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 דברים

ה .1 ר מֹׁשֶ ּבֵ ָבִרים ּדִ ַּעל ֵאלו ּדְ ָעה ? ּ ָבִרים ְלֵבין ַאְרּבָ ין ֵסֶפר ּדְ ל ּבֵ ּוַמה ַהֶהְבּדֵ
ָפִרים ַהקֹוְדִמים  ?ַּהּסְ

ַתב  ְבֵרי תֹוָכחֹות: "י"ַרׁשִכָּ ֵהן ּדִ ִהְכִעיסּו ִלְפֵני ַה, ְּלִפי ׁשֶ ל ַהְמקֹומֹות ׁשֶ אן כָּ ֶהןּּוָמָנה כָּ , ָּמקֹום ּבָ

ָבִרים ָרֵאל, ְְלִפיָכך ָסַתם ֶאת ַהּדְ ל ִיׂשְ בֹוָדן ׁשֶ ֵני כְּ ֶרֶמז ִמּפְ יָרם ּבְ   ".ְוִהְזכִּ

ְפֵתי ֲחָכִמיםַה ְבֵרי ָהְרֵאׂשִ רּוׁש ַרׁשִ" ֵמִביא ֶאת ּדִ ה ַעל ּפֵ ִהְקׁשָ רּוׁש "י "ם ׁשֶ ְּוֵיׁש ִלְתֹמַה ִאם ּפֵ
ָבִרים' ְבֵרי' ֵּאֶלה ַהּדְ ַתב ַאַחר ֶזה , ּ תֹוָכחֹותהּוא ּדִ ה ה'ְֵהיַאך כָּ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ ְּוָהא ַהתֹוָכחֹות '?  'כְּ

י ַעְצמֹו ְרׁשּות ַהָקּבָ: "ם"ּוְמָתֵרץ ָהְרֵא". ּלֹא ָהָיה ֶאָלא ִמּפִ ָהיּו ּבִ ָמא ֵיׁש לֹוַמר ׁשֶ ַאף ַעל , ה"ְּוׁשֶ

י ַעְצמֹו ָהיּו ִמּפִ י ׁשֶ ה ה'ֱאַמר ְוַעל ְנִתיַנת ְרׁשּות ֶנ, ּפִ ר ִצּוָ כֹל ֲאׁשֶ הּו ְלהֹוִכיַח . ' 'כְּ ִּאי ַנִמי ִצּוָ
יֹוִכיֵחם[ ֵרׁש לֹו ַהְזַמן ׁשֶ לֹא ּפֵ ֶּאָלא ׁשֶ ּ ּ י ַעְצמֹו , ]ּ ה ִמּפִ הֹוִכיָחן ָסמּוך ְלִמיָתתֹו ֶזה ָעׂשָ ... ְּוַמה ׁשֶ
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ַתב ֵתרּוץ ַאֵחר ְפֵתי ֲחָכִמים ַעְצמֹו כָּ ה ה'ה ְוִלי ִנְרָא: "ּאּוָלם ַהּשִׂ ר ִצּוָ כֹל ֲאׁשֶ לֹא ָקֵאי ַעל '  'כְּ
ְכָלל ֶנֱאַמר, ַּהתֹוָכחֹות ֶּאָלא ַעל ַהִמְצֹות ּבִ ָבִרים ַנֲעׂשּו, ּ ֵני ּדְ ֶנה תֹוָרה ּוׁשְ ַהְינּו ִמׁשְ הֹוִכיַח , ּּדְ ׁשֶ

י ַעְצמֹו ֵאר ָלֶהם ַהתֹוָרה ְוַהִמְצֹות, אֹוָתן ִמּפִ ְּוַגם ּבֵ ּ."  

ַתב ָה ָרֵאל'ַמר ָא: "ן"ַרְמּבַכָּ ל ִיׂשְ ה ֶאל כָּ ר מׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ יר . 'ֵּאֶלה ַהּדְ ר ַיְזּכִ ַּעל ַהִמְצֹות ֲאׁשֶ
ן ת ָוֶאְתַחּנַ ָפָרׁשַ רֹות ּבְ ּבְ ֶרת ַהּדִ ֶפר ִמְתִחַלת ֲעׂשֶ ָכל ַהּסֵ ּּבְ ָאַמר , ּ מֹו ׁשֶ ֵאר ֶאת 'כְּ ה ּבֵ הֹוִאיל מׁשֶ

ַּהתֹוָרה ַהזֹאת ֵלאמֹר ר, )ה, דברים א(' ּ י ַעל ַהתֹוָרה ְיַדּבֵ סּוק . ּכִּ ר ֵאֵלינּו' ה'ְוֶיְחַסר ִמּפָ ּבֶ ' ֱאלֵֹקינּו ּדִ
ל ֲעָמִלי 'ְוָכמֹוהּו , ּ ִמַלת ֲאִמיָרה)ו, דברים א( ִני ֱאלִֹקים ֶאת כָּ ַ י ַנּשׁ י ִהְפַרִני ֱאלִֹקים... כִּ בראשית (' כִּ

ם ָהַרְמּבַ". )נב-נא, מא ָבָריו ְמַסכֵּ ך ּדְ ֶהְמׁשֵ ָבִרים: "ן ְוכֹוֵתב"ְּבְ ֵני ּדְ ָכאן ׁשְ יר ּבְ ה ִהְזכִּ ָאַמר : ְוִהּנֵ

ה ה ר ִצּוָ ָכל ֲאׁשֶ ָרֵאל כְּ ֵני ִיׂשְ ה ֶאל ּבְ ר מֹׁשֶ ּבֵ ּדִ ֹיאַמר , אֹותֹו ֲאֵליֶהם' ׁשֶ ְּוֶזה ֶרֶמז ֶאל ַהִמְצֹות ׁשֶ ּ
תֹוָרה ה ּבַ רּו ַעד ֵהּנָ לֹא ִנְזכְּ ֶפר ַהֶזה ׁשֶ ּסֵ ָּלֶהם ּבַ ּ ם לֹא ְוָאַמ. ּ ֵ ה אֹותֹו ַהּשׁ ר ִצּוָ ָכל ֲאׁשֶ ֵהם כְּ ר ׁשֶ

ה ְצַטּוָ ּנִ ֶ ַרע ַעל ַמה ּשׁ ֶהם , הֹוִסיף ְולֹא ּגָ לֹא ָאַמר ּבָ ֲעבּור ׁשֶ יר ֶזה ּבַ ר ה'ְּוִהְזכִּ ה' ַוְיַדּבֵ ', ֶאל ֹמׁשֶ
י ַהָקדֹוׁש ה ִמּפִ ר ִנְצַטּוָ כֹל ֲאׁשֶ ָלם כְּ ֵהם כֻּ ַלל אֹוָתם ַעָתה ׁשֶ ְּוָלֵכן כָּ ּ רּוך הּואּ י . ְ ּבָ ְוָאַמר עֹוד כִּ

ֵאר ֶאת ַהתֹוָרה' ה ּבֵ ָחַזר אֹוָתם ְלָבֵאר אֹוָתם ', ּהֹוִאיל מֹׁשֶ ָבר ׁשֶ ֶאְמרּו כְּ ּנֶ ִמְצֹות ׁשֶ ְוֶזה ֶרֶמז ּבְ

ָבִרים ֶהם ּדְ ׁש ּבָ   ".ּוְלַחּדֵ

תּוב ה כָּ ִמְדָרׁש ַרּבָ ָבִרים'ַמהּו : "ּּבַ ְבֵרי תֹו'? ַהּדְ ִּמי ְמַקֵים ּדִ ְלַמְעָלןּ ן? ָּרה ׁשֶ ְלַמּטָ ּתֹוָכחֹות ׁשֶ ּ.  

ַע אֹוֵמר י ְיהֹוׁשֻ ְלַמְעָלן: ַרּבִ ְבֵרי ַהתֹוָרה ׁשֶ ׁש ּדִ ֵ ִּמי ְמַאּשׁ ן? ּ ְלַמּטָ ּתֹוָכחֹות ׁשֶ ּ.  

ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ם ַרּבִ ׁשֵ י יּוָדן ּבְ ִדְבֵרי תֹו: ָאַמר ַרּבִ קּולֹות כְּ ֵהן ׁשְ ֲּחִביבֹות תֹוָכחֹות ׁשֶ   .ָרהּ

י ִחָייא ן ַרּבִ י ֵלִוי ּבֶ ְבֵרי תֹוָרה: ָּאַמר ַרּבִ ֶנֶגד ּדִ קּולֹות כְּ ַהתֹוָכחֹות ׁשְ ִין ׁשֶ ִּמּנַ ִתיב ? ּ ֶּאָלא כְּ

רֹות ּבְ ּדִ ָבִרים': ּבַ תֹוָכחֹות , )ו, שמות יט(' ֵּאֶלה ַהּדְ ָבִרים'ּּוְכִתיב ּבַ בֹוָרה ַהזֹו ֵאיָנה ', ֵּאֶלה ַהּדְ ָּמה ַהּדְ ּ

ה ּסֹוףַמכָּ ּסֹוף, ּ ֶאָלא ּבַ ין ֶאָלא ּבַ ְבֵרי תֹוָרה ֵאיָנן ַמכִּ ך ּדִ ּכָּ ּ ְ."  

בֹוָרה ָלה ַהתֹוָרה ַלּדְ ֶהם ִנְמׁשְ ים ּבָ רּוׁשִ ר ּפֵ ַּהִמְדָרׁש ֵמִביא ִמְסּפָ ִהיא : "ּ יָון ׁשֶ בֹוָרה ַהזֹו כֵּ ָּמה ַהּדְ

הֹוִכ, ּנֹוֶתֶנת ֲעִקיָצה ִמָיד ֵמָתה יָון ׁשֶ ה כֵּ ך מֹׁשֶ ָרֵאל ִמָיד ִהְסַתֵלקְכָּ ּיַח ֶאת ִיׂשְ ּ י ". "ּ ָאַמר ַרּבִ

ר ַנְחָמן מּוֵאל ּבַ רּוך הּוא: ׁשְ ְָאַמר ַהָקדֹוׁש ּבָ עֹוָלם ַעל ְיֵדי : ּ ַני ִמְתַנֲהִגים ּבָ ְדבֹוִרים ָהיּו ּבָ כִּ

יִקים ְוַעל ְיֵדי ְנִביִאים ה ָמתֹוק ְוָעְקָצה ". "ַצּדִ ְבׁשָ בֹוָרה ַהזֹו ּדִ ָּמה ַהּדְ ְבֵרי תֹוָרה, ַמרּ ך ֵהן ּדִ ּכָּ ְ ,

ִסין  עֹוֵבר ֲעֵליֶהן נֹוֵטל ִאיּפֹוּפְ ְמַקֵים אֹוָתה זֹוֶכה ְלַחִיים... ָכל ִמי ׁשֶ ל ִמי ׁשֶ ּּכָ ּּ בֹוָרה ". "ּ ָמה ַהּדְ
ה ְלַבֲעָלה ְוָעְקָצה ַלֲאֵחִרים ְבׁשָ ַּהזֹו ּדִ ּ ָרֵאל, ּ ְבֵרי תֹוָרה ַסם ַחִיים ְלִיׂשְ ך ֵהן ּדִ ּכָּ ּ ְּוַסם ַהָמֶות , ְ

  ".ְּלֻאמֹות ָהעֹוָלם
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ה ָמה ֵהם ַה ָבִרים'ּעֹוד ְמָפֵרׁש ַהִמְדָרׁש ַרּבָ ָבִרים': ָאַמר ָלֶהם: 'ּדְ ֱאַמר, ֲּאִני ְמַבֵקׁש' ּדְ ּנֶ ְקחּו ': ׁשֶ
ָבִרים ְוׁשּובּו ֶאל ה ל ֲעוֹונֹוֵתיֶכם'  'ִּעָמֶכם ּדְ ָבִרים'ְוֵאין , ַוֲאִני מֹוֵחל ַעל כָּ ְבֵרי תֹוָרהֶּאָל' ּדְ , ּא ּדִ

ֱאַמר ּנֶ ה': ׁשֶ ר ֹמׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ   ". 'ֵּאֶלה ַהּדְ

ַתב ַרׁשִ ָרֵאל, י"ּכָ ֵני ִיׂשְ ל ּבְ בֹוָדם ׁשֶ ֵני כְּ ֶרֶמז ִמּפְ אּו ּבְ ְבֵרי ַהתֹוָכָחה ּבָ ּדִ ָאָדם . ּׁשֶ ה ָהָיה ּבְ ּוַמֲעׂשֶ

רֹות ְדלּו ּפֵ ס ּבֹו ּגָ ְרּדֵ ָהָיה לֹו ּפַ ַעל. ׁשֶ ֹמר ַעל ּבַ ָמקֹום ַעל ְמַנת ִלׁשְ ִמיָרה ּבַ ֶלב ׁשְ ס ֶהֱחִזיק כֶּ ְרּדֵ ּ ַהּפַ
סֹו ְרּדֵ הּוא ַמְתִחיל , ּפַ ס תֹוך ׁשֶ ְרּדֵ יתֹו ֶאת ֲחֵברֹו ִנְכַנס ַלּפַ ֶאָחד ַהָיִמים ָרָאה ָהִאיׁש ֵמַחלֹון ּבֵ ְּבְ ּ ּ ּ

רֹות ב ְו. ִלְגנֹב ּפֵ ּנָ ל ַעל ַהּגַ ִמיָרה ִהְתַנּפֵ ְ ֶלב ַהּשׁ ָגָדיוכֶּ יו , ָקַרע ֶאת ּבְ ּנָ עֹור ׁשִ ֶטֶרם ִנְמַלט ַההּוא ּבְ ּבְ

ס...  ְרּדֵ ַעל ַהּפַ ַאל ֶאת ֲחֵבִרי: ָאַמר ּבַ ַנְבָת: ִאם ֶאׁשְ נּו? ַּמּדּוַע ּגָ ָבר ֲהֵרי , ֲּאַבְיׁשֶ ְוִאם לֹא אַֹמר לֹו ּדָ

ה ׁשּוב ֶאת ַמָזלֹו הּוא ְיַנּסֶ ה. ּׁשֶ ָקַרע ְלך : ָאַמר לֹוְָהַלך ַלֲחֵברֹו ְו? ֶמה ָעׂשָ ֶלב ׁשֶ ָמה ַמְפִחיד ַהכֶּ ָכַּ ּ ּ
ָגֶדיך ַקְלָקָלתֹו. ֶָאת ּבְ ס ָרָאה אֹותֹו ּבְ ְרּדֵ ַעל ַהּפַ ּבַ ל. ֵהִבין ֲחֵברֹו ׁשֶ ְמׁשָ נּו : ַהּנִ ה ַרּבֵ לּו ָהָיה ֹמׁשֶ

לּויֹות ָרֵאל ּגְ ֵני ִיׂשְ ר ִעם ּבְ לֹום ְמַדּבֵ ָ ם, ָעָליו ַהּשׁ ּ לּו ָהָיה ִמְתַעֵלם ֵמֶהם ָהיּו ְַאך. ָּהָיה ְמַבְיׁשָ

ל ׁשּוב ׁשֵ ָרֵאל ְיכֹוִלים ְלִהכָּ ַלל ִיׂשְ ה. כְּ ָרֵאל ? ֶמה ָעׂשָ ֵני ִיׂשְ ּבְ ֶרֶמז ַעל ַהְמקֹומֹות ׁשֶ ר ִאָתם ּבְ ּבֶ ּּדִ ּ
יֶהם', ִהְכִעיסּו ֶאת ה יר ָלֶהם ֶאת ַמֲעׂשֵ ֵדי ְלַהְזכִּ לֹא ַיְחְזרּו ַעל אֹוָתם , כְּ יםַּעל ְמַנת ׁשֶ   .ַמֲעׂשִ

ָבִרים'ַה ְבֵרי תֹוָכָחה ּוִמְצֹות' ּדְ ֵּאֶלה ֵהם ּדִ ָאר , ּ ָבִרים ִלׁשְ ין ֵסֶפר ּדְ ל ּבֵ ּוָמה ֵאיפֹה ַהֶהְבּדֵ

ָפִרים ְבֵרי ֲחַז? ַהּסְ ְִמתֹוך ּדִ ים "ּ ַעת ַהֻחָמׁשִ ָבִרים ְלֵבין ַאְרּבַ ין ֻחָמׁש ּדְ ל ּבֵ ֵיׁש ֶהְבּדֵ ּל עֹוֶלה ׁשֶ ּ ּ

י ַהתֹוָרהׁשֶ. ַּהקֹוְדִמים ָאר חּוְמׁשֵ ׁשְ ּבִ עֹוד ׁשֶ ן ּבְ ים, ּכֵּ ְלׁשֹון ַרּבִ ֵסֶפר , ֶּנֶאְמרּו ַהְקָללֹות ּבִ ּבְ ֲהֵרי ׁשֶ

ְלׁשֹון ָיִחיד ָבִרים ֵהם ֶנֶאְמרּו ּבִ י ה. ּדְ ים הּוא ִמּפִ ה ', ְלׁשֹון ַרּבִ י ֹמׁשֶ רּוׁש הּוא ִמּפִ ּוְלׁשֹון ָיִחיד ּפֵ

  .ַעְצמֹו

ם ֵסֶפר  ּגַ י הְוַאף ׁשֶ ְבֵרי ְנבּוָאה ְוִנְכַתב ַעל ּפִ ָבִרים הּוא ּדִ ָפִרים ', ּּדְ ָאר ַהּסְ ׁשְ ל ָמקֹום ּבִ ִמכָּ

לּו ֵמה ִהְתַקּבְ ה ׁשֶ ְכְתבּו ְנבּואֹות מֹׁשֶ ּנִ ׁשֶ ה –' ּכְּ י ֹמׁשֶ ירֹות ִמּפִ ֶאְמרּו ְיׁשִ ּנֶ ּ ָהיּו ֵאֶלה ְנבּואֹות ׁשֶ

נּו ָאְמרּו ֲחָכֵמינּו ּבְ. ַרּבֵ ָאר ּוְכִפי ׁשֶ ִביִאים ְלעּוַמת ׁשְ נּו ֲאִבי ַהּנְ ה ַרּבֵ ֻדַלת מֹׁשֶ ָּתֳאָרם ֶאת ּגְ

ִביִאים  רֹונֹו"ַהּנְ ֶרת ִמתֹוך ּגְ ִכיָנה ְמַדּבֶ ְׁשְ ָאר ". ּ מֹו ׁשְ ה כְּ יעּו ְלֹמׁשֶ בּואֹות ִהּגִ ָבִרים ַהּנְ ֵסֶפר ּדְ ְַאך ּבְ

ִביִאים  א ּוְלָמֳחָרת ָהָיה –ַהּנְ ה ָהָיה ִמְתַנּבֵ בּוָאה מֹׁשֶ   .ַמֲעִביר ֶאת ַהּנְ

ִני,  ְמָבֵארָּאְזַנִים ַלתֹוָרהָה ֵ ִרים ֶאָחד ַלּשׁ ָפִרים ַהקֹוְדִמים ְמֻחּבָ ַעת ַהּסְ ַאְרּבַ ל ֵסֶפר ַמְתִחיל : ּׁשֶ כָּ

אֹות  ֶפר ַהקֶֹדם" ו"ּבָ ֶפר ַלּסֵ ֶרת ֶאת ַהּסֵ ַּהְמַחּבֶ מֹות'ְו: ּ ר'ַו, ִּיְקָרא'ַו, ֵּאֶלה ׁשְ ָבִרים ְַאך ֵסֶפ. ְיַדּבֵ ר ּדְ
ְפֵני ַעְצמֹו הּוא ֵחֶלק ֵמַהתֹוָרה, עֹוֵמד ּבִ סֹופֹו . ַּאף ׁשֶ ֱאַמר ּבְ ּנֶ מֹו ׁשֶ ַכלֹות  ')כד, דברים לא(כְּ ַּוְיִהי כְּ
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ְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹאת ַעל ֵסֶפר ַעד ֻתָמם ה ִלְכֹתב ֶאת ּדִ ּמׁשֶ ּ ּ ל כָּ', ּּ סֹופֹו ׁשֶ ים ֵהם ּבְ ה ֻחָמׁשִ ָ ּל ַהֲחִמּשׁ
ָבר   . ְיִחיָדה ַאַחתּדָ

ֶאְמרּו  ּנֶ לֹום חֹוֵזר ַעל ַהִמְצֹות ׁשֶ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ תֹוָכחֹות ּומֹׁשֶ לֹו ּבְ ָבִרים ָמֵלא כֻּ ֵּסֶפר ּדְ ּ

ָפִרים ַהקֹוְדִמים ּסְ תּוב ְלַלְמ, ָכל זֹאתּוְב. ּּבַ א ַהכָּ ָבִרים ִהיא ַעל ֵדּּבָ ֵסֶפר ּדְ ל ִמָלה ּוִמָלה ּבְ כָּ ּנּו ׁשֶ ּ

ה ה '–' י הּפִ ר ִצּוָ ֹכל ֲאׁשֶ   .'אֹתֹו ֲאֵלֶהם' כְּ

ַּמה ֵפרוׁש ַהִמָלה  .2 ּ ּ  '?ֵּאֶלה'ּ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ רּוׁש. ּ ִמֵעט ַהקֶֹדם-  'ֵּאֶלה' : "ּ ָאַמר : ּפֵ ה'ְלִפי ׁשֶ ר ֹמׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ֵהם ' ֲאׁשֶ ׁשֶ

ְבֵרי ַעְצמֹו ֶפר תֹוָכחֹות ֵהם מ, ּדִ ל ַהּסֵ כָּ י הּׁשֶ ה ָלעֹוֵבר ּפִ  :)מגילה לא( ל"ְוָאְמרּו ַז', ּּוָסר ִממֹׁשֶ

י ַעְצמֹו ֲאָמָרן' ה ִמּפִ ֶנה תֹוָרה מֹׁשֶ ִמׁשְ ּבְ ָחַזר ּוֵפֵרׁש ֵמִאְמֵרי ה', ְּקָללֹות ׁשֶ ֶ ַּהקֹוְדִמין ' ַּוֲאִפלּו ַמה ּשׁ

ָבִרים ן ֶאָלא ֵמַעְצמֹו ָחַזר ַהּדְ ה ֲעׂשֹות כֵּ יְוָחׁש. ּלֹא ִנְצַטּוָ תּוב לֹוַמר כִּ ה :  ַהכָּ ָאַמר ֹמׁשֶ ֶדֶרך ׁשֶ ְכְּ

ֵאֶלה ָבִרים כָּ י ַעְצמֹו ּדְ ָבר, ִמּפִ י ַעְצמֹו ֵאיֶזה ּדָ ה ִמּפִ ַמֲאָמִרים ַהקֹוְדִמין ָאַמר מֹׁשֶ מֹו ֵכן ּבַ ּכְּ ּ? !

ָבִרים'ָלֶזה ָאַמר  רּוׁש. 'ֵּאֶלה ַהּדְ ר : ּפֵ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ְבֵרי ַעְצמֹוֵּאֶלה ְלַבד ֵהם ַהּדְ ה ּדִ ֲאָבל , ֹמׁשֶ

ד ל ַהקֶֹדם ּבְ ה ' ּכָּ י ַהְמַצּוֶ ָיְצאּו ִמּפִ ָבִרים ׁשֶ ים לֹא ָאַמר ֲאִפלּו אֹות ַאַחת ֵמַעְצמֹו ֶאָלא ַהּדְ ֻּחָמׁשִ ּּ ּ ּ

צּוָרָתן ּנּוי, כְּ לֹא ׁשּום ׁשִ יד ַהכָּ. ֲּאִפלּו אֹות ַאַחת ְיֵתָרה אֹו ֲחֵסָרה, ּבְ ל , תּובעֹוד ִיְרֶצה ְלַהּגִ כָּ ׁשֶ
ָבִרים הּוא ' מ ר ָלֶהם ָקׁשֹות זּוַלת ֵאֶלה ַהּדְ ּבֶ ר לֹא ּדִ ִמְדּבָ ָרֵאל ּבַ ה רֹוֶעה ִיׂשְ ָהָיה מֹׁשֶ ָנה ׁשֶ ּׁשָ ּ

ר ָקׁשֹות  ּבֶ ּדִ ר ָקׁשֹות זּוַלת ֵאֶלה... ׁשֶ ּבֶ ָרֵאל לֹא ּדִ   ".ְּלָכל ִיׂשְ

ַתב ָה ֵבאּור: "ן"ַרְמּבַכָּ ַיְתִחיל ּבְ יר ָלֶהם ֲעֹונֹוֵתיֶהםְּוֶטֶרם ׁשֶ , ּ ַהתֹוָרה ִהְתִחיל ְלהֹוִכיָחם ּוְלַהְזכִּ

ת ָהַרֲחִמים ִמּדַ רּוך הּוא ּבְ ר ְוַכָמה ִהְתַנֵהג ִעָמֶהם ַהָקדֹוׁש ּבָ ִמְדּבָ ָמה ַיְמרּוהּו ּבַ ְכַּ ּ ּ ּ ּ ְוֶזה ְלהֹוִדיַע , ּ
לֹא ַיְח. ֲּחָסָדיו ִעָמֶהם ְדָבָריו ׁשֶ ְכחּו ּבִ ִיּוָ ְּועֹוד ׁשֶ ָכל ֲחֹטאָתםּ פּו ּבְ ן ִיּסָ ּּוְלַחֵזק . ְזרּו ְלִקְלקּוָלם ּפֶ

ם ת ַרֲחִמים ִיְתַנֵהג ִעָמֶהם ְלעֹוָלם, ִלּבָ ִמּדַ י ּבְ הֹוִדיעֹו אֹוָתם כִּ לֹא ֹיאַמר ָאָדם. ּּבְ לֹא נּוַכל , ּׁשֶ

ת  ר לֹא ֶיֱחָטא ּוִמָיד ִתְהֶיה ִמּדַ י ֵאין ָאָדם ֲאׁשֶ ת ֶאת ָהָאֶרץ כִּ ָּלֶרׁשֶ נּו ְוֹנאַבדּ ֶנְגּדֵ ין ְמתּוָחה כְּ . ַהּדִ

רּוך הּוא ַרֲחָמן ָמֵלא ַרֲחִמים י ַהָקדֹוׁש ּבָ ינּו כִּ ה ַרּבֵ ְָלֵכן הֹוִדיָעם מֹׁשֶ ִליָחה ְוַהְמִחיָלה , ּ י ַהּסְ ּכִּ
ֲעבֹוָדתֹו ַרך ִסיּוַע ְוֵעֶזר ִלְבֵני ָאָדם ּבַ ִּמֶמּנּו ִיְתּבָ ְ תּו, ּ ָאַמר ַהכָּ י ִעְמך ' )ד, תהלים קל(ב ּוְכִעְנַין ׁשֶ ָכִּ ּ

ֵרא ִליָחה ְלַמַען ִתּוָ   ". 'ַּהּסְ
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ה  הֹוִכיַח מֹׁשֶ תֹוָכָחה ׁשֶ ָרֵאל'ֶּרֶמז נֹוָסף ָמִצינּו ּבַ ל ִיׂשְ ִמָלה ' ֶאל כָּ ֶּרֶמז ֶזה ִנְמָצא ּבַ ּּוָבה ' ֵּאֶלה'ּ
ן ַהּבַ ְרָמה ְלֻחְרּבָ ּגָ ְנַאת ָהַאִחים ׁשֶ ִניְּטמּוָנה ַהתֹוָכָחה ַעל ׂשִ ֵ ה , ִית ַהּשׁ ִלים ּבָ ָלנּו ִנְכׁשָ כֻּ ֲּעֵבָרה ׁשֶ ּ

ר ה ְלַדּבֵ א מֹׁשֶ ָרֵאל'. ְוָעֶליָה ּבָ ל ִיׂשְ   .ָרעָהׁשֹון ְלַבק ֲא ַעל – ֵּא ֶל ה ַעל –' ֶאל כָּ

ַתב ָה ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשכָּ אֹוְמרֹו : "ּ ָרֵאל'ְוָרַמז עֹוד ּבְ ל ִיׂשְ רּוׁש. 'ֶאל כָּ ָהיּו לֹא ְלִיׂשְ: ּפֵ ָרֵאל ׁשֶ

ָבִרים ּדֹור ַההּוא ְלַבד ָהיּו ַהּדְ ם ּבַ ר , ִנְמָצִאים ִנְגִלים ׁשָ ם ָהיּו ַוֲאׁשֶ ר ׁשָ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֶּאָלא ְלָכל ִיׂשְ

ָבר . ֲעִתיִדין ִלְהיֹות ל ּדָ ָרֵאל ְלַקֵים כָּ ל ִיׂשְ ְדָבָריו ֶעְליֹוִנים ֵאלּו ְוַעל כָּ ה ּבִ ם מֹׁשֶ י תֹוָרה ׂשָ ּכִּ ּ ּ
ְדָבִרים ֵאֶלהַהכָּ ָוה ִלְדָבִרים ֵאלּו, ּתּוב ּבִ ַמְדֵרָגה ׁשָ עֹוָלם ּבְ ָבִרים ּבָ ֵאין ּדְ ְוהּוא ַמֲאָמר , ֲּהֵרי ׁשֶ

ָבִרים' רּוׁש ְוֵאין ּדֹוֶמה ָלֶהם', ֵּאֶלה ַהּדְ   ".ּפֵ

ִמְדָרׁש רּוׁש נֹוָסף ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו ּבַ ְלׁשֹון : "ּּפֵ ֵני ָמה הֹוִכיָחן ּבִ ִאם עֹוְבִרים : ָאַמר ָלֶהם'? ֶּלהֵא'ִמּפְ

תֹוָרה ּבַ ֵריתֹות ׁשֶ ׁש כְּ ים ְוׁשֵ לֹׁשִ ַּאֶתם ַעל ׁשְ ִגיַמְטִרָיא [' ֵּאֶלה'ִמְנָין , ּ ָעִתיד ָנִביא ַלֲעֹמד , ]36ּּבְ

ִמְנָין  ָרֵאל ? ְוֵאיֶזה. 'ֵּאֶלה'ּוְלקֹוֵנן ֲעֵליֶכם ּבְ קֹוֵנן ַעל ִיׂשְ ָדדֵאיָכה ָיׁשְ'ֶּזה ִיְרְמָיה ׁשֶ , איכה א(' ָבה ּבָ

ן ַאְת מֹוֵצא ִמְנָין , )א כֵּ ִוין ' ֵאיָכה'ּוִמְנָין ' ֵּאֶלה'ּׁשֶ ֵניֶהם [ׁשָ ָדד'ּוַמה הּוא , ]36ׁשְ ְפרּו '? ּבָ כָּ ׁשֶ

ָבִרים ִמְנָין  ֶרת ַהּדְ ֲעׂשֶ ָדד'ּבַ יַמְטִרָיא [' ּבָ ְלׁשֹון , ]10ּּגִ   ". 'ֵּאֶלה'ְְלָכך הֹוִכיָחן ּבִ

ל ִי' .3 ָרֵאלֶאל ּכָ ָלם'? ׂשְ  ?ּכֹוֵלל ַהּכֲֹהִנים? ּּכֻ

ַתב  ּוק אֹוְמִרים, ִּאלּו הֹוִכיַח ִמְקָצָתן: "י"ַרׁשִכָּ ּשׁ ּבַ ן : ָּהיּו ֵאלּו ׁשֶ ַּאֶתם ֱהִייֶתם ׁשֹוְמִעים ִמּבֶ
ך ְוָכך ָבר ִמכָּ יבֹוֶתם ּדָ ְַעְמָרם ְולֹא ֲהׁשִ ם. ְ יִבים אֹותֹו, ִּאלּו ָהִיינּו ׁשָ ָלם. ָהִיינּו ְמׁשִ ָסם כֻּ ּנְ ְּלָכך כִּ ְ ,

אן: ְוָאַמר ָלֶהם ְלֶכם כָּ יבכָּ, ֲּהֵרי כֻּ ֵיׁש לֹו ְתׁשּוָבה ָיׁשִ ּל ִמי ׁשֶ ּ."  

ַתב ַה ֶאָחד: "ְּכִלי ָיָקרכָּ ָרֵאל כְּ ל ִיׂשְ ר ֶאל כָּ ה ְיַדּבֵ ֹמׁשֶ ָכל ַהִמְקָרא ׁשֶ ּלֹא ָמִצינּו ּבְ ר , ּ ְוִכי ֶאְפׁשָ
ִ ּשׁ ר ִעם ׁשִ יּוַכל ְלַדּבֵ ַעם ֶאָחדּׁשֶ ָכל ַהִמְקָרא? ים ִרּבֹוא ִאיׁש ּפַ י ִאם , ְּולֹא ָמִצינּו ָלׁשֹון ֶזה ּבְ כִּ

ת ַהְקֵהל  אן ּוְבָפָרׁשַ מַֹע... כָּ ה ָקרֹוב ִלׁשְ ר , ִהּנֵ ָרֵאל הּוא ְמַדּבֵ ֵני ִיׂשְ יר ּבְ ַמְזכִּ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ ּׁשֶ
ְכַלל ַהֲהמֹון ַעם ָר, ּבִ ֵני ִיׂשְ ָלם ּבְ י כֻּ ָרֵאל, ֵּאל ֵהָמהּּכִ יר ִיׂשְ ַמְזכִּ ָמקֹום ׁשֶ ר ִעם , ֲּאָבל ּבְ הּוא ְמַדּבֵ

ָרֵאל ִיׂשְ ּבְ דֹוִלים ׁשֶ ה ְודֹוֶמה לֹו, ַהּגְ א ְיֻכּנֶ ָרֵאל ַסּבָ ם ִיׂשְ ׁשֵ ל ֶאָחד ּבְ ר כָּ דֹוֵלי . ֲאׁשֶ ּגְ ּוְלִפי ׁשֶ

ל ְלהֹוִכיַח ֶאת ָהָעם ָרֵאל ֲעֵליֶהם ֻמּטָ ֶהםְוִאם לֹא יֹוִכ, ִיׂשְ ַמת ָהָעם ְתלּוָיה ּבָ ַעל , ּיחּום ֲאַזי ַאׁשְ
ה ַעל ֶזה ן ֵזְרָזם מֹׁשֶ ֵאין , כֵּ לּוי ָלנּו ׁשֶ ּגָ ָאְמָרם ׁשֶ ֵאין ָלֶהם ָמקֹום ִלְפטֹור ִמן ָהֹעֶנׁש ּבְ ַיַען ׁשֶ

ה עֶֹרף, ַּהתֹוָכָחה מֹוֶעֶלת י לֹא תֹוִעיל ַהתֹוָכָחה ְלַעם ְקׁשֵ ּּכִ ִאם ְלָפָניו, ּ לּויְלִפי ׁשֶ ַרך ּגָ , ְ ִיְתּבָ

לּוי   ".ִלְפֵניֶהם ִמי ּגָ



 קֹול ַיֲעקב  דברים  ו

  
ֹ

ֶנה תֹוָרה ָידּוַע ֵסֶפר ִמׁשְ ָבִרים ִנְקָרא כַּ ֵּסֶפר ּדְ לֹום ּבֹו חֹוֵזר . ּ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ַהִמְצֹות מֹׁשֶ ַּעל כָּ
ָפִרים ַהקֹוְדִמים ַעת ַהּסְ ַאְרּבַ ָהיּו ּבְ ה ֶאת ? ּוַעּוַמּד. ּחּוץ ִמִמְצֹות ַהּכֲֹהִנים, ּׁשֶ ר ִהְקִהיל ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ ּכַ

ר ֲאֵליֶהם ֵדי ְלַדּבֵ ָהָיה ֶזה ַמֲעָמד ָחׁשּוב ּבֹו ָחְזרּו , ְּוַלֲחזֹר ַעל ַהִמְצֹות, ְלהֹוִכיָחם, ָהָעם כְּ

ַמֲעָמד ַהר ִסיַני ָהָיה ּבְ ֶ ָאְזֵניֶהם ַעל ַמה ּשׁ ָרֵאל לֹא ָהָי. ּבְ ְכָנס ְלֶאֶרץ ִיׂשְ ן ַהּדֹור ַהּנִ כֵּ ה אֹותֹו ׁשֶ

ַהר ִסיַני ָעַמד ּבְ ל ַהּדֹור ַההּוא, ַהּדֹור ׁשֶ ֲהֵרי ַתמּו ָוֵמתּו כָּ ּׁשֶ ֶבט ֵלִוי. ּ ֵעֶגל , אּוָלם ׁשֵ לֹא ָחָטא ּבָ ּׁשֶ

ר ין ֵמֵתי ִמְדּבָ ְמעּו ְוָיְדעּו ִמַמֲעַמד ַהר ִסיַני, ְולֹא ָהָיה ּבֵ ן לֹא ָהָיה ֹצֶרך ַלֲחֹזר ַעל . ּעֹוד ׁשָ ְַעל ּכֵ

  .ִהְלכֹות ַהּכֲֹהִנים, ֵתיֶהםִהְלכֹו

ינו .4 ה ַרּבֵ ר מֹׁשֶ ּבֶ  ?ַּמה ּדִ

תּוב  ֲארּו ֶאת ַהכָּ ִמְדָרׁש ּבֵ ה'ּּבַ ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ַהָקּבֵָדְּלַלְמ', ֲאׁשֶ ה ֵמ"נּו ׁשֶ א ֶאת ֹמׁשֶ ַבד ה ִרּפֵ ֱהיֹותֹו כְּ
ה ּוְכַבד ָל ר ְל. ׁשֹוןּפֶ ֻהְסּבַ ֶ ֵאר ְלִפי ַמה ּשׁ ָבר ֶזה ִמְתּבָ ים: ֵעילּדָ ָאר ַהֻחָמׁשִ ָכל ׁשְ ִנים, ּּבְ ָ , ְּוְלֹאֶרך ַהּשׁ

ה ל מֹׁשֶ יו ׁשֶ ָיְצאּו ִמּפִ בּוָאה ׁשֶ ְבֵרי ַהּנְ ל ּדִ רֹונֹו"' ָיְצאּו ֵמֵאת ה, ּכָּ ֶרת ִמתֹוך ּגְ ִכיָנה ְמַדּבֶ ְׁשְ ַעד " ּ

ה ִלְקַראת מֹותֹו יַע ֹמׁשֶ ִהּגִ ָעִמים ְלָכך הּוא ַעל ְמַנת ׁשֶ. ׁשֶ ִאיםְֶאָחד ַהּטְ , ּלֹא יֹאְמרּו ַהּדֹורֹות ַהּבָ

ִדּבּור ינּו ּבְ ה ַרּבֵ ל ֹמׁשֶ רֹונֹו ׁשֶ ׁשְ ִעים ַעל ְיֵדי כִּ ּפָ ֵני ַהּדֹור ָהעֹוֶלה ִמִמְצַרִים ָהיּו ֻמׁשְ ּבְ ַרם . ּׁשֶ ּבְ

ָבִרים ֵסֶפר ּדְ ה, ּבְ ְנבּוָאה ֵמַעְצמֹו, ִלְפֵני מֹות מֹׁשֶ ר ּבִ ּבֵ אן הּוא ּדִ א, כָּ אן ִרּפְ ַבד ', ֹו הכָּ ֵמֱהיֹותֹו כְּ
ה ּוְכַבד ָלׁשֹון   .ּפֶ

תּוב  כָּ ְִמתֹוך ׁשֶ ה'ּ ר מׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ּבּוֵרי ֻחִלין עֹוְבִרים ַעל ', ֵּאֶלה ַהּדְ ַעל ְיֵדי ּדִ ִּנָתן ִלְלמֹד ׁשֶ ּ
ה  ם'ִמְצַות ֲעׂשֵ ְרָת ּבָ ַתב. 'ְּוִדּבַ ּאֹור ַהַחִיים ַהָקדֹוׁשָה כָּ ָאְמרּו ּבַ: "ּ ָמָרא ׁשֶ  ָאַמר ָרָבא :)יומא יט(ּגְ

ם' ְרָת ּבָ ֵטִלים' ְּוִדּבַ ְדָבִרים ּבְ ִדְבֵרי תֹוָרה ְוִיְרָאה, ְולֹא ּבִ ר זּוַלת ּבְ ָאסּור ְלַדּבֵ אן ׁשֶ ְוהֹוִדיַע , ִּמכָּ
י  תּוב כִּ לֹום ַהכָּ ָ נּו ָעָליו ַהּשׁ ה ַרּבֵ ל ָיָמ –מֹׁשֶ ר כָּ ּבֵ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ְלַבד , יו ֵמַעְצמֹוֵּאֶלה ֵהם ַהּדְ

ה ֵמה ר ֻצּוָ ָבִרים ֲאׁשֶ ָרם' ַהּדְ ִקֵים . ְלַדּבְ ָּהא ָלַמְדָת ׁשֶ ּ ם'ּ ְרָת ּבָ ל רֹוֶאה ָיִעיד , ּּוְדָבָריו ֵאֶלה. 'ְּוִדּבַ כָּ

ְבֵרי תֹוָרה ְוָחְכָמה ּומּוָסר ָלן ּדִ י כֻּ ּכִּ ּ."  

י ֱאִליְוָראּוי י ַרּבִ ל ָהַרּבִ ָבָריו ׁשֶ י " ְנַֹעם ֱאִליֶמֶלך"א ּבְ"ְנְסק זיע'ְֶמֶלך ִמִליֶז ְלָהִביא ֶאת ּדְ ֵרׁש כִּ ּפֵ ׁשֶ

ָלל ָבִרים כְּ ְבֵרי ֻחִלין ֵאיָנם ּדְ ּבּור : "ְוֶזה ְלׁשֹונֹו. ּּדִ ם ּדִ ׁשֵ ֵטִלים ֵאיָנם ִנְקָרִאים ּבְ ָבִרים ּבְ ה ּדְ ְוִהּנֵ
ָבִרים ַהּנֹוְגִעים ִלְדַבר ה י ִאם ּדְ ָלל כִּ ָבִריםְּותֹוָרתֹו ֵהָמ' כְּ ם ּדְ ׁשֵ נועם אלימלך פרשת כי (" ּה ִיָקְראּו ּבְ

  !)תצא


