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  ח"                  אב התשס                        ד"בס

 
  מה שמעו בני ישראל במעמד הר סיני

    לפרשת ואתחנן  
  

  שלושה תיאורים בפרשה אחת. א
במקומות אחדים בספר דברים מזכיר משה בנאומו את מעמד 

והוא מזכיר אותו בהקשרים שונים ולשם , ההתגלות בהר חורב

   1.מטרות שונות
. רבשבה נזכר המעמד בהרחבה ובפירוט בכך , מיוחדת פרשתנו

, הר סיני בפרשה נזכר מעמד בשלושה מקומות שונים
 על מנת ללמוד ממנו כעניין לעצמוובשלושתם הוא נזכר 

  .לקחים חשובים
 המשותף על ונעמוד, התיאורים שלושת את תחילה נציג

  :ביניהם
  : נאמר' ד בפרק .א
  'דברים ד. 1

  האזכור הראשון

ֶמר ְלָך ּוְׁשמֹר ַנְפְׁשָך ְמאֹד ֶּפן ִּתְׁשַּכח ֶאת ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַרק ִהָּׁש ) ט(
ָראּו ֵעיֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמְּלָבְבָך ּכֹל ְיֵמי ַחֶּייָך ְוהֹוַדְעָּתם ְלָבֶניָך ְוִלְבֵני 

ה יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְּבחֵֹרב ֶּבֱאמֹר ְיהֹוָ ) י:(ָבֶניךָ 
ֵאַלי ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם ְוַאְׁשִמֵעם ֶאת ְּדָבָרי ֲאֶׁשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה 
אִֹתי ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְּבֵניֶהם 

 ַעד ָּבֵאׁשַוִּתְקְרבּון ַוַּתַעְמדּון ַּתַחת ָהָהר ְוָהָהר ּבֵֹער ) יא:(ְיַלֵּמדּון
 ָהֵאׁשַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ) יב:(ֶׁשְך ָעָנן ַוֲעָרֶפלֵלב ַהָּׁשַמִים ח

 :קֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ׁשְֹמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכם רִֹאים זּוָלִתי קֹול

  :סיני הר מעמד של נוסף תיאור מופיע פרק אותו בהמשך .ב
   השניהאזכור

 ָהיּו ְלָפֶניָך ְלִמן ַהּיֹום ֲאֶׁשר ִּכי ְׁשַאל ָנא ְלָיִמים ִראׁשִֹנים ֲאֶׁשר) לב(
ָּבָרא ֱאלִֹהים ָאָדם ַעל ָהָאֶרץ ּוְלִמְקֵצה ַהָּׁשַמִים ְוַעד ְקֵצה ַהָּׁשָמִים 

קֹול ֲהָׁשַמע ָעם ) לג:(ֲהִנְהָיה ַּכָּדָבר ַהָּגדֹול ַהֶּזה אֹו ֲהִנְׁשַמע ָּכמֹהּו
אֹו ) לד:( ַאָּתה ַוֶּיִחי ַּכֲאֶׁשר ָׁשַמְעּתָ ָהֵאׁשֱאלִֹהים ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך 

ֲהִנָּסה ֱאלִֹהים ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמּסֹת ְּבאֹתֹת 
ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ּוְבמֹוָרִאים 

) לה:(יֶניךָ ְּגדִֹלים ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ְּבִמְצַרִים ְלעֵ 
) לו:(ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹוַאָּתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת ִּכי ְיהָֹוה הּוא ָהֱאלִֹהים 

                                                 
  :מוזכר מעמד הר סיני, שעליהם נדון בהמשך עיון זה,  מלבד האזכורים בפרשתנו1

כל האזכורים האלה באים בקשר . ה-א', וכן י, יא ושם פסוק טו-ט',  ט- בפרשת עקבבפרשת עקבבפרשת עקבבפרשת עקב •

  .עשיית הלוחות השנייםשיבור הלוחות על ידי משה ו: לחטא העגל ולתוצאותיו

  .לישראל' בקשר למצווה לשמוע בקול הנביא שיקים ה, יח-טו, ח"י, בפרשת שופטיםבפרשת שופטיםבפרשת שופטיםבפרשת שופטים •

בארץ מואב ... אלה דברי הברית: "נאמר בסיום הקללות, סט, ח"כ, תבואתבואתבואתבוא----בפרשת כיבפרשת כיבפרשת כיבפרשת כי •

 ".מלבד הברית אשר כרת אתם בחֹרבמלבד הברית אשר כרת אתם בחֹרבמלבד הברית אשר כרת אתם בחֹרבמלבד הברית אשר כרת אתם בחֹרב

וטי של מקדים משה לברכות השבטים תיאור פי, ה-ב, ג"ל    ,בפרשת וזאת הברכהבפרשת וזאת הברכהבפרשת וזאת הברכהבפרשת וזאת הברכה •

 ההתגלות בסיני 

ִאּׁשֹו ִמן ַהָּׁשַמִים ִהְׁשִמיֲעָך ֶאת קֹלֹו ְלַיְּסֶרָּך ְוַעל ָהָאֶרץ ֶהְרֲאָך ֶאת 
    :ָהֵאׁשַהְּגדֹוָלה ּוְדָבָריו ָׁשַמְעָּת ִמּתֹוְך 

שכולל בתוכו , מעמד אותו של ישישל תיאור מופיע' ה בפרק .ג
  : )כג-ד', ה(את עשרת הדברות 

  
 ' פרק ה–האזכור השלישי 

ָאנִֹכי ) ה:(ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ְיהָֹוה ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש) ד(
עֵֹמד ֵּבין ְיהָֹוה ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר ְיהָֹוה ִּכי 

ָאנִֹכי ְיהָֹוה ) ו:(ם ִמְּפֵני ָהֵאׁש ְולֹא ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹרְיֵראֶת 
  ...ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים

ַוְיִהי ְּכָׁשְמֲעֶכם ֶאת ַהּקֹול ִמּתֹוְך ַהחֶׁשְך ְוָהָהר ּבֵֹער ָּבֵאׁש ) כ(
ַוּתֹאְמרּו ֵהן ) כא:(ם ְוִזְקֵניֶכםַוִּתְקְרבּון ֵאַלי ָּכל ָראֵׁשי ִׁשְבֵטיכֶ 

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

ָלה ַהּזֹאת ִאם יְֹסִפים  ַהְּגדָֹהֵאׁשְוַעָּתה ָלָּמה ָנמּות ִּכי תֹאְכֵלנּו 
ִּכי ִמי ָכל ) כג:( ְיהָֹוה ֱאלֵֹהינּו עֹוד ָוָמְתנּוקֹולֲאַנְחנּו ִלְׁשמַֹע ֶאת 

 ָּכמֹנּו ָהֵאׁשָּבָׂשר ֲאֶׁשר ָׁשַמע קֹול ֱאלִֹהים ַחִּיים ְמַדֵּבר ִמּתֹוְך 
ינּו ְקַרב ַאָּתה ּוֲׁשָמע ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר יֹאַמר ְיהָֹוה ֱאלֹהֵ ) כד:(ַוֶּיִחי

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

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

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

ה ֲעמֹד ִעָּמִדי ְוַאָּתה ּפֹ) כח:(ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם
ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליָך ֵאת ָּכל ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר 

  :ְּתַלְּמֵדם ְוָעׂשּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּה

     
 האש מתוך המדבר' ה קול של התיאור, התיאורים בשלושת

 הקול, אכןו. המעמד את המייחדת מרכזית כנקודה מוזכר
 בספר סיני הר מעמד בתיאור גם מרכזי מוקד מהווים והאש

  :2שמות
  

                                                 
הרי , """"מדבר סינימדבר סינימדבר סינימדבר סיני""""וווו" " " " הר סיניהר סיניהר סיניהר סיני"שבעוד בחומש שמות חוזרים הביטויים , יש לציין  2

לא נזכר " הר סיני"בחומש דברים הכינוי ". חורבחורבחורבחורב"בחומש דברים מופיע דווקא השם 

מסיני ' ה"בפסוק , ורק פעם אחת בחומש כולו נזכרת מילה זו, בכל תיאורי המעמד

 ).ב, ג"ל" (ובא וזרח משעיר למ



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

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

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

ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָהר ֵאׁש ּבָ ָעָליו ְיהָֹוה 
 ַהּׁשָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד מֶׁשה ְיַדֵּבר קֹולַוְיִהי ) יט:(ְמאֹד

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

 שבחומש המעמד בתיאורי האש מודגשת מיוחד באופן

  : השאלה מתבקשת בפרשתנו ברם, 3דברים
 בשני פעמים שלוש זה תיאור על התורה חוזרת מה לשם

  ?פרקים
  

  חלוקת התיאורים לנאומים השונים
 שונים מלקחים נובע המשולשת בחזרה שהצורך, מסתבר

  . יניס הר ממעמד להפיק שניתן
  

 שניים בין מעבר מכילה שפרשתנו כך על לעמוד יש, ראשית
  . דברים חומש של חלקיו מארבעת

  
 לארבעה ביותר ברורה בצורה מחולק דברים חומש, כידוע

  : חלקים
  . העם מן פרידתו ותיאור, משה של הארוכים נאומיו שלושת

  
 מתייחסת שבהן, הפסקות י"ע נקטעים הנאומים שלושת
אמצעי  מהוות אלו והפסקות, שלישי גוףב למשה התורה

  . השונים הנאומים בין להבחנה
  :הנאומים שלושת את בקצרה נציין

 הנאום' המכונה, הראשון הנאום -' ד-'א פרקים .א
- מא', ד (המקלט ערי שלוש הבדלת תיאור ואחריו, 'ההיסטורי

  ).מט
 על הציווי תיאור ואחריו, 'המצוות נאום' -  ו"כ-'ה פרקים .ב

  ).י- א, ז"כ (גריזים בהר המזבח תבניי
  .וילך פרשת תחילת עד, הברית נאומי -' ל-ז"כ פרקים .ג
  

 מעמד של הראשונים התיאורים ששניהרי , לאור חלוקה זאת
 התיאור בעוד, משה של הראשון הנאום בתוך נמצאים סיני הר

  . המצוות לנאום שייך כבר השלישי
 לאופי גם שורק התיאורים של השונה שתוכנם, אפוא, טבעי

  . מופיעים הם שבו הנאום
  

 בין השינוייםאת  ולברר, לגופו תיאור כל לבחוןאנו ננסה 
  .השונים התיאורים

                                                 
לוהים -אלי את שני לוחֹת האבנים כֻתבים באצבע א' ויתן ה: "טו-י', ראה גם דברים ט  3

ואפן וארד ... ביום הקהלהאש עמכם בהר מתוך ' ועליהם ככל הדברים אשר דבר ה

  ; "ושני ֻלחֹת הברית על שתי ידיבאש מן ההר וההר ּבֹער 

אליכם בהר ' ן את עשרת הדברים אשר דבר הויכתב על הֻלחֹת כמכתב הראשו "-ד ', י     

  ; ..."ביום הקהלהאש מתוך 

הופיע מהר פארן ואתה מרבבֹת , מסיני בא וזרח משעיר למו'  ה-ויאמר  "-ב , ג"ל    

 ".דת למואש מימינו , קֹדש

 שהוא הפרק 'המבנה של פרק דלפני שנמשיך ראוי להציג את 
  . המסיים את הנאום ההיסטורי

  
פרקים ( דברים מבנה החטיבה הראשונה בספראם בוחנים את 

 הרי שעולה שניתן הנאום ההיסטורינו  אותה כיני–) 'ד-'א
    .'ופרק ד' ג-'פרקים א: לחלק אותו לשני חלקים

  
,  מתאפיינים בסקירת אירועים שונים מן העבר'ג- 'פרקים א

דרך , החל ביציאה מהר חורב לאחר השהייה הממושכת בו
המסע במדבר ותיאור חטא המרגלים והעונש עליו וכלה 

  . תן לשני השבטים וחצי השבטבכיבוש ארצות סיחון ועוג ונתינ
  

יותר משלושים ושמונה בנאום זה מקופל אפוא תיאורן של 
 מהר חורב ועד למחנה בערבות מואב שבו נושא שנות המסע

   .משה את נאומו
  

 להמשך 'מבוא היסטורי'המהווה מעין , נאום זהונראה לומר ש
) כט( בפסוק ',בסוף פרק גמסתיים , נאומו הגדול של משה

  . "גיא מול בית פעורונשב ב"
בעת ' ואתחנן אל ה "- תפילתו של משה להיכנס לארץ גם (

כי לא תעבֹר את הירדן ... רב לך" -דחייתה גם  ו–..." הִהוא
והוא ... וצו את יהושע וחזקהו ואמצהו כי הוא יעבֹר, הזה

המתאר את , חלק מאותו נאום מהוות אף הן - ..."ינחיל
ראל לנקודת המקום והזמן האירועים השונים שהביאו את יש

  : שבה הם מצויים
 -סמוך למעבר הירדן אל הארץ וסמוך להתחלפות מנהיגיהם 

  ).משה ביהושע
  
  :חגיגיתה פתיחבעל , נאום חדשלמעשה א מתחיל ', דפרק ב
  ' דברים ד. 3
ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים ְוֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ) א(

   ...ד ֶאְתֶכם ַלֲעׂשֹות ְלַמַען ִּתְחיּו ּוָבאֶתם ִויִרְׁשֶּתם ֶאת ָהָאֶרץְמַלֵּמ 
  

הנאום בפרקים שונה מאוד מזה של ' בפרק דאופיו של הנאום 
   .'ג-'א

 מטיף את מאורעות העבר אלא סוקראין משה בנאום זה 
  . רת המצוות כתנאי לירושת הארץ וַלקיום בהילשמ

  
את כגון  – אירוע מן העברה הוא מזכיר בנאום זגם כאשר 

אין הוא מתארו כפי שמתארים  -שבו אנו דנים  המעמד בחורב
אלא הוא מביאו במסגרת תביעה דתית , היסטורימאורע 

  . הנוגעת להווה ולעתיד
  

חלק  של מעמד הר סיני הינם השניו הראשון התיאורכלומר 
 שניתן שונים לקחיםה עלמשה  עומדבו , ההיסטורי הנאוםמ

 בעיקר, במדבר ישראל בני על שעברו מהאירועים להפיק
  . ה"הקב לבין העם שבין ליחסים באשר
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ל פי לחמש פסקאות ע'  מציע לחלק את פרק דהרב אלחנן סמט

   :התחלפות העניינים הנידונים בנאום
  לפי הרב אלחנן סמט' חלוקת פרק ד. 4

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

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

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

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

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

 )האזכור השני( .מלבדו
  

ובין , 'ד-'בין פסקות גהקשרים  כימתוך הטבלה קל לראות 
  .  לעיןיםגלוי ' וה'פסקות ב

  
 ההגשמה הרחקת -"לא ראיתם כל תמונה"

  . ה"מהקב
 תיאורקל לראות ש' מעיון בתיאור מעמד הר סיני בפרק ד

 הרחקת על העם את ללמד נועד' ד פרקתחילת ב סיני הר מעמד
  . ה"מהקב ההגשמה

  
 המפגש זה שהיה בכך היא, זה עניין לצורך, המעמד חשיבות

 כל בו ראו לא ישראל ובני, ה"הקב עם ישראל בני של הראשוני
  :)יב', ד( אש וראו קולות שמעו רק אלא תמונה

דברים אתם שֹמעים קול , האש מתוך אליכם' וידבר ה"
  ".קולותמונה אינכם רֹאים זולתי 

    
 של המסר את להמחיש נועדה סיני הר מעמד זכירת חובת

  : )טז-ט', ד( ההגשמה שלילת
ן תשכח את הדברים אשר רק ִהשמר לך ושמֹר נפשך מאד פ"

והודעתם לבניך ולבני , ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל ימי חייך
ונשמרתם מאד ... לוהיך בחֹרב-א' יום אשר עמדת לפני ה: בניך

אליכם בחֹרב '  ביום דבר הכי לא ראיתם כל תמונהלנפשֹתיכם 
, פן תשִחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל: מתוך האש

    ...".בהתבנית זכר או נק
 אפוף, גדול יום שבאותו לזכור החובה מוטלת ישראל בני על

  . סמל או פסל, תמונה כל ראו לא הם, וקולות אש
  

הזכרת ההתגלות בחורב נועדה להרחיק את החשש , כלומר
 מזיכרון ההתגלות הזו כתוצאה שעלולה להיווצר הגשמהמפני 
  ! עצמה

  
פוך לסיבה זכר ההתגלות עלול להשתבש במהלך הדורות ולה

וכבר היו דברים (לעשיית פסל ותמונה אשר ינציחו את האירוע 
   ).במעשה העגלמעולם 

 אופייהלפיכך קשור הציווי על זכירת ההתגלות בזכירת 
  . המיוחד

  
 המהווה פסוק מקשר לפסקה ב, טובפסוק נאמר בפרוש הדבר 

  :)ראה את החלוקה של הרב סמט לעיל(

לא ראיתם כל תמונה ביום כי , ונשמרתם מאד לנפשתיכם טו
  .אליכם בחרב מתוך האש' דבר ה

  ...פן תשחתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל טז
חוסר זהירות בזכירת מעמד ההתגלות עלול לגרום : כלומר

 שיהיו מיועדים להנציח -להשחתה של עשיית פסל ותמונה 
  . התגלות שבאמת לא נראתה בו כל תמונההמעמד 

  
  :כ-ים טון את פסוק"וכך ביאר רמב

  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 

  
  :באזהרה הפרשייה בסוף מלווה ותמונה פסל עשיית איסור

 'דברים ד. 6 
 ֶּפן ִּתְׁשְּכחּו ֶאת ְּבִרית ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶכם ֲאֶׁשר ָּכַרת ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם) כג(

 :ִעָּמֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ָלֶכם ֶּפֶסל ְּתמּוַנת ּכֹל ֲאֶׁשר ִצְּוָך ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיךָ 
  : אְֹכָלה הּוא ֵאל ַקָּנאֵאׁש ִּכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ) כד(
  

 עלולה תורה מתן בזמן ישראל בני ראו שאותה האשכלומר 
  .בפסל או בתמונה אותה שימיר במי לפגוע

  
 כדי, אפוא, נועדה סיני הר במעמד והאש הקולות הזכרת

 האמונה עיקרי עשר-משלושה השלישי העיקר את להדגיש
  : ם"הרמב שמנה

 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"שיטת הרמב

ן לומד מהאיזכור הראשון של מעמד הר סיני בפרשתנו "הרמב
אלא יסוד חשוב נוסף , ה"לא רק את איסור ההגשמה של הקב

כפי שעולה מדברי ,  של מעמד הר סיניאיסור השכחהוהוא 
   :'פסוק טן על "הרמב

  ן"הרמב. 8
כי .  הזהיר בה מאודתעשה-מצוות לאעתי הכתוב הזה לפי ד

שניזהר בכל המצוות ונשמור ] בפסוקים הקודמים[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 , ת והלפידיםהקולו, ראו שם עיניך

ותודיע כל הדברים אשר ראו , אשר שמעת שם מתוך האש
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]  בניכםשתלמדו את[ככה 
, ]להלן' בפרק ה [הדיברות שנאמרו שםוהנה 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
בין מטרת אזכורו של ן על ההבחנה "רמבעומד הבפירושו 

  : 'לבין מטרת אזכורו בפרק ה' מעמד הר סיני בפרק ד
הזהיר במצוות , הדיברות שנאמרו שםוהנה קודם שיזכיר "

  ". ההואהמעמד תעשה שלא נשכח דבר מן - לא
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 תוכנונזכר המעמד בהר סיני לצורך העלאת ' בפרק ה: כלומר

מתחיל נאום המצוות ' שכן בפרק ה, בתודעתם של ישראל
  . הגדול

  
  : ה', ן בפירושו לה"וכך כתב רמב

  'ה' ן בפרושו לדברים ה"רמב. 9
  ". יאמר להם עשרת הדיברות,  יתחיל במשנה תורהועתה"
  

יתחיל עתה  "-משמש עדיין כמבוא , לעומת זאת', פרק ד
   –) כד', ן בפירושו לג"רמב" (בכללי המצוותלהזהירם 

חוויית  את והציווי על זכירת מעמד הר סיני נועד לבסס
  . שהייתה באותו מעמד כשורש כללי למצוות כולןההתגלות

  
 ראיה - "לוהים מדבר מתוך האש- השמע עם קול א"

  ה בעולם" של הקבלבלעדיותו
 הנאום של בסופו ממוקם סיני הר מעמד של השני האיזכור

  . האמונה מעיקרי אחד ללמד בא הוא ואף, ההיסטורי
  

- לא באופן' ה עבודת ועלמנ כדי נועד הראשון האיזכור אם
 של זרה עבודה למנוע היא השני האיזכור של מטרתו, רצוי

עם עבודת אלילים '  של עבודת השיתוףאלקים אחרים או 
  . אחרים

  
-הא ה"הקב של היותו את להדגיש נועדה סיני הר מעמד זכירת

  : )לט', ד( הסיכום בפסוקי שמודגש כפי, היחיד ל
לוהים בשמים -הוא הא' י הוידעת היום והשבֹת אל לבבך כ"

  ".אין עוד, ממעל ועל הארץ מתחת
    

 כראיה, והקולות האש ובעיקר, סיני הר מעמד משמש כאן
 אירוע היה לא מעולם שהרי, בעולם ה"הקב של לבלעדיותו

  : )לג-לב', ד( זה מעין
כי שאל נא לימים ראשֹנים אשר היו לפניך למן היום אשר "

קצה השמים ועד קצה לוהים אדם על הארץ ולמ-ברא א
השמע עם :  הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמֹהו- השמים 

  ".כאשר שמעת אתה ויחיהאש לוהים מדבר מתוך - אקול 
    

 מתוך מדבר ל-הא קול את שלם עם שמע לא שמעולם העובדה
   .היחיד ל-הא ה"הקב של היותו את מוכיחה האש

  
 את וממנ להסיק אמור היה סיני הר במעמד שהיה מי כל

-הא הוא' ה כי לדעת הראת אתה: "המתבקשת המסקנה
  ). לה', ד" (ומלבד עוד אין, לוהים

  
ו של איזכור זה פירש את מטרתן ש"וכן עולה גם מדברי הרמב
  : כאזהרה מפני עבודה זרה

  ן"רמב. 10
 ולא ימחול לא: יאמר - ראשנים לימים נא שאל כי) מ-לב(

, תמונה וכל בפסל הההשחת 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

  
 עיקר ללימוד שמשמ סיני הר מעמד של השני האיזכור, לסיכום
  :ם"הרמב שמנה השני האמונה

  

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

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

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

  אבי הנביאים, נה במשההאמו
 בתחילת, כאמור, מופיע סיני הר מעמד של השלישי האיזכור

  . המצוות נאום
  

 האמונה ליסודות קשור איננו זה איזכור, הדברים מטבע
, המצוות ליסודות אלא, הקודמים האיזכורים כשני, ה"בקב

  . 'ולכן הוא שייך לפרק ה
  

 פירוט יעמופ זה באיזכור שדווקא לכך הסיבה שזו גם ברור
  . הדברות עשרת

  
 את לציין נועדה זה באיזכור והקולות האש הזכרת, ואכן

 יהיה שמשה בקשתם ואת, המעמד מן ישראל בני של פחדם
  : )כג-כא', ה( ה"הקב לבין בינם המתווך

אם יֹספים , הגדֹלה הזאתהאש ועתה למה נמות כי תאכלנו "
מי כל בשר כי : לוהינו עוד ומתנו- א' הקול אנחנו לשמֹע את 

: לוהים חיים מדבר מתוך האש כמֹנו ויחי-אקול אשר שמע 
לוהינו ואת תדבר -א' קרב אתה ושמע את כל אשר יאמר ה

    "ושמענו ועשינו, לוהינו אליך-א' אלינו את כל אשר ידבר ה
 התורה מדגישה, משה של נבואתו אמיתות על ערעור למנוע כדי

 התורה את לקבל שלא ישראל בני של בקשתם זו שהייתה
 סיני הר במעמד שראו במה להסתפק אלא ה"הקב מפי ישירות
  . משה של מפיו הדברים יתר את ולשמוע

  
  :)כז- כו', ה( ישראל בני של בקשתם את קיבל ה"הקב, ואכן

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

  :ֲאֶׁשר ִּדֵּברּו

ואתה פה עמֹד ִעמדי :  שובו לכם לאהליכם-לך אמֹר להם "
ואדברה אליך את כל המצוה והֻחקים והמשפטים אשר 

    ".ועשו בארץ אשר אנֹכי נֹתן להם לרשתה, תלמדם
  

 את להמחיש, אפוא, נועד יסינ הר מעמד של השלישי האיזכור
  : העיקרים עשר-שלושה של והשמיני השביעי העיקרים

 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
ן באמונה שלמה שכל התורה המצויה עתה בידינו אני מאמי

  ".היא הנתונה למשה רבנו עליו השלום
  

  .הרחבה וביתר, נוספת פעם דברים בחומש מופיע זה רעיון
  
 למעוננים לשמוע באיסור התורה דנה ח"י בפרק להלן 

 על זו חובה ומבססת, לנביא לשמוע החובה מול אל ולקוסמים
  :כאן שהוזכר העיקרון
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   יח-יד, ח"יברים ד. 13
   אל מעֹננים ואל -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 

:  היטיבו אשר דברו-אלי ' ויאמר ה: אראה עוד ולא אמות
ונתתי דברי בפיו ודבר , נביא אקים להם מקרב אחיהם כמוך

    ".אליהם את כל אשר אצונו
 על לנביא השמיעה חובת את מבסס משה, זו בפרשה גם

 הקול את לשמוע שלא ממשה ביקשו ישראל שבני העובדה
  .ישיר באופן שהא את לראות ושלא

  
  "אשר ילמדון ליראה אותי"

 של המרכזית הנקודה את לטשטש לו אסור -  לעיל האמור כל
  . התורה מתן מעמד
 יסודיים מסרים להשגת ככלים שימשו אכן והקולות האש

 נבעה לא המעמד של המרכזית תכליתו אך', ה בעבודת
', ד( שנאמרו הדברים מתוכן אלא, ומהקולות מהאש מהחרדה

  : )י
הקהל  -אלי ' באמֹר ה, לוהיך בחֹרב-א' יום אשר עמדת לפני ה"

 כל ליראה אֹתיאשר ילמדון , לי את העם ואשִמעם את דברי
   ."הימים אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדון

 העם את ללמד הייתה סיני הר מעמד של המרכזית המטרה
  . התורה דברי שמיעת מתוך' ה יראת

  
שנבעו  מסרים נוספים הם לעיל נושהדגש המסרים שלושת

  .ללא תלות בתוכן המעמד) האש והקולות(מעצם המעמד 
  

 של שחזורו את המאפשרת שהיא מפני, זו נקודה להדגיש חשוב
  . שנים שבע מדי, מסויימת ברמה, סיני הר מעמד

  
 דומה וילך בפרשת המתואר' הקהל 'שמעמד כך על עמדו רבים

  :סיני הר למעמד בעיקרו
   יב, א"ל יםדבר. 14

, האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך, הקהל את העם"
 לוהיכם ושמרו- א' וָיראו את ה, למען ישמעו ולמען ילמדו

  ".לעשות את כל דברי התורה הזאת
    

 הר במעמד לראשונה שהופיע הציווי על חוזר" הקהל "הציווי
 הכינוי את דברים בחומש מוצאים אנו לכך ובדומה, סיני

  ). טז, ח"י; ד', י; י', ט" (ַהָּקָהל יום "- סיני רה למעמד
  

 למטרה מאוד דומה ההקהל למעמד מזכירה שהתורה המטרה
  . סיני הר מעמד של המרכזית

  
 אפשר אי - והקולות האש היה סיני הר במעמד העיקר אילו
  .נוספת אלוקית התגלות בלי המעמד את לשחזר היה

  
 התוכני לפן רק חסתמתיי סיני הר מעמד את לשחזר האפשרות

 דברי שמיעת מעצם כתוצאה' ה יראת לימוד - שלו המרכזי
 האש י"ע דווקא שהועברו הנוספים המסרים ללא גם, התורה

   .והקולות
  

  ד הר סיני בספר דברים ובספר שמותתיאור מעמ
 לבין שמות שבספר סיני הר מעמד תיאור בין יש גדול הבדל

  . דברים שבספר משה בדברי המעמד תיאור

 המעמד ,אינפורמטיביהוא בעיקרו  שמות שבספר התיאור
 ממנו העולה בלקח עוסק הכתוב ואין, סיפורי בסגנון מתואר

  . לדורות שלו ובמשמעות
  

 הר מעמד משמשובפרט בפרשתנו  דברים בספר, זאת לעומת
 הדתי הלקח את ללמד שתכליתו נאום של הבניין כחומר סיני

  . מהמעמד הנובע
  

, תוכחה של רבים לשונות בפרשתנו מצויים, מכך כתוצאה
 מאוד ונשמרתם", "לך הישמר רק: "ב"וכיו קריאה, פנייה

 שמע", "ראה", "היום וידעת", "נא שאל כי", "לנפשותיכם
  .ועוד" ישראל

  
אחד מהאיזכורים השונים של  כל של המסרכפי שראינו לעיל 

  . שונה הוא משה של בנאומומעמד הר סיני 
  

 זה שלימיםהשונים מ המסריםש ניתן לראות אבל למרות זאת
  : משותפת משמעות של קו ביניהם ועובר, את זה

 בפרשת משה נאום פי על סיני הר מעמד של משמעותו עיקר
 כלל אל פנים אל פנים' ה של הישירה ההתגלות הוא ואתחנן
  . ישראל

  
 יהודי כל בנשמת המוטבעת' ה ליראת הבסיס היא זו התגלות

   האחדות לאמונת הבסיס היא, לדורות ויהודי
 -  סיני הר מעמד תיאור סיום לאחר מייד הפסוק שמורה כפי(
  , )"אחד' ה, לוהינו-א' ה, ישראל שמע"

' ה ִעם בריתו את לקיים ישראל עם של לחיובו הבסיס היא
 גם היא, משה מפי באות כשהן גם מצוותיו את ולקבל מסיני
 או שראה למה תמונה או פסל יעשה שהעם מכך החשש מקור
 לזכור האזהרה סיבת גם והיא, שראה מדמיין שהוא למה

  .מראות ולא קולות
  

  תיאור מעמד הר סיני בספר שמות
 התגלות מתארבספר שמות ' כ שפרק, הידועה הדעה למרות
 אינו שהדבר מגלה בפסוקים עיון, העם אל' ה של ישירה
  . מוצנע הוא הפחות לכל או, כלל מפורש

  
  :אופנים בכמה תמתבטא זו עובדה

  
 נאמר לא יתרו בפרשת מקום בשום. הספר מן חסר העיקר. א

 עמם דיבר שהוא או פנים אל פנים העם אל התגלה' שה
  : עמומה היא הדיברות לעשרת הכותרת. ישירות

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

  ... ֱאלֶֹהיךָ 
  ? למשה? לזקנים? לעם? דיבר למי

  
 על בולטת זו ועובדה, הדברים נאמרו למי מציינת לא התורה

  : )'ה-'ד', ה( דברים בספר המודגש הפירוט רקע
 אנוכי: לאמור... האש מתוך בהר עמכם' ה דיבר בפנים פנים"
  ...".לוקיך-א' ה
  
, העם לעיני' ה לבין משה בין שיח-דו מעין מתארת התורה .ב

  : לעם' ה של ישירה פנייה ולא
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  ט"שמות י. 16

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

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

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

  
 העם בקשת מתוארת הדיברות עשרת סיום לאחר מייד .ג

  : התורה בדברי מנומקת היא וכך, ידבר שמשה
  'שמות כ. 17
רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ְוָכל ָהָעם ) טו (

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

  :ֱאלִֹהים ֶּפן ָנמּות
  

 ממשה ומבקשים, המעמד עוצמת את חווים ישראל בני, כלומר
 יוכלו לא עצמם שהם חשש מתוך' ה דברי את להם להעביר

  . בהתגלות דלעמו
   אלא, ''ה דברי את שומעים העם וכל' נאמר לא: לב נשים אך

  .'הקולות את רואים העם וכל'
   

 לבלשים אפשר , בפרשתנו לאמור הזה התיאור את נשווה אם
  : )כא', ה( להבדל

 שמענו קולו ואת גודלו ואת כבודו את' ה הראנו הן - ותאמרו"
 האדם את היםלו-א ידבר כי ראינו הזה היום, האש מתוך

  . "וחי
 משום  נרתע העםנראה ש דברים בספרמהתיאור כלומר 

 קול את ששמע ומשום פנים אל פנים השכינה גילוי את שחווה
  . 'ה
  
 של טקס בעיקר כולל ד"כ בשמות המתואר הברית מעמד .ד

  .הברית ספר כריתת ואת העם נציגי ידי על קרבנות הקרבת
  

 רק אלא ישראל לכלל לא אבל, ישירה התגלות יש אמנם בסופו
  : לזקניו

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

  ". ישראל לוהי- א את
  

 שוב נגלה, בפרשתנו לאמור אלו פסוקים שוב נשווה אם
 חוויית על הברית את מבסס דברים שבספר שהתיאור
  : העם לכל הישירה ההתגלות

' ה דיבר בפנים פנים... בחורב ברית עמנו תכר לוהינו-א' ה"
  ". האש מתוך בהר עמכם

  
  : הן שומע אתה לאו מכלל, שמות שבספר בתיאורבעוד ש

  . לה זכה לא הציבור כלל אך, להתגלות זכו הנציגים רק
  

 
 שמות שבספר וההתגלות המעמד תיאורי שבין הניכר ההבדל
  : גדול קושי מעורר דברים ובספר

 לפי, נובע סיני הר ממעמד הנלמד והדתי מוניהא הלקח כל הרי
  ". בפנים פנים "פעמית-החד מההתגלות, משה נאום

  

, כזו התגלות הייתה לא כלל שמות שבספר התיאור לפי אם
 הר מעמד של תכליתו, כן אם, מהי, מוצנעת היא הפחות ולכל
  ? סיני

  
  :תכלית מעמד הר סיני על פי ספר שמות

 על למשה' ה מודיע כאשר, שמות שבספר תיאורה בראשית
  . לקרות העתיד

 בברית לבוא' ה הצעת את מקבלים ישראל שבני לאחר מייד
  :הבא השלב על למשה מודיע הוא, עמו

  ט, ט"י שמות .19
ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע  ִהֵּנה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן -ֶאל מֶֹׁשה ' ַוּיֹאֶמר ה

  . ְּבָך ַיֲאִמינּו ְלעֹוָלםָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך ְוַגם
    

 אל' ה של הישירה ההתגלות תיאור של הבולט החיסרון לאור
 במדוייק שמגדירה כמי כאן למשה' ה הודעת מתחוורת, העם
  : אופייה ואת ההתגלות תכלית את

  
 כל אל' ה של ולא, העם לעיני משה אל' ה של היא ההתגלות .א

  . העם
 ואיננו, בהתגלות ופהצ רק העם, שמות שבספר התיאור לפי

  . ).המראההוא הנמען של  (שלה הנמען
  
. 'בה האמונה ולא, במשה האמונה היא ההתגלות תכלית. ב

 ותורתו אמת משה שאכן ֵידע, משה אל מדבר' בה העם כשִיְצֶּפה
  .ולהבא מכאן נבואתו את לקבל ויתחייב, אמת

  
הרי שלמעשה האמונה במשה איננה , אם נדייק בלשון הכתוב

  ."...בך יאמינווגם : "אלא מטרה נוספת, טרה היחידההמ
  

, " ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך "המטרה הראשונה היא 
  :' דהמודגשת ומפורטת בדברים

יֹום ֲאֶׁשר ָעַמְדָּת ִלְפֵני ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ְּבחֵֹרב ֶּבֱאמֹר ְיהָֹוה ֵאַלי ) י( 
ִמֵעם ֶאת ְּדָבָרי ֲאֶׁשר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה אִֹתי  ְוַאְׁש ַהְקֶהל ִלי ֶאת ָהָעם

  :ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵהם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ְוֶאת ְּבֵניֶהם ְיַלֵּמדּון
  

היא מטרה , ראית העם את מעמד ההתגלות למשה, כלומר
  . לעצמה מלבד האמונה במשה

  
  :ן"כמו שאומר הרמב

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

, 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 

 יקום בקרבם נביא או חולם חלום כנגד דברך יכחישוהו ואם
 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 , כך אמר בעבור ישמע העם בדברי עמךול

' 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
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' שידענו בך שהגעת למעלה הגדולה ושמע כל אשר אמר ה

שכבר נאמנה נבואתך כי היא , אלהינו ושמענו מפיך ועשינו
  :העליונה על כל הנביאים

 
  משמעות ההבדל שבין שני התיאורים

, בהתגלות רהקשו הברית הספרים שני לפי, כפי שאמרנו לעיל
 ספר ולפי העם כל לעיני היא ההתגלות דברים ספר שלפי אלא

  .בלבד משה לעיני שמות
  

 סיני הר מעמד מתואר שמות בספר מדוע ונשאלת השאלה
  ? אחר באופן מתואר הוא דברים בספר ואילו, זה באופן

  
  : מציע את ההסבר הבאהרב תמיר גרנות

, לכל קודם, הקשור התיאורים שני שבין הפער שהבנת נראה
  : שניהם של השונה והתפקיד המיקום בהבנת
 לאירועי סמוך המתרחש, הווה הוא סיני הר מעמד שמות בספר
  . מצרים יציאת אירועי - הקרוב העבר

  
 להוכחה זקוק אינו מצרים יציאת את עתה זה שחווה העם

  . העם על להשגחתו או' ה למציאות נוספת
 ובמשה' בה ויאמינו: "קראנו הים קריעת אחרי כבר הרי

  ". עבדו
 כמי בו האמינו עדיין אך, האמינו במשה שגם שם כתוב אמנם
 את המוסר כנביא ולא, בעזרתו נפלאות ועושה' ה בשם שפועל

  . דברו
  

 את המוסר כנביא במשה האמונה היא, כן אם, המעמד מטרת
  . משה אל' ה של בהתגלות ִלְצּפֹות העם צריך כך ולשם ',ה דבר

  
 יציאת, במדבר נדודים שנות ארבעים אחרי, אתז לעומת
  . בלבד רחוק זיכרון אלא בתודעה הקבוע נתון אינה מצרים
 שיש זיכרון אלא, ברורה איננה' בה האמונה גם, ממילא
  . נפשית למציאות להופכו

  
 גם, לדורות האמונה ביסוס היא דברים בספר הנאום מטרת
 מצרים יציאת וכמ התגלות חווה ציבור או יחיד כל אין כאשר

  . סיני הר מעמד או
, הנבואה יסודות על עומדת דברים בספר שהאמונה, מכאן

  .אמצעית-הבלתי החוויה על ולא, והסיפור הזיכרון
   

  :הפוך בדיוק הוא רבנו במשה האמונה של מצבה
 השאר בין, מוחלטת איננה עדיין במשה האמונה, שמות בספר
  . האנושית ותבתרב גדול חידוש היא כזו שאמונה מפני
 נביא אלא, בכוחות המשתמש קוסם או דת כהן אינו משה

  . אליו שנגלה ל-הא דבר את המוסר
  . נפשית השרשה וזוקק הוכחה טעון הזה האמוני החידוש

  
 במשה האמונה, דברים ספר של הבנים דור עבור, זאת לעומת

  . מאליו המובן היא
 זו יתתשת ועל, ובתורתו רבנו במשה האמונה על גדלו הם

  . סיני הר מעמד בסיס על' ה בייחוד להאמין הדרישה צומחת
  

' שה העדות על רק לבסס קשה יהיה' ה בייחוד  האמונה את
 טענת לבין זו טענה בין איכותי הבדל אין שהרי, משה עם דיבר

  . לשקר אמת בין להבדיל, האחרות הדתות כוהני כל
  

 אל ישירהה' ה התגלות על הוא משה של בתיאורו הדגש, לכן
  . העם

  
 להפוך מעוניין אינו' ה שהרי, מעומעם זה יסוד שמות בספר

  , דבריו מסירת של הקבוע לאופן הפומבית ההתגלות את
 למסירת והקבוע הלגיטימי הצינור היא הנבואה: להיפךאלא 
  . 'ה דבר

  
 בסיפור מוצנעת העם אל  אמצעית-הבלתי' ה התגלות, לכן

 עתידה שאינה פייהצי ליצור לא כדי, שמות שבספר
  .להתממש

  
 מייצגים סיני הר מעמד של התיאורים שני, יותר רחב במבט

  . האמונה צמיחת של שונים מסלולים שני
 לוהית-הא בהתגלות היא האמונה ראשית, שמות בספר

 לאמונה הבסיס היא זו והתגלות, והחיצונית האובייקטיבית
  . בנביא
 את התובע נביא רק אלא, חיצונית התגלות אין דברים בספר

  . הזיכרון את לעורר ומבקש האמונה
  

 היראה מתוך, הזיכרון מתוך צומחת ה"בקב האמונה
שנוצרה במעמד הר ( לדורות יהודי כל של בנשמתו המוטבעת

  . בנביא האמונה ומתוך )סיני
 חוויה אלא, האמונה מקור הוא ואובייקטיבי חיצוני אירוע לא

  :ונבואה זיכרון ,מסורת על המבוססת ואישית פנימית
  ד- ג', ה דברים. 21

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

    .ָהֵאׁש
  

 שאף שםכ סיני בהר היה לא הבנים דור, היסטורית מבחינה
  . שם היינו לא אנחנו

  . כולם את מחייבת אמנם הברית, פורמאלית מבחינה
 נדרש - דורותיו כל על - ישראל עם, רוחנית-נפשית מבחינה

כמו , ולהפוך אותה מעבר להווה, סיני הר מעמד את לזכור
  . שמשה בנאומו בספר דברים הופך את הברית מעבר להווה

  
 אלא היסטורי תיאור אינו" בפנים פנים", משה של בתיאורו

  . קיומי באופן בהווה אותה לשחזר שניתן חוויה
 התגלות אלא, וברקים קולות ידי על 'פירוטכני 'שחזור כאן אין

  .אדם כל אל תמידית
  

 הם שמות ספר של מצרים ויציאת סיני הר מעמד, לסיכום
, אלינו ה"מהקב תנועתה, לוהי-א שמוצאה האמונה מקורות
  . האובייקטיבית ההיסטוריה זירת היא וזירתה

 שמוצאה האמונה מקור הוא דברים ספר של סיני הר מעמד
-הא איש משה של בנבואתו החברתי במובן הולדתה, אנושי
  . יהודי כל של ובזכרונו בלבו מונח האישי ובסיסה, לוהים

 
 

  י במעמד הר סיני"מה שמעו בנ
 י"ל אומרים לנו שאת שתי הדיברות הראשונות שמעו בנ"חז

  .ואת שאר  הדיברות שמעו מפי משה, 'ישירות מפי ה
 העם במעמד הר דיבור ישיר אלכלל שלא היה , לאור דברינו

  ?י"מה באמת שמעו בנ: נשאלת השאלה, אלא רק למשה, סיני
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' משני האיזכורים של מעמד הר סיני בפרק דהבנו על פי מה ש

 שאת העקרון של נראה ,בדברים בחתימת הנאום ההיסטורי
ואת העקרון של וד הבורא ואיסור עבודת אלילים אחרים יח

מתוך עצם ה קבלו בני ישראל " של הקבאיסור ההגשמה
  . המעמד

  
  !אלו הן בעצם שתי הדיברות הראשונות

 ...ָאנִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ) ו(
  :לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני) ז(
  

  :ל"חזזהו לעניות דעתינו עומקו של מדרש 
  

בני " לא יהיה לך"ו " אנכי"את שתי הדברות הראשונות 
ה "את הדו שיח בין הקב (שמעו" = ראו את הקולות"ישראל 

מעצם המעמד עצמו ללא צורך בתיווכו של  ישירות, )למשה
  . משה

  
 על פי –דרך גרונו של משה י "בנ שמעו את שאר הדיברות

באומרם שאת ל " מתיחסים חזולכך -  דרכים שונות להבין זאת
ה ואת השאר מפי "שתי הדיברות הראשונות שמעו מהקב

  .משה
  


