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ָא֣ע ִיְצָח֙קַּוִיְזַר֤"  ָנּ֥וא ַוִיְמָצֶ֛רץ ַהִה֔ ּבָ ׁשָ ָעִר֑וא ֵמָא֣ה ַהִהּ֖א ּבַ ְיָבְרכ֖ה ׁשְ   )יב' בראשית כו" (' ּהו הֵים ַוֽ

 

  פרשת השבועלהגיגים 
   )כ' דברים טז("  צדק תרדוףצדק"

צרי� זה שהוא , את הדייני�אד� שתפקידו למנות אותו מיועדת ל"  צדק תרדו�צדק"שההוראה  "ספורנוספורנוספורנוספורנו"מבאר ה
"צדק צדק תרדו�: "ההנחיה היא.  להיות דייני�נוי ולא להכיר פני� לאלו שאינ� ראויי�יות את המטלא להולהזהר 
גו� דיי� כהיות בהראויות לאחרות חסרות לו מעלות אולי  שיפל ע� יי� במידת הצדק אטמצשבחר במועמד , כלומר

  )ז' שמואל א טז(" ראהו ואל גבה קומתואל תבט אל מ: " כפי שנאמרשלמות הממו� ושלימות הגו�
  

  ) כא'טזדברים ( "בהצולא תקים לך מ... הרלא תטע לך אש"
בפרשה זו כתובי� בפרשה זו כתובי� בפרשה זו כתובי� בפרשה זו כתובי� . . . . ''''שש מעלות לכסאשש מעלות לכסאשש מעלות לכסאשש מעלות לכסא'''': : : : מני� שנאמרמני� שנאמרמני� שנאמרמני� שנאמר. . . . שש מעלות היו לכסא של שלמהשש מעלות היו לכסא של שלמהשש מעלות היו לכסא של שלמהשש מעלות היו לכסא של שלמה, , , , בוא וראהבוא וראהבוא וראהבוא וראה: : : : אמר ר# אחאאמר ר# אחאאמר ר# אחאאמר ר# אחא""""

. . . . ''''לא תזבחלא תזבחלא תזבחלא תזבח'''', , , , ''''לא תקי�לא תקי�לא תקי�לא תקי�'''', , , , ''''עעעעלא תטלא תטלא תטלא תט'''', , , , ''''לא תקח שוחדלא תקח שוחדלא תקח שוחדלא תקח שוחד'''', , , , ''''לא תכיר פני�לא תכיר פני�לא תכיר פני�לא תכיר פני�'''', , , , ''''לא תטה משפטלא תטה משפטלא תטה משפטלא תטה משפט''''. . . . ששה דברי� בלא תעשהששה דברי� בלא תעשהששה דברי� בלא תעשהששה דברי� בלא תעשה
השנייה היה השנייה היה השנייה היה השנייה היה . . . . ''''לא תטה משפטלא תטה משפטלא תטה משפטלא תטה משפט'''': : : : כיוו� שהיה עולה מעלה הראשונה היה כורזכיוו� שהיה עולה מעלה הראשונה היה כורזכיוו� שהיה עולה מעלה הראשונה היה כורזכיוו� שהיה עולה מעלה הראשונה היה כורז, , , , והיה כרוז עומד לפני כסאו של שלמהוהיה כרוז עומד לפני כסאו של שלמהוהיה כרוז עומד לפני כסאו של שלמהוהיה כרוז עומד לפני כסאו של שלמה

        ) ) ) ) מדרשמדרשמדרשמדרש ( ( ( (""""''''לא תטה פני�לא תטה פני�לא תטה פני�לא תטה פני�'''': : : : כורזכורזכורזכורז
ברור הקשר  ,"לא תקח שוחד" ו"לא תכיר פני�", "לא תטה", אכ� שלושת הלאווי� הראשוני� שנאמרו לשלמה

לא ", "לא תטע",  הלאווי� האחרוני�תמה לשלושא� , וחובתו להיזהר מלעבור עליה�, או הדיי�, ל�שלה� ע� המ
נהגות המתאימות זות הוהאזהרות האחרונות רמשג� בשלוש  """"כלי יקרכלי יקרכלי יקרכלי יקר"המסביר ?  ולמלכות,"לא תזבח", "תקי�

דיי� שאינו הגו� בעיר כל המעמיד ל ש"אמרו חז ,"לא תטע ל� אשרה". סמכות� מהמלכותאת היונקי� , שופטי�ל
, נמשלו למזבחשהסנהדרי� כנגד  ,"לא תקי� ל� מצבה". )סנהדרי� ז( שיש בה חכמי� כאילו העמיד אשרה אצל המזבח

וא� כוח� של הסנהדרי� נובע מהציבור וא� ה� עצמ� חייבי� להכריע על פי דעת רוב החכמי� . הבנוי מאבני� רבות
, סנהדרי�באי� למנות בעל מו� כחבר ש, "לא תזבח", ו בגדר מצבה בעלמאשא� לא כ� יהי. ולא על פי דעת יחידי�

  .בלתי נראה לעי�, כי כל מו� חיצוני מורה בהכרח על מו� פנימי
  

  )ד' דברים יז("  היטבודרשת"
כא� מר ולו איוכא', וזוהי ג� הגימטריה של ש� ה, 26היא " היטב"שהגימטריה של המילה  "רבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיירבינו בחיי"אומר 

את דרוש עליו לוש,  בזמ� המשפטשכינה שרויה כנגדובעצמו כאלו את לראות צרי� שהדיי� , "'שת את הודר"הכתוב 
  . הדי� שבתו על  בעת'ה

  

  )טז' דברים יח("  אשר שאלתככל"
�""""הרמבהרמבהרמבהרמבלפי ���'א' לא אוסי� לשמוע את קול ה" הריבאמכי , א� לא מפרט מה שאלו " אשר שאלתככל"הכתוב אומר , 
ה זכר לה� את הבקשה שבקשו "א שהקבאל, נביאי� שיהיו לה� זכו אי� בה כדי שבני ישראל י)זט' דברי� יח(" לוקי

 ושמענו אלי�ינו קל'א' ינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר הקל'א' קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה: "ממשה
 על 'וע ולעשות ככל אשר יצוה ה ולשמ,�נביאיללהאמי� עליה� בני ישראל קבלו מירה זו אשב, ) כד' הדברי�(" ועשינו

�לכ. יד� �אמי� בו כאשר אתה מאמי� עלי� להו, )טו' דברי� יח(" ' כמוני יקי� ל� המאחי� מקרב� נביא: "משה אמר כא
ג� בשאר � האמיחייבי� את� ל כ�א� , כ� ושתשמעו אליאלי' דברי ה יגיעו יעל ידשזה מה שבקשת� ממני כ� ש, בי

, )יז' דברי� יח("  אשר דברוהטיבואלי ' ויאמר ה: "למה שנאמרוזה טע� . כמוני כמוה�כי , הנביאי� הבאי� אחרי
  . דורותאור� הלוכ� אעשה לה� , שיבואו לה�'  הלהאמי� בנביאישהבטיחו 
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   )יח' טזדברים ("  צדקפטם משהעו את ט ושפלשבטיךן לך נת יךלק-א' ה אשר יךרשעבכל "   
וארשתי� לי בצדק ובמשפט ובחסד "רש על הפסוק מדל ב"שאמרו חזפי מה ל וק עפסר את הבאמ" חת� סופרחת� סופרחת� סופרחת� סופר"ה

ובזה נכרתת ברית הארוסי� בי� שני " צדק ומשפט"ואנו נותני� " חסד ורחמי�"ה נות� "שהקב) 'הושע ב(" וברחמי�
,  כל טוב ונת� לנו ערי� גדולות ובתי� מלאי�ר)יו את האסדודל רחמיו ורוב חבגיל לנו נחה ה"והנה הקב, הצדדי�

 זה החסד " נת� ל�י�לק'א'  אשר הי�טרי� תת� ל� בכל שערוטי� ושופש". ר)בא צדק ומשפט יסולכ� עלינו להכנ
  . "ושפטו את הע� משפט צדק", חלק�את וג� אתה ת� . והרחמי� שלו

  

  )טו' דברים יז( "ו מקרב אחיך תשים עליךביך קל-שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה׳ א"
ואחר כ� המל� מל� שאול שבתחילה ישראל  תחילת מלכותסוק מרמז על פשה "נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�נחל קדומי�" באאאא""""ידידידידרבינו החרבינו החרבינו החרבינו החומר א

המל� שהיה  רמז על שאולמ, " אשר יבחר...שו� תשי�", בתחילה :הבנת הכתוב ,לפי רבינו, יהווז.  המל�מל� דוד
מקרב " ,ואחר כ� )כד' מואל א יש(" הע� כי אי� כמהו בכל 'אשר בחר בו ה הראית�"אמר שמואל הנביא ועליו  'בחיר ה

  . מזרעו"שילה עד כי יבא"מלכותו קיימת שהמל�  מלכות דוד לערמז מ, "תשי� עלי� מל�", מיהודה דהיינו, "אחי�
  

  )  יג'דברים יח( "לוקיך-א' התמים תהיה עם "
לא , את ישראל שלא ינחשו' השצוה בא לאחר  "לוקי�'א' התמי� תהיה ע� "הקדוש שהציווי " אור החיי�אור החיי�אור החיי�אור החיי�"מבאר ה

נית� כאשר , החסרו�את התנהל ולתק� למוד אי� לול, העתידותאת לדעת יעוננו ולא ישאלו באוב שכל מטרת� היא 
לראיה יש רעה והתתקיי� ולא עלי� זל שליטה מלאי� כי ,  ל� דבריחסרלא ' ע� התמי� א� תהיה משו� ש, לעשות

, ילדאברה� והמזל תהפ� בכל זאת ה ולידעתיד להלא הוא עליו שהראה הג� שהמזל ', אברה� שהתהל� לפני האת 
  ". י�קל'א'  כשאתה ע� ה, תהיהתמי�" כלומר, "' א� תהיה ע� ה,תמי� תהיה: "� צרי� לקרא את הפסוקוכ

  

   ) טו'ברים יחד( "לוקיך אליו תשמעון- א'  מקרבך מאחיך כמוני יקים לך היאנב
            ))))בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�בעל הטורי�((((    """"� ואחד גדול שמע אליו� ואחד גדול שמע אליו� ואחד גדול שמע אליו� ואחד גדול שמע אליוטטטטאחד קאחד קאחד קאחד ק, , , , לומרלומרלומרלומר    ))))יזיזיזיז' ' ' ' דברי� אדברי� אדברי� אדברי� א((((    """" כגדול תשמעו� כגדול תשמעו� כגדול תשמעו� כגדול תשמעו�ט�ט�ט�ט�כקכקכקכק""""    """"אליו תשמעו�אליו תשמעו�אליו תשמעו�אליו תשמעו�"""": : : : ההההרררר במסו במסו במסו במסו''''בבבב""""

אי� " :ל"חז על פי מאמר "ניניניניווווששששררררט הגט הגט הגט הגווווילקילקילקילק" בראומב ? אלו שבמסורהצרי� להבי� את הקשר בי� שני הפסוקי� ה    
לו היו הלת מעלוהגמרא שכל ב באמובהמש� ו. .)בשבת צ( "ור ועשיר ובעל קומהבה אלא על חכ� גרהשכינה שו

�ושמע  תאליו", ווי� לשמוע לנביאצמדעו לכ� את� : בני ישראללמשה מר ואת עכ. ינובמשה רב" , �אמנ� נכו
באיזה א� מכל מקו� ג� א� יקו� . על קומהבור ועשיר ובגו כ�הוא ח  ששכינתו על מיאת ה משרה "שבדר� כלל הקב

קומה  ועשיר אלא יהיה קט� על קומהבלא יהיה היינו שד ,לוהלמעלות את הו בע� ישראל נביא אשר לא יהיו שלב ב
�ול תשמעוגדכ� וקטכ", חובה עליכ� לשמוע אליו בכל זאת, ועני ."  

  

  )א' דברים כ("  המעלך מארץ מצריםלוקיך עמך-  א'לא תירא מהם כי ה"
דורו ": מיירושלמובא בעל פי האת הפסוק " מש� חכמהמש� חכמהמש� חכמהמש� חכמה" הפרשמ? מה הקשר בי� היראה מהאויבי� ליציאת מצרי�

 אבל דורו של אחאב ...היו נופלי� במלחמה) מלשיני�(ועל ידי שהיה בה� דילטורי� , כול� צדיקי� היו, של דוד
נית� להבי� זה לפי . ).פאה א(" ועל ידי שלא היו בה� דילטורי� היו יורדי� למלחמה ומנצחי�, עובדי עבודה זרה היו

יחזקאל ( "ואת גלולי מצרי� לא עזבו": אמר הנביאכמ, רהזבודה י עעובדישראל  ממצרי� היו ובעת שעלאת הפסוק כי 

פי שהיית בעת  ככהנמושתהיה במדרגה א� : הכתובמרושאה וזה . רשדכמבואר במ,  בה� דילטורי�ולא היאבל . ) ח'כ
   ."לא תירא מה�", בזכות שאי� בכ� דילטורי�, עדיי�, ממצרי�שעלית 

  

   )ישעיה נב יב( "לוקי ישראל-ומאספכם א' כון כי הולך לפניכם הכי לא בחפזון תצאו ובמנוסה לא תל" 
   �, הול� במהירות שכאשר אד� """"קול אליהוקול אליהוקול אליהוקול אליהו""""א בא בא בא ב""""הגרהגרהגרהגרמתר) ? "מנוסה"בי� ו, "חפזו�"צרי� להבי� מה ההבדל בי

או שהוא ממהר להגיע למקו� ,  שנמצא במקו� הנוכחירעמשהו או שהוא בורח מ, יכולות להיות שתי סיבות לכ�
נקראת יעד הנכס�  להגיע לותרימההליכה בוה" מנוסה"בריחה להמלט מהרעה נקראת  . שש� יהיה לו טובמסוי�

"�לנוס ולהתרחק מפחד המצריי� הרודפי� ה� מיהרו , בחינות הללוהשתי  בבני ישראל וביציאת מצרי� הי". חפזו
:  כפי שנאמר למשההשכינה אל ותקרבו להגיע להר סיני שהובטח לה� שש� יקבלו את התורה ויוג� נחפז, אחריה�

שבגאולה העתידה לישראל אומר הנביא ישעיהו בפסוק שלפנינו . )יב' שמות ג( "לוקי� על ההר הזה'תעבדו� את הא"
. אל הטוב המקווההגיע כ� לא יצטרכו להיות נחפזי� לכמו ו, בני ישראל לברוחיצטרכו ממנו לא יהיה דבר מפחיד ש

" ובמנוסה לא תלכו�" , אל מקו� השכינההגיע לולמהר לא תצטרכו " בחפזו� תצאוכי לא : "שאומר הכתובמה זה ו
הוא קרוב " 'כי הול� לפניכ� ה", הואלכ� והטע� . או מהרודפי� אתכ�, לברוח מהרעה שאחריכ�וג� לא תצטרכו 

" קי ישראללו'ומאספכ� א. ""בחפזו�"ולכ� לא צרי� ללכת , לוקי�'לא תצטרכו ללכת אחריו עד הר האאליכ� כ� ש
  ."במנוסה"ולכ� לא תלכו , כמאס� ההול� אחר המחנות, יל� מאחריכ� לשמור אתכ�ה "קבה

  

  ובהמש� , טובהוא  ממנו שנסעובתכלית הרוע והמקו� הוא לפעמי� המקו� שיצאו אליו 
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  : לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
 .נעם אברהם בן רויטל, ישראל בן נחמה, אליהו בן אסתר, א בן שרה"ג משה חזקיהו שליט"הרה


