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מבוא לחומש דברים
שכן  תורה',  'משנה  וגם בשפות אחרות  בפי חכמים  נקרא  דברים  ספר 
בעיקרו הוא חזרה על מצוות התורה הכתובות בספרים אחרים. מסגרת 
הזמן שבה נתון הספר הזה קצרה ביותר - שבועות אחדים בלבד בסוף 
ימיו של משה. רובו הגדול של הספר הוא נאום הפֵרדה שנושא משה רבנו 
בפני כל ישראל. נאום כזה, ובו דברים סדורים ומוְבנים שיש בהם סיכום, 
לא  ואף  ביום אחד  סביר שייאמר  לא  תורה,  גופי  חידוש של  וגם  שינון 

בימים ספורים.

כסיפור  כתובים  כתיבתו. שאר החומשים  אופן  מייחד  דברים  ספר  את 
דברים, שבו מופיעים הן דברי אלוקים והן דבריהן של דמויות שונות, ובהן 
ובחובות מדובר ממרחק אלא  משה רבנו, בגוף שלישי. לא רק במצוות 
גם במעשים ובדיבורים של ה' ושל בני האדם. לעומת זאת, הדובר בספר 
דברים הוא משה רבנו עצמו, ואת דבריו הוא משמיע בגוף ראשון. אכן, 
בספר דברים אין מופיעה הפתיחה השכיחה בחומשים הקודמים: ַוְיַדֵּבר 

ה' ֶאל מֶׁשה ֵּלאמֹר, שכן משה הוא המדבר.

ד,מט(   - )א,א  בנאומו הראשון  עיקריים:  נאומים  דברים שלושה  בספר 
מוכיח משה את העם תוך שהוא סוקר מאורעות מצאתם ממצרים עד 
לרגע ההווה שבו משה מדבר; נאומו השני )ה,א - כז,ח( עוסק במצוות; 
כל אחד מן הנאומים הללו נחתם בנספח; ונאומו השלישי )כז,ט - לא,יג( 
שני  כוללת  והיא  העם  מן  פֵרדת משה  בסופו מתוארת  בברית.  עוסק 
נספחים שיריים: 'האזינו' הכתובה בסגנון השירה הנבואית, וברכתו של 
משה לישראל.1 חתימת הספר מתארת את מותו וקבורתו של משה ואת 

פעלו הגדול. שם הדיבור על משה הוא בגוף שלישי.

בסיפור המאורעות משה חוזר על דברים שסופרו בספרים האחרים. בין 
שומעיו היו שזכרו את יציאת מצרים - צעירים שיצאו ממצרים, שכפי 

רד״צ הופמן ובאופן דומה באדרת אליהו.  .1
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הנראה מספרם היה קטן; זקנים מופלגים שטרם מתו ולא נכללו בגזרת 
המיתה במדבר בעקבות חטא המרגלים; בני לוי, שלא חטאו באותו חטא; 
או נשים - שהרי הגזרה חלה על יוצאי הצבא בלבד. רוב נמעניו של משה 
בספר דברים לא היו עדים כלל למתן תורה ולהתרחשויות שאירעו בשנה 
הראשונה לצאת ישראל ממצרים, ואם היו עדים לכך - היו אז צעירים. היו, 
מן הסתם, ששמעו עליהם מפי הוריהם, ואחרים אולי התוודעו אליהם כאן 
לראשונה. על כל פנים, משה אינו מסתפק בחזרה על העובדות ובדיווחים 
על שיחותיו עם ה', אלא מוסיף על המאורעות ועל הדיבורים לקח ואף 
ממד אישי - הוא מספר על מחשבותיו ותחושות לבו, תגובותיו למאורעות 
היחסי של  מיעוטם  למרות  ותוכחה.  ומשלים במוסר  ופעולותיו,  שונים 
העדים למאורעות הראשונים, משה מדגיש את נוכחותם בקרב שומעיו, 

שכן עדים ישירים אלו יכולים לאמת את אירועי העבר הכבירים.2

חכמים השוו בין דברי משה בספר לבין כתובים מקבילים במקומות אחרים 
בתורה, ומצביעים על הבדלים בסגנון או בפרטי התוכן. אין פרשה שאין 
בה חידוש, קטן או גדול, לעומת מקבילתה בספרים הקודמים. כל הדברים 
שבספר הזה - לא רק כשמשה מסר את דברי ה' אלא גם כשדיבר על 
עצמו - "שכינה מדברת מגרונו של משה".3 לכן מעמדו של ספר 'משנה 
וסמכותם  קדושתם  נופלים ממעמדם,  אינם  וסמכותו  קדושתו  תורה', 
של שאר ספרי התורה. אכן במקומות אחדים בספר דברים )כגון יא,טו( 
משה מתחיל לדבר בקולו שלו, כמשה האיש, ובהמשך כמו גולש לדבר 

את דברי ה'.

באופן כללי הספר עוסק בכל סוגי המצוות שבתורה, אם כי פחות מודגשים 
מובא שהכול  בתלמוד  וטהרה.  טומאה  ודיני  הקורבנות  דיני  פרטי  בו 
מסכימים שיש ללמוד מן הסמוכים שבספר,4 לאמור: לבחון את הקשר 
הפנימי שבין מצוות המופיעות בו בשכנות. לעתים נובעת מקשר כזה גם 
מסקנה מעשית. עם זאת, למרות החטיבות הגדולות המכילות נושא גדול 
על כל פרטיו, מפרשי התורה לא הצליחו להסביר בשלמות את מכלול 

סדר המצוות שבו, והדברים צריכים עדיין עיון ולימוד.

נוסף:  בהיבט  מאופיינת  הזה  בספר  רבות  מצוות  מופיעות  הדרך שבה 
משה מכין את ישראל לקראת העתיד. הוא מורה להם כיצד יחיו במצבם 

ראו למשל להלן יא,ב–ז.  .2
על פי זוהר פינחס רלב ע״א וראו גם ילקוט הראובני.  .3

ראו יבמות ד ע״א.  .4
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החדש. בין שאלו מצוות שהופיעו כבר ובין שאלו מצוות חדשות, מודגשת 
זיקתן לתנאי החיים של עם היושב בארצו, שעליו לבנות את מוסדותיו 

הציבוריים והמדיניים.

בדברי השירה והברכה שבסוף הספר נפרד משה מישראל. אין הוא משאיר 
לצאן מרעיתו רק את מכלול המצוות, אלא גם דברים שישמשו להם זיכרון 
לדורות הבאים, ובכללם דברי ברכתו, הנבדלים מברכת יעקב בפרטיהם 

ובהדגשותיהם, אבל דומים לה בהיותם מעין ברכה של אב לילדיו.

ספר דברים מסתיים בהסתלקותו של משה רבנו, שהוא הדמות החשובה 
ביותר בכל ההיסטוריה היהודית, ובתחילתו של עידן בתולדות העם, שבו 
ובייעודים  יחיה על אדמתו כשהוא מלווה בתורת משה ומצויד בברכה 

שהנחיל לו המנהיג הגדול. 

מכיוון שהספר הוא נאום פרדתו של משה מן העם, שבו הוא מבקש לטעת 
בלב עמו ערכים, מצוות, אזהרות וציוויים, רבות בו החזרות. הרטוריקה 
שלו מאופיינת גם בכך שלא תמיד אפשר בקלות לקטעו לפסקאות תוכן 
מובחנות. הקיטוע שנעשה כאן והכותרות שניתנו לקטעים, אינם אלא 

בגדר הצעת הבניה אפשרית לשם הקלה על הקורא. 
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רש"י

מספר העולם הכולל  סיני  חצי–האי  אָרן א.  ּפָ
מדבר  סיני,  מדבר  צין,  מדבר  מדבריות: 
מוגדר  מקום  שם  ב.  שּור;  ומדבר  ֵאתם 
)בראשית יד,ו; מלכים א' יא,יח(, שייתכן 
שהוא רכס ההרים שממערב לערבה מול 
הר שעיר )ראו דברים לג,ב( או בדרום סיני. 
סיני  חצי–האי  לציין שבדרום–מערב  יש 
יש נחל מרכזי ששמו דומה — ואדי פיראן.

ּתֶֹפל ְוָלָבן מקומן אינו ידוע. היו שזיהו את 

ֹּתפל, על פי דמיון השם, עם העיירה א–
טפילה בירדן, המצויה כ–25 ק"מ מדרום–

מזרח לים המלח.

ֲחֵצרֹת מיקומה תלוי בזיהויו של הר סיני. 
שבדרום  מוסא  בג'בל  אותו  הקובעים 
חצי–האי סיני, מזהים את חצרות עם עין 
חודרה, בדרך מג'בל מוסא לאילת )עציון 
יישוב  עם  אותה  מזהים  אחרים  גבר(. 

הסמוך לג'בל הילאל בצפון מרכז סיני.

>א,א<

ְבֵרי ּתֹוָכחֹות,  ֵהן ּדִ ָבִרים. ְלִפי ׁשֶ ה ַהּדְ א ׀ ֵאּלֶ

ִהְכִעיסּו ִלְפֵני  קֹומֹות ׁשֶ ל ַהּמְ אן ּכָ ּוָמָנה ּכָ
ָבִרים  ֶהן, ְלִפיָכְך ָסַתם ֶאת ַהּדְ קֹום ּבָ ַהּמָ
ָרֵאל:  ל ִיׂשְ בֹוָדן ׁשֶ ֵני ּכְ ֶרֶמז, ִמּפְ יָרם ּבְ ְוִהְזּכִ
ִמְקָצָתן,  הֹוִכיַח  ִאּלּו  ָרֵאל.  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאל 

ם ֱהִייֶתם  ּוק אֹוְמִרים: ַאּתֶ ּשׁ ּבַ ָהיּו ֵאּלּו ׁשֶ
ָבר,  יבֹוֶתם ּדָ ן ַעְמָרם ְולֹא ֲהׁשִ ׁשֹוְמִעים ִמּבֶ
יִבין  ם ָהִיינּו ְמׁשִ ְך ְוָכְך, ִאּלּו ָהִיינּו ׁשָ ִמּכָ
ם ְוָאַמר ָלֶהם: ֲהֵרי  ּלָ ָסם ּכֻ ּנְ אֹותֹו; ְלָכְך ּכִ
יב:  ׁשּוָבה ָיׁשִ ֵּיׁש לֹו ּתְ ל ִמי ׁשֶ אן, ּכָ ֶכם ּכָ ּלְ ּכֻ
ַעְרבֹות  א ּבְ ר ָהיּו ֶאּלָ ְדּבָ ּמִ ר. לֹא ּבַ ְדּבָ ּמִ ּבַ

ִביל ַמה  ׁשְ א ּבִ ר"? ֶאּלָ ְדּבָ ּמִ מֹוָאב, ּוַמהּו "ּבַ
ן  ָאְמרּו: "ִמי ִיּתֵ ר, ׁשֶ ְדּבָ ּמִ ִהְכִעיסּוהּו ּבַ ֶ ּשׁ
ִביל  ׁשְ ֲעָרָבה. ּבִ מּוֵתנּו״ ְוגֹו׳ )שמות טז, ג(: ּבָ
ים  ּטִ ִ ּשׁ ּבַ עֹור  ַבַעל ּפְ ָחְטאּו ּבְ ָהֲעָרָבה, ׁשֶ
ִהְמרּו  ֶ ַעְרבֹות מֹוָאב: מֹול סּוף. ַעל ַמה ּשׁ ּבְ
ָאְמרּו:  ׁשֶ סּוף,  ְלַים  בֹוָאם  ּבְ סּוף,  ַים  ּבְ
ִמְצַרִים" )שמות יד, יא(,  ִלי ֵאין ְקָבִרים ּבְ "ֲהִמּבְ
ֱאַמר: "ַוַּיְמרּו  ּנֶ ָנְסָעם ִמּתֹוְך ַהָּים, ׁשֶ ְוֵכן ּבְ
ְדִאיָתא  ַים סּוף" )תהלים קו, ז(, ּכִ ַעל ָים ּבְ
אָרן ּוֵבין ּתֶֹפל  ין ּפָ ֲעָרִכין )דף טו ע״א(: ּבֵ ּבַ
ל  י יֹוָחָנן: ָחַזְרנּו ַעל ּכָ ְוָלָבן. ָאַמר ַרּבִ

מֹו ּתֶֹפל  ְ ּשׁ ְקָרא ְולֹא ָמִצינּו ָמקֹום ׁשֶ ַהּמִ
ְפלּו  ּתָ ָבִרים ׁשֶ א הֹוִכיָחן ַעל ַהּדְ ְוָלָבן, ֶאּלָ

נּו  ָאְמרּו: "ְוַנְפׁשֵ הּוא ָלָבן, ׁשֶ ן ׁשֶ ַעל ַהּמָ
לֵֹקל" )במדבר כא, ה(, ְוַעל ַמה  ֶחם ַהּקְ ּלֶ ָקָצה ּבַ
ִלים:  אָרן ַעל ְיֵדי ַהְמַרּגְ ר ּפָ ִמְדּבַ ָעׂשּו ּבְ ֶ ּשׁ
ָבר ַאֵחר,  ל קַֹרח. ּדָ ַמֲחֻלְקּתֹו ׁשֶ ַוֲחֵצרֹת. ּבְ

ה  ִמּמַ ִלְלֹמד  ָלֶכם  ָהָיה  ָלֶהם:  ָאַמר 
ִביל ָלׁשֹון  ׁשְ ֲחֵצרֹות ּבִ יִתי ְלִמְרָים ּבַ ָעׂשִ ֶ ּשׁ
קֹום: ְוִדי ָזָהב.  ּמָ ם ּבַ ְרּתֶ ם ִנְדּבַ ָהָרע, ְוַאּתֶ
ִביל רֹב ָזָהב  ׁשְ ָעׂשּו ּבִ הֹוִכיָחן ַעל ָהֵעֶגל ׁשֶ
יִתי ָלּה  ֱאַמר: "ְוֶכֶסף ִהְרּבֵ ּנֶ ָהָיה ָלֶהם, ׁשֶ ׁשֶ

ַעל" )הושע ב, י(:  ְוָזָהב ָעׂשּו ַלּבָ

ָלֶהם  ָאַמר  ֵמחֵֹרב.  יֹום  ר  ָעׂשָ ב ׀ ַאַחד 

ֶרְך  ם, ֵאין ָלֶכם ּדֶ ַרְמּתֶ ּגְ ֶ ה: ְראּו ַמה ּשׁ מֹׁשֶ
ֶדֶרְך ַהר  ְרֵנַע ּכְ ְקָצָרה ֵמחֹוֵרב ְלָקֵדׁש ּבַ
ר יֹום  ִעיר, ְוַאף ִהיא ַמֲהַלְך ַאַחד ָעׂשָ ׂשֵ
ֲהֵרי  ה ָיִמים, ׁשֶ לֹׁשָ ׁשְ ם אֹוָתּה ּבִ ם ֲהַלְכּתֶ ְוַאּתֶ
ֱאַמר:  ּנֶ ִאָּיר ָנְסעּו ֵמחֹוֵרב, ׁשֶ ִרים ּבְ ֶעׂשְ ּבְ
ִרים  ֶעׂשְ ִני ּבְ ֵ ֹחֶדׁש ַהּשׁ ִנית ּבַ ֵ ָנה ַהּשׁ ָ ּשׁ "ַוְיִהי ּבַ
ָעה  ִרים ְוִתׁשְ ֹחֶדׁש״ ְוגֹו׳ )במדבר י, יא(, ּוְבֶעׂשְ ּבַ
ְרֵנַע,  ֵדׁש ּבַ ִלים ִמּקָ ְלחּו ֶאת ַהְמַרּגְ ִסיָון ׁשָ ּבְ
ִקְברֹות  ּבְ ָעׂשּו  ׁשֶ יֹום  ים  לֹׁשִ ׁשְ ֵמֶהם  ֵצא 
ְבָעה  ר ֹחֶדׁש ָיִמים, ְוׁשִ ׂשָ ָאְכלּו ַהּבָ ֲאָוה ׁשֶ ַהּתַ
ל ִמְרָים,  ר ֶשׁ ֲחֵצרֹות ְלֶהְסֵגּ ָעׂשּו ּבַ ָיִמים ׁשֶ
אֹותֹו  ל  ּכָ ָהְלכּו  ָיִמים  ה  לֹׁשָ ׁשְ ּבִ ִנְמָצא 

ל  ָרֵא֔ ל־ִיׂשְְְ ֶאל־ּכָָ ֙ה  מֹׁשֶ ֤ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ֨ ים  ָבִר֗ ַהּדְְ ה  ּלֶ ֵא֣

ין־־־ ּבֵ ֜סּוף  ֨מֹול  ֲעָרָב֩ה  ֽ ּבָ ר  ּבָ֡ דְְְ ּמִ ּבַ ן  ֑ ּדֵ ַהַּירְְְ ֶבר  ֵע֖  ּבְְ

ר  ֥ ד ָעׂשָ ב׃ ַאַח֨ ָזָהֽ י  ִד֥ וְְ ַוֲֽחֵצ֖רֹת  ן  ָלָב֥ וְְ ֶֹפל  ּוֵבין־ּת֛ ן  אָר֧ ּפָ

ִה֙י  יְְְ ַוֽ ֵנַֽע׃  רְְְ ּבַ ׁש  ָקֵד֥ ַע֖ד  יר  ִע֑ ַהר־־ׂשֵ ֶרךְְְ  ֖ ּדֶ ב  חֵֹר֔ ֵמֽ יֹו֙ם 
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י ָזָהב יש המזהים אותה עם א–דהב, נמל  העולם ּדִ
בחוף הדרומי–מזרחי של סיני.

ר יֹום ֵמחֵֹרב נוסעים בשיירות גמלים  ַאַחד ָעׂשָ
העידו כי עשו את הדרך מג'בל מוסא – שיש 
ברנע  לקדש   – סיני  הר  את  בו  הרואים 
במשך עשרה או אחד–עשר יום )רובינזון, 
סיני  הר  לזיהוי  הטוענים  לדעת   .)1934
ברנע  קדש  ובין  בינו  יש  כרכום,  הר  עם 
זו  ק"מ   15–10 במרחק של  בארות  עשר 

מזו, שהוא המרחק המירבי שאותו יכולה 
קבוצה גדולה לעבור ביום.

שעיר  שהר  הטוענים  ִעיר יש  ׂשֵ ַהר  ֶרְך  ּדֶ
או הר חריף, הסמוכים  ג'בל שעירה  הוא 
עציון  לכיוון  סיני   לדרך שהובילה מצפון 

גבר. 

>א,ב<

ביאור

 ראשיתו של נאום משה 
אל ישראל

פרק א פס' א – פרק ב פס' ב

ושעליהם הוא מדבר, משה  והמקומות שבהם  נאומו הגדול של משה  זמן  ציון  לאחר 
מסביר שהמסע שאמור היה להסתיים תוך ימים ספורים התארך בשל פחדם של ישראל 
להיכנס אל הארץ. בסופו של דבר נגזר על ישראל לנדוד במדבר עד מותו של דור יוצאי 
מצרים, ומי שניסו להעפיל להר קודם שהותר להם – הוכו. בסקירה זו מציין משה גם 
באזהרה  ווה  שֻלּ תהליך  והשוטרים,  השופטים  על  השיפוטית  האחריות  האצלת  את 

שישפטו את אחיהם בצדק. 

ֵעֶבר  ּבְ ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶאל  ה  מֹׁשֶ ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ָבִרים  ַהּדְ ה  א  א ֵאּלֶ פרק 
התחום  ֲעָרָבה,  ּבָ המזרחי,  הירדן  בעבר  המשתרע  ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ  – ן  ַהַּיְרּדֵ
ּוֵבין  אָרן  ּפָ ין  ּבֵ סּוף,  ים  כנגד  מֹול,  אילת  מפרץ  לבין  המלח  ים  שבין 
מקומות שבהם  מציינים  הללו  ָזָהב. השמות  ְוִדי  ַוֲחֵצרֹת  ְוָלָבן  ּתֶֹפל 
ר  דיבר משה,1 וכן הם רומזים לאירועים שעליהם דיבר.2  ב ַאַחד ָעׂשָ
ְרֵנַע. ההליכה במסלול  ִעיר ַעד ָקֵדׁש ּבַ ֶרְך ַהר ׂשֵ יֹום ֵמחֵֹרב, מהר סיני ּדֶ

פרשת דברים

המקומות 
שבהם 

דיבר משה
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אדברים

רש"י

לחֹדש' לפי הרחבות באחד  חֹדש  עשר  'בעשתי 
המסורת, משה נפטר בשבעה באדר. )ראו 
קדושין לח ע"א(. כיוון שהתחיל את נאומו 

באחד בשבט, כל הספר כולו נאמר במעט 
יותר מחודש ימים. 

>א,ג<

ֶטת  ִכיָנה ִמְתַלּבֶ ְ ְך ָהְיָתה ַהּשׁ ֶרְך, ְוָכל ּכָ ַהּדֶ
ֶרְך ַהר  יַאְתֶכם ָלָאֶרץ ֶדּ ִביְלֶכם ְלַמֵהר ּבִ ׁשְ ּבִ
ם ֵהֵסב ֶאְתֶכם  ְלַקְלּתֶ ּקִ ִביל ׁשֶ ִעיר, ּוִבׁשְ ֵשׂ

ָנה:  ִעים ׁשָ ִעיר ַאְרּבָ ְסִביבֹות ַהר ׂשֵ

ר  ָעׂשָ י  ּתֵ ַעׁשְ ּבְ ָנה  ׁשָ ִעים  ַאְרּבָ ּבְ ג ׀ ַוְיִהי 

ּלֹא הֹוִכיָחן  ד ׁשֶ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש. ְמַלּמֵ חֶֹדׁש ּבְ

י ָלַמד? ִמַּיֲעקֹב,  יָתה. ִמּמִ א ָסמּוְך ַלּמִ ֶאּלָ
יָתה.  א ָסמּוְך ַלּמִ ָניו ֶאּלָ ּלֹא הֹוִכיַח ֶאת ּבָ ׁשֶ
ֵני  ִני, ֲאִני אֹוֵמר ְלָך ִמּפְ ָאַמר: ְראּוֵבן ּבְ
ֵדי  לּו, ּכְ ִנים ַהּלָ ָ ל ַהּשׁ יָך ּכָ ָמה לֹא הֹוַכְחּתִ
ו ָאִחי.  ֵעׂשָ ק ּבְ יֵחִני ְוֵתֵלְך ְוִתְדּבַ ּנִ ּלֹא ּתַ ׁשֶ
ָבִרים ֵאין מֹוִכיִחין ֶאת  ָעה ּדְ ֵני ַאְרּבָ ּוִמּפְ
ּלֹא  ֵדי ׁשֶ יָתה: ּכְ א ָסמּוְך ַלּמִ ָהָאָדם ֶאּלָ
ּלֹא ְיֵהא  ְיֵהא מֹוִכיחֹו ְוחֹוֵזר ּומֹוִכיחֹו, ְוׁשֶ
ְדִאיָתא  ּנּו ְוכּו׳, ּכִ ֵּיׁש ִמּמֶ ֲחֵברֹו רֹוֵאהּו ּוִמְתּבַ
ַע לֹא הֹוִכיַח ֶאת  ִסְפֵרי )ב(. ְוֵכן ְיהֹוׁשֻ ּבְ
מּוֵאל,  יָתה. ְוֵכן ׁשְ א ָסמּוְך ַלּמִ ָרֵאל ֶאּלָ ִיׂשְ
ֱאַמר: "ִהְנִני ֲענּו ִבי" )שמואל א׳ יב, ג(. ְוֵכן  ּנֶ ׁשֶ

נֹו:  לֹמֹה ּבְ ִוד ֶאת ׁשְ ּדָ

ֲאִני  ִאם  ה:  ֹמׁשֶ ָאַמר  ַהּכֹתֹו.  ד ׀ ַאֲחֵרי 

ָהָאֶרץ,  ִלְקצֹות  ְנסּו  ִּיּכָ ׁשֶ קֶֹדם  מֹוִכיָחם 
ֶזה ָעֵלינּו, ַמה ֵהיִטיב ָלנּו,  יֹאְמרּו: ַמה ּלָ
ֵאין  ה, ׁשֶ ר ְוִלְמצֹא ִעּלָ א ְלַקְנּתֵ א ֶאּלָ ֵאינֹו ּבָ

ין ַעד  ּבֹו ּכַֹח ְלַהְכִניֵסנּו ָלָאֶרץ. ְלִפיָכְך ִהְמּתִ
ם ֶאת  יל ִסיחֹון ְועֹוג ִלְפֵניֶהם ְוהֹוִריׁשָ ִהּפִ ׁשֶ
ר  ְך הֹוִכיָחן: ִסיחֹן... ֲאׁשֶ ַאְרָצם, ְוַאַחר ּכָ
ה  ּבֹון. ִאּלּו לֹא ָהָיה ִסיחֹון ָקׁשֶ ֶחׁשְ ב ּבְ יֹוׁשֵ

ִדיָנה  ַהּמְ ה, ׁשֶ ּבֹון, ָהָיה ָקׁשֶ ֶחׁשְ רּוי ּבְ ְוָהָיה ׁשָ
רּוי  ה. ְוִאּלּו ָהְיָתה ִעיר ַאֶחֶרת ְוִסיחֹון ׁשָ ָקׁשָ
ה. ַעל  ֶלְך ָקׁשֶ ַהּמֶ ה, ׁשֶ תֹוָכּה, ָהָיה ָקׁשֶ ּבְ
ִדיָנה  ה ְוַהּמְ ֶלְך ָקׁשֶ ַהּמֶ ה ׁשֶ ה ְוַכּמָ ּמָ ַאַחת ּכַ
ה  ֶלְך ָקׁשֶ רֹת. ַהּמֶ ּתָ ַעׁשְ ב ּבְ ר יֹוׁשֵ ה: ֲאׁשֶ ָקׁשָ
רֹת. הּוא ְלׁשֹון צּוִקין  ּתָ ה: ַעׁשְ ִדיָנה ָקׁשָ ְוַהּמְ
רֹת ַקְרַנִים" )בראשית יד, ה(,  ּתְ מֹו: "ַעׁשְ י, ּכְ ְוקֹׁשִ
ָהיּו  רֹת ַקְרַנִים ׁשֶ ּתְ רֹת' ֶזה הּוא ַעׁשְ ּתָ ְו'ַעׁשְ
ֱאַמר: "ַוַּיּכּו  ּנֶ ה ַאְמָרֶפל, ׁשֶ ִהּכָ ם ְרָפִאים ׁשֶ ׁשָ
רֹת ַקְרַנִים" )שם(, ְועֹוג  ּתְ ַעׁשְ ֶאת ְרָפִאים ּבְ
ִליט"  ֱאַמר: "ַוָּיבֹא ַהּפָ ּנֶ ִנְמַלט ֵמֶהם, ְוהּוא ׁשֶ
ן  ׁשָ י ַרק עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ )שם פסוק יג(, ְואֹוֵמר: "ּכִ

ֶאְדֶרִעי.  ַאר ִמֶּיֶתר ָהְרָפִאים" )להלן ג, יא(: ּבְ ִנׁשְ
ְלכּות:  ם ַהּמַ ׁשֵ

י"  ה ָנא הֹוַאְלּתִ מֹו: "ִהּנֵ ה ׀ הֹוִאיל. ִהְתִחיל, ּכְ

ְבִעים  ׁשִ ֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה. ּבְ )בראשית יח, כז(: ּבֵ

ּה ָלֶהם:  ְרׁשָ ָלׁשֹון ּפֵ

ָדה:  ְפׁשּוטֹו. ְוֵיׁש ִמְדַרׁש ַאּגָ ֶבת. ּכִ ו ׀ ַרב ָלֶכם ׁשֶ

ָהר  יַבְתֶכם ּבָ ָכר ַעל ְיׁשִ ה ָלֶכם ְוׂשָ ֻדּלָ ה ּגְ ַהְרּבֵ

ד ַל֑חֶֹדׁש  ֶאָח֣ ר ֖חֶֹדׁש ּבְְ ֥ י־ָעׂשָ ֽ ּתֵ ַעׁשְְְ ה ּבְְ ָנ֔ ים ׁשָ ִע֣ ּבָ ַארְְְ ּבְְ

֧ה יה֛וה אֹ֖תֹו  ר ִצּוָ ֠כֹל ֲאׁשֶ֨ ל ּכְְ֠ ָרֵא֔ ֵנ֣י ִיׂשְְְ ֙ה ֶאל־ּבְְ ֤ר מֹׁשֶ ּבֶ ּדִ

ר  ֥ י ֲאׁשֶ ֱאמִֹר֔ ֶלךְְְ ָהֽ ת ִסיחֹ֙ן ֶמ֣ י ַהּכֹ֗תֹו ֵא֚ ֲחֵר֣ ם׃  ַאֽ ֲאֵלֶהֽ

ב  ֥ ר־יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ן  ׁשָ֔ ַהּבָ ֶלךְְְ  ֶמ֣ ֚עֹוג  ת  ֵא֗ וְְ ֹון  ּב֑ ֶחׁשְְְ ּבְְ ב  ֖ יֹוׁשֵ

ב  ֶרץ מֹוָא֑ ֶא֣ ּבְְ ן  ֖ ּדֵ ַהַּירְְְ ֶבר  ֵע֥ ּבְְ ִעי׃  ֶרֽ ֶאדְְְ ּבְְ ֖רֹת  ּתָ ַעׁשְְְ ּבְְ

ה ַהּ֖זֹאת ֵלאֽמֹר׃ יה֧וה  ר ֶאת־־־־־ַהּתֹוָר֥ ֵא֛ ה ּבֵ יל מֹׁשֶ֔ הֹוִא֣

ֶבת  ֖ ׁשֶ ב ֵלא֑מֹר ַרב־ָלֶכ֥ם  חֵֹר֣ ּבְְ ינּו  ֵאֵל֖ ר  ֥ ּבֶ ּדִ ינּו  ֱאלֵֹה֛

ד

ה

ו
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גבול  העולם על  הממוקמת  חשובה  ּבֹון עיר  ֶחׁשְ
יג,יז(.  )יהושע  וראובן  גד  שבטי  נחלות 
ִחסבאן  חורבת  עם  לזהותה  מקובל 
היושבת על דרך המלך על הרכס הנישא 
מדרום– ק"מ  כ–20  מידבא,  מישור  מעל 
מערב לרבת עמון. על פי יוספוס פלביוס, 
חשבון עברה תחת כמה ידיים במלחמות 
שונות, והייתה נתונה תחת שלטון ישראל 
בתקופת החשמונאים. משיר השירים )ז,ה( 
עולה שהעיר הייתה מוכרת בישראל. )ראו 

עוד רמב"ן במדבר לב,לח(.

רֹת )עשתרות קרנים( עיר בנחלת מנשה  ּתַ ַעׁשְ
בבשן שניתנה ללויים, המכונה במקרא גם 

בעשתרה – אולי קיצור של בית עשתרות 
הדרך  על  שלטה  העיר  כא,כז(.  )יהושע 
הבירה  עיר  הייתה  היא  בבשן.  הראשית 
של מחוז קרניים, ובה ישב עוג. מזוהה עם 

תל–עשתרה שבסוריה.

דרכים  וצומת  מחוז  עיר  ֶאְדֶרִעי דרעא, 
חשוב בדרום הבשן בדרום סוריה. נמצאו 
השלישי  האלף  מן  החל  ממצאים  בה 
מצריות  בתעודות  נזכרת  והיא  לפנה"ס, 
קדומות. אדרעי נכללה בנחלת חצי שבט 
המנשה, ועל פי עדויות היסטוריות ישבו 
בה יהודים בימי בית שני, בתקופת המשנה 

והתלמוד ובימי הביניים.

>א,ד<

זה מהר סיני לקדש ברנע שבגבול הדרומי של ארץ כנען3 אורכת 
אחד-עשר יום, אבל ישראל נזקקו לשנים רבות מאז הגיעו לקדש 
ר חֶֹדׁש,  י ָעׂשָ ּתֵ ַעׁשְ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ ברנע ועד כניסתם לארץ.  ג ַוְיִהי ּבְ
ֶאָחד ַלחֶֹדׁש,  בחודש האחד-עשר, הוא שייקרא מאוחר יותר שָבט, ּבְ
ה ה' אֹתֹו ֲאֵלֶהם.  ד ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו  ר ִצּוָ כֹל ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ה ֶאל ּבְ ר מׁשֶ ּבֶ ּדִ
ר  ֲאׁשֶ ן  ׁשָ ַהּבָ ֶמֶלְך  עֹוג  ְוֵאת  ּבֹון  ֶחׁשְ ּבְ ב  יֹוׁשֵ ר  ֲאׁשֶ ָהֱאמִֹרי  ֶמֶלְך  ִסיחֹן  ֵאת 
ֶאְדֶרִעי.4 אף על פי שמשה לא הכניס  רֹת, במלחמה שּבְ ּתָ ַעׁשְ ב ּבְ יֹוׁשֵ
את ישראל לארץ, הוא הכין את הדרך לפניהם, וניצח שני מלכים 
גדולים. יש בהזכרה זו כדי לבסס את תחושת הביטחון של ישראל 
לקראת הצעד הבא. הם יתכוננו לכניסה לארץ לאור הזיכרון החיובי 
ֶאֶרץ מֹוָאב  ן ּבְ ֵעֶבר ַהַּיְרּדֵ ומתוך התקווה שזיכרון זה יפיח בהם.  ה ּבְ

ֵאר ֶאת ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ֵלאמֹר:  ה ּבֵ הֹוִאיל, התחיל,5 או: רצה6 מׁשֶ

ֶבת  לׁשֶ ָלֶכם  חֵֹרב ֵלאמֹר: ַרב, די  ּבְ כאשר היינו  ֵאֵלינּו  ר  ּבֶ ּדִ ו ה' ֱאלֵֹהינּו 
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ם רש"י ְלּתֶ ן ְמנֹוָרה ְוֵכִלים, ִקּבַ ּכָ יֶתם ִמׁשְ ַהֶּזה, ֲעׂשִ
ֵרי ֲאָלִפים  יֶתם ָלֶכם ַסְנֶהְדִרין ׂשָ ּתֹוָרה, ִמּנִ

ֵרי ֵמאֹות:  ְוׂשָ

ֶרְך ֲעָרד ְוָחְרָמה:  נּו ּוְסעּו ָלֶכם. זֹו ּדֶ ז ׀ ּפְ

ֵכָניו.  ל ׁשְ ָמעֹו: ְוֶאל ּכָ ַמׁשְ ּובֹאּו ַהר ָהֱאמִֹרי. ּכְ

ֲעָרָבה. ֶזה ִמיׁשֹור  ִעיר: ּבָ ַעּמֹון ּומֹוָאב ְוַהר ׂשֵ
ֵפָלה. זֹו  ְ ֶלְך: ּוַבּשׁ ָהר. ֶזה ַהר ַהּמֶ ל ַיַער: ּבָ ׁשֶ
ְקלֹון  ֶגב ּוְבחֹוף ַהָּים. ַאׁשְ רֹום: ּוַבּנֶ ֵפַלת ּדָ ׁשְ
ִסְפֵרי )ו(: ַעד  ְדִאיָתא ּבְ ְוַעָּזה ְוֵקָסִרי ְוכּו׳, ּכִ
ָרֵאל  ר ִעם ֶאֶרץ ִיׂשְ ְזּכָ ּנִ ֵני ׁשֶ דֹל. ִמּפְ ָהר ַהּגָ ַהּנָ

ל ֶהְדיֹוט אֹוֵמר: ֶעֶבד ֶמֶלְך  דֹול, ְמׁשַ קֹוֵרהּו ּגָ
ֲחוּו ְלָך, ְקַרב  ּתַ ְחָור ְוִיׁשְ ֵבק ְלׁשַ ֶמֶלְך, ִהּדָ

ַהן:  ִהיָנא ְוִאּדְ י ּדְ ְלַגּבֵ

ם רֹוִאים,  ֵעיֵניֶכם ַאּתֶ י. ּבְ ח ׀ ְרֵאה ָנַתּתִ

מּוָעה: ּבֹאּו  ְ ֵאיִני אֹוֵמר ָלֶכם ֵמֹאֶמד ּוִמּשׁ
ָבר ְוֵאיְנֶכם ְצִריִכים  ּדָ ּוְרׁשּו. ֵאין ְמַעְרֵער ּבַ

ִלים לֹא  ְלחּו ְמַרּגְ ְלִמְלָחָמה, ִאּלּו לֹא ׁשָ
ה  ָהיּו ְצִריִכים ִלְכֵלי ַזִין: ַלֲאבֵֹתיֶכם. ָלּמָ
יר ׁשּוב "ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב"?  ִהְזּכִ
ַדאי  ַדאי ְלַעְצמֹו, ִיְצָחק ּכְ א ַאְבָרָהם ּכְ ֶאּלָ

ַדאי ְלַעְצמֹו:  ְלַעְצמֹו, ַיֲעקֹב ּכְ

ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר. ַמהּו  ט ׀ ָואַֹמר ֲאֵלֶכם ּבָ

ה: לֹא ֵמַעְצִמי ֲאִני  ׳ֵלאמֹר׳? ָאַמר ָלֶהם מֹׁשֶ
רּוְך הּוא:  דֹוׁש ּבָ י ַהּקָ א ִמּפִ אֹוֵמר ָלֶכם ֶאּלָ

ה  ּלֹא ָהָיה מֹׁשֶ ר ׁשֶ י ְוגֹו׳. ֶאְפׁשָ לֹא אּוַכל ְלַבּדִ

הֹוִציָאם  ָרֵאל? ָאָדם ׁשֶ ָיכֹול ָלדּון ֶאת ִיׂשְ
ְצַרִים, ְוָקַרע ָלֶהם ֶאת ַהָּים, ְוהֹוִריד  ִמּמִ
ָלו, לֹא ָהָיה ָיכֹול  ן, ְוֵהִגיז ֶאת ַהּשְׂ ֶאת ַהּמָ
ְך ָאַמר ָלֶהם: "ה׳ ֱאלֵֹהיֶכם  א ּכָ ְלדּוָנם? ֶאּלָ
יל ְוֵהִרים  ה ֶאְתֶכם" )להלן פסוק י( — ִהְגּדִ ִהְרּבָ
ם  ָּיֵניֶכם, ָנַטל ֶאת ָהֹעֶנׁש ִמּכֶ ֶאְתֶכם ַעל ּדַ
י ִמי  לֹמֹה: "ּכִ ָּיִנים. ְוֵכן ָאַמר ׁשְ ּוְנָתנֹו ַעל ַהּדַ
ֵבד ַהֶּזה" )מלכים  ָך ַהּכָ ּפֹט ֶאת ַעּמְ יּוַכל ִלׁשְ
ל  ם ִמּכָ תּוב ּבֹו: "ַוֶּיְחּכַ ּכָ ר ִמי ׁשֶ א׳ ג, ט(, ֶאְפׁשָ

ּפֹט"?  ָהָאָדם" )שם ה, יא( אֹוֵמר: "ִמי יּוַכל ִלׁשְ
ה זֹו  ָּיֵני ֻאּמָ לֹמֹה: ֵאין ּדַ ְך ָאַמר ׁשְ א ּכָ ֶאּלָ
ה  ן ְוהֹוֵרג ּוַמּכֶ ִאם ּדָ ָאר ָהֻאּמֹות, ׁשֶ ַדָּיֵני ׁשְ ּכְ
לּום,  ָכְך ּכְ ינֹו ְוגֹוֵזל ֵאין ּבְ ה ֶאת ּדִ ְוחֹוֵנק ּוַמּטֶ
ין, ְנָפׁשֹות  ּדִ ּלֹא ּכַ י ָממֹון ׁשֶ ֲאִני ִאם ִחַּיְבּתִ
ֱאַמר: "ְוָקַבע ֶאת קְֹבֵעיֶהם  ּנֶ ע, ׁשֶ ֲאִני ִנְתּבָ

ָנֶפׁש" )משלי כב, כג(: 

ְוִכי  ַמִים.  ָ ַהּשׁ כֹוְכֵבי  ּכְ ַהּיֹום  ֶכם  י ׀ ְוִהּנְ

אֹותֹו ַהּיֹום? ַוֲהלֹא  ַמִים ָהיּו ּבְ ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ּכְ
ֶכם  ים ִרּבֹוא, ַמהּו "ְוִהּנְ ִ ּשׁ א ׁשִ לֹא ָהיּו ֶאּלָ
ַקָּיִמים  ּיֹום,  ּכַ ְמׁשּוִלים  ֶכם  ִהּנְ ַהּיֹום"? 

ָבָנה ְוַכּכֹוָכִבים:  ה ְוַכּלְ ַחּמָ ְלעֹוָלם ּכַ

ָעִמים. ַמהּו  ֶכם ֶאֶלף ּפְ יא ׀ יֵֹסף ֲעֵליֶכם ּכָ

ר ָלֶכם"?  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ׁשּוב "ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכַ

ל־־־־ ֶאל־־־־ּכָָ ֱאמִֹר֘י וְְ ר ָהֽ ם ּו֨בֹאּו ַה֥ ֣עּו ָלֶכ֗ ֣נּו ׀ ּוסְְְ ר ַהֶּזֽה׃ ּפְְ ָה֥ ּבָ

ֶרץ  ֣חֹוף ַהָּי֑ם ֶא֤ ֶ֖גב ּובְְְ ֵפָל֥ה ּוַבּנֶ ְְ ר ּוַבׁשּ ֲעָרָב֥ה ָבָה֛ ֽ ֵכָני֒ו ּבָ ׁשְְ

ה  ֵא֛ ת׃  רְְ ָרֽ ַהר־ּפְְ ֖דֹל נְְ ר ַהּגָ ָה֥ ָב֔נֹון ַעד־ַהּנָ ַהּלְְ ַנֲֽעִנ֙י וְְ ּכְְ ַהֽ

ֶרץ  ֶאת־ָהָא֔ ּו  ׁש֣ ּורְְְ ֹאּו  ּב֚ ֶרץ  ֶאת־ָהָא֑ ֵניֶכ֖ם  ִלפְְְ י  ּתִ ָנַת֥

ָח֤ק  ִיצְְְ לְְ ם  ָרָה֨ ַאבְְְ לְְ ם  ֲא֨בֵֹתיֶכ֜ ַלֽ ֠יה֠וה  ע  ֣ ּבַ ִנׁשְְְ ר  ֣ ֲאׁשֶ

ם  ר ֲאֵלֶכ֔ ם׃ ָוֽאַֹמ֣ ֲחֵריֶהֽ ָע֖ם ַאֽ ַזרְְְ ם ּולְְְ ת ָלֶה֔ ַיֲֽעקֹ֙ב ָלֵת֣ לְְְ ּוֽ

ֶכֽם׃  ת ֶאתְְְ ֵא֥ י ׂשְְ ֖ ַבּדִ וא ֵלא֑מֹר ֽלֹא־אּוַכ֥ל לְְ ֵע֥ת ַהִה֖ ּבָ

י  ֵב֥ ֽכֹוכְְ ּכְְ ֶכ֣ם ַהּ֔יֹום  ִהּנְְ וְְ ֶכ֑ם  ֣ה ֶאתְְְ ּבָ יה֥וה ֱאֽלֵֹהיֶכ֖ם ִהרְְְ

ֶכ֖ם  ף ֲעֵליֶכ֛ם ּכָ ם יֵֹס֧ י ֲאֽבֹוֵתֶכ֗ ִים ָלֽרֹב׃ יה֞וה ֱאלֵֹה֣ ַמ֖ ָ ַהׁשּ שני

ז

ח

ט

י

יא
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'ואֹמר אֵלכם' בספר שמות נאמר שהשופטים  הרחבות
)שמות  יתרו  של  הצעתו  בעקבות  מונו 
לכך  אין  כאן  בדברי משה  אך  יח,יג–כו(, 
זכר. משה בוודאי הבין את הקושי בתפקודו 
והכיר מערכות שלטוניות  יחיד  של שופט 
הייתה  לא  חותנו  עצת  ולכן  מאורגנות, 
זרז.  מעין  אלא  לשינוי  הבלעדי  הגורם 

כאשר משה חזר וסיפר על המאורע בנאומו, 
– הוא  שנישא מתוך פרספקטיבה אישית 
הדגיש את קשייו, את בחירת השופטים 
העצות  את  ואילו  בפועל,  מינוים  ואת 
 הפרטיות ששמע קודם לכן, לא ראה לנכון 

להזכיר.

>א,ט<

נּו מחורב ּוְסעּו ָלֶכם ּובֹאּו אל  ָהר ַהֶּזה, שבו קיבלתם את התורה.  ז ּפְ ּבָ
ֶגב ּוְבחֹוף ַהָּים – ֶאֶרץ  ֵפָלה ּוַבּנֶ ְ ֲעָרָבה ָבָהר ּוַבּשׁ ֵכָניו, ּבָ ל ׁשְ ַהר ָהֱאמִֹרי ְוֶאל ּכָ
ֶאת  ִלְפֵניֶכם  י  ָנַתּתִ ָרת.  ח ְרֵאה  ּפְ ְנַהר  דֹל,  ַהּגָ ָהר  ַהּנָ ַעד  ָבנֹון,  ְוַהּלְ ַנֲעִני  ַהּכְ
ע ה' ַלֲאבֵֹתיֶכם, ְלַאְבָרָהם, ְלִיְצָחק  ּבַ ר ִנׁשְ ָהָאֶרץ. ּבֹאּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ
ּוְלַיֲעקֹב, ָלֵתת ָלֶהם ּוְלַזְרָעם ַאֲחֵריֶהם. צאו למסע שסופו יהיה בכניסה 

לארצכם. 

ֵאת ֶאְתֶכם.  י המשא  י ׂשְ ֵעת ַהִהוא ֵלאמֹר: לֹא אּוַכל ְלַבּדִ ט ָואַֹמר ֲאֵלֶכם ּבָ

ַמִים  ָ כֹוְכֵבי ַהּשׁ ֶכם ַהּיֹום ּכְ ה ֶאְתֶכם, ְוִהּנְ כבד עלי, שהרי ה' ֱאלֵֹהיֶכם ִהְרּבָ
ָלרֹב, עם גדול ורב. כיוון שהזכיר זאת, מצא לנכון להוסיף: אינני 
בא חלילה בתלונות על התרבותכם.  יא אדרבא, לוואי שה' ֱאלֵֹהי 
ָעִמים, ִויָבֵרְך ֶאְתֶכם, יקיים  ֶכם, כמו שאתם ֶאֶלף ּפְ ֲאבֹוֵתֶכם יֵֹסף ֲעֵליֶכם ּכָ

ּכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים 
ָלרֹב
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ה נֹוֵתן ִקְצָבה רש"י ה, ַאּתָ א ָאְמרּו לֹו: מֹׁשֶ ֶאּלָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ָבר ִהְבִטיַח ַהּקָ ְלִבְרכֹוֵתינּו, ּכְ
ר ִאם יּוַכל ִאיׁש ִלְמנֹות״  ֶאת ַאְבָרָהם: "ֲאׁשֶ
י ִהיא,  ּלִ ֶ ְוגֹו׳ )בראשית יג, טז(. ָאַמר ָלֶהם: זֹו ִמּשׁ
ר ָלֶכם":  ּבֶ ר ּדִ ֲאׁשֶ ֲאָבל הּוא "ְיָבֵרְך ֶאְתֶכם ּכַ

ל  י. ִאם ֹאַמר ְלַקּבֵ א ְלַבּדִ יב ׀ ֵאיָכה ֶאּשָׂ

י ָלֶכם:  ָאַמְרּתִ ָכר, לֹא אּוַכל, זֹו ִהיא ׁשֶ ׂשָ
י  א ִמּפִ לֹא ֵמַעְצִמי ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם ֶאּלָ
ָהיּו  ד ׁשֶ רּוְך הּוא: ָטְרֲחֶכם. ְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ
ָרֵאל ַטְרָחִנין, ָהָיה ֶאָחד ֵמֶהם רֹוֶאה  ִיׂשְ
ין, אֹוֵמר: ֵיׁש ִלי  ּדִ ינֹו נֹוֵצַח ּבַ ַעל ּדִ ֶאת ּבַ
ֵעִדים ְלָהִביא, ֵיׁש ִלי ְרָאיֹות ְלָהִביא, מֹוִסיף 
ָהיּו  ד ׁשֶ ֲאֶכם. ְמַלּמֵ ָּיִנין: ּוַמּשַׂ ֲאִני ֲעֵליֶכם ּדַ
ה ָלֵצאת, ָאְמרּו:  ים מֹׁשֶ יקֹוְרִסין. ִהְקּדִ ֶאּפִ
א ֵאינֹו  ּמָ ן ַעְמָרם ָלֵצאת? ׁשֶ ָמה ָרָאה ּבֶ
יתֹו. ֵאַחר ָלֵצאת, ָאְמרּו: ָמה  תֹוְך ּבֵ פּוי ּבְ ׁשָ
ם  ּלֹא ָלֵצאת? ָמה ַאּתֶ ן ַעְמָרם ׁשֶ ָרָאה ּבֶ
ב ְויֹוֵעץ ֲעֵליֶכם ֵעצֹות ָרעֹות  ְסבּוִרים, יֹוׁשֵ
ד  בֹות: ְוִריְבֶכם. ְמַלּמֵ ב ֲעֵליֶכם ַמֲחׁשָ ְוחֹוׁשֵ

ָהיּו רֹוְגִנים:  ׁשֶ

ָבר:  ַלּדָ ַעְצְמֶכם  ַהְזִמינּו  ָלֶכם.  יג ׀ ָהבּו 

ים? ַמה  ָך ָנׁשִ ְעּתְ ים. ְוִכי ַתֲעֶלה ַעל ּדַ ֲאָנׁשִ

יִקים, ֲחָכִמים,  ים? ַצּדִ ְלמּוד לֹוַמר: ֲאָנׁשִ ּתַ
ָבר.  ָבר ִמּתֹוְך ּדָ סּוִפים: ּוְנבִֹנים. ְמִביִנים ּדָ ּכְ
ין  י יֹוֵסי: ַמה ּבֵ ַאל ַאְריֹוס ֶאת ַרּבִ ָ ּשׁ ֶזהּו ׁשֶ
ְלָחִני  ֲחָכִמים ִלְנבֹוִנים? ָחָכם ּדֹוֶמה ְלׁשֻ
יָנִרין ִלְראֹות רֹוֶאה,  ִביִאין לֹו ּדִ ּמְ ׁשֶ יר, ּכְ ָעׁשִ
ָנבֹון  ְותֹוֵהא.  ב  יֹוׁשֵ ְמִביִאין לֹו  ֵאין  ּוְכׁשֶ
ִביִאין לֹו ָמעֹות  ּמְ ׁשֶ ר, ּכְ ּגָ ְלָחִני ּתַ ּדֹוֶמה ְלׁשֻ

ֵאין ְמִביִאין לֹו הּוא  ִלְראֹות רֹוֶאה, ּוְכׁשֶ
ְבֵטיֶכם.  ּלֹו: ִויֻדִעים ְלׁשִ ֶ ְמַחֵּזר ּוֵמִביא ִמּשׁ
ף  א ְלָפַני ְמֻעּטָ ִאם ּבָ ִרים ָלֶכם, ׁשֶ ֵהם ִנּכָ ׁשֶ
ֶבט  יתֹו ֵאיִני יֹוֵדַע ִמי הּוא ּוֵמֵאיֶזה ׁשֵ ַטּלִ ּבְ
יִרין ּבֹו,  ם ַמּכִ הּוא ְוִאם ָהגּון הּוא, ֲאָבל ַאּתֶ
ם אֹותֹו, ְלָכְך ֶנֱאַמר: "ִויֻדִעים  ְלּתֶ ּדַ ם ּגִ ַאּתֶ ׁשֶ
ִדים  ים ּוְמֻכּבָ יֶכם. ָראׁשִ ָראׁשֵ ְבֵטיֶכם": ּבְ ְלׁשִ
בֹוד ְוִיְרָאה:  ֶהם ּכָ ְהיּו נֹוֲהִגין ּבָ ּתִ ֲעֵליֶכם, ׁשֶ
מֹוֵתיֶהם  ַאׁשְ ד ׁשֶ יֵמם. ָחֵסר יּו״ד, ִלּמֵ ַוֲאׂשִ

ָהָיה  ָּיֵניֶהם, ׁשֶ י ּדַ ָראׁשֵ לּויֹות ּבְ ָרֵאל ּתְ ל ִיׂשְ ׁשֶ
ָרה:  ֶרְך ַהְיׁשָ ָלֶהם ִלְמחֹות ּוְלַכֵּון אֹוָתם ַלּדֶ

ָבר  ם ֶאת ַהּדָ ֲענּו אִֹתי ְוגֹו׳. ֲחַלְטּתֶ יד ׀ ַוּתַ

ה,  נּו מֹׁשֶ יב: ַרּבֵ ַלֲהָנַאְתֶכם, ָהָיה ָלֶכם ְלָהׁשִ
ְלִמיְדָך?  ָך אֹו ִמּתַ י ָנֶאה ִלְלמֹד, ִמּמְ ִמּמִ
י  א ָיַדְעּתִ ְצַטַעְרּתָ ָעֶליָה? ֶאּלָ ּנִ ָך ׁשֶ לֹא ִמּמְ
יו  בֹוֵתיֶכם, ֱהִייֶתם אֹוְמִרים: ַעְכׁשָ ַמְחׁשְ
ֵאין  ִאם  ה,  ַהְרּבֵ ָּיִנין  ּדַ ָעֵלינּו  ִיְתַמּנּו 
א  יֵרנּו, ָאנּו ְמִביִאין לֹו ּדֹורֹון ְוהּוא נֹוׂשֵ ַמּכִ
ל,  ִנים: ַלֲעׂשֹות. ִאם ָהִייִתי ִמְתַעּצֵ ָלנּו ּפָ

ה ְמֵהָרה:  ם אֹוְמִרים ֲעׂשֵ ַאּתֶ

ים  ְכּתִ ְבֵטיֶכם. ְמׁשַ י ׁשִ ח ֶאת ָראׁשֵ טו ׀ ָוֶאּקַ

אֶתם  ּבָ ִמי  ַעל  ֵריֶכם,  ַאׁשְ ְדָבִרים:  ּבִ
ֵני ַאְבָרָהם ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב,  ְלִהְתַמּנֹות, ַעל ּבְ
ְקְראּו ַאִחים ְוֵרִעים, ֵחֶלק  ּנִ ֵני ָאָדם ׁשֶ ַעל ּבְ
ים ֲחָכִמים  ה: ֲאָנׁשִ ְוַנֲחָלה, ְוָכל ְלׁשֹון ִחּבָ
ִויֻדִעים. ֲאָבל ְנבֹוִנים לֹא ָמָצאִתי. זֹו ַאַחת 

ה, ְולֹא  ָאַמר ִיְתרֹו ְלמֹׁשֶ ַבע ִמּדֹות ׁשֶ ֶ ִמּשׁ
יִקים, ֲחָכִמים  ים ַצּדִ לֹׁש: ֲאָנׁשִ א ׁשָ ָמָצא ֶאּלָ
ְנֲהגּו ָבֶהם  ּתִ ים ֲעֵליֶכם. ׁשֶ ִויֻדִעים: ָראׁשִ

ר ָלֶכֽם׃  ֵאיָכ֥ה  ֥ ּבֶ ר ּדִ ֖ ֲאׁשֶ ֽ ם ּכַ ֶכ֔ ךְְְ ֶאתְְְ יָבֵר֣ ים ִוֽ ָעִמ֑ ֶלף ּפְְ ֶא֣

ם  ֶכ֠ ָל֠ ָה֣בּו  ֶכֽם׃  יבְְ ִרֽ וְְ ֲאֶכ֖ם  ֽ ַ ׂשּ ּוַמֽ ֲחֶכ֥ם  רְְְ י טָָ ֑ ַבּדִ א לְְ ֖ ָ ֶאׂשּ

ם  יֵמ֖ ַוֲֽאׂשִ ֵטיֶכ֑ם  בְְְ ׁשִ ים לְְ יֻדִע֖ ִוֽ בִֹנ֛ים  ים ּונְְְ ים ֲחָכִמ֧ ֲאָנׁשִ֨

ר־ ר ֲאׁשֶ ָב֥ ֔רּו טֹוב־ַהּדָ ֹאמְְ י ַוּת֣ ֲע֖נּו אִֹת֑ ֽ יֶכֽם׃ ַוּֽתַ אׁשֵ ָרֽ ּבְְ

ים  ֤ ם ֲאָנׁשִ ֵטיֶכ֗ בְְְ י ׁשִ ֣ ח ֶאת־ָראׁשֵ ֞ ָוֶֽאּקַ ֹות׃  ֲעׂשֽ ּתָ ַלֽ רְְְ ֖ ּבַ ּדִ

י  ֵר֨ ׂשָ ֲעֵליֶכ֑ם  ים  ֖ ם ָראׁשִ ן אֹוָת֛ ֥ ָוֶֽאּתֵ ים  יֻדִע֔ ִוֽ ֲחָכִמי֙ם 

יב
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טו
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ביאור עליכם.  יב ובכל  ָלֶכם,  ר  ּבֶ ּדִ ר  ֲאׁשֶ ּכַ והבטחותיו  ברכותיו  את   בכם 
ָטְרֲחֶכם,  את  י  ְלַבּדִ א  ֶאּשָׂ ֵאיָכה   – מאוד  מרובים  כיוון שאתם  זאת, 
ֲאֶכם, המשא שכל אחד מכם מעמיס  בעיותיכם המצריכות פתרון, ּוַמּשַׂ
ים ֲחָכִמים  עלי ְוִריְבֶכם, מריבותיכם הפנימיות?!  יג ָהבּו ָלֶכם, בחרו ֲאָנׁשִ
ּוְנבִֹנים ִויֻדִעים, שאינם זרים או מתבודדים, אלא מוכרים בעלי שם 
יֶכם. הצגתי בפניכם את  ָראׁשֵ יֵמם, אשים אותם ּבְ ְבֵטיֶכם, ַוֲאׂשִ טוב ְלׁשִ

ההצעה שהיא בעצם הצעתו של יתרו.
ְרּתָ ַלֲעׂשֹות.  ּבַ ר ּדִ ָבר ֲאׁשֶ ֲענּו אִֹתי ַוּתֹאְמרּו: טֹוב ַהּדָ יד ַוּתַ

ים  ֲאָנׁשִ  – ְבֵטיֶכם  ׁשִ י  ָראׁשֵ ֶאת  וברצונכם  עדותכם  סמך  על  ח  טו ָוֶאּקַ

ֲאָלִפים  ֵרי  ׂשָ מונו  ומהם  ֲעֵליֶכם,  ים  ָראׁשִ אֹוָתם  ן  ָוֶאּתֵ ִויֻדִעים,   ֲחָכִמים 




