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יש צורך למנות שופטים בכל שעריך מאיזה טעם 
ובחג  כו' בחג המצות  ד' אלקיך  פני  זכורך את  יראה כל  פעמים בשנה  "שלוש 
יח).  טז,  (טז  כו'  שעריך"  בכל  לך  תתן  ושטרים  שפטים  כו'.  הסכות  ובחג  השבעות 
לשונו  וזה  לזה  זה  סמוכים  הללו  המצוות  ששתי  לזה  הסיבה  את  האוה"ח  ומבאר 
לעלות  שמצוך  שהגם  להעיר  שלפניה,  וגו'  פעמים'  'שלוש  למצות  זו  מצוה  "סמך 
שלש פעמים בשנה ליראות את פני ד', ושם היא עומדת סנהדרי גדולה קבועה, אף 
בלשכת  ד'  שלפני  דין  [ה]בית  על  יסמכו  ולא  וכו'  'שופטים'  למנות  צריך  כן  פי  על 

המקום". אל  עלות  עד  הדין  תענה  כדי שלא  והטעם,  בלבד.  הגזית 

שאע"פ  להודיענו  בכדי  הוא  לזו,  זו  הללו  המצוות  ב'  סמיכות  שסיבת  דהיינו 
הרי  בשנה–ושם  פעמים  שלש  המקדש  מקום  אל  לעלות  מחוייב  אדם  שכל 
ודיינים בכל  בנ"י למנות לעצמם שופטים  נמצאים הסנהדרין הגדול, מ"מ מחוייבים 
הגדול  על הב"ד  וסמוכים  יהיו תלויים  בנ"י  הוא משום שאם  לזה  והטעם  ועיר.  עיר 
את  לקבל  בכדי  הבא  להרגל  עד  להמתין  דין  הבעלי  יצטרכו  אז  המקדש  שבבית 
יעלו  הם  שבו  להזמן  עד  בדינם  לעיין  יוכלו  לא  הדיינים  שהרי  שלהם,  דין  הפסק 
דינים  הבעלי  שיצטערו  רצתה  לא  שהתורה  ולפי  הרגלים.  בשלש  המקדש  לבית 
ואמרה  התורה  צוותה  לפיכך  דין  הפסק  את  יקבלו  שהם  עד  זמן  הרבה  כ"כ  למשך 

ועיר. עיר  בכל  שופטים  למנות  חיוב  שיש 

נתכוין  משמע שהאוה"ח  הדין"  תענה  "כדי שלא  האוה"ח שכתב  [והנה מלשון 
דין  שהבית  עד  להמתין  יצטרכו  דינים  הבעלי  אם  הדין"  "עינוי  כאן  שיש  לומר 
ולא)  ד"ה  (פט.  זה שהרי התוס' בסנהדרין  על  בדינם. אולם ק"ק  לעיין  ישבו  הגדול 
דינו  נגמר  שכבר  באופן  רק  הוא  הדין  שעינוי  כתבו,  נמצאת)  ד"ה  (יד:  קטן  ובמועד 
זה  ודבר  שלו.  העונש  את  משהים  שהם  אלא  אותו,  חייבו  כבר  והב"ד  הנידון  של 

דינו. שנגמר  לאחר  ומיד  תיכף  אותו  מענישים  לא  שהם  כיון  הדין'  'עינוי  נקרא 

הדין)  עינוי  ד"ה  (לג.  ובשבת  מענה)  דלמא,  ד"ה  (שם  במוע"ק  רש"י  ואפילו 
והוברר  בדינו  לעיין  הדיינים  התחילו  שכבר  באופן  אלא  הדין  עינוי  שיש  כתב  לא 
דין,  להבעל  כלום  אומרים  ואינם  דינו  פסק  את  משהים  הם  ואעפ"כ  הדין  להם 
הרי  דין  הבית  אל  מלבוא  מתעכבת  שהשאלה  בזה  רק  הוי  שהשהייה  באופן  אבל 
שהרי  ביאור  צריכים  האוה"ח  דברי  ולכן  הדין.  עינוי  בזה  שאין  מודים  כו"ע  שבזה 
הב"ד,  אל  מלבוא  השאלה  מתעכבת  שבו  כזאת  שהייה  שאפילו  משמע  מהאוה"ח 

הדין. לעינוי  נחשב  זה  גם 

שום  איזה  כאן  שיש  לומר  נתכוין  לא  שהאוה"ח  ולומר  לתרץ  אפשר  ואולי 
"הנהגה"  זה  שאין  הוא  האוה"ח  כוונת  אלא  הדין'  'עינוי  של  "ההלכה"  מצד  חיסרון 
השלש  של  להזמן  עד  בתמידות  להצטער  יצטרכו  דינים  שהבעלי  ורצויה  טובה 

הגזית]. שבלשכת  הגדול  הסנהדרין  למקום  יעלו  הם  שבו  רגלים 

וכלל אל השופטים אז פטורים  אם העם אינו מציית כלל 
בנ"י מלקיים את המצוה הזאת של מינוי שופטים

עשה  מצות  יש  קיים  הי'  המקדש  שבית  שבזמן  מסכימים  הראשונים  כל  הנה 
איזה שום מצב  קיימת  ויש לשאול האם  ישראל.  בארץ  למנות שופטים  מן התורה 
ובזמן שבית  יפטרו בנ"י מלקיים את המצוה הזאת אפילו בארץ ישראל  ואופן שבו 

מכונו. על  עומד  הי'  המקדש 

שום  ואין  להדיינים,  מצייתים  אינם  שהעם  שבאופן  יח)  (טז  האוה"ח  ומבאר 
של  דין  הפסק  את  לקיים  העם  את  להכריח  הדיינים  יוכלו  שבו  ואפשרות  אופן 
"אמרו  האוה"ח  לשון  וזה  דיינים.  למנות  חיוב  שום  אין  כזה  באופן  אז  הדיינים, 
יש  שוטרים  יש  אם  אומר  שמוע  בן  אלעזר  רבי  הפרשה):  ריש  (פס"ז  בפסיקתא 
שוטרים  אין  שאם  מוכיחים  הדברים  ע"כ.  שופטים.  אין  שוטרים  אין  אם  שופטים, 
נשמעים  אינם  שהעם  ישראל  שיודעים  כל  ומעתה  שופטים,  מצות  חיוב  אין 
[וכעין  במינוי השופטים".  חיוב  אין  [אז]  לכופם  יכולים  אינם  והשופטים  להשופטים 
הוא דעת הרבה  (ח"ג פרשה א קט-ד, קי-א) שכן  זה כתב הרי"פ בפירושו להרס"ג 
ראשונים, שאם אין שום אפשרות לכוף את בנ"י–אפילו על ידי המינוי של שוטרים 

ודו"ק]. עיי"ש  ודיינים,  שופטים  למנות  חיוב  שום  שאין  שוב  אז 

ושוטרים ביאור שיטת הרמב"ם בענין המצוה של מינוי שופטים 
שלאחר  המצוות  ובמנין  ה"א,  פ"א  סנהדרין  (הלכות  כותב  הרמב"ם  הנה 
שופטים  למנות  התורה  מן  עשה  מצות  שיש  קעו)  מצוה  החזקה,  לי"ד  ההקדמה 
יח) שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך. אולם בההקדמה  (טז  ושוטרים שנאמר 

סנהדרין,  בהלכות  הנמצאים  המצוות  כל  את  מונה  כשהרמב"ם  סנהדרין  להלכות 
היא  שהמצוה  הרמב"ם  כתב  ולא  שופטים",  "למנות  היא  שהמצוה  הרמב"ם  כתב 
מצוה  יש  האם  בזה,  הרמב"ם  שיטת  את  להבין  וצריך  ושוטרים".  שופטים  "למנות 
למנות  מצוה  שום  ואין  שופטים  למנות  רק  היא  המצוה  שמא  או  שוטרים  למנות 
שופטים  למנות  היא  שהמצוה  הרמב"ם  כתב  קעו)  (מ"ע  המצוות  [ובספר  שוטרים. 
הרמב"ם  בלשון  "שוטרים"  תיבת  את  גורסים  שאינם  נוסחאות  יש  אמנם  ושוטרים 

שם].

יח).  (טז  האוה"ח  שכתב  מה  פי  על  בזה,  הרמב"ם  שיטת  את  לבאר  יש  ואולי 
מינוי  ולא   - השופטים  מינוי  הוא  ויסודה  המצוה  שעיקר  מבאר,  האוה"ח  דהנה 
השוטרים. ועל פי זה מחדש האוה"ח שאם כל העם מצייתים מעצמם אל השופטים 
למנות  מחוייבים  אינם  הם  אז  ומערער  חולק  שום  בלי  הדינים  פסקי  את  ומקבלים 

שוטרים.

המינוי  הוא  שעריך',  בכל  לך  תתן  ושוטרים  'שופטים  של  המצוה  שעיקר  לפי 
את  ולקיים  להשלים  בכדי  רק  הוא  השוטרים  מינוי  של  הענין  וכל  השופטים  של 
המצוה של מינוי השופטים, שהרי אם העם אינם מצייתים להדיינים אז לא נתקיים 
הדיינים  יוכלו  ידיהם  שעל  כדי  שוטרים  למנות  חיוב  יש  ולכן  הדיינים.  מינוי  מצות 
להוציא את פסק דינם אל הפועל עי"ז שהשוטרים יכופו את העם לקיים את דברי 
- בלי שום  הדיינים. אולם באופן שכולם מקיימים את דברי הדיינים מרצונם הטוב 
המזרחי  מדייק  [וכן  השוטרים.  מינוי  של  מצוה  או  חיוב  שום  אין  אז  ומכריח,  כופה 
(טז יח) מדברי הרמב"ם (הל' סנהדרין פ"א ה"א) ומרש"י (שם). וכך כתב הגור ארי' 
אלא  עצמו  מצד  כח  שום  להשוטר  שאין  (שם),  רש"י  מדברי  ג"כ  כן  ודייק  (שם), 
כל כוחו נובע מהדיינים לפי שהוא הוי רק ידא אריכתא של הדיינים עיי"ש. ודו"ק].

שהשופטים  א'  הוא:  השופטים  מינוי  של  הזאת  המצוה  של  שהמכוון  והיינו 
פסקי  פי  על  יתנהג  ישראל  שכלל  ב'  לפניהם.  המובאים  התורה  דיני  את  ישפטו 
הדינים של השופטים. ולכן באופן שאין אפשרות לקיים את הפסק דין של הדיינים 
העם  את  התורה  חייבה  אז  הדיינים,  דברי  את  לקיים  יוכרחו  דינים  הבעלי  אא"כ 
דינים לציית לדברי השופטים בכדי שעי"ז  למנות להם שוטרים שיכופו את הבעלי 

השופטים. מינוי  המצוה של  יקויים 

כיון  שופטים",  "למנות  היא  שהמצוה  שכתב  הרמב"ם  דברי  מבואר  זה  ולפי 
השוטרים,  מינוי  של  הענין  וכל  בלבד,  השופטים  מינוי  הוא  ועיקרה  המצוה  שיסוד 
הוא רק הדרך והאופן שבו יש לקיים את מצות מינוי השופטים בשעה שהעם אינם 
הלכה  שום  איזה  בגדר  רק  הוי  השוטרים  מינוי  שענין  והיינו  הדיינים.  אל  מצייתים 

השופטים. מינוי  הזאת של  בהמצוה  פרטית שנכללת 

הזאת  המצוה  את  מבאר  רק  סנהדרין–כשהרמב"ם  להלכות  בהקדמתו  ולכן 
יסוד  ורק כתב את  באופן כללי, השמיט הרמב"ם את כל הענין של מינוי השוטרים 
שמיד  זה,  על  סמך  שהרמב"ם  לפי  השופטים.  מינוי  ענין  שהוא  ועיקרה  המצוה 
בפרק  ולכן  הזאת.  המצוה  של  ההלכות  כל  את  יבאר  הוא  סנהדרין  בהלכות  אח"כ 
של  הענין  ג"כ  הוא  זו,  מצוה  שבכלל  וכתב  הרמב"ם  הוסיף  סנהדרין  הלכות  של  א 
מינוי  להדיינים,  אינם מצייתים  כיון שבאופנים מסויימים–כשהעם  מינוי השוטרים, 

השופטים. מינוי  מצות  הקיום של  לעצם  ונחוץ  נצרך  דבר  הוא  השוטרים 

שמנה  לאחר  סנהדרין,  להלכות  בהקדמתו  שהרי  הרמב"ם  מלשון  משמע  [וכן 
הרמב"ם את כל המצוות הנמצאים בהלכות סנהדרין, הוסיף הרמב"ם וכתב "וביאור 
מצוות אלו בפרקים אלו". דהיינו שבהמנין שבתחילת הספר, הרמב"ם רק כתב את 
הוסיף  סנהדרין  הלכות  של  ההלכות  גוף  בתוך  אח"כ  ורק  ועיקרה,  המצוה  תמצית 

קיומה]. ואופן  המצוה  חלקי  את שאר  לבאר  הרמב"ם 

ואולם כיון שמינוי השוטרים הוא חלק מעצם קיום המצוה של מינוי השופטים 
מינוי  מצות  נתקיים  לא  אז  להדיין  מציית  העם  אין  אם  שהרי  שנתבאר,  [וכמו 
(שבתחילת  המצוות  ובמנין  שלנו]  הגירסא  [לפי  המצוות  בספר  לפיכך  השופטים], 
מינוי  של  הזאת  המצוה  בכלל  השוטרים  מינוי  את  הרמב"ם  כלל  החזקה),  הי"ד 
השופטים. אמנם בהקדמתו להלכות סנהדרין בחר הרמב"ם לכתוב רק את תמצית 
הוא  סנהדרין)  (בהלכות  אח"כ  שמיד  זה  על  הרמב"ם  סמך  שם  כי  ועיקרה  המצוה 
השני  [ובקטע  ודו"ק.  השוטרים.  מינוי  של  הענין  ג"כ  הוא  זו  מצוה  שבכלל  יבאר, 
שבגליון הזה ג"כ מבואר היסוד הנ"ל שהציות לדברי הדיינים הוא חלק מעיקר קיום 

הדיינים]. מינוי  המצוה של 



לו  הגון, באיזה אופן נחשב  דיין שאינו  הממנה 
נטע אשרה בישראל הדבר כאילו הוא 

אצל  עץ  כל  אשרה  לך  תטע  לא  כו'  שעריך  בכל  לך  תתן  ושטרים  "שפטים 
ריש  "אמר  ז:)  (סנהדרין  בגמ'  ודרשו  כא).  יח,  (טז  תעשה"  אשר  אלקיך  ד'  מזבח 
'שופטים  שנאמר  בישראל  אשרה  נטע  כאילו  הגון  שאינו  דיין  המעמיד  כל  לקיש 
'כל  ופרש"י  עץ',  כל  לך אשרה  'לא תטע  ליה  וסמיך  לך בכל שעריך'  ושוטרים תתן 
הגון  שאינו  דיין  המעמיד  שכל  הגמ'  מדברי  ומבואר  'עץ'.  שנקרא  דיין  היינו  עץ' 

עץ של אשרה. נטע  הוא  כאילו  הדבר  לו  נחשב 

(סנהדרין  ז"ל אמרו  וגו' רבותינו  "לא תטע לך אשרה  ומבאר האוה"ח (שם כא) 
שם) כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרה. ע"כ. ולדבריהם אמר תיבת 'לך' 
סיבה  לאיזה  כוונתו  תהי'  כשיעמידנו  אם  אלא  כו'  כאילו  עליו  מעלה  שאינו  לומר 
והעמידו  זה, אם טעה בדיין שאינו הגון וחשב שהוא הגון  זולת  שנוגעת ממנה. אבל 

כהעמדת אשרה". עליו  נחשב  אינו 

אשרה  נטע  הוא  כאילו  הדבר  לו  נחשב  אין  הגון  שאינו  דיין  שהממנה  דהיינו 
איזה  לו  שהי'  דהיינו]  ['לך'  ומשום  במזיד  הגון  שאינו  הדיין  את  מינה  הוא  אא"כ 
לתפקידו.  הגון  שאינו  הזה  הדיין  את  בדווקא  למנות  בחר  הוא  שבגללה  סיבה  שום 
המינוי  אין  כזה  באופן  אז  הגון,  דיין  הוא  הזה  וחשב שהדיין  אבל אם הממנה טעה, 
הרמב"ם  דברי  מתוך  [וכן מתבאר  בישראל.  נטע אשרה  הוא  כאילו  לו  נחשבת  הזה 
שום  איזה  בשוגג  ומינה  טעה  הדיינים  את  הממנה  שאם  ה"ח)  פ"ג  סנהדרין  (הל' 

בישראל]. נטע אשרה  הוא  כאילו  לו  נחשב  זה  אין  הגון,  שאינו  דיין 

דיין  איננו  שלפניו  שהדיין  יודע  שהממנה  באופן  לעיין  יש  האוה"ח,  [ולפי"ד 
מלחיצים  (וכדומה)  הקהל  שראשי  הלחץ  מצד  כדיין  אותו  ממנה  הוא  ומ"מ  הגון 
הזה  להממנה  לו  שנחשב  סובר  האוה"ח  האם  להסתפק,  יש  כזה  ובאופן  אותו. 
טעה  שהממנה  באופן  רק  האם  דהיינו  לא.  או  בישראל  אשרה  נטע  הוא  כאילו 
בשוגג גמור הוא שכתב האוה"ח שאין זה נחשב לו כאילו הוא נטע אשרה או שמא 
לו  נחשב  זה  אין  [-'לך']  סיבות עצמיות  ו]מצד  [במזיד  כן  עושה  אינו  זמן שהוא  כל 

נטע אשרה. הוא  כאילו 

'לך' באה לגלות לנו שרק באופן  ועוד יש לעיין בכוונת האוה"ח שכתב שתיבת 
שהממנה "תהי' כוונתו לאיזה סיבה שנוגעת ממנה" אז הוא שנחשב לו הדבר כאילו 
איזה  להממנה  שתהא  לזה  צורך  שיש  הוא  האוה"ח  כוונת  האם  אשרה.  נטע  הוא 
באופן  אפילו  שמא  או  'לך')  תיבת  מפשטות  שמשמע  (וכמו  הנאה  טובת  שום 
שאין להממנה שום טובת הנאה מהמינוי הזה מ"מ נחשב לו הדבר כנטיעת אשרה, 
את  המכשירים  בענינים  תלוי'  שאיננה   - צדדי  חשבון  שום  איזה  לו  שיש  עוד  כל 
ועי' בלשון הספרי  הדיין להתפקיד הזה - שבגללו הוא בוחר למנות את הדיין הזה. 
(דברים פיסקא יז, הובא ברמב"ם שם), שמשמע מרוב הציורים שהובאו שם, כהצד 

הנ"ל]. השני 

האוה"ח מחדש שאם הבהמה עתידה להיות בעלת מום 
אז היא נחשבת כבר מעכשיו לבעלת מום

תועבת  כי  רע  דבר  כל  מום  בו  יהי'  אשר  ושה  שור  אלקיך  לד'  תזבח  "לא 
התיבה  את  התורה  הוסיפה  טעם  מאיזה  האוה"ח  ושואל  א).  (יז  הוא"  אלקיך  ד' 
שכבר  הוא,  שמשמעותו  מום',  בו  'אשר  לומר  ראוי  יותר  לכאורה  והרי  "יהי'",  של 
"יהי'"  תיבת  את  התורה  הוסיפה  ולמה  מום.  שום  איזה  בהבהמה  נמצאת  מעכשיו 

הזאת. בהבהמה  מום  שום  איזה  יפול  בעתיד  הוא שרק  שמשמעותו 

בעלת  בו  שנעשית  איבר  בה  החלה  שאם  לומר  עוד  "ואפשר  האוה"ח  ומחדש 
[דהיינו שהבהמה נעשית חולה באחד מהאיברים שלה שאילו הי' נחסר ממנה  מום 
שעל  הרופאים  ואמרו  מום'],  'בעלת  נעשית  היתה  הבהמה  אז  ההוא  האיבר  לגמרי 
תזבח  'לא  אומר  והוא  פסולה.  זו  הרי  חתכו  לא  שעדיין  הגם  לחתכו,  צריך  פנים  כל 
להיות  [-"יהי'"]  שעומד  כיון  מום  אינו  שעתה  הגם  פירוש,  מום',  בו  יהי'  אשר  וגו' 

תזבחנו". לא  מום,  [בו] 

אפילו  מסויימים,  שבאופנים  הוא,  הפסוק  שכוונת  האוה"ח  מדברי  ומבואר 
בהמה שאין לה כעת שום מום, נחשבת כבהמה שיש בה מום והיא פסולה מלהיות 
קרבן. והיינו באופן שהבהמה נעשית חולה באחד מאיבריה–שבחסרון האיבר ההוא 
הם  מחלתה  שבגלל  כעת  אומרים  והרופאים  מום,  לבעלת  נחשבת  הבהמה  תהא 
הזאת  שהבהמה  האוה"ח  מחדש  הזה  בציור  ההוא,  האיבר  את  לחתוך  מחוייבים 

ולהיות  להיחתך  עומדים  שאיבריה  כיון  מום  בעלת  לבהמה  מעכשיו  כבר  נחשבת 
ההוא  האיבר  לה  חסר  כאילו  הדבר  לה  נחשב  מעכשיו  כבר  ולכן  ממנה,  נחסרים 

להיחתך. העומד 

ימי  כל  בו  'וקרא  האם המלך מקיים את הצווי של 
יישוב קושית   - חייו' אם הוא לומד תורה שלא לשמה 

גדר חיוב תלמוד תורה של המלך האחרונים בענין 
ילמד  למען  חייו  ימי  כל  בו  וקרא  עמו  והיתה  כו'.  התורה  משנה  את  לו  "וכתב 
הרמב"ם  וכתב  יח-כ).  (יז  כו'  מאחיו"  לבבו  רום  לבלתי  כו'  אלקיו  ד'  את  ליראה 
יהי'  אלא  כו'  שנאמר  שכרות  דרך  לשתות  אסור  "המלך  ה"ה)  פ"ג  מלכים  (הלכות 
והקשו  חייו".  ימי  כל  בו  וקרא  עמו  והיתה  שנאמר  ובלילה  ביום  כו'  בתורה  עוסק 
חיוב  בגדר  נתחדש  מה  שם),  המפתח  בספר  פרנקל,  במהדורת  (עי'  האחרונים 
יותר מהחיוב תלמוד תורה של כל איש מישראל שהרי כל  תלמוד תורה של המלך 

ולילה'. יומם  בו  'והגית  במצות  מצווה  ג"כ  מישראל  איש 

האוה"ח  לשון  זה  דהנה  האחרונים.  קושיית  את  ליישב  יש  האוה"ח  דברי  ולפי 
"לבלתי רום לבבו. פירוש, על דרך אומרם ז"ל (אבות פ"ו מ"א): [כל הלומד  (שם כ) 
התורה  קריאת  באמצעות  כי  אומרו  והוא  ויראה.  ענוה  ומלבשתו  כו']  לשמה  תורה 
מבואר  הרי  ליראה'".  ילמד  'למען  זה  לפני  אמר  היראה,  וכנגד  וגו'.  לבבו  ירום  לא 
כן  אם  אלא  חייו'  ימי  כל  בו  'וקרא  מצות  את  מקיים  אינו  שהמלך  האוה"ח  מדברי 

שיתבאר). (וכמו  לשמה  תורה  לומד  הוא 

כזה  באופן  תורה  ללמוד  המלך  את  מחייבת  שהתורה  הוא,  הדברים  והסבר 
שלימודו תסייעהו להשיג את מדת היראה והענוה. וזהו שאמר הפסוק 'וקרא בו כל 
תורה  תלמוד  שחיוב  דהיינו  לבבו'  רום  ולבלתי  ה'  את  ליראה  ילמד  למען  חייו  ימי 
ילמד  [-'למען  ענוה  ולידי  יראה  לידי  שתביאהו  כזה  בלימוד  דווקא  הוא  המלך  של 
ליראה את ה', ולבלתי רום לבבו']. ולפי שרק לימוד תורה לשמה מביאה את האדם 
מבואר  הרי  כן  אם  מצטט,  שהאוה"ח  בהמשנה  שמפורש  וכמו  הללו,  המדות  לידי 

לשמה. תורה  ללמוד  מחוייב  מזה שהמלך 

תלמוד  לחיוב  המלך  של  תורה  תלמוד  חיוב  שבין  החילוק  מבואר  הרי  ולפי"ז 
כג:  (נזיר  חז"ל  אמרו  הרי  ישראל  כל  שלענין  לפי  ישראל.  בני  שאר  כל  של  תורה 
בא  לשמן  שלא  שמתוך  לשמן  שלא  ובמצוות  בתורה  אדם  יעסוק  לעולם  ועוד) 
לשמן, אולם לענין המלך הרי שהוא מחוייב ללמוד תורה לשמה בלי שום תערובת 
ולילה'  יומם  בו  'והגית  של  הפסוק  על  התורה  סמכה  לא  ולכן  לשמה.  שלא  של 
ימי  כל  בו  'וקרא  נוסף של  לומר פסוק  הוצרכה התורה  ישראל אלא  כל  הנאמר אל 

המלך. ת"ת של  חיוב  לענין  חייו' 

"לבלתי קום לבבו מאחיו" ביאורו של האוה"ח בהפסוק של 
כו'  נשים  לו  ירבה  ולא  כו'  סוסים  לו  ירבה  לא  רק  כו'  מלך  עליך  תשים  "שום 
משנה  את  לו  וכתב  ממלכתו  כסא  על  כשבתו  והי'  מאד.  לו  ירבה  לא  וזהב  וכסף 
ילמד ליראה את  ימי חייו למען  בו כל  וקרא  והיתה עמו  כו'.  התורה הזאת על ספר 
(יז  כו'  מאחיו"  לבבו  רום  לבלתי  כו'.  הזאת  התורה  דברי  כל  את  לשמר  אלקיו  ד' 
טו-כ). הרי מבואר בתורה שאסור למלך להרבות לו סוסים, נשים, וכסף וזהב, והוא 

תמיד. בו  ולקרות  תורה  ספר  לעצמו  לכתוב  מחוייב 

וברמב"ם  יז,  וע"ע תיבע"ז לפסוק  זקנים,  חזקוני, דעת  (רא"ש,  והנה הראשונים 
הל' מלכים פ"ג ה"ד ובספר המפתח שם) מבארים, שכוונת התורה באומרה 'לבלתי 
לפי  מאד',  לו  ירבה  לא  וזהב  'וכסף  של  הזה  להאיסור  טעם  נתינת  הוא  לבבו'  רום 
יביאוהו לגסות הרוח (אברבנאל, כלי יקר ומשך חכמה). ולכן אמרה  שהכסף והזהב 
להיכשל  עלול  הוא  עי"ז  כי  וזהב  כסף  לעצמו  להרבות  למלך  לו  שאסור  התורה 

הגאוה. במידת 

לבבו'  רום  'לבלתי  של  כ)  (פסוק  הפסוק  שאין  סובר  כ)  (שם  האוה"ח  אולם 
יז, אלא  לו מאד' המוזכר בפסוק  ירבה  וזהב לא  'וכסף  בא לתת טעם להאיסור של 
ומבאר  יט).  (פסוק  לו  הקודם  להפסוק  המשך  הוא  לבבו  רום  'לבלתי  של  הפסוק 
של  התוצאה  את  לנו  מבארת  התורה  לבבו',  רום  'לבלתי   - כ  שבפסוק  האוה"ח, 
דהיינו  יט.  בפסוק  ומפורשת  המבוארת  חייו'  ימי  כל  בו  'וקרא  של  הפעולה  עשיית 
ימי  כל  בו  'וקרא  של  הצווי  את  בזה  ויקיים  תמידי  באופן  תורה  ילמוד  המלך  שאם 
חייו' (פסוק יט) אז עי"ז הוא יזכה להנצל ממדת הגאוה - 'לבלתי רום לבבו מאחיו' 

כ). (פסוק 
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