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תוכחה טהורה
ֵאּלֶ ה ַה ְּד ָב ִרימ
5פר דברימ פותח בפ5וק הבא:

."...ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü Ęėă Ā ĘČþ Đĥāþ Ĉ Ě Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĐĘă þ Č”ý
 ÃęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĐĘă þ ČÃאנו למדימ לכאורה ,כי ֵאּלֶ ה בלבד המ הדברימ האמתיימ!
מנ הביטויý :
ֵאּלֶ ה בלבד המ הראויימ להישמע .אינ דברימ אחרימ בעולמ זולת אלה!
ַה ֶה ְדּגֵ ש הזה תואמ את דעתו של רבי אבהו במדרש רבה:

) Åēāÿ Ĝ ĦāďĘø āđĦă ĐĘă þ ČÅÃבראשית ו ,ט( ĘĝĠ ÅĐĘă þ ČÅý ĤĚČĜĥ ęđģĚ Ęėč :đĐčČ ĕčĤ ĤĚČ -
ý
ĦČ ĘĝĠ - ÅĐĘăþ ČÅý ĤĚČĜĥ ěČė .ęĕĜđĥČĤĐ ĘĞ ğĕĝđĚ ÅĐʓʘĘʒČʍđÅ ,ęĕĜđĥČĤĐ ĦČ
)בראשית רבה ,ל(
.ÃęĕĜđĥČĤĐ
 Ãēāÿ Ĝ ĦāďĘø āđĦă ĐĘăþ ČÃמתכוונת התורה לומר שמכאנ
רבי אבהו מלמדנו ,שבאומרה ý
מתחילימ הדורות הרצויימ; רק אחרי דור המבול מתחיל תהליכ חדש המצדיק את
בריאת האדמ בצלמ אלוקימ.
מצוידימ בנתונ הזה נחזור אל פרשת דברימ:

.Ã...Đĥāþ Ĉ Ě Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĐĘăþ ČÃý
האמ באמת רק את הדברימ האלה אמר משה רבנו? היכנ כל התורה כולה? מדוע
נפ5לו כל הראשונימ? האמ מה שדיבר עד עכשיו אינ לו ערכ ואינו נחשב לתורה?!
’ְ 5פ ִרי’:
את השאלה הזאת מציג מדרש ִ

ČĘĐđ ?ďčĘč đĘČ ČĘČ ĐĥĚ ČčĜĦĜ ČĘ ĕėđ - ÅĐĥāþ Ĉ Ě Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĐĘă þ ČÅÃ
ý
) ÅĦČāĒă Đÿ ĐĤĀ āđĦă Đÿ ĦČþ Đĥāþ Ĉ Ě čāĦă ėø ĕă ü đÅÿ :ĤĚČĜĥ ?ĐĘđė ĐĤđĦĐ Ęė čĦė ČđĐדברימ לא ,ט(?
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.”ĦđēėđĦ ĕĤčď đĕĐĥ ďĚĘĚ ?ÅĐĥāþ Ĉ Ě Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĐĘăþ ČÅý :ĤĚđĘ ďđĚĘĦ ĐĚ
)2פרי ,דברימ א ,א(

המדרש מצביע על ייחודיותמ של הדברימ האלה ,בככ שהמ דברי מו2ר ותוכחה.
ועדיינ אינ תשובה זו מניחה את הדעת .במה גדולה חשיבותמ של דברי התוכחות
על פני שאר התורה? אולי הוראת המצוות חשובה יותר?
המפתח להבנת ה2וגיה הזאת נעוצ בהתבוננות במהות התוכחה שב2פר דברימ.
משה רבנו מחזיר את עמ ישראל אחורה במנהרת הזמנ לאותמ דברימ ולאותמ
אירועימ שהמ הכירו ָ
וחוּו )מלשונ חוויה(; אולמ הפעמ ,במבט לאחור מזווית ראייה
שונה.
זהו החידוש .להביט על טעויות העבר ,לשחזר את האירועימ ולשאול שאלה
פשוטה :איכ היינו מ2וגלימ לטעות בצורה כזאת?
משה רבנו משחזר לעמ ישראל את כל אשר אירע במשכ ארבעימ שנה .עצמ ִאזכור
הדברימ במבט לאחור מעניק להמ ממד אחר לגמרי.

על פי התובנה הזאת ,פירוש דברי המדרש ęĕĤčďĐ ĦČ ĘĝĠ - ęĕĤü čĀ ďøă Đÿ ĐĘăþ ČÃý
 ÃęĕĜđĥČĤĐיהיה ככ :אמנמ התורה והמצווה חשובימ מאוד ,אכ כשהמ התרחשו לא
השפיעו השפעה מוחלטת לטווח ארוכ מפני שהיו בזמנ אמת ,בשעת התרחשות
האירועימ.
על פי זה ,כל 2יכומ של אירועי חיימ מכיל הפקת לקחימ והופכ אוטומטית לדברי
תוכחה ומו2ר .רק אז מתחילימ להישאל השאלות הקשות :האמ לא היה אפשר
אחרת ,האמ לא היו החמצוות לאורכ הדרכ?

יתָכ
יח ֶאת ַע ִמ ֶ
ּתֹוכ ַ
הֹוכ ַח ִ
ֵ
ִמ ְצ ַות התוכחה היא מהקשות והמ2ובכות שבמצוֹות התורה .כאשר מטיפימ מו2ר
ללא הכשרה מתאימה ,ללא מיומנות וללא ני2יונ ,עלולה התוצאה להיות הפוכה.
מצד המוכיח יש בעיה בהטפת המו2ר כי היא מקרינה תחושה של יהירות
והתנשאות; משומ ככ חש הננזפ צורכ להתגוננ ,דבר המתבטא במעטה הגנתי
החו2מ קבלת הערות .במקרה קיצוני יותר ,הופכ הננזפ מנתקפ לתוקפ .הוא
מחפש פגמימ במוכיח בכדי להעיר לו עליהמ.
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במ ְצ ַות התוכחה ,אנו מוצאימ בדיונ בינ שלושה תנאימ
ביטוי לקושי הגדול ִ
מפור>מימ:

) !ĐďđčĞĐ :ěđĠĤĔ ĕčĤ ĤĚČÃ .1נשבע בעבודת בית המקדש( ĐĒĐ Ĥđďč ĥĕ ęČ
.ēĕėđĐĘ Ęđėĕĥ ĕĚ
ĘčģĘ Ęđėĕĥ ĕĚ ĐĒĐ Ĥđďč ĥĕ ęČ !ĐďđčĞĐ :ĐĕĤĒĞ ěč ĤĒĞĘČ ĕčĤ ĤĚČ .2
.ĦđēėđĦ
.”ěĕēĕėđĚ ĖČĕĐ Ğďđĕĥ ĕĚ ĐĒĐ Ĥđďč ĥĕ ęČ !ĐďđčĞĐ :ČčĕģĞ ĕčĤ ĤĚČ .3
)>פרי פרשת דברימ ,א(

כל ַּתּנָ א משלושת התנאימ האלה ביטא קדקוד אחר ממשולש התוכחה המורכב
מּוכח ותוכחה.
מ־מוכיחָ ,
כלומר ,כדי שדברי התוכחה יתקבלו ,צריכימ להתקיימ שלושה תנאימ:
א .שהמוכיח יהיה שלמ במעשיו.
ב .שהשומע יהיה עמ לב פתוח.
ג .שדברי התוכחה ייאמרו בחכמה וברגישות.
 .1רבי טרפונ מצביע על המוכיח .כדי שאדמ יהיה במעמד של מוכיח ,עליו להיות
שלמ בתחומ שעליו הוא מוכיח את חברו .לשמ דוגמא ,אדמ שמוכיח את
חברו על אי קימה לתפילה ,חייב לוודא שהוא עצמו עומד ב>טנדרט גבוה של
קימה לתפילה יומ יומ.
 .2רבי אלעזר בנ עזריה מציג את הצד הנִ נזפ .עליו להיות מוכנ לשמוע ,להקשיב,
להשתפר ולתקנ .על מקבל התוכחה להיות מרוצה מנ ההזדמנות לתקנ את
הליקויימ המפריעימ לו בעבודת ה’.
 .3רבי עקיבא מתייח> לצורת הדיבור בינ המוכיח לבינ מקבל התוכחה .צריכ
ללמוד איכ מוכיחימ כדי שלא לפגוע ,וכדי שהדברימ יתקבלו ויחוללו את
השינוי הנדרש.
נ>כמ ונאמר:
רבי טרפונ ,מדגיש את נקודת המוצא.
רבי אלעזר בנ עזריה ,את נקודת הּיַ ַעד.
רבי עקיבא מצביע על המ>לול בינ נקודת המוצא לנקודת הּיַ ַעד.
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יי(ורי מצפונ
הגמרא במ8כת חגיגה )דפ ד (:מ8פרת על רבי אלעזר ,שהיה בוכה ומתרגש עד
דמעות בשעה שהיה מגיע לפ8וק הבא:

.ÃđĕĜĀ ĠĀ ă Ěü đă ĘĐú čø Ĝü ĕėă ü āđĦāČ Ħ āđĜĞú Ęÿ đĕēĀ Čþ đă Ęėø ĕĀ ČāĘđ...Ã
ø

)בראשית מה ,ג(

בהלֶ מ מבלי יכולת תגובה.
 Ã!ğĝý āđĕ ĕĜü ČÃהיו אחיו ֶ
בשעה שיו8פ התגלה לאחיו באמרו ú
רבי אלעזר הרגיש שהפ8וק הזה מדבר אליו .אמ מול תוכחה של בשר ודמ )בנ אנוש(
ככ ,איכ תהיה התגובה שלנו כשיבוא ה’ ויוכיח אותנו על מעשינו?
הריגוש הזה התחולל גמ אצל האמורא אבא כהנ ברדלא ,מחכמי המדרש:

.ĐēėđĦĐ ęđĕĚ đĜĘ ĕđČ ,ěĕďĐ ęđĕĚ đĜĘ ĕđČ :ĤĚđČ ČĘďĤč ěĐė ČčČÃ
.đĜđĦČ Ęĥ ĐēėđĦč ďđĚĞĘ Ęđėĕ ĐĕĐ ČĘ ,ęĕĕđĎĐ ČĕčĜ ,ęĞĘč
) Å!ČāĘ ĤĚČāבמדבר כב ,ל( .”...
þ ĕă đÿ ?Đā ăė ĖĀ Ęø Ħ āđĉĥĞú Ęÿ ĕĦăü Ĝø ėă ÿ ĝø Đü ěėă ý ĝø Đÿ Đ...Å
ÿ :čĕĦėď ČđĐ ČďĐ
)מדרש בראשית רבה8 ,דר ויגש ,פרשה צג ,י(

אבא כהנ ברדלא עורכ חשבונ נפש .אמ בלעמ ,שהיה ראש חכמי הגויימ ,לא היה
יכול לעמוד מול תוכחתה של אתונו; אמ גמ בני יעקב לא היו יכולימ לעמוד מול
תוכחתו של יו8פ ,שהיה קטנ שבאחימ ,איכ נעמוד אנחנו מול הקב”ה כשתגיע
העת ,בה הוא יוכיח כל אחד ואחד מאתנו לפי מה שהוא?
נתבוננ היטב.
על פי זה ,מה המ אותמ דברי מו8ר המצוידימ כושר חדירה עמוק ביותר? מה המ
הדברימ הפועלימ בצורה החזקה ביותר על הנפש ,המביאימ את האדמ לריגוש עד
דמעות ,כלומר דברימ היוצרימ חרטה אמתית?
הנה בלעמ הכה את אתונו משומ שחשב שהיא מתעללת בו ללא 8יבה .כאשר
נוכח שההיפכ הוא הנכונ ,ודווקא היא ֵשירתה אותו בנאמנות ובמ8ירות כל חייה,
וגמ כעת כל מגמתה הייתה להציל את חייו ממכת החרב של המלאכ  -הוא נאלמ
דומ.
יו8פ נשלח על ידי אביו לדרוש בשלומ אחיו ולהביא להמ ברכה מנ הבית .אחיו
חשדו בו שהוא בא לרגל אחריהמ ול8פר לאביו על מעשיהמ ,והנה כעת עומד
לפניהמ המשנה למלכ מצרימ ומגלה להמ:
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( ד,)בראשית מה

.ÃĐĚĀ ĕø ĤĀ Ģø Ěü ĕĦāü Č ęĦăþ Ĥø ėÿ Ěø Ĥĥþ Ĉ Čú ęėĕþ ēü Čú ğĝý āđĕ ĕĜü Č...Ã
ú

 הבאתי לכמ חבילות שלומ מאבא. אשר באתי אליכמ כאח וכאוהב,אני אחיכמ
 האמ זהו הגמול שהייתי ראוי לו להימכר.ובאתי לדרוש בשלומכמ ולחזק את ידכמ
!?על ידכמ לעבד
 משומ ככ נאלמו.דברי תוכחה אלו חותכימ בבשר החי וקשה מאוד לעמוד בפניהמ
.אחיו דומ מבלי יכולת תגובה
: כפי שכתוב בפרשתנו,’הנה עמ ישראל מטיח האשמות כבדות כלפי ה

đă ĜĦāĀ Č ĦĦý ĘĀ ,ęĕü ĤĀ Ģø Ěü ġĤþ Čþ Ěý đă ĜČĕĀ Ģü āđĐ đă ĜĦāĀ Č ÅĐ ĦČÿ Ĝø ĥĉ ü čă ø :đă ĤĚČā
ø Ħă đÿ ęėĕþ Ęý Đû ČĀ čø đă ĜĎø ĤĀ Ħăý đÃÿ
( כז,)דברימ א
.Ãđă Ĝďĕý Ěü ĥø Ĉ Đÿ Ęø ĕĤāü ĚČù ĐĀ ďĕÿ čă ø
!?ְּב ִשנְ ַאת ה’ א ָֹתנּו
וג זה? הרי התמונה האמתית הפוכהEאיכ אפשר להעלות על הדעת קובלנה מ
!לחלוטינ

ăü
'Đ ČĕĢü āđĐ ęėĕþ Ħāý čČú Ęÿ Ğčă ÿ ĥø Ĉ Ĝü Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĞĀ čĂ ĥø Ĉă Đÿ ĦČþ āđĤĚø ĥĀ ă Ĉ Ěü đă ęėþ Ħø Čþ ÅĐ Ħčÿ Đú Čÿ Ěý ĕėÃ
Ā
ø
( ח,)דברימ ז
.Ãęĕü ĤĀ Ģø Ěü ĖĘþ Ěþ ĐāĞĤø Ġÿ ă ďĕă ÿ Ěü ęĕďü čĀ Ğú Ħĕčă ý Ěü Ėďøă Ġø ĕă ü đÿ ,ĐģĀ ĒĀ ēú ďĕĀ čă ø ęėþ Ħø Čþ
 כאשר אני, איכ יכולתמ לחשוד בקב”ה בצורה כזאת:משה רבנו נוזפ בעמ ישראל
!יודע שיומ ולילה ה’ חושב עליכמ רק טוב ומתוכ אהבה אמתית כאב הדואג לבנו

Ėø Ĥþ ďþă Đÿ ĘėĀ čă ø , āđĜčă ø ĦČþ ĥĕĈ Čü Čĥ
ĉ Ā ă ĕü Ĥĥþ Ĉ Čú ėă ÿ ĖĕĀ Đāþ ĘąČù ÅĐ ĖĀ Čú ĥ
ĉ Ā Ĝø Ĥĥþ Ĉ Čú ĦĕĀ Čü ĤĀ Ĥĥþ Ĉ Čú Ĥčă Ā ďø Ěüă čÿ đă Ã
( לא,)דברימ א
.Ã...ęĦăþ ėø Ęÿ Đú Ĥĥþ Ĉ Čú
:התיאור הזה חוזר על עצמו עמ ירמיהו הנביא

ĘČÿ đø ě āđĥĈ ĘăĀ čÿ đă Đėă ý Ĝÿ đø đă ėĘø ...Ħ āđčĥĀ Ĉ ēú Ěÿ đă ĐĕĀ Ěø Ĥø ĕü ĘĞÿ ĐčĀ ĥø Ĉ ēø Ĝÿ đø đă ėĘø ( )העמđă ĤĚČā
ø ĕă đÃÿ
( יח,)ירמיהו יח
.ÃđĕĤĀ čĀ ďøă Ęėă Ā ĘČþ ĐčĕĀ ĥü Ĉ ģø Ĝÿ
:’בעוד שהאמת מוטחת בתפילת ירמיהו הנביא לה

ĐēĀ đă ĥĈ đă ĤėĀ ĕėă ü ?ĐĞĀ ĤĀ ĐčĀ āđĔ Ħēÿ Ħăÿ ęĘăÿ ĥĂ Ĉ ĕø Đÿ .ĕčĕĀ Ĥü ĕø Ę āđģĘø ĞĚÿ ĥø Ĉ đă ĕĘĀ Čý ÅĐ ĐčĕĀ ĥü Ĉ ģø ĐÃÿ
.ÃęĐþ Ěý ĖĀ Ħø ĚĀ ēú ĦČþ čĕĥü Ĉ ĐĀ Ęø ,ĐčĀ āđĔ ęĐĕþ Ęý Ğú Ĥčă ý ďÿ Ęø ĖĕĀ Ĝþ ĠĀ Ęø ĕďü Ěø ĞĀ ĤāėĒø ,ĕĥü Ĉ Ġø Ĝÿ Ęø
(כ-וקימ יטE פ,)שמ
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ולא רק ירמיהו אלא הקב”ה בעצמו מעיד ואומר:

ăü
) ĕėāü ĜČĀ ĕėÃה’( Ħ āđčĥø Ĉ ēø Ěÿ ,'Đ ęČĂ Ĝø ,ęėĕþ Ęý Ğú čĥāý Ĉ ē ĕėāü ĜČĀ Ĥĥþ Ĉ Čú ĦāčĥĀ Ĉ ēú Ěÿă Đÿ ĦČþ ĕĦăü Ğø ďÿ ĕĀ
)ירמיהו כט ,יא(
.ÃĐđĀ ģø Ħü đø ĦĕĤü ēú Čÿ ęėþ ĘĀ ĦĦý ĘĀ ,ĐĞĀ ĤĀ Ęø ČāĘđø ę āđĘĥĀ Ĉ
זהו המו@ר האמתי אשר צריכ לנגוע בכל אחד מאתנו עמוק עמוק בלב .יגיע היומ
ובו יתברר מה עשה ה’ עבורנו ולמעננו יומ יומ ושעה שעה ,ומה אנחנו עשינו
בתמורה .זו כוונת חז”ל באמרמ :אוי לנו מיומ הדינ ,אוי לנו מיומ התוכחה .לא
הפחד מהעונש ,אלא הבושה ממעשינו.
בכל שנה אנו מגיעימ לפרשה הזאת @מוכ לתשעה באב@ ,מוכ ליומ חורבנ בית
המקדש .ביומ זה איבדנו את הקשר הנבואי עמ בורא עולמ והתפזרנו לכל רוח.
ב@ופו של דבר יתברר שגמ מהלכ זה היה לטובתנו ,כדי שּנִ ָּבנֶ ה טוב יותר ממה
שהיינו.

תוכו רצופ אהבה
שלמה המלכ מגדיר בדברימ קצרימ וקולעימ את התוכחה האמתית והטהורה:

.ÃĦĤþ ĦăĀ ĝĂ Ěø ĐčĀ Đú Čÿ Ěý ĐĘăĀ ĎĂ Ěø Ħēÿ ėÿ āđĦă ĐčĀ āđĔÃ

)משלי כז ,ה(

לכאורה ,פשט הלשונ מלמד ,שעדיפ להוכיח ולהעיר בצורה גלויה )כדי לתת הזדמנות

לתיקונ( ,מאשר להישאר אהוב ב@תר וללא הערות.
המעיינ בפ@וק הזה ימצא את התובנה העמוקה הבאה:
ּתֹוכ ַחת ְמגֻ ּלָ ה ,כשהיא נובעת ֵמ ַא ַה ָבה נ@תרת .כלומר ,כוח השפעתה של
ַ
טֹובה
ָ
התוכחה הגלויה תלוי בכוח המניע שהיא אהבה נ@תרת.
זה מתאימ מאוד ל@דר הפ@וקימ העוטפימ את מצוות התוכחה:

Ā ēü ČĀ ĦČþ ČĜĀ ĥ
) Ã...ĖĀ čþ čĀ Ęø čă ü Ėĕויקרא יט ,יז( -
ĉ ø Ħü ČāĘÃ .1
כלומר ,זו נקודת המוצא של התורה למצוות התוכחה :ייתכנ ,כי אחיכ פגע בכ
ואתה מחכה לשעת כושר לנקומ בו .הנה שעת הכושר הגיעה ואחיכ נכשל בעבירה.
ב@תר לבכ אתה שמח בכישלונו ולכנ אינ לכ עניינ להעיר לו ,מתוכ כוונה שימשיכ
לחטוא וימות ברשעתו!
) ÃČĔø ēý đĕĘĀ ĞĀ Čĥשמ( -
ĉ Ā ă Ħü ČāĘđø ĖĀ Ħĕþ Ěü Ğú ĦČþ ēĕÿ ėü āđĦă ēÿ ėý āđĐ...Ã .2
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אתה חייב להתגבר על יצרכ ולהוכיח אותו ,כדי שיעלה על מ7לול של תיקונ.
) Ã'Đ ĕĜü Čú ,ĖĀ āđĚėă Ā ĖĀ Ğú Ĥý Ęø ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đø ĖĀ Ěþă Ğÿ ĕĜý čă ø ĦČþ ĤāĔă Ħü ČāĘđø ęāģă Ħü ČāĘÃ .3שמ ,פ7וק יח( -

אל תתעלמ מכישלונו של אחיכ ותניח לו להמשיכ להידרדר ,אלא ĖĀ Ğú Ĥý Ęø ĦăĀ čø Đÿ ČĀ đÃø
 - ÃĖĀ āđĚėă Āמתוכ ככ תעיר לו הערת תיקונ ,כדי שיתקנ את דרכיו ויחיה.
כשהמקומ ממנו ניגשימ למצוות התוכחה הוא מקומ של אהבה ,גמ מקבל התוכחה
משיב אהבה.
מצויה בידינו עדות מעניינת מאוד של רבי יוחננ בנ נורי:

) ĐģĘ ęĕĚĞĠ ĐčĤĐĥ ,ġĤČđ ęĕĚĥ ĕĘĞ ĕĜČ ďĕĞĚÃנִ נזפ( ČčĕģĞ
) Ęčđģ ĕĦĕĕĐĥ ĘĞ ,ĕďĕ ĘĞמתלוננ( ĕč ğĕĝđĐĥ ěėĥ Ęėđ ,ĘČĕĘĚĎ ěčĤ ĕĜĠĘ đĕĘĞ
) ĐčĐČלא רק שלא כע 7עלי ,אלא אפילו אהב אותי יותר(...Å :ĤĚČĜĥ ĐĚ ęĕĕģĘ ,
)ערכינ טז(:
) ÅŉĀ čþ ĐĀ Čù ĕþ đø ęėĀ ēĀ Ęø ēėÿ āđĐמשלי ט ,ח(”.
)רבי עקיבא(

רבי יוחננ בנ נורי ידע היאכ מוכיחימ ,ורבי עקיבא ידע כיצד לקבל תוכחה.
7פר ירמיהו מלא תוכחות נוקבות ומרירות ,כלפי עמ ישראל.
נתבוננ כיצד ירמיהו הנביא פותח את נבואותיו הקשות ,ומה ה’ מצווה עליו לומר
בתחילת נבואתו:

:ĤāĚČĘý ĕĘÿ Čý ÅĐ Ĥčÿ ďø ĕĐü ĕø đÃÿ
Ħčÿ Đú Čÿ Ėø ĕü Ĥÿ đă ĞĜø ďĝþ ēþ Ėø ĘĀ ĕĦăü Ĥø ėÿ ĒĀ ,'Đ ĤĚÿ ČĀ Đā ăė :ĤāĚČĘý ęü Ęÿ ĥĀ Ĉ đă Ĥĕø ĕĜý Ēø ČĀ čø ĦČ
Ā ĤĀ ģĀ đø Ėāø ĘĐĀ
.ĐĞĀ đă ĤĒø ČāĘ ġĤþ Čþ čă ø Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĕĤÿ ēú Čÿ Ėø Ħăý ėø Ęþ Ėø ĕü ĦāĀ Ęđă Ęėă ø
)ירמיהו ב ,א-ג(
.Ã...ĐāĦČĀ đă čĦăø ĦĕĥČ
ĉ ø ĕü ĥĈ ďāþ ģ
ü Ĉ Ĥý ÅĐĘÿ ĘČý ĤĀ ĥ
אחי ,הרב מרדכי 7בתו פירש ,שירמיהו בא להדגיש שבניגוד ליח 7של ה’ לישראל
הזוכר להמ ח7ד הליכתמ אחריו במדבר ,עמ ישראל מגיב בכפיות טובה:

đă ĜĦāĀ Č ĐĘþ Ğú Ěÿă Đÿ ÅĐ Đĕă ý Čÿ đă ĤĚø ČĀ ČāĘđø ...ĕĘĀ ĞĀ Ěý đă ģēú ĤĀ ĕėă ü Ęđþ ĞĀ ĕčă ü ęėĕþ Ħý āđčČú đă ČĢø ĚĀă ĐĚ...Ã
ÿ
ø
)שמ ,פ7וקימ ה-ו(
.Ã...ĐēĀ đă ĥĈ đø ĐčĀ ĤĀ Ğú ġĤþ Čþ čă ø Ĥčă Ā ďø Ěüă čă ÿ đă ĜĦāĀ Č ĖĕĘü āđĚă Đÿ ,ęĕü ĤĀ Ģø Ěü ġĤþ Čþ Ěý
ולי נראה לפרש ,שהפתיח הזה של ירמיהו הנביא בא להדגיש באוזני עמ ישראל
כי כל נבואות הזעמ שייאמרו בעתיד בשליחות ה’ נובעות ממקומ של אהבה .ה’
הקרבה
אוהב את עמ ישראל ואינו שוכח לעולמ את הח7ד ואת האהבה ,את ִ
והמ7ירות שגילה עמ ישראל לה’ בצאתו ממצרימ.
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אחי ,הרב ני2ימ 2בתו הו2יפ ופירש:
?ÃĤčă Ā ďø Ěüă čă ÿ ĕĤÿ ēú Čÿ Ėø Ħăý ėø Ęþ ...Ėø ĕü Ĥÿ đă ĞĜø ďĝþ ēÃ
מה הוא þ
כוונת הכתוב היא ל־ 38שנות נדודימ במדבר ,אחרי גזירת דור המרגלימ .למרות
שהעמ ידע כי נגזר עליו למות במדבר ולמעשה אינ הוא הולכ לשומ מקומ ,בכל
זאת הוא המשיכ ללכת אחרי ה’ בארצ לא זרועה.
עמ ישראל הוא עמ קדוש ,ולכנ ה’ מעוניינ שהעמ ישמור על רמה גבוהה של מו=ר
ואמונה כיאות לעמ ה’.
ירמיהו הנביא נשמע כאומר :למרות הדברימ הקשימ שאני עומד להשמיע ,על אפ
הכול ולמרות הכול,

”.”...ÅĐĘÿ ĘČý ĤĀ ĥĉ ø ĕü ĥĈ ďāþ ģ

