
    

 

 

  

  

  

 16גליון                      קב   עפרשת 

ִר " ַמר ה' ֱאלֶֹהיָך ְלָך ֶאת ַהּבְ יֶתם ֹאָתם ְוׁשָ ם ַוֲעׂשִ ַמְרּתֶ ה ּוׁשְ ִטים ָהֵאּלֶ ּפָ ׁשְ ְמעּון ֵאת ַהּמִ ׁשְ ע ַלֲאֹבֶתיךָ ְוָהָיה ֵעֶקב ּתִ ּבַ ר ִנׁשְ  .ית ְוֶאת ַהֶחֶסד ֲאׁשֶ

רֹת צֹ ַוֲאֵהְבָך ּוֵבַרְכָך  ּתְ ַגר ֲאָלֶפיָך ְוַעׁשְ ָך ְוִיְצָהֶרָך ׁשְ ָגְנָך ְוִתירֹׁשְ ִרי ִבְטְנָך ּוְפִרי ַאְדָמֶתָך ּדְ ָך ּוֵבַרְך ּפְ רְוִהְרּבֶ ע  אֶנָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאׁשֶ ּבַ ִנׁשְ

 יג)-יב (דברים פרק ז "ַלֲאֹבֶתיָך ָלֶתת ָלךְ 

 .'חוקים' וה'מצוות' שהוזכרו בשאר הפסוקיםולא על הת והייעודים הטובים על קיום ה'משפטים', באו כל ההבטחומדוע : השאל 

ועל כך יבוא  חושבם שזו עיקר התורה, בכיון שחשש משה רבינו שעם ישראל ישמרו רק את החוקים והמצוות שבין אדם למקוםתשובה: 

פי נימוסי ויחשבו שיכולים גם הם לעשות משפטים צודקים כם, השייכים לענינים שבין אדם לחבירו, פטימשיבואו לזלזל בעיקר השכר, ו

 ם וקדושים,שמימיישהם משפטים  אומות. ולכן הזהיר אותם במיוחד על עניני המשפטים הללו,השכל וההגיון, וכפי שעושים כל ה

תלויים בשכל האדם, שמשפטים המשפטים האין משפטים אלו דומים לשאר ות, ועל ידי זה יבינו שטובות רבשמירתם והבטיח להם מכח 

לא יגרמו לגשמים לרדת בעיתם ולא יביאו עליהם את שאר הברכות,  -גויים מצווים עליהם ההגם שיש להם מעלה בפני עצמם, ו -אלו 

  ).אה (שאל. בעולם הזהגם יים ימשיך להם שפע ברכה וטובה האלוהורק שמירת המשפטים 

  

ִצְדקָ " ָפֶניָך ֵלאמֹר ּבְ ֲהדֹף ה' ֱאלֶֹהיָך ֹאָתם ִמּלְ ְלָבְבָך ּבַ ַעת ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶה ה' ַאל ּתֹאַמר ּבִ ת ֶאת ָהָאֶרץ ַהזֹּאת ּוְבִרׁשְ ִתי ֱהִביַאִני ה' ָלֶרׁשֶ

ֶניךָ  ם ִמּפָ ה ה' ֱאלֶֹהיָך מֹוִרישָׁ  .מֹוִריׁשָ ַעת ַהּגֹוִים ָהֵאּלֶ ִרׁשְ י ּבְ ת ֶאת ַאְרָצם ּכִ ה ָבא ָלֶרׁשֶ ר ְלָבְבָך ַאּתָ ֶניָך ּוְלמַ לֹא ְבִצְדָקְתָך ּוְביֹׁשֶ ַען ם ִמּפָ

ע ה' ַלֲאֹבֶתיָך ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב ּבַ ר ִנׁשְ ָבר ֲאׁשֶ י לֹא ְבִצְדָקְתָך ה' ֱאלֶֹהיָך ֹנֵתן ְלָך ֶאת ָהָאֶרץ ַהּטֹוָבה ַהזֹּאת  .ָהִקים ֶאת ַהּדָ ְוָיַדְעּתָ ּכִ

ה ה עֶֹרף ָאּתָ י ַעם ְקׁשֵ ּה ּכִ ּתָ  ו)-(דברים פרק ט, ד "ְלִרׁשְ

 מדוע בפעם השניה אמר 'וידעת' כי לא בצדקתך וגו'.אתה יורש את הארץ, ו' קתך'לא בצדעל כך שחזר הכתוב פעמיים מדוע : השאל

ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ַאָּתה ֹעֵבר ַהּיֹום באומרו "גויים שנמצאים בארץ ישראל, את כוחם ותוקפם של התיאר משה רבינו לישראל לאחר ש: התשוב

ַעם ָּגדֹול ָוָרם ְּבֵני ֲעָנִקים ֲאֶׁשר ַאָּתה ָיַדְעָּת ְוַאָּתה ָׁשַמְעָּת ִמי ִיְתַיֵּצב  .ת ּגֹוִים ְּגֹדִלים ַוֲעֻצִמים ִמֶּמָּך ָעִרים ְּגֹד�ת ּוְבֻצֹרת ַּבָּׁשָמִיםֶאת ַהַּיְרֵּדן ָלֹבא ָלֶרׁשֶ 

ָפֶני� ֵאׁש ֹאְכָלה הּוא ַיְׁשִמיֵדם ְוהּוא ַיְכִניֵעם ְלָפֶני� ְוהֹוַרְׁשָּתם ְוַהֲאַבְדָּתם ַמֵהר ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ִּכי ה' ֱא�ֶהי� הּוא ָהֹעֵבר לְ  .ִלְפֵני ְּבֵני ֲעָנק

סיבות, ש שיחשבו ישראל שהתחברו לכך שתי בינו שאינם כובשים ומנצחים אותם בדרך הטבע אלא בסיוע ה', חשהבאופן ש, "ה' ָל�

ם הוא סילוק הגויים מארצ מנםכי אחלקו נכון, אלא רק נכון בשלמותו, ם שאין הדבר דקתם של ישראל, ולכן הזהיררשעת הגויים וצ

אך זכיית ישראל בארצם אינה מחמת צדקתם, אלא רק מחמת שנשבע על כך ה' לאבות, וההוכחה לכך היא 'כי עם קשה  מחמת רשעותם,

ְׁשַּכח ֵאת ֲאֶׁשר ִהְקַצְפָּת ֶאת ה' ֱא�ֶהי� ְזֹכר ַאל ּתִ "שיך ואומר ולכן ממבצדקתך ה' נותן לך את הארץ, ועל ידי זה 'וידעת' כי לא עורף אתה', 

על ידי זה תדע בבירור שלא מחמת צדקתך ש ",ַּבִּמְדָּבר ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעד ֹּבֲאֶכם ַעד ַהָּמקֹום ַהֶּזה ַמְמִרים ֱהִייֶתם ִעם ה'

 .)זה (שאל .קיבלת את הארץ

 



 

 

בָ " ָכל ַהּדְ ע ֱאלִֹהים ַוֲעֵליֶהם ּכְ ֶאְצּבַ ֻתִבים ּבְ ֵני לּוחֹת ָהֲאָבִנים ּכְ ן ה' ֵאַלי ֶאת ׁשְ ּתֵ ָהלַוּיִ יֹום ַהּקָ ָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ּבְ ֶכם ּבָ ר ה' ִעּמָ ּבֶ ר ּדִ  .ִרים ֲאׁשֶ

ִרית ֵני ֻלחֹת ָהֲאָבִנים ֻלחֹות ַהּבְ ִעים ָלְיָלה ָנַתן ה' ֵאַלי ֶאת ׁשְ ִעים יֹום ְוַאְרּבָ ץ ַאְרּבָ  יא)-(דברים פרק ט, י "ַוְיִהי ִמּקֵ

 בפסוק השני. שובעל כך לוחות האבנים, מדוע חזר ון שה' נתן למשה את שני ק הראשלאחר שכבר נאמר בפסו: השאל

ו לו אר את עצם נתינת הלוחות, אלא ללמד את ישראל את גודל מעלת וחשיבות הלוחות, שלא ניתנשני לא בא לחזור ולתבפסוק התשובה: 

 .)ה ט(שאל  ., והוצרך לכל אותו הזמן הארוך כדי לזכות לקבלםביקות בה'דדות ודאלא בסיום ארבעים יום וארבעים לילה של התבו

  

ִעים יֹום ְוַאְרבָּ " ץ ַאְרּבָ ִריתַוְיִהי ִמּקֵ ֵני ֻלחֹת ָהֲאָבִנים ֻלחֹות ַהּבְ ָך  .ִעים ָלְיָלה ָנַתן ה' ֵאַלי ֶאת ׁשְ ֵחת ַעּמְ י ׁשִ ַוּיֹאֶמר ה' ֵאַלי קּום ֵרד ַמֵהר ִמזֶּה ּכִ

ָכה יִתם ָעׂשּו ָלֶהם ַמּסֵ ר ִצּוִ ֶרְך ֲאׁשֶ ְצָרִים ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהּדֶ ר הֹוֵצאָת ִמּמִ  )יב-(דברים פרק ט, יא "ֲאׁשֶ

 דוע לא שברם משה רבינו מיד בהר, אלאם ישראל עשו את עגל הזהב ועבדו לו, מדוע נתן ה' למשה רבינו את הלוחות, ומכיון שע: השאל

 ירד תחילה למטה ושם שברם.

קים לא היו מבינים את גודל ההפסד שאירע להם מחמת לוחות הברית הכתובים באצבע אלואם לא היו ישראל רואים בעיניהם את תשובה: 

ן ה' את נתכח השמיעה דומה להבנה שמכח הראייה, ולכן כיון שאין ההבנה שמחטא העגל, אף אם היה משה רבינו מתאר להם זאת, 

  וחרטה על מעשיהם. די זה נגרם להם צער גדול יותר, ועל יכל ישראל, ושם שברם לעיניהם אלה משה, ומשה הורידם למטהלוחות ל

 

ה ה' ֶאְתכֶ " ר ִצּוָ ֶרְך ֲאׁשֶ ם ַמֵהר ִמן ַהּדֶ ָכה ַסְרּתֶ יֶתם ָלֶכם ֵעֶגל ַמּסֵ ה ֲחָטאֶתם ַלה' ֱאלֵֹהיֶכם ֲעׂשִ ף " (דברים פרק ט, טז) "םָוֵאֶרא ְוִהּנֵ ּוְבַאֲהרֹן ִהְתַאּנַ

ֵעת ַההִ  ַעד ַאֲהרֹן ּבָ ם ּבְ ל ּגַ ּלֵ ִמידֹו ָוֶאְתּפַ ֲאָוה ַמְקִצִפים ֱהִייֶתם ֶאת ה'" )דברים ט כ( "איה' ְמֹאד ְלַהׁשְ ה ּוְבִקְברֹת ַהּתַ לַֹח ה' , ּוְבַתְבֵעָרה ּוְבַמּסָ ּוִבׁשְ

ר ָנַתתִּ  ְרֵנַע ֵלאמֹר ֲעלּו ּוְרׁשּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאׁשֶ ֵדׁש ּבַ קֹלוֹ ֶאְתֶכם ִמּקָ ם ּבְ ַמְעּתֶ ם לֹו ְולֹא ׁשְ י ה' ֱאלֵֹהיֶכם ְולֹא ֶהֱאַמְנּתֶ ְמרּו ֶאת ּפִ דברים ט ( י ָלֶכם ַוּתַ

ִמיד" )כג-כב י ָאַמר ה' ְלַהׁשְ י ּכִ ְלּתִ ר ִהְתַנּפָ ְיָלה ֲאׁשֶ ִעים ַהּלַ ִעים ַהּיֹום ְוֶאת ַאְרּבָ ל ִלְפֵני ה' ֵאת ַאְרּבָ   כה)ברים פרק ט, (ד "ֶאְתֶכם ָוֶאְתַנּפַ

כך חזר  ואחר ואת חטא המרגלים מדוע בתוך סיפור מעשה העגל הזכיר משה את מה שחטאו בתבערה ובמסה ובקברות התאוה,: השאל

 .שוב לענין העגל

 חטאתםכדי שלא יטענו ישראל שאינם אשמים בחטא העגל, כי אהרון הכהן השתתף בעשייתו, הוסיף משה רבינו ואמר להם שהרי תשובה: 

ענין המרגלים, שמחמת זה נגזר עליהם לנדוד במדבר וכן מה שחטאו ב, וכי גם את זה אהרון גרם לכם, הגם בתבערה, מסה וקברות התאוו

  .)לה ישא( .וכמו שאר החטאיםמחמת עצמכם, אלא ה הי אלא מחמת עצמם, וכן חטא העגל לאה הדבר ארבעים שנה, הרי לא הי

 

 


