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שבעי� ושתיי� מצוות מונה הרמב"� בפרשת 

תצא. זאת היא הפרשה �פרשת כי ,השבוע שלנו

חומשי חמשת העשירה ביותר במצווות בכל 

תורה. כל כ� הרבה חשק יש לעסוק בכל אחת 

מהמצוות הללו לחוד ובכול� ביחד, אבל הפע� 

לעסוק ואני מבקש להתגבר על ה"חשק" הזה 

ולפרשיות  ,בעניי� כללי ששיי� לספר דברי� בכלל

פרשת  –שבתות ביניה� אנו נמצאי� השל שתי 

בפרט. נדמה לי  –פרשת כי תצא שופטי� ו

נסות הזה נוכל ל � הכללישדווקא מתו� העיו

להבי� הא� ישנו חוט החוזר וחורז את כל 

המצוות המרובות והשונות מכ� זו מזו 

יסודיות  שבפרשתנו. נקדי� לכ� ג� שתי שאלות 

כי תצא " –הקשורות כבר לשמה של הפרשה 

ולפרשיה הראשונה שבה. הפרשיה  – "למלחמה

הפותחת את הפרשה עוסקת ביוצא למלחמת 

ודדות היצרית המתרחשת הרשות ובהתמ

במציאות הזאת. עשרי� הפרשיות הבאות אחר 

קשורות בכלל למלחמה, מדוע א� כ� לא  �כ� אינ

יפת תואר של אשת צירפה התורה את פרשיית 

פרשת  –המלחמה לסיו� הפרשה הקודמת 

סקי� בסוגיית ותה אנחנו עעימצאשמ ,שופטי�

שכ�  ,המלחמה? הדבר גור� ג� כביכול "להטיה"

תה של הפרשה גורמת לנו לחשוב שאנחנו כותר

סקי� פה בסוגיות המלחמה, וא� במלחמה וע

�רק שלוש  המצוות שבפרשה, 72מתו�  �  עסקינ

במלחמה: זאת הפותחת, זאת עוסקות פרשיות 

זכור את אשר עשה ל�  –החותמת את הפרשה 

כי תצא  –אחת באמצע הפרשה עוד  עמלק ו

זני� אל ה על אויב� ... ויתד תהיה ל� עממלח

מדוע באמת לא נכנסו ג� הפרשיות הללו וכו'. 

לפרשת המלחמה המפורטת כל כ� בפרשת 

  שופטי�.

  '1'במשנה תורה דורשי� סמוכי�

כלל חשוב בעניי� סמיכות הפרשיות בספר דברי� 

 אפילו למא� דלא דריש סמוכי� בעלמא"אומר ש

 (בספר דברי�)  במשנה תורה 0(בשאר התורה) 

  . "דריש

בפרשתנו על דווקא עניי� סמיכות הפרשיות בולט 

 �רקע ריבויי� העצו� של פרשיות קצרות שאינ

הזהירות שבי�  אחת לשניה. ורהקשורות לכא

נושאי� שבי� אד� לעצמו,  חוקי ה', אד� לרעהו,

נושאי� שבי� אד� למקו�. ושבי� אד� לחברו 

כול� מפורטי� בסמיכות אלו לאלו במהל� 

  .הפרשה

החיבור  את מסביררש"י בתחילת הפרשה 

. הפרשה הראשונות שבי� הפרשיות פורס�מה

שהול� מת הרשות ובמי חלפותחת ביציאה למ

של זו, לפרשה  ואה אשת יפת תואר.לש� ור

את הפרשה הסמיכה התורה  ,'יהבוראית בש'

לאיש שתי נשי� האחת  כי תהיי�' –הבאה 

 – ' וכו' לדו לו בני�יאהובה והאחת שנואה ו

אחר  שה השנואה. יהעוסקת בב� הבכור של הא

 שא� יהיה ב�אומרת וכ� באה הפרשה השלישית 

'. מיד  בו אביו ואמו וכו' אז 'ותפשו סורר ומורה

לאחר מכ� מתחילה פרשיית 'וכי יהיה באיש 

ב והיא באה לחיי חטא משפט מוות והומת'

שהיוצא  אותנו לשמור על צלמו ודמותו ג� של 

הו הקשר בי� אבל מ .ליהרג בתלייה או בסקילה

לא '  � מלמדנו רש"י  כל הפרשיות הללו? על כ� 

אי� הקב"ה דברה תורה אלא כנגד יצר הרע שא� 

אבל א� נשאה סופו  ,ישאנה באיסור �  מתירה
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  יבמות ד' 

ֱאֶמת ֲעׂשּוִים ,ְלעֹוָלם ָלַעד ְסמּוִכים " ר  ּבֶ   "ְוָיׁשָ
  (תהילים קי"א:ח')

  

  כי תבוא. -כי תצא-שופטים- תצא. סמיכות הפרשיות: ראה-פרשת כי

  

  הרב מרדכי ֵאלון שליט"א
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להיות שונאה שנאמר אחריו כי תהיי� לאיש וגו' 

לכ� נסמכו וסופו להוליד ממנה ב� סורר ומורה 

סמיכות הפרשיות מגיד שא� ... פרשיות הללו

חסי� עליו אביו ואמו סו' שיצא לתרבות רעה 

י , רש"ובכ� .'ויעבור עבירות ויתחייב מיתה בב"ד

רוצה ללמד אותנו לקרוא את הפרשה בעיניי� 

 �לא רק את הפרשיות של סמיכות ולנסות להבי

ה של תאת מגמג� לא וההלכות בפני עצמ� א

  אלו.התורה בהסמיכה אות� אלו ל

נקודתית, על  א� כ� הוא הדבר לגבי כל סמיכות 

 אחת כמה וכמה מצווי� אנו להבי� סמיכות

רש"י לעזרתנו.   אכ� ג� כא� באכללית ועקרונית. 

השאלה הראשונית היא כיצד בכלל הגענו לענייני 

מלחמה? כאמור סוגיות המלחמה מתחילות 

בפרק כ' שבאמצע בפרשה הקודמת פרשת 

  שופטי� .

  שופטי� ומלחמות

� ת שופטי�(והארו�) עוסקת פרש בחציה הראשו

במערכות  – בכללו ,והמל�במערכת המשפט 

בציווי 'שופטי�  יא פותחת. הובתיקונ�הצדק 

שי� בתי משפט  �  �'טרי� תת� ל� בכל שעריושו

בכל שכונה ועיר, היא מתארת מה קורה כאשר 

, בבית הדי� . ש�'תיוקמת ועל ...� דברמיפלא מ'

ועל הכרעת בית את ההלכה,  מכריעי� הגדול,

אשר  לא תסור מ� הדבר' הדי� הגדול נאמר

יאמרו ל� ימי� ושמאל'. זו המגמה. ממשיכי� 

מל�, לאחר מכ� בכהני� ובלויי� ובמעמד ב

שלה� בתו� המערכת הזו. ג� פרשת ערי המקלט 

 –שנראית קצת לא קשורה לעניי� היא חלק ממנו 

מערכת  לחיוניותה שלגמא מצוינת והיא באה כד

עוסק  הראשו�  חלקכל הא� כ� משפט תקינה. 

מתחילת פרשת  ,כ� במשפט, בשופטי� ובמשטר.

  שופטי� עד סו' פרק י"ט.

ועוברת לנושא  שה התורה 'סווי)''פתאו� עואז ו

אנחנו לא עוסקי� בסמיכות של  עכשיוחדש. 

 חמישה פסוקי� אלא של פרקי� � עה ברא

עיקר  מלחמות.? החדש . מה הנושאשלמי�

הוא בכלל ומצוותיה המלחמה סיפור אריכות 

 היא ,אתצ כיפרשת  ,פרשתנו, שופטי�בפרשת 

כ� מתחילה הפרשה . רק ההמש� של זה כאמור 

וראית סוס ורכב ע� רב כי תצא למלחמה 'ש� 

הפרשה ממשיכה לתאר  ..לא תירא מה�'. ממ�

את באריכות את סדרי היציאה למלחמה, 

החוזרי� מעורכי המלחמה, את תפקיד הכהני� 

דיני כיצד פותח� בשלו�,  ,והשוטרי� במלחמה

 כיצד באמת ,ובכ�  .דעוו מצור וכריתת עצי�

לחמה מתו� לנושא המבכלל התורה  ההגיע

  ?פרשת השופטי� והמשפט

את (למי שמכיר  2מביא לכ� שתי תשובותי, "רש

התשובה הראשונה  –רש"י, זו דרכו הקלאסית 

 ת� יתה ימענה נקודתי, והתשובה השני ת�ית

  :תשובה א' . )נושא כולומחודשת וכוללת לראיה 

מלחמה לכא� לו' ל� שאי� סמ� הכתוב יציאת '

  '. מחוסר אבר יוצא למלחמה

הסתיי� בדי� 'עי� בעי� ש�  הקוד�הנושא  ,כלומר

באה סמיכות הפרשיות ובש� יד ביד רגל ברגל' 

שמחוסר איבר לא  והוא ,הלכתיפרט  לחדש 

נקודתי לסמיכות ה הסברה היוצא למלחמה. ז

פסוק הפותח בי� השבי� הפסוקי� האחרוני� ל

. אבל רש"י החדש 'כי תצא למלחמה'את הנושא 

�חס לסמיכות יתיפת, שתתשובה נוס כמוב� ית

הרעיונות שבי� הנושאי� הכלליי� שלפנינו: 

  : משפט ומלחמה

לומר ל� א� עשית משפט צדק אתה  :דבר אחר'

מובטח שא� תצא למלחמה אתה נוצח וכ� דוד 

עשיתי משפט וצדק בל 'הוא או' (תהילי� קיט) 

   '.תניחני לעושקי

הנושא הוא  � אומר לנו רש"י � צודקי�את� 

ובאה באמת לא מלחמה. הנושא הוא המשפט. 

או אז משפט צדק, נעשה שא�  נולומר להתורה 

'לא יהיו עוד שלמלחמה (לא נצא  וכאשרא� ג� 

. יהיו מלחמות, משיחבימות מלחמות', זה רק 
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לא . נוצח' השאת מובטח' .) אתה נוצח � אבל 

? אז תהפסדחלילה . וא� "כנראה"ולא  "ליאו"

ל לבדוק יתתחותפסיק כבר לבדוק את האויב, 

וכא� כבר את הצדק אצל�. תעשו בדק בית. 

 רמוזה החלוקה העקרונית שבי� שתי הפרשיות: 

 הצדק מערכות בדקיצריכות להבפרשת שופטי� 

כמו שג� נושאי המלחמה המובאי� בה  תוהכללי

ה� נושאי� השייכי� לכלל כולו (השוטרי� 

�, הקריאה לשלו�, עוהכהני� המדברי� אל ה

בפרשת כי תצא אילו ו ,ההחלטה על מצור וכו')

 � תבדוק את עול� המשפט והצדק הפרטי של� 

ואת המעקה בכיס� שאת האבני� והמשקלות 

ובשד�  , את יחס� לעובד שבכרמ�ישבגג� הפרט

זני� שהיתה אטומה מלשמוע את צעקת אואת 

ג� פרשיות המלחמה שיופיעו מ� השדה. הנערה 

בכי תצא עוסקות בהתמודדות� הפרטית 

גיינה יהה ,יצר הרע של יפת התואר �  במלחמה

שמירת הלשו� במלחמה ויותר  ,של כיסוי הצואה

מכל במה שעשה ל� וב� עמלק האויב הפרטי 

בבדיקת  .מאז ועד עתההמזנב בכל אחד מאיתנו 

המשפט והצדק האלו בה ורק בה טמו� סוד 

לזה בדיוק  צחו� במלחמה.יההפסד חלילה או הנ

מתכוו� רש"י כאשר בסיו� שתי הפרשות 

הסמיכות שבי� סביר את וא מהארוכות הללו ה

המסתיימת במילי� "כי  �פרשת המשקלות 

לוקי� כל עושה אלה, כל עושה � א בת ה'תוע

לפרשת מלחמת עמלק המתחילה את  �עוול" 

הפסוק הבא "זכור את אשר עשה ל� עמלק" 

"א� שיקרת במידות ובמשקלות, הווי  וברש"י[

 בתתוע –דואג מגירוי האויב שנ' "מאזני מרמה 

וכתיב בתריה (אחריו בסמו�) "בא זדו� ויבוא  ה'

. כמה נפלאה היא ]ב)�קלו�" (משלי י"א:א

ש שנבי� ראייתו החינוכית של רש"י, המבק

שהמלחמה הראשונה שנכפתה עלינו כע� יכולה 

להתרחש רק בעקבות מצב הצדק והמוסר  היתה

  .ברפידי�שהיה אז הכללי והפרטי שלנו 

מתו� הבנת  הדברי� נפלאי�. אבל דווקא

המכלול חוזרת ועולה שאלת המפתח לכל והיא 

כיצד בכלל הגיעה התורה לעניי� השופטי� 

הפרשה  ונחזור קצת אחורה: אווב .והמשפט

 תשלששקדמה לשופטי� ושוטרי� עסקה בכלל ב

כיצד נסמכת  '.ושמחת בחג�'ות רגלי� ובמצה

ואיפה רש"י? אותו לכ� בכלל פרשת שופטי�? 

הסמיכויות  חס לכלירש"י שלימד אתנו להתי

לא מדוע הוא   ,הנקודתיות והכלליות כפי שראינו

מסביר שו� דבר לגבי סמיכות פרשיות ראה 

 ושופטי�? 

  'אל המקו� אשר אמר ה'' –פרשת ראה 

את השורה האחרונה, הג� כעת נציע כבר 

מאוד. הנושא  השבשלב זה היא תשמע תמוה

 אחד ויחיד הכולל הזועק מפשוטו של מקרא הוא

פרשת ב , בית המקדש:ירושלי� עיר הקודש � 

ופה "במקו� אשר עסקנו מתחילתה ועד סראה 

שמה בית הבחירה שיבנה  .לוקי� בו"� יבחר ה' א

שמה  ," כ� וכו'יתובירושלי�, שמה "תביאו עול

שמה "נעלה , "תאכל מעשר דגנ� תירש� ויצהר�"

נו ו"ותרומת ישמה נביא את ביכור ,לרגלנו"

ידינו" ושמה נזכה להגיע ל"והיית א� שמח". 

 לוקי��יבחר ה' א "המקו� אשר ,המושג הזה

בפרשת ראה  רקמופיע בתורה לראשונה  ,בו"

פיע בה לא הקודמת לפרשת שופטי�, והוא מו

מיד אחרי  ,ואז פחות משלוש עשרה פעמי�!

מתחילי� השופטי�  ,"והיית א� שמח"

שמח בשופטי� מה כל כ�  והשוטרי�...

ראיתי דברי� שמחי� יותר.. מה  !ושוטרי�?

  ?טיבה של סמיכות הענייני� הכללית הזאת

  ות� אני מה שאהבתי, לע� שאני אוהב''נ

שאלה,  אלוי לא ש"א� רש – נדגיש לפני הכל

כתובה בפשט ממש ורש"י  ובה להשכנראה שהת

 מצפה מאיתנו שנקרא נכו� ונבי� את זה לבד.

אחרי כנראה מצופה מאיתנו להבי� שברור ש

הבנו? (אני  שלושה רגלי� מגיעי� לשופטי�,

 לפחות היה י"רש,. א� זה לא היה כ� לא...)

  כל הזמ�! 'לוקח אותנו ביד'הוא הרי  מעיר הערה.
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נו ונתמקד מכל מה ששאל לרגע נתעל�הבה 

. שקשורה למהות המשפט בישראל בנקודה אחת

'שופטי� פרשת שופטי� מתחילה כזכור במילי� 

 � '. המילה 'ל�' מחייבת הבנהל�ושוטרי� תת

אפשר הרי . שכ� היא נראית לכאורה כמיותרת

מביאי�  ל"חז ת הפסוק ג� בלעדיה.להבי� א

מוסיפה המילה  מנסי� להבי� מהו כמה הסברי�

ו בפסוק. פירוש אחד, מדהי�, מופיע במדרש זה

  רבה בתחילת הפרשה:

  3?אמר רבי לוי, למה הדבר דומה

. הוא חסיר לאיזו בעיה הוא מתיומאלא רבי לוי 

יות . לענבאפותח את הדרשה על הפרשה במשל ה

פשוט ה ששאלנו והוא הוא שואל את כל מ דעתי

  חדש. מ ההתור תאמלמד אותנו לקרוא 

למל� שהיו לו בני� הרבה, והיה אוהב את משל 

הקט� יותר מכול�. והיה לו פרדס אחד, והיה 

  אוהבו יותר מכל מה שהיה לו. 

הרבה מאד  ,הרבה בני� �  עד כא� משל פשוט

אוהב יותר  מל�ב� קט� אחד שה ,שדות ורכוש

 שהוא הקט�, אגב, זה פרט חשוב(מכול�. 

האהוב על המל� מכל רכושו  פרדסו. )'מז'יניק'ה

מקו� את בשונה משדה, פרדס מתאר  ושדותיו.

... פרדס זה לא בשביל העונג. ש� באי� ליהנות

. לאפות לח� העגבניות לאכול, לא בשביל החיטה

. זה "זולהה"לה הקב"ה,  נתאווהזו הדירה ש

 –אחר לגמרי, זה פרדס. ג� בפנימיות  מקו�

. יש צדדי� שבה� התורה 'לפרדסארבעה נכנסו '

 ובאיזשהו צד פנימי היא פרדס. היא לח�, קמח.

� . אדרבה, יתכמותרותלא  הואפרדס  � בל נטעה 

הקדושה מאד שזו שיא השאיפה, התאווה 

 . הרגעאליה אני שוא' המגמה זוהאמיתית, 

הגדול שלי נמצא בפרדס. יכול להיות שמרוב 

זה וצא לי להיות ש� רק דקה. אבל ש� עומס י

  :נחזור למשל .עונגה
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 דברי� רבה, שופטי� ז' 

אמר המל�: נות� אני את הפרדס הזה שאני 

אוהבו מכל מה שיש לי, לבני הקט� שאני אוהבו 

  . ימכל בני

המשל יפה. אפילו די מוב�. אבל הבעיה מתחילה 

  :עכשיו, בנמשל

איני  �כ� אמר הקב"ה: מכל האומות שבראתי 

אוהב אלא לישראל, שנאמר (הושע יא) "כי נער 

  ישראל ואוהבהו". 

הרבי� האהבה שמתו� כל פסוקי שימו לב 

 ישראללהקב"ה של  המתארי� את אהבתו

בחרה המדרש דווקא את הפסוק "כי נער , בתנ"�

 �הוא עניי� ישראל אוהבהו" שהרי היות הב� קט

את הב� הזה מכל למה אני אוהב . במשלמרכזי 

  !הוא הקט� מפני? הבני�

  והמדרש מסיי�:

 איני אוהב אלא את הדי�, � שבראתי מכל מה 

שנאמר (ישעיהו סא) "כי אני ה' אוהב משפט". 

אמר הקב"ה: נות� אני מה שאהבתי, לע� שאני 

  .אוהב

את� שמעת� את זה? הפרדס, העונג האמיתי, 

חנו תמיד נהני� נא !הדי� ...האהבה הגדולה היא

תפילת שמונה עשרה לדבר על היות הקב"ה ב

. את ה'משפט' כנראה לא "מל� אוהב צדקה"

שומעי� בתו� ה'ברו� הוא וברו� שמו'... אבל 

 !משפטאוהב  מדרש הוא שה'הפסוק המובא ב

רק  ברכות בתפילת העמידה,התשע עשרה כל מ

אוהב  ."רומנטיקה"ברכה אחת מסתיימת ב

מבי� את הייתי אישית,  לא?! ,המשפט. משוֶנה

אהבת רכות לפני הבשמונה עשרה כל האהבה ב

 מוב� ל� אוהב תשובה.� שמובמ �  משפטדי� ו

יש לילדי� מה שבה�  ,שני� גשומותמל� אוהב ש

 . אני מבי� שמל� אוהב אנשי� בריאי�לאכול

אוהב ') ברור שמל� העיקר הבריאות(הרי '

. לחברה קריטיאי� ספק, זה ! אבל די�?קדושה. 

�!' אתה לא די'מר ואתה כשאאבל � די�. יחייב

  . ..מה לעשות עושה תנועה של חיבוק,
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  הרומנטיקה של המשפט

 לא רק שהמל� אוהב את הדי� אלה �  דזאת ועו

 רק אוהב שהמל�  דייק בלשו� המדרש נגלה נא� 

 !�   את הדי�'. אלא'איני אוהב  את הדי

ט את מערכת המשפ המדרש:ושאלה נוספת על 

 צרי� לתת דווקא משפט את ה לב� הקט�?נותני� 

מה יותר ממערכת המשפט והדי� בחברה לגדול. 

צרי� שיהיה מופקד בידיי� האמונות של  

ואילו במדרש המבוגר האחראי שבי� הבני� 

היותו של הב�, הקט� שבבני�, מהווה סיבה לתת 

 �  . דווקא לו את מערכת הדי

והיא אולי הקשה ביותר  ונה,האחר והשאלה

את  ג�הסביר בא ל המדרש. הרי בהבנת המדרש

מאפיי� דווקא כאילו מה  –המילה 'ל�'. כלומר 

מערכת כל שניתנת ל� ב ,, את ע� ישראלאות�

ברור שיש הבדל  .וזה תמוה מאוד. המשפט

, תהומי בי� משפטי ה' אמת למשפטי בשר וד�

קיו� וניהול עצ�  ,עצ� קיומו של משפט אבל

� לכל ישיבמשפט ובמשטר, י� דהחברה על פי 

לא חברה שופשוט. אגב,  ע�. זה אנושיוחברה 

שבע מצוות מצווה בסיסית בעל ה כ� עוברת יח

 ,שבשבע מצוות בני נח "דיני�"בני נח. מצות 

שופטי� יהיו יה ושתהיה היררכמחייבת 

היא מהמצוות האוניברסליות ביותר וי�, רוטוש

המהותי של  חודיא� כ� הימהו  שקיימות.

חתי לרגע משאלת בר ?המשפט לגבי ע� ישראל

, כי מתו� הנקודה הסמיכות שבה אנו עוסקי�

  הזו נגיע להבנה מחודשת בכל הפרשה.

  הללוי'ה! –ידעו�  (כ�) ומשפטי� 

בעקבות שיחה  הבנה שהתחדשה ליפע� הזכרתי 

. ע� אבי מורי זכרו עד� בי היטבשחרוטה 

על הפסוק שאנחנו אומרי� כל יו� שוחחתי איתו 

בפסוקי דזמרה 'מגיד דבריו ליעקב חוקיו 

לא עשה כ� לכל גוי ומשפטי�  ,ומשפטיו לישראל

על מה  �  . שאלתי אותוה'�הללוי –בל ידעו� 

לכל גוי יש הרי  מה השמחה הגדולה? ה?�יוההלל

ומתו� דבריו של אבא למדתי  ונרמשפטי�! דיב

  .להבי� את הפסוק

כולות להיות שתי במקרא י 'לדעת'למילה 

, רמציהלדעת זו אינפו משמעויות. בדר� כלל,

 . אבל לפעמי� פירוש המילה 'לדעת' הואמידע

עד לרמה של זיווג  כל כ�,בקשר עמוק  להתקשר

גמורה. למשל  ,מוחלט. התקשרות מוחלטת

 'רק אתכ� ידעתי מכל משפחות האדמההפסוק '

יש אי בוודזו ודאי ידיעה של קשר. לקב"ה 

 .על כל משפחות האדמהמספקת אינפורמציה 

 לא זה השבח שבפסוק. רק אותנו הוא יודע

את חוה ידע 'והאד�  במוב� האחד והיחיד של 

  . '4אשתו

משפטי� בל ל 'לפי ענ"ד החידוש בפסוק הזה ש

א� ורק במוב� של  פירושו יתכ�שהוא  'ידעו�

התקשרות וזיווג. ידיעה של משפטי� יש בכל 

חובת האד�  . זוהי� מחויבי� בזההעול� וה

ת� יודעי� אבניגוד לגוי, באשר הוא אד�. אבל 

, ספר החוקי� שלו תאמה קורה ליהודי שרואה 

' או 'סקול מות יומתשכתוב בו בי� השאר '

. חלק 'סטופ�נו�'מתחבק איתו הוא ל'? קייס

אתה  ...זה אולי ג� עלי� 'חנוק ייחנק'מה

ספר החוקי� והוא רוקד ומתנשק ע�  נורמלי?

ה'עצמות' שלו וה'עצמות' של התורה  שלו.

את זה לא עשה .. לכל  מחובקי� בזיווג של� . 

'. את משפטנו בל ידעו�אצל� יש 'משפטי�  גוי.

   ה.� הללוי –ידענו ג� ידענו. על כל זה  –שלנו 

ה מדהי�. אבל אי� זה נוצר? מה המשמעות של ז

אנחנו אומרי� את זה, ומרגישי� את זה זה? 

,�מהו הדבר האמור  לעורר אותנו  אבל בבט

לחוש באמת את הזיווג שביני לבי� התורה 

  ?הקדושה ומשפטיה

  

  'וה� עיקר התורה שבעל פה'
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מנסח את תפקיד� של אנשי בית  5"�כשהרמב

דרי� הגדולה י� הגדול, את תפקידה של הסנהדה

, הוא טיתפשכת המשמכוחה עומדת כל המער

, למה שאנחנומתאר מערכת שלא דומה בכלל 

� היו�. לא ירמכילהבדיל אל' אלפי הבדלות, 

'�מבחינת הכל.  . עול� אחר'�יולעחצי 'לא ו 'עליו

ועד למהות ולעומק של  'שעות העבודה'החל ב

של הדי� והדייני� בישראל  הזהוהמושג המוסד 

  � כפי שנראה מיד

, שלושה קווי שלושה תפקידי� � מונה"הרמב

אתחיל דווקא בשני . יסוד של בית הדי� הגדול

וה� 'בלשו� הרמב"� הוא השני האחרוני�. 

עמודי ההוראה.  . יפה וברור.'עמודי ההוראה

, . הוראה'ומה� חק ומשפט יוצא לכל' –השלישי 

תקנות גזירות חוק ומשפט הכוללי� בתוכ� 

  זהו תפקיד�. .קי�חו

� של בית הדי� הגדול הראשו לתפקיד  ויעכש 

הגדול שבירושלי� ה� בית די� ' – א העיקרווה

זהו מושג עצו� ובו טמו� . 'עיקר תורה שבעל פה

ההבדל המהותי כל כ� בי� מערכת הדי� שלנו 

ה לבי� כל מערכת משפט "שהיא פרדסו של הקב

 משפט כל מערכתל. סעיפי� ב' וג' נכוני� אנושית

בעול�. כל מערכת בעול� חייבת עמודי הוראה 

ומלבד זה היא צריכה שמה� ייצא חוק ומשפט. 

  גמרי. עכשיו אנחנו מדברי� על דבר חדש לאבל 

רגע על בית הדי� הגדול ר לעצמנו אני רוצה לספ

הזה, ולהתחיל מתו� כ� להבי� את הקשר ואת 

מה  החיבור בי�  את� יודעי� סמיכות הפרשיות.

משה  ?י� לשלושת הרגלי� והשמחהפרשת שופט

את� יודעי� שאת� באי� : רבינו אמר לנו כ�

ש�  מקדש., בעזרת ה', יבנה אר) ישראל? ש�ל

בעזרת ה', רק ש�, תגיעו את� ואתכ� כל העול� 

 אמיתית. הכולו ל"והיית א� שמח", ולשמחה 

, ע� קרבנות למקדש מגיעי� לשלושה רגלי�

גיעי� ופוגשי� וש� מוביכורי� ותפילות ושירי�, 

אבל את�  .כה� גדול לבוש לב� ביו� הכיפורי�
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של הכל השיא  יודעי� מה הוא השיא של הכל?

יוצאת מערכת  , בדיוק מש�, הוא שמש�

מש� מתקבל הכוח  המשפט של ע� ישראל.

� ולהכריע בבירורי� הכי לקדש חודשי� ושני

�"שניי� שאוחזי�". כל כוחה של  קטני� בי

מהיות� של הדייני� מערכת השפיטה באה 

היושבי� בלשכת הגזית 'משרתי מקדשו' של 

לא מערכת שפיטה,  –הוא  הנושא 6.ה"הקב

המקדש  � אחד הוא של כל הפרשיות  הנושא 

היא שירושלי� של מטה  –ירושלי� עיר הקודש ו

ובית הדי� של מטה  כנגד ירושלי� של מעלה,

' ביצירת התורה ע� בית הדי� של תתהמש

  . מעלה

  מלאה ע� הקב"ה שותפות

יושבי לשכת עבודה של השעות מה�  ,למשל

ת הדי� הגדול? ימה שעות העבודה בב הגזית?

ירצה לשלוח קורות חיי�...  אולי מישהו

עד אימתי יושבי� הדייני� : ', אומר7רמב"�ה

��סנהדרי ?בדי  �קטנה ובית די� של שלשה יושבי

אבל  מאחר תפלת השחר עד סו' שש שעות ביו�.

בית די� הגדול היו יושבי� מתמיד של שחר עד 

תמיד של בי� הערבי�. ובשבתות וימי� טובי� 

בציורי�  'היו יושבי� בבית המדרש שבהר הבית

ר ש� בית אצלנו בראש מצוי של בית המקדש

קרא נ� ראש הסנהדרי� "אצל הרמב !מדרש?

ה זה עיקר התורה? ראש הישיבה. את� יודעי� מ

זה . 'יוצא חוק ומשפט'יש  ,'עמודי הוראה'יש 

מי בכלל אמר שצרי�  ,אבליישמע לא קשור 

בתורה אמנ� להניח תפילי�? מי המציא את זה? 

אבל מה  ,בי� עיני�' תטטפ'והיו לכתוב שבכתב 

י קובע מה הקב"ה אמר מ זה בכלל טטפות?

מי את השמי�?  פה  ? מי ממשי�בתורה שבכתב

תהיה תורה באר)? את התורה כדי שבכלל  יוצר

המלאי� של  שותפיודייני בית הדי� הגדול ה� 

. לחידושי התורה שלה� ביצירת התורהה "הקב

                                                           
� על לא תסור ימי� ושמאל: אבל ה� "במסח של הרוזה הנ 6

רוח ה' על משרתי מקדשו ישמר� אלא ש'יכולי� לטעות!!! 
  .'מ� הטעות

7
  הלכות סנהדרי� פרק ג' 
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, והקב"ה מצווה 8נית� תוק' של תורה ממש

 �אותנו 'לא תסורו מ� הדבר אשר יגידו ל� ימי

  .9ושמאל'

ה ביצירת התורה אי� שעות "לשותפיו של הקב

משמרות לכהני� וללויי� יש  !מוגדרות עבודה

מתמיד של שחר  �הדי� הגדול יושב ש אבל בית

, בי� הערבי�. אנחנו לא תופסי�תמיד של עד ו

לדו� כול יהודי שבכל מקו� בעול� י אבל זה 

מכוחו של בית  נובע א� ורק זה  – יהודי אחר

מכוחו של בית  !הדי� הגדול שיושב בהר הבית

הדי� הגדול השואב את כוחו ממקדש של מטה 

שלי יש  העובדהגד מקדש של מעלה. המכוו� כנ

אני  �  זכות לדו� בארנק של� זה לא כי אני חכ�

כוחי לדו� זכות כזו.  ואי� לי 'גורנישט'מעצמי 

כמו ג� כוחי לקדש חודשי�  ,בענייני האחר

נובע א� ורק מהתבטלותי  ,ולעבר שני�

המוחלטת אל יוצרי התורה שבע"פ היושבי� 

בבית המדרש שבהר הבית. כמה הפו�  תמיד

הוא, להבדיל בי� קודש שבקדשי� לחול 

 ,�קובע ה ,האקטיביז� הכפרני המחודששבחולי

, משפט של בשר . כ�ש'מלוא כל האר) משפט'

זה  ."מלוא כל האר) משפט"רואה עצמו ה ,וד�

 ,אצלנו !כה אמר שופט בשר וד�ציטוט! שמענו? 

מכ� כאמור  נובעלדו� עצ� זה שיש לי היכולת 

שמשרתי המקדש היושבי� שבהר הבית 

עיקר "� את כוח התורה וזהו מעבירי� לי דרכ

בכלל לא  ומביני� שז. פתאו� "שבעל פההתורה 

העול�. אצלנו  פהת מדוברהמערכת המשפט 

 החוקי� והתקנות ה� רק התוצאות המעשיות

  . הנובעות מביה"ד הגדול ומכוחו האלוקי

  הפרדס של הקב"ה

'מלמד שבית  � '  ו�אל המק ועליתוקמת '

. איפה העיקרו� 10'המקדש גבוה... מכל הארצות

הזה נלמד? בביכורי�? בשירת הלויי�? לא. אולי 
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  �עיי� בשורש א' בספר המצוות לרמב"� ובהשגת הרמב"

   ש�
9
ראה בכל זה שיחתו של הרבי זי"ע ליקוטי שיחות כר�  

   95כ"ט עמוד 
  סנהדרי� פז. 10

בעבודת כה� גדול ביו� הכיפורי�? ג� לא. 'כי 

דווקא  �...' למשפט וקמת ועליתיפלא ממ� דבר 

�בית המקדש גבוה נעשה  מכוח המשפט והדי

  מכל העול� כולו. 

מהכל?  יודעי� מה הקב"ה אוהב יותראת� 

 הוא אוהב להיות בפרדס. את� יודעי� את מי

בתפילת מנחה של שבת אנו את בנו הקט�. ? מכל

זהו  .'ומי כעמ� ישראל גוי אחד באר)' אומרי�

בתפילי� הפסוק שהקב"ה כותב בתפילי� שלו. 

 "ה' אחד"�כ ה"שלנו אנחנו מתארי� את הקב

'גוי אחד ותנו כה א"ובתפילי� שלו מתאר הקב

 :וסבר כל כ� עמוקמהפסוק  11בחסידות באר)'.

 � כל הביטויי�� עִ גוי, שהוא עַ  ומי כעמ� ישראל

אי� עוד 'שיכול לגלות את האחד, את ה של אומה,

י� מדהימי� כאפילו באר)! יש מלא  � ' מלבדו

. באמת, עושי� ש� וכו' השמיניויעי בהשברקיע 

, במקו� 'עלמא דפירודאב'אבל  עבודת קודש.

, כא� לגלות שהוא זה של האגו, בעול� הזהה

 ולה?ע� שהוא אחד? בקרב� אחד?? אי� מגלי

? בעיקראבל אי� ג� ובוודאי. במנחה ובנדבה? 

לא את  ני מבטלאכששניי� אוחזי� בטלית ו

וג� אפילו לא את שבי אל הקב"ה,  רוחניותה

 '.כולו אליו ית אלא את השכל שליהגופניות שלי 

ומעלי� אותה את האר) הכי נמוכה  הופכי�ככה 

 זהו הפרדסו. לה' אחד ושמו אחדשתהיה גילוי 

   .ה בעולמו"שבו מתענג הקב

  "למה לי קרא?? סברא הוא!"

מיד שופטי� בכל שערי� הציווי להע אחרימיד 

ל� אשרה כל  לא תטע' –ת לא תעשה מופיעה מצו

שבית  12ל"לומדי� חז ''קי�ע) אצל מזבח ה' אלו

 �מי '� שסמו� למזבח ו לשבת צרי�הגדול הדי

 שמעמיד דיי� שאינו הגו� כאילו נטע אשרה

. את� יודעי� מה זה להיות סמו� אצל בישראל'

� זה ' בעולתרתי דסתרי'א� יש הרי המזבח? 

 נוסברות. ישהוא כולו ט פהמשופט ומזבח. ש

נזיקי�.  סדרב דווקא ביטוי מדהי� שמופיע
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  הקודש י' תניא אגרת 
 סנהדרי� ז: 12
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ומביאי� דעות לכא�  בהלכה וראי� דני�מאכש

�זה מביא פסוק והשני מביא פסוק אחר  ,ולכא

ופתאו� מתפר) אמורא לדיו� ושואל: 'למה לי 

, פסוקבכלל  �מי צרי כלומר �  קרא? סברא הוא!'

פה חוצ'את� שמעת�  !מצוינת הוהרי יש לי סבר

כבר הרי  שכל שלי 'המאה גר�'? שכזו 'ישראלית

דיני�  ניינישבע הבי� את זה... מוסבר במפרשי�

זה את השכל הקב"ה  נותאומשפט, מה שרוצה מ

אנושית שמצליחה  ה. סברהשלנו, את הסבר

ה גדולה "להיות צינור טהור למחשבתו של הקב

צה ורבהלכות שבת א� אתה  !מפסוק יותר

 ,פסוקחייב  האתש ברור הוא, משהולהוכיח 

שהרי מניי� ל� שיש בעיה בכלל במלאכת שבת 

זאת או אחרת, הרי ברור שהבסיס לכ� הוא רק 

הדי�, כל עניינו הוא סברות  . לעומת זאתהפסוק

�גיו�? יאיזה ה .גיו�)יפירושו ה ,אגב ,אנושיות (די

של  אז מהו הפרדס? מהו העונג .13גיו� שלייהה

כל שלי הופ� לצינור לשכל שהש � ה בעול�? "הקב

  !לוקי� הא

  'נער ישראל ואוהבהו'

אבל יש לי ב�  ל�.אומר המ ,יש לי הרבה בני�

כי דווקא יותר מכול� אחד שאני אוהב אותו 

�רק ב�  �  . תשמעו איזה תורה מדהימההוא קט

מערכת את  לו אני יכול לתת  שהוא קט� רק

ב יחשוהוא לא רק הוא לעול�  המשפט שלי, 

כל כ�  קט�,  כי הוא ?מהשהוא גדול. מביני� ל

א' פע�  .14וככל שהוא זק� יותר הוא יניק יותר

" להעיז לחשוב שעלה לו הד� לרא"י לא

�"וואמחשבת " – � , דהיינו,כלומר מחשבת אֹו

כאילו באונו כאילו הוא איזה "יש" בפני עצמו, 

 ,באותו הרגעכי ובכוחו הגיע הוא לא� שהגיע. 

 פח ואתמשמשפט להוא הופ� א� ח"ו יחשוב כ�, 

  .ה' ירח�..�ל –מקו� המשפט והצדק 

י נחיתנ בל'אז ורק  –עשיתי משפט וצדק '

לכ� נסמכה כאמור פרשת המלחמה '. קיושלע
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 �בספר קונטרס  ,עיי� הרחבת דברי� נפלאה בעניי

  שיעורי� להרב ישראל גוסטמ� זצ"ל על מסכת בבא קמא
14
  � מעשה בשבעה קבצני� של רבי נחמ

נת� לנו הכוח ילפרשת השופטי�. א� מהיכ� י

היכל משפטנו את שלעול� לעול� לא יהפו� 

(ג�  ונפילתנולהיכל גאוותנו חלילה  ועלייתנו

  ?ובעיקר בעולמנו האישי)

בדיוק ביקש רש"י להסביר לנו באי את זה 

המקדש  פרשיות התייחסותו לסמיכות

"והיית א� בכלל, ולסמיכות פרשת  והשופטי�

לפרשת  � (שבסו' פרשת ראה) שבמקדש שמח" 

   בפרט. השופטי� והשוטרי�

לאד� לשמוח באמת, מדוע קשה כ"כ מדוע קשה 

כי השמחה  ?שמח" א�כל כ� להגיע ל"והיית 

חלילה י� סו', וכשהסו' האמיתית היא רק בא

נצח את האי� סו' האד� מאבד את השמחה. מ

המשפט. הרי כל  את� יודעי� מהו הכי 'סו''?

 מסוי�עבור מישהו  � פע� שאתה מגיע למשפט 

זה סו' הכל. אבל חייבי� משפט, אז אי� אפשר 

באמת לשמוח? זה יכול לקרות רק א� המשפט 

. רק 'אשר על משרתי מקדשו'הזה נובע מרוח ה' 

יצאו ממ� בעלי 'ממשפט היוצא מסמו� למזבח 

   .15'הדיני� ויהיו בעיני� כזכאי�

  כדי לא לשכוח את משה 0 לזכור את עמלק

עתה משלמדנו לזהות במשפט ובצדק הכללי 

והפרטי את הכח לנצח את אויבינו הכלליי� 

והפרטיי� נוכל להבי� ביתר עומק את סיומה של 

מעשה  פרשתנו, המסתיימת במצוות זכירת

  �עמלק ומחייתו 

לרגע את מה שדיברנו עליו,  שכחחלילה נא� 

קצת נה שלנו. ושיזכר במלחמה הראנצטר� לה

מלחמה העמלק הייתה מלחמת  �  'מורשת קרב'

בדר� להר  היינוכש הראשונה והיא התרחשה

מושי� אבל עוד לא חיצאנו ממצרי�  .סיני

קריעת י� סו' בכי  נובנשקא' פע�  משנותהש

ואת�  ה' ילח� לכ�'התקיי� מה שנאמר 

 .'�יהושע יהל נה זו את המלחמה הראשונתחרישו

 �ע� ישראל בעמק מול האכזרי נו� ע� ב
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עמלק. וממי קבלו יהושע וישראל  –נו ישבאויב

 ממשה של עמלק? רשעותואת הכוח לעמוד מול 

וכשהרי� את ידיו היינו כולנו  רי� את ידיו,הש

. מלחמת עמלק )ג', ו'ר"ה פר'  מסכת( מתגברי�

איננה סיפור מההיסטוריה. בכל פע� שאנחנו 

 ',מרפי� ידינו מ� התורה'מגיעי� לרפידי� ו

קצת ועוד קצת  'מחפפי�ולפעמי� ג� חלילה '

בנו מתגרה הוא במידות ובמשקולות שלנו, הרי 

וכיצד נוכל  .), דברי�, כ"ה, י"זרש"יעי' ( מחדש

ונראהו מרי� את  ביט במשהע"י שנרק  �לו? 

? וכיצד הוא מרי� את ידיו משה והי. אבל מידיו

 ראש בית הדי� הגדולאת כ� מגדיר הרמב"� 

 .הגדול בחכמה שבכול�' :שבו עסקנו בכל השיעור

מושיבי� אותו ראש עליה� והוא ראש הישיבה 

והוא שקורי� אותו החכמי� נשיא בכל מקו� 

וכשהוא מרי� . 16'והוא העומד תחת משה רבנו

בכ� מורמות  –ג� את כל ענייני האר) והארציות 

  ידיו ואז מתגברי� ישראל.

  בכל מקו� –ירושלי� 

לסיו�, הארה המובנת מאליה א� מעצמי אני חש 

 –שהיא צריכה מדי פע� התעוררות מחודשת 

ירושלי� בעסקנו בירושלי� של מעלה ושל מטה,  

ל אחיו שירושלי� של הסנהדרי�. בשל המזבח ו

מדוע לא שאלה יסודית: שואל  17המהר"ל מפראג

בכל התורה אפילו פע� אחת המילה  המופיע

ובמקומה כותבת התורה  במפורש, "ירושלי�"

שמכיוו�  ,". הוא עונה "המקו� אשר יבחר ה'

היא רוצה ללמד אותנו  "תורה היא נצחיתה"ש

שבכל מקו� שיהודי מצוי בו בגלותו הפיזית או 

הוא יכול לעצו� את עיניו  ,בגלותו הרוחנית ר"ל

ואז ג� במקו� ההוא הרי ולהיות בירושלי�. 

הוא נמצא במקו� אשר יבחר ה', כ� יוכל כל 

יהודי לכוו� את תפילותיו כנגד ירושלי�. 

בשיעורנו היו� למדנו שכ� יוכל הוא ג� לראות 

יושב בראש בית המדרש שבהר את משה רבנו 

שא� תבוא הוא יקבל את הכוח וממנו הבית 
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 ספר החיי� חלק גאולה וישועה 

מובטח לו שהוא  � שהלוואי שלא תבוא  –מלחמה 

  . מנצח

  !שבת שלו� ומבור�

 


