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 החלק שמעולם לא סופר -הר סיני מעמד 
ח"שנמסר לפרשת משפטים תשעשיעור 

 מעמד הר סיניתחילת  -משה להר עלית 

זה  -הפעם אני מבקש לעסוק במעמד הר סיני על שני חלקיו 

המתואר בפרשת יתרו וזה שבפרשתנו, פרשת משפטים, אך 

נקדים לכך ונפתח בפרק י"ט, לפני מתן תורה, ובהמשך נראה 

 -איך זה קשור לפרשת משפטים בה אנו עומדים 

צ    י לְּׁ ִליש ִִׁ֔ ְּׁ ש   ׁ֙ הַּ ֶדש  ח ֹ֨ יב ַּ ֵֽ נ  ה  את ב ְּׁ ז ִֶׁ֔ ם הַּ ו  י ֶ֣ ִים ב ַּ ָרָ֑ ֶרץ ִמצְּׁ ֶאֶ֣ ֵ֖ל מ  ָרא  ִיש ְּׁ
י ב ַּ ר ִסיָנֵֽ ֵ֖או  ִמדְּׁ ֵֽ  .ב ָ י ַּ י וַּ ר ִסינִַּׁ֔ ֶ֣ ב ַּ או ׁ֙ ִמדְּׁ ב ֹ֨ י ָ ים וַּ ִפיִדִ֗ רְּׁ ֵֽ ו  מ  עֶ֣ סְּׁ י ִ ו  וַּ ֲחנֵ֖

ן חַּ ֵֽ י ִ ָ֑ר וַּ ב ָ דְּׁ מ ִ ר ב ַּ ֶגד ָהָהֵֽ ֵ֖ל ֶנ  ָרא   ב'(-)שמות י"ט א' .ש ָ ם ִיש ְּׁ

ראש חודש סיון בו  -לנו במתן תורה זה התאריך היחיד הברור 

הגיעו בני ישראל למרגלות ההר. מיד לאחר מכן עולה משה אל 

 -האלוקים ושם מתחיל בעצם המעמד 

ה ֶאל יו הׁ֙  ו מ ש ֶ ה ָעָלֵ֖ ָלָ֤ א א  ָרֹ֨ קְּׁ י ִ ֱאל ִהָ֑ים וַּ ה  ִמן 'ָהֵֽ ר כ  ָ֤ אמ ִׁ֔ ר ל  ָהָהֶ֣
 ֵֽ ָרא  י ִיש ְּׁ נ   יד ִלבְּׁ ֵ֖ ג   תַּ ב וְּׁ ֲעק ִׁ֔ ֵֽ ית יַּ ֶ֣ ב  רׁ֙ לְּׁ  )ג'( .לת אמַּ

ב' בסיון בהשכמה. רק נעיר הערה -רש"י אומר שם שזה היה ב

המפרשים חלוקים בשאלה מדוע משה עלה אל  -מעניינת כאן 

-האלוקים? אף אחד לא אמר לו עדיין לעלות. מה הוא כתב ב

wazeאבל ההראל  ? לכאורה היה צריך להיות 'ומשה עלה ,'

ב 'ויקרא אליו זה לא מה שכתוב. גם היינו מצפים שיהיה כתו

ואחרים אומרים שזה  ' ולא 'מן ההר'! האבן עזראהשמייםה' מן 

אל האלוקים כי  ה'ומשה על -פסוק שצריך לקרא אותו הפוך 

'. אבל האור החיים הק' אומר דבר ...ה' קרא אליו מן ההר לאמר

תחילתו של כל  -מופלא ממש שהוא גם הרבה יותר פשט 

להר מצד עצמו. הקב"ה  מעמד הר סיני זה בעלייתו של משה

באמת לא קרא לו. רק בעקבות עלייתו של משה, קורא אליו ה' 

פכה המ. זו כל מעמד הר סינימתרחש מן ההר, ובעקבות זה 

ברור לנו  -בהבנה. יש כאן יסוד גדול בהבנת פשוטו של מקרא 

טה למעלה ולא שמעמד הר סיני ומתן תורה מתחילים מלמ

וח בינתיים ובעז"ה נחזור נשאיר את זה פת מלמעלה למטה.

 לזה לקראת סוף השיעור.

 למרום שבית שביעלית 

נאמר שאומרים חז"ל  שהזכרנועוד דבר נזכיר. על הפסוק 

 -במזמור ס"ח בתהילים 

ָאָדם... ת ב ָ נו  ָ ת  ָ מַּ ת  חְּׁ ִבי ָלקַּ ֶ ִביָת ש   ם ש ָ רו  ָ מ   ,)תהילים ס"ח ָעִליָת לַּ

 י"ט(

  -בפסוקים שקודמים לכך נאמר 

ן הַּ  ש ָ ר ב ָ ר ֱאל ִהים הַּ דו ן ָהִרים הַּ צ ְּׁ רַּ ה ת ְּׁ ָ ן. ָלמ  ש ָ ר ב ָ ים הַּ ֻננ ִ בְּׁ ר ג ַּ
ח.  כ  ן ָלֶנצַּ ף ה' ִיש ְּׁ ו  אַּ ת  בְּׁ ש ִ ד ֱאל ִהים לְּׁ ים ָהָהר ָחמַּ ֻננ ִ בְּׁ  ג ַּ

ים' הוא לכאורה הר סיני. כך הוא נקרא 'הר אלק -וצריך להבין 

עוד במעמד הסנה, אך לעומת זאת ההר שחמד הקב"ה 

, הר הבית. את הר סיני הקב"ה 'לשבתו' הוא דוקא הר המוריה

הוא אמנם ירד והתגלה עליו אבל הוא לא  -מעולם לא חמד 

 שוכן עליו לנצח. אחרי ארבעים יום אין לו בכלל קדושה.

. ק  ֶדש  י ב ַּ ָאן ֲאד ָני ָבם ִסינַּ נְּׁ י ש ִ פ  לְּׁ ִים אַּ  ֶרֶכב ֱאל ִהים ִרב  תַּ

שוב על הר סיני, זה מפורש, והכוונה מדובר בפסוק הזה 

  -וכו'. ואז  מיכאל, גבריאל -לאכים שהקב"ה רוכב עליהם מל

ִרים  רְּׁ ף סו  אַּ ָאָדם וְּׁ ת ב ָ נו  ָ ת  ָ מַּ ת  חְּׁ ִבי ָלקַּ ֶ ִביָת ש   ם ש ָ רו  ָ מ  ָעִליָת לַּ
כ  ן ָיה  ֱאל ִהים.  ִלש ְּׁ

 על איזה סוררים מדובר פה? ומה הכוונה לשכון 'י"ה אלהים'? 

ונגיע  יםאנחנו נשאיר את זה פתוח בינתיוהפסוקים קשים 

  -. לשון המדרש בחז"ל היא כך אליהם בהמשך

ה ָעָלה ֶאל ָהֱאל ִהים" לית למרום 'ע הדא היא דכתיב. "ו מ ש ֶ
נתגששת עם המלאכים  ,נתעלית ?מהו עליתשבית שבי'. 

שלא שלטה בריה  -" עלית למרום, "דבר אחר .של מעלה
 )שמות רבה כ"ח, א'( .מלמעלן כשם ששלט משה

הגמרא אומרת שלא עלה מעולם אדם עשרה טפחים מעל 

הקרקע, ומעולם לא ירדה שכינה למטה מעשרה טפחים. 

עד עשרה לגבי משה ואליהו? אלא  ומה -והגמרא שואלת שם 

עליונה ויש רשות  שיש רשותטפחים. הכוונה השוטה פה היא 

ואומר המדרש שהפסוק בא . תחתונה ואין לערבב בין הרשויות

לתאר את השליטה המוחלטת שיש למשה במלאכים. ואם 

אנחנו לומדים את הדברים כמו האוה"ח, הרי שזו עליה שונה 

, שכאן משה עולה מיוזמתו. ועדיין עליות המאוחרותהמכל יתר 

השאלות ששאלנו נשארות פתוחות, וכל רעיון העליה מצריך 

  הבנה עמוקה.

 

 "אפתש שקלים - שפטיםמשבת פר'  

  השבתאת יציזמני כניסת ו

  18:01|  16:48 -ירושלים 

 18:03|  17:02 -תל אביב 

 18:02|  16:52 -חיפה 

 18:00|  16:59  - מגדלטבריה ו

 18:04| 17:06 -באר שבע 

 
 שליט"א מרדכי אלון הרב 

 לא מוגה - נכתב ונערך ע"י תלמידים 
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 ן בסדר הפרשיות"הרמב שיטת

בואו נגיע עכשיו לפרשת משפטים, לתיאור מעמד הר סיני 

  -המופיע בה 

ֶאל ה ֶאל וְּׁ ֶ֣ ר ֲעל  ה ָאמַַּ֜ ו א  ה' מ ש ֶֹ֨ ֲאִביהִׁ֔ ֵֽ ב וַּ ֲהר ןׁ֙ ָנָדֶ֣ ֵֽ אַּ הׁ֙ וְּׁ ָ ת  אַּ
קְּׁ  ים ִמז ִ ִעֵ֖ בְּׁ ש ִ קוְּׁ ָרח ֵֽ ֵ֖ם מ  ֲֵַּֽחִויתֶ ת  ִהש ְּׁ ָ֑ל וְּׁ ָרא  י ִיש ְּׁ ֶ֣  )כ"ד, א'( .נ 

 עשרת הדברות הופיעו בפרק כ', לאחריהן סיום פרשת יתרו

ואז הגענו לפרשת משפטים על שלל נושאיה ומצוותיה, עד 

ואז מגיעים לפרק כ"ד. מתי אמר הקב"ה לסוף פרק כ"ג. 

כן למשה את הפסוק הנ"ל? יש כאן דיון גדול בין רש"י )ו

והא"ע אומרים  , הרשב"םהחזקוני( לרוב המפרשים. הרמב"ן

א על פי הסדר הרגיל כלומר הפסוק נאמר אחרי ישהפרשה ה

מתן תורה. מתן תורה היה בפרשת יתרו וכעת זה משהו אחר, 

  -בעקבות הציווי הזה, לפי שיטת הרמב"ן כאמור מאוחר יותר. 

ת כ ָ  ר ָלָעםׁ֙ א ֵ֚ ָ֤ פ   סַּ יְּׁ ה וַּ א מ ש ִֶ֗ ב ֶ֣ י ָ י  לוַּ ֶ֣ ר  בְּׁ ל ה'ד ִ ָ ֵ֖ת כ  א  ים  וְּׁ ִטָ֑ ָ פ  ש ְּׁ מ ִ הַּ
ל ָ ן כ  עַּ י ַֹּ֨ ל וַּ ָ ו  כ  רִׁ֔ אמְּׁ י  ֶ֣ ל ֶאָחדׁ֙ וַּ ו  ם קָ֤ ר ָהָעַ֜ ים ֲאש ֶ ָבִרִ֛ ד ְּׁ ב ֶ ר  הַּ  ה'ד ִ
ֵֽה ֲעש ֶ ֵֽ  )שם ג'( .נַּ

עד היום ידענו שעם ישראל אמרו 'נעשה ונשמע' לפני מתן 

 ו'-תורה, ואילו כאן, לפי שיטת הרמב"ן, הסיפור הוא אחר. ב

בסיון נתן הקב"ה למשה את התורה, מ'אנכי ה' אלהיך' ועד 

י שהעם שומעים רחפרק כ"ג. את זה מספר משה לעם וא לסוף

את עשרת הדברות וכו' הם אומרים 'נעשה' ומשה כותב את 

 -הדברים 

ל ת כ ָ ה א ֵ֚ ב מ ש ִֶ֗ ת  ֶ֣ כְּׁ י ִ י  וַּ ֶ֣ ר  בְּׁ ֶַּ֣ ה'ד ִ ֵ֖חַּ ת  ב   ֶבן ִמזְּׁ י ִ  ֶקר וַּ ב  ִׁ֔ ם ב ַּ ֶ֣ כ   ש ְּׁ י ַּ ת וַּ חַּ
ל ֵֽ ָרא  י ִיש ְּׁ ט   בְּׁ ֵ֖ר ש ִ ים ָעש ָ נ   ה ִלש ְּׁ ָבִׁ֔ צ   הׁ֙ מַּ ר  ת  ָ֤ים ֶעש ְּׁ  )ד( ָהָהָ֑ר ו ש ְּׁ

 ז' בסיון. -כל זה, כולל בנית המזבח, התרחש לפי הרמב"ן ב

ת ח ֶאֵֽ לִַּ֗ ש ְּׁ י ִ ים  וַּ ָלִמִ֛ ים ש ְּׁ ָבִחִ֧ ֞חו  זְּׁ ב ְּׁ זְּׁ י ִ ֵֽ ת וַּ ו  ע ל ָ֑ ֲעלֵ֖ ֵֽ י ַּ ֵֽ ל וַּ ָרא ִׁ֔ י ִיש ְּׁ ֶ֣ נ  יׁ֙ ב ְּׁ ֲער  ֵֽ נַּ
 ֵֽ ים 'ה-לַּ ִרֵֽ ָ ק . פ  ֵ֖ ם ָזרַּ ִׁ֔ ד ָ י הַּ ֲחִצֶ֣ ֵֽ ת וַּ נ ָ֑ ג ָ אַּ ֵֽ ם ב ָ ש ֶ ֵ֖ י ָ ם וַּ ִׁ֔ ד ָ י הַּ הׁ֙ ֲחִצֶ֣ ח מ ש ֶ ָ֤ ק ַּ י ִ וַּ

ל חַּ  עַּ ֵֽ ב   זְּׁ ִ מ  ל . הַּ ו  כ  ִ֛ רִׁ֔ אמְּׁ י  ֶ֣ ם וַּ י ָהָעָ֑ ֶ֣ נ  ָאזְּׁ א ב ְּׁ ָרֵ֖ קְּׁ י ִ ית וַּ ִרִׁ֔ ב ְּׁ ֶפר הַּ ֶ֣ חׁ֙ ס  ק ַּ י ִ וַּ
ר ב ֶ ר  ֲאש ֶ ע ה'ד ִ ָמֵֽ ִנש ְּׁ ֲעש ֶ ה וְּׁ ֵֽ  ז(-)ה .נַּ

כי היתה שם ברית עם דם בהקרבת רא כך נקספר 'הברית' 

הקרבנות )דם הברית(, על כל הדברים שמשה השמיע להם. 

ואף את האמירה 'נעשה ונשמע' בני ישראל אמרו אחרי מתן 

הר. רק לאחר מכן עושים משה מתחת לתורה, יחד עם הברית 

  -ואהרן את מה שהם צוו בפסוק א' לעיל 

ן ָנדָ  ֲהר ָ֑ ֵֽ אַּ ֵ֖ה וְּׁ ל מ ש ֶ עַּ י ַּ  לוַּ ֵֽ ָרא  י ִיש ְּׁ נ   קְּׁ ים ִמז ִ ִעֵ֖ בְּׁ ש ִ ו א וְּׁ ֲאִביהִׁ֔ ֵֽ ֕או  . בׁ֙ וַּ רְּׁ י ִ וַּ
ֶצם  ֶע  כְּׁ יר ו  ִִׁ֔ פ  ַּ ס  ת הַּ ֶ֣ נַּ הׁ֙ ִלבְּׁ ֲעש   ֵֽ מַּ יו כ ְּׁ ָלִ֗ גְּׁ ת רַּ תֶַּ֣חַּ ָ֑ל וְּׁ ָרא  י ִיש ְּׁ ֶ֣ ֵ֖ת ֱאל ה  א 

ר הַּ ִים ָלט ֵֽ ֵ֖ מַּ ָ ש    י'(-)ט' .הַּ

והעליה המופיעה בפס' י"ב להלן היא אותה אמירה למשה 

עליות  הר. יוצא מכאן שהיו בתחילה שתישיחיש את עלייתו ל

בה הוא מביא לעם ישראל את ו' בסיון, -של משה; האחת ב

הוא בונה את המזבח וכורת  שם, עד לסוף פרק כ"גוהתורה 

 ז' בסיון הוא עולה שוב לארבעים יום.-, ולמחרת, באת הברית

בסוגריים נשים לב כי התיאור של מעמד הר סיני שכולנו 

ד מהגן הוא חלקי ביותר. אף פעם לא סיפרו לנו מכירים אותו עו

שהיה שם מזבח, שהיו קרבנות. אם נבקש מילד לצייר את 

 הוא לא יצייר לנו פרים וזריקת דםמן הסתם  ,מעמד הר סיני

 , העם למרגלות ההר, לוחות הברית. כלומראלא הר, לפידים

יש  -סיפרו לנו רק 'חצי מתן תורה'. היום נדבר על החצי השני 

לא מופיע בשום אגב,  אן סיפור שלם על מזבח וקרבנות וכו'.כ

לבנות את המזבח הזה. משה בנה  מקום שהקב"ה אמר למשה

אבל  )עי' רש"י(כל העליות של משה היו בהשכמה  אותו מדעתו.

 באותו בוקר, באותה השכמה הוא גם בונה מזבח.

'ספר הברית' נקרא כך לא בגלל הקולות והלפידים אלא בגלל 

בנות שהועלו שם במזבח. כל מושג הברית של מעמד הר הקר

כמו ברית בין הבתרים,  -סיני זה לא על הקולות אלא על המזבח 

שם אברהם חצה את החיות שלנים, וכאן משה חוצה גם את 

 גיע לכל זה.עוד מעט נ. )חצי באגנות וחצי על המזבח( הדם

האחד שהוא עלה  -יוצא שיש כאן שני חידושים של משה 

ילה אל האלקים מעצמו, והשני שהוא בנה את המזבח תח

ש'הוסיף יום  -מעצמו, והאמת שיש שם עוד חידוש של משה 

 .)אבל לזה לא נכנס הפעם( אחד מדעתו'

לפי כל הנ"ל יוצא שסדר התורה לפי שיטת הרמב"ן ברור, כפי 

לעומת זאת, רש"י נוקט בדרך של 'אין מוקדם שתיארנו. 

רא את הסדר הכרונולוגי של הדברים ומאוחר בתורה', והוא קו

 באופן אחר לגמרי. ננסה להכנס לזה;

 י בסדר הפרשיות"רששיטת 

לרש"י יש כמה קשיים שמביאים אותו לפירוש שלו 'לפשוטו 

ת בכך 'פשוטו של של מקרא' אלא שזה קשה מאד לראו

 -ק י"ט פסוק ג' מקרא'. נתחיל בפסו

ה ֶאל יו הׁ֙  ו מ ש ֶ ה ָעָלֵ֖ ָלָ֤ א א  ָרֹ֨ קְּׁ י ִ ֱאל ִהָ֑ים וַּ ר ִמן 'ָהֵֽ אמ ִׁ֔ ר ל   ... ָהָהֶ֣

ורש"י אומר שזה היה בב' בסיון , יום אחרי שהגיעו לשם. מיד 

אחרי זה בפס' ז' משה קורא לזקני העם ואומר להם את כל 

 -הדברים. תגובת העם בפסוק ח'

ו  ָכל ֲענֹ֨ ֵֽ י ַּ ר וַּ ל ֲאש ֶ ו  כ  ִ֛ רִׁ֔ אמְּׁ י  ֶ֣ וׁ֙ וַּ ד ָ חְּׁ ם יַּ ב ֶ ר  ָהָעָ֤ ב  ה'ד ִ ש ֶ ִ֧ י ָ ָ֑ה וַּ ֲעש ֶ ֵֽ נַּ
ִ֛ ם ֶאל ה ֶאתמ ש ֶ י ָהָעֵ֖ ר   בְּׁ  ה'. ד ִ

רש"י אומר שכל פעם שכתוב 'וישב משה את דברי העם' 

ג' סיון. -הכוונה שהוא עלה שוב להר, כלומר אנחנו כבר ב

  -ד' סיון -האמירה הבאה של הקב"ה, בפס' י' היא כבר ב

אֶמר  י  ֹ֨ ךְּׁ ֶאל ֶאל ה'וַּ ֶ֣ הׁ֙ ל  ָמָחָ֑  מ ש ֶ ם ו  ו  י ֵ֖ ָ ם הַּ ת  ש ְּׁ ִקד ַּ ם וְּׁ ו  ָהָעִׁ֔ סֵ֖ ִכב ְּׁ ר וְּׁ
ל תֵָֽם מְּׁ ד  .ש ִ ִ֧ ר  י י  ִלש ִִ֗ ְּׁ ש   ם הַּ ו  י ֶ֣ י ב ַּ ֶ֣ ָ֑י כ ִ ִליש ִ ְּׁ ש   ם הַּ ו  י ֶ֣ ים לַּ כ ִנֵ֖ ו  נְּׁ ָהי   ה'וְּׁ

י ָכל ינ   ע  ל לְּׁ ם עַּ י ָהָעֵ֖  י"א(-)שם י' .הַּ ר ִסיָנֵֽ
. אין פירוט מה בדיוק היה ד'(-)שלישי להיום השלישי הוא ו' סיון 

התכוננו. מפס' י"ב  אולי למדו, אולי טבלו. -בימים הללו 

  -מתוארות ההכנות ליום השלישי, ו' סיון 

ָָ֤ ֶאת ת  לְּׁ ב ַּ ִהגְּׁ עַּ  וְּׁ ג ֶ֣ נְּׁ ָהֵ֖ר ו  ת ב ָ ו  ם ֲעל  ו  ָלֶכִ֛ ר  מְּׁ ֵָֽ ר ִהש   אמ ִׁ֔ יב ל  ָהָעםׁ֙ ָסִבֶ֣
ת ת יו ָמֵֽ ו  ָהֵ֖ר מ  עַּ ב ָ נ  ג   להַּ ָ הו  כ  ָ֑ ָקצ  א. ב ְּׁ י ל ֵֽ ֵֽ ד כ ִ ו  ָיִ֗ ע ב ַ֜ ל  ִתג ַֹּ֨ ו  ָסקָ֤

ו   לׁ֙ אֵֽ ק  ָ ה ִאםָיר ֶ֣  ִיס  ֶרִׁ֔ ָמ ה ִאם ה ִיי ָ ה  ל  ב ְּׁ י  ב ִׁ֔ ׁ֙ הַּ ש  ךְּׁ מְּׁ ה ב ִ ָ֑ יֶ א ִיחְּׁ ִאֵ֖יש  ל ֶ֣
ר ו  ָבָהֵֽ ֲעל  ֵֽ ה יַּ ָ ֵ֖מ  ִ֛ה ִמן. ה  ֶרד מ ש ֶ ִ֧ י   ׁ֙ ֶאת ָהָהֵ֖ר ֶאל וַּ ש  ד   קַּ יְּׁ ם וַּ ם  ָהָעָ֑ ָהָעִׁ֔
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ל תֵָֽם מְּׁ ו  ש ִ סֵ֖ ב ְּׁ כַּ יְּׁ ֵֽ י  ֹ֨אֶמרׁ֙ ֶאל. וַּ ת ָיִמָ֑ים  וַּ ש ֶ לֶ֣ ים ִלש ְּׁ כ ִנֵ֖ ו  נְּׁ ם ֱהי  ָהָעִׁ֔
ל ֵֽ ו  ֶאל אַּ ש ֵ֖ ג ְּׁ ה ת ִ ֵָֽ  1ט"ו(-)שם י"ב .ִאש  

  -מהפסוק הבא, מתואר יום ו' סיון 

דׁ֙  ב  ָ ן כ  ָעָנָ֤ ים וְּׁ ָרִקַ֜ ת ו בְּׁ ִה֩י ק ל ֹ֨ יְּׁ ֶקר וַּ ב  ִ֗ ת הַּ י ֶ֣ הְּׁ י ב ִ ִליש ִַ֜ ְּׁ ש   ם הַּ ו  י ֹ֨ ִה֩י בַּ יְּׁ וַּ
ל ל עַּ ָ ד כ  ֱחרַּ  ֵֽ י ֶ ד וַּ א ָ֑ ק מְּׁ ֶ֣ ר ָחזָ ל ש  ָפֵ֖ ק   ר וְּׁ ֲחֶנֵֽ  ָהָהִׁ֔ ֵֽ מ ַּ ֵֽ ם ֲאש ֶ ר ב ַּ  .הָהָעֵ֖

 ט"ז(שם )

 -משפטים. שם אומר רש"י כך  'פרעכשיו נחזור לפרק כ"ד, ב

-ואל משה אמר. פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות, וב
 )רש"י כ"ד, א'(ד' בסיון נאמרה לו עלה. 

ד' בסיון, וכך גם -לפי רש"י כל זה הוא עדיין לפני מתן תורה, ב

  -המשך הפסוקים 

ֶאל ה  וְּׁ ֶ֣ ר ֲעל  ה ָאמַַּ֜ ו א  ה' ֶאלמ ש ֶֹ֨ ֲאִביהִׁ֔ ֵֽ ב וַּ ֲהר ןׁ֙ ָנָדֶ֣ ֵֽ אַּ הׁ֙ וְּׁ ָ ת  אַּ
ק ָרח ֵֽ ֵ֖ם מ  ֲֵַּֽחִויתֶ ת  ִהש ְּׁ ָ֑ל וְּׁ ָרא  י ִיש ְּׁ ֶ֣ נ  קְּׁ ים ִמז ִ ִעֵ֖ בְּׁ ש ִ ׁ֙ וְּׁ . וְּׁ ו  ד  בַּ ָ֤ה לְּׁ ש  מ ש ֶ ִנג ַֹּ֨

ו   ה' ֶאל ו  ִעמ ֵֽ ֲעלֵ֖ ֵֽ א יַּ ם ל   ָהָע֕ ו  וְּׁ ש  ָ֑ א ִיג ָ ֵ֖ם ל ֶ֣ ה  ר  .וְּׁ ָ֤ פ   סַּ יְּׁ ה וַּ א מ ש ִֶ֗ ב ֶ֣ י ָ וַּ
ל ָ ת כ  י ד ִ  ָלָעםׁ֙ א ֵ֚ ֶ֣ ר  ל ה'בְּׁ ֵ֖ת כ ָ א  ל וְּׁ ָ ן כ  עַּ י ַֹּ֨ ים וַּ ִטָ֑ ָ פ  ש ְּׁ מ ִ ל  הַּ ו  ם קָ֤ ָהָעַ֜

ל ָ ו  כ  רִׁ֔ אמְּׁ י  ֶ֣ ר ֶאָחדׁ֙ וַּ ים ֲאש ֶ ָבִרִ֛ ד ְּׁ ב ֶ ר  הַּ ֵֽה ה'ד ִ ֲעש ֶ ֵֽ  )שם ג'( .נַּ

אמנם לפי זה לא מובן מה כוונת המילים 'ויבא משה ויספר לעם 

את כל דברי ה' ואת כל המשפטים'. על מה מדובר? הרי תורה 

  -ן לא נתנה. אומר רש"י יעדי

את כל דברי ה'. מצות פרישה והגבלה. ואת כל המשפטים. 
ז' מצות שנצטוו בני נח ושבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה 

 ודינין שניתנו להם במרה.

הכוונה למה שנאמר בפס' 'שם שם לו  חוק ומשפט ושם 

הרי כבר במן הם נצטוו על השבת. נשים  -ניסהו', ולגבי שבת 

ב שיש כאן הבדל אדיר בין שתי התפיסות הפרשניות, של ל

הרמב"ן ושל רש"י. הרמב"ן מתנגד לדברי רש"י כאמור ואומר 

שהלשון 'ויספר משה' הכוונה היא לדברים חדשים ולא לחזרה 

כשיש חדשות  -על דברים שכבר נאמרו להם. ככה זה בעברית 

  -נמשיך  2מספרים אותן.

ת  ה א ֵ֚ ב מ ש ִֶ֗ ת  ֶ֣ כְּׁ י ִ לוַּ ָ י  כ  ֶ֣ ר  בְּׁ  )שם ד'( ה'...ד ִ

את מה  -אמנם עדיין לא נתנה תורה ולכן ניתן לשאול על משה 

  -, אך גם על זה אומר שם רש"י ?הוא כתב

ויכתוב משה. מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצות שנצטוו 
 במרה.

יש כאן דיון אדיר מהו ספר הברית; לפי רש"י זו כל התורה 

 ,, נח, לך לך וכו' ועד למתן תורהשמבראשית, 'ויכולו השמיים'

ולפי הרמב"ן הכוונה היא לעשרת הדברות ועד לסוף פרק כ"ג. 

 -נמשיך בפסוק 

ה ... ָבִׁ֔ צ   הׁ֙ מַּ ר  ת  ָ֤ים ֶעש ְּׁ ת ָהָהָ֑ר ו ש ְּׁ ֶַּ֣חַּ ֵ֖חַּ ת  ב   ֶבן ִמזְּׁ י ִ  ֶקר וַּ ב  ִׁ֔ ם ב ַּ ֶ֣ כ   ש ְּׁ י ַּ וַּ
 ֵֽ ָרא  י ִיש ְּׁ ט   בְּׁ ֵ֖ר ש ִ ים ָעש ָ נ    ל.ִלש ְּׁ

                                                           
כאן מעיר רש"י שמשה אמר 'היו נכונים לשלשת ימים' ולא 'ליום השלישי'  1

 כי הוא הוסיף יום אחד מדעתו ואכמ"ל.
זו קושיה יפה אבללא כ"כ קשה כי לכאורה משה סיפר לעם עוד לפני כן  2

את מצוות פרישה והגבלה שזה לכל הדעות היה חדש  –את 'כל דברי ה'' 
 להם.

ן, עליו לא ידענו שום דבר עד ה' סיו התאריך המדובר הוא

יש כאן האם . בפרשת יתרו עכשיו. לא סיפרו לנו כלום

. אגב לפי רש"י ?'השלמות' למה שהתרחש לפני מתן תורה

תים לפני הנישואין, לפני שמקבלים את רורואים שברית כ

אי אפשר לכרות ברית אחרי שהדברים כבר נתנו. אי  -התורה 

 אפשר להביא אישור נוטריוני בדיעבד.

יוצא מכאן הוא שבכל יום מר"ח סיון ועד למתן דבר נוסף ש

תורה עלה משה להר וחזר למטה, למעט ה' בסיון בו הוא בנה 

מזבח והקריב קרבן. הוא ידע שבכל יום הקב"ה רוצה שהוא 

חופש? ומדוע הוא מקים מזבח כעת  -יעלה ואילו ביום החמישי 

ללא שנצטווה? מה הייעוד שלו? הר סיני אינו מקום של 

 3.קרבנות

את  -אבל ההיגיון ברור  4הסדר שרש"י מציע לפסוקים קשה

הברית כורתים לפני המעמד, כך גם ההזאה והטבילה צריכות 

 -להיות לפני. אגב, הוא מרוויח כאן גם תשובה לשאלה נוספת 

לפי הרמב"ן הציווי בפס' א' ובפס' י"ב למשה לעלות הוא אותו 

חר מתן תורה כי לא פס' י"ב הוא כבר לאציווי, אולם לפי רש"י 

 חוזרים על ציווי סתם.

ל ֵֽ ָרא  י ִיש ְּׁ נ   קְּׁ ים ִמז ִ ִעֵ֖ בְּׁ ש ִ ו א וְּׁ ֲאִביהִׁ֔ ֵֽ ן ָנָדבׁ֙ וַּ ֲהר ָ֑ ֵֽ אַּ ֵ֖ה וְּׁ ל מ ש ֶ עַּ י ַּ  שם ) וַּ

 ט(

ו' בסיון, והעליה -התורה בלפי רש"י זוהי העליה לקבל את 

  -' י"ב ספהבאה ב

אֶמר  י  ֹ֨ י   ֶאל ה'וַּ הְּׁ י ָהָהֵָ֖רה ֶוֵֽ ִ֛ לַּ ה א  ה ֲעל   ָךַ֜ ֶאת המ ש ִֶ֗ ה לְּׁ ָנֹ֨ ֶאת ְּׁ ָ֑ם וְּׁ  ש ָ
ר תֵָֽם ו  הֵֽ י לְּׁ ת ִ ֵ֖בְּׁ תַּ ָ ה ֲאש ֶ ר כ  ָוִׁ֔ צְּׁ ִ מ  הַּ ָרהׁ֙ וְּׁ ו  ת  הַּ ֶבן וְּׁ ת ָהֶאִ֗ ָקם . ֻלח ֶ֣ ֶ֣ י ָ וַּ

ֵ֖ה ֶאל ל מ ש ֶ עַּ י ַּ  ו  וַּ תָ֑ ֵֽרְּׁ ש ָ ֵ֖עַּ מְּׁ ֻ ש  יהו  ה ִוֵֽ ים מ ש ִֶׁ֔ ֱאל ִהֵֽ -י"בשם ) .הַּ ר ָהֵֽ

 י"ג(

יקבל  ז' בסיון לארבעים יום, ובה הוא-זוהי לפי רש"י העליה ב

, ואז הוא יקבל את לוחות הברית איתם את פרשת משפטים

  .הוא ירד בי"ז בתמוז

 ,בסיוןבא'  -נסכם עד כאן. סדר הדברים לפי רש"י הוא כך 

הגיעו למרגלות ההר ושם מסופר חלק  ,יתרובפרשת 

יש קפיצה של ד' סיון. אחר כך -מהמאורעות שהתרחשו עד ל

ולאחר מכן מסופרת פרשת  ,מסופר על ו' סיון והמעמדיומיים ו

. )י"ז תמוז(אמרה אז אלא רק אחרי ארבעים יום משפטים שלא נ

ו' סיון, -בתחילת פרק כ"ד חוזרים ליומיים שדילגנו לפני כן, ה'

ובסוף  ,עם המזבח וספר הברית וכו' -שהיו עמוסים מאד 

חוזרת התורה לעליה האחרונה לז' בסיון לארבעים  ,הפרשה

למה לעשות כזה 'סלט'? למה  -יום. והשאלה שלנו צועקת 

 ת הקפיצות האלה?צריך א

 מוקדם ומאוחראין 

אין זה  -צריך לדעת כלל גדול לגבי 'אין מוקדם ומאוחר בתורה' 

'פטנט' ששולפים כל פעם שאין לי דרך אחרת להסביר. אם 

אומרים את הכלל הזה צריך להבין למה התורה בחרה לקפוץ 

נוסח התפילה אנחנו אומרי 'עולת תמיד העשויה בר סיני'. נחזור למרות שב 3

  לזה בהמשך.
כמו גם שספר הברית איננו עשרת הדיברות ומעמד הר סיני אלא כל מה  4

 שקרה מבריאת העולם ועד למעמד.
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ככה בזמנים. אגב, מתחילת פרשת יתרו ועד לסוף ספר שמות 

הגעת גיה בלי הכלל הזה; אי אפשר להסתדר בהבנת הכרונולו

לפני מתן תורה ורש"י אומר שזה היה לאחר  מתוארתיתרו 

כפי שהסברנו. גם בפרשת תרומה  -מעמד. פרשיות משפטים 

ומר רש"י שכל הציווי על הקמת המשכן היה במוצאי יום א

בי"ז תמוז. למה? הכיפורים בעוד העגל, בפרשת כי תשא, היה 

בתורה'. אין סיכוי להבין את הדברים בלי  חרו'אין מוקדם ומא

אתה הרי באת ליישב רש"י,  -הזה. ועדיין אנחנו שואלים הכלל 

 פשוטו של מקרא, אז למה כל זה?!

יפור מעמד הר סיני משה רבנו יודע עליו כבר בעצם על כל ס

בה הוא רואה ממעד הסנה. כשהוא הגיע אל הר האלוקים חור  

את המראה הגדול ההוא ואז הוא שואל את הקב"ה שתי 

ר למה אני מוכל - א. 'מי אנכי כי אצלך אל פרעה?' -שאלות 

 5במה זכו ישראל. - , ב. 'וכי אוציא את ישראל ממצרים?'?חשוב

אלה הזו קצת קשה. הקב"ה בא וממנה אותך האמת שהש

אוהב ישראל מן לעזור ליהודי אז אתה ששואל 'במה זכו?'. איזה 

 אתה?!

הקב"ה עונה לו שתי תשובות. על השאלה הראשונה הוא עונה 

  -ועל השאלה השניה הוא אומר לו כך  ,'כי אהיה עמך' -

ֶזה ... ָ֑יָך  וְּׁ ִ ת  חְּׁ לַּ ִכֵ֖י ש ְּׁ נ  ת כ ִ י ָאֵֽ ו  ָךֶ֣ ָהאִׁ֔ יֲאָךָ֤ ֶאתל ְּׁ ִצֵֽ הו  ִים  ב ְּׁ ִׁ֔ רַּ צְּׁ ָהָעםׁ֙ ִממ ִ
ןׁ֙ ֶאת דו  בְּׁ ֵַּֽעַּ ה ת  ֵֽ ז ֶ ל ָהָה ר הַּ ֵ֖ ים עַּ ֱאל ִהִׁ֔  )שם ג', י"ב( .ָהֶ֣

בשום מקום בתורה אין שום זכר לכך  -'תעבדון את האלוקים' 

שאנו עומדים לקבל את התורה, עד למעמד עצמו. אין מושג 

ורה או כזה. כשמגיעים להר סיני לא נאמר שהולכים לקבל ת

 לראות קולות ולפידים. 

ילן. ואם הר סיני נקרא על שם הסנה, סוג של א -יש דבר מוזר 

אבה? נכון היה שם מחזה גדול יוהיה שם עץ קלמנטינות? ג

ר הקב"ה למשה שם הוא שכאשר הוא יוציא מואבל מה שא

את ישראל ממצרים כל עם ישראל יהפכו להיות עבדי ה'. 

אתה  -ו דבר שתתפלאו על קיומו 'תעבדון'. וככאלה אתם תגל

יננו עוכל, מתפעל מהסנה, משה? אתה רואה סנה בוער וא

עו להר אתם תראו כולכם לא עץ יגו ממצרים ותוכאשר תצא

אלא הר שלם בוער באש! עם שלם יראה מעמד בוער אחד 

סנה ולהרבה סנה קוראים סיני, וכל המלאכים רוצים לרדת 

נראה אל משה היה לשם כדי להבין מה קורה שם. כי מי ש

 שם מתחיל כל הדיון בין משה למלאכים. -'מלאך ה' בלבת אש' 

קרבנות. אין לזה  -במקרא  פירוש אחדה 'תעבדון' יש רק לילמ

הכוונה היא לעבודה מלמטה  -שום משמעות אחרת. ועוד 

למעלה, קבלת עול, להפוך להיות משועבד באופן נצחי אינסופי 

 ברית.בלי יכולת להתנתק. להכינס ל

 -שאלנו מי אמר למשה לבנות מזבח לפני מעמד הר סיני? 

שעם ישראל מחכה לו זה  הדברהקב"ה אמר, במעמד הסנה. 

'עולה העשויה בהר סיני'. הקרבנות והמזבח הוא הדבר הכי 

שם טבעי שכולם מצפים לו שם למרגלות ההר. הדבר המוזר 

ום הוא שמשה עולה להר בכל הימים, לא שהוא הקים מזבח בי

 החמישי .

                                                           
המלכים. וכי אוציא את  "מי אנכי. מה אני חשוב לדבר עם  -עיי"ש ברש"י  5

, ממה זכו ישראל שתעשה להם נס ואוציאם בני ישראל. ואף אם חשוב אני
 ממצרים". )רש"י שם ג' י"א(

 של עם ישראלהזיכוך 

 ,מה קרה במתן תורה? מתן תורה כולל שני נושאים בעצם

הדבר הראשון  -ששניהם יחד יוצרים את המושג של מתן תורה 

ואני  - מהקב"ה לעם ישראל, וכדי שזה יקרהנתינת התורה הוא 

צריך להתרחש משהו בעולם  -יודע שזה נשמע משונה 

ני על הר סי מתגלה שמרחיק אותי מהקב"ה. כי כאשר הקב"ה

בלי שאני מבין את המילים, בלי שהמציאות מוכנה לקבל את 

אנחנו אז המציאות כולה נשרפת. אם  ,האור הזה שהוא אומר

נחשף לרגע אחד לכל עוצמתה של השמש, להבדיל, לא רק 

שלא נראה כלום אלא גם נישרף. אז מה שקרה שם הוא 'ויחרד 

א במדרגה נמצ משה ,ההר', ההר בוער, הכל בוער. לעומת זאת

  -שכאשר הוא רואה את המחזה הוא יכול להתקרב 

ָרה ... ה ֶאת ָאֻסֵֽ ֶאִׁ֔ ֶארְּׁ א וְּׁ ֶ֣ ה נ ָ ָ֑ ז ֶ ל הַּ ד ֵ֖ ג ָ ֶא ה הַּ רְּׁ ַּ מ   )ג', ג'( .הַּ

 אבל הוא עצמו מבין שהוא היוצא מן הכלל ולכן הוא בא לראות

עם ישראל אם יראו הר בוער זה רק ירחיק אותם. זו אבל 

'מה זכו  ישראל שבו! השאלה ששאל משה, מתוך אהבת

היינו, האם הם הזדככו כבר מספיק למעמד כזה? כי  -ישראל' 

'תעבדון  -אם לא, אז מה הרעיון במעמד הזה? והקב"ה אומר לו 

את האלוקים על ההר הזה'. וזה הדבר השני שקורה במתן 

שם נכרתת ברית בין הקב"ה לעם ישראל ועל ידה  -תורה 

בעצם יש כאן שני אירועים אנחנו הופכים להיות עבדי ה'. 

כריתת  -נתינת התורה מלמעלה למטה ומאידך  -הפוכים 

הברית והפיכתנו לעבדי ה' מלמטה למעלה, על ידי שאנחנו 

 מוכנים לכך. 

 חלקי מתן תורהשני 

 יזה ההבדל בין פרשת יתרו לפרשת משפטים, וכעת נראה מה

כמו שהפסוקים כי  -כלל 'אין מוקדם ומאוחר בתורה' ההבנה ב  

תורה, כך התורה מבקשת ללמד אותנו עצמם מלמדים אותנו 

רש"י ידע  'אין מוקדם ומאוחר בתורה'.-בסדר של הפסוקים, ב

שאפשר להסביר את הפרשה לפי הסדר כמו הרמב"ן והאבן 

עזרא וכו' וזה גם יהיה יותר פשוט, אבל הוא ביקש להסתכל על 

'פשוטו של מקרא', היינו לפשוט את הפרשיות, לפתוח אותן 

ך הגדול, את ההקשר של הכל יחד; פרשת ולראות את המהל

יתרו עוסקת כולה במתן תורה מלמעלה למטה. כל מה 

ההכנות בפרק י"ט, עם ישראל מגיע,  מתחילתשמפורט שם 

חונה תחת ההר ומאותה נקודה ואילך הכל מגיע מלמעלה. 

פרישה,  -אנחנו רק צריכים להתכונן לקבלת הכח מלמעלה 

 הגבלה, 'וכבסו שמלותם'. 

מגיעים עשרת הדברות, ולאחריהם נכתבים כל  לאחר מכן

הציווים שניתנים למשה בעקבות עשרת הדברות והמשפטים 

כל מה שניתן שנמסרים לו בארבעים הימים שהוא נמצא בהר. 

ואז מגיעה פרשת משפטים שעוסקת בנושאים הכי  מלמעלה.

 עבד עברי -נמוכים לכאורה שיש, המציאויות הכי נמוכות שיש 

רוצה שין לו לשלם את גנבתו, זה גנב שאעבד עברי . וכו'

אבל זו  -אד נמוכה. הלכות נדירות להישאר נרצע. מציאות מ

מטרת הפרשה: לתאר איך אנחנו מכינים את עצמנו מלמטה 
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לקראת מתן תורה. רק אחרי סיומה של פרשת משפטים, 

מתחילת התורה לתאר את כריתת הברית, בשביעי של 

 הפרשה. 

למעלה למטה והחלק האחד מ -שני חלקים יש למתן תורה 

השני, שאיננו 'השלמות' כפי שניתן היה לטעות ולחשוב, אלא 

לדם הברית ואיך משה זרק אותו  החלק שבו מגיעים אל הברית,

הם, איך העם הופך להיות מוכן לקבל את התורה ואיך עלי

 התורה הופכת ללוחות הברית. 

  -ראינו את הפסוק שאומר 

ָךַ֜ ֶאת .... ה לְּׁ ָנֹ֨ ֶאת ְּׁ הַּ ֻלח ֶ֣  וְּׁ ָרהׁ֙ וְּׁ ו  ת  הַּ ֶבן וְּׁ ית ָהֶאִ֗ ת ִ ֵ֖בְּׁ תַּ ָ ה ֲאש ֶ ר כ  ָוִׁ֔ צְּׁ ִ  ...מ 

לוחות האבן אינן בשביל ללמוד אלא זה מה שמונח בארון ושם 

הן פרטי הדינים  'התורה והמצווה'מתוועדים. ה והקב"אנחנו 

והמשפטים. ההתוועדות שתהיה בקודש הקדשים עם 

גם הלוחות, 'ונועדתי', תהיה מעין 'מתן תורה קבוע'. לכן 

למרות שהיא  -שת המשכן צמודה לפרשת משפטים פר

תה צריכה יתתרחש רק במוצאי יום הכיפורים. לכאורה היא הי

להתחיל במילים 'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', אבל היא 

מתחילה ברשימה ארוכה של החומרים הנצרכים בלי לומר לנו 

  -מה המטרה 

רׁ֙ ֶאל ב   חו   ד ַּ ִיקְּׁ ל וְּׁ ָרא ִׁ֔ י ִיש ְּׁ ֶ֣ נ  י  ב ְּׁ לִלֵ֖ ָ ת כ  ָ֤ א  ָמָ֑ה מ  רו  ֶ֣ר  ת ְּׁ ׁ֙ ֲאש ֶ ִאיש 
ו  ֶאת חֵ֖ קְּׁ ו  ת ִ ו  ִלב ִׁ֔ נ  ֶבֶ֣ ו ָמתִֵֽי ִיד ְּׁ רֵֽ ו  . ת ְּׁ חֵ֖ קְּׁ ה ֲאש ֶ ר ת ִ ָמִׁ֔ רו  ת ְּׁ ז אתׁ֙ הַּ וְּׁ

ת ש ֶ ח ֵֽ נְּׁ ָ֑ם ָזָה ב ָוֶכֵֶ֖סף ו  ָ ִאת  ֵֽ ש   ש  . מ  י וְּׁ ִנֵ֖ ת ש ָ עַּ לַּ  תו  ן וְּׁ ָמִ֛ ג ָ רְּׁ אַּ ֶלת וְּׁ ִ֧ כ  ו תְּׁ
ים ֵֽ ִעז ִ ָאד ָ . וְּׁ ם מְּׁ יִלִ֧ ת א  ע ר ֹ֨ יםוְּׁ ֵֽ ט ִ י ש ִ ֲעצ   ֵֽ ֵ֖ים וַּ ָחש ִ ת ת ְּׁ ע ר   ים וְּׁ ֵֶ֖מן . ִמִ֛ ש ֶ

ים ֵֽ מ ִ ַּ ס  ֶרת הַּ ט ֵ֖ ִלקְּׁ ה וְּׁ ָחִׁ֔ ש ְּׁ מ ִ ֶֶ֣מן הַּ ש ֶ ִמיםׁ֙ לְּׁ ש ָ ר ב ְּׁ א ָ֑ ָ מ  י. לַּ נ  בְּׁ ם  אַּ הַּ ש  ֕
ן ש ֶ ח ֵֽ לַּ ד וְּׁ פ ֵ֖ א  ִאָ֑ים ָלֵֽ ֻ י ִמל  ֵ֖ נ  בְּׁ אַּ  ז'(-)כ"ה ב' .וְּׁ

  -רק בסוף, אחרי כל הפירוט הארוך, תגיע המטרה, התכלית 

םוְּׁ  ָכֵֽ תו  ֵ֖י ב ְּׁ ִ ת  נְּׁ ֵֽכַּ ש ָ ש  וְּׁ ָ֑ ד ָ י ִמקְּׁ ו  ִלֵ֖ ש   )ח'( .ָע 

כי מה שאני רוצה הוא שכל אחד מכם יהפוך להיות כלי 

עצם ההבאה. מה שמסופר זו  -לשכינה. קודם כל תביאו 

הם  -ה ותצווה הוא שאי אפשר לעצור את העם בפריות תרומ

 ,רואי והחד פעמי. ואז האירוע ההומביאים מביאים ומביאים

 ,ה את זה מרחוקאו"ה יורד על ההר והעם הולך ורשבו הקב

'ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם', שכל אחד ואחד -הופך ל

 מישראל מגיע לתוך המשכן. 'בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם'.

 מתחיל מלמטההכל 

רש"י רוצה ללמוד איתנו פשוטו של מקרא לאורך ספר שמות 

ולומר לנו שמגן הילדים התבלבלנו לגבי מהותו של מעמד הר 

מאד מרשים 'קולות ולפידים' אבל זה לא מה  סיני. זה

משמעות  ואין לזהממה שהיה שהתרחש שם בהר. זה רק חצי 

מדו י, כי אף פעם לא לבלי החצי השני שלא שמנו לב אליו

אותנו את זה. עוד מהגן פרשת משפטים הייתה 'פרשה 

אחרון... וזו בכלל ההתחלה של במיוחד הפרק ה -משעממת' 

 !הכל

'. ומשה עלה אל האלוקים' -משה מעתה נבין את עלייתו של 

 - 'ויחן שם ישראל נגד ההר, סיניבני ישראל הגיעו למדבר 

מה את כאיש אחד בלב אחד'. ומשה רבנו מתחיל לתפוס 

אמר לו הקב"ה בדיוק במקום הזה, בסנה, בהתגלות ש

אמנם 'אתה שואל מה זכו עם ישראל?',  - הראשונה שלו אליו

שראל אבל הוא פתאום שמע מילה מעם יהוא עוד לא כעת 

 פעה, תוד'ראה תופעה של עם שלם 'כאיש אחד בלב אח

ת הבוקר, כשאף אחד לא שמעולם הוא לא ראה. ואז בהשכמ

קורא לו הוא עולה אל האלוקים, שמשמעו 'תעבדון את 

. אילו היה WAZEהאלוקים'. הוא עולה בלי לחשב מסלול או 

ר ממתין משה שהקב"ה יקרא לו, אומר האוה"ח הק', הוא כב

אולי רק החצי לא משה וגם מעמד הר סיני לא היה מתרחש, 

כי משה מפחד  בדיוק מהחצי הזהאבל  - של הקולות והלפידים

הוא, אוהב ישראל, רוצה להפוך אותנו למוכנים, שאנחנו נעלה 

לא שהכל יבוא לנו מלמעלה. הוא עולה אל האלוקים בדיוק  -

יתי פה 'הי - למקום שהוא עלה אליו בפעם הראשונה בסנה

וכאן הובטח לי שנבוא שוב וכאן נעבוד את האלוקים, אז מה 

אני צריך לעשות? לעבוד את האלוקים', ולכן הוא מתחיל 

שנמצא  - 'אל האלוקים'אלא  'אל ההר'לא לעלות אל האלוקים. 

 בתוכו.

הוא 'עולה אל האלוקים' אבל מי שקורא אליו הוא  -יאמן יזה לא 

'ההר  -הבאנו בהתחלה זה הפסוק בתהילים ש ה', שם הוי"ה.

של הקב"ה התוכנית  -ישכן לנצח'  ה'אף  ,לשבתו אלקיםחמד 

שהאלוקים יופיע שם, שזה יהיה 'הר האלוקים חורבה', היתה 

ואומר שם רש"י  ,לשם הוא הלך לרעות את צאן יתרו חותנו

תה שהאלוקים ישזה נקרא על שם העתיד, כלומר התוכנית הי

הוא  'אל האלוקים'משה יופיע שם, אבל בעקבות עלייתו של 

הופך להיות הר ה', ואז הופכת התורה שבאה מלמעלה לברית 

 ."אף ה' ישכון לנצח -ההר חמד אלוקים לשבתו "של נצח. 

על הפסוק ומאיפה קורא ה' אל משה? 'מן ההר'. חז"ל אומרים 

  -סיני'  רה 'וירד ה' על

ניים ושמי שמיים העליונים על מלמד שהרכין שמיים תחתו
  כ"א( ילתא, י"ט)מכ ההר

ו' בסיון זה היה -אומר האוה"ח הק' שב ו' בסיון?-אבל זה היה ב

עלה אל האלוקים'.  'ומשה-אבל זה התחיל ב ועל,פ, בבגשמיות

מה שהפעיל את המנגנון היה ב' בסיון כשמשה עלה, והבין 

ישראל 'שתפקידו כמשה הוא לקחת את החניה הגדולה של 

זה ו ה' מן ההר. ולעלות אל האלוקים, ואז קורא אלי 'נגד ההר

"משה קיבל תורה  -באבות א' חז"ל במשנה  םמה שאומרי

, אלא מן ההר -לא על ההר  ,לא בסיני ,לא מהקב"ה -" מסיני

. זה הפשט. היחיד שיעלה איתו קצת להר הוא יהושע, מסיני

אליו ימסור משה את התורה הזו שקיבל מן ההר. הוא היחיד 

ות שראה את משה ואת הלוחות הראשונים שנשברו. את הלוח

ביא איתו ביום השניים שמשה קיבל בעליה השניה וה

ולימד לאהרן ולבניו ולזקנים, לא ליהושע. הכיפורים הוא מסר 

נתן לנו  שה'מה  היאאיך התורה  לתארהמשנה באבות באה 

 מלמעלה ואנחנו יצרנו מלמטה. 

היא מתארת מה קורה  -ואז נחלקת הפרשה לשני החלקים 

 ,ר לו 'העליה הזו אל האלוקיםה' קורא למשה מן ההר ואומ-כש

היא זו שתאפשר עכשיו את מה  ,ההשתעבדות הזו ,העבדות

שאנחנו קוראים מתן תורה, כי אתה התחלת את המושג של 

 העליה אל האלוקים'. 

 שעולה וזה שיורדזה 

  -לפי זה נבין את הפסוקים בתהילים ס"ח 
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ק  ֶדש   י ב ַּ ָאן ֲאד ָני ָבם ִסינַּ נְּׁ י ש ִ פ  לְּׁ ִים אַּ ִליָת עָ . ֶרֶכב ֱאל ִהים ִרב  תַּ
כ  ן  ִרים ִלש ְּׁ רְּׁ ף סו  אַּ ָאָדם וְּׁ ת ב ָ נו  ָ ת  ָ מַּ ת  חְּׁ ִבי ָלקַּ ֶ ִביָת ש   ם ש ָ רו  ָ מ  לַּ

 ָיה  ֱאל ִהים.

כשיש לך מנוע של  - 'ה' בם'טבעם של המלאכים הוא לרדת, 

יכול לרדת. אבל כשהם יורדים לסיני הם אתה גם שם הוי"ה 

, ?דשאיך סיני בקו ש'סיני בקודש' ולא מבינים מה קרה.רואים 

לכאורה  , אצלם,הרי הם 'רכב אלקים רבותיים אלפי שנאן' ושם

איך זה יתכן שעכשיו הוא בסיני?! מה שקרה הוא  -הקודש 

שמשה עלה אל האלוקים ולימד את כולנו להיות משה, 

'תקשיבו טוב. "עלית  -למשות. ואז אומר הקב"ה למלאכים 

למרום שבית שבי לקחת מתנות באדם". לפי הפירוש הרגיל 

הכוונה היא ששביית השבי היא קבלת מביאים שתמיד 

אותם שהתורה, אבל לפי פירוש שני הכוונה היא למלאכים, 

שבה משה. כשמנצחים במלחמה אפשר להרוג את האויב, 

אבל כאן המלאכים אינם אויבים. הכוח הגדול הוא לא להרוג 

 אלא לשבות ולקבל את כל הכוחות מהם. 

ומה זה  המשך הפסוקחז"ל שואלים מי הם הסוררים שב

. אנחנו זוכרים את מה שמסופר בפרשת 'לקחת מתנות באדם'

, של מלאך המוות והמגיפה, שמתים בה ארבעה עשר קורח

אלף ושבע מאות איש, ומשה שולח את אהרן לעצור את 

  -המגיפה עם הקטורת וכתוב שם 

ין ֵֽ ד ב   ֲעמ   י ַּ ר הַּ  וַּ ֵ֖ ָעצַּ ת   ים וַּ ָ֑ י ִ חַּ ֵֽ ין הַּ ֶ֣ ֵ֖ים ו ב  תִ מ   ההַּ ָפֵֽ ג   ַּ  )במדבר י"ז, י"ג( .מ 

מי שעמד שם הוא לא אהרן אלא דווקא המלאך. אהרן מעמיד 

'סליחה, אבל מי  -אותו שם בעל כרחו ואז המלאך אומר לו 

'משה שלח  -כבודו? יש לי שליחות לעשות', עונה לו אהרן 

'אבל  -אותי ואתה מפסיק להרוג פה מיד'. אומר לו המלאך 

מי צריך להקשיב?', אהרן לא מתבלבל הקב"ה שלח אותי, אז ל

  -ואומר 

אם אין אתה ואין משה אומר כלום מלבו אלא מפי הגבורה 
 מאמין הרי הקב"ה ומשה אל פתח אהל מועד בא עמי ושאל

 )שם רש"י(.

אלו המתנות שלקח  -מאיפה ידע משה לתת לאהרן קטורת? 

משה מהמלאכים בשמיים 'לקחת מתנות באדם ואף סוררים 

גם מלאך המוות נתן לו מתנה ולימד אותו ו'ה אלהים', לשכון י

נניח שמשה לא  - צריך להבין עדייןאיך עוצרים מגפה. אבל 

 אחד' -תיקו, 'אחדאומר דבר מליבו אז עכשיו הכוחות שקולים, 

משה והקב"ה. 'שנים אוחזין', אז למה  ,כמו שהילדים אומרים

לכאורה צריך להיות כאן  ,ובכללהמלאך חייב לעצור מלהרוג? 

לים גבר'. אלא התורה בפרשתנו, פרשת משפטים, 'כל דא

אם אומרים בשם משה או  -מלמדת אותנו מתימטיקה חדשה 

אפס'.  -זה 'אלף אומר מלאך, זה לא כוחות שקולים אלא 

 סופית. אין ויכוח.

 -מי צריך לוותר זה שעולה או זה שיורד? פה הקב"ה הכריע 

 ה שעולה. שאלו שיורדים, המלאכים, צריכים להודות למשה, ז

 ה"לשם הוי 'האלוקים'את להפוך 

 -הפשטן הכי גדול של המקרא, רש"י, מסדר לנו את הפשט 

יתרו זה מלמעלה למטה, משפטים מלמטה למעלה, והסדר 

שנבין את תפקידם של שני החלקים ולמה סיפור  הוא כדי

'ושכנתי -כדי להצמיד אותו לברית, כי ל - המשכן קודם לעגל

 בתוכם' אפשר להגיע רק בעקבות הברית.

תמיד העשויה אצלנו בפרשה איננה 'עולת העולה העשויה 

ים לפני ואבהר סיני' שהיא תהיה זו שתוקרב בשבעת ימי המיל

אותה עולת  תהיה עשויהחניכת המשכן. אבל מכח מה 

, שהקריב משה למרגלות ההר, ? מכח העולה הזוהתמיד

אלו הבכורים, וזו  ,'נערי בני ישראל'. כאן המקריבים, מדעתו

 הפעם האחרונה שהם מקריבים ומשמשים ככוהנים.

סיון משה עלה אל האלוקים חודש ת אמרנו שבכל יום מתחיל

-ו' וב-)בחוץ מהיום החמישי, וגם לאחר מכן הוא המשיך לעלות 

. למה? כי כל תפקידו של היום החמישי הוא להיות ז' בחודש(

ידה זבח תחת ההר. היום השישי הוא הירלמטה. לבנות מ

מלמעלה, אבל ערב היום השישי הוא 'ויבן מזבח תחת ההר'. 

אומרת הגמרא במסכת ויב קרבן, בחמישי בנה מזבח והקר

פשרות שהחצי של מתן תורה שבת, מלמטה. ורק אז יש א

 וכרים מהגן הופך להיות מאוחד בברית.שאנחנו ז

ר חואין מוקדם ומא'כאשר פשוטו של מקרא מבקש לזעוק 

, אז מניחים את מה שנראה טוב פה ופושטים את 'בתורה

וההר גם אם חלק ממנו הוא מזמור ס"ח בתהילים. " - המקרא

 חמד אלקים לשבתו" הופך לנצח להיות שם הוי"ה.

משה ו'-לא ההר הפיסי יהיה נצחי, בדיוק כמו ש ומשפט סיום.

, אלא הכוונה הפיסי עלה אל האלוקים' איננו תיאור המסלול

היא שכאשר משה עלה אל האלוקים הוא הפך כל אחד מאיתנו 

 אל 'אף ה' ישכון לנצח'. -'ההר חמד אלוקים לשבתו' -לזה שמ
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