
 
 נחמה כ אהל"יהב

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 
 

 ח" תשסלקבפרשת 

 

 
www.atid.org 

    
    

 דברים פרק לד פסוק י 
 ְ�מֶֹ�ה ְ�ִיְ�ָרֵאל ע�ד ָנִביא ָק� ְולֹא
 : ָ�ִני� ֶאל ָ�ִני� ְיקָֹוק ְיָדע� ֲאֶ�ר
 

 י"רש
 ליוא ומדבר בו גס לבו שהיה � פני� אל פני�' ה ידעו אשר) י(

 אל אעלה ועתה) ל ,לב שמות (שנאמר כעני', שרוצה עת בכל
 :לכ�' ה יצוה מה ואשמעה עמדו) ח, ט במדבר(', ה

 
 ולא ) י(ה "ספרי דברים פיסקא שנז ד

 ב' בלע� זה זה ואיזה ק� העול� באומות אבל ק� לא בישראל כמשה בישראל עוד נביא ק� ולא) י(
 ובלע�, עמו מדבר מי יודע היה לא משה בלע� של לנבואתו משה של נבואתו בי' יש הפרש אלא בעור
 עמו מדבר מתי יודע היה לא משה אל אמרי שומע נא� )טז כד במדבר( שנאמר, עמו מדבר מי יודע היה
 אלא עמו מדבר היה לא משה, עליו' דעת ויודע שנאמר עמו מדבר מתי יודע היה ובלע� עמו שנדבר עד

 שנאמר נופל כשהוא עמו מדבר היה ובלע� עמדי עמוד פה ואתה )כז ה דברי�( שנאמר עומד כשהוא
 כמה ויודע מל- של לטבחו דומה הדבר למה משל עיני� וגלוי נופל יחזה שדי מחזה )ד כד במדבר(

 . שולחנו על למל- יוצאות הוצאות
  

 ם הלכות יסודי התורה פרק ז הלכה ו "רמב
 כל של רב' רבינו ממשה חו/ והאחרוני� אשוני�הר הנביאי� לכל נבואה דר- ה� שאמרנו הדברי� כל

 ומשה במראה או בחלו� הנביאי� שכל הנביאי� כל לשאר משה נבואת בי' יש הפרש ומה, הנביאי�
 כל, אליו מדבר הקול וישמע אתו לדבר מועד אהל אל משה ובבוא שנאמר ועומד ער והוא מתנבא רבינו

 מלא- ידי על לא רבינו משה, וחידה במשל י�רוא שה� מה רואי� לפיכ-, מלא- ידי על הנביאי�
 כלומר יביט' ה ותמונת ונאמר, פני� אל פני� משה אל' ה ודבר ונאמר, בו אדבר פה אל פה שנאמר
 במראה עליו מעידה שהתורה הוא, משל ובלא חידה בלא בוריו על הדבר רואה אלא משל ש� שאי'
 ונבהלי� יראי� הנביאי� כל. בוריו על רהדב שרואה במראה אלא בחידה מתנבא שאינו בחידות ולא

 אד� שאי' כמו כלומר רעהו אל איש ידבר כאשר אומר שהכתוב הוא כ' אינו רבינו ומשה ומתמוגגי'
 עומדו על עומד והוא הנבואה דברי להבי' רבינו משה של בדעתו כח היה כ- חבירו דברי לשמוע נבהל
 הקודש רוח שיחפו/ זמ' כל אלא כ' אינו רבינו משה שירצו עת בכל מתנבאי� אי' הנביאי� כל, של�

 כמלאכי ועומד ומזומ' מכוו' הוא שהרי לה ולהזדמ' דעתו לכוי' צרי- ואינו עליו שורה ונבואה לובשתו
 ל- שנאמר האל הבטיחו ובזה, לכ�' ה יצוה מה ואשמעה עמדו שנאמר עת בכל מתנבא לפיכ-, השרת
 מסתלקת כשהנבואה הנביאי� שכל למדת הא, עמדי עמוד פה ואתה לאהליכ� לכ� שובו לה� אמור
 רבינו ומשה, מנשותיה� פורשי' אי' לפיכ-, הע� כשאר כל� הגו0 צרכי שהוא לאהל� חוזרי� מה�
 ולא העולמי� לצור דעתו ונקשרה לו הדומה ומ' לעול� האשה מ' פירש לפיכ- הראשו' לאהלו חזר לא

 . כמלאכי� שונתקד פניו עור וקר' לעול� ההוד מעליו נסתלק
  

 א "מסכת ברכות דף ז ע
 בקש; לו ונת' הוא ברו- הקדוש מלפני משה בקש דברי� שלשה: יוסי רבי משו� יוחנ' רבי ואמר

 על שכינה תשרה שלא בקש, עמנו בלכת- הלא )ג"ל שמות(: שנאמר, לו ונת' ישראל על שכינה שתשרה
 ברו- הקדוש של דרכיו להודיעו בקש, עמ-ו אני ונפלינו )ג"ל שמות(: שנאמר, לו ונת' העול� אומות
 יש מה מפני! עול� של רבונו: לפניו אמר; דרכי- את נא הודיעני )ג"ל שמות(: שנאמר, לו ונת' הוא
 צדיק � לו וטוב צדיק, משה: לו אמר? לו ורע רשע ויש לו וטוב רשע יש, לו ורע צדיק ויש לו וטוב צדיק
 . רשע ב' רשע � לו ורע רשע, צדיק ב' רשע � לו וטוב רשע, רשע ב' צדיק � לו ורע צדיק, צדיק ב'
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 שמות פרק לג 
 ְוַע5ֶָ- ֲאִני ְ�ֵעיֶניָ- ֵח' ָמָצאִתי ִ�י ֵאפ�א ִי7ַָדע 7ַב5ֶה) טז(

 ַעל רֲאֶ� ָהָע� ִמָ�ל ְוַע5ְָ- ֲאִני ְוִנְפִלינ7 ִע5ָנ7 ְ�ֶלְכ8ְָ- ֲהל�א
 פ: ָהֲאָדָמה ְ�ֵני
 ֲאֶ�ר ַהֶ>ה ַהָ;ָבר ֶאת ַ:� מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו9ֹאֶמר) יז(

 :ְ�ֵ�� ָוֵאָדֲעָ- ְ�ֵעיַני ֵח' ָמָצאָת ִ�י ֶאֱעֶ�ה ִ;ַ�ְר8ָ
 

 י "רש
, הח' מציאות יודע � אפוא יודע ובמה) טז(

 שואל אני אחר דבר ועוד. עמנו בלכת- הלא
 אומות על] עוד [שכינת- רהתש שלא ממ-

 מובדלי� ונהיה � ועמ� אני ונפלינו :העול�
 והפלה) ד ט שמות (כמו, הע� מכל הזה בדבר

 :'וגו ישראל מקנה בי'' ה
 ידי על בלע� של דבריו ואי', אעשה, העול� אומות על עוד שכינתי יושרה שלא � הזה הדבר את ג�) יז(

 :שליח ידי על שומעי', יגונב דבר ואלי) יב ד איוב (גו'כ, עיני� וגלוי נופל אלא, שכינה שריית

 
 במדבר פרק כב פסוק ה 

 ַעל ֲאֶ�ר ְ�ת�ָרה ְ�ע�ר ֶ�' ִ�ְלָע� ֶאל ַמְל@ִכי� ַו9ְִ�ַלח
 ָיָצא ַע� ִהAֵה ֵלאמֹר ל� ִלְקרֹא ַע�5 ְ�ֵני ֶאֶר/ ַהAָָהר

 יֵֹ�ב ה7אְו ָה@ֶר/ ֵעי' ֶאת ִכBָה ִהAֵה ִמ5ְִצַרִי�
ִלי C5ִמ : 

 

 י"רש
, מעות לו מריצי' שהכל הזה כשולחני � פתורה) ה(

 פשוטו ולפי. אגרותיה� לו מריצי' המלכי� כל כ-
 של � עמו בני אר� :המקו� ש� כ- מקרא של
 עתיד לו ואומר מתנבא היה וזה, היה מש�. בלק
  ה"הקב השרה מה מפני תאמר וא�. למלו- אתה

 העמיד, למוטב חזרנו נביאי� לנו היו אלו לומר לאומות פה פתחו' יהא שלא כדי, רשע גוי על שכינתו
 עצמ' להפקיר עצה לה� נת' וזה בעריות גדורי� היו שבתחלה, העול� גדר פרצו וה� נביאי� לה�
 וא� � ממצרי� יצא ע� :הרבה ממו' לו פוסק שהיה, ולהנאתו היתה שלו הקריאה � לו לקרא :לזנות
 :והרגו� עליה� עמדו אותנו שומרי� שהיו ועוג סיחו' � האר� עי� את כסה הנה :מזיק- מה תאמר
 :אמיל� כי) י, קיח תהלי� (כמו, להכריתני ה� קרובי�, כתיב חסר � ממלי יושב והוא

    
 במדבר פרק כד 

 ַיֲעֶ�ה ֲאֶ�ר ִאיָעְצָ- ְלָכה ְלַע5ִי ה�ֵלְ- ִהְנִני ְוַע8ָה) יד(
 ְמָ�ל� ַוEָ9ִא) טו( :ַה9ִָמי� D�ְֲחִרית ְלַע5ְָ- ַהֶ>ה ָהָע�

� ַו9ֹאַמר Cְבעֹר ְ�נ� ִ�ְלָע� ְנא � Cַהֶ:ֶבר 7ְנא � Cָהָעִי' ְ�ת: 
�) טז( Cַמֲחֵזה ֶעְלי�' ַ;ַעת ְויֵֹדַע ֵאל ִאְמֵרי �ֵֹמַע ְנא 

 ַע8ָה ְולֹא ֶאְרֶא7A) יז( :ֵעיָנִי� 7ְגל7י נֵֹפל ֶיֱחֶזה ַ�ַ;י
 ֵ�ֶבט ְוָק� ִמ9ֲַעקֹב ��ָכב ָ;ַרְ- ָקר�ב ְולֹא �7ֶר7Aֲא

 :ֵ�ת ְ�ֵני ָ�ל ְוַקְרַקר מ�@ב ַ�ֲאֵתי 7ָמַח/ ִמ9ְִ�ָרֵאל
 אְֹיָביו ֵ�ִעיר ְיֵרָ�ה ְוָהָיה ְיֵרָ�ה ֱאד�� ְוָהָיה) יח(

 ָ�ִריד דְוֶהֱאִבי ִמ9ֲַעקֹב ְוֵיְרְ;) יט( :ָחִיל עֶֹ�ה ְוִיְ�ָרֵאל
 ַו9ֹאַמר ְמָ�ל� ַוEָ9ִא ֲעָמֵלק ֶאת ַו9ְַרא) כ( :ֵמִעיר

 ַו9ְַרא) כא( :אֵֹבד ֲעֵדי ְוDֲחִרית� ֲעָמֵלק :�ִי� ֵראִ�ית
 ְוִ�י� מ�ָ�ֶבָ- ֵאיָת' ַו9ֹאַמר ְמָ�ל� ַוEָ9ִא ַהFֵיִני ֶאת

 ָמה ַעד ָקִי' ְלָבֵער ִיְהֶיה ִא� ִ�י) כב( :ִקBֶ�ַ -ָAֶַלע
 ִיְחֶיה ִמי א�י ַו9ֹאַמר ְמָ�ל� ַוEָ9ִא) גכ (:7GD Hָ�ֶ�ְ8ִר
מ� CE7 8ִ�ִי� ִמ9ַד ְוִצי�) כד( :ֵאל ִמA7ר ְוִעGD 7Aְוִע 
 ַו9ֵֶלְ- ִ�ְלָע� ַו9ָָק�) כה( :אֵֹבד ֲעֵדי ה7א ְוַג� ֵעֶבר
 :ְלַדְר�� ָהַלְ- ָ�ָלק ְוַג� ִלְמקֹמ� ַו9ָָ�ב
 

 י"רש
, עמי כשאר הריני מעתה � לעמי הול�) יד(

 ל- מה � איעצ� לכה :מעליו ה"הקב שנסתלק
 שונא אלו של אלהיה�, העצה היא ומה. לעשות
 תדע) א קו סנהדרי' (בחלק כדאיתא', כו הוא זמה

 שהרי, בזמה להכשיל� זו עצה השיא שבלע�
 לקמ' (ע�בל בדבר ישראל לבני היו הנה ה' נאמר
 מקרא � לעמ� הזה הע� יעשה אשר ):טז, לא
 מה ל- ואומר, להכשיל� איעצ-, זה הוא קצר
 :הימי� באחרית למואב להרע עתידי' שה'
 :בה שכועס השעה לכוי' � עליו� דעת ויודע) טז(
, וגדולת' יעקב של שבחו אני רואה � אראנו) יז(

 :זמ' לאחר אלא, היא עתה לא א-
, )ד ב איכה (קשתו דר- לשו', וכתרגומ � כוכב דר-

) מזנק (ט"דישטנ ז"ובלע, כח/ עובר שהכוכב
 :ומושל רודה מל- � שבט וק� :משל יקו� כלומר
 העברי קוצר מפרש התרגו� � מואב פאתי ומח�

 שנאמר, דוד זה � מואב פאתי ומח� :'וכו ויקטול
  להמית חבלי� שני וימדד ארצה אות� השכב בו
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 ישעיה (נקרת� בור מקבת) כד יט' ב מלכי� (קרתי אני כמו קורה לשו' � וקרקר ):ב ח' ב שמואל(' וגו
 מ' יצאו שכל�, האומות כל � שת בני כל ):לנקב (ז"בלע יר"פורי) יז ל משלי (נחל עורבי יקרוה) א נא
 :הראשו' אד� של בנו שת
 :ישראל � אויביו שעיר ירשה והיה) יח(
 והיא אדו� של החשובה מעיר � מעיר שריד והאביד :מיעקב אחר מושל יהיה ועוד � מיעקב וירד) יט(

 עשו לבית שריד יהיה ולא) ח עב תהלי� (י� עד מי� וירד בו שנאמר, כ' אומר המשיח מל- ועל, רומי
 ):יח, א עובדיה(
 להלח� כל� את קד� הוא � עמלק גוי� ראשית :עמלק של בפורענותו נסתכל � עמלק את וירא) כ(

 ):יט כה דברי� (עמלק זכר את תמחה שנאמר ,ביד� ליאבד ואחריתו אונקלוס רג�ת וכ-, בישראל
' וגו הקיני אל שאול ויאמר שנאמר כעני', עמלק אצל תקוע קיני שהיה לפי � הקיני את וירא) כא(
 שמעתי� תרעתי� בה� שנאמר יתרו בני של בגדולת' נסתכל, עמלק אחר הזכירו) ו, טו' א שמואל(

 בעצת היית עמי אתה הלא לכ- זכית מהיכ' אני תמה � מושב� אית� ):נה ב' א מי�הי דברי (שוכתי�
 :ישראל של ומעוז באית' נתישבת ועתה, )י א שמות (לו נתחכמה הבה

 א� א0 כי, העול� מ' עוד נטרד שאינ- זה לתוק0 שנתקעת אשרי- � 'וגו קי� לבער יהיה א� כי )כב(
 אשור מה עד :בכ- מה, ש� שנתישבת ממקו� לבער ותהיה השבטי� עשרת ע� לגלות עתיד אתה

 ממקו� טלטול אלא, העול� מ' טרוד זה אי', וחבור לחלח שמא, אות- מגלה הוא היכ' עד � תשב�
 :הגליות שאר ע� ותשוב למקו�

 להחיות יכול מי אל משומו יחיה מי אוי אמר אשור שביית את שהזכיר כיו' � 'וגו משלו וישא) כד � כג(
, האומות כל את ויבלבל סנחריב שיעמוד, אלה את הגוזר עליו ישי� שלא אלה את ומומש עצמו את
 אות� וענו � עבר וענו :אשור על גדולות בבירניות רומיי� שה' כתיי� ויעברו �כתי מיד צי� יבואו ועוד

 ):יא ז דניאל (גשמה והובד חיותא קטילת די עד דניאל פירש וכ' � אובד עדי הוא וג� :הנהר שבעבר
 :רבתא ובורני תרגומו) כא לג ישעיה (אדיר וצי כדכתיב, גדולות ספינות � וצי�

 
 במדבר פרק כה 

 ְ�נ�ת ֶאל ִלְזנ�ת ָהָע� ַו9ֶָחל IִGִ�ַי� ִיְ�ָרֵאל ַו9ֵֶ�ב) א(
 :מ�@ב

 

 י "רש
 על � מואב בנות אל לזנות :שמה כ- � בשטי�) א(

 :בחלק כדאיתא בלע� עצת ידי
 
 
 
 
 
 
 
 

Rembrandt, 

Moses with the Tablets (1659)  
 
 
 
 
 
 


