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ְזרַ֤ "  אָ֣  ע ִיְצָחק֙ ַוּיִ ְמצָ֛ ֶרץ ַההִ֔ ּבָ נָ֥ וא ַוּיִ ָ ׁשּ ָערִ֑ וא ֵמאָ֣ ה ַהִה֖ א ּבַ ְיָבְרֵכ֖ ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' הּו הים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
  )יב' שמות כא( "איש ומת מות יומת מכה"

סיבה שבגללה הכאשר כל  ,עבריני� הקשורי� לעבד דיאת כל ההכתוב ופירט אחר שהשלי� ש רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיימסביר 
בלוחות ראשו� הראשו� שבלוח הבור ידהכנגד התחיל הכתוב בדי� הזה את פירוט המצוות היא משו� שהדי� זה הוא 

�א' אנכי ה", הברית� בורידהכנגד שהיא  הכתוב לפרט את הדיני� הקשורי� לעניי� רציחהתחיל כעת מ, "לוקי
את פרש הכתוב ומ עתכנש בא ועפירש את הולא הכתוב בלבד הזהיר בלוחות הברית ומפני ש, שניהוח ראשו� שבלה

  .במזידכאשר זה , "מכה איש ומת מות יומת: "מרוהעונש וא
  

   )ה' שמות כב(" ומצאה קוצים ונאכל גדיש תצא אש כי"
את עורר לכדי וזאת , הרשעי�ת לנו על הרעה הנגרמת לעול� בסיברמז הקדוש שהכתוב בא ל" אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"אומר ה

כי , ביא לעול�הוא מאשר  הרעותכאשר רואה הוא את גודל , נת שכלוישומ ה שהוא נצמא בהתרדמההאד� מ
, "כי תצא אש: "הכתוב אומרומה ש, לכל העול� הרעי� ה� את הסובבמאלא , גורמי� רעה לה� בלבדלא הרשעי� 
קוצי� כאינ� אלא ה� רשעי� שהכוונה היא ל, "קוצי� ומצאה"ואמר , "אש"נה בש� וכמ הע�צרת שכידוע 
הוא והטע� , )כא 'דברי� לא( "אותו תמצא�והיה כי : "כמו שכתוב, לשו� מציאהמדבר אליה� הכתוב בו, מכאיבי�
, ממנו פניואת הסתיר ה "קבהג� ו, אדנותו מעליואת והסיר ה "אחרי שהוא מרד בקב, רשע אי� בעלי�למשו� ש

רשות ה נהאחר שניתשהכתוב עוד מלמד אותנו . רצונוכבו ות עשכול לוכל הפוגע בו י, יאהומעתה הרי הוא כמצ
 תינוקותהל הכתוב עכא� רמז , "ונאכל גדיש"אלא אי� היא מבעירה את הקוצי� בלבד , להבעיר ,הדיני�דהיינו , לאש

גלל כי ב, חברתה נת עלהנשעבולת ישה� ונשעני� זה על זה כשעדיי� אי� לה� קומה אלא גדושי� , של בית רב�
 "עוללי� ויונקי� יסדת עוז פימ: "פסוקבמדרש על ה ל"זחאמרו כפי ש, עול�הנתפסי� בצרת תינוקות ה ,עונותה
הרשות נתונה  י�רשיער בני האד� משאוכ, ערבי� בשעת קבלת התורהיו הה� השהתינוקות של בית רב� , )ג 'תהלי� ח(

� של עד צוארא� הכתוב שלעיתי� מגיעה החרב מודיע כ, "או הקמה: "הכתוב אמרמה שו .לאש לבער בה�
: הכתוב אומרפי שכ, כללות הדוראת כדי להציל , �ו� הרשעינלקחי� בעווה� עול�  יסודיומופתי הדור , הצדיקי�

� ירייר השש( "זאת קומת� דמתה לתמר: "ממה שכתוב, "קמה" י�קראנה� ו, )יד 'א ירי�השיר ש(" דודי ליאשכול הכופר "

כל כ� עד שלא  ולפעמי� יגדל החטא, )יג 'תהלי� צב( "יפרח כתמרצדיק : "אמרמו שנשהצדיקי� נמשלי� לתמר כ, )ח 'ז
, "או השדה: "זה רמוז במה שנאמרו, חלילה, והרעה תפגע בכל ישראל, יספיקו הצדיקי� בלבד להציל את הדור

ה "בא עוד הכתוב ומודיע שעתיד הקב .את הכלל להציל צדיקי�הו, תינוקותהלא יספיקו כי , ל כללות ישראלע מזורה
אשר  כלאת , קוצי�המוגדרי� ה� הרשעי� , "של� ישל� המבעיר: "ואומראלו שגרמו לכל זאת ע� לבוא במשפט 

את  על לבוהאד�  בהעלות, המחטיא אותו יצרהשלהבת ות את כבלו, אנושכל לב ד יחרויש בידיעה זו לה. הרגו
והנה אמרו , ותו הסרוחהובאמצעות תא, כמה נפשות קטני� וגדולי�" רצח"ש עלו ל גיעואשר י נהרות העונשי�

עשה עבירה אחת אוי לו שהכריע את כל העול� , ...לעול� יראה אד� עצמו כאילו כל העול� כולו חציו זכאי" :ל"זח
הטע� ו, שעשהעבירות בגלל ה על צוארו ועל נפשועמוסי� ד� כל העול� וד� זרע� ידע שו, :)מקידושי� ( "לחובה

אלא ג� , משפט ה"קבהאיש הרשע יעשה רק ע� הלא לנו שז ורמהוא ל, "� המבעירשל� ישל: "שכפל הכתוב
פי כ, די�' עשות בו היו� ב עליוביו� ההוא יגדל המספד , משפט חרו#מגיע ג� לו ש, יצר הרעהוהוא , תווא למחטיא

  .ה ישחט את היצר הרע"הקבש )סוכה נב( ל"זו חאמרש
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   )ג' שמות כא( "ויצאה אשתו עמו"
כאשר האיש בצרה ג� ו ,של�אחד האיש והאשה הוא גו$ שלנו להורות ורה תהשבפסוק שלפנינו באה  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר 

בכל , צריכה להיות בעבדותוא� כ� אי� היא , ה לעבדולמרות שאי� האשה נמכרת לאמה כפי שנמכר בעל, צר לאשתו
הבעל  בצאתלכ� ו, היתה בעבדות כמוהוג� היא כאילו זה הרי , הואיל וה� כגו$ אחד וצר לה על העבדות שלו ,אופ�

  .  היתה בעבדותאילו ג� היא כ" ויצאה אשתו עמו" :מהעבדות נאמר
  

  )כג 'בכשמות ( "יכם יתומיםתי אתכם בחרב והיו נשיכם אלמנות ובנגוחרה אפי והר"
הדי� הוא , שאד� שנגזרה עליו מיתה בבית די� :)סנהדרי� מח(ל "את הפסוק על פי מה שאמרו חז" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מבאר ה

. הדי� הוא שנכסיו מוחרמי� ושייכי� למל�, א� אד� שנגזרה עליו מיתה על ידי המלכות, שנכסיו שייכי� ליורשיו
על פי . סיי$ בלבדאילו למלכות נמסרה המיתה בו, י�דית הנמסרו לבגי המיתות שארבע סו אמרנירושלמי תלמוד הו

ת תובשל האד� לטובת כ דשעבוג� את הפקיע הדבר מחייב להלמלכות הרוגי� שייכי� ה א� נכסיזה אפשר לומר ש
 מלכותה ידעל ידהיינו , "והרגתי אתכ� בחרב: "הכתובמר ושאמה וזה . ת כתובתהא עופריכולה לאינה אשתו והיא 

נכסי את שאי� לה�  ,"ובניכ� יתומי�", להינשאשבה יוכלו אי� לה� כתובה כי  ,"והיו נשיכ� אלמנות", לפיכ�, בסיי$
  . לרשת אות�שיוכלו  �אביה

  

  )כד' כב שמות( "ן עליו נשךולו כנושה לא תשימ ה את עמי את העני עמך לא תהיהאם כסף תלו"
 ,אלא בדווקא" עמ�עמ�עמ�עמ�"העני  ג� שהוא " עמיעמיעמיעמי"את שצרי� להלוות דגיש שאי� זה מקרה שהכתוב מ" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"מבאר ה

כמו עמי  "עמי"ת היא משו� שהעני הוא האח, ענית לולהלוהמחייבות אותנו סיבות בא הכתוב ללמדנו שיש שתי ו
הידיעה כל אד� יכול להלוות לה� על סמ� , צידה ועבדיו מחוסרישל המל� א שבזמ� שעמו יודר� המל� ה, האר#

�ועל כ� , כאילו נת� למל�הוא הנות� לה� אד� המל� לזו� את עמו ומשו� שזוהי חובתו של , �יפרע את חוב שהמל
ל "רו חזאמש" עמ�"משו� שהעני א יה יהשניהסיבה ה, ענישאנו נותני� ל חובאת היפרע ' שה י�בטוחעלינו להיות 

  א�  )בבא בתרא י(ששאל טורנוסרופוס הרשע את רבי עקיבא כמו , יותר ממה שאתה נות� לעני אתה מקבל ממנוש
  .�ומדינה של גהינל צנינבזכות לו רבי עקיבא כדי שענה ? �נו מפרנסי� מפני מה איכ� אוהב ענילוק�א

  

  )כו 'כבשמות ( "כי חנון אני ושמעתי והיה כי יצעק אלי"
הרי הוא חייב שדי� אי� לעני שו� טענה עלי� על שלקחת את שמלתו כמשכו� השלמרות שעל פי " ספורנוספורנוספורנוספורנו"אומר ה

�הגיע למצב הזה שאי� לו מה ללו מת עניותו הגורעצ� יצעק אלי על הוא א� , "והיה כי יצעק אלי", אופ�כל ב, ל
  . פוק� כדי שתוכל לפרנס בו אחרי�יאת� לו קצת ממה שהייתי חונ� אות� יותר על סו, "כי חנו� אני ושמעתי", ללבוש

  

   )ו' שמות כד(" וישם באגנות ויקח משה חצי הדם"
        ))))יייי""""רשרשרשרש" (" (" (" (מלא� בא וחלקומלא� בא וחלקומלא� בא וחלקומלא� בא וחלקו    ????מי חלקומי חלקומי חלקומי חלקו""""

ל לומר שהמלא� חילק את הד� אולי משה בעצמו חילק את "מה דחק את חז "חנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורהחנוכת התורה"ב רבי העשילרבי העשילרבי העשילרבי העשילשואל 
קח משה וי" :בוכתוממה שהד� מיד כשהתחיל לזוב מהבהמה את לקח משה של "מתר# על פי מה שאמרו חזו? הד�

חצי הד� באגנות ואחר כ� את קיבל מעיקרא משה משמע ש. "חצי הד� ויש� באגנות וחצי הד� זרק על המזבח
כדי  צא עודד� יאי� ידע כמה  ,א� כ� קשהו. המתי� עד שיצא מהבהמה חצי הד� הנשאר בה כדי שיהיה לזריקה

  . את הד� לקיוחמלא� שבא לומר כ� חייבי� משו�  ?הו חצי הד�לקבוע שז
  

  )ז' כדשמות (" כל אשר דיבר ה׳ נעשה ונשמע"
אחרי עשו ר זיח שהקב&ה וישראל ידע בנישאומר ש "חיי�חיי�חיי�חיי� תורתתורתתורתתורת"בעל הרב של  ושופירמביא את  אאאא""""החידהחידהחידהחידנו נו נו נו רבירבירבירבי

 נגדכ "ונשמע", נגד עשו שלא רצהכ "נעשה", "נעשה ונשמע"אמרו  לכ�, לא רצווישמעאל שיקבלו את התורה וה� 
ואחר כ� פנה לעשו נה קוד� שהקב&ה פמשו�  .)שבת פח(" נשמעל הקדימו נעשה"כ� ומשו�  .רצה ישמעאל שלא

יה ימלשו� עשנובע  "עשו"הש� כי , מעשיה� כעורי�א� � נאה משאלו  רשעי�ש אאאא""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידומסביר . לישמעאל
היה צרי� לכ� הוא  "ל�ישמע א"משמעות שמו היא " ישמעאל"� וכ, מאמר הקב&האת  לא רצה לעשותאילו הוא ו

 "נעשה" ,�חסרונת שאנחנו נשלי� אישראל אמרו ולכ� . אזנוהוא את ט� אאלא שבפועל  ל�מרי אלהיות שומע א
   .ישמעאלדהיינו , ולא שמע לשמוע שהיה לו ינגד מכ "ונשמע". "עשו"דהיינו  ,ולא עשה לעשות שהיה לו יכנגד מ
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