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וכול� יודעי� שזוהי הפרשה אליה אנו , עומדי� בפרשת עשרת הדברותאנו , בסדר הפרשיות
  : 1סנהכבר באומר למשה ' כאשר ה, זה זמ� רב חותרי�

י }יב{ ֽ ְך ְוֶזה-ַוּיֹ֙אֶמ֙ר ּכִ ה ִעּמָ֔ ֣ ְהיֶ יֲאָך֤ ֶאת-ֶאֽ הֹוִצֽ ַלְחּתִ֑יָך ּבְ ֥י ָאֹנִכ֖י ׁשְ ָך֣ ָה֔אֹות ּכִ ָהָע֙ם -ּלְ
ִים ּתַֽ ְצַר֔ ה-ַעְבדּו֙ן ֶאתִמּמִ ֽ ל ָהָה֥ר ַהּזֶ ים ַע֖ ֱאלִֹה֔   :ָה֣

כל סיפור יציאת מצרי� הוא  � " האותהאותהאותהאותל�  וזהוזהוזהוזה"בעל החינו� מסביר ש. זהו האות לשליחותו של משה
  ".לוהי��תעבדו� את הא"ואילו העיקר הוא , "אות"בגדר 

אני רוצה ג� להמשי� , כשאני אומר שאנו מחכי� למעמד הר סיני מתחילת סיפור יציאת מצרי�
בשיעור הקוד� דיברנו על ראש . את הדברי� ברצ! הישיר של הדברי� בה� עסקנו בשיעור הקוד�

מפני שהוא היו� הראשו� שבו נצטוו  –) ו"ולא יו� ט(חודש ניס� שהוא יו� היציאה ממצרי� 
ואיל� מכא� , עד לראש חודש ניס� היו מופתי� שבאו מלמעלה למטהא� . ראשונה ישראל במצווה

ומכח אותה , השתדלות, )התעוררות מלמטה(בני ישראל מצווי� לעשות אתערותא דלתתא 
וכ� מצאנו שי� סו! לא נקרע עד שנכנס . השתדלות יבואו מופתי� עוד יותר גדולי� לאחר מכ�

וא! המ� לא ירד עד , עמלק מבלי שיהושע החלישו לפי חרב לא הובס, נחשו� ב� עמידנב לתוכו
תחילת ההיווצרות שלנו כע� שיצא , תחילת השנה שלנו, כלומר. ללקטו דבר יו� ביומו ע�שיצא ה
שעליה אמר , יו� בו נצטוו ישראל במצוות קידוש החודש, היא ביו� ראש חודש ניס�, ממצרי�

  .תה התורה צריכה לפתוח בהי שהי"רש

  

המדרש מגלה לנו דבר , מעמד הר סיניליל כשמגיעי� ל. לכיוו� הר סינינוסע ע� ישראל , מי� סו!
  :2מעניי� מאוד

 מלכי שמלך עד - " במסבו שהמלך עד": אמר הושעיא רבי בשם פנחס' ר
 ביום ויהי": שנאמר, הקדים ברקיע כבר ברוך הוא במסבו הקדוש המלכים
, למדינה נכנס אני פלוני ליום :שגזר משל למלך". הבקר בהיות השלישי
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 העמיד, ישנים ומצאם המלך וכשבא. הלילה כל המדינה בני להם וישנו
 ומוציאן מעוררן מדינה אותה של השר והיה, ושופר בוקינס בקלאנין עליהם
 כך .שלו לפלטין שהגיע עד לפניהם מהלך המלך והיה, מלך של לאפנתי
: וכתיב, "הבקר בהיות השלישי ביום ויהי": דכתיב, הקדים הוא ברוך הקדוש

, הלילה אותו כל ישראל להם ישנו. "העם כל לעיני' ה ירד השלישי ביום כי"
 לישראל מעורר משה והיה. קצרה והלילה עריבה עצרת של ששינה לפי

 הקדוש והיה.. .הוא ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך של לאפנתי, ומוציאן
  ...סיני להר שהגיע עד, לפניהם מהלך הוא ברוך

שאנו נוהגי� לעשותו  על סמ� דברי המדרש הזה מביא המג� אברה� את מנהג תיקו� ליל שבועות
  .שבא כתיקו� לאותה שינה של בני ישראל בליל מעמד הר סיני, מידי שנה

  

זוהי שינה שעומדת בסתירה לכל מה שדיברנו עד כה . השינה המופיעה במדרש אומרת דרשני
כי זהו מדרש שאינו נלמד מתו� פשוט� , האמת שאנו חורגי� מדרכינו. �בתהלי� היציאה ממצרי

מאותה א� האמת היא שכל סיפור מעמד הר סיני נראה כרצו� גדול מאוד להתעורר , של מקראות
  .שלא יכול לבוא לידי מימוש מלא" שינה"

  

  

  :3נקרא את הפסוקי� עצמ� בפרשת יתרו

ֵני }א{ את ּבְ י ְלֵצ֥ ִליׁשִ֔ ְ ֶדׁש֙ ַהׁשּ ֹח֙ ֥ר -ּבַ ֖אּו ִמְדּבַ ה ּבָ ֹום ַהּזֶ֔ ּי֣ ִים ּבַ ֶרץ ִמְצָר֑ ָרֵא֖ל ֵמֶא֣ ִיׂשְ
י ַחן }ב{: ִסיָנֽ ֽ ֑ר ַוּיִ ְדּבָ ּמִ ֲח֖נּו ּבַ ּיַ י ַוֽ ר ִסיַנ֔ ֣ ֹב֙אּו֙ ִמְדּבַ ים ַוּיָ ְס֣עּו ֵמְרִפיִד֗ ֶגד -ַוּיִ ָרֵא֖ל ֶנ֥ ֥ם ִיׂשְ ׁשָ
ר ה ֶאל }ג{: ָהָהֽ ֥ה ָעָל֖ יו ה-ּוֹמׁשֶ א ֵאָל֤ ְקָר֨ ה ֹתאַמ֙ר -ִמן' ָהֱאלִֹה֑ים ַוּיִ ר ּכֹ֤ ר ֵלאֹמ֔ ָהָה֣

ל ָרֵאֽ י ִיׂשְ יד ִלְבֵנ֥ ֖ ב ְוַתּגֵ ית ַיֲעקֹ֔ א  }ד{: ְלֵב֣ ָ֤ ִים ָוֶאׂשּ ֖יִתי ְלִמְצָר֑ ֥ר ָעׂשִ ם ֲאׁשֶ ַאּתֶ֣ם ְרִאיֶת֔
י-ֶאְתֶכ֙ם ַעל ים ָוָאִב֥א ֶאְתֶכ֖ם ֵאָלֽ ִר֔ י ְנׁשָ ְנֵפ֣ ה ִאם }ה{: ּכַ י -ְוַעּתָ֗ ֹקִל֔ ְמעּו֙ ּבְ ׁשְ ֤מֹוַע ּתִ ׁשָ

ַמְרּתֶ֖ם ֶאת ל-ּוׁשְ ֙ה ִמּכָ י ְסֻגּלָ יֶתם ִל֤ ִריתִ֑י ִוְהִי֨ י-ּבְ ים ּכִ ַעּמִ֔ ל-ָה֣ י ּכָ ֶרץ-ִל֖ ְוַאּתֶ֧ם  }ו{: ָהָאֽ
ְהיוּ  ֖ר ֶאל-ּתִ ַדּבֵ ֥ר ּתְ ים ֲאׁשֶ ָבִר֔ ה ַהּדְ ּלֶ ים ְו֣גֹוי ָק֑דֹוׁש ֵא֚ ֶכת ּכֲֹהִנ֖ י ַמְמֶל֥ ל-ִל֛ ָרֵאֽ י ִיׂשְ ֵנ֥   :ּבְ

  :את ההכנה למעמד בפועלמתחילי� וכעת 

ֲע֨נּו ָכל }ח{ ר-ַוּיַ ל ֲאׁשֶ ֙ו ַוּיֹ֣אְמ֔רּו ּכֹ֛ ם ַיְחּדָ ֥ר ה-ָהָע֤ ּבֶ ֑ה ' ּדִ ֛ה ֶאתַנֲעׂשֶ ב ֹמׁשֶ ׁשֶ ֧ בְ -ַוּיָ י ּדִ ֵר֥
ם ֶאל   :'ה-ָהָע֖

   .שאמר הע�ה במה "כביכול משה מעדכ� את הקב
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  :הכתוב ממשי�

ע ָהָע֙ם -ֶאל' ַוּיֹ֨אֶמר ה }ט{ ַמ֤ ֲע֞בּור ִיׁשְ ָעָנן ּבַ ב ֶהֽ ַע֣ א ֵאֶליָך֮ ּבְ ֣ י ּבָ ה ָאֹנִכ֜ ה ִהּנֵ֨ ֹמׁשֶ֗
ְך ְוַגם י ִעּמָ֔ ִר֣ ַדּבְ ם -ּבְ ינּו ְלעֹוָל֑ ָך֖ ַיֲאִמ֣ ֛ה ֶאתּבְ ד ֹמׁשֶ ֥ ּגֵ ם ֶאל-ַוּיַ י ָהָע֖ ְבֵר֥   :'ה-ּדִ

נראית על דברי הע� החזרה הזו  ?מה הוסי! כא� משה לדברי�: סיו� הפסוק קשהלכאורה ו
  :י על אתר מנסה לתר( את הקושי"רש .מיותרת

אינו  ,תשובה על דבר זה שמעתי מהם שרצונם לשמוע ממך -" ויגד משה"
  !רצוננו לראות את מלכנו, מפי המלךדומה השומע מפי השליח לשומע 

לאחר ". נעשה' ה כל אשר דבר": בפע� הראשונה ה�' משה אל הדברי הע� שאותה השיב , כלומר
הנה אנוכי בא " –תעבורנה המצוות דרכו ש הצינורהוא יהיה ש' למשה בפסוק ט' החידש , מכ�
דברי� האלו  –" 'ויגד משה את דברי הע� אל ה", וכשמעו את הדברי� האלו. "בעב הענ� אלי�אלי�אלי�אלי�

המל� רצוננו לשמוע מפי , ולא משה' דווקא ה �" נעשה' ' ' ' ההההכל אשר דבר "שאמרו , קשי� של הע�ה
   .4ולא מפי שליח

כפי ). משו� והורד" (גוד אחית": וכ�, חיבור, גיד, "והגדת"מלשו� הוא " ויגד"הביטוי אמרנו פע� ש
. אותו אלי� משו�משו�משו�משו�, את פתח לו –" והגדת"שנאמר  –ב� שאינו יודע לשאול צרי� לפתוח אותו של

 את דברי הע� אל משה למשו�כביכול מבקש  � " 'משה את דברי הע� אל ה ויגדויגדויגדויגד"בביטוי , על פי זה
   !רצונ� לראות את מלכ� � לשכנעו בצדקת דבריה�, 'ה

  

  ?במעמד עצמוומה קורה בפועל , נענה לבקשת�' ה

ים ֶאת-ְוָכל }טו{ ת ְוֶאת-ָהָע֩ם ֹרִא֨ ר ְוֶאת-ַהּקֹולֹ֜ ָֹפ֔ ם ְוֵאת֙ ֣קֹול ַהׁשּ יִד֗ ּפִ ֑ן -ַהּלַ ָהָה֖ר ָעׁשֵ
ק ָרֹחֽ ַעְמ֖דּו ֵמֽ ֽ עּו ַוּיַ ֻנ֔ ְרא ָהָע֙ם ַוּיָ ֤ אְמרּו֙ ֶאל  }טז{: ַוּיַ ה -ַוּיֹֽ רֹמׁשֶ֔ ּבֵ ֖נוּ -ּדַ  ַאּתָ֥ה ִעּמָ

ָמָ֑עה ְוַאל ן-ְוִנׁשְ נּו ֱאלִֹה֖ים ּפֶ ֛ ֥ר ִעּמָ   : ָנֽמּות-ְיַדּבֵ

על ידי משה בעצמו בעשרת  מתבאר לנו, ע�למשה בי� ה ו"הזה בי� משה לקבהכפול דו השיח 
  :5בפרשת ואתחנ�המופיעי� הדברות 

ת }יט{ ֩ר ה-ֶאֽ ּבֶ ה ּדִ ּלֶ ים ָהֵא֡ ָבִר֣ ל-ֶאל' ַהּדְ ן -ּכָ ָעָנ֣ ֹוְך ָהֵאׁש֙ ֶהֽ ר ִמּת֤ ָה֗ ם ּבָ ְקַהְלֶכ֜
ם ַעל ֵב֗ ְכּתְ ּיִ ף ַוֽ א ָיָס֑ ֖דֹול ְולֹ֣ ל ֥קֹול ּגָ ֲעָרֶפ֔ י-ְוָהֽ ם ֵאָלֽ ֵנ֖ ּתְ ּיִ ים ַוֽ ת ֲאָבִנ֔ ֵנ֙י ֻלֹח֣ י  }כ{: ׁשְ ַוְיִה֗

ם ֶאת ְמֲעֶכ֤ ׁשָ ל-ּכְ י ּכָ ְקְר֣בּון ֵאַל֔ ֵאׁ֑ש ַוּתִ ר ּבָ ֵע֣ ְך ְוָהָה֖ר ּבֹ ׁשֶ ֹוְך ַהֹח֔ ֥י -ַהּקֹול֙ ִמּת֣ ָראׁשֵ
ם ְבֵטיֶכ֖ם ְוִזְקֵניֶכֽ נּו ה }כא{: ׁשִ ן ֶהְרָא֜ ינּו֙ ֶאת' ַוּתֹאְמ֗רּו ֵה֣ ֹב֣דֹו ְוֶאת- ֱאלֵֹה֙ ְד֔לֹו -ּכְ ּגָ

י-ְוֶאת ֽ ינּו ּכִ ֙ה ָרִא֔ ֹום ַהּזֶ ֹוְך ָהֵאׁ֑ש ַהּי֤ ְענּו ִמּת֣ ַמ֖ ר ֱאלֹ - ֹק֥לֹו ׁשָ ֧ ים ֶאתְיַדּבֵ י-ִה֛ ם ָוָחֽ ָאָד֖ : ָהֽ
ה ַהּזֹ֑את ִאם  }כב{ ֹדָל֖ נּו ָהֵאׁ֥ש ַהּגְ אְכֵל֔ י ֹתֽ ֣ ה ָנ֔מּות ּכִ ּמָ ֙ה ָל֣ ים -ְוַעּתָ ְחנּו | ֹיְסִפ֣ ֲאַנ֗

ֹמַע ֶאת ׁשְ ְתנוּ ' ֨קֹול ה-ִל֠ ינּו ֖עֹוד ָוָמֽ ל  }כד{ ...: ֱאלֵֹה֛ ת ּכָ ע ֵא֛ ָמ֔ ׁשֲ ֙ה ּוֽ ב ַאּתָ ֥ר -ְקַר֤ ֲאׁשֶ
ל| ּתְ ֱאלֵֹה֑ינּו ְואַ֣ ' ֹיאַמ֖ר ה ינּו ֵא֩ת ּכָ ר ֵאֵל֗ ֣ ַדּבֵ ר ה-ּתְ ר ְיַדּבֵ֜ יָך ' ֲאׁשֶ֨ ינּו ֵאֶל֖ ֱאלֵֹה֛

ֽינוּ  ַמְ֥ענּו ְוָעׂשִ ע ה }כה{ :ְוׁשָ ַמ֤ ׁשְ י ַוּיֹ֨אֶמר ה֣קוֹ -ֶאת' ַוּיִ ְרֶכ֖ם ֵאָל֑ ַדּבֶ ם ּבְ ְבֵריֶכ֔ י ' ל ּדִ ֵאַל֗
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י ֶאת ַ֠מְעּתִ ל-ׁשָ יבּו ּכָ יָך ֵהיִט֖ ֣רּו ֵאֶל֔ ּבְ ֣ר ּדִ ֙ה ֲאׁשֶ ם ַהּזֶ י ָהָע֤ ְבֵר֜ רוּ -֨קֹול ּדִ ֽ ּבֵ ֥ר ּדִ : ֲאׁשֶ
י }כו{ ר ֶאת-ִמֽ ֹמ֥ ם ְלִיְרָא֥ה ֹאתִ֛י ְוִלׁשְ ה ָלֶה֗ ם ֶז֜ ֡ן ְוָהָי֩ה ְלָבָב֨ ל-ִיּתֵ ל-ּכָ ִמ֑ים -ִמְצֹותַ֖י ּכָ ַהּיָ

ם ם ְוִלְבֵניֶה֖ם ְלעָֹלֽ ב ָלֶה֛ ַען ִייַט֥   :ְלַמ֨

ישמש בתור לאחר מכ� נמל� בו וביקש שמשה . בתחילה הע� רצה לראות את המל�, רכלומ
כל  היטבוהיטבוהיטבוהיטבו... שמעתי את קול דברי הע�: "אומר לו' וה', משה משיב את דברי הע� אל ה .תוו�מ

  ? ה� אמרו טוב ביחס למה? היטבו ממי –" אשר דיברו

. בלשו� נקבההמופיע " ואת תדבר"הביטוי  –ד� בשאלה צדדית לכאורה הד "על פסוק כי "רשנעזר ב
  :י"אומר רש וכ�

שנצטערתי עליכם ורפיתם  ,התשתם את כחי כנקבה - " ואת תדבר אלינו"
וכי לא היה יפה . את ידי כי ראיתי שאינכם חרדים להתקרב אליו מאהבה

  !?לכם ללמוד מפי הגבורה ולא ללמוד ממני

התשת� את  �משה אומר לבני ישראל ". ואת"ומשה הרגיש , "ואתה"בפועל  ישראל אמרו , כלומר
כפי שביקשו קוד� מעמד , הוא ציפה שבני ישראל ידרשו לראות ישירות את מלכ�. כוחי כנקבה

ה� לפתע נסוגו  –ודווקא לאחר כל ההתעלות הזו של ע� ישראל בשעת שירת הי� . הר סיני
  ". ואת תדבר אלינו: "ואמרו

, הסברה שלה� טובה יותר משל� –" היטיבו כל אשר דיברו: "ה אומר למשה"הקב, זאתולאחר כל 
כל  ...מי ית� והיה לבב� זה ליראה אותי: "ועל זה המשי� ואמר. ביחס למשהביחס למשהביחס למשהביחס למשה    ––––בו בו בו בו ייייהיטהיטהיטהיט. משה
  ."הימי�

  

�  

  

. מגיע כרקע לכל הסיפור הזהבשיר השירי� רבה ההמדרש דברי בתחילת הדברי� את  הזכרנו
נרדמנו ". ה� את התורהה לית� ל"שבני ישראל היו ישני� כאשר בא הקבהמדרש מתאר לנו 

  .שינהלעסוק באני רוצה , למרות השעה המאוחרת .ממש "בשמירה

צדוק הכה� מלובלי� שבה הוא הופ� את השינה של ישראל במעמד הר ' רלישנה תורה מדהימה 
לא מופיע נראה כי , א� נעיי� היטב בדברי המדרש, ובאמת. ולא לחטא, סיני למעלה הגדולה שלה�

המושג , בכלל . ותו לא, ישני�ישראל במדרש נאמר שהיו . חטאאו רמז לאזכור שו� במדרש 
במשמעות של הוא בא אלא , אי� פירושו תיקו� של חטא –כפי שהוא מופיע בזוהר הקדוש " תיקו�תיקו�תיקו�תיקו�"

תקנת שבת : "ר הזק� שבתפילת מוס! של שבת אומרי�"וכ� מצאנו בסידורו של האדמו. הכנה
  ".תכנת שבת רצית קורבנותיה: "ולא ,מלשו� הכנה, "...רצית קורבנותיה

  :6וכ� כותב רבי צדוק הכה� מלובלי�

על המנהג להיות נעורים בליל שבועות כדי  במגן אברהם) מובא(איתא "
ובאמת לא נראה מדברי המדרש שהיה זה . לתקן מה שהיו אבותינו ישנים
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ובזוהר הקדוש איתא שכל ענין הלילה הזה . שלא כהוגן מה שהיו ישנים
   ...כדי להיות מוכנים לקבל תורה שבעל פה "לתקן את תכשיטי הכלה"הוא 

והנה בשנה הראשונה לאחר יציאת מצרים היו מכינים את עצמם לקבלת 
לכתך " :כמו שנאמר, ל לעזוב כל ענייני העולם הזה"התורה בכל הכנות הנ

כדי  ,אבל .ינו במקום ציה ושממה מכל ענייני העולם הזהיה" אחרי המדבר
  .עוד פ בפועל לא היה להם"בחינת תורה שבעללהגיע 

לעזוב את , היינו. יתברך על ידי השינה' הבלקשר עצמם  :והיתה זאת עצתם
והוא עוד מדריגה יותר עליונה מיגיעה  .יתברך' עצמם עם כל כוחותם על ה

   .בתורה שבעל פה בפועל

  

פלאי מדרש באני רוצה להתחיל , ועל מנת לעשות כ�. הדברי� מסוכני� א� לא נפרש� כהלכה
  :7באיכה רבההמופיע 

א ינוּ֙  לֹ֤ ֶרץ ֶהֱאִמ֙ ל ַמְלֵכי־ֶא֔ י ּכֹ֖ ֵב֣ י ֵתֵב֑ל יֹׁשְ ֤ ר ָיֹבא֙  ּכִ ב ַצ֣ י ואֹוֵי֔ ֲעֵר֖ ׁשַ לָ ִֽ  ּבְ   ם׃ְירּוׁשָ

: ואלו הם. לא תבע זהמה שתבע זה  –ארבעה מלכים היו : זבדי בן לוי פתח
  .ויהושפט וחזקיהו, ואסא, דוד

היה נינו של דוד אסא . את דוד המל� כולנו מכירי�? מיה� אות� ארבעה מלכי� לבית יהודה
המל� הוא וחזקיהו  ,יהושפט הוא בנו של אסא ).ב� שלמה ב� דודב� רחבע� בנו של אבי� (המל� 
  .יו צדיקי�על כל המלכי� האלו נאמר בכתוב שה .הידוע הצדיק

  :ממשי� זבדי ב� לוי ואומר

: ה"אמר לו הקב. 8"ולא אשוב עד כלותם, ארדוף אויבי ואשיגם": דוד אמר
  . אני עושה כן

ארדו! אשיג אחלק : "רת האויב בשירת הי�יכנגד אמ –דוד המל� מתאר את לחימתו באויביו 
  .בהצלחה, קדימה –ה "אמר לו הקב. 9"שלל

. 10"ויכם דוד מהנשף ועד הערב למחרתם): "שנאמרזהו (הדא הוא דדכתיב 
ה "היה הקב. לשני לילות ויום אחד: יהשע בן לוי אמר' ר? "למחרתם"מהו 

, כי אתה תאיר נרי: "הדא הוא דכתיב... מאיר לו בלילות בזיקים ובברקים
  . 11"לוהי יגיה חשכי-א' ה
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מנהל את הקרב עד הפרט  הואהואהואהוא, משיג הואהואהואהוא, רוד! הואהואהואהוא �  מה שהוא יכולכל דוד דואג ל, כלומר
  .הוא דואג להארת הלילה, "תפאורה"ה דאג ל"והקב – האחרו�

  

וכא� יש , שעמד מול זרח הכושי שבא מולו בצבא רב �אסא  �ועוסק בנינו של דוד ממשי� המדרש 
  :ירידת הדורות

אלא אני רודף אותם ואתה , אני אני בי כח להרוג להם: אמרוסא עמד א
וירדפם אסא והעם אשר ": שנאמר. אני עושה: לואמר . )את היתר( עושה
ולפני ' כי נשברו לפני ה, לאין להם מחיה םויפל מכושי, עד לגרר עימו

  ."ולפני מחנהו' לפני ה" :אלא, לפני אסא אין כתיב כאן –12"מחנהו

  .ההשתדלות לכאורה קטנה יותר, כלומר. ה הוא זה שהורג בפועל"אבל הקב, כא� אסא רוד!

  

  :היוצא למלחמה אל מול עמו� ומואב אל יהושפט � דור הבאממשיכי� ל

אני אומר  ,אלא. ולא לרדוף אני אין בי כח לא להרוג: עמד יהושפט ואמר
 החלו ובעת": שנאמר. אני עושה: ה"אמר לו הקב. ואתה עושה –שירה 
 ליהודה הבאים שעיר והר מואב עמון בני על מארבים' ה נתן ותהלה ברנה
  .13"וינגפו

  

עמדו מולו מאה ושמוני� אל! ראשי גדודי� של צבא ש ,המל� חזקיהואל  –אחרו� הדור הגענו ל
שניי� לארבעה  רו בי�אנששלאחר הנס הגדול שנעשה ש� ל אומרי� "חז. סנחריב מל� אשור
  :וכ� אומר המדרש .אנשי� מצבא אשור

 .אני אין בי כח לא להרוג ולא לרדוף ולא לומר שירה: עמד חזקיהו ואמר
: שנאמר, אני עושה: ה"אמר לו הקב .אני ישן על מיטתי ואתה עושה ,אלא

 וחמשה שמונים מאה אשור במחנה ויך' ה מלאך ויצא ההוא בלילה ויהי"
  .14"מתים פגרים כלם והנה בבקר וישכימו אלף

  

�  
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לעומק ולראות כיצד הוא רואה בתארו את ההדרגה הזו דווקא את  זהו מדרש פלא שצרי� להבינו
  .ולא את ירידת�, עליית הדורותעליית הדורותעליית הדורותעליית הדורות

המגיד ממזריטש למשמשו אמר , בליל שבת קודש אחד: נפתח בסיפור חסידי, על מנת לעשות כ�
הוא לא יכול לעשות את מה שהוא עושה מפני ששיפסיק לו ויגיד  מצא את רב אהרו� מקרלי�שי

ו ניעימצאו כשו ,באותה שעה רב אהרו�בית המדרש בו היה  לחיש מהרה אר( המשמש . לישו�
קריאת : מגיד שאמר לוה לאמבולבל חזר המשמש . והוא אומר שיר השירי�' הבוהקות כמלא� 

הגדול שנעשה רעש האי אפשר לישו� מרוב ו, את כל המלאכי� השירי� של רב אהרו� עוררהשיר 
  .של מעלה הבפמלי

את מעלתו של מתוכו יש אומרי� שצרי� לראות  :לכמה חלקי�� בסיפור הזה והחסידי� מתחלקי
. שראה היכ� מצוי רב אהרו� את מעלתו של המגידדווקא ויש אומרי� שצרי� לראות , רב אהרו�
  ...ממזריטש המגיד נתשל שכמה גדולה היא מעלתה  ראו: ואני אומר

  

אי� ברשותי : חזקיהו אומר? במדרשמופיעי� והשוני� הדורות אנשי ההבדל בי�  ומהאת� יודעי� 
צריכה איזו מעלה רוחנית  רק חישבו לעצמכ�. דוד המל� או של הדורות אחריושל מעלתו את 

רוד! ומשיג אבל אי� עוד מלבדו הוא באמת ש דעיו –שיג י, רדו!לאד� על מנת שהוא ילו להיות 
הוא היה זה זכור לכ� שישלא יהיה אאיזו מעלה צריכה להיות לאד� על מנת ? הכל מאיתו בלבדשו

א� אני  –היה במדרגה שבה הוא אמר לעומתו אסא . זו היתה מעלתו של דוד ?שרד! והשיג
: כאשר – "הרגל הרביעית של המרכבה"דוד המל� נקרא . לא אוכל להגיע למדרגת דוד, אהרוג
דוד מסמל  –י� הראשונות יוכמו שלוש הרגל. "רגליי�"מהווי� את יתר היצחק יעקב  ,אברה�

, 'אני מרכבה שכל כולה לעשות את רצו� ה. וזה לא אני בכלל –אני רוד! . 'מול ה אלביטול גמור 
) 'ה(ואתה , אני ארדו! :אלא, זוכאני טר� הגעתי למדרגה  –אמר אסא . צינור בלבד, להיות שליח

 תובמדרגאינני אני  :לאחר מכ�אמר יהושפט ועל אותו העקרו� . אני אתפוס נפח –אחרת . תהרוג
כל הולומר שולהרוג  אי� בי כוח אמוני לרדו!, ואתה תהרוגאתה תרדו!  :אלא, או דוד של אסא
הירושלמי�  .ולא להרוג ולא לומר שירה, אי� בי כח לא לרדו! :ואמרחזקיה לבסו! בא עד ש. מאת�

הדבר האחרו� שאפשר לומר עליו . בירושלי� מכל את מה שעשה חזקיהושביננו מכירי� יותר 
חזקיהו מבי�  –הנס  תכשמגיעי� לשע, ובכל זאת. קיהכל ירושלי� היא חזכמעט שכ� , "יש�"שהוא 

כשהאתערותא דלתתא מגיעה לשלב שבו אני מבטל את כל כולי  –שעליו להרפות הרפיה מוחלטת 
ה� . ולאחריו יהושפט וחזקיהו היא בהכרת כוחו, מעלת� של אסא. הכל אתהאלא  –ואי� בי כלו� 

  .ולהשאר כל כ� מעטמביני� שאי� ה� מסוגלי� לעשות כל כ� הרבה 

  

בשירת הי� . לפרעה מל� מצרי�הוא האנטיתזה  דוד. דרש הזה אפשר להבי� מיהו דודמתו� המ
: הכל �  16"...שלל חלקאאאאשיג אאאארדו! אאאאויב אאאאמר אאאא: "עמד ומול�. 15"עבדועבדועבדועבדוובמשה ' ויאמינו בה" :נאמר

את כל זה . לק שללאני אח, אני אשיג, אני ארדו!". אני"הכל , שחוזר על עצמו "אני"הזהו . 'א' א
ופרעה " .אד� שמקריב את עצמו ואת עמו בטבח המוני אל תו� הי��אותו תת, אומר פרעה
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ארדו! ": וכנגדו אמר דוד. 18"יאור ואני עשיתינילי ", היתה לו מסירות נפש על האגו – 17"הקריבהקריבהקריבהקריב
  !20"ואתה תאיר נרי"אבל , 19"אויבי ואשיג�

' הפסוק מציי� את אמונת ישראל בה � חישבו לרגע על המילי� הללו  ".ובמשה עבדו' ויאמינו בה"
ק זהו פסו! ?ובבשר וד� ג� יחד' בההכיצד יתכ� שהאמונה תהיה . ע� אמונת� במשה בד בבד

ובכ� שאד� ' א� לא שמביני� שמדובר כא� באמונה בה, שיכול להיות מתורג� חלילה לעבודה זרה
לאחר שמשה הוזכר דווקא ו. אז יש אותירק ו –" אותי"� אילמצב שבו , יכול להפו� לעבדו לגמרי

פתאו� כול� נעשו לפתע ! 21"אז ישיר משה ובני ישראל" :נאמר, כבטל לגמרי לפניו', כעבד ה
שעד לא מזמ� היו מצריי� ג� הערב רב אלא , נעשו נביאי� בני ישראללא רק ו. שעהלנביאי� 
. � יכול להגיעאתה מאמי� לא� האד –ובמשה עבדו ' אתה מאמי� בהאשר כ .22נעשו נביאי�גמורי� 
" אד�"בני ישראל האמינו שה. "בה�האמינו ', כי יותר משהאמינו בה": אומר רבי צדוק ועל זה

  .האד� צרי� לדעת היכ� הוא עומד �כדי להגיע למדרגה כזו , אבל. "עבדו"יכול להיות 

  

שמתואר השינה הזו שמדבר עליה חזקיה היא הכח להגיע לביטול הכי גמור , כשחושבי� לעומק
השל� על "המרחק בי� התמימות של . 23"יהב� והוא יכלכל�' השל� על ה" :בפסוק בפשטות מדהימה

כולנו יודעי� שאמונה . הגבול מאוד דק, הוא קט� מאוד" ארדו! אשיג אחלק שלל"לבי� ה" יהב�' ה
  . או לא "נרד�"נמדדת בהא� אתה 

ממש  .ללכת לישו� :הניסיו� הראשו� של אברה� אבינו בעקידה היה. קחו למשל את עקידת יצחק
 " עולת ראיה"אומר הרב קוק ב. 24"וישכ� אברה� בבוקר": מילי�העקידה מתחילה בפרשת  .כ�

 שכ�, ואברה� יש� היטב .את בנו יו לשחוטעלאמר לו שלמחרת ' שאברה� הצליח לישו� לאחר שה
והוא , יהב�' על ה השל�השל�השל�השל�: "פירושו" וישכ� אברה� בבוקר", כלומר. מי שלא יש� לא משכי�

  .עלי� להתבטל לפניוו –ה אמר ל� דבר מה "הקב. "יכלכל�

ביו� הכיפורי� בהפטרת יונה שמפתיעי� אותי אחד הדברי� . נביא דוגמא נוספת לשינה במקרא
 ומצליח, בשיא הסערה והלח(, "לב המנועי�"יונה נמצא ב. נה של יונה בירכתי הספינההוא השי

. 26!"לוהי��קרא לא קו�קו�קו�קו�: "עד שמעירי� אותו ,25"וירד� –וישכב " :אלא, יונה לא רק יש�ו. לישו�
 –וישכב . נוה העיר הגדולהיכי הוא משוכנע שהוא לא נמצא במדרגה של ללכת אל נ, יש�יונה 
  . נקיפות מצפו�ללא  27"אל הי� שאוני והטילוני": רק מי שמגיע לידי זה יכול אחר כ� לומר. וירד�

  

                                                           

 

17
 .י, ד"י, ש� 
18
  .ג, ט"יחזקאל כ 
19
 .חל, ח"תהילי� י 
20
 .כט, ש�, ש� 
21
 .א, ו"שמות ט 
22
זה אלי "י על המילי� "אומר רש –"ראתה שפחה על הי� מה שלא ראה יחזקאל ב� בוזי"את פירושו הידוע של  

שיי� רק לבני " לוהי אבי�א"הביטוי , מפני שאת זה לא יכלו לומר הערב רב, "לוהי אבי וארומננהו�א"ולא על " ואנוהו
  .שאותה שפחה היתה שפחה מקבוצת הערב רב ומכא� אפשר להסיק. ישראל

23
 .נג, ה"תהילי� נ 
24
 .יד, א"בראשית כ 
25
  .ה', יונה א 
26
 .ו, ש�, ש� 
27
 .יב, ש�, ש� 
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השינה נשמעת לנו ש כל מה שצור� לנו באוז� כשאנו מדברי� במעלתה של השינה הוא מפני
 29"וינח"ש� ביארנו שו ,במצרי� שנח לו 28למדנו על הארבהלא מזמ�  .ולא היא. כהפסקה, כמנוחה

ישני� כי ה� כל כול�  בני ישראל –נאמר כא� ועל פי זה  .לביטול, "מ2נחות"פירושו להגיע ל
באותה שינה ה� לא . יותר מכל היגיעותגדולה יש שינה שהיא מפני ש, לוהיה�� בטלי� אל א

  .וליב� ער � ה� ישני� . שו� נפחה� לא תופסי� , שו� סברהאומרי� 

ההשתדלות מצד האד�  �אבל שני המרכיבי� , ו�זהו דבר שקשה לתפוס אותו במבט ראש
ע� ישראל שוחט את השה . 30"שלח את עמי ויעבדוני"את ה יחדיחדיחדיחדמייצרי�  � ' וההשלמה מצד ה

הול� הול� הול� הול�     ולאחר כל זאת, מורח את הד� על הדלת ועל שתי המזוזות, בליל היציאה לעיני המצריי�
השינה הזו היא חלק מעבודת  .31"!צאו מתו� עמי קומוקומוקומוקומו: "עד שבא אליה� פרעה ואומר לה�. לישו�לישו�לישו�לישו�

  .של כולנו' ה

מי ית� והיה לבב� זה ": ואומר, ה משבח את ישראל על כ� שהכירו במדרגת� באותה השעה"הקב
. ל לקחו את זה לש�"אבל חז, השינהמצויינת ש� במפורש לא  – 32"לה� ליראה אותי כל הימי�

' ש� המ, מקו� בו הוא נמצאמהשוהידיעה , ההכרה בערכו האמיתיהמבח� הגדול של המאמי� הוא 
  . ירי� אותו

  

�  

  

  .33"אז ינוח לי �ישנתי ": וכ� נאמר באיוב

, 34"ומפורד רזוע� אחד מפ ישנוישנוישנוישנו" :במגילת אסתר על הפסוק". ישנ2"ו" ישנוֹ : "הצמד ישנו, בעברית
יש� " :ובמדרש אסתר רבה נאמר. "ישני� ה� מהמצות": אמר לו המ� לאחשורושל ש"אומרי� חז

היודעי� את� . לא מדובר בשתי מילי� דומות ותו לא, לעניות דעתי ."אחד' הוא זה שנאמר בו ה
ישנו ע� אחד ? הלא מה אומר המ�. כאשר כלפי חו( זה נראה יש�? מתי מתגלה שאנו ע� אחד

האחד הזה איננו וזאת מפני ש. לא נית� לביטולהוא אחד שודווקא אז מתגלה ש, שכולו מפורד
מצב לפעמי� במפני ש. זהו אחד שבא לידי ביטוי דווקא כשהוא יש�. ע מאחדות מדומהאחד שנוב

בגלות אפשר ש ל"המהרכ� אומר ו .אתה יכול להתבלבל בי� המהות לבי� כל הרעש שמסביב" ער"
, סגולת ישראל מתגלה ביתר שאתש� שבגלות , נצח ישראל הרבה יותר מאשר בגאולהלגלות את 

  .לקי� הכי פנימיי� שלוכי בשינה האד� מגיע לח

המדרש שלמד ממנו רבי צדיק אותו הוא , שצרי� לעשות תיקו�� אברה� מגממנו למד המדרש שה
היכולת להפו� לחלק מתורה של ניתנת לאד� , דווקא מתו� השינה הזו. לקבל תורהעלינו אי� 
שואלי� ? ציונו והיכ� ."אשר קדשנו במצותיו"לקבוע הלכה ולומר  –להפו� לאינסו! בעצמו , נצח
   .35"'ל� ויאמרו זקני� ויגד� אבי� שאל': אמר נחמיה רב", ל"חז

                                                           

 

28
  .ב"לפרשת בא התשע" שבו איש תחתיו"בשיעור  
29
 .יד, ד"שמות י 
30
 .כו', שמות ז 
31
 .לא, ב"שמות י 
32
 .כו', דברי� ה 
33
 .יג', איוב ג 
34
 .ח', אסתר ג 
35
  .ג"כשבת  
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  :36ל במסכת מכות"דרשו חז

 רב אמר... למשה לו נאמרו מצות עשרה ושלש מאות שש: שמלאי רבי דרש
 תורה, "קהילת יעקב מורשה משה לנו צוה תורה"? קרא מאי: המנונא

 לא"ו "אנכי", )הן עשרה ואחת מאות שש( הוי סרי וחד מאה שית בגימטריא
  .שמענום הגבורה מפי - "לך יהיה

, מצוותשש מאות ואחת עשרה משה רבינו לימדנו ש ואה דברי המדרש פשט, לאור דברינו היו�
באופ� ישיר  'שמענו מה "לוהי� אחרי� על פני� ל� א לא יהיה"ו "לוהי�� א 'ה אנוכי: "הדיברות ואת

לא ": בעל התניא אומר. יציבה עמוק בתו� תוכי יש אמונהש, באופ� כזה שה� מוטבעי� בתוכי
אופ� את התכונה הזו קיבלנו מפי הגבורה ב. בעול� אלא הוא" יש"להבי� שאי� שו� זה  – "יהיה ל�

 .יש בי לא פחות מאשר במשה רבינו –אמונה זו בתוכי ל עצ� הפנימיות שואת , המוטמע בתוכינו
' יכול יהודי רחוק להתקרב להכיצד , שכיחה בימינו העובדה הפשוטה והכהא� אנו תמהי� על 

במעמד הר . מפני שבפנימיות הוא קרוב לתורה בדיוק כמו משה רבינואלא אי� זה  � בזמ� כה קצר
, השורש קיי� בנו. "לא יהיה ל�"ו "אנוכי"הכלי� להבי� את שש מאות ואחד עשר סיני למדנו את 

כשמגיעי� ו. פיהוא אינסו, בתוכינו הוא קבוע, לתזוזה הוא בלתי נית�, וכיוו� שכ�. יש�יש�יש�יש�אלא שהוא 
  .ישאר בגדר פוטנציאלהשורש הזה לא ינבט אלא  – למשה ולתורתויד א� לא את� אז  –מימוש ל

  

  ."אז ינוח לי" :ומכח זה לידי" ישנתי"גיע ללהיהי רצו� שנזכה 

  

�  

                                                           

 

36
 :ג"מכות כ 


