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 לכפל הציוויי� על הגבלת הע� והרחקתו מההר 1אלדר' מתייחס אÌÈ„‚Ó במאמרו ב

המחבר מסיק שהִפסקה השנייה . כד�כ, לעומת ש�, טו�י, ט"שמות י: במעמד סיני

אלא לקראת מעמד ברית האגנות , ת הדיברותאינה הכנה לקראת שמיעת עשר

. א� שבתורה סדורות שתי ה�סקות בסמו� לפני עשרת הדיברות, וזאת; ד"שבפרק כ

 � לשתי – או לרמוז –הבא להורות , "אי� מוקד� ומאוחר בתורה"לדעתו יש כא� מעי

: ה לישראל"על אודות היחס בי� הקב, בחינות עקרוניות במכלול של מעמד סיני

במת� חוקי� ומקצת , "אלהי�"המאופיינת בש� , הדי� של חומרה והקפדהמידת 

בברית החיבה , ה"בש� הוי, לעומתה מידת הרחמי�; עונשיה� בעשרת הדיברות

ראתה התורה להטרי� מידה זאת לפני ההכנות , לפי זה. ההדדית שבטקס האגנות

על האמת כביכול לרכ� את חומרת הדי� שבה� ולהורות , לקראת השמעת הדיברות

 2.העילאית של שילוב שתי המידות

 
 .9�24' עמ, ג"תשס, לוÌÈ„‚Ó ', מעמד הר סיני והגבלותיו, 'אלדר' א .1

 וכ� התרגו� המכונה יונת� ;י אברבנאל ואחרי�"ר, ע"ראב, �"רשב(זאת לפי הבנת הפשטני�  .2

ובניגוד ; כסדר הכתובי�, שברית האגנות זמנה אחרי הדיברות והמשפטי�) א, ד"לשמות כ

י חולק בעקבות "רש. הסבור שהברית נערכה בימי ההיטהרות לקראת עשרת הדיברות, י"לרש

�211' רבי� עמ�הורווי�' מהד, במכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דבחדש יתרו פרשה ב, ל"חז

א� שנראה שהדברי�  (220' מלמד עמ�אפשטיי�' מהד, ב א"י משפטי� כ"מכילתא דרשב; 212

יוסי ' ב חולק על כ� ר"ע�א"ביומא ד ע. א"שבת פח ע; )ש� ה� מֶ�ל מַסדר מדרש הגדול

' ובמכילתא דרבי ישמעאל אומר כ� ר, באמרו שאחר הדיברות נערכה ברית האגנות, הגלילי

הכרונולוגית של ברית האגנות באה כדי להחיל את מת� הדיברות ההקדמה . יהודה' יוסי בר

ואת שבירת ) 543' צוקרמאנדל עמ' מהד, ט"א הי"תוספתא ערכי� פ: ראה(בחג השבועות 

וכ� להחיל ביו� הכיפורי� את , )י"ב מ"על פי משנה תענית פ(ז בתמוז "הלוחות ביו� י

; ב"תענית ל ע; 29' רטנר עמ'  מהד,סדר עול� רבה ו: ראה(המחילה שבמת� הלוחות השניי� 

תוספות בבא : וראה(וכ� פרקי דרבי אליעזר מו , תשא לא�תנחומא כי). ב"בבא קמא קכא ע

, מוסיפי� את ראש חודש אלול כיו� עלייתו השלישית של משה לסיני) ה כד"ד, א"קמא פב ע

י� שני התנא: וכא� המקו� לשאול. ט באב"קובע זאת לכ) ש�(א� שסדר עול� רבה 

הסתמא האמוראית שביומא ד ? הא� אינ� סוברי� את התיאו� הכרונולוגי, ל"החולקי� הנ

בתו� ארבעי� ימי , טז, ד"את ששת ימי ההמתנה שבכ, יוסי הגלילי' ב מכלילה אליבא דר"ע
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ראוי להתמקד , ט"נכו� את פרשת ההגבלות שבשמות י�כדי לנסות ולהבי� אל

וכ� החזרה , "במשֹ� היֹבל המה יעלו בהר"הבנת סו� פסוק יג : בשני קשיי� שבה

 ).או כה(כד �בפסוקי� כ, לכאורה על ציווי ההגבלה

" היֹבל"הכול מסכימי� כי . רי� עליוהקושי בסו� פסוק יג מוכח מריבוי הביאו

, וכ� מסכימי� רוב� הגדול של הפרשני�; ה', על פי יהושע ו, הוא שופר וקולו

ואז תבוטל , שאותה משיכת קול היובל תבוא כאות לסילוק השכינה מהר סיני

 3.כגו� לרעיית עדריה�, א� ירצו" יעלו בהר",  ה� ישראל–" המה"ההגבלה ו

, יש מפרשי�. ומי ישמיע אותו, "במשֹ� היֹבל"יוק האות מה בד, נחלקו פרשני�

מעי� , שמדובר בהשמעת קול שופר ממוש�, ו', על פי הלשו� המקבילה ביהושע ה

 וחלוקות הדעות א� 4;שיודיע על סילוק השכינה והיתר עלייה להר, צפירת ארגעה

 א� כ� .כמו בתחילת מעמד סיני, או שהיה זה קול נסי משמי�, משה תקע תקיעה זו

, התורה אינה מספרת שאכ� היה קול כזה של סילוק שכינה והיתר עלייה, וא� כ�

 .בסו� מעמד סיני

מלשו� ביטול " במשֹ� היֹבל"המפרשי� , דר� אחרת נוקטי� כמה מפרשני צרפת

כגו� משנה , "מש� ידו"ל "מעי� לשו� חז(כשקול השופר יפסק ויחדל : כלומר, והפסקה

המתעל� מהלשו� הדומה ,  הקושי הלשוני שבביאור זה מלבד5).ו"ו מ"פסחי� פ

, "את קול השופר] כשמעכ� קרי[והיה במשֹ� בקר� היֹבל בשמעכ�  "–ה ', שביהושע ו

�טו', כ(כולל השופר , מתו� תגובת הע� לקולות? מתי היה זה: יש בו ג� קושי ענייני

 משתמע  א� מהכתוב6.מסתבר שאלה פסקו מיד לאחר השמעת עשרת הדיברות, )כא

 

יוסי הגלילי עצמו סבר ' לא ידענו א� ר; כדי לתא� ע� הסדר הכרונולוגי, שהות משה בהר

� .כ

 ).ג, ד"ל" (ההר ההוא] בצד[= � והבקר אל ירעו אל מול ג� הצא: "ראה .3

4. " �מכילתא דרבי " (היובל את קולו את� רשאי� לעלות בהר] כשימשו�: גרסות[בשימשו

נית� להבי� זאת כעי� ). 213' רבי� עמ�הורווי�' מהד, ישמעאל מסכתא דבחודש יתרו פרשה ב

ובביאורו הראשו� , יאורו על אתרי בב"כ� פירש ג� רש. המסיימת אירוע' תקיעה גדולה'

וכ� ; ֶ!נו יעקב וקאסוטו; י אברבנאל"ר; ג"ע וחזקוני בש� רס"ראב: בדומה. ב"בביצה ה ע

 .רוזנצוויג�מתרגמי� הירש ובובר

". שימשו� התוקע מלתקוע"בצטטו את לשו� המכילתא , ב"י בביאור חלופי לביצה ה ע"רש .5

חזקוני מוסי� . בכור שור וחזקוני בביאורו החלופי, �"רשב: בכיוו� זה מפרשי� פרשני צרפת

מש� : מפרש, לעומת שאר פרשני�, י ש�"אכ� רש" (מש� ידו את לֹצצי�: "ה', ראיה מהושע ז

 o{tan aiJ fwnai; kai; aiJ:ג� השבעי� מתרגמי� בכיוו� זה). ידו מ� הטובי� אל הלוצצי�

savdpigge" kai; hJ nefevdh ajpevdqh ajpo; tou¿ o[eou"À ejkei¿noi ajnabhvsontai eJpi to; o[eo")  על

  The Septuagint Version of the Old Testament and Apocrypha, with an English: פי

, כשהקולות והשופרות והענ� יחדלו מ� ההר – )Translation [by Brenton], London ]ד"חש[

 .ה� יעלו על ההר

עד רדת ענ� השכינה מהר סיני לאוהל , ל באוזני ישראלקשה להניח שהיה קול שופר גדו .6

 .כגו� עד ירידת משה מ� ההר בסו� ארבעי� היו� הראשוני�, או א� עד מועד קוד�; מועד
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כשמשה בא אל תו� ,  ואחריה7שענ� השכינה חנה בראש ההר ג� בעת ברית האגנות

 �האומנ� בזמ� . בתו� הענ�, וג� בארבעי� היו� ששהה משה על ההר, )יח, ד"כ(הענ

 ?זה הותר לישראל לעלות אל ההר

יוברר מתו� שלוש , ולהבנת עניי� ההגבלה כולו, הפתרו� להבנת סו� פסוק יג

שייכת א� היא לאותו עניי� , שסיפא זאת הנאמרת בתו� ציווי ההגבלה. א: הנחות

" במשֹ� היֹבל"שאותו . ב; ולא לסיו� מצב הקדושה, של הגבלה שמשו� קדושת ההר

� ‡Ïכא� אי� מדובר בעלייה . ג; א� עובדת השמעתו תסופר בהמש�, המבושר כא

כלומר בתחתית , "קצהוונגֹע ב"ומיד , )יב, ט"י" (הר·עלות "אלא , או אל ראשו, ההר

 ‡Ïלעלֹת "זאת לעומת הציווי הנוס� על אודות ההגבלה שבו מדובר על ; מדרו� ההר

8).כג, ש�" (ההר
 

נצטוו הע� להיטהר במש� ) טו�י, ט"י(בציווי ההגבלה הראשו� : אמור מעתה

היא תחתית ,  בקצה ההר– וא� מלנגוע –ובאות� יומיי� נאסרו מלעלות , יומיי�

סימנו יהיה , בתו� היטהרות� יתחיל גילוי השכינה לע� כולו. מדרונו) או תחילת(

באותה , "יעלו בהר "9,בני ישראל, "המה"ואז , דהיינו קול שופר, "במשֹ� היֹבל"

 .תחתית ההר שנאסרה עליה� ביומיי� של היטהרות�

 :ואכ� מעיד הכתוב שכ� היה אחרי היומיי� של ההכנה וההיטהרות

 ָחָזק �ָֹפר ְוקֹל ָהָהר ַעל ָ�ֵבד ְוָעָנ� �ְבָרִקי� קֹלֹת ַוְיִהי ַה�ֶֹקר ִ�ְהיֹת ִליִ�יַהְ� ַב	�� ַוְיִהי

 ַהַ$ֲחֶנה ִמ� ָהֱאלִֹהי� ִלְקַראת ָהָע� ֶאת מֶֹ�ה ַו	�ֵצא. ַ�ַ$ֲחֶנה ֲאֶ�ר ָהָע� ָ�ל ַוֶ	ֱחַרד ְמאֹד

10).יז+טז, ט"י( ָהָהר ְ�ַתְחִ'ית ַוִ	ְתַיְ&ב�
 

 
 .יח�טו, ד"כ: ראה .7

ה לגבי מקו� עמידת הע� במעמד ', וכ� בדברי� ה, יג, נאמר כא� בפסוקי� יב' עלייה בהר' .8

כא ותהילי� ', עובדיה א: לגבי הר הבית, )ת היחס"ע� בי(זו עוד פעמיי� באה לשו� . סיני

שהלוא הר הבית הוא גבעה נמוכה יחסית , ש� אי� מדובר בעלייה לראש ההר, אכ�. ג, ד"כ

שהרי פסגת ההר היא , אי� עולי� ש� לראש ההר, ועוד). ב, ה"תהילי� קכ: ראה(להרי� סביב 

מלבד .  עולה לש� ביו� הכיפורי�ורק הכוה� הגדול, אב� השתייה שבקודש הקודשי�

' עלייה הר'או ', ההרה', 'על הר', 'אל הר'הלשו� הרגילה במקרא היא לעלות , היקרויות אלו

, ד"תהילי� ק; יב, ד"שמות כ; ט', ישעיהו מ; יב, ז"במדבר כ: ראה למשל). באקוזטיב לוקלי(

 .ח

כי לגביה אי� חלה , עלייההאסורה באותה , אולי להבדיל מהבהמה שהוזכרה בפסוק, "המה" .9

 .היטהרות המתירה עלייה בקצה ההר

, ישועה' בש� ר, הפרש� הקראי אהר� ניקומודיאו, את סו� פסוק יג כבר פירש בדר� זו .10

 יילדס 'צ: ומבי� החדשי�; 113' עמ, )ב"צ רמלה תשכ"ד, ז"קוזלוב תרכ (Â˙ ¯˙Î¯‰בפירוש 

)B.S. Childs, Exodus [OTL], London 1974, pp. 368-369 .( מכוונת ג� �נראה שלכ

 : על פי (”cum coeperit clangere buccina, tunc ascendant in montem“: בתרגמה, הוולגטה

 –) Biblia Sacra Latina, Vulgatae Editiones Sixti V et Clementis VIII, London ]ד"חש[

 כמו רוב הפרשנות שכוונת הוולגטה, א� אפשר. ה� יעלו בהר, כשיתחיל קול השופר

. כשהשופר יתחיל להשמיע קול לסימו� סילוק השכינה, מותר לעלות להר כולו: היהודית



 ישר�מנח� ב�

106 

הגישה לתחתית ההר נאסרה אפוא לישראל כבר בשני ימי : וכא� מקו� לתמוה

וקֹל ... קֹלֹת וברקי� וענ� כבד"לפני היו� השלישי שבו היו , דהיינו, ההתקדשות

עלינו לזכור , ואול�. על ההר וקידשו אותו להיות מעו� השכינה) טז, ש�" (שופר

דש ההר וא� הוגבלו בו תחומי כבר ק�, שהרבה לפני מעמד סיני זה לעיני ישראל

בפתיחת , שאכ�; הר סיני מוכ� לתעודתו בכל עת ההליכה של יציאת מצרי�. קדושה

�מתגלה ' ה, כאשר הרועה משה מגיע ע� צא� חותנו אל הר האלוהי� ח�רבה, התהלי

 ש� מוטלת עליו 11).ב�א', ג(מוגבלת לשיח סנה אחד , לו ש� בלבת אש קטנה

בהוציא� את "אלא , פעמי�נתבשר שאי� זה גילוי שכינה חדומיד , שליחות הגאולה

שני תחומי קדושה ). יב, ש�" (הע� ממצרי� תעבדו� את האלֹהי� על ההר הזה

ובתחו� יותר מרוחק ; )ה, ש�" (אל תקרב הלֹ� "–קרוב לאש הסנה : הוגבלו ש�

של נעלי� מעל רגלי� כי המקו� אשר אתה עמד עליו "א� , מהאש מותר לעמוד

 ).ש�" (ת קֹדש הואאדמ

כשישראל קרבי� אליו אחרי גאולת� ואחרי מעבר י� , קדושת ההר שוב ניעורה

, כשצמאו ישראל ברפידי�; )ב, ט"י(רפידי� היא תחנת מסע אחרונה לפני סיני . סו�

והמי� שיצאו , משה הכה בצור. הקדימו משה ובני ישראל ועברו אל הצור בהר חורב

 בינתיי� מצויי� 12).ו�ה, ז"י(ידי� להשקות את הע� ממנו החלו לרדת בנחל עד רפ

 בלי מי� שטר� ירדו והגיעו מחורב אל 13,"ואתה עי�"כמתואר , ישראל ברפידי�

אזי ; עמלק מנצל זאת ותוק� את ישראל ברפידי�. מנהיגיו�בלי זקניו" וָיגע", רפידי�

, הגנהלארג� ש� את הע� ל, שלח משה את יהושע נער� בחזרה מחורב אל רפידי�

הוא ג� ). יג�ט, ש�(להתפלל לתשועת ישראל , הוא סיני, ומשה עצמו נשאר בחורב

שחתנו משה שב , א� יתרו; אמנ� לעת עתה בלי קרבנות, )טו, ש�(בונה ש� מזבח 

14).יב, ח"י(והוא מקריב על אותו מזבח , ממהר לבקרו, עתה אל שטח המרעה שלו
 

מתחילתו , עט את כל ספר שמותכי קדושת הר סיני מלווה כמ, נמצאנו למדי�

כי , עד סו� הספר שבו שוכ� ענ� השכינה על אוהל מועד, עת הוקדש משה לתפקידו

משו� המי� ומשו� ,  לגבי שה�ת משה והזקני� בהר15.ירד לש� מראש הר סיני

 

שניה� ; ...לבי� עלייה ב, )יג�יב, ב"כגו� כ... (הוולגטה בתרגומה אינה מבחינה בי� עלייה ל

 .”in montem“מתורגמי� 

  .ל�לעומת הר בוער כולו לע� ש, להבת אש קטנה לאיש הבודד משה .11

 .כא', הנחל היורד מהר סיני מתועד בדברי� ט .12

כב , א"ירמיהו ל; ט, ח"ישעיהו כ: ראה, במשמע צימאו� למי�" עי�"; יח�יז, ה"דברי� כ: ראה .13

. ל�כט, ה"וג� בראשית כ; ז, ב"איוב כ; כה, ה"משלי כ; ו, ג"קמ; ב, ג"תהילי� ס; ב, ב"ל; ]כה[

 ".עי� בצמא: "א"כב ע, וראה תנחומא בובר תצא טז

לא ירא "מקריב על המזבח שנבנה לזיכרו� הע� הנכרי עמלק אשר ' הנכרי יתרו הירא את ה .14

 ).יח, ה"דברי� כ" (אלהי�

 ' עמ, מוסד הרב קוק כר� ד' הוצ, )על פי ילמדנו(ילקוט שמעוני בהעלת� רמז תשכג : ראה .15

וראה ). בש סו� המאמרש� משו(נד , קונטרס אחרו� מילמדנו, וכ� ילקוט שמעוני ב; 178
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מפני שהיה אז די� פיקוח נפש , אפשר; אי� התורה מוסרת על גבולות והגבלות, עמלק

ואפשר , שנהגו בהגבלות ולא טרחה התורה לספר, אפשר; נותבלי שהות להכ, לע�

 .כי קדושת ההר הייתה אז בכוח ולא בפועל

אי� אנו יודעי� ואי� התורה מספרת לנו על המצב משהגיעו ישראל וחנו ליד הר 

כשכתוב לגבי תחילת ? ההיו מודעי� לקדושתו ונמנעו מעצמ� מלעלות אליו: סיני

סביר להניח שכבר ) ג, ט"י" (ומשה עלה אל האלֹהי�"בוא� של ישראל אל הר סיני 

',  שכבוד ה16,עקיבא' ואכ� בברייתא אומר ר; מסתמא בדמות ענ�, נכחה ש� השכינה

הוא יו� בוא ישראל אל מול הר , שכ� על הר סיני החל מראש חודש סיוו�, הוא הענ�

בר סיני נסעו מרפידי� ובאו לה� למד: " וכ� מפורש בסדר עול�17.ל"סיני לדעת חז

 ).27' עמ, סדר עול� רבה ה" (ומצאו עליו ענני כבוד

 : יש להבחי� אפוא בשלושה שלבי זמ�, לגבי ע� ישראל המגיע אל מול הר סיני

ל הרלוונטיי� היה זה בראש חודש "ולפי כל מקורות חז, מעת הגיע� למדבר סיני. א

לא ברור ,  לעילכאמור. עד שמשה הביא לה� את ציווי ההיטהרות, )ב�א' פס(סיוו� 

בשני ימי ההיטהרות . ב; א� כבר בימי� אלה נמנעו ישראל מלעלות להר ובקצהו

 

י ביצה ה "וכ� רש; )'וגו" כאשר דבר הש�: "א, ה"שמות כ(� בפתיחה לפרשת תרומה "רמב

שבו , באייר' י את כ"מוסי� רש) יז', על פי מ(בניס� ' ותמוה שלתארי� א. ה מכדי כתיב"ב ד"ע

 .ועיי� חכמת שלמה על אתר". נעלה הענ� מעל משכ� העד$ת) "יא', על פי במדבר י(

העניי� מובא ג� בירושלמי תענית . 1' שכטר עמ' מהד, א"ב פ"אבות דרבי נת� נו; א"יומא ד ע .16

 .ב"סח ע, ו"ב ה"פ

ו "שישראל באו אל מול הר סיני בט, לפי פשט ספר שמות נראה. 2ראה המקורות שבהערה  .17

' מ: ראה. כ� שהשמעת עשרת הדיברות חלה במחצית השנייה של חודש סיוו�, בסיוו�

השערת הרב ברויאר מכוונת לפשט . 347�378' עמ, ו"ירושלי� תשמ, Â„ÚÂÓ È˜¯Ù˙, יארברו

שהרי ; מציינו כסת&� וס%ת� את התארי�) 376�377' עמ, ש�(א א� שהרב עצמו , ט"הפסוק י

" בחֹדש השלישי"אינו יכול להתייחס לראש הפסוק " באו מדבר סיני"שבו " ביו� הזה"

, עניינו ירח ימי�" חֹדש"כי ש� , )ראה המקורות שבראש ההערה, ל"י על פי חז"כפירוש רש(

נראה ". ביו� הזה"ורק אליו נית� היה לייחס לשו� , שהוא יו� חידוש הלבנה, ולא יו� החודש

לצאת בני ישראל מאר� "הוא , מתייחס לציו� הזמ� האחר שבפסוק" ביו� הזה"לנו שאותו 

, ו בחודש"הוא ט, מר שבתארי� יציאת מצרי�לו, "ביו� הזה"לציו� זמ� זה סמו� ". מצרי�

יציאת מצרי� : שכ� יש סימטריה של תאריכי�, נכו��וציי� הרב ברויאר אל. באו אל הר סיני

ובוא� , לקבל ש� את המ� ואת השבת) א, ז"ט(ו באייר "בוא� למדבר סי� בט, ו של ניס�"בט

ת מצרי� נית� להעמידו כנגד ששילוש חודשי� זה מעת יציא, ועוד נציי�. ו בסיוו�"לסיני בט

שהצהיר משה , ממצרי�' של מרחק מקו� עבודת ה) ועוד הרבה, ח', ג" (שלֹשת ימי� במדבר"

ו "שספר היובלי� קובע את חג ביכורי הקציר ליו� ט, וכבר העיר הרב ברויאר. לפני פרעה

כיצד . ד�א, ב"מ; בשניה� בקשר לברית מילה, יג, ז"ט; א, ו"ראה ש� ט(בחודש השלישי 

ש "י: ראה, ליישב זאת ע� חלות חג זה שבעה שבועות אחרי הנ� העומר ממחרת השבת

' עמ, ח"ירושלי� תשי, ג‡�ˆÈ‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜È˙ ', לוח הזמני� של ספר היובלי�'ער� , ליכט

, יגÌÈ„‚Ó בזק ב'  ותגובתו של א107�109' עמ, �"תש, יאÌÈ„‚Ó וראה ג� דברינו ב). 587�590

 .107�112' עמ, א"תשנ
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קל וחומר שלא , שבה� נאסר על ישראל לעלות בתחתית ההר ובקצהו, )טו�י' פס(

על הר סיני ביו� השלישי שלאחר תחילת ' התגלות ה. ג; עלו למעלה מש�

ואכ� ,  הורשו לעלות בתחתית ההרשאז ישראל המטוהרי�, )יט�טז' פס(ההיטהרות 

 .לשמיעת עשרת הדיברות מפי הגבורה, )יז' פס(התייצבו ש� 

למשה אודות ' שיח בי� ה�בא דו, לפני השמעת הדיברות, באותו שלב שלישי

אי� זו חזרה או הכפלה לאזהרה ). כג�כא' פס(הגבלת ההר לבל יעלו בו ישראל 

דהיינו , על הימנעות ישראל מעלות בהר, כאמור, כי בה דוַ#ר, )טו�י' פס(הראשונה 

מוזהר הע� שכבר נטהר וכבר ) כג�כא' פס(כא� . עד גמר היטהרות�, בתחתית ההר

לבל יחשוב שמתו� היטהרותו י�תר לו ג� להתקד� ולעלות , התייצב בתחתית ההר

: כלומר, )כג' פס" (לא יוכל הע� לעלות אל ההר"על כ� עונה משה . במעלה ההר

 . שכבר הוגבל לתחתית ההר18,מוזהר ועומדהלוא הע� 

 ובעיקרה אינה באה אלא לקיי� את שב�שר משה עוד 19,האזהרה אכ� מיותרת

הנה אנכי בא אלי� בעב הענ� בעבור ישמע הע� בדברי עמ� : "לפני אזהרות ההגבלה

בעשרת הדיברות ובפרשת המשפטי� , הלוא עתה). ט' פס" (וג� ב� יאמינו לעול�

ואת רוב� ישמעו ישראל לא ישירות , ל המת� הסדיר של המצוותיתחי, שאחריה�

' מדוע וכיצד יאמינו שהצו מפי משה הוא אכ� דבר ה. אלא מפי שלוחו, מפי מצוויה�

לעיני : לש� כ� באה ההדגמה המבושרת בפסוק ט? ולא מלבבו של השליח, האמתי

וג� "מכא� . י�פורמלי�ודווקא דברי הלכה טכניי�, ע� משה' הע� ולאוזניו מדבר ה

20.כמביא דבר הלכה מפי עליו�" ב� יאמינו לעול�
 

שעל פניה ולכאורה עוסקת , )כג�כ' פס(נמצאנו למדי� שהאזהרה השנייה 

, באמת מיותרת לגבי אותו מצב, במצב� האקטואלי של ישראל בעת מעמד סיני

מכא� תוב� האזהרה לכוהני� שבפסוק . ואינה באה אלא לש� הדגמה לגבי העתיד

שהלוא בתחילת מעמד סיני אי� עדיי� , שג� היא כולה מכוונת לגבי העתיד, בכ

כש� שכל ישראל : ובא הפסוק לומר. ומכא� שאי� מעמד כהונה, ממוסדת' עבודת ה
 
י על פי "ש� רש(יז , ב"ראה כ� בדברי� י;  אסור לו–" לא יוכל"; במשמע של מ&תר" יוכל" .18

, ז"י; ה, ז"ש� ט; )וש� בהערה ראה מקורות מקבילי�; 136' רבי� עמ' מהד, ספרי דברי� עב

ה� : וכא� פירושו". רשו... לית"בכול� מתרגמי� התרגומי� הארמיי� , ג, ב"כ; טז, א"כ; טו

 .מכוח האיסור ששמעו, � מעצמ�נמנעי

כד מתייחס לעליית , ט"אל משה בשמות י' שדבר ה, ע מספורנו"י אברבנאל ור"נראה כדברי ר .19

. ד"כמתואר בפרק כ, אחרי הדיברות) כל אחד בתחומו(אהר� ובניו והזקני� אל ההר , משה

; )א, ד"כ" (רואל משה אמ) "past perfect(העבר �ד בלשו� עבר"אולי משו� כ� פותח פרק כ

" ואל משה"אלא א� כ� נסבור שהוקד� המושא (כבר אמר לפני הדיברות והמשפטי� , כלומר

כ� מפרש זאת קאסוטו על אתר ; כדי להבחי� לעומת הפרשה הקודמת שנאמרה לכל הע�

]˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ ,ב"ירושלי� תשי.([ 

חג המצות והבכורות , חחוקי הפס: התחיקה שלפני זה הייתה ספורדית וצמודת אירועי� .20

וחוק השבת אגב , )כה, ו"ט(החוק והמשפט במרה ; בצמוד ליציאת מצרי�) טז, ג" י�א , ב"י(

 ).כט, כו, כג, ז"ט(ירידת המ� 
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כ� , ועדיי� יש עליה� גבולות גישה, התקדשו ונטהרו לקראת קרבת השכינה בסיני

ועדיי� יחולו ג� , הרו תחילהבקרב� לשרת במשכ� השכינה ייט: לגבי הכוהני� בעתיד

 .איסור כוה� הדיוט לגשת לקודש הקודשי�: דהיינו, עליה� גבולות גישה

בהר : מכל האמור עולה כלל של פיתוח ושכלול מער� ההגבלות בתחו� הקודש

הוא , בשלב הראשו�. ובייעודו הסופי שבהר ציו�, בהמשכו שבאוהל מועד, סיני

, כ� ג� עתה. כמפורט לעיל, י דרגות קדושההיו ש� שת, למשה בסנה' ֵהיראות ה

ורק משה עולה , ישראל כול� בתחתית בהר: היו שני תחומי�, במעמד הדיברות

הע� : ד היו כבר שלושה תחומי�"במעמד ברית האגנות שבפרק כ. לראש ההר

וביניה� אהר� ובניו ושבעי� מזקני ישראל , לעומת� משה בראש ההר, בתחתית ההר

שבדרגה , מסתבר). ב�א, ד"כ(כלומר עלו אל ההר א� לא לראשו , המשתחווי� מרחוק

ש� בקרבת ראש ההר �שחיכה לרבו אי, דומה לה� היה אחר כ� יהושע משרת משה

עד פתח החצר : באוהל מועד היו לפחות ארבעה תחומי�). יט�טו, ב"ל; יג, ד"כ: ראה(

, ני� שנטהרולחצר אוהל מועד שסביב המזבח מותר לכוה; מותר לכל ישראל לגשת

 לאוהל עצמו 21;וכ� לישראלי� שנטהרו הסומכי� על קרבנותיה� ושוחטי� אות�

22.ולקודש הקודשי� שבו נכנס רק הכוה� הגדול, נכנסי� רק כוהני�
 

· 

ט לשני אירועי� "כיוו� שלשיטתנו אי� צור� לחלק את שני ציוויי ההגבלה שבפרק י

בחינת חוק : ות בשמות קודשממילא בטל יישומ� לשתי בחינות המבוטא, וזמני�

אי� הפרק נחלק , ואכ�. ה"ודי� בש� אלוהות ולעומתה בחינת קרבת ברית בש� הוי

הפרק פותח בש� אלוהות . וה� באי� בו במעורב, ומובח� לפי שני שמות הקודש

ה לעומת שלוש פעמי� "ובס� הכול יש בו ארבע עשרה היקרויות של ש� הוי, )ג, ט"י(

פע� , )ט�ג, ט"י(בהקדמה של הצעת הברית וקבלתה :  זאתובחלוקה, ש� אלוהות

 בצו ההגבלה הראשו� ובתיאור 24.ה" ואחריו חמישה שמות הוי23אחת ש� אלוהות

 
 .א"בבלי ש� לב ע; א"ב מ"זבחי� פ: ראה .21

לגבי , )ט�א משניות ח"פ(נמנות במשנה כלי� , שהוא מבנה משוכלל יותר, לגבי בית המקדש .22

 לדעת – דהיינו תחומי קדושה מתו� העשרה שלגבי אר� ישראל –שמונה קדושות , לי�ירוש

' מהד, ב' ה(בגרסת עשר קדושות שבספרי זוטא . יוסי' שה� שבע קדושות לדעת ר, תנא קמא

ולמעשה יש ש� בס� הכול שלוש עשרה ; וכ� בבמדבר רבה פרשה ז ח, 228�229' הורווי� עמ

יש ש� עשר דרגות קדושה בתו� , )ארבע עשרה או חמש עשרהולפי הדעות הנוספות , דרגות

 .יהודה אולי ה� שתי� עשרה' ולדעת ר, לדעת אבא שאול ה� אחת עשרה; מתח� המקדש

ה "באשר ש� אלוהות כללי יותר מש� הוי, אולי כדי למנוע הגשמה יתרה; בפסוק ג" אלהי�" .23

, דמה לקראת עשרת הדיברותכהק, ואולי; )א� אי� עקביות בכ�; ]כא[וכ� בפסוק יח (

, ש� ("'אנכי ה"כדי למנוע מעי� טאוטולוגיה ע� ההמש� , )א', כ" (וידבר אלהי�"הפותחי� 

 ).ב

 .פע� אחת בפסוק ז; פעמיי�, ט, בפסוקי� ח .24
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 25.הבאי� לסירוגי�, ה ושני שמות אלוהות"שלושה שמות הוי): יט�י, ט"י(ההתגלות 

� אנו  ועדיי� מצפי26.ה"שבע פעמי� ש� הוי): כד�כ, ט"י(באזהרת ההגבלה השנייה 

 .לחכ� רזי� שיפענח ממצא זה

לא על עצמה ', בחינות'שלדעתי אי� בפרשה זאת כדי חלוקתה ל, קביעה זאת

אי� ספק שלגבי כמה פרשות . אלא על הכלל כולו באה ללמד, בלבד באה ללמד

דהיינו להפו� לברכה של פרשנות , בתורה מצליחה שיטה זאת להוציא יקר מזולל

בבית המדרש היהודי .  של ביקורת המקרא הקלסיתאת קללת הכפירה, דיאלקטית

לכ� נאה היא לפרשות חוק מקבילות ', שני דיני�'על דר� ' שיטת הבחינות'מיוסדת 

אולי נית� ליישמה . ודומני שש� יושמה לראשונה; שאינ� זהות בפרטי החוק, בתורה

ית או שאי� ליישב� בדר� עניינ, א� בולטות בה� סתירות או חזרות, בפרשות אחרות

. וא� מצד שני מוסיפה החלוקה לבחינות עומק רעיוני לדברי התורה, ספרותית

; דהיינו טוטלית, לעניות דעתי משתבשת השיטה משעה שהיא נעשית כולית

משמטילי� אותה על כל פרשה שבה נקטה הביקורת את שגרתה של חלוקה 

 .למקורות

היהודית התלבטה הפרשנות ). ז"בראשית ל(נדגי� זאת בסיפור מכירת יוס� 

פע� ישמעאלי� ופע� , כפילות האנשי� הלוקחי� את יוס�: בשני קשיי� עיקריי�

והפתעת ראוב� משאינו מוצא את יוס� , )לו, ש�(או מדני� ) כח�כז, כה, ש�(מדייני� 

ל ופרשני הדורות תירצו "חז). ל, ש�( כל האחי� – לכאורה –שממנו מכרוהו , בבור

גזורו א� כשאי� . גזורו: קורת הקלסית ופתרה כדרכהעד שבאה הבי, כפי שתירצו

מכיוו� ", שהוא ניגש לנתח את הפרק למקורותיו, כפי שהודה וולהאוז�, הכרח מוכח

והיא תעורער א� לא , הקודמי� מורי� לקראת הנחה זאת] בפרקי�[שהממצאי� 

ק מכיוו� שמצאו בפר. ממדי�חד,  בעלי הביקורת ביקשו סיפור חלק27".תוכח א� כא�

ג� שכ� וג� ; ג� כותונת וג� חלומות, ג� דיבה כסיבת המתח; ג� קנאה וג� שנאה

ג� ישמעאלי� וג� , ג� ראוב� וג� יהודה כיוזמי�; דות� נוס� על חברו�

ברור לרוב� שסרוגי� כא� שני סיפורי� , מדני� כנוטלי� את יוס�/מדייני�

 אמתית היא רבת כדי ללמוד שדרמה, � על אתר" ה� לא קראו את רשב28.מקבילי�

 
 .יט, אלוהות בפסוקי� יז; יח, יא, ה בפסוקי� י"הוי .25

להטרי� ולהדגי� , סוקי� אלה לכאורה בפ–באה האזהרה המיותרת , כי כאמור לעיל, אולי .26

נביא את . ה"והמש� זה בא כמעט כולו בש� הוי; אחרי הדיברות, לקראת המש� מת� המצוות

פעמי� אחדות ] י"מב, בפרק זה[להי� בא �הש� א): "162' עמ, 19הערה , לעיל(דברי קאסוטו 

ולו כל , חר בישראל הוא אלהי העול� כולוהבו' כדי לציי� ג� בדר� זו שה', במקו� ש� ה

 )".פסוק ה(האר� 

 .B. Jacob, Das Erste Buch der Tora, Genesis, Berlin 1934, p. 1016: מצוטט אצל .27

 E.A. Speiser, Genesis, AB, 1964, pp. 293-294; V.P. Hamilton, Genesis; Nicot:כגו� .28

1995, pp. 240-244 .סרנה , לעומת�)M.N. Sarna, Genesis, JPS Torah Comm. 1989, pp. 
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: וכא�. שבה כל שלב מקד� את הסיפור אל תכליתו, רבת תהפוכות והפתעות, דמויות

יוס� ב� רחל . בני השפחות רועי� את צא� אביה� סמו� למאהלו שבעמק חברו�

אלא כעי� , א� לא כרועה, ע� בני השפחות) ב, ש�" (נער"הוא , המרוחק מבני לאה

, ג"ב י"שמ" (כי כ� תלבשָ� בנות המל�"ת פסי� שהריהו לבוש כותונ, משגיח עליה�

; לכ� שנאו אותו בני השפחות. בתפקיד זה הביא דיבה רעה עליה� אל אביה�; )יח

על העדפת האב , קינאו בו אחיו בני לאה. כי ממילא נחות מעמד�, לא קינאו בו

מהקנאה בי� האימהות רחל ולאה צמחה תחרות על ; אותו ועל חלומות האדנות

, כאשר בני לאה,  התפרקות המתח בי� האחי� מזדמנת29.בי� בניה�, הבכורה

 30,ע� חלק מצא� המשפחה, נודדי� צפונה לבקש מרעה, המיוחסי� ועצמאי� יחסית

יכול היה להתחמק מהשליחות . ויוס� נשלח אליה� כדי לשמור על קשר עמ�

יג� וביזמתו מש, א� הוא דבק במשימה; משהגיע לשכ� ולא מצא�, נעימה�הבלתי

, בני לאה מבקשי� להשליכו מת אל בור: כא� מתחילה דרמת ההפתעות. באזור דות�

שהרי , עצת ראוב� מתקיימת בסו� דבר. א� נמנעי� בעצת ראוב� המציע להשליכו חי

כי ממרחק ; א� אי� מתקיימת כוונתו להשיבו אל אביו, יוס� ה�צא לבסו� חי מהבור

ה� החליטו אפוא . ילה מגלעד מצרימהעל הדר� המוב, ראו האחי� אורחת גמלי�

ביודע� שגווייה בבור ; במכירה לעבדות) בידיי� או בגרמא(להמיר את ההמתה 

 ג� לֶבצע 31.ואילו עבד במצרי� מושקע ש� לעול�, עשויה להתגלות ולעורר שאלות

כפיצוי על העלבונות שהעליב� ,  קיוו האחי�32כס� של עשרי� שקל מחיר נער עבד

שהמכירה לעבדות יש בה משו� מידה כנגד מידה על חלומות ובמחשבה , יוס�

 לבל –בני לאה ישבו אפוא לאכול מחו& לטווח הראייה והשמיעה של הבור . האדנות

ואז ימשכוהו ,  עד שאורחת הישמעאלי� תעבור במסילה33,ישמעו את תחנוני אחיה�

 

מבלי להזכיר את (� "וזו שעל פי רשב, השגרתית: מעלה את שתי האפשרויות) 261-262

 ).שמו

 .174�176' עמ, א"אלו� שבות תשס, Â·‡‰ È˜¯Ù˙, נו��ב�' י: ראה לעניי� זה .29

וחלקו במרכזה , )ע� בני השפחות(כ� שחלק ממקנה יעקב רועה ליד חברו� שבדרו� האר�  .30

להפריד בי� , בעמד� בקרבת בית אל, בדומה להצעת אברה� ללוט קרובו; )ע� בני לאה(

זאת מתו� ; )ט, ג"וראה התרגומי� הארמיי� לי; ג"פרק י(עדריה� לכיוו� צפו� ודרו� 

רק ; כחלק ממשק ביתו ונושאי הייעוד, שאברה� עדיי� ראה בלוט את ב� משפחתו הגרעינית

נהייתה ההפרדה הלוקלית גרדא לפרדה משפחתית , אל סדו� החטאה, זרחהמשפנה לוט מ

אירועי השלכת ; )חילופי מרעה(בשיטת הטרנסהומא� , האבות רעו בספר המדבר. ומהותית

לכ� רעו אז בשטח החקלאי הקרוב , ])כד, ש�" [והבור ֵרק אי� בו מי�("יוס� היו בסו� הקי� 

ז ע� יו� "קושר את אירועי בראשית ל) יח, לד(� ספר היובלי. באזורי שכ� ודות�, למדבר

 .הכיפורי�

: על קושי שעבוד ישראל במצרי�, 1' מלמד עמ�אפשטיי�' מהד, ב' י שמות ג"מכילתא דרשב .31

 ".עבד ולא שפחה ב� חורי� אלא הגר בלבד] ולא[ומעול� לא יצא ממצרי� "

 .ד, ז"ויקרא כ: ראה .32

 .כא, ב"בראשית מ: ראה .33
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מדייני� כי בינתיי� עברו סוחרי� , אלא שג� עצת� זאת לא קמה. ויביאוהו אליה

אי� ה� . משכו מתוכו את הסחורה שנזדמנה ביד�, ולשמע הצעקות ממנו, ליד הבור

ואי� לה� אמצעי , פ� יתגלה כי גנוב גונבה, יכולי� למכור סחורה זאת באר& כנע�

על , מכרוהו לה�, בראות� ג� ה� את אורחת הישמעאלי�, על כ�; הובלה למרחקי�

עוד לפני ששאר האחי� . היא מצרי�, שימכרוהו באר& ייעוד�) בתנאי(= מנת 

מקדי� ושב , כדי להוציא ממנו את יוס� ולמוכרו לישמעאלי� הקרבי�, ניגשי� לבור

כשאי� לאחי� פשר . ראוב� לבור כדי לבצע תכניתו ולהבריח מש� את האח הקט�

נדמה לה� שנתקיימה העצה שראוב� השמיע , אלא שחיה טרפתו, להיעלמו

כי כ� עתיד ראוב� , נו להשליכו לבור בהנחה שימות ש�דהיי, באוזניה� בתחילה

שליחת , לכ�.  כי גרמנו למותו– 34)כב, ב"ש� מ" (וג� דמו הנה נדרש: "להוכיח�

א� לא שקר בעיני , אמנ� מצג שווא היא, כותונת יוס� טבולה בד� אל האב

35.ה� סוברי� שכ� קרה: השולחי�
 

�שלח לפניה� איש  "– מצרימה שיוס� נמכר, מ� השמי� כ�ונו אפוא הדברי� כ

וא� , מבלי שהאחי� עצמ� הצליחו למוכרו שמה, )יז, ה"תהילי� ק" (לעבד נמכר יוס�

לא יכלה להתפתח העלילה שבסו� דבר , שאלמלא כ�. לא עלתה בדעת� שהגיע לש�

 .כרצו� ההשגחה, הורידה את בית יעקב מצרימה

בי� . י סיפורי� פשטניי�מפרידה סיפור זה לשנ, כאמור, ביקורת המקרא הקלסית

 וא� אי� –שעושי� כ� משו� שבעלי השיטה אינ� מסוגלי� לדמיי� סיפור כה מורכב 

 ובי� שאינ� מוכני� לייחס –באמת קשה לדמיי� זאת , מאמיני� שיד ההשגחה פעלה

לעול� גישת� ומסקנת� יש בה� היגיו� , למַסֵ*ר העברי הקדמו� סיפור כה מתוחכ�

לפצל לשתי , שה להבי� מה מניע יהודי משלומי אמוני ישראלק, אול�. של כפירה

 סיפור כה מושל� וכה מותא� לתכלית שלקראתה 36,בחינות שעל פי שתי הנהגות

במה תמוה שבמשפחה גדולה יפעלו וייזמו בו ? מוליכה ההשגחה את בית יעקב

שני סיפורי� וירטואליי� מקבילי� אינ� ? זמנית שני אחי� המתיימרי� להנהיג

 .כי הסיפור השל� האחדותי בנוי לתלפיות, תבקשי� כא�מ

 
, ב"ירושלי� תשס�מעלה אדומי�, שמות�בראשית, ÚÂ·˘‰ ˙Â˘¯Ù· ÌÈ�ÂÈÚ, סמט' אכ� כבר  .34

דהיינו מדברי , אול� נראה שאי� ראיה מהפסוק הנוס� שמביא סמט. 14הערה , 124' עמ

, הלוא יהודה מתחנ� ש� על נפש אביו יעקב). כ, ד"ש� מ" (ואחיו מת"יהודה אל צפנת פענח 

בוודאי לא יציג יהודה את , מי� מול השליט האכזרבבקשו רח, ועוד. שבעיניו מת יוס�

 .משפחתו כחבורת פושעי� שמכרה או הפקירה אח

 .כ� חזקוני בביאורו לפסוק כז .35

, בני יעקב, מבוצע בידי מושא רצונו' היא שרצו� ה, ה"בש� הוי, דר� אחת של הנהגה .36

, בידי זרי�' רצו� המבוצע , בש� אלוהי�, בהנהגה השנייה. המוכרי� את יוס� כעצת יהודה

È˜¯Ù , ברויאר' מ: ראה. כתוצאה מעצת ראוב�, ה� המדייני� המושכי� את יוס� מהבור

˙È˘‡¯· ,606�630' עמ, ט"אלו� שבות תשנ. 
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אזי עצ� , כאשר בסו� נבנה הסיפור המציאותי מתו� צירו� שתי הבחינות, ועוד

כשהשליכו האחי� . א: בכמה מפרטיו, סביר�האילו& שבצירו� זה בונה סיפור בלתי

 ומדוע אי� הכתוב? אנה הל�. לא נכח ש� יהודה, בעצת ראוב�, את יוס� לבור

בעוד האחי� דני� בעצת יהודה למכור את יוס� .  ב37?מודיענו על היעדרו

עברה אותה אורחה , )הכינוי הכפול מתו� צירו� כפל ההנהגות(מדייני� �לישמעאלי�

יכלו לעקוב , האחי� שראו את השיירה מרחוק! ?הכיצד. ליד הבור והוציאה את יוס�

לא שתו לב� להגעתה אל , עברגע המכרי, ועתה, רוב הזמ� אחר דרכה והתקרבותה

ואלה , ה� החזירוהו לאחי�, אחרי שהישמעאלי� משכו ולקחו את יוס�. ג? הבור

, ברויאר שפרט זה אינו מפורש במקרא' כא� מודה הרב מ. מכרוהו שוב לישמעאלי�

אי� הרב מלמדנו מה ההיגיו� המציאותי בהחזרה , ואול�. עיקר חסר מ� הספר: כלומר

 .מתו� צירו� ההנהגות מעבר לכורח ש38,זאת

, ראלית ופסיכולוגית, שהסיפור הבנוי לתפארת מבחינה ספרותית, נמצא

. וההנהגות לאוס� קטעי� בלתי רצי�' שיטת הבחינות'נהפ� בידי , ז"שבבראשית ל

' שני דיני�'וכש� ששיטת . ללמדנו ששיטה זאת נאה כל עוד היא יודעת את מקומה

נאה לכל פרשה ' שיטת הבחינות'� אי� כ, אינה מתאימה לכל סוגיה תלמודית

39.בתורה
 

 

 
קושי זה . לפי הפירוש השגור שהאחי� מכרו את יוס�, בפסוק ל, אותה קושיה יש לגבי ראוב� .37

שאחריה� נוטה רוב ,  וכ� רבינו בחיי,�"הוא אחד הגורמי� לביאורו החלופי של רשב

, הרב הר�, ר הירש"רש, �"מלבי, ל"שד, )יו'רג(ר "יש, "ביאור"ה: הפרשנות היהודית החדשה

א " א–בהרב ' ז, ל גורדו�"ש: �"לא קיבלו את דעת רשב). „Ó ˙Ú˜¯‡(קיל ' י, ֶ!נו יעקב

' רג� מאיטלקית עת, Â‰�·ÓÂ ˙È˘‡¯· ¯ÙÒ(ד קאסוטו "מ, צ סגל"מ, )ÂÙÓ ‡¯˜Ó¯˘(עקביא 

) ג"תל אביב תשי(ש הרטו� "פירושו של א, ואול�). 300�301' עמ, �"ירושלי� תש, הרטו�

 .� כביאור המועד�"מקבל את שיטת רשב, "ד קאסוטו"בעריכת מ"

38.  ¯˘È‰ ¯ÙÒ)אחר , שבה יוס�, בונה עלילה מורכבת ומפותלת) קמט�קמח' עמ, ג"ברלי� תרפ

כדי , כל זאת; מוחזר לאחי� וה� מוכרי� אותו לישמעאלי�, שנמש� מ� הבור בידי המדייני�

ש� אומר יוס� שהאחי� , ה�ד, ה"וג� של מ, כט�כח, ז"לצאת ידי חובת� ג� של פשט ל

וֶבנו יעקב , )155' עמ(ל "וכ� ש� שד, � לפסוק כח"ליישוב פסוקי� אלה ראה רשב. מכרוהו

 ).813' עמ(ד , ה"למ

' י: ראה. נו��ב�' כמאפיי� את דר� לימוד המקרא של הרב י, לושר' מעי� סייג זה מביע הרב י .39

 .24' עמ, )29הערה , לעיל(נו� �ב�

עוד טר� פטירתו של הרב מרדכי ÌÈ„‚Ó ישר נשלחה ל�ב�' תגובה זו של מ: הערת המערכת[ *

 .]א� לא היה סיפק בידנו להעבירה אליו, ל"ברויאר ז


