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 שליט"א הרב מרדכי אלון
 ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - 'את אשר יאהב ה' יוכיח'

 'כתב חידה'
'חגיגות החומש' החדש, אליו אנו נכנסים אי"ה השבוע, לכבוד 

נותנת לנו התורה 'כתב חידה' מיד בפסוק הראשון שבספר. כבר 
ראינו בחומשים הקודמים כיצד הפסוק הפותח של כל חומש אינו 
מהווה פתיחה טכנית בלבד, אלא הוא גם הראשית שלו, הרעיון 

ן, כך נפתח הטומן בתוכו את הסוד העמוק של הספר כולו. ובכ
 ספר דברי משה:

ל ֙ה אֶּ ר ֹמש ֶּ ֶּ֤ ב ֶּ ר ד ִּ ֶֶּׁ֨ ים ֲאש  ִ֗ ָברִּ ה ַהד ְּ ֶּ ל  ֵ֣ ל א  ָ ן  כ  ֵּ֑ ד   רְּ ר ַהי ַ בֶּ ֵ֖ ע  ל ב ְּ ָרא ֵ֔ ש ְּ יִּ
ין ֹול ֜סו ף ב   ֲעָרָב֩ה מֶׁ֨ ָּֽ ר ב ָ ָּ֡ ב ָ דְּ ִּ מ  ין ב ַ ן ו ב  אָרָ֧ ָ י  פ  ִ֥ דִּ ת וְּ רֵֹ֖ ֲחצ  ָלָבֵּ֑ן ַוָּֽ ל וְּ פֶּ ֹֹּ֛ ת 

ב  1.ָזָהָּֽ

פשט הפסוק  -נס לדרשות תודו שזה 'כתב חידה' מאתגר. אינני נכ
לא הגיוני בשום צורה. הרי לא יתכן שמשה רבנו עומד באותו רגע 
גם במדבר, גם מול סוף, גם בפארן וגם בערבה. כל אחד מהשמות 
המוזכרים בפסוק הזה הוא מקום גיאוגרפי אחר לגמרי. זה מה 

 שהביא את רש"י לפתוח את פירושו לספר ביסוד חשוב כל כך:

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

, וכל המקומות כלומר, לפי רש"י, מטרת ספר דברים הינה תוכחה
  -שנמנו כאן הינם מקומות שבהם הכעיסו ישראל את הקב"ה 

 לפיכך סתם את הדברים והזכירן ברמז מפני כבודן של ישראל.

קדימה,  אז -והדברים מחייבים הבנה. אם בתוכחות עסקינן 
משה, תוכיח! מדוע התוכחות כאן מופיעות רק ברמז? והשאלה 
קשה אף יותר כיון שבהמשך הפרשה והספר, משה רבנו יוכיח 

  -את עם ישראל באופן גלוי לחלוטין 

ם ֵ֖ם עִּ יתֶּ ים ֱהיִּ ִ֥ רִּ ת '...הֵּ֑  ַממְּ ֵ֖ם אֶּ ֶּ ת  ַצפְּ קְּ ב הִּ ִ֥ ֹחר   3..'.הֵּ֑  ו בְּ

אז מדוע כאן התוכחה היא רק ברמיזה? מה כלל שייך 'כבודם של 
 ישראל'? 

צריך לשים לב כי התוכחות המופיעות כאן שונות לחלוטין 
מהתוכחות שהוכיח משה את עם ישראל עד היום. בעבר, בכל 
פעם שהייתה תוכחה מאת משה, הייתה זו תוכחה בשעת 

                                                           
 דברים, א', א'. 1
 . ועי' בתרגום אונקלוס כאן שהלך באותו כיוון.שם ברש"י 2
 ח', ומקומות רבים נוספים.-דברים, ט', ז 3
 על אף שקדם למשה רבנו, גם חומש בראשית, בהבנה עמוקה, אכן  4

  כח 'בבראשית, משום  פתחמה טעם ' –מתחיל בחיבתן של ישראל    
 (. )רש"י, בראשית תהלים קיא, ו( 'מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים   

מעשיית  תה להניא אותנושמטרתה הי מעשה, תוך כדי החטא,
כך במרגלים, כך מול עדת קרח, כך במי מריבה וכו'. לעומת  -הרע 

זאת, כעת עומד משה רבנו לפני מותו וכלל אינו מדבר עם 
החוטאים, אלא עם בניהם. זוהי איננה תוכחה סתמית, אלא 

 'טיפול שורש' ממש. 

 אהבהמתוכחה 
ם, וזו הפתיחה לכל ספר דברים. אתם יודעי כל כך זו נקודה עמוקה

. חומש ב'חיבתן של ישראל' ופתחנכל החומשים הקודמים 
 נפתח במנין בני ישראל, ורש"י לימד אותנו: 4שמות

להודיע ן, חזר ומנאן במיתת בחייהן בשמותם אע"פ שמנאן
 5.חבתן שנמשלו לכוכבים

 כך גם ספר ויקרא, הפותח במילה 'ויקרא' וכפירוש רש"י:

לשון , קדמה קריאהאמירות ולכל צוויים ל כל דברות ולכ
 6.חבה

 וכך אף בספר במדבר, הפותח במניין נוסף:

 7.מתוך חיבתן לפניו מונה אותם כל שעה

לא עוד 'ה' החומש של משה, אשר עכשיו מתחיל חומש דברים, 
השכינה מדברת מתוך שה מדבר ואומר ומשה כותב', אלא מ

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

 -דווקא במקום התוכחה הגדול ביותר  -היסוד של כל החיים 
האהבה במלוא עוצמתה. זו אינה תוכחה מתוך כעס על  תופיע

 חטא, זוהי תוכחה שכולה אהבה. הכיצד?

 להוכיח ללץ שהוא חכם...
רק אם אתה מבין בעומק  תי יכול לפעולכוח התוכחה האמי

י ֶאת אל תוכיח. " -בעומק את מושג האהבה. אם אינך אוהב  כִּ
יחַ  ה'ֲאֶשר ֶיֱאַהב  . אתה פטור לחלוטין מחובת 'הוכח תוכיח' 8"יֹוכִּ

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

 א', א'(, ואכמ"ל.   
 שמות א', א'. רש"י 5
 ויקרא, א', א'. ירש" 6
 במדבר, א', א'. רש"י 7
 משלי ג', י"ב 8

 תשע"ז חזון-דבריםפרשת  
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סוק באופן נפלא פ 9רבי משה אלשיך, 'האלשיך הקדוש', מפרש
 נוסף מספר משלי. שלמה המלך כותב כך:

ן ַאל ֶּ ץ פ  ֹוַכח ל ֵ֭ ֵ֣ ֵּ֑ךָ  ת  ָנאֶּ ש ְּ ך ָ  יִּ ָּֽ ֱאָהבֶּ יֶּ ם וְּ ָחָכִ֗  10.הֹוַכִ֥ח לְְּ֝

אל תנסה להוכיח את הלץ, כיון  -פסוק היא ההבנה הבסיסית ב
שהוא רק ישנא אותך יותר על כך, אלא תוכיח את החכם והוא 
יאהב אותך. אך האלשיך שואל שאלה נפלאה: מה תועיל תוכחת 

הרי מי שבאמת צריך תוכחה זהו הלץ! במה יועיל אם  -החכם 
אוכיח את החכם כל הזמן? הוא דווקא אינו זקוק לתוכחה! 

הפסוק לא מדבר על שני  -שלו היא עמוקה כל כך  והתשובה
הוא מלמד אותך ועל אותו אדם, ם, אלא חכואנשים שונים, לץ 
 כיצד להוכיח אותו;

כשאני בא להוכיח את הילד שלי, את החבר שלי, את האדם 
ישנן שתי צורות בהן אני יכול לפנות אליו. הצורה  -שפגשתי 

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

אז עדיף שתעזוב, אין  -מתכוון לפנות אל זה שאתה חפץ להוכיחו 
ם לך מה להמשיך, הוא כבר שונא אותך כל כך וברור שמיד, ' ַכַמיִּ

ים נִּ ים ַלפָּ נִּ  , הרי גם אתה כבר שונא אותו...11'ַהפָּ

'אתה הרי באמת  -ה ניתן לפנות ולהוכיח אבל ישנה עוד דרך ב
חכם, אתה מתוק. אני לא אומר את זה לצורך הפרוטוקול בלבד, 
אלא אני ממש מאמין בזה. אז איך יכול להיות שעשית דבר כזה 

פשי?'. אתם יודעים, יכול מאד להיות שזו הפעם הראשונה יט
שהילד הזה שומע שמישהו אומר לו שהוא דווקא חכם, שהוא 
טוב... התגובה שלו תהיה שהוא כל כך יאהב אותך עכשיו, ומיד, 
'כמים הפנים לפנים' אתה אוהב אותו עוד יותר בחזרה. זהו פירוש 

 -פן ישנאך', אלא 'אל תוכח' את האדם על תקן 'לץ,  -הפסוק 
 'ויאהבך!'. -'הוכח' אותו מתוך שאתה רואה בו כחכם 

זה גוואלד. חשבתי פעם בעקבות דבריו הקדושים של האלשיך על 
תוכחה והוכחה. לכאורה אלו  -שתי המילים המופלאות הללו 

מילים שונות, נפרדות. אך בעומק אלו שתי פעולות שצריכות 
ח, רק אם תיתן לו, לאדם שלך יכולה להצלי התוכחה -להשתלב 
ניצחת כמה הוא גדול וכמה התוכחה שלך באה  הוכחה שמולך,

  מלב אוהב באמת.

 נסיבות מקילות
הרבי מליובאוויטש תשמעו כיצד קורא לפי הסבר מופלא זה 

את 'כתב החידה' המופלא שבפסוק הראשון של ספר  12זיע"א
ל כל 'דברים' בו פתחנו. הוא הולך בעקבות פירושו של רש"י ע

מילה בפסוק, ומלמד כיצד יש להוכיח באהבה. על המקום 
 הראשון שמזכיר משה, 'במדבר', אומר רש"י:

לא במדבר היו אלא בערבות מואב, ומהו במדבר, אלא בשביל 
ות טז, )שמ ו'במדבר, שאמרו מי יתן מותנו וג מה שהכעיסוהו

 13ג(.

'מדבר  -נו, שואל הרבי, מדוע לא פירט משה לאיזה מדבר הכוונה 
 -כי הוא ביקש לומר לנו דבר אחד  -סין' או 'מדבר סיני', למשל? 

באמת התלונה לא באה סתם, היא באה בעקבות תנאי המדבר! 

                                                           
 .פירוש האלשיך, שם 9

 משלי, ט', ח'. 10
 משלי, כ"ז, י"ט. 11
 .4שיחות חלק י״ד עמ׳ ליקוטי  12

קשה במדבר, תנאי האקלים והטורח הדרך. הרקע לתלונה ברור. 
 , אומר משה'.אתם, אלא חכמים וקדושים!'לא לצים '

 ומה המקום הבא? 'בערבה'. מסביר רש"י:

 14.מואב שחטאו בבעל פעור בשטים בערבות בשביל הערבה

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

 ומה זה 'מול סוף'?

סוף, שאמרו המבלי אין על מה שהמרו בים סוף בבואם לים 
 .קברים במצרים

הם עמדו להימול, להיכרת, הם עמדו רגע  -ל' זו מילה מעניינת 'מֹו
פלא שהם  ומצרים מאחוריהם, נו לפני הסֹוף, כשהים לפניהם

 חטאו?? 

  -ומה היה 'בין פארן'? 

 ועל מה שעשו במדבר פארן על ידי המרגלים

אלו היו המרגלים  -לא אבותיכם  זה לא אתם, אףזה לא ייאמן. 
 שהחטיאו את עם ישראל. 

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

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

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

ה'לבן' שבו, שצבע המן היה חיוור כל כך, שהיה נראה כמקולקל, 
 תפל, לכן הם התלוננו. אפילו זה הגיוני.

 מחלוקתו של קרח.ב -'וחצרות' 

של  גרם לכם לחטוא. אפילו את 'עדתו'זה היה קרח הכריזמטי ש
רח, אדם אחד, היה אשם במחלוקת משה לא מזכיר, כי רק ק   קרח

 שם. ועכשיו השיא:

הוכיחן על העגל, שעשו בשביל רוב זהב שהיה  -ודי זהב 
 .םלה

  -הרי 'אתה אשם'.  -אפילו בעגל  ,ריבונו של עולםאתה יודע, 

חפצם, מה שהשפעת להם זהב וכל  אתה הוא שגרמת להם
משל למלך, שהיה מאכיל ומשקה את בנו . יעשו שלא יחטאו

ומקשטו, ותולה לו כיס בצוארו ומעמידו בפתח בית זונות, מה 
 15?יעשה הבן שלא יחטא

 תראההם כלל לא היו חוטאים. , ריבונו של עולם, לולא השפעתך
 כמה גדולים בניך!

 

ספר התוכחות של משה רבנו פותח בפסוק שמקפל בו את סוד 
יהיו תוכחות, ואפילו תוכחות קשות, אך התוכחות כולו. אכן, 

'אלה  היסוד לכל הוא האהבה האינסופית של משה לעם ישראל.
הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל'

 
 דברים, א', א', ברש"י. 13
 שם. 14
 ל"א. רש"י, שמות ל"ב, 15
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לסעודה שניה - 'שֹמע בין אחיכם ושפטתם צדק'

 לשון מיוחדת

עיקרה של קריאת 'שני' של פרשתנו הוא סיפור מנוי הדיינים 

והשופטים על ידי משה, כאשר הוא חוזר ומספר עליו כעת לבני 

  -הסיפור אומר משה  ישראל. בתוך

ת ֙ה אֶּ ֲאַצו ֶּ ין ָוָּֽ ַע ב   ֹמֶּ֤ ר ש ָ אֹמֵּ֑ ֵ֖וא ל  ת ַההִּ ִ֥ ע  ם ב ָ יכֵֶּ֔ ט  פְּ ֵֹ֣ ֙ם  ש  יכֶּ ֲאח 

ק דֶּ ֵֶּ֣ם צֵֶּ֔ ת  ַפטְּ  16...ו ש ְּ
ע בין אחיכם', מוסבר על ידי רש"י באופן  הביטוי הזה, 'שמ 

  -דקדוקי מאוד 

 .כמו זכור ושמור, לשון הווה, אודנ"ט בלע"ז. שמוע

כי זוהי לשון מיוחדת, לשון ציווי, ובאמת עלינו להבין  אומררש"י 

מדוע לא נכתב כאן בפשטות 'שמעו בין אחיכם' אלא בלשון 

מיוחדת זו, כאילו השופט מצווה להיות כל הזמן במצב שמיעה, 

 הווה מתמשך. 

נראה שלשה מפרשים אשר נתנו את דעתם בנקודה זו ופירשו 

 כאן את הענין. 

 עיניים למטה!

  -הוא 'האור החיים' הקדוש, וזו לשונו  הראשון

או אפשר שיצו ה' שלא ישא עיניו כל עיקר בהם כי ... 

אפשר שיטעה אחד מהם במין הראיה שהוא עין יפה יותר 

  17.ממנו ויסתתמו טענותיו

עליך הדיין  -הדברים, לפי האור החיים, מכוונים לדיינים 

רי להישאר תמיד במצב של שמיעה ואל תעבור לראיה. ה

המגמה היא ש'לא תכירו פנים במשפט' אלא תשפטו צדק בין 

איש ובין אחיו, והדרך שהתורה מציעה היא להישאר לשמוע, 

  -וכפי הסיפור שהוא מביא 

ושמעתי מפי חכם גדול חסיד וגדול בישראל חביב עלי 

כרוחי ה''ה הרב ר' משה בירדוגו זלה''ה שהיה מדקדק 

היה נושא עיניו כל  בשעת הדין שיהיו עיניו למטה ולא

עיקר ושהיה מרגיש שאם היה נושא עיניו לצד ההכרח 

מבעלי הדין היה מתבלבל שכנגדו, והוא  חדבאיזה א

והדברים  ,שלא יעשו אלא השמיעה שמוע בין אחיכם אומרו

באים מהטוענים לפניהם באין השתנות לאחד מהם ובזה 

 .ושפטתם צדקיגיעו 

אתה מסתכל, החיוך שלך, 'כש -איזו זהירות נדרשת מהדיין! 

כבר גורמים לאחד מהצדדים לשקול את מילותיו  -המבט שלך 

'אולי הוא קצת נוטה לכיוון שלו?!', לכן עליך לנסות  -ולחשוב 

                                                           
 דברים א', ט"ז. 16
 פירוש אוה"ח עה"ת, שם. 17

להצליח עם עיניך למטה כאילו אתה שומע בלבד. זה נפלא. זה 

  -מזכיר את תפקיד האדם בתפילה 

בבית המקדש שיהיו עיניו למטה לארץ ויחשוב כאילו עומד 

 18.ובלבו יכוין למעלה לשמים

אל תתן לדברים אחרים לבלבל אותך, לחושים אחרים להפריע 

 לאובייקטיביות של השמיעה.

 לשמוע בין הדברים

פירוש נוסף הוא של הנצי"ב מוולוז'ין ז"ל שמדגיש דווקא את 

  -המילה 'בין', בביטוי 'שמע בין אחיכם' 

מיעת הטענות מפיהם, ולפי הפשט הכי פירושו דמלבד ש...

ראוי להטות אזן לדברים שיוצא מביניהם ולקלוט האמת, 

ובזה יש להבין דין מרומה וכדומה, יותר ממה שנשמע 

הטענות שבאים בהכנה לטעון כך וכך, וזהו שמוע בין 

 19.אחיכם. מה שמדברים בינם לבין עצמם

הדיין צריך לשמוע את טענות הצדדים, זה ברור, אבל החידוש 

וע' כאן הוא שהתביעה מהדיין היא שהוא יישאר כל 'שמ-ב

הזמן במצב שמיעה עד שיזכה לשמוע גם את מה שמתרחש 

'בין אחיכם'. לא די לשמוע את הטענות הנטענות, צריך לשמוע 

את מה שבין, מה בינם לבין עצמם. זה פירוש אדיר וננסה 

  -להסביר את זה עוד קצת 

מעלה לא טריוויאלית,  אדם יכול לשמוע את דברי השני, גם זו

אבל הפסוק מחדש כי עליך לא רק לשמוע את הדברים אלא 

י ולא רק  באמת להכיל אותי, אתה צריך לפתח אמפטיה כלפָּ

כלֵפי מה שאני אומר. התביעה היא להיות במצב שכל הזמן 

לשון הווה, היה במצב שאתה שומע כל הזמן  -אתה 'שומע' 

 עצמם.וממילא אתה שומע את מה שבינם לבין 

 ריח של יראת ה'

הללו, שמתאימים לא רק לבית  הנפלאיםאחרי שני ההסברים 

, פירוש הדין אלא לכל אחד מאיתנו, נגיע אל הפירוש השלישי

יצחק מברדיטשב זיע"א, ברוח ימי בין -של ר' לוי מופלא,

 -המצרים 

 .ואצוה את שופטיכם בעת ההוא לאמר שמוע בין אחיכם

כלומר, בעת ההוא צריך לשמוע הבעלי דינין כדי לשפוט 

דמורח :( סנהדרין צג) צדק אבל לעתיד לבא במשיח כתיב

 שו"ע, או"ח, צ"ה, ב'. 18
 פירוש העמק דבר לנצי"ב מוולוז'ין, דברים, שם. 19
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ודאין, אין צריך לשמוע הבעלי דינין. דמורח, אפילו בלא 

 20.שמוע הבעלי דינין יודע עם מי האמת

צריך לשמוע. אכן השמיעה  בעולם הזהכדי לשפוט צדק 

ן צריך לעשות את המקסימום האנושית הינה מוגבלת ולכ

אבל דעו  -לפי שני הפירושים הקודמים אותם הזכרנו  -שניתן 

כתוב שיבדקו איך הוא דן לא על  ,לכם, שלעתיד לבוא, במשיח

  -פי השמיעה אלא על פי חוש הריח 

ת הֵּ֑  ַאֵ֣ רְּ יִּ ֹו ב ְּ יחֵ֖ א 'ַוֲהרִּ ֹלָּֽ ֹלא וְּ ֹוט וְּ ֵ֔ פ  ש ְּ יָני֙ו יִּ ה ע  ֶּ֤ א  ַמרְּ ַמִ֥ע  לְּ ש ְּ מִּ לְּ

יוׇא ָנֵ֖ יחַ  זְּ ָּֽ  21.יֹוכִּ

 להריח דין אמת

שרצו חכמים לבדוק האם  22כך מופיע על בר כוכבא בגמרא

הוא משיח כטענתו ולכן בדקו האם הוא דן על פי שמיעה 

וראיה, החושים המוגבלים באדם, או על פי הריח, החוש 

הרוחני ביותר באדם ששייך למקומות אחרים לגמרי. המשיח, 

ש הריח ולא צריך יהיה לשמוע את כך נכתב, ישפוט על פי חו

 בעלי הדין וידע כך עם מי האמת.

ואם נשכיל להקפיד  -'ואצווה את שופטיכם בעת ההיא שמוע' 

'שמוע' בעת הזאת, נזכה מהרה להגיע אל 'והריחו -על ה

 ביראת ה'. 

 

  

                                                           
 קדושת הלוי, דברים שם. 20
 ישעיהו י"א, ג'. 21
 ר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא אמר להו לרבנן אנא ב' -סנהדרין צ"ג:  22

משיח אמרו ליה במשיח כתיב דמורח ודאין נחזי אנן אי מורח ודאין כיון 

 .'דחזיוהו דלא מורח ודאין קטלוהו
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לסעודה שלישית - מבחן האמונה

 תוכחה לערב תשעה באב

כמה מופלא שבשבת 'דברים', הקבועה תמיד להיקרא בערב 

תשעה באב, מופיעה במרכז הפרשה תוכחתו של משה רבנו 

ברים אירעו את אבותינו על פרשת המרגלים. הרי 'חמישה ד

והראשון שבהם איננו חורבן הבית כי אם  23בתשעה באב'

הגזרה שנגזרה על אבותינו להישאר במדבר ארבעים שנה 

עומד משה רבנו עם הדור  ושלא יוכלו להיכנס לארץ. והנה כעת

תנו, ומנתח את עומק חטא המרגלים. הוא ממקד את הצעיר, א

'אמונה'. זהו  -הכל במילה אחת שננסה מיד להבין והיא 

הניסיון, שם נכשלנו. כך מתחיל בעולם תשעה באב, ותיקונו 

של החורבן הזה ושל חטא המרגלים הוא בעומק הבנת חטא 

 אי האמונה ובהתחזקותנו בה דווקא. 

חתו של משה רבנו כעת איננו נזכור כי קהל השומעים את תוכ

כולל את בני השישים עד בני המאה, אשר מתו במדבר, למעט 

יהושע בן נון וכלב בן יפנה. כלומר, הגברים הנוכחים בקהל, 

אלה המוכחים על ידי משה, הם הילדים שנולדו במדבר או אלו 

שטרם מלאו להם עשרים שנה בחטא המרגלים, כאשר 

יל מאה, שהיו מעל גיל ששים נוספים עליהם הזקנים שמעל ג

 באותו החטא.

 אינכם מאמינים!

העיסוק שעסקו בו אותם שומעי התוכחה בארבעים השנים 

אלה היו מקברים את  -האחרונות היה קבוע וטראומטי 

אבותיהם ואת אבות אבותיהם, ואלה קיברו את בניהם ובני 

בניהם. כעת הם נקהלו אל משה אשר מסביר, למי שאולי 

לא היו בחטא, את עומקו של חטא המרגלים. הוא  ברובם כלל

'היאך יתכן שנפלנו באמונה כל כך  -מדבר על הקושיה הגדולה 

  -פשוטה?' 

ֵּ֑ם ֹלא כֶּ ֹאַמֵ֖ר ֲאל  ֹלא ָוָּֽ ו ן וְָּּֽ צִ֥ ם תַַָּֽערְּ ָּֽ הֶּ ו ן מ  אֵ֖  24.תִָּּֽירְּ
'אל תפחדו מאותם בני ענקים שהמיסו את לבב אחיכם'. 

  -מדוע? 

ֵ֣  'ָהֶּ֤  ֹהל  ֙ם ַהָּֽ יכֶּ ה  ָ֧ה ֱאֹלָּֽ ר ָעש ָ ֹכל ֲאש ֶֶּׁ֨ ֵּ֑ם כ ְְּּ֠ ם ָלכֶּ ֵ֣ ח  ָ ל  ו א יִּ ם הֵ֖ יכֵֶּ֔ נ  פְּ ךְּ לִּ

ם ָּֽ יכֶּ ינ  ָּֽ ע  ם לְּ יִּ ַרֵ֖ צְּ מִּ ם ב ְּ ֹּ֛ כֶּ ת ְּ ֲָּֽאָך֙ הֵ֣  אִּ ש ָ ֶּ֤ר נְּ יָת ֲאש ֶּ ֵ֔ ֵ֣ר ָראִּ ֙ר ֲאש ֶּ ב ָ דְּ  'ו ַבמ ִּ

א ָ ש   ִ֥ר יִּ ֲאש ֶּ ָּֽ יָך כ ַ ת ֱאֹלהֵֶּ֔ ֵ֖יש  אֶּ ָכל אִּ ֹו ב ְּ נֵּ֑ ם  ב ְּ ֵֶּ֔ ת  ֵ֣ר ֲהַלכְּ ֙ ֲאש ֶּ ךְּ רֶּ ֶׁ֨ ַהד ֶּ

ֵ֖ם ַעד ַעד ֲאכֶּ ָֹּֽ ה ב  ָּֽ ֹום ַהז ֶּ קִ֥ ָ  25.ַהמ 

'בואו ננתח. מה נראה לכם יותר קשה', שואל משה את העם, 

'להתמודד מול האימפריה המצרית שראיתם בעצמכם כיצד 

היא הוכנעה או להתמודד מול בני הענקים שמחכים לנו בארץ 

                                                           
 משנה, תענית, ד', ו'. 23
 דברים א', כ"ט. 24
 ל"א.-שם, ל' 25
 שם ל"ב. 26

כנען? הרי ארבעים שנה במדבר ראיתם בעצמכם את עמוד 

את ה' אלוקיכם ראיתם במו  -את הבאר האש והענן, את המן ו

 -עיניכם כל הזמן הזה', ואם כן, זועק משה 

 ָּֽ ם ב ַ ינִֵּ֔ ֲאמִּ ֙ם ַמָּֽ כֶּ ינְּ ָּֽ ה א  ֵּ֑ ָבֵ֖ר ַהז ֶּ ַבד ָ ם 'הֵ֖ -ו  ָּֽ יכֶּ ה    26.ֱאֹלָּֽ

  -וכפי שמסביר שם רש"י 

שהוא מבטיחכם להביאכם אל הארץ, אינכם . ובדבר הזה

 ו.מאמינים ב

 ניסיונות קטנים, ניסיונות גדולים

מורי ורבותי, כמדומני שמנגינת הדברים שאומר כאן משה 

רבנו היא מנגינה של אהבה גדולה, כי כל התוכחות שאומר לנו 

אולי משה  27סופית.-משה רבנו פה הן תוכחות מאהבה אין

רבנו עצמו בשאלתו אף מסביר מהיכן נובע חוסר האמונה הזה. 

ליחת הרי כמה פסוקים לפני כן הוא אומר להם על הצעתם לש

 -המרגלים 

ד  ָחֵ֖ ִ֥יש  אֶּ ים אִּ ֵ֣ר ֲאָנש ִֵּ֔ ים ָעש ָ ֵ֣ נ  ֙ם ש ְּ ֶּ כ  ח מִּ ֶּ֤ ק ַ אֶּ ָבֵּ֑ר ָוָּֽ י ַהד ָ יַנֵ֖ ע  ב ב ְּ יַטִ֥ ַוי ִּ

ט בֶּ ָָּֽ  28.ַלש  

ואם חוסר האמונה היה כל כך ברור ונורא, מדוע היה טוב הדבר 

 בעיניו? 

קיים הבדל תהומי בין הניסיונות שהיו  -ההסבר הוא מדהים 

ן ניסיון המרגלים. במצרים ובמדבר היו במצרים ובמדבר לבי

אלו 'ניסיונות קטנים' לעומת ניסיון האמונה שנעמוד בו 

  -בכניסתנו לארץ 

כשהיינו על שפת ים סוף למשל, המצרים מאחורינו והים 

לפנינו, ברור שאדם האמין, לא הייתה לו ברירה אחרת. מה, 

היה הוא ישלח מרגלים לבדוק את עומק הגלים?! רק טיפש לא 

 -מאמין שם, ולכן ברור כי 

 ָּֽ ינו ֙ ב ַ ֙ ֲאמִּ ָּֽ וֹ  'הֵ֔ -ַוי ַ ד ָּֽ ֵ֖ה ַעבְּ ֹמש ֶּ  29.ו בְּ

ברור היה לכולם שזהו נס גלוי ושום  -או כאשר ירד מן למשל 

'פרשננו לענייני' לא יוכל להסביר באופן רציונלי והגיוני שזו 

'בסך הכל תופעת טבע ושזה בגלל תנאי אקלים' או גודל חיטה 

הירח וכו'. גם אם היה מישהו שניסה להתחכם ולטעון וליקוי 

אחרי יום או יומיים של להג  -שכל ניסי המדבר הם טבעיים 

כולם ראו שיש פה עמוד ענן ועמוד אש ובאר ניסית וכו'. כולם 

כך שהאמונה  -ראו בעיניהם שכל המציאות הייתה ניסית 

 הייתה טבעית.

 'את אשר יאהב ה' יוכיח'. - הראשונה לעילעי' בשיחה  27
 דברים שם, כ"ג. 28
 שמות י"ד, ל"א. 29
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נו עולים 'אבל כאשר אמרתי לכם', ממשיך משה, 'שאנח

ונכנסים אל הארץ, ורציתם שנשלח מרגלים, הכוונה הייתה 

  -שהם ילכו 

ת ר אֶּ ָבֵ֔ נו ֙ ד ָ ֶּ֤בו  ֹאָתֶׁ֨ ָיש ִּ ה וְּ ֲעלֶּ ֵ֣ר ַנָּֽ ֙ ֲאש ֶּ ךְּ רֶּ ֶׁ֨ ִ֥ר  ַהד ֶּ ים ֲאש ֶּ ֵ֔ ָערִּ ָּֽ ת֙ הֶּ א  ה  וְּ ב ֵָ֔

ן ָּֽ יהֶּ א ֲאל   30.ָנֹבֵ֖

איך, באיזו דרך, כי באמת צריך לדעת  -לא האם לעלות אלא 

. הרי הפעם הקב"ה כן רוצה את איך להיכנס לערים

 ולכן הוטב בעיני הדבר!'.  -ההתערבות שלנו 

 ניסיון משולב

לא  -במדבר ההשתדלות שלנו היתה שנזכור שלא להשתדל 

להשאיר מהמן בלילה, לא ללקוט בשבת, להאמין שיהיה מן 

בבוקר. רק להוציא את היד מהאוהל בבוקר ולהרים קצת מן 

איתנו. אבל כעת, לקראת טרי, זה כל מה שנדרש היה מ

הכניסה לארץ, האמונה היא שאנחנו המשתדלים שולחים 

ויחד עם זה לזכור שהדיון כולו הוא  -משלחת מודיעינית לבדוק 

'מה'. ברור שהקב"ה ימגר את -'איך' ולא על ה-רק על ה

הענקים, אלא שאנחנו צריכים להכין כלי נשק לקראתם. זה לא 

  -היה במדבר, שם היה 

ו ןיִּ  'הֵ֖  ש ָּֽ ֲחרִּ ַ ֵ֖ם ת  ֶּ ַאת  ֵּ֑ם וְּ ם ָלכֶּ ֵ֣ ח  ָ  31.ל 

איזו תוכחה מופלאה לערב תשעה באב! 'אני מבין', אומר 

משה, 'כמה קשה האמונה דווקא אל מול הכניסה לארץ'. כאן 

חייבת לבוא המשולבות בין העשייה שלי, ההשתדלות, החובה 

מבחינה טופוגרפית,  -לעשות הכל, לדעת איך להיכנס 

 -מול ההתבטלות הנדרשת שאומרת  -וכו'  בטחונית, צבאים

הקב"ה, זה שקרע לנו את הים, הוא ולא אני, ימגר את בני 

 הענקים והנפילים.

 לדעת להאמין

ר הרשע או את טיטוס הרומאי אנחנו מזכירים לא את נבוכדנצא

בתשעה באב אלא את חוסר האמונה שלנו, שהכל תלוי בכח 

חותינו נובעים שלנו להבין שהקב"ה מאמין בנו ושכל כו

 מהאמונה פה.

מבחן האמונה הוא הנקודה אותה מעביר עכשיו משה לדור 

שרובו כלל לא היה בחטא המרגלים אך עובר את הניסיון הזה 

כל יום, כאן ועכשיו, וממנו אנו צריכים לצמוח ולדעת איך בדבר 

ינו.ה' אלוק-ה כן נהיה מאמינים בהז

  

                                                           
 שמות, שם, י"ד. 31 דברים שם, כ"ב. 30
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לסעודת מלווה מלכה - 'בטל רצונך מפני רצונו'

עיקרה של קריאת 'רביעי' בפרשתנו, דברים, הוא סיפור חטא 

המעפילים, אותו חוזר ומספר משה כעת לבני הדור הצעיר. 

חזר על סיפור חטא המרגלים  סיפור זה בא לאחר שמשה

שקדם לחטא המעפילים, תוך שהוא חידש שם פרטים 

מי היה יוזם רעיון שליחת  -משמעותיים שלא ידענו עליהם 

 המרגלים, מהלך השיחה כשהציעו למשה את הרעיון וכו'.

בהתבוננות מעמיקה בסיפור המעפילים נגלה הבדל פלאי בין 

מספר כעת משה, מה שקרה וסופר בספר במדבר לבין מה ש

 ארבעים שנה לאחר מכן.

 ללא התערבות הקב"ה

לך, לאחר שמשה העביר לעם את החלטת -בפרשת שלח

הקב"ה על הענישה שהוטלה עליהם בעקבות חטא המרגלים 

התאבלו  -ללכת במדבר ארבעים שנה ולא להיכנס אל הארץ  -

העם מאוד. מיד לאחר מכן, ללא שיח וללא דברים התרחש 

  -הדבר הבא 

ל ו  אֶּ ֲעלִ֥ ָּֽ ר ַוי ַ קֶּ ֵֹ֔ מו  ַבב  ֵ֣ כ ִּ ש ְּ ל ֹראש   ַוי ַ ינו  אֶּ ֹּ֛ ָעלִּ ו  וְּ נ  ִֶּ֗ נ  ר הִּ אֹמֵּ֑  ָהָהֵ֖ר ל 

ר ֹום ֲאש ֶּ קֹּ֛ ָ אנו   'ָאַמִ֥ר הֵ֖  ַהמ  ִ֥י ָחָטָּֽ  32.כ ִּ

פשוט, עולים אל  -לא פנו אל משה, לא שאלו את אף אחד 

  -ההר. משה מיוזמתו פונה אליהם ואומר 

ת ... ים אֶּ ֵ֖ רִּ בְּ ִ֥ם ֹעָּֽ ֶּ ה ַאת  ֹּ֛ ה ז ֶּ ָ מ  י הֵּ֑  ָלִ֥ ֵ֣ ח 'פ ִּ ָלָּֽ צְּ א תִּ ֵ֖וא ֹלִ֥ הִּ ל .וְּ ו   ַאָּֽ ֲעלֵ֔ ַ ת 

ִ֥ין הֵ֖  י א  ֹּ֛ ם 'כ ִּ ָּֽ יכֶּ ב  יְּ י ֹאָּֽ ֵ֖ נ  פְּ ו  לִּ פֵ֔ גְּ ֵ֣ נ ָ ֹל֙א ת ִּ ֵּ֑ם וְּ כֶּ ב ְּ רְּ קִּ  33.ב ְּ
הקב"ה לא התערב, העם התחילו לעלות למרות  -כלומר 

 -אזהרתו של משה וקורה מה שקורה 

ד ָהֲעָמָּֽ  רֶּ ֶּ֤ ו ם ַעדַוי   תֵ֖ כ ְּ י ַ ו ם ַוָּֽ ִ֥ כ  ו א ַוי ַ ר ַההֵּ֑ ָהֵ֣ ֵ֖ב ב ָ ֹש   י ַהי  ַנֲענִֵּ֔ כ ְּ ַהָּֽ ֙י וְּ קִּ  ל 

ה ָמָּֽ ָחרְּ  34.ַהָּֽ

 שיח שלא סופר-הדו

לעומת התיאור הזה, בואו נראה כיצד מתוארים הדברים 

  -ארבעים שנה לאחר מכן, בפיו של משה, אצלנו בפרשה 

 ּ֘ י ָחָטאנו  ַלִ֗ ו  א  רֵ֣ אמְּ ָֹּֽ ו  ַות  ֲַָּֽענֵ֣ ת  ל  'ה  -ַלָּֽ ַוָּֽ כִֹ֥ נו  כ ְּ מְּ ַחֵ֔ לְּ נִּ ֙ה וְּ ֲעלֶּ נו  ַנָּֽ חְּ ֲאַנֶּ֤

ר נו  הֵ֣  ֲאש ֶּ ֵ֖ ו ָ ת 'צִּ יש  אֶּ ו  אִִּ֚ רִ֗ ג ְּ חְּ ַ ת  ֵּ֑ינו  ַוָּֽ ֵ֖ינו   ֱאֹלה  הִּ ָ ת  ֹו ַוֵ֔ ת  ַחמְּ לְּ י מִּ ֵ֣ ל  כ ְּ

ָרה ת ָהָהָּֽ ֲעֹלִ֥ ר ה֜ . ַלָּֽ אמֶּ ֶֹׁ֨ א 'ַוי  ֹלֵ֣ א תֲַָּֽעלו ֙ וְּ ֙ם ֹלֶּ֤ ר ָלהֶּ י ֱאמֶֹּ֤ ַלִ֗ ו   א  ֲחמֵ֔ ָּֽ תִָּּֽל ָ

י  נ ִּ ֵ֖ ינֶּ ִ֥י א  םכ ִּ ָּֽ יכֶּ ב  יְּ י ֹאָּֽ ֵ֖ נ  פְּ ו  לִּ פֵ֔ גְּ ָּֽ נ ָ לֹ֙א ת ִּ ֵּ֑ם וְּ כֶּ ב ְּ רְּ קִּ ֵ֖ם . ב ְּ יכֶּ ִ֥ר ֲאל  ֲאַדב   ָוָּֽ

ת רו ֙ אֶּ מְּ ַ ֵּ֑ם ַות  ֶּ ת  ַמעְּ א ש ְּ ֹלֵ֣ י הֵ֔  וְּ ֵ֣ ָרה 'פ ִּ ו  ָהָהָּֽ ֲַָּֽעלִ֥ דו  ַות  ֵ֖ זִּ ָ  35.ַות 

                                                           
 במדבר י"ד, מ'. 32
 מ"ב.-שם, מ"א 33

פניית ישראל למשה לפני העליה כלל לא הוזכרה בספר 

עליה במדבר. ישראל רוצים לעשות תשובה, הם מתארגנים ל

ואז הקב"ה עצמו אומר למשה שלא  -להר אבל עדיין לא עלו 

 יעלו. 

שיח הזה לא סופר כלל בפרשת שלח. משה רבנו -כל הדו

מתאר כאן בתוכחתו שכאשר הוא שמע את זעקת העם, את 

ה', הננו ועלינו', הוא פנה לקב"ה וחיכה -'חטאנו ל -וידויים 

חיובית', לדברו. 'אולי באמת תהיה כאן אתערותא דלתתא 

חשב משה לעצמו, 'כמו בפסח שני, כמו עם בנות צלפחד'. 

'הננו  -הרי העם מתוודים ומקבלים את שליחותו של מקום 

'אמור להם לא תעלו ולא  -ועלינו'. ואז הקב"ה אומר למשה 

 תלחמו', אך העם לא שומע בקול דברי ה' אלא עולים.

 שעות נוספות

אותה נקודה שרצה משה הפרט הזה כל כך חשוב כי זוהי בדיוק 

להעביר לבאי הארץ כמו בסיפור המרגלים. גם שם הוא אומר 

עד היום חשבתם שאני שלחתי את המרגלים, ובכן, מעתה  -

תבינו שהייתה כאן אתערותא דלתתא מצידכם. האם זה דבר 

אפשר לראות את זה גם כך וגם כך. 'ויטב בעיני  -טוב או רע? 

וא הבין שזה דבר טוב ורצוי הדבר' מעיד משה עצמו, כלומר ה

 בתחילה.

זה כל כך חשוב כי אנחנו נמצאים כעת בערב הכניסה לארץ, 

כח  -ויש פה כח של אתערותא דלתתא שצריך להשתמש בו 

שבמדבר לא נזקקנו לו. עכשיו נמצאים לפנינו סיחון ועוג 

וצריך לפעול מלמטה. אנחנו  -ושלושים ואחד מלכי כענן 

'הזהרו מהתעוררות כזו  -בנו? מבינים מה רוצה משה ר

 שאיננה נכנעת לרצון ה''. 

אנחנו  -דווקא כשהאתערותא דלתתא החשובה הזו באה בנו 

חייבים ססמוגרף רציני שיבחן האם אנו פועלים על פי רצון ה'. 

'אני כשלעצמי לא ידעתי אם זה טוב או  -כאילו בא משה ואומר 

פילים, אבל לא טוב, לא בסיפור המרגלים ולא בסיפור המע

רטרואקטיבית כשהקב"ה התנגד לכך, התברר שהאגו שלכם 

עובד פה שעות נוספות ואתם רוצים לעלות גם אם אין ה' 

הרי לנו שגם הרצון הטוב ביותר יכול להפוך למסוכן  -בקרבנו' 

 כרצונו ית'. -ביותר, אם רק לא עשינו את רצוננו 

 

 שם, מ"ה. 34
 מ"ג.-דברים, א', מ"א 35



 

8 
 

 שלא נתבלבל

עכשיו  -ניסה לארץ דווקא איזה ניסיון מופלא הוא זה בערב הכ

כבר לא נושאים עיניים לשמיים, יורד לחם מלמעלה וברור לכל 

'הכל נהיה בדברו'. עכשיו אתם עומדים להיכנס לארץ, -ש

ואתם תישאו את עיניכם אליה ותוכלו להתבלבל ולחשוב שחס 

 ושלום 'הכל נעשה בדברכם'. 

 זוהי הסיבה שבגללה מדייק פה משה בתחילת פרשת דברים,

חוזר על הסיפורים ומוסיף בהם את הפרטים הללו, ומחדש לנו 

 הבנה מופלאה בעשיית רצון ה'.
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