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  ִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם

  

. המלך ומעמד הכוהנים והלוויים, מערכת המשפט, עוסקת בסדרי ִמנהל ושלטון שופטים פרשת
כלומר חומש זה אמור בעיקרו לחזור על הנאמר , "משנה תורה"רים מכונה גם ידוע שספר דב

  :ן"אולם בהקדמה לספר דברים מסביר הרמב, )במדבר-שמות(בחומשים הקודמים 
בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב מצות יבאר  ,משנה תורההספר הזה ענינו ידוע שהוא 
ולא , ולא במעשה הקרבנות, כהנים ולא יזכיר בו דבר בתורת ,התורה הצריכות לישראל

  .והכהנים זריזים הם שכבר ביאר אותם להם' ובמעשי ה, בטהרת כהנים
אלא בעיקר מצוות , כלומר לא נמצא בספר את הפרטים ההלכתיים הנוגעים לכוהנים וללוויים

והנה כשאנו מגיעים לפרשתנו אנו מוצאים פרט אחד הנוגע . הקשורות לעם ישראל בארץ ישראל
  :)ה- ג:יח(הנים לכו

ַלּכֵֹהן ַהְּזרַֹע  ְוֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם ֵמֵאת זְֹבֵחי ַהֶּזַבח ִאם ׁשֹור ִאם ֶׂשה ְוָנַתן
 'הִּכי בֹו ָּבַחר  .ֵראִׁשית ְּדָגְנָך ִּתירְׁשָך ְוִיְצָהֶרָך ְוֵראִׁשית ֵּגז צֹאְנָך ִּתֶּתן לֹו. ְוַהְּלָחַיִים ְוַהֵּקָבה

  .הּוא ּוָבָניו ָּכל ַהָּיִמים 'היָך ִמָּכל ְׁשָבֶטיָך ַלֲעמֹד ְלָׁשֵרת ְּבֵׁשם הלֹ- אֱ 
  ):א, הלכות ביכורים ט(ם "הרמבעל פי פסוקים אלו פסק 

מצות עשה ליתן כל זובח בהמה טהורה לכהן הזרוע והלחיים והקיבה שנאמר וזה יהיה 
ומצות זו נוהגת תמיד בין בפני הבית  .ואלו הם הנקראים בכל מקום מתנות ,משפט הכהנים

  .בין שלא בפני הבית ובכל מקום בין בארץ בין בחוצה לארץ ובחולין אבל לא במוקדשין
השאלה העולה מדברי הכתוב בפרשתנו היא מדוע בחרה התורה לציין מכל נושאי תורת כהנים 

ם אין כמעט אזכור ן מציין שבספר דברי"הרמב, כאמור. דווקא פרט זה שעוסק במתנות הכהונה
  ?מה משמעות הבאת הדברים כאן, ואם כן, הכוהנים ילענייני

  :מסביר על אתר ן"הרמב      
כי במדבר שלא היו זובחים שור ושה רק שלמים לא , וה מחודשת לא נזכרה בתורהוזו מצ

ועתה כשבאו ליכנס לארץ ִחדשה להם וזה טעם , שאינה נוהגת במוקדשים, הזכירה להם
 ךָ רְ קָ ְּב ִמ  ּתָ ְח בַ זָ וְ ') כא:לעיל יב(כלומר כאשר יזבחו הזבח שהתרתי לכם , הזבחמאת זבחי 

  .'יךָ רֶ עָ ְש ִּב  ּתָ לְ כַ ָאוְ  ךָ ִת יוִ ִצ ר ֶש אֲ ּכַ  ...ךָ אנְ ּצִֹמ ּו
שם נאמר שייתנו לכוהן מקרבן השלמים את . לד- לא:אמנם הדברים נאמרו כבר בספר ויקרא ז

אלא שחטו , לאכילהחולין שראל לשחוט בשר כיוון שבמדבר לא הותר לי, החזה ואת השוק
אבל כשייכנסו לארץ ותותר שחיטת . והיו מתנות הכהונה מרובות כדי אכילת הכוהנים, שלמים
לישראל שיספקו לכוהנים ' לפיכך ציווה ה. ימעיטו להקריב שלמים מפני ריחוק המקום, חולין

  .לאכילה ואת הצמר ללבושצורכיהם וייתנו להם מזבחי החולין את הזרוע הלחיים והקיבה 
  :על אתר מסביר רבנו בחיי      

לפי ששם הזכיר שאין לבני לוי , נסמכה פרשה זו לשל מעלה –ְוֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים 
ל "ודרשו רז. יתעלה' ועתה בא לומר כי חקי המתנות האלו הם נחלתם מאת ה, נחלה

  .מאת העם ולא מאת הכהנים, במסכת חולין
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ולכן מדגישה התורה , נאמר שלכוהנים וללוויים אין נחלה בארץ) ב- א(קים הקודמים בפסו
שמי שאין לו נחלה הדעת נותנת שלא יהיה לו ממה  ןכיוו .שמתנות הכהונה הן החלופה לנחלה

  . דואגת התורה למלא את מחסורםולכן , להתקיים
  :ירמסב )1550-1619שלמה אפרים מלונטשיץ ' ר( "כלי יקר" בעל      

רוב המפרשים חתרו למצוא דרך לסמיכות פרשה זו לפרשה של מעלה ולא מצאו ביאור 
ְך ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהֶּמֶלְך ֲאֶׁשר ִיְמלֹ ֶזה') יד-יא:א ח"בשמו(ואומר אני לפי שנאמר , מספיק
מלת עליכם לומר הורה ב, 'ַּכְרֵמיֶכם ְוֵזיֵתיֶכם ַהּטֹוִבים ִיָּקח-ְׂשדֹוֵתיֶכם ְוֶאת-ְוֶאת' ';ֲעֵליֶכם

שיהיה מושל . 'שום תשים עליך מלך'ש "שכבר נרמז בתורה משפט המלך ומעשהו כמ
אבל , ל בזרועוכ סמך לפרשת המלך שמשפטו ליקח הכ"ע .ו במאודך"עליך בגופך וק

  .'וגו 'לעמוד לשרת'ש "משפט הכהנים אינו כן אלא שכר שירותו הוא נוטל כמ
התנהגות מבזה , ששם מסופר על ירידת הכוהנים מבית עלי ',הפרשן מוליך אותנו לספר שמואל א

נפילת בני עלי הכוהנים בקרב עם , של הכוהנים במשכן שילה שתביא בהמשך לחורבן שילה
וכך  1,הכתובים שם מזכירים את הנאמר בפרשתנו. בידי הפלשתים' הפלשתים ושביית ארון ה

  ):ההדגשות שלי(יז - יג:א ב"נאמר בשמו
 ָּכל ִאיׁש זֵֹבַח ֶזַבח ּוָבא ַנַער ֶאת ָהָעם ּוִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים .'הְּבֵני ְבִלָּיַעל לֹא ָיְדעּו ֶאת ּוְבֵני ֵעִלי 

רּור ְוִהָּכה ַבִּכּיֹור אֹו ַבּדּוד אֹו ַבַּקַּלַחת אֹו ַבּפָ  .ַהּכֵֹהן ְּכַבֵּׁשל ַהָּבָׂשר ְוַהַּמְזֵלג ְׁשלׁש ַהִּׁשַּנִים ְּבָידֹו
ַּגם ְּבֶטֶרם  .ּבֹו ָּכָכה ַיֲעׂשּו ְלָכל ִיְׂשָרֵאל ַהָּבִאים ָׁשם ְּבִׁשלֹה ַהּכֵֹהןֲעֶלה ַהַּמְזֵלג ִיַּקח ּכֹל ֲאֶׁשר יַ 

ן ְולֹא ִיַּקח ִמְּמָך ַיְקִטרּון ֶאת ַהֵחֶלב ּוָבא ַנַער ַהּכֵֹהן ְוָאַמר ָלִאיׁש ַהּזֵֹבַח ְּתָנה ָבָׂשר ִלְצלֹות ַלּכֹהֵ 
ר ְּתַאֶּוה ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ָהִאיׁש ַקֵּטר ַיְקִטירּון ַּכּיֹום ַהֵחֶלב ְוַקח ְלָך ַּכֲאֶׁש  .י ִאם ָחיָּבָׂשר ְמֻבָּׁשל ּכִ 
ת ַוְּתִהי ַחַּטאת ַהְּנָעִרים ְּגדֹוָלה ְמאֹד אֶ  .ִּכי ַעָּתה ִתֵּתן ְוִאם לֹא ָלַקְחִּתי ְבָחְזָקה. ַנְפֶׁשָך ְוָאַמר לֹו

  .'הים ֵאת ִמְנַחת ִּכי ִנֲאצּו ָהֲאָנִׁש  'ה ְּפֵני
אין ממתינים , "כל אשר יעלה על המזלג"לוקחים כאן . מדובר כאן בהפרה בוטה של החוק

הכתוב מסכם שמדובר . אלא דורשים במפגיע בשר חי) כט ואילך:השוו ויקרא ז(להקטרת הֵחלב 
ר ִיְׁשְּכֻבן ְוֵאת ֲאֶׁש "בהמשך הדברים הכתוב מציין שלעלי נודע עוד ). יז(בחטא גדול וחמור מאוד 

, ל נחלקו בהערכת מעשים אלו של בני עלי"חז). שם כב" (ֶאת ַהָּנִׁשים ַהּצְֹבאֹות ֶּפַתח אֶֹהל מֹוֵעד
שטימאו ראשונה צאו מכאן בני עלי , ארבע צווחות צווחה עזרה): "ב"נז ע(וכך שנינו בפסחים 

  ):ב"נה ע(דעה אחרת על אורחותיהם של בני עלי מופיעה במסכת שבת ". 'היכל ה
אלא  טועה אלאאמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן כל האומר בני עלי חטאו אינו 

מתוך ששהו את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהן '? אשר ישכבון את הנשים'מה אני מקיים 
  .מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום

המבוכה הקשה נוכח ומכאן למדים על  2,"הנשים הצובאות"בתרגום השבעים השמיטו את עניין 
ִיְׁשְמעּו  ְולֹא" - כה :ב(בהמשך מספר הכתוב שהבנים לא הקשיבו לתוכחת אביהם . כתובים אלו
שבו , מכאן עולה תמונה שבה רואים השתלטות של הכוהנים על המשכן בשילה 3").ְלקֹול ֲאִביֶהם
בנים  חוסר משמעת של, מוסרית וחברתית, הידרדרות דתית, כבנחלתם הפרטיתהם עושים 

בני עלי מייצגים תופעה של  4.וכנראה גם העם לא הגיב באותה עת למתרחש במשכן, לאביהם
  ".הכול מגיע לי"ש סוברמעמד אריסטוקראטי כוהני ש

". כלי יקר"שאת הסברם ראינו לעיל בדברי ה, זאת כוונת הכתובים בפרשתנו, לעניות דעתי
הכתוב מציין . ם את הכוהנים והלווייםהתורה מציינת את רשויות החוק והמשפט בארץ וביניה

אך באותה נשימה היא גם . שגם לכוהנים מגיע חלק מהאוכל והביגוד מעצם היותם חסרי נחלה
 שלא יעזו להפוך את המקדש לנחלתם, "ְוֶזה ִיְהֶיה ִמְׁשַּפט ַהּכֲֹהִנים ֵמֵאת ָהָעם" מדגישה ומזהירה

                                                 
עיון ' ספר שמואל איד עיינו בספרו של משה גרסיאל - יג:א ב"וג לשמ:עוד על ההשוואה בין דברים יח   1

  .38-41' עמ ,1983הוצאת רביבים , י השוואה באנאלוגיות ובמקבילותספרותי במערכ
טו \יד בר אילן, "ל"בניו של עלי באגדות חז" ,במאמרו של משה בר נול יעיי"להרחיב בגישת חז יםהרוצ   2

  .79-93' עמ ,)ז"תשל(
המשך ולה בע כך .מרותואת דבריו נאמרו בשפה רפה אם משום זקנתו אם מחוסר יכולתו להשליט עליהם    3

  .מתוכחת איש האלוקים לעלי
 נוועיי .לא מוזכר ,עלי, ואביהם ,מוצגים בני עלי ככוהנים בשילה ששם, ג:א א"וודוק בדברי הכתוב בשמ   4

ם שמציינים שזאת הסיבה להימנעות העם מלהגיע לשילה ולעובדה שחנה מתפללת לבדה "ק ובמלבי"ברד
  ).'א ח"שמו(נהגות בני עלי וביקש להמליך עליו מלך בהמשך מאס העם בהת .פליאת עליאת  תמעוררו
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הם אבל ' בקודש ונשלחים לקודש בשם ה ושלוחי דידן מֻצווים, הם משרתים בקודש. הפרטית
  !     מעל לקודש אינם

  בינסקי'אפרים דז
  גבעת שמואל


