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מבוא למצוות ההנהגה – בין ארץ ישראל למדבר
הנביאהמלך,מצוותאתבהנהגה.העוסקתדבריםבחומשהמצוותבחטיבתנעייןזוביחידה

מןהמעברהיאדבריםחומשאתהמייחדותהנקודותשאחתההבנהלאורנבחןוהשופטים
במדבר,ישראלעםזכהלההמיוחדתהמנהיגותאתנאפייןישראל.בארץלחייםהמדבר

בארץ ישראל.ונבחן את השווה והשונה בייעודם של המנהיגים העתידיים

ההנהגה במדבר - משה איש האלוקים

שלמנהיגםמשה,המדבר.שנותבארבעיםעמועלהקב"השלהנסיתההשגחהעללמדנו
ֵּבַר�ֲאֶׁשרַהְּבָרָכה"וְזֹאתנסית:מנהיגותאותהשלכנציגהדבריםבחומשמתוארישראל,

:המדרשמֶׁשה ִאיׁש-ָהֱא�ִקים..." (לג א). אומר על כך

לפני המלאכים, שכולן אש."א"ר תנחומא: [...] ד"א בשעה שעלה לרקיע איש, ומהו 'איש'

וייראו מגשת אליו.ובשעה שירד מן הרקיע 'א-להים'. מנין? שכתוב: (שמות לד)

ולאאוכללאהואאףושותיןאוכליןהמלאכיםשאיןכשם'א-להים',-לרקיעשעלהבשעהד"א
שותה,

מנין? שנאמר (שם שמות לד) 'ויהי שם עם ה' וגו',

(דבריםה'א-להים'.ולמעלהמחציו'איש'ולמטהמחציואביןא"רהא-להם'.'אישמהוד"א
רבה פרשה יא).

הייחודיות של מציאותו.המדרש מבטא את הפער שבין משה רבנו לבין כל בן אנוש ואת

מדיני-צבאימנהיגרוחני,מנהיגהיותוהואמשההנהגתאתהמייחדיםהמאפייניםאחד
ומנהיג משפטי גם יחד.

לדוגמה:
כריתת ברית.משה כמנהיג רוחני: מקבל את התורה,  מכנס את ישראל למעמד
לעבור בארצם.משה כמנהיג מדיני-צבאי:  לוחם בעמלק, פונה אל עמון בבקשה

משה כמנהיג משפטי: שופט את העם, מלמד הלכה.

של ההנהגה העתידית:בחומש דברים מסיים משה את תפקידו ומלמד את העם מהי דמותה
- שופטים וסנהדריןההנהגה המשפטית

- מלוכהההנהגה המדינית
- כהונה ונבואהההנהגה הרוחנית
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פיצול תפקידי ההנהגה

לארץהכניסהעםהעם.לביןה'ביןהמתווךמשהבידיההנהגהמתפקידירביםרוכזובמדבר
מצטווה עם ישראל על "הפרדת רשויות".

":המצוות של ספר דבריםמערכת"הרב תמיר גרנותהקטע הבא לקוח מתוך מאמרו של

התנהלותואתמתאריםהםוציבור.מדינהלהלכותאדישיםאינםובמדברשמותספרי"[...]
שבראשושלטוןזהוראשוןממבטשלטון.שלמודלומצייריםבמדברישראלעםשל

גםהרוחניוהמנהיגהמדיניהמנהיגהשופט,הנביא,הואמשה…..רבנו.משה-נביא-מלך
שלטוןמתארתהתורהומעצמו.מכוחושולטאינורבנומשהדבר,שלשלאמיתואלאיחד.

שכלהיאכזהשלטוןשלמשמעותוהפועל.אלאותוהמוציאהוארבנושמשה,מוחלטא-לוקי
לאחראף,חרוןבשעתכזכור,הקב"ה.שלישירל'טיפול'זוכההעםשלשליליתהתנהגות

לכאורה,ג).לג,(שמותבדרך"אכלך"פןהעםבקרביעלהלאשהואה'הציעהעגל,חטא
בקרבשוכןה'שאםמסתבר,לא?אובקרבועולהה'אםהעםשלעונשולענייןההבדלמהו

שלריבונוגםאלאכללי,באופןעולםשלריבונורקאיננוהקב"המנהיגו.גםהואאזיהעם,
שעםכיווןה'.שלוהענישההמשפטהםוהענישההמשפטוממילאפרטי,באופןישראל
בתוךהעםיתקייםוכךהישיר,שלטונועל'לוותר'למשהה'מציעעורף,קשהעםהואישראל

מערכת דתית-מדינית רכה יותר, פחות ישירה.

שאלותלדוגמא,כמו,-קשותמשפטיותשסוגיותהעובדההיאלכךבולטת...דוגמא
הלאביותר,הגבוהההערכאהאלמופנות-בפסחוהטמאיםצלפחדבנותהמקלל,המקושש,

לכלמשמעותאיןתיווך,ללאישיר,באופןבעמושולטה'כאשרובעצמו.בכבודוהקב"ההיא
רקאינומשהנבואתשלייחודהמעניש.וה'שופטה'נלחם,ה'אחרת.שלטוניתרשות

הואשמשהכיווןבימיו.שנהגהשלטוניבמבנהגםאלאמשה,שלובמעמדוהתורהבקבלת
כשליחהעםאתלהנהיגמשהיכוללכןרעהו,אלאישכדברעמומדברוה'ה',שלביתונאמן

ה' ממש, ואין עוד צורך בשום מערכת מתווכת".

על פי הכתוב, מהי העוצמה המאפיינת את הנהגת משה?●

אחד?מה גרם לכך שתפקידי ההנהגה במדבר התרכזו בעיקר באדם●

מנהיג את העם אל תוךעל פי הבנתך את דברי הכותב, מדוע משה איש האלוקים לא●
הארץ?

לקראת לימוד מצוות ההנהגה בחומש דברים

פרשת(תחילתיחפרקאחת:בחטיבהבעיקרמרוכזותדבריםבספרההנהגהמצוות
שופטים) - פרק יח, כב.  בחטיבה זו מופיעים על פי סדר

חוקי השופטים (טז, יח - יז, יג)●

חוקי המלך (יז,יד - כ)●

חוקי הכהנים והלויים (יח, א - ח)●

https://etzion.org.il/he/tanakh/torah/sefer-devarim/parashat-ki-tetze/%D7%A4%D7%A8%D7%A9%D7%AA-%D7%9B%D7%99-%D7%AA%D7%A6%D7%90-%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%9C-%D7%A1%D7%A4%D7%A8-%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D
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וחוקי הנביא (יח,ט  - כב)●

מהמתוכהונבררבפרשנותנעייןהפסוקים,אתהיטבנלמדאלו.במוסדותנעסוקלהלן
למנהיגים,המוקנותהסמכויותמהןישראל,בארץלהנהגהמשהמהנהגתהמעברמשמעות

ובאילו מצבים התורה גם תוחמת את סמכותם.

אתמתארדבריםחומשהמדבר,להנהגתהתאימההאלוקים''אישמשהשלשהנהגתובעוד
רשויות ההנהגה הנדרשות למציאות של חיי עם ישראל בארצו.

מהם האתגרים הניצבים בפני המנהיגות העתידית?●

מהן הסכנות הצפויות לה?●
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מינוי שופטים, פרק טז יח-כ
למורה:

שתיאתהמלמדהמורהלהתעלם".תוכללא"ביחידתבהרחבהנלמדיםאלופסוקים
לפסוקיםהניתןהנוסףלהדגשלבישיםהמורהאלו.פסוקיםללמדהיכןיבחרהיחידות

ביחידת 'לא תוכל להתעלם'.

ראשית נקרא את הפסוקים ונשאל שאלות המבהירות אותם:

ִמְׁשַּפטָהָעםֶאתוְָׁשְפטּוִלְׁשָבֶטי�ְל�נֵֹתןֱא�ֶהי�ה'ֲאֶׁשרְׁשָעֶרי�ְּבָכלְל�ִּתֶּתןוְׁשְֹטִריםׁשְֹפִטים(יח)
ִּדְבֵריוִיַסֵּלףֲחָכִמיםֵעיֵנייְַעֵּורַהּׁשַֹחדִּכיׁשַֹחדִתַּקחוְ�אָּפִניםַתִּכיר�אִמְׁשָּפטַתֶּטה�א(יט)ֶצֶדק:

ָל�וְיַָרְׁשָּת ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ֱא�ֶהי� נֵֹתןַצִּדיִקם: (כ) ֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף ְלַמַען ִּתְחיֶה

מהי המצוה/מהן המצוות שבפסוקים? מי מצווה בקיומן?●

מדוע הן מופיעות בחומש דברים, ערב הכניסה לארץ?●

מה תפקידם של השופטים, ומה תפקידם של השוטרים?●

מהי משמעות כל אחד מן הציווים שבפסוק יט?●

האם פסוק כ חוזר על הנאמר בפסוק י?●

עיון בפרשנים

רש"י [יח]:

שופטים ושוטרים - שופטים, דיינים הפוסקים את הדין.

אתעליושיקבלעדוברצועהבמקלוכופתיןשמכיןמצוותם.אחרהעםאתהרודיןושוטרים,
דין השופט:

צדק:ושפטו את העם וגו' - מנה דיינין מומחים וצדיקים לשפוט

רש"י [יט]:

לא תטה משפט - כמשמעו:

עומדאחדלזה,וקשהלזהרךיהאשלאלדייןאזהרההטענות.בשעתאף-פניםתכירולא
טענותיו:ואחד יושב. לפי שכשרואה שהדיין מכבד את חברו מסתתמין

ולא תקח שחד - אפילו לשפוט צדק:

אצלו להפוך בזכותו:כי השחד יעור - משקבל שחד ממנו אי אפשר שלא יטה את לבו

דברי צדיקים - דברים המצודקים, משפטי אמת:

רש"י [כ]:



6

צדק צדק תרדוף - הלך אחר בית דין יפה:

במקומואיןאםבצדק.השופטיםמומחיםדייניםבושישדיןלביתילךהדיןשבעלהכוונה
בו בית דין כזה.בית דין כזה יטריח עצמו וילך בעל הדין למקום אחר שיש

עלולהושיבןישראלאתלהחיותהכשריםהדייניןמנויהואכדאי-וירשתתחייהלמען
אדמתן:

אבן עזרא [יח]:

"ושפטו את העם משפט צדק - שב אל השופטים"

ראב"ע [יט]:

לא תטה משפט - עם כל אחד מהשופטים ידבר.

ראב"ע [כ]:

צדק צדק - עם בעלי הריב ידבר

היותך,ימיכלפעם,אחרפעם]2[אויפסיד,אובושירויחצדקלדבר]1[פעמים,שניוטעם
טעמים).שלושהמביאשראב"עלב(נשיםלחיזוק.]3[או

התייחסותתוךהבאההטבלהאתנשליםלעיל,המופיעיםוהפרשניםיח-כ,פסוקיםפיעל
למי מפנה התורה את הציווי?לשאלה:

הערהראב"ערש"יהפסוק

וְׁשְֹטִריםׁשְֹפִטים
ִּתֶּתן ְל�

ָהָעםֶאתוְָׁשְפטּו
ִמְׁשַּפט ֶצֶדק

מיליםמפרשראב"עמדועלבלשיםכדאי�א ַתֶּטה ִמְׁשָּפט
עונהשהואהדקדוקיולקושיאלהברורות

עליו.

שמתייחסהקשייםלשנילבלשיםישֶצֶדק ֶצֶדק ִּתְרּדֹף
ראב"ע אליהם

שלושהביןפעולהמשיתוףמתהווהאלהבפסוקיםהצדקכינדגישבתשובותעיוןלאחר
"שותפים" (הממנים, השופטים והנידונים).

נשאל: מהי המשמעות של שילוב שלושת גורמים אלה?
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בית הדין הגדול וזקן ממרא (פרק יז, ח-יג)
נשוב אל התהליך השיפוטי שנהג בתקופת המדבר:

עֶֹׂשהַאָּתהֲאֶׁשרַהֶּזהַהָּדָברָמהוַּיֹאֶמרָלָעםעֶֹׂשההּואָּכל-ֲאֶׁשרֵאתמֶׁשהחֵֹתןוַַּיְראיד-י"חשמות
יָבֹאִּכיְלחְֹתנֹומֶׁשהוַּיֹאֶמרטוָעֶרב:ַעדּבֶֹקרִמןָעֶלי�ִנָּצבָהָעםוְָכלְלַבֶּד�יֹוֵׁשבַאָּתהַמּדּוַעָלָעם
ֶאתוְהֹוַדְעִּתיֵרֵעהּוּוֵביןִאיׁשֵּביןוְָׁשַפְטִּתיֵאַליָּבאָּדָברָלֶהםיְִהיֶהִּכיטזֱא�ִהים:ִלְדרׁשָהָעםֵאַלי
ִּתּבֹלָנבֹליחעֶֹׂשה:ַאָּתהֲאֶׁשרַהָּדָברטֹוב�אֵאָליומֶׁשהחֵֹתןוַּיֹאֶמריזּתֹורָֹתיו:וְֶאתָהֱא�ִהיםֻחֵּקי
ְּבקִֹליְׁשַמעַעָּתהיטְלַבֶּד�:ֲעׂשהּותּוַכל�אַהָּדָברִמְּמ�ָכֵבדִּכיִעָּמ�ֲאֶׁשרַהֶּזהָהָעםַּגםַאָּתהַּגם

כָהֱא�ִהים:ֶאלַהְּדָבִריםֶאתַאָּתהוְֵהֵבאָתָהֱא�ִהיםמּולָלָעםַאָּתהֱהיֵהִעָּמ�ֱא�ִהיםוִיִהיִאיָעְצ�
ֲאֶׁשרַהַּמֲעֶׂשהוְֶאתָבּהיְֵלכּוַהֶּדֶר�ֶאתָלֶהםוְהֹוַדְעָּתַהּתֹורֹתוְֶאתַהֻחִּקיםֶאתֶאְתֶהםוְִהְזַהְרָּתה

ָׂשֵריֲעֵלֶהםוְַׂשְמָּתָבַצעׂשְנֵאיֱאֶמתַאְנֵׁשיֱא�ִהיםיְִרֵאיַחיִלַאְנֵׁשיָהָעםִמָּכלֶתֱחֶזהוְַאָּתהכאיֲַעׂשּון:
ַהָּגדֹלַהָּדָברָּכלוְָהיָהֵעתְּבָכלָהָעםֶאתוְָׁשְפטּוכבֲעָׂשרֹת:וְָׂשֵריֲחִמִּׁשיםָׂשֵריֵמאֹותָׂשֵריֲאָלִפים
ַּתֲעֶׂשהַהֶּזהַהָּדָברֶאתִאםכגִאָּת�:וְָנְׂשאּוֵמָעֶלי�וְָהֵקלֵהםיְִׁשְּפטּוַהָּקטֹןַהָּדָברוְָכלֵאֶלי�יִָביאּו
וַַּיַעׂשחְֹתנֹוְלקֹולמֶׁשהוִַּיְׁשַמעכדְבָׁשלֹום:יָבֹאְמקֹמֹוַעלַהֶּזהָהָעםָּכלוְַגםֲעמֹדוְיָָכְלָּתֱא�ִהיםוְִצְּו�

ָׂשֵריֲאָלִפיםָׂשֵריָהָעםַעלָראִׁשיםאָֹתםוִַּיֵּתןיְִׂשָרֵאלִמָּכלַחיִלַאְנֵׁשימֶׁשהוִַּיְבַחרכהָאָמר:ֲאֶׁשרּכֹל
וְָכלמֶׁשהֶאליְִביאּוןַהָּקֶׁשהַהָּדָברֶאתֵעתְּבָכלָהָעםֶאתוְָׁשְפטּוכוֲעָׂשרֹת:וְָׂשֵריֲחִמִּׁשיםָׂשֵריֵמאֹות

ַהָּדָבר ַהָּקטֹן יְִׁשּפּוטּו ֵהם:

למשה.הפסוקים מתארים תהליך היררכי, בו הדברים הקשים מובאים
בההדרךרבנו.ממשההלכהנתעלמהבהםמצביםעללומדיםאנובתורהמקומותבמספר

לומד משה את ההלכה היא בנבואה.
מספר דוגמאות לכך:

המקלל (ויקרא כד, י-כג):

וְִאיׁשַהִּיְׂשְרֵאִליתֶּבןַּבַּמֲחֶנהוִַּיָּנצּויְִׂשָרֵאלְּבֵניְּבתֹו�ִמְצִריִאיׁשֶּבןוְהּואיְִׂשְרֵאִליתִאָּׁשהֶּבןוֵַּיֵצאי
ַּבתְׁש�ִמיתִאּמֹווְֵׁשםמֶֹׁשהֶאלאֹתֹווַָּיִביאּווַיְַקֵּללַהֵּׁשםֶאתַהִּיְׂשְרֵאִליתָהִאָּׁשהֶּבןוִַּיּקֹביאַהִּיְׂשְרֵאִלי.

ִלְפרֹׁש ָלֶהם ַעל ִּפי ה' וגו' "ִּדְבִרי ְלַמֵּטה ָדן. יב וַַּיִּניֻחהּו ַּבִּמְׁשָמר

פסח שני (במדבר ט, ה-יד):

ה'ִצָּוהֲאֶׁשרְּככֹלִסיָניְּבִמְדַּברָהַעְרַּביִםֵּביןַלחֶֹדׁשיֹוםָעָׂשרְּבַאְרָּבָעהָּבִראׁשֹוןַהֶּפַסחֶאתוַַּיֲעׂשּוה
ַהֶּפַסחַלֲעׂשֹתיְָכלּווְ�אָאָדםְלֶנֶפׁשְטֵמִאיםָהיּוֲאֶׁשרֲאָנִׁשיםוַיְִהיויְִׂשָרֵאל.ְּבֵניָעׂשּוֵּכןמֶֹׁשהֶאת

ֲאַנְחנּוֵאָליוָהֵהָּמהָהֲאָנִׁשיםוַּיֹאְמרּוזַההּוא.ַּבּיֹוםַאֲהרֹןוְִלְפֵנימֶֹׁשהִלְפֵניוִַּיְקְרבּוַההּואַּבּיֹום
וַּיֹאֶמרחיְִׂשָרֵאל.ְּבֵניְּבתֹו�ְּבמֲֹעדֹוה'ֶאת-ָקְרַּבןַהְקִריבְלִבְלִּתיִנָּגַרעָלָּמהָאָדםְלֶנֶפׁשְטֵמִאים

ָלֶכםֲאֵלֶהם מֶֹׁשה ִעְמדּו וְֶאְׁשְמָעה ַמה יְַצֶּוה ה'

בנות צלפחד (במדבר כז, א-יא):

וְֵאֶּלהיֹוֵסףֶבןְמַנֶּׁשהְלִמְׁשְּפחֹתֶּבן-ְמַנֶּׁשהֶּבן-ָמִכירִּגְלָעדֶּבןֵחֶפרֶּבןְצָלְפָחדְּבנֹותוִַּתְקַרְבָנהא
וְִלְפֵניַהּכֵֹהןֶאְלָעָזרוְִלְפֵנימֶֹׁשהִלְפֵניוַַּתֲעמְֹדָנהבוְִתְרָצה.ּוִמְלָּכהוְָחְגָלהנָֹעהַמְחָלהְּבנָֹתיוְׁשמֹות

ָהֵעָדהְּבתֹו�ָהיָה�אוְהּואַּבִּמְדָּברֵמתָאִבינּוגֵלאמֹר.מֹוֵעדאֶֹהלֶּפַתחָהֵעָדהוְָכלַהְּנִׂשיִאם
ִמּתֹו�ָאִבינּוֵׁשםיִָּגַרעָלָּמהדלֹו.ָהיּו�אּוָבִניםֵמתְבֶחְטאֹוִּכיקַֹרחַּבֲעַדתה'ַעלַהּנֹוָעִדים

ִלְפֵני ה'ְּבתֹו� ֲאֵחי ָאִבינּו.  ה וַַּיְקֵרב מֶֹׁשה ֶאת-ִמְׁשָּפָטןִמְׁשַּפְחּתֹו ִּכי ֵאין לֹו ֵּבן ְּתָנה ָּלנּו ֲאֻחָּזה
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חתימת נבואת משה היא גם חתימה של היכולת לפנות אל הקב"ה באופן ישיר בענייני משפט
להביא את הדבר הקשה אללא מבוררים. בפסוקים שבחומש דברים, פרק יז, מצווה התורה

- לא בכוח הנבואה, אלא "ַעל-ִּפיהשופטים, שיהיו "במקום אשר יבחר ה'", והם אשר יפסקו
ְל�":ַהּתֹוָרה ֲאֶׁשר יֹורּו� וְַעל-ַהִּמְׁשָּפט ֲאֶׁשר-יֹאְמרּו

וְַקְמָּתִּבְׁשָעֶרי�ִריבֹתִּדְבֵריָלֶנַגעֶנַגעּוֵביןְלִדיןִּדיןֵּביןְלָדםָּדםֵּביןַלִּמְׁשָּפטָדָברִמְּמ�יִָּפֵלאִּכיח
יְִהיֶהֲאֶׁשרַהּׁשֵֹפטוְֶאלַהְלוִִּיםַהּכֲֹהִניםֶאלּוָבאָתטּבֹו.ֱא�ֶהי�ה'יְִבַחרֲאֶׁשרֶאל-ַהָּמקֹוםוְָעִליָת
ַהָּמקֹוםִמןְל�יִַּגידּוֲאֶׁשרַהָּדָברִּפיַעלוְָעִׂשיָתיַהִּמְׁשָּפט.ְּדַברֵאתְל�וְִהִּגידּווְָדַרְׁשָּתָהֵהםַּבָּיִמים
ַהִּמְׁשָּפטוְַעליֹורּו�ֲאֶׁשרַהּתֹוָרהִּפיַעליאיֹורּו�.ֲאֶׁשרְּככֹלַלֲעׂשֹותוְָׁשַמְרָּתה'יְִבַחרֲאֶׁשרַההּוא

ֲאֶׁשר יִַּגידּו ְל� יִָמין ּוְׂשמֹאל.ֲאֶׁשר יֹאְמרּו ְל� ַּתֲעֶׂשה  �א ָתסּור ִמן ַהָּדָבר

הציוויעליונה.שיפוטיתערכאה-יותרמאוחרובשלבשיפוטית,סמכותמשההיווהבמדבר
ליחידהפסיקהסמכויותכוללהתורה,הפקדתמשמעותולשופטיםולהישמעשופטיםלמנות

יותר,הגבוההברמהחכמיםיקומודורבכלשלאלכךמודעות(תוךאנושיותבידייםולציבור,
ועדיין - מצווה להישמע להם).

בבלי ראש השנה כה ב:

(דברים יז)"ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים ההם

שופטאצלאלאלילךלךאיןהאבימיוהיהשלאהדייןאצלהולךשאדםדעתךעלתעלהוכי
היו טובים מאלה:שבימיו, ואומר (קוהלת ז) אל תאמר מה היה שהימים הראשונים

וכיהחכמים,לידיהא-להיממקורהנמסרהבאמתהתורהכיחדשהלהבנהכאןנידרשהעם
הפסוקיםהדורות.לאורךהתורהשלקיומהאתשתאפשרהיאהיאלדבריהםהישמעות

הדיןביתשלוהכוללתהמוחלטתהסמכותאתומעצימיםמרחיביםשהםבכךזאתמראים
הגדול.

ע"ב)נטמציעא(בבאעכנאישלבתנורוהדיוןאתלתלמידיםלהזכיראפשרהעמקה:
וההכרעה: 'לא בשמים היא'.
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בית הדין הגדול - עיון בפסוקים

וְַקְמָּתִּבְׁשָעֶרי�ִריבֹתִּדְבֵריָלֶנַגעֶנַגעּוֵביןְלִדיןִּדיןֵּביןְלָדםָּדםֵּביןַלִּמְׁשָּפטָדָברִמְּמ�יִָּפֵלאִּכיח
יְִהיֶהֲאֶׁשרַהּׁשֵֹפטוְֶאלַהְלוִִּיםַהּכֲֹהִניםֶאלּוָבאָתטּבֹו:ֱא�ֶהי�ה'יְִבַחרֲאֶׁשרַהָּמקֹוםֶאלוְָעִליָת
ַהָּמקֹוםִמןְל�יִַּגידּוֲאֶׁשרַהָּדָברִּפיַעלוְָעִׂשיָתיַהִּמְׁשָּפט:ְּדַברֵאתְל�וְִהִּגידּווְָדַרְׁשָּתָהֵהםַּבָּיִמים
ַהִּמְׁשָּפטוְַעליֹורּו�ֲאֶׁשרַהּתֹוָרהִּפיַעליאיֹורּו�:ֲאֶׁשרְּככֹלַלֲעׂשֹותוְָׁשַמְרָּתה'יְִבַחרֲאֶׁשרַההּוא
ְבָזדֹוןיֲַעֶׂשהֲאֶׁשרוְָהִאיׁשיבּוְׂשמֹאל:יִָמיןְל�יִַּגידּוֲאֶׁשרַהָּדָברִמןָתסּור�אַּתֲעֶׂשהְל�יֹאְמרּוֲאֶׁשר

ָהָרעּוִבַעְרָּתַההּואָהִאיׁשּוֵמתַהּׁשֵֹפטֶאלאֹוֱא�ֶהי�ה'ֶאתָׁשםְלָׁשֶרתָהעֵֹמדַהּכֵֹהןֶאלְׁשמַֹעְלִבְלִּתי
וְ�א יְִזידּון עֹוד:ִמִּיְׂשָרֵאל: יג וְָכל-ָהָעם יְִׁשְמעּו וְיִָראּו

מטרתבהמשך.תשובותנציעהשאלותלכל(לאלמשל:שאלות,ונשאלהפסוקיםאתנקרא
שאילת השאלות היא לקרוא את הפסוקים באופן מדוקדק).

(טז,שופטיםמינויבמצוותהעוסקיםהפסוקיםלביןאלופסוקיםביןהיחסמה●
יח-כ)?

שלחשיבותהמה(ח):בו"אלוקיךה'יבחראשרהמקוםאלועלית"...וקמת●
הריכוזיות אחרי הכניסה לארץ?

באילו מצבים פונה אדם לבית הדין הגדול? באילו תחומים?●

מי הם המשיבים בבית הדין?●

מאליהן לכאורה?מה מוסיפות המילים "אשר יהיה בימים ההם" (ט), המובנות●

מיהו "האיש אשר יעשה בזדון", ומהי חומרת חטאו?●

חשיבותהמההדין.ביתשלסמכותוהגדרתעלדווקאבהרחבהכותבתהתורה●
של סמכות זו?

פרשנות

והקמת בתי דין אזוריים.סוגיה זו תלמד תוך התייחסות גם לפרק טז - מינוי שופטים
הנמצאהגדולהדיןביתלביןושבטשבטכלשלהמשפטבתיביןההבדליםאתנלמד

בירושלים, תוך דגש על מיצוב הסמכות של בית דין זה.
נושאים שבהם דן בית הדין:

רש"י [ח]:

ממך:כי יפלא - כל הפלאה לשון הבדלה ופרישה, שהדבר נבדל ומכוסה

בין דם לדם - בין דם טמא לדם טהור:

בין דין לדין - בין דין זכאי לדין חייב:

בין נגע לנגע - בין נגע טמא לנגע טהור:

מטהר זה מחייב וזה מזכה:דברי ריבות - שיהו חכמי העיר חולקים בדבר, זה מטמא וזה
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סמכות השופט:

רש"י [ט]:

לשמועצריךאתהלפניושהיושופטיםכשאראינוואפילו-ההםבימיםיהיהאשרהשופטואל
לו. אין לך אלא שופט שבימיך:

מה לומד רש"י מן הייתור "אשר יהיה בימים ההם"?●

בדיןשמכריעלמיהמתייחסבימנו,שופטמהמונחבשונהכילתלמידיםלהבהיריש:למורה
על פי ההלכה.אזרחי, השימוש בלשון שופט בפסוקים אלו מתייחס למי שפוסק

המחויבות לקבלת פסיקת בית הדין הגדול:

רש"י [יא]:

לךשאומרשכןוכלימין,שהואשמאלועלשמאלשהואימיןעללךאומראפילו-ושמאלימין
על ימין ימין ועל שמאל שמאל:

העמקה
הדיוןאתלהעמיקלמורהמומלץחכמים.סמכותשלבעקרוןחשוביסודהםאלורש"ידברי

בנושא זה.
סמכות חכמים - לקט מקורות.

זקן ממרא:

רבנו בחיי [יב]:

ועשההגדולב"דעםלחלוקשירצהישראלמחכמיחכםוהוא-בזדוןיעשהאשר"והאיש
זקןהנקראהואחטאת,ושגגתוכרתשזדונובדברהגדולהב"דכדעתשלאלעצמוהוראה

ממרא והוא חייב מיתה.

ומת האיש ההוא - ימיתוהו בית דין".

מתי אדם נחשב זקן ממרא?●

באלו הלכות הוא חלק על בית הדין הגדול?●

מדוע מעשהו חמור כל כך?●

עונשו:

רש"י [יג]:

ברגל:וכל העם ישמעו - מכאן שממתינין לו עד הרגל וממיתין אותו

מדובר בעונש שיש בו הרתעה (בדומה לבן סורר ומורה).

חשיבות המצווה

http://www.daat.ac.il/daat/tanach/tora/samhut-2.htm
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רמב"ם, הלכות ממרים פרק א הלכה א:

ומשפטחוקומהםההוראהעמודיוהםפהשבעלתורהעיקרהםשבירושליםהגדולדין"בית
וכלעשה.מצותזויורוך"אשרהתורהפי"עלשנאמרתורההבטיחהועליהןישראללכליוצא

ולהשען עליהן.המאמין במשה רבנו ובתורתו חייב לסמוך מעשה הדת עליהן

רמב"ן (יא)

והצורך במצוה הזאת גדול מאד,

בכל הדברים הנולדים,כי התורה נתנה לנו בכתב, וידוע הוא שלא ישתוו הדעות

.תעשה התורה כמה תורותוהנה ירבו המחלוקות ו

מהבכליבחראשרבמקוםהשםלפניהעומדהגדולדיןלביתשנשמעהדין,הכתובלנווחתך
כןשיאמרואוהגבורה,מפיומשהעדמפיעדפירושושקבלוביןהתורה,בפירושלנושיאמרו

לפי משמעות המקרא או כוונתה,

כי על הדעת שלהם הוא נותן (ס"א לנו) להם התורה,

ימיןעלאומריםשהםלחשובלךשיששכןוכלבשמאל,הימיןכמחליףבעיניךיהיהאפילו
שהוא ימין,

ומןהטעותמןנשמרולעולםחסידיו,אתיעזובולאמקדשומשרתיעלהשםרוחכי
המכשול…

כמההתורהש"תעשהמכךלהיגרםהעלולהנזקאתהמבהירהחינוךבספרלהסתייעניתן
תורות".

ספר החינוך, מצוה תצ"ו
אבלעליהם,לחלוקלנוראויאיןהדברים,מןאחדבדברטועיםהםיהיושאפילוכלומר,
תמיד,הטובדעתםתחתמסוריםהכלויהיואחדטעותלסבולוטובכטעותם,ש(נעשה(עדיף

האומהוהפסדהעםלבוחלוקהדתחורבןיהיהשבזהדעתו,כפיואחדאחדכלשיעשהולא
לגמרי".

הערה למורה: לימוד הרמב"ן הוא חובה עבור כל התלמידים.
העמקה
שלמעמדןמהוהלכתיות.בשאלותהמכריעהעליוןהשופטהואשהאלוקיםנוכחנובמדבר

"בידייםלכאורהניתנתהדיןקביעתהאםהגדול?הדיןביתידיעלהניתנותההכרעות
אנושיות" ואיבדה מתוקפה האלוקי?

בעניין זה נזכיר את רמב"ן על שמות פרק כא פסוק ו:
כיר"אואמר(מכילתא).לושמכרוהובמוכריושימלךצריךלב"ד,-האלהיםאלאדניווהגישו
הכתוביאמרולדעתיבארץ.האלהיםמשפטימקיימישהםבעבור'אלהים'השופטיםנקראו

בדברעמהםיהיההאלהיםכילרמוזח),כב,(להלןשניהם'דבריבאהאלהים'עד...
הכתובאמרוכןאלהים'...ירשיעון'אשר(שם)שאמרוזהוירשיעוהואיצדיקהואהמשפט,

אלהיםעדתבקרבכלומרא),פב,(תהליםישפוט'אלהיםבקרבאלבעדתנצב'אלהים
הקב"המניחכביכולבאמת,ודןיושבשהדייןבשעהאלא...השופטהואהאלהיםכיישפוט,
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והיהשופטים'להםה'הקים'כייח)ב,(שופטיםשנאמרבצדו,שכינתוומשרההשמיםשמי
ה' עם השופט:

בית הדין?על פי דברי הרמב"ן שקראנו, מניין נובע תוקף סמכותו של
קראו את המקור הבא  והשיבו על אותה שאלה:

מתיר?וזהאוסרוזהחייםאלהיםדבריואלואלושיהואפשרהאיךז"ל:צרפתרבני"שאלו
ומ"טלאיסורפניםמ"טודברדברכלעללוהראוהתורהלקבללמרוםמשהכשעלהכיותרצו
ויהיהודורדורשבכלישראללחכמימסורזהשיהאואמרזהעללהקב"הושאללהיתרפנים

הכרעה כמותם". (חידושי הריטב"א, עירובין יג ע"ב)
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מלך (פרק יז, יד-כ)
בתורהמוגדרמשה-משהשלהמובהקיםתפקידיוהמשךהםוהנביאהשופטתפקידי

חדש לגמרי.כשופט וכנביא. בהשוואה לאלו, תפקיד המלך הוא תפקיד מנהיגותי

הגדולהניגודלהיותיכולהואהזהובמובןהאדם,שלטוןשלטון,שלתפקידהואהמלךתפקיד
ז)ח,(שמו"אשמואלאלה'מדברילומדיםאנוכךישראל.עםעלהקב"השללשלטונוביותר

ָמָאסּו ִּכי אִֹתי ָמֲאסּו ִמְּמ�� ֲעֵליֶהם"."וַּיֹאֶמר ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל [...] ִּכי �א אְֹת�
יציגפןהמלך,שלהתנשאותואתשימנעוההגבלותסביבכולהסובבתהמלךפרשייתלכן

אצל המלכים בתנ"ך ומחוצה לו.עצמו כאלטרנטיבה לשלטונו של ה' כפי שאנו מוצאים רבות
מהשלטוןהמעברשלמובהקתבירורנקודתהואדבריםבספרהמלךפרשתהזה,במובן

הנסי לשלטון ה"טבעי".

ְּכָכלֶמֶל�ָעַליָאִׂשיָמהוְָאַמְרָּתָּבּהוְיַָׁשְבָּתהוִיִרְׁשָּתּהָל�נֵֹתןֱא�ֶהי�ה'ֲאֶׁשרָהָאֶרץֶאלָתבֹאִּכייד
ָעֶלי�ָּתִׂשיםַאֶחי�ִמֶּקֶרבּבֹוֱא�ֶהי�ה'יְִבַחרֲאֶׁשרֶמֶל�ָעֶלי�ָּתִׂשיםׂשֹוםטוְסִביבָֹתי:ֲאֶׁשרַהּגֹויִם

ֶאתיִָׁשיבוְ�אסּוִסיםּלֹויְַרֶּבה�אַרקטזהּוא:ָאִחי��אֲאֶׁשרָנְכִריִאיׁשָעֶלי�ָלֵתתתּוַכל�אֶמֶל�
ּלֹויְַרֶּבהוְ�איזעֹוד:ַהֶּזהַּבֶּדֶר�ָלׁשּובתִֹספּון�אָלֶכםָאַמרוה'סּוסַהְרּבֹותְלַמַעןִמְצַריְָמהָהָעם
ֶאתלֹווְָכַתבַמְמַלְכּתֹוִּכֵּסאַעלְכִׁשְבּתֹווְָהיָהיחְמאֹד:ּלֹויְַרֶּבה�אוְָזָהבוְֶכֶסףְלָבבֹויָסּורוְ�אָנִׁשים

ְלַמַעןַחָּייויְֵמיָּכלבֹווְָקָראִעּמֹווְָהיְָתהיטַהְלוִִּים:ַהּכֲֹהִניםִמִּלְפֵניֵסֶפרַעלַהּזֹאתַהּתֹוָרהִמְׁשֵנה
ְלִבְלִּתיכַלֲעׂשָתם:ָהֵאֶּלהוְֶאת-ַהֻחִּקיםַהּזֹאתַהּתֹוָרהָּכל-ִּדְבֵריֶאתִלְׁשמֹרֱא�ָהיוה'ֶאתְליְִרָאהיְִלַמד
ּוָבָניוהּואַמְמַלְכּתֹוַעליִָמיםיֲַאִרי�ְלַמַעןּוְׂשמֹאוליִָמיןַהִּמְצוָהִמןסּורּוְלִבְלִּתיֵמֶאָחיוְלָבבֹורּום

ְּבֶקֶרב יְִׂשָרֵאל:

נקרא את הפסוקים ונשאל שאלות, למשל:

מתמנההואשמאאומצווההואהמלךמינויהאםב"ואמרת"?תלויהמלךמינויהאם●
רק במידה והעם מבקש זאת?

מדוע מנוסח הציווי בלשון המשתמעת לשני פנים?●

רקעוסקתולמעשהסמכויותיו,ואתהמלךשלתפקידואתכללמתארתלאהתורה●
בדמותו הרצויה ובגבולות הסמכות -  מדוע?

מצוותמהן-המלךעלהמוטלותעשהומצוותתעשהלאמצוותכוללתהפרשה●
המלך, מה מגמתן?

פרשנים:

"ואמרת... שום תשים" - רשות או מצווה?

תלמוד בבלי מסכת סנהדרין כ ע"ב:

זרעוולהכריתמלך,להםלהעמידלארץ:בכניסתןישראלנצטוומצוותשלשאומר:יהודהרבי
של עמלק, ולבנות להם בית הבחירה.
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ידיעלמנוסחתהמלך[בקשתתרעומתןכנגדאלאזופרשהנאמרהלאאומר:נהוראירבי
ָעַלי ֶמֶל� [ְּכָכל ַהּגֹויִם ֲאֶׁשר ְסִביבָֹתי]".העם כתרעומת/כתלונה], שנאמר "וְָאַמְרָּת ָאִׂשיָמה

לכתחילהמצוהלאזונהוראיר'ולפימלך,למנותעשהמצותישבתלמודיהודהר'דברילפי
הואנהוראיר'שללשיטתוהנימוקהתלמוד).עלרש"יפי(עלמלךלמנותרשותלהםישאלא

היסוד השלילי לבקשת המלך - הרצון להיות "ְּכָכל ַהּגֹויִם".

רמב"ן [יד]:

ואמרת אשימה עלי מלך  -

אחרכןלומראותנושיחייבעשה,מצותוהיאמלך',עליאשימה'ואמורכמורבותינו:דעתעל
וזולתם.ירושה וישיבה, כלשון "ועשית מעקה לגגך" (להלן כ"ב, ח),

רצוננולהם:ויאמרוהשופטואלהלוויםהכוהניםלפנישיבואומצווהכי"ואמרת",והזכיר
שנשים עלינו מלך:

אתלהםכששאלוהיהשכןהעתידות,עלמרמיזותיוזהשגםעוד,רמב"ן),(דעתדעתיולפי
שםכתובוכןהגויים".ככללשפטנומלךלנו"שימהה):ח',א(שמואללשמואלאמרושאול

התורהשתאמרטעםמהכיוגו'.מלכנו"ושפטנוהגוייםככלאנחנוגם"והיינוכ):(פסוק
עוולה!בעושילקנאולאמהםללמדראוייםישראלואיןסביבותי"?אשרהגויים"ככלבמצווה

כאשר פירשתי כבר:אבל זה רמז לעניין שיהיה, ולכך באה הפרשה בלשון הבינוני,

מלך היא מצוות עשה.רמב"ן הולך לשיטתו של ר' יהודה בתלמוד וחושב שמינוי●

העםלדבריומהמצווה.חלק"ואמרת"התורהשלבניסוחרואהרמב"ן–"ואמרת"●
צריך לבקש למנות מלך.

הםשכךרמזאלאמהמצווה,חלקאינוהגויים""ככלרמב"ןלפי–הגויים""ככל●
יבקשו (בימי שאול).

יח"ל5לתלמידי

ספורנו:

שהיההשופטיםכעניןלאולזרעולוהמלכותשתהיההגוים.ככלמלךעליאשימה(יד)
נצטווהאופןבזהלמלךשופטמינויועלאחריו.זרעולאאבלבלבדהואמולךהשופט

אמנםיז).כז,(במדבררועה"להםאיןאשרכצאןה'עדתתהיה"ולאכאמרולארץבביאתם
שכאשרצוהאבליתברך.האלאצלנמאסוזרעוהואבמלכותמחזיקהגוייםכמלכישיהיה

טו),(פסוקה'בושיבחרכשראדםאלאיבחרולאהאופן,בזהמלךלהםלהעמידערפםיקשו
פיעלואףכשר,אדםשיהיהפיעלאף(שם),נכריאישיהיהושלאדת,עלישראליעבירולא

הגויםככלוזרעוהואשימלוךהמלךבשאלתחטאווכאשרמלחמה.ואישגיבורשיהיה
"וצעקתםכאמרוהמלךבשביללהמוןהקורותבתקלותעליהםהעונשהיהה),ח,א-(שמואל
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פסוקשם(שםההוא"ביוםאתכםה'יענהולאלכם,בחרתםאשרמלככםמפניההואביום
המלךבמנויהרשותוהיהיא).יג,(הושעבעברתי"ואקחבאפי,מלךלך"אתןוכאמרויח),
כמוומורה,סוררבןממנהולהולידלשנאתהשסופורמזאשרתואר,ביפתהרשותשהיהכמו

שקרה לדוד בדבר אבשלום.

מאב לבנו.ההבדל בין שלטון שופט לשלטון מלוכה: העברת השלטון בירושה●

רק אם יהיה "אדםאם ישראל יקשו עורפם ויתעקשו למנות מלך - תסכים התורה●
כשר שיבחר בו ה' ".

ולא מצווה ובשניהם יגרםדין מינוי מלך דומה לדין אשת יפת תואר - שניהם רשות●
בסופו של דבר נזק.

העמקה
הנצי"ב, פירוש "העמק דבר":

כ):יב(דבריםכלשוןאלאבפה,כמשמעו"אמירה"הפירושאין-מלך"עליאשימה"ואמרת:
"ואמרת אוכלה בשר" וכדומה.

'ואמרתכמורשות,אלאמלךלמנותבמוחלטמצווהזהשאיןבמשמעהיהזהלשוןלפיאכן,
ואם כן, למה כתיב 'ואמרת'?אוכלה בשר'; והרי ידוע בדברי חז"ל דמצווה למנות מלך!

העםדעתפיעלאומלוכהדעתפיעלמתנהגאםמשתנה,המדינהדהנהגתדמשוםונראה,
היאהרימלךשבלאמדינהוישמלוכה,דעתלסבוליכולהשאינהמדינהוישונבחריהם,

השייךבענייןשהריעשה,מצוותפיעללעשותאפשראיזהודברקברניט,בליכספינה
בהחלטלצוותאפשרלאהכימשוםעשה,מצוותשדוחהנפשותלסכנתנוגעהכלללהנהגת

אשרמדינותשרואיםפיעלמלך,עוללסבולהעםבהסכמתעלהשלאזמןכלמלך,למנות
לסנהדרין למנות מלך...סביבותיהם מתנהגים בסדר יותר נכון, או אז מצוות עשה

תשים'.ומשום הכי כתיב 'ואמרת', שיהא העם מבקשים כך, אז 'שום
משךכלהכיומשםמלך,הנהגתשרוציםהעםשיאמרועדמצוויםסנהדריןאיןמקום,ומכל

הסכמתבזההיהשלאוהיינומלך,היהלאבשילהנבחרהמשכןשהיהשנהמאותשלוש
העם.

פסוקים טז-יז: מהן מצוות לא תעשה החלות על המלך?

רש"י [טז]:

מצרימה, שהסוסים באים משם.- אלא כדי מרכבתו, שלא ישיב את העםלא ירבה לו סוסים

ומאה'בחמישיםוסוסכסףמאותבששממצריםמרכבהותצאבשלמה,'ותעלהשנאמרכמה
(מלכים א, י כט):

רש"י [יז]:

מעטואםלוונאמרנשים,ששלדודלושהיושמצינועשרה,שמונהאלא-נשיםלוירבהולא
ואוסיפה לך כהנה וכהנה (שמואל ב, יב ח):
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וכסף וזהב לא ירבה לו מאד - אלא כדי ליתן לאכסניא [לאפסניא]:

מהם גבולות האיסור?●

מדוע יש להגביל את המלך בהגבלות אלו?●

רמב"ן [טז]:

ומארץמארצואפילוסוסיםלוירבהלאהזהירכיהכתוב,שדרךויתכן...-סוסיםלוירבהלא
אבלמאוד,עצמוכיפרשיוועלרבכירכבועליבטחשלאהמותרת,סחורהבדרךאושנער

יהיה מבטחו בשם אלוהיו...

יגביר את כוחו ויבטח בעצמו.ע"פ פירוש הרמב"ן איסור ריבוי הסוס נובע מהחשש שהמלך

לגוררבמצרים ישיבת קבע.את האיסור לשוב למצרים בתחילת הכתוב מבאר רמב"ן כאיסור

העמקה
".איך מנהלים מדינה יהודית"לטעמן של שלוש המצוות, עיינו במאמרו של הרב יוסף כרמל

פסוקים יח-כ: מהי מצוות העשה החלה על המלך ומה תכליתה?

רש"י [יח]:

וכתב לו את משנה התורה - שתי ספרי תורה.

אחת שהיא מונחת בבית גנזיו. ואחת שנכנסת ויוצאת עמו…

גנזיובביתשמוראחדתורה.ספרישנילכתובצריךשהמלךרש"ילומד"משנה"המילהמן
והשני עמו הוא נכנס ויוצא.

רמב"ן [כ]:

לבלתי רום לבבו מאחיו -

נרמז בכאן בתורה איסור הגאות,

שאינן ראויים לכך,כי הכתוב ימנע את המלך מגאות ורוממות הלב, וכל שכן האחרים

אחיו הקטנים ממנו.כי בראוי להתרומם ולהתגדל יזהירנו להיות לבבו שפל ככל

כי הגאווה מידה מגונה ונמאסת אצל האלוהים אפילו במלך,

האדם.כי לה' לבדו הגדולה והרוממות, ולו לבדו התהילה ובו יתהלל

השם כל גבה לב",כעניין המבואר על יד המלך שלמה (משלי טז, ה): "תועבת

וידוע אותי וגו'וכתיב (ירמיה ט, כג): "כי אם בזאת יתהלל המתהלל השכל

איסור הגאווה - נאמר כאן על מלך, קל וחומר על כל אדם".

https://www.yeshiva.org.il/midrash/2577
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יח"ל:5לתלמידי

רש"י [כ]:

ולבלתי סור מן המצוה - אפילו מצווה קלה של נביא.

למען יאריך ימים - מכלל הן אתה שומע לאו.

ח)י,א'(שמואלאליך"בואיעדתוחלימים"שבעתשמואללושאמרבשאולמצינווכן
כללשמורהבטחתושמרולאח)יג,א'(שמואלימים"שבעת"ויוחלוכתיבעולותלהעלות

"ועתהוגו'שמרת"לא"נסכלתלוואמרשמואלשבאעדהעולהלהעלותהספיקולאהיום,
קלה של נביא נענש.ממלכתך לא תקום, (שם יג, ז - יד). הא למדת, שבשביל מצווה

לא ישמור את המצווה הריבאמירה החיובית "למען יאריך ימיו" רומזת התורה שאם המלך
בדבריו - מכלל הן, אתה שומעשהוא לא יזכה להאריך ימים בתפקידו כמלך. לכך מכוון רש"י

לאו.

:העמקה
רמב"ם, הלכות מלכים, פרק ב הלכה ו:

"כדרך שחלק לו הכתוב הכבוד הגדול, וחייב הכל בכבודו,
בקרבי",כך ציווהו להיות לבו בקרבו שפל וחלל, שנאמר: "ולבי חלל

לבבו מאחיו",ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי, שנאמר: "לבלתי רום
קטןכבודעלויחוסובטובתם,בחפציהםויבאויצאוגדולים,לקטניםומרחםחונןויהיה

שנאמר: "שמעוני אחי ועמי"...שבקטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר רכות,
לעולם יתנהג בענווה יתירה...

היונק.ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר ישא האומן את
רועה קראו הכתוב: "לרעות ביעקב עמו",

יקבץ טלאים ובחיקו ישא".ודרכו של רועה מפורש בקבלה: "כרועה עדרו ירעה, בזרועו

בלבדיח"ל5לתלמידי-בתנ"ךעיון

שונותתשובותומציעיםמלך?הנהגתאוה'הנהגתבשאלה:העוסקיםמקורותבמספרנעיין
מתבקשיםהםזויחידהבמסגרתבעבר.המקורותרובאתפגשו(התלמידיםזולשאלה

להכיר את הפסוקים ברמת בקיאות):

שופטים ח, כב-כג●

שמ"א ח, ד-ח●

מל"א ג, ה - יד●

תהילים עב - רשות.●

"מלוכה בישראל כתפקיד רוחני" – להעמקה
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מציג תפיסה אחרת של תפקיד המלוכה בישראלרש"ר הירש
בה –"כי - תבא אל - הארץ אשר ה' אלהיך נתן לך וירשתה וישבת

מלים אלה, הפותחות את פרשת המלך, מורות מיד באורח חד-משמעותי:
לפתחאיננושייעודוומכאןירושתה,אתולהבטיחהארץאתלכבושנועדלאישראלמלך

עוצמה כלפי חוץ.
כי ה' הוא הנותן לישראל את הארץ,
ובעזרת ה' יכבוש ישראל את ארצו

בתורה,רבותפעמיםלישראלהובטחווברכתוהגנתוה',עזרתהגנתו.תחתלבטחבהויישב
וגם משה חזר על כך באזהרותיו המכינות את כיבוש הארץ.

הנאמןהעם"ישראל",שיהיהלישראלדיואלאמלך,שללכוחוזקוקישראלאיןזהלצורך
מןבוהנלחםאויבכלעלנצחוןלומובטחוכברעצמו,עלמוסרינצחוןשישיגדיוה';לתורת
אתנותןה'בזכותך".-לךנותןאלהיךה'"אשרכאן:בספרישלנוהפסוקנתבארוכךהחוץ.

רק לעצמך, למהותך שלך.הארץ לך, ולצורך כיבושה אין אתה זקוק למלך אלא אתה זקוק
ע"ב),לז(קידושיןוישיבה"ירושה"לאחראלאמלךממניםשאיןאומרתההלכהגםאכן

בישראלהמלוכהתכליתהואמלחמתיכיבושכאילוהסברה,אתשםהתלמודדוחהובפירוש
(ראה שם).

השלמתאחריסביבתי:אשרהגוים-ככלמלךעליאשימהואמרתכאןנאמרכןפיעלאף
הזההצורךוסיפוקמלך,עליךלמנותבצורךתחושבארצך,לבטחתשבכאשרהארץ,כיבוש
תשים"שוםשמצותומכאןמצוה.הואע"ב)כ(סנהדריןההלכהפיעלאלאמותררקאיננו
יעריכוהזהבצורךיחושואםרקשכןהזה,הצורךשיתעוררעדועומדתתלויהמלך"עליך

עליהם בעל כורחם.כהלכה את מוסד המלך ולא יראו בו קיפוח עצמאות שנכפה
היחידהעניןאתלהבטיחירצוהםאחת:מסיבהרקלהתעורריכולההזההצורךתחושת

העם-"ישראל"יהיהשישראלכךלידילהביאיבקשוהםוברכתו;ה'לשמירתתנאישהוא
הנאמן לתורת ה'.

להתפרש רק כך:לפיכך אין ספק שהתוספת "ככל - הגוים אשר סביבתי" יכולה
לצורךחוץ,כלפיגדולהעוצמהבפיתוחמתבטאתהגוייםכלשלהעליונההלאומיתההצלחה

לראשהשתעבדותידיעלרקיושגזהואיחודהלאומיים,כוחותיהםכלאתמאחדיםהםזה
שההצלחהאלאדומה,בצורךתחושאתהגםלפקודתו.נמסרוהלאומייםהכוחותשכלאחד,

תבקשזהולצורךפנים,כלפיה'תורתשלמלאבקיוםמתבטאתשלךהעליונההלאומית
יהיהעליךשתשיםהזההראש.אחדלראשההשתעבדותידיעללאומיתאחדותלכונן

עמולפנייעבורלתורהנאמנותושלהמוסריתובאצילותבישראל,התורהלשומריהראשון
כמופת.

במלהוברעיוןבהכרהונפשרוחכללרכושיבקשזוולרוחלבו,אתתמלאהזההייעודרוח
כלאתתמסורואתהזו,לרוחהמתנכריםכלכנגדיתייצבוכבודודוגמתודברו,בכחובמעש.

פנים...כוחותיך לפקודתו כדי שיילחם ויגן על ייעודך הלאומי כלפי

מסביר זאת הרש"ר הירש?המצווה למנות מלך נוהגת רק אחרי ירושה וישיבה. כיצד●

פנים'.'כלפיהיאשתנועתומלךלביןחוץ''כלפיהיאשתנועתומלךביןמבחיןהכותב●
הסבירו אבחנה זו. היכן נוכל לראות אותה בפסוקים יד-כ?
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כוהנים (פרק יח, א-ח)
האחרות:הצלעותשלושלביןבינולהבחיןישאולםבהנהגה,נוספתצלעהואהכהונהמעמד
לארץהכניסהועםבמדבר,רבנומשהידיעלמולאואלותפקידיםשלושהנביא.שופט,מלך,

לעשות זאת.התורה מצווה על העברתן לידיים אנושיות, ומדריכה כיצד
ובניואהרןפעלוהמדברבתקופתמשה.שלתפקידיוביןנכללהלאהכהונהלעומתם,
עוברתהכהונהגםאםלבחוןעלינולכןלבניהם.אוטומטיבאופןמועברוהתפקידככוהנים,

שתיארנו:הקודמיםלשינוייםדומההשינויהאם-כןואםישראל,לארץהמדברביןשינוי
מהנהגה נסית להנהגה טבעית.

�אוְַנֲחָלהביֹאֵכלּון:וְַנֲחָלתֹוה'ִאֵּׁשייְִׂשָרֵאלִעםוְַנֲחָלהֵחֶלקֵלוִיֵׁשֶבטָּכלַהְלוִִּיםַלּכֲֹהִניםיְִהיֶה�אא
ֵמֵאתָהָעםֵמֵאתַהּכֲֹהִניםִמְׁשַּפטיְִהיֶהוְֶזהגלֹו:ִּדֶּברַּכֲאֶׁשרַנֲחָלתֹוהּואה'ֶאָחיוְּבֶקֶרבּלֹויְִהיֶה
וְיְִצָהֶר�ִּתירְׁש�ְּדָגְנ�ֵראִׁשיתדוְַהֵּקָבה:וְַהְּלָחיַיִםַהְּזרַֹעַלּכֵֹהןוְָנַתןֶׂשהִאםׁשֹורִאםַהֶּזַבחזְֹבֵחי

ָּכלּוָבָניוהּואה'ְּבֵׁשםְלָׁשֵרתַלֲעמֹדְׁשָבֶטי�ִמָּכלֱא�ֶהי�ה'ָּבַחרבֹוִּכיהלֹו:ִּתֶּתןצֹאְנ�ֵּגזוְֵראִׁשית
ַהָּמקֹוםֶאלַנְפׁשֹוַאַּותְּבָכלּוָבאָׁשםָּגרהּואֲאֶׁשריְִׂשָרֵאלִמָּכלְׁשָעֶרי�ֵמַאַחדַהֵּלוִייָבֹאוְִכיוַהָּיִמים:

יֹאֵכלּוְּכֵחֶלקֵחֶלקחה':ִלְפֵניָׁשםָהעְֹמִדיםַהְלוִִּיםֶאָחיוְּכָכלֱא�ָהיוה'ְּבֵׁשםוְֵׁשֵרתזה':יְִבַחרֲאֶׁשר
ְלַבד ִמְמָּכָריו ַעל ָהָאבֹות:

כולולעםהמיועדהתהליךאתלעבוראמוריםלאשהכוהניםכךעלמצביעיםעצמםהפסוקים
הואה'אחיו,בקרבלויהיהלאונחלהיאכלון;ונחלתוה'"אישיפרנסה:לאדמה,התקשרות-

נחלתו...".
עמ"ילחיייותרדומההכוהניםשלחייהםאורחהאםדברים,לספרבמבואשלמדנומהלאור

במדבר, או לחייהם בארץ ישראל? מה עשוי להיות ההסבר לכך?
נקרא את הפסוקים ונשאל שאלות, למשל:

מה פשר המושג "הכהנים הלויים"?●

כיצד מנמקת התורה כאן את העדר הנחלה?●

אלו ממתנות הכהונה מבוארות כאן ואלו מתנות מחודשות?●

נעיין בפרשנות:

פסוקים א-ב: כי "ה' הּוא ַנֲחָלתֹו".

רש"י [א]:

- בביזה [בשלל שילקח בכיבוש הארץ]:חלק

- בארץ:ונחלה

- קדשי המקדש [ממה שהובא למקדש וניתן לכהנים]:אשי ה'

לא יהיה לו בקרב אחיו.- אלו קדשי הגבול תרומות ומעשרות. אבל נחלה גמורהונחלתו

נשים לב לחילופי המשמעות של המילה "נחלה".



21

(כפיבמתנההשבטיםידיעללהםשנתנוהלוויםבעריישבואמנםשהכהניםלצייןיש
נחלההוקדשהלאהארץחלוקתבמסגרתאולםא-ח).לה,במדברבחומשציוותהשהתורה

נפרדת לשבט לוי.

למקדש:פסוקים ג-ה: התורה מונה שלוש מתנות שניתנות לכהן מחוץ
שנשחטחוליןבשרמכלוקיבהלחייםזרוע,.1
ויצהרך".תירושךדגנך"ראשיתמכלתרומה.2
שנגזז).הראשון(הצמרהגזראשית.3

משלושתבאחדלרגלשעלהאוקורבנואתלהקריבלמקדשהבאכהןכלו-ח:פסוקים
במשמרתשעהבאותההנמצאיםהכהניםעלנוסףבמקדשלשרתלומותר-הרגלים

במקדש.

רש"י [ו– ז]:

אפילוחובתואונדבתוקרבנותומקריבשבאכהןעללימד-ושרתנפשואוותבכלובא
במשמר שאינו שלו.

מחמתהבאותבקרבנותועובדיןשמקריביןלרגל,הבאיםהכהניםעללימדעודאחר:דבר
הרגל, כגון מוספי הרגלים, ואע"פ שאין המשמר שלהם:

הכוהנים כמנהיגים

לנולידועבנוסףבהנהגה,הכוהניםשלמקומםעלדבריםחומשהשופךהאורמהולהביןכדי
בנושאיםפגשנושבהםהכוהניםשלהנוספיםהתפקידיםאתנחפשקודמים,מחומשים

קודמים:

ֵאתְל�וְִהִּגידּווְָדַרְׁשָּתָהֵהםַּבּיִָמיםיְִהיֶהֲאֶׁשרוְֶאל-ַהּׁשֵֹפטַהְלוִּיִםֶאל-ַהּכֲֹהנִים"ּוָבאָת●
ָׁשםְלָׁשֶרתָהעֵֹמדֶאל-ַהּכֵֹהןְׁשמַֹעְלִבְלִּתיְבָזדֹוןֲאֶׁשר-יֲַעֶׂשהוְָהִאיׁשַהִּמְׁשָּפט;...ְּדַבר

כמנחיליהכוהנים–ט-יב)(יז..."ַההּואָהִאיׁשּוֵמתֶאל-ַהּׁשֵֹפטאֹוֱא�ֶקי�ֶאת-ה'
התורה

ִמִּלְפנֵיַעל-ֵסֶפרַהּזֹאתַהּתֹוָרהֶאת-ִמְׁשנֵהלֹווְָכַתבַמְמַלְכּתֹוִּכֵּסאַעלְכִׁשְבּתֹו"וְָהיָה●
ַהּכֲֹהנִים ַהְלוִּיִם" (יז, יח)

ה'ְּבֵׁשםּוְלָבֵר�ְלָׁשְרתֹוֱא-לֹוֶקי�ה'ָּבַחרָבםִּכיֵלוִיְּבנֵיַהּכֲֹהנִים"וְנְִּגׁשּוערופה:עגלה●
כא, ה').וְַעל ִּפיֶהם יְִהיֶה ָּכל ִריב וְָכל נַָגע". (דברים

(י)ֲחִסיֶד�...ְלִאיׁשוְאּוֶרי�ֻּתֶּמי�ָאַמרּוְלֵלוִי(ח)לג:פרקדבריםגם:נמצאובהמשך
יִָׂשימּו ְקטֹוָרה ְּבַאֶּפ� וְָכִליל ַעל ִמְזְּבֶח�...יֹורּו ִמְׁשָּפֶטי� ְליֲַעקֹב וְתֹוָרְת� ְליְִׂשָרֵאל

הםבהםהימיםמלבדהציבורית,בהנהגההכוהניםשלמקומםמהואלו,פסוקיםפיעל
משרתים במקדש? מהי החשיבות של מעמדם?

לפרק יח פסוק אהרש"ר הירשנקרא את דברי
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היהושםלמקדשמסביבהפנימיהמעגלאתיצרו[הכהנים]הםבמדברהמסעבשנות
ביטולעםהמקדשמןהמתרחקהעםבעקבותללכתעליהםהיהבארץואילומקומם,

והורוהתורהנציגיהיוהםככהנים:פעילותםשלהשניהצדאתלקייםהתחילווכךהריכוזיות,
במקוםתמידנוכחיםהכהניםמקצתשרקמניחההתורההעם.חייבקרבמשפטיהאת

מזמןורקהעם,בקרבוגריםבארץפזוריםהכהניםשארואילובמקדש,לשרתכדיהמרכז
לזמן יעלו כדי לשרת במקדש (ראה פסוקים ו - ח). ...

אפסוקיחלפרקהירשהרבדבריהמשךבלבד:יח"ל5לתלמידי

להםמגיעזהחלקהעם";"שולחןמעלישירחלקעתהלהםניתןהעםבחיימעמדםיסודעל
הכהניםאין"מתנות".בהלכההקרוייםוקיבהלחייםזרוע,כוללוהואהכהנים""משפטפיעל

שחלקיםהבהמה,הכהן".אלהעם"מןישירהמתנהזואלאהמקדששלבתיווכובהםזוכים
הותרהשאכילתוהבשרהוא-תאוה""בשרהיאחולין,בהמתהיאלכהן,ממנהניתניםאלה

הריכוזיותביטוללתקופתאופייניותהןאלהשמתנותומכאןהעם,שלהריכוזיותביטולעםרק
מבחינה מקומית.והן מבטאות את מעמד הכהנים בקרב חיי העם המנותק מן המקדש

ראשיתמצותזהוכעיןהכהן,שלשולחנואתהעםמפרנסהעםשולחןמעלאלהבמתנות...
מהוגנים,אזרחיםבגדיללבושלכהניםלאפשרישהכהן,שללבושועלהעםאתמזהירההגז

העם.לבל תהא פעילותם ניזוקה על ידי הופעתם החיצונית בקרב

זהחוקים-בקובץרקהאלהההלכותנכתבומהשוםעללעיל,האמורמכלמאליומובן
המאורעמעתרקמתגלההגזוראשיתהמתנותחשיבותשהרילארץ,הכניסהלצורךשנכתב

הזה.
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נביא  (פרק יח, ט-כב)
והמלךהשופטיםשראינוכפיהאחרים.ההנהגהמתפקידימהותיבאופןשונההנביאתפקיד
משמשהנביאאלו,הנהגהמוסדותלעומתלבן.מאבעוברתוהכהונההעם,ידיעלממונים

לו את מסריו.בתפקידו מכוח בחירתו הישירה של הקב"ה להתגלות אליו ולהעביר

ישראל,לארץהכניסהלקראתמכוחו.יונקיםהנביאיםוכלהנביאים,גדולהוארבנומשה
אליה משה לא ייכנס, יש להגדיר את תפקיד הנביא ואת סמכותו.

יִָּמֵצא�איָהֵהם:ַהּגֹויִםְּכתֹוֲעבֹתַלֲעׂשֹותִתְלַמד�אָל�נֵֹתןֱא�ֶהי�ה'ֲאֶׁשרָהָאֶרץֶאלָּבאַאָּתהִּכיט
וְיְִּדעִֹניאֹובוְׁשֵֹאלָחֶברוְחֵֹבריאּוְמַכֵּׁשף:ּוְמַנֵחׁשְמעֹוֵנןְקָסִמיםקֵֹסםָּבֵאׁשּוִבּתֹוְּבנֹוַמֲעִבירְב�

אֹוָתםמֹוִריׁשֱא�ֶהי�ה'ָהֵאֶּלהַהּתֹוֵעבֹתּוִבְגַללֵאֶּלהעֵֹׂשהָּכלה'תֹוֲעַבתִּכייבַהֵּמִתים:ֶאלוְדֵֹרׁש
וְֶאלְמעֲֹנִניםֶאלאֹוָתםיֹוֵרׁשַאָּתהֲאֶׁשרָהֵאֶּלהַהּגֹויִםִּכיידֱא�ֶהי�:ה'ִעםִּתְהיֶהָּתִמיםיגִמָּפֶני�:
ֱא�ֶהי�ה'ְל�יִָקיםָּכמִֹניֵמַאֶחי�ִמִּקְרְּב�ָנִביאטוֱא�ֶהי�:ה'ְל�ָנַתןֵכן�אוְַאָּתהיְִׁשָמעּוקְֹסִמים

ֶאתִלְׁשמַֹעאֵֹסף�אֵלאמֹרַהָּקָהלְּביֹוםְּבחֵֹרבֱא�ֶהי�ה'ֵמִעםָׁשַאְלָּתֲאֶׁשרְּככֹלטזִּתְׁשָמעּון:ֵאָליו
ֲאֶׁשרֵהיִטיבּוֵאָליה'וַּיֹאֶמריזָאמּות:וְ�אעֹודֶאְרֶאה�אַהּזֹאתַהְּגדָֹלהָהֵאׁשוְֶאתֱא�ָהיה'קֹול

ֲאַצֶּוּנּו:ֲאֶׁשרָּכלֵאתֲאֵליֶהםוְִדֶּברְּבִפיוְדָבַריוְָנַתִּתיָּכמֹו�ֲאֵחיֶהםִמֶּקֶרבָלֶהםָאִקיםָנִביאיחִּדֵּברּו:
יִָזידֲאֶׁשרַהָּנִביאַא�כֵמִעּמֹו:ֶאְדרׁשָאנִֹכיִּבְׁשִמייְַדֵּברֲאֶׁשרְּדָבַריֶאליְִׁשַמע�אֲאֶׁשרָהִאיׁשוְָהיָהיט

כאַההּוא:ַהָּנִביאּוֵמתֲאֵחִריםֱא�ִהיםְּבֵׁשםיְַדֵּברוֲַאֶׁשרְלַדֵּברִצִּויִתיו�אֲאֶׁשרֵאתִּבְׁשִמיָּדָברְלַדֵּבר
יְִהיֶהוְ�אה'ְּבֵׁשםַהָּנִביאיְַדֵּברֲאֶׁשרכבה':ִדְּברֹו�אֲאֶׁשרַהָּדָברֶאתֵנַדעֵאיָכהִּבְלָבֶב�תֹאַמרוְִכי

ה' ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו ַהָּנִביא �א ָתגּור ִמֶּמּנּו:ַהָּדָבר וְ�א יָבֹא הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר �א ִדְּברֹו

נעמוד על ההבדל שבין מצווה זו לבין קודמותיה:
נעשההנביאשלמינויוכאןמנהיגים,ולמנותיוזםלהיותהעםנקראובשופטשבמלךבעוד
הןבנביאהקשורותהמצוותאלוקיך".ה'לךיקיםכמונימאחיךמקרבך"נביאהקב"ה:בידי

נביא שקר.לקבל את דבריו מחד, ולפסול את דבריו מאידך - אם הוא

לארץ.הנכנסיםדוראלממשההמנהיגותהעברתשאלתלאורלמדנוהקודמותהמצוותאת
הפסוקים,בפשטמשה.נבואתלביןבארץהנביאביןבמפורשהכתובמשווהזובמצווה

הנביא היא המשך ישיר של נבואת משה:
יקים לך ה' אלוקיך- אליו תשמעון".כמוני"נביא מקרבך מאחיך

אולם:
הדתית","המנהיגות-הגדולהדיןלביתההשמעותועלשופטיםמינויעלציוותהכברהתורה

שלכאורהזו,מערכתבתוךהנביאשלמקומומההחולית"."המנהיגות-מלךמינויעלוכן
היא שלימה בלעדיו?

שלממשיכואינוהעתידיהנביאאולםהתורה.מסירתהיהכנביאמשהשלהמרכזיתפקידו
הדיןלביתדווקאמופנותבתורהשאלות(ח-יא),יזבפרקשראינושכפימשוםבכך,משה

הגדול ולא אל הנביא.
(לד,פנים"אלפניםה'ידעואשרכמשה,בישראלנביאעודקם"ולאמכריזה:עצמההתורה

י).



24

במה ממשיך הנביא את נבואת משה, ובמה הוא נבדל ממנה?●

מהו ייעודו של הנביא המתואר כאן?●

ה'ְל�ָנַתןֵכן�אוְַאָּתהיְִׁשָמעּווְֶאל-קְֹסִמיםֶאל-ְמעֲֹנִניםאֹוָתםיֹוֵרׁשַאָּתהֲאֶׁשרָהֵאֶּלהַהּגֹויִםִּכייד
יִָקים ְל� ה' ֱא�ֶהי� ֵאָליו ִּתְׁשָמעּון:ֱא�ֶהי�: טו ָנִביא ִמִּקְרְּב� ֵמַאֶחי� ָּכמִֹני

הגוייםהשכניםאצלמענהמקבלזהרצוןנסתרות.לגלותמרצוןמּונעתהנביאאלהפנייה
טשמו"אלמשל(כךהנביאבאמצעותנענההואישראלובעםוקוסמים,מכשפיםשלבדמותם

נְֵלָכהַעָּתהיָבֹואּבֹאֲאֶׁשר-יְַדֵּברּכֹלנְִכָּבדוְָהִאיׁשַהּזֹאתָּבִעירִאיׁש-ֱא�ִהיםִהּנֵה-נָאלֹו"וַּיֹאֶמרו:
ָעֶליָה"). [נעסוק בכך בהמשך הכתובים].ָׁשם אּוַלי יִַּגיד ָלנּו ֶאת-ַּדְרֵּכנּו ֲאֶׁשר-ָהַלְכנּו

ֲאֶׁשרֵהיִטיבּוֵאָליה'"וַּיֹאֶמרבנביא:הצורךנוצרכיצדהנביאמזכיר(יז-יח)הפסוקיםבהמשך
ֲאַצֶּוּנּו".ָּכל-ֲאֶׁשרֵאתֲאֵליֶהםוְִדֶּברְּבִפיוְדָבַריוְנַָתִּתיָּכמֹו�ֲאֵחיֶהםִמֶּקֶרבָלֶהםָאִקיםנִָביאִּדֵּברּו:
לביןהקב"השלעוצמתוביןמתווך"צינור",מהווהשהואבכךמשהשלממשיכוהואהנביא

יכולתם המוגבלת של בני אנוש.
ומלךשופטיםיששהרי-בנביאמעשיצורךלהיותאמורשלאפיעלשאףלראותמאדחשוב

ה'קולשמיעתבחשיבותלקב"ה,עמ"יביןהישירהקשרשלבחשיבותומכירההתורה-
"ונתתינביא:שלקיומואתומאפשרתמאשרתוהיאלכאורה,הטבעיתהמציאותבתוךדווקא
ברורהשהיתהמשה,לנבואתבניגודאולםאצוונו".אשרכלאתאליהםודיברבפיודברי

יאמינובךוגםעימךבדבריהעםישמעבעבורהענן,בעבאליךבאאנוכי("הנהובהירה
"איכהבזיהוי:והקושיהנבואהחמקמקותלשאלתמתייחסתהתורהט),יט,שמותלעולם"

היטב את נבואת האמת.נדע את הדבר אשר לא דיברו ה'", והיא מרחיבה בצורך לזהות
למשל:נקרא את הפסוקים ונשאל שאלות, שעל חלקן נשיב בהמשך,

המהותיההבדלמה-נביאבמקומםומציעהוהקוסמיםהמכשפיםאתפוסלתהתורה●
ביניהם?

שםהגדול,הדיןמבית(בשונההנביאשלסמכותובגבולותמאדמרחיבההתורה●
לחשוש?הרחיבה דווקא בסמכות). מהו הסכנה שבנבואה? ממה עלינו

גילוי העתיד:פסוקים ט-יג: הנימוק לאיסור הכישוף, עמדת התורה לגבי

נעיין  בפרשנים:

רש"י [ט]:

הםכמהמעשיהםלהביןכלומרולהורות,להביןלמדאתהאבל-לעשותתלמדלא
הגויים.מקולקלים, ולהורות לבניך לא תעשה כך וכך, שזה הוא חוק

רש"י [יב]:

אפילו אחת מהן.כל עושה אלה - עושה כל אלה לא נאמר אלא "כל עושה אלה",
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רש"י [יג]:

העתידות,אחרתחקורולאלוותצפהבתמימותעמוהתהלך-אלוהיךה'עםתהיהתמים
אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות.

ואז תהיה עמו ולחלקו:

הרמב"ן,מדברילהלןהמצוטטהשלםהקטעאתילמדויח"ל5תלמידי

אל".יפעלמהתשמע"ואתההמליםעדילמדויח"ל3תלמידי

רמב"ן [ט-יב]:

יד):(בפסוקופירשחזרהנזכרות,התועבותעםוהקוסמיםהמעונניםהכתובכללוכאשר[...]
לדעתחכמתםכיישמעוקוסמיםואלמעונניםאלאותםיורשאתהאשרהאלההגויים

הבאות,

ואתה לא כן נתן לך ה' אלוהיך -

הורישובגללםלפניותועבותשהםבעבורהנזכרים,האלההמעשיםהשםלךאסרהנהיאמר
הגויים ההם מפניך.

עליון על כל גויי הארץ',ואסר לך הנחשים והקסמים בעבור שעשה לך מעלה גדולה 'לתתך

יפעל אל.שיקים בקרבך נביא ויתן דבריו בפיו, ואתה תשמע ממנו מה

ולא תצטרך אתה בעתידות אל קוסם ומנחש,

בכליודיעוולאאמתדבריהםכלשאיןמעלה,בשריהשפליםמןאוהכוכביםמןאותםשיקבלו
הצריך.

הואכב):(בפסוקשיפרשוהואדבריה,מכלדבריפולולאהשםחפץתודיעהנבואהאבל
הדבר אשר לא דברו ה' –

הולכים אחריהם,והנה אתה חלקו וסגולתו שומע עצתו מפיו, והם חלק המזלות

להם,וזה טעם לא כן נתן לך ה' אלוהיך, שלא נתן לך כאשר נתן

כאשר פירשתי (ויקרא יח כה).כטעם אשר חלק ה' אלוהיך אותם לכל העמים (לעיל ד יט):

גילויבדרךהבדלנובעזהומשוניהעולם,לאומותישראלעםשביןמהותישונימצייןרמב"ן
"חפץשהואנבואהלשמועזוכההואולכןה',שלוסגולתו""חלקוהואישראלעםהעתידות.

השגחת(תחתהמזלות""חלקהםהעולםאומותלעומתם,דבריה".מכלדבריפולולאהשם
"שאין כל דבריהם אמת".המזלות), וקוסמיהם מקבלים את גילוי העתיד דרך הכוכבים

אלובכוחותשימושאלאטבעייםלאלכוחותחיבורלקוסמיםישהרמב"ן,דברילפילמורה:
זומחלוקתממש.כלבקוסמותשאיןהרמב"םסבורהרמב"ןמדעתבשונהישראל.עלנאסר

(ראוהתורהלאורךשוניםאירועיםשללפרשנותהשלכותלהוישעקרוניתמחלוקתהיא
השלכותזולמחלקותועוד).בשמואלהאובלבעלתבמצרים,החרטומיםלמעשההיחסלמשל

עד לימינו.
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פסוקים יד-יח: מקור הסמכות של הנביא

רש"י [יד]:

הנביאיםעלשכינההשרהשהריקוסמיםואלמעונניםאללשמוע-אלוהיךה'לךנתןכןלא
ואורים ותומים:

רש"י [טו]:

וכן מנביא לנביא:- כמו שאני מקרבך מאחיך יקים לך תחתי,מקרבך מאחיך כמוני

יח"ל:5לתלמידי

רמב"ן [טז]:

ככל אשר שאלת וגו' -

תדברואתאלוהינוה'יאמראשרכלאתושמעאתה'קרבכד):ה,(לעילאמרוכאשר...
ולשמועבנביאיולהאמיןקבלואזועשינו',ושמענואליךאלוהינוה'ידבראשרכלאתאלינו

ולעשות ככל אשר יצווה השם על ידם.

כיבי,מאמיןאתהכאשרבוותאמין-'ה'לךיקיםכמונימאחיךמקרבך'נביאבכאןאמרולכך
הנביאיםבשארכןגםהאמינוכןאםאלי,ושתשמעוידיעלעמכםהשםדברילהיותשאלתכן

הבאים אחרי, כי כמוני כמוהם.

וזה טעם 'הטיבו אשר דברו' -

להאמין בנביאי, וכן אעשה להם לדורותם.

בקשוסיניהרבמעמדהכתוב.להשלמתהלדבריםמפנהוהרמב"ןחסרבפרקנוהכתוב
לקבלת דברי הנביאים לדורות.ישראל את משה כמתווך בינם לבין ה'. בקשתם זו מהווה יסוד

רשב"ם [טו]:

נביא מקרבך מאחיך כמוני -

לעבוד עבודת גילולים.שיצוה לך מצות שבתורה ולא כנביא וחולם חלום שיאמר לך

שמפרש:כמופירושוהרי-י)לד,(דבריםכמשה'בישראלעודנביאקם'ולאשכתוב:ומה
כנביאולאמאתואמתולדברכמותויהאלהקב"הלהאמיןאבלפנים,אלפניםה'ידעואשר

הנותן לישראל אות ומופת לעבוד עבודת גלולים.

עוד בישראל כמשה".הרשב"ם מתייחס לסתירה שבין "כמוני" לבין "ולא קם נביא●
כיצד הוא מיישב אותה?

במה דומה הנביא למשה (במה הוא ממשיך אותו ובמה לא)?●

פסוקים יט-כב: נביא אמת ונביא שקר
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יִָזידֲאֶׁשרַהָּנִביאַא�כֵמִעּמֹו:ֶאְדרׁשָאנִֹכיִּבְׁשִמייְַדֵּברֲאֶׁשרְּדָבַריֶאליְִׁשַמע�אֲאֶׁשרָהִאיׁשוְָהיָהיט
כאַההּוא:ַהָּנִביאּוֵמתֲאֵחִריםֱא�ִהיםְּבֵׁשםיְַדֵּברוֲַאֶׁשרְלַדֵּברִצִּויִתיו�אֲאֶׁשרֵאתִּבְׁשִמיָּדָברְלַדֵּבר

יְִהיֶהוְ�אה'ְּבֵׁשםַהָּנִביאיְַדֵּברֲאֶׁשרכבה':ִדְּברֹו�אֲאֶׁשרַהָּדָברֶאתֵנַדעֵאיָכהִּבְלָבֶב�תֹאַמרוְִכי
ה' ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו ַהָּנִביא �א ָתגּור ִמֶּמּנּו:ַהָּדָבר וְ�א יָבֹא הּוא ַהָּדָבר ֲאֶׁשר �א ִדְּברֹו

רש"י [כ]:

אבל ציוויתיו לחברו:אשר לא צויתיו לדבר -

אתולהתירהאסוראתלאסורההלכה,אתכיוןאפילו-אחריםאלוהיםבשםידברואשר
המותר...

שלושה מיתתן בידי אדם:

אחאב - במל"א פרק כב)המתנבא מה שלא שמע [כמו ארבע מאות נביאים השקר בימי

פטסנהדריןבבליראו-ירמיהובימיעזורבןחנניה(כמולחברוונאמרלונאמרשלאומה
ע"א)

והמתנבא בשם עבודה זרה.

אבל הכובש את נבואתו.

והעובר על דברי נביא.

והעובר על דברי עצמו.

מיתתן בידי שמים, שנאמר (פסוק יט) "אנכי אדרוש מעמו".

קבוצות. מהו הבסיסרש"י מבחין בין סוגים שונים של נביאים ומחלק אותם לשתי●
בכתובים לחלוקה זו?

רש"י [כב]:

לאאשרהדברהואיבוא,שלאותראועליכם,לבואעתידזהדברויאמר-הנביאידבראשר
דברו ה' והרוג אותו.

וכך ומפי הקב"ה אני אומר,ואם תאמר זו במתנבא על העתידות, הרי שבא ואמר עשו כך

לךהואמומחהכןאםאלאלו,תשמעלאהמצוותמכלמאחתלהדיחךבאשאםנצטווכבר
לגדורכדיהבמותאיסורבשעתבבמהשהקריבהכרמלבהראליהוכגוןגמור,צדיקשהוא

אליו תשמעון:את ישראל. הכל לפי צורך השעה וסייג הפרצה, לכך נאמר

מהי הדרך לזיהוי נביא שקר?●

מתי יכול הנביא לחלוק על דברי תורה או לחדש הלכה?●

זה:בענייןיח"ל5לתלמידיתוספת

ספורנו
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שהקיףויהושעהכרמלבהראליהוכגוןמצוהאיזולשעהכשיצוההדבר.אתנדעאיכה[כא]:
שם עד שיעברו כל העם:יריחו בשבת וצוה את הכהנים לשאת את הארון בירדן ולעמוד

איזהעמהיהיהלאאםלהמוןלשעהאפילומצוהתתחדשלאאמנםכיהדבר.יהיהולא[כב]:
כ).ו,(שםיריחוחומתונפילתטז)טוג,(יהושעהירדןבבקיעתביהושעשהיהכמואות

ובאליהו ירידת האש מן השמים (מלכים א יח, לח).

חיבור בין לימוד הסוגיה בתורה ולימוד ירמיהו

שקר:בנביאיהמאבקהיאהסוגיותאחתירמיהו.בספרפרקיםהתלמידיםלומדיםי"בבכתות
ירמיהו כז-כח.

למורים
חשוב לעשות את החיבור בין חומש דברים לבין ספר ירמיהו.

השאלות שמומלץ לעסוק בהן במקביל:
ביחס לחנניה בן עזורלפי הדברים שנלמדו ביחידה זו, מדוע התקשה ירמיהו להחליט.1

האם נבואתו נבואת אמת
לקבוע אם הוא נביאמהן השאלות שצריך העם לשאול את עצמו ביחס לנביא כדי.2

האם יכול היהאמת. אילו שאל העם את השאלות האלה ביחס לחנניה בן עזור,
לקבוע האם חנניה נביא אמת?

השינוייםלקראתהעםשלהכנהדברים:חומששלהעיקריתלמגמתונחזורהיחידהלסיכום
מוסדלארץהכניסהעםמהם.הנגזריםוהאתגריםישראללארץהכניסהעםבפניוהעומדים

ביןהמתפצלתלמנהיגותרבינומשהשלהכוללתמהנהגתומהותי.שינויעוברהמנהיגות
מוסדות הנהגה שונים.

מכוונות למימוש מגמה זו?נשאל: באיזה אופן המצוות שלמדנו ביחידת מצוות ההנהגה
דברים.ספרשללמגמתוביחידהשנלמדומהמצוותאחתכלביןלקשרלדעתהתלמידעל

.של משה לעם ישראל.להבין כיצד המצווה מביאה לידי ביטוי באופן מעשי את הדרכתו


