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 חופמןרדת

 הברית לאלות הסמוך לעם הנאוםד(
 כס(.)פרק

 סיומ הם ל שבפרק הנחמה שדברי ט, כז, פרק למעלה הסברנוכבר
 )ויקרא שבבחוקותי מהתוכחה אחת : לדבר ראיות ושתי כח. שבפרקהתוכחה

 כד ד, למעלה מהכתוב ראיה ועוד י נחמה בדברי מסיימת היא שגםבו(,
 כד-כהן )ד, העונש התראת את הכתוב שהקדים אחרי ים שגםההלאה,
 כט פרק הכנסת על לשאול יש זה לפי והלאה(. כט )ד, נחמה בדבריסיים
 יט. אולי ט(. כז, בפרק למעלה שכתבנו מה )השוה והנחמות הקללות ביןזה

 נוספות בקללות צורך יש מה מפני לבאר הכתוב הוצרך ראשית כך:לומר
 שמפורקו וכמו כו(, )ויקרא וקללות בברכות בחורב הברית נכרתה שכברכיון

 פי על שאף ג, כט, פסוק היא התשובה כח. פרק של האחרון בפסוקבכתוב
 היום עד לעלות זכו לא במצרים' נסים לנו לעשות הרבה הוא ברוךשהקדדם
 לישראל שאירע מה כל אחרי רק השם. דעת של הראויה למדרגהההוא
 שזכר האחרונים והכיבושים הנצחונות אחרי וכן שנה, ארבעים במשךבמדבר
 הוצרכי כן על האמיתית, השף לדעת סוכנים ישראל היו שמים, בעזרתלהם



 מ כ ם י ר בדתקף

 )כס, חדשה ברית לכריתתעכשו
 א--ח"

 שהברית לפרש, הכתש הוצרך עד
 שאינה הדעת על יעלה שלא כולה העם כל את כוללת וקללותיה, ברכותיהעל

 עם אף נכרתה הברית כי לבד, ההוא הדור את או מסויימת, כת אל4כוללת
 הטעוני, את למנוע הכתוב הוצרך עווי ס-יד(. )הפסוקים הבאיםהדורות
 לעבודה פונה שמחשבתם שבט או משפחה או אשה או איש בישראל יהאשמא
 את עצמם על לקבל לא הקללות, יראת מחמת דעתם, על שיעלהזרה,

 שונה כן על חפץ. שלבם מה יעשו שלהבא שבלב, בתנאי אלאהברית,
 שבטי מכל לרעה ויובדלו הקללות מן ימלטו לא שהללו מעמים, כמההכתוב
 העושה כזה, שבט של בארצו שתחולנה המכות סו--נ(. )הפסוקיםישראל

 לכל וכן שבישראל, הבאים הדורות לכל למשל תהיינה חפץ, שלבומה
 כא--יז(. )הפסוקים אפו חרון ישיגהו אלקיו ברית את שהמפר העולם,אומות
 ונדבר כח(, )פסוק אופנים בכמה לפרשה שיש בהוראה, מסיימים משהדברי
 אי"ה. במקומו כךעל

 ישראל כל אל משה הקרא א--ח: הפסוקים כט.~וק
 לעיתכם ה' שטה אשר כל את ראיתם אתם אתהםמאמר
 המטות ארצו. ולכל עבדיו ולכל לפרעה מצריםבאתן

 ההם. הגדולים והמופתים האותות עיניך ראו אשרהגדולות
 ער לשמוע ואזנים לראות ועינים לדעת לב לכם ה' נתןולא
 בלו לא במדבר שנה ארבעים אתכם ואולך הזה.היום

 לא לחם רגליך. מעל בלתה לא ונעלך מעליכםשלמותיכם
 אלקיכם. ה' אני כי תדעו למען שתיתם לא ושכר וייןאכלתם
 מלך ועוג חשבון מלך סיחון ויצא הזה המקום אלותבואו
 ונתנה ארצם את ונקח זנכם. למלחמה לקראתנוהבשן
 את ושמרתם המנשי. שבט ולחצי ולגדי לראובנילנחלה

 כל את תשכילו למען אותם ועשיתם הזאת הבריתדברי
 תעשוקאשר

 את השוה הנוכח, לאדם לקרוא פירושו מקום בכל ,., ל א א ר ק יו

 משה שגמר שאחרי מפרש, הרמב"ן א. ה, ולמעלה א, א, לויקראפירושי
 ישהאל "שמע : אליהם קרא הברית דברי את העם בפני להרצותרבינו



תקלז כסדברים

 והלאה לב ד, השוה ם. ת י א ר ם ת א - א. ה, למעלה כמו וגו'", ראיתםאתם
 להשריש היתה, מצרים בנסי הוא ברוך הקדוש של כוונתו יט. ז,~מעלה
 ב(. י, )שמות הטהורה ה' אמונת אתבכם

 עם עשה שהשו"ת פי על שאף מפרש, הירש רש"ר ו'. ג ו 1 ת נ א לי
 הבנתם הכרתם, על כראת יפעלו שאלה ישראל זכו לא גדולים, נסיםישראל

 לא מרים שמחמת ספורנה עובדיה רבי גם מפרש זה כעין הפנימית.ותפיסתם
 של פירושו לב לתשומת ראוי האלקיים הכוונה כפי יודע לב להשיגזכו

 שממנו מפני הוא, ברוך לקדוש הלב דעת מתן את מיחס שהכתובהראב"ע,
 אז ורק ה', בדרך ללכת הרצת בו שישא אדם חייב אמנם הראשונה.העילה
 מסחעץ לטהר "הבא : לברכה זכרתם חכמינו שאמרו כמו ה', לעזרתיזכה

 שאנו כמו דשמיא, סייעתא בלי כלום להשיג אדם של בידו אין אבלאותף,
 , במצוותיך" לבנו "ודבק : רבה אהבה בברכת יום בכל השי"ת לפנימבקשים
 הדגיש משה מח. פרק שני הלק נבוכימ= ב"מורה הרמב"ם דברי את גםהשוה
 לקראת הכן העומד העם את לקנטר רצה שלא מפני כעת, הזה היסודאת

 השי"חנ עם הבריתכריתת

 "ואולמן, תיבת של הנושא ד. 1 ג ח, למעלה השוה . ם כ ת א ך ל 1 א1

 מדבר בלשון מדבר רבינו משה כי יד, יא, למעלה גם מצינו הקב"ה.הוא
 השבעים בתרגום השינוי כאן. וכן הוא, ברוך הקדוש של כשלוחו עצמהבעד

 השאיי שבעים תרגום שאותו בצדק, מעיר קניג שרירותי. שיבוש הואלנסתר
 "אני". הלשון את ה פסוק בסוףלהלן

 מזון אלא רגיל, אנושי מזון אכלתם לא כלומר, ם. ת ל כ א א ל ם חל

 אני כי להכיר תוכלו זה בדבר וגת תדעו למען -- נפלא.שמימי
 בריותיו. על המרחם ה' הוא ומשגיחכם שמנהיגכם כלומר אלקיכם, הואה'

 אבל ז(, ו, )שמות שנה ארבעים זה כבר להשיג לכם ראוי היה זאתהכרה
 עכשו. עד לה זכיתםלא

 ישראל על ה' חסץ רט מה גם הזה. המקום אלותבואו
 אלא ה/ חסד הו היתץ עבר מלס שף על הנצחת רק ולא טמרה,במדה

 מנעו המלמם ששני העבדא עצם לקראתנה ויצא". -- יותר.עוד

 ה/ חסד הש מ גם בישראל, להלחם יצאו ואדרבה ארצם, דרך בשלוםמעבר

 ל(. )ב, לנחלה ארצם את לישראל לתתכדי



 בםדבריםתקלח

 חשובים היו הללו שהכיבהטים פי על אף ה. ל ח נ ל ה נ ת נ ו ." ח ק נו
 בהשיית בטחנו כי השבטים, וחצי לשנים אותם מסרנו מקום מכל מאד,לנו
 הזה הדור בין כאן מתגלה ניגוד איזה לנו. שהבטיח הארו את גם לנושיתן
 וגו" לעלות נוכל "לא : שאמרו המרגלים בקול ששמע הקודם, הדורלבין

 למדריגה ישראל הגיעו שעכשו כך, על מעיד זה דבר ! לא( יז,)במדבר
 בריתו את השי"ת יכרות ששוב הזמן הגיע כן ועל השי"ת, באמונתהנכונה
עמהם.

 תבר לפרש אע כא וגף. הברית דברי אתושסרתם
 סט, כח, למעלה הזו הלשון את שפירשנו כמו הבריתי, "אלות כמוהברית*

 פירושר שבכאן הברית" "דברי אותם". "ועשיתם לומר יתכן לא עליהןוכן
 שספר ח כב, ב במלכים שמצינו כדרך נח(. )כח, הזאת" התורה "דבריכמו

 "דברי נקראו זה בפסוק גם כך ב(, כג, )שם הברית" "ספר גם נקראהתודה
 התורה את לשמור אותנו מחייבת הברית כי הברית", "דברי בשםהתורהש
 בדעת מעשיכם תעשו "למען משמעו ר. ג ו 1 ל י כ ש ת 1 ע מ ל -הזאת.

 כוונת עיקר ן. ו ש ע ת ר ש א ל כ ת א - תצליחו.. למען כלומרוהשכלה,
 תשעת יתר שגם כדי עכשו, לו מתעתדים שהם הארץ לכיבהט כאןהכתוב

 כראוי, הברית חובות את תשמרו אם רק נחלתנו את יקבלו השבטיםוחצי

 על תעכרו אם אבל והלאה(. ז 4ה )יההטע להבא מעשיכם בכל גםתצליחו
 ההלאה(. יא ז, )יהושע איביכם בפני לעסהר תוכלו לאהברית

 ה' לפט כעכם המם כממם אתם ט-יד:הפסוקיט
 א"ש כל השוטריכם זקניכם ושבפיכם ראשיכםחלקיכם
 עציך מחוטב מחניך בקרב אשר תרך נשיכם טפכםגבראל.
 אהטר ובאלתו אלקיך ה' בברית לעברך מימיך. עורבבעי
 היום אותך חקים למען היומי עטך כורת אלקיךה'
 נוטבע וכאשר לך רבר כאשר לאלקים לך יהיה וההא לעםלו

 אנכי לבדכם אתכם ולא Spp~51 יצחק לאברהםלאבותיך
 אשר את כי הזאת. האלה האת הזאת הברית אתכורת
 איננו אשר ואת אלקינו ה' לפני היום עומד עמנו פהישה

 היום, עמתפה



תקלט ם כ ם י ר בד

 שהיה העדות לארת מבעות הראב"ע: לפי אלקיכם. ילפני
 את מנס רבעו '?משה ומלביו, רש"י דברי נראים יותר אבל המחנה.באמצע

 -- אחריהם זרעם ועל עליהם ה' ברית דברי את שיקבלו כדי העם,כל
 "ראשי כמו פשושו והראב"ע רש" לדעת שבטיכם.ראשיכם
 "שופטיכם". עוד והוסיפו השבעים, גם תרגמו כן ב(. ה, )השוהשבטיכם"

 "שבטיבם". במקום "שפטיכם" כתוב היה השבעים שלפני )כדילמן( להניחאין
 מזכיר יח טז, למעלה שגם מפני שופטיכם, להוסיף טעות אירעה ודאיאלא

 "רישי הם "ראשיכם= יונתן תרגום לדברי ביחד. ושוטרים" "שופטיםהכחוב
 יש כן על השבטים(. )נשיאי שבסיכון" "אמרכלי הם ו"שבטיכם"סנהדרין",

 שד"ל(. מקלנבורג, צבי יעקב רבי ספורנו, עובדיה )רבי המפרשים מןקצת

 זה. לפירוש ברורה ראיה אין אבל שבט". "תומך פירושו ש"שבט"האומרים

 שאר וכל הראשים )כלומר כלל הוא שבטיכם" "ראשיכם הרמב"ןלדברי

 פירוס הוא ושוטריכם" "זקניכם : ופורט הכתוב הולך כן ואחרי השבט(,בני
 ב"אדרת הגר*א "שבטיכם". של פירוט הוא ישראל" איש ו"כל '(,הראשים
 ובפסוק העם, על ממונים מיני חמשה הכתוב מזכיר ט שבפסוק מפרש,אליהו"

 והקבלה"(. "הכתב )השוה להם הכפופים מיני חמשת מזכיר הואי

 הנשים עם יחד הג,. את הכתוב מזכיר לה ח, ביהושע גם ו'. ג ו ך ר ג1
 י. ג 1 ך י צ ע ב ט ו ח מ -- יתרה עם שהתגחרו הקיף ושתם יתכןוהטף.
 ט, בקהחזע כמו המשכה למשרתי דווקא הכתוב '?כתנת לומר צריכים אנואק

 כמר רבים, עבדים ישראל לידי נפלו הירדן שבעבר שבמלחמות יתכןכג.

 .*(. כן שלאחריהגבעונים

 מפני ברית, כריתת לענין זו בלשון משתמש הכתוב ו'. ג 1 ך ר ב ןל
 במלכית והלאה. יח לד, בירמיהו שכתוב כמו הכריתה, בשעת נוהגים היושכך

 במשגת הנזכרים הרבים" "שוטרי זהם יתכן כאן הנ,כרים ה.שוטריס"*(

 הערתי את השוה ממונות. בדיני דיינים וזהם המפרשים שפירשוהו ה(, ד,)קידושין
 והלאה. 265 עמוד ד, כרך ו~גמוט, ר"י שלב.ישורון"

 בראשית השוה לברית. נכנסים ועבדים גרים שגם כך על לתמזה אין**(
 מילה. ברית לענין והלאה יבי',



 כסדבריםוזקם

 "בהו כב: טה ב הימים ובדברי בברית" "עמד : הלשון מצינו ג כג,ב
 כד, בבראשית )כגון שבועה גם שפירושה "אלה*, ג ת ל א ב ו -בבריתי.
 ברית כלומר ל"ברית*, פירוש הוא "לעברך* תיבת עם קשחנה בהיותהמא(,

 בקללות"קשורה
 נשב43 כאשר לד" יהיה והוא אותה" הקיםלמען

 והלאם ז ט, ובבראשית ז ה שבשמות ההבטחה אלסתחחס
 על אבימאל יצחק דת דברי באיך השת; לבדכם. אתכםולא
 חתרת את יקבל ההוא שהדי אפשר ה ה היאך שבימה ארגת הכמישאלת
 שהברית הכתוב מחליט ג ה, למעלה גם הבאיש הדיות כל עביהברית
 הבאים. הדורות על אף חלה בסיני האבות עםהכרותה
 100. 5, וגק 262 אייוולד השוה ו. נ שי

 בארץ ישבנו אשר את ידעתם ארזם כי ! כ -- 1 ם מ י ק 1 ס פה
 ותראו עברתם. אשר הגוים בקרב עברנו אשר ואתמצרים
 עמהם. אשר וזהב כסף ואבן עץ גלוליהם ואת שקוציהםאת
 לבבו אשר שבט או משפחה או אשה או איש בכם ישפן

 הגוים אלהי את לעבוד ללכת אלקינו ה' מעם היוםפונה
 בהדמעו והיה ולענה. ראש פורה שורש בכם יש פןההם
 יהיה שלום לאמר בלבבו והתברך הזאת האלה דבריאת
 הצמאה. את הרוה ספות למען אלך לבי בשרירות כילי
 ההוא בא"ב וקנאתו ה' אף יעשן אז כי לו פלוח ה' יאבהלא

 שפו את ה' ומחה הזה בספר הכתובה האלה כל בוורבצה
 ככל ישראל שבטי מכל לרעה ה' והבדילו השמים.מתחת

 הזה. התורה בתפר הכתובה הבריתאלות

 פנייה לאותה לחוש יש למה טעם נתינת זו הרי ם. ת ע ד י ם ת א יכ
 אין למה בזה הכתוב מבאר זאת עם יחד אבל והלאה. יז בפסוקהנזכרת
 ראיה, בלשת הכתוב משתמש א בפסוק והלאה. סו ד, השווה זאת. לפנייהמקום
 הכתוב משתמש כאן זאת לעומת העבר, נסיונות לענין ראיתם",-אתם

 וגר* "ותראו הביטוי משסש הסמוך שבפסוק מפני הוא, הטעםידיעה. בלשוי

 פקפקי וגו/ ישבנו אשר את -- בעצמם. בעעיהם שראולדברט



תקם14 ט כ ם י ר בד

 הגוים. בקרב - כס. ל, ובראשית ז ט, למעלה השוה שישבנו.איך
 מדיל. עמון,מואב,
 באה שבכאן ראייה שלשח יתכן ו'. ג 1 ם ה י צ 1 ק ש ת א ו א רות
 בעיניהם נראית והיתה מהם אחדים בעיני חן מצאה זרה עבודה שאותהלרמז,
 השקוצים עובדי וכן ג(, )ד, פעור עובדי אלה היו י יג( יב, תראה" "אשר)כמו

 השוה ם. ה י ל 1 ל ג - והלאה. ז כ, ביחזקאל הנזכרים מצרים שלוהגלולים
 הזרה העבודה גוף נעשה שממנו החומר הוא ן. ב א ו ץ ע - ל. כו,ויקרא
 עבודה של ותכשיט נוי הוא עמהם. אשר כסף... - סד(. לו;)כח,
 כה. ז, למעלה פירושנו את השוה ב. נא, זרה עבודה במסכת כמבוארזרה,

 שכבר יתכן ם. 1 י ה - יהנה. שלא כלומר שלילי, משאלה משפט ן.פ
 והוא כזאת, רעה פנייה יש שבלבו מי בכם יש הברית כריתת בשעתעכשו
 פרושו לב(, )לב, "רוש" וכן ש. א ר - רעים. פירות יצמחו ממנו אשרשורש
 - ארסי. צמח מין "לענה", כמו כאן אבל כללי. במובן רעל מקומותבהרבה

 הבאות לתועבות הכוונה יט. ג, באיכה גם "ראש= עם ביחד נזכר ה. נ ע4
 זרה. עבודהמהמת

 שהקללה הוא כסבור כלומר עצמה את יברך הוא ו'. ג ו ך ר ב ת ה1
 השקר שנביאי נאמר, יז כג, בירמיהו י. ל ה י ה י ם 1 ל ש - עליו. תחוללא

 שאותו המפרש אהרליך טועה כן על לכם". יהיה "שלום ; ה' עוזבי אלאמרו
 ידחה זה שבלחש בסברו זו, לשון בלחש יאמר זרה עבודה אחר הפונהאיש
 פא, ובתהלים כד ז, בירמיהו י. ב ל ת ו ר י ר ש ב - הקללה. כח אתמעליו

 נראה כן אם רעה(, עצה של )מזימות ל"מועצות' מקבילה זו לשון נזכרהיג
 השקפה. דיעה, הוא פירושושעיקר

 לשמיעה כניגוד לב שרירות ב-( )או אחרי ההליכה נזכרתבירמיהו
 לציין כדי הרע" "לבו בלשון תכופות הכתוב משתמש שם גם ה/בקול

 כדברי הוא, "שרירות" תיבת שפירוש יתכן רעה. לדיעה היאשהכוונה
 לפי תלמוד(, שבלשון וקיים" "שריר )כמו הוזק לשון ואחרים, הירשרש"ר
 שצוה למה בניגוד מעצמו, ומקיים מאשר שהלב מה הוא לב" "שרירותזה

 "שרר* ששורש ר,ם"י, כפירוש גם לפרש אפשר אולם הוא. ברוךהקדוש

 "השקפה*. היא "שרירות= זה ולפי ראייה, לשון שפירושו "שור", לשורשדומה

 לכל כלומר לבה בשרירות הולך לכל יז( כג, )ירמיהו אומרים השקרנביאי



 כסדבריםתקמב

 בזה, לומר ורצו ריהט עליכם תבוא "לא עצמם, דעת אחרי ההולכיםאלה
 ברוך הקדוש של עונשו עליו יבוא לא הוא, מצפונו כפי פועל האדםשאם
 בתדגים הוא וכן החזקה, הלב תאות היא לבו" "שרירות הרמב"1 לדעתהוא.
 דלבא". בישא יצרא "בתקוףיונתן:

 קודם הקדמונים. פירושי רבו זה בפסוק הצמאה. ספות...למען
 מתרגמים והוולגאטה השבעים שבכאן. "ספות" תיבת בפירוש מחלוקת ישכל

 כוונת החדשים רוב מפרשים זה לפי כג(. יח, בבראשית )כמו כלייהלשון
 הן מים, רווה מקום הן הארץ, כל את לכלות עלולים כאלה שחייםהכתוב,
 החוטאים, על יבוא עונש איזה לומר בא לא עדיין זה פסוק אבל חורב.מקום
 היא זה שפסוק לפרש יש בהחלט לדעתנו זאת. מפרשים הבאים הפסוקיםרק

 הארמיים התרגומים כדברי לומר אנו צריכים כן על ההטא. למחשבותהמשך
 ההולך הזאת, הפנייה בעל תוספת. לשון היא "ספות" כי הסורי(,)וגם

 אחר וחטא "רוה*, נקרא החטאים אחד פשע. על חטא מוסיף לבו,בשרירות
 כמשפט הצמאה", "על לומר לו היה כן שאם קשה, ואם "צמאה".נקרא
 כמו פירושו שכאן לומר יש "עלי", תיבת אחריו גורר שהוא "ספה",שורש
 *(, הצמאה את ותגדיל תרבה הרוה דהיינו להרבות, כלומר"יסף",

 "רוה" הנקראים החטאים הם איזה לפרש, אנו צריכים שעדייןאלא

 ו"צמאה" שגגות הן ש"רוה" מפרשים התרגומים "צמאה*. הנקראים הםואיזה
 רוה הוא כאילו מעשיו עושה השוגג כי הדבר, את מסביר ורש"י זדונות,הם

 ספותן "למעז ובתאוה. בדעת צמא, כאילו מעשיו עושה המזיד ואילוושיכור,

 זה רשע של שגגותיו על שיעניש השי"ת, על רש"י, פירוש לפימוסב,
 ממסוק רק הענשים על מדבר שהכתוב למעלה, ביארנו כבר אולםכזדונות.

 הן ש"הצמאה* המפרש הרשב"ם, לדברי נוטה דעתנו כן על והלאה,יט
 להכעיס, עושה שאדם העבירות הן ו,,רוה" לתיאבון עושה שאדםהעבירות

 כאילו שנראה עד העיקר, על רבה שהתוספת פירושו את..." ש"ספה יתכן*(

 במשמעות בין כאן "ספה" לשון ליישם שנוכל נמצא התוספת. מחמת מתבטלהעיקר

 ומבטלתו עליז .רבה : המלמזכי הבטוי את השזע תוספת. במשטעזת וביןכליון

 נעוד. ב ק, חולין המיעוט(, את מבטל הרוב)דהחגו



תקםנ כסדברים

 זה, רשע מתאווה. אינו כלומר שבע, כשהוא אפילו בהם חוטא אדםכי

 ה', בקול לשיווע במקום הוא, מצפונו את למעשיו יסודי קו בתור לושהעמיד

 להכעיס, אף שיחטא סופו תאותו, מחמת לתיאבון רק לחטוא התחיל אםאף
 הלשונות היו הקדמונים שבימים יתכן מותר. הכל המשובשת שלדעתוכיון
 בירמיהו 1 עבירות מיני שני בהם לציין העם בפי שגורות מצמאה*.רוה"
 בלשון משתמש ואינו לב", "שרירות הלשון את פעמים כמה שמזכירמצינו
 העם. בפי שגורים אלה ביטויים היו לא שבימיו יתכן י ההצמאההיוד

 השקר, נביאי כדברי סבורים תהיו לא כלומר, וגר. יאבהלא

 אדרבה, אלא חוטא, כשהוא אף התנצלות לו יש הפנימי מצפונו לפיוכהפועל

 ן ש ע י י א י כ - תורתה כנגד המתריס כזה לרשע לסלוח השי"ת יאבהיא
 הוא להכעיס מומר כי ה', אף וחרון הקנאה נכפלים כזה רשע כנגד ו'. ג1

 מקרה על מדברת הכתוב לשון א. ו ה ה ש י א ב - לתיאבון. ממומרחמור
 שבדרך כיון אבל יז(. בפסוק אשה* או )"איש הברית את מפר יחידשאיש
 ב(, כ, לויקרא פירושי את )השוה בחטאו חלק לה יש החוטא משפחת גםכלל

 - יז(. )בפסוק ה"משפחה* כלפי אף נאמרה זאת שהתראת-עונש יתכן כןעל
 התראה ים(. )כה, זכרו למחות שנצטווינו כעמלק, סופו יהא ו/ ג ו ה ח ם1

 בבית לדוגמא שנתקיים כמו החוטאת, שלימה משפחה כלפי אף נאמרהזאת
 והלאה(. ח ט, ב מלכים 1 והלאה י יד, א )מלכים אחאב וביתירבעם

 אתו שבס יז. שבפסוק ב"שבט* הכתוב דן כאן וגר.והבדילו
 כמי שבטא", כלה דלא "גמורי משפחה(, או יחידי איש )כמו כלילנמחה
 שבטי משאר יובדל אבל נוחלין(, יש פרק )ריש התלמוד מן מלבי"םשהביא
 )ירמיהו שאמרו השקר נביאי של מלבם להוציא ה. ע ר ל - לרעה.ישראל

 תתבטא זאת הבדלה יא(. ג, מיכה גם )השוה רעה" עליכם תבוא "לא : יז(כג,
 ח, ישעיה )השוה אחרת לארץ יגלו ויושביו תחרב שבט אותו שנחלתבזה,

 )מלכים השבסים לשאר גם כן ואחרי וגד לראובן תחילה שאירע כמוכג(,
 כי יחת", נקיבה לשת הכתובה. -- כה. ה, א הימים דברי ו, ינב

 -- 4146 )גק ד ב, א בשמואל מצינו וכן "הברעף, תיבת אל מוסבתהיא

 בטיפחא, מוטעם ו,,התורה" ספר אל מוסב זכר, לשון "הזה" ה. ז ה ר פ סב
 על ומוסב נקיבה, לשון "הזאת" נאמר ששם מא כה, למעלה כן שאיןמה

 )רשיי(. במירכא מוטעם "התורה" כן על"התורה",



 כסדבריםתקמד

 אשר במכם האארע הדר לאמך כא--כוןמסוקים
 את וראו רחוקה מארץ יבוא אשר והנכרי מאחריכםיקרמר
 גפרית בה. ה' הלה אשר תחלואיה ואת ההיא הארץמכות
 יעלה ולא תצמיח ולא תזרע לא ארצה כל שרפהומלח
 אשר וצבוים אדמה ועמורה מדום כמהפכת עשב כלבה
 ה' עשה מה על הגוים כל ואמרו ובחמתנו באפו ה'הפך
 אשר על ואמרו הזה. הגדול האף חרי מה הזאת לארץככה
 בהוציאו עמם כרת אשר אבותם אלקי ה' ברית אתעזבו
 וישתחוו אחרים אלהים ויעבדו וילכו מצרים. מארץאותם
 ה' אף ויחר להם. הלק ולא ירעום לא אשר אלהיםלהם
 בספר הכתובה הקללה כל את עליה להביא ההיאבארץ
 גדול ובקצף ובחמה באף אדמתם מעל ה' ויתשירהזה.

 הזה. כיום אחרת ארץ אלוחבליכם

 הפרק של סח לפסוק זה פסוק נמשך הירש רש"ר לדברי ו/ ג 1 ר מ או
 סח כח, שהכתוב אחרי סט. כח, שהופסקה העתיד בהגדת וממשיךהקודם,
 רבינו משה הפסיק ותורתה ה' עזיבת על שיבואו הענשים בתיאורגמר
 הוא ההלאה, כא כס, בפסוק אותה ממשיך שהוא ולפני העתידות, הגדתאת

 עתה עד שנאמרו היעודים את נכון באור המאירות הסברות כמהמוסיף
 כך ישראל. עם כורת הוא ברוך שהקדוש לברית כבסיס אותםוהמעמידות

 שלאחוזיו והפסוקים כא( )כט, זה פסוק אין דבריו לפי - הירש. רש"רמפרש
 העם, מכל אלא אחדים(, או אחד שבט )דהיינו העם של מחלק רקמדברים
 פי על אף האומות. בין ויתפזרו הארץ מן שיגלו כח בפרק בהםשהתרה
 כאן שנאמר כמו כזאת במדה הארץ חורבן את למעלה הכתוב הזכירשלא
 ; והלאה כג כח, בפסוקים נכלל זה חורבן שגם לומר אפשר אבל כב,כט,

 טעם של דברים הירש רש"ר דברי כי אם והנה, - לג(. כה ויקרא )השוהסג
 כ, בפסוק נגמרים משה של תוכחתו דברי שעיקר נראה לכאורה כיהם,

 הוא פשוט דבר כי חדא, פירושם את לקבל דעתי לעניות קשה מקוםמכל

 מכל פדברת אינה הזאת שהפרשה ב( קי, )סנהדרין ז"ל חכמינובדברי
 בסנהדרין(, רש"י כן כתב )כבר ועיד השבטימו מעשרת אלאישראל,
 של בצפונה שישבו מהשבטים מדבר הכתוב שכאן כז, מפסוק להדיאמוכח



תקמה כסדברים

 נאמר שעליה האחרונה, מהגלות ולא אחת, לארץ גלו שכולם ישראל,ארץ
 הארץ'. קצה ועד הארץ מקצה העמים בכל ה' "והפיצך : סד( כח,)למעלה
 הברית באלות החוטא השבט את הכתוב שהזהיר אחרי ו'. ג ו ר ם א1
 ארז ואותה מנחלתו יגלה שבט שאותו כאן להוסיף הכתוב בא ב,בפסוק
 הבאים, הדורות כל עבור עונש של לדוגמא ותהא ועמורה כמדום הרבהתהא
 מנבח אלא ישירות, זאת הכתוב אמר שלא אלא העולם. אומות עבורואף

 פירוקו ו/ ג ו ם כ י נ ב - כן. ויאמרו זאת יראו ההאומות הבאיםשהדורות
 הקללה תחול שבימיו הדור אותו של בניהם כלומר, האהרון". "הדורשל

 "בניכם" אל מוסב ו. א ר ו - יד. י. קהלת כן ם. כ י ר ח א מ -ההיא,
 ת... ו כ מ - יבוא*. ו,,אשר יקומר -אשר : במשפטי-היחס וממשיךו"נכרי",

 את הכתוב קורא מא( פסוק גם )השוה נט כח, למעלה גםתחלואיה.
 הוא הפנימי הנשוא ה. ל ח ר ש א --- וחליים. מכות הענשיםכללות

 לפרש יש תחלואים. גרם כלומר תחלואים, חילה הוא 117(. )גק_תחלואים"
 בה. - ל"מכות". גם שמתייחס דהיינו עמו", ואחר עצמו "מושך כעיןגם

 מוכח וכן הארץ. יושבי מחלות על כאן מדבר הכתוב אין בארץ.כלומר
 אחרת לארץ כגולים הארץ יושבי על כאן מדבר שהכתוב הסמוך, כבמפסוק
 כז(.)פסוק

 בפסוק שנזכרו התהלואים את ופורט הולך הכתוב ו'. ג 1 ת י ר פג

 האוצן כל ו/ ג ו ה פ ר ש - כו. יט, בראשית השוה ח. ל מ ו -הקודם.

 .ארץ" אל מתייחס השימוש ה"א ה. צ ר א - שרופה. כלומר דליקה,היא
 - כב(. ח, ישעיה 1 כא ז, )יהושע הארץ כל אדמת כלומר כא,שבפסוק

 כמהפכת - כה(. יט, )בראשית הצמחיה כל נשמדה בסדום תורע.לא
 יא(. ד, )עמוס עמוס בימי כבר נתקיימה זו נבואה ו/ גו

 מפני כא, שבפסוק "ואמרגן תיבת על חוזר הכתוב ו/ ג 1 ו ר מ א1
 אחד אלא כאן להזכיר חוזר הכתוב אין אבל שביניהם. הארוכהההפסקה

 "כל כאן הנקרא "הנכרי" דהייני ו"הנכרי"(, )"בניכם" הנושאיםמשני
 שודאי הבנים, לפי מתאימה אינה וגו'" מה יעל שהשאלה מפני אוליהגוים",

 שהגמם נאמר ה כב, בירמיהו גם בארץ. ה' אף חרה מה על יודעיםהם
 והבנים שואלים שהגוים מפרש אברבנאל יצחק דון הזאת. השאלה אתשואלים
 כפירושו. משמן  לא ח  בב, שבירמיהו הכתוב מן אולם ועונים
 גם מתייחסת "ואמרו" שתיבת אפשר ג ב ז ע ר ש א ל ן ו ר מ א1



 ט כ ם י ר בדתקש

 היו אילו )כי כן אומרים שהעמים היא, הכתוב מיטמעות אבל 1 הבניטעול
 הדברים נראים אבותינף(. אלקי "ה' יומר צריכים היו הבנים דבריאלה

 כן. לדבר יבואו העולם שאומות לומר, היא העיקרית הכתובשכוונת
 : לישראל לומר נתכוון רבינו שמשה כה, ט, למעלה מפרשהרששם

 וניצלנו, משה של תפלתו הועילה העגל כמעשה גדול חטא והלא תאמרו"שמא
 ]משה[ להם אמר הנביאים. תפילות לנו יועילו נחטא אם גבראל בארץאף
 ]אלא[ לכם נתכפר ]לא[ עתה כי ישראל, בארץ תפילות לכם תועיללא

 וגו' לעבדיך זכור כך התפלל ]במדבר[ כאן שהרי שמו, יתחלל שלאבדי

 לא ולכך להביאם, ה' יכולת מבלתי משם הוצאתנו אשר הארץ יאמרו8ן
 וינחילכם מלכים ואחד שלשים שיהרוג לאחר אבל , מיתה בעדוצתחייבתם

 לאמר השם חילול כאן שאין הארץ, מן אתכם ויגרש יוצריכם אז הארו,את
 שמפורש כמו לה חטאו ישראל הגוים יאמרו אלא ה/ יכולת סבלתיהאומות
 חרי מה הזאת לארץ ככה ה' עשה מה על הגוים כל ואמרו : נצביםבאתם
 ויתשם וגף אבותם אלקי ה' ברית את עזבו אשר על ואמרו הזה הגדולהאף
 כיום אחרת ארץ אל וישליכם גדול ובקצף ובחמה באף אדמתם מעלה'

 הכתוב הדגיש מה מפני להבין יש זה לפי - רשב"ם. לשון כאן עדחזה*.
 בריתו. את עזבם על השי"ת ידי על נענשו שישראל יאמרו שהאומותביותר

 נאמר: ב כח, למעלה יד(. י, ים, א )מלכים בריום אתעזבו
 : נאסר טז לא, להלן ד. א, ישעיהו השרה הך, דהיינו ונראה עזבתנין,.אשר

 ם. ם ע ת ר כ ר ש א - סו. כן, ויקרא השוה בריתוק, את והפר*עזבני
 כן ועל אלקיהם,, ה' "ברית : נאמר ט כב, בירמיהו .אבותם". אלמתחחם

 על שם ניבא שירמיהו הדברים נראים כי עמם". כרת "אשר שם נאמרלא

 שבכאן. הפסוקים לשון8י

 ז. ג1 יג, כח; יא, למעלה פירושנו השוה ידעום. לאאווה

-
 האומות. לשאר אלא להם, חלקם לא השי"ת ם. ה ל ק ל ח א ל1
 יס. ד, למעלה פירושנוהשוה

 כג פסוק הך. היינו הם ויושביה הארץ ההיש בארזויחר..

 ופסוק הארץ על שוב כה פסוק יושביה, על והלאה כד פסוק הארץ, עלמדבר

 שאין הכתוב, כוונת ה. ב ו ת כ ה ה ל ל ק ה ל כ ת א - יושביה. עלכו
 או ששמעו  המכות כל את ומונים שהולכים אלא זה, ביטוי אומריםהעתים

 על ומצביע המכות, כל את למנות לחזור רוצה אינו הכתוב אבל אותן.ראו



תקש ם כ ם י ר בד

 ומכמס אחר של דברת מזמר שהמדבר לכך, דוגמא למעלה. כבר שנכתבמה
 נ , ג יג, למעלה נמצא משלה מטףבאמצעם

 מ"נסיעה" ההיפך היא "נתישה* אותם. עקר כלומר וגהויתשם
 צמחים, לגבי משמען 'ועיקר הלשתות י(. מב, 1; כד, ירמיהו טוו ט,)עמוס
 "אזרה*, הביטוי את השוה י אדם בני לגבי גם משמשות אילנות,ובפרט

 שלא אילן משמע לשונו עיקר אבל )"יציבא"(, קבוע תושב בלשוןשמשמש
 אדמתם. ל מע - מב(. כג, לויקרא פירושנו את )השוה ממקומוהועבר
 ף בא - סו. ט, עמוס לראשונה י נתישה לשון עם בקשר לעתיםנמצא

 עתר במקרא נמצא לא הללו לטונות היבור גדול. ובקצףובהמה
 וזעירא רבתי לאותיות בנוגע ם. כ י ל ש י ו - לז. לב, , ה כא, בירמיהואלא

 רבתי ללם"ד בנוגע א. א, לויקרא בפירושי הערתי את השוהוכבתורה,
 המביא שם מילר של והערתו י הלכה ט, פרק סופרים מסכת ראהשבכאן,
  היא כאילו "אל" ותיבת תיבה כראש רבתי הלמ"ר את  הדורש אגדהמדרש
 בארץ אף כלומר אחרת", ארץ א-ל לכם "ויש בכאן ונרמז בצינתי,ניוחה
 אחרת. רץ א ל א - מד. כה ויקרא השוה אלקיכם, הוא השי"תאויביכם
 כב, )ירמיהו יהודה במלך התרה כאשר הנביא, ירמוהו נתכוון זהלפסוק

 - בירמיהו קשורה השלכה לשון אחרת". ארץ אל אותך... "והטלתי :בו(
 מעל אותם משליך השי"ת כלומר פניף, "מעל עם - המקרא בשארוגם
 ישראל את משליך שהשי"ת שבכאן, הכתוב כוונת וכן בזוי, כדברשניו
 - שם(. מעליהם השגחתו את מסלק )שהוא אחרת ארץ אל פניו מעלח"ו
 דורש 39( תנאים )מדרש מג דברים בספרי ל. ב, למעלה כמו ה. ז ה ם ו יכ

 זה עונש הכתוב הוכיח כן )ועל שבענשים החמור הוא הגלות  שעונשמכאן
 .לאחרונה(

 עף  ולבנינו  לנו והנגלות אלקינו לה'  הנסתרות ח: כ ע ו פפ
 הזאת. התורה דברי כל את  לטשותלולם

 אלא כד(, )שבפסוק "ואמרו" אל נמשך אינו זה שפסוק הוא ברורדבר
 תוכחתה את בזזה גומר והוא רבינו, משה של דבריו המשךהוא

 כולם. את כאן להביא וקשה  והחדשים, הישנים הפירושים רבו  זהבפסוק
 הפירוש את עוד ראה רבים, בחומשים הנדפסים הידועים הפירושיםמלבד



 כסדבריםתקמח

 אוחו, דוחה בחיי שרבינו פי על האף הרמב*ם, בשם מביאו בחיישרבינו

 שרבר במקום ההקבלה". "הכתב בפרסמו מקלנבורג צבי יעקב רבי יישבוכבר
 על המסתמכים המשנה, הכמי רבותינו דברי את לתפוס לנו ראויהמהלוקות

 שנינו ב מג, בסנהדרין עמהם. מסכימים התרגומים שהרי קבלה,דברי
 מלמד שבעד, עי"ן ועל ולבנינו לנו על נקוד "למה : הזה הפסוק עלבברייתא

 ברכות עליהם )"וקבלו הירדן את ישראל שעברו עד הנסתרות על ענששלא
 דברי רש"י(, - בזהי זה ערבים ונעשו עיבל תור גריזים בהרוקללות
 כבר חהלא לעולט, הנסתרות על ענש וכי נחמיה, רבי לו אמר יהודה.רבי
 כך הנסתרות, על ענש שלא כשם אלא עולם, עד לה',..( )הנסתרותנאמר
 אומרות זאת - הירדן'. את ישראל שעברו עד שבגלוי עונשין על ענשלא

 ב(. כז, סנהדרין )השוה בזה זה עריביז ישראל שכל רבותינו למדושמכאן

 שעברו שעד פי על שאף הכלל, מן להוציא הנקודות באו יהודה רבילדברי
 ישראל כל יהיו ואילך מכאן אבל הנגלות, על אלא עריבין היו לא הירדןאת

 ידוע במובן הכתוב את לדרוש היא הנקודות כוונת הנסתרות. על אףעריבין
 העיקרים בספר אלבו יוסף רבי פירש כן ההן, התיבות נכתבו לאכאילו
 היא כתובה שתשאר עם "התיבה לשונו: וזו כב( סימן שלישי,;מאמר
 ס יח, בבראשית רלב"ג מפרש וכן להעדרה". התיבה כתיבת ביןאמצעית

 האחרון לפסוק ב"מפורש" היידנהיים וואלף רבי  דברי  )השוה לג יט,ושם
 שייכות כאן שהנקודות מפרשים, שם בסנהדרין ותוספות רש"יהנזכר(*(.

 סימן דעה" ל"יורה זהב. ב"טורי וכן רלא סימל מנהות תוספות" ב.פסקי*(
 )הוצאת נתן דרבי טאבות מקורם עזרא. תקנת הן שהנקודות איתא, ח, ס"קרעד,

 מסכת עוד השוה יג. סימן ג, פרשה רבה במדבר ו לז ב, נוסח י לד א, נוסחשכסר(

 והלאה, 6 אונטערזוכונגען, מסורה'טישע : בלוי י שם ומילר ג, הלכה ו, פרקסופריט

 תקן ועזרא ואת, דעה - והלאה. 113 שריפט", הייליקע די אין איינלייטוגג1"צור

 יש בשם שם רבה כבמדבר נזכרת ואכלה"( ב"אכלה גס )הנמצאת הנקודותאת
 חז"ל דברי המון הסכמת -אך : איינהורן( וואלף )רבי מהרז"ו מעיר כך ועלאומרים,

 המקומות את מפרט אינו אמנם מעזרא". ולא מסיני אלו נקודות שגם מקומותבהרבה

 והמקומות כובר הוצאת כו( )כן, משלי מירש עוד השוה אלה. חז"ל דברישל

 יוסף" ב"ברכי היד"א הרב דברי עוד ראה י שם בובר של בהערותיוהמובאים
 הבאותיו. ואת רעד סימן דעה"ל-יורה



תקמפ ם כ ם י ר כד

 מפט אלא אותרת(, עשרה אחת בהן )ש"ב אלקיט" "לה' החובותממתי
 של האותיות עשרה אחת זה במקום ננקדו השם, את לנקד כבוד דרךשאינו
 הפסוק פירוש נמצא יהודה. רבי דברי הם אלה פנים כל על ע". ולבנינו"לנו
 אלקינו לה' אלא היו לא עכשו )שעד הנסתרות העבירות גם דבריו:לפי

 הירדן( את שעברו )משיה מעתה הנגלות, העבירות וגם עליהם(,להעניש
 מובא זה פירוש הזאת. התורה כל את לקיים כדי עולם, עד ולבנינו לנוהם
 בן שמעון רבי "אמר : נאמר ששם ה, הלכה ז, פרק סוטה בירושלמיגם

 אתם אין אם יהושע להן אמר הנסתרות, את עליהן קיבלו בירדןלקיש
 ראיה שם והביאו אתכם". ושוטפין באין המים הנסתרות את עליכםמקבלים
 בסתר היה שהעון פי על אף עכן, בעון בעי נפלו סנהדרין של שרובהממה

 כ(*(. כב, יהושע)השוה

 חטאי עבור ויריבים ישראל היו לא מעולם נחמיה רבי לדבריאבל
 את שעברו שלפני לומר, באו ולבנינו לנו על הנקודות הנסתרים.היחיד
 במדבר )השוה היחיד של הנגלים החטאים על אפילו עריבים היו לאהירדן
 תנחומא )השוה ב כ, לשמות במכילתא גם נזכרת זאת סברא כב(".(.טז,
 הר על ישראל שעמדו בשיה אומר "רבי : שם איתא וכך יג(. סימןיתרו

 : שנאמר בשמחה, שמים מלכות עול עליהם לקבל אחד בלב כולם השווסיני
 זה על זה עצמן ממשכנין שהיו אלא עוד ולא ; ויאמרו יחדיו העם כלויענו
 ועל הסתרים על ברית עמהם לכרות הוא ברוך הקדוש ביקש שעהבאותה
 אחד יהא שלא הסתרים, על ולא כורתים אנו הגלוים על : לו אמרוהגלוים,

 אלקינו לה' הנסתרות שנאמר: עליו, מתמשכן הצבור וידא בסתרחוטא
 לפיכך הזאת, התורה דברי כל את לעשות עולם עד ולבנינו לנווהנגלות
 הדברים'. כל את אלקיםוידבר

 עון היה לא נחמיה רבי שלדברי אמרו, א( מד, .סנהדרין בבלי בתלמוד*(

 )בחידושיו גירונדי יונה רבינו עליו. יודעים היו ובניו שאשתו כיון נסתר,שכן

 של חטאיו עבור גם עריבים ישראל כל יהודה רבי שלדברי מפרש, שם(וסנהדרין

 הסברו את עוד השוה לגמרי. נסתר יהא שהחטא אפשר שאי מפגי שבסתר,ויחיד

 מסני שם(, אברבנאל יצחק דון פירוש )וגם א ו, ליהושע בפירושו רלב"ג שלהארוד
 הותרה שביבנה אמרו שם שבירושלמי דע אבל עכן. של בעוגו ישראל כל נענשומה

 בנסתרות". עסק לכם אין ואמרה קול בת ע"יצאה הרצזעה'(, )"הזתדההערבות

 נחמול. דרבי אליבא שונים פירושים בה יש העי"ן שעל הנקודה*.(



 כסדבריםתקנ

 "אמר אמרו: ג( פרשה סוף רבה במדבר )השוה סט סימל במדברבספרי

 רענן" ב"זית הנסתרות". את לכם אודיע אני אף הגלתם עשיתםלהם
 שעשו באותן משפט עשיתם "אם : מפרש י( ט, במדבר שמעוני")ל"ילקוס
 לפי עכן(. אצל שאירע )כמו הנסתרות את לכם אח-יע אני אז בגלף",עבירות

 ובגלוי. שבסתר עונות על מדבר שהוא שלנו, הפסוק את מפרש הספרי גםזה
 את יקיימו ישראל שאם הספרי, כוונת את מפרשים ואחרים מהרז"ואבל

 לשני התורה. סודות את זה בשכר להם יודיע השי"ת אז הגלויות,המצוות
 - אלקינו". "לה' אל מתייחסות האותיות עשרה אחת שעל הנקודותהפירושים
 פירשו הקבלה שלשלת בעלי רבותינו של המכריע שרובם למדים,נמצינו
 )אלא היחיד עונות עבור וערבאין אחראים ישראל שכל שלנו, הפסוקבכוונת
 למעלה עוד השוה הנסתרות(. עבור אף או הנגלות, עבור רק אםשנחלקו
 כו. כז, ולמעלה ט-י כז,בפירושנו
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