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   א פרק דברים
 ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶאל ֹמֶׁשה ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ֵאֶּלה )א(

 ּוֵבין ָּפאָרן ֵּבין סּוף מֹול ָּבֲעָרָבה ַּבִּמְדָּבר ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר
 יֹום ָעָׂשר ַאַחד )ב( :ָזָהב ְוִדי ַוֲחֵצֹרת ְוָלָבן ֹּתֶפל

 ַוְיִהי )ג( :ַּבְרֵנעַ  ָקֵדׁש ַעד ֵׂשִעיר ַהר ֶּדֶר ֵמֹחֵרב
 ִּדֶּבר ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ֹחֶדׁש ָעָׂשר ְּבַעְׁשֵּתי ָׁשָנה ְּבַאְרָּבִעים

 ֹאתוֹ  ְיֹקָוק ִצָּוה ֲאֶׁשר ְּכֹכל ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ֹמֶׁשה
 ָהֱאֹמִרי ֶמֶל ִסיֹחן ֵאת ַהֹּכתוֹ  ַאֲחֵרי )ד( :ֲאֵלֶהם

 יֹוֵׁשב ֲאֶׁשר ַהָּבָׁשן ֶמֶל עֹוג ְוֵאת ֹוןְּבֶחְׁשּב יֹוֵׁשב ֲאֶׁשר
 מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר )ה( :ְּבֶאְדֶרִעי ְּבַעְׁשָּתֹרת

  :ֵלאֹמר ַהֹּזאת ַהּתֹוָרה ֶאת ֵּבֵאר ֹמֶׁשה הֹוִאיל

   י"רש
 ומנה תוכחות דברי שהן לפי - הדברים אלה )א(

, בהן המקום לפני שהכעיסו המקומות כל כאן
 מפני ברמז והזכירם הדברים את סתם לפיכך
 הוכיח אילו - ישראל כל אל :ישראל של כבודן

 הייתם אתם, אומרים שבשוק אלו היו, מקצתן
, וכך מכך דבר בותםהשי ולא עמרם מבן שומעים

 כנסם לכך, אותו משיבים היינו שם היינו אילו
 לו שיש מי כל כאן כולכם הרי להם ואמר כולם

 אלא היו במדבר לא - במדבר :ישיב תשובה
 מה בשביל אלא, במדבר ומהו, מואב בערבות

   יתן מי) ג טז שמות( שאמרו במדבר שהכעיסוהו
 מה על - סוף מול :מואב בערבות בשטים פעור בעלב שחטאו הערבה בשביל - בערבה ':וגו מותנו

 מתוך בנסעם וכן, במצרים קברים אין המבלי) יא יד שם( שאמרו סוף לים בבואם סוף בים שהמרו
 - ולבן תפל ובין פארן בין ):א טו( בערכין כדאיתא, סוף בים ים על וימרו) ז קו תהלים( שנאמר, הים
 על הוכיחן אלא, ולבן תופל ששמו מקום מצינו ולא קראהמ כל על חזרנו] י"רשב[ יוחנן רבי אמר

 שעשו מה ועל הקלוקל בלחם קצה ונפשנו) ה כא במדבר( שאמרו, לבן שהוא המן על שתפלו הדברים
 ללמוד לכם היה, להם אמר אחר דבר. קרח של במחלוקתו - וחצרות :המרגלים ידי על פארן במדבר

 העגל על הוכיחן - זהב ודי :במקום נדברתם ואתם, הרע לשון בשביל בחצרות למרים שעשיתי ממה
 עשר אחד )ב( :לבעל עשו וזהב לה הרביתי וכסף) י ב הושע( שנאמר, להם שהיה זהב רוב בשביל שעשו

 שעיר הר כדרך ברנע לקדש מחורב קצרה דרך לכם אין, גרמתם מה ראו משה להם אמר - מחורב יום
 מחורב נסעו באייר בעשרים שהרי, ימים בשלשה ותוא הלכתם ואתם, יום עשר אחד מהלך הוא ואף

 את שלחו בסיון ט"ובכ' וגו בחדש בעשרים השני בחדש השנית בשנה ויהי) יא י במדבר( שנאמר
 ושבעה, ימים חדש הבשר שאכלו, התאוה בקברות שעשו יום שלושים מהם צא, ברנע מקדש המרגלים

 שכינה היתה כך וכל, הדרך אותו כל הלכו םימי בשלשה נמצא, מרים שם להסגר בחצרות שעשו ימים
 ארבעים שעיר הר סביבות אתכם הסב שקלקלתם ובשביל, לארץ ביאתכם למהר בשבילכם מתלבטת

. למיתה סמוך אלא הוכיחן שלא מלמד -  לחדש באחד חדש עשר בעשתי שנה בארבעים ויהי )ג( :שנה
 לא מה מפני לך אומר אני, בני ראובן, אמר. למיתה סמוך אלא בניו את הוכיח שלא מיעקב, למד ממי

 מוכיחין אין דברים ארבעה ומפני. אחי בעשו ותדבק ותלך תניחני שלא כדי, הללו השנים כל הוכחתיך
 ומתבייש רואהו חבירו יהא ושלא, ומוכיחו וחוזר מוכיחו יהא שלא כדי, למיתה סמוך אלא האדם את

 שנאמר, שמואל וכן, למיתה סמוך אלא ישראל את הוכיח לא יהושע וכן. בספרי כדאיתא' וכו ממנו
 קודם מוכיחם אני אם משה אמר - הכותו אחרי )ד( :בנו שלמה את דוד וכן. בי ענו הנני) ג, יב א"ש(

 בו שאין עילה ולמצוא לקנתר אלא בא אינו, לנו היטיב מה, עלינו לזה מה יאמרו, הארץ לקצת שיכנסו
 :הוכיחן כך ואחר ארצם את והורישם לפניהם ועוג סיחון לשהפי עד המתין לפיכך, לארץ להכניסנו כח

, קשה שהמדינה, קשה היה, בחשבון שרוי והיה קשה סיחון היה לא אילו - 'וגו יושב אשר' וגו סיחון
 שהמלך וכמה כמה אחת על, קשה שהמלך, קשה היתה בתוכה שרוי וסיחון אחרת עיר היתה ואילו
 צוקין לשון הוא - עשתרות :קשה והמדינה קשה המלך - בעשתרות יושב אשר :קשה והמדינה קשה

 שהכה רפאים שם שהיו קרנים עשתרות הוא זה ועשתרות, קרנים עשתרות) ה, יד בראשית( כמו וקושי
 שם( שנאמר והוא מהם נמלט ועוג, קרנים בעשתרות רפאים את ויכו) ה יד בראשית( שנאמר, אמרפל

 שם - באדרעי :הרפאים מיתר נשאר הבשן מלך עוג רק כי) יא ג דברים( ואומר, הפליט ויבא) יג יד
 לשון בשבעים - התורה את באר :הואלתי נא הנה) כז, יח בראשית( כמו התחיל - הואיל )ה( :המלכות

  :להם פירשה

  
  

  
  
  

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 
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