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ְ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

 

 
 (א' דברים א)" במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב"

 הדברים את סתם לפיכך ,בהן המקום לפני שהכעיסו המקומות כל כאן ומנה ,תוכחות דברי שהן לפי, הדברים אלה"
  (י"רש" )ישראל של כבודן מפני ברמז והזכירם
י ההסבר הוא משום "אמנם לפי רש? פני מה משה מזכיר כאן את כל התוכחות ברמז, הקדוש" אלשיך"שואל ה

ממרים הייתם עם "ם של ישראל ואומר להם לא חש על כבוד אלא שבהמשך אנו רואים שמשה, ל ישראלם שכבוד
ההסבר , לכן. (ח' טם דברי) "'את הובחורב הקצפתם ", (כב 'דברים ט) "'מקציפים הייתם את ה", (ז 'טדברים ) "'ה

דור דעה גדר כדור ההוא הווהחכם ונבון שאמנם הם עם , הוא שמשה בבואו להוכיח את עם ישראל" אלשיך"של ה
במקום לתקן יצא ו, יקוצו בתוכחתומשה חושש פן עם ישראל  ,להים מדבר מתוך האש-קול אאת ע ושמזכה לאשר 

לשון ערומים משה לדבר ב לכן בחר. בתוכחות נפשם תגעלה כיון ש"הקב תגדל אשמתם לפניובכך , שהוא מקלקל
מוסר באהבה התוכחות את ם נכון לקבל ולבדוק האם לבקנקנם על לתהות וזאת במטרה , פיו בחכמהפתח את ו

או , הזלראות אם יתחמץ לבבם מ, ם דברי עונות ברמז בשצף קצףהעל כן התחיל לדבר ב. אם אין, ובסבר פנים יפות
הוא , באהבה את התוכחות אם יקבלו .לפי ההתרשמות הזו ֵידע כיצד משה להמשיךו. הם באהבאות אם יקבלוה

 .מהתוכחה ידואת ימשוך הוא , אלואם . תוכחת מגולהיוסיף להפליא ב
 

 ( טז 'דברים א) "אחיכם בין שמוע לאמר ההוא בעת שופטיכם את ואצוה"
 בעת", כלומר". בעת ההיא"מתאים רק " בין אחיכם שמוע"שהציווי  "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצמדגיש 

״והריחו על הפסוק  בוכת משיחזמן ביאת הב לבא לעתיד אבל, צדק לשפוט כדי םדיניה בעלי לשמוע צריך "ההוא
את  לשמוע צריך איןשהמשיח יוכל לדון על פי הריח ו, (ב, צג סנהדרין)" ודאין דמורח", (ג' ישעיהו יא)" ביראת ה

 .האמת מיאצל  יודעהוא  םדיניה בעליאת  שמועל בלא אפילוש, "דמורח", םדיניה בעלי
 

 (יט' דברים א" )את כל המדבר הגדול והנורא ונלך"
הכמות לא עבר בה איש מפני שדרך משום שזוהי " גדול ונורא"הכתוב מגדיר את מדבר סיני כמדבר , "ספורנו"לפי ה

כקורות גדולים שהיו שם נחשים  "נחש שרף ועקרב"על הכתוב  ל"כפי שאמרו חז, דלםונחשים ועקרבים וגהרבה של 
' עשה האת כל זהתשובה היא ש ?ה במדבר כה מסוכן"ואם תשאל מדוע בכל זאת העבירם הקב. ועקרבים כקשתות

בין כך חטאו אך בפועל הדבר לא עזר ו. שיכנסו לארץ מיד בטרם ירבו לפשוע ,הדרךישראל את ם עכדי לקצר ל
 ". במרגלים"ולבסוף  "תאוה"וב "יםמתאוננ"בישראל 

 

  (כה' דברים ב" )הזה אחל תת פחדך היום"
סיחון יושבי הארץ שאדום ממאן לתת לישראל לעבור דרך ארצו וגם עמים ת הראו שבעשכאשר " חזקוני"מסביר ה

לא  ,שהיו כל אחד בפני עצמו ,ומה עמון ומואב, ם לעצמםהעמית אמרו שבע, לתת להם מעבר אבה לאמלך מואב 
כיון שנפלו אך  .על אחת כמה וכמה שלא יוכלו לעמוד לפנינו, עמיםשבעה  שאנחנואנו  ,יכלו ישראל לעמוד בפניהם

 "...אחל תת פחדך הזה היום"זה מה שנאמר , החלו לפחודהכנענים  ,סיחון ועוג לפני ישראל

 076 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז אסתר יצחק בן חמו בר

 ז"ניסן תשס' ע יא"נלב       ג"תשל' אדר ב' ע יג"נלב  ה"תשס' אדר ב' ע יג"נלב

 ה"תנצב
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  "דברים"פרשת 

 "חזון ישעיהו" :הפטרה
 ף"תש אב' ד
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"אייר תשע' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ף"מרחשון תש' ע כב"ל נלב"פרלה לוטאט בת סימונה ז

 ה"תנצב
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 (א 'אדברים )" בעבר הירדן במדבר בערבה אל כל ישראלאלה הדברים אשר דבר משה "
 כל  אל "דבר משה", קשהשהוא משה מדבר בדבור ש "נועם אלימלך"אומר רבי אלימלך מליזנסק ב

 ביטל משה , הדיניםמהם את לבטל כדי לרחמים  םבכל המקומות שחטאו והיו צריכיכלומר , "בערבה"ישראל 
 ה משעל ידי התחברותם ש, התחברותשל לשון מהוא  "תופל", "תופלן ובין ראבין פ"על ידי גבורותיו אותם 
 .הדיניםמהם את לבטל פועל 
 ב ורתמיד להשפיע שתשוקותיו הגדולות של הצדיק הן  "נועם אלימלך"רבי אלימלך מליזנסק ב אומרעוד 

 מידת דת הדין לימ אתך ולהפ ,בני חיי ומזוני ,כל צורכיהםאת להם להשפיע ולפעול  ,טוב לבית ישראל
 ל העולמות ולהמשיך לפעול תענוג בכ ,רחמים ולהמשיך להם חסדים גדולים כדי לעשות נחת רוח ליוצרוה

 ( .סנהדרין מט)בגמרא ל "חזצריך הצדיק להיות הפקר כמדבר כדרך שאמרו  כןל. השפעות תמיד בלי הפסק
 צריך שיהיה הפקר לכל הצריך גם הצדיק כך , שהיה ביתו הפקר לעובר ושב כמדבר ,יואב וביתו כמדברלבנוגע 

 . אליו לכל דבר
 

  (כו 'א דברים" )להיכם-א' את פי הותמרו "
 והאמינו לדברי ' מרו את פי השהכתוב מרמז שבני ישראל ה "צרור המר"רבי אברהם סבע באומר 

 . ראשוניםדבריהם ההמרגלים האחרונים ולא ל
באנו אל הארץ "וזה כלול במה שאמרו . "להינו נותן לנו-א' טובה הארץ אשר ה"כי בראשונה כולם הסכימו ואמרו 

ארץ "ואמרו  "אפס כי עז העם"חזרו לומר הם  ר כךשאח יפל עף א, "שלחתנו וגם זבת חלב ודבש היא וזה פריה אשר
היה . הסכימו לזה בדבריהם הראשוניםהמרגלים ם גמר להם שהארץ טובה ווא 'שה יאחרכיון ש. "אוכלת יושביה היא

אלא  לא האמנתם לדבריובזה ש "להיכם-א' ותמרו את פי ה"וזהו . פיואת ולא למרות  'להאמין לדברי העל ישראל 
 . בה על הארץיהאמנתם לדברי המרגלים שהוציאו ד

 

 (לו' דברים א" )'מילא אחרי היען אשר  ...יפנה-בן כלב זולתי"

 רק אחר כך קרעש ,יהושעמה שאין כן , "כלב סויה", לבכיון שהוא היה בעל אומץ , משה מזכיר כאן את כלב לטובה
מר שגם כאו, "גם בי התאנף "י הכתוב רק אחרהוא מוזכר וגם כאן , "שלח"פרשת כן לא מוזכר יהושע בל ,את בגדיו

 .הכתוב מדבר בגנותו של יהושע, לכאורה. כעסהבכלל יהושע היה 
שהיה  ,צדקתו של יהושעאת  גלהמהכתוב מלמד זכות על יהושע ואומר שאדרבא , "ךחומת אנ"א ב"רבינו החידאך 

של  םמנבואת, כבר ידעוהסבר להתנהגותו של יהושע נובע מכך שעם ישראל וה, כמו כלב נהגלא דוע טעם מ לו
כמו תקיפות ב הגיביכול ליהושע לא היה כן ל ,ישראל ם לארץאות כניסהוא זה שייהושע משה מת וש ,אלדד ומידד

 .בארץעליהם השתרר כדי ללכבודו הוא עושה זאת יאמרו שכולם  כי, כלב
 

 (ג' דברים ב" )לכם סב את ההר הזה רב" 

והטעם  ,מלהתגרות בבני עשוהכתוב מעם ישראל  נעומ" לכם סב את ההר הזה רב"שבאמירה  רבינו בחיימסביר 
 ועשליה וכדי שלא יה, כל בריהלמקפח שכר אינו ה "הקבידוע שו ,כבד את אביווא משום שעשו הלאיסור הזה 

 . שכרו בעולם הזהאת כבר נטל כיון שהוא פתחון פה לעולם הבא 
 

 (  לה' דברים ב)" רק הבהמה בזזנו לנו"

 היו כבר עוג לביזת וכשבאו ,לו איש ובוזזים עליהם חביבה שהיתה "ביזה"לשון  "בזזנו לנו" נאמר סיחון בביזת"
 נאמר לכך וזהב כסף אם כי נטלו ולא ובגדים בהמה ומשליכים ומקרעים בעיניהם בזויה והיתה ומלאים שבעים

 (י"רש". )בזיון" לשון "לנו בזונו"
 ,"לא השארנו שריד"ב וגבי סיחון לא כתמביא טעם נוסף להבדל בין ביזת סיחון לביזת עוג ואומר של "פנים יפות"ה

עד בלתי השאיר לו "ב בשעת המלחמה וגבי עוג כתאילו לו, "לא השארנו שריד"ב ולאחר שכבשו את העירות כת רק
ויחד  ,רות שיברחויעייושבי הסיחון היו כמה פליטים שנסו מהמלחמה והודיעו ללכן יש למר שבמלחמת , "שריד

, להבריח במהירותניתן הביזה שלא היה את לא מצאו אלא ישראל ו ,בהמותהזהב וה, הכסףאת בריחו הם המם יע
שיודיע ליושבי העיירות לא היה מי , ומתו כולם במלחמה "עד בלתי השאיר לו שריד"ב ועוג כתבמלחמת אבל 

מקרעים ומשליכים  ן הם היולכ ,כל הכסף והזהב בשלמותבעיירות את עד שבאו ישראל לכבוש אותם ומצאו לברוח 
 . את המלבושים
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