
פר˘˙ ˘ופטים ˙˘ע"ו
פנינים מרבינו ‰‡ור ‰חיים ‰˜„ו˘

מתוך  דיין  לעצמו  יבחר  כל שבט 
אחר ולא משבט  שלו  השבט 

אלוקך  ד'  אשר  שעריך  בכל  לך  תתן  ושוטרים  "שופטים 
האוה"ח  ומבאר  צדק"  משפט  העם  את  ושפטו  לשבטיך  לך  נותן 

כו' לשבטיך" הוא שכל  כו' תתן  שכוונת הפסוק באומרו "שופטים 

וזהו  שלו  השבט  מתוך  דיינים  לעצמו  וימנה  יבחר  ושבט  שבט 

יהא  השבט  של  שהשופט  לשבטיך"  כו'  "שופטים  הפסוק  שאמר 

אדם מתוך השבט ולא יהא איש משבט אחר. ודבר זה צריך הסבר 

זה שיהא הדיין של  ענין  וביאור דמאיזה טעם הקפידה התורה על 

אחר. איש משבט  ולא  חלק מהשבט  אדם שהוא  השבט 

ישראל  נפשות  שכל  מסביר  י)  לב  (דברים  האוה"ח  והנה 
תלויים באילן אחד שהוא האילן הטוב והשורש והעיקר של האילן 

א)  טז  (במדבר  האוה"ח  כותב  ועוד  הקדושים.  האבות  הוא  הזה 

שמהאילן הזה יצאו י"ב ענפים עיקריים שהם הי"ב שבטי קה והם 

שנולדו  הצאצאים  וכל  הטוב  האילן  של  הקדושה  ענפי  הי"ב  היו 

הללו. ענפים  מהי"ב  באחד  ונקבעו  נכללו  מכן  לאחר  להם 

שדעותיהם  שאע"פ  טז)  כז  (במדבר  האוה"ח  ומסביר 
ומידותיהם של בני אדם שונים זה מזה מ"מ יש השתוות מסוימת 

נשמתם.  שורש  מצד  זה  עם  זה  ביחד  שמקושרים  אדם  בני  בין 

נובע  האדם  של  והדיעות  שהמידות  שכיון  הוא  הדברים  וביאור 

הנשמות  בין  וחיבור  איחוד  כשיש  לפיכך  שלו  הקדושה  מהנשמה 

ורצונותיהם מתאחדים  דיעותיהם מידותיהם  גם  אז  בני האדם  של 

לזה. זה  ומשתווים 

זה  על  התורה  הקפידה  למה  (שם)  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
שבט,  מאותו  חלק  שהוא  איש  דווקא  יהא  שבט  כל  של  שהדיין 

והוא משום שכיון שיש לכל שבט ושבט שורש וענף נפרד בהאילן 

מיוחדים  ורצונות  דיעות  ושבט  שבט  לכל  שיש  בהכרח  לכן  הטוב 

ששייך  לאדם  ראוי  אין  ולפיכך  נשמתם  ושורש  ממקור  הנובעים 

ודיעותיו  שרצונותיו  כיון  ב'  שבט  בשביל  כדיין  לשמש  א'  לשבט 

ודיעותיהם של האנשים הבאים להתדיין  אינם דומים לרצונותיהם 

ורצונם  דעתם  את  כראוי  להבין  הזה  הדיין  יוכל  לא  וממילא  לפניו 

של האנשים הבאים להתדיין לפניו ולכן אמרה תורה "שופטים כו' 

שבט  מאותו  חלק  שהוא  אדם  השבט  של  הדיין  שיהא  לשבטיך" 

להתדיין  הבאים  האנשים  של  דעתם  לסוף  לירד  הדיין  שיוכל  כדי 

צדק. לשפוט משפט  הדיין  יוכל  ועי"ז  לפניו 

הפרש  יהא  "שלא  יח)  טז  (דברים  האוה"ח  וז"ל  [הערה: 
ושבט  שבט  שכל  כיון  בהשואה  זה  את  זה  נידונים  ויהיו  ביניהם 

הוא  כאן  האוה"ח  כוונת  אם  לעיין  יש  והנה  דינו"  בית  לפני  נידון 

שנתבאר  וכמו  טז)  (כז  במדבר  בספר  האוה"ח  שפירש  מה  כמו 

שכתב  מה  כמו  הוא  כאן  האוה"ח  דברי  ביאור  שמא  או  לעיל, 

עי"ש]. ט)  (לג  דברים  בספר  האוה"ח 

לילך  לו  סבר שאול שמותר  למה 
האוב בעלת  את  ולשאול 

או  אוב  בעל  לשאול  "אסור  יד)  יא,  ע"ז  (ה'  הרמב"ם  כתב 
אוב  ושואל  כו'  בך  ימצא  לא  יא)   - י  יח  (דברים  שנאמר  ידעוני 
כ) מבואר ששאול המלך שאל   - ז  (כח  א'  והנה בשמואל  וידעוני" 
לו  שיודיע  כדי  הנביא  שמואל  את  לו  להעלות  האוב  בעלת  את 
שמואל את דבר ד' וכמוש"כ שם "ויתחפש שאול כו' ויאמר קסמי 

עי"ש. כו'"  באוב  לי 

זה  על  שאול  שנענש  מבואר  יג)  (י,  א'  הימים  בדברי  והנה 
דכתיב "וימות שאול במעלו אשר מעל בד' כו' וגם [חטא] לשאול 
נענש  הוא  לכן  באובות  שאול  ששאל  שבגלל  דהיינו  כו'"  באוב 
זה צריך ביאור דאיך שייך דבר כזה ששאול  וענין  ונהרג במלחמה. 
בבעלת  לשאול  מדעתו  ילך  גדול,  וצדיק  ד'  משיח  שהי'  המלך 

כזה. דבר  לעשות  שאסור  מפורש  בתורה  הרי  האוב 

עובר  הוא  שאין  סבר  המלך  ששאול  יד)  (יח,  האוה"ח  ומבאר 
הזה  האיסור  נאמר  לא  מסוימים  שבמצבים  כיון  בזה  איסור  שום 
אל  בא  אתה  "כי  כתיב  דהנה  שיתבאר.  וכמו  באוב  שואל  של 
הגויים  לך לא תלמד לעשות כתועבת  נותן  ד' אלוקיך  הארץ אשר 
אלוקיך,  ד'  עם  כו' תמים תהא  אוב  ושואל  כו'  בך  ימצא  לא  ההם, 
כן  לא  ואתה  ישמעו  קוסמים  ואל  מעוננים  אל  האלה  הגויים  כי 
אלוקיך  ד'  לך  יקים  כמוני  מאחיך  מקרבך  נביא  אלוקיך,  ד'  לך  נתן 

תשמעון". אליו 

ינהגו ככל  וביאור הפסוקים הוא שד' מזהיר את ישראל שלא 
וקוסמים  מעוננים  ע"י  העתידות  את  ידעו  הגויים  שהרי  הגויים 
בכוחות  להשתמש  להם  שאסור  לישראל  ואומר  ד'  מזהיר  ולכן 

הללו. הטומאה 

נמצא, שהגויים  ולומר שלפי"ז  לטעון  יכול האדם  והנה באמת 
לדעת  ישיגו  הגויים  שהרי  ישראל  מכלל  מעולה  יותר  במצב  יהיו 
יוכלו לדעת את העתידות  וכלל ישראל לא  את מה שעתיד להיות 
את  לסלק  וכדי  הללו,  בכוחות  להשתמש  להם  שאסור  כיון 
שד'  ד'"  לך  יקים  כו'  מקרבך  "נביא  הפסוק  לנו  אומר  זו  טענה 
ההשתמשות  ע"י  העתידות  את  לדעת  היכולות  את  לישראל  יתן 
לילך  יוכלו  ישראל  שכלל  הנביא  ע"י  ייעשה  וזה  הקדושה  בכוחות 

העתידות. את  לברר  בכדי  הנביא  אל 

לילך  לו  שמותר  שאול  סבר  למה  האוה"ח  מבאר  ולפי"ז 
שהאיסור  סבר  ששאול  משום  והוא  האוב,  בעל  את  ולשאול 
האפשרות  את  לישראל  שיש  בזמן  חל  רק  באובות  לשאול 
לילך  האדם  שיכול  שכיון  הנבואה  כח  ע"י  העתידות  את  לדעת 
לילך  התורה  לו  אסרה  לכן  העתידות  את  אותו  ולשאול  לנביא 
שנסתם  במצב  אבל  העתידות  את  ממנה  ולשאול  האוב  לבעלת 
ממנו  ולשאול  לנביא  לילך  אפשרות  ואין  הנבואה  ופסקה  החזון 
לילך  לאדם  מותר  בוודאי  שאול]  [סבר  כזה  במצב  העתידות  את 

העתידות. את  ממנה  ולשאול  האוב  לבעלת 



הבין  שכן  "ואולי  וז"ל  הקדוש  האוה"ח  לשון  את  ואצטט 
ידעוני  או  אוב  לשאול  ד'  אסר  לא  כי  אוב  בבעלת  כששאל  שאול 
שאול  לדעת  יצטרכו  אם  זה  זולת  אבל  נביא  שיקום  במקום  אלא 
הנביא  שמואל  מיתת  אחרי  ההוא  שבזמן  כיון  ולכן  בהם"  ישאלו 
סבר  לפיכך  שם)  המלבי"ם  (לשון  נבואה"  ופסקה  חזון  "נסתם 

האוב. בעלת  את  ולשאול  לילך  לו  שאול שמותר 

נוהג  כן והאיסור של שאלה באוב  אולם לפי האמת אין הדבר 
נענש שאול  ולכן  נוהגת בישראל  ואפילו כשאין הנבואה  בכל מצב 

יג). (י  א'  הימים  בדברי  שכתוב  וכמו  זה  על 

שהלך  שבשעה  באוה"ח  מבואר  וכן  המלבי"ם  מש"כ  [הערה: 
כוונת  מישראל,  הנבואה  פסקה  האוב  בבעלת  לשאול  שאול 
ולכן באותה  הדברים הוא "שלזמן מועט" פסקה הנבואה מישראל 
שעה לא הי' לשאול את האפשרות לילך לנביא ולשאול ממנו את 
לגמרי  הנבואה  שנפסקה  בזה  הכוונה  שאין  בוודאי  אבל  ד'  דבר 
זמן. הרבה  עוד  בישראל בשביל  נביאים  הרבה  שהרי מבואר שהיו 

"שנסתם  המלבי"ם  שכותב  אלו  דברים  על  להעיר  יש  ועוד 
באותה  חי  והוא  נביא  הי'  המלך  דוד  שהרי  הנבואה"  ופסקה  חזון 
והאוה"ח שלא  וא"כ איך כתב המלבי"ם  זמן של המעשה של אוב 

שעה. באותה  נוהגת  הנבואה  שפע  היתה 

ירדה לו נבואה  י"ל שאע"פ שדוד הי' נביא לד' מ"מ לא  ואולי 
ירדה  שבאמת  לתרץ  אין  אולם  בזה.  עוד  וצ"ת  תקופה  באותה 
אליו  שאול  הלך  לא  ואעפ"כ  שעה  באותה  אפילו  נבואה  לדוד 
עם  לו  שהיתה  הגדולה  המחלוקת  מכח  ד'  דבר  את  ממנו  לשאול 
הקדוש  האוה"ח  דברי  מובנים  יהיו  לא  כן  נאמר  אם  שהרי  דוד, 
שהרי אם הי' לשאול את האפשרות לילך לנביא ולבקש ממנו את 
האוב  בעלת  את  ולשאול  לילך  גמור  איסור  יש  שוב  א"כ  ד'  דבר 
ולכן סבר  נבואה באותה שעה  ירדה  לא  לדוד  צ"ל שגם  ועל כרחך 
ירדה  שלא  כיון  האוב  בעלת  את  ולשאול  לילך  לו  שמותר  שאול 

שעה.] באותה  לישראל  הנבואה  שפע 

נביאים ישראל  כל  היו  לא  למה 
ד'  מעם  שאלת  אשר  ככל  כו'  ד'  לך  יקים  כו'  מקרבך  "נביא 
ד'  קול  את  לשמוע  אוסף  לא  לאמר  הקהל  ביום  בחורב  אלוקך 
אלוקי ואת האש הגדולה הזאת לא אראה עוד ולא אמות" מבואר 
נביא  להם  יתן  שהוא  ישראל  לכלל  אמר  שד'  הללו  מהפסוקים 
ככל אשר שאלת כו'" - כמו שהם ביקשו ממנו במתן תורה דהיינו 
שבגלל שבמתן תורה כלל ישראל ביקשו מד' שהוא יתן להם נביא 
ויתן  בקשתם  את  ימלא  הוא  שאכן  לישראל  להודיע  ד'  בא  לכן 

נביא. להם 

הנ"ל  בפסוקים  מבואר  איפה  הוא,  להבין  שצריך  מה  אולם 
רק  בפסוק  הרי  הנבואה  דבר  על  ד'  מאת  שאלו  ישראל  שכלל 
התורה  את  לשמוע  כדי  הכח  את  להם  שאין  אמרו  שהם  מבואר 
מפי ד' בעצמו ולא מוזכר כלל בפסוק שהם ביקשו מד' שהוא יתן 

לתרץ]. עי"ש מש"כ  הרמב"ן  כן מקשה  [ואכן  נביאים  להם 

בגלל שהם  רק  לישראל  נביאים  נתן  ד'  וכי  להקשות,  יש  ועוד 
שאלו וביקשו ממנו על זה והרי אם לא הי' ד' נותן נביאים לישראל 
נמסר  הי'  ד'  שהדבר  כיון  ד'  הדבר  את  לישראל  יוודע  מאין  א"כ 
הי'  ישראל  של  הבקשה  בלי  גם  וא"כ  הנביא  ע"י  ורק  אך  לישראל 

נותן להם נביאים ולכן צריך ביאור למה מדגיש הכתוב שנתינת  ד' 
תורה. במתן  ישראל  שביקשו  הבקשה  מצד  נובע  לישראל  הנביא 

כשתבוא  כי  פ"י)  סנהדרין  (בפיהמ"ש  כותב  הרמב"ם  והנה 
מאד  גדול  מורא  לו  ויגיע  כו'  כוחותיו  "יחלשו  לנביא  הנבואה 
(פ"ז  הרמב"ם  כתב  ועוד  הזה]"  הפחד  [מגודל  רוחו  שתצא  כמעט 
הגוף  וכח  מזדעזעין  איבריהם  כשמנתבאים  "וכולן  יסוה"ת)  ה' 
על  מאד  קשה  הנבואה  שקבלת  הרמב"ם  מדברי  מבואר  כושל", 
משום  צער  הרבה  האדם  לגוף  נגרם  הנבואה  שמכח  משום  הגוף 
ופחד  מזדעזעין  ואיבריו  מאד  עד  כוחותיו  נחלשים  הנבואה  שע"י 
מות נופל עליו. ומזה אנו למידים שהנביא צריך להיות מוכן לסבול 
צער  לסבול  האדם  את  מחייבת  הנבואה  שקבלת  כיון  צער  הרבה 

גדול מאד.

ולפי"ז מבאר האוה"ח (יח טז) את הפסוק באופן שונה לגמרי, 
הבקשה  את  למלאת  כדי  נביא  להם  נותן  שד'  אומר  הפסוק  דאין 
מוזכר  לא  בפסוק  שהרי  נביא  להם  יתן  שהוא  מד'  ביקשו  שהם 

נביא. להם  יתן  מהד' שהוא  ביקשו  שהם  זה  ענין  כלל 

כל  יזכו  שלא  להם  מודיע  שד'  כך,  הוא  הפסוק  כוונת  אלא 
סגולה  יחידי  רק  אלא  נבואה  של  הזאת  הגבוהה  למדרגה  ישראל 
הם שיבחרו להיות נביאים ושאר כל ישראל יצטרכו לילך לנביאים 
הפסוק  שאמר  וזהו  ד'.  דבר  את  להם  שיגידו  מהם  לבקש  כדי 
כל  מתוך  יחידים  שרק  דהיינו  ד'"  לך  יקים  כו'  מקרבך  "נביא 
יזכו  לא  בכלליותם  ישראל  כלל  אבל  נביאים  להיות  יזכו  ישראל 

הנבואה. מדרגת  את  להשיג 

הפסוק  מבאר  נביאים  להיות  ישראל  כל  יזכו  שלא  והטעם 
לשמוע  אוסף  לא  כו'  בחורב  כו'  שאלת  אשר  "ככל  משום  שהוא 
ישראל  רצו  לא  תורה  שבמתן  לפי  דהיינו  אלוקך"  ד'  קול  את 
נבואתו  להנביא בשעה שהוא מקבל את  לסבול את הצער שנגרם 
של  במצב  להשאר  העדיפו  ולא  עמהם  ידבר  שמשה  ביקשו  אלא 
לפיכך  נבואה  ע"י  בעצמו  ד'  מפי  התורה  כל  את  ולשמוע  נביאים 
לא נעשו כולם לנביאים ורק יחידים מישראל יבחרו להיות נביאים 

ד'. דבר  את  מפיו  ולבקש  הנביא  אל  לילך  יצטרכו  ישראל  וכל 

דהיינו שד' מתנהג  כו'"  "ככל אשר שאלת  וזהו שאמר הפסוק 
שבמתן  וכיון  ממנו  ביקשתם  שאתם  אופן  באותו  בדיוק  עמכם 
אמרתם  אלא  נביאים  להיות  רוצים  אתם  שאין  לד'  אמרתם  תורה 
רבינו,  משה  ע"י   - אמצעי  ע"י  התורה  את  לשמוע  רוצים  שאתם 
לא  שד'  הדרך  זה  על  ג"כ  יהא  עמכם  ד'  התנהגות  אופן  לפיכך 
נביאים  ישראל  כל  יהיו  ולא  מישראל  אחד  לכל  ישר  באופן  ידבר 
יחידי  ורק  אמצעי  ע"י  לישראל  דברו  את  להודיע  ד'  יבחר  אלא 
בכדי  אליהם  לילך  יצטרכו  ישראל  כל  ושאר  נביאים  יהיו  סגולה 

ד'. הדבר  את  לשמוע 

סובר  האם  הקדוש  האוה"ח  בכוונת  לעיין  יש  והנה  [הערה: 
ישראל  את  העניש  שד'  עונש  של  בגדר  הי'  זה  שדבר  האוה"ח 
את  לסבול  הסכימו  ולא  שלהם  הנבואה  את  רצו  לא  שהם  בגלל 
כנגד מדה שכמו  ד' במדה  ולכן הענישם  הצער הכרוך עם הנבואה 
שהם לא רצו להיות נביאים במתן תורה כמו"כ לא יעשה ד' אותם 
לא  שהם  הוא  הדברים  ביאור  שמא  או  הדורות  בהמשך  לנביאים 
מפי  התורה  כל  את  שמעו  לא  שהם  שמשום  לנבואה,  ראויים  היו 
נעשים  כולם  היו  שבו  למדריגה  כראוי  התעלו  לא  לכן  בעצמו  ד' 

ועיין]. נביאים.  להיות  ראויים 
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