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  ג'התשע אייר                                          ד "בס

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

     ברית סיני
  ) של הרב תמיר גרנותעל פי שיעור(בחוקותי - בהרת ולפרש

  
  :גו "ויקרא כ.1

  ָתם ַֹתי ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתם אִֹאם ְּבֻחּקַֹתי ֵּתֵלכּו ְוֶאת ִמְצו
  : טו ו"כויקרא  .2

ְוִאם ְּבֻחּקַֹתי ִּתְמָאסּו ְוִאם ֶאת ִמְׁשָּפַטי ִּתְגַעל ַנְפְׁשֶכם 
  ַֹתי ְלַהְפְרֶכם ֶאת ְּבִריִתי ְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֶאת ָּכל ִמְצו

 : סדר העניינים בספר דברים. 3

ְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן : "הכרזה על הברית העתידה להיות •
 ).כו א"דברים י..." (ם ְּבָרָכה ּוְקָלָלהִלְפֵניֶכם ַהּיֹו

ֵאֶּלה ַהֻחִּקים "תוכן הברית הכולל פרקי מצוות  •
 )א ב" ידברים" (ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּון ַלֲעׂשֹות

' ַהּיֹום ַהֶּזה ה: "טקס הברית הכולל את סיכומה  •
אלוקָך ְמַצְּוָך ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהֻחִּקים ָהֵאֶּלה ְוֶאת 

ֵאֶּלה ַיַעְמדּו ְלָבֵרְך : "ולהלן) טז:שם כו" (ְׁשָּפִטיםַהִּמ 
 ). יב ז"כדברים ..." (ֶאת ָהָעם ַעל ַהר ְּגִרִזים

והעונשים על , שכר אם תתקיים הברית: נספח •
ִלְׁשמֹר ַלֲעׂשֹות ... ְוָהָיה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע: "הפרתה

  ).א ח"כדברים ..." (ָֹתיוֶאת ָּכל ִמְצו
  :ב-א ה" כ ויקרא.4

  :ֶאל מֶֹׁשה ְּבַהר ִסיַני ֵלאמֹר' ַוְיַדֵּבר ה
   ...ִּכי ָתבֹאּו ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם ְוָׁשְבָתה ָהָאֶרץ

  :ו"כויקרא . 5
ֵּבינֹו ּוֵבין ' ֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ְוַהּתֹורֹת ֲאֶׁשר ָנַתן ה

   .ַיד מֶֹׁשהְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיַני ְּב 
  :לח-לז' ויקרא ז. 6

זֹאת ַהּתֹוָרה ָלעָֹלה ַלִּמְנָחה ְוַלַחָּטאת ְוָלָאָׁשם ְוַלִּמּלּוִאים 
ֶאת מֶׁשה ְּבַהר ִסיָני ְּביֹום ' ֲאֶׁשר ִצָּוה ה :ּוְלֶזַבח ַהְּׁשָלִמים

ְּבִמְדַּבר ' ַצּוֹתֹו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְלַהְקִריב ֶאת ָקְרְּבֵניֶהם לה
   .יָניִס 
  : ו"ויקרא כ .7
ָאז ִּתְרֶצה ָהָאֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה ּכֹל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ְוַאֶּתם ) לד(

ְּבֶאֶרץ אְֹיֵביֶכם ָאז ִּתְׁשַּבת ָהָאֶרץ ְוִהְרָצת ֶאת 
ָּכל ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ִּתְׁשּבֹת ֵאת ֲאֶׁשר לֹא ) לה:(ַׁשְּבתֶֹתיהָ 

  :ְּתֶכם ָעֶליהָ ָׁשְבָתה ְּבַׁשְּבתֵֹתיֶכם ְּבִׁשְב 

ְוָהָאֶרץ ֵּתָעֵזב ֵמֶהם ְוִתֶרץ ֶאת ַׁשְּבתֶֹתיָה ָּבְהַׁשָּמה ) מג (
ֵמֶהם ְוֵהם ִיְרצּו ֶאת ֲעֹוָנם ַיַען ּוְבַיַען ְּבִמְׁשָּפַטי ָמָאסּו ְוֶאת 

  . ֻחּקַֹתי ָּגֲעָלה ַנְפָׁשם
-שמות ונגד הברית בדגם של הברית בספר דברים כ. 8

   :ויקרא
 הדגם השלם

 בדברים
- כה(ויקרא  )מתן תורה(שמות 

 )כו
הכרזה על 
הקמה של ברית 

 )פרשת ראה(

ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע 
ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי 
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי 

 )   ה:שמות יט(

 חסר

 תוכן –מצוות 
הברית 

-ראה: פרשיות(
 )כי תצא

' ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים וכו
   ).  ג"כ-'שמות כ(

 פרשת(
השמיטה 

ויובל ואולי 
גם פרקי 

המצוות 
 )הקודמים

טקס הברית 
 )'הר גריזים וכו(

... ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית
  ...) ט:שמות כד(

 חסר

שכר ועונש 
 )ברכה וקללה(

פרשת  חסר
 בחוקותי

  
  : ההצעה של הרב תמיר גרנות. 9

ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו : הכרזה על הקמה של ברית •
  ) .ה:שמות יט(י ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ְּבקֹלִ 

שמות (' ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים וכו:  תוכן הברית –מצוות  •
  ).כג-כ

 ...)ט:שמות כד... (טקס הברית ַוִּיַּקח ֵסֶפר ַהְּבִרית •
פרשת ו ב"פרק כ): ברכה וקללה(שכר ועונש  •

פרשת בהר הכוללת את דיני כנראה גם ו(בחקותי 
 ).  באה כפתיחהשמיטה והיובל
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  :ב ד"שמות כ. 10
ֶאל מֶׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך ' ַוּיֹאֶמר ה

  .ֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתם
  : יונתן שםתרגום . 11

למשה סוק קדמי לטוורא והוי תמן ואיתן לך ית ' ואמר ה
לוחי אבנא דבהון רמוז שאר פתגמי אורייתא ושית מאה 

  ותליסרי פקודייא דכתבית לאלופיהון 
  : שםע "ראב. 12
פ כי כל "תורה שבע. והמצוה. תורה שבכתב. התורה' ופי

  .המצות ניתנו למשה בסיני בימים שעמד בהר
  :טו-יד ו"ויקרא כ. 13

  :ָּכל ַהִּמְצֹות ָהֵאֶּלהִאם לֹא ִתְׁשְמעּו ִלי ְולֹא ַתֲעׂשּו ֵאת 
   ִּתְגַעל ַנְפְׁשֶכם ִמְׁשָּפַטי ִּתְמָאסּו ְוִאם ֶאת ְּבֻחּקַֹתיְוִאם 

   ְלַהְפְרֶכם ֶאת ְּבִריִתי ִמְצֹוַתיְלִבְלִּתי ֲעׂשֹות ֶאת ָּכל 
  :מו ו"כויקרא . 14

ֵּבינֹו ּוֵבין ' ם ְוַהּתֹורֹת ֲאֶׁשר ָנַתן הֵאֶּלה ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטי
  .ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ִסיַני ְּבַיד מֶׁשה

  :חתימה מעין פתיחה. 15
  חתימה- ויקרא כו    פתיחה- שמות כד 

  ...ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה
  ...ְוֶאְּתָנה ְלךָ 

  ְוַהּתֹוָרה 
  ְוַהִּמְצָוה

  ְּבַהר ִסיַני
  'ֲאֶׁשר ָנַתן ה

   ְוַהּתֹורֹת
 ַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים

  )מצוות(
  

  ' אה"ויקרא כעל ע "ראב. 15
 הברית כרת] להלן הברית דברי בפירוט -  [ ועתה...

 והזכירה ]ד"כ שמות [המשפטים ואלה בפרשת הכתובה
כלומר דברים שבהם  (לחבר תנאי הארץבמקום הזה 

 וכאשר אמר על .)תלויה ישיבה עם ישראל בארצו
כן אמר בפרשת , ורם תקיא הארץ אותםכי בעב, העריות

  .)..."הבאנו לעיל(על שבתות הארץ " אם בחוקותי"
   :הרב סמט. 16

) ד"כ שמות (המצוות קיום על סיני בהר שנכרתה הברית
 שנקראו" הברית ספר "במצוות קשורה הייתה אמנם

 המצוות כל את לייצג נועדו הללו אולם, העם באוזני
 באוהל למשה שניתנו ותהמצו .כן גם להינתן שעתידות

 על  .סיני בהר שניתנו אותן של ישיר המשך הן מועד
 אשר כל "ישראל נתחייבו כולן ועל הברית נכרתה כולן
 שנאמרו והקללות הברכות, ממילא ".נעשה' ה דבר

 שייכות - בחוקותי בפרשת הכלולות שהן -  בחורב
 המיוחדת שייכותן אף על, המצוות לכלל גם באמת

 והקללות הברכות נדחו לפיכך .בהר פרשת למצוות
 שנאמרו המצוות רוב את המכיל הספר של לסיומו
 כל על ויקרא ספר שגם להדגיש כדי, מועד באוהל למשה

 הברכות חלות עליו וגם, סיני בברית כלול מצוותיו

 הברכות את להפריד היה ניתן שלא אלא . והקללות
 מפרשת - בהן הקשורה ההלכתית המערכת מן והקללות

 ניתן זו מסיבה .)השמיטה היובל ונגזרותיהן (בהר
 התפקיד יתברר שבו במקום, בשלמותו לוהי- הא הדיבור
 לביטול קשורות הן - מחד :והקללות הברכות של הכפול
 כל על חלות הן - מאידך, במיוחד בהר פרשת מצוות

  .ויקרא-שמות שבספרים המצוות
  :ח"יויקרא . 17

 :ֵּלאמֹרֶאל מֶׁשה ' ַוְיַדֵּבר ה) א(
ְּכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ִמְצַרִים ֲאֶׁשר ְיַׁשְבֶּתם ָּבּה לֹא ַתֲעׂשּו ) ג(

ּוְכַמֲעֵׂשה ֶאֶרץ ְּכַנַען ֲאֶׁשר ֲאִני ֵמִביא ֶאְתֶכם ָׁשָּמה לֹא ַתֲעׂשּו 
 :ּוְבֻחּקֵֹתיֶהם לֹא ֵתֵלכּו

 ֲאִני ֶאת ִמְׁשָּפַטי ַּתֲעׂשּו ְוֶאת ֻחּקַֹתי ִּתְׁשְמרּו ָלֶלֶכת ָּבֶהם) ד(
 :אלוקיֶכם' ה
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ֻחּקַֹתי ְוֶאת ִמְׁשָּפַטי ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה אָֹתם ) ה(

 :'ָהָאָדם ָוַחי ָּבֶהם ֲאִני ה
ְולֹא ָתִקיא ָהָאֶרץ ֶאְתֶכם ְּבַטַּמֲאֶכם אָֹתּה ַּכֲאֶׁשר ָקָאה ) כח(

  .ֶאת ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ִלְפֵניֶכם
  :ו"ויקרא כ. 18

 :ְׁשָּכִני ְּבתֹוֲכֶכם ְולֹא ִתְגַעל ַנְפִׁשי ֶאְתֶכםְוָנַתִּתי ִמ ) יא(
ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוֲכֶכם ְוָהִייִתי ָלֶכם ֵלאלוקים ְוַאֶּתם ) יב(

   :ִּתְהיּו ִלי ְלָעם
  


