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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

 

 פרשת השבועלהגיגים 
  (כ' דברים טז)" למען תחיה צדק תרדוף צדק"

: שאומר שהפסוק מרמז על מה שנאמר בגמרא הרב מהר״ש פרימוש ופיראת " יםמודחל קנ"מביא ב א"רבינו החיד
על ו .(ה ד"ר)" צדיק גמור או בשביל שאזכה לחיי העולם הבא הרי זה לצדקה בשביל שיחיה בני ההאומר סלע ז"

' אבות א)" פרס כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל אל תהיו"ל "ממה שאמרו חזהתוספות שם  הקשומאמר זה 

ן מדובר אבל כא, יאכמות שה העצמ הבמצושמה שאין לעשות מצוה על מנת לקבל פרס הוא דווקא הרב מתרץ ו. (ג
 סעל מנת לקבל פר לעשותאפשר ובזה , סלע נוסף על חיובוהוא נותן ועתה  צדקההמצות בידי חובתו  כשכבר יצא

באה " צדק"המילה  ותליכפ ,"תרדוף צדק צדק: "כך ניתן להבין את הכתובו. לעולם הבא בעבור חיי בנו או שיזכה
, "למען תחיה"זאת  אז יכול לעשות, ונותן מוסיףהוא ועתה במצות הצדקה  כבר יצא ידי חובתושהאדם לומר 

והוי ממש כמו שאמרו  ,שתזכה לעולם הבא "וירשת את הארץ" שתחיה על מנתאו , זוהבכוונה  תוספת תהיהשה
 . שאזכה לחיי העולם הבא על מנת שיחיה בני או"ל "חז

 

 (טז' דברים יז)" מצרימה את העם ולא ישיב ירבה לו סוסים לא"

 ותצאותעלה ( א י כט"מ) :שנאמר, שהסוסים באים משם, אלא כדי מרכבתו כדי שלא ישיב את העם מצרימה"
 . (י"רש) "מרכבה ממצרים בשש מאות כסף

חוזר אבל אתה חוזר  אתהלישיבה אי " (י"סנהדרין סוף פ)אמרו בירושלמי י לפי מה ש"חולק על פירוש רש ן"הרמב
הסוסים את אם ישלח המלך ויקנה משם כלומר מותר לסחור עם מצרים כך ש, "לסחורה לפרקמטיא ולכבוש הארץ

לא "את המלך ש הכתובמזהיר  ,ראשית: יש כאן שני איסורים שונים ן"הרמבלפי , אלא. תמותרסחורה הזוהי , והרכב
לא וזה כדי שהמלך , בדרך סחורה המותרתאפילו אם זה אפילו מארצו ולא רק מארץ מצרים אלא  "ירבה לו סוסים

המלך הכתוב את זהיר מ, שנית. יוקל-מבטחו בשם איהיה  אאל, רב ועל פרשיו כי עצמו מאוד כייבטח על רכבו 
יושבים בערי הרכב ששרי מקנה שיהיו ם מעבדיו ומעמו כלומר שלא ישלח למצרי, "לא ישיב את העם מצרימה"ש

ומקוה סחרי  ממצריםומוצא הסוסים אשר לשלמה "אמר נבמצרים כמו ששלמה המלך ל השהי פיכ, למען הרבות סוס
המלך נתן פרעה לשלמה , ממצרים שלא ברשות מלך מצריםסוסים היה להוציא ניתן שלא שלמרות  (כח 'י א"מ)" המלך

הסוסים ושולחים אל אדוניהם את קונים ועומדים במצרים שסוחרים  שםוהיו לו , א סוסים כרצונויוצזכות לה
 . ומוכרים לשאר מלכי הארץ

 

 (יג' דברים יח)" 'תהיה עם ה תמים"

הקדוש שלפי " אור החיים"מסביר ה, ל באובושאל אכשף וללא ל, עונןבא לאחר הציווי שלא ל" תמים תהיה"הציווי 
את ולתקן פי מה שנודע  להתנהל עלבמטרה לדעת כיצד  העתידותאת לדעת כדי הוא הללו  הדבריםטעם כל שכל ה

, תקייםלרעה לא ימה שיגיד המזל עליך כל ו ,לך דבר יחסרלא ' עם התמים אם תהיה לכן ו, אשר יוכלכל כ, סרוןיהח
היה מסוגל לא הוא הראה המזל לפי מה שש ולמרות', לפני הבתמימות שהתהלך אבינו אברהם מ ביא ראיהוה
תמים תהיה ", בפסוק בשני מובנים" תהיה"לפיכך ניתן להבין את המילה . לדבכל זאת התהפך המזל והוא י ולידלה

 ". יךקל-א' תהיה כשאתה עם ה תמים"ל במובן שאו , "'אם תהיה עם ה
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"נלבבן סוליקה  ל"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ו"סיון תשע 'בע י"ל נלב"אושיק לוי בן שולה ז
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 (יט' דברים טז) "קח שוחדולא ת"
וכבר למד , מצוותמספיק כבר עשה בכך שאומר לו שהוא אדם הת אמשחד יצר הרע הנאמר ש "חובות הלבבות"ב

 "...תיקח שוחד לא: "גם על זה הזהירה התורהש רבי חיים מקוסובמר וא. חטואלו ל מותרלכן ו, תורה הרבה
 

 (טי 'טזדברים )" ויסלף דברי צדיקים"
ומר לא כל, דברי הצדיקים המדברים בקדושתםשכוונת הכתוב היא שנותן השוחד מסלף את " נעם אלימלך"מבאר ה

ו בדבריהם אות יסריאלא גם אם ירצו הצדיקים ל, הנשמעת מדברי הצדיקים לא יזכה לחכמה עליונהרק שהוא 
 . דברים מסולפיםהם כל דבריהם שכי ידמה לו , למוטב לא יועילו דבריהם אותו להחזירו

 

 (יד 'יזדברים )" ואמרת אשימה עלי מלך... כי תבוא אל הארץ "
ואמרת אוכלה ": שנאמרכמו , רשותאין זו חובה אלא כאילו תו היא משמעו "ואמרת": מה שאומר הכתוב, לכאורה

? מינוי מלך על ישראלג המצוות של "יש מצות עשה בתריהלא כיצד זה רשות  ב"הנצישואל , (כ 'יב דברים) "בשר
יש מדינה שאינה יכולה לסבול , מדינה ומדינהמשתנה לפי הוא קבוע אלא  וה של מדינה אינהנהגמודל מתרץ שו

ל הרי אי אפשר לכוף את המלך עו, לא מלך הופכת להיות כספינה בלא קברניטלאשר מדינה ויש , שלטון מלכותי
את קודם צריכים , כךאי ל. שהרי הנהגת הכלל נוגעת לסכנת נפשות שדוחה מצות עשה, העם באמצעות מצות עשה

 יש  רק אז, סיון העולה משאר המדינותילפי הנ ,ורק לאחר שיש את הסכמת העם הסכמת העם לסבול את עול המלך
, אללא היה מלך בישר, בשילה שבמשך שלוש מאות שנה שהיה המשכןראיה ה. לסנהדרין למנות מלךמצות עשה 

 . משום שלא היתה הסכמת העם לכך
 

 (טו' דברים יז)" תשים עליך מלך שום"
ישראל כשנכנסו בני נצטוו שמצות הלש זוהי אחת משו. מצות עשה שיהיה בישראל מלךשיש כאן  רבינו בחיימבאר 

... יך לך מכל אויביךקל-א' והיה בהניח ה" :בוכתכזרעו של עמלק את להכרית המצוה השנייה היא , ישראל ארץל
לשכנו " :בוכתכבית הבחירה את לבנות והמצוה השלישית היא , ('דברים כה) "זכר עמלק מתחת השמים אתתמחה 

 :בוכתממה שמנוי המלך קודם להכרתת עמלק כך ש, יש גם סדר לקיום מצוות אלו. ('יבדברים ) "תדרשו ובאת שמה
 הכרתת עמלק קודמת לבנין ביתמצות ו, ('שמואל א טו)" עתה לך והכיתה את עמלק, למשחך למלך' אותי שלח ה"

ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה אנכי יושב בבית , הניח לו מסביב' ויהי כי ישב המלך בביתו וה" :בוכתכ, הבחירה
לדעתם ואומר שמצות מינוי המלך היא  רבינו בחיימוסיף . (ז 'ב שמואל א) "בתוך היריעה יושבים קל-ארזים וארון הא

משגיח על ובתוך מחניהם  הולךשהוא המלך , ה"מבחינת הקב ,כי, ה"לא לדעתו של הקבאך של ישראל ולדרישתם 
כי לא אותך מאסו כי " :שמואלאמר לעד ש, מלך הנביא שמואלמ שאלור ישראל שאכ יוקשה בעינ ההי ןלכ. פרטיהם

 :שכתוב פיכ, ורצונו מדעתוהיה זה את שאול למלך לא מה שמינה עליהם ו, (ח 'א מואל אש) "ממלוך עליהםאותי מאסו 
 .('הושע ח) "הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי"

 

  (יז 'יזדברים ) " ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו" 

שהרי שתי (. י"רש -לבישת שעטנז ואכילת חזיר וכיוצא בהן   רהכגון למה נאס)ה לא נתגלו טעמי תורה מי מפני "אר"
א "מ)וכתיב , אני ארבה ולא אסור, אמר שלמה, "לא ירבה נשים"כתיב , מקראות נתגלו טעמן נכשל בהן גדול העולם

 :(א"סנהדרין כ". )ויהי לעת זקנת שלמה נשיו הטו את לבבו" (ד' יא
אני , ישמעאל בן אלישע בירמר א, לא יקרא לאור הנר שמא יטה בנןרנו ת" :ל"את מאמר חזלפרש אפשר  הז לפי 

" כמה גדולים דברי חכמים שהיו אומרים לא יקרא לאור הנר, אמר, פעם אחת קרא ובקש להטות, אקרא ולא אטה
נתינת טעם וסיבה על איסור  ללא, .(יא שבת) "לא יקרא לאור הנר"במשנה נאמר סתם ש" קול אליהו"ומבאר ב. :(שבת יב)

חשב , סיבת האיסוראת ישמעאל בראותו  בירו. "שמא יטה"ואולם בברייתא מפורש הטעם , הקריאה לאור הנר
אז , נכשל ישמעאל ביולכן לאחר שר, "אני ארבה ולא אסור" מלךכדרך שאמר שלמה ה "אני אקרא ולא אטה"בדעתו 

הטעם את ולא נתנו , "לאור הנרא יקרא ל"שאמרו ה ל במשנ"דברי חז, כלומר, "כמה גדולים דברי חכמים"אמר 
  . כשליי נתינת הטעם היה הפתח לטעות ולהל ידכי ע, לאיסור

 

 (ד' דברים כא) "בנחל את העגלה שם וערפו"
כי , מתאים לסוג העבירה שנעשתה, שסוג זה של מיתה שבו הורגים את העגלה דהיינו עריפה" ספורנו"מבאר ה

דבר זה מתאים לעבירה  ,הנהרגו של מעינונסתרת נעלמת כלומר היא , מאחור, עריפה כשמה כן היא באה מן העורף
שאם  רוצחאצל העם כע ודישלא היה  רוצחי ל ידושנעשתה ע העםנעלמת ונסתרת מעיני  הריגההיות שהיתה כאן 

  . נגדו ומגלים לבית הדיןוצח היו מתקוממים שהוא רהיה נודע אצלם 
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