
  
  

  ז"שבט התשס                  ד"בס
  

  "רצוננו לראות את מלכנו"
  )פ שיעורו של הרב אביחי קצין"ע (פרשת יתרו

  למרגלות הר סיני. א

  ספר שמות פרק יט .1
  :ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני) א(
  : ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהרַוִּיַחן ַּבִּמְדָּבר ַוַּיֲחנּו ֵמְרִפיִדים ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר ִסיַני ַוִּיְסעּו) ב(
ִלְבֵני  ְוַתֵּגיד ְלֵבית ַיֲעקֹב ִמן ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה תֹאַמר ‘ה ַוִּיְקָרא ֵאָליו ָהֱאלִֹהים ֶאל ּומֶׁשה ָעָלה) ג(

  :ִיְׂשָרֵאל
  : ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָליַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר) ד(
ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ) ה(

  :ָהָאֶרץ
  :ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל ְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמ ) ו(
  :‘ ַוָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו הְלִזְקֵני ָהָעםַוָּיבֹא מֶׁשה ַוִּיְקָרא ) ז(
  :‘ַוָּיֶׁשב מֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה ַנֲעֶׂשה ‘ל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכָֹכל ָהָעםַוַּיֲענּו ) ח(
 ֶאל מֶׁשה ִהֵּנה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך ְוַגם ְּבָך ַיֲאִמינּו ‘ַוּיֹאֶמר ה) ט(

  :‘ל הַוַּיֵּגד מֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם אֶ ְלעֹוָלם 
  
  : ֶאל מֶׁשה ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמלָֹתם‘ַוּיֹאֶמר ה) י(
  : ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני‘ְוָהיּו ְנכִֹנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי ֵיֵרד ה) יא(
  :אמֹר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנגַֹע ְּבָקֵצהּו ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת ָסִביב לֵ ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת ָהָעם) יב(
לֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש לֹא ִיְחֶיה ִּבְמׁשְֹך ַהּיֵֹבל ֵהָּמה ַיֲעלּו ) יג(

  :ָבָהר
  :ן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ִׂשְמלָֹתםַוֵּיֶרד מֶׁשה ִמ ) יד(
  :ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹנים ִלְׁשלֶׁשת ָיִמים ַאל ִּתְּגׁשּו ֶאל ִאָּׁשה) טו(
קֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר וְ ) טז(

  :ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה
  :ַוּיֹוֵצא מֶׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהַּמֲחֶנה ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר) יז(
  :ֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָהר ְמאֹד ָּבֵאׁש ַוַּיַעל ֲעָׁשנ‘ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ה) יח(
  :ַוְיִהי קֹול ַהּׁשָֹפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד מֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול) יט(
  : ְלמֶׁשה ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוַּיַעל מֶׁשה‘ ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוִּיְקָרא ה‘ַוֵּיֶרד ה) כ (
  : ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב ִלְראֹות‘ֵרד ָהֵעד ָּבָעם ֶּפן ֶיֶהְרסּו ֶאל ה ֶאל מֶׁשה ‘ַוּיֹאֶמר ה) כא(
  :‘ ִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן ִיְפרֹץ ָּבֶהם ה‘ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ה) כב(
 ַהְגֵּבל ֶאת ָהָהרה ַהֵעדָֹתה ָּבנּו ֵלאמֹר  לֹא יּוַכל ָהָעם ַלֲעלֹת ֶאל ַהר ִסיָני ִּכי ַאָּת ‘ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ה) כג(

  :ְוִקַּדְׁשּתֹו
 ֶּפן ִיְפָרץ ‘ ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִעָּמְך ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ַאל ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹת ֶאל ה‘ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה) כד(

  :ָּבם
  :ַוֵּיֶרד מֶׁשה ֶאל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם) כה(

  
  
  'ט ב" על שמות יי"רש.2

  . אבל שאר כל החניות בתרעומת ומחלוקת.כאיש אחד בלב אחד –ויחן שם ישראל 
  
  
  
  
  



  "גדולי הערך ופשוטי העם. "ב

  העמק דבר. 3
משמעו , הביטוי ישראל(מורה על אנשים גדולי הערך  , כל מקום דכתיב ישראל לחוד

מכל ,  ישראל הגיעו לשםוהודיע הכתוב שאף על גב דכל בני. )אנשים גדולים וצדיקים
מקום חנייתם היה שונה , שלמרות שכולם הגיעו לשם(מקום החכימו בסדר חנייתן 

שבני אדם גדולי הדעת חנו סמוך להר וכל העם מאחוריהם . )בכוונה, ובחוכמה
". נגד ההר:"שהצדיקים חנו קרוב אל ההר. (ומצדדיהם שהרי המחנה נתפשט הרבה

  ).מרחוק, ואילו העם הפשוט חנו במדבר
  
  ם"מלבי. 4

. יספר הכנה מצד האמצעי.  אחר שנשלם ההכנה מצד הזמן והמקום–ומשה עלה 
. וכן שהגיעו אל המקום המתאים. לאחר שתיארה התורה שהגיע הזמן המתאים(

הוא האדם ,  משה שהוא השליח לקבל את התורה–שגם האמצעי , מתארת התורה
  .)המתאים

משה לבד ...  אליהםירדרק כל האלוקות , קות אל האלועלולא ... כי כל הנביאים
  ...שהתפשט מן החומר לגמרי ועלה מן הארץ

  
  'ט ג"י י"רש. 5

 עונשין –ותגיד לבני ישראל . רכהתאמר להם בלשון , הנשים אלו –לבית יעקב 
  . כגידיןהקשיןדברים . לזכריםודקדוקין פרש 

  
  העמק דבר. 6

  .עםלהמון ה אמירה פשוטה -כה תאמר לבית יעקב 
מכל ,  בכל מקום הוא כלל האומהבני ישראלג דמשמעות " אע–ותגיד לבני ישראל 

בני אדם גדולי יש לזה משמעות פרטית ) על פי ההקשר(מקום במקום המובן מהעניין 
  ).בני אדם גדולים וצדיקים. (הדעת

  
  
  "שכולם יהיו במדרגה גדולה. "ג

  ם"המלבי. 7
לא רצו שיהיה ביניהם מדרגות , ההמוןשהם ,  אמנם העם–ויענו כל העם יחדיו 

  .שכולם יהיו במדרגה גדולה כי רצו שיהיה כמו לעתיד לבוא ,חלוקות
  
  'ט ט"י י"רש. 8

אינו דומה .  שרצונם לשמוע ממךתשובה על דבר זה שמעתי מהם –את דברי העם 
  . את מלכנולראותרצוננו . השומע מפי השליח לשומע מפי המלך

  
  
  " לעיני כל העם. "ד

  ט"שמות פרק י. 9
  : ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמלָֹתםָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ֶאל מֶׁשה ֵלְך ֶאל ‘ַוּיֹאֶמר ה) י(
  : ַעל ַהר ִסיָניָכל ָהָעםְלֵעיֵני  ‘ֵיֵרד הְוָהיּו ְנכִֹנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי ) יא(
  :ָסִביב ֵלאמֹר ִהָּׁשְמרּו ָלֶכם ֲעלֹות ָּבָהר ּוְנגַֹע ְּבָקֵצהּו ָּכל ַהּנֵֹגַע ָּבָהר מֹות יּוָמת ְוִהְגַּבְלָּת ֶאת ָהָעם) יב(
לֹא ִתַּגע ּבֹו ָיד ִּכי ָסקֹול ִיָּסֵקל אֹו ָירֹה ִיָּיֶרה ִאם ְּבֵהָמה ִאם ִאיׁש לֹא ִיְחֶיה ִּבְמׁשְֹך ַהּיֵֹבל ֵהָּמה ַיֲעלּו ) יג(

  :ָבָהר
  

  'ג, ח"שמות רבה פרשה כ. 10
ה את "לאחר שמשה מעביר לקב(אותה שעה "  'וישב  משה  את  דברי  העם  אל  ה"

כפי (ה ליתן להם את התורה ולדבר עמהם " בקש הקב)בקשתם לראות באופן ישיר
  !?מה  אעשה מפני משה:  ה"אמר  הקב).  בראש ההר(והיה  משה  עומד )  שבקשו

הכרזת דבר מלכות פנים אל (ש לעשות אופימשטאטא משל למלך שבק: אמר רבי לוי
אמר  )  בלא ידיעתו של מושל המדינה העומד לצדו(חוץ  מדעתו  של  אפרכוס ) פנים

כדי שילך ולא יראה שהמלך מדבר עם העם . (עשה דבר פלוני):  המלך למושל(לו 
לך  :  ואמר ל).  המטלה שבקשת כבר בוצעה. (כבר נעשית  שוב: אמר לו). באופן ישיר

עד שהוא הולך עשה המלך מה . ויבא עמך) יועץ מלכות(קרא  לפלוני  סינקליטקוס 
  ).ניצל המלך את הליכתו והעביר לעם את המסר באופן ישיר. (שביקש  כך



  
היה משה עומד ) כפי שבקשו, באופן ישיר אל העם(דברות ' ה ליתן י"ביקש  הקב

אני גולה להם : ה"אמר הקב)  ישירודבר זה מנע מלהעביר את הדברות באופן(מצדו 
אם אגלה את הרקיע ואומר להם באופן " (אלהיך'  אנכי  ה"את  הרקיע  ואומר  

ה הוא שאומר "לא ידעו האם הקב(ה או משה "מי אמר הקב: הם  אומרים)  ישיר
' כ  אני  אומר  אנכי ה"אלא ירד משה ואח). או שמשה הוא האומר, את הדברות

בסיוון ' בו, "לקדש את העם ולכבס שמלותם"את משה '  שולח ה בסיוון'בד(. אלהיך
לראות ונפל  'רד העד בעם פן יהרסו אל ה: "ה למשה" אמר הקב)עולה שוב משה ואז

כי : " שנאמר)  כבר בצעתי משימה זו(כבר  הקדשתים ):  משה(אמר לו "  ממנו רב 
לך תביא  ("רן עמךלך רד ועלית  אתה ואה: "אמר לו". 'אתה העדותה בנו לאמר וגו

אל העם באופן (ה "נגלה הקב) בזמן שמשה ירד(עד שמשה יורד  )את היועץ למלכות
  :"וידבר אלהים" מיד "וירד משה אל העם" שנאמר )ישיר

  
  
  "ויחרד כל העם. "ה

  ט"שמות פרק י. 11
  :ָתםַוֵּיֶרד מֶׁשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַוְיַקֵּדׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכְּבסּו ִׂשְמלֹ) יד(
  :ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹנים ִלְׁשלֶׁשת ָיִמים ַאל ִּתְּגׁשּו ֶאל ִאָּׁשה) טו(
  
 ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד ְוקֹל ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוָעָנן ּוְבָרִקים קֹלֹתַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי ) טז(

  :ֶנהַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמחֲ 
  
  :ַוִּיְתַיְּצבּו ְּבַתְחִּתית ָהָהר ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלִֹהים ִמן ַהַּמֲחֶנה ַוּיֹוֵצא מֶׁשה) יז( 

  
  'ח עמוד א"מסכת שבת דף פ. 21
ה "שכפה הקבמלמד :   אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא- " ויתיצבו בתחתית ההר"

שם , ואם לאו, רה מוטבאם אתם מקבלים התו: ואמר להם, עליהם את ההר כגיגית
  .תהא קבורתכם

  
  )שם(בעלי התוספות . 31

מדוע היה צורך לכפותם (פ שכבר הקדימו נעשה לנשמע "ואע.  כפה עליהן הר כגיגית
  ) !?"נעשה ונשמע: "והלא אמרו מרצונם החופשי

  .  שיצאתה  נשמתן שמא יהיו חוזרים כשיראו האש הגדולה
  
  
  "פן יהרסו לראות. "ו

  ט"ק ישמות פר. 41
  : ְלמֶׁשה ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוַּיַעל מֶׁשה‘ ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוִּיְקָרא ה‘ַוֵּיֶרד ה) כ(
  : ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרבִלְראֹות ‘ֵרד ָהֵעד ָּבָעם ֶּפן ֶיֶהְרסּו ֶאל ה ֶאל מֶׁשה ‘ַוּיֹאֶמר ה) כא(
  :‘ֶּפן ִיְפרֹץ ָּבֶהם הָּדׁשּו  ִיְתַק ‘ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ה) כב(
  
   ב"פסוק י', דברים פרק ד .51
  רִאיםקֹול ְּדָבִרים ַאֶּתם ׁשְמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנֶכםֲאֵליֶכם ִמּתֹוְך ָהֵאׁש ' ַוְיַדֵּבר ה) יב(

  :זּוָלִתי קֹול
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ?הגבלת ההר או העם.ז

  ט"פרק י. 61



 ָהָהרַהְגֵּבל ֶאת  ָהָעם ַלֲעלֹת ֶאל ַהר ִסיָני ִּכי ַאָּתה ַהֵעדָֹתה ָּבנּו ֵלאמֹר  לֹא יּוַכל‘ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ה) כג(
  :ְוִקַּדְׁשּתֹו

  
 ֶּפן ִיְפָרץ ‘ ֶאל הְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִעָּמְך ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם ַאל ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹת ֶלְך ֵרד ‘ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ה) כד(

  :ָּבם
  
  י"רש. 71

  -" ועלית: "תלמוד תומר? יכול אף הם עמך.   אתה ואהרן עמך והכהניםועלית
  . תהא

. אתה  מחיצה לעצמך ואהרן מחיצה לעצמו והכהנים מחיצה לעצמם אמור מעתה
והעם כל עיקר אל יהרסו את מצבם . ואהרן יותר מן הכהנים, משה נגש יותר מאהרן

  :'לעלות אל ה
  
  
  "ועתה אם שמוע תשמעון. "ח

  
  'הלכה א' ם פרק ח"רמב. 81

שהמאמין על פי האותות יש . משה  רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה
אלא כל . שאפשר  שיעשה  האות בלט וכשוף)  אין אמונתו שלימה(בלבו דופי 

הניסים (האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשאם  לא להביא ראיה על הנבואה 
היה צריך להשקיע את )  ביא הוכחה לאמונהולא כדי לה, היו לצורך כל שהוא

 -צמאו , צרכנו  למזון  הוריד לנו את המן,  המצריים קרע את הים והצלילן בתוכו
. וכן  שאר  כל  האותות,  כפרו בו עדת קרח בלעה אותן  הארץ, בקע להן את האבן

 רבמעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו  שמעו  ולא  אח? ובמה האמינו בו
משה  האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל והקול מדבר אליו ואנו  שומעים  

 ונאמר  לא  עמכם' פנים בפנים דבר ה וכן הוא אומר משה  לך  אמור  להן כך וכך
ומנין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה . את הברית הזאת' את אבותינו כרת ה

ה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור הנשנאמר ?  שהיא אמת שאין בו דופילנבואתו
לא האמינו   מכלל  שקודם  דבר זה ישמע העם בדברי  עמך  וגם  בך  יאמינו  לעולם

  : אלא נאמנות שיש אחריה הרהור ומחשבהבו נאמנות שהיא עומדת לעולם
  
  
  "הגיע זמן קריאת שמע. "ט

  על הגדה של פסח" נחלת השר"בפירושו ר הירש "הרש. 91
שהיו , זר ורבי יהשע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפוןמעשה ברבי אליע
  .והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, מסובין בבני ברק

  ?הגיע זמן קריאת שמע של שחריתרבותינו : עד שבאו תלמידיהם ואמרו להם
  

 מראה עיניים המשותף לכל -" ראיה"אלא " שמיעה" לא –הגיע זמן קריאת שמע 
דברים (וכך אמר משה לעמו . 'הוא המקנה לנו את ידעתנו על מציאות ה, לישרא

  ".הוא האלוהים אין עוד מלבדו'  לדעת כי ההראתאתה ): "ה"ל,ד
בעת , רק פעם אחת. כך בתוך תוכו של ההוה הארצי' רק פעם אחת התגלה ה, אולם

  .למען יעידו וימסרו את קבלתם מדור לדור, הנחת היסוד לעמו
  ".שמע ישראל:"אלא, "ראה ישראל:" אין הוא אומרן ואילךמכאואילו 

  
  
  
  
  
  

  הרב אביחי קצין: עריכה 


