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  !ל אינו מבקש הרבה-הא, בסופו של דבר
  

יך ללכת בכל דרכיו הל-א' אל מעמך כי אם ליראה את היך ׁשֹהל-א' ועתה ישראל מה ה
תיו ּקֹואת ֻח' ת הר את מצֹולשמֹ: יך בכל לבבך ובכל נפשךהל-א' ד את התו ולעבֹולאהבה אֹ

  .)יג-יב:י( ום לטוב לךאנכי מצוך הי אשר
ו עבר בבני ישראלה לשה נאומים שנשא משושל הוא של ספר דברים שעיקרו  להניחמקובל

סוקר את המאורעות ההיסטוריים ) מ:ד -  א:א( הראשון 40.1-ה בסוף השנה המזרחי של הירדן
 ט:כז(שלישי נאום הוב,  התורהעוסק במצוות) יט:כו -  א:ה(השני , ם עד מצבם הנוכחיואשר הביא

  .עם ישראלל' משה מחדש את הברית בין ה) יג:לב -
 לעם בו הוא אומר ,נאומו השני של משהלקוחים מים בראש המאמר מובאי הפסוקים הנש

דווקא . ותפקידו האישי בהפצתם' התקבלו מהשבה דרך הפלאית תוך הדגשת ה ,חוקים ומשפטים
ללמוד ומשדלם , כחו את המצוותבל ישל את העם זהירמשה מ, לפני כניסת העם לארץ, עכשיו
 נטייתם את להזכיר לעם אינו מהססאף משה . לדור הבא בנאמנות ןסרקבע ולָמדרך  ןאות

  .םייעודבל ולזלזל -אבלמרוד ) יג:ט (תהמשורש
 את  לזהותיאכוונתו הו ,שה מגיע לנקודת שיא בנאומובפסוקים אלו מש ראות להלהלן רצוני

שמירת ב לשדל את העם בזמןו  ובציג אותם בסדר רציףלה', היסודיים בעבודת ההמרכיבים 
 ליראה את מך כי אםיך שאל מִעהל-  א'הה ועתה ישראל מ" : את דבריו משהך פותחוכ. המצוות

ומם של היסודות בעבודת לפני ריש. פהסובוההצהרה  בתחילת מובאיםיסודות השידול  ."'ה
היא מילת צמצום " כי אם"טוי הבי.  יש להתבונן בהם משה מספק את המסגרת שבההבורא

 משה לאחר מכן 3".ל מבקש ממך אינו רב כל כך-ר מה שהאבסופו של דב" 2:מבטאת הקטנהה
  :לל קלות כןאשר אינ, ממשיך ברישום חמש בקשות

 4?קלותאו מעטות  ן האלו החמש הבקשות הכבדותשחשבו  י שהעםניחהל ל משהויכאיך 
 על םישתם לא מכבר עם אנשי מואב ומדין וניצחונפגב משה שעל סמך אירועי העבר ידעאולי 
קרבת בניהם ה רשא הביןכלל ש ,ם לאליליהם ופולחנםהעהתוודע ועוג מלכי האמורי  סיחון

  :" אםכי"ל מבקש - האאין מכםאך : העם להשוות משה תובע מכאן. )לא: יב'דב( ובנותיהם
  ".ליראה. "1
  ". ללכת בכל דרכיו. "2
  ".ולאהבה. "3

                                                 
  .ך" תשא"ת, הוצאת נצח, שו על ספר דבריםו דוד צבי הופמן בהקדמה לפירורא   1
 .)ח:ו( למיכה השוו   2
 כי קרוב... קה היאוא ממך ולא רחֹלא נפלאת ִהכי המצוה הזאת אשר אנכי מצוך היום  "): יד-יא:ל(' ו דברא   3

 ."אליך הדבר מאד בפיך בלבבך לעׂשֹתו
 .!"?אטו יראת שמים מילתא זוטרא הוא ":ב" פליאת הרבנים בברכות לג עורא   4



  ".יך בכל לבבך ובכל נפשךהל- א' ד את הולעבֹ. "4
  ".ך היוםְּוכי מַצתיו אשר אנֹקֹֻחואת ' ת הֹור את מְצלשמֹ. "5

.  ומקושר בסיבתיותרציף פועלות על פי סדר מסוים  מציגהמששי להראות שחמש הבקשות דעתב
 ם של החוויה הדתיתיים פסיכולוגיהיבטומר בכל ,"יךהל-א' ליראה את ה":  הואהשלב הראשון

 כלפי 5"דאגה אולטימטיבית" של ת הרגשה ייחודי הוא להרגיש שאחד יכול לעבוד מוכרחקודם
ה  זעניין בmysterium tremendum."6"- ו" האחר המוחלט" שהיא נחוויתהאובייקט העבודה 

ואין  "מישהו"  אנו פוגשים:)reverence(" יראת כבוד"הוא " יראה"י כ"התרגום הטוב למונח התנ
  .ביראה ולכרוע ברך בעבדותלפניו פניו כי אם לעמוד מ לזחול ואאו להתחבא לנוס  בדעתנו
 לביטוי זה יש  הרי,כמעורפלתניתנת להתפרש  בקשה זו אם ."ללכת בכל דרכיו ":שניהשלב ה

הדרך "אלא גם , "ל שהאדם ילך- דרכים שבו רוצה הא" רק לנהכווה ןאי" דרכיו ":ברורהמשמעות 
פסוק מן ה ר בבירוכך עולה.  להןערך מוסריש פעולות וגישות רבעיק ,"ל עצמו הולך- שבו הא

 אם .)יט: יח'בר ("לעשות צדקה ומשפט' ושמרו דרך ה" :מדבר על מחויבותו של אברהם לבניוה
הוא מסוגל להתפתח דתית הרי , "אחר המוחלט"ת שמורגשת בפני ההנוראּואת  תמתאר" יראה"

 ל- הא,כית"תנ-בחוויה הדתית. עם אובייקט העבודה זוההאך ורק כאשר ערך מוסרי יכול להיות מ
7). יח- יז: י'דב" (רהב ֵּגה משפט יתום ואלמנה ואֹׂשעֹ" גם אהו" בור והנוראהגדול הִג" הואש

 ובטבע חוות את הטוב הפנימי שבמעשי מוסרשתתחיל לכו, "ללכת בכל דרכיו"על כן עליך 
 – שלישילשלב ה אנו מוכנים הרי', ההם חלק מהמהות של אפשר שהמוסר ולהבין שערכים אלו 

 של התחושה הרי, מקור של ערך מוסרי ועצמי טובשאובייקט היראה שלנו מוכר ככ". לאהבה"
  . אהבהתחושתלהתפתח ליכולה יראה 

מתחיל ' העובד ". דאגה אולטימטיבית"החוויה הראשונה הכילה יסוד שכינינו , כזכור
לכן .  לתשוקה נאכלתכתפאהבה נהה , רווישהואכ ,יואבל עכש. להרגיש שזהו היסוד החשוב בחייו

  . יו הנורא של חוויות את האופימתהולהבדרך ' עבוד את ה להוא נדרשעתה 
 אתה עושה מה רק חשוב לא ך"תנעל פי ה' ת הבעבוד". בכל לבבך ובכל נפשך ":שלב רביעי

 עד, "בכל לבבך"בדו עליך לָע. כי דורש קשר של בלעדיות"האל התנ.  אתה עושהאיךאלא גם 
  . מקום בלב לשום עבודה אחרתרשלא יישא
ר את לשמֹ" :חמישיהשלב ה  היא,יי למדפשוטה  נשמעתכעתש, הבקשה החמישית, לבסוף

בין ו'  ואהבת ההעליונות של מודעות דתית כיראה מה הקשר בין מדרגות כ". תיוקֹואת ֻח' ת הֹומְצ
דבר  ו)expressive(  דבר הבעתיהואעשיות מצוות המהתפקיד של האולי ? שמירת המצוות
' הביטוי המעשי של עבודת ה ןהבראש ובראשונה . )impressive(  על האדם עצמוהמותיר רושם

 בלא. ' לעבוד את ההתשוקתיהאהבה והרצון ו  היראההבעה אותנטית של ,כל תחומי החייםב
 לחזק את יםיכול' המלכות  קבלת עולוצם שמירת המצוות ע, במקום שבו היראה והאהבה רפויים

  . ולהביא את האדם ליראה ולאהבה הללויםהרגשות היסודי
– בשתי מילותיו האחרונות בהצהרתו משה חוזר אל המשימה שהציב לעצמו בפסוק הפתיחה

בסופו . חיובי לבקשות הללואופן להסביר לעם למה עליהם להגיב ב,  גם לשדלאלאלא רק להודיע 
 .ולטובתאינו מבקש ממך לעבדו משום שזה ' ה 8".ך ולהנאתךלטובת "– לטוב לךשל דבר הרי זה 

את לא  צריך ן הואאי.  הוא עצמאי לחלוטין אלא,אינו תלוי באחרים' ה,  הפגאנייםםאליליכ שלא
שית  מילוי תפקיד הבחירה החופדייל ע. לתועלת שלך, לטוב לךל ו הכ;ךי ולא את שבחךקרבנותי

  .את הכוח שבו כאחד אשר נוצר בצלמווציא אל הפועל  יכול לה כל יחיד,בהחלטה ללכת בדרכיו
   

   ספירו)שוברט(אליעזר הלוי - ר שמעון"ד 
  המחלקה ללימודי יסוד 

                                                 
  .3'  עמPaul Tillich, Dynamics of Faith (New York 1957) :ורא   5
 .25, 12'  עמRudolf Otto, The Idea of the Holy (New York 1958) :ורא   6
  ).א: קלו'תה( "כי טוב' הודו לה"   7
חמש כב" ל "מילית היחס את ןם להמישמקדיכ תברוית של שתי המילים האחרונות האלו גטההשפעה הדרמ   8

לטוב "לים האחרונות ימב ,כאןהרי , ..."יש ל" בפשטות השבבקשות משמעות" ל"-  האם. הבקשות הנזכרות
 . בהפתעה– " ייטב לךלמען "המשמעות" לך
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