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ָּפ ָר ַשת ְר ֵאה

המקומ אשר יבחר
ַא ֶשר יִ ְב ַחר
זו הפעמ הראשונה בתורה שבה מוזכר ,שעתיד הקב”ה לבחור מקומ קבוע אחד
להקרבת הקורבנות:

ăü
.ÃęĥĀ Ĉ āđĚĥø Ĉ ĦČþ ęđă ĥ
ĉ ĘĀ ęėĕþ Ĕý čø ĥü Ĉ Ęėă Ā Ěü ęėĕþ Đāý ĘąČù ÅĐ Ĥēÿ čø ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă Đÿ ĘČþ ęČü ĕėÃ
)דברימ יב ,ה(

האיזכור הזה בא בליווי אזהרה חמורה שלא לעשות כמעשה עובדי האלילימ ,אשר
היו מקימימ מזבחות בכל מקומ אפשרי.
האמירה הזאת ַא ֶשר יִ ְב ַחר חוזרת עשרימ ושתיימ פעמימ בCפר דברימ ומעלה
Cימני שאלה גדולימ .האמ באמת עדיינ לא נבחר מקומ המקדש ,או שהוא כבר
נבחר ,אלא עדיינ לא נתגלה?
אנו יודעימ כי מקומ המזבח שבבית המקדש בירושלימ היה מקודש מדורי דורות
קודמ שנבנה המזבח .מיקומו בשטח הר הבית מדויק ביותר ולעולמ אינ לשנותו
ממקומו .כאשר חזרו עולי בבל לירושלימ עמ עזרא הCופר ,נדרשו לעדותנ של
הנביאימ שעלו עמהמ כדי לקבוע את מיקומו המדויק וההיCטורי של המזבח.
הרמב”מ מוCיפ ומציינ בהלכות בית הבחירה:

ČđĐ ,ĐĜđĤČ ěĤđĎč ēčĒĚĐ ĐĚĘĥđ ďđď đč ĐĜčĥ ęđģĚĐĥ ,ĘėĐ ďĕč ĦĤđĝĚđÃ
ēĜ đč ĐĜčĥ ęđģĚĐ ČđĐđ ,ģēĢĕ đĕĘĞ ďģĞđ ēčĒĚĐ ęĐĤčČ đč ĐĜčĥ ęđģĚĐ
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ěđĥČĤĐ ęďČ čĕĤģĐ đčđ ,ĘčĐđ ěĕģ đĕĘĞ čĕĤģĐĥ ēčĒĚĐ ČđĐđ ,ĐčĕĦĐ ěĚ ČĢĕĥė
.ÃČĤčĜ đĦĤĠė ęđģĚĚ ęďČ :ęĕĚėē đĤĚČ .ČĤčĜ ęĥĚđ ČĤčĜĥė ěčĤģ
)הלכות בית הבחירה ב ,ב(

לאור המידע הזה ,שהמזבח בבית המקדש ניצב על מקומו המיועד לו מששת ימי
בראשית ,מודגשת הפליאה הבאה:
מדוע התורה העלימה את מקומו המיועד של בית המקדש ,ומדוע לא הזכירה את
העיר ירושלימ אפילו לא פעמ אחת? מדוע קדושתה הנצחית של ירושלימ נשארה
גנוזה ב?וד ולא התגלתה אלא ברמז ,דהיינו ?ÃĤēčĕ ĤĥČ ęđģĚĐÃ
הרמב”מ במורה הנבוכימ
המדויק ב?וד:

)חלק ג ,פרק מה(

מציג שלושה נימוקימ להשארת המקומ

 .1שלא יילחמו עליה אומות העולמ.
 .2שלא יהר?ו אותה העמימ עד הי?וד לפני הגעתמ של בני ישראל.
 .3למנוע מלחמת השבטימ זה בזה על כיבושה ,עד שייקבע מקומה בידי ראש
ממלכת ישראל המאוחדת.
על פי שיטה זו ,המקומ אמנמ נבחר ,אולמ עדיינ לא ניתנה רשות לגלות את מקומו.
בכל זאת ,מדוע טורחת התורה להדגיש עשרימ ושתיימ פעמימ ,שמקומ המקדש
עדיינ לא נבחר והוא עוד יִ ָּב ֵחר?
אינ זאת אלא כדי להדגיש שהמקומ באמת עדיינ לא נבחר ,ולא רק שעדיינ לא
נתגלה! נתבוננ עוד בשמ ירושלימ ,או כפי שהיא מופיעה בכל התנ”כ )מלבד 4
פעמימ( :ירושלמ.
חז”ל מ?רו לנו שהשמ ירושלמ מורכב משני שמות :יראה – שלמ .וזה לשונ המדרש:

.ÃĐČĤĕ ÅĐ ČđĐĐ ęđģĚĐ ęĥ ęĐĤčČ ČĤģĕđÃ :ÅĐČþ Ĥø ĕÅü đĦđČ ČĤģ ęĐĤčČÃ
)בראשית כב ,יד(

") ęĥבנ נוח( Ã...ęĘĥ ĖĘĚ ģďĢ ĕėĘĚđ :ÅęĘý ĥÅĀ đĦđČ ČĤģ
ýĈ

)בראשית יד ,יח(

ģĕďĢĐ ęĥý ,ęĐĤčČ đĦđČ ČĤģĥ ęĥė ÅĐČþ Ĥø ĕÅü đĦđČ ĕĜČ ČĤđģ ęČ :ĐÃčģĐ ĤĚČ
ģĕďĢĐ ęĐĤčČ ,ęĥý đĦđČ ČĤģĥ ęĥė ÅęĘĥÅ đĦđČ ĕĜČ ČĤđģ ęČđ .ęĞĤĦĚ
.ÃęĘĥ À ĐČĤĕ ęĘĥđĤĕ .ęĐĕĜĥ đĦđČ đČĤģĥ đĚė đČĤđģ ĕĜĕĤĐ ČĘČ ,ęĞĤĦĚ
)על פי בראשית רבה נו ,יד(
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לכאורה ,על פי ;דר הופעתמ בעולמ העיר ׁ ָשלֵ מ קדמה למקומ אשר יבחר ולכנ
’שלֵ מ יִ ְר ֶאה’,
השמ ׁ ָשלֵ מ קודמ ליִ ְר ֶאה ,ומנ הראוי היה לקרוא את שמ המקומ ׁ ָ
ָשלֵ ְמיֶ רּו!
ועוד ,ה’ יִ ְר ֶאה פירושו ה’ יבחר ,ושלמ משמעותו שלמות .אכנ כנ; ,דר המילה
ירושלמ מבטא תחילה בחירה ואחר ככ שלמות .לעומת זאת על פי הגישה
הנוכחית ,שלמותו של המקומ היא מקדמא דנא ,ורק אח”כ באה הבחירה שהיא
הגילוי!

התעוררות ודרישה
השאלות האלה יובילו אותנו לגישה חדשה בהבנת עניינ בחירת המקומ.
נשוב אל האיזכור הראשונ בתחילת פרשת ’ראה’ ,בו נצטווינו למחוק כל זכר
לעבודת אלילימ שהייתה פזורה בכל מקומ בארצ ישראל .עמ ישראל מגיע לארצו
ובפיו בשורת אמונה בא־ל אחד ,אשר הנגזרת שלה הוא הקרבת קרבנות לה’
במקומ אחד בלבד:

ăü
,ęĥĀ Ĉ āđĚĥø Ĉ ĦČþ ęđă ĥ
"ĉ ĘĀ ęėĕþ Ĕý čø ĥü Ĉ Ęėă Ā Ěü ęėĕþ Đāý ĘąČù 'Đ Ĥēÿ čø ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă Đÿ ĘČþ ęČü ĕė
)דברימ יב ,ה(
."ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĦČ
Ā čĀ đă đă ĥĈ Ĥø ďø Ħü āđĜėø ĥü Ĉ Ęø
את ָש ָּמה .מה נוכל ללמוד
ּוב ָ
הפ;וק הזה מדגיש את הצורכ של לְ ִש ְכנֹו ִת ְד ְרשּו ָ
מנ העובדה ,שהאיזכור הראשונ בתורה של " " 'Đ Ĥēčĕ ĤĥČ ęđģĚĐמופיע בצמוד
לציווי לְ ִש ְכנֹו ִת ְד ְרשּו?
הדעת נותנת שהפ;וק הזה מלמד ,שהבחירה האלוקית צמודה לדרישה האנושית.
במדרש ;פרי מבואר שעיתוי הבחירה האלוקית תלוי בדרישה האנושית.
מכאנ ,שככל שדרישת בני ישראל לייחוד מקומ למקדש ה' תוקדמ ,ככ יזדרז הקב"ה
לבחור את מקומ המקדש:

".ČĕčĜ ĕĠ ĘĞ ĥđĤď ,"ęėĕĔčĥ ĘėĚ ęėĕĐĘąČ 'Đ Ĥēčĕ ĤĥČ ęđģĚĐ ĘČ ęČ ĕė
"ĐĚĥ ĦČčđ đĥĤďĦ đĜėĥĘ" :ĤĚđĘ ďđĚĘĦ ?ČĕčĜ ĖĘ ĤĚČĕĥ ďĞ ěĕĦĚĦ Ęđėĕ
);פרי דברימ ;ב(
."ČĕčĜ ĖĘ ĤĚČĕ Ėė ĤēČđ ČđĢĚđ ĥđĤď
חז"ל גמ הביאו ראיה מדוד המלכ שהתגעגע ונכ;פ למקומ קבוע למקדש ה' ,עד
שהגיע גד הנביא וציווה על המיקומ המדויק ,כפי שממשיכ ה;פרי לדרוש:
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"'ĐĘ ĞčĥĜ ĤĥČ đĦđĜĞ Ęė ĦČ ďđďĘ 'Đ ĤđėĒ' ĤĚČĜĥ ďđďč ČĢđĚ ĐĦČ ěėđ ...
'ĐĘ ęđģĚ ČĢĚČ ďĞ ĕĜĕĞĘ ĦĜĥ ěĦČ ęČ ĕĦĕč ĘĐđČč ČčČ ęČ čģĞĕ ĤĕčČĘ ĤďĜ
) 'čģĞĕ ĤĕčČĘ ĦđĜėĥĚתהילימ קלב(
ĤĚČĕđ ČđĐĐ ęđĕč ďđď ĘČ ďĎ Čđčĕđ' :ĤĚČĜĥ ?ČĕčĜ ĕĠ ĘĞ ČĘČ ĐĥĞ ČĘĥ ěĕĜĚ
)שמואל ב ,כד(
."ĕĝđčĕĐ ĐĜđĤČ ěĤđĎč ēčĒĚ 'ĐĘ ęģĐ ĐĘĞ :đĘ
אולמ בפועל ,מה שהוביל לגילוי מקומ המזבח בימי דוד המלכ ,הייתה מגפה נוראה
שהפילה למעלה מ 70,000-חללימ מישראל .המגפה פרצה כעונש אלוקי על
ההוראה המלכותית לCפור את העמ .על השאלה מדוע נענש העמ קשות על חטא
המלכ ,משיב מדרש שמואל:

"Ħĕč ěĕĜčč đĞčĦ ČĘĥ ĕďĕ ĘĞ ČĘČ đĘĠĜ ČĘ đĘĠĜĥ ěĕĝđĘėđČ ěĦđČ Ęėđ ...
)מדרש שמואל פרשה לא(
."ĥďģĚĐ
הרמב"נ שלא ראה את דברי המדרש אומר זאת מCברא:

".ĐĤĕēčĐ Ħĕč ěĕĜč ĤēČĦĐč ĘČĤĥĕ ĘĞ ĥĜđĞ ĐĕĐĥ ,ČĤčĝ ĖĤďč ĤĚđČ ĕĜČđ
ĤĚđĘ ęĕĤĤđĞĦĚ ęĕĔčĥĐ ěĕČđ ,ġĤČč ĤĎė ĘĐđČ ĘČ ĘĐđČĚ ĖĘđĐ ěđĤČĐ ĐĕĐĥ
ĞďđĜ ...'Đ Ĥēčĕ ĤĥČ ęđģĚĐ ĐĕĐ ěė ĘĞ ...đĚĥĘ ĦĕčĐ ĐĜčĜđ 'Đ ĦČ ĥđĤďĜ
)רמב"נ במדבר טז ,כא(
."ęĦĠĎĚčđ ęĥĜĞč
כלומר ,למרות שדוד המלכ חלמ וביקש ,לא הייתה זו דרישת העמ .ליתר דיוק,
אי הדרישה לבנינ בית הבחירה על ידי בני ישראל ,בלט מאוד על רקע דרישתמ
התקיפה משמואל הנביא ,למנות להמ מלכ ככל הגויימ.

בחירת המקומ
מכאנ תתברר Cוגיית בחירת המקומ על ידי ה'.
אמנמ ,הרמב"מ בדבריו כפי שצוטטו לעיל בהלכות בית הבחירה מדגיש ,שמקומ
המזבח מקודש מבריאת אדמ הראשונ ואילכ וכפי שחז"ל אמרו :ממקומ כפרתו
נברא.
אולמ היא הנותנת .כל שלשלת קדושת המקומ הזה מחוברת למושגי הכפרה.
כאשר השתוללה המגפה בעמ ישראל ,היה צורכ לבחור במקומ שישמש כפרה
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לעוונמ ואז נבחר גורנ ארונה היבו8י שי8וד השתלשלותו ההי8טורית נוגע למושגי
הכפרה .מרגע שהוטבעה הבחירה הזאת ,היא נקבעה לדורות ללא אפשרות שינוי
כלשהו.
אמור מעתה:
ייתכנ כי לולא החטא ,כלומר ,אילו עמ ישראל היה מתעורר לדרוש בתוקפ מקומ
קבוע לעבודת ה' ,היה נבחר המקומ על ב,י ,אחר ולא על ב8י 8כפרה .ישנו גמ
ב8י 8שער השמימ שבבית אל כפי שהתבטא יעקב אבינו " "ęĕĚĥĐ ĤĞĥ ĐĒđ...או
אפשר גמ על ב8י 8אהבת אבות בחברונ שהיא העיר הקדומה והנבחרת לקבורת
האבות כולל אדמ הראשונ.
יש לזכור כי בכל יומ בזריחת החמה ,כאשר היו שוחטימ את קרבנ התמיד בבית
המקדש בירושלימ ,היו מזכירימ את חברונ "."...ěđĤčēčĥ ďĞ ēĤĒĚĐ Ęė ĕĜĠ ĤĕČĐ...
)יומא כח(.

כלומר על פי הגישה הזאת עדיינ המקומ לא נבחר ,ולא כמו שהנחנו שנבחר ולא
התגלה .בחירת המקומ הקבוע לבית המקדש על ידי ה' הייתה תלויה בהתפתחות
הדרישה של עמ ישראל והיא 8ימנה את אופי הבחירה ומתוכ ככ גמ את המיקומ.
גמ מלכות ישראל הייתה תלויה בבחירה על ידי ה':

."... āđ ăč ĖĕĀ Đāþ ĘąČù 'Đ Ĥēÿ čø ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú Ėø Ęþ Ěþ ĖĕĀ Ęþ ĞĀ ęĕĥ
"ĉ ü ĦăĀ ę āđĉĥ

)דברימ יז ,טו(

הבחירה התחילה בשאול בנ קיש ,וכשלא עמד בדרישות האלוקיות נבחר דוד בנ
ישי במקומו.
כאנ המקומ להו8יפ ולציינ:
כינונה של מלכות בית דוד לנצח נצחימ עד 8ופ כל הדורות ,נקבע באותה נבואה
מפור8מת של נתנ הנביא לדוד אחר שהביע את רצונו ומשאלתו לבנות בית קבוע
לה':

ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø ęĘĀ āđĞ ďĞÿ ĖĀ Ħăø ėø Ęÿ Ěø Ěÿ đă ĖĀ Ħĕø čă ý ěĚÿ Čø Ĝþ đ...'Đ
ĖĀ Ęăø Đĥ
"ĉ þ Ğú ĕÿ Ħĕü čÿ ĕėă ü 'Đ ĖĀ Ęø ďĕĎă ü Đü đ...
ø
ø
Ā
ă ý ĘĀ āđĞ ďĞÿ ě āđėĜĀ Đĕþ Đø ĕü ĖČú ĝø ėă ü
)שמואל ב ז ,יא-יז(
."ďđü ďĀă ĘČþ ěĦĀ ĜĀ Ĥčă þ ďüă ěė...ę
זהו גמ הרקע למזמור המפור8מ שחיבר דוד המלכ ב8פר תהילימ ,וכותרתו:

""ďđü ďĀ Ęø Ħĕü čă ÿ Đÿ Ħėă ÿ ĜĂ ēú Ĥĕĥü Ĉ Ĥ āđĚĒø Ě
ü

)תהילימ ל ,א(
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 הרי דוד לא בנה את בית המקדש?! אלא הכוונה היא לחנוכת כינונ.השאלה ידועה
מלכות בית דוד לזרעו אחריו מעתה ועד עולמ ללא קשר למעשיהמ או מחדליהמ
:של מלכי בית דוד

ČāĘ ĕĔÿ ĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü čø đă ĕĦü ĤĀ āđĦă đĕĜĀ čĀ đă čĒø Ğÿ ĕÿ ęČ...
ü āđĘ ĦĜþ Ěþ Čù Ĝþ ĕĦĕü Ĥü čø đă ĕďüă ĝø ēÿ āđĘ ĤĚĀ ĥø Ĉ Čþ ęĘĀ āđĞĘ"
ø
Ĥģăý ĥÿ Ĉ Čú ČāĘđø āđĚă Ğü Ěý ĤĕĠü ČĀ ČāĘ ĕďüă ĝø ēÿ đø .ęĜĀ āđĞú ęĕĞü ĎĀ Ĝø čü đă ęĞĀ ĥø Ĉ Ġü ă Ĕčþ ĥý Ĉ čø ĕĦăü ďø ģÿ ĠĀ đă ...ěđă ėĘý ĕý
āđČĝø ėü đø Đĕþ Đø ĕü ęĘĀ āđĞĘø āđĞĤø Ēÿ .čĒýă ėÿ Čú ďđü ďĀ Ęø ęČü ĕĥü Ĉ ďø ģĀ čø ĕĦăü Ğø čă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ħēÿ Č...ĕ
ÿ Ħü ĜĀ đă ĚČù čă þ
(לז- כט,)תהילימ פט
."ĕďüă Ďø Ĝþ ĥĈ Ěþ ĥþ ă Ĉ ėÿ
. הוא מכוונ,דר החיבור של יראה שלמ – ירושלמC ,על פי הגישה החדשה הזאת
. ולא להיפכ,תחילה בחירה )יראה( ואחר ככ שלמות

דרישת מלכ
.' שגמ הוא תלוי ועומד עד לבחירתו בידי ה,וק במינוי מלכ לישראלCנשוב ונע
 אחרי שהתפלל,נתרכז באותה מורת רוח מופגנת שהפגינ ה' בתשובתו לשמואל
:אליו בעקבות הדרישה של בני ישראל למינוי מלכ

."ęĐĕþ Ęý Ğú Ėāø ĘĚøă Ěü đă ĝČú ĚĀ ĕĦāü Č ĕėă ü đă ĝČĀ ĚĀ ĖĀ Ħāø Č ČāĘ ...ĘČý đă Ěĥø Ĉ ĘČþ 'Đ ĤĚČā
þ ĕă đ"ÿ
( ז,)שמואל א ח

:בהמשכ לרוח הדברימ האלה כותב הרמב"מ

?ĘČđĚĥĚ ĖĘĚ đĘČĥĥė Đ"čģĐ ĐĢĤ ČĘ ĐĚĘ ,ĐđĢĚ ĖĘĚ ĦĚģĐĥ ĤēČĚ"
ĘČđĚĥč đĢģĥ ĕĜĠĚ ČĘČ ĐđĢĚĐ ęĕĕģĘ đĘČĥ ČĘđ ,ĦĚđĞĤĦč đĘČĥĥ ĕĠĘ
( ב,)הלכות מלכימ א
."ČĕčĜĐ
 אכ עדיינ," מעוגנימ בדברי הכתובימČĕčĜĐ ĘČđĚĥč đĢģĥ" אמנמ דברי הרמב"מ
? שקצה נפשו בה' ובשמואל עבדו,יק מבקשת העמCלא ברור כיצד הכתוב עצמו מ
: השבטימ הציגו בפני שמואל טענות צודקות שהכתובימ מאשרימ אותמ,לכאורה

ďēāÿ ĥĈ đă ēģø ĕă ü đÿ ĞĢÿ čă Ā Đÿ ĕĤý ēú Čÿ đă Ĕă ĕă ü đÿ đĕėĀ ĤĀ ďø čă ü đĕĜĀ čĀ đă ėĘø ĐĀ ČāĘđø ...ĘČý đă Ěĥø Ĉ ěģý ĒĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĕĐü ĕø đ"ÿ
.ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěü đă Ĕă ĕă ÿ đÿ
ĖĕĀ ėþ ĤĀ ďø čă ü đă ėĘø ĐĀ ČāĘ ĖĕĀ Ĝþ čĀ đă ĦăĀ Ĝø ģÿ ĒĀ ĐĦăĀ Čÿ ĐĜăý Đü ,đĕĘĀ Čý đă ĤĚČā
ĉ ø ĕü ĕĜý ģø Ēü Ęā ăė đă Ģčă ø ģÿ Ħø ĕă ü đÿ
ø ĕă đÿ ...ĘČý ĤĀ ĥ
(ה- א,א ח-)שמואל
."ęĕü āđ ăĎĐÿ ĘėĀ ėă ø đă ĜĔý Ġø ĥĀ Ĉ Ęø Ėø Ęþ Ěþ đă ĜĘăĀ ĐĚĕĀ ĥ
ĉ ü ĐĦăĀ Ğÿ
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מה היה רע בפניית העמ? הרי המ לא מא5ו בשמואל הנביא אלא בבניו של שמואל,
ובצדק!
ואמ יטענ הטוענ שהביטוי ְּכ ָכל ַהּגֹויִ מ צורמ מאוד כי הוא נשמע כביטוי ֶמ ִרי ואולי
הוא הגורמ הבעייתי ,נפנה אותו אל פ5וקי התורה שאינמ מציינימ זאת בשלילה:

ăü
ę āđĉĥ .ĕĦāĀ čĕčü ĝø Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü āđ ăĎĐÿ ĘėĀ ėă ø Ėø Ęþ Ěþ ĕĘÿ ĞĀ ĐĚĕĀ ĥ
"ĉ ü ČĀ ĦăĀ Ĥø Ěÿ ČĀ đø ...ġĤþ ČĀ ĐĀ ĘČþ ČāčĦĀ ĕė
)דברימ יז ,יד-טו(
."Ėø Ęþ Ěþ ĖĕĀ Ęþ ĞĀ ęĕĥ
ĉ ü ĦăĀ
הנה כי כנ ,גמ התורה משתמשת באותה טענה מבלי לשלול אותה ומבלי לייח5
אותה כביטוי של זלזול או התר5ה כלפי הקב"ה.
חז"ל פירשו את הבעייתיות בדברי העמ באופנ הבא:

"ĖĘĚ đĜĘ ĐĜĦ" :ĤĚČĜĥ ,đĘČĥ ěĎđĐė Ĥđďčĥ ęĕĜģĒ :ĤĚđČ ĤĒĞĕĘČ ĕčĤ ,ČĕĜĦ
ęĕđĎĐ Ęėė đĜēĜČ ęĎ đĜĕĕĐđ" :ĤĚČĜĥ ,đĘģĘģ ěĐčĥ ġĤČĐ ĕĚĞ ĘčČ ,"đĜĔĠĥĘ
)5נהדרינ כ(:
."đĜĕĜĠĘ ČĢĕđ đĜėĘĚ đĜĔĠĥđ
לכאורה רבי אליעזר מבחינ בינ ַה ְּפנִ יָ ה הראשונה של העמ ובה הביטוי ""đĜĔĠĥĘ
כלומר הנהגה שיפוטית ,ובינ תגובתמ לאזהרותיו של שמואל שבה נאמרđĜĔĠĥđ" :
 "đĜĕĦđĚēĘĚ ĦČ ęēĘĜđ đĜĕĜĠĘ ČĢĕđ đĜėĘĚכלומר הנהגה צבאית.
אמ ככ ,גמ דבריו של רבי אליעזר אינמ מתיישבימ עמ פשט לשונ הכתובימ .הרי
כבר אחרי ַה ְּפנִ יָ ה הראשונה מגיב שמואל:

."...đă ĜĔý Ġø ĥĀ Ĉ Ęø Ėø Ęþ Ěþ đă ĜĘăĀ ĐĜĀ Ħăø đă ĤĚø ČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĘČý đă Ěĥø Ĉ ĕĜĕý Ğý čă ø ĤčĀ ďĀă Đÿ ĞĤÿ ĕă ý đ"ÿ

)שמואל א ח ,ו(

כל הקשיימ האלו מובילימ אותנו להבנה מחודשת.
שמואל הנביא נשא בשלושה תפקידימ:
 .1נביא.
 .2מורה הוראה בתורת ה'.
 .3מנהיג המוביל מלחמות ישראל.
כאשר עמ ישראל טענ ששמואל זקנ ובניו לא הלכו בדרכיו ,היה עליהמ לבקש
ממנו למנות איש אשר ישא בכל תפקידיו וימשיכ אותמ .בפועל ,המ ביקשו מנהיג
שילחמ את מלחמותיהמ בלבד .המ לא ביקשו נביא ולא ביקשו מורה הוראה
בתורת ה' .זוהי ההוכחה שמא5ו בדרכ ה' ועל ככ הגיב הקב"ה בכע.5
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אילו היו מבקשימ תורה ונבואה ,או היו דורשימ את המקומ אשר יבחר ה' ובו
;נהדרינ ומשמ יוצאת הוראה ונבואה לעמ ישראל ,היה הכול נראה אחרת!
) "ĐĚĀă ĥĀ Ĉ ĦČדברימ יב ,ה( בלטה מאוד.
התכחשותמ למצוות Ā čĀ đă đă ĥĈ Ĥø ďø Ħü āđĜėø ĥü Ĉ Ę"ø
מכאנ נבוא להבנה מחודשת בכוונת רבי אליעזר.
האמירה הראשונה של העמ לשמואל הייתה " ."đĜĔĠĥĘהביטוי הזה מכיל גמ
שיפוט תורני וגמ הנהגה צבאית מלחמתית .הזקנימ שבהמ התכוונו לשאול
הכול וזה תקינ ,אכ עמי הארצ התכוונו לשאול רק הנהגה צבאית מלחמתית וזה
לא תקינ .על כוונת עמי הארצ אנו למדימ מ;ירובמ לשמוע להפצרות שמואל
ומתגובתמ הבוטה:

:đă ĜĕĘý ĞĀ Đĕþ Đø ĕü Ėø Ęþ Ěþ ęČü ĕėă ü Čā ăĘ đă ĤĚČā
ø ĕă đÿ ĘČý đă Ěĥø Ĉ Ę āđģčă ø Ğāÿ Ěĥø Ĉ Ęü ęĞĀ ĐĀ đă ĜČú ĚĀ ĕø đ"ÿ
."đă ĜĦāý Ěēú Ęø Ěü ĦČþ ęēÿ Ęø Ĝü đø đă ĜĕĜý ĠĀ Ęø ČĢĀ ĕĀ đø đă Ĝėă ý Ęø Ěÿ đă ĜĔĀ ĠĀ ĥø Ĉ đă ęĕü āđ ăĎĐÿ ĘėĀ ėă ø đă Ĝēø Ĝÿ Čú ęĎÿ đă Ĝĕĕü ĐĀ đø
)שמואל א ח ,יט-כ(

ואמ ישאל השואל :הרי במצוות המלכ בתורה זה מה שנזכר:

."...Ėø Ęþ Ěþ ĖĕĀ Ęþ ĞĀ ęĕĥ
ĉ ü ĦăĀ ę āđĉĥ .ĕĦāĀ čĕčü ĝø Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕü āđ ăĎĐÿ ĘėĀ ėă ø Ėø Ęþ Ěþ ĕĘÿ ĞĀ ĐĚĕĀ ĥ
ĉ ü ČĀ ĦăĀ Ĥø Ěÿ ČĀ đ"ø
)דברימ יז ,יד-טו(

התשובה נעוצה ב;מיכות הפרשיות .לפני פרשת המלכ מופיעה פרשת ;נהדרינ.
;נהדרינ יושבת במקומ המקדש וממנה יוצאת תורה לכל ישראל.

ăü
ĘČþ ĦČ
"Ā čĀ đă ...'Đ Ĥēÿ čø ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ę āđģĚĀă Đÿ ĘČþ ĦĕĀ Ęü ĞĀ đø ĦăĀ Ěø ģÿ đø ...ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěüă Ęÿ ĤčĀ ďĀ ĖĀ Ěøă Ěü ČĘý ĠĀ ă ĕü ĕė
đă ĤĚČā
ø ĕ Ĥĥþ Ĉ Čú ĔĠĀ ă ĥø Ĉ Ěüă Đÿ ĘĞÿ đø ĖĀ đă Ĥ āđĕ Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĕĠü ă ĘĞÿ ... ĔĠāý ĥă Ĉ Đÿ ĘČþ đø ęĕă ü đü Ęø Đÿ ęĕĜü Đāú ăėĐÿ
)דברימ יז ,ח-יא(
."...Đĥ
ĉ þ Ğú Ħăÿ ĖĀ Ęø
ההיקש הזה למצוות המלכ מלמד שהנהגה נבואית תורנית צריכה להיות קודמת
להנהגה צבאית .כלומר ,לפני שמבקשימ מלכ יש לבקש נביא ,שופט ומורה הוראה.
גמ את מקומ המקדש וגמ את המלכ בוחר הקב"ה ,אלא שאזנו קשובה לרחשי לבמ
של ישראל ולתוקפ דרישתמ ובקשתמ ,בתנאי שתיעשה כהוגנ וכשורה.

