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  שליט"א מרדכי אלוןהרב 
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

לסעודה ראשונה - המקום אשר יבחר ה'
  באמת -חופשית בחירה 

עם סיומה של פרשת 'ראה' אותה קראנו בשבוע שעבר, 
פרשת 'שופטים'  -ותחילתה של פרשת השבוע החדש 

הפותחת במצווה למינוי שופטים ודיינים בכל עיר ואף 
בירושלים בסמיכות למקדש, עלינו לעיין בקשר שבין סמיכות 

  הפרשיות הללו. מה מחבר ביניהן?

פשוטה ומפורשת בתורה, והעובדה נדמה שהתשובה כל כך 
שרש"י כלל איננו נדרש לכתוב על כך היא כנראה הראיה 
שהקשר בין הפרשיות הללו היה לו פשוט וברור, ולאחר 
שנברר אותה נבין כי היא פותחת לנו פתח עמוק אף לחודש 

  אלול שאנו עומדים בפתחו ואולי אף לכל חיינו כולם.

   -התשובה היא אם כן 

ר ָה֥ ...  ֥ר ִיְבַח֛ ֔קֹום ֲאׁשֶ וֹ  'ַהּמָ   1.ֱאֹלֶה֖יָך ּבֽ
מתחילת פרשת 'ראה' אנו עוברים הכנות אל הכניסה לארץ 

במטרה להגיע אל 'המקום אשר יבחר ה' אלוקיך'.  - ישראל 
שם, אחרי שנעבור את הר גריזים ואת הר עיבל, נביא את 
המעשר השני, שם נצטווה שלא לעבוד בבמות יותר, שלא 

הכל יהיה במקום אשר יבחר ה'.  -ן שילה וגבעון כבמשכ
אכילת המעשר השני תהיה באותו מקום אשר בו יבחר ה', 

   -ושם נקיים את שלשת הרגלים בהם נגיע לקיום הציווי 

ךָ  ֑ ַחּגֶ ַמְחּתָ֖ ּבְ חַ ... ְוׂשָ ֵמֽ יָת ַאְ֥ך ׂשָ ֖   2.ְוָהיִ

נדמה שזה השיא, לא? פסגת השמחה! אבל בתורה הקדושה 
מסתבר, לכל שיא יש שיא נוסף אחריו. ואחרי השיא שלנו כך 

שיאים  -של השמחה צריך לנחות אל הקרקע לשיאים נוספים 
  נמוכים. 'שופטים ושוטרים'. 

לכאורה, אין קשר בין הצורך למנות שופטים ושוטרים אל 
השופטים  -המקום המקודש אשר בו יבחר ה'.  ובכלל 

   - והשוטרים עוסקים לא בשמחה ובהתעלות אלא
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ין ... ין ּבֵ ם ּבֵ ם ְלָד֜ ֨ ת  ּדָ י ִריֹב֖ ְבֵר֥ ַגע ּדִ ַג֙ע ָלֶנ֔ ין ּוֵב֥ין ֶנ֨ ין ְלִד֗ ֣ ּדִ
יךָ  ָעֶר֑ ׁשְ   3...ּבִ

זה דבר מפליא ועמוק. ההליכה אל המקום אשר בו יבחר ה' 
היא לא משימה פשוטה. עד עכשיו היו מביאים את הקרבנות, 

ית, בחצר בב -והיו מקיימים את העשיה הרוחנית בכל מקום 
של כל אחד ואחד. יותר מזה, עד לחטא העגל הרי הבכורות 
שבכל משפחה היו אלו שהקריבו את הקרבנות וייצגו את 
משפחתם בעבודה הזו, והנה, עד שכבר 'בלענו את הגלולה' 

עכשיו עוד מוסיפים לנו שזה  -של החלפת הבכורות בכהנים 
, חר ה'אלא רק במקום אשר יביהיה לא בכל מקום אשר נבחר 

  ! רצהנלא בכל מקום ש

יתרחש דבר נוסף שיאזן בין האישי  ,במקום שייבחר ,שם
יישוב ללא ו ,ת שיפוטיתכבכל עיר חייבת להיות מער  -לכללי 

מערכת שכזו לא יוכל להמשיך ולהתנהל. לא עוד כמו במדבר 
שם היינו מרוכזים סביב המשכן שהיה באמצע ולצדו היו שרי 

כי מעתה בארץ ישראל עם ישראל  -אלפים, שרי מאות וכו' 
לא יהיו מרוכזים יותר סביב המשכן אלא מפוזרים בכל רחבי 
הארץ, ולכן לכל עיר צריכה להיות המערכת השיפוטית שלה. 
אך מה יהיה במקרה של מחלוקות בין בתי הדין המקומיים? 

יש אינסטנציה גבוהה יותר, אך אין זה חידוש  -למי יפנו? נכון 
 -בכל מקום בעולם יש היררכיות משפטיות  של עם ישראל.

האינסטנציה הגבוהה  -בית משפט עליון, אך הנה החידוש 
הזו בעם ישראל נמצאת דווקא במקום 'אשר יבחר ה' אלוקיך 
בו', במקום שצריך להביא אליו קרבנות ומעשרות, ושם יש 

שם גם יש בית משפט, ושם דנים אף  -מזבח ואורים ותומים 
  יני נפשות, 'וכל בני ישראל ישמעו ויראו'.דיני ריבות וד

למה כל הדיונים המשפטיים הללו, אלו שמייצגים את עניני 
החולין, עניני היומיום, ולא את ענייני הדת והקדושה, למה הם 
צריכים להיות 'במקום אשר יבחר ה' אלוקיך בו'? למה זה חייב 

  להיות 'אצל מזבח ה' אלוקיך'?

                                                           
 שם, י"ז, שם. 3

  חתשע" שופטיםפרשת  



 

2  
 

כל שופט, זה שנמצא בסוף ערבות כדי ש -זו בדיוק הנקודה 
הנגב או בצפון הגליל, יידע שכל דבר שבו הוא דן בעולם הכי 

הכל מחובר אל המקום אשר  -חולי, הכי גשמי, הכי מציאותי 
יבחר ה' אלוקיך בו, ואז נבין שגם מריבת שכנים או מריבת 
אחים בעם ישראל גם היא חלק ממה שרוצה הקב"ה שיתברר 

רה, המקום בו הקב"ה בוחר לשכן שמו בעולם, ובבית הבחי 
  שם, תתגלה השכינה והקדושה על פי כח הבחירה שלנו. 

כך תופיע שם יותר שכינה  -ככל שנרומם את חיינו אנו 
בעולם. לא באקראי הלכנו במדבר סביב המשכן, הקרבנו 
קרבנות, ושם גם היו שרי האלפים ושרי המאות. לא בגלל 

אלא כי כל עניינו של  -ו איזור שטכנית זה היה זה צד זה, באות
המקדש הוא העלאת המציאות וקידושה והרמתה של 
הבחירה החופשית שלי עד שהקב"ה יהפוך אותי, את העולם 

  אל המקום אשר יבחר ה'.

 -אם חשבנו תחילה שהשיא הוא בלהגיע אל 'והיית אך שמח' 
הרי שמעתה יתברר כי השיא הוא להמשיך משם ולדעת שגם 

ים, המריבות האנושיות הכי קטנות, הדברים הקטנ
תלכנה אל  -כשנמצא את הבסיס  -הפיצ'יפקעס, גם הן 
  המקום אשר יבחר ה'.

לכל עם וחברה יש מערכות שיפוטיות נמוכות, בינוניות 
וגבוהות, אבל בשום מקום אחר לא נמצא כי מקום המקדש 
הוא הוא מקום הדין והמשפט, עד כדי כך שבחתימת קריאת 

   -הפרשה, פרשת השופטים, אומרת התורה  'ראשון' של

ר יׁש ֲאׁשֶ ַעֽ ֶאל ְוָהִא֞ ֹמ֤ י ׁשְ ֨ ֣ה ְבָז֗דֹון ְלִבְלּתִ ֲעׂשֶ ֽ ד  יַ ֹעֵמ֞ ַהּכֵֹה֙ן ָהֽ
֙ם ֶאת ֶ֤רת ׁשָ יָך ֖אֹו ֶאל 'ה֣  ְלׁשָ ט ֱאֹלֶה֔ ֵֹפ֑     4...ַהׁשּ

הרי מדברים על השופטים? אלא  -ומה עניינו של הכהן לכאן 
העומד לשרת את ה' אלוקיך שם בבית הבחירה, הכהן 

והשופט העומד לברר את דברי הריבות, עושים שניהם יחד 
את העולם הזה לירושלים, ואת ירושלים הם עושים למקום 

  אשר יבחר ה' לשכן שמו בתוכנו.
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לסעודה שניה - עיר מלוכה מקדש מלך
אחרי העיסוק בפתיחת הפרשה במערכת המשפט ובבית 
הדין הגדול אשר ימוקם 'במקום אשר יבחר ה'', עוברת 
התורה לעסוק בקריאת 'שני' של הפרשה במשפט המלך. על 

זה המשך ישיר של העיסוק ברשויות  -פניו הקשר ברור 
ך. אמנם שופטים, שוטרים, מל  - השלטוניות של עם ישראל 

בהתבוננות מעמיקה נגלה קשר נוסף ומרתק בין הפרשיות 
  הללו ועם עבודת ה' שלנו.

  ספר התורה המקורי
מצוות המלך מופיעה כאן כמצווה שצריך לקיים מיד עם 
ההגעה לארץ. בין החיובים של המלך, עליו לכתוב לו שני 

אחד שיהיה מונח בבית גנזיו, והאחר, 'משנה  -ספרי תורה 
  -שאותו הוא צריך לכתוב באופן מיוחד  התורה',

ַתב ֜לֹו ֶאת... ה ַהזֹּאת֙ ַעל ְוָכ֨ ה ַהּתֹוָר֤ ֵנ֨ ים  ִמׁשְ ֲהִנ֥ י ַהּכֹֽ ְפֵנ֖ ֶפר ִמּלִ ֵס֔
ם ֽ ְלִוּיִ   5.ַהֽ

התורה מסבירה בעצמה מאוחר יותר בפרשת 'וילך' כי שבט 
לוי האחראי על עבודת המקדש קיבל בין היתר לדאוג לארון 

, בארון שבקודש הקדשים, נמצא הספר הברית ושם בפנים
  שממנו צריך המלך לכתוב את משנה התורה שלו. 

אחרי ככלות הכל, זהו הספר המקורי ביותר,  -אפשר להבין זה 
זה השוכן בארון הברית. אבל החיבור המשולש שבין מקום 

הלווים והמלך לוקח אותנו כעת צעד נוסף - המקדש, הכהנים
   6ודמת.מעבר למה שדיברנו בשיחה הק

מתחילת פרשת ראה אנו עוסקים במקום 'אשר יבחר ה' 
אלקיך בו'. לא נאמר 'ירושלים', לא מוגדר מקום מסוים או 

  'אשר יבחר ה' אלקיך בו'. -טריטוריה אלא רק המקום העתידי 

  לצייר את בית המקדש
כל אחד, ילד או מבוגר, שיצטרך לתאר את המקדש בציור, 

זקן לבן, אורים ותומים, מנורה  יצייר מן הסתם כהן גדול עם
ומזבח, קרבנות וקטרת. האם יש סיכוי שנצייר שם בית 
משפט? האם יש סיכוי שנצייר ליד המזבח את הסנהדרין, 
שאמורה להיות בלשכת הגזית בסמוך למזבח? בכך עסקנו 

  בשיחה הקודמת.

האם בציורנו את  -כעת עוברת התורה למעלה הגבוהה הבאה 
ר גם ארמון עם מלכים וממשלה? האם המקדש נשכיל לציי 

מערבית, המחלקת את הרשויות -התפיסה הרגילה, הגויית
חלוקה מוחלטת, לא גרמה לחלוקה דומה גם אצלנו בדימיון? 
ודאי שיש חלוקה מסוימת בין הפונקציות הללו, אך היא איננה 
מעיבה על כך שמהותו של המקדש הוא לרומם ולקדש את 

ת הקרבנות ואת שלשת הרגלים את עולם המשפט, א -הכל 
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מגלה לנו התורה שהִמקדש מקֵדש גם את  בקריאת 'שני'יחד. 
  המלוכה, גם את הפוליטיקה.

  פשט חדש בנפש
  -בכל ערב שבת אנו מזמרים 

ׁש ֶמֶלְך ִעיר ְמלּוָכה   7...קּוִמי ְצִאי ִמּתוְך ַהֲהֵפָכה, ִמְקּדַ

זוהי אף ירושלים היא עיר המלוכה. זוהי העיר שה' מולך בה ו
עיר המלוכה, שמגלה שיש בעולם מלך  -עירו של דוד המלך 

הלוים, מתוך -שהולך עם תורה שנכתבה מלפני הכהנים
  הקודש פנימה, והיא נמצאת איתו כל ימי חייו. 

ברור שהפירוש הפשוט של המילים שציטטנו מתוך 'לכה 
'מקדש מלך עיר מלוכה קומי צאי מתוך ההפיכה' הוא  –דודי' 

שנצא כבר מתוך גלותינו, אבל אולי בנוסף לכך נבחר הדימוי 
המקדש הוא  -הזה לירושלים כדי ללמדנו פשט חדש בנפש 

מקדשו של מלך מלכי המלכים והחיבור בינו לבין עיר המלוכה 
'שיתהפך לנו  -מביא אותנו להתפלל שנצא מתוך ההפיכה 

ש', שהחשיבה המוטעית שלנו לפיה המקדש הינו 'חלום הרא
דתי' שהינו בתחום האחריות של משרד הדתות, והמלוכה 

תתהפך  -היא ענין 'חילוני' שקשורה למשרד שלטוני אחר 
'קומי צאי מתוך ההפיכה רב לך שבת בעמק  -ומעכשיו 

הבכא'. עמק הבכא שלנו הוא גם זה שלא יודע לחבר את 
ה' אלוקיך בו' שעסקנו בו בכל פרשת 'המקום אשר יבחר 

ראה להבאת הקרבנות והשלמים והנדרים והמשפט והמלוכה 
  גם יחד.

  במקום בו בחר ה' - מלך בו בחר ה' 
הּ    .ְוהּוא ַיֲחמול ָעַלִיְך ֶחְמּלָ

שם במקום אשר יבחר ה' צריך לבחור במלך שהתורה 
   -מתארת אותו במשפט המדהים הבא 

יךָ֙  ֤ים ָעֶל֨ ׂשִ ר ה֥  ׂשֹום ּתָ ֥ר ִיְבַח֛ ֶלְך ֲאׁשֶ וֹ  'ֶמ֔   8...ֱאֹלֶה֖יָך ּב֑

ואז תסתיים  -מלך אשר יבחר ה' במקום אשר יבחר ה' 
  ההפיכה הזו והוא יחמול עלינו חמלה במהרה בימינו.
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לסעודה שלישית - משפט הכהנים
  פרשה מיותרת

פסוקים בלבד נמצאים בקריאת 'שלישי' של הפרשה חמישה 
דיני היחס אל הכהנים.  -ועיקר עניינם הוא 'משפט הכהנים' 

האחד, אין בפסוקים הלו כל  -אמנם שני דברים תמוהים פה 
חידוש. ענין אי נחילתם של הלווים את הארץ כבר נאמר 
בתורה יותר מפעם אחת וגם על מתנות הכהונה כבר נצטווינו 

  בעבר.

מדוע בכלל פרשת  -והשאלה השניה, הקשה יותר, היא 
הכהנים ממוקמת פה, באמצע דיני השופטים והמלכים? 
מעמד הכהן ברור וכבר נאמר בתורת כהנים, ואם כן מדוע 

  הוא חוזר ומדוע דווקא כאן?

לא רק שהתמיהה על  -אם נעמיק נמצא כאן דבר יסודי ביותר 
נה אלא זהו היסוד, מיקומה פה של פרשת הכהנים איננה נכו

הציר, שסביבו סובבת כל פרשת 'שופטים', ואף פרשת 'ראה'. 
  נראה את הדברים;

  כהן או משפטן?

השופט והשוטר צריכים  -הפרשה מתחילה בענין משפטי 
להכריע בדינים. אין לזה לכאורה קשר לכהונה, לכהנים או 
זבחים, אך אותו יהודי שעולה לירושלים אל הדיון המשפטי 

   -ע לו, מצווה וצריך להגיע שנקב

ל... ר ה֥  ֶא֨ ֥ר ִיְבַח֛ ֔קֹום ֲאׁשֶ וֹ  'ַהּמָ ֲהִני֙ם  ּוָבאָת֗ ֶאל. ֱאֹלֶה֖יָך ּבֽ ַהּכֹֽ
ל ם ְוֶא֨ ֔ ְלִוּיִ ידּו  ַהֽ ֣ ֙ ְוִהּגִ ּתָ ַרׁשְ ים ָהֵה֑ם ְוָדֽ ִמ֣ ּיָ ה ּבַ ֖ ְהיֶ ֽ ֥ר יִ ט ֲאׁשֶ ֵֹפ֔ ַהׁשּ

ט ֽ ּפָ ׁשְ ַב֥ר ַהּמִ   9.ְלָך֔ ֵא֖ת ּדְ

מה  -הלוים'! ואתה תמה -מגיעים אל 'הכהניםקודם כל 
הקשר? הרי השופט יכול להיות מכל שבט שהוא, לא?! יותר 

'והגידו לך את דבר המשפט'. מי אומר לך את המשפט  -מכך 
הכהנים?  מאיפה הם מבינים בעניינים משפטיים? זה  -

התורה כותבת לאחר מכן  -וזה ממשיך   תפקיד השופט, לא?
   -את הדבר הבא 

ר יׁש ֲאׁשֶ ַעֽ ֶאל ְוָהִא֞ ֹמ֤ י ׁשְ ֨ ֣ה ְבָז֗דֹון ְלִבְלּתִ ֲעׂשֶ ֽ ד  יַ ֹעֵמ֞ ַהּכֵֹה֙ן ָהֽ
֙ם ֶאת ֶ֤רת ׁשָ יָך ֖אֹו ֶאל 'ה֣  ְלׁשָ יׁש ַה֔הּוא  ֱאֹלֶה֔ ט ּוֵמת֙ ָהִא֣ ֵֹפ֑ ַהׁשּ

ל ָרֵאֽ ׂשְ ע ִמּיִ ַעְרּתָ֥ ָהָר֖   10.ּוִבֽ

האם הכהן הוא גם רשות האכיפה? זה פלא פלאות. הכהן, 
י אף הכהן שבתוך כל אחד ואחת מאיתנו, הוא היסוד ואול

שסביבו סובבת כל הפרשה. כך גם לגבי מינוי מלך. יש כל 
לא להרבות סוסים, לא להרבות נשים  -מיני הגבלות למלך 

   -וכו', ויש עוד דבר 

                                                           
 ט'.-דברים י"ז, ח' 9

 שם י"ב. 10

ַתב ֜לֹו ֶאת ֹו ְוָכ֨ א ַמְמַלְכּת֑ ֣ ּסֵ ל ּכִ ֹו ַע֖ ְבּת֔ ה ְכׁשִ ֣ ה ַהּתֹורָ֤  ְוָהיָ ֵנ֨ ה ִמׁשְ
ם ַהזֹּא֙ת ַעל ֽ ְלִוּיִ ים ַהֽ ֲהִנ֥ י ַהּכֹֽ ְפֵנ֖ ֶפר ִמּלִ   11.ֵס֔

שהמלך מצווה לכתוב לו ספר תורה  12ראינו בשיחה קודמת
כאשר המקור ממנו הוא מעתיק את ספרו הוא הספר הנמצא 
בקדש הקדשים, בארון הברית, אבל התורה לא מציינת את 

אשר  עניין מיקומו של הספר אלא דווקא את זה שהוא הספר
  'לפני הכהנים הלוים'! מה העניין?

  ממלכת כהנים

הדבר הזה בא לגלות לנו דבר פלאי. רעי ואהובי, הזכרנו כבר 
שבפרשת ראה מופיעה מצוות השמחה שבע פעמים, אך 

   -פעם לאחר פעם מציינת התורה שם 

ן ֽ ֶמר ְלָך֔ ּפֶ ָ֣ ל ּתֲַֽעֹז֖ב ֶאת ִהׁשּ י ּכָ ִו֑   13.ַאְדָמתֶֽךָ  ָיֶמ֖יָך ַעל ַהּלֵ
מעשר שהאדם מצווה לאכול בירושלים  -כך גם במעשר שני 

  -גם שם כתוב  -בעצמו עם משפחתו, בלי לתת ממנו לכהנים 

ר ִו֥י ֲאׁשֶ א תַַֽעְזֶבּ֑נוּ  ְוַהּלֵ יָך ֹל֣ ָעֶר֖ ׁשְ   14...ּבִ

אפילו לא מדובר פה על הלוי שבבית המקדש אלא זה שנמצא 
  'בשעריך'. הלוי מעפולה, חדרה או באר שבע. 

דווקא כשתבוא לארץ ישראל,  -זו הנקודה של כל הסוגיה 
ותהיה לך ארץ, נחלה וברכה, דווקא שם יש סיכויים שתשכח 
חס וחלילה שהבסיס של הכל הוא הכהן. כשאתה עולה לבית 

של הקודש, בארץ ישראל, בירושלים בלשכת  המשפט העליון
והשופט ונשיא  -הגזית, אתה עולה ראשית כל אל הכהן 

הסנהדרין מקבלים אף הם את כוחם מהמזבח אליו הם 
סמוכים ומהכהן העובד שם. גם המלך שנמצא בעיר דוד 

  מקבל את כוחו וסמכותו מהכהן.

 - זה לא מתאר רק את מעמד שבט לוי אלא שני דברים נוספים
ראשית, הוא מתאר את העם הזה. 'ממלכת כהנים וגוי קדוש'. 
העם הזה הוא עם שהכח שלו להתקיים כממלכה נובע מתוך 
ההבנה שהוא ממלכה של כהנים, ושהמושג הזה של כהנים 

  איננו רק שבט מיוחד אלא נמצא בכל אחד ואחד מהם.

  להתבטל אל הכהן

הונה, כמה נפלאים דברי הרמב"ם אחרי הלכות מתנות הכ
   - בסוף הלכות היובל שבסוף ספר זרעים 

ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו 
לשרתו ולהורות דרכיו  ה'מפני שהובדל לעבוד את 
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  שיחה לפר' שופטים, תשע"ח, לעיל. -'מקדש מלך עיר מלוכה'  12
 שם, י"ב, י"ט. 13
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יורו משפטיך 'הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים שנאמר 
  15 '...ליעקב ותורתך לישראל

בדרך כלל כאשר אנו מזכירים כהנים אנחנו ישר מדמיינים את 
זהו החלק השני של  -עבודת המקדש, את הקטורת והקרבנות 

   -הפסוק 

ָך  ַאּפֶ֔ ֤ימּו ְקטֹוָר֙ה ּבְ ָרֵא֑ל ָיׂשִ ב ְותֹוָרְתָך֖ ְלִיׂשְ יָך֙ ְלַיֲעֹק֔ ֶט֙ ּפָ יֹו֤רּו ִמׁשְ
ל יל ַעֽ ךָ  ְוָכִל֖ ֶחֽ   16.ִמְזּבְ

'משפטיך ליעקב  -כי גם החלק הראשון  אך לא תמיד זוכרים
גם הוא שייך ללווים... בוודאי שיש שופטים  -ותורתך לישראל' 

גם משבטים אחרים, אבל כדי שהכח השיפוטי לא יהפוך את 
השופט שלנו לאשירה הוא מותנה בהתבטלות שלו 'אל הכהן 

  .אשר יהיה בימים ההם'

  כל אחד יכול להיות כהן

  -דברים מכוונים גם לכל אדם ואדם ואז מוסיף הרמב"ם כי ה

ולא שבט לוי בלבד אלא כל איש ואיש מכל באי העולם 
 ה'אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדעו להבדל לעמוד לפני 

והלך ישר כמו שעשהו  ה'לשרתו ולעובדו לדעה את 
האלהים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר 

 ה'בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קדש קדשים ויהיה 
חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים ויזכה לו בעה"ז 
דבר המספיק לו כמו שזכה לכהנים ללוים הרי דוד ע"ה 

  17'.מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי 'ה'אומר 
מלך הגדול של דוד, הוא זה שמהווה את מקור מודל ה

ההשראה לרעיון שקובע הרמב"ם שהמלך יכול להיות כהן 
גדול בעצמו, קודש קדשים, והוא הופך את ה' לנחלתו. המלך 

 -מי יותר מאשר דוד המלך  -שאחראי על המלחמות והנחלות 
  הופך להיות המודל למי שאומר 'ה' מנת חלקי וכוסי...'

'משפט הכהנים' הוא הציר המרכזי של כל  - הוא אשר אמרנו
אל תעזוב את הלוי  -הפרשיות הללו. וכאשר תבואו אל הארץ 

  ואשר בתוכך. אשר בקרבך,

  

   

                                                           
 רמב"ם, הלכות מלכים ויובל, פ' י"ג, הל' י"ב. 15
 דברים ל"ג, י'. 16
  רמב"ם, שם הל' י"ג. 17
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לסעודת מלווה מלכה - תמים תהיה עם ה' אלקיך
  תפקיד ניחומים

על תפקידי השופטים, השוטרים,  אחרי שהתורה סיפרה לנו
המלך והכהנים, ולפני שהיא תתאר לנו את דמות הנביא 
(בקריאת 'חמישי'), היא עוצרת ומתארת לנו תפקיד נוסף, 

   -שעל פניו נראה כמעין 'תפקיד ניחומים' 

ם ה֥  ה ִע֖ ים ּתְִֽהֶי֔ ִמ֣ יךָ  'ּתָ   18.ֱאֹלֶהֽ
חרי האיש התמים. מה זה תמים? מה פירוש המילה? רש"י, א

ת שמסביר בהרחבה מה צריך לעשות כדי להתרחק מהקוסמּו
   -ת וכיו"ב, באופן הבא והידעונּו

ולא תחקור אחר , התהלך עמו בתמימות ותצפה לו
  ...העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות

   -מוסיף עוד מספר מילים ואומר 

  19.מו ולחלקותהיה עִ  ואז... 
הללו? מה היה חסר בחלק  מדוע הוא נזק למילים הנוספות

הראשון של הפירוש שהוא נזקק לארבע המילים האחרונות? 
  מה בכלל הכוונה להיות 'עמו ולחלקו'?

  להשלים ציוד
כמדומני שרש"י רוצה ללמד אותנו שיעור בעברית פשוטה. 

   -המילה 'תמים' בתרגומה היא 

ֵהי ִלים ּתְ   20...ׁשְ

ם' שהינו כבש כלומר תמים הוא שלם, כמו 'כבש בן שנה תמי 
שלם, ללא מום. אין הכוונה לנאיביות אלא תם, שלם. אך 
רש"י, במקום המילה שלם, משתמש במילים 'עמו ולחלקו'. 

  יש פה מעין כתב חידה שצריך להבינו. 

המילה 'שלם' בעברית מייצגת שלמות אבל גם השלמה. 
כשצריך 'להשלים ציוד', או להשלים עם תכונה מסוימת שאין 

  ש.ל.מ. זה גם חיסרון שאני משלים עמו. לי, כלומר

השורש ש.ל.ם. מייצג את זה שאתה עם ה' אלקיך. אך איך 
 אפשר להיות יחד עם הקב"ה? זה לכאורה בלתי אפשרי! אלא
שהכוונה היא שאתה הופך להיות 'חלק אלוק ממעל' ואז 

  אתה 'עמו ולחלקו'.

  

  

  

  

  מו ולחלקועִ 
א איננו שלם או התמים הוא זה שיודע היטב שהוא חסר, הו

מושלם. התמים איננו זה שיש לו פחות שכל מהחכם, אולי 

                                                           
 דברים י"ח, י"ג. 18
  רש"י שם. 19
 תרגום אונקלוס שם. 20

הוא יודע שהוא איננו יודע  -דווקא יש לו יותר שכל כי מציאותי 
ולעולם הוא לא ידע בשלמות. התמים, ולא החכם, הוא זה 
שיפנה אל הנביא שיתואר בפסוקים הבאים של הפרשה 

או  -יודע הכל מעצמו  וישאל אותו ויוועץ בו, כי החכם הרי כבר
  שלפחות כך הוא חושב... 

יום יבוא, אומרת התורה, ולעם  -ועכשיו המשפט הקשה הבא 
ישראל לא יהיה מלך. אכן, זה המצב כבר כמעט אלפיים שנה. 
מהרה ניגאל ונזכה למלך המשיח, אבל בינתיים אין לנו מלך 
ולא סנהדרין ולא כהנים ומתנות כהונה ואין זביחה, ומי 

רוד באמת, מי שיצלח באמת וימשיך בכל סיטואציה שלא שיש
יהיו התמימים, אלו שעובדים את ה' בתמימות. כי  -תהיה 

התמים הוא 'עמו ולחלקו'. מותר לשאול את הנביא גם 
באורים ותומים מה יהיה, זה בסדר, אבל אסור לבוא אל 
הקוסם והמכשף ולומר לו 'אני חייב לדעת מה יהיה'. מותר 

די לעבוד את ה' טוב יותר. מותר וצריך לשאוף. כ -לשאול 
אך כל כך עקום הוא לתפוס  -חייבים ללמוד ולשאול ולהבין 

שהתמים איננו חכם. הרי אמרנו בהתחלה כי כבש תמים הוא 
זה שאין לו מום, ובעל מום איננו קרב על המזבח ואף כהן 

 -שיש לו חיסרון באבר מסוים פסול מלעבוד במקדש, נכון? 
ן שחסר לו שכל, אולי האיבר המרכזי והחשוב ביותר, אז כה

  איננו בעל מום? בוודאי שהוא בעל מום!

  בחלקיותינו! –שלמותינו 
תמים הוא זה שיודע לבטל לא רק את האצבע ואת הרגל שלו 
אלא אף את שכלו שיש לו אל הקב"ה כי הוא יודע ששלמותו 

  היא בחלקיותו!

ולעולם הוא ישאר רק הוא יודע שהוא 'חלקו', שהוא חלק 
אבל זה חלק מהאין  -חלק, וכל ידיעה שלו היא חלקית בלבד 

  סוף ב"ה, וכשאתה חלק מהאינסוף אתה שלם!

  עמו ולחלקו.

אך כששום דבר לא עובד,  -שופטים ושוטרים, כהנים, מלך 
תבחן את תמימותך  -כשכל זה חסר והכל סביב חושך וחורבן 

וזה לעולם לא  -ו ותדע שתמיד אתה חלק ותמיד אתה עמ
  יתבטל. 

  'התם ומיתמם עם תמימים', 'תומך תמימים הושיעה נא'. 
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שיחת בונוס -  בלי הפרדת רשויות
 -במרכזה של קריאת 'חמישי', עומדת השאלה הגדולה הבאה 

  מה הקשר?. נסביר;

  פרשה אחת, שני חלקים
פרשת שופטים נחלקת לשני חלקים. חלקה הראשון, 
המסתיים באמצע קריאת 'חמישי', עוסק בשופטים, 

כלומר בראשי העם, בראשי מדינת  -בשוטרים, במלך, ובנביא 
היהודים האידיאלית שלשכת הגזית במרכזה. ועכשיו, 
בתחילת החלק השני של הפרשה, בפרקים י"ט, כ' וחלק 

ל ערי מקלט, על גבולות הארץ, מכ"א, עוברת התורה לדבר ע
על חקירת עדים וקבלתם, לאחר מכן, בפרק כ' מדברת התורה 

על היראים לצאת אליה, על עיר  -על היציאה למלחמה 
שצרים עליה, ובסוף מגיעים אף לפרשת 'עגלה ערופה', ועל 

'טשולנט' אחד גדול, כגיבוב -פניו כל הנושאים הללו נראים כ
קשר. אמנם בהעמקה בקשר שבין של נושאים שאין ביניהם 

  הנושאים הללו נגלה דבר מופלא.

 ממנוופתח מדהים להבנה פה רבי עובדיה ספורנו פותח לנו 
  נמשיך ונעלה לקומות נוספות. אך  נתחיל

השופטים,  -החלק השני של הפרשה עוסק במצוות שהם 
צריכים לעסוק גם יחד. כל תוכנה של  - המלך והכהנים

הרשויות שלמדנו עליה בשיעורי הפרשה הוא שחלוקת 
ה האידיאלית לא החלוקחלוקה אנושית, גויית, היא  -אזרחות 

  שבה הכל הוא לפני ה';

-כשמגיעים ללשכת הגזית מוצאים גם את הכהנים ,שם
  - 21הלווים וגם את השופטים

ט... ֽ ּפָ ׁשְ ַב֥ר ַהּמִ ידּו ְלָך֔ ֵא֖ת ּדְ ֣   22.ְוִהּגִ

  -פרו המיוחד שם נמצא את המלך יושב, וכותב את ס

ה ַהזֹּא֙ת ַעל ֶאת ה ַהּתֹוָר֤ ֵנ֨ ם ִמׁשְ ֽ ְלִוּיִ ים ַהֽ ֲהִנ֥ י ַהּכֹֽ ְפֵנ֖ ֶפר ִמּלִ   23.ֵס֔

  איחוד רשויות
וכעת אנו מגיעים לקבוצת המצוות שמתארת איך לא ניתן 

מצוות הבדלת  -בכל הרשויות הללו גם יחד. זה פלא פלאות 
הסנהדרין, ערי המקלט היא הראשונה שמתארת כאן התורה. 

הם שצריכים להבדיל את ערי המקלט, אך הרוצח בשגגה 
עד מות הכהן הגדול דווקא. החיבור הזה  - עתיד לשבת שם 

  שבין הסנהדרין לכהן מיצר את הפרשה הזו של עיר המקלט.

  -לאחר מכן עוברת התורה לדבר על גבולות הארץ 

                                                           
 'משפט הכהנים' לעיל.-עיר מלוכה', ו עי' בשיחות קודמות 'משפט מלך 21
 דברים י"ז, ט'. 22
 שם י"ח. 23

ְב֖לּו רִֽ  ֽ ֥ר ּגָ ֲעָך֔ ֲאׁשֶ ֣בּול ֵרֽ י֙ג ּגְ א ַתּסִ ֣ר ֹל֤ ְתָך֙ ֲאׁשֶ ֲחָלֽ ַנֽ ים ּבְ אׁשִֹנ֑
֙ר ה֣  ֶרץ ֲאׁשֶ ָא֕ ל ּבָ ְנַח֔ ּתָֽהּ  'ּתִ יָך ֹנתֵ֥ן ְלָך֖ ְלִרׁשְ   24.ֱאֹלֶה֔

כבר דיברנו על גבולות הארץ בסוף במדבר, אך הפסוק הזה 
מחדש שאין אלו גבולות אלסטיים או כאלו שניתן להזיז אותם 

בולות הארץ ג  -בפרוצדורה מוניציפלית כזו או אחרת. 'תיזהר 
והתוספת על הערים נעשית על ידי הסנהדרין אך הן הוגדרו 
כבר על ידי הקב"ה, בגורל נגזרה החלוקה שלהם ומה שפועל 

יחד עם השופטים  -כאן הוא הכהן עם האורים והתומים 
כאמור. לא רק בבית המקדש יש לכהנים תפקיד בהקרבת 
הקרבנות אלא גם בגבולות הארץ. ושלא תחשבו שאחרי 
שנכנסתן לארץ והתיישבתם בה אז הגבולות שייכים למועצה 

  ממש לא. הכהנים והשופטים יחד. -המקומית או האיזורית 

  'בקרב אלהים ישפוט'
   -ואז מגיעים לחקירת העדים וקבלתם 

י ֽ ה ָי֥קּום ֵעד ּכִ ֹו ָסָרֽ ֲע֥נֹות ּב֖ ִא֑יׁש ַלֽ ֵני. ָחָמ֖ס ּבְ ְמ֧דּו ׁשְ  ְוָעֽ
ר ֛ים ֲאׁשֶ ֲאָנׁשִ י ה֑ לָ  ָהֽ יב ִלְפֵנ֣ ים  'ֶה֥ם ָהִר֖ ְפִט֔ ֹ֣ ֲהִני֙ם ְוַהׁשּ י ַהּכֹֽ ִלְפֵנ֤

ם ִמ֥ים ָהֵהֽ ּיָ ְה֖יּו ּבַ ֽ ֥ר יִ   25.ֲאׁשֶ

   -ומסביר שם רש"י 

בקרב 'יהיה דומה להם כאלו עומדין לפני המקום, שנאמר 
  .)תהלים פב, א(' אלהים ישפוט

   -עכשיו מגיעים למצוות המוטלות על המלכים  נמשיך הלאה.

י ֽ ה ַעל ּכִ ְלָחָמ֜ א ַלּמִ ךָ  ֵתֵצ֨ ְיֶב֗   26...ֹאֽ

יציאה למלחמת הרשות, אבל מי עומדים ואומרים לעם צריך 
   -להתחזק במלחמה? 

ְלָחָמ֖ה ַעל... ֹום ַלּמִ ם ְקֵרִב֥ים ַהּי֛ ל ַאּתֶ֨ ָרֵא֔ ע ִיׂשְ ַמ֣ ְיֵביֶכ֑ם ַאל ׁשְ  ֹאֽ
ם ַאל ְך ְלַבְבֶכ֗ ל ֵיַר֣ ֛זּו וְ  ּתִֽיְר֧אּו ְוַאֽ ְחּפְ ם ַאלּתַ ֵניֶהֽ י . ּתַַֽעְר֖צּו ִמּפְ ּכִ֚

ם ִעם ם ָלֶכ֛ ֵח֥ ֶכ֑ם ְלִהּלָ ְך ִעּמָ ֹהֵל֖ ם ַהֽ ֵהיֶכ֔ ה ֱאֹלֽ ְיֵביֶכ֖ם  ְיֹהָו֣ ֹאֽ
ם ֥יַעֽ ֶאְתֶכֽ   27.ְלהֹוׁשִ

  - הרי זה הכהן משוח המלחמה! ומי אומר לעם 

י ב ְלֵבי֑תֹו  ִמֽ ְך ְוָיׁשֹ֣ ב ֵיֵל֖ ָב֔ ְך ַהּלֵ ֵר֙א ְוַר֣ יׁש ַהּיָ ס ֶאתָהִא֤ ֛ א ִיּמַ  ְוֹל֥
ְלָבֽבוֹ  יו ּכִ  28.ְלַב֥ב ֶאָח֖

של המלך,  -הרי אלו הם השוטרים. זוהי מלחמה משותפת 
  של הכהן ואף של השוטרים!

  

                                                           
 שם י"ט, י"ד. 24
 י"ז.-שם ט"ז 25
 שם כ', א'. 26
  ד'.-שם ג' 27
 שם ח'. 28
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  תפילה מאחדת ומכפרת
פרשת עגלה ערופה. נמצא חלל  -והנה אנו מגיעים אל השיא 

   -באדמה 

הוּ  ֽ ע ִמ֥י ִהּכָ א נֹוַד֖ ה ֹל֥ ֶד֑ ָ ׂשּ ל ּבַ   29.ֹנֵפ֖

לא. בואו נראה את  -יוצא לבדוק? זקני העיר הקרובה?  אז מי
  -הפסוקים 

יךָ  ְפֶט֑ יָך ְוׁשֹֽ ְצ֥אּו ְזֵקֶנ֖ ֽ   30...ְויָ

   -ומבאר שם רש"י 

 ןסנהדרי אלו .)סנהדרין יד ,סוטה מד:( מיוחדים שבזקניך
  .גדולה

   -ויחד איתם 

ר ה ַח֞ ם ּבָ י ָב֗ ֣ י ֵלִו֒י ּכִ ֵנ֣ ֲהִנ֘ים ּבְ ּו ַהּכֹֽ ׁש֣ ְ֣ר֔תֹו  'ְוִנּגְ יָך֙ ְלׁשָ ֱאֹלֶה֨
֣ם ה֑  ׁשֵ ְך ּבְ ל ְוַעל 'ּוְלָבֵר֖ ה ּכָ ֖ ְהיֶ ֽ יֶה֥ם יִ יב ְוָכל ּפִ ַגע ִר֥   31.ָנֽ

'יחד' -זקנים, שופטים וכהנים, ומכח ה -הם עומדים שם יחד 
   -הזה הם מתפללים 

ר ל ֲאׁשֶ ָרֵא֤ ָך֙ ִיׂשְ ֩ר ְלַעּמְ ּפֵ יָת֙ ה֔  ּכַ ִד֨   32...'ּפָ
   -ורוח הקודש עונה להם ואומרת 

ם... ֽ ר ָלֶה֖ם ַהּדָ ֥ ּפֵ   33.ְוִנּכַ

                                                           
 שם כ"א, א'. 29
 שם ב'. 30
 שם ה'. 31
 שם ח'. 32
  שם. 33

  : השבתאת יצ יזמני כניסת ו
   19:58|  18:46 -ירושלים 
   19:59|  19:00 -תל אביב 

 20:01|  18:53 -חיפה 
  19:58|  18:58  -טבריה ומגדל 

 19:59|  19:02 -באר שבע 
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