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 דברים פרק ג 
' ה ֲאדָֹני) כד( :ֵלאמֹר ַהִהוא ָּבֵעת' ה ֶאל ָוֶאְתַחַּנן) כג(

 ָיְדָך ְוֶאת ָּגְדְלָך ֶאת ַעְבְּדָך ֶאת ְלַהְראֹות ַהִחּלֹוָת ַאָּתה
 ְכַמֲעֶׂשיָך ַיֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ּוָבָאֶרץ ַּבָּׁשַמִים ֵאל ִמי ֲאֶׁשר ַהֲחָזָקה

 ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאת ְוֶאְרֶאה ָּנא ֶאְעְּבָרה) כה( :ְוִכְגבּורֶֹתָך
 ַוִּיְתַעֵּבר) כו( :ְוַהְּלָבנֹן ַהֶּזה ַהּטֹוב ָהָהר ַהַּיְרֵּדן ְּבֵעֶבר ֲאֶׁשר
 ַאל ְךָל ַרב ֵאַלי' ה ַוּיֹאֶמר ֵאָלי ָׁשַמע ְולֹא ְלַמַעְנֶכם ִּבי' ה

 ַהִּפְסָּגה רֹאׁש ֲעֵלה) כז( :ַהֶּזה ַּבָּדָבר עֹוד ֵאַלי ַּדֵּבר ּתֹוֶסף
 ִּכי ְבֵעיֶניָך ּוְרֵאה ּוִמְזָרָחה ְוֵתיָמָנה ְוָצפָֹנה ָיָּמה ֵעיֶניָך ְוָׂשא
 :ַהֶּזה ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַתֲעבֹר לֹא
 

 ) שם (י"רש

 - למענכם :חמה נתמלא - 'ה ויתעבר) כו(
 הוא וכן. לי גרמתם תםא, בשבילכם

 מי על ויקציפו) לב קו תהלים (אומר
 - לך רב :בעבורם למשה וירע מריבה
 והתלמיד קשה כמה הרב יאמרו שלא
 לך רב אחר דבר. ומפציר סרבן כמה
 :לך הצפון טוב רב, לך שמור מזה הרבה

 

 דברים פרק ד 
 ֶאת ָעְבִרי ְלִּתיְלִב ַוִּיָּׁשַבע ִּדְבֵריֶכם ַעל ִּבי ִהְתַאַּנף 'הַו) כא(

 ֱאלֶֹהיָך 'ה ֲאֶׁשר ַהּטֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאל בֹא ּוְלִבְלִּתי ַהַּיְרֵּדן
 ֵאיֶנִּני ַהּזֹאת ָּבָאֶרץ ֵמת ָאנִֹכי ִּכי) כב( :ַנֲחָלה ְלָך נֵֹתן
 ָהָאֶרץ ֶאת ִויִרְׁשֶּתם עְֹבִרים ְוַאֶּתם ַהַּיְרֵּדן ֶאת עֵֹבר

 :ַהּזֹאת ַהּטֹוָבה
 

 ) שם (י"רש

 על - דבריכם על :רוגז נתמלא - התאנף) כא(
 :עסקיכם על אודותיכם

 שמת מאחר - עובר אינני' וגו מת אנכי כי) כב(
 :עוברין אינם עצמותי אף אלא, יעבור מהיכן

 

 במדבר פרק יד 
 ְזנּוֵתיֶכם ֶאת ְוָנְׂשאּו ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ַּבִּמְדָּבר רִֹעים ִיְהיּו ּוְבֵניֶכם) לג( :ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר ִיְּפלּו ַאֶּתם ּוִפְגֵריֶכם) לב(

 ַלָּׁשָנה יֹום ַלָּׁשָנה יֹום יֹום ַאְרָּבִעים ָהָאֶרץ ֶאת ַּתְרֶּתם ֲאֶׁשר ַהָּיִמים ְּבִמְסַּפר) לד( :ַּבִּמְדָּבר ִּפְגֵריֶכם ּתֹם ַעד
 ְלָכל ֶאֱעֶׂשה זֹאת לֹא ִאם ִּדַּבְרִּתי 'ה ֲאִני) לה( :ִתיְּתנּוָא ֶאת ִויַדְעֶּתם ָׁשָנה ַאְרָּבִעים ֲעֹונֵֹתיֶכם ֶאת ִּתְׂשאּו
 :ָיֻמתּו ְוָׁשם ִיַּתּמּו ַהֶּזה ַּבִּמְדָּבר ָעָלי ַהּנֹוָעִדים ַהּזֹאת ָהָרָעה ָהֵעָדה

 
 דברים פרק א פסוק לז 

 : ָׁשם ָתבֹא לֹא ַאָּתה ַּגם ֵלאמֹר ִּבְגַלְלֶכם 'ה ִהְתַאַּנף ִּבי ַּגם
 

 ) שם(ן "רמב
 מכם מנעו במרגלים ההיא בעת עשיתם אשר חטאתיכם הנה יאמר - בגללכם' ה התאנף בי גם) לז(

 יחד להזכיר רצה כי. מלעבור אותי גם שמנעתם עד אחרת בפעם לחטוא הוספתם ועוד, הטובה הארץ
 הוא כי יהושע ענין כאן שיזכיר וכדי. עונותיהם בגרמת הכל כי, הארץ אל מעבור הנמנעים כל עונש

 עליו ונגזר משה שנענש בעבור השני לדור הארץ שינחיל עוד ויזכה, כחברו' ה אחרי שמלא מפני עבורי
 לא כי, הדבה הזכיר לא וגם. עצמם המרגלים מגיפת זולתי ההוא המעשה כל הזכיר והנה. יעבור שלא
 :נענשו וכולם חטאו שכולם הרבים את יוכיח אבל, היחידים בגנאי ידבר
, ירמוז או. מריבתכם בעבור זה כל ואירע, )יג כ במדבר(' וגו' ה את ישראל בני רבו כי - בגללכם וטעם
 הרהרו והעם, נצטוו כאשר עשו ולא העם לפני פעמים הסלע הכו כאשר אהרן ועל משה על הכעס שהיה
 אלא העונש היה שלא, ישראל בני בתוך אותי קדשתם לא אשר על) נא לב להלן (שאמר מה והוא, בדבר
 אשר על, )נ האזינו (בספרי אמר וכך. לעיניהם הכבוד נתקדש שלא ישראל בני בתוך הדבר יהשה מפני

, אותי לקדש שלא גרמתם אתם, אותי קדשתם לא אשר על, למעול גרמתם אתם, )שם (בי מעלתם
, ישראל אל יוצאים הלשונות כל עשו. פי את למרות גרמתם אתם, )יד כז במדבר (פי מריתם כאשר
 ):ח כ שם (הענין פירשתי וכבר
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 )שם(אור החיים 
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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. 

 


