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 חופמןרדת

 יחיה אעור הכה נחור אלקיך לה' ונזבח לא : א 91 מ פ ז י ק ר9
 חוא. אלקיך ה' תועבת כי רע דבר כל מוטבו

 שלפנתם לפרשה האלה המצוות שלש נסמכו מה מפני מעם למצואקשה
 המעמיר "כל : כך על אמרו א( נב, ע,ו )במסכת לברכה זכרונםרבותינו
 גם הוזהר אשירה נסיעת באיסור כלומר אשירה', מעמיד כאילו הגון שאינודיין
 האיסורים את סמכה שהתורה מפרש, הראב"ע הגון. שאינו דחן להעמידשלא
 זרדם עבודה לבער השופט של הראשון תפקידו הוא שזה מפני לכאן,האלה

 מפרש כך זרה. עבודה השמישי מכלל הם כאן הנזכרים ואשירה מצבהזהרי
 עבירות כמה של דוגמא נותן שהכתוב בהערה, מסתפק קייל אבל שולץ.גם
 רבותינר בעקבות הולך אברבנאל יצחק דון להענשתם. לדאוג השופטשעל

 ראשית. שכן, השופטים, למצוות שייכות הללו האזהרות ששלשתומפרש,
 אותם והממנה שופטים, בתור - זרה עבודה עובדי - נכרים למנותאסור
 דייר למבוי  אסור שנית, ז המזבח אצל אשירה נוטע כאילו הוא "יי~יינים
 1 לה' השנואה מצבה כמו דוממת, לאבן דומים כאלה  ודיינים  thwn'ים



 יזדבריםיצו

 סדות בעל דיין והמעמיד טובות, מדות בעלי להיות הדיינים צריכיםשלישית,
 כל כי הדברים, נראים - לה/ לקרבן מום בעלת בהמה למקריב דומהרשות

 כי אם מקרא, של פשוטו את לחשב מספיקים אינם עדיין האלההפירושים
 דרש. בדרך מתיישבים ובאהרון הראשוןהפירוש
 והלאה כד כ, בשמות גם כי נקדים, יותר, מספיק פירוש לידי לבהטכדי
 המשפטים "ואלה פרשת מתחילה להן וסמוך ה' למזבח הנוגעות מצוותנאסרו
 למדין "נמצאנו : במכילתא הדבר מבהאר שם הדינים. עיקרי את הכוללתוגר",

 הסנהדרין מושב כי למעשה, הלכה נקבעה וכן המזבח", בצק באיןשסנהדרין
 נקראת דין בית בפני המשפט הגשת  המקדש. שבבית  הגוית בלשכתהיה

 משמע הביסף עיקר אמנם האלקים'. אל .נקרב בשם פעמים כמה כאבשמות
 מושב נקבע זה מטעם כי עוד, לומר יתכן אולם ה', בשם דניםשהדחנים

 בעדת ניצב שאלקים זה לרעיון ביסף לתת כדי המקדש, בקרבת הדיןבית
 והלאה(. 309 עמור יח, צחטשריפט דףטש-מורגנלנדישה גראף  )השוהא-ל
 דיני את התורה סמכה למקדש, בסמוך הוא הסנהדרין שמושב שמחמתיתכן,

 המזהור דיני אלהשופסים
 להבק נעמיק אם יותר עוד יוק לדן הקחתם עם שלנו המצתת שלשקשר
 היו אמנם מיחוד. באופז זרה לעבודה לגמם שימשו ומצבה אשירהלרוחן.
  מזבחותי גםלהם

 חהמצבו!, האשירה את אלא לנו אסר לא שהקב"ה כיון אבל

 לאשירח  דווקא בי לומה צריכים עליזי וצחונו לנו התיר  הפזבח שאתבעוד
 מגונים. זרה עבודה כמכשירי במיוחד אותז שצחנה משמוות היתהולמצבה
 למנוע כדי אחד, מקדש אלא לנו יהא שלא אותנו שהזהירה בתורה,מצינו
 כיבוש עם שמיד והלאה(, ב )יב, כל קודם ונצטווינו ורה, עבודהמאתנו
 למקדש ואף זרה, עבודה הגתם שם עבדו אשר המקומות בל את נשמידהארץ
 שפרט אחרי קרבנותינו. כל את נביא לשם אשר אחד, מקום אלא נרשה לאה'

  נצטוינו זמנים ושזיוה הבחירה לבית  להביא יש  קרבנות איא עודהמתוג
 לא המשטס  מקום כי להורותי הכתוב  ממשיך שם, הקב"ה לפנילהיראות
 ישראל. ערי בכל שופטים שנמנה אלא לבדו, הנבחר למקום מצומצםישאר
 הרבה מקומות לקבוע עלינו מקום מכל אחד, מקדש אלא לנו שאין פי עלאף

 בעדת ניצב שאלקים פי על אף ה/ בשם ודנים הדיינים יושבים שםאשר
 אמרה גיסא מאידך המקדש. בית יחוד את מגרע זה אין  מקום מכלא-ל,

 אסור ח"ו. יתחלל שלא ה' מקדש את מעולה שמירה  לימור שעלינותוו",



רצז יזדברים

 קשר באיזה זרה לעבודה השייך החוץ, מן דבר שום לתוכו להכניסלנו
 למקדש המתיחסות שהמצוות אומרת, זאת ה'. בעיני תועבה שהוא אוכלשהו,

 1 שמה להביא יש לה' שמקדישים מה כל 1 אחד אלא יהא לא המקדש : אלוהן

 שגם המשפט, מקומות זאת, לעומת אבל ידועים. בזמנים לשם לעלותעלינו
 הארץ. ערי בכל להקימם יש שם, שרויה שהשכינה כמקומות נחשביםהמה
 זרה עבודה ממנהגי ביותר לשומרו יש היחידי המקדש בית אותואבל

 ש, ד ק מ ב ו ר 1 ק מ ש ה', ט פ ש מ : כלומר ה'. בעיני מתועביםומקרבנות

 להכניס אסור אבל הארץ, בכל להתפשטעליו
 המקדש. אל החוץ מןהנלין

 ב-ג. יב, למעלה הענין פירשנו כבר ץ. ע ל כ ה ר ש א ך ל ע ט ת אל

 אבל הבית. בהר בית ולבנות אילן לנטוע שלא הוזהרנו כאן כי מבוארבספרי
 אלא אינו והפסוק מדרבנן, אלא אסור אינו בית בנין כי מפרשהרמב"ן
 -- המכר. במקש למעלה נתפרש כבר כן גם '(.--מצבה, בעלמאאסמכתא

 מצעו שהרי האבות, בימי לו היתה אהובה שמצבה פי על אף ג נ ש ר שא
 הכנענים ש*שאוה מאחר שנאה עכשיו מצבה, הקים אבינו שיעקב פעמיםכמה
 רע. דבר כל תזבח... לא - ספרי(. פי על )רש"י זרה לעבודהחוק
 רע" דבר "כל כי בספרי, למדונו רבותינו כא--כג. סו, פירושנו למעלההשוה
 מו8 בעל הקרבת על רק לא יח. ז, לויקרא פירושנו השוה למפגל, אזהרהכולל

 בלתי מחשבה ידי *ל הקרבן את לפסול שלא גם הוזהרנו אלא הוזהרנו,לבדה
 לזבוח שאסור למדנו מכאן ו'. ג 1 ת ב ע ו ת י כ - זביחתו. בשעתנכונה
 ספרי )השוה ונעבד מוקצה ונרבע, רובע כגון בעיניו, המתועב דבר כללה'

 ב(. א, לויקראופירושנו

 היתר בזמן גם כלומר הבמה", לרבות לך תעשה "אשר : עוד נאמר בספרי*(
 יב, בפירושנו למעלה )השוה לארץ כניסתן עט שחילקו ושבו שכיבשו בשבעהבסות,

 את יותר עוד להמתיק לנו יש בזה הבמה. אצל אשרה לנטוע שלא הוזהרנוח-יד(,

 שמינוי כמו בארץ, ה' עבודת מקומכם בכל נוהג אשרה איסור כי הפרשיות,טמיעות
 ורריך". "בכל נוהגהמוסטים



 יזדבריםרצח

 ה' אעם באחר'טערל בקרבך ביימצא ב-ה: וקים ס פה
 בעתי הרע את יעשה אשר אשה או ש א לך שתןא"יך
 וישתחז אחרים אלהים ויעבוד וילך בריתו. לעבור אלקיךה'
 צויתי. לא חשר השמים צבא לכל או לירה או ולשכ"טלהם
 הדבר נכון אמת והנה היטב ודרשת שימעת לךוהוגד
 ההוא האטט את והוצאת בגבראל. הזאת התועבהנעשתה

 אל הזה הרע הגרבר את עשו אשר ההיא האשה אתאו
 ומתג באבנים וסקלתם האשח את או הא"ש אתשעריך

 ב-יט. יג, למעלה האלה הפסוקים מקום היה שלכאורה מעיר,קנובל
 שרשה כי נראה, אולם הנידחת. וביר ומדיח מסית פרשת נאמרה שםכי
 של לפועל להוצאה דוגמא התורה לנו נותנת שכאן משום כאן, נאמרהזאת

 ועיר ומדיח למסית דומה אינו זה מקרה כי ספק ואין "בשעריך",המשפט
 עיר המוסת. של מעונשו חמור יותר הוא ומדיח מסית של עונשוהנידחת.
 העיר אומרת זאת מתוכה, מדיחיה הרי ששם מפני למעלה, נאמרההנידחת
 המהרחים. את וגם המדיח את גםכוללת
 פי )"על 1 מפסוק מוכח וכן "בעדים", : בספרי מבואר א. צ מ י יכ
 מקום שבבל אב, בבנין בספרי רבותינו למדו מכאן דבר"(. יקום עדיםשנים

 ך י ר ע ש ד ח א ב - בעדים. למציאה הכוונה ימצא, כי בתורהשנאמר
 בספרי מבואר ה. ש א 1 א ש י א - יג. יג, למעלה זה כעין ו'. ג1
 יצאו למדנו: הנידחת שבעיר מפני זאת, להדגיש כאן הכתוב הוצרךכי

 אשה להשוות הכתוב הוצרך כן על יד(, יג, )למעלה נשים ולא -אנשים
 זכר. לשון ה. ש יע ר ש א - עונשין. לענין לאיש זרה עבודהשעבדה

 - הברית לדברי הכוונה כאן ו. ת י ר ב ר 1 ב ע ל - איש. הוזכר שמקודםמפני
 עשרת בריתי... )"את יג ד, ילמעלה כח לד, שמות השוה , הדברותעשרת

 שהכוונה מיד, מפרש הכתוב סי. כג, סו, ו יא ז, יהושע גם השוההדברים"(,
 ד 1 ב ע י 1 - זרה. עבודה איסור דהיינו שבברית, ביותר החמורהלאזהרה

 1 הדברות בעשרת לנאמר מקביל ם. ה ל ו ח ת ש י ו ם י ר ח א ם י ה לא

 לירח או "ולשמש תעבדם". ולא להם תשתחוה לא אחרים... אלהים לך יהיה"לא
 ממעל" בשמים אשר תמונה כל "פסל במקום הוא כאן השמים" צבא לכלאו

 למעלה לנאמר הזה המקרא קשר הוא ניכר יותר עוד הדברות.שבעשרת



רצת יזדברים

 הכוכבים ואת הירח ואת השמש את וראית השמימה עיניך תשא "ופן : יטד,
 וגף". ועבדתם להם והשתחוית ונדחת השמים צבאכל

 ואמרו, כאן כוכבים עבודת בהזכרת נתלו הכופרים המבקרים מןכמה

 פסוקים כי טוענים, הם יאשיהו. בימי דברים ספר לחיבור הוכחה מכאןכי
 בכתבי מצאנו לא ואנו קיימת כעובדא הכוכבים עבודת את מניחיםאלה

 כא, ב )מלכים מנשה של שלטונו בתקופת אלא הכוכבים פולחן קיוםהקודש

 של תקופתו לנביאי מצינו וכן והלאה(, ג לג, ב הימים דברי : והלאהג
 ; יח ז, ירמיהו )השחה לכוכבים עבודתם על ישראל את שהוכיחויאשיהו

 שספר לומר, נוטה דעתם כן ועל ה(. א, צפניה י והלאה יז מד, ; יגיט,
 תקופה. באותה נכתב הוא גםדברים

 )עמור קלחנרט באריכות יותר ועוד והלאה( 37 )עמוד שולץ כבראולם
 נוהם מה כלל נכון זה אין הזאת. הטינה את בהחלטיות דחו והלאה(105

 בספר בישראל. כוכבים פולחן התקיים לא יאשיהו של זמנו לפני כיטוענים,
 כן לפני הרבה עוד לכוכבים השתחוו ישראל במלכות כי נאמר, מז יז, במלכים
 לבעלים, עבדו ישראל בני כי נאמר, יג ב, שופטים בספר . ח( יז, ישעיהו)השוה

 היא ועשתורת השמש אליל הוא הבעל והרי השופטים, בימי כברולעשתרות
 כנען יושבי של העיקריות הזרות העבודות היו אלה אלילים הלבנה.אלילת

 עשתרות בבית שאול של הזיין כלי את הניחו הפלשתים כי מצינוהעתיקים.
 קרנית עשתרות היתה הבשן מלך עוג של הבירה עיר י(. לא, א)שמואל
 עשתורת, הלבנה אלילת שם על שמה היה כן כי ונראה ה( יד,)בראשית

 כנענית עיר מצינו קרנים. עם שור ראש צורת היתה ושצורתה להשעבדו
 לשבש. שם שעבדו  מחמת  הנראה כפי טז(, כא, )יהושע שמש" "ביתבשם
 חוץ ממעל. בשמים אשר לתמונות לעבוד נאסר כבר הדברות בעשרתואף
 של הכוכבים ופולחן שהאסטרולוגיה כלל, במחלוקת שנוי הדבר איןמזה,

 349 עמ' ג, לישעיהו גזניוס )השוה ביותר עתיקות לתקופות מגיעים בבלעמי

 אסיה עמי כל בין נפוצה השפעתם כי בדבר ספק כל להטיל ואיזההלאה(
 שהונהגה הכוכבים עבודת אותה דוקא כי רואים, הננו זאת מלבדהקדמית.
 "מלכת דווקא דברינו לספר מוכרת בלתי הנה המאוחרת, בתקופהביהודה
 עוד ויש בדברים, כלל נזכרת אינה בירמיהו פעמים כמה הנזכרתהשמים"
 צבא על מושל שהוא הקב"ה את המתאר צ-באות" "ה' התואר כי לב,לשים

 לראות רצה 418( 1840, )דמצ. ואייוולד דברים, בספר נזכר אינוהשמים,



 יזדבריםי2

 1 השתיקה בתקופה נהוגים היו לא  הכוכבים ופולחן האסטרולוגיה כי ראיהבכך

 ! ? מנשה בימי אלא נתחבר לא דברים שספר זאת כל עם לאמר אפשרוהיאך

 -- כאן מדבר רבעו משה אמרתה אשר כלטה צויתי. לאאשר
 ממלה במסכת ה/ בשם -- דברים בספר מקומות כמה בעוד שמצעוכמו
 צויתי  לא  "איפר  כתוב היה  כאילו  כאן  תרגמו  השבעים כי נאמר, בט,

 נאמרה כאילו "לעבדם" התיבה את דורש הספרי כי לצ"ה ראהלעיבדמן
 המשתף"'(, את להביא לעובדם אומר "כשהוא שם: שנינו עצמו.במקרא

 נברא, לשום לעברי האיסור - ה"שיתוף" את מרבה "לעבדם" תיבתכלומר

 את באריכות זאת לשאלה בנוגע השוה י ישראל אלקי עם בשותפותאפילו
 )גרמנית(, לנכרים" היהודים יחס על והרבנים ערוך "השולחן : שליהקונטרס
 יט כב, לשמית הירש של פירושו גם השוה 148-144. עמוד שניהמהדורה
 יט. ד, בפירושנוולמעלה
 הפסוק, של לרישא אלו תיבות נייחס אם אפילו ב. ט י ה ת ש ר דו

 והדרישות החקירות )על העדים את לחקור הצווי בעקיפין בהן נרמז מקוםמכל
 ים למעלה כמו וגה ת אם והנה -- ע--יט(. ע, בפירושנו למעלהראה
 לשער הכתנה שאק בסטרה מבואר שעריך. אל והוצאת". --טה
 מה, כתובות )השוה זרה עבודה בה שעבד העיר לשער אלא הדיהבית

 - במדבר שרויין ישראל שהיו ובזמן לעיר, מחוץ לפועל הוצאההסקילה ב"
 בזה נרמזה אולי יד(. כד, ויקרא וכן לה סו, במדבר )השוה למחנהמחוץ
 100( תנאים )מדרש במכילתא אבל קייל(. )שולץ, העדה מכלל החוטאהוצאת

 - ב. פסוק למעלה וכן הדינין, בתי הם "שעריך" כי מבואר בתרגומיםוכן
 לעבודה בנוגע כי ומדגיש, חוזר הפסוק ה. ש א ה ת א ו א ש י א ה תא
 **(. לאשה איש בין הבדל איןזרה

 יד. כח, להלן שנאמרה "לעבדם" לתיבת שהכוונה מפרש פארדו דוד ר' אמנם*(
 ואשה איש דינין, בתי אלו שעריך "אל : שנינו 100( תנאים )מדרש במכילתא**(

 עיר עושין אין אמרו מיכן לשעריך, העיר כל מוציא אתה ואי לשעריך מוציאאתה
 האשה", את או האיש "את מן נלמד זה לפי ואחד". שבעים של דין בית אלאהנדחת

 נאמר הדבר אותו בכ"ג. נידונים יחידים ע"ז עובדי ורק בע"א נידונה הנידחתשעיר

 הוא שעריך אל האי דהא וצ"ע : מקשה בפירושו רש"י ב. טז, סנהדרין בתלמודגם

 שם שהרי ניחא, הכל המכילתא לדברי אבל בו", שנידון שער ולא בו שעבדשער

 דינין. בתי היינו שעריך כישנינו
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 ועל "באבן", נאמר ב( כ, )ויקרא אחר במקום באבנים.וסקלתם
 סנהדרין, )מ' בשניה" ימות בראשונה מת "לא : בספרי רבותינו מכאן למדוכן

 מיתה להם להוסיף שאסור מלמד ו. ת מ ו - ב(. כ, לויקרא פירושנוהשוה
 מיתתן. הסקילה שתהא היינו בסקילה", מיתתן "שתהא אלאאחרת,

 יומת עדים שלשה או ערים שנים פי על : ז - 1 ם י ק 1 ס פה
 בראשונה 3ו תהיה הערים יד אחד. עד פי על יומת לאהמת

 םקר3ך. הרע ובערת באחרונה העם כל וידלהמיתו

 שלשה, או שנים פי *ל אלא לדון אין כי זאת, מצוה נשנית סו ים,לבלו

 להלן(. בספרי )ראה דינים בשאר ולהלן נפשות בדיני מדובר כאןסדים.
 : נאמר דינים, בשאר להלן, י *דים* ס י נ "ש : נאמר נפשות, דיני לעניןכאן,
 צריכים נפשות שבדיני ו(, )מכות להלכה רמז לנו יש ומכאן ו עדים" י נ"ש
 שכשרה. ממונות בדיני כן שאין מה ביחד, המעשה את לראות העדיםשני
 מורה "שנים' הכפל לשון יחד. שניהם ראו שלא כלומר מיוהדת, עדותגם
 )ליטעראטור- בודדים כשני גם להתפרש יכול עדים' "שני כן שאין מה זוג,*ל

 ה. ש ל ש 1 א ם י ד * ם י נ ש -י 27(. 1879, פרעסע יודישען דערבלאט,
 ת. הם יומת - רה"י(. )ראה לשנים שלשה להקיש מכאן למדורבותינו
 - ט(. יא, זכריה , א לח, ישעיהו י ג כ, בראשית )השוה למות העתידכלומר
 יכלר לא אם אבל להמיתף, העדים ביד "מצוה : ספרי ם. י ד ע ה די

 י(. ינ, למעלה )השוה אחרים ביד מצוהלהמיתו

 הגדול הדיןבית

 לרם דם 3ץ למשפט ר3ר ממך יפלא מ ח-יא: וקים ס פה
 וקכעז והמעריך ז רשו דברי לנגע נגע ובין לדין דיןבדן

 אל ושאת בו. אלקיך ה' יבחר אהגר המקום אלועלית
 ודרשת ההם חימים אשר.יהיה השופם ואל הלויםהכהנים
 ינירו אוצר הדבר פי על ועוצית הכהשפט. דבר את לךוהגידו
 אשר ככל לקלטות שטמרת ה' יאחר אשר ההוא המקום מןלך

 האמרו אשר הכבטפט ועל יורוך אשר התורה פי עליורזך.

 כשמאל. ימין לך יגירו אהגר חרבת כע תסור לא תעופהלך



 יזדבריםרטב

 יח, בראשית ; יא ל, )השוה מסך יקשה כי כלומר ך. מ מ א ל פ י יכ

 בין לדם דם בין - לפסק-דין. להכרעה, כלומריד(.-למשפט.
 בעקבות הולכים החדשים המפרשים רוב לגוע. נגע ובין לדיןדין

 כן ועל משפטיים, כענינים כאן הנמנות הדוגמאות כל את המפרשהראב"ע,
 בשוגג רוצח בין כגון רצח, בענין ספק - לדם" דם "בין : מפרשיםהם

 - לנגע" נגע "ובין ; ממונות בדיני ספק - לדין" דין "בין ; במזידלרוצח
 פשוטו הרמב"ן לדעת גס לחבירו. גרם שאדם גופני ונזק למכה בנוגעספק
 כי מפרש, שהוא אלא ; משפטיים בענינים רק מדובר שכאן הוא, מקראשל

 בהווה, הכתוב "ודבר דוגמה בתור רק הללו הספיקות את הזכירהמתורה

 לאמיתו אבל ההוראות". משאר יותר המחלוקות יהיו המשפטים בעניניכי
 התורה לכל בנוגע הגדול הדין בית בקול לשמוע כאן נצטווינו דברשל

 מודים כי אם וגו'". התורה פי "על : יא בפסוק להדיא שמבואר כסוכולה,
 איני זה מפסוק ותיבה תיבה כל על רבותינו שאמרו שמה לרמב"7אנו

 של שפשוטו כי אם הרמב"ן לדברי אף והרי *(, דרש אלא מקרא שלמשוטו

 לשמוע שנצטווינו רבותינו קבלת מקום מכל משפטיים, בענינים רק דן אמקו
 כיון הכתוב, בפשט גם יסוד לה יש המצוות לכל בנוגע הגדול דין ביתבקול

 בכל הלכותיים, ענינים לשאר משפטיים ענינים בין לחלק שאין היאשסברא
 בעניני אף כי מדגיש מקרא של  פשוטו גם כי דעתנו, לעניות נראהזאת
 הדעת, על להעלות אין הגדול. הדין בית בידי היא ההכרעה והיתראיסור

 דהחנו המקרא, ברוב ממשמעותה אחר באופן כאן מתפרשת "נגע" תיבתכי

 שבידי למכה בנוגע אלא נגע, תיבת במקרא מצינו לא בכלל צרעת"."נגע
 משמשה זו שתיבה דעתם את לסייע המפרשים הביאו אחד פסוק רק ;יזמים
 לפרע צריכים אנחנו שם גם אבל לג(, ו, )משלי אדם בידי למכהבנוגע

 שאין שכן כל שמים, בידי למכה המקרא שכוונת שם, הראב"ע שלכפירושו
 יש שכן '*(, צרעת נגע הוא הנכון שהפירוש אלא אחר, פירוש כאןלפרש
 בנוגע נאמר שם אשר ה, כא, בדברים הפסוק מז ברורה ראיהבידינו

 כמו כלל מקרא של לפשוטו בסתירה עומד אינו בהחלם תוכנו אשר סירוס*(

 להלן.,2יתנאר

 ועוד. רשב"ם רפ"י, מפרשים וכן והסורי, התרגומים מתרגמים וכןי*(
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 בשום לפרש אין שם והרי נגע*, וכל ריב כל יהיה פיהם "ועל :לכהנים
 משפסים שהרי פרשנים, כמה כדברי אדם, בידי מכה שהיא נגע תיבתאופז
 מקרא זאת, מלבד ריב*. "כל בתיבות נכללו כבר גופניים לנזקיםבנוגע
 נמסרה שעליו הדבר הוא צרעתי "נגע שדווקא ח, כד, בדברים הואמלא

 הכהנים. לידיההכרעה

 הפסוקים מן ללמוד נוכל הנידונה, למצוה ביותר המוסמך הפירושאת
 בירושלט יהושפט "וישב : המקרא לשון וזה ד-יא. יט, ב הימיםבדברי
 אבותיהם. אלקי ה' אל וישיבם אפרים הר עד שבע מבאר בעם ויצאוישב
 אל ויאמר ועיר. לעיר הבצורות יהודה ערי בכי בארץ שופסיםיעמד

 בדבר ועמכם לה' כי תשפטו לאדם לא כי עושים אתם מה ראוהשופטים
 עולה אלקינו ה' עם אין כי ועשו שמרו עליכם ה' פחד יהי ועתהמשפט.
 והכהנים הלוים מן יהושפט העמיד בירושלים וגם שוחד. ומקח פניםומשא

 עליהם ויצו ירושלים. וישובו ב י ר ל ו ה' למשפט לישראל האבותומראשי
 ם ד ן י ב בעריהם היושבים מאחיכם עליכם יבוא אשר ריב וכללאמר...
 אותם חאהרתם ולמשפטים לחוקים למצוה תורה ביןלדם
 היאש כהן אמרטו והנה אהיכמ" ועל עלטם קצף והיה לה' יאשמו%א

 המלך דבר לכל יהודה לבית הנגיד ישמעאל בן וזבדיהו ה' דבר לבלעליכם
 המלך יהושפט של תקנותיו כל כי ברור, הדבר לפניכם...". הלויםושוטרים
 ח ויז, יח טז, בדברים שנאמרה התורה מצות קיום אלא אינן כאן,הנזכרות
 דברים התורה, כמצות ממש עיר, בכל דיינים המלך מינה לראשונהוהלאה.

 פסוקי לשונות כוללים כן, אחרי הנזכרים השופטים אל המלך דברי יח.טז,
 אלקינו... ה' עם אין כי 1 יז א, דברים ע"פ לה', כי תשפטו לאדם לא )כיהתורה
 שבירושלים, הגדול הדין בית מינוי יז(. י, דברים ע"פ שוחד, ומקחמשא
 דם "בין התיבות והלאה. ח יז, בדברים התורה מצות קיום הוא כן, אחריהנזכר
 ובמקום לדין' דין "בין במקום אבל פרשה. מאותה מילולית הועברולדם"
 ומשפטים", לחוקים למצוה תורה "בין : הימים בדברי נאמר לנגע* נגע"בין

 אלא גרידא, משפטיים לענינים אינה התורה כוונת כי לנו, נתברר זה פיועל
 הגדול. הדין בית להכרעת נמסרו שכולן והדת המצוה שאלותלכל

  באיזה אלא - ה כא, בדברים וכן - כאן התורה בחרה לאאמנם
 הוא, הכהנים תפקיד כי נאמר, י, י, בויקרא המצוות. כל מכללדוגמחות
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 החוקים", כל את ישראל בני את ולהורות החול ובין הקודש בין"להבדיל
 כל יהיה פיהם "ועל : הכהנים תפקיד על ה כא, בדברים שנאמר מה כןואם
 הכהנים, תפקידי כל מכלל בעלמא דוגמא אלא אינו ודאי נגע", וכלריב

 לדוגמא התורה בחרה האיסורים מכלל ובאיסורים. בדינים הכרעההכוללים
 ספיקות מתעוררים בו אשר ביותר, החמור השטה שהם מפני הנגעים,את

 של דוגמאות בחרה התורה כי כאן, גם לפרש עלינו כן כמו *(.מרובים
 נפשות דיני : משפטיים ספיקות מיני שני הוזכרו שכאן אלא י שוניםספיקות
 מתן בזמן )נגע(. והיזור איסור של אחת ודוגמא )דין(, ממונות ודיני)דט(
 לא לשופטים, לפחות ידועה היתה פה ושבעל שבכתב התורה כל כאשרתורה,
 ולדמות מסברא לדון מיוחד צורך בהם שהיה במקרים אלא לספיקות מקוםהיה

 בעונותינו הגענו כבר יהושפט, של בתקופתו כן, אחרי למילתא.מילתא
 כבר היססו ולא נשתכחו, מטיני שניתנו מצוות שאפילו כך, לידיהרבים

 ממש. ומצוה"  "תורה אפילו הגדול הדין מבית הנשאלות השאלות ביןמלשכיר
 הכרעות אף כי כאן נאמר מקרא של פשוטו פי על  שגם  שביררנומאחר
 את לקבל עלינו כן אם הגדול, הדין לבית נמסרו והיתר איסור שלבשאלות
 )דבריפ בשעריך* ריבות "דברי לתיבות גם והתרגומים רש"י שלפירושו

 "מלי ת"י: וכן "( בקרויך" דינא פלוגתא "פתגמי : מתרגם אוגקלוס ח(.יז,
 "ועל : נאמר ששם כד, מה, ליחזקאל מת"י מתבאר וכן דיניכוזן, בביתפלוגתא
 גם ח יז, לדברים בפירושו ורש"י דינא", פלגות "ועל : מתרגם והואריב"
 : ומפרש הרגילה( כדרכו )שלא הספרי של הדרש בעקבות הולך אינוהוא

 מזכה" וזה מחייב זה מטהר וזה מטמא זה בדבר חולקים העיר חכמי"שיהיו

 *ח, בסנהדרין )מובא פ"ב חגיגה התוספתא מן גם מזרחי(. אליהו ר')ראה

 היתה שבירושלים גרולה שמנהדרי למעשה, הלכה נהגו כך כי מוכח,ב(
 )ראה אחר פירוש גם לנו יש זה פירוש לעומת דעות. חלוקי בכלמכרעת
 העניניפ לפרטי "כלל" הוא ריבות" ש,,דברי מפרשים(, ושארראב"ע

 בכך ריבות' "דברי פירוש תלוי דבר של לאמיתו מקודם. שהוזכרוהמשפטיים
 משפטיים, ענינים רק הוזכרו שכאן נאמר אם לנגע=. נגע "בין שנפרשאיך

- - -
 א. יד, )חגיגה העמוקות כהלכית ואהלות" .נגעים נחשבו המשנה חכמי בימי*(

 חזה. זה *ינים *בשעריך השופטים לדברי תראה ואם : וולגטה**(



*ה ז י ם י ר בד

 הוזכרו שלא הפרטים על אותם הכתוב כלל לבסוף כי לומר יש כןאם
 כבר הוא לדין" דין "בין שהרי לנו, יסווה שעדיין )אלא ריבות"ב,,דברי
 שהכרענו, כמו נפרש, אם אבל משפטיים(. ענינים מיני כל עבור כלליביטוי

 ביותר הפשוט הפירוש כן אם והיתר, איסור בענין שאלה פירושו "נגע"כי
 כך המקרא כל פירוש נמצא הדיינים. ביז מחלוקת הוא ריבות" "דברישל
 לצרעת, צרעת ובין לדין דין בין לדם, דם בין להכריע לך יקשה אם :הוא

 בדברי )גם וגו' ועלית וקמת ומחלוקת, ריב בהם יש הדין בתי שבשערידברים
 לפרש ואין העיר, דייני בין מחלוקת של במובן "ריב" נאמר י יט, בהימים
 אחרת(. למחלוקת מקום אין למצוה"  תורה "בין שהרי אחר, בעניןשם

 ולא בזדון יעשה אשר האיש לפיו יב, מפסוק להביא יש לפירושנוראיה
 קנובל, )למשל מהפרשנים יש מיתה. חייב הגדול הדין בית לדבריישמע

 בצדק, להם השיבו כבר אבל הדינים, מבעלי לאחד שהכוונה הסבורים,שולץ(

 כאן מדובר אין השופטים. אל אלא הדינים בעלי אל פונה אינהשהפרשה
 חושן )השתן גבוה יותר בדרג *רעור מגישים הצדדים ששני בכך וכללכלל

 הוא תפקידו אלא לערעורים, דין בית אינו הגדול הדין בית 1 יד( סימןמשפס
 לומר טעם כל אין להכריע. בידם שאין במקרים שבערים, הדין לבתילהורות
 של הדין פסק שהרי מיתה, חייב יהא הגדול הדין בית פי את הממרה דיןשבעל

 את לפרש טעם כל אין *(. הדין בעלי של כרחם בעל לפועל מוצאהשופטים
 הדין בית פי את להמרות להם שאסור העיר, לדייני בנוגע אלא הזההפסוק
 שבאחת דין שבית קורה, היה אילו הוא, ביותר תמוה מקרה הרי אךהגדול
 יחזור הגדול, הדין בית מאת הכרעה ומבקש שאלה באיזו המסופקהערים,
 ודאי כזה מתמיה מעשה על תשובתו. את שקבל בשעה בזדון, פיו אתוימרה
 ישראל "וכל הוראה בתוספת ועוד מיתה, עונש מחייבת התורה היתהלא

 שונה כאלה. מקרים להישנות חשש היה באילו יג(, )פסוק וייראףישמש
 את שהביאו העיר, דייני בין מחלוקת על מדברת הפרשה כי נפרש אםהדבר
 הדיין כי בנקל, לתאר אפשר כזה במקרה הגדול. הדין בית להכרעתהענין
 את וימרה זאת בכל יתעקש הגדול, הדין בית ידי על נתקבלה לאודעתו

 תוקף לו יע להלן המוסבר הרי והיתר, לאיסור בנוגב היתה השאלה אם9(

 יותר.רב



 'זדבריםישי

 כבודו את מערערת היתה כזאת המראה למעשה. וגם להלכה הסנהדריןסי
 מחלוקת, של במקרה להכריע אפשרות כל היתה לא ; הגדול הדין ביתפיל

 רבות. כתורות תורה ונעשתה ליום, מיום ומתרבות הולכות היווהמחלוקות
 עונש ומטילה הגדול הדין בית להכרעת בהחלט לציית התורה דורשת כןעל

 לדברינו ראיה ההוראה. של אחדותה את לקיים כדי פיו, את הממרה עלמיתה
 בתי "שלשה : ממרה לזקן בנוגע שם שנינו ב(. )יא, בסנהדרין המשנהמן
 ואחד העזרה פתח על יושב ואחד הבית הר פתח על יושב אחד שם, היויינין
 דרשתי כך ואומר: הבית הר פתח שעל לזה באים הגזית, בלשכתיושב
 ואם להם, אומרים שמעו אם הברי. לימדו וכך לימדתי כך חברי, דרשווכך
 חברי, דרשו וכך דרשתי כך : ואומר העזרה פתח שעל לאותם להן באיןלאו,
 ואלו אלו לאו, ואם להם, אומרים שמעו אם חברי, לימדו וכך לימדתילך

 : שנאמר ישראל לכל תורה יוצאת שממנו הגזית, שבלשכת הגדול לביתבאים

 למד, שהיה כררך  ולימד ושנה לעירו  חזר ה'.  יבחר  אשר  ההוא  המקוסמז

 חייב אינו בזדון, יעשה אשר והאיש : שנאמר חייב, לעשות הורה ואםסטור,
 לעשות*. שיורהעד

 אליכם יבוא אשר ריב "וכל : י יט, ב הימים מדברי לדברינו ראיהעוד
 ולמשפטים להוקים למצוה תורה בק לדם דם בין בעריהם היושביםמאחיכם
 הנזכרים השופסים הם בעריהם" "אחיכם... כי ספק כל אין וגו'".והזהרתם
 את מביאים אינם הערים תושבי שאר שהרי הערים, ביתר שהיו ה,בפסוק
 כי וערר, שבעריהם. הדין לבתי אלא שבירושלים הגדול הדין לביתזיניהם
 היושבים את דווקא מזכיר הפסוק היה לא הדין, לבעלי הכוונה היתהאילו

 "ריב" כי האומר הפסוק זה, ולפי ירושלים. תושבי את גם אלאבעריהם,
 תורה ביז לדם דם "ביז הגדול, הדין לבית שבעיירות הדיז מבתיהמובא
 הדיינים, בין מחלוקת של ריב לומר רצונו ודאי ולמשפטים", לחוקיםלמצה;

 ולמצוה. לתורה בנוגע אחר ל"ריב" מקום איןוצהרי

 שירושלים מפני רק לא ההא כאן, שנאמר עלייה לשון ת. י ל ע 1 ת מ ק1
 גם עלייה בלשון להשתברו הקודש לשון שמנהג מפני גם אלא גבוהה,היא

 שם השוה יב, מז, לבמדבר הראב"ע כבר שפירים כמו נכבד, למקוםבנוגע

 תיבת בלל שבדרך פי על אף ם. ו ק מ ה ל א - ועוד. לא מו, בראשיתוכן
 מוכרחים הננו זאת בכל ירושלים,  העיר לכל ככינוי מתפרשת"המקום"
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 לבד הגזית ללשכת היא והכוונה יותר, מצומצם במובן זה מושג כאןלהבין
 מלמד(, ד"ה ב ח, ע"ז ותוספות מלמד, ד"ה תוספות ב יד, סנהדרין)השוה

 גורתם. שהמקום "מלמד : אמרו לברכה זכרונם חכמינו הסנהדרין. מושבששם
 הממרה הזקן נענש המזבח, יד שעל במושבו ישב הגדול הדין כשביתרק

 חיב פיהם את הממרה הזק? איז אחר, במקום ישבו אם אבל ; מיתהבעונש
 בירושלמי שביבנה". דין בית "לרבות : שנינו בספרי ת. א ב 1 -מיתה.

 בספרי שלמדו מה כלומר "לשאילה", : רבותינו לנו פירשו ג( יא,)סנהדרין
 דבר בכל ממנו לשאול החיוב לענין אלא אינו שביבבה סנהדריןלרבות
 מיתה. חייב אינו פיו את הממרה אבל בקולו, ולשמועהמסופק

 מסרה שבערים, הדין בתי אצל שנתעוררו בספיקות ההכרעהמלבד
 לתמוה אין ביותר. חשובים ענינים הרבה עוד הגדול הדין לביתהתורה

 של מעמדו שהרי וחקיקתיוה, שלטוניות סמכויות היו גדולהשלסנהדרי
 המודרניים(, השופסים אצל )כמו גרידא בשיפוט הצטמצם לא בישראלהשופט
 מאות כמה במשך כי מצינו )והרי יותר נרחבות סמכויות להם היו.אלא
 אין כמיס(. מלכותית בסמכות המדינה הנהגת בראש שופטים עמדושנים
 הגדול הדין לבית שבערים הדין בתי בין שהיחס היא, התורה כוונת כיספק
 כי מצינו, והרי רבינא למשה השופסים בין במדבר שהיה היחס אותויהא

 יקשה אשר הדבר את רק לא לפניו להביא רבינו משה מפי נצטווהשופטים
 הפסוק כולל זה לפי כב(. יח, )שמות גדול דבר כל אלא יז(, א, )דבריםמהם

 רשות אין חשיבותם מחמת אשר דברים, גם ח( )יז, דבר" ממך יפלא"כי

 להביאן שיש השאלות של המדוייק הפירוט בהם. להחליט שבערים הדיןלבתי
 סנהדרק רמב"ם )השוה פה שבעל בתורה לנו נמסר הגדול הדין ביתלפני
 *(. סו( ד, המקדש כלי ; אה,

- --  
 על מוטיים היו בחלקם אשר הסנהדרין, תפקידי אלה היו רבותינו דברי סי על*(

 ל ע ה ח ג ש ה ה א( : מחבריו חלק ע"י שהופעלו מהן ויש בשלמותו,הסנהדרין

 המזדה שסח את להרחיב אפשרות היתה לא הסנהדרין הסכמת בלי ה. ד ו ג עה

 סרם מי והלטה הלהונה יחוסי על השגיחו הם ה(. א, סנהדרין )משנה הקודשועיר

  זקדבנות עבוד" ס*,9י על השגיחו בסופה(, מדות )המשנה בקודש לשסערשאי

 טעים פר הקרבת ג(, %, יובא )המשנה הכיפורים יום עבודת כגון ביותר,החשובים



 ז י ם י ר בדשח

 בית להרכב במגע ברי דבר כאן נאמר לא  הלוים.הכהנים
 הכהנים א4 "ובאת התיקת, את נפרש העקרהוא,איך הגדו)הדין
 "הכהנים לביטוי בנת*  ההם, בימים יהיה אשר השופט ואלהלוים
 מקשות בשאר שנאמר לף" כף "הכהנץ כמו זה הרי ספק. כל אקהלעטן
  והלוים  הכהנים דברים בספר  כאילו  פירושו  ואין ס(  לא, עם ח  יז,)השוה
 נמסרר כאילו או 145(, עמוד )דויטרונומייס קליינרס שסוין כמו הם,שוים
 משהנס געזעצגעבונג )די ריהם של כרצונו הכהנים, מסמכויות חלק ללויםכאן

 אלא הזה הבימוי את מצינו לא אכן והלאה(. 39 עמוד מואב, לאנדעאים
 אהרן" "בני נקראו בהם אשר "תורה, חומשי בשאר ולא דבריםבספר
 התורה חומשי בשאר לדבר. טעם יש אבל נוסף. תואר בלי "הכהנים"או

 מצוות על המדברות פרשיות באותן ממשו ובניו באהרן רוב פי עלהמדובר
 "בני ההוספה בלי "הכהנים* כתוב לארץ, ישראל של כניסתן לאחרהנוהגות
 אבל והלאה(. ט כג, ן והלאה לג יד, , והלאה יד ב, ויקרא )למשלאהרן"
 כבר הקדושה, לארץ לכניסתם סמוך כבר ישראל עמדו כאשר דברים,בספר
 המכונה הכהנים, מעמד כל אל אלא אהרן, של בניו המשפחה, אל המדובראין

 היתו בידם ב(, ג, סנהדרין )תוספתא ערופה ועגלה אדומה פרה ציבור, שלדבר

 הגהת על השגיחו והלאה(, ה ב, השנה ראש )המשנה והשנים החדשיםקביעת

 סנהדריך )תוספתא שבמקדש העזרה ספר של גם הנראה ובפי המלך, של התורהספרי

 ב(. פח )סנהדרין המצוות עניני בכל בספיקות והכריעו ד( ב, סנהדרין ירושלמי ו דד,

 כל ביותר. חמורים למשפמים בנוגע הסםכ1ת היו הסב(

 היתה הגזית בלשכת ישב הגדול הדין שבית בשעה רק כי בהם, תלוי היה מותמשפס

 נביא כן כמו י ב( נב, )סנהדרין נפשות דיני לדון קמנה מנהדרי בידיהרשות

 הדיך בית רק י הגדול הדין בבית אלא כידונו לא מסרה, זקן הנידחת, עירשקר,

 עם תוספתא , ה א, סנהדרין )הטשנה שלם שבט או גדול כהן לדון רשאי היההגדול

 ק ל ח ם ג ג( ד(. א, סוטה המשנה )השוה גדולה לסנהדרי הובאה סוסה גם 1 ב(נ

 נחמנה בהסכמתו רק יהרי הגדולה, המנהדרי בירי היתה ת י נ י י מ ה ה ג ה נ ה הס

 אלא רשות למלחמת יצאו לא וכן ו השבסים של הדין בתי וכן הגדול הכהןהמלך,

 1 ק ת ל הגדולה מנהדרי בידי היתה הרשות ד( ה(. א, סנהדרין )המשנהבהסכמתם

 גויר1ת. ולגזורתקנות
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 ובשעה יד(, ד, )שמות "הלוי" בקרא בעצמו  אהרן לוי. שבטו, ראש שםעל
 שמו את לכתוב צוה באהרן, שבחר לישראל להוכיח הוא ברוך הקדושנורצה
 הכתוב: אומר אהרן מטה פריחת של במעשה יח(. יז, )במדבר לוי" מטה"על

 ט ב ש ש אומרת זאת י כ( יז, )במדבר י" ו ל ת י ב ל אהרן מטה פרח"והנה
 מלאכו הזה. השבט נשיא בתור רק כהן להיות נבחר ואהרן כקדוש הוכר י ול

 ד(, )ב, לוי עם הוא ברוך הקדוש של כבריתו הכהונה תפקיד את מצייןהנביא

 "הכהנים ח(. לג, )דברים הכהנים בשבח השבט ברכת את פתח רבינו משהוכן
 ברוך הקדוש ידי על שנבחרו לוי, לשבט המשתייכים הכהנים פירושוהלוים"
 בייחום דברים בספד לוי לשבט הכהנים את מייחס הכתוב כי מצינוהוא.

 1 א יח, 1 יט )יז, הדת ומורי התורה שומרי בתור נזכרו בהם המקומותבאותם

 הוי בעצם שם(. הראב"ע פירוש ראה כה, , ט לא, י ט כז, י ח כד, י הכא,
 לישראלה ותורתך ליעקב משפטיך "יורו כולו לוי שבט כל של תפקידוזה

 שבפסוק הלוים" "הכהנים ונציגיו. השבט כל נבחרי הם שהכהנים אלא י(,)לג,
 *(. הגדול הדין שבבית התורה מורי זה לפי הםשלנו,

 התורה. מורי הם הכהנים כי מצינו ובנביאים בתורה מקומות בשארגם
 ולהורות הטהור ובין הטמא בין החול וביז הקודש בין "להבדיל הוטלעליהם
 הורה הכהן אלעזר ואכן י-יא(, י, )ויקרא החוקים" כל את ישראל בניאת
 בהרבה והלאה(. כא לא, )במדבר רבינו משה במקום מדין גיעולי פרשתאת

 יחזקאל 1 יח יח, 1 ח ב, )ירמיהו תורה בעלי בתור הכהנים נזכריםמקומות
 דעת ישמרו כהן שפתי "כי נאמר: עליהם ד(. ג, צפניה כוו כב, כויז,

 .הכהניפ נאמר יז יט, בדברים אם ז(. ב, )מלאכי מפיהו" יבקשוותורה
 חמור דין שבכל להניח יש הרי קטנה, בסנהדרי שמדובר פי על אףוהשופטים"
 מיכה מדברי תורה. יודעי כהנים, דין לבית צירפו נפשות בדיניובמיוחד
 מוכוח ו' ר ו י במחיר וכהניה ישפוטו בשוחד "ראשיה : יא( )ג,הנביא

 ולוים כהנים למנות מצוה לכתחילה כי זה, מפסוק בספרי לימדונו רבותינו*(
 לא הדין שבבית שהכהנים שכיון מפני זאת, דקדקו כי ונראה הסנהדרין. חכמיבכלל

 'הלוים את שגם היא סברא כן אם לוי, לשבט שמתייחסים מפגי אלא לכךנבחרו

 ראית יש א יט, ב חימים בדברי עצמו הכתוב ומן הדיינים. בין למנות ישעצמם
לדבריהם.
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 הם המזבות, ובית ישראל ראשי הדיל. בבתי התורה מורי היושהכהנים
 בהושע נאמר כן על המשפט. על לשמור עליהם שהוטל הראשייםהגורמים

 כי האזינו המלך ובית ישראל בית והקשיבו הכהנים זאת "שמעו : א()ה,
 הם כאן הנזכרים הכהנים כי כאן, גם לפרש עלינו כן על המשפט".לכם

 ב"אלטרט." באמרו אייוולד צדק )ולא הגדול הדין שבבית התורהמורי
 בכתוב מפורש שכן ; השיפוט זכות לבדם לכהנים ניתן דברים שבספרשלו,

 והלאה(. ז כה, ; והלאה טז כב, , ב כא, בדברים השופטים בין היו הזקנים גםכי

 אלא למורשה ניתנה לא התורה כי הדעה את להפריך הואכמיותר
 פעמים תורה. לימוד על מצווה העם כל אין ושלום חס וכי לבדם,לכהנים
 קהלת מורשה משה לנו צוה "תורה המקרא. מדברי ההיפך מתבאררבות
 ספר ימוש "לא ; ז( ו, )דברים לבניך" "ושננתם , ד( לג, )דבריםיעקב*
 אלה פסוקים ח(. א, )יהושע ולילה" יומם בו ההגית מפיך הזההתורה
 הוטלה תורה תלמוד מצות כי הביאור בתכלית אותנו מלמדים בהםוכיוצא
 מניחה זאת בכל הכהנים. מעמד של מיוחדת זכות היתה ולא ישראל כלעל

 המתאימים הכח באי ויהיו תורה של ללימחרה במיוחד יתמסרו ומהכהניםהתורה
 מתנות וקיבלו המקדש בבית עובדים שהיו כיון התורה, מצוות שלביותר
 אצל ונמצאה במידה כן, על פרנסה. מדאגת פטורים שהיו באופןכהונה,
 דוקא למנות הכרח היה לא הכהנים, מן דורשה שהכתוב הרוח אותהזרים
 שאף ט(, יז, )דברים בספרי מבואר כן ועל הסנהדרין, דורני בתורכהנים
 מקום מכל ולוים", כהנים בו שיהיו דין בית "מצות שלכתחילה פיעל
 בקולו. לשמוע וחייבים כשר ולוים כהנים שאין פי עלאף

 דייני בין כהנים למנות לכתחילה נצסווינו למה טעם עוד ליתן ישאך
 עבודת כמבצעי דרחמנא", "שלוחי ידועה במדה הם הכהניםהסנהדריז.

 מפי תורה שמבקשים סעם נותן הנביא גם ב(. בג, )קידושין המקדשבית
 לפני משמש הוא כלומר ז(, ב, )מלאכי הוא" צבאות ה' מלאך .כיהכהן
 מתאר שלנו בפרשה וגם שם(, יונתן )תרגום מלאך כמו הוא ברוךהקדרם

 של סמכותו כי אומרת זאת וגר", שם לשרת "העומד בתור הכהן אתהכתוב
 ה', משרת מפי לומדים שאנו התורה המקדש. בבית בתפקידו קשורההכהן

 ה', פי את כמסרה זה הרי דבריו את הממרה כביבול. ה' לדבר לדמותהעלינו

 השופט או הכהן אם הבדל אין שלמעשה פי על אף ה'. בשם נאסרו דבריוכי



שיא יזדברים

 להבליט ביותר מסוגלת כהן של אישיותו דווקא אבל ה', בשם דבריהםאמרו
 שנמסרה שהתורה, כמו אלקיים, הם הגדול הדין בית שדברי העם,בעיני

 לאיש הכהן נחשב תמיד אלקיח. הנה ט(, לא, )דברים הכהנים שללשמירתם
 "מריבי הוא ה' פי את לממרים ביותר הגדול הגנות שתואר עד ביותר,נכבל
 דייני היו הלוים הכהנים כי אומרת, זאת הכהן. פי את ממרים כלומרכהן",
 את ה' בשם שהודיעו התורה, יודעי האלקים בית כמשרתי הגדול, הדיןבית
 המשפט.דבר

 לאחר בפרט, "השופט", מילת של הפירוש את להכריע ושהיותר
 בד אליעזר רבי בדבר. נחלקו לברכה זכרונם שרבותינו הדבריםשנראים
 )הנזכריט "שופטיך אמר: ב(, מט, )יבמות ונקי קב משנתו אשריעקב,
 כס, )משלי דכתיב שופט( )נקרא מלך גדול, וכהן מלך זה ב( כא,בדברים

 ט( יז, )דברים דכתיב שופט( )נקרא גדול כהן ארץ, יעמיד במשפט מלךד(

 *(. א( מה, )סוטה ההם" בימים יהיה אשר השופט ואל הלוים הכהנים אלובאת

 גם כי לומר, נצטרך מקום מכל הגדול. הכהן הוא "השופט" כי אומרתזאת
 הגדול. הכהן יב בפסוק הנזכר "השופט* אין יעקב בן אליעזר רבי שללדבריו
 ספרי מדברי גם שם*. לשרת העומד "הכהן : בסמוך נזכר כבר זהשהרי
 ט, בפסוק דרשו זו מתיבה שהרי זר, אפילו דיין כל הוא "השופט" כינראה,

 '*(. ולויים כהנים בו אין אם אפילו בדיעבד כשר הגדול הדיןשבית

 1התיבו21 המלך, הוא "השופם" כי המפרש הראב"ע של פירושו על לתמוה יש*(

 ללכת כאן נצטבינו פירועו לפי שיהיה". "במקום פירושן ההם" בימים יהיה.אקר

 אבל שעה. לפי נמצא שהוא מקום בכל המלך אל או הנבחר, בטקום הכהניםאל

 חיך ההם" בימים יהיה "אשר כי מוכח ו( כ, ויהושע ג כו, )דברים אחריםבפסוקים
 המקומי. במובןלפרשו
 והיינר הכהנים על הסמונה שופט ליה "טשמע : טפרש בתוספותיו הכא"ש**(

 ראב"ד דקדק שאילו כך, פתוך להביא יש הרא"ש ול זה לפירוש ראיה גדול".כהן

 יב. יז, הפסוק מן למד לא למה קשה, א"כ "השופט", אל "הכהנים" שנסמך מתוךרק
 ההש כך ב יד, שבסנהדריז כיון כלל, להגיה אין גם לשופט. הכהן הוקש שםשגם

m היד כתבי בנץהגירסא E )  ראב"י ונרי להוציא אין גס סזפרים"(. "דקדוקי 
 ופילון. יוסיפוס לדברי נם מתאימים דבריו תמוהים. שהם מפניסמומכם



 יזדבריםיציב

 על ביותר מתקבל פירוש איזה לעיין עלינו המקרא, את להביןכדי
 השופטים, כלומר פאטר(, של )כדבריו כולל במובן "השופט" לפרש איןהדעת.

 הפסק כי נאמר יב בפסוק זה. במובן "השופטים" נאמר יז יט, להלןשהרי

 רצו כן ועל "השופט", מן או ה'", את שם לשרת העומד "הכהן מן אויוצא
 86 צמוד מואב, לאנדע אים מוז. )געז. ריהם 272(, עמוד ג, )פנס.קנובל

 למצוא ואחרים, דילמן והלאה(, 187 עמוד 1873 קר. או. שסוד.והלאהי
 הגדול, הדין בבית המלך יהושפט ידי על שסודר הסדר אותו את זובפרשה

 ראשים שני כי לדבריהם נאמר שם והלאה. ח יט, ב הימים בדבריכמבואר
 "לכל יהודה שבט ונגיד ה'", דבר "לכל הגדול הכהן : הגדול הדין לביתיש
 והלאה(. ב סו, ב שמואל בהם, לדון רגיל היה המלך שגם )דברים המלך"דבר

 את שתפס החילוני, הראשי הדיין הוא ט בפסוק הנזכר "השופט"לדעתם
 בפסוק הנזכר הכהן כי הוא נכון אמנם הגדול. הכהן אחרי הראשוןהמקום

 המדובר כי לחשוב היא גמורה טעות זאת לעומת אבל הגדול, הכהן הואט
 בכל למצוא אין כל קודם נפרדות. סמכויות בעלי דין, בית נשיאי בשניכאן

 ענינים לבין חילוניים ענינים בין שכזאת להבדלה ביותר קל רמז אףהתורה
 ריב בכל הוכרע הכחנים פי על כי ה כא, בדברים מצינו אדרבה ;דתיים
 מד, )יחזקאל באמרו התורה דברי את מפרש הנביא ויחזקאל נגעובכל

 למשפט יעמדו המה ריב ועל  חול...  ובין  קורש בין יורו עמי "ואת :כג-כד(

 משפטי, ריב על המדברת בפרשה יז, יט, בדברים גם ישפטוהו".במשפטי

 ובכל והשופטים. ם י נ ה כ ה לפני יעמדו הריב להם אשר שהאנשיםנאמר
 ענינים בין כלל מבדיל הכתוב אין התורה, מורי בתור הכהנים שנזכרומקום

 "תורתך" וגם "משפטיך" גם מורים הכהנים , דתיים ענינים לביןמשפטיים
 "השופט", רק נזכר ט בפסוק למה לדבריהם, מובן אינו כן כמו י(. לג,)רברים

 הדין. בית נשיאי שני שיהיו הכוונה היתהאילו
 הדין בית של אחד בנשיא אלא כאן המדובר אין כי לותר, עלינו כןעל
 נקרא הגדול הכהן שגם כמו סתם, השופט ט בפסוק נקרא והואהגדול,
 כהנים בין למרותו, נתונים הסנהדרין דייני שאר כל סתם. הכהן פעמיםהרבה
 הגדול הדין בית נשיא כי ללמדנו, הכתוב רוצה יב בפסוק אולם זרים.בין
 הירש הרש"ר מפרש )וכן אחר שופט ובין הגדול הכהן בין להיותיכול

 המתאים האדם הגדול  הכהן היה כלל בדרך כי יתכן לתורה(.בפירושו
 הדיינים הם שהכהנים כיון , הגדול הדין בית של הנשיא לתפקידביותר



שיג יזדברים

 הכהנים בהתש שהעומד ראוי כן אם למעלה, שפירשנו כמו התורה,יודעי
 עם יחד נזכר הדין( בית )נשיא "השופט" כאשר הדין. בית בראשיעמוד

 מבאן היולי הגדול. הכהן שהוא משמע דמילתא סתמא כי לומר, יש"הכהנים",
 לכהן כינר להיות יכול "השופט" הביטוי כי יעקב בן אליעזר רבידקדק
 מכנה אינו שהפסוק כיון אולם י כלל( בדרך הדין בית נשיא )בתורהגדול
 שידשיא במקרה שאפילו למדים, נמצינו "השופם", אלא גדול" "כהןאותו
 מחמת אלא גדול, כהן בתור מעמדו מחמת זאת אין הגדול, הכהןהוא

 הסמתדרין כשחה שבדיעבד בספרי, רבותינו דקדקו כן ועל האישיות,תכונותיו
 ולויים. כהנים בה אין אםאף

 גם נמצאים הנבחר שבמקום הגדול הדין בבית : היא הדבריםתמצית
 כלל בדרך 1 "שופט* יושב הדין בית בראש י לוי בני כהנים שהםדיינים
 לבחור רשות יש אבל זו, למשרה ליותר המתאימה האישיות הגדול הכהןהיה
 "שופטי. בתור אחר דיין כלגם

 רבנו סשה של יורשו הנראה כפי ההא דברים, בספר הנאמר"השופט"
 הים, מנהיר רק לא היה בעצמו רבנו משה והמשפט. החוק להפעלתבנוגע
 , טז יח, )שמות וללמד לשפוט היה תפקידו עיקר הראשי. השופט אףאלא
 האיוו mbm). טז יא, )במדבר הזקנים שבעים העם במשא נשאו עמוכו(.
 כא(. 1 ב כז, להן סו, )במדבר "עדה' נקראו כן ועל העם, נציגות אתגם

 קצרה ובלשון .מחוקקים" או ה( כה, )במדבר "שופטים" נקראוהדיינים
 רבעו משה וגם יח(, כא, במדבר השחה י יד ט, ה, )שופטים *("חוקקים"
 "ורופס" כמו התהגר אותו שהוא כא(, לג, )דברים "מחוקק" נקראבעצמו
 יהושע אולם 1 יהושע היה רבנו משה של מקומו ממלא כב(. לג,)"פעיה
 פיו 11על הגדול, הכהן אלעזר של לדבריו ענינים בכמה להזדקק צריךשיה
 בכל "(. כא( כז, )במדבר העדה וכל אתו ישראל בני וכל יהושע ויבואויצאו
 יז, י א יד, )יהחצע יהושע לפני נזכר הגדול הכהן אלעזר כי מצינו,תקום
 אשר הזקנים בראש גם אלעזר עמד הנראה כפי א(, כא, י נא יט,דו

 : זה 5שור1 ונגזר טו(, ח, )מולי ולשפוט לסדר שפירושו "חקק", : השורש*(

 ו(. לא, )משלי ומשפט חוק שפירושו )בשורוק(,-שחוקק"

 א. סג, ועירובין שם ירושלטי תרגום השוה**(



 יזדבריםשיד

 הדברים, נראים ד(. ב, שופטים י לא כד, )יהושע יהושע אחרי ימיםהאריכו

 משה של מקומו כממלא אלעזר נחשב והלימוד השפיטה לתפקיד בנוגעכי
 כא(. לא, במדבר גם )השוהרבינו

 בקרבת דין בית להקים עלינו ציוותה התורה כי לנו, נתברר אופןבכל
  כמשפטים,  והן במצוות הן  הספיקות, בכל להכריע  מוטל  ועליו ה',מקדש
 השופטים שאר כל חשיבות. בעלי ציבוריים ענינים שאר סידור עליו הוטלוכן

 חברי מיתה. חייב פיו את והממרה הזה הגדול הדין בית לפסק לצייתחייבים
 המשרת הגדול הכהן עומד בראשם י התורה יודעי הכהנים הם הדיןבית

 כהנים, שאינם מדיינים גם הדין בית את להרכיב מותר אבל ה'.במקדש
 זר. למנות רשאים נשיא בתורואף

 )בספרי(, רבותינו פירשו יז(. יט, )השוה ההם. בימים יהיהאשר

 היה מה תאמר ו"אל בזמננו, שיהיה השופט את עלינו לקבלשנצטווינו
 טתייחס ת. רש ור - י(. ז, וקהלת מאלה"  טובים  היו הראשוניםשהימים

 לפניהם היתה השבעים ותרגום השומרוני בסמוך. שנאמר המשפט" "דבראל
 השוה ההכרעה, כלומר ט. פ ש מ ה ר ב ד - "ודרשר. מוטעיתנוסחא

 1. יט, ב הימיםדברי
 . . . ר ש א - המקומי. הדיין אל פונה הכתוב ר. ב ד ה י פ ל ע ת י ש ע1

 למדיט הננו זאת עם ויחד זו, לאזהרה טעם נותן הוא א. ו ה ה ם ו ק מ ה ןמ
 ולא מיתה, חייב שבירושלים הגדול הדין בית פי את הממרה רק כימכאן,
 ככל לעשות ושמרת - )ספרי(. שביבנה הסנהדרין פי אתהממרה

 לפת שהובא ספק של במקרה רק שלא ללמד, בא הכתוב ך. 1 ר 1 י ר שא
 חחבים הנא דבר בכל אלא בקולה שמוע נצטייד להכרעה הגדול הדקבית

 הגדול. הדין בית בקוללשמוע
 סתמה כא מ ברי, הדבר המשפע ועל התורה.ל פיעל
 הק הליסד ובתאי שפישק לימד : שתים עמנש שע בק להבדלהכתש

 חוקים, ספר נמצא הכהנים בידי כי הכתוב, מניח כן במו הכהנים. עלמוטל
 א ל ה, ש ע ת - מסויימים. למקרים ההוראות את המסורת, עם יחדהכולל,

 אם תעשה. לא מצות היא תסור" ו"לא עשה מצות היא "תעשה" ר. 1 סת

 בראש העומדים החכמים הוראות לכל זו תעשה ולא עשה מצוותמייחסים
 לבית כח התורה נתנה הנראה כפי כי מפשוטו. מקרא הוצאת בכך איןהעם,
 והן המצוות לפירוש בנוגע הן העליונה, הסמכות את להוות הגדולהדין



שטר יזדבריה

 האיסור( מן וסייג )לשמירה גזירות לגזור סמכות לו נתנה וגם לקיומן,בנוגע
 נ בספרי שנינו ל. א מ ש ו ן י מ י - התורה. ולקיום לחיזוק תקנותולתקן

 שמע שמאל שהוא ימין ועל ימין שהוא שמאל על בעיניך מראים"אפילו
 כף חז"ל, הוראות לפי לנהוג יש חשש כל ללא כי מעיר, הרמב"ןלהם".

 כי התורה, מצוות על עוברים אין ח"ו, חכמים שיטעו יצוייר לואפילו
 על אומרים שהם לחשוב שיש שכן וכל תורה. ניתנה חז"ל דעת משמעותעל
 לעולם חסידיו את יעזב ולא מקדשו משרתי על השם רוח כי ימין, שהואימין

 לשמחה אין כי בברייתא, שנינו א א, הוריות בירושלמי הטעות. מןנשמרו
 יקו זו סתירה ליישוב בנוגע שמאל". שהוא ימין "על אומרים כשהםלחכמים
 9--13 עמוד 1878( )ברלין געריכטס-האף' אובערסטע "דער : במאמרילעייז

 88. עמוד הילדסהיימר לרע"ז היובלוספר

 ראשון. בית בתקופת למעשה זאת מצוה קוימה כיצד נתבונןעכשו
 הארז במרכז הנמצאת שילה, העיר נבחרה הקדושה, הארץ שנכבשהכיון
 נראה *(. א( יח, )יהושע העדות וארון המשכן למקום אפרים, לשבטושייכת
 משה בימי שנוסד הזקנים, שבעים של הגדול הדין בית מושב היהששם
 החשובים ריב לדברי בנוגע ההכרעה היתה שבידו לא(, כד, )יהושערבנו
 הגדול הדין בית בראש כי הדברים, נראים כב(. , טז כא, )שופטיםביותר
 בנר כן ואחרי לעיל, שנתבאר כמו הגדול, הכהן אלעזר לכתחילה עמדהזה,
 ששימשו הגדולים לכהנים בנוגע כ(. ט, א הימים דברי 1 כח כ, )שופטיםפינחס
 אלה בידינו ואין ארוכה תקופה במשך ברור דבר נאמר לא פינחס,אחרי

 שילה משכן של התקופה נזכרת תהלים ובספר הנביאים בדבריהשערות.
 כדרך ההא, ברוך הקדוש ידי על אפרים שבט של בחירתו תקופתבתור

 ע"ה המלך דוד של באמצעותו יהודה שבט נבחר יותר מאוחרתשבתקופה
 שבש כי הדברים, נראים סז(. נס, 1 ס עח, תהלים יב--יטוו ז, ירמיהו)השחה
 זכה המקדש, שכן בחלקו ואשר הארץ כובש יהושע יצא ממנו אשראפרים,

 פי על אף א(. יב, 1 א ח, )שופטים השבטים שאר על מסתימתלעליונות
 משאר' יצאו ישראל את להושיע אותם השי"ת שהקים השופטיםשרוב

- -
 כפף יעקב, ע"י כבר המשכן, מקום בתור יעודה את קבלה שילה העיר*(

 שנ71 סרעסע-( ל"יודיוע )נספח בונדסס-שריסס"  ב-איזראיליסיש*שהוכחתי

 1. מס'1881,



 יזדבריםשפז

 ניהול היה הללו השופטים של העיקרי תפקידפ כי נראה אבלהשבטים,
 בראש עמדו אפרים עיר בשילה הגדולים הכהנים כי ויתכן *(. במלחמההעם
 כפי התחלף העם בעיני כבודו אשר זקנים, שבעים של הגדול הדיןבית

 ישראל את שפס הגדול הכהן עלי כי בפירוש, מצינו אופן בכלהמצב.
 בתפקיד קודמיו כי היא, דמסתברא ומלתא ים(, ד, א )שמואל שנהארבעים
 הגדול הדין בית נשיאי בתור בשילה ישראל את שפטו הגדולה,הכהונה
 טרודים היו ש,,השופטים" בזמן בו ג( ד, א )שמואל ישראלי "זקני עםיחד

 **(. ההיגוני האויב נגדבמלחמה

 עלו ישראל ובני בפירוש נאמר אפריט, בהר שישבה הנביאה, דבורה על רק"(

 דינו בית גס נזכרים לברכה זכרונם חכמינו בדברי ה(. ד, )שופטים למשפטאליה
 ראש )תוספתא בהחלט להם להישמע החבים היו בדורם אשר יפתח, ושל גדעוןקל

 א(. פרק סוףהשנה
 הגדול(. )כלומר "הכהר אלא חייו, ימי בכל שופט נקרא שעלי מצינו לא**(

 היה שלא בגירור, נראה כך מתוך ישראל". את שפט "והוא נאמר טותו אחרינדק
 בשמואל הנאמרת "שפט" הטלה שופטים. בספר הנזכרים השופסים שאר כמוקומט

 הזקניט, דין בית עם יחד הנדיץ הכהן של השפיטה לתפקיד כאן מתכהנת יה, ד,א

 עלי - בטקרא. להדיא הדבר נכתב שלא אלא אותו, מלאו שלפניו הכהנים גסאשר
 מזרע הגדולים הכהנים היו לכתחילה אבל נ(, כד, א הימים )דברי איתמר טזרע היההכהן

 פינחס, אלעזר, : השלשלת את מביא ה פרק סוף בקדמוניות מתתיהו בן )יוסףאלעזר

 אחרת(. בדרך השלשלת את מביא ג א, ח, בקדמוניות אבל 1 עוזי בוקי,אביעזר,
 היא הגדולה  הכהונה שתפחיי  לדברינו, אולם שונות. השערית נאמרו הדברבסרס
 ממגים היו מסתמא בפשטות. הדבר יתפרש הגדול, הדין בית ראש תפקיד  עםושור
 הדין, בית ראש בתור לשמש ביותר ראויה שהיתה האישיות אותה נדול כהןבתור

 הגדול הכהן בבחירת להכריע רשאים היו העם את שהכהינו שהשופטים גםיתכן

 בית את  במקומו ומינה  אלעזר בית את העביר הללז השופסיס שאחד אפשר כןואם
 כמו אפרים, שבט עט סדם עקובה מלחמה  שניהל ירתת.  וה שהה?  יבבו*יתמר.

 מהם ונהרגו תבוסה אפרים שבט נחל בסופה אשר א-ג. יב, בשופסים*נאמר

 במלחמה השתתף שבשילה הגדול הכהן גם כי להניח יש איו. אלף ושניםנרגעים

 המובא אליהו רבי בתנא  כגר  שוכרת זאת  סברה מתפקידו. הועבד כך שמתוךויתכן

 סח. רמז ב, חלק ומעוניגילקוס



*ט חדברים

 פשכן עלם של בטה על הקץ הקיץ ט פרק א )שמואל באפק האמתעם
 שהשי"ת י על ואף אהב. גת. נשבה העדות וארת ע( 4 מרמשו חרבשילה
 להעטשת חזרו לא אבל מהרה, עד להחזירו ההוצרכו באויבים מכותיוהפליא
 ה' לבית קבועה מנוחה היתה לא בירושלים המקדש בית שנבנה עדבשילה.
 זכה אטנם ב(. ג, א )מלכים נראה היה אשר מקום בכל הבמותוהותרו
 1 שופט בתור נתמנה לא אבל הגדולה, הכהונה בתפקיד לשמש עלי שלנכדו

 מלחמס בעת העם את מנהיג שהיה הנביא, שמואל בידי היה השופטתפקיד
 אז היה הגדול סדין בית מושב fnwy רבינו משה שעשה כדרך שלוס,ובעת
 א )שמואל העם את לשפוט כדי הארץ, בערי סיבב גם שמואל אולםברמה,

 1 בישראל תורה להרביץ הנביאים, בני של מדרשות בתי הקים הוא טו-יז(.ז,

 ועל ממש, לנבואה זכו כולם שלא פי על אף "נביאים", כן גם נקראותלמידיו
 )שמהשל התורה חכמי כלומר "ספריא*, מקום בכל יצתן תרגום אותם מכנהכן
 חייו, כל במשך הגדול הדיז בית נשיא נשאר שמואל ועוד(. כ יט, ; ה י,א
 טו(. ז, א )שמואל בישראל מלך נתמנה שכבר אחריגם

 במקרא להדיא נזכר לא יההצפס, של ימנו עד שמואל שלאחרבתקופה
 המלרקם ידי 1ל השיפוט בתורה. מצווה שהוא כפי הגדול הדין ביתקיום

 להשתתו אין ה( קבב, תהלים זו ז, ט1 ג, א מלבים והלאה1 ג טה א)שמואל
 נאמר יהושפט על רק בתורה. האמור הגדול הדין בית של השיפוטעם

 להסיק נוכל הזה המוסד ומתוך התורה, כמצות דין בית שמינהבפירוש
 יהושפט, ידי על הגדול הדין בית מינוי לל. שקדמה לתקופה בקשר גםמסקנות
 ועל הסנהדרין, לתולמות מיוחדת חשיבות לו יש הימים, בדברי נמסרשעליו
 ההיסטורית אמיתותו את ולהוכיח המינים לטענות להשיב צורך אנו רואיםכן
 זה. תיאורשל

 הכחישו ותחרים, פון-בוהלן צונז, גרומברג, וויטי, די המקראמבקרי
  והסיוטי החדש וכל הימים  רברי בספר  שנאמרו  המאורעות אמיתותאת

 מטרה מתוך בחלק דמיון, או מליצה טעות, כעל עליו הצהירו זהשבספר
 לסלקן*. שקווה מכבידות הוכחות התורה, של הוכחות "המון להרחיקשקופה

 השקפתם זו שאיו אחרים, מחברים גט אמנם 145(. עמוד א, בייטרגה : וויטי)די
 הבחושו תו הימים  דברי ספר  של ערותו  כלפי ספקות הביעו  משה, תולוועל

 להתחשב מבלי המקרא, ספרי בשאר הדברים נזכרו שלא מקרה בכלאותה



 יזדבריםשיח

 הגינו הללו, מבוססות הבלחי ההכחשות נגד קמו אשר הם רבים שכברבכך,
 בית חידוש על לסיפור במיוחד שנוגע מה *(. והוכיחכם הספר אמיתותעל
 בעוורת געריכטליכע )דער פראנקל של דעתו הרי יהושפט, ידי על הגדול)הדין
 של ברורה די תמונה נותן יא י ח ים, ב הימים דברי שספר 68(,עמוד

 באמרו המאוחרת, מהתקופה לנו שנודע כפי שבירושלים הגדולה'הסנהדרי
 עם האבות, וראשי לויים מכהנים, המורכב גדול דין בית הוקםשבירושלים

 דברי ספר כותב מעביר לדבריו יא(. שבפסוק הגדול )הכהן בראשונשיא
 רצה הדת" "קנאת שמתוך מפני יהושפט, לתקופת שבימיו המוסד את"ימים
 במדה אותם ולתלות והדת האלקים עבודת מוסדות ,.להבליט בכך,להתגדר
 שמבית הצדיקים למלכים "לייחס וכן קדומה" בתקופה ידוע איננווממקורם

 *'(. האפשר" ככל טובים מעשיםדוד

 יהושפם ירי על שהתכונן המוסד כי למעלה, הסברנו כבר הריאבל,
 התורה מצות קיום אלא אינו והלאה, ד יט, ב הימים בדברי הנזכרוכמלך

 וריח טעם שום אין כן ועל והלאה, ח יז, ושם יח טז, בדבריםשנאמרה
 שבתקופה הסנהדרין קיום את תלו מסויימת מטרה לשם כאילובדבריהם,
 של דינו בית יסוד הימים דברי כותב לדעת שהרי ביהושפט,"מאוחרת
 באישורו צורך לו ואין בתורה, נאמר כבר הסנהדרין, גם וכלומריהושפט,

 טובים מעשים לייחס הימים דברי כותב רצה לדבריהם ואם יהודה. מלךשל
 לתלות רצה הימים דברי ספר כי לומר צריך הרי הצדיקים, דוד ביתלמלכי

 שהיתה לומר יוכלו לא אבל הנזכרת. התורה מצות קיום את דווקאביהושפט
 המוסד לבין בינו גדול הבדל יש שהרי הסנהדרין, קיום את בו לתלות"כוונה
 האבות וראשי כהנים מלויים, מורכב היה ההוא המוסד הימים. בדברי.הנזכר

 : מוארס י כרטגיק דער ביכער די איבער פערזוך אפולוגטישר : קייל השוה.(

 איינלחטונג : היוורניק י כרשניק ביבלישע די איבזור אונסערזוכונגעןקריטישע

 ביכער די : בירטו י והלאה 225 עמוד ב, געשיכטע : אייוולד י והלאה 174 עמוד 1,ג
 אחרים. ועוד ב. ע. ר. : הרצוג אצל דילמן י כריניקדער

 השופטים מינוי על הסיפור באמיתות מסתפק 38, עמוד 1, ב געשיכטע גרץ**(

 לוי, ידי על לגרמנית מתורגם )פאליסטינא, מונק זאת ולעומת  יהושפט, ידיעל

 לגמרי. אותה מכחיש 409(עמוד



שים יזדברים

 נראים הכהנים, לפני נזכרו שהלויים כיון ח(. יט, ב הימים )דברילישראל
 של בתקופתו כבר והרי הדין. בית חברי בין ביותר מרובים היו שהםהדברים.

 1 ד כג, הימים )דברי השופטים היו הלויים בעיקר כי מצאנו, המלךדוד

 ישראל, ארץ בכל התורה מורי את יהושפט שלה וכאשר והלאה(, כסכו,

 כהנים שני לוחם, תשעה ביניהם היו ומצוות, תורה ישראל את ללמדכדי
 שימשו תקופה שבאותה ראיה מכאן והלאה(. ז יז, ב הימים )דברי זריםוחמשה
 הסנהדרין כן לא התורה. ידיעת נדרשה שבהם התפקידים בכל הלוייםבעיקר

 , מזרים לגמרי מורכב להיות רשאי היה זה דין "בית המאוחרת.שבתקופה
 ולויים", כהנים דחנים כמה ביניהם שיהיו ה ל י ח ת כ ל ה ו צ מ שאלא
 הסברא מן ביותר רחוק הוא אופן בכל 69. עמוד שם, פרנקל, מחוהכך

 כבר תקופה באותה י סנהדרין של רובו הלויים היו תקופה באותה כילומר,
 להמנות ראויים שהיו רבים זרים כבר ונמצאו העם, בכל התורה ידיעתרבתה
 מקרב רק נתמנו יהושפט בימי אשר ה"שוטרים*, וכן הסנהדרין. דחניבין

 ישראל, כל מקרב שני בית נתמנולבתקופת יא(, ים, ב הימים )דבריהלויים

 רק שימשו ראשון בית שבזמן ב, פו, יבמות בתלמוד להדיא נאמר כןצוהרי
 בתור זה, מתפקיד בהחלט אותם הרחיקו שני בית ובזמן שוטרים, בתורלהים
 יהושפט של דינו בבית עזרא. בימי ישראל לארץ חזרו שלא כך, עלקנס
 הנגיד וזבדיהו ה'" "דבר כל על ממונה היה אמריהו הגדול שהכהן גםנזכר
 בניהול זאת מיוחדת התחשבות *(. המלך* "דבר על ממונה היה יהודהלבית
 כמו ראשון, שבבית המלכים לתקופת טיפוסית היא המלך* ו"דבר ה'".דבר
 ההשערה כנגד מספקת תשובה והנה לב. ו ל כו, א הימים מדברי להוכיחשיש
 בדברי המסופר המאורע יותר. מאוחרת מתקופה תמונה כאן לפנינושיש
 "(. היסטורית כאמת מוכח הוא והלאה ח יט, בהימים

 : אייוולד ושל יא יט, ב הימים לדברי קייל ושל ברטן של פירושיהט את השוה*(

 473. עמוד ג, שניה מהדורהגעש.

 86 עמוד מואב, לאנדע אים מוז. )געז. ריהם מייצגים הפוכה קיצונית דעה**(

 ס( יז, דויטרוג. די )סונט. קנובל 187(, עמוד 1873, קריט. אוגד שסוד. ווהלאה

 למצות יסוד שימש הימים בדברי המסופר המאורע כאילו הטוענים אחרים,ועוד

 המוסד את חוקי באופן למפרע לאשר שנתכוונה א, יז, בדברים שנאמרההתורה

 הפרשה. בתחילת  למולה  תיבנו  כבר  ושת ריר  צל יהוופס, ידי עלשהוקם



 יזדבריםשכ

 הוא סנהדרין. התקיימה לא ראשון בית שבזמן מניח, )שם(פרנקל
 להוכיח המרבים הנביאים וכן הקודש, בכתבי בלל נוכ45קהדבר שלאטיען

 הקולר את תולים אלא אותה מזכירים אינם והצדק הפשפס קיוםולתבור
 בית בימי אלא התבוננה לא הסנהדרין לדעתו כז על ובשרים, במלךתמיד
 זה מוסד קיים היה שלא מוכיח, היווני שהכינוי לטעון, מוסיף הוא עררשני.

 המוכיחות אלה טענות גורע, המוסיף כל אולם ישראל. על הייננים שלטוןלפני
 והלאה ח יז, דברים בספר בי להכחיש, אין הרי כלום. מוכיחות אינן מדייותר

 על להעלות אפשר וכי י ה' יבחר אשר במקום גדול דין בית לכונןנצטוינו
 אף השתדל לא וכי היוונים שלטון תקופת עד קרמה לא שהמצחההדעת
 אלא עוד, ולא בפועל, הזאת המצוה את לקיים הצדיקים יהודה ממלכיאחד
 העם כל על ושופטים שרים למנות פרס מלכות מטעם שהורשה עזראשואף

 1 ההלאה ח יג שבדברים המצוה את קיים לא כה(, ז, )עזרא הנהרשבעבר

 מאוחרת בתקופה הסנהדרין להתכוננות שהביאו "ראיותיהם' כל כן,אם
 נתחדש י 1 נ י כ ה ש אלא מוכיח אינו היווני הכינף יסוד. כל להןאין

 אחר. שם תחת מקודם קחם היה לא שהמוסד לא אבל מאוחרת,בתקותה
 של השחתה כח אין ראיה, אינה הקודש, כתבי משתיקת להוכחהבנוגע
 הפנימית ההיסטוריה על לספר ממעטים המקרא שספרי עגך ומה רב כזוראתה
 פנימחם, ענינים על לספר הכתוב מאריך הימים בדברי רע ישראל.של

 מחחסים שהנביאים הטענה ואילו שם. הנמסר על לערער כח אק כןועל
 כלום של טענה אינה והשרים, המלך אל תמיד והמשפם הצדק קיוםאת
 בדברי הנזכרים הללו הגדולים דווקא הרי הגדול. הדין בית קיוםנגד

 "שרים", הנביאימ בדברי שנקראים הגדול, הדין שבבית השאסים הםהנביאים,
 רוב פי על הכהנים( )כמו והם "הכמים*, "זקנים', .יועצים',"ראשים*,

 י ט ג, מיכה 1 יד ג, י כן י בג א, ישעיהו למשל )השוה ושופסיו העםמודי
 הדין בבתי הן השופטים המה והט, כו(, ז, יחזקאל 1 יח יח, ירמיהו ייא

 שבירושלים. הגדול הדין בבית והןשבערים,
 בזמן קיים היה יהושפט של לתקופתו בנוגע כי נזכר, הימיםבדברי

 )נספח( הועלה אשר )הנביא( חנני בן יההא "דברי הנקרא ספרכתיבתו

 א, לישעיהו גזניוס השוה לד. כ, ב, הימים )דברי ישראל* מלכי ספרעל

 יההטפס על הימים דברי שבספר המיוחדים המאורעות מן כסה 25(,עמוד
 יהושפט של המזהירים נצחונותיו )למשל: אחרים במקומות גםנזכרים



שכא יזדברים

 ב הימים בדברי הנזכרים הערבים שבסי ושאר העמונים המואבים,על
 פג. בתהלים אף ואולי מח, תהלים ד, פרק ביהאל אפסור להם יש כ,5רק
 במיושר כאן שמסופר למה בנוגע 126(. עמיך 1, ב איינלייט, : הוורניקהשוה
 השמות ריבף הרי המשפם, וקיום התורה להרבצת הזה המלך דאגתעל

 לפנינו כי בבירור, מוכיח יא( יט, י ז-ח יז, ב הימים )דברי כאןהנזכרים
 יא יט, בפרק הנזכר אמריה, הגדול הכהן אף בהחלט. היסטוריותעובדות
 * יההספס של דורו % בתור אחרים במקומות גם נזכר הדיז, בית ראשבתור
 דוד אחרי החמישי בדור היה אמריה לז, ה, הימים בדברי היחוס סדר לפיהרי
 יהושפט כי מצאנו ואכן דוד. אחרי החמישי המלך הוא יההספט וגם ע"ההמלך
 בדברי שנאמר מה מלבד - )השוה התורה מצוות את להקים בכללהשתדל
 מצות לקיים גם השתדל ודאי כן אם מז(, , ז כב, א מלכים עוד -הימים
 מחדש. אותו אירגן כן ועל הגדול הדין ביתהקמת

 יון אלא כך, כל בודד אינו הזה הסיפור כי נמצא, בדבר נעייןכאשר
 יהודה לבית הנגיד היה המלך של נציגו בתור כתובים. בשאר גם סמוכותלו

 להמנות רשאי היה לא בעצמו )המלך המלך' דבר "לכל הדין ביתראש
 היה זה שנגיד הדברים, נראים ב(. יח, בסנהדרין ששנינו כמו הדייניםבין

 בית של המשק מנהל כלומר ז, כח, ב הימים בדברי הנזכר הבית""נגיד
 ומצאנו טה כב, בישעיהו כמבואר כביר, שלמון בעל היה זה נגידהמלך.
 המלכותי המשק מנהלי כי להבדיל, העולם אומות אצל הבינהם בימיגם

 )השוה השיפוט זכות אף בידם היתה בלטינית( דומוס* .מאיור)הנקראים
 ב"סעיהו נאמר מה מפני יובן בכך כא(. כו, ב הימים ודברי ה סו, במלכים
 "והיה : כא( כב, )ישעיהו שבנא של במקומו הבית על אשר אליקיםעל
 באו לפניו אשר הגדול, הדין בית ראש יהודה". ולבית ירושלם ליושבלאב
 צדיק שופט בהיותו הארץ, שבכל והחשובים החמוריט הריב דבריכל

 עחר יהודהש. ולבית ירושלם ליהוב "אב לכנותו נאה ודאיואוביקטיבק
 ירושלים, של הקודמת תקופתה את בצער מזכיר שהוא בישעיהו,מצאנו
 שכאשה ה' בשם לירושלם טבסיח והוא וצדקה, משפט מלאה עירשהיתה
 אחרי כבתהילה יקוציך כבראשונה שופטיך "ואשיבה : אז בתשובהתחזור
 היתה ודאי 1 כו( י כא א, )ישעיהו נאמנה' קריה הצדק עיר לך יקראכן

 של לתקופתו גם אלא nwp, ושלמה דוד של לתקופתם רק לא הכתובכוונת
 רבו כן שלאחרי בתקופה השיפוט. לעניני במיוחד דואג שהיהיהושפט,
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 בישעיהו נאמר ויותם עוזיהו של בזמנם כבר הדין. ועוות שוחד עלהתלונות
 גזלת הכרם בערתם ואתם : ושריו עמו זקני עם יבוא במשפט "ה' : יד()ג,
 זאת "שמעו : ט-יא( )ג, הנביא מיכה אמר חזקיהו בימי !". בבתיכםהעני

 יעקשו. הישרה כל ואת משפט המתעבים ישראל בית וקציני יעקב ביתראשי
 במחיר וכהניה ישפוטו בשוחד ראשיה בעוולה. וירושלים בדמים ציון 9(בונה

 ח, יט, ב הימים בדברי הנזכרים האבות*, "ראשי הם ה"ראשים"יורו...4.

 אין בירושלם. ובין בערים בין לשפוט והלויים הכהנים עם יחדשנתמנו
 ירמישו )השוה הללו התקלות בטלו חזקיהו, של ימיו בסוף כן, אחרי כיספק,
 למען שפעלו יהודה" מלך חזקיה "אנשי אם בידנו, רפוי הדבר אולם יט(.כן,

 אשר שבימיו, הגדול הדין בית עם זהים הם א(, כה, )משלי הקודשכתבי
 התורה. לקיום אף אחראיהיה

 כאשר המלך. יהושפט של תקנותיו מתוך ללמוד נוכל מזה יותרעוד
 כבר שהערנו כמו מיי, נמצא ד--יא, י, ב הימים שבדברי בפרשהנקרא

 בתיקון אלא המלך, ידי על שנתכונן חדש במוסד כאן המדובר שאיןלמעלה,
 הארץ בכל עובר המלך מקודם. כבר קיימים שהיו מוסדות של מחדשואירגון
 שופטים ממנה הוא כן אחרי ד(. )פסוק אבותיהם אלקי ה' אל העם אתומשיב
 גם וממנה לירושלם המלך חוזר כן אחרי ה(. )פסוק הבצורות העריםבכל
 )פסוק לישראל האבות וראשי הכהנים הלויים, מן והם חדשים, שופטיםכאן
 ח, יז, בדברים שנאמר למה בדומה צוה, שיהושפט מצאנו לא אבלח(.

 החמורית. לשאלות בנוגע הגדול הדין לבית לירושלים יעלו שבעריםשהדיינים
 שהמלך אלא כלל. להזכירו צורך היה ולא מקודם ידוע היה כבר זהדגר
 מהדיינים שאלה לפניהם ותובא שבמקרה הגדול, הדין בית שופטי אתמזהיר

 מתוך משמע זה לפי לה/ יאשמו שלא כדי וכהלכה, כדין שיורושבערים,
 גדול דין בית קיים היה יהושפט, של זמנו לפני שכבר עצמו, הזההסיפור

 שהכתנה יתכן השרים. לאחד בייחוד שהכוונה משמע, שבמקרא יחיד מלשון*(
 שבימי לכך אחראי היה ודאי אשר למעלה, כבר שהזכרנוהו הבית, על אשרלשבנא
 שנאסר י( )כב, ישעירו מנבואת נראה וכן ועוולה. בדמים ירושלם נבנתהחזקיהו

 נאמשה בסמוך ומיד החזטהש, לבצר הבתים ותתצו ס*רתס ירושלם נתי "זאתוס:

 והלאה(. סו )כב, הבית על אשר שבגא נגד הנבהלהתוכחת



שכב יזדברים

 או ממתות בדיני חמורות בשאלת הארץ מכל פנו אליו אשרבירושלים,
 והלאה, ח יז, בדברים שנאמרה המצוה כי להניח, מספיק יסוד וישאיסורים,
 פי על ואף המקדש, למקום העיר שנבחרה משעה בירושלם, למעשהקטמה
 במקרא. להדיא נאמר לאשהדבר

 באופן לפעמים המלך, גם שפט שבירושלים, הגדול הדין ביתמלבד
 ממלא טץ על ולפעמים יב( כא, ירמיהו י והלאה טז ג, א )מלכיםאישי
 דברי י ה סו, ב )מלכים הבית" על "אשר או הבית" "נגיד הנקראטקומו
 הבתל הדין בית לפני ה(. ב, סנהדרין הלכות רמב"ם השוה כא. כו, בהימים
 היו לא הדק בתי שאר אשר ביותר, והחשובים החמורים הענינים רקהובאו
 המלך טץ על נתמנו הגדול הדין בית ודייני מאחר בהם. להכריעיכולים
 נראה כן על הראש, מיושבי היה המלך של ונציגו ח( יט, ב הימים)דברי
 *(. הזה הדין בבית רבה השפעה למלך היתהשתמיד
 בנוגע שבדברים התורה מצות כי לנו, הוברר כאן עד המתבארמכל
 בית בזמן יהודה במלכות גם תמיד למעשה קוימה הגדול, הדין ביתלכינון
 היתה העתיקה בתקופה שגם המזכירים, בתלמוד רבותינו וצדקוראשון,

 רבה. השפעהלסנהדרין
 וטזכיר רבותינו, עם ~זה מסכים מתתיהו בן יוסף גם כי עוד, להוסיףיש

 התורה מצות את מזכיר הוא כאשר העתיקה. בתקופה אף הסנהדרין קיוםאת
 כערכותי אצלו מכריסים יד( ח, ד, קדמוניות )בספרו והלאה ח יז,שבדברים
 בזה התכוון הנראה כפי הזקנים*. ומועצת הנביא הגדול, "הכהן :עליונה
 ו"הנביא* הגדול ש"הכהן יתכן הגדול. הדין בית הרכב אתלתאר
 דבר את ותומרם באורים שואל היה שהכהן כיון אחת, אישיותהם
 העומד "הכהן הכתוב: לדברי מקבילות האלה המילים שתי **(.ה'

 "בית דוד*, של דינו "בית שמזכירים לברכה זכרונם לחכמינו מציגו וכן.(

 א(. עז, ויבמות ב  לג וצח  צבורה (mPn  חשמוגחים" של יין "בית וכן  שמואל", שלדינו

 האומר, שהלן, 190 סעיף שן ספר לגיבוס ספציליבוס דה : פילון גם השוה**(

 יותר חריפים לשופטים הדיון את להעביר צריך לו ברורים בלתי שהענייניםששופט
 ביותר חריף שכל בעלי הנם אשר עליהם, והממשה הגדול הכהן כלומר הכהנים,והם

 הוא עובדים הם אותו המלך כי ביותר. הקטנה טעות על אף ומקפידים ה,כעבדי

 נביא. גם הוא האמיתי שהכהן ספני גם ואולי המושגים כל עלנעלה
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  ונביאים כהנים של מתתיהו  בן  יוסף  מדבר  מקומות בשאר גס וגו'". שםלשרת
 מפני נביאים, גם אצלו הם שנקראים אלא לבד, בכהנים שהמדוברבמקום
 יג. ו, ושם ז יב, ו, קדמוניות )השוה נבואי בתפקיד גם שימשו ידועשבמובן

 יעמדר שהם נביא, שהיה ויהושע הגדול הכהן לאלעזר שכוונתו גם יתכןא(.
 הסנהדרין היא הזקנים שמועצת כמובן *(. )"גרוזיה"( הזקנים מועצתבראש
 שבכתוב פי על אף ע"ה. רבינו משה בימי כבר שנבחרה זקנים, שבעיםשל
 כי מתתיהו, בן יוסף אצל ספק כל אין ו"שופס", "כהנים" אלא נאמרלא

 מתתיהו. בז יוסף מספר עוד ראשו. עם יחד הגדול הדין בית לכלהכוונה
 את אף מינו ולא הארץ בכל המוסרי המצב נתקלקל יהושע של מותו אחריכי

 1 רב זמן נמשך לא זה אנארכי מצב אולם י ח( ה, )קדמוניותה,,גרוזיה'

 ד(. ה, ה )קדמוניות כנו על הישן הסדר הוחזר שנה, עשרה שמונהאחרי
 כאשר הזקנים. מועצת בראש שבשילה הגדול הכהן עמד שוב כי ספקואין
 שלחר הפלשתים נגד במלחמתם עלי בימי קשה למצב ישראל בניבאו

 הכהך ואל הזקנים מועצת אל ב( יא, ה, )קדמוניות מתתיהו בן יוסףלדברי
 ישראל* ש"זקני נאמר ג ד, א בשמואל העדות. ארון את והביאוהגדול
 את שינה מתתיהו בן שיוסף יתכן אבל המלחמה, במערכת העם עםהיו

 יימצאו שהזקנים בעיניו נאה היה לא כי מקומוני, בכמה כדרכוהסיפור
 היו הגדול הכהן עם הגדול הדין שבית לספר מעדיף הוא בן עלבמערכה,
 נראה מתתיהו. בן יוסף בדברי ה"גרוזיה* נזכרה לא המלכים בתקופתבשילה.
 ואינו אריסטוקרטיות במדינות אלא נהוג אינו כזה שתואר מפני הוא,ששסעם
 המלהות כינון עם שהרי המלכים, ממשלת שתחת הגדול הדין לביתתתאים
 ודאי אבל ד(. ה, ; ג ג, ד, קדמוניות )השוה האריסטוקרטית התחוקהבטלה
 המלכים, בתקופת הגדול הדיז בית קיים היה מתתיהו בן יוסף של לדעתואף
 יההצפט ידי על הדין בית כינון על סיפורו מתוך גם להוכיח שישכמו

 "הכהנים : מתתיהו בן יוסף בדברי מגיה 26( עמוד והצדוקים )הפרוסים חיהוזן.(
 כי בזה, וסויה שני, בית בתקופת בסנהדרין הטופיעים והזקנים", הסופריםהגדשים
 הראש, יושבי הם הנזכרים והשנים הדין בית לכל .גרוזיה" בתיבת הכוונהודאי

 בבירור. ב יא, ה, וכן ז ב, ה, בקדמוניות עמוכחכמו



שכה יזדברים

 קבלת בקול שמע המלך שיהושפט הערתו וכן א(, א, ט,)קדומניות
 צוה רבנו משה כי אומר, הוא יז ח, ו, בקדמוניות גם *(.הזקנים

 שלא דבר שום יעשה ולא ותורתו השי"ת בקול תמיד ישמע ך ל מ הש
 הזקנים. ומועצת הגדול הכהןמדעת

 שהוא במקום וכן התורה מצות על בדברו מתתיהו בן שיוסף פי עלאף
 רק הדין בית את מזכיר והנו מדייק אינו יהושפט של מוסדו עלמספר

 אחה במקום ברור די הוא הראה כן פי על אף השיפוט, בעניניבמטפל
 רבותינו, לקבלת בהתאם הנדונה המצוה את מפרש הוא שגםבדבריו,

 ב"נגד הגדולה. המנהדרי לידי נמסרה כולה התורה קיום עלשהשמירה
 מכריע החוקים, על שומר "הוא : הגדול לכהן בנוגע כותב הוא 23 2,אפיון"

 פשע כאילו נענש בקולו שומע שאינו מי במחלוקת... השנויותבשאלות
 הכהן תפקיד יב(. יז, דברים מיתה, חייב הוא )כלומר בעצמו"בהקב"ה
 מעלות שאר מחמת או עושרו, מחמת לא לכך, הנבחר האיש על הוטלהגדול

 טובות ובמדות המצוות בקיום מחביריו המצטיין על רק אלא שבו, ת 1 י ר קם
 למנות רשות שיש רבותינו, קבלת גם נכללת אלה בדברים בא(. סעיף)שם

 שהתורה המעלות אותן בהם נמצאות באם גרידא, מזרים המורכבתסנהדרין
 ט(. לפסוק למעלה )השוה הכהנים מןדורשת

 : הדבריםסיכום

 בית בזמן אף בפועל קיים היה הגדול הדין שבית ספק כל אין1(
 יט. פרק ב הימים ובדברי והלאה ח יז, בדברים שנאמר כמוראשון,
 בן יוסף אצל וכן שבתלמוד רבותינו )מדברי שבידינו הקבלה שלפי2(

 בית חורבן יד nfft רבינו משה מימי ברציפות זה מוסד קהם היהמתתיהו(,
 כן(. אחרי רב זמן )ועודשני

- - - -
 באמונה האמין מתתיהו בן יוסף 1. י, יג, וכן י א ד, י, קדמוניות השוה*(

 21-20. 2, אפיון" ג"נגד ברורות זאת והודיע כלל, נשתנתה לא שהתורהשלימה



 יזדבריםשכו

 ,טמוע לבלתי בזרע ישט" אשר והאיש יב-יג!הפסוקית
 המהמט אל או אלקיך ה' את 'טם *סרת העומד הכהןאל
 ישמעו העם וכל מישראל. הרע ובערת ההוא האקטומת

 עוד. יזידון ולאויראו

 ה(, שבפסוק ריבות" "דברי )בהסבר למעלה בארנו כברוהאיש.

 בית להוראת בניגוד הפועל דיין כלפי אלא מתכוון אינו כאןשהכתוב
 הוא מעשה "על : בספרי רבותינו למדו מכאן . ה ש ע י ר ש א - הגדול.הדין
 עד חייב "אינו : יותר מבואר ב פח, בסנהדרין הוראה". על חייב ואינוחייב

 גירסתנו ' 7 1 ד ז ב - כהוראתו". ויעשו לאחרים שהורה או כהוראתושיעשה
 גרס לא שמעוני בילקוט מורה". )זמורה( דיל בית מפי שמע "ולא :בספרי
 אלעזר רבי דברי לביל הספרי ביל סתירה תהא לא ובזה "ולא",תיבת

 בין מחלוקת כאן יש כי נראה אבל *(. למטה והמובאים בתלמודהנזכרים
 לא שאם לאפוקי אינו "בזדון" פירוש התלמוד לדברי כי והספרי,התלמוד
 הוא אם ואפילו זדון, היא המראה כל כלומר אלא פטור, שהוא בזדוןהמרה
 נבאר טר השופט. אל או הכהן אל -- השמחט. מןאטר
 פה שבעל התורה לפי האיש. ומת -- סג )לפסוק זאת בפרשהלמעלה
 וכל ג ינ לדברים פירושנו השוה הרע. ובערת -- בחנק.מיתתו

 דע לס צתתה התורה יב ים לדברים פירושש השוה וגר.ישראל
 חייב איש ממרה זקן בישראל. וכתות מחלוקות ירבו 'טלא כדי כזה,חמור
 ממרימ הלכות הרמב*ם דברי זה בענין השוה מסויימות. במצוות אלאמיתה
 המפרשים. ושאר הראב"ד עם ג, הלכה ד, פרק ושם ה, הלכה נ,פרק

 טפי אומרים והן השסועה מפי אומר הוא כהנא רב "אמר : א פח, סנהדרין*(
 אינו בעינינו הוא כך אומרים והן בעיני הוא כך אומר הוא נהרג, אינוהעסויה
 נהרג, אינו בעינינו הוא כד אוסרים והן השמועה ספי אוסר דכא שכן וכלנהרג,

 הוא אפילו אומר אלעזר ורבי השמועה... מפי אוסריט והן בעיני הוא כד שיאמרעד

 למד כהנא רב כי נראה נהרג...". בעינינו הוא כך אומרים והן השמועה מפיאומר

 .בזדון". שנאמר סמה דינואת



שכו יזדברים

 המלל רשתפ

 לא ושלום חס כי טוענים, ואחרים ריהם כליק, וויטי, דיהמבקרים
 על מתקבל זה אין 1( : טענותיהם ואלה רבינו, משה ידי על זו פרשהנאמרה
 יותר. מאוחרת לתקופה המתייתמת פרשה  נאמרה רבינו משה בימי כיהדעת,

 מבוססת ואינה לתורה המלכותית התחוקה תואמת אינה דעתם לפי2(
 מוכיחה כאילו השקפתם לפי 3( שבישראל. התיאוקראטי השלטוןבמערכת

 תקופת כל גמשך א( כי המלך, מינוי מצות קיימת היתה שלאההיסטוריה
 ישראל בקשו כאשר  ב( זאת. מצוה לקיים דעתם על  ישראל העלו לאהשופטים
 להתנגד והרבה גדול חטא בזה הנביא ראה שמואל, בימי מלך להםלמנות
 משפט את שמואל שכתב ובשעה התורה, מצות את משיר אינו העם גם ג(לכך.

 למצות כלל התייחס לא סו, י, א בשמואל שכתוב כמו ספר, עלהמלוכה
"תורה.
 מההנחה היא יוצאת להשיב. הוא מיותר הראשונה הטענהעל

 ו דור לאותו שהוצרכו כמה עד אלא ניתנו לא משה בימי שניתנושהמצוות

 הישר השכל וגם התורה של דף בכל כמעט מוצאיט הננו זו להשקפהסתירה
 הוא מתחשב אלא בלבד, לזמנו חוקיו מצווה אינו מחוקק כי בכך,יודה
 שניתנה התורה וכמה, כמה אחת על אפשריים. עתידים מצבים מיניבכל

 אח תואמת אינה מלכותית תחוקה באילו השניה, הטענה גם הגבורה.מפי

 בבראשית שבתורה. מקומות מכמה נסתרת התורה, של התיאוקראטיהשלטון
 יא לה, ושם יצאו", ממך "ומלכים : ע"ה אבינו לאברהם הקב"ה מבטיח ויז,

 בברכתו יצאו". מחלציך "ומלכים : ע"ה אבינו ליעקב ואת הבטחהנשנית
 אשר מלכים יצאו מסגו כי יהודה, שבט של שבאו נזכר ע"ה אבינו יעקבשל
 כבר ולהלן(. ח מט, )בראשית הגדולה לשיא ישראל יניעו שלטונםתחת

 לא בעמך )ונשיא כז כב, בשמות הנזכר ה"נשיא* כי אחר, במקוםהוכחנו
  הנביא בלעם, גם המלך. הוא יחטא( נשיא )אשר כב ד, ובויקראתאור(

 וגר*, מישראל שבט וקם מיעקב כוכב  .דרך :  יו(  כר,  ובפרבר  מבשרשבשומות,

 אף כי מצאנו הרי עגה. המלך לדוד שהכוונה המפרשים רוב הסכימווכבר

 את הכתוב מפאר בעתיקותן, מהרים המבקרים שאף שבתורה, פרשיותבאותן
 ז ע"ה רבינו משה של לתחוקהו מתאימה היא שאין להם מנין כן אםהמלכות,

 ראר לא רבינו, משה של תחוקתו את תיארו אשר הראשונים אופן,בכל



 יזדבריםשכח

 בכך די לא כי נאמר, אנו ואף מלכותי, שלמון לבין משה תורת ביןסתירה
 בתנאים רק אמנם לכך, נטיה בתורה יש אדרבא אלא סתירה, ביניהםשאיז

 )שמתוך השלישית הטענה על גם להשיב נלמד מתוכם אשרמסויימים,
ההיסטוריה(.

 המספרת ח, פרק א בשמואל היא בה, דנים שהננו העיקריתהפרשה
 בעיניו. מאד רע היה והדבר מלך, למנות משמואל בקשו ישראל בני כילנו

 ידעו לא ישראל בני וגם שמואל שגם לומר, כדי עד לכת מרחיקיםהמבקרים
 הוא ברוך הקדוש של הבסחתו על לא ואף שבתורה המלך פרשתעל

 יד( יז, )דברים המלך פרשת כי מעירים, הננו כל ראשית - אבינו.לאברהם
 וירשתה לך נותן אלקיך ה' אשר הארץ אל תבוא "כי : במליםמתחילה
 זאת סביבותיי, אשר הגוים ככל מלך עלי אשימה ואמרת בה1"2בתה
 עדיין, נתחלקה ולא נכבשה לא שהארץ בזמן מדברת שהפרשהאומרת,
 שכאילו לטעון, המבקרים "מוכרחים" כך מתוך רבינו. משה של בזמנותאיינו
 טענה על להביא חייבים היו דעתם לפי אף אבל , במשה זאת פרשה תלורק

 בהן אין אשר כאן, עד שנזכרו מאלה חזקות יותר הרבה הוכחותולכזאת
 המלכותי לשלטון ברצינות מתנגד שמואל היה אילו וכלל. כללממש

 כן אם התיאוקראטי, לשלטת להתאימו אפשרות שום רואה היה ולאכשלעממו
 שספי או עצמו, שמואל ספר עם אף אלא הרירה, עם רק לא סתירה זאתהיתה

 עוז "ויתן : חנה נבואת נאמרה י ב, בשמואליא עצמו. את יסתורוכמואל-א
 ונמשח הנבחר מלך על מדברת שהיא אומרת זאת משיחו", קרן וירםלמלכו
 : לעלי אמר האלקים איש כי מצאנו, עוד "מלש-משיחף. הגבורה פיעל

 לה(. ב, א )שמואל הימים" כל משיחי לפני והתהלך נאמן כהן לי"והקימותי
 ה', משיח על מדברים האלקים ואיש חנה שמואל-א שבספר יתכן כיצדובכן

 המתנגד דבר המלך שלטון בעצם רואה הנביא שמואל היה שני מצדאם
 1 והתורה השי"תלרצון

 אלא כשלעצמו, המלכות לשלטון שמואל התנגד לא דבר שללאמיתו
 המוטעית ולהבנתו המלך את דרישתו בשעת העם שגילה הרוחלהלך
 של תפקידו דומה אינו הקדושה תורתנו פי על המלך. של לתפקידובנוגע
 אינו הקדוש עמנו תפקיד גם כי  העולם, אומות מלכי של לתפקידם ישראלסלך
 אמרה כן על העם. כל נציג הוא והמלך העולם, אומות של לתפקידםדומה



שכס יזדברים

 "וירשתה תחילה וחלוקתה. הארץ כיבוש אחרי אלא מלך למנות שאיןהתורה,
 לך למנות רשאי הנך אז רק מלך", עליך תשים "שום כן ואחרי בה*וישבתה
 תפקיד זה אין כי ארצות, לכבוש המלך של מתפקידו זה שאין אומרת, זאתפלך.
 לחוקק ישראל מלך של מתפקידו זה אין גם כובש. עם להיות הקדושהעם

 בתורה להכיר חייב הוא וגו'=, הזאת התורה משנה את לו "וכתב אלאחוקים,
 ילכו אם שכן הארץ, הגנת לשם למנות צורך אין גם יחומי. חוקבתור
 ושלום, חס לאו ואם אותם, ישמור שהשי"ת בתורה הובטחו ה' בדרכיישראל

 מלככם גם אתם "גם : שמואל שאמר כמו כלום, להם יעזור לא המלך%ף
 הדת את להקים אלא אינו ישראל מלך של תפקידו כי אומרת, זאתתספו".
 שכל ומתוך העם נציג היותו ומתוך בישראל, תורה להרביץ תלה,על

 עכשו - מטרתם לקראת העם את להנחות עליו לרשותו, עומדים העםכחות
 מתייחסת ואיך משמואל, מלך ישראל בני דרשו מטרה איזו לשםנתבונן
 הקדושה. תורתנו מצות כלפי ואתדרישה

 בני של אי-הצדק היה המלך לדרישת העילה כי נאמר, חבפרק
 שמואל כי ספק ואין אחרים שופטים לירוש להם די היה כן אם אבלוכמואל.
 לא שמואל בני של התנהגותם כי ברור, הדבר כן אם לכך. מסכיםהיה
 לבקשת האמיתי הגורם בגלוי. דרישתם את להציג כדי תואנה, אלאהיתה

 אותה של המדיני במצב מושרש והוא עמוק יותר הרבה הואהמלכות
 מסכרם מאורן אמנם גורם מדינות, שתי בין מלחמה כשפורצתמתקופה.

 בחקר במאורע יראה לא ישרה דעה בעל אדם שום אבל ו האיבהלהתלקחות
 לבקשת האמיתי הגורם על לעמוד נרצה אם למלחמה. האמיתי הגורם אתזה

 אחרי במקרא. להדיא נאמר הדבר חידה. לחוד צריכים אנו איןהמלכות,
 והוכיח יב( )פרק הגלגל העם כל את שמואל אסף למלך, שאולושנתמנה
 אל אבותיכם ויזעקו מצרים יעקב בא "כאשר : דבריו ואלה חטאיהם. על%ותם
 ויהשיבום ממצרים אבותיכם את ויוציאו אהרן ואת משה את ה' וישלחה'

 חצור צבא שר סיסרא ביד אותם וימכור אלקיהם ה' את וישכחו הזה.במקום
 כי חטאנו ויאמרו ה' אל ויזעקו בם. וילחמו מואב מלך וביד פלשתיםוביד
 אויבינו מיד הצילנו ועתה העשתרות ואת הבעלים את ונעבוד ה' אתעזבנו

 מיד אתכם ויצל שמואל ואת יפתח ואת בדן ואת ירובעל את ה' וישלחונעבדך.
 בא עמון י נ ב מלך נחש כי ותראו מסבעותשבובטתאצבעם
 וי עלינו ימלוך מלך כי לא לי ותאמרועליכם



 ז י ם י ר בדשל

 האמיתי הטעם לפנינו והרי שמואל. דברי הם אלה ". ם כ כ ל מ ם כ י ק לא
 כזה, במצב היו כאשר עכשיו, עד להם. הציקו אויביהם כי המלך,לבקשת

 בתשובה אלא הצלתם אין כי והבינו לכך גרמו חטאיהם כי תמידהתבוננו
 הצלתנו את לבקש רצוננו אין ו", "לא אמרו הם עכשיו. כן לא ה'. אלשלימה
  אלא  הצלפנו  אין !4, עליבו ימלוך מלך "כי עכשיו, עד שעשיבו כמו  השי"תאצל
 רבותינר דברי את היטב נביו מכאן ודם. בשר מלך לעינים, נראה מנהיג ידיעל

 זרה עבודה להעבידם אלא מלך להם בקשו "לא : יד יז, לדבריםבספרי
 את ונלחם לפנינו ויצא מלכנו ושפטנו הגוים ככל אנחנו גם והיינושנאמר

 החטא היה כשלעצמה המלכות בקשת לא כי למדים, נמצינומלחמותינו".
 בקדודו האמונה חוסר שבדבר, הרוח הלך אלא עליו, הוכיחםששמואל
 חטאו על הודה השמים, מן הנסים ידי על זועזע שהעם אחרי הוא.ברוך
 משתדל שמואל אין הוא, ברוך הקדוש אל עבורם להתפלל משמואלובקש
 הגש  הקודמות התחוקה  ולהחזרת המלכות לביטול העם את להניעכלל

 ולעבדו ה' את לירא אותו מוכיח ורק דעתו, את שינה שהעם בכך,מסתפק
 לב.בכל

 העובדה נרמזה שם שגם ימצא, שבשמואל-א, ח בפרק היטבהמתבונן
 ישראל: בני אמרו בתחילה להדיא. כן אחרי אותה פירש ששמואלכמו
 .יר* ובניו. שמואל כלפי מאנית זאת דרישה לשפטנו". מלך לנו"תנה
 כאשר ו'. נ ט פ ש ל מלך לנו תנה לו אמרו כאשר שמואל בעיניהדבר
 : דרישתם של האמיתי הגורם את הוא ברוך הקדוש לו גילה ה' אלהתפלל

 לעם תיאר ששמואל כיון עליהם". ממלוך מאסו אותי כי מאסו אותך לא"כי
 את לסבול שמוטב להודות שהוצרכו כזה, באופן המלכים של התנהגותםאת

 כוונתם את גילו אז מלך, של רודנותו מלסבול שמואל בני שלאייהצדק
 ויצא מלכנו ושפסנו ם י 1 ג ה ל כ כ אנחנו גם "והיינו : ואמרולהדיא
 מלחמותינו". את ונלחםלפנינו

 ושלום חס ידעו לא והעם שמואל שכאילו הטוענים למענת נבואעכשו
 העובדא כבר בימינם. שקר כי להם ונוכיח שבתורה המלך פרשתאת

 המלך את להם ומינו בחרו ולא שמואל אל תחילה פנו מלךשבבקשם
 "אשר מלך למנות שיש האומרת התורה, מצות את שידעו מראהכעצמם,

 את עזבו לא עדיין אמנה, קטני היו שכבר פי על אף בו". אלקיך ה'יבחר
 בהוש* נאמר עליהם אשר שלאחריהם, הדורות כמו כזאת במדההשי"ת



שלא יזדברים

 את לקיים נתכוונו הם ידעתי", ולא השירו ממני ולא המליכו "הם : דח,
 אשר האישיות אותה אלא מלך להם למנות רצו ולא כמשמעה התורהמצות
 אמרר הם ממש. התורה בלשון השתמשו בדרישתם ה'. בשם אותה יציעהנביא
 "אשימה- : בתורה שנאמר כמו הגוים", ככל לשפטנו מלך לנו "שימה : ה()ח,

 : אמר העם, לפני המשוח שאול את  ימשול  הציב  כאסיר  הגוים". ככל מלךעלי
 ה' יבחר אשר וגר "שום : בתורה שנאמר כמו ה'", בו בחר אשר"הראיתם

 צריכים אנו אין התורה, כמצות נעשה המלך מינוי שכל כיון כן, אםונו".
 את לשמואל בדרישתו העם הזכיר לא מה מפני הטענה, על כברלהשיב
 להם השיב לא שמהאל וכי כן, עשו שלא לנו יאמר מי וכי שבתורה.הפרשה
 במצותות מתכוונת שהתורה למעלה, שהזכרנו אלה כגון נכוחות,במענות
 כל- בכתוב נכתב לא ודאי כעת? לה מתכוון שהעם ממה אחרתלמטרה
 מוכח יט ח, הכתוב מן אבל י שמואל לבין העם בין אז שהיההויכוח

  )כלומר, 1 "לא : רבר של בסופו קרא  העם וכי  הענין על ממושך ויכוחשהתקיים

 ף עלינו ימלוך מלך כי בקולך( לשמוע רצוננואין

 לשם שהסברנו השקפה, אותה הנביאים מדברי גם נוכיחעכשו
 במקומות מוכיח הנביא הושע שמואל. בספר המסופר עם התורה מצותהשוואת
 יתמעך איפוא מלכך "אהי : נאמר י-יא יג, בפרק ישראל. מלכי אתרבים
 באפי מלך לך אתן נשרים. מלך לי תנה אמרת אשר ושופטיך עריךבכל
 בהוכיחו הנביא, שמהאל דברי עם גמורה התאמה כאן הרי בעברתי".ואקח
 הדעת, על יעלה אולי כן אם מלך. להם למנות דרישתם על ישראלאת

 ישראל את יוכיח הנביא הושע וכי חטא הוא כשלעצמו המלכותששלטון
 אדרבא! לא! אבל הקודמת. הריפובליקנית לתחוקה  לחזור מהםויתבע
 רבים ימים "כי נאמר: עליו במצב התיקון ראשית את מתאר הואאמנם
 "אחר : הוא הסופי התיקת אבל ד(, )ג, שר* ואין מלך אין ישראל בניישבו
 היא וזאת ה(. )שם, מלכם' דוד ואת אלקיהם ה' את ובקשו ישראל בניישובו
 בזמנו אולם דוד. כמו מלך כך ואחר ה', את לבקש בתחילה התורה, מצותגם
 של במקומו להם שיעמוד ודם, בשר מלך להם למנות העם התכוון שמואלשל

 הנביאים, דברי בכל מצאנו כן שונא. מיד לתשועה ציפו לבדו וממנוהקב"ה,
 כי לעתיד, שניבאו ועוד, זכריה יחזקאל, ירמיהו, ישעיהו, מיכה,בעמוס,
 ה/ ברוח וינהיגם ישראל על ימלוך דוד בית שמזרע המשיחהמלך

 דוקא אלא המלך, פרשת קדמות נגד טענה כל שאין בלבד זולא



 יזדברים,טלכ

 טז בפסוק ע"ה. רבינו משה ידי על שנאמרה להראות אפשר זאתבמצוה
 סוס הרבות למען מצרימה העם את ישיב ולא סוסים לו ירבה לא "רק :נאמר
 )הנגסטנברג, צדדים מכמה עוד". הזה בדרך לשוב תוסיפון לא לכם אמרוה'
 לא מאוחר מחוקק כי כך, על בצדק העירו כבר ועוד( שטוידליין.קייל,
 את המלך  ישיב שמא החשש  הסוסים. ריבוי איסור את זה בנימוק מנמקהיה
 בתקופת לא אבל אחריו, קצר וזמן משה בימי מבוסס היה מצרימה,.העם

 כמו שונים, קלושים תירוצים מלבם המבקרים להם בדו כאן המאוחרת.המלכים
 במבוא.שיתבאר
 של פירושו במיוחד  השוה שמואל, שבספר והפרשה המלך לפרשתבנוגע

 127 עמוד ד בישורון הירש רש"ר ; שמואל לספר אברבנאל יצחקדון
 בפירושיהם. ושולץ קייל 1 246 3, בייטרגה הנגססנברג, 1:והלאה

 אלקיך ה' איטר הארץ אל תבוא כי יד-יז:הפרקים
 מלך עלי אשימה ואמרת בה מיטבתה לתה ץר לךשתן
 אשר מלך עליך תשים שום סמיכותה אשר הגתםככל
 לא מלך עליך ולטים אחיך מקרב בו אלקיך ה'יבחר
 רק הוא. אחיך לא אשר נכרי א-ט עליך לתת?תוכל
 למען מצרימה העם את יטיב ולא סוטים לו ירבהלא

 הזה בררך לשוב תוסיפת לא לכם אמר וה' סוסהרבות
 לא וזהב וכסף לבבו יסור ולא נשים לו ירבה ולאעוד.

 מאד. לוירבה

 המלך מינוי לפרשת ולעומתה הקדמה, כל לה אין השופטים מינויפרשת
 היא המלך מינוי שחובת ללמדנו וגו'", הארץ אל תבוא "כי המליםהוקדמו

 ישראל אין וחלוקתה. הארץ כיבוש לאחר דהיינו וישיבה, ירושה לאחררק
 הארץ, הלוקת לצורך לא ואפילו הארץ, כיבוש לצורך מלך להם למנותרשאים

 בה", וישבתה "וירשתה לאחר רק 1 ממש ה' פי על להעשות צריך הכל.,טהרי

 שעליה שעה באותה לשבטים, ונתחלקה הארץ כל שנכבשה לאחרדהיינו
 שם, שמו לשכן מקום בו יבחר שהשי"ת והלאה י יב, בדברים התורהאמרה

 המתאים. באיש השי"ת יבחר ואז מלך, להם למנות ישראל יכולים אזרק
 : לארץ בכניסתן ישראל נצטוו מצוות "שלש : רבותינו לימדונו ב כ,וכסנהדרין



שלג יזדברים

 ואיני הבחירה, בית להם ולבנות עמלק של זרעו ולהכרית מלך להםלהעמיד
 מלחמה י-ה כס על יד כי טז( יז, )שמות אומר כשהוא תחילה. מהן איזהיודע
 וכו'. מלך אלא כסא ואין תחילה, מלך להם להעמיד אומר הוי בעמלק,לה'

 של זרעו להכרית או תחילה הבחירה בית להם לבנות אם יודע איניועדיין
 וגו' אויביכם מכל לכם והניח י( יב, )דברים אומר כשהוא תחילה.עמלך

 אלה וכר". וכו' אומר הוא בדוד וכן תחילה, עמלק של זרעו להכרית אומרהוי
 חולק נהוראי רבי אבל היא. מצוה המלך שמינוי האומר, יוסי רבי דבריהם
 התורה כלומר, לעתיד. כנבואה כאן שנאמרה "ואמרת" תיבת ומפרשעליו
 וידרשו השי"ת את ישראל יעזבו שמואל של שבזמנו מראש, לנומגידה
 אינה ישראל של שדרישתם פי על אף הגוים. ככל ודם בשר מלךלהם

 כבר אמנם הרע. הגדלת את למנוע המצוה, פרסי את התורה צוותהכהוגן,
 בגללו הטעם את הסברנו וגם למלכות, מתנגדת אינה ה' שתורתבארנו,
 לא כאן, שנאמר הגוים" "ככל הביסוי זה, לפי העם. לדרישת שמואלהתנגד
 הגורם את מסביר שהוא אלא נהוראי(, רבי )כדברי תוכחה בתורנאמר
 סביבותיהם אשר העמים שכל רתכים ישראל זאת. לדרישה ישראל אתשהביא
 ד(, כב, )שם מואב יד(, כ, )במדבר גדום מלכים. ממשלת תחתעומדים

 העמים בכל ועוד. ח(, ג, )שופטים נברים ארם יב(, יא, )שופטיםעמון
 מן מסרותיהם. לקראת אותם המנהיג העם, כנציג משמש המלךהאלה
 מלה להם ימנו הם שגם המחשבה, את בישראל יעורר זה שמחזהההכרח
 תורתו ומצוות ה' רצון קיום דהיינו הם, מטרתם לקראת אותםשינהיג
 שישראל ומוחלטת תנאי ללא חובה בתור צוה לא הקב"ה אבלהקדושה.

 הוא העם אם בכך. הצורך את העם ירגיש כאשר רק אלא מלך, להםימנו
 בסלך, צורך לו אין ודם, בשר מנהיג בלי אף השי"ת בדרכי ללכת למדיחזק

 מישראל אחד שכל המלך הוא ה' כלומר מלככם", אלקיכם "ה'שהרי
 עומה הוא כאילו מעשיו את ומכוון תמיד" לנגדי ה' "שויתי כלפיומקיים

 מלך לו למנות צורך מרגיש והוא הלש הוא שהעם במקרה אבל המלך.לפני
 רק לא וגר", תשים "שום אז מטרתו, לקראת אותו וינהיג אותושיאחד

 "אשר ועוד מלכה*, ולא "מלך אבל מלך, להם למנות חובה אלא היארשות

 ועוד העם(, בהירת את מאשר או )הבוחר נביא פי על בו" "לקיך ה'יבחר
 שנאמר אתרי הוא, מיותר וגו'* אחיך "מקרב לכאורה וגו'". אחיך"מקרב

 שפירשנו כדרך - יבחר" "אשר נפרש אם אך י בו" אלקיך "' יבר""אשר



 יזדבריםשלד

 לנו פירש למה מובן הקב"ה, ידי על תאושר שבחירתו - הנבחר למקוםבנוגע
 שאיש מפני אחינו, מקרב איש רק לכתחילה לנו למנות נצטווינו כיהכתוב
 *(. בחירתו על יסכים ולא ה' בו יבחר לאנכרי

 שלא מיוחד באופן להזהיר התורה הוצרכה מה מפני לפרש ישועדיין
 שבסביבה העמים מקצת שאצל זה, מתוך כנראה מלך. בתור נכרי אישלמנות
 אדום ממלכי כמה כי הדברים, נראים נכרי. איש מלך בתור למנותנהגו
 כפי מואב מלך בלק וכן לעמם, נכרים היו והלאה לא לו, בבראשיתשנמנו
 העדיפו השבטים שראשי יתכן נכרי. הוא גם היה ה כב, במדבר מתוךהנראה
 מפני מתוכם, אחד לבכר יצטרכו שלא כדי מלך, בתור נכרי אישלמנות
 האח, כלפי קנאה של חשש היה לא כאן בישראל. כן לא מרעהו. אישקנאת

 מקום היה ולא ה' פי על הנבחר האיש אלא מלך בתור נתמנה לאותהרי
 ו,,מקרב וגו'" יבחר "אשר המשפטים את להבין יש כן על זו. לבחירהלהתנגד

 השני. את מנמק הראשון בזה. זה כקשורים וגו'"אחיך

 ששנינו כמו מרכבתו, כדי אלא לו הותר לא . ו' ג ו ה ב ר י א ל קר
 ב(. כא, סנהדרין )ראה מותרות לשם "בטלנים" סוסים לא אבלבספרי,

 שלמה של הסוסים אלף ארבעים שמספר שנינו, ד פרק סנהדריזבתוספתא
 יונתן אבל התורה. אזהרת על בזה עבר ולא מדאי יותר היה לאהמלך
 "רבים הכלל פי על כן שלמד נראה סוסוון". תרין על ליה יסגון "לא :ימתרגם
 שנאמר כמו ממצרים, היה הסוסים מוצא . ו' ג 1 ב י ש י א ל ו -שלשה".
 כן אם עלול סוסים, לו המרבה מלך כח. י, א מלכים בספר המלךבשלמה
 קשרי לידי באים היו זה ידי על סוס. הרבות למען למצרים העם אתלשלוח
 פירש כן יג(. יד, שמות )השוה לתורה המתנגד דבר מצרים, עםמסחר
 לשונו: וזה סנהדרין סוף הירושלמי מכח עליו מקשה הרמב"ן אבלרש"י.

- - - -
 דווקא, נביא פי על שיתמנה פירושו איז יבחר" "אשר כי מפרש, הרמב"ן*(

 שכתוב כמו הוא(, ברוך )הקדוש לו הוא האלקים מאת עמים על מולך שכלכולא

 אמרו וכן יתנגה", יצבא די ולמן אנשא במלכות שילאה שליט .די : יד( )ד,בדניאל

 שמיא מן הבארות( על )הממונה גרגותא ריש "אפילו : א( נח, )ברכות התלמודחכמי

 המקדו למקום בנוגע שנאמר יבחר" "אשר גם לפרש יש זאת דרך ועל ליה".ונוקמיה

 השי"ת. מרצון זה הרי המקדש, בית את בו שיבנו מקום שכל לאמר, יב(,)פרק



שלה יזדברים

 הרמב"ן, מפרש כן על לפרקמטיא". חוזר אתה אבל חוזר אתה אי"לישיבה

 ארצות, בשאר סוסים להשיג היה אפשר אפילו מוחלט, הוא האיסורשעיקר

 ולא בה' אלא לבטוח למלך לו אין כי סוסים, לו מלהרבות הוזהר כן פי עלאף
 מוסיף כן אחרי וגף"(. ברכב "אלה ח: כ, תהלים )השוה ורכבבסוס
 שלוחים המלך ישלח שלא כלומר וגו'", ישיב "ולא אזהרה עודהכתוב
 הוא שכן מפני סוסים, ולייצא לקנות כדי קבע, ישיבת שם שישבולמצרים,
 אמר", "וה' התיבות במצרים. כלל יתיישבו לא שישראל הקב"ה שלרצונו

 עכשו, רק הניתנת מצוה היא זאת כי אומר", "וה' כמו הרמב"ןכפרש

 : ד יא, בשמות וכן אלקיך", ה' צוך "כאשר : יב ה, בדברים שמצאנווכדרך
 כאשר וזבחת בפסוק למעלה פירשנו כבר אולם וגו'". כחצות ה' אמר"כה

 הראשונים הספרים לארבעת תמיד מתייחסת עבר לשון כי כ-כב(, )יב,צויתיך
 זכרונם רבותינו כדברי מקרא של פשוטו נראה כן ועל הקדושה, התורהשל

 יג. יד, בשמות לכתוב שהכוונהלברכה,
 המצרים שהיו מפני הוא הרמב"ן לדעת למצרים לחזור האיסורטעם
 מצרים ארץ "כמעשה : יג יח, ויקרא )השוה מאד לה' וחטאים רעיםוהכנענים

 ועל הכנעבים את להכרית נצטווינו כן ועל וגו'"( כנען ארץ וכמעשהוגו'
 יונתן בתרגום נמצא אחר פירוש במגע. עמהם לבוא שלא הוזהרנוהמצרים
 ויתגאון עלהון רברבנוהי ירכבון "דלמא : כך מסביר יונהג תרגוםובספרי.
 : שנינו ובספרי וכו'", למצרים גלותא חובת ויחובון אוריתא מפתגמיויתבטלון

 כי נראה, למצרים". העם את שיחזיר הוא כדאי בטל והוא אחד סוס אפילו"מנין
 כעונש. נחשבת למצרים שהשיבה סח, כח, להלן הכתוב מן הוא זה פירושיסוד
 הסוסים, ריבוי י נ פ מ כמו זה לפי לפרש נצטרך סוס" הרבות "למעןהלשון
 של זה שעונש בספרי, רבותינו דקדקו יחיד, בלשון סוס כאן שנאמרוכיון
 לפי מיותר. אחד סוס ריבוי בעון אפילו שיבוא הוא כדאי מצריםירידת
 אזהרה, בתורת ונך" לכם אמר "וה' הלשון לפרש נצטרך לא זהפירוש

 לנו שניתנה הוא, ברוך הקדוש של הבטחתו אל מתייחס שהכתובאלא
 סח, כח, להלן מצינו )וכן מצרים לעבדות נחזור לא שלעולם יג, יד,בשמות

 ריבוי על כעונש תקויים, לא זו שהבטחה לאמר, זאת(, בדרך מתפרשומהכתוב
 ישעיהו בספר גם נמצא זה רעיון בה'. בטחונו והעדר המלך ידי עלהסוסים
 לרדת ההולכים וגו' ה' נאם סוררים בניט "הוי : מתחיל הוא ל.בפרק
 "בשובה לישראל: אמר השי"ת א-ב(. )פסוקים וגו'" שאלו לא ופימצרים



 יזדבריםשלו

 תניסון כן על ננוס סוט על כי לא "ותאמרו וגו'", בהשקט תושעוןונחת
 טרטז(. )פסוקיםוגו'"

 שיש אלא רש"י, כפירוש משמע מקרא של פשוטו כי נראה, מקוםמכלץ
 אינו וגוו, ישיב "ולא : בכתוב שנאמר הנימוק כי דבריו, על להוסיףלנו

 קטנות על מוכיח הסוסים שריבוי והיינו נוסף, נימוק שיש אלא היחידי,הנימוק
 את המלך ישיב שמא גם התורה חששה פנים כל על הרמב"ן. וכדבריאמנה,
 את שיחזיר לחוש אין כי ואם הסוסים. אחרי להיטותו מחמת מצרימה,העם
 כדי קבע, ישיבת במצרים יתיישב ממנו שחלק יתכן מקום מכל העם,כל

 הסוסים. מסחר עללהקל

 אלא קנובל(, של )כפירושו זאתו "למטרה פירושו אין זה. הבדרך
 הולכים אתם בה אשר הדרך באותה כלומר ממש, דרך לשוןכמשמעו,

 לארץ. להכנס מנת על ממצרים ביציאתכםכעת

 ירבה .ולא : ד משנה ב, פרק בסנהדרין שנינו ם. י ש נ 1 ל ה ב ר י א לו
 יהיו שלא ובלבד לו הוא מרבה אומר יהודה רבי עשרה, שמונה אלא נשיםלו

 לא זה הרי לבו את ומסירה אחת אפילו אומר שמעון רבי לבו, אתמסירות
 את )השוה כאביגיל" אפילו נשים, לו ירבה לא נאמר למה כן אםישאנה,

 מז(, %, שמות )השוה דווקא העולם מאומות לנשים הכוונה אין שם(.פירושי

 היה ישראל מבנות נשים ריבוי גם אלא ע"ה, המלך לשלמה שאירעכסו
 יותר רב עושר גם וגף. וכסף ה'.- סתורת אותו ומסיר יצרו את בומגביר
 שלא כדי מפרש הראב"ע ה'. מאחרי ומסירו גאוה לידי מביאו היהמדאי
 רוזנמילר(. מפרש )וכן לשלטונו הנתון העם אתיחטוס

 וכתב ממלכתו כסא על כשבתו מיה יח-כ: ס י ק 1 ס פה
 הלהם. הכהמם מלטת טפר על הזאת התורה משנה אתלו

% וקרא עמוהיתה  את יראה ילמד למען חיט ימי כל 
 החוקים ואת הזאת התורה דברי כל את לשמור אלקיוה'

 מן טור ולבלתי מאחיו לבבו רום לבליני לעשותם.האלה
 הוא ממלכתו על ימים יאריך למען הכמאל ימיןהמצוה

 ישראל.  בקרבובניו



שלד יזדברים

 הולך ההש :ליהן, מוזהר שהמלך האזהרות את הכתוב שבאראחרי
 את למלא שיזכה כדי ועשה, בקום עליו המוטלות המצוות אתומפרש
תפקידו.

 : שנינו בספרי שליוג ידי על או בעצמו, לכתוב חייב הוא . 1 ל ב ת כ1
 התורה משנה את - אבותיף. בשל )משתמש( נאות יהא"שלא

 הכמנה שפירשו נראה, השביים מתרגום בזה. נאמרו פירושים כמה רנ א זה
 )מהדורה לבראשית במבהק דליסהש סבור וכן גרידא. תורה משנהלספר
 לספר אלא הכמנה שאין אחרים, רבים וכן והלאה( 20 עמודרביעית
 )כלומר "פתשת* - "משנה" מתרגם  כבר  ואת  לעומת  חונקלוסדברים.
 הקדמתכם התורה מפרשי ושאר הראב*ע רשיי, הסורי, בתרגום וכןהעתק(,
 ~pa' תורה רבוי שאר תורה, משנה אלא לי אין .משנה, שנינו:בספרי
 למה כן אם הזאת, התורה דברי כל את לשמור יט( )בפסוק לומרתלמוד
 שיתידה כן(* כולה התורה כל נקראת למה )כלומר תורה משנהנאמד

 י רען( כתב במקום אשורית בכתב שכתב עזרא, בימי )כלומרלהשתנות
 לא, )דברים הקהל ביום קורין אין '( שכן[ כותב, תורה ]משנה אומריםאחרים

 אע הרטנה הגירסא ל5י קם(. פרשה )ספר* בלבה* תורה משנה אלא4-יב(
 שבאים אלא דבייבג ספר את רק לו יכתוב שהמלך לומר באים"אחרים*
 חלק כי ההא והנימוק תורה*, "משנה המלך של ספרו נקרא מה מפנילנמק
 הכתיבת כותת ייקר החש וזה הקהל, ביום המלך אותו קורא התורה מןזה

 היו שהשבצים הדצ"ג על מתקבל זה את השבעיתי של דעתם היתה שבןיתכן
 נוהגים היו למעשה בודאי כי דברים, ספר את רק לכתוב שעליוסבורים
 קריקט. די פילון: וכן ב, כא, סנהדרין )השוה כולה התורה אתלכתוב

פרינציפיס(.
 לריק אין "משנה* מתיבת כי נמצא, המקרא בפירוש יפה נתבונן אםאולם

 א( הרי: דברים, ספר כאן התורה" "משנה פירוש היה אילו דבר.שום
 שהכינף ביון זכרן לשון הזה*, התורה "סשנה לומר צריך הכתובהיה

 עמף, "והיה לומר הכתוב צריך היה שלאחריו בפסוק ב( י .wnleD אלמתייחס

 זושרתא. פסיקתא פי על הועלם-(



 יזדבריםשלח

 מתפרש המקרא המשך איז ג( , נקבה לשון עמוו "והיתה ולא יכר,לשוו
 פירוש כי ספק אין כן על וגו'". התורה דברי כל את "לשמור באמרויפה,
 העתק. כלומר "שני", כמו הוא "משנה"שיבת

 בספג הזאת" "התורה בתיבות הכוונה מה לפרש עלינו שעדייןאלא
 הוא זה בירור לבדו. זה לספר רק או כולה, התורה לכל הכוונה אםוברים,
 בפני תורה היא דברים ספר אם בשאלה בהרבה המכריע עקרוני,ענין

 לשם עליהם. וחזרה הראשונים התורה ספרי ארבעת של השלמה אועצמה,

 שם גם אשר אחר, בכתוב  להתבונן עלינו הזאת"  "התורה משמעותבירור
 ויתנה הזאת התורה את משה "ויכתוב : כתוב ט-י לא, להלן זה. לשהנאמר
 בחג וגו' שנים שבע מקץ לאמר אותם משה ויצו וגו' לוי בני  הכהניםאל

 שאנו הפסוק כי הדברים, נראים וגו'". הזאת התורה את תקרא וגו'הסוכות

 הכהנים "מלפני נאמר כאן שהרי ההוא, הכתוב אל מתייחס בו,עומדים
 ברשות הנמצא תורה מפר לאותו בזה הכוונה המפרשים כל ולדעתהלוים"
 התורה ספר מהו אלא להם. ומסרו כתבו רבינו שמשה דהיינו הלוים,הכהנים
 כתב שמשה בזה נמסר )שם( דליטש לדעת ? הלוים לכהנים ומסר משהיתכתב
 שבמעמד ז, פרק סוטה במסכת שנינו 1( : נימוקיו הם ואלה לבד. דבריםספר
 בדברים 2( מעורער. בלתי מנהג היה וזה תורה, משנה בספר קוראיםהקהל
 בהר אבנים על הזאת" התורה דברי "כל את לכתוב ישראל נצטוו חבז,

 כולה. לתורה ולא בלבד דברים לספר זאת לייחס אפשר ולדעתםעיבל,
 בהר האבנים על וכתב זאת מצוה קיים שיהושע נאמר, לב ח, ביהושע3(

 הזאת* "התורה ישראל". בני לפני כתב אשר משה תורת משנה "אתעיבל

 דברים. לספר יח יז, בדברים וגם כאן והכוונה תורה", "משנה פירושה זהלפי
 התורה "ספר הזאת', "התורה שהלשונות דברים ספר בכל לפרש יש כןועל

 בלבד. דברים לספר רק מתייחסותהזה",
 בספר שנאמר משה", תורת "משנה הלשון מן ל"הוכחה" שנוגעמה
 כיון כאן. הזה המושג בפירוש שבארנו מה מתוך נדהתה כבר הרייהושע,
 ודאי כן אם "העתק", לשון אלא אינה תורה" "משנה כי לפרש הוכרחנושכאן
 כהיה  התורה שכל נראה זה אין ואט פירושו. הוא כך יהושע בספרגם

 רק שהכוונה כשמפרשים הרבה בזה  תוקן לא  מסויידות, אבנים עלגבתבה
 יתכן לא לבדו דברים ספר גם המבקרים לדעת שהרי לבד, דבריםלספר
 מסוידוונ אבנים עללכותבו



שלט יזדברים

 לו ובקשו והחדשים הישנים המפרשים כל עמדו כבר ההוא המקראעל
 ישראל" כל "לעיני עד מ"בראשית" כולה התורה שכל אומר הרמב"ן *(.פירוש
 461 עמוד ב, )בייטרגה הנגסטנברג נס. בדרך האבנים על כתובההיתה

 מפני והלאה, מד ד, מפרק דברים לספר רק הכוונה שכאן כותב,והלאה(
 בפסוק שנאמר למה מתייחסת ב כז, בפרק שנאמרה הזאת" "התורהשהלשון

 שהוא בבירור מפרש והכתוב היום", אתכם מצוה אנכי אשר המצוה "כל :א
 ע"ה. רבינו משה ידי על ם 1 י ה ישראל שנצטוו המצוות באותן רקמדבר
 מצביע כזאת, עבודה לפועל להוציא אפשר איך המבקרים, לטענותבנוגע

 שעיר וכן העתיקה, מצרים שבתקופת ענקיות יותר עוד עבודות עלהנגסטנברג
 שירו את שחרתו בכך, זכרו את כיבדה היזיודוס המשורר שלמולדתו
 מספר גדולה יותר הרבה כמות בעל שיר עופרת, לוחות על ביותרהגדול
 מאשר מסויידות אבנים על לכתוב קל יותר שהרבה אלא עוד ולאדברים,
 כל כתיבת לאפשרות גם  מספקת  תשובה  מכאן  עופרת.  לוחות עללחרות
 ומורר( מיכאליס רוזנמילר, )כגון מהמבקרים יש האבנים. על כולההתורה

 שנאמרו הקללות עשרה שתים על כאן, שנאמר הזאת" "התורהשמפרשים
 קדמוניות מתתיהו בן יוסף אחרי בזה ונמשכו המקבילות, הברכות עםבסמוך,

 נאמרה בה אשר כולה הפרשה לכל שהכוונה מפרשים, מהם יש מד. ח,ד,
 יעקב  לרבי ב(. יא, וכן ט ו, למעלה  שנאמר  "ובתבתם"  )השוה זאתמצוה
 התורה כל את לכתוב שיש מקרא, של פשוטו לפרש אפשר מקלנבורגצבי
 האבנים" על "וכתבת ; האבנים גבי על הקלף את ולהדביק קלף עלנולה

------
 האבנים. על לשון בשבעים אף התורה כל נכתבה א( לו, )סוטה רבותינו לדעת*(
 : כדלהלן זו פשנה מסבירים היינו סמלי, באורח חז"ל דברי לפרש היה אפשראילו

 נהגו ולהלן(. כב סו, במדבר ספרי )השוה כולה התורה ככל זרה עבודה ששקולהידוי

 רחרחי אך ומצבותיהם. מזבחותיהם על אליליהם פסלי להציב זדה עבודה עובדיהעמים
 ~הקריב שלמות מאבנים מזבח כולו עולם לעיני עיבל הר על להעמיד ?ווהלהבדיל
 בזה להלן(. )עיין התורה מצוות את רק וכללו לבן בשיד שוידו המזבח אבניעליו.

 לתמונות, פונה אינו לפסילים, עובד אינו שישראל לשון בכל כולו עולם קבלהצהירו

 שפה, וכל לשון כל לעמי מובנת  זו כתובת היתה כך ה', מצוות את מקייםאלא

 לשון. בכל נכתבה  הזרה, העבורה דחיית התורה,ועיקר



 ז י מ י ר בדשם

 רבותינר מדברי נסתר זה פירוש אבל ט(. )ו, מזוזות" על ל,,וכתבתםדומה
 לפי להבין אין וגם "וכתבתם"(, ד"ה תוספות )עיי"ש א לד, מנחותבתלמוד
 הגאון בשם הראב"ע בסיד. האבנים את לסייד התורה צוותה מה לשםדבריו
 קייל גם נמשכו אחריו שבתורה. המצוות תרי"ג רק נכתבו האבנים שעלמפרש,
 המקורות, בהשמטת שבתורה, המצוות רק שנכתבו אומרת, זאתוקנובל.
 - האומות אף נהגו כן כי מזכיר קנובל והתוכחות, הנימוקיםהנאומים,
 להקים וכן בפומבי לוחות-חוקים להעמיד העתיקה, בתקופה -להבדיל
 שכן ביותר, מתקבל האחרון הפירוש החוקים. את עליהם ולכתובאבנים
 וכאן בה הכלולות המצוות והן כולה התורה כל הן משמעה  "תורה"תיבת
 המקרא, בפירוש שנחליט איך אולם האחרון. במובן התיבה את לפרשיש

 הזאת" "התורה פירוש לענין הוכהה שום מכאן להסיק אין אופןבכל
 על הביטוי את בעצמו הכתוב מגדיר שבאן כיון דברים, ספר ל כ בשנאמר
 היום' אהבם  מצוה אנכי אשר המצוה "כל : א כז, בפרק שנאמר מהידי
 מתכוון וגו'" המצוה "כל הביטוי במבוא, אותה מבארים שהננו דעתנו)לפי
 יום(. באותו כולן את שנה רבינו משה כי התורה, מצוותלכל

 הקהל במעמד התורה קריאת במצות להתבונן אנו צריכיםעדיין
 משה "ויכתוב שנאמר שמה הרמב"ן מפרש שם גם השביעית. השנהשבסוף
 רבותינו שאמרו פי על אף כולה, התורה כל אל מתייחס ט( )לא,וגוש

 התורה לכתיבת בנוגע כי דברים. ספר קריאת אלא אינה הקהלשמצות
 את וגו' ככלות "ויהי כד(: )לא, להדיא נאמר ע"ה רבינו משה ידיעל

 התורה לכל שהכוונה שמוכיח ט", מ 1 ת ד ע ספר על הזאת התורהדברי
 שקראו כלל במשנתנו נאמר לא כי נמצא, בדבר נדקדק אם אולםכולה.
 : דהיינו ממנו, ידועים חלקים רק אלא דברים, ספר כל את הקהלבמעמד
 אם והיה כן אחרי , ט( ו, )עד בכלל ועד שמע עד הדברים אלהמתחילת
 לעשר תכלה כי , כב-כס( )יד, תעשר עשר כן אחרי י יג--נא( )יא,שמוע
 כח( )פרק והקללות הברכות ולבסוף י יד-כ( )יז, המלך פרשת י יב-סו()כן,
 ממשנה להוכיח הרוצה אחר[. בענין גורס הרמב"ם רש"יו גירסת היאןכך
 מוסיף הוא הרי דברים, לספר אלא מתייחס אינו הזאת" "התורה הביטוי כיזו

 הפרשיות רק כי לומר נצטרך דבריו לפי כי גורע, המוסיף וכל מדאי,יותר
  הוכחה מכאן אין דבר של לאמיתו אולם הזאת". "התורה נקראותהנ"ל

 שהקהל כיון כולה, התורה כל את לקרוא לצוות התורה כוונת אין ודאיכלל.



שמא יזדברים

 ילמדו "למען דהיינו הנרצה, לתכלית יבואו ולא מדאי יותר בדבריתייגעו
 לקרוא אלא הזאת", התורה את "תקרא הכתוב כוונת אין ודאי וגו'".ויראו

 המתאימות. הפרשיות של בחירתן את לחכמים הכתוב ומסר התורה. מןפרשיות
 במשנתנו, השנויות הנ"ל הפרשיות את לקרוא תקנו לברכה זכרונםחכמינו

 ואת  למטרה בחרו חז"ל  המצוות. ולקיום ה' ליראת  העם את מעוררות  שהןמפני
 נמצאות זה בספר שדווקא מפני ספרים(,  משאר  )ולא דברים מספרפרשיות
 העם את להזהיר צורך היה אילו זאת. לקריאה ביותר המתאימות"פרשיות
 על או קדושים, או משפטים בפרשת למשל, שנאמרו, המצוות עלביותר
 דברי הם וכך ההן. הפרשיות את לקרוא קובעים היו ודאי המועדות,מצוות
 ישראל כל להקהיל עשה "מצות : א הלכה ג, פרק הגיגה הלכותהרמב"ם
 מן באזניהם לקרות לרגל בעלותם שמיטה מוצאי בכל וטף ונשיםאנשים
 האמת בדת ידיהם ומחזקות במצוות אותם מזרזות שהן פרשיותהתורה
 לקרוא שיש במקרא רמז שום אין כי אומרת, זאת וכויו. מקץובנאמר
 פרשיות הסוכות בחג קראו נחמיה בימי כי מצאנו דברים. ספר אתדווקא
 שבתורה. המצוה מעין זאת עשו כי ונראה ויקרא'מספר

 אלא פירושה אין "התורה" כי האומרות ההוכחות את שסילקנוכיון
 לבל כמתכוון זה ביטוי לפרש אותנו מחייב הבא הנימוק הרי דברים,ספר

 באותו כולה התורה כל את שנה רבינו שמשה יתבאר במבוא כולה."תורה
 צריכות היו שלא המצוות שאותן אלא דברים, ספר את אמר בו אשרהיום

 בהרבה כי הרואות עינינו והנה דברים. בספר נכתבו לא בכתב'להישנות
 אומץ שהכתוב כיון כן, ואם הראשונים, לספרים דברים ספר מתייחסמקומות
 לשמור וילמד בה שיקרא כדי התורה, כל את לו לכתוב נצטווה.שהמלך

 Pa שהרי בלבד, דברים לספר רק הכוונה שתהא אפשר אי הרי כולה,)את
 זאת דברים. בספר נכתב לא נתבאר שכבר שמה כיון התורה, כל עדייןזאת

 נצטרך זה ולפי כולה. התורה כל את לו לכתוב חייב המלך כי איפוא,;שומרת
 הכהנים "לפני הנמצא הספר דהיינו ממנה מעתיק שהוא הספל שגםלומר,

 מע81 ידי על הנכתב הוא זה ספר ההרי כולה.  התורה כל את כוללוהלוים",

 יותץ עוד מתבארת זו )דעה ט לא, בפרק שנאמר כמו השלום, עליורבינו
במבוא(.
 שספק שמצוה ב, כא, בסנהדרין רבותינו פירשו . 1 מ ע ה ת י ה1
 - "התורה"(. אל מתייחס נקבה, לשון )"והיתה", תמיד אצלו יהיההתורה



 יזדבריםשמב
י

 השוה המלך, אצל אלקיו" "ה' לביטוי בנוגע ו. י ק ל א ה' ת א ה א ר יל

 המכילתא לפי ת. א ז ה ה ר ו ת ה י ר ב ד ל כ ת א - כב. ד, לויקראפירושי
 ואת התורה; מצוות לכל הכוונה והלאה(, 105 עמוד תנאים)מדרש

 למלך. המיוחדות המצוות הן , ה ל א ה ם י ק ו חה

 לאזהרות אף מתייחס זה שמשפט לפרש אפשר ו. ב ב ל ם 1 ר י ת ל בל

 תנאים )מדרש המכילתא לפירוש כו-כז(. )הפסוקים הקודמיםשבפסוקים
 בקיום אף כלומר הסמוך, הקודם הפסוק אל מתייחס הוא 106(,עמוד

 את מזהיר שהכתוב גם, לפרש אפשר אחיו. על המלך לבב ירום לאהמצוות

 ההמון בשביל אלא נאמרו שלא המצוות מן שיש דעתו על יעלה שלאהמלך
 שלא להזהר צריך המלך גם אלא ח"ו, עליהם לעבור רשאי המלךואילו
 זה שביטוי רש"י, השוה המצוה. מן - ושמאל. ימין המצוה מןיסור
 יורשו, בנו מסתמא ובניו. הוא - נביא. של קלה מצוה אףכולל
 רש"י.השוה

דע1רנ
 ורוח יהדות לימודיאתר

www.daat.ac.il


