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רש"י

)א( אלה הדברי  6לפי שה דברי תוכחות ומנה
)א( ֵא ֶה ַה ְ ָב ִרי ֲא ֶר ִ ֶר מ ֶֹה ֶאל ָל יִ ְ ָר ֵאל
!בי כא כל המקומות שהכעיסו לפני המקו בה,
אר ֵ
ֲר ָבה מל ס! ֵי ָָ #
ַר ֵ ַ ִ ְד ָר ָע ָ
ְ ֵע ֶבר ַה ְ
לפיכ -סת את הדברי והזכיר ברמז מפני
,חד ָע ָר י
ָהב) :ב( ַ
ֶֹ %פל ו ְָל ָב ַו ֲח ֵצרֹת וְ ִדי ז ָ
כבוד של ישראל :אל כל ישראל  6אילו הוכיח
ֵע) :ג( וַיְ ִהי
ֵמח ֵֹרב ֶ ֶר ְַ -הר ֵ ִעיר ַעד ָק ֵד ַ ְרנ ַ
מקצת ,היו אלו שבשוק אומרי  ,את היית
,ר ָ ִעי ָנָה ְ ַע ְ ֵ%י ָע ָר ח ֶֹד ְ ֶא ָחד ַלח ֶֹד
ְ ְ
שומעי מב עמר ולא השיבות דבר מכ -וכ,-
ִ ֶר מ ֶֹה ֶאל ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל ְכֹל ֲא ֶר ִצ!ָה יְ קֹוָק
אילו היינו ש היינו משיבי אותו ,לכ -כנס
,ח ֵרי ַהֹת ֵאת ִסיחֹ ֶמ ֶל ְ-
אֹת ֲא ֵל ֶה ) :ד( ֲ
כול ואמר לה הרי כולכ כא כל מי שיש לו
ְאת עג ֶמ ֶל ְַ -ה ָ ָ
יב ְ ֶח ְ ו ֵ
ָה ֱאמ ִֹרי ֲא ֶר ֵ
תשובה ישיב :במדבר  6לא במדבר היו אלא
ַר ֵ
יב ְ ַע ְ ָ%רֹת ְ ֶא ְד ֶר ִעי) :ה( ְ ֵע ֶבר ַה ְ
ֲא ֶר ֵ
בערבות מואב ,ומהו במדבר ,אלא בשביל מה
%רה ַהֹ5את
האיל מ ֶֹה ֵ ֵאר ֶאת ַה ָ
ְ ֶא ֶר 3מ4ב ִ
שהכעיסוהו במדבר שאמרו )שמות טז ג( מי ית
ֵלאמֹר:
מותנו וגו' :בערבה  6בשביל הערבה שחטאו בבעל
פעור בשטי בערבות מואב :מול סו  6על מה שהמרו בי סו בבוא לי סו שאמרו )ש יד יא(
המבלי אי קברי במצרי  ,וכ בנסע מתו -הי  ,שנאמר )תהלי קו ז( וימרו על י בי סו ,
כדאיתא בערכי )טו א( :בי פאר ובי תפל ולב  6אמר רבי יוחנ ]רשב"י[ חזרנו על כל המקרא ולא
מצינו מקו ששמו תופל ולב ,אלא הוכיח על הדברי שתפלו על המ שהוא לב ,שאמרו )במדבר כא
ה( ונפשנו קצה בלח הקלוקל ועל מה שעשו במדבר פאר על ידי המרגלי  :וחצרות  6במחלוקתו של
קרח .דבר אחר אמר לה  ,היה לכ ללמוד ממה שעשיתי למרי בחצרות בשביל לשו הרע ,ואת
נדברת במקו  :ודי זהב  6הוכיח על העגל שעשו בשביל רוב זהב שהיה לה  ,שנאמר )הושע ב י(
וכס הרביתי לה וזהב עשו לבעל:
רשב"ם

)א( אלה הדברי  6לפי פשוטו כל הנזכרי בפסוק זה מקומות ה כמו שמצינו שרגילי הפסוקי לתת
סימ בתו -סימ אל המקומות שהוא רוצה לפרש היכ .בל -ל -מקד לבית אל ויט אהלה .בית אל
מי והעי מקד ] .בפרשת בשלח[ וישובו ויחנו לפני פי החירות בי מגדול ובי הי לפני בעל צפו.
בסו שופטי הנה חג לי"י בשלו מימי ימימה אשר מצפונה לביתאל מזרחה השמש למסלה העלה
מביתאל שכמה ומנגב ללבונה .וכל שכ שצרי -לפרש היכ נאמרו המצות כמו שכתוב וידבר י"י אל
משה במדבר סיני ,באר 3מצרי החדש הזה ,וידבר י"י אל משה בהר סיני ,בערבות מואב .א כא
עושה סימ בתו -סימ .וכ הוא אומר וחוזר ושונה דבר זה כשבא משה לפרש את המצות אלה העדות
החקי והמשפטי אשר דבר משה וגו' בעבר הירד בגיא מול בית פעור באר 3סיח מל -האמרי] .וכ
בפרשה זו לפנינו כתוב בעבר הירד באר 3מואב[ הואיל משה וגו' :בעבר הירד  6ובאיזה עבר הירד?:
במדבר  6באותו עבר הירד שהוא לצד מדבר שהיו בו ישראל מ' שנה שהוא קרוי עבר הירד ליושבי
באר 3ישרא' ,ולא בעבר הירד שהוא לצד ירושל שג הוא קרוי עבר הירד להולכי מדבר שהיו בו
ישראל :בערבה  6כלומר באיזה מקו במדבר? באותו מדבר שבערבות מואב :מול סו  6שי סו
מתחיל ממזרח אר 3ישראל שנאמר ושתי את גבל -מי סו ]ו[עד י פלשתי וגו' כלומר ממזרח ועד
מערב והוא י המלח שכתוב בגבול קר מזרחית דרומית באלה מסעי ,וג בפרשת ואתחנ וכל הערבה
עבר הירד מזרחה ועד י הערבה ,וזהו י סו שאצל ערבות מואב :בי פאר ובי תפל  6כמו בי
ביתאל ובי העי :ולב וחצרות ודי זהב  6הכל מקומות לפי פשוטו :ודי זהב  6כמו בת מי זהב שהוא ש
]לפי[ פשוטו:
Rabbi Brovender's Shiur is sponsored by Dr. Bernard & Robin Cohen
Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance.
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for the free 14-day trial of
Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.
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רמב"ן

)א( אמר אלה הדברי אשר דבר משה אל כל
ישראל  6על המצות אשר יזכיר בכל הספר
מתחלת עשרת הדברות בפרשת ואתחנ ,כמו
שאמר )פסוק ה( הואיל משה באר את התורה
הזאת לאמר ,כי על התורה ידבר .ויחסר
מפסוק ה' אלהינו דבר אלינו )פסוק ו( מלת
אמירה ,וכמוהו כי נשני אלהי את כל עמלי,
כי הפרני אלהי )בראשית מא נא נב( ,כי אמר.
ושיעור הכתובי האלה ,אלה המצות אשר
דבר משה אל כל ישראל בעבר הירד,
בארבעי שנה לצאת ממצרי באחד לחדש
העשתי עשר ,ככל אשר צוה ה' אותו אליה ,
והיה זה אחרי הכותו את סיחו ועוג .באר3
מואב ש הואיל משה לבאר לה התורה
הזאת לאמר ,ויאמר ה' אלהינו דבר אלינו
בחורב לאמר רב לכ שבת וגו' .והטע  ,כי
כאשר הואיל משה לבאר לה המצות ,אמר
לה בתחלת דבריו ,ה' אלהינו דבר אלינו
בחורב אחרי שנת לנו עשרת הדברי שנכבוש
האר 3מיד ונעבור את הירד ,וחטאתיכ גרמו
לכ זה וזה .ונמשכו דברי הפתיחה הזאת ,עד
שהשלי בה בפסוק ושמרת את חקיו ואת
מצותיו אשר אנכי מצו -היו אשר ייטב ל-
ולבני -אחרי -ולמע תארי -ימי על האדמה
אשר ה' אלהי -נות ל -כל הימי )להל ד מ(.
אז קרא משה אל כל ישראל אשר היו לפניו
ואמר )להל ה א( שמע ישראל את החקי ואת
המשפטי אשר אנכי דובר באזניכ היו ,
והתחיל בביאור התורה עשרת הדברות
שישמעו אות בביאור מפי המקבל אות מפיו
של הקב"ה ,ואחרי כ הודיע יחוד הש שמע

ישראל ה' אלהינו ה' אחד )להל ו ד( ,וכל
המצות שבספר הזה .ולכ -יפרש בכא "אשר
דבר משה אל כל ישראל" וש "ויקרא משה
אל כל ישראל" ,כי ביאור התורה ותשלו
המצות צרי -להיות במעמד כל ישראל כאשר
היה במת התורה .ומפני שהארי -בדברי
הפתיחה הזאת ,חזר הכתוב למקו שפסק
בתחלת ביאור התורה ואמר )להל ד מד מה(
וזאת התורה אשר ש משה לפני בני ישראל,
אלה העדות החקי והמשפטי אשר דבר
משה אל בני ישראל בצאת ממצרי  .והזכיר
)להל ד מו( כי היה בעבר הירד בגיא באר3
סיחו ,והיא אר 3מואב הנזכר בכא ,כי ישראל
לא נכנסו לאר 3מואב רק באותו החלק שטהר
אליה בסיחו כמו שנתבאר בספר של מעלה
)במדבר כא יג(:
והנה הזכיר בכא שני דברי  .אמר שדבר משה
אל בני ישראל ככל אשר צוה ה' אותו אליה ,
וזה רמז אל המצות שיאמר לה בספר הזה
שלא נזכרו עד הנה בתורה .ואמר שה ככל
אשר צוה אותו הש לא הוסי ולא גרע על מה
שנצטווה ,והזכיר זה בעבור שלא אמר בה
"וידבר ה' אל משה" ,ולכ כלל אות עתה
שה כול ככל אשר נצטווה מפי הקב"ה.
ואמר עוד כי הואיל משה באר את התורה ,וזה
רמז במצות שנאמרו כבר שיחזור אות לבאר
אות ולחדש בה דברי  .וטע "הואיל
משה" ,שרצה לבאר לה את התורה ,והזכיר
כ להודיע כי מעצמו ראה לעשות כ ולא צוהו
הש בזה ,מלשו הואל נא ולי )שופטי יט ו(,
ולו הואלנו ונשב )יהושע ז ז( ,וכ רבי :

ספר אגרא דכלה לרבי צבי אלימלך שפירא מדינוב )לפרשת דברים(

אלה הדברי וכו' )דברי א א( .פסל את הראשוני  ,דלמעלה נאמר )במדבר לו ז( ולא תסוב נחלה
לבני ישראל ממטה אל מטה כי איש בנחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל ,ממילא כל שבט הוא בפני
עצמו )עיי מ"ש לעיל בפרשת מסעי( ,אבל אלו הדברי ה לכל ישראל ,כי מיש -שייכי להדדי דכול
ערבי זה בזה:
וירצה עוד אלה פסל את הראשוני .היינו שלא פסל את הדברי  ,רק שהדברי שנאמרו לה עד
היו  ,לא הבינו כל כ -איכות הדברי על בוריי עד היו  ,שבאו כל ישראל לדעת רב בארבעי שנה
)עיי ע"ז ה' ע"ב( .וז"ש אלה פסל את הראשוני  ,עיי מ"ש להל בפסוק )דברי א ג( ויהי בארבעי
שנה וכו':
אשר דבר משה וכו' )דברי א א( .תיבת אשר מיותר ,והוה ליה למימר אלה הדברי דבר משה וכו'.
א -הוא להורות דלא היה כוונת משה לקנתר ח"ו ,כי מאד גדלה ויקרה בעיניו כבוד ע י"י אלה ,רק
היתה כוונתו לעורר בתשובה הנק' אש"ר תשובה עילאה .וז"ש אש"ר דיבר משה ,היינו דבריו היו
עבור אש"ר שיומש -אל כל ישראל .ובזה ידוקדק מה שדקדקו המפרשי אומרו אל כ"ל ישראל ,ולא
בנ"י ישראל .א -ידוע דבזולת תשובה עילאה ,אי מוחי דגדלות לתפארת ישראל ,ובמוחי דגדלות
יושל כל שיעור קומת ישרא"ל ויתגדלו המדות ברבו יתירה .וז"ש אש"ר )תשובה עילאה( ,דב"ר
)המשי -והנהיג( מש"ה )סוד הדעת( ,אל כ"ל ישראל )היינו לכללות שיעור קומת ישראל( ,ומוב
למשכילי מדע:
<<<
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...
ויהי בארבעי שנה בעשתי עשר וכו' ככל אשר צוה י"י אתו אליה )דברי א ג( .יש להתבונ .א' ,כל
מקו שנאמר ויה"י וכו' ,ומה היה הוי בכא .ב' ,צור -ההודעה שהיה בשבט .ג' ,ככל אשר צוה ,כל
אשר וכו' מיבעיא ליה ,מאי ככ"ל בכ הדמיו .ד' ,תיבת אליה מיותר .והנראה שאמר משה ולא נת
י"י לכ לב לדעת ועיני לראות וכו' עד היו הזה )דברי כט ג( ,ודרשו רז"ל )ע"ז ה' ע"ב( שאי אד
עומד על דעת רבו עד ארבעי שנה .והנה עד ארבעי שנה חושב התלמיד שעמד על דעתו ,אבל בהגיעו
לארבעי אזי מתבונ שלא עמד על הדעת כלו  .וז"ש ויה"י בארבעי :
וכו' ,היה ו"י כי התבוננו שלא עמדו עדיי על דעתו והשגת אינה כלו עדיי .ואמר בעשתי עשר
חודש ,כי הנה אמר ועיני לראות ,וידוע דהחדש הזה הוא בחינת עיני בשיעור קומת הזמ .ואמר
ככ"ל אשר וכו' ,דידוע הפרש נבואת משה לשאר הנביאי  ,ששאר הנביאי ראו בחזיונות במשלי  ,מה
שאי כ נביאת משה )עיי ברמב" מד"ע )פ"ז מהל' יסודי התורה ה"ו( כל ההפרש( .והנה ג בני
ישראל בקבל ממשה עד שלא עמדו על דעתו ,לא היו לה הדברי ברורי בפנימיות היו צריכי
למשלי  ,ואחר שעמדו על דעתו לא הוצרכו למשלי  ,רק הדברי בעצמ ששמעו היו לה מתוקי
מדבש .וז"ש בארבעי שנה וכו' דבר משה אל בני ישראל ככל אשר צוה י"י אותו אליה  ,ככ"ל בכ"
הדומה ,ור"ל כמו שבאה אליו ציוי הש מבלי חידות ומשלי  ,כ דבר הוא לה כעת ,כיו שכבר עמדו
על דעתו לא היה לה כדברי הספר החתו :
אשר צוה י"י )דברי א ג( .ח"י פעמי כתיב בתורה אשר צוה י"י .רמז הדבר הוא דהנה הפלסופי
חקרו אי -על ידי עשיית המצות בגשמיות ,יהיה לאד חיי נצחיי בהשארת הנפש ,והלא המצוה
היא גשמיות חולפת כרגע .אבל הוא שטות גדול כי אי להשגיח על גשמיות המצוה ,רק על קדושת
המצווה ב"ה ,ובעשות רצונו ית"ש הנה דבוק ברצו העליו וח"י לעול  .וז"ש משה כל המצוה וכו'
תשמרו לעשות דייקא למע תחיו וכו' )דברי ח א( ,על כ לרמז לזה אשר צוה י"י ח"י פעמי
בתורה ,הב הדבר:

