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פרשת ואתחנן תשס"ז
דברים פרק ג

ָא ְת ַחנַּן ֶאל ה' ָבּ ֵעת ַה ִהוא ֵלאמֹר) :כד( ֲאדֹנָי ה'
)כג( ו ֶ
ָד ָך
ָד ְל ָך וְ ֶאת י ְ
לּוֹת ְל ַה ְראוֹת ֶאת ַע ְב ְדּ ָך ֶאת גּ ְ
אַתּה ַה ִח ָ
ָ
יך
ֲשׂ ָ
ֲשׂה ְכ ַמע ֶ
אָרץ ֲא ֶשׁר ַיע ֶ
וּב ֶ
ָקה ֲא ֶשׁר ִמי ֵאל ַבּ ָשּׁ ַמיִ ם ָ
ַה ֲחז ָ
טּוֹבה
אָרץ ַה ָ
וְ ִכגְ בוּר ֶֹת ָך) :כה( ֶא ְע ְבּ ָרה נָּא וְ ֶא ְר ֶאה ֶאת ָה ֶ
ַר ֵדּן ָה ָהר ַהטּוֹב ַהזֶּה וְ ַה ְלּ ָבנֹן) :כו( וַיִּ ְת ַע ֵבּר
ֲא ֶשׁר ְבּ ֵע ֶבר ַהיּ ְ
ֹאמר ה' ֵא ַלי ַרב ָל ְך אַל
ה' ִבּי ְל ַמ ַענְ ֶכם וְ לֹא ָשׁ ַמע ֵא ָלי ַויּ ֶ
ֲלה רֹאשׁ ַה ִפּ ְסגָּה
תּוֹסף ַדּ ֵבּר ֵא ַלי עוֹד ַבּ ָדּ ָבר ַהזֶּה) :כז( ע ֵ
ֶ
ֶיך ִכּי
וּר ֵאה ְב ֵעינ ָ
וּמ ְז ָר ָחה ְ
ימנָה ִ
ָמּה וְ ָצפֹנָה וְ ֵת ָ
ֶיך י ָ
וְ ָשׂא ֵעינ ָ
ַר ֵדּן ַהזֶּה:
לֹא ַת ֲעבֹר ֶאת ַהיּ ְ
דברים פרק ד
יכם וַיִּ ָשּׁ ַבע ְל ִב ְל ִתּי ָע ְב ִרי ֶאת
)כא( ַוה' ִה ְתאַנַּף ִבּי ַעל ִדּ ְב ֵר ֶ
יך
טּוֹבה ֲא ֶשׁר ה' ֱאל ֶֹה ָ
אָרץ ַה ָ
וּל ִב ְל ִתּי בֹא ֶאל ָה ֶ
ַר ֵדּן ְ
ַהיּ ְ
אָרץ ַהזֹּאת ֵאינֶנִּ י
ַח ָלה) :כב( ִכּי אָנ ִֹכי ֵמת ָבּ ֶ
נ ֵֹתן ְל ָך נ ֲ
אָרץ
יר ְשׁ ֶתּם ֶאת ָה ֶ
אַתּם ע ְֹב ִרים ִו ִ
ַר ֵדּן ְו ֶ
ע ֵֹבר ֶאת ַהיּ ְ
טּוֹבה ַהזֹּאת:
ַה ָ
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רש"י )שם(
)כו( ויתעבר ה'  -נתמלא חמה :למענכם -
בשבילכם ,אתם גרמתם לי .וכן הוא
אומר )תהלים קו לב( ויקציפו על מי
מריבה וירע למשה בעבורם :רב לך -
שלא יאמרו הרב כמה קשה והתלמיד
כמה סרבן ומפציר .דבר אחר רב לך
הרבה מזה שמור לך ,רב טוב הצפון לך:

רש"י )שם(
)כא( התאנף  -נתמלא רוגז :על דבריכם  -על
אודותיכם על עסקיכם:
)כב( כי אנכי מת וגו' אינני עובר  -מאחר שמת
מהיכן יעבור ,אלא אף עצמותי אינם עוברין:

במדבר פרק יד
יכם
נוּת ֶ
ָשׂאוּ ֶאת ְז ֵ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה וְ נ ְ
ֵיכם יִ ְהיוּ ר ִֹעים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ְ
וּבנ ֶ
אַתּם יִ ְפּלוּ ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה) :לג( ְ
יכם ֶ
וּפ ְג ֵר ֶ
)לב( ִ
אַר ָבּ ִעים יוֹם יוֹם ַל ָשּׁנָה יוֹם ַל ָשּׁנָה
אָרץ ְ
ָמים ֲא ֶשׁר ַתּ ְר ֶתּם ֶאת ָה ֶ
יכם ַבּ ִמּ ְד ָבּר) :לד( ְבּ ִמ ְס ַפּר ַהיּ ִ
ַעד תֹּם ִפּ ְג ֵר ֶ
ֱשׂה ְל ָכל
יד ְע ֶתּם ֶאת ְתּנוּאָ ִתי) :לה( ֲאנִ י ה' ִדּ ַבּ ְר ִתּי ִאם לֹא זֹאת ֶאע ֶ
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה וִ ַ
יכם ְ
ִתּ ְשׂאוּ ֶאת עֲוֹנ ֵֹת ֶ
ָמתוּ:
נּוֹע ִדים ָע ָלי ַבּ ִמּ ְד ָבּר ַהזֶּה ִי ַתּמּוּ וְ ָשׁם י ֻ
ָה ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַהזֹּאת ַה ָ
דברים פרק א פסוק לז
אַתּה לֹא ָתבֹא ָשׁם:
גַּם ִבּי ִה ְתאַנַּף ה' ִבּ ְג ַל ְל ֶכם ֵלאמֹר גַּם ָ
רמב"ן )שם(
)לז( גם בי התאנף ה' בגללכם  -יאמר הנה חטאתיכם אשר עשיתם בעת ההיא במרגלים מנעו מכם
הארץ הטובה ,ועוד הוספתם לחטוא בפעם אחרת עד שמנעתם גם אותי מלעבור .כי רצה להזכיר יחד
עונש כל הנמנעים מעבור אל הארץ ,כי הכל בגרמת עונותיהם .וכדי שיזכיר כאן ענין יהושע כי הוא
יעבור מפני שמלא אחרי ה' כחברו ,ויזכה עוד שינחיל הארץ לדור השני בעבור שנענש משה ונגזר עליו
שלא יעבור .והנה הזכיר כל המעשה ההוא זולתי מגיפת המרגלים עצמם .וגם לא הזכיר הדבה ,כי לא
ידבר בגנאי היחידים ,אבל יוכיח את הרבים שכולם חטאו וכולם נענשו:
וטעם בגללכם  -כי רבו בני ישראל את ה' וגו' )במדבר כ יג( ,ואירע כל זה בעבור מריבתכם .או ירמוז,
שהיה הכעס על משה ועל אהרן כאשר הכו הסלע פעמים לפני העם ולא עשו כאשר נצטוו ,והעם הרהרו
בדבר ,והוא מה שאמר )להלן לב נא( על אשר לא קדשתם אותי בתוך בני ישראל ,שלא היה העונש אלא
מפני שהיה הדבר בתוך בני ישראל שלא נתקדש הכבוד לעיניהם .וכך אמר בספרי )האזינו נ( ,על אשר
מעלתם בי )שם( ,אתם גרמתם למעול ,על אשר לא קדשתם אותי ,אתם גרמתם שלא לקדש אותי,
כאשר מריתם פי )במדבר כז יד( ,אתם גרמתם למרות את פי .עשו כל הלשונות יוצאים אל ישראל,
וכבר פירשתי הענין )שם כ ח(:
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תורת החיד"א לדברים סימן מ

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.

(אור החיים )שם

