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DEVARIM 2018 - SOURCE SHEET 
 
1. DEVARIM 1:1 – MOSHE SPOKE THESE WORDS… 
 

לֵאָרְשִי לָּכ לֶא הֶשֹמ רֶּבִד רֶשֲא םיִרָבְדַה הֶלֵא  
 

These are the words that Moses addressed to all Israel… 
 
2. RASHI – WORDS OF REBUKE TO ALL OF ISRAEL 
 

 םיִרָבְדַה תֶא םַתָס ?ָכיִפְל ,ןֶהָב םֹוקָמַה יֵנְפִל ּוסיִעְכִהֶש תֹומֹוקְמַה לָכ ןאָכ הָנָמּו תֹוחָכֹות יֵרְבִד ןֵהֶש יִפְל .םירבדה הלא
 :)ירפס 'יע( לֵאָרְשִי לֶש ןָדֹובְכ יֵנְפִמ זֶמֶרְב םָריִכְזִהְו
 

THESE ARE THE WORDS: Because these are words of rebuke, and he is enumerating here all the places where 
they [the nation] made God angry. He therefore spoke in coded language, and only referred to them [each 
incident] by inference out of regard for Israel’s dignity. 
 

 ?ָכִמ רָבָד םֶתֹוביִשֲה ֹאלְו םָרְמַע ןֶבִמ םיִעְמֹוׁש םֶתיִיֱה םֶתַא םיִרְמֹוא קּוּׁשַבֶש ּוּלֵא ּויָה ,ןָתָצְקִמ ַחיִכֹוה ּוּלִא .לארשי לכ לא
 :)ירפס( ביִשָי הָבּוׁשְת ֹול ׁשֵיֶש יִמ לָכ ,ןאָכ םֶכְלֻכ יֵרֲה םֶהָל רַמָאְו םָלֻכ םָסְנִכ ?ָכְל ,ֹותֹוא םיִביִשְמ ּוניִיָה םָש ּוניִיָה ּוּלִא ??ָכְו

 

TO ALL ISRAEL: If he had only rebuked some of them, those who were absent might have said, “You heard 
[rebuke] from the son of Amram, and failed to answer a single word regarding any of it; had we been there, 
we would have given him an answer!". For this reason [Moshe] assembled all of them, and said to them, "See, 
you are all here: anyone who has anything to say in reply, let him reply!” (Sifrei Devarim 1:6-7). 
 
3. BE’ER MAYIM CHAIM – WHY SPEAK IN CODE? 
 

 :ונושל הזו שריפ ל"ז י"שר הנה ,ןהב םוקמה ינפל וסיעכהש תומוקמה לכ ןאכ הנמו ,תוחכות ירבד ןהש יפל
לארשי לש ןדובכ ינפמ זמרב םריכזהו םירבדה תא םתס ךכיפל  המ לכ ועדי לארשי לכ אלה הרואכלו .ןאכ דע 'וכו

 ליאוה ןכ ירחא אלה יכ .םלועה תומוא ליבשב אוה רתסהה םנמאו .רובידל זמר ןיב םלצא הנימ אקפנ המו ושעש
 תא קיתעהל ווטצנ לגלגב םינבאה לע םגו .).ו"ל הטוס( ל"זח רמאמכ ןושל םיעבשב תאזה הרותה תא ראב השמ
 םהל רמאש ,לארשי לש ןברו ןבהואמ ,לארשי לש ןתשוב םיאור םלועה תומוא ויה זאו .ןושל םיעבשב הרותה
 םא יכ ,ןהב וריכי אלש םירבדה םתס הזלו .אוה ךורב םוקמה תא וסיעכהש המ םהל ריכזהל הלאה תוחכותה
 הלא בותכה רמא הזלו .ולא םירבד ךותב המ וניבי אלו ועדי אל םלועה תומוא לבא .ויתוזימר ןיעדויה לארשי

 וניאש ימל הארנש ומכ רבד יצח אלו הלאה םירבדב השמ רביד םלש רבד הנה רמולכ השמ רבד רשא םירבדה
 המ ןיעדויו רבדב םיניבמה םה םהש לארשי לכ לא אלא התיה אל בוטה ורבד יכ ךאו .םירבדה תא ןיבמ
 ,וארי אלו םהל םיניעו .וניבי אלו וארי אל יכ ללכ םירבד וללה םירבד ןיא םלועה תומוא ינפב לבא .וללה םירבדבש
   .לארשי לש ןדובכל לכהו ,םירבד ןיאו רמוא ןיאו םהב וכלהתי הכישחב םה ,םנושלב םג הרותה השרפתנש ףא

 
4. MIDRASH RABBA – THOSE WHO REBUKE YOU ARE YOUR FRIENDS 
 

 רב אמח יבר םשב סחנפ 'ר ...)גכ:חכ ילשמ( *"ןֹושָל קיִלֲחַמִֽמ אָצְמִי ןֵח ,יַרֲחַא םָדָא ַחיִכֹומ" בותכה רמאש והז ,םירבדה הלא
 הז "אצמי ןח" ."ירחא ןאיבהל ליבשב" ה"בקה רמא ?"ירחא" והמ ...לארשי ולא "םדא" ,השמ הז "חיכומ" רמא אנינח
.םיטישב ולפנו םבל הבגו ויתואובנב קילחהש ,םעלב הז "ןושל קילחממ" ...השמ  

 

*A person who rebukes someone else will in the end find more favor than he who flatters him. 
 
5. MALBIM – UNDERSTANDING THE MIDRASH ON MISHLEI 28:23 
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 םהישעמ ראפל ונושל קילחי םא ש"כו ,םתאטח םהל חיכומ וניאש ימ םהיניעב ןח אצמיש םלועה ךרדש םגה
  .חיכומה ןמ ןח רתוי ןושל קילחמה אצמי ז"פלו ...ףינחהלו
 
 בוטל םחיכוה חיכומה יכ םבל לע ומישי זא ,םיערה םישעמה לע שנועה אבי םא כ"חא לבא ,הלחתב קר הז לבא
 רתוי אצמי חיכומה זא ,רבד לכ ףוסו םירבדה רמג ירחא ל"ר ,"יַרֲחַא" זא .הער םהל השע ןושל קילחמהו ,םהל
  .ןושל קילחמה ןמ ןח

 

6. SIFRI – WHY “THESE” WORDS? 
 

'וגו השמ רבד רשא םירבדה  ,הלוכ הרותה לכ תא בתכ אוה אלהו ?דבלב הז אלא השמ אבנתנ אל יכו הלא 
הלא  ,תוחכות ירבד ויהש דמלמ ?םירבדה לכ  רמול דומלת המ .תאזה הרותה  תא השמ בותכיו :רמאנש

."טעביו ןורושי ןמשיו" :רמאנש  
 
7. DARASH MOSHE (R. MOSHE FEINSTEIN) – UNDERSTANDING MOSHE’S REBUKE STRATEGY 
 

 אטח ...ךרואב םילגרמה אטח הזל ךומס ריכזה ירהש ,דאמ הומת אוה 'לארשי לש ןדובכ ינפמ זמרב םריכזהו' :י"שר שריפ
 המ םגו ,הז לע ויהש ןישנועו אטחה לדוג עדיל ליבשב יאדוד הארנו ?םדובכ לע סחו זמרב טקנ הליחתב המלו ,ךרואב לגעה
  .ךיראהל חרכומ ,ורפכתנש
 

 לכמו .הז לע םחיכוהל המ ול ןיא ירה ,ולא םיאטחב ואטח אל םהש ,הזה רודל לבא ,םדוקה רוד השעש המ קר והז לבא
 םאש עדיל ךירצ םדא לכש םושמ אוהו ,םדוקה רוד ושעש םיאטחה לע חיכוה שדחה רודה תא םגש ,זמרב ןאכב רמא םוקמ
 ךירצ אלא ,ותרותבו 'הב ןימאמו רוסא רבד אוהש עדוי אוהש םושמ ,אטחיש רשפא-יא ולצאש רמאי אל אטח דחאש האור
  .הזב אוטחל לולע אוה םגש אריל
 

 רתוי ירה יכ ,אטחה שרפלו םישק םירבדב וחיכוהל ןיא זמרב םדאה תא חיכוהל רשפא םאש ונדמלל אבד רמול הארנ דוע
 רבד תויהל רשפאש ונתעד לע תולעהל ןיאש ,ךרבתי 'ה דגנ הרממכ אוהש הוצמ הזיא לע רבוע שיא היהש ריכזהל אלש בוט
 ומכ ,םישק םירבד רבדלו שרפל ךירצ הז ליבשבש ,לודג אטח אוה ושעש המש חיכוהל ךירצ זמרב ליעומ ןיאשכ לבא ...הזכ
 .םילגרמה אטחבו לגעה אטחב ךיראהש ךכ רחא רמאש

 
8. MASECHET TAMID 28A – THE IMPORTANCE OF ACCEPTING REBUKE 
 

 רמאק יכה אלא רוחבל םדאל ול ךירצ םירבד הברה :י"שר( ?םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא ,רמוא יבר :אינת
 האב חור תחנ - םלועב תוחכותש ןמז לכש ,תוחכותה תא בהאי )םדאה ול רוביש םירשיה םיכרדמ תחא ךרד יהוזיא
 'בֹוט-תַכְרִב אֹובָת םֶהיֵלֲעַו םָעְנִי םיִחיִכֹוּמַלְו' :רמאנש ,םלועה ןמ תקלתסמ הערו ,םלועל ןיאב הכרבו הבוט ,םלועל
 רמא ינמחנ רב לאומש יבר רמא .'וגו "ידמע תבשל ץרא ינמאנב יניע" רמאנש ,הריתי הנומאב קיזחי םירמוא שיו ...'וגו
 ילשמ( 'יַרֲחַא םָדָא ַחיִכֹומ' :רמאנש ,אוה ךורב שודקה לש וקלחל הכוז םימש םשל וריבח תא חיכומה לכ :ןתנוי 'ר
   .'ןֹוׁשָל קיִלֲחַמִמ אָצְמִי ןֵח' :רמאנש ,דסח לש טוח וילע ןיכשומש אלא ,דוע אלו .)גכ:חכ

 
9. TOLDOT YAAKOV YOSEF – THE UNITY OF MUTUAL CONCERN 
 

 הרות" ךל חלש תשרפ קוספ ראבנ הז ןבהל .)ב"ע ט"ק ןירדהנס( "ומצעל ער חקמ חקל"ש ס"שב ושרדו "חרק חקיו"
 "רגלו םכל" רמול היל יוהד ,"םכתא רגה רגלו" לפכ םגו הז קוספ ןבהל ."םכתא רגה רגלו םכל היהי דחא טפשמו תחא
  ... אל ותו
 

 םדאל ול ךירצ םירבד הברה :י"שר( ?םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא ,רמוא יבר :אינת" דימת 'סמב אתיאד
 תוחכותש ןמז לכש ,תוחכותה תא בהאי )םדאה ול רוביש םירשיה םיכרדמ תחא ךרד יהוזיא רמאק יכה אלא רוחבל
 םֶהיֵלֲעַו םָעְנִי םיִחיִכֹוּמַלְו' :רמאנש ,םלועה ןמ תקלתסמ הערו ,םלועל ןיאב הכרבו הבוט ,םלועל האב חור תחנ - םלועב
 יבר רמא .'וגו "ידמע תבשל ץרא ינמאנב יניע" רמאנש ,הריתי הנומאב קיזחי םירמוא שיו ...'וגו 'בֹוט-תַכְרִב אֹובָת
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 ַחיִכֹומ' :רמאנש ,אוה ךורב שודקה לש וקלחל הכוז םימש םשל וריבח תא חיכומה לכ :ןתנוי 'ר רמא ינמחנ רב לאומש
  ".'ןֹוׁשָל קיִלֲחַמִמ אָצְמִי ןֵח' :רמאנש ,דסח לש טוח וילע ןיכשומש אלא ,דוע אלו .)גכ:חכ ילשמ( 'יַרֲחַא םָדָא

 

 
 
 
 
 גכ( תוכמד ס"ש ראבנו ...?הנומאב קיזחי וא תוחכותה תא בהאיש ונייהד ?דחי ולא תוניחב ינש ןינע המ הז ןיבהל שיו
 תומי ןינמכ ןיואל שמחו םיששו תואמ שלש ,השמל ול ורמאנ תוצמ הרשע שלשו תואמ שש יאלמש יבר שרד" )ב"ע
  ונל הוצ הרות" )ד ,גל םירבד( ארק יאמ אנונמה בר רמא .םדא לש וירביא דגנכ השע הנומשו םיעבראו םיתאמו ,המחה
 םונעמש הרובגה יפמ "ךל היהי אל"ו "יכנא" .יוה ירס דחו האמ תיש )א"ע דכ תוכמ( אירטמיגב הרות :"השרומ השמ
  ."היחי ותנומאב קידצו 'אנש תחא לע ןדימעהו קוקבח אב דע" 'וכו
 

 ירביא ח"מר תויחהל י"שר 'יפ השע תווצמ ח"מר יכ ושקה דועו ?]תחאל[ תווצמה טעמל רשפא ךיא ,םינומדקה ושקהו
  ... ?ת"ל תוצמ ה"סשו השע תווצמ ח"מר םייקל םדא לכל רשפא יכו :השקו ,'וכו םדא
 
 אוביש םדאל רשפא יא בלל רוסמה תודחא ןינע ,םנמא .תחא הוצמב יגס זא והער ןיבו שיא ןיב תודחא שישכ ]ל"יו[
 לכה ,ארבנ םוש י"ע ןיב וריבח י"ע ןיב ,םדאה לא האבה תוביסה לכש ךרבתי וב הנמאה ול שיש םא יכ וז הגירדמל
 םא יכ תוקיבדה תדמל אובל רשפא יאו ,דחא ןיינע לכה תוקיבדו הנמאה ,םנמא ... 'תי ונממ תויטרפ החגשהב
 עודי" םהרבאל רמאנש הזו ,הזה םלועב רג ומצע השועשכ םא יכ רשפא יא הרותה םויקו ... הלוכ הרותה לכ םייקייש
 ."םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת
 
 הלוכ הרותה לכ ינדמלתש תנמ לע[ ינרייג ]ול רמא יאמש ינפל אבש דחא יוגב השעמ[ א"ע א"ל תבשד ס"ש ןבוי הזבו ...

 לכ איה וז דיבעת אל ךרבחל ינס ךלעד ול רמא הירייג ללה ינפל אב ודיבש ןינבה תמאב ופחד תחא לגר לע דמוע ינאשכ
  .]רומג ליז אוה השוריפ ךדיאו הלוכ הרותה
 
 ליגרהל לוכיש ,דחא לגר לע הרותה לכ ינדמלתש רשפא זאו ,הזה םלועב רגכ ומצע תושעל וז תניחב ידיל אובל לוכיש
 ךשמנ לכהו ,הזמ ךשמנ הז יכ ,ךרבתי וב ןוחטבב הנמאה ,דחא דוסי ונייהד ,דחא לגר ןמ ךשמנה תודחא תדמב ומצע
 ןיינעהו ,"רסומ תחכות םייח ךרדו רוא הרותו הוצמ רנ" קוספב וניצמ יכ ל"נה דימתד ס"ש ראבל אובנ הזבו ... רדסכ
 ר"נ רמש והזו ר"נ תובית ישאר, חורו שפנ אוה תויחהו ,םדאה ירביא ח"מר לא תויח םינתונ םה השע תוצמ ח"מר יכ
 ....רסומ תחכות ידי לע אב הז םייח ץע יכ אוהש םייח ךרד 'קנה הרותה ... רוא הרותו אקווד הוצמ
 
 תוחכות י"ע ירה ,"רסומ תחכות םייח ךרד" יכ -- "תוחכותה תא בהאי הרשי ךרד הזיא" ל"נה דימתד ס"ש ןבוי הזבו

 הרותה תוללכ םויק םנמא ...םלועה ןמ תקלתסמ הערו ,םלועל הכרב םרוג הרותב קסועה לכש ,הרותה לא הכוז רסומ
 םרוג הז י"עש ,ךרבתי ונממ תויטרפ החגשהב לכהש הנומאה ןמ ךשמנ הז הבהאו ,"ךומכ ךערל תבהאו" ןמ ךשמנ

 .ןבהו ,ראובמכ הזל ךייש הז יכ 'וכו "הנומאב קיזחיש" אוה רוביש ךרדהש "םירמוא שי" ךכל .ל"נכ םירבח תבהא
 
 דחא לכל רשפא ךיא השקו ?ג"ירת ךל 'יהי אלו יכנא א"ירת 'מיג הרות אה ,השקד ,"תחא הרות" קוספ ןבוי הזבו

 אב ס"שב ץריתש ומכ ת"חא י"ע הרות םייקל רשפא יכ ומצע קוספה ראיב ךכל ... ?תוצמ ג"ירתה לכ םייקיש לארשימ
 ער חקמ חקלש" חרק חקיו ןבוי הזבו .ןבהו תחא הוצמב יגס תודחא י"ע יכ ...]תודחא[ ונייה תחא לע ןדימעהו קוקבח
 ..."ער חקמ" ולצא אוה "בוט חקל" ארקנש הרותה ךכל ,תקולחמב ומצעל דרפנש י"ע יכ ,"ומצעל

 


