יך וְ אֶׂ ת ְשלָ מֶׂ ָ
שה ִלי וְ זָבַּ ְח ָת ָעלָ יו אֶׂ ת עֹל ֶֹׂת ָ
יך אֶׂ ת צֹאנְ ָך וְ אֶׂ ת ְב ָק ֶׂר ָך
" ִמז ְַּבח אֲ ָדמָ ה ַּתעֲ ֶׂ
ָ
ָ
אבוֹ א אֵ לֶׂ יך ובֵ ַּר ְכ ִתיך" (שמות ט"ו)
שר ַּאז ְִכיר אֶׂ ת ְש ִמי ָ
ְבכָ ל הַּ ָמקוֹ ם אֲ ֶׂ
בפרשיות הבאות אנו מתוודעים לשניים מתוך 'שבעת הדברים שקדמו לעולם' ,ועתה הגיע זמנם להתגלות .שני אלו
הם התורה -בפרשיות יתרו ומשפטים ,ובית המקדש -בשאר הפרשיות בספר שמות.
שני יסודות אלו תמיד מגיעים יחד והם קשורים זה בזה ,כפי שאנו אומרים כל יום בתפילתנו:
ְתֹורתֶך".
ַמקְדָּׁש ִבמְהרָה ְביָמינּו ,וְתן ֶׁחלְקנּו ב ָּ
"יְהִי רָצֹון ֶׁ ...שיִבָנֶׁה בֵּית ה ִּ
שתי מצוות חשובות אלו סמוכות זו לזו בפרשיות מתן תורה ופרשיות המשכן ,ובפרט בסוף פרשתנו – מופיעה
פרשת המזבח סמוך לפרשת משפטים.

ליל שבת

הסנהדרין דווקא סמוכים למזבח
רש"י על פסוקי הפתיחה שלנו מביא" :ולמה נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח? לומר לך שתשים
סנהדרין אצל המקדש (נוסח אחר :המזבח)" (רש"י שמות כא ,א).
מדוע ישנה חשיבות שהמקום ממנו יוצאת התורה יהיה דווקא בבית המקדש? או בלשון אחרת :מדוע 'כי מציון
תצא תורה'?
נביא כמה כיוונים שכל אחד מוסיף על משנהו:
 פרקטית:
א .הכהנים הם הדיינים .לכן ברור ורצוי שבמקום עבודת הכהנים שם הם ידונו .כך מביא ה'משך חכמה'" :לפי
ְַאפ ָך
ִשרָאל יָ ִשימּו קְטֹורָה ב ֶׁ
ִשפָטֶׁי ָך ְליַעֲקֹב וְתֹו ָר ְת ָך ְלי ְ
שהכהנים שומרי ומלמדי התורה הם" .וכפי הפסוק" :יֹורּו מ ְ
ְח ָך" (דברים ל"ג).
וְָכלִיל עַל ִמזְב ֶׁ
ב .השל"ה מביא הסבר עניני אחר" :בית דין הגדול היו יושבין בלשכת הגזית ,ועיקר מעשיהם התדיר שהיו
יושבין ודנין בכהונה".
 הלכתית:
לפי הבנה זאת ,ישנה תועלת הלכתית במיקום הסנהדרין דווקא במקום המקדש .זאת כיוון שדווקא כאן ,לפני ה',
ניתן לדון דיני נפשות:
"אין דנין דיני נפשות אלא בפני הבית .והוא שיהיה בית דין הגדול שם בלשכה שבמקדש ,שנאמר בזקן ממרא
"לבלתי שמוע אל הכהן" וגו' .ומפי השמועה למדו שבזמן שיש כהן מקריב על גבי המזבח -יש דיני נפשות,
והוא שיהיה בית דין הגדול במקומו:
ארבעים שנה קודם חורבן בית שני בטלו דיני נפשות מישראל ,אף על פי שהיה המקדש קיים ,מפני שגלו
הסנהדרין ולא היו שם במקומן במקדש" (רמב"ם הלכות סנהדרין ,י"ד).

הרמב"ם מבאר ,שכדי שיוכלו לדון דיני נפשות ,יש צורך בסמיכות למזבח .רק אז תבוא ההתבוננות הנכונה
בעדות ,מתוך יראת המקום (כפשוטו ,ויראת הקב"ה – המקום).
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סעודת שבת
הקב"ה דן עם הסנהדרין בדין
ישב ַּעל ִכ ֵסא ָרם וְ נִ ָשא וְ שולָ יו ְמלֵ ִאים ֶׂאת הַּ הֵ יכָ לְ :ש ָר ִפים ע ְֹמ ִדים
ָא ְר ֶׂאה ֶׂאת ה' ֵ
" ִב ְשנַּת מוֹ ת הַּ ֶׂמלֶׂ ְך עֻ זִיָהו ו ֶׂ
מ ַּעל לוֹ " (ישעיהו ו' – הפטרת השבת)
ִמ ַּ

עד עתה הבנו שמיקום הסנהדרין הוא ענייני .אך יתכן שישנה מעלה גדולה הרבה יותר .בפרק אותו נקרא
בהפטרה ,מתואר הקב"ה יושב בהיכל ,סביבו ומעליו פמליית המלאכים .שם 'כסאו של הקב"ה' ושם הוא יושב
בדין.
בית המקדש נקרא 'מכון לשבתך' .ועל כך אומר המדרש :אל תאמר מכון לשבתך ,אלא מכוון לשבתך -בית המקדש
מכוון כנגד כסא הכבוד .כלומר – כאשר הסנהדרין יושבים במקדש הם ממש תחת כסא הכבוד!
ִּירּוׁשלִַּם וְנֶגֶד זְקֵּנָּיו כָּבֹוד".
כך יתאר ישעיהו הנביא גם בהמשך נבואתו" :כִּי ָּמ ַל ְך ה' צְבָּאֹות ְבהַר צִּּיֹון ּוב ָּ
בשתי הנבואות הקב"ה מולך בירושלים ,בהיכל .ו'נגד זקניו' -מול זקני הסנהדרין' ,כבוד' -הקב"ה בכבודו ובעצמו.
כלומר ,שמעלת הסנהדרין במקדש היא שהקב"ה עצמו יושב עם הסנהדרין בדין .ומכאן נבין את היכולת לדון דין
לאמיתו ,ומדוע "כשהיה בית דין הגדול קיים לא היתה מחלוקת בישראל" (רמב"ם הלכות ממרים א').
"הקדוש ברוך הוא נקרא כבוד ,שנאמר 'ויבא מלך הכבוד' .ואף כסאו נקרא כבוד ,שנאמר 'כסא כבוד מרום
מראשון מקום מקדשינו' .יבוא מלך הכבוד וישב על כסא הכבוד בהיכל כבוד ,שנאמר 'ובהיכלו כולו אומר כבוד'.
הקדוש ברוך הוא נקרא קדוש ,שנאמר ' קדוש קדוש קדוש ה' צבאות מלא כל הארץ כבודו' .אף כסאו נקרא
קדוש ,שנאמר 'אלהים ישב על כסא קדשו' .יבו א מלך הקדוש וישב על כסא הקדוש בהיכל קדוש בסוד
קדושים ,שנאמר 'אל נערץ בסוד קדושים'".
" לעתיד לבא הקב"ה יושב והמלאכים נותנים כסאות לגדולי ישראל והם יושבים ודנין לעובדי אלילים עם
הקב"ה ,וכן הוא אומר' :ה' במשפט יבוא עם זקני עמו' ,ומי הם אלו? כסאות בית דוד וזקני ישראל ,שנאמר 'כי
שמה ישבו כסאות למשפט כסאות לבית דוד'" (ילקוט שמעוני ישעיהו ,כ ,שצז).

סעודה שלישית

על שלושה דברים העולם עומד
עומֵ דַּ ,על הַּ תוֹ ָרה וְ ַּעל הָ עֲ בוֹ ָדה וְ ַּעל ְג ִמילות חֲסָ ִדים".
לשה ְדבָ ִרים הָ עוֹ לָ ם ֹ
" ִש ְמעוֹ ן הַּ ַּצ ִדיק הָ יָה אוֹ מֵ רַּ ,על ְש ָ
לשה ְדבָ ִרים הָ עוֹ לָ ם עוֹ ֵמדַּ ,על הַּ ִדין וְ ַּעל הָ אֱ מֶׂ ת וְ ַּעל הַּ ָשלוֹ ם".
יאל אוֹ מֵ רַּ ,על ְש ָ
עון ֶׂבן ג ְַּמ ִל ֵ
" ַּר ָבן ִש ְמ ֹ

המקדש והסנהדרין מקבילים זה לזה .שניהם מביאים שלום וקיום לעולם
בפרשה ,בסיבה מדוע אין מניפים חרב על המזבח).
דבר
כשם שהמקדש הוא מרכז העולם ,כך הסנהדרין .כפי שמביא המדרש" :שררך אגן הסהר אל יחסר המזג ְ -מ ֵ

(הסנהדרין -על ידי הדין ,והמזבח -ראו רש"י

בסנהדרין של ישראל שהיתה נתונה בלשכת הגזית  ...ולמה נמשלה בשרר? מה השרר הזה נתון באמצע הגוף כך
הסנהדרין יושבין באמצעית של בית המקדש " (תנחומא ,במדבר ד')

בסנהדרין באה לידי ביטוי מידת החסד ,בדין אמת ,וכמובן -התורה .כאשר הם נמצאים במקדש ,סמוך למזבח
עליו 'עובדים' ,מתקיים בהם -תורה ,עבודה וגמילות חסדים ,שעליהם העולם עומד.
מתוך כל זה נבין גם את סמיכות הפסוקים בתהילים:
ביך (תהילים קכ"ב).
ִש ָליּו אֹ ֲה ָ
ְרּושלִָם י ְ
ִשפָט ִכסְאֹות לְבית ָדוִדַ :שאֲלּו ְשלֹום י ָ
ָשבּו ִכסְאֹות ְלמ ְ
כִי ָשמָה י ְ

שבת שלום
מרדכי פרסוף
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