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Shabbat Table Topics – Parashat Shofetim

Calling for Peace
Many modern readers wonder about the directive to annihilate the nations of Canaan.  Was there really no
possibility for peaceful co-existence?  Medieval commentators also debated the issue. Rashi maintains that
it was prohibited to call for peace and war was inevitable, while  claims that the Israelites were
obligated to offer terms of peace before waging war against the Canaanites.

How does each side of the debate read the verses of Devarim 20?  What other verses could support
each position? How does the story of the Gibeonites' deceit in Yehoshua 9 shed light on the issue?
According to , the reason for the decree of obliteration is religious in nature, lest the nations sway
Israel towards idolatry.  Sometimes a zero-tolerance policy is necessary.  Do you agree?  In what
circumstances are compromises not an option?
According to , what would have happened had the nations actually surrendered to Israel? 
Could the land have sustained both populations?  How might the course of our history have changed? 
For more, see Calling for Peace in the Conquest of Canaan.

Determining Truth
We sometimes look back to the Biblical period and wonder how a nation who lived in a prophetic age and
merited to hear the Divine word could still have so much trouble following the will of Hashem.  With access
to prophets to tell you for certain what was right and wrong, was it not much easier to be a good person? 
Why did the people so often not heed the prophetic instructions?

It is possible that part of the problem was the difficulty in determining to whom to listen.  When true and
false prophets both claimed to speak in the name of God, yet said contradictory things, how could a
layperson know who was Hashem's true messenger?
Devarim 18 provides a litmus test: if a prophet's predictions do not materialize, he must be a fraud.  At
first glance this sounds straightforward. Yet, the verse implies that all prophecies must materialize - is
this true?  What do Yirmeyahu 18, Yirmeyahu 28 and the story of Yonah and Nineveh suggest?  Is not
repentance capable of overturning Divine decrees?  If so, how is one to determine who is a true or false
prophet?
See Distinguishing Between True and False Prophets for several approaches.

Prophetic Autonomy
How much independence does a prophet have?  Can they ever speak or act on their own initiative, or must
all their deeds be Divinely directed?  While Devarim 18 suggests that a prophet may never invoke Hashem's
name if not commanded to do so, there are several instances in Tanakh where Moshe does in fact speak in
Hashem's name, even though there is no record of a prior Divine command.

How are such cases to be understood?  Should the reader assume that despite the textual silence, a
Divine directive had indeed been issued?  Or, do prophets actually have the ability to, not only speak
and act on their own initiative, but even to attribute that action to Hashem?  Are all prophets equal in this
regard, or might Moshe be unique?
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If prophets do have a certain degree of autonomy, is it possible for them to err?
Which model of prophet is on a higher level – one who who simply follows Divine orders or one who
takes initiative without prior consultation with Hashem? Contrast the opinions of  and Abarbanel
and debate the issue at  your Shabbat table.

See Invoking Hashem's Name Without Explicit Divine Sanction and Prophetic Actions Without Explicit Divine
Sanction for elaboration.

Cities of Refuge or Exile?
Devarim 19 speaks of the creation of ערי מקלט (cities of refuge) as places to which an inadvertent killer might
flee from a גואל הדם (blood avenger). 

What does this law suggest about the Torah's view of blood avengers?  On one hand the very existence
of such cities attests to the fact that the Torah does not want the unintentional killer to die.  On the other
hand, this institution simultaneously attest to the fact that the Torah did not outlaw avenging of blood. If
the גואל הדם is a negative institution, why allow it at all?  If it is legitimate, why protect the unintentional
murderer from them?
The flip side of the question relates to the Torah's evaluation of the unintentional murderer.  How
culpable does the Torah hold him?   Is he totally innocent, and sent to the cities only for his own good?  If
so, though, why is he only allowed to leave the city at the death of the high priest and not at his own
discretion?  Does this suggest that perhaps he, too, is somewhat deserving of punishment, and that the
cities are a form of mandatory exile rather than a safe haven?

See Arei Miklat – Cities of Refuge or Exile for more.

 For example, Moshe seemingly on his own announce the plagues of locusts and first-borns, directs the
Levites to kill worshipers of the Golden Calf, and commands Aharon regarding certain sacrificial
procedures.  In each case he invokes the name of Hashem, yet in none of them had the text previously
recorded a directive of Hashem.

 R"Y Albo
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Shabbat Table Topics – Parashat Shofetim
Sources

Biblical Texts תנ"ך

Devarim 18:18-22 דברים י"ח:י"ח-כ"ב

(18) I will raise them up a prophet from among their brethren, like
unto thee; and I will put My words in his mouth, and he shall
speak unto them all that I shall command him. (19) And it shall
come to pass, that whosoever will not hearken unto My words
which he shall speak in My name, I will require it of him. (20) But
the prophet, that shall speak a word presumptuously in My name,
which I have not commanded him to speak, or that shall speak in
the name of other gods, that same prophet shall die.' (21) And if
thou say in thy heart: 'How shall we know the word which the Lord
hath not spoken?' (22) When a prophet speaketh in the name of
the Lord, if the thing follow not, nor come to pass, that is the thing
which the Lord hath not spoken; the prophet hath spoken it
presumptuously, thou shalt not be afraid of him.

(יח) ָנִביא ָאִקים ָלֶהם ִמֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם

ָּכמֹו� ְוָנַתִּתי ְדָבַרי ְּבִפיו ְוִדֶּבר ֲאֵליֶהם

ֵאת ׇּכל ֲאֶׁשר ֲאַצֶּוּנּו. (יט) ְוָהָיה ָהִאיׁש

ְיַדֵּבר ֲאֶׁשר  ְּדָבַרי  ֶאל  ִיְׁשַמע  לֹא  ֲאֶׁשר 

ַא� (כ)  ֵמִעּמֹו.  ֶאְדֹרׁש  ָאֹנִכי  ִּבְׁשִמי 

ִּבְׁשִמי ָּדָבר  ְלַדֵּבר  ָיִזיד  ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא 

ַוֲאֶׁשר ְלַדֵּבר  ִצִּויִתיו  לֹא  ֲאֶׁשר  ֵאת 

ּוֵמת ֲאֵחִרים  ֱא�ִהים  ְּבֵׁשם  ְיַדֵּבר 

ַהָּנִביא ַההּוא. (כא) ְוִכי תֹאַמר ִּבְלָבֶב�

ִדְּברֹו לֹא  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  ֶאת  ֵנַדע  ֵאיָכה 

י"י. (כב) ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ַהָּנִביא ְּבֵׁשם י"י

ְולֹא ִיְהֶיה ַהָּדָבר ְולֹא ָיבֹא הּוא ַהָּדָבר

ֲאֶׁשר לֹא ִדְּברֹו י"י ְּבָזדֹון ִּדְּברֹו ַהָּנִביא

לֹא ָתגּור ִמֶּמּנּו.

Yirmeyahu 18:1-9 ירמיהו י"ח:א'-ט'

(1) The word which came to Jeremiah from the Lord, saying: (2)
'Arise, and go down to the potter's house, and there I will cause
thee to hear My words.' (3) Then I went down to the potter's
house, and, behold, he was at his work on the wheels. (4) And
whensoever the vessel that he made of the clay was marred in
the hand of the potter, he made it again another vessel, as
seemed good to the potter to make it. (5) Then the word of the
Lord came to me, saying: (6) 'O house of Israel, cannot I do with
you as this potter? saith the Lord. Behold, as the clay in the
potter's hand, so are ye in My hand, O house of Israel. (7) At one
instant I may speak concerning a nation, and concerning a
kingdom, to pluck up and to break down and to destroy it; (8) but
if that nation turn from their evil, because of which I have spoken
against it, I repent of the evil that I thought to do unto it. (9) And
at one instant I may speak concerning a nation, and concerning
a kingdom, to build and to plant it;

ִיְרְמָיהּו ֵמֵאת ֶאל  ָהָיה  ֲאֶׁשר  ַהָּדָבר  (א) 

ְוָיַרְדָּת ֵּבית ַהּיֹוֵצר י"י ֵלאֹמר. (ב) קּום 

ָוֵאֵרד (ג)  ְּדָבָרי.  ֶאת  ַאְׁשִמיֲע�  ְוָׁשָּמה 

ֹעֶׂשה (והנהו)  הּוא]  [ְוִהֵּנה  ַהּיֹוֵצר  ֵּבית 

ַהְּכִלי ְוִנְׁשַחת  (ד)  ָהׇאְבָנִים.  ַעל  ְמָלאָכה 

ֲאֶׁשר הּוא ֹעֶׂשה ַּבֹחֶמר ְּבַיד ַהּיֹוֵצר ְוָׁשב

ְּבֵעיֵני ָיַׁשר  ַּכֲאֶׁשר  ַאֵחר  ְּכִלי  ַוַּיֲעֵׂשהּו 

ֵאַלי י"י  ְדַבר  ַוְיִהי  (ה)  ַלֲעׂשֹות.  ַהּיֹוֵצר 

אּוַכל לֹא  ַהֶּזה  ֲהַכּיֹוֵצר  (ו)  ֵלאמֹור. 

ַלֲעׂשֹות ָלֶכם ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְנֻאם י"י ִהֵּנה

ֵּבית ְּבָיִדי  ַאֶּתם  ֵּכן  ַהּיֹוֵצר  ְּבַיד  ַכֹחֶמר 

ְוַעל ּגֹוי  ַעל  ֲאַדֵּבר  ֶרַגע  (ז)  ִיְׂשָרֵאל. 

(ח) ּוְלַהֲאִביד.  ְוִלְנתֹוץ  ִלְנתֹוׁש  ַמְמָלָכה 
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ִּדַּבְרִּתי ֲאֶׁשר  ֵמָרָעתֹו  ַההּוא  ַהּגֹוי  ְוָׁשב 

ָחַׁשְבִּתי ֲאֶׁשר  ָהָרָעה  ַעל  ְוִנַחְמִּתי  ָעָליו 

ְוַעל ּגֹוי  ַעל  ֲאַדֵּבר  ְוֶרַגע  (ט)  לֹו.  ַלֲעׂשֹות 

ַמְמָלָכה ִלְבנֹות ְוִלְנטֹוַע.

Yirmeyahu 28 ירמיהו כ"ח

(1) And it came to pass the same year, in the beginning of the
reign of Zedekiah king of Judah, in the fourth year, in the fifth
month,that Hananiah the son of Azzur the prophet, who was of
Gibeon, spoke unto me in the house of the Lord, in the
presence of the priests and of all the people, saying: (2) 'Thus
speaketh the Lord of hosts, the God of Israel, saying: I have
broken the yoke of the king of Babylon. (3) Within two full years
will I bring back into this place all the vessels of the Lord's
house, that Nebuchadnezzar king of Babylon took away from
this place, and carried them to Babylon; (4) and I will bring back
to this place Jeconiah the son of Jehoiakim, king of Judah, with
all the captives of Judah, that went to Babylon, saith the Lord;
for I will break the yoke of the king of Babylon.' (5) Then the
prophet Jeremiah said unto the prophet Hananiah in the
presence of the priests, and in the presence of all the people
that stood in the house of the Lord, (6) even the prophet
Jeremiah said: 'Amen! the Lord do so! the Lord perform thy
words which thou hast prophesied, to bring back the vessels of
the Lord's house, and all them that are carried away captive,
from Babylon unto this place! (7) Nevertheless hear thou now
this word that I speak in thine ears, and in the ears of all the
people: (8) The prophets that have been before me and before
thee of old prophesied against many countries, and against
great kingdoms, of war, and of evil, and of pestilence. (9) The
prophet that prophesieth of peace, when the word of the prophet
shall come to pass, then shall the prophet be known, that the
Lord hath truly sent him.' (10) Then Hananiah the prophet took
the bar from off the prophet Jeremiah's neck, and broke it. (11)
And Hananiah spoke in the presence of all the people, saying:
'Thus saith the Lord: Even so will I break the yoke of
Nebuchadnezzar king of Babylon from off the neck of all the
nations within two full years.' And the prophet Jeremiah went his
way. (12) Then the word of the Lord came unto Jeremiah, after
that Hananiah the prophet had broken the bar from off the neck

(א) ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהִהיא ְּבֵראִׁשית ַמְמֶלֶכת

(בשנת) [ַּבָּׁשָנה]  ְיהּוָדה  ֶמֶל�  ִצְדִקָּיה 

ֵאַלי ָאַמר  ַהֲחִמיִׁשי  ַּבֹחֶדׁש  ָהְרִבִעית 

ִמִּגְבעֹון ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  ַעּזּור  ֶבן  ֲחַנְנָיה 

ָהָעם ְוׇכל  ַהֹּכֲהִנים  ְלֵעיֵני  י"י  ְּבֵבית 

ֱא�ֵהי ְצָבאֹות  י"י  ָאַמר  ֹּכה  (ב)  ֵלאֹמר. 

ִיְׂשָרֵאל ֵלאֹמר ָׁשַבְרִּתי ֶאת ֹעל ֶמֶל� ָּבֶבל.

ֶאל ֵמִׁשיב  ֲאִני  ָיִמים  ְׁשָנַתִים  ְּבעֹוד  (ג) 

ַהָּמקֹום ַהֶּזה ֶאת ׇּכל ְּכֵלי ֵּבית י"י ֲאֶׁשר

ַהָּמקֹום ִמן  ָּבֶבל  ֶמֶל�  ְנבּוַכְדֶנאַּצר  ָלַקח 

ֶבן ְיׇכְנָיה  ְוֶאת  (ד)  ָּבֶבל.  ַוְיִביֵאם  ַהֶּזה 

ָּגלּות ׇּכל  ְוֶאת  ְיהּוָדה  ֶמֶל�  ְיהֹוָיִקים 

ֶאל ֵמִׁשיב  ֲאִני  ָּבֶבָלה  ַהָּבִאים  ְיהּוָדה 

ַהָּמקֹום ַהֶּזה ְנֻאם י"י ִּכי ֶאְׁשֹּבר ֶאת ֹעל

ֶמֶל� ָּבֶבל. (ה) ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ֶאל

ׇכל ּוְלֵעיֵני  ַהֹּכֲהִנים  ְלֵעיֵני  ַהָּנִביא  ֲחַנְנָיה 

ַוּיֹאֶמר (ו)  י"י.  ְּבֵבית  ָהֹעְמִדים  ָהָעם 

ָיֵקם י"י  ַיֲעֶׂשה  ֵּכן  ָאֵמן  ַהָּנִביא  ִיְרְמָיה 

ְּכֵלי ְלָהִׁשיב  ִנֵּבאָת  ֲאֶׁשר  ְּדָבֶרי�  י"י ֶאת 

ַהָּמקֹום ֶאל  ִמָּבֶבל  ַהּגֹוָלה  ְוׇכל  י"י  ֵבית 

ֲאֶׁשר ַהֶּזה  ַהָּדָבר  ָנא  ְׁשַמע  ַא�  (ז)  ַהֶּזה. 

ָאֹנִכי ֹּדֵבר ְּבׇאְזֶני� ּוְבׇאְזֵני ׇּכל ָהָעם. (ח)

ִמן ּוְלָפֶני�  ְלָפַני  ָהיּו  ֲאֶׁשר  ַהְּנִביִאים 

ְוַעל ַרּבֹות  ֲאָרצֹות  ֶאל  ַוִּיָּנְבאּו  ָהעֹוָלם 

ּוְלָרָעה ְלִמְלָחָמה  ְּגֹדלֹות  ַמְמָלכֹות 

ְלָׁשלֹום ִיָּנֵבא  ֲאֶׁשר  ַהָּנִביא  (ט)  ּוְלָדֶבר. 

ֲאֶׁשר ַהָּנִביא  ִיָּוַדע  ַהָּנִביא  ְּדַבר  ְּבבֹא 

ֲחַנְנָיה ַוִּיַּקח  (י)  ֶּבֱאֶמת.  י"י  ְׁשָלחֹו 

ִיְרְמָיה ַצַּואר  ֵמַעל  ַהּמֹוָטה  ֶאת  ַהָּנִביא 
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of the prophet Jeremiah, saying: (13) 'Go, and tell Hananiah,
saying: Thus saith the Lord: Thou hast broken the bars of wood;
but thou shalt make in their stead bars of iron. (14) For thus
saith the Lord of hosts, the God of Israel: I have put a yoke of
iron upon the neck of all these nations, that they may serve
Nebuchadnezzar king of Babylon; and they shall serve him; and
I have given him the beasts of the field also.' (15) Then said the
prophet Jeremiah unto Hananiah the prophet: 'Hear now,
Hananiah; the Lord hath not sent thee; but thou makest this
people to trust in a lie. (16) 'Therefore thus saith the Lord:
Behold, I will send thee away from off the face of the earth; this
year thou shalt die, because thou hast spoken perversion
against the Lord.' (17) So Hananiah the prophet died the same
year in the seventh month.

ֲחַנְנָיה ַוּיֹאֶמר  (יא)  ַוִּיְׁשְּבֵרהּו.  ַהָּנִביא 

ְלֵעיֵני ׇכל ָהָעם ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר י"י ָּכָכה

ָּבֶבל ֶמֶל�  ְנֻבַכְדֶנאַּצר  ֹעל  ֶאת  ֶאְׁשֹּבר 

ׇּכל ַצַּואר  ֵמַעל  ָיִמים  ְׁשָנַתִים  ְּבעֹוד 

(יב) ְלַדְרּכֹו.  ַהָּנִביא  ִיְרְמָיה  ַוֵּיֶל�  ַהּגֹוִים 

ְׁשבֹור ַאֲחֵרי  ִיְרְמָיה  ֶאל  י"י  ְדַבר  ַוְיִהי 

ַצַּואר ֵמַעל  ַהּמֹוָטה  ֶאת  ַהָּנִביא  ֲחַנְנָיה 

ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ֵלאֹמר. (יג) ָהלֹו� ְוָאַמְרָּת

ֶאל ֲחַנְנָיה ֵלאֹמר ֹּכה ָאַמר י"י מֹוֹטת ֵעץ

ַּבְרֶזל. ֹמטֹות  ַתְחֵּתיֶהן  ְוָעִׂשיָת  ָׁשָבְרָּת 

ֱא�ֵהי ְצָבאֹות  י"י  ָאַמר  ֹכה  ִּכי  (יד) 

ׇּכל ַצַּואר  ַעל  ָנַתִּתי  ַּבְרֶזל  ֹעל  ִיְׂשָרֵאל 

ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ַלֲעֹבד ֶאת ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל�

ָּבֶבל ַוֲעָבֻדהּו ְוַגם ֶאת ַחַּית ַהָּׂשֶדה ָנַתִּתי

לֹו. (טו) ַוּיֹאֶמר ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ֶאל ֲחַנְנָיה

י"י ְׁשָלֲח�  לֹא  ֲחַנְנָיה  ָנא  ְׁשַמע  ַהָּנִביא 

ְוַאָּתה ִהְבַטְחָּת ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ַעל ָׁשֶקר.

ְמַׁשֵּלֲח� ִהְנִני  י"י  ָאַמר  ֹּכה  ָלֵכן  (טז) 

ִּכי ֵמת  ַאָּתה  ַהָּׁשָנה  ָהֲאָדָמה  ְּפֵני  ֵמַעל 

ֲחַנְנָיה ַוָּיׇמת  (יז)  י"י.  ֶאל  ִדַּבְרָּת  ָסָרה 

ַהָּנִביא ַּבָּׁשָנה ַהִהיא ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי.

Medieval Texts גאונים וראשונים

Rashi Sotah 35b רש"י סוטה ל"ה:

וכתבו מלמטה - בסוף הדף למען אשר לא ילמדו עוד וגו' לעיל מיניה כתיב כי החרם תחרימם ודבר זה כתבו

גבולם אותן שבתוך  להחרימם אלא  נצטוו  ישראל שלא  מגבולי  חוץ  היושבים  אומות  לשבעה  להודיע  למטה 

נצטוו להחרים כדי שלא ילמדו אותנו מעשיהם המקולקלים אבל אתם היושבים חוצה לה אם אתם חוזרין

בתשובה נקבל אתכם ושבתוכה אין מקבלין שמחמת יראה עושין וה"ג לה בהדיא בתוספתא (פ"ח) אם אתם

חוזרין בכם אנו מקבלים אתכם.

Rambam Hilkhot Melakhim 6:1,4,5 רמב"ם הלכות מלכים ו׳:א', ד׳, ה'

ִמְצָוה. ִמְלֶחֶמת  ְוֶאָחד  ָהְרׁשּות  ִמְלֶחֶמת  ֶאָחד  ָׁשלֹום.  לֹו  ֶׁשּקֹוְרִאין  ַעד  ָּבעֹוָלם  ָאָדם  ִעם  ִמְלָחָמה  עֹוִׂשין  ֵאין  (א) 

ִמְצֹות ֶׁשַבע  ְוִקְּבלּו  ִהְׁשִלימּו  ִאם  ְלָׁשלֹום.  ֵאֶליָה  ְוָקָראָת  ָעֶליָה  ְלִהָּלֵחם  ִעיר  ֶאל  ִתְקַרב  ִּכי  כ':י')  (דברים  ֶׁשֶּנֱאַמר 
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ֶׁשִּנְצַטּוּו ְּבֵני ֹנַח ֲעֵליֶהן ֵאין הֹוְרִגין ֵמֶהן ְנָׁשָמה ַוֲהֵרי ֵהן ְלַמס. ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים כ':י"א) ִיְהיּו ְל� ָלַמס ַוֲעָבדּו�. ִקְּבלּו

ְׁשֵניֶהם. ֶׁשְּיַקְּבלּו  ַעד  ָלֶהם  ׁשֹוְמִעין  ֵאין  ַהַּמס.  ִקְּבלּו  ְולֹא  ָהַעְבדּות  ֶׁשִּקְּבלּו  אֹו  ָהַעְבדּות  ִקְּבלּו  ְולֹא  ַהַּמס  ֲעֵליֶהן 

ְוָהַעְבדּות ֶׁשְּיַקְּבלּו הּוא ֶׁשִּיְהיּו ִנְבִזים ּוְׁשָפִלים ְלַמָּטה ְולֹא ָיִרימּו רֹאׁש ְּבִיְׂשָרֵאל ֶאָּלא ִיְהיּו ְּכבּוִׁשים ַּתַחת ָיָדם. ְולֹא

ִּבְנַין ְּכגֹון  ּוָממֹוָנם.  ְּבגּוָפם  ַהֶּמֶל�  ַלֲעבֹוַדת  ֶׁשִּיְהיּו מּוָכִנים  ֶׁשְּיַקְּבלּו  ְוַהַּמס  ֶׁשָּבעֹוָלם.  ָּדָבר  ְלׁשּום  ִיְׂשָרֵאל  ַעל  ִיְתַמּנּו 

ְוֶזה ְדַבר ַהַּמס ֲאֶׁשר ֶהֱעָלה (מלכים א ט':ט"ו)  ֶׁשֶּנֱאַמר  ְוַכּיֹוֵצא ּבֹו.  ַהֶּמֶל�  ַאְרמֹון  ּוִבְנַין  ְוֹחֶזק ַהְּמצּודֹות.  ַהחֹומֹות. 

ָעֵרי ָּכל  ְוֵאת  ט':י"ט)  א  (מלכים  ְירּוָׁשָלִם  חֹוַמת  ְוֵאת  ַהִּמּלֹוא  ְוֶאת  ֵּביתֹו  ְוֶאת  ה'  ֵּבית  ֶאת  ִלְבנֹות  ְׁש�ֹמה  ַהֶּמֶל� 

ַהִּמְסְּכנֹות ֲאֶׁשר ָהיּו ִלְׁש�ֹמה (מלכים א ט':כ') ָּכל ָהָעם ַהּנֹוָתר ִמן ָהֱאֹמִרי (מלכים א ט':כ"א) ַוַּיֲעֵלם ְׁש�ֹמה ְלַמס ֹעֵבד

ַעד ַהּיֹום ַהֶּזה (מלכים א ט':כ"ב) ּוִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָנַתן ְׁש�ֹמה ָעֶבד ִּכי ֵהם ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַוֲעָבָדיו ְוָׂשָריו ְוָׁשִליָׁשיו

ְוָׂשֵרי ִרְכּבֹו ּוָפָרָׁשיו:  

ַהְּזָכִרים ַהְּגדֹוִלים. ְולֹא ִקְּבלּו ֶׁשַבע ִמְצֹות. עֹוִׂשין ִעָּמֶהם ִמְלָחָמה ְוהֹוְרִגין ָּכל  ְוִאם לֹא ִהְׁשִלימּו אֹו ֶׁשִהְׁשִלימּו  (ד) 

ְזָכִרים. ְוַהָּטף ֶזה ַטף ֶׁשל  ְוַהָּנִׁשים  (דברים כ':י"ד)  ֶׁשֶּנֱאַמר  ָקָטן  ְולֹא  ִאָּׁשה  ְוֵאין הֹוְרִגין  ְוַטָּפם.  ָממֹוָנם  ָּכל  ּובֹוְזִזין 

ֵאין ִהְׁשִלימּו  ֶׁשּלֹא  ַוֲעָמֵלק  ֲעָמִמין  ִׁשְבָעה  ֲאָבל  ָהֻאּמֹות.  ְׁשָאר  ִעם  ָהְרׁשּות ֶׁשהּוא  ְּבִמְלֶחֶמת  ֲאמּוִרים  ְּדָבִרים  ַּבֶּמה 

ַמִּניִחין ֵמֶהם ְנָׁשָמה ֶׁשֶּנֱאַמר (דברים כ':ט"ו) ֵּכן ַּתֲעֶׂשה ְלָכל ְוגֹו' (דברים כ':ט"ז) ַרק ֵמָעֵרי ָהַעִּמים (דברים כ':ט"ז) לֹא

ְתַחֶּיה ָּכל ְנָׁשָמה. ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ַּבֲעָמֵלק (דברים כ"ה:י"ט) ִּתְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק. ּוִמַּנִין ֶׁשֵאינֹו ְמַדֵּבר ֶאָּלא ְּבֵאּלּו

(יהושע י"א:י"ט) לֹא ָהְיָתה ִעיר ֲאֶׁשר ִהְׁשִליָמה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ִּבְלִּתי ַהִחִּוי יְׁשֵבי ִגְבעֹון ֶאת ֶׁשֶּנֱאַמר  ֶׁשּלֹא ִהְׁשִלימּו 

ְלַמַען ִיְׂשָרֵאל  ֶאת  ַהִּמְלָחָמה  ִלְקַראת  ִלָּבם  ֶאת  ְלַחֵּזק  ָהְיָתה  ה'  ֵמֵאת  ִּכי  י"א:כ')  (יהושע  ַבִּמְלָחָמה  ָלְקחּו  ַהּכל 

ַהֲחִריָמם. ִמְכַלל ֶׁשָּׁשְלחּו ָלֶהם ְלָׁשלֹום ְולֹא ִקְּבלּו:

Radak Yehoshua 9:7 רד"ק יהושע ט':ז'

אולי בקרבי אתה יושב – שאם היו יודעין שהם מארץ כנען היו אסורים לכרות להם ברית שנאמר לא תכרת

אסרה וזה  מצותם  ומקבלים  להם  עבדים  יהיו  ולא  עמם  בשלום  שיהיו  הוא  והברית  תחנם  ולא  ברית  להם 

התורה ואף על פי שכולם אם היו משלימים היו מקבלים אותם כמו שכתוב לא היתה עיר אשר השלימה אל

בני ישראל בלתי החוי יושבי גבעון וגו' מכלל שאם השלימו היו מקבלים אותם כן הוא אבל בתנאי שיכריתו

עבודת גילולים מארצם ושיקבלו עליהם שבע מצות שהוזהר בהם אדם הראשון כמו שאמר הכתוב פן יחטיאו

אותך לי משמע כל זמן שהם בחטא ואינם מקיימים שבע מצות שחייבים בהם בני נח אסור להניחם לשבת

גילולים ומקבלים בארץ אבל מצוה להחרימם ושלא לחיות מהם נשמה ואם היו משלימים ועוקרים עבודת 

שבע מצות צריך עוד שיהיו למס ויהיו עובדים לישראל ונכבשים תחת ידיהם כמו שהוא אומר יהיו לך למס

ויעלם שלמה והיבוסי  והפרזי החוי  כל העם הנותר מן האמורי החתי  ישראל  וכן אמר בשלמה מלך  ועבדוך 

למס עובד עד היום הזה אם כן מה בין שאר אומות לשבעה עממים יש ביניהם זה הדבר כי שאר האומות אם

היו עושין מלחמה ולא רצו להשלים היו הורגים כל זכר בהם והנשים והטף היו בוזזים להם ומחיים אותם

לעבדים אבל בשבע אומות אם לא רצו להשלים היה מצוה שלא לחיות מהם כל נשמה שנאמר רק מהעמים

לא תחיה כל נשמה ולכל האומות קוראים להם שלום תחלה שנאמר וקראת אליה לשלום ואפילו שבע אומות

היו למה  גבעון  יושבי  שהשלימו  אחר  כן  אם  וטובתם  שלומם  תדרוש  לא  שנאמר  ומואב  מעמון  חוץ  בכלל 

הורגים אותם בני ישראל לולי השבועה לפי שהטעו אותם וכרתו להם ברית בטעות והיה בדין להרגם אם לא
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היה בדבר חלול השם מפני השבועה כי אף על פי שהיתה השבועה בטעות אם לא יקיימוה היה בדבר חלול

השם

Sefer HaIkkarim 4:22 ספר העיקרים ד':כ"ב

ובאור זה הוא על זה הדרך, שעקר גדול אל התורה ושורש אל האמונה שהוא מסתעף מאמונת ההשגחה הוא

שהשם יתברך מכריח הטבע תחת כפות רגלי המאמינים, כמו שאמר משה רבינו אחר התפלה שסדר במזמור

תפלה למשה איש האלהים, אמר שהיושב בסתר עליון ומתלונן בצל שדי הנה הוא מבטיח אותו בעבור השם

יתברך שיצילהו מפח יקוש ומן הדבר ומן הפגעים הטבעיים, עד שידרוך על שחל ופתן וירמוס כפיר ותנין. 

ונמצא זה בקצת החסידים כמו שאמרו על רבי חנינא בן דוסא שהניח רגלו על חור הערוד ונשכו הערוד ומת

הערוד, הפך מה שהיה ראוי מדרך הטבע להיות, ואמר לתלמידיו בני לא ערוד ממית אלא חטא ממית, נמצא

לחומץ יאמר  והדליק  לשמן  שאמר  מי  שאמר  חנינא  רבי  על  אמרו  דבורם,  פי  על  הטבע  משתנה  שהצדיקים 

הנהר שנחלק  חולין,  במסכת  יאיר  בן  פנחס  רבינו  על  אמרו  וכן  כאלה.  אחרים  ודברים  כן,  והיה  וידליק, 

במאמרו פעמים הרבה, עם שאין הנהר בעל שכל, ונחלק למקיימי מצוה ולהולכים עמהם, וכן בנחום איש גם

מזולת הקל,  בדבורם  ידם  על  נעשין  שהיו  הנסים  מספר  עצמו  תענית,  במסכת  שנזכרו  החסידים  ושאר  זו 

שיביאם בזה נבואה או דבור או צווי מהשם יתברך, וכן אמר אליפז לאיוב ותגזר אמר ויקם לך, שיראה שזה

דבר מוסכם מהנביאים והמדברים ברוח הקודש כאליפז שהטבע משתנה על פי הצדיקים כפי מה שירצו, וכל

שכן על פי הנביאים שהיו הנסים מתחדשים על ידם ככל היוצא מפיהם, אמר אליהו חי ה' אם יהיה השנים

ואת אותך  ותאכל  השמים  מן  אש  תרד  אני  אלהים  איש  ואם  אמר  ועוד  דברי,  לפי  אם  כי  ומטר  טל  האלה 

חמשיך, והיה כן. וכן אלישע אמר כעת מחר סאה סולת וגו', והיה כן, וכן ויצף הברזל, ושאר הנסים שנעשו על

וכן שאר הנביאים, ומשה עצמו אמר אם כמות כל זה,  על  יתברך  צווי השם  נבואה או  לו  ידו מבלי שיקדם 

האדם וגו', ואם בריאה יברא ה' וגו', ויהי ככלותו לדבר את כל הדברים האלה ותבקע האדמה אשר תחתיהם

ועצת עבדו  דבר  מקים  ישעיה  אמר  וכן  כך.  על  יתברך  השם  שצווהו  נמצא  ולא  וגו',  פיה  את  הארץ  ותפתח 

מלאכיו ישלים. 

ספק כמטיל  הוא  הנה  לכך,  הראוי  החסיד  או  הצדיק  או  הנביא  רצון  ישלים  לא  יתברך  שהשם  שיספק  ומי 

בתורה ובשרש משרשיה, וכל שכן במקום שיש בו קדוש ה', שראוי ומחוייב לפרסם שהטבע משועבד ומוכרח

לעשות רצון שומרי התורה ומקיימי מצותיה, ומי שיראה הנביא שראוי שיעשו על ידו נסים בלתי עושה אותם

להצלת אומה אחת או כלל אחד, הנה הוא בלתי ספק גורם להטיל ספק באמונה, שהרואה יחשוב שאין האמת

כמו שהכתוב מיעד בתורה במקומות הרבה שהטבע הוא נכנע ומשועבד למקיימי מצות התורה, ויבואו להטיל

ספק בתורה.


