
    

 

 

  

  

  

 18גליון                     שופטיםפרשת 

ֵנא ה' ֱאלֶֹהיךָ " ר ׂשָ ָבה ֲאׁשֶ  (דברים פרק טז, כב) "ְולֹא ָתִקים ְלָך ַמּצֵ

אמר נ, כיצד "ַמֵּצָבה ִיְהֶיה ֵּבית ֱא�ִהים י"ְוָהֶאֶבן ַהֹּזאת ֲאֶׁשר ַׂשְמּתִ האבות נהגו להקים מצבות, וכמו שנאמר ביעקב אבינו כיון ש: השאל

 שה' שונא את המצבות.כאן 

מו שהקים יעקב מצבה אות וסימן, כלא היו לשם הקרבת קרבנות, אלא ל העשויות מאבן אחת גדולה][ המצבות שהקימו האבותתשובה: 

בונים מזבח, העשוי מאבנים ואילו כשרצו האבות להקריב קרבנות היו אות ששם יהיה בית המקדש, וכן כיוצא בזה, ויצק עליה שמן ל

' שונא, והיינו מצבה שהגויים היו מקימים את המצבות כדי להקריב עליהם קרבנות, ולכן אמר כאן שלא תקים את אותה . ואילו הרבות

   ).בה (שאל.  . אבל מצבה העשויה לעדות וסימן וכדומה, אינה אסורהמצבה העשויה להקרבת קרבנות

 

ָעֶרי" ׁשְ ְבֵרי ִריֹבת ּבִ ין ְלִדין ּוֵבין ֶנַגע ָלֶנַגע ּדִ ין ּדִ ם ְלָדם ּבֵ ין ּדָ ט ּבֵ ּפָ ׁשְ ָך ָדָבר ַלּמִ ֵלא ִמּמְ י ִיּפָ ר ִיְבַחר ה' ּכִ קֹום ֲאׁשֶ ָך ְוַקְמּתָ ְוָעִליָת ֶאל ַהּמָ

ַבר הַ  .לֶֹהיָך ּבוֹ אֱ  ידּו ְלָך ֵאת ּדְ ּתָ ְוִהּגִ ִמים ָהֵהם ְוָדַרׁשְ ּיָ ר ִיְהֶיה ּבַ ֵֹפט ֲאׁשֶ ם ְוֶאל ַהׁשּ טּוָבאָת ֶאל ַהּכֲֹהִנים ַהְלִוּיִ ּפָ ׁשְ ָבר  .ּמִ י ַהּדָ יָת ַעל ּפִ ְוָעׂשִ

מַ  ר ִיְבַחר ה' ְוׁשָ קֹום ַההּוא ֲאׁשֶ ידּו ְלָך ִמן ַהּמָ ר ַיּגִ ר יֹורּוךָ ֲאׁשֶ ֹכל ֲאׁשֶ  י)-(דברים פרק יז, ח "ְרּתָ ַלֲעׂשֹות ּכְ

בואה כנגד סברת חכמים וקבלתם, לא נשמע לו, שהתורה 'לא בשמים היא', ולכן אם יהיה נביא שיורה הלכה על פי נ חז"לקיבלו : השאל

וכן כאשר נשתכחו הלכות מסוימות מיהושע בן נון לא רצה ה' לגלות לו  ,ים בבת קולוכן כאשר יש מחלוקת בין החכמים אין משגיח

והרי לכאורה רוח הנבואה אמיתית יותר וראויה יותר להכריע את ההלכה, ומדוע נמסרה ההלכה להכרעת החכמים לפי  אותם בנבואה,

 .סברתם

אל, אם כן מוכרח הדבר שתהיה אפשרות לכל אדם להבין את ישרכיון שהתורה לא ניתנה לנביאים בלבד, אלא לכל אדם מ א.: ותתשוב

כך שאין השכל האנושי היה נראה מ להקיף את כל התורה ולהבינה, ואם היתה ההכרעה נתונה לנביאים התורה לאמיתה, ויכול כל אחד

נביאים, היו המון העם סבורים שמשה רבינו לא ביאר ו פירושי התורה מסורים לאם הי ב. יכול להשיג את התורה, וזקוק הוא לגילוי נבואי.

יאים שבאו אחריו זכו לנבואה ברורה יותר, וזהו שקר, כי נבואת משה רבינו היתה מעולה ובהירה יותר מכל נבאת התורה היטב, ושה

ק ממצוות התורה, ויחשבו שכמו כן ניתן לבטל חלק מהמצוות, שנתקנו במשך הדורות הם חל. וכן היו טועים לחשוב שהתקנות הנביאים

אין סרה התורה לחכמים, שיפרשו את התורה על פי שכלם, או שיתקנו תקנות לפי דעתם, ווהיה בכך שיבוש ועקירת כל התורה, ולכן נמ

אם היתה אפשרות לברר את ההלכה על ידי נבואה, היו החכמים מתרשלים  ג.ח לנביא לפרש או להוסיף או לשנות את דברי התורה. ם כשו

תה יודעים החכמים שעליהם מוטל , ואילו עכחה ישאלו את פי הנביאאו שבלימוד התורה, והיו סומכים על כך שבשעה שיהיה להם ספק 

ן שהוא כיון שהנביא אינו יכול להתנבא בכל שעה שירצה, אלא רק בזמ ד. דברי התורה.לחקור ולזכור את כל  ,לעיין ,לעמול בכל כחם

כרעות ו פירושי התורה וההק הנבואה לגמרי מעם ישראל, ואם היואה, וכן גלוי וידוע לפני ה' שיגיעו זמנים שתסתלמתבודד ומוכן אל הנב

 ).זה (שאלואה מצויה. הנבהנביא מתנבא או כשאין בהלכה תלויות בנביאים, לא היו יודעים מה לעשות בזמן שאין 

 



 

 

יָמה ָעַלי ֶמֶלְך כְּ " ּה ְוָאַמְרּתָ ָאׂשִ ה ּבָ ְבּתָ ּה ְוָיׁשַ ּתָ ר ה' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ָלְך ִויִרׁשְ י ָתֹבא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ר ְסִביֹבָתיּכִ ים ָעֶליָך  .ָכל ַהּגֹוִים ֲאׁשֶ ׂשִ ׂשֹום ּתָ

ר לֹ ֶמלֶ  ים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תּוַכל ָלֵתת ָעֶליָך ִאיׁש ָנְכִרי ֲאׁשֶ ׂשִ ֶרב ַאֶחיָך ּתָ ר ִיְבַחר ה' ֱאלֶֹהיָך ּבֹו ִמּקֶ  טו)-(דברים פרק יז, יד "א  ָאִחיָך הּואְך ֲאׁשֶ

נכנסו לארץ, שילחם את מלחמתם, ומדוע נצטוו להמליכו לאחר שיירשו את הארץ וישבו בה. ב. ו מלך כש. הרי היה ראוי שימנא: ותשאל

 שים כן.מדוע תלה את מצוות המלך בכך שהגויים עומר 'ואמרת אשימה עלי מלך', ומדוע מצוה זו תלויה באמירה. ג. מדוע הקדים לו

שופטים היו כולם צדיקים, ומבין ת הנהגת השופטים, וכמו שרואים שהבאמת ההנהגה הראויה יותר לישראל היתה להשאר תחתשובה: 

ציווי אלא בדרך הגדת העתיד, שידוע לה' שלאחר שישבו בארץ ראוי. ופסוקי התורה כאן אינם בדרך המלכים רק מועטים היו צדיקים כ

אשר שכציווי להשתוות לשאר הגויים, ועל כך בא ה כראוי, ולפי האמת לא יצטרכו כלל מלך, שהרי כבר כבשו את הארץ, ירצו מלך רק כדי

לאכול בשר עליו לשחוט באופן שציותה רוצה האדם אלא שאם וכמו שאין מצוה לשחוט בהמה, [ תרצו מלך, תמליכו אותו באופן מסוים זה

 .)יחה (שאל .התורה]

  

יב ֶאת ָהָעם ִמְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרּבֹות סּוס" ה ּלֹו סּוִסים ְולֹא ָיׁשִ ֶרְך ַהזֶּה עֹוד ַרק לֹא ַיְרּבֶ ּדֶ ה ּלֹו  .ַוה' ָאַמר ָלֶכם לֹא ֹתִספּון ָלׁשּוב ּבַ ְולֹא ַיְרּבֶ

ה ּלֹו ְמֹאד ים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו ְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹא ַיְרּבֶ   יז)-(דברים פרק יז, טז "ָנׁשִ

על המלך לישא נשים רבות, ואילו לגבי האיסור בי האיסור וכן לגלהרבות סוסים נתנה התורה טעם,  על המלךהאיסור גבי מדוע ל: השאל

 אמר טעם האיסור.להרבות כסף וזהב לא נ

ְלִבְלִּתי רּום ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו ּוְלִבְלִּתי סּור ִמן ַהִּמְצָוה ָיִמין " )פסוק כ(ב הוא האמור בהמשך הפרשה טעם האיסור בריבוי כסף וזהתשובה: 

, לעשוק ם לו לעבור עבירות ולסור מהמצוות, להלוות בריביתרודי גאוה, והרדיפה אחרי העושר תגעושר הגדול יביאנו לי", כי הֹמאולּוְׂש 

  )יא(שאלה  ולגזול, ושאר הדברים שאסרה התורה.

 

יְראּו וְ " ְלָחָמה ַעל ֹאְיֵביֶכם ַאל ֵיַרְך ְלַבְבֶכם ַאל ּתִ ם ְקֵרִבים ַהּיֹום ַלּמִ ָרֵאל ַאּתֶ ַמע ִיׂשְ ֵניֶהםְוָאַמר ֲאֵלֶהם ׁשְ ַעְרצּו ִמּפְ זּו ְוַאל ּתַ ְחּפְ י ה'  .ַאל ּתַ ּכִ

יַע ֶאְתֶכם ֵחם ָלֶכם ִעם ֹאְיֵביֶכם ְלהֹוׁשִ ֶכם ְלִהּלָ  ד)-(דברים פרק כ, ג "ֱאלֵֹהיֶכם ַההֵֹלְך ִעּמָ

נהרגים במלחמה יזכו שתהיה נשמתם צרורה מדוע לא אמרו ליוצאים למלחמה דברים בענין התשועה הנפשית, לומר להם שהשאלה: 

 .בצרור החיים, וכדומה

ם מרגישים שמיתתם קרובה ולכן מנחמים אותם בענין הנפש, ומתוך כך יכנס מורך בלבבם אם היה אומר כן היו השומעיכיון שתשובה: 

  ).הכ(שאלה הם איש. פול מולא ילחמו כראוי. ולכן חיזקם הכהן בדבריו שה' יושיעם ולא י

 

 

 


