
 

1 
 

 בס"ד

 

 

  
 נערך ע"י תלמידים -הרב מרדכי אלון 

 

ראשונהלסעודה  – התחדשותבהגאולה סוד 

 קריאה טוטאלית

של פרשת ואתחנן, מופיעה פרשה גדולה  'שני'ך קריאת ובת

פה  שנשבאחרי שתגיע  הקשהוחשובה המתארת את הגלות 

וכך היא  אם נעשה את הרע בעיני הקב"ה. לבטח בארצנו

 פותחת: 

י ִּֽ ֶָ֑רץ כ   אָּ ֶּ֖ם ב ָּ ֶ ְנת  ַׁ ֹוש  ים ְונִּֽ נ ִ֔ י בָּ ֵ֣ י֙ם ו ְבנ  נ  יד ב ָּ ִ֤   1...תֹול 

תשעה באב, וזו בהשבוע בראשית קראנו הזו כבר פרשה את ה

 .הפעםהפרשה שאנו מבקשים לעסוק בה היא 

 הפסוקים הפותחים את הפרשה הזאתשקורא את שני מי 

ם יבשני הפסוקים הדרסטי אולי מדוברש, יודע בתשומת לב

, המתארים ביותר, הקיצוניים ביותר, הטוטאליים ביותר

 -חורבן בכל התורה כולה 

י ִּֽ ֶסל֙  כ   ֶֶּ֨ ִ֤יֶתם פ  ֲעש   ִּֽ ם וַׁ ֶֶּ֗ ת  חַׁ ש ְ ֶָ֑רץ ְוה  אָּ ֶּ֖ם ב ָּ ֶ ְנת  ַׁ ֹוש  ים ְונִּֽ נ ִ֔ י בָּ ֵ֣ י֙ם ו ְבנ  נ  יד ב ָּ ִ֤ תֹול 

י ֲעש   ִּֽ ל וַׁ ִֹ֔ ת כ  ו נַׁ מֵ֣ י ת ְ ִּֽ ינ  ע  ע ב ְ ַ֛ רַׁ ֶ֥ם הָּ וֹ א  ' הֶ֥ תֶ יסִּֽ ְכע  ִּֽ  .לֶֹהֶּ֖יךָּ ְלהַׁ ֹום הַׁ י ּ֜ ם הַׁ ֶכֶּ֨ ֩י בָּ ידֹת  ע 

ם ְוֶאת ֶאת י  ֵ֣ מַׁ ָּ ש   י הַׁ ִּֽ ֶרץ כ   אֶָּּ֗ ֶרץ הָּ אִָּ֔ ל הָּ ֵ֣ עַׁ ֒ר מ  ה  ּ֘ן מַׁ דו  אב  ִֹּֽ ד ת  ֹבֵ֣ ם  אָּ ֶּ֜ ת  ר אַׁ ֶֶּ֨ ֲאש 

ים ֶאת ִ֧ ְבר  ַ֛  עִֹּֽ ְרד   י ַׁ ָ֑ה  לֹאהַׁ ָּ ת  ש ְ ה ְלר  ֶּ֖מ ָּ ָּ ֶּ֖ד  ן ש  מ  ָּ ש   ֶ֥י ה  יהָּ כ   ֶלִ֔ י֙ם עָּ מ  ן יָּ ִ֤ יכ  תֲִַּֽׁאר 

ו ן דִּֽ מ  ִָּּֽ ש    2.ת  

הגלות, אבל אילו היינו  המשך תתאר התורה אתפסוקים שבב

 שהואחס ושלום, הרי  בפני עצמואת הפסוק הזה  לומדים

כמו  ממש ,של עם ישראל השמדה טוטאליתלכאורה מתאר 

'כי הישמד  –במהלך ההיסטוריה  שכל עם אחר בעולם נעלם

  תישמדון'.

את כל הפרשיה פתח פסוקים הללו, ובעצם שקדם להביטוי 

הוא מדהים,  -ד בנים ובני בנים ונושנתם בארץ" "כי תולי -הזו 

. טמון "ואתחנן" כל פרשתשל והוא הסוגיה של הפרשה, אולי 

אותנו בספר שמשה רוצה ללמד הבסיסיים היסודות בו אחד 

אבדן תחושת החידוש. בשהתיישנות, הסכנה שב –דברים 

  ץ".באר ונושנתם"

 'ונושנתם'

בנים לנו אידיאלי: יש  לכאורה הואוק סהמתואר בפ המצב

תאנתו, אבל  תחת גפנו ותחתיושב כל אחד ו בני בניםאף ו

'פסל -ל יכולים להגיע חס וחלילה הנוחיות הזומתוך  דווקא

 'אבד תאבדון - הקב"ה מחליטלעבודה זרה, עד שו תמונת כל'

פשוטו של אותנו את 'מלמד . רש"י, שתמיד ''השמד תשמדון-ו

לדרוש דרשה מבקש  ', ורק במקרים חריגים, כאשר הואמקרא

                                                           
 דברים, ד', כ"ה. 1
 כ"ו.-שם, כ"ה 2

מדרש ', או 'ורבותינו דרשו' – הקדמהמילות הוא מקדים 

לא מביא הוא אגדה' וכיו"ב, בוחר הפעם ללמד אותנו רמז, אך 

זה  אלא בתור פשוטו של מקרא,דרש, כרמז או כאת זה 

 מדהים: 

כמנין  ונה מאות וחמשים ושתים שנהרמז להם שיגלו ממנה לסוף שמ

  3...ים והגלם לסוף שמונה מאות וחמשיםונושנתם, והוא הקד

ת דף ועט קחשיש לו כח או לא סומך על רש"י מוזמן למי 

' ונושנתם'זה נכון.  -תאמינו לי אבל , חשבוןהבדוק את ול

הקב"ה הקדים והגלה את ישראל . אבל 852-בגימטריה עולה ל

 שנכנסומאז  שנה 850לסוף  מוקדם יותר,מארצם שנתיים 

מאז הכניסה של דור  – החישוב. נעשה את וכבשו אותה

ארבע מאות  הראשון עברוועד הקמת הבית  המדבר לארץ

ארבע מאות עוד  והבית שהקים שלמה עמדשנה,  וארבעים

. עשרת השבטים 'ונושנתםמנין 'וזהו  -שנים עד לחורבן ועשר 

שנה  שמונה מאות וחמישים ובמלאותן, החורב כבר גלו לפני

בפועל הגלות אם  'ונושנתם'איך זה קשור לנו, כולם.  גלו -

התחילה מוקדם יותר, לאחר שמונה מאות וחמישים שנה 

 אמן: ילא יכמעט זה את רש"י, ? תשמעו בלבד

והקדים שתי שנים לונושנתם, כדי שלא יתקיים בהם כי אבד תאבדון, 

 הרעה ויביאה עלינו כי צדיק ה' אלהינו וזהו שנאמר, וישקוד ה' על

 4..., י"ד(דניאל ט)

ואנו  רעהעלינו איך יכול להיות שה' מביא  -רגע, לא הבנתי 

איננה הרעה  הרי ?בדבר הזה צדיק שהקב"ה הוא אומרים

  !דין וזה -צדקה 

 צדיק הוא ה'

 - את הפירוש רש"ימסיים נראה כיצד 

 . לפני זמנה הר להביאה ב' שניםצדקה עשה עמנו, שמ  

ימלא בהזו,  רעה-אלמלא צדקהכי אחרת, אכן זו צדקה, 

היה קורה לנו מה  שמונה מאות חמישים ושתים השנים,

 מתבלההוא פשוט  - שקורה לכל חומר כשהוא מתיישן

אומה, עם,  כמו כל חומר,הופכים חלילה אנו והיינו  ,ומתכלה

. ומתבלים - שחוקי הטבע חלים עליה חברה, אדם, כל מציאות

הזה והחסד  - הקב"ה עושה איתנו חסד נפלאעצומה בצדקה 

החורבן הזה שהוציא אותנו מפה וגמר  הוא הגלות הנוראה,

  – . ומה יקרה אז? כשנגיע לשםיישנות שלנו בארץאת ההת

 שם ברש"י. 3
 שם. 4

 'ואתחנן' תשע"ולחיות עם הזמן בשבת קודש 

 חיים' –'טועמיה 
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יץ  ִ֧ פ  ִ֧  'הַ֛ ְוה  ה  ר ְינַׁ ֶֶּ֨ ִ֕ם ֲאש  ֹוי  ג  ר ב ַׁ ִָּ֔ ְספ  ֙ם ְמת ֵ֣י מ  ֶ ְרת  אַׁ ש ְ ים ְונ  ָ֑ מ   עַׁ ִּֽ ה ֶאְתֶכֶּ֖ם ב ָּ ַ֛ ג ְיֹהוָּ

ה ִּֽמ ָּ ָּ  5ֶאְתֶכֶּ֖ם ש 

  – אז, דווקא משםהים אחרים, אך שם נמשיך ונעבוד אל

ֶ֥ם  ֶ ת  ש ְ ק ַׁ םו ב  ָ֑  'הֶ֥  ֶאת ִמש   ָּׁ֛ צָּ לֶֹהֶּ֖יךָּ ו מָּ לא  כָּ ו  ב ְ נ  ִֶ֔ ְדְרש  י ת  ֵ֣ ל אתָּ כ   ְבכָּ ֶּ֖ ו  ְבךָּ ִּֽ  ְלבָּ

ִּֽךָּ  ֶ ְפש   6נַׁ

  –אז רק ו , ימצאוך כל הדברים האלה,בצר לך ,דווקא שם

ד ֙ עַׁ ָּ ְבת  ַׁ וֹ  'הֹ  ְוש  קֹלִּֽ ֶּ֖ ב ְ ָּ ְעת  ִּֽמַׁ ָּ יךָּ ְוש  לֶֹהִ֔  7.א 

 'אתה הראת'

  – בפניםעמוק כל כך  ,בתוכך שטמוןיתגלה מה  , בגלות,שם

ת  עַׁ ִ֔ דַׁ תָּ לָּ ֵ֣ ְרא  ֙ה הָּ ָּ ת  ִּ֥י אַׁ ִ וֹ  'ה  כ  ַבד ָֽ ֹוד ִמל ְּ ִּ֥ין ע  ֱאלִֹהִ֑ים א  ָֽ  8.הו א ה 

היא יחידאית בכל המקרא:  - היא 'הראת' מהאיזו מלה מדהי

אבל  במובן של ראיה, להבדיל ממובן של הוראה.ת, זה ָהרא  

אנחנו מכירים את המילה 'ראית'  –ו אין בעברית מילה כז

אנו אף מכירים את המילה , וכלומר 'אתה רואה' בעבר

למישהו אחר' בעבר, אבל מה  אתה מראהפרושה 'ש 'תָ יהרא'

 ? 'לדעת תראהָ זה '

בפנים כי  ,בתוכךאתה הראית  -כמדומני שהמשמעות היא 

ים ושאין לה-האחקוקה אותה ראיה אלוקית שה' הוא  ,בפנים

  עוד מלבדו.

ברך עושה איתך חסד ה' ית בארץ. אבל זה לא מתגלה פה

לגלות הכי קשה שיש, כדי שלא  לינועומוציא אותך לא 

רק שם, . ו'חוק בלאי החומרחס ושלום 'ול עליך ויח שןיתתי

תכונת ההתחדשות מחדש תופיע בך בזכות הגלות הזו, 

, ואם 'אין עוד מלבדו'ש –שקיימת רק מכוח דבר אחד בעולם 

ים ממעל ועל הארץ 'ה' הוא האלוקים בשמ-עוד מלבדו', ו אין'

 ידבכל דבר יש אלוקות וזה הדבר היחש, הרי 'אין עוד תחתמ

איזו פרשה  ישנו.ילא תת - שמתחדש ומתחדש ומחייה, ואז

  נוראית.

 

                                                           
 שם, ד', כ"ז. 5
 שם, כ"ט. 6
 שם, ל'. 7

נו בספר שעליהן חוזר משה רבהמרכזיות, אחת הנקודות 

בכל יום יהיו 'הידיעה ש היא ,בפרשת ואתחנן ובמיוחדדברים 

המשך מופיעה בה 'שמע ישראל' בקריאת '.בעיניך כחדשים

  – נאמר ,פרשה שלנוה

 ַ֛ ךָּ ו ְ י ְמצַׁ ִ֧ ֹנכ  ִּֽ ר אָּ ֶֶּ֨ ֶה ֲאש  ל  א ֶּ֗ ים הָּ ֵ֣ ר  בָּ ד ְ ֞יו  הַׁ ֹוםְוהָּ ךָּ  לעַׁ  ַהי   ֶבִּֽ  9.ְלבָּ

כן, נו, וישנה נצטו שלשת אלפיםלפני הרי  ?!נוינצטוו 'היום'

 - רש"י ך, וכפי שמביאעל לבב היוםאומרת התורה, 

אלא  לא יהיו בעיניך כדיוטגמא ישנה שאין אדם סופנה

 10שהכל רצין לקראתה כחדשה

ספר חוקים עם  כאל איזה שלא תתייחס אל הדברים הללו

אקדמאי, ישן או באופן פפירוס  הכתובים עלכתבי יד עתיקים 

אבל נו, בעיניך כחדש ומתחדש בכל יום ויום. אלא שזה יהיה 

בעצמנו באמת הדבר בלתי אפשרי,  – איך אפשר להגיע לזה?

 -ישן יהקב"ה מבטיח שהוא יעזור לנו להגיע לזה. וכשנת אך

הלמעלה מהטבע יזכיר לנו  -שן ילהתיאכן כי טבע האדם הוא 

  שלנו.וטבעי כי פנימי ה הטבעשהלמעלה מהטבע הוא 

נו פותח שהפרשה הזו היא הפרשה שבה משה רבכמה מדהים 

 רהמילים 'ואתחנן אל ה''. משה מתחנן כדי לבטל את הגזב

כבר נגזרה . אבל איך יכול להיות? הרי הגזרה שלא יכנס לארץ

אבל  זה נכון,  –את עם ישראל לארצו!  כניסוסוכם שיהושע י

למד אותנו בא ומ ',בעיניך כחדשיםבכל יום יהיו 'מי שמאמין ש

 .ולא ניתן לשנותה שאין שום דבר שהוא גזרה שנגזרה

ים אין עוד לה-ראו לדעת שה' הוא האכם הָ ושבת יםאנש

מלבדו, יש להם כח להתחדש. תפקידו של הקב"ה לפעמים 

תעורר בנו ות אותנו כדי שכח ההתחדשות הזאת ילהוא להג  

שנות יכי בהתי ישן,ילהתזהר מימחדש. תפקידנו שלנו הוא לה

  עצמה.הגאולה  - סוד החורבן. ובכח ההתחדשות -

 

  

 שם, ל"ה 8
 שם, ו', ו'. 9

 שם, ברש"י. 10
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 שניה לסעודה – באר נובעת מקור חכמה

 הקדמה או תוכן בפני עצמו?

במרכזה של פרשת ואתחנן נמצאת ההקדמה הארוכה ביותר 

על  תו של משהזוהי ההקדמה לחזר. לענין כלשהושיש בתורה 

הדברות, ההקדמה שמתארת בפעם השניה את מעמד  עשרת

 הר סיני.

פסוקים,  ארבעים ותשעהכל פרק ד', ה הכוללת את זו הקדמ

הדברות ושל מה שקורה  עשרתפסוקים של  שלושיםועוד 

בתוכם את האזהרות הגדולות  שכוללים ,ההפנמה - אחר כך

"השמר לך פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך"  - ביותר

שכאשר תפנים לעצמך את  ,ואת ההבטחות הגדולות ביותר

אתה 'ו-ו 'ין עוד מלבדוא'מה שהיה בהר סיני אז תפנים ש

  '.וכוכי ה' הוא האלהים' הראת לדעת 

במרכזה של הפרשה ואנחנו תמיד  עומדכל הסיפור הזה 

אבל עוד  - על כל החזרות בספר דברים ,שואלים את עצמנו

רי ה מדוע היא נצרכת? - ד ארוכה הזאתויותר על החזרה המא

לשלוח אותנו לעיין בספר שמות ברור שמשה רבנו יכול היה 

זה היה הרבה יותר  .'עיין שם' -ורק לומר כאן  הדברות עשרתב

בין התיאור ב'שמות'  יש כמה שינויים קטנים וגם אםקצר, 

רק אותם.  וסיףיכול לההיה הוא  -שנצרכים  לתיאור כאן

נמצאים בתוך ההקדמות האלה אנחנו כמעט ולא שמים לב אך 

  –ים אצלנוייומיומ ל כךפסוקים שהם כ

ר ה ֲאש ֶ ָ֑ ֹורָּ ת  ל ְוזֶֹּ֖את הַׁ ִּֽ א  רָּ ש ְ י י  ֶ֥ נ  י ב ְ ֶּ֖ ְפנ  ה ל  ִֶ֔ ֵ֣ם מֹש   11.ש ָּ

אנחנו מסתכלים על התורה כשהיא  ,שיר הזה-באמירת הפסוק

יורד משה  םשאית , הלוחות,מזכירה לנו את התורהומוגבהת 

של פרשת  'שלישי'-לכותרת כ משמשמהר סיני. שיר זה 

משפטים שחוזר משה ומסביר וללעדות ולחוקים  ,ואתחנן

  -ובלשונו של רש"י  .'בגיא מול בית פעור'בעבר הירדן 

חזר ושנאה להם בערבות  הם הם אשר דבר בצאתם ממצרים

 12.מואב

בגיא  ,בעבר הירדן - עכשיונמצא איפה הוא לנו הוא מזכיר 

מזכיר איך כבשנו וירשנו את סיחון ואת הוא  .מול בית פעור

הנה מה שה' דיבר אלינו בהר סיני  - הוא פונה ואומר , ואזעוג

 לאמר. 

התובנה המיוחדת שאותה  ימה - אם כן שאלת הקוד היאו

לדור ? , בחזרה הזו על הדבריםלנומבקש משה רבנו להעביר 

והוא חוזר על זה פעם אך ללא משה, כנס לארץ ייזכה להש

 'וירשתם את הארץ'כנס לארץ, ישאנחנו זוכים לה -אחרי פעם 

ובעצם כל הפרשה הזאת  - בארץ נחיהכדי ש עלינו לעשותומה 

ואתחנן אל ' :הפותחת אותה בראשהמתחילה אחרי הכותרת 

. אז מה התובנה שהוא 'כנס לארץילה אזכהאבל אני לא  - ה'

 מבקש להעביר לנו? 
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 עידות על הכללחריגות המ

נקודות בתוך הפרשה  שתינדמה לי שהתשובה לה נמצאת ב

כדאי לתת אך תמוהות כבתחילה שנראות  הזו המדהימה

 עליהן את הדעת.

ווה אחת של מצבאמצע הפרשה, זכור המשונה האחת, היא הא

 כל שבעיםאין ב נו,כפי שאמר .ספציפית שמקיים משה

מצווה  איזו לאו אזכור שחסות יהתיכל הפסוקים האלו 

 עבודה זרהרק למכלול הזהירות מ , אלאספציפית

בתוך כל אך פתאום,  - וכיו"ב משחיקה ,ישנות בארץיומהת

בשלשה פסוקים  לתאראת התורה לנכון מוצהדברים הללו 

הוא פשוט מקיים שאלא מצווה אחת, לא שמשה מצווה עליה 

  –ברורה  עם הצהרה ,עושה פעולהאותה, 

יל  ִ֤ ְבד   ז יַׁ ֵ֣ ִֶּֽמש  אָּ ָּ ה ש  ֶּ֖ ְזְרחָּ ן מ  ָ֑ ְרד   י ַׁ ֶבר הַׁ ֶּ֖ ע  ים ב ְ ִ֔ ר  ש  עָּ לֵֹ֣ ָּ ֙ה ש  ֶ   13.מֹש 

ת מבין ערי המקלט, הראשונו שלשמבדיל בפועל את  משה

 ,במערב שלשבמזרח ו שלש - שצריכות להיות ממוקמות השש

ערי מקלט  שלשמבדיל  ,שזכה כבר להיות במזרח ,והוא

 . מנשהחצי הראובן ו ,השבטים גד בנחלתם של

תוך מ אחתמצווה זו  ל כך?מה זה עושה פה? למה זה חשוב כ

משמעות הלכתית כל אין לה אף לכאורה  -אגב ש ,תרי"גה

למלא את תפקידן בפועל יוכלו שהרי ערי המקלט  ,כעת

הערים  ששרק כאשר כל  לקלוט אליהן רוצחים בשגגהו

ר כך את שלש הערים אחיבדיל שע ויהרק אחרי ש .תוקמנה

אז מדוע משה מבדיל אותן . 'יתפוס'רק אז זה  -שבמערב 

 ומדוע זה מופיע כאן? 

'צורמת' לנו כשקוראים את קצת ש עוד שאלה קטנה אחתו

החריגות דווקא  אזי כוללת ל כךכי כשרואים תמונה כ ,הפרשה

צה שרלמה תובנה משמעות ובתמונה כנראה נותנות הללו ש

. זאת חריגה קטנה אבל היא חוזרת על להביע ביצירתו הצייר

אנחנו מוזהרים לאורך כל הספר על  – כמה פעמיםעצמה 

זהר ילהשצריך ין יהענחומרת את  והבנוכבר עבודה זרה, 

טורחת התורה להזכיר לנו שוב ושוב את  מדועאבל  ממנה.

של  -ויותר מדויק  ,של הפעור -לכאורה זכור הלא קשור יהא

שמע ישראל 'ותרת של הפרשה לפני הגיא מול בית פעור. הכ

  - היא 'אל החוקים והמשפטים

ֹור עִּֽ ְ ֶ֥ית פ  ו ל ב   ְיא מֶּ֖ ג ִָּ֔ ב ב ַׁ ֶ ש  ֵ֣ נ   ע ֶאלוְ  - וַׁ ִ֤ מַׁ ל ש ְ א ֶּ֗ רָּ ש ְ ֵָּ֣ה י  ת  י֙ם ְוֶאל עַׁ ק   ח  ִּֽ  הַׁ

ֹות ֲעש ָ֑ ִּֽ ֶ֥ד ֶאְתֶכֶּ֖ם לַׁ מ   י ְמלַׁ ַ֛ ֹנכ  ִּֽ ִ֧ר אָּ ֶ ים ֲאש  ט ִ֔ ָּ פ  ש ְ מ    14...הַׁ

 פסוקים נקבל גם שניולא רק זו אלא אחרי איזה יחוס! 

  –תזכורת 

 שם, שם, מ"א. 13
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ר ת ֲאש ֶ ַ֛ ֹות א  רֹאִ֔ יֶכ֙ם הִָּּֽ ינ  ִּֽ ֶ֥ה  ע  ש ָּ ל 'הֶּ֖ עָּ י כָּ ֵ֣ ֹור כ   עָ֑ ְ ל פ  עַׁ ֵ֣ בַׁ יש  אֲ  ב ְ ֶּ֗ א  ְך֙ הָּ לַׁ ִ֤ר הָּ ֶ ש 

ל עַׁ ִּֽ י בַׁ ֵ֣ ֲחר  ִּֽ ֹו  אַׁ ידַ֛ מ  ש ְ ֹור ה  עִ֔ ְ ךָּ  'הֶ֥ פ  ִּֽ ְרב ֶ ק   לֶֹהֶּ֖יךָּ מ   15.א 

 – הפסוק הבא לעומת

 ִּֽ ים ב ַׁ ִ֔ ק  ב  ד ְ ֙ם הַׁ ֶ ת  ֹום 'הֶּ֖ -ְואַׁ י ִּֽ ֶכֶּ֖ם הַׁ ְ ל  ים כ   ֶ֥ י   יֶכָ֑ם חַׁ ה  לִֹּֽ  16.א 

. רק הפעור – ספציפית אחרת בודה זרהכאן אף ע מוזכרתלא 

אלא באיזה  בודה זרהע כשם שלהפעור לא רק משה מזכיר את 

 אני עומד בגיא מול בית פעור.  - מדבר הואעומד כש הואמקום 

החריגות האלה בציור של  שתישכשחושבים לעומק,  ,נדמה

ואין צייר  - רות את התובנה שהצייר רוצה מאתנוהצייר מסבי

 ;כאלוקינו. זה מדהים

 ואתם הדבקים

כנס יעומדים לההם כשעכשיו,  ם ישראלבעצם אומר לעמשה 

 לקראת הדבר הגדולעכשיו  קרוביםאתם  ,"חבר'ה - לארץ

. לא רק בעולם הזה לא אזכה לואליו וביותר שאני לא זכיתי 

המשמעות של הכניסה לארץ  - לארץ עצם הכניסה הפיסית

שאתם יכולים להפוך להיות בפועל  מעמד הר סיני היא מול

בהר  סיני, כאן במדבר -אני אסביר לכם . דבקים בה' אלוקיכם

עמוד ועמוד ענן  -גילויי אלוקות ניסיים עם  לחיותלנו וסיני, יכ

כל בקות בעולם ולא הגענו למדרגה של גילויאש, אבל לא 

לארץ, כל  תכנסוכשאתם  ,עכשיומ. הגשמי מכלול החיים

 תגדלו, כל גידול בקרקע שאתם תעשושאתם מעשית פעולה 

אני התחננתי  .17'למען תחיו ובאתם וירשתם את הארץ'הכל  -

לא אכפת לי  – ?כנס לארץ, איך אומר המדרשילה' תן לי לה

תן יתש רקכמו צמח,  או כנס כמו חיהיתן לי להיאפילו אם ת

בעולם הזה לי להיות במקום שבו אני יכול בו לגלות שהכל 

 .'קותואלוקות, שאני דבוק לגמרי באלהוא 

אני 'אז , אומר משה רבנו, 'אתם רוצים להבין מה זה דבקות'

בהפוכה אני אסביר  -איך קוראים לזה החבר'ה?  - אסביר לכם

אתם יודעים  מה  - צמדיאתם יודעים מה זה? לה - פעור. לכם

רים מלפני צמדות לבעל פעור אתם זוכהיההרי את זה? 

הפעור הזה שאז תדעו לכם  ,ארבעה או חודשיים, שלושה

הוא הבסיס לכל ההתמכרויות  - דבק בולה הואמושך גם ש
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נמצאים אנחנו  .הוא לא נגמר -למרות שעברנו אותו ו ,בעולם

גדולים ה , המלכיםעוגאת סיחון ואת  ואמנם ,בעבר הירדן

 –כבר ניצחנו והורשנו  מזומיםזאת יתר העמים והענקים והו

פעור עוד  דעו לכם כי אנחנו יושבים בבתים שלהם. אבלהנה, 

 וכנגד זה, '.בגיא מול בית פעור'אנחנו יושבים הנה ו קיים

 ,אני יודע שיש בעולם פעור -בא הקב"ה ואומר  ,במקום הזה

מבקשות שבנות מואב  - לריגושים חדשיםכל רגע והוא מושך 

דרך  יש רקו - הפעור קיים לאותם ריגושים. ממני להיות מכור

להתמכר  - הזוהתמכרות  אתלנצח אותו, שאפשר בה אחת 

 ., לצד הקדושהבהתמכרות גמורה לצד השני

  להתמקר

הציע ומר ולמפחד לכמעט הצעתי פעם הצעה בעברית, שאני 

 שיש לאדםצורך זה  -יודעים  אנחנוהתמכרות מהי  שוב. אותה

אני חושב שהדרך לצאת  כל הזמן. בריגושים חדשים

 . 'התמקרות' - יאהות מהתמכר

ם תלמד את גם אהתמקר. ל - התמכר למקורל .לדאזה גוו

ל לא אב בעל פה,הש"ס כולה, את כל התורה, ותדע את 

אז השחיקה, השגרה,  - תתמכר אליו, אם לא תהיה דבק

כל זה יביא אותך  - בארץ" שנתםונו"תוליד בנים ובני בנים 

 כל פעם לצורך מחודש בפעור. 

פלאי פלאות! זה ערים?  שלשאתם יודעים למה הבדיל משה 

כי מצווה שבאה לידו זה לא רלוונטי אם היא  -אומר רש"י 

או לא, יש לי מצווה, אני מקיים אותה באמצע עכשיו תופסת 

ערים כי הקב"ה נותן  שלשם הולך ומבדיל והנאום, אני פתא

לכם  - לי לעשות מצווה כזאת מעשית בארץ, להבדיל ערים

 יהיה את זה כל יום. כך תוכלו להיות דבקים בה' אלוקיכם. 

זאת התורה אשר שם משה לפני ' – התורה הזאת של הדבקות

ה' אלוקינו -. שנזכה להתמקר ולהיות דבקים בי ישראל'בנ

 לנו היום.וחיים כ
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 לסעודה שלישית –הכניסה לארץ  ערבההבדל בין חמדה לתאווה 

 

 מצא את ההבדלים

עשרת הדברות  במרכזה של קריאת התורה של היום, נמצאים

נו לפני העם העומד להיכנס לארץ. אין שעליהם חוזר משה רב

עט בין עשרת הדברות כפי הן נאמרו בספר שמות הבדל כמ

ע"י משה בערבות מואב  שנותנ   לעשרת הדברות כפי שהן

  בעבר הירדן.

 מפורסמת - הראשונה רק בשתי כותרות מופיע הבדל ממשי.

 - מופיעשמות ספר ב זכור ושמור. -יותר 

ֹור ֶאת כַ֛ וֹ  זָּ ש ִּֽ ד ְ ֶּ֖ת ְלקַׁ ב ָּ ַׁ ש   ֹום הַׁ  18.יֶ֥

  -ואילו אצלנו בפרשה 

ֹור ֶאת מַ֛ וֹ  ש ָּ ָ֑ ש  ד ְ ֶּ֖ת ְלקַׁ ב ָּ ַׁ ש   ֹום הַׁ  19...יֶ֥

היא  ובולט כך ממשי הכותרת השניה שבה ההבדל הוא כל

 .'לא תחמוד' –רת של הדיבר האחרון בעשרת הדברות בכות

 –בפרשת יתרו מופיע 

ד מֹ  א ַתחְּ ךָּ  לִֹּ֥ ֶעָ֑ ית ר  ֵ֣ ד ב   מֹֹ֞ א ַתחְּ ֹו  לָֹֽ ֲחמֹרִ֔ ִּֽ ֹו וַׁ ֹורֵ֣ תֹו֙ ְוש  ֲאמָּ ִּֽ ֹו וַׁ ְבד ִ֤ ךָּ ְועַׁ ֶעֶּ֗ ת ר  ֶ ש  ֵ֣ א 

ךָּ  ֶעִּֽ ֶ֥ר ְלר  ֶ ל ֲאש   20ְוֹכֶּ֖

  -כתוב אצלנו בפרשה ,ואילו בספר דברים

ד מֹ  א ַתחְּ לִֹּ֥ ךָּ  וְּ ֶעָ֑ ת ר  ֶ ש  ֵ֣ ה א  ֶּ֜ ַאו   א ִתתְּ לֹֹ֨ תֹו֙  וְּ ֲאמָּ ִּֽ ֹו וַׁ ְבד ִ֤ הו  ְועַׁ ּ֜ ד  ךָּ ש ָּ ֶעֶּ֗ ית ר  ֵ֣ ב  

ךָּ  ֶעִּֽ ֶ֥ר ְלר  ֶ ל ֲאש  ֹו ְוֹכֶּ֖ ֲחמֹרִ֔ ִּֽ ֹורֹו וַׁ  21.ש 
אצלנו אך מופיעה היא  –היא הבדל  'שדהו'המילה נכון, שם 

מענין ויפה ואולי גם ברור  זהולא מופיעה בספר שמות, 

אל העם העומד להיכנס אל כעת הרי משה רבנו מדבר  מאליו;

וקיבלנו את התורה לפני  במדברכשהיינו ארץ שדות וכרמים. 

לגבי מה לחמוד את בדיוק שם  לא היה –כארבעים שנה 

, אך עכשיו, לפני כי לאף אחד לא היתה שדה ,שדה של רעךה

 . , יש לחדד את זהוירושת השדות הכניסה לארץ

 הרצון שבלב

 מוד ללא תתאוה?בין לא תחאבל מה ההבדל  - אז נהדר ,נו

אף הוא ' – בעצם אותו דבר שחימוד ותאווה 22"י אומרשר

'לא שיש הבדל הלכתי בין  23ם אומר". הרמב'לשון חמדה

ה מביאה ום אומר שהתאו". הרמב'לא תתאוה'-תחמוד' ל

היא ה וכלומר, התאו .לחימוד, והחימוד יכול להביא ח"ו לגזל

עצם הימצאות הרצון השלב הראשון, של הרצון הכמוס בלב, 

גם אם אני בכלל לא מתכוון  ,אם אני רוצה משהו -הזה בלב 

חסר לי משהו ש - , עצם התאווה הזואת הרצון הזהלממש 

לעומת . 'הולא תתאו'א כבר זה הואני רוצה רוצה רוצה, עצם ו
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 ט:גזילה ואבידה אהלכות תורה משנה  23

אני לא רק תאב בלב,  - זה כבר שלב נוסף 'לא תחמודזאת, '

 השדהפציר בבעל אני אאלא אני ממש חומד ומתכנן איך 

ו את הבית הזה, ואם הוא לקנות ממנו את השדה א שייתן לי

אבל  –אמנם זה לא גזל  –ותו עד שגע אלא מסכים אז אני א

אפילו אני מסכים אותו למכור לי, אולי ' מכריחאני כמעט '

 אז ובים, אבל אני מוציא אותו מדעתו.דמים מרלשלם 

  .תקדם מהתאווה, מם היא שלב נוסף"החמדה ע"פ הרמב

תאווה ציווי על ההאותו נכון, ש הבנולפי הרמב"ם יוצא, אם 

איך אפשר  - זה הציווי הקשה ביותר שיכול להיות בעולם

מדוע בספר שמות  - צריך להביןעוד ו !לא להתאוות?שלצוות 

  '?הולא תתאול 'ציווי שלא הופיע ורק עכשיו מופיע הכלל זה 

כוונתו מעיד על כל  אףאולי ש שיש כאן דבר מדהיםלי נדמה 

סיפור מעמד הר סיני ומספר את משה רבנו כשהוא חוזר  של

זה היוצא מן המדבר, צעיר הלנו, לדור ה - ועשרת הדברות

ד האש, היוצא מן הימים בהם הוא אכל מן עמוד הענן ועמומ

דות וכרמים ובתים ועובר לימים של ש -תה מהבאר ושליו וש

  טוב.מלאים כל 

 זהבהנחמדים מ

ין יההבדל בין חמדה לתאווה מבחינת העברית הוא הבדל מענ

יש לפעמים חמדות שהן ו מאד. אני חומד משהו מפני מעלותיו

 – מאד רוחניות למשל

ח  ְצמַׁ֞ י ַׁ ן 'הֹ וַׁ י֙ם מ  לֹה  ה כ א  מִָּ֔ ֲאדָּ ֵ֣ ץל ׇהָּ ַ֛ ִּ֥ד ע  מ  חְּ ְרֶאֶּ֖  נ   24...הְלמַׁ

י טֹו֩ב הָּ  ֵ֣ ָּׁ֡ה כ   ָּ ש   א  ת  ֵֶ֣רא הִָּּֽ הוַׁ י תֲִַּֽׁאוָּ ִ֧ ל ְוכ  ֲאכָּּ֜ ץ ְלמַׁ ֶּ֨ ם  ע  י  ינֶַּׁ֗ ע  ו א לָּ דהֵ֣ ָ֤ מ  חְּ נ  ֙ץ  וְּ ע  הָּ

יל כ  ִ֔ ש ְ  25...ְלהַׁ
, 'נחמד'הוא אומרים על מישהו שהוא 'חמוד' או שגם חנו אנ

  - שהםבתהילים אף על דברי תורה אנו אומרים ו

ים ִדִ֗ ֱחמ  נ   ב ַהָֽ ָ֑ ז רָּ ֵ֣ פ ַׁ ב ו מ  הָּ ז ָּ  26...מ ִ֭

קשר ווה בבביטוי של תאאנחנו לא משתמשים לעומת זאת, 

תיאור מידות רוחניות או אפילו של מציאת חן. תאוה  עם

  – בשרגשמיות, ארציות, מבטאת 

ֹו  ְרב ִ֔ ק  ֵ֣ר ב ְ ֶ ֙ף ֲאש  ְפס  אסַׁ ִ֑הְוהִָּּֽ ֲאו  ַ ו  ת  ַאו    27...ִהתְּ

דוד המלך מדבר על הקב"ה פיזי, אפילו כשדבר תאוה מתארת 

 - , הוא אומרלתאר כמה הוא אוהב את מקומו ורוצה

ר  חַׁ י בָּ ב לוֹ  ה'כ   ה  ְלמֹוש ָּ ו ָּ י ֹון א  צ   28ב ְ

דוגמא מאחת הפרשות האחרונות בדיבור  עודאני אזכיר 

כשלומדים את לזה שם לא שמים לב בדרך כלל שדיברנו בו ו

 בראשית, ב', ט'. 24
 בראשית, ג', ו'. 25
 תהילים, י"ט, י"א 26
 במדבר, י"א, ד'. 27
 תהילים, קל"ב, י"ג. 28
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ֹ֣ר ' . כשמתוארים גבולות הארץ אומריםהפרשה על פניה ה  מ 

ֹ֣א ֲחָמָ֑ת ב  ָתאּ֖ו ל   -, ואז פתאום כתוב ' ומשם תתאו לפהָהָהָ֔ר ת 

ִּ֥ם ית  ַאו ִ ִהתְּ ה וְּ ְדמָּ ָ֑ ו ל ק  ְגבֵ֣ ֶכֶּ֖ם ל   29...לָּ

והתוויתם, כמו  - מלשון גבול'והתאויתם' אז יש שמסבירים 

הוא תאוה.  פירוש הפשוט של 'והתאויתם'וסימנתם. אבל ה

תה לא חומד בשביל תאווה, א תאוה למשהו שהוא ממשי.

ם אתה פשוט חש שאתה חסר. ' -משהו בגלל ערכו  ָכל ַהּיו 

ַאָּוה ַתֲאָוה ת  . אדם שהוא 'בעל 30מתאר שלמה המלך במשלי ,'ה 

וסליחה על הביטוי היידישאי הברור, זה התיאור הכי  - תאווה'

הוא כל הזמן  -שיש לו לא משנה כמה הוא אדם ש -טוב שיש 

ד אפילו לא הוא עו -מצוי בהרגשת חסר. הוא בעל תאווה 

  הגיע לשלב של החמדה.

 ?מדברבתאוות 

ת המן, במדבר, לא היה מקום לתאווה, כי כל אחד קיבל א

אם הוא היה מנסה להוסיף  והמן ממש הספיק לו. אדרבה,

  -מפני שבעבודה ובהשתדלות זה לא היה עוזר לו בכלל, 

... ֶּ֖ ְמע  ַׁ מ  ה ְוהַׁ ְרב ִֶ֔ ַׁ מ  י֙ף הַׁ א ֶהְעד   יְולִֹ֤ ִּֽ ֶ֥יש  ְלפ  יר א  ָ֑ א ֶהְחס  טו  ׇא יט לֵֹ֣ ִּֽ קָּ ֹו לָּ  31ְכלֶּ֖

ית שאת מה היה הנס הגדול שהיה במן. אתה פשוט רא וזה

ומה שחלק הקב"ה לחברך הוא  שָחַלק לך הקב"ה הוא שלך,

בל עכשיו אתם הולכים להיכנס לארץ, שלך. אלא  -קודם כל 

 מקים שניהוא בונה את הוילה שלו פה, והיהודי הה ובארץ,

 -הפיזיות את השדה שלו פה, והשדות והכרמים והמציאות ו

שכביכול הקב"ה הרבה  וק בחיים המעשיים הוא כזהוהעיס

כלומר מצד אחד זאת השאיפה הגדולה נעלם, יותר מסתתר, 

 .תה חי את הארץ, את הבית, את השדהלזה שא להגיע - ביותר

כי  ,הוכל כך קל להגיע לתאו -אך מאידך  כל חייך זה אלוקות.

ת ות האדמה, תאוות הבשרים, תאווה היא הרי תאווהתאו

תה גשמיות ילא שלא הי וה של הדבר הגשמי.הפיזיקה, התאו

המדרגה עמוד הענן ועמוד האש, המן שירד לפי  -במדבר אבל 

צריך היה רק וה, וכל אלו הקהו את התאו -של כל אחד ואחד 

נכון  - לחשוביכול היה אדם  '. איך?לא תחמוד'להתמודד עם ה

הוא קיבל כמו של השכן שלי, אבל  יש לי את אותה כמות מןש

לבשל. זוכרים לטרוח בו ון שצריך ן עוגות, ואני קיבלתי מָ מָ 

על זה בא  -? שכל אחד קיבלת את המן לפי דרגתו הרוחנית

, בספר אבל עכשיו .'לא תחמוד' -בספר שמות משה ואמר 

אתם  -נכנסים לארץ, אתם נכנסים לאדמה  כשאתםדברים, 

  ה טובה.קנכנסים לעולם שבו התאוות יכולות להרוס כל חל

הראשוני שבעצם מביא מתוכו הכי ה הוא העולם ועולם התאו

' או אני רוצה'את כל הרוע שיכול להיות. אני מתאווה לא כי 

 אלא כי פשוט אני לא יכול לסבול שאין לי.  -כי 'אני צריך' 

אמר לו בלעם  פעור?חטאם של ישראל באיך התחיל זוכרים 

  -לבלק 

נה מבחוץ קלעים והושיב בהן זונות זקה להן בוא ואשיאך עצה עש

שישראל אוכלין ובשעה  ...ילדה מבפנים וימכרו להן כלי פשתןו

נה אי אתה מבקש ויוצאין לטייל בשוק אומרת לו הזקושותין ושמחין 

 32 ?...כלי פשתן

לא כי ' אומר בלעם לבלק, ,שתפתח להם' הם יבואו לקניון'

. כי 'שופינגעושים 'כי  הם צריכים את כלי הפשתן אלא

  .התאווה תופסת את הקטע הכי חזק בחיים

 שבתאווה הקדושהצד 

התאווה הזו  ?אבל מה אתה רוצה -בא לך להגיד מצד שני ו

 -בונה שדות ויוצר דברים  ועל ידה אניגורמת למוטיבציה גם 

רוחנית -באמת אין דבר טוב יותר מבחינה ערכיתזה נכון, 

מצליחה להיות  אם היאאבל רק  ,מאשר תאווה אמיתית

 .התאווה הזו.. היא מסוכנתש כמה ה באלוקות. איי,קשור

 מצטטאני נזכר באותו ביטוי נפלא של האדמו"ר הזקן שהיה 

הקב"ה התאווה שתהיה לו דירה 'ש תמיד את דברי חז"ל 

 ,אבל בסופו של דבר'רבי,  –חסידיו  אותו. ושאלו 'בתחתוניים

ומדוע הוא כלל כך טוב בעולם שם למעלה עם המלאכים,  כל

שאלה אמר אחרי שהפצירו בַ רק ו, 'צריך דירה פה בתחתונים?

 לא שואלים ? על תאווהמה אני יודע' – אדמו"ר הזקןלהם 

לאן זה יכול להגיע  -בצד הקדוש. אוי שתאווה זה  '.שאלות

 . ..הטמא בצד

עשרת הדברות  בסיום ישראל יזה מה שאומר משה רבנו לבנ

, 'לא תחמוד'כשתגיעו לארץ תוכלו להגיע לא רק למדרגה של  -

', אך לא תתאווה'תוכלו להגיע גם למדרגה שאפילו אלא 

. , ח"וך מהר למטהכ כל לרדתתוכלו  -כשחס ושלום כן תתאוו 

 ...נו, האין אלו הם ניסיונות חיינו?
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