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  ח"                  אב התשס                        ד"בס

  מה שמעו בני ישראל במעמד הר סיני
    לפרשת ואתחנן  

  
  שלושה אזכורים למעמד הר סיני. 1

ַרק ִהָּׁשֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ) ט(: ' דברים ד - האזכור הראשון
ֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו ֵעיֶניָך ּו

יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ) י:(ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני ָבֶניךָ 
ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְּבחֵֹרב ֶּבֱאמֹר ְיהָֹוה ֵאַלי ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם 

ל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת ְּדָבָרי ֲאֶׁשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה אִֹתי ּכָ 
ַוִּתְקְרבּון ) יא:(ֵהם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּון

 ַעד ֵלב ַהָּׁשַמִים חֶׁשְך ָעָנן ָּבֵאׁשַוַּתַעְמדּון ַּתַחת ָהָהר ְוָהָהר ּבֵֹער 
  ְּדָבִרים ַאֶּתםקֹול ָהֵאׁשַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ) יב:(ַוֲעָרֶפל

 :קֹולׁשְֹמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם רִֹאים זּוָלִתי 

ִּכי ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר ָהיּו ) לב(   :האזכור השני
ְלָפֶניָך ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ָּבָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה 

ָּגדֹול ַהֶּזה אֹו ֲהִנְׁשַמע ַהָּׁשַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהָּׁשָמִים ֲהִנְהָיה ַּכָּדָבר הַ 
 ַּכֲאֶׁשר ָהֵאׁשֱאלִֹהים ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך קֹול ֲהָׁשַמע ָעם ) לג:(ָּכמֹהּו

אֹו ֲהִנָּסה ֱאלִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ) לד:(ָׁשַמְעָּת ַאָּתה ַוֶּיִחי
ָזָקה ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד חֲ 

ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים ְּגדִֹלים ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ְיהָֹוה 
ַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ְיהָֹוה הּוא ) לה:(ֱאלֵֹהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניךָ 

ִמן ַהָּׁשַמִים ִהְׁשִמיֲעָך ֶאת קֹלֹו ) לו:(ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹוָהֱאלִֹהים 
ַהְּגדֹוָלה ּוְדָבָריו ָׁשַמְעָּת ִמּתֹוְך ִאּׁשֹו  ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרֲאָך ֶאת ְלַיְּסֶרּךָ 
    :ָהֵאׁש

ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ְיהָֹוה ִעָּמֶכם ) ד( :  ' פרק ה–האזכור השלישי 
ָאנִֹכי עֵֹמד ֵּבין ְיהָֹוה ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ) ה:(ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש

ֶכם ֶאת ְּדַבר ְיהָֹוה ִּכי ְיֵראֶתם ִמְּפֵני ָהֵאׁש ְולֹא ֲעִליֶתם ְלַהִּגיד לָ 
ָאנִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ) ו:(ָּבָהר ֵלאמֹר

  ...ִמֵּבית ֲעָבִדים

ַוְיִהי ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהחֶׁשְך ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש ) כ(
ַוּתֹאְמרּו ֵהן ) כא:(בּון ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיֶכם ְוִזְקֵניֶכםַוִּתְקְר 

 ָׁשַמְענּו ִמּתֹוְך קֹלֹוֶהְרָאנּו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֶאת ְּכבֹדֹו ְוֶאת ָּגְדלֹו ְוֶאת 
) כב:( ַהּיֹום ַהֶּזה ָרִאינּו ִּכי ְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֶאת ָהָאָדם ָוָחיָהֵאׁש

 ַהְּגדָֹלה ַהּזֹאת ִאם יְֹסִפים ָהֵאׁשּות ִּכי תֹאְכֵלנּו ְוַעָּתה ָלָּמה ָנמ
ִּכי ִמי ָכל ) כג:( ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו עֹוד ָוָמְתנּוקֹולֲאַנְחנּו ִלְׁשמַֹע ֶאת 

 ָּכמֹנּו ָהֵאׁשָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול ֱאלִֹהים ַחִּיים ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך 
ת ָּכל ֲאֶׁשר יֹאַמר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע אֵ ) כד:(ַוֶּיִחי

ְוַאְּת ְּתַדֵּבר ֵאֵלינּו ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו ֵאֶליָך ְוָׁשַמְענּו 
 :ְוָעִׂשינּו

ַוִּיְׁשַמע ְיהָֹוה ֶאת קֹול ִּדְבֵריֶכם ְּבַדֶּבְרֶכם ֵאָלי ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ) כה(
ִּדְבֵרי ָהָעם ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדְּברּו ֵאֶליָך ֵהיִטיבּו ָּכל ֵאַלי ָׁשַמְעִּתי ֶאת קֹול 

ִמי ִיֵּתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם ְלִיְרָאה אִֹתי ְוִלְׁשמֹר ) כו:(ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו
) כז:(ֶאת ָּכל ִמְצֹוַתי ָּכל ַהָּיִמים ְלַמַען ִייַטב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלעָֹלם

ְוַאָּתה ּפֹה ֲעמֹד ִעָּמִדי ) כח:(ֶכם ְלָאֳהֵליֶכםֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו לָ 
ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך ֵאת ָּכל ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר 

  :ְּתַלְּמֵדם ְוָעׂשּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּה

   :ט"י שמות. 2
ְׁשלֶׁשת ָיִמים ַאל ִּתְּגׁשּו ֶאל ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹנים לִ ) טו (

 קֹלֹת ּוְבָרִקיםַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי ) טז:(ִאָּׁשה
 ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַוֶּיֱחַרד ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹדְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר 

לִֹהים ִמן ַהַּמֲחֶנה ַוּיֹוֵצא מֶׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהאֱ ) יז:(ַּבַּמֲחֶנה
ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ) יח:(ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר

ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָהר ָּבֵאׁש ָעָליו ְיהָֹוה 
ה ְיַדֵּבר  ַהּׁשָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד מֶׁש קֹולַוְיִהי ) יט:(ְמאֹד

ַוֵּיֶרד ְיהָֹוה ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש ָהָהר ) כ(:ְבקֹולְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו 
  :ַוִּיְקָרא ְיהָֹוה ְלמֶׁשה ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוַּיַעל מֶׁשה

  ' דברים ד. 3
ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים ְוֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ) א(

   ...ד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ִּתְחיּו ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץְמַלֵּמ 
  
  לפי הרב אלחנן סמט' חלוקת פרק ד. 4

, התביעה לציות לכלל החוקים והמשפטים ח-א', ד .א
 .שקיומם ירומם את ישראל בין העמים

התביעה שלא לשכוח את ההתגלות בהר  טו- ט   .ב
 )האזכור הראשון( .חורב

אזהרה מפני עשיית פסל ומפני השתחוויה  כד-טז  .ג
  לצבא השמים

לאחר , והדגשת האזהרה בעת הכניסה לארץ
 .שמשה לא יהיה עוד עם ישראל

העברה שיעברו ישראל על האזהרה הקודמת  לא- כה  .ד
  ;תביא לגלות

 .'תשובת ישראל בגלות תתקבל על ידי ה
ו גילה את בחירתו בישראל בהתגלות' ה לט- לב  .ה

  ,אליהם בחורב ובנסים שביציאת מצרים
ומכוחם של אלו מכירים ישראל כי אין עוד 

 )האזכור השני( .מלבדו
  
  
  ה"מהקב ההגשמה הרחקת -"לא ראיתם כל תמונה"
  ן"רמב. 5

 יזהירם פן יטעו אחר הקול אשר -ונשמרתם מאד לנפשותיכם 
ואמר ). ב"חגיגה יד ע(שמעו ויעשו השחתה לקצץ בנטיעות 

  ...שמהם יהיה קול, באדם' תבנית זכר או נקבה 'תחילה
 'דברים ד. 6
ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֶּפן ִּתְׁשְּכחּו ֶאת ְּבִרית ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָּכַרת ) כג(

 :ִעָּמֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ּכֹל ֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ 
  : אְֹכָלה הּוא ֵאל ַקָּנאֵאׁש ִּכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ) כד(
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 שמנה האמונה עיקרי עשר- משלושה השלישי העיקר. 7

  :ם"הרמב
ולא , אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו אינו גוף"

  ".ואין לו שום דמיון כלל, ישיגוהו משיגי הגוף
  ן"הרמב. 8

כי .  הזהיר בה מאודתעשה-מצוות לאהכתוב הזה לפי דעתי 
שניזהר בכל המצוות ונשמור ] וקים הקודמיםבפס[כאשר אמר 

רק אני מזהירך : חזר ואמר, החוקים והמשפטים לעשותם
מאין באו ולזכור , מאוד להישמר ולשמור עצמך מאוד מאוד

שלא תשכח מעמד הר סיני מכל הדברים אשר , אליך המצוות
את כבודו ואת גודלו ודבריו , הקולות והלפידים, ראו שם עיניך

ותודיע כל הדברים אשר ראו ,  מתוך האשאשר שמעת שם
ופירש . עיניך במעמד הנכבד ההוא לבניך ולבני בניך עד עולם

כי השם עשה המעמד ההוא כדי שתלמדו ליראה אותו : הטעם
אם כן עשו אתם , כל הימים ואת בניכם תלמדו לדורות עולם

  . ואל תשכחו אותו] שתלמדו את בניכם[ככה 
, ]להלן' בפרק ה [ שנאמרו שםהדיברותוהנה קודם שיזכיר 

 ההוא המעמדתעשה שלא נשכח דבר מן -הזהיר במצוות לא
וציווה במצוות עשה שנודיע בו לכל , ולא נסירהו מלבנו לעולם

  .זרענו מדור לדור כל מה שהיה שם בראייה ובשמיעה
הזהיר במצוות , הדיברות שנאמרו שםוהנה קודם שיזכיר "

  ". ההוא המעמדתעשה שלא נשכח דבר מן - לא
  'ה' ן בפרושו לדברים ה"רמב. 9
  ". יאמר להם עשרת הדיברות,  יתחיל במשנה תורהועתה"
  
 ראיה -"לוהים מדבר מתוך האש-השמע עם קול א"

  ה בעולם"לבלעדיותו של הקב
  ן"רמב. 10

 ולא ימחול לא: יאמר - ראשנים לימים נא שאל כי) מ-לב(
, תמונה וכל לבפס ההשחתה ועל זרה עבודה על לכם' ה יאריך

 קול השמיעך'ש, מעולם גוי לכל כן עשה שלא מה עמכם עשה כי
, פניכם על יראתו תהיה למען' האש מתוך מדבר להים-א

 גוי מקרב גוי לו אתכם לקח'ו. תשחיתו ולא אותו ותייחדו
  .לזולתו תעבדו שלא -' ובמופתים באותות במסות

 שמנה האמונה עיקרי עשר-משלושה שניה העיקר. 11
  :ם"מבהר

הוא יחיד אני מאמין באמונה שלמה שהבורא יתברך שמו "
היה הווה , לוהינו- והוא לבדו א, ואין יחידות כמוהו בשום פנים

  ".ויהיה
  
 מקור האמונה – "למה נמות כי תאכלנו האש הגדולה הזאת"

  אבי הנביאים, במשה
 עיקרי עשר-משלושה שביעי והשמיניה יםהעיקר. 12

  :ם"הרמב שמנה האמונה
אני מאמין באמונה שלמה שנבואת משה רבנו עליו השלום "

לקודמים לפניו , ושהוא היה אב לנביאים, הייתה אמיתית
  .ולבאים אחריו

אני מאמין באמונה שלמה שכל התורה המצויה עתה בידינו 
  ".היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום

   יח-יד, ח"ידברים . 13
   מעֹננים ואל  אל-כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם "

נביא : לוהיך-א'  לא כן נתן לך ה- ואתה , קֹסמים ישמעו
ככל : אליו תשמעון, לוהיך- א' מקרבך מאחיך כמֹני יקים לך ה

 לא - לוהיך בחֹרב ביום הקהל לאמֹר -א' אשר שאלת מעם ה
הגדֹלה הזאת לא האש לוהי ואת -א' הקול אֵסף לשמע את 

: יטיבו אשר דברו ה-אלי ' ויאמר ה: אראה עוד ולא אמות

ונתתי דברי בפיו ודבר , נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך
    ".אליהם את כל אשר אצונו

  "אשר ילמדון ליראה אותי"
   יב, א"ל דברים. 14
, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, הקהל את העם"

 לוהיכם ושמרו- א' וָיראו את ה, למען ישמעו ולמען ילמדו
  ".תורה הזאתלעשות את כל דברי ה

  
  ד הר סיני בספר דברים ובספר שמותתיאור מעמ

  'שמות כ. 15
ָאנִֹכי ְיהָֹוה ) ב:(ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר) א(

  ...ֱאלֶֹהיָך 
  ט"שמות י. 16

ָנן קֹלֹת ּוְבָרִקים ְועָ ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי ) טז(
 : ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנהָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד

ַוּיֹוֵצא מֶׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהַּמֲחֶנה ַוִּיְתַיְּצבּו ) יז(
ָוה ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ְיהֹ) יח(: ְּבַתְחִּתית ָהָהר

ַוְיִהי קֹול ) יט(:ָּבֵאׁש ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָהר ְמאֹד
   :מֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹולַהּׁשָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד 

  'שמות כ. 17
ל ַהּׁשָֹפר רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹוְוָכל ָהָעם ) טו (

 : ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹקְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן
ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶׁשה ַּדֶּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ) טז(

  :ֱאלִֹהים ֶּפן ָנמּות
   יא-ט, ד"כשמות . 18
 ויראו .ישראל מזקני ושבעים ואביהו נדב ואהרן משה ויעל"

  ". ישראל לוהי- א את
  

  לית מעמד הר סיני על פי ספר שמותתכ
  ט, ט"י שמות .19

ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע  ִהֵּנה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן -ֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה
  .ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך ְוַגם ְּבָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם

  ט"י' ן על שמות ט"רמב. 20
שתגש אתה אל , אני בא אליך בעב הענן, בעיני שאמרוהנכון 

, ויהיו הם עצמם נביאים בדברי, הערפל בעבור ישמע העם דברי
אלי הקהל לי ' כמו שנאמר באמור ה, לא שיאמינו מפי אחרים

את העם ואשמיעם את דברי למען ילמדון ליראה אותי כל 
  ,  בך יאמינו לנצח בכל הדורותוגם, )דברים ד י(הימים 

ם יקום בקרבם נביא או חולם חלום כנגד דברך יכחישוהו וא
 למעלה שהגעתראו בעיניהם ושמעו באזניהם שכבר , מיד

) ח-במדבר יב ו (יתברר להם ממך מה שכתוב , העליונה בנבואה
לא , במראה אליו אתודע בחלום אדבר בו' אם יהיה נביאכם ה

  , כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא פה אל פה אדבר בו
כי ישמע דברי מתוך , לכך אמר בעבור ישמע העם בדברי עמךו

' מטרה א (ויאמינו בדברימדבר עמך ' האש וידעו שאני ה
 מטרת המעמד –' מטרה ב (וגם בך לעולם  )שנתפרטה בדברים

   ).בספר שמות
 את האדםוכן מה שאמרו היום הזה ראינו כי ידבר אלהים 

 הדבר אצלינו לומר הנה נתקיים, )דברים ה כא ( וחי)משה(
ומעתה קרב אתה , בראיית עינינו כאשר היה חפץ אלהים

' שידענו בך שהגעת למעלה הגדולה ושמע כל אשר אמר ה
שכבר נאמנה נבואתך כי היא , אלהינו ושמענו מפיך ועשינו

  :העליונה על כל הנביאים
  ד- ג', ה דברים. 21

י ִאָּתנּו ֲאַנְחנּו ֵאֶּלה ִּכ , ֶאת ַהְּבִרית ַהּזֹאת' לֹא ֶאת ֲאבֵֹתינּו ָּכַרת ה
ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ' ִּדֶּבר ה ָּפִנים ְּבָפִנים: נּו ַחִּייםפֹה ַהּיֹום ֻּכּלָ 

    .ָהֵאׁש


