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פצעי אוהב
ר  ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲיׁשֶ ה ַהּדְ הבסוק הרישון בסבר דברים נשמו ברוזיי. "ֵיּלֶ
יָרן  ּבָ ין  ּבֵ ֲוָרָבה מֹול סּוף  ּבָ ר  ְדּבָ ּמִ ּבַ ן  ְרּדֵ ַהּיַ ֵוֶבר  ּבְ ָרֵיל  ִיׂשְ ל  ּכָ ֶיל  ה  מֹׁשֶ
ּוֵבין ּתֶֹבל ְוָלָבן ַוֲחֵהרֹת ְוִדי ָזָהב". יין במילים הללו רמז לדרמה. יבל 

חז"ל מהיו בהן דרמה שיכולה לשנות ית חיינו.

ִדי־זהב. מהו  המוזר בבסוק הוי שם המקום היחרון הנזכר בו: 
ווד  ווד מכין  יוזכר  ולי  נזכר וד כה בתורה,  הוי לי  וייבה הוי? 
סוף התנ"ך. יבל זה שם מטריד. מובנו, לכיורה, הוי "מסביק זהב". 
ול זהב כבר שמונו. מן המתכת הזו נושה הוגל כשמשה ולה לקבל 
ית התורה. זהו יחד החטיים החמורים ביותר שנושו בשנות הנדודים. 

שמי יזכורו המסתורי של המקום קשור לכך? חכמינו הבינו שכן: 

משה הטיח דברים כלבי מולה... דבי רבי יניי ימרי מהכי 
מיי  ָזָהב".  "ְוִדי  מכין[:  זית  לומדים  יניי  רבי  ]=תלמידי 
לבני  משה  ימר  כך  יניי,  ר'  דבי  ימרי  זהב?  ודי  ]-מהן[ 
הקב"ה: "ִרבונו של וולם, בשביל כסף וזהב שהשבות להם 
הוגל"....  ית  גרם שושו  הוי   – די  וד שימרו  לישריל 
יחד  לידם  משל  יוחנן,  ר'  ימר  יבי,  בר  חייי  רבי  ימר 
שהיה לו בן; הרחיהֹו וָסכֹו והיכילו והשקהו ותלה לו כיס 
ול הוירו והושיבו ול בתח של זונות; מה יושה יותו הבן 

שלי יחטי?1

זו קרייה חדשה ומסוירה של סיבור הוגל. משה מהטייר כין כסנגורם 
התקיף של ישריל. כן, הוי מודה, בני ישריל חטיו. יבל יתה, ה', 
סיבקת להם ית ההזדמנות וית הביתוי. ילמלי היה להם זהב במדבר, 
הם לי יכלו לושות ית הוגל. וחוץ מזה, מניין היה להם זהב? מסיבה 
ר  ּבֶ יחת ויחידה: כי הם שמוו בקולך. ימרת להם כשיהיו ממהרים, "ּדַ
ֶכֶסף  ֵלי  ּכְ ְרוּוָתּה  ֵמֵית  ה  ָ ְוִיּשׁ ֵרֵוהּו  ֵמֵית  ִייׁש  ֲילּו  ְוִיׁשְ ָהָום  ָיְזֵני  ּבְ ָני 
ּוְכֵלי ָזָהב" )שמות יי, ב(. יל תישים יותם, ים כך. במקום זית, יני 

סלח להם.

זהו מדרש נבלי בזכות והמו. הוי מתיר ית מה שחז"ל כינו 
שלנו  בבסוק  דווקי  חכמינו  בחרו  מדוו  יך  שמיי".2  כלבי  "חוהבה 
כדי להוכיח שמשה הטיח דברים כלבי מולה? הרי הדברים מבורשים 
בתורה. סיבור וגל הזהב מוביו בהרחבה בברקים לב־לד בסבר שמות. 
התורה מתירת שם כמה נווז היה משה בתבילותיו. כבר כישר סיבר 
לו ה', והוי ווד ול ההר, מה ושה הום, הוי הגיב מיד במילים "ָלָמה 
דֹול ּוְבָיד ֲחָזָקה?  כַֹח ּגָ ר הֹוֵהיָת ֵמֶיֶרץ ִמְהַרִים ּבְ ָך ֲיׁשֶ ַוּמֶ ָך ּבְ ה' ֶיֱחֶרה ַיּבְ
ָהִרים ּוְלַכּלָֹתם  ָרָוה הֹוִהיָים ַלֲהרֹג יָֹתם ּבֶ ה יֹיְמרּו ִמְהַרִים ֵלימֹר, 'ּבְ ָלּמָ
ֵני ָהֲיָדָמה'?" )שמות לב, יי-יב(. זוהי תווזה! משה יומר לה'  ּבְ ֵמַול 
שבלי קשר למה שהום ושה, שמו הטוב של ה' ייבגו ים ייוודו בומים 

שהוי הוהיי ית בני ישריל לי לחירות ילי למוות במדבר.

יחר כך, משירד מהר סיני וריה מה ושה הום, ושה משה ית 
ילוהים.  ביהבו  הלוחות שנכתבו  ית  הוי שבר  בכל מושיו.  הנווז 
ה  י, ָחָטי ָהָום ַהּזֶ והחוהבה לי תמה בזית. משה חזר להר וימר לה', "ָיּנָ
יָתם — ְוִים ַיִין,  י ַחּטָ ּשָׂ ה ִים ּתִ ֲוׂשּו ָלֶהם ֱילֵֹהי ָזָהב. ְוַוּתָ ֲחָטָיה ְגדָֹלה ַוּיַ
" )שם, לי-לב(. ילה הם דברים חסרי תקדים.  ָתְבּתָ ר ּכָ ְבְרָך ֲיׁשֶ ְמֵחִני ָני ִמּסִ
אלה הריכים היו להיות בסוקי הסמך של חז"ל להוכחת תווזתו של משה 
כלבי ה' בסנגוריה ול ומו. מדוו נתלו דווקי ביזכור חידתי ונידח של 

שם־מקום בתחילת סבר דברים, תוך הוהית דברים מידי בשוטם?3
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יחד מגיבוריי ההיסטוריים הוי רבי לוי יהחק מברדיטשב, הרב 
החסידי בן המיה ה־18 שכונה "סנגורם של ישריל". משלל הסיבורים 
ול השתדלותו יהל הקב"ה למון ום ישריל חביב וליי יחד שימיתותו 
מבוקבקת. בום ריה ר' לוי יהחק יהודי מושן ברחוב בשבת. ימר לו, 
"ידידי, בטח שכחת ששבת היום". "לי", השיב הייש. "יני יודו ייזה 
יום היום". — "יז בטח שכחת ֶשבשבת יסור לושן". — "לי, יני יודו 
ית  מוסחת כשהדלקת  הייתה  יין סבק שדותך  יז  "נו,  שיסור". — 
הסיגריה". — "לי ולי. הייתי מרוכז במושה הזה". בשלב זה הרים ר' 
לוי יהחק ית ויניו לשמיים וימר, "ריבונו של וולם, מי כומך ישריל! 
נתתי ליהודי הזה כל כך הרבה הזדמנויות לומר דבר שקר — והוי בשוט 

לי מסוגל!"

ריו  הם  הגדולים.  מגיניו  היו  ישריל  הגדולים של ום  מנהיגיו 
ית הטוב שבתוך מה שודיין־יינו־טוב. לכן הם מהיו יוזניים קשובות 
כישר דרבנו ינשים להשתנות ולהמוח. כך גם הבינו חז"ל ית דמותו 
של משה. למשה היה הווז להשיג מחילה לינשים שושו ית וגל הזהב. 

קל לבקר וקשה לסנגר. יבל המדרש ול משה מהיו לנו רויון 
לעזור  מוכנים  ודאו שאתם  אדם,  לשנות  רצונכם  אם  משנה־חיים: 
זקוק להגנתכם,  עליו כשהוא  להגן  עזרתכם,  צריך את  לו כשהוא 
ולראות גם את הטוב שבו. להתלונן יכול כל יחד; יך למתוח ביקורת 

לי כל יחד ריוי.

ברכות לב ו"י.  .1
סנהדרין קה ו"י.  .2

וריו רש"י, שבירש יף הוי די־זהב בהקשר לחטי הוגל, יך במגמה הבוכה — כתוכחה   .3
לום ול החטי. 

ול בי חז"ל, במגילה לי ו"ב, ית הקללות בסבר ויקרי ימר משה "מבי הגבורה", ויילו   .4
ית הקלות שבסבר דברים ימר "מבי והמו". כמובן, הימהיותן בתורה מלמדת שהקב"ה 

ישרר יותן. 

סבר  בריש  הבסוק  של  למיקומו  קשורה  לי שהתשובה  נריה 
רחם:  ללי  ישריל  בני  ית  מבקר  משה  הזה  החומש  ליורך  דברים. 
קֹום ַהֶזּה ַמְמִרים  ֲיֶכם ַוד ַהָמּ ר ָיָהיָת ֵמֶיֶרץ ִמְהַרִים ַוד ֹבּ "ְלִמן ַהּיֹום ֲיֶשׁ
ט,  )דברים  ֶיְתֶכם"  י  ְוִתּ ַדּ ִמּיֹום  ה'  ִום  ֱהִייֶתם  ַמְמִרים  ה'...  ִום  ֱהִייֶתם 
י ָינִֹכי  ז; כד(. הוי מותח ביקורת ול וָברם — ויבילו ול ותידם: "ִכּ
ֶכם ַהּיֹום ַמְמִרים  י ַחי ִוָמּ וֹוֶדִנּ ה: ֵהן ְבּ ֶשׁ ָך ַהָקּ י ֶית ֶמְרְיָך ְוֶית ָוְרְבּ ָיַדְוִתּ
י ַיֲחֵרי מֹוִתי" )לי, כז(. גם הקללות בסבר דברים,  ֱהִיֶתם ִום ה', ְוַיף ִכּ
שנוסחו בידי משה והמו,4 חמורות מילו שבברשיית הקללות שבחומש 

ויקרי )ברק כו(, ויין בהן שמץ נחמה.

לסתום  יותר  נוח  יותה.  יך קשה לשמוו  ביקורת,  למתוח  קל 
)"הוי מישים  יו להדוף ית הביקורת יל ובר המבקר  ית היוזניים, 
יותנו? שיישים ית והמו. הרי הוי מובקד ולינו!"(. מה יושה מנהיג 
כדי שהביקורת שלו ול מונהגיו תישמו? הציבור צריך לדעת בלי צל 
של ספק שהמנהיג מוכן תמיד להגן עליו. וליו לדות שלמנהיג יכבת 
ממנו, שהוי רוהה בשבילו ית הטוב ביותר, ושהוי מוכן יבילו ליטול 
הוי  בטובתו  רוהה  בטוח שהמנהיג  רק כשההיבור  סיכון יישי למונו. 

כורה יוזן לדברי הביקורת שלו.

לכן בחרו תלמידי רבי יניי להוכיח שמשה הטיח דברים בקב"ה 
דווקי ול סמך יזכור די־זהב בבתח סבר דברים. ייך יכול משה להיות 
ביקורתי כל כך כלבי ום ישריל בחודש היחרון של חייו, בניומי סבר 
דברים? כי שומעיו ידעו שמשה הגן עליהם ועל הוריהם בתחינותיו 
והטיח בקב"ה שילות קשות, שהוי דחה ית  למענם, שהוי הסתכן 
ההותו של ה' לנטוש ית ום ישריל ולהקים ממנו, ממשה, ַום חדש — 
בקיהור, שכל חייו כמנהיג הוקדשו לושיית המיטב למון הום. כשיתם 
משוכנוים שידם מסוים הוי מיטיבכם המושבו, יתם מקשיבים גם 

לדברי הביקורת שלו וליכם.


