
  
  

  

 'ו שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יט' דברים טז("  תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שוחדלא"

            ))))כתובות קהכתובות קהכתובות קהכתובות קה ( ( ( (""""חדחדחדחד    שהואשהואשהואשהוא    ????מאי שוחדמאי שוחדמאי שוחדמאי שוחד""""
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (שהמקבל והנות� נעשו לאיש אחדשהמקבל והנות� נעשו לאיש אחדשהמקבל והנות� נעשו לאיש אחדשהמקבל והנות� נעשו לאיש אחד""""
ל "לדעתו כוונת חז ,ל בגמרא"י את דברי חז"השונה מפירושו של רש" שוחד"יש פירוש אחר למילה " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ל
 כי הממו� דומה לסכי� ) יז'משלי כז( "ברזל בברזל יחד: "כלשו� הכתוב, כפשוטו" חידוד" לשו�היא מ" שהוא חד"

שלא וזהיר  להיות מתו� צרי�דיי� שה,  דהיינו)א' אבות א(" הוו מתוני  בדי�: "ל"כבר אמרו חזמחודד החות� מהרה ו
� את הדי� לכיוו� וחותשוחד הרי הוא יודע לאלתר להיכ� הדי� נוטה דיי� קבל האול  לאחר שמ, הדי� מהראת יחתו� 

והוא את הדי� חות� הוא זה ש, שקיבל כשוחד ,לא הדיי� חות� הדי� אלא הממו�אול  ש ,מהר כחות� בסכי� חדזה 
 ידי לעלידי עינוי הדי� הדיי� יבא יכול להיות שמתו� המתינות  , צרי� להיות מתו� בדי�שהדיי�כא� רמז היות ונ ו.חדה

צדק "פי שהנביא מאשי  את ישראל כ" תרדו#צדק צדק "משו  כ� הוסי# הכתוב ואמר תו יותר מכדי הראוי ייהשה
את הפכו ישראל  ו,בו ביו  לזכות אבל לא לחובה הדי� את  בדיני נפשות גומריהדי� הוא ש ש) כא'ישעיה א( "ילי� בה

על למד  מ"רדיפה"לשו� ה כי "צדק תרדו#: "הכתובאמר משו  כ�  ,הזכותאת  דהיינו ,הצדקאת השיטה והיו מליני  
  . זכותל כשנתבררהדי� את לחתו� הדיי� המהירות שימהר 

  

   )כב 'טזים דבר(" בה מצלךלא תקים "   )כא 'טזדברים (" ה אשרלךע טלא ת"
   ) א'יזדברים ( "מום  בו היה אשר יה שור או ש...לא תזבח"

נאי  פסוקי  אלו מבטאי  רעיו� אחד משות# המדבר על דברי  שאולי כלפי חו$ ה  שלשה  הספורנוהספורנוהספורנוהספורנולפי 
 ניטע בדר� כלל לנוי ולהדר ומשתמשי  בו % "אשרה"הע$ . א. סי  מפני מומ  הרוחניומאומרשימי  אלא שה  

בא הכתוב , ' הבחאצל מזלוקינו על ידי שניטע אותו %היה מקו  לחשוב שאולי נפאר בו את בית אהיכלות ו לפאר
%" מצבה"העניי� . ב .כוכבי היתה תכסיס לעבודת האשרה מפני ש "'אצל מזבח ה... ה אשרל�ע טלא ת"ואוסר זאת 

 כי עניינה הוא )ד' שמות כד(" מצבהושתי  עשרה : " הכתובאמרמלרצו� כהמצבה מת� תורה היתה לפני שלמרות 
 א� המצבה איבדה את מעלתה זו )ח' תהלי  טז(" לנגדי תמיד' שויתי ה"בבחינת דש ולו המקריב נצב תמיד לפני הקיכא

 המו  שאוסר % בעלת מו  הבהמ. ג.  לכ� היא אסורה)ג' שמות לג("  אעלה בקרב�לאכי : " ש אמרבעת חטא העגל שנ
היא את כל זב, יותרשוה אל# זוז וויפה ושמנה היא שהבהמה את הבהמה הוא למרות שמבחינה חיצונית נראה 

 כשר בדשוה סלע בלתמי  השור כ� ש, הקט� שבה אפילו שהוא לא ממעיט מדמי הבהמהמו  הדש מפני ונפסלת לק
ש להעדי# דיי� השל  במידותיו למרות שאינו כל כ� יו הרעיו� לפי אות. יותר משור בעל מו  השווה אל# זוזלקרב� 

  . אלא שהוא עשיר ונאה ותגונות מבעל מדעשיר על פני דיי� 
  

  )טו' יטדברים (״  על פי שני עדים או שלושה יומת המת״
עבירה  אד  העוברהקדוש שבאה התורה ללמדנו ש" אור החיי אור החיי אור החיי אור החיי "מבואר ב? "יומת המת"לשו�  כוונת הכתוב במה
את להמית  הדייני ה על מצוו, שא  יש עדי , די� הואשהאלא . מיד מתאילו אזי הרי הוא כ, מיתהעליה הוא חייב ש
האיש  מכל מקו לא שא, די� של מטה להרגוהאי� חיוב על בית , א  אי� עדי  והתראהא� . זה בעצמ ה&מת& ה

  ."המתיומת "היינו , וא  ממיתי  אזי ממיתי  איש מת, ההוא מוגדר כבר כמת
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 "אנכי אנכי" :הפטרה

  ג"עתש לולא' ד

  Yossef.Benhamo@gmail.com: שלח מייל לכתובת   ? שלךל"ת העלון ישירות לתיבת הדוא אלקבלמעוניין 

  מדרשתי " עאורלצא יו

        """"ויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחקויזרע יצחק""""
  ל"זש יצחק בן חמו בר אסתר "ע
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 :נשמת אדם העלון מוקדש לעלוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם' נר ה
 לולא' אע " נלב                            אסתר בן חמו בת שמחהבא' טכע " נלבאברהם בן חמו בר טובה

  ב" תשעלולא' בע "נלב ל "דוד בן חיים ובריינדל ז           ג" תשעדרא' כבע "נלב ל " זלוי שרה ר ביצחק
 ה"תנצב



 

   )יא' דברים יז( ״לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל״
            ))))מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( (&&&& שמע לה  שמע לה  שמע לה  שמע לה ועל שמאל שהוא ימי�ועל שמאל שהוא ימי�ועל שמאל שהוא ימי�ועל שמאל שהוא ימי�. . . . &אפילו יאמרו ל� על ימי� שהוא שמאל&אפילו יאמרו ל� על ימי� שהוא שמאל&אפילו יאמרו ל� על ימי� שהוא שמאל&אפילו יאמרו ל� על ימי� שהוא שמאל

באר מ? "על ימי� שהוא שמאל", לכאורה כיצד נית� לדרוש מאד  לקבל עליו דברי  שברור לו שאי� ה  נכוני 
 של � ימיצדיוצא ש, אחד מול השניעומדי   כאשר שני אנשי  שהדבר תלוי בנקודת ההשקפה ומסביר שאאאא""""ררררהגהגהגהג

 של �ימיצד היה י, קדימה ומביטי , זה בצד זהאות  שני אנשי  יעמדו א  � א. של השני ישמאלהצד ההאחד הוא 
כלומר כאשר אתה " על ימי� שהוא שמאל אפילו יאמרו ל�: "ל" וזוהי הכוונה בדברי חז.ימינו של האחרבצד האחד 

עלי� , הדבר הפו�ל� ברור שכי , משתומ ואתה , ה ימי�שמאל וז יאמרו ל� שזהשואל את חכמי הדור וגדוליו וה  
 שתתאי  לדבריכ� , ההשקפהועלי� לשנות את נקודת  ,ולא לציד מול  שאתה עומד לדעת שההבדל נובע מכ� 

  .של גדולי הדורהשקפת  לת� להתאי  את השקפ  אלא ישעיוור לדברי החכמי די בציות כלומר לא ,  חכמיה
  

  )טז' יזדברים ( סוס״ ותבהרען רימה למצעם מהיב את שלא ילא ירבה לו סוסים ורק ״

 "הפ$ חיי הפ$ חיי הפ$ חיי הפ$ חיי "תר$ המ? מדוע ההבדל, סוס& ומסיי  בלשו� יחיד &למע� הרבות, &סוסי &: פותח בלשו� רבי הפסוק 
כבר פתח הוא הראשונה  בפע א� א  כבר עבר עבירה , הוא נזהר מלעבור עבירהש, של האד  היא הנפש תכונתש

&כיו� שעבר אד  עבירה ושנה בה  : שאמרו חז&ליפוכ, "נורא כל כ�לא "בעיניו לעבירה הופכת להיות וה לעצמו פתח
לא ישיב את המל�  שכ� בתחילה, &לא ירבה לו סוסי &: מל�המזהירה את באה התורה ו� כל. :)יומא פו( "הותרה לו

 מכ� כאשר ייתפס לתאווה של ורק לאחר, לרכוש סוסי  רבי  בתחילה יתאווהו, סוס אחדעבור הע  מצרימה ב
  ". למע� הרבות סוס", סוס אחדעבור הרבה סוסי  קל יהיה כבר בעיניו להשיב את הע  מצרימה ג  ב רכישת

  

  )כ' דברים יז(" לבבו מאחיורום לבלתי " 
נע מגאות ורוממות והכתוב מא  את המל� " קל וחומר"מדי� , ההגאו מבאר שהכתוב מלמדנו את איסור ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב    

לו ראוי ג  למי שכי . שאסור לה  להתגאות,  שאינ� ראויי  לכ�,האחרי כל שכ� , "לבבורו  לבלתי ", הלב
כי הגאוה מדה מגונה ונמאסת , ככל אחיו הקטני  ממנו לבבו שפלהכתוב שיהיה ו  אותל יזהירדלהתרומ  ולהתג

תועבת ": ככתוב, ובו יתהלל האד , ולו לבדו התהלה, לבדו הגדולה והרוממות' כי לה, לקי  אפילו במל�%אצל הא
   ) כג'ירמיה ט(" כי א  בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי" :בוכתעוד ו, )ה' משלי טז( "כל גבה לב' ה

  

   )כ' יזדברים (" וה ימין ושמאלצולבלתי סור מן המ"
רואי  " צוהמ"שא  מסתכלי  על המילה , "חת  סופרחת  סופרחת  סופרחת  סופר"מבאר ה? "ימי� או שמאל"כיצד נית� לסור מ� המצוה 

מרכיבות את המילה וביחד ה� , אות ה'ה היא, השמאלית, אחרונההואות , מ' אותההיא , הימנית, שהאות הראשונה
כל לא יתגאה בזה שהוא ראש לדהיינו שהוא ? "חיי מה אני ומה"תמיד לעצמו שצרי� לומר וזהו רמז למל� , "מה"

   .בענוהתמיד עצמו את אלא ינהיג  ,ישראל
  

  )יג' חידברים ( "לוקיך- א' עם התמים תהיה"
הוא הדי� כאשר עסוק הוא , 'צרי� לזכור את הברור לו שהוא , ק באכילה ובשתיהובזמ� שיהודי עסשט ט ט ט """"הבעשהבעשהבעשהבעש בארמ

הוא הרי ממילא ש' שאי� צור� לזכור את השוב לעצמו חלהוא יכול , תורה� כאשר היהודי עסוק בלימוד הא, בתפילה
' תורת ה: "שנקראת תמימה ככתוב 'אתה עוסק בתורת הג  כאשר  "תמי ", אמרותוב בא הככ� ל. ' תורת הלומד את
   .'ה לאלהתקרב דהיינו למד על מנת , "�קיול%א' תהיה ע  ה"ג  אז , "תמימה

  

  )טז' יחדברים ( "ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד"
עיר "הפסוק שמדבר על הל על "חזשדרשו היא כפי " לא אראה עוד: "מבאר שכוונת הכתוב "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה

, אינה נבניתהיא לכמות שהיתה מבואר בגמרא שכוונת הכתוב לומר ש ) יז'דברי  יג( "לא תבנה עוד"ואומר " הנידחת
את האש אבל אראה ,  לא אראה עודכמות שהיתה� ג  כא� את האש כ. ):סנהדרי� קיא(" אבל נעשית היא גנות ופרדסי "

   .) כד'ויקרא ט( "וירא כל הע  וירונו... ותצא אש"ב ותככ, שמינייו  הבכת המשכ� שהיתה בחנו
  

  )כ׳ חדברים ( "מי האיש הירא ורך הלבב"
        , , , , ))))דדדדממממסוטה סוטה סוטה סוטה (((( המתירא מעבירות שבידו&  המתירא מעבירות שבידו&  המתירא מעבירות שבידו&  המתירא מעבירות שבידו& ............ר' יוסי הגלילי אומרר' יוסי הגלילי אומרר' יוסי הגלילי אומרר' יוסי הגלילי אומר""""

&המקדש אשה על מנת שאני  :שאמרוחז&ל  על פי דברי "גנזי יוס#גנזי יוס#גנזי יוס#גנזי יוס#"במבואר  ? דווקא"שבידו"מעבירות  הכוונהמה 
בשאר עבירות יכול אד  שאכ� , )טמקידושי� ( שמה הרהר תשובה מדעתו&, מקודשת, גמור  רשעצדיק אפילו הוא
אי� בה� ש, גזילה וכדומה, גניבה של ירות עבהיינוד&מעבירות שבידו&  אבל, דיקצלהוא מיד נהפ� להרהר בתשובה ו

אינו עבירות שאמר &הירא מעבירות שבידו& לכ� . את אשר חייב לו התשובה מועילה עד שירצה את חברו ויחזיר לידו
  .  את אשר גזל ממנולביתו ולרצות את חברו ולהשיב לו לחזורהוא אלא חייב , וריכול לחזור בתשובה בהרה
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