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 במקרא סיני הר למעמד רמיןדת.

:
 ליציאת באגוד ספרים: בס"ד סעי הר למעמד הרמזים של מיעוטם הואתמוה
 תהולם במזמורי היסטוריות, גסקירות מתנוה כך כל פעמים הנזכרתמצרים
 במקרא המועטים המקומות את וכן לדבר הנימוקים את לברר נשתדלועוד;

 כולו לעם תורה מתן - המיוחד המעמד ועל' החד-פעמית ההוויה עלהמדברים
 ~ . ישראל. כל לעיני השכינהוהתגלות
 ע-ה רבנו משה שמייחס .הרבה לחשיבות לב כשנשים תגדלהתמיהה
 לך השמר "רק שלו: הפרידה הראשוןלמנאומי בנאום הר-סיני מעמדלזכרוז
 מלבבך ופן-יסורו עיניך אשר-ראו את-הדברים פן-תשכח מאד, נפשךושמור
 אלהיך ה' לפני עמדת אשר יום : בניך ולבני לבניך והודעתם הייך ימיכל

 ילמדון אשר רבכי את  ואשמיעמ אח-העם הקהל-לי אל' ה' גאמזדבהזיב,
 )דברים ילמרון"  ואת-בניהם על-הארמה חיים הם אשר כל-הימים אותיליראה

 ט-י(.ה

 סיני הר מעמד וכירתמצות
 המצוה  חשיבות את מסביר מ( ה )דברים לתורה בפירושו ן, "הרמב
 לא מצות  רעתי לפי היה הכתוב "אבל לאמר: אלה בפסוקיםהכלולה

 ונשמור המצוות בכל שניזהר אמר כאשר כי מאוד, בה הזהיר ה, ש עת
 להישמר מאוד מזהירך אני רק ואמר: חזר לעשוחס, והמשפטיםהחוקים
 ח כ ש ת א ל ש המצוות, אליך באו מאיין לזכור מאוד מאוד עצמךולשמור
 והלפידים, עיניך-הקולות שם ראו אשר הדברים מכל סיני הרמעמד

 הדברים כל ותודיע 1 האש מתוך שם שמעת אשר ודבריו גודלו ואת כבודואת
 ופירש עולם. עד בניך ולבני לבניך ההוא הנכבד במעמד עיניך ראואשר
 הימים, כל אותו לוראה שתלמדו כדי ההוא, המעמד עשה השם כיהטעם,
 מאוה גדולה  הזאת במצוה וההועלת עולס... לדזדזת תלמדזן בניכםואת
 .שנבואתו אף-על-פי בלבה משה מפי אלינו באים התורה רברי היושאם

 ויצוונו חלום חולם או נביא בקרבנו יקום אם  ובמופתים, באותותנתאמתה
 אבל האנשים, בלב PDD ייכנס מופת, או אות אלינו  ונתו התורה,  סובהיפך
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117 ן במקרא סיני הי יועמדרמיזות

 שם )ש(אין . הרואות ועינינו לאזנינל הגבורה מפי הלורה אלינונשתגיע
 דוותו ונשקר מספק וכל .14לק לל -נכחיש מתויך( )= אמצעי.)=גלי(

 מןיהמיתה שופת זלא,יצילאו אות יועילהו לא לשקרן(, נחזיק.אותו)=
 'וגם-בד ט( יט, )שמות שם שאחר זהו בשקרותה היודעים אנחנו כ~בידינג
 שהיה יידעו לבנינה הדבר כן גם שכנמסור( )= כשנעתיק כי לעולם/יאמינו

 ראוהו כאילו ספק, בלאהרבה:אמת
 כל.הדורוי

 ולא להגיגו שקר נעיד לא כי
 ספק( יטילו לא )= יסתפקו לא והם מועיל בם ואין הבל דבר אותםננחיל
 וכל בעינינו כולנו ומראינו בוודאי יאמינו אבל להם, שנעיד בעדותנוכלל
 -ן, וכר". להם שסיפרנומה

 הרב אותו ששכה "מצוות בסרק הרמב"ם של המצוות לספר בהשגותיו1כ1
 נשכח שלא "שנמנענו : שנייה במצוה הרמב"1, כתב תעשה" לאממצוות
 מדעהנו, אותו נסיר ולא סיני, הרמעמד

 כל שם ולבנו עינינו יהיו אבי
 ולבסוף לתורה, בפירושו ~רט שכבר מה הוא מביא דבריו בהמשךהימים".
 ע"א( -)ל, דקידושין קמא בפיקקא דרשם מפני בזה תטעה "ואל אומר:הוא

 אמונת לימו.ד כי בנים, לבני התורה בגיד'-בלימוד ולבני'לבניך
 כי מדבריהם, נ%ת1ונקה,ראיה אבל בתורה, הלימוד הואהתורה.

 ההוא, המעמד עניין ישכחו שלא ידבר הדורות כל נעם עולמית, מצוה'היא
 לדור מדור זה ושיעתיקו אזנ*ם עיניהם'ושמיעת למראית אדם לכלשהיה,
 שכחה". והרב כ4 ~ם גדולות הלכות בעל זכרה המצוה וזאתלעולם.

 מצד שכחה בזה שאין ועיר; ליאון, די יצחק הרב בעל-"מגלת'.אסתר",_י
 .מצוה .היא זאת שגם לפי הוא הרב מנאה שלא מה כי לי "נראה :הרמב"ם
 שם-אין ד הראב"ד-בשורש ולדעת כולה" התורה כל'כולל'ת

 )דברום משה דברי את מלרש אינו לרמב"1 בניגוד הרמב"ם, כי'.ייתכו - . ,י ' במנין-תרי"ג. אלה כוללותלמנות'מצוות
 שלם פרק .הוא מקדיש .סינט הר מעמד על דוי כשהוא כמצוה. ט"(ד,

 לי יתבאר זה: נכבד במלמד כ1ל1 העם של החוויה היתה מהלבעיה
 אבל לכל,ישראל, ל"שה,מגיע המגיע כל היה סיני-לא הרשבמעמד
 היחיד סיפור - הדיברותיכולו "עשרת סיפור בא ולזה לבדו. למשה -הדיבור
 ששמע, מה' אדם לבני ויגד ההר לתחתית ירד השלום עליו והואהנפרד,
 כן: גם ואמר ה(; ה, )דברים וביניכם' בי1-ה' עמד 'אנכי התורה,אמרה.
 : בז גם בתורה וכתוב . . : יט( וט, )שמות בקול' יעננו והאלהים ידבר,משה
 לה היה הדיבור כי מורה ,ל ט( שם, )שם עמך' בדברי העם ישמע'בעבור
 "הוא הקול שמע ועל הדברים. הבדל לא העצום; ההוא ישמעו'הקולוהם

 י ' דל ' . ,;י' יג. פרק שני היק "נבוכים, מורה1
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 אתם דברים ל 1 ק ' : אמר כ(, ה, )דברים את-הקול' 'כשמעכם : אמרהעצום
 אשר ההן ומשה . . . שומעים' אתם 'דברים אמר ולא - יב( ד, )שםשומעים'
 . . .  ז"ל ההכמיט דברי זמרת "תווה מן הנדאה זהו להם. ויספרם הדבריםישמע
 הר למעמר כצמו אדם שיכניס אפשר שאי ווברהו!ודעהו

 תו- 'סתרי  שהוא-מכלל זכרוהו אשר השיעור מזה ביותרסיגי
 לא כי מאחן ממנו נעלם בה העניין היה ואיך ההיא ההשגה ואמיתת ', הר

 !". ודעהו יתאחר. ולא כמותוקדם
 מצוה סיני הר מעמד בהזכרת מלראות נמנע שהרמב-ם איפוא,ייתכן
 בבחינת שהוא לעניין ראוי בלתי פירסום למנוע כדי כולה לעםמפורשת
 דבר". הסתר אלהים"כבוד
 סיני- הר מעמד את תמיד להזכיר עלינו הרמב"1-שחובה דעתאך
 על- נרשם הסידורים ברוב הפוסקים. ובדברי התפילה בסדר מקום להמצאה
 את- תזכור 'למען אלו: וכירות ארבע יום בכל לותר "נכון האר"י: כתביפי
 אשר יום את 'זכור י ג( טז, )דברים חייד' ימי כל מצרים מארץ צאתךיומ

 )בעל עיניך' אשר-ראו את-הדברים פן-תשכח בחרב, אלהיך ה' לפניעמדת
 הפסוקים משני מורכב אבל במקרא, כן בא "לא : מעיר ישראל" עבודת"סדר

 ; ,ehrt) כה. )דברים עמלק...' לך אשר-עשה את 'זכור ן רט(" י ד,שבדברים

 כד, )דברים ממצרים' בצאתכם בדרך למרים אלהיך ה' אשר-עשה את'זכור
ט(".

 ובכתבים בכוונות )=נמצא( "איתא מעיר: אברהם"ן "מגןבעל
 לכן עשה, מצות הו הללו דהזכירות האר"י( בכתבי ובמיוהד קבלה)בספרי
 'וקרב- תורה; מתן בחרת'-יזכור 'ובנו אהבה( בברכת )בשחריתכשיאמר

 שלם השם שאיז עמלק, הגדול'-מעשה 'לשמך סיני; הרתנר-מעמד
 ולא להודות, רק נברא לא הפה - לך' 'להודות י סו( יז, לשמות רש"י)עיין
 מרים". מעשה זכירת וזהו הרע לשוןלדבר

 סיני הר מעמד זכר להעלמתהסיבה
 ואילו סיני הר למעמד זכר שאין כמעט שבמקרא הדבר, פשר איפואמהו
 ? הוא מרובה מצרים יציאת שלזכרה

 בהבנת ראה שהוא אנו למדים הנבוכים" מ"מורה שהבאנו הרמב"םמדברי
 לגלות שלא הכבוד שיראת וייתכן התורה, מסתרי לאמיתו-אחדהמעמד
  פעולתה את פעלה כבר פעמית, והחד הנשגבה שבהתגלות המיוחד מןיותר

 הזה הסוד מן ספח מגלה "ן הרבב של קצרה שהערה ונראהבמקרא.

 ב. קטן סעיף ס, סימן חיים אורח2
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19ג ן במקרא סיבי ה'ר למעמדרפיזות

 את לשכוח לא הדוהש עצמו, שהמקרנן מסקנה, להסיק אפשר אוליוממנה
 אחרי דווקא מחמתה לבוא העלילה הסכנה על המזהיר הוא הנשגב,המעמד
 ט"(, ד, )דברים תווה מתן -ן ~הנורא הגדול המעמד את לשכוח שלאהצו
 דבר ביום כל-תמונה ראיתם לא כי לגפשותיכם מאד "ונשמרתם האזהרהבאה
 כל- תמונת פסל לכם ומשיתם פן-תשחיתון האש: מתוך בחורב אליכםה'

 : הרמב"1 מעיר זה על ט*טז(. ד, )דברים נקבה" או זכר תבניתסמל
 בנטי- לקצו השחתה ויעשו יגמעו אשר הקול אחר יטעו פן"י1הירם

 דווקא כלומר, בנטיעות'(", קיצץ 'אחר : ע"ב יד, חגיגה סי על )הביטויעות
 היה כאילו טעות, לידי להביא עלול סוני הר במעמד השכינה גילויזכרון
 כד משום השערתנו- ואולי~ואת קול! שמעו גשמי-שהרי משששם
 לחיזוק להוסיף הראוי מן רבות. כעמים הזה המעמד הזכרת על מלהזורנמנע

 בכריתת סיני, הר במעמד שמעו בלבד ול ק לא כי הרמכ"1 שלהשערתו
 עזרא אבן דעת לפ. כד, פרק תורה-שמות למתן צמודה שהיתההברית

 כביכול: מוחשית בצורה שכינה לגילוי העם מן אחדיםורמב"ן-זכו
 לבנת כמעשה 1תחת.ןרגלי1 ישראל אלהי את"1ירא1
 שלח לא ישראל בני ואלואצילי לטהר: השמים וכעצךהספיר

 במפרשים ועיין י"א, )שם, וישתו" ויאכלו האלהים את ויהזוידו
 כוונתה- על ללמוד אולי יש ההתגלות מקום על התורה מדבריגם י ' העניין,(. עלובמאמרי

 ההר, הנגבל תורה מתן הזכרות.ן,לפני ריבת על-ידי המעמד את להנציחלא
 יב(, יט, )שמות יומת" מות בהל, "כל-הנוגע : במפורש בני-ישראלוהדהרו

 קדושת המקום את מלקדש נמנעה התורה לתמיד. בו העלייה נאסרה לאאך
 יג(. שם, )שם בהר" יעלו המש היובל "במשך : בפירוש והתירהעולמים,

 הקמת אחרי רק לתוקטו נכנס זה שהיתר סבורים ואברבנאל עזראאבן
 המקום אל להתקרב שאין חוק-עולם הוחק לא מדוע הדבר. תמוה אךהמשכן,
 המושג את מכירה התורה הרי השכינה. דיבור את שלם עם שמע ממנוהיהיר
 הדרגה קיימת כזה ובמקום אלזה הגישה מותרת לטהורים שרק קדוש""מקום
 ביותר מקודש ומקום לשוענים להדיוטות, המיועד מקום תהומים:בהגבלת
 שהתורה הדעת, על מתקבל לכן - בלבד הגדול לכוהן מותרת לתוכושהכניסה

 בסיפור התמידיות ולהזכרתו ההגיג, למעמד בזהירות להתייחס שיש כאןרמזה
 הר של הזמנית ההגבלה בין המהותי ההבדל מתבאר בזה ואוליובתיאור.
 השכינא נתגלתה סיני ובהר הואיל הבית. הר של העולמית הקדושה וביןסיני
 והותרה הוליז נעשה - על-ידו המקום להאלהת השש והיה ם, ע ה ל כלעיני

 ,ן 86-83. עמ' במקרא. ניד יעקנסוז, יששכר3
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 גילוי על-ידי נתקדש שהרי הששה לא ציון הר של להאלהתו אך בו;העלייה
 חלים כך ומשום א( כב, 1 כז-כח כא, )דבהי"א המלך, דוד ד, י ה י להמלאך
 סיני. להר העלייה על "לן שלא והגבלות איסורים אותם כלעליו

 ואחר-כך מועד אוהל שמסמל הרעיון ובין מזה סיני הר מעמד ביןהקשר
 : הפרשנים על-ידי מודגש מזה הביתהר

 מעלת ואל מקומם אל שובם יום עד נשלם, אינו הגלות "והנה הרמב"1':.
 ייחשבו עדיין עבדים מבית שיצאו אף-על-פי ממצרים וכשיצאו ישובו,אבותם
 ועשו סיני הר אל וכשבאו במדבר, נבוכים להם, לא בארץ היו כיגולים,
 מעלות אל שבו אז ביניהם, שכינתו והשרה הקדוש-ברוך-הוא ושבהמשכן,
 המרכנה הם והם ד(, כס, איוב פי )על אהליהם עלי אלוה סדר שהיהאבותם
 הוה הספר נשלם ולכן גאולים נחשבו ואז כב(, יז, לבראשית רש"י)עיין

 תמיד". אותו מלא ה' כבוד ובהיות המקדש, ענייןבהשלימו
 למשהו המשכן הקמת על-ידי הפך סיני הר במעמד החד-פעמיהמאורע

 ה'! כבוד גילויקבוע-
 המה היובל "במשך הפסוק על אבן-עזרא דברי את נביא הרעיוןלחיזוק
 המשד כעין היא המשכן הקמת כי המסבירים יג(, יט, )שמות בהר"יעלו

- 'המה' טעם כי הפני, בן שמואל רבי "אמר : סיני הר במעמד ה'לקרבת  
 אתה אל-זו עלה אמו 'ואל-משה : עליהם שכתוב זקנים ושבעים ובניואהרן
 לא ישראל ולשאר א(, כד, )שם ישראל' מזקני ושבעים ואביהוא נדבואהרן
 טובים ודבריו אחרים. ולא 'המה' אמר כן על סיני, הר אל לעלות רשותנתן

 המשכה שנעשה עד ההד על תמיד היה הכבוד כיתעה
 באהל משה עם דיבר אז -- לה( מ, )שם את-המשכך מלא י -כבודדכתיב:
 הכצח-. בהסתלק לעשת רשות לו תתן בשופר משה תקע אז או4מזעה
 מובלט ב"ציון", "סיני" של והנצחתו ציוי הר וביז סיני בין הקשראך

 השכינה כיצד מתארים י1"ח הפסוקים במפורש. שם ונאמר סח פרקבתהלים
 1 כ ש י ה' "אף : לעולמים שם ושוכנת ציון להר עוברת כיני בהרשנגלתה
 בקדש". סיני בם אדני שנאן אלפי רבותים אלקים רכבלנצח:
 ישראל- ארץ קדושת "כי מעיר: אלה לפסוקים בפירושו עזראאבו
 כאילו משקיענו שהפסוק מבאר, הוא גם הירש ר. ש. והרב סיני",בהר

 המזבח נקרא טו מג, שביחזקאל כך על מעיר הוא ועוד ; בציון נמצאהכנסיני
 בעבר, לעמו יתברך השם נתגלה שעליו ההר כאילו ופירושו, -הראל",בשם
 לתהלים(. בפירושו )ע"1 ציון בהר הבית, בהר כביכול כעתנמצא
 שנאר אלפי רבותים אלהים "'רכב מבי: קאסוטףהכה

 אב י-ם שנה תרביץ5 שמזת. לספר הקדמה4
 ת-ש-
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121 ן במקרא סיני הל למקמררמיזות
ן

 מצויה תופעה הם רב; במקטר שמיש פני על בנחת "טסים הקטנים, העננים-
 הפונות מרכבות רב לצבא ובכיוונם בסידורם. בצורתם, הם דומים.בירושלים.

 מעוררת 11 תופעה הרוה. של כיוונה כסי אחת, למטרה ולרבבות, לאלפיםכולז,
 המלאכים של מרכבותיהם השמים, צבא של המושג_ את המשורר שלברעיונו

 'אדני ציוז. הר על טינוילשכוז מהר הבאה השכינה כבודהמלונים.את
- בקדש.' 'סיני ה'ובם'-ובתוכם  שניתנו העדות )והו.ת 

 ן נ בציו ו'14 במקדש מעתה ו. ר יישם סינימ

-  שני בית קמי סוני הר מעמדהוכרת
 קה, עח, מזמורים גתהלים )כגת לעמו ה' גמולות על הדיסטורייתבסקירות

 י נ סי ר ה נוכרו לא קיט( ןס, )כגון התורה על "הלל" במזמורי ואפילוקו(,
 במק- ויחידה אחת פעם רק ההר נזכר היסטורית בסקירה בו. ההתגלות.וחסד
 ירדת סיני הר "ועל : יג( )ט, בנחמיה האמנה שלפני הלויים בתפילתרא,
 ומצות חקים אמת ותורות ישרים משפטים להם ותתן משמים עמהםודבר

 להשערת כמסייעים נראים זה פסוק נאמר שבהם והמעמד הומוטובים",
 לקצץ השחחה. ויעשו שמעו אשק הקול אחר- יטעו פן "יוהירם :הרמב"1'
 התהלים משוררי התעלמו עבורה-זרה בישראל קיימת היתה עוד כלבנטיעות".
 בתקופת אך טעות, י ד י ל העם את הדבר יביא פן הזה המעמדמשכרת
 בעל ומחוייב רופאי קישראל, איילים עבודת כליל טסקה כאשר שניבית

 בה הגדולה fiK nsen גם אלים חסדי שאר ביז להזכיר והתחינההתפולה
 . התורה..ניתנה

.1 ,,. 4 - 
 חורב: הר את במפורש מזכיר השני, הבית מנביאי מלאכי,, גםופז
 ישואל כל על ביורב א.ואו צויתי אשר עבדי, .משה תורת"זכרו
 כל בסוף הפסוק של למקומו מעיה ם " י ב ל מ כב(. )ג, ומשפטים"חקים
 האחרונה, הננואה והיא הנניא, התם אלה בדבייו  "באשר :.  הנבואהסכיי

 עוד יקוו לא שמעתה להם ה-ודוע קץ, עת עה וחווה נביא ינבא לאשאחריו
 הכחובבה, כל לעשות תורת.'משה רקיוכרו בנבואה, ה' דברלהשיג
 - ן, . יעשו". אשר את תימד( ל= תורהוהיא
 ספר בסוף הגואל מבשר מתז..תורה.וביאת הוכרת את מסביר וז ב ע .י ב אז

 "וא זיתי הרמתי, שמואל קתל אשר הגדול הדבר את מלאכי "ויכל :מלאכי
 אשר הנביאים כל נבואת וגת נבואתו את ויחתום ה', נביאי לכלהאחרוז
 הדברים ושני וכר. אחריתו וכהות ישראל ראשית נוכרוז לפניודיו

.. 

 .-', ט~. ד. ידברר פ.והנו6

שי 128. עמ' 1, חיק ישראי. תולדות7

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ו - שבועות, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשי"ח



 יעקבסוזיששכרען

 אשר הימיש ומהרית התורה משמרת כי לישראל, הם ולמופת לאותהאלה
 הנביאים". נפש משא ראשי הנה הן המשיח/ 'ימות ישראל חכמי להיקראו
 ההדגשה על שעמד המפרשים מן יודע( שאני כמה )עד היחידי הוא ק " דר

 לזמן כי האומרים כדברי "לא : בטרשו " ב ר 1 ח ב אותו צויתי "אשרשבפסוק
 כן להם". תשובה הפסוק וזה רוחנית, ופירשה המפרש ובא כמשמעהניתנה
 התורה ניתנה לא "והרי : קי' פרק לתהלים בביאורו פסוקנו את רד"קמביא
 צויתי אשר עבדי משה תורת 'זכרו אמר: הנביאים הותם מלאכי והנהלזמן,
 מז ק " ד י דברי של משמעותם את להבק כדי ומשפטים'". הקים בחרבאותם
 תוקף על הנוצרים של בדעותיהם הדנים ם, " ב מ ר ה מדברי להביאהראוי

 אלו התורה. את הסותרים אלו ברברים  ונותנים נושאים "והםהמצוות:
 ואלו ן נוהגות היו ולא הזה בזמן בטלו וכבר היו אמת אלו מצוות :עמרים
 )כוונתם המלך בא וכבר פשוטז, ואינם בהן, יש נסתרות דברים :אומרים
 נסתריהם". וגילה הנוצרית( הדתלמייסד

 בשירה סיני הר מעמדוכר
 בפרו- תורה מתן על מדובר בהם המקומות על הדיבור את ייחדנו כאןעד
 הר מעמד את השכירים סתומים, אך הידועים, המקומות אל נפנה מעתה ה.ז

 שירוע בלשוןסיני
 את ולשפץ להרחיב לעצמה מרשה שירה, כל כדרך המקראית,השירה
 "ויאמר : נשגבה בפשטות כתורה נמסר בראשית מעשה ז כיצדהמסוטר.
 מצייר האור, יצירת על מדבר כשהוא האלוהי המשורר אך אור", ויחיאלהים
 "ברא- אומרת: ב(.-התורה קד, )תהלים כשלמה" אור "עוטה : נפלאציור
 ברא לבדו הוא - א( א, )בראשית הארץ" ואת השמים את אלהים בראשית
 כביכול סייעה לא ה"חכמה" בשירה, היצירה את ליוו לא מלאכים מאין.יש
 ביסרי- היית "איפה : נאמר  ז( ד, )לח, באיוב ואילו בבריאתוו הנוראבידי
 כב--רי( )ח, משלי ובמפר 1  אלהים" בני כל ויריעו בקר כוכבי ברן-יחדארץ...
 לא יד חוללתי...  באין-תהומות רריה.. ראשית ינני "ה' : החכמהאומרת
 באמצו תהום... פני יל חוג בחיו שם.אנה שמים בהכינו  וחוצות... ארזעשה
 וכו'". אמון אצלו ואהיה ממעל...שחיים

 תהלים לספר רד"ק  פירוש תשמסות  בצירוף הש"ס חסרוגות המפר פי על מצוטט8
 92. עפ' תרנ"ד קראקא לנוצרים, תשובותיו אתהכוללות

 הצנזורה. בהן שלטה שלא במהדורות לפי ד הלכה יא, פרק מלכים, הלכות9
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121 ,' גמקרא סיני הר יתעמדרמאות

 ה ש מ ת כ ר בב -4י
 ה' ההגלוח בתיאור גב כן בראשית, במעשה לשירה הפרוזה שביוכהבדל
 : ה ש מ ת כ ר ב ב פיוטית ונצורה יט פרק בשמות בפרוזה המתואר סיניבהר
 מימינו קדש מרבבות ואחא פארו מהר הופיע למז משעיר וזרח בא מסיני"ה'

 של הופעתו את מתאר אינו הפרחאי הסיפור ב(. )דברים.לג, למו"אשרת
 בשעה משה, אך קדש", מלאכים-"מרבבות בליוויתהקדוש-ברוך-הוא

 התיאור את מרחיב נרגשים, פ*דה בדברי הזה הכביר המאורע על חוזהשהוא
 ,ן . תפארת.במליצת
 על פארן והר זה.שעיר נזכר".בפסוק למה לברר עלינו נכונה הבנהלשם
 זה: בעניין המפרשים גדולי בדברי נעיין סיני.יד

 הדיבור את עוד נייחד )ע",,גישתו השאר בין אומר עזרא אבן)א(
 וזה קרובים, ופארן שעיר הר כי ז"ל הגאון "ויאמר : במאמרנו( אתרבמקום
 וכן כמו-בסיגה 'מסיני' כי סיני ואמר סיני, הר מעמד על הואהכתוב.

 פיוטית הרחבה כאן יש גאוז סעדיה רב דעת לפי : אחרות במלים'משעיי'".
 העיקרי ההר בהזכרת מסתפק משל ואין שמות, בספר בפרוזה המסופרשל
 סיני. להר הקרובים "רים שמות גם מזכיה אלא השכינה, נתגלתהשבו
 בא'-כיצדז מסיני בה' רשבן"ם: פירושו.של זה, להסבר דומה)ב(
 באה סיני הר של צדדין 'ארבעה מכל קודש, מרבבות מתוך שבא( )=שאתה
 פירוש ביז ההבדל טיני". אל שבא עד ופארן, שעיר דרך והמלאכיםהאורה
 מקומות זיהוי כאן שאיז בזה הוא עזרא, אבן בדברי המובא הפירוש לביןזה

 והאורה והמלאכים בטיני מרגלה ה' כי רק נאמר אלא שונים,גיאוגראפייט
 גם הופיעו התגלותו אתהמלווים.

 ממקומו"
 ההתגלות מקום אך אחרים;

 טינת, ויחוד-אר אחדנשאר
 בין מבחינה שהיא בזה מעיקרה, הקודמות מן שונה ן " ב מ ר ה שיטת)ג(
 הר סיני, : בפסוק הנזכרים השונים המקומות בשלושת שעמו ה' שעשהמה

 בא מסיני השם כי בש'-יאמר, מסיני "'ה' כדבריו: ופארךשעיר
 לא 141ב בתוכם, שכינתו השכיו משם כילישראל,

 נסתלק"
 והענייה מהם.

 ההר אל-ראש סיני על-הר ה' 'וילד שנאמר כמו י נ י ט בהר הכבוד ירדכי
 עולה משה שהיה הימים, כל היה ושם כ(, יט, )שמות וגר' למשה ה'ויקרא
 ין(, כד, )שם ההר' בראש אכלת כאש ה' כבוד 'ומראה שנאמר כמוויורד
 'וזרח מוער-. באהל ,הכבור שכן האחרונות הלוחות לו ניתנווכאשר

 במדבר הענן שכן הראשון, במסע מטיני נסעם אחרי למ1'-כימשעיף
 פארך ממדבר משה אתם 'וישיח שנאמר מרגלים, שלח ומשםפארן,
 לשעיר שבאו עד משה עם הדיבת היה ולא העם ונתנדה ג(, יג,)במדבר

--
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 יעקבסוןיששכר124

 בכל ברכך אלהיך ה' 'כי שנאמר כמו שנה הארבעים בסוף עשו בניבגבול
 אלהיך ה' שנה ארבעים זה הזה הגדול המדבר את לכתך ידע ידךמעשה
 להם השם היה בשעיר, בבואם אז והנה ז(. ב, )דברים דבר' הסרת לאעמך
 ומואב ועמון משעיר להישמר אותם וציוח אבלם, ימי ושלמו עולםלאור
 וכר". ארצם את לרשת שיהלוואמר
 שבכל להסביר מנסה שהוא אלא לרמב"ן, בדומה מפרש ם " י ב ל מ)ד(

 בין התקרבות בהט שהלה או מצוות לישראל ניתנו בפסוק הנזכריםהמקומות
ע ב מסיני "'ה' כדבריו: סיני, להר ושעיר פארו דומים ובזההעמלבורא, א  

 . . . טיני הר על ה' התגלות להם בא סיני, מדבר אל שבאו מעת הראשוןהזמן
 שהשאיר אלהים, מהתגלות השנייה העת למו'-הוא משעיר'וזרה

 בחורה עסקו שנה הל"ת אותן וכל ה'... ואהבת הרוממות יראת שישיגו להםה'
 מדרגות עלו זה 'די ועל הנסיי בדדך הכל עמהם, והנהגתן ה' מעשה אתוראו
 מעת השלישי, הזמן מארן'-הוא מהר 'הופיע ה'... ביראתרבות

 קדש' מרבבות 'ואתה שגמר-, עד להממשנההתורה לשנותשהתחיל
 שנהיו שאחרי ... . מואב ערבות ברית כריתת עת שהוא הרביעי larn-"~א
 זרעם ועל עליהם לקבל ההיא לברית מעצמם התעוררו מאהבה, ה'עובדי
 להם... שאתה - קדש' 'מרבבות התורה... דברי כל אתלשמור

 י - ' וכו'". ישראל שהם קודש, רבבותהתעוירוה
 העמים שמות עם הגיאוגראפיים השמות את מזהה ידועה, אגדה)ה(

 תשובה בפסוקנו רואה והיא ישמעאל(, הוא עשו_ופארו, הוא שעיר)כלומר,
 הוצעה לא ומדוע לעמנה ניתנה.התורה להתעורר-מדוע היכולהלשאלה
 תר- פי על לפסוקנו בפירושו האגדה את מביא רש"י אחרת. אומהלשום
 ב, ,רה )עבודה הבבלי והתלמוד הספרי דברי פי ועל יונתןגום
 התורה את שיקבלו עשו לבני למו'-שפתח משעיר "'וזרה :ע"ב(
 ישמעאל לבני ופתח שם פארן'-שהלך מהר 'הופיע רצויולא

 שלא - הפעם בפרשו שרש"י ייתכנו לישראל". - ה ת א ו רצה ולאשיקבלוה
 על לשמור רצה המדרש, דרכי יסוד על כפשוטו המקרא את - ברגילכדרכו
 לעם ה' כבוד נגלה בו ומיוחד יחיד כמקום סיני הר של וייחודוכבודו
 הפירושים מן שמשתמע כמו אחר, במקום שכינה גילוי שום היה ולא.כולה

האחרים.

 דבורהבשירת
 לפי לה'. תהילה בשיר סיני בהר השכינה התגלות נזכרת דבורהבשירת
 ליציאת השוואתו יותר מתאימה היתה - נותנת הדעת המאורע-כךמהות
 ומסתמכת כסיני ההתגלות הזכרת מעדיפה הנביאה-המשוררת אךמצרים,
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125 1 במקרא סיני למעמד'הרר.מיזות

 רעשה איץ אדום .משדה משעיק,בצעדך בצאתך בברכתד:)קח' משה דבריעל
 ה' מפני סיני זה ה' מפני הרים,,נזלו מים'1 נטפו עבים גם נטפו שמיםגם

ך 4 .. ן ה,!ד-ה(. )שופטיםאלהיישראל" -  

-  

. ,. - -. 
 במקום ')א( אלה-: הבדלים נמצא משה לברכת דבורה. שירת אתכשנשווה

 של שמותם סדר )ב( ארום": "שדה הביטוי באן שבתורה,מופיע פארוהר
 בשירת ואילו 1 פארן הר סיני,י,שעיר, הוא: הסדר בתורה י שונההמקומות
 השפעת מתוארת דבורה לבשירת )ג( סיני. אדום, שעיר, : היא הסדרדבורה

 עיבוד זה והרי וההרים. הארץ השמים: על הבריאה, על שבכיניההתגלות
 וברקים קולות "ויחי : טז-יה( )יט, שמות בספר בפרוזה המסופר שלשירי
 ייד אשר מפני גלו T~p סיני והר מאד... הזק שוטו וקול ההר על כנדזענו
 מרהיבה השירה מאד". ההר כל ויהרל הכבשן, כעשן עשנו ויעל באש ה'עליו
 מדובר דבורה בשירת ואילו ונזל, הרד וההר וברקים קולות בו שהיולבדה' בהר.סיני ההתגלות פעולת מסופר'על שמות- בספר הפרוזאי: הסיפוראת
 - והרים. שמים ארץ, על -: וכללית מורחבת בצורה הזאת התומעהעל

 למעמד הזכר דווקא נבחר מדוע ראב"ע=מסביר-רד"ק-בשיטתו'של
 המתקשר יותר רחב למשהו כרמז תורה במתן דבורה משתמשת וכיצד סיניהר
 השיקות שתי את נביא בלפיפתה. ישראל של והצבאי המדיני מצבועם

 פירשו מפרשים משעיר,-רוב ב.צאתך "'ה' שב:המוצעוה
 פירוש זכו מים, ינטפו תור'ה-שחרדו:ההרים מתן עלעניין1זה

 שם כתוב על.פי'שאינו ואף פאה, והר שעור הר כמו ההרם שארהרדו כי מאד/ ההר כל 'ייפץ שגמי כמו שחרד סיני זה כמו סיני''זה
 המתרגם דעת וכן ההר', כל 'ויחלד אלא ~ שמות(. בספר המאורע)בסיפור

 הוא כי פירש ז"ל אבן-לזרא רבי'אברהם והחכם.)יונתן(י
 הקדושן_'ברו'ך-הוא,בעבור,יש- שנלחם למלאמותרמז
 וקדוש יבוא מתימן 'אלוה 1כ1 ב(,. לג, )דברים למר משעיר ,וזרח וכן ל, אר

 בישימון בצעדך עמך לפנ' בצאתך 'אלהים וכן ג(, ג, )חבקוק פארן'מהר
 יה, תהלים 1 ח כב, )שמ"ב חארץ' ותרעש 'ותגעש וכן ח(, טה, )תהליםסלה'

 משדה בצעדך 'בצאתך-משעיר וטירוש למלחמות. רמזח(-הכל
 שעיר הר את כשעברו הגומות, להילחם ישראל התחילו שם -כי ' ום דא

 בכל גברו ובכוהו ונצחום, לפגיהם יתברך השם ויצא ועוג, בסיהוןונלחמו
 המלחמה יל משל מפגלה"-הכל נזלו וכר.-'הרים ההם-המלחמות

 סיני'-כמו ופיר~ש:'זה כ,. ", )שופטים כלחמר השמים 'מן דרךעל
 העולם כל אלהי'ישראל,'כן-הרדו מפני חרדשוה"סיני

 ופחד/ אימתה עליהם תטל כנען יושבי 'נמוגו'כל שנאמר: כמומפני-1
 טו=טז(": טה.)שמות

 ההסבר"
 כי אומרת, עזרא, ,אבן בשם המשאת השנייה,
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 יעקבסח יששכרי%ן

 התורה, ומוע לעמו הע התגלות הגדול המעמד של ילה ר הזמרה נאואץ

 אחת פעם לה. דומה אד שמה, למאור* כסמל פעמית החר  ההתגלות הבאתחלא
 גם אך לעם, תורה לחת כר  השכעה ירדהבלבד

 בנצחי
 ארבל על ישראל

 היא מעטים, ביף רבים נתעת סיסרא, מפלת ה/ של ישירה התגלות משוםיש
 חידוש כעין הוא בתבור שהתרחש מה --- טעה ,ה סעי. כעץ המשוררתבעימ

 עמואלאגילויכוחו דרישתומאת גילוי לאמעמדההתגית,אך
לעעיהעמע.

 ישעיהבתפילת
 ועררת  המקומות לשאר שבמגי אלא ישעיהה בסשר אף מכר סים הדמעבד
 צרעו קדשך עם ירשו "למצער סימ: הר של המפורשת ההוכרהכאן

 לגא עליהם, שמך נקרא לא בם, משלת לא מעולם ה"נו מקדשו:בוססו
 . יח-יט(. )סב " גזל הרים מפסך ירדת שמיםקרעת

 הנביא תפילת היא טד סור עד 1 מסה האלה "פסוקים את הכוללתהפרשה
 11 חסדי בהזכרת פותחת והיא בצרה הנתון עמו לעזרת שיחוש לה'הפונה

 בעבר.לעמו
 : אלה בפסוקים נאמרו מזה זה שוניםפירושים

 שמיס' קרעת "'לוא באמרו: מצרים יציאת על אוחם מנאי כש"י)א(
 הרים 'מפניך אז רים, מצ יד מ להציל ירדת כאשר עתה, להצילנווירדת
 ' וזיע". ברתתנזלו'

 סיני. הר למעמד אלה בפסוקים הנאמר את מייחסים המפרשיםשאר
 ת ר כ ז ה - שכוונתה אומרים אלה ההזכרה. כוונת בדבר רק חלוקותדעותיהם
 ולהת- הגם )התחדשות שמרם--תפילה nVat העבהחמד
 מצרתה לאלו העם לעית שתבמ בעתיד השכינהגלות
 לא  ממשלתה תחת אנהם מעולם'--המע "היינו רד"ק:)ב(
 תחייגו הם באו ושיך ?ליהמ,  ניר%-שמך ילא בם משלת  ל% ביצרינה

 שמים  קרית 'לוןישמה בארי
 יחרת"-רי

 ירתת  שמא  שאי,
 כבחץ שירד מינק הר מעמד ביום היה תה בצבורנו? כמו בעבורם מלוהרים מני מם שעשית-לגוז כמו ימהמ לדבר וירדתשמים

 קרמים שהע והאחרים היא --- מזדעזע חרד וההר ועת אש והיה סימ הרעל
 אלא עליהם, ששבז מהענן מים נזלו כן גם פארן והר שעיר הר כמואליו

 וכו'". לבד סיני הר בתודה נזכר לפיכך סיני, הר על היה הדברשעיקר
 הללאלטשילרבעל"ציתדי"המהמשתבע יחיאל רבימ(

 "כמו לעתיד: בקשה גם אלא העבר הזכרת רק לא בססו"'ם שראההמפרשים
 כמאזר עמנו עשה עתהשידתלמעעולתתלמהתיה--לכךגם
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121 ,ן במקיא סיני הר ימעמדרסיוות

 קרעת לא מעולם "וכאילו : אומר דוד" "מצודת לבעל בדומה ל " ד ש)ד,
 לא "לנא"-כמו נולו. הרים שמפניך באופן תורה לנו לתת וירדתשמים
 . . ויונתן, מעריה וכן תנאי( של מלה המנוקד כפי ולא השלולה מלת)היינו
 הנוכרים בדרכיך ר( סר, בפרק הנוכרים )באלה בהם עתה גם  ותתנהג יתומי

 ין . . .למעלה".
 חבקוקבתפילת

 של כוחו להתגלות כבקשה או העבק, כחסד תורה מתן את שכיר חבקוקגם
 ומיוחד אחד צד חבקוק נבואת מטעימה כידוע לבוא. לעתיד יתברךהשם
 יותר רשעים בוודאי  שהם הבסלים, יצלי"1 מדוע - האלהי הצדק בעייתשל

 : ה' דבר את שומע הנביא ו יצמא,תו את ילבטל ישראל את לנצחמישראל,

 . לרשת ארז למרחבי החולר והנמהר המר הגר הכשדים את מקים 1aan"כי

 אל פונה הוא לעמו  המיוער על עמוק' צער ומתוך  - ו( )ג לו" לאמשכנות
 למה תוכל, לא עמל אל מראות'רצ,והביט פינים "טהור המרה: בתלונתוה'

 1 )ישראל( ממנו צדיק רש")בבל( בבלע תחריש )הבבלים(, בוגדיםתביט

 לגורל החידה את המביעה תפילה הוא שבספר השלישי הפרק יג(".)שם,
 סתומה בלשוז הנביא שכיר זאת בתפילה לעורה. הנמרצת הבקשה ואתהעם
 שנים כקרב פעלך ה' יראתי שמעך שמעהי "ה' : באמר תורה מתז אתגם

 מהר וקדוש יבוא מתימן :!אלוה תזכור רחם ברגז תידיע שנים בקרבחייהן
 קרנים תהיה כאור ונגה הארץ: מלאה ותהלתו הודו שמים כסה סלה,טארן
 - .ן ב-ד(. )ג, עזה" חביון ושם לומידו

 מובן להבהרת יספיקו רש"י, דברי1.בעקב41 בעיקרי ההולל ק, רד"דברי
 אלי הנבואה.אומר קול יראתי'-שמעתי שמעד שמעתי "'ה'המסוקים:
 שנים כמה לעמוד ייכל איד ריראתי(- לעתיד, לישראל שיהיה הארודהגלות
 שנים בקרב  ,פעלך זא41: לטניד מתפלל אני לפיכך אויביה'בקרב
 ועל בני 'יל שנימר: במו טעל~ם, שאתה פטלך, שהם '-ישראלחייהו
 - ה לב, )דברים ויכניך' .עשך 'הוא : ואמר יא(, מה, )ישעיה תצויני' יריפעל

  שלא בגלות שיהיה האלה הארוכים השנים בחוך אותו,חייהו'-חייה
 תודיע השנים אלה תוריע'-בקרב שנים 'בקרב אויביג בקרביכלה
 הגדולוה סיטר לבוא'-עתה מתימן 'אלוה להם... שיעדתדברך

 מהגלות. בצאתם כן להם שילשה במדבר לישראל האל שהראהוהנוראות
  'וזרח בהורה שאמר כמו ;בוא' מתימן ואלוה וזה התורה להם כשנתןתחילה
 כמו  פארו מהר וכן שייר, הוא תימן כי ב(,  לג, )דברים למו'משעיר
 הלסירים זהו הורו'- שמים 'כסה פארן'. מהר 'הופיצ בתורהשנאמר
 מלאה 'ותהלתו איארז... השמים מזהירים שהיו תורה, מתן ביוםשראו
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 יעקבסוןיששכר128

 ופארן שעיר וזכר ג(. כס, )איוב ראשף עלי נרו 'בהלו מן '-זוהרה ץ ר אה
 שאמר מה תהיה'-זהו כאור 'ונגה סיני... להר סמוכים הםכי

 חכי11 'ושם ... יז( כד, )שמות ההר' בראש אכלת כאש ה' 'ומראהבתורה
 היה לא כי ההוא, היום ער מעוזו נחבא שהיה מה נגלה בסיני ה'-שם 1ע

 סיני עלךהר הגדול בכבודו יתברך האל לו שנגלה ולאחריו לפניו ההואביום
 וכר".. ישראל כללעיני

 ה שופטים לג, בדברים לתם המקבילים למקומות אלה פסוקיםהשוואת
 "סיני" השם אין גהבקוק )א( : השובים הבדלים שני על תעמידנו כהותהלים

 מתימן "אלוה בעבר: ולא עתיד בזבז הפועל מופיע בחבקוק )ב(נזכרי
 פארתן. מהר ~קדוש א ו בי

 הם כי ופארן שעיר "וזכר : באמרו הראשון ההבדל את רק מסביר ק " דר
 טיני". להרסמוכים
 לדרכי מדי קרוב פירושו אך ההבדלים, שני את בעקיפיז מסביר ם " י ב למ

 )א( הזאת- "ההנהגה מדבריו: ואלה מקרא. של פשוטו הוא ואיןהמדרש
 לפקידה מפקידה שיתעורר )ב( 1 וכר הטבע דרך כפי מתנהג העולםשלפעמים

 הגאולה., עת שיגיע עד תימשך נטים, להם לעשות לומן( מזמן)=
 הגלות-האחרון כי ומצייר לגאלם, מתימן אלוה יבואשאז
 הוא שתימן תימן, בשם המצויינת אדום מלכות שהם מלביות, שני ביןתתחלק
 הר בשם המצויינת ישמעאל ומלכות יא( לו, בראשית' )עיין אדוםבארץ
 'וזרח האלהים איש בברכת בתורה שנזכרה המליצה תפס והנה וכו'.פארן
 יתפארו אשר וישמעאל, אדום אומות יעמדו כי פארן' מהר הופיע למןמשעיר
 ואז האלהים... לדעת רומות( עצמן )=החושבות ה.מתדמותברתות
 דת כולם יכירו אשר הדת אמיתת להם להוכיח האלה ממקומות שנית ה'יבוא

 1 ט( ג, )צפניה ה" בשם כלם לקרא ברורה שפה עמים אל 'ויהפךהאמת,

 לו וייחסו האלהות על דברים חפאו בנצרות( )= שבשעיר בדתובאשר
 מצד להתווכח יבוא'-שיבוא מתימן 'אלוה ראךים בלתיעניינים
 דופי יתנו לא באיסלם( )= פארן של ובדת ורוחניותון ואחדותואלהותו
 וכר". פארן' 'מהר יבוא כי אמר( זה ועלבאלוהות,

 שירת לגבי שנהגנו כפי לפרש אפשר בחבקוק הפסוקים את גם כי רומה,אך
 חדשה להתגלות בקשות אלה בפסוקים לראות דהיינו וישעיה,דבורה

 עתיד- בזמן משתמש וחבקוק הואיל העבר. למאורעות זכר ולא ד י ת עב
 את והקורא השומע מלב להוציא כדי סיני, הר השם היעדר מובן"יבוא",
 חדשה. חוקה התגלות טיני, מהר חדשה להתגלות הנביא מתפלל כאילוהדעה
 רק שהיא בקשה לציון האחרים המקומות שני בהזכרת הנביא הסתפק כןעל
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5.129 במקרא סיני הררמיוותילמעמד

 אלא אדם מבני ה' בהבעתן,דרישתו.של שתתבטא.לא חדשה, התגלות"כעין
 - - המדוכא, עמו לטובת לגויים, מוגבל הבלעי כוחובגילוי

 הביטני: את מסבירה והיא סיני השט היעדר עם השלימה לא האגדה"! אך.
 שמעון רבי "אמר נרמז-כאן: סיני הר שגם באופן 1( ארץ-"')ג, דד מ וי"עמד
 שהיתה ")מה מצא ולא האומות: כל את הוא ברוך הקדוש מדד 1' יוחאיבו

 כל את הוא 'בריך הקדוש ומקד ישראלי את.התורה-אלאראויה-לקבל
 .. . המדבר דור אלא- התורה ~ת לקבל ראוי שהיה דור מצא ולאהדורות
 אלא התירה עליו שתייתן הר מצא ולא ההרים בכלמדד
 ,. סיני-.הר
:-- 

בתהלים
 . , - ס"

 ציון בהר סיני הר הנצחתשת המתארת הסיפקה הבאנוללמעלה'אתכבר
 שהמשורר בשעה לכן, קודם עיד ' אך יז,ח. ; מתוארתי,כפםוקים שהיאכפי

 : סיני בהר השכינה התגלות ((ת מזכיר הוא בעבר, לעמו ה' גמולות אתמתאר
 נטפו שמים אף רעשה ' ארץ : ס"ה בישימוז בצעדך עמך לפני בצאתך"אלהים
 של השפעתה ח-ט(. )סח, ישראל" אלהי אלהים מפני סיני זה אלהיםמפני
 - . , בבירור.- פסיקים-אלה'מור(שת מליצות על דבורהשירת

 שהבאנו הפסוקים כל את "פרש' הוא זה למזמור עזרא אבו של בפירושו'
 בלבו; סיני הר מעמד וחבקוק,,('לאן,כהזכרת ה, שופטים לג, )דבריםלעיל
 המזדהים -דבריו מקצת ואלה במהותה הימנו ושונה יותר רחב כמשהואלא

 מתן בעת כי פירשו המפרשים "כל : לג לדברים רמב"ן פירוש עם גםבחלקם
 'אלו" וככה וארץ, שמים רעשותורה

 'ה' -ג(,-~כן ג, )חבקוק יבוא' שיימי,

 וככה ד(, ", ששעיר',)שופטים בצאתך 'ה' 151 ב(, לג, )דברים בא"מסיני
 את )סותר 'כחישם הכתוב ח(.-11מ .טח, )תבליט ימך' לפני'בצאתך
 'ישימון' כי סנה', בישימון 'בצעדר תורה מתן על לומר ייתכן לא כיפירושם(,
 ביישוב. היו בסיני ישראל ו(,.וב"יות ה' )יחזקאל תישמנה' 'והבמותמגזרת
 איש, בה עבר לא בארץ והנורא הגדול המדבר שהוא ישימון יליץ בתוהולא
 סיני. מהר נסעי אחר היה )הישימון(וזה

 שהארץ בתורה כתוב אין כי ועלי
 : הפסוקים פירוש וזה לבטה איל סיני הר רק תורה, מתן ביום יומים גםרעשה
 יש- במחנה לבוא החל מסיני בא'-כי 'ה'.מסיני בתורהנתוב
 שעיר אתיהר שקבבו אחר לק גבורתו נראתה ולאראל
 ה, )ישעיה, כ14.'1,רגזו'ההרים,' 'טן )תהלים,סח, רעשה' וטעם"ארץוכר.

 מתן ביום סיני' הר. רעש הארץ'כאשר רעשה הגוים... 5ל שפחדועיי"ש(,
 - - ,. , ,, 'תורה~מפני.ה'",

 "4. -:: י., רמז'תקסגר הבקוק שמעוני, ילקוט"ז
 .. ' 'י י' .
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 יעקבסוןיששנר1%

 ההסבר את לקבל יוכל ודעתו עזרא אבן לשיטת לגמרי יסכים שלא מיגם
 הגרעין דעתו על ויתקבל שיריים, עיבודים הם הנידונים המקומותשכל

 נראתה ולא ישראל במחנה לבוא ההל מסיני חכי : האומר עזרא, אבןשבדברי
 שכינה גילוי גלום תורה במתן כלומר, שעיר" הר את שסבבו אחר רקגבורתו
 )ב( לעמון ומצוות תורה ומתן רצונו המצומצם-גילוי במובן )א(כפול:

 ובציפייה העם בתולדות כביר מאורע בכל - לכן ה'. כוח של כללי יותרגילוי
 בהברה וף של וגבורתו כוהו גילוי - סיני גילוי למעין זיכרון מהדהדלגאולה
 לה המתנכלים העמים מפני עליו בהגיגו עמה גורל ובעיצובהאנושית

 השמית" מן-ירידה

 כמו נוספים מקומות סיני עם יחד נזכרים בהם בפסוקים כי לציין,ראוי
 לעזרת בבואו השמים מן ה' ירידת גם מתוארת פארן, או תימן אדום,שעיר,
 יא(. כב, )שמ"ב כרוב" על "וירכב ככתוב: "רכיבה", כעין ירידהעמה
 שנידונה המקומות בבדיקת דברינו אתנדגים
 - ומסויים אחד ממקום כהופעה לא בתורה מתוארת בטיני ה' הופעת)א(
 ובסיום ב(. לג, )דברים פארן והר שעיר גם נזכרים בלבד-אלאמסיני
 שחקים" ובגאותו בעזרך שמים רוכב ישרון כאל "אין נאמר: משהברכת
 'שראל וישכן. השמד, ויאמר אהב מפניך "ויגרש ז מה לשם בו(. לג,)דברים
 ברכת של המבוא זה את זה משלימים וכך בז--כח(. שם, )שם וכף"בטח
 המסמלת הופעה בסיני, ה' "ופעת על דובר הברכה בפתיחת 1 וסיומהמשה
 שמה משה, מבטיח דבריו ובסיום האומה, תולדות בראשית גבורתו גילויאת
 בעזרך". שמים "רוכב - שוב יתרחש לראות, כברשזכו
 וקדוש יבוא מתימן "אלוה והציורים המושגים צמד את נמצא בחבקוק)ב(

 ישועה" מרכבותיך סוסיך על תרכב ג(,ואחריזה-כי )ג,מהרטארן"

 יטוצו אלהים "יקום : האויבים למפלת בתחינה מתחיל סח מזמור)ג(
 וכבר 1 )ב-ג( אלהים" מטני רשעים יאבדו . . . ~tub משנאיו רגומואהביו
 "שירו ה"צדיקים": אל פונה והוא מתקבלת, תפילתו את המשורררואה

 שמו ביה השמים( מן )כלומר, בערבות לרכב םל1 שמה זמרולאלהים,
 התהילה מזמורי מכל זה. מזמור שונה מדוע יובן מעתה )ה(. לפניו"ועלזו

 ההופעה גם נזכרת מצרים יציאת מלבד באשר לעמה ה' חסדי אתהמזכירים
 מורחבת-הופעת בהוראה גם אלא בלבד לשמה ולא מסיניהאלוהית
 בצעדך עמד לפגי בצאתך "אלהים : הכתוב כדברי העם לעזרתהשכינה
 אלהים מפני סיני זה אלהים מפני נטפו שמים אף רעשה ארץ : סלהבישימון
 את להלל לפתיחתו-פנייה דומה המזמור חתימת )ח-ט(. ישראל"אלהי
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131 ' במקרא סיבי הר למעפץרמיזות

 מבוכת המושפעות ובמליצות הארץ" ל"ממלכות מכוונת היא הפעם אךה',
 רוכב ל סלה: ה' זמרו לאלהים שירו הארץ "ממלכות המזמור: מסייםמשה

 ישראל על לאלהים עז עזי,תנו קול בקולו יתן הן קדם שמיכשמי
 ן, )לג-לה(. בשחקים" ועזוגאותו
 אפועל אין השמים, מן עזרה החשת על מדובר בה אמ אשר דבורהבשירת
 הכוכבים נלחמו ם י מ ש ה ו מ ד כה: מצף בכללותו הרעיון נזכר,.אד"רכב"

 ההופעה תיאור על נוטף וזה כ(, ה, )שופטים סיסרא" עם נלחמוממסלותם
 ד-ה(. )שם, השירה בתחילתבסיני

 ,ן ם 1 כ יס
 שני בית תקופת של בתורהןוכספרים רק בפרוזה נזכר סיני הרמעמד

 חשש היה ולא בישראל זרה עבודך פסקה כאשה בלבד; נחמיה()מלאכי,
 המרחיבה בצורה הגדול המעמד נזכר ה ר י ש ב כשורה. שלא יובןשהמעמד
 הנלחם עטו לעזרת בחושו התגל ה' גדולת של כללי גילוי בו וכוללתאותו

באויביו.
 נזכרת סיני הר במעמד "שכינה גילוי ובין התורה קבלת חסד ביןההבחנה

 וכמה כמה אחת "על שנה: שנה אותה אומרים ואנו מסח של בהגדהאף
 לנו ונתן ייני הר לפני וכשבנד צלינו... למקום ומכופלת  כפולהסוכה
ו,' התירה,את
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