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רדת חופמן

9רק יז פמ  91א :לאונזבחלה'אלקיךנחורהכהאעוריחיה
בו מוט כל דבר רעכי תועבתה' אלקיךחוא.
קשה למצוא מעםמפני מה נסמכו שלש המצוות האלה לפרשה שלפנתם
רבותינו זכרונם לברכה (במסכת ע,ו נב ,א) אמרו על כך" :כל המעמיר
ןשאינוהגוןכאילומעמידאשירה',כלומרבאיסורנסיעתאשירההוזהר גם
דיי
שלאלהעמיד דחןשאינוהגון .הראב"ע מפרש ,שהתורה סמכה אתהאיסורים
האלה לכאן ,מפני שזה הוא תפקידו הראשון של השופט לבער עבודה זרדם
זהרי מצבה ואשירההנזכרים כאן הם מכלל השמישי עבודהזרה .כך מפרש
גםשולץ .אבלקייל מסתפק בהערה ,שהכתובנותן דוגמא של כמה עבירות

שעל השופט לדאוג להענשתם .דון יצחק אברבנאל הולך בעקבות רבותינר
ומפרש ,ששלשת האזהרות הללו שייכות למצוות השופטים ,שכן ,ראשית.
אסור למנותנכרים  -עובדי עבודה זרה  -בתור שופטים ,והממנה אותם
~יינים הואכאילונוטע אשירה אצל המזבחז שנית ,אסורלמבוידייר
ם לאבן דוממת ,כמו מצבה השנואה לה' 1
ם  'thwnודיינים כאלה דומי
י

"יי

יצו

דבריםיז

שלישית,צריכיםהדייניםלהיותבעלי מדותטובות ,והמעמידדיין בעל סדות
רשות דומה למקריב בהמה בעלת מום לקרבן לה- /נראים הדברים,כי כל
הפירושים האלהעדיין אינם מספיקים לחשב את פשוטו של מקרא ,אםכי
הפירוש הראשון ובאהרון מתיישבים בדרך דרש.
כדי לבהטלידי פירוש מספיק יותר ,נקדים,כי גם בשמות כ ,כד והלאה
נאסרומצוותהנוגעות למזבח ה' וסמוךלהן מתחילה פרשת "ואלה המשפטים
וגר",הכוללת אתעיקריהדינים .שם מבהאר הדברבמכילתא" :נמצאנולמדין
שסנהדריןבאין בצק המזבח",וכן נקבעה הלכה למעשה,כי מושבהסנהדרין
היה בלשכת הגוית שבבית המקדש .הגשת המשפט בפני ביתדין נקראת
בשמות כא כמה פעמים בשם.נקרב אלהאלקים' .אמנםעיקר הביסף משמע
שהדחנים דנים בשם ה' ,אולם יתכן לומר עוד,כי מטעם זה נקבע מושב
בית הדין בקרבת המקדש,כדי לתת ביסף לרעיון זה שאלקים ניצב בעדת
א-ל (השוה גראף דףטש-מורגנלנדישה צחטשריפט יח ,עמור  309והלאה).
יתכן ,שמחמת שמושב הסנהדרין הוא בסמוך למקדש ,סמכה התורה אתדיני
השופסים אלדיני המזהור
קשר שלש המצתתשלנו עם הקחתם לדןיוקעודיותר אםנעמיק להבק
לרוחן .אשירה ומצבה שימשו לגמם לעבודה זרה באופז מיחוד .אמנםהיו
אבלכיון שהקב"ה לא אסרלנו אלא את האשירה חהמצבו!,
להם גם
מזבחותי
צריכים לומהבי דווקא לאשירח
בעוד שאת הפזבחהתירלנו וצחונו
יזמי
על
יוחדכמכשירי עבודה זרהמגונים.
ולמצבה היתה משמוות שצחנה אותז ב
מצינו בתורה ,שהזהירה אותנו שלא יהא לנו אלא מקדש אחד ,כדי למנוע
מאתנו עבודה ורה ,ונצטווינו קודם כל (יב ,ב והלאה) ,שמיד עם כיבוש
הארץ נשמיד אתבל המקומות אשר עבדו שם הגתם עבודה זרה ,ואף למקדש
ה' לא נרשה אלא מקום אחד ,אשר לשםנביא את כלקרבנותינו.אחרי שפרט
המתוג עוד איא קרבנות יש להביא לבית הבחירה ושזיוה זמנים נצטוינו
כי מקום המשטס לא
להיראות לפני הקב"ה שם ,ממשיך הכתוב
י
ת
ו
ר
ו
ה
ל
ישאר מצומצם למקום הנבחר לבדו ,אלא שנמנה שופטים בכלערי ישראל.
אף עלפישאיןלנו אלא מקדש אחד ,מכל מקוםעלינו לקבוע מקומות הרבה
אשר שם יושביםהדיינים ודנים בשם ה /אף עלפי שאלקים ניצב בעדת
א-ל ,מכל מקום אין זה מגרע את יחוד בית המקדש .מאידך גיסא אמרה
תוו" ,שעלינולימור שמירה מעולה את מקדש ה' שלא יתחללח"ו .אסור
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לנו להכניס לתוכו שום דבר מן החוץ ,השייך לעבודה זרה באיזה קשר
כלשהו ,או שהוא תועבהבעיניה' .זאת אומרת ,שהמצוות המתיחסות למקדש
הןאלו :המקדש לאיהא אלא אחד 1כל מהשמקדישים לה'י
שלהביא שמה1
עלינו לעלות לשם בזמניםידועים .אבל לעומת זאת ,מקומות המשפט ,שגם
המה נחשבים כמקומות שהשכינה שרויה שם,יש להקימם בכלערי הארץ.
אבל אותו בית המקדש היחידי יש לשומרו ביותר ממנהגי עבודה זרה
ומקרבנותמתועביםבעיניה'.כלומר :מ שפ ט ה' ,ש מ ק1רו ב מ קד ש,
עליו להתפשט בכל הארץ ,אבל אסור להכניס
הנלין מן החוץ אל המקדש.

לא תטע לך א שרה כל עץ .כבר פירשנוהענין למעלהיב,ב-ג.
בספרי מבוארכי כאןהוזהרנו שלא לנטועאילן ולבנותבית בהרהבית .אבל
הרמב"ן מפרש כי בנין בית אינו אסור אלא מדרבנן ,והפסוק אינו אלא
אסמכתא בעלמא ')--.מצבה ,גםכן כבר נתפרש למעלה במקש המכר-- .
א שר שנ ג אף עלפי שמצבה אהובה היתה לובימי האבות ,שהרי מצעו
כמה פעמים שיעקבאבינוהקים מצבה ,עכשיו שנאה מאחר ש*שאוה הכנענים
חוק לעבודה זרה (רש"י עלפי ספרי) - .לא תזבח ...כל דבר רע.
השוה למעלה פירושנו סו ,כא--כג .רבותינו למדונו בספרי,כי "כל דבר רע"
 .לא רק על הקרבת בעל מו8
כולל אזהרה למפגל ,השוהפירושנולויקראז,יח
לבדה הוזהרנו ,אלא הוזהרנו גם שלא לפסול את הקרבן*לידי מחשבהבלתי
נכונה בשעת זביחתו - .כי תועב ת 1גו' .מכאן למדנו שאסור לזבוח
לה' כל דבר המתועב בעיניו ,כגון רובע ונרבע ,מוקצה ונעבד (השוה ספרי
ופירושנו לויקרא א ,ב).

*) בספרי נאמר עוד" :אשר תעשה לך לרבות הבמה" ,כלומר גם בזמן היתר
הבסות ,בשבע שכיבשו ושבו שחילקו עט כניסתן לארץ (השוה למעלה בפירושנויב,
ח-יד) ,הוזהרנו שלא לנטוע אשרה אצל הבמה .בזה יש לנו להמתיק עוד יותר את
טמיעות הפרשיות,כי איסור אשרה נוהג בכל מקומכם עבודת ה' בארץ ,כמו שמינוי
המוסטים נוהג "בכל ורריך".
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הפס וקים ב-ה :ביימצא בקרבך באחר'טערל אעם ה'
א"יך שתן לך א ש או אשה אשריעשה את הרעבעתי

ה'אלקיךלעבורבריתו.וילךויעבודאלהיםאחריםוישתחז
להםולשכ"טאולירהאולכל צבא השמים חשר לאצויתי.
והוגד לך שימעת ודרשת היטב והנה אמת נכון הדבר
נעשתה התועבה הזאתבגבראל .והוצאת את האטט ההוא
או את האשה ההיא אשר עשו את הגרבר הרע הזה אל
שעריך את הא"ש או את האשח וסקלתם באבנים ומתג

קנובל מעיר ,שלכאורה היה מקום הפסוקים האלה למעלה יג ,ב-יט.
כי שם נאמרה פרשת מסית ומדיח וביר הנידחת .אולם נראה ,כי שרשה

זאת נאמרה כאן ,משום שכאן נותנת לנו התורה דוגמא להוצאה לפועל של
המשפט "בשעריך" ,ואין ספקכי מקרה זה אינו דומה למסית ומדיח ועיר
הנידחת .עונשו של מסית ומדיח הוא יותר חמור מעונשו של המוסת .עיר
הנידחת נאמרה למעלה ,מפני ששם הרי מדיחיה מתוכה ,זאת אומרת העיר
כוללת גם את המדיחוגם אתהמהרחים.
ק
ו
ס
פ
מ
,
"
ם
י
ד
ע
כיי מצא .מבואר בספרי" :ב
וכן מוכח
"( 1על פי
שנים עדים יקום דבר") .מכאן למדו רבותינו בספרי בבנין אב ,שבבל מקום
שנאמר בתורה כי ימצא ,הכוונה למציאה בעדים - .באחד שעריך
1גו' .כעין זה למעלה יג ,יג - .אי ש א 1א שה .מבואר בספרי
כי הוצרך הכתוב כאן להדגיש זאת ,מפני שבעיר הנידחת למדנו :יצאו
אנשים  -ולא נשים (למעלה יג ,יד) ,על כן הוצרך הכתוב להשוות אשה
שעבדה עבודה זרה לאיש לענין עונשין - .א שר יע שה .לשון זכר.
מפני שמקודםהוזכראיש- .לעב1ר בריתו .כאןהכוונהלדבריהברית -
עשרת הדברות ,השוה שמות לד ,כח ילמעלה ד,יג ("את בריתי ...עשרת
 .הכתוב מפרש מיד ,שהכוונה
הדברים") ,השוה גםיהושע ז,יאו סו ,כג,סי
לאזהרה החמורה ביותר שבברית,דהיינו איסור עבודה זרה1 - .יעב1ד
 .מקביל לנאמר בעשרת הדברות1
אלהים אחרים וי שתחו להם
"לאיהיהלךאלהיםאחרים...לא תשתחוה להםולאתעבדם"" .ולשמשאולירח
או לכל צבא השמים" כאן הוא במקום "פסל כל תמונה אשר בשמים ממעל"
שבעשרת הדברות .עוד יותר ניכר הוא קשר המקרא הזה לנאמר למעלה
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ד,יט" :ופן תשאעיניך השמימה וראית את השמש ואתהירח ואתהכוכבים
כל צבא השמים ונדחת והשתחוית להם ועבדתם וגף".
כמה מן המבקרים הכופרים נתלו בהזכרת עבודת כוכבים כאן ואמרו,
כי מכאן הוכחה לחיבור ספר דברים בימי יאשיהו .הם טוענים,כי פסוקים
אלה מניחים את עבודת הכוכבים כעובדא קיימת ואנו לא מצאנו בכתבי
הקודשקיום פולחן הכוכבים אלא בתקופת שלטונו של מנשה (מלכים ב כא,
ג והלאה :דברי הימים ב לג ,ג והלאה) ,וכן מצינו לנביאי תקופתו של
ח;
יאשיהו שהוכיחו את ישראל על עבודתם לכוכבים (השחה ירמיהו ז ,י
יט,יג; מד,יז והלאה צפניה א ,ה) .ועל כן דעתם נוטה לומר ,שספר
דברים גם הוא נכתב באותה תקופה.
אולם כבר שולץ (עמוד  37והלאה) ועודיותר באריכות קלחנרט (עמור
 105והלאה) דחו בהחלטיות את הטינה הזאת .אין זה נכון כלל מה נוהם
טוענים,כילפני זמנו שליאשיהו לאהתקיים פולחןכוכבים בישראל .בספר
מלכיםביז,מז נאמר,כי במלכותישראל השתחוולכוכביםעוד הרבהלפניכן
(השוהישעיהויז ,ח) .בספרשופטים ב,יג נאמר,כיבניישראלעבדולבעלים,
ולעשתרות כברבימי השופטים ,והרי הבעל הואאליל השמש ועשתורתהיא
אלילת הלבנה .אלילים אלההיו העבודות הזרות העיקריות שליושבי כנען
העתיקים .מצינוכי הפלשתיםהניחו אתכליהזיין של שאול בבית עשתרות
(שמואל א לא,י) .עיר הבירה של עוג מלך הבשן היתה עשתרות קרנית
(בראשית יד ,ה) ונראה כי כן היה שמה על שם אלילת הלבנה עשתורת,
שעבדו לה ושצורתה היתה צורת ראש שור עם קרנים .מצינו עיר כנענית
בשם "בית שמש" (יהושע כא ,טז),כפי הנראה מחמת שעבדו שם לשבש.
ואף בעשרת הדברות כבר נאסר לעבוד לתמונות אשר בשמים ממעל .חוץ
מזה ,אין הדבר שנוי במחלוקת כלל ,שהאסטרולוגיה ופולחן הכוכבים של
עמי בבלמגיעים לתקופות עתיקות ביותר (השוהגזניוסלישעיהוג ,עמ' 349
ההלאה) ואיז להטיל כל ספק בדברכי השפעתם נפוצהבין כל עמי אסיה
הקדמית .מלבד זאת הננו רואים,כי דוקא אותה עבודת הכוכבים שהונהגה
ביהודה בתקופה המאוחרת ,הנה בלתי מוכרת לספר דברינו דווקא "מלכת
השמים" הנזכרת כמה פעמים בירמיהו אינה נזכרת כלל בדברים ,ויש עוד
י התואר "ה' צ-באות" המתאר את הקב"ה שהוא מושל על צבא
לשים לב,כ
השמים ,אינו נזכר בספר דברים ,ואייוולד (דמצ )418 ,1840 .רצה לראות

י
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י האסטרולוגיהופולחןהכוכבים לאהיונהוגים בתקופה השתיקה1
בכךראיהכ

י מנשה?!
והיאך אפשר לאמר עם כל זאת שספר דברים לא נתחבר אלאבימ

אשר לא צויתי .כלטה אשר אמרתה משה רבעו מדבר כאן --
כמו שמצעו בעוד כמה מקומות בספר דברים  --בשם ה /במסכת ממלה
ט ,ב נאמר ,כי השבעים תרגמו כאן כאילו היה כתוב "איפר לא צויתי
לעיבדמן ראה לצ"הכי הספרי דורש את התיבה "לעבדם" כאילו נאמרה
במקרא עצמו .שנינו שם" :כשהוא אומר לעובדם להביא את המשתף"'),
כלומר תיבת "לעבדם" מרבה את ה"שיתוף"  -האיסור לעברי לשום נברא,
אפילו בשותפות עם אלקי ישראל השוה בנוגע לשאלה זאת באריכות את
הקונטרסשלי" :השולחן ערוך והרבנים עליחסהיהודים לנכרים" (גרמנית),
מהדורה שניה עמוד  .148-144השוה גם פירושו של הירש לשמית כב,יט
ולמעלה בפירושנו ד ,יט.
ודר ש ת הי טב .אפילו אם נייחס תיבות אלו לרישא של הפסוק,
מכל מקוםנרמזבהןבעקיפיןהצווי לחקור אתהעדים (עלהחקירותוהדרישות
ראה למעלה בפירושנו ע ,ע--יט) -- .והנה אם ת וגה כמו למעלה ים
טה  --והוצאת" .אל שעריך .מבואר בסטרה שאק הכתנה לשער
בית הדיה אלא לשער העיר שעבד בה עבודה זרה (השוה כתובות מה,
הסקילה הוצאה לפועל מחוץ לעיר ,ובזמן שהיו ישראל שרויין במדבר -
מחוץ למחנה (השוה במדבר סו ,לה וכן ויקרא כד ,יד) .אולי נרמזה בזה
הוצאת החוטא מכלל העדה (שולץ,קייל) .אבל במכילתא (מדרש תנאים )100
וכן בתרגומים מבוארכי "שעריך" הם בתיהדינין ,וכן למעלה פסוק ב- .
א ת האי ש או א ת ה א שה .הפסוק חוזר ומדגיש ,כי בנוגע לעבודה
זרהאין הבדלבין איש לאשה **).

י

ב"

*)

אמנם ר' דוד פארדו מפרש שהכוונה לתיבת "לעבדם" שנאמרה להלן כח,יד.

**) במכילתא (מדרש תנאים  )100שנינו" :אל שעריך אלו בתידינין ,איש ואשה
אתה מוציא לשעריך ואי אתה מוציא כל העיר לשעריך ,מיכן אמרו אין עושין עיר
הנדחת אלא ביתדין של שבעים ואחד" .לפי זה נלמד מן "את האיש או את האשה",
שעיר הנידחת נידונה בע"א ורק עובדי ע"ז יחידים נידונים בכ"ג .אותו הדבר נאמר

גם בתלמוד סנהדרין טז ,ב .רש"י בפירושו מקשה :וצ"ע דהא האי אל שעריך הוא
שער שעבד בו ולא שער שנידון בו" ,אבל לדברי המכילתא הכל ניחא ,שהרי שם

שנינו כי שעריך היינו בתי דינין.
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וסקלתם באבנים .במקום אחר (ויקרא כ ,ב) נאמר "באבן" ,ועל
כן למדומכאןרבותינובספרי" :לא מת בראשונהימותבשניה" (מ'סנהדרין,
השוה פירושנו לויקרא כ ,ב)- .ומתו .מלמד שאסור להוסיף להם מיתה
אחרת ,אלא "שתהא מיתתן בסקילה",היינו שתהא הסקילה מיתתן.

הפס 1קים -1ז :עלפישניםערים או שלשהעדיםיומת
המתלאיומתעלפיעדאחד.י
דהעריםתהיה 3ובראשונה
להמיתוויד כל העם באחרונה ובערת הרע םקר3ך.
לבלוים ,סו נשנית מצוה זאת,כיאיןלדון אלא*לפישנים או שלשה,
סדים .כאן מדובר בדיני נפשות ולהלן בשאר דינים (ראה בספרי להלן).
כאן,לעניןדיני נפשות ,נאמר" :שניס *דים* להלן ,בשארדינים ,נאמר:
"שני עדים"ו ומכאןישלנו רמז להלכה (מכות ו),שבדיני נפשותצריכים
שני העדים לראות את המעשה ביחד ,מה שאין כןבדיני ממונות שכשרה.
גם עדות מיוהדת ,כלומר שלא ראו שניהם יחד .לשון הכפל "שנים' מורה
*לזוג ,מהשאיןכן"שניעדים'יכול להתפרש גםכשניבודדים (ליטעראטור-
בלאט ,דער יודישען פרעסע -.)27 ,1879י שנים *דים א 1של שה.
רבותינו למדו מכאן להקיש שלשה לשנים (ראה רה"י) - .יומת הםת.
כלומרהעתיד למות (השוה בראשית כ,ג ישעיהו לח ,א ,זכריהיא,ט)- .
יד העדים .ספרי" :מצוה ביד העדים להמיתף ,אבל אם לא יכלר
להמיתו מצוה ביד אחרים (השוה למעלהינ,י).

י

י

בית הדין הגדול

הפס וקים ח-יא :מיפלא ממך ר3ר למשפט 3ץ דם לרם
בדןדיןלדיןובין נגע לנגע דברי רשוז והמעריך וקכעז
ועלית אל המקום אהגר יבחר ה' אלקיך בו .ושאת אל
הכהניםהלוים ואל השופם אשר.יהיהחימים ההם ודרשת
והגידולך אתדברהכהשפט.ועוציתעלפי הדבראוצרינירו
לךמן המקום ההוא אשריאחרה' שטמרתלקלטותככל אשר
יורזך.עלפי התורה אשריורוךועל הכבטפט אשר האמרו
לך תעופה לא תסורכע חרבת אהגריגירו לךימין כשמאל.

דברים יז

רטב

כייפלא ממך .כלומרכי יקשה מסך (השוה ל ,יא
יד)-.למשפט .כלומר להכרעה ,לפסק-דין - .בין דם לדם בין
;

בראשית יח,

דין לדין ובין נגע לגוע .רוב המפרשים החדשים הולכים בעקבות
הראב"ע ,המפרש את כל הדוגמאות הנמנות כאן כענינים משפטיים ,ועל כן
הם מפרשים" :בין דם לדם"  -ספק בענין רצח ,כגון בין רוצח בשוגג
לרוצח במזיד; "ביןדין לדין"  -ספק בדיני ממונות; "ובין נגע לנגע" -
ספק בנוגע למכה ונזק גופני שאדם גרם לחבירו .גס לדעת הרמב"ן פשוטו
של מקרא הוא ,שכאן מדובר רק בענינים משפטיים; אלא שהוא מפרש ,כי
מתורה הזכירה את הספיקות הללו רק בתור דוגמה "ודבר הכתוב בהווה,
כי בעניני המשפטיםיהיו המחלוקות יותר משאר ההוראות" .אבל לאמיתו
של דבר נצטווינו כאן לשמוע בקול בית הדין הגדול בנוגע לכל התורה
כולה ,כסו שמבואר להדיא בפסוק יא" :עלפי התורה וגו'" .אםכי מודים
אנו לרמב" 7שמה שאמרו רבותינו על כל תיבה ותיבה מפסוק זה איני
משוטו של מקרא אלא דרש *) ,והרי אף לדברי הרמב"ן אםכי שפשוטו של
מקוא דן רק בענינים משפטיים ,מכל מקום קבלת רבותינו שנצטווינו לשמוע
בקול ביתדין הגדול בנוגע לכל המצוות יש לה יסוד גם בפשט הכתוב,כיון
שסברא היא שאין לחלקבין ענינים משפטיים לשארענינים הלכותיים ,בכל
זאת נראה לעניות דעתנו ,כי גם פשוטו של מקרא מדגיש כי אף בעניני
איסור והיתר ההכרעה היא בידי בית הדין הגדול .אין להעלות על הדעת,
כי תיבת "נגע" מתפרשת כאן באופן אחר ממשמעותה ברוב המקרא ,דהחנו
"נגע צרעת" .בכלל לא מצינו במקרא תיבת נגע ,אלא בנוגע למכה שבידי
יזמים; רק פסוק אחד הביאו המפרשיםלסייע את דעתם שתיבה זו משמשה
בנוגע למכה בידי אדם (משלי ו ,לג) ,אבל גם שם אנחנו צריכים לפרע
כפירושו של הראב"ע שם ,שכוונת המקרא למכהבידי שמים ,כל שכן שאין
לפרש כאן פירוש אחר ,אלא שהפירוש הנכון הוא נגע צרעת '*) ,שכן יש
בידינו ראיה ברורה מז הפסוק בדברים כא ,ה ,אשר שם נאמר בנוגע

*)

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

2,יתנאר להלן.

י*) וכן מתרגמים התרגומים והסורי ,וכן מפרשים רפ"י ,רשב"ם ועוד.
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לכהנים" :ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע* ,והרי שם אין לפרש בשום
אופז תיבת נגע שהיא מכהבידי אדם ,כדברי כמה פרשנים ,שהרי משפסים
בנוגע לנזקים גופניים כבר נכללו בתיבות "כל ריב* .מלבד זאת ,מקרא
מלא הוא בדברים כד ,ח ,שדווקא "נגע צרעתי הוא הדבר שעליו נמסרה
ההכרעהלידי הכהנים.

את הפירוש המוסמך ביותר למצוה הנידונה ,נוכל ללמוד מן הפסוקים
בדברי הימים ב יט ,ד-יא .וזה לשון המקרא" :וישב יהושפט בירושלט
וישב ויצא בעם מבאר שבע עד הר אפרים וישיבם אל ה' אלקי אבותיהם.
ערי יהודה הבצורות לעיר ועיר .ויאמר אל
יעמד שופסים בארץ
י
כ
ב
השופטים ראו מה אתם עושיםכי לא לאדם תשפטוכי לה' ועמכם בדבר
משפט .ועתהיהי פחד ה' עליכם שמרו ועשוכי אין עם ה' אלקינו עולה
ומשא פנים ומקח שוחד .וגם בירושלים העמיד יהושפט מן הלוים והכהנים
ומראשי האבות לישראל למשפט ה' ולריב וישובו ירושלים.ויצו עליהם
לאמר ...וכל ריב אשר יבוא עליכם מאחיכם היושבים בעריהם בין דם
לדם בין תורה למצוה לחוקים ולמשפטים חאהרתם אותם
%א יאשמו לה' והיה קצף עלטם ועל אהיכמ" והנה אמרטו כהן היאש
עליכם לבל דבר ה' וזבדיהו בן ישמעאל הנגיד לבית יהודה לכל דבר המלך
ושוטרים הלוים לפניכם ."...הדבר ברור,כי כל תקנותיו של יהושפט המלך
הנזכרות כאן ,אינן אלא קיום מצות התורה שנאמרה בדברים טז,יח ויז ,ח
והלאה .לראשונה מינה המלךדיינים בכל עיר ,ממש כמצות התורה ,דברים
טז,יח .דברי המלך אל השופטים הנזכרים אחרי כן ,כוללים לשונות פסוקי
התורה(כי לא לאדם תשפטוכי לה' ,ע"פדברים א,יז1כיאין עם ה'אלקינו...
משא ומקח שוחד ,ע"פ דבריםי ,יז) .מינוי בית הדין הגדול שבירושלים,
הנזכראחריכן,הואקיום מצות התורהבדבריםיז ,חוהלאה.התיבות"בין דם
לדם" הועברו מילולית מאותה פרשה .אבל במקום "ביןדין לדין' ובמקום
"בין נגע לנגע* נאמר בדבריהימים" :בין תורה למצוה לחוקים ומשפטים",
ועלפי זה נתבררלנו,כי כוונת התורה אינהלענינים משפטיים גרידא ,אלא
לכל שאלות המצוה והדת שכולן נמסרו להכרעת בית הדין הגדול.
אמנם לא בחרה התורה כאן  -וכן בדברים כא ,ה  -אלא באיזה
דוגמחות מכלל כל המצוות .בויקרא י,י ,נאמר ,כי תפקיד הכהנים הוא,
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"להבדיל בין הקודש ובין החול ולהורות את בני ישראל את כל החוקים",
ואם כן מה שנאמר בדברים כא ,ה על תפקיד הכהנים" :ועל פיהםיהיה כל
ריב וכל נגע" ,ודאי אינו אלא דוגמא בעלמא מכלל כל תפקידי הכהנים,
הכוללים הכרעה בדינים ובאיסורים .מכלל האיסורים בחרה התורה לדוגמא
את הנגעים ,מפני שהם השטה החמור ביותר ,אשר בו מתעוררים ספיקות
מרובים*) .כמו כן עלינו לפרש גם כאן ,כי התורה בחרה דוגמאות של

ספיקותשונים אלא שכאן הוזכרושנימיני ספיקות משפטיים :דיני נפשות
(דט) ודיני ממונות (דין) ,ודוגמא אחת של איסור והיזור (נגע) .בזמן מתן
תורה ,כאשר כל התורה שבכתב ושבעל פההיתהידועה לפחות לשופטים ,לא
היה מקום לספיקות אלא במקריםשהיה בהםצורךמיוחדלדון מסברא ולדמות
מילתא למילתא .אחרי כן ,בתקופתו של יהושפט ,כבר הגענו בעונותינו
הרבים לידי כך ,שאפילו מצוות שניתנו מטיני נשתכחו ,ולא היססו כבר
מלשכירבין השאלות הנשאלותמביתהדיןהגדולאפילו "תורה ומצוה" ממש.
מאחר שביררנו שגם עלפי פשוטו של מקרא נאמר כאןכי אף הכרעות
בשאלות של איסור והיתר נמסרו לביתהדין הגדול ,אם כן עלינו לקבל את
פירושו של רש"י והתרגומים גם לתיבות "דברי ריבות בשעריך* (דבריפ
יז ,ח) .אוגקלוס מתרגם" :פתגמי פלוגתאדינא בקרויך" ") וכן ת"י" :מלי
פלוגתאבביתדיניכוזן,וכן מתבארמת"י ליחזקאל מה ,כד ,ששם נאמר" :ועל
ריב" והוא מתרגם" :ועל פלגות דינא" ,ורש"י בפירושו לדברים יז ,ח גם
הוא אינו הולך בעקבות הדרש של הספרי (שלא כדרכו הרגילה) ומפרש:
"שיהיו חכמי העיר חולקים בדבר זה מטמא וזה מטהר זה מחייב וזה מזכה"
(ראה ר'אליהו מזרחי) .גם מן התוספתא חגיגה פ"ב (מובא בסנהדרין *ח,
ב) מוכח ,כי כך נהגו הלכה למעשה ,שמנהדרי גרולה שבירושלים היתה
מכרעת בכל חלוקי דעות .לעומת פירוש זה יש לנו גם פירוש אחר (ראה
ראב"ע ושאר מפרשים) ,ש,,דברי ריבות" הוא "כלל" לפרטי העניניפ
המשפטיים שהוזכרו מקודם .לאמיתו של דברתלוי פירוש "דברי ריבות' בכך
איך שנפרש "בין נגע לנגע= .אם נאמר שכאן הוזכרו רק ענינים משפטיים,

י

---

*) בימיחכמי המשנה נחשבו.נגעים ואהלות" כהלכית העמוקות (חגיגה יד ,א.
**) וולגטה :ואם תראה לדברי השופטים *בשעריך*ינים זה חזה.
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אם כן יש לומר כי לבסוף כלל הכתוב אותם על הפרטים שלא הוזכרו
ב,,דברי ריבות" (אלא שעדיין יסווה לנו ,שהרי "בין דין לדין" הוא כבר
ביטוי כללי עבור כלמיניענינים משפטיים) .אבל אם נפרש ,כמו שהכרענו,
כי "נגע" פירושו שאלה בענין איסור והיתר ,אם כן הפירוש הפשוט ביותר
של "דברי ריבות" הוא מחלוקתביז הדיינים .נמצא פירוש כל המקרא כך
הוא :אם יקשה לך להכריע בין דם לדם,ביןדין לדין ובין צרעת לצרעת,
דברים שבשעריבתיהדיןיש בהםריב ומחלוקת ,וקמתועליתוגו' (גםבדברי
הימים ב יט,י נאמר "ריב" במובן של מחלוקתביןדייני העיר,ואין לפרש
שםבענין אחר,שהרי"בין תורה למצוה"אין מקום למחלוקת אחרת).

ראיה לפירושנויש להביא מפסוקיב,לפיו האיש אשר יעשהבזדון ולא
ישמע לדברי בית הדין הגדול חייב מיתה .יש מהפרשנים (למשל קנובל,
שולץ) הסבורים ,שהכוונה לאחדמבעליהדינים ,אבל כברהשיבו להם בצדק,
שהפרשה אינה פונה אל בעלי הדינים אלא אל השופטים.אין מדובר כאן
כלל וכלל בכך ששני הצדדים מגישים *רעור בדרגיותר גבוה (השתן חושן
משפססימןיד)  1ביתהדין הגדולאינוביתדין לערעורים ,אלא תפקידו הוא
להורותלבתיהדין שבערים ,במקריםשאיןבידם להכריע.אין כל טעם לומר
שבעלדין הממרה אתפיביתהדיןהגדוליהאחייבמיתה,שהרי פסקהדין של
השופטים מוצא לפועל בעל כרחם שלבעליהדין*).אין כל טעם לפרש את
הפסוק הזה אלא בנוגעלדייני העיר ,שאסור להם להמרות אתפיביתהדין
הגדול אךהרי מקרה תמוה ביותר הוא,אילוהיה קורה ,שביתדין שבאחת
הערים ,המסופק באיזו שאלה ומבקש הכרעה מאת בית הדין הגדול ,יחזור
וימרה אתפיובזדון ,בשעה שקבל את תשובתו .על מעשה מתמיה כזהודאי
לא היתה התורה מחייבת עונש מיתה ,ועוד בתוספת הוראה "וכל ישראל
ישמש וייראף (פסוק יג) ,באילו היה חשש להישנות מקרים כאלה .שונה
י העיר ,שהביאו את
הדבר אם נפרשכי הפרשה מדברת על מחלוקתביןדיינ
,
ל
ק
נ
ב
כיהדיין
הענין להכרעת ביתהדין הגדול .במקרה כזה אפשר לתאר
י בית הדין הגדול ,יתעקש בכל זאת וימרה את
ודעתו לא נתקבלה עליד
 )9אם השאלה היתה בנוגב לאיסור והיתר ,הרי המוסבר להלן יע לו תוקף

רביותר.

ישי
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סי הסנהדרין להלכה וגם למעשה .המראה כזאת היתה מערערת את כבודו
ל ביתהדין הגדול; לא היתה כל אפשרות להכריע במקרה של מחלוקת,
פי
והמחלוקות היו הולכות ומתרבות מיום ליום ,ונעשתה תורה כתורות רבות.
עלכן דורשת התורהלציית בהחלט להכרעת ביתהדין הגדול ומטילה עונש
מיתה על הממרה אתפיו,כדילקיים את אחדותה של ההוראה.ראיהלדברינו
מן המשנה בסנהדרין (יא ,ב) .שנינו שם בנוגע לזקן ממרה" :שלשה בתי
ןהיו שם ,אחדיושב על פתח הרהבית ואחדיושב על פתח העזרה ואחד
ייני
יושב בלשכת הגזית ,באים לזה שעל פתח הר הבית ואומר :כך דרשתי
וכך דרשו חברי ,כך לימדתי וכך לימדו הברי .אם שמעו אומרים להם ,ואם
לאו,באין להן לאותם שעל פתח העזרה ואומר :כך דרשתי וכך דרשו חברי,
לך לימדתי וכך לימדו חברי ,אם שמעו אומרים להם ,ואם לאו ,אלו ואלו
באים לבית הגדול שבלשכתהגזית ,שממנויוצאת תורה לכל ישראל שנאמר:
מז המקוס ההוא אשר יבחר ה' .חזר לעירו ושנה ולימד כררך שהיה למד,
סטור ,ואם הורה לעשותחייב ,שנאמר :והאיש אשר יעשה בזדון,אינוחייב
עד שיורה לעשות*.

עוד ראיה לדברינו מדבריהימים ב יט,י" :וכל ריב אשריבוא אליכם
מאחיכם היושבים בעריהםבין דם לדם בק תורה למצוה להוקים ולמשפטים
והזהרתם וגו'" .אין כל ספקכי "אחיכם ...בעריהם" הם השופסים הנזכרים
בפסוק ה ,שהיו ביתר הערים ,שהרי שאר תושבי הערים אינם מביאים את
זיניהם לבית הדין הגדול שבירושלים אלא לבתי הדין שבעריהם .וערר,כי
אילו היתה הכוונה לבעלי הדין ,לא היה הפסוק מזכיר דווקא את היושבים
בעריהם ,אלא גם את תושבי ירושלים .ולפי זה ,הפסוק האומר כי "ריב"
המובא מבתי הדיז שבעיירות לבית הדין הגדול" ,ביז דם לדםביז תורה
למצה; לחוקים ולמשפטים" ,ודאי רצונו לומר ריב של מחלוקת ביןהדיינים,
וצהריאין מקום ל"ריב" אחר בנוגע לתורה ולמצוה.
 1ק מ ת 1עלית .לשוןעלייה שנאמר כאן ,ההא לא רק מפנישירושלים
היא גבוהה ,אלא גם מפני שמנהג לשון הקודש להשתברו בלשוןעלייה גם
בנוגע למקום נכבד ,כמו שפירים כבר הראב"ע לבמדבר מז ,יב ,השוה שם
וכן בראשית מו ,לא ועוד - .אל ה מ קום .אף עלפי שבדרך בלל תיבת
"המקום" מתפרשת ככינוי לכל העיר ירושלים ,בכל זאת הננו מוכרחים

דברי מיז

שז

להבין כאן מושג זה במובן מצומצם יותר ,והכוונה היא ללשכת הגזית לבד
(השוה סנהדרין יד ,ב תוספות ד"ה מלמד ,ותוספות ע"ז ח ,ב ד"ה מלמד),
ששם מושבהסנהדרין.חכמינו זכרונם לברכה אמרו" :מלמד שהמקוםגורתם.
רק כשבית הדין הגדול ישב במושבו שעליד המזבח ,נענש הזקן הממרה
בעונש מיתה; אבל אם ישבו במקום אחר,איז הזק? הממרה את פיהם חיב
מיתה1 - .באת .בספרי שנינו" :לרבות בית דין שביבנה" .בירושלמי
(סנהדרין יא ,ג) פירשו לנו רבותינו" :לשאילה" ,כלומר מה שלמדובספרי

לרבות סנהדרין שביבבה אינו אלא לענין החיוב לשאול ממנו בכל דבר
המסופק ולשמוע בקולו ,אבל הממרה אתפיואינוחייבמיתה.
מלבד ההכרעה בספיקות שנתעוררו אצל בתי הדין שבערים ,מסרה
התורה לבית הדין הגדול עוד הרבה ענינים חשובים ביותר .אין לתמוה
שלסנהדרי גדולה היו סמכויות שלטוניות וחקיקתיוה ,שהרי מעמדו של
השופט בישראל לא הצטמצם בשיפוטגרידא (כמו אצלהשופסיםהמודרניים),
אלא היו .להם סמכויות נרחבות יותר (והרי מצינו כי במשך כמה מאות
שנים עמדו שופטים בראש הנהגת המדינה בסמכות מלכותית כמיס) .אין
ספקכי כוונת התורה היא ,שהיחסבין בתיהדין שבערים לביתהדין הגדול
יהא אותו היחס שהיה במדבר בין השופסים למשה רבינא והרי מצינו,כי
השופטים נצטוו מפי משה רבינו להביאלפניו לא רק את הדבר אשר יקשה
מהם (דברים א,יז) ,אלא כל דבר גדול (שמותיח,כב).לפי זה כולל הפסוק
"כי יפלא ממך דבר" (יז ,ח) גם דברים ,אשר מחמת חשיבותם אין רשות
לבתיהדין שבערים להחליט בהם .הפירוטהמדוייק של השאלותשישלהביאן
לפני בית הדין הגדול נמסר לנו בתורה שבעל פה (השוה רמב"ם סנהדרק
ה ,א; כלי המקדש ד ,סו) *).

- -*) עלסי דברי רבותינוהיו אלה תפקידי הסנהדרין ,אשר בחלקםהיומוטיים על
הסנהדרין בשלמותו ,ויש מהן שהופעלו ע"י חלק מחבריו :א) הה שגחה על
ה עגודה .בלי הסכמת הסנהדרין לא היתה אפשרות להרחיב את שסח המזדה
ועיר הקודש (משנה סנהדרין א ,ה) .הם השגיחו עליחוסי הלהונה והלטהמי סרם
זקדבנות
רשאי לשסע בקודש (המשנה מדות בסופה),
השגיחו על ס*9,י עבוד"
החשובים ביותר ,כגון עבודת יום הכיפורים (המשנה יובא  ,%ג) ,הקרבת פרטעים
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במגע להרכב בית
הכהנים הלוים .לא נאמר כאן דבר
י
ר
ב
,
ת
ק
י
ת
ה
א4
"ובאת הכהנים
הדין הגדו( העקרהוא,איך נפרש את
,
ם
ה
ה
"הכהנים
הלוים ואל השופט אשר יהיה בימים
בנת*לביטוי
הלעטן אק כל ספק.הרי זה כמו "הכהנץ כף לף" שנאמר בשאר מקשות
(השוהיז ,ח עם לא ,ס) ואין פירושו כאילו בספר דברים הכהנים והלוים
שוים הם ,כמושסוין קליינרס (דויטרונומייס עמוד  ,)145או כאילו נמסרר
כאןללוים חלק מסמכויותהכהנים,כרצונו שלריהם(די געזעצגעבונג משהנס
אים לאנדע מואב ,עמוד  39והלאה) .אכן לא מצינו את הבימוי הזה אלא
בספר דברים ולא בשאר חומשי "תורה ,אשר בהם נקראו "בני אהרן"
או "הכהנים" בלי תואר נוסף .אבל יש טעם לדבר .בשאר חומשי התורה
המדובר עלפי רוב באהרןובניו ממשו באותן פרשיות המדברות על מצוות
הנוהגות לאחר כניסתן של ישראל לארץ ,כתוב "הכהנים*בלי ההוספה "בני
אהרן" (למשל ויקרא ב,יד והלאה ,יד ,לג והלאהן כג ,ט והלאה) .אבל
בספר דברים ,כאשר עמדו ישראל כבר סמוך לכניסתם לארץ הקדושה ,כבר
אין המדובר אל המשפחה,בניו של אהרן ,אלא אל כל מעמד הכהנים ,המכונה
דבר של ציבור ,פרה אדומה ועגלה ערופה (תוספתא סנהדרין ג ,ב) ,בידם היתו
קביעת החדשים והשנים (המשנה ראש השנה ב ,ה והלאה) ,השגיחו על הגהת
ספרי התורה של המלך,ובפי הנראה גם של ספר העזרה שבמקדש (תוספתא סנהדריך
ד ,דו ירושלמיסנהדרין ב ,ד)והכריעובספיקות בכלעניני המצוות (סנהדרין פח ב).
ב) הס היו הסםכ1ת בנוגע למשפמים חמורים ביותר .כל
משפס מותהיהתלוי בהם,כי רק בשעה שביתהדין הגדול ישב בלשכת הגזית היתה
הרשות בידי מנהדרי קמנה לדון דיני נפשות (סנהדרין נב ,ב) כמו כן נביא
שקר ,עיר הנידחת ,זקן מסרה ,לא כידונו אלא בבית הדין הגדול רק בית הדיך
הגדולהיה רשאי לדון כהן גדול או שבט שלם (הטשנה סנהדרין א ,ה ,תוספתא עם
נ ב) 1גם סוסה הובאה לסנהדרי גדולה (השוה המשנה סוטה א ,ד) .ג) גם ח ל ק
י רק בהסכמתו נחמנה
סההנהגה ה מ ינית היתהבירי המנהדרי הגדולה,יהר
המלך ,הכהן הגדול וכן בתי הדין של השבסיםו וכן לא יצאו למלחמת רשות אלא
בהסכמתם (המשנה סנהדרין א ,ה) .ד) הרשות היתהבידי מנהדרי הגדולה ל ת ק1
תקנות ולגזור גויר1ת.
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על שם ראש שבטו,לוי .אהרן בעצמו בקרא "הלוי" (שמות ד ,יד) ,ובשעה
נורצה הקדוש ברוך הוא להוכיח לישראל שבחר באהרן ,צוה לכתוב את שמו
"על מטהלוי" (במדבריז,יח) .במעשה של פריחת מטה אהרן אומר הכתוב:
"והנה פרח מטה אהרן לבי ת לוי" (במדבריז ,כ) זאת אומרת ש שבט
לוי הוכר כקדוש ואהרן נבחרלהיות כהן רק בתורנשיא השבטהזה .מלאכו
הנביאמציין את תפקיד הכהונהכבריתו של הקדוש ברוךהוא עםלוי (ב,ד),
וכן משהרבינו פתח את ברכת השבט בשבחהכהנים (דבריםלג,ח)".הכהנים
הלוים" פירושו הכהניםהמשתייכים לשבטלוי ,שנבחרו עלידי הקדוש ברוך
הוא .מצינוכי הכתוב מייחס את הכהנים לשבטלוי בספד דבריםבייחום
באותם המקומות בהם נזכרו בתור שומרי התורהומורי הדת(יז,יט 1יח
 ,א1
כא ,ה כד ,ח כז ,ט לא ,ט ,כה ,ראה פירוש הראב"ע שם) .בעצםהוי
זה תפקידו של כל שבט לוי כולו "יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראלה
(לג,י) ,אלא שהכהנים הםנבחרי כל השבטונציגיו" .הכהניםהלוים" שבפסוק
שלנו ,הםלפי זה מורי התורה שבביתהדין הגדול*).
גם בשאר מקומות בתורה ובנביאים מצינוכי הכהנים הם מורי התורה.
עליהם הוטל "להבדילבין הקודשוביז החולבין הטמאובין הטהור ולהורות
את בני ישראל את כל החוקים" (ויקראי ,י-יא) ,ואכן אלעזר הכהן הורה
את פרשתגיעולי מדין במקום משה רבינו (במדבר לא ,כא והלאה) .בהרבה
מקומות נזכרים הכהנים בתור בעלי תורה (ירמיהו ב ,ח 1יח,יח 1יחזקאל
כב ,כוו צפניה ג ,ד) .עליהם נאמר" :כי שפתי כהן ישמרו דעת
ז,
י
ו
כ
ותורה יבקשו מפיהו" (מלאכי ב ,ז) .אם בדברים יט,יז נאמר .הכהניפ
והשופטים" אף עלפי שמדוברבסנהדרי קטנה,הריישלהניח שבכלדין חמור
ובמיוחד בדיני נפשות צירפו לבית דין כהנים ,יודעי תורה .מדברי מיכה
הנביא (ג ,יא)" :ראשיה בשוחד ישפוטו וכהניה במחיריורו' מוכוח

י

י י י

*) רבותינו לימדונו בספרי מפסוק זה,כי לכתחילה מצוה למנות כהנים ולוים
בכלל חכמי הסנהדרין .ונראהכי דקדקו זאת ,מפני שכיון שהכהנים שבביתהדין לא
נבחרו לכך אלא מפגי שמתייחסים לשבט לוי ,אם כן סברא היא שגם את'הלוים
עצמם יש למנות בין הדיינים .ומן הכתוב עצמו בדברי חימים ב יט ,א יש ראית
לדבריהם.
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שהכהנים היו מורי התורה בבתי הדיל .ראשי ישראל ובית המזבות ,הם
הגורמים הראשיים שהוטל עליהם לשמור על המשפט .על כן נאמר בהושע
(ה ,א)" :שמעו זאת הכהנים והקשיבו בית ישראל ובית המלך האזינו כי
לכם המשפט" .על כן עלינו לפרש גם כאן ,כי הכהנים הנזכרים כאן הם
מורי התורה שבבית הדין הגדול (ולא צדק אייוולד באמרו ב"אלטרט".
שלו ,שבספר דברים ניתן לכהנים לבדם זכות השיפוט; שכן מפורש בכתוב
כיגםהזקניםהיוביןהשופטיםבדברים כא,ב ,כב ,טז והלאה; כה,ז והלאה).
כמיותר הוא להפריך את הדעה כי התורה לא ניתנה למורשה אלא
לכהנים לבדם ,וכי חס ושלום אין כל העם מצווה על לימוד תורה .פעמים
רבות מתבאר ההיפך מדברי המקרא" .תורה צוה לנו משה מורשה קהלת
יעקב* (דברים לג ,ד)" ,ושננתם לבניך" (דברים ו ,ז) ; "לא ימוש ספר
התורה הזה מפיך ההגית בו יומם ולילה" (יהושע א ,ח) .פסוקים אלה
וכיוצא בהם מלמדים אותנו בתכלית הביאורכי מצות תלמוד תורה הוטלה
על כל ישראל ולא היתה זכות מיוחדת של מעמד הכהנים .בכל זאת מניחה
התורהומהכהניםיתמסרובמיוחדללימחרה של תורהויהיובאי הכחהמתאימים
ביותר של מצוות התורה ,כיון שהיו עובדים בבית המקדש וקיבלו מתנות
כהונה ,באופן שהיו פטורים מדאגת פרנסה .על כן ,במידה ונמצאה אצל
זרים אותה הרוח שהכתוב דורשה מן הכהנים ,לא היה הכרח למנות דוקא
כהנים בתור דורני הסנהדרין ,ועל כן מבואר בספרי (דברים יז ,ט) ,שאף
על פי שלכתחילה "מצות בית דין שיהיו בו כהנים ולוים" ,מכל מקום
אף עלפי שאין כהנים ולוים כשר וחייבים לשמוע בקולו.

אך יש ליתן עוד טעם למה נצסווינו לכתחילה למנות כהנים ביןדייני
הסנהדריז .הכהנים הם במדה ידועה "שלוחי דרחמנא" ,כמבצעי עבודת
בית המקדש (קידושין בג ,ב) .גם הנביא נותן סעם שמבקשים תורה מפי
הכהן .כי מלאך ה' צבאות הוא" (מלאכי ב ,ז) ,כלומר הוא משמש לפני
הקדרם ברוך הוא כמו מלאך (תרגום יונתן שם) ,וגם בפרשה שלנו מתאר

הכתוב את הכהן בתור "העומד לשרת שם וגר" ,זאת אומרתכי סמכותו של
הכהן קשורה בתפקידו בבית המקדש .התורה שאנו לומדים מפי
י ה',
כמסרה
את
עלינו לדמותהלדבר ה'כביבול .הממרה אתדבריוהרי זה
פ
דבריו נאסרו בשםה' .אף עלפי שלמעשהאין הבדל אם הכהן או השופט
כי
משרת ה',
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אמרודבריהם בשם ה' ,אבל דווקאאישיותו של כהן מסוגלת ביותר להבליט
בעיני העם ,שדברי בית הדין הגדול הם אלקיים ,כמו שהתורה ,שנמסרה
לשמירתם שלהכהנים (דברים לא ,ט) ,הנהאלקיח .תמיד נחשב הכהן לאיש
נכבלביותר ,עד שתואר הגנות הגדולביותר לממרים אתפי ה' הוא "מריבי
כהן" ,כלומר ממרים אתפיהכהן .זאת אומרת,כי הכהניםהלויםהיודייני
ביתהדין הגדול ,כמשרתיבית האלקיםיודעי התורה ,שהודיעו בשם ה' את
דבר המשפט.
יותר ושה להכריע את הפירוש של מילת "השופט" ,בפרט ,לאחר
שנראים הדברים שרבותינו זכרונם לברכה נחלקו בדבר .רבי אליעזר בד
יעקב ,אשר משנתו קב ונקי (יבמות מט ,ב) ,אמר" :שופטיך (הנזכריט
בדברים כא ,ב) זה מלך וכהן גדול ,מלך (נקרא שופט) דכתיב (משלי כס,
ד) מלך במשפטיעמיד ארץ ,כהן גדול (נקרא שופט) דכתיב (דבריםיז ,ט)
הבימים ההם" (סוטה מה ,א) *).
ובאתאלהכהניםהלויםואל השופט אשריהי
,
ר
מ
ו
ל
כי גם
זאת אומרתכי "השופט" הוא הכהן הגדול .מכל מקום נצטרך
לדבריו שלרביאליעזרבןיעקבאין "השופט*הנזכר בפסוקיב הכהןהגדול.
שהרי זה כבר נזכר בסמוך" :הכהן העומד לשרת שם* .גם מדברי ספרי
ןאפילו זר ,שהרי מתיבהזו דרשו בפסוק ט,
נראה,כי "השופט" הוא כלדיי
שביתהדין הגדול כשר בדיעבדאפילו אםאין בו כהניםולויים'*).
*) יש לתמוה על פירושו של הראב"ע המפרשכי "השופם" הוא המלך1 ,התיבו21
.אקר יהיה בימים ההם" פירושן "במקום שיהיה" .לפי פירועו נצטבינו כאן ללכת
אל הכהנים בטקום הנבחר ,או אל המלך בכל מקום שהוא נמצא לפי שעה .אבל
בפסוקים אחרים (דברים כו ,ג ויהושע כ ,ו) מוכחכי "אשריהיה בימים ההם" חיך
לפרשו במובן המקומי.
**) הכא"ש בתוספותיו טפרש" :טשמע ליה שופט הסמונה על הכהניםוהיינר
כהן גדול" .ראיה לפירוש זה ול הרא"ש יש להביא פתוך כך ,שאילו דקדק ראב"ד
רק מתוך שנסמך "הכהנים" אל "השופט" ,א"כ קשה ,למה לא למד מן הפסוקיז,יב.
שגם שם הוקש הכהן לשופט .גם אין להגיה כלל ,כיון שבסנהדריז יד ,ב כך ההש
הגירסא בנץ כתבי היד ) " m Eדקדוקי סזפרים") .גס אין להוציא ונרי ראב"י
סמומכם מפני שהם תמוהים .דבריו מתאימים נם לדברי יוסיפוס ופילון.

יציב
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כדי להבין את המקרא ,עלינו לעיין איזה פירוש מתקבל ביותר על
הדעת.אין לפרש "השופט" במובןכולל (כדבריו של פאטר),כלומרהשופטים,
ז נאמר "השופטים" במובן זה .בפסוק יב נאמרכי הפסק
שהרי להלן יט,י
יוצא או מן "הכהן העומד לשרת שם את ה'" ,או מן "השופט" ,ועל כן רצו
קנובל (פנס .ג ,עמוד  ,)272ריהם (געז .מוז .אים לאנדע מואב ,צמוד 86
שסוד .או .קר 1873 .עמוד  187והלאה) ,דילמן ואחרים ,למצוא
והלאהי
בפרשה זו את אותו הסדר שסודר עלידי יהושפט המלך בבית הדין הגדול,
כמבואר בדברי הימים ב יט ,ח והלאה .שם נאמר לדבריהםכי שני ראשים
יש לביתהדין הגדול :הכהן הגדול "לכל דבר ה'",ונגיד שבט יהודה "לכל
דבר המלך" (דברים שגם המלךהיה רגיללדון בהם ,שמואל ב סו ,ב והלאה).
לדעתם "השופט" הנזכר בפסוק ט הוא הדיין הראשי החילוני ,שתפס את
המקום הראשון אחרי הכהן הגדול .אמנם נכון הוא כי הכהן הנזכר בפסוק
ט הוא הכהן הגדול ,אבל לעומת זאת טעות גמורה היא לחשובכי המדובר
כאן בשני נשיאי בית דין ,בעלי סמכויות נפרדות .קודם כלאין למצוא בכל
התורה אף רמז קל ביותר להבדלה שכזאתביןענינים חילוניים לביןענינים
דתיים; אדרבה מצינו בדברים כא ,ה כי על פי הכחנים הוכרע בכל ריב
ובכל נגע ויחזקאל הנביא מפרש את דברי התורה באמרו (יחזקאל מד,
כג-כד)" :ואת עמי יורו בין קורשובין חול ...ועל ריב המה יעמדו למשפט
במשפטי ישפטוהו" .גם בדברים יט ,יז ,בפרשה המדברת על ריב משפטי,
נאמר שהאנשים אשר להם הריב יעמדו לפני הכהנים והשופטים .ובכל
מקום שנזכרו הכהנים בתור מורי התורה,אין הכתוב מבדיל כללביןענינים
משפטיים לבין ענינים דתיים ,הכהנים מורים גם "משפטיך" וגם "תורתך"
(רברים לג,י) .כמוכןאינו מובן לדבריהם ,למה בפסוק ט נזכר רק "השופט",
אילו היתה הכוונה שיהיו שני נשיאי ביתהדין.
על כן עלינו לותר,כיאין המדובר כאן אלא בנשיא אחד של ביתהדין

הגדול ,והוא נקרא בפסוק ט השופט סתם ,כמו שגם הכהן הגדול נקרא
הרבה פעמים הכהן סתם .כל שארדייני הסנהדריןנתונים למרותו,ביןכהנים
בין זרים .אולם בפסוק יב רוצה הכתוב ללמדנו,כי נשיא בית הדין הגדול
יכול להיות בין הכהן הגדול ובין שופט אחר (וכן מפרש הרש"ר הירש
בפירושו לתורה) .יתכן כי בדרך כלל היה הכהן הגדול האדם המתאים
ביותר לתפקיד הנשיא של בית הדין הגדול ,כיון שהכהנים הם הדיינים
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שיג

יודעי התורה ,כמו שפירשנו למעלה ,אם כן ראוי שהעומד בהתש הכהנים
יעמוד בראש ביתהדין .כאשר "השופט" (נשיא בית הדין) נזכר יחד עם
ימבאן
"הכהנים",יש לומר,כי סתמאדמילתא משמע שהוא הכהןהגדול.היול
דקדק רבי אליעזר בן יעקב כי הביטוי "השופט" יכול להיות כינר לכהן
הגדול (בתור נשיא ביתהדין בדרך כלל)
י אולםכיון שהפסוקאינו מכנה
,
ם
י
ד
מ
ל
ה
ר
ק
מ
ב
אותו "כהן גדול" אלא "השופם" ,נמצינו
שידשיא
שאפילו

הוא הכהן הגדול ,אין זאת מחמת מעמדו בתור כהן גדול ,אלא מחמת
תכונותיוהאישיות,ועלכן דקדקורבותינובספרי,שבדיעבד כשחההסמתדרין
אף אםאין בה כהניםולויים.
תמצית הדברים היא :בבית הדין הגדול שבמקום הנבחר נמצאים גם
דיינים שהם כהנים בנילוי בראש בית הדין יושב "שופט* 1בדרך כלל
היה הכהן הגדולהאישיות המתאימהליותר למשרהזו ,אבליש רשות לבחור
גם כלדיין אחר בתור "שופטי.
"השופט" הנאמר בספר דברים ,ההא כפי הנראה יורשו של סשה רבנו
בנוגע להפעלת החוק והמשפט .משה רבנו בעצמו היה לא רק מנהירהים,
אלא אף השופט הראשי .עיקר תפקידו היה לשפוט וללמד (שמותיח ,טז,
כו) .עמו נשאו במשא העם שבעים הזקנים (במדבר יא ,טז  .(mbmהאיוו
גם את נציגות העם ,ועל כן נקראו "עדה' (במדבר סו ,להן כז ,ב 1כא).
הדיינים נקראו "שופטים" (במדבר כה ,ה) או .מחוקקים" ובלשון קצרה
"חוקקים"*) (שופטים ה ,ט ,יד השחה במדבר כא ,יח) ,וגם משה רבעו
בעצמו נקרא "מחוקק" (דברים לג ,כא) ,שהוא אותו התהגר כמו "ורופס"
("פעיה לג ,כב) .ממלא מקומו של משה רבנו היה יהושע 1אולם יהושע
שיה צריך להזדקק בכמה ענינים לדבריו של אלעזר הכהן הגדול11 ,עלפיו
יצאוויבואויהושעוכלבני ישראל אתווכל העדה (במדברכז ,כא)") .בכל
תקום מצינו,כי אלעזר הכהן הגדול נזכר לפני יהושע (יהחצעיד ,א יז,
דו יט ,נא כא ,א) ,כפי הנראה עמד אלעזר גם בראש הזקנים אשר

י

י

י

י

*) השורש" :חקק" ,שפירושו לסדר ולשפוט (מולי ח ,טו) ,ונגזר 5שור 1זה:
שחוקק" (בשורוק) ,שפירושו חוק ומשפט (משלי לא ,ו).**) השוה תרגום ירושלטי שם ועירובין סג ,א.

שיד
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האריכוימים אחרי יהושע (יהושע כד ,לא שופטים ב ,ד) .נראים הדברים,
כי בנוגע לתפקיד השפיטה והלימוד נחשב אלעזר כממלא מקומו של משה
רבינו (השוה גם במדבר לא ,כא).
בכל אופן נתברר לנו,כי התורה ציוותה עלינו להקים ביתדין בקרבת
מקדש ה' ,ועליו מוטל להכריע בכל הספיקות ,הן במצוות והן כמשפטים,
וכןהוטלעליוסידור שארעניניםציבורייםבעלי חשיבות .כל שאר השופטים
חייביםלציית לפסקביתהדין הגדול הזה והממרה אתפיוחייבמיתה .חברי
בית הדין הם הכהנים יודעי התורה בראשם עומד הכהן הגדול המשרת
במקדש ה' .אבל מותר להרכיב את בית הדין גם מדיינים שאינם כהנים,
ואף בתור נשיא רשאים למנות זר.
אשר יהיה בימים ההם( .השוהיט,יז) .פירשורבותינו (בספרי),
שנצטווינו לקבל עלינו את השופט שיהיה בזמננו ,ו"אל תאמר מה היה
שהימים הראשוניםהיו טובים מאלה" וקהלת ז ,י) - .ור רשת .טתייחס
אל "דבר המשפט" שנאמר בסמוך .השומרוני ותרגום השבעים היתה לפניהם
נוסחא מוטעית "ודרשר - .דבר ה מ שפט .כלומר ההכרעה ,השוה
דבריהימים ביט.1,
1ע שית על פי הדבר .הכתובפונה אלהדיין המקומי - .א שר...
מן ה מ קום ההוא .הוא נותן טעם לאזהרה זו,ויחד עם זאתהננו למדיט
מכאן,כי רק הממרה אתפי ביתהדין הגדול שבירושליםחייב מיתה ,ולא
הממרה אתפי הסנהדרין שביבנה (ספרי) - .ושמרת לעשות ככל
א שרי1ר1ך .הכתוב בא ללמד ,שלא רק במקרה של ספק שהובא לפת
בית הדק הגדול להכרעהנצטייד שמוע בקולה אלא בכל דבר הנא חחבים
לשמוע בקול בית הדין הגדול.
על פי התורה.ל ועל המשפע הדבר ברי ,מ כא סתמה
הכתש להבדל בק שע עמנש שתים :לימד שפישק ובתאי הליסד הק
מוטל על הכהנים .במו כן מניח הכתוב,כיבידי הכהנים נמצא ספר חוקים,
הכולל ,יחד עם המסורת ,את ההוראות למקריםמסויימים - .תע שה ,ל א
תס1ר" .תעשה" היא מצות עשה ו"לא תסור" היא מצות לא תעשה .אם
מייחסים מצוות עשה ולא תעשה זו לכל הוראות החכמים העומדים בראש
העם,אין בכך הוצאת מקרא מפשוטו.כיכפי הנראה נתנה התורה כח לבית
הדין הגדול להוות את הסמכות העליונה ,הן בנוגע לפירוש המצוות והן
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שטר

בנוגע לקיומן ,וגם נתנהלו סמכותלגזורגזירות (לשמירהוסייג מןהאיסור)

י

ולתקן תקנות לחיזוק ולקיום התורה- .י מ ן ו ש מאל .שנינו בספרינ

"אפילו מראים בעיניך על שמאל שהוא ימין ועלימין שהוא שמאל שמע
הוראות חז"ל ,כף
להם" .הרמב"ן מעיר,כי ללא כל חשש יש לנהוג לפי
אפילו לו יצוייר שיטעו חכמים ח"ו ,אין עוברים על מצוות התורה ,כי
על משמעות דעת חז"ל ניתנה תורה .וכל שכן שיש לחשוב שהם אומרים על
ימין שהואימין,כי רוח השם על משרתי מקדשו ולאיעזב אתחסידיולעולם
נשמרו מן הטעות .בירושלמי הוריות א ,א שנינו בברייתא,כי אין לשמחה
לחכמים כשהם אומרים "עלימין שהוא שמאל" .בנוגעליישוב סתירהזויקו
ז במאמרי" :דער אובערסטע געריכטס-האף' (ברלין  )1878עמוד 13--9
לעיי
וספר היובל לרע"ז הילדסהיימר עמוד .88
עכשו נתבונןכיצד קוימה מצוה זאת למעשה בתקופתבית ראשון.
כיון שנכבשה הארץ הקדושה ,נבחרההעירשילה ,הנמצאת במרכז הארז
ושייכת לשבט אפרים ,למקום המשכן וארון העדות (יהושע יח ,א)*) .נראה
ששם היה מושב בית הדין הגדול של שבעים הזקנים ,שנוסד בימי משה
רבנו (יהושע כד ,לא) ,שבידו היתה ההכרעה בנוגע לדברי ריב החשובים
ביותר (שופטים כא ,טז ,כב) .נראים הדברים,כי בראש ביתהדין הגדול
הזה ,עמד לכתחילה אלעזר הכהן הגדול ,כמו שנתבאר לעיל ,ואחריכן בנר
פינחס (שופטיםכ ,כח1דבריהימים א ט,כ).בנוגעלכהניםהגדולים ששימשו
אחרי פינחס ,לא נאמר דבר ברור במשך תקופה ארוכה ואין בידינו אלה
השערות .בדברי הנביאים ובספר תהלים נזכרת התקופה של משכן שילה
בתור תקופת בחירתו של שבט אפרים עלידי הקדוש ברוך ההא ,כדרך
שבתקופה מאוחרת יותר נבחר שבט יהודה באמצעותו של דוד המלך ע"ה
(השחהירמיהו ז,יב--יטוו תהלים עח ,ס 1נס,סז) .נראים הדברים,כי שבש
אפרים ,אשר ממנויצא יהושע כובש הארץ ואשר בחלקו שכן המקדש ,זכה
לעליונות מסתימת על שאר השבטים (שופטים ח ,א 1יב ,א) .אף על פי
שרוב השופטים שהקים השי"ת אותם להושיע את ישראל יצאו משאר'
-

*)

העיר שילה קבלה את יעודה

יעקב ,כפף
בתור מקום המשכן ,כבר ע"י

שהוכחתי ב-איזראיליסיש* בונדסס-שריסס" (נספח ל"יודיוע
,1881

מס' .1

סרעסע )-שנ71

שפז

דברים יז

השבטים ,אבל נראה כי תפקידפ העיקרי של השופטים הללו היה ניהול
העם במלחמה*).ויתכןכיהכהנים הגדולים בשילהעיר אפרים עמדו בראש
בית הדין הגדול של שבעים זקנים ,אשר כבודו בעיני העם התחלף כפי
המצב .בכל אופן מצינו בפירוש ,כי עלי הכהן הגדול שפס את ישראל
ארבעים שנה (שמואל א ד,ים) ,ומלתא דמסתברא היא,כיקודמיו בתפקיד
הכהונה הגדולה ,שפטו את ישראל בשילה בתור נשיאי בית הדין הגדול
יחד עם "זקני ישראלי (שמואל א ד ,ג) בו בזמן ש,,השופטים"היו טרודים
במלחמה נגד האויבההיגוני**).
") רק על דבורה הנביאה ,שישבה בהר אפריט ,נאמר בפירוש ובני ישראל עלו
אליה למשפט (שופטים ד ,ה) .בדברי חכמינו זכרונם לברכה נזכרים גס בית דינו
קל גדעון ושל יפתח ,אשר בדורםהיו החבים להישמע להם בהחלט (תוספתא ראש

השנה סוף פרק א).

**) לא מצינו שעלי נקרא שופט בכל ימי חייו ,אלא "הכהר (כלומר הגדול).
נדק אחרי טותו נאמר "והוא שפט את ישראל" .מתוך כך נראה בגירור ,שלא היה
קומט כמו שאר השופסים הנזכרים בספר שופטים .הטלה "שפט" הנאמרת בשמואל
א ד ,יה ,מתכהנת כאן לתפקיד השפיטה של הכהןהנדיץ יחד עם ביתדין הזקניט,
אשר גס הכהנים שלפניו מלאו אותו ,אלא שלא נכתב הדבר להדיא בטקרא- .עלי

הכהןהיה טזרע איתמר(דבריהימיםא כד,נ) ,אבל לכתחילההיוהכהניםהגדולים מזרע
אלעזר (יוסףבן מתתיהו בקדמוניות סוף פרק ה מביא את השלשלת :אלעזר ,פינחס,
אביעזר ,בוקי ,עוזי 1אבל בקדמוניות ח ,א ,ג מביא את השלשלת בדרך אחרת).
הכהונה הגדולה היא
בסרס הדבר נאמרו השערית שונות .אולם לדברינו ,שתפחיי
ושור עם תפקיד ראש ביתהדין הגדול ,יתפרש הדבר בפשטות .מסתמאהיו ממגים
בתור כהן נדול אותה האישיות שהיתה ראויה ביותר לשמש בתור ראש בית הדין,
יתכן גם שהשופטים שהכהינו את העם היו רשאים להכריע בבחירת הכהן הגדול
ואם כן אפשר שאחד השופסיס הללז העביר את בית אלעזר ומינה במקומו את בית
*יתמר .יבבו שהה? וה ירתת .שניהל מלחמה עקובה סדם עט שבט אפרים ,כמו
*נאמר בשופסים יב ,א-ג .אשר בסופה נחל שבט אפרים תבוסה ונהרגו מהם
נרגעים ושנים אלף איו .יש להניח כי גם הכהן הגדול שבשילה השתתף במלחמה
ויתכן שמתוך כך הועבד מתפקידו .סברה זאת שוכרת כגר בתנא רבי אליהו המובא
גילקוס ומעוני חלק ב ,רמז סח.

*ט

דברים ח

עם האמת באפק (שמואל א פרק ט הקיץ הקץ על בטה של עלם פשכן
שילה חרב מרמשו  4ע) וארת העדות נשבהגת .אהב .ואףעל שהשי"ת
הפליא מכותיובאויבים ההוצרכולהחזירו עד מהרה ,אבל לא חזרו להעטשת
בשילה .עד שנבנה בית המקדש בירושלים לאהיתה מנוחה קבועהלבית ה'
והותרו הבמות בכל מקום אשר היה נראה (מלכים א ג ,ב) .אטנם זכה
י לשמש בתפקיד הכהונה הגדולה ,אבל לא נתמנה בתור שופט1
נכדו שלעל
תפקיד השופטהיהבידי שמואל הנביא ,שהיהמנהיג את העם בעת מלחמס
ובעת שלוס ,כדרך שעשה משה רבינו  fnwyמושבביתסדין הגדולהיה אז
ברמה ,אולם שמואל גם סיבב בערי הארץ,כדי לשפוט את העם (שמואל א
ז,טו-יז).הואהקיםבתי מדרשות שלבניהנביאים
,להרביץ תורה בישראל1
תלמידיו נקראו גםכן "נביאים" ,אף עלפי שלאכולםזכו לנבואה ממש,ועל
כן מכנה אותם תרגוםיצתן בכל מקום"ספריא*,כלומרחכמיהתורה (שמהשל
אי ,ה; יט ,כ ועוד) .שמואל נשאר נשיא ביתהדיז הגדול במשך כלחייו,
גם אחרי שכבר נתמנה מלך בישראל (שמואל א ז,טו).

י

בתקופה שלאחר שמואל עדימנו של יההצפס ,לא נזכר להדיא במקרא
י המלרקם
קיום בית הדין הגדול כפי שהוא מצווה בתורה .השיפוט 1ליד
(שמואלא טהג והלאה 1מלבים א ג ,ט 1ז ,זו תהלים קבב,ה)אין להשתתו
עם השיפוט של בית הדין הגדול האמור בתורה .רק על יהושפט נאמר
בפירוש שמינה בית דין כמצות התורה ,ומתוך המוסד הזה נוכל להסיק
ייהושפט,
מסקנותגם בקשר לתקופה שקדמהלל.מינויביתהדיןהגדולעליד
שעליו נמסר בדבריהימים,יש לו חשיבותמיוחדת לתולמותהסנהדרין ,ועל
כןרואיםאנו צורך להשיב לטענותהמיניםולהוכיח אתאמיתותוההיסטורית
של תיאורזה.

מבקרי המקרא די וויטי ,גרומברג ,צונז ,פון-בוהלן ותחרים ,הכחישו
את אמיתות המאורעות שנאמרו בספר רברי הימים וכל החדש
י
ט
ו
י
ס
ה
ו
שבספר זה הצהירו עליו כעל טעות ,מליצה או דמיון ,בחלק מתוך מטרה
שקופה להרחיק "המון הוכחות של התורה ,הוכחותמכבידות שקווה לסלקן*.
(דיוויטי :בייטרגה א,עמוד.)145אמנםגטמחבריםאחרים,שאיוזו השקפתם
על תולוו משה ,הביעו ספקותכלפי ערותו של ספרדבריהימים תו הבחושו
אותה בכל מקרה שלא נזכרו הדברים בשאר ספרי המקרא ,מבלי להתחשב

דברים יז

שיח

בכך ,שכבר רבים הם אשר קמו נגד ההכחשות הבלחי מבוססות הללו ,הגינו
על אמיתות הספר והוכיחכם*) .מה שנוגע במיוחד לסיפור על חידוש בית
(הדיןהגדול עלידייהושפט,הרי דעתו של פראנקל (דערגעריכטליכע בעוורת
עמוד  ,)68שספר דברי הימים ב ים ,ח יא נותן תמונה די ברורה של
'הסנהדרי הגדולה שבירושלים כפי שנודע לנו מהתקופה המאוחרת ,באמרו
שבירושלים הוקם ביתדין גדול המורכב מכהנים,לויים וראשי האבות ,עם
נשיא בראשו (הכהן הגדול שבפסוק יא) .לדבריו מעביר כותב ספר דברי
"ימים את המוסד שבימיו לתקופת יהושפט ,מפני שמתוך "קנאת הדת" רצה
להתגדר בכך., ,להבליט מוסדות עבודת האלקים והדת ולתלות אותם במדה
וממקורם איננו ידוע בתקופה קדומה" וכן "לייחס למלכים הצדיקים שמבית
דוד מעשים טובים ככל האפשר"*').
אבל ,הרי כבר הסברנו למעלה ,כי המוסד שהתכונן עלירי יהושפם
וכמלך הנזכר בדברי הימים ב יט ,ד והלאה,אינו אלא קיום מצות התורה
שנאמרה בדברים טז ,יח ושם יז ,ח והלאה ,ועל כן אין שום טעם וריח
בדבריהם ,כאילו לשם מטרה מסויימת תלו את קיום הסנהדרין שבתקופה
"מאוחרת ביהושפט ,שהרי לדעת כותב דברי הימים יסוד בית דינו של
יהושפט ,וכלומר גם הסנהדרין ,כבר נאמר בתורה ,ואין לו צורך באישורו
של מלך יהודה .ואם לדבריהם רצה כותבדבריהימיםלייחס מעשים טובים
למלכי בית דוד הצדיקים,הרי צריך לומרכי ספרדבריהימים רצה לתלות
ביהושפט דווקא אתקיום מצות התורה הנזכרת .אבל לאיוכלו לומר שהיתה
"כוונה לתלותבו אתקיום הסנהדרין,שהרייש הבדל גדולבינולבין המוסד
.הנזכר בדבריהימים .המוסד ההוא היה מורכבמלויים ,כהנים וראשי האבות

י

י

) השוה קייל :אפולוגטישר פערזוך איבערדי ביכער דער כרטגיק מוארס:
.
קריטישע אונסערזוכונגען איבזור די ביבלישע כרשניק היוורניק :איינלחטונג
ג  ,1עמוד  174והלאה אייוולד :געשיכטע ב ,עמוד  225והלאה בירטו :דיביכער
דערכריניק דילמן אצל הרצוג :ר.ע .ב .ועוד אחרים.

י

י

י

י

**) גרץ געשיכטע ב  ,1עמוד  ,38מסתפק באמיתות הסיפור עלמינוי השופטים
י לוי,
על ידי יהושפט ,ולעומת זאת מונק (פאליסטינא ,מתורגם לגרמנית עליד
עמוד  )409מכחיש אותה לגמרי.
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שים

לישראל (דברי הימים ב יט ,ח).כיון שהלויים נזכרולפני הכהנים ,נראים
הדברים .שהםהיומרוביםביותרביןחבריביתהדין.והרי כבר בתקופתו של
דוד המלך מצאנו ,כי בעיקר הלויים היו השופטים (דברי הימי
ם כג ,ד1
כו ,כס והלאה) ,וכאשר שלה יהושפט את מורי התורה בכל ארץ ישראל,
כדי ללמד את ישראל תורה ומצוות,היו ביניהם תשעה לוחם ,שני כהנים
וחמשהזרים (דבריהימים ביז,זוהלאה).מכאןראיה שבאותה תקופה שימשו
בעיקרהלויים בכלהתפקידים שבהם נדרשהידיעת התורה .לאכן הסנהדרין
שבתקופה המאוחרת" .ביתדין זה היה רשאי להיות מורכב לגמרי מזרים,
אלא ש מצוה לכתחילה שיהיו ביניהם כמה דחנים כהנים ולויים",
כך מחוה פרנקל ,שם ,עמוד  .69בכל אופן הוא רחוק ביותר מן הסברא
לומר,כי באותה תקופההיוהלויים רובו של סנהדרין
י באותה תקופה כבר
רבתהידיעת התורה בכל העם ,ונמצאו כברזרים רבים שהיוראויים להמנות
בין דחני הסנהדרין .וכן ה"שוטרים* ,אשרבימי יהושפט נתמנו רק מקרב
הלויים (דבריהימים בים ,יא) ,נתמנולבתקופתביתשני מקרב כל ישראל,
צוהריכן נאמר להדיא בתלמוד יבמות פו ,ב ,שבזמןבית ראשון שימשו רק
להים בתורשוטרים,ובזמןביתשניהרחיקו אותם בהחלט מתפקיד זה ,בתור
קנס על כך ,שלא חזרו לארץ ישראל בימי עזרא .בבית דינו של יהושפט
נזכר גם שהכהן הגדול אמריהוהיה ממונה על כל "דבר ה'"וזבדיהוהנגיד
לביתיהודההיה ממונה על "דבר המלך**) .התחשבות מיוחדת זאתבניהול
.דבר ה'" ו"דבר המלך* היא טיפוסית לתקופת המלכים שבבית ראשון ,כמו
שישלהוכיחמדבריהימים א כו ,לו לב.והנה תשובה מספקתכנגד ההשערה
שיש לפנינו כאן תמונה מתקופה מאוחרת יותר .המאורע המסופר בדברי
הימים ב יט ,ח והלאה הוא מוכח כאמת היסטורית ").
*) השוה את פירושיהט של ברטן ושלקייללדבריהימים ביט,יא ושלאייוולד:
געש .מהדורה שניה ג ,עמוד .473
**) דעה קיצונית הפוכה מייצגים ריהם (געז .מוז .אים לאנדע מואב ,עמוד 86
והלאהו שסוד .אוגד קריט ,1873 .עמוד  ,)187קנובל (סונט .די דויטרוג .יז ,ס)

ועוד אחרים ,הטוענים כאילו המאורע המסופר בדברי הימים שימש יסוד למצות
התורה שנאמרה בדברים יז ,א ,שנתכוונה לאשר למפרע באופן חוקי את המוסד
שהוקם עלידי יהוופס ,צלריר ושת כברתיבנו למולה בתחילת הפרשה.

שכ
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פרנקל (שם) מניח ,שבזמן בית ראשון לא התקיימה סנהדרין .הוא
טיען שלא נוכ45קהדבר בלל בכתבי הקודש ,וכן הנביאים המרבים להוכיח
ולתבור קיום הפשפס והצדק אינם מזכירים אותה אלא תולים את הקולר

תמיד במלך ובשרים ,עלכז לדעתו הסנהדרין לא התבוננה אלאבימיבית
שני .ערר הואמוסיף לטעון,שהכינויהיווני מוכיח ,שלאהיהקיים מוסד זה
לפנישלטוןהיינניםעלישראל.אולםכלהמוסיף גורע,טענותאלההמוכיחות
יותרמדיאינןמוכיחותכלום.הריאין להכחיש,בי בספרדבריםיז ,ח והלאה
י וכי אפשר להעלות על
נצטוינולכונןביתדין גדול במקום אשריבחר ה'
הדעת שהמצחה לא קרמה עד תקופת שלטון היווניםוכי לא השתדל אף
אחד ממלכי יהודה הצדיקיםלקיים את המצוה הזאת בפועל ,ולא עוד ,אלא
שואף עזרא שהורשה מטעם מלכות פרס למנות שרים ושופטים על כל העם
ג ח ההלאה1
שבעבר הנהר (עזרא ז ,כה) ,לאקיים את המצוה שבדבריםי

אם כן ,כל "ראיותיהם' שהביאו להתכוננות הסנהדרין בתקופה מאוחרת
י נתחדש
ינ1
אין להן כל יסוד .הכינף היווני אינו מוכיח אלא שהכ
בתקותה מאוחרת ,אבל לא שהמוסד לא היה קחם מקודם תחת שם אחר.
בנוגע להוכחה משתיקת כתבי הקודש ,אינה ראיה ,אין כח השחתה של
ראתהכזורב ומה עגךשספרי המקרא ממעטים לספרעלההיסטוריההפנימית
של ישראל .רע בדברי הימים מאריך הכתוב לספר על ענינים פנימחם,
ועל כן אק כח לערער על הנמסר שם .ואילו הטענה שהנביאים מחחסים
את קיום הצדק והמשפם תמיד אל המלך והשרים ,אינה טענה של כלום
נגד קיום בית הדין הגדול .הרי דווקא הגדולים הללו הנזכרים בדברי
הנביאים,הםהשאסיםשבביתהדיןהגדול,שנקראיםבדבריהנביאימ"שרים",
"ראשים*. ,יועצים'" ,זקנים'" ,הכמים* ,והם (כמו הכהנים) עלפי רוב
מודי העם ושופסיו (השוה למשלישעיהו א ,בג כן ג,יד 1מיכה ג ,ט
יא ירמיהו יח ,יח 1יחזקאל ז ,כו) ,והט ,המה השופטים הן בבתי הדין
שבערים,והןבביתהדיןהגדולשבירושלים.
בדברי הימים נזכר,כי בנוגע לתקופתו של יהושפט היה קיים בזמן
כתיבתו ספר הנקרא "דברי יההא בן חנני (הנביא) אשר הועלה (נספח)
הימים ב ,כ ,לד .השוה גזניוס לישעיהו א,
על ספר מלכי ישראל* (דברי
עמוד  ,)25כסה מן המאורעות המיוחדים שבספר דבריהימים על יההטפס
נזכרים גם במקומות אחרים (למשל :נצחונותיו המזהירים של יהושפט
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על המואבים ,העמונים ושאר שבסי הערבים הנזכרים בדברי הימים ב
5רק כ,יש להם אפסור ביהאל פרק ד ,תהלים מח ,ואולי אף בתהליםפג.
השוההוורניק :איינלייט ,ב ,1עמיך  .)126בנוגע למה שמסופר כאןבמיושר
על דאגת המלך הזה להרבצת התורה וקיום המשפם ,הרי ריבף השמות
הנזכרים כאן (דבריהימים ביז ,ז-ח יט ,יא) מוכיח בבירור,כילפנינו
עובדות היסטוריות בהחלט .אף הכהן הגדול אמריה ,הנזכר בפרק יט ,יא
בתור ראשביתהדיז ,נזכר גם במקומותאחרים בתור  %דורו של יההספס*
הרילפי סדרהיחוסבדבריהימים ה,לז,אמריההיהבדורהחמישיאחרידוד
המלך ע"הוגםיההספטהוא המלךהחמישיאחרידוד.ואכןמצאנוכייהושפט
השתדל בכלל להקים את מצוות התורה (השוה  -מלבד מה שנאמר בדברי
הימים  -עוד מלכים א כב,ז ,מז) ,אם כן ודאי השתדל גםלקיים מצות
הקמתביתהדין הגדול ועלכןאירגן אותו מחדש.
כאשרנעיין בדבר נמצא,כי הסיפור הזה אינו בודד כל כך ,אלא יון
לו סמוכותגם בשארכתובים .בתורנציגו של המלךהיההנגידלביתיהודה
ראש בית הדין "לכל דבר המלך' (המלך בעצמו לא היה רשאי להמנות
ביןהדיינים כמו ששנינו בסנהדרין יח ,ב) .נראים הדברים ,שנגיד זההיה
"נגיד הבית" הנזכר בדברי הימים ב כח ,ז ,כלומר מנהל המשק של בית
המלך .נגיד זה היה בעל שלמון כביר ,כמבואר בישעיהו כב ,טה ומצאנו
גםבימי הבינהם אצל אומות העולם להבדיל ,כי מנהלי המשק המלכותי
(הנקראים .מאיור דומוס* בלטינית) היתה בידם אף זכות השיפוט (השוה
מלכים ב סו ,ה ודבריהימים ב כו ,כא) .בכךיובןמפני מה נאמרב"סעיהו
על אליקים אשר על הבית במקומו של שבנא (ישעיהו כב ,כא)" :והיה
לאב ליושב ירושלם ולביתיהודה" .ראש בית הדין הגדול ,אשרלפניו באו
כל דברי הריב החמוריט והחשובים שבכל הארץ ,בהיותו שופט צדיק
ואוביקטיבק ודאי נאה לכנותו "אב ליהוב ירושלם ולבית יהודהש .עחר
מצאנו בישעיהו ,שהוא מזכיר בצער את תקופתה הקודמת של ירושלים,
שהיתה עיר מלאה משפט וצדקה ,והוא טבסיח לירושלם בשם ה' שכאשה
תחזור בתשובה אז" :ואשיבה שופטיך כבראשונהיקוציך כבתהילה אחרי
כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה' (ישעיהו א ,כא כו)  1ודאי היתה
כוונת הכתוב לא רק לתקופתם של דוד ושלמה  ,nwpאלא גם לתקופתו של
יהושפט ,שהיה דואג במיוחד לעניני השיפוט .בתקופה שלאחרי כן רבו
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התלונות על שוחד ועוותהדין .כבר בזמנם שלעוזיהוויותם נאמר בישעיהו
(ג,יד)" :ה' במשפטיבוא עם זקני עמוושריו :ואתם בערתם הכרם גזלת
העני בבתיכם!".בימי חזקיהו אמר מיכה הנביא (ג ,ט-יא)" :שמעו זאת
ראשיביתיעקבוקציניבית ישראל המתעבים משפט ואת כל הישרה יעקשו.
בונה  )9ציון בדמים וירושלים בעוולה .ראשיה בשוחדישפוטווכהניהבמחיר
יורו .4...ה"ראשים" הם "ראשי האבות* ,הנזכרים בדברי הימים ב יט ,ח,
שנתמנו יחד עם הכהנים והלויים לשפוט בין בערים ובין בירושלם .אין
ספק,כי אחרי כן ,בסוףימיו של חזקיהו ,בטלו התקלותהללו (השוהירמישו
כן,יט) .אולם הדבררפויבידנו ,אם "אנשי חזקיה מלךיהודה" שפעלו למען
כתבי הקודש (משלי כה ,א) ,הם זהים עם בית הדין הגדול שבימיו ,אשר
היה אחראי אף לקיום התורה.
עוד יותר מזה נוכל ללמוד מתוך תקנותיו של יהושפט המלך .כאשר
נקרא בפרשה שבדברי הימים בי ,ד--יא ,נמצא מיי ,כמו שהערנו כבר
למעלה ,שאין המדובר כאן במוסד חדש שנתכונן עלידי המלך ,אלא בתיקון
ואירגון מחדש של מוסדותשהיוקיימים כבר מקודם .המלך עובר בכל הארץ
ומשיב את העם אל ה'אלקיאבותיהם (פסוקד) .אחריכןהוא ממנה שופטים
בכל הערים הבצורות (פסוק ה) .אחרי כן חוזר המלך לירושלם וממנה גם
כאן שופטים חדשים ,והם מןהלויים ,הכהנים וראשי האבות לישראל (פסוק
ח) .אבל לא מצאנו שיהושפט צוה ,בדומה למה שנאמר בדברים יז ,ח,
שהדיינים שבעריםיעלולירושליםלביתהדיןהגדולבנוגע לשאלותהחמורית.
דגר זה כבר היה ידוע מקודם ולא היה צורך להזכירו כלל .אלא שהמלך
מזהיר את שופטי ביתהדין הגדול ,שבמקרה ותובאלפניהם שאלהמהדיינים
שבערים ,שיורו כדין וכהלכה ,כדי שלא יאשמו לה /לפי זה משמע מתוך
הסיפור הזה עצמו ,שכבר לפני זמנו של יהושפט ,היה קיים ביתדין גדול
*) מלשוןיחיד שבמקרא משמע ,שהכוונהבייחוד לאחדהשרים.יתכן שהכתנה
לשבנא אשר על הבית ,שהזכרנוהו כבר למעלה ,אשר ודאיהיה אחראי לכך שבימי
חזקיהו נבנתה ירושלם בדמים ועוולה .וכן נראה מנבואת ישעירו (כב ,י) שנאסר
וס" :זאת נתי ירושלם ס*רתס ותתצו הבתים לבצר החזטהש ,ומיד בסמוך נאמשה
תוכחת הנבהלה נגד שבגא אשר על הבית (כב ,סו והלאה).

דברים יז

שכב

בירושלים ,אשר אליו פנו מכל הארץ בשאלת חמורות בדיני ממתות או
איסורים ,וישיסוד מספיק להניח,כי המצוה שנאמרה בדבריםיז ,ח והלאה,
קטמה למעשה בירושלם ,משעה שנבחרה העיר למקום המקדש ,ואף עלפי
שהדבר לא נאמר להדיא במקרא.
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לפעמים באופן
אישי (מלכים א ג ,טז והלאה ירמיהו כא ,יב) ולפעמים על טץ ממלא
טקומו הנקרא "נגיד הבית" או "אשר על הבית" (מלכים ב סו ,ה דברי
הימים ב כו ,כא .השוה רמב"ם הלכותסנהדרין ב,ה).לפניביתהדין הבתל
הובאו רק הענינים החמורים והחשובים ביותר ,אשר שארבתי הדק לאהיו
יכולים להכריע בהם .מאחרודייני בית הדין הגדול נתמנו על טץ המלך
(דברי הימים ב יט ,ח) ונציגו של המלך היה מיושבי הראש ,על כן נראה
שתמידהיתה למלך השפעה רבהבביתהדיןהזה*).
מכל המתבאר עד כאן הוברר לנו,כי מצות התורה שבדברים בנוגע
לכינון ביתהדין הגדול ,קוימה למעשה תמיד גם במלכותיהודה בזמןבית
ראשון ,וצדקו רבותינו בתלמוד המזכירים ,שגם בתקופה העתיקה היתה
לסנהדרין השפעה רבה.
יש להוסיף עוד,כי גםיוסף בן מתתיהו מסכים ~זה עםרבותינו,וטזכיר
אתקיום הסנהדרין אף בתקופה העתיקה .כאשרהואמזכיר את מצות התורה
שבדבריםיז ,ח והלאה (בספרו קדמוניות ד ,ח,יד) מכריסים אצלו
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עליונה" :הכהן הגדול ,הנביא ומועצת הזקנים* .כפי הנראה התכוון בזה
לתאר את הרכב בית הדין הגדול .יתכן ש"הכהן הגדול ו"הנביא*
הם אישיות אחת ,כיון שהכהן היה שואל באורים ותומרם את דבר
ה'**) .שתי המילים האלה מקבילות לדברי הכתוב" :הכהן העומד
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) וכן מציגו לחכמינו זכרונם לברכה שמזכירים "בית דינו של דוד*" ,בית
.
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ן שלחשמוגחים" ) mPnצבורהוצחלג בויבמות א).
דינו של שמואל",וכן"ביתיי
**) השוה גם פילון :דה ספציליבוס לגיבוס ספר שן סעיף  190שהלן ,האומר,
ששופט שהעניינים בלתי ברורים לו צריך להעביר אתהדיון לשופטים חריפים יותר
והם הכהנים ,כלומר הכהן הגדול והממשה עליהם ,אשר הנם בעלי שכל חריף ביותר
כעבדי ה ,ומקפידים אף על טעות הקטנה ביותר .כי המלך אותו הם עובדים הוא
נעלה על כל המושגים ואולי גם ספני שהכהן האמיתי הוא גםנביא.
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לשרת שםוגו'".גס בשאר מקומות מדבריוסףבןמתתיהו שלכהניםונביאים
במקום שהמדובר בכהנים לבד ,אלא שנקראים הם אצלו גם נביאים ,מפני
שבמובןידוע שימשו גם בתפקידנבואי (השוה קדמוניות ו,יב,ז ושם ו,יג.
א).יתכן גם שכוונתו לאלעזר הכהן הגדול ויהושע שהיה נביא ,שהם יעמדר
בראש מועצת הזקנים ("גרוזיה")*) .כמובן שמועצת הזקנים היא הסנהדרין
של שבעים זקנים ,שנבחרה כברבימי משה רבינו ע"ה .אף עלפי שבכתוב
לא נאמר אלא "כהנים" ו"שופס",אין כל ספק אצל יוסף בן מתתיהו ,כי
הכוונה לכל בית הדין הגדול יחד עם ראשו .עוד מספר יוסף בז מתתיהו.
כיאחרי מותו של יהושע נתקלקל המצבהמוסרי בכל הארץ ולאמינו אף את
ה,,גרוזיה' (קדמוניות ה ,ח) אולם מצב אנארכי ז
ה לא נמשך זמן רב 1
י
אחרי שמונה עשרה שנה ,הוחזר הסדר הישן על כנו (קדמוניות ה ה ,ד).
ואין ספקכי שוב עמד הכהן הגדול שבשילה בראש מועצת הזקנים .כאשר
באו בני ישראל למצב קשה בימי עלי במלחמתם נגד הפלשתים שלחר
לדברייוסף בן מתתיהו (קדמוניות ה ,יא ,ב) אל מועצת הזקנים ואל הכהך
הגדול והביאו את ארון העדות .בשמואל א ד ,ג נאמר ש"זקני ישראל*
היו עם העם במערכת המלחמה ,אבל יתכן שיוסף בן מתתיהו שינה את
הסיפור כדרכו בכמה מקומוני ,כי לא היה נאה בעיניו שהזקנים יימצאו
במערכה ,על בן הוא מעדיף לספר שביתהדין הגדול עם הכהן הגדולהיו
בשילה .בתקופתהמלכים לא נזכרה ה"גרוזיה* בדברייוסףבןמתתיהו .נראה
ששסעם הוא,מפני שתואר כזהאינונהוג אלא במדינות אריסטוקרטיותואינו
תתאים לביתהדין הגדול שתחת ממשלת המלכים ,שהרי עםכינון המלהות
בטלה התחוקה האריסטוקרטית (השוה קדמוניות ד ,ג ,ג; ה ,ד) .אבלודאי
אף לדעתו שליוסף בן מתתיהוהיהקיים ביתהדיז הגדול בתקופת המלכים,
כמו שיש להוכיח גם מתוך סיפורו על כינון בית הדין על ידי יההצפט

) חיהוזן(הפרוסיםוהצדוקיםעמוד )26מגיהבדברייוסףבן מתתיהו" :הכהנים
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ודאי הכוונה בתיבת .גרוזיה" לכל בית הדין והשנים הנזכרים הם יושבי הראש,
כמו עמוכח בקדמוניות ה ,ב,ז וכן ה ,יא ,ב בבירור.
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(קדומניות ט ,א ,א) ,וכן הערתו שיהושפט המלך שמע בקול קבלת
הזקנים*) .גם בקדמוניות ו ,ח ,יז הוא אומר ,כי משה רבנו צוה
שה מלך ישמע תמיד בקול השי"ת ותורתו ולא יעשה שום דבר שלא
מדעת הכהן הגדול ומועצתהזקנים.
אף עלפי שיוסף בן מתתיהו בדברו על מצות התורה וכן במקום שהוא
מספר על מוסדו של יהושפט אינו מדייק והנו מזכיר את בית הדין רק
במטפל בעניני השיפוט ,אף עלפי כן הראה הוא די ברור במקום אחה
בדבריו ,שגם הוא מפרש את המצוה הנדונה בהתאם לקבלת רבותינו,
י המנהדרי הגדולה .ב"נגד
שהשמירה על קיום התורה כולה נמסרה ליד
אפיון"  23 ,2הוא כותב בנוגע לכהן הגדול" :הוא שומר על החוקים,מכריע
בשאלות השנויות במחלוקת ...מי שאינו שומע בקולו נענש כאילו פשע
בהקב"ה בעצמו" (כלומר הוא חייב מיתה ,דברים יז ,יב) .תפקיד הכהן
הגדול הוטל על האיש הנבחר לכך ,לא מחמת עושרו ,או מחמת שאר מעלות
םקרי 1ת שבו ,אלא רק עלהמצטייןמחביריובקיום המצוות ובמדותטובות
(שם סעיף בא) .בדברים אלה נכללת גם קבלת רבותינו ,שיש רשות למנות
סנהדרין המורכבת מזרים גרידא ,באם נמצאות בהם אותן המעלות שהתורה
דורשת מן הכהנים (השוה למעלה לפסוק ט).

סיכום הדברים:
 )1אין כל ספק שבית הדין הגדול היהקיים בפועל אף בזמן בית
ראשון ,כמו שנאמרבדבריםיז ,ח והלאה ובדבריהימים ב פרקיט.
 )2שלפי הקבלה שבידינו (מדברי רבותינו שבתלמודוכן אצליוסף בן
מתתיהו),היה קהם מוסד זה ברציפותמימי משה רבינו  nfftחורבןבית
שני (ועוד זמן רב אחרי כן).

יד

---*) השוה קדמוניות י ,ד ,א וכן יג,י .1 ,יוסף בן מתתיהו האמין באמונה
שלימה שהתורה לא נשתנתה כלל ,והודיע זאת ברורות ג"נגד אפיון" .21-20 ,2

י

שכו
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הפסוקית יב-יג! והאיש אשרישט" בזרעלבלתי,טמוע
אל הכהן העומד *סרת 'טם את ה' אלקיך או אל המהמט
ומת האקט ההוא ובערת הרע מישראל .וכל העם ישמעו
ויראו ולאיזידוןעוד.
והאיש .כבר בארנו למעלה (בהסבר "דברי ריבות" שבפסוק
שהכתוב כאן אינו מתכוון אלא כלפי דיין הפועל בניגוד להוראת בית
הדין הגדול - .א שריע שה .מכאן למדו רבותינו בספרי" :על מעשה הוא
חייב ואינוחייב על הוראה" .בסנהדרין פח ,ב מבואר יותר" :אינוחייב עד
שיעשה כהוראתו או שהורה לאחרים ויעשו כהוראתו" - .בזד ' 71גירסתנו
בספרי" :ולא שמע מפי בית דיל (זמורה) מורה" .בילקוט שמעוני לא גרס
תיבת "ולא" ,ובזה לא תהא סתירה ביל הספרי לביל דברי רבי אלעזר
הנזכרים בתלמוד והמובאים למטה*) .אבל נראה כי יש כאן מחלוקת בין
התלמוד והספרי,כי לדברי התלמוד פירוש "בזדון" אינו לאפוקי שאם לא
המרה בזדון שהוא פטור ,אלא כלומר כל המראה היא זדון ,ואפילו אם הוא
אטר מן השמחט -- .אל הכהן או אל השופט .טר נבאר
למעלה בפרשה זאת (לפסוק סג  --ומת האיש .לפי התורה שבעל פה
מיתתו בחנק -- .ובערת הרע .השוה פירושנו לדברים ינ ג וכל
ישראל וגר .השוה פירושש לדברים ים יב התורה צתתה לס דע
חמור כזה ,כדי 'טלא ירבו מחלוקות וכתות בישראל .זקן ממרה איש חייב
מיתה אלא במצוות מסויימות .השוה בענין זה דברי הרמב*ם הלכות ממרימ
פרק נ ,הלכה ה ,ושם פרק ד ,הלכה ג ,עם הראב"ד ושארהמפרשים.
ה),

*) סנהדרין פח ,א" :אמר רב כהנא הוא אומר מפי השסועה והן אומרים טפי
העסויה אינו נהרג ,הוא אומר כך הוא בעיני והן אומרים כך הוא בעינינו אינו
נהרג ,וכל שכן דכא אוסר ספי השמועה והן אוסרים כד הוא בעינינו אינו נהרג,
עד שיאמר כד הוא בעיני והן אוסריט מפי השמועה ...ורבי אלעזר אומר אפילו הוא
ו נהרג ."...נראה כי רב כהנא למד
אומר מפי השמועה והן אומרים כך הוא בעינינ
אתדינו סמה שנאמר .בזדון".
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פ רשת המלל

המבקרים די וויטי ,כליק ,ריהם ואחרים טוענים ,כי חס ושלום לא
י משה רבינו ,ואלה טענותיהם)1 :אין זה מתקבל על
נאמרה פרשהזו עליד
הדעת,כיבימי משהרבינו נאמרה פרשה המתייתמת לתקופה מאוחרתיותר.
 )2לפי דעתם אינה תואמת התחוקה המלכותית לתורה ואינה מבוססת
במערכת השלטון התיאוקראטי שבישראל )3 .לפי השקפתם כאילו מוכיחה
ההיסטוריה שלא היתה קיימת מצות מינוי המלך,כי א) גמשך כל תקופת
השופטים לאהעלוישראלעל דעתםלקייםמצוהזאת.ב) כאשר בקשוישראל
למנות להם מלךבימי שמואל ,ראה הנביא בזה חטא גדול והרבה להתנגד
לכך.ג) גםהעםאינומשיר אתמצותהתורה ,ובשעה שכתב שמואל את משפט
המלוכה על ספר ,כמו שכתוב בשמואל א י ,סו ,לא התייחס כלל למצות

"תורה.

על הטענה הראשונה מיותר הוא להשיב .יוצאת היא מההנחה
שהמצוות שניתנו בימי משה לא ניתנו אלא עד כמה שהוצרכו לאותו דורו
סתירה להשקפהזוהננומוצאיט כמעט בכל דף של התורה וגם השכל הישר
יודה בכך ,כי מחוקק אינו מצווה חוקיו לזמנו בלבד ,אלא מתחשב הוא
בכל מיני מצבים עתידים אפשריים .על אחת כמה וכמה ,התורה שניתנה
מפי הגבורה .גם הטענה השניה ,באילו תחוקה מלכותית אינה תואמת אח
השלטון התיאוקראטי של התורה ,נסתרת מכמה מקומות שבתורה .בבראשית
יז,ו מבטיח הקב"ה לאברהם אבינו ע"ה" :ומלכים ממך יצאו" ,ושם לה,יא
נשנית הבטחה ואת ליעקב אבינו ע"ה" :ומלכים מחלציך יצאו" .בברכתו
של יעקבאבינו ע"ה נזכר שבאו של שבטיהודה,כי מסגויצאומלכים אשר
תחת שלטונם יניעו ישראל לשיא הגדולה (בראשית מט ,ח ולהלן) .כבר
הוכחנו במקום אחר,כי ה"נשיא* הנזכר בשמות כב ,כז (ונשיא בעמך לא
תאור) ובויקרא ד ,כב (אשר נשיא יחטא) הוא המלך .גם בלעם ,הנביא
שבשומות ,מבשרובפרברכר,יו).:דרךכוכבמיעקבוקם שבטמישראלוגר*,
וכבר הסכימו רוב המפרשים שהכוונה לדוד המלך עגה .הרי מצאנוכי אף
באותן פרשיות שבתורה ,שאף המבקרים מהרים בעתיקותן ,מפאר הכתוב את
המלכות ,אםכןמנין להםשאיןהיא מתאימה לתחוקהו של משהרבינו ע"הז
בכל אופן ,הראשונים אשר תיארו את תחוקתו של משה רבינו ,לא ראר

שכח
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סתירהבין תורת משהלבין שלמון מלכותי ,ואף אנו נאמר,כי לאדי בכך
שאיזביניהם סתירה ,אלא אדרבאיש בתורה נטיה לכך ,אמנם רק בתנאים
מסויימים ,אשר מתוכם נלמד להשיב גם על הטענה השלישית (שמתוך
ההיסטוריה).

הפרשה העיקרית שהננו דנים בה ,היא בשמואל א פרק ח ,המספרת
לנוכיבניישראל בקשו משמואל למנות מלך ,והדברהיה רע מאדבעיניו.
המבקריםמרחיקים לכת עדכדי לומר ,שגם שמואלוגםבניישראל לאידעו
על פרשת המלך שבתורה ואף לא על הבסחתו של הקדוש ברוך הוא
לאברהםאבינו - .ראשיתכלהננומעירים,כי פרשת המלך (דבריםיז,יד)
מתחילה במלים" :כי תבוא אל הארץ אשר ה' אלקיך נותן לך וירשתה
2"1בתה בה ואמרת אשימה עלי מלך ככל הגוים אשר סביבותיי ,זאת
אומרת ,שהפרשה מדברת בזמן שהארץ לא נכבשה ולא נתחלקה עדיין,
תאיינובזמנו של משהרבינו .מתוך כך "מוכרחים" המבקרים לטעון,שכאילו
רק תלו פרשה זאת במשה ,אבל אףלפי דעתםהיוחייבים להביא על טענה
ולכזאת הוכחות הרבה יותר חזקות מאלה שנזכרו עד כאן ,אשר אין בהן
ממש כלל וכלל .אילו היה שמואל מתנגד ברצינות לשלטון המלכותי
כשלעממוולאהיה רואה שום אפשרותלהתאימו לשלטתהתיאוקראטי ,אםכן
היתה זאתסתירה לא רק עםהרירה ,אלא אף עם ספר שמואל עצמו,או
י
פ
ס
ש
ן
ת
י
וכמואל-א יסתור את עצמו .בשמואליא ב,י נאמרה נבואת חנה" :ו עוז
למלכווירם קרן משיחו" ,זאת אומרת שהיא מדברת על מלך הנבחר ונמשח
על פי הגבורה "מלש-משיחף .עוד מצאנו,כי איש האלקים אמר לעלי:
"והקימותיליכהן נאמן והתהלךלפנימשיחי כלהימים" (שמואל א ב,לה).
ובכן כיצדיתכן שבספר שמואל-א חנה ואיש האלקים מדברים על משיח ה',
אם מצד שני היה שמואל הנביא רואה בעצם שלטון המלך דבר המתנגד
לרצון השי"ת והתורה1
לאמיתו של דבר לא התנגד שמואל לשלטון המלכות כשלעצמו ,אלא
להלך הרוח שגילה העם בשעת דרישתו את המלך ולהבנתו המוטעית
בנוגע לתפקידו של המלך .עלפי תורתנו הקדושה אינו דומה תפקידו של
סלךישראללתפקידם שלמלכיאומותהעולם,כיגםתפקיד עמנו הקדושאינו
דומה לתפקידם של אומות העולם ,והמלך הואנציג כל העם .עלכן אמרה
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התורה,שאין למנות מלך אלאאחריכיבוש הארץ וחלוקתה .תחילה "וירשתה
וישבתה בה*ואחריכן "שום תשיםעליך מלך" ,רק אז הנך רשאי למנות לך
פלך.זאתאומרת,שאיןזהמתפקידו שלהמלךלכבושארצות,כיאיןזהתפקיד
העם הקדוש להיות עם כובש .גםאין זה מתפקידו של מלך ישראל לחוקק
חוקים ,אלא "וכתבלו את משנה התורה הזאתוגו'=,הואחייבלהכיר בתורה
בתור חוק יחומי .גם אין צורך למנות לשם הגנת הארץ ,שכן אם ילכו
ישראלבדרכי ה' הובטחו בתורה שהשי"ת ישמור אותם ,ואם לאו חס ושלום,
%ף המלך לא יעזור להם כלום ,כמו שאמר שמואל" :גם אתם גם מלככם
תספו" .זאת אומרת,כי תפקידו של מלך ישראלאינו אלא להקים את הדת
על תלה ,להרביץ תורה בישראל ,ומתוך היותו נציג העם ומתוך שכל
כחות העם עומדים לרשותו,עליו להנחות את העם לקראת מטרתם  -עכשו
נתבונן לשם איזו מטרה דרשו בני ישראל מלך משמואל ,ואיך מתייחסת
דרישה ואת כלפי מצות תורתנו הקדושה.
בפרק ח נאמר ,כי העילה לדרישת המלך היה אי-הצדק של בני
וכמואל .אבל אםכןהיהדי להםלירוש שופטים אחריםואין ספקכי שמואל
היה מסכים לכך .אם כן הדבר ברור ,כי התנהגותם של בני שמואל לא
היתה אלא תואנה ,כדי להציג את דרישתם בגלוי .הגורם האמיתי לבקשת
המלכות הוא הרבה יותר עמוק והוא מושרש במצב המדיני של אותה
מתקופה .כשפורצת מלחמה בין שתי מדינות ,גורם אמנם מאורן מסכרם
להתלקחות האיבהו אבל שום אדם בעל דעה ישרה לא יראה במאורע בחקר
זה את הגורם האמיתי למלחמה .אם נרצה לעמוד על הגורם האמיתי לבקשת
המלכות ,אין אנו צריכים לחוד חידה .הדבר נאמר להדיא במקרא .אחרי
ושנתמנה שאול למלך ,אסף שמואל את כל העם הגלגל (פרק יב) והוכיח
%ותם עלחטאיהם .ואלהדבריו" :כאשר בא יעקב מצריםויזעקואבותיכם אל
ה' וישלח ה' את משה ואת אהרן ויוציאו את אבותיכם ממצרים ויהשיבום
במקוםהזה.וישכחו את ה' אלקיהםוימכור אותםבידסיסרא שר צבא חצור
וביד פלשתים וביד מלך מואב וילחמו בם .ויזעקו אל ה' ויאמרו חטאנוכי
עזבנו את ה' ונעבוד את הבעלים ואת העשתרות ועתה הצילנו מידאויבינו
ונעבדך.וישלחה' אתירובעלואתבדןואתיפתחואת שמואלויצלאתכםמיד
אצבעם מסבעותשבובטת ותראו כי נחש מלך בני עמון בא
עליכם ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עלינו

וי

של

דבריםיז

אל קיכם מלככם" .אלה הם דברי שמואל .והרי לפנינו הטעם האמיתי
י אויביהם הציקו להם .עד עכשיו ,כאשרהיו במצב כזה,
לבקשת המלך,כ
התבוננו תמידכי חטאיהם גרמו לכך והבינוכיאין הצלתם אלא בתשובה
שלימה אלה' .לאכןעכשיו .הם אמרו "לאו",איןרצוננו לבקש את הצלתנו
אצל השי"תכמושעשיבועדעכשיו",כי מלךימלוךעליבו!,4איןהצלפנואלא
ימנהיג נראהלעינים ,מלך בשרודם.מכאןנביוהיטב אתדברירבותינר
עליד
בספרי לדברים יז ,יד" :לא בקשו להם מלך אלא להעבידם עבודה זרה
שנאמר והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את
מלחמותינו" .נמצינו למדים ,כי לא בקשת המלכות כשלעצמה היה החטא
ששמואל הוכיחם עליו ,אלא הלך הרוח שבדבר ,חוסר האמונה בקדודו
י הנסים מן השמים ,הודה על חטאו
ברוך הוא .אחרי שהעם זועזע עליד
,
א
ו
ה
אין שמואל משתדל
ובקש משמואל להתפלל עבורם אל הקדוש ברוך
כלל להניע את העם לביטול המלכות ולהחזרת התחוקה הקודמות הגש
מסתפק בכך ,שהעם שינה את דעתו ,ורק מוכיח אותו לירא את ה' ולעבדו
בכל לב.
המתבונן היטב בפרק ח שבשמואל-א ,ימצא ,שגם שם נרמזה העובדה
כמו ששמואל פירש אותה אחרי כן להדיא .בתחילה אמרו בני ישראל:
"תנה לנו מלך לשפטנו" .דרישה זאת מאנית כלפי שמואל ובניו. .יר*
הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו לו תנה לנו מלך ל שפטנו' .כאשר
התפלל אל ה' גילה לו הקדוש ברוך הוא את הגורם האמיתי של דרישתם:
"כי לא אותך מאסוכיאותי מאסו ממלוךעליהם".כיון ששמואלתיאר לעם
את התנהגותם של המלכים באופן כזה ,שהוצרכו להודות שמוטב לסבול את
אייהצדק של בני שמואל מלסבול רודנותו של מלך ,אז גילו את כוונתם
להדיא ואמרו" :והיינו גם אנחנו ככל הג1ים ושפסנו מלכנו ויצא
לפנינו ונלחם את מלחמותינו".
עכשו נבוא למענת הטוענים שכאילו שמואל והעם לאידעו חס ושלום
את פרשת המלך שבתורה ונוכיח להם כי שקר בימינם .כבר העובדא
שבבקשם מלך פנו תחילה אל שמואל ולא בחרו ומינו להם את המלך
כעצמם ,מראה שידעו את מצות התורה ,האומרת שיש למנות מלך "אשר
יבחר ה' אלקיך בו" .אף עלפי שכברהיו קטני אמנה,עדיין לא עזבו את
השי"ת במדה כזאת כמו הדורות שלאחריהם ,אשר עליהם נאמר בהוש*
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ח ,ד" :הם המליכו ולא ממני השירו ולא ידעתי" ,הם נתכוונו לקיים את
מצות התורה כמשמעה ולא רצו למנות להם מלך אלא אותה האישיות אשר
הנביאיציע אותה בשם ה' .בדרישתם השתמשו בלשון התורה ממש .הם אמרר
(ח ,ה)" :שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים" ,כמו שנאמר בתורה" :אשימה-
עלי מלך ככלהגוים".כאסירהציבימשול את שאול המשוחלפני העם ,אמר:
"הראיתם אשר בחר בו ה'" ,כמו שנאמר בתורה" :שום וגר אשר יבחר ה'
ונו" .אם כן ,כיון שכל מינוי המלך נעשה כמצות התורה ,אין אנו צריכים
להשיב כבר על הטענה ,מפני מה לא הזכיר העם בדרישתו לשמואל את
הפרשה שבתורה.וכימי יאמר לנו שלא עשו כן,וכי שמהאל לא השיב להם
במענות נכוחות ,כגון אלה שהזכרנו למעלה ,שהתורה מתכוונת במצותות
למטרה אחרת ממה שהעם מתכוון לה כעת? ודאי לא נכתב בכתוב כל-
הויכוח שהיה אז בין העם לבין שמואל אבל מן הכתוב ח ,יט מוכח
שהתקייםויכוח ממושך עלהעניןוכי העם קראבסופו שלרבר" :לא( 1כלומר,
י מלך ימלוך עלינו ף
אין רצוננו לשמוע בקולך)כ
,
ה
פ
ק
ש
ה
שהסברנו לשם
עכשו נוכיח גם מדברי הנביאים אותה
השוואת מצות התורה עם המסופר בספרשמואל .הושעהנביאמוכיח במקומות
רבים את מלכי ישראל .בפרק יג,י-יא נאמר" :אהי מלכך איפוא יתמעך
בכל עריך ושופטיך אשר אמרת תנהלי מלך נשרים .אתן לך מלך באפי
ואקח בעברתי" .הרי כאן התאמה גמורה עם דברי שמהאל הנביא ,בהוכיחו
את ישראל על דרישתם למנות להם מלך .אם כן אולי יעלה על הדעת,
ששלטון המלכות כשלעצמו הוא חטא וכי הושע הנביאיוכיח את ישראל
ויתבע מהם לחזור לתחוקה הריפובליקנית הקודמת .אבל לא! אדרבא!
אמנם הוא מתאר את ראשית התיקון במצב עליו נאמר" :כיימים רבים
ישבובני ישראלאין מלךואין שר* (ג ,ד) ,אבלהתיקתהסופיהוא" :אחר
ישובובניישראל ובקשו את ה'אלקיהם ואת דוד מלכם' (שם,ה) .וזאתהיא
גם מצות התורה ,בתחילה לבקש את ה' ,ואחר כך מלךכמודוד.אולםבזמנו
של שמואלהתכוון העם למנות להם מלך בשר ודם,שיעמוד להם במקומו של
הקב"ה ,וממנו לבדוציפו לתשועה מידשונא.כן מצאנו בכלדבריהנביאים,
בעמוס ,מיכה ,ישעיהו ,ירמיהו ,יחזקאל ,זכריה ועוד ,שניבאו לעתיד,כי
המלך המשיח שמזרע בית דודימלוך על ישראלוינהיגם ברוח ה/
לא זו בלבד שאין כל טענה נגד קדמות פרשת המלך ,אלא דוקא

י

,טלכ

דברים יז

במצוה זאת אפשר להראות שנאמרה עלידי משה רבינו ע"ה .בפסוק טז
נאמר" :רק לא ירבהלוסוסים ולאישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס
וה' אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד" .מכמה צדדים (הנגסטנברג,
.קייל ,שטוידליין ועוד) כבר העירו בצדק על כך,כי מחוקק מאוחר לא
היה מנמק בנימוק זה אתאיסורריבויהסוסים .החשש שמאישיב המלך את
.העם מצרימה ,היה מבוסס בימי משה וזמן קצר אחריו ,אבל לא בתקופת
המלכים המאוחרת.כאןבדו להםהמבקרים מלבםתירוצים קלושיםשונים,כמו
שיתבאר במבוא.
בנוגע לפרשת המלך והפרשה שבספר שמואל ,השוהבמיוחדפירושו של
דון יצחק אברבנאל לספר שמואל; רש"ר הירש בישורון ד עמוד 127
:והלאה 1הנגססנברג,בייטרגה  1246 ,3קייל ושולץ בפירושיהם.

הפרקים יד-יז :כי תבוא אל הארץ איטר ה' אלקיך
שתן לך ץר לתה מיטבתה בה ואמרת אשימה עלי מלך
ככל הגתם אשר סמיכותה שום תשים עליך מלך אשר
יבחר ה' אלקיך בו מקרב אחיך ולטים עליך מלך לא
תוכל לתת? עליך א-ט נכרי אשר לא אחיך הוא .רק
לא ירבה לו סוטים ולא יטיב את העם מצרימה למען
הרבות סוס וה' אמר לכם לא תוסיפת לשוב בררך הזה
עוד .ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו וכסף וזהב לא
ירבה לו מאד.
פרשתמינוי השופטיםאין לה כל הקדמה ,ולעומתה לפרשתמינוי המלך
הוקדמו המלים "כי תבוא אל הארץ וגו'" ,ללמדנו שחובתמינוי המלךהיא
רק לאחר ירושה וישיבה,דהיינו לאחר כיבוש הארץ וחלוקתה.אין ישראל
רשאים למנות להם מלךלצורךכיבוש הארץ,ואפילולא לצורך הלוקת הארץ,
,.טהרי הכלצריך להעשות עלפי ה' ממש 1רק לאחר "וירשתה וישבתה בה",
דהיינו לאחר שנכבשה כל הארץ ונתחלקה לשבטים ,באותה שעה שעליה
אמרה התורה בדבריםיב,י והלאה שהשי"ת יבחר בו מקום לשכן שמו שם,
רק אזיכולים ישראל למנות להם מלך ,ואז יבחר השי"ת באיש המתאים.
וכסנהדרין כ ,בלימדונו רבותינו" :שלש מצוות נצטווישראל בכניסתן לארץ:

דברים יז
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להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות להם בית הבחירה,ואיני
יודעאיזה מהןתחילה .כשהוא אומר (שמותיז ,טז)כייד על כסי-ה מלחמה
לה' בעמלק,הוי אומר להעמיד להם מלך תחילה ,ואין כסא אלא מלך וכו'.
ועדייןאיני יודע אם לבנות להם בית הבחירה תחילה או להכרית זרעו של
עמלך תחילה .כשהוא אומר (דברים יב ,י) והניח לכם מכל אויביכם וגו'
הוי אומרלהכרית זרעו של עמלק תחילה,וכן בדודהוא אומרוכו'וכר" .אלה
הם דברירבייוסי האומר ,שמינוי המלך מצוההיא .אבלרבי נהוראי חולק
עליו ומפרש תיבת "ואמרת" שנאמרה כאן כנבואה לעתיד .כלומר ,התורה

מגידה לנו מראש ,שבזמנו של שמואל יעזבו ישראל את השי"ת וידרשו
להם מלך בשר ודם ככל הגוים .אף על פי שדרישתם של ישראל אינה
כהוגן ,צוותה התורה את פרסי המצוה ,למנוע את הגדלת הרע .אמנם כבר
בארנו ,שתורת ה' אינה מתנגדת למלכות ,וגם הסברנו את הטעם בגללו
התנגד שמואל לדרישת העם.לפי זה,הביסוי "ככל הגוים" שנאמר כאן ,לא
נאמר בתור תוכחה (כדברי רבי נהוראי) ,אלא שהוא מסביר את הגורם
שהביא את ישראל לדרישהזאת.ישראלרתכים שכלהעמים אשרסביבותיהם
עומדים תחת ממשלת מלכים .גדום (במדבר כ ,יד) ,מואב (שם כב ,ד),
עמון (שופטים יא ,יב) ,ארם נברים (שופטים ג ,ח) ,ועוד .בכל העמים
האלה המלך משמש כנציג העם ,המנהיג אותם לקראת מסרותיהם .מן
ההכרח שמחזה זה יעורר בישראל את המחשבה ,שגם הם ימנו להם מלה
שינהיג אותם לקראת מטרתם הם ,דהיינו קיום רצון ה' ומצוות תורתו
הקדושה .אבל הקב"ה לא צוה בתור חובה ללא תנאי ומוחלטת שישראל
ימנו להם מלך ,אלא רק כאשר ירגיש העם את הצורך בכך .אם העם הוא
חזק למדי ללכת בדרכי השי"ת אףבלימנהיג בשר ודם,איןלו צורך בסלך,
שהרי "ה' אלקיכם מלככם" ,כלומר ה' הוא המלך שכל אחד מישראל
מקיים כלפיו "שויתי ה' לנגדי תמיד" ומכוון את מעשיו כאילו הוא עומה
לפני המלך .אבל במקרה שהעם הוא הלש והוא מרגיש צורך למנות לו מלך
שיאחד אותו וינהיג אותו לקראת מטרתו ,אז "שום תשים וגר" ,לא רק
רשות היא אלא חובה למנות להם מלך ,אבל "מלך ולא מלכה* ,ועוד "אשר
יבחר ה' "לקיך בו" עלפי נביא (הבוחר או מאשר את בהירת העם) ,ועוד
"מקרב אחיך וגו'" .לכאורה "מקרב אחיך וגו'* מיותר הוא ,אתרי שנאמר
"אשר יבר""' אלקיך בו" אך אם נפרש "אשר יבחר"  -כדרך שפירשנו

י
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בנוגע למקום הנבחר  -שבחירתו תאושר עלידי הקב"ה,מובן למהפירש לנו
הכתובכי נצטווינו למנות לנו לכתחילה רק איש מקרב אחינו ,מפני שאיש
נכרי לא יבחר בו ה' ולאיסכים על בחירתו*).

ועדיין יש לפרש מפני מה הוצרכה התורה להזהיר באופן מיוחד שלא
למנות איש נכרי בתור מלך .כנראה מתוך זה ,שאצל מקצת העמים שבסביבה
נהגו למנות בתור מלך איש נכרי .נראים הדברים ,כי כמה ממלכי אדום
שנמנו בבראשית לו ,לא והלאה היו נכרים לעמם ,וכן בלק מלך מואב כפי
הנראה מתוך במדבר כב ,ההיה גם הוא נכרי .יתכן שראשי השבטים העדיפו
למנות איש נכרי בתור מלך ,כדי שלא יצטרכו לבכר אחד מתוכם ,מפני
קנאת איש מרעהו .לא כן בישראל .כאן לא היה חשש של קנאה כלפי האח,
ותהרי לא נתמנה בתור מלך אלא האיש הנבחר על פי ה' ולא היה מקום
להתנגד לבחירהזו .עלכן יש להבין את המשפטים "אשר יבחר וגו'" ו,,מקרב
אחיך וגו'" כקשורים זה בזה .הראשון מנמק את השני.
ר ק לא ירבה וגו' .לא הותר לו אלא כדי מרכבתו ,כמו ששנינו
בספרי ,אבל לא סוסים "בטלנים" לשם מותרות (ראה סנהדרין כא ,ב).
בתוספתא סנהדריז פרק ד שנינו ,שמספר ארבעים אלף הסוסים של שלמה
המלך לא היה יותר מדאי ולא עבר בזה על אזהרת התורה .אבל יונתן
ימתרגם" :לאיסגוןליה עלתרין סוסוון" .נראה שלמדכן עלפי הכלל "רבים
שלשה" - .ול אי שיב 1גו' .מוצא הסוסים היה ממצרים ,כמו שנאמר
בשלמה המלך בספר מלכים אי ,כח .מלך המרבה לו סוסים ,עלול אם כן
לשלוח את העם למצרים למען הרבות סוס .עלידי זההיו באיםלידי קשרי
מסחר עם מצרים ,דבר המתנגד לתורה (השוה שמות יד ,יג) .כן פירש
רש"י .אבל הרמב"ן מקשה עליו מכח הירושלמי סוף סנהדרין וזה לשונו:
---*)

הרמב"ן מפרש ,כי

"אשר יבחר" איז פירושו שיתמנה על פי נביא דווקא,

כולא שכל מולך על עמים מאת האלקים הוא לו (הקדוש ברוך הוא) ,כמו שכתוב
בדניאל (ד ,יד). :די שליט שילאה במלכות אנשא ולמן די יצבא יתנגה" ,וכן אמרו

חכמי התלמוד (ברכות נח ,א)" :אפילו ריש גרגותא (הממונה על הבארות) מן שמיא
ונוקמיהליה" .ועל דרך זאת יש לפרש גם "אשר יבחר" שנאמר בנוגע למקום המקדו
(פרק יב) ,לאמר ,שכל מקוםשיבנובו את בית המקדש,הריזה מרצון השי"ת.
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"לישיבהאי אתה חוזר אבל אתה חוזר לפרקמטיא" .על כן מפרש הרמב"ן,
שעיקר האיסור הוא מוחלט ,אפילו אפשרהיה להשיג סוסים בשאר ארצות,
אף עלפיכןהוזהר מלהרבותלוסוסים,כיאיןלו למלך לבטוח אלא בה' ולא
בסוס ורכב (השוה תהלים כ ,ח" :אלה ברכב וגף") .אחרי כן מוסיף
הכתוב עוד אזהרה "ולא ישיב וגו'" ,כלומר שלא ישלח המלך שלוחים

למצרים ,שישבו שם ישיבת קבע ,כדי לקנות ולייצא סוסים ,מפני שכן הוא
רצונו של הקב"ה שישראל לא יתיישבו כלל במצרים .התיבות "וה' אמר",
כפרש הרמב"ן כמו "וה' אומר" ,כי זאת היא מצוה הניתנת רק עכשו,
וכדרך שמצאנו בדברים ה,יב" :כאשר צוך ה' אלקיך" ,וכן בשמות יא ,ד:
"כה אמר ה' כחצות וגו'" .אולם כבר פירשנו למעלה בפסוק וזבחת כאשר
צויתיך(יב ,כ-כב),כילשון עברמתייחסתתמיד לארבעתהספריםהראשונים
של התורה הקדושה ,ועל כן נראה פשוטו של מקרא כדברי רבותינו זכרונם
לברכה ,שהכוונה לכתוב בשמות יד,יג.
טעם האיסור לחזור למצרים לדעת הרמב"ן הוא מפני שהיו המצרים
והכנענים רעים וחטאים לה' מאד (השוה ויקראיח,יג" :כמעשה ארץמצרים
וגו' וכמעשה ארץ כנען וגו'") ועל כן נצטווינו להכרית את הכנעבים ועל
המצרים הוזהרנו שלא לבוא עמהם במגע .פירוש אחר נמצא בתרגום יונתן
ובספרי .תרגום יונהג מסביר כך" :דלמא ירכבון רברבנוהי עלהון ויתגאון
ויתבטלון מפתגמי אוריתאויחובון חובת גלותא למצריםוכו'" ,ובספרישנינו:
"מניןאפילוסוס אחדוהוא בטלכדאיהואשיחזיר אתהעםלמצרים" .נראה,כי
יסודפירושזה הוא מן הכתובלהלןכח ,סח ,שהשיבה למצרים נחשבתכעונש.
הלשון "למען הרבות סוס" נצטרך לפרשלפי זה כמו מפני ריבוי הסוסים,
וכיון שנאמר כאן סוס בלשון יחיד ,דקדקו רבותינו בספרי ,שעונש זה של
ירידת מצרים כדאי הוא שיבוא אפילו בעון ריבוי סוס אחד מיותר .לפי
פירוש זה לא נצטרך לפרש הלשון "וה' אמר לכם ונך" בתורת אזהרה,
אלא שהכתוב מתייחס אל הבטחתו של הקדוש ברוך הוא ,שניתנה לנו
בשמות יד,יג ,שלעולם לא נחזור לעבדות מצרים (וכן מצינו להלן כח ,סח,
ומהכתוב מתפרש בדרך זאת) ,לאמר ,שהבטחהזו לאתקויים ,כעונש עלריבוי
הסוסים עלידי המלך והעדר בטחונו בה' .רעיון זה נמצא גם בספרישעיהו
בפרק ל .הוא מתחיל" :הוי בניט סוררים נאם ה' וגו' ההולכים לרדת
מצרים ופי לא שאלו וגו'" (פסוקים א-ב) .השי"ת אמר לישראל" :בשובה

דברים יז

שלו

ונחת תושעון בהשקט וגו'"" ,ותאמרו לא כי על סוט ננוס על כן תניסון

וגו'" (פסוקים טרטז).

ץ
מכל מקום נראה,כי פשוטו של מקרא משמע כפירוש רש"י ,אלא שיש
לנו להוסיף על דבריו,כי הנימוק שנאמר בכתוב" :ולא ישיב וגוו ,אינו
הנימוקהיחידי ,אלאשישנימוק נוסף,והיינושריבויהסוסיםמוכיחעל קטנות
אמנה,וכדברי הרמב"ן .על כלפנים חששה התורה גם שמאישיב המלך את
העם מצרימה ,מחמת להיטותו אחרי הסוסים .ואםכיאין לחוש שיחזיר את
כל העם ,מכל מקום יתכן שחלק ממנויתיישב במצרים ישיבת קבע ,כדי
להקל על מסחרהסוסים.
בדרך הזה .אין פירושו "למטרה זאתו (כפירושו של קנובל) ,אלא
כמשמעו ,לשון דרך ממש ,כלומר באותה הדרך אשר בה אתם הולכים
כעת ביציאתכם ממצרים על מנת להכנס לארץ.
ולאירבה ל 1נ שים .שנינובסנהדרין פרק ב ,משנה ד. :ולאירבה
לונשים אלא שמונה עשרה,רבייהודה אומר מרבה הואלו ובלבד שלאיהיו
מסירות את לבו,רבי שמעון אומר אפילו אחת ומסירה את לבוהרי זה לא
ישאנה ,אם כן למה נאמר לא ירבה לו נשים ,אפילו כאביגיל" (השוה את
פירושישם).איןהכוונהלנשים מאומותהעולם דווקא (השוה שמות  ,%מז),
כסו שאירע לשלמה המלך ע"ה ,אלא גם ריבוי נשים מבנות ישראל היה
מגבירבו אתיצרוומסיראותו סתורת ה' -.וכסף וגף.גם עושררביותר
מדאי היה מביאולידי גאוה ומסירו מאחרי ה' .הראב"ע מפרשכדי שלא
יחטוס את העם הנתון לשלטונו (וכן מפרש רוזנמילר).

הפס 1קי ס יח-כ :מיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב
לו את משנה התורה הזאתעל טפר מלטת הכהמם הלהם.
י חיט למעןילמדיראה את
היתה עמו וקרא  %כלימ
ה'אלקיו לשמור את כלדברי התורה הזאת ואת החוקים
האלה לעשותם.לבליני רום לבבו מאחיו ולבלתי טור מן
המצוה ימין הכמאל למען יאריך ימים על ממלכתו הוא
ובניו בקרב ישראל.

דברים יז

שלד

אחרי שבאר הכתוב את האזהרות שהמלך מוזהר :ליהן ,ההש הולך
ומפרש את המצוות המוטלות עליו בקום ועשה ,כדי שיזכה למלא את
תפקידו.
י שליוג בספרישנינו:
1כתב ל .1הואחייב לכתוב בעצמו ,או עליד
"שלא יהא נאות (משתמש) בשל אבותיף - .את משנה התורה
הזארנ כמה פירושים נאמרובזה .מתרגוםהשביים נראה ,שפירשו הכמנה
לספר משנה תורה גרידא .וכן סבור דליסהש במבהק לבראשית (מהדורה
רביעית עמוד  20והלאה) וכן רבים אחרים ,שאין הכמנה אלא לספר
דברים .חונקלוס לעומת ואת כבר מתרגם "משנה" " -פתשת* (כלומר
העתק),וכן בתרגום הסורי ,רשיי ,הראב*ע ושאר מפרשי התורה הקדמתכם
י אלא משנה תורה ,שאר רבוי תורה ~'pa
בספרי שנינו. :משנה ,איןל
,
ת
א
ז
ה
אם כן למה
תלמוד לומר (בפסוק יט) לשמור את כל דברי התורה
נאמד משנה תורה (כלומר למה נקראת כל התורה כולה כן)* שיתידה
להשתנות (כלומר בימי עזרא ,שכתב בכתב אשורית במקום כתב רען)
אחריםאומרים [משנה תורהכותב,שכן]')איןקוריןביוםהקהל(דברים לא,
-4יב) אלא משנה תורה בלבה* (ספר* פרשה קם).ל5יהגירסא הרטנה אע
"אחרים* באים לומר שהמלך יכתוב לו רק את ספרדבייבג אלא שבאים
לנמק מפני מה נקרא ספרו של המלך "משנה תורה* ,והנימוק ההאכי חלק
זה מן התורה קורא אותו המלךביום הקהל,וזה החשייקר כותת הכתיבת
אתזה מתקבל עלהדצ"ג שהשבציםהיו
יתכן שבןהיתה דעתם של
י
ת
י
ע
ב
ש
ה
,
ם
י
ר
ב
ד
כי בודאי למעשההיו נוהגים
סבורים שעליו לכתוב רק את ספר
לכתוב את התורה כולה (השוה סנהדרין כא ,ב ,וכן פילון :די קריקט.

י

פרינציפיס).
אולםאםנתבונןיפהבפירוש המקראנמצא,כימתיבת "משנה*איןלריק
שום דבר .אילו היה פירוש "משנה התורה" כאן ספר דברים ,הרי :א)
היה הכתוב צריך לומר "סשנה התורה הזה* ,לשון זכרן ביון שהכינף
מתייחסאל  wnleD.ב) בפסוקשלאחריוהיהצריךהכתובלומר"והיה עמף,
י
 )-הועלם עלפי פסיקתא זושרתא.

שלח

דברים יז

לשוו יכר ,ולא "והיתה עמוו לשון נקבה ,ג) איז המשך המקרא מתפרש
יפה ,באמרו "לשמור את כל דברי התורה וגו'" .על כן אין ספקכי פירוש
שיבת "משנה" הוא כמו "שני" ,כלומר העתק.
אלא שעדיין עלינו לפרש מה הכוונה בתיבות "התורה הזאת" בספג
וברים ,אם הכוונה לכל התורה כולה ,או רק לספר זה לבדו .בירור זה הוא
ענין עקרוני ,המכריע בהרבה בשאלה אם ספר דברים היא תורה בפני
עצמה ,או השלמה של ארבעת ספרי התורה הראשונים וחזרה עליהם .לשם
בירור משמעות "התורה הזאת" עלינו להתבונן בכתוב אחר ,אשר גם שם
נאמר לשה זה .להלן לא,ט-י כתוב" :ויכתוב משה את התורה הזאת ויתנה
אל הכהנים בנילוי וגו' ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים וגו' בחג
הסוכות וגו' תקרא את התורה הזאת וגו'" .נראים הדברים,כי הפסוק שאנו
עומדים בו ,מתייחס אל הכתוב ההוא ,שהרי כאן נאמר "מלפני הכהנים
הלוים" ולדעת כל המפרשים הכוונה בזה לאותו מפר תורה הנמצא ברשות
הכהנים הלוים,דהיינו שמשה רבינו כתבו ומסרו להם .אלא מהו ספר התורה
יתכתב משה ומסר לכהניםהלוים? לדעת דליטש (שם) נמסר בזה שמשה כתב
ספר דברים לבד .ואלה הםנימוקיו )1 :שנינו במסכת סוטה פרק ז ,שבמעמד
הקהל קוראים בספר משנה תורה ,וזה היה מנהג בלתי מעורער )2 .בדברים
בז ,ח נצטוו ישראל לכתוב את "כל דברי התורה הזאת" על אבנים בהר
עיבל ,ולדעתם אפשר לייחס זאת לספר דברים בלבד ולא לתורה כולה.
 )3ביהושע ח ,לב נאמר ,שיהושע קיים מצוה זאת וכתב על האבנים בהר
עיבל "את משנה תורת משה אשר כתב לפני בני ישראל"" .התורה הזאת*
לפי זה פירושה "משנה תורה",והכוונה כאן וגם בדבריםיז,יח לספרדברים.
ועל כןיש לפרש בכל ספר דברים שהלשונות "התורה הזאת'" ,ספר התורה
הזה" ,מתייחסות רק לספרדברים בלבד.
מה שנוגע ל"הוכחה" מן הלשון "משנה תורת משה" ,שנאמר בספר
יהושע ,הרי כבר נדהתה מתוך מה שבארנו בפירוש המושג הזה כאן.כיון
שכאןהוכרחנו לפרשכי "משנה תורה"אינה אלא לשון "העתק" ,אםכןודאי
גם בספר יהושע כך הוא פירושו .ואט אין זה נראה שכל התורה
גבתבה על אבנים מסויידות ,לא תוקן בזה הרבה כשמפרשים שהכוונה רק
לספר דברים לבד ,שהרי לדעת המבקרים גם ספר דברים לבדו לא יתכן
לכותבו על אבנים מסוידוונ

כהיה

דברים יז

שלט

על המקרא ההוא כבר עמדו כל המפרשים הישנים והחדשים ובקשו לו
פירוש*) .הרמב"ן אומר שכל התורה כולה מ"בראשית" עד"לעיניכל ישראל"
היתה כתובה על האבנים בדרך נס .הנגסטנברג (בייטרגה ב ,עמוד 461
והלאה) כותב ,שכאן הכוונה רק לספר דברים מפרק ד ,מד והלאה ,מפני
שהלשון "התורה הזאת" שנאמרה בפרק כז ,ב מתייחסת למה שנאמר בפסוק
א" :כל המצוה אשר אנכי מצוה אתכם היום" ,והכתוב מפרש בבירור שהוא
מדבר רק באותן המצוות שנצטוו ישראל הי1ם עלידי משה רבינו ע"ה.
בנוגע לטענות המבקרים ,איך אפשר להוציא לפועל עבודה כזאת ,מצביע
הנגסטנברגעל עבודות עודיותר ענקיות שבתקופת מצריםהעתיקה,וכןשעיר
מולדתו של המשורר היזיודוס כיבדה את זכרו בכך ,שחרתו את שירו
הגדול ביותר על לוחות עופרת ,שיר בעל כמות הרבה יותר גדולה מספר
דברים ,ולא עוד אלא שהרבה יותר קל לכתוב על אבנים מסויידות מאשר
לחרות על לוחות עופרת .מכאן תשובה מספקת גם לאפשרות כתיבת כל
התורה כולה על האבנים .יש מהמבקרים (כגון רוזנמילר ,מיכאליס ומורר)
שמפרשים "התורה הזאת" שנאמר כאן ,על שתים עשרה הקללות שנאמרו
בסמוך ,עם הברכות המקבילות ,ונמשכו בזה אחרייוסףבן מתתיהו קדמוניות
ד ,ח ,מד .יש מהם מפרשים ,שהכוונה לכל הפרשה כולה אשר בה נאמרה
מצוה זאת (השוה "ובתבתם" שנאמר למעלה ו ,ט וכן יא ,ב) .לרבי יעקב
צבי מקלנבורג אפשר לפרש פשוטו של מקרא ,שיש לכתוב את כל התורה
נולה על קלף ולהדביק את הקלף על גבי האבנים; "וכתבת על האבנים"
-----*) לדעתרבותינו (סוטה לו ,א) נכתבה כל התורה אף בשבעים לשון עלהאבנים.
אילו אפשר היה לפרש דברי חז"ל באורח סמלי ,היינו מסבירים פשנה זו כדלהלן:
ששקולה עבודה זרה ככל התורה כולה (השוה ספרי במדבר סו ,כב ולהלן) .נהגו
ידוי
העמיםעובדי עבודה זדהלהציבפסלי אליליהם על מזבחותיהם ומצבותיהם .אך
רחרחי
להבדיל ?ווה להעמיד על הר עיבללעיני עולם כולו מזבח מאבנים שלמות ~הקריב
עליו .אבני המזבח שוידו בשיד לבן וכללו רק את מצוות התורה(עיין להלן) .בזה
הצהירו קבל עולם כולו בכל לשון שישראל אינו עובד לפסילים,אינו פונה לתמונות,
אלא מקיים את מצוות ה' ,כך היתה כתובת זו מובנת לעמי כל לשון וכל שפה,
ועיקר התורה ,דחיית העבורה הזרה ,נכתבה בכל לשון.

דברימיז

שם

דומה ל,,וכתבתם על מזוזות" (ו ,ט) .אבל פירוש זה נסתר מדברי רבותינר
בתלמוד מנחות לד ,א (עיי"ש תוספות ד"ה "וכתבתם") ,וגםאין להבין לפי
דבריו לשם מה צוותה התורהלסייד את האבניםבסיד .הראב"ע בשם הגאון
מפרש ,שעלהאבניםנכתבו רקתרי"ג המצוות שבתורה.אחריו נמשכוגםקייל
וקנובל .זאת אומרת ,שנכתבו רק המצוות שבתורה ,בהשמטת המקורות,
הנאומים ,הנימוקים והתוכחות ,קנובל מזכיר כי כן נהגו אף האומות -
להבדיל  -בתקופה העתיקה ,להעמיד לוחות-חוקים בפומבי וכן להקים
אבנים ולכתוב עליהם את החוקים .הפירוש האחרון מתקבל ביותר ,שכן
תיבת "תורה" משמעה הן כל התורה כולה והן המצוות הכלולות בה וכאן
יש לפרש את התיבה במובן האחרון .אולם איך שנחליט בפירוש המקרא,
בכל אופן אין להסיק מכאן שום הוכהה לענין פירוש "התורה הזאת"
שנאמר בכל ספר דברים,כיון שבאן מגדיר הכתוב בעצמו אתהביטוי על
ידי מה שנאמר בפרק כז ,א" :כל המצוה אשר אנכי מצוה אהבם היום'
(לפי דעתנו שהננו מבארים אותה במבוא ,הביטוי "כל המצוה וגו'" מתכוון
לכל מצוות התורה,כי משהרבינו שנה אתכולן באותויום).
עדיין צריכים אנו להתבונן במצות קריאת התורה במעמד הקהל
שבסוף השנה השביעית .גם שם מפרש הרמב"ן שמה שנאמר "ויכתוב משה
וגוש (לא ,ט) מתייחס אל כל התורה כולה ,אף על פי שאמרו רבותינו
שמצות הקהל אינה אלא קריאת ספר דברים .כי בנוגע לכתיבת התורה
על ידי משה רבינו ע"ה נאמר להדיא (לא ,כד)" :ויהי ככלות וגו' את
דברי התורה הזאת על ספר עד ת1מט" ,שמוכיח שהכוונה לכל התורה
כולה .אולם אם נדקדק בדבר נמצא,כי לא נאמר במשנתנו כלל שקראו
במעמד הקהל את כל ספר דברים ,אלא רק חלקים ידועים ממנו ,דהיינו:
מתחילת אלה הדברים עד שמע ועד בכלל (עד ו ,ט) ,אחרי כן והיה אם
שמוע (יא ,יג--נא) אחרי כן עשר תעשר (יד ,כב-כס) ,כי תכלה לעשר
(כן ,יב-סו) פרשתהמלך (יז,יד-כ) ולבסוףהברכותוהקללות (פרק כח)
ןכך היא גירסת רש"יו הרמב"ם גורס בענין אחר] .הרוצה להוכיח ממשנה
זוכיהביטוי "התורה הזאת"אינומתייחס אלא לספר דברים,הרי הוא מוסיף
יותר מדאי ,וכל המוסיף גורע,כילפי דבריו נצטרך לומרכי רק הפרשיות
הנ"ל נקראות "התורה הזאת" .אולם לאמיתו של דבר אין מכאן הוכחה
כלל .ודאיאין כוונת התורה לצוות לקרוא את כל התורה כולה,כיון שהקהל
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יתייגעו בדבר יותר מדאי ולא יבואו לתכלית הנרצה,דהיינו "למען ילמדו
ויראו וגו'" .ודאיאין כוונת הכתוב "תקרא את התורה הזאת" ,אלא לקרוא
פרשיותמןהתורה .ומסרהכתובלחכמים אתבחירתן של הפרשיותהמתאימות.
חכמינו זכרונם לברכה תקנו לקרוא את הפרשיות הנ"ל השנויות במשנתנו,
מפני שהןמעוררות את העם ליראת ה'ולקיוםהמצוות .חז"לבחרו למטרה ואת
פרשיות מספר דברים (ולא משאר ספרים) ,מפני שדווקא בספר זה נמצאות
"פרשיות המתאימות ביותר לקריאה זאת .אילוהיה צורך להזהיר את העם
ביותר על המצוות שנאמרו ,למשל ,בפרשת משפטים או קדושים ,או על
מצוות המועדות,ודאיהיו קובעים לקרוא את הפרשיותההן .וכך הםדברי
הרמב"ם הלכות הגיגה פרק ג ,הלכה א" :מצות עשה להקהיל כל ישראל
אנשים ונשים וטף בכל מוצאי שמיטה בעלותם לרגל לקרות באזניהם מן
התורה פרשיות שהן מזרזות אותם במצוות ומחזקות ידיהם בדת האמת
ובנאמר מקץ וכויו .זאת אומרת ,כי אין שום רמז במקרא שיש לקרוא
דווקא את ספר דברים .מצאנוכי בימי נחמיה קראו בחג הסוכות פרשיות
'מספר ויקרא ונראהכי עשו זאת מעין המצוה שבתורה.
כיון שסילקנו את ההוכחות האומרות כי "התורה" אין פירושה אלא
ספר דברים ,הרי הנימוק הבא מחייב אותנו לפרש ביטוי זה כמתכוון לבל
"תורה כולה .במבוא יתבאר שמשה רבינו שנה את כל התורה כולה באותו
היום אשר בו אמר את ספר דברים ,אלא שאותן המצוות שלאהיו צריכות
'להישנות בכתב לא נכתבו בספר דברים .והנה עינינו הרואותכי בהרבה
מקומותמתייחס ספרדברים לספרים הראשונים ,ואם כן,כיון שהכתוב אומץ
.שהמלך נצטווה לכתוב לו את כל התורה ,כדי שיקרא בה וילמד לשמור
(את כולה,הריאי אפשר שתהא הכוונה רק לספר דברים בלבד ,שהרי Pa
זאתעדיין כל התורה,כיון שמה שכבר נתבאר לא נכתב בספרדברים .זאת
;שומרתאיפוא,כי המלךחייב לכתובלו את כל התורהכולה.ולפי זה נצטרך
לומר ,שגם הספל שהוא מעתיק ממנהדהיינו הספר הנמצא "לפני הכהנים
י מע81
והלוים" ,כולל את כל התורהכולה.ההרי ספר זה הוא הנכתב עליד
רבינו עליו השלום ,כמו שנאמר בפרק לא ,ט (דעה זו מתבארת עוד יותץ
במבוא).
1ה תה עמ .1פירשו רבותינו בסנהדרין כא ,ב ,שמצוה שספק
התורהיהיה אצלו תמיד ("והיתה" ,לשון נקבה ,מתייחס אל "התורה")- .
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ליראה א ת ה' אל קיו .בנוגע לביטוי "ה' אלקיו" אצל המלך ,השוה
פירושי לויקרא ד ,כב - .א ת כל דברי ה תורה הזאת .לפי המכילתא
(מדרש תנאים עמוד  105והלאה) ,הכוונה לכל מצוות התורה; ואת
ה חו קים האלה  ,הן המצוות המיוחדות למלך.
לבל תי ר1ם לבבו .אפשר לפרש שמשפט זה מתייחס אף לאזהרות
שבפסוקים הקודמים (הפסוקים כו-כז) .לפירוש המכילתא (מדרש תנאים
עמוד  ,)106הוא מתייחס אל הפסוק הקודם הסמוך ,כלומר אף בקיום
המצוות לא ירום לבב המלך על אחיו .אפשר לפרש גם ,שהכתוב מזהיר את
המלך שלא יעלה על דעתו שיש מן המצוות שלא נאמרו אלא בשביל ההמון
ואילו המלך רשאי לעבור עליהם ח"ו ,אלא גם המלך צריך להזהר שלא
יסור מן המצוה ימין ושמאל - .מן המצוה .השוה רש"י ,שביטוי זה
כולל אף מצוה קלה של נביא - .הוא ובניו .מסתמא בנו יורשו,
השוה רש"י.
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