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

 

 
 ( יד' כאשמו " )הו להרגו בעורמה מעם מזבחי תקחנו למותכי יזיד איש על רע"

  (י"רש) "למות תקחנו עבודה לעבוד ורוצה כהן היה אם - מזבחי מעם"
שלשון ערמה מצאנו אצל הנחש  "משך חכמה"המסביר ? ל לכך שמדובר בכהן רוצח ולא באדם רגיל"מאין הגיעו חז

אהרוג את אדם "אמר שהנחש ( סוטה)ל "וידוע מה שאמרו חז, "והנחש ערום מכל חיית השדה"כתוב ש ,הקדמוני
הרוג את בעלה על רו ורוצה לאשת חבאת מעיד על אדם שחומד . מ.ר.שורש עשהלומדים מכאן  ,"את חוה אאשו

רו להרוג את חברוצה המדובר על אדם , "וכי יזיד איש על רעהו להורגו בערמה": כתובהאומר לכן , ינשא לומנת שת
כי יותר מסתבר שאותו האדם הוא כהן שאסור לו " מזבחי תקחנו למות מעם"לכן אמר  ,ואשתלשאת את ביל בש

שאשתו תוכל להינשא עבור רו בלכן הוא רוצה להרוג את חב" וואשה גרושה מאשה לא יקח"שנאמר , לשאת גרושה
לכן , ונשים אלו צריכות את הכהנים לקרבן יולדת או זבה, הדיוט ןלכהלהינשא אלמנה מותרת שכיון , אלמנהכו ילא

 ".מעם מזבחי תקחנו"אמר 
 

 (ה 'כבדברים )״ ״כי תצא אש ומצאה קוצים ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבעיר
הרשעים גורמים שר אבא הכתוב להודיענו את מסביר שועל דרך הרמז וק ספאת האר במהקדוש  "אור החיים"ה

ון כי, לעולםהוא גורם בחטאו אשר  הרעותכאשר יבין את גודל , כדי שיתעורר האדם מתרדמת שינת שכלו, ברשעם
מה שאומר הכתוב  הזו, רע לכל העולםים סובבהם מאלא , שכאשר הרשעים חוטאים אין הם מרעים לעצמם בלבד

כוונה ה, "קוצים ומצאה", ת הדיניםורתגבה ה שלבחינהדהיינו , "אש"בשם נקראת  העםצרת  ,דועכי, "כי תצא אש"
אותו  תמצאןוהיה כי "הכתוב על דרך , "מציאה"לשון הכתוב  ואומר, רשעים שאינם אלא קוצים מכאיביםהיא ל
, אדנותו מעליואת והסיר העולם אדון שהרי הוא כופר ב, בעליםרשע אין למשום ש הזו, (כא 'דברים לא)" צרות

אך אין זה . רצונוכבו ות עשכול לכל הפוגע בו יש, מעתה הרי הוא כמציאהו, ממנו פניוסתיר ה מ"ך הקבכתוצאה מכ
, "ונאכל גדיש"אלא , המבעיר יאהלקוצים רק לא , הדינים להבעיר רשות לאשנה אחר שניתש מסתכם בכך אלא

הם הנתפסים בצרת כי , בולת עם חברתהישעדיין אין להם קומה אלא גדושים ש, של בית רבן תינוקותל ערמז מ
היו ערבים שהתינוקות , (ג 'תהלים ח)" עוללים ויונקים יסדת עוז פימ"פסוק על הבמדרש ל "זחאמרו כמו ש, לםעו

ודיע לה, "או הקמה"הכתוב  ואומר, לאש לבער בהםהרשות נתונה אדם ה בניירשיעו ר שאוכ, בשעת קבלת התורה
כאומרו , על כללות הדורולגונן הציל כדי ל עולםה יסודימופתי הדור ולוקחת את  צוארהעד  גיעהמחרב הלפעמים ש
 " זאת קומתך דמתה לתמר"הכתוב על דרך , "קמה"להם הכתוב רא וקו, (יד 'ש א"שה)" דודי ליאשכול הכופר "
כך , כל כך לפעמים יגדל החטא. (יג 'תהלים צב)" יפרח כתמרצדיק "כאומרו , נמשלים לתמרצדיקים ש, (ח 'ז ש"הש)

 ירמוזשזה , "או השדה" אומרו, שונאי ישראלעל כל עוברת חימה הו, לכפר על החטא לבדבו הצדיקים יחלא יצשל
ו ום בא יבואאך הכתוב מודיע שיגיע הי. ולא צדיקים להציל, לא יספיקו לא תינוקותכיון ש, אל כללות ישראל

, ם הרשעים הקוציםאות, "שלם ישלם המבעיר"והוא אומרו , למיתת הצדיקים וגאוני עולםלמשפט אלו שגרמו 
 .הרגו אשר כלבעבור 
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" אדםנשמת ' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ע ב אדר"ל נלב"אהרן כהן בן מסעודה ז, ט"תשע' אדר ב' ע ט"ל נלב"הרב מאיר אלעזר עטיה בן זוהרה ז
 שבט' ע כ"ל נלב"עליה בת אסתר ז                ף"מרחשון תש' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

 ה"תנצב
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 (ד' כאדברים ) "ניו יתן לו אשה וילדה לו בנים או בנותאם אדו"
וילדה לו ", קדושההנשמה להיא הכוונה , "יתן לו אשה" ,ה"הקב, "אם אדוניו: "הקדוש את הפסוק" אלשיך"מבאר ה

 ,היא הנשמהש ,"האשה"באופן שלעשות האיש על . הם מצות לא תעשה "או בנות", הם מצות עשה ,"בנים
יצא " ,הרוח ונפש ,"והוא", 'ה יתדבקו אל ,"יהיו לאדוניה", מצותעשיית השברא על ידי  םגוריהם הסנש ,"וילדיה"

אהבתי את ", עבירות אחרי שהרשיע לעשות ,"אם אמור יאמר העבד"? ואם כן מה תקנתו. משולל מהם "בגפו
 ,"לא אצא חפשי"' שוב אל הוברצוני ל, שעשיתי מצותהם ה ,"ואת בני", נפשהא יה ,"את אשתי" ,יתברך, "אדוני
ו ותא תן בלבו רצון טוב ויקרבייה "הקב. היםלו-האיו אל והגישו אדונ", אותו םליטהר מסייעי אבאם הוא אז , מהם
על ידי השמיעה ו הערלה משמוע ,"אזנואת רצע ו" ,שיפתח לו שער של תשובהדהיינו , "אל הדלתוהגישו ", אליו

 . לעולם' ה תאעבדו תבזה ש" שמעו ותחי נפשכם"( ג 'ישעיה נה)פסוק הל על "זחכמו שאמרו , יתוקן הכל
 

  (ה' שמות כא" )אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני"

  (מדרש" )והלך וגנב היא תרצע מכל איברים, 'לא תגנוב'אוזן ששמעה "
הרי שהיה על האדון לרצוע את אזנו של העבד כבר בשעת , א במדרשאם הטעם הוא לפי מה שמוב, לכאורה לא מובן

בתחילת אינו נרצע שהעבד " פנים יפות"מתרץ ה? מדוע ממתינים עד שיסתיימו שש השנים הראשונות, המכירה
אותו  םכשמוכרי ןכם א, ולא שתי רשעיות "כדי רשעתו"כתיב ד .(מכות ד" )אין לוקה ומשלם"הדין משום עבדותו 

לא מצינו שיתחייב , את שגנבחייב לשלם ף על פי שהוא אכי ות בו עוד חבלה משום שתי רשעיות אין לעש
אמנם ידוע הדין שאם , כיון שמכרו אותו אין לעשות בו עוד חבלה בגוף, תכעו, חובהם להשתעבד בשביל תשלו

ולכן הגנב  הבעל הגניבשל ממון ה על ה"הקבחס ל מקום מ, אינו משלםהאדם התחייב מלקות וממון הוא לוקה ו
הוא גילה בזה בחירות אשר עבדות מכלומר שנוח לו ב "אהבתי את אדוני"אבל כאשר אמר העבד . משלם ולא לוקה

  .אמרה התורה שירצע ןלכ, זה עונשמה שמכרוהו אין שאת דעתו 
 

  (ו' שמות כא" )את אזנו אדניו ורצע"

יון עליו שהוא עבדו כראיה  ןזואהרציעת תהיה יברח מבעליו העבד שאם שמטרת הרציעה היא " חזקוני"מבאר ה
אם לא תהיה התאמה ד עבהעל  לערערוגם האדון לא יוכל  ,רציעת הדלתאפשר יהיה להשוות את רציעת האוזן מול ש

מה ומוסיף ש. והאחרת תהיה נמוכה ההאחת תהיה גבוה אלאיהיו שוות לא  אם, הדלתרציעת רציעת העבד ובין 
הוא כשיראו שכנעני עליו שהוא עבד לומר שלא יטעו בו וא כדי עברי ההעבד את האוזן של הה לרצוע "וה הקבישצ

שהוא רצע לא יוכל לומר העבד שכזה כיון שזהו מקום , דווקא באוזןוהציעה היא , הרבה זמן את האדון ד כל כךבוע
 . ועצמאת 

 

 (כ' כבשמות ) "ולא תלחצנו לא תונה וגר"
 (י"רש)" בגזלת ממון - ולא תלחצנו, דברים באונאת - לא תונה וגר"

עצמו יחידי בארץ את  מוצאשהגר משום  ,ה על הגר"הקבאותנו  רהזהיבתורה בכמה מקומות ש רבינו בחייאומר 
על כן  ,עים לוימבזים אותו ומרשכולם  ,הנמצא יחידי בראש ענף האילן "גרגיר"מלשון  "גר"נקרא ן הוא לכ ,נכריה
שנתן  המו ,ריבו והעושה נקמה בעושקיו כי אני הוא הרב את ,תחשוב שאין לו מי שיריב את ריבו אשל ה"קבהאמר 
 "את נפש הגר"אלא  "ואתם ידעתם את הגר"לא אמר ו" נפש הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים אתואתם ידעתם "טעם 

על כן ארחם עליו כמו שרחמתי  ,עיניו כי אם אליאת  תשאלעליו ואין לו למי  שפלהכל גר נפשו שכלומר ידעתם 
תשושי הוא שהם משותף לכולם המשום שוהיתום  האלמנההכתוב מצרף לגר את . עליכם שהייתם גרים בארץ מצרים

זהר יאדם לההכן צריך לו "שערי דמעה לא ננעלו"דמעתם מצויה כי ו להםבהם להרע ולהצר  םכח והבריות מקילי
, "לחמךהלא פרוס לרעב "( 'ישעיה נח)הנביא  נחהה ךוכ ,בין בגופו בין בממונו ,םלהיטיב ולהתחסד עמ, כבודםב
ומה . בדבריםמציא לו קורת רוח תש "נפשך"אז תן לו  ואם לא, לחמך תןמלו  תתאם יש לך ל "שךותפק לרעב נפ"
דמעתה מצויה גם אצלה עשירה ובעלת נכסים מפני שאם היא אפילו בא לכלול כל אלמנה " כל אלמנה"מר נאש

 . ונפשה מרה לה
 

 (כו' כבשמות " )כי חנון אני ושמעתי"
אינו ף על פי שהוא אינו ראוי וכל אדם אאת תפילתו של ן ומקבל ונחה הוא "שהקב, ן"הרמבלפי , הכתוב מלמדנו

את חבול אז יש איסור לצדיק וה לושרק אם ה שלא תחשובהוא  ןיוהעני. "חנם"מלשון הוא " חנון"התואר , הגון
לפיכך אמר , ה לא ישמע לצעקתו"וגם אם יצעק הקב, נו צדיקשלמת אדם שאינאין איסור לחבול אבל , ושלמת

 . ליא מתחנןמי שצעקת כל את שומע ואני  "חנון אני כי"הכתוב 
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