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  בס"ד
 

 
    

  נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 
 

ראשונהלסעודה  – את אשר יאהב ה' יוכיח

  'כתב חידה'
 ללמוד נזכהאותו  ' החדש,כנראה שלכבוד 'חגיגות החומש

, נותנת לנו התורה 'כתב חידה' מיד בפסוק החל מהשבוע אי"ה
כיצד הפסוק  הקודמיםכבר ראינו בחומשים . שבספר הראשון
אלא בלבד,  תטכנימהווה פתיחה ו אינכל חומש של הפותח 

טומן בתוכו את הסוד העמוק שלו, הרעיון ה הוא גם הראשית
  של הספר כולו. ובכן, כך נפתח ספר דברי משה:

ָבִר֗  ּלֶה ַהּדְ ֙ה ֶאלֵא֣ ר מֹׁשֶ ֤ ּבֶ ר ּדִ ל ים ֲאׁשֶ֨ ן בַּ  ּכָ ֑ ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ ֵע֖ ל ּבְ ָרֵא֔ ֡רִיׂשְ ְדּבָ  ּמִ
ין ֲעָרָב֩ה ֨מֹול ֜סּוף ּבֵ ֽ ן ּוֵבין ּבָ אָר֧ ב ּפָ י ָזָהֽ ת ְוִד֥ ֲחֵצרֹ֖ ֶפל ְוָלָב֑ן ַוֽ   1.ּתֹ֛

פשט  – אינני נכנס לדרשות מאתגר. 'כתב חידה'תודו שזה 
הפסוק לא הגיוני בשום צורה. הרי לא יתכן שמשה רבנו עומד 

רגע גם במדבר, גם מול סוף, גם בפארן וגם בערבה. כל אותו ב
גיאוגרפי אחד מהשמות המוזכרים בפסוק הזה הוא מקום 

 פירושו לספראת לפתוח  רש"יזה מה שהביא את אחר לגמרי. 
  כל כך:חשוב ביסוד 

כל המקומות שהכעיסו את המקום  לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן
  2בהן.

כלומר, לפי רש"י, מטרת ספר הדברים הינה תוכחות, וכל 
המקומות שנמנו כאן הינם מקומות שבהם הכעיסו ישראל 

   –את הקב"ה 
  לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל.

קדימה, אז  – עסקינןתוכחות בהבנה. אם  יםמחייב יםהדברו
ברמז? התוכחות כאן מופיעות רק תוכיח! מדוע משה, 

משה  ,שבהמשך הפרשה והספרוהשאלה קשה אף יותר כיון 
   –באופן גלוי לחלוטין את עם ישראל רבנו יוכיח 

ים ֱהִייתֶ֖ם ִעם ב ִהְקַצְפּתֶ֖ם ֶאת ...'ה֑  ַמְמִר֥   3'...ה֑  ּוְבֹחֵר֥
כבודם 'שייך כלל מה אז מדוע כאן התוכחה היא רק ברמיזה? 

  ? 'של ישראל
שונות לחלוטין  המופיעות כאןהתוכחות צריך לשים לב כי 

בכל בעבר, מהתוכחות שהוכיח משה את עם ישראל עד היום. 
זו תוכחה בשעת הייתה מאת משה, פעם שהייתה תוכחה 

שמטרתה הייתה להניא אותנו  תוך כדי החטא, ,עשהמ
                                                           כך במרגלים, כך מול עדת קרח, כך במי מריבה  -מעשיית הרע 

 דברים, א', א'. 1
  שם ברש"י 2
  .ח', ומקומות רבים נוספים-דברים, ט', ז 3
  רש"י על שמות א', א'. 4

אינו כלל וו לפני מותו עומד משה רבנ לעומת זאת, כעת. וכו'
תוכחה  איננהמדבר עם החוטאים, אלא עם בניהם. זוהי 

  ממש.  'טיפול שורש' אלאסתמית, 
  מקום התוכחה הוא מקום האהבה

כל כך, וזו הפתיחה לכל ספר דברים. אתם  העמוק זו נקודה
ים פתח משה רבנו מפי יודעים, את כל החומשים הקודמ

'. חומש שמות נפתח הקב"ה אומר ומשה כותב' –השכינה 
  ין בני ישראל, ורש"י לימד אותנו:במנ

 להודיע חבתןן, בחייהן בשמותם, חזר ומנאן במיתת אע"פ שמנאן
  4.שנמשלו לכוכבים

  כך גם ספר ויקרא, הפותח במילה 'ויקרא' וכפירוש רש"י:
  5.לשון חבה ,אמירות ולכל צוויים קדמה קריאהל כל דברות ולכ

  בספר במדבר, הפותח במניין נוסף: וכך אף
  6.לפניו מונה אותם כל שעה מתוך חיבתן

ה' 'החומש של משה, ולא עוד חומש דברים, עכשיו מתחיל 
מדברת היא השכינה שה מדבר כשה, אלא מ'אומר ומשה כותב

מטלת  -ביותר  מתוך גרונו. עכשיו מגיעה המטלה הקשה
מלמד אותנו  ,התוכחה. בפסוק הראשון, ב'כתב החידה' הזה

דווקא במקום התוכחה  –משה רבנו את היסוד של כל החיים 
הגדול ביותר, מופיעה האהבה במלוא עוצמתה. זו אינה 

, זוהי תוכחה שכולה אהבה. חטאכעס על מתוך תוכחה 
  כיצד?ה

  להוכיח ללץ שהוא חכם...
תי יכול לבוא רק אם אתה מבין בעומק יכוח התוכחה האמ

ִּכי "אל תוכיח.  –את מושג האהבה. אם אינך אוהב  בעומק
אתה פטור לחלוטין מחובת 'הוכח  .7"יֹוִכיחַ  ה'ֶאת ֲאֶׁשר ֶיֱאַהב 

תוכיח' אם אין לך את היכולת לאהוב את האדם שלפניך 
   ומתוך כבודו להוכיחו.

באופן נפלא פסוק  8רבי משה אלשיך, 'האלשיך הקדוש', מפרש
  לך כותב כך:מספר משלי. שלמה המנוסף 

  א'. י על ויקרא, א',רש" 5
  רש"י על במדבר, א', א'. 6
  משלי ג', י"ב 7
  ז, יט ויקרא אלשיך 8

 'דברים' תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש 
 חיים' –'טועמיה 
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ן ַאל ץ ּפֶ ֹוַכח ֵל֭ ָנֶא֑ךָ  ּת֣ ךָּ  ִיׂשְ ם ְוֶיֱאָהֶבֽ ָחָכ֗   9הֹוַכ֥ח ְל֝

אל תנסה להוכיח את הלץ,  -ההבנה הבסיסית של הפסוק היא 
תוכיח את החכם אלא , על כך הוא רק ישנא אותך יותרכיון ש

תועיל האלשיך שואל שאלה נפלאה: מה אך והוא יאהב אותך. 
 הרי מי שבאמת צריך תוכחה זהו הלץ! במה -תוכחת החכם 

אינו זקוק הוא דווקא  יועיל אם אוכיח את החכם כל הזמן?
פסוק לא מדבר ה -והתשובה שלו היא עמוקה כל כך ! לתוכחה

ם. הפסוק מדבר על אחד לץ ואחד חכ על שני אנשים שונים,
  מלמד אותך כיצד להוכיח אותו; אך הואאותו אדם בדיוק, 

כיח את הילד שלי, את החבר שלי, את האדם כשאני בא להו
. הצורה אני יכול לפנות אליובהן  ישנן שתי צורות –שפגשתי 

ך: 'תתבייש לך! איך אתה האחת, הקלאסית, נראית בערך כ
אתה אם כך  -אומר האלשיך !'. שכמותך חתיכת לץ מתנהג! יא

עזוב, אז עדיף שת -אל זה שאתה חפץ להוכיחו  מתכוון לפנות
ברור שמיד, מה להמשיך, הוא כבר שונא אותך כל כך ולך אין 

  גם אתה כבר שונא אותו...הרי  ,10'ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים'
'אתה הרי באמת  - דרך בה ניתן לפנות ולהוכיחאבל ישנה עוד 

 חכם, אתה מתוק. אני לא אומר את זה לצורך הפרוטוקול
להיות שעשית  איך יכולאז  אני ממש מאמין בזה.אלא , בלבד

פעם ה?'. אתם יודעים, יכול מאד להיות שזו טפשי דבר כזה
ראשונה שהילד הזה שומע שמישהו אומר לו שהוא דווקא ה

אותך  יאהבהוא כל כך התגובה שלו תהיה שחכם, שהוא טוב... 
אתה אוהב אותו עוד יותר  'כמים הפנים לפנים'ומיד,  ,עכשיו

את האדם על תקן 'לץ,  'אל תוכח'–בחזרה. זהו פירוש הפסוק 
חכם ' אותו מתוך שאתה רואה בו כ'הוכח –ישנאך', אלא  פן
  אהבך!'.יו' –

גוואלד. חשבתי פעם בעקבות דבריו הקדושים של האלשיך זה 
תוכחה והוכחה. לכאורה  –י המילים המופלאות הללו על שת

. אך בעומק אלו שתי פעולות שונות, נפרדותאלו מילים 
שלך יכולה להצליח, רק אם  התוכחה –שצריכות להשתלב 

וכמה  ניצחת כמה הוא גדול הוכחה, לאדם שמולך תן לו,ית
  התוכחה שלך באה מלב אוהב באמת. 
  זה לא אנחנו

עכשיו תשמעו כיצד קורא סנגורם של ישראל, הרבי 
מליובאוויטש זיע"א, את 'כתב החידה' המופלא שבפסוק 

. הוא הולך בעקבות 'דברים' בו פתחנוספר הראשון של 
 יש להוכיחפירושו של רש"י על כל מילה בפסוק, ומלמד כיצד 

, 'במדבר', אומר שמזכיר משה באהבה. על המקום הראשון
  רש"י:

לא במדבר היו אלא בערבות מואב, ומהו במדבר, אלא בשביל מה 
  11ג).ות טז, שמו' (במדבר, שאמרו מי יתן מותנו וג שהכעיסוהו

                                                           
  משלי, ט', ח'. 9

 משלי, כ"ז, י"ט. 10
  דברים, א', א', ברש"י 11

הכוונה מדבר מדוע לא פירט משה לאיזה ואל הרבי, אז נו, ש
כי הוא ביקש לומר לנו  -? , למשל'מדבר סיני' 'מדבר סין' או -

התלונה לא באה סתם, היא באה בעקבות תנאי  -דבר אחד 
  המדבר! לא לצים אנחנו, אלא חכמים וקדושים! 

  ומה המקום הבא? 'בערבה'. מסביר רש"י:
  12.בערבות מואבשחטאו בבעל פעור בשטים  בשביל הערבה

נכון, חטאנו, אך הכל היה בגלל הערבות והחיבור שבאו אלינו 
בונו של עולם! יבנות מואב. הם השפיעו עלינו את כל הרעה, ר

  ומה זה 'מול סוף'?
על מה שהמרו בים סוף בבואם לים סוף, שאמרו המבלי אין קברים 

  .במצרים
עמדו  'מול' זו מילה מעניינת. הם עמדו להימול, להיכרת, הם

ומצרים מאחוריהם, נו, פלא  לפניהםף, כשהים רגע לפני הסוֹ 
  שהם חטאו?? 

   – ?'בין פארן'ומה היה 
  על ידי המרגליםועל מה שעשו במדבר פארן 

 המרגלים זה לא אבותיכם, אלו -. זה לא הם לא ייאמןזה 
  . את עם ישראל שהחטיאו

מביא , ועליו 'ולבן ובין תופל'הוא המיקום הבא המובא בפס' 
   – רש"י

חזרנו על כל המקרא, ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן, אלא הוכיחן 
שתפלו על המן שהוא לבן, שאמרו ונפשנו קצה בלחם  על הדברים

  .הקלוקל

 ענין הצבע שלוכל כך הרבה דברים אמרו על המן, אבל רק 
מזכיר משה רבנו, וגם התוכחה הזו מתובלת באהבה רבה כל 

, שהיה היה חיוור כל כך המןשצבע בגלל ה'לבן' שבו,  –כך 
ולכן הם התלוננו. אפילו זה הגיוני. 'וחצרות'  נראה כמקולקל,

  מחלוקתו של קרח. ועכשיו השיא: –
  .הוכיחן על העגל, שעשו בשביל רוב זהב שהיה לה –ודי זהב 

אתה השפעת 'אתה אשם'.  -יבונו של עולם אפילו בעגל, ר
תראה, . 13עד שאמרו די... 'כסף וזהב 'שראל הרבית ליעליהם ו

  בונו של עולם, כמה גדולים בניך! יר
ספר התוכחות של משה רבנו פותח בפסוק שמקפל בו את 

תוכחות קשות,  ואפילויהיו תוכחות,  אכן, סוד התוכחות כולו.
 .של משה לעם ישראל אך היסוד לכל הוא האהבה האינסופית

   כל ישראל'.'אלה הדברים אשר דיבר משה אל 
   

 שם. 12
 ב."ברכות לעוד עיין  –י שם "רש 13
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  שניה לסעודה – באר נובעת מקור חכמה

  יתרו או עצת משה?עצת 
במרכזה של קריאת 'שני' בפרשת דברים נמצאת פרשיית 

עוד ההיררכיה המשפטית של עם ישראל. כולנו בוודאי זוכרים 
מחומש שמות כיצד יתרו בא עם ציפורה ושני בניה להר סיני 

  ומציע את הצעתו המפורסמת:
לַויַּ  ת ּכָ ה ֵא֛ ר ְר֙א חֹתֵ֣ן מֹׁשֶ֔ ֖ה  ֲאׁשֶ ם ַוּיֹ֗ ֥הּוא עֹׂשֶ הָלָע֑ ֙ה  אֶמר ָמֽ ר ַהזֶּ ָב֤ ַהּדָ

ּוַע אַ  ם ַמּד֗ ֙ה ָלָע֔ ר ַאּתָ֤ה עֹׂשֶ ָך ְוָכלֲאׁשֶ֨ ֔ ֙ב ְלַבּדֶ יָך ִמן ּתָ֤ה יֹוׁשֵ ב ָעֶל֖ ֥ ם ִנּצָ  ָהָע֛
ֶקר ַעד ֶרב ּבֹ֥ ךְ ... ָעֽ ֑ ְצָך֔ ִויִה֥י ֱאלִֹה֖ים ִעּמָ קִֹל֙י ִאיָע֣ ע ּבְ ַמ֤ ה ׁשְ ֞ ְוַאּתָ֣ה  ...ַעּתָ
ה מִ  לתֱֶֽחֶז֣ י ּכָ ם ַאְנׁשֵ ָע֠ ְמּתָ֣  ָה֠ ְנֵאי ָבַ֑צע ְוׂשַ ֥י ֱאֶמ֖ת ׂש֣ ים ַאְנׁשֵ י ֱאלִֹה֛ ִיל ִיְרֵא֧ ַח֜

ת רֹֽ י ֲעׂשָ ֵר֥ ים ְוׂשָ ֖ ִ י ֲחִמׁשּ ֵר֥ י ֵמ֔אֹות ׂשָ ֵר֣ י ֲאָלִפי֙ם ׂשָ ֵר֤ ם ׂשָ ְֽפ֣טּו ֶאת ...ֲעֵלֶה֗  ְוׁשָ
ָכל ם ּבְ ְת֑נוֹ  ...ֵעת֒  ָהָע֘ ֖ה ְל֣קֹול חֹֽ ַמ֥ע מֹׁשֶ ׁשְ ר ַוּיִ ֥ר ָאָמֽ ל ֲאׁשֶ ַעׂש ּכֹ֖   14.ַוּיַ֕

משה רבנו מספר לדור כעת, בנאום התוכחה הגדול שלו, ובכן, 
  באי הארץ על היווצרותה של המערכת הזו: 

ר ֲאֵלכֶ֔  ֹאַמ֣ אָוֽ ר לֹֽ ת ַהִה֖וא ֵלאמֹ֑ ֵע֥ ם ם ּבָ ֵא֥ת ֶאְתֶכֽ י ׂשְ ֖   15.אּוַכ֥ל ְלַבּדִ

בניסוח  - אם בשופטים עסקינן -זועקת, וננסח אותה והשאלה 
' על היוצרים זכויותהכיצד משה רבנו 'גונב את : משפטי

יש כאן, ואני אומר את זה כמובן בחיוך,  לכאורה ההצעה הזו?
גניבת זכויות יוצרים מהמדרגה הראשונה! משה רבנו מתאר 
את כל היווצרותה של מערכת המשפט בישראל ולא מזכיר 

הרעיון היה שלו ולו ברמז דק... כאילו שכל חותנו את יתרו 
   מתחילה.

האמת היא שהתשובה לשאלה הזו היא כללית כל כך, והיא 
שייכת לעוד פרשות רבות במכלול של ספר דברים, שבבואנו 

ות עוד כמה נקוד אני מבקש לתת את הדעת עלללמוד אותה 
 , שמהן נראה כאילו משה זוקף לעצמו קרדיט לא לו,בפרשה

 שתיתןספר דברים, הבנה  נגיע להבנה מופלאה של ומתוך כולן
  לנו כל כך הרבה כוח.

  הכל ב'סדר'?
אחת השאלות המרכזיות שעולה לאורך כל פרשות ספר 

רבנו  דברים הינה שאלת הקשר והסדר שבין הפרשיות. משה
ים ופעמים רבות עובר, 'קופץ', מנושא לנושא בסדר מסו

אנחנו מתקשים להבין את סדר הצגת הדברים שבו הוא בוחר. 
   –משל, עם תחילת הסיפורים בפרשתנו כך, ל

֥ר  ה' ּבֶ ינּו ּדִ ר ַרבֱאלֵֹה֛ ב ֵלאמֹ֑ חֵֹר֣ ינּו ּבְ ה ֵאֵל֖ ֽ ָה֥ר ַהזֶּ ֶ֖בת ּבָ ֣נּו ּוְס֣עּו  ָלֶכ֥ם ׁשֶ ּפְ
ם   16...ָלֶכ֗

אחר מעמד הר סיני בנקודת הזמן שלספר פותח ה –כלומר 
סוע. בנקודת הזמן הזו בוחר משה ומיד מצווים מאת ה' לנ

. לתאר את יצירת המערכת המשפטית של עם ישראלרבנו 
חטא המרגלים. מיד לאחר חטא  אל משם משה ממשיך

                                                           
  כ"ד.-שמות, י"ח, י"ד 14
  דברים, א', ט'. 15
  ז'.-דברים, א', ו 16
  שם, שם, ה'. 17

המרגלים, תוך שהוא מדלג על כל התרחשויות המדבר 
אל  –קופץ משה רבנו לסופה של שנת הארבעים  ,האחרות

המלחמות, הסכמי השלום, הניצחונות ועד ההגעה לערבות 
פרשות הבאות, שגם בהן מואב. הדברים הללו נכונים גם ל

ברור שאין הם היא מרכזית מאד. בדברי משה שאלת הסדר 
שאלה היא מהי הויתם. ודרים לפי סדר כרונולוגי, סדר הוומס

חת אותנו לאן מבקש משה רבנו לק ?המגמה בסדר הזה
   בסיפורים הקדושים הללו?

  תרגום השבעים ותרגום לשבעים
כותבת בפירוש מה בא משה  , בפתיחת הספר,לכאורה, התורה

  רבנו לעשות בדבריו:
ֶרץ מֹוָא֑  ֶא֣ ן ּבְ ֖ ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ ֵע֥ ר ֶאתּבְ ֵא֛ ה ּבֵ יל מֹׁשֶ֔ ה ַהזֹּ֖את ב הֹוִא֣ בעבר  ַהּתֹוָר֥

  17הירדן.
  ומהו 'ביאור' זה? רש"י מסביר:

  18.םבשבעים לשון פירשה לה
ין. היינו יכולים לחשוב שאם משה רבנו זהו פירוש מאד מענ

אך  ה יפרש את החומשים שהיו עד עכשיו,'מבאר' הוא כנרא
משה רבנו מבקש עכשיו  זה לא מה שקורה בספר דברים.

שאת עבודת הביאור הזו כ בשבעים לשון, -לבאר את התורה 
החומש,  בהמשך , כך יתבררנמשיך כולנו בארץ ישראל

  :וה אותנו משה רבנו על הכניסה לארץכשיצו
ַתְבּתָ֣ ַעל אֲ  ְוָכֽ ים ֶאתָהֽ ב לכָּ  ָבִנ֗ ֵא֥ר ֵהיֵטֽ את ּבַ ה ַהזֹּ֖ י ַהּתֹוָר֥ ְבֵר֛   19.ּדִ

  וכפירוש רש"י גם שם:
  20לשון םשבעיב

אתם יודעים, תרגום התורה לשפות זרות זה דבר שלפעמים 
לא טוב, בלשון המעטה. אנחנו זוכרים את  הוא מאד מאד

'תרגום השבעים' שבו תרגמו שבעים מחכמי ישראל את 
בתיאורים קשים, התורה ליוונית. חז"ל מתארים את אותו יום 

והיה אותו היום קשה לישראל כיום שנעשה בו ' -ובין היתר 
וכל  ,. כי התורה לא באמת יכולה להיתרגם כל צורכה21'העגל

של הזה לשבעים לשון אז מה פשר הביאור  תרגום הופך לזיוף.
זו נתחיל מנקודה  משה רבנו? תרגום זה טוב או לא טוב?

לבאר את דברינו. מושג הביאור לשבעים הלשונות הוא עמוק 
  מאד מאד.

  לבאר בכוח משה
תרגום לשבעים לשון זה לא רק טוב, זה  -קוד מדהים יש כאן 
ה של התורה שלנו היא שהיא תגיע לכל כל מגמתהרי מעולה. 

מקום ומקום, שהיא תגיע לשבעים הלשון המבטאים את שיא 

  שם, ברש"י. 18
  שם, כ"ז, ח'. 19
  שם, ברש"י. 20
  מסכת סופרים, א'. 21
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 -מחשבות כל העמים ואת כל ה הפירוד הרעיוני בעולם, אל
 ,. זוהי המגמה. אייותקדש אותם ותאחד אותם אל הקב"ה

פשר חלילה אבל כמה שהמגמה הזו מסוכנת. כי בתרגום הזה א
 הכי קדושים שיש בעולם. כשאני לפגוע ביסודות ובמוסר

אבל  ,וזה לא נורא – מספר סיפור אני יכול לפספס טיפה
  'פספוסים' בתורה זה פיספוסים באחדות ה', חס ושלום. 

את התורה הזאת. כי כדי בעצמו לכן מואיל משה ומבאר לנו 
חייבים את  ,שהמגמה הזו תצליח לפעול בעומק מבלי להרוס

משה' להיות 'באר', מקור מים  הכוח של משה רבנו. 'הואיל
תורה ה 'אתאנו באר המשיך ולים ועוצמה, שמתוכו נוכל לחי

הזאת', ולהביא אותה לכל שבעים הלשונות, לכל הדעות ולכל 
  המחשבות.

  מ'ג'ובים' לקדש קדשים –'חותמת משה' 
ספר דברים. במשך כל הספר משה נותן לנו עניינו של זהו כל 

ך ולתרגם את התורה לחיים, כוח כדי שאנחנו נוכל להמשי
להחיות איתה את כל מציאותנו. החומשים הראשונים הם 
חומשים שבהם הקב"ה אומר ומשה כותב, אך את ספר דברים 

המגמה . 22'שכינה מדברת מתוך גרונו'אומר משה מפי עצמו ו
ם א להראות כיצד דברים שיכולישל משה בספר דברים הי

 –לטוב בתנאי אחד  יהפךלהיות גם לא חיוביים, יכולים ל
שהם באמת באמת יבואו ממשה. לתרגם את התורה ללשון 

, זה קשה לנו כיום זה אסון –אם זה בא מתלמי המלך  יוונית,
אך להבדיל אלפי הבדלות, כשזה בא ממשה  שנעשה בו העגל,

זו המגמה הנעלית ביותר, זה הכוח להיכנס לארץ ועל אבני  –
דברי התורה הזאת באר  חיינו המשוקעים במזבח לבאר את כל

  היטב.
כך גם רעיון השופטים שבו פתחנו. זה רעיון שיכול להיות 

פתאום צצים כל מיני  במקום להידבק במשה, –מסוכן כל כך 
מה... מי צריך את זה? מינויים, תפקידים וג'ובים ומערכת של

האם זה טוב בכלל? לכן בא משה ואומר כאילו הוא בעצמו 
משה 'נותן לרעיון הזה 'פלומבה' של  וכך הוא המהלךיזם את 

כך המערכת הזו יכולה להיות קדש קדשים. ספר דברים  ',רבנו
היסטורית זו הייתה אכן, מבחינה הוא לא סיכום היסטורי. 

, אבל זה לא רלוונטי להקים את מערכת המשפט הזו עצת יתרו
אלא סיכום העבר, כעת אנו לא עוסקים בלספר דברים. 

  ד. הכוח לעתי בהענקת

                                                           
  .יט, יח שמות מכילתא; טו, פג רבה שמות 22
 כ"ג. דברים, א', 23
  שם, ב', כ"ו 24

  למשות את הרעיונות לקדושתם
כל לאורך מי שיעבור יראה שהתפיסה המדהימה הזו ממשיכה 

' מפרשת השופטים לפרשת המרגלים, קופץ'הפרשה. משה 
אמר 'שלח  הוא מחדש חידוש עצום: בכלל לא הקב"ה וגם שם

   –רציתי! שאני בעצמי זה לך אנשים', 
ח ֶאּקַ֤ ָב֑ר ָוֽ י ַהּדָ ֵעיַנ֖ ב ּבְ יַט֥ ֶבט ַוּיִ ָֽ ד ַלׁשּ ים ִא֥יׁש ֶאָח֖ ֣ר ֲאָנׁשִ֔ ים ָעׂשָ ֵנ֣ ֙ם ׁשְ   23.ִמּכֶ

טב בעיני הדבר!'. גם 'וי –הוא משחרר את העם מאחריות 
תגלגל דבר טוב. הכל יתהפך מהדבר הקשה ביותר עוד י

  לטובה.
שנת הארבעים ומספר קופץ משה ל תחילת פרק ב',, בופתאום

  ת':על סיחון, ושוב מתבצעת 'גניבת זכויושם 
ח ַל֤ ֶאׁשְ ר ְקֵד֔מֹות ֶאלַמְלָאכִ  ָוֽ ֣ ְדּבַ ֖לֹום  י֙ם ִמּמִ י ׁשָ ְבֵר֥ ֹון ּדִ ּב֑ ֶלְך ֶחׁשְ ִסי֖חֹון ֶמ֣
ר   24.ֵלאמֹֽ

  קת כתוב אחרת:משה שלח? הרי בפרשת ח האמנם
ָרֵאל֙ ח ִיׂשְ ַל֤ ׁשְ ים ֶאל ַוּיִ ֶלךְ  ַמְלָאִכ֔ ן ֶמֽ ר ִסיחֹ֥ י ֵלאמֹֽ   25.ָהֱאמִֹר֖

אותה נקודה מופלאה. לשלוח מלאכים זה דבר שיכול  היזו
האם  -מה פתאום לשלוח מלאכים להיות מאד מאד לא טוב. 

צריך  אז למהאני לא סומך על הקב"ה? הקב"ה אמר להילחם, 
. גם על זה אני שם 'אני שלחתי - מלאכים?? לכן אומר משה

בא מכוח משה אפשר  זה. אתם תראו, אם י'חותמת שלאת ה
  כל לטוב. להפוך ה

בני גד  סוף הפרשה, כשמשה מתאר את נחלתוהשיא מגיע ב
הם מדלג לחלוטין על כל הבקשות של הואובני ראובן, שם 

   – ומספר שאת הכל בעצם הוא יזם
ר ֲאשֶׁ  ְוֶאת ֲערֵֹע֞ ת ַהִה֑וא ֵמֽ ֵע֣ נּו ּבָ ׁשְ את ָיַר֖ ֶרץ ַהזֹּ֛ י  ַעל רָהָא֧ ֲחִצ֤ ן ַוֽ ַחל ַאְרֹנ֗ ַנ֣
ְלָע֙ד  ַהר יַהּגִ ִדֽ י ְוַלּגָ י ָלֽראּוֵבִנ֖ ּתִ יו ָנַת֕   26.ְוָעָר֔
לחתי ש אניהקמתי את המערכת המשפטית,  אנינתתי,  אני

 מבאר את התורה הזאת אני -מרגלים לארץ ומלאכים לסיחון 
את הכוח לתרגם את התורה לשבעים ערוצי  ונותן לכם

 החיים, למשוך ממנה נחל נובע שיימשך עד אינסוף.
  

  

  במדבר, כ"א, כ"א. 25
  .דברים, ג', י"ב 26
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  לסעודה שלישית – והאר עינינו באהבתך
  הפרשנות המסמאת של חטא המרגלים

  מצא את ההבדלים
המרגלים, כפי שהוא 'שלישי' של פרשת דברים עוסק בסיפור 

ם של הבנישל משה רבנו בשנת הארבעים לדור  מסופר מפיו
. זהו דור שבמשך עשרות השנים האחרונות אלו שחטאו

ות' רבים יש קוברים את אבותיהם בזה אחר זה. 'הבדלי גרסא
י שהוא מסופר בעת התרחשותו בין סיפור המרגלים כפ

מפי  תנובפרשת 'שלח' לבין הסיפור כפי שהוא מתואר בפרש
. מכל ההבדלים הללו אני מבקש לגעת בשני הבדלים משה

  שנדמה לי שפחות שמים אליהם לב. 
א המרגלים הוא קודם כל בלב כולנו חקוקה הידיעה שחט

הוציאו  עצמם. הם ריגלו, הם חזרו, הםלים המרג חטאם של
אם הם גרמו לכל העם לבכות. ובכן, הפתעה!  -דיבת הארץ 

רמז, בדל אין, ולו ב נגלה כי כאן ב'דברים'נעבור על הפסוקים 
על פי הסיפור של משה  -האשמה כלפי המרגלים. יתרה מזאת 

  הם כלל לא חטאו: רבנו,
בּו ֹאָת֤נּו ָדָב֙ר ַוּיֹ֣  ׁשִ֨ ינּו ַוּיָ דּו ֵאֵל֑ ֶרץ ַוּיֹוִר֖ י ָהָא֔ ִר֣ ְק֤חּו ְבָיָד֙ם ִמּפְ ה ַוּיִ אְמ֔רּו טֹוָב֣

ר ֶרץ ֲאׁשֶ נוּ ֱאלֵֹה֖  'ָה֥  ָהָא֔   27.ינּו ֹנתֵ֥ן ָלֽ
  טובה הארץ! נו, אז מי אשמים?

א ֲאִביתֶ֖ם לַֽ  ְמ֕רּו ֶאתְולֹ֥ י  ֲעלֹ֑ת ַוּתַ ֥ ם 'ה֖ ּפִ ֵהיֶכֽ   28.ֱאלֹֽ
. זה מדהים עם ישראל הוא מקור החטא – פלאי פלאות

שבעתיים כאשר נזכרים שמי ששומע עכשיו את משה ודאי 
היו  או שהם, הם עוד לא נולדו אז - לא היה חלק מהחטא

מקסימום ילדים. משה רבנו מסיר את האחריות לחלוטין 
מהמרגלים, הוא אפילו לא מחלק בין יהושע וכלב לשאר 

זה ההבדל הראשון שמחייב  זה אתם שלא אביתם! בשלב הזה.
  הבנה.

  דיבה על מי?
ההבדל השני נעוץ בחטא עצמו. נשאל כל ילד מה היה חטאם 

הם הוציאו את דיבת של המרגלים, והוא יענה תשובה ברורה: 
  הארץ רעה. כך גם כתוב בפסוק:

תּו֙  ֻמ֨ תַוּיָ ים ֽמֹוִצֵא֥י ִדּבַ ֲאָנׁשִ֔ י  ָהֽ ה ִלְפֵנ֥ ָפ֖ ּגֵ ּמַ ה ּבַ   29.ה'ָהָאֶ֖רץ ָרָע֑
, שכל העם שהם 'ארץ אוכלת יושביה'אמרו שהיא  המרגלים

ם את הדברי '. עכשיו נשמעאנשי מידות'ראו בתוכה הם 
ובכן, לא רק שאתם חטאתם ולא המרגלים, גם  -שאומר משה 

בד אתם להחטא 'משתדרג'. לא בהוצאת דיבה על הארץ ב
  נאשמים, אלא:

ת  ְנַא֤ ׂשִ אְמ֔רּו ּבְ ֳהֵליֶכ֙ם ַוּתֹ֣ ְג֤נּו ְבָאֽ ָרֽ ִים  'ה֙ ַוּתֵ ֶרץ ִמְצָר֑ נּו ֽהֹוִציָא֖נּו ֵמֶא֣ ֹאָת֔
נוּ  ִמיֵדֽ י ְלַהׁשְ ֱאמִֹר֖ ד ָהֽ ֥ יַ   30.ָלתֵ֥ת ֹאתָ֛נּו ּבְ

                                                           
  דברים, א', כ"ה. 27
  שם, שם, כ"ו. 28
 במדבר, י"ד, ל"ז. 29
  דברים, שם, כ"ז. 30

  ורש"י מסביר מיד:
  31.אדם המוציא דבה )משלי יח, ח( 'דברי נרגן'וכן ...

כתב האישום, אם כן, הוא הוצאת דיבה על... הקב"ה! הוצאנו 
  דיבה על הקב"ה שהוא שונא אותנו, חס ושלום. 

אז מה היה בדיוק החטא? בפרשת 'שלח' נראה שהעם רק 
בפחד אדיר  'מסתפח' להוצאת הדיבה של המרגלים ומתמלא

מתגלה הוצאת דיבה קשה  כאןו ילוא שמוביל לבכייה הגדולה,
  על הקב"ה בעצמו!של העם  –הרבה יותר 

  הבן הנחות
להבין כיצד מוציאים עוד איכשהו אפשר  -לשאול אני חייב 

ולשון הרע  להוציא דיבהדיבה על ארץ ישראל, אך מה פירוש 
דור דעה, דור  ?? ומה תוכן הלשון הרע הזה? הרי זהעל הקב"ה

גם  !שה' שונא אתכם? -גדול מאד, מה הסברה של הדיבה הזו 
  מה ההיגיון כאן?  אי אלו מגבלות לוגיות.ללשון הרע יש 

  רש"י אומר דבר מרתק:
משל למלך בשר ודם שהיו לו שני בנים, ויש . הוצאתו לשנאה היתה

למי שהוא אוהב , אחת של שקיא ואחת של בעל -לו שתי שדות 
ארץ מצרים של  ., ולמי שהוא שונא נותן לו של בעלשקיא נותן של

שקיא היא, שנילוס עולה ומשקה אותה, וארץ כנען של בעל, והוציאנו 
  32.ממצרים לתת לנו את ארץ כנען

 -ארץ שמושקית מעצמה ארץ מצרים היא ארץ של שקיא, 
ארץ ישראל לעומתה, נילוס עולה ומשקה את כל השדות. ה

לחבר צינורות על מנת יך לטרוח הרבה, וצרהיא ארץ של בעל, 
ל לא טענה זו כבר בכל -צריך להבין ושיגיעו המים לשדות. 

יש כאן טענה, כמו של בן המרגיש  של 'ארץ אוכלת יושביה'.
, שהקב"ה שונא אותנו והביטוי לשנאה הזו מול אחיו 'נחות'

הוא שהוא בחר לתת לנו את הארץ הזו, ארץ הבעל, המטריחה 
  והקשה. 

ארץ זבת חלב 'הרי כבר במצרים חלמתם על  –הרי פלא  זה
! האם לא שמעתם מהסיפורים של הסבים והסבתות 'ודבש

שלכם שארץ כנען היא ארץ בעל? האם לא ידענו שאת מצרים 
 ַמִ֖ים ִּתְׁשֶּתהִלְמַט֥ר ַהּׁשָ ' ואילו בארץ ישראל משקה הנילוס

ִים אז על מה הדיבה,  ?בלי סוףעליה ובכל זאת חלמתם  - 33'ָּמֽ
  בונו של עולם?יר

  להפוך את הפרשנות לעובדות –נרגנות 
נדמה לי שהמפתח להבנת שני ההבדלים המהותיים הללו, 

 נרגנות 'ותרגנו'. מה פירוש –יחודי בתורה ימתחיל במושג ה
  זו? 

  שם ברש"י. 31
  שם. 32
  דברים, י"א, י"א. 33
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ממנו הוא  ,פסוק מספר משליכאמור  מצטט ,רש"י בפירושו
  מילה זו:את פירוש למד 
ְבֵרי ן ּדִ ִמְתַלֲהִמים ִנְרּגָ   34.ָיְרדּו ַחְדֵרי ָבֶטן ְוֵהם ּכְ

מכות 'על הפסוק הזה הסביר רש"י שדברי לשון הרע הם כמו 
חיצוניות פיזיות אך ממכות וקשות יותר ן חמורות ינה' שהלם

שמכים אדם בגופו. כשמכים אדם בגופו, חלילה, המכות 
לשון  דיבורנשארות בחוץ, הן לא חייבות לחדור פנימה, אך 

פנימיים, פנימה, עד לאיברים ה ותחודר המילים -על אדם הרע 
  עד חדרי בטן. 

ארץ ישראל ו 'ארץ שקיא'מצרים היא  -צודקים עם ישראל 
הוא  הרי הדבר הזה עצמוהיא ארץ בעל, ארץ הרים וגבעות. 

   –ארץ כנען על פני ארץ מצרים  לשבחה ש
ּה ֶאֶ֥רץ  ּתָ֔ ֙ה ְלִרׁשְ ּ֙מָ ים ׁשָ ם עְֹבִר֥ ר ַאּתֶ֜ ֶרץ ֲאׁשֶ֨ ת לִ ְוָהָא֗ ים ּוְבָקֹע֑ ר ָהִר֖ ְמַט֥

ה ּתֶ ׁשְ ִים ּתִ ַמ֖ ָ ִים ַהׁשּ ֽ   35.ּמָ
לשון . מבחינה אובייקטיבית לשון הרע הוא לא 'איך הארץ'

יא כשהאווירה ה. אתה נותן לדבריםמהי הפרשנות ש הרע הוא
אז כל העובדות  -אווירת התלהמות, אווירה של חוסר אמונה 

חוסר אמונה לא  -ו לדיבה. זהו הקוד של הפרשה כולה ייהפכ
רק בין אדם לאדם, אלא בין אדם לקב"ה. הרי על העובדות 

 שבחהאם ההרים והגבעות זהו המחלוקת היא האין חולק. 
. זה כבר נמצא רק בבטן כיעורהשל ארץ ישראל, או חלילה 

  פנימה, אי אפשר לקרוא על זה בשום אנציקלופדיה. שלך 
  עניין של אמון

יוצאת נקודת הנחה  ,ךאם מהבטן שלך, מהפרשנות של
 שהקב"ה רוצה להשמיד אותנו, אם אתה לא מאמין בכוחות

אז אותם הדברים  -לך הקב"ה וממילא שהכל לטובה  שנתן
  אליהם כל כך נהפכים לשנאה  עצומה. וכספָת שאתמול כמהת 

, אי אפשר כבר לרפא את זה -זה חודר עד חדרי הבטן  ואם
ולהביא במדבר . היה צריך להמית את הדור הזה, הנרגן, ח"ו

  לחיים.  , חיובית,את בניהם שילמדו פרשנות אחרת
נו, אז האם חטאם של המרגלים שייך כאן? ודאי שלא. חטא 

של משה הופך לחטא האופציונלי של כל אחד  המרגלים בפיו
לוי לוי עובדות לתְ תנו. חטא המרגלים הופך מתְ ואחת מא
באופן אם תפרשן  –הו עומק ההבנה של לשון הרע פרשנות. ז

הוא הרי כבר  בעיניך -רע, בכלל לא משנה מה יעשה הקב"ה 
  'שונא' עם תעודות, ח"ו.

כשאתה מאבד את  - 'בין האדם לחברו'ל 'בין האדם למקום'ומ
שלך לכל  העקומות, אתה נותן את הפרשנויות במישהו האמון

אי ח"ו  , ואזלעובדות מחשיבאתה הללו דבר, ואת הפרשנויות 
  נאמין! –אפשר לרפא כלום. אם נפרש טוב 
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