
 
 

 

 'ט שנה             

 
 

 
ְזַר   ְצָחק  " ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ַההִּ  ֶרץ ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (הו  ה' " )בראשית כו' יבים ַוַֽ

 

 
 י( 'כאשמות ) "אם אדוניו יתן לו אשה"

ראשית אשה יש שני דברים, איש ובנשואי " שמשך חכמהמדוע מדגיש הכתוב שאדוניו נותן "לו" אשה? מסביר ה"
 ,קונהיהשלמת הבריאה ות יהושז ,פריה ורביהמצוות מר אינו מקיים כלו ,הדמותאת ממעט מי שאינו נושא אשה הוא 

בזה אינו מקיים . ועל ידי זה שהאדון נותן לעבדו שפחה לאשה והיא יולדת לו ילדים הוא בחטאשרוי ת האדם שני
אם מה שאמר הכתוב " שרוי בחטא. וזההעבד כבר לא כמוה, רק שמשום שילדיה הם עבדים ופריה ורביה מצוות 

 , ולא להשלמת הבריאה. לורק ממנה היא היינו אשה כזו שהתועלת ד, "אשה לווניו יתן דא
 

 )שמות כא' יט(" ורפא ירפא יתןשבתו  רק"

שכאן באה התורה ללמדנו שאת ה"שבת", דמי  הרמב"ן"? מתרץ יתן ורפואתושבתו "אמר קיצר הכתוב ולא מדוע 
הבטלה עקב הפגיעה, צריך המזיק לתת ישירות לניזק, אך את ה"ריפוי", הוצאות על הריפוי, על המזיק לתת זאת 

 הניזק לדרוש את ה"ריפוי" לעצמו והוא ידאג לשלם לרופאים. ירפאו אותו, ולא יוכל שלרופאים 
  

 כא(-)שמות כא' כ"וכי יכה איש את עבדו או את אמתו בשבט... אך אם יום או יומים יעמוד לא יקום" 

שבט  ,בשבטאותו  ם הוא מכה" הקדוש שהתורה מקלה עם האדון המכה את עבדו משום שאאור החייםאומר ה"
אין ים יעמוד לא יוקם", יאו יומיום  "אםן , ולכאותו שיטיב את דרכיו כל כוונתו היא רק להוכיחש סימןזהו  ,מוסר

 , כגון שתוחב לו סכין בבטנואת העבד גומתכון להרהוא מוכיחים ששל האדון אבל אם מעשיו להעניש את האדון, 
עוד שנה  החייאפילו אם העבד במצב כזה , מיתוו להכוונתאלא או מכהו באבן, דבר המלמד שאין זה לשם מוסר 

 ואח"כ ימות, יש לחייב את האדון על מיתתו. 
 

כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמר וגנב מבית האיש אם ימצא הגנב ישלם שנים. אם לא "

 (ז-ושמות כב' ) "ים אם לא שלח ידו במלאכת רעהוקל-ימצא הגנב ונקרב בעל הבית אל הא

אם לא לו יהיה העושר, כי עליו לדעת שעשיר רואה האדם שהוא אם שלנו  שהכתו רומז " הקדושאלשיךמפרש ה"
קדון הוא אשר יפאלא , עליהםלהשתרר לאחרים או להרע הוא לא ניתן לו כדי הכסף ולו הזהב, ושל הקב"ה, לו 

איש די מחסורו אשר יחסר לו, איש , לעניי עמוממנו לתת וו ותמצואת לשמור ולעשות ה' על מנת  מאתצלו פקד אוה
", דהיינו כי יתן איש: "אמר הכתובה ש. וזה מהםלזכות אותו כאשר יתן לכדי נתן ה' ביד העשיר אשר חלקם זהו כי 

רעך ורע אביך עוד כתוב "וח(  ')תהילים קכב "למען אחי ורעי, כמו שכתוב "ישראלמאיש ", הכוונה לאל רעהוהקב"ה, "
יעשה טוב שותו ומשמרת מצאת רק לשמור אלא כדי שלו לצמיתות  םאינם", הם כסף או כלי", י( ')משלי כז" אל תעזוב

ון שגרם והע הימצא משבמעשיו עד האיש אבד העושר ההוא, יפשפש אם י, "גונב מבית האיש"אם אבל ולא יחטא. 
ושב עד ה' בהכיר  ממונו ממנו,את שגנב ון עואת ההכיר כלומר האיש  "ימצא הגנב"ממונו. ואם פשפש ולאיבוד 

בביטול זאת פשפש ולא מצא, אז יתלה  אם "אם לא ימצא הגנב"אך בתשובה, לזה השב  "ישלם שנים"רשעו, אז ה' 
כל זאת אם אולי זה היה עונו. ונמצא הקב"ה, ם שארבע אמות של הלכה אל , "יםקל-ונקרב בעל הבית אל הא"תורה, 

אם שלח ידו אין צריך לפשפש אבל , שלא גזל או גנב או עשק את עמיתו, "לא שלח ידו במלאכת רעהוברור לו ש"
 שגרם לו. ן ועוזהו הכי ודאי במעשיו 
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 שמות כא' ו()" לקים והגישו אל הדלת או אל המזוזה-והגישו אדניו אל הא"
ת תחופשל עבדות שש שנים י שאחר" כלי יקר? מתרץ ה"קא אל הדלת או אל המזוזהודומדוע צריך להגיש את העבד 

יושב בבית האסורים ופותחים לו והוא לא מנצל זאת. דומה הדבר לאדם העבדות לחרות, הלצאת מ לו התורה פתח
 .את הדלת פתוחה ואינו רוצה לצאת חמדומות שיש לו אצל האדון, ומניהר בטובות חל העבד בו, אבהמלטפתח ל

, והוא בוחר ב״אהבתי "לקיך-״ואהבת את ה׳ אבדלת, וכן אצל המזוזה שחקוק עליה ו את אזנו לכן הדין הוא שירצע
  על יד המזוזה. ו את אוזנובאהבת אשתו וילדיו, על כן ירצע 'את אדוני ואת אשתי ואת בני״, ומחליף את אהבת ה

 

  כא' ו(שמות )לעולם"   עבדווורצע אדוניו את אזנו במרצע " 

 'לא תגנוב'על הר סיני  האוזן ששמע :יוחנן בן זכאי ןבאמר ר ?יותר מכל שאר אברים שבגוף רצעמה ראה אוזן ל"
 (רש"י" )תרצע ,והלך וגנב

יש גונב נפשות והאדבר על מ "לא תגנוב"הפסוק רבן יוחנן בן זכאי הלוא חז"ל אמרו שתשובתו של  הלכאורה תמוה
במדרש על  ובאמהעל פי  רבי העשיל ב"חנוכת התורה"מתרץ . שנאסרה ב"לא תגנובו" גניבת ממוןגין בנמכר לעבד 

מד שאמר כל הדברות בדיבור אחד מה שאי אפשר לאוזן מל "ים את כל הדברים האלה לאמרקל-וידבר א"הפסוק 
משל למלמד שלכל דיבור ודיבור אמר פרטי הדברים השייכים לאותו הדיבור.  ,דבר אחר... לשמוע ולפה לדבר

 לא"בדיבור לומר כוכן כל כיוצא בזה. , שהוא כעין רציחה "המלבין פני חבירואיסור "גם ר מאנ "לא תרצח"בדיבור 
אוזן " בן יוחנן בן זכאידברי ראת ן יב. כעת ניתן להדעת הבריות תבינממון וגגם האיסור של גניבת אמר נ "תגנוב

אי אפשר לומר כפשט הראשון של המדרש הנזכר לעיל על את כל  ,הכיון ששמע" כי על הר סיני לא תגנוב הששמע
פרטי הדברים של כל דיבור ודיבור. נמצא את שאמר שני הפשט החייבים להסביר כמו אלא ... הדברים האלה לאמר

 . הבריותניבת ממון וגניבת דעת דבר גם על געל גניבת נפשות ממדבר ה "לא תגנוב"הפסוק ש
 

  )שמות כא' ז(" לא תצא כצאת העבדים"
 . "השמש בגבורתוכצאת ", "כצאת משה האהלה", "לא תצא כצאת העבדים". מופיע שלוש פעמים "כצאת"במסורה 

, (:ב״מ פג)" משל בעל הבית ובכניסתו משלו פועל ביציאתועל פי המובא בחז"ל " ב"חדרי בטן"מסביר  רבינו החיד"א
ן בית יבבניספות שהתושם מבעל הבית, וכתבו  השמש, ויוצא מביתו ועד שמגיע לשדה זהו בצאתן יציאתו זמש

, על פרש את הפסוק באותו הסגנון רבינו החיד"א. דת קדשעבוזאת השחר כי היתה  המקדש היו מתחילים מעלות
מו מעלות השחר כלצאת אלא צריך  לא תצא, "לא תצא כצאת העבדים"בגבורתה של תורה,  תלמיד חכם העוסק

תם תלמיד חכם מופלג יש שס, "כצאת משה" שנאמרמה ותיקין ותכף ילך אל בית המדרש, וזה  ן הבית ויתפלליבניב
התלמיד חכם.  של "כצאת השמש בגבורתו"האהל בית המדרש,  ו, כצאת התלמיד חכם אלינרבמשה של ניצוץ  לו

שבצאתך מהעולם לא תצא  בזוהר כמו שמובא "לא תצא כצאת העבדים. הסבר נוסף, "דהיינו בגבורה של תורה
היה י התלמיד חכם מביתו אל בית המדרש, כמו כן שיוצאפי , כ"כצאת משה אל האהלמטונף בחובות, אלא, 

 השמש.  ואז יתחדש זיוו כשמש, וזה שאמר כצאת שבפטירתו יכנס לאהל ישיבה של מעלה,
 

 )שמות כא' כד( "תחת עין עין"
אין עין והדמי בפירושו את מה שלמדו חז"ל שכוונת הכתוב "עין תחת עין" שעל המזיק לשלם את  רבינו בחיימביא 

)שמות כא' יט(  "רק שבתו יתן ורפא ירפאאמר הכתוב: "מה שמראיה הביאו עין ממש, והכוונה שיוציאו למזיק את ה

? הסבר נוסף גם הוא צריך שבת ורפוי? הרי כאשר עשה בו מה ישלם אחרי כן ,יכה את רעהו אשר ,אם נעשה באישש
מפני שטבעו רך יתכן שאם נוציא למכה את העין יגרום לו הדבר למיתה וים וושוכוחות האדם כל הטבעים  הוא שלא

שווה ומשפט לכן אם רוצים לעשות דין ישר ו "עין ונפש תחת עין"ולא  "עין תחתעין "שון והתורה אמרה מן הרא
שבר  ,כי יתן מום בעמיתו כאשר עשה כן יעשה לו ואיש"הכתוב אומר עוד לכל נפש הרי זה רק בתשלום דמי העין. 

אפשר שיתקיים הכתוב הזה אלא  איוהרי  "כאשר יתן מום באדם כן ינתן בו ,שן תחת שן ,עין תחת עין ,תחת שבר
לפי שאי אפשר לאדם לעשות חבורה  ,בר ממשיאהנטילת לולא האיבר  דמישהכוונה היא לז"ל דברי חת א קבלנ

את לא קיים הוא  יותרגדולה או  ה יותרפחותחבורה שעשה לו חברו באורך וברוחב ובעומק, ואם יעשה  כאותה
 האיבר.  דמילממש אלא ן הכוונה לאיבר ן שאי, מכא"לוכאשר עשה כן יעשה הכתוב: "

 

 כו(כב שמות )" כי חנון אני ושמעתי"

 ניוושהרי הוא חייב לך, מכל מקום כשיצעק אלי על עהתלונן עליך לא יוכל להלווה אף על פי ש" שספורנומבאר ה"
כדי שתוכל ממה שאתה צריך ך יותר לתי שנת, אתן לו קצת ממה שגרם לו ללוות כסף ולמשכן לטובת זאת את בגדיו

ון אותו שאתה תחכדאי לך כל צועק כשאין לו חונן זולתי, לפיכך להנני חונן ", חנון אני כי, "לפרנס בו אחרים
 . , שתוכל אתה להלוות ולפרנס אחריםמאתיעבוט, באופן שיתמיד לך החן הבהשבת 
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 20:30-21:30גן פ"ת  בית כנסת "שבת אחים" נוה בהדרכת ע"ה יוסף בן חמו"דף יומי" שיעור  :מדרשת "ויזרע יצחק"
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