
    

124 

 

 פרשנות ומקורות נוספים -מצוות ההנהגה בחומש דברים  : היחידה

 

 מקראה 
 יחידות בלבד 5-הוא ל - המסומן עם לימודי חומר 

 הוא אינו כלול בחומר החובה, והינו בגדר העמקה.  - חומר לימודי המסומן עם 

 יח"ל 5תוספת  יח"ל 5יח"ל +  3 נושא מקור

 בין ארץ ישראל למדבר  
 א"י למדבר בנושא הנהגה דיון בהבדל העקרוני בין

 )הוראת המקורות היא רשות(

 בית דין גדול וזקן ממרא יג -ח  יז

 

הדין של כל ההבדל בין בתי 

נושאים   -  שבט לבה"ד הגדול

 לשיפוט 

  רש"י ח 

  "אשר יהיה בימים ההם"  ט' רש"י סמכות השופט 

 רש"י י"א "לא תסור ימין ושמאל"  מחויבות לקבלת הפסיקה 
 רמב"ן י"א

 

 זקן ממרא 
 רבינו בחיי י"ב

  רש"י י"ג 

  מצוות המלך כ  -יד  יז

 מינוי מלך רשות או מצווה? 
 תוספתא סנהדרין

 רמב"ן י"ד
 ספורנו י"ד

 מצוות החלות על המלך  

 י"ז  -רש"י ט"ז 

רמב"ן ט"ז עד המילים "אבל יהיה 

 מבטחו בה' יתברך"

 רש"י י"ח "את משנה התורה" 

 רש"י כ "ולבלתי סור מן המצוה"

 "ולמען יאריך ימים"  

 החשש ממידת הגאווה -רמב"ן כ

 :עיון בתנ"ך

 כג -שופטים ח' כב

 ח-שמ"א ח' ד

 יד -מל"א ג, ה

 רשות -תהילים ע"ב 

 נביא  כב -ט יח

 
 הנימוק לאיסור כישוף

 י"ג -ט'

 רש"י ט'

 רש"י י"ב 

 רש"י י"ג 

י"ב מהמילים: "וכאשר -רמב"ן ט

כלל הכתוב המעוננים  

 והקוסמים..." עד "כאשר פירשתי"

 
 מקור הסמכות של הנביא

 י"ח  -י"ד 

 רש"י י"ד 

 מאחיך כמוני" רש"י ט"ו "מקרבך 

 רמב"ן ט"ז )כולל ההפניה לדברים ה'(

 רשב"ם ט"ו "נביא מקרבך כמוני" 

 
 גבולות הסמכות של הנביא

 כ"ב -י"ט 

 רש"י כ'

 רש"י כ"ב

 השוואה לירמיהו כ"ח 

 כ"ב -כ"אספורנו 

 כהנים  ח -א יח

  
רש"י א )חילופי המשמעות של 

 המילה נחלה( 
 

 מתנות כהנה 
 רש"י ד

 ח -רש"י ו

הכרת תפקידיהם של הכהנים  

בארץ, כפי שהם משתקפים בחומש 

 דברים

 רש"ר הירש פרק י"ח א'
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 מצוות ההנהגה :יחידה
 בין ארץ ישראל למדבר - מבוא ליחידה "מצוות ההנהגה"

 

הנהגה החדשה עומדת צורת    .מלך, נביא וכהן  ,: שופטנעיין במספר מצוות בחומש דברים העוסקות בהנהגה  זוביחידה  

ההבנה שאחת הנקודות המייחדות את חומש דברים היא מצוות המלך, הנביא והשופט נבחן לאור . את לקום בא"י

המעבר מן המדבר לחיים בארץ ישראל. נאפיין את המנהיגות המיוחדת לה זכה עם ישראל במדבר, ונבחן את השווה 

הנהגת הכהן )והלוי( הייתה  ,הנביא והשופט ,המלךלעומת  והשונה בייעודם של המנהיגים העתידיים בארץ ישראל.

  וננסה להגדיר את תפקידם המיוחד דווקא בחיי עם ישראל בארצו. ,אך גם בהנהגה זו ,רקימת כבר במדב

 

 במה תעסוק היחידה  

 

 

 מדבר מול ארץ ישראל 

שלושה מקורות הדנים בהבדל בין ההשגחה של ה' על עם ישראל במדבר לבין ההשגחה של ה' בארץ ישראל. לפניך 

 ננסה להגדיר לפי כל מקור מה הבדל העקרוני בין שני סוגי ההשגחה ולבחון איזו סוג השגחה עדיפה.

  ויקרא רבה כה 

אמר רבי לוי: ... תרנגולת זו, כשאפרוחיה צעירים, היא כונסת אותם, ושמה אותם תחת כנפיה, מחממת להם, ועודרת 

. וכאשר הם גדלים, אחד מהם רוצה להתקרב אליה, והיא מנקרת לו בראשו ואומרת לו )מנקרת לפניהם באשפה(לפניהם 

וענני כבוד  המן יורד, והבאר עולה להן, והשליו מצוי להן,לך עדור באשפתך. כך כשהיו ישראל במדבר מ' שנה היה 

ו מקיפות אותן, ועמוד ענן מסיע לפניהם. כיון שנכנסו ישראל לארץ אמר להם משה: כל אחד ואחד מכם יטעון מכוש

 ויצא ויטע לו נטיעות, כמו שכתוב: כי תבואו אל הארץ ונטעתם.  ,)על כתפו(

 תרגום: ע"פ פירוש מתנות כהונה(מ) 

 

 לספר במדבר , העמק דבר, הקדמה1הנצי"ב 

הליכות עם ה' בחיי העולם מאז שהגיעו לארץ ישראל מן הדרך שהלכו במדבר:   מחליף ומשנה...דעיקר זה הספר הוא  

שבמדבר היו מתנהגים ב"מדת תפארת" שהלך לימין משה, שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבע, ובארץ ישראל הלכו 

התחיל עודם במדבר בשנת הארבעים   נוייהש. וזה  ]"מידת מלכות"[מלכות שמים ברוך הוא  בדרך הטבע, בסתרי השגחת  

נעשו מלחמות ישראל עם הכנעני ועם סיחון בדרך הטבע, וגם המטה לא   ,השינויכמו שביארנו בפרשת חקת. על פי זה  

צויין בזה הספר אמרו היה עוד ביד משה תמיד אלא לעת הצורך לפי ההכרח, כמו שביארנו שם. ועל זה השינוי המ

זה ספר במדבר, שהוא מבדיל בין  - )בראשית א, ד(חז"ל בבראשית רבה פרשה ג': "ויבדל אלהים בין האור ובין החשך" 

דבהליכות יוצאי מצרים היה אור השגחת ה' מופיע לעין כל, שהוא כבוד ה' ותכלית יוצאי מצרים ובין באי הארץ", 

היתה ההשגחה מכוסה ורק המביט בעין יפה היה מרגיש בה כמו ההולך  . משא"כ בהליכות באי הארץ הבריאה

 בחשכת לילה, או רק לפרקים היה נרגש ההשגחה לעין כל, כמו אור הברק המאיר חשכת הלילה...

  

 
  - . מספריו: העמק דבר19-(. ראש ישיבת וולוזין, מגדולי רבני מזרח אירופה במאה ה 1816-1893תרנ"ג, )-, תקע"זנפתלי צבי יהודה ברלין הרבהנצי"ב,  1

   הנצי"ב.על הבבלי, אגרות  - שו"ת, מרומי שדה   - על התורה, משיב דבר

 דיניהם, ותפקידם בארץ -כוהנים  ייעודו, וממשיכו של משה -נביא  מצוות מלך בית דין גדול וזקן ממרא -שופטים  למדבר בין ארץ ישראל
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 דברים לב ג  2משך חכמה 

העיקר התכליתי אשר יתנהג האומה באופן טבעי פירוש על דרך מושכל, כי  ",כי שם ה' אקרא הבו גודל לאלוקינו"

. וזה כי יקצרו ויאספו דגנם, וראשית כל אשר לו, יובא בית ה' ולמשרתיו הקדושים. ושלוש פעמים בשנה מושגח פרטי

 יעזבו כל אשר להם תחת כנפי הביטחון האלקי ויבואו להיראות פני ה'. 

ה' על הגויים סביב, ובכל מפעל ומצעד יזכיר ויברך שם  וכאשר יישירו לכת תוסיף הארץ לתת פריה, ותהיה חיתת

 הבורא יתברך. וחיים כזה הוא חיים רוחניים, ויקר שעה אחת מכל חיי העולם הבא לכל מתבונן. 

לא כן בימי משה אשר נפרצו גבולות הטבע ונהרסו מבצרי ההנהגה התמידית, רק לא פעלו מאומה, והמן יורד, וכל 

הלזה יקרא תכליתי? הלא אין זה רק חיי העולם הבא, חיים של  -בוד ה', וה' הולך לפניהם אחד רואה עמוד הענן וכ

 : לא ניתנה תורה אלא לאוכלי מן. )מכילתא בשלח יז( מלאכים, וכמאמרם ז"ל 

משה זה דורו של    -"שקר החן"    )משלי לא, כא(ברוח קדשם    )סנהדרין כ, א(וכבר חז"ל בעמדם על ענין זה הפליגו לדבר ודרשו  

זה דורו של חזקיה, שגם בו היה נס ופלא במפלת סנחריב וכיוצא בזה, בעמידת הצל וכיוצא  -ויהושע, "והבל היופי" 

אחת זה דורו של ר' יהודה ברבי אילעי שהיו ששה תלמידים מתכסים בטלית  -בזה. "אשה יראת ה' היא תתהלל" 

 ועוסקים בתורה )עכ"ל הגמרא(...

זה התכלית האמיתי? אולם כאשר יסוד התורה "אנכי" ו"לא יהיה לך", כן יסוד האמונה   אך למה נצרכו לזה אם אין

והאומה הוא ארבעים שנה האלו, כי בזמן כזה יכלו לפרש התורה היטב ולזכך נפשותם עד היותם יותר במעלה 

דעת כמו כאישים הנבדלים, והשרישו האמונה והנפש האלוקי בזרעם אחריהם. וגם זה המופת על האמת לקלי ה

שכתב רמב"ם. ולכך הוצרכו למשה. וזה באבות לא נראה הקדוש ברוך הוא בהנהגה ניסית, רק אברהם נתן "ארבע 

 "ושמי ה' לא נודעתי להם".  )שמות ו, ג(מאות שקל כסף עובר לסוחר" עבור כברת ארץ. וזה 

 

 .משך חכמהוהעמק דבר , רבאויקרא  -שביחידה  קרא את המקורות .1

 את חיי עם ישראל בארצו.  - את תיאור חיי עם ישראל במדבר, ובירוק - . צבע: בצהובא

 )הדגש את ההבדל(. פסקה המתארת את השגחת ה' במדבר ובארץ ישראלבלשונך ב וכתעל כל מקור ומקור, . ב

 ממקורות אלה, מהם היתרונות של כל אחת מדרכי ההשגחה? האם יש עדיפות לאחת מהן?. ע"פ העולה ג

ע"פ  המשך חכמה מגדיר את דור המדבר 'שקר החן'. מהו החן? מהו השקר? מדוע הוא מכנה אותו שקר/הבל? .ד

 הנצי"ב על הגדרה זו? הבנתך, מה תהיה עמדת

 

 

 

 

 

 

לחיות? בהשגחה שהייתה במדבר או בהשגחה של ארץ  באיזו סוג של השגחה היית מעדיף שאלה למחשבה: .2

 ראל?שי

 

  

 
מגדולי רבני מזרח אירופה בדור שלפני השואה. ספרו הגדול: "אור שמח" על הרמב"ם.   .1843-1926  תרפ"ו  -תר"ג  רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק, ליטא,  2

 אחרי מותו פורסמו חידושיו על התורה בשם "משך כחמה". 
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 " איש האלוקים" -משה   :ההנהגה במדבר

 לספר במדבר הנצי"ב העמק דבר, הקדמה 

  ., שהוא לגמרי למעלה מהליכות הטבעשהלך לימין משה "תפארת"במדבר היו מתנהגים במידת ש

 

בארבעים שנות המדבר. משה, רועם של ישראל, מתואר בחומש למדנו על ההשגחה הנסית של הקב"ה על עמו 

ַרְךת: "כנציגה של אותה מנהיגות נסי דברים ר בֵּ ה   ְוזֹאת ַהְבָרָכה ֲאשֶׁ א(. אומר על כך   ,לג" )דברים  ָהֱאֹלִקים  -  ִאיׁשמשֶׁ

 ש:המדר
 

  אדברים רבה פרשה י 

 ... א"ר תנחומא

 ובשעה שירד מן הרקיע 'אלהים'. ,אשכולן בשעה שעלה לרקיע איש, ומהו 'איש' לפני המלאכים, ש בר אחר:ד

י ְוָכל ַאֲהֹרן ַוַיְרא"מנין? שכתוב:   ל ְבנֵּ ת ִיְשָראֵּ ה אֶׁ ה ֹמשֶׁ ת ַוִייְראּו ָפָניו עֹור ָקַרן ְוִהנֵּ שֶׁ ָליו" ִמגֶׁ  . ( , ל)שמות לד אֵּ

 ה,ים', כשם שאין המלאכים אוכלין ושותין אף הוא לא אוכל ולא שות'אלה -בשעה שעלה לרקיע בר אחר: ד

ם ַלְיָלה ְוַאְרָבִעים יֹום ַאְרָבִעים' ה ִעם ָשם ַוְיִהי" :מנין? שנאמר  חֶׁ  ., כח()שמות לד "ָשָתה לֹא ּוַמִים ָאַכל לֹא לֶׁ

 אבין מחציו ולמטה 'איש' מחציו ולמעלה ה'אלהים'. ם'. א"רימהו 'איש האלהבר אחר: ד

 

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

  ריכז תחתיו סמכויות שונות של הנהגה.שונה מכל אדם הוא גם 

 

 מה בין ההנהגה במדבר לבין ההנהגה בא"י? 

 .גם יחדצבאי ומנהיג משפטי -מנהיג רוחני, מנהיג מדיני המאפיינים המייחדים את הנהגת משה הוא היותואחד 

 

 :תחומי הנהגה המנהיג של שלושהמשה היה  במדברשהבא דוגמאות לכך  .3

 ימשה כמנהיג רוחנא. 
 )נביא( 

 

 יצבא-משה כמנהיג מדיניב. 
 )מלך( 

 

 ימשה כמנהיג משפטג. 
 )שופט( 

 

 

את כל אמור לקבל  פרט מי  .צורת הנהגה שונה  לקוםאמורה    רץ ישראלבא  ,במדברשהייתה  לעומת צורת ההנהגה   .4

 אחד מתפקידי ההנהגה הבאים

  הנהגה רוחניתא. 

  צבאית-הנהגה מדיניתב. 

  הנהגה משפטיתג. 
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 מערכת המצוות של ספר דבריםוך מאמרו של הרב תמיר גרנות "תמ" 

...ספרי שמות ובמדבר אינם אדישים להלכות מדינה וציבור. הם מתארים את התנהלותו של עם ישראל במדבר 

דברים משה רבנו. הפרדת הרשויות שספר    -מלך    -  ומציירים מודל של שלטון. ממבט ראשון זהו שלטון שבראשו נביא

מדבר עליה, בין נבואה למלכות ובין שתיהן למשפט וכהונה, אינה קיימת במדבר. משה הוא הנביא, השופט, המנהיג 

המדיני והמנהיג הרוחני גם יחד. אלא שלאמיתו של דבר, משה רבנו אינו שולט מכוחו ומעצמו. התורה מתארת שלטון 

משמעותו של שלטון כזה היא שכל התנהגות שלילית של אלוקי מוחלט, שמשה רבנו הוא המוציא אותו אל הפועל. 

 העם זוכה ל'טיפול' ישיר של הקב"ה.

כמו, לדוגמא, שאלות המקושש, המקלל, בנות צלפחד   -... דוגמא בולטת לכך היא העובדה שסוגיות משפטיות קשות  

שר ה' שולט בעמו באופן מופנות אל הערכאה הגבוהה ביותר, הלא היא הקב"ה בכבודו ובעצמו. כא  -והטמאים בפסח  

ישיר, ללא תיווך, אין משמעות לכל רשות שלטונית אחרת. ה' נלחם, ה' שופט וה' מעניש. ייחודה של נבואת משה 

אינו רק בקבלת התורה ובמעמדו של משה, אלא גם במבנה השלטוני שנהג בימיו. כיוון שמשה הוא נאמן ביתו של ה', 

יכול משה להנהיג את העם כשליח ה' ממש, ואין עוד צורך בשום מערכת  וה' מדבר עמו כדבר איש אל רעהו, לכן

 מתווכת. 

 

 עיין בדברים שכתב הרב תמיר גרנות, וענה על השאלות: .5

 א. מה מאפיין את הנהגתו של משה רבינו ובמה היא שונה מן ההנהגה שעומדת להיות בארץ ישראל?

מה גרם לכך שתפקידי ההנהגה במדבר התרכזו באדם ה?  על פי הכתוב, מהי העוצמה המאפיינת את הנהגת משב.  

 ד?אח

מדוע משה איש האלוקים  ,חיי עם ישראל בארצו; על פי הבנתךאת מאפייני תקופת המדבר מול מאפייני  . ראינוג

 ? ישראל )התעלם מן הטעם שמשה חטא בחטא במי מריבה( ארץביג את העם ממשיך להנהלא מ

 

 

 

 בטרם קריאת הפסוקים - מצוות ההנהגה בחומש דברים

בתהליך שתיארנו, הנהגתו של משה 'איש האלוקים' מתפצלת ומועברת אל מספר מנהיגים, העתידים לפעול כל אחד 

 בתחומו בתוך מציאות של חיי עם ישראל בארצו. 

 מהם האתגרים הניצבים בפני המנהיגות העתידית? ▪

 מהן הסכנות הצפויות לה?  ▪

 ש דברים. נפנה ללימוד מצוות ההנהגה בחומ

נלמד היטב את הפסוקים, נעיין בפרשנות, ונשתדל להבין מתוכם מה משמעות המעבר מהנהגת משה להנהגה בארץ 

 ישראל, מהן הסמכויות המוקנות למנהיגים, ובאילו מצבים התורה גם תוחמת את סמכותם. 

javascript:void(null)
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 ההנהגהמצוות  :יחידה

 

 יג(-בית הדין הגדול וזקן ממרא )פרק יז, פסוקים ח -שופטים 

  יז דברים

א ִכי( ח) ין ַלִמְשָפט ָדָבר ִמְמָך ִיָפלֵּ ין ְלָדם ָדם בֵּ ין ְלִדין ִדין בֵּ ַגע ּובֵּ ַגע נֶׁ י ָלנֶׁ יָך ִריֹבת ִדְברֵּ   ִבְשָערֶׁ

ל ְוָעִליָת  ְוַקְמתָ   ר ַהָמקֹום אֶׁ יָך' ה ִיְבַחר ֲאשֶׁ   :בֹו ֱאֹלהֶׁ

ל ּוָבאתָ ( ט) ל ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים אֶׁ ט ְואֶׁ ר ַהֹשפֵּ ם ַבָיִמים ִיְהיֶׁה ֲאשֶׁ ת ְלָך ְוִהִגידּו ְוָדַרְשתָ  ָההֵּ  :ַהִמְשָפט ְדַבר אֵּ

ר ַהָדָבר ִפי ַעל ְוָעִשיָת ( י) ר ַההּוא ַהָמקֹום ִמן ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ ר ְכֹכל ַלֲעשֹות ְוָשַמְרתָ ' ה ִיְבַחר ֲאשֶׁ  :יֹורּוָך ֲאשֶׁ

ר ַהתֹוָרה ִפי ַעל( יא) ראֲ  ַהִמְשָפט ְוַעל יֹורּוָך ֲאשֶׁ ה ְלָך יֹאְמרּו שֶׁ ר ַהָדָבר ִמן ָתסּור לֹא ַתֲעשֶׁ  :ּוְשמֹאל ָיִמין ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ
 

ר ְוָהִאיש( יב) ה ֲאשֶׁ ל ְשֹמעַ  ְלִבְלִתי ְבָזדֹון ַיֲעשֶׁ ן אֶׁ ד ַהֹכהֵּ ת ָהֹעמֵּ ת ָשם ְלָשרֶׁ יָך' ה אֶׁ ל אֹו ֱאֹלהֶׁ ט אֶׁ   ַהֹשפֵּ

ת  ל ָהָרע ּוִבַעְרתָ  ַההּוא ָהִאיש ּומֵּ  :ִמִיְשָראֵּ

 ס: עֹוד ְיִזידּון ְולֹא ְוִיָראּו ִיְשְמעּו ָהָעם ְוָכל( יג)

 

, וכי ההישמעות לדבריהם התורה באמת נמסרה ממקורה האלוקי לידי החכמיםם נידרש כאן להבנה חדשה, כי הע

שתאפשר את קיומה של התורה לאורך הדורות. הפסוקים מראים זאת בכך שהם מרחיבים ומעצימים את  היא היא

 הסמכות הטוטאלית של בית הדין הגדול.
 

  בארץ ישראל לעומת ההליך השיפוטי במדבר ההליך השיפוטי 

 

 בארץ ישראל במדבר

 

 יח שמות

ה ַוִיְבַחר( כה) י ֹמשֶׁ ל ִמָכל ַחִיל ַאְנשֵּ ן ִיְשָראֵּ  ֹאָתם ַוִיתֵּ

י ָהָעם ַעל ָראִשים י ֲאָלִפים ָשרֵּ אֹות ָשרֵּ י מֵּ  ֲחִמִשים ָשרֵּ

י  :ֲעָשֹרת ְוָשרֵּ

ת ְוָשְפטּו( כו) ת ְבָכל ָהָעם אֶׁ ת עֵּ ה ַהָדָבר אֶׁ  ְיִביאּון ַהָקשֶׁ

ל ה אֶׁ ם ִיְשפּוטּו ַהָקֹטן ַהָדָבר ְוָכל ֹמשֶׁ  :הֵּ

 

 יז דברים

א  ִכי(  ח) ין  ַלִמְשָפט  ָדָבר  ִמְמָך  ִיָפלֵּ ין  ְלָדם  ָדם  בֵּ  ְלִדין  ִדין  בֵּ

ין ַגע ּובֵּ ַגע נֶׁ י ָלנֶׁ יָך ִריֹבת ִדְברֵּ ל ְוָעִליתָ  ְוַקְמתָ  ִבְשָערֶׁ  אֶׁ

ר ַהָמקֹום יָך' ה ִיְבַחר ֲאשֶׁ  :בֹו ֱאֹלהֶׁ

ל ּוָבאתָ ( ט) ל ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים אֶׁ ט ְואֶׁ  ִיְהיֶׁה רֲאשֶׁ  ַהֹשפֵּ

ם ַבָיִמים ת ְלָך ְוִהִגידּו ְוָדַרְשתָ  ָההֵּ  :ַהִמְשָפט ְדַבר אֵּ

במספר מקומות בתורה אנו לומדים על מצבים בהם 

הלכה ממשה רבנו. הדרך בה לומד משה את  נתעלמה

 ההלכה היא בנבואה. מספר דוגמאות לכך: 

 כג(-המקלל )ויקרא כד, י ▪

 יד(-פסח שני )במדבר ט, ה ▪

 לו(-המקושש )במדבר טו, לב ▪

 יא(.-בנות צלפחד )במדבר כז, א ▪

 

 

דרכי פתרון לשאלות מה ההבדל המעשי בין עיין בפסוקים שבספר שמות יח ובפסוקים שבפרק יז )שבטבלה(.  .1

 ומה המשמעות של הבדל זה? הלכתיות ושיפוטיות במדבר לבין פתרון לשאלות אלו בארץ ישראל.

 דיניהם, ותפקידם בארץ -כוהנים  ייעודו, וממשיכו של משה -נביא  מצוות מלך בית דין גדול וזקן ממרא -שופטים  בין ארץ ישראל למדבר
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מאת נביא ה', כלומר תשובות ישירות מאת ה',  -במדבר הפתרון לשאלות הלכתיות והשיפוטיות היו מאת משה  .2

יות או שיפוטיות )הדבר אף אסור לעומת זאת בארץ ישראל הנבואה אינה מספקת יותר תשובות לשאלות הלכת

מבחינה הלכתית(, מצב זה יכול ליצור תחושה מוטעית שהפתרונות הניתנים בארץ ישראל ע"י בית הדין הגדול 

הוכח את ט, והסבר כיצד התורה, נתנה מענה לתחושה זו.  -אינם מאת ה' אלא פתרונות אנושיים. עיין בדברים יז ח

 .תשובתך בכתוב
 
 

 

 

 שה  מחתימת נבואת  

 , לדויקרא כז

ל ְבַהר ִסיָני:  י ִיְשָראֵּ ל ְבנֵּ ה אֶׁ ת ֹמשֶׁ ר ִצָּוה ה' אֶׁ ה ַהִמְצֹות ֲאשֶׁ לֶׁ  אֵּ

 ספרא בחוקותי ג

  .שאין נביא רשאי לחדש עוד דבר מעתה -אלה המצוות 

 

 לפי הספרא, מה ההבדל המהותי בין נבואת משה לנבואות של כל הנביאים שבאו אחריו? .3

 

 

 השוואה בין מצוות השופטים בספר דברים, בפרק יז לבין פרק טז 

 דברים יז דברים טז

 

ן ְוֹשְטִרים ֹשְפִטים (  יח)  יָך ְבָכל ְלָך ִתתֶׁ ר ְשָערֶׁ  ֲאשֶׁ

יָך' ה ן ֱאֹלהֶׁ יָך ְלָך ֹנתֵּ ת ְוָשְפטּו ִלְשָבטֶׁ  אֶׁ

ק ִמְשַפט ָהָעם דֶׁ  : צֶׁ

ה לֹא  (יט)  ִתַקח ְולֹא ָפִנים ַתִכיר לֹא ִמְשָפט ַתטֶׁ

ר ַהֹשַחד ִכי ֹשַחד י ְיַעּוֵּ ינֵּ ף ֲחָכִמים  עֵּ  ִויַסלֵּ

י  :ַצִדיִקם ִדְברֵּ

ק   (כ) דֶׁ ק צֶׁ דֶׁ ת ְוָיַרְשתָ  ִתְחיֶׁה ְלַמַען ִתְרֹדף צֶׁ  אֶׁ

ץ ר ָהָארֶׁ יָך' ה ֲאשֶׁ ן ֱאֹלהֶׁ  : ָלְך ֹנתֵּ

 

א ִכי   (ח) ין ַלִמְשָפט ָדָבר ִמְמָך ִיָפלֵּ ין ְלָדם ָדם בֵּ ין ְלִדין ִדין בֵּ ַגע ּובֵּ ַגע נֶׁ   ָלנֶׁ

י  יָך  ִריֹבת  ִדְברֵּ ל  ְוָעִליָת   ְוַקְמתָ   ִבְשָערֶׁ ר  ַהָמקֹום  אֶׁ יָך'  ה  ִיְבַחר  ֲאשֶׁ   :בֹו  ֱאֹלהֶׁ

ל ּוָבאתָ  (  ט) ל ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים אֶׁ ט ְואֶׁ ר ַהֹשפֵּ ם ַבָיִמים ִיְהיֶׁה ֲאשֶׁ   ָההֵּ

ת ְלָך ְוִהִגידּו ְוָדַרְשתָ    : ַהִמְשָפט ְדַבר אֵּ

ר ַהָדָבר ִפי ַעל ְוָעִשיתָ   (י) ר ַההּוא ַהָמקֹום ִמן ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ  'ה ִיְבַחר ֲאשֶׁ

ר ְכֹכל ַלֲעשֹות ְוָשַמְרתָ    :יֹורּוָך ֲאשֶׁ

ר ַהתֹוָרה ִפי ַעל  (יא) ר ַהִמְשָפט ְוַעל יֹורּוָך ֲאשֶׁ ה ְלָך יֹאְמרּו ֲאשֶׁ   ַתֲעשֶׁ

ר ַהָדָבר ִמן ָתסּור לֹא   :ּוְשמֹאל ָיִמין ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ

ר ְוָהִאיש   (יב) ה ֲאשֶׁ   ְבָזדֹון ַיֲעשֶׁ

ל ְשֹמעַ  ְלִבְלִתי  ן אֶׁ ד ַהֹכהֵּ ת ָהֹעמֵּ ת ָשם ְלָשרֶׁ יָך' ה אֶׁ ל אֹו ֱאֹלהֶׁ ט אֶׁ  ַהֹשפֵּ

ת  ל ָהָרע ּוִבַעְרתָ  ַההּוא ָהִאיש ּומֵּ  : ִמִיְשָראֵּ

 ס: עֹוד ְיִזידּון ְולֹא ְוִיָראּו ִיְשְמעּו ָהָעם ְוָכל  (יג)

 

מינוי שופטים הפסוקים שם העוסקים בכ. -, יחהמשך לפרק ט"זבדברים יז, הם  -יש לשים לב, שהפסוקים שלנו  .4

. השווה בין שתי בבית הדין הגדולואילו הפסוקים אצלנו, בדברים יז, עוסקים  .דין אזוריים-בתי והקמת

 כ?-הפרשיות, וציין שלוש מצוות שמוסיפה הפרשה שלנו בענייני שופטים על האמור בדברים טז, יח
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 הגדול  נושאים שבהם דן בית הדין

  , חיז דברים

א ִכי ין ַלִמְשָפט ָדָבר ִמְמָך ִיָפלֵּ ין ְלָדם ָדם בֵּ ין ְלִדין ִדין בֵּ ַגע ּובֵּ ַגע נֶׁ י ָלנֶׁ יָך ִריֹבת ִדְברֵּ   ִבְשָערֶׁ

ל ְוָעִליָת  ְוַקְמתָ  ר ַהָמקֹום אֶׁ יָך' ה ִיְבַחר ֲאשֶׁ   :בֹו ֱאֹלהֶׁ

  י"רש

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

 טהור. לדם טמא דם בין - לדם דם בין

 חייב. לדין זכאי דין בין - לדין דין בין

 טהור. לנגע טמא נגע בין - לנגע נגע בין

 מזכה. וזה מחייב זה מטהר וזה מטמא זה, בדבר חולקים העיר חכמי שיהיו - ריבות דברי
 

 עיין בפסוק ח' ובדברי רש"י, וענה:  .5

  ?בבית המקדש -ב בירושלים שדן בית הדין הגדול בירושלים שיו תחומיםבאילו א. 

 סס את תשובתך על הכתוב.ב ?בירושלים ית הדין הגדולשני המצבים שבהם מגיעים לדיון בב הם ב. מה
 

 

 סמכות השופט

 , טיז דברים

ל ּוָבאתָ  ל ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים אֶׁ ט ְואֶׁ ר ַהֹשפֵּ ם ַבָיִמים ִיְהיֶׁה ֲאשֶׁ ת ְלָך ְוִהִגידּו ְוָדַרְשתָ  ָההֵּ  :ַהִמְשָפט ְדַבר אֵּ

 רש"י

 שופט  אלא  לך  אין.  לו  לשמוע  צריך  אתה  לפניו  שהיו  שופטים  כשאר  אינו  ואפילו  -  ההם  בימים  יהיה  אשר  השופט  ואל

 שבימיך.

 

 בבלי ראש השנה כ"ה ע"ב

 .רי עולםכשלשה חמּו 3)גדעון, שמשון ויפתח(  , שקל הכתוב שלשה קלי עולם"ושמואל בקוראי שמו משה ואהרן בכהניו"

 .יפתח בדורו כשמואל בדורו ,בדורו כאהרן בדורוחז"ל(  פע" -  )שמשוןן דַ בְ  ,בדורו כמשה בדורו )גדעון( לומר לך ירובעל

 .ונתמנה פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאבירים ללמדך שאפילו קל שבקלין

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

 ?וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה בימיו

 , שבימיו שופט אצל אלא לילך לך אין הא

ה תֹאַמר "ַאל ואומר: ַהָיִמים ָהָיה? מֶׁ ה טֹוִבים ָהיּו ָהִראֹשִנים שֶׁ לֶׁ אֵּ    .ז, י(  )קהלת " מֵּ

 

ערכאה שיפוטית עליונה. הציווי למנות שופטים ולהישמע   -  במדבר היווה משה סמכות שיפוטית, ובשלב מאוחר יותר

סמכויות הפסיקה ליחיד ולציבור, בידיים אנושיות, )תוך מודעות לכך שלא לשופטים משמעותו הפקדת התורה, כולל  

 .מע להם(מצווה להיש - בכל דור יקומו חכמים ברמה הגבוהה ביותר, ועדיין
 

איזו מחשבה מוטעית באה  המובנות מאליהן לכאורה? - מה מוסיפות המילים "אשר יהיה בימים ההם" )ט'( .6

 ו? )היעזר גם בדברי הגמרא במסכת ראש השנה(.התורה לעקור ע"י תוספת מילים איל

 

  

 
ת'  ה  יא: "ַוִיְשַלח  יב,  פרק א  שמואל 3 ל  אֶׁ עַּ ת ְיֻרבַּ ת ָדןבְ  ְואֶׁ ת ִיְפָתח   ְואֶׁ ל ְׁשמּוֵאל ְואֶׁ ם ַוַיצֵּ ְתכֶׁ ם  ִמַיד אֶׁ יכֶׁ ְשבּו ִמָסִביב  ֹאְיבֵּ ַטח". ַותֵּ  בֶׁ

 

http://kodesh.snunit.k12.il/i/t/t0517.htm#9
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 של בית הדין בגדול  מחויבות לקבלת הפסיקה

  יז דברים

ר ַהָדָבר ִפי ַעל ְוָעִשיָת ( י) ר ַההּוא ַהָמקֹום ִמן ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ ר ְכֹכל ַלֲעשֹות ְוָשַמְרתָ ' ה ִיְבַחר ֲאשֶׁ  :יֹורּוָך ֲאשֶׁ

ר ַהתֹוָרה ִפי ַעל( יא) ר ַהִמְשָפט ְוַעל יֹורּוָך ֲאשֶׁ ה ְלָך יֹאְמרּו ֲאשֶׁ ר ַהָדָבר ִמן ָתסּור לֹא ַתֲעשֶׁ  :ּוְשמֹאל ָיִמין ְלָך ַיִגידּו ֲאשֶׁ

 

  רמב"ם, הלכות ממרים פרק א הלכה א

ומהם חוק ומשפט יוצא לכל ישראל ועליהן   ,והם עמודי ההוראה  ,בית דין הגדול שבירושלים הם עיקר תורה שבעל פה

חייב לסמוך וכל המאמין במשה רבנו ובתורתו  .זו מצות עשה -" על פי התורה אשר יורוך"הבטיחה תורה שנאמר 

 .מעשה הדת עליהן ולישען עליהן

 

  יא פסוק יז פרק דברים י"רש

 ועל ימין - ימין על לך שאומר שכן וכל, ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין על לך אומר אפילו - ושמאל ימין

 שמאל. - שמאל

 

o יא ,יז דברים ן"רמב  

הנולדים  הדברים בכל הדעות ישתוו שלא הוא וידוע, בכתב לנו נתנה התורה כי ,מאד גדול הזאת במצוה והצורך

 לבית  שנשמע, הדין הכתוב לנו)פסק(   וחתך. תורות כמה התורה ותעשה המחלוקות ירבו והנה, )המתחדשים במהלך הדורות(

 עד מפי עד פירושו שקבלו בין, התורה בפירוש לנו שיאמרו מה בכל יבחר אשר במקום השם לפני העומד הגדול דין

 אפילו,  התורה  להם  נותן  הוא  שלהם  הדעת  על  כי,  כוונתה  או  המקרא  משמעות  לפי  כן  שיאמרו  או,  הגבורה  מפי  ומשה

 בשמאל. הימין כמחליף בעיניך יהיה

,  חסידיו את יעזוב ולא מקדשו משרתי על השם רוח כי, ימין שהוא ימין על אומרים שהם לחשוב לך שיש שכן וכל

 . המכשול ומן הטעות מן נשמרו לעולם

 

 גם כשהאדם בטוח שהם טועים. מנמק את הצורך בציות לבית הדין הגדולמפרש את דברי רש"י, והרמב"ן  .7

 מהו הנימוק הפרקטי?א. 

 הו הנימוק המהותי? ב. מ

 

 

 

 יא ,יז דברים ן"רמב  

 תחשוב אפילו, ענינוו. י"רש לשון, ימין שהוא שמאל על או שמאל שהוא ימין על לך אומר אם אפילו - ושמאל ימין

 אוכל איך תאמר ואל, כמצותם תעשה, לשמאלך ימינך בין יודע אתה כאשר בעיניך פשוט והדבר ,טועים שהם בלבך

  הזה? הנקי האיש אהרוג או הזה הגמור החלב

 לפניו העומדים יורוני אשר ככל מצוותיו בכל שאעשה המצוות, על המצוה )הקב"ה( האדון אותי צוה כך תאמר: אבל

 עם יהושע רבי כענין וזה ,יטעו אפילו התורה לי נתן )ע"פ הבנתם( דעתם משמעות ועל יבחר אשר במקום )בית דין הגדול(

  .(א כה  ה "ר) בחשבונו להיות שחל הכיפורים ביום ג"ר

 

 ?גם כשהאדם בטוח שהם טועים צורך בציות לבית הדין הגדול, לשאלה מדוע יש הו הנימוק ההלכתימ .8
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הפרקטי, ואיזה קטע מתאים יותר לפניך שני קטעי פרשנות )רמב"ן וספר החינוך(, איזה קטע מתאים יותר לנימוק   .9

 לנימוק המהותי?

 ו ,רמב"ן שמות כא 

מקיימי משפטי האלהים בעבור שהם    -  'אלהים'ואמר ר"א כי נקראו השופטים  ...  לב"ד  -"  והגישו אדניו אל האלהים"

בר כי האלהים יהיה עמהם בד, לרמוז כב ח( שמות) "עד האלהים יבא דבר שניהם"ולדעתי יאמר הכתוב ...  בארץ

אלהים נצב בעדת אל "וכן אמר הכתוב  )שם( "אשר ירשיעון אלהים..." , הוא יצדיק והוא ירשיע וזהו שאמרהמשפט

... אלא בשעה שהדיין  כי האלהים הוא השופט, כלומר בקרב עדת אלהים ישפוט, ()תהלים פב א "בקרב אלהים ישפוט

ה' להם  כי הקים")שופטים ב יח(  שכינתו בצדו, שנאמרכביכול מניח הקב"ה שמי השמים ומשרה יושב ודן באמת, 

 ".שופטים והיה ה' עם השופט

 

 ספר החינוך, מצוה תצ"ו 

נעשה כטעותם, וטוב ))עדיף ש, אין ראוי לנו לחלוק עליהם, אבל  4כלומר, שאפילו יהיו הם טועים בדבר אחד מן הדברים

לסבול טעות אחד ויהיו הכל מסורים תחת דעתם הטוב תמיד, ולא שיעשה כל אחד ואחד כפי דעתו, שבזה יהיה חורבן 

 .הדת וחלוק לב העם והפסד האומה לגמרי

 

   זקן ממרא 

  יז דברים

ר ְוָהִאיש( יב) ה ֲאשֶׁ ל ְשֹמעַ  ְלִבְלִתי ְבָזדֹון ַיֲעשֶׁ ן אֶׁ ד ַהֹכהֵּ ת ָהֹעמֵּ ת ָשם ְלָשרֶׁ יָך' ה אֶׁ ל אֹו ֱאֹלהֶׁ ט אֶׁ   ַהֹשפֵּ

ת  ל ָהָרע ּוִבַעְרתָ  ַההּוא ָהִאיש ּומֵּ  :ִמִיְשָראֵּ

 ס: עֹוד ְיִזידּון ְולֹא ְוִיָראּו ִיְשְמעּו ָהָעם ְוָכל( יג)

 רבנו בחיי

)פסק הלכה  ועשה הוראה לעצמווהוא חכם מחכמי ישראל שירצה לחלוק עם ב"ד הגדול  והאיש אשר יעשה בזדון:

והוא חייב מיתה.   "זקן ממרא"שלא כדעת הב"ד הגדול בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, הוא הנקרא    לאחרים ע"פ דעתו(

 .ומת האיש ההוא. ימיתוהו בית דין

 

 עיין בפסוק יב ובדברי רבינו בחיי, וענה: .10

 (?)מה ההגדרה של "זקן ממרא" מיהו "האיש אשר יעשה בזדון"א. 

 ב. באילו הלכות הוא חלק?

 ? ג. מדוע עונשו כה חמור

 

 של הזקן ממרא  עונשו

  יג ,יז דברים י"רש

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

 

 רש"י אומר שממתינים עם עונשו של ה"זקן ממרא" וממיתים אותו ברגל, מדוע? .11
 

 

 

 
הפר מכפר על  הגדול. דוגמה לאחריות של בית דיןהוא ש"פר העלם דבר של ציבור" הרי יש קורבן הנקרא  ,האם יכול להיות שבית הדין הגדול טועה? פשוט שכן העמקה: 4

בית הדין עצמו, ולא על ידי החוטאים  חכמי מוקרב על ידי , כאשר הורה לעם ישראל הלכה לא נכונה, והעם חטאו. במקרה כזה הקורבן הגדול  הלכה של בית הדיןבטעות 
 בעקבות הוראת בית הדין. עבירה  שעשו  

 



 מצוות המלך   -מצוות ההנהגה 
 

134 

 

 מצוות ההנהגה :יחידה

 
 

 (כ-יד)פרק יז, פסוקים  מצוות המלך
 

  יז דברים

ל  ָתבֹא  ִכי ( יד) ץ  אֶׁ ר  ָהָארֶׁ יָך'  ה  ֲאשֶׁ ן  ֱאֹלהֶׁ ְך  ָעַלי  ָאִשיָמה  ְוָאַמְרתָ   ָבּה  ְוָיַשְבָתה  ִויִרְשָתּה  ָלְך  ֹנתֵּ לֶׁ ר  ַהגֹוִים  ְכָכל  מֶׁ  :ְסִביֹבָתי  ֲאשֶׁ

יָך ָתִשים שֹום ( טו) ְך ָעלֶׁ לֶׁ ר מֶׁ יָך' ה ִיְבַחר ֲאשֶׁ ב בֹו ֱאֹלהֶׁ רֶׁ יָך ִמקֶׁ יָך ָתִשים ַאחֶׁ ְך ָעלֶׁ לֶׁ   מֶׁ

ת תּוַכל לֹא  יָך ָלתֵּ ר ָנְכִרי ִאיש ָעלֶׁ  :הּוא ָאִחיָך לֹא ֲאשֶׁ

ה לֹא ַרק( טז) ת ָיִשיב ְולֹא סּוִסים לֹו ַיְרבֶׁ   סּוס ַהְרבֹות ְלַמַען ִמְצַרְיָמה ָהָעם אֶׁ

ם ָאַמר' ַוה  ְך ָלשּוב ֹתִספּון לֹא ָלכֶׁ רֶׁ ה ַבדֶׁ  :עֹוד ַהזֶׁ

ה ְולֹא ( יז) ף ְלָבבֹו ָיסּור ְולֹא ָנִשים לֹו ַיְרבֶׁ סֶׁ ה לֹא ְוָזָהב ְוכֶׁ  :ְמֹאד לֹו ַיְרבֶׁ

א ַעל ְכִשְבתֹו ְוָהָיה ( יח) ת לֹו ְוָכַתב ַמְמַלְכתֹו ִכסֵּ ה אֶׁ ר ַעל ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִמְשנֵּ פֶׁ י סֵּ  :ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים ִמִלְפנֵּ

י ָכל בֹו ְוָקָרא ִעמֹו ְוָהְיָתה ( יט)   ַחָייו ְימֵּ

ת ְלִיְרָאה ִיְלַמד ְלַמַען  ת ִלְשֹמר ֱאֹלָהיו' ה אֶׁ י ָכל אֶׁ ת ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדְברֵּ ה ַהֻחִקים ְואֶׁ לֶׁ  :ַלֲעֹשָתם ָהאֵּ

ָחיו ְלָבבֹו רּום ְלִבְלִתי ( כ) אֶׁ   ּוְשמֹאול ָיִמין ַהִמְצָוה ִמן סּור ּוְלִבְלִתי מֵּ

ב ּוָבָניו הּוא ַמְמַלְכתֹו ַעל ָיִמים ַיֲאִריְך ְלַמַען  רֶׁ ל ְבקֶׁ  ס: ִיְשָראֵּ

 

 מבוא

משה מוגדר בתורה כשופט וכנביא. בהשוואה  - תפקידי השופט והנביא הם המשך תפקידיו המובהקים של משה

ות שנבעה מהיותו לאלו, תפקיד המלך הוא תפקיד מנהיגות חדש לגמרי. אמנם משה היה מנהיגו של העם, מנהיג

 . 5בפשט הכתובים לא הוגדר כמלךהשופט והנביא, מהיותו שליח ה', אך בשום מקום 

תפקיד השופט ותפקיד הנביא, הם תפקידים שמייצגים את דבר ה'. לכן דאגת התורה היא רק שאכן מדובר בשליח 

, ובמובן הזה הוא יכול להיות הניגוד הגדול ביותר האדםנאמן. לעומתם, תפקיד המלך הוא תפקיד של שלטון, שלטון  

ואל "לא אותך מאסו...". לכן, פרשיית המלך על עם ישראל. כך אנו לומדים מדברי ה' אל שמ הקב"הלשלטונו של 

כפי  שיציג את עצמו כאלטרנטיבה לשלטונו של ה', סובבת כולה על ההגבלות שימנעו את שיגעון הגדלות של המלך,

  שאנו מוצאים רבות אצל המלכים בתנ"ך ומחוצה לו.

 -  לשלטון ה"טבעי"במדבר,    -  "ניסי"המעבר מהשלטון הפרשת המלך בספר דברים הוא נקודת בירור מובהקת של 

נקודה זו מתקשרת לרעיון שלמדנו במבוא ליחידה. הרעיון הוא: כמו שבא"י העם נדרש, לדאוג בכוחות עצמו  .בא"י

, הלכתיות  -משפטיות ולפתור בעצמו בעיות    להקים צבא,  -  וןלביטחע"י עבודה בשדה ובעיר, לדאוג לעצמו   לפרנסה

שמתנהל בדרכי   שלטוןע"פ בית הדין הגדול בירושלים, כלומר להתנהל בדרך טבעית, כך גם העם נדרש בא"י להקים  

שלטון אנושי. היות שבימים ההם צורת השלטון הטבעית והאנושית )המקובלת בעולם(, הייתה מלוכה, לכן  -הטבע 

  עליהם למנות מלך בשר ודם. 

 
ל ֶמֶלְךַוְיִהי ִביֻשרּון "למעט הפסוק: העמקה:  5 י ִיְשָראֵּ י ָעם ַיַחד ִשְבטֵּ ף ָראשֵּ הוא   -מלך שם, הכוונה למשה: "אבן עזרא  , שלפי ה )דברים לג ה(" ְבִהְתַאסֵּ

 . "ששמעו ראשי עם התורה מפורשת מפיו והטעם כי הוא היה כמלךמשה  

 

 דיניהם, ותפקידם בארץ -כוהנים  ייעודו, וממשיכו של משה -נביא  מצוות מלך בית דין גדול וזקן ממרא -שופטים  בין ארץ ישראל למדבר
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 ? מינוי מלך רשות או מצווה

  סנהדרין ד', הלכה ג' אתוספת

 ר' יהודה אומר שלוש מצוות נצטוו ישראל בביאתן לארץ: 

ה"  :ולבנות להן בית הבחירה ולהכרית זרעו של עמלק, שנאמר  ,6נצטוו למנות להן מלך ת  ִתְמחֶׁ ר  אֶׁ כֶׁ ק  זֵּ  : ; שנאמר7"ֲעָמלֵּ

אלא לפי שהקדימו על  ?מה שמואל הוכיח אותם על בקשתם()ל אם כן למה נענשו בימי שמואל .8"ָשָמה ּוָבאתָ  ִתְדְרשּו ְלִשְכנֹו"

  .9ידן

 ָעַלי ָאִשיָמה "ְוָאַמְרָת  )דברים יז(אלא מפני תרעומת שנאמר  ]זו[אומר לא נאמרה פרשה  (יהודה )ובגרסה אחרת רבי  נהוראיר' 

ְך" לֶׁ  . [למינוי של מלךבדיעבד בעתיד ה' מסכים שתיאמר של העם ( התרעומת)כלומר רק בגלל התלונה ] מֶׁ

 

 מה הן שתי הדעות המובאות בגמרא בעניין מינוי מלך? .1
 
 

 על אילו מילים בכתוב אפשר לבסס כל אחת מהדעות הללו? נמק. .2

 

 

 , ידיז דברים ן"רמב

 עשה מצות והיא ".מלך עלי אשימה" ואמור כמו( ב כ סנהדרין, סז ראה  ספרי) רבותינו דעת על - מלך עלי אשימה ואמרת

 כי", ואמרת" והזכיר. וזולתם, (ח  כב להלן) "לגגך מעקה ועשית" כלשון, וישיבה ירושה אחר כן לומר אותנו שיחייב

 .מלך עלינו שנשים רצוננו :להם ויאמרו השופט ואל הלוים הכהנים לפני שיבואו מצוה

 
 שימה " (ה  ח  א"ש) לשמואל אמרו שאול את להם כששאלו היה שכן ,העתידות על מרמיזותיו זה שגם, עוד דעתי ולפי

 טעם מה כי', וגו "מלכנו ושפטנו הגוים ככל אנחנו גם והיינו" (כ פסוק  )שם, כתוב וכן, "הגוים ככל לשפטנו מלך לנו

 אבל ?!עולה בעושי לקנא ולא מהם ללמד ראויים ישראל ואין", סביבותי אשר הגוים ככל" במצוה התורה שתאמר

 .(כה  ד לעיל) כבר פירשתי כאשר, )ולא בציווי( הבינוני בלשון הפרשה באה ולכך, שיהיה לענין רמז זה

 

 ב"ן, וענה:מעיין בדברי הר .3

 מינוי מלך הוא רשות או מצווה?  ,ז"ל )דעת רבותינו( והרמב"ןחא. לפי 

ְך ָעַלי ָאִשיָמה מילים "ְוָאַמְרתָ שמעלה הרמב"ן על הב. מה הקושי  לֶׁ ר ַהגֹוִים ְכָכל מֶׁ  ְסִביֹבָתי"? ֲאשֶׁ

 ג. כתוב בלשונך את שתי התשובות של הרמב"ן לשאלה זו?

  

 
ל  ָתבֹא "ִכי 6 ץ...   אֶׁ ְבָתה ִויִרְׁשָתה ָהָארֶׁ יָך ָתִשים ]רק אז[ שֹום   ...ָבה ְוָיׁשַּ ְך"  ָעלֶׁ לֶׁ  טו(.  - יז, יד דברים) מֶׁ
יָך' ה  ְבָהִניחַ  "ְוָהָיה  7 יָך  ִמָכל ְלָך ֱאֹלהֶׁ ץ ִמָסִביב ֹאְיבֶׁ ר  ָבָארֶׁ יָך' ה  ֲאשֶׁ ן  ֱאֹלהֶׁ ֲחָלה ְלָך ֹנתֵּ ה ] ְלִרְׁשָתה נַּ ת  רק אז[ ִתְמחֶׁ ר אֶׁ כֶׁ ק זֵּ  (. יט ,כה  דברים ) ַהָשָמִים" ִמַתַחת ֲעָמלֵּ
ל  ִאם  "ִכי  8 ר  ַהָמקֹום  אֶׁ ם'  ה   ִיְבַחר  ֲאשֶׁ יכֶׁ ם  ִמָכל  ֱאֹלהֵּ יכֶׁ ת  ָלשּום  ִשְבטֵּ ם  ּוָבאתָ   ִתְדְרשּו  ְלִשְכנֹו  ָשם  ְשמֹו  אֶׁ ת   ָשָמה... ַוֲעַבְרתֶׁ ן  אֶׁ ְבֶתם  ַהַיְרדֵּ   ... ]רק אז[ ְוָהָיה ָבָאֶרץ  ִויׁשַּ

ר  ַהָמקֹום ם' ה  ִיְבַחר ֲאשֶׁ יכֶׁ ןְלשַ  בֹו  ֱאֹלהֵּ  . (יא-ה  , יב דברים) ָשם" ְשמֹו כֵּ
מכל מקום לפי כל הפירושים מדובר   - פירושים רבים הוצעו למשפט "לפי שהקדימו על ידן" אחד הפירושים הוא של המלבי"ם פירוש שנראה בהמשך  9

 שהם שאלו בצורה לא נכונה. 
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o יד יז, דברים ספורנו  

 אבל בלבד, הוא מולך השופט שהיה השופטים כענין לא ,ולזרעו לו המלכות שתהיה -הגוים"  ככל מלך עלי "אשימה

 כצאן' ה עדת תהיה "ולא כאמרו: )ע"י משה(,לארץ  בביאתם נצטוו האופן בזה למלך שופט מנוי ועל. אחריו זרעו לא

 .יתברך האל אצל נמאס וזרעו הוא במלכות מחזיק הגויים כמלכי שיהיה אמנם. (יז, כז במדבר) רועה" להם אין אשר

 בו שיבחר כשר אדם אלא יבחרו לא )שגם זרעו ימלוך אחריו(, האופן בזה מלך להם להעמיד ערפם יקשו שכאשר צוה אבל

 ואיש גבור שיהיה פי על ואף, כשר אדם שיהיה פי על אף, נכרי איש יהיה ושלא, דת על ישראל יעביר ולא, (טו פסוק)' ה

 . מלחמה

 להמון  הקורות  בתקלות  עליהם  העונש  היה,  (ה ,  ח   א -שמואל)  הגוים"  "ככל  וזרעו  הוא  שימלוך  המלך  בשאלת  חטאו  וכאשר

-שמואל)  ההוא"  ביום  אתכם'  ה  יענה  ולא,  לכם  בחרתם  אשר  מלככם  מפני  ההוא  ביום  כאמרו: "וצעקתם  המלך,  בשביל

 . ( יא, יג הושע) בעברתי" ואקח, באפי מלך לך וכאמרו: "אתן, (יח   א, ח,

, ומורה סורר בן ממנה ולהוליד לשנאתה שסופו רמז אשר, תואר ביפת הרשות שהיה כמו המלך במנוי הרשות והיה

 )שנשא את מעכה בת תלמי מלך גשור שהייתה בת יפת תואר ויצא ממנו אבשלום(. אבשלום  בדבר לדוד שקרא כמו

 

 עיין בדברי הספורנו, וענה לפיו: .4

 א. האם מינוי מלך הוא הוא מצווה או רשות?

 ב. מה ההבדל העיקרי בין הנהגה של שופט לבין הנהגה של מלך?

 ההוכחה שהספורנו מביא ממשה?ג. מהי ההנהגה הרצויה לפי התורה? ומהי 

 ד. מדוע התורה מאפשרת הנהגה של מלך? ומה הם התנאים של התורה כדי שתקום הנהגה כזו?

 ה. מה הדמיון שמוצא הספורנו, בסוף דבריו, בין מצוות "יפת תואר" למצוות "מינוי מלך"?

 ו. לפי דעתך, מה היתרון ומה החיסרון של הנהגת "שופט" לעומת הנהגת "מלך"

 
 

 "?הגוים  ככל  מלך  עלי  עיין שוב בדברי הרמב"ן והספורנו: כיצד כל אחד מהן מבאר את האמירה של העם "אשימה  .5
 

 

 

 

 מינוי מלך רשות או מצווה? - שאלת סיכום

האם מינוי מלך היא מצווה או רשות. מיין אותן לשתי קבוצות ומה  -ראינו סה"כ ארבע דעות העוסקות בשאלה  .6

 שיטה בכתוב.הביסוס של כל 

 רשות מצווה מינוי מלך

   שם החכם

   הביסוס בכתוב
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 שיטת הנצי"ב במצוות מינוי מלך 

 דברים יז, ידהעמק דבר , הנצי"ב ,  

 אין הפירוש "אמירה" כמשמעו בפה,  -"ואמרת: אשימה עלי מלך" 

 וכדומה. כ( ,)דברים יב אלא כלשון: "ואמרת אוכלה בשר"

אכן, לפי לשון זה היה במשמע שאין זה מצווה במוחלט למנות מלך אלא רשות, כמו 'ואמרת אוכלה בשר'; והרי ידוע 

 בדברי חז"ל דמצווה למנות מלך! ואם כן, למה כתיב 'ואמרת'?

 אם מתנהג על פי דעת מלוכה או על פי דעת העם (:תלוי ברצון העםי הדבר )כ ונראה, דמשום דהנהגת המדינה משתנה

  .ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה, ויש מדינה שבלא מלך הרי היא כספינה בלי קברניט .ונבחריהם

מצוות ", שהרי בעניין השייך להנהגת הכלל נוגע לסכנת נפשות שדוחה  "מצוות עשה"ודבר זה אי אפשר לעשות על פי  

לה בהסכמת העם לסבול עול מלך, על פי , משום הכי לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך, כל זמן שלא ע"עשה

 למנות מלך... לסנהדרין "מצוות עשה"שרואים מדינות אשר סביבותיהם מתנהגים בסדר יותר נכון, או אז 

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

 .עד שיאמרו העם שרוצים הנהגת מלךומכל מקום, אין סנהדרין מצווים 

 הכי כל משך שלוש מאות שנה שהיה המשכן נבחר בשילה לא היה מלך, והיינו שלא היה בזה הסכמת העם.ם וומש

  

מצווה וחובה שנאמר: "שום  -כיצד מסביר הנצי"ב את הסתירה בפסוקים שמצד אחד משתמע מהם שמינוי מלך  .7

 רשות: שנאמר: "ואמרת אשימה עלי מלך"? -תשים עליך מלך" מצד שני 

 

 

 )ופירוש לדברי התוספתא " למה נענשו בימי שמואל אלא לפי שהקדימו על ידן(ך מייצג הנהגה טבעית מלבי"ם: מל

 התורה והמצוה, פירוש המלבי"ם לספרי על דברים 

, 'אשימה עלי מלך'. שאין לפרש 'ואמרת' היינו 'אם ןלר' יהודה הוא ציווי, אני מצווך שתאמר אל הנביא והסנהדרי

 ים', היינו מצווים לשים מלך, וא"כ מצווים לומר 'אשימה'. תאמר', דהא אמר 'שום תש

שצווי שמואל שם.  פרודבר זה פרשתי היטב בפירושי לס "מפני שהקדימו על ידם".ומה שנענשו בימי שמואל, היינו 

ני הכלל י, שאז צריך שיהיה עליהם איש אחד, שינהיגם בעניהמלך הוא רק בעת שמתנהגים כפי דרך העולם והטבע

 .חום מלחמותיהם ולשפטםלל -

אבל בימי שמואל, שהיו מונהגים ע"י זכותו של שמואל בהנהגה נסיית אלהית, וה' היה המלך היוצא לפניהם, 

אקרא אל ה'  הלוא קציר חטים היום,' ו שכתוב:. וכמלא היה צורך להם למלך -ללחום מלחמותיהם ואת עניניהם 

ר"ל, אחר שאתם . "מלךעתכם רבה אשר עשיתם וגו', לשאול לכם ודעו וראו כי ר". )ש"א י"ב( ויתן קולות ומטר

 . רואים, שבחיי אתם מונהגים ע"י ה' בהנהגה נסיית ע"י תפלתי, לא היה לכם לשאול מלך בחיי

ל זה הנהגתם בדרך הטבע, אז היו מצווים לשאול להם מלך. וע רק אחר מות שמואל, שאז נפסק הענין הנסיי, והיתה

 ..שבחיי שמואל לא היה הזמן לזה. וצה לומר". ר)בזמנו( חז"ל "ששאלוהו שלא בעונתואמרו 

 

)למה שמואל הוכיח אותם על  אם כן למה נענשו בימי שמואלכיצד מסביר המלבי"ם את דברי רבי יהודה בתוספתא " .8

 "? מו על ידןאלא לפי שהקדי ?בקשתם(
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 מצוֹות "לא תעשה" החלות על המלך ותכליתן  

 יז-יז, טז דברים י"רש

 שנאמר כמה. משם באים שהסוסים, מצרימה העם את ישיב שלא, מרכבתו כדי אלא - סוסים לו ירבה לא( טז)

 . (כט י ' א  מלכים) "ומאה בחמשים וסוס כסף מאות בשש ממצרים מרכבה ותצא ותעלה" :בשלמה

 כהנה   לך  ואוסיפה  מעט  ואם"  :לו  ונאמר,  נשים  שש  לדוד  לו  שהיו  שמצינו,  עשרה  שמונה  אלא  -  נשים  לו  ירבה  ולא(  יז)

 . (ח  יב'  ב שמואל) "וכהנה

 .חייליו(לפרנס ) [לאפסניאנ"א:] ו(ורחיאמשרתיו ו לפרנס) לאכסניא ליתן כדי אלא - מאד לו ירבה לא וזהב וכסף

 

 החלות על המלך?  "לא תעשה" מצוותשלוש מהן  על פסוקים אלו ופרט: וברש"י יז-עיין בפסוקים טז .9

 

 מתי המלך עובר על כל אחד מהאיסורים הללו? .10

 

 

 יז, טז דברים ן"רמב

(  כט ,י א"מ) שנאמר, משם באים שהסוסים, מצרימה העם את ישיב שלא כדי מרכבתו כדי אלא - סוסים לו ירבה לא 

  .י"רש לשון -" ומאה בחמשים וסוס כסף מאות בשש ממצרים מרכבה ותצא ותעלה"

 לסחורה חוזר אתה אבל חוזר אתה אי לישיבה" :(י"פ סוף) סנהדרין בסוף בירושלמי אמרו כי, בזה לי והוקשה

 . ומותר - זו היא סחורה ,והרכב הסוסים משם ויקנה המלך ישלח ואם, "הארץ ולכבוש לפרקמטיא

 יבטח  שלא,  המותרת סחורה  בדרך או שנער  ומארץ  ,מארצו אפילו  סוסים  לו  ירבה לא  הזהיר  כי,  הכתוב שדרך  ויתכן

ואחר כך הזהיר על המלך שלא ישיב את . אלהיו בשם מבטחו יהיה אבל, מאוד עצמו כי פרשיו ועל רב כי רכבו על

 ...העם מצרימה

 

ה לֹא ַרק"בפסוק טז, נאמר  .11 ת ָיִשיב ְולֹא סּוִסים לֹו ַיְרבֶׁ  עיין בדברי רש"י ורמב"ן, וענה:  "ִמְצַרְיָמה ָהָעם אֶׁ

 א. מחק את המילים המיותרות בטבלה הבאה, והשלם את החסר.

 לפי רמב"ן לפי רש"י

 בפסוק טז יש:

 שני איסוירם / איסור אחד

 _______________________________ שהוא/שהם:

 בפסוק טז יש:

 / איסור אחד שני איסוירם

 _______________________________ שהוא/שהם:

 "ולא ישיב את העם מצרימה" הוא: 

 טעם לאיסור ריבוי הסוסים / איסור העומד בפני עצמו 

 "ולא ישיב את העם מצרימה" הוא: 

 טעם לאיסור ריבוי הסוסים / איסור העומד בפני עצמו 

 מה הטעם לאיסור "לא ירבה לו סוסים"?

______________________________________ 

______________________________________ 

 מה הטעם לאיסור "לא ירבה לו סוסים"?

______________________________________ 

______________________________________ 

 מנין אסור להרבות סוסים?

_______________________________________ 

 מנין אסור להרבות סוסים?

_______________________________________ 

  

  ב. מה מקשה הרמב"ן על רש"י?
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   תכליתהוהחלה על המלך  "העשה"מצוות 

  יז דברים

א ַעל ְכִשְבתֹו ְוָהָיה (יח) ת לֹו ְוָכַתב ַמְמַלְכתֹו ִכסֵּ ה אֶׁ ר ַעל ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִמְשנֵּ פֶׁ י סֵּ  :ַהְלִוִים ַהֹכֲהִנים ִמִלְפנֵּ

י ָכל בֹו ְוָקָרא ִעמֹו ְוָהְיָתה ( יט)   ַחָייו ְימֵּ

ת ְלִיְרָאה ִיְלַמד ְלַמַען  ת ִלְשֹמר ֱאֹלָהיו' ה אֶׁ י ָכל אֶׁ ת ַהזֹאת ַהתֹוָרה ִדְברֵּ ה ַהֻחִקים ְואֶׁ לֶׁ  :ַלֲעֹשָתם ָהאֵּ

ָחיו ְלָבבֹו רּום ְלִבְלִתי ( כ) אֶׁ   ּוְשמֹאול ָיִמין ַהִמְצָוה ִמן סּור ּוְלִבְלִתי מֵּ

ב ּוָבָניו הּוא ַמְמַלְכתֹו ַעל ָיִמים ַיֲאִריְך ְלַמַען  רֶׁ ל ְבקֶׁ  ס: ִיְשָראֵּ

 

 כ, וענה:-יחעיין בפסוקים  .12

  ?חלה על המלךמיוחדת הה "עשה"מהי מצוות הא. 

 הן שתי המטרות של מצווה זו?ומה ב. לפי התורה, 

 ?ג. על פי הכתוב בפסוק כ', מה תהיה התוצאה של שמירת המצוות המוטלות על המלך

 
 

 יז דברים י"רש

 שתי ספרי תורה. -את משנה התורה )יח( 

 אחת שהיא מונחת בבית גנזיו. ואחת שנכנסת ויוצאת עמו...

 .נביא של קלה מצוה אפילו - המצוה מן סור ולבלתי( כ)

 לתוחֵּ  ימים שבעת" :שמואל לו שאמר בשאול מצינו וכן. לאו שומע אתה הן מכלל -]על ממלכתו[  ימים יאריך למען

, היום  כל  לשמור  הבטחתו  שמר  ולא  (ח,  יג'  א   שמואל)  "ימים  שבעת  לויוחֶׁ "  וכתיב(  ח ,  י'  א  שמואל )  "עולות  להעלות  אליך  בואי  עד

 הא (.יד  -  ז יג שם) "תקום לא ממלכתך ועתה ... שמרת לא נסכלת" לו ואמר שמואל שבא עד העולה להעלות הספיק ולא

 .נענש נביא של קלה מצוה שבשביל, למדת

 

 עיין ברש"י, וענה: .13

 א. הסבר את הביטוי "מכלל הן אתה שומע לאו".

 המלך?ב. מה מפרש רש"י בעזרת ביטוי זה? ומה הראיה שהוא מביא משאול 

 

 

  כ, יז דברים ,ן"רמב

 וכל,  הלב  ורוממות  מגאות  המלך  את  ימנע  הכתוב  כי,  )גאוה(  הגאות  איסור  בתורה  בכאן  נרמז  -  מאחיו  לבבו  רום  לבלתי

 הקטנים אחיו ככל שפל לבבו להיות יזהירנו ולהתגדל, להתרומם )למלך( בראוי כי, לכך ראויים שאינן האחרים שכן

 . ממנו

 ובו התהלה לבדו ולו, והרוממות הגדולה לבדו' לה כי, במלך אפילו האלהים אצל ונמאסת מגונה מדה הגאוה כי

 יתהלל בזאת אם "כי וכתיב, (ה  טז משלי)לב"  גבה כל השם "תועבת שלמה המלך יד על המבואר כעניין. האדם יתהלל

 .'וגו (כג ט  ירמיה )אותי"  וידוע השכל המתהלל

 

 הרמב"ן, וענהעיין בפסוק כ' ובדברי  .14

צריך להתרחק מן הגאוה.  ל כל אדםשכקל וחומר הרמב"ן לומד מכאן נאמר כאן על מלך,  -איסור הגאווה . א

  .הסבר את הקל וחומר

 . הסבר מדוע צריך להזהיר במיוחד את המלך להימנע מגאווה?ב
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  'רמב"ם, הלכות מלכים, פרק ב' הלכה ו 

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

בקרבי", ולא ינהג גסות לב בישראל יתר מדאי, שנאמר: "לבלתי רום לבבו מאחיו", ויהיה חונן ומרחם לקטנים 

קטנים, וכשמדבר אל כל הקהל בלשון רבים ידבר וגדולים, ויצא ויבא בחפציהם ובטובתם, ויחוס על כבוד קטן שב

רכות, שנאמר: "שמעוני אחי ועמי"... לעולם יתנהג בענווה יתירה... ויסבול טרחם ומשאם ותלונותם וקצפם כאשר 

ישא האומן את היונק. רועה קראו הכתוב: "לרעות ביעקב עמו", ודרכו של רועה מפורש בקבלה: "כרועה עדרו ירעה, 

 ".לאים ובחיקו ישאבזרועו יקבץ ט

 

 )ציין שישה דברים( כיצד באה לידי ביטוי שפלות הרוח של המלך? .15

 

o  הקשר רחב: בתנ"ך 

בתחילת לימוד הנושא שלנו "מצוות מינוי מלך" ראינו את המחלוקת בחז"ל ובמפרשים, האם מינוי מלך היא מצווה 

הנהגת ישירה של ה' או הנהגה  -התורה או רשות. מחלוקת זו נושקת לשאלה: איזו שיטת הנהגה רצויה יותר ע"פ 

 ע"י מלך? שאלה זו עולה גם בהקשר של כמה פרקים בתנ"ך. 

כל אחד  תשובהשבו נידון העניין שלנו, ואיזו  הקשרעיין במקרות הבאים וסכם בקצרה )במשפט אחד( מהו  .16

 לך?הנהגת ה' או הנהגת מ -מהמקורות הללו מציע לשאלה העקרונית איזו הנהגה רצויה יותר 

 ברמת בקיאות.  הבאים להכיר את המקורות עליך  

 כג-שופטים ח', כבא. 

 ח-שמ"א ח', דב. 

 יד-ג. מלכים א ג, ה

  : תהילים ע"בד. רשות

 

 

 

 

 סיכום

שינויים רבים אמורים לחול על עם ישראל עם עזיבתם את המדבר וכניסתם לארץ ישראל. לאור הדברים שלמדנו  .17

 במבוא, ענה:

 השליט עם כניסתו לארץ?-שינוי משמעותי אמור לעבור עם ישראל בתחום המנהיגא. איזו 

 ב. מדוע המעבר מחיי מדבר לחיים בארץ ישראל מביא איתו שינוי גם בעניין המנהיג? 
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 ההנהגהמצוות  :יחידה

 

 כב( -נביא )פרק יח, ט 
  יח דברים

ל ָבא ַאָתה ִכי( ט) ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ יָך' ה ֲאשֶׁ ן ֱאֹלהֶׁ ם ַהגֹוִים ְכתֹוֲעֹבת ַלֲעשֹות ִתְלַמד לֹא ָלְך ֹנתֵּ  : ָההֵּ

א לֹא( י) ש ּוִבתֹו ְבנֹו ַמֲעִביר ְבָך ִיָמצֵּ ם ָבאֵּ ן ְקָסִמים ֹקסֵּ ש ְמעֹונֵּ ף ּוְמַנחֵּ  :ּוְמַכשֵּ

ר( יא) ר ְוֹחבֵּ ל ָחבֶׁ ש ְוִיְדֹעִני אֹוב ְוֹשאֵּ ל ְוֹדרֵּ ִתים אֶׁ  :ַהמֵּ

ה ָכל' ה תֹוֲעַבת ִכי( יב) ה ֹעשֵּ לֶׁ ֹבת ּוִבְגַלל אֵּ ה ַהתֹועֵּ לֶׁ יָך' ה ָהאֵּ יָך אֹוָתם מֹוִריש ֱאֹלהֶׁ  :ִמָפנֶׁ

יָך' ה ִעם ִתְהיֶׁה ָתִמים( יג)  ס:  ֱאֹלהֶׁ

 

ה ַהגֹוִים ִכי( יד) לֶׁ ר ָהאֵּ ש ַאָתה ֲאשֶׁ ל אֹוָתם יֹורֵּ ל ְמֹעְנִנים אֶׁ ן לֹא ְוַאָתה ִיְשָמעּו ֹקְסִמים ְואֶׁ יָך' ה ְלָך ָנַתן כֵּ  :ֱאֹלהֶׁ

יָך ִמִקְרְבָך ָנִביא( טו) ַאחֶׁ יָך' ה ְלָך ָיִקים ָכֹמִני מֵּ ָליו ֱאֹלהֶׁ  : ִתְשָמעּון אֵּ

ר ְכֹכל( טז) ִעם ָשַאְלתָ  ֲאשֶׁ יָך' ה מֵּ ב ֱאֹלהֶׁ אֹמר ַהָקָהל ְביֹום ְבֹחרֵּ   לֵּ

ף לֹא  ת ִלְשֹמעַ  ֹאסֵּ ת ֱאֹלָהי' ה קֹול אֶׁ ש ְואֶׁ ה לֹא ַהזֹאת ַהְגֹדָלה ָהאֵּ ְראֶׁ  :ָאמּות ְולֹא עֹוד אֶׁ

ר( יז) ָלי' ה ַויֹאמֶׁ יִטיבּו אֵּ ר הֵּ  :ִדֵברּו  ֲאשֶׁ

ם ָאִקים ָנִביא( יח) ב ָלהֶׁ רֶׁ ם ִמקֶׁ יהֶׁ י ְוָנַתִתי ָכמֹוָך ֲאחֵּ ם ְוִדֶבר ְבִפיו ְדָברַּ יהֶׁ ת ֲאלֵּ ר ָכל אֵּ נּו ֲאשֶׁ  :ֲאַצּוֶׁ

ר ָהִאיש ְוָהָיה( יט) ל ִיְשַמע לֹא ֲאשֶׁ י אֶׁ ר ְדָברַּ ֵבר ֲאשֶׁ ְדֹרש ָאֹנִכי ִבְשִמי ְידַּ ִעמֹו אֶׁ  :מֵּ

 

ר ַהָנִביא ַאְך( כ) ֵבר ָיִזיד ֲאשֶׁ ת ִבְשִמי ָדָבר ְלדַּ ר אֵּ ֵבר ִצִּויִתיו לֹא ֲאשֶׁ ר ְלדַּ ֵבר ַוֲאשֶׁ ם ְידַּ ִרים ֱאֹלִהים ְבשֵּ ת ֲאחֵּ  :ַההּוא ַהָנִביא ּומֵּ

ָך תֹאַמר ְוִכי( כא) יָכה ִבְלָבבֶׁ ַדע אֵּ ת נֵּ ָדָבר אֶׁ ר הַּ  ':ה ִדְברֹו  לֹא ֲאשֶׁ

ר( כב) ֵבר ֲאשֶׁ ם ַהָנִביא ְידַּ ָדָבר ִיְהיֶׁה ְולֹא' ה ְבשֵּ ָדָבר הּוא ָיבֹא ְולֹא הַּ ר הַּ נּו ָתגּור לֹא ַהָנִביא ִדְברֹו  ְבָזדֹון' ה ְרֹוִּדב לֹא ֲאשֶׁ  ס: ִממֶׁ

 

 מבוא

ניתן  (,דיין) על הבדל אחד משמעותי בין נביא לבין חכם .הנהגת הנביא שונה באופן מהותי מההנהגה שראינו עד כה

 :10ללמוד מהמקור הבא

 ירושלמי ברכות פ"א ה"ד

 למה הם דומין? )וחכם( נביא וזקן

 שלו למדינה, ()שליחיםלמלך ששלח שני פלמטרין 

 חותם שלי אל תאמינו לו,אם אינו מראה לכם  -לאחד מהם כתב 

 אף על פי שאינו מראה לכם חותם שלי תאמינו לו, -ולאחד כתב 

 )דברים, יג, ב(, " ונתן אליך אות או מופת" :כך בנביא כתיב

 )דברים יז א(. ך" ורועל פי התורה אשר י" :כתיב בזקןברם 

  

 
מזה,   לפי הירושלמי מצות התורה "ועשית ככל אשר יורוך" איננה מוגבלת לציות לבית הדין הגדול בלבד, אלא המצווה היא לציית לכל חכם. ואף יותר 10

איננה מותנית בשום גורם מלבד   בחכםאין האמונה בחכם כאמונה בנביא: בעוד שהאמונה בנביא מותנית באותות ובמופתים שהוא עושה, האמונה 

 עובדה שחכם לפנינו. ה 

 

 דיניהם, ותפקידם בארץ -כוהנים  ייעודו, וממשיכו של משה -נביא  מצוות מלך בית דין גדול וזקן ממרא -שופטים  בין ארץ ישראל למדבר
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 מצוות מינוי מלך ושופט לבין  הנביאההבדל בין מצווה 

בידי כאן מינויו של הנביא נעשה  ,)בשיתוף עם ה'( נקרא העם להיות יוזם ולמנות מנהיגים בעוד שבמלך ובשופט

יָך ִמִקְרְבָך ָנִביא: "בלבד הקב"ה ַאחֶׁ ". המצוות הקשורות בנביא הן לקבל את דבריו מחד, ֱאֹלֶהיָך' ה ְלָך ָיִקים ָכֹמִני מֵּ

 אם הוא נביא שקר.  - ולפסול את דבריו מאידך
 

למדנו לאור שאלת העברת המנהיגות ממשה אל דור הנכנסים לארץ. ננסה להאיר  ,הקודמותההנהגה את מצוות 

יָך ִמִקְרְבָך ָנִביאא המשך ישיר של נבואת משה: "ונקודה זו גם כאן. בפשט הפסוקים, הנביא ה ַאחֶׁ ' ה ְלָך ָיִקים ָכֹמִני מֵּ

יָך ָליו - ֱאֹלהֶׁ  ". ִתְשָמעּון אֵּ

  - אולם

"המנהיגות הדתית", וכן על מינוי  - י שופטים ועל ההישמעות לבית הדין הגדולהתורה ציוותה כבר על מינו ▪

 "המנהיגות החולית". מה מקומו של הנביא בתוך מערכת זו, שלכאורה היא שלמה בלעדיו?  - מלך

תפקידו המרכזי של משה כנביא היה מסירת התורה. אולם הנביא העתידי אינו ממשיכו של משה בכך, משום  ▪

 י"א( שאלות בתורה מופנות דווקא לבית הדין הגדול ולא אל הנביא. -ו בפרק י"ז )חשכפי שראינ

 התורה עצמה מכריזה: "ולא קם עוד נביא בישראל כמשה, אשר ידעו ה' פנים אל פנים" )ל"ד, י'(.  ▪

 ולכן יש מקום לשאול:

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

 יא המתואר כאן? מהו ייעודו של הנבב. 
 

 הנביא בישראל כתחליף למכשפים של הגויים 

 : טו(-)יח, יד כתחליףהתורה מציגה את הנביא 
 

ל "ִכי ַהגֹוִים ש אֹוָתם אֶׁ ר ַאָתה יֹורֵּ ה ֲאשֶׁ לֶׁ ל-ָהאֵּ  ֹקְסִמים ִיְשָמעּו -ְמֹענֲִנים ְואֶׁ

ן ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך.  ָתה לֹא ֵכן ָנתַּ  ְואַּ

ָליו ִתְשָמעּון" יָך אֵּ יָך ָכֹמִני ָיִקים ְלָך ה' ֱאֹלהֶׁ ַאחֶׁ  .ָנִביא ִמִקְרְבָך מֵּ
 

 מכשפיםזה מקבל מענה אצל השכנים הגויים בדמותם של  הפניה אל הנביא מונעת מרצון לגלות נסתרות. רצון

האם התורה פוסלת רצון זה מעיקרו, או מאפשרת אותו כאשר  .הנביאהוא נענה באמצעות ם ישראל וקוסמים, ובע

 ֱאֹלִהים ָנא ִאיש ר לֹו ִהנֵּה"ַויֹאמֶׁ  נתונה במחלוקת הפרשנים. בתנ"ך מצינו את הדוגמא הבאה הפניה היא אל נביא ה'

ר ת  ָבִעיר ַהזֹאת ְוָהִאיש ִנְכָבד ֹכל ֲאשֶׁ ְלָכה ָשם אּוַלי ַיִגיד ָלנּו אֶׁ ר בֹא ָיבֹוא ַעָתה נֵּ ר  ְיַדבֵּ נּו ֲאשֶׁ יָה"  ַדְרכֵּ  .  (שמו"א ט' ו')  ָהַלְכנּו ָעלֶׁ
 

 הצורך בנביא המעביר לעם את דבר ה' 

  יח(:-)יז כיצד נוצר הצורך בנביא התורהמזכירה  בהמשך הפסוקים
 

ָלי  ר ה' אֵּ  "ַויֹאמֶׁ

 ,ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִדֵברּו

ם ָכמֹוָך  יהֶׁ ב ֲאחֵּ רֶׁ ם ִמקֶׁ  ָנִביא ָאִקים ָלהֶׁ

ת ָכל ם אֵּ יהֶׁ ר ֲאלֵּ נּו". -ְוָנַתִתי ְדָבַרי ְבִפיו ְוִדבֶׁ ר ֲאַצּוֶׁ  ֲאשֶׁ
 

מתווך בין עוצמתו של הקב"ה לבין יכולתם המוגבלת של הנביא הוא ממשיכו של משה בכך שהוא מהווה "צינור", 

התורה מכירה   -  שהרי יש שופטים ומלך  -  בני אנוש. חשוב מאד לראות, שלמרות שלא אמור להיות צורך מעשי בנביא

לקב"ה, בחשיבות שמיעת קול ה' דווקא בתוך המציאות הטבעית לכאורה,   ם ישראלבחשיבותו של הקשר הישיר בין ע

אולם בניגוד "ונתתי דברי בפיו ודיבר אליהם את כל אשר אצוונו". והיא מאשרת ומאפשרת את קיומו של נביא: 

אמינו "הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבור ישמע העם בדברי עימך וגם בך י]  תה ברורה ובהירהילנבואת משה, שהי

יָכה" :התורה מתייחסת לשאלת חמקמקות הנבואה והקושי בזיהוי, [)שמות יט, ט(לעולם"  ַדע אֵּ ת נֵּ ר ַהָדָבר אֶׁ  לֹא ֲאשֶׁ

 מרחיבה בצורך לזהות היטב את נבואת האמת.  והיא",  'ה ִדְברֹו
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 עמדת התורה לגבי גילוי העתיד והנימוק לאיסור הכישוף 

   יח דברים

ל ָבא ַאָתה ִכי( ט) ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ יָך' ה ֲאשֶׁ ן ֱאֹלהֶׁ ד לֹא ָלְך ֹנתֵּ ֲעׂשֹות ִתְלמַּ ם ַהגֹוִים ְכתֹוֲעֹבת לַּ  :ָההֵּ

א לֹא( י) ש ּוִבתֹו ְבנֹו ַמֲעִביר ְבָך ִיָמצֵּ ם ָבאֵּ ן ְקָסִמים ֹקסֵּ ש ְמעֹונֵּ ף ּוְמַנחֵּ  :ּוְמַכשֵּ

ר( יא) ר ְוֹחבֵּ ל ָחבֶׁ ש ְוִיְדֹעִני אֹוב ְוֹשאֵּ ל ְוֹדרֵּ ִתים אֶׁ  :ַהמֵּ

ֹבת ּוִבְגַלל ֵאֶלה ֹעֵׂשה ָכל' ה תֹוֲעַבת ִכי( יב) ה ַהתֹועֵּ לֶׁ יָך' ה ָהאֵּ יָך אֹוָתם מֹוִריש ֱאֹלהֶׁ  :ִמָפנֶׁ

יָך' ה ִעם ִתְהיֶׁה ָתִמים( יג)  ס: ֱאֹלהֶׁ

 

וברש"י על פסוק ט, מה הנימוק של התורה מדוע אסור לפנות אל הקוסמים המכשפים  יג-עין בפסוקים ט .1

 ודומיהם?

 

  ט ,יח דברים י"רש

 לא לבניך ולהורות, מקולקלים הם כמה מעשיהם להבין כלומר, ולהורות להבין למד אתה אבל - לעשות תלמד לא

 הגוים. חוק הוא שזה, וכך כך תעשה

  יב ,יח דברים י"רש

 .מהן אחת אפילו, "אלה עושה כל" אלא נאמר לא אלה כל עושה - אלה עושה כל

 

 יב, וענה:-יג וברש" י על פסוקים ט ו-עיין בפסוקים ט .2

 ?"לא תלמד"את "תועבות הגויים", הרי בפסוק נאמר  שצריך ללמוד ולהורותא. כיצד מדייק רש"י מפסוק ט, 

)קוסם, מעונן, מנחש,  כל דרכי הגוייםלא רק מי שעושה את ב. כיצד מדייק רש"י מפסוק יב, ש"תועבת ה' " היא 

 מכשף וכד'( אלא גם מי שעושה רק אחת מהן? 

 

 

 

 

 יח, יג דברים י"רש

 קבל  עליך  שיבא  מה  כל  אלא,  העתידות  אחר  תחקור  ולא  לו  ותצפה  בתמימות  עמו  התהלך  -  אלהיך'  ה  עם  תהיה  תמים

 .ולחלקו עמו תהיה ואז בתמימות

 

o יב-, טיח דברים ן"רמב 

 אל  אותם  יורש  אתה  אשר  האלה  הגוים"  ופירש  חזר,  הנזכרות  התועבות  עם  והקוסמים  המעוננים  הכתוב  כלל  וכאשר

 הנה יאמר ",אלהיך' ה לך נתן כן לא ואתה" ,)העתידות( הבאות לדעת חכמתם כי ,(יד פסוק) "ישמעו קוסמים ואל מעוננים

 לך ואסר, מפניך ההם הגוים הוריש ובגללם לפניו תועבות שהם בעבור הנזכרים האלה המעשים השם לך אסר

 דבריו ויתן נביא בקרבך שיקים ,הארץ גויי כל על עליון לתתך ,גדולה מעלה לך שעשה בעבור והקסמים הנחשים

 או הכוכבים מן אותם שיקבלו, ומנחש קוסם אל בעתידות אתה תצטרך ולא ,לאֶׁ  יפעל מה ממנו תשמע ואתה, בפיו

 יפול ולא השם חפץ תודיע הנבואה אבל, הצריך בכל יודיעו ולא אמת דבריהם כל שאין מעלה, בשרי השפלים מן

 ,מפיו עצתו שומע וסגולתו חלקו אתה והנה . (כב פסוק) " 'ה דברו לא אשר הדבר הוא" שיפרש והוא ,דבריה מכל דבר

, להם נתן כאשר לך נתן שלא, "אלהיך' ה לך נתן כן לא" )פרוש( טעם וזה, אחריהם הולכים המזלות חלק )הגויים( והם

 . ..(כה  יח ויקרא) פירשתי כאשר  (יט  ד,  לעיל) "העמים לכל אותם אלהיך' ה חלק אשר" כטעם

שנייחד לבבנו אליו לבדו, ונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמתת   -  "תמים תהיה עם ה' אלהיך"  )והפירוש(  וטעם

כל עתיד, וממנו לבדו נדרוש העתידות, מנביאיו או מאנשי חסידיו רצוני לומר אורים ותומים. ולא נדרוש מהוברי 

 ...שמים ולא מזולתם
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הגויים בדמותם של מכשפים . רצון זה מקבל מענה אצל ועתידות הפניה אל הנביא מונעת מרצון לגלות נסתרות .3

 יב, וענה:-עיין ברש"י על פסוק יג, וברמב"ן על פסוקים ט. הוא נענה באמצעות הנביא ם ישראלוקוסמים, ובע

 זאת,לומד  רש"י? וכיצד ע"י נביאמנסה לגלות את העתידות המה דעת רש"י על המאמץ של אדם מישראל א. 

 (?כיצד הוא מפסק את הפסוק -)מבחינה תחבירית  מפסוק יג

 ב. לפי הרמב"ן האם יש לקוסמים ולמנחשים ודומיהם, כוחות אמתיים לגלות את העתיד?

ג. לפי הרמב"ן במה עדיף נביא ה' על קוסם ומנחש? מהי הסיבה שאין לפנות לקוסמים מנחשים ודומיהם, לפי 

 הרמב"ן?

 ? הבדל בדרך גילוי העתידותשממנו נובע הן עם ישראל לאומות העולם, מהותי שבימה השוני ה ד. לפי הרמב"ן

ומה ההבדל העקרוני  ?ע"י נביאנסה לגלות את העתידות המעל המאמץ של אדם מישראל  הרמב"ן,מה דעת ה. 

 בין הרמב"ן לבין רש"י ביחס לחקר העתיד.
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 קור הסמכות של הנביא  מ

 יח, יד דברים

ה ַהגֹוִים ִכי לֶׁ ר ָהאֵּ ש ַאָתה ֲאשֶׁ ל אֹוָתם יֹורֵּ ל ְמֹעְנִנים אֶׁ ן לֹא ְוַאָתה ִיְשָמעּו ֹקְסִמים ְואֶׁ יָך' ה ְלָך ָנַתן כֵּ  :ֱאֹלהֶׁ

  י"רש

 ותומים. ואורים הנביאים על שכינה השרה שהרי קוסמים, ואל מעוננים אל לשמוע - אלהיך' ה לך נתן כן לא
 

 וברש"י, מה המקור הסמכות של הנביא, ומאילו מילים בפסוק ניתן ללמוד זאת?עיין בפסוק יד  .4

 
 

 , טויח דברים

יָך ִמִקְרְבָך ָנִביא ַאחֶׁ יָך' ה ְלָך ָיִקים ָכֹמִני מֵּ ָליו ֱאֹלהֶׁ  :ִתְשָמעּון אֵּ

  י"רש

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

o ם"רשב  

 שכתוב ומה. ז"ע לעבוד לך שיאמר חלום וחולם כנביא ולא שבתורה מצוות לך שיצוה - כמוני מאחיך מקרבך נביא

 להאמין אבל, פנים" אל ה' פנים ידעו "אשר שמפרש כמו פירושו הרי ,)דברים לד י( כמשה"  בישראל עוד נביא קם "ולא

 ז."ע לעבוד ומופת אות לישראל הנותן כנביא ולא מאתו, אמת ולדבר כמותו יהא ה"להקב

 

 עיין בפסוק טו וברש"י ורשב"ם, וענה: .5

יָך ִמִקְרְבָך א. מה היה קשה למפרשים בפסוק "ָנִביא ַאחֶׁ יָך"' ה ְלָך ָיִקים ָכֹמִני מֵּ  ֱאֹלהֶׁ

 (?)במה הוא ממשיך אותו ובמה לא? במה דומה הנביא שיקום בעתיד למשה? ב. כיצד עונים על שאלה זו רש"י ורשב"ם
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 דברים יח

יָך ִמִקְרְבָך ָנִביא( טו) ַאחֶׁ יָך' ה ְלָך ָיִקים ָכֹמִני מֵּ ָליו ֱאֹלהֶׁ ר ְכֹכל( טז) :ִתְשָמעּון אֵּ ִעם ָשַאְלתָ  ֲאשֶׁ יָך' ה מֵּ ב ֱאֹלהֶׁ  ְביֹום  ְבֹחרֵּ

אֹמר ַהָקָהל ף לֹא לֵּ ת ִלְשֹמעַ  ֹאסֵּ ת ֱאֹלָהי' ה קֹול אֶׁ ש ְואֶׁ ה לֹא ַהזֹאת ַהְגֹדָלה ָהאֵּ ְראֶׁ ר( יז) :ָאמּות ְולֹא עֹוד אֶׁ ָלי' ה ַויֹאמֶׁ  אֵּ

יִטיבּו ר הֵּ רּו ֲאשֶׁ ם ָאִקים ָנִביא( יח) :ִדבֵּ ב ָלהֶׁ רֶׁ ם ִמקֶׁ יהֶׁ ר ְבִפיו ְדָבַרי ְוָנַתִתי ָכמֹוָך ֲאחֵּ ם ְוִדבֶׁ יהֶׁ ת ֲאלֵּ ר ָכל אֵּ נּו ֲאשֶׁ  :ֲאַצּוֶׁ

 רמב"ן, דברים יח,טז 

 לא )טז(" ' ה קול את לשמוע אוסיף לא" באמרם כי ,ששאלו השאלה בכאן הכתוב השלים לא -' וגו שאלת אשר ככל

 ידבר אשר כל את אלינו תדבר ואת ,אלהינו' ה יאמר אשר כל את ושמע אתה קרב" אמרו כאשר אבל, לנביאים יזכו

 ידם על השם יצוה אשר ככל ולעשות ולשמוע בנביאיו להאמין קבלו אז(, כד ה  דברים )" ועשינו ושמענו אליך אלהינו' ה
   .)באמצעות הנביאים(

 להיות  שאלת  כן  כי,  בי  מאמין  אתה  כאשר  בו  ותאמין  -  )טו("    'ה  לך  יקים  כמוני  מאחיך  מקרבך  נביא"  בכאן  אמר  ולכך

 וזה. כמוהם כמוני כי, אחרי הבאים הנביאים בשאר כן גם האמינו כן אם, אלי ושתשמעו ידי על עמכם השם דברי

 . לדורותם להם אעשה וכן, בנביאי להאמין - "דברו אשר הטיבו" )הפרוש( טעם

 כן גם"  ועשינו ושמענו אלינו  תדבר  ואת"  באמרם  ממשה  לשמוע  שאמרו  וקבלתם, לדורות  שם  שאלתם  שהיתה  ויתכן

 .שם פירשתי כאשר, כמוך השם נביא וכל ואתה כמו", ואת" פרוש(ה) טעם ויהיה. עולם לדורות

 

 ל.-בדברים ה, יטגם הנך חייב לעיין בכדי להבין את דברי הרמב"ן ולענות של השאלות הבאות  .6

  טז, איזה קושי בפסוקים מיישב הרמב"ן?-א. עיין אצלנו בפסוקם טו

)רמז: "דברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום  הקושי?  ב. כיצד הפסוק בדברים ה' כד, שאליו מפנה הרמב"ן, פותר את

 אחר"(.

זה הסבר נוסף לקושי שאליו   , )שים לב". 'ה לך יקים כמוני מאחיך מקרבך נביאג. כיצד מפרש הרמב"ן את הביטוי הקשה "

 א( 5התייחסו רש"י ורשב"ם בשאלה 

 מנין שואב הנביא את סמכותו? ,ד. לפי הרמב"ן
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 בולות הסמכות של הנביא ג

  יח דברים

ם ָאִקים ָנִביא( יח) ב ָלהֶׁ רֶׁ ם ִמקֶׁ יהֶׁ ר ְבִפיו ְדָבַרי ְוָנַתִתי ָכמֹוָך ֲאחֵּ ם ְוִדבֶׁ יהֶׁ ת ֲאלֵּ ר ָכל אֵּ נּו ֲאשֶׁ  :ֲאַצּוֶׁ

ר ָהִאיש ְוָהָיה( יט) ל ִיְשַמע לֹא ֲאשֶׁ ר ְדָבַרי אֶׁ ר ֲאשֶׁ ְדֹרש ָאֹנִכי ִבְשִמי ְיַדבֵּ ִעמֹו אֶׁ  :מֵּ

ר  ַהָנִביא  ַאְך(  כ) ר  ָיִזיד  ֲאשֶׁ ת  ִבְשִמי  ָדָבר  ְלַדבֵּ ר  אֵּ ר  ִצִּויִתיו  לֹא  ֲאשֶׁ ר  ְלַדבֵּ ר  ַוֲאשֶׁ ם  ְיַדבֵּ ִרים  ֱאֹלִהים  ְבשֵּ ת  ֲאחֵּ  : ַההּוא  ַהָנִביא  ּומֵּ

 

  יח, כ דברים י"רש

 לחבירו. צויתיו אבל - לדבר צויתיו לא אשר

 .בחנק - המותר. ומת את ולהתיר האסור את לאסור, ההלכה את כיון אפילו - אחרים אלהים בשם ידבר ואשר

 

 בפסק כ' נאמר "ומת הנביא ההוא" מה הם שתי הרחבות שרש"י מוסף על הפשט הפסוק?  .7

 

 

 

 כב וענה:-עיין בפסוקים יט .8

א. מצא ראיה בכתוב להבחנה שעושה רש"י, בין אלו שלושת הראשונים שמיתתן בידי בית דין לבין שלושת 

 האחרונים אלו שמיתתן בידי שמים?

 ב. כתוב בטבלה את הביסוס בכתוב לכל מקרה ומקרה שמזכיר רש"י.
 
 
 

 מבחן הנבואה 

 יח דברים

ָך תֹאַמר ְוִכי( כא) יָכה ִבְלָבבֶׁ ַדע אֵּ ת נֵּ ר ַהָדָבר אֶׁ  ':ה ִדְברֹו לֹא ֲאשֶׁ

ר(  כב) ר  ֲאשֶׁ ם  ַהָנִביא  ְיַדבֵּ ר  ַהָדָבר  הּוא  ָיבֹא  ְולֹא  ַהָדָבר  ִיְהיֶׁה  ְולֹא'  ה  ְבשֵּ נּו  ָתגּור  לֹא  ַהָנִביא  ִדְברֹו  ְבָזדֹון'  ה  ִדְברֹו  לֹא  ֲאשֶׁ  : ִממֶׁ

 

 יח, כב דברים י"רש

 . אותו  והרוג  -" '  ה  דברו  לא  אשר  הדבר  "הוא, יבא  שלא  ותראו, עליכם לבוא  עתיד  זה  דבר  ויאמר -  הנביא ידבר  אשר
 

 כך עשו ואמר שבא )אבל מה נעשה במקרה שהנביא לא מנבא את העתיד אך( הרי , העתידות על במתנבא)שבפרשתינו(  זו תאמר ואם

 לא המצות מכל מאחת להדיחך בא שאם ד(-)בדברים יג, ג נצטוו כבר אומר, הקב"ה אני ומפי ,)בניגוד למצוות התורה(וכך 

 הבמות  איסור  בשעת  בבמה  שהקריב  הכרמל  בהר  אליהו  כגון,  גמור  צדיק  שהוא  לך  הוא  מומחה  כן  אם  אלא,  לו  תשמע

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

 

 עיין בדברי רש"י על פסוק כב, וענה: .9

 א. מהי הדרך לזהות נביא שקר? מהו "מבחן הנבואה"?

 ב. מתי יכול נביא לחלוק על דברי תורה או לחדש הלכה? ומהי הדוגמא שרש"י מביא להוכיח זאת?

 ביסוס בכתוב  יח, כ דברים י"רש

 בידי מיתתן שלשה

   ]בית דין[אדם 

ר "ַהנִָּביא שמע שלא מה המתנבא( 1) ר יִָּזיד ֲאשֶׁ ר ְלַדבֵּ בָּ ת ִבְשִמי דָּ ר אֵּ ר" )כ( ִצִויִתיו ֹלא ֲאשֶׁ  ְלַדבֵּ

  לחבירו ונאמר לו נאמר שלא ומה (2)

  זרה עבודה בשם ( והמתנבא3)

אבל שלושה 

 שמים בידי מיתתן

   נבואתו את הכובש (1)

  נביא דברי על והעובר (2)

  עצמו דברי על והעובר (3)
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o כב-כא יח, דברים ספורנו  

 בשבת  יריחו  שהקיף  ויהושע(  יח   א   מלכים)  הכרמל  בהר  אליהו  כגון:  ,מצוה  איזו  לשעה  כשיצוה  -הדבר    את  נדע  )כא( איכה

 העם. כל שיעברו עד שם ולעמוד שע ג(ו)יה  בירדן הארון את לשאת הכהנים את וצוה )יהושע, ו(

 ביהושע   שהיה  כמו  אות  איזה  עמה  יהיה  לא  אם  להמון  לשעה  אפילו  מצוה  תתחדש  לא  אמנם  כי  -הדבר    יהיה  )כב( ולא

 . (לח , יח  א  מלכים) השמים מן האש ירידת ובאליהו , (כ, ו  שם) יריחו חומת ונפילת  ,(טז -טו, ג יהושע) הירדן בבקיעת

 

כמו רש"י, מביא דוגמאות מהתנ"ך שנביאי אמת אמרו לעבור או שעברו בעצמם, על מצוות התורה. כתוב   הספורנו .10

 בלשונך שתי דוגמאות )מתוך שלוש(, והסבר מדוע דבריהם ומעשיהם נגדו את ההלכה. 

 

 

 רנו, וענה:וספפירוש של הרש"י להפירוש של השווה בין  .11

 ?)פס' כא( א דיברו ה'"א. לפי רש"י ולפי הספורנו, מה "הדבר אשר ל

)פרט לפי כל פרשן  ב. לפי רש"י ולפי הספורנו, מתי כן יש להאמין לנביא שאומר לעבור על מצוות ה' שכתובה בתורה?

 . מהנביא( ני הקריטריוניםש מה הן

 
 

 הקשר רחב: השוואה לירמיהו כ"ח 
 

ים שמטרתם לעזור לישראל לאבחן מיהו נלמרות הסימנים שנותנת התורה בדברים יח, סימהקדמה ורקע היסטורי:  

באמצעות פרק כח בירמיהו נלמד על הקושי "נביא אמת" ומיהו "נביא שקר", מתברר שהדבר אינו פשוט כלל וכלל. 

 להבחין בין נביאי אמת לנביאי שקר, קושי העולה בסיפורי הנביאים ובנבואות עצמן.

( שבסוף מלכותו 586-598סק בשלהי ימי בית ראשון בימיו של אחרון מלכי יהודה צדקיהו )שמלך בשנים הפרק עו

נחרב בית המקדש. בתקופה זו נבוכדנאצר מלך בבל שולט על כל האזור ועל ארץ ישראל. בפרקים הקודמים ירמיהו 

את השעבוד, כי ה' מסר את השלטון שיקבלו  מזהיר את צדקיהו, את יועציו ואת עמו שלא ימרדו בנבוכדנאצר, אלא  

 -ירמיהו אף מנבא שהעמים נידונו לעבוד לא את נבוכדנאצר בלבד אלא גם את בנו ואת בן בנו  באזור לנבוכדנאצר.

שלושה דורות. נגד ירמיהו קמו, בארץ ובבבל, "נביאים" שעודדו את היהודים ואת שאר העמים להשתתף במרידה, 

הוא הולך בחוצות ירושלים  -כדי לחזק את נבואתו ירמיהו עושה מעשה סימלי  וניבאו להם שיצליחו במרידתם.

שמחברים לצוואר של הבקר כדי שימשוך את המחרשה( וכך להפיץ את  רתמה -)רסן כשעול עשוי עץ על צווארו 

ה בן פרק כח, מציג עימות בין ירמיהו לבין חנני המסר שבשלב הזה על עם ישראל לשאת את עול בבל ולא למרוד.

 עזור. חנניה תומך במרידה במלך בבל, ואילו ירמיה טוען שיש להיכנע לבבל. 
 

 על השאלות הבאות:לחשוב קרא את פרק כח בירמיהו בעיון רב, ותוך כדי הקריאה נסה 

 האם חנניה בן עזור מודע להיותו נביא שקר, או שהוא מאמין כי הוא נביא אמת?  ▪

 האם העם רואה את חנניה כנביא שקר ואת ירמיהו כנביא אמת?  ▪

 ?לפי הדברים שנלמדו ביחידה זו, מדוע התקשה ירמיהו להחליט ביחס לחנניה בן עזור האם נבואתו נבואת אמת ▪

 חנניה הם נבואת שקר? באיזה שלב הוא מגיע לוודאות זו? האם ירמיהו עצמו משוכנע שדבריו של  ▪

ציין מהן השאלות שצריך העם לשאול את עצמו ביחס לנביא כדי לקבוע אם הוא נביא אמת. אילו שאל העם את  ▪

 השאלות האלה ביחס לחנניה בן עזור, האם יכול היה לקבוע האם חנניה נביא אמת?

 שומעיו בצדקת נבואתו, ובמה מסתייע ירמיהו?  נע אתבאיזה מעשה סימלי, מסתייע חנניה כדי לשכ ▪

 מהו "מבחן הנבואה" אותו מציג ירמיהו, ומה היחס בין דבריו לבין "מבחן הנבואה" בדברים י"ח? .12

 

 לאור הגדרת "מבחן הנבואה", הסבר מדוע קשה לאבחן בזמן אמת, מיהו "נביא אמת" ומיהו "נביא שקר" .13
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 מצוות ההנהגה :יחידה

 

 (ח-אפרק יח, דיניהם ותפקידם בארץ )  -כוהנים 

  יח דברים

ט ָכל ַהְלִוִים ַלֹכֲהִנים ִיְהיֶׁה לֹא( א) בֶׁ ִוי שֵּ ק לֵּ לֶׁ ל ִעם ְוַנֲחָלה חֵּ י ִיְשָראֵּ לּון ְוַנֲחָלתֹו' ה ִאשֵּ  :יֹאכֵּ

ב לֹו ִיְהיֶׁה לֹא ְוַנֲחָלה( ב) רֶׁ ָחיו ְבקֶׁ ר ַנֲחָלתֹו הּוא' ה אֶׁ ר ַכֲאשֶׁ  ס: לֹו ִדבֶׁ

 
ה( ג) ת ַהֹכֲהִנים ִמְשַפט ִיְהיֶׁה ְוזֶׁ אֵּ ת ָהָעם מֵּ אֵּ י מֵּ ַבח ֹזְבחֵּ ה ִאם שֹור ִאם ַהזֶׁ ן ְוָנַתן שֶׁ ָבה ְוַהְלָחַיִים ַהְזֹרעַ  ַלֹכהֵּ  :ְוַהקֵּ

אִשית( ד) ָך ִתיֹרְשָך ְדָגְנָך רֵּ אִשית ְוִיְצָהרֶׁ ז ְורֵּ ן צֹאְנָך גֵּ  :לֹו ִתתֶׁ

 
יָך' ה ָבַחר בֹו ִכי( ה) יָך ִמָכל ֱאֹלהֶׁ ת ַלֲעֹמד ְשָבטֶׁ ם ְלָשרֵּ  ס: ַהָיִמים ָכל ּוָבָניו הּוא' ה ְבשֵּ

 
ִוי ָיבֹא ְוִכי( ו) ַאַחד ַהלֵּ יָך מֵּ ל ִמָכל ְשָערֶׁ ר ִיְשָראֵּ ל ַנְפשֹו ַאַּות ְבָכל ּוָבא ָשם ָגר הּוא ֲאשֶׁ ר ַהָמקֹום אֶׁ  ':ה ִיְבַחר ֲאשֶׁ

ת( ז) רֵּ ם ְושֵּ ָחיו ְכָכל ֱאֹלָהיו' ה ְבשֵּ י ָשם ָהֹעְמִדים ַהְלִוִים אֶׁ  ':ה ִלְפנֵּ

ק( ח) לֶׁ ק חֵּ לֶׁ לּו ְכחֵּ  ס: ָהָאבֹות ַעל ִמְמָכָריו ְלַבד יֹאכֵּ

 

 

 מבוא

כדי להשלים התמונה בעניין ההנהגה העתידית בארץ ישראל, עלינו לתאר את סמכותם ותפקידם של הכהנים. מעמד 

הנהגה, אולם יש להבחין בינו לבין שלוש הצלעות הקודמות: מלך, שופט, נביא. הכהונה הוא הצלע הרביעית של ה

שלושה תפקידים אלו מולאו ע"י משה רבנו במדבר, ועם הכניסה לארץ התורה מצווה על העברתן לידיים אנושיות, 

 ומדריכה כיצד לעשות זאת. 

הרן ובניו ככוהנים, והתפקיד מועבר לעומתם, הכהונה לא נכללה בין תפקידיו של משה. בתקופת המדבר פעלו א

האם  - לכן עלינו לבחון, האם גם הכהונה עוברת שינוי בין המדבר לארץ ישראל, ואם כןבאופן אוטומטי לבניהם. 

 . או שמדובר כאן בשינוי מסוג אחר השינוי דומה לשינויים הקודמים שתיארנו, מהנהגה ניסית להנהגה טבעית
 

היקשרות  -מצביעים על כך שהכוהנים לא אמורים לעבור את התהליך המיועד לעם כולו ב( -, א)יחהפסוקים עצמם 

 : , שנאמרפרנסהוללאדמה 

ט ָכל ַהְלִוִים ַלֹכֲהִנים ִיְהיֶׁה "לֹא בֶׁ ִוי שֵּ ק לֵּ לֶׁ ל ִעם ְוַנֲחָלה חֵּ  ִיְשָראֵּ

י לּון. ְוַנֲחָלתֹו' ה ִאשֵּ  יֹאכֵּ

ֲחָלה  ֶאָחיו ֶרבְבקֶ  לֹו ִיְהֶיה לֹא ְונַּ

ר ַנֲחָלתֹו הּוא' ה ר ַכֲאשֶׁ  לֹו" ִדבֶׁ

, הנצי"ב והמשך חכמה שראינו בפתיחת היחידה, האם אורח חייהם של הכוהנים בויקרא רבה לאור דברי המדרש

  במדבר, או לחייהם בארץ ישראל? מה עשוי להיות ההסבר לכך? ם ישראלדומה יותר לחיי ע
 

  

 דיניהם, ותפקידם בארץ -כוהנים  ייעודו, וממשיכו של משה -נביא  מצוות מלך בית דין גדול וזקן ממרא -שופטים  בין ארץ ישראל למדבר
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ֲחָלתֹו"    "ה' הּוא נַּ

  יח דברים

ט ָכל ַהְלִוִים ַלֹכֲהִנים ִיְהיֶׁה לֹא( א) בֶׁ ִוי שֵּ ק לֵּ לֶׁ ל ִעם ְוַנֲחָלה חֵּ י ִיְשָראֵּ לּון ְוַנֲחָלתֹו' ה ִאשֵּ  :יֹאכֵּ

ב לֹו ִיְהיֶׁה לֹא ְוַנֲחָלה( ב) רֶׁ ָחיו ְבקֶׁ ֲחָלתֹו הּוא' ה אֶׁ ר נַּ ר ַכֲאשֶׁ  ס: לֹו ִדבֶׁ

 

הוכח מהפסוק עצמו שאכן מדובר  .הנזכר בפסוק א' פירושו הכוהנים משבט לוי הנים הלויים"והמושג "הכ .1

 ים שאינם כוהנים?יהנים בלבד ולא בלוובכ

 

 .בביזה - חלק

 .בארץ - ונחלה

 .[קדשים קדשינ"א: ] "המקדש קדשי" -' ה אשי

 . אחיו בקרב לו יהיה לא גמורה נחלה אבל. ומעשרות תרומות )למשל(" הגבול קדשי" אלו - ונחלתו

 

 ב וברש"י על פסוק א, וענה:-עיין בפסוקים א .2

בכל הארץ )"קודשי   -א. איזו מתנת כהונה ניתנת לכהן במקדש )"קודשי מקדש"( ואיזו ניתנת לכהן מחוץ למקדש  

 ב?-גבול"( נזכרים בפסוקים א

 בכל פעם, היעזר רש"י?ב מוזכרת המילה "נחלה" ארבע פעמים. מה משמעותה של מילה זו -ב. בפסוקים א

 ? לכוהנים נחלהכיצד מנמקת התורה כאן את העדר  ג.

 

 

 מתנות כהונה 

  יח דברים

ה( ג) ת ַהֹכֲהִנים ִמְשַפט ִיְהיֶׁה ְוזֶׁ אֵּ ת ָהָעם מֵּ אֵּ י מֵּ ַבח ֹזְבחֵּ ה ִאם שֹור ִאם ַהזֶׁ ן ְוָנַתן שֶׁ ָבה ְוַהְלָחַיִים ַהְזֹרעַ  ַלֹכהֵּ  :ְוַהקֵּ

אִשית( ד) ָך ִתיֹרְשָך ְדָגְנָך רֵּ אִשית ְוִיְצָהרֶׁ ז ְורֵּ ן צֹאְנָך גֵּ  :לֹו ִתתֶׁ

יָך' ה ָבַחר בֹו ִכי( ה) יָך ִמָכל ֱאֹלהֶׁ ת ַלֲעֹמד ְשָבטֶׁ ם ְלָשרֵּ  ס: ַהָיִמים ָכל ּוָבָניו הּוא' ה ְבשֵּ

 

  ד יח, דברים י"רש

 רעה עין, מארבעים אחד יפה עין, שיעור בה נתנו רבותינו אבל, שיעור בה פירש ולא, )גדולה( תרומה  זו - דגנך ראשית

ם, מששים מאחד לפחות שלא המקרא על וסמכו. מחמשים אחד בינונית, מששים אחד יָפה שנאמר: "ְוִשִשיתֶׁ  ָהאֵּ

ר ֹחמֶׁ  שהכור, מששים אחד הרי, לכור סאה חצי נותן כשאתה. סאה חצי, האיפה ששית (יג מה  יחזקאל) ַהְשֹעִרים" מֵּ

 סאין. שלשים

 שיעור  בה  נתנו ורבותינו.  שיעור בה  פירש  ולא.  לכהן  ראשית ממנה  תן  שנה  בכל  צאנך  גוזז  כשאתה  -  צאנך  גז  וראשית

ש)שאביגייל הביא לדוד( שנאמר, רחלות חמש, הגז בראשית חייבות צאן וכמה. מששים אחד '  א  שמואל) ֲעשּוֹית" צֹאן : "ְוָחמֵּ

 חמש. הרי -לו"  "תתן, ארבע - "צאנך", שתים -גז"  "ראשית אומר עקיבא רבי (.יח , כה 

 

)כ"קודשי גבול"(? פרט  לכהן מחוץ למקדשהתורה מונה שניתנות כתוב בלשונך, מה הן שלוש מתנות הכהונה ש .3

 את ההלכות של כל אחת כפי שעולה מפשט הכתוב ומרש"י.

 

  



 הכוהנים   -מצוות ההנהגה 
 

150 
 

 סדר עבודת הכהנים בבית המקדש 

  יח דברים

ִוי ָיבֹא ְוִכי( ו) ַאַחד ַהלֵּ יָך מֵּ ל ִמָכל ְשָערֶׁ ר ִיְשָראֵּ ל ַנְפשֹו ַאַּות ְבָכל ּוָבא ָשם ָגר הּוא ֲאשֶׁ ר ַהָמקֹום אֶׁ  ':ה ִיְבַחר ֲאשֶׁ

ת( ז) רֵּ ם ְושֵּ ָחיו ְכָכל ֱאֹלָהיו' ה ְבשֵּ י ָשם ָהֹעְמִדים ַהְלִוִים אֶׁ  ':ה ִלְפנֵּ

ק( ח) לֶׁ ק חֵּ לֶׁ לּו ְכחֵּ  ס: ָהָאבֹות ַעל ִמְמָכָריו ְלַבד יֹאכֵּ
 

 ז-ו יח, דברים י,"רש

 . שלו שאינו במשמר ואפילו חובתו או נדבתו קרבנות ומקריב שבא הכהן על למד - ושרת' וגו נפשו אות בכל ובא

 מוספי כגון, הרגל מחמת הבאות בקרבנות ועובדין במשמר שמקריבין לרגל הבאים הכהנים על למד עוד אחר: דבר

 .שלהם המשמר שאין פי על ואף, הרגל

 
 אור מושג ברש"י  יב

הכוהנים שתפקידם לעבוד בבית המקדש היו מחולקים לקבוצות שנקראות "משמרות". כל משמר   משמר/משמרות:

היו  "מתנות הכהונה"עבד בתורו שבוע אחד. בשבוע עבודתם היו אנשי המשמר עושים את כל עבודות המקדש וכל 

 ניתנות להם. 
 

 ז, וענה:-ח וברש"י על פסוקים ו-עיין בפסוקים ו .4

שמותר לכהן לעבוד בהקרבת קורבנות ולקבל "מתנות כהונה" וזאת כשהוא שמגיע מה הן שתי ההזדמנויות 

 למקדש לא בזמן המשמר שלו?
 

 

 תפקידם של הכוהנים בארץ ישראל 

בהנהגה, בנוסף לידוע לנו מחומשים קודמים, נחפש   כדי להבין מהו האור ששופך חומש דברים על מקומם של הכהנים

 או שנפגוש בהמשך. את התפקידים הנוספים של הכוהנים, בהם פגשנו בנושאים קודמים

 עיין בפרק יז ובפרק כ"א, וענה:  .5

 א. מצא שלושה תפקידים נוספים שיהיו לכוהנים בארץ ישראל.

כהנים בהנהגה הציבורית, מלבד הימים הספורים מהו מקומם של הכא, -התפקידם שמצאת בפרקים יז וע"פ ב. 

 שבהם הם משרתים במקדש? מהי החשיבות של מעמדם? 

 

 
 

o  א  ,יחדברים רש"ר הירש 

הדברים הקודמים דנו במעמד השופטים והמלך בקרב העם, ועל כך נוספות עתה ההלכות על מעמד הכהנים בעם. כבר נאמר פעמים אחדות 

 שהם וכל שבט לוי לא יטלו חלק ונחלה בנכסים שהאומה זוכה בהם בתורת כלל ואין להם חלק בארץ ולא בשלל המלחמה. 

בהתאם לכך כבר נידונו גם מתנות  וכל קיומם הארצי תלוי בפעילותם למען ה' ומקדשו.י, ט( )לעיל  "ה' הוא נחלתו"כמו כן כבר נאמר ש

 . נציגי המקדש ומשרתיוהכהונה )ויקרא כב; במדבר יח( הניתנות להם בתורת 

כולן מתוארות  יש להן צד משותף: -כגון ביכורים, תרומה, חלה, בכור, בשר חטאת ואשם, חזה ושוק, חרם וכו'  -אולם כל המתנות האלה 

, משום שהם משרתי מקדשו. כולן קדשים בעלי דרגה כמתנות המוקדשות במישרין לה' ולמקדשו ובעקיפין הן נמסרות לכהנים מאת ה'

עם הכניסה לארץ וביטול " )חולין קכ ע"א(.  ש"כהנים משולחן גבוה זכוגבוהה או נמוכה של קדושה, ובמשמעות רחבה אפשר לומר על כולן 

השפעת השינוי הזה היתה ניכרת גם  )לעיל יב, כ ואילך(.התרחק העם מן המקדש ושינוי זה גרר אחריו את היתר בשר תאוה  הריכוזיות

 במעמד הכהנים. 

 

בשנות המסע במדבר הם יצרו את המעגל הפנימי מסביב למקדש ושם היה מקומם, ואילו בארץ היה עליהם ללכת 

יכוזיות, וכך התחילו לקיים את הצד השני של פעילותם ככהנים: בעקבות העם המתרחק מן המקדש עם ביטול הר

התורה מניחה שרק מקצת הכהנים נוכחים תמיד במקום  הם היו נציגי התורה והורו את משפטיה בקרב חיי העם.
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המרכז כדי לשרת במקדש, ואילו שאר הכהנים פזורים בארץ וגרים בקרב העם, ורק מזמן לזמן יעלו כדי לשרת 

)ראה פי' ויקרא  ; הם היו העילית של הלויים פעילות זו בקרב חיי העם נבעה מתפקידם כלויים. ח( -ה פסוקים ו  )ראבמקדש 

ובהקשר עם התפקיד הזה הכתוב נוטה לקרוא להם "הכהנים הלוים", וכאשר הוא דן בתפקיד הזה בייחוד  עמ' שעח(

 , הוא קורא להם "הלוי" ממש.ח( -)פסוקים ו 
 

חלק זה מגיע להם על פי "משפט הכהנים" שולחן העם";  "יי העם ניתן להם עתה חלק ישיר מעל  על יסוד מעמדם בח

אלא זו מתנה והוא כולל זרוע, לחיים וקיבה הקרויים בהלכה "מתנות". אין הכהנים זוכים בהם בתיווכו של המקדש  

הוא  -ן, היא "בשר תאוה" ". הבהמה, שחלקים אלה ניתנים ממנה לכהן, היא בהמת חוליישירה "מן העם אל הכהן

רק עם ביטול הריכוזיות של העם, ומכאן שמתנות אלה הן אופייניות לתקופת ביטול הבשר שאכילתו הותרה 

  טאות את מעמד הכהנים בקרב חיי העם המנותק מן המקדש מבחינה מקומית.הריכוזיות והן מב
 

)ראה פי' בראשית עמ' קסד(. כאשר  "יכוונו" את העם לתורה, למטרותיה ולדרכיהעליהם להיות "כהנים" לחיי העם: בתורתם ובדוגמתם 

העם נותן להם את המתנות האלה מעל שולחנו, הרי הוא מזהיר את עצמו ואותם על ייעוד הכהנים בקרבו, כי הוא מוסר לכהן את מעשי 

 הוא דואג גם לפרנסת שולחנו של הכהן. ידיו )זרוע(, את אמרי פיו )לחיים( ואת חיי הנאתו )קיבה(, ובמסירה זו הרי

 

במתנות אלה מעל שולחן העם מפרנס העם את שולחנו של הכהן, וכעין זה מצות ראשית הגז מזהירה את העם על 

לבושו של הכהן: יש לאפשר לכהנים ללבוש בגדי אזרחים מהוגנים, לבל תהא פעילותם ניזוקה על ידי הופעתם 

 החיצונית בקרב העם.
 

חוקים זה שנכתב לצורך הכניסה  -ו מכל האמור לעיל, על שום מה נכתבו ההלכות האלה רק בקובץ מובן מאלי

 לארץ, שהרי חשיבות המתנות וראשית הגז מתגלה רק מעת המאורע הזה.
 

זכות אישית  הן רק חובה כללית כלפי שבט הכהנים בכללותו. אין שום כהן יחיד שיש לו -כמוהן כשאר כל מתנות הכהונה  -גם מתנות אלה 

להן. בעל המתנות רשאי לתת אותן לכל כהן כבחירתו, והוא ישקול רק אם האיש ראוי לכך על פי טוהר לבו ויושר אורחותיו: "טובת הנאה 

"כל המחזיק בתורת ה' יש לו  -לבעלים" )עי' במדבר ה, י ופי' שם(, "מנת הכהנים והלוים למען יחזקו בתורת ה'" )דברי הימים ב' לא, ד( 

 מנת ושאינו מחזיק בתורת ה' אין לו מנת" )חולין קל ע"ב, תוספות שם(, "כל כהן שאינו מודה בעבודה אין לו חלק בכהונה" )חולין קלב ע"ב;

 וראה פי' ויקרא ז, לג(:

 

 קרא בעיון רב את פירושו של רש"ר הירש, וענה: .6

 הנים עם הכניסה לארץ? ובמה השתנה תפקידם של הכא. 

 ?"לוי"" או בשם הלוויםכנה את הכוהנים בפרשתינו בשם "הכוהנים ב. מדוע התורה מ

 ג. רש"ר הירש מדבר על שני סוגי מתנות כהונה: "משולחן גבוה" ו"משולחן העם".

( הסבר את שני סוגי המתנות. ואילו מתנות שייכות לסוג של "שולחן גבוה" ואילו מתנות שייכות לסוג של 1) 

 "שולחן העם"?  

 והטעם של כל סוג? ( מה המטרה2) 
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