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  ג' התשעשבט                                          ד "בס

  

  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

  שתי בחינות במעמד הר סיני
  )יעקב מדן והרב אברהם שמאע הרבשל ים על פי שיעור( יתרולפרשת 

  

  ) א" פח ע-א "פו ע(הגמרא במסכת שבת  .1
ות לישראל רבי ר בששי בחדש ניתנו עשרת הדבר"ת

ח אתו "יוסי אומר בשבעה בו אמר רבא דכולי עלמא בר

ביום הזה באו מדבר  (שמות יט) למדבר סיני כתיב הכא

החדש הזה לכם ראש  (שמות יב) סיני וכתיב התם
ח ודכולי עלמא בשבת "ח אף כאן ר"חדשים מה להלן ר

זכור את יום  )שמות כ( ניתנה תורה לישראל כתיב הכא

ויאמר משה אל  (שמות יג) השבת לקדשו וכתיב התם
העם זכור את היום הזה מה להלן בעצומו של יום אף 
כאן בעצומו של יום כי פליגי בקביעא דירחא רבי יוסי 
סבר בחד בשבא איקבע ירחא ובחד בשבא לא אמר להו 

 ולא מידי משום חולשא דאורחא בתרי בשבא אמר להו
תלתא אמר  ואתם תהיו לי ממלכת כהנים (שמות יט)

להו מצות הגבלה בארבעה עבוד פרישה ורבנן סברי 
בתרי בשבא איקבע ירחא בתרי בשבא לא אמר להו ולא 
מידי משום חולשא דאורחא בתלתא אמר להו ואתם 

בוד ע' תהיו לי בארבעה אמר להו מצות הגבלה בה
 פרישה 

  :ט"ישמות  .2
ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום - ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵניא

 ַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר ב  .ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני

  ּומֶֹׁשהג  .ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר- ִסיַני ַוַּיֲחנּו ַּבִּמְדָּבר ַוִּיַחן
ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה - ִמן'הים ַוִּיְקָרא ֵאָליו ִק ָהֱאלֹ-ָעָלה ֶאל

 ַאֶּתם ְרִאיֶתם ד  .תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל
ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא -ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל

ְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ָׁשמֹוַע ִּת - ְוַעָּתה ִאםה  .ֶאְתֶכם ֵאָלי
-ִלי ָּכל- ָהַעִּמים ִּכי-ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל- ֶאת

 ֵאֶּלה  ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש- ְוַאֶּתם ִּתְהיּוו  .ָהָאֶרץ

 ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ז  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה -ָרא ְלִזְקֵני ָהָעם ַוָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכלַוִּיְק 

-ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר- ַוַּיֲענּו ָכלח  .'הֲאֶׁשר ִצָּוהּו 

  .'ה-ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל-ַנֲעֶׂשה ַוָּיֶׁשב מֶֹׁשה ֶאת' הִּדֶּבר 

  : ד טז"כשמות  .3
, יכסהו הענן ששת ימיםעל הר סיני ו' וישּכֹן כבוד ה"

  ". ויקרא אל משה ביום השביעי

  :ז"ד ט"שמות כי על "רש .4

יש מהם , רבותינו חולקין בדבר) יומא ד) , -ויכסהו הענן 
עד עצרת יום מתן  ח"אומרים אלו ששה ימים שמר

 ]י ישן"רש[, תורה
לומר עשרת הדברות  -ויקרא אל משה ביום השביעי 

 שחלק הכתוב כבוד ומשה וכל בני ישראל עומדים אלא

ימים ' א ויכסהו הענן למשה ו"וי (יומא שם(למשה 
יום שעלה ' לאחר עשרת הדברות והם היו בתחלת מ

משה לקבל הלוחות ולמדך שכל הנכנס למחנה שכינה 
 ימים ' טעון פרישה ו

  :ט-ח, ט"ישמות  .5
; נעשה'  כל אשר דבר ה- ויענו כל העם יחדו ויאמרו "

 - אל משה ' ויאמר ה: 'הוישב משה את דברי העם אל 
הנה אנֹכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי 

ויגד משה את דברי העם אל ; עמך וגם בך יאמינו לעולם
    ".'ה

   :ט, ט"י י"רש .6
. שרצונם לשמוע ממך, תשובה על דבר זה שמעתי מהם"

רצוננו . אינו דומה השומע מפי שליח לשומע מפי המלך
    ".לראות את מלכנו

    :'למשה בפסוק ט' הדברי  .7
  " בעבור ישמע העם בדברי עמך... הנה אנכי בא אליך"

  : א"לבין דבריו בפסוק י
  ". לעיני כל העם על הר סיני' כי ביום השלשי ירד ה"
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  :יט-יט "שמות י .8
ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר - מֶֹׁשה ֵלְך ֶאל-ֶאל' ה ַוּיֹאֶמר י

 ִּכי ַּבּיֹום   ְוָהיּו ְנכִֹנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשייא  .ְוִכְּבסּו ִׂשְמלָֹתם

 ְוִהְגַּבְלָּת יב  .ַהר ִסיָני-ָהָעם ַעל-ְלֵעיֵני ָכל' הַהְּׁשִלִׁשי ֵיֵרד 
ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנגַֹע - ֶאת

-ע ּבֹו ָיד ִּכיִתּגַ -  לֹאיג  .ַהּנֵֹגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת- ָּכל ְּבָקֵצהּו
ִאיׁש לֹא ִיְחֶיה -ְּבֵהָמה ִאם-ָירֹה ִיָּיֶרה ִאם-ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו

- ָהָהר ֶאל- ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ִמןיד  .ִּבְמׁשְֹך ַהּיֵֹבל ֵהָּמה ַיֲעלּו ָבָהר

-ּיֹאֶמר ֶאל וַ טו  .ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ִׂשְמלָֹתם-ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש ֶאת

 טז  .ִאָּׁשה-ִּתְּגׁשּו ֶאל- ַאל ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹנים ִלְׁשלֶֹׁשת ָיִמים
ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן 

ָהָעם ֲאֶׁשר -ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד ַוֶּיֱחַרד ָּכל-ָּכֵבד ַעל

-ים ִמןִק ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלֹ-ּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת וַ יז  .ַּבַּמֲחֶנה

 ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו יח  .ַהַּמֲחֶנה ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר
ָּבֵאׁש ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ' הִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו 

ּׁשָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק  ַוְיִהי קֹול הַ יט  .ָהָהר ְמאֹד- ַוֶּיֱחַרד ָּכל

   .ים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹולִק ְמאֹד מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאלֹ

  : כה-כט "שמות י .9
ְלמֶֹׁשה ' הרֹאׁש ָהָהר ַוִּיְקָרא -ַהר ִסיַני ֶאל- ַעל'ה ַוֵּיֶרד כ

מֶֹׁשה ֵרד -  ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאלכא  .רֹאׁש ָהָהר ַוַּיַעל מֶֹׁשה-ֶאל

 כב  .ְיהָוה ִלְראֹות ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב-ְרסּו ֶאלֶיהֶ - ֶּפן ָהֵעד ָּבָעם
 'הִיְפרֹץ ָּבֶהם -  ֶּפן  ִיְתַקָּדׁשּו'ה- ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהִּנָּגִׁשים ֶאל

  ַהר ִסיָני-יּוַכל ָהָעם ַלֲעלֹת ֶאל-לֹא' ה- ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאלכג
 כד  .ַּדְׁשּתֹוָהָהר ְוִק -ַאָּתה ַהֵעדָֹתה ָּבנּו ֵלאמֹר ַהְגֵּבל ֶאת- ִּכי

ֵרד ְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִעָּמְך ְוַהּכֲֹהִנים - ֶלְך 'הַוּיֹאֶמר ֵאָליו 

 ַוֵּיֶרד כה  .ָּבם-ִיְפָרץ-  ֶּפן'ה-ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹת ֶאל-ְוָהָעם ַאל

  .ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם- מֶֹׁשה ֶאל

 אבן' בתרגום י, פז, מאמר ראשון, כוזרי( ל"ריה .10
  ):שמואל

-לקראת שמיעת דבר הא... ן ציווה אותם להתקדשולכ"
 והם התקדשו וזימנו עצמם למדרגה. לוהים

-בדבר הא... אשר בה יימצאו ראויים למעמד הנבואה
 קדמו להתגלות אותות... לוה אל כולם פנים בפנים

לוהי מפורש בעשרת -והנה שמע העם דיבור א... עצומים
  ..." הדיברות

  : )א"ה, רהיסודי התו' ח מהל"פ (ם"הרמב .11
ואזנינו שמעו ולא , במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר"

  "...אחר האש והקולות והלפידים

  ): ג"פל ,ב"ח, נ"מו(ם "הרמב .12
במעמד הר סיני לא היה כל המגיע למשה הוא כולו "

 ,אלא הדיבור למשה לבדו, המגיע לכל ישראל
ולפיכך בא כל לשון עשרת הדיברות בלשון היחיד 

. ומודיע לבני אדם מה ששמע... ה יורד"א עוהו, הבודד
וביניכם בעת ההיא להגיד ' תורה אנכי עומד בין ה אמרה

  ". 'לכם את דבר ה

  :)שם, כוזרי( ל"ריה .13
כוח ככוחו של משה לראות את  אמנם לא היה בו בעם "

 "המראה הגדול ההוא פנים בפנים
  :הרב מדן סידור הפסוקים על פי  .14

ויקדש את העם ויכבסו , וירד משה מן ההר אל העם"
אל ,  היו נכֹנים לשלֹשת ימים-ויאמר אל העם : שמלֹתם

ויהי , ויהי ביום השלישי ִּבהיֹת הּבֹקר: ִתגשו אל ִאשה
, קֹלֹת וברקים וענן כבד על ההר וקֹל שפר חזק מאֹד

ויוצא משה את העם : ויחרד כל העם אשר במחנה
: לוהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר-לקראת הא

ויעל , באש' והר סיני עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה
ויהי קול : עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאֹד

לוהים יעננו -משה ידבר והא, השופר הולך וחזק מאֹד
  )יט-יד, ט"י( ".בקול

' אנֹכי ה: לוהים את כל הדברים האלה לאמֹר-וידבר א"
לא ; לוהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים- א

ועֹשה חסד לאלפים ... לוהים אחרים על פני-יה לך איה
  )ה-א', כ( ".לאֹהבי ולשֹמרי מצֹותי

וכל העם רֹאים את הקולֹת ואת הלפיִדם ואת קול "
:  וירא העם ויֻנעו ויעמדו מרחֹק, השֹפר ואת ההר עשן

ואל ידבר ,  דבר אתה עמנו ונשמעה-ויאמרו אל משה 
 אל - העם ויאמר משה אל: לוהים פן נמות-עמנו א

לוהים ובעבור -כי לבעבור נסות אתכם בא הא, תיראו
ויעמֹד העם : תהיה יראתו על פניכם לבלתי תחטאו

   ".לוהים-ומשה ִנגש אל הערפל אשר שם הא, מרחֹק
  )יז-יד', כ(
למשה אל ' ויקרא ה, על הר סיני אל ראש ההר' וירד ה"

 רד העד -אל משה ' ויאמר ה: ראש ההר ויעל משה
וגם הכהנים : לראות ונפל ממנו רב'  יהרסו אל הפן, בעם

ויאמר משה : 'יתקדשו פן יפרֹץ בהם ה' הִנגשים אל ה
כי אתה ,  לא יוכל העם לעלֹת אל הר סיני- ' אל ה

ויאמר אליו : העדֹתה בנו לאמר הגבל את ההר וִקדשתו
והכהנים והעם אל , ועלית אתה ואהרן עמך,  לך רד-' ה

, וירד משה אל העם: פרֹץ בםפן י' יהרסו לעלֹת אל ה
  )כה-כ, ט"י( ".ויאמר אֵלהם

את ' כי לא ינקה ה, לוהיך לשוא- א' לא תשא את שם ה"
לא ; לא תחמֹד בית רעך: 'וכו: אשר ישא את שמו לשוא

תחמֹד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמֹרו וכל אשר 
  )יג-ו', כ( ".לרעך


