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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 
  )יד' דברים כא("  לנפשהושלחתהוהיה אם לא חפצת בה "
לא הוא ה אשבהאיש לא יחפו� ר שאבודאי כהלוא , הוראה זו מיותרתנראית הלכאורה ש "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מעיר ה 

שבא  אפשר לומר, "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מבאר ה, אלא ?מה החידוש כא�,  לנפשה אותהישלחבכח אלא יחזיק אותה 
את  תלשאהתורה רשות לו נתנה אחרי שש, היה לחשובאפשר כי . את האשה לשלחלאיש רשות שיש להורות הכתוב 
יהיו לנישואי� אלו די� של נושא , שהוא אסור בנשואי בת ישראלדבר ,  באונסדהיינו, רצונהלד וגינבג� האשה אותה 
אנוסה ולא יוכל של זו יש די� אשה א� כ� ג� ל, ) כט' כבדברי�( "לא יוכל לשלחה כל ימיו: "שעליו נאמר תואנוס

   . את האשהשלחלהיתר שבמקרה זה יש לאיש להורות הכתוב בא בזה לכ� . לשלחה
  

  )יד' דברים כא(" לנפשה ושלחתהוהיה אם לא חפצת בה "
כרצונהות עששגורשה יכולה ל" אשת יפת תואר"היא שאותה "  לנפשהשלחתהו" מבאר שמשמעות הכתוב ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

ישראל למרות שגוירה כהלכה בטר� נשא אתה דת את לשמור  אותה כריחי� לנו זכות להוא, ולחזור לאמונת הוריה
לשמורנה חייבי� אנו לאלצה רצומהמתגיירת אשה כי , רצונהואי� דינה דומה לדי� אשה המתגיירת מ. בעלה לאשה

למרות . משתמדשישראל כל  כדי� ותלקדינה מוא� תאכל חזיר , הליסקדינה תחלל השבת היא וא� , התורהאת חוקי 
לא נשלח אותה הרי אז ,  היה לרצונה ולה בכפיהרוהגישבפיה זו מודה " אשת יפת תואר"א� , ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבמוסי# , זאת

  .לכל דבר ועניי�דינה כישראלית בכל זאת  שאפילו נחשב שהיתה גירות מפני היראה ,לנפשה
  

  )יח' דברים כא(" כי יהיה לאיש בן סורר ומורה"
            .).).).)סנהדרי� עסנהדרי� עסנהדרי� עסנהדרי� ע" (" (" (" ( בשר וישתה יי� שנאמר זולל וסובא בשר וישתה יי� שנאמר זולל וסובא בשר וישתה יי� שנאמר זולל וסובא בשר וישתה יי� שנאמר זולל וסובאשיאכלשיאכלשיאכלשיאכל    עדעדעדעד    ומורהומורהומורהומורה    סוררסוררסוררסורר נעשה ב�  נעשה ב�  נעשה ב�  נעשה ב� אינואינואינואינו""""
, וצרי$ להבי�, "� סורר ומורה נעשה בירושלי� אי� ב:נת�בי אמר ר: " נאמרנגעי�בתוספתא מביא ש" מש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמהמש$ חכמה"ה

את ההבדל " מש$ חכמה"ומבאר ה? "סורר ומורה"מה מיוחד בירושלי� עד שנאמר שאי� מצב שבירושלי� יגדל ב� 
מאות גרבי שלוש  מאות עגלי� ושותה שלוש שהיה אוכל נרבאי עליו על יוחנ� ב� אמרו" :ראממה שנאמר בגעל פי 
. .)פסחי� נז("  לא נמצא נותר במקדשנרבאי אמרו כל ימיו של יוחנ� ב� . בקינוח סעודהגוזלות ארבעי� סאה וכליי� וא

חצרות של ירושלי� בכל זאת היו הו, תודה ושלמי� ומעשר שניג� הרבה קרבנות של בירושלי� בנוס# לכ$ היו 
זה אי� א� כ$ , מעשר שניל שהרבה יי� ושותי� בשר הרבה אוכלי� האנשי� היו בירושלי� , כלומר ,"נותר"בדוקות מ

  . למצב של אכילה ובה וזלילהחטא א� בא הנער 
 

   ) יג'כדדברים ( " תשיב לו את העבוט כבא השמשהשב"
ואילו די� , "כבא השמש", עליו להשיבו עד הערבכסות לילה פשט הכתוב היא לומר למלווה שא� המשכו� הוא 

שמות (" תשיבנו לו עד בא השמש: "שנאמר, השיבו עד הבקרעליו ל משפטי� שבפרשתכר וזכסות יו� המשכו� שהוא 

י� ה� את צוומהעשירי� אשר ואומר שהכתוב מכוו� אל רמז דר$ העל את הפסוק שלפנינו " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מפרש ה. ) כה'כב
� מקבלי�אינה�  וזמצוה על אות� הכתוב שזהיר ומ, המשכנות לעניי�היורשי� את אחר מות� יחזירו ליורשיה� ש

מתי� ב: "שנאמר מ� המצות �ועוד שבזמ� ההוא ה� פטורי, כבר שלה� אי� הממו� ,לאחר מות�, ל כי אזשכר כל
, ו של האד�הערב שמשדהיינו קוד� , "עד בא השמש", משו� כ$ בא הכתוב ומזרז אות� )ו' תהלי� פח(" חפשי

  . של$עדיי� העבוט כאשר  חיוב וברעוד$ כאשר " תשיבנו לו"
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   )י 'כאדברים ( "לוקיך בידך- א'חמה על אויבך ונתנו הכי תצא למל"  
ואילו , "כי תצא למלחמה"שנאמר ד אחרי ימ "לוקי$ ביד$% א'ונתנו ה"לוקית %האחה טבאה ההבבפסוק שלפנינו 

: ורק אחר כל זה נאמר" ...והרעות� בחצוצרות ונזכרת�... וכי תבואו מלחמה בארצכ�": נאמר בפרשת בהעלות$
מדובר "  למלחמהכי תצא":  שכא� נאמרר מקוצקר מקוצקר מקוצקר מקוצק""""האדמוהאדמוהאדמוהאדמו מתר� ?מה ההבדל, )ט' יבמדבר ( "בכ�ונושעת� מאוי"

ללא צור$ בישועה תנצח בקלות " לקי$ ביד$% א'ונתנו ה" מובטח היוצא למלחמה אל עבר האויב אזהוא  אתהאתהאתהאתהכאשר 
הגיע שהאויב כבר המלחמה היא אחרי דהיינו תשבו שאנני� כ$ ש" כי תבואו מלחמה בארצכ�" א� $א. מיוחדת

כי� את� אלא צרי, ותבקל"  ביד$'ונתנו ה"אי� זה בבחינת כבר ו, לרחמי שמי� מרובי�את�  זקוקי� יאז, ארצכ�ל
לו דריסת רגל יה התקוד� שא� תלח� בו , במלחמת היצרי� הוא הד". ונושעת�", עד בא הישועה לחצר� ולהריע

אחרי שהוא כבר מקנ� בליב$ וקנה אצל$ שביתה כי א� תתחיל את המלחמה אבל , לנצחותוכל לנצחו בקלות אצל$ 
  .  ויקשה עלי$ לנצחאז תכבד המלחמה מאד

   

   ) טו'כגדברים ( "ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך"
$ יש א, "שומר ישראל"הוא אמנ� ה "הקב ש "חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�חפ� חיי�"המביא את ביאורו של  "קוב� מאמרי�קוב� מאמרי�קוב� מאמרי�קוב� מאמרי�"ב  אלחנ� וסרמ� אלחנ� וסרמ� אלחנ� וסרמ� אלחנ� וסרמ�יייירברברברב 

שאי� הוא רשאי מדעתו להפסיק לשמור " שומר שכר"כי בניגוד ל". שומר שכר"ולא של " שומר חינ�"לו די� של 
 מה זה. הזכות בידו ואי אפשר לאלצו לשמור, מחליט שהוא מפסיק לשמור הוא הוא שא�" שומר חינ�"הדי� של 

 ושב ,ריראה ב$ ערות דב"אבל א� , "לא יראה ב$ ערות דבר"הוא שומר$ כל זמ� ש' ה שזהירשבא הכתוב לה
  . קדושת המחנהו ,בצניעותתלויה ' כלומר השמירה של ה, "מאחרי$

  

  )כב' דברים כג("  והיה בך חטא...ידרשנודרש  לא תאחר לשלמו כי... תדר נדר כי"
על פי מה , חסרו�היא במשמעות של " חטא"שהמילה " חטאוהיה ב$ : "הקדוש מבאר את הכתוב" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"ה

 אחרזה שהאד� מעל ידי :  וזהו פירוש הכתוב,:)שבת לב("  אד�שלמתי� אשתו ובניו בעו� נדרי� " :ל"שאמרו חז
  . הוא חלק ממנוג� או זרעו ש, אשתו שהיא כגופוהאד� יחסר מיגרו� הדבר ש ,"והיה ב$ חטא", הנדרלקיי� את 

  

  )ב' דברים כה("  רשעתו במספרכדיוהכהו לפניו "
                .).).).)בבבבמכות כמכות כמכות כמכות כ" (" (" (" (אחתאחתאחתאחת    חסרחסרחסרחסר ארבעי�  ארבעי�  ארבעי�  ארבעי� ???? מלקי� אותו מלקי� אותו מלקי� אותו מלקי� אותוכמהכמהכמהכמה""""

ל "ועוד נאמר בחז, "ארבעי� חסר אחת", ל שמני� המלקות שמלקי� על פי בי� די� הוא שלושי� ותשע"למדו חז
שלוש שלש פעמי� דהיינו , והמכות ה� משולשות, ג שנה ומעלה"מב� יהוא  מטהשל ית די� מלקות בבבחיוב שגיל ה

מב� "שגיל החיוב הוא . ית הדי� של מעלה שכ$ הוא החשבו� ג� בברבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחייאומר , עשרה ה� שלושי� ותשע
, לפי החשבו� של שלוש פעמי� עשרי� יוצא שמספר המלקות בבית די� של מעלה הוא ששי�ו, "עשרי� שנה ומעלה

 לאליהו אתיוהו"כגו� . ואכ� מצאנו מספר פעמי� בגמרא שמוזכר שבי� די� של מעלה הכו ששי� פולסי דנורא
  :)פהמ "ב( "דנורא פולסימחיוהו שתי� 

  

  )יב-יא' דברים כה(" וקצת את כפה...  אשת האחד להציל את אישהוקרבה"
עד שבאה , כי מי התיר לאשה לבייש את האיש הנלח� ע� בעלה, לכאורה הדי� הנלמד מהפסוק שלפנינו נראה מיותר

ווה היבמה מצאת ש, שפרשה זו סמוכה לפרשת היבמה" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה? התורה לאסור זאת ולהעניש את האשה
 והיינו חושבי� שמותר לכל אשה לקנא לכבוד בעלה בעלהכבוד לבזות את אחי בעלה על שלא חס על התורה 

   . וכל ההיתר זה רק ליבמה, לכ� באה התורה ללמדנו שאי� היתר לכל אשה לבייש לכבוד בעלה, ולבייש את מבזהו
   

  )יח' דברים כה( "יםקל-א אהנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא יר ויזנב בך כל דרךבאשר קרך "
 לע תרמזמ "בדר$"שהמילה " דברי� אחדי�" באאאא""""החידהחידהחידהחידמפרש רבינו , ל שעמלק זהו היצר הרע"ידוע מה שאמרו חז

ריש  (תפילי� של ראשרמז ל'  ר.של ידבתפילי� פרשיות ה ארבערמז ל 'ד. )תִיַ' ( רמז למזוזה'ב:  חשובותמצות ארבע
, ואלמצוות ארבע ביבבנו ה ס"ל שהקב"ואמרו חז. )תרגו� של ציציות "פדי�סכר("רמז לציצית  'כ. )בארמית ראש

 אומר כל שיש לו תפילי� יעקברבי אליעזר ב�  ",שלא נחטא תפילי� של ראש וציצית כדי, של יד תפילי�, מזוזה
,  שעמלקאאאא""""החידהחידהחידהחידמבאר , :)מנחות מג( "יחטא שלאבראשו ותפילי� בזרועו וציצית בבגדו ומזוזה בפתחו הכל בחיזוק 

ואתה : "הכתו שאמרמה וזה . נחטא$ ועל ידי כ, כמשפט שלא נעש�במצות אלו קרר אותנו מנסה ל, דהיינו השט�
רשי� ונחשלי� ובעלי האלו מהמצות  נבראי�שהמלאכי� יוצא מכ$ ש. "אלהי� ולא ירא, ויגע", מצער החטא, "עי#

   .שיהרג היצר הרע, "את זכר עמלקתמחה " ,א לעתיד לבכלומר, "והיה בהניח: "מבטיח הכתוב לאד�ו. �מומי
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