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 ספר דברים   - ת סיכום יחיד
 מבוא  

 פתיחה 

'. של עבודת ה  מציאות חדשה יוצרת    לארץשלהם  הכניסה  , וץלדור נוחלי הארחומש דברים הוא נאומו של משה רבנו  

 בהשלכות ובביטויים המיוחדים של המציאות החדשה, שנובעים מהדברים הבאים:  יחידה זו עוסקת 
 

 הנהגה טבעית  

"הנהגה   -  הטבעדרך  ארץ ישראל היא בבמדבר מגיעה אל קיצה. הנהגתו של הקב"ה  ביומית  - ההנהגה הניסית היום

)"כוחי ועוצם ידי"(.   לשכחת ה' ולגאווה. ברכת האדמה והגשמים היורדים בעתם עלולים להביא חלילה  טבעית"

 עני.האתגר הוא לייחס את ההצלחה ואת השפע למקורם העליון, ולדעת לחלוק אותם עם הלוי וה 
 

 מריכוז לפיזור 

 אלמבחינות מסוימות אתגר החיבור  , ומעתה עתיד העם להיות מפוזר ומרוחק  -א עוד ריכוז סביב משכן חי ופועל  ל

הקודש הופך להיות אחריותו של הפרט: על כל יהודי ויהודי, גם אם הוא חי בנחלה מרוחקת, מוטלת החובה לקיים 

ולשמר את נקודת החיבור אל הקב"ה, הן ברגש והן במעשה. מאידך, נדרשת ממנו הבנה עמוקה כי הברית נכרתה עם 

 י. ויב לה מעצם היותו חלק מהכלל הישראל הכלל, עם הלאום, והוא כפרט מח
 

 התעצמות סכנת העבודה זרה

מיושבת,   לסביבה  ישראל,  לארץ  המעבר  ומתעצמיםעם  מתרבים  הזרה  העבודה  עמי    פיתויי  מהשפעת  כתוצאה 

)ואכן חומש דברים רצוף באזהרות מעבודה זרה(. הבחירה בעבודת ה' על פני העבודה הזרה הופכת למעשה הסביבה 

 ד.י ומקבלת תוקף מיוחיומ-יום
 

 תשובה וגאולה

העתידים להתרחש, ומבטיח את יכולתו של העם   ,גלות  -  גם למצבי ריחוק ומשבר נאום הפרידה של משה מתייחס  

. ]מול הבחירה החופשית, ובמידה מסוימת בניגוד לה, עומדת שירת 'האזינו', ולהיגאלאל הקב"ה    בתשובהלשוב  

יך הכרחי של גלות ולבסוף גאולה, ומדגישה את המחויבות של הקב"ה לגאולת שירה היסטוריוסופית המתארת תהל 

 ה[. ישראל גם ללא קשר לתהליך של תשוב
 

במהלך לימוד היחידה נשתדל להתבונן על הפסוקים בהקשרם, ומתוך כך לברר את משמעותם הייחודית בחומש 

 דברים, וכן להבין את משמעותם לדורות.  

  

 ה הנלמדים ביחיד  הנושאים

 

 ם: יידונו העיקרים והתכנים הבאי בנושאים הללו במהלך הדיון 

 שכר ועונש      בחירה חופשית ⬧  עבודת ה' הפרטית והלאומית ⬧ 

 

 ביחידת "הברית"שני מרכיבים מרכזיים 

 היבטים מסוימים של עבודת ה' בחומש דברים, ולהתבונן בהם מתוך שתי נקודות מבט:   מקיפהיחידת "הברית" 

   . והאתגרים המיוחדים העומדים בפני דור זה דווקא  דור נוחלי הארץבתוך ההקשר הספציפי של    -הראשונה   ▪

ומשמעותית    -והשנייה   ▪ נקודתי,  הקשר  לכל  מעבר  העומדת  הנצחית  הדורותהמשמעות  לנו  וגם    לכל 

. ן ברובד הלאומי והן ברובד האישיולתלמידינו היום, ה 
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 ספר דברים   - יחידת סיכום 

 
 

 מקרא ביכורים 

 מבוא

כי נאמר  (  ג -ביות  ביכורים פרק א משנ)פרשת מקרא ביכורים היא אחת משתי מצוות החותמות את נאום המצוות. במשנה  

  . משבחה של ארץ ישראל   -  התנאי להבאת ביכורים הוא בעלות על הקרקע, וכי הביכורים מובאים רק משבעת המינים

ביותר  גדלים באיכות הגבוהה  פירות מאזורים מסוימים בהם הם   -ויותר מכך: לחלק מהדעות אפשר להביא רק 

 . למשל, אין מביאים תמרים מההרים
 

 יא -דברים פרק כו, א

י ָתבֹוא ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר  )א( ְשָתּה ְוָיַשְבָת ָבּה. ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ְלָך ַנֲחָלה  ה'ְוָהָיה כִּ ירִּ  וִּ

יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר   )ב( י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתבִּ ל ְפרִּ ית כׇּ  ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך   ה'ְוָלַקְחָת ֵמֵראשִּ

ְבַחר ה' ֱאֹלֶהיָך ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם.    ְוַשְמָת ַבֶטֶנא ְוָהַלְכָת ֶאל ַהָמקֹום ֲאֶשר יִּ

ים ָהֵהם ְוָאַמְרָת ֵאָליו  ּוָבאָת ֶאל הַ  )ג( ְהֶיה ַבָימִּ  ֹכֵהן ֲאֶשר יִּ

י ַהיֹום לַ   ַגְדתִּ ְשַבע  ה'הִּ י ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ י ָבאתִּ  ַלֲאֹבֵתינּו ָלֶתת ָלנּו.   ה'ֱאֹלֶהיָך כִּ

 

ְזַבח  )ד( ְפֵני מִּ יחֹו לִּ נִּ ָיֶדָך ְוהִּ  ֱאֹלֶהיָך.  ה' ְוָלַקח ַהֹכֵהן ַהֶטֶנא מִּ

ְפֵני   )ה( יָת ְוָאַמְרָת לִּ י ָשם ְלגֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב. ה'ְוָענִּ ְמֵתי ְמָעט ַוְיהִּ ר ָשם בִּ ְצַרְיָמה ַוָיגׇּ י ַוֵיֶרד מִּ י ֹאֵבד ָאבִּ  ֱאֹלֶהיָך ֲאַרמִּ

ְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה. )ו( ים ַוְיַענּונּו ַויִּ ְצרִּ  ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ

ְצַעק )ז( ְשַמע  ה'ֶאל  ַונִּ ְנֵינּו ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו.  ה'ֱאֹלֵהי ֲאֹבֵתינּו ַויִּ  ֶאת ֹקֵלנּו ַוַיְרא ֶאת עׇּ

ֵאנּו  )ח( ים.  ה'ַויֹוצִּ ְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָגֹדל ּוְבֹאתֹות ּוְבֹמְפתִּ ם ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ ְצַריִּ מִּ  מִּ

ֵאנּו ֶאל ַהָמקֹום ַהזֶ  )ט( ֶתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש. ַוְיבִּ  ה ַויִּ

י  )י( י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָנַתָתה לִּ ית ְפרִּ י ֶאת ֵראשִּ ֵנה ֵהֵבאתִּ ְפֵני   ה'ְוַעָתה הִּ ַנְחתֹו לִּ ְפֵני  ה'ְוהִּ יָת לִּ ְשַתֲחוִּ  ֱאֹלֶהיָך.  ה' ֱאֹלֶהיָך ְוהִּ

ל ַהטֹוב  ְרֶבָך.  ה'ֲאֶשר ָנַתן ְלָך )יא( ְוָשַמְחָת ְבכׇּ י ְוַהֵגר ֲאֶשר ְבקִּ  ֱאֹלֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ַאָתה ְוַהֵלוִּ

 

 יא, והסבר בלשונך מהי מצוות ביכורים )פרט את עיקרי הדינים( -עיין במבוא ובפסוקים א  .1

 

 

 דברים כו, ב

יתְוָלַקְחָת  ל ֵמֵראשִׁ יא  כׇּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתבִּ  ... ֱאֹלֶהיָך ֹנֵתן ָלְך ה'ֲאֶשר  ֵמַאְרְצָךְפרִּ

 רש"י 

, ונאמר להלן  "ארץ"ולא כל ראשית, שאין כל הפירות חייבין בבכורים אלא שבעת המינין בלבד. נאמר כאן    - ת  מראשי

" וגו', מה להלן משבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ()וגפן ותאנה ורימון ארץ זית שמן ודבש  "ארץ חיטה ושעורהח, ח(  דברים  )

 .  ישראל, אף כאן שבח ארץ ישראל שהן שבעה מינין

   ודבש הוא דבש תמרים. ,ששמנו אגור בתוכו)שהוא מין משובח הגדל בארץ ישראל( זית אגורי  ,זית שמן

 

  (?ממידות התורה נלמד דין זה  )בעזרת איזו מידה כיצד דרשו חז"ל שמצוות הביכורים היא רק מפירות שבעת המינים?  .2
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 מצווה מבוארת   -מצוות ביכורים 

 בספר שמות בשני מקומות, באותה לשון:המצווה להביא ביכורים מופיעה בתורה מוקדם יותר 

 שמות כג, יט 

יא ֵבית ה' ֱאֹלֶהיָך כּוֵרי ַאְדָמְתָך ָתבִּ ית בִּ  ֵראשִּ

מֹו י ַבֲחֵלב אִּ  .לֹא ְתַבֵשל ְגדִּ

 שמות לד, כו

יא ֵבית ה' ֱאֹלֶהיָך כּוֵרי ַאְדָמְתָך ָתבִּ ית בִּ  ֵראשִּ

מֹו: י ַבֲחֵלב אִּ  לֹא ְתַבֵשל ְגדִּ

 

 התווסף והתבאר ב"מצוות ביכורים" בספר דברים פרק כו? מרכזיאיזה פרט הילכתי   .3

 

 

 " מקרא ביכורים"

 . ביכורים""מקרא בלשון חז"ל נוסח הדברים שחובה על האדם לומר בבית המקדש בעת הבאת הביכורים מכונה 

 עיונים בפרשת השבוע, אתר תורת הר עציון הרב תמיר גרנות

 אחר הבאת הבכורים נצטווינו לומר כך:  

י שָ  ְמֵתי ְמָעט ַוְיהִּ ְצַרְיָמה ַוָיָגר ָשם בִּ י ַוֵיֶרד מִּ י ֹאֵבד ָאבִּ ְפֵני ה' אלוקיָך ֲאַרמִּ יָת ְוָאַמְרָת לִּ ם ְלגֹוי ָגדֹול ָעצּום ָוָרב: )ו( )ה( ְוָענִּ

ְצעַ  ְתנּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקָשה: )ז( ַונִּ ים ַוְיַענּונּו ַויִּ ְצרִּ ְשַמע ה' ֶאת ֹקֵלנּו ַוַיְרא ֶאת ָעְנֵינּו  ַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ ק ֶאל ה' אלוקי ֲאֹבֵתינּו ַויִּ

ְזֹרַע ְנטּוָיה ּוְבֹמָרא ָגֹדל ּוְבאֹ  ם ְבָיד ֲחָזָקה ּובִּ ְצַריִּ מִּ ֵאנּו ה' מִּ ֵאנּו ֶאל ְוֶאת ֲעָמֵלנּו ְוֶאת ַלֲחֵצנּו: )ח( ַויֹוצִּ ים: )ט( ַוְיבִּ תֹות ּוְבֹמְפתִּ

י ָהֲאָדָמה  ַהָמקֹום ַהזֶ  ית ְפרִּ י ֶאת ֵראשִּ ֵנה ֵהֵבאתִּ ֶתן ָלנּו ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹאת ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבש: )י( ְוַעָתה הִּ ֲאֶשר ָנַתָתה  ה ַויִּ

י ה'  : ...לִּ

 האמירה כוללת שלושה חלקים: 

 כללית: תיאור שעבוד מצרים. -א. התייחסות לאומית

 ל את ישראל ממצרים והביאם לארץ זבת חלב ודבש.כללית: ה' גא-ב. התייחסות לאומית

 ג. התייחסות פרטית, של האדם המביא את הבכורים, להוויתו העכשווית. 

השלישי, כשהוא   , הרי שבחלקקולנו", פסוק ז(ה'  )"וישמע    על ה' בגוף שלישיבעוד שבשני החלקים הראשונים מדבר האדם  

 .  )"אשר נתתה לי ה' ", פסוק י( ה' בגוף שני אל  עובר לדבר על עצמו ועל מצבו, הוא מדבר 

לפי מבנה ה'אמירה' ותכניה, היא מכוונת לחבר את הסיטואציה הפרטית שבה אדם נמצא בשעה שהבכירו הפירות 

לאומי של מציאותו, כלומר -הראשונים בשדהו, והרגשות החיוביים והאישיים המלווים אותה, עם ההקשר הכללי

   .ריים של קיומו הפרטי, אשר נותנים משמעות כללית לשמחתו הפרטיתההיבטים הלאומיים וההיסטו

 

 עיין בדברי הרב תמיר גרנות, וענה: .4

 יא(, לפי החלוקה שמציע הרב תמיר גרנות -א. חלק את נוסח הדברים שאומר מביא הביכורים )פסוקים ה

 מפסוק ועד פסוק  הנושא של כל חלק  

  שעבוד מצרים: תיאור כללית-לאומיתהתייחסות  אחלק 

  : ה' גאל את ישראל ממצרים והביאם לארץ זבת חלב ודבשכללית-לאומיתהתייחסות  בחלק 

  , של האדם המביא את הבכורים, להוויתו העכשווית. פרטיתהתייחסות  גחלק 

 

השלישי  ב. לפי הרב תמיר גרנות, מה מהקשר בין שני החלקים הראשונים שבהן יש התייחסות כללית, לבין החלק  

 שבויש התייחסות פרטית? 
 
 
 
 

  



 מקרא ביכורים  –  יחידת סיכום
 

 141 

 

 טעם המצווה

 עקידת יצחק, שער צח   ,ר' יצחק עראמה

לפי שעיקר קבלת אלוקות הוא במה שיכיר האדם שממנו באות כל הטובות כולן, ושכוחו ועוצם ידו לא עשה את החיל  

ל הרעות המתרגשות. ולזה בשום פנים, והמחשבה בחילוף זה הוא פריקת עול ומורא שמים מעליו, אשר תוצאותיה כ

, לפי שכבר יישכח מפי זרעך או זרע "כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה"הזהיר ואמר: אחר שתבוא לארץ לאמר 

ולקחת עמך דברים  זרעך את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה לך עד הביאך שמה, על כן אתה צריך לעשות מעשה 

ניתנה לך למתנה, והוא המשפיע תמיד כל הצלחותיה... כי באמת המזכירים תמיד כי "לה' הארץ ומלואה" ומידו  

 הבאת הביכורים וכל מנחת ראשית המובאות יורו על אדנות של האלוקות. 

 

 .  עם הארץ הטובה ש של האדםתיקון לסכנות שבמפגומהווה תשובה  " ביכורים "מצוותלפי בעל 'עקידת יצחק'  .5

 א. מה הסכנות במפגש של האדם עם הארץ הטובה?  

 ב. כיצד מצוות הביכורים יש בה תשובה ותיקון לאותה סכנה? 

 ג. לאיזו מידה טובה מחנכת "מצוות ביכורים"? 

 

 

 

 מילה מנחה  -"נתן" 

 דברים כו

י  (א) ית ָכל [ ְוָלַקְחָת ֵמֵר (ב... ) ְלָך ֹנֵתןָהָאֶרץ ֲאֶשר ה' ֱאֹלֶהיָך    ָתבֹוא ֶאל  ְוָהָיה כִּ יא ֵמַאְרְצָך ֲאֶשר   אשִּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ָתבִּ ְפרִּ

י )ג( ...ֹנֵתן ָלךה' ֱאֹלֶהיָך  י ֶאל כִּ ְשַבע ה' ַלֲאֹבֵתינּו   ָבאתִּ  .ָלֶתת ָלנּוָהָאֶרץ ֲאֶשר נִּ

 ... 
ים ַוְיַענּונּו  (ו) ְצרִּ ְּתנּו ָעֵלינּוַוָיֵרעּו ֹאָתנּו ַהמִּ  ֲעֹבָדה ָקָשה:  ַוּיִׁ

 ... 
ֶאל  (ט) ֵאנּו  ַהֶזה    ַוְיבִּ ֶּתןַהָמקֹום  ּוְדָבש:    ֶאת  ָלנּו  ַוּיִׁ ָחָלב  ָזַבת  ֶאֶרץ  ַהזֹאת  ֶאת  (י)ָהָאֶרץ  י  ֵהֵבאתִּ ֵנה  הִּ י    ְוַעָתה  ְפרִּ ית  ֵראשִּ

י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר י וְ   ה' ֱאֹלֶהיָך ְלָך ָנַתן ַהטֹוב ֲאֶשר ְוָשַמְחָת ְבָכל (יאה'... )   ָנַתָּתה ּלִׁ ְרֶבָךּוְלֵביֶתָך ַאָתה ְוַהֵלוִּ  : ַהֵגר ֲאֶשר ְבקִּ

 

"נתן"   .6 מופיעהפועל  והיא  ביכורים,  מצוות  בפרשיית  מנחה"  "מילה  פעמי   היא  שהמילה  שבע  המשמעות  מה  ם. 

 המנחה היא "נתן", בפרשיית מצוות ביכורים?  

 

   244עיונים בספר דברים, ירושלים תשנ"ד, עמ'  ,נחמה ליבוביץ

בין שלוש נתינות ראשונות שנתן ה' לנו לבין שלוש נתינות אחרונות שנתן ה' לנו: "ארץ", "פרי אדמה" ו"כל הטוב" 

". כאן לא ה' הוא הנותן כי אם ויתנו עלינו עבודה קשהעומדת נתינה מסוג אחר ושונה לגמרי: "וירעו אותנו המצרים  

 ל. הנתינה" ההיסטורית של עולם הגויים לישרא"זה היא אלא עבודת פרך, מסוג  -המצרים, לא הארץ היא הניתנת 

  

גשת עוד בפסוק אחרון  דואולם ההדגשה המיוחדת על הכרת טובה, שיצאנו מעולם הגויים והניכר והובאנו לארץ מו

ֶהיָך ּוְלֵביֶתָך ְוָשַמְחָת ְבָכל ַהטֹוב ֲאֶשר ָנַתן ְלָך ה' ֱאֹל "שבו צווינו לשתף בשמחתנו את אלה אשר אין להם אדמה משלהם:  

ְרֶבָך י ְוַהֵגר ֲאֶשר ְבקִּ  .  " )פסוק יא(ַאָתה ְוַהֵלוִּ

 

 ט בדברי נחמה ליבוביץ, וענה: -עיין בפסוקים א .7

 ההבדל בין שלושת ה"נתינות" הראשונות ושלושת האחרונות לבין ה"נתינה" האמצעית )הרביעית(?  מהא. 

 ? (הרביעית)האמצעית   "הנתינה". מה מסמלת  ב

   ?פסוק יא - מהי ההדגשה המיוחדת שיש ב"נתינה" שנזכרת בסוף הפרשייה. ג
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 סיכום

  וחוזרת על העקרונות של היחס הנכון לברכת הארץ:  "סוגרת מעגל"  כו(-)ה  ביכורים, החותמת את נאום המצוותמצוות  

ֱאֹלֶהיָך    מול • ה'  י  ֶאֶרץ טֹוָבה"כִּ ֶאל  יֲאָך  ָטהְמבִׁ חִּ ֶאֶרץ  ּוְדָבש"    ...  ֶשֶמן  ֵזית  ֶאֶרץ  מֹון  ְורִּ ּוְתֵאָנה  ְוֶגֶפן  שנזכר  ּוְשֹעָרה 

זבתחילת ספר דברים   ח,  סוף ספר דברים  מצווה התורה    ,ח(-)פרק  הפירות  לקראת  משבעת  להביא את ראשית 

יל המזבח: "ְוָהָיה  המינים א ים  ... ּוָבאָת ֶאלָהָאֶרץ  ָתבֹוא ֶאל  ּכִׁ ְהֶיה ַבָימִּ י    ַהֹכֵהן ֲאֶשר יִּ ַגְדתִּ ָהֵהם ְוָאַמְרָת ֵאָליו: הִּ

יַהיֹום ַלה' ֱאֹלֶהיָך  י ֶאל  ּכִׁ  .  ג(-)כו, א..." ָהָאֶרץ ָבאתִׁ

יֲאָך ֵמֶאֶר  • ְשַכח ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך... ְוָרם ְלָבֶבָך ְוָשַכְחָת ֶאת ה' ֱאֹלֶהיָך ַהמֹוצִּ ָשֶמר ְלָך ֶפן תִּ ֵבית  מול סכנת "הִּ ם מִּ ְצַריִּ ץ מִּ

ים...   יוְ ֲעָבדִּ ָידִׁ ְוֹעֶצם  י  ֹּכחִׁ ְלָבֶבָך  בִׁ ַהֶזה"  ָאַמְרָּת  ל  ַהַחיִּ ֶאת  י  לִּ מצווה   יז(-)ח, יא  שנזכר בתחילת ספר דברים  -  ָעָשה 

יָת ְוָאַמְרּתָ לומר בפה מלא את המילים: "לקראת סוף ספר דברים,    ,התורה ם ְבָיד ֲחָזָקה    ...ְוָענִׁ ְצַריִּ מִּ ֵאנּו ה' מִּ ַויֹוצִּ

ְזֹרַע  י .ְנטּוָיה.ּובִּ ֵנה ֵהֵבאתִּ י ָהֲאָדָמה ֲאֶשר ֶאת. ְוַעָתה הִּ ית ְפרִּ י ה' ֵראשִּ  . י(-)כו, ח  " ָנַתָתה לִּ
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 ספר דברים   - ת סיכום יחיד

 

 ברית עולם 

 מבוא

הנקראת   והקב"ה  העם  בין  ברית  משה  כורת  לארץ  הכניסה  מוא"לפני  ערבות  נתמקד ב".  ברית  הפרק  בהוראת 

 ה.  הכלולים בהאנשים גבולות הברית ואת  כ, המגדירים את-בפסוקים ט

  כט דברים

ים ַאֶתם( ט) ָצבִּ ְפֵני   כְֻּלֶכם  ַהיֹום נִּ ְבֵטיֶכם ָראֵשיֶכם ֱאֹלֵהיֶכם' ה לִּ ְקֵניֶכם שִּ יש  ֹכל  ְוֹשְטֵריֶכם זִּ ְשָרֵאל אִּ  : יִּ

 : ֵמיֶמיָך ֹשֵאב  ַעד  ֵעֶציָך  ֵמֹחֵטב ַמֲחֶניָך ְבֶקֶרב ֲאֶשר  ְוֵגְרָך ְנֵשיֶכם ַטְפֶכם( י)

ית ְלָעְבְרָך( יא) ְברִּ  :ַהיֹום ְמָךעִּ   ֹכֵרת ֱאֹלֶהיָך ' ה ֲאֶשר ּוְבָאָלתֹו   ֱאֹלֶהיָך' ה בִּ

ים ְלַמַען ( יב) ְהֶיה ְוהּוא   ְלָעם לֹו ַהיֹום ֹאְתָך  ָהקִּ ים  ְלָך  יִּ   ֵלאֹלהִּ

ֶבר ַכֲאֶשר  ְשַבע  ְוַכֲאֶשר ָלְך דִּ ְצָחק ְלַאְבָרָהם ַלֲאֹבֶתיָך  נִּ  :ּוְלַיֲעֹקב ְליִּ

ְתֶכם ְולֹא ( יג) י ְלַבְדֶכם אִּ ית ֶאת ֹכֵרת  ָאֹנכִּ  :ַהזֹאת  ָהָאָלה  ְוֶאת  ַהזֹאת ַהְברִּ

י( יד) ָמנּו  ֹפה ֶיְשנֹו  ֲאֶשר ֶאת כִּ ְפֵני  ַהיֹום ֹעֵמד עִּ ָמנּו  ֹפה  ֵאיֶננּו ֲאֶשר ְוֵאת ֱאֹלֵהינּו '  ה לִּ  :ַהיֹום  עִּ
 

י( טו) ם ְבֶאֶרץ ָיַשְבנּו ֲאֶשר  ֵאת ְיַדְעֶתם  ַאֶתם כִּ ְצָריִּ ם ְבֶקֶרב ָעַבְרנּו ֲאֶשר ְוֵאת  מִּ  :ֲעַבְרֶתם  ֲאֶשר ַהגֹויִּ

ְראּו( טז) ּקּוֵציֶהם ֶאת  ַותִּ לֵֻּליֶהם ְוֵאת שִּ ָמֶהם ֲאֶשר ְוָזָהב  ֶכֶסף ָוֶאֶבן   ֵעץ גִּ  : עִּ

יש ָבֶכם ֵיש  ֶפן( יז) ָשה אֹו אִּ ְשָפָחה אֹו  אִּ    ֵשֶבט  אֹו מִּ

ם ַהיֹום  ֹפֶנה ְלָבבֹו ֲאֶשר  ם  ֱאֹלֵהי  ֶאת ַלֲעֹבד ָלֶלֶכת ֱאֹלֵהינּו'  ה ֵמעִּ  : ְוַלֲעָנה רֹאש ֹפֶרה ֹשֶרש ָבֶכם ֵיש ֶפן ָהֵהם ַהגֹויִּ

ְבֵרי ֶאת  ְבָשְמעֹו ְוָהָיה( יח) ְתָבֵרְך  1ַהזֹאת  ָהָאָלה דִּ ְלָבבֹו ְוהִּ   ֵלאֹמר  בִּ

ְהֶיה ָשלֹום  י  יִּ י לִּ רּות כִּ ְשרִּ י  בִּ בִּ  : 2ַהְצֵמָאה   ֶאת ָהָרָוה   ְספֹות ְלַמַען ֵאֵלְך לִּ

י לֹו  ְסֹלחַ ' ה יֹאֶבה לֹא( יט) ְנָאתֹו'  ה ַאף ֶיְעַשן ָאז  כִּ יש  ְוקִּ    ַההּוא ָבאִּ

ַתַחת  ְשמֹו ֶאת ' ה ּוָמָחה  ַהֶזה ַבֵסֶפר  ַהְכתּוָבה ָהָאָלה ָכל בֹו ְוָרְבָצה  ם מִּ  :ַהָשָמיִּ

ילֹו( כ) ְבדִּ ֹכל ְלָרָעה' ה ְוהִּ ְבֵטי מִּ ְשָרֵאל  שִּ ית ָאלֹות ְכֹכל יִּ  : ַהֶזה  ַהתֹוָרה ְבֵסֶפר ַהְכתּוָבה  ַהְברִּ

 

 

 תוכנה העיקרי של הברית ושל הפרת הברית 

 ? צטט את הפסוק המתאים, והסבר. יד-ט כפי שעולה מפסוקים  הבריתא. מה התוכן העיקרי של  .1

 ? צטט את הפסוק המתאים, והסבר. כ-טוכפי שעולה מפוסקים  הפרת הבריתה הדבר העיקרי שמציין את מב. 

  

 
1  ְבֵרי "ֶאת  . " )חזקוני(תבארשת כי  בפ)בפרק כז(  האמורים ' וגו  'יעשה  אשר האיש  ארור'  הזאת האלה  דברי את -ָהָאָלה  דִּ
2  אברבנאלאחד המבוסס על דברי  פירושים רבים הוצעו לביטוי זה. להלן פירוש  -ַהְצֵמָאה"  ֶאת ָהָרָוה  ְספֹות   "ְלַמַען : 

הר,  הביטוי הוא משל מתחום החקלאות: לגנן יש הרבה ערוגות; בכל ערוגה יש צמחים מסוג אחר. יש צמחים שצורכים יותר מים ונעשים צמאים יותר מ

(. כשהגנן בא להשקות את הגינה, הוא לא מבחין בין הערוגות, אלא אם  "צמא"ההפך מ  "רווה "ווים )בעוד שצמחים אחרים צורכים פחות מים ונשארים ר

 ומשקה את שתיהן.   -את הערוגה הרווה לערוגה הצמאה להשקיה גם את הרוות; הוא מוסיף  -רוב הערוגות צמאות הוא משקה את כל הערוגות 

:  הברכות והקללות שנזכרו בדברים כח מובטחות לכלל עם ישראל, ולא ליחידיםישראל.  -גות הן בניוהערו בנמשל, הגנן הוא ה', המים הם ברכותיו של ה',

והיה רכות והקללות,  הוא יסבול מהקללות. איש או אישה ששמע את הב  -אם העם ילך לפי חוקי התורה הוא יזכה לברכות, ואם יעבור על חוקי התורה  

את התורה? אני אעשה  מה הטעם להתאמץ ולקיים  "כי בשרירות ליבי אלך  -'שלום יהיה לי    :התברך בלבבו לאמור, עלול לבשומעו את דברי האלה הזאת

 .  "ווה את הצמאה למען ספות הר"ה' ייתן את הברכות לכולם, וגם לי יחד אתם:  -מה שאני רוצה, ומכיוון שרוב עם ישראל יקיימו את התורה 

 מקרא ביכורים

 יא -פרק כו, א 

 ברית עולם

 כ -פרק כו, ט

 פרשת התשובה

 פרק ל

 משהמותו של 

 פרק לד

http://tora.us.fm/tnk1/kma/qjrim2/gmul.html
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 פירושים לביטויים ייחודיים או קשים בפרשייה 

 דברים כט  רש"י

 ת. נסם משה לפני הקב"ה ביום מותו להכניסם בבריימלמד שכ  - היום םאתם נצבי ט() 

   )כך היו כורתים ברית, עושין מחיצה מכאן ומחיצה מכאן ועוברים בינתיים,  ה,  דרך העבר -ת לעברך בברי )יא 

 )ירמיה לד, יח(  ו..." העגל אשר כרתו לשנים ויעברו בין בתרי"כמו שנאמר    

 ת. ואף עם דורות העתידים להיו -ה ואת אשר איננו פ יד() 

 ם. שמא יש בכ -ם  פן יש בכ יז() 

 ית. בר מלקבל עליו ה -  אשר לבבו פנה היום  

  שהם מרים,   )שם של מיני עשבים(' גידין' שרש מגדל עשב מר כ -ה שרש פרה ראש ולענ   

 ם.כלומר מפרה ומרבה רשע בקרבכ  

 .שון ברכה, יחשוב בלבו ברכת שלום לעצמו לאמר, לא יבואוני קללות הללו, אך שלום יהיה ליל -ו והתברך בלבב יח() 

 

 הייחודיים והקשים בפרשיה, לפי רש"י.   הביטוייםכ, והסבר את -עיין בפסוקים ט .2

ים בפסוק ט משה פונה לעם ישראל בביטוי ייחודי: "ַאֶתם א. ָצבִׁ  . ". הסבר ביטוי זה, היעזר בדברים לב, נחַהּיֹום נִׁ

   " :ית ְלָעְבְרָךב. בפסוק יא נאמר ְברִׁ ְמָך   ֹכֵרת  ֱאֹלֶהיָך'  ה  ֲאֶשר  ּוְבָאָלתֹו ֱאֹלֶהיָך'  ה  בִׁ ". מדוע לכרות ברית בין שני  ַהיֹום  עִּ

 צדדים מכונה בתורה "לעבור"? )הבא שתי דוגמאות מהתנ"ך לנוהג שמתאר רש"י(. 

י בפסוק יד נאמר: " ג.  ָמנּו  ֹפה  ֶיְשנֹו  ֲאֶשר  ֶאת  כִּ ְפֵני  ַהּיֹום   ֹעֵמד  עִׁ ָמנּו  ֹפה  ֵאיֶנּנּו  ֲאֶשר   ְוֵאת  ֱאֹלֵהינּו'  ה  לִּ ". הגדר  ַהּיֹום  עִׁ

ָמנּו  ֹפה  ֶיְשנֹו  ֲאֶשרמי הם האנשים המכונים בפסוק "  בלשונך   ֵאיֶננּו   ֲאֶשר", ומי הם האנשים המכונים "ַהיֹום  ֹעֵמד   עִּ

ָמנּו ֹפה  ".  ַהיֹום עִּ

  רֹאש  הֹפֶר   "ֹשֶרשד. בפסוק יז, התורה מזהירה את האיש אשר מתכוון לפנות לעבודה זרה, מכנה וממשילה אותו ל

 את המשל והנמשל בכינוי זה.  בלשונךהסבר  ְוַלֲעָנה".

ְבֵרי  ֶאת  ְבָשְמעֹו  ְוָהָיהה. בפסוק יח נאמר: " ְתָבֵרְך  ַהזֹאת)השבועה והקללה(    ָהָאָלה  דִּ ְלָבבֹו  ְוהִׁ ְהֶיה  ָשלֹום  ֵלאֹמר  בִׁ י  יִּ   לִּ

י רּות כִּ ְשרִּ י בִּ בִּ  בלבבו"? ומדוע הוא יחשוב שהוא "יתברך"?ֵאֵלְך..." מה הפירוש "התברך  לִּ
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 מי האנשים הכלולים בברית? 

 י -ט, טדברים כ רש"ר הירש

באים לשלול את התפיסה המוטעית, כאילו התחייבות הברית לקיום התורה מוגבלת רק למעמדות יד  -ט   פסוקים

 אל ועל כל הדורות הבאים.  ודורות מסוימים או לזמן מסוים. אכן הברית והאלה חלות על כל הנמנים עם ישר
 

באים למנוע את הטעות, כאילו הודעות הברכות והקללות נותנות את דעתן רק לבגידת האומה, ואילו   כ-טופסוקים 

היה   היחיד יכול לכתוב כתב שחרור לעצמו כדי לחיות בניגוד לתורה, ובלבד שהכלל שומר על נאמנותו לה' ותורתו. 

שנאמרו בפרוס התקופה שכלל העם ייפרד בה לפרטים   צורך לתת את הדעת לטעות מסוכנת זו לאור דברי פרק כז

כל ישראל להקמת  ולצורך אותה תקופה הרי הוא מבטא את העריבות ההדדית של  כיחידים,  המתיישבים בארץ 

 ה. התורה ולקיום מצוותי 

 

 כ, ובדברי רש"ר הירש, וענה: -עיין בפסוקים ט .3

 ?  מה הן שתי הטעויות .מפניהן , ומזהיר ראלשעשויות לעלות במחשבתם של יש לשתי טעויותמתייחס , משה א.

 . ץדווקא עם הכניסה לארלרלוונטית הופכת  השנייה הטעות   מדועב. 

 

 

 

 

 

   .המסכמים מי כלול ב"ברית ערבות מואב" ומחויב לקיים אותה ,השלם את המשפטים הבאים .4

 , שמשתתף במעמד כריתת הברית בערבות מואב, ועומד להיכנס לארץ ולנחול את הארץ הדור הנוכחי א. לא רק 

 ___________________________________________________________  __ _________ אלא גם   

 ___________________________________________________________ ______ _____ שנאמר   

   _____ ______ ___________________________________________________________ 

 את כלל עם ישראל,    -  כלל האומהאת . לא רק ב

 ___________________________________________________________  __ _________ אלא גם   

 ___________________________________________________________ ______ _____ שנאמר   

   _____ ______ ___________________________________________________________ 
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 ספר דברים   - ת סיכום יחיד

 
 

 תשובה ה פרשת 

 

 מבוא

 אגדה:  מביא מדרש ת ניצבים תחילת פרשב. רש"י התשובהבסמוך לכריתת הברית, 'מגלה' לנו התורה את מתנת 
 

  למה נסמכה פרשת אתם ניצבים לקללות?

, הוריקו  )בספר ויקרא(  מ"ט שבתורת כוהנים-לפי ששמעו ישראל מאה קללות חסר שתים, חוץ מ
 , ואמרו: מי יוכל לעמוד באלו? )נבהלו(  פניהם

התחיל משה לפייסם: 'אתם נצבים היום', הרבה הכעסתם למקום ולא עשה אתכם כלייה והרי  

 לפניו.  אתם קיימים 

 )רש"י דברים כט, יב( 
 

ולהבין אותה בהקשרה:   שאף היא בפרשת ניצבים,  ברוחו של המדרש, נוכל להמשיך הלאה, גם אל פרשת התשובה

ֵכם :  גם אחרי התיאור הקשה של הגלות שהובא בסוף פרק כט  ְתֵשם ה' ֵמַעל ַאְדָמָתם ְבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ָגדֹול ַוַיְשלִּ "ַויִּ

 ת. ולשוב, קיימת ועומד ֶאֶרץ ֲאֶחֶרת ַכיֹום ַהֶזה" עדיין לא ננעלו השערים, והאפשרות לשוב בתשובה, להיגאל-ֶאל

. הברית היא חוזה משפטי שתנאיו ברורים ומוגדריםרעיון התשובה משלים את כריתת הברית אך גם חורג ממנו:  

ם תופר הברית. לעומתה, התשובה היא ההזדמנות ראינו שהפסוקים מגדירים את החייבים בברית, ואת מה שיקרה א

צפויה, שניתנת בניגוד לכללים המשפטיים ה"יבשים", ובהתאמה לכך מחברת אותנו שוב לעולם -הנוספת, הבלתי

 ב". "לשוש עליך לטו ,ת ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך"הרגש אותו הכרנו בפרשת 'שמע': "וריחמך", "לאהבה א 
 

 

 ה חלקים ונדון בכל חלק בנפרד. את פרק כ נחלק לשלוש

 

 י( - )פסוקים א "התשובה והגאולה"   חלק א:  

ְצָוה חלק ב:    יד( -)פסוקים יא  ַהזֹאת..."  "ַהמִׁ

ים"   "ּוָבַחְרּתָ  חלק ג:    כ( -)פסוקים טו ַבַחּיִׁ

 

 

  

 מקרא ביכורים

 יא -פרק כו, א 

 ברית עולם

 כ -פרק כו, ט

 פרשת התשובה

 פרק ל

 מותו של משה

 פרק לד
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 י( -)פסוקים א חלק א: התשובה והגאולה

   ל פרק דברים

י ְוָהָיה( א) ים ָכל  ָעֶליָך  ָיֹבאּו  כִּ י ֲאֶשר ְוַהְּקָלָלה  ַהְבָרָכה  ָהֵאֶלה ַהְדָברִּ    ְלָפֶניָך  ָנַתתִּ

ם  ְבָכל ְלָבֶבָך  ֶאל ַוֲהֵשֹבתָ   יֲחָך ֲאֶשר  ַהגֹויִּ דִּ  :ָשָמה ֱאֹלֶהיָך' ה  הִּ

י ֲאֶשר ְכֹכל ְבֹקלֹו ְוָשַמְעתָ  ֱאֹלֶהיָך' ה ַעד ְוַשְבתָ ( ב)  : ַנְפֶשָך ּוְבָכל  ְלָבְבָך ְבָכל ּוָבֶניָך ַאָתה ַהיֹום ְמַצְּוָך  ָאֹנכִּ

ֲחֶמָך ְשבּוְתָך  ֶאת  ֱאֹלֶהיָך' ה ְוָשב( ג) ֶבְצָך ְוָשב  ְורִּ ָכל ְוקִּ ים מִּ יְצָך ֲאֶשר ָהַעמִּ  :ָשָמה  ֱאֹלֶהיָך ' ה ֱהפִּ

ם( ד) ְהֶיה אִּ ַדֲחָך  יִּ ְקֵצה נִּ ם בִּ ָשם ַהָשָמיִּ ָשם ֱאֹלֶהיָך' ה  ְיַקֶבְצָך מִּ ָּקֶחָך ּומִּ  : יִּ

יֲאָך( ה) ְשָתּה  ֲאֹבֶתיָך  ָיְרשּו ֲאֶשר ָהָאֶרץ ֶאל ֱאֹלֶהיָך ' ה ֶוֱהבִּ ירִּ ְבָך וִּ ְרְבָך ְוֵהיטִּ  :ֵמֲאֹבֶתיָך ְוהִּ

 : ַחֶייָך  ְלַמַען  ַנְפְשָך  ּוְבָכל  ְלָבְבָך ְבָכל ֱאֹלֶהיָך'  ה ֶאת  ְלַאֲהָבה  ַזְרֶעָך ְלַבב ְוֶאת ְלָבְבָך ֶאת  ֱאֹלֶהיָך' ה  ּוָמל( ו)

 :ְרָדפּוָך ֲאֶשר ֹשְנֶאיָך ְוַעל ֹאְיֶביָך ַעל ָהֵאֶלה ָהָאלֹות ָכל ֵאת ֱאֹלֶהיָך' ה  ְוָנַתן( ז)

יתָ ' ה ְבקֹול ְוָשַמְעתָ  ָתשּוב ְוַאָתה( ח) ְצֹוָתיו ָכל ֶאת  ְוָעשִּ י ֲאֶשר  מִּ  :יֹוםהַ  ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ

יְרָך( ט) י ָיֶדָך ַמֲעֵשה  ְבֹכל ֱאֹלֶהיָך'  ה ְוהֹותִּ ְפרִּ ְטְנָך בִּ י בִּ ְפרִּ י ְבֶהְמְתָך  ּובִּ ְפרִּ   ְלֹטָבה  ַאְדָמְתָך  ּובִּ

י   : ֲאֹבֶתיָך ַעל ָשש ַכֲאֶשר  ְלטֹוב ָעֶליָך ָלשּוש' ה  ָישּוב כִּ

י( י) ְשַמע כִּ ְשֹמר  ֱאֹלֶהיָך' ה  ְבקֹול תִּ ְצֹוָתיו לִּ ֹּקָתיו מִּ    ַהֶזה  ַהתֹוָרה ְבֵסֶפר ַהְכתּוָבה ְוחֻּ

י   פ : ַנְפֶשָך  ּוְבָכל ְלָבְבָך ְבָכל ֱאֹלֶהיָך ' ה ֶאל ָתשּוב כִּ

 

 י.  - הקף בריבוע את המילה המנחה בפסוקים א .1

 מהי המילה המנחה? ומה נוכל ללמד ממנה על הרעיון המרכזי של הפרשייה? 

 כתוב בטבלה שלפניך מה הן שתי המשמעויות השונות של המילה המנחה.   .2

 צטט את הפסוקים המתאימים לכל משמעות. 

 הפסוקים  המשמעויות של המילה המנחה 

   א.  

   ב.  

 

 י, וענה: - הפרשייה מתארת שני תהליכים: "תשובה" ו"גאולה". עיין בפסוקים א' .3

 ובמרקר כחול את הפסוקים העוסקים בגאולה. , העוסקים בתשובהא. צבע במרקר צהוב את הפסוקים 

גאולה. תאר    -תשובה    -עונש    -י לא מתואר מהלך רגיל של חטא  - ב. אם צבעת נכון, בוודאי גילית כי בפסוקים א

   ? מה מאפיין אותו?שמתואר בפסוקים אלו החריגאת התהליך 

 ? ג. מה הקושי בהצגת התהליך באופן הזה
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 "תשובה" ו"גאולה" לסירוגין

א ו"גאולה"  - בפסוקים  "תשובה"  המתאר  וחריג  מיוחד  תהליך  רואים  אנו  ליבוביץ   .לסירוגיןי  נחמה  של   בלשונה 

כך:   זה מתואר  ושוב  תהליך  למטה,  למעלה, מלמעלה  וחוזרת: מלמטה  כיצד התנועה ההדדית שבה  אנו  "רואים 

 . למעלה"מלמטה למעלה, שנית מלמעלה למטה, ושוב מלמטה 

 
 

 קעקידת יצח ,ר' יצחק עראמה

 ך",כאשר יימצאו בגלות בעוצם החולשה והתיעוב, אתה מוצא שהוא מקדים התשובה באומרו: "ושבת עד ה' אלוקי

תשובה, כמו שנאמר: "ואתה תשוב ושמעת   -ואחרי גאולה  ך";  סמך ליה גאולה באומרו: "ושב ה' אלוקיך את שבות

ואחרי כן  ך";  , במה שאמר: "והותירך ה' בכל מעשה ידגאולה  -תוספת טובה  ואחר התשובה השנית  ה' ";  בקול  

 ך". , במה שאמר: "כי תשוב אל ה' אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשתשובה יותר חזקה

 
אויביהם  -והכוונה   בארצות  בחולשתם  בהיותם שם  ייעזב   כי  שיוציאו הפעולות לא  עד  ואל החולשה  אל הרפיון  ו 

וחולשת הכוחות יותר תחליש הפעולות, ר,  כי חולשת הפעולות על הדרך ההיא תחליש הכוח יותם,  חלושות כפי כוח

צווארך למשא כבד, ראוי שתשיב אל לבבך אלו  י...  עד שתאבדו לגמר על  עולם  ותתחזק   הטענותכי אפילו בהיות 

 ..."אם אתה פותח בחודה של מחט, הנה הוא יפתח לך כפתחו של אולם"כי הנה  ,ילהתחיל בתשובה מעונ

 

 י מעורר את השאלות הבאות. עיין בדברי רבי יצחק עראמה וענה עליהן:- התהליך המיוחד והחריג בפסוקים א .4

וכן    ו?שב אל ה' בתחילת הקטע, מה פשר השיבה אל ה' בהמשכעם ישראל  אם כבר    - מה פשר החזרות בכתוב  א.  

את תשובתו    בסס?  מה פשר הגאולה שנזכרת שוב ושוב בהמשך הקטע  ,אם ה' גאל את ישראל בתחילת הקטע

 .עראמהשל רבי יצחק 

מי אמור לעשות את הצעד הראשון עם תשובת ישראל אל הקב"ה או שיבת הקב"ה אל עמו?  ב. מה קודם למה  

 ישראל או הקב"ה? 

 

 

 

o פסוק ג(  ְשבּוְתָך" ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה "ְוָשב( 

   ל, ג דברים

ֲחֶמָך  ְשבּוְתָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה ְוָשב ֶבְצָך ְוָשב ְורִּ ָכל ְוקִּ ים  מִּ יְצָך ֲאֶשר ָהַעמִּ  :ָשָמה  ֱאֹלֶהיָך' ה  ֱהפִּ

 

o  רש"י דברים ל, ג 

 ך'?! השיב את שבות'היה לו לכתוב ו   -ושב ה' אלוקיך את שבותך  

 ביכול שרויה עם ישראל בצרת גלותם,  שהשכינה כן: רבותינו למדו מכא 

 .שהוא ישוב עימהם - גאולה לעצמולשון(  לכתוב בתורה )ה' אמר למשה  יבתִּ כְ וכשנגאלין הִּ 

  

 עיין בפסוק ג ובדברי רש"י, וענה:  .5

 ? א. מה הקושי הלשוני שאליו מתייחס רש"י בפירושו לפסוק ג'

 ב. כיצד מיישב רש"י את הקושי? 
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o "פסוק ו( ְלָבְבָך ֶאת ֱאֹלֶהיָך' ה ּוָמל( " 

 

o ו ,ל דברים ן"רמב  

 והוא   לבבך  בכל  אליו  שתשוב  מבטיחך,  (א  קד  שבת)"  אותו  מסייעין  לטהר  הבא"   שאמרו  זהו  -  לבבך  את  אלהיך'  ה  ומל

 .  אותך יעזור

  זמן  וכל,  רשע  או  צדיק  כרצונו  לעשות  האדם  ביד  רשות  היתה  הבריאה  מזמן  כי,  שאומר  זה  ענין  הכתובים  מן  ונראה

 להם  בטוב  הבחירה  תהיה,  המשיח  לימות  אבל.  ברע  ברצותם  ועונש  בטוב  בבחירתם  זכות  להם  שיהיה  כדי,  כן  התורה

 ערלה   והתאוה  החמדה  כי .  כאן  הנזכרת  " מילה"ה  והיא.  כלל  בו  יחפוץ  ולא   ראוי  שאינו  למה  הלב  להם  יתאוה  לא,  טבע

 ,הראשון  אדם  של  חטאו  קודם  היה   לאשר  ההוא   בזמן  האדם  וישוב.  יתאוה  ולא   יחמוד  שלא   הוא   הלב  ומול ,  ללב

 . (ט ,ב) בראשית בסדר שפירשתי  כמו, והפכו דבר  ברצונו לו היה ולא  לעשות שראוי מה בטבעו עושה שהיה

 

 עיין בפסוק ו ובפסוקים טו כ ובדברי הרמב"ן, וענה:  .6

 כ? -בפסוקים טו ,מעורר פסוק ו על הרקע הנאמר בהמשך הפרק בעיהא. איזו 

 בעיה זו?   בפירושו הראשוןב. כיצד מיישב הרמב"ן 

 . במה דומה האדם בדור הגאולה לאדם הראשוןבעיה זו? פרט בתשובתך  בפירושו השניג. כיצד מיישב הרמב"ן 

בין שתי התשובות שמציע הרמב"ן. )על איזו תקופה מדבר פסוק ו, ומהי "מילת הלב" לפי כל אחת    ההבדלד. מה  

 מהתשובות של הרמב"ן?( 

 

  

 ל, ו דברים

  ְלַבב   ְוֶאת  ְלָבְבָך   ֶאת   ֱאֹלֶהיָך'  ה  ּוָמל

  ְבָכל   ֱאֹלֶהיָך'  ה  ֶאת  ְלַאֲהָבה   ַזְרֶעָך

 :ַחֶייָך  ְלַמַען ַנְפְשָך  ּוְבָכל ְלָבְבָך

 כ-טו, דברים ל

י ְרֵאה ים ֶאת ַהיֹום  ְלָפֶניָך ָנַתתִּ ם:ָהָרע ְוֶאת ַהָמֶות  ְוֶאת ַהטֹוב  ְוֶאת ַהַחיִּ ְפֶנה  ... ְואִּ   יִּ

ְשָמע  ְולֹא  ְלָבְבָך ַדְחתָ   תִּ יתָ   ְונִּ ְשַתֲחוִּ ים  ְוהִּ ים  ֵלאֹלהִּ י  :ַוֲעַבְדָתם  ֲאֵחרִּ ַגְדתִּ   ַהיֹום   ָלֶכם  הִּ

י ים תֹאֵבדּון ָאֹבד כִּ י ְוַהָמֶות ַהַחיִּ ים...  ּוָבַחְרתָ  ְוַהְּקָלָלה ַהְבָרָכה ְלָפֶניָך  ָנַתתִּ  ַבַחיִּ
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ְצָוה   יד(-ַהזֹאת..." )פסוקים יא חלק ב: "ַהמִׁ

 ל  דברים

י( יא) ְצָוה כִּ י ֲאֶשר ַהזֹאת ַהמִׁ ְפֵלאת   לֹא ַהיֹום  ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ וא נִּ ְמָך הִּ ֹ  מִּ וא  ְרֹחָקה א ְול  : הִּ

ם לֹא( יב) וא  ַבָשַמיִּ י ֵלאֹמר  הִּ ָּקֶחהָ  ַהָשַמְיָמה   ָלנּו ַיֲעֶלה מִּ ֵענּו ָלנּו  ְויִּ  :ְוַנֲעֶשָנה ֹאָתּה ְוַיְשמִּ

וא ַלָים ֵמֵעֶבר ְולֹא ( יג) י ֵלאֹמר הִּ ָּקֶחהָ  ַהָים ֵעֶבר  ֶאל ָלנּו ַיֲעָבר מִּ ֵענּו  ָלנּו ְויִּ  :ְוַנֲעֶשָנה ֹאָתּה ְוַיְשמִּ

י( יד) יָך ְמֹאד ַהָדָבר ֵאֶליָך  ָקרֹוב כִּ ְלָבְבָך ְבפִּ  ס : ַלֲעֹשתֹו ּובִּ

 

   יא ל, דברים ן"רמב

 .  כולה התורה כל על - "הזאת המצוה כי")והפירוש(  וטעם

  "התשובה"   על"  הזאת  המצוה"   אבל,  (א  ח   לעיל)  "היום  מצוך  אנכי   אשר  המצוה   כל"  יאמר  התורה  כל   על  כי,  והנכון

 .  כן.. לעשות אותנו   שיצוה מצוה (ב בפסוק) אלהיך"' ה עד "ושבת( א  בפסוק) לבבך" אל "והשבות  כי, הנזכרת

 מצוך   אנכי  אשר  ככל  ולעשות'  ה  אל  לשוב  תוכל  העמים,  ביד  ואתה  השמים  בקצה  נדחך  יהיה  אם  כי  לאמר,  והטעם

 מקום. ובכל  עת בכל לעשותו מאד אליך קרוב אבל  ממך ורחוק  נפלא  הדבר אין כי, היום

 

 יד ובדברי הרמב"ן, וענה:-עיין בפסוקים יא .7

   .שתי האפשרויות המובאות בדברי הרמב"ןיד. כתוב את - בר בפסוקים יועליה מדהזאת"  המצווה" מהי א. 

 ? האפשרות הנכונהגם שלדעתו היא  ,שמעלה הרמב"ן לאפשרות השנייהמה הביסוס בכתוב ב. 

 

 יד? ומה התורה עונה על טענה זו? - בפסוקים יא מהי הטענה מולה מתמודדת התורה .8

 

 רמב"ם, הלכות תשובה פרק ה' הלכה א' 

ואם רצה להטות עצמו לדרך ו;  אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק, הרשות ביד  רשות כל אדם נתונה לו:

כלומר ב(  כ"  )בראשית ג', תוב בתורה "הן האדם היה כאחד ממנו, לדעת, טוב ורע"  הוא שכו.  רעה ולהיות רשע, הרשות ביד

שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע ן, הן מין זה של אדם היה אחד בעולם, ואין לו מין שני דומה לו בזה העניי 

  ע.ואין לו מי שיעכב על ידו מלעשות הטוב או הרץ, הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפ 

 

 ה? במה תלויה יכולתו של אדם לשוב בתשוב ו במי .9
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ים" )פסוקים טו חלק ג: "ּוָבַחְרָּת   כ( -ַבַחּיִׁ

 כ.  -א. צבע במרקר צהוב את המילה המנחה בפסוקים טו .10

 ם? להבנת הרעיון המרכזי בפסוקיתורמת המילה המנחה  מהב. 
 

י  ְרֵאה( טו)  ים ֶאת  ַהיֹום ְלָפֶניָך  ָנַתתִּ  : ָהָרע ְוֶאת  ַהָמֶות  ְוֶאת ַהטֹוב ְוֶאת  ַהַחיִּ

י ֲאֶשר( טז) ְדָרָכיו ָלֶלֶכת ֱאֹלֶהיָך' ה  ֶאת ְלַאֲהָבה ַהיֹום ְמַצְּוָך ָאֹנכִּ ְשֹמר בִּ ְצֹוָתיו ְולִּ ֹּקָתיו  מִּ ְשָפָטיו ְוחֻּ    ּומִּ

יתָ   יתָ  ְוָחיִּ ְשָתּה  ָשָמה ָבא ַאָתה  ֲאֶשר ָבָאֶרץ ֱאֹלֶהיָך' ה ּוֵבַרְכָך  ְוָרבִּ  :ְלרִּ

ם( יז) ְפֶנה ְואִּ ְשָמע ְולֹא ְלָבְבָך  יִּ ַדְחתָ  תִּ יתָ  ְונִּ ְשַתֲחוִּ ים ְוהִּ ים ֵלאֹלהִּ  :ַוֲעַבְדָתם ֲאֵחרִּ

י( יח) ַגְדתִּ י ַהיֹום  ָלֶכם הִּ יכֻּן לֹא  תֹאֵבדּון ָאֹבד כִּ ים  ַתֲארִּ ְשָתּה ָשָמה ָלבֹוא  ַהַיְרֵדן  ֶאת ֹעֵבר ַאָתה  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל  ָימִּ  :ְלרִּ

י( יט) ֹדתִּ ם  ֶאת ַהיֹום ָבֶכם ַהעִּ    ָהָאֶרץ  ְוֶאת ַהָשַמיִּ

ים   י ְוַהָמֶות ַהַחיִּ ים  ּוָבַחְרתָ   ְוַהְּקָלָלה ַהְבָרָכה ְלָפֶניָך  ָנַתתִּ ְחֶיה ְלַמַען ַבַחיִּ  : ְוַזְרֶעָך  ַאָתה תִּ

ְשֹמעַ   ֱאֹלֶהיָך' ה  ֶאת ְלַאֲהָבה( כ)    בֹו ּוְלָדְבָקה  ְבֹקלֹו לִּ

י  ְשַבע  ֲאֶשר ָהֲאָדָמה ַעל ָלֶשֶבת ָיֶמיָך ְוֹאֶרְך  ַחֶייָך הּוא  כִּ ְצָחק ְלַאְבָרָהם ַלֲאֹבֶתיָך'  ה נִּ  :ָלֶהם ָלֵתת ּוְלַיֲעֹקב ְליִּ

 

   ל דברים י"רש

 .  המות  לך הרי  רע תעשה ואם, חיים  לך הרי  טוב תעשה אם בזה תלוי זה  - הטוב ואת  החיים את( טו)

 : היאך והולך  מפרש  והכתוב 

 . החיים  הרי  - ורבית וחיית, תלוי ובו, הטוב הרי  - לאהבה היום מצוך אנכי אשר( טז)

 . המות  הרי  - תאבדון אבד כי. הרע הרי   - לבבך  יפנה ואם(  יח-יז)

 

 כ ובדברי רש"י וענה -עיין בפסוקים טו .11

 כל אפשרות.  הו? ואיזו תוצאה מביא האפשרויות המוצבות זו כנגד ז מהן שתי א. 

 ב. איזו עיקר מעיקרי האמונה של היהדות נזכר בפסוקים אלו?  

 

 יט ,ל דברים י"רש   

 על  ומעמידו  בנחלתי  יפה  חלק  לך   בחר  לחבירו  האומר  כאדם,  החיים  בחלק  שתבחרו  לכם  מורה  אני  -  בחיים  ובחרת

 על  ידי  הנחת,  (ה ,  טז  תהלים)"  גורלי  תומיך  אתה  וכוסי  חלקי  מנת'  ה"  נאמר  זה  ועל,  לך  ברור  זה  את  לו  ואומר  היפה  חלק

 .לך  קח זה את לומר הטוב גורל

 

 כ ובדברי רש"י, וענה: -עיון בפסוקים טו .12

   .שתי האפשריות לאדם באופן שווה? נמק את תשובתךהתורה מציגה את א. האם 

 בסעיף א. ב. הבא ראיות מן הכתוב לתשובתך 

 יח? - ג. לפי רש"י, מה המבנה של פסוקים טו
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o " ָים ּוָבַחְרּת ְחֶיה ְלַמַען ַבַחּיִׁ  " )פסוק יט( ּתִׁ

 יטדברים ל, 

י ֹדתִּ ם ֶאת ַהיֹום  ָבֶכם ַהעִּ  ,  ָהָאֶרץ ְוֶאת ַהָשַמיִּ

ים  י ְוַהָמֶות ַהַחיִּ ים  ּוָבַחְרּתָ  ְוַהְּקָלָלה ַהְבָרָכה ְלָפֶניָך  ָנַתתִּ ְחֶיה ְלַמַען ַבַחּיִׁ  :ְוַזְרֶעָך ַאָתה ּתִׁ

 

o דברים ל, טו'העמק דבר' הנצי"ב ב 

"ּוָבַחְרָת (  יט   פסוקב)כמשמעו, דאם כן... ייפלא לפרש בסמוך    "מות"כמשמעו ו  "חיים"לפרש  (  יט-ים טו ו)בפסוקאי אפשר  

ְחֶיה ַאָתה ים ְלַמַען תִּ תעשה כן כדי שיהיה כן! הרי אם הוא עומד על סעיפי הספק  - ְוַזְרֶעָך" היאך שייך לומר עצה   ַבַחיִּ

 אי אפשר להגיד עצה לבחור בחיים כדי שיחיה!  -אם לבחור בחיים או במוות  

 

 הקיים בפסוק יט? הלוגי, לפי הנצ"יב, מה הקושי   .13

 

כ. יש לשים לב  -"חיים" הנזכרת בפסוקים טו  - בכדי לענות על הקושי שמעלה הנצי"ב, נבחן את המילה המנחה   .14

 שלא בכל הופעותיה יש לה את אותה משמעות. 

 כ. -יות השונות של המילה "חיים" בפסוקים טוהמשמעו א. מה הן שתי 

 ב. על בסיס תשובתך לסעיף א נסה לענות על הקושי שהעלה הנצי"ב? 

 .3ג. ענה על הקושי שהעלה הנצי"ב, לפי דברי "הכתב והקבלה" 
 

o יט  ל, דברים והקבלה תבהכ 

הגוף לבד, במלאת מבוקשיו הגשמיים שלא כתורה וכמצוה, הם חיים שאחריהם : חיי  ובחרת בחיים למען תחיה

ועל זה אמר "ובחרת ,  םאמנם חיי הגוף על פי התורה והמצוה, הם חיים שאחריהם חיי הנפש הנצחיית.  מיתה נפשי

ך לך ולזרעך לבחור בחיי עולם הזה באופן כזה, שיסובב ממנו  ירצה לומר: איעצך",  בחיים למען תחיה אתה וזרע

 . החיים העתידים, והוא חיי העולם הבא

 

 
 ."הכתב והקבלה " תורהשהתפשטה בגרמניה. התפרסם בחיבורו על ה  רפורמה, ולחם ב 19-מאה הב גרמניה( מרבני 1865-1785יעקב צבי ֶמְקֶלְנבּורג ) רב ה  3

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%91
http://he.wikipedia.org/wiki/1865
http://he.wikipedia.org/wiki/1785
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%99%D7%94%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%92%D7%A8%D7%9E%D7%A0%D7%99%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%90%D7%94_%D7%94-19
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 ספר דברים   - יחידת סיכום 

 

 מות של משה 
  ?מה ראה משה מהר נבו

   לד פרק דברים

ְסָגה  רֹאש ְנבֹו ַהר ֶאל  מֹוָאב  ֵמַעְרֹבת ֹמֶשה ַוַיַעל ( א) ְלָעד ֶאת ָהָאֶרץ ָכל ֶאת' ה  ַוַיְרֵאהּו  ְיֵרחֹו  ְפֵני ַעל ֲאֶשר  ַהפִּ  :ָדן ַעד ַהגִּ

י  ָכל ְוֵאת( ב) ם  ֶאֶרץ ְוֶאת  ַנְפָתלִּ  : ָהַאֲחרֹון  ַהָים ַעד  ְיהּוָדה ֶאֶרץ ָכל ְוֵאת  ּוְמַנֶשה ֶאְפַריִּ

ָכר ְוֶאת ַהֶנֶגב ְוֶאת( ג) ְקַעת ַהכִּ יר ְיֵרחֹו  בִּ ים  עִּ  :ֹצַער  ַעד  ַהְתָמרִּ

י ֲאֶשר ָהָאֶרץ  זֹאת ֵאָליו' ה  ַויֹאֶמר( ד) ְשַבְעתִּ ְצָחק ְלַאְבָרָהם נִּ    ֵלאֹמר  ּוְלַיֲעֹקב ְליִּ

יָך  ֶאְתֶנָנה ְלַזְרֲעָך  יתִּ  : ַתֲעֹבר לֹא  ְוָשָמה ְבֵעיֶניָך ֶהְראִּ

 

   , דברים לדרש"י

 .והמציקין העתידים להיות מציקין לה ,הראהו את כל ארץ ישראל בשלותה -)א( את כל הארץ 

הו שמשון שעתיד והרא  ,)שופטים יח, ל("  ויקימו להם בני דן את הפסל"   הראהו בני דן עובדים עבודה זרה שנאמר  -עד דן  

 . לצאת ממנו למושיע

 הראהו ארצו בשלותה וחורבנה, והראהו דבורה וברק מקדש נפתלי נלחמים עם סיסרא וחיילותיו:  -)ב( ואת כל נפתלי  

ון  והראהו יהושע נלחם עם מלכי כנען שבא מאפרים, וגדע  ,הראהו ארצם בשלותה ובחורבנה  - ואת ארץ אפרים ומנשה  

 ז(. -)ראה שופטים פרקים ו ם מדין ועמלקשבא ממנשה נלחם ע

 . והראהו מלכות בית דוד ונצחונם  ,נהבשלותה ובחורב -ואת כל ארץ יהודה  

 ארץ המערב בשלותה ובחורבנה.   -עד הים האחרון 

אלא היום האחרון, הראהו הקדוש ברוך הוא כל המאורעות שעתידין לארע   "הים האחרון"אל תקרי    :דבר אחר

 .המתיםלישראל עד שיחיו 

 ארץ הדרום.   -)ג( ואת הנגב 

 .)במדבר יג, כב( "ויעלו בנגב ויבא עד חברון : "מערת המכפלה, שנאמר :דבר אחר

 "המלך במעבה האדמה )את כל המקדש( בככר הירדן יצקם " :הראהו שלמה יוצק כלי בית המקדש, שנאמר  -ואת הככר 

 . )מ"א א' ז, מו(

כדי שתלך ותאמר לאברהם ליצחק וליעקב שבועה שנשבע   - בעיניך ושמה לא תעבור  הראיתיך    )ד( לאמר לזרעך אתננה

לכם הקדוש ברוך הוא קיימה, וזהו לאמר, לכך הראיתיה לך, אבל גזרה היא מלפני ששמה לא תעבור, שאלולי כך 

 . הייתי מקיימך עד שתראה אותם נטועים וקבועים בה ותלך ותגיד להם

 

  , דברים לדרמב"ן

 . )פסוק ד(וגו'  "זאת הארץ אשר נשבעתי", דכתיב הכלל שהראהו כל נחלת ישראל ...  -ויראהו את כל הארץ 

  רוב   לפניו  גלוי היה   ומאשר, הארצות לכל צבי טוב כל  מלאה  הארץ  שהיתה בעבור, הראהו  אשר הזאת המראה וטעם

 . עיניו  בראות הטובה  ברבות מחויש ,ישראל את אוהב רבינו משה שהיה האהבה

 מדרשים במקומות האלה אשר יזכיר בכתוב. )ברכה שנז( ולרבותינו בספרי 

 

 ד, ובדברי רש"י ורמב"ן, השווה בין שני הפירושים וענה: -עיין בפסוקים א .1

 . ציין גם מה ההבדל המהותי בין שני הפירושיםא. לפי רש"י והרמב"ן, מה הראה ה' למשה על הר נבו? בתשובתך 

 התכלית והמטרה של הדברים שה' הראה למשה?   ב. לפי כל פירוש, מה

 מקרא ביכורים

 יא -פרק כו, א 

 ברית עולם

 כ -פרק כו, ט

 פרשת התשובה

 פרק ל

 מותו של משה

 לדפרק 
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   מה ניתן ללמוד על מנהיגותו ואחריותו של משה מתוך הפירושים?ג. 

 

o דברים לד, ד ספורנו  

 . למען תברכנה -  הראיתיך בעיניך

 . בסוף כמו שכבר נגזר עליהם לכשתתמלא סאתם כדי שלא תגיענה ברכתך באופן שלא תחרב -  ושמה לא תעבור

 

 אינו עובר את הירדן? מצד אחד רואה את הארץ אך מצד שני מהי הסיבה שמשה  ,ספורנולפי  .2

 

 סיכום ביניים 

 עד כה ראינו שלוש סיבות מדוע ה' מראה למשה את הארץ, מה הן?  .3

  רש"י 

  רמב"ן

   ספורנו

 

 כמיהתו של משה להיכנס לארץ   

יָך ְבעֵ "לאחר שעמדנו על המראה שרואה משה, כדאי להתעכב על המילים האחרונות :   יתִּ " יֶניָך ְוָשָמה לֹא ַתֲעֹברֶהְראִּ

ביחס    :בספר במדברולהיזכר במה שמסופר   על תגובת משה  שומעים  אנו לא  כשה' מבשר למשה על מותו הקרב 

חושפת של משה כשנתבשר שהוא לא יכנס לארץ, ומשלימה ומספרת מה הייתה תגובתו  לעצמו, אך פרשת ואתחנן  

שעשה משה על מנת להיכנס לארץ. פסוקים אלו שלמדנו ביחידה של "הארץ הטובה" מגלה עלנו את מעט מן המאמץ  

"ואתחנן" "אעברה נא". לפי רש"י )למדנו שם( שכמיהתו הייתה בעיקר   -כמיהותו האדירה של משה להיכנס לארץ  

 הארץ מעניקה למי שיושב בה. בגלל הצדדים הרוחניים ש
 

 ג פרק דברים  

וא  ָבֵעת 'ה  ֶאל ָוֶאְתַחַּנן (כג)  :ֵלאֹמר ַההִּ

לֹותָ   ַאָתה 'ה  ֲאֹדָני (כד)    ַהֲחָזָקה ָיְדָך ְוֶאת ָגְדְלָך ֶאת ַעְבְדָך  ֶאת ְלַהְראֹות ַהחִּ

י ֲאֶשר  ם ֵאל מִּ ְגבּוֹרֶתָך  ְכַמֲעֶשיָך ַיֲעֶשה ֲאֶשר ּוָבָאֶרץ ַבָשַמיִּ  :ְוכִּ

 : ְוַהְלָבֹנן  ַהֶזה  ַהטֹוב  ָהָהר ַהַיְרֵדן ְבֵעֶבר ֲאֶשר ַהטֹוָבה ָהָאֶרץ  ֶאת ְוֶאְרֶאה ָּנא  ֶאְעְבָרה( כה)

 

 
 מותו של משה 

 דברים לד 

י ה':  ֶעֶבד ה')ה( ַוָיָמת ָשם ֹמֶשה   ְבֶאֶרץ מֹוָאב ַעל פִּ

ְקֹבר ֹאתֹו ַבַגְי ְבֶאֶרץ מֹוָאב מּול ֵבית ְפעֹור יש ֶאת ְקבָֻּרתֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה:  ,)ו( ַויִּ  ְולֹא ָיַדע אִּ

ים ָשָנה ְבֹמתֹו לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלֹחה:   )ז( ּוֹמֶשה ֶבן ֵמָאה ְוֶעְשרִּ

ְבכּו ְבנֵ  י ֵאֶבל ֹמֶשה:)ח( ַויִּ ְתמּו ְיֵמי ְבכִּ ים יֹום ַויִּ ְשָרֵאל ֶאת ֹמֶשה ְבַעְרֹבת מֹוָאב ְשֹלשִּ  י יִּ

 
   לד דברים י"רש

 . בנשיקה -'  ה פי )ה( על

 . בכבודו הוא ברוך הקדוש - אותו  ויקבר( ו)

 

 ו, וענה: -עיין ברש"י על פסוקים ה .4

 לשוני(, וכיצד רש"י מיישב קושי זה? )קושי  א. מה היה קשה לרש"י בפסוק ו'
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 ב. מה ניתן ללמוד על אישיותו של משה מאופן מיתתו וקבורתו?  

 

   דברים לד, וחזקוני 

 . ושלא ידרשו בו שואלי מתים ,א יג, לא( )מלכים ין שנעשה בבית אלי כענ -שלא יקבר איש אצלו  -עד היום הזה  

 

  מדוע לא ידוע מקום קבורתו של משה? .5

 

 

 דברים לד, ה  רש"י 

  "? וימת שם משה" אפשר משה מת וכתב  -וימת שם משה 

 אלא עד כאן כתב משה, מכאן ואילך כתב יהושע.  

 "? לקוח את ספר התורה הזה", )לעיל לא, כו( ר' מאיר אומר אפשר ספר התורה חסר כלום, והוא אומר 

 . ר ומשה כותב בדמעאלא הקדוש ברוך הוא אומ

 

 ', וכיצד רש"י מיישב קושי זה?מה היה קשה לרש"י בפסוק ה .6

 
 

 

 יב( -טפס' פסוקי הסיום )

  יהושע מחליף את משה 

   לד דברים

ְבכּו( ח) ְשָרֵאל  ְבֵני ַויִּ ים מֹוָאב ְבַעְרֹבת ֹמֶשה ֶאת יִּ ְתמּו  יֹום  ְשֹלשִּ י ְיֵמי  ַויִּ  :ֹמֶשה  ֵאֶבל ְבכִּ

עַ ( ט) יהֹושֻּ ן  וִּ י ָחְכָמה  רּוחַ  ָמֵלא  נּון בִּ    ָעָליו ָיָדיו  ֶאת ֹמֶשה ָסַמְך  כִּ

ְשְמעּו  ְשָרֵאל ְבֵני ֵאָליו ַויִּ ָּוה ַכֲאֶשר ַוַיֲעשּו יִּ  :ֹמֶשה ֶאת' ה  צִּ

יא   ָקם ְולֹא( י) ְשָרֵאל  עֹוד ָנבִּ ים' ה ְיָדעֹו ֲאֶשר ְכֹמֶשה ְביִּ ים ֶאל  ָפנִּ  : ָפנִּ

ים ָהֹאֹתת  ְלָכל( יא) ם ְבֶאֶרץ ַלֲעשֹות' ה  ְשָלחֹו ֲאֶשר ְוַהמֹוְפתִּ ְצָריִּ  : ַאְרצֹו ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ְלַפְרֹעה  מִּ

ְשָרֵאל  ָכל ְלֵעיֵני  ֹמֶשה ָעָשה  ֲאֶשר ַהָגדֹול ַהמֹוָרא ּוְלֹכל ַהֲחָזָקה  ַהָיד ּוְלֹכל ( יב)  : יִּ

 

 

 ט ,דברים לד אלשיך 

, והיתה לו על ידי מה שסמך משה את ידיו עליו, ואז כל "חכמה ויהושע בן נון מלא רוח  " כו'  ו  ימי בכי"   ויתמו "וזהו  

, "וישמעו אליו ויעשו כאשר צוה ה' את משה " כך התנחמו ממשה, שהיה נראה להם כאילו עוד משה קיים. כי הנה  

שה שעודנו  שהיו דבריו נראים להם כמו עוד משה קיים, שהיה אשר צוה ה' את משה, כי היה בעיניהם כאילו הוא מ

 . ומצוה להם מפי ה' קיים

 

אחד הקשיים הגדולים של כל מנהיג חדש, שכאשר הוא מגיע לשלטון אחרי מנהיג חזק, מוצלח ושמקובל על עמו, 

יא  ָקם  ְלֹא"ו "להיכנס לנעליו הגדולות" של המנהיג הקודם. יהושע מגיע להנהגה לאחר משה שעליו נאמר אצלנו    ָנבִּ

ְשָרֵאל עֹוד  " )פס' י(.  ְכֹמֶשה ְביִּ
 

עיין בפסוק ט' ובדברי האלשיך, והסבר כיצד הצליח יהושע "להיכנס לנעליו הגדולות" של משה? כיצד קרה שהעם   .7

 יתנחם על מות משה והיה מוכן לקבל את יהושע כמנהיג? בסס את תשובתך על הכתוב. 
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 "יא ָקם ְולֹא ְשָרֵאל  עֹוד ָנבִׁ  " ְּכֹמֶשה ְביִׁ

  דברים לד, י רש"י 

 שהיה לבו גס בו ומדבר אליו בכל עת שרוצה,    -אשר ידעו ה' פנים אל פנים 

 )שמות לב, ל(,  " ועתה אעלה אל ה'")לאחר חטא עגל( : כענין שנאמר

 . )במדבר ט, ח(" עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם ")וכמו שנאמר בפרשת פסח שני( 

 

 עיין בדברים לד פסוק י, וענה: .8

ים'  ה  ְיָדעֹו  "ֲאֶשרא. מה היה קשה לרש"י בביטוי   ים"  ֶאל  ָפנִּ  פסוק אחר במקרא(. עם    סתירהוקושי של    רעיוניקשיים: קושי    שני )פרט  ?  ָפנִּ

 ומה הוא מוכיח מהפסוקים שהיא מביא משמות ומבמדבר?ב. כיצד מיישב רש"י את הקושי? 

 ? , לעומת שאר הנביאיםיחודו הגדול של משה רבינוי מה היה , ג. לפי רש"י

 

 :מסירותו של משה לעם ישראל  לסיום 

מסירותו של משה לעם ישראל אותו הנהיג ארבעים שנה מודגשת במדרשים הבאים אודות מאבקו של משה לכניסה  

   .לטובת דור המדבר ולטובת עם ישראללהיכנס לארץ בוויתור של משה לארץ. להלן שניים העוסקים 

 

 יג  ,במדבר רבה פרשה יט 

ית בֵ שנִּ אתה מבקש ליכנס לארץ? משל לרועה שיצא לרעות צאנו של מלך וְ )סיבה(    למשה: באיזה פניםאמר לו הקב"ה  

אמר לו המלך: אם את נכנס עכשיו מה יאמרו הבריות שאתה .  של מלך  )לארמון(הצאן. ביקש הרועה ליכנס לפלטרין  

שבחך הוא שהוצאת ששים וכי  כאן אמר לו הקב"ה למשה:  אף  ?  (בשבי ולעצמך דאגת וחזרת לארמון ןהשארת את הצא) הצאן   יתָ בֵ ְש הִּ 

יאמרו: אין לדור המדבר חלק לעולם הבא, אלא תהא בצדן ?! עכשיו  מכניס דור אחר  הואת   ,רבוא וקברתם במדבר

 .)בעולם הבא( ותבא עמהן ( המדברבמדבר ביחד עם דור  )תמות

 

  364אוצר המדרשים עמוד 

את ישראל, אם רצונך    ֲאַכֶלהושנית שלא    ,משה! שתי שבועות נשבעתי אחת שלא תכנס לארץ  :הקב"ה למשהמר לו  א

   ?את ישראל וֲאַכֶלהאעבור על השבועה ם כן שאעבור על השבועה ותכנס לארץ ג

לתפוס חבל בשני ראשיו, יאבד משה ואלף כיוצא בו ולא תאבד  ,בעלילה אתה בא עליונו של עולם: רבמר לו משה לא

 אחת מישראל! נפש 

 

 

   זק חזק ונתחזק!ח


