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  שליט"א הרב מרדכי אלון
  ע"י תלמידיםמשמיעה נערך 

 

לסעודה ראשונה - שורשים וענפים
  שרשי מצווה וענפיה

מעמד הר סיני, עשרת הדיברות,  -פרשה עמוסה היא פרשתנו 
'שמע ישראל', אבל נתחיל את עיוננו בה דווקא במשנה 

אותה קראנו משנה ממסכת אבות שאומר ר' אלעזר בן עזריה, 
   -בשבת האחרונה 

ֲעָנָפיו  יו, ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה, ְלִאיָלן ׁשֶ ֲעׂשָ ה ִמּמַ ָחְכָמתֹו ְמֻרּבָ ל ׁשֶ ּכָ
ָאה ְועֹוַקְרּתֹו ְוהֹוְפְכתֹו ַעל  יו ֻמָעִטין, ְוָהרּוַח ּבָ ָרׁשָ ין ְוׁשָ ְמֻרּבִ

ָניו ין ֵמָחְכָמתֹו, ְלָמה הּוא ּדֹוֶמה,  ....ּפָ יו ְמֻרּבִ ֲעׂשָ ּמַ ל ׁשֶ ֲאָבל ּכָ
ל ָהרּוחֹות  ֲאִפּלּו ּכָ ין, ׁשֶ יו ְמֻרּבִ ָרׁשָ ֲעָנָפיו ֻמָעִטין ְוׁשָ ְלִאיָלן ׁשֶ

עֹוָלם בָּ  ּבָ קֹומוֹ ׁשֶ יִזין אֹותֹו ִמּמְ בֹות ּבֹו ֵאין ִמזִּ   1...אֹות ְונֹוׁשְ

המשנה כל כך מוכרת לנו עד שלא בטוח שאנו שמים לב למשל 
מה הם השורשים ומה הם הענפים? הרי  -ולנמשל באמת 

את התוכן הפנימי של הדבר אשר בדרך כלל מבטא  'שורש'
המחבר  ממנו צומחים הענפים. כך למשל בספר החינוך לומד

וה הסיבות, הרעיונות הפנימיים של המצו -את שרשי המצווה 
 -ולאחר מכן הוא מפרט את ההלכות והפרטים של המצווה  -

   הענפים.

  משל הפוך
לעומת זאת, ר' אלעזר בן עזריה במשנה שלנו אומר ממש 

אילן ששורשיו מרובים וענפיו מועטים הוא דווקא  -להיפך 
מועטת ממעשיו, ואילו מי האדם שמעשיו מרובים וחכמתו 

שחכמתו מרובה ממעשיו הוא דומה לאילן ששורשיו מועטים 
שנה, השורשים הם הפעולה וענפיו מרובים! לפי המ

אין לי שורש,  -אם אני לא עושה פעולה הלכתית  ההלכתית.
מאיפה למדתי את זה ומהו המקור ומהו -ואילו הענפים הם ה

זה לא הגיוני!  לחשוב.ממה שאנחנו רגילים  הדין. בדיוק הפוך
  זה מדהים.

לפי דבריך ' -אפשר לשאול פה את ר' אלעזר בן עזריה שאלה 
יש שני סוגי אנשים; כאלה עם מעט שורשים והרבה ענפים 
וכאלה עם הרבה שורשים ומעט שורשים. תגיד, האם אין 

                                                           
  אבות ג', י"ז. 1

מציאות של אנשים שיש להם גם הרבה שורשים וגם הרבה 
   'בה מעשים?ענפים? גם הרבה חכמה וגם הר

  רצון ה' -המעשים 
הגיע הזמן שתשנו את  -על שאלה כזו יענה לנו ר' אלעזר 

, התפיסה שלכם. תבינו שהשורש הוא רצון ה' והוא המעשים
. שאני אשתה תה בשבת בכלי שלישי השורה התחתונה

דווקא. כל הרעיונות, הסברות, החילוקים, סודות התורה 
זה הכל ענפים. זו חכמה מדהימה, אלו  -והרעיונות העמוקים 

דברים אמיתיים אבל זה קשור לסברה שלך, להיגיון, למצב 
הוא  השי"תהנפשי שבו היית כשאמרת את זה. אבל רצון 

דיוק במקום שנאמר על היד ובמקום שהתפילין יהיו מונחים ב
  בדיוק מדויק. - שנאמר על הראש, בלי תוספת או חיסרון

מי ששורשיו מרובים מענפיו הוא זה שמעשיו מרובים 
מחכמתו, שהמדרש אצלו אינו העיקר אלא המעשה ובמעשיו 
הוא ממלא את רצון ה' ית' וממילא הוא מושרש באופן אינסופי 

  ות ואפילו לא משחקות לגביו. באדמה והרוחות שבעולם משתנ

אבל מי שהקשר שלו לעולם ההלכה הוא בעיקר יותר 
מהשורש, הענפים, הרעיונות, המקורות, התולדות, העקרונות 

בוא ולהעיף אותו. זה הוא מי שנאמר עליו שיכולה רוח ל -
  געוואלד!

זה שיש  -ר' אלעזר בן עזריה אינו מכיר את זה שניסינו לצייר 
לפי ר' רשים וגם הרבה ענפים. פירוש הדברים לו גם הרבה שו

יהיו מרובים מן תמיד רשים והוא שצריך שהשאלעזר בן עזריה 
אתה חייב  - מכיר ומנתח, מבין, הענפים. ככל שאתה יותר יודע

  כי זהו השורש! ,לוודא שהמעשה אצלך יותר מקוים

  כי היא חכמתכם' -'ועשיתם 
   -ומכאן נגיע לתחילת פרשתנו 

ע ֶאלְוַעּתָ֣ ַמ֤ ל ׁשְ ָרֵא֗ י֙ם ְוֶאל ה ִיׂשְ ֻחּקִ י  ַהֽ ֹנִכ֛ ֧ר ָאֽ ים ֲאׁשֶ ִט֔ ּפָ ׁשְ ַהּמִ
ּתֶ֣ם ֶאת יִרׁשְ ַען ּתְִֽח֗יוּ ּוָבאֶתם֙ ִוֽ ֹות ְלַמ֣ ֲעׂש֑ ֥ד ֶאְתֶכ֖ם ַלֽ ֶרץ ְמַלּמֵ ... ָהָא֔
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פּו ַעל א ֹתִס֗ א ִתְגְר֖עּו  ֹל֣ ם ְוֹל֥ ה ֶאְתֶכ֔ ֣ ֹנִכ֙י ְמַצּוֶ ֤ר ָאֽ ָב֙ר ֲאׁשֶ ַהּדָ
ּנוּ  ֑   2...ִמּמֶ

   -ומפרש שם רש"י 

כגון חמש פרשיות בתפילין, חמשת מינין . לא תוסיפו
  .לולב, וחמש ציציות, וכן לא תגרעוב

   -ואז אומר משה את המשפט הגדול 

ַמְרתֶּ֘  יתֶ֒ ּוׁשְ ֲעׂשִ ֑יםם ַוֽ ַעּמִ י ָהֽ ם ְלֵעיֵנ֖ יַנְתֶכ֔ וא ָחְכַמְתֶכ֙ם ּוִב֣ י ִה֤ ֣   3...ם ּכִ

   -תכם ויאמרו העמים הללו יראו א

ר ֔דֹול ֲאׁשֶ ֹוי ּגָ ה  ּוִמ֙י ּג֣ ֹכל֙ ַהּתֹוָר֣ ם ּכְ יִק֑ ים ַצּדִ ִט֖ ּפָ ים ּוִמׁשְ ֥ ֛לֹו ֻחּקִ
ֹום י ֹנתֵ֥ן ִלְפֵניֶכ֖ם ַהּיֽ ֹנִכ֛ ֧ר ָאֽ את ֲאׁשֶ   4.ַהזֹּ֔

 -שהעמים האלו בעצם אומרים  5ביר מרן הרב קוק זצ"למס
'עם כזה חכם ונבון, עם שהוציא כל כך הרבה גאוני עולם ופרסי 

העם הזה יודע  -כמו שאנחנו אוהבים להתגאות  -נובל 
שהחכמה והבינה שלו היא 'ושמרתם ועשיתם כי היא 
חכמתכם'. הוא יודע לא להוסיף ולא לגרוע, וכל מי שענפיו 

ית נפנפה כבר עם כל מרובים משרשיו, הרוח ההיסטור
  'הפילוסופיות' שלו.-'הרעיונות' ו

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
 ב'.-דברים ד', א' 2
 שם ו'. 3
 שם ח'. 4

  להיות נטועים בארץ
ם העם העומד להיכנס לארץ כך פותח משה רבנו את שיחתו עִ 

'רעי ואהובי, שם, בארץ ישראל, השורשים הם  -ואומר להם 
מי  -, אלא שם 'קולות, לפידים וברקים'המעשים, שם לא עוד 

אמו 'תבִ  -הוא זה אשר יהיה נטוע בארץ ששורשיו מרובים 
בוודאי באופן פיזית והן מבחינה . בארץ הקודש, 6ותטעמו'

. או אז הוא יוכל לפתח ענפים אין בתוכה, הוא יהיה נטוע רוחני
  סוף כי כל העולם ירצה לשמוע את חכמתנו. 

נרצה כל זה אם נזכור מה הם השורשים. אך אם חלילה 
 - (!)אפילו בחכמת התורה -להחליף את המעשים בחכמה 

תבוא רוח  -ונחשוב שהשרשים הם החכמה ולא המעשים 
  .ח"ו תעיף אותנותעקור וו

  
   

. מאמרי ראי"ה חלק  53"תעודות ישראל ולאומיותו" אוצרות הראי"ה עמ'  5
 א' מאמר השבת

  שמות ט"ו, י"ז. 6
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לסעודה שניה - אלוקות אנושית

  בין דבקות לתאווה

  -פרשתנו, אשר התחילה במילים 

ים בַּֽ  ֵבִק֔ ֙ם ַהּדְ ֹום 'ה֖ -ְוַאּתֶ ֶכ֖ם ַהּיֽ ּלְ ים ּכֻ ֥ ֵהיֶכ֑ם ַחּיִ   7.ֱאֹלֽ

מגיעה בקריאת 'רביעי' לשיאה בעשרת הדברות, כאשר משה 
תוך שינויים קלים מול אלו באזני הדור הצעיר, דברות החוזר על 

יותר הוא פר שמות. אחד השינויים המהותיים שהופיעו בס
   -בציווי שהופיע בספר שמות במילים 

ךָ  ית ֵרֶע֑ ֣ ד ּבֵ א ַתְחֹמ֖ א .ֹל֥ ֹו ַוֲאָמתֹו֙  לֹֽ ָך ְוַעְבּד֤ ת ֵרֶע֗ ׁשֶ ד ֵא֣ ַתְחֹמ֞
ךָ  ֥ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאׁשֶ   8.ְוׁשֹו֣רֹו ַוֲחֹמ֔רֹו ְוֹכ֖

   -ואילו כאן אומר משה 

ךָ  ת ֵרֶע֑ ׁשֶ ד ֵא֣ א ַתְחֹמ֖ ֹו  .ְוֹל֥ הּו ְוַעְבּד֤ ֵד֜ ָך ׂשָ ית ֵרֶע֗ ֣ ה ּבֵ ֜ א ִתְתַאּוֶ ְוֹל֨
ךָ  ֥ר ְלֵרֶעֽ ל ֲאׁשֶ ֲחֹמ֔רֹו ְוֹכ֖ ֲאָמתֹו֙ ׁשֹורֹו ַוֽ   9.ַוֽ

  , נבקש לדבר הפעם.התאוותעל הציר הזה שבין הדבקות ל

את  המהותי המבדילהדבר כמדומני שאם צריך לאפיין את 
ל האדם, זה שכמה פילוסופים החליטו לקרוא לו בטעות 'בע

יהיה זה המתח שבין  - חיים משוכלל', מיתר בעלי החיים
  דבקות ותאווה. דבקות ורחבות. נבאר;

  דבקות של כלב

אמת היא, שאין בכלל אפשרות להשוואה ולו הקטנה ביותר ה
בן אדם. ניקח לדוגמא כלב בין בין בעל חיים, כל בעל חיים, ל

שגדל בסביבה מתורבתת אצל בעליו ושמע מוסיקה קלאסית 
כל יום מימי חייו. תגובת האדם הרואה את מפלי הניאגרה 
לראשונה בחייו תהיה התפעלות. הוא יגיד שזה 'מדהים', 'מה 
רבו מעשיך ה'', הוא יצלם ויתלהב. לעומת זאת התגובה של 

תהיה ריצה למים, שכשוך בהם,  הנ"ל, כמו כל כלב אחר,הכלב 
  התפלשות בעפר וחיפוש עצם טובה...

נם תרים, הם אי הם בעלי החיים אינם מחפשים נופים,
ולא מחפשים מחוזות פילוסופיים  מסתפקים במה שיש להם

חדשים. רחבות האופקים היא אופיו הבלעדי של האדם. הוא 
  מחפש, תר ממקום למקום ותמיד שואף לעוד.

נבדוק את ההבדל מהצד השני של הסקאלה, עכשיו בואו 
ראיתם פעם זוג כלבים יושב יחד אחרי חתונת הכסף  -הדבקות 

                                                           
  דברים ד', ד'. 7
 שמות כ' י"ג. 8
 דברים ה' י"ח. 9

או הזהב, מחכים לנכדים, מתכרבלים, שמחים בדבקות 
  הנקודה ברורה. - שנוצרה ביניהם?

  כושר הסתגלות

גם הוא זקוק בשלב מסוים  -האדם ההולל ביותר, ההזוי ביותר 
   -בחייו לרגע של הדבקות 

ֲעז ַעל ֽ ן֙ יַ יׁש ֶאתב ׇּכֵ ֥ר  ָאִב֖יו ְוֶאת ִא֔ ֹו ְוָה֖יוּ ְלָבׂשָ ּת֔ ִאׁשְ ק ּבְ ֹו ְוָדַב֣ ִאּמ֑
ד   10.ֶאָחֽ

זה מה שמבחין בין האדם ואשתו לבין האדם שקרה לכל בעלי 
  -החיים בשמות 

שבא על כל בהמה וחיה ולא נתקררה דעתו עד שבא על 
  11.חוה

והם ממלאים את  -כלבים כל הכלבים נולדו כדי להיות... 
תפקידם בנאמנות רבה. יש להם תפקיד להמשיך את המין 
הכלבי בעולם. לצורך זה הם צריכים לאכול, לשתות ולהוליד 

להמשיך הוא כלבים. לעומת זאת, האדם, אשר אכן נדרש גם 
הוא לא מסתפק  -את המין האנושי, מהותו שונה לחלוטין 

שתו'. הוא יכול להכיר בכלום ללא תחושת הדבקות. 'ודבק בא
כל מיני פילוסופיות על אלוקות, אבל אם הוא באופן תיאורטי 

הוא לא יחיה  -ויחווה את דבקות הזו בעצמו לא יגיע בעצמו לזה 
בדיוק כמו  מדעי-וא יידע את זה באופן תיאורטיבאמת. ה

  שהמחשב שלו יודע.

, התיירות. הִהְתאוּותומהצד השני נמצא הקוטב של הרחבות, 
אדם אוהב להיות תייר בעולם, לראות ולחוות מקומות חדשים ה

ויפים. הוא יכול לעבור מאקלים לאקלים ולהסתגל לחיות בו די 
, אבל הזה בקלות. הכלב ימות בדרך כי הוא לא מתאים לאקלים

  סתדר.בכל מקום הוא מ -האדם? 

  לחיות בין שני קטבים

לחיות  איך יכול האדם -זה מה שהתורה עוסקת בו בפרשתנו 
   -בין שני הקטבים הללו. מצד אחד 

ִים נּוִב֥ים ִיְמּתָ֑קוּ  ַמֽ ם ּגְ ים ִיְנָעֽ ֶחם ְסָתִר֣   12.ְוֶל֖

הוא תאב דעת, הוא רוצה להכיר ושואף להקיף את העולם מצד 
איך הוא רוצה לדעת לצד, אך מאידך הוא מחפש את שורשו, 

הוא קשור, למה הוא דבוק. השאלה הגדולה היא איך מביאים 
  אותו לשם?

  ב' כ"ד.בראשית  10
  יבמות ס"ג: 11
 משלי ט', י"ז. 12
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   -התורה מתארת את בריאת האדם במילים הבאות 

יֶצ֩ר ה֨  ים ֶאת 'ַוּיִ֩ ם ָעָפ֙ר ִמן ֱאֹלִה֜ ָאָד֗ ה ָהֽ ֲאָדָמ֔    13...ָה֣
   -ורש"י דן שם מה פירוש 'עפר מן האדמה' 

צבר עפרו מכל האדמה מארבע רוחות שבכל מקום שימות 
נטל עפרו ממקום  בר אחרד. שם תהא קולטתו לקבורה

י' שנאמר בו ה ּלִ ֲעׂשֶ ח ֲאָדָמה ּתַ הלואי תהא לו כפרה  ',ִמְזּבַ
  14.ויוכל לעמוד

מצד אחד נברא האדם ממקום  -זה בדיוק מה שאמרנו 
המקדש, מקום כפרתו, מהמקום אליו הוא צריך להיות דבוק, 

הוא נברא מאדמת ארבע הרוחות, מהכל, רחבות. רק  -ומאידך 
-לראות אותו כהוא זה וגם מזה. כמה רדוד האדם נברא גם מ

הרי הוא יצור אחר בכלל, הוא אלוקות  - 'בעל חיים משוכלל'
  אנושית.

  

  

  

  ים של תאוות 

כזה לחיות בתוך ים של  'אלוקות אנושית'-אז איך נותנים ל
  תאוות? 

זו הפרשה. האם נדע 'לתדלק'  -כשהוא חושק ותאב דבקות 
 -שאלה ישאירו אותנו נאמנים את עצמנו ברגעי הדבקות כדי 

האדם לאלוקיו, האיש לאשתו, האדם לעמו, האדם לעצמו? 
'ותדבק  -האם נדע לקבל את העוגן של הדבקות באהבה? 

'ואתם -, נאמר על רות. האם נדע לִהדבק ב15בחמותה'
הדבקים' כדי שנוכל לראות את העולם וליהנות מכל העולם 

  -ולזכור ש 

מקום על כל מה שראו עיניו ולא עתיד אדם ליתן דין לפני ה
  16...רצה לאכול ממנו אף על פי שהיה מותר לו והיה יכול

אבל יחד עם זאת אף פעם לא לפספס את האלוקות האנושית 
  הזו?

הביא לאפשרות המימוש של 'לא לרק 'ואתם הדבקים' יכול 
  תתאוה'.

  

                                                           
 בראשית ב', ז'. 13
 רש"י, שם. 14

 רות ב' כ"ג. 15
 ד"דושין פיירושלמי ק 16
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לסעודה שלישית - למה באמת משה לא נכנס לארץ?

בסיום עשרת הדברות, מסכם משה רבנו את המעמד ואומר 
   -לעם 

ה  ֶאת ּלֶ ים ָהֵא֡ ָבִר֣ ֩ר ה֨ ַהּדְ ּבֶ ל ֶאל 'ּדִ ֹוְך ָהֵאׁש֙  ּכָ ר ִמּת֤ ָה֗ ם ּבָ ְקַהְלֶכ֜
ף א ָיָס֑ ֖דֹול ְוֹל֣ ל ֥קֹול ּגָ ֲעָרֶפ֔ ן ְוָהֽ ָעָנ֣   17...ֶהֽ

לפני שניכנס למשמעות הביטוי 'קול גדול ולא יסף', ננסה 
לעשרת הדברות, לגבי הקול  בהקדמתולהבין את דברי משה 

שזועקת עד טומנים בחובם הפתעה  דברים אשרוהתמונה, 
  פשט מדהים שלא שמים לב אליו.  -לשמים 

  אינכם מאמינים!

   -משה אומר כך 

ר ה֛  ֧ ה  'ַוְיַדּבֵ ים ּוְתמּוָנ֛ ְמִע֔ ָבִרים֙ ַאּתֶ֣ם ׁשֹֽ ֹוְך ָהֵאׁ֑ש ֤קֹול ּדְ ֲאֵליֶכ֖ם ִמּת֣
יְנֶכ֥ם ֹרִא֖ים ֽזּוָלתִ֥י ֽקֹול   18.ֵאֽ
 את עשרת הדברים, ולכן עליכםבהר זהו הקול שאמר לכם 

   -להיזהר 

ל א ְרִאיֶת֙ם ּכָ י ֹל֤ ֣ ֵתיֶכ֑ם ּכִ ד ְלַנְפׁשֹֽ ַמְרּתֶ֥ם ְמֹא֖ ֗יֹום  ְוִנׁשְ ה ּבְ מּוָנ֔ ּתְ
ר ה֧  ּבֶ֨ שׁ  'ּדִ ֹוְך ָהֵאֽ ב ִמּת֥ ֹחֵר֖ ם ּבְ ן. ֲאֵליֶכ֛ ם  ּפֶ֨ יתֶ֥ם ָלֶכ֛ ֲעׂשִ ִח֔תּון ַוֽ ׁשְ ּתַ

ל ת ּכָ מּוַנ֣ ֶסל ּתְ ֖ ה ּפֶ ית ָזָכ֖ר ֥אֹו ְנֵקָבֽ ְבִנ֥ ֶמל ּתַ   19...ָס֑

ופתאום, באמצע הדברים הללו בהם הוא מזהיר שמא ניתפס 
   -לעבודה זרה ונעשה תמונה, הוא אומר לנו 

ף 'ה֥ -וַ  ֖י ַעל ִהְתַאּנַ ע ְלִבְלּתִ֤י ָעְבִר֙י ֶאת ּבִ ַב֗ ָ ׁשּ ְבֵריֶכ֑ם ַוּיִ ן  ּדִ ֔ ְרּדֵ ַהּיַ
י ְלִבְלּתִ ֙ר ה֣  ֹב֙א ֶאל ּוֽ ה ֲאׁשֶ ֶרץ ַהּטֹוָב֔ יָך נֹ  'ָהָא֣ הֱאֹלֶה֔ ֲחָלֽ . תֵ֥ן ְלָך֖ ַנֽ

י ֹעֵב֖ר ֶאת ּנִ את ֵאיֶנ֥ ֶרץ ַהזֹּ֔ ָא֣ ֹנִכ֥י ֵמת֙ ּבָ י ָאֽ ֣ ים  ּכִ ְבִר֔ ֙ם ֹעֽ ן ְוַאּתֶ ֑ ְרּדֵ ַהּיַ
ם ֶאת ּתֶ֕ יִרׁשְ את ִוֽ ן. ָהָאֶ֥רץ ַהּטֹוָב֖ה ַהזֹּֽ ֽ ם ּפֶ ְמ֣רּו ָלֶכ֗ ָֽ חּו֙  ִהׁשּ ּכְ ׁשְ ּתִ

ית ה֙  ֶאת ִר֤ ת עִ  'ּבְ ַר֖ ֥ר ּכָ ם ֲאׁשֶ ֵהיֶכ֔ ֶסל֙ ֱאֹל֣ ם ָלֶכ֥ם ּפֶ֨ יֶת֨ ֲעׂשִ ֶכ֑ם ַוֽ ּמָ
ָך֖  ֥ר ִצּוְ ל ֲאׁשֶ ֣מּוַנת ּכֹ֔ יךָ  'ה֥  ּתְ י ה֣ . ֱאֹלֶהֽ ה ֑הּוא  'ּכִ֚ ְכָל֖ יָך ֵאׁ֥ש ֹאֽ ֱאֹלֶה֔

א ֽ   20.ֵא֖ל ַקּנָ
האם אנחנו מבינים מה משה רבנו אומר כאן? הרי הנושא הוא 

אז מה פתאום הוא מכניס  -לא לעשות תמונה לעבודה זרה 
אי כניסתו לארץ? הגזרה על משה שלא להיכנס לארץ כאן את 

נגזרה בכלל בגלל מי מריבה ולא חלילה כי מישהו טען שמשה 
  עשה תמונה או עבד משהו אחר זולת הקב"ה?!

  קול ללא הד

תוך כדי שמשה מוכיח  -יש כאן דבר מדהים. ראשית, כלל גדול 
את ישראל באהבה רבה בחומש דברים, הוא גם מוכיח את 

                                                           
 דברים ה', י"ט. 17
 שם, ד', י"ב. 18
 ט"ז.-שם ט"ו 19

ומראה לנו היכן הוא טעה, במונחי 'משה רבנו', לא עצמו 
  במושגים שלנו.

פתחנו בכך שמשה הגדיר את מעמד עשרת הדברים במילים 
   -'קול גדול ולא יסף'. רש"י במקום מבאר 

  21..לעולם. כי קולו חזק וקיים מתרגמינן ולא פסקולא יסף. 

   -יש מדרש שאומר על הפסוק דבר מעניין מאוד 

ָנן ...  ת קֹולַרּבָ לֹא ָהָיה לֹו ּבַ   22.ָאְמֵרי ׁשֶ

מה היה צורך בנס  -כלומר, היה זה קול ללא הד. וצריך להבין 
כזה של קול ללא הד? מה התועלת בו? כיצד זה מאפיין את 

איך זה  -הקול הגדול ששמענו וראינו בהר סיני? וכהרגלנו 
  קשור לחיים שלנו?

  נספג במציאות

ההד נוצר ממפגש של קול עם  -בואו נראה, מבחינה פיסיקלית 
קיר, הר, אדמה. במפגש של הקול עם  -משהו שחוסם אותו 

המציאות מחזירה קול  -דומם כל שהוא, מציאות כל שהיא 
  והקול החוזר הזה נקרא 'הד' או 'בת קול'.

חז"ל מסבירים שכל  -אתם יודעים מה היה בהר סיני? 
לם 'כי המציאות כולה במעמד הר סיני הגיעה למצב שראו כו

פי ה' דיבר'. קול ללא הד הוא קול שאין מה שיחסום אותו, קול 
שלא פוסק. אין מציאות שהקול האלוקי לא חודר אותה. אם 

אין הקול חוזר. רק כאשר  -הכל נספג במציאות, בדומם 
למחיצה יש משמעות כשלעצמה נוצר הד. כלומר, הקול בהר 

הוא  -לם כולו סיני גילה איך כל הדומם, כל המציאות, כל העו
דבר ה'. אנחנו יכולים להבין את זה בשכל אולי, אבל שם 
המציאות דיברה וגילתה את זה. הקול חדר את כל המציאות. 
הקול של הר סיני גילה איך 'אין עוד מלבדו', איך המציאות 

  נחדרת כאשר דבר ה' פוגש אותה. 

  שבטים פגאניים

'איי,  -לעצמו  פתאום באמצע דבריו, עוצר משה ואומר, כאילוו
איי, למה לא דיברתי אל הסלע? יכול הייתי לגלות שהסלע 
עושה את דבר ה', שדבר ה' חודר את הדומם! למה הכיתי 

  בסלע ובכך לא האמנתי אתכם להקדישו לעיניכם?!'.

'אדם חושב  -אומר וזה מזעזע לחשוב על זה! משה רבנו בא 
לעולמות עבודה זרה?! זה לא קשור אלי. זה שייך  -לעצמו 

פרימיטיביים, פגאניים, לא רלוונטי אלי בכלל הציווי הזה'. 
עובד עבודה זרה? אנחנו ראינו מישהו עובד מתי  -תגידו דוגרי 

  כ"ד.-שם, כ"א 20
 רש"י, שם, ה', י"ט. 21
 שמות רבה, כ"ח, ו'. 22
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לכוכבים? נכון שלא ראינו? זה שייך לפעם, לשבטים נידחים 
  פרימיטיביים...

  מציאות החדורה באלוקות

הם שעמדו בהר סיני האם אבותינו  -איזה הבל! 
חס האם פעם זה היה רלוונטי למישהו מהם? מיטיביים? הפרי

ָרִאיָת ֶאת ּוֶפןמשמעות הציווי ' -וחלילה!  ְיָמה ֽוְ֠ י ַהָּׁשַמ֗ א ֵעיֶנ֜  ִּתָּׂש֨
ֶמׁש ְוֶאת ַח ְוֶאת ַהֶּׁש֨ ִים ְוִנַּדְחָּת֛  ַהָּיֵר֜ א ַהָּׁשַמ֔ ל ְצָב֣ ים ֹּכ֚ ַהּֽכֹוָכִב֗

ֲעַבְד  ם ַוֽ יָת ָלֶה֖ ֲחִו֥ םְוִהְׁשַּתֽ 'בשכל אני יודע ש'אין עוד  -היא  23'ָּת֑
משמעות לכל מיני  מייחסלא  אניהאם  -מלבדו', אבל בפועל 

שמתהלכים פה  , למיליונרים וכיו"בלכל מיני סטאריםכוכבים, 
  בעולם?'. 

'אין עוד מלבדו', -'קול גדול ולא יסף' הוא שאתה הולך ומבין ש
הראת לדעת' 'אתה  -את הכח להבין את זה קיבלנו בסיני שו

קול אלוקי. וכדי ללמד חדורת שבאמת המציאות כולה היא 
כמה צריך לעבוד על זה משך כל עד כמה זה קשה ועד אותנו 

   -החיים, עומד משה ואומר 

ף 'ה֥ -וַ  ֖י ַעל ִהְתַאּנַ ְבֵריֶכ֑ם ּבִ   ...ּדִ

   -ורש"י מפרש 

  24.על עסקיכם ,על אודותיכםם. על דבריכ

  באמת. .'אין עוד מלבדו'-שאנחנו נלמד -כדי שאתם

   

                                                           
 רש"י, שם, ד', כ"א. 24 דברים, ד', י"ט. 23
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