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פתיחה
אחת ממצוות התורה היא מצוות הוכח תוכיח את עמיתך. על אחת כמה וכמה כאשר מדובר על 

מנהיג שצריך להעמיד את בני עדתו על הדרך הישרה. 

בפרשתינו פרשת דברים, משה רבינו מחליט שזהו הזמן המתאים להוכיח את העם, והוא גם 

עושה זאת בדרך מעניינת. 

שיעור על מצוות התוכחה, הדרך והעיתוי לעשותה, וההוראה לכל אחד מאתנו. 

משיחת שבת פרשת דברים, 
ה'תשמ"ז, בלתי מוגה.

תורת מנחם, ה'תשמ"ז, חלק ד' עמוד 176

השיעור לפרשת דברים
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א. כיצד ומתי מוכיחים?
ץ משה את עם ישראל, ומעביר להם את דברי האלוקים  זמן קצר לפני יום הולדתו המאה ועשרים, ְמַקבֵּ

– אך עושה זאת מזווית הראיה שלו. התוצאה: ספר דברים.

מהו ספר דברים?

ספר דברים הוא הספר החמישי בחמשת חומשי התורה, והוא מכיל, בעיקר, את צוואתו האחרונה 
ואת דברי משה לעם ישראל, בעמדם להיכנס לארץ המובטחת.

בו הוא נפתח, "אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל".  'דברים' על שם הפסוק  הספר נקרא 
מכיוון שבספר זה חזר משה על מצוות ואירועים רבים שכבר הוזכרו בספרים הקודמים, קיבל ספר 

'דברים' את הכינוי "משנה תורה", על שום שהוא מזכיר דברים מהתורה בפעם השניה.

האירועים  את  מזכיר  הוא  במדבר.  שנה  ארבעים  של  מסע  משה  מסכם  העם,  אל  פונה  הוא  כאשר 
המכוננים, אך גם את האירועים העצובים שאירעו במשך המסע. הוא קורא להם לקיים את מצוות 

האלוקים וללכת בדרכיו, תוך שהוא מונה מצוות חדשות, וגם את אלה שנאמרו בעבר.

איך? בעדינות וברמז

מקור 1  ספר דברים, פרק א', פסוק א'
ֲעָרָבה  בָּ ר  ְדבָּ מִּ ן, בַּ ְרדֵּ ַהיַּ ֵעֶבר  בְּ ֶאל־ּכל־ִישְָׂרֵאל  ה  ר מֹשֶׁ בֶּ ר דִּ ָבִרים ֲאשֶׁ ַהדְּ ה  ֵאלֶּ

ֶפל ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהב. אָרן ּוֵבין־תֹּ ין־פָּ מוֹל סּוף בֵּ

רש"י

ִהְכִעיסּו  קוֹמוֹת שֶׁ ל ַהמְּ ְבֵרי תוָֹכחוֹת ּוָמָנה ָכאן כָּ ֵהן דִּ ָבִרים. ְלִפי שֶׁ ה ַהדְּ ֵאלֶּ
ל  ֵני ְכבוָֹדן שֶׁ ֶרֶמז ִמפְּ יָרם בְּ ָבִרים ְוִהְזכִּ ֶהן, ְלִפיָכְך ָסַתם ֶאת ַהדְּ קוֹם בָּ ִלְפֵני ַהמָּ

ִישְָׂרֵאל )עי' ספרי(.

ם ֱהִייֶתם  ּוק אוְֹמִרים: ַאתֶּ שּׁ בַּ ֶאל ּכל ִישְָׂרֵאל. ִאּלּו הוִֹכיַח ִמְקָצָתן, ָהיּו ֵאּלּו שֶׁ
ָהִיינּו  ם  ָהִיינּו שָׁ ִאּלּו  ְוָכְך?  ְך  ִמכָּ ָבר  יבוֶֹתם דָּ ְולֹא ֲהשִׁ ַעְמָרם  ן  ִמבֶּ ׁשוְֹמִעים 
ׁש לוֹ  יֵּ ל ִמי שֶׁ אן, כָּ ֶכם כָּ לְּ ם ְוָאַמר ָלֶהם ֲהֵרי כֻּ לָּ ָסם כֻּ נְּ יִבים אוֹתוֹ, ְלָכְך כִּ ְמשִׁ

יב )ספרי(. ְתׁשּוָבה ָישִׁ

ִביל  שְׁ א בִּ ר? ֶאלָּ ְדבָּ מִּ ַעְרבוֹת מוָֹאב, ּוַמהּו בַּ א בְּ ר ָהיּו ֶאלָּ ְדבָּ ר. לֹא ַבמִּ ְדבָּ מִּ בַּ
ן מּוֵתנּו ְוגוֹ'". ָאְמרּו )שמות ט"ז( "ִמי ִיתֵּ ר שֶׁ ְדבָּ מִּ ִהְכִעיסּוהּו בַּ ַמה שֶּׁ

כשלושים יום לאחר יציאת בני ישראל ממצרים, הם כבר התלוננו על כך שאין להם אוכל, ונזכרו 
ב'סיר הבשר' שממנו נהנו במצרים. "הלוואי שהיינו מתים במצרים, בעודנו נהנים מסיר הבשר. 

בשביל מה הוצאת אותנו למדבר לגווע ברעב?" על כך מרמז משה במילה – במדבר.
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ַעְרבוֹת מוָֹאב. ים בְּ טִּ שִּׁ עוֹר בְּ ַבַעל פְּ ָחְטאּו בְּ ִביל ָהֲעָרָבה, שֶׁ שְׁ ֲעָרָבה. בִּ בָּ

כאשר בני ישראל חנו בשיטים – בערבות מואב, סמוך לכניסתם לארץ כנען, נמשכו רבים מהעם 
הזבחים  באכילת  להשתתף  הבנות  אותם  פיתו  כך  ומתוך  ומדין,  מואב  בנות  עם  זנות  למעשי 

שהקריבו לאליל המואבי בעל פעור, ואף להשתחוות לו. על כך מרמז משה במילה – בערבה.

י"ד(  )שם  ָאְמרּו  שֶׁ סּוף,  ְלַים  בוָֹאם  בְּ סּוף  ְבַים  ִהְמרּו  שֶּׁ ַמה  ַעל  סּוף.  מוֹל 
ֱאַמר )תהילים  נֶּ ם, שֶׁ ַהיָּ ִמּתוְֹך  ָנְסָעם  בְּ ְוֵכן  ִמְצַרִים",  בְּ ְקָבִרים  ֵאין  ִלי  "ֲהִמבְּ

ֲעָרִכין )דף ט"ו(. ְדִאיָתא בַּ ַים סּוף" כִּ ְמרּו ַעל ָים בְּ ק"ו( "ַויַּ

שבעה ימים בלבד לאחר מכת בכורות, כאשר עם ישראל עמד מול ים סוף, הם ראו את צבא מצרים 
מתקרב מאחוריהם והרגישו לכודים. הם התלוננו מיד למשה, "האם אין קברים במצרים שלקחת 

אותנו למות במדבר?" על כך מרמז משה במילים – מול סוף.

ְקָרא ְולֹא ָמִצינּו  ל ַהמִּ י יוָֹחָנן ָחַזְרנּו ַעל כָּ ֶפל ְוָלָבן. ָאַמר ַרבִּ אָרן ּוֵבין תֹּ ין פָּ בֵּ
הּוא  ן, שֶׁ ְפלּו ַעל ַהמָּ תָּ ָבִרים שֶׁ א הוִֹכיָחן ַעל ַהדְּ ֶפל ְוָלָבן, ֶאלָּ מוֹ תֹּ שְּׁ ָמקוֹם שֶׁ
ָעשּׂו  לֵֹקל", ְוַעל ַמה שֶּׁ ֶחם ַהקְּ לֶּ נּו ָקָצה בַּ ָאְמרּו )במדבר כ"א( "ְוַנְפשֵׁ ָלָבן, שֶׁ

ִלים. אָרן ַעל ְיֵדי ַהְמַרגְּ ר פָּ ְבִמְדבַּ

בני ישראל אף העלילו )תפלו( על המן – שהיה בצבע לבן – שהוא לא טעים, וביקשו אוכל נוסף. 
משה מרמז לכך במילים – תפל ולבן. כמו כן, הוא מרמז לחטא המרגלים, ששכנעו את בני ישראל 

שלא לעלות לארץ ישראל – אירוע שהתרחש במדבר פארן – במילה – פארן. 

ה  ָבר ַאֵחר ָאַמר ָלֶהם ָהָיה ָלֶכם ִלְלמֹד ִממַּ ל קַֹרח; דָּ ַמְחָלְקּתוֹ שֶׁ בְּ ַוֲחֵצרֹת. 
קוֹם. מָּ ם בַּ ְרתֶּ ם ִנְדבַּ ִביל ָלׁשוֹן ָהָרע, ְוַאתֶּ שְׁ ֲחֵצרוֹת בִּ ָעִשׂיִתי ְלִמְרָים בַּ שֶּׁ

משה רומז להם על מחלוקת קורח שהסית את עם ישראל נגד משה, בטענה שהוא ממנה רק את 
ונענשה מיד  מקורביו למינויים מכובדים, או לסיפור מרים שדיברה לשון הרע על משה רבינו, 

בצרעת. שני סיפורים אלו קרו במקום שנקרא – חצרות.

ֱאַמר  נֶּ שֶׁ ָלֶהם,  ָהָיה  שֶׁ ָזָהב  רֹב  ִביל  שְׁ בִּ ָעשּׂו  שֶׁ ָהֵעֶגל  ַעל  הוִֹכיָחן  ָזָהב.  ְוִדי 
ַעל" )עי' ספרי; ברכות ל"ב(. יִתי ָלּה ְוָזָהב ָעשּׂו ַלבָּ )הושע ב'( "ְוֶכֶסף ִהְרבֵּ

המדרש מספר לנו שחטא העגל התרחש בגלל ריבוי הזהב שהיה לעם ישראל. לכך מרמז משה 
במלים – ודי זהב:

רש"י מדייק שמשה רצה להזכיר להם את החטאים שעשו, אך גם לא רצה לביישם. לכן הזכיר רק את 
שמות המקומות בהם חטאו, אך כולם הבינו למה הוא מתכוון. אפשר להמשיל זאת להורה שאומר 
לבנו, "אתה זוכר מה היה בפעם הקודמת כאשר נסענו לטיול? הפעם הזו אני לא רוצה שזה יקרה 

שוב". גם ההורה וגם הילד יודעים למה הכוונה. אין צורך לפרט.
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מתי? על ערש דווי

חמישה מנהיגים בהיסטוריה היהודית בחרו להוכיח את צאן מרעיתם לפני מותם:

משה רבינו 

מקור 2  ספר דברים, פרק א', פסוק ג'

ֵני  ֶאל־בְּ ה  מֹשֶׁ ר  בֶּ דִּ ַלחֶֹדׁש,  ֶאָחד  בְּ חֶֹדׁש  י־ָעשָׂר  תֵּ ַעשְׁ בְּ ָנה  שָׁ ִעים  ַאְרבָּ בְּ ַוְיִהי 
ה ה' אֹתוֹ ֲאֵלֶהם. ר ִצוָּ כֹל ֲאשֶׁ ִישְָׂרֵאל, כְּ

רש"י

א הוִֹכיָחן  לֹּ ד שֶׁ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש. ְמַלמֵּ י ָעשָׂר חֶֹדׁש בְּ תֵּ ַעשְׁ ָנה בְּ ִעים שָׁ ַאְרבָּ ַוְיִהי בְּ
א ָסמּוְך  ָניו ֶאלָּ א הוִֹכיַח ֶאת בָּ לֹּ ֲעקֹב, שֶׁ י ָלַמד? ִמיַּ יָתה; ִממִּ א ָסמּוְך ַלמִּ ֶאלָּ
ִנים  ל ַהשָּׁ יָך כָּ ֵני ָמה לֹא הוַֹכְחתִּ ִני, ֲאִני אוֵֹמר ְלָך, ִמפְּ יָתה, ָאַמר: ְראּוֵבן בְּ ַלמִּ

ֵעָשׂו ָאִחי. ק בְּ יֵחִני ְוֵתֵלְך ְוִתְדבַּ א ַתנִּ לֹּ ֵדי שֶׁ לּו? כְּ ַהלָּ

ֵדי  כְּ יָתה:  ַלמִּ ָסמּוְך  א  ֶאלָּ ָהָאָדם  ֶאת  מוִֹכיִחין  ֵאין  ָבִרים  דְּ ָעה  ַאְרבָּ ֵני  ּוִמפְּ
ּנּו,  ׁש ִממֶּ יֵּ א ְיֵהא ֲחֵברוֹ רוֵֹאהּו ּוִמְתבַּ לֹּ א ְיֵהא מוִֹכיחוֹ ְוחוֵֹזר ּומוִֹכיחוֹ, ְושֶׁ לֹּ שֶׁ

ִסְפֵרי.  ְדִאיָתא בְּ כו' כִּ

ֱאַמר  נֶּ מּוֵאל שֶׁ יָתה, ְוֵכן שְׁ א ָסמּוְך ַלמִּ ַע לֹא הוִֹכיַח ֶאת ִישְָׂרֵאל ֶאלָּ ְוֵכן ְיהוֹשֻׁ
לֹמֹה ְבנוֹ )מלכים א ב'(: ִוד ֶאת שְׁ )שמואל א', י"ב(, "ִהְנִני ֲענּו ִבי", ְוֵכן דָּ

רש"י כותב שמשה בחר לעשות זאת ממש בסוף הדרך, טרם פטירתו. מדוע? 

ראשית, הוא לא היחיד. אנשים גדולים אחרים במהלך ההיסטוריה עשו כך גם הם. יעקב אבינו הוכיח 
את בניו בעודו שוכב על מיטת חוליו טרם פטירתו, יהושע עשה זאת בסוף ימיו, שמואל הנביא קיבץ 
את כל ישראל לפני פטירתו ונתן להם דרשת מוסר ארוכה. גם דוד המלך נתן מוסר לשלמה בנו לפני 

פטירתו.

מדוע עשו כך?

התוכחה צריכה להיות נקייה מכעס אישי, אגו פגוע או כל רגש עצמי אחר. יעקב אבינו מחכה עד 
לדקה ה-90 כדי להיות בטוח שלמעט מתוכחה טהורה – אין שום גורם יצרי נוסף שמעורב בביקורת.

התוכחה.  מקבל   – ראובן  של  כבודו  הייתה  תוכחתו  עם  רב  זמן  להמתין  לו  שגרמה  נוספת  נקודה 
הזקוק  כ'מטופל'  להרגיש  נעימה.  הכי  התחושה  לא  זו   – אותך  שהוכיח  האדם  בחברת  להסתובב 
לטיפול – אינה פסגת ההנאות. יעקב אבינו ממתין עד סמוך לפטירתו, על מנת שבניו לא יתביישו 

להישיר אליו מבט לאחר התוכחה.

זו תוכחה אמיתית שכל כולה נועדה עבור הזולת.

נקרא עכשיו את ארבעת הדוגמאות שרש"י מציין על גדולי האומה שבחרו להוכיח לפני מותם.
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יעקב אבינו

מקור 3  ספר בראשית, פרק מ"ט, פסוקים א-ד

ֶאְתֶכם  ר־ִיְקָרא  ֵאת ֲאשֶׁ ָלֶכם  יָדה  ְוַאגִּ "ֵהָאְספּו  אֶמר:  ַויֹּ ָניו,  ֶאל־בָּ ַיֲעקֹב  ְקָרא  ַויִּ
ְמעּו ֶאל־ִישְָׂרֵאל ֲאִביֶכם. ְראּוֵבן  ֵני ַיֲעקֹב ְושִׁ ְמעּו בְּ ְבצּו ְושִׁ ִמים. ִהקָּ ַאֲחִרית ַהיָּ בְּ
י  כִּ ַאל־ּתוַֹתר  ִים  מַּ כַּ ַחז  פַּ ָעז.  ְוֶיֶתר  ֶיֶתר שְֵׂאת  אוִֹני,  ית  ְוֵראשִׁ ִחי  כֹּ ה  ַאתָּ כִֹרי  בְּ

ְלתָּ ְיצּוִעי ָעָלה". ֵבי ָאִביָך ָאז ִחלַּ כְּ ָעִליָת ִמשְׁ

קראנו על ראובן, אך יעקב ממשיך ונותן מוסר לבנים נוספים.

יהושע 

מקור 4  ספר יהושע, פרק כ"ג, פסוקים א-ב ו-ח

ִביב,  ִמסָּ ִמּכל־אְֹיֵביֶהם  ְלִישְָׂרֵאל  ה'  ר־ֵהִניַח  ֲאשֶׁ ַאֲחֵרי  ים  ַרבִּ ִמים  ִמיָּ ַוְיִהי 
ְפָטיו  יו ּוְלשֹׁ ַע ְלכל־ִישְָׂרֵאל ִלְזֵקָניו ּוְלָראשָׁ ְקָרא ְיהוֹשֻׁ ִמים. ַויִּ יָּ א בַּ ַע ָזֵקן בָּ ִויהוֹשֻׁ

אֶמר ֲאֵלֶהם:  ְטָריו, ַויֹּ ּוְלשֹׁ

תּוב  ּכל־ַהכָּ ֵאת  ְוַלֲעשׂוֹת  מֹר  ִלשְׁ ְמאֹד  ם  ַוֲחַזְקתֶּ ִמים.  יָּ בַּ אִתי  בָּ י  ָזַקְנתִּ "ֲאִני 
ה  ּגוִֹים ָהֵאלֶּ י־בֹא בַּ ּנּו ָיִמין ּושְׂמֹאול. ְלִבְלתִּ י סּור־ִממֶּ ה, ְלִבְלתִּ ֵסֶפר ּתוַֹרת מֹשֶׁ בְּ
ְולֹא  יעּו,  בִּ ַתשְׁ ְולֹא  ירּו  לֹא־ַתְזכִּ ֱאלֵֹהיֶהם  ם  ּוְבשֵׁ ֶכם,  ִאתְּ ה  ָהֵאלֶּ ָאִרים  שְׁ ַהנִּ
ר ֲעִשׂיֶתם ַעד  ֲאשֶׁ קּו כַּ ְדבָּ י ִאם־ַבה' ֱאלֵֹהיֶכם תִּ ֲחוּו ָלֶהם. כִּ תַּ ַתַעְבדּום ְולֹא ִתשְׁ

ה". ַהּיוֹם ַהזֶּ

שמואל הנביא

מקור 5  ספר שמואל א', פרק י"ב, פסוקים א'-ד', ו-ז'

ֶכם, ַוֲאִני  ם ִאתְּ י, ּוָבַני ִהנָּ י ָושְַׂבתִּ מּוֵאל ֶאל־ּכל־ִישְָׂרֵאל...: "ַוֲאִני ָזַקְנתִּ אֶמר שְׁ ַויֹּ
יחוֹ,  ְמשִׁ ְוֶנֶגד  ה'  ֶנֶגד  ִבי  ֲענּו  ִהְנִני  ה.  ַהזֶּ ַעד־ַהּיוֹם  ֻעַרי  ִמנְּ ִלְפֵניֶכם  י  ְכתִּ ִהְתַהלַּ
ד־ י, ֶאת־ִמי ַרּצוִֹתי ּוִמיַּ ְקתִּ י ְוֶאת־ִמי ָעשַׁ י ַוֲחמוֹר ִמי ָלַקְחתִּ ֶאת־ׁשוֹר  ִמי ָלַקְחתִּ
נּו ְולֹא  ְקתָּ אְמרּו: "לֹא ֲעשַׁ יב ָלֶכם". ַויֹּ – ְוָאשִׁ י כֶֹפר ְוַאְעִלים ֵעיַני ּבוֹ  ִמי ָלַקְחתִּ

ד־ִאיׁש ְמאּוָמה". ַרּצוָֹתנּו, ְולֹא־ָלַקְחתָּ ִמיַּ

ֶהֱעָלה  ר  ַוֲאשֶׁ ְוֶאת־ַאֲהרֹן  ה  ֶאת־מֹשֶׁ ָעשָׂה  ר  ֲאשֶׁ "ה'  ֶאל־ָהָעם:  מּוֵאל  שְׁ אֶמר  ַויֹּ
ֶכם ִלְפֵני ה' ֵאת ּכל־ ְפָטה ִאתְּ בּו ְוִאשָּׁ ה ִהְתַיצְּ ֶאת־ֲאבֵֹתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים. ְוַעתָּ

ֶכם ְוֶאת־ֲאבוֵֹתיֶכם". ר־ָעשָׂה ִאתְּ ִצְדקוֹת ה' ֲאשֶׁ

וכאן מגיעה מסה של תוכחה ארוכה.
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דוד המלך

מקור 6  ספר מלכים א', פרק ב', פסוקים א-ג

ֶדֶרְך ּכל־ָהָאֶרץ  לֹמֹה ְבנוֹ ֵלאמֹר׃ "ָאנִֹכי הֵֹלְך בְּ ְקְרבּו ְיֵמי־ָדִוד ָלמּות, ַוְיַצו ֶאת־שְׁ ַויִּ
מֹר  ִלשְׁ ְדָרָכיו,  בִּ ָלֶלֶכת  ֱאלֶֹהיָך  ה'  ֶמֶרת  ֶאת־ִמשְׁ ַמְרתָּ  ְושָׁ ְלִאיׁש.  ְוָהִייָת  ְוָחַזְקתָּ 
ֵאת  יל  שְׂכִּ ְלַמַען תַּ ה,  תוַֹרת מֹשֶׁ בְּ תּוב  כָּ כַּ ְוֵעְדוָתיו,  ָטיו  פָּ ּוִמשְׁ ִמְצוָתיו  ָתיו,  ֻחקֹּ

ם". ְפֶנה שָׁ ר תִּ ֲעשֶׂה ְוֵאת ּכל־ֲאשֶׁ ר תַּ ּכל־ֲאשֶׁ
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ב. האומנם?

<< הרבי 
האמנם היתה זו התוכחה הראשונה?

רש"י:  מפרש  לחודש",  באחד  חודש  עשר  בעשתי  שנה  בארבעים  "ויהי  הפסוק1  על 
"מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה" .

וצריך להבין: מצינו ריבוי פעמים לפני זה שמשה רבינו הוכיח את ישראל, ולדוגמה, בעת 
שהמרו בבואם לים סוף שאמרו "המבלי אין קברים במצרים גו'"2 )שעל זה הוכיחן משה 
ואמר להם "ה' ילחם לכם ואתם תחרישון"3(, במרה וכו', ועל דרך זה בשאר הנסיונות 
שניסו את הקב"ה, "וינסו אותי זה עשר פעמים"4, וכן ב"כל המקומות שהכעיסו לפני 
המקום" שנימנו בתחלת הפרשה5 שהוכיחן מיד בעת מעשה, ואיך אומר רש"י ש"לא 

הוכיחן אלא סמוך למיתה"?!

מדוע ברמז? 

ויש להוסיף עוד "קלאץ קושיא":

א( מכיון שמדובר אודות "דברי תוכחות" – מהי התועלת להזכירם ברמז, שכאשר רוצים 
מבינים את הרמז, וכשלא רוצים, לא מבינים... כפי שיודע הבן חמש למקרא בעצמו: 

כשרוצים לומר "דברי תוכחות" כדי שיפעלו פעולתם, צריכים לאמרם באופן גלוי?

לאידך, מדוע אם כן מגלה רש"י את הסוד?

של  כבודן  מפני  ברמז,  והזכירן  הדברים  את  "סתם  שהכתוב  מכיון   – גיסא  לאידך  ב( 
ישראל", היתכן שרש"י מגלה מה שסתם ורמז הכתוב, היפך כבודן של ישראל?

גם רבי עקיבא ננזף על גילוי סודות

ועל דרך שמצינו בגמרא6 "מעשה רב" – בנוגע למקושש.

1( דברים א, ג
2( בשלח יד, א
3( בשלח יד, יד
4( שלח יד, כב

5( וכן בהמשך הפרשה )א, לז( "גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר גם אתה 
לא תבוא שם", דקאי על "מי מריבה" )חוקת כ, יג(, שהוכיחם משה באמרו 

להם "שמעו נא המורים" )שם, יו"ד(.
6( שבת צו, ב



11

מקור 7 מסכת שבת, דף צ"ו, עמוד ב'

ועל העונש שהוא קיבל.  יהודי שקושש עצים בשבת – שזהו חילול שבת,  התורה מספרת לנו על 
התורה לא נוקבת בשמו של אותו אדם, אך רבי עקיבא לומד מהשוואה של פסוקים שונים, שאותו 

אחד היה צלפחד. )אביהם של אותן בנות צדיקות ואמיצות שקיבלו את חלקם בארץ.(

י  ַרבִּ לוֹ  ָאַמר  ֲעִקיָבא.  י  ַרבִּ ְבֵרי  דִּ ְצָלְפָחד...  ֶזה  ׁש  ְמקוֹשֵׁ ַנן:  ַרבָּ נּו  תָּ
ֶאת  ן  ִליתֵּ ָעִתיד  ה  ַאתָּ ְך  כָּ ּוֵבין  ְך  כָּ ין  בֵּ ֲעִקיָבא,  ִתיָרא:  בְּ ן  בֶּ ְיהּוָדה 
ה אוֹתוֹ?! ְוִאם ָלאו –  ה ְמַגלֶּ ּתּו, ְוַאתָּ יסַּ ְדָבֶריָך – ַהּתוָֹרה כִּ ין: ִאם כִּ ַהדִּ

יק! ה מוִֹציא ַלַעז ַעל אוֹתוֹ ַצדִּ ַאתָּ

<< הרבי 
אנו רואים שם, שרבי יהודה בן בתירא התרעם על רבי עקיבא, על כך שהוא גילה משהו 
שהתורה העלימה. ועל דרך זה בנדון דידן, שהתורה כיסתה וכתבה בדרך רמז בלבד, 

ואם כן, מדוע רש"י מגלה את הדבר!
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ג. שאלה של עיתוי

<< הרבי 
להפריש מאיסור 

הביאור בפרש"י – "מלמד שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה" :

כל עניני תוכחה שמצינו עד עתה שמשה הוכיח את בני ישראל על דברים בלתי־רצויים 
– מכיון שנאמרו בעת מעשה, מובן, שאין זה ענין של תוכחה בלבד, כי אם, ענין הנוגע 
למעשה בפועל, "לאפרושי מאיסורא" .מה שאין כן "דברי תוכחות" שבפרשתנו – 
אינם "לאפרושי מאיסורא", שהרי לא מדובר אודות חטא מסוים שאירע בעת ההיא, 
כי אם, שמשה רבינו מזכיר את כל הענינים הבלתי־רצויים שאירעו במשך ארבעים 
שנה. כלומר: 1( לא ענין שאירע עכשיו, אלא, לפני ריבוי זמן, 2( ולא רק ענין אחד, 
אלא ריבוי ענינים, ועוד וגם זה עיקר 3( שמזכיר כל זה לא לחוטאים עצמם, שכבר 

"תמו כל אנשי המלחמה למות"7, אלא לדור שנכנסו לארץ.

ונמצא, שאין כאן כי אם "דברי תוכחות" בלבד, ועל זה אומר רש"י שבנוגע ל"דברי 
תוכחות" )לא לאפרושי מאיסורא, כי אם, "דברי תוכחות" בלבד( – "לא הוכיחן אלא 

סמוך למיתה", כפי שלמד מיעקב כו'.

כאבא  טעות.  לעשות  מהם  למנוע  המנהיג  של  תפקידו  הלא-נכון,  הדבר  את  עושים  יהודים  כאשר 
המוודא שתינוק לא ירוץ לכביש. זה לא נקרא תוכחה, זה נקרא להפריש מאיסור. 

לאידך, כאשר מנהיג אוסף את אנשיו, או אב את ילדיו, ומדבר איתם על משהו שהיה בעבר ולא נוגע 
לעכשיו, ולא רק דבר אחד אלא אוסף של דברים, בפרט שהוא כלל לא מדבר לחוטאים עצמם אלא 
רבינו  משה  עשה  לא  זה  ואת  תוכחה.  נאום  נקרא  זה   – מטעות  למנוע  נקרא  לא  כבר  זה  לילדיהם, 

מימיו, אלא רק לפני מותו.

לגלות רגישות כשהפצע טרי

ישראל,  כבודן של  ברמז, מפני  רק  הזכיר את החטאים  רבינו  בכך שמשה  הביאור 
ואף-על-פי כן, פירש וגילה רש"י "דברי תוכחות" אלו:

7( דברים ב, טז
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הזהירות לסתום את הדברים ולהזכיר ברמז בלבד – נדרשת בעיקר בזמנו של משה, 
שאז נאמרו "דברי תוכחות" אלו, מה-שאין-כן כאשר לומדים פסוק זה לאחרי ריבוי 
זמן, בדורו של רש"י – הרי, מכיון שאין זה "בעידנא דריתחא"8, יכולים כבר לפרש 
ולגלות את הרמז כו' )אף שמדובר אודות ענין שאינו כבודן של ישראל(, ולא עוד, 

אלא, שצריכים לפרש ולגלות בשביל ביאור הכתובים.

הכול שאלה של עיתוי. בזמנו של משה רבנו, החטאים היו עדיין פצע טרי עבור בני הדור שנכנסו 
וזה הספיק  לארץ, ומפאת כבודן של ישראל – הזכיר משה את מעשיהם הלא-טובים ברמז בלבד, 
בשבילם. אבל בדורו של רש"י, אלפיים וארבע מאות שנה מאוחר יותר, אין חשש שפירוט החטאים 

יבייש מישהו. אדרבה, זה רק יעזור להבנת הכתוב.

ועל דרך זה יש לומר בנוגע לטענת רבי יהודה בן בתירא לרבי עקיבא "התורה כיסתו 
ואתה מגלה":

"התורה כיסתו" – בשעת מעשה, שאז, לא היה נוגע מי הוא המקושש, כי אם, שדינו 
של המקושש כך וכך ומפני כבודו כיסתו התורה, אבל, בזמנו של רבי עקיבא, לאחרי 

ריבוי זמן, יכולים לגלות.

ולא עוד, אלא, שצריכים לגלות, וראיה לדבר – שלמרות טענת רבי יהודה בן בתירא 
לרבי עקיבא "התורה כיסתו ואתה מגלה", קבע רב אשי בגמרא את דבריו של רבי 
עקיבא "מקושש זה צלפחד", שכן, לאחרי שגילה רבי עקיבא ש"מקושש זה צלפחד", 

הרי זה חלק בתורה.

אותו רעיון עומד מאחורי פרסום שמו של המקושש. בזמנו הסתירו את זהותו כי לא רצו לבייש את 
בנות צלפחד המפורסמות "שהיו מחבבות את הארץ", אבל בזמנו של רבי עקיבא, אלף ושלוש מאות 
שנה מאוחר יותר, אף אחד לא הסתובב וטען שהוא הנכד של צלפחד, ולכן כבר מותר היה לגלות מי 

האיש, ולא רק שמותר – אלא אף צריך לפרסם, כי לסיפור אנונימי קשה להתחבר, לטוב ולמוטב.
כאשר מספרים שמישהו עלום שם עשה מעשה טוב, זה לא משפיע עלינו, כי אנחנו לא יודעים מי 
עשה אותו ובאיזה מצב הוא היה וכו'. אך כאשר באים ואומרים, שפלוני, ששמעת עליו ועל משפחתו, 

עשה מעשה טוב – אז יש לזה השפעה אחרת לגמרי.

ואדרבה: טענת רבי יהודה בן בתירא "התורה כיסתו ואתה מגלה" נקבעה בגמרא 
כדי להדגיש שלמרות שקיימת סברא שאין לגלות מה שהתורה כיסתו, מכל-מקום, 

המסקנה היא שסוף-כל-סוף בא הזמן שיש לגלות.

 משיחת שבת פרשת דברים, ה'תשמ"ז, בלתי מוגה.
תורת מנחם, ה'תשמ"ז חלק ד' עמוד 176

8( על דרך לשון חז"ל – מנחות מא, א.
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לא תמיד יש לנו את היכולת לפעול באופן בו נקטו יעקב ומשה – להוכיח בסמוך לזמן הפטירה. כיצד 
בכל זאת נוכל להוכיח את הזולת בצורה טובה?

על רבי זושא מאניפולי מספרים, שכאשר היה זקוק להוכיח יהודי, היה נעמד לידו ומתחיל להוכיח 
את עצמו בקולי קולות: "זושא, זושא. מה יהיה איתך? שוב פעם זלזלת בנטילת ידיים? דיברת לשון 
הרע על יהודי? לא דנת את חברך לכף זכות?..." וכך היה מונה את העבירות "שלו", כאשר בעצם, היו 

הן העבירות של הניצב לצידו.

פעולה זו גרמה לשומע להתעורר ולשוב בתשובה מכל העוונות שבידו, מבלי להתבייש מהתוכחה 
שנאמרה ברבים, כי רבי זושא דיבר אך ורק לעצמו. גם אצלנו, טרם שנוכיח את החבר, לא יזיק אם 

נבדוק היטב בלבנו האם איננו נגועים בבעיה שראינו אצל השני.

בבואנו להוכיח את חברנו ולבקר את דרכו, חובה עלינו לחשוב: מה תהיה תוצאת דיבורנו? חיובית או 
שמא חס וחלילה לא. נקפיד להוכיחו ברמז, בלשון עדינה, ומבלי להרגיש יועץ מדופלם "המסייע" לו 

לצאת ממצב הביש אליו נקלע. רק כך, גם המוכיח וגם המקבל יפיקו תועלת אמיתית וארוכת טווח.


