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 שופטיםפרשת 

 יםחי וקי' דבר ה

ר ָשנֵּא" ָבה ֲאשֶׁ יָך-א  ' ה ְולֹא ָתִקים ְלָך ַמצֵּ  .(כב, דברים טז" )ֹלהֶׁ

? מה חמור כל כך בבניית מצבה. שכיח כלל בתורהאיננו " אשר שנא"הקיצוני ביטוי ה

 ?!פטירתםאחרי יקירינו אנו נוהגים לבנות מצבות על קברי  הרי

  :במדרש הגדול יש התייחסות לשאלה זו

תלמוד לומר  ,שומע אני אף על קבר אביו ואמו, דבר אחר ולא תקים לך מצבה"

מה להלן בעבודה זרה הכתוב  ,ונאמר להלן שנא נאמר כאן שנא .אשר שנא

ודה מלמד שכך היה דרך עובדי עב. אף כאן בעבודה זרה הכתוב מדבר ,מדבר

', מצבה אפילו היו מתקבצין אצלה לעבוד את הולפי כך אסרה תורה  ,זרה לעשות

  ."כדי שלא להידמות בחקותיהם

מדוע , אם כך. אסורה משום שכך נהגו עובדי עבודה זרההקמת מצבה לדברי המדרש 

מזבחות  גם בנועובדי עבודה זרה הלוא  ?לא נאסרה הקרבת קורבנות במזבח

 ?!ת אליליהםלעבוד

אלא בהבדל המהותי , ו עוסק בהידמות חיצונית לחוקות הגוייםהמדרש איננראה ש

אבן זיכרון לאלה  המצבה היא. 'ה בודתלעהאלילים בודת המצבה משקפת בין עש

, מרחוק מכבדים את האל האליליםעובדי . אלו שכבר אינם פועלים בעולם, שהיו ואינם

ישראל קיבל תורת עם . נשמעים לקולו אך אינם –משכנות ופרדסים לכבודו בונים  הם

איסור המצבה מופיע לאחר הציווי למנות  .יהוהוא מצווה לקיים את מצוות ,חיים

לא מצבה דוממת מביאה את קולו . שישפטו את העם משפט צדק שופטים ושוטרים

ושופטי העם ושוטריו , סנהדריןואחריהם חכמי העם וה', כי אם נביאי ה', של ה

  .שה בחיי היומיוםהלכה למע' המביאים לאומה את דבר ה

היא זו המבטאת סגידה ' המצבה אשר שנא ה. קפיאה במקום, יציבותמשקפת מצבה 

ה "הקב, אין לה דבר וחצי דבר עם היהדותהיציבות הזאת . כל קשר לדבריול בלי -לא

 .אלא שיישמעו לדבריו ויחיו על פיהם, איננו מעוניין שיסגדו לו

דבר אילו ו  –מצג דומם של משהו שהיה ועבר מן העולם  –עין מוזיאון מהמצבה היא 

 1!יםחי וקי' ה
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