
  
  

  

 'ח שנה                          
 

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

 

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

בעלי " פירושאת  """"ראש דודראש דודראש דודראש דוד""""א בא בא בא ב""""רבינו החידרבינו החידרבינו החידרבינו החידמביא ? שהוא במשמעות של רבי�" אויבי�"מדוע נקט הכתוב בלשו� 
את  לא ניצחת� אלמטה שהאומה אי� ל� סיכוי לנצח את ו ,כל אומה יש שר למעלהלידוע שעל פי ה" ברית אברה�

אמר לכ� , )כא' ישעיה כד(" צבא המרו� במרו� ועל מלכי האדמה יפקוד ה� על"וכמו שאמר הכתוב , השר מלמעלה
 מלחמה נגדיוצא לכי ה, שר שלההו, עצמה האומה, כי מדובר בשני אויבי� "כי תצא למלחמה על אויבי�: "הכתוב
ועלי� , בשר שלה שבשמי�אלא הוא נלח� ג� , עיניולמראה ראה כפי הנ, צא ונלח�ויהוא לבד נגדה בלא , אומה

" י� ביד�קל"א נתנו ה�ו"ר מאה שמו, אותה האומה שר שלה לח� ג� ע�נשה רוש� למעלה ואתה ויציאת� עש� יהבל
  . ה שלומואאת הכניע ג� כל להות, "ושבית שביו" ,תבטלשלה� ההשר אחר שו, הכוונה לשר שלה�

  

   )א 'דברים כב(" השב תשיבם לאחיך"
כפל ה שומ, האבידה לבעליההשבת מצות שנהיה זהירי� בבמצוה זו היא ללמדנו תורה אומר שכוונת ה רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

 .אפילו מאה פעמי�שבמצוה זו חלה חובת ההשבה  :)ומ ל"ב(מכ� ל "זחדרשו , "השב תשיב�"השבה כתוב את הה
וא עניי� של הל השבת אבידה לבעליה הרעיו� שכל אומר שורואה את מצות השבת האבידה באור כולל  רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי

כל אחד בתועלת מתו� כ� עלינו לרצות  ,דשיהיה לנו אב אחאנו ראויי� ולנו ע� אחד ושכ נוללמדובא , חסד ורחמי�
ה את האביד להחזירחלה עלינו החובה , ואי� זה משנה א� האבידה היא בעל חיי� או לא, חמול על ממונונוש, חברו

בהמה אפילו היא ול חיי� א בעיהדהיינו האבידה  ,"וכ� תעשה לחמורו: "אמר הכתובשה מה וז, הבעלי� לרשות
לא ", כשמלה� חשובי� אינלמרות שכלי� האחד משאר א� האבידה היא  ,"י�וכ� תעשה לכל אבדת אח" ,מאהט

הכוונה אי� " לא תוכל להתעל�": מה שאמר הכתובו. י בעליהידלאותה  לא תחזירמהאבידה א" תוכל להתעל�
ביד האד� להביא יש שאחרת י� וכל תועלת טהפרהנושאי� בשאר הוא זהה ג� אלא הדי�  ,דלהשבת אבידה בלב

  . )יח 'טויקרא י(" ואהבת לרע� כמו�" :שאמר הכתובפי כ, הוא חייבג� ש� , לחברו או להסיר ולדחות נזק ממנו
  

  )י' דברים כב(" לא תחרש בשור ובחמר יחדיו"

האיסור של חרישה בשור יחד ע� החמור הוא טע� שכתבו ש "דעת זקני� בעלי התוספותדעת זקני� בעלי התוספותדעת זקני� בעלי התוספותדעת זקני� בעלי התוספות"מביא את  "מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה
מה השור קיבל : "משו� שהחמור רואה את השור לועס בזמ� החרישה והוא חושב לעצמו, "צער בעלי החיי�"משו� 

בעצ� לועס והוא , אלא שהחמור לא מבי� שהשור בס� הכל מעלה גרה, והוא מצטער מזה? "אוכל ואני לא קיבלתי
מביא ג� את דעת " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"ה. לכ� אסור שהשור והחמור יחרשו יחד, את מה שה� קיבלו יחד לארוחת הבוקר

בכל עבודה שתהיה ולאו דווקא , בהמות הצמדת שני מינישל איסור הטע� שאומר ש """"מורה נבוכי�מורה נבוכי�מורה נבוכי�מורה נבוכי�""""� ב� ב� ב� ב""""הרמבהרמבהרמבהרמב
לא תחרוש בשור ובחמור "ה התורה ר אמרכלומ, מיני�השני ה בי� רכבאיסור של החקה מההוא משו� הר, בחרישה

די� זה השהיא והראיה . רכיב אחד מה� על השניתבוא להאפשר שבזמ� העבודה אחד ביניה� תלפי שא� , "יחדיו
אמנ�  ".הואלא שדיבר הכתוב בהו, אחד שור וחמור ואחד כל שני מיני�", שור וחמורשאר בהמות ולא רק כולל 

עיקר האיסור שיי� רק בשני מיני� טהורי� או שש� כתב ש, "משנה תורהמשנה תורהמשנה תורהמשנה תורה"ב לשיטתו תגדומנ� "דעה זו של הרמב
אי� איסור להעביד יחד � הטמא ימוטהור מי� אבל . זה מזה ובראפשר שיתעשאסורי� בהרבעה ו, טמאי�שני מיני� 

חוק  ושזההוא העיקר ואומר ש" מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה"מסכ� הו. ההרכבידי ולא יבא ל י� זה מזהמתעברמשו� שה� אינ� 
  .� האיסורטעאת לחקור להעמיק ומחוקי התורה ואי� לנו 
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   )יח 'כאדברים (" בקול אביו ובקול אמואיננו שומע "
שהוזכר " איש"הרי ברור שהכוונה היא ל, "בקולו"לומר היה ספיק מא ולה" אביו"מדוע חוזר שוב הכתוב ומזכיר את 

ב� "הקדוש שכוונת הכתוב היא ללמדנו שמה שגור� לב� להיות " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מתר% ה? קוד� שהוא אביו של הילד
, מרד באביו ואמוהביולוגיי� הוא משו� שקוד� לכ� הוא " בקול אביו ובקול אמואיננו שומע "אשר  "ומורהסורר 

שמע בני : "כפי שאמר הכתוב. כנסת ישראלהיא " אמו"לפי הזוהר ה ו"הקבוא ה" אביו" :)ברכות לה(לפי הגמרא ש
לעשות ו לו ניחהו, � מבנ�טשבו את כסח� ומשו� שהוריו הביולוגיי, )ח 'משלי א(" וש תורת אמ�טמוסר אבי� ואל ת

  . ג� בה� דרומבסו& הוא שהדבר סובב , ווב והישר בעיניטהאת 
  

  )כב' דברים כא(" על עץ אתו ותלית"

שהאד� שהאד� שהאד� שהאד� , , , , זלזולו של מל�זלזולו של מל�זלזולו של מל�זלזולו של מל�, , , , ''''תלויתלויתלויתלוי    ����ייייקקקקלללל" " " " כי קללת אכי קללת אכי קללת אכי קללת א''''וזה שנאמר וזה שנאמר וזה שנאמר וזה שנאמר . . . . כל הנסקלי� נתלי�כל הנסקלי� נתלי�כל הנסקלי� נתלי�כל הנסקלי� נתלי�:) :) :) :) סנהדרי� מהסנהדרי� מהסנהדרי� מהסנהדרי� מה((((אמרו רבותינו אמרו רבותינו אמרו רבותינו אמרו רבותינו """"
            ))))יייי""""רשרשרשרש..." (..." (..." (..." (משל לשני אחי� דומי� זה לזהמשל לשני אחי� דומי� זה לזהמשל לשני אחי� דומי� זה לזהמשל לשני אחי� דומי� זה לזה, , , , דיוקנו של מל� וישראל בניו ה�דיוקנו של מל� וישראל בניו ה�דיוקנו של מל� וישראל בניו ה�דיוקנו של מל� וישראל בניו ה�    בדמותבדמותבדמותבדמותעשוי עשוי עשוי עשוי 

אילו חכמי� חולקי� עליו ו, יחידעת דת דעה זו כאהלוא בגמרא מוב ?"הנסקלי� נתלי� כל"הא� באמת כ� הדי� ש
שלפי דעת  ����""""הרמבהרמבהרמבהרמבאומר  .הלכה כדברי חכמי�ו, בודה זרה בלבדע העובדאת המגד& ואת אלא י� לותוסוברי� שאי� 

 א� לפי דעת חכמי� ברור הקשר, "תלוי י�קל"אכי קללת "לבי� הכתוב " לא תלי�"י לא ברור הקשר בי� הכתוב "רש
עבד האיש או ש, 'את ה "ביר�"האיש מפני שישיבו לה� , ?"מפני מה זה תלוי"א� ישאלו האנשי� ש. בי� הכתובי�

וכל , הדר� שבה הוא עבד אותה ועוד פרטי� בנושאויזכירו אגב כ� את ש� העבודה הזרה ואת , בודה זרהע
  .התעסקות או סיפור בנושא העבודה הזרה נחשב קללה

  

  )ה-ד' כגדברים (" שכר ואשר... אתכם קדמו לא אשר דבר על... 'ה בקהל ומואבי עמוני יבא לא"

� א, את ישראל בלח� ומי�לא קדמו  ,ג� עמו� וג� מואב, שניה�הוא שלכאורה פשט הכתוב ש" ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
בשעיר  היושבי�כאשר עשו לי בני עשו ... אוכל בכס& תשבירני: "כתובנת� לח� ומי� בכס& ככ� מואב האמת היא ש

אשר שכר "אמנ� מואב הוסי& על חטאתו פשע , כ�עשו לא ה� שרק העמוני� ו )כח' דברי� ב(" מואבי� היושבי� בערוה
לו עמו� לא נת� אפירק ש "לא קדמו"ששניה�  "שלומ� תדרושלא "האיסור הוא על שניה� ובכ�  ."את בלע� עלי�

   .שכר את בלע�אבל הוא שנת� למרות , מואבו ,כס&תמורת 
  

   )כא-כ' דכדברים (" ...אחריך תעולל לא כרמך תבצר כי... אחריך תפאר לא זיתך תחבט כי"
מתו� החשש שא� ית� לעניי� לא עניי�  גזלמבאר שלפי הכתוב יש כא� רמז לאד� ואזהרה שלא יכשל ב" כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"ה

אל תביט " המלא�אמר לו עד ש ,לוט שהיה מצטער על ממונופי שביאר אצל כ ,ליורשיו אחריוישאר לו מה להשאיר 
מי יגיד  כי ,מה שיהיה אחרי�את ל תבקש לפאר א, "לא תפאר אחרי�"הכתוב לאד� מר וכ� א .)יז 'בראשית יט( "אחרי�

אלא  ,חרי�העוללות למי שיהיה אאת ל תבקש לעזוב דהיינו א, "לא תעולל אחרי�"וכ�  ,לאד� מה שיהיה אחריו
 ?"א� לא אשאיר אחרי מאומה לזרעי מהיכ� יתפרנסו" :ואל תדאג לומר ,ואז תראה עולמ� בחיי� "יהיהלגר ליתו� "

ל ע& וא ,"מה שקנה עבד קנה רבו"כי  ,חסר מכל וכלשהיית  ,"וזכרת כי עבד היית באר% מצרי�: "הכתובאמר  זהעל 
מלאכו לפני זרע� אחרי� וית� לה� את ישלח ה "לכ� אל תדאג והקב, ל"לשדות וכרמי� ברצו� הא עכשיוכ� זכית  יפ

 לוא ,בניו אחריו לאשר אצכי אד� קרוב אצל עצמו יותר מ ,ל� לעשות לצרכ� לבית� הנצחיכדאי  עתכו ,די מחסור�
עושי� עושר ולא במשפט וה� אבירי לבב שנו רוב עשירי דור �מה שיהיה אחריו כדר� שעושי דרושלובקש לו ל

  . לעול� הנצחימאומה לא ישאו בעמל� א� בכ�  ,וטועני� שה� עושי� כ� בעבור בניה� ,מצדקה רחוקי�ה
  

  )כה 'כגדברים ( "כי תבא בכרם רעך"
הוא יי� שסודות התורה דהיינו  "צבאות 'הכר� "כוונתו היא ל בשהכר� המדובר בכתו "נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�נע� אלימל�"האומר 

אכול כנפש� לומר כ, "ואכלת ענבי� כנפש� ,א� זכית לבא לסודות התורה: "לומרכתוב כוונת הו. המשומר בענבי�
לא ומדרגת� אלא עלה לפי  שלה� הרמשלא תעלה במדרגות אשר עדיי� לא הגעת ל, הרוחנית הנוכחיתכפי מדרגת� 

כשתראה שאתה  ,נות� הכתוב סימ�? ממנהיותר  אולמדרגת� ת� היא כפי יעליא� לומר אי� תדע כ, "שבע�", יותר
הכתוב מזהיר� שלא תתענג גופ� מזה על דר� שאמר , "ואל כלי� לא תת�" .מעדני�התענוגי� והמאוד מכל שבע 
   )ה 'דאבות ( "ואל תעש� עטרה להתגדל בה�"התנא 

  

  )יט-יז' כהדברים ( "תמחה את זכר עמלק מתחת השמים... והיה בהניח... זכור את אשר עשה לך עמלק"
אתה  "זכור את אשר עשה ל� עמלק"אזי , אד� פשוטה של כל זמ� שאתה במדרגש בבבב''''רבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצרבי לוי יצחק מברדיצאומר 

כשתהיה במדרגת צדיק  "לקי� ל� מכל אויב�"והיה בהניח ה� א"אבל , ולהתנק� בו רשאי לזכור מה שעשה ל� עמלק
תהיה כונת� כדי למחוק את זכר  "השמי� תמחה את זכר עמלק מתחת", היצה'ר ותתגבר על כל אויבי� שרומז על
   .שעשה כלפי שמי� עמלק מתחת השמי� מפני הרעה

  

  

        """"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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