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א. כיצד ומתי מוכיחים?
כיצד? 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

ַעְרבוֹת מוָֹאב. ים בְּ טִּ שִּׁ עוֹר בְּ ַבַעל פְּ ָחְטאּו בְּ ִביל ָהֲעָרָבה, שֶׁ שְׁ ֲעָרָבה. בִּ בָּ

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

ְ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

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

ֱ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
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מתי? על ערש דווי

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

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
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יהושע 

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

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

ִמים. יָּ אִתי בַּ י בָּ אֶמר ֲאֵלֶהם: ״ֲאִני ָזַקְנתִּ ַויֹּ

י סּור־ ה, ְלִבְלתִּ ֵסֶפר ּתוַֹרת מֹשֶׁ תּוב בְּ מֹר ְוַלֲעשׂוֹת ֵאת ּכל־ַהכָּ ם ְמאֹד ִלשְׁ ַוֲחַזְקתֶּ
ם  ֶכם, ּוְבשֵׁ ה ִאתְּ ָאִרים ָהֵאלֶּ שְׁ ה ַהנִּ ּגוִֹים ָהֵאלֶּ י־בֹא בַּ ּנּו ָיִמין ּושְׂמֹאול. ְלִבְלתִּ ִממֶּ
י ִאם־ ֲחוּו ָלֶהם. כִּ תַּ יעּו, ְולֹא ַתַעְבדּום ְולֹא ִתשְׁ בִּ ירּו ְולֹא ַתשְׁ ֱאלֵֹהיֶהם לֹא־ַתְזכִּ

ה״. ר ֲעִשׂיֶתם ַעד ַהּיוֹם ַהזֶּ ֲאשֶׁ קּו כַּ ְדבָּ ַבה׳ ֱאלֵֹהיֶכם תִּ

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

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?

לאיזך, 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
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מקור 7 מסכת שבת, דף צ״ו, עמוד ב׳

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׳.

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:

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.

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

7( דברים ב, טז
8( על דרך לשון חז״ל – מנחות מא, א.
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״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.

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


