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 =פרשת יתרו = 

  ה "אברהם ברוך תנצב' האשה צפורה הדסה בת ר, לעילוי נשמת סבתתי

  א"ו בשבט תשע"ע ט"נלב

  

  הר סיני

  . פעמים הר האלקים, פעמים שנקרא הר סיני ופעמים חורב, יין בהבדל השמות שהיה להריש לע

 הר ,בשן הר ,אלהים הר ,לו יש שמות' ה ,חורבה האלהים הר אל ויבא" :)ד,ר ב"שמו(במדרש 

  שכל- בשן הר .ה"הקב של אלהותו ישראל קבלו  ששם- האלהים הר .סיני הר ,חורב הר ,גבנונים

 תלכו בחקותי אם )כו ויקרא( אומר הוא וכן ,בהר שניתנה התורה בזכות שיניוב אדם שאוכל מה

 סנהדרין נטלו  שממנו- חורב הר .מום מכל נקיים ,כגבינה  נקי- גבנונים הר .בעתם גשמיכם ונתתי

 ,שלהם איפופסין גלולים עובדי נטלו שמשם ,אמר נחמן בר שמואל ורבי ,בחרב להרוג רשות

 לעובדי שנאה ירדה  שממנו-  סיני הר .יחרבו  מחורב- יחרבו חרב יםוהגו )ס ישעיה( שנאמר

  ". כוכבים

 ֶאל 'ה ַוּיֹאֶמר )כז,ד(] א: רק לגבי משה' הר האלקים'שבכל התורה בא הביטוי , ולכשנתבונן נראה

 חֵֹתן ִיְתרֹו ַוָּיבֹא )ה,יח(]  ב:לֹו קַוִּיַּׁש ָהֱאלִֹהים ְּבַהר ַוִּיְפְּגֵׁשהּו ַוֵּיֶלְך ַהִּמְדָּבָרה מֶֹׁשה ִלְקַראת ֵלְך ַאֲהרֹן

 מֶֹׁשה ַוָּיָקם )יג,כד(]  ג:ָהֱאלִֹהים ַהר ָׁשם חֶֹנה הּוא ֲאֶׁשר ַהִּמְדָּבר ֶאל מֶֹׁשה ֶאל ְוִאְׁשּתֹו ּוָבָניו מֶֹׁשה

אבל בתורה נזכר כן , )ח,א יט"מ(אכן גם לגבי אליהו נאמר כן [ :ָהֱאלִֹהים ַהר ֶאל מֶֹׁשה ַוַּיַעל ְמָׁשְרתֹו ִויהֹוֻׁשַע

  . 'איש האלקים'גם משה נקרא . ]וגם שם היה ענין דומה למשה כמבואר במדרשים, רק לגבי משה

 ֵכן ְוַאֲחֵרי )לב,לד שמות(] א: ואציגה כמה דוגמאות, לשון סיני נזכר רק לגבי תורה ומצוות שניתנו

 ֶאת' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר) לח,ז ויקרא] ( ב:ִסיָני ְּבַהר ִאּתֹו' ה ִּדֶּבר רֲאֶׁש ָּכל ֵאת ַוְיַצֵּום ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָּכל ִנְּגׁשּו

 )א,שם כה( ] ג:ִסיָני ְּבִמְדַּבר ַליקָֹוק ָקְרְּבֵניֶהם ֶאת ְלַהְקִריב ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ַצּוֹתֹו ְּביֹום ִסיָני ְּבַהר מֶֹׁשה

' ה ָנַתן ֲאֶׁשר ְוַהּתֹורֹת ְוַהִּמְׁשָּפִטים ַהֻחִּקים ֵאֶּלה )מו,כו םש(]  ד:ֵלאמֹר ִסיַני ְּבַהר מֶֹׁשה ֶאל' ה ַוְיַדֵּבר

 ְּבֵני ֶאל מֶֹׁשה ֶאת' ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהִּמְצֹות ֵאֶּלה )לד,שם כז(]  ה:מֶֹׁשה ְּבַיד ִסיַני ְּבַהר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוֵבין ֵּבינֹו
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]  ז:ִסיָני ְּבַהר מֶֹׁשה ֶאת' ה ִּדֶּבר ְּביֹום ּומֶֹׁשה ַאֲהרֹן ֹוְלדֹתּת ְוֵאֶּלה )א,ג במדבר(]  ו:ִסיָני ְּבַהר ִיְׂשָרֵאל

 ֻחִּקים ֱאֶמת ְותֹורֹות ְיָׁשִרים ִמְׁשָּפִטים ָלֶהם ַוִּתֵּתן ִמָּׁשָמִים ִעָּמֶהם ְוַדֵּבר ָיַרְדָּת ִסיַני ַהר ְוַעל )יג,ט נחמיה(

  :טֹוִבים ּוִמְצֹות

 ַעד ֵׂשִעיר ַהר ֶּדֶרְך ֵמחֵֹרב יֹום ָעָׂשר ַאַחד )ב,א(] א:  רק בשם חורבכ בספר דברים מכונה הר סיני"כמו

 ֵמחֵֹרב ַוִּנַּסע )יט,א(] ג: ַהֶּזה ָּבָהר ֶׁשֶבת ָלֶכם ַרב ֵלאמֹר ְּבחֵֹרב ֵאֵלינּו ִּדֶּבר ֱאלֵֹקינּו 'ה )ו,א( ]ב: ַּבְרֵנַע ָקֵדׁש

 ְּדָבָרי ֶאת ְוַאְׁשִמֵעם ָהָעם ֶאת ִלי ַהְקֶהל ֵאַלי 'ה ֶּבֱאמֹר ְּבחֵֹרב ֶקיָךֱאלֹ 'ה ִלְפֵני ָעַמְדָּת ֲאֶׁשר יֹום )י,ד(] ד ...

 )טו,ד(] ה: ְיַלֵּמדּון ְּבֵניֶהם ְוֶאת ָהֲאָדָמה ַעל ַחִּיים ֵהם ֲאֶׁשר ַהָּיִמים ָּכל אִֹתי ְלִיְרָאה ִיְלְמדּון ֲאֶׁשר

 )ב,ה(] ו: ָהֵאׁש ִמּתֹוְך ְּבחֵֹרב ֲאֵליֶכם 'ה ִּדֶּבר ְּביֹום ְּתמּוָנה ָּכל םְרִאיֶת לֹא ִּכי ְלַנְפׁשֵֹתיֶכם ְמאֹד ְוִנְׁשַמְרֶּתם

: ֶאְתֶכם ְלַהְׁשִמיד ָּבֶכם 'ה ַוִּיְתַאַּנף 'ה ֶאת ִהְקַצְפֶּתם ּוְבחֵֹרב )ח,ט(] ז: ְּבחֵֹרב ְּבִרית ִעָּמנּו ָּכַרת ֱאלֵֹקינּו 'ה

 'ה קֹול ֶאת ִלְׁשמַֹע אֵֹסף לֹא ֵלאמֹר ַהָּקָהל ְּביֹום ְּבחֵֹרב ֱאלֶֹקיָך 'ה ֵמִעם ָׁשַאְלָּת ֲאֶׁשר ְּככֹל )טז,יח(] ח

 'ה ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ִדְבֵרי ֵאֶּלה )סט,כח(] ט: ָאמּות ְולֹא עֹוד ֶאְרֶאה לֹא ַהּזֹאת ַהְּגדָֹלה ָהֵאׁש ְוֶאת ֱאלָֹקי

הפעם ] י: ְּבחֵֹרב ִאָּתם ָּכַרת ֲאֶׁשר ַהְּבִרית ִמְּלַבד מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ִלְכרֹת מֶׁשה ֶאת

נזכר ' סיני' אולם לשון :חֹוֵרב ֵמַהר ֶעְדָים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְבֵני ַוִּיְתַנְּצלּו )ו,שמות לג(' הר'העשירית נזכר 

  . ועל זמן קבלת התורה, לענין קבלת התורה והמצוות

 ַהר ָּבָׁשן ַהר ֱאלִֹהים ַהר )טז,סח תהלים(כמו שנאמר , קיםולשון גבנונים ובשן נזכר בסמיכות להר האל

  .ָּבָׁשן ַהר ַּגְבֻנִּנים

דברים ' כי בעת מעמד הר סיני נשתנו ה. ל"מעתה נשכיל בביאור הבדל השמות להעמיק בדברי חז

הברית היא על קבלת המצוות ] ב, נכרת ברית עם ישראל] א. אלא שכולם תלוים זה בזה, בעולם

כתוצאה מכך נבדלו ישראל במה שהם צריכים ] ד, לכל ישראל' לכן היתה התגלות ה]  ג,וקיומם

  .  ובכל אלה תלויה פרנסתם] ה, להיות נקיים מחטא

שקרא משה בספר , ברית זו נזכרת בסוף פרשת משפטים', מציין את הברית שכרתו עם ה' חורב'

. נעשה ונשמע' כל אשר דבר האז אמרו , הברית והם קבלו על עצמם לקיים ולקבל את המצוות

חרב נוקמת , הברית גם על שם החרב. ['והיו נכונים ליום השלישי'זוהי ההכנה של קבלת התורה 

  ]. נקם ברית

לכן נזכר לשון הר סיני ', וקדשתנו במצוותיך'במה ש', אתה בחרתנו מכל העמים'מציין את ' סיני '

ונרמז , והקדושה'  שאינם בכלל חלק הממילא נגזר שיהיה שנאה לאומות, לגבי קבלת המצוות

  . שגם ישראל הם לא יקיימו את התורה יהיו שנואים

אולם ההתגלות הגמורה זכה לה רק משה הניגש , מציין את ההתגלות על הר סיני' הר האלקים'

  . לכן בתורה נזכר לשון זה רק לגבי משה רבינו, אל הערפל

היינו שהם צריכים להיות , ה גם להר גבנוניםשההגדרה של הר האלקים גרמ, אולם בתהלים נוסף

וכל איש ואשה כפי הכנתם זוכים להשראת השכינה עליהם , נקיים מחטא קרובים אל האלקים

הר גבנונים 'להתרחק מחטא הוא ' שהצורה שבה האדם זוכר את ה, ועוד נוסף, )א"כמבואר בתנב(

פותח את ידיך ומשביע לכל .  העונשואם לא תלכו יבוא' כי אם בחוקתי תלכו ונתתי וכו', הר בשן

ושני אלה הם ענפים מהר , חי רצון הוא המשקף את ההשגחה  הפרטית על כל אדם בכל עת

  . האלקים



  

שהיו . שהענינים שהיו שם בהר בעת קבלת התורה מרמזים על שמות אלו, אולי יש מקום להסביר

', הר האלקים'היא ' ירידת ה. סיניעל הר ' שם קולות וברקים וענן כבד וקול שופר ולבסוף וירד ה

וגם מרמז על , האש הגדולה מרמז על שצריכים להיות נקיים מחטא, האש והעשן הם הר האלקים

והם הקולות . וזהו העשן שבו מסתתרת ההנהגה של הפרנסה, ההנהגה הנסתרת של הפרנסה

  . טר עשהוהברקים הם ברקים למ, שתהיו עמלים בתורה, קול הוא בחוקתי תלכו, והברקים

  . הענן הכבד רומז למצוות הניתנות באהל מועד המכוסה בענן בעת ירידת הכבוד לדבר עם משה

, בשופר יתקע והלך בסערות תימן' ולכן בעת שיקיימו את הברית וה, קול השופר מרמז על הברית

ה הוא ההמלכה מחדש וחיזוק וקיום הברית שהוא אלקינו "ואפשר שכל ענין תקיעת שופר של ר

  . אנחנו עם מרעיתו וצאן ידוו

******************************************************  

  

  מעמד הר סיניההכנות ל

ׁוֹמֶשה) ג, יט(  ַיֲעֹקב ְלֵבית ֹתאַמר ּכֹה ֵלאֹמר ָהָהר ִמן 'ה ֵאָליו ַּוִיְקָרא ָהֱאלִֹקים ֶאל ָעָלה ּ

א ְלִמְצָרִים ָׂעִשיִתי ֲׁאֶשר ְרִאיֶתם ַּאֶתם) ד:(ִׂיְשָרֵאל ִלְבֵני ְּוַתֵגיד ֵַכְנפי ַעל ֶאְתֶכם ָׂוֶאּשָ  ְׁנָשִרים ּ

ִּתְשְמעו ָׁשמֹוַע ִאם ְּוַעָתה) ה:(ֵאָלי ֶאְתֶכם ָוָאִבא ׁ ֹקִלי ּ ּוְשַמְרֶתם ּבְ ׁ ִריִתי ֶאת ּ  ְּסֻגָלה ִלי ִוְהִייֶתם ּבְ

ִּתְהיו ְּוַאֶתם) ו:(ָהָאֶרץ ָּכל ִלי ִּכי ָּהַעִמים ִּמָכל  ַּהְדָבִרים ֵּאֶלה ָׁקדֹוש ְוגֹוי ּכֲֹהִנים ַמְמֶלֶכת ִלי ּ

ר ֲׁאֶשר ֵני ֶאל ְּתַדּבֵ ַׂוָיֶשם ָהָעם ְלִזְקֵני ַּוִיְקָרא ֹׁמֶשה ַּוָיֹבא) ז:(ִׂיְשָרֵאל ּבְ  ָּכל ֵאת ְִלפֵניֶהם ּ

ִּצָוהו ֲׁאֶשר ָּהֵאֶלה ַּהְדָבִרים ַּוַיֲענו) ח:('ה ּ ַּויֹאְמרו ַּיְחָדו ָהָעם ָכל ּ ר ֲׁאֶשר ּכֹל ּ  ַׂנֲעֶשה' ה ִּדּבֶ

ַׁוָיֶשב א ָאֹנִכי ִהּנֵה ֹׁמֶשה ֶאל' ה ַּויֹאֶמר) ט:('ה ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי ֶאת ֹׁמֶשה ּ ַעב ֵָאֶליך ּבָ  ֶהָעָנן ּבְ

ֲעבור ִרי ָהָעם ִׁיְשַמע ּּבַ ַדּבְ ְִעָמך ּבְ ך ְוַגם ּ ַּוַיֵגד ְלעֹוָלם ַּיֲאִמינו ָּבְ  ֶאל םָהָע ִּדְבֵרי ֶאת ֹׁמֶשה ּ

ְּוִקַדְשָתם ָהָעם ֶאל ְֵלך ֹׁמֶשה ֶאל' ה ַּויֹאֶמר) י:('ה ׁ סו ּוָמָחר ַּהיֹום ּ  ְנֹכִנים ְּוָהיו) יא:(ִׂשְמלָֹתם ְּוִכּבְ

ִליִשי ַּליֹום ַׁהּשְ יֹום ִּכי ׁ ִלִשי ּּבַ ַׁהּשְ ְלָת) יב:(ִסיָני ַהר ַעל ָהָעם ָכל ְלֵעיֵני' ה ֵיֵרד ׁ  ָהָעם ֶאת ְּוִהְגּבַ

ְמרו ֵלאֹמר ָסִביב ִּהּשָ ָהר ֲעלֹות ָלֶכם ׁ ָקֵצהו ּוְנֹגַע ּבָ ָהר ַהּנֵֹגַע ָּכל ּּבְ  ִּתַגע לֹא) יג:(ּיוָמת מֹות ּבָ

ֵקל ָסקֹול ִּכי ָיד ּבֹו ֵהָמה ִאם ִּיָיֶרה ָיֹרה אֹו ִיּסָ ְמשֹך ִיְחֶיה לֹא ִׁאיש ִאם ּבְ ְּבִ  ַּיֲעלו ֵּהָמה ַּהיֵֹבל ׁ

ַׁוְיַקֵדש ָהָעם ֶאל ָהָהר ִמן ֹׁמֶשה ַּוֵיֶרד) יד:(ָבָהר סו ָהָעם ֶאת ּ  ֶאל ַּויֹאֶמר) טו:(ִׂשְמלָֹתם ַּוְיַכּבְ

ִׁלְשלֶֹשת ְנֹכִנים ֱּהיו ָהָעם ִּתְגשו ַאל ָיִמים ׁ ׁ ּ ה ֶאל ּ ִליִשי ַּביֹום ַוְיִהי) טז:(ִׁאּשָ ַׁהּשְ ְהיֹת ׁ  ַהּבֶֹקר ּבִ

ָשֹפר ֹקלְו ָהָהר ַעל ָּכֵבד ְוָעָנן ּוְבָרִקים ֹקלֹת ַוְיִהי  ֲׁאֶשר ָהָעם ָּכל ַּוֶיֱחַרד ְמֹאד ָחָזק ׁ

ַמֲחֶנה ַּוִיְתַיְצבו ַּהַמֲחֶנה ִמן ָהֱאלִֹהים ִלְקַראת ָהָעם ֶאת ֹׁמֶשה ַּויֹוֵצא) יז:(ּּבַ ּ ַתְחִתית ּ ) יח:(ָהָהר ּּבְ



ֻּכלֹו ָׁעַשן ִסיַני ְוַהר ְִמפֵני ּ ֵאש' ה ָעָליו ָיַרד ֲׁאֶשר ּ ְׁכֶעֶשן ֲׁעָשנֹו ַּוַיַעל ּׁבָ ַׁהִכְבָשן ּ  ָהָהר ָּכל ַּוֶיֱחַרד ּ

ַָהּשֹופר קֹול ַוְיִהי) יט:(ְמֹאד ר ֹׁמֶשה ְמֹאד ְוָחֵזק ְהֹוֵלך ׁ ' ה ַּוֵיֶרד) כ:(ְבקֹול ַּיֲעֶנּנו ְוָהֱאלִֹהים ְיַדּבֵ

 ֶאל' ה ַּויֹאֶמר )כא:(ֹׁמֶשה ַּוַיַעל ָהָהר ֹׁראש ֶאל ְׁלֹמֶשה' ה ַּוִיְקָרא ָהָהר ֹׁראש ֶאל ִסיַני ַהר ַעל

ָעם ָהֵעד ֵרד ֹׁמֶשה ִּמֶמּנו ְַוָנפל ִלְראֹות' ה ֶאל ֶּיֶהְרסו ֶּפן ּבָ ָגִשים ַּהכֲֹהִנים ְוַגם) כב:(ָרב ּ ַׁהּנִ  ֶאל ּ

ִּיְתַקָדשו' ה ׁ ֶהם ְִיפֹרץ ֶּפן ּ  ִּכי ִסיָני ַהר ֶאל ַלֲעלֹת ָהָעם ּיוַכל לֹא' ה ֶאל ֹׁמֶשה ַּויֹאֶמר) כג:('ה ּבָ

נו ַהֵעֹדָתה ַּאָתה ל ֵלאֹמר ּּבָ ְּוִקַדְשתֹו ָהָהר ֶאת ַהְגּבֵ ׁ  ַּאָתה ְוָעִליָת ֵרד ְֶלך' ה ֵאָליו ַּויֹאֶמר) כד:(ּ

ְִעָמך ְוַאֲהֹרן ם ְִיפָרץ ֶּפן' ה ֶאל ַלֲעלֹת ֶּיֶהְרסו ַאל ְוָהָעם ְּוַהכֲֹהִנים ּ  ָהָעם ֶאל ֹׁמֶשה ַּוֵיֶרד) כה:(ּבָ

  ס: ֲאֵלֶהם ַּויֹאֶמר

  

 ִּמִזְקֵני ְׁוִשְבִעים ַּוֲאִביהוא ָנָדב ְוַאֲהֹרן ַּאָתה' ה ֶאל ֲעֵלה ָאַמר ֹׁמֶשה ְוֶאל) א (כד רקפ שמות

ְּוִהְשַתֲחִויֶתם ִׂיְשָרֵאל ְׁוִנַגש) ב:(ֵמָרֹחק ׁ ִּיָגשו לֹא ְוֵהם' ה ֶאל ְּלַבדֹו ֹׁמֶשה ּ ׁ  ַּיֲעלו לֹא ְוָהָעם ּ

ֵַוְיַספר ֹׁמֶשה ַּוָיֹבא) ג:(ִּעמֹו ַָהִמְשפִטים ָּכל ְוֵאת' ה ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת םָלָע ּ ּ ׁ  קֹול ָהָעם ָּכל ַּוַיַען ּ

ַּויֹאְמרו ֶאָחד ר ֲׁאֶשר ַּהְדָבִרים ָּכל ּ ַּוִיְכֹתב) ד:(ַׂנֲעֶשה' ה ִּדּבֶ ַּוַיְשֵכם' ה ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת ֹׁמֶשה ּ ׁ ּ 

ּבֶֹקר ַח ַּוִיֶבן ּבַ ּוְשֵתים ָהָהר ַּתַחת ִמְזּבֵ ׁ ַׁוִיְשַלח) ה:(ִׂיְשָרֵאל ִׁשְבֵטי ָׂעָשר ִׁלְשֵנים ַּמֵצָבה ֶׂעְשֵרה ּ ּ 

ֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַּוַיֲעלו ִׂיְשָרֵאל ּבְ חו ֹעלֹת ּ ַּוִיְזּבְ ַּוִיַקח) ו:(ָּפִרים ַליֹקָוק ְׁשָלִמים ְזָבִחים ּ  ַּהָדם ֲחִצי ֹׁמֶשה ּ

ַׂוָיֶשם ַאָגֹנת ּ ַח ַעל ָזַרק ַּהָדם ַוֲחִצי ּּבָ ַּוִיַקח) ז:(ַּהִמְזּבֵ ִרית ֵֶספר ּ ָאְזֵני ַּוִיְקָרא ַהּבְ ַּויֹאְמרו ָהָעם ּבְ ּ 

ר ֲׁאֶשר ּכֹל ַּוִיַקח) ח:(ְׁוִנְשָמע ַׂנֲעֶשה' ה ִּדּבֶ ה ַּויֹאֶמר ָהָעם ַעל ַּוִיְזֹרק ַּהָדם ֶאת ֹׁמֶשה ּ  ַדם ִהּנֵ

ִרית  ַּוֲאִביהוא ָנָדב ְוַאֲהֹרן ֹׁמֶשה ַּיַעלַו) ט:(ָּהֵאֶלה ַּהְדָבִרים ָּכל ַעל ִּעָמֶכם' ה ָּכַרת ֲׁאֶשר ַהּבְ

ַּוִיְראו) י:(ִׂיְשָרֵאל ִּמִזְקֵני ְׁוִשְבִעים ְׂכַמֲעֵשה ַרְגָליו ְוַתַחת ִׂיְשָרֵאל ֱאלֵֹהי ֵאת ּ פיר ִלְבַנת ּ ִַהּסַ ּ 

ַמִים ּוְכֶעֶצם ֵני ֲאִציֵלי ְוֶאל) יא( :ָלֹטַהר ַׁהּשָ ַּויֹאְכלו ָהֱאלִֹהים ֶאת ּזוַּוֶיֱח ָידֹו ָׁשַלח לֹא ִׂיְשָרֵאל ּבְ ּ 

ַּוִיְשתו ּ   ס: ּׁ

  

  : ביאורים

, האחד כאן בפרשה דידן, ששני פרשיות נאמרו על הימים שקדמו למעמד הר סיני, צריך לדעת

  . אי אפשר להבין את הנאמר באחת מהן בלא ההשלמה מפרשיה שניה. והשניה בפרשת משפטים

', יתרו מדברת על ההכנה למתן תורה שבאה מאת השפרשת , שההבדל ביניהן הוא, עם העיון נראה

אולם . ואילו הנאמר בפרשת משפטים מדבר על צורת קבלת התורה מצד ישראל והכנתם אליה

  . ד"ישנם דברים השייכים כאן וכאן וכמו שיבואר בס



  . שהפרשה האמורה במשפטים באה להסביר את החסר בפרשת יתרו, עוד צריך להדגיש

  . ל והרחבת דברים"מיוסדים על אדני פז דברי חז, אור בכתוביםד לבי"מעתה נבוא בס

ׁוֹמֶשה )ג( .א  יש מקום להבין שמשה עלה מעצמו - ָהָהר ִמן 'ה ֵאָליו ַּוִיְקָרא ָהֱאלִֹקים ֶאל ָעָלה ּ

ה ְוֶאל' )א,כד(על זה נזכר בפרשת משפטים , מן ההר' ותוך כדי עלייתו קרא אליו ה  ֶאל ֲעֵלה ָאַמר ֹמׁשֶ

באופן שהסבר הפסוק כאן הוא שמשה עלה אל האלקים בעת , היינו שקדמה קריאה לעלייה, ''ה

שזה גופא , נראה לומר. ב מדוע נכתב הפסוק הפוך"אלא שעדיין צ. 1מן ההר' שקרא אליו ה

ולכן גם ומשה עלה נבע משום , ה"שכל ענינם סובב את ההכנה מצד הקב, ההדגשה כאן בפסוקים

  .'כמו שמצאנו פעמים שמשה נגש מעצמו לדרוש את הלא , אליו' שויקרא ה

,  נראים הדברים:ִׂיְשָרֵאל ִלְבֵני ְּוַתֵגיד ַיֲעֹקב ְלֵבית ֹתאַמר ּכֹה ֵלאֹמר: ? ומה נאמר לו שם.ב

ה ְוֶאל:  כך)ב-א,כד(שלעומת הפסוק הלזה נזכר בפרשת משפטים   ְוַאֲהֹרן ַּאָתה 'ה ֶאל ֲעֵלה ָאַמר ֹמׁשֶ

ְבִעים אַּוֲאִביהו ָנָדב ָרֵאל ִּמִזְקֵני ְוׁשִ ַתֲחִויֶתם ִיׂשְ ׁש:ֵמָרֹחק ְּוִהׁשְ ה  ְוִנּגַ ׁשו לֹא ְוֵהם 'ה ֶאל ְּלַבדֹו ֹמׁשֶ  ְוָהָעם ִּיּגָ

מאחר שאין כל , הנה מצות הגבלה מן ההר יש בה טעם נגלה.  ביאורם של דברים:ִּעמֹו ַּיֲעלו לֹא

כך גם בעת , מתם ובנבואתם ודרגת קדושתםכמו שאין שוויון בחכ', העם שוים בקרבתם אל ה

שככל , הדוגמא הפשוטה לזה היה בבית המקדש. השראת השכינה צריכים להתנהג כראוי להם

ובעזרת כהנים כבר , שהמקום יותר פנימי דרגתו גבוהה יותר לענין טומאה ולענין איסור ביאה

ג לאחר עבודת יום "ק הותר רק לכה"וקה, ובהיכל נאסר גם ללוים, נאסר לישראל להכנס

אולם אהרן נדב ואביהו והזקנים , ג המשמש לפני ולפנים"שמשה ככה, ב היה בהר"כיו. הכפורים

ובפרשת יתרו משמע שלא . הותר להם להתקרב קצת לעלות בהר אולם להשתחוות מרחוק בלבד

  .  אולם בפרשת משפטים נתבאר שלחלק מן העם הותר להעלות, היה מציאות לעלות בהר

' נביא תורה'משה היתה דרגת נבואתו גדולה מכל הנביאים שהיה . דר לימוד התורה לדורותוכך ס

אולם גם . ולאחריהם דרגת כל העם שאינם נביאים, לאחריו דרגת הנביאים,  פה אל פה אדבר בו-

ענין זה . [דרגת אהרן דרגת נדב ואביהוא ודרגת שבעים הזקנים, דרגות' בדרגת הנביאים היה ג

  ]. )א"ושם איירי לאחר מיתת נו: עיין עירובין נד(ר משנה מבואר בסד

נאמרה ' ולאהרן וכו, יען כי בכל ביתי נאמן הוא, שעל משה לא נאמרה מצות הגבלה, בזה תבין

הנביאים ניתן להם לעלות עם , לעומת העם שאין עולים עמו', עולים עמו'מצות הגבלה אלא שהם 

לא להוסיף על , י הם עולים בסולם העולה בית קללא עד מקום משה אולם מכח משה הר, משה

, וללמדם תורת משה', אלא להוליך את העם בדרכי ה, דבריו שהרי אין נביא רשאי לחדש דבר

  .   לא מצד עצמם', היינו לסייע לו ולסייע לעם ללכת בדרכי ה, נמצא שהם עולים עמו

', הזקנים הם הכהנים וכו' וע' כוהיינו שאהרן ו', ממלכת כהנים וגוי קדוש'הם המה ה, הנביאים

ולכן בעת התגלות , שהעם הם הפשוטים שלאחר עבודת מצרים לא היה בהם עדיין חכמה ותבונה

, הנבואה והקדושה במעמד קבלת התורה היו כעומדים מרחוק ולא הותר להם אפילו לגעת בקצהו

                                                
1
ע שהרי הכתוב מדבר על "אלא שמאידך גיסא צ. ושם נצטוה על הפרשה' י שקריאה זו היתה ביום ד"ועיין שם רש 

שבעת קבלת התורה עלו הזקנים ] ב, שקדמה קריאה לעליה] א. ל"אלא מוכח שתרתי קמ, לו להרעצם המעמד כיצד יע
  . בהר' וכו



רגת משה לגשת אל אבל הנביאים הותר להם לעלות בהר אולם לד. כי לא היו עדיין בדרגה זו

על ידי זה הובטח לו וגם בך יאמינו . דרגה זו נשארה רק למשה לדורות, האלקים זה לא יכלו

  . ד להלן"לעולם כמו שיתבאר בס

כך הנביאים הם כהנים , בענין העבודה' כי כמו שהכהנים הם משרתי ה, ההבנה בזה שהם הכהנים

 יורו משפטיך -כהונה בתורה לשבט לוי אכן לאחר חטא העגל ניתן גם ענין ה. בממלכת התורה

  . רובם היו לויים וכהנים' ורובם של נביאים בירושלים ולכאו, ליעקב

לעם . היה הבדל גדול בדברים, שבעת שהודיע משה לבניו של מקום על קבלת התורה, מעתה נבין

 ואילו לגדולים שבהם היו, מצד פשטותו הוצרך לקרבם אל הענין בהבטחת טוב הניכר להם

  . צריכים להודיע שכר וענין אחר לקרבם אל ההתחייבות וההשתעבדות למקום

אולם היו , והם כלל העם, היינו משפחת יעקב', משפחה'ובית הוא במובן , הם כלל העם' בית יעקב'

שניכר עליהם שהם בנים לישראל אביהם יעקב בחיר ' בני ישראל'בהם גדולים וצדיקים שהם 

  . האבות דרגה דתורה

א ְלִמְצָרִים ָׂעִשיִתי ֲׁאֶשר ְרִאיֶתם ַּאֶתם )ד( העם יאמר לכלל ֵַכְנפי ַעל ֶאְתֶכם ָׂוֶאּשָ  ָוָאִבא ְׁנָשִרים ּ

ִּתְשְמעו ָׁשמֹוַע ִאם ְּוַעָתה )ה( :ֵאָלי ֶאְתֶכם ׁ ֹקִלי ּ ּוְשַמְרֶתם ּבְ ׁ ִריִתי ֶאת ּ  ִּמָכל ְּסֻגָלה ִלי ִוְהִייֶתם ּבְ

עליכם כנשר יעיר קנו ' וראיתם שמירת ה,  מאחר שראיתם היד הגדולה:ֶרץָהָא ָּכל ִלי ִּכי ָּהַעִמים

', הנה יבינו גודל התועלת שיפיקו ממה שיכנסו בברית ה, בדד ינחנו' ישאהו על אברתו במה שה

היינו , ועוד יפיקו תועלת גדולה במה שיהיו סגולה לכל העמים. שהרי בזה יהיו מושגחים מאתו

כי , 'עוד תועלת יהיה להם שטוב הארץ יהיה להם.  להם סגולת מלכיםשכל העמים ינשאום ויתנו

אולם כל הדברים האלה נאמרים לפשוטי העם המשיגים רק ענינים של תועלת . 'לי כל הארץ

  . גשמית

ִּתְהיו ְּוַאֶתם )ו (אבל  ר ֲׁאֶשר ַּהְדָבִרים ֵּאֶלה ָׁקדֹוש ְוגֹוי ּכֲֹהִנים ַמְמֶלֶכת ִלי ּ  ֵניּבְ ֶאל ְּתַדּבֵ

, לכם יהיה התועלת במה שתהיו משיגים דרגות ועונג רוחני צרוף', בני ישראל' 'אתם ':ִׂיְשָרֵאל

להשיג דרגות הנבואה והקדושה ', גוי קדוש'וגם תהיו ', משרתים פני ה' ממלכת כהנים'שתהיו 

וגוי היינו שתהיו ממלכת כהנים ' אלה הדברים'ולכן , דרגה זו תובטח רק לבני ישראל. העליונים

  . )ם קרוב לזה"ועיין מלבי(. 'בני ישראל'קדוש זה יאמר רק למעולים שבעם הנקראים 

כי אמונת . אין בדברים אלו סתירה למאמרם שבית יעקב אלו הנשים ובני ישראל אלו הזכרים

אולם השגת הזכרים והמעולים היא , הנשים ענינה יראת העונש והשגת הדברים הנראים בחוש

כי כך קבעה החכמה העליונה שתפקיד האנשים לעסוק במושכלות , בוהה יותרהאמונה וההשגה הג

', יעקב'לכן בית יעקב הם אנשי הבית שדרגתם בדרגה המכונה . לעסוק בתורה ולהשיג נתיבותיה

וכך גם משמע לי בתרגום (. הם אלו שניכר עליהם שהם בנים לישראל אביהם' בני ישראל'אולם 

  . )ירושלמי

  



ַׂוָיֶשם ָהָעם ְלִזְקֵני ַּוִיְקָרא ֹׁמֶשה אַּוָיֹב )ז( .ג ִּצָוהו ֲׁאֶשר ָּהֵאֶלה ַּהְדָבִרים ָּכל ֵאת ְִלפֵניֶהם ּ  )ח( :'ה ּ

ַּוַיֲענו ַּויֹאְמרו ַּיְחָדו ָהָעם ָכל ּ ר ֲׁאֶשר ּכֹל ּ ַׁוָיֶשב ַׂנֲעֶשה 'ה ִּדּבֶ  )ט( :'ה ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי ֶאת ֹׁמֶשה ּ

ה ֹׁמֶשה ֶאל 'ה ַּויֹאֶמר א ָאֹנִכי ִהּנֵ ַעב ֵָאֶליך ּבָ ֲעבור ֶהָעָנן ּבְ ִרי ָהָעם ִׁיְשַמע ּּבַ ַדּבְ ְִעָמך ּבְ  ְוַגם ּ

ך ַּוַיֵגד ְלעֹוָלם ַּיֲאִמינו ָּבְ  והנה הגדה שניה לא נתבאר בה מה הגיד :'ה ֶאל ָהָעם ִּדְבֵרי ֶאת ֹׁמֶשה ּ

ה ַּוָיֹבא :)ג,כד(ים נאמר בפרשת משפט, נראה שכנגד פסוקים אלו. ומה היו דברי העם ר ֹמׁשֶ  ַוְיַסּפֵ

ִטים ָּכל ְוֵאת 'ה ִּדְבֵרי ָּכל ֵאת ָלָעם ּפָ ַּויֹאְמרו ֶאָחד קֹול ָהָעם ָּכל ַּוַיַען ַּהִמׁשְ ר ַּהְדָבִרים ָּכל ּ ר ֲאׁשֶ  'ה ִּדּבֶ

ה   :ַנֲעׂשֶ

עם שבעת שקרא לכלל ה, בפרשת יתרו מסופר כיצד היה סדר הדיבור על מנת שיתקבלו הדברים

וזקנים הללו אינם זקנים שקנו , )כמבואר בפרשת נצבים(וכך הסדר הראוי , העמידו זקנים בראשם

ולאחר שאמר להם . אלא הם זקני העם מצד שנותיהם, חכמה שהם מתוארים כאן בשם כהנים

  . ענו כל העם יחדיו שהם מקבלים עליהם את הדברים', וכו' כה תאמר לבית יעקב'אמירת 

משה ירד , ואז נאמרה לו מצות הפרשה והגבלה', ב משה את דברי העם אל הביום המחרת השי

וזהו הנאמר בפרשת ', נעשה' כל הדברים אשר דבר ה'ועל זה אמרו , והודיע להם מצוות אלו

שגם על מה שסיפר משה לעם שיהיו סגולה וגם על ההלכות הנגזרות מקבלת התורה , משפטים

הגדה זו של העם הודיע משה . יעשו' רו שכל אשר דבר העל כולם אמ, שהם מצות הפרשה והגבלה

  . ה למחרת"להקב

ה ֹׁמֶשה ֶאל 'ה ַּויֹאֶמר :וכך ביאור הפסוק א ָאֹנִכי ִהּנֵ ַעב ֵָאֶליך ּבָ ֲעבור ֶהָעָנן ּבְ  ָהָעם ִׁיְשַמע ּּבַ

ִרי ַדּבְ ְִעָמך ּבְ ך ְוַגם ּ ַּוַיֵגד ְלעֹוָלם ַּיֲאִמינו ָּבְ  פסוק זה הינו הקדמה :'ה ֶאל ָעםָה ִּדְבֵרי ֶאת ֹׁמֶשה ּ

לכן , שמאחר שצורת קבלת התורה תהיה שמשה יגש אל הערפל, יאמר. לפסוקים הבאים אחריו

שבכדי שיהיה משה בדרגה . צריכים להדגיש את הדרגות של התורה במסירתה ובצורתה לדורות

, ך שיתקדשו מאשהוצרי, צריכים שכל העם לא יוכלו לעלות בהר משום קדושתו, גבוהה מעל כולם

וכדי שיאמינו בו לעולם שזה כולל . שהוא ניגש ופרוש מאשה, ואז ישכילו גודל קדושת ודרגת משה

צריכים שגם הם יעלו עמו להר כמבואר בפרשת משפטים ולהלן שהכהנים , כל הנביאים אחריו

' בר הלאחר שציוה עליהם מצות פרישה והגבלה אמרו העם כל אשר ד. יעלו עמו אלא שלא יגשו

ולכן פסוק זה הוא רק הקדמה , )י"כמבואר ברש(' נעשה ומשה הגיד למחרת את דברי העם אל ה

  . היינו מצות הגבלה ופרישה. לפסוקים אחריו

אולם אציין שבפרשת משפטים מתואר כל מה שעשה משה ביום . לא הספקתי לסיים את כל הענין

, ונכתב רק שם, ושם אמרו נעשה ונשמע, היינו כריתת הברית עם ישראל וקבלת התורה, החמישי

אולם כאן מדובר על קבלת התורה מצד , כי שם איירי בחלקים של קבלת התורה מצד ישראל

  .ודוק, ה"הקב

 שבת שלום ומבורך

 


