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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - שופטים ויועצים

 תנאי למשיח

מתוך כל המינויים המופלאים שעוסקת בהם התורה בתחילת 

 -פרשתנו, מינויים שאנו נצרכים למנות בכניסתנו לארץ 

מצוות מינוי השופטים היא  -שופטים, שוטרים, מלך, נביא 

מצווה שאיננה מופיעה רק בתרי"ג המצוות אלא שאנו אף 

  -חוזרים ומתפללים עליה שלש פעמים ביום 

ה ּלָ חִׁ ַבּתְ אׁשֹוָנה ְויֹוֲעֵצינּו ּכְ ָברִׁ יָבה ׁשֹוְפֵטינּו ּכְ  1...ָהׁשִׁ

אנו  מתפללים  -אלא שבתפילה הזו יש דבר מעניין מאוד 

לשופטים ויועצים ולא לשופטים ושוטרים, על משקל הנבואה 

  -העתידית של ישעיהו 

ְך כְּ  יִׁ ה ְויֲֹעַצַ֖ אׁשָֹנָ֔ ִ֣ ָברִׁ ְךַ֙ ּכְ יִׁ ִׁ֤יָבה ׁשְֹפַטַ֙ הְוָאׁשִׁ ָּ֑ ּלָ חִׁ ֲחֵרי ַבּתְ ֵרא  ַאַֽ ִׁ֤ ּקָ ן יִׁ ֵכֵ֗

ה ה ֶנֱאָמָנַֽ ַ֖ ְריָ ֶדק קִׁ יר ַהּצֶָ֔ ִ֣  2.ָלְךַ֙ עִׁ

גם בפרשתנו, מינוי השופטים הוא תנאי, כפי שמביא 

, לאותה גאולה העתידה, לבנין מקדש, למשיח 3הרמב"ם

 שיגלה במהרה. 

 בין שופט לשוטר ליועץ

שופטים התורה ציוותה למנות  -וכאן המקום לנסות להבין 

 -ושוטרים ואנו מבקשים שופטים ויועצים. האמת, זה די מובן 

תפקיד השופט הוא לפסוק את הדין, לדון. את זה אנו וודאי 

כך מתואר אף המשיח כמי שיודע  -רוצים שיהיה לעתיד לבוא 

 -לשפוט 

ת הָּ֑  ְרַאִ֣ יִׁ ֹו ּבְ יחַ֖ א 'ַוֲהרִׁ ֹוט ְולֹא ְולַֹֽ ּפָ֔ ׁשְ ה ֵעיָניוַ֙ יִׁ ַמַ֥ע  ְלַמְרֵאִׁ֤ ׁשְ ְלמִׁ

יחַ ׇא ַֽ יו יֹוכִׁ ֹור ְלַעְנֵוי. ְזָנַ֖ יׁשַ֖ מִׁ ַ֥יַח ּבְ ים ְוהֹוכִׁ ּלִָׁ֔ ֶדקַ֙ ּדַ ֶצַ֙ ט ּבְ ַפִׁ֤  4...ָאֶָּ֑רץ ְוׁשָ

ָּ֑ים ים ַרּבִׁ ִ֣ ַ֖יַח ְלַעּמִׁ ם ְוהֹוכִׁ ָ֔ ין ַהּגֹויִׁ ִ֣ ַפטַ֙ ּבֵ  5...ְוׁשָ

תפקידו של השוטר, לעומת זאת, הוא כפי שרש"י מגדיר 

  -בתחילת הפרשה 

                                                           
 ברכת המשפט, תפילת העמידה לכל יום. 1
 ישעיהו א', כ"ו. 2
 הל' מתנות לאביונים י':א' 3

במקל  העם אחר מצותן, שמכין וכופתין הרודין את. ושוטרים

 6.וברצועה עד שיקבל עליו את דין השופט

'מכה וכופת במקל  -כלומר השוטר הוא המוציא לפועל 

 -וברצועה'. אכן יש לשוטרים גם תפקידים 'צמחוניים' יותר 

להכין את הדרכים, לשמור על התנועה בעת העליה ההמונית 

ל השוטר כמסייע לרגל אל המקדש ועוד, אבל התפקיד ש

לשופט הוא במקל וברצועה. אין צריך להסביר שלא לזה אנו 

אנו רוצים שהמשפט יבוא לנו מבלי שנצטרך למקל  -מתפללים 

 ולרצועה. 

ההבדל בין  -ואולי זהו ההסבר של המעבר מ'שוטריך' ל'יועציך' 

השופט ליועץ ברור. השופט מעביר אלי את הדברים מלמעלה 

אם הוא מבין זאת ובין אם לא, צריך לקבל למטה, והנשפט, בין 

נותן עצה טובה. תפקידו  -את זה ולבצע. לעומת זאת היועץ 

הוא בעצם להתייחס אלי בגובה העיניים, כשווה אל שווה, 

כידיד טוב, ולתת לי עצה טובה, כזו שהשופט מצד תפקידו אינו 

עצה שתיכנס אלי ללב פנימה ותהפוך את  -יכול לעשות 

הו שצומח מתוכי ולא כחוקה וגזרה שנופלת הדברים למש

 מלמעלה.

 שפיתת קדירה

בעברית יש  -אגב מבחינת העברית, המילים הללו נפלאות 

'שופט' ויש 'שופת'. כששופתים סיר או קדירה הכוונה היא 

ששופכים את התכולה מלמעלה למטה. לעומת זאת, עצה, 

ממש כמו עץ, מתארת צמיחה מן השורשים. 'כי האדם עץ 

 השדה'.

כמה מדהים שבתפילתנו אנו מתפללים ששני הצדדים 

מצד אחד, שנבין שהשופט שופט בצדק והכל  -יתמלאו אצלנו 

לעשות את העבודה  -אמת אך מצד שני שנקבל זאת כעצה 

'יועציך',  -הזו מתוכנו. דהיינו, גם מהאיתערותא דלתתא 

 ד'.-שם י"א, ג' 4
 שם ב', ד'. 5
 רש"י, דברים ט"ז, י"ח. 6

 תשע"ז שופטיםפרשת  
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שאני צריך שהדברים  -מבפנים, וגם מהאיתערותא דלעילא 

 או אלי מהמקור הכי גבוה, טהור, עליון וזך.יבו

האמת היא שהמשיח הוא לא רק שופט אלא גם היועץ הכי 

  -טוב. עליו נאמר 

ה ְפֶרַֽ ַ֥יו יִׁ ָרׁשָ ָ ׁשּ ֶצר מִׁ ָּ֑י ְוֵנַ֖ ׁשָ ַזע יִׁ ִ֣ ּגֵ ֶטר מִׁ א ֹחַ֖ ּוחַ . ְוָיָצַ֥ יו רִ֣ ה ָעָלַ֖  'הָּ֑  ְוָנָחַ֥

הׇ֧רּוַח ח ּוַח ֵעָצהַ֙ ּוְגבּוָרָ֔ ה רִׁ֤ יָנֵ֗ ה ּובִׁ  7...ְכָמִ֣

העצה שבה יעביר המשיח את השיפוט היא הדרך שבה אני 

 אהפוך להיות כל כך מזוהה עם הדברים.

 שוטר. תפקיד זמני.

הרמב"ם מגדיר את המצווה  -ולסיום נאמר רק עוד דבר אחד 

 ולא 'מצוות מינוי השופטים 8'מצוות מינוי השופטים'-כ

והשוטרים'. זאת כדי ללמדנו שתפקיד השוטר הוא לסייע 

שופט, תפקיד זמני. הם יכוונו את התנועה לקראת המשיח, ל

אבל כולנו מחכים לרגע שבו שהתורה לא תנחת עלינו דרך 

 השוטר אלא דרך השופט והיועץ.

האם רק על חלומות, על משיח שנמצא רחוק מאתנו אנו 

מדברים או שמא אנו צריכים ללמוד להתכונן לקראתו? עם יד 

מוסרי התורה שלנו, אל הרבי  האם החיבור שלנו אל -על הלב 

-שלנו, אל הרב שלנו, הוא חיבור הכֵמַה לשופט ויועץ, ל

'שופטיך ויועציך'? אל מי שמצד אחד אתה רואה שהוא מעביר 

את הדברים ממקום עליון וממשיך את משה רבנו מסיני, אך 

אתה חש איך דבריו צומחים בתוכך כעצה טובה. איך  -מאידך 

בגשמיות, הופכת אותך לאחד שזה התורה הזו, ברוחניות ו

באמת חלק מהעץ הפנימי שמתפתח בו, ושני הדברים 

 משתלבים יחד.

 עיר הצדק

'השיבה  -מעתה נבין בעומק את הברכה המופלאה בה פתחנו 

'והסר ממנו יגון  -שופטינו כבראשונה ויועציך כבתחילה' ואז 

ואנחה'. היגון יכול להגיע גם מדברים חיצוניים אבל האנחה 

היא הזעקה הכי פנימית שיוצאת מתוכי כשאני מקבל משהו 

זה לא אני. ואחרי  -מלמעלה כהנחתה אבל זה לא מתוכי 

כי כל  -תמלוך 'עלינו אתה ה' לבדך'  -שיוסרו היגון והאנחה 

עוד אתה רק שופט וזה לא בא מצד היועץ, מלמטה, אז נכון 

ח"ו לא אבל 'בא לנו' עוד דברים ואז אתה  -שאתה מולך עלינו 

 -לבדך. וכשתמלוך 'עלינו אתה ה' לבדך' יתקיים בנו 

ה  ָּ֑ ּלָ חִׁ ַבּתְ ְך ּכְ יִׁ ה ְויֲֹעַצַ֖ אׁשָֹנָ֔ ִ֣ ָברִׁ ְךַ֙ ּכְ יִׁ ִׁ֤יָבה ׁשְֹפַטַ֙  ְוָאׁשִׁ

 -ונוכל להגיע אל 

ה ה ֶנֱאָמָנַֽ ַ֖ ְריָ ֶדק קִׁ יר ַהּצֶָ֔ ִ֣ ֵרא ָלְךַ֙ עִׁ ִׁ֤ ּקָ ן יִׁ ֲחֵרי־ֵכֵ֗  .ַאַֽ

 אמן. ,במהרה בימינו

  

                                                           
 'למנות דיינים'. -ספר המצוות לרמב"ם, מצוות עשה קע"ו. ובנוסח אחר  8 ב'.-ישעיהו שם א' 7
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לסעודה שניה - מלך שתהא אימתו עליך

 מקרב אחיך

ווה המצְ  ְמצווה התורה עלמצוות מינוי השופטים  מיד לאחר

  -'מינוי מלך לישראל'  -הבאה 

י ַֽ א ֶאל ּכִׁ ר הִׁ֤  ָתבִֹ֣ ֶרץ ֲאׁשֶֶׁ֨ ה  'ָהָאֵ֗ ְִ֣בּתָ ַּ֖ה ְוָיׁשַ ּתָ ׁשְ ירִׁ ַֽ ְך וִׁ יָךַ֙ ֹנתִֵ֣ן ָלָ֔ ֱאלֶֹהֶׁ֨

ָכל ֶלְך ּכְ ִׁ֤יָמה ָעַליַ֙ ֶמָ֔ ַמְרּתֵָ֗ ָאש ִׁ ָּּ֑ה ְוָאַֽ יֹבתַָֽי ּבָ ַֽ ַ֥ר ְסבִׁ ם ֲאׁשֶ ַ֖ ֹום . ַהּגֹויִׁ ש 

ֶלךְ  יָךַ֙ ֶמָ֔ ִׁ֤ים ָעֶלֶׁ֨ ש ִׁ ַ֥ר  ּתָ ר הַ֥ ֲאׁשֶ ְבַחַ֛ וֹ  'יִׁ  9...ֱאֹלֶהַ֖יָך ּבָּ֑

חוזר על עצמו מופיע פה וננסה בשורות הבאות ללבן ביטוי ש

  - 'עולם מלא' טומן בחובוכמה פעמים, והוא כנראה 

יׁש  ִ֣ יָךַ֙ אִׁ ל ָלתִֵׁ֤ת ָעֶלֶׁ֨ א תּוַכֵ֗ ֶלְך ֹלִ֣ יָךַ֙ ֶמָ֔ ִׁ֤ים ָעֶלֶׁ֨ ש ִׁ יָך ּתָ ֶרב ַאֶחֵ֗ ִ֣ ּקֶ מִׁ

א ַ֥ר ֹלַֽ י ֲאׁשֶ ָ֔ ּוא ָנְכרִׁ יָך הַֽ ַ֖  10.ָאחִׁ

הכוונה בפשטות  -המילים 'מקרב אחיך' הן מילים מיוחדות 

צריך  -ואם כן היא שהמלך חייב להיות יהודי, מעם ישראל, 

התורה איננה אומרת זאת בפירוש? ואיך יודעים אם  למהלהבין 

גם בהמשך הוא אכן זה אשר גם ה' ימצא אותו ראוי ויבחר בו? ו

רי מהי ההווא ה -'לא תוכל לתת עליך איש נכרי'  -הפסוק 

 הרי הוא צריך להיות מקרב ישראל! -אמינא שכן תוכל? 

יחזור בהמשך הפרשה  -'מקרב אחיך'  -אגב, הביטוי הזה 

  -בהקשר של מינוי נביא האמת 

ים ְלָךַ֖ הִ֣  ַ֥ י ָיקִׁ נִׁ ֹמָ֔ יָךַ֙ ּכָ ַאֶחֶׁ֨ ָךִׁ֤ ֵמַֽ ְרּבְ ּקִׁ יא מִׁ ֶׁ֨  11...ֱאֹלֶהָּ֑יךָ  'ָנבִׁ

 12הרמב"ם הרי אומר -ושם הוא ביטוי שפירושו אף קשה יותר 

שנבואתו של משה שונה מהותית מנבואת שאר הנביאים, ואם 

מה פירוש המילה 'כמוך' שאומר כאן משה? ואם הכוונה  -כן 

 מדוע זה לא נכתב בפירוש? -היא פשוט לנביא מבני ישראל 

 מלך שכולו מסירות נפש

בואו נביט בפירושו המופלא של האדמו"ר ר' שלמה 

  - 13'תפארת שלמה'-זיע"א, ה מראדומסק

איך נדע אם המלך אותו אנו מבקשים למנות אכן זהו שאלנו 

יש רק בדיקה אחת שיכולה לספר  - המלך אשר יבחר גם ה' בו?

'אחיך', האם הוא יחשיב כל יהודי -האם הוא יהיה מ -זאת לנו 

ויהודי כאחיו ולא יהיה נכרי לאף אחד, האם הוא לא יעסוק 

'נביא מקרב  -ל אלא יהיה מסור רק לֶאחיו בטובת עצמו בכל

 אחיך כמוך'. 

מפני מה  -אומר התפארת שלמה  - 14מובא בתנא דבי אליהו

זכה משה לכל הגדולה שזכה לה? מפני שהיה מתאנח על 

                                                           
 ט"ו.-דברים י"ז, י"ד 9

 שם. 10
 שם, י"ח, ט"ו. וכן שם, י"ח. 11
 רמב"ם, הל' יסודי התורה ז', ו'. 12
 .256'תפארת שלמה' על התורה, דברים עמ'  13

א ֶאלכבודם של ישראל שנאמר ' ל ֹמֶש֙ה ַוֵיֵצֵ֣ ְגַדַּ֤ ְַּ֖רא  ַויִּ יו ַוַי  ֶאח ָ֔

ם ָ֑ ְבֹלת  ה היה שאין לו בכלל את עצמו. . כל עניינו של מש15'ְבסִּ

 כל כולו הוא מסירות נפש על ֶאחיו! 

תמיד אנו מתחבטים בשאלה האם מינוי מלך על ישראל הוא 

הסבר  טוב ונכון או לא, והנה מביא לנו ר' שלמה ראדומסקר

  הזו;נפלא, ממקום לגמרי לא צפוי, לשאלה המפורסמת 

 להיך בו-ה' א

עס על בקשת העם למינוי מדוע שמואל הנביא כזכור כל כך כ

? הרי זה פסוק מפורש בפרשתנו שכאשר נכנסים לארץ  16מלך

 'שום תשים עליך מלך'!  -

מלך 'אשר יבחר  יהיההמלך הזה ש כפי שאמרנו הדרישה היא

אם אין למלך הזה  -היא אחת  והדרך לבחון זאתה' אלהיך בו' 

את בחר ה'. אכן של עצמו הרי שכולו בטל אל הקב"ה ובו מִּ אגו 

האם הוא לא יכול להיות נכרי לאף  -זה מוודאים בצורה אחת 

שום יהודי שלגביו אחד מהעם, שאין שום מצב או נושא של 

 ם. יהוא לא יכול 'לשחק אותה קינג' ככל הגויהוא מנוכר, ש

'אתם ביקשתם  -על זה אמר כעס שמואל הנביא ואמר לעם 

והרי מלכות מסוג זה היא בדיוק הדבר  - 17'ככל הגויים'מלך 

 'אחיך'. -שמפריד, מלכות שמנוכרת לעם, מנוכרת מ

ראינו את  - בדומה לכך, גם הנביא הוא אדם בעל כשרון עצום

אבל האם   -כישרונו של נביא מקרב העמים בלעם הרשע 

איננו שהוא יהיה 'מקרב אחיך של הנביא ינו המהותי יענ

האדם אשר על פני האדמה, אומר ו מכל יכמוך'? משה, הענ

אתם יודעים איזה ' –כאן בפעם היחידה בתורה, דוגרי, לעם 

נביא כמוני, נביא  -נביא אתם צריכים להקים כשתכנסו לארץ? 

א ֶאל. ''יוצא אל אחיוכאשר הוא  גדלשהוא  ל ֹמֶש֙ה ַוֵיֵצֵ֣ ְגַדַּ֤  ַויִּ

יו  '....ֶאח ָ֔

לנו תשובה  זה מדהים עד כמה הפרשה הפשוטה הזו נותנת

מלך לבין  -מנוכרת שלטון מהותית שיכולה להבחין בין מערכת 

כך  -אח, וככל שהוא יותר אח ואין לו משל עצמו כלום שהוא 

הוא יותר מתאים לתפקיד, כך הוא יותר נבחר על ידי הקב"ה. 

את הפסוק 'אשר יבחר ה'  18עד כדי כך שיש חסידים שהסבירו

לא רק שה' בוחר בו אלא שכל מה שהוא עצמו  -בו'  להיך-א

להיך בו' -להיך בו, וכיון שבכל יהודי 'ה' א-בוחר זה מה שה' א

אין הבדל בין היהודי שנראה האחרון בשורה לבין הגדול  -בתוכו 

 פרק ד', מובא במסילת ישרים פרק י"ט 14
 שמות, ב', י"א. 15
 עי' שמואל א', ח'. 16
 שם, ח', ה'. 17
 עיין דרך מצוותיך לצמח צדק מצוות מינוי מלך ק"ח. 18
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 -תנו לבו, וכל אחד ואחת מא שבכולם, את כולם הוא נושא על

 להיך בו'.-'ה' א

 מלך שמפחד רק מנתיניו

חז"ל אומרים על הפסוק 'שום תשים  פט אחרון לסיום.ומש

  -עליך מלך' 

 19שתהא אימתו עליך.

מפחיד, אימה. אומר  -זה נשמע הפוך ממה שאמרנו עד עתה 

זו בדיוק הנקודה ואין  -על כך נפלא ר' שלמה ראדומסקר שם 

, שהוא כאן שום הבנה הפוכה. 'שתהא אימתו' הכוונה היא

זה הדבר מה קורה עם ֶאחיו.  -יפחד רק מדבר אחד  המלך,

ין יהוא כלל לא עוסק בעצמו, הוא מתענהיחיד שמטריד אותו. 

 'מה איתך, יהודי?'. -רק בדבר אחד וזו היא אימתו, פחדו היחיד 

  

                                                           
 סנהדרין י"ט: 19
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לסעודה שלישית - 'משפט הכהנים'

 חובת נתינת מתנות כהונה

  -בקריאת 'שלישי' של הפרשה מופיע 'משפט הכהנים' 

ם ת ָהָעֵ֗ ים ֵמֵאִ֣ ִ֜ ֲהנִׁ ט ַהּכַֹֽ ּפֶַׁ֨ ׁשְ ְהֶי֩ה מִׁ ה יִׁ ַבח ְוֶזֶ֡ ַ֖ י ַהזֶּ ְבֵחַ֥ ת ֹזַֽ  20...ֵמֵאַ֛

' הוא החובה של עם ישראל פירוש הביטוי 'משפט הכהנים

   -הרמב"ם להלכה זאת כך מביא ולתת מתנות כהונה. 

מצות עשה ליתן כל זובח בהמה טהורה לכהן הזרוע והלחיים 

 21...והקיבה

עוד נחזור בהמשך לביטוי 'משפט הכהנים' המופיע בפרשתנו, 

-ונראה שהוא שונה לגמרי מהמשמעות של 'המשפט' ו

קי בפרשה, אבל אולי דווקא זה 'השיפוט' המופיעים ביתר חל

האם הפרשיה הקצרה של  -יעזור לנו להבין את הנקודה הבאה 

מינוי  -'שלישי' קשורה לנושאים שקדמו לה מתחילת הפרשה 

שופטים ושוטרים, מינוי מלך? לכאורה נדמה כי אין קשר בין 

הנושאים הללו אך הסמיכות בין הפרשיות קיימת ועל כן עלינו 

 אותה. ולבררבה לעמוד 

דין מינוי המלך והדיינים הוא  -נוספת  יש כאן שאלהבעצם 

חידוש שמשה מחדש לראשונה כאן בפרשה, לעומת דין 

, ואם כן מדוע 22מתנות כהונה שכבר נאמר בתורה לפני כן

ובסמיכות לדינים המחודשים  - משה בכלל חוזר עליו כאן שוב

 ?כנ"ל

 המלך שווה לעם

תשובה מפתיעה ומופלאה מובאת בדברי האור החיים הק' 

וממנה נוכל להמריא למקומות נפלאים בהבנת מהו סדר 

 -דעת מי אנחנו הבי ולהעדיפויות של התורה, במיקוד, בל

ה ווטעם סמיכות מצוה זו למצות המלך, לומר שהמלך שו

מתנותיהם  )לכהנים(ת האמורים בענין לתת להם ולעם במצו

ה ה' בו מאחיו לבלתי סור מן המצוה שמצוֵ ולא ירום לב

  23.לכללות ישראל

היינו לרבות את המלך.  -'וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם' 

-ובמה יתבטא שהוא, המלך, יזכור לעולם ולעולמי עולמים ש

הרי  -'לא ירום לבבו מאחיו', כי אם ירום חס ושלום לבבו 

ו דיקטטור, שאיבדנו את כל רעיון המלוכה בעם ישראל וקיבלנ

 -במקום זאת? איך הוא יישאר 'מקרב אחיך'?  ,עבודה זרה ח"ו

בכך שהוא יזכור שחובתו היא לתת מתנות כהונה לכהנים. 

 הכהנים הם אלו שנמצאים בראש הפירמידה -בלשון אחרת 

                                                           
 דברים י"ח, ג'. 20
רמב"ם, הל' ביכורים ושאר מתנות כהונה שבגבולין, ט', א'. וכן מצוה  21

 קמ"ג בספר המצוות.
 ויקרא ז' , במדבר י"ח ועוד  22

כמו  -. המלך הוא אמנם מלך, אבל חובת המלך הישראלית

 היא לזכור את מקומם של הכהנים.  -העם 

כדי שיהיה משפט  -משפט הזה משפט ככל המשפטים אין ה

צריך זכות תביעה והרי אין לכהנים זכות תביעה להוציא ממון 

, 24זה מישראל בבית דין. חז"ל אומרים 'לאו להוציאם בדיינים'

 לדאוג לתתם לכהנים.  -אלא החובה היא עלינו 

 צלי בחרדל

לאכול  כיצד אמורים הכהנים -בואו נראה הלכה מרתקת 

עניים שמקבלים צדקה ל דומיםממתנות הכהונה? האם הם 

  -להתפרנס ממנה? 

ואין הכהנים אוכלין המתנות אלא צלי בחרדל שנאמר 

 25.כדרך שאוכלים המלכים ,שחהלמֹ 

יני מתנות הכהונה בהלכותיו. מה כך מסיים הרמב"ם את עני

כפת לרמב"ם איך אוכל הכהן את התרומה שהוא מקבל? א

הכהן לא.  -והב לנגב את זה עם חומוס או טחינה?  ואם הוא א

 כדרך המלכים אוכלים!  'צלי בחרדל'יאכל 

עם ישראל אשר יצא מצרים זוכר וודאי את כהני מצרים. שם 

  -במצרים, היה לכהנים מעמד מיוחד, שעוד תיקן יוסף הצדיק 

ים ִ֜ ֲהנִׁ ק ַלּכַֹֽ ֩י ֹחֶׁ֨ ה ּכִׁ א ָקָנָּ֑ ים ֹלִ֣ ַ֖ ֲהנִׁ ק ַאְדַמַ֥ת ַהּכַֹֽ ּו  ַרַ֛ ְכלִׁ֤ ה ְוָאַֽ ְרֹעֵ֗ ת ּפַ ֵמֵאִ֣

ה ַעל ֶאת ְרֹעָ֔ ר ָנתִַׁ֤ן ָלֶהםַ֙ ּפַ םַ֙ ֲאׁשֶֶׁ֨ וּ ֶאת ֻחּקָ ְכרַ֖ א ָמַֽ ן ֹלַ֥  26.ַאְדָמתַָֽם ּכֵֵּ֕

לכהנים יש אדמות מיוחדות, אבל האם אנחנו שומעים את 

האירוניה שבפסוק הזה? הכהנים מקבלים מהתקציב של 

א הפירוש של זה הו -המלך 'בשר ודם', תקציב מיוחד 

, יותר משאר שהכהנים הללו הופכים להיות הכי כפופים למלך

אבל היא הנותנת  -אמנם יש להם סעיף תקציבי מיוחד ! העם

המשמעות של זה היא שהם תלויים בתקציב הזה שניתן להם  -

 לזה קוראים 'כהנים מטעם'... מאת המלך. 

 ה' הוא נחלתו

 לעומת זאת בתורה הקדושה, המלך צריך לדאוג ולהביא

יאכל את  מתנות כהונה לכהן השכונתי שלו כדי שהכהן

ינגב חומוס... הכהן שהוא  ?והמלך הסטייק שלו 'צלי בחרדל'.

אינו כפוף לשולחנו של המלך, אלא המלך שווה במצווה זו לכל 

'משפט הכהנים' הוא המשפט  יהודי ויהודי, לפשוטי העם.

 'ה' הוא נחלתו'. פירוששבא ללמד את המלך לזכור מה 

 פירוש אוה"ח עה"ת, דברים י"ח, א'. 23
 חולין ק"ל: 24
 כ"ב. רמב"ם, שם, הלכה 25
 בראשית מ"ז, כ"ב. 26
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לסעודת מלווה מלכה - שלמות בעבודת ה'

 -אין מתאים מתחילת חודש אלול מלעסוק בפסוק 

ם הַ֥  ַ֖ ה עִׁ ים ּתְִַֽׁהֶיָ֔ ִ֣ מִׁ יךָ  'ּתָ  27.ֱאֹלֶהַֽ

 -להיכנס לפסוק הזה דרך שלשה עניינים  נבקשאבל אנו 

 חיבור ביניהם. הו

 שלשה עניינים מחוברים

תחילת קריאת 'רביעי' של הפרשה היא באזהרה מכל מיני 

  -מכשפים', מאחזי עיניים למיניהם '-ו ''קוסמים

וֹ  נַֽ ַ֥יר ּבְ ֲעבִׁ ׁש  ַמַֽ ן ּוְמַנֵחַ֖ ים ְמעֹוֵנַ֥ ם ְקָסמִָׁ֔ ֵאָּׁ֑ש ֹקֵסִ֣ ֹו ּבָ ּתַ֖ ףּובִׁ ֵַֽ . ּוְמַכׁשּ

ׁש ֶאל י ְוֹדֵרַ֖ ֹענִָׁ֔ ּדְ ֶבר ְוׁשֵֹאַ֥ל אֹובַ֙ ְויִׁ תִַֽׁים ְוֹחֵבַ֖ר ָחָּ֑  28.ַהּמֵ

לאחר מכן עוברת התורה אל מצוות 'תמים תהיה עם ה' 

 -המצווה לשמוע אל הנביא  -אלהיך', ומיד אחריה 

ים ְלָךַ֖ הִ֣  ַ֥ י ָיקִׁ נִׁ מָֹ֔ יָךַ֙ ּכָ ַאֶחֶׁ֨ ָךִׁ֤ ֵמַֽ ְרּבְ ּקִׁ יא מִׁ ֶׁ֨ יו ֱאֹלֶהָּ֑יָך ֵאָלַ֖  'ָנבִׁ

ּון ָמעַֽ ׁשְ  29.ּתִׁ

לא תשמע אל  -והתורה מחברת בין שלשת הנושאים הללו 

הקוסמים ההם אלא אתה בתמימותך מצווה לשמוע אל 

הנביא. ההקשר ברור. אלא שאז, באמצע הציווי לשמוע אל 

'אתם יודעים  -הנביא, משה עובר אל סיפור היסטורי ואומר 

ממעמד הר ממתי יש לכם החובה לשמוע בקול הנביא? עוד 

 -סיני' 

ר ל ֲאׁשֶ ֹכֶׁ֨ ם הִׁ֤  ּכְ ְלּתָ ֵמעִֶׁׁ֨ ַאִ֜ ר  'ׁשָ ָהַ֖ל ֵלאֹמָּ֑ ֹום ַהּקָ יַ֥ ב ּבְ ֹחֵרָ֔ יָךַ֙ ּבְ ֱאֹלֶהֶׁ֨

ַעַ֙ ֶאת ֹמֶׁ֨ ׁשְ ף לִׁ א ֹאֵסֵ֗ י ְוֶאת 'קֹולַ֙ הִ֣  ֹלִ֣ ה ַהזַֹּ֛את  ֱאֹלָהָ֔ ֹדָלַ֥ ׁש ַהּגְ ָהֵאֶׁ֨

א ּות ֹלַֽ א ָאמַֽ ֹוד ְוֹלַ֥ אֶמר הַ֖ . ֶאְרֶאַ֥ה עַ֖ ַ֥ר  'ַוּיַֹ֥ יבּו ֲאׁשֶ ַ֖ י ֵהיטִׁ ֵאָלָּ֑

רוּ  ַֽ ּבֵ  30.ּדִׁ

'אני רציתי שהקב"ה ידבר אליכם ישירות מן השמיים שם 

במעמד ההר', אומר כאן משה לעם, 'אבל אתם נבהלתם 

מהקולות והברקים ורציתם לשמוע את הדברים דרכי, פחדתם 

'היטיבו אשר  -שתמותו, והקב"ה דווקא הסכים עם זה ואמר 

 -דיברו' 

יא אָ  ֶׁ֨ ר ָנבִׁ ִ֣ ּבֶ יו ְודִׁ פִָׁ֔ ַתּתִִׁׁ֤י ְדָבַריַ֙ ּבְ ֹוָך ְוָנַֽ מָּ֑ ֶרב ֲאֵחיֶהַ֖ם ּכָ ַ֥ ּקֶ ם מִׁ ים ָלֶהַ֛ ַ֥ קִׁ

ל ם ֵאַ֖ת ּכָ ּנוּ  ֲאֵליֶהָ֔ ַֽ ַ֥ר ֲאַצּוֶ   31.ֲאׁשֶ

 סקירה. בואו נתחיל להעמיק בהבנת הענין; -עד כאן הקדמה

 חכמה בגוים תאמין

 -לגבי כל המכשפים והקוסמים שמוזכרים כאן בפרשה שלנו 

חושבים, יש להם באמת יכולות או שאלו מאחזי מה אתם 

                                                           
 דברים י"ח, י"ג. 27
 י"א.-שם, י' 28
 שם, ט"ו. 29
 י"ז.-שם ט"ז 30
 שם י"ח. 31

שהכל שטויות,  -עיניים? אנחנו תמיד נטינו לאפשרות השניה 

  -נכון? אבל בואו נראה מה אומר כאן על זה הרמב"ן 

ורבים יתחסדו בנחשים לומר שאין בהם אמת כלל כי מי 

ואנחנו לא נוכל להכחיש  - יגיד לעורב ולעגור מה יהיה

 32.דברים יתפרסמו לעיני רואים ורבותינו גם כן יודו בהם

מדובר בנטיה הטבעית של בני האדם לרצות לראות את הנולד, 

לדעת מה טומן העתיד בחובו, ובהחלט, אומר הרמב"ן בניגוד 

יש בזה חכמות, 'חכמה בגויים תאמין', לא  -לפרשנים אחרים 

. ולכן התורה באה ואומרת כאן הכל אחיזת עיניים והבל

חובתך שלך היא להיות תמים עם  -שלמרות שיש בזה אמת 

 להיך. -ה' א

 התמימות קובעת

לפני שנתעמק במשפט הזה רק נזכיר כי לפי הרמב"ן, אין זו 

המלצה להנהגה טובה בלבד אלא זו מצוות עשה מן התורה, 

ין ובניגוד לרמב"ם שלא מונה פסוק זה במני -אחת מהתרי"ג 

  -המצוות שלהם. נראה את ניסוחו המדויק של הרמב"ן 

 33שנאמין שכל הבאות תהיינה אלינו כפי התקרבנו לעבודתו.

וזו  -ים, אומר הרמב"ן, חוץ מיראת שמיים יהכל בידי שמ

המשמעות של הציווי 'תמים תהיה עם ה' אלהיך'. לא שאין 

 אבל מה -חכמה בקסמים ובידיעות הטבע והעתיד, ודאי שיש 

שקובע את השלמות של העולם, את התמימות, הם מעשינו. 

הם אלו שיקבעו והם חזקים לאין ערוך מכוחות הטבע. כן, יש 

כוחות לטבע ויש חכמות, אבל התמים עם ה' אלקיו הוא השלם 

  -עם דרכו של ה'. כך מצטט הרמב"ן את אונקלוס 

שלא  -' שלים תהא בדחלתא דה' אלהך'וזה דעת אונקלוס 

 34.סר ביראתותהיה ח

 מעַשי משפיעים על הבורא

 -אכן זהו פירוש הציווי להיות 'תמים', לפי הרמב"ן 

שנייחד לבבנו אליו לבדו . וטעם תמים תהיה עם ה' אלהיך

תת כל עתיד יונאמין שהוא לבדו עושה כל והוא היודע אמ

 35.וממנו לבדו נדרוש העתידות מנביאיו או מאנשי חסידיו

יש לנו לדרוש רק מאלו שבמעשיהם  כלומר, את הדרישה שלנו

הם טהורים וקדושים, לא כי הם חכמים יותר, שהרי יש חכמה 

 -וכוח אצל אותם קוסמים כפי שראינו 

 רמב"ן עה"ת, דברים י"ח, ט'. 32
 'עשה ח-וספת הרמב"ן על ספר המצוות לרמב"ם, מצותת 33
 רמב"ן עה"ת, שם, י"ג. 34
 שם. 35



 

7 
 

ולא נדרוש מהוברי שמים ולא מזולתם ולא נבטח שיבואו 

אבל אם נשמע דבר מהם נאמר הכל  ,דבריהם על כל פנים

 ,היכול בכל בידי שמים כי הוא אלהי האלהים עליון על הכל

מפר אותות בדים  ,משנה מערכות הכוכבים והמזלות כרצונו

 .וקוסמים יהולל

אבל  -יש בהם חכמה באותם בעלי חכמות וכוחות הטבעיים 

 אין בהם תמימות, אין להם יכולת ליצור עולם שלם בו למעשים

שלי יש משמעות. הם מנציחים את מה שנקרא 'דטרמיניזם', 

כוחות, הם לא מאפשרים שאני את העולם המוכרח על פי 

במעַשי יכול להשפיע שבורא הכל יכול גם לשנות את כוחות 

 השמיים.

 באמת -לעבוד את ה' 

על פי דרך זו קובע מרן האדמו"ר מגור בעל ה'שפת אמת' 

זיע"א הסבר מופלא למיקומה פה, באמצע הציווי על הנביא, 

של הפרשה המיותרת לכאורה שהבאנו תחילה, בה מספר 

  -לעם את הסיפור ההיסטורי על מעמד הר סיני  משה

למעלה מן הטבע. ולכן אין  י ישראלפי' כי הקב"ה העלה בנ

י להם להשגיח על סימני המזלות כו' רק תהלוכתו עם בנ

נביא מקרבך כו'.  ה שנאמרהוא רק כפי מעשיהם. וז ישראל

אף כי בוודאי טוב  ,י באמרם דבר אתה עמנו ונשמעה כו'כ

ינו כי אין זוכין הב י ישראלאך לאשר בנ ,לשמוע מפי הרב

ולכן לא רצו בזה. כי כן בחרו להם  - לזה מצד מעשיהם

להיות הנהגתו ית' עמהם ע"פ מעשיהם. וניתן להם כן. וזה 

ולכן הוטב בעיני ה'. וזה צריך  ,סימן שאמרו דברים באמת

' עמנו תלוי במעשינו כל איש ישראל לידע כי כל הנהגתו ית

 36ל זאת.כנ"ל והבן כ

פירוש 'תמים תהיה', אומר השפת אמת, הוא לא  - !זה גיוואלד

רק שלא לשמוע אל עוברי השמים והקוסמים אלא שלהבדיל 

צריך לקבל את הכל לפי מעשינו, ואף לא לקבל  -אלפי הבדלות 

תנו. לדעת לעבוד עליונה מאמדרגה שהיא מאת הנהגתו ית' 

 אמת, בשלמות, בתמימות.את ה' ב

א ַדְיָי ֱאָלָהךְ  ַדַחְלּתָ ֵהי ּבְ ים ּתְ לִׁ  37.ׁשְ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 י"ח, י"ג.אונקלוס, דברים  37 שפת אמת עה"ת, דברים, שופטים, תרל"ה. 36
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