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 כיום מהנדס מבנים

  

ר׃ ה' וא ֵלאֹמֽ ת ַהִה֖ ֖ -א "ָוֶאְתַחַּנ֖ ן ֶאל־ה' ָּבֵע֥ ֔ ְוֶאת־ָיְד ת־ׇּגְדְל ֔ ֶא֨ ת־ַעְבְּד ִחּ֨לֹוָת֙ ְלַהְר֣אֹות ֶאֽ ה ַהֽ להים ַאָּת֤
׃ י ְוִכְגבּוֹרֶתֽ ה ְכַמֲעֶׂש֖ ֶרץ ֲאֶׁשר־ַיֲעֶׂש֥ ִים ּוָבָא֔ ר ִמי־ֵא֙ל ַּבָּׁשַמ֣ ה ֲאֶׁש֤   ַהֲחָזָק֑

ר ְּבֵע֣  ה ֲאֶׁש֖ ֶרץ ַהּטֹוָב֔ א ְוֶאְרֶא֙ה ֶאת־ָהָא֣ ן׃ֶאְעְּבָרה־ָּנ֗ ה ְוַהְּלָבֹנֽ ר ַהּ֛טֹוב ַהֶּז֖ ן ָהָה֥   ֶבר ַהַּיְרֵּד֑
י ֖עֹוד ר ֵאַל֛ אֶמר ה' ֵאַל֙י ַרב־ָל֔ ַאל־ּ֗תֹוֶסף ַּדֵּב֥ ֹ֨ י ַוּי ע ֵאָל֑ א ָׁשַמ֖ ֹ֥ ם ְול ַעְנֶכ֔ ר ה' ִּב֙י ְלַמ֣ ה׃" ַוִּיְתַעֵּב֨ ר ַהֶּזֽ (דברים   ַּבָּדָב֥

  כו)-ג, כג

מנות נוספת להיכנס לארץ, בקשה זו נדחית באופן סופי בפרשה זו משה פותח בתחינותיו לקבל הזד
    ומוחלט.

  מכאן משה ממשיך לנאום לעם ישראל לקראת הכניסה לארץ.
הפרשה עמוסה בפרשיות יסודיות בתורה: אזהרה על קיום המצוות כאשר נכנסים לארץ, הקראה חוזרת 

), ערי מקלט ועוד. ניתן לומר של עשרת הדיברות, פרשת שמע, והיה כי יביאך, מצוות הגדה לבנך (פסח
  שפרשה זו מכילה את כל עיקרי התורה.

  היא תמיד נקראת בשבת נחמו לאחר תשעה באב. –אנקדוטה נוספת לפרשה זו 
האם ניתן לקשור בין הדברים? למה נקבע שהפרשה הזו תפתח דווקא בתחינותיו של משה לקבל צ'אנס 

  שפרשה זו נקראת בשבת נחמו לאחר תשעה באב?נוסף להיכנס לארץ? מדוע נקבע סדר הפרשיות כך 
משה מסיים עכשיו נאום ארוך מאד אשר סוקר את תהליך מסעותיהם במדבר מהר חורב עד הגעתם 

לא נועד  –לשער הארץ. חשוב לזכור שתהליך זה בו בני ישראל יוצאים ממצריים ומקבלים את התורה 
ה של החזרה על עיקרי התורה בשער הכניסה מכאן חשיבות  להסתיים במדבר אלא לקיום בארץ ישראל. 

  לארץ ישראל.
הטרגדיה של משה היא שאחרי שהוציא את ישראל ממצריים הוריד את התורה, והכין את עם ישראל 
למטרתו, המסע שלו מסתיים על גבול ארץ ישראל. הוא לא יזכה לראות את התגשמות האידיאל שאליו 

  בקצות אצבעותיו אבל לא יזכה להגשים אותו.הוא הכין את העם. הוא רואה את האידיאל 
משה לא יזכה. והוא מדגיש לעם ישראל עד כמה הוא ניסה לשכנע את האלקים שהוא יזכה להכנס לארץ. 

ר ה' ִּב֙י  םאולם "ַוִּיְתַעֵּב֨ ַעְנֶכ֔ י" ה' מסרב. העמק דבר מסביר שה' העניש את משה לטובת  ְלַמ֣ ע ֵאָל֑ א ָׁשַמ֖ ֹ֥ ְול
כדי שבני ישראל  הדיןהם יזכו להיכנס ולממש את הפוטנציאל. משה קיבל את מידת עם ישראל כדי ש

  ויזכו להכנס לארץ ישראל.   למידת הרחמיםיזכו 
למימוש  הגעגועייתכן שחשיבותו של הסיפור בעיני משה, בנקודה זו בנאומו הוא להנחיל לבני ישראל את 

אולם חווה את זה כאשר קיבל את התורה ולימדה הייעוד בארץ ישראל. משה כמובן לא חווה את זה פיזית 
לבני ישראל. רגע לפני שהוא חוזר על הציוויים והאזהרות לקראת הכניסה לארץ משה רבנו רוצה להנחיל 
  את השאיפה והגעגוע למטרה בארץ ישראל, בתקווה שבני ישראל יעריכו את מה שהם זכו לו.

החורבן. כאן מובאת הפרשה להזכיר לנו את  ניתן לראות פה גם קשר לשבת נחמו, לאחר האבל על
הגעגוע של משה לארץ ישראל ושלא נפסיק לשאוף ולהתחנן לממש הזדמנות לחיות את ייעודנו בארצנו. 

  כפי שניתן לסכם בפסוק מפרשתנו:



 ַרְׁשָּת֙ אֶ  אָת ְוָיֽ יַטב ָל֔ ּוָב֗ ַע֙ן ִי֣ ר ְוַהּ֖טֹוב ְּבֵעיֵנ֣י ה' ְלַמ֙ יָת ַהָּיָׁש֥ ׃""ְוָעִׂש֛ י ע ה' ַלֲאֹבֶתֽ ה ֲאֶׁשר־ִנְׁשַּב֥ ֶרץ ַהֹּטָב֔   ת־ָהָא֣
  (דברים ו, יח)
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