
  
  

  

 'ז שנה                          
 

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

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  ) י'כאדברים ( "כי תצא למלחמה על אויביך"

) י'כאדברי ( "'תעשה הישר בעיני ה ד הנקי מקרב� כיאתה תבער הו: "באר את סמיכות הפסוקי מאאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החיד

היוצאי למלחמה ' ומסביר שבזכות לימוד התורה ועשיית הישר בעני ה, "למלחמה כי תצא"הפסוק שלפנינו ו
שאי� לומר שרק א כל ישראל ילמדו תורה , עוד לומד רבינו, "לוקי� ביד��א' ונתנו ה: "מנצחי בקרבות שנאמר

והראיה היא ממה , במלחמה ק בתורה בזכותו ניצוליוסעש יחיד ואפילאלא ,  אזי מובטח הניצחו�'ויעשו כדבר ה
". ואמרו" "וענו" "ולקחו: "בלשו� יחיד למרות שכל הפרשה הקודמת נאמרה בלשו� רבי" כי תעשה הישר"שנאמר 

  

   )י' אדברים כ(" לקיך בידך ושבית שביו-א'  אויביך ונתנו העלכי תצא למלחמה "
כי תצא למלחמה ": וכ� צרי� להבי� את הכתוב. מלחמת היצר לעזו מרמזת המלחמה שה" החפ" חייהחפ" חייהחפ" חייהחפ" חיי"ש מובא ב

לקי� �א' ונתנו ה"יתקיי מיד , למלחמהרק תתכוו� לצאת נגדו א  ,כלומר, "לקי� ביד��א' ונתנו ה, על אויבי�
תשבה את השבי היא להבטיח ש, " שביוושבית" :כוונת הכתובו. יצרא היציאה למלחמה בושכ� העיקר ה, "�ידב
  .  זדונותיו נהפכות לו לזכויות, שכ� השב בתשובה באמת, שבה ממ� קוד שנלחמת בוהיצר ש

  

    )יג' דברים כא(" אמה ירח ימים אביה ואת וישבה בביתך ובכתה את"
את האשה ר ועק לאינו משו רחמי על האשה אלא מטרתו היא" ירח ימי" טוע� שזמ� ההמתנה הזה של ����""""הרמבהרמבהרמבהרמב

גחלת הנדוד את כבות ל: "נתק את האשה מעמה וממשפחתה כלשונוול, מהעבודה הזרה אותה היא התרגלה לעבוד
 על אנוסה ומתאבלתשהיא הגו� לשכב ע אשה זה  אי�והטע הוא משו ש. "והפרוד מאביה ומאמה ומעמה

 בלבה צועקתשעדיי� זאת השבויה הוכל שכ� , ממזרי בני גרושת הלבעל  :)נדרי כ(ל "פי שאמרו חזכ, משפחתה
לעזוב את עמה ומולדתה הזאת שהיא נאלצת ה י לאשודיעמכאשר כעת ו. שיבה לעמה ולאלהיהיצילה ושילאלהיה 

. יותרלראות כל לא תוה כי היא  ועל אר" מולדתה ואמהעל אבי תתנחותני לה חודש ימי על מנת שנ, גיירתלהו
  .צערה ותשוקתהאת שקיט ממנה ודבר זה י, שתבכה ותתאבל כמשפט המתאבליכדי הוא נית� לה שה זמ� הזוה

  

  )ז' דברים כב("  תשלח את האם ואת הבנים תקח לךשלח"
היא כדי לשמור על "  תשלח את הא ואת הבני תקח ל�שלח: "מטרת הציווי ,פשטשעל פי ה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימבאר 

ת השחתאת  התיראי� היא מ , חיי לתועלת האדבעלי טושחלתורה ה שהתירה יפל ע$ שא, עקריקיו המי� שלא 
 כי לא המי� ההואאת כרית מלו יהוא כאהרי חד ביהא ע הבני האד את קח ו לוא, תעקירמיני בעלי החיי ו

, יחמול עלי�ה יחזיר ל� כגמול� "לומר שהקב, "למע� ייטב ל�: "מה שהוסי$ הכתוב והבטיחו. יהיה לו המש�
  . המי�את הא ולא עקרת ששילחת את  ושמ, �ימיי� את אריו
  

  )ז' דברים כב("  ייטב לך והארכת ימיםלמען"
 קימת והקר�עושה אות אוכל מפרותיה בעול הזה השאד "ל " היא מהדברי שאמרו עליה חזגמילות חסדי
שמשמעותה היא " ת ימי ייטב ל� והארכלמע�" :שרעיו� זה הוא הטע להבטחה" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה. "לו לעול הבא

בכ� ששילח את שמשו  ,גמילות חסד להמו�צד של  יש "שלוח הק�"זה משו שבמצות ו, מת� שכר בעול הזה
המועטת הזו ראוי הוא אפילו בגמילות חסדי ו , לכלעופות השדה שה הפקרשל זרע הת תהשחהא הוא מנע את 

   "אאוכל פירות בעול הזה והקר� קיימת לעול הב"יהיה ש
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 :לוי נשמת כל מתי ישראל ובכללםינשמת אדם העלון מוקדש לע' נר ה
 ה"תנצב  ד "תשע' אדר ב' ע ד"ל נלב"ר אסתר זמשה טויטו ב   ד"חשון תשע' ע ג"ל נלב"יה זצ'ג עובדיה יוסף בן גורג"מרן הרה

 



 

  )יא' כאדברים ( " לאשהךת לחוראית בשביה אשת יפת תואר וחשקת בה ולק"
        ))))רש%ירש%ירש%ירש%י ( ( ( (""""ורורורורססססישאנה באיישאנה באיישאנה באיישאנה באי, , , , שא אי� הקב%ה מתירהשא אי� הקב%ה מתירהשא אי� הקב%ה מתירהשא אי� הקב%ה מתירה, , , , לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרעלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרעלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרעלא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע""""

התיבות %לא% ארוכי ומסורבלי וכאילו ש, יצר הרע% נגדכ אלא ה%לא דברה התור, י"לכאורה נראי דבריו של רש
 חנוכתחנוכתחנוכתחנוכת" ברבי העשילרבי העשילרבי העשילרבי העשילמתר" אלא ? גד יצר הרע%נ%דברה תורה : בקיצור די היה לומרוכי לא ,  מיותרותה�ו%אלא% 
יבמות (ומצלת אותנו מ� החטא% לתורה בנינו את %שמגדלת : ה�באשה  י חייאה רב שהמעלות הטובות שמונ"התורההתורההתורההתורה

א כ� לא , ורר ומורה%ס%ו של דבר תלד לו ב� שיהיה ופבס%אשת יפת תואר% שהלוקח על ל " אמרו חזוהנה .)גס
 של %ומצלת אותנו חאלא השב % ולא נותר בה לתורה %שמגדלת את בנינוחאת השבשיי� לומר על אשת יפת תואר 

 %אשת יפת תואר%כלומר , %לא דברה תורה אלא כנגד יצר הרע%: י"לכ� מדוייקי דבריו של רשו. מ� החטא% בלבד
  .% לתורה%מגדלת את בנינו� אי� לצפות ממנה שתהא א, מ� החטאאותנו היא מצילה ש, מועילה רק כנגד יצר הרע

  

  ) וט 'כאדברים (" והיה הבן הבכר לשניאה"
, שתי נשישתורה מגלה לנו שבכל מקו שתהיינה לאיש  אברבנאלאברבנאלאברבנאלאברבנאלההההאומר " והיה"הכתוב מדבר בלשו� מוחלטת 

את הב�  לה תתליד אל השנואה ו תמטביהיא להית קל�ההשגחה האדרכה של כי , שתמיד יהיה הב� הבכור לשניאה
   . ) לא'טבראשית כ( "כי שנואה לאה ויפתח את רחמה' וירא ה": פי שכתוב אצל לאהכ, הבכור

  

  )זי' כאדברים ( "לתת לו פי שנים"
כל אות מניינה שכ� במילה זו . עצמה" בכר"המילה ממביא רמז לכ� שהבכור נוטל פי שניי בירושת האב  אאאא""""הגרהגרהגרהגר

 "י"אות כפולה מה" כ" האות , שלפניה"א"אות כפולה מה" ב"האות ,  שלפניה באלפא ביתאכפול ממניי� האות
  ,  שלפניה"ק"אות כפולה מה" ר"האות ושלפניה 

  

   ) א'בדברים כ(" לא תראה את שור אחיך או את שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך"
באבידת הנפש הרי ש,  על כ� שאי� להתעלורההזהירה תאחי� א באבידת ממו�   מהכתוב ש הקדושהההה""""השלהשלהשלהשללומד 

שלא , "והתעלמת מה", מבחינה רוחנית ,לא תראה אחרי נדחי: כלומר.  שאסור להתעלעל אחת כמה וכמה
  . עלי� מוטל לעורר ולהשיב בתשובהמוטל , "השב תשיב"אלא , "מה לי ולפושעי ישראל הללו"תאמר 

  

  )כב' דברים כג("  בך חטאוהיה... מו לא תאחר לשליךקל- א 'תדר נדר לה כי"

בעו� נדרי מתי : "ל"ומסתמ� אל מה שאמרו חז "חסרו�"מלשו� " חטא"הקדוש מפרש את המילה " אור החייאור החייאור החייאור החיי"ה
זה שעל ידי , חסרו�דהיינו שיהיה ב� , "חטאוהיה ב� : "זו הכוונה של הפסוקו, :)שבת לב("  אדשלאשתו ובניו 

  . או זרעו שהוא ג כ� חלק ממנו, נו אשתו שהיא כגופו ממוהנדר יחסרלשל את ר חאיש
  

   ) ה'כדדברים ( "כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא"
פגיעה בחיי מניעת האשה ועל העד כמה מקפידה התורה על אושרה של  זהלומד מפסוק  רבי שמשו� רפאל הירשרבי שמשו� רפאל הירשרבי שמשו� רפאל הירשרבי שמשו� רפאל הירש

כלפי הציבור יו חת� מכל חובותאת הת טרופהיא בה שקדישה מצווה מיוחדת משהתורה כ� עד כדי , המשפחה
, אושרו של ע ושלמותומשו ש? וכל כ� למה". נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח: "ורה לומו

  . תלויי באושר המשפחה ושלמותה
  

   )ט- ח' כדדברים ( "יך למריםקל-א' זכור את אשר עשה ה... השמר בנגע הצרעת"
ומכל אלה , "מצורע" ו"תזריע", שתי פרשיות בתורהבלי וע צרעת ודיניו כלעני� נגשכל  "תוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכהתוספת ברכה"מבואר ב

הוא דיני מצורע ב ייסודשהדי� הכיו� ש, ואפשר לומר . צרעתהו מרי תבזכירדוקא  צרעתעני� האת לחזק הכתוב ראה 
עליו וס ילקה בנגע הצרעת יבואו האנשי לחשר אד גדול ומכובד יתכ� מצב שכא, מחו" למחנהאל לשלחו שיש 
 כאשר "למרי' זכור את אשר עשה ה: " הכתובעל זה אמר, ול חו" למחנה מפני כבודו הגד אותו אל משלחולא ל

כל ע ג ווכ� צרי� לנה, חו" למחנהאל נשלחה בכל זאת היא , תהשאשה גדולה ומיוחסת הישא$ על פי צטרעה ה
  .גדול ומכובדהוא אפילו , אד

  

   )כד יגדברים ( "שמש תשיב לו את העבוט כבא ההשב"

וא , את העבוטשיב לו עלי� להבכל יו ויו ל� שלומר היא  "השב תשיב" ותליכפשכוונת ה "כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה
על כ�  ?אני רק שומר שלויוצא שביו , אותולו עלי להשיב א בכל לילה תשאל מה הטע א כ� לקבלת העבוט 

כאילו בכל יו אתה נות� ה הדבר נחשב "קבלפני הלומר  כ,"י�קל� א'ול� תהיה צדקה לפני ה: "משיב הכתוב ואומר
כי א משכו� את ה "קונה" ובחעל ה שב)פסחי לא(ל "מכא� נית� להביא ראיה למה שאמרו חז ו,לו צדקה חדשה

  .צדקההמשכו� אינו שלו הרי שאי� כא� 
  

  

        """"ברית יצחקברית יצחקברית יצחקברית יצחק""""וווו" " " " חנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת ביתחנוכת בית""""ספרי לספרי לספרי לספרי ל":  ":  ":  ":  בית יצחקבית יצחקבית יצחקבית יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ            ) ) ) ) איטראיטראיטראיטר, , , , אשכנזיאשכנזיאשכנזיאשכנזי, , , , ספרדיספרדיספרדיספרדי((((י י י י """"מבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רשמבחר תפילי� רש": ": ": ": יד יצחקיד יצחקיד יצחקיד יצחק""""ח ח ח ח """"גמגמגמגמ
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


