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 דברים פרק לא
ר  ֵּ֛ ה ַוְיַדב  ֵֶּ֖לְך ֹמֶשֶׁ֑ ל:)א( ַוי  ֵֽ ֶלה ֶאל־ָכל־ִיְשָרא  ֵּ֖ ים ָהא   ֶאת־ַהְדָבִרִ֥

יֹקָו֙ק ָאַמֹּ֣  √ ֹוא ַוֵֽ את ְוָלבֶׁ֑ ֹּ֣ ֹוד ָלצ  ל עֵּ֖ ֹום לֹא־אּוַכִ֥ ים ָשָנָ֤ה ָאֹנִכ֙י ַהיּ֔ ָא֩ה ְוֶעְשִרִ֨ ם ֶבן־מ  ֶהֶ֗ אֶמר ֲאל  ֹֹּ֣ ן )ב( ַוי ִ֥ ר ֶאת־ַהַיְרד  א ַתֲעֹבֵּ֖ ִֹ֥ י ל ַלּ֔ ר א 

ה:  ַהֶזֵֽ
ק ֱאֹל √ ּואיָך ק)ג( ְיֹקָוִ֨ יָךהֹּ֣ ר ְלָפֶנֶ֗ ֹּ֣ ר ִדֶבִ֥  ׀ ֹעב  יָך ַכֲאֶשֵּ֖ ר ְלָפֶנּ֔ ֹּ֣ ַע ֚הּוא ֹעב  ם ְיהֹוש ֶ֗ יִרְשָתֶׁ֑ ֶלה ִמְלָפֶנֵּ֖יָך ִוֵֽ ֵּ֛ יד ֶאת־ַהּגֹוִיִ֥ם ָהא  ּוא־ַיְשִמִ֞ ר הֵֽ

 ְיֹקָוֵֽק:
י ּוְלַאְרָצֶׁ֑  י ָהֱאֹמִרֵּ֖ ִ֥ ֹוג ַמְלכ  ֹון ּוְלעֵּ֛ ה ְלִסיחִ֥ ר ָעָשֶ֗ ם ַכֲאֶשֹּ֣ ה ְיֹקָו֙ק ָלֶהּ֔ ם:)ד( ְוָעָשָ֤ יד ֹאָתֵֽ ר ִהְשִמֵּ֖  ם ֲאֶשִ֥

ם: יִתי ֶאְתֶכֵֽ ר ִצִּוֵּ֖ ה ֲאֶשִ֥ ם ְכָכל־ַהִמְצָוּ֔ ם ָלֶהּ֔ יֶכֶׁ֑ם ַוֲעִשיֶתֹּ֣  )ה( ּוְנָתָנִ֥ם ְיֹקָוֵּ֖ק ִלְפנ 
י׀ ְיֹקָוֹּ֣ק ֱאֹל ם ִכֹּ֣ יֶהֶׁ֑ ּו ִמְפנ  ּו ְוַאל־ַתַעְרצֵּ֖ יְראִ֥ ּו ַאל־ִתֵֽ ּו ְוִאְמצּ֔ ְךיָך ק)ו( ִחְזקֹּ֣ ְך ִעָמּ֔ ֹּ֣ ָך: פ ֚הּוא ַהֹהל  א ַיַעְזֶבֵֽ ִֹ֥ א ַיְרְפָךֵּ֖ ְול ִֹ֥  ל

ה ָתבֹו֙א ֶאת י ַאָתֶ֗ ל ֲחַזֹּ֣ק ֶוֱאָמ֒ץ ִכֹּ֣ ֹּ֣י ָכל־ִיְשָרא ֵ֘ ינ  יו ְלע  ָלֶׁ֜ אֶמר א  ִֹ֨ ַע ַוי יהֹוש ֶ֗ ה ִלֵֽ א ֹמֶשֶׁ֜ ע )ז( ַוִיְקָרִ֨ ר ִנְשַבַּ֧ ֶרץ ֲאֶשִ֨ ה ֶאל־ָהָאָ֕ ם ַהֶזּ֔ ־ָהָעֹּ֣

ה  ם ְוַאָתֵּ֖ ת ָלֶהֶׁ֑ ֹּ֣ ם ָלת  ם:ְיֹקָוֵּ֛ק ַלֲאֹבָתֵּ֖ ָנה אֹוָתֵֽ  ַתְנִחיֶלִ֥
ק יֹקָוִ֞ ְך )ח( ַוֵֽ ת: ֚הּוא ִיְהֶיֹּ֣ה ִעָמּ֔ ָחֵֽ א ת  ִֹ֥ א ְול א ִתיָרֵּ֖ ִֹ֥ ָך ל ַעְזֶבֶׁ֑ א ַיֵֽ ֹֹּ֣ א ַיְרְפָךֵּ֖ ְול ִֹ֥  ל

ֹון בְ  ים ֶאת־ֲארֵּ֖ ְשִאּ֔ י ַהֹנֹּ֣ ִוּ֔ ֹּ֣י ל  ּה ֶאל־ַהֹכֲהִני֙ם ְבנ  ִַֽיְתָנֶ֗ ה ַהזֹא֒ת ַוֵֽ ב ֹמֶשהֵ֘ ֶאת־ַהתֹוָרֹּ֣ ל:ִרֹּ֣ )ט( ַוִיְכֹתֹּ֣ ֵֽ ֵּ֖י ִיְשָרא   ית ְיֹקָוֶׁ֑ק ְוֶאל־ָכל־ִזְקנ 
ֹות: כֵֽ ג ַהס  ה ְבַחִ֥ ד ְשַנִ֥ת ַהְשִמָטֵּ֖ ֵּ֛ ים ְבֹמע  ַבע ָשִנֶ֗ ץ׀ ֶשֹּ֣ ֹּ֣ ר ִמק  אֹמֶׁ֑ ם ל  ה אֹוָתֹּ֣ ו ֹמֶשֵּ֖  )י( ַוְיַצִ֥

֙י ְיֹקָוֹּ֣ק ֱאֹל ָראֹו֙ת ֶאת־ְפנ  ל ל  ֹוא ָכל־ִיְשָרא ֶ֗ ר ִיבְ ק)יא( ְבבֹּ֣ ֹום ֲאֶשֹּ֣ ל יָך ַבָמקֵּ֖ ֵּ֖ את ֶנִֶַֽ֥גד ָכל־ִיְשָרא  ֵֹּ֛ ה ַהז א ֶאת־ַהתֹוָרִ֥ ר ִתְקָרִ֞ ָחֶׁ֑

ם: יֶהֵֽ  ְבָאְזנ 
עַ  ּו ּוְלַמֹּ֣ ַען ִיְשְמעֶׁ֜ יָך ְלַמִ֨ ר ִבְשָעֶרֶׁ֑ ְרָךֵּ֖ ֲאֶשֹּ֣ ף ְוג  ים ְוַהָנִשי֙ם ְוַהַטּ֔ ֲאָנִשָ֤ ם ָהֵֽ ל ֶאת־ָהָעֶ֗ ֹּ֣ ְַֽראּ֙ו ֶאת־ְיֹקָוֹּ֣ק ֱאֹלֵֽ )יב( ַהְקה  ּו ְוָיֵֽ ם קן ִיְלְמדֶ֗ יֶכּ֔

את: ֵֹֽ ה ַהז י ַהתֹוָרִ֥ ֵּ֖ ֹות ֶאת־ָכל־ִדְבר  ּו ַלֲעשּ֔  ְוָשְמרֹּ֣
ה ֶאת־ְיֹקָוֹּ֣ק ֱאֹל ּו ְלִיְרָאֵּ֖ ְמדּ֔ ּו ִיְשְמעּ֙ו ְוָלֹּ֣ א־ָיְדעֶ֗ ֵֹֽ ר ל ם ֲאֶשֹּ֣ יֶהִ֞ ם ק)יג( ּוְבנ  ר ַאֶתֶׁ֜ ה ֲאֶשִ֨ ֲאָדָמּ֔ ם ַחִיי֙ם ַעל־ָהֹּ֣ ר ַאֶתָ֤ ים ֲאֶשִ֨ יֶכֶׁ֑ם ָכל־ַהָיִמֶ֗

 ֵּ֛ ים ֶאת־ַהַיְרד  ּה: פֹעְבִרַּ֧ ָמה ְלִרְשָתֵֽ  ן ָשֵּ֖
ד ֵּ֖ ֶהל מֹוע  ּו ְבֹאִ֥ ְתַיְצבֵּ֛ ַע ְוִהֵֽ א ֶאת־ְיהֹוש ֶ֗ ּו ָיֶמיָךֵ֘ ָלמּו֒ת ְקָרֹּ֣ ן ָקְרבֹּ֣ ֹּ֣ ה ה  ק ֶאל־ֹמֶשֶ֗ אֶמר ְיֹקָוֶׁ֜ ִֹ֨ ַע  )יד( ַוי יהֹוש ּ֔ ֶלְך ֹמֶש֙ה ִוֵֽ ָ֤ ַוֲאַצֶּוֶׁ֑נּו ַוי 

ד: ֵֽ ֶהל מֹוע  ּו ְבֹאִ֥ ְתַיְצבֵּ֖  ַוִיֵֽ
א ָרַּ֧ ֶהל: ס )טו( ַוי  ַתח ָהֹאֵֽ ּוד ֶהָעָנֵַּֽ֖ן ַעל־ֶפִ֥ ד ַעמִ֥ ַֽן ַוַיֲעֹמֵּ֛ ּוד ָעָנֶׁ֑ ֶהל ְבַעמֹּ֣  ְיֹקָוֵּ֛ק ָבֹאֵּ֖

כַ  ֵֽ י נ  ֹּ֣ י׀ ֱאֹלה  ֹּ֣ ה ְוָזָנֹּ֣ה׀ ַאֲחר  ם ַהֶזֶׁ֜ יָך ְוָק֩ם ָהָעִ֨ ֵּ֖ב ִעם־ֲאֹבֶתֶׁ֑ ה ִהְנָךִ֥ ֹשכ  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשּ֔ ָֹ֤ ָמה֙ )טז( ַוי ּוא ָבא־ָש֙ ר הָ֤ ֶרץ ֲאֶשִ֨  ר־ ָהָאֶ֗

ֹו: ִתי ִאתֵֽ ר ָכַרֵּ֖ י ֲאֶשִ֥ ֙ר ֶאת־ְבִריִתּ֔ פ  ִני ְוה  ֹו ַוֲעָזַבָ֕  ְבִקְרבּ֔
הּו ָרעִ֥  ֵּ֛ ל ּוְמָצא  ֱאֹכּ֔ ֶה֙ם ְוָהָיֹּ֣ה ֶלֵֽ י ָפַנָ֤י מ  ים ְוִהְסַתְרִתִ֨ הּוא ַוֲעַזְבִתִ֞ ֹו ַביֹום־ַהַ֠ י בֹּ֣ ה ַאִפֹּ֣ ּוא )יז( ְוָחָרֹּ֣ ֹום ַההּ֔ ֹות ְוָאַמ֙ר ַביֹּ֣ ֹות ְוָצרֶׁ֑ ֹות ַרבֵּ֖

ין ֱאֹלהֲ  ָ֤ י־א  ל ִכֵֽ א ַעֹּ֣ ֶֹ֗ ֶלה:קל ֵֽ ֹות ָהא  ּוִני ָהָרעִ֥ י ְמָצאֵּ֖  ֙י ְבִקְרִבּ֔
ים  ה ֶאל־ֱאֹלִהֵּ֖ י ָפָנּ֔ ה ִכֹּ֣ ר ָעָשֶׁ֑ ה ֲאֶשֹּ֣ ל ָכל־ָהָרָעֵּ֖ ּוא ַעִ֥ ֹום ַההּ֔ יר ָפַנ֙י ַביֹּ֣ ר ַאְסִתָ֤ י ַהְסת ִ֨ ים:)יח( ְוָאֹנִכֶ֗ ִרֵֽ  ֲאח 

ּו ָלֶכ֙ם ֶאת־ַהִשי ה ִכְתבָ֤ ד )יט( ְוַעָתֶ֗ ֵּ֖ את ְלע  ֵֹּ֛ ה ַהז י ַהִשיָרִ֥ ַען ִתְהֶיה־ ִלֶׁ֜ ם ְלַמִ֨ ּה ְבִפיֶהֶׁ֑ ל ִשיָמֹּ֣ ֵּ֖ ּה ֶאת־ְבנ י־ִיְשָרא  את ְוַלְמָדִ֥ ֹּ֔ ה ַהז ָרֹּ֣

ל: ֵֽ ִ֥י ִיְשָרא   ִבְבנ 
ש ְוָאַכִ֥ל וְ  ת ָחָל֙ב ּוְדַבּ֔ יו ָזַבָ֤ ְעִתי ַלֲאֹבָתֶ֗ ה׀ ֲאֶשר־ִנְשַבֹּ֣ ל־ָהֲאָדָמֹּ֣ נּו ֶאֵֽ י־ֲאִביֶאֶׁ֜ ִרי֙ם )כ( ִכֵֽ ים ֲאח  ה ֶאל־ֱאֹלִהָ֤ ן ּוָפָנִ֞ ֶׁ֑ ע ְוָדש  ָשַבֵּ֖

י: ר ֶאת־ְבִריִתֵֽ ֵּ֖ פ  ּוִני ְוה  ֲאצּ֔ ּום ְוִנֹּ֣  ַוֲעָבדּ֔
א  ִֹ֥ י ל ד ִכֵּ֛ את ְלָפָני֙ו ְלע ּ֔ ָֹ֤ ה ַהז ָעְנָתה ַהִשיָרִ֨ ֹות ַרבֹותֵ֘ ְוָצרֹו֒ת ְוַ֠ ֹו ָרעֹּ֣ אןָ ֹאתֶׁ֜ י־ִתְמֶצִ֨ ָהָיה ִכֵֽ ֹו)כא( ְוַ֠ י ַזְרעֶׁ֑ ְעִתי ֶאת־ ִתָשַכֵּ֖ח ִמִפֹּ֣ י ָיַדֹּ֣ ִכַּ֧

ֶרץ ֲאֶשִ֥  נּו ֶאל־ָהָאֵּ֖ ֶרם ֲאִביֶאּ֔ ֹום ְבֶטֹּ֣ ּוא ֹעֶש֙ה ַהיּ֔ ר הָ֤ ֹו ֲאֶשִ֨ ְעִתי: רִיְצרֶ֗  ִנְשָבֵֽ
ל: ֵֽ ִ֥י ִיְשָרא  ּה ֶאת־ְבנ  ְַֽיַלְמָדֵּ֖ ּוא ַוֵֽ ֹום ַההֶׁ֑ את ַביֹּ֣ ֵֹּ֖ ה ַהז ה ֶאת־ַהִשיָרִ֥ ב ֹמֶשֵּ֛  )כב( ַוִיְכֹתִ֥

ו  ֶרץ ֲאֶשר־ נִ )כג( ַוְיַצִ֞ ל ֶאל־ָהָאֵּ֖ ֹּ֣י ִיְשָרא ּ֔ ה ָתִבי֙א ֶאת־ְבנ  י ַאָתֶ֗ ֱאָמ֒ץ ִכֹּ֣ ּון ַויֹאֶמרֵ֘ ֲחַזֹּ֣ק ֶוֵֽ ַע ִבן־נֶ֗ ֹּ֣ י ֶאת־ְיהֹוש  ם ְוָאֹנִכֵּ֖ ְעִתי ָלֶהֶׁ֑ ְשַבֹּ֣

ְך: ְהֶיִ֥ה ִעָמֵֽ  ֶאֵֽ
את  ֵֹּ֖ ה־ַהז י ַהתֹוָרֵֽ ִ֥ ב ֶאת־ִדְבר  ה ִלְכֹתֵּ֛ ֹות ֹמֶשֶ֗ י׀ ְכַכלֹּ֣ ם:)כד( ַוְיִהֹּ֣ ָמֵֽ ד ת  ֶפר ַעֵּ֖ ֶׁ֑  ַעל־ס 
ר: אֹמֵֽ ֹון ְבִרית־ְיֹקָוֵּ֖ק ל  י ֲארִ֥ ֵּ֛ ְשא  ם ֹנִ֥ ו ֹמֶש֙ה ֶאת־ַהְלִוִיּ֔  )כה( ַוְיַצָ֤

ֹון ְבִרית־ְיֹקָוֵּ֖ק ֱאֹל ד ֲארִ֥ ֹו ִמַצֵּ֛ ם ֹאתּ֔ ה ְוַשְמֶתֹּ֣ ֶפר ַהתֹוָר֙ה ַהֶזּ֔ ָ֤ ת ס  ֹּ֣ ַח א  ד:ק)כו( ָלֹקֶ֗ ֵֽ ם ְבָךֵּ֖ ְלע  ָיה־ָשִ֥  יֶכֶׁ֑ם ְוָהֵֽ
ים ֱהיִ )כז( ִכֹּ֣  ֹום ַמְמִרָ֤ ם ַהיֶ֗ י ִעָמֶכֶׁ֜ ן ְבעֹוֶדִנ֩י ַחִ֨ ֹּ֣ ה ה  ת־ָעְרְפָךֵּ֖ ַהָקֶשֶׁ֑ ת־ֶמְרְיָךּ֔ ְוֶאֵֽ ְעִת֙י ֶאֵֽ י ָיַד֙ י י ָאֹנִכָ֤ ִ֥ ף ִכי־ַאֲחר  ק ְוַאֵּ֖ ֶת֙ם ִעם־ְיֹקָוּ֔

י:  מֹוִתֵֽ
ה יֶכֶׁ֑ם ַוֲאַדְבָרֹּ֣ יֶכֵּ֖ם ְוֹשְטר  ִ֥י ִשְבט  י ֶאת־ָכל־ִזְקנ  ַלֵּ֛ ילּו א  ִים  )כח( ַהְקִהַּ֧ ם ֶאת־ַהָשַמֵּ֖ יָדה ָבּ֔ ֶלה ְוָאִעֹּ֣ ים ָהא ּ֔ ת ַהְדָבִרֹּ֣ ם א ֚ יֶהֶ֗ ְבָאְזנ 

ֶרץ:  ְוֶאת־ָהָאֵֽ
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יִתי ֶאְתֶכֶׁ֑ם  ר ִצִּוֵּ֖ ֶרְך ֲאֶשִ֥ ם ִמן־ַהֶדּ֔ ּון ְוַסְרֶתֹּ֣ ת ַתְשִחתּ֔ ֹּ֣ י־ַהְשח  י מֹוִת֙י ִכֵֽ ָ֤ ְעִתי ַאֲחר  י ָיַדֶ֗ ָרָע֙ה ְבַאֲחִרֹּ֣ )כט( ִכֹּ֣ ם ָהֵֽ את ֶאְתֶכָ֤ ית ְוָקָרִ֨

ה ְיד   ִ֥ ֹו ְבַמֲעש  ק ְלַהְכִעיסֵּ֖ ֹּ֣י ְיֹקָוּ֔ ינ  ּו ֶאת־ָהַר֙ע ְבע  י־ַתֲעשָ֤ ים ִכֵֽ םַהָיִמּ֔  :יֶכֵֽ
ם: פ ָמֵֽ ד ת  את ַעֵּ֖ ֶֹׁ֑ ה ַהז י ַהִשיָרֵּ֖ ִ֥ ל ֶאת־ִדְבר  ל ִיְשָרא ּ֔ ֙י ָכל־ְקַהֹּ֣ ה ְבָאְזנ  ר ֹמֶשֶ֗ ֹּ֣  )ל( ַוְיַדב 

Alef.  

1.  It would seem that RaShI on 31:2 is interpreting “I am unable” in a similar vein to Onkelos’ 

interpretations of “You are unable” on Ibid. 12:17; 17:15, i.e., not that there is objective, 

physical inability, but rather due to God’s Directives, both the people and Moshe become 

unable to do what they might otherwise wish. (Of course, if they nevertheless choose to 

disobey God’s Words, it is possible that at least for the short term, they will “get away with 

it.” But disobeying God’s Will usually leads to negative consequences.) 

 

 (Onkelos on 31:2 states: 

 תרגום אונקלוס דברים פרק לא פסוק ב
אמר לי לא  ה'ועוד למפק ולמיעל  יכיל)ב( ואמר להון בר מאה ועשרין שנין אנא יומא דין לית אנא 

 :תעבר ית ירדנא הדין

Although Onkelos employs a different verb in 31:2 than he does in 12:17; 17:15, i.e., “Yachil” 

in contrast to “Reshu,” it could be that the final portion of 31:2, i.e., “VeHaShem Amar Li Lo 

Ta’avor…” supplies a modification to the original verb that results in its meaning the same 

thing as Onkelos’ interpretation of the two earlier verses.) 

2.  It seems to me that the reason why the “Davar Acher” follows s.v. “VeHaShem Amar Eilai” 

rather than being incorporated into s.v. “Lo Uchal Ohd LaTzeit VeLaVo” is because RaShi 

recognizes that interpreting the phrase “LaTzeit VeLaVo” as referring to Divrei Tora 

constitutes an extreme homiletic approach, something that he states in a number of places 

earlier on, e.g., Beraishit 3:24; see also RaShBaM on Beraishit 37:2, he prefers less than the 

simple meaning of a biblical phrase.  

Beit.  

1.  RaMBaN perhaps thought that if the actual reason for Moshe’s not entering the land of Israel 

was because of what HaShem had Said to him as punishment for not “sufficiently sanctifying 

the Divine Name,” then why was there a need for him to insert how old he was, i.e., “…Ben 

Meah VeEsrim Shana Anochi HaYom…”? It would seem that he mentions his advanced age in 

order for the people to more easily accept that there would be a “changing of the guard.” 

They would have to admit that someone younger, like Yehoshua, could probably fill this role 

more naturally.  

2.  RaShI’s emphasis exclusively on HaShem’s Directive to Moshe, thereby altogether ignoring 

Moshe’s mentioning his age, might be the reason why RaMBaN rejects RaShI’s interpretation. 

3.  Again, in light of Devarim 34:7 “And Moshe was a hundred and twenty years old when he 

died: his eye was not dim, nor his natural force abated”, it would be odd to assume that 

Moshe was physically intact, but mentally challenged. The text seems to describe someone in 

full command of his powers, including intellectually. Only by God’s Miraculous Intercession 

would there be a “disconnect” between the physical and mental components of Moshe’s 

makeup.   

Gimel. 

1.  Until Moshe’s death, the people were essentially passive bystanders, watching what was 

done on their behalves, and acting only when explicitly told to do so. However, once Moshe 

would no longer be on the scene, the people would be called upon to initiate actions to a far 



3 
 

greater extent. And while Yehoshua was to “replace” Moshe, it was with a different 

understanding of leadership, in the sense of extending what Moshe began, but not uprooting 

Moshe’s influence. Consider, for example, one of Alshech’s interpretations: 

 אלשיך על דברים פרשת וזאת הברכה פרק לד פסוק ט
תנחמו אחרי משה, אך לא היתה האמנתם בו כל כך שאם כי בו ה "וישמעו אליו בני ישראל"או יאמר ...

יחדש דבר חדש אשר לא צוה משה שיעשו אותו, כי אם בהיות כאשר צוה ה' את משה אך לא מה שלא 

ולא  "לא קם נביא עוד בישראל כמשה", והוא כי "וישמעו אליו כו' ויעשו כאשר צוה את משה"צוה. וזהו 

 אשר צוה ה' את משה: יקבלו דבר מחודש בתורה בשם ה' זולת

2. Four expressions of Hashgacha: 

 העמק דבר דברים פרק לא פסוק ג
( 2, הוא עובר לפניך)כט:ב( ( 1)ג( הוא עובר לפניך. הנה ראינו בפרשה זו ארבע לשונות של השגחה, 

 , הוא יהיה עמך)שם ח'( ( 4, הוא ההולך לפניך)שם ו'( ( 3, הוא ההולך עמך )שם ג'(

 

והכל בדיוק. ויש להקדים לשון הגמרא פסחים ד"ז אמר שמואל כל המצות מברך עליהם עובר 

לעשייתן, מאי משמע דהאי עובר לישנא דאקדומי הוא, אמר רנב"י דאמר קרא וירץ אחימעץ דרך הככר 

ויעבור את הכושי, אביי אמר מהכא ויעבור מלכם לפניהם, וקשה למאי אמר שמואל בלשון שנצרך 

ימא קודם או לפני עשייתן, ותו במאי פליגי הני אמוראי בהבאת פסוקים אלו, וכי דבר חכמה לפרש, ל

יש להביא פסוק אחר. אלא ע"כ יש בזה כונה עמוקה, דלפני או קודם היה במשמע עוד שלא התחיל 

במצוה כלל, מש"ה אמר לשון עובר דמשמעו סמוך ממש שיאחז בידו דבר המצוה, ואז יתחיל לברך, 

שמעות המקרא ויעבור מלכם לפניהם, שברור שאין המלך מתחיל לילך עד שכבר כל הצבא וזהו מ

מוכנים לצאת ועומדים על הגבול, אמנם ויעבור את הכושי עוד פירושו באופן אחר, שהרי הכושי הלך 

לפני אחימעץ, ואחימעץ רץ מאחוריו ועבר עליו ולפניו, וה"נ יש להחל הברכה, ואח"כ לעשות המצוה 

רה ואח"כ לגמור הברכה, ושני הפירושים אמת דמצוה שאפשר לעשות באמצע הברכה כמו ולגומ

קשירת תפלין מילה וכדומה, יש לברך לפני התחלת המעשה, ולעשות ולגמור את הברכה, משא"כ 

מצוה שאי אפשר בכך כמו אכילת מצה ותקיעת שופר וכדומה, א"א אלא לברך קודם התחלת המצוה, 

שיהא אוחז במצה או בשופר. מעתה נבין הפרש בין הא דכתיב בשעת יציאת  אבל מכ"מ סמוך ממש,

מצרים וה' הולך לפניהם יומם, וארון ברית ה' נוסע לפניהם, דמשמעו קודם שהלכו ישראל, שהרי 

באמת לא עשו ישראל מאומה, הן בקריעת ים סוף הן בהריגת נחשים ועקרבים, אבל עתה אמר משה 

 , סמוך לפעולתך, וזהו הגורם במה שלא אוכל אני לצאת ולבוא:ר לפניךה' עובשלא יהיה כן, אלא 

 

 העמק דבר דברים פרק לא פסוק ו
. השגחתו ית' הולך לפי מעשיך אם לטב אם למוטב. ופי' עמך, מיד לפי הנהגתך את הוא ההולך עמך

אחר  ה', וכהבטחת המקרא לצדיק, ה' צלך על יד ימינך, דמשמעו השגחת ה' היא כמו צל שפונה

המצל, ואף על גב דזהו ג"כ ברשעים השגחת ה' לרעה עליו לפי מעשיו, מכ"מ אינו דומה השגחתו על 

הצדיק, שהצל פונה על יד ימינו, דמשמעו מיד אחר מעשיו, וזהו הצלחה גדולה, שעי"ז הוא יודע 

ו דבר להזהר, משא"כ ברשעים אין נעשה פתגם הרעה מהרה, ומחמת זה באים לידי עונות יותר. וזה

חנה ]ש"א ב'[ רגלי חסידיו ישמור, ורשעים בחשך ידמו כי לא בכח יגבר איש, ופי' חז"ל ביומא ספ"ג כל 

מי שעברו רוב שנותיו ולא חטא שוב אינו חוטא שנא' רגלי חסידיו ישמור, ולא נתפרש היאך תהיה 

, דפירושו שהם השמירה, והרי הבחירה חפשית, אלא מסיפיה דקרא אנו מבינים, ורשעים בחשך ידמו

כמו יושבים בחשך ואינם רואים את הצל כך אינם מבינים העונש המגיע להם, באשר הוא בא לאחר 

זמן, אבל רגלי חסידיו ישמור בזה שהצל בא על יד ימינו, וזהו הבטחת משה לישראל שהקב"ה הולך 

 עמם, וכן היה במעשה עכן, שנענשו תיכף ומיד כשחטאו:
 כאי:לא ירפך. כשתהיה ראוי וז

 

 העמק דבר דברים פרק לא פסוק ח
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. שהקב"ה יתראה עמך ויצוה עליך טרם תתחיל בשררות, ובזה נקרא הולך הוא ההולך לפניך)ח( 

לפניך, טרם שאתה מכניס עצמך בהנהגה. ומש"ה כשבא הקדוש ברוך הוא שיבטיח ליהושע להלן 

 אנכי אהיה עמך:מקרא כ"ג לא אמר לו הנני הולך לפניך, אלא הבטחה שניה של משה ו

 

. מצוי וקרוב אצלך לשמוע תפלתך, וכלשון המקרא דרשו ה' בהמצאו קראוהו בהיות הוא יהיה עמך

קרוב, ה"נ הבטיחו שישמע תפלתו, אבל הליכות ההשגחה תלוי לפי מעשה הדור, לפיכך אצל ישראל 

 יה עמך:כתיב הוא ההולך עמך, דמשמעו פעלו משתנה עמך לפי מעשיך, וביהושע כתיב הוא יה


