
    

 

 

  

  

  

 14גליון                       דבריםפרשת 

רָ " ל ִיׂשְ ה ֶאל ּכָ ר מֹׁשֶ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ה ַהּדְ ֶפל ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹת ְוִדי ָזָהבֵאּלֶ אָרן ּוֵבין ּתֹ ין ּפָ ֲעָרָבה מֹול סּוף ּבֵ ר ּבָ ְדּבָ ּמִ ן ּבַ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ  "ֵאל ּבְ

 (דברים פרק א, א)

רדן יריחו, כמבואר בהמשך הפסוקים, איך פתח ואמר שדיבר כל דברי משה רבינו בספר זה נאמרו בערבות מואב על יכיון ש: השאל 

 .הם מקומות שוניםש ,וכו'אותם משה במדבר, בערבה, מול סוף 

כמו בפרשת שונים שלא הובאו תוכחות אלו במקומם [ כיון שבספר זה הובאו דברי משה רבינו שהוכיח את ישראל על עוונותתשובה: 

בעת אלו לא נאמרו  תוכחותהיה מקום לחשוש שיהיו בני אדם שיאמרו ש, ובאו בפרשת שלח]ספו כאן דברים רבים שלא ההמרגלים, שנו

"ה' [, לכן לפני דברי משה שנאמרו בלשון עצמו רק לאחר שמתו כולם אמר את הדברים לבניהםהחטאים כיון שהתיירא משה מן העם, ו

שיוזכרו תוכחות להעיד על משה רבינו, שכל ה ,שון נסתרבלנים את הפסוקים הראשוהקדימה התורה לומר  " וגו']אלוקינו דיבר אלינו

אלא שדרך התורה לקצר במקום אחד ם ישראל, הדשים, אלא אמר אותם משה רבינו כבר במקומות השונים שהיו בחבספר זה אינם 

   ).ה א(שאל. אחרם ך במקוולהארי

 

ר" ֹכל ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכְ ֵני ִיׂשְ ה ֶאל ּבְ ר מֹׁשֶ ּבֶ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ּדִ ר חֶֹדׁש ּבְ י ָעׂשָ ּתֵ ַעׁשְ ָנה ּבְ ִעים ׁשָ ַאְרּבָ ה ה' ֹאתֹו ֲאֵלֶהם ַוְיִהי ּבְ ַאֲחֵרי ַהּכֹתֹו ֵאת ִסיחֹן  ,ִצּוָ

ב ר יֹוׁשֵ ֶאְדֶרִעי ֶמֶלְך ָהֱאמִֹרי ֲאׁשֶ רֹת ּבְ ּתָ ַעׁשְ ב ּבְ ר יֹוׁשֵ ן ֲאׁשֶ ׁשָ ּבֹון ְוֵאת עֹוג ֶמֶלְך ַהּבָ ֶחׁשְ ֵאר  ,ּבְ ה ּבֵ ֶאֶרץ מֹוָאב הֹוִאיל מֹׁשֶ ן ּבְ ְרּדֵ ֵעֶבר ַהּיַ ּבְ

 ה)-(דברים פרק א, ג "ֶאת ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת ֵלאמֹר

', מדוע הוצרכה התורה לחזור אל כל ישראל בעבר הירדן ת הפרשה 'אלה הדברים אשר דיבר משהנאמר בתחילכיון שכתב א. : ותשאל

 ק 'אחרי הכותו אתב. מה השייכות של הפסו .בעבר הירדן בארץ מואב הואיל משה באר את התורה הזאת'בתחילת הפרשה 'ולכתוב 

' שלא הוסיף דברים חדשים, אך באמת בתוך הספר יש מצוות חדשות סיחון מלך האמורי' לדברי משה. ג. משמעות הלשון 'באר משה

 שלא הוזכרו קודם לכן.

חדשות עתה, הקדימה התורה להעיד שכל המצוות נאמרו  שה רבינו מצוותפקפקו ויאמרו שחידש מכדי שלא יהיו בני אדם שי: התשוב

ודם לכן, ופירוש הכתוב הוא שעד אותו יום של עשתי עשר חדש באחד לחודש, כבר דיבר משה את כל מה שציוה אותו ה' על ידי משה ק

, אלא כיון שחלק מהדברים באו בקיצור וברמז, ובחלק מהדברים לא התבארו כל פרטיהם אותו יום אמר את הכל]אך אין הכוונה שב[

סיחון ועוג, מהם ויכול לבאר להם את הכל, עתה כשראה שקרב יום מיתתו, וראה זאת על ידי שהיכה את חי עם, כי היה משה ודקדוקיה

ץ, ראה משה רבינו שיש צורך לבאר את כל וידע שלאחר מלחמה זו יאסף אל עמיו, וכן ממה שהיו כבר בעבר הירדן ומוכנים להכנס לאר

 ).גה (שאל .יו בו ספיקות כללמושלם שלא יה דברי התורה שכבר אמר לישראל, בביאור

  



 

 

ְלָחה " ֶכם ַוּתֹאְמרּו ִנׁשְ ּלְ ְקְרבּון ֵאַלי ּכֻ ּה ְוֵאת ֶהָעִר ַוּתִ ר ַנֲעֶלה ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ָבר ֶאת ַהּדֶ בּו ֹאָתנּו ּדָ רּו ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוָיׁשִ ים ְלָפֵנינּו ְוַיְחּפְ ים ֲאָנׁשִ

ר ָנבֹא ֲאֵליֶהן אֲ " (דברים פרק א, כב) "ֲאׁשֶ פּו ֶאְתֶכם ּכַ ְרּדְ ָהר ַההּוא ִלְקַראְתֶכם ַוּיִ ב ּבָ ֵצא ָהֱאמִֹרי ַהּיֹׁשֵ תּו ֶאְתֶכם ַוּיֵ ּכְ בִֹרים ַוּיַ יָנה ַהּדְ ֲעׂשֶ ר ּתַ ׁשֶ

ִעיר ַעד ָחְרָמה ׂשֵ ִעיר" (דברים פרק א, מד) "ּבְ י ֶאת ַהר ׂשֵ ו ָנַתּתִ ה ְלֵעׂשָ ָ י ְיֻרׁשּ ף ָרֶגל ּכִ ן ָלֶכם ֵמַאְרָצם ַעד ִמְדַרְך ּכַ י לֹא ֶאּתֵ רּו ָבם ּכִ ְתּגָ  "ַאל ּתִ

י ַוּיֹאֶמר ה' אֵ " (דברים פרק ב, ה) י ִלְבֵני לֹוט ָנַתּתִ ה ּכִ ָ ן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְיֻרׁשּ י לֹא ֶאּתֵ ם ִמְלָחָמה ּכִ ר ּבָ ְתּגָ ַצר ֶאת מֹוָאב ְוַאל ּתִ ֶאת ָער ַלי ַאל ּתָ

ה ָ  (דברים פרק ב, ט) "ְיֻרׁשּ

, ולא הזכיר תחילה את היה אחרון בזמןו להוכיח את ישראל, מדוע הקדים את חטא המרגלים, שהיתה כוונת משה רבינאם א. : ותשאל 

זכיר כאן משה רבינו את ציווי ה הלשם מ חטא העגל שהיה החמור ביותר והראשון בזמן, ועוד עוונות רבים שהיו קודם לחטא המרגלים. ב.

דברים שאירעו להם, ספר כדי לרק ואם היה זה  והרי אין בזה כל ענין של תוכחה על חטא, ה' שלא להתגרות מלחמה באדום, עמון ומואב,

 .זכרו כאןשהיו באותם זמנים ולא הו םברים רביהרי השמיט ד

שריש בלב העם את הדבר ששכר המצוות הוא ירושת הארץ, וידע משה רבינו שכבר ר משה היא להכיון שתכלית כל הדברים שדיבתשובה: 

שהתעכבו אבותיהם ארבעים מעו, ושמתו כל אנשי הדור הראשון שיצאו ממצרים, וחשש שמא בניהם יתמהו על דברים מסוימים שראו 

מיוחדת וך כך יבואו לחשוב שאין כאן הנהגה באומות מסוימות, ומת שנמנעו מלהלחםאמוריים, ושנה במדבר, ושנפלו במלחמה לפני ה

מאת ה', אלא כדרכי הטבע שיש בכל האומות, שלפעמים מנצחים ולפעמים מנוצחים, ולכן הקדים משה רבינו לבאר את הדברים הללו 

כיון שעלו ללא רשות ה'  ייםנפלו במלחמה לפני האמורשמחמת חטא המרגלים, ו ולומר להם שהטעם שהתעכבו ארבעים שנה במדבר היה

ה בדרך הטבע אלא ן על סיחון ועוג לא היוהנצחוה רבינו התרה בהם, ונמנעו מלהלחם באדום עמון ומואב על פי ציווי ה', ולאחר שמש

ן ה' אל יראיו, חתם את דבריו באומרו דע דבר רע, ועישהם יסודות האמונה, ששומר מצוה לא יולאחר שביאר להם דברים אלו,  .בהנהגת ה'

ֲעׂשֹות ְלַמַען ִּתְחיּו ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ה' ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים ְוֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם לַ ' )דברים ד א(

 .)ות ח, יא(שאל  '.ֱא�ֵהי ֲאֹבֵתיֶכם ֹנֵתן ָלֶכם

  

לֹום ֵלאמֹר" ְבֵרי ׁשָ ּבֹון ּדִ ר ְקֵדמֹות ֶאל ִסיחֹון ֶמֶלְך ֶחׁשְ ְדּבַ ַלח ַמְלָאִכים ִמּמִ  (דברים פרק ב, כו) "ָוֶאׁשְ

ְד� ֶאת ִסיֹחן ֶמֶל� ֶחְׁשּבֹון ָהֱאֹמִרי ְוֶאת ַאְרצֹו ָהֵחל ָרׁש ְוִהְתָּגר ּבֹו ְרֵאה ָנַתִּתי ְביָ ", שנאמר כיון שה' ציוה על משה רבינו להלחם בסיחון: השאל 

 ם ופיוס.שלו ב לו גם סיחון בדבריברי שלום, ומה היה עושה אם היה משידמדוע שלח אליו משה ", ִמְלָחָמה

הגם שידע שה' הקשה את לבבו, ועשה ולבקשו שישלח את ישראל, להתרות בו תחילה משה רבינו נהג בזה כפי שעשה עם פרעה, תשובה: 

מאד, שלא פחדו להלחם בישראל, ומסרם ה'  עמים חזקיםהראות לישראל שהיו סיחון ועוג מחמת שלשה טעמים: א. לכאן עם סיחון כך 

שליחי שלום. ג. להראות לישראל שדברי ה' יעמדו לעולם, ואף ששלח אליו  בידם. ב. ללמד לדורות שלפני שניגשים למלחמה יש לשלוח

   ).יד(שאלה  .שימסר ביד ישראל את לבבו כדידברי שלום, הקשה ה' 

 


