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. משה רבינו מסדר את הספרבו הסדר ש �להכנס לסוגיה חשובה מאוד בספר דברי	 אני מבקש 
משה רבינו איזה מסר  נוכל להבי�השאלה בעניה על כי  �השאלה היא מהותית ולא נקודיתית 

  .רוצה להעביר לנו בספר זה

  

  :משה רבינו פותח את הספר בהצהרה

ֶרץ מֹוָא֑ב  }ה{ ֶא֣ ן ּבְ ֖ ְרּדֵ ֶבר ַהּיַ ֵע֥ ר ֶאתּבְ ֵא֛ ה ּבֵ יל ֹמׁשֶ֔ ר-הֹוִא֣ את ֵלאֹמֽ ה ַהּזֹ֖   :ַהּתֹוָר֥

  )'דברי	 א(

, כלל" ביאור התורה"ספר דברי	 לא נראה כאבל . משה אומר כי בספר זה הוא מבאר את התורה
י מרגיש "רש. ארעמסביר מה מזכיר ושלא הופיעו קוד	 לכ� ולא רק  הוא מוסי" פרטי	 רבי	 שהרי

איפה זה  ,אי# זה הפשט בכלל �ראשית , וקשה". עי	 לשו� פרשה לה	בשב" :בבעיה ואומר לנו
יו	 עד  36(באדר ' המסורת אומרת שהוא נפטר בז. ח שבט"משה מדבר כא� בר, שנית? רמוז

יתרג	 את התורה  משה רבינו ,מדוע שבחודש האחרו� לחייו"). אלה" של גימטריא �לפטירתו 
והיחס ? ל צרי# לתרג	 את התורה לשבעי	 לשו�ומדוע בכל? למה דווקא הואו? לשבעי	 לשו�

הוא לא אומר  � להפ# , מדרשבתור לא מביא אותו שכ� הוא , י למדרש זה הוא כפשט"שמעניק רש
  .סימ� שמבחינתו זה הפשט, כהקדמה לציטוטו דבר

  :נמשי# הלאה

ר ַרב' ה }ו{  ב ֵלאֹמ֑ ֹחֵר֣ ינּו ּבְ ֥ר ֵאֵל֖ ּבֶ ינּו ּדִ ה-ֱאלֵֹה֛ ֽ ָה֥ר ַהּזֶ ֶ֖בת ּבָ   :ָלֶכ֥ם ׁשֶ

  )'דברי	 א(

ובכלל . משה מדבר על הכניסה לאר', בחורב התורהקבלת מעמד ב שהיהנו מצפי	 לדיבור בעוד א
   :אומר לנועל אתר י "רש? ה אמר זאת בהר סיני"היכ� מוזכר שהקב �

עשיתם משכן , הרבה לכם גדלה ושכר על ישיבתכם בהר הזה :ויש מדרש אגדה. כפשוטו
  .שרי אלפים ושרי מאות, מניתם לכם סנהדרין, קבלתם תורה, מנורה וכלים

 � הפשט הוא . כדי שלא נרו' אל המדרש, "כפשוטו"נה פותח במילה י בכוו"וצרי# לשי	 לב שרש
  ". רב ל# אל תוס" דבר אלי עוד בדבר הזה", "רב לכ	 בני לוי: "כמו. די, מספיק לכ	 �" רב לכ	"

החטא הראשו� והיסודי שמשה מציי� בספר דברי	 בצורה מפורשת הוא אהבת יתר להר , כלומר
  . סיני

 

  שורשים -מעשים ה, ענפים - החכמה 

  ואתחנן, לפרשות דברים

  א"התשע אב' ז, הרב מרדכי אלון

 matan.ozana@gmail.com: הערות/להארות
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  :משה ממשי#, כהקדמה לספר שני פסוקי	 אלוהבאת לאחר 

֣נּו  }ז{ ֱאֹמִר֮י ְוֶאל| ּפְ אּו ַה֥ר ָהֽ ם ּוֹב֨ ל-ּוְס֣עּו ָלֶכ֗ ה וּ -ּכָ ֵפָל֥ ְ ר ּוַבׁשּ ֲעָרָב֥ה ָבָה֛ ֵכָני֒ו ּבָ ֶגב ּוְב֣חֹוף ׁשְ ֖ ַבּנֶ
ָב֔נֹון ַעד ַנֲעִנ֙י ְוַהּלְ ּכְ ֶרץ ַהֽ ם ֶא֤ ֑ ל ְנַהר-ַהּיָ ֹד֖ ָה֥ר ַהּגָ ת-ַהּנָ ָרֽ י ִלְפֵניֶכ֖   }ח{: ּפְ ה ָנתַּ֥תִ ָהָאֶ֑רץ -ם ֶאתְרֵא֛

ּו ֶאת אּו ּוְרׁש֣ ע ה-ּבֹ֚ ֣ ּבַ ֣ר ִנׁשְ ֶרץ ֲאׁשֶ ם ' ָהָא֔ ְלַיֲעקֹ֙ב ָלתֵ֣ת ָלֶה֔ ק ּוֽ ם ְלִיְצָח֤ ם ְלַאְבָרָה֨ ֵתיֶכ֜ ַלֲאֹב֨
ם ם ַאֲחֵריֶהֽ   :ּוְלַזְרָע֖

מכא� היינו מצפי	 שמשה ידבר על החטאי	 שגרמו לע	 ישראל , עד כא� דיבורי	 על אר' ישראל
  :השופטי	 �  משה עוסק בעני� אחר לגמרי, לעומת זאת. לא לרשת את האר' מידלהשאר במדבר ו

ר לֹא }ט{  ֵע֥ת ַהִה֖וא ֵלאֹמ֑ ם ּבָ ר ֲאֵלֶכ֔ י-ָוֹאַמ֣ ֖ ם אּוַכ֥ל ְלַבּדִ ֵא֥ת ֶאְתֶכֽ ֶכם  }יג{...  :ׂשְ ָה֣בּו ָל֠
ם יֶכֽ ָראׁשֵ יֵמ֖ם ּבְ ְבֵטיֶכ֑ם ַוֲאׂשִ ים ְלׁשִ ים ִויֻדִע֖ ים ּוְנֹבִנ֛ ים ֲחָכִמ֧ ֨   :ֲאָנׁשִ

  ":תזכורת"וא" מוסי" , מכ� משה חוזר לעני� בו עסק קוד	 לכ� לאחררק 

ן ה }כא{ ֵאה ָנַת֨ יָך ֶאת' ְר֠ יָך ְלָפֶנ֖ ר֩ -ֱאלֶֹה֛ ֲאׁשֶ ׁש ּכַ ה ֵר֗ ר ה ָהָאֶ֑רץ ֲעֵל֣ ּבֶ֨ ְך ַאל' ּדִ י ֲאֹבֶת֙יָך֙ ָל֔ -ֱאלֵֹה֤
א ְוַאל יָר֖ ת-ּתִ ָחֽ ֶכם }כב{: ּתֵ ּלְ ְקְר֣בּון ֵאַל֮י ּכֻ רוּ  ַוּתִ ינּו ְוַיְחּפְ י֙ם ְלָפֵנ֔ ה ֲאָנׁשִ ְלָח֤ נּו -ַוּתֹאְמ֗רּו ִנׁשְ ָל֖

ר ֶאת-ֶאת ָב֔ ֤בּו ֹאָת֙נּו֙ ּדָ ֣ר ַנֲעֶלה-ָהָאֶ֑רץ ְוָיׁשִ ֶרְך֙ ֲאׁשֶ ֙ ן-ַהּדֶ א ֲאֵליֶהֽ ֥ר ָנֹב֖ ים ֲאׁשֶ ָעִר֔ ּה ְוֵאת֙ ֶהֽ   :ּבָ֔

משה קופ' ארבעי	 שנה קדימה אל מעבר הע	 בגבול אדו	 , ובסיימו לעסוק בחטא המרגלי	
לאחר מכ� עוסקי	 במלחמה בסיחו� ובעוג מל# , )'שמפורט לאור# כמעט כל פרק ב(ומואב ועמו� 

 � " ואתחנ�"ומתחילה פרשת , ש	 נגמרת הפרשה). ג� פרקי	 ב(הבש� לאור# יותר מפרק אחד 
אפילו שלא בדמות  � שרוצה להכנס לאר' בכל מחיר , שה להכנס לאר'שפותחת בכמיהה של מ

  ". אעברה נא"כפי שמספר המדרש על המילי	 , אד	

  :משה חוזר לפתיחת הספר ועוסק במה שנאמר לע	 ישראל בהר סיני ,לאחר שלושה פרקי	ורק 

ה  }ה{ ִני ה| ְרֵא֣ ֖ ֥ר ִצּוַ ֲאׁשֶ ים ּכַ ִט֔ ּפָ י֙ם ּוִמׁשְ ם ֻחּקִ י ֶאְתֶכ֗ ְדּתִ ֣ ֶרץ ' ִלּמַ ֶרב ָהָא֔ ֶק֣ ן ּבְ ֹות ּכֵ֔ ֱאלָֹה֑י ַלֲעׂש֣
ּתָֽהּ  ה ְלִרׁשְ ּ֖מָ ִא֥ים ׁשָ ֥ר ַאּתֶ֛ם ּבָ ר }ח{ ...: ֲאׁשֶ ֔דֹול ֲאׁשֶ ֹוי ּגָ ֹכל֙ -ּוִמ֙י ּג֣ ם ּכְ יִק֑ ים ַצּדִ ִט֖ ּפָ ים ּוִמׁשְ ֥ ֛לֹו ֻחּקִ

ֹום י ֹנתֵ֥ן ִלְפֵניֶכ֖ם ַהּיֽ ֧ר ָאֹנִכ֛ את ֲאׁשֶ ה ַהּזֹ֔ ן }ט{: ַהּתֹוָר֣ ד ּפֶ ָך֜ ְמֹא֗ ר ַנְפׁשְ ֹמ֨ ֶמר ְלָך֩ ּוׁשְ ָ֣ ק ִהׁשּ - ַר֡
ח ֶאת ּכַ֨ ׁשְ ר-ּתִ ים ֲאׁשֶ ָבִר֜ יָך ּוֶפן-ַהּדְ ְבָך֔ כֹּ֖ -ָר֣אּו ֵעיֶנ֗ ָב֣ י ָי֙סּורּו֙ ִמּלְ יָך ְוִלְבֵנ֥ יָך ְוהֹוַדְעּתָ֥ם ְלָבֶנ֖ ֑ י ַחּיֶ ל ְיֵמ֣

יךָ  י ה }י{: ָבֶנֽ ְדּתָ ִלְפֵנ֨ ר ָעַמ֜ ֱאמֹ֨ ' ֗יֹום ֲאׁשֶ֨ ֹחֵר֒ב ּבֶ י ַהְקֶהל' ר הֱאלֶֹהיָך֮ ּבְ ם -ִל֙י ֶאת-ֵאַל֗ ָהָע֔
ם ֶאת ִמֵע֖ ל-ְוַאׁשְ י ּכָ ה ֹאִת֗ ר ִיְלְמ֜דּון ְלִיְרָא֣ י ֲאׁשֶ֨ ָבָר֑ י֙ם ַעל-ּדְ ם ַחּיִ ר ֵה֤ ִמי֙ם ֲאׁשֶ֨ ה ְוֶאת- ַהּיָ ֲאָדָמ֔ -ָה֣
ֽדּון ֵניֶה֖ם ְיַלּמֵ   ... :ּבְ

  )'דברי	 ד(

  ."חורב"ב, וכא� באמת עוסקי	 בעשרת הדברות

של הספר  כי הבנת הסדר תסביר את המגמה, נחנו רוצי	 להבי� את סדר הדברי	א � כפי שפתחנו 
  .כולו

  

�  
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  .ונעסוק ברשותכ	 במשנה מתו# מסכת אבות, נעשה הפסקה קצרה

ן ֲעַזְרָיה( הּוא י ֶאְלָעָזר ּבֶ יו ְלָמה הּוא דֹוֶמה :ָהָיה אֹוֵמר )ַרּבִ ֲעׂשָ ה ִמּמַ ָחְכָמתֹו ְמֻרּבָ , ּכֹל ׁשֶ
יו ֻמָעִטיןְלִאיָלן שֶׁ  ָרׁשָ ין ְוׁשָ ָניו, ֲעָנָפיו ְמֻרּבִ ָאה ְועֹוְקַרּתּו ְוהֹוְפַכּתּו ַעל ּפָ ֱאַמר , ְוָהרּוַח ּבָ ּנֶ ׁשֶ

ר ֶאֶרץ ְמֵלָחה , )ירמיה יז( ְדּבָ ּמִ ַכן ֲחֵרִרים ּבַ י ָיבֹוא טֹוב ְוׁשָ ֲעָרָבה ְולֹא ִיְרֶאה ּכִ ַעְרָער ּבָ ְוָהָיה ּכְ
ב   . ְולֹא ֵתׁשֵ

ין ֵמָחְכָמתוֹ  ֲאָבל ּכֹל יו ְמֻרּבִ ֲעׁשָ ּמַ ין, ְלָמה הּוא דֹוֶמה, ׁשֶ יו ְמֻרּבִ ָרׁשָ ֲעָנָפיו ֻמָעִטין ְוׁשָ , ְלִאיָלן ׁשֶ
קֹומוֹ  בֹות ּבֹו ֵאין ְמִזיִזין אֹותֹו ִמּמְ אֹות ְונֹוׁשְ עֹוָלם ּבָ ּבָ ל ָהרּוחֹות ׁשֶ ֲאִפּלּו ּכָ ֱאַמר , ׁשֶ ּנֶ , )שם(ׁשֶ

תּול ַעל ֵעץ ׁשָ יו ְולֹא ִיְרֶאה ִכי ָיֹבא ֹחם ְוָהָיה ּכְ ָרׁשָ ח ׁשָ ּלַ , ְוָהָיה ָעֵלהּו ַרֲעָנן, ַמִים ְוַעל יּוַבל ְיׁשַ
ּצֶֹרת לֹא ִיְדָאג ַנת ּבַ ִרי, וִבׁשְ   :ְולֹא ָיִמיׁש ֵמֲעׂשֹות ּפֶ

  )יז', אבות ג(

היובש והעלה רענ� למרות , דומה לאיל� ששורשיו מרובי� ומתרבי� �כל שמעשיו מרובי� מחכמתו 
  .ששורה בחו'

אבל אותנו . והענפי	 ה	 החכמה, השורשי	 של האיל� ה	 המעשי	, על פי המשל במשנה זו
  "! סו" מעשה במחשבה תחילה"ש �תמיד לימדו ההפ# 

ובעקבות  �תחשוב . מבחינות רבות החכמה היא השורש למעשה וקודמת לושר הזק� אומר "האדמו
פעולות על ההמעשה מרמז בעוד ש, ית של האד	עבודה השכלה לעהחכמה מרזמת . כ# תפעל

  ". מצוות אנשי	 מלומדה"בדר# של , כאשר פעמי	 רבות קורה שהמעשה כבר פועל מאליו, עצמ�

  :נסביר. המעשה הוא השורש �מצד האמת , אבל

והשניה היא , האחת היא עשיית פעולה: יש שתי משמעויות מקובלות" מעשה"למילה , ל"בלשו� חז
: עד שיאמר, כופי� אותו" �כאשר אד	 לא רוצה לית� צדקה , "ְמַעשי� על הצדקה" �) ְלַעשות(כפיה 

  ". רוצה אני

  :את הדברי	 בהלכות גירושי� שכלל	 מ"והרמב

בית דין של ישראל בכל . ת אשתו ולא רצה לגרשמי שהדין נותן שכופין אותו לגרש א
וכן אם . מקום ובכל זמן מכין אותו עד שיאמר רוצה אני ויכתוב הגט והוא גט כשר

ם ''ם ואמרו לו עשה מה שישראל אומרין לך ולחצו אותו ישראל ביד העכו''הכוהו עכו
  ...עד שיגרש הרי זה כשר

שאין אומרין אנוס . ם בין ביד ישראל''ולמה לא בטל גט זה שהרי הוא אנוס בין ביד עכו
אלא למי שנלחץ ונדחק לעשות דבר שאינו מחוייב בו מן התורה כגון מי שהוכה עד 

אבל מי שתקפו יצרו הרע לבטל מצוה או לעשות עבירה והוכה עד . שמכר או עד שנתן
אין זה אנוס ממנו  ,שעשה דבר שחייב לעשותו או עד שנתרחק מדבר האסור לעשותו

לפיכך זה שאינו רוצה לגרש מאחר שהוא רוצה . הוא אנס עצמו בדעתו הרעהאלא 
להיות מישראל ורוצה הוא לעשות כל המצות ולהתרחק מן העבירות ויצרו הוא שתקפו 

  ...כבר גרש לרצונו  - וכיון שהוכה עד שתשש יצרו ואמר רוצה אני

  )כ', גירושי� ב(
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יצרו הרע הוא  �  במקרה המדובר וצה לתת גט	 אומר כא� שצריכי	 להבי� שיהודי שלא ר"הרמב
וכיוו� , אנו משחררי	 אותו מיצרו הרע �וכשאנו כופי� אותו , זה שאונס אותו לעג� את אשתו

  .ולכ� הכפיה במקרה שכזה תקפה. הרי זה רצונו הגמור, שתשש יצרו

, גל מפרא"יש מדרש מחריד שמביא המהר". כפה עליה	 הר כגיגית"ידוע המדרש שבהר סיני 
ה כביכול "ורצה הקב". לא יוכל שלחה כל ימיו: "ועל האונס נאמר, האומר שבתורה יש די� אונס

  . ולכ� כפה, שלא יוכל לשלח את ישראל לעול	 � להחיל על עצמו די� אונס 

  

  .ננסה להבי� מדוע המעשה הוא השורש, לאחר שביררנו שיש משמעות נוספת למעשה

. שהחכמה היא השורש והמעשי	 ה	 הענפי	, דמת למעשהכא� בעול	 הזה נדמה לנו שהחכמה קו
כי כל חכמה שלא תהיה , עצ	 הנשמה שלי גדולה יותר מכל החכמות שאוכל להשיג, אבל באמת

כאשר אני . כפי שאני מבי� אותוכפי שאני מבי� אותוכפי שאני מבי� אותוכפי שאני מבי� אותושהרי חכמה היא ידיעת דבר , תרגו	 של הנשמהבכל זאת רק היא 
הוא חכמה  שאת�אבל כל טע	  �אני יכול לתת טעמי	 רבי	 למצווה , נות� צדקה או מניח תפילי�

ורק לאחר מכ� מגיעה החכמה , לקיי	 את אות� מצוות אותיציווה ' בעוד שהשורש הוא שה, בלבד
  .'אי# וכו, שמבקשת להבי� למה

, שהיא בגו" שלנו תכמו � האחת  :לנשמה יש שתי זהויות � א	 אגדיר זאת כ#לעשות איטיב 
  . עצ	 הנשמה, שהיא נכנסת לגו" לפנילפנילפנילפניכמות שהיא  �והשניה 

בעוד שהחכמה מגלה את האד	 במציאות , מגלה את עצ	 הנשמה �	 "על פי הרמב �כפיה 
  .עצמ#עצמ#עצמ#עצמ#את , מעשה מגלה את מי שאתה באמתה, כלומר. בגו" מסוי	, מסוימת

זה אד	 שחכמתו גדולה מכא� ועד  �" שענפיו מרובי� דומה לאיל� �כל שחכמתו מרובה ממעשיו "
כי היא , החכמה נראית כעוצמתית ביותר. אבל מול רוח איתנה אי� הוא יכול לעמוד, י	 סו"

שהוא עצ	  �הסמוי מ� העי�  אבל מצד האמת אי� היא חזקה כמו השורש, חיצונית ונראית לעי�
, היו	 נוטי	 לזלזל במעשה! ל	 הזהזה הפו# לגמרי ממה שנדמה לנו בעו. המעשה של האד	

אבל צריכי	 לעמוד  .שגורי	 בפי ההמו�" את זה כל אחד יכול לעשות? מה הבעיה: "וביטויי	 כמו
  .כי אלו הבנות הפוכות זו מזו, על הטעות ולתק�

  

  :אולי עכשיו נוכל להבי� את דברי הפסוק

ל }ו{ ת ּכָ ְמ֗עּון ֵא֚ ֣ר ִיׁשְ ֑ים ֲאׁשֶ י ָהַעּמִ ם ְלֵעיֵנ֖ יַנְתֶכ֔ וא ָחְכַמְתֶכ֙ם ּוִב֣ י ִה֤ ֣ יֶתם ּכִ ֮ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ - ּוׁשְ
ק ַעם ה ְוָאְמ֗רּו ַר֚ ּלֶ ים ָהֵא֔ ֣ ֹוי ַהגָּ -ַהֻחּקִ ם ְוָנ֔בֹון ַהּג֥ הָחָכ֣ ֽ   :֖דֹול ַהּזֶ

. את השבת למשל �שע	 ישראל נת� לעול	 רעיונות אדירי	 " ה"מאמרי ראי"הרב קוק כותב ב
פסוק זה מגלה . מהו סוד הנצח שמתגלה דר# ע	 ישראל, ויו	 יבוא וישאלו מהי החכמה האמיתית

 חכמה יכולה. ולא החכמהולא החכמהולא החכמהולא החכמה, , , , המעשה הוא העיקרהמעשה הוא העיקרהמעשה הוא העיקרהמעשה הוא העיקר"! ושמרת	 ועשית	"לנו שחכמתנו ובינתנו היא 
השאר ה	 . וזה הנצח � אבל המעשי	 תמיד רלוונטיי	 . ומחר כבר לא, להיות רלוונטית היו	

  . ענפי	 בעלמא

  

�  
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  ".רב לכ	 שבת בהר הזה" �בחזרה לפסוקי	 הראשוני	 של ספר דברי	 

והשורש הוא שע	 ישראל  �משה רוצה להסביר מה השורש של הכל  ,הכלי יקר על פי פירוש
להוציא : לעשותלעשותלעשותלעשותע	 ישראל עומד . אל האר', הולכי	 לזכות להכניס את התורה אל העול	 הזה

לבנות , לעבוד את האדמה, לעמול. אחר שארבעי	 שנה הוא יצא מ� השמי	ל, מ� האר'מ� האר'מ� האר'מ� האר'לח	 
  ,ולה שיש בהתעסקות הרבה ע	 הגשמיותע	 ישראל ראו את הסכנה הגד. כרמי	 תבתי	 ולטע

לא הבנת	 ! רב לכ	 שבת בהר הזה: ה"עד שאמר לה	 הקב. חששו מכ# והעדיפו להשאר בהר סיני
הלא המלאכי	 יכולי	 ? ה ש	 אותנו כא� בקרב האר'"לש	 מה הקב. שהעיקר הוא המעשה

, לות אור ג	 בחוש#אנו באנו לג. מהחכמות שאנו יכולי	 להשיגלאי� ערו#  נעלותלהשיג חכמות 
היו מציבי	 , א	 אנחנו פה בכדי להביא דברי חכמה בלבד. מה שאי� בכוח	 של המלאכי	 לעשות

  .עמוק בעול	 הזה, בקרב האר'בקרב האר'בקרב האר'בקרב האר'ולא , אותנו בשמי	

אבל . עמוד הענ� ובעמוד האש והעדי" להמנע ממלחמות ומהתעסקות בחומרע	 ישראל התאהב ב
�א' ה"שכ� . זו כפירה של ממש. ג	 יחד במטרת הבריאהרה כפיבבורא וכפירה , זו כפירה בבריאה

אי� . או כדי שנגלה אור ג	 בחוש#, הוריד אותנו עמוק לאר' או בכדי להתעלל בנו" לוהינו
  . אפשרות נוספת

בחטא המרגלי	 ע	 ישראל קיבל בהתאהבות התבטאה בחריפות את שנאת האר' שש, ויוצא מכ#
  . בהר סיני

הלא הדברי	 , משפטי ע משה היה זקוק ליתרו שייע' לו לעשות סדרשאלתי את עצמי פע	 מדו
והתשובה היא שע	 ישראל לא רצה להתפשר על פחות ממשה . נראי	 הגיוניי	 ופשוטי	 מאוד

לכ� צריכי	 . חסידי	 לא יתפשרו לעול	 על מפגש ע	 הרבה. ובצדק �הוא רוצה את המקור , רבינו
ויחד ע	 זאת את הדבר שאי� לא" , בר שהכי הגיוני לעשותשיבוא ויאמר את הד) גוי(גור	 חיצוני 

עצת יתרו הוא שהוא מגלה לנו  בסיסהחידוש של משה רבינו על . אחד את האומ' לומר בפה מלא
משה מתפשט בכל . ולא רק דרכו, אפשר לעשות דר# כל אחד מבני האומה ע	 משהשאת המפגש 
  .  האומה כולה

, את העיסוק בשרי אלפי	" רב לכ	 שבת בהר הזה"דברי עכשיו ברור לנו מדוע משה הסמי# ל
הוא רצה  � שבעוד ה	 רצו להשאר בהר סיני , שכ� משה רבינו רוצה להדגיש לע	. מאות ועשרות

רב עד כדי כ# שיהיה . שרי מאות ושרי עשרות, לשרי אלפי	, להוריד לה	 את התורה למעשי	
יהיה ע	 שלומד תורה ויעשה  ...	 בכיתותאי� יותר בעיה של צפיפות תלמידי, יהודי	 7.3לכל 
, ו תפילות בה� ביקש להכנס אל האר' בכל צורה שהיא"ה תק"משה רבינו התחנ� אל הקב. תורה

  . לאר'לאר'לאר'לאר'העיקר לאפשר לו להוריד את התורה  � בתור אב� אפילו , בתור פרח, בתור עו"

מתי התחילו שבעי	 . אומר שמשה מתרג	 את התורה לשבעי	 לשו�הי "רשהבאנו בפתיחה את 
השפות כל . מקור אחד, ולשו� אחת, היתה שפה אחת, עד אז. במגדל בבל, בדור הפלגה? הלשונות

, שבעי	 אומות, מדוע המקור התפרד לשבעי	 לשונות. ת הקודשתרגו	 של שפ, ה� למעשה נגזרת
תפקידו של משה בעול	 לפי זה הוא למשות את . ותכי החטא גור	 להתפרד? 'וכו שבעי	 מזלות

יא תורה האי# ה לכולנו הוא זה שיתרג	 את התורה לשבעי	 לשו� ויראהמשה , לאחדותו הכל
  . אי# היא חוזרת לאותו מקור, בעצ	 אחד

המקור  � שהעברית עצמה") בריש מילי�(" את דברי הרב קוק באחד מהשיעורי	 הקודמי	 למדנו
והעברית היא תרגו	 של . שכ� כל לימוד הוא רק תרגו	! יא תרגו	 בעצמהה � של כל השפות

ע	 כל , משה מלמד אותנו כא� שאפילו התורה שלו היא רק תרגו	. של עצ	 החיי	, הנשמה
לוהות �השורש הוא הא .אבל חכמה �אמנ	 עצומה , זוהי רק חכמה � גדולתו של משה רבינו 

  .שמתבטאת דר# האד	 במעשה

�  
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  :דנה הא	 התלמוד גדול מהמעשה:) מ(ושי� הגמרא בקיד

: נענה רבי עקיבא ואמר. מעשה גדול: נענה רבי טרפון ואמר? תלמוד גדול או מעשה גדול

  .שהתלמוד מביא לידי מעשה, תלמוד גדול :נענו כולם ואמרו. תלמוד גדול

מביא אז מדוע להדגיש את העובדה שהוא , תלמוד גדול יותרשכ� א	 ה ,לא ברורההתשובה ש	 
  .עדיי� לא ברור מה גדול ממה ?לידי מעשה

הער# האמיתי , אבל השורש. בהשלשלות נראה שהתלמוד גדול יותר � אבל זה בדיוק מה שאמרנו 
שהרי אי� דר# לחשו" את השורשי	  �" נענו כול	 ואמרו תלמוד. "של לימוד התורה הוא המעשה

  . השורש בעצמהאבל אבוי לנו א	 נחשוב שהחכמה היא , אלא דר# החכמה

  

�  

  

? חודש לפני פטירתו, לשנה הארבעי	" אחד' לוהינו ה� א' שמע ישראל ה"מדוע משה שמר את 
  ?מדוע את הפסוק שיהודי לא יכול לחיות בלעדיו יו	 אחד משה לא חש" מוקד	 יותר

עליה	 " אי� עוד מלבדו"שמשה אומר כא� לבני ישראל שאת הרעיו� הגדול של , והאמת היא
ואת זה משה לא יכול . ובכל ממונ	, ובכל מאוד	, ועל שער	, בפועל על מזוזות בית	לכתוב 

 .זה פשוט לא רלוונטי, לומר לבני ישראל במדבר

זו רק דוגמא לכ# שבספר דברי	 משה מדבר מעשית אל בני ישראל העומדי	 ערב כניסת	 לאר' 
שבעוד , א בעשרת הדברותדוגמא נוספת בפרשתינו אפשר למצו. ישראל וזקוקי	 לעצות מעשיות

  :ובעשרת הדברות המופיעות בספר שמות נאמר

א ָך לֹֽ ית ֵרֶע֑ ֣ ד ּבֵ א ַתְחֹמ֖ ךָ -לֹ֥ ֥ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאׁשֶ ֹו ַוֲאָמתֹו֙ ְוׁשֹו֣רֹו ַוֲחֹמ֔רֹו ְוֹכ֖ ָך ְוַעְבּד֤ ת ֵרֶע֗ ׁשֶ ד ֵא֣   :ַתְחֹמ֞

  )יד', שמות כ( 

  :תנו יש תוספתבפרש

ָך  ת ֵרֶע֑ ׁשֶ ד ֵא֣ א ַתְחֹמ֖ הוּ ְולֹ֥ ֵד֜ ָך ׂשָ ית ֵרֶע֗ ֣ ה ּבֵ א ִתְתַאּוֶ֜ ֥ר  ְולֹ֨ ל ֲאׁשֶ ֹו ַוֲאָמתֹו֙ ׁשֹו֣רֹו ַוֲחֹמ֔רֹו ְוֹכ֖ ְוַעְבּד֤
ךָ    "ְלֵרֶעֽ

  )יח', דברי	 ה(

משה מלמד	 , אבל כעת... לכל אחד היה את חלקת המ� שלו, השדה פשוט לא היה רלוונטי במדבר
  .שהמעשה הוא העיקר

  :הפסוק החות	 את פרשתנו הוא

ַמְרּתָ֨ ֶאתוְ  ה ְוֶאת-ׁשָ ְצָו֜ ים ְוֶאת-ַהּמִ ֣ ֻחּקִ ֹום ַלֲעׂשֹותָֽם-ַהֽ ָך֛ ַהּי֖ י ְמַצּוְ ר ָאֹנִכ֧ ים ֲאׁשֶ֨ ִט֗ ּפָ ׁשְ   :ַהּמִ

כי יש ל# את הנשמה שהיא , היו	 רק אתה יכול לעשות. היו	 זהו זמ� העשיה. לעשות	 � היו	 
  .לקבל שכר	 �מחר . השורש

�  


