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  [כו]

ֵהינּו ֶאת ְּכֹבדוֹ ְוֶאת ָּגְדלוֹ ְוֶאת ֹקלוֹ ( ה, כא) ַוֹּתאְמרּו ֵהן ֶהְרָאנּו ה' ֱא

ִהים ֶאת ָהָאָדם ָׁשַמְענּו ִמּתוֹ ָהֵאׁש  ַהּיוֹם ַהֶּזה ָרִאינּו ִּכי ְיַדֵּבר ֱא

  ָוָחי:

                                                 
ֵהינּו ֶאת ְּכֹבדֹו ְוֶאת ָּגְדלֹו "ה, כא) ([כו] על הפסוק  1 ַוֹּתאְמרּו ֵהן ֶהְרָאנּו ה' ֱא

ִהים ֶאת הָ ְוֶאת ֹקלֹו ָׁשַמְענּו ִמּתֹו ָהֵאׁש ַהּיֹום ַהֶּזה ָרִאינּו ִּכי ְיַד  " ָאָדם ָוָחיֵּבר ֱא

יש לדקדק: א. הנה אמרו ישראל שראינו שה' מדבר עם האדם ואינו מת, 

ְוַעָּתה " )דברים ה, כבאלא האדם חי, אם כן מדוע אמרו מיד לאחר מכן (

ָלָּמה ָנמּות ִּכי ֹתאְכֵלנּו ָהֵאׁש ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת ִאם ֹיְסִפים ֲאַנְחנּו ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹול 

ֵהינּו עוֹ  ", והרי אתם אמרתם כי ראיתם שאדם יכול לשמוע קול ָמְתנּוד וָ ה' ֱא

ה' ולחיות ולא למות. ב. מדוע אמרו "וחי", והרי זה הוא משמעות הא 

דאמרו שידבר אלוקים את האדם, דהיינו שלא ימות בדברו עמו. ג. כיון 

  שאמרו ששמעו את קול ה' מתוך האש, מה זה חזרו ואמרו היום הזה כו'.

חכמה, דמה שאמרו היום הזה כו' באו לומר דבר אחר, דראינו  ומבאר המשך

היום הזה שישראל במעלה גדולה יותר מהמלאכים, וראינו איך ידבר 

אלוקים לאדם, ורק לאחר מכן ישמעו המלאכים על ידי ישראל, ותיבת 

"וחי", פירושה מלאכים, דהם חיים לעולם. ומה שאמרו לאחר מכן שימותו 

  הוא ענין אחר.

ַוֹּיאַמר " )דברים לג, באור והמקור לזה, דהנה איתא בספרי על הפסוק (והבי

ִמיִמינֹו  ה' ִמִּסיַני ָּבא ְוָזַרח ִמֵּׂשִעיר ָלמֹו הֹוִפיַע ֵמַהר ָּפאָרן ְוָאָתה ֵמִרְבֹבת ֹקֶדׁש

פיסקא  ,וזאת הברכה ,דברים", דאיירי במתן תורה, וז"ל (אשדת ֵאׁש ָּדת ָלמוֹ 

 ,קדש, שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר ודם ואתא מרבבות) "שמג

מראה  ,וכשהוא שמח בחופתו ,מדת בשר ודם כשהוא עושה משתה לבנו

אלא  ,אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן ,הוא את גנזיו ואת כל אשר לו

" ע"כ, הנה מבואר דבא ה' לתת ולא כל רבבות קודש ,ואתא מרבבות קדש

  המלאכים והיו שם בשעת מתן תורה.את התורה עם המרכבה, והם 

והנה הבינה לעיתים (מבעל הגידולי תרומה) מפרש (בדרוש ל') מאמר חז"ל 

אמרו  ,ואמר רבי יהושע בן לוי: בשעה שעלה משה למרום" )פח, בבשבת (

מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם, מה לילוד אשה 

  " ע"כ.אמר להן: לקבל תורה בא בינינו

שה מהו הלשון "ביננו", הוה להו למימר מה לילוד אשה בשמים. ומבאר, דק

  כיון שאמרו שידבר ה' עם האדם ויחיה, מדוע אמרו לאחר מכן שחוששין למות

, שאתה מרבבות 1כא) כי ידבר אלקים את האדם וחי. פירושה, (

(ספרי, וזאת הברכה, פיסקא  עם המרכבה ,קודש (דברים לג, ב)

ראל שומעים הדיבור יותר ממלאכי השרת, והיה , והיו יששמג)

דמדרגת משה היתה גבוהה מהם, וכביכול משה היה ביניהם לבין הקדוש 

כי הוא ידוע היותו, יתברך, במלכותו, כביכול, כמלכותא ברוך הוא. וז"ל "

דארעא, לשכך את האוזן בהבדיל כמה הבדלות; והוא מוקף מכל צבא 

הסובבים כסא כבודו, קרובים אליו לפי מעלתם, ואין מי שיתמצע מלאכיו 

אמנם  ,תים לפניו, כי מי יגיע למדרגה זובינו, יתברך, ובין מלאכיו המשר

משה רבינו, ע"ה, העיד עליו הכתוב [שמות יט, ג]: "ומשה עלה אל 

לפנים  -לומר כי כשעלה, מיד ניגש ממש "אל האלהים"  -האלהים" 

רת. כי הוא היה קרוב אצל ה', יתברך, ונשארו המלאכים ממחנות מלאכי הש

כי נתעלתה מעלתו על מעלתם. ועל כן אמר,  -לצד חוץ כרחוקים, וזה למשל 

איך  -כי כשעלה משה למרום, אמרו מלאכי השרת: "מה לילוד אשה בינינו"

שיהיה  -ׁשָכלול בזה כל החסרונות שאפשר  -אפשר למי שהוא ילוד אשה 

לנו,  דהיינו בין גדולתך, יתברך, -סיק במדרגתו "בינינו" הוא ממוצע ומפ

השיבם, יתברך, כי היה זה לו כן מצד בואו  ,שהוא באמצע ואנו בקצה האחר

לקבל התורה, כי בזה נשתלם תכלית הבריאה, שהיה בעבור ישראל שיקבלו 

לתכלית זה, מפני כך גדלה  -ואפילו המלאכים  -התורה; וכיון שהכל נבראו 

  " עכ"ל הבינה לעיתים.על מעלתם.מעלתו 

וכיון שראינו שמשה גדלה מעלתו מהמלאכים כיון שבא לקבל את התורה, 

יש לפרש גם כאן, שבשעת מתן תורה התעלו כל ישראל לדרגה יותר 

מהמלאכים, ושמעו לפני המלאכים את דברי ה'. וזה הפירוש "האדם וחי", 

  שישמע האדם, קודם למלאכים הנקראים חיים.

תתמה על זה שפירשנו דחי פירושו מלאכים, דכך ממש מפרש רבי ואל 

וז"ל  , פיסקא יב)פרק ב ,ויקרא פרשה א( שמעון בר יוחאי בתורת כהנים

כי לא  ,אלא כמוסיף על דבריו ,איני כמשיב על דברי רבי ,אמר רבי שמעון"

" אינן רואין את הכבוד ,אף מלאכים שחיים חיי העולם ,יראני האדם וחי

זה ממש כדברינו כאן, דחי היינו המלאכים, ומיושבים כל הדקדוקים ע"כ, ו

 בס"ד.
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 ב

(בינה  מגיע הדיבור לישראל, ומהם למלאכים, וכמו שביארו

 ,ולכן אמר ,(שבת פח, ב) מה לילוד אשה בינינו לעיתים, דרוש ל)

עם החי לעולם, זה מלאכי השרת,  ךכר ואח ,את האדם כי ידבר

(פרשה א, פרק  שמעון בתורת כהנים ריש ויקרא ביכמו דדריש ר

 על קרא (שמות לג, כ) כי לא יראני האדם וחי. ב, פיסקא יב),

  .2ודו"ק

 

  

                                                 
אין הכונה יחיה, אלא "חי" הם  ,תמצית דבריו: "וחי" 2

גבוהה יותר מהמלאכים בשעת  ישראל בדרגההמלאכים. והיו 

ומהם שמעו  ,ושמעו את קול ה' לפני המלאכים ,מתן תורה

שהיום הזה ראינו שהתעלנו יותר  ,וזה הפירוש .המלאכים

ורק לאחר מכן  ,היינו עם האדם ,כי ידבר ה' עמנו ,מהמלאכים

לכן חששו למות מדבר גבוה ומרומם  ,המלאכים םה ,ישמעו החי

  כזה.

     

  ][כז

  

ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת (כב) ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות ִּכי ֹתאְכֵלנּו ָהֵאׁש [כז] על הפסוקים " 3

ֵהינּו עֹוד ָוָמְתנּו: (כג) ִּכי ִמי ָכל ָּבָׂשר  ִאם ֹיְסִפים ֲאַנְחנּו ִלְׁשֹמַע ֶאת קֹול ה' ֱא

ִהים ַחִּיים ְמַדֵּבר ִמּתֹו ָהֵאׁש ָּכֹמנּו ַוֶּיִחי: (כד) ְקַרב ַאָּתה  ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול ֱא

הֵ  ינּו ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה' ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֹיאַמר ה' ֱא

ֵהינּו אֵ  ַהּיֹום " יש לדקדק: א. כיון שאמרו לפני כן "ֶלי ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּוֱא

ִהים ֶאת ָהָאָדם ָוָחיַהֶּזה ָרִאינּו ִּכי ְיַד  ", אם כן מדוע אמרו שימותו כו', ֵּבר ֱא

ו שראו כי ידבר אלוקים לאדם וחי. ב. גם הטעם והרי בתוך כדי דיבור אמר

שאמרו לא מובן, כי מי כל בשר כו', והרי ראו שחיו. ג. מדוע האריכו בני 

ֵהינּו אֵ ישראל בדבריהם לומר " ֶלי ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה' ֱא

וע אמרו שקודם ישמעו ", מה ענין העשיה לכאן. ד. מדְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּו

ואחר כך יעשו, ובפרשת יתרו (שמות כד, ז) הקדימו נעשה לנשמע. ה. איך 

באמת הקדימו  נעשה לנשמע, וכי שייך לעשות לפני ששומע מה לעשות. 

ו. מה כונת חז"ל שלהקדים נעשה לנשמע הוא סוד גדול ששייך רק 

מו ישראל אמר רבי אלעזר: בשעה שהקדי )פח, א(שבת למלאכים, שאמרו ב

ני רז זה שמלאכי השרת נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה להן: מי גילה לב

ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם "כו) . ז. מה שאמר ה' למשה (פסוק משתמשין בו

  [כז]

(כב) ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות ִּכי ֹתאְכֵלנּו ָהֵאׁש ַהְּגֹדָלה ַהֹּזאת  -) כד-ה, כב(

ֵהינּו עוֹד ָוָמְתנּו: (כג) ִּכי ִמי  ִאם ֹיְסִפים ֲאַנְחנּו ִלְׁשֹמַע ֶאת קוֹל ה' ֱא

ִהים ַחִּיים ְמַדֵּבר ִמּתוֹ ָהֵאׁש ָּכֹמנּו ַוֶּיִחי:  ָכל ָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע קוֹל ֱא

ֵהינּו ְוַאְּת ְּתַדֵּבר  (כד) ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֹיאַמר ה' ֱא

ֵהינּו ֵאֶלי ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּו:   ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה' ֱא

  מדוע פחדו למות, לאחר שראו שה' מדבר עם האדם, ונשאר חי

ושמענו  'כוקרב אתה  ,מי כל בשר 'כוכד) ועתה למה נמות (כב 

, כי החומר הוא המחיצה המבדלת הסוכך על 3ועשינו. הרצון

יַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ַהָּיִמים ְלַמַען יִ 

", צריך ביאור, הרי הם אמרו שמפחדין למות מחמת ששומעים קול ְלֹעָלם

ה', ומה ענין זה לשמור מצותיו כל הימים, ולירא אותו, כיון שיראים למות 

  כיון ששומעים קול ה'.

אבל הביאור בכל זה, דהאדם נברא בנשמה אלוקית המשתוקקת לבורא 

שוה בעיניה  יתברך, ומעצמה תתאוה לעשות רצונו ולהמשך רק אחריו, ולא

שום חמדות תבל ותאות גשמיות. אבל כיסה ה' יתברך את הנשמה בחומר, 

הוא הגוף הגשמי, החוצץ בין האור האלוקי שבנשמה ובין האדם. ותכלית 

עבודת ה', היא, לזכך את החומר, כדי שתתגלה לאדם הנשמה, ותרגיש רצון 

  ה' יתברך, ואז ירוץ כצבי לעשות רצון הבורא יתברך.

תורה, זכו ישראל לשמוע קול ה'. וכדי לשמוע קול ה', היה בהכרח ובמתן 

שיזככו את החומר שלהם. לכן בשעת מתן תורה הסיר ה' מעליהם את 

החומר. ובזה יתבאר מה שאמרו חז"ל (שבת פח, ב) שפרחה נשמתן על כל 

דיבור ודיבור של ה', דבודאי אינו כפשוטו, שהרי לא מתו, אלא הכונה היא, 

  ה החומר, ונעשו רוחניים, [וכן מפרש המלבי"ם (שמות כ, טו)].שהוסר מסו

וכל העם " ) וז"ל,כתא דבחדש פרשה ט, מסיתרווזה כונת חז"ל במכילתא (

רואים את הקולות. רואין הנראה ושומעין הנשמע, דברי רבי ישמעאל; רבי 

מפי הגבורה  רואין דבר של אש יוצא ושומעין הנראהעקיבא אומר רואין 

" ע"כ. קול ה' חוצב להבות אש )ז ,תהלים כט( אמרל הלוחות, שנונחצב ע

ת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם "שמות כ, טו) הנה לשון הכתוב ( ְוָכל ָהָעם ֹרִאים ֶאת ַהּקֹו

" צריך ביאור ַוָּינֻעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרֹחקְוֵאת קֹול ַהֹּׁשָפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם 

ומסיים בדברים של שמיעה וראיה "קולות, לפידים  דפתח בראייה "רואים"

כן'". ומתרץ רבי ישמעאל, דהא דכתיב "רואים", הכונה לראיה ממש, וכן 

לשמיעה, שגם שמיעה היא ראיה שכלית, לכן מפרש, דכונת הכתוב שרואין 

את הנראה ושומעין את הדבר שצריך לשמוע. אבל רבי עקיבא מפרש, דהכל 

ית, וללא דרגה נבואית לא היו רואים ולא שומעין, הוא ראייה רוחנית נבוא

לכן כתוב "רואים", היא ראייה נבואית, שעל ידה ראו ושמעו את הראייה 
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הנפש, ואם יופיע אליו רצון הבורא, יעבור דרך מפלשי החומר, 

 ,רצון אבינו שבשמיםוץ כצבי לעשות ויזדכך, ויתגבר הנפש, ויר

, הוסר מסוה החומר ונעשו 'אבל בעמידתם בחורב ובשמעם קול ה

 ברכה (שבת פח, ב)לכרונם זכמינו וזה מה שאמרו ח ,רוחניים

 ,ובני ישראל רואים את הקולות (שמות כ, טו) .שיצאה נשמתם

). מסכתא דחודש, פרשה ט יתרו, (מכילתא 'כושומעים הנראה 

הנפש תהיה סכוכה בחומר, ובכל זאת  והנה התכלית האנושי כי

אך שיאמינו  ,ר אל מטרת השלמות והתכלית האמיתיתעוף כנש

(רמב"ם  ך רבינו משהלא מצד המופת כאשר הארי 'ישראל בה

(ספר העקרים מאמר א, פרק יח) , והאלבו יסודי התורה ח, א)

ונבואת  ,לכן הראה להם כי ידבר אלקים את האדם ,הנעים אמריו

                                                 

הנבואית, שהרי קול ה' היה ממש בו, שהיה נחצב על הלוחות, לכן כתוב 

  ויראו. הנה מבואר שהזדכך החומר שלהם עד שזכו לנבואה זו.

זכך את החומר מהאדם, וישמע קול ה' אבל אין זו תכלית הבריאה שה' י

ורצון הבורא, אלא התכלית הוא שהאדם יהיה עם חומר, ויזכך בכוחות 

  עצמו את החומר ויזכה להרגיש רצון הבורא יתברך.

והנה יסוד האמונה, היא אמיתות התורה שנתנה על ידי השליח, משה רבינו 

תים שעשה ע"ה. וכדי להאמין בנבואת משה, לא היה די רק באותו ומופ

משה לישראל לפני קבלת התורה, אלא היה בהכרח שיראו דבר מוחשי 

שהוא שליח מה' לתת את התורה, שהם בעצמם ישמעו איך ה' מדבר למשה 

ב), והאריך לבאר -רבינו, כמבואר באריכות ברמב"ם (יסודי התורה ח, א

ענין זה בספר העקרים (מאמר א, יח), [ומצוה גדולה לעיין בדבריהם 

שים, שהם יסוד האמונה, ולא הבאנו אותם מחמת אריכות הדברים], הקדו

אלא שישראל לא היו בדרגה זו לשמוע קול ה', מחמת החומר, לכן רומם 

ה' את ישראל לדרגה הרבה יותר גבוהה ממה שהיו, והפשיט ה' את החומר 

  מהם בשעת מתן תורה, כדי שיזכו לשמוע בעצמם קול ה' מדבר אל משה.

את קול ה' מדבר, ונחקק בהם האמונה שמשה הוא השליח וכיון ששמעו 

מאת ה', אמרו למשה, כי כבר באו אל תכלית האמונה שה' מדבר למשה 

והוא השליח למסור את התורה לישראל, לכן אם שימעו קול ה', ימותו, כיון 

  שהם נהנים מקדשי גבוה שלא לצורך, ומיושב דקדוק א' ב'.

ה צריכה זיכוך חומר, כי הגוף פועל ועושה והנה עשיית רצון ה' בפועל, אינ

גם אם הוא עכור בחומר וגשם, אבל להרגיש בנפש מהו רצון ה', צריך זיכוך 

החומר, והרגשה זו היא הנקראת "שמיעה", ששמיעה היא דבר רוחני פנימי 

של רצון ה', ואי אפשר לזכות להרגשה זו, רק מי שהכניע את החומר ואת 

  ורא וירוץ כנשר לעשות רצונו יתברך.הגשם, אז ירגיש רצון הב

ולכן הדרך בעבודת ה' היא קודם לעשות מה שציוה ה', בלא הרגש פנימי 

זה שאמרו, התכלית שבאנו בסבתו אל הענין הנשגב משה אמת. ו

וכעת אשר  ,לתכלית האומה די בזה ,ואם כן ,ראינו כבר ,הזה

נשמע קול ה' מדבר אלינו, ימצא שנהנה מקדשי גבוה שלא 

אשר די בהמראה אשר  ,כי בהוסר התכלית כו', ומתנו ,לצורך

ואם כן בודאי תאכלנו האש  ראינו ליסוד התורה וקיום אמונה,

, ואז יהיה 'כוואת תדבר אלינו  ,לכן קרב אתה ושמעו ,הגדולה

הגעת רצון ההשמיעה הוא  ,ששמענו ועשינו ,כדרך התכליתי

 קודם ,החומר, ועשינו. מה שאין כן והברקתו דרך מפלשי ,אלקים

נעשה (שמות כד, ז), שפסקה זוהמתם והוסר החומר, אמרו 

 ,החומר החוצץ יך לשמיעה, שאין כאןונשמע, כי העשיה אינו צר

ת, זהו גוף עבודה, והוא סוד יוהשמיעה הוא השגת האלוק

מהו רצון ה', ועל ידי העשייה, יזדכך החומר ויזכה לשמוע קול ה'. לכן לפני 

מתן תורה הקדימו נעשה לנשמע, כלומר כוונתם היתה שישמעו ממשה מה 

תעלו לשמוע בעצמם מהו רצון ה', כי היו שציוה ה', ויעשו, ולאחר מכן י

צריכים קודם לעבוד את ה' בעשייה כדי לזכך את החומר, ורק לאחר מכן 

ישמעו קול רצון ה', וזה הכונה מה שאמרו נעשה, ועל ידי זה נשמע היינו 

נרגיש את רצון ה'. אבל כאן במתן תורה, שהזככו בחומר, אמרו שישמעו, 

ידי זה יבואו לעשיה מרוממת מתוך הרגש פנימי היינו ירגישו רצון ה', ועל 

של רצון ה', כי זה התכלית, לעשות מעשה מתוך הרגש פנימי עמוק מהו 

רצון ה', ורק מי שזיכך החומר יכול להקדים זאת לעשייה, ומיושב דקדוק 

  ג' ד' ה'.

וזה כונת חז"ל שאמרו (שבת פח, א) "מי גילה רז שמלאכי השרת משתמשין 

זה שהקדימו נעשה לנשמע, וכונתם להגיע לדרגה לשמוע  בו", היינו על

רצון ה' בלי מסך המבדיל, שלכן אמרו שקודם נעשה, ולאחר מכן נזכה 

לזיכוך החומר ונשמע, על זה אמרו חז"ל, מי גילה רז זה שמלאכי השרת 

משתמשין בו, היינו שהמלאכים אין להם חומר, לכן הם תמיד בבחינת 

שראל שרוצים להגיע לדרגה כזו, הוא סוד שמיעה לשמוע רצון ה', וי

  המלאכים, ומיושב דקדוק ו'.

ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה "דברים ה, כו) ועל פי זה יתיישב היטב ביאור הפסוק שאמר ה' (

ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ַהָּיִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם 

היינו, כיון שאומרים, שדי להם במה ששמעו להיות חקוק  ",םלָ ְוִלְבֵניֶהם ְלעֹ 

בלבם האמונה, שה' מדבר עם משה, ושהוא השליח באמת, לזה אמר ה', מי 

יתן שבאמת יהיה כך חקוק בלבם כל הימים אמונה זו, מה ששמעו אותי 

  מדבר למשה, ומיושב דקדוק ז.

כה ולית דין בר איניש. ולא בכדי מעיד המשך חכמה על מער

  ".כי זה דרוש יקר ,והבןעמוקה זו "
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ם בלי , המה הרוחני(שבת פח, א) משתמשין בו שמלאכי השרת

מי יתן והיה לבבם זה  ,מסך מבדיל כלל, והבן. וזה שאמר השם

מי יתן שכדבריכם כן  ,חד האומרליראה אותי כל הימים, וכא

כי זה דרוש  ,והבן .לתכלית האמונה ,לכם בראות זה שדי ,הוא

  .4יקר

                                                 
תמצית דבריו: הגוף העטוף בחומר, אין בכוחו לשמוע קול ה'.  4

וכדי לקבוע בלב ישראל את האמונה האמיתית, שמשה רבינו 

ע"ה שליח ה' למסור את התורה, לא היה די באותות ומופתים 

שעשה משה לישראל לפני מתן תורה, והיה בהכרח שישראל 

ה' מדבר אליו, אבל החומר חוצץ מכדי לשמוע קול ה', ישמעו איך 

לפיכך היה בהכרח לזכך לישראל את החומר, כדי שישמעו קול 

ה'. וכיון ששמעו קול ה', וכבר נחקק בלבם האמונה הזו, אמרו 

למשה רבינו, שחוששין למות אם ישמעו קול ה', כיון שכבר 

ים, נחקקה אמונה זו בלבם, הרי הם נהנים סתם מקודשי שמ

  ששומעים קול ה' לכן חוששין למות.

     

 ][כח
ְקַרב ַאָּתה "דברים ה, כד) [כח] בפסקא כז מבואר, שיש לדקדק על הפסוק ( 5

ֵהינּו ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה'  ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֹיאַמר ה' ֱא

ֵהינּו אֵ  " כמה דקדוקים, עיין שם בדקדוק ג' ד' ה' ו' י ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּולֶ ֱא

ז'. וביאר המשך חכמה שם את כל הדקדוקים, וכאן מבאר המשך חכמה 

  דקדוקים אלו בדרך אחרת.

דהנה באמת, אי אפשר להקדים עשיה לשמיעה, דאינו יודע מה צריך לעשות 

צריך לעשות, יתכן שני ללא שמיעה, אבל מכל מקום, לאחר ששומע מה 

דרגות בזה. האחת, מי שהציווי ממלא את כל אישותו, ורץ כצבי לעשות 

הציוי בכזו תשוקה, שרק רוצה עוד לשמוע ציוי חדש. ודרגה שניה, מי 

שעושה זאת בלא תשוקה גדולה ורצון עז. ולזה כוונו ישראל שאמרו נעשה 

נשמע ונעשה, נרצה ונשמע, אנו כל כך משתוקקים לעשות רצון ה', שמיד ש

  רק לשמוע עוד מה יש לה' לצוות עלינו. 

ָּבֲרכּו ה' ַמְלָאָכיו ִּגֹּבֵרי " )תהלים קג, כוהוא הדרגה של המלאכים, דכתיב (

", שפירושו, שעושים רצון ה' בתשוקה כל רֹו ִלְׁשֹמַע ְּבקֹול ְּדָברוֹ ֹכַח ֹעֵׂשי ְדבָ 

שלהם, ומיד רוצים כך גדולה, שרצון הבורא הוא נעשה עצם האשיות 

לשמוע עוד מהו רצון ה' יתברך, לכן כתוב שהם עושי דברו לשמוע מיד מה 

 

  המשך] -[כח 

ֵהינּו ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ( ה, כד) ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֹיאַמר ה' ֱא

ֵהינּו ֵאֶלי ְוָׁשַמְענּו ְוָעִׂשינּו:   ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ה' ֱא

  תרו כתוב "נעשה ונשמע"מדוע אמרו "ושמענו ועשינו", ובפ' י

, דקודם 5ושמענו ועשינו. הענין 'כוכד) קרב אתה ושמע ה, (

  יצוה עוד ה' לעשות.

פרשה עח סימן  ,בראשית רבה וישלחועל פי זה יש לבאר מה שאמרו חז"ל (

, רב אמר בשם רבי יוסי (לב, ל) וישאל יעקב ויאמר הגידה נא שמך" וז"ל )ד

) מונה מספר לכוכבים וגו' , ד(תהלים קמז בר דוסתאי כתוב אחד אומר

) המוציא במספר צבאם לכלם , כושמות יקרא, וכתוב אחד אומר (ישעיה מ

כך הוא  ,לא כשם שנקרא עכשיו .בשם יקרא, אלא מלמד שיש שם שינוי

למה זה תשאל  ,) ויאמר לו מלאך ה', יחנקרא לאחר זמן, שנאמר (שופטים יג

" ע"כ. וכן הוא בבמדבר איזה שם אני מתחלףאי, אינו יודע לשמי והוא פל

רבה (יא, ז), ועוד. דלכאורה יש להקשות, הרי יש מלאכים שחיים וקיימים 

ועושים הרבה שליחויות, ומדוע שמם נקרא רק על שליחותן, ומשתנה לפי 

שליחותן. ולאור המבואר אתי שפיר, דכיון שרצון ה' ממלא כל אשיותו, 

ות עוד ועוד רצון ה', לפיכך שליחותו היא ורק עומד ומוכן ומזומן לעש

  מהותו, ועל כל שליחות יש לו שם אחר, כי השליחות היא מהותו.

ובזה מבואר מדוע על עבודה זרה יהרג ואל יעבור, שכיון שחקוק בנפש 

הישראלי אמונת ה' ששמעו אנכי ולא יהיה לך, קל בעיניהם למסור גופם 

  לה' על אמונה זו.

שמיעה לעשיה, ואמרו "ושמענו ועשינו", הכונה  והטעם שהקדימו למשה

בזה, שיש להם לבדוק את השמיעה ששומעים מהנביא, האם היא רצון ה'. 

שאם יאמר נביא לעבוד עבודה זרה, יהרג הנביא (סנהדרין פד, א), לכן אמרו 

למשה כאן, לאחר ששמעו מה' אנכי ולא יהיה,  שקדם ישמעו, היינו יבדקו 

א, ולאחר מכן יעשו, [מה שאין כן לפני ששמעו אנכי את שמיעת ציוי הנבי

ולא יהיה, אמרו נעשה ונשמע. וגם, שרצו לומר את מהות רצונם לעשות 

  רצון ה' יתברך].

ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם "כו) ועל פי זה יתבאר מה שאמרו ה' (פסוק 

יַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ִמים ְלַמַען יִ ְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלְׁשֹמר ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ַהּיָ 

", על דרך זו, דידע ה' שיבואו זמנין שישמעו לקול נביאי שקר לעבוד ְלֹעָלם

עבודה זרה, ויפרו חוקי התורה, ומי יתן שלבבם זה יהא כך לעולם, לבדוק 

את השמיעה מהנביא, ורק אחרי כן לעשות, ואז יהיה להם טוב כל הימים, 

 דקדוקים.ומיושב היטב כל ה
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 ה

הדברות אמרו (שמות כד, ז) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, וזה 

עושי דברו  (שבת פח, א), סוד שמלאכי השרת משתמשים בו

, אין '(תהלים קג, כ). וזה, שלעשות דבר ה לשמוע בקול דברו

, רק שעצם הדיבור האלקי היה נוצץ צריך הכנה להתבונן מה

בתוך לבבם ומאיר בחדרי רוחם הטהור, ומזה היה מתעורר 

וזה כמלאכי השרת, שהמושכל  ',התשוקה לשמוע עוד בקול ה

הוא נעשה להם  ברךיתם הוא עצמותם, ומה שמשיגים רצון הש

 (בראשית רבה עח, ד. במדבר רבה יא, ז. ועוד), ולכן אמרו ,בפועל

וזה כשמשיג איזה , לו שם, רק על שם שליחות נקרא איןכי מלאך 

הרו, , אז נעשה המושכל הזה מלא כל מפלשי זברךיתם רצון מהש

ולכן זכו ישראל אשר הדיבור של  ,ומתנוצץ ממנו עצם המושג הזה

ין נפשותם, והוא אצלם כמעט אנכי ולא יהיה לך הוא מתנוצץ מב

והמושכל הוא עצם נפש הישראלי, אשר בלי חינוך והרגל  ,בפועל

 ,, ולבלי לעבוד לזולתוברךיתם רב ימסור עצמו על מציאות הש

, (יומא פב, א. ועוד) יהרג ואל יעבורואולי גם זה הטעם שעל זה 

מפני שנקל מאוד על נפש הישראלי, אשר הדיבור הזה נקבע 

בעת אשר אמרו  ,אמנם. עמוק בשבילי נפשו ומסילות לבבו עמוק

ושמענו ועשינו, שהשמיעה יהיה אמרו  ,למשה שידבר עמהם

ג קודם, לברר את דבריו, ואם יאמר הנביא לעבוד עבודה זרה יהר

 ), ואם יעקר מצוה אחת מן התורה [שלא להוראתא(וסנהדרין פד, 

). ולזה אמר (פסוק כה) סנהדרין צ, אשעה] הוא נביא שקר (

וזהו כל  היטיבו כל אשר דברו, 'כו שמעתי את קול 'וישמע ה' כו

כו' מי יתן והיה לבבם זה ליראה  ,מה שאמרו ושמענו ועשינו

תי כל הימים, כי ידעה החכמה העליונה, כי ולשמור כל מצו

יהרס מצב , 'את אשר לא דבר ה ,מחטאות נביאיה אשר ידברו

לזה אמר  ,זמנים, כי יפירו מצוה וחוקי תורההלאומי בזמן מן ה

בר הזה ישמרו לשמוע, ואחר כך לעשות, ייטב להם כל אם את הד

  .6. ודו"קהימים

  

 

  

  

 גליונות בינת המשפט וגליונות איש חסד היה
מלבד גליון משך חכמה, אנו מפרסמים בכל שבוע גליון בינת 

המשפט על עיניני ממונות אקטואליים, וכן גליון עם סיפורים 

 מדהימים של איש החסד.

   y.b.daskal@gmail.com לקבלת הגליונות חינם:

  

                                                 
ושמענו "כח]: הטעם שאמרו -תמצית דבריו [פיסקא כז 6

איך אפשר  ,ועוד ",נעשה לנשמע"ובפ' יתרו הקדימו  ",ועשינו

לעשות בלא לדעת מה מצוה ה'. והביאור בזה בב' דרכים: א. 

 ,ולא יזכה לזה .היא הרגשת הרצון האלוקי ,השמיעה שבכאן

שעל ידי עשיית  ,לכן הקדימו נעשה לנשמע .אלא מי שזיכך עצמו

שכבר  ,אבל כאן .יזדככו ויזכו לשמוע ולהרגיש רצון ה' ,המצוות

 ,והעשיה דלאחר מכן ,כבר זכו להרגיש זאת ,נזדככו במתן תורה

היא מתוך להב אש לעבודת הבורא. ב. מה שהקדימו נעשה 

ולעשות  ,כבר ירצו לשמוע עוד ,יעשוששמיד כ ,הכונה ,לנשמע

 ,לעשות עוד ועוד רצון הבורא ,כי ציוי ה' ממלא כל חלל ליבם ,עוד

שכשנשמע מהנביא מה  ,הכונה ,ומה שכאן אמרו ושמענו ועשינו

 ,האם אינו מבטל איזה מצוה ממצות ה' ,נבדוק ,ציוה לעשות

  מה שאין כן לפני מתן תורה בפ' יתרו. ,שכבר קבלו את התורה

      


