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ÌÈ¯·„‰ ˙¯˘Ú
ÌÈ¯·„Ï ˙ÂÓ˘ ÔÈ· :‰Ó„˜‰
מפורש בתורה ,שעל לוחות הברית היו כתובי "עשרת הדברי " )שמות ל"ד ,כח;
דברי ד' ,יג; י' ,ד( .וידוע לכול שעשרה דברי אלה ה הדברי שמ"אנכי ה' אלהי"
ועד סו מצוַות "לא תחמד" 1,המופיעי בשמות כ' ,ביג ובשינויי ג בדברי ה' ,ו
יז .דברי אלה מכוני בפי חז"ל 'עשרת הדיברות' 2.זיהוי עשרת הדברי הכתובי
על הלוחות כ'עשרת הדיברות' אכ עולה מדברי משה בספר דברי  3,אול בסיפור
המאורעות עצמו בספר שמות אי לו זכר .בספר שמות ,סיפור אמירת עשרת
הדיברות מופיע בפרק כ' ,ואילו סיפור נתינת הלוחות מתחיל רק בסו פרק כ"ד ,ע
עליית משה להר לש קבלת הלוחות ,ובסו פרק ל"א משה מקבל אות בפועל.
בפרק כ' אי זכר ללוחות ,ובפרקי כ"דל"א אי זכר לעשרת הדיברות .בי אמירת
עשרת הדיברות לבי עליית משה להר לש קבלת הלוחות חוצצי דיבור "את
ראית כי מ השמי דברתי עמכ " ע כל המשפטי )כ' ,יח עד סו פרק כ"ג(
וסיפור כתיבת ספר הברית וכריתת ברית האגנות )פרק כ"ד( .אמנ  ,בנתינת הלוחות
השניי  ,אחרי חטא העגל ,נאמר שנכתבו עליה אות דברי שהיו על הלוחות
הראשוני )ל"ד ,א( ,וש נאמר שנכתבו על הלוחות השניי "עשרת הדברי " )ש ,
כח(; אול אי שו בסיס בסיפור עצמו לזיהוי עשרה דברי אלה ע עשרת

.1
.2

.3

כ מפורש במכילתא דרבי ישמעאל יתרו מסכתא דבחדש פרשה ח ,מהד' הורווירבי עמ'
.233
כגו :תמיד פ"ה מ"א .להל נשתמש בלשו 'עשרת הדברי' עבור תוכ הלוחות אשר אנו
עמלי כא לזהותו ,ובלשו 'עשרת הדיברות' עבור קטע המצוות שמ"אנכי" ועד סו "לא
תחמֹד".
כ בדברי ה' ,מיד אחרי סיפור אמירת הקטע שמ"אנכי ה' אלהי" ועד סו מצוַות "לא
תחמֹד" ,נאמר שקטע זה הוא שנכתב על הלוחות" :את הדברי האלה דבר ה' אל כל קהלכ
בהר מתו האש ...ויכתב על שני $לחֹת אבני ויתנ אלי" )פס' יח( .ובהמש הספר מפורש,
שדברי אלה שנאמרו אל הקהל מתו האש ה הדברי הכתובי על הלוחות" :וית ה' אלי
את שני לוחֹת האבני ...ועליה ככל הדברי אשר דבר ה' עמכ בהר מתו האש ביו
הקהל" )דברי ט' ,י( .ובלוחות השניי" :ויכתב על ה $לחֹת כמכתב הראשו את עשרת
הדברי אשר דבר ה' אליכ בהר מתו האש ביו הקהל ויתנ ה' אלי" )ש י' ,ד(.
מגדי נד )ניס תשע"ג(
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הדיברות שנאמרו הרבה קוד לכ ,בפרק
לפיכ ,עלינו לקרוא את סיפור נתינת הלוחות בספר שמות מבלי להניח מראש
מה נכתב בה  .יש לשאו לקריאה שלפיה זיהוי תוכ הלוחות משתמע מתו
הסיפור ,ג א עדיי לא נאמר בפירוש מה נכתב על הלוחות .יש להניח שהסיפור
איננו סות ומספר שניתנו לוחות עלומי תוכ ,אלא מפרש את תוכ הלוחות באופ
שסיפור נתינת הלוחות יהיה בעל משמעות .כפי שנראה ,קיימת קריאה כזו ,העולה
מתו הפסוקי ומספקת זיהוי לתוכ הלוחות ,זיהוי שונה מאוד מ המשתמע מספר
דברי  5.בעקבות הקריאה שנציע ,נסביר ג כיצד התיאור 'עשרת הדברי ' בלוחות
השניי מתאי לתוכנ .
לפני שניגש לקריאת הסיפור בספר שמות ולזיהוי תוכ הלוחות בסיפור זה ,נציי
שזיהוי 'עשרת הדברי ' כ'עשרת הדיברות' המוכרי נתקל בקושי לא רק בהקשר
הסיפורי אלא ג ִמ 6ֵ%וביה .לא זו בלבד שאי בתוכ המצוות בקטע זה תופעות
ספרותיות שיכולות ללמד על חלוקה לעשרה ,אלא אפילו באופ מלאכותי קשה
לחלק אותו לעשרה .הקטע מ"אנכי" דר "לא יהיה ל" עד "ולשֹמרי מצוֹ ָתי" )שמות
כ' ,בה( הוא בבירור יחידה אחת ,שכ המשפט "אנכי ה' אלהי אשר הוצאתי מאר
מצרי מבית עבדי " – בי א הוא מהווה ציווי )על קבלת אלוהותו של ה' ,כלומר
מרותו ומלכותו( ,ובי א הוא משפט הקובע את בסיס המחויבות של ישראל לקבלת
אלוהותו – נראה שהוא צדו השני של המטבע "לא יהיה ל אלהי אחרי " ,ושדברי
הסיו "כי אנכי ה' אלהי אל קנא "...מתייחסי לשניה יחד ,כיחידה אחת .ייתכ,
אמנ  ,כי המשפט "אנכי ...עבדי " הוא פתיחה כללית לכל הקטע ,אול א כ
נראה שאי להגדיר אותו כדיבר כלל ,כ שממה נפש עד "ולשֹמרי מצוֹ ָתי" אי אלא
דיבר אחד .ג החזרה על המילי "אנכי ה' אלהי" בנימוק המסיי "כי אנכי ה'
אלהי אל קנא "...מלמדת שזהו נימוק לכל היחידה .ברור אפוא שבכל הקטע של
'עשרת הדיברות' אי יותר מתשעה דיברות6.
.4

.5

.6
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על היעדר זיהוי ברור של 'עשרת הדברי' בספר שמות כבר העירו .ראו לדוגמה :מ' גרינברג,
'מסורת עשרת הדיברות בראי הביקורת' ,בתו :ב"צ סגל )עור(È‡¯· ˙Â¯·È„‰ ˙¯˘Ú ,
 ,˙Â¯Â„‰ירושלי תשמ"ו ,עמ' J.I. Durham, Word Biblical Commentary – Exodus, ;7170
.Waco, Texas 1933, p. 345
כמוב ,יש צור ג לבאר את סיבת ההבדל בי המופיע בשני הספרי ,אבל זה חורג
ממסגרת מאמר זה ,שיעסוק רק בסיפור של ספר שמות .נציי רק שהבדל זה שבי דברי
לשמות מעורה בהבדלי רחבי יותר; ראו להל ,הערה .19
אמנ ,חלוקת הפרשות )פתוחה אחת והיתר סתומות( מכירה בכ ש"אנכי" ו"לא יהיה ל"
מהווי יחידה אחת ,ומשלימה את החיסרו על ידי חלוקת "לא תחמֹד" לשניי" .1 :לא
תחמֹד בית רע" )שמות כ' ,יג(" .2 ,לא תחמֹד אשת רע ועבדו ואמתו ושורו וחמֹרו וכל אשר
לרע" )ש( .אול א "בית" כא משמש במוב הצר של בית המגורי הפיזי ,קשה להבי
מדוע הוא זוכה לדיבר עצמאי ואיננו כלול ב"כל אשר לרע" שבדיבר הבא; וא "בית"
משמש במוב הרחב של רשותו ורכושו של אד ,אז הוא מוסר בדיוק אותו תוכ כמו הדיבר

עשרת הדברי

˙ÂÁÂÏ‰ ˙È˙ ¯ÂÙÈÒ
נתחיל בקריאת סיפור נתינת הלוחות בספר שמות ,תו התעלמות מ הידוע לנו
מספר דברי  ,ונחפש בסיפור עצמו מועמדי רלוונטיי לתוכ הלוחות.
בסו פרשת משפטי נאמר:
ֶהיֵה ָ וְ ֶא ְ נָה ְל ָ ֶאת לחֹת ָה ֶא ֶב וְ ַה ָרה
ַוֹא ֶמר ה' ֶאל מ ֶֹה ֲע ֵלה ֵא ַלי ָה ָה ָרה ו ְ
)כ"ד ,יב(.
וְ ַה ִ! ְצוָה ֲא ֶר ָ ַת ְב ִ י ְלה ר ָֹת

א כ ,משה נצטווה לעלות להר כדי לקבל לוחות מיד ה' ,ועליה 'התורה והמצווה'.
עליית משה להר מתוארת מיד לאחר מכ )כ"ד ,יגיח(.
ציווי זה למשה לעלות להר הוא קשה משני פני  .ראשית ,מצד הרצ הסיפורי:
נאמר שמטרת עליית משה להר היא קבלת הלוחות מיד ה' .על פי זה ,אנו מצפי
שמיד ע עליית משה להר ה' יית לו את הלוחות .אול א לא נסרס את הפרשות
כדעת רש"י )על ל"א ,יח( אלא נקרא את הסיפור כפשוטו וכסדרו ,הרי מה שאירע
בפועל מיד בעקבות עליית משה להר הוא שה' ציווה את משה על עשיית המשכ.
ציוויי המשכ ע כל נספחיו משתרע על פני כל פרשות תרומה ותצווה ואל תו
פרשת כי תישא )שמות כ"ה ,א  ל"א ,יא(; לאחר מכ ה' מצווה את משה על השבת
)ש ל"א ,יביז(; ורק אחרי שה' מסיי לצוות את משה על המשכ ועל השבת ,נות
לו את הלוחות:
ַו ִ ֵ  ֶאל מ ֶֹה ְ ַכ*ֹת ְל ַד ֵ%ר ִא
ֱאל ִֹהי

ְַ %הר ִסינַי ְנֵי לחֹת ָה ֵעדת לחֹת ֶא ֶב ְ ת ִבי ְֶ %א ְצ ַ%ע
)ל"א ,יח(.

אול  ,א כוונת ה' הייתה לצוות את משה על המשכ ועל השבת בעלייתו להר,
מדוע ה' לא הזכיר ציוויי אלה יחד ע קבלת הלוחות כמטרות העלייה להר? סדר
המאורעות בפועל איננו תוא את מה שעולה מ הציווי7.

.7

הבא .לעומת זאת ,בעשרת הדיברות שבפרשת ואתחנ הקטע המקביל הוא" :ולא תחמֹד
אשת רע; ולא תתאוה בית רע שדהו ועבדו ואמתו שורו וחמֹרו וכל אשר לרע" )דברי ה',
יז( .מוב שאיסור חימוד אישה יכול להיות שונה באופיו מאיסור חימוד רכוש ,וג שינוי
הפועל במשפט השני ל"תתאוה" יכול ללמד על כ שיש כא שני לאווי עצמאיי .ייתכ
שאלה ה שינויי מכווני ,שמטרת להתאי את תוכ הפסוקי לסיפור המסגרת של
ספר דברי שלפיו אלה ה 'עשרת הדברי' הכתובי על הלוחות .בעניי אפשרויות
החלוקה השונות של עשרת הדיברות ראו ג מאמרו של מו"ר הר"מ ברויאר,˙Â„ÚÂÓ È˜¯Ù ,
ירושלי תשמ"ו ,עמ' .396379
לכאורה נית להסביר ,שציווי המשכ נאמר כא כמעי הקדמה טפלה לנתינת הלוחות ,משו
שעל הלוחות להינת בתו הארו שבקודש הקודשי )שמות כ"ה ,טז ,כא( .א מלבד העובדה
שקשה לראות את ציווי המשכ היסודי והמפורט כל כ כמשהו טפל ,תירו זה ג לא יועיל
לציווי על השבת .אמנ ,בתורה שבעל פה לומדי הלכות מסמיכות השבת לציווי המשכ,
וג בפרשת ויקהל מצוַות השבת סמוכה לעשיית המשכ ,אול לפי הפשט ,פרשת השבת
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הציווי למשה לעלות להר קשה ג מסיבה נוספת ,א מניחי שמה שנכתב על
הלוחות הוא 'עשרת הדיברות' :הפסוק מזכיר ג את נתינת "התורה והמצוה".
המילה 'תורה' משמשת בתורה בשני מובני  8:במובנה הרחב ,הכוונה היא למצוות ה'
באופ כללי .כ למשל "תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככ " )שמות י"ב ,מט(;
"תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכ ולגר הגר ִאתכ " )במדבר ט"ו ,טז; ובדומה ש ,
כט(; "למע תהיה תורת ה' בפי" )שמות י"ג ,ט( .במובנה הצר ,המילה 'תורה'
משמשת במשמעות של יחידה הכוללת פירוט רב ,בדר כלל בהקשר מקדש וקודשיו,
טומאה וטהרה .כ בפרשות הקרבנות" :תורת הע ָֹלה" )ויקרא ו' ,ב(" ,תורת המנחה"
)ש  ,ז( וכיוצא באלו; וכ לגבי בעלי חיי טמאי וטהורי " :זאת תורת הבהמה
והעו) " ...ויקרא י"א ,מו( ,ועוד 9.לענייננו ,א 'תורה' כא משמשת במוב הראשו,
הרחב ,הרי ש"התורה והמצוה" הוא ביטוי אשר משמעותו תורה ומצוות באופ כללי
– והרי אלה לא נכתבו על הלוחות .לעומת זאת ,א 'תורה' כא משמשת במוב
השני ,הצר ,היכ יש ב'עשרת הדיברות' יחידה מפורטת מהסוג שמוצאי בעולמות
הקרבנות ,הטומאה והטהרה?
מכוח קושי זה ,רמב" ומפרשי נוספי סירסו את הפסוק ופירשו ש"אשר
כתבתי להורֹת " מוסב רק על " *לחֹת האב" ולא על "והתורה והמצוה" ,ופירשו את
"התורה והמצוה" לפי המוב הראשו הנזכר לעיל .למפרשי אלה ,יש כא רמז
והחקי
*
לקבוצה הגדולה של מצוות הנאו המרכזי של ספר דברי " ,המצוה
והמשפטי " ,שלפי המסופר בספר דברי )ה' ,כז( נאמרו למשה בהר סיני אחרי
אמירת 'עשרת הדיברות' 10.בפירוש זה יש קושי כפול :דוחק בפרשנות התחבירית של
הפסוק ,וקושי ספרותי בכ שהסיפור כולל התייחסות לאירוע שכלל אינו מסופר כא
בספר שמות ,וצרי להשלימו מספר דברי .
פרשני אחרי הותירו את תחביר הפסוק כפשוטו וניסו לזהות 'תורה' בתו
'עשרת הדיברות' .כ למשל מפרש רש"י את תחביר הפסוק כפשוטו )כמובא בשמו
ברמב"( ,ומסביר )בפירושו כפי שהוא לפנינו( שכל תרי"ג המצוות רמוזות ב'עשרת
בכי תישא )ש ל"א ,יביז( היא דיבור עצמאי ,שאי לו שו קשר לעניי המשכ .מעבר לכ,
א אכ עניי המשכ נחו כל כ ללוחות ,הא לא היה ראוי שה' יזכיר למשה שג עבור זה
הוא עולה להר?
 .8ראו :מ' פישביי ˙È‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ‡ ,ח ,ירושלי תשמ"ב ,טורי .471470
 .9נימת ריבוי הפרטי משתמעת ג בפסוק" :זאת תורת הקנאֹת ...ועשה לה הכה את ÏÎ
) "˙‡Ê‰ ‰¯Â˙‰במדבר ה' ,כטל( .ייתכ שמערכות הלכות בתחומי אלו נקראות 'תורה',
כיוו שה צריכי 'הוראה' ,עקב ריבוי הפרטי שבה ואופי הקשר .כ נית להבי מסו
פרשות הצרעת" :זאת התורה לכל נגע הצרעת ולנתק ˙ֹ¯Â‰Ï ...ביו הטמא וביו הטהֹר זאת
תורת הצרעת".
 .10בכיוו פרשני זה משמע ג ברשב" ,וכ פירשו רס"ג )כמובא בראב"ע( ופרשני מודרניי
כמו שד"ל+ֶ ,נ %יעקב ודרייבר.
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כ'תורה' 11.הקושי

הדיברות' .ראב"ע מנסה באופ ממוקד לזהות דיברות ספציפיי
בכל זה ניכר.
נמצא ,שלפי ההנחה שמה שנכתב על הלוחות הוא 'עשרת הדיברות' שמ"אנכי"
עד "לא תחמֹד" ,יש בפסוק זה קושי כפול :קושי אחד ממוקד בפסוק ,שלפי פשוטו
נאמר בו שעל הלוחות כתובי 'תורה ומצווה' ,תיאור שאיננו מתאי ל'עשרת
הדיברות'; וקושי שני בהקשר הסיפורי המתמש :הפסוק מורה שתפקיד עליית משה
להר סיני בסו פרשת משפטי הוא קבלת הלוחות ,בעוד שבפועל משה מקבל קוד
כול את ציווי המשכ וציווי השבת ,ורק בשלהי ארבעי יו על ההר הוא מקבל ג
לוחות.
א נחבר את שתי הנקודות האלה ונקרא את הפסוק ואת הסיפור כפשוטו ובלי
הנחות מוקדמות באשר לתוכ הלוחות ,ברור ש"התורה והמצוה" שעתיד משה לקבל
בעלייתו להר כוללות את המצוות שהוא אכ מקבל בפועל בהר סיני :ציוויי המשכ
והשבת .רק כ מוב כיצד נאמר בפסוק שבעליית משה להר הוא עתיד לקבל לוחות
ו'תורה ומצווה' ,ובפועל הוא עולה להר ומקבל את ציוויי המשכ והשבת ואת
הלוחות .ומאחר שעל 'תורה ומצווה' אלה נאמר "אשר כתבתי להורֹת " ,נמצא
שציוויי המשכ והשבת נכתבו על הלוחות .ה' אומר למשה לעלות להר כדי לקבל את
הלוחות ע מצוות הכתובות עליה  ,ואכ ,מיד ע עלייתו ,ה' אומר לו מצוות אלה,
ואז ג מוסר לו אות בכתב ,על הלוחות.
לאור דברינו נית לפרש את המילה 'תורה' על פי מובנה הצר .ציווי המשכ הוא
יחידה ארוכה ומפורטת בהקשר עול המקדש ,בדומה להקשרי אחרי של 'תורות'.
"התורה והמצוה" לפי זה יכולות להתפרש כ :תורת המשכ המפורטת ,ע מצוות
נוספות :מצוות הבאות בהקשר המשכ )קרב התמיד ,הכיפור על קרנות מזבח הזהב
ועוד( ,ומצוַות השבת.
בחלוקת המסורה לפרשות ,ציוויי המשכ והשבת כוללי עשרי וחמש פרשות,
חלק ארוכות .תכני אלה של ציוויי המשכ והשבת בוודאי אינ מתאימי לתיאור
'עשרת הדברי ' ,א 'דברי ' מתפרשי כמקובל .לכ נראה שעלינו להבי את
הביטוי 'עשרת הדברי ' באופ שונה.

 .11בפירוש הארו של ראב"ע כפי שהוא לפנינו' ,תורה' היא הדיבר הראשו והחמישי ,ו'מצווה'
היא שאר הדיברות .פירוש זה מניח ,כנראה ,שה'תורה' היא מצוות עשה וה'מצווה' –
לאווי; אול לא ברור מה הבסיס לכ )בפירושו הקצר מביא ראב"ע בש "אחרי" פירוש
הפו" :ה'תורה' – הלאוי ,וה'מצוה' – 'זכור' וכבד' "( .ברמב" מופיע בש ראב"ע שה'תורה'
היא הדיבר הראשו והשני .פירוש זה קצת יותר מוב ,שכ נית לראות פירוט מסוי בקטע
זה ,שבו "לא יהיה ל" הול ומתפרט ללאווי ממוקדי יותר ,א עדיי אי מדובר במשהו
דומה ל'תורות' הרגילות בתורה.
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' ָד ָבר' בתורה משמש במשמעות דיבור .כ למשל:
ז/ל ִתי ק ל
/תמ/נָה ֵא ְינ ֶכ ר ִֹאי ָ
יכ ִמ ְ ָה ֵא ק ל ְ ֹ  ֶ 1 ÌÈƒ̄·»¿cמ ִעי ְ
ַוי ְַד ֵ%ר ה' ֲא ֵל ֶ
)דברי ד' ,יב(.

נראה ש'עשרת הדברי ' אינ עשרה פריטי ברשימה ,אלא עשרה דיבורי
הקב"ה .ציוויי המשכ והשבת כוללי שבעה דיבורי אלוהיי :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

של

דיבור ארו הכולל את כל פרשות תרומה ותצווה )שמות כ"ה ,אב" :וידבר ה' אל
משה לאמר .דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה.("...
מחצית השקל )ש ל' ,יאיב" :וידבר ה' אל משה לאמר .כי תשא.("...
כיור )ש  ,יזיח" :וידבר ה' אל משה לאמר .ועשית כיור נחשת.("...
שמ המשחה )ש  ,כבכג" :וידבר ה' אל משה לאמר .ואתה קח ל בשמי
ראש.("...
קטורת )ש  ,לד" :ויאמר ה' אל משה קח ל סמי .("...
מינוי בצלאל )שמות ל"א ,אב" :וידבר ה' אל משה לאמר .ראה קראתי בש
בצלאל.("...
השבת )ש  ,יביג" :ויאמר ה' אל משה לאמר .ואתה דבר אל בני ישראל לאמר
א את שבתתי תשמרו.("...

הוכחנו שציוויי המשכ והשבת נכתבו על הלוחות; אבל אי ממה שראינו עד כה
הכרח לומר שתוכ הלוחות מצטמצ לדברי אלה .בהמש נראה ,שמתו הקשר
סיפורי רחב יותר נית לעמוד על תכני נוספי של הלוחות ולהצדיק את התיאור
'עשרת הדברי '.
"„·¯"˙È¯·‰ È
כדי לאפיי את תוכ הלוחות בהקשר סיפורי רחב יותר ,נקפו קדימה לסיפור
הלוחות השניי  .בפרשת כי תישא נאמר:
ַוֹא ֶמר ה' ֶאל מ ֶֹה ְָ 2סל ְל ָ ְנֵי לחֹת ֲא ָב ִני ָ ִראֹ ִני וְ ָכ ַת ְב ִ י ַעל ַה *חֹת ֶאת
)שמות ל"ד ,א(.
ַה ְָ 3ב ִרי ֲא ֶר ָהיַ /על ַה *חֹת ָה ִראֹ ִני ֲא ֶר ִ ְַ %ר ָ

א כ ,הדברי שהיו כתובי על הלוחות הראשוני נכתבו ג על הלוחות השניי .
בהמש ,בתיאור כתיבת בפועל על הלוחות השניי  ,התורה מאפיינת דברי אלה:
ֲ ˙Èƒ̄¿a‰ע ֶֶ 5רת ַה ְָ 3ב ִרי
ַ ...ו ְִכ ֹב ַעל ַה *חֹת ֵאת « È≈¯¿·ƒc

)ש ,כח(.

באיזה מוב תוכ הלוחות הוא דברי ברית? 12לגבי ציווי השבת ,הדברי מובני –
 .12יש שפירשו ש"דברי הברית עשרת הדברי" שנכתבו בלוחות השניי אינ כוללי את
הדברי שנכתבו על הלוחות הראשוני ,אלא רק את הדברי שנאמרו למשה באותו מעמד
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פרשה זו של ציווי השבת בפרשת כי תישא היא היחידה בתורה שמתארת את השבת
כתוכ של ברית:
ֵיכ ְלדֹרֹ ֵתי ֶכ ָל ַד ַעת ִי ֲא ִני ה'
/בינ ֶ
ֶ 1את ַ ְ%תֹ ַתי ִ ְמֹרִ /י א ת ִהוא ִֵ %יני ֵ
ְ ...
ְמ ַק ִֶ ְ 3כ ...וְ ָ ְמרְ /בנֵי יִ ְָ 5ר ֵאל ֶאת ַה ַ%ָ 6ת ַל ֲע 5ת ֶאת ַה ַ%ָ 6ת ְלדֹר ָֹת Ì»Ï…ÂÚ ˙Èƒ̄¿a
)שמות ל"א ,יג8טז(.

א כ ,הפרשה כוללת את השבת בתוכ הברית שבי ה' לבי ישראל .עשיית המשכ,
לעומת זאת ,איננה מאופיינת בפירוש כקיו של ברית .לכ נראה שהמשכ איננו
חלק מהותי מתוכני הברית ,אלא מנגנו להבטחת שימור הברית .תפקיד זה של
המשכ עולה משני כיווני :
•

המרכיב הראשו והמרכזי בציווי המשכ הוא הארו )שמות כ"ה ,יכב( .הארו
מכונה 'ארו העדות' )ש  ,כב; שמות כ"ו ,לגלד; ל' ,ו ,כו( על ש ה'עדות'
הניתנת בו )ש כ"ה ,טז ,כא; ל' ,לו( ,הלוא ה 'לוחות העדות' )ש ל"א ,יח;
ל"ב ,טו; מ' ,כ( .א המשכ כולו מאופיי על פי זה כ'משכ העדות' )ש ל"ח,
כא( .לא מפורש בתורה מהי העדות המצויה בלוחות 13.רש"י )ש כ"ה ,טז( מפרש

)שמות ל"ד ,יכו( .ראו :גרינברג )לעיל ,הערה  ,(4עמ'  72והערה  ;10ש' גזונדהייטÈ˜ÂÁ ,
 ,‰¯Â˙· ÌÈ„ÚÂÓעבודה לש קבלת התואר דוקטור ,האוניברסיטה העברית ,ירושלי תשנ"ט,
עמ'  ,14הערה  .26אול ,מלבד הסתירה לנאמר בפתיחת אותו מעמד" :וכתבתי על ה $לחֹת
את הדברי אשר היו על ה $לחֹת הראשֹני אשר שברת" )שמות ל"ד ,א( ,הרי ש עוד יותר
קשה לראות חלוקה טבעית לעשרה דברי מאשר ב'עשרת הדיברות' )גזונדהייט ש סוקר
שלושי ושש שיטות לחלוקה לעשרה!( .את חומרת הקושי נית לראות ג מהצעת
המבקרי ,שבמקור היו עשרה דברי ,ומאוחר יותר נוספו אליה דברי נוספי )ראוS.R. :
.(Driver, The Book of Exodus, Cambridge 1953, p. 365
 .13הנחנו שמשמעות המילה 'עדות' כא היא הגדת תוכ ומסר ,סיפור עדות .גזירת המילה איננה
על ידי צור שמות העצ המופשטי 'ת' ,שהרי צור זה אופייני ללשו חז"ל ,כנראה
בהשפעת הארמית ,ואיננו מאפיי את לשו המקרא .לכ מדובר בסיומת נקבית ,ומשו כ
הכתיב ברוב המקומות )לא בכול( הוא חסרֵ ' :עד$ת' .בכ דומה מילה זו למילה ' ֵע ָדה' ,שג
היא צורה נקבית מאותו שורש )עו"ד( .המילה 'עדה' ,וג הפועל בבניי הפעיל )' ֵה ִעיד'(,
משמשי לא רק במשמעות סיפור והגדה של עדות או גרימת סיפור עדות )כגו :בראשית
ל"א ,נב" :עד הגל הזה ועדה המצבה"; ירמיהו ל"ב ,מד" :וכתוב בספר וחתו והעד עדי"(,
העדֹת והחקי
אלא ג במשמעות של ציווי ואזהרה ,חוק ומשפט )כגו :דברי ד' ,מה" :אלה ֵ
והמשפטי"; בראשית מ"ג ,גָ " :ה ֵעד ֵה ִעד בנו האיש לאמר לא תראו פני בלתי אחיכ
%תיו אשר
אתכ"; מל"ב י"ז ,טו" :וימאסו את $חקיו ואת בריתו אשר כרת את אבות ואת ֵע ְד ָ
ֵה ִעיד ב"( .לדעת רד"ק בספר השורשי שלו )שורש עוד( ,וכ דעת מילו ) BDBעמ' ,730729
ערכי' :עד'' ,עדה ' ,'IIIעדת'( ,ההוראה היסודית של השורש היא הגדת עדות ,ומשמעות
ציווי ואזהרה היא מושאלת; אול לדעת ר"י אב ג'נאח בספר השורשי שלו )שורש עוד(,
וכ דעת ביהודה במילונו )ערכי' :עד'' ,ב.עדה'( ,משמעות ציווי ואזהרה היא יסודית.
מכא עולה האפשרות ש'עדות' בהקשר הלוחות אי פירושה אלא מצווה ,בלי קשר לסיפור
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•

שהלוחות מעידי על המצוות הכתובות בה ; אול רשב" וראב"ע )ש (
מפרשי על פי ההקשר ,שהעדות היא עדות על הברית ,וכ מסתבר .נמצא
שתפקיד מרכזי של המשכ הוא עדות על הברית :במשכ שוכני הלוחות
המעידי על הברית ,וכ מעיד המשכ כולו על הברית.
הייעוד הישיר הראשוני של המשכ הוא שכינת ה'" :ועשו לי מקדש ושכנתי
בתוכ " )שמות כ"ה ,ח( .תפקידה של שכינה זו מפורש לקראת סו ציווי המשכ:
אתי
‡ֲ Ì∆‰È≈‰…Ïא ֶר ה ֵצ ִ
‡¡ '‰ Èƒ
ִָ 5ר ֵאל וְ ָהיִ י ִתי ָל ֶה ֵלאל ִֹהי¬ Èƒk eÚ¿„»È¿Â .
וְ ָ ַכ ְנ ִ י ְ%ת ְ ְ%נֵי י ְ
)ש כ"ט ,מה8מו(.
יה
א ָֹת ֵמ ֶא ֶרִ :מ ְצ ַריִ  ְל ָ ְכ ִני ְבת ָכ ֲא ִני ה' ֱאל ֵֹה ֶ

א כ ,תפקיד השכינה הוא ליצור מודעות לקשר שנרק
בעקבות יציאת מצרי – קשר הברית14.

בי ה' לישראל

נמצא שהמשכ משמש מנגנו לשימור הברית בשני אופני  :על ידי הלוחות ועל ידי
השכינה.
למעשה ג לשבת יש תפקיד דומה .מלבד היותה חיוב מתוכני הברית ,כפי
שראינו ,יש לה ג תפקיד בשימור הברית ,כמפורש באותה פרשה עצמה:
Ì∆ÎL
¿ ƒc˜« Ó
‡¿ '‰ Èƒ
יכ ¬ Èƒk ˙Ú««„»Ï
ֵיכ ְלדֹרֹ ֵת ֶ
/בינ ֶ
ִ ...י א ת ִהוא ִֵ %יני ֵ

)ש ל"א ,יג(.

השבת צריכה להזכיר לישראל את הקשר הייחודי ע ה' ,קשר שנרק בברית סיני.
נמצא שלשבת בפרשה זו יש תפקיד כפול :מחד גיסא ,חיובה הוא מכלל תוכ חיוב
הברית; ומאיד גיסא ,היא ג אות המעיד על הברית 15.מכא המכנה המשות
למשכ ולשבת :שניה משמשי מנגנוני לשימור ברית סיני.
עדות כלל )ראו מילו ביהודה ,ער 'א.עדות'; ער 'ב.עדות' מסומ כלשו חז"ל( .ואכ ,מחו
להקשר המשכ ,המילה 'עדות' בצורתה זו מופיעה בעיקר במשמעות זו ,כגו ˙¯Â˙" :ה'
תמימה משיבת נפש ||  ˙Â„Úה' נאמנה מחכימת פתי" )תהילי י"ט ,ח( .אול מחו להקשר
המשכ ,כל המופעי של המילה ה במזמורי תהילי )מלבד מקו אחד ,שבו המילה היא
כנראה מלשו 'עדי' ,במשמעות קישוט – מל"ב י"א ,יב; דה"ב כ"ג ,יא( .לכ מסתבר )כדעת
רד"ק ו ,BDBובניגוד לדעת אב ג'נאח וביהודה( שמדובר בצורה ייחודית ,המשמשת רק
לגבי הלוחות ,ובעקבות הלוחות ג לגבי הארו והמשכ .בהמש לשימוש זה משתמשי
מזמורי תהילי במילה 'עדות' ככינויי לתורה .ייתכ שהתורה השתמשה בצורה ייחודית זו
כדי לבטא משמעות כפולה :ציווי ואזהרה המהווי ג עדות על הברית .אפשרות אחרת
היא ,שיש למילה הוראה יסודית של ברית .ראו בעניי זה :גרינברג )לעיל ,הערה  ,(4עמ' .71
 .14ראו שמות ו' ,ג ,ז :תכנית יציאת מצרי היא להשלי את ברית האבות בש אל שדי
בלקיחת ישראל להיות ע ה' ,כ שה' יהיה לישראל לאלוהי .תכנית זו מתגשמת ע ברית
סיני.
 .15הפרשה ג קושרת בסופה את היות השבת מכלל תוכ הברית ע היותה אות לששת ימי
בראשית" :ושמרו בני ישראל את השבת ...ברית עול ...אות ִהוא לעֹל כי ששת ימי עשה
ה' את השמי ואת האר וביו השביעי שבת וינפש" )שמות ל"א ,טזיז( .תפקיד זה של
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כפי שראינו ,הלוחות במשכ באי להעיד על ברית סיני; וזו הסיבה לכ
שכתובי עליה ציוויי המשכ והשבת .אול  ,א כתובי עליה רק דברי אלה,
נמצא שה מכילי רק את המנגנוני לשימור הברית ,ולא את עיקר תוכ הברית
עצמה .בעניי המשכ ,יש כא מעי מעגל לוגי :המשכ' ,משכ העדות' ,מעיד על
הברית על ידי הלוחות הכתובי בו )אמנ  ,ג על ידי השכינה ,אבל כפי שראינו,
באופ עצמאי ג על ידי הלוחות ,כפי שמוכח מהש 'משכ העדות' ,על ש
הלוחות(; והלוחות' ,לוחות העדות' ,נחשבי עדות על הברית ,מכיוו שכתוב בה
ציווי המשכ .מתוכ הברית עצמה יש בלוחות רק ציווי השבת ,בסו הדברי  ,אבל
עיקר תוכנה של הברית בעצ איננו מופיע .מכא יסוד נוס לכ שהלוחות כללו ג
תכני נוספי  .תכני נוספי אלה צריכי לכלול דברי ברית מפורשי .
˙È¯·‰ ¯ÙÒ
כפי שראינו תפקיד הלוחות הוא להיות דברי ברית כתובי  .ואול אי זו הפע
הראשונה בסיפור ברית סיני שנכתבו דברי ברית .עוד לפני עליית משה להר סיני
לקבלת הלוחות נכתבו דברי ברית:
ַ ÌÈƒו ַ ַע ָל ָה ָע ק ל ֶא ָחד
Ët»L
¿n
‡˙ ƒ ‰« Ï»k
ְס ֵ2ר ָל ָע ֵאת ≈¿Â '‰ È≈¯¿·ƒc Ï»k
ַוָבֹא מֹ ֶה ַוי ַ
ַוֹא ְמרָ /ל ַה ְָ 3ב ִרי ֲא ֶר ִ%ֶ 3ר ה' ַנ ֲע ֶ5ה.
‡˙ ...'‰ È≈¯¿·ƒc Ï»k
ַו ְִכ ֹב מ ֶֹה ≈
אמרֹ /ל ֲא ֶר ִ%ֶ 3ר ה' ַנ ֲע ֶ5ה וְ ִנ ְ ָמעַ .ו ִ ַ;ח
ַ ˙Èƒ̄¿a‰ו ִ ְק ָרא ְ<%זְ נֵי ָה ָע ַוֹ ְ
« ¯∆ÙÒ
ַו ִ ַ;ח ≈
Ïk» Ï«Ú Ì∆În
∆¯ »» Úƒ '‰ ˙«¯k
‡L
¬ ˙Èƒ̄¿a‰
« Ì«„ ‰≈p‰
אמר ƒ
מ ֶֹה ֶאת ַה ַָ 3וִזְ רֹק ַעל ָה ָע ַוֹ ֶ
)שמות כ"ד ,ג8ח(.
‡‰∆l
≈‰
«» ÌÈƒ̄»·¿c‰

השבת ,להיות אות לששת ימי בראשית ,כנראה איננו מעיקר המסר של פרשה זו ,אלא בא
לקשר בי פרשה זו לבי מצוַות השבת שב'עשרת הדיברות' )שמות כ' ,י" :כי ששת ימי ...על
כ בר ה' את יו השבת ויקדשהו"( ולהתבסס עליה ,כלומר :שמירת השבת תהיה מעתה
אות לברית ולקדושת ישראל לה' ,על ידי כ שישראל שומרי על השבת שהיא תוכ יסודי
של הברית משו שנתקדשה על שו היותה אות לאדנות ה' על העול.
כל זה ,מלבד תפקידי נוספי של השבת העולי בפרשות אחרות בתורה ,ובכלל במצוות
הברית שבסו המשפטי )שמות כ"ג ,יב – תפקיד חברתי" :למע ינוח שור וחמֹר וינפש ב
אמת והגר"( ובחידוש הברית במעמד הלוחות השניי )ש ל"ד ,כאכב – בהקשר חקלאי:
"בחריש ובקציר תשֹ+ת .וחג ש $בעֹת תעשה ל ִ@+ורי קציר חטי וחג האסי תקופת השנה"(.
כלומר ,השבת בהקשר סיפור הברית מופיעה בתוכני היסוד של הברית שבעשרת הדיברות
)ש כ' ,זי( – בתפקידה היסודי ,כביטוי לאמונה בבריאת העול; במעמד קבלת הלוחות
הראשוני ,כאות לברית עצמה ,תו התבססות ג על היותה תוכ יסודי של הברית ,כפי
שהתחדש כבר ב'עשרת הדיברות'; ובתוכני ברית נקודתיי – כבעלת תפקידי נקודתיי:
תפקיד חברתי )במשפטי( ,וביטוי להכרה בכ שה' הוא מקור היבול החקלאי )בחידוש
הברית בלוחות השניי(.
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זהו טקס כריתת ברית סיני ,ברית האגנות .מה נכתב באותו "ספר הברית"? מרצ
הדברי נראה ,שמשה כתב בספר הברית את אות הדברי שסיפר תחילה לע :
"את כל דברי ה' ואת כל המשפטי " .תיאור זה כולל את דיבור "אנכי" עד "לא
תחמֹד" )עשרת הדיברות המקובלי ( ואת דיבור "את ראית " )שמות כ' ,יח  כ"ג,
לג( 16.לפי המסופר בפרשת יתרו )ש כ' ,ידיז( ,לולא בקשת ישראל לשמוע את דברי
ה' רק דר משה ,שני דיבורי אלה היו כנראה נאמרי בדיבור אחד .מה מאפיי
תכני אלה שנכרתה עליה ברית סיני? יש כא בתחילה הכרזת אלוהותו של ה' על
ישראל מכוח יציאת מצרי ואיסור עבודה זרה; מיד לאחר מכ מצוות יסודיות
נוספות )עשרת הדיברות המקובלי (; לקראת סו הדברי – מצוות בסיסיות
נוספות )שמות כ"ג ,לכל הפחות מפסוק י ואיל( :שמיטה ,שבת ,שלוש רגלי ועוד;
ואחריה – תנאי הברית באר )ש  ,כלג( .בתוו ,בי שני קטעי המצוות )עשרת
הדיברות המקובלי  ,ומצוות פרק כ"ג( ,נמצאי המשפטי ומצוות נוספות שרוב
פונות לדייני )שמות כ"א ,א  כ"ג ,ט( .מסתבר שהמשפטי ומצוות הדייני נאמרו
במעמד זה משו הצור החברתימעשי המידי בה  17,ולא בגלל התאמת להיות
תוכני ברית יסודיי  .המרכיבי היסודיי של ברית סיני ה התוכ היסודי של קבלת
אלוהות ה' )"אנכי ...לא יהיה ל ,("...המצוות היסודיות הכלולות בברית ,ותנאי
הברית .א על פי כ ,שני הדיבורי נכתבו כנראה בשלמות בספר הברית ,ובפועל
נכללו המשפטי בתוכני הברית.
 .16רש"י )על כ"ד ,א( מפרש שכל המסופר בסו פרשת משפטי אירע לפני מת תורה ,ועל פי
זה נדחק לפרש )ש ,ג( ש"ואת כל המשפטי" ה דיני שנצטוו עליה )על פי מדרש חז"ל(
במרה .אבל שאר המפרשי פירשו את הפסוק כפשוטו ,שמדובר על הדיני שבפרשת
משפטי .ראב"ע בפירושו הארו )כ"ד ,גד( מפרש שנכתב בספר הברית רק דיבור "את
ראית" )שמות כ' ,יח( ,ולא עשרת הדיברות המקובלי .נראה שהמניע שלו להוציא את
עשרת הדיברות המקובלי מספר הברית הוא ,שבני ישראל שמעו מצוות אלה מפי הגבורה,
ולכ משה לא היה צרי לספר אות לע .אול נראה שלא סביר לערו טקס ברית דווקא על
הדברי שנאמרו למשה לבדו ולהשמיט מהטקס את הדברי שנשמעו מפי הגבורה .לכ
מסתבר יותר שאמנ משה סיפר לע רק מ"את ראית" ,אבל אז אמרו ישראל "כל
הדברי אשר דבר ה' נעשה" )ש( ,ומשמעות הדברי היא קבלת כל המצוות ששמעו ,בי
מה ששמעו מפי הגבורה ובי מה ששמעו מפי משה .בשלב זה כתב משה "את כל דברי ה' "
)ש ,ד( ,כלומר ,את כל הדברי שישראל קיבלו עליה .כ פירש ג שד"ל.
 .17כ נראה מהפתיחה" :ואלה המשפטי אשר תשי לפניה" – היידוע במילה "המשפטי"
והכינוי הסתו "לפניה" מתבארי על רקע ההמתנה והציפייה למשפטי אשר ישמשו את
השופטי החדשי ,כפי שמופיע בדברי יתרו )שמות י"ח ,כג(" :א את הדבר הזה תעשה
 ,"...ÌÈ‰Ï‡ ÍÂˆÂכלומר :א תמנה שופטי וה' יצווה אות במשפטי אשר על פיה יוכלו
השופטי לשפוט ,בניגוד למצב עד עתה ,שבאו אלי הע לדרוש אלוהי )ש ,טוטז( וכל
מקרה נדו לגופו בלי משפט קבוע .לפי פירוש זה מיושב ג הקושי שעמד בפני רש"י
ותוספות גיטי פח ע"ב ,ד"ה לפניה .כל זה תלוי כמוב בשאלת הכרונולוגיה היחסית של
סיפור יתרו ומעמד הר סיני ,ואכמ"ל.
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נמצא שישנ שני שלבי בסיפור ברית סיני ,ושניה עוסקי בכתיבת דברי
ברית :כריתת ברית "נעשה ונשמע" על דברי ה' שנאמרו מפי הגבורה ובאמצעות
משה ,ונכתבו בספר הברית; ונתינת לוחות הברית ע ציוויי המשכ והשבת .בהקשר
הסיפורי ,היחס בי שני השלבי נראה ברור :ב'ספר הברית' כתובי תוכני הברית
עצמה :הצהרת קשר הברית )"אנכי ה' אלהי ,("...חיובי הברית המוטלי על ישראל
)מצוות עשרת הדיברות המקובלי  ,המשפטי  ,ומצוות פרק כ"ג( ,ותנאי הברית.
לאחר שישראל מקבלי תכני אלה ב"נעשה ונשמע" )שמות כ"ד ,ז( ובטקס של
כריתת ברית ,ניתני לה הלוחות ,שבה ג ציוויי חדשי שאינ באי בעיקר
לחדש תכני חדשי לברית ,אלא ליצור מנגנוני לשימור הברית :מער המשכ ע
הלוחות שבמרכזו והשבת ,היוצרי מ$דעות לברית סיני )השבת כתובה כבר במצוות
היסודיות של עשרת הדיברות ,ובלוחות היא הופכת להיות לא רק תוכ של ברית,
אלא ג מנגנו לשימור הברית כולה(.
בר  ,א דברי הברית הראשוני נכתבו רק ב'ספר הברית' ,ורק המשכ והשבת
נכתבו בלוחות ,לא מוב מדוע זכו דווקא אלה האחרוני להיכתב על הלוחות .מדוע
רק המנגנוני לשימור הברית ,ולא תוכני הברית עצמה ,ייכתבו על הלוחות ויהיו
שמורי בתו המשכ? מדוע תכלול ה'עדות' רק את המנגנוני המשמרי  ,ולא את
התכני ? וכיצד מאפיינת התורה את תוכני הלוחות כ"דברי הברית" ,כאשר התכני
היסודיי של הברית חסרי ?
הלוחות יכולי להעיד על ברית סיני ,רק א "דברי הברית" הכתובי עליה
אינ רק ציוויי על מנגנוני לשימור הברית ,אלא ג – ובעיקר – תוכני הברית
עצמה ,אשר עליה נכרתה הברית .לכ מסתבר ש"התורה והמצוה אשר כתבתי
להורֹת " ,הכתובי על הלוחות ,אינ רק הדברי החדשי שניתני למשה
בעלייתו להר לקבלת הלוחות ,אלא ג – ובעיקר – דברי הברית שכבר נאמרו לו
קוד לכ ונכתבו בספר הברית .בעצ  ,נראה שדברי הברית הראשוני נועדו
מלכתחילה להיכתב על הלוחות ,ונכתבו קוד לכ ב"ספר הברית" ,שלא נזכר שוב
אחרי טקס ברית האגנות ,ולא נאמר מה נעשה עמו ,רק באופ זמני ,כדי לאפשר את
טקס כריתת הברית עליו לפני נתינת הלוחות .מעתה ,משמעות "התורה והמצוה"
מתרחבת ,וכוללת את מה שכבר נכתב קוד לכ בספר הברית ,וג את מה שנכתב
לראשונה על הלוחות.
כעת נית לקרוא כא סיפור של ורצי של ברית סיני :במעמד הר סיני ,ה' נת
תוכני ברית יסודיי  ,מצוות ברית )והמשפטי הנצרכי ( ותנאי ברית .דברי אלה
נכתבו בספר )זמני ומתכלה( ,כדי לכרות עליה ברית בטקס האגנות .לאחר מכ ,כדי
לדאוג לשימור הברית ,נת ה' את לוחות האב הקבועי  ,כאשר עליה כתובי ,
מלבד דברי הברית היסודיי מספר הברית ,ג ציוויי על המנגנוני לשימור

57

יהודה ראק

בכלל "התורה

הברית :משכ העדות ובתוכו לוחות העדות ,והשבת .כל אלה ה
והמצוה אשר כתבתי להורת ".
כפי שהזכרנו ,תוכני הברית היסודיי מופיעי בתורה בשני דיבורי  :דיבור
"אנכי" עד "לא תחמֹד" )עשרת הדיברות המקובלי ( ודיבור "את ראית " .מנגנוני
שימור הברית ,המשכ והשבת ,כוללי שבעה דיבורי  .יחד מופיעי על הלוחות
תשעה דיבורי  .נותר למצוא דיבור אחד נוס להשלמת 'עשרת הדברי '.
ÌÈÈ˘‰ ˙ÂÁÂÏ‰
נחזור לסיפור נתינת הלוחות השניי  .נשי לב לסדר האירועי בפרשת כי תשא:

ַוֹא ֶמר ה' ֶאל מ ֶֹה ְָ 2סל ְל ָ ְנֵי לחֹת ֲא ָב ִני ָ ִראֹ ִני וְ ָכ ַת ְב ִ י ַעל ַה *חֹת ֶאת
ית ַבֶֹ %קר ֶאל
ֶהיֵה ָנכ  ַלֶ ֹ%קר וְ ָע ִל ָ
ַה ְָ 3ב ִרי ֲא ֶר ָהיַ /על ַה *חֹת ָה ִראֹ ִני ֲא ֶר ִ ְַ %ר ָ  .ו ְ
)שמות ל"ד ,א8ב(.
ַהר ִסינַי...
ַ ֵ מ ֶֹה ַבֶֹ %קר ַו ַ ַעל ֶאל ַהר ִסינַי ַ ֲא ֶר ִצָ/ה ה'
ַו ִ ְפסֹל ְ ֵני לחֹת ֲא ָב ִני ָ ִראֹ ִני ַו ְ
)ש ,ד8ה(.
ֵרד ה' ֶָ %ענָ ַו ִ ְת ַי ֵ>ב ִע! ָ...
אֹת ַוִ ַ;ח ְ%יָד ְנֵי לחֹת ֲא ָב ִניַ .ו ֶ
»ָֹ ְ ...˙Èƒ̄¿a ˙≈¯ֹk ÈƒÎמר ְל ָ ֵאת ֲא ֶר <נֹ ִכי ְמ ַצַ ָ ְ/ה  ִה ְנ ִני ג ֵֹר ִמ ָ2נֶי ָ ֶאת
ַוֹא ֶמר ‡ ‰≈p‰ƒ
<ר] ...:ובהמש הפסוקי :אזהרות על
ָה ֱאמ ִֹריִ ...ה ֶָ 6מר ְל ָ ְֶ ִ 2כרֹת ְִ %רית ְלי ֵב ָה ֶ
)ש ,י8כו(.
עבודה זרה; מצוות זכר ליציאת מצרי; שלוש רגלי ומצוות שונות[
»Íz
‡¿
ƒ Èz
‡ƒ«¯k» ‰∆l
≈‰
ַוֹא ֶמר ה' ֶאל מ ֶֹה ְ ָתב ְל ָ ֶאת ַה ְָ 3ב ִרי ָה ֵא ֶ*ה » ÌÈƒ̄»·¿c‰« Èƒt Ï«Ú Èƒk
ֲ ˙Èƒ̄¿a‰ע ֶֶ 5רת ַה ְָ 3ב ִרי )ש ,כז8כח(.
≈ ...Ïוִַ ְכ ֹב ַעל ַה *חֹת ֵאת « È≈¯¿·ƒc
‡»¯N
∆˙ ¿ƒÈ
‡¿Â ˙Èƒ̄¿a

משה עולה להר סיני לש כתיבת הלוחות השניי  .בפועל ,על ההר אומר לו ה' דברי
ברית )"הנה אנכי >ֹרת ברית ...על פי הדברי האלה כרתי את ברית ואת ישראל"(.
רק לאחר מכ נכתבי על הלוחות דברי שג ה נקראי 'דברי ברית' .כמו בלוחות
הראשוני  ,שבה הראינו שכוונת הכתובי היא ,שהדברי הנאמרי במעמד קבלת
הלוחות – נכתבי על הלוחות ,ג כא נראה מרצ הדברי  ,שבלוחות השניי
נכתבו הדברי שנאמרו למשה במעמד זה )פס' יכו( .וכיוו שנאמר ג שעל הלוחות
השניי נכתבו הדברי שהיו כתובי על הלוחות הראשוני  ,נמצא שהלוחות
השניי כוללי את שני הדברי  :דברי הברית המקוריי  ,שהיו כתובי על הלוחות
הראשוני ; וג תוכני הברית המחודשת שנאמרו למשה במעמד זה.
לטיעו זה סימוכי נוספי  :ה' אומר בתחילה שהוא יכתוב את הדברי על
הלוחות )"וכתבתי על ה *לחֹת" – ש  ,א( ,אבל בפועל מרצ הפסוקי לא נראה שה'
הוא שכתב" :ויהי ש ע ה' ארבעי יו וארבעי לילה לח לא אכל ומי לא
שתה ויכתֹב על ה *לחֹת את דברי הברית עשרת הדברי " )ש  ,כח( .המפרשי
)רשב"  ,ראב"ע ורמב"( דחקו לפרש ,שה' כתב ,שהרי ה' אמר שיכתוב ,אבל לפי זה
היה צרי להיכתב 'ויכתוב ה' ' ,כדי לקטוע את הרצ ע פעולות משה .לפי דברינו,
הציווי "כתב ל את הדברי האלה" )ש  ,כז( פירושו כתיבה על הלוחות; ה' כתב רק
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את הדברי המקוריי שהיו קוד לכ על הלוחות הראשוני )"וכתבתי על ה *לחֹת
את הדברי אשר היו על ה *לחֹת הראשוני אשר שברת" – ש  ,א( ,ואילו משה כתב
את דברי הברית המחודשת .כיוו שהיו שני כותבי  ,התורה סותמת "ויכתֹב" ,וזה
כולל את ה' ואת משה שכתבו חלקי שוני של תוכני הלוחות18.
ÌÈ¯·„‰ ˙¯˘Ú
בכ השלמנו את זיהוי תוכ הלוחות .יש להבהיר ,שאיננו טועני שכל דיבור ודיבור
של הקב"ה בסיפור נכתב על הלוחות ,אלא רק קטעי מסוימי שלגביה הבאנו
ביסוס להיות כתובי על הלוחות .כאמור ,תוכ הלוחות מתואר כ'דברי ברית'.
עשרת הדיברות המקובלי ודיבור "את ראית " )שמות כ' ,יח ואיל( נכתבו ב'ספר
הברית' ,ובכ מתאפייני כדברי ברית הראויי להיכתב ולהיקרא "המצוה אשר
כתבתי להורֹת " )ש כ"ד ,יב( ,ויתרה מזו ,בה נמצא עיקר תוכני הברית.
המנגנוני לשימור הברית ,ציוויי המשכ והשבת ,נאמרו במעמד שתפקידו נתינת
הלוחות והכתוב עליה ; ודיבור "הנה אנכי >ֹרת ברית" )שמות ל"ד ,י( מוגדר בפירוש
כתוכ של ברית ונאמר במעמד שתפקידו כתיבת הלוחות השניי .
המניי "עשרת הדברי " איננו מופיע בספר שמות בהקשר הלוחות הראשוני ,
אלא מופיע לראשונה בלוחות השניי  .ואכ ,א סופרי את הדיבורי בקטעי
שלפי דברינו נכתבו על הלוחות השניי  ,אנו מוצאי עשרה קטעי שכל אחד מה
פותח בדיבור חדש של ה' :תשעה שנכתבו כבר בלוחות הראשוני ועשירי שנוס
בלוחות השניי  .נשוב ונפרט :
שני דיבורי ב'ספר הברית':
)שמות כ' ,אב" :וידבר אלהי

את כל הדברי

' .1עשרת הדיברות' המקובלי
האלה לאמר .אנכי.("...
" .2את ראית  :"...הלכות מזבח ,המשפטי  ,מצוות נוספות ,ותנאי הברית )ש ,
יח" :ויאמר ה' אל משה כה תאמר אל בני ישראל את ראית .("...
שני מנגנוני לשימור הברית:
• המשכ :שישה דיבורי :
 .3דיבור ארו הכולל את כל פרשות תרומה ותצווה )שמות כ"ה ,אב" :וידבר ה' אל
משה לאמר .דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה.("...
 .4מחצית השקל )ש ל' ,יאיב" :וידבר ה' אל משה לאמר .כי תשא("...
 .5כיור )ש  ,יזיח" :וידבר ה' אל משה לאמר .ועשית כיור נחֹשת.("...
 .18הדברי שנאמרו למשה במעמד הלוחות השניי מקבילי לדברי שנאמרו למשה בסו
דיבור המשפטי ומהווי מעי הרחבה שלה )השוו שמות ל"ד ,יכו לכ"ג ,יב ואיל( .שתי
קבוצות המצוות כתובות על אות לוחות ,כש שג בתורה עצמה כתובי כל התכני.
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 .6שמ המשחה )ש  ,כבכג" :וידבר ה' אל משה לאמר .ואתה קח ל בשמי
ראש.("...
 .7קטורת )ש  ,לד" :ויאמר ה' אל משה קח ל סמי .("...
 .8מינוי בצלאל )שמות ל"א ,אב" :וידבר ה' אל משה לאמר .ראה קראתי בש
בצלאל.("...
• השבת:
 .9השבת )ש  ,יביג" :ויאמר ה' אל משה לאמר .ואתה דבר אל בני ישראל לאמר
א את שבתֹתי תשמֹרו.("...
חידוש הברית ,בלוחות השניי בלבד:
 .10חידוש הברית )שמות ל"ד ,י" :ויאמר הנה אנכי כרת ברית19.("...
 .19כאמור ,זהות הכתוב על הלוחות על פי ספר דברי שונה ממה שהעלינו כא מתו ספר
שמות .יש להוסי שהסתירה בי ספר דברי לספר שמות היא הרבה מעבר לשאלת תוכני
הלוחות .למעשה ,התכני הנוספי שנכתבו על הלוחות לפי הבנתנו בספר שמות לא זו
בלבד שלפי המסופר בספר דברי לא נכתבו על הלוחות ,אלא ה חסרי ש לחלוטי ,עד
שנראה כאילו לא נאמרו כלל .כ ,בדברי ה' ,יטכז" :ויהי כשמעכ את הקול מתו החֹש
וההר ֹ+ער באש ותקרבו אלי כל ראשי שבטיכ וזקניכ .ותאמרו ה הראנו ה' אלהינו את
כבֹדו ואת גדלו ואת קֹלו שמענו מתו האש היו הזה ראינו כי ידבר אלהי את האד וחי.
ועתה למה נמות כי תאכלנו האש הגדֹלה הזאת א יֹספי אנחנו לשמע את קול ה' אלהינו
עוד ומתנו .כי מי כל בשר אשר שמע קול אלהי חיי מדבר מתו האש כמֹנו ו ֶAחי .קרב
אתה ושמע את כל אשר יאמר ה' אלהינו ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה' אלהינו אלי
בד+רכ אלי ויאמר ה' אלי שמעתי את קול דברי
ושמענו ועשינו .וישמע ה' את קול דבריכ ֶ
ד+רו .מי ית והיה לבב זה לה ליראה אתי
הע הזה אשר דברו אלי היטיבו כל אשר ֵ
ולשמֹר את כל מצוֹ ַתי כל הימי למע ייטב לה ולבניה לעֹל .ל אמר לה שובו לכ
והחקי והמשפטי אשר
לאהליכ .ואתה פה עמֹד עמדי ואדברה אלי את כל המצוה $
תלמד ועשו באר אשר אנכי נֹת לה לרשתה" .מתואר כא שמיד ע המעבר מדיבור
ישיר של ה' לישראל לדיבור דר משה ,אמר ה' למשה את "המצוה והחקי והמשפטי אשר
תלמד ועשו באר" ,ומתואר בהמש )ש ו' ,א; י"ב ,א( ש'המצווה ,החוקי והמשפטי'
ה התכני הנמסרי עתה על ידי משה לישראל ,בנאו מרכזי זה של ספר דברי .תיאור
זה ,שלפיו ה' אמר למשה את מצוות ספר דברי מיד בהמש לעשרת הדיברות המקובלי,
סותר את המסופר בספר שמות )כ' ,יח ואיל( ,שההמש לאמירת עשרת הדיברות הוא דיבור
"את ראית כי מ השמי דברתי עמכ" ע כל המשפטי ,שהרי בסיפור של ספר דברי
אי בכלל מקו לדיבור "את ראית" .ג ציווי המשכ וציווי השבת שנאמר עמו חסרי
מספר דברי .בדברי ט' )טיא( מתאר משה את עלייתו השנייה להר ,לקבלת הלוחות ,ואי
ש זכר לציוויי המשכ והשבת" :בעלֹתי ההרה לקחת לוחֹת האבני לוחת הברית אשר כרת
ה' עמכ ואשב בהר ארבעי יו וארבעי לילה לח לא אכלתי ומי לא שתיתי .וית ה'
כתבי באצבע אלהי ועליה ככל הדברי אשר דבר ה' עמכ
אלי את שני לוחֹת האבני $
בהר מתו האש ביו הקהל .ויהי מק ארבעי יו וארבעי לילה נת ה' אלי את שני $לחֹת
האבני $לחות הברית" .לא רק ציווי המשכ חסר כא ,אלא כל עניי המשכ נעדר מספר
דברי .בדברי י' )פס' אה( ,בתיאור מעמד נתינת הלוחות השניי ,לא מתוארי דברי ה'
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ÌÈÙÒÂ ÔÈÎÂÓÈÒ
כ מתארת התורה את הלוחות:
/מ ֶAה
יה ִמֶAה ִ
/נֵי לחֹת ָה ֵעדת ְָ %יד לחֹת ְ ת ִבי ִמ ְֵ 6ני ֶע ְב ֵר ֶ
ֵרד מ ֶֹה ִמ ָה ָהר ְ
ַו ִ ֶפ ַו ֶ
)שמות ל"ב ,טו(.
ֵה ְ ת ִבי

התורה איננה מסבירה מדוע היה צור לכתוב בשני צדי הלוחות ,וא לא מדוע היה
צור בשני לוחות .מדברי חז"ל )מגילה ב ע"ב; שבת קד ע"א( נראה שפירשו ,שהכתב
חדר מצד אחד אל הצד השני; אול פשטות הפסוק היא ,שהיה כתב על כל צד משני
צדי כל אחד משני הלוחות ,ובס הכול על ארבעה צדי לוחות.
מסתימת הדברי נראה שהייתה כמות גדולה כל כ של כתב עד שהיה צור
בארבעה צדדי של לוחות כדי להכיל את כולו .ואול  ,א מה שנכתב על הלוחות
הוא רק המצוות שמ"אנכי" ועד "לא תחמֹד" ,מסתבר שנית היה לכתוב את הכול על
צד אחד של כל לוח ,או על שני צדדי של לוח אחד ,ואולי אפילו על צד אחד של
לוח אחד 20.צא ולמד משיטת חכמי במכילתא 21,שלפיה כל עשרת הדיברות נכתבו
על כל אחד משני הלוחות )כלומר ,שני הלוחות היו שני עותקי של אות מצוות(.
בכל מקרה לא נראה שהיה צור להשתמש בשני עבריה של שני לוחות .לדרכנו,
הדבר מוב :מדובר בכמות גדולה מאוד של טקסט ,שבהחלט מצריכה ארבעה צדדי
של לוחות.
נית להביא סימוכי לדרכנו ג מדברי חז"ל .א שחז"ל באופ כללי מכני
בכינוי 'עשרת הדיברות' את קטע המצוות שמ"אנכי" ועד "לא תחמֹד" )לדברינו – זהו
על פי המתואר בספר דברי ( ,בכל זאת נראה שהייתה הכרה ג בכ שתוכני "ספר
הברית" נכתבו על הלוחות .כ מופיע בתנחומא ,לגבי שבירת הלוחות:
ההוא אמר ה' אלי פסל ל שני לוחֹת אבני
משמות ל"ד בעניי חידוש הברית" :בעת ִ
כראשֹני ועלה אלי ההרה ועשית ל ארו ע .ואכתֹב על ה $לחֹת את הדברי אשר היו על
ה $לחֹת הראשֹני אשר שברת ושמת בארו .ואעש ארו עצי שטי ואפסֹל שני $לחֹת אבני
כראשֹני ואעל ההרה ושני ה $לחֹת בידי .ויכתֹב על ה $לחֹת כמכתב הראשו את עשרת
הדברי אשר דבר ה' אליכ בהר מתו האש ביו הקהל ויתנ ה' אלי .ואפ וארד מ ההר
ִ
וא Bאת ה $לחֹת בארו אשר עשיתי ויהיו ש כאשר צ ַני ה' " .נמצא שהסתירה בי ספר
דברי לספר שמות בעניי דיבורי אלה )"את ראית" ע המשפטי ,ציוויי המשכ
והשבת ,וחידוש הברית( איננה רק בשאלת כתיבת על הלוחות ,אלא באופ כללי יותר,
בשאלת עצ קיומ כציוויי במסגרת הסיפור הרחב של ברית סיני .תופעה זו טעונה הסבר
בלי קשר לשאלת זיהוי הכתוב על הלוחות .אול כפי שכבר צייCו ,הסבר כזה חורג ממסגרת
מאמר זה.
 .20ראו שאלת חז"ל בדברי רבה פרשה ג טז" :למה שני?" ,וגN.M. Sarna, The JPS Torah :
.Commentary – Exodus, Philadelphia 1991, p. 108
 .21מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מסכתא דבחדש פרשה ח ,מהד' הורווירבי עמ' .233
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למה שבר? כיו שראה משה שנתחייבו כליה – בקש עלילה להציל .אמר·Â˙Î :
·) 'Ì¯ÁÈ ÌÈ‰Ï‡Ï Á·ֹÊ' :˙ÂÁÂÏשמות כ"ב ,יט( ,אמר :הריני משבר ,ואומר לפני
הקב"ה :עד עכשיו לא היו יודעי עונש ע"ז ,שאלולי כ לא היו עושי
)תנחומא כי תשא ל(.

הפסוק "זֹבח לאלהי
הלוחות22.

יחר " כתוב בפרשת משפטי  ,ורק לפי דרכנו נכתב על

 .22דרכנו מיישבת את נוסח התפילה שלנו בשחרית של שבת" .ושני לוחות אבני הוריד בידו,
 ,˙·˘ ˙¯ÈÓ˘ Ì‰· ·Â˙ÎÂוכ כתוב בתורת) '...˙·˘‰ ˙‡ Ï‡¯˘È È· Â¯Ó˘Â' :שמות ל"א,
טז(" .בפשטות נראה שהמילי "וכ כתוב בתורת" באות לפרט את הנזכר קוד לכ )שמירת
השבת הכתובה בלוחות( ולא להוסי עליו )לומר שג כתוב בתורה דבר אחר( ,כפי שמוכח
ג מהשוואה לנוסח תפילת ליל שבת" :אתה ˜„˘˙ את יו השביעי לשמ ˙ÈÏÎ˙ ,מעשה
שמי ואר Â˙Î¯·Â ,מכל הימי Â˙˘„˜Â ,מכל הזמני ÂÏÀÎÈÂ' :Í˙¯Â˙· ·Â˙Î ÔÎÂ ,השמי
והאר וכל צבא) '...˘„˜ÈÂ ...Í¯·ÈÂ ...בראשית ב' אג(" .נמצא שבתפילת שחרית אנו
אומרי בפירוש ,שפרשת שמירת השבת הכתובה על הלוחות היא הפרשה שנאמרה ע
ציווי המשכ בפרשת כי תשא )שמות ל"א ,יביז( ,והיינו כדברינו ,שפרשה זו אכ נכתבה על
הלוחות .אמנ פליישר )ע' פליישר,‰ÊÈ‚‰ ˙ÙÂ˜˙· ÌÈÈÏ‡¯˘È-ı¯‡ ‰ÏÈÙ˙ È‚‰ÓÂ ‰ÏÈÙ˙ ,
ירושלי תשמ"ח ,עמ'  (48משער שבנוסח התפילה הפסוקי קדמו לפיוט שלפניה )חר
הקדמות היחסית של הפיוט( ,ושהחלפת הפיוט יצרה חוסר רציפות הגיונית .מכל מקו
הנוסח מתיישב לפי דרכנו ,בי א זו הייתה כוונת המנסחי ובי א לא.
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