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 בגדר משנה תורה
 

 הואיל משה באר את התורה הזאתא[ 

 

מקומות בשם "משנה  בכמה דברים נקרא בפי חז"ל ספר

תורה", מפני שמצות רבות חוזרות ונשנות עוד הפעם  

של  בספר דברים אף שכבר נאמרו ונכתבו בד' ספרים הראשונים

ולשון משנה תורה הוא מלשון "שני" שיש בו ענין של . התורה

בספר  אמאי התורה האריכה הביןיש לוחזרה למה שלמדנו כבר. 

על  בכתב מהו התועלת לחזור, ואמרובמצות שכבר נ דברים

וכתב הרמב"ן )דברים א', . מקודםפעם אחרת  כתבוהמצות שנ

א'( וז"ל, הואיל משה באר את התורה )דברים א', ה'(, וזה רמז 

במצות שנאמרו כבר שיחזור אותם לבאר אותם ולחדש בהם 

דברים. וטעם הואיל משה, שרצה לבאר להם את התורה, והזכיר 

כן להודיע כי מעצמו ראה לעשות כן ולא צוהו השם בזה וכו' 

נאל )הקדמה לס' דברים( וז"ל, ושלא וגם כתב האברבעכ"ל. 

דבר אליהם בספר הזה מצות מחודשות שלא באו בספרים 

הראשונים וכו' שהיתה כונתו בלבד לבאר את התורה והמצות 

אותם שהיו צריכות ביאור וכמו שאמר הואיל משה באר את 

דברים משה רבינו מעצמו הרי שבספר  התורה הזאת וכו' עכ"ל.

מצות התורה שנאמרו ונכתבו כבר. וא"כ התחיל לפרש ולבאר את 

ספר דברים אינו רק חזרה על המצות שנאמרו כבר אלא פירושם 

 של המצות, ומה"ט מצינו בספר דברים הרבה דינים ופרטים

 , שהני פרטיםלפני כןשל המצות שלא נתפרשו ונכתבו  נוספים

  מרע"ה. להביאורים ש מתוךנוספים נתפרשו ונתלבנו 

 

 ספרומשה כתב ב[ 

 

בגמ' ב"ב )יד:( משה כתב ספרו הא דאיתא  להמתיקיש  ולפי"ז

בעיון יעקב )שם( פי' ופרשת בלעם ואיוב וכו' ע"כ. ו 

שזה נקרא על שם  היינו ספר משנה תורה של מרע"ה "ספרו"ש

 .משה וכדכתיב "זכרו תורת משה עבדי" )מלאכי ג', כ"ב(

היינו מפני  ונראה שהענין שספר דברים הוי ספרו של מרע"ה,

של מרע"ה למצות  והביאורים הפירושים ללושספר דברים כ

שמשה רבינו כתב ספר  לחשוב חסו"ש אבל אין לטעות. תורהה

וכלל הפירושים שלו בכלל התושב"כ בלי הסכמת  דברים מעצמו

פסוקים הנה ועוד איתא בגמ' ב"ב )טו.( שעד שמד, הקב"ה

אומר ומשה אומר וכותב, מכאן  ב"ההק ונים של התורה,האחר

אומר ומשה כותב בדמע וכו' ע"כ. הרי שמשה  ב"הואילך הק

מלה בהתורה מתחילתה עד סופה בלי אות או רבינו לא כתב שום 

פי' האברבנאל )שם( וז"ל, שאמירת אלא מהקב"ה.  שמפורציווי 

הדברים האלה לישראל היו ממרע"ה לא היתה כתיבתה בספר 

התורה ממנו. כי הנה לא כתב הוא ע"ה אותם הדברים מעצמו. 

כי איך יכתוב דבר מעצמו בתורת האלקים אבל כתיבת זה כלו 

וא היה מפי הגבורה ככל דברי התורה כי הסכים הקדוש ברוך ה

. והאומר שפסוק אחד מאלה משה אמרו מעצמו. על ידו וכו'

רוצה לומר בכתיבת התורה שהוא כתבו מבלי שיאמרהו הש"י 

מרע"ה לא ש כלומרעכ"ל.  אליו הוא בכלל כי דבר ה' בזה וכו'

אלא לאחר  ,, כחלק מהתושב"כבכתב פירושו וביאורומסר 

אות באות ומלה  לכתבם אותושהסכים הקב"ה על ידו וציוה 

 במלה.

 

 משה מפי עצמו אמרןג[ 
 

פסיקין בקללות וכו', לא מואין  גמ' מגילה )לא.(מבואר בכן ו

שנו אלא בקללות שבתורת כהנים, אבל קללות שבמשנה  

, הללו בלשון רבים אמורות, ומשה מפי "טמ ,תורה פוסק

הגבורה אמרן, והללו בלשון יחיד אמורות, ומשה מפי עצמו 

הרי שספר דברים נאמר תחילה על ידי מרע"ה, אמרן וכו' ע"כ. 

שמרע"ה מפי עצמו אמרן. ומה"ט איתא בגמ' יבמות )ד.( 

אפילו למאן דלא דריש סמוכים בעלמא, במשנה תורה דריש וכו' 

בתשו' הראב"ן )סי' ל"ד( וז"ל, וטעמא משום דכל  ע"כ. וביאר

התורה מפי הגבורה נאמרה ואין מוקדם ומאוחר אבל משה 

שסידר משנה תורה פרשה אחר פרשה לא סידר אלא להדרש וכו' 

עכ"ל. הרי שכיון שספר דברים הוי מתוך לשונו וסידורו של 

מרע"ה, יש לדרוש סמוכים, משא"כ בשאר ספרי התורה שלא 

ותם מרע"ה, שאין דורשים סמוכים מכיון שאין מוקדם סידר א

אמנם אע"ג שספר דברים מרע"ה מפי עצמו ומאוחר בתורה. 

 פרשת דברים תשע"ט



 

 ב

 )יא. בדפי הרי"ף( וז"ל,מגילה כתב הר"ן מכ"מ , ואמר

שהסכים הקדוש ברוך הוא שיכתב בתורה וכו' עכ"ל. וגם כתב 

המהר"ל בגור אריה )דברים כ"ח, כ"ג( וז"ל, ואין הפירוש 

, שאף דבר אחד לא אמר משה מפי ב"ה'משה מפי עצמו' בלא הק

הסכים על ידו  ב"ההיה אומר והק ע"העצמו, אלא כי משה רבינו 

שספר דברים נאמר מתוך לשונו של  מכאן ומבוארוכו' עכ"ל. 

ביאורים ההפירושים  לל בתוכוושספר דברים כ מרע"ה,

נעשית נכתב ולא אך , למצות התורה מרע"ה שהוסיףתוכחות הו

התורה שבכתב אלא מפני שהסכים הקב"ה על ידו בהן מ כחלק

  .וציוה לכתבם

 

 אלה הדברים אשר דבר משהד[ 
 

 בס' אהל יעקב )שם( בשם הגר"א להשוות את זה עם מש"כ ויש

הנה שאלתי את פי מו"ר הוא רבינו הקדוש הגאון  ,וז"ל 

מה ההבדל בין התורה הקדושה החסיד מו"ה אלי' מווילנא זצ"ל 

הארבעה ספרים הראשונים היו ובין משנה תורה ואמר לי 

נשמעים מפי הקב"ה בעצמו דרך גרונו של משה, לא כן ספר 

דברים היו ישראל שומעים דברי הספר הזה וכו' מפי משה רבינו 

א לשון עץ רבה )א', א'(, מרפ ע"ה בעצמו. והוא אמרם בהמדרש

חיים )משלי ט"ו, ד'( וכו', הרי משה עד שלא זכה לתורה כתיב 

בו לא איש דברים אנכי )שמות ד', י'(, כיון שזכה לתורה נתרפא 

לשונו והתחיל לדבר דברים וכו'. כי מתחילה היה הכרח שיהיה 

משה כבד פה למען ידעו ישראל ויתברר להם אשר הדברים 

המה מנועם זיו העליון ב"ה  ונועמם ומתיקותםהיוצאים מפיו 

המדבר אליהם כי אינו יכול לדבר מאומה, כל זה ולא המתקת פי 

היה צריך משה בעת אמר מצות התורה אל בני ישראל פעם 

אין  וכו'ראשונה, אבל עתה בבוא משה להחזיר התורה פעם שנית 

הכרח לו עוד שיהיה גם עתה כבד פה כי ללא צורך הוא, נתרפא 

דבר דברים שנאמר אלה הדברים היינו שהיה לשונו והתחיל ל

הרי שמייסד הגר"א שבשאר ספרי וכו' עכ"ל.  וימדבר כרא

ולכן התורה היה השכינה מדברת מתוך גרונו של מרע"ה, 

מרע"ה היה צריך להיות כבד פה וכבד לשון בדיבורו הפרטי כדי 

רק ש דיבורו בתורת מסירת המצותלחלק בין דיבורו הפרטי ו

, ולכן של מרע"ה מתוך גרונו מדבר הקב"ה שעות היה םבאות

. משא"כ בספר לדיבור צלול ובהיר ותשע םהשתנה דיבורו באות

ולא היה השכינה מדברת  ,דברים, שמרע"ה מפי עצמו אמרן

מתוך גרונו, וגם ביאוריו ופירושיו למצות התורה היה מתוך 

כבד צורך עוד להיות כבד פה ומן הלא היה א"כ לשונו הפרטי, 

מסירת דיבורו בתורת כדי לחלק בין דיבורו הפרטי ו לשון

"אלה הדברים אשר דבר  כדכתיב, ולכן נתרפא דיבורו ומצותה

 .  וצלול באופן ברור )דברים א', א'( "וגו' משה

 

מצינו שינוים רבים בלשון העשרת הדברות כפי שהם  והנה

 .בפר' ואתחנן וכפי שהם מופיעיםמופיעים בפר' יתרו  

תרו "כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ דכתיב בפר' י

וגו'" )שמות כ', י"א(, הרי שהשבת היינו זכר למעשה בראשית. 

ואילו בפר' ואתחנן כתיב "וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים 

ויצאך ה' אלקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה על כן צוך ה' 

מצות )דברים ה', ט"ו(, הרי שאלקיך לעשות את יום השבת" 

וכבר עמד האבן עזרא )שמות כ',  .זכר ליציאת מצרים וישבת ה

א'( על הרבה חילופים בלשון העשרת הדברות בין הני ב' 

וז"ל, פירש  בס' תפארת ישראל )פרק מ"ג( פרשיות. והמהר"ל

ולפיכך כל דבור שנאמר בתורה אף שמשה היה מדבר אותו מכל 

מקום היה כאילו השי"ת מדבר כל התורה, שכך גזר וכך צוה 

אבל משנה תורה היה  וכו'השי"ת והיה השי"ת נותן הדבור בפיו 

, כלל הדבר, מדבר משה מעצמו כמו השליח כאשר צוה לו המשלח

מקבלים אותה. והקבלה כי השם יתברך נתן התורה, וישראל היו 

היא בסוף, וזהו "משנה תורה", שהיא בסוף. ולכך הדבור הוא 

כפי הראוי אל המקבל, כי המקבל הוא עיקר שם וכו' לבאר יותר 

כאשר ראוי למקבל. וזהו עיקר גדול. ובזה יתורץ כל החלופים 

כלומר שיש שינוים וכו' עכ"ל. והשנוים שהם בדברות אחרונות 

שמות  ס'שהדברות ב בין הני ב' פרשיות, ותבנוסח העשרת הדבר

נאמרו בלשונו של הקב"ה המדברת מתוך גרונו של מרע"ה, 

נאמרו מתוך לשונו של מרע"ה, והסכים  והדברות בס' דברים

 הקב"ה על ידו אח"כ. 

 

שבתחילת ספר דברים נשתנה אופן מסירת התורה,  ונמצא

מרע"ה דעד כה היה השכינה מדברת מתוך גרונו של  

 פי עצמו והקב"ה הסכים על ידודבר ולאחר מכן היה מרע"ה מ

. ומה"ט כתיב "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל אח"כ

וכו',  וכתב האוחה"ק )שם( וז"ל, אלה מיעט הקודם .וגו'" )שם(

פי' אלה לבד הם הדברים אשר דבר משה דברי עצמו אבל כל 

חת מעצמו אלא הקודם בד' חומשים לא אמר אפילו אות א

הדברים שיצאו מפי המצוה כצורתן בלא שום שינוי אפילו אות 

כל פרש"י )שמות כ"א, א'( שאחת יתירה או חסרה וכו' עכ"ל. ש

מקום שנאמרא אלה פסל את הראשונים, ואלה מוסיף על 

ן כתיב "אלה הדברים" שכא בתחילת משנה תורהו הראשונים,

מדברת מתוך גרונו  שכינהע"י התחיל מרע"ה לדבר בעצמו ולא 

 וכמו שהיתה קודם לכן.



 

 ג

 
 התושבע"פהתחלת משנה תורה כה[ 

 

שספר דברים היה בלשונו של מרע"ה וכלול בתוכו  וכיון

נמצא שספר דברים הוא  ,והפירושים והביאורים של 

 עם הקב"ה משתתפיםאנו שבו  התושבע"פת באמת ההתחל

הי"ג מידות פירוש וביאור התורה ע"י בו התורה בהתפתחות

ובס' אור גדליהו )פר' דברים אות א'(  .שהתורה נדרשת בהן

הביא מס' פרי צדיק )ח"ב לר"ח שבט אות ו'( בשם הזוה"ק )ח"ג 

( שספר דברים הוא השורש של תושבע"פ, , ופר' ויצא קמז:רסא.

שעיקר תושבע"פ הוא הביאור והתרחבות של התושב"כ, 

 כשהתחיל מרע"ה ספר דבריםתקופת תשובע"פ עם ומתחיל 

ופירש בס' מגלה עמוקות )אופן רמ"ו(  התורה. מצות באר אתל

סוד תושבע"פ שקבלו ישראל בסוף מ' ישענין משנה תורה היא 

כניסתם לארץ, ושמה "משנה תורה" מוכיח על זה, שעת שנה ב

שהוא "מ' שנה תורה". ומזה הטעם היה מ' דורות ממרע"ה עד 

 ,תושבע"פ באות מ'ה ים אתתחופ גםשסידר את המשניות, ו רבי

, שלקח מ' שנה במדבר כדי להתחיל "מאימתי קורין את השמע"

התושבע"פ עם ספר משנה תורה שהוא בבחינת תקופת 

אבות, משה קבל תורה  מס' מתחיליםמה"ט גם תושבע"פ. ו

לאחר "מ'סיני" ולא "ב'סיני" לרמז על הני מ' שנה שהמתינו 

 כדי לקבל את התושבע"פ.  בסיני שקבלנו התושב"כ

 

נזר בס' נאות דשא )דברים ב'( כתב דבין כל שני דברים והאבני 

יש ממוצע ביניהם כמו שיש קוף שהוא ממוצע בין חי  

ולכן ספר  .העולמות למדבר, והביא מהאריז"ל שכן הוא בכל

ד' ספרים ההממוצע בין  י נמיהסוף של התורה הושהוא דברים 

מפי  ספר דברים משהכי  ,הראשונים של תושב"כ ובין תושבע"פ

נמצא שמצד א' הוא קרוב לתושבע"פ, ומכ"מ  .עצמו אמרן

כמו שאר  לכתבו למשהוציווי הקב"ה  ע"י הסכמתכתובה היא 

התורה שבכתב, ולכן הוא ממוצע ביניהם. וגם כתב בס' שם 

משמואל )פר' דברים תרע"ה( וז"ל, ולפי האמור יובנו דברי 

קודש של כ"ק אבי אדמו"ר זצללה"ה שמשנה תורה היא ממוצעת 

בין תורה שבכתב לתורה שבע"פ. והיינו באשר משה מפי עצמו 

ו ארבעה אמרה, ואיננה מובדלת ומרוממת מישראל כמ

במשנה תורה הי' נקל להם ביותר  וכו'הספרים הקודמים, וע"כ 

למצוא את הנרמז ולהבין מתוך הכתב את פרטי המצוות 

ע"כ נחשבת משנה תורה לאמצעי בין תורה  וכו', שנתפרשו בע"פ

שבכתב הסתומה ובין תורה שבע"פ הנגלית וכו' עכ"ל. כלומר 

, להתושבע"פ שכיון שמשנה תורה הוא ממוצע בין התושב"כ

לדרוש סמוכים ולהבין  לחז"ל היה קל יותר וקרוב יותר לבנ"י,

 .דוקא בספר דברים הלכות מתוך הכתב

 

המגיטין )ב.( ד"ה המביא לענין  יש להבין דברי התוס' ובזה

שנוהגים לכתוב י"ב שורות בגט וז"ל, ור"י שמע בשם רב  

האי גאון ובשם רבינו סעדיה משום דכתיב ספר כריתות כשיעור 

י"ב שיטין המפסיקין בין ארבעה חומשי ספר תורה כדאמר 

בבבא בתרא שצריך להניח ארבעה שיטין בין כל ספר וספר 

ושונה והפסק שבין וידבר למשנה תורה לא חשיב שאינו אלא חוזר 

הרי שבין הד' חומשים הראשונים ישנם מה שלמעלה וכו' עכ"ל. 

י"ב שיטין המפסיקין בין ספר לספר, והפסק בין ספר במדבר 

וספר דברים לא קחשוב שהוא רק חוזר על מה שלמעלה הימנו. 

ולכאורה תמוה מה איכפת לן אם הספר רק חוזר ושונה על מה 

חורבן ונחמה עמ'  בס' אפיקי מים )ביהמ"קושלמעלה הימנו. 

 שארבין קמ"ז( הביא בשם הג"ר משה שפירא ז"ל, שביאר ד

הד' שורות משמשים כהפסק לשם פירוד והיינו דכדי  הספרים

ישנו דין ושיחול שם ותורת חומש בפנ"ע על כל ספר וספר, 

הפסק ד' שורות כדי להפרידו מספר הקודם, ועי"ז חלה ביה שם 

דברים דשפיר מחובר הוא  ספר מסויים בפנ"ע. אכן שאני ספר

 לשאר הספרים מכיון שאינו אלא חוזר ושונה מה שלמעלה

. ונראה שספר דברים מחובר לשאר הספרים הקודמים, הימנו

הוא אינו רק חזרה על הספרים הקודמים, אלא שספר דברים 

, ובבחינת התחלת להספרים הקודמים פירוש וביאור

בבחינת התושבע"פ לעומת הד' ספרים הראשונים שהם 

 תושב"כ לגמרי. 

  

 תושבע"פעם ה ביחד תושב"כו[ 
 

שספר דברים הוא קצת בבחינת תושבע"פ לא רק בכדי  ונראה

כדי לשמש ולשמש כממוצע בין התושב"כ להתושבע"פ  

כגשר בין הקב"ה כנותן את התורה ובין בנ"י כמקבלי התורה, 

אלא גם כדי להדגיש שא"א להבין את התושב"כ בלי הפירושים 

א"א לדרוש דרשות גם שו ,התושבע"פחז"ל בוהביאורים של 

, התושב"כפסוקי בתורה שבע"פ בלי להיות מקושר ומושרש ב

דבר על  )פר' דברים(. והעיר בס' פענח רזא שא"א לזה בלא זה

וז"ל, ששה סדרות בתורה מתחילין באל"ף, אלה תולדות  נפלא

נח, אלה פקודי, אם בחקותי, אלה מסעי, אלה הדברים, אתם 

כי אלוף פי' לימוד ומשנה ג"כ  וכו' נצבים כנגד שית סדרי משנה

 וכו', הרי שרמז לששה סדרי לימוד של תורה שבע"פ, פי' לימוד

ין באל"ף, פאה, פסחים, ראש השנה, וחמשה מסכתות מתחיל



 

 ד

בבא קמא, כלים, לרמז על לימוד של ה' חלקי תורה שבכתב 

והתכלית שנאוו לחייך בתורים, בשתי תורות שקשורים זב"ז 

וכו'  וצריכות זל"ז והכל אחד מאל אחד נתנו, מרועה אחד בסיני

רמז ללימוד מדמבואר בגמ' שבת )קד.( שאות אלף עכ"ל. 

יש ו' פרשיות בהתושב"כ ביאר הפענח רזא שלכן התורה, ו

כדי  ,בש"ס של משניות כנגד הו' סדרים שמתחילים באות אלף

להדגיש שא"א להבין את התושב"כ בלי הביאורים והפירושים 

ש"ס הוגם יש ה' מסכתות ב .התושבע"פו' סדרים בשל 

לרמז שכל  כנגד החמשה חומשי תורה, שמתחילים באות אלף

פסוקים של בה יםלהיות מושרש כיםפ צריתושבע"דרשות של הה

 תושב"כ, שא"א לזה בלא זה. ה

 

 ציון במשפט תפדה ושביה בצדקהז[ 
 

תושב"כ הבס' פענח רזא )שם( שארבע מהפרשיות ב והוסיף

 ,"אלה"במלת נמי אות אלף מתחילין בשמתחילים  

כנגד הד' סדרים של והני ד' פרשיות הם  .שהוא בגימ' ל"ו

מנין אל"ה כמסכתות  תוכםעליהם תלמוד ובהתושבע"פ שיש 

" הליכות עולם לואיתא בגמ' נדה )עג.( "ו. ל"והוא בגימ' ש

, ו"לו" כנגד הל"ו , אל תקרי הליכות אלא הלכות)חבקוק ג', ו'(

פרשת ש יש לומרו. שהם היסוד ללימוד הלכה מסכתות של תלמוד

נקראת תמיד בימי  ,שהוא גימ' ל"ו ,, המתחלת ב"אלה"דברים

שקודם ט' באב שבו אנו קורין מגילת  בשבת , ובפרטבין המצרים

לרמז לנו שהדרך להשיג כדי , "איכה" שהוא נמי בגימ' ל"ו

הגאולה ולהחזיר את הביהמ"ק למקומה הוא דוקא ע"י לימוד 

וגם הביא תלמוד.  שלהתורה שבע"פ שיש בתוכו ל"ו מסכתות 

בס' ברכת פרץ )עמ' ק"מ( בשם הגרי"ח זננפלד ז"ל, "ציון 

במשפט תפדה" )ישעיה א', כ"ז( בגימ' "תלמוד ירושלמי" 

"ושביה בצדקה" )שם( בגימ' "תלמוד בבלי", לרמז שלא תהיה 

התלמוד ירושלמי והתלמוד  ,לימוד התושבע"פע"י גאולה אלא 

'( אין כל הגליות וכן מבואר בהמדרש )ויקרא רבה ז', ג בבלי.

 הללו מתכנסות אלא בזכות משניות וכו' ע"כ.

 

שלא תהיההוסיף בס' שבילי פנחס )בהר בחקתי תש"ע(  אך

 המיוסד עפ"יהגאולה אלא בזכות לימוד התורה שבע"פ  

דכתיב "וזכרתי את בריתי יעקוב ואף את בריתי יצחק התושב"כ. 

ואף את בריתי אברהם אזכור והארץ אזכור" )ויקרא כ"ו, מ"ב(. 

ופרש"י וז"ל, בחמשה מקומות נכתב מלא, ואליהו חסר בחמשה 

מקומות, יעקב נטל אות משמו של אליהו ערבון שיבוא ויבשר 

 יעקבקח גאולת בניו וכו' עכ"ל. והקשו המפרשים אמאי דוקא ל

דוקא ה'  לקח אותוערבון של אות ו', ולא אות אחרת, ואמאי 

 שלקחוכתב השפתי חכמים )שם( שהחמשה מקומות פעמים. 

 הם כנגד החמשה חומשי תורה, ויש להוסיף שלקחאות ו'  יעקב

 דנו. והוא כדי ללמהלרמז להששה סדרי משנ דוקא אות ו' יעקב

הה' כות לימוד שלא תבוא אליהו ולא תהיה הגאולה אלא בז

 של משנה ו' סדרי יחד עםבהתושב"כ חומשי תורה של 

 לקרות מתחיליםאנו ולכן בשבת שקודם ט' באב  .התושבע"פ

 בחינת תושבע"פ,בחלק מהתושב"כ וגם , שהוא דברים ספרב

את והתושבע"פ להורות לנו  התושב"כ ומשמש כממוצע בין

 .למקומה  הדרך להשיג את הגאולה ולהחזיר את הבהימ"ק

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


