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 ד'התשע אב                                   בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל
                 המסר של הפרידה ממשה במסגרת נאומו הראשון של משה

   (חנוך וקסמן)על פי שיעור של הרב ואתחנן פרשת ל
 

 כ"ב:-דברים ד', כ"א .1

ף-"ו   נ  ל ִדְבֵריֶכםִבי  ה' ִהְתא  ְבִרי ֶאת  ע  ע ְלִבְלִתי עָּׁ ב  ִישָּׁ ו 
ְרֵדן י  ה ֲאֶשר ה' א   ה  ּטֹובָּׁ ֶרץ ה  אָּׁ ֹלֶהיָך ֹנֵתן -ּוְלִבְלִתי בֹא ֶאל הָּׁ

ְרֵדן  י  זֹאת ֵאיֶנִני ֹעֵבר ֶאת ה  ֶרץ ה  אָּׁ ֹנִכי ֵמת בָּׁ ה: ִכי אָּׁ ֲחלָּׁ ְלָך נ 
ֶר  אָּׁ ֶתם ֹעְבִרים ִויִרְשֶתם ֶאת הָּׁ זֹאת"ְוא  ה ה  ּטֹובָּׁ   ץ ה 

 :חכ"-גג', כ" דברים .2

ן ֶאל כג נ  ֶאְתח  ִהוא ֵלאֹמר ה'-וָּׁ ֵעת ה  י -אֲ  כד  .בָּׁ ה  ה'ֹדנָּׁ תָּׁ א 
ְראֹות ֶאת ִחּלֹותָּׁ ְלה  ְבְדָך ֶאת-ה  ְדְלָך ְוֶאת-ע  ה -גָּׁ קָּׁ ֲחזָּׁ ְדָך ה  יָּׁ

ֶרץ ֲאֶשר-ֵא -ֲאֶשר ִמי אָּׁ ִים ּובָּׁ מ  שָּׁ ֲעֶשיָך -ל ב  ֲעֶשה ְכמ  י 

ה כה  .בּוֹרֶתָךְוִכגְ  א ְוֶאְרֶאה ֶאת-ֶאְעְברָּׁ ה -נָּׁ ּטֹובָּׁ ֶרץ ה  אָּׁ הָּׁ

ְרֵדן י  ֹנן  ֲאֶשר ְבֵעֶבר ה  ְּלבָּׁ ֶזה ְוה  ּטֹוב ה  ר ה  הָּׁ ֵבר  כו  .הָּׁ ִיְתע  ו 
יֹאֶמר  ה' י ו  ע ֵאלָּׁ מ  ְנֶכם ְולֹא שָּׁ ע  ב ה'ִבי ְלמ  י ר  ל-ֵאל  ְך א  -לָּׁ

ר ה   בָּׁ דָּׁ י עֹוד ב  ֵבר ֵאל  ה  כז  .ֶזהתֹוֶסף ד  ִפְסגָּׁ ֲעֵלה רֹאש ה 
ה ּוְרֵאה ְבֵעיֶניָך חָּׁ ה ּוִמְזרָּׁ נָּׁ ה ְוֵתימָּׁ ֹפנָּׁ ה ְוצָּׁ א ֵעיֶניָך יָּׁמָּׁ   ְושָּׁ

ֲעֹבר ֶאת-ִכי ֶזה-לֹא ת  ְרֵדן ה  י  ו ֶאת כח  .ה  ע  -ְוצ  ְיהֹושֻׁ
ְמֵצהּו ְזֵקהּו ְוא  ֶזה ְוהּוא -ִכי  ְוח  ם ה  עָּׁ ֲעֹבר ִלְפֵני הָּׁ הּוא י 

ְנִחי ם ֶאתי  ֶרץ ֲאֶשר ִתְרֶאה-ל אֹותָּׁ אָּׁ   .הָּׁ

 :ל"ז דברים א .3
ם לז ף -ג  נ  ְלֶכם ֵלאֹמר ה'ִבי ִהְתא  ם  ִבְגל  ה לֹא-ג  תָּׁ בֹא -א  תָּׁ

ם ע  ִבן לח  .שָּׁ ה ֹאתֹו -ְיהֹושֻׁ מָּׁ ֶניָך הּוא יָּׁבֹא שָּׁ ֹעֵמד ְלפָּׁ נּון הָּׁ

ֵזק ִכי ה ֶאת-ח  ְנִחֶלנָּׁ ֵאל-הּוא י   .ִיְשרָּׁ

 :י"בבמדבר כ'  .4
יֹאֶמר  ב ן לֹא-ֹמֶשה ְוֶאל-ֶאל ה'ו  ע  ֲהֹרן י  ְנֶתם ִבי -א  מ  ֶהא 

ִביאּו ֶאת ֵכן לֹא תָּׁ ֵאל לָּׁ ְקִדיֵשִני ְלֵעיֵני ְבֵני ִיְשרָּׁ ל -ְלה  הָּׁ קָּׁ ה 

ֶזה ֶאל ֶרץ ֲאֶשר-ה  אָּׁ ֶהם-הָּׁ ִתי לָּׁ ת     .נָּׁ

 : די"-כ"ז, י"בבמדבר  .5
יֹאֶמר  ב ִר -ֹמֶשה ֲעֵלה ֶאל-ֶאל ה'ו  ֲעבָּׁ ר הָּׁ ֶזה ּוְרֵאה ה  ים ה 

ֵאל-ֶאת ִתי ִלְבֵני ִיְשרָּׁ ת  ֶרץ ֲאֶשר נָּׁ אָּׁ ּה  יג  .הָּׁ ה ֹאתָּׁ ִאיתָּׁ ְורָּׁ

ְפתָּׁ ֶאל ס  ם-ְוֶנא  ֶמיָך ג  ִחיָך-ע  ֲהֹרן אָּׁ ף א  ס  ֲאֶשר ֶנא  ה כ  תָּׁ  יד .אָּׁ
ר ֲאֶשר ְמִריֶתם ִפי ְבִמְדב  ְקִדיֵשִני -כ  ה ְלה  ֵעדָּׁ ת הָּׁ ִצן ִבְמִריב 

ִים ְלעֵ  מ  ר-ֵהם ֵמי  יֵניֶהםב  ֵדש ִמְדב  ת קָּׁ  .ִצן-ְמִריב 

 :נ"ב-דברים ל"ב, מ"ח .6

ֵבר  מח ְיד  ֶזה ֵלאֹמר-ֶאל ה'ו  יֹום ה  ֲעֵלה  מט  .ֹמֶשה ְבֶעֶצם ה 
ר-ֶאל ֶזה ה  ִרים ה  ֲעבָּׁ ר הָּׁ ל-ה  ב ֲאֶשר ע  -ְנבֹו ֲאֶשר ְבֶאֶרץ מֹואָּׁ

ן ֲאֶשר -ְפֵני ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת ע  ֵאל ֶאֶרץ ְכנ  ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְשרָּׁ

ה זָּׁ ֲאחֻׁ ֵסף ֶאל נ  .ל  ה ְוֵהאָּׁ מָּׁ ה ֹעֶלה שָּׁ תָּׁ ר ֲאֶשר א  הָּׁ ת בָּׁ -ּומֻׁ

ֶמיָך ֲאֶשר  ע  ֶסף ֶאל-כ  ֵיאָּׁ ר ו  הָּׁ ִחיָך ְבֹהר הָּׁ ֲהֹרן אָּׁ -ֵמת א 

יו מָּׁ ֵאל ְבֵמי נא  .ע  ְלֶתם ִבי ְבתֹוְך ְבֵני ִיְשרָּׁ ל ֲאֶשר ְמע  -ע 
דֵ  ת קָּׁ רְמִריב  ל ֲאֶשר לֹא-ש ִמְדב  ְשֶתם אֹוִתי ְבתֹוְך -ִצן ע  ִקד 

ֵאל ה לֹא -ִכי ִמֶנֶגד ִתְרֶאה ֶאת נב  .ְבֵני ִיְשרָּׁ מָּׁ ֶרץ ְושָּׁ אָּׁ הָּׁ

בֹוא ֶאל ֶרץ ֲאֶשר-תָּׁ אָּׁ ֵאל-הָּׁ   .ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְשרָּׁ

 ל"ג:-תהלים ק"ו, ל"ב .7

ע ְלמֹ  ֵיר  ה ו  ל ֵמי ְמִריבָּׁ ְקִציפּו ע  י  ם: ִכי ִהְמרּו "ו  ֲעבּורָּׁ ֶשה ב 
  ֶאת רּוחֹו..." 

 כ"ד:-א פרק ד'דברים  .8
ע ֶאל א ֵאל ְשמ  ה ִיְשרָּׁ תָּׁ ִקים ְוֶאל-ְוע  חֻׁ ִטים ֲאֶשר -ה  ִמְשפָּׁ ה 

אֶתם ִויִרְשֶתם  ן ִתְחיּו ּובָּׁ ע  ֲעשֹות ְלמ  ֵמד ֶאְתֶכם ל  ֹנִכי ְמל  אָּׁ

ֶרץ ֲאֶשר -ֶאת אָּׁ ֹל ה'הָּׁ ֶכםי ֲאֹבֵתיֶכם נֹ ֵק א  לֹא ֹתִספּו  ב  .ֵתן לָּׁ
ל ֶּוה ֶאְתֶכם ְולֹא ִתְגְרעּו ִמֶמנּו ִלְשֹמר -ע  ֹנִכי ְמצ  ר ֲאֶשר אָּׁ בָּׁ דָּׁ ה 

ֶּוה ֶאְתֶכםִמְצו-ֶאת ֹנִכי ְמצ  ֹלֵהיֶכם ֲאֶשר אָּׁ ה א   ג  .ֹת ְיהוָּׁ
ֹראֹות ֵאת ֲאֶשר ל ְפעֹור-ֵעיֵניֶכם הָּׁ ע  ה ְבב  ה ְיהוָּׁ שָּׁ ל  עָּׁ -ִכי כָּׁ

ִאיש ֲאשֶ  להָּׁ ע  ֲחֵרי ב  ְך א  ל  ֹלה' ְפעֹור ִהְשִמידֹו -ר הָּׁ יָך ֶק א 

ְדֵבִקים ב   ד  .ִמִקְרֶבָך ֶתם ה  ֹל ה'ְוא  ִיים כְֻּׁלֶכם ֵק א  יֶכם ח 

יֹום ֲאֶשר  ה  .ה  ִטים כ  ִקים ּוִמְשפָּׁ ְדִתי ֶאְתֶכם חֻׁ ְרֵאה ִלמ 
ִני  ֹל ה'ִצּו  ֶרץ אֲ   יקָּׁ א  אָּׁ ֲעשֹות ֵכן ְבֶקֶרב הָּׁ ִאים ל  ֶתם בָּׁ ֶשר א 

ּה ה ְלִרְשתָּׁ מָּׁ ְתֶכם  ו  .שָּׁ ְכמ  ֲעִשיֶתם ִכי ִהוא חָּׁ ְרֶתם ו  ּוְשמ 
ִמים ע  ְתֶכם ְלֵעיֵני הָּׁ ל  ּוִבינ  ִקים -ֲאֶשר ִיְשְמעּון ֵאת כָּׁ חֻׁ ה 

ם ק ע  ְמרּו ר  ֵאֶּלה ְואָּׁ ֶזה-הָּׁ דֹול ה  גָּׁ גֹוי ה  בֹון ה  ם ְונָּׁ כָּׁ ִכי  ז  .חָּׁ
דֹו-ִמי יו כ  -ל ֲאֶשרגֹוי גָּׁ ֹלִהים ְקֹרִבים ֵאלָּׁ ֹל ה'לֹו א  ינּו ֵק א 

ל יו-ְבכָּׁ ְרֵאנּו ֵאלָּׁ דֹול ֲאֶשר ח  .קָּׁ ִקים -ּוִמי גֹוי גָּׁ לֹו חֻׁ
ֹנִכי ֹנֵתן  זֹאת ֲאֶשר אָּׁ ה ה  תֹורָּׁ ִדיִקם ְכֹכל ה  ִטים צ  ּוִמְשפָּׁ

יֹום ְפְשָך ְמ  ט  .ִלְפֵניֶכם ה  ֶמר ְלָך ּוְשֹמר נ  ק ִהשָּׁ -ֹאד ֶפןר 
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ח ֶאת ִרים ֲאֶשר-ִתְשכ  ְדבָּׁ אּו ֵעיֶניָך ּוֶפן-ה  ְבָך -רָּׁ יָּׁסּורּו ִמְּלבָּׁ

ֶניָך ֶניָך ְוִלְבֵני בָּׁ ם ְלבָּׁ ְעתָּׁ ֶייָך ְוהֹוד  יֹום ֲאֶשר  י  .ֹכל ְיֵמי ח 
ְדתָּׁ ִלְפֵני  מ  ֹל ה'עָּׁ ֹמר ֶק א  ְקֶהל ה'יָך ְבֹחֵרב ֶבא  י ה  ִלי -ֵאל 

ְשִמֵעם ֶאת-ֶאת ם ְוא  עָּׁ י-הָּׁ רָּׁ ה ֹאִתי   ְדבָּׁ ֲאֶשר ִיְלְמדּון ְלִיְראָּׁ
ל ל-כָּׁ ִיים ע  יִָּׁמים ֲאֶשר ֵהם ח  ה ְוֶאת-ה  מָּׁ ֲאדָּׁ ְבֵניֶהם -הָּׁ

ֵמדּון ֵאש  יא  .ְיל  ר ֹבֵער בָּׁ הָּׁ ר ְוהָּׁ הָּׁ ת הָּׁ ח  ְמדּון ת  ע  ת  ִתְקְרבּון ו  ו 

ד ִים חֹ -ע  מ  שָּׁ ֶפלֵלב ה  ֲערָּׁ ן ו  נָּׁ ֵבר  יב  .ֶשְך עָּׁ ְיד  ֲאֵליֶכם  ה'ו 
ֵאש ה ֵאיְנֶכם   ִמתֹוְך הָּׁ ֶתם ֹשְמִעים ּוְתמּונָּׁ ִרים א  קֹול ְדבָּׁ

ִתי קֹול ֶכם ֶאת יג  .ֹרִאים זּולָּׁ ֵגד לָּׁ י  ה -ו  ְבִריתֹו ֲאֶשר ִצּוָּׁ
ל ִיְכְתֵבם ע  ִרים ו  ְדבָּׁ ֲעשֹות ֲעֶשֶרת ה  חֹות ְשֵני לֻׁ -ֶאְתֶכם ל 

ִנים ה  יד  .ֲאבָּׁ ִקים  ה'ְוֹאִתי ִצּוָּׁ ֵמד ֶאְתֶכם חֻׁ ִהוא ְלל  ֵעת ה  בָּׁ
ִטים ה   ּוִמְשפָּׁ מָּׁ ֶתם ֹעְבִרים שָּׁ ֶרץ ֲאֶשר א  אָּׁ ם בָּׁ ֲעֹשְתֶכם ֹאתָּׁ ל 

ּה ְפֹשֵתיֶכם טו  .ְלִרְשתָּׁ ְרֶתם ְמֹאד ְלנ  ִכי לֹא ְרִאיֶתם   ְוִנְשמ 

ל ה ְביֹום ִדֶבר-כָּׁ ֵאש ה' ְתמּונָּׁ  טז  .ֲאֵליֶכם ְבֹחֵרב ִמתֹוְך הָּׁ
ל-ֶפן ת כָּׁ ֶכם ֶפֶסל ְתמּונ  ֲעִשיֶתם לָּׁ ְשִחתּון ו  ֶמל-ת  ְבִנית   סָּׁ ת 

ה ר אֹו ְנֵקבָּׁ כָּׁ ל יז  .זָּׁ ְבִנית כָּׁ ְבִנית -ת  ֶרץ ת  אָּׁ ה ֲאֶשר בָּׁ ְבֵהמָּׁ

ל ִים-כָּׁ מָּׁ שָּׁ עּוף ב  ף ֲאֶשר תָּׁ נָּׁ ְבִנית כָּׁ  יח  .ִצפֹור כָּׁ ֹרֵמש -לת 

ל ְבִנית כָּׁ ה ת  מָּׁ ֲאדָּׁ ה ֲאֶשר-בָּׁ גָּׁ ֶרץ-דָּׁ אָּׁ ת לָּׁ ח  ִים ִמת  מ   יט  .ב 
ִאיתָּׁ ֶאת-ּוֶפן ה ְורָּׁ ְימָּׁ מ  שָּׁ א ֵעיֶניָך ה  ֶשֶמש ְוֶאת-ִתשָּׁ ֵרח  -ה  יָּׁ ה 
ֶהם -ְוֶאת ֲחִויתָּׁ לָּׁ ְחתָּׁ ְוִהְשת  ִים ְוִנד  מ  שָּׁ א ה  ִבים ֹכל ְצבָּׁ כֹוכָּׁ ה 

ם ֲאשֶ  ְדתָּׁ ֲעב  ק ו  ל  ֹל ה'ר חָּׁ ת ֶק א  ח  ִמים ת  ע  ם ְלֹכל הָּׁ יָך ֹאתָּׁ

ל ִים-כָּׁ מָּׁ שָּׁ ח  כ  .ה  ק  ְרֶזל  ה'ְוֶאְתֶכם לָּׁ ב  יֹוִצא ֶאְתֶכם ִמכּור ה  ו 

ֶזה יֹום ה  ה כ  ֲחלָּׁ ם נ  ִים ִלְהיֹות לֹו ְלע   ה'ו   כא  .ִמִמְצרָּׁ
ף נ  ל-ִהְתא  ְבִר -ִבי ע  ע ְלִבְלִתי עָּׁ ב  ִישָּׁ ְרֵדן -י ֶאתִדְבֵריֶכם ו  י  ה 
ה ֲאֶשר -בֹא ֶאל-ּוְלִבְלִתי ּטֹובָּׁ ֶרץ ה  אָּׁ ֹל ה'הָּׁ יָך ֹנֵתן ְלָך ֶק א 

ה ֲחלָּׁ זֹאת ֵאיֶנִני ֹעֵבר ֶאת כב  .נ  ֶרץ ה  אָּׁ ֹנִכי ֵמת בָּׁ ְרֵדן -ִכי אָּׁ י  ה 

ֶתם ֹעְבִרים ִויִרְשֶתם ֶאת זֹאת-ְוא  ה ה  ּטֹובָּׁ ֶרץ ה  אָּׁ  כג  .הָּׁ
ֶכם ֶפן ְמרּו לָּׁ ֹלה' ְבִרית -ִתְשְכחּו ֶאת-ִהשָּׁ ת ֵק א  ר  יֶכם ֲאֶשר כָּׁ

ת ֹכל ֲאֶשר ִצְּוָך  ֶכם ֶפֶסל ְתמּונ  ֲעִשיֶתם לָּׁ ֶכם ו   ה'ִעמָּׁ

ֹל ֹל ה'ִכי  כד  .יָךֶק א  ה הּואֶק א  א  יָך ֵאש ֹאְכלָּׁ נָּׁ  .ֵאל ק 

 :המבנה הכללי של פרק ד' .9
 פסקה פסוקים נושא/ים

 חוקים ומשפטים, תפקיד החוקים
כמפתח לכניסה וירושת הארץ, 

 איכותם של החוקים והמשפטים

 חלק א ח'-ד', א'

איסור לשכוח וחובה לזכור את 
ההתגלות בסיני, התגלות ה', 

 כריתת הברית

 ד',
 י"ד-ט'

 חלק ב

 ד', אזהרה נגד עשיית ועבודת צלמים
 כ'-ט"ו

 חלק ג

האשמתו של משה את העם, משה 
 נשאר בעבר הירדן

 ד', 
 כ"ב-כ"א

 לק דח

אזהרה נגד שכחת הברית ועשיית 
 צלמים

 ד',
 כ"ד-כ"ג 

 חלק ה

 כ"ו: דברים ד .11

ֶתם ֹעְבִרים ֶאת   ֶרץ ֲאֶשר א  אָּׁ ל הָּׁ ֵהר ֵמע  ֹבד תֹאֵבדּון מ  "...אָּׁ
ֵמד  ֶליהָּׁ ִכי ִהשָּׁ ֲאִריכֻׁן יִָּׁמים עָּׁ ּה לֹא ת  ה ְלִרְשתָּׁ מָּׁ ְרֵדן שָּׁ י  ה 

ֵמדּון"    ִתשָּׁ

 הרב וקסמן:  .11
מבט זו, עצמיותו הפנימית של משה לא מנקודת 

מפריעה לדבריו של משה כמורה וכאדון של ישראל. 
אלא, משה רבנו מלמד בכוונה תחילה על חוסר האונים 
שלו, על גורלו העצוב והבלתי ניתן לשינוי, ובכוונה 
מנגיד אותו עם מקומם והגורל האפשרי של בני ישראל. 

ארץ ולרשת הם עומדים לעבור את הירדן, לבוא אל ה
אותה. יש להם את הכוח לשמור את החוקים 
והמשפטים, את הכוח להימנע מהתנהגות של עבודת 
אלילים, את הכוח לשמור על הברית ולחיות בארץ. 
כשהוא מנגיד בין עצמו לבין בני ישראל, כשהוא מרשה 
אך במעט לעצמיותו הפנימית ולסיפורו האישי להיכנס 

מניע ובכך מעצים את  אל נאומו, משה מנגיד, מאתגר,
 בני ישראל.

 :שמות י"ט, ט' .12
ם  ְך ְוג  ְבִרי ִעמָּׁ ם ְבד  עָּׁ ע הָּׁ ֲעבּור ִיְשמ  ם"  ְבָך"ב  ֲאִמינּו ְלעֹולָּׁ  י 

 דברים ה', ד': .13
ֵאש"  " ר ִמתֹוְך הָּׁ הָּׁ ֶכם בָּׁ ִנים ִדֶבר ה' ִעמָּׁ ִנים ְבפָּׁ  פָּׁ

 דברים ה', כ': .14
נּו ה' א   ְדלֹו ְוֶאת ֹקלֹו  דֹוְכבֹ ֹלֵהינּו ֶאת -"ֵהן ֶהְראָּׁ ְוֶאת גָּׁ

ֵבר א   ִאינּו ִכי ְיד  ֶזה רָּׁ יֹום ה  ֵאש ה  ְענּו ִמתֹוְך הָּׁ מ  ֹלִהים ֶאת -שָּׁ
י"  חָּׁ ם וָּׁ דָּׁ אָּׁ   הָּׁ

 הרב וקסמן .15
נאום ה"חוקים ומשפטים" של משה עוסק גם לכן 

בהיעדרו של משה. משה לא "יעבור את הירדן" אל 
ך בין ה' לעם. כבר לא יהיה שם כמורה, כמתוו, והארץ

זיכרון ההתגלות בסיני כפגישה של ה' עם משה, 
הפאניקה המוצדקת של העם בנוכחותו של ה' והתפקיד 
החיוני וחסר התחליף של משה לא בהכרח תקדם את 

שמירת הברית לצורך העם בהפנמת חווית הברית 
ושלילת אופני פולחן אליליים בעתיד. זיכרון כזה לא 

לא משה, לחיות כפי שהיו ייתן לעם כוחות לחיות ל
לארץ. כשמשה מלמד משה היה נכנס עמם חיים אם 

סיני כחוויה של העם, הוא מתאר את את העם על סיני, 
כמפגש המייסד שלהם עם ה', דבריו, חוקיו ומשפטיו 

משה מעצים את . והאופנים הנכונים של עבודת ה'
בכך שהוא מורה ומסייע לעם לזכור שגם הם  ,העם

הוא מלמד אותם לחיות . בכך את דבר ה'עמדו ושמעו 
כנס הוא היה נבלי משה, לחיות כפי שהיו חיים אם 

 אל הארץ.עמם 


