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  ע"            שבט התש                        ד"בס

  
  עשרת הדברים 

  )יהודה ראקפ שעור מאת הרב "ע  (פרשת יתרול

 
  הקדמה . א

מעל ארונות קודש בבתי הכנסיות רבים מתנשאת רשימה של 
  . עשרת הדברות

  : כולנו מכירים את עשרת הדברות לפי רשימה זו
  . ' וכו"לא תשא", "לא יהיה לך", "אנכי"
  

אחת מתוך ארבע עור זה נראה שרשימה זו מציגה רק בשי
  .אפשרויות שונות

  
  : מפורשת בפסוקים רביםעשרה דיברותהעובדה שאכן ישנם 

  עשרה דיברות. 1
  : ח"פסוק כ, ד"פרק ל, שמות

  עשרת הדבריםויכתב על הלחת את דברי הברית ...
ויגד לכם את בריתו אשר צוה :  ג"פסוק י', פרק ד, דברים

  . ויכתבם על שני לחות אבניםעשרת הדבריםות אתכם לעש
  : 'פסוק ד', פרק י, דברים

 אשר עשרת הדבריםויכתב על הלחת כמכתב הראשון את 
  . אלי' ויתנם ה, אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל 'דבר ה

  
עשרה על הלוחות מחולק ל' מפורש שמה שכתב ה, אם כן

ל "חזובלשון , "עשרה דברים"בלשון מקרא הם . 'דברים'

  .1"עשרת הדברות"בדרך כלל 
  

  2חלוקת עשרת הדברות. ב
  חלוקת הטעם העליון את עשרת הדברות

יש , גם בפרשת יתרו וגם בפרשת ואתחנן, בעשרת הדברות
הטעם העליון והטעם  -שתי מערכות של טעמי המקרא 

  . 3התחתון
  

  .   ארץ ישראלי-התחתון ו,  במקורוהעליון הוא בבליהטעם 
  

שיטת החלוקה  נבדל מהתחתון מבחינת הטעם העליון
   .לפסוקים

  
או במינוח , 'סוף פסוק'לפי טעם ההחלוקה לפסוקים נקבעת 

  . 'סילוק' ה-אחר 

                                                 
 ".כיצד"ה " ד', פרשה ח,דש מסכתא דבח, יתרו,מכילתא: כגון   1

מבוססות על מאמרו של לחלקות עשרת הדברות שלוש האפשרויות שנביא    2

 . ואילך379' עמ', פרקי מועדות'ר הרב מרדכי ברויאר ב"מו

ברוב הפעמים בהם נתייחס לעשרת הדברות נפנה לפסוקים של , לשם הנוחות   3

 ).'פרק כ, שמות(פרשת יתרו בלבד 

עשרה  מחלק את הקטע של עשרת הדברות להטעם העליון
שמגמת הטעם העליון כאן הוא , אם כן, ברור. פסוקים בדיוק

  .להגדיר את עשרת הדברות
  

  : ה חשובהנעיר הער, לפי שנמשיך
יש כאן שיבושים ) ך קורן"ובכללם תנ(בחלק גדול מהדפוסים 

  . בטעמי המקרא
לצורך כל הדיון בהמשך נסתמך על גרסת טעמי המקרא , לכן

כתר , חורב, מוסד הרב קוק(שבמהדורות המדוייקות 
  ). ירושלים

  
ניתן למצוא פעמים רבות את הטעם התחתון והטעם העליון 

בסוף התורה או בסוף , חומשמפורדים זה מזה בסוף ה
  .ך"התנ

מהדורות המדוייקות הלפי    עשרת הדברות–' שמות כ. 2
  )כתר ירושלים, חורב, מוסד הרב קוק(

  ) סןף פסוק בטעם עליון– )ע((
ָאנִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ) ב(

לֹא ַתֲעֶׂשה ) ג:(ם ֲאֵחִרים ַעל ָּפָנילֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהי )ע( :ֲעָבִדים
ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת 

לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ) ד:(ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים ִמַּתַחת ָלָאֶרץ
 ָאבֹת ַעל ָּבִנים ַעל ִּכי ָאנִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֵאל ַקָּנא ּפֵֹקד ֲעֹון

ְועֶֹׂשה ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלאֲֹהַבי ) ה:(ִׁשֵּלִׁשים ְוַעל ִרֵּבִעים ְלׂשְנָאי
  )ע( :ּוְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתי

לֹא ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיַנֶּקה ְיהָֹוה ֵאת ) ו(
  )ע( :ֲאֶׁשר ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא

ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ) ח:( ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו)ז(
ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָֹוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ) ט:(ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ 

ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך ַוֲאָמְתָך ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר 
ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָֹוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ) י:(ָעֶריךָ ִּבְׁש 

ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָֹוה 
  )ע( :ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּו

ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ַּכֵּבד ֶאת ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען ) אי(
  )ע( :ֲאֶׁשר ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 

 לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך )ע (לֹא ִתְגנֹב) ע(לֹא ִתְנָאף )ע(לֹא ִתְרַצח ) בי(
  )ע( :ֵעד ָׁשֶקר

לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעָך לֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ) גי(
  )ע( :רֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹ

  
בקטע ) 'סילוקים' (פסוק-בדיוק עשרה סופיבטעם העליון יש 

  . של עשרת הדיברות
  

והבא אחריו הוא , "עבדים"הפסוק הראשון הוא במילה -סוף
  ". מצותי"במילה 

אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית ' אנכי ה", לפיכך
  , דיבר אחדהוא "  עבדים
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  . וכן הלאה, דיבר שניהוא " ולשמרי מצותי... ךלא יהיה ל"ו
  

  .חלוקה זו היא החלוקה המקובלת והקונבציונלית
  

יש לחלוקה , מלבד טעמי המקרא שבמסורה של הטעם העליון
  . ל"זו גם מקור מפורש בחז

  
המכילתא דורשת את ההקבלות שבין דיברות הלוח הראשון 

  :לבין המקבילים להם מבחינת מיקומם בלוח השני
  "כיצד"ה "ד', פרשה ח, מסכתא דבחדש, יתרו, מכילתא. 3

  .על לוח זה' על לוח זה וה' ה? כיצד נתנו עשרת הדברות
מגיד הכתוב ". לא תרצח"וכנגדו " אלוקיך' אנכי ה"כתיב 

 מעלה עליו הכתוב כאלו ממעט בדמות - שכל מי ששופך דם 
  ...המלך
  ...ד הכתובמגי". לא תנאף"וכתיב כנגדו , "לא יהיה לך"כתיב 
לא "וכנגדו כתיב , "אלוקיך לשוא' לא תשא את שם ה"כתיב 
  ... מגיד הכתוב". תגנוב

  
, "אנוכי"שהדיבר הראשון הוא המכילתא סוברת , כלומר

  ".לא יהיה לך"והשני הוא 
  

  חלוקת הטעם התחתון את עשרת הדברות
  .נעבור לגישה שנייה לחלוקת עשרת הדיברות

שנם בקטע של עשרת הדיברות י, בחלוקה של הטעם התחתון
  . עשר פסוקים-שנים

  
הטעם התחתון איננו מנסה לחלק את הקטע לעשרה , אם כן

  . דיברות
מן הסתם בעלי המסורה שייסדו כאן את הטעם , אף על פי כן

  . התחתון לקחו בחשבון את העובדה שיש כאן עשרה דיברות
  

נבדוק מה היחס בין הדיברות לבין הפסוקים של הטעם 
  .תוןהתח

מבחינת , בין עשרת הדיברות יש שלושה סוגי דיברות
  : האורכים היחסיים שלהם

  ; של פסוק' רגיל'יש דיברות באורך 
  ;  מאודקצרותיש דיברות 

  . מאודארוכותויש דיברות 
  

לאחד מספר דרך הטעם התחתון , הקצרות מאודבדיברות 
  . יברות שלמות לפסוק אחדד

   : הפסוקלמשל, כך
" לא תענה ברעך עד שקר, לא תגנב,  תנאףלא, לא תרצח"
  .ארבע דיברות שלמות בפסוק אחד -) ג"פסוק י(
  
  

לחלק את הדיבר דרך הטעם התחתון , ארוכות מאודבדיברות 
כל אחד מהם הוא באורך אשר , למספר פסוקים שלמים

   .נורמלי של פסוק
  

  :כך בדיבר השבת
  .זכור את יום השבת לקדשו) ז(
  .ועשית כל מלאכתךששת ימים תעבד ) ח(
אלוקיך לא תעשה כל מלאכה אתה ' ויום השביעי שבת לה) ט(

  .ובנך ובתך עבדך ואמתך ובהמתך וגרך אשר בשעריך
את השמים ואת הארץ את הים ואת ' כי ששת ימים עשה ה) י(

את יום השבת ' כל אשר בם וינח ביום השביעי על כן ברך ה
  .ויקדשהו

  
, זהות של הפסוק עם הדיבר יש, 'רגיל'אורך בדיברות בעלי 
  . הטעם התחתון והעליון הם זהיםובמקרים אלו 

" לא תחמוד"וב, )א"י" (כבד"ב, )'ופסוק " (לא תשא"כך ב
  ).ג"י(
  

כשאנו בוחנים את שיטת הפיסוק של הטעם התחתון , אולם
  . אנו נתקלים בבעיה, בשני הדיברות הראשונות

  
  :ל" הננצטט באופן מלא את שני הדיברות הראשונות

  .אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים' אנכי ה
  .לא יהיה לך אלהים אחרים על פני

לא תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ 
  .מתחת ואשר במים מתחת לארץ
אלוקיך אל קנא ' כי אנכי ה, לא תשתחוה להם ולא תעבדם

ועשה , איפקד עון אבת על בנים על שלשים ועל רבעים לשנ
  .חסד לאלפים לאהבי ולשמרי מצותי

  
מבית ... אנכי "-) על פי חלוקת הטעם העליון(הדיבר הראשון 

ולפי השיטתיות ,  הוא די ממוצע מבחינת אורכו-" עבדים
שראינו קודם לכן בפסוקים כאלו היינו מצפים שהטעם 

  ; התחתון יגדיר דיבר זה כפסוק אחד שלם
  

הראשון בטעם התחתון הוא ' סוף פסוק'ה, בפועל, אולם
  !'על פני'במילה 

   נדגיש כי השימוש כאן הוא במהדורה מדוייקת של-ושוב (
  במילה, יש סוף פסוק קודם לכן, על פי נוסח שגוי; ך" התנ

 .)"עבדים "
  

  :שהטעם התחתון סבר חלוקת דיברות אחרת, אם כן, ברור
  , דיבר אחדהן " על פני... אנכי"המילים 

  הן דיבר שני " ולשמרי מצותי... שהלא תע"והמילים 
  ).המחולק בטעם התחתון לשני פסוקים, דיבר ארוך(
  

   :הקריטריונים לחלוקהמבחינת 
  , ..."אלקיך' אנכי ה "- החיובי מחלק בין הטעם העליון

לא תעשה לך ... לא יהיה לך אלהים אחרים "- השלילי לבין 
  .". ..לא תשתחוה להם ולא תעבדם... פסל

  
 -) חיובי ושלילי (מצוות האמונה מחלק בין תוןהטעם התח

  ..." לא יהיה לך אלהים אחרים... אלוקיך' אנכי ה"
לא תשתחוה להם ולא ... לא תעשה לך פסל "- המעשילבין 

  ...".תעבדם
  

  :ל"גם גישה זו עולה בדברי חז
  פיסקא קיב, שלח, ספרי. 4
  ). א"פסוק ל, ו"פרק ט, במדבר..." (בזה' כי דבר ה"
כי : "שנאמר, שמעאל אומר בעבודה זרה הכתוב מדברי' ר

 שביזה על דבור הראשון שנאמר למשה מפי -" בזה' דבר ה
לא יהיה לך אלהים אחרים על ", "אלוקיך' אנכי ה"הגבורה 

  ". פני
 שתי המצוות שנאמרו למשה -" לא יהיה לך"ו' אנכי "- כלומר 

  . מעשרת הדיברותדיבר אחד מהווים - מפי הגבורה 
  
  

  וקת הפרשיות את עשרת הדברתחל
ישנה גישה שלישית המעוגנת אף היא , מלבד שתי גישות אלו

  . חלוקה לפרשיות הגישה המשתקפת ב-במסורה 
  

חלקן  (לעשר פרשיותהקטע של עשרת הדיברות מחולק 
  ). פתוחות וחלקן סתומות

   פרשיותעשר  החלוקה ל–עשרת הדיברות . 5
 ר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדיםָאנִֹכי ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁש 

לֹא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל  לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני
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ְּתמּוָנה ֲאֶׁשר ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ַוֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִמָּתַחת ַוֲאֶׁשר ַּבַּמִים 
 ָתָעְבֵדם ִּכי ָאנִֹכי ְיהָֹוה לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ִמַּתַחת ָלָאֶרץ

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

ְיהָֹוה ֵאת ֲאֶׁשר ִתָּׂשא ֶאת ֵׁשם ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ַלָּׁשְוא ִּכי לֹא ְיַנֶּקה 
ֵׁשֶׁשת  ָזכֹור ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ְלַקְּדׁשֹו) פ( :ִיָּׂשא ֶאת ְׁשמֹו ַלָּׁשְוא

ְויֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשָּבת ַליהָֹוה  ָיִמים ַּתֲעבֹד ְוָעִׂשיָת ָּכל ְמַלאְכֶּתךָ 
ֲאָמְתָך ֱאלֶֹהיָך לֹא ַתֲעֶׂשה ָכל ְמָלאָכה ַאָּתה ּוִבְנָך ּוִבֶּתָך ַעְבְּדָך וַ 

ִּכי ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ְיהָֹוה ֶאת  ּוְבֶהְמֶּתָך ְוֵגְרָך ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶריךָ 
ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ֶאת ַהָּים ְוֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָּבם ַוָּיַנח ַּבּיֹום 

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

לֹא ) ס( :לֹא ִתְנָאף) ס( :לֹא ִתְרַצח) ס( :ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך 
 לֹא ַתְחמֹד ֵּבית ֵרֶעךָ  )ס (:לֹא ַתֲעֶנה ְבֵרֲעָך ֵעד ָׁשֶקר) ס( :ִתְגנֹב

ְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר לֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְועַ ) ס(
  :ְלֵרֶעךָ 

  
ברור שהפרשיות כאן באות לחלק בין הדיברות , ממילא
  . השונות

לא תשתחוה להם ... לא יהיה לך... אנכי"המילים , בחלוקה זו
  , דיבר אחד הן -" ולשמרי מצותי... ולא תעבדם

  
  : לשני דיברותמתחלק " לא תחמוד"ו

  , ביתרו" בית רעךלא תחמוד "וא ההראשון 
  ; בואתחנן" אשת רעךלא תחמוד "ו
  

לא תחמוד אשת רעך ועבדו ואמתו ושורו וחמרו " הוא השני
  , ביתרו" וכל אשר לרעך

לא תתאוה בית רעך שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמרו וכל "ו

  .4בואתחנן" אשר לרעך
  
  

ם נראה שבכולן יש קשיי, בבואנו להעריך את שלוש הגישות
  ).ומשום כך יש שלוש גישות(פרשניים 

  
הוא שעצם  "גישת הפרשיות" הקושי בגישה השלישית

שונה בואתחנן " 'בית רעך"ל" אשת רעך"העובדה שהסדר בין 
וקשה לחלק , שמדובר בעניין אחדוביתרו לכאורה מוכיח 
  . ביניהם מבחינת הדיברות

  
י לאחד את שנקושי זה הוא המניע לשתי הגישות הראשונות 

  .ולחלק בתוך הקטע הראשון בדיברות "לא תחמוד"ה
  
  

  :ת הטעם התחתוןהקושי בגיש
  :  בדיברותדברי הסיום של הקטע הראשון 
ועשה חסד לאלפים לאהבי ... אלוקיך אל קנא' כי אנכי ה"

לא רק לאיסורים נראים כמתייחסים " ולשמרי מצותי
 -קר בעי ואולי -אלא גם ,  של עשיית פסל ועבודה לוהמעשיים

  ". לא יהיה לך אלהים אחרים על פני "לאיסור היסודי
  

  :ת הטעם העליוןהקושי בגיש
אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית ' אנכי ה"מילים ה

אז נראה שגם ציווי זה , ציווי ספציפי אם הן מהוות -" עבדים
  , "לא יהיה לך"הוא צדו השני של המטבע של 

                                                 
ייתכן שבעלי הטעם התחתון סברו , ל"ברויאר במאמרו הנר הרב "לדעת מו   4

ד נראה שאם כך הטעם התחתון היה צריך "לענ. כגישה המשתקפת בפרשיות

 .לשני פסוקים" לא תחמוד"לחלק את 

 מתייחסים גם ..." אל קנאאלקיך' כי אנכי ה"ושדברי הסיום 
  ; "לא יהיה"יש לכללו יחד עם וממילא , אליו

  
לא אז , הן דברי פתיחה כלליים" עבדים... אנכי"ואם המילים 

שוב בניגוד לשיטת הטעם  (נראה להגדיר אותם כדיבר כלל
  ). העליון

  
 לאחד "גישת הפרשיות"קשיים אלו הם כנראה המניעים ל

" לא תחמוד"ולחלק את , דאת כל הקטע הראשון לדיבר אח
  . הקושי בכךחרף , לשניים

  
  

בהמשך נראה שהאפשרות הרביעית בזיהוי הדיברות אינו 
  .צריך להתמודד עם קשיים אלו

  
כל אחת משלוש הגישות שהבאנו עד כה מעוגנת באחד 

ושתי הגישות הראשונות אף זכו , המנגנונים של המסורה
  . ל"לביטוי מפורש בדברי חז

  
אין כל ביסוס , אותה נראה בהמשך, ביעיתלאפשרות הר

היא מעוגנת היטב בפשטי , אך כפי שנראה, מפורש במסורה
  .הפסוקים

  
  
  ' דברי הברית'. ג

  עשרת הדברות ודברי הברית
מקור (.'עשרת הדברים'נחזור על הפסוקים בהם נזכר המושג 

1:(  
  עשרה דיברות. 6

  : ח"פסוק כ, ד"פרק ל, שמות
  .עשרת הדברים דברי הברית את הלחתויכתב על ...

בריתו אשר צוה ויגד לכם את :  ג"פסוק י', פרק ד, דברים
  .שני לחות אבנים ויכתבם על עשרת הדברים אתכם לעשות

  : 'פסוק ד', פרק י, דברים
 אשר עשרת הדברים כמכתב הראשון את הלחתויכתב על 

  . אלי' ויתנם ה, אליכם בהר מתוך האש ביום הקהל 'דבר ה
  

שנכתבו "   דברי הברית " הם" עשרת הדברים", אם כן
 ולאחר - שני לחות אבנים -תחילה על הלוחות הראשונים 

  ).'ד ודברים י"שמות ל (- הלחת – מכן גם על הלוחות השניים
  

  ? 'דברי ברית' הם עשרת הדיברותבאיזה מובן 
 אזכורים של שכר ועונשבתוך עשרת הדיברות , אמנם, יש

אבל אלו , )ובאיסור לא תשא, רהבסוף איסורי עבודה ז(
לאפיין בהם את עשרת  וקשה לדיברות ספציפיותמתייחסים 

  . הדיברות ככלל
  

) עשה ולא תעשה (כמצוותעשרת הדיברות מתאפיינות 
  .לעם ישראל' לא כדברים העוסקים בברית בין ה, יסודיות

שנכרתה ברית על הדברים שבעשרת ניתן אולי לומר , אמנם
  , ) טעון בירורוגם זה (הדיברות

בריתו אשר צוה "ו" דברי הברית"אבל משמעות הביטויים 
ולא שרק , דברים אלו הם עצמם דברי הבריתהיא ש" אתכם

  . הם תכנים אשר תנאים של ברית חלים עליהם
  

  : זאת ועוד
ברית סיני נכרתה גם על כל בסוף פרשת משפטים  נראה ש

  :הנאמר בפרשת משפטים
  )סוף פרשת משפטים (' ז-' ם גפסוקי, ד"פרק כשמות . 7
ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה ְוֵאת ָּכל ַוָּיבֹא מֶׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ) ג(

 ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטים
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 ַוַּיְׁשֵּכם ַוִּיְכּתֹב מֶׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה) ד:(ִּדֶּבר ְיהָֹוה ַנֲעֶׂשה
ַּבּבֶֹקר ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר 

ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו עֹלֹת ) ה:(ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל
ִצי ַהָּדם ַוִּיַּקח מֶׁשה חֲ ) ו:(ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַליהָֹוה ָּפִרים

 ֵסֶפר ַהְּבִריתַוִּיַּקח ) ז:(ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבחַ 
  :ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָֹוה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע

  
  ? הם דברי הברית בעשרת הדיברות,אם כן, היכן

  ; נשוב לשאלה זו בהמשך
  

 אשר עליהם נכתבו -נתינת הלוחות תחילה נעבור לדון ב
  .'עשרת הדברים'

  
  

  המשכן והשבת, הלוחות
  :בסוף פרשת משפטים נאמר 

  ד"פרק כשמות . 8
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך ) יב(

  :ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתםר ֲאֶׁש ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה  וְ ֻלחֹת ָהֶאֶבןֶאת 
  

עם , קבלת הלוחותהיא , אם כן, מטרת עליית משה להר
  . 'מידי ה, הכתובים עליהם' התורה והמצוה'

  
  . ד" מתוארת מיד לאחר מכן בסוף פרק כעליית משה להר

  :ַוָּיָקם מֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשֲרתֹו ַוַּיַעל מֶׁשה ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים) יג(
ְּזֵקִנים ָאַמר ְׁשבּו ָלנּו ָבֶזה ַעד ֲאֶׁשר ָנׁשּוב ֲאֵליֶכם ְוִהֵּנה ְוֶאל הַ ) יד(

  :ַאֲהרֹן ְוחּור ִעָּמֶכם ִמי ַבַעל ְּדָבִרים ִיַּגׁש ֲאֵלֶהם
  :ַוַּיַעל מֶׁשה ֶאל ָהָהר ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ָהָהר) טו(
ָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוִּיְׁשּכֹן ְּכבֹוד ְיהָֹוה ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵּסהּו ֶהעָ ) טז(

ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ) יז:(ַוִּיְקָרא ֶאל מֶׁשה ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹוְך ֶהָעָנן
  :ְיהָֹוה ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל

ַוָּיבֹא מֶׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַּיַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶׁשה ָּבָהר ) יח(
  :ם יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלהַאְרָּבִעי

  
מה הרי ש, )ן"כשיטת הרמב (אם לא נסרס את הפרשיות

שארע מייד בעקבות עליית משה להר מתואר בתחילת פרשת 
   .ציווה את משה על המשכן' ה -תרומה 

  
, עם ספיחים שונים הקשורים למשכן, ציוויי המשכן

אל תוך פרשת כי ו, משתרעים על פני כל פרשות תרומה ותצוה
  . א"א פסוק י" עד פרק ל-תשא 

  
פסוקים , א"פרק ל(השבת מצווה את משה על ' לאחר מכן ה

  ). ז" י-ב "י
  

, סיים לדבר עם משה בענייני המשכן והשבת' רק לאחר שה
  : הוא נתן לו את הלוחות

  
  א"פרק לשמות . 9
ר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ַוִּיֵּתן ֶאל מֶׁשה ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבהַ ) יח(

  : ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאלִֹהים
  

  : הדברים תמוהים
בעוד , נתינת הלוחותכמטרת עליית משה להר נזכרה רק 

  . את כל ציווי המשכן וציווי השבתבפועל קיבל 
  
  

על ייתכן אולי להסביר שציווי המשכן נאמר כאן משום ש
  :ן שבקדש הקדשים הלוחות להנתן בתוך הארו

  ה "פרק כשמות . 10
   :ְוָנַתָּת ֶאל ָהָארֹן ֵאת ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ ) טז(

ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֶֹרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָארֹן ִּתֵּתן ֶאת ) כא(
  :ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ 

  

  ? 5השבתמה עם אך 
  

אז בהתחשב , וץ כל כך ללוחותעניין המשכן נחאם אכן , ועוד
יזכיר למשה ' ההאם לא היה ראוי ש, באורך של ציווי המשכן

  ?שגם עבור זה הוא עולה להר
  
  

 הקשורים קשיים בשלושה תחומיםניצבים בפנינו , אם כן
  : ללוחות ולדיברות הכתובים עליהם

  ; הלעשרבחלוקת הדיברות 
  ; דברי בריתבהבנת הדיברות כ

 במעמד עליית משה ויי המשכן והשבתתפקידי ציוובהבנת 
  .קבלת הלוחותעלייה שתפקידה היא , להר

  
  

  ?מהם עשרת הדברים
בתורה " עשרת הדברים"נראה שעלינו להבין את הביטוי 

  . שונה לגמרי מן המקובלבאופן 
  

, ' שונים של הדיבוריםעשרה הם " דברים"נראה שעשרת ה
   –בעניין ברית סיני , דיבורי בריתכולם 
  . שימורהו תכניה, ההצעת

  
את הקטע " רותעשרת הדיב"ל והמסורה שכינו בשם "חז

את , כנראה, רצו להדגיש" לא תחמוד"עד " אנכי"המצוות מ
  ; היסודיות של המצוות הללו

  
" עשרת הדברים"נראה ש, אבל מבחינת פשט הפסוקים
' עשרה דיבורים שונים של השהתורה מדברת עליהם הם 

  .בענייני הברית
  

עשרה ונראה שאכן יש , סיפור ברית סיני אחרי נעקוב
  .דיבורים משמעותיים בעניין הברית

  
   מעשרת הדיבוריםדיבור הברית הראשון )1(

  : את ברית סיניהציע ' ה, מייד עם הגיע בני ישראל לסיני
  ט"שמות י. 11

 ִמן ָהָהר ֵלאמֹר ַוִּיְקָרא ֵאָליו ְיהָֹוהּומֶׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִֹהים ) ג(
ַאֶּתם ְרִאיֶתם ) ד:(ה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ִיְׂשָרֵאלּכֹ

ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי ְלִמְצָרִים ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא 
ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ) ה:(ֶאְתֶכם ֵאָלי

ְוַאֶּתם ) ו:( ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץִוְהִייֶתם ִליְּבִריִתי 
ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר 

  :ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
  ".דיבור הראשון"כאן מסתיים ה

  
מצווה את ' הו, את תשובת העם' משה משיב להלאחר מכן 
  ). ה" כ-' פסוקים ז(כנות למעמד הר סיני משה על הה

  
לא ו, אירוע הנקודתי של הר סיניהכנות אלה קשורות ל

לא נכלול אותן בעשרת לכן , נצרכות באופן ישיר לדורות
  .הדברים

  

                                                 
 כדי ה מספיקההעובדה שלומדים הלכות מסמיכות השבת לציווי המשכן איננ   5

ובוודאי , פירוש בפסוקיםכיוון שהלכות אלה אינן כתובות ב, לענות על השאלה

 .לא ניתן לראות בהן את עיקר תפקיד אזכור השבת כאן
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  : מעשרת הדיבוריםשנידיבור הברית ה )2(
אומר לעם את מה שמקובל בתור ' ה,  עצמובמעמד הר סיני

  -1 מקור –" לא תחמוד"עד " יאנכ" מ-  "עשרת הדיברות"
                                            

רשימה של עשרה אין לראות בקטע זה , לפי מהלכנו הנוכחי
 קשה באופן סביר לחלק את הקטע -וכפי שראינו  (פריטים

שאמנם כולל מספר , קטע רציףאלא , )ליותר מתשעה פריטים
  .  סדורה מוגדרתאך אין צורך לראותו כרשימה, עניינים

  
") אלקיך("על עם ישראל ' יסודות של מלכות ההקטע פותח ב
  ;איסורים לפגוע ביחס זהעם , יציאת מצריםהמושתתת על 

   
האמונה בבריאת שמים ועמה , זכירת שבת בראשיתממשיך ב

  ; וארץ
  .סדרה של מצוות בסיסיות לקיום חברתיוממשיך ב

  ".דיבור השני"כאן מסתיים ה
  

 ולא דרך משה' לשמוע את דברי העם מבקש בשלב זה ה
  :נענה להםומשה , באופן ישיר

   ' פרק כשמות. 12
ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ) טו(

ַוּיֹאְמרּו ֶאל ) טז:(ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק
ר ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱאלִֹהים ֶּפן מֶׁשה ַּדּבֶ 

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

ם ֵמָרחֹק ּומֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ַוַּיֲעמֹד ָהעָ ) יח:(ֶתֱחָטאּו
  :ָׁשם ָהֱאלִֹהים

  
  . בדיבור חדש, נאמרים למשה' המשך דברי ה

  : מעשרת הדיבוריםשלישידיבור הברית ה )3(
  : והוא כולל, דיבור זה הוא ארוך

  , 'שלילת עשיית דמויות של ה לעניין מסקנות ממעמד הר סיני
  הייצוג המתאים של ,ודהולעניין היות המזבח כמקום עב

  :השכינה
 ֶאל מֶׁשה ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה) יט(

לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאלֵֹהי ) כ:(ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכם
ֶׂשה ִּלי ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתעֲ ) כא:(ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם

ְּבָכל ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ְּבָקֶרָך 
ְוִאם ) כב:(ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיךָ 

ָּת ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי לֹא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּבָך ֵהַנפְ 
ְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר לֹא ) כג:(ָעֶליָה ַוְּתַחֲלֶלהָ 

  :ִתָּגֶלה ֶעְרָוְתָך ָעָליו
  

 אשר יונחו לפני הדיינים שנתמנו בתחילת פרשת משפטים
ואשר לצורך תפקודם זקוקים למשפטים קבועים , יתרו

  ; )ט"י'  עד פסג" כ,ב"כ, א" כיםפרק(ומצוות שונות 
ִּכי ) ב( :ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם) א( :א"ק כפר

  ....ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם
ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ְיהָֹוה ) יט( ...:ג"פרק כ

  :ִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹוֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבֵּׁשל ּגְ 
  
  ). ג" ל-' פסוקים כ, ג"פרק כ(תכניות לקראת הכניסה לארץ ו
ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ) כ(

  ...ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתי
ִּתים ּוִמִּמְדָּבר ַעד ְוַׁשִּתי ֶאת ְּגֻבְלָך ִמַּים סּוף ְוַעד ָים ְּפִלְׁש ) לא( ...

לֹא ) לב:(ַהָּנָהר ִּכי ֶאֵּתן ְּבֶיְדֶכם ֵאת יְׁשֵבי ָהָאֶרץ ְוֵגַרְׁשָּתמֹו ִמָּפֶניךָ 
לֹא ֵיְׁשבּו ְּבַאְרְצָך ֶּפן ַיֲחִטיאּו ) לג:(ִתְכרֹת ָלֶהם ְוֵלאלֵֹהיֶהם ְּבִרית

  :ֵקׁשאְֹתָך ִלי ִּכי ַתֲעבֹד ֶאת ֱאלֵֹהיֶהם ִּכי ִיְהֶיה ְלָך ְלמֹו
  ." השלישידיבור"כאן מסתיים ה

  
  

   :"ואת כל המשפטים' את כל דברי ה"משה מספר לעם 
   ,ד"פרק כשמות . 13

ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה ְוֵאת ָּכל ַוָּיבֹא מֶׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ) ג(
ר  ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁש ַהִּמְׁשָּפִטים

   :ִּדֶּבר ְיהָֹוה ַנֲעֶׂשה
  

לפי המניין  הדיבור השלישי והדיבור השניתכני , כלומר
  ). שם (מקבל עליו את הדברים והעם -שמנינו לעיל 

  
  :משה כותב דברים אלו בספר 

 ַוַּיְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַוִּיְכּתֹב מֶׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה) ד(
  :ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאלַּתַחת ָהָהר 

ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו עֹלֹת ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ) ה(
ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ) ו:(ְׁשָלִמים ַליהָֹוה ָּפִרים

  :ַעל ַהִּמְזֵּבחַ ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק 
  
  :" ספר הברית"מכונה ספר ה
 ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵסֶפר ַהְּבִריתַוִּיַּקח ) ז(

ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזרֹק ַעל ָהָעם ) ח:(ְיהָֹוה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע
ת ְיהָֹוה ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכרַ ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַדם 

  :ָהֵאֶּלה
  
' פסוקים ד (כריתת ברית על דברים אלוונערך טקס שלם של  
  . "ברית האגנות "– )' ח-
  

הדיבור השני ו, הצעת הבריתהדיבור הראשון היה , אם כן
 אשר הופרדו בגלל בקשת העם לשמוע את -והדיבור השלישי 

  .עיקר תכני הבריתמהווים את  -רק דרך משה ' המשך דברי ה
  
  

משה , אחרי טקס כריתת הברית על תכני הדיבורים הקודמים
   :כאשר מטרת העלייה היא, מצטווה לעלות שוב אל ההר

ְוֶאְּתָנה ְלָך ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם ) יב(
  : ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתםֶׁשראֲ  ַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוהְוֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן 

  
  :והוא אכן עולה 

ַוַּיַעל מֶׁשה ֶאל ַהר ַוָּיָקם מֶׁשה ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשֲרתֹו ) יג(
ְוֶאל ַהְּזֵקִנים ָאַמר ְׁשבּו ָלנּו ָבֶזה ַעד ֲאֶׁשר ָנׁשּוב ) יד(:ָהֱאלִֹהים

) טו:(ׁש ֲאֵלֶהםֲאֵליֶכם ְוִהֵּנה ַאֲהרֹן ְוחּור ִעָּמֶכם ִמי ַבַעל ְּדָבִרים ִיּגַ 
ַוִּיְׁשּכֹן ְּכבֹוד ְיהָֹוה ) טז:( ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ָהָהרַוַּיַעל מֶׁשה ֶאל ָהָהר

ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוִּיְקָרא ֶאל מֶׁשה ַּבּיֹום 
ֶלת ְּברֹאׁש ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ְיהָֹוה ְּכֵאׁש אֹכֶ ) יז:(ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹוְך ֶהָעָנן

ַוָּיבֹא מֶׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַּיַעל ֶאל ) יח:(ָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל
   :ָהָהר ַוְיִהי מֶׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה

  
עשרת  "אינן" התורה והמצוה", לפי המהלך המוצע עתה

  , כבר אמר קודם לכן' שה" הדיברות
שיהיו , עתיד לצוות את משה בהר' שים שהדברים חדאלא 

  .כתובים גם הם על הלוחות
  

  .השבת ועל המשכןציווים על הדברים החדשים כוללים 
  

   :הסיבה לכך היא
 אשר תפקידם המתבטא שני מנגנונים הם המשכן והשבת

  . לשמר ולהנציח את הבריתבפרשיות אלו הוא 
  .הם נכתבים על לוחות הברית, כיוון שכך

  
יס לכך שתפקיד המשכן והשבת הוא לשמר ולהנציח מה הבס

  ? את הברית
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, במרכז המשכןהלוחות ניתנים  זוהי העובדה ש- אשר למשכן
   .בתוך הארון

  
תכלית הארון משתמע ש, בפרשיה העוסקת בעשיית הארון

  : היא השכנת הלוחות
  : אחרי פרטי עשיית הארון כתוב

  ה"שמות כ. 14
ֶרת ַעל ָהָארֹן ִמְלָמְעָלה ְוֶאל ָהָארֹן ִּתֵּתן ֶאת ְוָנַתָּת ֶאת ַהַּכּפֹ) כא(

  :ָהֵעֻדת ֲאֶׁשר ֶאֵּתן ֵאֶליךָ 
  

אחרי נתינת  רק לכסות ולסגור את הארון בכפורתברור שניתן 
משום , ואף על פי כן הפסוק כתוב בסדר הפוך, הלוחות בתוכו

  . תכליתי ולא כרונולוגישהסדר הוא 
  

לוחות אשר כתובים עליהם ה, בעצם, במרכז המשכן נמצאים
  .עשרת דברי ברית סיני

  
 השבת המתוארת בציווי זה למשה מייד אחרי -  אשר לשבת

  : לעם ישראל' ציווי המשכן היא אות לברית שבין ה
  א"שמות ל. 15
 ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה  ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם...

רּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְוָׁשְמ ... ְמַקִּדְׁשֶכם
  ...אֹות ִהוא ְלעָֹלםֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל : ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם

  
  
  

כמה פעמים ,  כלומר- יש במשכן ובשבת "דיבורים"כמה 
  ? "אל משה' וידבר ה/ויאמר"נאמר לאורך ציוויים אלו 

  
  :התשובה היא

  .השבת על אחד והמשכןעל " דיבורים "שהשי
  
  על המשכן"  דיבורים"ה
  : מעשרת הדיבוריםרביעידיבור הברית ה )4(

   – דיבור אחד ארוך יחד הם פרשות תרומה ותצווה
  
  המשכןהקמת הציווי על . 61

ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ) ב:( ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) א( :ה"שמות כ
 :ְוָעׂשּו ִלי ִמְקָּדׁש ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם) ח(... ְקחּו ִלי ְּתרּוָמה ִיְׂשָרֵאל ְויִ 

ְּככֹל ֲאֶׁשר ֲאִני ַמְרֶאה אֹוְתָך ֵאת ַּתְבִנית ַהִּמְׁשָּכן ְוֵאת ַּתְבִנית ) ט(
  ...ְוָעׂשּו ֲארֹון ֲעֵצי ִׁשִּטים) י( :ָּכל ֵּכָליו ְוֵכן ַּתֲעׂשּו

ְוִהְקִטיר ָעָליו ) ז(... ַח ִמְקַטר ְקטֶֹרת ְוָעִׂשיָת ִמְזּבֵ ) א(  :'פרק ל
ַאֲהרֹן ְקטֶֹרת ַסִּמים ַּבּבֶֹקר ַּבּבֶֹקר ְּבֵהיִטיבֹו ֶאת ַהֵּנרֹת 

ְוִכֶּפר ַאֲהרֹן ַעל ַקְרנָֹתיו ַאַחת ַּבָּׁשָנה ִמַּדם ַחַּטאת ) י(...:ַיְקִטיֶרָּנה
יֶכם קֶֹדׁש ָקָדִׁשים הּוא ַהִּכֻּפִרים ַאַחת ַּבָּׁשָנה ְיַכֵּפר ָעָליו ְלדֹרֵֹת 

  :ַליהָֹוה
  

בפרשת כי תשא יש עוד חמשה דיבורים השייכים לציווי 
    :המשכן

  : מעשרת הדיבוריםחמישידיבור הברית ה )5(
  מחצית השקל -' שמות ל. 71
ִּכי ִתָּׂשא ֶאת רֹאׁש ְּבֵני ) יב:( ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) יא(

ֶהם ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַליהָֹוה ִּבְפקֹד אָֹתם ְולֹא ִיְׂשָרֵאל ִלְפֻקֵדי
ְוָלַקְחָּת ֶאת ֶּכֶסף ַהִּכֻּפִרים ) טז(...:ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם

ֵמֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנַתָּת אֹתֹו ַעל ֲעבַֹדת אֶֹהל מֹוֵעד ְוָהָיה ִלְבֵני 
  : ְיהָֹוה ְלַכֵּפר ַעל ַנְפׁשֵֹתיֶכםִיְׂשָרֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני

  
  
  
  
  

  : מעשרת הדיבוריםשישידיבור הברית ה )6(
   הכיור-' שמות ל. 81
ְוָעִׂשיָת ִּכּיֹור ְנחֶׁשת ְוַכּנֹו ) יח:( ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) יז(

ְוָהְיָתה ְוָרֲחצּו ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא ָיֻמתּו ) כא(...ְנחֶׁשת ְלָרְחָצה 
  :ָלֶהם ָחק עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם

  
  : מעשרת הדיבוריםשביעידיבור הברית ה )7(
   שמן המשחה -' שמות ל. 91
ְוַאָּתה ַקח ְלָך ְּבָׂשִמים ) כג:( ֵּלאמֹרַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) כב(

 בֹו ֶאת אֶֹהל ּוָמַׁשְחָּת ) כו(...רֹאׁש ָמר ְּדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקְּנָמן 
ִאיׁש ֲאֶׁשר ִיְרַקח ָּכמֹהּו ַוֲאֶׁשר ִיֵּתן ) לג(...:מֹוֵעד ְוֵאת ֲארֹון ָהֵעֻדת

  :ִמֶּמּנּו ַעל ָזר ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו
  
  : מעשרת הדיבוריםשמינידיבור הברית ה )8(

   הקטורת -' שמות ל. 20
ּוְׁשֵחֶלת ְוֶחְלְּבָנה  ַקח ְלָך ַסִּמים ָנָטף ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) לד(

  ...ְוָעִׂשיָת אָֹתּה ְקטֶֹרת ) לה:(ַסִּמים ּוְלבָֹנה ַזָּכה ַּבד ְּבַבד ִיְהֶיה
  :ִאיׁש ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ָכמֹוָה ְלָהִריַח ָּבּה ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו) לח(
  
  :מעשרת הדיבוריםתשיעי דיבור הברית ה )9(

   בצלאל -א 'שמות ל. 21
ְרֵאה ָקָראִתי ְבֵׁשם ְּבַצְלֵאל ) ב:( ֵּלאמֹרָוה ֶאל מֶׁשהַוְיַדֵּבר ְיהֹ) א(

ְוֵאת ֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ְוֶאת ) יא(..:ֶּבן אּוִרי ֶבן חּור ְלַמֵּטה ְיהּוָדה
  :ְקטֶֹרת ַהַּסִּמים ַלּקֶֹדׁש ְּככֹל ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ַיֲעׂשּו

  
  . אלו הם הדיבורים החמישי עד התשיעי מתוך עשרת הדברים

  
  שבת היא הדיבור העשירי ה
  :מעשרת הדיבוריםעשירי דיבור הברית ה )10(
   השבת-א "שמות ל. 22
ְוַאָּתה ַּדֵּבר ֶאל ְּבֵני ) יג:( ֵּלאמֹרַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה) יב(

ִּכי אֹות ִהוא ֵּביִני ִיְׂשָרֵאל ֵלאמֹר ַאְך ֶאת ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו 
  :ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ְיהָֹוה ְמַקִּדְׁשֶכם ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם

ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש ִהוא ָלֶכם ְמַחֲלֶליָה מֹות יּוָמת ) יד(
  :ִּכי ָּכל ָהעֶֹׂשה ָבּה ְמָלאָכה ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא ִמֶּקֶרב ַעֶּמיָה 

ִביִעי ַׁשַּבת ַׁשָּבתֹון ֵׁשֶׁשת ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמָלאָכה ּוַבּיֹום ַהְּׁש ) טו(
  :קֶֹדׁש ַליהָֹוה ָּכל ָהעֶֹׂשה ְמָלאָכה ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹות יּוָמת

ְוָׁשְמרּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁשָּבת ְלדֹרָֹתם ) טז(
  :ְּבִרית עֹוָלם

י ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂשה ֵּביִני ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם ִּכ ) יז(
  :ְיהָֹוה ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁשַבת ַוִּיָּנַפׁש

  
  

, בעניין ברית סיני' בסך הכל נמצאו עשרה דיבורים של ה
  , )1 (הצעת הבריתהכוללים את 
  , )2-3 (תכני הברית

  : האמצעים לשימורה ולהנצחתה
  . )10(והשבת ) 4-9(המשכן 

  
דברי הברית הכתובים (, מייד לאחר שנשלמו עשרת הדברים

  : כתוב)על לוחות הברית
  א"שמות ל . 32

ַוִּיֵּתן ֶאל מֶׁשה ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ִאּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשֵני ֻלחֹת ) יח(
  :ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצַּבע ֱאלִֹהים

 
  


