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לע"נ סבי ,נפתלי ב דוד ארלי הי"ד,
שנפל על חרבו במלחמה בצורר הנאצי בוורשה,
ו' בשבט תש"ה

·¯ÂÁ· Ï‰»˜‰ ÌÂÈ „ÓÚÓÂ ÈÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ
Ï‚Ú‰ ‡ËÁÂ ˙Â¯·È„‰ ˙¯˘Ú „ÓÚÓ È¯Â‡È˙· ‰ÂÂ˘Ó ÔÂÈÚ
·ÌÈ¯·„Â ˙ÂÓ˘ È¯ÙÒ
תיאורו של מעמד עשרת הדיברות 1מופיע בשמות י"טכ' 2ונשנה בדברי ד'ה'.
השוואת עשרת הדיברות בשני המקומות מעלה מספר הבדלי ,שהבולט בה הוא
.1

.2

הביטוי המקובל 'מעמד הר סיני' )הבא בכותרת מאמר זה( לא נמצא במקורות חז"ל
הקדומי .לראשונה אנו מוצאי אותו במדרש תנחומא מהד' בובר ,וילנה תרמ"ה )בראשית
כ"ז ,שמות י"ד ,שמות כ"ה ודברי ד'( – מדרש שזמ עריכתו המשוער הוא מאוחר ומיוחס
לתקופת הגאוני.
ברצוני להתייחס לשלושה מחברי שעסקו בניתוח תיאור מעמד הר סיני המובא בשמות ,מר
כי אתריה ומר כי אתריה )ראה :א' שמאע' ,שתי בחינות בירידת הקב"ה על הר סיני'¯˘˜ Û„ ,
˘ ,321 ÔÂÈˆÚ ¯‰ ˙·È˘È Ïתשנ"ב; י' מד' ,אימתי היו שלושת ימי ההגבלה'Ï˘ ¯˘˜ Û„ ,
 ,533 ÔÂÈˆÚ ¯‰ ˙·È˘Èתשנ"ו; א' אלדר' ,מעמד הר סיני והגבלותיו' ÌÈ„‚Ó ,לו ,תשס"ג ,עמ'
 .(239הצד השווה שבה הוא הטענה כי התיאור בשמות אינו עשוי מעור אחד ,וקיימות בו
שתי בחינות שונות – טענה זו מתבססת על מספר הבדלי וכפילויות בי תיאור ירידת ה'
על הר סיני כפי שמשתק בפסוקי ייט לבי תיאור בעל אופי אחר של ירידת ה' על ההר
בפסוקי ככה.
א .פעמיי נאמר שה' ירד על הר סיני )פסוק יח ופסוק כ(.
ב .בפסוקי כאכד ה' מבקש ממשה להתרות בע שלא יעלו אל הר סיני ,אול התראה זו
כבר נזכרה בפסוקי יביג ,וא משה עצמו תהה על פשר ההתראה הנוספת.
ג .התגלות ה' בירידתו להר סיני הנזכרת בפסוקי טזיט מלווה בקולות וברקי ,ענ ,עש
וחרדה האופפי את כל ההר ,ואילו ירידת ה' להר סיני הנזכרת בפסוק כ נטולת סממני
אלה.
ד .בתיאור הראשו הע נדרש להתקדש ולהתכונ להתגלות ה' ,ואילו בתיאור השני לא
נזכרת דרישה להכנת הע.
ה .התיאור הראשו רווי בכפל אזהרות חמורות א למי שייגע בהר ,ואילו בתיאור השני
האזהרה מתונה הרבה יותר ,והיא מתייחסת רק למי שיעלה בהר.
ו .בפסוק יח ההתגלות מחרידה את כל ההר ,האפו כולו עש ,ואילו ההתגלות בפסוק כ היא
על ראש ההר בלבד.
ז .בתיאור הראשו ירידת ה' לעיני כל הע היא מטרת ההתגלות ,ואילו בתיאור השני ראיית
ה' נתפסת כחטא ,וצרי להזהיר את הע להימנע מכ.
מגדי מח )אייר תשס"ח(
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טעמה של השבת .מ העיו להל נראה ששני התיאורי נבדלי זה מזה במגמת,
ברעיונות ובתכני העולי מה .כתוצאה מ השוני במגמות נגזרי הבדלי רבי,
ח .בתיאור הראשו משתמע שבזמ ההתגלות משה נמצא יחד ע הע בתחתית ההר ,ואילו
בתיאור השני משתמע שמשה ואהרו ואולי א הכוהני יכולי לעלות להר בזמ ההתגלות.
לאור הבדלי אלה טענו מחברי אלה שיש פה שתי בחינות שונות )א' שמאע( ,או שני
שלבי שוני של מעמד עשרת הדיברות )י' מד( ,או א שני מעמדי שוני )א' אלדר( .מהי
הבחינה הרעיונית שבא כל תיאור לבטא?
א' שמאע סובר שפרשה זו מבטאת שתי בחינות שונות של רעיו התגלות ה' לברואיו.
התיאור בפסוקי ייט מבטא את הרעיו של היות ע ישראל כולו ע של נביאי ,ובשל כ
 ÌÚ‰ ÏÎזוכה להתגלות עזה של ה' בכל ההר .דווקא בגלל שותפותו של הע במחזה נורא זה
הע הוזהר באזהרות חמורות ,ונדרש להתקדש לקראתו .לעומת זאת התיאור בפסוקי כ
כה מציג את הרעיו שלפיו החיזיו האלוהי אינו עשוי לחול על ציבור של ,אלא רק נבחרי
הע יזכו לגילוי שכינה מצומצ בראש ההר ‰˘ÓÂ ,הוא זה ששומע את עשרת הדיברות
ומוסר אות לע.
הרב י' מד ,לעומת זאת ,טוע ששתי הבחינות מבטאות שני שלבי בהתגלות ה' .הבחינה
שעולה בפסוקי ככה מבטאת את התכנית ההתחלתית של ה' להתגלות אל משה בלבד ,כפי
שנאמר במפורש בפסוק ט ,ואילו הבחינה שבפסוקי ייט מבטאת תפנית מ התכנו
הראשוני בעקבות בקשת הע – בקשה שתוכנה לא נזכר במפורש בכתובי ,והוא נלמד על
פי רש"י מ הפער שבי פסוק ט ,המלמד על כ שההתגלות היא רק למשה ,לבי פסוק י
הדורש מ הע עצמו להתכונ להתגלות .לאחר התפנית ,ה' עשוי להתגלות לעיני כל הע,
כפי שנאמר בפסוק יא .לפיכ שני הדיברות הראשוני אכ נאמרו אל כל הע על פי בקשתו
להיות שות להתגלות .תיאור התגלות זו בא לידי ביטוי בפסוקי ייט .לאחר שהע לא
עמד בעצמת ההתגלות חזר הקב"ה לתכנית המקורית של פסוק ט ,ושאר הדיברות נאמרו אל
משה בלבד ,וזהו ִשרה של ההתגלות המצומצמת בפסוקי ככה.
א' אלדר טוע שבהר סיני נתקיימו שני מעמדי :מעמד עשרת הדיברות ,ובו נגלה ה'
לישראל בקולות וברקי ומדבר אל בני ישראל את עשרת הדיברות; ההכנות למעמד זה
וגילוי השכינה שלו עולי בפסוקי ייט בפרק י"ט .מעמד שני הוא מעמד ברית האגנות,
המתואר בפרק כ"ד; זהו מעמד של כריתת ברית ושותפות בי ה' לבי ע ישראל ,המתרחש
לאחר שניתנו החוקי והמשפטי למשה ,ובמעמד זה זוכי ג אהרו נדב ואביהוא ושבעי
מזקני ישראל לעלות אל ה' ולהתקרב אליו .ביסודו של מעמד קירוב זה אי מקו להגבלות
ומעצורי ,ולפיכ בפרק כ"ד מתואר מעמד משוחרר ממעצורי .אול ביחס האד אל
השכינה איאפשר לאהבה ללא מעצורי כלל ,ולפיכ הפסוקי העוסקי בהגבלת מעמד
האגנות – פסוקי ככה בפרק י"ט ,הועתקו ממקומ ,ונקבעו בצמוד למעמד עשרת
הדיברות – מעמד שהמגבלות ה חלק בלתי נפרד מהגדרותיו.
על פי כל הגישות הנ"ל פסוקי ייט בפרק י"ט מתארי את מעמד עשרת הדיברות כמעמד
שבו ע ישראל ,שהכי וקידש את עצמו להתגלות העצומה ,שמע את עשרת הדיברות או
לפחות את חלק ישירות מפי ה' .בדברינו לקמ נבח את היחס שבי תיאור התגלות ה'
במעמד הר סיני בשמות י"ט ,טיט ובפרק כ' לבי התיאור המקביל בספר דברי .על פי דרכנו
נראה שבתיאור בספר שמות ג הבחינה שלפיה ה' התגלה במלוא עוזו לעיני כל הע לא
כוללת שמיעה של עשרת הדיברות על ידי הע ,וזאת בניגוד לתיאור העולה מספר דברי.
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שטעמה של השבת הוא רק אחד מה .בהמש הדברי נראה ,שא תיאורי חטא
העגל והשלכותיו בשני הספרי שוני זה מזה ,ותיאור החטא והשלכותיו בכל ספר
תוא את מגמתו בתיאור מעמד עשרת הדיברות.
נתחיל בבחינת ההבדלי שבי שני התיאורי:
?˘‡ Â‡ ÏÙ¯ÚÂ Ô˘Ú ,ÔÚ
בכמה מקומות בתורה משתמש הכתוב במוטיב האש כביטוי להתגלות ה' :במעמד
הסנה )שמות ג' ,ב(; בהתגלות ה' למשה בהר סיני ,כשהזמי אותו לקבל את הלוחות
)ש כ"ד ,יז(; ביציאת אש מלפני ה' ואכילת הקרבנות בחנוכת המשכ )ויקרא ט',
כד(; ועוד .לאור זאת נית היה לצפות ,שהתגלות ה' במעמד הר סיני בשמות תהיה
רצופת תיאורי אש גדולה ,היורדת על הר סיני ,והשפעת התגלותה על הע החונה
מסביב להר .אול תחת זאת תיאור ההתגלות בשמות אפו מס מסתורי של ענ,
עש וערפל .שבע פעמי נזכרי ביטויי ענ ,עש וערפל בפרקי י"טכ':
יי ִ ְהיֹת ַה ֶֹקר
ַ ...Ô»Ú»‰ו ְי ִהי ַב ַה ְ ִל ִ
י ְ ַעב ∆
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹה ִהֵה נ ִֹכי ָ א ֵא ֶל ָ
ַו ֶ
ֶח ַרד ָ!ל ָה ָע ֲא ֶר
ב ָר ִקי ֵ !ָ Ô»Ú»¿Âבד ַעל ָה ָהר וְ קֹל  ָֹפר ָחזָק ְמאֹד ַו ֱ
ַו ְי ִהי קֹלֹת ְ
∆ַ Ôה ִ! ְב ָ-
»LÚ∆¿k ֹÂ
ַעל ¬LÚ
ָרד ָע ָליו ה' ָ ֵא ַו ַ
«ִ +,! Ôמ ְ*נֵי ֲא ֶר י ַ
ַ ַ( ֲחנֶה ...וְ ַהר ִסינַי »LÚ
יד וְ ֵאת קל ַה ָֹפר וְ ֶאת
ֶח ַרד ָ!ל ָה ָהר ְמאֹד ...וְ ָכל ָה ָע ר ִֹאי ֶאת ַה/לֹת וְ ֶאת ַה ִַ *ִ +
ַו ֱ
ַעמֹד ָה ָע ֵמ ָרחֹק מ ֶֹה ִנֶ ַ0אל »Ï∆Ù»¯Ú¬‰
ַע ְמד ֵמ ָרחֹקַ ...ו ֲ
≈ַ Ôו ְַרא ָה ָע ַו ָנ,ע ַו ַ
ָה ָהר »LÚ
)שמות י"ט ,ט ,טז ,יח; כ' ,יד ,יז(.
ֲא ֶר ָ ָה ֱאל ִֹהי

האש נזכרת פע אחת בלבד )שמות י"ט ,יח( ,וג זאת באזכור משני ,כדי להסביר
את קיומו של העש שאפ את כל ההר .אש השכינה אינה מתגלית אפוא במלוא
עוזה ,אלא היא מסתתרת מאחורי מסכי ענ ,עש וערפל.
היעדרותה של האש מ התיאור בשמות בולטת מאוד לאור העיו בתיאור
בדברי ה' .שבע פעמי נזכרת האש בתיאור מעמד עשרת הדיברות בפרק ה':
ֵיכ ָ ֵעת ַה ִהוא
בינ ֶ
≈ .Lנ ִֹכי ע ֵֹמד ֵ י -ה' ֵ
‡‰» 8
ָ* ִני ְ ָפ ִני ִ ֶ 7ר ה' ִע ָ( ֶכ ָ ָהר ִמ ְ
ית ָ ָהר ֵלאמֹרֶ ...את ַה ְָ 7ב ִרי
≈ Lוְ לֹא ֲע ִל ֶ
‡‰
את ִמ ְ*נֵי »
ְר ֶ
ְל ַה ִ0יד ָל ֶכ ֶאת ְַ 7בר ה' ִ!י י ֵ
ָס9
≈ֶ Lה ָענָ -וְ ָה ֲע ָר ֶפל קל ָ0דל וְ לֹא י ָ
‡‰» 8
ָה ֵא ֶ+ה ִ ֶ 7ר ה' ֶאל ָ!ל ְק ַה ְל ֶכ ָ ָהר ִמ ְ
ַ 8הח ֶֹ ְ וְ ָה ָהר
ַו ְִכ ְֵ 8ב ַעל ְנֵי ,לחֹת ֲא ָב ִני ַו ִ ְ8נֵ ֵא ָליַ .ו ְי ִהי ְ! ָ ְמ ֲע ֶכ ֶאת ַה/ל ִמ ְ
ֹאמר ֵהֶ -ה ְרנ ה' ֱאל ֵֹהינ ֶאת
ֵיכַ .וְ 8
יכ וְ זִ ְקנ ֶ
אי ִ ְב ֵט ֶ
ְַ 8ק ְרבֵ -א ַלי ָ!ל ָר ֵ
≈ Lו ִ
ֵֹער ‡»a
≈ַ Lה ַהֶ:ה ָר ִאינ ִ!י י ְַד ֵ ר ֱאל ִֹהי ֶאת
‡‰» 8
ָדל וְ ֶאת קֹל ָ ַמ ְענ ִמ ְ
ְ!בֹד וְ ֶאת ְ 0
ַחנ ִל ְמ ַֹע
≈ַ Lה ְ0ד ָֹלה ַהֹ:את ִא י ְֹס ִפי ֲאנ ְ
ֹאכ ֵלנ »‡‰
ָחי .וְ ַע ָ8ה ָל ָ(ה נָמת ִ!י ת ְ
ד ו ָ
ָה ָ
ָמ ְתנו!ִ .י ִמי ָכל ָ ָ<ר ֲא ֶר ָ ַמע קל ֱאל ִֹהי ַחִי ְמ ַד ֵ ר
ֶאת קל ה' ֱאל ֵֹהינ עד ו ָ
)דברי ה' ,ד=ה ,יח=כב(.
ֶחי
≈!ָ Lמֹנ ַו ִ
‡‰» 8
ִמ ְ
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ג פרק ד' בדברי ,העוסק בעיקרו באיסור עבודה זרה ,מזכיר בהקשר לכ את
מעמד עשרת הדיברות ,וא ש בולט מאוד אזכור האש בהתגלות השכינה שבע
פעמי:
ַע ָר ֶפלַ .וי ְַד ֵ ר
≈ַ Lעד ֵלב ַה ָ ַמ ִי ח ֶֹ ְ ָענָ -ו ֲ
ַַ 8ע ְמדַ 8ַ -חת ָה ָהר וְ ָה ָהר ֵֹער ‡»a
ְַ 8ק ְרב -ו ַ
וִ
זל ִתי קל...
תמנָה ֵא ְינ ֶכ ר ִֹאי ָ
>ְֹ  8מ ִעי ְ
≈ Lקל ְָ 7ב ִרי ֶ
‡‰
» 8
יכ ִמ ְ
ה' ֲא ֵל ֶ
8
יכ ְ ח ֵֹרב ִמ ְ
ית ָ!ל ְ8מנָה ְ י ִ ֶ 7ר ה' ֲא ֵל ֶ
יכ ִ!י לֹא ְר ִא ֶ
ַפ ֵֹת ֶ
וְ ִנ ְ ַמ ְר ְֶ 8מאֹד ְלנ ְ
ית ָל ֶכ
ַע ִ< ֶ
יכ ֲא ֶר ָ! ַרת ִע ָ( ֶכ ו ֲ
≈ִ ...Lה ָ ְמר ָל ֶכ ֶ*!ְ ְ 8ִ -ח ֶאת ְ ִרית ה' ֱאל ֵֹה ֶ
‡‰
»
≈ Lא ְֹכ ָלה הא ֵאל ַקָאֲ ...ה ָ ַמע ָע
י ‡
י!ִ .י ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֶ* ֶסל ְ8מנַת !ֹל ֲא ֶר ִצְ ָ ה' ֱאל ֶֹה ָ
יע ָ ֶאת קֹל
ֶחיִ ...מַ -ה ָ ַמיִ ִה ְ ִמ ֲ
>8ה ַו ִ
≈ֲ !ַ Lא ֶר ָ ַמ ְע ָָ 8
‡‰
» 8
קל ֱאל ִֹהי ְמ ַד ֵ ר ִמ ְ
≈˘
‡‰
» 8
ד ָב ָריו ָ ַמ ְע ִָ 8מ ְ
דלה ְ
ַ ֹÂMƒה ְָ 0
ר@ ֶה ְר ֲא ָ ֶאת ‡
ֶַ Bר ָ Aוְ ַעל ָה ֶ
ְלי ְ
)ש ד' ,יא=יב ,טו ,כג=כד ,לג ,לו(.

ג במקומות אחרי בספר דברי שבה נזכר מעמד עשרת הדיברות נזכרת אש
השכינה )ט' ,י ,טו; י' ,ד( .תיאורי הענ ,העש והערפל בספר דברי ה משניי ביחס
לתיאורי האש .בפרק ד' ,יא נאמר" :ותקרבו ותעמדו תחת ההר וההר ֹער ·‡˘ עד
לב השמי  ."ÏÙ¯ÚÂ ÔÚ Í˘Áראשית מופיעה האש ורק אחריה חוש 3,ענ וערפל.
וכ ג בפרק ה' ,יח" :את הדברי האלה ִד ֶר ה' אל כל קהלכ בהר מתו ˘‡‰
 ÏÙ¯Ú‰Â ÔÚ‰קול גדול ולא יס."...
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ותקרבו אלי
בדברי ה' ,יט נאמר" :ויהי כשמעכ את הקול מתו  Í˘ֹÁ‰וההר בֹער ·‡˘ ִ
כל ראשי שבטיכ וזקניכ " – הכתוב משמיט את הענ והערפל ,ומקדי את תיאור החוש
לפני תיאור האש .בולט מאוד בפסוק זה הניגוד בי האש הבוערת בהר ,שהייתה אמורה
להאיר אותו באור יקרות ,לבי החוש שמתוכו בוקע קול ה' .מעיו במגמת פרק ד' נראה
שמטרת תיאור החוש שונה ממטרת תיאור הענ והערפל .הענ והערפל ,כאמור לעיל,
מטרת ליצור מס וחי בי השכינה לבי הע  ,ולצמצ את גילוי השכינה הבא לידי ביטוי
באש .אי לכ בתיאור בשמות בולטת הופעת של העש ,הענ והערפל .החוש ,לעומת זאת,
נזכר פעמיי בתיאור בדברי  ,וכלל לא נזכר בתיאור בשמות .אי לכ לא ייתכ שתפקידו של
החוש הוא להמעיט ולצמצ את גילוי השכינה .באזכור מעמד עשרת הדיברות בפרק ד'
נאמר" :וידבר ה' אליכ מתו האש קול דברי את שֹמעי ותמונה אינכ רֹאי זולתי
קול ...ונשמרת מאֹד לנפשתיכ כי לא ראית כל תמונה ביו ִד ֶר ה' אליכ בחֹרב מתו
האש .פ ַ! ְִ $חת %ועשית לכ פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה ...השמרו לכ פ
תשכחו את ברית ה' אלהיכ אשר כרת עמכ ועשית לכ פסל תמונת כל אשר ִצו ה'
אלהי" )ד' ,יב ,טו&טז ,כג( .הכתוב מזהיר ,וחוזר ומזהיר ,שלא לעשות פסל תמונת כל סמל,
וזאת משו שג במעמד עשרת הדיברות ,כשע ישראל נחש* להתגלות ה' ,הוא שמע רק
קול דברי  ,א לא ראה כל תמונה .אי לכ למרות גילוי השכינה העצו שהיה בהר ,ובא
לידי ביטוי בתיאורי האש הגדולה ,מבליט הכתוב את קיומו של החוש לצד האש ,המונע
ראיית כל שמ של תמונה ,וזאת מתו מגמה של מניעת הגשמת השכינה ,וביסוסו של
איסור עשיית כל פסל ותמונה.

הקהל בחורב
ָ
מעמד הר סיני ומעמד יו

?¯‰· ˙ÂÏÚÏ ‰ÓÊ‰ Â‡ ¯‰· ‰ÈÈÏÚ‰ ÔÓ ˙Â¯È‰Ê
בתיאור בשמות י"ט מוגבל הע באזהרה חמורה שלא לעלות אל הר סיני וא לא
לנגוע בקצהו:
ֵע ָ ָהר מת
נג ַֹע ְ ָק ֵצה ָ!ל ַהֹג ַ
¿¯ְ ¯»‰»a ˙ֹÂÏ¬Ú Ì∆Î»Ï e
ÓM
וְ ִה ְג ַ ְל ֶָ 8את ָה ָע ָס ִביב ֵלאמֹר » ‰ƒ
ָרה ִא ְ ֵה ָמה ִא ִאי לֹא י ְִחיֶה ִ ְמ ְֹ
ִֵ Bקל א ָירֹה ִי ֶ
ימת .לֹא ִתַ0ע  יָד ִ!י ָסקל י ָ
ָ
)שמות י"ט ,יב=יג(.
ַעל ָב ָהר
ַה ֵֹבל ֵה ָ(ה י ֲ

בתיאור בדברי ה' ,לעומת זאת ,לא זו בלבד שאי כל זכר למגבלה זו ,אלא א
משתמע היפוכו של דבר – הע היה צרי לעלות להר 4,ולא עשה זאת רק בגלל
פחדו מפני האש ,ומקרא מפורש אומר כ:
≈L
‡‰» È≈t¿Ó
∆ƒ Ì
ֵיכ ָ ֵעת ַה ִהוא ְל ַה ִ0יד ָל ֶכ ֶאת ְַ 7בר ה' ִ!י ˙‡≈¯¿È
בינ ֶ
נ ִֹכי ע ֵֹמד ֵ י -ה' ֵ
)דברי ה' ,ה(.
∆ֵ ¯»‰»a Ìלאמֹר
˙ÈƒÏÚ¬ ‡ֹÏ¿Â

„ÓÚÓÏ ˙ÂÎ‰‰
בתיאור בשמות י"ט מוטל על הע להתקדש ולהתכונ לקראת המעמד ,לכבס את
שמלותיו ולהתרחק מאישה למש שלושה ימי .בתיאור בדברי אי כל זכר להכנה
כלשהי של הע לקראת המעמד ,וזאת למרות שהע כולו נחש למלוא הדרו של
מעמד התגלות השכינה באש הגדולה5.
?˙Â·¯˜˙‰ Â‡ ˜ÂÁÈ¯Â ‰„¯Á
התיאור בשמות י"ט מעצי את הפחד והחרדה שיצרה התפאורה החיצונית של
הקולות ,הברקי ,הענ ,קול השופר והעש המלווי את ירידת האלוהי על הר סיני
עוד בטר השמיע את עשרת הדיברות .מ הכתובי משתמע שהע עצמו חרד עד
כדי כ שלא יצא מעצמו אל הר סיני ,אלא משה היה צרי להוביל ולהוציא את הע
אל תחתית ההר:
ב ָר ִקי וְ ָענֵָ !ָ -בד ַעל ָה ָהר וְ קֹל  ָֹפר ָחזָק
יי ִ ְהיֹת ַה ֶֹקר ַו ְי ִהי קֹלֹת ְ
ַו ְי ִהי ַב ַה ְ ִל ִ
∆˙ »ִ Ì»Ú‰ל ְק ַראת ָה ֱאל ִֹהי ִמַ -ה ַ( ֲחנֶה
∆‡ ‰
ֲ Ì»Ú‰א ֶר ַ ַ( ֲחנֶהLֹÓ ‡≈ˆֹÂi«Â .
» Ï»k „«¯Á
ְמאֹד ¡ ∆i«Â
ָרד ָע ָליו ה' ָ ֵא ַו ַ ַעל ֲע ָנ
ַDב ְ ַת ְח ִ8ית ָה ָהר .וְ ַהר ִסינַי ָע ִַ +,! -מ ְ*נֵי ֲא ֶר י ַ
ַו ִ ְתי ְ
)שמות י"ט ,טז=יח(.
¿‡ֹ„
Ó ¯»‰‰» Ï»k „«¯Á
ְ! ֶע ֶַ -ה ִ! ְב ָ¡ ∆i«Â -

.4
.5

בהמש דברינו יתברר לש מה היה על הע לעלות להר.
ג בבחינת התגלות ה' העולה בפסוקי כ&כה בספר שמות אי אזכור של הכנות לע  ,אול
ש תיאור ההתגלות אינו בעל עצמה כמופיע בתיאורי בשמות י"ט ,י&יט ובדברי  ,וג לא
כל הע נחש* להתגלות זו.
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צבי ארלי

התיאור בדברי לא מעלה את חרדתו של הע ופחדו לפני התגלות השכינה .גילוי
השכינה נתפס בדברי כמפגש פני אל פני" :פני בפני דבר ה' עמכ בהר מתו
האש" )ה' ,ד( ,והע התקרב מעצמו ומיזמתו לקראת מפגש זה" :ותקרבו 6ותעמדו
תחת ההר וההר בער באש עד לב השמי חש ענ וערפל" )ד' ,יא(.
ג בתיאור תגובת הע לאחר מסירת עשרת הדיברות נבדל התיאור בדברי מ
התיאור בשמות .אמנ בשני התיאורי עולה חששו של הע פ ימות ,אול בספר
שמות תגובת הע מתוארת כיראה המלווה בהתרחקות מ ההר .פעמי מדגיש
הכתוב בשמות את הרגשת היראה של הע שלוותה בתנועה ובעמידה מרחוק:
יד וְ ֵאת קל ַה ָֹפר וְ ֶאת ָה ָהר ָע ֵÌ»Ú‰» ‡¿¯«i«Â -
וְ ָכל ָה ָע ר ִֹאי ֶאת ַה/לֹת וְ ֶאת ַה ִַ *ִ +
>8ה ִע ָ(נ וְ ִנ ְ ָמ ָעה וְ >ל י ְַד ֵ ר ִע ָ(נ
ֹאמר ֶאל מ ֶֹה ַ ֵ 7ר ָ
ַ .˜ֹÁ»¯Óו ְ
¿„≈ e
ÓÚ««i«Â eÚÀ»i«Â
!ִ e‡»¯Èƒי ְל ַב ֲעבר נַBת ֶא ְת ֶכ ָ א
«z Ï
ֹאמר מ ֶֹה ֶאל ָה ָע ‡
ֱאל ִֹהי ֶ* -נָמתַ .ו ֶ
 ˜ֹÁ»¯Óמ ֶֹה
ֵיכ ְל ִב ְל ִ8י ֶת ֱח ָטא≈ Ì»Ú‰» „ֹÓÚ¬«i«Â .
ב ֲעבר ְִ 8היֶה י ְִרת ַעל ְ*נ ֶ
ָה ֱאל ִֹהי ַ
)ש כ' ,יד=יז(.
ִנֶ ַ0אל ָה ֲע ָר ֶפל ֲא ֶר ָ ָה ֱאל ִֹהי

בספר דברי ,לעומת זאת ,חששו של הע מובע באמירה בלבד ללא תיאור של
יראה ,וא התזוזה הפיזית של הע מתוארת כהתקרבות אל משה ולא כהתרחקות
ממקו השכינה:
אי
‡!ָ È«Ïל ָר ֵ
≈ Ôe·¿¯˜¿z
ַ 8הח ֶֹ ְ וְ ָה ָהר ֵֹער ָ ֵא ƒ «Â
ַו ְי ִהי ְ! ָ ְמ ֲע ֶכ ֶאת ַה/ל ִמ ְ
ֹאמר ֵהֶ -ה ְרנ ה' ֱאל ֵֹהינ ֶאת ְ!בֹד ...וְ ַע ָ8ה ָל ָ(ה נָמת ִ!י
ֵיכַ .וְ 8
יכ וְ זִ ְקנ ֶ
ִ ְב ֵט ֶ
ָמ ְתנ.
ַחנ ִל ְמ ַֹע ֶאת קל ה' ֱאל ֵֹהינ עד ו ָ
ֹאכ ֵלנ ָה ֵא ַה ְ0ד ָֹלה ַהֹ:את ִא י ְֹס ִפי ֲאנ ְ
ת ְ
ֶחי
ָ 8ה ֵא ָ!מֹנ ַו ִ
ִ!י ִמי ָכל ָ ָ<ר ֲא ֶר ָ ַמע קל ֱאל ִֹהי ַחִי ְמ ַד ֵ ר ִמ ְ
)דברי ה' ,יט=כב(.

נראה שלא זו בלבד שבספר דברי לא מתוארת התרחקות של הע לאחר שמיעת
דברי ה' ,אלא עולה הרוש שהע א התקרב אל האש הגדולה; שהרי הע התקרב
אל משה כדי לדבר עמו ,ומכא עולה שהתקרב א אל האש הגדולה ,שהרי משה עמד
קרוב יותר אל האש מאשר הע כמתואר בפסוק ה .ושמא תאמר ,שהתקרבות הע
אל משה הייתה לאחר סיו המעמד ,כשמשה עצמו כבר התרחק מ ההר – מ
הכתוב עולה ביטולה של טענה זו ,שהרי הכתוב מדגיש את העובדה שההתקרבות אל
משה הייתה סמו לשמיעת קול ה' )פס' יט( .תדע שכ הוא ,שהרי תגובת ה' לבקשת
הע היא קבלת הבקשה בשלחו את הע לאוהליה ובאמרו למשה" :ואתה  ‰Ùעמד
עמדי ואדברה אלי) "...פס' כז( – משה ממשי לדבר ע ה' בהישארו במקומו
הקוד.
.6
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פשוט שהתקרבות זו הייתה מיזמתו של הע כש שהתקרבות הע אל משה לאחר שמיעת
עשרת הדיברות היא יזמתו של הע " :ויהי כשמעכ את הקול מתו החש וההר ֹער באש
 ÔÂ·¯˜˙Âאלי כל ראשי שבטיכ וזקניכ " )ה' ,יט(.

הקהל בחורב
ָ
מעמד הר סיני ומעמד יו

אי לתמוה על כ שמחד הע חושש למות מ האש ומאיד הוא מתקרב אליה,
כי מדברי הע משתמע שהחשש למות במקו שבו עמדו אינו מ האש עצמה אלא
מקול ה' העולה מתו האש .וא כ ,לאחר הפסקת הקול אי ה חוששי להתקרב
למשה הניצב קרוב יותר אל האש ולבקש ממנו את בקשת:
≈ַ Lה
‡‰» ¿ÍֹÂzƒ
Ó e¿ÚÓ
«L
» ÂÏ
∆˙ ˜ֹ ֹ
ָדל ‡¿Â
ֹאמר ֵהֶ -ה ְרנ ה' ֱאל ֵֹהינ ֶאת ְ!בֹד וְ ֶאת ְ 0
ַוְ 8
≈‰»Ïֹ„¿b‰« L
‡‰
ָחי .וְ ַע ָ8ה ָל ָ(ה נָמת ִ!י ˙ֹ‡» e≈Ï¿Î
ד ו ָ
ַהֶ:ה ָר ִאינ ִ!י י ְַד ֵ ר ֱאל ִֹהי ֶאת ָה ָ
ָמ ְתנ!ִ .י ִמי ָכל ָ ָ<ר ֲא ֶר
¡ eÈ≈‰ֹÏעד ו ָ
∆˙ ˜‡ '‰ ÏֹÂ
¿‡ Ú«ֹÓ
¿LƒÏ e
‡«Á
¬ ÌÈƒÙÒ
¿ ֹÈ Ìƒ
‡ ˙‡ֹf«‰
)ש ,כ=כב(.
ֶחי
≈!ָ Lמֹנ ַו ִ
‡‰» ¿Í Âzƒ
ֹ Ó ¯≈a«„Ó
¿ ÌÈƒiÁ
¡« ÌÈƒ‰ֹÏ
«‡ ÏֹÂ˜ Ú
ÓL
»

החשש מ האש עצמה מתבטא רק בכ שהע לא עלה אל ההר עצמו כמפורש
בפסוק ה וכפי שהתבאר לעיל בעמ' .51
הקרבה הרבה בי הע לבי ה' באה לידי ביטוי ג בפסוקי הבאי המופיעי
ִ
בדברי ד' כהקדמה לאזכור מעמד עשרת הדיברות" :ואת ÌÎÈ‰Ï‡ '‰· ÌÈ˜·„‰
חיי כלכ היו" )ד' ,ד(; "כי מי גוי גדול אשר לו ‡ ÂÈÏ‡ ÌÈ·ֹ¯˜ ÌÈ‰Ïכה' אלהינו
בכל קראנו אליו" )ד' ,ז( .פסוקי אלה מתארי את הדבקות העצומה והקרבה הרבה
שבי ה' ובי ישראל ,ולכאורה אי ה יכולי לדור בכפיפה אחת ע התיאור
בשמות ,המעצי את החרדה מפני ה' ואת הריחוק ממנו.
˜?'‰ ÏÂ˜ Â‡ ¯ÙÂ˘ ÏÂ˜Â ˙ÂÏÂ
בתיאור בשמות מסתתרי דברי האלוהי בעשרת הדיברות מאחורי מעטה של בליל
קולות אחרי ,המתלווי להתגלות האל .קולות רבי נזכרי בפרקי י"טכ',
ודווקא קול ה' אינו בולט ביניה:
˜»ÊÁ
ב ָר ִקי וְ ָענֵָ !ָ -בד ַעל ָה ָהר » ¯»ÙֹL Ïֹ˜¿Â
יי ִ ְהיֹת ַה ֶֹקר ַו ְי ִהי ˜ְֹ ˙ֹÏ
ַו ְי ִהי ַב ַה ְ ִל ִ
¿‡ֹ„ מ ֶֹה י ְַד ֵ ר
Ó ˜≈ÊÁ
» ¿Â ¿Í≈ÏÂ‰
˜ֹ ¯»ÙֹÂM«‰ ÏÂ
ֶח ַרד ָ!ל ָה ָע ֲא ֶר ַ ַ( ֲחנֶהַ ...ו ְי ִהי ֹ
¿‡ֹ„ ַו ֱ
Ó
˜ ¯»ÙֹM«‰ ÏÂוְ ֶאת
יד וְ ֵאת ֹ
ַענֶ ְבקל ...וְ ָכל ָה ָע ר ִֹאי ֶאת  ˙ֹÏֹÂw«‰וְ ֶאת ַה ִַ *ִ +
וְ ָה ֱאל ִֹהי י ֲ
)שמות י"ט ,טז ,יט; כ' ,יד(.
ַע ְמד ֵמ ָרחֹק
ָה ָהר ָע ֵַ -ו ְַרא ָה ָע ַו ָנ,ע ַו ַ

קולו המסתתר של האלוהי נזכר פע אחת ויחידה בביטוי העמו" :משה ידבר
והאלהי יעננו בקול" )י"ט ,יט( – משפט זה מגלה טפח ומכסה טפחיי ,שהרי לא
נאמר מה דיבר משה ומה ענה אותו ה' ,וכ לא ברור פירוש הביטוי "יעננו בקול" .ע
זאת משתמע שהכתוב מצניע את הקול המסתורי ,שהרי דיבורו של משה נזכר לפני
עניית האלוהי בקול.
בתיאור בדברי ד'ה' מופיעה פעמי רבות המילה 'קול' בהקשר של מעמד
עשרת הדיברות מתו התייחסות לקולו של ה' ,המשמיע לקהל ישראל את עשרת
הדיברות .השופר נעדר מ התיאור בדברי ,ואי זכר לקולות נוספי המלווי את
ההתגלות:
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זל ִתי
תמנָה ֵא ְינ ֶכ ר ִֹאי ָ
>ְֹ  8מ ִעי ְ
˜ָ 7ְ ÏÂב ִרי ֶ
ָ 8ה ֵא ֹ
יכ ִמ ְ
ַוי ְַד ֵ ר ה' ֲא ֵל ֶ
ֶחיִ ...מַ -ה ָ ַמ ִי
>8ה ַו ִ
ָ 8ה ֵא ַ! ֲא ֶר ָ ַמ ְע ָָ 8
˜ֱ ÏÂאל ִֹהי ְמ ַד ֵ ר ִמ ְ
˜ֲ ...ÏÂה ָ ַמע ָע ֹ
ֹ
ָ 8ה ֵא
ד ָב ָריו ָ ַמ ְע ִָ 8מ ְ
דלה ְ
ר@ ֶה ְר ֲא ָ ֶאת ִא ַה ְָ 0
ֶַ Bר ָ Aוְ ַעל ָה ֶ
ְ ÂÏלי ְ
יע ָ ֶאת ˜ֹ ֹ
ִה ְ ִמ ֲ
)דברי ד' ,יב ,לג ,לו(.
˜ָ0 ÏÂדל
ָ 8ה ֵא ֶה ָענָ -וְ ָה ֲע ָר ֶפל ֹ
ֶאת ַה ְָ 7ב ִרי ָה ֵא ֶ+ה ִ ֶ 7ר ה' ֶאל ָ!ל ְק ַה ְל ֶכ ָ ָהר ִמ ְ
8
ָסַ 9ו ְִכ ְֵ 8ב ַעל ְנֵי ,לחֹת ֲא ָב ִני ַו ִ ְ8נֵ ֵא ָליַ .ו ְי ִהי ְ! ָ ְמ ֲע ֶכ ֶאת ִ ÏֹÂw«‰מ ְ
וְ לֹא י ָ
ֹאמר ֵהֶ -ה ְרנ
ֵיכַ .וְ 8
יכ וְ זִ ְקנ ֶ
אי ִ ְב ֵט ֶ
ְַ 8ק ְרבֵ -א ַלי ָ!ל ָר ֵ
ַהח ֶֹ ְ וְ ָה ָהר ֵֹער ָ ֵא ו ִ
ָ 8ה ֵא ַה ַהֶ:ה ָר ִאינ ִ!י י ְַד ֵ ר
ַ ָ ÂÏמ ְענ ִמ ְ
˜ֹ Â
ה' ֱאל ֵֹהינ ֶאת ְ!בֹד וְ ֶאת ְָ 0דל וְ ֶאת ֹ
ֹאכ ֵלנ ָה ֵא ַה ְ0ד ָֹלה ַהֹ:את ִא י ְֹס ִפי
ָחי .וְ ַע ָ8ה ָל ָ(ה נָמת ִ!י ת ְ
ד ו ָ
ֱאל ִֹהי ֶאת ָה ָ
˜ֱ ÏÂאל ִֹהי
ָמ ְתנ!ִ .י ִמי ָכל ָ ָ<ר ֲא ֶר ָ ַמע ֹ
˜ ÏÂה' ֱאל ֵֹהינ עד ו ָ
ַחנ ִל ְמ ַֹע ֶאת ֹ
ֲאנ ְ
)ש ה' ,יח=כב(.
ֶחי
ָ 8ה ֵא ָ!מֹנ ַו ִ
ַח ִי ְמ ַד ֵ ר ִמ ְ

?Ï‡¯˘È ÌÚ Â‡ ‰˘Ó – ˙Â¯·È„‰ ˙¯˘Ú ˙‡ ÚÓ˘ ÈÓ
ההבדל המשמעותי ביותר בי התיאור בשמות לבי התיאור בדברי נוגע לשאלה :מי
שמע את עשרת הדיברות? בשמות הפועל 'שמע' במוב של שמיעת קול 7מופיע בס
הכול פעמיי ,ובשתיה לא נזכר שהע שמע את קול דברי ה' .מתיאור זה משתמע
שעוד לפני ההתגלות מייחד ה' למשה מעמד נפרד ,ומבדילו מ הע בכ שהתגלות
השכינה מופנית אליו ,והוא זה שישמע את עשרת הדיברות .בפע הראשונה שבה
מופיע הפועל 'שמע' נאמר:
 ¿Í nוְ גַ
«» Úƒ Èƒ̄¿a«„¿a Ì»Ú‰» Ú
ÓL
י ְ ַעב ֶה ָענֲָ ַ -עבר ¿ ƒÈ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹה ִהֵה נ ִֹכי ָ א ֵא ֶל ָ
ַו ֶ
)שמות י"ט ,ט(.
ֹה ֶאת ְִ 7ב ֵרי ָה ָע ֶאל ה'
על ַו ֵַ0ד מ ֶ
ַא ִמינ ְל ָ
ְ ָ י ֲ

מפורש בכתוב שהתגלות ה' בעב הענ היא אל משה ,וזאת כדי שהע ישמע שה'
מדבר ע משה ,ובכ יתחזק מעמדו של משה כנביא ,והע יאמי בו .עולה מכא
שהע עצמו לא אמור לשמוע ישירות את דברי ה'.
בהמש הדברי כשנאמר לע להתכונ לקראת המעמד נאמר:
ֵרד ה' ְל ֵעינֵי ָכל ָה ָע ַעל ַהר ִסינָי )ש ,יא(.
יי ִ!י ַ  ַה ְ ִל ִי י ֵ
וְ ָהי ְנכ ִֹני ַל ַה ְ ִל ִ

על הע להתכונ לקראת ירידת ה' לעיניו על הר סיני ,א לא נאמר דבר על כ
שהע ישמע ישירות את דברי ה'.
ג בפתיחה לעשרת הדיברות עצמ נאמר:
ַוי ְַד ֵ ר ֱאל ִֹהי ֵאת ָ!ל ַה ְָ 7ב ִרי ָה ֵא ֶ+ה ֵלאמֹר

.7

54

)שמות כ' ,א(.

להבדיל משמיעה בקול המופיעה בי"ט ,ה" :ועתה א שמוע תשמעו בקֹלי ושמרת את
בריתי והיית לי סגלה מכל העמי כי לי כל האר".
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הכתוב לא מציי שהדברי נאמרי אל כל ישראל ,וא כ כתוב זה יתפרש על פי
מה שנאמר קוד לכ שה' מדבר ע משה בלבד )י"ט ,ט(.
הפע השנייה שנזכר בה הפועל 'שמע' בשמות היא בדברי הע אל משה לאחר
המעמד:
יד וְ ֵאת קל ַה ָֹפר וְ ֶאת ָה ָהר ָע ֵַ -ו ְַרא ָה ָע
וְ ָכל ָה ָע ר ִֹאי ֶאת ַה/לֹת וְ ֶאת ַה ִַ *ִ +
 ‰»ÚÓוְ >ל י ְַד ֵ ר ִע ָ(נ
»L
>8ה ִע ָ(נ ¿ ƒ¿Â
ֹאמר ֶאל מ ֶֹה ַ ֵ 7ר ָ
ַע ְמד ֵמ ָרחֹקַ .ו ְ
ַו ָנ,ע ַו ַ
)ש ,יד=טו(.
ֱאל ִֹהי ֶ* -נָמת

הפנייה של הע אל משה היא בעקבות חוויית התופעות המלוות את התגלות
האלוהי .תופעות אלה ,שהביאו ליראה ולהתרחקות הע מ ההר ,אינ כוללות את
קול ה' ,שלא נזכר כא ,אלא את הקולות ,הלפידי 8,קול השופר והעש שנזכרו כבר
קוד לעשרת הדיברות:
יי ִ ְהיֹת ַה ֶֹקר ַו ְי ִהי ˜ֹ ÌÈƒ̃»¯¿·e ˙ֹÏוְ ָענֵָ !ָ -בד ַעל ָה ָהר ָ ¯»ÙֹL Ïֹ˜¿Âחזָק
ַו ְי ִהי ַב ַה ְ ִל ִ
ָרד ָע ָליו ה' ָ ֵא
«ִ +,! Ôמ ְ*נֵי ֲא ֶר י ַ
ֶח ַרד ָ!ל ָה ָע ֲא ֶר ַ ַ( ֲחנֶה ...וְ ַהר ִסינַי »LÚ
ְמאֹד ַו ֱ
)שמות י"ט ,טז ,יח(9.
ֶח ַרד ָ!ל ָה ָהר ְמאֹד
∆ַ Ôה ִ! ְב ַָ -ו ֱ
»LÚ∆¿k ֹÂ
ַעל ¬LÚ
ַו ַ

בעקבות התרשמות הע מחוויית המראות והקולות אומר הע למשה שדי לו
בחוויית הקולות ,הלפידי וההר העש ,ואי הוא מסוגל לחוות חוויה עליונה יותר
של שמיעת קול האלוהי ,ולכ הוא מבקש לשמוע ממשה את הדברי .בקשת הע
.8

.9

מסתבר שהלפידי ה הברקי שנזכרי קוד לכ .כ פירשו מ"ד קאסוטו¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ ,
˘ ,˙ÂÓירושלי תשמ"ח ,עמ'  ,175וע' חכ ‡¯˜Ó ˙Ú„ ˘Â¯ÈÙ ÌÚ ˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ,א ,ירושלי
תשנ"א ,עמ' שצא .כ משתמע ג ממדרש פרקי רבי אליעזר ,סביוניטה שכ"ז ,פרק ארבעי
ואחד" :רבי יהודה אומר מדבר אד ע חבירו הוא נראה וקולו לא נראה וישראל שמעו קולו
של הקב"ה וראו את הקול יוצא מפי הגבורה וברקי' ורעמי שנאמר וכל הע רואי את
הקולות ואת הלפידי".
נראה שהעובדה שבפרק כ' ,יד לא נזכרת שמיעת קול ה' ,אלא שמיעת הקולות שלפני
המעמד ,היא זו שהביאה את חז"ל לפרש פסוק זה שלא על פי מיקומו ,ולומר שזהו תיאור
של מה שקרה עוד לפני עשרת הדיברות" :אמר רבי יהושע ב לוי) :כל הנהנה מסעודת חת
ומשמחו( זוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות ,שנאמר' :ויהי ביו השלישי ִב ְהיֹת ה!ֹקר ויהי
קולות וברקי וענ כבד על ההר וקֹל שופר וגו' ויהי קול השֹפר וגו' והאלהי יעננו בקול'
)שמות י"ט ,טז#יט( .איני – והא כתיב 'וכל הע רואי את הקולות' )ש כ' ,יד(? – ‡Ô˙Â
˜) "ÂÂ‰ ‰¯Â˙ Ô˙Ó Ì„Â˜„ ˙ÂÏÂברכות ו ע"ב( .רמב" בפירושו לפסוק זה מתייחס מפורשות
לקושי זה ולקשיי אחרי מתו השוואת הכתוב בשמות לכתוב בדברי ,וא $מסקנתו היא
להקדי את שמיעת הקולות לפני מת תורה" :וכל הע רואי את הקולות .ויאמרו אל
משה – דעת המפרשי שהיה זה אחר מת תורה ...ואי כ דעתי ...כי בכא לא ספר שיפחדו
רק מ הקולות והלפידי ומ ההר שהוא עש ,וש ]= בתיאור בדברי[ פחדו מדבור
השכינה ...והנכו בעיני בפרשה ובסדור העניי ,כי 'וכל הע רואי ויאמרו אל משה' היה
˜ ."...‰¯Â˙ Ô˙Ó Ì„Âעל פי דרכנו ,לענ"ד ,הכתובי יתפרשו כסדר ,והקשיי יתבארו על פי
מגמותיה השונות של התיאורי בשמות ובדברי.
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ממשה אינה מזכירה תיאורי חווייתיי של שמיעת קול ה' ,ומשו כ היא בקשה
קצרה ועניינית10.
התיאור בדברי ,לעומת זאת ,לא מותיר כל מקו לספק :כל קהל ישראל שמע
את עשרת הדיברות ישירות מפיו של ה' 11.למשה לא נתייחד מעמד נפרד בשלב זה,
והוא עשוי לשמוע את עשרת הדיברות כאחד מכל קהל ישראל 12.וכ משה אומר
לפני שהוא חוזר בפני הע על עשרת הדיברות:
ָ 8ה ֵא
ָ* ִני ְ ָפ ִני ִ ֶ 7ר ה' ִע ָ( ֶכ ָ ָהר ִמ ְ

)דברי ה' ,ד(.

א לאחר החזרה על עשרת הדיברות משה אומר במפורש:
ָ 8ה ֵא ֶה ָענָ -וְ ָה ֲע ָר ֶפל קל ָ0דל
∆ָ ָ Ì∆Î¿Ï‰«˜¿ Ï»k Ïהר ִמ ְ
‡‡ '‰ ¯∆aƒc ‰∆l
≈ ‰» ÌÈƒ̄»·¿c‰
∆˙ «
‡
)ש ,יח(.
‡·»ַ ÌÈƒו ִ ְ8נֵ ֵא ָלי
¬ ˙ֹÁÀÏ È≈L
¿ Ï«Ú Ì≈·z
ָס¿ ¿Îƒi«Â 9
וְ לֹא י ָ

הדברי שנאמרו אל כל הקהל ה הדברי שנכתבו על לוחות הברית – עשרת
הדיברות .ייחודיותו של משה היא בקבלת הלוחות ולא בשמיעת הדיברות .פסוקי
אלה אינ מותירי מקו לכל ספק בשאלה אל מי נאמרו עשרת הדיברות ,אול
הכתובי בדברי אינ מסתפקי בכ ,ומדגישי שוב ושוב את העובדה שהע
שמע ישירות את קול ה' .שבע פעמי נזכר בפרק ד' הפועל 'שמע' בהקשר של
שמיעת הע את דברי ה':
ַפ ְ ָ ְמאֹד ֶ*!ַ ְ 8ִ -ח ֶאת ַה ְָ 7ב ִרי ֲא ֶר ָרא ֵעינֶי ָ ...י ֲא ֶר
מֹר נ ְ
ַרק ִה ָ ֶמר ְל ָ ְ
ֶ Ì≈ÚÓאת ְָ 7ב ָרי
ƒL
‡¿
י ְ ח ֵֹרב ֶ ֱאמֹר ה' ֵא ַלי ַה ְק ֶהל ִלי ֶאת ָה ָע « ¿Â
ָע ַמ ְד ִָ 8ל ְפנֵי ה' ֱאל ֶֹה ָ
 .10בשמות כ' ,יח נאמר" :ויאמר ה' אל משה כה תאמר אל בני ישראל את ראית כי מ
השמי „·¯˙ ."ÌÎÓÚ Èפסוק זה אומר שה' דיבר ,א ג כא לא מופיע הפועל 'שמע',
והכתוב מסתיר את שמיעת הע ולא מציי במפורש שבני ישראל שמעו ישירות את הדיבור.
לא מסתבר לומר ,שלאחר שבתיאור המעמד עצמו הכתוב מעלה את הרוש שהע לא שמע
את עשרת הדיברות ,לאחר המעמד 'ייזכר' הכתוב לציי שה' דיבר ע הע מתו כוונה
שנבי שהע שמע את הדברי ישירות .נראה שכתוב זה מתקשר לבקשת הע שנזכרה
בשמות כ' ,טו" :ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה ואל  ÂÓÚ ¯·„Èאלהי פ נמות".
הע מבקש שאלוהי לא ידבר עמו ,ומסתבר שכוונת לקולות השוני שנזכרו בפסוק
הקוד לכ .וא כ ג מה שה' מזכיר שהע ראה שה' דיבר עמו כוונתו לקולות שהע
שמע.
 .11ר' יצחק עראמה ,בפירושו  ˜ÁˆÈ ˙„È˜Úלפרשת ואתחנ בשער ה) 89#מהד' חיי יוס$
פאללאק ,למברג  ,1868כר ה ד $יח ע"ב( ,עמד על חד#משמעות של הפסוקי בספר
דברי ,המורי בבירור על כ שהע שמע מפי ה' ישירות את כל עשרת הדיברות ,ולכ הוא
תמה על כוונת של דברי חז"ל ,שלכאורה סותרי את פשט הכתובי ,באמר "אנוכי ולא
יהיה ל מפי הגבורה שמענו" )מכות כד ע"א(" :והנה באמת אי הכתובי ...סובלי פשרה
כלל" .ראה להל הערה  66כיצד הוא מפרש את דברי חז"ל.
 .12פסוק ה ,שממנו משתמע שיש למשה מעמד נבדל משאר הע בהיותו מתוו בינ לבי הע,
יתבאר בהמש כמתייחס למה שקרה לאחר שמיעת עשרת הדיברות על ידי כל הע.
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ֵיה י ְַל ֵ(ד...-
ָמי ֲא ֶר ֵה ַחִי ַעל ָה ֲא ָד ָמה וְ ֶאת ְ נ ֶ
ֲא ֶר י ְִל ְמדְ -לי ְִרה א ִֹתי ָ!ל ַה ִ
זל ִתי
תמנָה ֵא ְינ ֶכ ר ִֹאי ָ
ְ ÌÈƒÚÓ
>¿ ֹL 8
ָ 8ה ֵא קל ְָ 7ב ִרי ֶ
ַוי ְַד ֵ ר ה' ֲא ֵלי ֶכ ִמ ְ
ד
ֶי ְל ִמַ -ה ֲא ֶר ָ ָרא ֱאל ִֹהי ָ
ָמי ִרא ִֹני ֲא ֶר ָהי ְל ָפנ ָ
קל!ִ ...י ְ>ל נָא ְלי ִ
«Ú
ÓL
¿ ƒ‰
ל ִמ ְק ֵצה ַה ָ ַמ ִי וְ ַעד ְק ֵצה ַה ָ ָמ ִי ֲה ִנ ְהיָה ַ! ָָ 7בר ַהָ0דל ַהֶ:ה א ¬
ר@ ְ
ַעל ָה ֶ
ֶחיִ ...מַ -ה ָ ַמ ִי
>8ה ַו ִ
ָ z
» Ú¿Ó
«L
ָ 8ה ֵא ַ! ֲא ֶר »
«ָ Úע קל ֱאל ִֹהי ְמ ַד ֵ ר ִמ ְ
ÓL
ָ!מֹה» ‰¬ .
ָ 8ה ֵא
ִ zמ ְ
» Ú¿Ó
«L
דלה  ְד ָב ָריו »
ר@ ֶה ְר ֲא ָ ֶאת ִא ַה ְָ 0
ֶַ Bר ָ Aוְ ַעל ָה ֶ
ֶ »ÍÚ¬Èƒאת קֹל ְלי ְ
ÓL
¿ ‰ƒ
)דברי ד' ,ט=י ,יב ,לב=לג ,לו(.

ג בפרק ה' בתגובת הע לאחר המעמד ובדברי בקשתו ממשה בולט הניגוד לתיאור
בשמות .בשמות ,כאמור לעיל ,דברי הע ה קצרי וכוללי רק את הבקשה שמשה
ידבר עמ .בדברי ,לעומת זאת ,לפני הצגת הבקשה מתאר הע ארוכות את
החוויה שחווה במעמד התגלות ה' – חוויה שכללה בבירור את שמיעת קול ה'
הבוקע מתו אש השכינה .ג בתיאור זה בולט הפועל 'שמע' המופיע ארבע 13פעמי
ביחס לשמיעת הע את קול ה':
אי
ְַ 8ק ְרבֵ -א ַלי ָ!ל ָר ֵ
ַ 8הח ֶֹ ְ וְ ָה ָהר ֵֹער ָ ֵא ו ִ
ֶ Ì∆ÎÚ¬Óאת ַה/ל ִמ ְ
¿L
ַו ְי ִהי » ¿k
e¿ÚÓ
«L
ָדל וְ ֶאת קֹל »
ֹאמר ֵהֶ -ה ְרנ ה' ֱאל ֵֹהינ ֶאת ְ!בֹד וְ ֶאת ְ 0
ֵיכַ .וְ 8
יכ וְ זִ ְקנ ֶ
ִ ְב ֵט ֶ
ָחי .וְ ַע ָ8ה ָל ָ(ה נָמת ִ!י
ד ו ָ
ָ 8ה ֵא ַה ַהֶ:ה ָר ִאינ ִ!י י ְַד ֵ ר ֱאל ִֹהי ֶאת ָה ָ
ִמ ְ
ָמ ְתנ.
¿ֶ Ú«ֹÓאת קל ה' ֱאל ֵֹהינ עד ו ָ
ַחנ LƒÏ
ֹאכ ֵלנ ָה ֵא ַה ְ0ד ָֹלה ַהֹ:את ִא י ְֹס ִפי ֲאנ ְ
ת ְ
>8ה
ֶחיְ .ק ַרב ָ
ָ 8ה ֵא ָ!מֹנ ַו ִ
« Úקל ֱאל ִֹהי ַחִי ְמ ַד ֵ ר ִמ ְ
ÓL
ִ!י ִמי ָכל ָ ָ<ר ֲא ֶר »
>ַ 8ְ 8ד ֵ ר ֵא ֵלינ ֵאת ָ!ל ֲא ֶר י ְַד ֵ ר ה' ֱאל ֵֹהינ
אמר ה' ֱאל ֵֹהינ וְ ְ
»ֵ Úאת ָ!ל ֲא ֶר יֹ ַ
ÓL
¬e
)ש ה' ,יט=כג(.
 e¿ÚÓוְ ָע ִ<ינ
«L
י » ¿Â
ֵא ֶל ָ

– ÌÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈ˜ÂÁ‰ ,˙ÂÂˆÓ‰ ¯‡˘ ˙¯ÈÒÓ
?Ï‡¯˘È ÌÚÏ ‰¯È˘È ‰¯ÈÒÓ Â‡ ‰˘Ó ˙ÂÚˆÓ‡· ‰¯ÈÒÓ
הבדל נוס בי התיאורי כרו בשאלה :כיצד היו צריכי להימסר לע שאר
המצוות ,החוקי והמשפטי? לש ביאור התיאור בספר דברי נעיי תחילה בשני
פסוקי בתחילת פרק ה' הסותרי זה את זה:
 .13בהמש דברינו נראה ,שעל פי התיאור בדברי היה צרי ע ישראל לשמוע את כל המצוות
ישירות מה' ,ורק בגלל יראת מ האש לא עלו להר לשמע מה' ,וביקשו ממשה להיות
מתוו .הווה אומר ,ששמיעת משה את דברי ה' ושמיעת שלה את הדברי ממשה ה
התחלי $לשמיעת דברי ה' .אי לכ נית לכלול בהופעות של הפועל 'שמע' בפרק ה' ג את
שלוש הפעמי בפסוקי א ,כג" :ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אלה ˘ ÚÓישראל את
החקי ואת המשפטי אשר אנכי דֹבר באזניכ היו ולמדת את ושמרת לעשת";

"קרב אתה  ÚÓ˘Âאת כל אשר יאמר ה' אלהינו ו &ְ %תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה' אלהינו
אלי  ÂÚÓ˘Âועשינו" .ובס הכול בפרק ה' מופיע הפועל 'שמע' ביחס לשמיעת דברי ה' שבע
פעמי.
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ֵיכ ָ ֵעת ַה ִהוא
בינ ֶ
ָ 8ה ֵא .נ ִֹכי ע ֵֹמד ֵ י -ה' ֵ
ָ* ִני ְ ָפ ִני ִ ֶ 7ר ה' ִע ָ( ֶכ ָ ָהר ִמ ְ
)ש ,ד=ה(.
ית ָ ָהר ֵלאמֹר
את ִמ ְ*נֵי ָה ֵא וְ לֹא ֲע ִל ֶ
ְר ֶ
ְל ַה ִ0יד ָל ֶכ ֶאת ְַ 7בר ה' ִ!י י ֵ

פסוק ד אומר שע ישראל שמע את דברי ה' פני אל פני ,ואילו פסוק ה אומר
שמשה היה מתוו בי ה' לבי ישראל .כדי להתמודד ע קושי זה נעלה קושי נוס:
פרק ה' פותח את הנאו השני של משה בספר דברי .כותרת הפתיחה שלו היא:
ÌÈƒ
Ët»L
¿n
ƒ‰
 ÌÈƒwÁוְ ֶאת «
À‰
ִ< ָר ֵאל ֶאת «
ֹאמר ֲא ֵל ֶה ְ ַמע י ְ
ִ< ָר ֵאל ַו ֶ
ַו ִ ְק ָרא מ ֶֹה ֶאל ָ!ל י ְ
)ש ,א(.
»Ì
 ַמ ְר ֶ˙ֹN¬Ú«Ï 8
∆ Ìא ָֹת ְ
z¿„Ó
ֵיכ ַה « ¿Ïe
ֲא ֶר נ ִֹכי ֵֹ 7בר ְ זְ נ ֶ

נראה שהכותרת הרחבה הכוללת חוקי ומשפטי אינה מתייחסת רק לעשרת
הדיברות שבפרק ה' אלא לכלל הנאו של משה ,ולכ מפתיע לראות שפרק ו' פותח
שוב בכותרת דומה:
ר@
¬ֶ ָ ˙ÂN
≈„ ֶא ְת ֶכ ֹ Ú«Ï
יכ n«Ï¿Ï
ֲ ÌÈƒא ֶר ִצָה ה' ֱאל ֵֹה ֶ
Ët»L
¿n
ƒ‰
«¿Â ÌÈƒwÁ
וְ זֹאת ַה ִ( ְצוָה «À ‰
)דברי ו' ,א(.
> 8ע ְֹב ִרי ָ ָ(ה ְל ִר ְ ָE8
ֲא ֶר ֶ

מסתבר שהכותרת השנייה בפרק ו' היא חזרה מקשרת לכותרת בפרק ה' ,הווה אומר:
לאחר הכותרת בפרק ה' חרג הכתוב מ הנושא המדובר ,וכל פרק ה' הוא מעי מאמר
מוסגר .בסיו המאמר המוסגר חזר הכתוב לנושא הקוד בעזרת חזרה על המשפט
האחרו שלפני המאמר המוסגר 14.א כ מעמד עשרת הדיברות בפרק ה' הוא מעי
מאמר מוסגר המקדי את נאו המצוות ,ויש לברר את משמעותה של הקדמה זו15.
נראה שאחת המשמעויות של פרק ה' היא לבאר מדוע כל נאו המצוות,
המתחיל בפרק ו' 16,נמסר לע על ידי משה ולא ישירות מפי ה' .נעיי שוב בבקשת
ראשי השבטי והזקני ממשה לאחר עשרת הדיברות ובתגובה לבקשת:
 .14סגנו זה של חזרה מקשרת ,לאחר עניי שהוכנס כדר אגב ,מצוי ג בשמות ו' :פסוקי כט#
ל ,חוזרי על פסוקי י#יב ,וביניה באה פרשת התולדות כפרשת ביניי ,וכדברי רש"י
בפסוק ל על כפילות הדברי" :שנה הכתוב כא כיו שהפסיק העניי ,וכ היא השיטה כאד
האומר נחזור על הראשונות" .ראה ג פירוש רמב" לוויקרא כ"ג ,ב .סגנו זה מצוי במקרא
פעמי רבות ואכמ"ל.
 .15ראה :מ' ברויאר' ,פשוטו של מקרא – סכנות וסיכויי' ÔÈÈÚÓ‰ ,יח ,תשל"ח ,עמ' 10
)התפרס ג בתו :א"א סימו ]עור[ ,ÂÁ‡Â ‡¯˜Ó‰ ,תל אביב תשל"ט ,עמ'  .(163הרב
ברויאר טוע שעשרת הדיברות ה בבחינת בסיס ותמצית לנאו המצוות שבא אחריה
ומפרט ומרחיב אות .ראה בהרחבה על כ בדבריו של ב' קהת ביחס לפרקי ו'#י"א:
'יסודות התורה והאמונה בנאו המצוות' ÌÈ„‚Ó ,לו ,תשס"ג ,עמ'  ;51#42וביחס לשאר נאו
המצוות בפרקי י"ב#כ"ו' :פרשיות שאינ במקומ בנאו המצוות' ÌÈ„‚Ó ,מב ,תשס"ה ,עמ'
.28#27
 .16יש להעיר שג פרק ו' אינו פותח בהרצאת המצוות באופ שוט $אלא מתחיל במצוות ייחוד
ה' ,אהבתו ויראתו ,והפרקי שלאחר מכ עוסקי בביסוס של מצוות יסודיות אלה
ובהתמודדות ע מצבי שוני העלולי לערער את קיומ .רק פרק י"ב מתחיל בהרצאת
 ÌÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈ˜Áאשר תשמרו
המצוות באופ שוט ,$ולכ שוב נשנית ש הכותרת" :אלה À ‰
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הקהל בחורב
מעמד הר סיני ומעמד יו ָ

אי
ְַ 8ק ְרבֵ -א ַלי ָ!ל ָר ֵ
ַ 8הח ֶֹ ְ וְ ָה ָהר ֵֹער ָ ֵא ו ִ
ַו ְי ִהי ְ! ָ ְמ ֲע ֶכ ֶאת ַה/ל ִמ ְ
ֹאכ ֵלנ ָה ֵא ַה ְ0ד ָֹלה ַהֹ:את ִא
ֹאמר ...וְ ַע ָ8ה ָל ָ(ה נָמת ִ!י ת ְ
ֵיכַ .וְ 8
יכ וְ זִ ְקנ ֶ
ִ ְב ֵט ֶ
 ָמע ֵאת ָ!ל ֲא ֶר
>8ה ֲ
ָמ ְתנְ ...ק ַרב ָ
¡ „ֹÂÚ eÈ≈‰ֹÏו ָ
∆˙ ˜‡ '‰ ÏֹÂ
¿‡ Ú«ֹÓ
¿LƒÏ e
‡«Á
¬ ÌÈƒÙÒ
¿ ֹÈ
י וְ ָ ַמ ְענ וְ ָע ִ<ינ.
>ַ 8ְ 8ד ֵ ר ֵא ֵלינ ֵאת ָ!ל ֲא ֶר י ְַד ֵ ר ה' ֱאל ֵֹהינ ֵא ֶל ָ
ֹאמר ה' ֱאל ֵֹהינ וְ ְ
י ַ
ֹאמר ה' ֵא ַלי ָ ַמ ְע ִ8י ֶאת קל ְִ 7ב ֵרי ָה ָע
יכ ְ ַד ֶ ְר ֶכ ֵא ָלי ַו ֶ
ִ ַמע ה' ֶאת קל ְִ 7ב ֵר ֶ
ַו ְ
∆¯ ִ .e¯≈aƒcמי ִי ֵ -8וְ ָהיָה ְל ָב ָב זֶה ָל ֶה ְלי ְִרה א ִֹתי
‡L
¬ Ï»k e·Èƒ
י ËÈ≈‰
ַהֶ:ה ֲא ֶר ִ ְ 7ר ֵא ֶל ָ
ֵיה ְלע ָֹלֵ .ל ְ ֱאמֹר ָל ֶה e·eL
ִיטב ָל ֶה וְ ִל ְבנ ֶ
ָמי ְל ַמ ַע -י ַ
תי ָ!ל ַה ִ
וְ ִל ְמֹר ֶאת ָ!ל ִמ ְצ ַ
ÌÈƒwÁ
À‰
« ¿Â ‰»Âˆ¿n
≈˙ ƒ ‰« Ï»k
‡‡ »ÍÈ∆Ï
‡„«¿≈ ‰»¯a
¬ «Â Èƒ„n
»» Úƒ „ֹÓ¬Ú ‰ֹt ‰
‡z
‡√« ¿Â .Ì∆ÎÈ≈Ï‰
» ¿Ï Ì∆Î»Ï
ר@ ֲא ֶר נ ִֹכי נ ֵֹתָ -ל ֶה ְל ִר ְ ָ) E8ש ה' ,יט=כז(.
ֲ ÌÈƒא ֶר ְַ 8ל ְ( ֵד וְ ָע< ָב ֶ
Ët»L
¿n
ƒ‰
«¿Â

נציגי הע טועני שא יוסיפו לשמוע את דברי ה' לאחר שכבר שמעו את דבריו
בעשרת הדיברות ימותו .בקשת היא אפוא ,שאת ˘‡¯  ˙ÂÂˆÓ‰לא ישמעו ישירות
מפי ה' אלא ממשה .תגובת ה' היא קבלת בקשת ,ומשמע שדברי ה' ה בעצ
הצגת תכנית חלופית בעקבות בקשת :מעתה הע לא ישמע מפי ה' את שאר
המצוות אלא ישוב לאוהליו ,ומשה יישאר ע ה' לשמוע את המצוות ,ואחר כ הוא

 ˙Â˘ÚÏבאר אשר נת ה' אלהי אבתי ל לרשתה כל הימי אשר את חיי על האדמה"
)דברי י"ב ,א( .לאור זאת נית להעלות משמעות נוספת לקביעתו של פרק ה' כמאמר מוסגר
לפני תחילת נאו המצוות בפרק ו' :בסיסה של מצוות יראת ה' שבה עוסקי פרקי ו'#י"א
הוא במעמד עשרת הדיברות ,שהרי התגלות אש השכינה ושמיעת קול ה' הביאה את ע
ישראל לידי יראת ה' גדולה .אי לכ תגובת ה' לבקשת בני ישראל שמשה ישמש כמתוו
היא" :מי ית והיה לבב זה לה  ‰‡¯ÈÏאתי ולשמר את כל מצותי כל הימי למע ייטב
לה ולבניה לעֹל" )ה' ,כה( .משו כ כותרת הפתיחה לפרק ו' אינה חוזרת רק על
החוקי והמשפטי שאות יש לשמור ,כפי שעולה בכותרת לפרק ה' ,אלא זו כותרת רחבה
יותר שמציינת ג את יראת ה' ואת השכר הטוב של שמירת המצוות הנובעת מיראת ה',
ובכ כותרת זו של פרק ו' נשענת על פסוקי הסיו של המאמר המוסגר של פרק ה'" :מי ית
והיה לבב זה לה  ‰‡¯ÈÏאתי ולשמר את כל מצותי כל הימי למע  Ì‰Ï ·ËÈÈולבניה
לעל ...ואתה פה עמד עמדי ואדברה אלי את כל המצוה  ÌÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈ˜Á‰Âאשר ˙Ì„ÓÏ
 ı¯‡· Â˘ÚÂאשר אנכי נת לה  ˙Â˘ÚÏ Ì˙¯Ó˘Â .‰˙˘¯Ïכאשר צוה ה' אלהיכ אתכ לא
תסרו ימי ושמאל .בכל הדר אשר צוה ה' אלהיכ אתכ תלכו למע תחיו ÌÎÏ ·ÂËÂ
והארכת ימי באר אשר תירשו" )ה' ,כה#כט(" .וזאת המצוה  ÌÈËÙ˘Ó‰Â ÌÈ˜Á‰אשר
צוה ה' אלהיכ  „ÓÏÏאתכ  ı¯‡· ˙Â˘ÚÏאשר את עברי שמה  ‡¯È˙ ÔÚÓÏ .‰˙˘¯Ïאת
ה' אלהי לשמר את כל חקתיו ומצותיו אשר אנכי מצו אתה ובנ וב בנ כל ימי חיי
ולמע יארכ ימי .ושמעת ישראל  ˙Â˘ÚÏ ˙¯Ó˘Âאשר  ÍÏ ·ËÈÈואשר תרבו מאד כאשר דבר
ה' אלהי אבתי ל אר זבת חלב ודבש" )ו' ,א#ג(.
ב' קהת )'יסודות התורה' ,לעיל הערה  (15מראה ,שפרקי ו'#י"א ה פירוט והרחבה של שני
הדיברות הראשוני העוסקי ביסודות האמונה .לפי דברינו פרקי אלה ה הרחבה של
הרגשת יראת ה' שהושגה מעצ קיו המעמד.
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ילמד את בני
עתה תתבאר הסתירה בי פסוק ד לבי פסוק ה בפרק ה' באופ הבא :פסוק ד
מתאר את דר שמיעת עשרת הדיברות עצמ – פני בפני דיבר ה' ע הע.
ההמש הטבעי של פסוק ד הוא ,א כ ,פסוק ו המתחיל בהרצאת עשרת הדיברות.
כ היו צריכי להיות פני הדברי ג ביחס למסירת שאר המצוות ,אול פסוק ה
מראה על תפנית מ התכנית המקורית בהתייחסו למה שקרה לאחר עשרת
הדיברות – 18שאר המצוות ניתנות לישראל רק בתיווכו של משה ,וזאת בגלל יראת
הע מפני האש ואיעליית להר לשמוע מפי ה' את כל שאר המצוות 19.תפנית זו
באה לידי ביטוי ג בשבירת הרצ התחבירי של פסוקי דו ,שהרי המילה "לאמר"
שבסו פסוק ה אינה שייכת כלל לפסוק זה ,אלא היא מחברת את סו פסוק ד
לתחילת פסוק ו" :פני בפני דבר ה' עמכ בהר מתו האש ...לאמר .אנכי ה'
אלהי20."...
ג בפרק ד' בדברי נאמר שעשרת הדיברות נאמרי לכל הקהל )ד' ,י ,יב ,לבלג,
לו( ,ואילו את שאר המצוות ה' מוסר למשה ללמד את בני ישראל )ד' ,א ,ה ,יד ,מ(.
וכש שהכתוב בפרק ה' ביטא את הניגוד בי שתי צורות מסירת המצוות על ידי
הסתירה בי פסוקי דה ,כ הכתוב מבליט ניגוד זה ג בפרק ד' בהקדמת המושא
'אותי' לפועל 'ציווה' בפסוק יד:
ָ 8ה ֵאֲ ...ע ֶ< ֶרת ַה ְָ 7ב ִריֵ ָ '‰ ‰»eƒ̂ Èƒ̇ ֹ‡¿Â ...עת ַה ִהוא ְל ַל ֵ(ד
‡ִ Ì∆ÎÈ≈Ïמ ְ
¬ '‰ ¯≈a«„¿È«Â
)ש ד' ,יב=יד(.
מ ְ ָ* ִטי...
ֶא ְת ֶכ ,ח ִ/י ִ
.17

.18

.19

.20
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כ מפרש רשב" בשמות כ' ,טו" :דבר אתה עמנו – ואילמלא שאמרו כ ,יש לומר שהיה
אומר לה הק' כל המצות מפיו" .אמנ על פי דרכנו ,פרשנות זו מתאימה דווקא למגמה של
ספר דברי ולא לזו של ספר שמות.
כ מפרש ראב"ע בפסוק ה" :ויתכ להיות פירוש אנכי עומד בי ה' אחר מעמד הר סיני,
והטע :שהוא דבר עמכ פני בפני ,ומאותו היו הייתי אני עומד בי ה' וביניכ" .ועיי
ג בפירוש רמב" לפסוק ה.
אמנ בפסוק ה נאמר "אנכי עֹמד בי ה' וביניכ · "...‡Â‰ƒ‰ ˙Úוהעת ההיא לכאורה
מתייחסת למסירת עשרת הדיברות ולא למצוות שנמסרו לאחר מכ ,אול אי לפרש כ.
ראשית :בגלל הסתירה ע פסוק ד – לא ייתכ שמשה מתוו במסירת עשרת הדיברות
ובאותה עת ה' מדבר ע ישראל פני אל פני .שנית :ג בפרק ד' ,יד משתמש הכתוב
בביטוי "בעת ההיא" בהקשר דומה לאחר הזכרת מסירת עשרת הדיברות ,וש מפורש
שהכוונה היא לכ שאת שאר המצוות ישמע משה מה' והוא ילמד את ישראל" :ותקרבו
ותעמדו תחת ההר וההר בער באש עד לב השמי חש ענ וערפל .וידבר ה' אליכ מתו
האש קול דברי את שמעי ותמונה אינכ ראי זולתי קול‰Âˆ ¯˘‡ Â˙È¯· ˙‡ ÌÎÏ „‚ÈÂ .
‡˙ ÌÈ¯·„‰ ˙¯˘Ú ˙Â˘ÚÏ ÌÎויכתב על שני לחות אבני„ÓÏÏ ‡Â‰ƒ‰ ˙Ú· '‰ ‰Âˆ È˙‡Â .
‡˙ ÌÈËÙ˘ÓÂ ÌÈ˜Á ÌÎלעשתכ את באר אשר את עברי שמה לרשתה" )דברי ד',
יא#יד(.
כ מפרשי רש"י ,רשב" וראב"ע ,ועיי ג בפירוש רמב".
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פרק ד' לא ד בסיבת קיו הניגוד והדבר מתבאר בפרק ה'.
על פי התיאור בשמות ,כאמור לעיל ,א עשרת הדיברות לא נמסרו ישירות לע
מפי האלוהי! ,ודאי שלא הייתה כל כוונה לפניו למסור לע ישירות את שאר
המצוות .ואכ בניגוד לתיאור בדברי שמזכיר את מסירת שאר המצוות בנשימה
אחת ע עשרת הדיברות ,תיאור המעמד בשמות אינו מזכיר את שאר המצוות.
אול בעקבות חוויית הקולות ,הלפידי ,קול השופר וההר העש חשב הע שה' א
רוצה לדבר עמ ישירות ,ומחמת יראתו שמא ימות ביקש ממשה שהוא ידבר עמ.
שלא כבתיאור בדברי לא מופיעה בשמות תשובה של ה' לבקשה זו ,אלא הכתוב
מביא תגובה מפי משה בלבד:
ב ֲעבר ְִ 8היֶה
ירא ִ!י ְל ַב ֲעבר נַBת ֶא ְת ֶכ ָ א ָה ֱאל ִֹהי ַ
ֹאמר מ ֶֹה ֶאל ָה ָע >ל ִָ 8
ַו ֶ
ַעמֹד ָה ָע ֵמ ָרחֹק מ ֶֹה ִנֶ ַ0אל ָה ֲע ָר ֶפל ֲא ֶר ָ
ֵיכ ְל ִב ְל ִ8י ֶת ֱח ָטאַ .ו ֲ
י ְִרת ַעל ְ*נ ֶ
)שמות כ' ,טז=יז(.
ָה ֱאל ִֹהי

על פי התיאור בשמות אי צור בהתערבות של ה' בבקשת ישראל ,וזאת מפני שה'
אינו צרי לשנות את התכנית המקורית בעקבות בקשת – בקשת היא היא
התכנית האלוהית הראשונית ,ולפיה האלוהי אינו מדבר ישירות ע בריותיו .אי
לכ הע שומע ממשה דברי הרגעה ,המסבירי לה שעצ החוויה של התגלות
האלוהי שאותה חוו קוד לכ בקולות ,לפידי ועש היא היא שיא ההתגלות,
ומטרתה היא לטבוע בה רוש עמוק של יראת ה'.
˙?ÌÚ‰ ÁÈÏ˘ Â‡ '‰ ÁÈÏ˘ – ‰˘Ó Ï˘ Â„È˜Ù
הניגוד הבא ,שהוא פועל יוצא של הניגוד הקוד ,מתייחס לתפקידו של משה במעמד
עשרת הדיברות ועצ קיו מעמד של נביא בע ישראל .על פי התיאור בשמות,
האל המסתתר ברו חביו עוזו אינו מתגלה בפני קהל ע ועדה אלא בפני משה,
המרומ מכל אד ,שתפקידו וייעודו הוא לשמש כסרסור 21בי האלוהי לבי ע
סגולתו .מטרת ההתגלות אל משה במעמד הר סיני היא ,כאמור לעיל ,לחזק את
מעמדו של משה כנביא בעיני הע ,וה' הוא היוז את הפנייה אל משה:
ִ ַמע ָה ָע ְ ַד ְ ִרי ִע ָ( ְ וְ גַ
י ְ ַעב ֶה ָענֲָ ַ -עבר י ְ
ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹה ִהֵה נ ִֹכי ָ א ֵא ֶל ָ
ַו ֶ
)ש י"ט ,ט(.
על
ַא ִמינ ְל ָ
ְ ָ י ֲ

פניית הע אל משה לאחר עשרת הדיברות ,כאמור לעיל ,לא שינתה דבר ,ותפקידו
של משה נותר כשהיה.

 .21כלומר כמתוו .ראה למשל שמות רבה ,פרשה ג ה ,מהד' שנא עמ' " :127אמר משה עתיד
אני להעשות סרסור בינ וביניה כשתת לה את התורה".
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על פי התיאור בדברי ,לעומת זאת ,הקשר הישיר שנוצר בי קהל ישראל לבי
ה' במעמד עשרת הדיברות היה אמור להימש ג ביחס למסירת שאר המצוות,
ובמציאות זו אי צור בנביא כמקשר בי ה' לבי הע .התפקיד של "אנכי עֹמד בי
ההוא להגיד לכ את דבר ה' " )דברי ה' ,ה( נוצר רק לאחר פניית
ה' וביניכ בעת ִ
הע אל משה מחמת יראת מפני המש הקשר הישיר .מעתה משה שומע את דבר
ה' ומלמד את ישראל את המצוות 22.ואמנ בהמש ספר דברי ,כשעולה עניי
מעמד הנביא והיחס אליו ,נאמרי הדברי במפורש:
ÌƒÚÓ
≈z
‡» ¿Ï
«L
∆¯ »
‡L
¡ֵ »ÍÈ∆‰ֹÏא ָליו ִָ ְ 8מע¬ ÏֹÎ¿k .-
י ָ!מ ִֹני ‡ '‰ »Í¿Ï ÌÈƒ̃»È
>ח ָ
»·ִ ‡Èƒמ ְִ /ר ְ ָ ֵמ ֶ
¡ ְ ·≈¯ֹÁ¿a »ÍÈ∆‰ֹÏי ַה ָָ /הל ֵלאמֹר לֹא א ֵֹסִ 9ל ְמ ַֹע ֶאת קל ה' ֱאל ָֹהי וְ ֶאת ָה ֵא
‡ '‰
ָביא
יטיב ֲא ֶר ִ ֵ 7ר .נ ִ
ֹאמר ה' ֵא ָלי ֵה ִ
ַה ְ0ד ָֹלה ַהֹ:את לֹא ֶא ְר ֶאה עד וְ לֹא מתַ .ו ֶ
יה ֵאת ָ!ל ֲא ֶר ֲא ַצֶ
ָת ִ8י ְד ָב ַרי ְ ִפיו וְ ִד ֶ ר ֲא ֵל ֶ
מ וְ נ ַ
יה ָ! ָ
קי ָל ֶה ִמ ֶֶ /רב ֲא ֵח ֶ
ִ
)דברי י"ח ,טו=יח(23.

נית לחדד הבדל זה בי התיאורי ולטעו שלפי התיאור בשמות משה הוא ˘ÁÈÏ
 ÌÈ‰ÂÏ‡‰אל הע בבחינת ˘ ,‰ÎÏÂ‰ ÁÈÏואילו לפי התיאור בדברי משה הוא ˘ÁÈÏ
 ÌÚ‰אל ה' בבחינת ˘.‰Ï·˜ ÁÈÏ

 .22מעניי לציי בהקשר זה ,כי הפועל 'למד' מופיע בתורה כולה שבע עשרה פעמי – כול
בספר דברי .שבע פעמי מתוכ מתייחסות למשה כמי שמקבל מסרי מה' ומלמד את
ע ישראל )ד' ,א ,ה ,יד; ה' ,כז; ו' ,א; ל"א ,יט ,כב( .מכא והלאה על ע ישראל ללמד את
בניו את המצוות )ד' ,י; י"א ,יט; ל"א ,יג( .תהלי זה של למידה וחינו ִהנו רעיו משמעותי
החובק את כל ספר דברי.
#
 .23רעיו זה מפורש במכילתא דרבי ישמעאל מסכתא דבחדש יתרו פרשה ט ,מהד' הורווי רבי
עמ' ' " :237ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה' )שמות כ' ,טו( .מגיד שלא היה בה כח
לקבל יותר מעשרת הדברות ,שנ' 'א יוספי אנחנו לשמוע את קול ה' אלהינו עוד ומתנו'
)דברי ה' ,כא( ,אלא 'קרב אתה ושמע' )ש ,כג(Ì‰Ó „ÈÓÚ‰Ï Ï‡¯˘È ÂÎÊ ‰Ú˘ ‰˙Â‡Ó .
 ,ÌÈ‡È· ÌÂ˜Ó‰שנאמר 'נביא אקי לה' )דברי י"ח ,יח( ,נביא עתיד אני להעמיד מה,
אלא שקדמו ה בזכות ,שנאמר 'ויאמר ה' אלי הטיבו אשר דברו' )ש ,יז( אשרי בני אד
שהמקו הודה לדבריה" .אמנ המדרש יוצא בתחילה מ הכתובי בשמות ,שעל פי דרכינו
מייעדי לנביא את תפקיד המתוו ג בלי בקשת הע ,אול עיקר הדרשה מבוססת על
הכתובי בדברי .בעקבות חז"ל פירש ג רמב" )בפירושו לדברי ה' ,כג( את בקשת הע
בדברי באופ דומה" :ודע ,כי עתה בקשו ממשה שלא ישמעו קול הש הנכבד לא ביו הזה
ולא בדור מ הדורות לעול ,דלאו כל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא ,ואינ חפצי במעמד
כזה ,אבל יאמינו בנביאי ויעשו כל רצו הש על פיה .וכ יאמר לה משה 'נביא מקרב
מאחי כמוני יקי ל ה' אלהי אליו תשמעו ככל אשר שאלת מע ה' אלהי בחורב' וגו'
)דברי י"ח ,טו( וכל הפרשה ההיא ,א כ  ."‰˙È‰ ˙Â¯Â„Ï ˙‡Ê‰ ‰Ï‡˘‰יש לציי ששיטת
רמב" ש היא ,שתכנית ה' מראש הייתה למסור לע רק את עשרת הדיברות ולא את כל
המצוות ,כ שלדעתו ,ממילא בקשת הייתה התכנו הראשוני של ה'.
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˙È¯·‰ ¯ÙÒ ˙‡È¯˜Â Ì„‰ ˙‡Ê‰ ,˙Â·¯˜‰ Ò˜Ë – ˙È¯·‰ Ò˜Ë
‡?ÂÓˆÚ ˙Â¯·È„‰ ˙¯˘Ú „ÓÚÓ Â
על פי התיאור בשמות ,מעמד עשרת הדיברות מבטא את אייכולתו של ע ישראל
לשמוע את קול השכינה ,ואת יראתו ורעדו א מפני התופעות הנלוות להתגלות
השכינה .בחינה זו לבדה אינה יכולה להיחשב כטקס כריתת ברית ,שאמור לבטא
קירוב והדדיות .כדי שע ישראל יהיה מסוגל להיות שות בברית יש להנמי את
קול ה' השובר ארזי ,ולמת את נוכחות השכינה .לפיכ ע תו המעמד הנורא של
עשרת הדיברות ,מתארת בחינת ספר שמות מעמד נוס ,שבו אש השכינה
מצטמצמת לראש ההר )כ"ד ,יז( ,ובקול דממה דקה ללא כל קולות וברקי נלווי,
מתנהל בתיווכו של משה טקס כריתת ברית ,שבמהלכו קורא משה בפני הע את
ספר הברית ,ולאחר קבלת הע את דברי הברית ,זורק משה מד הקרבנות על הע
מחד גיסא ,ועל המזבח כמייצג השכינה מאיד גיסא )כ"ד ,איא( .טקס הברית
ההדדית על פי התיאור בשמות אינו מעמד עשרת הדיברות עצמו אלא טקס נפרד
הנלווה למעמד עשרת הדיברות .לפני ההכנות לקראת מעמד עשרת הדיברות מצווה
ה' את משה לאמר לע ישראל" :ועתה א שמוע ˙˘· ÂÚÓקֹלי ושמרת את
בריתי) "...י"ט ,ה( – הברית כוללת אפוא שמיעה בקול ה' א לא שמיעה את קול ה'.
בתיאור בדברי ,לעומת זאת ,אי זכר לטקס הברית שתואר בשמות ,וזאת
משו שבספר דברי מעמד עשרת הדיברות הוא מעמד הברית עצמו .ע ישראל
היה נוכח בהתגלות אש השכינה ,ושמע ישירות את קול ה' מדבר אליו מתו האש.
בכ בא לידי ביטוי בעצמה רבה שיא הקירוב בי שני הצדדי המעורבי בברית,
ואי צור בתהלי נוס להשלמת הברית .לפיכ לפני פירוט עשרת הדיברות עצמ
מזכיר הכתוב את כריתת הברית" :ה' אלהינו כרת עמנו ברית בחֹרב ...פני בפני
דבר ה' עמכ בהר מתו האש" )ה' ,בד( – אמירת עשרת הדיברות לע על ידי ה'
היא הברית עצמה24.
?˙È¯·‰ ÔÂ¯‡· ˙È¯·‰ ˙ÂÁÂÏ Â‡ ˙Â„Ú‰ ÔÂ¯‡· ˙Â„Ú‰ ˙ÂÁÂÏ – ˙ÂÁÂÏ‰
ג ביחס ללוחות הניתני למשה בעקבות המעמד יש הבדל בי שני התיאורי:
לפי התיאור בשמות ,כאמור לעיל ,הע כלל לא שמע את עשרת הדיברות,
ותוכנ הגיע אליו רק מפיו של משה .לפיכ הלוחות ה ההוכחה והעדות על כ
 .24נית להוסי $ולומר ,שבבחינת ספר דברי לא יכול להופיע אירוע כהקרבת קרבנות על מזבח
שהוק בהר חורב ,כפי שמסופר בשמות כ"ד ,משו שפעולה כזו סותרת את הרעיו שכל
עצמו של ספר דברי מטי $לו – עבודת ה' תתקיי במקו אשר יבחר ה' בלבד ,ויש איסור
חמור על הקרבת קרבנות במקומות אחרי )פרק י"ב( .אמנ הציווי על קיו טקס בהר
גריזי ובהר עיבל כולל ג בניית מזבח והקרבת קרבנות )כ"ז ,ה#ז( ,אול ש מפורש שהדבר
יתקיי רק לאחר מעבר הירד והכניסה לאר )ש ,ב ,ד(.
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שעשרת הדברי ,שמשה מסר לע ,ה אכ דברי ה' .אי לכ הלוחות שעליה
כתובי עשרת הדברי )ל"ד ,כח( נקראי בש  25,˙Â„Ú‰ ˙ÂÁÂÏוכדי לחזק את
ההוכחה והעדות שבה ,הכתוב מציי שלוש פעמי את מקור האלוהי של הלוחות
– אצבע אלוהי ,מעשה אלוהי ומכתב אלוהי ,ואילו ישראל כלל לא נזכרי
בתיאור הלוחות ,שהרי ה לא שמעו את תוכנ מפי ה' ,וזיקת ללוחות היא רק
מכוח זה שהלוחות עתידי להימסר לה באמצעות משה .הכתוב בשמות מעצי
את חשיבות העדות שבלוחות בכ שהוא מקדיש לה שלושה תיאורי ההולכי
ומתרחבי .התיאור הקצר ביותר הוא בשלב נתינת הלוחות אל משה ,ולאחריו שני
תיאורי ארוכי יותר:
:Í¯‡˙Ó‰ ¯Â‡È˙‰
ַו ִ ֵ ֶאל מ ֶֹה ְ ַכֹת
ְל ַד ֵ!ר ִא ְ! ַהר ִסינַי
ֵרד מ ֶֹה ִמ ָה ָהר
ַו ִ ֶפ ַו ֶ

)ל"א ,יח(.
¡ÌÈƒ‰ֹÏ
‡¿ˆ‡ Ú«a
ְנֵי לחֹת ָה ֵעדת לחֹת ֶא ֶב ְ ת ִבי ¿∆ a
$מֶ#ה ֵה
יה ִמֶ#ה ִ
$נֵי לחֹת ָה ֵעדת ְ!יָד לחֹת ְ ת ִבי ִמ ְ%נֵי ֶע ְב ֵר ֶ
ְ
)ל"ב ,טו(.
ְ ת ִבי
¡ ÌÈƒ‰ֹÏה$א ָחר$ת ַעל
«· ‡
z¿ÎÓ
¡ֵ ÌÈƒ‰ֹÏה ָ*ה וְ ַה ִ* ְכ ָב ƒ
≈‡ ‰
NÚ¬Ó
וְ ַה חֹת «
)ש ,טז(.
ַה חֹת

מפאת חשיבות העדות שבלוחות ַמקצה לה התיאור בשמות מקו של כבוד בארו
מפואר ,העשוי ע $מצופה זהב מבית ומחו $ומכוסה בכפורת הכרובי ,הנקרא בש
‡¯26.˙Â„Ú‰ ÔÂ
לפי התיאור בדברי כל קהל ישראל שמע את עשרת הדיברות ,ואי ה זקוקי
לעדות על כ שמקור של עשרת הדיברות הוא בדבר ה' ,ואי צור בהדגשה יתרה
לזיקת הלוחות לאלוהי .לפיכ כלל לא נזכרה העובדה שהלוחות עצמ ה מעשה
אלוהי ,ופע אחת בלבד נזכר שהלוחות כתובי באצבע אלוהי .מעמד ַה ָ& ָהל
בחורב הוא מעמד של כריתת ברית בי בני ישראל לבי ה' המתגלה אליה ומשמיע
לה את קולו .תפקיד הלוחות הוא אפוא לתעד ולשמר את מעמד הברית לדורות.
לפיכ ה נקראי  27,˙È¯·‰ ˙ÂÁÂÏולצד שייכות לה' ,מכוח היות כתובי באצבע
אלוהי ,מזכיר הכתוב ג את ישראל ,שה הצד השני של הברית ,באמרו כי תוכנ
של הלוחות הוא הדברי שע ישראל שמע בעצמו .מפאת חשיבות המשנית של
הלוחות ,יחסית למעמד בתיאור בשמות ,שונה א סגנו התיאור בדברי מזה של
שמות – התיאור הארו ביותר של הלוחות בדברי הוא בשלב נתינת אל משה,
ומש והלאה תיאור הלוחות הול ומתקצר:

 .25שמות ל"א ,יח; ל"ב ,טו; ל"ד ,כט.
 .26שמות כ"ה ,כב; כ"ו ,לג#לד; ל' ,ו ,כו; ל"ט ,לה; מ' ,ג ,ה ,כא.
 .27דברי ט' ,ט ,יא ,טו.
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ַו ִ ֵ ה' ֵא ַלי ֶאת

3ר ָ! ִעי ָלי ְָלה
3ר ָ! ִעי י וְ ְ
ַו ְי ִהי ִמ ְֵ 45
ָת ה' ֵא ַלי ֶאת
נַ
ָא ֵרד ִמ ָה ָהר וְ ָה ָהר ! ֵֹער ָ! ֵא
ָא ֶפ ו ֵ
וֵ
ָדי )ט' ,טו(28.
ַעל ְ ֵי י ָ

:¯ˆ˜˙Ó‰ ¯Â‡È˙‰
יה
ַע ֵל ֶ
¡ ÌÈƒ‰ֹÏו ֲ
‡¿ˆ‡ Ú«a
ְנֵי ל$חֹת ָה ֲא ָב ִני ְ ת ִבי ∆ ¿a
ָ 1ה ֵא
ָ !ָ Ì∆Înהר ִמ ְ
ְ ָכל ַה ְָ 0ב ִרי ֲא ֶר » Úƒ '‰ ¯∆aƒc
)ט' ,י(.
ְ!י «Ï»‰w»‰
ְנֵי לחֹת ָה ֲא ָב ִני לחת ַה ְ! ִרית
$נֵי לחֹת ַה ְ! ִרית
ְ

)ש ,יא(.

לאחר חטא העגל וקבלת הלוחות השניי ה מונחי בארו ע $פשוט ,הנקרא בש
‡¯ 29.'‰ ˙È¯· ÔÂעניי ארו הע $יתבאר בהמש הדברי.
ÔÎ˘Ó· Ï‡¯˘È ÌÚ '‰ Ï˘ ¯˘˜‰ ˙ÈÈ·Ï ÒÈÒ·Î ˙Â¯·È„‰ ˙¯˘Ú „ÓÚÓ
‡ı¯‡‰ ˙·È˘ÈÂ ˙˘Â¯ÈÏ È‡˙Î ˙ÂÂˆÓ‰ ˙¯ÈÒÓ Ï˘ ‰ÁÈ˙Ù‰ „ÓÚÓ Â
תיאור מעמד הר סיני בשמות כולל ג את שהיית משה בהר סיני במש ארבעי יו
וארבעי לילה .במרכז שהיית משה בהר סיני עומד הציווי על בניית המשכ )כ"ה ,א
 ל"א ,יא( ולאחר מכ ציווי השבת )ל"א ,יביז( 30.לאחר קבלת מצוות אלה משה
מקבל את לוחות הברית ,ומיד מתחילה פרשת חטא העגל .מרכזיות המשכ בחומש
שמות באה לידי ביטוי לא רק בריבוי הפרשות העוסקות בו ,אלא המשכ מבטא
ַעד בי ה' לבי משה:
ייעוד מרכזי בספר שמות :המשכ עתיד לשמש מקו ו ַ
ֵ »Ízמ ַעל ַה ֶַֹ 7רת
‡¿
ƒ Èƒ
נע ְד ִי ְל ָz¿¯«aƒ„¿Â ָ 1
י .1וְ ַ
וְ ֶאל ָה6רֹ ִ ֵ ֶאת ָה ֵעדת ֲא ֶר ֶא ֵ ֵא ֶל ָ
ִָ 8ר ֵאל
את ֶָ 1אל ְ!נֵי י ְ
בי ֲא ֶר ַעל ֲארֹ ָה ֵעדת ֵאת ָל ֲא ֶר ֲא ַצֶ$ה ְ
ִמ ֵ!י ְנֵי ַה ְר ִ
)שמות כ"ה ,כא:כב(.

דיבור זה מתקיי מתו המשכ כשעליו שוכ הענ כפי שמתואר בכתובי בסו ספר
שמות ובתחילת ספר ויקרא:
$כבד ה' ָמ ֵלא ֶאת ַה ִ* ְ ָ ...
מעד ִי ָ ַכ ָע ָליו ∆ְ Ô»Ú»‰
וְ לֹא ָיכֹל מ ֶֹה ָלבא ֶאל א ֶֹהל ֵ
)שמות מ' ,לה  :ויקרא א' ,א(.
מעד ֵלאמֹר
‡ֵ ÂÈ»Ïמא ֶֹהל ֵ
ֹה  ¯≈a«„¿È«Âה' ≈
ַו ִ ְק ָרא ֶאל מ ֶ

ַעד זה של הקב"ה ע משה מתו הענ אינו אלא המש של מעמד הר סיני שהרי
וַ
בפתיחת המעמד נאמר:
 .28בשני התיאורי בשלב השבירה עצמה נזכרי הלוחות ללא התיאורי הנלווי" :וישל
מידיו את ) "˙ֹÁÀÏ‰שמות ל"ב ,יט(; "ואתפֹ ·˘) "˙ֹÁÀÏ‰ Èדברי ט' ,יז( ,שהרי שבירת
מסמלת את ביטול העדות והפרת הברית ,ומעתה ה רק בבחינת שברי עדות ושברי ברית.
 .29דברי י' ,ח; ל"א ,ט ,כהכו.
 .30להבנת זיקת מצוות המשכ והשבת למעמד הר סיני ראה מאמרי' ,השבת' ÌÈ„‚Ó ,לא ,תש"ס,
עמ' .3414
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 ¿Ínוְ גַ
ִ ַמע ָה ָע » Úƒ Èƒ̄¿a«„¿a
ֲ !ַ Ô»Ú»‰עב$ר י ְ
יַ !ְ 1עב ∆
ַוֹא ֶמר ה' ֶאל מ ֶֹה ִה<ֵה 6נ ִֹכי ָ!א ֵא ֶל ָ
)שמות י"ט ,ט(.
על
ַא ִמינְ $ל ָ
ְ! ָ 1י ֲ

בהר סיני ,על פי בחינת שמות ,רק משה שמע את דבר ה' ,ומשו כ ג במשכ
הדיבור הוא ע משה בלבד .הכתוב מדגיש שהדיבור מתקיי מעל ארו העדות ,כדי
להראות שדיבור זה מתקשר ללוחות העדות :לוחות העדות מעידי על כ שעשרת
הדיברות ,שנמסרו לע על ידי משה ,נאמרו לו על ידי ה' ,ומעתה ידע הע שכל מה
שמשה מצווה אות נמסר לו על ידי ה' ,שדיבר עמו מעל אות לוחות העדות.
בספר דברי אי זכר למשכ ,לאוהל מועד 31ולהתוועדות ה' ע משה בכל הספר
כולו .א השבת נזכרת רק במקומה בעשרת הדיברות ,א לא כציווי נפרד ,בניגוד
להופעותיה הרבות בספר שמות מלבד הציווי בעשרת הדיברות32.
תחת זאת מבליט ספר דברי את הרעיו שמטרת קיו המצוות היא להפו את
ע ישראל לראוי לרשת את האר $ולשבת בה .ספר דברי פותח בציווי לרשת את
האר:$
6רֹ! 4א$
ֵיכ ֶאת ָה ֶ
ָת ִי ִל ְפנ ֶ
$סעָ $ל ֶכ $בֹאַ $הר ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאל ָל ְ ֵכנָיוְ ...ר ֵאה נ ַ
ְ7נְ $
$לז ְַר ָע
ַעקֹב ָל ֵתת ָל ֶה ְ
$לי ֲ
3ב ָר ָה ְל ִי ְצ ָחק ְ
יכ ְל ְ
6רֲ 4א ֶר ִנ ְ ַ!ע ה' ַל ֲאב ֵֹת ֶ
$רֶ $את ָה ֶ
ְ
)א' ,ז:ח(.
יה
3ח ֵר ֶ
ֲ

פרקי ב'ג' מתארי את תחילת ירושת האר ,$ואילו פרק ד' ,שעוסק במשמעויות
של מעמד עשרת הדיברות ,פותח ג הוא במשמעות קיו המצוות ביחס לירושת
האר $וישיבתה:
ִָ 8ר ֵאל ְ ַמע ֶאל ַה ח ִ5י וְ ֶאל ַה ִ* ְ ִָ 7טי ֲא ֶר 6נ ִֹכי ְמ ַל ֵ*ד ֶא ְת ֶכ ַל ֲע8ת ְל ַמ ַע
וְ ַע ָה י ְ
)ד' ,א(.
יכ נ ֵֹת ָל ֶכ
6רֲ 4א ֶר ה' ֱאל ֵֹהי ֲאב ֵֹת ֶ
יר ְ ֶ ֶאת ָה ֶ
את וִ ִ
$ב ֶ
ִ ְחיָ $

לאחר תיאור מעמד עשרת הדיברות ממשי משה ואומר:
6רֲ 4א ֶר
$מ ְ ִָ 7טי ַל ֲעְֹ 8ת ֶכ א ָֹת ָ! ֶ
וְ א ִֹתי ִצָ$ה ה' ָ! ֵעת ַה ִהוא ְל ַל ֵ*ד ֶא ְת ֶכ ח ִ5י ִ
)ד' ,יד(.
 3ע ְֹב ִרי ָ ָ*ה ְל ִר ְ ָ?
ֶ

ובהמש הוא מזהיר שאישמירת המצוות תביא לאבד האר:$

 .31אמנ אוהל מועד נזכר פע אחת בספר דברי בפרק ל"א ,יד ,כשמשה ויהושע מצטווי
להתייצב יחד באוהל מועד ,אול עיי :ד' הנשקה' ,משכ העדות ובית הבחירה – לבירורו
של ניגוד' ÌÈ„‚Ó ,יא ,תש" ,עמ'  .3530הנשקה מראה ,שהאוהל שנטה משה מחו למחנה
בעקבות חטא העגל )שמות ל"ג ,זיא( ממשי להתקיי ג לאחר הקמת המשכ במרכז מחנה
ישראל .סגנו הכתוב בדברי מלמד ,לטענת הנשקה ,על כ שמדובר כא באוהל מועד של
משה הנמצא מחו למחנה ולא במשכ העדות שבמרכזו.
 .1 .32שמות ט"ז ,כבל;  .2כ"ג ,יב;  .3ל"א ,יביז;  .4ל"ד ,כא;  .5ל"ה ,בג.
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ית
ַע ִֶ 8
ית ֶֶ 7סל ְמ$נַת ֹל ו ֲ
ַע ִֶ 8
6ר 4וְ ִה ְ ַח ֶ ו ֲ
נ ְנ ֶ ָ! ֶ
$בנֵי ָב ִני וְ ַ
תליד ָ! ִני ְ
ִי ִ
6רִ 4י 6בֹד
יְ 1ל ַה ְכ ִעיסַ .ה ִעיד ִֹתי ָב ֶכ ַה ֶאת ַה ַָ %מיִ וְ ֶאת ָה ֶ
ָה ַרע ְ! ֵעינֵי ה' ֱאל ֶֹה ָ
ָמי
 3ע ְֹב ִרי ֶאת ַה ְַר ֵ*ָ ָ 0ה ְל ִר ְ ָ? לֹא ַת ֲא ִרי כ י ִ
6רֲ 4א ֶר ֶ
ֹאבדַ $מ ֵהר ֵמ ַעל ָה ֶ
 ֵ
)ד' ,כה:כו(.
יה ִי ִה ֵָ %מד ִ ֵָ %מד$
ָע ֶל ָ

פרק ה' ,המרצה את עשרת הדיברות ,פותח בכותרת המדברת על שמירת כל
המצוות:
ִָ 8ר ֵאל ֶאת ַה ח ִ5י וְ ֶאת ַה ִ* ְ ִָ 7טי
ֹאמר ֲא ֵל ֶה ְ ַמע י ְ
ִָ 8ר ֵאל ַו ֶ
ַו ִ ְק ָרא מ ֶֹה ֶאל ָל י ְ
)ה' ,א(.
ַ $מ ְר ֶ ַל ֲעָֹ 8ת
$ל ַמ ְד ֶ א ָֹת ְ
ֵיכ ַה ְ
ֲא ֶר 6נ ִֹכי ֵֹ 0בר ְ!6זְ נ ֶ

לאחר פירוט עשרת הדיברות עצמ אומר ה' למשה:
יֵ 1את ָל ַה ִ* ְצוָה
ַא ַד ְ! ָרה ֵא ֶל ָ
3ה ֹ7ה ֲעמֹד ִע ָ* ִדי ו ֲ
יכ .וְ ָ
6ה ֵל ֶ
ֵל ְֱ 1אמֹר ָל ֶה $בָ $ל ֶכ ְל ֳ
6רֲ 4א ֶר 6נ ִֹכי נ ֵֹת ָל ֶה ְל ִר ְ ָ?ְ ...ל ַמ ַע
וְ ַה ח ִ5י וְ ַה ִ* ְ ִָ 7טי ֲא ֶר ְ ַל ְ* ֵד וְ ָעָ $8ב ֶ
)ה' ,כה:כט(.
יר$
6רֲ 4א ֶר ִ ָ
ָמי ָ! ֶ
ִ ְחי $וְ טב ָל ֶכ וְ ַה ֲא ַר ְכ ֶ י ִ

עניי זה של קיו המצוות כתנאי לירושת האר $וישיבתה חורז את כל ספר דברי,
ומופיע בו פעמי רבות .כמעט בכל הפעמי הרבות שעניי שמירת המצוות,
החוקי והמשפטי נזכר בספר דברי ,נזכרת ג האר $יחד עמו33.
בספר שמות ,קיו כלל המצוות כתנאי לירושה וישיבה באר $לא מופיע אפילו
פע אחת .ג בתיאור מעמד הר סיני האר $כלל לא מופיעה ,ובפתיחה למעמד זה,
א שנית היה לצפות שהכתוב יזכיר את הישיבה באר ,$אנו מוצאי אותו מתעל
מכ ,והכתוב מדבר רק על הקשר של ע ישראל לקב"ה כתוצאה משמירת הברית:
ה ִמ ָל ָה ַע ִ*י ִי
ִית ִלי ְסג ָ
יתי וִ ְהי ֶ
ַ $מ ְר ֶ ֶאת ְ! ִר ִ
מע ִ ְ ְמע!ְ $ק ִֹלי ְ
וְ ַע ָה ִא ָ ַ
)שמות י"ט ,ה:ו(.
ְ ִ 3היִ $לי ַמ ְמ ֶל ֶכת  ֲֹה ִני וְ גי ָקד
6ר .4וְ ֶ
ִלי ָל ָה ֶ

א במקרי הבודדי בספר שמות לאחר תיאור מעמד הר סיני ,שהכתוב מזכיר בה
את הכניסה לאר ,$הרי זה במסגרת אזהרה על איסור כריתת ברית ע יושבי האר$
ונפילה בחטא עבודה זרה )כ"ג ,כחלג; ל"ד ,ידיז( ,או מכוחה של ההבטחה לאבות
)ל"ג ,א( ,ובכל אופ לא כמהל המתקשר למעמד הר סיני ולשמירת המצוות באופ
כללי.
אמור מעתה¯˘˜‰ ˙ÈÈ· ‡È‰ ÈÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ ˙¯ËÓ ,˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ˙ÈÁ· ÈÙ ÏÚ˘ ,
· .Ï‡¯˘È ÌÚ ÔÈ·Ï ‰"·˜‰ ÔÈקשר זה מתקיי בכ שהקב"ה משרה את שכינתו
במשכ ומדבר מש ע משה נציג של ישראל; קשר זה מתקיי במדבר ג ללא
זיקה לאר $ישראל .לעומת זאתÏ‰»˜‰ ÌÂÈ „ÓÚÓ ˙¯ËÓ ,ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ ˙ÈÁ· ÈÙ ÏÚ ,
·˙‡ ˙˘¯Ï ÈÂ‡¯ Ï‡¯˘È ÌÚ ‰È‰È ÔÓÂÈ˜·˘ ,˙ÂÂˆÓ‰ ˙‡ Ï‡¯˘È ÌÚÏ ˙˙Ï ‡È‰ ·¯ÂÁ
 .‰· ˙·˘ÏÂ ı¯‡‰הישיבה באר $עצמה היא זו שתבטא את הקשר של הקב"ה לע
 .33ראה :ד' ,א ,ה ,יד ,מ; ה' ,כזכט; ו' ,אג ,יזכה; ז'ח'; י"א ,חכה ,לאלב; י"ב ,א; ועוד.
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ישראל – קשר שיתלה את איכות הישיבה באר $וא את עצ הישיבה בה בהשגחתו
הצמודה של הקב"ה:
את ִמ ֲָ %א ֶר
3ה ָבא ָ ָ*ה ְל ִר ְ ָ? לֹא ְכ ֶא ֶרִ 4מ ְצ ַריִ ִהוא ֲא ֶר ְי ָצ ֶ
6רֲ 4א ֶר ָ
ִי ָה ֶ
 3ע ְֹב ִרי ָ ָ*ה ְל ִר ְ ָ?
6רֲ 4א ֶר ֶ
ָרק .וְ ָה ֶ
ית ְב ַר ְג ְל ַָ ְ 1ג ַה ָ
ַר ֲע ָ 1וְ ִה ְ ִק ָ
ִזְ ַרע ֶאת ז ְ
יֵֹ 0 1ר א ָֹת? ָ ִמיד
$ב ָקעֹת ִל ְמ ַטר ַה ַָ %מיִ ִ ְ ֶה ָ* ִיֶ .א ֶרֲ 4א ֶר ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֶא ֶרָ 4ה ִרי ְ
3ח ִרית ָנָה .וְ ָהיָה ִא ָמ ַֹע ִ ְ ְמעֶ $אל
יֵ ?!ָ 1מ ֵר ִית ַה ָ%נָה וְ ַעד ֲ
ֵעינֵי ה' ֱאל ֶֹה ָ
ַע ַב ְד ֶ
3ר ְצ ֶכ ְ! ִעִ ...ה ְָ %מרָ $ל ֶכ ִֶ 7י ְפ ֶה ְל ַב ְב ֶכ וְ ַס ְר ֶ ו ֲ
ָת ִי ְמ ַטר ְ
תי ...וְ נ ַ
ִמ ְצ ַ
ית ָל ֶה .וְ ָח ָרה  A3ה' ָ! ֶכ וְ ָע ַצר ֶאת ַה ַָ %מ ִי וְ לֹא ִי ְהיֶה ָמ ָטר
ֱאל ִֹהי ֲא ֵח ִרי וְ ִה ְ ַ ֲחוִ ֶ
6רַ 4הָֹ Bבה ֲא ֶר ה' נ ֵֹת ָל ֶכ
ַא ַב ְד ֶ ְמ ֵה ָרה ֵמ ַעל ָה ֶ
ב$ל? ו ֲ
וְ ָה ֲא ָד ָמה לֹא ִת ֵ ֶאת ְי ָ
)דברי י"א ,י:יז(.

‡?'‰ Â‡ ÌÈ‰ÂÏ
ההבדלי הקודמי בי שני התיאורי באי לידי ביטוי ג בשמו של האל המתגלה
בה .בתיאור בשמות בכל פע שהכתוב מזכיר את הזיקה בי הע לבי האל הוא
משתמש בש אלוהי )י"ט ,יז; כ' ,טוטז( .א עשרת הדיברות יוצאי בדיבורו של
אלוהי:
¡ֵ ÌÈƒ‰ֹÏאת ָל ַה ְָ 0ב ִרי ָה ֵא ֶה ֵלאמֹר
‡ ¯≈a«„¿È«Â

)כ' ,א(.

ש אלוהי מבטא את מידת הדי והריחוק בי האל לבי בריותיו ,ומבליט את
עצמתו של האלוהי ועליונותו על כל ברואיו ,הבאה לידי ביטוי בכ שא ַע
סגולתו חרד ומתרחק מ התופעות הנלוות להתגלותו אפופת העש והערפל ,ואינו
מסוגל להתעלות לכדי שמיעת קולו הישיר של האלוהי .בתיאור בדברי ,לעומת
זאת ,כמעט תמיד )עשרות פעמי( הכתוב משתמש בש הויה לבדו או בצירו ה'
אלהי ,ה' אלהיכ וכד' 34.עשרת הדיברות נשמעי בקולו של ש הויה:
ָ 1ה ֵאֶ ...את ַה ְָ 0ב ִרי ָה ֵא ֶה ֶ '‰ ¯∆aƒcאל ָל
ִָ 7ני ְ! ָפ ִני ִ '‰ ¯∆aƒcע ָ* ֶכ ָ! ָהר ִמ ְ
)ה' ,ד ,יח(.
ָ 1ה ֵא ֶה ָע ָנ וְ ָה ֲע ָר ֶפל
ְק ַה ְל ֶכ ָ! ָהר ִמ ְ

ש ה' מבטא את מידת הרחמי והקירוב בי השכינה לבי האד בכלל ואת גילוי
השכינה לע ישראל ,השומע את דברי ה' בפרט35.
 .34ש אלוהי ע כינויי שייכות שוני )אלהי ,אלהינו וכד'( מופיע עשרות פעמי בפרקי ד'
ה' בדברי ,וכמעט בכול הוא מופיע בצירו ש הויה .ש אלוהי מופיע לבדו רק בהקשר
של תיאור ייחודיות התגלות האלוהי לישראל ביחס לכל שאר האומות וביחס לכוח של
שאר האלי )ד' ,לבלד; ה' ,כא ,כג( מתו מטרה ליצור ניגוד בי אלוהי ישראל לאלוהי
העמי.
 .35ההבחנה בי שני השמות הללו ידועה וא פותחת ,כידוע ,את חומש בראשית :פרק א'
הפותח בתיאור בריאת העול נוקט ש אלוהי ,ואילו פרקי ב'ג' ,המוסרי לנו את
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?·¯ÂÁ· Ï‰˜‰ ÌÂÈ Â‡ ÈÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ
התיאורי השוני נבדלי זה מזה א בשמות ובביטויי המיוחדי לכל אחד בפני
עצמו36:
שמו של המקו שבו מתגלית השכינה וממנו מושמעי עשרת הדיברות בשמות
הוא 'הר סיני' 37.א בחומשי ויקרא ובמדבר הכתוב משתמש בש זה ,אול בספר
דברי הש "הר סיני" לא מצוי כלל בתיאורי המעמד 38,ותחת זאת משתמש הכתוב
בש 'חורב'39.
בספר דברי הכתוב נוקט ש מיוחד ליו שבו הושמעו עשרת הדיברות לע
הקהל" )ט' ,י; י' ,ד; י"ח ,טז( – יו שבו ביקש ה' להקהיל את ע
ישראל" :יו ָ
ישראל )ד' ,י( ,ובו ביו דיבר ה' את עשרת הדברי אל כל הקהל )ה' ,יח( .בחומש
שמות אי ש מיוחד ליו זה ,וא הביטוי "קהל" אינו מופיע בפרקי של מעמד הר
סיני .יו זה אינו יכול להיקרא בחומש שמות "יו הקהל" ,משו שהקהל לא היה
שות לשמיעת עשרת הדיברות40.

.36
.37
.38
.39

.40

הסיפור על הקשר האישי בי ה' לבי האד בג עד ,מצרפי לש אלוהי את ש הויה.
ראה :מ' ברויאר ˙È˘‡¯· È˜¯Ù ,א ,אלו שבות תשנ"ט ,פרק שני.
ראה לעיל ,הערה .22
שמות י"ט ,יא ,יח ,כ ,כג; כ"ד ,טז; ל"א ,יח; ל"ד ,ב ,ד ,כט ,לב.
הש "סיני" )לא "הר סיני"( מופיע בספר דברי פע אחת בלבד ,בפרשת וזאת הברכה )ל"ג,
ב(.
דברי א' ,ב ,ו ,יט; ד' ,י ,טו; ה' ,ב; ט' ,ח; י"ח ,טז; כ"ח ,סט .הש "חורב" מופיע כש ִמ ְשני
שלוש פעמי א בחומש שמות )ג' ,א; י"ז ,ו; ל"ג ,ו( ,אול בתיאור המרכזי של מעמד עשרת
הדיברות בפרקי י"טכ' מופיע רק הש "הר סיני".
נית לראות ,שא בשימוש בפעלי שוני נבדלי התיאורי השוני זה מזה :עשרי ותשע
פעמי משתמש ספר דברי בפועל 'שמד' ,ומתוכ חמש פעמי ביחס לע ישראל ואהרו
בפרשת העגל בפרק ט' ,א בספר שמות פועל זה אינו מופיע כלל .ארבע פעמי משתמש
הכתוב בפועל 'קצ' ושלוש פעמי בפועל 'מרה' בפרשת העגל בדברי ,וא לא פע אחת
בפרשת העגל בשמות .שבעי ושמונה פעמי משתמש ספר דברי בפועל 'ירש' ,ומתוכ
שמונה עשרה פעמי בפרקי ד' ,ה' ,וט' העוסקי במעמד עשרת הדיברות ובחטא העגל,
א בספר שמות כולו מופיע פועל זה פעמיי בלבד .בחטא העגל בדברי נאמר שמשה
התנפל לפני ה' שלוש פעמי והתפלל פעמיי ,ובסיפור בשמות פעלי אלה לא מופיעי.
ספר שמות ,לעומת זאת ,משתמש בפועל 'כלה' ארבע פעמי ביחס לע ישראל בפרשת
חטא העגל בפרקי ל"בל"ג ,ואילו בפרשת העגל בדברי פועל זה אינו מופיע כלל .ביטוי
ייחודי כללי נוס בספר דברי הוא הפועל 'אהב' .ספר דברי מעלה על נס את הקשר
האינטימי הישיר שבי ה' לבי ע ישראל ,ולכ פועל זה מופיע בדברי שבע עשרה פעמי
בביטוי קשר זה :שתי עשרה פעמי ביחס של אהבת ישראל את ה' ,וחמש פעמי באהבת
ה' את ישראל .בספר שמות בולט יותר הריחוק בי האלוהי לבי בריותיו ,ולכ אהבת ה'
לאלפי לאֹ ֲה ַבי ולשֹמרי
ִ
מופיעה בו פע אחת בלבד – בעשרת הדיברות" :ועֹשה חסד
ִמ ְצו ֹ ָתי" )כ' ,ה(.
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?ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ Â‡ ˙È˘‡¯· ‰˘ÚÓÏ ÔÂ¯ÎÈÊ – ˙·˘‰
לאור ראיית שני הכתובי המתארי כביכול שני מעמדי שוני ,המתרחשי
במקומות בעלי ש שונה מתו מגמות שונות של עצ ההתגלות ,יוב א ההבדל
ביניה ביחס לטעמה של מצוות השבת :התיאור בשמות ,המבטא את עליונותו של
האלוהי וריחוקו מבריותיו ,מנמק את מצוות השבת בזכירת מעשה בראשית ,שהוא
הביטוי המובהק לעצמתו ואינסופיותו של האל קונה שמי ואר .$ואילו התיאור
בדברי מעלה על נס דווקא את הקשר הישיר בי ה' לבי קהל עדתו ,ולכ השבת
מוטעמת בזכירת יציאת מצרי ,שהיא יסוד היסודות של הקשר והזיקה שבי ה' לבי
ע ישראל41.
Ï‚Ú‰ ‡ËÁ
א ביחס לחטא העגל נבדל התיאור בדברי מ התיאור בשמות בתפיסת מהות
החטא ,בטיפול בו ובהשלכותיו 42.עיו בכתובי מלמדנו שתיאור חטא העגל בכל
ספר מתאי לבחינת מעמד עשרת הדיברות שבאותו ספר.
להבחנה זו נקדיש את העיו הבא:
˙˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÈÙ ÏÚ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ˙ÒÈÙ
הטענה שהניעה את הע לבקש לעשות לה את העגל נתפרשה בבקשת הע
מאהרו" :וירא הע כי בֹשש משה לרדת מ ההר ויִ ָ& ֵהל הע על אהר ויאמרו אליו
קו עשה לנו אלהי אשר ילכו לפנינו כי זה משה האיש אשר ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÂÏÚ‰
לא ידענו מה היה לו" )ל"ב ,א( .היעדרותו של משה ,שהעל ממצרי ,היא זו שגרמה
לבקשת העגל .נראה מכ שחטא הע אינו מתחיל בעגל עצמו אלא בראיית משה
כמי שהעלה את הע ממצרי .הע העלה את משה לדרגת אל או לכל הפחות ראה
בו שות לה' בהעלאת הע ממצרי ,ולכ ג סביב העגל שייצג את משה קרא הע
את הקריאה" :אלה אלהי ישראל אשר ) "ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÍÂÏÚ‰ל"ב ,ד( .כשה' גילה
למשה את דבר החטא לא הסתפק בתיאור עשיית העגל וההשתחוות אליו – פעולות
עברה על הדיבר השני של איסור עשיית פסל ,עבודתו והשתחוות אליו,
שמהוות ֵ
אלא ה' הוסי והדגיש את קריאת הע" :סרו מהר מ הדר אשר צוית עשו לה
 .41להרחבת ההשוואה בי מצוות השבת בעשרת הדיברות בדברי לבי מקבילתה בשמות ראה
מאמרי )לעיל ,הערה  ,(30עמ' .6355
 .42על ההבדל בי תיאור חטא העגל בשמות לבי התיאור בדברי ראה :א' חדד' ,חטא העגל',
 ÌÈ„‚Óכא ,תשנ"ד ,עמ'  .3629חלק מ הדברי כא תואמי את דבריו .במאמר זה ניסיתי
לראות את הדברי במבט כולל יותר ,ה על רקע ההבחנה בי שמות לדברי ג ביחס
לתיאור מעמד עשרת הדיברות עצמו ,ה בהסבר כוללני יותר של כל פרשת העגל בדברי.
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עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהי ישראל אשר ı¯‡Ó ÍÂÏÚ‰
) "ÌÈ¯ˆÓל"ב ,ח( .קריאה זו של הע מהווה הפרה א של הדיבר הראשו" :אנכי ה'
אלהי אשר  ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÍÈ˙‡ˆÂ‰מבית עבדי" )כ' ,ב( .בעקבות ייחוס יציאת
מצרי אל משה על ידי הע אומר א ה' למשה בכעסו על החטא" :וידבר ה' אל
משה ל רד כי ִ+חת עמ אשר ) "ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ˙ÈÏÚ‰ל"ב ,ז( .משה ,לעומת זאת,
מתנער בתפילתו לה' מ התואר החדש שנצמד אליו ,ואומר לה'" :למה ה' יחרה אפ
בעמ אשר  ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ˙‡ˆÂ‰בכֹח גדול וביד חזקה" )ל"ב ,יא( .משה כביכול
מתווכח ע ה' ,וטוע שאמנ הע חטא בכ שעשה פסל והשתחווה לו ,אול אי
לראות באמירה של הע בקשר ליציאת מצרי אמירה מכוונת שבאה לשלול את
ייחוס פעולת יציאת מצרי מה' ,אלא הע רק הדגיש את תפקידו של משה כשליח,
וכש שהע באמרו על העגל" :אלה אלהי ישראל אשר  "ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÍÂÏÚ‰לא
התכוו לפשוט של דברי ,שהעגל שנעשה זה עתה הוציא ממצרי ,כ ג
באמירה "כי זה משה האיש אשר  "ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó ÂÏÚ‰לא התכוו הע לייחס למשה
בלעדיות על יציאת מצרי ,אלא רק העצי את מעמדו של משה כשליח ה' .א כ,
למרות שע ישראל עבר בבירור על הדיבר השני של עשיית פסל ,הרי שלא רמס
ברגל גסה את הדיבר הראשו.
תפיסה זו של חטא העגל מתאימה לתיאור בשמות משו שעל פי תיאור זה יש
פער גדול בי דרגתו של משה ,שאליו נגלה ה' בעב הענ ומשמיע לו את עשרת
הדיברות ,לבי הע ,שאינו שומע את דבר ה' ישירות .פער זה יצר תלות מוחלטת
של הע במשה ,ומכא השבר הגדול שאחז בע כשראה שמשה בושש לחזור.
הפער הגדול בי דרגתו של משה לבי דרגת הע בספר שמות בא לידי ביטוי
באופ נוס :לאחר שמשה יורד אל הע ע הלוחות השניי הכתוב אומר כי קר
עור פניו ,ואהרו ובני ישראל יראו לגשת אליו ,עד כי משה הוצר לשי על פניו
מסווה )ל"ד ,כטלה( .בדברי ,כאמור ,כל הע שמע יחד ע משה את עשרת
הדיברות ישירות בקול ה' ,ולכ הכתוב בדברי כלל אינו מספר על קרינת עור פני
משה ,המבטאת את הבדלתו של משה מ הע.
˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÈÙ ÏÚ ÔÎ˘Ó‰ ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â Ï‚Ú‰ ‡ËÁ
לעיל )עמ'  (6865ראינו שמטרת מעמד הר סיני בספר שמות היא יצירת קשר בי
הקב"ה לבי ע ישראל באמצעות המשכ .חטא העגל פוגע כמוב בקשר זה ומבטל
את קיומו .רק לאחר הענשת הע ותפילות משה מתחדש קשר זה והמשכ נבנה.
נית לראות עניי זה בתפילותיו של משה בעקבות חטא העגל :תפילתו הראשונה של
משה מתקיימת עוד בהיותו בהר ע לוחות העדות ,והיא נועדה למנוע את השמדתו
של ע ישראל ,והקב"ה נענה לבקשת משה )שמות ל"ב ,יאיד( .לאחר הענשת הע
מבקש הקב"ה שלא לעלות בקרבו של ע ישראל אלא להנהיג אות באמצעות
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מלא )ל"ב ,לד; ל"ג ,בג( .משה מנהל דושיח ע ה' ומבקש לבטל את גזרת הנהגת
המלא" :ויאמר אליו א אי פני הלכי אל תעלנו מזה .ובמה יִ ָ! ַדע אפוא כי
מצאתי ח בעיני אני ועמ הלוא בלכת עמנו ונפלינו אני ועמ מכל הע אשר על
פני האדמה" )ל"ג ,טוטז( – מרכז תפילותיו של משה לאחר ביטול עונש ההשמדה
של ע ישראל הוא אפוא בחידוש הקשר הישיר של הקב"ה ע ישראל.
בספר דברי ,כאמור לעיל ,הקשר של הקב"ה לע ישראל באמצעות המשכ כלל
לא נזכר ,ולכ א בחטא העגל נזכר נוסח תפילתו של משה למניעת השחתת ע
ישראל )דברי ט' ,כהכט( ,אול לא נזכרת כל תפילה אחרת ביחס לחידוש הקשר
בי הקב"ה לבי ע ישראל.
˙ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ ÈÙ ÏÚ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ˙ÒÈÙ
הפרשה בדברי הדנה בחטא העגל היא בפרק ט' ,א  י' ,יא .מטרתה של פרשה זו
היא להראות שירושת האר $לא באה לישראל בזכות צדקת אלא מכוח ההבטחה
לאבות .לפיכ יש לקבוע את תחומיה של פרשה זו החל בפסוקי או בפרק ט',
שמציגי טענה זו ,וכלה בפסוק יא בפרק י' המסיי במאי דפתח – בקריאה לנסוע
אל האר $שהובטחה לאבות .עיו בפרשה זו בספר דברי מעלה מספר קשיי
פנימיי מלבד חוסר ההתאמה לנאמר בתיאור בשמות43.
א .מפשט הכתובי בספר דברי נראה שמשה התפלל תפילה אחת בלבד ,אול
תפילה זו אינה מתוארת ברצ ,אלא מפוצלת באופ מתמיה לשלושה חלקי:
 .1ט' ,יחכ :תיאור מש התפילה בהר ללא אוכל ושתייה ומטרתה – החשש
מכ שה' ישמיד את הע ,תגובת ה' לתפילה זו ,והתפילה למע אהרו.
 .2ט' ,כהכט :תיאור מש התפילה בהר ללא אוכל ושתייה ,ותיאור נוסח
התפילה .תפילה זו היא אותה תפילה שנזכרה קוד כפי שמפורש בפסוק
כה" :ואתנפל לפני ה' את ארבעי היו ואת ארבעי הלילה ‡˘¯
44."...È˙ÏÙ˙‰
 .3י' ,י :תיאור מש השהייה בהר ותגובת ה' למשה" :ואנכי עמדתי בהר ÌÈÓÈÎ
 ÌÈ˘‡¯‰ארבעי יו וארבעי לילה ."...מלשו הפסוק נראה שהוא כופל
 .43ר' יצחק עראמה בפירושו  ˜ÁˆÈ ˙„È˜Úלפרשת עקב בשער התשעי ואחד )לעיל ,הערה ,11
ד לד ע"א( ,מעלה את הקשיי הפנימיי באמרו" :כשנתבונ בכוונתו בפרשה הזאת אשר
היא באמת קשת הביאור לפי מה שבאו דבריה לכאורה מבולבלי ובלתי שומרי סדר
מציאות ,ג בזכור ענייני שאינ נראי מעניינ" עיי ש .איההתאמות בי התיאור
בשמות לבי התיאור בדברי יתבארו בהמש.
 .44סגנו דבריו של רשב" בפירושו לפסוקי אלה מלמד עד כמה ראה בכפילות זו קושי גדול:
"מי האיש החכ ית לב ויב למה הוצר לכפול כא נפילת ארבעי יו ,וכי דר המקרא
לחזור ולכפול דבר."...
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את הנאמר בפרק ט' ,יח" :ואתנפל לפני ה'  ‰ֹL‡¯Îארבעי יו וארבעי
לילה 45,"...ולפיכ ג פסוק זה עוסק בתפילה הראשונה שנזכרה קוד לכ.
ב .בי התיאורי השוני של תפילת משה משובצי תיאורי של אירועי אחרי,
שלא קשורי לכאורה לחטא העגל:
 .1חטאי תבערה ,מסה וקברות התאווה )ט' ,כב(.
 .2חטא המרגלי )ט' ,כג(.
 .3נסיעת בני ישראל מבארות בני יעק ומיתת אהרו )י' ,ו( – אירוע שקרה
בשנה הארבעי ,על פי המתואר בחומש במדבר )ל"ג ,לח(.
 .4נסיעת בני ישראל ליטבתה )י' ,ז(.
 .5הבדלת שבט לוי לנשיאת ארו ה' לשרתו ולבר בשמו )י' ,חט(.
ג .האירועי השוני הנזכרי בפרשה זו אינ מופיעי לפי סדר האירועי ,שהרי
הבדלת שבט לוי קדמה לאירועי האחרי.
נראה שהבנת מבנה פרשת חטא העגל בספר דברי יסייע בפתרו השאלות שהעלינו.
נית לראות שהפרשה כולה בנויה במבנה של תקבולת כיאסטית:

 .45כפירוש ראב"ע בפרק י' ,א" :כי פירוש אנכי עמדתי בהר כימי הראשוני )י' ,י( הוא שנוי".
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את ִ
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ית ָ) .+יא( ַו ֶ
6בה ה' ַה ְ ִח ֶ
ַ 2ַ *ַ ַ#ע ַה ִהוא לֹא ָ
»ָ Ìל ֵתת ָל ֶה.
¬·ֹ˙
‡«Ï Èƒ
zÚ¿«aL
∆¯ ¿ ƒ
‡L
‡¯∆¬ ı
ֶ eL¿¯ƒÈ¿Âאת »» ‰

הקהל בחורב
מעמד הר סיני ומעמד יו ָ

מטרתה של פרשה זו כאמור ,היא שלילת הטענה שצדקתו של ע ישראל היא זו
שהביאה לירושת האר .$טענה זו נשללת מתו התנהגותו וקשי עורפו של ע ישראל
בהיותו במדבר .קשיות העור של ע ישראל עומדת במרכז הפרשה ,ולכ היא נזכרת
בשלושה מוקדי :בתחילת הפרשה )שלב ב( ,באמצעה )שלב ח( ובסופה )שלב ב.(1
עיו בספרי שמות ובמדבר יכול להוכיח את אופיו הקשה של ע ישראל
מאירועי רבי שאירעו במדבר ,אול פרשה זו בספר דברי בוחרת להציב את
חטא העגל כחטא המרכזי של תקופת המדבר .התיאור המציג את ע ישראל כממרה
את דבר ה' ומקצי אותו עוסק ברובו בחטא העגל ,ובמרכז המבנה ניצבת אמירת ה'
למשה בעת נתינת הלוחות ,שע ישראל הוא ע קשה עור ,שעשה לו עגל מסכה.
החטאי האחרי משובצי בקצרה בי השלבי השוני של חטא העגל ונספחי
אליו .הקצפת בני ישראל את ה' בתבערה ,במסה וקברות התאווה )שלב ד (1מקבילה
ומתקשרת להקצפת בני ישראל בחורב )שלב ד(.
מדוע דווקא חטא העגל נתפס כחטא המרכזי של דור המדבר ואילו שאר
החטאי רק נספחי אליו? ברור מאליו שזהו חטא חמור ,והראיה היא שלולי משה
בחירו עמד בפר $היה הקב"ה משחית את ע ישראל בחמתו ,אול ג בחטא
המרגלי רצה ה' לכלות את ע ישראל ,וא בפרשת קורח הצילה תפילתו של משה
את העדה מכיליו .וא על פי כ ,פרשה זו ,שמטרתה להבליט את קשיות העור של
ע ישראל ,לא מזכירה כלל את חטא קורח ועדתו ,ולחטא המרגלי מוקדש פסוק
אחד בלבד.
ברור שעל פי התיאור בדברי חטא העגל שונה מזה המתואר בשמות :היעדרותו
של משה לא נזכרת בתיאור בדברי כגור המניע לחטא ,שהרי על פי בחינת ספר
דברי חשיבות תפקידו של משה היא משנית ,שהרי ע ישראל שמע את עשרת
הדיברות בעצמו ללא תיווכו של משה .בתיאור חטא העגל על ידי ה' נאמר" :ויאמר
ה' אלי קו רד מהר מזה כי ִ+חת עמ אשר הוצאת ממצרי סרו מהר מ הדר אשר
צוית עשו לה מסכה" )דברי ט' ,יב( .לא נזכרת אפוא קריאה כלשהי של הע
ביחס לעגל ,וממילא לא מייחסי לעגל את יציאת מצרי ,בניגוד לתיאור בספר
שמות.
נראה שחטא העגל נתפס כאבי אבות חטאי המדבר בהיותו קשור למעמד עשרת
יתרה .מעמד נשגב זה מכונ את הקרבה
הדיברות ,שספר דברי מייחס לו חשיבות ֵ
והדבקות של ע ישראל בה' ,ואת ייחודיותו של ע ישראל ביחס לשאר העמי.
ייחודיותו וחשיבותו של מעמד עשרת הדיברות עולה ביתר שאת ועוז בדברי ד':
"ושמרת ועשית כי ִהוא חכמתכ ובינתכ לעיני העמי אשר ישמעו את כל
החקי האלה ואמרו רק ע חכ ונבו הגוי הגדול הזה" )דברי ד' ,ו( – שמירת
המצוות והחוקי מבטאת את חכמתו ובינתו של ע ישראל בפני העמי .אול
החכמה והבינה של הגוי הגדול הזה אינה רק דעתנות ושכלתנות ,שהרי התורה
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ממשיכה ומפרטת את גדלות ע ישראל בעיני העמי" :כי מי גוי גדול אשר לו
אלהי ˜¯ֹ· ÌÈאליו כה' אלהינו בכל קראנו אליו" )ש ,ז( – עצמתו של הגוי הגדול
בקרבתו לה' בכל עת שבה יקרא אל ה'ִ .קרבה זו באה אל שיאה במעמד
מתבטאת ִ
עשרת הדיברות ÔÂ·¯˜˙Â" :ותעמדו תחת ההר וההר ֹער באש עד לב השמי חש
הקרבה היא אפוא הדדית :אלוהי קרוב לע ישראל ,וע
ענ וערפל" )ש ,יא( – ִ
ישראל א העז להתקרב אל הר חורב הבוער באש השכינה .אי לכ ,מיד אחרי תיאור
חכמת ע ישראל ובינתו בקרבתו לה' ,קבעה התורה אזהרה חמורה שלא לשכוח את
מעמד עשרת הדיברות:
0פ יָס0ר0
ֶיֶ +
ַפ ְ ְָ +מאֹד ֶ3ַ ְ ִ 2ח ֶאת ַה ְ ָב ִרי ֲא ֶר ָראֵ 0עינ ָ
0מֹר נ ְ
ַרק ִה ָ@ ֶמר ְל ְָ +
י*ְ +ח ֵֹרב
ֶי .+י ֲא ֶר ָע ַמ ְד ָ ִל ְפנֵי ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֶי +וְ ִל ְבנֵי ָבנ ָ
הד ְע ָ ְל ָבנ ָ
ֶי +וְ ַ
ְמי ַח ָ
ִמ ְָ /ב ְב ָֹ3 +ל י ֵ
 ִמ ֵע ֶאת ְ ָב ָרי ֲא ֶר י ְִל ְמדְ 0ל ִי ְר6ה א ִֹתי ָ3ל
ֶ* ֱאמֹר ה' ֵא ַלי ַה ְק ֶהל ִלי ֶאת ָה ָע וְ ְ
)ש ,טEי(.
ֵיה י ְַל ֵ%ד0
ָמי ֲא ֶר ֵה ַחִי ַעל ָה ֲא ָד ָמה וְ ֶאת ְ*נ ֶ
ַה ִ

מכא ואיל מתארת התורה את גדלות מעמד עשרת הדיברות ,שבו שמע ע ישראל
בעצמו את עשרת הדיברות ,כפי שנתבאר לעיל.
מילה מנחה בפרק זה היא "¯‡) "‰ש ,ה ,ט ,יב ,טו ,יט ,לה ,לו( :התורה מזהירה
שלא לשכוח את מה שע ישראל ראה במעמד עשרת הדיברות )ש ,ט( ,אול היא
מדגישה שבעצ במעמד זה לא נית היה לראות כל תמונה )ש ,יב ,טו( ,ועיניה
ראו רק את האש הגדולה )ש ,לו( .הראייה הנובעת ממעמד זה אינה במוב של
הסתכלות העי ,אלא במוב של הבנה רוחנית שעל ע ישראל לשמור את החוקי
והמשפטי באר $שניתנה לו )ש ,ה( ,ועליו להסיק את המסקנה הכללית והבלתי
נמנעת הנובעת מתו מעמד עשרת הדיברות" :אתה הראת לדעת כי ה' הוא האלהי
אי עוד מלבדו" )ש ,לה( .ראיית העי ,א כ ,אינה מופיעה כלל ביחס לקב"ה.
לעיל )עמ'  (5753ראינו ,שבפרק ד' בדברי יש מילי מנחות נוספות"ÚÓ˘" :
ו"˜ ,"ÏÂהמבליטות שע ישראל שמע ישירות את קול ה' באמרו את עשרת הדיברות.
לאור ההבחנה הבולטת בי איראיית ה' לבי שמיעת קולו מזהירה התורה חזור
והזהר בפרק זה מפני עשיית כל פסל ותמונה )דברי ד' ,טויט ,כגכח( .חטא זה
נתפס כחמור ביותר ,והעונש עליו הוא החמור מכול – איבוד הזכות על האר,$
יציאה לגלות והשתעבדות לגויי )ש ,כהכח( .ביחס להשתעבדות לגויי כותבת
התורה" :ועבדת ש אלהי מעשה ידי אד ע $ואב אשר "ÔÂÚÓ˘È ‡ÏÂ ÔÂ‡¯È ‡Ï
)ש ,כח( ,ובכ יש עונש של מידה כנגד מידה :מי שנכשל בהבנת מעמד עשרת
הדיברות" :קול דברי את  ÌÈÚÓֹLותמונה אינכ ¯ֹ‡ ÌÈזולתי קול" )ש ,יב(,
ובלבל בי שמיעת ה' לראייתו ,עלול להשתעבד לאלילי נטולי יכולת ראייה
ושמיעה" .השמע ע קול אלהי מדבר מתו האש כאשר שמעת אתה ויחי" )ש,
לג( – ע ישראל מוצג בהדגשה יתרה כע היחיד מבי העמי שזכה לייחודיות זו,
ולפיכ נית לצפות ממנו לקלוט את מלוא משמעותה של שמיעה זו .קשיות עורפו
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של ע ישראל שבאה לידי ביטוי בחטא העגל ,אינה בגלל ראשוניותו לחטאי לאחר
מעמד עשרת הדיברות ,אלא בגלל עזות הפני שנלווית אליו :בתיאור מבנה פרשת
חטא העגל בדברי נית לראות שבשני שלבי הסמוכי למרכז המבנה והמקבילי
זה לזה )שלב ז ושלב ז (1מדגיש הכתוב שכשמשה מחזיק בלוחות )בתו ארבעי יו
וארבעי לילה( ההר עדיי בוער באש; הווה אומר המעמד עדיי לא ת ,ואש
השכינה בוערת במלוא עוזה .ובעוד אש השכינה בוערת לנגד עיניו ,חיפש לו ע
ישראל דר פיזית לראיית האלוהי – הרי זו כלה המזנה ממש תחת חופתה .בכ
מבעט ע ישראל בכל תוקפו ועצמתו של מעמד הברית ,ויוצר סיאוב וריחוק בי
הקב"ה לבי עמו קשה העור .מי שמסוגל לעשות פסל בעוד אש השכינה בוערת
לעיניו יהיה עלול לחטוא בכל חטא שבעול ,ולפיכ שורשו של כל חטא שייעשה
אחר כ נעו $בפג היסודי של חטא העגל46.
ראיית חטא העגל כשורש החטאי במדבר באה לידי ביטוי במבנה כיאסטי נוס
במסגרת תיאור חטא העגל ותוצאותיו – תיאור הכור את חטא העגל ע אירועי
אחרי מתקופת המדבר:
א.

ב.
ג.

ד.
ד.1
ג.1

ב.1
א.1

0ב ְל ַֹח ה'
ִית ֶאת ה') .כג( ִ
0ב ִק ְברֹת ַה ַ ֲאוָה ַמ ְק ִצ ִפי ֱהי ֶ
0ב ַמ ָ>ה ְ
0ב ַת ְב ֵע ָרה ְ
פרק ט' )כב( ְ
ַ ְמרֶ 0את ִ2י ה'
 Ì∆Î»Ï Èƒו ַ
˙z
∆¯ » «
‡L
‡¯∆¬ ı
»‰
∆˙ »
ֵע ֵלאמֹר ‡ eL¿¯e eÏ¬Ú
ֶא ְת ֶכ ִמ ָ< ֵד ַ* ְרנ ַ
יכ וְ לֹא ֶה ֱא ַמ ְנ ֶ ל וְ לֹא ְ ַמ ְע ֶ ְ*קֹל...
ֱאל ֵֹה ֶ
«¯ '‰
‡Ó
ְַ 2ל ִי ִ3י »
‡¯¿»ֲ ‰»Ï¿È«l‰« ÌÈƒÚaא ֶר ִה ְתנ ָ
∆˙ «
‡¯¿‡¿Â ÌֹÂi«‰ ÌÈƒÚ»a
ַ2ל ִל ְפנֵי ה' ֵאת «
ָא ְתנ ַ
)כה( ו ֶ
˙...Ì∆Î
‡¿
∆ „Èƒ
ÓL
¿ ‰«¿Ï
ַע ֵלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה
6מר ה' ֵא ַלי ְָ 2סל ְל ְָ +נֵי ל0חֹת ֲא ָב ִני ִָ 3רא ִֹני ו ֲ
פרק י' )א( ַ ‡Âƒ‰‰« ˙≈Ú»a
יתי ַו ִ ְהי0
»¯ֲ ÔÂא ֶר ָע ִ ִ
ֶָ 6את ַה /חֹת ֹ ‡»a
ָא ֵרד ִמ ָה ָהר ו ִ
ָא ֶפ ו ֵ
ית ְֲ +ָ /אר ֵע;) ...ה( ו ֵ
וְ ָע ִ ָ
ָ ֲַ 3א ֶר ִצִַ 0ני ה'.
הרֹ ַו ִ ָ< ֵבר ָ ַוי ְַכ ֵה ֶא ְל ָעזָר ְ*נ
מס ָרה ָ ֵמת ֲ
ַע ָק ֵ
¿ִ eÚמ ְ* ֵארֹת ְ*נֵי י ֲ
ִ ָר ֵאל »Ò
0בנֵי י ְ
)ו( ְ
ַ ְח ָיו.
ַח ֵלי ָמ ִי.
ָט ָב ָתה ֶא ֶר; נ ֲ
דָֹ #דה י ְ
0מ ַהְ #
דָֹ #דה ִ
¿ַ eÚהְ #
)ז( ִמ ָ@ »Ò
¬¯ִ *ְ ÔֹÂרית ה' ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי ה' ְל ָ ְרת
)ח( ִ ‡Âƒ‰‰« ˙≈Ú»aה ְב ִיל ה' ֶאת ֵ ֶבט ַה ֵ/וִ י ָל ֵאת ֶאת ‡
ַח ָלת
ַח ָלה ִע ֶא ָחיו ה' ה0א נ ֲ
0ל ָב ֵר ְְ *ִ +מ ַעד ַה ַהֶ1ה) .ט( ַעל ֵ 3לֹא ָהיָה ְל ֵלוִ י ֵח ֶלק וְ נ ֲ
ְ
י +ל.
ֲַ 3א ֶר ִ ֶ*ר ה' ֱאל ֶֹה ָ
ִ ַמע ה' ֵא ַלי ַ#
‡¯¿ַ ‰»Ï¿È»Ï ÌÈƒÚ»aו ְ
‡¯¿« ¿Â ÌֹÂÈ ÌÈƒÚ»a
ָמי ָה ִרא ִֹני «
)י( וְ 6נ ִֹכי ָע ַמ ְד ִי ָב ָהר ִַ 3
˙.»Í
∆ Èƒ
ÁL
‡·»¿ ‰« '‰ ‰
ַ* ַַ 2ע ַה ִהוא » ‡ֹÏ
∆¯ ִנ ְ ַ* ְע ִי
‡L
‡¯∆¬ ı
»‰
∆˙ »
ֹאמר ה' ֵא ַלי קֵ 0ל ְְ +ל ַמ ַ>ע ִל ְפנֵי ָה ָע ‡ eL¿¯ƒÈ¿Â e‡ֹ·»È¿Â
)יא( ַו ֶ
≈˙ .Ì∆‰»Ï
ַל ֲאב ָֹת ˙»Ï

 .46ראה מאמרי )לעיל ,הערה  (30עמ'  ,7165וש עולה שבספר יחזקאל ישנה תפיסה אחרת,
הרואה את חטאי אישמירת השבת ועבודה זרה כשורשי החטאי במדבר.
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מבנה זה מצביע על כ שהקריאה לעלות ולרשת את האר $בקדש ברנע ,הגוררת
אחריה את חטא המרגלי ,מקבילה לקריאה נוספת של ה' לרשת את האר– $
קריאה הנקשרת לתפילת משה על חטא העגל ,ולהיענות ה' לבקשת משה שלא
להשחית את הע .הקבלה זו נובעת מתו התפיסה שהעלינו ,ששורש של חטאי
המדבר ,ובה ג חטא המרגלי ,נעו $בליקוי של חטא העגל.
נתינת הלוחות השניי בארו מקבילה וא פותחת באותה לשו שבה פותחת
בחירת שבט לוי ,שתפקידו הראשו הוא לשאת את הארו שבו ניתנו הלוחות .להל
תתבאר משמעות תפקיד של הלוויי כנושאי הארו מתו זיקה לחטא העגל.
המסע של בני ישראל למקו מיתתו של אהרו ,שאירעה בשנה הארבעי
ליציאת מצרי ,מקביל למסע של בני ישראל ליטבתה – "אר $נחלי מי" .ביטוי זה,
המתאר את יטבתה ,מופיע פעמיי בכל התורה .נראה שהופעתו כא רומזת
להופעתו האחרת ,ג היא בספר דברי" :כי ה' אלהי מביא אל אר $טובה אר$
נחלי מי עינֹת ותהֹמת יֹצאי בבקעה ובהר" )דברי ח' ,ז( .נראה שבכ הכתוב
רוצה לרמוז שיטבתה מבשרת את סו המסע במדבר ואת ההגעה לפאתי האר$
הטובה ,משופעת נחלי המי.
מיתתו של אהרו ,מעצ אזכורה כא ,נקשרת לחטא העגל ,שהרי לעיל נאמר
ההוא" )ש ט' ,כ(.
"ובאהר התאנ ה' מאֹד להשמידו ואתפלל ג בעד אהר בעת ִ
תפילת משה הועילה לכ שאהרו לא יושמד ,אול היא לא פטרה כליל את אהרו
מעונש ,ולכ הכתוב מדגיש שאהרו מת עוד בטר הגיע ע ישראל אל אר $נחלי
מי .מיתת אהרו במדבר ומניעת כניסתו לאר $על פי ספר דברי אינה נכרכת
בחטא מי מריבה כמתואר בפרק כ' בספר במדבר ,אלא בחטא העגל47.
ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ ÈÙ ÏÚ ı¯‡‰ ˙˘Â¯È ÏÚ Â˙ÚÙ˘‰Â Ï‚Ú‰ ‡ËÁ
לעיל בעמ'  6865ראינו ,שמטרת מעמד יו הקהל בחורב אינה בניית הקשר של ה'
ִע ישראל באמצעות המשכ ,כמתואר בשמות ,אלא נתינת המצוות לע ישראל כדי
שבקיומ יהיה הע ראוי לרשת את האר $ולשבת בה .על פי תפיסה זו הקלקול של
חטא העגל שמט את בסיס ישיבתו של הע באר .$איכניסת דור המדבר לאר $לא
הייתה רק על שו שבני ישראל  Âˆ¯ ‡Ïלהיכנס לאר ,$כפי שמתואר בחטא
המרגלי ,אלא על שו ˘ ÂÏÎÈ ‡Ïלהיכנס לאר $בשל חוסר בשלות פנימית ואי
יכולת לעמוד בקיו מצוות ה' ,שהוא התנאי הבסיסי לירושת האר .$עניי זה של
 .47כדברי אברבנאל בפירושו לפרשת חטא העגל בדברי בהתירו את הספק התשיעי )˘Â¯ÈÙ
 ,ÌÈ¯·„ ¯ÙÒÏמהד' חורב ,ירושלי תשנ"ט ,עמ' " :(159והמאמר הזה מורה ,שאהרו מת על
אשר התעסק במעשה העגל ,ולכ בא סיפורו במקו הזה בתו סיפור העגל .ואמר 'ואתפלל
ג בעד אהרו בעת ההיא' ,ר"ל הועילה תפילתי עליו בעת ההיא ,אבל אח"כ ביו פקדו פקד
עליו מיתתו על זה".
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איכניסת הע לאר $ישראל בגלל חטא העגל יתבאר עוד בהמש.
˘·– ÌÈÈ˘‰ ˙ÂÁÂÏ‰Â ‰˘Ó ˙ÏÈÙ˙ ,˙ÂÁÂÏ‰ ˙¯È
ÌÈ¯·„·Â ˙ÂÓ˘· ÌÈ¯Â‡È˙‰ ÈÙ ÏÚ Ì˙ÂÚÓ˘ÓÂ ÌÈÂ˙ÈÚ
א ביחס למעשה שבירת הלוחות ותיקו הלוחות השניי נבדל התיאור בדברי מ
התיאור בשמות.
הבדל בולט בי התיאור בשמות לבי התיאור בדברי הוא ביחס לשאלה מה
הייתה מטרת שהיית משה בהר במש ארבעי יו וארבעי לילה ,ובאיזה עיתוי
אירעה שהייה זו :על פי שני התיאורי הייתה שהייה של ארבעי יו לקבלת
הלוחות הראשוני )שמות כ"ד ,יח ודברי ט' ,ט( ,ועל פי שניה הייתה שהייה
נוספת של ארבעי יו.
ההבדל בי התיאורי השוני הוא ביחס למטרת שהייה זו:
על פי התיאור בשמות משה שהה ע ה' במש ארבעי יו וארבעי לילה
לצור ˜·) ÌÈÈ˘‰ ˙ÂÁÂÏ‰ ˙Ïל"ד ,כח( .ואילו ביחס לתפילות שהתפלל משה לפני ה'
שיסלח לע על חטאו לא נזכרת קצבת זמ כלשהי .בספר דברי ,לעומת זאת,
התיאור שונה לחלוטי :משה שהה ע ה' במש ארבעי יו וארבעי לילה לצור
˙) ÌÚÏ ÁÏÒÈ˘ '‰ ÈÙÏ Â˙ÏÈÙט' ,יחכ ,כהכט( .אול לא נזכר מש הזמ שנצר
לקבלת הלוחות השניי )י' ,אה(.
א ביחס לעיתוי של תפילת משה נבדלי התיאורי:
על פי התיאור בשמות משה התפלל פעמיי :התפילה הראשונה התקיימה בסו
ארבעי היו הראשוני ,עוד לפני שמשה ירד ע הלוחות הראשוני )ל"ב ,יאיג(.
מ הכתובי נראה שמשה התפלל תפילה קצרה ,ומיד אחריה ירד ושבר את הלוחות.
לאחר שבירת הלוחות והריגת החוטאי משה שוב עולה אל ה' ,ומבקש לכפר על
חטא )ל"ב ,ללד( ,אול לא נזכר מש השהייה בהר בתפילה זו.
על פי התיאור בדברי סדר האירועי אחר לגמרי :כשנודע למשה על חטא של
ישראל בהיותו בהר לפני ה' הוא כלל אינו מתפלל – ראשית הוא יורד אל הע
ושובר את הלוחות )ט' ,טויז( .רק אז הוא עולה ומתפלל במש ארבעי יו
וארבעי לילה )ט' ,יחכ( ,ולאחר התפילה משה שר וטח את העגל )ט' ,כא(.
ועברה על עשיית פסל,
בספר שמות מעשה העגל הוא אמנ עשיית מסכה ֵ
אול ,כאמור לעיל ,הכתובי מדגישי את העובדה שהעגל בא למלא את חלל
היעדרו של משה .ע חזרתו של משה למחנה התמוססה המטרה שלשמה נבנה
העגל ,וברור שלא קיי כל חשש שהלוחות עצמ ייהפכו למעי עגל חדש בנוכחותו
של משה .לפיכ כשאמר ה' למשה שהע חטא לא מיהר משה לשבור את הלוחות,
אלא מיד עמד בתפילה לפני ה' שיסלח לע על חטאו .ע כל חומרת החטא ,הרי
שלפי בחינת ספר שמות ,הע כלל לא שמע מפי ה' את עשרת הדברי ,ושותפותו
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במעמד זה הייתה מצומצמת ,ולכ די היה בתפילה קצרה כדי לבטל את רצו ה'
להשמיד את הע .רק לאחר מכ ירד משה אל הע ,ושבר את הלוחות .שבירת
הלוחות הייתה מעי פעולת מחאה של משה על כ שפגעו בשני הדיברות הראשוני
שבלוחות ,ועל כ לא ראוי הע בשלב זה להחזיק בעדות על כ שה' אמר שני
דיברות אלו .לאחר סיו תהלי הסליחה ,מתעורר הצור לחדש את העדות ,שכ לא
נית לוותר על לוחות העדות ,כי ה אלה שכאמור ,מהווי עדות לכ שעשרת
הדברי שמשה מסר לע מקור בדבר ה' .דווקא בגלל חשיבות העדות שהע
מחזיק בקרבו ,רצה הקב"ה להזכיר באמצעות את חטא העגל ,בכ שהלוחות
השניי יהיו שוני מ הראשוני .אי לכ בלוחות הראשוני הודגש שה מעשה
אלוהי ומכתב אלוהי )שמות ל"ב ,טז( ,ואילו בלוחות השניי נאמר שה מעשה
משה ומכתב אלוהי )שמות ל"ד ,א( .חידוש העדות כרו בכ שהתהלי לקבלת
לוחות העדות השניי יהיה דומה לזה של קבלת הלוחות הראשוני ,ולכ על פי
הכתוב בשמות שהיית ארבעי היו והלילה הייתה לצור קבלת הלוחות השניי.
בספר דברי מעשה העגל ,כאמור לעיל ,מהווה סתירה לא רק לתוכ של שתי
מצוות מ הלוחות ,אלא לעצ המעמד של שמיעת קול ה' ישירות על ידי הע.
החיפוש של הע אחרי חפ $מוחשי הוא זה שמנפ $את תוקפו של מעמד שמיעת
קול ה' מתו האש .כשמשה שומע בהר מה' שהע עשה לו עגל ,הוא אינו יכול
להתפלל לפני ה' על הע ,כי הוא עצמו מחזיק בחפ $שעשוי להכשיל את הע
בחטא דומה בעתיד .בו ברגע הלוחות עצמ הפכו מאמצעי לתיעוד הברית והקירוב
של ישראל לה' למוקש ואב נג .לפיכ בטר ייגש להתפלל משה יורד ומשבר
בכוונה את הלוחות לעיני הע.
נית להוכיח מלשונות דומי וביטויי מקבילי בכתוב בספר דברי שיחסו של
משה ללוחות דומה ליחסו לעגל עצמו – שניה מהווי מכשול ביחס לעצ מעמד
הברית :העגל כמכשול בפועל ,והלוחות כמכשול עתידי:
˙ÂÁÂÏ‰
«˙ ל0חֹת ָה ֲא ָב ִני ל0חֹת
˜Á
ַ* ֲעל ִֹתי ָה ָה ָרה «»Ï
)ט(.
ַה ְ* ִרית ֲא ֶר ַָ 3רת ה' ִע ֶָ %כ
ַו ִ ֵ ה' ֵא ַלי ֶאת ְנֵי ל0חֹת ָה ֲא ָב ִני...
יה ְָ 3כל ַה ְ ָב ִרי ֲא ֶר ִ ֶ*ר ה' ִע ֶָ %כ
ַע ֵל ֶ
וֲ
)י(.
≈*ְ Lי ַה ָ< ָהל...
‡‰
» +
ָ* ָהר ִמ ְ
≈L
ָא ֵרד ִמ ָה ָהר וְ ָה ָהר * ֵֹער ‡»a
ָא ֶפ ו ֵ
...ו ֵ
)טו(.
ָדי...
0נֵי לחֹת ַה ְ* ִרית ַעל ְ ֵי י ָ
ְ
ֵ Ì≈ÎƒÏLמ ַעל ְ ֵי
‡¿
ָא ְתְ *ִ ֹ2נֵי ַה /חֹת « »Â
וֶ
)יז(.
ֵיכ
ָא ַ ְ* ֵר ְל ֵעינ ֶ
ָדי ו ֲ
יָ
0נֵי
 ¯»‰‰» ÔÓוְ ָה ָהר * ֵֹער ָ* ֵא ְ
‡¯≈„ ƒ
ָו ֵא ֶפ ≈ »Â
)טו(.
ָדי
לחֹת ַה ְ* ִרית ַעל ְ ֵי י ָ
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Èƒ
zÁ
˜¿
ית ֶאת ָה ֵעגֶל « »Ï
את ֶכ ֲא ֶר ֲע ִ ֶ
וְ ֶאת ַח ְַ 5
≈L
ָא ְרֹ& אֹת ‡»a
וֶ

יטב ַעד ֲא ֶר ַק ְל ָע ָפר
ָאֹ3ת אֹת ָטח ֵה ֵ
וֶ
ֶ ¿ÍƒÏLאת ֲע ָפר
‡¿
« »Â
¯»‰‰» Ôƒ
ַחל Ó „≈¯ֹi«‰
ֶאל ַה? ַ

)כא(.
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‡¯¿ÌֹÂÈ ÌÈƒÚ»a
˙«ִ 3ָ '‰ È≈Ù¿ƒÏ Ï«tראֹנָה «
‡¿
∆ »Â
0מ ִי
6כ ְל ִי ַ
‡¯¿ֶ ‰»Ï¿È«Ï ÌÈƒÚ»aל ֶח לֹא ַ
« ¿Â
את ֶכ ֲא ֶר
יתי ַעל ָ3ל ַח ְַ 5
לֹא ָ ִת ִ
את ַל ֲעת ָה ַרע ְ* ֵעינֵי ה' ְל ַה ְכ ִעיס
ֲח ָט ֶ
)יח(.

∆˙
‡¯¿‡¿Â ÌֹÂi«‰ ÌÈƒÚ»a
≈˙ «
˙«‡ '‰ È≈Ù¿ƒÏ Ï«t
‡¿
∆ »Â
6מר ה'
ְַ 2ל ִי ִ3י ַ
‡¯¿ֲ ‰»Ï¿È«l‰« ÌÈƒÚ»aא ֶר ִה ְתנ ָ
«
ָא ְת ַ/ֵ 2ל ֶאל ה' ָוא ַֹמר) ...כהEכו(.
ְל ַה ְ ִמיד ֶא ְת ֶכ .ו ֶ

ה לאחר תיאור שבירת הלוחות ה לאחר תיאור טחינת העגל ושרפתו מתאר הכתוב
את העובדה שמשה התפלל במש ארבעי יו וארבעי לילה .ארבעי יו
וארבעי לילה הוא הזמ שבו שהה משה בהר לצור קבלת הלוחות הראשוני,
והוא ג מש הזמ שבו ראה הע את ההר בוער באש השכינה )דברי ט' ,טו( .אי
לכ כגודל מש הקלקול של הפגיעה בעצ התגלות ה' באש במש ארבעי יו
וארבעי לילה ,צרי להיות מש התיקו ,וא תפילת משה לפני ה' מתמשכת
ארבעי יו וארבעי לילה.
הכתוב עצמו א מקביל ומשווה את תפילת משה לשהותו הראשונה בהר:
˜·ÌÈÂ˘‡¯‰ ˙ÂÁÂÏ‰ ˙Ï
ָא ֵב
ַ* ֲעל ִֹתי ָה ָה ָרה ָל ַק ַחת ל0חֹת ָה ֲא ָב ִני ...ו ֵ
ר ָ* ִעי ַלי ְָלה
ר ָ* ִעי י וְ ְ
ָ* ָהר ְ
יתי
0מ ִי לֹא ָ ִת ִ
6כ ְל ִי ַ
ֶל ֶח לֹא ַ
)דברי ט' ,ט(.

˙‰˘Ó ˙ÏÈÙ
ַ2ל ִל ְפנֵי ה' ‰»ֹL‡ƒ̄»k
ָא ְתנ ַ
וֶ
ר ָ* ִעי ַלי ְָלה
ר ָ* ִעי י וְ ְ
ְ
יתי ַעל ָ3ל
0מ ִי לֹא ָ ִת ִ
6כ ְל ִי ַ
ֶל ֶח לֹא ַ
)דברי ט' ,יח(.
את ֶכ...
ַח ְַ 5

מפשט הכתובי בספר דברי ,כאמור לעיל ,נראה שמשה התפלל רק תפילה אחת,
שהתמשכה ארבעי יו וארבעי לילה ,אול הכתוב כופל את תיאורה ה לאחר
שבירת הלוחות ה לאחר טחינת העגל ושרפתו .מה משמעות כפילות זו? מתי אירעה
התפילה בפועל? נראה שבפועל משה התפלל רק לאחר שרפת העגל ,שהרי קיו
העגל עצמו ,שהיה מכשול בפועל ,מצרי לעכב את התפילה עד השמדתו .מלבד זאת
את נוסח התפילה מביא הכתוב רק לאחר השמדת העגל .אזכור תפילת משה שלא
במקומה ,לאחר שבירת הלוחות ,בא ללמדנו ,שהחשש שטמו בלוחות שקול כחשש
שהתממש בפועל בעגל ,ועל כל אחד מה היה ראוי להתפלל בפני עצמו.
ג לאחר תפילת משה לאחר השמדת העגל לא תמה פרשת העגל ,שהרי עתה יש
צור בלוחות שניי ,והחשש של חיפוש הע אחר ממשות שנית לראותה יכול
להתגש ג ביחס ללוחות השניי .לפיכ ג לאחר תיאורה המלא של תפילת משה
לאחר השמדת העגל ,הכתוב משמיט את תגובת ה' לתפילה – כביכול עדיי לא
הושל התיקו.
על פי בחינת ספר דברי לוחות הברית ה בדרגה פחותה מאלה של ספר
שמות ,משו שאי ה העדות היחידה על כ שעשרת הדיברות נאמרו מפי ה' –
שהרי כל הע שמע את קול ה' ,והלוחות רק משמרי לדורות את השותפות של כל
הע במעמד הר.
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עתה לאחר חטא העגל והחשש שהלוחות ייהפכו לנג חדש ,חל פיחות נוס
במעמד .בהכנת הלוחות כבר לא נזכרת שהייה של ארבעי יו וארבעי לילה ,כפי
שהוזכר בשמות .והכתוב א מצווה להטמי את הלוחות בארו ע $נטול חשיבות
עצמית )י' ,אה( .זאת בניגוד ללוחות העדות של ספר שמות שניתנו בארו ע$
מצופה זהב48.
הבדל נוס בי תיאור הארו בשמות לבי תיאורו בדברי נוגע לכיסוי הארו:
את ארו העדות של ספר שמות מכסה כפורת כרובי הזהב .עצ העובדה שיש לארו
כיסוי מלמדת על האפשרות לפתוח את הכיסוי ולראות את הטמו בו .אפשרות
ראיית הלוחות מתאימה רק לבחינת ספר שמות ,ולפיה הלוחות עצמ אינ אב
נג ,והחטא שנעשה בעגל ,שמילא את מקומו של משה ,אינו קיי בלוחות שמוריד
משה עצמו .לפי בחינת ספר דברי ,הלוחות עצמ ה מכשול פוטנציאלי ,ולכ ה
ניתני בארו שתיאורו אינו כולל כיסוי נייד ,ומכא למדנו שלא ניתנת האפשרות
לפתוח את הארו.
אול ג בכ לא תמה הפרשה ,ולא שקט הקב"ה עד שהבדיל בעת ההיא את
שבט הלוי )י' ,ח( ,שעליו מעיד משה בברכותיו בדברי" :האֹמר לאביו ולאמו לא
ראיתיו ואת ֶאחיו לא הכיר ואת בנו ]בניו קרי[ לא ידע כי שמרו אמרת Í˙È¯·Â
) "Â¯ˆÈל"ג ,ט( .בני שבט לוי ,ששמרו את אמרת ה' ,ולא חטאו בעגל ,ה אלה
שינצרו את הברית ,וישמרו על ארו הברית לבל יהפו לעגל חדש .לפיכ התפקיד
הראשו שייעד הכתוב לשבט לוי הוא נשיאת ארו הברית .לאחר הבטחת שמירת
ארו הברית מזכיר הכתוב בשלישית את תפילת משה )י' ,י( ,כדי לכרו ולקשור אל
חטא העגל את אירועי מות אהרו ובחירת שבט לוי לשאת את הארו .רק עתה נית
לחתו את פרשת העגל בדברי ה' למשה" :קו ל למסע לפני הע ויבאו וירשו את
האר $אשר נשבעתי לאבֹת לתת לה" )י' ,יא( ,ובכ יש חזרה לנקודה שבה פתח
הכתוב לפני תיאור חטא העגל" :שמע ישראל אתה עֹבר היו את הירד לבֹא לרשת
ובצרֹת בשמי ...ולמע הקי את הדבר אשר
ועצמי ממ ערי גדֹלת -
גוי גדֹלי -
נשבע ה' לאבתי לאברה ליצחק וליעקב" )ט' ,אה( .בעיו הבא ,ביחס לחידוש
הברית לאחר חטא העגל נראה שג בחתימה זו הקוראת לע ישראל לקו ולרשת
את האר $לא מסתיימות השלכותיו של חטא העגל.
Ï‚Ú‰ ‡ËÁ ¯Á‡Ï ˙È¯·‰ ˘Â„ÈÁ
ג ביחס לחידוש הברית לאחר חטא העגל נית לראות כיצד התיאורי השוני
עקביי בתפיסת:
 .48לתוספת ביאור על ההבחנה בי שני התיאורי של ארו הברית ראה בהרחבה :ד' הנשקה
)לעיל ,הערה  ,(31עמ' .6223
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˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÈÙ ÏÚ ˙È¯·‰ ˘Â„ÈÁ
לפי התיאור בשמות התקיי טקס ברית בנפרד ממעמד עשרת הדיברות ,ובו הוקרא
לפני הע ספר הברית )כ"ד ,איא( .לאחר חטא העגל נזכרות פעולות ענישה של הע
החוטא :משה שר וטח את העגל ובמי אלה השקה את הע; הלוויי הרגו
כשלושת אלפי איש; ה' נג את הע )ל"ב( .לבסו מתחדשת הברית בכתיבת ספר
ברית נוס )ל"ד ,כז( ,הכולל תכני דומי לספר הברית הקוד 49.בהשוואה בי שתי
הבריתות בולטת מאוד העובדה שהברית השנייה כוללת רק את כתיבת ספר הברית,
א לא מתקיי בה טקס ברית הכולל הקרבת קרבנות ,והכתוב א לא מציי את
העובדה שמשה קרא בפני הע את ספר הברית שנצטווה לכתוב .נראה מכ שחטא
העגל לא ביטל את הברית הקודמת ,אלא רק השהה את קיומה ,ומשנענש ע ישראל
ומשה התפלל לחידוש הקשר של הקב"ה ִע ישראל ,חזרה הברית הראשונה
למקומה ,ואי צור בטקס חדש ,אלא בריענו הברית שיסתכ במסירת ספר ברית
חדש ,שיכלול מספר שינויי המותאמי למצב החדש.
נית להביא שלוש ראיות לכ שהברית הראשונה אכ חזרה למקומה והיחסי
שבו למסלול ,ולכ אי צור בטקס ברית שני ,ודי במסירת ספר ברית שני:
א .פרשיות בניית המשכ ,מקיימות הלכה למעשה את רעיו "ועשו לי מקדש
ושכנתי בתוכ" )שמות כ"ה ,ח( – רעיו שעלה לפני חטא העגל ומתקיי ג
לאחריו במתכונתו הראשונה .בניית המשכ והשראת השכינה בו מהווה המש
והשלמה לברית הראשונה שבהר סיני כפי שעולה ג בהקבלה הידועה שבי
מעמד עליית משה להר סיני ע סיו טקס הברית הראשו לבי מצב השכינה
במשכ המתואר בסו ספר שמות50:
ÈÈÒ ¯‰· ‰ÈÎ˘‰
)˘(ÁÈ-ÂË ,„"Î ˙ÂÓ
∆˙ ָה ָהר.
‡ Ô»Ú»‰
∆ Ò«Î¿È«Â
¿ַ '‰ „ֹÂ·¿k Ôֹkעל ַהר ִסינַי
Lƒi«Â
ָמי
ֶ ֵ Ô»Ú»‰ת י ִ
ַוי ְַכ ֵה ∆
! ֶה ָע ָנ .
יעי ִמ ְ
∆ַ #ַ ‰ה ְ" ִב ִ
∆LֹÓ Ï
‡ ‡»¯˜¿ƒi«Â
≈ Lא ֶֹכ ֶלת ְרֹא ָה ָהר
מ ְר ֵאה ְבד ה' ‡¿k
ַ
ת! ֶה ָע ָנ
≈ַ .Ïו ָ#בֹא מ ֶֹה ְ ְ
‡»¯N
¿ ƒÈ È≈¿a È≈È≈Ú¿Ï

ÔÎ˘Ó· ‰ÈÎ˘‰
)˘(‡ ,'‡ ‡¯˜ÈÂ - „Ï ,'Ó ˙ÂÓ
מעד
∆˙ א ֶֹהל ֵ
‡ Ô»Ú»‰∆ Ò«Î¿È«Â
.Ô»kL
¿n
ָ '‰ „ֹÂ·¿Îeמ ֵלא ֶאת «ƒ ‰
מעד ִי ָ ַכ
וְ לֹא ָיכֹל מ ֶֹה ָלבא ֶאל א ֶֹהל ֵ
...Ô»kL
¿n
ָע ָליו ∆ָ '‰ „ֹÂ·¿Îe Ô»Ú»‰מ ֵלא ֶאת «ƒ ‰
≈ְ ִ Lהיֶה
ימ ‡¿Â
ִי ¬ Ô«Úה' ַעל ַה ִ ְ ָ ָ
ַלי ְָלה 
יה.
≈ָ ְ Ïכל ַמ ְס ֵע ֶ
‡»¯N
¿ ƒÈ ˙È≈a Ï»Î È≈È≈Ú¿Ï
∆...‰
∆LֹÓ Ï
‡ ‡»¯˜¿ƒi«Â

 .49על ההבדלי בי ספר הברית הראשו לבי ספר הברית השני בשמות עיי :מאמרי )לעיל,
הערה  ,(30עמ'  ;3128ב' קהת' ,ספר הברית הראשו והשני' ÌÈ„‚Ó ,מג ,תשס"ה ,עמ' .3827
 .50בעניי הקבלה זו עיי :ד' הנשקה )לעיל ,הערה  ,(31עמ'  ,28ובהערה  20ש.
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ב .השראת השכינה במשכ ,המתוארת בסו ספר שמות ,אינה ממצה את ייעודו
ַעד בי ה' לבי בני ישראל:
הכולל של המשכ .המשכ אמור ג לשמש כמקו ו ַ
"ונועדתי ל ש  Í˙‡ È˙¯·„Âמעל הכפרת מבי שני הכ -רבי אשר על ארֹ הע -דת
את כל אשר אצוה אות אל בני ישראל" )שמות כ"ה ,כב( .במשכ עתיד להימש
הדיבור שבי הקב"ה לבי משה .בהר סיני על פי בחינת ספר שמות רק משה
שמע את דבר ה' ,ומשו כ ג במשכ הדיבור הוא ע משה בלבד .הכתוב
מדגיש שהדיבור מתקיי מעל ארו העדות ,כדי להראות שדיבור זה מתקשר
ללוחות העדות :לוחות העדות מעידי על כ שעשרת הדיברות ,שנמסרו לע
על ידי משה ,נאמרו לו על ידי ה' ,ומעתה ידע הע שכל מה שמשה מצווה אות
נמסר לו על ידי ה' בדברו ע משה מעל אות לוחות העדות ובהמש לעדות
שלה .היכ מתגש ייעוד זה של המשכ? ספר ויקרא  ÂÏÂÎמגל ייעוד זה של
דיבור ה' אל משה מעל ארו העדות ,ומסירת המצוות באמצעות משה אל ע
ישראל .ייעוד זה שנקבע במסגרת שהות משה בהר סיני במהל הברית הראשונה
מתקיי כתיקונו באופ מושל51.
ג .לאחר קיומ המעשי של ייעודי המשכ והברית הראשונה בהשראת השכינה
במשכ ובהתוועדות ה' ע משה קבעה התורה בפרשות בהר ובחוקותי את
מצוות השביעית והיובל ,המשלימות את ציוויי הברית ,ואת פרשת הברכה
והקללה על שמירת הברית הראשונה או אישמירתה 52.שתי פרשות אלה
קשורות להר סיני שהרי פרשת בהר פותחת בפסוק" :וידבר ה' אל משה ·¯‰
 ÈÈÒלאמר" )ויקרא כ"ה ,א( ,והברכות והקללות של פרשת בחוקותי מסתיימות
בפסוק:
ְ È«Èƒיַד
ִָ ,ר ֵאל Ò ¯«‰¿a
בי ְנֵי י ְ
ָת ה' ֵינ ֵ
ֵא ֶ$ה ַה &ח ִ%י וְ ַה ִ ְ ָ* ִטי וְ ַהרֹת ֲא ֶר נ ַ
)ויקרא כ"ו ,מו(.
מ ֶֹה

ביחס לאזכור הר סיני בפרשות אלה מפורסמת שאלת חז"ל בריש הספרא
לפרשת בהר" :מה עניי שמיטה אצל הר סיני" .לדברינו יש לפרש את הקשר של
פרשות בהרבחוקותי להר סיני כהשלמה לברית הראשונה של מעמד הר סיני,
ולא לספר הברית השני שלאחר חטא העגל .טענתנו מתבססת על רקע ההשוואה
של הפסוק החות את הברכות והקללות של ספר ויקרא לפסוק החות את
הברכות והקללות של ספר דברי:
 .51הספר שאחריו – ספר במדבר ,מרכז עניינו אינו הדיבור אל משה אלא סידור המחנה לקראת
הנסיעה לאר והנסיעה עצמה .הדיבור ע משה ומסירת מצוות שונות אל בני ישראל ה
משניי בספר במדבר .ע זאת ,ג בחומש במדבר מציי הכתוב שמשה הוא זה ששמע את
קול ה' מעל הכפורת שעל ארו העדות )ז' ,פט(.
 .52לבירור נוס של הקשר של פרשות בהרבחוקותי לציוויי הר סיני ראה מאמרי )לעיל ,הערה
 ,(30עמ' .4838

84

הקהל בחורב
מעמד הר סיני ומעמד יו ָ

ִָ ,ר ֵאל ְ ֶא ֶר 5מ4ב ִמ ְַ $בד
ֹה ִל ְכרֹת ֶאת ְנֵי י ְ
ֵא ֶ$ה ִד ְב ֵרי ַה ְ ִרית ֲא ֶר ִצָה ה' ֶאת מ ֶ
)דברי כ"ח ,סט(.
ַה ְ ִרית ֲא ֶר ָ ַרת ִא ָ ְח ֵֹרב

בספר דברי הכתוב מבחי בי שתי הבריתות ומקשר את הברכה והקללה דווקא
לברית השנייה .הכתוב בוויקרא נוקט לשו סתמית ,שמשמעה הפשוט הוא קישור
הברכה והקללה לברית סיני הראשונה53.
העולה מכ הוא ,שלפי בחינת ספר שמות הברית הראשונה שרירה וקיימת ,והיא
ריה .קיומ של אזהרות חמורות על
למפ ָ
ֵ
א כוללת דברי ברכה לשומריה וקללה
הפרת הברית נראה טבעי לבחינת מעמד הר סיני ,שהרי א במעמד עצמו של
התגלות האלוהי הזהיר ה' מפני ההתקרבות אל ההר ,וכל המפר את הצו צפוי
לעונש מיתה .לפיכ היה ראוי לקבוע את הברכה והקללה למפרי הברית לדורות
שאל מעמד מחריד ומרתית זה צור מעמד
בצמוד למעמד הר סיני; אול מכיוו ֶ
טקס הברית שנזכר בשמות כ"ד ,שבו נצטמצ גילוי השכינה לראש ההר כדי לאפשר
שיתו רחב יותר של הע בברית ,הרי שצירו הקללות עשוי להעכיר את אווירת
הברית .משו כ בחר הכתוב שלא לצר את הברכה והקללה ישירות לספר הברית
הראשו ,אלא למסור אות רק בסו חומש ויקרא לאחר הקיו המעשי של הקשר
של הקב"ה ִע ישראל.
ÌÈ¯·„ ¯ÙÒ ÈÙ ÏÚ ˙È¯·‰ ˘Â„ÈÁ
לפי התיאור בדברי ,כאמור לעיל ,לא התקיי כל טקס נלווה למעמד עשרת
הדיברות ,ולא נכתב ספר ברית מלבד עשרת הדיברות עצמ ,משו שמעמד עשרת
הדיברות עצמו מהווה את טקס הברית .במעמד של קירוב זה ,שבו הע נחש לאש
הגדולה ,וא יכול היה ,אלמלא פחד ,לעלות בהר אל ה' ,אי מקו לאזהרות וקללות
למפרי הברית .שבט הייסורי אינו יכול להיות מוצג בשעת אהבה ודבקות ,ולכ
בברית חורב לא נזכרות כלל אלות וקללות .משהופרה ברית חורב בחטא העגל יש
 .53בשאלה זו נחלקו הפרשני בתחילת פרשת בהר :הראב"ע אומר" :בהר סיני – אי מוקד
ומאוחר בתורה .וזו הפרשה קוד ויקרא ,וכל הפרשיות שה אחריו ,כי הדבור בהר סיני,
ועתה כרת הברית הכתובה בפרשת ואלה המשפטי" .לטעמו ,הברכה והקללה משלימי את
הברית הראשונה .לעומתו מפרש רמב" שפרשות בהרבחוקותי מתקשרות לברית השנייה
שלאחר חטא העגל ,משו ש"רצה הקב"ה להחמיר עליה בברית הזאת השנית שתהיה
עליה באלות ובקללות" .על פי דברינו הכתובי מטי לפירוש ראב"ע .אמנ ביחס לשאלה,
מדוע נדחו הברכות והקללות עד סו ספר ויקרא ,משיב ראב"ע" :והזכירה במקו הזה לחבר
תנאי האר .וכאשר אמר על העריות ,כי בעבור תקיא האר אות ,כ אמר בפרשת א
בחקותי על שבתות האר" .הסבר זה קשה ,שהרי על פיו היה צרי הכתוב לקבוע את
פרשות בהרבחוקותי לאחר פרשת העריות של פרשת קדושי ,ולא לאחר פרשת אמור .לפי
דברינו הברכה והקללה נקבעו בסו ספר ויקרא לאחר קיו התחייבות ה' בברית – הפיכת
המשכ כמקו ועד לה' ע משה.
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לצפות ,שבדומה לתיאור בשמות ,נמצא ג כא פעולות ענישה ,ולאחר מכ קיו
ברית מחודשת מעי הברית הראשונה .אול הכתוב בדברי ט'י' ,בתארו את חטא
העגל ,אינו מזכיר א לא אחת מפעולות הענישה שנזכרו בשמות .על א שהכתוב
מזכיר את שרפת העגל וטחינתו ,הרי שאת אפר העגל זרה משה על פני הנחל ,ולא
השקה במימיו את הע )ט' ,כא( .בכ פעולה זו הופכת מפעולת ענישה לפעולה של
ביעור העצ ששימש את החוטאי בלבד ,ואי בכ נגיעה ישירה בחוטאי עצמ.
ג הציפייה לקיו ברית מחודשת לכאורה אינה מתממשת :זילותא היא כלפי שמיא
שהנו מעמד
לקיי מעמד נוס ב ארבעי יו כדוגמת מעמד עשרת הדיברותִ ,
היסטורי חדפעמי .היכ הוא ,אפוא ,העונש על חטא העגל ,והיכ הוא טקס הברית
המחודש של ספר דברי? דומני שנית להסתייע בדבריו של גד אלדד 54,המצביע על
ההקבלה הבאה בי דברי משה לע ישראל בפרק כ"ט לאחר סיו הברכות והקללות
לבי תיאור תפילת משה בהר חורב:
„·¯ÁÈ ,'Ë ÌÈ
‡¯¿ ÌÈƒÚ»aי 
ַ%ל ִל ְפנֵי ה' ָ! ִראֹנָה «
ָא ְתנ ַ
וֶ
ַ Èƒמ ִי ‡ֹÏ
‡z¿Ï«Î
∆» ‡ֹÏ Ì
‡¯¿ַ ÌÈƒÚ»aלי ְָלה Á∆Ï
« ¿Â
את
את ֶכ ֲא ֶר ֲח ָט ֶ
ַ Èƒ̇Èƒ̇ Lעל ָ!ל ַח ַ) ְ
»
ַל ֲע ת ָה ַרע ְ ֵעינֵי ה' ְל ַה ְכ ִעיס .

„·¯‰-„ ,Ë"Î ÌÈ
‡¯¿ָ ÌÈƒÚ»aנָה ַ ִ ְד ָר לֹא ָבל
וָא ֵל ְ ֶא ְת ֶכ «
ַע ְל ָ לֹא ָב ְל ָתה ֵמ ַעל
יכ וְ נ ַ
יכ ֵמ ֲע ֵל ֶ
ַ ְלמ ֵֹת ֶ
∆Ì
˙Èƒ̇ L
∆ Ìוְ ַייִ וְ ֵ ָכר ¿ ‡ֹÏ
‡z¿Ï«Î
∆¬ ‡ֹÏ Ì
ַר ְג ֶל ָÁ∆Ï .
יכ.
ְל ַמ ַע ֵ" ְדע ִ!י ֲא ִני ה' ֱאל ֵֹה ֶ

לאור הקבלה זו טוע אלדד ,שספר דברי מציג בזאת ראייה לאחור של ארבעי
שנות הנדודי במדבר מזווית שונה מזו המוצגת בספר במדבר :לא מדובר בענישה
גרדא כנגד ארבעי הימי שבה תרו המרגלי את האר ,$אלא בתהלי חינוכי כנגד
הימי שבה שקד משה על התורה בהר חורב.
את משמעות ההקבלה מפרש אלדד בעזרת ההקבלה הבאה בי הפסוקי
הסמוכי בפרק כ"ט לבי תיאור מעמד עשרת הדיברות:
„·¯ËÏ-‚Ï ,'„ ÌÈ
«ָ Úע ק ל ֱאל ִֹהי ְמ ַד ֵר ִמ" ְ ָה ֵא
ÓL
¬» ‰
"ה ָה ְר ֵא ָתֶחיָ ...
"ה ַוִ +ָ z
» Ú¿Ó
«L
ַ! ֲא ֶר »
!ִ ˙«Ú«„»Ïי ה' ה א ָה ֱאל ִֹהי ֵאי ע ד ִמ ְל ַב... 6
ֶַ 1ר ָ 7וְ ַעל
יע ָ ֶאת קֹל ְלי ְ
ִמ ַה ַָ 8מ ִי ִה ְ ִמ ֲ
‡ֶ »Íאת ִאְ ‰»ÏֹÂ„¿b‰« 8ד ָב ָריו
4ר¬ ¿¯‰∆ 0
ָה ֶ
ַה ֵב ָֹת
ַ zה  +ו ֲ
ִ zמ" ְ ָה ֵא» Ú¿«„»È¿Â ...
» Ú¿Ó
«L
»
ֶאל ְל ָב ֶב ָ ִ!י ה' ה א ָה ֱאל ִֹהי ַ ַָ 8מיִ ִמ ַ ַעל
4רִ 0מ ָ" ַחת ֵאי ע ד.
וְ ַעל ָה ֶ

„·¯‚-‡ ,Ë"Î ÌÈ
ֹאמר ֲא ֵל ֶה
ִ ָר ֵאל ַוֶ +
ַו ְִ +ק ָרא מ ֶֹה ֶאל ָ!ל י ְ
ֵיכ
∆ֵ Ìאת ָ!ל ֲא ֶר ָע ָה ה' ְל ֵעינ ֶ
˙Èƒ
" ¯¿‡ֶ
רצ .ְ ֶא ֶרִ 0מ ְצ ַריִ ְל ַפ ְרעֹה ְל ָכל ֲע ָב ָדיו ְל ָכל ְ
∆¯ ¯»‡ָ »ÍÈ∆È≈Ú eהאֹתֹת
‡L
ַה ַ 1ת «¬ ˙ֹÏֹ„¿b‰
ָת ה' ָל ֶכ ֵלב
וְ ַה ְֹפ ִתי ַה ְ2ד ִֹלי ָה ֵה .וְ לֹא נ ַ
¿ַ Ú«ֹÓעד ַה +
¿‡ ˙Âוְ 4זְ ַנ ִי LƒÏ
 ˙«Ú«„»Ïוְ ֵעי ַנ ִי ֹ ¯ƒÏ
ַהֶ5ה.

 .54ג' אלדד' ,החטא ועונשו – עיו מחודש בסיבת נדודי הע במדבר' ÌÈ„‚Ó ,מד ,תשס"ו ,עמ'
.7065
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ע ישראל היה צרי להפעיל את חושיו במעמד עשרת הדיברות :לראות את האש
הגדולה ,לשמוע את קול ה' ,ולהשיב אל לבבו כי ה' הוא האלוהי .אול ע ישראל
לקה בדברי אלה ,ורק לאחר ארבעי שנה זכה להפני מסרי אלה55.
לאור דברי אלה נית להשלי את התמונה על פי שיטתנו :חטא העגל ,על פי
ספר דברי ,פגע לא רק בשני הדיברות הראשוני ,אלא בעצ המעמד .חטא העגל
הוכיח שע ישראל לא סיגל לעצמו עיניי לראות ,אוזניי לשמוע ולב להבי ולדעת
את מצוות ה' ,ובראש את משמעות המעמד שבו החל לקבל מצוות אלה – מעמד
הקהל בחורב ,ולכ הוא עדיי לא ראוי להיכנס לאר $ישראל .רק קיו מצוות
יו ָ
מלא מתו מודעות פנימית מאפשר על פי ספר דברי את ירושת האר $ואת הישיבה
בה ,ולכ במסגרת תיקו חטא העגל ע ישראל צרי לחוות מחדש חוויה כדוגמת
מעמד עשרת הדיברות ,חוויה שתשריש בו את המודעות המתאימה לקיו מצוות ה'.
אול הפע לא יהיה זה בתהלי מהיר של ארבעי יו – תהלי שכשל ,אלא
בתהלי אטי ויסודי של ארבעי שנה .ארבעי השני נועדו ליצור מת תורה
מחודש כחוויה יומיומית מעשית ,שתפתח את אוז הע לשמוע את הקולות ,ואת
עיניה לראות את האש והמופתי .במקו  ‰˘ÈÚ‰שנוקטת בחינת ספר שמות
בחטא העגל נוקטת בחינת ספר דברי גישה  ,˙ÈÎÂÈÁשלפיה על הע החוטא
לעמול במש ארבעי שנה כדי להפני את המסרי של ידיעת ה' שאות לא קלטו
במהל מעמד עשרת הדיברות.
ראיה נוספת לטיעו שארבעי שנות המדבר קשורות לחטא העגל נית למצוא
במבנה התקבולת של פרשת העגל בדברי ט' ,א  י' ,יא ,שהובא לעיל ,עמ' .74
התקבולת יוצרת זיקה ברורה בי פסוק ח" :ויתאנ ה' בכ להשמיד אתכ" לבי
פסוק כ" :ובאהרֹ התאנ ה' מאֹד להשמידו" .וא כ ,כש שאהרו מת בתו
ארבעי שנה מבלי שנכנס לאר $בגלל חלקו בחטא העגל ,כפי שנתבאר לעיל ,כ ג
ע ישראל ינוע במדבר ארבעי שנה מבלי להיכנס לאר $בעקבות חטא העגל.
תהלי ההליכה במש ארבעי שנה מהווה ,א כ ,מעי תחלי לעונש; אול
מה ביחס לטקס חידוש הברית? יש צור במעמד מסכ שיפני את המשמעויות של
אות ארבעי שנה ,ויהווה טקס ברית מחודש לאחר חטא העגל; ונראה שטקס זה
הוא טקס הברית בערבות מואב .בחתימת פרשת הברכה והקללה בדברי אומר
הכתוב" :אלה דברי הברית אשר ִצוה ה' את משה לכרֹת את בני ישראל באר $מואב
 .55אלדד אינו קושר את התהלי החינוכי של ארבעי שנות ההליכה במדבר לחטא העגל ,אלא
טוע ,שאמנ ארבעי השני הללו ה ביסוד עונש על חטא המרגלי ,אלא שבמבט לאחור
מוצגת כא ראייה מחודשת ,הרואה בכ ג תהלי חינוכי .לטענתנו ספר דברי קושר את
ארבעי השנה לתהלי התיקו של חטא העגל ,והצור בהפעלת החושי שנדרשו להיות
מופעלי במעמד עשרת הדיברות ,הוא משו שש ה לא הופעלו כראוי והביאו לחטא
העגל ,ומש קצרה הדר א לחטא המרגלי ,וכפי שמבואר למעלה.
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מלבד הברית אשר כרת את בחֹרב" )כ"ח ,סט( .ברית חורב על פי בחינת ספר דברי
היא מעמד עשרת הדיברות 56.הכתוב מדגיש את הקשר שבי הברית בערבות מואב
לבי הברית בחורב ,משו ˘·¯‰¯ÙÂ‰˘ ·¯ÂÁ ˙È¯·Ï ÔÂ˜È˙‰ ‡È‰ ·‡ÂÓ ˙Â·¯Ú ˙È
·.Ï‚Ú‰ ‡ËÁ
טקס הברית בערבות מואב נחלק לשני שלבי57:
השלב הראשו שנזכר הוא טקס הברכה והקללה 58בהר עיבל ובהר גריזי )פרק
כ"ז( ,טקס שמתקיי רק לאחר כניסת ע ישראל לאר $ישראל .מטרתה של ברית
חורב על פי בחינת ספר דברי ,כאמור לעיל ,היא לתת לע ישראל את המצוות
שבקיומ יהיה ע ישראל ראוי לרשת את האר $ולשבת בה .לפיכ השלב הסופי של
הברית נעשה על הר גריזי ועל הר עיבל 59מיד ע הכניסה לאר ,$כדברי הכתוב

.56

.57

.58

.59
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רש"י ,רשב" ורד" הופמ בפירוש על פסוק זה ,ורמב" בוויקרא כ"ה ,א ,טועני ,שברית
חורב הנזכרת כא היא הקללות של פרשת בחוקותי ,והכתוב יוצר זיקה בי הקללות
שבדברי לקללות שבוויקרא .אול על פי דרכנו ,יש להבחי בי בחינת ברית הר סיני של
ספרי שמות וויקרא לבי בחינת חורב של ספר דברי .ולכ לדעתי ברית חורב הנזכרת כא
היא מעמד עשרת הדיברות של ספר דברי.
ראה :י' פיינטו' ,ברית מואב וברית הר גריזי והר עיבל – עיו בדברי כ"ז' ÌÈ„‚Ó ,לד,
תשס"ב ,עמ'  .8467פיינטו מראה שפרק כ"ז עצמו רומז לקיומ של שני שלבי הברית,
האחד בערבות מואב והשני בהרי גריזי ועיבל .חסרה בדבריו התייחסות לכתוב בפרק
כ"ט ,המתאר את התכנסות הע לכריתת הברית בערבות מואב ,והמקיי זיקה לשונית
לטקס בהרי גריזי ועיבל כמבואר למעלה .דברינו נבדלי מדברי פיינטו בשני ענייני:
א .פייינטו טוע שעיקר הברית בערבות מואב הוא דברי הברכה והקללה בפרק כ"ח .להל
נראה שברית זו מלווה בכתיבת ספר תורה – ספר הברית ,אול ספר זה מכיל לא רק את
הברכה והקללה ,אלא ג מצוות שאות יש לשמור ,וכנראה הוא כולל את כל נאו המצוות,
שעליו נכרתת הברית; ב .את הפסוק הרואה את ברית ערבות מואב כמשלי את ברית חורב
)כ"ח ,סט( מפרש פיינטו כמתייחס לברית בהר סיני )שמות כ"ד( והקללות בתורת כוהני
)ויקרא כ"ו( .על פי דברינו יש להבחי בי ברית סיני וקללותיה בתורת כוהני לבי ברית
חורב וברית ערבות מואב וקללותיה של בחינת ספר דברי.
רש"י )דברי כ"ז ,יב( בעקבות חז"ל )משנה סוטה פ"ז מ"ה( מפרש ,שהקללה היא שני עשר
הארורי המפורשי בפרק ,והברכה לא פורשה בכתוב ,והיא כוללת נוסח ההפו מ הקללה.
אול ראה את פירוש ראב"ע ש ,הטוע שיש בטקס זה שני שלבי נפרדי :באחד קוראי
את הברכה והקללה של פרשת כי תבוא )פרק כ"ח( ובשני קוראי הלוויי לפני הע את
רשימת הארורי .דבריו נתמכי בכתוב ביהושע ח' ,לגלד ,שממנו משתמע שלפני הברכה
והקללה משה ביר )בלשו סגי נהור( את הע .ראה :י' פיינטו )לעיל ,הערה  ,(57עמ' .76
ייתכ שקיו טקס הברית על שני הרי בא ליצור הבחנה נוספת בי ברית זו לברית
הראשונה בהר חורב .בברית הראשונה נוצרה דבקות של ע ישראל בקב"ה בשמע את
עשרת הדיברות .בתהלי קירוב ואחדות שכזה כאמור אי מקו לקללות ואיומי ,ואי
לרמוז על אפשרות של ריחוק .אחדות זו באה לידי ביטוי ג בזה שהטקס מתקיי על הר
וע ברכת הימי
אחד .הברית האחרונה היא כבר לאחר נפילת ע ישראל ברשת החטאִ ,

הקהל בחורב
מעמד הר סיני ומעמד יו ָ
ב(60.

בציווי על טקס הברכה והקללה" :והיה ביו אשר תעברו את הירד) "...כ"ז,
שלב זה יתבצע ללא נוכחותו של משה שלא יכול להיכנס לאר.$
השלב השני שמזכיר הכתוב הוא פרשת ניצבי – התקהלות כל ע ישראל תחת
הנהגתו של משה לצור כריתת ברית ע ה'" :את נצבי היו /-לכ לפני ה'
אלהיכ ...לעבר בברית ה' אלהי ובאלתו אשר ה' אלהי ֹ/רת ִעמ היו" )כ"ט ,ט
יא( .התייצבות ע ישראל לפלגיו לברית ִע ה' היא האירוע המסכ את ארבעי
שנות ההליכה במדבר ,ולכ בפסקה שלפני ההתייצבות לברית מבאר משה לע את
משמעות ארבעי שנות הנדודי במדבר )כ"ט ,אח( ,וכפי שנתבארה פסקה זו לעיל.
נית לראות שהכתובי יוצרי זיקה והקבלה לשונית בי שני שלבי הברית:
„·¯Ê"Î ÌÈ
ֶ e¯¿·Ú«zאת ַהְַ +ר ֵ ...6וְ ָהיָה
וְ ָהיָה ֲ ÌֹÂi«aא ֶר «
ֶ Ì∆Î¿¯·¿Ú»¿aאת ַהְַ +ר ִֵ "ָ 6קימ ֶאת ָה ֲא ָב ִני
ָה ֵא ֶ>ה ֲא ֶר 4נ ִֹכי ְמ ַצ ֶה ֶא ְת ֶכ ַ ְ ÌֹÂi«‰הר
)ג;ד(.
יבל וְ ַ ְד ָ" א ָת ַ ִ?יד
ֵע ָ
ִ ָר ֵאל
ַוי ְַד ֵר מ ֶֹה וְ ַה! ֲֹה ִני ַה ְלוִ ֶ ִ+אל ָ!ל י ְ
ִ ָר ֵאל ‰∆f‰« ÌֹÂi«‰
ֵלאמֹר ַה ְס ֵ!ת ְ ַמע י ְ
)ט(.
¡»ÍÈ∆‰ֹÏ
˙ ‡ '‰«Ï Ì»Ú¿Ï
» È≈È‰¿ƒ
ַע ֶה ֶפ ֶסל ַמ ֵָ 1כה " ֲע ַבת
4ר ר ָה ִאי ֲא ֶר י ֲ
∆¯ וְ ָענ ָכל ָה ָע
˙q
ְדי ָח ָר וְ ָ » «a
ה' ַמ ֲע ֵה י ֵ
)טו(.
4מ
4מר ֵ
וְ ְ
ָקי ֶאת ˙‡ֹf«‰ ‰»¯ֹÂz«‰ È≈¯¿·ƒc
4ר ר ֲא ֶר לֹא י ִ
)כו(.
4מ
4מר ָ!ל ָה ָע ֵ
 ˙ֹÂN¬Ú«Ïא ָת וְ ַ

„·¯Ë"Î ÌÈ
" ִנ ִָ 9בי ְ ִ »Í¿¯¿·Ú»¿Ï ...ÌֹÂi«‰ב ִרית ה'ֶ
י ! ֵֹרת ִע ְ ָ
4לת ֲא ֶר ה' ֱאל ֶֹה ָ
י ְב ָ
ֱאל ֶֹה ָ
)ט;יא(.
ַה +
‰∆È‰
ְל ַמ ַע ָה ִקי א ְֹת ָ ¿ ƒÈ ‡e‰¿Â Ì»Ú¿Ï ֹÂÏ ÌֹÂi«‰
ֲ !ַ ÌÈƒ‰ֹÏ‡≈Ï »Í¿lא ֶר ִֶ 6ר ָל ְ וְ ַכ ֲא ֶר ִנ ְ ַע
)יב(.
ַעקֹב
ב ָר ָה ְל ִי ְצ ָחק ְלי ֲי ְל ְ
ַל ֲאב ֶֹת ָ
»¯ֹ˙ ַלה' ֱאל ֵֹהינ
zÒ
«¿ ƒp‰
∆˙ Ï»k
וְ ַה ִ= ְגלֹת ָלנ ְל ָבנֵינ ַעד ע ָל ‡ ˙ֹÂN¬Ú«Ï
)כח(.
˙‡ֹf«‰ ‰»¯ֹÂz«‰ È≈¯¿·ƒc

ההקבלה הלשונית מלמדת על כ שהברית לא תושל עד שלא יתקיי טקס הברית
בהר גריזי ובהר עיבל לאחר מעבר הירד 61,שיבהיר על אדמת האר $לאחר התחלת
המקרבת יש ג קללת השמאל הדוחה .לפיכ א מיקו הטקס מבטא את אפשרות הקירוב
והריחוק ,בכ שהוא נעשה בשני הרי – הברכה על הר אחד והקללה על השני.
 .60אמנ בפועל טקס הברכה והקללה התקיי רק לאחר המלחמה ביריחו ובעי ,אול שמעתי
מד"ר מ' סבתו ,שהכתוב בספר יהושע רואה את המלחמות ביריחו ובעי כמהל אחד ע
מעבר הירד ,ואכמ"ל.
 .61ביחס לעצ מעבר הירד ראה :צ' לוי' ,ספר יהושע כספר הברית' ·Ï˘Ó ,לד ,תשנ"ט ,עמ' 74
 .77לוי טוע ,שעצ מעבר הירד מסמל כריתת ברית .טענתו מתבססת על לקיחת שתי
עשרה אבני מ הירד ,המקבילה לשתי עשרה המצבות שהקי משה בטקס כריתת הברית
בהר סיני בשמות כ"ד .ג לשו הכתוב במעבר הירד מוכיח זאת" :ואמרת לה אשר Â˙¯Î
מימי הירד מפני ארו ·¯ ˙Èה' בעברו בירד  Â˙¯Îמי הירד והיו האבני האלה לזכרו לבני
ישראל עד ) "ÌÏÂÚיהושע ד' ,ז( .הפסוק רומז א כ לכריתת ברית עול ,וא הפעולה
הבסיסית של כריתת ברית – מעבר בי שני חלקי ,כפי שמצינו בברית בי הבתרי
)בראשית ט"ו( קיימת ג כא במעבר ע ישראל וארו הברית בתו הירד .דברי אלה
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ירושתה את התנאי הברור לקבלתה – קיו של כל דברי התורה הזאת .אי לכ קבלת
הע עצמו את דברי הברית אינה נדרשת אלא בשלב הסופי – בטקס הארורי
כשהע עונה אמ על כל אחד מ הארורי.
השוואת טקס הברית המסכ את ארבעי שנות המדבר בפרשת ניצבי לטקס
הברית של מעמד עשרת הדיברות בדברי מעלה שני הבדלי מרכזיי:
א :˙È¯·Ï ÌÈÙ˙Â˘‰ .ברור שדור חדש של ע ישראל משתת בטקס ,אול מעבר
לחילופי הדור יש הדגשה בברית השנייה על הרחבת שורות השותפי בברית
לעומת הברית הראשונה:
(Ë"Î ÌÈ¯·„) ‰ÈÈ˘‰ ˙È¯·‰
('‰ ÌÈ¯·„) ‰Â˘‡¯‰ ˙È¯·‰
4 Ì∆Î¿c«·¿Ï Ì∆Îzנ ִֹכי ! ֵֹרת ֶאת
‡¿
ƒ ‡ֹÏ¿Â
≈ַ !ָ eÈרת ה' ֶאת ַה ְ ִרית
¬·ֹ˙
∆˙ ‡
‡ ‡ֹÏ
4לה ַהֹ5אתֶ Èƒk .את
ַה ְ ִרית ַהֹ5את וְ ֶאת ָה ָ
‡ÌֹÂi«‰ ‰ֹÙ ‰∆l
¿≈ e
‡«Á
»¬ e
‡z
ַהֹ5את ƒ Èƒk
ֶנ ֹ%ה ִע ָנ ע ֵֹמד ַהִ  +ל ְפנֵי ה'
)ג(ֲ .א ֶר י ְ
@>נ ַחִ+י
!ָ
«ÌÂi
»ֹ ‰ e
≈nÚƒ ‰ֹt ep∆È
∆¯ ‡
‡L
≈˙ ¬
ֱאלֹ ֵהינ ‡¿Â
)יג;יד(.

הברית השנייה כוללת ומחייבת את ע ישראל לדורותיו .להל נעמוד על הבעיה
שיוצרת הרחבה זו ופתרונה.
ב .הברית השנייה אינה כוללת רק מחויבות של קיו מצוות .הלקח שנלמד
מכישלו ברית חורב מחייב לכלול בברית ג את העונש למי שיפר אותה" :ולא
אתכ לבדכ אנכי ֹ/רת את הברית הזאת ) "˙‡Ê‰ ‰Ï‡‰ ˙‡Âכ"ט ,יג( .על פי
ספר דברי דרגת הע במעמד עשרת הדיברות הייתה נשגבה ורמה מאי כמוה,
0לה וקללה.
וברו השגב של שמיעת קול ה' על ידי הע אי מקו לאיומי ָ
אול כרו הפסגה כ גודל השבר – מאיגרא רמא לבירא עמיקתא ,ולאחר
ארבעי שנות לימוד וידיעה במדבר יש צור לחזק את שמירת הברית בעזרת
0לה לעוברי הברית .על פי עדות הכתובי ספר
ספר ברית חדש שיכלול ג ָ
הברית של בחינת דברי מכיל ה את מצוות התורה )כ"ח ,נח; ל' ,י( ה את
האלה והקללה של הברית )כ"ח ,סא; כ"ט ,יטכ ,כו( .מסתבר שספר זה כלל את
כל נאו המצוות ,ואת פרשת הברכה והקללה )כ"ח( .ואיש או אישה או משפחה
או שבט שלבבו יפנה מע ה' ,בדומה לאבותיו שחטאו בחורב והמרו את דברי ה'
"לא יאבה ה' סלח לו ...ורבצה בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה ה' את
ה0לה בספר הברית נועדה ,א כ,
ָ
שמו מתחת השמי" )כ"ט ,יט( .תוספת
למנוע בעתיד הישנות חטאי המשתלשלי מחטא העגל.

מחזקי את הטענה שעלתה בהערה הקודמת ,שכריתת הירד וטקס הברכה והקללה בהר
גריזי והר עיבל ה מהל אחד – השלמת ברית ערבות מואב.
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ספר הברית של ברית חורב הוא לוחות הברית ,אול לוחות אלה הונחו על ידי משה
בארו ,והופקדו ביד בני שבט לוי ,נוצרי הברית ,לשמור עליה לבל ייכשלו בה
בעתיד .ג את ספר הברית של הברית השנייה בערבות מואב מוסר משה ביד בני לוי
בהמש לתפקיד בנשיאת ארו הברית" :ויכתֹב משה את התורה הזאת ויתנה אל
הכהני בני לוי הנֹשאי את ארו ברית ה' ואל כל זקני ישראל" )ל"א ,ט( .מעתה
הלוויי נושאי על כתפיה ה את לוחות הברית הראשונה הנתוני בארו הברית,
ה את ספר התורה הכולל את הברית השנייה ,אול יש הבדל גדול בי לוחות הברית
הראשונה לבי ספר הברית השנייה .את הלוחות היו הלוויי צריכי להצפי
ולהסתיר מעיני בני ישראל ,ואילו את ספר הברית השנייה היו צריכי הלוויי
לחשו וללמדו את בני ישראל .משו כ מציי הכתוב שיחד ע הלוויי מקבלי
את הספר ג זקני ישראל.
נסכ את ההבדל בי התיאורי השוני ביחס לחידוש הברית:
0לה
על פי התיאור בשמות ,הברית הראשונה של מעמד הר סיני כוללת א ָ
וקללה ,אול כדי לא לקלקל את אווירת הברית של טקס הקירוב בשמות כ"ד הרחיק
הכתוב את תיאור הקללות עד לאחר התגשמות ייעודי המשכ בהתגלות השכינה
בסו שמות ובהתוועדות ע משה בספר ויקרא .הברית הראשונה לא נתבטלה
לגמרי בחטא העגל ,ותיקונה נעשה על ידי הענשת החוטאי ותפילות משה .הברית
השנייה כוללת רק כתיבת ספר ברית הנבדל מספר הברית הראשו בכמה ענייני
בלבד ,ואת החזרת הלוחות השניי.
על פי התיאור בדברי הברית הראשונה במעמד עשרת הדיברות בחורב היא
ברית של קירוב ודבקות ,ואינה כוללת כלל אלה וקללה .חטא העגל שיבש וביטל את
המסרי שהיו מיועדי לעלות מ הברית ,ולכ נקט הקב"ה תהלי חינוכי של הולכת
בני ישראל ארבעי שנה במדבר כדי שידעו את ה' .לאחר תקופה זו כרת הקב"ה
עמ ברית חדשה ,אול הפע חלק בלתי נפרד מ הברית ה הקללות ,שתפקיד
שילמדו אותו את הע.
למנוע חטא נוס .ספר הברית השני נית ללוויי ,כדי ַ
˙Â¯Â„Ï ·¯ÂÁ ˙È¯· ˘Â„ÈÁ – Ï≈‰˜¿‰« „ÓÚÓ
ברית ערבות מואב נכרתה ,כאמור ,לא רק ע אותו דור אלא ג "את אשר איננו פה
עמנו היו" .אול במישור המעשי עולה בעיה קשה :כיצד נית לשמר את אהבת ה'
ויראתו לדורי דורות על סמ ברית חדפעמית ,ולדאוג לכ שג הדור שלא היה
בברית בערבות מואב ,לא ימעד בחטא כדוגמת חטא העגל? הפתרו שמציע ספר
הקהל .מ המפורסמות הוא שמעמד זה נחשב מעי שחזור
ֵ
דברי לכ הוא מעמד
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וריענו של מעמד הר סיני אחת לשבע שני 62,ובכ יגרו לחידוש חובת שמירת
המצוות בקרב הע .נית לראות זאת בהקבלה בי תיאור מעמד עשרת הדיברות
הקהל:
לבי תיאור מעמד ֵ
˙Â¯·È„‰ ˙¯˘Ú „ÓÚÓ
)„·¯(È-Ë ,'„ ÌÈ
ַפ ְ ָ ְמאֹד ֶ%
ַרק ִה ֶָ 8מר ְל ָ ְמֹר נ ְ
ִ" ְ ַ!ח ...י  ֲא ֶר ָע ַמ ְד ָ" È≈Ù¿ƒÏ
¡»ÍÈ∆‰ֹÏ
‡ '‰
·≈¯ֹÁ¿a
ֶ ֱאמֹר ה' ֵא ַלי
Ì»Ú‰
∆˙ »
«ִ Ï∆‰˜¿‰לי ‡
∆˙ È»¯·»¿c
‡ Ì≈ÚÓ
ƒL
‡¿
« ¿Â
»Ï»k Èƒ̇ ֹ‡ ‰
¿„‡¿¯ƒÈ¿Ï Ôe
ֲא ֶר Ó¿ÏƒÈ
»‰
‡„»Ó
¬ ‰» Ï«Ú ÌÈƒiÁ
∆¯ « Ì≈‰
‡L
¬ ÌÈƒ
Ó»i‰
«
≈„.Ôe
∆˙ n«Ï¿È Ì∆‰È≈¿a
‡¿Â

Ï≈‰˜¿‰« „ÓÚÓ
)„·¯(‚È-È ,‡"Ï ÌÈ
ַו ְי ַצו מ ֶֹה א ָת ֵלאמֹר ִמ ֵַ ֶ 0Aבע ָ ִני ְמ ֵֹעד ְנַת
∆˙ ¿È≈t
ִ ָר ֵאל ֵל ָרא ת ‡
ַה ְִ 8מ ָ)ה ְ ַחג ַה @ !1תְ .ב א ָכל י ְ
¡»ÍÈ∆‰ֹÏ
‡ '‰
»¯
∆¯ Á¿·ƒÈ
‡L
»˜¬ ÌֹÂ
n«a
ֵיה.
ִ ָר ֵאל ְ4זְ נ ֶ
ִ" ְק ָרא ֶאת ַה" ָרה ַהֹ5את ֶנגֶד ָ!ל י ְ
ֵר ָ ֲא ֶר
ָי וְ ַה ַ) Bוְ ג ְ
ָי וְ ַה= ִ
ָ Ì»Ú‰ה ֲאנ ִ
∆˙ »
«‡ Ï≈‰˜¿‰
∆˙ '‰
¿„‡ e‡¿¯»È¿Â e
¿ְ eÚל ַמ ַע Ó¿ÏƒÈ
ÓL
י ְל ַמ ַע ¿ ƒÈ
ִ ְ ָע ֶר ָ
∆˙ ָ!ל ַ È≈¯¿·ƒcה" ָרה ַהֹ5את.
יכ וְ ָ ְמר ַל ֲע ת ‡
ֱאל ֵֹה ֶ
∆˙ '‰
»‡ ‰
¿„‡¿¯ƒÈ¿Ï e
ִ ְמע Ó»Ï¿Â
ֲ Ì∆‰È≈¿·eא ֶר לֹא י ְָדע י ְ
»ֲ ‰א ֶר
‡„»Ó
¬‰
» Ï«Ú ÌÈƒiÁ
∆« Ì
‡z
∆¯ «
‡L
¬ ÌÈƒ
Ó»i‰
יכ « Ï»k
ֱאל ֵֹה ֶ
" ע ְֹב ִרי ֶאת ַהְַ +ר ֵָ ָ 6ה ְל ִר ְ ָ".Cֶ

מעמד ַה ְק ֵהל ממשי את ברית חורב וברית ערבות מואב ג בכ שמי שקורא לפני
הע את התורה במעמד זה ה הכוהני הלוויי ,שנזכרו קוד לכ כמי שנושאי
את ספר התורה ,והציווי להקהיל את הע ולקרוא בפניה את התורה פונה אליה:
"ויכתב משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהני בני לוי ...ויצו משה אות לאמר
מק $שבע שני ...תקרא את התורה הזאת ...הקהל את הע) "...טיב( 63.נושאי
לוחות ברית חורב וספר תורת ערבות מואב ה אלה שימשיכו במש הדורות ללמד
את תורת ה' בקרב ישראל ,ויחדשו את מעמד עשרת הדיברות לפני הע אחת לשבע
שני.
 .62ראה למשל :מ' גרוזמ' ,הקהל ומעמד הר סיני' ,בתו :י' זולד )עור( ,Ï≈‰˜‰ ¯ÙÒ ,כפר דרו
תשס"א ,עמ'  .5146זיקה זו בי מעמד הקהל לבי מעמד הר סיני עולה ג בדברי הרמב",
הלכות חגיגה פ"ג ה"ו" :וגרי שאינ מכירי חייבי להכי לב ולהקשיב אזנ לשמוע באימה
ויראה וגילה ברעדה  ,ÈÈÒ· Â· ‰˙È˘ ÌÂÈÎאפילו חכמי גדולי שיודעי כל התורה כולה
חייבי לשמוע בכוונה גדולה יתרה ,ומי שאינו יכול לשמוע מכוי לבו לקריאה זו ,שלא קבעה
הכתוב אלא לחזק דת האמת .ויראה עצמו ."...‰ÚÓÂ˘ ‰¯Â·‚‰ ÈÙÓÂ ‰· ‰ÂËˆ ‰˙Ú ÂÏÈ‡Î
 .63מ הכתוב" :ויצו משה אות" עולה ההכרח לפרש שהציווי בלשו יחיד של "תקרא...
הקהל "...פונה אל שבט לוי .לפיכ אי כא כלל פנייה ליהושע שהדיבור אליו מסתיי בפסוק
ֵ
ח .נראה שכ פירש ג תרגו יונת שתרג ציוויי אלה בלשו רבי" :תיקרו ית
אורייתא ...כנושו ית עמא ."...רש"י ,לעומת זאת ,בעקבות חז"ל )משנה סוטה פ"ז מ"ח( פירש
שלשו היחיד פונה למל ,והבי שהכתוב חוזר ופונה אל יהושע ששימש כמל ישראל )ראה
חזקוני(.
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ÌÈÏ‚¯Ó‰ ‡ËÁÂ Ï‚Ú‰ ‡ËÁ
מרכזיותו של חטא העגל בבחינת ספר דברי מאפילה על חטא המרגלי ,שכאמור
בפרק ט' נתפס כנספח ומשתלשל מחטא העגל ,עד כי א ארבעי שנות המדבר
מיוחסות יותר לחטא העגל מאשר לחטא המרגלי .דומני שנית לראות את הזיקה
בי חטא המרגלי לבי חטא העגל ג מתו הפרשה המרכזית העוסקת בחטא
המרגלי בספר דברי בפרק א' .השתלשלות האירועי שמסתיימת בחטא המרגלי
מתחילה בציווי ה' לנסוע מחורב ולרשת את האר .$התורה כביכול דילגה על כל
האירועי שאירעו עד ההגעה לחורב ובכלל חטא העגל ,והתחילה את התיאור
ההיסטורי מחטא המרגלי .אי כא המקו לדו במגמותיו ומטרותיו של הנאו
הראשו של משה )א' ,א  ד' ,מ( ,אול דומני שאזכור הר חורב כנקודת הפתיחה
רומז לאירועי הר חורב :ש נפל הפור ,כפי שמתבאר בהמש הספר ,וש נזרע זרע
הפורענות של חטא המרגלי.
נית למצוא הקבלה בי המסופר בפרק א' על השתלשלות האירועי של חטא
המרגלי לבי המסופר בפרק י' על חטא העגל:
„·¯'È ÌÈ
„·¯'‡ ÌÈ
ָמי ָה ִרא ִֹני
ִ ַ ¯»‰»· Èƒ
z¿„Ó
וְ נ ִֹכי »« Ú
˙∆·L
ה' ֱאל ֵֹהינ! ִֶ %ר ֵא ֵלינ! ְח ֵֹרב ֵלאמֹר ַרב ָל ֶכ ∆
ר ָ ִעי ָלי ְָלה ַו ִ ְ ַמע
ר ָ ִעי י וְ ְ
ְ
¿ָ eÚל ֶכ !בֹא! ַהר ָה ֱאמ ִֹרי וְ ֶאל ָל
ַ ¯»‰»aה*ֶהְ .נ! Òe
בה ה'
ה' ֵא ַלי ַ ַ ַ ַע ַה ִהוא לֹא ָ
!בחַ ,ה ָ ֶא ֶר+
!ב ֶ/גֶב ְ
!ב ְֵ 0פ ָלה ַ
ְ ֵכנָיו ָ ֲע ָר ָבה ָב ָהר ַ
ֹאמר ה' ֵא ַלי ק! ֵל ְ
ית ַָ .ו ֶ
ַה ְ ִח ֶ
ָהר ַה ָדֹל ְנ ַהר ְ ָרתְ .ר ֵאה
ַע ִני וְ ַה ְָ 4בנַ 3עד ַהָ /
ַה ְנ ֲ
∆˙
«ִ Úל ְפנֵי ָה ָע וְ ָיבֹא! ‡ eL¿¯ƒÈ¿Â
qÓ
« ¿Ï
∆¯
‡L
‡¯∆¬ ı
»‰
∆˙ »
רֹ +א! ‡ eL¿¯e
ֵיכ ֶאת ָה ֶ
ָת ִ5י ִל ְפנ ֶ
נַ
≈˙
»˙»Ï Ì
¬·ֹ˙
‡«Ï Èƒ
zÚ¿«aL
∆¯ ¿ ƒ
‡L
‡¯∆¬ ı
»‰
»
≈˙
ַעקֹב ˙»Ï
!לי ֲ
ב ָר ָה ְל ִי ְצ ָחק ְ
≈ְ Ì∆ÎÈל ְ
¬·ֹ˙
‡«Ï '‰ Ú«aL
¿ ƒ
)י$יא(.
)ו$ח(Ì∆‰»Ï .
יה
ח ֵר ֶ
ֲ
ַר ָע
!לז ְ
ְ Ì∆‰»Ï

הפסוקי הפותחי את השתלשלות האירועי עד חטא המרגלי ה בעצ פסוקי
הסיו של פרשת חטא העגל ,ללמדנו על הקשר בי אירועי אלה.
ג תיאור חטא המרגלי עצמו מקביל בלשונותיו לחטא העגל:
„·¯'È-'Ë ÌÈ
„·¯'‡ ÌÈ
5ה ע ֵֹבר ַה ֶאת ַה ְַר ֵָ 3%לבֹא
ִָ 8ר ֵאל ָ
ְ ַמע י ְ
חינ! ֵה ַמ@! ֶאת ְל ָב ֵבנ!
ֵ
ַחנ! ע ִֹלי
נָה ֲאנ ְ
ַע ;צ ִמי ִמ ֶ˙ֹÏֹ„¿b ÌÈƒ̄»Ú 9ָ :
ָל ֶר ֶ ת  ִי ְד ִֹלי ו ֲ
»„ִ Ì»¯»Â ÏÂמ ֶ˙ֹÏֹ„¿b ÌÈƒ̄»Ú !/:
ֵלאמֹר ֹ b Ì«Ú
»„ÌÈƒ̃»Ú¬ È≈¿a Ì»¯»Â ÏÂ
ֹ b Ì«Ú .ÌƒÈÓ
»M
 ÌƒÈÓוְ ַג ָ ÌÈƒ̃»Ú¬ È≈¿aר ִאינ! ָ » «a ˙ֹ¯À̂¿·e .
»M
» «a ˙ֹ¯eˆ¿·e
ַ<ב ִל ְפנֵי
5ה ָ ַמ ְע ִָ 5מי ִי ְתי ֵ
ָד ְע ָ 5וְ ָ
5ה י ַ
ֲא ֶ ר ָ
ירא!ֵ 3מ ֶה
ָוא ַֹמר ֲא ֵל ֶכ לֹא ַת ַע ְרצ! 3וְ לֹא ִת ְ
)ט' ,א$ב(.
)כח$כט(ְ .נֵי ֲענָק
¡»ÍÈ∆Ù»¿Ï ¯≈·ֹÂÚ»‰ ‡e‰ »ÍÈ∆‰ֹÏ
ָד ְע ַָ 5ה ִי ‡ '‰
≈ Ì∆Î»Ï Ìוְ י ַ
¡Á»lƒÈ ‡e‰ Ì∆ÎÈ≈Ù¿ƒÏ ¿Í≈Ïֹ‰«‰ Ì∆ÎÈ≈‰ֹÏ
‡ '‰
»ÍÈ∆Ù»¿Ï Ì≈ÚÈƒÎ¿«È ‡e‰¿Â Ì≈„Èƒ
ÓL
ֵיכ )ל(ֵ .א א ְֹכ ָלה ¿ «È ‡e‰
ְכֹל ֲא ֶ ר ָע ָ8ה ִא ְֶ 5כ ְ ִמ ְצ ַר ִי ְל ֵעינ ֶ
הר ְ ָ 5וְ ַה ֲא ַב ְד ַָ 5מ ֵהר ַ ֲא ֶ ר ִֶ %ר ה' ָל ְ
וְ ַ
)ש  ,ג(.
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י
זְ כֹר ל ִַ ְ 5ח ֵאת ֲא ֶ ר ִה ְק ַצ ְפ ֶָ 5את ה' ֱאל ֶֹה ָ
י
ית ֲא ֶ ר ְנ ֲָ 8א ָ ה' ֱאל ֶֹה ָ
ֲ ¯»a¿„nא ֶ ר ָר ִא ָ
ƒ ·«e
את ֵמ ֶא ֶרִ +מ ְצ ַר ִי „«Ú
ָצ ָ
ְ ¯»a¿„nל ִמַ 3ה ֲא ֶ ר י ָ
ƒ «a
ִAא ִאי ֶאת ְנ ְ ָכל ַה ֶֶ %ר ְ ֲא ֶ ר
ַ ֲא ֶ ר י ָ
ית ִע ה'
ַ ‰∆f‰מ ְמ ִרי ֱה ִי ֶ
»˜« ÌֹÂ
‡n‰« „«Ú Ì∆Î
)לא(¬ ֹa .
‰∆f‰
»˜« ÌÂ
‡ֹ n‰« „«Ú Ì∆Î
ֲה ַל ְכ ֶ¬ ֹa „«Ú 5
)ש  ,ז(.
∆˙ '‰
∆‡ Ì
˜«ˆ¿zÙ
!בח ֵֹרב ¿‰ƒ
ְ
ִַ 0בע
יכ ַ Ûֹˆ¿˜ƒi«Âו ָ
ַו ִ ְ ַמע ֶ '‰את קל ְִ %ב ֵר ֶ
)לד(.
ֵלאמֹר
)ש  ,ח(.
‡ֶ ָ '‰ Û«pכ ְל ַה ְ ִמיד ֶא ְת ֶכ
˙«
¿ ƒi«Â
5ה
ָ
‡ְ ִ '‰ Û«pג ַל ְל ֶכ ֵלאמֹר ַ
˙«
¿ ‰ƒ Èƒa Ì«b
ָא ְת ַ ֵ4ל ַ
‡ְ '‰ Û«pמאֹד ְל ַה ְ ִמיד ו ֶ
˙«
‡¿ ‰ƒ Ôֹ¯¬‰
)לז(« ¿·e .
לֹא ָתבֹא ָ
)ש  ,כ(.
הרֵֹ ָ 3עת ַה ִהוא
ְ ַעד ֲ
ֵיכ ֲא ֶ ר
!בנ ֶ
וְ ַט ְ ֶכ ֲא ֶ ר ֲא ַמ ְר ֶָ 5ל ַבז ִי ְהיֶה ְ
«ִ Úל ְפנֵי ָה ָע e‡ֹ·»È¿Â
qÓ
ֹאמר ה' ֵא ַלי ק! ֵל ְ « ¿Ï
ַו ֶ
ָרע ֵה ָ:ה :ָ ָ e‡ֹ·»Èה
לֹא י ְָדע! ַה טב ו ָ
רֲ +א ֶ ר ִנ ְ ַ ְע ִ5י ַל ֲאב ָֹת ָל ֵתת
ֶ eL¿¯ƒÈ¿Âאת ָה ֶ
ְ 5נ! ָל ֶכ
 .‰וְ ֶ
וְ ָל ֶה ֶא ְֶ 5נָ/ה וְ ֵה »eL»¯ÈƒÈ
)י' ,יא(.
)לט$מ(ָ .ל ֶה
¿ַ eÚה ְִ :ד ָ ָרה ֶֶ %ר ְ ַי ס!,
Òe

ı¯‡Ï ‰˘Ó ˙ÒÈÎ-È‡Â Ï‚Ú‰ ‡ËÁ
איכניסתו של משה לאר $מנומקת בתורה במספר מקומות בנימוקי שוני:
בבמדבר כ' ,יב הנימוק הוא מניעת קידוש ש ה' בפרשת מי מריבה .בדברי א' ,לז
מזכיר הכתוב את איכניסת משה בעיצומו של תיאור חטא המרגלי ,ומשמע שחטא
המרגלי הוא הגור לאיכניסתו לאר .$מעת שדור המדבר אינו ראוי ויכול להיכנס
לאר ,$ממילא נגזרה הגזרה ג על מנהיגו של דור זה .לכל דור מנהיג משלו ,ואת
הדור הבא ינהיג מנהיגו הראוי לו .על משמעות שילוב שתי סיבות אלה עמד הרב מ'
ברויאר ,שעסק בהרחבה בחטא המרגלי וחטא משה רבנו 64.אול נראה שבדברי
ד' ,כא עולה סיבה נוספת לאיכניסת משה לאר" :$וה' התאנ בי על דבריכ וישבע
לבלתי עברי את הירד ולבלתי בֹא אל האר $הטובה אשר ה' אלהי נת ל נחלה".
ג כא איכניסת משה תלויה במעשיה של בני ישראל ולא בחטאו שלו ,אול לא
בסמיכות לחטא המרגלי נאמר עניי זה ,אלא בסמיכות לתיאורי מעמד עשרת
הדיברות ולאזהרות חמורות על איעשיית פסל ותמונה .החטא המתחבר לשני
ענייני אלה הוא כמוב חטא העגל.
מה פשר תליית איכניסת משה לאר $ישראל בספר דברי עצמו בשתי סיבות
שונות?
על פי הבנתנו את משמעות חטא העגל בספר דברי העניי מתבאר היטב:
אמנ הסיבה הישירה לאיכניסת משה לאר $על פי הנאמר בפתיחת ספר דברי
בפרק א' ,לז היא חטא המרגלי .אול ,כאמור לעיל ,כל חטאי המדבר שורש
ויסוד בחטא העגל ,ומי שמסוגל לעשות עגל מסכה בעוד הר חורב בוער באש ,יהיה
 .64מ' ברויאר ˙Â„ÚÂÓ È˜¯Ù ,ב ,ירושלי תשמ"ו ,עמ'  ,456409ובייחוד עמ' .446441
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מסוגל ג לכפור ולא להאמי בכוחו של ה' להכניסו לאר $שבעה עממי .בחינת ספר
דברי אינה יכולה להזכיר את איכניסת משה לאר $בפרק שעוסק ישירות בחטא
העגל ,משו שאז היה נוצר שוויו בי משה לבי אהרו ,שג הוא נענש בחטא זה.
אול השוואה זו שגויה ביסודה ,שכ אהרו נענש בחטא העגל ,בגלל חלקו האישי
בחטא זה ,ואילו משה לקה בחטא העגל ,לפי שאינו יכול להנהיג את הע שחטא אל
אר $ישראל ,בגלל עונשו של הע .לכ רומזת התורה על הזיקה של איכניסת משה
לאר $אל חטא העגל בצורה עקיפה בהזכירה את איכניסתו בשילוב ע תיאורי
מעמד הר סיני וע אזהרות ביחס לעשיית פסילי.
ÌÂÎÈÒ
לאור דברינו נסכ את העולה מכל אחד מ התיאורי:
˙ÂÓ˘· ÈÈÒ ¯‰ „ÓÚÓ
נקודת המוצא של תיאור זה היא תפיסת האל כישות נסתרת ומרוחקת .בהנהגה זו
האל הנעלה ,המופלא והמרוחק מתעט בגלימת חוקי הטבע ,ובשל כ אינו ניכר
ואינו נחש לבריותיו .בהנהגה זו ג במעמד החדפעמי שבו ירד האל לכרות ברית
ע עמו באה לידי ביטוי עליונותו וריחוקו של האל המופלא מבריותיו .במהל גילוי
שכינתו רב המכוסה על הגלוי ,ואש שכינתו מסתתרת מאחורי מעטה ענ ,עש
וערפל .האל ,המתגלה מחד גיסא ומסתתר מאיד גיסא ,אינו נפגש ִע ַעמו כפגישת
איש ע רעהו וודאי לא כהתוועדות חת ע כלתו ,אלא כמל נורא המתעט ויוצא
מהיכלו אל ירכתי הארמו ,כדי להיפגש ש ע נציגו המרומ של עמו ,בעוד הע
נאס מסביב לחצר הארמו .לקראת הפגישה של הע ע האל ,א שהיא מרוחקת,
יתרה ,והוא מוזהר חזור והזהר שלא להתקרב
הע נדרש להכנה מרובה והתקדשות ֵ
אל מקו התגלות השכינה .ע רדת השכינה אל הר סיני געשה ורעשה האר$
ומוסדי הרי ירגזו .הרי כדונג נמסו ,והר סיני נזל מפני ה' .הע חרד ופחד ,ומשה
הוצר להוציא כביכול בעל כורח לקראת האלוהי אל תחתית ההר .שיאה של
ההתגלות הוא בעשרת הדיברות היוצאי בדיבורו של האלוהי ,אול קולו של
האלוהי אינו נשמע לע .רק לנביאו ,נאמ ביתו ,המור והמופלא בא האלוהי
בהסתר ובהיחבא בחסות עב הענ והערפל ,למע יאמי הע בהיותו של משה שליח
האלוהי ,נביא .הע עצמו שומע רק את הקולות החזקי המלווי את התגלותו
של האלוהי .קולות אלה מחרידי את הע ,הנע ומתרחק מ ההר ,וחושש מ
האפשרות שלפתע עלול להישמע באוזניה קולו האדיר של האלוהי .הע פונה אל
משה לשמש כסרסור בינ לבי האלוהי ,ומשה מרגיע אות :קולו של האלוהי
אינו אמור להישמע באוזניה; עבור ,הקולות הנלווי ששמעו ,הנוסכי יראת
אלוהי בלבב ,ה ה שיאה של ההתגלות .מעמד עשרת הדיברות עצמו לא נחשב
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כטקס ברית בגלל הריחוק של ה' מ הע עד כדי כ שא לא שמעו את קולו .אי לכ
לאחר מעמד עשרת הדיברות מצטמצמת השכינה לראש ההר כדי לאפשר את קיומו
של טקס ברית הדדית בתיווכו של משה הקורא לפני הע את ספר הברית וקבלת
דברי הברית על ידי הע .כל זאת ללא קולות וברקי ,תו יצירת אווירת קירוב
כמתבקש מטקס ברית .לאחר מכ משה ,שליחו של האלוהי ,ניגש להיוועד ע האל
בערפל ,ומותיר את הע הרחק מאחור .משה מתייחד ע האלוהי ,ומצטווה על
עשיית המשכ שישמש כמקו להמש ועד בי ה' לבי משה ,וממנו יינתנו מצוות
לע ישראל באמצעות משה .בתו התייחדותו של משה ע האלוהי נות לו האל
את לוחות העדות ,המעידי על כ שעשרת הדיברות שנמסרו לע על ידי משה
מקור בדבר ה' .לוחות אלה מיועדי להיות מונחי בארו העדות ,העשוי ע$
מצופה זהב ומכוסה בכפורת הזהב .חטאו של הע בפרשת העגל נבע מתו הפער
הגדול בי דרגתו של משה ,שאליו התגלה ה' ,לבי דרגת הע; ולכ היעדרו של משה
הוא אשר מניע את הע לעשות את עגל הזהב ,שאליו מייחס הע את יציאת
מצרי .בכ פוגע הע בשני הדיברות הראשוני של עשרת הדיברות .בלוחות
העדות עצמ לא טמו סיכו ממשי של הפיכת לפסל לאחר שמשה יחזור לע,
ולכ משה אינו ממהר לשובר ,ובעוד הלוחות בידו הוא מתפלל אל ה' שלא ישחית
וישמיד את ע ישראל .לאחר שירד מ ההר הוא שובר את הלוחות ,ומעניש את
הע .חטא העגל פגע וביטל את רעיו המשכ כמקו המש ועד של ה' ע משה,
אול לאחר הענשת הע ותפילות משה יושבו ההדורי ,והקב"ה מתרצה להשרות
את שכינתו בקרב הע ,ולהמשי להיוועד ע משה .בגלל חשיבות העדות שבלוחות
על מקור של עשרת הדיברות בדבר ה' ,משה עולה שוב אל ה' כדי לקבל את
הלוחות השניי ,ושהייתו בהר לתהלי זה היא כמש הזמ שארכה הכנת העדות של
הלוחות הראשוני – ארבעי יו וארבעי לילה .ע הלוחות השניי נכתב ספר
ברית חדש המותא למציאות שלאחר חטא העגל; אול לא מתקיי טקס ברית
חדש ,משו שהברית הישנה חזרה למקומה .לאחר קיו ייעודי הברית הראשונה
בבניית המשכ והתוועדות ה' ע משה במסירת מצוות ספר ויקרא ,מסתיימת
הברית הראשונה בפרשות בהר ובחוקותי המוסרות את מצוות השביעית והיובל
כהשלמה למצוות הברית ,ומצרפות את הברכה והקללה של פרשת בחוקותי למע
שמירת הברית הראשונה ,שהרי א הגבלות מעמד הר סיני הוצרכו לאזהרות
ואיומי ,ודאי שג ביחס לשמירת שאר המצוות יש צור באזהרות ועונשי.
ÌÈ¯·„· ·¯ÂÁ· Ï»‰˜»‰ ÌÂÈ „ÓÚÓ
שורשו של תיאור זה נעו $בתפיסה הרואה באל ישות הקרובה לבריות ושוכנת
בתוכ – ה' שרוי בתו עולמו ומעורב ע בריותיו .בהנהגה זו ה' יורד לכרות ברית
ע קהל ישראל ,ומדבר עמ פני אל פני מתו אש השכינה ,הנחשפת לעיני כל
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הקהל ,בהיותה בוערת עד לב השמי .במפגש אינטימי זה אי ריחוק והסתר ,והענ
והערפל אינ מסתירי מעיני הע את האש הבוערת עד לב השמי .לקראת מפגש
זה הקהל המתוועד ע קונו ככלה ע חתנה לא נדרש להכנות והגבלות הנובעות
מיראה ורעד ,והוא א לא נדרש להתרחק מ ההר .אדרבה – הוא מוזמ לעלות אל
הפגישה היעודה .קהל ישראל אכ מתקרב מאליו אל ההתוועדות ונעמד תחת ההר
הבוער באש .והנה מתו האש הגדולה נשמעו לכל קהל ישראל עשרת הדברי בקול
גדול .שמיעת עשרת הדיברות היא היא טקס הברית עצמו בי ה' לבי ע ישראל,
ואי כל טקס אחר נלווה אליו .לאחר שמיעת עשרת הדיברות היה צרי הע לעלות
אל הר סיני ולקבל מה' את שאר המצוות ,החוקי והמשפטי .קבלת המצוות מאת
ה' נועדה להכשיר את הע להיות ראוי לרשת את האר $ולשבת בה .חוויית שמיעת
באשו
קולו של ה' מתו האש הייתה כה עזה ומרשימה עד כי הכלה חששה להיכוות ִ
של חתנה ,ולכ ביקש הקהל ממשה לשמש כשליח קבלה עבורו .ה' הסכי לבקשת
הע ,ומעתה משה ושאר הנביאי יקבלו את דבר ה' ,וה אלה שימסרוהו לקהל
ישראל .מעמד ברית זה מבטא את שיא הדבקות והקירוב ,ולכ אי כל מקו
הקהל עלה משה
ָ
לאיומי ,אזהרות וקללות על אישמירת מצוות הברית .לאחר יו
שליח הקבלה להר חורב וקיבל מאת ה' את לוחות הברית המראי את הקשר
והברית ההדדית ההדוקה בי ה' לבי ע ישראל ששמע את קול ה' .חטאו של הע
בפרשת העגל נבע מתו דרגתו הגבוהה במעמד בחורב ,שבו שמע כל הע את קול
ה' ,ומתו כ הוא ניסה לשלב תמונה ע הקול הנשמע אליו .ניסיו זה של הע
נעשה בעוד האש בוערת בהר לעיני כול ,ובכ פגע ע ישראל בשורשו של מעמד
הקרבה והדבקות בינו לבי ה' ,ויצר קרע עצו .משה המחזיק בלוחות לא יכול היה
ִ
להתפלל אל ה' ,כשה' אמר לו שהע חטא ,משו שהלוחות שבידו בעצמ עשויי
להוות אב נג לע ,בהיות עצ מוחשי בדומה לעגל ,ונית לראות אות
כמייצגי את השכינה .לפיכ תחילה ירד משה ושבר את הלוחות ,וא שר וטח את
העגל ,ורק אחר כ עלה להר להתפלל אל ה' .כגודל הקלקול ומשכו כ ג תפילת
משה מתמשכת ארבעי יו וארבעי לילה .כדי למנוע מ הלוחות השניי לשמש
מכשול עתידי בפני הע ,מצטמצמת חשיבות הלוחות השניי :מש הכנת אינו
אור ארבעי יו וארבעי לילה ,ולאחר הורדת ה מוצנעי ונסגרי בארו
הברית – ארו ע $פשוט ללא כיסוי; ושבט לוי ,שלא חטא בחטא העגל ,מופקד על
נשיאת ארו הברית למניעת הפיכת הלוחות לגו פולחני .אהרו נענש על חלקו
בחטא העגל ,ותפילת משה על אהרו ,על א שהצילה אותו מהשמדה מידית ,לא
מנעה את מותו לפני הכניסה לאר $בגלל חטא העגל .מכיוו שמטרת מעמד יו
הקהל הייתה למסור לע את המצוות שיאפשרו לו לרשת ולשבת באר ,$חטא העגל
ָ
פגע באפשרות זו ,ומעתה הע צרי להכשיר את עצמו באופ אחר לקראת ירושת
האר $וישיבתה .לפיכ ג לאחר תפילת משה על הע שלא יושמד עדיי נדרש
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ואטי – ארבעי שנות ההליכה
תהלי של חידוש הברית ,אול תהלי זה הוא ארו ִ
במדבר בהשגחתו של ה' ה כנגד ארבעי ימי מעמד חורב ,וה נועדו לחנ את ע
ישראל לפתוח את עיניה ואוזניה ללמוד לדעת את ה' .ג איכניסתו של משה
לאר $קשורה לחטא העגל ,שהרי חטא זה שנעשה בעיצומו של מעמד התגלות אש ה'
לע נתפס כשורש וכבסיס לכל חטא אחר שע ישראל ייתפס בו; ובחטא זה
נתגלתה תכונת קשי העור של ע ישראל ,שהביאה את ישראל לשהות במדבר
ארבעי שנה ,וכשהושהתה הכניסה לאר $לדור חטא העגל נמנע ג ממנהיגו של
הדור מלהיכנס לאר .$בסיו תהלי ארבעי השני יש טקס ברית המסכ את
התהלי .זוהי הברית בערבות מואב שבה כל ע ישראל לדורותיו עובר בברית ע
ה' .ברית זו כוללת שני שלבי :השלב הראשו מתקיי בהתייצבות פלגי הע
השוני לברית לפני ה' ולפני משה בטר יעביר את ההנהגה ליהושע ,והשני הוא
הטקס בהר גריזי ובהר עיבל בימי יהושע ,שנועד להמחיש לע ,לאחר שהחל
בתהלי קבלת האר ,$שירושת האר $וישיבתה תלויה בקיו המצוות .מאחר
שהברית הראשונה הופרה ,ספר הברית של הברית השנייה כולל ג את הברכה
והקללה למי שיקיי או יפר את הברית .ספר זה נמסר ללוויי בדומה ללוחות
הברית שג ה נמסרו לה ,אול מטרת המסירה היא אחרת :מסירת הלוחות
ללוויי נועדה להצפנת למניעת חטא הגשמת האל ,ומסירת ספר הברית נועדה
לחשיפתו ולימודו את בני ישראל .כחיזוק וריענו הברית בערבות מואב ציוותה
התורה על מצוות מעמד ַה ְק ֵהל שמטרתה לשחזר אחת לשבע שני את מעמד הברית
של חורב.
"‡(·È ,·"Ò ÌÈÏÈ‰˙) "È˙ÚÓ˘ ÂÊ ÌÈ˙˘ ÌÈ‰Ï‡ ¯·ƒ„ ˙Á
בעול האידאות קיימי שני מעמדי שוני המבטאי שתי הנהגות שונות של ה'
בעולמו כפי שתוארו לעיל ,אול "אחת ִדבר אלהי שתי זו שמעת – "Èשתי
ההנהגות שהשמיענו ה' בתורתו אחת ה בעול המעשי ,ואיאפשר לכל אחת מה
להתקיי לבדה ,שהרי "אמר הקב"ה א בורא אני את העול במידת הרחמי – הוי
חטייה סגיאי; במדת הדי – היא העול יכול לעמוד ,אלא הרי אני בורא אותו
במדת הדי ובמדת הרחמי ,והלואי יעמוד" 65.לפיכ מעמד אחד היה בהר סיני הוא
חורב ,ובמעמד זה באו לידי ביטוי שתי ההנהגות זו לצד זו בבחינת "שמאל דוחה
וימי מקרבת" )סוטה מז ע"א( – סיני מרחיק וחורב מקרב .אש בוערת בהר עד לב
השמי ועמה ענ ,עש וערפל בכל ההר; קול ה' בכוח מחד גיסא וקולות וקול שופר
מאיד גיסא; קהל ישראל מתקרב ונעמד תחת ההר מתו רצו להידבק בה' ,ויחד ע
זאת הע חרד מ האלוהי וא נרתע לאחוריו; א משה רבנו שימש בשני תפקידי
– שלוחא דרחמנא ושלוחא דיד .פרשנות של חז"ל מבטאת את האיחוד והגישור
 .65בראשית רבה פרשה יב טו ,מהד' תיאודוראלבק עמ' .113112
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בי שתי המגמות של שני המעמדי :איאפשר לומר שלא שמעו ישראל כלל את קול
ה' ,שהרי בבחינת יו הקהל בחורב קול ה' חוצב להבות אש נשמע לכל הקהל .ואי
אפשר לומר שאת עשרת הדברי דיבר ה' אל כל קהל ישראל ,שהרי בבחינת הר סיני
שמעו רק את הקולות הנלווי – אמור מעתה" :אנוכי ולא יהיה ל מפי הגבורה
שמענו" )מכות כד ע"א( 66,ושאר הדיברות שמעו ישראל מפי סרסור .כיוצא בדבר
אתה אומר :איאפשר לומר 'זכור את יו השבת כי ששת ימי עשה ה' את השמי
ואת האר ,'$שהרי בבחינת יו הקהל בחורב השבת היא זכר ליציאת מצרי .ואי
אפשר לומר 'שמור את יו השבת כי עבד היית באר $מצרי ויוציא ה' אלוהי
מש' ,שהרי בבחינת הר סיני השבת היא זיכרו למעשה בראשית .אמור מעתה:
"זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו" )ראש השנה כז ע"א(.
א חטא העגל יצר שתי רעות :מצד אחד הוא פגע בשני הדיברות הראשוני
ביצירת שות לקב"ה בתהלי יציאת מצרי ,ובכ נפגע א רעיו המשכ שעליו
צ!וה משה בהיותו בהר סיני .מצד שני חטא העגל פגע ג בעצ מעמד הברית של
ישראל ,ששמע בהר חורב את הדיברות ישירות מע ה' .ולכ נזקק ע ישראל לשני
 .66מאמר זה רמוז ,כידוע ,א בלשו הכתובי עצמ בשינוי בניסוח הגו המדבר :בשני
הדיברות הראשוני ה' דובר בגו ראשו ,ובשאר הדיברות ג בשמות וג בדברי ה'
מסתתר בגו שלישי .ומכא שכל אחד מ התיאורי רומז לקיומו של התיאור האחר .ייתכנו
אפשרויות שונות להבנת השילוב בי שתי הבחינות באשר לשמיעת הדיברות .ראה רמב"
בפירושו לשמות ו' ,כ" :בודאי שכל עשרת הדברות שמעו כל ישראל מפי אלהי כפשוטו של
כתוב )בדברי( ,אבל בשני הדברות הראשונות היו שומעי הדבור ומביני אותו ממנו
כאשר יבי אות משה ,ועל כ ידבר עמה כאשר ידבר האדו אל עבדו ,כמו שהזכרתי.
ומכא ואיל בשאר הדברות ישמעו קול הדבור ולא יבינו אותו ,ויצטר משה לתרג לה כל
דבור ודבור עד שיבינו אותו ממשה" .ראה ג שבת פח ע"ב" :ואמר רבי יהושע ב לוי :כל
דיבור ודיבור שיצא מפי הקדוש ברו הוא יצתה נשמת של ישראל ...ומאחר שמדיבור ראשו
יצתה נשמת ,דיבור שני היא קיבלו? – הוריד טל שעתיד להחיות בו מתי ,והחיה
אות – "...מצד אחד קיבלו כל דיבור ודיבור מפי הקב"ה ,ומצד שני פרחה נשמת מ
הדיבור.
להבנת שיטת הרמב" ביחס למעמד הר סיני ראה ,ÌÈÎÂ·‰ ‰¯ÂÓ :מהד' הרב קאפח,
ירושלי תשל"ז ,חלק שני פרק ל"ג .על פי דברי הרמב" בשני הדיברות הראשוני שמעו
ישראל "קול עצו ללא חילוק מילי ...והשמיע משה את זה במילי בחיתו אותיות
הנשמעות" .לאחר שני הדיברות הראשוני אחזה בע יראה עצומה ,ולכ הע ביקש ממשה
שישמע הוא את הדברי מה' .מכא ואיל בשאר הדיברות הע לא שמע את קול ה' אלא
קול שופר ורעמי וכיוצא בה ,ורק משה עצמו שמע את קול ה' ,ומסר לע את הדברי.
ר' יצחק עראמה )לעיל ,הערה  (11מפרש שאמנ את כל הדיברות שמע הע מפי ה'
כמשמעות הכתובי בדברי ,אול שני הדיברות הראשוני נאמרו ישירות לע בנוסח של
פנייה בגו ראשו ,ואילו שאר הדיברות נאמרו ג ה ישירות לע ,א נוסח ההתייחסות
אל ה' הוא בגו שלישי ,והוא א מביא דוגמות שונות לכתובי שמדברי בגו ראשו ,א
הניסוח הוא בגו שלישי.
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סוגי תיקו :לתיקו הרעה הראשונה הוענש ע ישראל בשתיית מי העגל ,בפגיעת
של בני לוי ובמגפה מאת ה' ,ולאחר תפילות משה סלח ה' לישראל ,והזמי את משה
למרו לארבעי יו נוספי לקבל את הלוחות השניי .ביחס לרעה השנייה ראשית
התפלל משה במש ארבעי יו וארבעי לילה למניעת השחתת הע ,ולאחר מכ
הוצר ע ישראל ללמוד לדעת את ה' במש ארבעי שנות הליכתו במדבר .ובתו
ה0לה בערבות מואב .לפיכ אמרו חז"ל
ָ
ארבעי השני התקיי מעמד כריתת ברית
שבמהל חטא העגל נזקק משה לעלות למרו פעמיי נוספות למש ארבעי יו
לאחר ארבעי ימי הרצו הראשוני שבה עלה לקבל את הלוחות הראשוני:
ארבעי יו אמצעיי · ÒÚÎלאחר חטא העגל שבה עלה והארי בתפילה כמתואר
בדברי; וארבעי ימי אחרוני ·¯ˆ ÔÂלקבל את הלוחות השניי כמתואר בשמות.
לפיכ בי' בתשרי נתבשרו ישראל שנסלח לה ,ונעשה יו הכיפורי יו מחילה
וסליחה לדורות67.
הלוחות השניי הונחו מחד גיסא בארו העדות ומאיד גיסא הוצנעו בארו
הברית .אמור מעתה שני ארונות היו :האחד – ארו העדות שבו הונחו לוחות
העדות ומקומו היה בקודש הקודשי שבמשכ; והשני – ארו הברית שבו הונחו
שברי לוחות ,והוא היה זה שיוצא לפני ישראל למלחמה68.
ע קיומ של שני הקטבי הללו ביחס שבי הקב"ה לבי כנסת ישראל יש
לשי לב שכש שבבריאת העול החל הקב"ה במידת הדי ורק אחר כ ציר לה
את מידת הרחמי ,כ ג בהתגלות ה' במעמד עשרת הדיברות :ראשית קבעה
התורה את בחינת היראה והריחוק של מעמד הר סיני בספר שמות ,ורק על ִפתחה
הקהל
ָ
של אר $ישראל קבעה התורה את בחינת האהבה והקירוב של מעמד יו
בחורב בספר דברי – זהו הסדר הראוי והנכו בתהלי חינו הפרט והאומה :ראשית
יש לקבוע סייגי וגבולות בבחינת "שמאל דוחה" ,ובכ לעצב את מידת היראה,
ומתו כ נית לקרב בבחינת "ימי מקרבת" ולחנ את הפרט והאומה באופ הנכו
למידת האהבה69.
הדוממדיות העולה משני התיאורי של מעמד עשרת הדיברות ביחס שבי
הקב"ה לבי כנסת ישראל משתלבת ונשזרת בכל עולמו הקיומי של כל אד
 ,‰·¯ ÌÏÂÚ ¯„Ò .67מהד' ליינר ,ורשה תרס"ה ,פרק ו ,ורש"י שמות ל"ג ,יא ודברי ט' ,יח.
 .68שיטת רבי יודה ב לקיש בירושלמי שקלי מט ע"ג.
 .69ראה פסיקתא דרב כהנא בחודש השלישי פסקא יב כה ,מהד' מנדלבוי עמ' " :223אנכי י"י
אלהי – א"ר חננא בר פפא נראה לה הקב"ה פני זעופות ,פני בינוניות ,פני מסבירות,
פני שוחקות :פני זועמות למקרא ,כשאד מלמד את בנו תורה צרי ללמדו באימה .פני
בינונית למשנה .פני מסבירות לתלמוד .פני שוחקות לאגדה .אמר לה הקב"ה אע"פ
שאת רואי כל הדמוייות הללו ,אלא אנכי י"י אלהי" .הפני השוני מדורגי לפי סדר
הלימוד ,שהרי על פי המשנה באבות )פ"ה מכ"א( ראשית מלמד אד את בנו תורה ,לאחר
מכ מלמדו משנה ,ולבסו מלמדו תלמוד.
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הקהל בחורב
מעמד הר סיני ומעמד יו ָ

אלהי תירא"
ָ
מישראל" :ואהבת את ה' אלהי" )דברי י"א ,א( מחד גיסא ו"את ה'
)דברי ו' ,יג( מאיד גיסא; קיו מצוות עשה הנובעות מ האהבה וממידת הרחמי
מחד גיסא ,ושמירת מצוות לא תעשה הנובעות מ היראה וממידת הדי מאיד
גיסא 70.א עול התפילות והברכות היהודי סובב סביב שני הקטבי הללו" :אבינו"
– "מלכנו"; "א כבני" – "א כעבדי"; "ברו אתה ה' " – פנייה לקב"ה כנוכח –
"אלוהינו מל העול אשר ˜ Â˘„Èבמצוותיו  – "ÂÂÂÈˆÂפנייה לקב"ה כנסתר71.
השמירה על האיזו העדי והמתח הנכו בי שני הקטבי של "לאהבה וליראה את
שמ" היא יסוד גדול ביהדות.

 .70ראה פירוש רמב" לשמות כ' ,ז ,המסביר על יסוד זה את הכלל "עשה דוחה לא תעשה",
שהרי מצוות עשה מושתתות על מידת האהבה ,ומצוות לא תעשה מושתתות על מידת
היראה ,ומעלתה של עבודה מאהבה גדולה מזו של עבודה מיראה.
 .71ראה רמב" שמות ט"ו ,כ ,הרומז לסוד ניסוח הברכות.
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