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 דברים פרק ט 
 ְּגדֹלֹת ָעִרים ִמֶּמָּך ַוֲעֻצִמים ְּגדִֹלים ּגֹוִים ָלֶרֶׁשת ָלבֹא ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַהּיֹום עֵֹבר ַאָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע) א(

 :ֲעָנק ְּבֵני ִלְפֵני ִיְתַיֵּצב ִמי ָׁשַמְעָּת ְוַאָּתה ָיַדְעָּת ַאָּתה ֲאֶׁשר ִקיםֲעָנ ְּבֵני ָוָרם ָּגדֹול ַעם) ב( :ַּבָּׁשָמִים ּוְבֻצרֹת
 ְלָפֶניָך ַיְכִניֵעם ְוהּוא ַיְׁשִמיֵדם הּוא אְֹכָלה ֵאׁש ְלָפֶניָך ָהעֵֹבר הּוא ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ִּכי ַהּיֹום ְוָיַדְעָּת) ג(

 אָֹתם ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ַּבֲהדֹף ִּבְלָבְבָך ּתֹאַמר ַאל) ד( :ָלְך ְיקָֹוק ִּדֶּבר רַּכֲאֶׁש ַמֵהר ְוַהֲאַבְדָּתם ְוהֹוַרְׁשָּתם
 מֹוִריָׁשם ְיקָֹוק ָהֵאֶּלה ַהּגֹוִים ּוְבִרְׁשַעת ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאת ָלֶרֶׁשת ְיקָֹוק ֱהִביַאִני ְּבִצְדָקִתי ֵלאמֹר ִמְּלָפֶניָך
 ְיקָֹוק ָהֵאֶּלה ַהּגֹוִים ְּבִרְׁשַעת ִּכי ַאְרָצם ֶאת ָלֶרֶׁשת ָבא ַאָּתה ְלָבְבָך יֶֹׁשרּוְב ְבִצְדָקְתָך לֹא) ה( :ִמָּפֶניָך
 :ּוְלַיֲעקֹב ְלִיְצָחק ְלַאְבָרָהם ַלֲאבֶֹתיָך ְיקָֹוק ִנְׁשַּבע ֲאֶׁשר ַהָּדָבר ֶאת ָהִקים ּוְלַמַען ִמָּפֶניָך מֹוִריָׁשם ֱאלֶֹהיָך

 עֶֹרף ְקֵׁשה ַעם ִּכי ְלִרְׁשָּתּה ַהּזֹאת ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאת ְלָך נֵֹתן ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ָקְתָךְבִצְד לֹא ִּכי ְוָיַדְעָּת) ו(
 ֵמֶאֶרץ ָיָצאָת ֲאֶׁשר ַהּיֹום ְלִמן ַּבִּמְדָּבר ֱאלֶֹהיָך ְיקָֹוק ֶאת ִהְקַצְפָּת ֲאֶׁשר ֵאת ִּתְׁשַּכח ַאל ְזכֹר) ז( :ָאָּתה

 ַוִּיְתַאַּנף ְיקָֹוק ֶאת ִהְקַצְפֶּתם ּוְבחֵֹרב) ח( :ְיקָֹוק ִעם ֱהִייֶתם ַמְמִרים ַהֶּזה ַהָּמקֹום ַעד ּבֲֹאֶכם ַעד ִמְצַרִים
 ְיקָֹוק ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית לּוחֹת ָהֲאָבִנים לּוחֹת ָלַקַחת ָהָהָרה ַּבֲעלִֹתי) ט( :ֶאְתֶכם ְלַהְׁשִמיד ָּבֶכם ְיקָֹוק
 ֵאַלי ְיקָֹוק ַוִּיֵּתן) י( :ָׁשִתיִתי לֹא ּוַמִים ָאַכְלִּתי לֹא ֶלֶחם ַלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ִעיםַאְרָּב ָּבָהר ָוֵאֵׁשב ִעָּמֶכם
 ָּבָהר ִעָּמֶכם ְיקָֹוק ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ְּכָכל ַוֲעֵליֶהם ֱאלִֹהים ְּבֶאְצַּבע ְּכֻתִבים ָהֲאָבִנים לּוחֹת ְׁשֵני ֶאת

 ֻלחֹת ְׁשֵני ֶאת ֵאַלי ְיקָֹוק ָנַתן ָלְיָלה ְוַאְרָּבִעים יֹום ַאְרָּבִעים ִמֵּקץ ַוְיִהי) יא( :ַהָּקָהל םְּביֹו ָהֵאׁש ִמּתֹוְך
 ִמִּמְצָרִים הֹוֵצאָת ֲאֶׁשר ַעְּמָך ִׁשֵחת ִּכי ִמֶּזה ַמֵהר ֵרד קּום ֵאַלי ְיקָֹוק ַוּיֹאֶמר) יב( :ַהְּבִרית ֻלחֹות ָהֲאָבִנים

 :ַמֵּסָכה ָלֶהם ָעׂשּו ִצִּויִתם ֲאֶׁשר ֶּדֶרְךַה ִמן ַמֵהר ָסרּו
 

 )שם(י "רש
 ורשעת צדקתי - בלבבך תאמר אל) ד( :ממך עצומים והם, עצום אתה - ממך ועצומים גדולים) א(

 בלשון משמש כי הרי - הגוים ברשעת כי' וגו לרשת בא אתה' וגו בצדקתך לא) ה( :גרמו הגוים
 :שוות ששתיהם, כתיב לחת - לחת) יא( :עכבה לשון לאא ישיבה אין - בהר ואשב) ט( :אלא
 

 )שם(ם "רשב
 ומצודות סוללה טורח בלא במהירות תנצחום בהם שתלחמו מלחמות כל - מהר והאבדתם) ג(

 אניח לא כי, השדה חית עליך תרבה פן מהר כולם את לכלותם תוכל לא מקום ומכל, רבים ימים
 לא, נכרי איש עליך לתת תוכל לא כמו התראה לשון - תוכל לא :אחת בשנה כולם על להלחם לכם
 גרמו דברים שני, מלפניך אותם אלהיך י"י כשיהדוף - בלבבך תאמר אל) ד( :בשעריך לאכול תוכל

 בה זוכה שאני ומה, הארץ מן להתגרש ברשעתם נתחייבו האומות אילו, הזאת הארץ לנחול לי
 י"י האלה הגוים ברשעת כי הואיל אומות רמשא יותר - י"י הביאני בצדקתי :אחרת מאומה יותר

 אחד אפס. 'וגו הקצפת אשר את תשכח אל זכור שהרי -] 'וגו [לבבך וביושר בצדקתך לא :מורישם
 למען אלא בצדקתך לא, בה זוכה שאתה ומה, נחלתם הפסידו ברשעתם כי, אמת הדברים משני
 :'וגו השבועה את הקים

 

 )שם(ן "רמב
, מן, שפלות ענין" יכניעם. "ישמידם והוא יכניעם הוא כמו - יכניעם והוא ישמידם הוא וטעם) ג(

. כלם וכן, )מא כו ויקרא (הערל לבבם יכנע אז או, )כט כא א"מ (מלפני אחאב נכנע כי הראית
 יוצאים היו ידים ורפיון שפלה וברוח רגז ובלב, מישראל מאד יראים ההם העמים היו כי והטעם
' וגו הכנעני מלכי וכל' וגו האמרי מלכי כל כשמוע ויהי) א ה יהושע (שאמר כמו, למלחמה אליהם
 :ישראל בני מפני רוח עוד בם היה ולא לבבם וימס
 כל עם כי, ענקים בני אל" ויכניעם", ועצומים גדולים גוים אל ירמוז" ישמידם הוא "כי ויתכן
 ובערי בהרים נחבאים היו אבל כלל למלחמה יצאו ולא, העם משאר יותר לבם נכנע וגבהם תקפם

 מן חברון מן ההר מן הענקים את ויכרת ההיא בעת יהושע ויבא) כא יא שם (שאמר כמו, הבצורות
 וילך וכן. בעריהם כלומר, יהושע החרימם עריהם עם ישראל הר ומכל יהודה הר ומכל ענב מן דביר
 ):י א םשופטי (תלמי ואת אחימן ואת ששי את ויכו בחברון היושב הכנעני אל יהודה

 כי שתדע רק, לי עשה ידי ועוצם כחי תחשוב שלא שהזהיר אחרי - בלבבך תאמר אל) ה - ד(
 תלכדו אשר הבצורות והערים שבהם והתקיפים, ההוא הכח להם נתן השם במלחמה הנצוחים

 זה כל עמך' ה עשה כי תחשוב לא והזכיר חזר, מאתו מפורסם בנס כן לכם עשה בכבודו השם
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 נתן ולא, ההם הגוים באבדן טעם זה והנה. האלה הגוים ברשעת רק כן לכם עשה לא כי, בצדקתך
 ולא, במעשה צדיק שתהיה - בצדקתך לא ובאר חזר כן על. הארץ את ישראל ברשת טעם להם
, הארץ אותה ירשת אבותיך שבועת ובעבור, הם אבדו הגוים ברשעת רק, לך שהיה ישר בלב אפילו

 תאמר אל כתב י"ורש. להם נתנה בשבועה כי לאבותיך שנתן מתנהה לבטל יכול שלך החטא אין כי
 :נכון ואיננו. בצדקתך לא, לי גרמה הגוים ורשעת צדקתי בלבבך

, למעלה אהובים הם והנה, אתכם' ה מאהבת כי) ח ז לעיל (אמר שהרי, לשאול השואל על ויש
. ארץ ירשו בצדקתם גם כן אם, נפשו שנאה חמס ואוהב רשע כי, הטובים את רק יאהב לא והשם

 מיום' ה את ממרים שהיו ההוא הדור יוכיח וכאן, בכללם ישראל עם ידבר שם כי, והתשובה
 :במדבר היותם
 הנה ישובו רביעי ודור, שנה מאות ארבע אותם וענו ועבדום שאמר - הדבר את הקים ולמען וטעם

 ):טז טו בראשית(
 אשר בעונות אותם הוכיח, כלל התורה בביאור להם שיפתח קודם -' ה את הקצפתם ובחרב) ח(

 הדברות עשרת ביאר כן ואחר. מריבה ומי המרגלים ענין להם והזכיר, נמחלו ולא רעה להם גרמו
 כולן שהן ויאמר בכללם במצות והזהיר, רבות אזהרות ז"ע בענין והזהירם, השם יחוד ופרשת
 מהן אחת שיזכיר וקודם, תהמצו בפרטי להתחיל בא ועתה. הטובה כל להן תבא ובעבורן טובות
 כי, והלאה התורה שקבלו מעת שעשו עונותיהם כל את עליהם ולפקוד אותם להוכיח יחזור בפרט

 כי, להם יזכירם לא ובאלוש במרה וילונו סוף בים ים על שהמרו תורה מתן קודם שעשו התלונות
 כאן פתח לפיכךו, ברית עמם כרת אשר השם בקול לשמוע חייבים יותר היו התורה שקבלו מעת

 ):א לב שמות (פירשתיו וכבר, העגל מעשה להם והזכיר הקצפתם ובחורב
 

 )שם(ספורנו 

 

 

 

 

 

 

  

Rabbi Brovender's Parsha Shiur is sponsored by 

Dr. Bernard & Robin Cohen, Milwaukee 
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts,  
or to sign-up to receive sources in advance. 

 

Rabbi Brovender returns next week – Parshat Re'eh 


