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סדר התורה
ֲח֖נּו  ַּֽיֽ ַוֽ י  ִסיַנ֔ ר  ִמְדַּב֣ ַוָּי֨בֹאּ֙ו  ים  ְרִפיִד֗ ֵמֽ י: ב ַוִּיְס֣עּו  ִסיָנֽ ר  ִמְדַּב֥ אּו  ָּב֖ ה  ַהֶּז֔ ַּבּ֣יֹום  ִים  ִמְצָר֑ ֶרץ  ֵמֶא֣ ל  ְּבֵנֽי־ִיְׂשָרֵא֖ את  ְלֵצ֥ י  ַהְּׁשִליִׁש֔ א ַּב֨חֶֹדׁ֙ש  יט 
ְוַתֵּג֖יד  ֲע֔קֹב  ַיֽ ית  ר ֵלא֔מֹר ּ֤כֹה תֹאַמ֙ר ְלֵב֣ יו ְיהָֹו֙ה ִמן־ָהָה֣ א ֵאָל֤ ַוִּיְקָר֨ ים  ֱאֹלִה֑ ה ֶאל־ָהֽ ה ָעָל֖ ר: ג ּוֹמֶׁש֥ ֶֽגד ָהָהֽ ֶנ֥ ל  ִיְׂשָרֵא֖ ם  ַחן־ָׁש֥ ַוִּיֽ ר  ַּבִּמְדָּב֑
ה ִאם־ָׁש֤מֹוַע ִּתְׁשְמעּ֙ו  י: ה ְוַעָּת֗ ם ֵאָלֽ א ֶאְתֶכ֖ ָאִב֥ ים ָוֽ י ְנָׁשִר֔ א ֶאְתֶכ֙ם ַעל־ַּכְנֵפ֣ ֶאָּׂש֤ ִים ָוֽ יִתי ְלִמְצָר֑ ר ָעִׂש֖ ם ֲאֶׁש֥ ם ְרִאיֶת֔ ל: ד ַאֶּת֣ ִלְבֵנ֥י ִיְׂשָרֵאֽ
ֶּלה  ֵא֚ ָק֑דֹוׁש  ְו֣גֹוי  ים  ּֽכֲֹהִנ֖ ֶכת  ַמְמֶל֥ י  ְהיּו־ִל֛ ִּתֽ ם  ו ְוַאֶּת֧ ֶרץ:  ָּכל־ָהָאֽ י  ִּכי־ִל֖ ים  ַעִּמ֔ ִמָּכל־ָה֣ ְסֻגָּל֙ה  י  ִל֤ יֶתם  ִוְהִי֨ י  ֶאת־ְּבִריִת֑ ם  ּוְׁשַמְרֶּת֖ י  ְּבקִֹל֔
הּו  ִצָּו֖ ר  ֲאֶׁש֥ ֶּלה  ָהֵא֔ ים  ָּכל־ַהְּדָבִר֣ ם֚ ֵאת  ִלְפֵניֶה֗ ַוָּיֶׂ֣שם  ם  ָהָע֑ ְלִזְקֵנ֣י  א  ַוִּיְקָר֖ ה  ֹמֶׁש֔ ז ַוָּי֣בֹא  ל: חמישי  ִיְׂשָרֵאֽ ֶאל־ְּבֵנ֥י  ר  ְּתַדֵּב֖ ר  ֲאֶׁש֥ ים  ַהְּדָבִר֔
ה  ְיהָֹו֜ה ֶאל־ֹמֶׁש֗ ה: ט ַוּ֨יֹאֶמר  ֶאל־ְיהָֹוֽ ם  ָהָע֖ י  ה ֶאת־ִּדְבֵר֥ ֹמֶׁש֛ ַוָּיֶׁ֧שב  ה  ֲעֶׂש֑ ַנֽ ה  ְיהָֹו֖ ר  ֲאֶׁשר־ִּדֶּב֥ ּ֛כֹל  ַוּ֣יֹאְמ֔רּו  ַיְחָּד֙ו  ם  ָכל־ָהָע֤ ֲע֨נּו  ה: ח ַוַּיֽ ְיהָֹוֽ
ה:  ֶאל־ְיהָֹוֽ ם  ָהָע֖ י  ה ֶאת־ִּדְבֵר֥ ֹמֶׁש֛ ַוַּיֵּג֥ד  ם  ְלעֹוָל֑ ינּו  ֲאִמ֣ ַיֽ ְוַגם־ְּבָ֖ך  ְך  ִעָּמ֔ י  ְּבַדְּבִר֣ ָהָע֙ם  ע  ִיְׁשַמ֤ ֲע֞בּור  ַּבֽ ָעָנן֒  ֶהֽ ב  ְּבַע֣ יָ֘ך  ֵאֶל֘ א  ָּב֣ י  ֹנִכ֜ ָאֽ ה  ִהֵּנ֨
ד  ֵיֵר֧ י  י | ַּבּ֣יֹום ַהְּׁשִלִׁש֗ ִּכ֣ י  ַלּ֣יֹום ַהְּׁשִליִׁש֑ ים  ם: יא ְוָה֥יּו ְנכִֹנ֖ ְוִכְּב֖סּו ִׂשְמֹלָתֽ ר  ם ַהּ֖יֹום ּוָמָח֑ ְוִקַּדְׁשָּת֥ ם  ֵלְ֣ך ֶאל־ָהָע֔ י ַוּ֨יֹאֶמר ְיהָֹו֤ה ֶאל־ֹמֶׁש֙ה 
֥מֹות  ר  ָּבָה֖ ַע  ָּכל־ַהֹּנֵג֥ הּו  ְּבָקֵצ֑ ַע  ּוְנ֣גֹ ר  ָּבָה֖ ֲע֥לֹות  ם  ָלֶכ֛ ְמ֥רּו  ִהָּׁשֽ ֵלא֔מֹר  יב  ָסִב֣ יב ְוִהְגַּבְלָּת֤ ֶאת־ָהָע֙ם  י:  ִסיָנֽ ר  ַעל־ַה֥ ם  ָכל־ָהָע֖ ְלֵעיֵנ֥י  ְיהָֹו֛ה 
ה  ֹמֶׁש֛ ר: יד ַוֵּיֶֽ֧רד  ָבָהֽ ֲע֥לּו  ַיֽ ָּמה  ֵה֖ ל  ַהּיֵֹב֔ ִיְחֶי֑ה ִּבְמׁשְֹ֙ך  א  ֹ֣ ל יׁש  ה ִאם־ִא֖ ה ִאם־ְּבֵהָמ֥ ִיָּיֶר֔ ֽאֹו־ָי֣רֹה  ִיָּסֵק֙ל  י־ָס֤קֹול  ִּכֽ ד  ָי֗ ּ֜בֹו  ע  א־ִתַּג֨ ֹֽ ת: יג ל יּוָמֽ
ה: טז ַוְיִה֩י  ֶאל־ִאָּׁשֽ ל־ִּתְּגׁ֖שּו  ַאֽ ים  ָיִמ֑ ִלְׁש֣לֶׁשת  ים  ְנכִֹנ֖ ֱה֥יּו  ם  ֶאל־ָהָע֔ ם: טו ַוּ֨יֹאֶמ֙ר  ִׂשְמֹלָתֽ ְֽיַכְּב֖סּו  ַוֽ ם  ַוְיַקֵּדׁ֙ש ֶאת־ָהָע֔ ם  ֶאל־ָהָע֑ ר  ִמן־ָהָה֖
א  יז ַוּיֹוֵצ֨ ה:  ֲחֶנֽ ַּמֽ ַּבֽ ר  ֲאֶׁש֥ ם  ד ָּכל־ָהָע֖ ַוֶּיֱֽחַר֥ ְמ֑אֹד  ָחָז֣ק  ר  ְו֥קֹל ׁשָֹפ֖ ר  ָּכֵב֙ד ַעל־ָהָה֔ ֽן  ְוָעָנ֤ ים  ּוְבָרִק֜ ַוְיִה֩י קֹֹ֨לת  ַהּ֗בֶֹקר  ִּבְה֣יֹת  י  ַהְּׁשִליִׁש֜ ַבּ֨יֹום 
ׁש ַוַּיַ֤על  יו ְיהָֹו֖ה ָּבֵא֑ ד ָעָל֛ ר ָיַר֥ ְּפֵנ֠י ֲאֶׁש֨ ן ֻּכּ֔לֹו ִמ֠ ר ִסיַני֙ ָעַׁש֣ ר: יח ְוַה֤ ית ָהָהֽ ְתַיְּצ֖בּו ְּבַתְחִּת֥ ֲחֶנ֑ה ַוִּיֽ ַּמֽ ים ִמן־ַהֽ ֱאֹלִה֖ את ָהֽ ם ִלְקַר֥ ה ֶאת־ָהָע֛ ֹמֶׁש֧
ּנּו ְבֽקֹול: ששי כ ַוֵּיֶֽ֧רד ְיהָֹו֛ה  ֲעֶנ֥ ים ַיֽ ֱאֹלִה֖ ר ְוָהֽ ה ְיַדֵּב֔ ְך ְוָחֵז֣ק ְמ֑אֹד ֹמֶׁש֣ ר הֹוֵל֖ ְֽיִהי֙ ֣קֹול ַהּׁשָֹפ֔ ר ְמֽאֹד: יט ַוֽ ד ָּכל־ָהָה֖ ן ַוֶּיֱֽחַר֥ ֶׁשן ַהִּכְבָׁש֔ ֲעָׁשנֹ֙ו ְּכֶע֣
ֶּפן־ֶיֶֽהְר֤סּו  ם  ָּבָע֑ ד  ָהֵע֣ ד  ֵר֖ ה  ְיהָֹו֙ה ֶאל־ֹמֶׁש֔ ה: כא ַוּ֤יֹאֶמר  ֹמֶׁשֽ ַוַּיַ֥על  ר  ָהָה֖ ה ֶאל־֥רֹאׁש  ְלֹמֶׁש֛ ְיהָֹו֧ה  א  ַוִּיְקָר֨ ר  ָהָה֑ ִסיַנ֖י ֶאל־֣רֹאׁש  ר  ַעל־ַה֥
א־ ֹֽ ל ֹמֶׁש֙ה ֶאל־ְיהָֹו֔ה  ה: כג ַוּ֤יֹאֶמר  ְיהָֹוֽ ם  ָּבֶה֖ ֶּפן־ִיְפ֥רֹץ  ׁשּו  ִיְתַקָּד֑ ים ֶאל־ְיהָֹו֖ה  ַהִּנָּגִׁש֥ ַהּֽכֲֹהִנ֛ים  ם  ב: כב ְוַג֧ ָרֽ ּנּו  ִמֶּמ֖ ל  ְוָנַפ֥ ִלְר֔אֹות  ֶאל־ְיהָֹו֙ה 
ה  ַאָּת֖ יָת  ְוָעִל֥ ד  ֶלְך־ֵר֔ ְיהָֹו֙ה  יו  ֵאָל֤ ְוִקַּדְׁשּֽתֹו: כד ַוּ֨יֹאֶמר  ר  ל ֶאת־ָהָה֖ ַהְגֵּב֥ ֵלא֔מֹר  נּ֙ו  ָּב֨ ֵע֤דָֹתה  ַהֽ ה  י־ַאָּת֞ ִּכֽ ִסיָנ֑י  ר  ֶאל־ַה֣ ֲעֹ֖לת  ַלֽ ם  ָהָע֔ ל  יּוַכ֣
ר  ם:    כ א ַוְיַדֵּב֣ ֲאֵלֶהֽ ַוּ֖יֹאֶמר  ם  ֶאל־ָהָע֑ ה  ֹמֶׁש֖ ם: כה ַוֵּיֶֽ֥רד  ֶּפן־ִיְפָרץ־ָּבֽ ֶאל־ְיהָֹו֖ה  ֲעֹ֥לת  ַלֽ ַאל־ֶיֶֽהְר֛סּו  ם  ְוָהָע֗ ְוַהּֽכֲֹהִנ֣ים  ְך  ִעָּמ֑ ְוַאֲה֣רֹן 
ְלָ֛ך  ְהֶי֥ה  ים לֹא־ִיֽ ֲעָבִד֑ ית  ִמֵּב֥ ִים  ִמְצַר֖ ֶרץ  ֵמֶא֥ יָך  ֽהֹוֵצאִת֛ ר  ֲאֶׁש֧ יָך  ֱאֹלֶה֔ ְיהָֹו֣ה  ֹנִכי֙  ֵלאֽמֹר:    ב ָאֽ ֶּלה  ָהֵא֖ ים  ָּכל־ַהְּדָבִר֥ ת  ֵא֛ ים  ֱאֹלִה֔
ֶרץ:  ַחת ָלָאֽ ִים ִמַּת֥ ר ַּבַּמ֖ ֲאֶׁש֥ ַחת ַוֽ ֶרץ ִמָּת֑ ר ָּבָא֖ ֲאֶׁש֥ ַעל ַוֽ ִי֙ם ִמַּמ֔ ר ַּבָּׁשַמ֨ ה ֲאֶׁש֤ ֶס֙ל ְוָכל־ְּתמּוָנ֔ ה ְלָ֥ך ֶפ֨ ֲעֶׂש֨ י: ג לֹא־ַתֽ ים ַעל־ָּפָנֽ ים ֲאֵחִר֖ ֱאֹלִה֥
י: ה ְו֥עֶֹׂשה  ים ְלֽׂשְנָאֽ ים ְוַעל־ִרֵּבִע֖ ן ָא֧בֹת ַעל־ָּבִנ֛ים ַעל־ִׁשֵּלִׁש֥ ד ֲע֨וֹ ֵק֠ א ֹּפ֠ ל ַקָּנ֔ יָ֙ך ֵא֣ י ְיהָֹו֤ה ֱאֹלֶה֨ ֹנִכ֞ י ָאֽ ם ִּכ֣ ָעְבֵד֑ א ָתֽ ֹ֣ ם ְול ה ָלֶה֖ ֲחֶו֥ א־ִתְׁשַּתֽ ֹֽ ג ל
א ֶאת־ְׁש֖מֹו  ת ֲאֶׁשר־ִיָּׂש֥ א ְיַנֶּק֙ה ְיהָֹו֔ה ֵא֛ ֹ֤ י ל ְוא ִּכ֣ יָך ַלָּׁש֑ ה ֱאֹלֶה֖ א ֶאת־ֵׁשם־ְיהָֹו֥ א ִתָּׂש֛ ֹ֥ י:    ו ל י ִמְצו ָֹתֽ י ּוְלֽׁשְֹמֵר֥ ים ְלֽאֲֹהַב֖ ֲאָלִפ֑ ֶסד ַלֽ ֶח֖

ְוא:  ַלָּׁשֽ
ה  ֲעֶׂש֨ לֹא־ַתֽ יָך  ֱאֹלֶה֑ יהָֹו֣ה  ַלֽ ת  ַׁשָּב֖ י  ַהְּׁשִביִע֔ ט ְויֹו֙ם  ָך:  ָּכל־ְמַלאְכֶּתֽ יָת  ְוָעִׂש֖ ֲע֔בֹד  ַּתֽ ָיִמי֙ם  ֶׁשת  ח ֵׁש֤ ְלַקְּדֽׁשֹו:  ת  ַהַּׁשָּב֖ ֶאת־֥יֹום  ז ָז֛כֹור 
ְוֶאת־ ִים  ֶאת־ַהָּׁשַמ֣ ְיהָֹו֜ה  ה  ָעָׂש֨ ֶׁשת־ָיִמי֩ם  ֵׁשֽ י  י ִּכ֣ יָך:  ִּבְׁשָעֶרֽ ר  ֲאֶׁש֥ ְֽרָ֖ך  ְוֵגֽ ָך  ּוְבֶהְמֶּת֔ ְתָ֙ך  ֲאָמֽ ַוֽ ַעְבְּדָ֤ך  ָך  ּוִבֶּת֗ ּוִבְנָ֣ך   | ה  ַאָּת֣ ה  ָכל־ְמָלאָכ֜
יָך  ֶאת־ָאִב֖ ד  הּו:    יא ַּכֵּב֥ ְֽיַקְּדֵׁשֽ ַוֽ ת  ַהַּׁשָּב֖ ֶאת־֥יֹום  ְיהָֹו֛ה  ְך  ֵּבַר֧ ן  ַעל־ֵּכ֗ י  ַהְּׁשִביִע֑ ַּבּ֣יֹום  ַוָּיַ֖נח  ם  ְוֶאת־ָּכל־ֲאֶׁשר־ָּב֔ ֶאת־ַהָּי֙ם  ֶרץ  ָהָא֗
א  ֹ֣ ף    ל ִתְנָא֑ א  ֹ֣ ח    ל ִתְרַצ֖ א  ֹ֥ ְך:    יב ל ָלֽ ן  ֹנֵת֥ יָך  ֱאֹלֶה֖ ה  ֲאֶׁשר־ְיהָֹו֥ ה  ֲאָדָמ֔ ָהֽ יָך֚ ַעל  ָיֶמ֔ ֲאִר֣כּון  ַיֽ ַען֙  ְלַמ֨ ָך  ְוֶאת־ִאֶּמ֑
ֲאָמתֹ֙ו ְוׁשֹו֣רֹו  ָך ְוַעְבּ֤דֹו ַוֽ ֶׁשת ֵרֶע֗ א־ַתְח֞מֹד ֵא֣ ֹֽ ית ֵרֶעָ֑ך    ל א ַתְח֖מֹד ֵּב֣ ֹ֥ ֶקר:    יג ל ד ָׁשֽ ֲעָ֖ך ֵע֥ ֲעֶנ֥ה ְבֵרֽ ִתְג֔נֹב    לֹא־ַתֽ

ָך: ר ְלֵרֶעֽ ֲחֹמ֔רֹו ְו֖כֹל ֲאֶׁש֥ ַוֽ
ָרֽחֹק: טו ַוּֽיֹאְמרּ֙ו ֶאל־ ַעְמ֖דּו ֵמֽ עּו ַוַּיֽ ן ַוַּיְֽ֤רא ָהָע֙ם ַוָּיֻנ֔ ר ָעֵׁש֑ ר ְוֶאת־ָהָה֖ ם ְוֵא֙ת ֣קֹול ַהּׁשָֹפ֔ ים ֶאת־ַהּקֹוֹ֜לת ְוֶאת־ַהַּלִּפיִד֗ שביעי יד ְוָכל־ָהָע֩ם רִֹא֨
ם  ֲעבּו֙ר ַנּ֣סֹות ֶאְתֶכ֔ י ְלַבֽ אּ֒ו ִּכ֗ ה ֶאל־ָהָעם֘ ַאל־ִּתיָר֒ ים ֶּפן־ָנֽמּות: טז ַוּ֨יֹאֶמר ֹמֶׁש֣ נּו ֱאֹלִה֖ ר ִעָּמ֛ ָעה ְוַאל־ְיַדֵּב֥ נּו ְוִנְׁשָמ֑ ה ִעָּמ֖ ה ַּדֶּבר־ַאָּת֥ ֹמֶׁש֔
ים: ֱאֹלִהֽ ם ָהֽ ל ֲאֶׁשר־ָׁש֖ ֲעָרֶפ֔ ָר֑חֹק ּוֹמֶׁש֙ה ִנַּגׁ֣ש ֶאל־ָהֽ ם ֵמֽ ֲע֥מֹד ָהָע֖ אּו: יז ַוַּיֽ ֱחָטֽ י ֶתֽ ם ְלִבְלִּת֥ ֲע֗בּור ִּתְהֶי֧ה ִיְרָא֛תֹו ַעל־ְּפֵניֶכ֖ ים ּוַבֽ ֱאֹלִה֑ א ָהֽ ָּב֖

מעמד הר סיני
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שאול ברוכי דרישה בתורה    

תאריכים וזמנים במדרשי החודש השלישי
ע"ב(.  ד  יומא  )בבלי  לישראל"  תורה  ניתנה  בחודש  "בששה 
על  אף  כל,  בפי  שגור  תורה  מתן  כיום  בסיון  ו'  התאריך 
וייתכן  בפירוש,  התאריך  את  מציינת  איננה  שהתורה  פי 
תורה  מתן  יום  את  להעלות  במכוון  מנסה  אף  שהתורה 
יושם  הזמנים.  בכל  התורה  נצחיות  אל  לתאריך,  מעבר 
לב שיש פירוט מדוקדק של ההכנות למתן תורה, ובחלק 
מהשלבים התורה מציינת את מספר הימים, ואף על פי כן 
הדברים סתומים, ונראה שלא ניתן להגיע מתוך פשוטו של 
מקרא לתשובה מדוייקת מתי ניתנה תורה. זאת ועוד, הפרק 
מתחיל בציון תאריך - "בחדש השלישי... ביום הזה...", אך 
גם הוא איננו חד-משמעי. אמנם מסתבר ש"בחודש" כאן 
פירושו 'בראש חודש', כמו במקומות אחרים במקרא, אך 
מדוע התורה לא כתבה זאת בפירוש, כמו למשל בשמות 

ֶאָחד ַלחֶֹדׁש"?! יֹום ַהחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּבְ מ, ב: "ּבְ

המדרש במכילתא מכניס סדר לאירועים, ומציין, בקטעים 
שונים של המדרש, תאריכים מדוייקים:

מכילתא דרבי ישמעאל 
מסכתא דבחדש פרשה א-ג )עמ' 204, 207, 211(

"ביום הזה באו מדבר סיני" )יט, א( - ראש חדש היה, לכך נאמר 
"בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים"... )פרשה א(

"ומשה עלה אל האלהים" )שם, ג( - זה יום שני... )פרשה ב(
- זה  י(  )שם,  "ויאמר ה' אל משה לך אל העם וקדשתם היום" 
ליום  נכונים  "והיו  חמישי,  יום  זה   - )שם(  "ומחר"  רביעי,  יום 

השלישי" )שם, יא( - זה יום ששי, שבו נתנה תורה. )פרשה ג(
סיני  למדבר  ההגעה  השונים,  שהמאורעות  קובע  הדרשן 
והעליות  אל ההר, התרחשו כל אחד ביום אחר. עוד נשים 
ג' בחודש, ואיננו מספר  יום  לב לכך שהמדרש 'מדלג' על 
על אירוע שהתרחש בו. כאמור, אין לדברים ביסוס מחייב 
בסיון  שבו'  הנחה  מתוך  יוצא  שהדרשן  ונראה  בפסוקים, 
נתנה התורה, ולכן הציווי "והיו נכונים ליום השלישי" צריך 

להאמר בד' בחודש. ונחלקו בכך התנאים:

בבלי שבת
פו ע"ב 

רבי  לישראל.  הדברות  עשרת  ניתנו  בחדש  בששי  רבנן:  תנו 
יוסי אומר: בשבעה בו.

להסביר  ניתן  כאמור,  עמומים,  מעט  שהפסוקים  כיוון 
אמנם  האם  וחכמים:  יוסי  ר'  נחלקו  במה  שונות  בדרכים 

משה  עלה  מתי  חודש?  בראש  לסיני  ישראל  הגיעו 
לראשונה אל ההר? כמה פעמים עלה משה אל ההר? כמה 

זמן עבר בין עליה לעליה?
בין  מחלוקת  אין  הללו  השאלות  בכל  הבבלי,  פי  על 
הציווי  פירוש  מה  בשאלה  נחלקו  הם  אלא  התנאים, 
)פס'  נכנים לשלשת ימים"  "היו  שמצווה משה את ישראל 
ליום  נכנים  "והיו   - הוא  זהה למה שנצטווה  הוא  ואם  טו(, 

השלישי" )פס' יא(:

בבלי שבת
פו ע"ב - פז ע"א

אמר רבא: דכולי עלמא - בראש חדש אתו למדבר סיני, כתיב 
התם  וכתיב  א(,  יט,  )שמות  סיני"  מדבר  באו  הזה  "ביום  הכא 
- ראש  להלן  ב(, מה  יב,  )שם  לכם ראש חדשים"  הזה  "החדש 
חדש, אף כאן - ראש חדש. ודכולי עלמא - בשבת ניתנה תורה 
ז(,  כ,  )שם  לקדשו"  השבת  יום  את  "זכור  הכא  כתיב  לישראל, 
)שם  הזה"  היום  את  זכור  העם  אל  משה  "ויאמר  התם  וכתיב 
יום.  יום, אף כאן - בעצומו של  יג, ג(, מה להלן - בעצומו של 

כי פליגי - בקביעא דירחא; רבי יוסי סבר: בחד בשבא איקבע 
חולשא  משום   - מידי  ולא  להו  אמר  לא  בשבא  ובחד  ירחא, 
ממלכת  לי  תהיו  "ואתם  להו  אמר  בשבא  בתרי  דאורחא. 
בארבעה  הגבלה,  מצות  להו  אמר  בתלתא  ו(,  יט,  )שם  כהנים" 
בתרי  ירחא,  איקבע  בשבא  בתרי  סברי:  ורבנן  פרישה.  עבוד 
דאורחא,  חולשא  משום   - מידי  ולא  להו  אמר  לא  בשבא 
"ואתם תהיו לי". בארבעה אמר להו מצות  בתלתא אמר להו 
היום  "וקדשתם  מיתיבי:  פרישה.  עבוד  בחמישה  הגבלה, 
)שם, י(, קשיא לרבי יוסי! - אמר לך רבי יוסי: יום אחד  ומחר" 
הוסיף משה מדעתו, דתניא: שלשה דברים עשה משה מדעתו 
והסכים הקדוש ברוך הוא עמו: הוסיף יום אחד מדעתו, ופירש 

מן האשה, ושבר את הלוחות. 
לסיני  ישראל  של  בואם  שיום  רבא,  פי  על  מחלוקת,  אין 
הוא ראש חודש. וכן מוסכם שעלייתו הראשונה של משה 
בסיון,  בב'  למחרת,  היא  ג(  פס'  האלהים",  אל  עלה  )"ומשה 

ביום  נאמר  יא(  )פס'  השלישי"  ליום  נכנים  "והיו  ושהציווי 
הרביעי, מתוך כוונה שהתורה תינתן בו' בסיון. המחלוקת 
שמשה  או  חכמים,  כדעת  בפועל,  קרה  אכן  כך  אם  היא 

הוסיף יום אחד מדעתו והתורה ניתנה בז' בסיון.
בין  ומתן  משא  מעין  יש  בסיון,  ד'  עד  הימים,  במהלך 
הקב"ה לישראל בתיווכו של משה. כיצד, על פי רבא - או 

על פי ביאור התלמוד לדבריו - התנהלו הדברים?

מעמד הר סיני
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הנחה סמויה בדברי רבא היא שכל עלייה להר מתרחשת 
ע"א,  פו  לעיל,  הגמרא  )כדברי  הקודמת  העלייה  שלאחר  ביום 
ואין  אחד  ביום  עליות  שתי  אין  בהשכמה(,  היו  העליות  שכל 

יום ללא עלייה. התורה מתארת שמשה עולה אל האלהים 
)פס' ג(, יורד אל העם )פס' ז(, חוזר אל ה' )פס' ח(, ושוב יורד 

אל העם )פס' יד(. לכאורה, שתי עליות יש כאן, האחת בב' 
בסיון והשניה בד'. מה, אם כן, קרה בג' בסיון? רבא אומר 
פי  ניתנה לעם מצוות ההגבלה. כלומר: אף על  זה  שביום 
)פס'  שמצוות ההגבלה וההתקדשות כתובות כדיבור אחד 
י-יג(, ומצוות ההתקדשות )פס' י( אף קודמת בכתוב למצוות 

יום  נאמרה  ההגבלה  מצוות  רבא  לדעת  יב(,  )פס'  ההגבלה 
קודם. דברי רבא מסתמכים, כפי שפירש רש"י על הסוגיה 
וכפי שמובא בברייתא בהמשך, על פער שבין  את דבריו, 

פסוק ח לפסוק ט: 

בבלי שבת
פז ע"א 

ח(,  יט,  )שמות  ה'"  אל  העם  דברי  את  משה  "וישב  לכדתניא 
)שם, ט(. מה אמר לו  וכתיב, "ויגד משה את דברי העם אל ה'" 
הקדוש ברוך הוא למשה, ומה אמר להם משה לישראל, ומה 
אמרו ישראל למשה, ומה השיב משה לפני הגבורה? זו מצות 
פירש  בתחילה  אומר:  רבי  יהודה.  בר  יוסי  רבי  דברי  הגבלה, 
של  דעתו  שמשבבין  דברים   - משה"  "וישב  דכתיב  עונשה, 
אדם, ולבסוף פירש מתן שכרה, דכתיב "ויגד משה" - דברים 
שמושכין לבו של אדם כאגדה. ואיכא דאמרי: בתחילה פירש 
דעתו  שמשיבין  דברים   - משה"  "וישב  דכתיב  שכרה,  מתן 
של אדם, ולבסוף פירש עונשה, דכתיב "ויגד משה" - דברים 

שקשין לאדם כגידין. 
ה'",  אל  העם  דברי  את  משה  ב-"וישב  מסתיים  ח  פסוק 
-"ויגד משה את  ה' בפסוק ט נאמר שוב  ומיד אחר דברי 
דברי העם אל ה'". וכי מה יש למשה להוסיף בעומדו על 
זו  דברי העם?! מכח קושיה  ההר לאחר שכבר השיב את 
אומרים התנאים שיש להוסיף שלב נוסף באמצע פסוק ט. 
לאחר שאמר ה' למשה "הנה אנכי בא אליך וכו'" ירד משה 
נוספת -  פעם  ועלה  חזר  ואז  שאמר,  מה  אמר  ההר,  מן 
"ויגד משה את דברי העם אל ה'". מה אמר משה באותה 
ירידה? בכך נחלקו כאן התנאים. לדעת ר' יוסי ברבי יהודה, 
משה ציווה אותם תחילה על ההגבלה, ובירידה נוספת על 
מצוות  נאמרה  הירידות  בשתי  רבי,  לדעת  ההתקדשות. 
עונשה.   - ובשניה  שכרה,  מתן   - מהם  באחת  ההגבלה: 
נשים לב שר' יוסי בר יהודה ורבי אינם מזכירים תאריכים 
על  וחכמים  יוסי  ר'  מחלוקת  את  פירש  רבא  בדבריהם. 

)=רבא( זה שאמר שביום  פי שיטת ר' יוסי בר יהודה, והוא 
עליותיו  ש"כל  כיוון  ההגבלה,  מצוות  נאמרה  השלישי 
בהשכמה". אפשר שר' יוסי בר יהודה לא יסכים עם רבא, 
ויגיד שהעליה הנוספת היתה גם היא ביום השני )עליה שניה 

באותו יום(1.

והמדרשים.  הולך בעקבות הגמרא  לתורה  בפירושו  רש"י 
נביא כאן את פירושיו הנוגעים לסדר הזמנים:

רש"י
שמות יט 

)א( ביום הזה - בראש חודש...

)ג( ומשה עלה - ביום השני. וכל עליותיו בהשכמה היו, שנאמר 

"וישכם משה בבקר" )שמות לד, ד(...
יום  - ביום המחרת, שהוא  וגו'  וישב משה את דברי העם  )ח( 

שלישי, שהרי בהשכמה עלה...
)ט( ... ויגד משה וגו' - ביום המחרת שהוא רביעי לחודש:

את דברי העם וגו' - תשובה על דבר זה שמעתי מהם שרצונם 
מפי  לשומע  השליח  מפי  השומע  דומה  אינו  ממך  לשמוע 

המלך, רצוננו לראות את מלכנו...
)יא( ... ליום השלישי - שהוא ששה בחדש. ובחמישי בנה משה 

את המזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה, כל הענין האמור 
ומאוחר  מוקדם  ואין  ד(,  כד,  )שמות  המשפטים  ואלה  בפרשת 

בתורה...
- מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו  )יד( מן ההר אל העם 

אלא מן ההר אל העם:
יום  הוא  ימים,  שלושה  לסוף   - ימים  לשלשת  נכנים  היו  )טו( 

רביעי שהוסיף משה יום אחד מדעתו, כדברי רבי יוסי, ולדברי 
ניתנו עשרת הדברות לא הוסיף משה  האומר בששה בחדש 

כלום. "לשלשת ימים", כמו "ליום השלישי" )פס' יא(...
כמה הערות על פירוש רש"י:

שעמדנו  ההנחות  את  רש"י  מדגיש  הערות  במספר  א. 
יש  יום  ובכל  בהשכמה,  העליות  כל   - רבא  בדברי  עליהן 
לולי הנחות אלו אפשר  יותר.  ולא  עלייה אחת, לא פחות 
היה להציע סדר זמנים אחר. "כל עליותיו בהשכמה" - ולכן 
למחרת,  אלא  לסיני  בואם  ביום  איננה  הראשונה  העלייה 
וכן התשובה של העם היא למחרת "שהרי בהשכמה עלה". 
עוד מוסיף רש"י בפסוק יד "שלא היה משה פונה לעסקיו, 
שהיו  לומר  אפשר  שאי  ללמדנו  העם",  אל  ההר  מן  אלא 

שתי עליות בלבד, וביום ג' בסיון היה משה פנוי.
ור'  חכמים  במחלוקת  להכריע  צורך  רואה  איננו  רש"י  ב. 
יכולות  שתיהן  הדעות.  שתי  את  טו  בפסוק  ומביא  יוסי, 

לדעתו להתיישב עם לשון הכתוב.

גם במכילתא אין אמירה מפורשת שהעליה הנוספת היא ביום השלישי. כפי שהבאנו למעלה, המכילתא מבארת במדוייק מה אירע בימים א, ב, ד, ה ו-ו   .1
בסיון. בנוסף, כפי שיובא להלן, מתוארת במכילתא העליה הנוספת, אך לא נאמר שהיא ביום השלישי.
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ג. כמו רבא והברייתא שבבבלי, סובר רש"י שצריך להוסיף 
באמצע פסוק ט ירידה ועלייה נוספות של משה. 

בשונה  רש"י  מפרש  כאן  השלישי?  ביום  נאמר  מה  ד. 
מרבא ומהתנאים בברייתא שבבבלי. המקור לדברי רש"י 
מביאה  המכילתא  במכילתא.  המובאת  נוספת  דעה  הוא 
שתי דעות המקבילות לאלו שבבבלי, בפי תנאים אחרים, 
בברייתא  מדעתו  )השונה  רבי  דעת  את  עליהם  ומוסיפה 

שבבבלי(:

מכילתא דרבי ישמעאל 
מסכתא דבחדש פרשה ב )עמ' 210( ]לשמות יט, ט[

)יט, ט(. וכי מה אמר המקום  "ויגד משה את דברי העם אל ה'" 
לאמר  למשה  ישראל  אמרו  מה  או  לישראל,  לאמר  למשה 
לאמר  למשה  המקום  אמר  מה  וכי  אומר:  רבי   ... למקום? 
אלא  למקום?  לאמר  למשה  ישראל  אמרו  מה  או  לישראל, 
אמרו, רצוננו לשמוע מפי מלכנו, לא דומה שומע מפי פרגוד 
לשומע מפי המלך. אמר המקום תן להם מה שבקשו, "בעבור 
לראות  רצוננו  אמרו  ד"א,   - )שם(.  עמך"  בדברי  העם  ישמע 
את מלכנו לא דומה שומע לרואה, ]א"ל המקום תן להם מה 
שבקשו[ "כי ביום השלישי ירד ה' לעיני כל העם על הר סיני" 

)שם, יא(.

מדוע מעדיף רש"י פירוש זה על פני הפירושים שבבבלי? 
לשון  עם  יותר  משתלב  זה  פירוש  רש"י  שלדעת  נראה 
יב  יש לעקור את פסוק  יהודה  בר'  יוסי  ר'  הכתוב. לדעת 
)מצוות ההגבלה( ממקומו, ולהעבירו לאמצע פסוק ט. רש"י 

פירוש המשתלב  ומבכר  להימנע מסירוס הכתוב,  מעדיף 
עם מהלך הכתוב. משה מצטווה בעלייתו ביום השני לומר 
אליך בעב הענן" )פס' ט(, הוא יורד  לישראל "הנה אנכי בא 
בהתגלות  רוצים  איננו  לו:  שעונים  לישראל,  זאת  ואומר 
שבה אתה משה המתווך, "רצוננו לראות את מלכנו". משה 
)שם(.  ה'"  אל  העם  דברי  את  משה  "ויגד   - למחרת  עולה 

פירוש זה מיישב את דברי האגדה - הירידה והעליה שאינן 
מוזכרות בכתוב - עם דברי המקרא "דבר דבור על אפניו".

מעניין להשוות את פירושו של רש"י לפירושו של ראב"ע 
לסדר הזמנים בפרק:

אבן עזרא
הפירוש הארוך, שמות יט, א

בחדש השלישי - לא ידענו טעם "ביום הזה", אם לא היה פי' 
)שמ"א כ, יח(.  ר' משה נכון, שהוא ראש חדש, כמו "מחר חדש" 
והזכיר הכתוב זה, כי אחר ימים מועטים ליום חנותם היה מתן 
תורה. אולי יום אחד עלה אל השם וירד ודבר עם ישראל, וביום 
השלישי לחדש עלה פעם אחרת להשיב אל השם דברי העם, 
ושם נאמר לו כי ביום השלישי יהיה מתן תורה. וכל זה מדרך 
התורה,  נתנה  בסיון  שבששה  נסמוך  הקבלה  על  כי  הסברא, 
ועל דרך העבור, יום ששי בשבוע היה אם לא היה חדש אייר 
מעובר. אולי טעם "ביום הזה", כי רחוק מרפידים ובין הר סיני 

היה רב יותר ממרחק כל מסע.
מגשש  הסברא"  "מדרך  הזמנים  לוח  את  לברר  בנסיונו 
למדבר  ישראל  עם  הגיע  מתי  באפילה.  כעיוור  ראב"ע 
חודש,  שבראש  משה  ר'  לפירוש  נוטה  הראב"ע   - סיני? 
שאם לא כן מה פירוש "ביום הזה". אך אין זה מוכרח, הרי 
בסוף הפירוש מציע ראב"ע פירוש אחר לביטוי. ומתי עלה 
משה אל ההר? - "אולי יום אחד" )ב' בסיון( הוא עלה בפעם 
ואז  נוספת,  פעם  עלה  לחודש  השלישי  וביום  הראשונה, 
נאמר לו שביום השלישי יהיה מתן תורה )ראב"ע איננו מפרש 
כרש"י, שיש עלייה שלא מוזכרת בכתוב(. ומתי היה מתן תורה? 

מגיעים  אנחנו  דרכו  פי  על  אך  בפירוש,  אומר  לא  ראב"ע 
בכתובים  אין  למעלה,  שראינו  כפי  בסיון.  ה'  לתאריך 
אמירה ברורה על התאריכים השונים, ולכן אומר הראב"ע 
שלולי המסורת שמתן תורה היה בו' בסיון, היינו מגיעים 

מדרך הסברא לאיזשהו יום בתחילת סיון.
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לנשר  ישראל  את  הקב"ה  של  הנהגתו  את  מדמה  הפסוק 
הנושא את גוזליו. דימוי דומה יש גם בשירת האזינו:

ָנָפיו  ּכְ ִיְפרֹׂש  ְיַרֵחף  ּגֹוָזָליו  ָיִעיר ִקּנֹו ַעל  ר  ֶנׁשֶ ּכְ דברים לב, יא: 
ֵאהּו ַעל ֶאְבָרתֹו. ֵחהּו ִיּשָׂ ִיּקָ

את  הקב"ה  נשא  בו  בעבר,  אירוע  מתאר  בשמות  הפסוק 
ישראל 'על כנפי נשרים'. התנאים במכילתא חולקים בזיהוי 

המאורעות שבפסוק:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ט )עמ' 207( ]לשמות יט, ד[

יום  זה  אומר:  אליעזר  ר'   - נשרים'  כנפי  על  אתכם  'ואשא 
רעמסס, לפי שנתקבצו כולם ובאו רעמסס לשעה קלה, 'ואביא 

אתכם אלי' - לפני הר סיני.
יום מתן תורה, לפי שהיו ישראל נרתעין  ר' עקיבא אומר: זה 
מיל,  עשר  שנים  לפניהם  וחוזרין  מיל  עשר  שנים  לאחוריהם 
הרי עשרים וארבעה מילין על כל דיבור ודיבור. 'ואביא אתכם 

אלי' - לבית הבחירה.
ר' אליעזר מפרש את הפסוק כולו כפשוטו: הפסוק נאמר 
עוד לפני מתן תורה, ולפני שנרתעו לאחוריהם, ומתאר את 
חסדיו של הקב"ה עד שהגיעו אל הר סיני, "ואשא אתכם 
- מתייחס  אלי"  "ואביא אתכם  בעבר,   - נשרים"  כנפי  על 
להווה. ר' עקיבא דורש את המשך הפסוק )מ"כנפי נשרים"( 
 - נשרים"  כנפי  על  אתכם  "ואשא  העתיד,  מאורעות  על 
העתיד   - אלי"  אתכם  "ואביא  תורה,  מתן  הקרוב,  העתיד 

הרחוק, בבית המקדש.
המוטיב  את  משלב  ליונתן  המיוחס  הירושלמי  התרגום 
אליעזר  ר'  דעת  עם  עקיבא,  ר'  מדברי  המקדש,  בית  של 

המתייחסת לאירועי העבר ביציאת מצרים.

תרגום ירושלמי 
שמות יט, ד

ילּוִסין  ּפִ ִמן  ִרין  ִנׁשְ ְדֵפי  ּגַ ַעל  ּכְ ֵהי  ֲעָנִנין  ַעל  ַיְתכֹון  ּוְטָעִנית 
ְסָחא  ּפִ ן  ּמָ ּתַ ְלֶמֱעַבד  א  ׁשָ מּוְקּדָ ית  ּבֵ ְלַאַתר  ַיְתכֹון  ְואֹוֵביִלית 
ַיְתכֹון  ְקִריִבית  ן  ּמָ ּוִמּתַ ְלִפילּוִסין  ַיְתכֹון  ֲאֵתיִבית  ֵליְלָיא  ּוְבַההּוא 

ְלאּוְלַפן אֹוַרְייִתי.
מרעמסס,  נשרים  כנפי  כעל  עננים  על  אתכם  נשאתי  תרגום: 
בית המקדש לעשות שם את הפסח,  והובלתי אתכם למקום 
אתכם  קרבתי  ומשם  לרעמסס,  אתכם  השבתי  לילה  ובאותו 

ללמוד תורתי.

מושגי  מעל  נשרים  כנפי  על  מרחף  שבתרגום  המדרש 
בעת  חשים  שישראל  לומר  שרוצה  ונראה  והזמן,  המקום 
ובזמן אכילת הפסח התעלות רוחנית, כאילו הם  גאולתם 

אוכלים את הפסח בחצרות בית ה'.2
ר' אליעזר ור' עקיבא, החולקים למעלה בזיהוי המאורעות 
ר'  לפי  לנשר.  הדימוי  את  שונה  בצורה  יפרשו  שבפסוק, 
גאולת  התרחשה  בה  המהירות  את  מסמל  הנשר  אליעזר 

מצרים, כפי שאפשר לראות גם במכילתא לפרשת בא:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דפסחא פרשה יד )עמ' 48( ]לשמות יב, לז[

מה  לקיים  לסוכות,  מרעמסס  ישראל  בני  נסעו  עין  כהרף 
שנאמר 'ואשא אתכם על כנפי נשרים וגו'' )שמות יט, ד(.

בנשר  רואה  מדברים,  הפסוק  בהשפעת  אולי  עקיבא,  ר' 
משל לחמלתו והגנתו של הקב"ה על ישראל. דימוי מעין 

זה אפשר לראות בספרי דברים:

ספרי דברים
פיסקא שיד )עמ' 356( ]לדברים לב, יא[

לקינו  נכנס  אין  זה  נשר  מה   - יא(  לב,  )דברים  קנו'  יעיר  'כנשר 
בין  לחבירו  אילן  בין  בכנפיו  בניו  את  מטרף  שהוא  עד  מיד 
סוכה לחבירתה בשביל שיתעוררו, כדי שיהא בהם כח לקבלו, 
נגלה  לא  לישראל  תורה  ליתן  הוא  ברוך  הקדוש  כשנגלה  כך 
ה'  'ויאמר  שנאמר  רוחות,  מארבע  אלא  אחת  מרוח  עליהם 
ב(,  לג,  )שם  פארן['  מהר  ]הופיע  למו  משעיר  וזרח  בא  מסיני 
'יפרוש  ג(.  ג,  )חבקוק  יבוא'  'אלוה מתימן  איזו היא רוח רביעית 
כנפיו יקחהו', כענין שנאמר 'ובמדבר אשר ראית אשר נשאך ה' 
אלהיך' )דברים א, לא(. 'ישאהו על אברתו' - כענין שנאמר 'ואשא 

אתכם על כנפי נשרים' )שמות יט, ד(.
במכילתא  עקיבא,  ור'  אליעזר  ר'  של  למחלוקתם  בסמוך 
לפרשת יתרו, נמצא דווקא דימוי שאיננו מתאים לא לזה 
ולא לזה, הנשר מסמל עוף שמגן על גוזליו, כר' עקיבא, אך 

בהקשר של יציאת מצרים, כר' אליעזר:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ב )עמ' 207( ]לשמות יט, ד[

מכל  זה  נשר  נשתנה  מה  נשרים',  כנפי  על  אתכם  'ואשא 
העופות כולם, שכל העופות כולן נותנין את בניהם בין רגליהם 
מפני שהן מתייראין מעוף אחר שהוא פורח על גביהם, אבל 

ר' מאיר איש שלום במהדורותו למכילתא מציע שיש בדברי התרגום התנגדות לאכילת גדיים מקולסים בליל הפסח לאחר החורבן. לאמור, אפילו בשעת   .2
יציאת מצרים ישראל אכלו את הפסח במקום המקדש בלבד.

"ואשא אתכם על כנפי נשרים"
א ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי. יט, ד: ַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאּׂשָ
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בו  יזרוק  הנשר הזה אינו מתיירא אלא מאדם זה בלבד שלא 
חץ, אמר מוטב שיכנס בו ולא בבנו. משל לאחד שהיה מהלך 
מלפניו,  לשבותו  לסטים  ובאו  לפניו,  מנהיג  בנו  והיה  בדרך, 
נטלו מלפניו ונתנו מלאחריו. בא הזאב לטרפו מאחוריו, נטלו 
מאחריו ונתנו לפניו, לסטים מלפניו וזאב מלאחריו נטלו ונתנו 
על כתיפו, שנאמר 'ובמדבר אשר ראית אשר נשאך ה' אלהיך 

וגו'' )דברים א, לא(.
וכשם שהגן הקב"ה על ישראל כנשר במצרים ובהר סיני, 

כן יהיה לעתיד לבוא:

ספרי דברים 
פיסקא שיד )עמ' 357( ]לדברים לב, יא[

'כנשר יעיר קנו' - זה לעתיד לבוא שנאמר 'קול דודי הנה זה 
'אומר  שנאמר  כענין   - כנפיו'  'יפרוש  ח(.  ב,  השירים  )שיר  בא' 
לצפון תני ולתימן אל תכלאי' )ישעיהו מג, ו(. 'ישאהו על אברתו' 

- כענין שנאמר 'והביאו בניך בחצן' )שם מט, כב(.

משה משיב לקב"ה - לימדה תורה דרך ארץ
ואחריו,  תורה  מתן  לפני  יט-כ,  בפרקים  מתארת  התורה 
משמש  משה  לישראל.  הקב"ה  בין  ומתן  משא  מעין 
 כמתווך המעביר את הדברים מהקב"ה לישראל ומישראל 

לקב"ה:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ג )עמ' 213( ]לשמות יט, יד[

פונה  היה משה  - מלמד שלא  אל העם'  מן ההר  'וירד משה 
לעסקיו ולא היה יורד לביתו, אלא מן ההר אל העם.  

מתיאור זה עולה שאלה, האמנם זקוק הקב"ה לשליחותו 
של משה?! משה הוא הנביא, המעביר את דבר ה' אל העם, 
אך לשם מה צריך משה להביא את תשובת העם לקב"ה, 
שואל  המדרש  העם?  תשובת  את  יודע  הקב"ה  אין  האם 

זאת במקום הראשון בו עולה השאלה:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ב )עמ' 209( ]לשמות יט, ח[

משה  היה  צריך  וכי   - ה''  אל  העם  דברי  את  משה  'וישב 
להשיב?! אלא למדה תורה דרך ארץ, בא משה והשיב תשובה 
אשיב  ועד,  יודע  שהוא  פי  על  אף  משה,  אמר  שכן  לשולחו, 
כל  על  למשה  שכר  ליתן  כדי  אחר:  דבר  לשולחני.  תשובה 

עליה ועליה ועל כל ירידה וירידה.
אכן, אין הקב"ה זקוק לתשובתו של משה, אך משה מצידו 
ה'  דבר  את  להעביר  שליחות  שקיבל  כיוון  להשיב,  צריך 
מלמדת  ומכאן  התשובה.  את  להחזיר  מחויב  הוא  לעם 
התורה דרך ארץ לכל אדם, שצריך למלאות את שליחותו 

בעצמו, אף שהוא חושב שאין בכך כבר צורך.
גם מדרשים נוספים על המלה "לאמר", בפרשיות אחרות, 
אל  ה'  "וידבר  על האמירה:  הצורך בתשובה  מזכירים את 
ישראל,  אל  שידבר  משה  את  מצווה  ה'   - לאמר"  משה 
אחד  כאן  נביא  תשובתם.  את  שיחזיר  מנת  על   - 'לאמר' 
המדרשים, על שמות יב, א: "ויאמר ה' אל משה ואל אהרן 

בארץ מצרים לאמר". גם מדרש זה מדגיש, ומרחיב בעזרת 
דוגמות נוספות, שמשה מצווה להחזיר את תשובת העם, 

אף שלקב"ה אין צורך בתיווך של משה:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דפסחא פרשה א )עמ' 4( ]לשמות יב, א[

ואמור אליהם מיד, דברי רבי ישמעאל, שנאמר  - צא  'לאמר' 
'ויצא ודבר ]אל בני ישראל את אשר יצוה[' )שמות לד, לד(.

שנאמר  דבר,  והשיבני  אליהם  ואמור  צא  אומר:  אליעזר  רבי 
'וישב משה את דברי העם אל ה' )שם יט, ח(, ואומר: 'והנה האיש 
)יחזקאל ט, יא(,  לבוש הבדים ]אשר הקסת במתניו[ משיב דבר' 
לה(.  לח,  )איוב  הננו'  לך  ויאמרו  וילכו  ברקים  'התשלח  ואומר: 
שלוחי הקב"ה לא כשלוחי בשר ודם, ששלוחי בשר ודם צריכין 
'התשלח  אלא:  כן,  אינו  לפניך  אבל  שולחיהם,  אצל  לחזור 
ברקים וילכו וישובו' - לא נאמר כן, אלא 'וילכו ויאמרו' הא בכל 
מקום שהן מהלכין נמצאים לפניך, ואומרים עשינו שליחותך, 
לקיים מה שנאמר 'הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נאם 

ה'' )ירמיה כג, כד(.
שליחותו  את  העושים  הטבע,  כוחות  ואף  המלאך,  משה, 
מילוי  על  ומדווחים  הקב"ה  לפני  מתייצבים  הקב"ה,  של 
זקוק  השליחות, אף שהקב"ה, המלא את כל הארץ, איננו 

לדיווח זה.
בהמשך  גם  חוזר  במדרש  משה  של  שליחותו  תיאור 
הפרשה, על הפסוק "וידבר אלהים את כל הדברים האלה 

לאמר" )כ, א(:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ד )עמ' 219( ]לשמות כ, א[

ומנין  דבריהם.  את  והשיבני  אליהם  ואמור  צא   - 'לאמר'  ד"א 
שהיה משה משיב דברים לפני הגבורה? שנאמר: 'וישב משה 
'כל אשר דבר ה'  ה'', ומה היו דברי העם?  את דברי העם אל 
לדבריהם?  המקום  שהודה  ומנין  ז(,  כד,  )שמות  ונשמע'  נעשה 
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)דברים  דברו'  אשר  כל  הטיבו   - אלי  ה'  'ויאמר   שנאמר 
ה, כד(.

מדרש זה משלב פסוקים משלוש פרשות שונות העוסקות 
בפרקים  שמות,  בספר  הכפול  התיאור  סיני,  הר  במעמד 
בדברים  לארץ  הנכנסים  לדור  הנוסף  והתיאור  ו-כד,  יט 
ה. בשלוש פרשות אלו, על אף הפרוט המורחב של דברי 
מפורשת  אמירה  חסרה  אליו,  ישראל  ודברי  לישראל  ה' 

"כל  הדבור  שמיעתם.  לאחר  הדברות  עשרת  קבלת  של 
כתגובה  נאמר  ז(  כד,  )שמות  ונשמע"  נעשה  ה'  דבר  אשר 
הדברות.  לעשרת  כתגובה  ולא  הברית,  ספר  לקריאת 
יוצר המדרש דו  באמצעות השילוב בין שלושת הפרשות 
שיח. הקב"ה, בצוותו את משה בתחילת הדברות "לאמר", 
מבקש את תשובת העם, העם אכן עונה - "נעשה ונשמע", 

והקב"ה מגיב "הטיבו כל אשר דברו".

כפה )=הפך( עליהם הר כגיגית
האגדה המתארת את ישראל שעומדים מתחת להר סיני, 
מתחת - כפשוטו, בשעת קבלת התורה, מוכרת בדרך כלל 

על פי נוסחה בתלמוד הבבלי:

בבלי שבת
פח ע"א

'ויתיצבו בתחתית ההר' )שמות יט, יז(, אמר רב אבדימי בר חמא בר 
חסא: מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא עליהם את ההר כגיגית, 
ואמר להם: אם אתם מקבלים התורה - מוטב, ואם לאו - שם 
רבה  מודעא  מכאן  יעקב:  בר  אחא  רב  אמר  קבורתכם.  תהא 
לאורייתא. אמר רבא: אף על פי כן, הדור קבלוה בימי אחשורוש. 
דכתיב 'קימו וקבלו היהודים' )אסתר ט, כז(, קיימו מה שקיבלו כבר.
אופי  בעל  כמעמד  סיני  הר  מעמד  את  מתארת  האגדה 
ולמעשה אין  ישראל,  נכפת על עם  מאיים, קבלת התורה 
לבין  התורה  קבלת  בין  היא  הבחירה   - אחרת  אפשרות 
קיום  הוא  ישראל  עם  של  הייעוד  ישראל.  עם  של  כליה 
התלמוד  ישראל.  לעם  קיום  אין  התורה  וללא  התורה, 
ואומר שכל הבריאה כולה תלויה בקבלת  הבבלי ממשיך 

התורה על ידי עם ישראל:
מאי דכתיב 'ויהי ערב ויהי בקר יום הששי' )בראשית א, לא(, ה"א 
יתירה למה לי? - מלמד שהתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה 
אתם   - התורה  מקבלים  ישראל  אם  להם:  ואמר  בראשית, 

מתקיימין, ואם לאו - אני מחזיר אתכם לתוהו ובוהו.
אגדה זו נמצאת כבר בדברי התנאים במכילתא, אך נראה 
שמקור זה חסר את האופי המאיים של כפיית ההר כגיגית:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ג )עמ' 214( ]לשמות יט, יז[

ועמדו  וקרבו  - מלמד שנתלש ההר ממקומו  'בתחתית ההר' 
תחת ההר, שנאמר 'ותקרבון ותעמדון תחת ההר' )דברים ד, יא(. 
המדרגה  בסתר  הסלע  בחגוי  'יונתי  בקבלה  מפורש  עליהם 

הראיני את מראיך השמיעיני את קולך כי קולך ערב ומראיך 
נאוה' )שיר השירים ב, יד(. 'הראיני את מראיך' - אלו שתים עשרה 
מצבה לשנים עשר שבטי ישראל, 'השמיעני את קולך' - אלו 
עשרת הדברות, 'כי קולך ערב' - לאחר הדברות, 'ומראך נאוה' 

- 'ויקרבו כל העדה ויעמדו לפני ה'' )ויקרא ט, ה(.
לא  אך  ההר,  תחת  כעומדים  ישראל  מתוארים  כאן  גם 
מוזכר כלל עניין הכפיה בקבלת התורה. ההר אינו מאיים 
ומסוכך  עליהם  מגן  אלא  לקברם,  ומבקש  ישראל  על 
)מפני הרעמים והברקים, המתוארים במדרש כמפחידים את  עליהם 
ישראל,  של  בשבחם  לדבר  בא  שהמדרש  נראה  ישראל(. 

בעמדם  ונראים  הקב"ה,  של  כנפיו  תחת  לחסות  הזוכים 
תחת ההר כיונה המציצה מחגווי הסלע.

שיר  במדרש  ההר  תחת  העמידה  מתוארת  דומה  באופן 
השירים רבה:

שיר השירים רבה
פרשה ב, א

אני,  וחביבה  היא  אני  א(,  ב,  השירים  )שיר  השרון'  חבצלת  'אני 
אני היא שהייתי חבויה בצלו של סיני, ולשעה קלה הרטבתי* 
מעשים טובים כשושנה בידי ולבי, ואמרתי לפניו 'כל אשר דבר 

ה' נעשה ונשמע' )שמות כד, ז(.
* הרטבתי - הצמחתי במהירות, כצמח רטוב ורענן.

באמצעות משחק מלים כפול: חבצלת = חביבה, חבצלת = 
חבויה בצל, מתאר המדרש את חיבתם של ישראל החוסים 
בצילו של הקב"ה. החביבות באה לידי ביטוי, מצידם של 
ישראל, בכך שישראל קבלו על עצמם את דברי ה', ואמרו 

"נעשה ונשמע".3

במקורות אחרים אפשר למצוא תיאור של ישראל העומדים 
בצד  ישראל  של  חיבתם  תיאור  בו  שמשולב  ההר,  תחת 

תיאור האיום והכפיה. כך במכילתא דרשב"י:

במקבילה במדרש תהלים, מזמור א, נמצא בחלק מכת"י: "אני הוא וחביבה אני שהייתי חבויה בסיני, שכפה עלי ההר כגיגית, שנאמר ויתיצבו בתחתית ההר,   .3
ובשעה קלה הרטבתי מעשי כשושנה, ואמרתי כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע". אם כן, לתוך המדרש שבא להביע את חביבותם של ישראל חדר גם מוטיב 

האיום, אך בכת"י אחרים המשפט "שכפה... בתחתית ההר" חסר.
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מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי
שמות יט, יז )עמ' 143(

בקבלה  מפורש  ועליהם  נצפפו.   - ההר'  בתחתית  'ויתיצבו 
'יונתי בחגוי הסלע בסתר המדרגה' )שיר השירים ב, יד(...

עליהם  הקב"ה  שכפה  מלמד   - ההר'  בתחתית  'ויתיצבו  ד"א 
את ההר כגגית, ואמר: אם מקבלין אתם עליכם את התורה - 
מוטב, ואם לאו - כאן תהא קבורתכם. באותה שעה געו כולם 
נעשה  ה'  דבר  אשר  'כל  ואמרו:  בתשובה,  כמים  לבם  ושפכו 

ונשמע' )שמות כד, ז(.
שבמכילתא,  לזו  מקבילה  דרשה  תחילה  מביא  המדרש 
המשפט  ללא  )אך  הסלע  בחגווי  ליונה  ישראל  את  המדמה 
בצד  ההר"(.  תחת  ועמדו  וקרבו  ממקומו  ההר  שנתלש  "מלמד 

המקבילה  כגיגית,  הר  כפיית  על  הדרשה  גם  מובאת  זה, 
מקור  בהכרח  זה  שאין  להדגיש  חשוב  שבבבלי.  לדרשה 
אפשטיין-מלמד  במהדורת  מובאים  הקטעים  שני  תנאי. 
ממדרש הגדול, ועל הקטע השני נכתב בהערה: "ספק אם 
הוא ממדרשב"י". אם כן, נראה שבמקורות תנאיים מצאנו 
רק את מוטיב החיבה, ובמדרש מאוחר מצאנו ליקוט של 

המוטיב שבמכילתא בצד המוטיב שבבבלי:

שיר השירים רבה
פרשה ח, א

איש  פלטיון  דרש  ה(,  ח,  השירים  )שיר  עוררתיך'  התפוח  'תחת 
ישראל  והיו  מרום,  בשמי  ונצב  סיני  הר  נתלש  ואמר:  רומי 
)דברים ד,  נתונים תחתיו שנאמר 'ותקרבון ותעמדון תחת ההר' 

יא(.

ד"א 'תחת התפוח עוררתיך', זה סיני, ולמה נמשל בתפוח, אלא 
מה תפוח זה עושה פירות בחדש סיון, כך התורה נתנה בסיון.

ד"א 'תחת התפוח עוררתיך', למה לא באגוז ואילן אחר, אלא 
כל אילן דרכו מוציא עליו תחלה ואחר כך פירותיו, ותפוח זה 
מוציא פירותיו תחלה ואח"כ מוציא עליו, כך הקדימו ישראל 
אמר  ונשמע'.  'נעשה  ז(  כד,  )שמות  שנאמר  לשמיעה  עשייה 
הקב"ה: אם אתם מקבלים עליכם תורתי מוטב ואם לאו הריני 
כובש עליכם ההר הזה והורג אתכם, 'שמה חבלתך אמך', וכי 
שמה חבלה, אמר ר' ברכיה לאחד שהלך במקום סכנה וניצל, 
פגע ביה חבריה אמר לו: בההוא אתרא דסכנתא עברת, כמה 
סכנתא עברת, כדון ילדך אמך, כמה צערה עברה עליך, וכדין 

איתברית ברייה חדתא.
תרגום ופירוש: משל לאחד שהלך במקום סכנה וניצל. פגע בו 
חברו, אמר לו: במקום סכנה עברת?! כבר עברת כמה סכנות. 
וייסורים,  צער  עליה  עברו  אותך,  ילדה  כאשר  שאמך,  כמו 

בריה  כמו  אתה  ועכשו  בשלום,  ויצאת  הסתכנת  אתה,  גם   כך 
חדשה.

נראה שמדרש זה משלב בדרשה אחת את שני המוטיבים 
ההר  תיאור  שביניהם.  למתח  להתייחס  בלי  שראינו, 
שנתלש בהקשר של "תחת התפוח עוררתיך" מדגיש את 
חיבתם של ישראל, והתיאור בהקשר להמשכו של הפסוק 
נתונים  היו  בה  הסכנה  את  מדגיש  אמך"  חבלתך  "שמה 

ישראל.4
כפיה  של  כמעמד  סיני  הר  מעמד  את  המתארת  הדרשה 
נעשה  הקדמת  על  לדרשות  בסתירה  לכאורה,  עומדת, 
ישראל  של  המוחלטת  ההסכמה  את  המתארות  לנשמע, 
לכל מה שיאמר הקב"ה, שהרי, אם יש הסכמה, לשם מה 
ונידונה  התוספות,  שואלים  זו  קושיה  בכפיה?!  צורך  יש 
מתייחסים  כיצד  אך  ואחרונים,5  ראשונים  בדברי  רבות 

אליה המדרשים שראינו?
קושי זה איננו עומד, כמובן, בדרשות המתייחסות לעקירת 
ההר במשמעות של חיבה. ואמנם, במדרש שיהש"ר פר' ב 
העניינים, הקב"ה  בין שני  המובא למעלה, מקשר הדרשן 
של  בצילו  חוסים  שהם  בכך  לישראל  חיבתו  את  מגלה 
ההר, וישראל מגלים את חיבתם בהקדמת נעשה לנשמע. 
את  פותר  הגדול(  מדרש  )או:  דרשב"י  במכילתא  הדרשן 
הסתירה באומרו שהקדמת נעשה לנשמע היא תוצאה של 
למצוא  אפשר  הסתירה  ליישוב  אחרת  דרך  ההר.  כפיית 

במדרש תנחומא:

מדרש תנחומא
)ורשא( פרשת נח סימן ג

... ולא קבלו ישראל את התורה עד שכפה עליהם הקב"ה את 
ההר כגיגית שנאמר 'ויתיצבו בתחתית ההר' )שמות יט, יז( ואמר 
מקבלים  אם  לישראל,  הקב"ה  להם  אמר  חמא:  בר  דימי  רב 
ואם  קבורתכם.  תהא  שם  לאו  ואם  מוטב,  התורה  את  אתם 
תאמר על התורה שבכתב כפה עליהם את ההר, והלא משעה 
'נעשה  ואמרו  שאמר להן מקבלין אתם את התורה, ענו כלם 
מעט,  והיא  וצער  יגיעה  בה  שאין  מפני  ז(,  כד,  )שמות  ונשמע' 
אלא אמר להן על התורה שבעל פה שיש בה דקדוקי מצות 
לפי  קנאתה,  כשאול  וקשה  כמות  עזה  והיא  וחמורות  קלות 
שאין לומד אותה אלא מי שאוהב הקב"ה בכל לבו ובכל נפשו 

ובכל מאודו...
"נעשה  ישראל  אמרו  שבכתב  תורה  על  הדרשן,  פי  על 
פה  שבעל  תורה  לקבלת  ואילו  ברצון,  וקיבלוה  ונשמע", 
בן  זו מקורה בפרקוי  כגיגית. דרשה  צורך לכפות הר  היה 

גם בבבלי, בסמוך לדרשה על כפיית הר כגיגית מופיעה דרשה הממשילה את ישראל לתפוח, אך הדרשה איננה קשורה לעניין עקירת ההר.  .4
5.  תוספות שבת פח ע"א ד"ה כפה עליהן, וראה תורה שלמה, פרשת יתרו, עמ' קג, אות רכד. על הפער שבין הכפיה והרצון במעמד הר סיני ראה את דברי הרב 

סולובייצ'יק, איש האמונה, ירושלים תשכ"ח, עמ' 29-28, וראה גם עמנואל לוינס, תשע קריאות תלמודיות, תל אביב וירושלים תשס"א, עמ' 63-35.
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באבוי,6 תלמיד תלמידו של רב יהודאי גאון, באגרת לבני 
מעלתה  את  להם  להוכיח  רוצה  הוא  בה  ישראל,  ארץ 
וסמכותה ההלכתית של תורת בבל על תורת ארץ ישראל. 
פרקוי משתמש בסתירה בין "נעשה ונשמע" לכפיית ההר 
בין תורה שבכתב לתורה שבעל פה. את  דרוג  ליצור  כדי 
התורה שבכתב, שהיא מועטת ואין בה צער, יכלו ישראל 
פה,  שבעל  התורה  אך  ונשמע",  "נעשה  באומרם  לקבל 
רבים,  ויגיעה  בעמל  ונקנת  ודקדוקים,  בפרטים  שמלאה 
יכולים לקבל אלא בכפיה. בתורה שבעל פה,  אין ישראל 

ופומבדיתא(  )סורא  הישיבות  בשתי  עמלים  פרקוי,  לדברי 
החכמים,  תלמידי  הם  והמסגר,  החרש  גלות  מאז  בבבל, 
בימי יהויכין מלך יהודה, ומשתי ישיבות אלה צריכה לצאת 

הוראה לכלל ישראל, וכן לשונו שם:
ולפיכך קבע הקב"ה שתי ישיבות לישראל שיהיו הוגין בתורה 
יומם ולילה ומתקבצין שתי פעמים בשנה באדר ובאלול מכל 
המקומות ונושאין ונותנין במלחמתה של תורה עד שמעמידין 
ומן  ומן המקרא  ומביאין ראיה  והלכה לאמתה  בוריו  דבר על 

המשנה ומן התלמיד כדי שלא יכשלו ישראל בדברי תורה.

דבר ה' - מהר סיני או מן השמים? האם יתכן חיבור בין עליונים לתחתונים?
מעמד הר סיני הוא אירוע חד פעמי בו מתגלה הקב"ה לעם 
ישראל. פרק יט בספר שמות עשיר בתיאורים של מפגש 
ה'  ירד  "הנה אנכי בא אליך בעב הענן...  זה:  בלתי אמצעי 
דן  המדרש  ועוד.  סיני..."  הר  על  ה'  וירד  העם...  כל  לעיני 
בשאלה כיצד אפשרי מפגש זה, הפורץ את כל המסגרות 

של עליונים ותחתונים:

מכילתא דרבי ישמעאל 
מסכתא דבחדש פרשה ט )עמ' 238( ]לשמות כ, יח[

מן  'כי  אומר  אחד  כתוב   - עמכם'  דברתי  השמים  מן  'כי 
)שמות יט, כ(,  'וירד ה' על הר סיני'  השמים', וכתוב אחד אומר 
כיצד יתקיימו שני מקראות הללו? הכריע השלישי 'מן השמים 
השמיעך את קולו ליסרך ]ועל הארץ הראך את אשו הגדולה[' 

)דברים ד, לו(, דברי רבי ישמעאל.

אותה  התיאולוגית,  השאלה  את  שואל  לא  ישמעאל  רבי 
שמקומו  שהקב"ה,  יתכן  כיצד  מהמדרשים,  בחלק  נראה 
בשמים, יורד אל הארץ, אלא מעמת בין פסוקים סותרים. 
מלמד  המכריע  השלישי  הפסוק  ישמעאל,  ר'  לדעת 

שהתגלותו של הקב"ה יכולה להופיע בשני מקומות, קולו 
האש  במראה  והתגלותו  השמים,  מן  נשמע  הקב"ה  של 
אך  סתירה,  אותה  עם  מתמודד  עקיבא  ר'  בארץ.  היתה 

היישוב שלו לסתירה שונה:
וכתוב  השמים',  מן  'כי  אומר,  אחד  כתוב  אומר  עקיבא  רבי 
אחד אומר, 'וירד ה' על הר סיני אל ראש ההר', מלמד שהרכין 
הקב"ה שמים העליונים על ראש ההר ודבר עמהן מן השמים. 
)תהלים  רגליו'  וערפל תחת  וירד  'ויט שמים  וכן הכתוב אומר: 

יח, י(.

שני  מתקיימים  בה  אחת  התגלות  על  מדבר  עקיבא  ר' 
הכתובים. הקב"ה מביא את השמים ומניחם סמוך לראש 
כאן  משתנים  עקיבא  ר'  לדעת  השמים.  מן  ומדבר  ההר, 
סדרי בראשית, והשמים מגיעים אל הארץ, אך הקב"ה לא 

מגיע אל הארץ, אלא נשאר בשמים.
ר' עקיבא, במדרש זה, לא נזקק לפסוק השלישי המכריע. 
בצורה  בשמו(  לא  כי  )אם  דעתו  מובאת  מקבילים  במקורות 
ר'  דברי  את  שנית  כאן  נציג  השוואה,  לשם  שונה.  מעט 

ישמעאל ור' עקיבא במקביל למקורות נוספים:

ראה תורתן של גאונים, כרך ז, בעריכת י' יודלוב וש"ז הבלין, ירושלים תשנ"ב, עמ' 734-735.  .6
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מכילתא דר"י
מסכתא דבחדש פרשה ט )עמ' 238(

ר' ישמעאל                  ר' עקיבא

מכילתא דר"י 
מסכתא דבחדש פרשה 

ד )עמוד 216(

ספרא7
ברייתא דרבי ישמעאל  
פס' ז )מהד' פינקלשטין, 

עמ' 9(

מכילתא דרשב"י 
יט, כ

דברתי  השמים  מן  'כי 
עמכם'.

'כי מן  כתוב אחד אומר 
השמים',

'וירד  וכתוב אחד אומר 
ה' על הר סיני',

שני  יתקיימו  כיצד 
הכריע  הללו?  מקראות 
השמים  'מן  השלישי 
קולו  את  השמיעך 
רבי  דברי  ליסרך' 

ישמעאל.

רבי עקיבא אומר

כתוב אחד אומר, 'כי מן 
השמים',

וכתוב אחד אומר, 'וירד 
ה' על הר סיני אל ראש 

ההר',

הקב"ה  שהרכין  מלמד 
על  העליונים  שמים 
עמהן  ודבר  ההר  ראש 

מן השמים.
'ויט  אומר:  הכתוב  וכן 
שמים וירד וערפל תחת 

רגליו' )תהלים יח, י(.

סיני'.  הר  על  ה'  'וירד 
שומע אני על כלו? תלמוד 

לומר: 'אל ראש ההר'.
הכבוד  שירד  ממש,  יכול 
סיני?  הר  על  והוצע 
מן  'כי  לומר:  תלמוד 

השמים דברתי עמכם'.

הב"ה  שהרכין  מלמד 
ושמי  התחתונים  שמים 
השמים העליונים על ראש 
והוצע  הכבוד  וירד  ההר, 
כאדם  סיני,  הר  גב  על 
על  הכר  את  מציע  שהוא 
ראש המטה, וכאדם שהוא 

מדבר מעל גבי הכר.

המכחישים  כתובין  שני 
זה את זה עד שיבא כתוב 

שלישי ויכריע ביניהן,

ה'  'וירד  כתוב אחד אומר 
על הר סיני אל ראש ההר'

'אתם  אומר  אחר  וכתוב 
השמים  מן  כי  ראיתם 

דברתי עמכם',

השמים  'מן  הכריע 
השמיעך את קלו ליסרך'.

הקב"ה  שהרכין  מלמד 
על  העליונין  שמים  שמי 
מן  ודבר עמהן  ראש ההר 

השמים,
'ויט שמים  אומר  הוא  וכן 
רגליו'  תחת  וערפל  וירד 

)תהלים יח, י(.

אל  סיני  הר  על  ה'  'וירד 
ראש ההר'.

תלמוד  ודאי?  ירד  יכול 
השמים  מן  'כי  לומר 

דברתי עמכם'

יכול לא ירד ודאי? תלמוד 
'וירד ה' על הר סיני  לומר 

אל ראש ההר'.

שמי  נבקעו  מעתה,  אמור 
ונתנה  העליונים,  השמים 
את  ללהט  לאש  רשות 

המים...
העליון  היציע  לו  ירד 
סיני,  הר  גבי  על  לו  ועמד 
'אתם  לומר:  תלמוד  מה 
ראיתם כי מן השמים' אלו 

שמים שעל גבי הר סיני.

נוסח הברייתא מובא כאן על פי כת"י רומי 66 ומהדורת א"א פינקלשטין. במהדורת וייס סדר שלושת הפסוקים שונה.  .7
כך על פי רוב עדי הנוסח. בכת"י מדרש חכמים נוסף לאחר המלים "ודבר עמהן מן השמים" - "שנאמר מן השמים וגו'".  .8

ראה ספרא דבי רב, מהדורת ר' מאיר איש שלום, ברעסלויא תרע"ה, הקדמה לברייתא דר' ישמעאל, עמ' 24-27; ספרא דבי רב, מהדורת א"א פינקלשטין, ניו   .9
יורק תשמ"ט, כרך א, עמ' 167-170.

במכילתא פרשה ד, ר' עקיבא, המגיב על דברי ר' ישמעאל, 
את  השמיעך  השמים  "מן   - השלישי  לכתוב  מתייחס  לא 
קולו", אלא רק מיישב בין שני הפסוקים הסותרים.8 נראה 
שגם שאר המקורות המקבילים הם דעת ר' עקיבא, שאומר 
בכולם: "מלמד שהרכין הקב"ה שמים...". המקור מהספרא 
הוא אמנם חלק מברייתא של י"ג מידות של ר' ישמעאל, 
אך הסברה המקובלת היא, בעקבות המקבילות במכילתא, 
שפסקה זו היא מבית מדרשו של ר' עקיבא. אם כן, מתברר, 

כמכריע  השלישי  בפסוק  כאן  משתמש  עקיבא  ר'  שגם 
בדרך ההכרעה של  כאן מחלוקת  יתכן שיש  בין השניים. 
כפשרה  ההכרעה  את  מבין  ישמעאל  ר'  שלישי:  כתוב 
שאפשר  מלמד  השלישי  הפסוק  הסותרים,  הפסוקים  בין 
לקיים את שניהם, ואילו ר' עקיבא מתייחס להכרעה כמעין 
השמים  "מן  שאומר  השלישי,  הפסוק  רוב,  של  הכרעה 
כמוהו,  ומכריע  השמים"  מן  "כי  בפסוק  תומך  השמיעך", 

ואת הפסוק "וירד ה'" יש להסביר באופן אחר.9
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ר'  דברי  בצד  מובאות  דר"י  ממכילתא  המקורות  בשני 
תנאים  דברי  גם  למעלה  שהבאנו  ישמעאל  ור'  עקיבא 

מאוחרים:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ט )עמ' 238( ]לשמות כ, יח[

רבי אומר, 'וירד ה' על הר סיני אל ראש ההר ויקרא ה' למשה 
ומה  מּועֹו*? אמרת,  ׁשְ ּכִ ויעל משה', שומע אני  אל ראש ההר 
ין, הרי הוא בא במקומו ושלא במקומו, קל  ָמׁשִ ֶמש ׁשְ ֶ אחד ִמּשׁ

וחומר לכבודו של מי שאמר והיה העולם.
* כשמועו - כמו שמשמע מפשט הכתוב.

מתייחס  אלא  פסוקים,  בין  סתירה  עם  מתמודד  לא  רבי 
יורד הקב"ה אל הארץ?! רבי  לבעיה התיאולוגית, האמנם 
תשובתו.  והן  שאלתו  הן  מבוארת  בו  במשל,  משתמש 
הקב"ה  שלפני  השמשות  מתוך  אחת  רק  שהיא  השמש, 
ומאירה  נמצאת בשמים  לארץ, אלא  להאיר  יורדת  איננה 
בארץ, כך גם הקב"ה, נמצא במרומים, אך מראה את עצמו 
רק  אלא  כפשוטו,  לארץ  ירד  לא  ה'   - ה'"  "וירד  בארץ. 
התגלותו היא בארץ. נראה שדעת רבי קרובה לדעתו של 

ר' ישמעאל.

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ד )עמ' 216( ]לשמות יט, כ[

והארץ  לה'  שמים  'השמים  אומר  הוא  הרי  אומר:  יוסי   רבי 
)תהלים קטו, טז(, לא עלה משה ואליהו למעלה  נתן לבני אדם' 
למשה  המקום  שאמר  מלמד  אלא,  למטה.  הכבוד  ירד  ולא 
ה'  'ויקרא  שנאמר  עולה,  ואתה  ההר  מראש  לך  קורא  הריני 

למשה'.

לדעת ר' יוסי אין, ולא יכול להיות, מפגש בין שמים לארץ. 
את התיאורים של משה ואליהו כעולים אל ה' אין להבין 

כפשוטם.

נמצאת  כה  עד  שראינו  התנאים  כל  מדעת  שונה  דעה 
בתנחומא:

תנחומא )בובר(
פרשת וארא סימן יט

כב(.  ט,  )שמות  וגו''  השמים  על  ידך  נטה  משה  אל  ה'  'ויאמר 
)תהלים קטו, ג(,  זהו שאמר הכתוב: "כל אשר חפץ ה' עשה וגו'' 
)שם שם, טז(, למה הדבר  אמר הקב"ה: 'השמים שמים לה' וגו'' 
דומה, למלך שאמר וגזר על בני רומי שלא ירדו לסוריא, ובני 
העליונים  שברא  בשעה  הקב"ה  כך  לרומי,  יעלו  לא  סוריא 
וכשביקש  אדם',  לבני  נתן  והארץ  לה'  שמים  'השמים  אמר 
הקב"ה ליתן תורה לישראל, ביטל את הגזירה הראשונה, ואמר 
התחתונים יעלו לעליונים, והעליונים ירדו לתחתונים, ואני הוא 
המתחיל, שנאמר 'וירד ה' על הר סיני' )שמות יט, כ(, וכתיב 'ואל 
)שם כד, א(, הוי - 'כל אשר חפץ ה'  משה אמר עלה אל ה' וגו'' 

עשה בשמים ובארץ'.
מהפסוק "השמים שמים לה' וכו'" הביא ר' יוסי ראיה לכך 
בתנחומא,  הדרשן  ותחתונים,  עליונים  בין  ערבוב  שאין 
לעומת זאת, משתמש באותו פסוק כדי לומר את ההיפך. 
כשם שקבע הקב"ה שהשמים לה' והארץ לאדם, כך יכול 
הקב"ה לשנות את גזרתו. על פי מדרש זה, לא רק השמים 
והארץ מתערבבים, אלא אף הקב"ה בכבודו ובעצמו יורד 

אל הארץ, והאדם יכול לעלות אל ה'.

היכן היה משה בשעת הדברות?
התאורים השונים של מעמד הר סיני, בפרשת יתרו - לפני 
מתייחסים  ה,  ובדברים  כד  בשמות  ואחריו,  תורה  מתן 
לשלושה גורמים השותפים במעמד: הקב"ה, העם ומשה. 
האש.  מתוך  דברו  את  ומשמיע  סיני,  הר  על  יורד  אלהים 
העם איננו רשאי לעלות אל ההר, והוא חווה את ההתגלות 
ולעלות  לפרוץ  שלא  אחד,  מצד  מוזהר,  הוא  למרגלותיו. 
בהר, ומצד שני, הוא נרתע בעצמו מעצמת המעמד ונעמד 
ויורד אל העם,  מרחוק. ובתווך עומד משה, העולה אל ה' 
וביניכם"  ה'  בין  עמד  "אנכי   - ביניהם  כמתווך  ומשמש 
ה'  עליו  שירד  ההר  אל  לעלות  מצווה  הוא  ה(.  ה,  )דברים 

)שמות יט, כ(, וזוכה להתגלות שונה מזו שחווה העם - "הנה 

אנכי בא אליך בעב הענן" )שם, ט(, אך הוא נמצא גם בקרב 

העם, ושומע את דבריהם )שם כ, טו(. היכן נמצא משה ברגע 
השיא של המעמד, בשעת שמיעת עשרת הדברות, האם 
הוא בראש ההר עם ה', או בתחתיתו עם ישראל, או שמא 

במקום אחר?
נעיין תחילה בדברי ר' ברכיה במדרש שיר השירים רבה:

שיר השירים רבה 
פרשה א, יב 

ר' אליעזר ור' עקיבא ור' ברכיה. ר' אליעזר אומר: "עד שהמלך 
במסבו" )שה"ש א, יב(, עד שמלך מלכי המלכים הקב"ה במסבו 
ברקיע כבר הר סיני מתמר באור, שנאמר "וההר בוער באש" 
)דברים ד, יא(. ר' עקיבא אומר: עד שמלך מלכי המלכים הקב"ה 
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כד,  )שמות  סיני"  הר  על  ה'  כבוד  "וישכן  כבר  ברקיע  במסבו 
טז(. ר' ברכיה אומר: עד שמשה במסבו ברקיע, שנקרא מלך, 
)דברים לג, ה(,  שנאמר "ויהי בישורון מלך בהתאסף ראשי עם" 

כבר "וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר" )שמות כ, א(.
בעומדו  ה'  דבר  את  לשמוע  משה  זוכה  ברכיה,  ר'  לדעת 
למעלה, ברקיע. אם נתבונן בפסוקים נראה שהדברים אינם 

חד משמעיים. 
רֹאׁש  ֶאל  ה  ְלמֹׁשֶ ה'  ְקָרא  ַוּיִ ָהָהר  רֹאׁש  ֶאל  ִסיַני  ַהר  ַעל  ה'  ֶרד  ַוּיֵ

ה. )פס' יט(. ַעל מֹׁשֶ ָהָהר ַוּיַ
ה' כבר שוכן  משה מצטווה לעלות אל ההר, כאשר כבוד 
אבל  ה'.  דבר  שמיעת  היא  העלייה  מטרת  לכאורה,  עליו. 
העם  אל  לרדת  אחר,  ציווי  משה  מקבל  בהר  בעמדו 

ולהזהירם שוב.
ְוָנַפל  ֶיֶהְרסּו ֶאל ה' ִלְראֹות  ן  ּפֶ ָעם  ּבָ ה ֵרד ָהֵעד  ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל מֹׁשֶ
ֶהם  ּבָ ִיְפרֹץ  ן  ּפֶ ׁשּו  ִיְתַקּדָ ים ֶאל ה'  ׁשִ ּגָ ַהּנִ ַהּכֲֹהִנים  ְוַגם  ּנּו ָרב:   ִמּמֶ
י  ּכִ ִסיָני  ַהר  ֶאל  ַלֲעלֹת  ָהָעם  יּוַכל  לֹא  ה'  ֶאל  ה  מֹׁשֶ ַוּיֹאֶמר  ה':  
ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  ּתוֹ:   ׁשְ ְוִקּדַ ל ֶאת ָהָהר  ַהְגּבֵ נּו ֵלאמֹר  ּבָ ה ַהֵעדָֹתה  ַאּתָ
ֶיֶהְרסּו  ַאל  ְוָהָעם  ְוַהּכֲֹהִנים  ְך  ִעּמָ ְוַאֲהרֹן  ה  ַאּתָ ְוָעִליָת  ֵרד  ֶלְך  ה' 

ם: )פס' כ-כד( ן ִיְפָרץ ּבָ ַלֲעלֹת ֶאל ה' ּפֶ
ואכן משה יורד ומזהיר את ישראל:

ה ֶאל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם: )פס' כה( ֶרד מֹׁשֶ ַוּיֵ
ומיד אחר כך כתובים עשרת הדברות. האם עשרת הדברות 
תופסות את משה כשהוא נמצא למטה, עם העם? או שמא 
משה חזר ועלה, אף שהדבר איננו כתוב בפסוקים? לדעת 
אך  ההר,  אל  ועולה  חוזר  שמשה  לומר  צריך  ברכיה  ר' 

המדרש בפרקי דר' אליעזר קורא את הדברים אחרת:

פרקי דרבי אליעזר 
פרק מ 

אמ' לו הב"ה למשה: רד אל המחנה ואחר כך אני משמיע את 
רוצה להיות  יט, כא(. משה היה  )שמות  "רד העד בעם"  תורתי, 
שם, אמר לו: כבר העידותי בעם. אמר לו: לך וקרא לרבך. ירד 
משה אל המחנה לקראת אהרן, והב"ה משמיע תורתו לעמו, 
שנאמר "וירד משה אל העם וכו'" )שם, כה(, מה כתיב אחריו? - 

"וידבר אלהים את כל הדברים האלה" )שם כ, א(.
לדעת הדרשן, משה נמצא למטה בזמן שמיעת הדברות. 
והדבר צריך עיון, הרושם העולה מהכתובים הוא של מעין 
'תאונה', משה נשלח למטה, ומצווה לעלות עם אהרן, אך 
כאשר הוא למטה נשמעים עשרת הדברות ומשה 'מפספס' 
אותם. והרי ברור שאין כאן תקלה. אם הוא נמצא שם, זוהי 
מדוע  כן,  אם  לו.  הראוי  המקום  וזה  הקב"ה,  של  כוונתו 
מצווה  הקב"ה  אין  מדוע  זו?  בצורה  מתוארים  הדברים 
בפירוש את משה לרדת מהטעם שהוא צריך לשמוע את 

הדברות מלמטה? התשובה של הדרשן בפרקי דר"א היא 
שיש כאן וויכוח בין הקב"ה למשה. הקב"ה רוצה את משה 
כביכול  ולכן  למעלה,  להישאר  רוצה  משה  ואילו  למטה, 
משה  את  לשלוח  מנת  על  תואנה  למצוא  הקב"ה  צריך 
עונה  כך  על  בהר?  להישאר  יכול  משה  אין  מדוע  למטה. 

מדרש מקביל  בשמות רבה:

שמות רבה 
פרשה כח, ג 

אותה שעה  ח(.  יט,  )שמות  ה'"  אל  דברי העם  "וישב משה את 
בקש הקב"ה ליתן להם את התורה ולדבר עמהם, והיה משה 

עומד. אמר הקב"ה: מה אעשה מפני משה? 
חוץ  אופימשטאטא  לעשות  שבקש  למלך  משל  לוי:  א"ר 
לו, כבר  לו, עשה דבר פלוני, אמר  מדעתו של אפרכוס, אמר 
נעשית, ושוב אמר לו, לך קרא לפלוני סינקליטקוס ויבא עמך, 
הקב"ה  ביקש  כך  שביקש.  מה  המלך  עשה  הולך  שהוא  עד 
י' דברות, היה משה עומד מצדו. אמר הקב"ה, אני גולה  ליתן 
להם את הרקיע ואומר "אנכי ה' אלהיך" )שם כ, ב(, הם אומרים, 
אני  כך  ואחר  משה,  ירד  אלא  משה?  או  הקב"ה  אמר  מי 
אומר "אנכי ה' אלהיך". כך אמר הקב"ה למשה "לך אל העם 
)שם יט, י(, אמר לו, כבר  וקדשתם היום ומחר וכבסו שמלותם" 
הקדשתים, שנאמר "כי אתה העדותה בנו לאמר וגו'" )שם, כג(, 
אמר לו, "לך רד ועלית אתה ואהרן עמך" )שם, כד(, עד שמשה 
יורד נגלה הקב"ה, שנאמר "וירד משה אל העם" )שם, כה(, מיד 

"וידבר אלהים" )שם כ, א(.
ראוי  אכן  הוא  הקב"ה.  לבין  העם  בין  בתווך  עומד  משה 
להישאר בראש ההר, מורם משאר העם, אך, מצד שני, יש 
יישאר  משה  אם  למשה.  הקב"ה  בין  הבדלה  ליצור  צורך 
למעלה, עלול העם לטעות ולחשוב שהקול בא ממנו, ולכן 
הוא חייב לרדת אל העם, אך האירועים מתוארים כמעין 

תקלה, כיוון שמשה ראוי לו שיישאר למעלה.

בזמן  משה  נמצא  היכן  בשאלה  חלוקים  המפרשים  גם 
עשרת הדברות.

אבן עזרא 
הפירוש הארוך, שמות יט, כד-כה 

ירחק  שלא  מהגבול,  מעט  למעלה  עמך,  ואהרן  אתה  ועלית 
מישראל, כי עתידים הם לומר לך, ככלות השם לדבר עשרת 

הדברים, "דבר אתה עמנו ונשמעה" )שמות כ, טז(...
וירד משה אל העם ויאמר אליהם, ובהשלימו לומר להם, ועלה 

הוא ואהרן לפנים מהגבול אל ההר, מיד דבר השם.
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וכן בפירושו הקצר:

אבן עזרא 
הפירוש הקצר, שמות יט, כה 

...ולא הזכיר הכתוב 'ויעל משה ואהרן', כי איננו צריך, כי אחר 
שאמר לו השם שיעלו, ידענו שעלו. וכתוב: "אנכי עומד בין ה' 

וביניכם" )דברים ה, ה(.
לדעת ראב"ע, משה חזר ועלה אל ההר, ואין צורך להזכיר 
זאת. הראיה לכך היא מהפסוק בדברים - "אנכי עומד בין 
ה' וביניכם בעת ההיא". הארבנאל, לעומתו, הולך בעקבות 
המדרש בשמות רבה, ומסביר כמו המדרש מדוע אין משה 

נמצא בהר בזמן הדברות.

אברבנאל 
שמות יט, כג 

לפי  היא  משה?  בירידת  האלהית  הכונה  היתה  מה  ואמנם 
ומצות  תורה  להם  ולתת  ישראל  את  לזכות  כשרצה  שהב"ה 
ישאר  באופן שלא  תורתו  עליהם לתת  היה מעוצם השגחתו 
ושלא  השמים,  מן  ונתנה  אלהית  התורה  בהיות  ספק  אצלם 
גם  הכינה  ודעתו  משכלו  רבינו  שמשה  אדם  לב  על  יעלה 
ה'  המלך  לו  צוה  כן  כי  לאמר  ישראל  בני  לפני  ושמה  חקרה 
צבאות. ומפני זה לא נתן את התורה למשה בנבואתו העליונה 
היא  אם  בה  יספקו  כדי שלא  לישראל,  ויערכה  יגידה  ושהוא 
בהיות  יחשבו  לא  שישראל  וכדי  משה...  מפועל  או  האלהית 
משה בהר בשעת הדברות שהקול ההוא היה קול משה והוא 
היה המדבר אתם בהשמעת קולו ולא היה קול אלהים, מפני 
זה רצה הקב"ה שגם משה ירד אל העם ויהיה ה' >צ"ל: הוא< 
ישראל  כל  וידעו  שיכירו  כדי  הדברות,  שמיעת  בעת  עמהם 
שלא היה משה המדבר כי אם אלהים חיים מלך עולם... ולפי 
שראה יתברך שהיה משה מבקש טענות לשלא ירד מן ההר 
רוצה  עמך",  ואהרן  אתה  ועלית  רד  "לך  עוד  לו  לומר  הוצרך 
לומר, לך רד לשבת עם העם כלפנים, ואל תאמר בלבבך ואיך 
ובמעמד  התורה  בנתינת  העם  מן  אחד  לכל  שוה  אני  אהיה 
קדוש אשר כזה. כי הנני מודיעך שתעלה אתה ואהרן עמך אל 
זה לאותה שעה מהשמעת הדברות אלא על  ולא אמר  ההר, 
מה שיהיה אחר כך כשעלה לקבל הלוחות, שנאמר לו "עלה 
)שמות  אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהו ושבעים מזקני ישראל" 
כד, א(... ומזה תדע שגם אדונינו משה היה בתחתית ההר עם 

כל ישראל בעת ששמעו עשרת הדברות...

הראב"ע  עם  מסכים  הוא  ביניים.  בדרך  הולך  הרמב"ן 
שמשה חוזר ועולה, אבל הוא איננו נמצא, גם לפני ירידתו, 

בראש ההר ממש.

רמב"ן 
שמות יט, ג 

הענן  כסה  סיני  הר  אל  בואם  מיום  האלהים,  אל  עלה  ומשה 
הר  על  ה'  כבוד  "וישכן  שכתוב  וזהו  ה',  כבוד  ושם  ההר  את 
)שמות כד, טז(, קודם מתן תורה,  סיני ויכסהו הענן ששת ימים" 
ולפיכך אמר "ומשה עלה אל האלהים", כי עלה אל קצה ההר 

להזדמן לפניו, ולא בא אל הערפל אשר שם האלהים.
רק  כי  הרמב"ן,  מדגיש  משה  של  הראשונה  בעלייה  כבר 
לאחר מתן תורה זוכה משה לעלות אל הערפל אשר שם 
אל  רק  משה  עולה  כן  לפני  יח(,  כד,  טז;  כ,  )שמות  האלהים 
קצה ההר, מרוחק מהעם מצד אחד, אך עדיין לא קרב אל 

הקודש פנימה.

רמב"ן 
שמות יט, יט 

משה  והוציא  השלישי,  ביום  ההר  אל  הנכבד  השם  ירד  אבל 
ויתיצבו  להם,  הנראה  הכבוד  לקראת  המחנה  מן  העם  את 
ההר  לראש  קרוב  למעלה  עלה  ומשה  ההר,  בתחתית  הם 
להורותם  ישראל  עם  ומדבר  לעצמו,  מחיצה  הכבוד  ששם 
ויצונו,  מה יעשו, וישראל שומעים קול האלהים שעונה אותו 
והם לא יבינו מה יאמר לו, ויצוה אותו בצואות האמורות אחר 
)פס' כא(, "לך רד ועלית אתה  וגו'"  כך בפרשה "רד העד בעם 
ואהרן עמך וגו'" )פס' כה(, והיה זה קודם מתן תורה וגם בשעת 
הדברות, כי משה לא עלה אל ראש ההר אל הערפל אשר שם 
ה'  בין  עומד  "אנכי  אמר  וכן  תורה.  מתן  לאחר  רק  האלהים 
מפני  יראתם  כי  ה'  דבר  את  לכם  להגיד  ההיא  בעת  וביניכם 

האש ולא עליתם בהר לאמר" )דברים ה, ה(, כאשר עליתי אני.

רמב"ן 
שמות כ, יד

אליו  ושמעו  טז(,  )פס'  תיראו"  "אל  להם  ואמר  חזקם  ...ומשה 
"ויעמוד העם מרחוק" )פס' יז( במעמדם, כי לא רצו בכל דבריו 
בא  לא  )שם(,  הערפל"  אל  נגש  "ומשה  הגבול,  אל  להתקרב 

בתוכו, ואז דבר אלהים עשרת הדברות.
- כפשוטו. משה איננו נמצא  וביניכם"  ה'  "אנכי עומד בין 
בראש ההר עם האלהים, ולא בתחתיתו עם ישראל, אלא 
שמתואר  כמו  ישראל,  עם  מדבר  הוא  לעצמו.  במחיצה 
ה'.  קול  את  שומע  וגם  תורה,  מתן  שלאחר  בפסוקים 
ההבחנה בינו לבין מקום השכינה נשמרת, ישראל שומעים 
ואינם  אותו,  מבינים  שאינם  אף  אליו  שמדבר  הקול  את 

יכולים לטעות בין קול ה' לקולו של משה.
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מעמד הר סיני - הרצון לקרבה לקב"ה יחד עם הרתיעה והריחוק
הקב"ה  בין  פעמי  חד  ישיר  מפגש  הוא  סיני  הר  מעמד 
רצון  של  תחושה  מחד  יוצר  זה  נשגב  מפגש  ציבור.  לבין 
דר"י,  )מכילתא  מלכנו"  את  לראות  "רצוננו   - להתקרבות 
סביב  להגבלות  גם  המביא   ,)210 עמ'  ב,  פרשה  דבחדש  מס' 

והתקרבות מעבר למה שמותר לאדם.  ההר, למנוע עליה 
מביאה  זה  אמצעי  בלתי  מפגש  מפני  היראה  מאידך,  אך 
להתרחקות. תחושות שונות אלו מלוות את תיאור המעמד 

בתורה ובמדרש.

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ט )עמ' 236( ]לשמות כ, יד[10

'נוע  זיע, שנאמר  אלא  בכל מקום  נוע  אין  וינועו'.  'וירא העם 
תנוע ארץ' )ישעיהו כד, כ(.

ישראל  שהיו  מגיד  מיל.  עשר  משנים  חוץ  מרחוק'.  'ויעמדו 
נרתעים לאחוריהם שנים עשר מיל, וחוזרין לפניהם שנים עשר 
נמצאו  ודיבור,  דיבור  כל  על  מיל  וארבעה  עשרים  הרי  מיל, 
מהלכים באותו היום מאתים וארבעים מיל. באותה שעה אמר 
הקב"ה למלאכי השרת דדו וסייעו את אחיכם, שנאמר: 'מלכי 
'ידודון' בהליכה ו'ידודון'  )תהלים סח, יג( -  צבאות ידודון ידודון' 
שנאמר:  הקב"ה,  אף  אלא  בלבד,  השרת  מלאכי  ולא  בחזרה. 

'שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני' )שיר השירים ב, ו(.
משולהבין  ישראל  שהיו  לפי  אומר:  אילעאי  ברבי  יהודה  ר' 
טל  הזילו  כבוד,  לענני  הקב"ה  אמר  מעלן,  של  האש  מחמת 
חיים על בני, שנאמר: 'ארץ רעשה גם שמים נטפו מפני אלהים 
וגו'' )תהלים סח, ט(, ואומר 'גשם נדבות תניף אלהים' )שם שם, י(. 
אימתי נעשה כל הכבוד הזה? בשעה שהיתה נאה שבאומות 
)שם שם,  'ונות בית תחלק שלל'  ומכבדת את התורה, שנאמר: 
יג(, ואין שלל אלא תורה, שנאמר: 'שש אנכי על אמרתך כמוצא 

שלל רב' )תהלים קיט, קסב(.
'וירא העם וינועו' - אין נוע בכל מקום אלא זיע.

המעמד  מגודל  ויראה,  פחד  של  כתוצאה  תנועה  זוהי 
ומהקולות והמראות המלווים אותו. כך עולה מההקשר של 
ואת  הלפידם  ואת  הקולת  ראים את  העם  "וכל  זה:  ביטוי 
וינעו ויעמדו מרחק.  קול השפר ואת ההר עשן וירא העם 
ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו 
אלהים פן נמות" )שמות כ, יד-טו(. וכך נאמר במפורש בפרק 
הקודם, בפסוק העוסק אף הוא בתגובה לקולות ולמראות: 
וענן  וברקים  קלת  ויהי  הבקר  בהית  השלישי  ביום  "ויהי 
אשר  העם  כל  ויחרד  מאד  חזק  שפר  וקל  ההר  על  כבד 

במחנה" )שם יט, טז(.

כך גם אומר המדרש במכילתא דרשב"י:

מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי
שמות כ, טו )עמ' 155(

'נוע תנוע  'וינועו' - אין לשון ניעה אלא טירוף, כן הוא אומר: 
'וינע לבבו ולבב עמו כנוע  )ישעיהו כד, כ(, ואומר:  ארץ כשכור' 

עצי יער מפני רוח' )שם ז, ב(.
התנועה של הארץ בישעיהו כד, ושל המלך אחז בישעיהו 
ז, היא תוצאה של פחד עצום, וכך יש להבין גם את "וירא 

העם וינועו".
גם במדרשים אחרים מתקשרת התנועה של העם להרגשת 

החרדה. יוצא דופן הוא המדרש בספרי דברים:

ספרי דברים
פיסקא שיג )עמ' 355( ]לדברים לב, י[

'יסובבנהו', לפני הר סיני... 'יצרנהו כאישון עינו', הולכים שנים 
עשר מיל וחוזרים שנים עשר מיל על כל דיבור ודיבור, ולא היו 

נרתעים לא מן הקולות ולא מן הלפידים.
של  תוצאה  איננה  לאחור  שהתנועה  מדגיש  זה  מדרש 

רתיעה ופחד, אך לא מבאר מה כן גרם לתנועה.

)המשך המכילתא דר"י(
ישראל  שהיו  מגיד  מיל.  עשר  משנים  חוץ  מרחוק'.  'ויעמדו 
נרתעים לאחוריהם שנים עשר מיל, וחוזרין לפניהם שנים עשר 
נמצאו  ודיבור,  דיבור  כל  על  מיל  וארבעה  עשרים  הרי  מיל, 

מהלכים באותו היום מאתים וארבעים מיל.
המדרשים שמדברים על התנועה של העם לאחור נוקטים 
מחנה  של  הרוחב  שהוא  מיל,  עשר  שנים  של  בשיעור 

ישראל, כמו שמובא במכילתא בהמשך הפרשה:

מכילתא דרבי ישמעאל
מסכתא דבחדש פרשה ט )עמ' 237( ]לשמות כ, יז[

'ויעמוד העם מרחוק', אלו שנים עשר מיל. מגיד שהיה מחנה 
ומנין שהיה מחנה ישראל שנים  של ישראל שנים עשר מיל. 
'ויחנו על הירדן מבית הישימות עד אבל  עשר מיל, שנאמר: 

השטים' )במדבר לג, מט(, שנים עשר מיל.
כמה  של  כרתיעה  לא  ציורית,  בצורה  מתואר  "מרחוק" 
צעדים לאחור, אלא כתנועה בה האנשים הקרובים ביותר 

נעמדו רחוק יותר מכפי שעמדו הרחוקים בתחילה.
הן  סיני  הר  מעמד  בזמן  העם  של  התחושות  כאמור, 

בהמשך הדברים נחזור על קטעים ממדרש זה, על מנת לבארו כסדרו.  .10
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וראה רש"י בסוף פירושו למזמור: "ורבותינו דרשו כל המזמור עד 'ברוך ה' יום יום' על מתן תורה, ו'גשם נדבות' במתן תורה, ו'חיתך ישבו בה', ואני אין לבי   .11
מתיישב... וכן 'מלכי צבאות' פירשו כמו 'מלאכי צבאות' ואין זה לשון המקרא".

על פי דעת מקרא לפסוק זה.  .12

והתרחקות  ורתיעה  אחד,  מצד  לקרבה  רצון  מעורבות, 
לפני  בעיקר  נמצאים  הקרבה  ביטויי  בתורה,  מאידך. 
פרק  בסוף  אחריו,  הריחוק  וביטויי  יט,  בפרק  המעמד, 
לקראת  כהתקרבות  הדברים  מהלך  את  להבין  אפשר  כ. 
רתיעה לאחור.   - ואחריו  בזמן המעמד,   - המעמד, השיא 
"רצוא  של  תחושה  ויוצר  הדברים,  בין  משלב  המדרש 
ורתיעה  לקרבה  רצון  של  המעורבות  התחושות  ושוב". 
באות לידי ביטוי באופן שלאחר כל דיבור ודיבור ישראל 
נרתעים לאחוריהם, אך מיד הם חוזרים ומתקרבים. נמצא 
שלא הלכו ישראל באותו יום שנים עשר מיל, אלא מאתיים 

וארבעים מיל.
המדרש  אדם.  של  לכוחותיו  מעבר  הוא  כזה  גדול  מרחק 
על  שנשלחים  המלאכים,  את  ישראל  של  לעזרתם  מביא 

ידי הקב"ה לסייע את ישראל:

)המשך המכילתא דר"י(
את  וסייעו  דדו  השרת  למלאכי  הקב"ה  אמר  שעה  באותה 
 - יג(  )תהלים סח,  ידודון'  ידודון  'מלכי צבאות  אחיכם, שנאמר: 

'ידודון' בהליכה ו'ידודון' בחזרה.
מובאים  המדרש,  בהמשך  נוספים  פסוקים  כמו  הפסוק, 
מתהלים סח, מזמור שיש בו התייחסות מפורשת להתגלות 
הר  מעמד  על  כולו  מבואר  חז"ל  פי  ועל  בסיני,  אלהים 

סיני:11

תהלים סח, ח- יג
ימֹון ֶסָלה. ָך ִביׁשִ ַצְעּדְ ָך ּבְ ֵצאְתָך ִלְפֵני ַעּמֶ ֱאלִֹהים ּבְ

ֵני ֱאלִֹהים  ֵני ֱאלִֹהים ֶזה ִסיַני ִמּפְ ַמִים ָנְטפּו ִמּפְ ה ַאף ׁשָ ֶאֶרץ ָרָעׁשָ
ָרֵאל. ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

ּה. ה כֹוַנְנּתָ ִניף ֱאלִֹהים ַנֲחָלְתָך ְוִנְלָאה ַאּתָ ם ְנָדבֹות ּתָ ׁשֶ ּגֶ
טֹוָבְתָך ֶלָעִני ֱאלִֹהים. ִכין ּבְ בּו ָבּה ּתָ ְתָך ָיׁשְ ַחּיָ

רֹות ָצָבא ָרב. ן אֶֹמר ַהְמַבּשְׂ ֲאדָֹני ִיּתֶ
ָלל. ק ׁשָ ַחּלֵ ִית ּתְ ַמְלֵכי ְצָבאֹות ִיּדֹדּון ִיּדֹדּון ּוְנַות ּבַ

 = 'מלכי'  דורש  המדרש   - ידדון"  ידדון  צבאות  "מלכי 
ומסייעים  ישראל  את  מדדים  צבאות  מלאכי  'מלאכים', 
ידדון"  "ידדון  הלשון  מכפל  ובחזרתם.  בהליכתם  אותם 

נדרש שהסיוע הוא גם בהליכה וגם בחזרה.
אגב דרשת הכתוב בתהלים מביא המדרש גם את דרשתו 

של ר' יהודה על פסוקים סמוכים במזמור:

)המשך המכילתא דר"י(
משולהבין  ישראל  שהיו  לפי  אומר:  אילעאי  ברבי  יהודה  ר' 

טל  הזילו  כבוד,  לענני  הקב"ה  אמר  מעלן,  של  האש  מחמת 
חיים על בני, שנאמר: 'ארץ רעשה גם שמים נטפו מפני אלהים 
וגו'' )תהלים סח, ט(, ואומר 'גשם נדבות תניף אלהים' )שם שם, י(.

נוסיף לעסוק בפרוש ביטוי  * משולהבין - מלשון שלהבת ]בהמשך הדברים 

זה[.

את  מלהטת  סיני,  הר  על  ה'  התגלות  את  המלווה  האש 
נדבות  וגשם  טל  שולח  והקב"ה  אותם,  ומייבשת  ישראל 

כדי לצנן את ישראל.
בדרשה מקבילה בתוספתא על פסוקים אלו, לא מובאים 
הדברים כדרשות של תנאים שונים, כמו במכילתא, אלא 

כהמשך של אותה דרשה:

תוספתא ערכין
פרק א הלכה י

וכן מצינו שהיו ישראל עומדין לפני הר סני, נמשכין לאחוריהן 
דבור  כל  על  מיל,  עשר  שנים  לפניהם  באין  מיל,  עשר  שנים 
ישראל  והיו  ברור*  היום  היה  מיל.  ועשרים  ארבעה  ודבור 
רבצו  כבוד:  לענני  הקב"ה  להן  אמר  אש.  מפני  משתלחין** 
טל לפני בני, שנאמר: 'ה' בצאתך משעיר בצעדך משדי אדום' 
)תהלים סח, י(, והקב"ה מרביץ לפניהם טללים וגשמים, שנאמר: 

'גשם נדבות תניף אלהים וג'' )שם שם, יג(:
ונקיים מעננים )בהלכה הקודמת נאמר שאם  * היום ברור - השמים בהירים 

השמים ברורים ביום טוב של שבועות, כפי שהיה בשעת מתן תורה, זהו סימן 

יפה לעולם(.

את  מלהטת  האש  שלהבת.  מלשון  "משתלהבין",  במכילתא:   - משתלחין   **

כה,  )דברים  ויגע"  עיף  "ואתה  עייפות.  מלשון  משמעו  "משתלחין"  ישראל. 

= משתלהין.  ולאי", ומשתלחין  "ואת משלהי   - ידי אונקלוס  יח( מתורגם על 

כתוצאה מחום האש, ישראל התעייפו, והטל והגשם מצננים אותם.

בשמונה  והזכרתם  העולם,  את  שמחיים  והטל,  הגשמים 
עשרה היא בברכת תחיית המתים, נקשרים במאמרי חז"ל 
רבים לתחיית המתים. לכך יש רמזים גם במקרא, למשל 

בישעיהו:

ישעיהו כו, יט
אֹורֹת  ַטל  י  ּכִ ָעָפר  ׁשְֹכֵני  נּו  ְוַרּנְ ָהִקיצּו  ְיקּומּון  ְנֵבָלִתי  ֵמֶתיָך  ִיְחיּו 

ָך. ַטּלֶ
המתים  בפי  שם  המתים,  לתחיית  המתפלל  הנביא, 
המתעוררים לתחיה את השירה "כי טל אורות טלך" - אכן, 

טל של אורות הוא טלך, ה', הטל אשר בו החיית אותנו.12 
במדרש במכילתא ובתוספתא מתוארים הטל והגשם כדבר 
מחום  עייפים  שהם  בשעה  ישראל  את  המרענן  ולח  צונן 
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האש, אך לא כדבר המחיה את ישראל ממיתתם. במקבילה 
מאוחרת יותר בתלמוד הבבלי, מתאר ר' יהושע בן לוי את 

הטל כמחיה את ישראל, כמשמעו.

בבלי שבת
פח ע"ב

ואמר רבי יהושע בן לוי: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש 
יצאה  'נפשי  שנאמר:  ישראל,  של  נשמתן  יצתה  הוא  ברוך 
בדברו' )שיר השירים ה, ו(. ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן, 
דיבור שני היאך קיבלו? הוריד טל שעתיד להחיות בו מתים, 
והחיה אותם. שנאמר: 'גשם נדבות תניף אלהים נחלתך ונלאה 

אתה כוננתה' )תהלים סח, י(.
ואמר רבי יהושע בן לוי: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש 
ברוך הוא חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל, והיו מלאכי 
)שם  השרת מדדין אותן, שנאמר: 'מלאכי צבאות ידדון ידדון' 

שם, יג(, אל תיקרי 'ִיּדֹדּון' אלא 'ְיַדדּון'.

"נפשי יצאה בדברו" - נראה כי על פי המדרש יש לקרוא 

של  נשמתם  הדברים13.  עשרת  של  בדיבור  'בדיבורו', 
ישראל פרחה14, כבר לאחר הדיבור הראשון, והטל ששולח 
ודיבור  דיבור  כל  על  וכן  ישראל ממש.  הקב"ה מחיה את 
והקב"ה  ישראל  של  נשמתם  פרחה  הדברים  מעשרת 
החיה אותם. הדברים שאומרים ישראל - "דבר אתה עמנו 
יד-טו(,  כ,  )שמות  ידבר עמנו אלהים פן נמות"  ואל  ונשמעה 
מקבלים עתה משמעות מחודשת. חששם של ישראל יש 
לו על מה שיסמוך. המדרש מביע כאן רעיון שאין בכוחו 
של האדם להכיל את המפגש עם הקב"ה ולהישאר בחיים. 
הדברים,  בראש  הצגנו  אותה  המורכבות  מתחדדת  בכך 
לבין  הקב"ה  עם  למפגש  האדם  של  הכמיהה  בין  והמתח 
לידי  שבא  מתח,  זה.  במפגש  לעמוד  שלו  היכולת  חוסר 

ביטוי גם בדברי העם כפי שהם מובאים בספר דברים:

דברים ה, כ-כא
ִאם־יְֹסִפים  ָוָחי...  ֶאת־ָהָאָדם  ֱאלִֹהים  ר  י־ְיַדּבֵ ּכִ ָרִאינּו  ה  ַהּזֶ ַהּיֹום 

מַֹע ֶאת־קֹול ה' ֱאלֵֹקינּו עֹוד ָוָמְתנּו. ֲאַנְחנּו ִלׁשְ

כך מפורש במקבילה בשהש"ר )ה, א(: "'נפשי יצאה בדברו' - בדיבורו, מקול דיבורו הראשון שאמר 'אנכי ה' אלהיך'".  .13
ברקע המדרש נמצא הפסוק המפורש בדברים )ה' כב(: "... אם יֹספים אנחנו לשמֹע את קול ה' א-להינו עוד ומתנו", ופירושו: שמענו את קולו בדברו, ועדיין   .14

אנו חיים; אבל אם נוסיף ונשמע עוד - תצא נפשנו - "נפשי יצאה בדברו"!
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סדר התורה ופיסוק טעמים
בשיטת מיכאל פרלמן )לפי הרב ברויאר( ז"ל
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לשון התורה   

לפי פירושו של ד"ר יחיאל בן-נון )ז"ל( ו"ו ביאור / ו"ו ניגוד של תנאי 

יש  המקרא  בלשון  חיבור.  ו"ו  היא  במקרא  ו"ו  כל  לא 
משמעים רבים לו"ו, החל מן החיבור, דרך הביאור - המפנה, 
לו"ו ההיפוך הידועה. התופעה הוסברה  והתנאי, עד  הניגוד 
בהרחבה בספר 'ארץ המוריה - פרקי מקרא ולשון', מעמ' 196.

לפנינו שתי דוגמאות מדבר ה' בסיני - 
ועתה - אם ָשמֹוַע תשמעו בקֹלי ושמרתם את בריתי - 

כל  לי  כי  העמים,  מכל  ה  ְסֻגּלָ לי  תהיו(  )=אז  והייתם 
הארץ; ]כלומר[

ואתם )=אז אתם( תהיו לי ממלכת ּכֹהנים וגוי קדוש - 
"ְואתם" משמעה תוצאה   / "ִוהייתם"  ו"ו במילים  האות 
)'אם - אז'(, כו"ו הניגוד בתוך תנאי. התוצאה מתפרשת על 
ה מכל העמים" היא היא "ממלכת ּכֹהנים  ידי ההקבלה: "סֻגּלָ

וגוי קדוש". 
"לא תעשה לך פסל וכל תמונה...", פירושו - 'פסל והוא/ 
דברים  ויוכיח הפסוק המקביל בספר  כל תמונה...",  שהוא 

)ה' ז( - "לא תעשה לך פסל כל תמונה...". 

"ַוִּיַחן שם ישראל נגד ההר" 
רש"י: "כאיש אחד בלב אחד"

את  ליישב  בא  במכילתא,  חז"ל  מדרש  בעקבות  רש"י, 
ַחן", לעומת הנוסח הרגיל בתורה  השימוש בלשון יחיד - "ַוּיִ
י-יג, לה; ובכל  בעניין המסעות - "ויסעו - ויחנו" )במדבר כ"א, 
פרק ל"ג(, וכמובן גם בפסוק הזה, לפני כן - "ויסעו ֵמרפידים, 

ַחן שם ישראל נגד ההר"  ויבֹאו מדבר סיני, ויחנו במדבר - ַוּיִ
)י"ט, ב(. לשון הרבים - "ויסעו... ויחנו" - התפרשה במכילתא 

המודגש  והמעבר  ומחלוקת',  'תרעומת  כמבטאת  וברש"י 
כמבטא  התפרש  סיני,  הר  מול  אל  דווקא  יחיד  ללשון 

אחדות נדירה - "כאיש אחד בלב אחד".
בחילוף  קשור  יחיד  ללשון  המעבר  הפשט,  דרך  על 
אשר  ישראל'  ל'עם  וחנו,  שנסעו  ישראל'  מ'בני   - הנושא 
חנה "נגד ההר". אולם מדוע התחלף הנושא מרבים ליחיד, 
ומדוע היה צורך לכפול את תיאור החנייה במעבר אל העם 

)ישראל( בלשון יחיד?

הנושא  חילוף  ואת  הכפילות  את  לקשור  מתבקש 
בני  "נגד ההר".  ומסודר של כל העם  בהקמת מחנה קבוע 
זמן  סיני  הר  מול  אל  לשהות  הם  עתידים  כי  ידעו  ישראל 
רב,1 והבינו כי יש לשהייה זו משמעות מיוחדת עבורם כעם 
חנו  ַחן": תחילה  ַוּיִ "ויחנו...  נבין את הכפילות של  כך  אחד. 
עד  הרגילה במסעות שהיו  ובחופזה  מיוחדת  תודעה  בלא 
כה, ואחר כך התארגנו לחניון מסודר וקבוע2 של עם ישראל 

כולו "כאיש אחד".

לכן, הפער בין הפשט למדרש הוא קטן מאד. בחניות 
התכופות והחפוזות, כשלא ידעו אם נוסעים למחרת בבוקר 
או נשארים יום או יומיים,3 היו מן הסתם גם תלונות רבות, 
ואילו בסיני, כאשר הבינו שמקימים  תרעומות ומחלוקות; 
והשתתפו  ושמחו,  נרגעו  ניכר,  לזמן  ומסודר  קבוע  מחנה 
הרבים  תודעת  חפצה.  ובנפש  נכון  בלב  הנדרש  במאמץ 
לזכות  יכלו  וכך  אחת,  ישראלית  כלל  לתודעה  התגבשה 
בהשראת השכינה מתוך רוגע, אחדות ושמחה. כך נפגשים 

הפשט והמדרש, למשמעות אחת.
אולם, המעבר מבני ישראל הרבים אל עם "ישראל" כולו 
כ-"איש אחד", מקפל בתוכו הרבה יותר ממה שנראה במבט 
ראשון. בכל הפרק שלפני הדיברות מדברת התורה על בני 
תשמעו...  אתכם...  ראיתם...  "אתם  רבים:  בלשון  ישראל 
ושמרתם... והייתם... ואתם...", וגם בחילוף הנושא אל "העם" 
)ובניגוד לכלל הרגיל( ממשיכה התורה בלשון רבים: "ויענו כל 

העם יחדו ויאמרו: כל אשר דבר ה' נעשה" )ט(, וכך בהמשך 
)י-יז(, אף שהנושא הוא "העם": "וקדשתם... וכבסו שמלֹתם. 

והיו נכֹנים..." )פעמיים!(; "ִהָשמרּו לכם..."; "ויתיצבו בתחתית 
יחיד  לשון  מופיעה  הפרק  בכל  פעמים  ארבע  רק  ההר". 

מכוונת )ובכולם לשון רבים לפני כן או אחרי כן, באותו ההקשר(:
ַחן שם ישראל". הראשונה בלשון "ַוּיִ

כי  סיני,  הר  אל  לעלֹת  העם  יוכל  )"לא  משה  בפי  האחרונה 

כמעט שנה, בסופו של דבר; ראה במדבר י', יא.  .1
קרוב לכך פירש הרמב"ן.  .2

ולפעמים יותר; ראה במדבר ט', כ-כב.  .3
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אתה ַהֵעדָֹתה בנו..."(, וכוונתו, שלא יוכל העם בכללו כגוף 

אחד לעלות להר, אך ה' הוסיף להזהירו גם על יחידים 
"פן יהרסו אל ה' לראות" )י"ט, כא-כד(.

)ומיד  כולם כאחד   - "ויחרד כל העם אשר במחנה"  גם 
בפסוק הבא "ויתיצבו"(.

הפסוק העיקרי מבין הארבעה נאמר מפי ה': "הנה אנכי 
עמך  בדברי  העם  ישמע  בעבור  הענן,  בעב  אליך  בא 
יאמינו  וגם בך  נושא:[  ]ומיד חוזר לרבים בלי להחליף 
לעולם". כאן ברורה כוונת ה', שהעם ישמע 'כאיש אחד' 
ויבין 'בלב אחד', ויבטחו במשה )="יאמינו"(, כל אחד לפי 

מה שהוא.
גם אחרי הדיברות, "העם" הוא הנושא, אך רוב הפעלים 
עובר ללשון  ורק פעמיים   ,)12( רבים  היחס בלשון  ומילות 
יחיד: "וירא העם ויֻנעּו, ויעמדו ֵמָרחֹק"; "ויעמֹד העם ֵמָרחֹק".

אולם במוקד המרכזי מתחולל שינוי חד - 
ה'  "אנכי  יחיד:  בלשון  כולן  מנוסחות  הדיברות  עשרת 
לך...  תעשה  לא  לך...  יהיה  לא  הוצאתיך...  אשר  א-להיך, 
כל  ועשית  תעבֹד,  זכור...  תשא...  לא  להם...  תשתחוה  לא 
אביך  את  כבד  אתה...  מלאכה,  כל  תעשה  לא  מלאכתך... 

ואת אמך... ימיך... נֹתן לך... לא תרצח! לא תנאף! לא תגנֹב! 
לא תענה ברעך... לא תחמֹד... רעך, לא תחמֹד... רעך... וכל 

אשר לרעך".
של  הכפולה  במשמעות  כלל  ספק  להטיל  אפשר  אי 
לשון יחיד חגיגית זו - על כל עם ישראל כולו נאמר "אשר 
הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים", ועל כל אחד ואחד 
לא  כבד...  זכור...  תשא...  לא  לך...  תעשה  "לא  נאמר  מהם 
תרצח! לא תנאף! לא תגנֹב! לא תענה ברעך... לא תחמֹד... 
וכל אשר לרעך". ברור שה' דיבר אל כל בני ישראל 'כאיש 
אחד', ורק כך יכלו להיאמר עשרת הדיברות אל כל ישראל 

יחד, ובו בזמן אל כל יחיד ויחיד, באותה לשון ממש.
ַחן" הוא הכנה הכרחית  לכן, המדרש שהביא רש"י על "ַוּיִ
לעשרת הדיברות, הכנה שאי אפשר בלעדיה, וחז"ל ורש"י 

היטיבו לזהות ולהגדיר הכנה זו "כאיש אחד בלב אחד".
מעברים  של  זו  תופעה  מאד  מתרחבת  דברים  בספר 
מלשון רבים ללשון יחיד, ובאותה משמעות כפולה: הרבים 
כולו כאיש  כך שאל הציבור  ישראל אחד,  ההופכים לכלל 
אחד ה' פונה בלשון יחיד; ובו בזמן כל יחיד שומע את דבר 

ה' מכוון ישירות אליו. 

"הֹחדש" - המולד החדש, או יום החידוש?
ארבעה מובנים, שנמצאים ביחס של  למילה 'חֹדש' יש 

התפתחות זה לזה.
לעין  הנראה  החדש  הירח   - הוא  הראשון  המובן  א. 
)במערב, בדמדומים שאחרי השקיעה( והוא דק מאד, עיגולו פונה 

לכיוון השמש ששקעה, והוא שוקע זמן קצר אחר כך. זהו 
המולד הנראה של הירח )שרק עליו יכולים עדים להעיד, משנה 
ב'-ג'(, בניגוד למולד האסטרונומי4 שזמנו  ראש השנה פרקים 

נקבע בעיקר על ידי חישוב הזמן שבין מולד למולד.
חדש  זה  "ראה  קריאת  והטבעי,  הראשוני  הזה,  המובן 
קרוב  שרד  בעיתו,  הירח  התחדשות  על  י(  א',  )קהלת  הוא" 
לוודאי בפסוק אחד במקרא, הוא הפסוק המכונן של הלוח 
העברי בראשית היציאה ממצרים, שהלוח שלה היה שמשי 

בלבד:5
"החֹדש הזה לכם ראש חדשים, ראשון הוא לכם לחדשי 

השנה" )שמות י"ב, א(
)כלומר,  מקרא  של  פשוטו  לפי  מתפרש  הזה  הפסוק 

'המולד הזה ]שאתם רואים  לפי המובן הראשוני, המקורי(, כך: 

במצרים[ יהיה לכם ראש מולדות הירח, בלוח המולדות של 
הפסוק  נתפרש  כך  ואכן  כעת['.6  ]שמתחיל  השנה  חודשי 

בצדק בפי חז"ל:
"רבי ישמעאל אומר: משה הראה את החֹדש לישראל, 
את  וקובעים  רואים  היו  הזה(  )=כמופע  כזה  להם,  ואמר 
משלושה  אחד  זה  אומר:  עקיבא  רבי  לדורות.  החֹדש 
כולם  את  המקום  והראהו  משה,  שנתקשה  דברים 
באצבע... רשב"י אומר... היה מדבר עמו ביום, והראהו 
עם  ביום  עמו  נדבר  אומר:  אלעזר  רבי  בלילה.  החֹדש 

חשכה, והראהו החֹדש בחשכה" )מכילתא פרשה א', ו(
לבנה  ]הקב"ה[  "הראהו  כתב:  א(  י"ב,  )לשמות  ורש"י 
בחידושה... ואמר לו, כזה ראה וקדש". אם כן, כל החכמים 

הבינו שהפסוק מתאר את המולד הנראה.
יום הירח המתחדש.  יום החידוש,  השני הוא  ב. המובן 

זהו המובן המרכזי במקרא:

ו'; בבתי הכנסת נוהגים להכריז על מולד אסטרונומי, ולא על המולד הנראה, 'החידוש', שהוא העיקר בדין תורה  ראה רמב"ם הלכות קידוש החודש, פרק   .4
ובקביעת החודש לפי עדי הראייה.

.Egyptian Solar Calendar :חפש  .5
כאן נזכרת "השנה", שבמובנה הראשוני היא שמשית, ואם כן, כבר יש כאן רמז ללוח כפול ירחי-שמשי, שיבואר בפירוש בצירוף "חֹדש האביב" )שמות י"ג, ד;   .6

דברים ט"ז, א(. על פירוש הביטוי "לחדשי השנה" ראה להלן במשמע הרביעי. 
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השנה"  לחדשי  )=בחידושו(,  בחדשו  חֹדש  עֹלת  "זאת 
)במדבר כ"ח, יד; כ"ט, ו(.

ויהי  חֹדש...  מחר  יהונתן  לו  ויאמר  מחר...  חֹדש  "הנה 
החֹדש... ויהי ממחרת החֹדש השני )=היום השני של ראש 
החודש(, ויפקד מקום דוד, ויאמר שאול אל יהונתן בנו: 

הלחם?"  אל  היום  גם  תמול  גם  ישי  בן  בא  לא  מדוע 
)שמואל-א כ', ה; יח; כד; כז; לד(.

שבת!"  ולא  חֹדש  לא  היום?  אליו  הֹלכת  ַאּתְ  "מדוע 
)מלכים-ב ד', כג(.

שנאה  ומועדיכם  חדשיכם  מקרא...  קרֹא  ושבת  "חֹדש 
נפשי..." )ישעיהו א', יג-יד(.

כל  יבוא  בשבתו  שבת  י  וִמּדֵ בחדשו  חֹדש  י  ִמּדֵ "והיה 
ודומים  כג;  ס"ו,  )ישעיהו  ה'"  אמר  לפַני,  להשתחֹות  בשר 

לפסוק זה ביחזקאל מ"ו, א-ה(.

ר..."  "מתי יעבֹר החֹדש ונשבירה שבר, והשבת ונפתחה ּבָ
)עמוס ח', ה(.

הימים  מספר  נזכר  שבהם  בפסוקים  שגם  מסתבר 
"לחֹדש", פירושו: מספר ימים שעברו מיום החידוש; בפרט 
כאשר ה'חודש' במובן של 'תקופה' נזכר שם לעצמו,7 כגון: 
יום  עשר  ארבעה  עד  הזה...  )=לחידוש(  לחֹדש  בָעׂשֹר   ..."
)=בחודש  "בראשון  ו(;  ג,  י"ב,  )שמות  הזה"  )=לחידוש(  לחֹדש 
)=לחידוש( בערב תאכלו  לחֹדש  יום  הראשון( בארבעה עשר 

מצות, עד יום האחד ועשרים לחֹדש )=לחידוש( בערב" )שם 
בין  )=לחידוש(  לחֹדש  עשר  בארבעה  הראשון,  "בחֹדש  יח(; 

הערבים, פסח לה'" )ויקרא כ"ג, ה(.
שבין  הזמן  דהיינו:  תקופה,   - הוא  השלישי  המובן  ג. 
חידוש לחידוש, כ-30 יום בקירוב, ובדיוק 29 יום וחצי ועוד 
כ"ט   - לבנה  של  "חודשה  המסורת:  ובדיוק  דקות,  כ-44 
ושמונים  אלף  מתוך  ]חלקים,  תשצ"ג  ]שעות[,  י"ב  ]ימים[, 

חלקים בשעה[.8
כבר בתורה אנו מוצאים גם מובן זה כאשר יום החידוש 
כ"ח,  )במדבר   "... "ובראשי חדשיכם   - חֹדש'  'ראש  גם  נקרא 
יום אחד תאכלון  יום: "לא  יא(; והחודש הוא תקופה, כ-30 

ולא  ימים  ולא עשרה  ימים  ולא חִמשה  יומים,  ולא  )=בשר( 

עשרים יום - עד חֹדש ימים..." )במדבר י"א, יט-כ(.

שנה  חודשי  אחד משנים עשר  הוא  הרביעי  המובן  ד. 
עשר  ששנים  אלא  השלישי,  למובן  קרוב  והוא  )בהכללה(, 

מחזור  פירושה  בטבע  'שנה'  כי  'שנה',  בדיוק  אינם  חודש 
ומחזור  המוצא,  לנקודת  שנית  חוזרת  השמש  שבו  שלם, 
יש  בקירוב.  יום  ב-11  ירח  חודשי  עשר  משנים  גדול  זה 
איננה  השמש  כי  חמה',  ב'שנת  'חודש'  בטבע  שאין  לזכור 
מתחדשת, וגם לא 'שנת לבנה', כי מחזור הירח הוא חודשי 
 12/13/15/24 בין  הירח  במחזורי  הבדל  ואין  שנתי,  ולא 
חודשים. על כן, המושג 'חודש' שייך ביסודו למחזורי הירח, 
בעוד המושג 'שנה' הוא המחזור השמשי, שמתחלק לעונות, 

ולא לחודשים. 
מתפרש  לעיל(  פעמיים  )שנזכר  השנה"  "לחדשי  הביטוי 
כרגיל במובן הרביעי, אולם מסתבר יותר שהפשט המקורי 
הירח  של  החידושים  ]ימי[   - הראשונים  למובנים  קרוב 

במהלך השנה. 
)ואף  במקרא  השכיחים  הם  הראשונים  המובנים  שני 
היחידים  הם  האחרונים  המובנים  שני  ואילו  מצוי(,  השלישי 

בלשוננו.

בני  לצאת  השלישי  "בחֹדש   - התורה  אומרת  כאשר 
)שמות  סיני"  מדבר  באו  הזה  ביום  מצרים,  מארץ  ישראל 
בחודש   - כלומר  החידוש,  יום  את  לציין  כוונתה   - א(  י"ט, 

השלישי, ביום חידושו, דהיינו בראש החודש. כך אכן הבינו 
חז"ל ורוב פרשנינו.9

לכן לא מסתבר לפרש שהתורה הסתירה את יום בואם 
התאריך  את  בעמימות  מותירה  התורה  אמנם  לסיני.10 
)=ראש(  ביום  מפורש  לסיני  בואם  אבל  המעמד,11  יום  של 
החודש. בנוסף, לא נכון לחשב את החודש השלישי מיציאת 
מצרים בפועל ולזהות את התאריך בראש החודש הרביעי, 
כי יציאת מצרים מבחינת התאריך החלה מהרגע שבו בני 
ישראל ניתקו עצמם מלוח השמש המצרי, כלומר: מ"ראש 
'ראש  הוא   - החודש'  'יום  את  מדגישה  התורה  חדשים". 

החודש' השלישי ללוח יציאת מצרים - כיום בואם לסיני.
'פשוטו של מקרא' בפסוק זה ברור, וזהה לפירושם של 

חז"ל.

)תהילים ק"ד, יט(: 'כאשר ישקע ]השמש[ בליל  )בתרגום לעברית( על הפסוק "עשה ירח למועדים, שמש ידע מבואו"  ראה ירושלמי ראש השנה סוף פרק ב'   .7
המועד, 14 שקיעות ]כבר[ יש בו ]מאז חידוש הירח[' - דהיינו: "משקיעת החמה אתה מונה ללבנה".

ראה ראש השנה כה ע"א; רמב"ם הלכות קידוש החודש, פרק ו' הלכות ב-ג.   .8
ראה מכילתא יתרו, פרשה א'; בבלי שבת פו ע"ב; רש"י, ראב"ע ועוד, לשמות י"ט, א. כפל המשמעות במילה 'חֹדש' - יום החידוש מחד, והתקופה הנקראת   .9
'חֹדש' )שבשבילה יום החידוש הוא "ראש חֹדש"( מאידך - יצר חוסר בהירות, והוא אולי הגורם להדגשה המפרשת: "בחֹדש השלישי... )=( ביום הזה". ייתכן מאוד 

שהדגשה מפרשת כזאת נמצאת גם בתאריך הקמת המשכן )שמות מ', ב(: "ביום החֹדש הראשון )=( באחד לחֹדש...".
לתפישת  ונטה  במקרא,  שכיח  שאינו  )=תקופה(  השלישי  במובן  השלישי"  "בחֹדש  לפרש  העדיף  אשר  ברויאר  מ'  הרב  שכתב  כפי  לא   .10 

ספר היובלים שלפיה יום סיני כמו חג השבועות צריך לחול ב-15 לחודש השלישי; ראה פרקי מועדות עמ' 378-376; פרקי מקראות עמ' 222-220.
על השאלה באיזה יום היה מעמד הר סיני, ראה בקובץ זה, גם במדור דרישה בתורה )מדרשי חז"ל(, וגם במדור בינה בתורה.  .11
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יואל בן־נון מדע בתורה   

"על כנפי נשרים"
א ת תערתאת כעתדת זר,ת יתהת ומדתת ירע ת חז"הת ירדתת
גרזהמרתנהתכעומר,תרכךתגסתהתמד ת'סאזמער':ת"כעתדתָמנמדת)=מתירד(1ת
ֵאסּרתנהתֶאהָד ֹר"ת ָ ִמׂתּ ֵחסּר,ת ִמּוָ ִוּעֹר,תנהתגרזהמרתמדחף,תִמודֹׂתתכעומרת-ת

)רהדמסתה"ה,תמא(;תרזרתהתרתתסירדת:
עתדת עת עסת יסת עתדמס"',ת כעומת נהת א כסת "ראתאת
ער עמתתא ת כרהתת כרהס,תתכהתסנרור ת זסתיכהתסנרור ת
אחדת ינרףת י ממדאמתת תסתת יועמת דגהמססת המתת העמססת
תסראתורדחתנהתגהמסס,תאההתסעתדתסזסתאמערתי ממדאת
הרתחץ,תאידתירההת מזדרות זסתהההרתתהאת אהאתיארסת
רהאתההער.תיתהתהאחרתתסמסתיסהךתהרדך,ת תמכעהתהרת
התהר רת המההמסת רהארת הועמר,ת יעסמגת הערת ]א [ת רסמסת
יהועמר,תעההרתיהועמרתרע ערתיהאחדמר.תהאתסזאהתההדורת
המההמסת ]האר[ת הועמר,ת רע ערת יאחדמרת עההרת יאחרדמר,ת
יהועמרתרזאהתיהאחדמר,תעההרתרע ערתנהתכ מור,תתעאידת
כאתדת א-הסמךת ס'ת עתאךת אתדת דאמ ת אתדת "רהירהדת

מתאתאמתתא תהער''ת)רהדמסתא,תהא(.ת
)יכמה אתרדהמתמתינאהתהתיר תמ"ה,תר(

הידר תעמהמרער תתרעמסתהזסר תס עסגר תכזא תאצהתנרור ת
יכההת זסת ירדתת מצאת האת הודה,ת רנמהמסת עתדמסת ראצהת הכהה,ת
אגר תיתה,תרהדרדתת מארדתסס עסגר תסראתתהתאהתתיהרכךת
נהתהער,תרסראתיאוממתתס עסגר תאערתמ ,תרהארתרררואתתהתהנהמת
הסהמתת תאמתת הכהה,ת רגארעמסת סדיה"סת יומת הירערת כהדת כעף.ת
הכעומתסעתדמסת דראמסת כותרהת.תסומדרתמסתסיורההמסת אגרר ת
מסת היכתרהמת ינהת והת הינהדת ארת )דת"מ(ת סינרףת הגרהסת רמירמת

רירהדת)דתה"ס(.
אההתמתת רונר תהמתתהנהמתסכעףתסגררהמס,תתמכרהר תההממנת
יתהת ה ירע ת יודא'ת תהת 'ותרהרת א ת זא ת הכהת הסהמתת הערת
דמאהמההמ .תמתתיסתההיררתיתתסכ רהתגסתהומתסהעסתזר,תכמתכהדת
המיררערתחז"ה,תת'אמתתיודאתמרצאתימרמתותרהר'ת)הההמתתה תהגתנ"א(.
גרזהמסת תהת ס נרוסת אמירעמת סמאת הנרור ת מררנסת  רונסת

י הגדמס.תססתנרירמסתנהתתו תסות,תכתסהרגדתררחףתר'יומה'ת
אר סתאהתסאררמדתסו רח,תכרמתתמהיררתהודרתתכעוממס.תה חמהסת
ססתיכמסתהכעומססתהכהתכרחסתכרמתהחזרדתימרתאהתסותתסההרח,ת
הנרף,ת הרירמסת ססת האהת האהת נהמר.ת רהס ממצהת הרת הסמאחזת
הסגמנסת סות.ת אהת תחרזדמסת נרת סהמהרה,ת הררחת א ת ריגרמהמסת
רנומסת סות,ת א ת נרזהמסת ססת ה נרוס,ת ימעמיהמ ת ההגדר ת
א ת ערתאמסת כתססת הידחומס,ת סהרגדמסת ארת סהרגדת הנוהר ת

נציס,תכהתאחרת"נהתֶאהָד ֹר"תתהר.
סדאתרת,ת התההת 'סאזמער'.ת התמד ת ס מארדת תזסרת ממ כתת
ִוּעֹר,תנהת )=מתירד(ת מנמדת מרדרתאהתסותתרתרידתנהמרת"כעתדת סעתדת

גרזהמרתמדחף",2תהיכר תדרחתהכעומר.

התההתסתעמ,תסעתדתיהירתא תגרזהמרתהנרףת-תכאתדתסגרזהת
]תהת אהד ר"ת נהת מתאסרת אר ר[,3ת ]מרהמהת מוחסרת כעומר,ת "מודֹׂתת
ַמעֶחּעּר,ת סגרזהתסצנמד[4ת-תראזתמרהמהתאר רתסעתדתאחדמר:ת"ס'תהררת
ראמתתִנירתֵאהתֵעכד"ת)רהדמסתה"ה,תמא-מה(.תסהמרסתהעיתהתירכמחתא ת
אמירעמת -ת מארדת ההררת ס'ת תהת רסעחמסת כסרההסת סיתהת ומדרתת
אחדמת סי הגדמסת סצנמדמסת תהת רסעחמסת הסרההסת נרת  נרוסת

סעתדתסירהמה,תההרר.ת
כמררתתתהעמתמתדאהתסהכרתהדגהמססתכחימתמסתמרסתאחדמתנעתת
המעמ,תסדמתס ירעסתתהתהסור תסצנמדמסת סדת הראסתאהת ס',תנרת
תאךתזסתהיררתהודרתתכעוממסתרנומסתאחדמתסירהמהתסהרגד,תסמאת
ומדרתתיררמותהעתמא תס'תאר סת"נהתכעומתעתדמס",תכרמתהסגמנת
אהמר,תכיורדתתהסיתךתסוהרו:ת"ָרָאהמאתא כסתֵאָהמ"ת)תיר תמ"ה,ת
ר(.תהומדרתתזסתענהי תסיתינר תסוהמהמ ,תכאמהרתהעמתמתדאהת
הסי מתת דות סגהר ,ת יתת הצא ת כרמת רהדת הנתר ת צדמכמסת אמעסת
ההההער תה'כעומתעתדמס'תתמתארתאר סתהיסמדר תנצריסתסמתדת
ירהההמסת זסת היורסת סיורת.ת ההמ ת סתהיסת סגארהסת אהת
סכהמדת היאיץת נרת אמירעמתס נרוס,ת סגררהמסתתהת סיאיצמסת

תהתסינרףתאחדמתנעתתסכהרר,תאהתינירתסדתהמעמ.

סתרדתת'נרד'תהירהתתתהתתימדסתרסגעסתעיצאתכעדאסתה ומהסתהתהרסתסיהךתמרע תת)סראתמעאמ(תסחתירעאמ,תההוההתמרצאתררותתתעיצאתהורידאתת)4Q448(.תס ומהסתור ח ת 1.ת
הימהמסת"נרדתורתתנהתמרע תתסיהך",תכהריד:תתירדתס'תנהמר.תדאס:תא'תומידרת,ת"נהתסהדכסתהמרע תתסיהך",ת דהמץתהאת) תע"ה(,תני'ת566-565.

כיתינת'דמחרף'תהרנדתה מארדתסירדתתההוֵדמ,תרהאתהראממסתתוהס!תרדאסתמדימסרתכ"ג,תה:ת"...תדחורת)=הנדר(תכהתנצֹי מ,תסממ מתכאמתתתכרד,תרכגהדתנהדרתממת,תיועמתס'ת 2.ת
ריועמתרהדמתורתר";תרהומתזסת"רדרחתא-הסמסתידחו תנהתועמתסימס"ת)הדאתמ תא',תה(,תומדרתרת'דרחתהנדס'.

כאתדת'הוח'תנהרתאהדססתנתדסתגיהמסת)הדאתמ תכ"ג(,תסראתיתךתאר סתהצרראדס,תנרתתסהכרתאחדמר;תכאתדת'הוח'תא תדהוס,תסראתיתךתאר סתהרהדמר,תרסמאתויסת 3.ת
רדכהסתנהתסגיה,תהנציס;תכאתדת'הוח'תאר סתמצחו,תסראתסרהמהתאר סתאהתאסהתתדס,תרסמאתסהכסתהדגהמס.

חמהרףתסערתאת-ת"נהתאהד ר"תתהתסגרזהתסצנמדת-תסראת רונסתתכמחס,תרהימרחרתהתמדס.תהתמד תסאזמערתנציס,ת"תח תהר"תאמעערת"סצרדת ימסתונהר",תאהאת"נסתעההתרהאת 4.ת
חכס"תתהסיתך,תאההת"סהראתסראתאהמךתועך",תחרזדתאהתס'.תכךתומדתתדת"מתא תסוהרותההדאתמ תה"ר,תר:ת"רסאִיתת]אהדסס[תהס',תרַמחְתֶהָסת]ס'[תהרתהצרוס".
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"מודֹתתכעומר...ת
מתאסרתנהתאהד ר"

"כעתדתמנמדת)-מתירד(תִוער"

ת"...נהתכעומתעתדמס"

 ירער תסעתדמסתע וההרתה ררסתיסארהףתתהתגהנרתוהאמ.

סיודא,ת הודתער ת גסת תנהורת רסהתרת,ת סההנת חרודמת ת
הנהדת סיודאמ.ת סעתדת תהת זמסרמרת התאה ת הרנר מססת עחהורת
ססמההרדמתעסגרתהזסר תאר רתנסתגררהתסנרור תסררדהמסתסיכרעסת
נהת סיהכר מת כנרףת סירומנת רסראת )Eagle(,ת זסרה'ת 'נמהת כמרסת
יההנר תסאמיודמר ,תידריאתנרתאידמוס.תירה תכעומרתכתעמת
יהדמס,תרסראתהרעסתותתיהרררתהדאתמתההנמסתגהרסמס.תסררדהמסת
אמעסתחממסתההסור ,תאהאתתרההמסתהידחהתהדמהרדמאהמתירגרדת
סהתרתת חרודמת דרהת דהס.ת היסמדר ת הדוסת נהת רנהמסת ההרס,ת

רססמההרדמסתיחזמומסתהזמסרמתזס.
דרהתחרודמתסההנתהמימערתיזסמסתא תסעתדתסיודאמתהנרףת
רתירעמסת יהדת תעמת נרת כעומרת תירה ת )Vultur(,ת המר דת סגררהת
ה"י,תצרראדרתודחתהאתדתסראתיר אסתהאכמה תוגדמסתגררהמס,ת
הז(ת )א',ת ימכסת העהרא ת סוהרות גררהר .ת ההסור ת חמת רסראת

סצרראדת א ת כי אדת הססת י ודתת כעתד",ת ודח ךת "סדחמהמת
סודחתתהתסנרףתסגררהתהמר ד.

סנמהת "רמדרת סה דמסת המתת ההדמ ת סוהרות י ודתת יעגר,ת
סהסור ת א ת כי אדת רררואת מא(ת ה"רת )הדאתמ ת ..."ת סוגדמסת נהת
וגדמסת אהת יידחומסת תנומסת סעההר ,ת ארכהמת תהת סגררהר ת
'נמה',ת כמרסת סעודאת הררדהת י אמסת אמעערת זסת ר מארדת י מס,ת
תאמערתחמתההסוסתאהאתנףתההרר.תסררדהמסתגסתהאתמגנרתהעההס,ת
רמאכהרתדותירדמה סתתהסס,תכירתיהכמסתאעמעמתהנס,תארתכירת

יחימדמתכתדר תתארכהמסתדותיתחמהסתתהסס.
ומדרתערתהוהרות"נהתכעומתעתדמס"תכסרההסתתהתנסתמתדאהת
אחדמתניררתסנעת,תי אמסתמר דתההסור תסנצריר תתהתארכהמת
סוגדמס,תתנומסתיידחומסתגררהמסתאחדמתסירהמה,תהינתת'תרהחתת

נדרך'תההנררסתרתעס,תרהעיתהת-תאהתינירתסדתהמעמ.
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קולות וברקים
"וכל העם ֹראים את הקוֹלת"

הורהר ת סההנת רהעה:ת הההנת ס'ת ס גהסת המעמת סדת הינירת
ראחדתכךת רהאתתסגררהס,תסעהתהורהתתרודתחזותיאר,ת רהדומסת
הורהתס'תי רךתסאתת-תההנד תהדומסתגררהסתדראמסתרתרינמסת
אר סת תהת תרעמסת ירונמסת אהאת אמעסת רסדנסת סהדות כמת מחר,ת
ערהנת רסתימנסת סדאמסת המתת הזיתת ססהרהת נציס.ת ס רונסת
ייסמדר תסארדתסנצריסתהמחהתהיסמדר תסורה.תארהסתכאתדת
מתתהדומסתדהמסתהזסתאחדתזס,תי חהד תסתימנסתנסתסדאמס,ת
הההנת סעדאס,ת א ת רהתירנת סעתינת א ת הדאר ת ראותדת
סהדמאס.תהדרדתיכאת,תתמתתהודתתותרהרתתהתיודאתזס,תתכהת
ססת רסדנימס,ת סהדומסת א ת תרינמסת רגסת דראמסת סמרת סנסת

"סורֹל ",תראמתתכהתורתמתהוהרו.
המימתהמ תתעמתסמרתוהרצר תתעמהרתהסצמנתנדמכסת'יאחר ת
)דאסתהנמה(.ת 'רכהתסנסתתינתא תסורהר 'ת רי וע ',תרססתכ הרת
חז"התהנרי סתרהורתהיהרדסתרומדתרתאר סת רךתרמכרחתארוממעמת
רתרינמסתסעתינ,תרהדמת "דראמסתסעדאס,ת -ת גררהמתס עאמסת המתת
רתרינמסת סעתינ,ת דראמסת -ת ארידת נומהאת דהמת מתינאה;ת דהמת

סעדאס"ת)יכמה אתר'החרת',תודתסתה'(.
הרהדמתדהמתמתינאה,תסורהר תתסנסתדאס,תססתססתסהדומס,ת
תעדאמסתהדאממס,תרימרתאחדתכךתעתינתורהס,תאההתא ת"ורהתס'ת
דהמת הרהדמת ראמהרת תינר.ת דות סרמהדר ,ת נתד ת תייערת הּכֹח",ת
נומהא,תכתסתתדארתרתינרתא תסהדומסתרסדנימס,תכךתתינרת
א ת"ורהתס'תהּכֹח",תרגסתדארתא תנתד תסרמהדר תעחצהר תהאתת
ההרחר תסהדמ ,תרכךתיהממסתדהמתנומהאת-ת"...תתעאיד:ת"ורהתס'ת

חֹצהתהסהר תאת"ת) סמהמסתכ"התר,תז(.
מרמת נהת הּכֹח"ת ס'ת "ורהת א ת הסתימנת צרדךת סמסת יררנת אךת
אתתגררהסתתהתהדומסתרדנימס,ת רונ תההנתדה תנרציס,תאההת
ס',ת רורהת גסתתכמחסתהירמ?תיסרתסחמהרדתסזסתתהתורהתסתרודת

נסתורהר תסהדומסתרסדנימס?ת)דארמתהצממת,תתגסתינעסתס'תהאמרהתיתת
הדומסת הנד ת י רךת סהרזמ,ת הדכאהת התת אהמסראת הרהדמת י ראדת סהנדס,ת

רדנימס,תאמרהתה"רתכרת-תה"ז,תה"חתא(.
ד'תמסררסתסהרמתכ התההודתסכרזדמת)יאידתא'-וה,תה דגרירתתהת
מסררסתאהתתתיראה(ת-ת"אמתתאערתמררנמסתאמךתע גתסתסנעממתתסדרחעמת
אסת מררנמסת אערת ראמתת אזעמער,ת א ת הרמהרדתתודנת רענתסת ססראת
הדאתאזתסאהרסתרהדתתנרתאר סתתנסתהאתסמסתהיצמאר ,תארת
אמערת סאהרסת תסדמת סעיצאר ,ת יתת הרהדת כךת התסת תסת יתת

חהדתא תסמכרה תהאתהכךתרהאתהכךת...".
דמס"התנררתהאתדאסתרהאתתינתסנהד תתמררדמסתחתיהממס,ת
מרמת נהת וצסרת רנרת סנרהסת יוצסת כאחר,ת רורהר ת  ירער ת
הועמת כאהסת סמרת תהאת רהררראמת נרציס,ת דהמת רוההמסת יתרדמסת
תאה ת נהת הנער ת ותסת כךת כהת האת הערת ארהסת תעמס.ת אהומת
דמס"ה.תסנעממתתסדרחעמתססראתסוךתהורהתסעתינתהארזתתאערתמ ת
ה רדסת סי ראד ת סנצריסת סחתיהמ ת סאעדגמסת האיצנר ת
אר ס,ת תרינמסת רגסת תדראמסת דנס,ת רורהר ת הדומסת כהנד ת
רסידאסתוררסתהתימנ תסורהת)הגההתיסמדר תסארד(.תגסתסס גהר ת

המחזואהת)א'תר,תכח(תי ראד תכהנד תהדומסתנצריס.
הררדר תסאחדרעמסתזכמערתהאתדותהדאר תרהאתדותהסהמתתאהאת
גסתהסת יתתהאעדגמסתחתיהמ תכרמתהסנהמדתורהר תרידאר ת
יוצסתסנרהסתרנרתוצסר,תהיסמדר תסארד.תהדרךתס'תאתדתחהות
יחכי רתההתדתררס,תרע תתהערתהגהר תיוהאמתהדמא רתכךתתערנת
אעדגמסתחתיהמ ת האיצנר ת ר ירער ת ורהר ת הסנהמדת אערת גסת
תעד יסתהצדכמער.תהאר סתימרסתעהדךתא תס'תתחהותיחכי רת
תהת ה רדס,ת סיורדתת ס מארדת א ת מר דת הרהת הסהמתת המדאמר,ת
החרתמת רעתינמסת סעדאמסת הארועמסת המעמת הסדת ס'ת רהדת סרונ ת

התדתררס.תתתתתתתתת
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סדר ומבנה בתורה
הו מח תודותמ"הת-תהועמתינירתסדתהמעמת-תירומנסתהחמד תמתדאהתכ"ייהכ תכֹסעמסתרגרמתוררת",תנסתסו מח,ת"א סתדאמ סת..."ת

רסהמרס,ת"אהסתסרהדמסתאתדת רהדתאהתהעמתמתדאה";תהיוהמהתהיהעס,תההרףתודותכ',תירומנמסתדאתרעמתסחרומסתתהת'גרמתוררת',ת

נסתאר רתו מחת"א סתדאמ ס",תתיכמהתגסתא תסרמהרדת-ת"כמתיתתסתימסתרהד מתניכס"ת)סדחה תסההדתהסיתך(.ת

"אתם ראיתםתאתדתנתמ מתהיצדמסת...

רא סת סמרתהמתייהכ תּכֹסעמסתרגרמתוררת,

אהסתסרהדמסתאתדת רהדתאהתהעמתמתדאה"

)תיר תמ"ה,תא-ח(

ינירתסדתהמעמת-ת ת ת ת

"וֹֹל תרהדומסתרנעתתכהרתנהתססד ת ת ת

רוֹהתתֹודתחזותיאר" ת ת ת

סחדרסתרסורה ת ת ת

)תיר תמ"ה,תה-כס( ת ת ת

עשרת הדברים ת ת ת ת ת ת ת

"רכהתסנסתדֹאמסתא תסורֹל ת... ת ת ת

רא תורהתסתֹודת..." ת ת ת

סחדרסתרסרמהרדתהיתס ת ת ת

סיתךתינירתסדתהמעמ ת ת ת

)תיר תכ',תמר-מז( ת ת ת

"רמאידתס'תאהתיתס:

ּכֹסת ֹאידתאהתהעמתמתדאהת-ת

אתם ראיתםתכמתיתתסתימסתרהד מתניכס"

ומדרהתחרומת"ייהכ תּכֹסעמסתרגרמתוררת"תתתתתתתתתתתתתתתתתת

)תיר תכ',תמח-כג(
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יואל בן־נון בינה בתורה   

מהנהגת הנס להנהגת הדיבור

הרמהרדתסדאתרתתתהתס'תהיתסתנסתהראתהעמתמתדאהתאהתסדתהמעמ,תי ראדתרירההדתתמערמתכרההתריסוכעמתהסעסג ת
ס'תא תמתדאה,תיסעסג תסעהת-תהסעסג תסרמהרד.

רהירו מס.תסיהסתהמרת עהרמס,תהאר ר ת רהזדרנת -תהמרתחזוסת סעסג תסעהתנמודסתס גהר תס'תהמצמא תיצדמסת
יתס,תכירתסרונ תניררתסנעתתרסאתתהועמתסנס,תססתסהמהרממסתסירהסומסתתהתסעסגסתזר.

סעסג תסעהתס גה סתהיכר תיצדמס,תרהתמאת,תהיכ תהכרדר ,תרסרומנסתהניררתאתתרנעתתהודמנ תמסתהרף.תסימס,ת
'סמר'תסארחז תת רסגמהרמתסאחדרתתסמסתסעמצחרתתנהתניהותהסעסג ת ומדר מסתתהתסעסג תסעה,ת סמרת רסׂתָהר,ת סיתת
נהת הז(.תסתסתתודאתיתסת מ"זת )תיר ת ּרֹד"ת ִיּרֹדת הניהו,ת הס'ת יהחיסת מס,ת כהת נהת מרת "כמת -ת סאהרסמסת היהסת

מ",ת יצמ תסעסג תסעהתההמרסתסרונ ס1. סיזהחתסמסת"ס'תִעּהִ

זרתגסתססרונסתסאחדרעסתתהתסיהסתהמרתיתסת)רהכהה(,תההודתתיר !2

סעסג תסעהתכדרכסתימהררסתהירתגתסעמהמרת3ת-תס'תיעהסתא תמתדאה,תרססתיעהמסתאר ר.תכךתעאידתהודת תסיתת
ּעּרתסמהךתה רד מ,תאסתהא?!"ת-תרהדומרמס,תהסרצא תסימסתיתתסההנ,תעאידת-ת"רמודאתתסתסיורסת -ת"...הינתתֲאַעּהֶ
המהחרתת חרהדת מתת אמת?!".ת אסת הודהער,ת ס'ת ֲסֵמתת האיד:ת ס'ת א ת ַעּהָֹ סת רנהת מתדאהת העמת דמהת נהת רידמהס,ת סת ַיּהָ
הסעסג תסעהת-תכאתדתדראמסתא תסעה,תי ונהמסתרי הסהמס,תרכאתדתאמתתימסתראמתתארכהתרסעהתענהס,תהרכמסת
רי הרעעמס,תרכךתהיהחי תניהות-ת"רסמסתכאתדתמדמסתיתסתמררתרגהדתמתדאה,תרכאתדתמעמחתמררתרגהדתניהו"4.

כךתי עסגת מערות-תכאתדתדראסתא תאהמרתרא תאיר,תתרחותרצרסה,תרכאתדתדראסתאר סתסרהכמס,תורדץתההכמת
יד.תכירת מערו,תכךתנס- מערותתחמתידגנתהדגנ,תהסעסג תסעהתרסעמהמרת.תרכךתיורדתתנודרתתסגירהתהסעסג תסעהת
סּרת-תרמאיד:תאסתתירנת תינתהורהתס'תת ִעּהָ סתהרתחֹותריתוה5תרתסת ׂתָ סת רסעמהמרת,תנסתדמורמתסימסתהידסת-ת"ׁתָ
מרת-תכהתסיחהסתאתדתתי מתהיצדמסתהאתאתמסת אהסמך,תרסמתדתהנמעמרת נתס,תרסאזע תהיצר מר,תרתיד תכהתֻחּוָ
נהמךתכמתאעמתס'תדֹוֶאָך".תס'תכדרוא,תסראתסירדסתהיתסתאמךתהדואתא תסימסתסידמסתהנץתסירתהךתאהת רכס,תסראת
סיהוותההעמתמתדאהתא תהתדתסתהמרתהאכרהתהנדה,תרָיתתיתימסתכהחסתִהׂתּהרַנתההרודת)הומתתיר תה"זתח(,תרסראת
תתנרתהרודתתורהתכירת סירדסתהיתסתהסרצמאתימסתיתתסההנתהסכא תסההנתהיהס.תסצמררמתתהאתהסר מדתיתתַסּיָ
תתס יהאתדמיסתר רהנס,ת תתההרוד,תַסּיָ סצמררמתהסר מדתהתה ,תרהאתהצא תההורהתָיתתהתה .תימתתסתאמדתיתתַסּיָ

דאסתיאידרתתהתא"יתז"התההארדתסתסתרסודתסתכרהס,תההודת'אדץתסירדמסת-תודומתיודאתרהתרת'ת)אהרתתתהר תס תה"ר(,תני'ת105-89. 1.ת

יכאתתו חתהסהע תססהרהתסנודרעמתהמתתסכא תסההנתההמתתרמהרדתאהמר,תהומתומדרתתחז"התרדת"מתהודת תימתידמהסת)הירהדתכ'תז-מג(,תרגסתיררנתסמ סתסכא תסההנתהיהסת 2.ת
דצרמסתהדומרמס,תהועמתהמעמ,תררחרמסתהָוֵרתת-תיתסתערדתתהסחזמדתא תנסתמתדאהתהסעסג תסרמהרדתתהתהמעמ,תרסראתסחזמדסתהסעסג תסעהתתהתמצמא תיצדמס,תרססרכחסת

ס גה סתהעחתתסעחרת ת"נהתסעה"ת)הירהדתכ"אתח-ה(.ת

דאסתדיה"סתהירדסתעהרכמס,תחהותג'תודותכ"ר. 3.ת

רכךתעמהחרתזא תחז"הת)היתעס,תדאתתסתעסתודותג'(תהסתרר סתודתסתזרתהודת תעחתתסעחרת ת"נהתסעה"ת-ת"רכמתמרמרתתהתיתסתנרתר תיהחיסתארתתרהדר תיהחיס?ת...תרכמת 4.ת
עחתתיימ תארתעחתתיחמס?ת-תאהאתהזיתתתמתדאהתיה כהמסתכהומתינהס,תריתנהרמסתא תההסתהאהמססתתהתימס,תסמרתי גהדמסת/תי דואמס,תראסתהארתסמרתערוהמסת/ת

עמירומס";תרסתרסתההתרתתסיכמה את)הרףתהתהח(.

דאסתדיה"תתהומדרתרתהוהרותזס. 5.ת
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סתהאתסמ סתהר".תזרתסעסגסתדוראמ תתהתעהת תתסער דת"האתִסהאמתתרִדּיָ ראמהרתהתה ,תהאתסמסתָיתתיחרץתהיחעס,תרַסּיָ
רעמהמרתת-תסחהאתגרדדת רצאסתדוראמ תיממרמ תה חרסתסחרידמ,תרכךתגסתסתימנסתהורהתסדרוא=ס'.ת

תרעסתהגידמתסראתנודרתתסגירהתהסעסג תסרמהרד,תתאמעעסת הרמסתהעה,תרהאתהעמהמרתת-תסתימנסתהורהתס'ת המאת
רגרמתוררת",ת רצאסתתיההא תיצהתוהרנתרהה מת הרמת-תסחמרהתהתירנת הס ורתר תסנסתכ"ייהכ תכסעמסת
כהת י והוהת תאמערת רארכהת י רומסת ימסת אהוו ת נהת יהרההת אמעערת 'סרהדמס',ת הדי ת ס'ת א ת רד ת רהוממסת
זיתתתתרינמסתהורהתסדרוא=ס',תאהאתסראתחרהסתירהדמ תוהרנסתרעצחמ ,תהמתתאסתמתתיסתהאכרהתארתאמת,תרגסת
אסתסארכהתיורהוה,תראעתמסתדנהמס.6תזסרתתההתסס הגדר תסדרחעמ תתהתסנסתסמרצאתייצדמס,תרסמאתסמהררת
היצרר תס רדסתיהמעמ.תסעסג תסעהתרסעמהמרתתסמאתזיעמ ת-תתההתהס הגדר ת-תהנררתסעסג תסרהדמסתסמאתוהרנסת

רעצחמ .תתתתתת

רסדמתהתרתתסתמערמתאהתסעסג תסרמהרדת=תסרהדמסת)תיר תמ"התג-ר(:

"...תרמהנרתֵידומרמס,תרמהֹארתירהדתהמעמת...תרמודאתאהמרתס'תיתתססדתהאיֹדת...ת

אתא כסתנהתכעומתעתדמס,תָרָאִהאתא כסתאהמ. תתתאתם ראיתם אשר עשיתי למצרים,תָרֶאׂתָ

רנ סת-תאסתָתיֹרַנת תינרתהוֹהמתרתיד סתא תהדמ מת-ת

סתיכהתסנימס,תכמתהמתכהתסאדץ;ת]כהריד[ תתתתתתתתתתתרסממ סת)=אזת סמר(תהמתְהֻגּהָ

תתתתתתתתתתתרא סת)=אזתא ס(ת סמרתהמתייהכ תּכֹסעמסתרגרמתוררתת-תת

אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל".

עשיתיתהיצדמס"תיהכסתהומצרדתייצסתא תסעסג תסעהתהמרתסחזוס,תהיכר תיצדמס,תרהרדךתאהתהמעמת=ת "אתדת
חרדה,תסדתסאהרסמסת-ת"ָרָאִהאתא כסתאהמ".

הדמ תס רדסתיהמעמ,ת כדרכסתהתימד תסהדמ ,ת ס'ת -תסתימנסתהורהת מרצדתיצהתחרתת "רנ ס"ת ההמהרמת סינהדת
תסמאתסעסג תסוהנתתהתנסתמתדאה,תהנרהס.

סאר תר"רתהימהמסת"ִרסממ ס"ת/ת"ְרא ס"תיתינסת רצאסת)'אסת-תאז'(,תכר"רתסעמגרר7,תרס רצאסתי ודת תנהתמרמת
סתיכהתסנימס"תסמאתסמאת"ייהכ תּכֹסעמסתרגרמתוררת".ת ססוההס:ת"הֻגּהָ

סהמהרמת'נסתהגרהס',תומדרתרת'נסתעהחד',תכירת כתמהתמוד,8תרומדתתדת"מת-ת"כהמתמודתראהעמסתהרהר תתסיהכמסת
גרעזמסתאר ס";תרדאה"נתכ הת-ת"רהדתעכהרתרעחירתרהאתממיצאתאחדתכירסר";תסדיה"תתכ הת-ת"רהאתמיהדערתסיהךת
דמס"הת רכךתומדתת 'רהור ',תכירתיהךתתרהותה כתמהתהגרה ר,ת ומדרתתתעמ,תיהתרתת גסת המרתאחד",תאךתסרהמףת

ההודת'סכרזדמ'.9

סהמכרסת-ת"אהסתסרהדמסתאתדת רהדתאהתהעמתמתדאה",תירהמהתהימתדמתתאהתנתד תסרהדמס,תתסכר ד תהססת
ה רדסתסמאת-ת"רמרהדתאהסמסתא תכהתסרהדמסתסאהס,תהאיד:"

...",תיצמהתהמהרררתא תינירת דתיתסתאהתכהתמתדאהת ּהֶ ּרִ ראכת,תהודת'רהדמס',תאתדתור חתה"אהסתסרהדמסתאתדת

יכאתתי חממהתרמרתתיחררתתהתאה ת'תכדתרנרעת'תה רדסת-תסאסת'סהדכר תרסוההר 'תחרזדר תהימרסתיהרמי תהסעסגסתסעירכסתתהת'עהתרעמהמרת'?ת-תסאסתזרת רצאסתתהת 6.ת
חרהתר תסארס,תתס ההארתההדמח תהעמתמתדאהתיועמתסאת,תארת רצא תסחהא,תת חמה רתהנגה?ת)סערתאתמ ודתתהיורסתסי אמסתהנזד תס'(.ת

דאסתסההדרתתהתא"יתז"התההודת'אדץתסירדמסת-תודומתיודאתרהתרת',תני'ת213-208. 7.ת

כירתהוסה ת)ה'תח(ת-ת"...תּרְהֻגּהַ תיהכמסתרסירמער ".תת 8.ת

סכרזדמ,תיאידתא'תוהוסתכזתראמהך. 9.ת
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סדתהמעמת)ודותר'(תרא ת"נתד תסרהדמס"ת)ודותס'(,תירת  תכרהרתנהתסעסג תסרמהרד,תראכתתעהמאתסאי תהררדר ת
עהחתתהרהדמסתתמאידת)רהדמסתמ"חתמח-כה(,תרהאתהאר ר תרהירו מסתתמנתס,תכמת"אר תארתירו "תמכרהמסתהס וממסת
"האת -ת ה-ג(ת מ"גת )רהדמסת ארתירו "תהנהרר תאהמהמסת "אר ת רמנתסת עהמאתאהמהמת מורסת רכאתדת היצמאר תאהמהמ ,ת
ֶכסת ֲסִמׁתְ -ת הרנ ת א כס,ת אהסמכסת ס'ת סת ְיַעּהֶ כמת ססרא,ת סחהרסת חרהסת אהת ארת ססרא,ת סעהמאת רהדמת אהת  תינת
ֹאסהמסתא תס'תאהסמכסתהכהתהההכסתרהכהתעותכס"ת)תסתר(.תסדצרתתהחזרדתאהתסעסג תסעהתרסעמהמרת,תאהתסאר ר ת
ראהתסירו מס,תנהרהתהסהמאתהנהרר תאהמהמס,תרסעמהמרתתתס'תמעהסתאר ערתמ ההאתהכךתתסעהמאתסאהמהמתמצהמחת

הסדאר ת"אר תארתירו ",תראהרדתמסמסתהתירנתהר.תתת

רכךתעמהחתסדיה"סת)הסהכר תמהררמתס רדס,תודותח'תסהכסתא(תנמודרתתזסתהאירע תס רדסת-ת

"יתסתדהמערתהאתסאימערתהרתמתדאהתיועמתסאר ר תתנתס.תתסיאימתתנהתומתסאר ר תמתתהההרתררומתתאותדת
תמנתסתסאר תהההתרכתרף.תאהאתכהתסאר ר תתנתסתיתסתהירהדתהומתסצרדךתנתאס.תהאתהסהמאתדאמסת
נהתסעהראס.תסמסתצדמךתהסתומנתא תסיצדממסתודנתא תסמסתרסצהמהתתה רכר.תצדכערתהיזרתתסרדמרתהערתא ת
סית.תציארתהונתהסתתא תסאהת.תכודרתהרתנר תודחתההנסתאר תתסאדץ.תרכתתתאדתכהתסאר ר .תרהיסתסאימערת
הרתהינירתסדתהמעמתתנמעמערתדארתרהאתזדתראזעמערתתינרתרהאתאחדתסאתתרסורהר תרסהומרמסתרסראתעגתתאהת
סנדוהתרסורהתירהדתאהמרתראערתתרינמסתיתסתיתסתהךתאירדתהסתתכךתרכך.תרכתתסראתארידתועמסתהועמסתרהדת
סמאתסדאמסת ההררת המעמת סדת ריעמתתתינירת סזא .ת סהדמ ת ס'תא ת כד ת האתא תאהר מערת רעאידת ס'תניכס.ת
העהרא רתתסמאתאי תתאמתתהרתררומתתעאידתסעסתאעכמתהאתאהמךתהנהתסנעתתהנהרדתמתינתסנסתהרהדמתניךת
רגסתהךתמאימערתהנרהס.תיכההתתוררסתרהדתזסתהאתסאימערתהרתעאיער תתסמאתנריר תהנרהסתאהאתעאיער ת

תמתתאחדמסתסדסרדתריחתהס".

שלושה ימים של התקדשות - ריחוק מטומאה

לקדשתא תסנסת"סמרסתריחד",תכהריד:תהסמהסדתרהכההתהגרמסס,תרהסמר תירכעמסת ס'תצמררסתא תיתסת)מ"ה,תמ-מא(ת
הס גהר תס'תהסדתהמעמ,ת"המרסתסתהמתמ".ת

ההמצרנתתהתיתסת)מ"ה,תמר-הר(תעזכדרתכהתסודהמסתהרמרותכירתהצמררמ,1תראךתערהורתסימהמס:ת"אהתִ גתּרתאהתאתס",ת
כנמתתסדחהסתתהתאזסד תסהסדס.

סאסתסמרתחרומתהסדסתהועמתי תת רדס?2

תסאסתסמרתאהסתחרומסתימרחרמסתהינירתסס גהר ?

החרומתסהסדסתסוהרנמסתה רדסתאמתתתהרתסתמימסתתהתהסדסתכהה.תיהריאר תוהר תעהסדמסתהנדהתתהתאר רת
ִיַעממתתמרנרת סמרס,תאחדמתדחמצסתרכמהרהתהגרמס,3תראמהרתהריאר תחירדר תיחממהר תתהנסתמימסתההסדס.4תרהכת,ת

יתסתרמתדאהתנהתתהרתסתמימסתההסדסתהועמתי תת רדס,תרהתרעסתירמתתס רדסתסוהרנ?

הומתסרנר תתיתסתהאתסרהמףתמרסתירנ ר,תהחרידסתמ מדס;תדאסתסיחהרו תהיהכ תתה ת)וזתנ"א(,תרדאסתדת"מ,תדאה"נתרחזורעמתהתיר תמ"ה,תהר. 1.ת

דאסתס הההר סתתהתהנהמתס רהור תהיהכ תתה תורתנ"א,תר"סתיעממת. 2.ת

רמודאתמ"א,תכר-כח,תהא-הה,תהה-י;תה"ר,תס-מא,תהז-מח,תכא-כג,תכז;תמ"ז,תהר;תרכתתהירהדתמ"ה,תז-מ,תכא-כה.תסוהרומסתסחתרהמסתהמר דתהערתאתסס:ת"ראמתתכמת צאתייערת 3.ת
)רמודאתה"ר,תהז-מח(;תהדרדתהחרות זדנ,תרדחצרתהימסתרהיארתנרתסנדה"ת תכה תזדנ,תרדחץתהימסתא תכהתהתדר,תרהיאתנרתסנדה...תראתסתאתדתמתכהתאמתתאֹ ּסתתכה ת

ס רדס,תתאמתתסדחוסתתהתתהרתסתמימסתהאמתתתעמגתתאהתאתס,תאהאתדותהריא תנדה.

רמודאתמ"ה,תה;תמ"ר,תח-ה;תה"ר,תמג,תמה,תכר,תכח;תהירהדתמ"ה,תמא-מה,תמר,תהז,תמה. 4.ת
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מימתודמתסתיאתסתסמרתחהותיסמהסדר תימרחר תהס גהר תכהררתס'תהסדת הכארדסתאותדתהודת,תתתהרתסת
המעמ,תכירתסגהה תססדתרומררתר,תרהומתזסתהדאר תא תתהרת תסמימסתכסרדא תתנסתהההר.5תארהסתה תרה תרררת
האחמיהךתסכסתת)תיראה-אתכ"א,תס-ר(תאערתתרינמסתיעסגתדגמהתרמררנתתהתודמתסתיאתסתנרתמרסתתהמתמ,תהרמרות
כירתהינירתסדתהמעמ,תתכתתאחמיהךתתאהת"אסתעתידרתסענדמסתאךתיאתס?"ת)ההדסתמ תתהחסתוררת(,תררררתנעס:ת"כמת

אסתאתסתנֻצדסתהערתכ ירהתתהתֹס...".ת

ראכת,תסיתעסת)יוראר תח',תג;תתה תה',תר(תהירסתיינירתסדתהמעמתסהכסתוהרנסתתהתהריאסתהורהה תתכה תזדנ6ת
נרתסמרסתסתהמתמתההמא תאמת,תרהינירתסדתהמעמתחתתתיתסתגסתיועמתוהמה תזדנתיארחד תתיהיא .ת

ממ כתתתהומתסהכסתזרתנעסתרררתהאחמיהךתהדצר רתהוההתהחסתוררת,תהנ תהדמח רתיועמתתארה.

ארהסתותסתהסהמת,תיררנתהאתעזכדסתסהכסתזרתהחרומתסהריאסתההודתרמודא?

אסתעוההתא תומדרתתסדיה"תתההמורדתדחהתרס דומסתהחמורתתההת,תמ האדתסכהתהותהר ת-ת

"...תרסעכרתתהנמעמ,תכמתסמרתסעמרר תהמימתסורירעמסתידרחור תיאר...תכמתהאתמ ודהרתאהתארסתרהאתמרהדרתהר...ת
]האהמס[,תדארמסתסממ מתהורסתיועמתאררעמת רהכךתאידסתדחהת הרתארס...ת מכעהת מרתהר תהררתהאסה,תהאת רסמרת
העתותמרמר,תאההתרדךתעתמסתהמתרהאתארכהתהס ודהתאהמך,תרגסתהאתההכ תהאסהתכהה,תתהאת רדרךתא סתנודת
דגהמ,תרסראתסחדמתתייעסתרהאתנעסתאר ס,תכמתהאתסמרתיהודמסתניסתתכהה,תיועמתתרמהרדסתהיאת]הנמעמסס["ת

)דיה"תתההדאתמ תה"א,תהס(.7

רהכהת סעמרסת הרסת יועמתתדארת העמר ס,ת האתסת המחהת סורירעמסת המתת עסרגר ת סמרת רירוהגר ת גררהר ת חרידר ת
סעוההתייעסת)כרההתרמהרד(ת-תהכעס.8תיכאתתעהנרתסיעסגמסתתהתסדחו תסעמרסתיתתסחהדסתהגידמ,תיעסגמסתתאר סת

ס רדסתהאתומההסתהיהראתחריד ס.

גסתיאתסתהסרדס,תתיאת מימסת הודרתתתהרתסת עסגרתהס ורתר ת רהכתת ריהרכת,ת עחתהתהיאת זדנתסאמתת גסת
 והרהתזדנ.תיעסגתזסתסמסתמררנתהועמתי תת רדס,תאךתהאתעוהנתהחרומתסהסדסתסוהרנמסתה רדס.תרארהסתדהמסת
עסגרתהחרידר תאהר,תגסתהמתדאה,תרססהכסתתמידסתיעסגתזסתיועמתתס רדסת מאדסתאר רתהס ורתר תסנסתנהת

ומתיתס.

ציצרסתרריסתהיעסגמתחרידר תנ מומסתיצאערתהודמתסתיעתמסתהכההתהאעתמתוררתתרעזמדמס,תודמתסתסערהנ ת
רסעזמדת אהס,ת יעסגמסת ומההסת האת ס רדסת סוררתס.ת ההמתת הססת ארר ת תמתת אמתר ת חממת המתת סה מדסת יועמת
תה רדסתאהרדתהממתתרהכהתסודרהתאהמר,תאךתהאתהאתס.תחז"התאףתודארתהאמדרהמתאתסתהאמתת-ת'ומררתמת'.תארהסת

נהתיתסתדהערת)רדותנהמר(תאידרתחז"התתומדתתיתתסאתס,תהסמר רתירהדתנסתס'תהכהתנ .9ת

רכךתית ינתיהרגממ תסגידאתהיהכ תתה ת)ור(,תאהאתתסיתעסתרסדיה"סתוהורתהריאסתהורהה תזדנתכסהכסתוהרנס. 5.ת

דאסתדיה"סתסהכר תאהר תסהריאר ,תודותס'תסהכר תמא-הר. 6.ת

סדיה"תתנצירתהאתסהמאתא תכהתסחרידר תסאהרתה רדתסהכסתסערסג תהמתדאה,תרדאסתתר" תח "סתהרודתארדחתחממסתכ"ג. 7.ת

סדיה"תת הסתא תההד רתההמורדתדחהתירהתההתתגסתהרהדמתסומהרהרומסת)אדמההר(,תכומתתסזכמדתהומדרתתהרדת ת' רד תס'ת ימיס'ת)כ המתדיה"תתא'תני'תוהז(.תראכתתחכימתמימת 8.ת
סהמעממסתגסתססתחתהרתכךתנהתרסתסעמרס;תרדאסתומדרתתדיה"תתהרמודאתמ"ח,תמה.ת

דאסתדת"מתההירהדתמ"ה,תחתהנוהר תחז"התההוֵדמתהסנהר ךתו"ג,תרהיהכ תתה תוזתנ"א. 9.ת
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החרדה הגדולה - מטרת המעמד

עזכדרת רסחדרסתסגררהסתיאר,ת רסנתתת רורהתסתרודתסחזו,תנסתסאתת רסהדומסת המעמתנסתסורהר ת הינירתסדת
הכ רהתת מתיהדר ,תסדאתרעסתיורדת תה חמהס,תרסתעממסתחהרמסתההמרס,תרת מסתתנרירר תהמהררתס רדס.

 חמה תסיניר,תהאתהרמהרדתסדאתרתתיסדתהמעמת)"א סתדאמ סת..."(,תתנמודרתהחמד תמתדאהתהנסתהגרהס,ת"ייהכ ת
כסעמסתרגרמתוררת"ת-תאהאתהרמהרדתסתעמ,תסיגרמדתא תיהד תסינירתהיורדתת-ת

"סעסתאעכמתהאתאהמךתהנהתסנעת,תהנהרדתמתינתסנסתהרהדמתניך,תרגסתהךתמאימערתהנרהס"ת-ת

תימנסתיורדת תזרתהאסתהיערנתידאתתא תסהנער תעגרתיתס,תכאמהרתסיצרר תרסחרומסתססתמצמדסתתהר,תכאמהרת
סראתסיחרוותריורדתסהיכר ,תרכהתימתתמסמסתהרתרהדתההמהרתעגרתיתסת)כומתתאערתתרינמסתהודתמר תהירהד(,תהאת
מדאסתא תנצירתיחרמהתההדמ תס רדס.תגסתכהתימתתמחתרהתתוירתעהמאמסתגררהמסתייתסתאחדמרת)כירתסערצדמסת
מ'(ת רודות מהררמתס רדסתודותח'ת )הסהכר ת -תהכתתסנימרתסדיה"סת רסירההימס(,תמחתרהתתוונתס רוףתתהתהדמ תהמעמת
א תאירע תס רדסתנהתסמהררתתהת'הנמעמערתדאמערתרהארזעמערתתינער'ת)כומתתס האדתהרהדמערתנהתסינהדתיסעסג תסעהת
הסעסג תסרהדמס,תהנמה(,תתסראתורהנתהררדר תמר דתיכהתאר ר תרירו מס,תראףתמר דתיכהתעהראס.תהזכר תאירעסתזרת

עתאדרתמסררמסתעאיעמסתהר ס,תגסתה ורור תסותר תהמר ד.

כרמתיסתתעדאסתכיהוע ת נרת סגררהס,תתעדאמ תכיהד תסינירת רהחדרסת המדאסת סיהדסתסתעממסתותרדסת
חכימתס הירר,ת"תכוסת)=סוך(תנהמססתסוה"סתא תססדתכגמגמ ,תראידתהססת-תאסתא סתיוההמסתס רדס,תירההת
)=זסתהרה(,תראסתהאר,תתסת סאתוהרד כס"ת)תה ,תוחתנ"א(.תארהסתיהועסתזרתאמעעסתמכרהסתהסמר תעכרעס,תהאתה רדסת

רהאתההרגממ תס היררתסעזכד ,תיהמהר תאחרר :

1.תאסתהעמתמתדאהתעכעהרתההדמ תרומההרתא תס רדסתי רךתסהכיסתרדצרתתתהת"כהתאתדתרהדתס'ת-תענתס"ת)תיר ת
מ"התח(ת/ת"...תענתסתרעתינ"ת)תיר תכ"רתג,ז(,תמתתהזסתיתינר תתהתהדמ ,תראמהרתאסתהעמתמתדאהתסגמהרתרסהכמירת

י רךתוחרתהיר ,תאמתתזרתהדמ תכהה.

2.תכךתהרמרותאריד תהרגממ תס היררתסעזכד ת-ת"יכאתתיררנאתדהאתהארדממ א"ת!ת-תרומדתתדת"מתתסת-ת"תאסת
מזימעסת]סוה"ס[תהרמת,תהיסתהאתוממי סתיסתתומהה סתנהמכס,תמתתהססת תרהס,תתומההרסתהארעה!",תר תרה ת
...",תכהרידתידצרעס,תרהדרדתיכאת,תתכוממ תסדתכגמגמ תההרגמס,ת סהרגמסתה היררת-תאףתנהתומתכת,תסררדתומההרסת

סמאתורתמסתרהאתיהועס.

חדר ת סהההר ת א ת היהאת כרמת הררדר ,ת סימרחרת המעמת סדת הינירת צרדךת תרסת ראמתת היר ,ת ורחרת ארסת כהת 3.ת
ירר ת–תרמתהדנמר תאריסתחדמוסתרתאדתאהרער תרורדנערמר ,תרהדתרחדהתרציאתרדנה,תכרמתהסתהמהתוחרתירר .

הרדאתסנרהסתרער תתס רדסתהאתחוץתתמנהררתאר רתהירדגסתעירכסתיזר,תאהאתכיורדתסחממס.

)גסתהתיר ,תרגסתהרהדמס(תמגהסתהערתההסמדר תא תסיהדסת ראכת,תנמרתתותרהתהוהרומסתסכ רהמסתאחדמתסרמהדר ת
סנהמרעסתתהתסחדרסתסגררהס.תכאתדתדארתכהתסנסתא תסורהר תרסהדומס,תרא תסאתתסגררהסתרא תססדתנֵתת,ת
ססתעד נרתרהדחרתהאחרדמססת-ת"רמדאתסנסתרמֻענּרתרמניררתידחֹו.תרמאידרתאהתיתס:תרהדתא סתניערתרעתינס,ת

ראהתמרהדתניערתאהסמסתותתעיר "ת)תיר תכ'תמר-הר,תרההתרתתחכימתס היררת"מצ סתעתי סת...",תתה תוחתנ"ה(.

 תרה רתתהתיתסתיכמהסתה מדסתועמימ תהכארדס,תודררוהת-ת

ועמכס,ת נהת מדא רת רהנהרדת סמסת ַעּהֹר תא כסתהאתסאהסמס,ת ההנהרדת כמת -ת "רמאידתיתסתאהתסנסתאהת מדארת
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סחדרסת יהד ת אסת "אהת מדאר",ת יררנת -ת הא?ת ארת המדא סת דרצסת ס'ת סאסת -ת הז(ת כ'ת )תיר ת ההה מת חהאר"ת
סגררהסת"רהנהרדת סמסתמדא רתנהתועמכסתההה מת חהאר"?ת-תהדרדתתיררהדתכאתתהתעמתירהעמסתתרעמסתתהתמדא תת
אהרסמסת-תוחרתירר ,תירהתמדאסתתמתתהסתהחמדסתחרותמ ת-תיתסתאידתהנסת"אהת מדאר"תותת יר ר,תכמתהאתכךת
דארמתהניררתהועמתס',תאהאתס'תהאתהדריסתא כסתכירת'עהתהס ערהה'ת)כומתתומדתתדת"מ(,ת"רהנהרדת סמסתמדא רת
]סהחמדמ -סחרותמ [תנהתועמכסתההה מת חהאר"ת-תרהנזד תסמדאסתסהחמדמ ,תמדא תסדרייר ,ת רכהרתהס גהדת

נהת ארר תריכתרהמסת-ת"ההה מת חהאר".ת

זסרתחמררתתירוהאתהרדג תסארס,תתדארמתהנהרדרתהחרההתינירתסדתהמעמ,תאחרתרמחמרתהכהתסררדר ת-תהסורךתא ת
סמדאסתסעירכס,תסההנמ תהארסתינצסתסמר רתהתת יר ס,תא תוחרתסירר ,תהמדאסתהחמדמ -חרותמ ת-תרההתרתת
חז"ה:ת"סכהתהמרמתתימסתחרץתימדא תתימס"ת)הההמתהדכר תהגתנ"ה(.תאכתתמתתהתארה,תסמכתת'סרצמא'תתס'תתימררתא ת
מדא תסתימס?תסאסתיההנתהדמא תסארסתסראתהתתחרדמתת)כומתתכ התסדיה"סתהודותס'תהסהכר ת תרהס(?תסאסתאמתתכהת
ארסתורחרתהיר תיההנתהדמא ר?ת-תגסתאסתמתתהכהתארסתהחמדסתינצסתההנר,תדארמתסראתינירתסדתהמעמתהגהר ת
אצהתהעמתמתדאהתרדגסתגהרססתמר דתתהתהחמדסתחרותמ ,תתייעסת  וממסתס רדסתהנרהסתהינה סתסנהמרעס,ת
סדרייר תתסמאת מדא ת י רךת אהאת ירר ,ת וחרת עירכסתתהת מדאסת י רךת האת ס'ת א ת מנהררת מתדאהת כרמתתהעמת
חרותמ .תיכאתתנרהסתתס'תסהמאתא תהעמתמתדאהתאהתסחדרסתסנצריסתתהתינירתסדתהמעמ,תרררואתכרמתהצדרףת

א תסמדאסתרהתחדדתאר סתיוחרתסירר ת!

סהעסתזא תתהתיהד תסיניר,תאתדתדותעדיזסתהרהדמתיתסת)סעזכדמסתהתיר ,תאחדמתסרמהדר (,תיורדת תרהדרדסת
הרהדמתסנסתאהתיתס,תסירהאמסתהומתיתסתההודתרהדמסת)ס'תמה-כג,תאחדמתסרמהדר (ת-ת

"רמסמתכתינכסתא תסורהתי רךתסחֹתךתרססדתהֵֹנדתהאת,תר ודהרתתאהמתכהתדאתמתתההמכסתרזועמכס.תר אידר:ת
סתתסדאערתתס'תתאהסמערתא תכהֹררתרא תגרהר,תרא תוֹהרתתינערתי רךתסאתת-תסמרסתסזסתדאמערתכמתמרהדתתאהסמסתא ת

סארסת-תָרָחמ"ת!ת

ראמת ירר ,ת ומדרתסת אהרסמסת ת נסת וגמתסת רמרנערתתכהת העמת יר ס,ת ארסת העמת הירדג ת סממערת סעסת נרת כהריד,ת
אותדתהתירנתא תורהרתהחממתסנרהסתסזס.תרסעסתנכתמרתגמהמערתי רךתחדר תסירר ,תתס'תהאתררמהדתניערתי רךת
סאתתכרמתתעחמסתהרהדרת!תרארהסתנרממתתעתאדערתהעמתארסתהעמת יר ס,תראמתתאערתמכרהמסתהסת חדדתהגידמתיוחרת

סירר ,תרהסמר תכירתיתס,תארתכירתיהאכמסת-ת

"רנ סתהיסתעיר תכמת אכהערתסאתתסגרֹהסתסזא ת-תאסתמֹהומסתאעחערתהתירנתא תורהתס'תתאהסמערתנררת-תָרָי עּרת
ִחמ"ת!תתתת -תכמתימתכהתהתדתאתדתתינתורהתתאהסמסתחממסתירהדתי רךתסאתתכיֹערת-תַרּמֶ

ס סוכר תזרתתהתרהדמתסזועמסתיחממסתהירר תריירר תהחממסתירדסתסמההתנהתסמר סתעמצהמסתנהתסגהרהתהמתתחממסת
...תסרדמרתההת רירר ת)רההתרתתחכימתס הירר,תתה תוחתנ"הת-ת"כהתרמהרדתררמהרדתתמצאתיומתסוה"ס,תמצ סתעתי סתתהתמתדאהת
תנ מרתהסחמר תהרתי מס,תרסחמסתאר ס"(,תרס'תסהמאסתנרתהמרמתכךתהינתתֵמרנרתתס'תהאתהסחמר סתהרהדמר,תרמת חדדרת
יוחרת הגידמת סיתרחדדת תיתס,ת יהותמסת רססת הגידמ,ת הסת חדדת יהרגהמסת תאמעסת אהאת סירר ,ת יוחרת
סירר ,תמייתתנרת רסתא תסינהסתסנהמרעסתסזא ,תרסראתמיתמךתהתירנתא תרהדתס'תהנהרדס.תכתתס חהדרתמחרת
מרר,תמחרתנסתסתחדרדת -תומרסתתהמחר רתתהתיתסתהסיתךתי תת רדסתנהת ת מתסיהדר תתהתינירתסדתהמעמת
סחהומתרסירגההתיוחרתסירר ,תנסתססכדסתתארסתמכרהתהתירנתורהתס'תרהחמר ,תרזרתס כהמ תסנהמרעסתתהתגמהרמת

רהדתס'תהנרהסתסזסת-ת"ההרהתהערתכהתסמימס,תהַחּמֵֹ עּרתכסמרסתסזס"ת)רהדמסתר'תכר(.תתתתת

יסתסמ סתס רצאסתתהתרהדמסתאהס?תיורדתתהועמערתה גרה תס'ת-ת
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"רמתינתס'תא תורהתרהדמכסתהרהדכסתאהמ,תרמאידתס'תאהמ:תתינ מתא תורהתרהדמתסנסתסזסתאתדתרהדרתאהמךת-ת
תתרסמסתהההסתזסתהססתהמדאסתאֹ מ,תרהתיֹדתא תכהתיצֹר מתכהתסמימס,תהינתתממההת ִמּ ֵ סמהמהרתכהתאתדתרהדרת-תימת

הססתרההעמססתהנֹהס"ת)רהדמסתס'תכר-כס(.

..."?תכירתאהתתהעמרתהגדרתרסראתארידת'ימתמ תתתמהכרת ימרתהרדךת תת ִמּ ֵ סהסתעאזמתתה תרי תההת-תס'תארידת"ימת
המרמת ר'סכהת רהסדתמנ,ת המררתהסצרמות סמר תדתר תסארסת "הנהרדת -תאכתתכ התכאתתסדיה"תתהומדרתר,ת הרהס'?!ת
סדיה"ת,ת הרהדמת הסרהמףת העמתארס".תאהאתתנהמערת כהתרתת רסראת כת,ת סכ רהת מאידת ימדא תתימס',ת חרץת תימסת
תזא תס רצאסתסהדרדסתתהתסתחדרדת)סחהומתרסירגהה(תיוחרתסירר ,תכמתכהתנררתארסתנרהרתא תתאהרסמסתי רךת
וחרתירר ,תאמתתמדאסתהחמדמ -חרותמ ,תראמתתהנסתהינירתסדתהמעמתהתסתי תת רדסת)כמתסראתמוממסתי רךתארעהתרזרת
"יררנאתדהאתהארדממ א",תתאמתאותדתהסנעמתרתכההתנהמס,תכרהדמתדת"מתההרגמס,תאהאתאסתכוממ תססדתכגמגמ תערנרסתההונתא ת

ססדתכגמגמ ,תרהדאר תא תו חתסחמדר תנהתסהרחר (.תהדגנתתס'תצדףתא תנירתהגהרהתסחממסתרסירר ,תרכהדתמררנמסתססת
מרכהרתהתחדדתא תמדא תאהרסמסתתנהת תאהרסמסתהאתהאתהסימ סתאהאתהסחמר סתהרהדר,תרמתהכךתכרמתתססת
ועמסס,תהמדאסתהחמדמ -חרותמ ,תרהזסתסרצמאתס'תימררתא תסתהמהסתסירחהה תהוחרתסירר תסההרנתהססתכהעמת
תתרסמסתהההסתזסתהססתהמדאסתאֹ מ",תרמדאסתחרותמ תזרתצדמכסת ארסתהעמת יר ס,תרהומכךתחממהתסראתהרידת-ת"ימתִמּ ֵ
הסהמאתא תנסתמתדאהתגסתהסכדס,תתכהתיצרר תס'תעמ ערתהער,תהאתהסעא רתתהרתרהאת'הצרדךתגהרס',תאהאתהינעער,ת

ההרה ערתרהחמר מערתהאדץתסהרהסתתס'תער תתהער.ת

רסעסתי הדד,תתינירתסדתהמעמתסראתינירתתהתתחדרד,תכסיתךתרכתמאתתהתמצמא תיצדמס,תכמתמצמא תיצדמסת
סמאתחמדר תיודנסת)יתנהררתיהכרמר (,תראמהרתינירתסדתהמעמתו חתא תו חתסחמדר תייהאךתסירר ,תהנהרר תס'ת
י רךתמדא תסדרייר ת-ת'...תאהת ודמת"ָחדּר תנהתסֻהחֹ "ת)תיר תה"התהז(,תאהאתחמדר תנהתסהרחר 'ת)נמדרהמתתערתנ"א(.

מעמד הר סיני - מדוע לא התפרש זמנו?

יררנתהאתעכ התה רדסתהומדרתת'זיתתי תת רד ער'?

יררנתהאתעזכדתה רדסתותדתיורדתתהמתתינירתסדתהמעמתההמתתחגתסוצמד,תחגתסתהרנר ?

העמת הצא ת "החרתתסתהמתמת סו מחס:ת אחדמת סמימס,1ת תהת סיררמות החמתרהת נימיר ת ס רדסת סר מדסת יררנת
)מ"ה,תא(?תכיסתמימסתעיתכרתנהמר תיתסתהסד?תי מתהרמרות מתדאהתיאדץתיצדמס,תהמרסתסזסתהארתירהדתהמעמ"ת

סחהרת'תהרת תמימתססגההס'?ת

י מתהרמרותחהרתתת תסמימס,תתעזכדרתדותההרףתיתוהמס,תכמהרמתסנעתתנהתסדתהמעמ,תרודמא תס'תאהתיתסת"המרסת
סתהמנמתי רךתסנעת"ת)תיר תכ"רתהז(?

עדאסתתהכהתסתאהר תסאהסתי אמיסת תרהסתאח :

דאסתרהדמתחז"התהומדרתתיעממתתסמימסת)הורהץתזס(.תגסתסדהתידרכמתהדרמאדתז"התסההמדתא תסנימיר תסזא תתה רדסתכסנהיסתיכררע ;תדאסתההודרתודומתירנרר ת)מדרתהמסת 1.ת
 תי"ר(,תכדךתה',תני'ת378-376,תראר סתסרהדמסתההודרתסחרתתודומתיודאר ת)אהרתתתהר ת תה"ה(,תני'ת219.תאההתהנררתתסדהתהדרמאדתסההמדתזא תכסנהי רתתהתירנרת
חגתסתהרנר ,תסדמתתהודתמר תי תת רדסתהאתעזכדתכההתחגתסתהרנר .תהכתתותרהרתתהתיודאתיחממהתסההדתהסנהיסתזרתי רךתיתינר רתתהתינירתסדתהמעמתה רדס.ת



96ת|תינירתסדתהמעמתתהמעסתה רדס

סדר

רו
ת

י
דרישה

טעמים

לשון

מדע

בינה

סדר

סיני
ר 

ה
ד 

מ
ע

מ

דרישה

טעמים

לשון

מדע

בינה

סדר

ת
רו

ב
ד

ה
ת 

ר
ש

ע

דרישה

טעמים

לשון

מדע

בינה

סדר

ש
דו

ק
גוי 

קי 
חו

דרישה

טעמים

לשון

מדע

בינה

העמגררתהמצמא תיצדמסתנציס,תתא תס אדמךתסיררמותתהסתס רדסתחרזד תריצממע ,תהאתדצ סתס רדסתהסגהמהת
א תינירתסדתהמעמתה אדמךתמררנ,תרסר מדסתאר רתיינהתהזיתתורעודהמ,תכיארדנתחר-ונימתהכהתסררדר .

תממכר ת זמכדרת,ת הנצהת ררנ ת מכרהת -ת תעסת הכהת רעזכדת חרזדת סראת רהכתת -ת מררנת הרת אדמךת תמתת יכרעתת יארדנת
ריתינר ,תהיתוחסתרהנסתתהס.תארהסתהדמ תס רדסתסמאתינהדתהימתרדתסזס.תאותדתהתחזדתהכהתתעסתא ת
סזמכדרתתתהתמצמא תיצדמסתכיארדנתיכרעת,תרגסתכרגסתהגארהסתנ מרס:ת"כמימתצא ךתייצדמסתאדאערתעוהאר "ת

)ימכסתז',תהר(;ת

ארהסתינירתסדתהמעמתסמסתינירתתהתהדמ תיחממה תהררדר ,תחרזסתתנהמרתחר ימסתונסתאח תהנרהימס,ת'הודת
סהדמ '.תכהתחרזסתהמתתהעמתארסתחממהתהסמר תציררתה אדמךתירגרדת-תאההתהדמ תנסתס'ת ווסתהכהתסררדר ;תנהתכתת

סמאתינהדתהכהת אדמךתיגהמה.

סגהה תסדתהמעמתרומררתרתהכרמתתתרסתארסתהאתמנהסתהר,תערנררתהאותדתס גהר תכהררתס'תהאדץ,תיתתסתימס,ת
רכךתמסמרתתעמתצררמסתההדמ ;תסגהה ת אדמך,תהנרי תזא ,תנהרהסתסממ סתהוגרסתהעצחמר תס רדסתכהדמ תנרהס.ת
הכתתאמתתה רדסת אדמךתירגרדתהינירתסדתהמעמ,תרתאה תסזיתתניריסתהכ רה.תחז"התססתתעחהצרתהס ירררתנסת

סנימיר תסזא ,תרהסמכעהת"אהתסנדוהתאתדתתסתסא-הסמס"ת)תיר תכ',תמז(.

"דותסתידתהךת ראמהך(:ת )ר',תהת )מרסתסָוָסהתהחרדה(תיורדת תהירמתההודתרהדמסת זרתתהתינירתסדתהמעמת יתינר ת
רסררנ סתההעמךת מימתחממך,ת מהרדרתיהההךתכהת רותת רתיֹדתעותךתיאר,תותת תכחתא תסרהדמסתאתדתדארתנמעמך,ת
ֱאיֹדתס'תֵאַהמתַסוֶסהתהמתא תסנסתרַאתִיֵנסתא תרהָדמ,תאתדת רההעמתהעמךת-תמרסתאתדתניר תהועמתס'תא-הסמךתהחֵֹדה,תּהֶ

רּרת...".ת מהיררתתהִמדאסתאֹ מתכהתסמימסתאתדתססתחממסתנהתסאריס,תרא תהעמססתמַהּיֵ

סרגתתההודתרהדמסתסראתנהתזכמד תסרהדמסתסאהסתרתימד סתהכהתמרסתרמרס,תכהתסמימס,תנרתאחדמ תסמימסת)ר'נר'ת
סמרסתנהתהההך,ת "רסמרתסרהדמסתסאהסתאתדתאעכמתיצרךת גסתסיתינר תתהתסאירדתהודמא תתינ:ת זרת הכהה(.ת

רתעע סתההעמך,תררהד תהס,תהתה ךתההמ ךתרההכ ךתהרדך,תרהתכהךתרהוריך"ת)רהדמסתר',תר-ז(.

אי תתהמיסתזרתסמאתכסתחזוס,תנרתתותסתההעמתארסתהחמר תהומס;תכמתיסתתעכרתת ימר,תהכהתמרס,תהכהתנ תרהכהת
תנס,תנהרהתהסמחהת,תהסמתחותה ררנסתרהסמ והתכירהתתרמררנ,תררררואתיתרסתכךתהאהרתייתוהרתרסתונ ר.

הנמסתזרתחממהסתא תינירת'ַסוֵסה',תכיצררסתאחדרעסתה רדסתנסתכ מה רתסאחדרעסתתהתהודתס רדסתכהודתהדמ .ת
"יוץתתהנתתעמס,תהיֵֹנרתתע תסתִיהסתהחגתסֻהּכֹר "ת)רהדמסתה"א,תממג(תנהמערתהחרתתא ת'מרסתסָוָסהתהחרדה',תנסת
כהתמתדאהתסנרהמסתהדגה.תיצרתאחרת-תודמא תתינתהכהתמרס,ת ימר;תריצרתתעמת-תחמררתתסינירתאח תהתהנת

תעמס.

ס חתהר תזרתהההנתסאערתמתסרהמהסתא תחז"הת-תיכרחת רדסתתהנהתוסת-תהסמכעהתאהתסנדוהתתהתס אדמך,ת
רהוהרנתהררדר תא ת"חגתסתהרנר ,תזיתתי תת רד ער",תכרמתהסצמהתהצרתודמא תתינתתהתכהתמרסתגסתא תזכדת
סינירתהחגתוהרנ,תיכרעתתרינצהת ררנס,תייתתכירתהמצמא תיצדמס.תיצרתער תתס רדסתהאתממ כתת אדמךתרזיתת
הי תת רדס,תאההתיצרתיוההמתס רדסתמתתצרדךתגררהתיארתה  תגסתה רדסתנציסתנרגתתהחממערתנהתמרמת אדמךת

רחג.

ס רדסתתהכ התיההא תא תינירתסהדמ תכינירתנה-זיעמ,תתחממהתהסמזכדתרהסמתידתהתררסתהכהתמרס,תראמהרת
ס רדסתתהנהתוסתיההא תא תסצרדךתסאערתמתהחגתוהרנתרמררנתתהת"זיתתי תת רד ער".ת
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חגת אהת סינירת הימכר ת נהת דיזסת תהכ הת ס רדסת כהדת תסדמת סאהס;ת סכמררעמסת תעמת המתת ה מדסת כההת אמתת
סתהרנר תהו מחסת"החֹרתתסתהמתמ",תרהתת תסמימסתרסמרסתסתהמנמתתהתתכמע תכהררתס'תנהתסדתהמעמת)כ"ר,תהז(.ת

מ דתנהתכת,תחז"התסהכרתהנוהר תסכ רהתסיורדתתהחגתסתהרנר תתההודתרהדמס,תנהתחרה תזכמד תמצמא תיצדמסת
נסתתימד תסחרומסתסי חממהמסתייעסתרנתממ ס,תהוהרותסי ותדתמתמדר תהרמהרדתסדאתרתתהנתד תסרהדמס:

רסמ רסת רסגדת התנדמך,ת אתדת רסהרמת ראי ך,ת רנהרךת רה ך,ת רהעךת א ס,ת א-להיך,ת ה'  הועמת "רתיח ת
רסאהיעסתאתדתהודהךת-תהיורסתאתדתמהחדתס'תא-הסמךתהתכתתתירתתס.

וזכרת כי עבד היית במצריםת-תרתיד תרנתמ תא תסֻחומסתסאהס"ת)רהדמסתה"ז,תה-מה(

ירה:

"אֹנכי ה' א-להיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים..."ת)תיר תכ',תה(

כל הדיברות שנאמרו מסיני2,תראסתכתת יסוההסתזרתנרהסתגסתסאותדר תהודתת"את הֻחקים האלה",תנהת
סדמתס רכתתסנמודמתתהתי תת רדסתכ רהתה רדסתהארותתהדרדתריורדתתהודתממ תחגתסתהרנר תתההודת'רהדמס'.3

רמהרדתסתה ת ושמור'תתהו מח ת ה'זכור  רנתמ ...",תרריסת ושמרתת כמתנהרתסממ תהיצדמס,ת "וזכרתת סוהרות
הנתד תסרמהדר .4תסראתי ממחהתהיורדתתהזכמד תנהרר תיצדמסתכההמהתסיחממהתהתימד תסחרומס,תרהממחררת

סחרומסתסיחממהמסתהזכרדתרהת ףתרהמסתראהמרעמס,תגד,תמ רסתראהיעסתהתיח תסחג.5ת

זכמדסתזרתירומנסתדותהחגתסתהרנר ת-תאין פסוק כזה בשום חג אחר!

דאסתסורי תסרמהדר תהרהדמסתס',תא,תראחדמסתתס',תכח,תר',תא-ג,תר',תכר,תרנרר. 2.ת

אכת,תהומתרמתתסיתעסת)יגמהסתודותר'-ס(תורדאמסתהתהרנר תא תסודתסתתההודתרהדמס:ת"תהנסתָתֻהנֹ ת הודתהך"ת)ה"ז,תה-מה(.תודמא תינירתסדתהמעמתתההודת'תיר 'ת 3.ת
אמעעסתעזכד תכההתהיתעס.

הגידאת)יגמהסתהאתנ"א(תעזכדתגסתיעסגער,תה רדת'רנ תאחדמס',תרכךתעאידתתס: ת
)=הזיעער,תכהרידתהההה(,ת רסאמרעאת )המחזואה(.ת "החֹרתתסתהמתמ...",תריוהמדמתתהידכהסת ]ורדמת[ת ָתֻהנֹ ...",תריוהמדמתתהחהורו.תאחדמסתארידמס:ת ]ורדמת[ת"תהנסת הנצד ת ת

ראמכאת דמתמרימ,תנהרמעתתכ דרממסר,תראמוכאת)=כמררתתתמתתמריממסתחג,תנרתמסתאערתכת מתסרנר ,תרההרדתסורך,תכעדאסתכרמתהסורמסתא תסכ רהתההודתתיר תהזסתתהרהדמס(.
מרסתאחר,תסתאמדתההעמתסגרהסתא תסודמאסתסיורדמ ת)סחוהאמ (תתהתתהרנר ,תתהסתע ודתתגסתסותדתהנתד תסרהדמס,ת יעסגתאדץתמתדאהתתהער,תי רךתתמתתדות ת

רס יורתהודמא תינירתסדתהמעמ,תתאמתתהרת אדמך.ת

דאסת'זכרדתרתירדתהרמהרדתאחרתעאידר'ת)הורהץתזס(. 4.ת

סוהרותתהועמר,תסיחממהתהת ףתא תכהתסנעממסתרסאהמרעמסתהתיח תסחג,תחרזדתרירומנתהאר רתסומדרהתגסתההרכר ת)רהדמסתה"זתמר(.תאכת,תסחמרהתסזסתעכרתתסראתנודרעמ תהכהת 5.ת
חג,תרהומכךתהאי תכ התאר רתסדיה"סתהסה'תמרס-הרהת)ודותר'-מח(תכסהכסתכההמ :

...תרכתסראתארכהתרתר סת]המרסתהרה[,תחממהתהסאכמהתהגד,תהמ רסתרהאהיעס,תנסתתאדתסנעממסתסאיההמס,תאההתימתתערנהתרה ר תחצדר,תרארכהתרתר סתסראתרהעמרתראת ר,ת ת
כּרתהס'תממת,תרהאתֶמֶנדהּרתהר[תִזהחמסס,תכהחסתאֹרעמסת ראמערתיאכמהתריתוסתהנעממסתרהידמתעות,תאמתתזרתתיח תיצרס,תאהאתתיח תכדמהר,תרנהתאהרתעאידת)סרתנתה'תר(:ת"]האתִמּהְ
ֶדתתחגמכסת]רעתאתא כסת ּוֶ ֶדתתנהתועמכס,ת ּוֶ אּר,תכמתַהחָיסתהעותסת]האתמהראתהמ תס'[",תרתיחסתזרתוהרתתסמאתהסס,תתעאידת)יהאכמתה'תג(:ת"...רֵזדמ מת ּיָ ִמּהַ הסס,תכהתאֹכהמרת

אהמר[".ת
ארהסתהזכירה המפורשת של עבדות מצרים נזכרת רק בחג השבועות,תרסמאתיצהמנסתנהתיורדתססהכסתסזא ,תהחגתסתהרנר תרררוא.ת ת
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 מעמד הר סיני
כהתגלות אחת נודדת ומתמשכת

יודמא תס רדסתה מארדתינירתסדתהמעמת)התיר תרהימרחרתהרהדמסתר'תרס'(תאערתי דתימסתתינירתזסתסמסתאחרת
רמחמרתהכהתסררדר ת-ת"כמתתאהתעאתהמימסתדאֹתעמסתאתדתסמרתהועמך,תהיתתסמרסתאתדתהדאתאהסמסתארסתנהתסאדץ,ת
רהיוצסתסתימסתרנרתוצסתסתימסת-תסִעסָמסתכרהדתסגררהתסזסתארתסעתינתכיֹסרת-תסתינתנסתורהתאהסמסתירהדת

ִחמ"ת)רהדמסתר'תהה-הג(. י רךתסאת,תכאתדתתינ תא ס,תַרּמֶ

נירת רהמתדאהת העהמאמסת ס'ת ס גהר ת -ת תרעסת כמררתת נהת יצהמנסת יר רת הועמת סהדכסתתהתיתסת ו מח ת רארהסת
כסרונסתעררר תרי יתכ ת-ת

נמדתָהיֹר,תסרומנתיסדתואדת,תרָאָ סתֵיִדההֹ תוֹרת,תימימערתֵאתּרָ תָהיֹרת...ת רדסתִצרסתהערת "ס'תִיהמעמתהא,תרזדחתִיׂתֵ
יתס,תירדתסתוִסּהַ תמנוה"ת)רהדמסתה"גתה-ר(.

נמדתריואדת,תרהדיזתאףתיָוֵרתתריאתרר ת אךתיסתומדרתסתתהתרהדמסתאהסת-תסאיעסתסיתמךתס'תהס גהר תיׂתֵ
סוהגס,תייתתכס גהר תיהמעמ?תאותדתהדאר תהכהתזסת מארדתתמדמ-יהמצמתתהתסיתךתסהמכ תס'תנסתמתדאהת
ס'תהכהת חער ת הרידתתדותהיתסתסרומנת רממ כתת המעמ;ת מתמדסתסמ סתדותהסדת "הכהתיהנמסס",תאההתס גהר ת
סיהנתתהתהעמתמתדאה,תכמתדותהיתסתעיתךתי תת רדסתגסתהאסהתירנרת)תיר תכ"סתכה;תרמודאתא'תא;תהירהדתז'תוה(.ת
ארהס,תאותדתגסתהדאר ת מארדמסתאהסתהאתכיהמצסתתמדמ תרהאתכס גהר תהיתסתהההר,תאהאתכסיתךתס גהר ת

ס'תהמתרנ תמתדאה.

מסרתנתייתמךתא תרדךת מארדרתתהתיתסתהיהחי תסמתרנסתירהתיהכמתכענת,תיגהנרתתהניותאמהרתתרדךתהמ ת
...תדהמסתאתדתי רתהאהעמתסהדר,ת חרדרתת-ת"ססתהירדרתהמ תחרדֹת,תרס'תסתהמךתנהמססתאהעמסתגרֹהר תיתתסתימסת
רמאידתהנמעמת ּ ֵ תס'תא תסאיֹדמתהועמתהעמתמתדאה,ת מסרתנתהס'תהמרסת מרהדת יאתדתסדגרתהעמתמתדאהתהחדה.תאזת
ּרֹסתסתיתתרמדחתָנָירתנרתִמּוֹסתגרמתאֹמהמר,תסהאתסמאתכ רהסתנהת הרת.תַרּמִ מתדאהת-תתיתתהגהנרתתרֹרס,תרמדחתהניותַאּמָ
הודתסמתד,תרמניֹרתסתיתתהחצמתסתימסתרהאתָאץתההראתכמרסת ימס.תרהאתסמסתכמרסתססראתהועמרתראחדמרתהתיֹנת

ס'תהורהתאמת,תכמתס'תעהחסתהמתדאה".ת

כרההת ?(,תאתדתתהדסתא תחרומתסההנ,ת =תאהעמתהדרת גררהר ת )אהעמסת זסתעתינתהדרדתכיהחיסתיתתסתימסת  מארדת
 ערנר תסתיתתרסמדח,תתססת ת מ תסומזמוסת)=כרחתסיתמכס(,תרזסתסדהסתמר דתיכהתיסתתנתסתיתסת"הנמעמתכהת
מתדאה".תרארהסתסדיה"סתחתהתתכהת מארדתתיוהמגתמר דתייתסתסראתיתהתריהמצס,תכמתס רדסתחר י תהכךת
תהאתוסתנררתעהמאתהמתדאהתכיתס,תרהכתתומדתתא תוהרומתמסרתנתאהסתהארותתיצריצסתמר ד,תרזרתהתרערת)ירדסת
עהרכמס,תחהותה'-הס,תה דגרירתתהתימכאהתתרדץ(ת-ת"ראהתמהנסתאר ךתיסתתעאידתהרהדתנימר תארדתסתיתתהמסרתנת
היתךתאר תתתנר :ת'רמאידתהנמעמתמתדאה',תתכתתהאתאידת'כהתמתדאה',תכירתתעאידתהגהמתיתס,תרכתתאהמסרתהסדת
סכדיה,תהי מתינה.ת...תהאתדתהרהדרת'כמרסת ימס'ת...תכאמהרתאיד:תאר רתמרסתסמסתהנמעמססתהגהנרת,תכמרסתסאדרךת

המר דתימימתסומץתתס".

העמצחרתתסיהחיסתסיומףת סמסת המסרתנת ס'-ס(,תסעהת הומדרתרתהאהר תודות )התרעסתירהדמרת הרהדמתסדיה"סתסאהסת
רסכרהה,תתהמרסתאחרתאדרךתתהתארד,תסהומותמסרתנתהסכדמנתא תצהאר תסכענעמתרסאירדמתכאמהרתסמסתזסתמרסת

אדרךתתסתיתתנירסתהרתיהכ .ת

אחדמתמסרתנתויסתרהרדסתסעהמאס,תרהו חתתמד תסמתרנס,תחזדסתנהתרהדמתיתסת-ת



ינירתסדתהמעמתתתהמעסתה רדסת|ת99
רו

ת
י

סדר

דרישה

טעמים

לשון

מדע

בינה

ני
סי

ר 
ה

ד 
מ

ע
מ

סדר

דרישה

טעמים

לשון

מדע

בינה

ת
רו

ב
ד

ה
ת 

ר
ש

ע

סדר

דרישה

טעמים

לשון

מדע

בינה

ש
דו

ק
י 

גו
י 

ק
חו

סדר

דרישה

טעמים

לשון

מדע

בינה

נמד,תהצנרךתיתרסתאררס,תאדץתדנתסתגסתתימסתעהור,תגסתנהמסתעהורתימס.תסדמסת "ס'תהצא ךתיׂתֵ
עזהרתיועמתס'ת-תזסתהמעמ,תיועמתס'תאהסמתמתדאה"ת)תרוהמסתס'תר-ס(.

כךת אכתת המהדא?ת א ת ס'ת סכסת כהמדת רתמהורתת ס גהר ת ההנד ת סאסת -ת רהמ דתתא ת חרזד תסתאהס,ת גסתתסת
עהחיר,ת "יתתתימסת -ת סתמדסת הסיתךת נציסת רהרדסת רכהתרתת ריחרודמר,ת סיודאת ייודתמת דהמסת יתרכענמסת
סכרכהמסתִייִההר סתעהחירתנסתהמהדא.תעחהתומתרתתגדוס,תעחהתוררימסתעחהתומתרת"ת)תסתכ-כא(ת-תהנררתדהמסת
אחדמסתארחזמסתהתמה תסדיה"סת)ירדסתעהרכמסתחהותה'-כה(,תתס מארדמסתסאהסתהיודאתססתיתהתריהמצסת)הדהר ת

מתנמסרתמ"אתנהתיהךתסיתמח,תרדאסתגסתהסהכר תיהכמסתודותמ"אתרמ"ה(.

ס מארדתתהתרהרדסתסעהמאסתהנוהר תיתס,תחרזדתרירומנתהיזירדת סמהמסת)ה"חתח-ה(ת–

"אהסמסתהצא ךתהועמתניך,תהצנרךתהמתמירת,תההס.ת

אדץתדנתסתאףתתימסתעהורתיועמתאהסמסת-תזסתהמעמתיועמתאהסמס,תאהסמתמתדאה".

גסת ס'תה מארדמסתסהורחמסת מתרנ ת סראתי אדתא ת ררר,תארהסת ימימת הומתותרהרתותרדתהיארדנר ת סיזירדת
יס גהר תס'תההמעמתרהירהדתהכהה.תגסתוהרומתססיתךת)"גתסתערהר ת..."(תי ודתמסתהירדתמסתנהתינירתסדתהמעמ,ת
רארהסתסיזירדתיותדתהסדתהמעמתגסתסדמסתערהומס,תרהודהתסדתהתת,תתאהמרתסגמנתיתסתהיהחיסתעגרתנרגת)הירהדת
כ"אתהג-הס;תרהדמסתג'(ת-ת"סדתאהסמסתסדתהתת,תסדתַגהֻעעמסתסדתהתתת-תהיסת ַדצררתתסדמסתַגהֻעעמס,תססדתחירתאהסמסת

התה רת...תהמעמתהוֹרת"ת)ה"חתהז-מח(.

סאסת מארדתזסתדותידיזתנהתסדמסתגהרסמסתרמררנמסתאתדתדצרתת מע תת רדסתנהמסס,תאךתס'תהאתהחדתהססת)כרהדמת
סירדת(,תארתתיאתייתמךתגסתיזירדתתמדתהרררתה מארדמתסס גהר תההמעמ,תכחרזדמסתרירומנמסתנהתסדמסתתרעמס,ת

רהררדר תתרעמס,תכגמהרמתמתרנ תס'תהניר,תתסמאתכנמתתסיתךתהינירתסדתהמעמ?

הותסת -ת יורדתת סדנמרתת )ג'(ת חהורות תהת סעהראמ ת ה ומה רת רגסת מ"ח(ת כ"ה;ת סמהמסת )תיראה-הת רררת התמד ת גסת
רסוצדסתהס',תתמרתמנתא תנירתרא תיתמחרתכירתאז,תהמצמא תיצדמס,תהינירתסדתהמעמתססרהךתרעיתך,תראףתהעהת

תענתסתהמסרתנת-ת

התתימסתרמדרת...תַמדֵנסתיתת "הצדתהמתאודאתס'ת...תרמתינתיסמכהרתורהמת...תרמ גנתתר דנתתסאדץת...תַרּמֵ
ֵחעמ,תַמיֵתעמתיימסתדהמס.תמצמהעמתֵיֹאמִהמת ִמּוָ ָדאּרתֲאִוֵומתָמסת...תמתהחתיידרסת ַרּמֵ סֹס.ת ַרּמָ תימסתס'ת...תהדות

ָנזת...תרמסמתס'תיתנתתהמת..."ת)תיראה-התכ"התז-כ(.

מהרא,ת -תאהרסתי מיתת ַדֵחסת זכרדת ...תהדֹגזת ָמֵדא מת ...תס'תתינ מתִתינךת " והסתהחהורותסעהמאת
סתֶחהמֹרתת אֹרדת סמסת...תרׁתָ סתתימסתסררר,תר ִסה רתיהאסתסאדץ.תרעַֹגּסתּכָ ּהָ רוררתתיסדתואדת,תההס,תּכִ
ַרּמִ ּוֹצצּרת גֹרִמס,ת דת ֵ ּ ַרּמַ ַרמיֶֹררתאדץ,תדאסת ֶדֶתףתהדגהמר.תנירת ְרֵמֵצאת )=ורהתדנס(,ת ֶהדת ּרָ ֵמֶהךת ֻנּזֹס.תהועמרת
ִמדגזּרתתמדמנר תאדץת ָאֶרתתדאמ מתאסהמתכּרָתת,ת סדדמתַנר,תַתחּרתגהנֹ תנרהס,תסהמכר תנרהסתהר.ת ח ת
ָדאּרָךתמחמהרת הֶֹ מָךתמתרנס...תעסדר ת הונתאדץ.ת ַידּכְ ָך,ת ַאּוֶ עָסדמסת ּהַ ֲסִהעָסדמסתחדסתס',תאסת ִירָמת.ת
רּרתתגֹרִמס.ת ָ ּ ַאףת ּהְ ...תהזנסת צנרתאדץ,ת ְזֻהָהסת)=הסמכהס(ת ...תתיתתמדחתנירת סדמס,תזדסתימסתנהדת

ָמָצאָ תהֵמַתנתניך,תהֵמַתנתא תיתמחך..."ת)חהורותג'תא-מג(.

הכהתארותתתמ ודתרתוהרומסתאהס,תהדרדתכמתהאתדותס רכתתתהתינירתסדתהמעמת-תנתד תסרמהדר ,תהדמ תס רדסת–ת
ייתמכמסתנסתמתדאהתהנרהסת-תגסתס מארדמסתתהתינירתסדתהמעמתירומנמסתהגמהרמתמתרנ תס'תהניר,תהנרמתנר.ת


