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ְרֻדֹף                ֶצֶדק ֶצֶדק ֻתִּ
ר  }יח{ ֶ ָעֶריָך ֲאש  ְ ָכל ש  ן ְלָך ֻבְ ֻתֶ ים ֻתִּ ְֹטרִּ ים ְוש  ְֹפטִּ ְפטוֻ ֶאת  ה'ש  ָ ָבֶטיָך ְוש  ְ ש  ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך לִּ

ט ֶצֶדק:  ֻפַ ְ ש  ַֹחד ֻכִּ  }יט{ָהָעם מִּ ח ש  ֻקַ ים ְולֹא תִּ נִּ יר ֻפָ ט לֹא ַתֻכִּ ֻפָ ְ ש  ה מִּ ר לֹא ַתֻטֶ ַֹחד ְיַעוֵֻ י ַהש ֻ

ם:  יקִּ ְבֵרי ַצֻדִּ ף ֻדִּ יַסֻלֵ ים וִּ ֻתָ ֶאת ָהָאֶרץ  }כ{ֵעיֵני ֲחָכמִּ ְ ְחֶיה ְוָיַרש  ְרֻדֹף ְלַמַען ֻתִּ ֶצֶדק ֶצֶדק ֻתִּ

ר ֶ  ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך: ה' ֲאש 
 

 .של שלטוןו התורה מצווה אותנו לבנות מערכת של משפט וצדק שהרי זה בסיס לקיומ
רבי חנינא סגן  שנינו( / )וזה שלמדנווהיינו דתנן אומרת,  )מסכת עבודה זרה ד/א(הגמרא 

איש את  -שאלמלא מוראה של מלכות  ,הוי מתפלל בשלומה של מלכות ,הכהנים אומר
הצדק באמת קובעים אנשים, ומהו שלה בכל מדינה את מערכת החוקים  .חיים בלעו רעהו

 האמיתי ? הלא יש הבדלים בין הנורמות והצדק של שלטונות חוק כאלו ואחרים.
 

עד אפס מקום, ואתה אומר לעצמך  בתי הכנסת מלאים האווירה מורגשת, בימים נוראים
אהלן  מה יום מיומיים ? אתמול הקב"ה לא היה והיום כן שבאתם לבקר ? בא לך לומר

 חבר'ה איפה הייתם ? צריך לשאול אותם. מה הביאך הלום ? והתשובה תהיה, מה קרה לך 
 , אנחנו בבית מסורתיים,ראה אותי ככה... אני.. סבא שלי היה רבאל ת                              
 תראה זה טוב, עדיף  מר לואכמובן נו  ...מקדשים ,מדליקים נרות שבת                              
 כשאתה נוהג בכביש אתה  יה אמיתיים !!!הא נבואחי אבל מכלום,                               
 לך התוצאה, גם אם אולי החוק  הלחוקי התנועה כי אחרת ברור מציית                              

 ...ניךיהמסויים לא בדיוק מוצא חן בע                              
 אתה עושה מה שבא לך.  ז למה ? תסביר לי למה ? בחוקי התורהא                              

 משוטר  ,לא ברור ליוהולך לים... מקדש ...ק נרות ומדליק טלויזיהמדלי                              
  לא ?!אתה מפחד ומהקב"ה  -שהיום פה ומחר איננו תנועה                               

                                                                                                !!! לך "שוטר" בפינהמחכה  – תורהמסלול הרק תזכור, אחי, גם כאן ב                              
                
               

 
 

 ר' סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל         נא לשמור על קדושת הגיליון                  7:56        6:56                     
                      

 ר' יחיא בן סעיד ודעי הלוי ז"ל                   הוא חייב בגניזה                          7:54         6:41                     
 

  יחיאל בן סעדיה גהלי ז"ל                   )למי שמדפיס אותו(                       7:57         6:48                     
                נעמה בת סאלם זנדני ז"ל                                                                                                                       

 ת.נ.צ.ב.ה                                                                                                                                   
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 מנביא עדיף חכם
 

 בהמשך. מגוריהם עיר נמירוב-ב המדרש בית ספסל את חבשו שניהם, היו טובים ידידים
 לגור ועבר הגדול צבי דוד רבי של לחתנו היה, מברסלב נתן רבי הוא האחד. דרכם נפרדה

  לגור ועבר מוהליב מהעיר אשה נשא( תייאמ לאדם שאול שם) משה' ר חברו ואילו ,בברסלב
 אותם השקיע, גדולים כסף סכומי לווה הוא, במסחר ידו לשלוח החליט משה' רשם. 

. גדול חוב לבעל באחת הפך, לדלותו בנוסף. כספו את והפסיד כישלונות נחל אך, במסחרו
 את ליטול אלא לי אין? הרבים לנושים חובתי את אשיב מניין: 'העגום במצבו משה' ר הרהר

 להשיב אצליח אולי – פרנסה מקור אחפש שם, מרוחקת עיר אל לי אברח, הנדודים מקל
 כנפיים השמועה לה עשתה בהיר בבוקר. ועשה אמר", העצומים חובותיי את קמעה עהקממ
 .נושיו מאימת שיניו בעור ונמלט להרג את פשט הצעיר הסוחר כי

 

 לפתע'. ברסלב' לעיר נקלע. הקבצנים כאחד בדרכים רגליו מכתת משה' ר היה שעה באותה
 עבורו היוותה זו ידיעה. שטרנהרץ נתן רבי הקדוש הצדיק: בעיר לו יש נפש-ידיד כי נזכר
 בלב תקווה של כאי כמוהו, כשלו מביש במצב, שכזה נאמן נעורים חבר; באפילה אור-קרן

 .גועש אוקיינוס
 

 פניו את קיבל!" מנוער ידידי, הבא ברוך. "ופותח ניגש נתן ורבי, הדלת על נוקש משה' ר
 הזמינו חכמה ראשית. אורחו פני על מרחפת עצב עננת כי הבחין עינו בטביעת. בלבביות

 וברתהש אנחה נאנח משה' ר. לשלומו שאלו לאכול וכשכילה, משביעה ארוחה בביתו לסעוד
 על שהשתרגו החובות בעקבות נקלע שאליו הסתום המבוי על לו וסיפר, אדם של גופו חצי

 לברוח הוא, עכשיו עבורי ביותר הנכון הדבר כי, "משה' ר סיים", למסקנה הגעתי. "צווארו
 לעבודה לי וידאג לעזרתי יעמוד בוודאי הוא, העשיר קרובי רג פלונית בעיר. מגוריי ממקום

 ."מסודרת
 

 להיות החלטתך אך, אתה גדולה בצרה אכן, היקר חברי: "ת"מוהרנ השיבו, דבריו שכילהכ
, קרובך בית אל כשתבוא: "הסביר, בתמיהה בו מביט ידידו כי כשראה". טובה אינה' בורח'

 את גם. מבואך רצון שביעות אי אותות לך יראה במקום ובו, מצבך שפל על תעיד פניך הכרת
 הושטת כדי תוך, רפה בשפה' עליכם שלום'ב אותך יברך הוא. לך טמלהושי יקמץ הריקה ידו

 אם מסופקני לילה לינת אך, שתיים או סעודה אצלו לסעוד לך יתןי אולי. אצבעותיו ראשי
 עלולים, אותך מכירים שאין במקום שכן, ללון תוכל לא המדרש בבית שגם יתכן. לך יציע

 לא אולם, לעירך שוב" .נחרץ בקול נתן רבי םסיי'!" ה אל לברוח לך עצתי. "כגנב בך לחשוד
 אותך מכירים הכל שם. ותפילה תורה יהיה שלך המנוס בית; המדרש-לבית אלא – לביתך
 פנים בסבר יקבלך המדרש בית שמש. בעסקיו שכשל נכבד סוחר אלא, חלילה גנב שאינך

 .מראשותיך תחת לשים כר לך תןיי ואף, לארוחות לך וידאג יפות
 

 בצעקות ויפתחו לשם יבואו – ד"בביהמ אתה יושב וכי לעיר חזרת כי קרוביך כשישמעו"
 ."תבוא ישועתך' ה ובעזרת, השתיקה בפלך אחוז, דבר תענה אל אתה אך, נגדך והאשמות

  חזר. כעצתו לעשות החליט והוא, הידיד של ללבו נכנסו, הלב מן היוצאים נתן רבי דברי
 '.ה ובעבודת בתורה עצמו והשקיע ד"ביהמל פעמיו שם, למוהליב מברסלב משה' ר

. צרכיו לכל לו ודאג עליו חמל הַשמש; ארצה נפל לא נתן רבי מדבר דבר; ופלא הפלא, והנה
 ידידו כעצת, משה' ר'. ויצעקו'ב ופתחו ד"לביהמ וקרוביה אשתו הגיעו ספורים ימים כעבור
' יורד'ה משה' ר: רקחהכמ העיר יתהיה קצר זמן בתוך. דבר וחצי דבר משיב אינו, הדגול

 חלץילה החליטו והם, מידידיו כמה לאוזני הגיעה השמועה! ד"בביהמ ספון הוא והרי, חזר
 בה לסחור תוכל משה' ר של שזוגתו כדי, סחורה עם דוכן ורכשו כסף סכום אספו; לעזרתו

 לפעם מפעם מגיע המתמיד כשבעלה, במסחרה הצליחה והיא, עמה היתה' ה ברכת .בשוק
 באוהלה לישב המשיך משה' ר .חובותיהם כל את להשיב שהצליחו עד, עזרתו את טומושי

 אותי הצילה הטובה עצתך! נעוריי ידיד: "נתן לרבי נרגש מכתב כתב זמן כעבור. תורה של
 זכות התגלגלה ידך שעל אשריך. בתורה והוגה ד"ביהמ כותלי בין אני יושב, משמע תרתי
  2                                                                                                                          !!! כזו גדולה



 
 

 
 
 
 
 

 אישית נגיעה
 

ר ֵעיֵני  יט{}בפרשתנו נאמר  ַֹחד ְיַעוֵֻ י ַהש ֻ ַֹחד ֻכִּ ח ש  ֻקַ ים ְולֹא תִּ נִּ יר ֻפָ ט לֹא ַתֻכִּ ֻפָ ְ ש  ה מִּ לֹא ַתֻטֶ

ם: יקִּ ְבֵרי ַצֻדִּ ף ֻדִּ יַסֻלֵ ים וִּ ר צֶ  }כ{  ֲחָכמִּ ֶ ֻתָ ֶאת ָהָאֶרץ ֲאש  ְ ְחֶיה ְוָיַרש  ְרֻדֹף ְלַמַען ֻתִּ  ה'ֶדק ֶצֶדק ֻתִּ

 ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך:
 

למה התורה מייחסת את עיוורון השוחד וסילוף הדברים דווקא  ,יש לתמוהלכאורה ו
פשוטה, כן !!!  גם החכמים והצדיקים הגדולים ביותר  והתשובה לחכמים ולצדיקים ?  

בדבר זה, וקל וחומר העם הפשוט.  ואולי הדגישה התורה חכמים וצדיקים כי יכולים ליפול 
 דווקא הם יכולים ליפול בכך ?!  כי אותם יש על מה לשחד ?! 

 

ונוסיף ונשאל, ומה יעשה יהודי פשוט כאשר נודע לו על מקרה שכזה ? האם בכלל מותר 
 לדבר על גדולי ישראל ? אולי לא הבנתי את הדברים לאשורם ? 

 

ע לֹא {כא}התורה מצווה מיד אחרי  ֻטַ ָרה ְלךָ  תִּ ֵ ל ֲאש  ח ֵאֶצל ֵעץ ֻכָ ְזֻבַ ר ֱאלֶֹהיךָ ה'  מִּ ֶ  ֲאש 

ה ֲעש ֶ ךְ  ֻתַ   :ֻלָ
 

 נוטע כאילו ,הגון שאינו דיין המעמיד כל ,לקיש ריש אמר)סנהדרין ז/ב( אומרת הגמרא 
ן {יח-טז דברים} שנאמר ,בישראל אשירה ֻתֶ ים ֻתִּ ְֹטרִּ ים ְוש  ְֹפטִּ  )ומיד אחריו ליה וסמיךְלָך  ש 

ע לֹא {כא-טז דברים}( נאמר ֻטַ ָרה ְלךָ  תִּ ֵ ל ֲאש   תלמידי שיש ובמקום - אשי רב אמר .ֵעץ ֻכָ
 שנאמר )במקום הקדושה( מזבח אצל )את האשרה = עבודה זרה( נטעו כאילו ,חכמים

ח ֵאֶצל {כא-טז דברים} ְזֻבַ  .ֱאלֶֹהיךָ ה'  מִּ
 

 מה הדמיון בין האשרה לדיין ? – ומתוק האורפרו בס הרב שמואל לוונשטייןשואל 
אין ספק שאדם הידוע בתור עובד עבודה זרה הרי שהוא  – רבי חיים מבריסקומבאר בשם 

מאוס בעיני הבריות. אבל... עץ הוא עץ. הוא נראה רגיל ירוק, גזע, ענפים מלאי עלים ומאין 
 לי לדעת שזה עץ אשרה, עץ של עבודה זרה ? 

 להיות אצל הדיין, הוא נראה הדור, זקן, מגבעת, חליפת 'פראק' איך אומרים..   כך גם יכול 
 ממש מתוקתק, אבל אף אחד לא יודע שהוא אינו הגון...

 

ח לֹא)דברים יז,א( גם בדיני הקרבנות נאמר בפרשתנו  ְזֻבַ ֹור ֱאלֶֹהיךָ  ַלה' תִּ ה ש  ר ָוש ֶ ֶ ְהֶיה ֲאש   יִּ

ָבר ֻכֹל מוֻם בוֹ  י ָרע ֻדָ ונדייק מדברי התורה שנאמר שמה בלשון  :הוֻא ֱאלֶֹהיךָ  ה' ַבתתֹועֲ  ֻכִּ

ר -עתיד  ֶ ְהֶיה ֲאש  , כלומר גם אם בהתחלה הוא היה "כשר למהדרין" ייתכן שהוא מוֻם בוֹ  יִּ
 בהמשך נפסל ונמצא בו מום.  

 

בעניין מסויים אתה לא הבנת את לשון הכתוב  מורי ורבי הרב יוסף שני שליט"אהעיר לי 
ים  )דברים יח,יג(אתה תמים מדי... אבל בתורה נאמר בפרשה,  מִּ ְהֶיה ֻתָ ם ֻתִּ   :ֱאלֶֹהיךָ  ה' עִּ

 מול בני אדם ? לא נאמר...   :ֱאלֶֹהיךָ  ה'כלומר, תמימות = שלמות זה רק מול 
 

דורנו, כמה אנשים שנחשבו חכמים, אוסיף ואומר כמה משקל יש לדברים במיוחד ב
 מסתתרת דמות אחרת לגמרי "העץ"ת החיצונית צדיקים, אתה מגלה שמאחורי המעטפ

 כבדהו וחשדהו.  – וכמה מתחזקים דברי רבותינו"עץ אשרה" 
 

אבל הדברים מפחידים כפל כפליים, וכי מה אתה חושב שאתה מוגן ? שהוא נפל ואתה לא 
 )אבות  ב,ד(יכול ליפול באותו עניין ? שהרי אמר רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא 

 

 ִלְמקֹומֹו ֶשַתִגיעַ  ַעד ֲחֵבָרךְ  ֶאת ָתִדין ְוַאל, מֹוָתךְ  יֹום ַעד ְבַעְצָמךְ  ַתֲאֵמן ְוַאל
3 
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את כובד המשמעות לעניין של נגיעה אישית בדבר מסוים, כפי ששמעתי בנק' זו אבקש לבאר 
 לפרשת השבוע. מורי ורבי הרב יוסף שני שליט"אבשיעורו של 

 

מספרת את המעשה הבא בעניין עצירת והורדת גשמים, מעשה שמתוכו  )תענית כד/ב(הגמרא 
 .  אומרת הגמרא..בר יחזקאל למדים על גודל מעלתו של רב יהודה

 

)שהיו פרוצים  בריפתא פרצי קא דהוו )ראה שני אנשים( תרי בי הנהו חזא ,יהודה רב

 שמע הודה()רב י אמרבמעשיהם עם הלחם, כלומר שהיו זורקים פת זה לזה כמשחקים( 
עד  )יש ריבוי שובע בעולם בעלמא שבעא איכא )מוכח כאן ממעשי אותם האנשים ש...( מינה

 הוה )נתן עיניו באותם האנשים ו.. ( עיניה יהיב (כדי זלזול באוכל, מה עשה רב יהודה ? 
 )שהיה( נחוניא דרב )בנו של( בריה כהנא לרב רבנן ליה אמרו )נהיה רעב בעולם( כפנא

 )שאתה מצוי אצל רב יהודה( קמיה דשכיח )אתה רב כהנא( מר משו של רב יהודה()ש שמעיה
)יצא מפתח הבית שהיה  לשוקא דסמוך בפתחא דליפוק )תגרום לכך שרב יהודה( ניעשייה

 לשוקא ונפק )ואכן עשה כך רב כהנא, ורב יהודה( שייהע בסמוך לשוק כדי שיראה שיש רעב(
 האי מאי )שאל אותם רב יהודה( להו אמר ת אנשים()ראה אסיפ כנופיא חזא )יצא לשוק(

)עומדים למכור  מזדבן דקא קיימי דתמרי אכוספא )ענו לו( ליה אמרו )מה קורה פה ?(

  בעלמא כפנא )מובן מכאן ש..( מינה שמע )רב יהודה( אמר כאן תמרים מכלי אחד בלבד(
 מסאניי לי שלוף  ()אמר רב יהודה לרב כהנא משמשו לשמעיה ליה אמר)יש רעב בעולם( 

 )הוריד לו  מסאנא חד ליה שלף (, רק..)חלוץ את נעליי, כדי שישתתף רב יהודה בצער כולם
 אחרינא למישלף )כאשר בא( מטא כי )וירד גשם( מיטרא ואתא רב כהנא נעל אחת בלבד..(
 אמר ,ליה ואמר)בא אליהו הנביא לרב יהודה(  אליהו אתא )לשלוף את הנעל השניה..(

 מחריבנא ..(הקב"ה)אם תוריד את הנעל השניה, אז  אחרינא שלפת אי ,הוא ברוך הקדוש
 )מחריב את העולם... כי לא רצו משמיים לצער את רב יהודה( לעלמא

 

, שם הגמרא עוסקת בר יחזקאל מובא מעשה עם רב יהודה)קידושין ע/א + ע/ב( בגמרא 
 כל הפוסל, במומו פוסל. –שמואל שאמר במאמר של 

 

 בפומבדיתא מטבחיא לבי דעל (עיר נהרדעא)איש אחד שהיה גר ב דמנהרדעא גברא ההוא
 לי הבוואמר(  שלא בעדינות )פנה לקצבים להו אמר )נכנס לבית מטבחיים בעיר פומבדיתא(

 בר יהודה דרב לשמעיה דשקיל עד )חכה( נטר )ענו לו( ליה אמרו)הביאו לי בשר(  בישרא
 אמר )ואז תקבל( לך וניתיב (יהודה בן יחזקאל לשמשו את החלק של רב)עד שניתן  יחזקאל

  )סילף את שם אביו של רב יהודה  שויסקאל בר יהודה )מי זה.. ( מאן )אותו איש לקצבים(

 ()שאתם מקדימים אותו לפני לי קדיםדמיחזקאל לשויסקאל שזה מלשון התאוותן הרעב..( 
 לרב הלכו וסיפרו את המעשה..() ליה אמרו אזלו)ושהוא יקבל לפני ?!(  קמאי מן דשקל
)וגם אמרו  אמרו )החרים ונידה את אותו האיש( שמתיה )ומה עשה רב יהודה ?( יהודה

 אכריז  )היה רגיל לקרוא לאנשים עבדים( עבדי אינשי דקרי ,רגיללרבי יהודה שאותו האיש( 
 )הוא בעצמו עבד(. הוא דעבדא )הכריז עליו רב יהודה שאותו אדם...( עליה

 

)תבע אותו  לדינא אזמניה רב יהודה ו...( ת)הלך אותו האיש שלא אהב את תגוב ההוא אזל

 אייתי )לפני רב נחמן שהיה הדיין הראשי בנהרדעא( נחמן דרב לקמיה לדין בעירו נהרדעא(
  את ההזמנה לדין לרב יהודה(אותו האיש )והביא  דהזמנא פיתקא

 

 אזל רטים לבית דינו של רב נחמן ולכן()הבין רב יהודה שאותו אדם לא מסר את מלוא הפ
 )רב יהודה לרב הונא( ליה אמר )להתייעץ אתו( הונא דרב )לפני( לקמיה יהודה רב )הלך(
 לך מיבעי לא מיזל (רב הונא )ענה לו ליה אמר )אלך או לא אלך ?( איזיל לא או איזיל
 , ולמה ?(לכאן , מי שרוצה לתבוע אותך שהוא יבואאינך צריך ללכתמעיקר הדין ) למיזל
)שאתה איש חשוב ורבם של אנשי עירנו פומבדיתא, ואם היו בודקים  את רבה דגברא משום

 נשיאה דבי יקרא משום )אבל...( אלאזאת אנשי נהרדעא לא היו שולחים לך הזמנה לדיון( 
הוא אדם מכובד בעירו, ולכן עליך ו חתנו של ראש הגולה רבי נחמן שהיהו של כבודמפני )

 .)קום ולך( זיל קום  די שהאזרחים שם לא יזלזלו ברב נחמן(ללכת כ
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 מעקה דקעביד )מצא את רב נחמן שהוא( אשכחיה )כשהגיע רב יהודה לנהרדעא( תאא
 להא )האם כבודו לא סובר( מר לה סבר לא )רב יהודה לרב נחמן( ליה אמר )בונה מעקה(

 שמואל אמר  שהיה רבו של רב נחמן..( )בשם שמואל, אידי בר הונא רב )למה שאמר( דאמר
)אדם חשוב לא יעשה  שלשה בפני מלאכה בעשיית אסור הצבור על פרנס אדם שנתמנה כיון

 דגונדריתא פורתא  )רב נחמן לרב יהודה(מר ליה א לפני אנשים(ויתבזה עבודות פשוטות 
זו מצוה מן  בניית מעקההרי , שבבניית מעקה )אני רק עושה פעולה קטנה עבידנא דקא הוא

עליך המילה מעקה,  ה)האם שנואמעקה  סניא מי )רב יהודה לרב נחמן(מר ליה א התורה(

)שהרי המילה מעקה  באורייתא דכתיב מילה גבוהה כביכול( –שהשתמשת במילה גונדריתא 

  )שזה לשון חכמים( רבנן דאמור ,מחיצה (מילה)שהיית משתמש ב או מופיעה בפסוק בתורה(
 
)רב מר ליה א (מצע)ישב כבודו על ה  אקרפיטא מר יתיב נחמן לרב יהודה()רב מר ליה א

)שזה לשון  רבנן דאמור , ספסל (..)והאם שנואה עליך המילה סני ומי יהודה לרב נחמן(

 מר ליהא )שאנשים רגילים להשתמש בה( אינשי דאמרי ,איצטבא )במילה( או חכמים(
 ליה אמר ה כבודו לאכול מאכל אתרוג ?()רוצ אתרונגא מר ליכול )רב נחמן לרב יהודה(
 תילתא ,אתרונגא האומר כל )כך אמר שמואל( שמואל אמר הכי )רב יהודה לרב נחמן(

 אתרוג )שיאמר( או )שליש מאישיותו מעורבת ברוח גבוהה וגסה, ולכן..( רוחא ברמות
 ליה אמר )כלשון העם( אינשי דאמרי אתרוגא )שיאמר( או )כלשון חכמים( רבנן כדקריוה

)האם רוצה כבודו לשתות יין שהשרו בו עלי  אנבגא מר לישתי )רב נחמן לרב יהודה(

 איספרגוס (..)והאם שנואה עליך המילה סני מי)רב יהודה לרב נחמן(  ליה אמר אספרגוס ?(
 )ששגורה בפי העם( אינשי דאמרי - אנפק)המילה(  או )שנקראת בשם חכמים( רבנן דקריוה

 
 )ותמזוג לנו( תשקינן ,דונג )תבוא ביתי ששמה היה( תיתי לרב יהודה()רב נחמן  ליה אמר

)אמר  באשה משתמשים אין ,שמואל אמר )הלא כך( הכי )רב יהודה לרב נחמן( ליה אמר

 אמר בפירוש )ענה לו רב יהודה אבל הלא..(. היא קטנה (ועדיין לו רב נחמן אבל זו ביתי
 ליה נשדר )אמר רב נחמן אולי..( .קטנה ןבי גדולה בין כלל באשה משתמשים אין שמואל

)רב יהודה לרב . אמר ליה ילתא שמה(ש) -ל ( )דרישת שלום לאשתי שלמא)ישלח כבודו(  מר

 י''ע אפשר )אמר לו רב נחמן אז..(. ערוה באשה קול ,שמואל אמר )הלא כך( הכי נחמן(
 בשלום שואלין אין, שמואל אמר והלא כך() הכי )רב יהודה לרב נחמן(מר ליה א .שליח
 )הלא כך( הכי )לרב נחמן( ליה אמר )והוסיף רב יהודה ו..(. בעלה ידי על )אפילו לא( אשה
 .כלל אשה בשלום שואלין אין ,שמואל אמר

 

שה חכמה, בתו של ראש הגולה שהוא מזרע דוד יילתא, אשתו של רב נחמן, שהייתה א
ממשיכה  התערבה בשיחה... המלך. ששמעה את כל מהלך הדברים בין בעלה לרב יהודה, 

)טפל בעניין  תגריה ליה שרי )אשתו של רב נחמן( דביתהו )ילתא( ליה שלחה הגמרא.. 

 כשאר )יוציא אותך( נישוויך מרוב השיחות בניכם( ,)שלא בסוף דלא שלשמו בא רב יהודה(
 .)כאדם פשוט ולא חכם( הארץ עם

 

 יהודה.כאן מתחיל הדיון בעניין אותה תביעה שבגללה בא רב 
 

 ליה אמר )מה הביאך הלום ?(?  הכא דמר שיאטיה מאי )רב נחמן לרב יהודה(מר ליה א
)שאתה שלחת  אבתראי מר שדר )טופס ההזמנה לדיון( דהזמנותא טסקא רב יהודה(לו )ענה 

)את השיחה  גמירנא לא דמר שותא )עכשיו(, השתא )רב נחמן לרב יהודה( ליה אמר. אחרי(

 דהזמנותא טסקא לעקל ולהבין שהרי אתה אדם גדול בתורה(אתך עוד לא סיימתי 
 דיסקא אפיק)האם אני אשלח הזמנה לדיון לאדם גדול כמוך בתורה ?!(  ?! למר משדרנא

 )והראה לו( ליה ואחזי )מחיקו( חדיהמבי  )הוציא רב יהודה את שטר ההזמנה( דהזמנותא
)רב נחמן לרב  ליה אמר ה( )הנה האיש והנה ההזמנ דסקא והא גברא הא ,ליה אמר (-)ו

 )תאמר את דבריך בעניין( מיליה לישתעי )ואתה כבר כאן( להכא מר ואתא הואיליהודה( 
)מתחנפים החכמים  אהדדי רבנן מחנפי )שלא יאמרו האנשים( לימרו דלא)כדי(  היכי כי

  האלו זה לזה(
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)החרמת את  ? גברא אלההו מר שמתיה מה הטעם() טעמא מאי )שואל רב נחמן( ליה אמר

)שציער את שליח  דרבנן שליחא ציער)ענה לו רבי יהודה בגלל שהוא..(  האיש ההוא ?( 

)שרב בזמנו היה  מנגיד דרב )מכה אותו( מר ונגדיה )אומר לו רב נחמן אז היית( החכם(

)עונה רב  )שמצער את שליח החכמים( דרבנן שלוחא דמצער מאן על אדם(את המכה 

)מה  טעמא מאי )שואל רב נחמן( )נתתי לו עונש טוב יותר( ליה עבדי מיניה יףדעד   יהודה(

)ענה לו רב  ליה אמר (? )שהכרזת עליו שהוא עבד ? הוא דעבדא עליה מר אכריז הטעם(

  )ולמדנו( ותני )שאותו אדם רגיל לקרוא לאנשים עבדים( עבדי אינשי דקרי דרגיל יהודה(
 )ומקשה רב נחמן על רב יהודה( .לעולם)של הבריאה(  אבשבח מדבר ואינו ,פסול הפוסל כל

)ששמואל התכוון רק  ליה למיחש שמואל דאמר )יש להניח( אימר ,פוסל במומו שמואל ואמר

 ? . אמר מי( ?! )להכריז עליו שהוא עבד עליה לאכרוזי לחשוש על אותו אדם, אבל..(
 

)שתבע את רב  מנהרדעי ()בא אותו האיש דיניה בר ההוא אתא ים(ינתי)ב והכי אדהכי

 ?!  עבדא לי קרית לדידי , יהודה לרב )אמר אותו אדם( דיניה בר ההואמר ליה איהודה( 
 )שאני זרע למלכי בית חשמונאי( מלכא חשמונאי מבית דאתינא )לי אתה קורא עבד ?!(

)כל  קאתינא חשמונאי מדבית דאמר כל ,שמואל אמר )הנה( הכי )אמר רב יהודה( ליה אמר

 )הוא עבד ולא מזרע מלכים(  הוא עבדאשיבוא ויאמר שהוא מבית חשמונאי( מי 

 
)רב נחמן מר ליה א, כאן מופיעה הנק' המרכזית אליה מכוון כל עניין הסיפור הזה שבגמרא

 רב אמר ,אבא מר רבידא )למה( להא )האם לא סובר כבודו( מר לה סבר לא לרב יהודה(
 שומעין - אמרה מעשה קודם אםואמרה,  ובא כההל שמורה למיד חכםת כל .רב אמר הונא

 ? לו שומעין אין - לאו ואם ,לו
 

כלומר, בא רב נחמן ואומר לרב יהודה, תלמיד חכם שאומר הלכה בשם חכם אחר שכבר 
אם אמר את אותה הלכה לפני  אינו בחיים ולכן לא ניתן לאמת שאכן זו הייתה פסיקתו,

 מקבלין ממנו ושומעין לו.  אבל.... –כה שקרה מקרה מסוים שהוא הצטרך לאותה הל
 אין שומעין לו ולמה ? –הלכה אם קרה מקרה מסוים שגרם לך להיזכר באותה 

אתה אינך נאמן לומר כלומר אומר רב נחמן לרב יהודה, כי יש לך נגיעה אישית בדבר !!!   
ת כי אתה מעיד זא את דברי שמואל "כל האומר שהוא מבית חשמונאי הרי שהוא עבד"

לאחר שכבר חרצת את דינו של אותו אדם וקראת לו עבד עוד לפני שהוא אמר את מה 
 לך יש נגיעה אישית בדבר !!! –שאמר 

 

)שסובר כמותי  כוותי דקאי מתנה רב )ישנו( איכא הא )משיב רב יהודה לרב נחמן( ליה מרא

 שני תליסר לנהרדעא )לא היה בעיר( חזייה לא ,מתנה רב שגם הוא שמע את דברי שמואל(
 ליה אמר )הגיע לנהרדעא( אתא )באותו היום( יומא ההוא שנים, "ובמקרה" בדיוק.( 31)

 )האם זוכר כבודו( מר דכיר )ניגש אליו רב יהודה ובזהירות שואל אותו מבלי לרמוז לו...(
 )רגל אחת על שפת הנהר( אגודא כרעא חדא )כשהוא עמד( קאי כי ,שמואל אמר )מה( מאי

)כך(  הכי )ענה לו כן, אני זוכר(מר ליה א )ורגל אחת עדיין בסירה?(? מבראב כרעא וחדא

)כל מי שיאמר שהוא מבית מלכות  קאתינא מלכא חשמונאי מדבית דאמר כל ,שמואל אמר

)לא נשאר מכל  מינייהו אישתיור דלא  )הרי שהוא עבד, ולמה ? כי..( הוא עבדא חשמונאי(

 קלא ורמיא )שעלתה לגג( לאיגרא דסלקא אחת( )נערה רביתא ההיא אלאבית חשמונאי( 
)כל מי שיבוא ויאמר שהןא מבית  אנא חשמונאי מבית דאמר כל - ואמרה )וצעקה בקול(

)וקפצה אותה נערה מהגג  ומיתה מאיגרא נפלה עבד הוא(דעו כי ) הוא עבדא חשמונאי(

אותו אדם  )הכריז עלאכרוז עליה  (כאשר שמע רב נחמן את עדותו של רב מתנה) ומתה(

 עבדא הוא !!!  שתבע את רב יהודה שאכן..(
 

למסקנה, אם רב יהודה בר יחזקאל שהיה חכם וצדיק כל כך גדול, לא יכול היה לפסוק 
ורק רב מתנה שלא היה צד בעניין יכל לומר את  כי יש לו עניין בדבר...הלכה מול אותו עבד 

 אותם הדברים...
 

ם רב כזה או אחר בדורנו לפסוק הלכה ולפסול דבר אז על אחת כמה וכמה, איך יכול לקו
 ודי לחכימא ברמיזא !!!   –אחר כאשר יש לו נגיעה אישית... הן כלכלית, הן משפחתית 

 
 

6 



 
 
 

 מלכות בישראל
 

מצוות לא תעשה. אחת המצוות בפרשה היא מינוי מלך  72-מצוות עשה, ו 41 נןיש בפרשתנו
ר  }יד{בישראל שנאמר  ֶ י ָתבֹא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאש  ֻה  ה'ֻכִּ ה ֻבָ ְבֻתָ ַ ֻה ְוָיש  ֻתָ ְ ש  ירִּ ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך וִּ

ר סְ  ֶ ם ֲאש  ָכל ַהֻגֹויִּ יָמה ָעַלי ֶמֶלְך ֻכְ יבָֹתי: ְוָאַמְרֻתָ ָאש ִּ ר  }טו{בִּ ֶ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאש  ש ִּ ֹום ֻתָ ש 

ְבַחר ים ָעֶליָך ֶמֶלְך לֹא תוַֻכל ָלתֵ  ה' יִּ ש ִּ ֶרב ַאֶחיָך ֻתָ ֻקֶ ר ֱאלֶֹהיָך ֻבֹו מִּ ֶ י ֲאש  יש  ָנְכרִּ ת ָעֶליָך אִּ

יָך הוֻא:   לֹא ָאחִּ
 

שלש מצות  ספר שופטים, הלכות מלכים, פרק א, הלכה א: (משה בן מיימון)רבי הרמב"ם 
"שום תשים למנות להם מלך שנאמר )דברים יז,טו( [ 1]נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. 

  "תמחה את זכר עמלק"יט( ולהכרית זרעו של עמלק שנאמר )דברים כה,[ 2] עליך מלך"
 "לשכנו תדרשו ובאת שמה" ולבנות בית הבחירה שנאמר )דברים יב,ה( [ 3]
 

 ולאחר שהתמנה המלך, מצווה המלך בעצמו על הדברים הבאים:
ְצַרְיָמה ְלַמַען ַהְרֻבֹות סוֻס ַוה }טז{ יב ֶאת ָהָעם מִּ ִּ ים ְולֹא ָיש  ה ֻלֹו סוֻסִּ ָאַמר  'ַרק לֹא ַיְרֻבֶ

ֶרְך ַהזֶֻה עֹוד:  ֻדֶ וֻב ֻבַ פוֻן ָלש  ים ְולֹא ָיסוֻר ְלָבבֹו ְוֶכֶסף  }יז{ָלֶכם לֹא תֹסִּ ִּ ה ֻלֹו ָנש  ְולֹא ַיְרֻבֶ

ה ֻלֹו ְמאֹד:  ֵנה ַהֻתֹוָרה ְוהָ  }יח{ְוָזָהב לֹא ַיְרֻבֶ ְ ש  א ַמְמַלְכֻתֹו ְוָכַתב לֹו ֶאת מִּ ֻסֵ ְבֻתֹו ַעל ֻכִּ ִּ ָיה ְכש 

ם:  יִֻּ ים ַהְלוִּ ְפֵני ַהֻכֲֹהנִּ ֻלִּ ְלַמד  }יט{ַהזֹֻאת ַעל ֵסֶפר מִּ יו ְלַמַען יִּ ל ְיֵמי ַחיָֻ ֻמֹו ְוָקָרא בֹו ֻכָ ְוָהְיָתה עִּ

ְרָאה ֶאת  ָֹתם:  ה'ְליִּ ה ַלֲעש  ים ָהֵאֻלֶ ְבֵרי ַהֻתֹוָרה ַהזֹֻאת ְוֶאת ַהֺחֻקִּ ל ֻדִּ מֹר ֶאת ֻכָ ְ ש  ֱאלָֹהיו לִּ

ים ַעל  }כ{ יְך ָימִּ מֹאול ְלַמַען ַיֲארִּ ין וֻש ְ ְצָוה ָימִּ ן ַהֻמִּ י סוֻר מִּ ְלֻתִּ י רוֻם ְלָבבֹו ֵמֶאָחיו וְֻלבִּ ְלֻתִּ ְלבִּ

ָרֵאל: ש ְ ֶקֶרב יִּ   ַמְמַלְכֻתֹו הוֻא וָֻבָניו ֻבְ
 

המלכות שלו,  צה לשמור על כסאבאר שאם המלך רומ )רבי שלמה אפרים מלונטשיץ( לי יקרהכ
 שה.אוסים,  ססף,  כ דברים שרמוזים במילה כסא,   3 לשמור עלעליו 

 

ְוָכל ִמי ֶשהּוא ָיֵרא ִמן  - מבאר מי ראוי להיות מלך מדרש במדבר רבה פרשה טו אות יד:ה
ש ָהם, ַעל ְיֵדי ֶשִנְתָיֵרא ִמן ַהָקדֹוֵמַאְברָ ? ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא סֹופֹו ֵלָעׂשֹות ֶמֶלְך, ִמִמי ַאָתה ָלֵמד 

ה ָיַדעְ  :)בראשית כב, יב( ָברּוְך הּוא ַנֲעָׂשה ֶמֶלְך, ֶשֶנֱאַמר י ַעֻתָ ה,ֻכִּ ים ַאֻתָ י ְיֵרא ֱאלֹהִּ י ֻכִּ ּוִמַנִין  ֻתִּ

ֵוה הוֻא ֵעמֶ  :)בראשית יד, יז( ֶשֶנֱאַמר ? ֶשַנֲעָׂשה ֶמֶלךְ  ָ ֶלךְ ֶאל ֵעֶמק ש  ַמהּו ָשֵוה, ֵעֶמק  ,ק ַהֻמֶ
 יֶהם. ַהֶמֶלְך, ֶשִהְשוּו ַהכֹל ְוָנְטלּו ֵעָצה ְוָקְצצּו ֲאָרִזים ְוָעׂשּו ִכֵסא ְוהֹוִשיבּוהּו ֶמֶלְך ֲעלֵ 

 

 מצווה או רשות ? –מינוי מלך בישראל 
 

יין מינוי מובאת מחלוקת בין רבי יהודה לרבי נהוראי בענ במסכת סנהדרין דף כ/בבגמרא 
להעמיד [ 1]וכך היה רבי יהודה אומר ג' מצות וצטוו ישראל בכניסתן לארץ,  מלך בישראל.

רבי נהוראי אומר לא  ולבנות להם בית הבחירה.[ 3] ולהכרית זרעו של עמלק[ 2]להם מלך, 
יָמה ָעַלי ֶמֶלְך  )דברים יז,יד(נאמרה פרשה זו אלא כנגד תרעומתן שנאמר  ָכל ְוָאַמְרֻתָ ָאש ִּ ֻכְ

יבָֹתי: ר ְסבִּ ֶ ם ֲאש   ַהֻגֹויִּ
 

ישנן מספר שאלות ותהיות הן לשיטת רבי יהודה שזו מצווה למנות מלך, והן לשיטת רבי 
  .מספר מדרשיםבנקדים  נהוראי הטוען שזו מצוות רשות, ירצו ימנו, לא ירצו לא ימנו.

 

רֹא ֶזה ֵסֶפר ֻתֹולְ  )בראשית ה,א( מבוא על הפסוק ילקוט בראשית מדרשב יֹום ֻבְ דֹת ָאָדם ֻבְ

ה אֹתֹו: ים ָעש ָ ְדמוֻת ֱאלֹהִּ ים ָאָדם ֻבִּ העביר לפניו כל הדורות, הראהו את דוד, חיים  ֱאלֹהִּ
חקוקים לו ג' שעות. אמר לפניו: ריבונו של עולם, לא יהא תקנה לזה ? אמר: כך עלתה 

יש מתנה ברקיע ?  במחשבה לפני. אמר לו: כמה ימי שני חיי ? אמר לו: אלף שנים. אמר לו:
שעות  1)יהיו לדוד המלך במקום שנה משנותי יהיו למזל זה  07אמר לו: הן. אמר לו: 

מה עשה אדם הראשון ? הביא את השטר וכתב עליו שטר מתנה, וחתמו עליו:  שהוקצבו לו(
י )תהילים מ,ח(הקב"ה ומלאך מט"ט ואדם הראשון. וזה שאמר הכתוב  ֻנֵה ָבאתִּ י הִּ  ָאז ָאַמְרֻתִּ

תוֻב ָעָלי: ת ֵסֶפר ֻכָ ֻלַ ְמגִּ   7                                                                                  ֻבִּ
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והראני דוד בן ישי מושל לעתיד לבוא, ולקחתי  פרק תשעה עשר: –בפרקי דרבי אליעזר 
יף ( )תהילים סא,ז משנותיי שבעים שנה, והוספתי על ימיו, שנאמר ים ַעל ְיֵמי ֶמֶלְך ֻתֹוסִּ ָימִּ

מֹו דֹר ָודֹר: נֹוָתיו ֻכְ ְ  שנה. 29שנה ודוד המלך חי  039וכך נעשה שאדם הראשון חי  ש 
 

יו: )תהילים פט,כא( ְחֻתִּ ַ י ְמש  ִּ ֶמן ָקְדש  ֶ ש  י ֻבְ ד ַעְבֻדִּ וִּ י ֻדָ מדרש בראשית רבה פרשה מא  ָמָצאתִּ
ד ַעְבֻדִּ  אמר רבי יצחק אות ד: וִּ י ֻדָ אמר חז"ל שהקב"ה כבר  היכן מצאתיו ?  בסדום. יָמָצאתִּ

הטמין מקדמת דנא במערה את היין שבו השקו בנות לוט את אביהן, מכאן ניתן ללמוד 
 כדי לבלבל את השטן.  ומדוע דווקא שם ?שמלכות דוד המלך הוכנה מקדמת קדמת דנא.  

 

ָלִקיש, ִהֵנה טֹוב ְמאֹד, זֹו ַמְלכּות ָאַמר ַרִבי ִשְמעֹון ֶבן מדרש בראשית רבה פרשה ט אות יג: 
ָָּלא ָשַמִים, ְוִהֵנה טֹוב ְמאֹד, זֹו ַמְלכּות ָהרֹוִמִיים. ְוִכי ַמְלכּות ָהרֹוִמִיים טֹוב ְמאֹד, ֶאְתְמָהא. אֶ 

י ֶאֶרץ ְוָאָדם ָעֶליָה  )ישעיה מה, יב( ֶשִהיא תֹוַבַעת ִדיָקיֹון ֶשל ְבִריֹות, ֶשֶנֱאַמר יתִּ י ָעש ִּ ָאנֹכִּ

י. אלמלא מוראה של  –כלומר מלכות הארץ נחוצה לקיום העולם, שהרי אמרו חז"ל   ָבָראתִּ
 מלכות, איש את רעהו חיים בלעו.

 

מוֵֻאל ָהָרָמָתה:  }ד{ פרק ח: -שמואל א ְ בֹאוֻ ֶאל ש  ָרֵאל ַויָֻ ש ְ ְקֵני יִּ צוֻ ֻכֹל זִּ ְתַקֻבְ ַויֹֻאְמרוֻ  }ה{ַויִֻּ

ם: ָכל ַהֻגֹויִּ ְפֵטנוֻ ֻכְ ָ נוֻ ֶמֶלְך ְלש  יָמה ֻלָ ה ש ִּ ְדָרֶכיָך ַעֻתָ ה ָזַקְנֻתָ וָֻבֶניָך לֹא ָהְלכוֻ ֻבִּ ֻנֵה ַאֻתָ  ֵאָליו הִּ

מוֵֻאל ֶאל  }ו{ ְ ל ש  ֻלֵ ְתֻפַ ְפֵטנוֻ ַויִֻּ ָ נוֻ ֶמֶלְך ְלש  ָנה ֻלָ ר ָאְמרוֻ ֻתְ ֶ ֲאש  מוֵֻאל ֻכַ ְ ֵעיֵני ש  ָבר ֻבְ ַרע ַהֻדָ  :ה'ַויֵֻ

י  ה'ַויֹֻאֶמר  }ז{ י לֹא אְֹתָך ָמָאסוֻ ֻכִּ ר יֹאְמרוֻ ֵאֶליָך ֻכִּ ֶ קֹול ָהָעם ְלכֹל ֲאש  ַמע ֻבְ ְ מוֵֻאל ש  ְ ֶאל ש 

לְֹך ֲעֵליֶהם: ֻמְ י ָמֲאסוֻ מִּ  אֹתִּ
 

 דה ורבי נהוראי ונעלה את השאלות הבאות..כעת נחזור לשיטת רבי יהו
 

יָמה  אם זו מצווה למנות מלך למה נאמרמקשה על שיטת רבי יהודה,  :1שאלה  ְוָאַמְרֻתָ ָאש ִּ

 ולא נאמר בלשון ציווי ?  ָעַלי ֶמֶלךְ 
 
 

מקשה על שיטתו של רבי נהוראי, על פי המדרשים שקראנו, הרי שהמלכות נתקנה  :2שאלה 
 כיצד ניתן לומר שזו אינה מצווה ?      אשית, אם כן, עוד מששת ימי בר

 
 

אז מדוע כעס שמואל על מקשה על שיטת רבי יהודה, אם זו מצווה למנות מלך,  :3שאלה 
 עם ישראל ?

 
 

ה  –כאשר באו הזקנים לבקש מינוי של מלך אמרו לשמואל  :4שאלה  ֻנֵה ַאֻתָ ַויֹֻאְמרוֻ ֵאָליו הִּ

ְדָרֶכיךָ ָזַקְנֻתָ וָֻבֶניָך לֹא הָ  שמואל הוא נביא..  ואתם באים  מה הקשר לגיל ולבנים ?, ְלכוֻ ֻבִּ
 לבקש מלך..

 
 

אז מה הצורך במלכותו של  –אם דוד המלך מיועד לתפקיד מששת ימי בראשית : 5שאלה 
 שאול ? 

 

 התשובה לכלל השאלות מובאת בדברים הבאים:
 

וחצי, כלומר בעת בקשת שמואל  , ושאול המלך מלך כשנתיים27שמואל הנביא נפטר בגיל 
ה ָזַקְנתָֻ פלוס..  אז מה רלוונטי עניין הגיל שאמרו לו  10הנביא היה בערך בגיל  ֻנֵה ַאֻתָ ? יש  הִּ

להדגיש שהמדרש אומר שקפצה זיקנה על שמואל. אבל יתרה מכך השאלה מתעצמת 
 19במשך  28מהעובדה שעלי הכהן שהיה רבו של שמואל התחיל להנהיג את עם ישראל בגיל 

 .08שנה ונפטר בגיל 
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יש כאן פגיעה אישית בגדול הדור ולכן שמואל כועס   (משה בן מיימון)רבי הרמב"ם עונה על כך 
בפירושו בסוף מסכת חולין אומר שזקני ישראל   (מאיר בן יעקב שיף)רבי המהר"ם שיף  עליהם.

ם:ַעתָֻ למעשה באו לשמואל הנביא ואמרו לו,  ָכל ַהֻגֹויִּ ְפֵטנוֻ ֻכְ ָ נוֻ ֶמֶלְך ְלש  יָמה ֻלָ דהיינו  ה ש ִּ
אנחנו רוצים מלך שאנחנו נשלוט עליו, מלך שנוכל לשחד אותו, אותך לא ניתן לשחד, 

למעשה יש כאן הדחה של שמואל הנביא מתפקידו  בקיצור מלך שאפשר "להסתדר איתו"...
 ולכן כועס עליהם שמואל הנביא.

 

 ד נוסף בצורת הבקשה שנאמרה להמלכת המלך.חז"ל רואים יסו
םבספר שמואל נאמר,   ָכל ַהֻגֹויִּ ְפֵטנוֻ ֻכְ ָ נוֻ ֶמֶלְך ְלש  יָמה ֻלָ ה ש ִּ ְפֵטנוֻ ...   ַעֻתָ ָ נוֻ ֶמֶלְך ְלש  ָנה ֻלָ  .. ֻתְ

נוֻ ֶמֶלךְ  ואילו בפרשה נאמר ָנה ֻלָ  ,  מה ההבדל ? ֻתְ
 

ו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו אמר רב אשי אפיל –הגמרא במסכת קידושין דף לב/ב 
ים ָעֶליָך   )דברים יז,טו( מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, שנאמר כבודו מחול, ש ִּ ֹום ֻתָ ש 

 .ָעֶליךָ   -חכמים למדו את עניין זה מהמילה  שתהא אימתו עליך ֶמֶלךְ 
 

ים ָעלֶ ההבדל מתבטא ביסוד הבא. כאשר לשון הבקשה היא מעניין  ש ִּ ֹום ֻתָ מדובר  יָך ֶמֶלךְ ש 
במלך שתהיה  אימתו על העם והוא ינהיג אותם על פי צו הקב"ה. אולם כאשר הבקשה באה 

נוֻ ֶמֶלךְ בלשון   ָנה ֻלָ מדובר במלך שמניח את דעתינו, כלומר מלך שמונהג על ידי העם ולא   ֻתְ
 מנהיג את העם.

 מלכות שאול המלך
 

צל שמואל הנביא את המצב ומבקש לאחר המלחמה של שאול המלך עם נחש העמוני מנ
מ }יד{ יא( –)שמואל א מהעם לחדש את המלוכה  ְ ל ַויֹֻאֶמר ש  ְלֻגָ וֵֻאל ֶאל ָהָעם ְלכוֻ ְוֵנְלָכה ַהֻגִּ

לוָֻכה: ם ַהֻמְ ָ ש  ש   כאשר הם מגיעים לגלגל מתחיל שמואל להוכיח את העם.  וְֻנַחֻדֵ

ר  }טז{ יב( –)שמואל א  ֶ דֹול ַהזֶֻה ֲאש  ָבר ַהֻגָ בוֻ וְֻראוֻ ֶאת ַהֻדָ ְתַיֻצְ ה הִּ ה ְלֵעיֵניֶכם:  ה'ֻגַם ַעֻתָ עֹש ֶ

ים ַהיֹֻום ֶאְקָרא ֶאל  }יז{ ֻטִּ יר חִּ ה  ה'ֲהלֹוא ְקצִּ י ָרַעְתֶכם ַרֻבָ ן קֹלֹות וָֻמָטר וְֻדעוֻ וְֻראוֻ ֻכִּ ֻתֵ ְויִּ

ֵעיֵני  יֶתם ֻבְ ר ֲעש ִּ ֶ אֹול ָלֶכם ֶמֶלְך:  ה'ֲאש  ְ ש  מוֵֻאל ֶאל  }יח{לִּ ְ ְקָרא ש  ן  ה'ַויִֻּ ֻתֵ קֹלֹת וָֻמָטר  ה'ַויִֻּ

יָרא ָכל ָהָעם ְמאֹד אֶ  יֹֻום ַההוֻא ַויִֻּ מוֵֻאל: ה'ת ֻבַ ְ  ְוֶאת ש 
 

יר בזמן שהתקופה היא בכלל  קֹלֹות וָֻמָטרמהפסוקים אנו רואים ששמואל מתפלל שיהיו  ְקצִּ

ים ַהיֹֻום ֻטִּ  מדוע בחר שמואל דווקא ברעיון זה ? - חִּ
 

הרעיון הוא המסר שהעביר שמואל לעם. כמו שקולות ומטר אינם הזמן הנכון לימי קציר 
המלכת מלך עליכם הייתה לא בזמנה, כי עדיין לא הגיע זמן החיטים, כך גם בקשתכם ל

 מלכות ישראל.
 

מכאן יובן גם מדוע נבחר שאול למלך לפני דוד ?  מפני שאמנם מלכות דוד נתקנה מששת 
ימי בראשית  אלא שעדיין לא הגיעה שעתו של דוד המלך מלכות בית יהודה, ולכן קמה 

 משבט בנימין. –מלכות שאול 
 

   יג( –)שמואל א ים מספר שמואל ששאול היה מלך שנכנע ללחץ העם, למדבהמשך 
ְבַעת  }ח{ ִּ ֶפץ ָהָעם ֵמָעָליו: ַויֹֻוֶחל ש  ל ַויָֻ ְלֻגָ מוֵֻאל ַהֻגִּ ְ מוֵֻאל ְולֹא ָבא ש  ְ ר ש  ֶ ים ַלֻמֹוֵעד ֲאש  ָימִּ

ַעל ָהעָֹלה:  }ט{ ים ַויַֻ ָלמִּ ְ וֻ ֵאַלי ָהעָֹלה ְוַהש ֻ ש  אוֻל ַהֻגִּ ָ ַכֻלֹתֹו ְלַהֲעלֹות  }י{ַויֹֻאֶמר ש  י ֻכְ ַוְיהִּ

ְקָראתֹו ְלָבֲרכֹו:  אוֻל לִּ ָ א ַויֵֵֻצא ש  מוֵֻאל ֻבָ ְ ֻנֵה ש  יָת  }יא{ָהעָֹלה ְוהִּ מוֵֻאל ֶמה ָעש ִּ ְ ַויֹֻאֶמר ש 

ים  ֻתִּ ְ ש  ים וְֻפלִּ מִּ ה לֹא ָבאָת ְלמֹוֵעד ַהיָֻ י ָנַפץ ָהָעם ֵמָעַלי ְוַאֻתָ י כִּ יתִּ י ָראִּ אוֻל ֻכִּ ָ ַויֹֻאֶמר ש 

 : ְכָמש  ים מִּ ל וְֻפֵני  }יב{ֶנֱאָספִּ ְלֻגָ ים ֵאַלי ַהֻגִּ ֻתִּ ְ ש  ה ֵיְרדוֻ ְפלִּ ק  ה'ָואַֹמר ַעֻתָ י ָוֶאְתַאֻפַ יתִּ ֻלִּ לֹא חִּ
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אוֻל ַויְַֻחמֹל  }ט{ טו(-)שמואל אאלמנט זה חוזר על עצמו גם במלחמת שאול נגד עמלק  ָ ש 

ים ְועַ  ְוָהָעם נִּ ְ ש  ָקר ְוַהֻמִּ ל ַהֻטֹוב ְולֹא ָאבוֻ ַעל ֲאָגג ְוַעל ֵמיַטב ַהֻצֹאן ְוַהֻבָ ים ְוַעל ֻכָ רִּ ל ַהֻכָ

ימוֻ: ְבָזה ְוָנֵמס אָֹתֻה ֶהֱחרִּ ָלאָכה ְנמִּ יָמם ְוָכל ַהֻמְ בהמשך מודה שאול ואומר..   ַהֲחרִּ

י  }כד{ י ֶאת ֻפִּ י ָעַבְרֻתִּ י ֻכִּ מוֵֻאל ָחָטאתִּ ְ אוֻל ֶאל ש  ָ ָבֶריָך  ה'ַויֹֻאֶמר ש  י ֶאת ְוֶאת ֻדְ י ָיֵראתִּ ֻכִּ

קֹוָלם: ַמע ֻבְ ְ  ָהָעם ָוֶאש 
 

נהיג את שאול המלך שהיה צדיק, כשל במלחמת עמלק בכך שהונהג על ידי העם במקום לה
נוֻ ֶמֶלךְ מכאן מתקבל שבמלכות שאול התקיימה בקשת העם   העם. ָנה ֻלָ שאנחנו ננהיג  – ֻתְ

ים ָעֶליָך ֶמֶלךְ אולם במלכות בית דוד התקיים מאמר הכתוב  אותו. ש ִּ ֹום ֻתָ  !!! ש 
 

 מלכות דוד המלך
 

ח את וכן את מוצא, בשעה שבא שמואל למשו מדרש שוחר טוב / תהילים )על מזמור כז'(
דוד והיו מלאכי השרת מקטרגים לפני הקב"ה ואומרים, רבונו של עולם, מפני מה אתה נוטל 

 מלכות משאול ונותנה לדוד ? אמר להם, אני אראה לכם מה בין שאול לדוד.  
הלך ונשאל באורים ותומים כיון שראה את הפלישתים, אמר לו לכהן אסוף את  –שאול 

אוֻל ֶאל ַהֻכֵֹהן   יד,יט( –)שמואל א  שנאמרידך, ולא הספיק לגמור את הדבר  ָ ר ש  ֻבֶ י ַעד ֻדִּ ַוְיהִּ

אוֻל ֶאל ַהֻכֵֹהן ֱאסֹף ָיֶדָך: ָ ֶלְך ָהלֹוְך ָוָרב ַויֹֻאֶמר ש  ים ַויֵֻ ֻתִּ ְ ש  ַמֲחֵנה ְפלִּ ר ֻבְ ֶ  ְוֶהָהמֹון ֲאש 
בשעה שהפלישתים באין עליו בעמק רפאים, באותו שעה התחיל לשאול באורים  –אבל דוד 

ים:  ה,כב( -)שמואל ב מים, שנאמרותו ֵעֶמק ְרָפאִּ וֻ ֻבְ ְטש  ֻנָ ים ַלֲעלֹות ַויִֻּ ֻתִּ ְ ש  לִּ פוֻ עֹוד ֻפְ וישאל  ַויֹֻסִּ
דוד באלוהים עוד, ויאמר לא תעלה, הסב מאחריהם אין לך רשות לפשוט יד בהם אפילו הם 

י  ה,כד( –)שמואל ב  קרובים אצלך, עד שאתה רואה ראשי האילנות מנענעין, שנאמר יהִּ וִּ

י ָאז ָיָצא  ֱחָרץ ֻכִּ ים ָאז ֻתֶ ָכאִּ י ַהֻבְ ֵ ָראש  ְמֲעָך ֶאת קֹול ְצָעָדה ֻבְ ָ ש  ַמֲחֵנה  ה'ֻכְ ְלָפֶניָך ְלַהֻכֹות ֻבְ

ים: ֻתִּ ְ ש   מהו תחרץ ? לשון חתוך.   ְפלִּ
 

כיוון שבאו הפלישתים ורואין אותם, ולא היו רחוקים מהם שמונה אמות, אמרו בהמשך..  
נו עומדין ? אמר להם כבר נצטוינו מן השמים שלא לפשוט בהם. עד ישראל לדוד, למה א

שראה ראשי האילנות מנענעים. ואם אנ ו מושיטין יד בהם הורגים אותנו, מוטב שנמות 
זכאין ואל נמות חייבין. אלא אנו ואתם נתלה עינינו לאבינו שבשמים. כיון שנתנו בטחון 

ַעש    ה,כה( –)שמואל ב בהם יד שנאמר  בהקב"ה נדנדו כל האילנות, מיד התחילו לפשוט ַויַֻ

הוֻ  וָֻ ר צִּ ֶ ֲאש  ן ֻכַ ד ֻכֵ וִּ ַבע ַעד ֻבֲֹאָך ָגֶזר: ה'ֻדָ ֻגֶ ים מִּ ֻתִּ ְ ש  לִּ ְך ֶאת ֻפְ אמר הקב"ה למלאכי השרת,   ַויַֻ
  ראו מה בין שאול לדוד ,מי גרם לדוד שינצל ? דיבורו של הקב"ה שהאיר לו הוי

י:ֵנר ְלַרְגלִּ   )תהילים קיט, קה( יָבתִּ ְנתִּ  י ְדָבֶרָך ְואֹור לִּ
 

נוֻ ֶמֶלךְ מינו מלך מסוג של    - אליבא דרבי נהוראי  :הדבריםבהיר את נעת כ ָנה ֻלָ אינו   ֻתְ
  כפי שהיה עם מלכותושל שאול המלך.  מצווה, אם תרצו תמנו לכם.

בית יהודה היא מלכות שנתקנה  –ואליבא דרבי יהודה, מינוי של מלך ממלכות בית דוד 
ְבַחר מימי בראשית ולכן היא מלכות בגדר   ר יִּ ֶ ים ָעֶליָך ֶמֶלְך ֲאש  ש ִּ ֹום ֻתָ  – ֱאלֶֹהיָך ֻבוֹ  ה'ש 

 ולכן היא מצווה.
 

 יזכנו הקב"ה לזכות ולראות בביאת מלך המשיח שיבוא ויגאל אותנו במהרה בימינו אכי"ר
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ם  ְהֶיה עִּ ים ֻתִּ מִּ  ֱאלֶֹהיָך: ה'ֻתָ
 

 לאחר שנולד לאברהם אבינו בנו ישמעאל, אומר הקב"ה לאברהם אבינו בפרשת לך לך

ָרא  )בראשית יז,א( ים ַויֵֻ נִּ ָ ע ש  ַ ָנה ְוֵתש  ָ ים ש  עִּ ְ ש  ן ֻתִּ י ַאְבָרם ֻבֶ י  ה'ַוְיהִּ ֶאל ַאְבָרם ַויֹֻאֶמר ֵאָליו ֲאנִּ

ים: ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתמִּ ְתַהֻלֵ י הִּ ֻדַ ַ מבטיח הקב"ה  ולאחר ההנחיה הזו לאברהם אבינו, ֵאל ש 
לאברהם אבינו, שיהיה לאב המון גויים, קיום הברית בין הקב"ה לזרעו עד עולם, וכן קבלת 

 ארץ ישראל כנחלה לעולם.   
 

ים  -ויש לנו לשאול ולהבין, מה המשמעות של  ְך ְלָפַני ֶוְהֵיה ָתמִּ ְתַהֻלֵ או כפי שמופיע ?  הִּ

ם  -בפרשתנו ְהֶיה עִּ ים ֻתִּ מִּ  ֱאלֶֹהיָך: ה'ֻתָ
 

 המילה תמים בתורה משמעותה שלם, מושלם, ללא בעיות..
 

והקריאות חוזרות הדרשות , שוב נשמעות ור מתחדש עלינו חודש אלולשבכל שנה כא
הידועות, שבתקופה זו קרוב ה' לכל קוראיו, וזוהי עת לתפילה ובקשה וחזרה בתשובה 

   ..  פשענו..חטאנו ...עדיין מלאה רשימהמוצאים שהמלפניו יתברך, ובכל שנה תמיד אנו 
 

ם אם כן, איך אפשר להגיע למצב של  ְהֶיה עִּ ים ֻתִּ מִּ מי מסוגל בדור כמו שלנו ?  ֱאלֶֹהיךָ  ה'ֻתָ
עם כל הפיתויים והחומריות שפורצת מכל פינה, להיות תמים ? מושלם ? הרי זה נשמע 

על והשאלה מתעצמת כאשר אנו מתבוננים אחורה  איך אפשר ?! –כמשימה בלתי אפשרית 
 ונחנו מה ?  –הצדיקים שהיו בדורות הקודמים 

 

אלא עלינו להבין יסוד חשוב מאוד, אמנם אנחנו נחשבים "כנכים" רוחנית לעומת אותם 
 צדיקים מדורות קודמים, ולכן ההשוואה אסורה. אלא עלינו להבין שני דברים:

 

 ]א[ לילד נכה כל צעד קטן כולל בתוכו קושי רב שקשה לתארו...
 

 שר אבא רואה את בנו "הנכה" פוסע פסיעה אחת קטנה, ליבו מוצף בשמחה על  ]ב[ כא
 השקיע הבן "הנכה" על אותה פסיעה   ההצלחה של בנו, כי האבא יודע כמה תעצמות נפש      
 קטנה והיא מאוד מוערכת, הרבה יותר מריצה טבעית ומהירה של הבן הבריא.     

 

מדוע דווקא הוא זכה ללמוד ולקבל  האר"י הקדוש אתרבי חיים ויטאל זצוק"ל  כאשר שאל
יש  על הפסוק,  האר"י הקדושממנו את תורת הסוד, הלא היו גדולים ממנו. ענה לו   נַֹח אִּ

דֹרָֹתיו ים ָהָיה ֻבְ מִּ יק ֻתָ  , שכל אחד נמדד בדורו שלו, ולא מול צדיקים בדורות אחרים. ַצֻדִּ
 

פריצות, החומריות והכוחניות בולטים בכל כעת נוכל להבין שדווקא בדור זה, שהפיתויים וה
, כל עצירה וחוסר התדרדרות, פינה, ובקלות אפשר ליפול לשם, דווקא כאן כל מעשה קטן

 הוא כמו אותו הצעד של הילד "נכה", ואבא שבשמיים רואה ובהחלט יודע זאת..
 ות זאת !לכן נפנה בתמימות לאבא שבשמיים, רצונך הוא רצוננו, אנא נטע בנו את הכוח לעש

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 


