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ר וא ֵלאמ ֹֽ ִ֖ ת ַהה  ן …ָוֶאְתַחַנִַּ֖֖ן ֶאל־֑ה' ָבֵעֵ֥ ֶבר ַהַיְרֵד֑ ר ְבֵעָ֣ ה ֲאֶשִ֖ ֶרץ ַהּטֹוָבָ֔ א ְוֶאְרֶא֙ה ֶאת־ָהָאָ֣ ֶאְעְבָרה־ָנָּ֗
ה ְוָשֵ֥  ְסָגָּ֗ אש ַהפ  ה ר ָ֣ ן... ֲעֵלָ֣ ה ְוַהְלָבנ ֹֽ ֹוב ַהֶזִ֖ ר ַהּטּ֛ ה ָהָהֵ֥ ָחה ּוְרֵאָ֣ ְזָרִ֖ ָנה ּומ  ָנה ְוֵתיָמֵ֥ א ֵעיֶנּ֛יָך ָיָָ֧מה ְוָצפ ּ֛

ּוא ַיֲעב ָּ֗  י־הָ֣ הּו כ  הּו ְוַאְמֵצ֑ ַע ְוַחְזֵקָ֣ ִ֖ ו ֶאת־ְיהֹוש  ה...ְוַצֵ֥ ן ַהֶזֹֽ ר ֶאת־ַהַיְרֵדֵ֥ א ַתֲעב ִ֖ י־ל ֵ֥ ם ְבֵעיֶנ֑יָך כ  ְפֵנ֙י ָהָעָ֣ ר ל 
ם ֶאת־ָהָאִ֖  יל אֹוָתָ֔ ָ֣ ה ְוהּו֙א ַיְנח  ה.ַהֶזָ֔ ְרֶאֹֽ ר ת  ית ְפֽעֹור. ֶרץ ֲאֶשֵ֥ ֵּ֥ ְיא ֖מּול ב  ב ַבג ָּ֔ ֵּ֣שֶׁ ע  ַונ  ל ְשַמַ֤ ְשָרֵאָּ֗ ה י  ְוַעָתָ֣

ְש  יר  ֹֽ ּו ּוָבאֶת֙ם ו  ְחיָּ֗ ֹֽ ַען ת  ד ֶאְתֶכִ֖ם ַלֲע֑שֹות ְלַמָ֣ י ְמַלֵמֵ֥ ּ֛ כ  נ  ר ָאֹֽ ים ֲאֶשָ֧ ְשָפט ָ֔ י֙ם ְוֶאל־ַהמ  ק  ח  ם ֶאת־ֶאל־ַהֹֽ ֶתָ֣
' א   ר הּ֛ ֶרץ ֲאֶשָ֧ ם.ָהָאָ֔ ן ָלֶכֹֽ ֵתֵ֥ ם נ  ֵתיֶכִ֖ י ֲאב  א  ֹלֵהֵ֥ ֵֹּ֥ ם ְול ְתכֶָּׁ֔ ֵּ֣ה אֶׁ ֹנִכ֙י ְמַצּוֶׁ ר א  ֶׁ֤ ֙ר ֲאשֶׁ ב  פּו ַעל־ַהד  א ֹתִסִ֗ ֵֹּ֣ ל

נּו ֶּ֑ ת ֲאֶשר־ ִתְגְר֖עּו ִממֶׁ ֹות ֵאּ֛ אָ֔ ר  יֵניֶכ֙ם ָהֹֽ ם. ֵעֹֽ י ְמַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכֹֽ ִ֖ כ  ר ָאנ  ם ֲאֶשֵ֥ ֵהיֶכָ֔ ֹלֹֽ ' א  ְצֹו֙ת הָ֣ ר ֶאת־מ  ְשמ ָּ֗ ל 
 ' ה הִ֖ ֹורְבַבֵּ֣ ָעָשֵ֥ יָך  ַעל ְפעֶּ֑ ֹלֶהִ֖ ' א  ֹו הֵ֥ ידּ֛ ְשמ  ֹור ה  ַעל־ְפעָ֔ י ַבֹֽ ר ָהַל֙ך ַאֲחֵרָ֣ יש ֲאֶשַ֤ י ָכל־ָהא ָּ֗ ָ֣ כ 
ָך. ְרֶבֹֽ ק  ֹום. מ  ם ַהיֽ ֖ ים כְֻּלכֶׁ ם ַחִיֵּ֥ ֶּ֑ יכֶׁ ים ַב֖ה' ֱאֹלה  ִקָּ֔ ֙ם ַהְדב   ְוַאתֶׁ

  
ה': "רב לך אל מיד לאחר תחינתו של משה רבנו לה' שייתן לו להיכנס לארץ ותשובתו של 

תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" ולאחר הציווי להכין את יהושע להכניס את עמ"י לארץ, 
הוא איננו מתכנס בצערו אלא מכין את עמ"י לכניסה נכונה לארץ.  בשעה קשה זו למשה,

". מול בית פעורמשה מציין לעמ"י את המיקום הגאוגרפי בו הם היו באותה עת: "ונשב בגיא 
ך חשוב לציין את בעל פעור כעת? כולנו ודאי זוכרים את חטא ישראל עם בנות כל כ מדוע

מדיין בבעל פעור, וכדברי רש"י שם )במדבר כה,ב(: שהיו באים ישראל לחטוא בעריות עם 
בנות מדין, ואלו היו מחייבות את בנ"י להשתחוות לע"ז קודם. משה מזכיר לעמ"י את החטא 

ֹנִכ֙י כור חטא הע"ז בפעור אומרע"י ציון המקום. ומיד לאחר איז ר א  ֶׁ֤ ֙ר ֲאשֶׁ ב  פּו ַעל־ַהד  א ֹתִסִ֗ ֵֹּ֣ : "ל
נּו ֶּ֑ א ִתְגְר֖עּו ִממֶׁ ֵֹּ֥ ם ְול ְתכֶָּׁ֔ ֵּ֣ה אֶׁ יֵניֶכ֙ם  ְמַצּוֶׁ ם. ֵעֹֽ י ְמַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכֹֽ ִ֖ כ  ר ָאנ  ם ֲאֶשֵ֥ ֵהיֶכָ֔ ֹלֹֽ ' א  ְצֹו֙ת הָ֣ ר ֶאת־מ  ְשמ ָּ֗ ל 

 ' ה הִ֖ ת ֲאֶשר־ָעָשֵ֥ ֹות ֵאּ֛ אָ֔ ר  ַעל פְ ָהֹֽ ֹורְבַבֵּ֣ '  עֶּ֑ ֹו הֵ֥ ידּ֛ ְשמ  ֹור ה  ַעל־ְפעָ֔ י ַבֹֽ ר ָהַל֙ך ַאֲחֵרָ֣ יש ֲאֶשַ֤ י ָכל־ָהא ָּ֗ ָ֣ כ 
ָך. ְרֶבֹֽ ק  יָך מ  ֹלֶהִ֖ ֹום". א  ם ַהיֽ ֖ ים כְֻּלכֶׁ ם ַחִיֵּ֥ ֶּ֑ יכֶׁ ים ַב֖ה' ֱאֹלה  ִקָּ֔ ֙ם ַהְדב   ְוַאתֶׁ

 
ל בעל ש ע"זרבנו תלמד אותנו על איסור  הקורא את הפסוקים הללו צריך לשאול: מילא משה

-כבנות מדין. למה אתה מצמיד את עניין בעל פעור ל עריותפעור, או תלמד אותנו על איסורי 
פּו" א ֹתִסִ֗ ֵֹּ֣ ם  ל ֙י ְמַצֶּוָ֣ה ֶאְתֶכָ֔ כ  ר ָאנ  א ִתְגְר֖עּוַעל־ַהָדָב֙ר ֲאֶשַ֤ ֵֹּ֥ ם  ְול ֵהיֶכָ֔ ֹלֹֽ ' א  ְצֹו֙ת הָ֣ ר ֶאת־מ  ְשמ ָּ֗ נּו ל  ֶמ֑ מ 

י ְמַצֶּוֵ֥ה ֶאְתֶכֹֽ  ִ֖ כ  ר ָאנ   ם"?ֲאֶשֵ֥
 
האלשיך הקדוש במקום מסביר כי היו שתי קבוצות חוטאים בבעל פעור. הראשונה באה  

לחטוא בעריות עם בנות מואב, וברור שנענשה שכן עברו על איסורי עריות וכן על ע"ז, שכן 
בנות מואב היו מתנות את קיום העריות איתן בקיום ע"ז. הקבוצה השנייה כלל לא באה 

ו לבזות את העבודה זרה של בעל פעור ובחושבם שהם מבזים אותו לחטוא, אלו אנשים שבא
ללא מתכוון עבדו לו . )הגמ' בסנהדרין קו. מסבירה שבעל פעור הנה ע"ז שפלה ביותר 

אל תוסיפו ואל  -שהאדם עושה צרכיו על הפסל של בעל פעור(. על כך אומר להם משה 
לי ישראל. משה, ועוד מעט ממש אל תחשבו להחליט בעצמכם. בשביל זה יש את גדו תגרעו!

 תשאלו אותנו מה נכון לעשות. יהושע שיכנס במקומי.
דווקא כעת כשמשה מנסה  ואולי אפשר להבין את הקשר ל"ואתחנן" ואזכור חטא מי מריבה.

ללא הצלחה להכנס לארץ בשל חטא מי מריבה, בו הוא התבקש לדבר אל הסלע, והוא 
"לא תוסיפו ולא תגרעו". כביכול  ת הוא מבקש מכולנווהכה את הסלע. דווקא כע הוסיף משלו

 אומר לנו משה: אני ההוכחה לאיסור זה. תלמדו מהנפילה שלי.
 

"כי ה'  וכי אפשר להדבק בשכינה? והא כתיב: -הגמ' בכתובות קיא: "ואתם הדבקים וגו' 
אלהיך אש אכלה הוא"? אלא, כל המשיא בתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי 



. אם כן, הדרך מתדבק בשכינה"מים והמהנה ת"ח מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאלו חכ
שהם הקישור  הדבקות בתלמידי חכמיםלהדבק בה' ולהימנע מטעויות גם בתום לב, הנה 

 שלנו לתורה וממילא לה'.
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