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  א'       שבט התשע                          ד"בס

  

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

  
  ?למי נאמרו עשרת הדיברות: פתיחה. א

  ). יד- ב:כ(במרכז פרשת יתרו עומדות עשרת הדיברות 
   עשרת הדיברות–' שמות פרק כ. 1
ָאנִֹכי ְיהָֹוה ) ב:(ה ֵלאמֹרַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאּלֶ ) א(

לֹא ִיְהֶיה ) ג:(ֱאלֶֹהיָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים
לֹא ַתֲעֶׂשה ְלָך ֶפֶסל ְוָכל ְּתמּוָנה ) ד:(ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָּפָני

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

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

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

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

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

ַּכֵּבד ֶאת ) יב:(ַעל ֵּכן ֵּבַרְך ְיהָֹוה ֶאת יֹום ַהַּׁשָּבת ַוְיַקְּדֵׁשהּוַהְּׁשִביִעי 
ָאִביָך ְוֶאת ִאֶּמָך ְלַמַען ַיֲאִרכּון ָיֶמיָך ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ְיהָֹוה 

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

  :ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ 
  

הדיון במעמדן של הדיברות ובמסורות לגביהן הוא רב ימים 
  . ורב חשיבות

  
דהיינו , "כפירת המינים"ל היה בו מטען מיוחד בגלל "בימי חז

העמדת עשרת הדיברות  ותות הנוצריםביטול המצוות אצל כי
למעט ל "ובשל כך הורו חז, כבסיס של הברית החדשה

  :בתפקידן של הדיברות בתפילה ובטקסים דתיים אחרים
  . ברכות יבמסכת.2

וקורין עשרת הדברות שמע והיה אם שמוע ויאמר אמת ויציב 
ועבודה וברכת כהנים אמר רב יהודה אמר שמואל אף בגבולין 

 כן אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין תניא בקשו לקרות
נמי הכי רבי נתן אומר בגבולין בקשו לקרות כן אלא שכבר 
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 

  : תרעומת המיניןבטלום מפני
  
  י"רש. 3

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

  .אמת
  

בשיעורנו זה נעיין במעמדן של עשרת הדיברות בתוך המסגרת 
  .לפי פשוטן של המקראות, בסיני' הכוללת של התגלות ה

   
כפי , ישראל להר סיניעיון במהלך הדברים מאז הגיע עם 

מגלה מספר קשיים , ד"א וכ"כ, כ, ט"שמתואר בפרקים י
  . מהותיים בנוגע להבנת תפקידן ומעמדן של הדיברות

  
' מובן שגם התיאור של מעמד הר סיני בספר דברים מפרק ד(

אך אנו , ואילך משמעותי לענייננו ויש להתייחס לאמור שם
דברים על פי האמור ונעסוק בלימוד ה' ערוב פרשיות'נימנע מ

את הנאמר בספר דברים נזכיר רק כאשר . בספר שמות בלבד
 . )יהיה צורך בכך לענייננו

  
  

   - 1 מקור - :הכותרת לעשרת הדיברות היא
   . את כל הדברים האלה לאמראלוקיםוידבר ) א( 

  . 'נאמרות מפי ה עשרת הדיברות -כלומר 
  

  '?  את דבר המעמי הוא השו - למי הן נאמרולא מצויין , אולם
 אך אין הדבר ,לכל העםדיבר ' שההדעה המקובלת היא 

  . מפורש בפסוק
  

הבנה ישנם כמה פסוקים שיכולים להצביע על : יתרה מזאת
  : עיקר ההתגלות אינה אל העםלפיה , שונה

למשה את ' כאשר מסביר ה,  לפני הבאת הדיברות בכתוב.א
  : מטרת ההתגלות בסיני הוא אומר לו

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

  ... וגם בך יאמינו לעולם
  

 על ידי האמנת נבואת משהמטרת ההתגלות היא , לפי פסוק זה
  . מדבר אל משה' העם ישמע את הכך ש

  
וגם אין בכך צורך , לדבר עם העם' אין כאן הצהרה על כוונת ה

  : לפי מהות המעמד
ם ידע כי עשהדי בכך ,  להאמין בנבואת משהאם המטרה היא

  .אל העם' ואין צורך בהתגלות ישירה של ה, דיבר עם משה' ה
  
  
  :הדיברות נאמרסיום  לאחר .ב
  ' שמות כ. 5
וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים ואת קול ) טו(

ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ....השופר ואת ההר עשן
  . ים פן נמותונשמעה ואל ידבר עמנו אלוק
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 אזי דברי העם לכל העםמסר את עשרת הדיברות ' אם אכן ה
אך ,  וכדומהמזכירים קולות וברקיםשכן הם , נראים תמוהים

יותר ללא בחוויה מפחידה , דיבר עימם' לא מזכירים כלל שה
  . ספק

  
שאין או , או שהיו מתיםכבר דיבר איתם הרי ' אם ה: ועוד

  . להם ממה לפחד
 ודבר זה ,בהמשךידבר איתו ' חושש שמא ההעם נראה כאילו 

  . טרם קרה
  
  
אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה  "– ל לבעיה"תירוץ חז. ב

  "שמענום
ופירשו כי בקשת העם באה , לקושי זה, כנראה, ל נענו"חז

  : אחרי שתי הדיברות הראשונות
  .מסכת מכות כד. 6
  . "אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום"
  

שינוי הסגנון בתוך עשרת ל מבוסס על "ל חזתירוצם ש
  : הדיברות

    :בגוף ראשון נאמרו  שתי הדיברות הראשונות
לא יהיה לך אלוקים ", )ב:כ (" הוצאתיךאשר", "'האנכי "

  . 'דיבור ישיר של הומכאן שלפנינו , ועוד) 'ג ("על פניאחרים 
  

 בגוף שלישי נאמרו שמונת הדיברות האחרונות, לעומת זאת
  : נסתר

 "עשה הכי ששת ימים ", )'ז" (אלוקיך' את שם הלא תשא "
  . ועוד)ב"י" ( נותן לךאלוקיך' אשר העל האדמה ", )א"י(
  

  . אלא על ידי משה' הן בודאי אינן נאמרות מפי ה -כלומר 
  

וכשם שאת שמונה , בנין אב לכל התורהל הבינו שיש בכך "חז
, ו בהר סיניאף על פי שהן ניתנ, הדיברות שמע העם מפי משה

  .  שמע העם מפי משהאת שאר התורהכך גם כך 
  

  :  את השאלות ששאלנו לעילל"מתרצים חזבכך 
אותם באמת שמע העם מפי , אחרי שתי הדיברות הראשונות

ואז נענה משה לבקשתם והמשיך את שאר , נרתע העם', ה
  . הדיברות

  
  :ל"הקושי בדברי חז

,  בעשרת הדיברותאף שהסבר זה מיישב יפה את שינוי הסגנון
  :אין הוא מניח את הדעת מכמה סיבות

ואין כל עדות , כיחידה אחת שלמה עשרת הדיברות באות .א
  .בכתוב שאמירתן נקטעה בשלב כלשהו

  
  :אינה מעידה על קבלת בקשת העם תשובת משה .ב
  'שמות כ. 7
   . .."ויאמר משה אל העם אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם) יז(
  

נמצאת כרונולוגית אחרי שתי הדברות ובה זו תש, ל"לפי חז
  . הראשונות

  
שמשה קיבל את בקשתם אם כך היה צריך להאמר , אולם

  . 'ומעתה ידבר הוא ולא ה
  

  :כך אמנם נאמר בספר דברים
  'דברים ה. 8
ְוַאָּתה ּפֹה ֲעמֹד ) כח:(ֵלְך ֱאמֹר ָלֶהם ׁשּובּו ָלֶכם ְלָאֳהֵליֶכם) כז(

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

  

  . אין לכך רמז, בפרשת יתרו, כאןאך 
  
מתארת התורה את ) יט:יט (עשרת הדיברותלפני  מעט .ג

  : המעמד כך
  ט"שמות י. 9
  . יעננו בקולוהאלוקים  ידברמשה ) יט(
  

   .כמדבר לעם' אין תיאור של הו, המדבר הוא משה
  

אך נראה , איננה מחוורת" יעננו בקול"אמנם משמעות הביטוי 
שהרי אז לא הייתה , אין משמעותו דיבור כפשוטושבכל מקרה 

  .'מדבר' את משה כרקמציגה התורה 
  

ה אין נראוהיא ש, ל"נחזור לטענה העיקרית כנגד דברי חז
  . דיבר אל עם העם באופן ישיר' מהכתובים שה

  
  : טענה זו מתחזקת מן האמור להלן

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

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

  : שני תחומיםנאמר כאן שמשה מספר לעם על 
  ".'דברי ה. "1
 ". המשפטים. "2
  
החל , ההלכות של פרשת משפטיםהם ודאי " המשפטים"

  ? "'דברי ה"אך מהם , א ואילך"מפרק כ
  

הכוונה היא לדברי הכתוב בכותרת לעשרת הדיברות , לכאורה
  , "וידבר אלוקים את כל הדברים האלה לאמר"

  . הדיברותהם " 'רי הדב"כלומר 
  

  : ונלמד מן המפורש אל הסתום
  : נאמרו למשה לבדוודאי " משפטים"ה

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

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

  :ְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהם) א(: 'פרק כ....ִמְזְּבִחי 
  

 נצטווה לספר לעם את המשפטים שהוא שמע משהכלומר 
   .לבדו' מפי ה

   :התורה מספרת לנו שמשה עשה כן בפסוק שציטטנו לעיל
  )'ג,ד"פרק כ( – 10מקור -
  , "ְוֵאת ָּכל ַהִּמְׁשָּפִטים' ַוָּיבֹא מֶׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה" 

  
שמע לבדו ולאחר מכן מסר משה " המשפטים"וכפי שאת 

עשרת דהיינו , "'דברי ה"כך גם לגבי , אותם לשאר העם
  . הדיברות

  
 כשלעצמה עמימותה של כותרת הדיברותגם , נוסף על כל אלה

  : אומרת דרשני
, למי הוא דיבר נאמר גם דיבר' שהבכל מקום בתורה בו מוזכר 

  : דיבר' נאמר רק באופן סתמי שהואילו כאן 
  ".וידבר אלוקים את כל הדברים האלה"
  
  

כדי להבין את מהלך העניינים ננסה להציע השערה על 
  . ולאורה לקרוא את הפסוקים, התפתחות הדברים
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מעמד הר סיני על פי ספר  -הסדר הכרונולוגי של הפרשייה . ג
  דברים

נצביע על סתירה מהותית הקיימת בפסוקים , כמבוא להצעה
  :ביחס להתנהגות העם

הזהיר את העם שולח את משה שלוש פעמים ל' ט ה"בפרק י
  : פן יפגע, לבל יתקרב אל ההר

  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

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

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

  
כלומר , "יהרסו"ה הוא בעיקר שהעם "נראה כי חששו של הקב

  .  אל השכינה יותר מידייתקרבו
  

, רגשות של קירבה ודבקותמעוררת במקרה הטוב ' התגלות ה
לרצות ובכל אופן היא גורמת לעם , סקרנות ומתח - ולמצער 
  . להתקרב

  
אומר ' דת ולזהיר את העם לאחר שהגם כאשר משה ממאן לר

בטענה שהעם לא יעלה , )ב"כ- א"כ(לו לעשות כן בפעם השנייה 
לשלוח אותו ' מתעקש ה, )ג"כ(כיון שהוא כבר הוזהר על כך 

  ).ד"כ(להזהיר שוב את העם 
  

חשש זה אינו מתיישב עם המתואר בפסוקים שאחרי 
  : הדיברות

ועו ויעמדו וירא העם וינ...וכל העם רואים את הקולות"
   – 5 מקור -): ז"ט- ו"ט (..."מרחק

  
 ,יראההבעיה העיקרית היא דווקא תגובת העם מוכיחה ש

לא ו',  מקרבת מהרתיעה ופחד קיומי של ממשהמופיעה כ
  .  הגורמת להם לרצות להרוס אל הקודש,אהבה

  
  . איננו מובן, אם כן', חששו של ה

  
רי משה ננסה למצוא פתח לתשובה בפסוקים המקבילים בדב

  : בתיאור מעמד הר סיני, רבנו בספר דברים
  'דברים פרק ה. 13

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

  :ׂשָתםּוְלַמְדֶּתם אָֹתם ּוְׁשַמְרֶּתם ַלעֲ 
  :ֱאלֹוקינּו ָּכַרת ִעָּמנּו ְּבִרית ְּבחֵֹרב' 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(
' ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר ה' עֵֹמד ֵּבין הָאנִֹכי ) ה(

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

  ...ֲעָבִדים
  . החשובים לענייננו', ה- 'נתמקד בפסוקים ד

  
ה רוצה להעביר לדור הבנים את הזכרון היסודי של מש

  . אלא פנים בפנים, שהייתה לא על ידי מתווך, ההתגלות
  

  : דבריו האחרונים סותרים את הראשונים, אולם
  ,  אל העםפנים בפניםדיבר '  משה קובע שה'בפסוק ד

; ובין העם'  תיווך בין ההואש הוא מספר 'בפסוק הואילו 
   .שים זה את זהמכחיהפסוקים נראים כ

  

  : דומה שיש לקרוא את הפסוקים כך
 גרמה יראת העםאך , פנים בפנים היה לדבר עם העם 'רצון ה
  . לבין העם' משה יעמוד בין הלכך ש

  
  :  להעמדת משה בתווךמשמעות פיזיתנראה שיש גם 

אך אם משה , קירבההיא " פנים בפנים"משמעות הביטוי 
ואילו , ים בפנים בקירבהפנ' רק עימו דיבר התיווך נראה ש

  . העם עמד מרחוק
  

מסתבר גם שמשה רבנו מתכוון בתיאור הכפול בשני הפסוקים 
להביע את הרעיון שאף שלמעשה העם היה רחוק ולא זכה 

 הייתה פנים כאילוהרי שההתגלות נחשבת , לגילוי פנים בפנים
   .בפנים

  
 הזכרון שלנו יכול לתאר את מבחינה מהותית, כלומר

עובדתית לא אף ש, כהתגלות לכל העםבסיני ' ת של הההתגלו
   .יצאה כוונה זו אל הפועל

  
שהיא כותרת של עשרת , "לאמר" מסיים במילה 'ה' פס

' חתימה של המילים בפסואפשר שהיא , הדיברות שיימנו מיד
  : 'ד
   ...".אנכי": לאמר...עמכם' פנים בפנים דבר ה"
  

  . ייםצריך להיקרא בסוגר' פסוק ה, אם אכן כך
  

לאחר לפי פסוקים אלו עשרת הדיברות נאמרו , כך או כך
  . לעם' בין דבר המשה תיווך ו, ושהעם הביע את חשש

 של העם לא שמע אף חלקשלפי הבנה זו ברור , לומרכ
  . כולם נאמרו בתיווכו של משהו, עשרתהדיברות

  
בהמשך התיאור בדברים משמע שבקשת העם באה רק לאחר , אולם(

בפירוש פסוקים אלה יש להאריך ). כד-יט:יין דברים הע(' דברי ה
וכאן הסתפקתי באפשרות הפרשנית שנקטנו לטובת פירוש , במקומם

  ).ספר שמות
  
  

  סדר האירועים בספר שמות
לאור ביאורו של ספר דברים ננסה להציע את סדר האירועים 

מתוך הנחה שהמקראות אינם משקפים בהכרח , בספר שמות
  .גיאת הסדר הכרונולו

, יט:הסדר הכרונולוגי של הפסוקים הוא יט, לעניות דעתי
  : וכך יש לקראם, יד-א:כ, יח-טו:כ

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

  :ְבקֹול
לֹת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ְוֶאת ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹו

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

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

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

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

  
בו , בספר דבריםסידור הפסוקים בדרך זו נתמך מן האמור 

  : עוד לפני עשרת הדיברותחשש העם היה 
ִּכי ' ּוֵביֵניֶכם ָּבֵעת ַהִהוא ְלַהִּגיד ָלֶכם ֶאת ְּדַבר ה' ָאנִֹכי עֵֹמד ֵּבין ה

  : י ָהֵאׁש ְולֹא ֲעִליֶתם ָּבָהר ֵלאמֹרְיֵראֶתם ִמְּפנֵ 
   -  13 מקור – ...ֱאלֹוקיךָ ' ָאנִֹכי ה

  ).ו-ה:ה(
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  : וכך היא ההקבלה בין שמות לבין דברים
  ההקבלה בין שמות לבין דברים. 15

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

בעת ההיא להגיד לכם את 
 ' דבר ה

נגש אל הערפל ומשה 
 )ח"י(

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

כפי שנאמר , לפני עשרת הדיברותחשש העם הובע , כלומר
  . ולא כפי שניתן להבין מספר שמות, בספר דברים

  
אנו מקבלים את התיאור של ספר דברים ומבארים בצורה . א(

 -דהיינו (ולא עושים את ההפך ,  בספר שמותשונה את האמור
לקבל את התיאור של ספר שמות ולבאר בצורה שונה את 

כפי , כיון שהתיאור בשמות בעייתי) האמור בספר דברים
ועל ידי ביאור שמות לאור האמור , שהראינו בתחילת השיעור

  . בדברים אנו פותרים את הקשיים בשמות
כפי שהסברנו לעיל , קיםגם בספר דברים קיים קושי בפסו. ב
  .)ולקמן נסביר קושי זה, )ה:ד לבין ה:הסתירה בין ה(

  
  

  קריאה כפולה של הפסוקים 
  : כעת ניתן להסביר את עמימות הפסוקים לגבי שתי נקודות

וידבר אלוקים את כל (" בכותרת של עשרת הדיברות .א
  ?'למי דיבר ה - ") הדברים האלה לאמר

  
 - ידבר אל משה בלבד' ההעם כי בתשובתו של משה לבקשת . ב

  ? האם משה קיבל את בקשת העם
  ?פייס אותם בדבריםהאם רק 

עשרת מבחינה מהותית שנראה כי התורה רוצה לומר 
  ; הדיברות אכן נאמרו במעמד הר סיני באזני כל העם

  
שהרי העם חשש ונעמד ,  זה לא קרהבחינה עובדתיתמאולם 
  . מרחוק

  
  : את שני הדברים יחדלקבל  מאפשרת לנו העמימות

   הדברים נאמרו לעם -מבחינה מהותית 
אך לא נאמר כך , זהו רושם שנוצר מרצף הקריאה: ושוב(

  )במפורש
  . דיבר רק למשה' ולכן ה,  העם ירא- אך למעשה 

  
אף , ל בין שתי הדיברות הראשונות לבין האחרות"חלוקת חז(

מבטאת , שאינה מתיישבת עם קריאה פשוטה של הפסוקים
  . פה מבחינה רעיונית את הנאמר כאןי

 המינימום ההכרחיאולי ,  אך מעט מאוד-אמנם דיבר ' ה
  . לאימות ההתגלות
ואת משפט " אנכי"את גילוי ה, ל"לפי חז, אותו מעט מכיל

ותו " לא יהיה לך אלוקים אחרים על פני"השלילה הנגזר ממנו 
  . לא

 גם ,כל מה שאיננו מתחייב מעצם ההתגלות נאמר רק למשה
 .)ל"על פי פירושם של חז

  
: הסדר המוזר של הפסוקיםבאותו אופן יש להסביר גם את 

 מבחינה קודמת" דבר אתה עמנו"בקשת העם אם אכן 
  ? מדוע היא מובאת לאחריהן, לדיברותכרונולוגית 

  
 לקריאה להותיר מקוםיש לומר שגם כאן הכוונה היא 

' רו על ידי ה שהדיברות נאמכאילואפשרית של מהלך העניינים 
  , לכל העם

, לפני הדיברות, באו הפסוקים במקומם הכרונולוגישהרי אילו 
  . 'אי אפשר היה לפרש שכל העם שמע את דברי ה

  

 משיג משה רבנו את אותה התכלית על ידי בספר דברים
  ). ה-ד:ה (השימוש בתיאורים סמוכים הסותרים זה את זה

  
  הקושי בדברינו

כתיבת חששות העם לפני עשרת הסבר נוסף לבעיה זו הוא ש
שהרי אי , חסר מובןהייתה הופכת את הכתוב להדיברות 

ואף ביקש להזהיר את העם שלא יעלה להר ' האפשר לומר ש
העם ברח באותה שעה מן אם , שלח את משה במיוחד לשם כך

  . ההר בשל חששותיו
  

זהיר את העם למשה לה' בין דברי ה (הצבת הדיברות באמצע
  . ריחוק שהופך את המסופר לאפשרייוצרת ) לבין חששות העם

  
  : שאלה זו עדיין מציקה, אולם

את העם על ידי משה שלא ' כה על אזהרת ה-כ:הנאמר ביט
ואינו מתיישב , לעלות אל ההר אינו מתיישב בסדר הפסוקים

  . עם פירושנו
  

וסף שעד  נכדי לתרץ בעיה זו יש לתת את הדעת על מימד פרשני
  :כה לא נתנו דעתנו עליו

  
  
  והתגלות השם אלוקים ' התגלות בשם ה. ג

  שתי בחינות במעמד הר סיני
  :)ידוד(שם הויה ', ולו כתוב בשם הט כ"פרק י

  ט"שמות י. 16
 ַנֲעֶׂשה ַוָּיֶׁשב 'הַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ) ח(

 ֶאל מֶׁשה ִהֵּנה ָאנִֹכי 'הַוּיֹאֶמר ) ט:('ה ָהָעם ֶאל מֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי
ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך ְוַגם ְּבָך 

 ֶאל 'הַוּיֹאֶמר ) י:('הַיֲאִמינּו ְלעֹוָלם ַוַּיֵּגד מֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל 
) יא:(ם ַהּיֹום ּוָמָחר ְוִכְּבסּו ִׂשְמלָֹתםמֶׁשה ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקַּדְׁשָּת 

 ְ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:(ֶׁשהָהָהר ַוַּיַעל מ

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

  
אל משה הנה ' ויאמר ה", )'ח" (נעשה' כל אשר דבר ה "- למשל 

  .ועוד) 'כ" (על הר סיני' וירד ה", )'ט..." (אנוכי בא
   

  
משתמש , ח"ועד פסוק י' החל מפסוק א', פרק כ, לעומת זאת

  : )לפני ואחרי עשרת הדיברות (בשם אלוקים
  'שמות כ. 17

  : ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹרֱאלִֹהיםַוְיַדֵּבר ) א(
  )עשרת הדיברות(
ת ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹ) טו(

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

  יָראּו ִּכי ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָּבאַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּת ) יז(
) יח:( ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּוָהֱאלִֹהים

  :ָהֱאלִֹהיםַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק ּומֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם 
  

 ה מעיד פעמים רבות על כך"שינוי בשימוש בשמותיו של הקב
ואף מספרת , לאותו עניין בבחינות שונותשהתורה מתייחסת 

  . אותו סיפור משתי נקודות מבט
  

שתי מ, בשני תיאורים מקבילים של אירוע אחדמדובר : כלומר
  . פרספקטיבות
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מתאר תיאור אחד של ' בה פרק א, כך למשל בבריאת העולם(
  .)בשם ידוד, מתאר תיאור שני' ופרק ב, בשם אלוקים, הבריאה

  
שני מהלכים נראה כי גם בפרשתנו מתואר סיפור הכולל בתוכו 

שתי הבחינות באות לידי ביטוי בתחילתו של . שונים ומקבילים
על שתי מטרות בנוגע למעמד ' בו מצהיר ה', ט בפסוק ה"פרק י

  :הר סיני
  
 ה נזכה בעתיד לבאר איך הבחינות השונות באות לידי "בעז(

עת נקרא את הבחינות השונות כ; למשה' ביטוי בנפרד בדברי ה
 .)ט"יחד עד לפסוק י

  
  ט"שמות י. 18

 ִוְהִייֶתם ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹליְוַעָּתה ִאם ) ה(
  :ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ָהָאֶרץ

  
". ושמרתם את בריתי"בתנאי ש, כינון הברית בינו לבין העם

   .שייך לשם אלוקיםזה של ההצהרה חלק 
  

נהיה לאלוקים לעם ' שבה ה, מפני שיסודו של רעיון הברית[
האמורה , הוא בברית המילה, ישראל והיא המחייבת מצוות

 .])יד-א:יז(בראשית (בשם אלוקים 
  

כיון , התגלות למשה על מנת שישמע זאת העם ויאמין בנבואתו
עתה אם שמע תשמעו ו"ועל כך נאמר , שעל ידה תינתן התורה

  ". יבקול
  . 'שייך לשם החלק זה של ההצהרה 

  
  :מצוות הגבלה וחרדת העםלפני ההתגלות מופיעים 

ַוּיֹאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹנים ִלְׁשלֶׁשת ָיִמים ַאל ִּתְּגׁשּו ֶאל ) טו(
ְבָרִקים ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּו) טז: (ִאָּׁשה

 ֲאֶׁשר ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעםְוָעָנן ָּכֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד 
  :ַּבַּמֲחֶנה

  
  : 'התגלות הח מתוארת "י' בפס

ְוַהר ִסיַני ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו ְיהָֹוה ָּבֵאׁש ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ) יח(
ַוְיִהי קֹול ַהּׁשָֹפר הֹוֵלְך ) יט:(ַרד ָּכל ָהָהר ְמאֹדְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיחֱ 

  :ְוָחֵזק ְמאֹד מֶׁשה ְיַדֵּבר ְוָהֱאלִֹהים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול
  

  . וכאן מגיעה ההתגלות לשיאה
  

בשום מקום לפני כן לא יצרה התורה ציפייה חשוב להדגיש כי 
  , יפנה לעם וידבר עימו' לכך שה

דבר זה גם , 'תובים בשם הנקרא רק את הפסוקים הכואם 
  . אינו מסופר

  
  :'סדר הדברים על פי שם הוכך הוא 

  . ענה אחריו כהד' משה דיבר אל העם וקול ה, ירד על ההר' ה* 
  

אך הד , דיבור של ממש רק מפי משה, כנראה, העם שמע* 
' בפיו וכאילו ה' קולה של השכינה יוצר רושם שאכן דברי ה

  . מדבר עימם
  
והסיבה , למשה שירד ויתרה בעם'  מכן אומר הזמן מה לאחר* 

ולכן גם אם , שהדיבור עתיד להיות ארוך, כנראה, לכך היא
ויחלוף ' העם נחרד בתחילה ייתכן שכאשר הוא יתרגל לדבר ה

הוא יעלה מתחתית ההר בה הוא מצוי כרגע , ההלם הראשוני
ויוצא משה את העם לקראת האלוקים מן המחנה ויתייצבו ("

  . 'ויהרוס לעלות אל ה, ])יז:יט"[הרבתחתית ה
  
" וירד משה אל העם ויאמר אלהם: "משה יורד ומתרה בעם* 
  . וההמשך אינו מבואר מפני שהוא מובן מאליו, )כה(

  אך לפי הצעתנו סדר, בהמשך הפסוק מופיעות עשרת הדיברות(
 .) הפסוקים איננו משקף את הסדר הכרונולוגי

  
  : כלומר

ומשה עלה בחזרה ', ה שציווהו ההעם שמע מפי משה את מ
שכנראה כבר אינם נאמרים בקולות , אליו' לשמוע את דברי ה

  .)'ומכאן מתחזק החשש שיהרסו אל ה(וברקים אלא בערפל 
  
  :מיד אומר למשה' ה

  'שמות כ. 19
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַאֶּתם ) יט(

  :ָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכםְרִאיֶתם ִּכי ִמן הַ 
   ..לֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכם) כ(
  

אלא למה , אינם מתייחסים לעשרת הדיברותפסוקים אלו 
   .)יט:יט" (משה ידבר והאלוקים יעננו בקול: "שנאמר לפני כן

  
  ת העם על איסורי על פי שיטה זו מובן מדוע יש צורך לצוות א[

שהרי לפי סדר הקריאה הרגיל ציווי , עשיית אלילי כסף וזהב
לא תעשה לך פסל וכל : "זה כופל באופן מיותר את הדיבר 

 .])ד:כ" (תמונה
  

   .לאחר מכן נאמרות עשרת הדיברות למשה בלבד
  

כל מה , מדבר עם משה' לאחר שנוכח העם לדעת שה, אולם
   .לעם' ב כדבר השיספר משה לעם לאחר מכן ייחש

  
  : נדגיש שוב

החשש העיקרי הוא , בלבד' לפי קריאה זו של הנאמר בשם ה
משה ידבר " בו מפני עליית העם אחרי שמסתיים עיקר המעמד

המעמד אינו כולל כלל את עשרת ו, "והאלוקים יעננו בקול
  . הדיברות

  
  ויספר לעם את "-ג :לפי הנאמר כאן יש להסביר את הפסוק כד. א[

  של ' בפרק ב, לפי דברינו לעיל". ואת כל המשפטים' דברי ה כל 
  הם " 'דברי ה"ו, הם דיני פרשת משפטים" המשפטים", השיעור

  , אך לפי דברינו כאן הכוונה איננה לעשרת הדיברות, עשרת הדיברות
  ורק , אין כאן המקום להרחיב בשאלה זו? "'דברי ה" מהם -ואם כן 

  לאחר כריתת , ד"התורה בשמות לנרמוז שיש לעיין במה שמספרת 
  לפי הפשט כאן המונח . לעם' הברית השנייה שבאה בעקבות סליחת ה

  שהן  ,יכול להתייחס לפסקאות שאינן עוסקות במשפט" 'דברי ה"
  הפסקה הראשונה והפסקאות האחרונות של ספר הברית הכולל את 

  .כג-ואת הפרקים כא, ג"כ-ט"י', כ
  הצעה זו ; ננו מתאים להצעתנו לעילסדור הפסוקים בדרך זו אי. ב

 . ]כפי שנבאר מייד, מתאימה לשם אלוקים
  
  

יט לפי הפסוקים :אם נקרא את ההמשך של הפסוק יט
: תצטייר תמונה שונה, )יח-טו:כ(הכתובים בשם אלוקים 

הוא נרתע ולא רצה , לאחר שהעם ראה את הקולות והלפידים
  . ידבר עמם באופן ישיר' שה

  
" ועתה אם שמע תשמעו בקולי"' וא דברי ההביסוס לחשש ה

  . ידבר אליהם באופן ישיר' מהם ניתן להבין שה, )ה:יט(
  

והעם נרתע לאחוריו ונעמד , משה הבין לליבם והרגיע אותם
  ). יח:כ(, מרחוק

  
עימו את עשרת ' ואז דיבר ה, לאחר מכן משה ניגש אל הערפל

  . הדיברות
  

אך , ו באותו מעמדלפי שיטה זו אמנם עשרת הדיברות נאמר
  . לא באזני העם אלא באזני משה
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נראה את ההבדלים בין שתי הבחינות על ידי טבלה המציגה 
את הפסוקים בסדרם הכרונולוגי על פי כל אחת משתי 

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

     בחינת שם אלוקים '       בחינת שם ה
ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַוְיִהי ַבּיֹום 

: ַעל ָהָהר ְוקֹל ׁשָֹפר ָחָזק ְמאֹד ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה
ַוּיֹוֵצא מֶֹׁשה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהאלוקים ִמן ַהַּמֲחֶנה ַוִּיְתַיְּצבּו 

ָּבֵאׁש ' י ָעַׁשן ֻּכּלֹו ִמְּפֵני ֲאֶׁשר ָיַרד ָעָליו הְוַהר ִסינַ : ְּבַתְחִּתית ָהָהר
ַוְיִהי קֹול ַהּׁשָֹפר : ַוַּיַעל ֲעָׁשנֹו ְּכֶעֶׁשן ַהִּכְבָׁשן ַוֶּיֱחַרד ָּכל ָהָהר ְמאֹד

 :הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹד מֶֹׁשה ְיַדֵּבר ְוָהאלוקים ַיֲעֶנּנּו ְבקֹול
ֶאל מֶֹׁשה ֵרד ָהֵעד ' ַוּיֹאֶמר ה

ִלְראֹות ' ֶּפן ֶיֶהְרסּו ֶאל ה: םָּבעָ 
ְוַגם ַהּכֲֹהִנים : ְוָנַפל ִמֶּמּנּו ָרב

ִיְתַקָּדׁשּו ֶּפן ' ַהִּנָּגִׁשים ֶאל ה
 : 'ִיְפרֹץ ָּבֶהם ה

ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת 
ְוֶאת ַהַּלִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר 
ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם 

ַוּיֹאְמרּו : ַּיַעְמדּו ֵמָרחֹקַוָּיֻנעּו וַ 
ֶאל מֶֹׁשה ַּדֵּבר ַאָּתה ִעָּמנּו 
ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו 

 : אלוקים ֶּפן ָנמּות
לֹא יּוַכל ' ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה

ָהָעם ַלֲעלֹת ֶאל ַהר ִסיָני ִּכי 
ַאָּתה ַהֵעדָֹתה ָּבנּו ֵלאמֹר ַהְגֵּבל 

ַוּיֹאֶמר : ֹוֶאת ָהָהר ְוִקַּדְׁשּת
ֶ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 

): מתרה בעם שלא יעלה
ּומֶֹׁשה : ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק

ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ִנַּגׁש 
 :ָהאלוקים

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

ַוַּיֲעמֹד ָהָעם : ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו
ּומֶֹׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל : ֵמָרחֹק

 :ם ָהאלוקיםֲאֶׁשר ָׁש 

ֶ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 

 עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך ָעָליו ֶאת
ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ְּבָקֶרָך ְּבָכל 
ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי 

ְוִאם : ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיךָ 
ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי לֹא 
ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּבָך 

ְולֹא : ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחְלֶלהָ 
ֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר ַתעֲ 

 :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 : רַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹ

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

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

  
  ההבדלים בין הבחינות

, המסופרים בשני שמות שונים, שני הסיפורים המקבילים
  : שתי תפיסות שלמות ושונות של המתרחשמבטאים 

האמנת התגלות היא עיקר המטרה של ה, 'בשם הלפי המסופר 
  . נבואת משה

  
  ; אין צורך כלל בעשרת הדיברות, לשם כך

  
מדבר עם '  ה-ברגע שהעם השתכנע שמשה הוא נביא אמת 

ומוסר לו את המצוות המופיעות בתורה לאחר , משה בלבד
  . עשרת הדברות ואת פרשת משפטים

האידאה של הנבואה ושל קרבת מבטא בכל מקום את ' שם ה
ת מעמד הר סיני היא בעיקר לבסס את נבואת ואכן מטר, 'ה

  . משה רבנו
  

המורגשת במעמד תגיע עד כדי ' החשש העיקרי הוא שקירבת ה
  '; הריסה אל ה

  
ולכן יש , בחינת הקירבה והאהבה יכולה להיות גם הרסנית

  . להזהיר ולהגביל
  

  . ההתגלות מעוררת האהבה, אם כן', לפי בחינת שם ה
  

ובפתיחת , למשה' במסירת דבר ההאהבה באה לידי ביטוי 
  : ובברכתו' ולזכות בגילוי ה' האפשרות לעבוד את ה

בכל המקום אשר אזכיר ...מזבח אדמה תעשה לי וזבחת עליו"
  ". את שמי אבא אליך וברכתיך

  
ועל כן יש חובת התקדשות , הסיכון באהבה הוא קירבת יתר

  .והגבלה
  
  

ות במרכז עשרת הדיברות נמצא, בשם אלוקיםלפי המסופר 
  . המעמד

  
ועתה אם  "- 'כריתת הברית על דברי התכלית המעמד היא 

   .)ה:יט" (שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי
  

כיוון שקיומן הוא , עשרת הדיברות עומדות בתשתית הברית
  . תנאי לברית

  
  ; אלא למשה בלבד, הדיברות לא נמסרו לעםשכאמור , אלא

  
אך יראתם ובקשתם גרמו , התכוון לדבר אל העם ישירות' ה

  . ידבר אל משה בלבד' לכך שה
  

האידאה המבטא בכל מקום את , בהתאמה לשם אלוקים, זאת
  . וברית)  דין-כלומר (של משפט 

  
 אצל העם מתאימה למהותו של היראהגם ההתפתחות של 

  ; התגלות אלוקים היא מקור ליראה: השם
  

  . והריחוק הוא גם סופו של המעמד, העם מתרחק
  

  . ההתגלות מטילה יראה, אם כן, לפי בחינת שם אלוקים
  

, "לבלתי תחטאו: "ליראה יש תפקיד מרכזי בכינון הברית
  ". ויעמד העם מרחוק "- מרחיקהאולם היראה גם 

  
אלא , אל העם באופן ישיר' אין הדיברות נאמרות מפי ה, לכן

  . זהו מעמדן המשפטי.  נאמרו כךכאילורק נחשבות 
  

  : תפקיד ממתןממלא משה רבנושמות ביחס לשני ה
הוא אמור לעמוד בפני התפרצות הרסנית של , מחד גיסא

  '; לשם ה, אהבה
  

 שלא יחשוב לרכך את יראתו של העםהוא אמור , ומאידך גיסא
תהיה יראתו על פניכם "אלא כדי ש, שאלוקים רוצה ברעתו

    ).יז:כ" (לבלתי תחטאו
  
  
  
  



 

 
7777

  שילוב הבחינות
, מעות הסיפור כפי שהוא לפנינו בתורהכעת יש להתבונן במש

ונשאל מה מבטאת , ובחינת שם אלוקים' בשילוב בחינת שם ה
  . התוצאה הסופית

  
 הקובעות שתי מגמות שונותיש בסיפור מתן תורה , לפי דברינו

המתבטאות בשימוש בשני , את מהלך התפתחות העניינים
  . ה"שמותיו של הקב

  
 שתי האפשרויות  ביןמגשרהסיפור כפי שהוא לפנינו 

  . 'האידיאליות של כל אחד משמותיו של ה
  

אולם , מבחינה תיאורטית ניתן היה לספר כל סיפור בנפרד
  ; במציאות מתקיים הכל יחד

  
ומכאן שגילויו כולל את שתי ,  הוא ושמותיו אחד-ה "הקב

  . המטרות ויוצר גם יראה וגם אהבה
  

ריחה ממנו בוכללו , התגובות בעם היו מעורבותמסתבר שגם 
  . וריצה אליו גם יחד

  
התורה איננה מעוניינת בסיפור מפורט של מה שהתרחש אצל 

אלא בהעמדה , כל קבוצה בעם או בליבו של כל אחד ואחד
שהיא , ומכאן כתיבת הדברים לפנינו, מהותית של הדברים

  : של שני המהלכים הנפרדיםסינתיזה
תי המטרות מופיעות ש, ט"בפרק י' בפסוק ה, בראשית הסיפור

  :כנאמרות אחת אחרי השנייה, של ההתגלות בסדר כרונולוגי
  . בבחינת שם אלוקים, כריתת הברית: הראשונה

  . 'בבחינת שם ה, "וגם בך יאמינו לעולם: "השנייה
  

, )ח"י' על ההר בפס' ירידת ה(לאחר מכן מתחילה ההתגלות 
', ואז בוחרת התורה לתאר את הבעיה שבהתקרבות אסורה לה

  ). 'בחינת שם ה(א אמיתית לגמרי מבחינה אחת שהי
  

' את התגלות ה, כמובן, אינו סותר' חשש ההריסה אל ה
ואפשר , כמי שמדבר את הדיברות' ולכן מתואר ה, ודיבורו

  . לחשוב שהן נאמרות אל כל העם
  

אלא מחשבה רצויה ונכונה מבחינה , הבנה זו איננה טעות
  . מהותית

  
מעלה התורה את הבעיה רק לאחר שנאמרות הדיברות 

 חששו ויראתו - שהתעוררה מצד בחינת אלוקים שבהתגלות 
  . של העם

והיא ממלאת , זוהי בעיה שיש לתת עליה את הדעת, אכן
, והתגלותו' תפקיד חשוב בעיצוב היחס הדתי המלא אל ה

  . שהוא כפול ודיאלקטי
  

תיאורה של בעיה זו לפני אמירת הדיברות עלול היה להפחית 
  . 'שמהותה היא קיום מצוות ה,  הבריתמעוצמת

  
באופן שבו הציגה התורה את הסיפור בכללותו מקבלות עשרת 

ומכאן ', הדיברות מעמד של בסיס הברית בינינו לבין ה
  . דווקא' החשיבות של אמירתן מפי ה

  
  
  ם "מעמד הר סיני בחסידות וברמב. ד

ע מאמר חסידות שדרש "מ מרימנוב זי"קראתי בשם הרבי רמ
  . בפתיחת הדיברות" אנכי"ף הגדולה של "ת האות אלא
  

  . ף נשמעה על ידי העם"הוא פירש שרק האות אל
  

  . שהוא ראשיתו של הדיבור, מייצגת את הקול' הא
  

הוא , האינסופי והלא מוגדר, ר רק הקול"לפי דבריו של האדמו
  . ממש' זה שנשמע מפי ה

  
בחינת כלי והעומד ב, המגדיר והמגביל, חיתוך הקול לדיבור

  . לנבואה, שייך כבר לספירה האנושית, ביחס לקול
  

  : ם"אומר גם הרמב, אם כי מסיבות שנוות, דברים דומים
   חלק שני פרק לגם במורה נבוכים"הרמב. 21
יתבאר לי שבמעמד הר סיני לא היה המגיע למשה מגיע לכל ... 

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

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

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

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

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

 


