
 

 

 

 

 

 

 

 339  גליון

 

 יסוד נבואת הדורות - פרשת דברים

 'מפי עצמו אמרן' -משה 

 ר"מ בישיבת שעלבים -אלעד ברנד  

שיחה זו נרשמה במוצאי השבת על ידי הרב . פרשת דברים תרפ"טבהרב קוק  ית מפישסעודה שלימאמר זה מבוסס על שיחת 

 שנפטר לפני כחודשיים. יהיו דברים אלו לעילוי נשמתו. ,קלמן פרנקל ועובדה בידי הרב חיים ישעיהו הדרי זצ"ל

בשאר  .על הבדל מהותי ביניהם 1בחומשים הקודמים, עמדו חז"לכהזכרתם על אף הופעת עניינים רבים בספר דברים, משנה תורה, 

"אין הדבר יתכן והרי  כיצדקוק שואל הרב על כך . "משה מפי עצמו אמרן" :ואילו במשנה תורה ,"משה מפי הגבורה אמרן" :החומשים

  .)שמועות ראי"ה, דברים תרפ"ט( ?2נביא רשאי לחדש דבר"

 . , ועורך בהתפתחותה סדר עמוקחלון אל עולם הנבואהזצ"ל כמענה לכך פותח הרב 

"אלמלי חטאו ישראל לא ניתן שבא רק בעקבות חטא העגל,  "בדיעבדי"שנבואת הנביאים היא דבר עולה לכאורה  מדברי חז"ל מחד,

ומת המעוננים ע, כנאמר ל"ילכתחליא"כי הנבואה היא ערך נראה  ,מאידך .3ע בלבד"אלא חמישה חומשי תורה וספר יהוש להם

הנבואה בבחינת  .4"ָנִביא ִמִקְרְבָך ֵמַאֶחיָך ָכמִֹני יִָקים ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאָליו ִתְשָמעּון .ֹלא ֵכן ָנַתן ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך"והקסמים באומות העולם: 

 . 5"ִהֵנה ָאנִֹכי שֵֹלַח ָלֶכם ֵאת ֵאִלָיה ַהָנִביא". וכן בחזון העתידי "נתן לך" – מתנה

רואה הרב את . כך 6לדורות נכתבה ונבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה – לשעה ולדורותשני צדדים נוספים לנבואה היא חלוקתה 

מפאת  לשעתו בלבדחל לדורות ואילו המקודש ערך היכול להתקיים א והתדיר ה .7ר קודם"תדי –"תדיר ומקודש  בין המושגים: ההבדל

 .למעמד בו התגלהרק המסגלים לו קיום  נותוועליואצילותו 

עד חטא העגל הנבואה הייתה לשעתה, במדרגת קדושה השעה. . תגלה בחטא העגל' נהנבואה לדורות' ענייןשזצ"ל מחדש הרב מרן 

, "לכתחילאי"הנבואה כמושג  , אחיזה נצחית בערך המקודש שהתגלה בשעתו.'נבואה לדורות'החטא חידש את המושג מעשה אולם 

שנולד  "בדיעבדי". ואילו הנבואה כמושג . זו נבואתו של משה רבנוהיא הנבואה שנאמרה לשעתה, קדושה לשעתה כמתנה לישראל,

המעבר בין שתי מדרגות אלו הוא פר דברים אותו אמר משה מפי עצמו. לאחר חטא העגל, היא הנבואה לדורות והיא החידוש שבס

  .קדושה לדורות – לוחות שנייםלבין  , קדושת השעה – לוחות ראשוניםהמעבר בין 

. לעומת האומות בהן שולט בותיער –ני קיבלו ישראל את קדושת הכלל "כאיש אחד בלב אחד" שהולידה מושג חדש נוסף יבמעמד הר ס

יסוד הפירוד וממילא מושג העם נתפס כשותפות של פרטים, אצל ישראל הכלל מקבל קדושה והאחדות הרי היא מוחלטת. אלא שאז 

יחד עם הלוחות נשברה סגולת הכלל הישראלית. עד שנכרתה  !ככזה עםשל החטא העגל. החטא הראשון  הוא  –גיע השבר הגדול ה

 בות.ירבות מואב, ברית שחידשה את הערברית מחודשת בע

תה בה אחיזה ילא היקדושה זו מתן תורה, אך בבמעשה העגל, הוא שברון הקדושה שהייתה נכונה לשעתה שברון האחדות הישראלית 

האחדות סיגלה לישראל את בלוחות השניים, החדשה  תה האחדות הזו תדירה. שבירת הלוחות וכריתת הבריתילדורות, וממילא לא הי

  '. מפי עצמו'אמר משה אותו היא המאפיינת את ספר דברים ש ,נבואה זוו קדושה זו כקדושה לדורות, את קדושת השעה בתדירות.

, וספר דברים הוא התוצר הראשון של חידוש זהנבואה לדורות,  –פרק חדש בתולדות הרוח בעם ישראל  אפואפתח  חטא העגל

 .בבחינת לוחות שניים

בות, אותה שהיו חסרים לאחר יתה להכין את ישראל לקראת קבלת קדושת העריה תורה הינשה רבנו בספר מש"מטרתו של מ

... בות זו תהא מעתה בבחינת התדיר, לדורות, ולא במעלת קדושת השעה, המיוחדת למעמד מתן תורהישבירת הלוחות. אולם ער

 8."ות, והניח את היסוד לנבואת הדורותמאחר שנשתנו התנאים, אמר משה את ספר דברים, בחינת לוחות שני
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