
 
 

 

 'בי שנה                     

 
 

 
ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן "

 (א' דברים א)" ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב
 את סתם לפיכך ,בהן המקום לפני שהכעיסו המקומות כל כאן ומנה תוכחות דברי שהן לפי( ספרי), הדברים אלה"

 אלא במדבר ומהו מואב בערבות אלא היו במדבר לא, במדבר... ישראל של כבודן מפני ברמז והזכירם הדברים
 פעור בבעל שחטאו הערבה בשביל, בערבה. (ג 'יז שמות)' מותנו יתן מי': שאמרו במדבר שהכעיסוהו מה בשביל
 שמות) במצרים קברים אין המבלי שאמרו סוף לים בבואם סוף בים שהמרו מה על, סוף מול. מואב בערבות בשטים

 אלא ולבן תופל ששמו מקום מצינו ולא המקרא כל על חזרנו אמר רבי יוחנן, ולבן תפל ובין פארן בין... (יא יד
 שעשו מה ועל( ה כא במדבר) 'הקלוקל בלחם קצה ונפשנו' שאמרו לבן שהוא המן על שתפלו הדברים על הוכיחן
 זהב רוב בשביל שעשו העגל על הוכיחן, זהב ודי... קרח של במחלוקתו, וחצרות. המרגלים על ידי פארן במדבר

 (י"רש" )(י ב הושע)' לבעל עשו וזהב להם הרביתי וכסף' שנאמר להם שהיה
הקדוש " אלשיך"אך ה, ה"י משה מונה בפסוק את המקומות בהם הכעיסו בני ישראל את הקב"לפי פירושו של רש

מול ", היהחטאים הלא הראשון שב ?תוהה מדוע שינה משה את סדר הצגת המקומות מהסדר שבהם הם התרחשו
 , שחטאו בפעור בשיטים, "ערבה"ה יאחר השלישיזאת רק במקום  זכיראילו משה מו בים סוף' את השהמרו  ,"סוף

 ,שהכעיסוהו במדבר, "במדבר"את החטא ו. קריעת ים סוף ארבעים שנה אחריוהתרחש  שבכולםן שהיה האחרוחטא 
 שהיה אחריהמרמז על חטא העגל , "ודי זהב"ואת החטא . ןראשואותו משה כחטא ה זכירמ, שניהחטא השהיה 
 שהיה בסוף כל "בערבה"את החטא ו. םכולן מאחרואותו כ זכירמשה מ ,זכר מידשיוהיה ראוי וש, "במדבר"החטא 

לא הקדוש מסביר שמשה לא מסדר את החטאים בסדר כרונולוגי א" אלשיך"ה? שניבמקום הה מש זכירהחטאים מ
לכן משה לא אומר בראשונה  .הוא מתחכם ומסדר את הדברים באופן שהתוכחה תתקבל ותכניע את בני ישראל

ו לא יעשאז הדברים כי . אשמתם ה אתבילמגו חטאים שיש לישראל תירוץ לחטא ותשובה אשר מצמצמת את חטאם
רפתה התחלת שאחרי הם לא ישפיעו עליהם , שעשוים הקשים דבראת הישמעו אחרי כן אם גם ו, רושםבהם 

זאת לחטא קל הלא יחשבו , "המרו על ים בים סוף"בהתחלה שהם אם אומר להם , בלבומשה על כן אמר . שמיעתם
לא עדיין ובהיותם במצרים זרה שהשתקעו בה העבודה הטהרו מנעדיין לא הם אז ויאמרו שהתירוץ לחטא הוא ש

השני החטא רק מאלא , "מול סוף"משה להוכיח את ישראל מהחטא ל מיחתא הלכן ל. םתקועה בקרב' היתה יראת ה
' יראת ה נהניאז כבר קש אחרי קריעת ים סוףהתרחש שחטא , "'מי יתן מותנו ביד ה"שאמרו , "במדבר"שהוא 

קל , וףתגיירו על ידי נס קריעת ים סהכי אפילו רחב ויתרו שהיו נכרים ( לא' שמות יד" )'ויאמינו בה"שנאמר בלבבם 
 ". במדבר"לכן התחיל משה להוכיחם בחטא הזה . בני ישראלר שתתחזק האמונה אצל ומוח

 

 (כג' דברים ב)" היושבים בחצרים עד עזה והעוים"

כיצד כבשו בני ישראל את , אם כך, שלא ירעו להםנשבע להם אברהם פלשתים שהעשו או מבני העוים היו מבניו של 
הארץ , שבה הגיעו בני ישראל, אך בנקודת הזמן הנוכחית, שאמנם הארץ היתה של העוים" ספורנו"מתרץ ה? ארצם

בני ישראל כבשו את השמידו את העוים ואלו שהם  "כפתורים היוצאים מכפתור"לא היתה בידם אלא נכבשה על ידי 
 . אותם כפתוריםהארץ 
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 ( א 'דברים א) "תופל ובין פארן בין סוף מול בערבה במדבר... משה דבר אשר הדברים אלה"
" ערב"נברא ה עולםה תאבברי והנה, "ערב" לשוןמ הוא "ערבה"ש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצ פרשמ

כן אמר משה ל, "ערב" נקראים האדם ימי לתיתח ,ךכ אם, ('בראשית א" )ויהי ערב ויהי בקר"שנאמר " בוקר"ל קודם
 שנקראת השכינה מול מעשיו כל יהיו תיכף ,"בערבה", אדם של שנותיו התחלתשכבר מ דהיינו, "סוף מול בערבה"
 כמו "תופל ובין", ורביה פריה יוצא שמשם פארן שנקרא( .פט שבת) ל"זח שדרשו כמו "פארן בין". כידוע "סוף"

 בקדושהדהיינו  "סוף מול" יהיה הכל, "הלשון ברית" ובין "המעור ברית" שבין והיינו, "דיבור" לשון י"רש שפירש
 . מעולה שמירהבו
 

  (ב' דברים א" )אחד עשר יום מחורב"
אם כן מדוע אומר משה ? במדבר שנההבסוף ארבעים היו הם הלא  ?אחד עשר יום מחורבו רק וכי עד עכשיו עבר

ושנות רשעים  ,חייםתוסיף ' יראת ה" :ל על הפסוק"על פי דברי חז" צרור המור"מתרץ ה? "אחד עשר יום מחורב"
איוב ) "יבלו בטוב ימיהם"ב וכתעליהם שהרי " שנות הרשעים"קצרו ממש תשישאין הכוונה ( כז 'י משלי) "תקצורנה

פי שבאותן ול. כיום אחדאלא אין חייהם חיים ואינן חשובים , יחיו אלף שניםאלא הכוונה היא שאפילו ( יג' כא
מרגלים פרשת המרגלים ומפרשת העגל לחטא המ ,יצאו מרעה אל רעהשהיו בני ישראל במדבר הם שנה הארבעים 

מה שאמר משה וזה  ,אחד עשר יוםלהם כאלו לא עבר ביניהם אלא נחשב חיים ובכלל לא היו חייהם  ,למתאוננים
" מחורב חד עשר יוםא"אלא  וכאלו לא היובלהות הלהורות כי ספו תמו מ ,"ויהי בארבעים שנה ...אחד עשר יום"

. "אל בני ישראל", אלהאת הדברים ה "דיבר משה", הארבעיםשנת בסוף  "ויהי בארבעים שנה" ,פתע פתאוםל ,ומיד
  .לפי שאין להם חיים כלל וימיהם לא ימשכו" שהרשעים בחייהם קרויים מתים"ל "זחרמזו מה שוזה 

 

 (כא' דברים א" )להיך לפניך את הארץ עלה רש-א' נתן ה ראה"

? "ראה", מדוע אומר הכתוב בלשון של ראיה, "להיך לך את הארץ-א' הנה נתן ה"לומר הכתוב צריך היה לכאורה 
 ,השר שלהםאת לפניהם  נתןה "הקבשמאחר ש, עמי הארץ שר שלה לערמוז שהכתוב בא ל רבינו בחיימסביר 
 להיך-א' מצד שהכי , כלומר על השר, "עלה רש"הכתוב אמר לכן , למטה ,הארץ תהיה שלהםשבודאי אז  ,למעלה
 . הסתכלות וראיית הלבשל שהוא לשון  "ראה"משה לכן אמר , נתן לפניך את הארץ ,מתגבר על השרועליון 

 

 (ז' דברים ב" )ידך מעשה בכל ברכך להיך-א 'ה כי"
  (י"רש" )עשירים עצמכם הראו אלא עניים אתם כאלו להראות טובתו את תכפרו  לא לפיכך"

, עושר רב יותר מדי עם ישראל לעשפיע משה "קבשזהו כבודו של ה, י"רש מה שפירש יפל ע, "פנים יפות"מבאר ה
 'מלאכי ג" )והריקותי לכם ברכה עד בלי די"ב ווכת (ט 'לדברים " )להיך בכל מעשה ידיך-א' והותירך ה"כתוב כמו ש

 דהיינו "להיך ברכך-א' כי ה"על זה אמר הכתוב , :(שבת לב" )עד שיבלו שפתותיכם מלומר די"ל "חזמרו וא, (י
ולא תצטרך לקנות שום  "ידע לכתך במדבר"ה "צורך שהרי הקבשום שהיה ללא למרות , ביזת היםבביזת מצרים וב

הכתוב אמר עוד ו, כל העושר והביזה היה ללא צורך ןכם א, "עליךמשמלתך לא בלתה "שהרי היה להם השליו ו, דבר
אם כך . לא היו צריכים להוציא שום דברש וןכי, בשלימותנשאר  ךלה כיביזה בתחהה תכמו שהי "לא חסרת דבר"

אמר ל כן ע, עשיריםהישראל בכלל  ושיהיה "קבאלא שזה כבודו של ה ?מדוע ניתנה להם הביזה אם זה ללא צורך
 . עצמם כעשיריםאת להראות אלא עליהם , להם שלא לעשות כנגד כבודו

 

 (כא' דברים ג" )רעת ההיא לאמובע צויתי וואת יהוש"

רבינו מתרץ ? מר לאחריםושפירושו ל "לאמר"מדוע נאמר  וגם ?יהושעלהבין מה הציווי אותו מצווה משה את צריך 
באופן קבוע לפני כל מלחמה את ישראל שלפי פשט הכתוב משה מצווה את יהושע שיאמר ל "חומת אנך"א ב"החיד

גם שבמדרש ז״ל ח מה שאמרוומוסיף הסבר נוסף על פי , "נלחם לכם... 'כי ה לא תיראום"כשיו ע אומר לוהוא שמה 
" אחל"ולמדו זאת בגזרה שווה ממה שנאמר  ,יהושעהחמה אצל  העמדשיחון כשם סבמלחמת  חמהמשה עמדה הל

ועל השאלה מדוע לא מוזכר הדבר אצל משה בפירוש אלא נלמד בגזרה שווה , אצל יהשוע" אחל"אצל משה ונאמר 
שהרי נאמר עליו , זו לא גדולה שהוא גוזר על החמהמשה רבינו שאצל  "פני דוד"א ב"הושע מתרץ רבינו החידמי
. כאשר הוא גוזר על החמה זוהי גדולה "כפני לבנה"שעליו נאמר שפניו , יהושעלגבי  אך, "פני משה כפני חמה"

ביום שעמדה משום ש ב מלאיכתב "יהושוע"שבו באופן חריג נכתב , "ואת יהושוע", רעיון זה רמוז בפסוק שלפנינו
, "שמש בגבעון דום"יאמר ש, "ע צויתי בעת ההיא לאמרוואת יהוש"רמז ה וזה, בעולם תגדל שמוהחמה ליהושע ה

שגם כלומר , "כן יעשה לכל הממלכות" ,חמההלרבות שעמדה  "הרואות את כל אשר עשה עיניך"לכן אמר 
 .מפניך חמההשתעמוד כך יהיה שאתה תערוך במלחמות 
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