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  א'       שבט התשע                          ד"בס

  

  מעמד הר סיני
  )פ שעור מאת הרב תמיר גרנות"ע(לפרשת יתרו 

  
   עשרת הדיברות–' שמות פרק כ. 1
ָאנִֹכי ְיהָֹוה ) ב:(ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר) א(

לֹא ִיְהֶיה ) ג:(ית ֲעָבִדיםֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמּבֵ 
לֹא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ) ד:(ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני

ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת 
ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִּכי ָאנִֹכי ) ה:(ָלָאֶרץ

ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד ֲעֹון ָאבֹת ַעל ָּבִנים ַעל ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים 
לֹא ) ז:(ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי) ו:(ְלׂשְנָאי

ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָֹוה ֵאת ֲאֶׁשר 
ֵׁשֶׁשת ) ט:(ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו) ח:(ָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְואיִ 

ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָֹוה ) י:(ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ 
ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך 

ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָֹוה ֶאת ) יא:(ֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ ּוְב 
ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום 

ַּכֵּבד ֶאת ) יב:(ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָֹוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו
יָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ָאִב 

לֹא ִתְרַצח לֹא ִתְנָאף לֹא ִתְגנֹב לֹא ַתֲעֶנה ) יג:(ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 
לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעָך לֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ) יד:(ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר

  :ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו 
  
  . ברכות יבמסכת.2

וקורין עשרת הדברות שמע והיה אם שמוע ויאמר אמת ויציב 
ועבודה וברכת כהנים אמר רב יהודה אמר שמואל אף בגבולין 
בקשו לקרות כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין תניא 

שכבר נמי הכי רבי נתן אומר בגבולין בקשו לקרות כן אלא 
בטלום מפני תרעומת המינין רבה בר בר חנה סבר למקבעינהו 
בסורא אמר ליה רב חסדא כבר בטלום מפני תרעומת המינין 
אמימר סבר למקבעינהו בנהרדעא אמר ליה רב אשי כבר 

  :בטלום מפני תרעומת המינין
  
  י"רש. 3

  : לקבוע עשרת הדברות בקריאת שמע-בקשו 
רו לעמי הארץ אין שאר תורה  שלא יאמ-מפני תרעומת המינין 

  .אמת
  
  ט"שמות י. 4
 בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך אליךהנה אנכי בא ) ט(

  ... וגם בך יאמינו לעולם
  
  ' שמות כ. 5
וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול ) טו(

ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ....השופר ואת ההר עשן
  . וקים פן נמותונשמעה ואל ידבר עמנו אל

  
  .מסכת מכות כד. 6
  ". אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום"

  'שמות כ. 7
  .." . ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם) יז(
  
  'דברים ה. 8
ְוַאָּתה ּפֹה ֲעמֹד ) כח:(ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם) כז(

 ֵאת ָּכל ַהִּמְצָוה ְוַהֻחִּקים ְוַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ִעָּמִדי ַוֲאַדְּבָרה ֵאֶליךָ 
  :ְּתַלְּמֵדם ְוָעׂשּו ָבָאֶרץ ֲאֶׁשר ָאנִֹכי נֵֹתן ָלֶהם ְלִרְׁשָּתּה

  
  ט"שמות י. 9
  . יעננו בקול והאלוקים ידברמשה ) יט(
  

  ד"שמות כ. 10
ל ַהִּמְׁשָּפִטים ְוֵאת ּכָ ' ַוָּיבֹא מֶׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה) ג(

  .ַנֲעֶׂשה' ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
  

  א" כ–' שמות כ. 11
 ֲאֶׁשר ָׁשם ּומֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפלַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק ) יח(:'פרק כ

אַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ּכֹה תֹ) יט( :ָהֱאלִֹהים
ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ) כא(...לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ) כ(...
ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ) כג(...ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי ) כב(...

  :ים ִלְפֵניֶהםְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂש ) א(: 'פרק כ....ִמְזְּבִחי 
  

  ט"שמות פרק י. 12
 ֶאל ְיהָֹוה ֶּפן ֶיֶהְרסּוַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵרד ָהֵעד ָּבָעם ) כא(

ְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ְיהָֹוה ) כב:(ִלְראֹות ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב
  :ִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן ִיְפרֹץ ָּבֶהם ְיהָֹוה

ֶאל ְיהָֹוה לֹא יּוַכל ָהָעם ַלֲעלֹת ֶאל ַהר ִסיָני ִּכי ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ) כג(
  :ַאָּתה ַהֵעדָֹתה ָּבנּו ֵלאמֹר ַהְגֵּבל ֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו

ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ְיהָֹוה ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ִעָּמְך ְוַהּכֲֹהִנים ) כד(
   .:ן ִיְפָרץ ָּבם ַלֲעלֹת ֶאל ְיהָֹוה ּפֶ ַאל ֶיֶהְרסּוְוָהָעם 

  
  'דברים פרק ה. 13

ַוִּיְקָרא מֶׁשה ֶאל ָּכל ִיְׂשָרֵאל ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל ֶאת ) א(
ַהֻחִּקים ְוֶאת ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ּדֵֹבר ְּבָאְזֵניֶכם ַהּיֹום 

  :ּוְלַמְדֶּתם אָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלֲעׂשָתם
  :ַרת ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבחֵֹרבֱאלֹוקינּו ּכָ ' ה) ב(
ֶאת ַהְּבִרית ַהּזֹאת ִּכי ִאָּתנּו ֲאַנְחנּו ' לֹא ֶאת ֲאבֵֹתינּו ָּכַרת ה) ג(

  :ֵאֶּלה ּפֹה ַהּיֹום ֻּכָּלנּו ַחִּיים
  :ִעָּמֶכם ָּבָהר ִמּתֹוְך ָהֵאׁש' ָּפִנים ְּבָפִנים ִּדֶּבר ה) ד(
' ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר הּוֵביֵניֶכם ' ָאנִֹכי עֵֹמד ֵּבין ה) ה(

  :ִּכי ְיֵראֶתם ִמְּפֵני ָהֵאׁש ְולֹא ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹר
ֱאלֹוקיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ' ָאנִֹכי ה) ו(

  ...ֲעָבִדים
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  לפי הרב תמיר גרנות-הסדר הכרוולוגי של הפסוקים. 14
ָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהאלוקים ַיֲעֶנּנּו ַוְיִהי קֹול ַהּׁשֹ

  :ְבקֹול
ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ְוֶאת 

  :ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק
נּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמ 

  :אלוקים ֶּפן ָנמּות
ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא 

  : ָהאלוקים ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו
  : ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהאלוקיםַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק ּומֶֹׁשה ִנַּגׁש

ֱאלֹוקיך ' ָאנִֹכי ה: ַוְיַדֵּבר אלוקים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר
  ...ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים

  
  ההקבלה בין שמות לבין דברים. 15

 יח-טו:       שמות כ ה :         דברים ה
וביניכם '  האנכי עומד בין

בעת ההיא להגיד לכם את 
 ' דבר ה

ומשה נגש אל הערפל 
 )ח"י(

 )ז"ט(אל תיראו  כי יראתם מפני האש
 )ח"י(ויעמוד העם מרחוק  ולא עליתם בהר לאמר

  
  ט"שמות י. 16

 ַנֲעֶׂשה ַוָּיֶׁשב 'הַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ) ח(
 ֶאל מֶׁשה ִהֵּנה ָאנִֹכי 'הַוּיֹאֶמר ) ט:('המֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל 

ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך ְוַגם ְּבָך 
 ֶאל 'הַוּיֹאֶמר ) י:('הַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם ַוַּיֵּגד מֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל 

) יא:(מֶׁשה ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּתם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמלָֹתם
 ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם 'הְוָהיּו ְנכִֹנים ַלּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּכי ַּבּיֹום ַהְּׁשִלִׁשי ֵיֵרד 

        ............    :ַעל ַהר ִסיָני

 ְלמֶׁשה ֶאל רֹאׁש 'ה  ַעל ַהר ִסיַני ֶאל רֹאׁש ָהָהר ַוִּיְקָרא'הַוֵּיֶרד ) כ(
 ֶאל מֶׁשה ֵרד ָהֵעד ָּבָעם ֶּפן ֶיֶהְרסּו 'הַוּיֹאֶמר ) כא:(ָהָהר ַוַּיַעל מֶׁשה

 'הְוַגם ַהּכֲֹהִנים ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ) כב:( ִלְראֹות ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב'הֶאל 
  :'הִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן ִיְפרֹץ ָּבֶהם 

  
  'שמות כ. 17

  : ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹריםֱאלִֹה ַוְיַדֵּבר ) א(
  )עשרת הדיברות(
ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ) טו(

ַוּיֹאְמרּו ֶאל ) טז:(ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק
  : ֶּפן ָנמּותֱאלִֹהיםְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו מֶׁשה ַּדֶּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ְונִ 

  ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא) יז(
) יח:( ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּוָהֱאלִֹהים

  :ָהֱאלִֹהיםׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק ּומֶׁשה ִנּגַ 
  

  ט"שמות י. 18
 ִוְהִייֶתם ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹליְוַעָּתה ִאם ) ה(

  :ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ
ִּתְּגׁשּו ֶאל ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹנים ִלְׁשלֶׁשת ָיִמים ַאל ) טו(

ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ) טז: (ִאָּׁשה
 ֲאֶׁשר ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעםְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד 

  :ַּבַּמֲחֶנה
ְיהָֹוה ָּבֵאׁש ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ) יח(

ַוְיִהי קֹול ַהּׁשָֹפר הֹוֵלְך ) יט:(ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָהר ְמאֹד
  :ְוָחֵזק ְמאֹד מֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול

ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה ) יז(
   .ויתייצבו בתחתית ההר

  
  'ת כשמו. 19

ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ) יט(
  :ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם

   ..לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם) כ(
  

  )ושם אלוקים' שם ה (ההבדלים בין שתי הבחינות. 20
     בחינת שם אלוקים '       בחינת שם ה

ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד 
: ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה

ַּמֲחֶנה ַוִּיְתַיְּצבּו ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהאלוקים ִמן הַ 
ָּבֵאׁש ' ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ה: ְּבַתְחִּתית ָהָהר

ַוְיִהי קֹול ַהּׁשָֹפר : ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָהר ְמאֹד
 :ֲעֶנּנּו ְבקֹולהֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהאלוקים יַ 

ֶאל מֶֹׁשה ֵרד ָהֵעד ' ַוּיֹאֶמר ה
ִלְראֹות ' ֶּפן ֶיֶהְרסּו ֶאל ה: ָּבָעם

ְוַגם ַהּכֲֹהִנים : ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב
ִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן ' ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ה

 : 'ִיְפרֹץ ָּבֶהם ה

ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת 
ּׁשָֹפר ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול הַ 

ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם 
ַוּיֹאְמרּו : ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק

ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמנּו 
ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו 

 : אלוקים ֶּפן ָנמּות
לֹא יּוַכל ' ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה

ָהָעם ַלֲעלֹת ֶאל ַהר ִסיָני ִּכי 
ה ַהֵעדָֹתה ָּבנּו ֵלאמֹר ַהְגֵּבל ַאָּת 

ַוּיֹאֶמר : ֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּתֹו
ֶלְך ֵרד ְוָעִליָת ַאָּתה ' ֵאָליו ה

ְוַאֲהרֹן ִעָּמְך ְוַהּכֲֹהִנים ְוָהָעם 
ֶּפן ' ַאל ֶיֶהְרסּו ַלֲעלֹת ֶאל ה

ַוֵּיֶרד מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם : ִיְפָרץ ָּבם
וכאן משה (ַוּיֹאֶמר ֲאֵלֶהם 

): ם שלא יעלהמתרה בע
ּומֶֹׁשה : ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק

ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם 
 :ָהאלוקים

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ָהָעם ַאל 
ִּתיָראּו ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות 
ֶאְתֶכם ָּבא ָהאלוקים ּוַבֲעבּור 
ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם 

ָהָעם ַוַּיֲעמֹד : ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו
ּומֶֹׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל : ֵמָרחֹק

 :ֲאֶׁשר ָׁשם ָהאלוקים

ֶאל מֶֹׁשה ּכֹה תֹאַמר ' ַוּיֹאֶמר ה
ַאֶּתם ְרִאיֶתם : ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

: ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם
לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאלֵֹהי ֶכֶסף 

: ֵואלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם
ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוָזַבְחָּת 
ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך 
ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ְּבָקֶרָך ְּבָכל 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי 

ְוִאם : ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיךָ 
ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי לֹא 

י ַחְרְּבָך ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכ 
ְולֹא : ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלהָ 

ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר 
 :לֹא ִתָּגֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו

ַוְיַדֵּבר אלוקים ֵאת ָּכל 
ָאנִֹכי : ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר

אלוקיך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ' ה
  ...ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים

ַוְיַדֵּבר אלוקים ֵאת ָּכל (
ָאנִֹכי : ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר

אלוקיך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ' ה
 ...)ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים

  
         -- ----- ----- ------ 

   חלק שני פרק לגם במורה נבוכים"הרמב. 21
כל יתבאר לי שבמעמד הר סיני לא היה המגיע למשה מגיע ל... 

ולזה בא ספור . אבל הדבור למשה לבדו עליו השלום, ישראל
והוא עליו השלום ירד , עשרת הדברות כלו ספור היחיד הנפרד

אנכי "אמרה התורה , לתחתית ההר ויגד לבני אדם מה ששמע
משה ידבר "ואמר גם כן , )ה:דברים ה" (וביניכם' עומד בין ה

ר אמרו ובביאו). יט:שמות יט" (והאלוקים יעננו בקול
, במכילתא כי כל דבור ודבור היה משיבו להם כמו ששמע

) ט:שמות יט" (בעבור ישמע העם בדברי"וכתוב בתורה גם כן 
מורה כי הדבור היה לו והם ישמעו הקול ההוא העצום לא ', וגו

כלומר שאר העם שמע רק קול ולא דיבור של  (הבדל הדברים
כשמעכם "מר ועל שמע הקול ההוא העצום א, )מילים ברורות

" קול דברים אתם שומעים"ואמר ). כ:דברים ה" (את הקול
ומשה הוא ...אתם שומעים" דברים"ולא אמר , )יב:דברים ד(

  . אשר ישמע הדברים ויספרם להם
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