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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' כאשמות ( " אשר תשים לפניהםואלה המשפטים"

 עד מתחילת הפרשה " ד
 לחברובי� א" מצות ש�42ל רמז וזהו 42היא  "ואלה" של גימטריהשה" חת
 סופרחת
 סופרחת
 סופרחת
 סופר"אומר ה
   .מתחילי
 הדיני
 אשר בי� אד
 למקו
 שבה �והשביעית תשמטנה�

  

   )ג' שמות כא( "ויצאה אשתו עמו"

האיש והאשה ה מציווי זה ש����""""הרמבהרמבהרמבהרמבלומד  

 וא, אינה נמכרת עמולמרות שהיא  בצרתוהיא שותפה  ו,אחד גו� של

יא כאילו היתה ההרי , ואיל וה
 כגו� אחד וצר לה על העבדות שלו הכל מקו
מ,  אתו אינה צריכה להיות בעבדות"כ
   .  אתו היא היתה בעבדות�אש אילו כ,"ויצאה אשתו עמו" ,וכ" בצאתו, בעבדות כמוהו

  

  ) י'כאשמות ( "אם אדוניו יתן לו אשה"
ממעט הוא  ,ה אשאינו נושאהאד
 שא
 הוא  דהאחהעניי� , ענייני
 שני נ
בנשואי אשה ישש" מש" חכמהמש" חכמהמש" חכמהמש" חכמה"מבאר ה

שרוי האד
 שהוא השני העניי�  ו,קונהי השלמת הבריאה ותיהופריה ורביה שזמצוות אינו מקיי
 כלומר  ,הדמותאת 
ה דול"הרי פריה ורביה שהעבד לא מקיי
 מצוות , גויה לאשהשפחה שאדוניו נות� לעבד העברי י דוכא� על י, בחטא

מה שמדגישה וזהו . שרוי חטאכעת אי� הוא ש מהעניי� השני ניצל הוארק , דהיינו ילדיה עבדי
 כמוה, "כמותה
  . ולא להשלמת הבריאה, "לו"רק בה היא היינו אשה כזו אשר התועלת ד, " אשהלולולולווניו ית� דא
 א"התורה 

  

  )כד' שמות כא( " תחת עיןעין"
ו של התוק� אלא להוציא את עינ" עי� תחת עי�: "האומרי
 שאי� כוונת הכתובל " את דברי חזרבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימביא 

, ל אלו ממה שנאמר שעל הפוגע לדאוג לריפויו של הנפגע"מביא ראיה לדברי חזו,  בלבדעי�הדמי תשלו
 במדובר 
 מה ישל
 אחרי כ� והוא ג
 הוא , יכה את רעהו כאשר עשה בואשר וא
 נעשה באיש ,"רק שבתו ית� ורפא ירפא"

לא כל אזי היות ש ,עי� חברואת העי� לזה שהוציא את וציא הא
 הדי� הוא שיש ל, ראיה נוספתו? צרי" שבת ורפוי

 יהטבע 
התורה הרי  ו,מהראשו�שונה ת מפני שטבעו וימבעת הוצאת העי� של הפוגע הוא אולי  ,שוי
של אנשי
יושר לכל טבעי בני את והשוויוצא שאי� אפשרות לקיי
 משפט צדק  ,"עי� ונפש תחת עי�" ולא " עי�תחתעי� "אמרה 
 
 עי� , שבר תחת שבר, כי ית� מו
 בעמיתו כאשר עשה כ� יעשה לוואיש" :הכתובאמר  ועוד . בדמי
א רקאלאד

ל "זה מחקבלהפי רק לתקיי
 אלא ודבר זה אינו יכול לה " כאשר ית� מו
 באד
 כ� ינת� בו, ש� תחת ש�,תחת עי�
בורה שעשה לו חברו באור" החבצע את אותה  לות אפשר� ממש לפי שאי,ברידמי
 ולא נטילת אקבלת בשמדובר 

 מדובר בהוצאת אלאלא מכא� ש, "לוכאשר עשה כ� יעשה "קיי
 התוא
 יעשה פחות או יותר לא , וברוחב ובעומק
  . שעשה לא פחות ולא יותרהזנק דמי
 כדמי בתשלו
 ממש אלא האיבר 

  

   )ג' שמות כג("  לא תהדר בריבוודל"
 מריבה ע
 ושההעני עהקדוש על פי המדרש שאומר ש" אור החיי
אור החיי
אור החיי
אור החיי
"מתר% ה? "בריבולא תהדר "מה כוונת הכתוב 

הנות� אד
 ל וכ?  וחסר כלרו
 ע,רעבהוא אילו העני ו, את כל העול
ז� ה "וטענתו היא מדוע הקב, ה על מצבו"הקב
חונ�א
 האד
 מתעל
 ואינו ז� את העני ולא ו, ה"הקבעני משל ריב הת תשבגור
 בזה להו  אותומפרנס, פרוטה לעני


כלומר אל תגרו
 לריב , "ודל לא תהדר בריבו"לוקי �משמעות הציווי הא יהווז, מקבלת תוק� גדולעני הטענת , דלי
  .כמשפט חונ� דלי
דאג לחו� אותו  אלא ,ה"בקהסובב הידור לריב העני ע
 אל ת, של העני אתי להתהדר
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  "משפטים"פרשת 

 "הדבר אשר היה": הפטרה

 ד"עתש טשב 'כד
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   ) ב'כאשמות ( "כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבד ובשביעית יצא לחופשי חינם" 
מדוע בחר הכתוב להתחיל את , א" נשאלת השאלה ,בי� אד
 לחברובפרשת משפטי
 מופיעי
 חוקי
 ומצוות ש

בי� אד
 "הלוא במכלול ההלכות של מצוות ש? "עבד עברי"דווקא במצות " בי� אד
 לחברו"החוקי
 והמצוות ש
אד
 הש" א
 כס� תלווה את עמי"למשל ". עבריעבד "מצות מאשר " נחמדות"יותר הרבה נ� מצוות שה� יש" לחברו

מדוע . שמפקידי
 אצלו כס� ונכסי
 והוא לא לוקח על זה שכר" שומר חינ
"או , לאחרי
צרי" להלוות מכספו 
ו בני יצאשאחר ימי
 מעטי
 ל, תעכ ש חיי
 שמואלבי% חיי
 שמואלבי% חיי
 שמואלבי% חיי
 שמואלבי%יייירברברברבבאר מ? "עבד עברי "התורה החליטה להתחיל בפרשת

כלומר , לעבדי
 הראוי יחסהאת וללמד
 הזמ� הנכו� להורות
  זהו , העבדות בפיה
 עדיי� היה טע
,ממצרי
ישראל 
 כגו� שלא יעבוד בו שבע שני
 שלמות ,ודשל שעבד ולא בדר" כבושל עברי בדר" העבד  הלאאדו� להתייחס שעל ה

 
   .  ו בפרשיות בהמש"אמרשיועוד פרטי
  

  ) כד' שמות כב(" ף תלוה את עמי את העני עמךסאם כ"
לא אה לווהלתת ל הראשוני
 שאסורשהפסוק שלפנינו מרמז על מה שלמדו " נחל קדומי
נחל קדומי
נחל קדומי
נחל קדומי
" באאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמבאר 


דהיינו מת�  ,"א
 כס� תלוה" ,זורמ זהכ" ו. לא יתביישהעני שכדי היות בצנעה " לצרי הצדקהאילו מת� ו, עדי
את ", " כאשר מדובר  במת� צדקה לעניא, בדברשיעידו שיהיו עדי
 כלומר , "עמי בני"לעיני הלוואה צרי" שתהיה 

  .אתה והעני לבד, "עמ" ",בצנעאזה  היהידאג שדקה אשר תבוא לתת צכ "העני
  

   )כו' שמות כב( "ושמעתי כי חנון אני  כי יצעק אליוהיה"
ידמה  אשלדל הזעקת לשמוע את אזנו מאת אוט
 מתעל
 ושא
 עשיר שכוונת הכתוב ללמדנו " כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"אומר ה
שלא , "חנו� אניושמעתי כי ", א
 העני יפנה את צעקתו אלי, " יצעק אלייכ"ותו של העני אלא ו שאבדה תקבנפשו

ני מצפה או "ושמעתי כי חנו� אני"א
 הוא אכזרי אני איני כמותו אלא , אני כ� אשמע את צעקת העני, כמו העשיר
  . תעשו כמוניומכ
 שתקחו דוגמה ממני 

  

  )ו 'דכמות ש("  הדם זרק על המזבחוחצי"
ש
  לה" הקבלששה את המזבח כשליח וע, ה לע
 ישראל"שהוא כעת כורת ברית בי� הקב, שמשה" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה

  . לבריתיחד אתו נכנסי
 ש הע
על  השני הוא זורק חציאת הו, הד
מי הוא זורק עליו חצכ� ל, ת הבריתיתכר
  

  )יד 'כדשמות ( "והנה אהרן וחור עמכם מי בעל דברים יגש אליהם"
שתובע את חברו דהיינו בעל די� , "המוציא מחברו עליו הראיה"את הדי� ש ):ק מו"בב(ל בגמרא "מפסוק זה למדו חז

מנה את כאשר הוא מ, מדוע בחר משה דווקא עכשיו, "דברי שאולדברי שאולדברי שאולדברי שאול"שואל בעל ה. ראיותיואת דייני
 עליו להציג ל
המוציא מחברו עליו "את הדי� ש לבני ישראל  להעביר, סינילהרבמקומו לפני שעלה חור לדייני
 את אהר� ו
ומתר% לפי ? "המוציא מחברו עליו הראיה"לכלל הזה שאי� תוק� ד� את ישראל היה וכי בזמ� שמשה ? "הראיה

השכינה דהיינו , דשוקהלא עדי
 אלא ברוח לישראל בני ד� את היה  שמשה רבינו ):ראש השנה כא(בגמרא המבואר 
המוציא מחברו עליו "שלא שיי" לומר , אכ�, ולכ� אצל משה רבינו. יב ומי הוא הזכאיאומרת לו מי הוא החיהיתה 
, עתלכ� כ ו.שהעידה לו מי הוא החייב ומי הוא הזכאי השכינהכנגד עדות ול
 לא הוזקק לראיות כי משה מע, "הראיה

מד את בני ישראל את והוא חש שצרי" לל,  במקומואת אהר� וחור לדייני
סיני הוא ממנה לה להר ועלפני שמשה 
  . "המוציא מחברו עליו הראיה"הזה שהדי� 

  

  )שמות כד יז( "לת אככאש' בוד הכ״ומראה 
זה  ',התלהבות ולהט אש לעבודת ה כאשר אד
 מרגיש בקרבוש "קדושת לויקדושת לויקדושת לויקדושת לוי" בעל הבבבב'''' רבי לוי יצחק מברדיצ רבי לוי יצחק מברדיצ רבי לוי יצחק מברדיצ רבי לוי יצחק מברדיצאומר


שכ� א. וד שמי
מרבה כבוא השלו ' בעבודת הו ,בעבודתוה "קבהוא עושה נחת רוח לסימ� ש  
נותני
 לו מהשמי
דבר זה רמוז בפסוק . מקובלתרצויה ו הרי זו הוכחה שעבודתו, 'ותשוקה לעבודת ה התעוררותכזו , התלהבותכזו 

, "לתוכאש אכ�, כאשר הוא,  בעבודתו'את כבוד המראה /הוא רואה המבח� לאד
 א
, "'ד הכבואה רומ", שלפנינו
הרי זה סימ� שעבודתו , ה נפשווש אבל א
 הוא צונ�. 'והטת כאש לעבודת הל הוא מרגיש בקרבו תשוקהכאשר 
   . מלהיות לרצו�רחוקה
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