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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )א' שמות כא( " המשפטים אשר תשים לפניהםואלה"
            :):):):)יומא עביומא עביומא עביומא עב((((" " " "  מיתה מיתה מיתה מיתהא זכה נעשית לו סא זכה נעשית לו סא זכה נעשית לו סא זכה נעשית לו ס ל ל ל ל,,,, זכה נעשית לו ס חיי זכה נעשית לו ס חיי זכה נעשית לו ס חיי זכה נעשית לו ס חיי'?'?'?'?וזאת התורה אשר ש משהוזאת התורה אשר ש משהוזאת התורה אשר ש משהוזאת התורה אשר ש משה''''מאי דכתיב מאי דכתיב מאי דכתיב מאי דכתיב """"

הדיי� ושפט בצדק והורה באמת זכה לומר ל� שא "  לפניהתשי אשר" מבאר שהכתוב נקט בלשו� רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי
 ומוסי" .ס המותהדבר  נעשה לו , וחלילה עיוות את הדי� וחטא לאמת,  הדיי�לא זכהוא  ,נעשה לו ס חיי

אד הזכה  אש ,מלשו� ס" ושמת", )'דברי יא("  דברי אלהאתושמת " :פסוקעל הל "זחדרשו שדרשה דומה 
  . מותהנעשי לו ס דברי התורה  ,לא זכהא� א  ,נעשי לו ס חייה  ,בדברי תורהועסק 

  

  ) ו'כאשמות ( "ורצע אדניו את אזנו במרצע"
 ונאמר  ונאמר  ונאמר  ונאמר ''''ורצע אדוניו את אזנוורצע אדוניו את אזנוורצע אדוניו את אזנוורצע אדוניו את אזנו''''    :::: כא� כא� כא� כא�מרמרמרמר לגזרה שוה נא לגזרה שוה נא לגזרה שוה נא לגזרה שוה נא''''אז�אז�אז�אז�''''    ''''אז�אז�אז�אז�'''': : : : מוד לומרמוד לומרמוד לומרמוד לומר תל תל תל תל????הימנית או אינו אלא של שמאלהימנית או אינו אלא של שמאלהימנית או אינו אלא של שמאלהימנית או אינו אלא של שמאל""""

        """" מה להל� הימנית א" כא� הימנית מה להל� הימנית א" כא� הימנית מה להל� הימנית א" כא� הימנית מה להל� הימנית א" כא� הימנית))))ויקרא ידויקרא ידויקרא ידויקרא יד((((    ''''תנו� אזנו הימניתתנו� אזנו הימניתתנו� אזנו הימניתתנו� אזנו הימנית''''    ::::במצורעבמצורעבמצורעבמצורע
ימי� עדיפות לצד  ניבתורה נותשכל המצות בהלא ? י בי� אוז� ימי� לאוז� שמאל"לא ברור מה ההסתפקות של רש

בשעת מת� ש" פיהוישקני מנשיקות " :הפסוקעל לפי המובא במדרש " חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"מבואר ב? על פני צד שמאל
יוצא שהאוז� השמאלית היא זו ששמעה ראשונה  ".ה לשמאל� של ישראל"תורה היה הדיבור יוצא מימינו של הקב

היא זו שצריכה  ולכ� היינו אומרי שבעניי� זה האוז� השמאלית, נרצעשבעבורו העבד  ,"לא תגנוב"דיבור את ה
  . מגזרה שווה שדווקא האוז� הימנית היא זאת שנרצעתלהירצע לכ� היה צרי� ללמוד

  

  ) חכ' כאשמות ( "ובעל השור נקי...  סקול יסקל השורומת או את אשה וכי יגח שור את איש"
מפרש ? "כי ימית שור את איש: "בקצרהולא אמר  "ומת...וכי יגח שור את איש: "מדוע הארי� הכתוב ואמר

רק האמצעי למימוש השור הוא ו, "מיתמ� ועוה לאשור ממית אלא ה"ו שהזכירנלשבא הכתוב , הקדוש" אלשי�אלשי�אלשי�אלשי�"ה
נו וכי הוא מת בעו, וא הגור לעצמוההאד " מתו"בל א, "כי יגח", נגיחהוכל מה שהוא עושה זה רק את ה, העונש

גל תגלהשבגלל , "השור יסקל"שלמרות ולכ� . למקויש כי הרבה שלוחי , השור ההואהדבר על ידי תגלגל הא שאל
ודי .  בחטאו מתאדה את השור כי בכל זאת רמעל שלא שימו אשהלאי� ו" בעל השור נקי" כל זאת ע, רע על ידו

  .מונול ידי זה שיאבד מוהתגלגל ע אחר חטא וג זה כנראה עונש לבעל השור בעקבות שורואת בד ישאבעל השור ל
  

  ) לז'כאשמות ( "שורכי יגנב איש שור או שה וטבחו או מכרו חמשה בקר ישלם תחת ה"
        ))))מדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאהמדרש פליאה" (" (" (" ( אד אחד מאל" מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי אד אחד מאל" מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי אד אחד מאל" מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי אד אחד מאל" מצאתי ואשה בכל אלה לא מצאתי::::הדא הוא דכתיבהדא הוא דכתיבהדא הוא דכתיבהדא הוא דכתיב""""

אד אחד מאל" לא מצאתי ואשה בכל אלה לא : " מבאר מדרש פליאה זה על פי המובא במדרש על הפסוקאאאא""""הגרהגרהגרהגר
אילו ואת העגל ו שרי ערק הגבלפי המדרש , כלומר. "אלו נשי דור המדבר שה לא היו במעשה העגל", "מצאתי
מבני שמתו� כל אל" גברי זאת אומרת " אד אחד מאל" מצאתי" א נעשה חשבו� . לא עשו את העגלהנשי
ואילו . היו שש מאות עובדי עגלכ� שמתו� שש מאות אל" גברי שהיו בבני ישראל , לעגלאחד שעבד נמצא ישראל 

ל "זוהי כוונת חז ו.פי חמש ממספר עובדי העגל הגדול מספר ונפלו שלשת אלפי גברי שזהבעונש על העגל 
זהו , "ישל תחת השור", מהפי חמש ונהרגו עובדי העגל נענשו כלומר שש מאות  ,"חמשה בקר", הפליאהבמדרש 
   . ודת לעגל שהוא שור צעירעל עבהתשלו
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    )יז-טו' שמות כא(" ומקלל אביו ואמו ...וגנב איש ומכרו... ומכה אביו ואמו"
כאשר ראוי היה " מקלל אביו"לבי� " מכה אביו"נמצא בי� " גונב איש", נראה שסדר הפסוקי מעורבב, לכאורה

 מביא את פרושו של ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב". גונב איש"קוד לכתוב את כל דיני הב� ביחס לאביו ואחר כ� לבאר את דינו של 
, שגדלי רחוק מהוריה, ילדי בגיל הר�נגנבי ה ה, שעל פי רוב המקרי" וגונב איש" בעניי� גאו� רבינו סעדיה

 לבית איחוזריר לאחר זמ� רב ה שאוכ�   ומקללימכיה ויה ואת אימ אבאת מכירי היוצא ,  אות
סמ�  ומתר, ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי" . מיתההוא להתחייב על כ� ראוי את הוריו מכה ומקלל הוא הגור לכ� שהב� הגונב ש

 שמיתתו "מקלל אביו"מה שאי� כ� . מיתת חנק, משו שדינ הוא זהה " אביומכה" ל"ש איגונב"הכתוב את 
שהיא החמורה , שדינו מיתה בסקילה, "מקלל אביו"א תשאל מדוע החמירו בו. שהיא חמורה יותר, בסקילה

את קלל ישאד  מצוי שיותר ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמבאר ? בחנק" רק"שדינו מיתה " אביו כהמ"ביותר מאשר , במיתות בית די�
תירו, נוס" הוא ,  יותרגדולעונש צריכה שכיחה יותר כ� היא העבירה ככול שו, יכה אותמאשר שאד אביו ואמו 

אביו כלפי על חטאו  ג להענישהמקלל צרי� לכ� ו', הש הזכרת   שהוא,גדול יותר, נוס" חטאמפני שיש בקללה 
  .ואו לשלקי'אש את על אשר נשא ג ואמו ו

  

  )ב כ'בכשמות ( "כי אם צעק יצעק אלי"
" כי יצעק"נאמר " השבת העבות"ואילו בדיני , דהיינו יצעק פעמי רבות, "א צעוק יצעק"בדיני עינוי יתו נאמר 

 .והמלוה יענייר עשוא שהעני יהשבת העבוט השהעונש על אי " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מתר, ה ? מדוע ההבדל.רק פע אחת
 אלא אי� בעל הרחמי פוגע בנפשות תחלהידוע שו. "הרגתי אתכו: "א מיתה שנאמרואילו בעינוי יתו העונש הו

 , "כי א צעק יצעק"לכ� אמר . ענישו בגופווא מלא שב הא לבסו" רק ו, בממונוהוא בתחילה מעניש את האד
 ".והרגתי אתכ"יתקיי אז רק , צעקות הרבה ולא הועיל, כלומר

  

  )דכ' בשמות כ(" ךמ העני עאת מיע את ה כסף תלוםא"
 כס" א"בדר� הרמז , "ב� איש חי"ה, רבינו יוס" חיירבינו יוס" חיירבינו יוס" חיירבינו יוס" חיימבאר ? "עמ�"ג " את העני"מדוע מפרט הכתוב ומוסי" ל

ואיש לא ,  נשאר עמ� וברשות�"�עמ", שאתה מלוה לאד דחוק או נות� לענישהממו� , " העניאת מיע את התלו
אי� בעול כי ודאות שישאר בידו שו אי�  האד מו� שברשות שאר המ� א. קיי לעולאוה ,ממ�אותו יוכל ליטול 

  . "העושר יכו� לעד"הזה שו בטחו� ש
  

  )יא-י' שמות כג(" והשביעית תשמטנה, שש שנים תזרע את ארצך ואספת את תבואתה"
 כי חשש ,'מידת האמונה והבטחו� בהאת ישראל בע היא להשריש ת השמיטה שטע מצוו" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"האומר 

יחשבו משו ש, ר בטחונ ממנווויס' ישכחו ישראל את האחר שיכנסו ישראל לאר, ויעבדו את האדמה ש ה"קבה
שבשנה  בכ� הוציא מהמנהג הטבעי לגמרידאג ללכ� ו, כוח ועוצ יד עשה לה את החיל ועול כמנהגו נוהגש

שירד מידי שבירידת המ� ראינו פי ש כ,'עיניה אל התמיד  יהיו הזל ידי וע הששית תעשה התבואה לשלוש השני
כ� עני� השמיטה שלא יעבדו האדמה כל שנה , ויבטחו בו תמיד, תמיד' היו עיניה נשואות אל הישכדי יומו יו ב

  . ויסמכו על הנס שתעשה התבואה לשלוש השני, שביעית אי� זרע ואי� קציר
  

  )יא' שמות כד(" וים ויאכלו וישתקל-הא אצילי בני ישראל לא שלח ידו ויחזו את ואל"
אחר כ� " לוקי ישראל'ויראו את א: "בפסוק הקוד נאמר, על פניו נראה כביכול שניסוח הפסוקי מעט מסורבל

מדוע חזר שוב ". לוקי ויאכלו וישתו'ויחזו את הא: "ובסו" נאמר שוב, "ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו: "נאמר
במדרש מובא שבעצ , אמנ, "לוקי ישראל'אויראו את : " אמראחר שכבר" לוקי'את האויחזו : "הכתוב ואמר

   הכתוב באמצע העני�הפסיק דועעדיי� קשה מא� , אכל ושתהשהרגישו בריאות ושובע כאיש ה די 'מחזה שראיית 
לציי� את ואחר כ�  הכתוב להשלי את עניי� הראייה והאכילה לעהיה , "לא שלח ידוואל אצילי בני ישראל " :אמרו

... ישתו ויאכלו ולקי'אויחזו את ה...  ישראללקי'אויראו את " .ולא הרג מיד,  להה"קבשהארי� ה, אפי� האור
את אחורי ופני לא והסירותי את כפי וראית : "הקדוש על פי הכתוב" אור החייאור החייאור החייאור החיי"מתר, ה? "ישראלואל אצילי בני 

משה בגלוי  נגלה אלר שאואפילו כ, בו וביטי שלא יכד, לנבראיה מבדיל בידו "המלמדנו שהקב, ) כג' לגשמות(" יראו
בא הכתוב ומודיע לנו שבמקרה הזה של וכא� , די' במחזה שבחינה מפסקת לבל יסתכל, כלומר, ש כפו עליו, שכינה
לכ� ו, היות חשובי בעיניווזאת משו , המחזהאת  למנוע מה לא ש את כפו , "לא שלח ידו"ישראל בני אצילי 

ראו אור גדול של כלומר , " ישראללקי'אויראו את : "וכעת נבי� את לשו� הכתוב.  עיניה מאורו יתבר�הניח לזו�
,  את המחזה למנוע מה" שלח ידולא"ה "הקבש כיו� ,ואחרי כ�, "תחת רגליו"סתכלו אלא האבל לא ,  ישראללקי'א

  . נפשוב ושבעה בט, שתיהכאכילה וכזו מראיה ונהנו ', היה לה כח לחזות בנוע ה
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