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

 

 פרשת השבועלהגיגים 
  (יג 'דברים כד) "להיך-א' ה לפני צדקה תהיה ולך וברכך"

 ,לעני המשכון יחזורר הוא שאכשכוונת הכתוב היא שמסתבר לומר  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמבאר 
כן בא הפסוק לומר לאדם ל, יתכן שהאדם יחזיר את המשכון רק כדי לזכות בברכתו של העניו, אותו יברךבודאי  העני

 ולך" הרמז וזהו. עבור מעשהו זהוב העני לברכת יצפה ולא', הקיום מצות  למעןרק  יעשהשאל יעשה זאת אלא 
 רק המצוהאת  שתעשהכלומר  "יךקל-א' ה לפני", יא תהיהה היכשתעש הזאת הצדקהאת  תעשה אתה, "צדקה תהיה

 . העני ברכת בשביל ולא, הבוראשל  ציוויעבור הב
 

  (ב' דברים כה)" רשעתו במספר כדי"

הכוונה ו, "במספר ארבעים"ביחד יוצא כלומר  "ארבעים"נאמר ך וסמבבשבא ו תקדונמ" במספר"במילה ת "אות ביה
במספר "אמר כלומר מה שנ, דהיינו שלושים ותשע לארבעיםממש אלא מספר הסמוך מלקות לא ארבעים היא 

חטא האדם שש מבאר רבינו בחיי? ומדוע דווקא שלושים ותשע מלקות. "ותשעשלושים "אמר נכאלו  "ארבעים
שלושים ותשע בו, תחיהטל של המת צריך ומצד שני , ו עונש כרתיתחייב מיתה וחל עלהוא מועבר על מצות אדוניו 

כל חייבי כריתות שלקו "במסכת מגילה ל "חזשאמרו מה  וזה. יחיה וישוב לו טל של תחיהמלקות אלו הוא ( 'לט)
נפשו טל של תחיה כי חוטא הישוב לבכך , כרת ה על עונשכפרן ה מלקותהט "ללמדנו ש. "נפטרין מידי כריתתן
 .תזכה ותשוב לשרשה

 

 (ג 'כהדברים ) "ארבעים יכנו"

  (מכות כג) "מלקין אותו שתי ידות מלאחריו ואחת מלפניו"
 אלכל חוטא פונה עורף ואומר שהמלקות שמאחור הם משום שמסביר את פשר הסדר הזה במלקות  "כלי יקר"ה

והמכות שלפנים , מידה כנגד מידה, לכן הוא לוקה מאחוריו ,רואה האינשעין של מעלה כאילו את ההשכינה ועושה 
 לכן לוקה החוטה (כט 'משלי כא) "איש רשע בפניו העז" :כתובשו כמ 'מעיז פניו נגד ההוא וטא שחיש הם משום ש

?  במספר 31, לבין המלקות שלפנים, במספר 62, אך מדוע מספר המלקות שונה בין המלקות שמאחור. מלפניו
כפל לפי שמכחיש עין של לשלם בגזלן והוטל עליו אשר כשם שהחמירה תורה בגנב יותר מש" כלי יקר"מבאר ה

רואה אותו כשם שאין האדם רואה ה "דהיינו הגנב בא בלילה והוא חושב שאין הקב, ואינו משוה עבד לקונו מעלה
כך  (ק עט"ב)שמשלם רק את ערך הגזלה שגזל גזלן ה ןכין שאה מ ,ה"אותו או שהוא פוחד יותר מהאדם מאשר מהקב

מלפניו כי בכל חטא יש לספק אם העז בפניו או אם פנה עורף  חדא וחלקללקות פי שנים מאחוריו החוטא  הוטל על
 . ואז חטאו כפול 'אל ה

 

 (ו' דברים כה)" בכור אשר תלד יקום על שם אחיו המתה והיה"

בעז נאמר אצל  שהרי, המתשל אביו שם אותו הבן הראשון בלכפשוטו שיקראו שאין כוונת הכתוב  ן"הרמבמבאר 
כוונת  אאל. מחלוןלבן שנולד לו כשם אביו ולא קראו , (רות ד י) "ולא יכרת שם המת מעם אחיו ומשער מקומו"

 . שאם האח ייבם את אשת אחיו מובטח לו שהיא תלד הבטחה האמתעל דרך  יאהכתוב ה
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 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
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 (ח 'דברים כב) "ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך"
כך ן על הבית מגגג שהכמו ו, התורה הקדושה נקראת בשם גגר שמפרש את הפסוק על התורה ואומ "נעם אלימלך"ה

להתפאר כדי ו התורה של שלא יהא לימודושיהיה בהכנעה צריך לכן לימוד התורה ו ,האדםאת לה יהתורה מגינה ומצ
ולא ". היא התורהש תשים לגגך. דהיינו הכנעה, לשון עומק והשפלהמ "מעקה"אדם וזהו הולהתגאות בפני בני 

כי יפול הנופל ", 'להכח אחד  היהיכל האלא חות ובך שני מיני דמים וכ יול שלא יה"כנ ופירוש, "תשים דמים בביתך
תקיים ולא יפול ממך ולא יהמעשה הטוב אשר תעשה הרי אפילו , 'להכל כח אחד האם לא יהיה ש ופירוש "ממנו

ם דהיינו הדיני, היה שעל ידי הדבר הזה יפלו ויושלכו אחרים פירוש אשר מן הראוי, "הנופל ממנו" ,ל כללפעי
ל כלל ולכן צריך האדם לתקן כל אבר פעיאם יהיה כח אחר מעורב בו תפיל גם אותו הדבר שלא  אבל, והקליפות

 . ואבר עד אשר יבין בשכלו בעצמו שהוא מחסר בעבודתו וכל מעשיו אינם מתוקנים על מכונם
 

 (ח' דברים כג)" לא תתעב אדמי כי אחיך הוא" 

 (ברכות לד) "צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, במקום שבעלי תשובה עומדים"
יותר שידוע ו, זדונות נעשות לו כזכיות, חוזר בתשובה מאהבההשל "חזעל פי מה שאמרו  שלום משאש בירמבאר 

, צדיקשמקיים ה אלף מצוות ביוםעל כל ו, לקיום מצוות מתנגדהרע כי היצר , קל לעשות עבירות מלעשות מצוות
 חוזר בתשובהיוצא של, חוזר בתשובה והזדונות נעשות כזכיותר הוא שאכלכן ו, כפלייםרות יעבהרשע עושה כנגדו 

החוזר  "עשה"לא יגיע לשליש ולרביע ממה ש אדם שעושה מצוותש, רות שעשהיכנגד העבאלפי מצוות יש כעת 
מדוע אדם שחוזר בתשובה , ך נשאלת השאלהא. עומד תשובההבעל שמקום ינו יכול לעמוד באולכן , תשובהב

, שאינו צריך להתגבר על יצרוכך , חטאהטעם מהסיבה היא שאינו דומה אדם שלא טעם ? זכיותזדונות נעשות לו כ
 .להתרחק מן החטאכדי ית צריך גבורה עילאכעת ש, חטא ושנה בו עד שנעשה לו כהיתרהטעם את אדם שטעם ל

 

. ניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתותלא תמצא חן בעי םוהיה א... כי יקח איש אשה"

  (ב-א 'כדדברים )" ן וכתב לה ספר כריתותרויתה לאיש אחר ושנאה האיש האח וה והלכה

לא יגרש אדם את ש שבית שמאי אומרים( גיטין)רושין ילל ובית שמאי בעניין הגעל פי מחלוקת בית ה א"הגרמבאר 
ומסקנת . יכול לגרשה הקדיחה תבשילולו אם רק אומרים אפיית הלל וב, ערות דבר האשתו אלא אם כן מצא ב

משלח ללא שמצא בה ערות דבר אבל הזה וג ראשון שנאוי יושבז ,"ווג ראשון הא בזווג שנייהא בז" :שםרא הגמ
הוא  יווג ראשון אזיהיינו בזד, "כי יקח איש אשה" ,דבר זה רמוז בפסוק שלפנינו. שלחיכול לווג שני אם שנא יבז

ינו דהי, "יצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר"אבל כש, "מצא בה ערות דבר"כותב לה ספר כריתות רק אם 
 . יכול לגרשה" מצא בה ערות דבר"שלא ל פי עף א, "ושנאה האיש האחרון"אם רק  לוווג שני אז אפייבזמדובר כש

 

 (ו' דברים כה)" ימחה שמו מישראל ולא"

מת ה לשפריה ורביה מצות קיום כ' נחשב אצל הה יהישיוולד כתוצאה מהיבום הולד ש, "ספורנו"לפי ה, הכוונה
עובדה היא  .דושין אחריםיה קאת היבמ לקדש צריךאינו מת והיבם השל הראשונים דושיו יי קל ידשהרי נולד ע

  . 'פו של העליו קצעל כך יצא שנאתו את אחיו בנו של יהודה מאונן שהפריעה ל
 

 (טז' דברים כה)" עושה אלה כל עושה עול כל"

לא יהיה לך בכיסך איפה "ו" לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן"הקדוש שאחר שציוה הכתוב " אור החיים"אומר ה
איפה ", "אבן ואבן"לומר לנו שאין לעשות , "כל עושה אלהלוקיך -א' כי תועבת ה"הוסיף הכתוב ואמר " ואיפה
על שני דברים אלו ולא על רק היא  הכתובשלא תאמר שגזירת , כל עול הדומה לאלהוגם אין לעשות , "ואיפה

 ". עושה אלהכל "תלמוד לומר , דומיהם
 

 (יז 'כה דברים) "זכור את אשר עשה לך עמלק"

ז״ל חשאמרו  כמו, ון ביטול תורהובעעמלק בא להלחם בישראל ש עודיכבר ש "כסא דוד"א ב"רבינו החידמבאר 
הוא כדי זכירת עמלק של  טעםוה, יהם מדברי תורהשרפו יד (ח' שמות יז) "ברפידים ויבא עמלק וילחם עם ישראל"

 (טז' שמות יז) "ה-י סכי יד על כ"שלם כביכול  כסאה לדעת כי אין השם שלם ואיןכדי וגם , להתמיד בתלמוד תורה
כי בחר ה׳ : "את הפסוקהראשונים  זה פירשועל ו, אותיות ו״ה מהויהחסרות הכסא והמילה מ אלףהאות  השחסר

וזה , ה"וה חסר אותיות אעת כי, ימחה זכר עמלק יושלם הכסא והשםאשר כש ,(יג 'קלב תהלים)" בציון או״ה למושב לו
, ״לו״ שם הויה ב״ה, ״למושב״ הכסא ,"או״ה למושב"ואז , ויצמיח ישועה ,"בציון 'כי בחר ה"הכתוב שאמר מה 

 ואו יהיסואז שמו וכ, ימחה זכר עמלקשבה הגאולה את  להשתדל לשוב בתשובה שלימה לקרבהיא כדי הזכירה ו
 . "או״ה למושב לו"ם מישל
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