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ואתחנן
רעיונות על הפרשה על פי תורתו של הרב אביגדר נבנצל שליט"א

מתחילת ספר דברים מתואר נאום ארוך של משה רבנו שהשתרע על פני מאה חמישים ושניים פסוקים, עד שנאמר ''ָאז 
יַבְּדִיל מֹׁשֶה ׁשָלֹׁש עָרִים ּבְעֵבֶר הַּיַרְּדֵן מִזְרְחָה ׁשָמֶׁש'' (דברים ד, מא) כאן מפסיק משה את הנאום ומבדיל שלוש ערי מקלט באזור 
שעתידים לגור בו שבטי גד וראובן. חז"ל הסבירו שתוכן הנאום הוא דברי תוכחה לישראל על חטאיהם שבמדבר, אלא 
שבפתיחה משה מוכיח אותם ברמז מפני כבודם. לאחר מכן משה מתחיל לפרט מאורעות שאירעו במדבר אולם לא ברור 
הסדר שנקט: הוא מתחיל בציווי ה' להיכנס לארץ, מיד לאחר מכן מינוי השופטים ואחריו פרשת המרגלים. וכאן מדלג 
משה מהשנה השנייה ליציאת מצרים עד שנת הארבעים, ומתאר את הקפת ארצות אדום מואב ועמון על פי ציווי ה', 
כיבוש ארצות סיחון ועוג, ובסוף פרשת דברים מדגיש את התנאי שסוכם עם בני גד ובני ראובן שיעברו חלוצים לפני 
העם לכיבוש הארץ. בתחילת פרשתנו משה מתאר את תחנוניו להיכנס לא"י ולאחר מכן ארבעים פסוקים בהם מזהיר 
את בני ישראל שלא להיכשל באיסור עבודה זרה, עד הפסוק הנ"ל שבו מפסיק את דברי התוכחה ומתעסק בזריזות 

בקיום מצוות הפרשת שלוש ערים, ולאחר מכן משה חוזר לתיאור מעמד הר סיני.
והנה שואל מו"ר הרב נבנצל שליט"א: הסברה נותנת שהיה למשה להקדים את מעמד הר סיני, ראשון לכל המאורעות 
המוזכרים בנאומו, ולאחריו חטא העגל שאירע ארבעים יום לאחר מתן תורה; ועוד: מדוע משה אינו מזכיר את מחלוקת 
קרח או את החטא בשיטים, אירועים שכללו את כל העם? במקום זה הוא בחר לתאר אירועים פרטים כגון התנאי עם 

בני גד ובני ראובן או תחנוניו להיכנס לא''י.     
ועוד: הבדלת ערי מקלט מעבר לירדן הוכנסה בתוך דברי התוכחה ולא ברור מה הקשר בין הדברים; מה עוד שהביטוי 
''ָאז יַבְּדִיל מֹׁשֶה'' מזכיר לנו ביטוי דומה ''ָאז יָׁשִיר מֹׁשֶה'' (שמות טו, א) ושם יש קשר בין מה שנאמר קודם לבין 'אז ישיר 
משה', כפי שמסביר רש"י: ''אז כשראה הנס, עלה בלבו שישיר שירה. וכן אז ידבר יהושע (יהושע י, יב)'' אם כן מה הקשר 
בין הפרשת ערי מקלט לאמור לפני כן? ואולי הקשה מכל: מיד לאחר נושא ערי המקלט נאמר: ''וְזֹאת הַּתֹורָה אֲׁשֶר ׂשָם 
מֹׁשֶה לִפְנֵי ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל'' (דברים ד, מד) וכי רק עכשיו משה פונה לבני ישראל? והרי בפתיחת הספר מודגש ''אֵּלֶה הַּדְבָרִים אֲׁשֶר 

ּדִּבֶר מֹׁשֶה אֶל ּכָל יִׂשְרָאֵל'' (שם א, א) מה אם כן פירוש הדברים?
אומר הרב: המפתח להבנת הקושיות הללו הוא פירוש רש"י על הפסוק בו מזכיר משה את התנאי שסוכם עם בני גד 
ובני ראובן: ''וָאֲצַו אֶתְכֶם ּבָעֵת הַהִוא לֵאמֹר ה' אֱלֹקֵיכֶם נָתַן לָכֶם אֶת הָָארֶץ הַּזֹאת לְרִׁשְּתָּה (עבר הירדן) חֲלּוצִים ּתַעַבְרּו לִפְנֵי אֲחֵיכֶם 
ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל'' (שם ג, יח) מסביר רש"י במילים ספורות את הבנת העניין: ''לבני ראובן וגד היה מדבר'' ''רצ"''ל דהא כל 
התוכחות מתחילת הספר עד כאן כולן היו לנוכח כל ישראל ואם כן היאך מוסב עליו חלוצים תעברו לפני אחיכם בני 
ישראל? וכי ישראל יעברו לפני ישראל? ועל זה פירש לבני ראובן וגד היה מדבר'' (ש.ח.) ועל כן הוא אומר להם ''וָאֲצַו 
אֶתְכֶם'' בלשון נוכח. במבט ראשון אפשר לומר בהבנת דברי רש"י שהוא מתייחס לפסוק הנ"ל בלבד, שמשה דיבר 
בקטע זה מנאומו לבני גד ובני ראובן. אולם לאור הקושיות הנ"ל אפשר להסביר שדברי רש"י חוזרים לכל הנאום 
מתחילתו, דהיינו משה מקדיש פרשת דברים כולה ותחילת ואתחנן עד הבדלת ערי מקלט לבני גד ובני ראובן, ''לבני 
ראובן וגד היה מדבר'' משמע מתחילת נאומו. ואם נשאל מדוע משה כיוון את התוכחה אליהם? התשובה היא מפני שהם 
ביקשו לקבל נחלה מחוץ לארץ ישראל, ומאז ולמרות שהסכים לבקשתם, משה אינו משלים עם החלטתם ומנסה להניא 
אותם לחזור בהם לפני פטירתו כיון שעבר הירדן המזרחי אינו קדוש כקדושת הארץ. וכן אמר להם יהושע מאוחר יותר: 
''וְַאךְ אִם טְמֵָאה אֶרֶץ אֲחֻּזַתְכֶם עִבְרּו לָכֶם אֶל אֶרֶץ אֲחֻּזַת ה' אֲׁשֶר ׁשָכַן ׁשָם מִׁשְּכַן ה' וְהֵָאחֲזּו ּבְתֹוכֵנּו'' (יהושע כב, יט). אולם מלבד 
ההבדל ברמת קדושת הארץ, הרי ששני השבטים הללו ישכנו בריחוק ממרכזי התורה וממקדש ה', שכן נהר הירדן 
מפריד בין היושבים בצד המזרחי לבין תושבי המערב, דבר שעלול לגרום לניתוק ביניהם, ואם כן ריחוק משאר העם 
מחד וקרבת הגויים שבסביבתם מאידך, וודאי ישפיעו עליהם לרעה ובמיוחד על דור הצעיר. ואכן כתוצאה מבחירתם, 
שני השבטים הללו גלו ראשונים לפני שאר השבטים ועל כן משה, שראה ברוח קודשו את הנולד, משתדל לפני פטירתו 

לשנות את החלטתם תוך כדי שמבליט את חשיבותה של ארץ ישראל המערבית.
על פי זה ניתן להבין תשובה לשאלותינו: ציינו שלא ברור סדר המאורעות שנקט משה בנאומו ומדוע לא התחיל במתן 
תורה וחטא העגל שקדמו להם. הסיבה היא מפני שהמכנה המשותף בין הנושאים שהוא הזכיר בדבריו הוא: מאורעות 
הקשורים לבני גד ובני ראובן או שישפיעו עליהם בהחלטתם להתנחל בעבר הירדן המזרחי, במיוחד על יד הדגשת 

חשיבותה של ארץ ישראל. וזהו הסבר הדברים:
1) משה מזכיר את ציווי ה' ''רְאֵה נָתַּתִי לִפְנֵיכֶם אֶת הָָארֶץ ּבֹאּו ּורְׁשּו אֶת הָָארֶץ'' (דברים א, ח) ורומז להם שדברי ה' הללו כוללים 

גם אתכם.
2) סוגית מינוי השופטים בפשטות מהווה תוכחה לכלל ישראל כפי שמסביר רש"י: ''היה לכם להשיב: רבינו משה, ממי 
נאה ללמוד ממך או מתלמידך? לא ממך שנצטערת עליה? אלא ידעתי מחשבותיכם, שהייתם אומרים עכשיו יתמנו עלינו 
דיינין הרבה, אם אין מכירנו אנו מביאין לו דורון והוא נושא לנו פנים'', אולם בדבריו טמונה תוכחה לשבטי גד וראובן, 
לאמר: 'אתם הולכים לטעות טעות דומה כשתהיו מרוחקים מהסנהדרין, כיצד תשמעו בקולם? הלא תשמעו רק מכלי 

שני...
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3) לאחר מכן הוא מזכיר את חטא המרגלים כשהקשר בינו לבינם ברור, שכן בתחילת בקשתם משה חשד בהם שכוונתם 
להניא את העם ''לְבִלְּתִי בֹא אֶל הָָארֶץ'' (במדבר לט, ב) 

4) בהמשך הוא מזכיר להם את אזהרת ה' לבל יכבשו את ארץ אדום עמון ומואב, ושאלנו מדוע משה דילג מהשנה 
השניה לשנת הארבעים; התשובה היא כדי שלא יעלה על דעת גד וראובן להרחיב את גבולם בכיבוש העמים הללו. 
אח"כ הוא מזכיר את מלחמת סיחון ועוג ומסירת ארצם לבני גד וראובן וכאן מזכיר להם את התנאי שקיבלו עליהם, 

ומדגיש: ''נְׁשֵיכֶם וְטַּפְכֶם ּומִקְנֵכֶם...יֵׁשְבּו ּבְעָרֵיכֶם'' (שם יח) לבד ומנותקים מכם לאורך כל שנות כישוב וחלוקת הארץ.
5) לאחר מכן משה מזכיר את תחנוניו להיכנס לארץ לאמר: 'ראו כמה התחננתי להיכנס ארצה! ואתם מוותרים על זכות 

זו'. 
6) מיד בהמשך משה מדגיש את חומרת עבודה זרה שאמנם מכוונת לכלל ישראל, אולם בעיקר רומז להם: 'בישיבתכם 

בריחוק ממרכזי תורה ובהשפעת הגויים עלולים להיכשל בעבירה חמורה זו'.
כאן משה סיים את התוכחה, ומשהבחין שמאמציו לשכנעם נכשלו, הוא הבין שאין מנוס אלא להבדיל ערי מקלט בעבר 
הירדן שכן הם אינם מוותרים על החלטתם להתנחל שם, ולכן כתוב ''ָאז יַבְּדִיל מֹׁשֶה'', דהיינו לאחר שלא הצליח במטרתו 
לשנות את דעתם; מכאן והילך הוא פונה לכלל ישראל ''וְזֹאת הַּתֹורָה אֲׁשֶר ׂשָם מֹׁשֶה לִפְנֵי ּבְנֵי יִׂשְרָאֵל''. נמצא שלפי פשט 

הפסוקים התוכחה מיועדת לכל העם אולם היא מופנית לבני גד ובני ראובן במטרת למנוע את ישיבתם מחוץ לארץ הקודש.        
 

עלון זה מוקדש כל השנה ב"נ לע"נ הרבנית שפרה נבנצל בת לאה זצ"ל
שבת שלום  יצחק חלבה

                

לעילוי נשמת אאמו"ר אברהם (אלברטו) בן מרים חלבה , הג"ר יוסף שלום ב"ר אברהם וחיה מושא, הרב יעקב חי בן מרגלית, הרב 
אברהם צוקרמן בן שרה, אריה לייב בן דבורה, הרב חנן פורת בן שולמית, עמידרור בן שרה, עוזיאל זוסיא בן יעקב משה, מתתיהו 

מנחם בן לאה, אבנר יחיאל בן רחל, חיים בן יוסף דוד, גרשום בן חנה, מנשה בן שרה, מרדכי מורד בן חנה, מרדכי שמעון בן דאדא, 
שלמה בן פורטונה, מאיר ירחמיאל בן שמחה, מסעוד בן עליה, עמרם בן עישה, אילן בן יחזקאל, מנחם נחום בן אליעזר ליפא, שמעון 
בן עישה, שלמה חי בן מזל טאוס, מורדכי שלום בן רחל, עמרם בן אסתר, זאב בן ברכה, משה בן פלור, אביאתר בן ברוך הי"ד, יצחק 

בן אסתר, ניר יהודה בן מיכל, יעקב בן מרים, יעקב בן רחל, אייל בן עירית תשורה הי"ד, יעקב נפתלי בן רחל הי"ד, גיל-עד מיכאל בן 
בת גלים הי"ד, דודי רחמים בן חנה, יוסף ברוך בן תמר, שלמה בן שמחה, אליעזר בן צבי וציפורה, אליהו בן נעמי, שמעון בן דינה, 

בנימין בנדט בן יוסף, הרבנית שפרה בת לאה, שרה בת מרים, שושנה בת רוזה, שרה רחל בת בוליסה, שרה בת רוחמה, שרה בת 
שולמית, ברוריה בת מרגלית, אילנה בת רחל, מזל פורטונה בת שרה, אלסירה בת שרה, רחל בת סוליקה, יהודית בת עזיזה, אוז'ני בת 

רוזה, פרלה בת גוטי, שרה בת קיז'ה, שרה בת מרים, רחל בת שרה, רינה בת אסתר ת.נ.צ.ב.ה.                                                    
המעוניין לקבל כל שבוע את העלון בדואר אלקטרוני ניתן לשלוח בקשה למייל: jalabe@neto.net.il  ללא תשלום לזיכוי הרבים

השיחה נערכה על פי הבנתו של העורך. כל טעות או חסרון יש לתלות בעורך בלבד.
ניתן לעיין בעלונים קודמים באתר 

http://sites.google.com/site/rabbinebenzahl
עלון זה יהיה מוקדש לרפואתה השלמה של אורלי בת דונה וסילביה רות בת אסתר
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