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דברים פרק א

ֲר ָבה מוֹל סוּף ֵבּין
ַר ֵדּן ַבּ ִמּ ְד ָבּר ָבּע ָ
)א( ֵא ֶלּה ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
אַחד ָע ָשׂר יוֹם ֵמח ֵֹרב ֶדּ ֶר ְך ַהר ֵשׂ ִעיר ַעד ָק ֵדשׁ
ָהב) :ב( ַ
ַח ֵצרֹת וְ ִדי ז ָ
וּבין תּ ֶֹפל וְ ָל ָבן ו ֲ
ארן ֵ
ָפּ ָ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ְבּ ַע ְשׁ ֵתּי ָע ָשׂר ח ֶֹדשׁ ְבּ ֶא ָחד ַלח ֶֹדשׁ ִדּ ֶבּר מ ֶֹשׁה ֶאל ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל
ֵע) :ג( ו ְַי ִהי ְבּ ְ
ַבּ ְרנ ַ
יוֹשׁב ְבּ ֶח ְשׁבּוֹן
אַח ֵרי ַהכֹּתוֹ ֵאת ִסיחֹן ֶמ ֶל ְך ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶשׁר ֵ
ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה' אֹתוֹ ֲא ֵל ֶהם) :ד( ֲ
הוֹאיל
ַר ֵדּן ְבּ ֶא ֶרץ מוֹאָב ִ
יוֹשׁב ְבּ ַע ְשׁ ָתּרֹת ּ ְֶא ְד ֶר ִעי) :ה( ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
וְ ֵאת עוֹג ֶמ ֶל ְך ַה ָבּ ָשׁן ֲא ֶשׁר ֵ
תּוֹרה ַהזֹּאת ֵלאמֹר) :ו( ה' ֱאל ֵֹהינוּ ִדּ ֶבּר ֵא ֵלינוּ ְבּח ֵֹרב ֵלאמֹר ַרב ָל ֶכם ֶשׁ ֶבת
מ ֶֹשׁה ֵבּ ֵאר ֶאת ַה ָ
וּב ֶנּגֶב
וּב ְשּׁ ֵפ ָלה ַ
ֲר ָבה ָב ָהר ַ
וּסעוּ ָל ֶכם וּבֹאוּ ַהר ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאל ָכּל ְשׁ ֵכנָיו ָבּע ָ
ָבּ ָהר ַהזֶּה) :ז( ְפּנוּ ְ
ֵיכם ֶאת
ָת ִתּי ִל ְפנ ֶ
ָהר ַה ָגּדֹל נְ ַהר ְפּ ָרת) :ח( ְר ֵאה נ ַ
וּבחוֹף ַהיָּם ֶא ֶרץ ַה ְכּ ַנעֲנִ י ְו ַה ְלּ ָבנוֹן ַעד ַהנּ ָ
ְ
וּל ַי ֲעקֹב ָל ֵתת ָל ֶהם
אַב ָר ָהם ְליִ ְצ ָחק ְ
יכם ְל ְ
אָרץ ֲא ֶשׁר נִ ְשׁ ַבּע ה' ַל ֲאב ֵֹת ֶ
וּרשׁוּ ֶאת ָה ֶ
אָרץ בֹּאוּ ְ
ָה ֶ
אוּכל ְל ַב ִדּי ְשׂ ֵאת ֶא ְת ֶכם) :י( ה'
יהם) :ט( ָוא ַֹמר ֲא ֵל ֶכם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר לֹא ַ
אַח ֵר ֶ
ַר ָעם ֲ
וּלז ְ
ְ
בוֹת ֶכם י ֵֹסף
כוֹכ ֵבי ַה ָשּׁ ַמיִ ם ָלרֹב) :יא( ה' ֱאל ֵֹהי ֲא ֵ
יכם ִה ְר ָבּה ֶא ְת ֶכם ְו ִהנְּ ֶכם ַהיּוֹם ְכּ ְ
ֱאל ֵֹה ֶ
יכה ֶא ָשּׂא ְל ַב ִדּי ָט ְר ֲח ֶכם
יב ֵר ְך ֶא ְת ֶכם ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר ָל ֶכם) :יב( ֵא ָ
יכם ָכּ ֶכם ֶא ֶלף ְפּ ָע ִמים וִ ָ
ֲל ֶ
עֵ
ימם
ַא ִשׂ ֵ
יכם ו ֲ
ֻעים ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ
ָשׁים ֲח ָכ ִמים וּנְ בֹנִ ים ִויד ִ
יב ֶכם) :יג( ָהבוּ ָל ֶכם ֲאנ ִ
וּמ ַשּׂ ֲא ֶכם וְ ִר ְ
ַ
אשׁי
ָא ַקּח ֶאת ָר ֵ
ֹאמרוּ טוֹב ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר ִדּ ַבּ ְר ָתּ ַלעֲשׂוֹת) :טו( ו ֶ
ַתּעֲנוּ א ִֹתי ַותּ ְ
יכם) :יד( ו ַ
אשׁ ֶ
ְבּ ָר ֵ
יכם ָשׂ ֵרי ֲא ָל ִפים וְ ָשׂ ֵרי ֵמאוֹת וְ ָשׂ ֵרי
ֲל ֶ
אשׁים ע ֵ
ָא ֵתּן א ָֹתם ָר ִ
ֻעים ו ֶ
ָשׁים ֲח ָכ ִמים וִ יד ִ
יכם ֲאנ ִ
ִשׁ ְב ֵט ֶ
יכם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר
ָא ַצוֶּה ֶאת שׁ ְֹפ ֵט ֶ
יכם) :טז( ו ֲ
ֲשׂרֹת וְ שׁ ְֹט ִרים ְל ִשׁ ְב ֵט ֶ
ֲח ִמ ִשּׁים וְ ָשׂ ֵרי ע ָ
וּבין גֵּרוֹ) :יז( לֹא ַת ִכּירוּ ָפנִ ים ַבּ ִמּ ְשׁ ָפּט
אָחיו ֵ
וּבין ִ
וּשׁ ַפ ְט ֶתּם ֶצ ֶדק ֵבּין ִאישׁ ֵ
יכם ְ
ָשׁמ ַֹע ֵבּין ֲא ֵח ֶ
ַכּ ָקּטֹן ַכּ ָגּדֹל ִתּ ְשׁ ָמעוּן לֹא ָתגוּרוּ ִמ ְפּנֵי ִאישׁ ִכּי ַה ִמּ ְשׁ ָפּט ֵלאל ִֹהים הוּא ְו ַה ָדּ ָבר ֲא ֶשׁר יִ ְק ֶשׁה
ָא ַצוֶּה ֶא ְת ֶכם ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵאת ָכּל ַה ְדּ ָב ִרים ֲא ֶשׁר ַתּעֲשׂוּן:
וּשׁ ַמ ְע ִתּיו) :יח( ו ֲ
ִמ ֶכּם ַתּ ְק ִרבוּן ֵא ַלי ְ
יתם ֶדּ ֶר ְך ַהר ָה ֱאמ ִֹרי
נּוֹרא ַההוּא ֲא ֶשׁר ְר ִא ֶ
ֵל ְך ֵאת ָכּל ַה ִמּ ְד ָבּר ַהגָּדוֹל ְו ַה ָ
)יט( וַנִּ ַסּע ֵמח ֵֹרב ַונּ ֶ
אתם ַעד ַהר ָה ֱאמ ִֹרי
ֵע) :כ( ָוא ַֹמר ֲא ֵל ֶכם ָבּ ֶ
ַכּ ֲא ֶשׁר ִצוָּה ה' ֱאל ֵֹהינוּ א ָֹתנוּ ַו ָנּבֹא ַעד ָק ֵדשׁ ַבּ ְרנ ַ
ֲלה ֵרשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ִדּ ֶבּר
אָרץ ע ֵ
ֶיך ֶאת ָה ֶ
יך ְל ָפנ ָ
ָתן ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲא ֶשׁר ה' ֱאל ֵֹהינוּ נ ֵֹתן ָלנוּ) :כא( ְר ֵאה נ ַ
ֹאמרוּ נִ ְשׁ ְל ָחה
ֻלּ ֶכם ַותּ ְ
ַתּ ְק ְרבוּן ֵא ַלי כּ ְ
ירא וְ אַל ֵתּ ָחת) :כב( ו ִ
יך ָל ְך אַל ִתּ ָ
ה' ֱאל ֵֹהי ֲאב ֶֹת ָ
ֲלה ָבּהּ וְ ֵאת
ָשׁבוּ א ָֹתנוּ ָדּ ָבר ֶאת ַה ֶדּ ֶר ְך ֲא ֶשׁר ַנע ֶ
אָרץ וְ י ִ
ַח ְפּרוּ ָלנוּ ֶאת ָה ֶ
ָשׁים ְל ָפנֵינוּ וְ י ְ
ֲאנ ִ
ָשׁים ִאישׁ ֶא ָחד
ָא ַקּח ִמ ֶכּם ְשׁנֵים ָע ָשׂר ֲאנ ִ
יטב ְבּ ֵעינַי ַה ָדּ ָבר ו ֶ
יהן) :כג( וַיִּ ַ
ֶה ָע ִרים ֲא ֶשׁר ָנבֹא ֲא ֵל ֶ
ַל ָשּׁ ֶבט:
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רש"י )שם(
)א( אלה הדברים  -לפי שהן דברי תוכחות ומנה כאן כל המקומות שהכעיסו לפני המקום בהן,
לפיכך סתם את הדברים והזכירם ברמז מפני כבודן של ישראל :אל כל ישראל  -אילו הוכיח
מקצתן ,היו אלו שבשוק אומרים ,אתם הייתם שומעים מבן עמרם ולא השיבותם דבר מכך וכך,
אילו היינו שם היינו משיבים אותו ,לכך כנסם כולם ואמר להם הרי כולכם כאן כל מי שיש לו
תשובה ישיב :במדבר  -לא במדבר היו אלא בערבות מואב ,ומהו במדבר ,אלא בשביל מה
שהכעיסוהו במדבר שאמרו )שמות טז ג( מי יתן מותנו וגו' :בערבה  -בשביל הערבה שחטאו בבעל
פעור בשטים בערבות מואב :מול סוף  -על מה שהמרו בים סוף בבואם לים סוף שאמרו )שם יד
יא( המבלי אין קברים במצרים ,וכן בנסעם מתוך הים ,שנאמר )תהלים קו ז( וימרו על ים בים
סוף ,כדאיתא בערכין )טו א( :בין פארן ובין תפל ולבן  -אמר רבי יוחנן ]רשב"י[ חזרנו על כל
המקרא ולא מצינו מקום ששמו תופל ולבן ,אלא הוכיחן על הדברים שתפלו על המן שהוא לבן,
שאמרו )במדבר כא ה( ונפשנו קצה בלחם הקלוקל ועל מה שעשו במדבר פארן על ידי המרגלים:
וחצרות  -במחלוקתו של קרח .דבר אחר אמר להם ,היה לכם ללמוד ממה שעשיתי למרים בחצרות
בשביל לשון הרע ,ואתם נדברתם במקום :ודי זהב  -הוכיחן על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה
להם ,שנאמר )הושע ב י( וכסף הרביתי לה וזהב עשו לבעל:
ליקוטי מוהר"ן )תנינא ח אות א(
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ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלב
)או"ח א' הלכות ציצית הלכה ה' אות ז(
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