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–

  פלדמןיואב 
  

 על בעיקרו מכיל את נאומי משה לעם ישראל ערב כניסתם לארץ וכן חזרה וחיזוק  דבריםספר

  .עדים זוממין ועוד ,םו וכן מספר מצוות מחודשות  כגון יב בעברמצוות שכבר הצטוו בהם

  :ן לספר דברים המשקיף ממבט ציפור על מהלך הספר"נביא בהקשר לכך את הקדמת הרמב
  

בו משה רבנו לדור הנכנס בארץ רוב  יבאר ,משנה תורהר הזה ענינו ידוע שהוא הספ"

, ולא במעשה הקרבנות,  ולא יזכיר בו דבר בתורת כהנים,מצות התורה הצריכות לישראל

  .שכבר ביאר אותם להם' ובמעשי ה, ולא בטהרת כהנים

ר המצות אבל בישראל יחזי, לא יצטרכו לאזהרה אחר אזהרה, והכהנים זריזים הם 

רק להזהיר את ישראל , פעם להוסיף בהם ביאור ופעם שלא יחזיר אותם, הנוהגות בהם

כמו שיבאו בספר הזה בעניני עבודת גלולים אזהרות מרובות זו אחר זו , ברוב אזהרות

  .אשר יפחיד אותם בכל ענשי העבירות, בתוכחות וקול פחדים

, ודין המוציא שם רע, היבום: גוןכ, ועוד יוסיף בספר הזה כמה מצות שלא נזכרו כלל

 וכבר נאמרו לו כולן בסיני או באוהל מועד בשנה .ועדים זוממין וזולתו, והגרושין באשה

כי בערבות מואב לא נתחדשו לו אלא דברי הברית כאשר , הראשונה קודם המרגלים

 או, אל משה לאמר צו את בני ישראל' וידבר ה: ועל כן לא נאמר בספר הזה. נתפרש בו

  .מצוה פלוניתדבר אל בני ישראל ואמרת אליהם 

כי אולי לא נהגו , אבל לא נכתבו המצות בספרים הראשונים שידבר עם יוצאי מצרים

או מפני שאינן , כאשר בא בענין הנסכים. פ שהן חובת הגוף"אע, באותן המצות רק בארץ

  .לא הזכיר רק בבנים נוחלי הארץ, תדירות

כמה ימרוהו ,  התחיל להוכיחם ולהזכיר להם עונותיהםוטרם שיתחיל בביאור התורה 

  .וזה להודיע חסדיו עמהם, ה במדת רחמים"במדבר וכמה שהתנהג עמהם הקב

ולחזק לבם בהודיעו ,  שיוכחו בדבריו שלא יחזירו לקלקולם פן יספו בכל חטאתם,ועוד 

הארץ כי לא נוכל לרשת את : שלא יאמר אדם. אותם כי במדת רחמים יתנהג עמהם לעולם

ולכן הודיעם משה , ומיד תהיה מדת הדין מתוחה כנגדנו ונאבד, אין אדם אשר לא יחטא

סיוע ועזר לבני אדם , כי הסליחה והמחילה ממנו יתברך, ה רחמן מלא רחמים"רבנו כי הקב

  ".כי עמך הסליחה למען תורא: וכענין שאמר הכתוב. בעבודתו

נאומו של  . עד תחילת פרשת ואתחנןם הנמשך של משה לע ההיסטוריפרשתנו פותחת בנאומו

'  החלק הראשון הוא פרק א:)וים באורכםו לא שאמנם(משה מתחלק לשני חלקים מרכזיים 

  .חטא המעפילים ועונשו , חטא המרגלים ועונשו,המספר על מינוי השופטים בעם ישראל

 .תם ממצרים בשנה הראשונה והשנייה לצאהמשותף ליחידה זו היא תיאור חטאי דור האבות

האיסור , םבה המעבר במואב ואיסור ההתגרות ,בני עשובעוסקים באיסור להתגרות ג -פרקים ב

י "להלחם בסיחון ובעוג ולכבוש אותם וכן קיום מצות אלו בהצלחה ע' י ה ציוו,ני עמוןבלהתגרות ב
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לארץ תפילת משה להיכנס  ,חיזוק ידי יהושע, הנחלת הארץ לשני השבטים בעבר הירדן ,ישראל

  . ערב הכניסה לארץ בשנת הארבעים תיאור הדור החדש- המשותף ליחידה זו .ואי קבלת התפילה

  

  ביחסם לארץ ישראלי הדורות הללונרוצה להנגיד בנאומו את שה ששמ נראה לפי חלוקה זו

 שאינם קשורים  כיון,הישנות החטא ולכן לא מוזכרים בחלק הראשון יתר חטאי המדברלחשש מ

 :המשותף להם הוא .הדור הקודם חטא בחטא המרגלים ובחטא המעפילים .ישראלליחס לארץ 

בעליה ' י ה פרו אתהמ –  ובחטא המעפילים,אי רצון לעלות לארץב'  פי ההמרו את – במרגלים

הדור החדש הפוך  .הדור הראשון לא היה מקושר מספיק לארץ . הארץאל' בזדון שלא ברצון ה

 . הוא מוכן להילחם עבור הארץ,ין בארץי הוא מעונ.' הוא מוכן לעלות לארץ ולקיים את דבר ה.ממנו

בני עמון ומואב בלא להלחם ' המבחן של הדור החדש הוא האם ירסן את עצמו וישמע לדבר ה

  . בדרכם לארץ ואכן הם עמדו בניסיון

  

  : כפי שמשה מציג זאתואת הדורות בטבלהונסכם את הש

  

  )40שנה (דור הבנים   )1-2שנה (ת דור האבו

  להילחם ולרשת את סיחון ועוג וקיומו' צו ה  חטא המרגליםולעלות ולרשת את הארץ ' צו ה

לא להלחם באדום ובמואב ובני עמון ' צו ה  חטא המעפילים ולא לעלות ולא להלחם ' צו ה

  וקיומו

  

י הדורות ביחס לארץ  שנת היחס הברור והשוני המהותי שלניתן לראות בירור דרך הטבלה א

 בעוד הדור הקודם חושש ונוטה עודו לארץ ישראלי הדור החדש רוצה להגיע ולממש את י.ישראל

  .לשוב למצרים

  

 בכמה מקומות נראה . משה רבינו אירועים היסטורייםשמתארבספר דברים ישנם מספר תיאורים 

 בשינוי הוא תיאור חטא אחד המקומות הבולטים. ם משמעותיים בין הסיפוריםישישנם שינוי

  : נראה את הדברים דרך טבלה הממחישה את ההבדלים.המרגלים

  

  

  ' פרק אפרשת דברים  ' פרק יגפרשת שלח

  :ַוְיַדֵּבר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶׁשה ֵּלאֹמר) א(

ֶאת ֶאֶרץ ְוָיֻתרּו  ֲאָנִׁשים ְׁשַלח ְל) ב(

ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש 

ד ִאיׁש ֶאָחד ְלַמֵּטה ֲאֹבָתיו ִּתְׁשָלחּו ֶאָח

  :ֹּכל ָנִׂשיא ָבֶהם

 ַוֹּתאְמרּו ַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ֻּכְּלֶכם) כב(

ְוַיְחְּפרּו ָלנּו  ֲאָנִׁשים ְלָפֵנינּו ִנְׁשְלָחה

 ְוָיִׁשבּו ֹאָתנּו ָּדָבר ֶאת ֶאת ָהָאֶרץ

ַהֶּדֶר ֲאֶׁשר ַנֲעֶלה ָּבּה ְוֵאת ֶהָעִרים 

  :ר ָנֹבא ֲאֵליֶהןֲאֶׁש

  :ֲאָנִׁשים ִאיׁש ֶאָחד ַלָּׁשֶבט
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ָוֶאַּקח ִמֶּכם ְׁשֵנים ָעָׂשר ֲאָנִׁשים ִאיׁש   ֻּכָּלם ֲאָנִׁשים ָראֵׁשי ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵהָּמה

  :ֶאָחד ַלָּׁשֶבט

  במדבר פרק יג 

ַוְיַסְּפרּו לֹו ַוֹּיאְמרּו ָּבאנּו ֶאל ) כז(

 ְוַגם ָזַבת ָחָלב ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְׁשַלְחָּתנּו

  :ּוְדַבׁש ִהוא ְוֶזה ִּפְרָיּה

ֶאֶפס ִּכי ַעז ָהָעם ַהֹּיֵׁשב ָּבָאֶרץ ) כח(

 ְמֹאד ְוַגם ְיִלֵדי ָהֲעָנק ָרִאינּו ְוֶהָעִרים

  :ָׁשם

  דברים פרק א 

ַוֹּיאְמרּו טֹוָבה ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְיֹקָוק ) כה(

ֵהינּו ֹנֵתן ָלנּו   :ֱא

א ֲאִביֶתם ַל) כו( תְו  ַוַּתְמרּו ֶאת ִּפי ֲע

ֵהיֶכם תְיֹקָוק ֱא   : ְבֻצרֹות ְּגֹד

  

  :ההבדלים המרכזיים בין שני התיאורים הם

  או ישראל' ה(מי יוזם השליחות(  

   או לחפור ולרגל את הארץ כתייריםלתור בארץ(מטרת השליחות (  

  אנשים רגיליםראשי בני ישראל או(זהות השליחים (  

  לעומת פרשתנו שמוזכר " אפס" הדיבה והורדת מורל העם במילה הוצאת(דברי המרגלים

  )ולא רצה לעלות לארץ' מרו שהארץ טובה והעם המרה את פי המרגלים אהרק ש

  

 הוא רוצה .בניםר מטרת משה בנאום היא לדו.  על ההבדלים האחרונים בעקרון אחדננסה לענות

נה לא ומשה בכו .םיה כמו אבותשלא יטעולהעביר להם מסר לפני כיבוש הארץ ובא להזהירם 

ם חטאו בגלל יה העם יאמר שאבותכיון שאם יאמר זאת, מזכיר כאן שהמרגלים היו נשיאים

מציין רק  מצמצם את דברי המרגלים בפרשתנו ו לכן משה.י עצמםיקחו מוסר לגביהנשיאים ולא 

לו את תת הדיבה על הארץ כדי שהבנים לא י שהארץ טובה ולא את הוצא,את מה שהם אמרו

  . ובכך ילמדו מוסר להבא,החטא במרגלים אלא בכל העם

  

  .מכאן מוסר גדול לחובה של אחריות אישית לכל מעשה


