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פרשת נצבים-וילך תשע"ז
דברי משה
 by his loving familyז"לDedicated in memory of David Wichs
רמב"ן הקדמה לספר דברים

...ועוד יוסיף בספר הזה כמה מצות שלא נזכרו כלל כגון היבום ודין המוציא שם רע והגרושין באשה ועדים זוממין וזולתן
וכבר נאמרו לו כולן בסיני או באוהל מועד בשנ' הראשונ' קודם המרגלי' כי בערבות מואב לא נתחדשו לו אלא דברי הברית
כאשר נתפרש בו וע"כ לא נאמר בספר הזה וידבר ה' אל משה לאמר צו את בני ישראל או דבר אל בני ישראל ואמרת אליה'
מצוה פלונית אבל לא נכתבו המצות בספרי' הראשוני' שידבר עם יוצאי מצרים כי אולי לא נהגו באותן המצות רק בארץ אף
על פי שהן חובת הגוף כאשר בא בענין הנסכים או מפני שאינן תדירות לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ.
דברים פרק כט

רש"י

ֹלהיכֶּם
(ט) ַא ֶּתם נִ צָּ בִ ים ַהּיֹום ֻּכ ְּל ֶּכם לִפְּ נֵי ְּיקֹוָּק אֱ ֵ
ָּראשֵ יכֶּ ם ִשבְּ טֵ יכֶּם זִ ְּקנֵיכֶּם וְּ ש ְֹּׁט ֵריכֶּם כֹׁל ִאיש י ְִּש ָּר ֵאל:
(י) טַ פְּ כֶּם נְּ ֵשיכֶּם וְּ ג ְֵּרָך אֲ שֶּ ר ְּב ֶּק ֶּרב מַ חֲ נֶּיָך מֵ חֹׁטֵ ב עֵ צֶּ יָך
ימיָך( :יא) לְּ עָּ בְּ ְּרָך בִ בְּ ִרית ְּיקֹוָּק אֱ ֹלהֶּ יָך
עַ ד ש ֵֹׁאב מֵ ֶּ
ּובְּ ָּאלָּתֹו אֲ שֶּ ר ְּיקֹוָּק אֱ ֹלהֶּ יָך כ ֵֹׁרת עִ ְּמָך ַהּיֹום( :יב) ְּל ַמעַ ן
ֵאֹלהים
הָּ ִקים א ְֹּׁתָך הַ ּיֹום לֹו לְּעָּ ם וְּ הּוא י ְִּהיֶּה לְָּך ל ִ
כַאֲ שֶּ ר ִדבֶּ ר לְָּך וְּ כַאֲ שֶּ ר נ ְִּשבַ ע לַאֲ ב ֶֹּׁתיָך לְּ ַאבְּ ָּרהָּ ם לְּ ִיצְּ חָּ ק
ּולְּ ַי ֲעקֹׁב( :יג) וְּ ל ֹׁא ִא ְּתכֶּם ְּלבַ ְּדכֶּם ָּאנֹׁכִ י כ ֵֹׁרת ֶּאת הַ בְּ ִרית
הַ ז ֹׁאת וְּ ֶּאת הָּ ָּא ָּלה הַ ז ֹׁאת( :יד) כִ י ֶּאת אֲ שֶּ ר י ְֶּּשנֹו פֹׁה
עִ מָּ נּו עֹׁמֵ ד ַהּיֹום לִ פְּ נֵי ְּיקֹוָּק אֱ ֹלהֵ ינּו וְּ ֵאת אֲ שֶּ ר ֵאינֶּּנּו פֹׁה
עִ מָּ נּו הַ ּיֹום... :
(כא) וְּ ָּאמַ ר הַ דֹור הָּ ַאחֲ רֹון בְּ נֵיכֶּם אֲ שֶּ ר יָּקּומּו
חֹוקה וְּ ָּראּו ֶּאת
מֵ ַאחֲ ֵריכֶּם וְּ הַ ּנָּכְּ ִרי אֲ שֶּ ר יָּב ֹׁא מֵ ֶּא ֶּרץ ְּר ָּ
מַ כֹות הָּ ָּא ֶּרץ הַ ִהוא וְּ ֶּאת ַתחֲ ל ֶֻּּאיהָּ אֲ שֶּ ר ִחלָּה יְּקֹוָּק בָּ ּה:
...
(כד) וְּ ָּא ְּמרּו עַ ל אֲ שֶּ ר עָּ זְּ בּו ֶּאת בְּ ִרית ְּיקֹוָּק אֱ ֹלהֵ י
אֲ ב ָֹּׁתם אֲ שֶּ ר כ ַָּרת עִ מָּ ם בְּ הֹוצִ יאֹו א ָֹּׁתם מֵ ֶּא ֶּרץ ִמצְּ ָּר ִים:
ֹלהים אֲ ֵח ִרים וַ ִּי ְּש ַתחֲ וּו ל ֶָּּהם
(כה) וַ ֵּי ְּלכּו וַ ּיַעַ בְּ דּו אֱ ִ
ֹלהים אֲ שֶּ ר ל ֹׁא ְּי ָּדעּום וְּ ל ֹׁא חָּ לַק לָּהֶּ ם( :כו) וַ ּיִ ַחר ַאף
אֱ ִ
יְּקֹוָּק בָּ ָּא ֶּרץ הַ ִהוא לְּ הָּ בִ יא עָּ ֶּליהָּ ֶּאת כָּל הַ ְּק ָּללָּ ה
הַ כְּ תּובָּ ה בַ ֵספֶּר הַ זֶּ ה( :כז) וַּיִ ְּתשֵ ם יְּקֹוָּק מֵ עַ ל
ּוב ֶּקצֶּ ף גָּדֹול וַ ּי ְַּש ִלכֵם ֶּאל ֶּא ֶּרץ
ַא ְּדמָּ ָּתם בְּ ַאף ּובְּ ֵחמָּ ה ְּ
ֹלהינּו
ַאחֶּ ֶּרת כַ ּיֹום הַ זֶּה( :כח) הַ ּנ ְִּס ָּתרֹׁת לַיקֹוָּק אֱ ֵ
וְּ הַ ּנִ גְּ ֹלת לָּ נּו ּולְּבָּ נֵינּו עַ ד עֹולָּם ַלעֲשֹות ֶּאת כָּ ל ִדבְּ ֵרי
תֹורה הַ ז ֹׁאת:
הַ ָּ

(ט) אתם נצבים  -מלמד שכנסם משה לפני הקדוש ברוך הוא ביום
מותו להכניסם בברית :ראשיכם שבטיכם  -ראשיכם לשבטיכם:
זקניכם ושטריכם  -החשוב חשוב קודם ואחר כך כל איש ישראל:
(י) מחטב עציך  -מלמד שבאו כנענים להתגייר בימי משה ,כדרך
שבאו גבעונים בימי יהושע .וזהו האמור בגבעונים (יהושע ט ,ד)
ויעשו גם המה בערמה ,ונתנם משה חוטבי עצים ושואבי מים:
(יא) לעברך  -להיותך עובר בברית .ולא יתכן לפרשו כמו להעבירך,
אלא כמו (לעיל ד ,יד) לעשותכם אותם :לעברך בברית  -דרך
העברה ,כך היו כורתים ברית ,עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן
ועוברים בינתים ,כמו שנאמר (ירמיה לד ,יח) העגל אשר כרתו
לשנים ויעברו בין בתריו( :יד) ואת אשר איננו פה  -ואף עם דורות
העתידים להיות( :כה) לא ידעום  -לא ידעו בהם גבורת אלהות:
ולא חלק להם  -לא נתנם לחלקם .ואונקלוס תרגם ולא אוטיבא
להון ,לא הטיבו להם שום טובה ,ולשון לא חלק אותו אלוה שבחרו
להם לא חלק להם שום נחלה ושום חלק( :כז) ויתשם ה'  -כתרגומו
וטלטלינון ,וכן (ירמיה יב יד) הנני נותשם מעל אדמתם:
(כח) הנסתרת לה' אלהינו  -ואם תאמרו מה בידינו לעשות ,אתה
מעניש את הרבים על הרהורי היחיד ,שנאמר (פסוק יז) פן יש בכם
איש וגו' ,ואחר כך (פסוק כא) וראו את מכות הארץ ההיא ,והלא
אין אדם יודע טמונותיו של חבירו ,אין אני מעניש אתכם על
הנסתרות ,שהן לה' אלהינו והוא יפרע מאותו יחיד ,אבל הנגלות,
לנו ולבנינו לבער הרע מקרבנו ,ואם לא נעשה דין בהם יענשו את
הרבים .נקוד על לנו ולבנינו ,לדרוש ,שאף על הנגלות לא ענש את
הרבים עד שעברו את הירדן משקבלו עליהם את השבועה בהר
גרזים ובהר עיבל ונעשו ערבים זה לזה:

דברים פרק ל

רש"י

(ג) ושב ה' אלהיך את שבותך  -היה לו לכתוב והשיב את שבותך,
(א) וְּ הָּ יָּה כִ י ָּיבֹׁאּו עָּ לֶּיָך כָּל הַ ְּדבָּ ִרים הָּ ֵאלֶּ ה הַ בְּ ָּר ָּכה
וְּ הַ ְּקלָּ לָּ ה אֲ שֶּ ר נ ַָּת ִתי ְּל ָּפנֶּיָך וַ הֲ שֵ ב ָֹּׁת ֶּאל לְּבָּ בֶּ ָך בְּ ָּכל הַ גֹויִם רבותינו למדו מכאן שהשכינה כביכול שרויה עם ישראל בצרת
גלותם ,וכשנגאלין הכתיב גאולה לעצמו ,שהוא ישוב עמהם .ועוד
ֹלהיָך שָּ ָּמה( :ב) וְּ שַ בְּ ָּת עַ ד יְּקֹוָּק
אֲ שֶּ ר ִה ִדיחֲ ָך יְּק ָֹּוק אֱ ֶּ
אֱ ֹלהֶּ יָך וְּ שָּ מַ עְּ ָּת בְּ קֹׁלֹו כְּ כֹׁל אֲ ֶּשר ָּאנֹׁכִ י ְּמצַ ּוְּ ָך הַ ּיֹום ַא ָּתה יש לומר ,שגדול יום קבוץ גליות ובקושי ,כאלו הוא עצמו צריך
ּובָּ נֶּיָך בְּ כָּ ל לְּבָּ בְּ ָך ּובְּ כָּל נַפְּ שֶּ ָך( :ג) וְּ שָּ ב ְּיקֹוָּק אֱ ֹלהֶּ יָך ֶּאת להיות אוחז בידיו ממש איש איש ממקומו ,כענין שנאמר (ישעיה
כז ,יב) ואתם תלקטו לאחד אחד בני ישראל ,ואף בגליות שאר
בּותָך וְּ ִרחֲ ֶּמָך וְּ שָּ ב וְּ ִקבֶּ צְּ ָך ִמכָּל הָּ עַ ִמים אֲ שֶּ ר הֱ פִ יצְּ ָך
ְּש ְּ
האומות מצינו כן (ירמיהו מח מז) ושבתי שבות מואב:
יְּקֹוָּק אֱ ֹלהֶּ יָך שָּ ָּמה:
דברים פרק לא

רש"י

(א) וַ ּיֵלְֶּך מ ֶֹּׁשה וַ יְּדַ בֵ ר ֶּאת ַה ְּדבָּ ִרים הָּ ֵאלֶּ ה ֶּאל ָּכל
יִ ְּש ָּר ֵאל( :ב) וַּי ֹׁאמֶּ ר אֲ לֵהֶּ ם בֶּ ן מֵ ָּאה וְּ עֶּ ְּש ִרים שָּ נָּה
ָּאנֹׁכִ י ַהּיֹום ל ֹׁא אּוכַ ל עֹוד ָּלצֵ את וְּ לָּבֹוא ַויקֹוָּק
ָּאמַ ר ֵאלַי ל ֹׁא ַת ֲעבֹׁר ֶּאת הַ ּי ְַּר ֵדן הַ זֶּה... :
מֹותי כִ י הַ ְּשחֵ ת ַת ְּש ִחתּון
(כט) כִ י יָּדַ עְּ ִתי ַאחֲ ֵרי ִ
יתי ֶּא ְּתכֶּם וְּ ָּק ָּראת
וְּ סַ ְּר ֶּתם ִמן הַ דֶּ ֶּרְך אֲ שֶּ ר צִ ּוִ ִ
ֶּא ְּתכֶּ ם הָּ ָּרעָּ ה בְּ ַאחֲ ִרית הַ ָּּי ִמים כִ י ַתעֲשּו ֶּאת הָּ ַרע
בְּ עֵ ינֵי יְּ קֹוָּק לְּ הַ כְּ עִ יסֹו בְּ מַ ע ֲֵשה יְּדֵ יכֶּם:

(א) וילך משה  -וגו'( :ב) אנכי היום  -היום מלאו ימי ושנותי ביום זה
נולדתי וביום זה אמות :לא אוכל עוד לצאת ולבא  -יכול שתשש כחו,
תלמוד לומר (דברים לד ,ז) לא כהתה עינו ולא נס לחה .אלא מהו לא
אוכל ,איני רשאי שנטלה ממני הרשות ונתנה ליהושע .דבר אחר,
לצאת ולבא בדברי תורה ,מלמד שנסתמו ממנו מסורות ומעינות
החכמה :וה' אמר אלי  -זהו פירוש לא אוכל עוד לצאת ולבא ,לפי שה'
אמר אלי( :כט) אחרי מותי כי השחת תשחתון  -והרי כל ימי יהושע
לא השחיתו ,שנאמר (יהושע כד ,לא) ויעבדו בני ישראל את ה' כל ימי
יהושע ,מכאן שתלמידו של אדם חביב עליו כגופו ,שכל זמן שיהושע חי
נראה למשה כאלו הוא חי:
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