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   כזכזכז---אאא,,,שמות יחשמות יחשמות יח

 השאלות והתשובות, פירוש הפסוקים
 

 יב -א ,  שמו ת  י ח
 ]?לפני מתן תורה או אחריה: מתי בא יתרו[

 ראוי לחקור אם ביאת יתרו ועצתו למשה היה קודם  ,קודם שנתעסק בביאור דברי הפרשה

  . או היה אחר מתן תורה, כסדר הפרשיות,מתן תורה

 הראשונים ומפרשי התורה  עשו ראיות כל אחד למה שנטה בו :ל"חזוכבר נחלקו בזה 

 .דעתו

 

 ]ע"דעת ראב[
 באותו זמן שי שבו ישראל , שלא בא יתרו אלא אחר מתן תורה, הדין פסקע"ראב כי הנה ה

  .בסיני בשנה השנית אחרי שהוקם המשכן

  : דברו נראה שרשם בזה טענותחומכו

ממה שהעידה התור ה שבא יתרו אל משה אל המקום אשר הוא חונה שם הר ' הא

 .  מורה שכבר היה  בסיני כשבא,האלהים

 ולא נזכר בכתוב שבנה .ר ו עולה וז בחי ם לאלהיםממה שאמרה תורה שהקריב ית' הב

 והעלה עולותיו במזבח שבנ ה  , מורה שבא אחר מתן תורה,מזבח חדש להעלותם עליו

 .  לכרות הברית שהיה אחר מתן תורה,שם משה

 וקודם מתן תורה .והודעתי את חוקי האלהים ואת תורותיו ממה שאמר משה לחותנו 'הג

 םששבת ודיני) ז"שם נ (ל"חז כי הנה מה שאמרו .למדםלא היו עדיין חוקים ותורות ל

 לפי שאחר שנתנה התורה נאמר למשה ואלה ,ע"ראב לא יקרא אותו ה,במרה איפקו ד

 . ם מורה שאז נתנו הדיני,המשפטים אשר תשים לפניהם

כי על כן ידעת  ואמר 'נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר הממה שאמר משה לחותנו ' הד

 . זה היה ב שנה השנית כשנסעו מסיני וחנותנו במדבר

ר ואלהינו דבר אלינו בחורב לאמ' ה) 'ו' דברים א(ממה שאמר משה במשנה תורה ' הה

ואומר אליכם בעת ההיא  ושם כתוב , והיה זה קרוב למסעם מסינירב לכם שבת בהר הזה

עשה  אז נ, שהיה שנה אחת אחרי מתן תורה,סעם מהר סיניומורה ש בנ. 'הב ו לכם וגו' וגו

 . נוי השופט י ם לא קודם מתן תורהימ

 .  להוכיח שבא י תרו אחר מתן תורהע"ראבזוקי טענותיו של היאלה הם ח

 

 ]ע"תשובה להוכחות ראב[
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 .  דברי שלום ואמתע"ראבואשיב על טענות ה,  כאשר עם לבבישב הענייןיולכן הנני מי

 הלא תראה שמשה , כי הנה מדין היה קרוב לסיני. שיתרו קודם מתן תורה בא,ואומר

 .  היה מנהיג את הצאן אחר המדבר,בהי ותו רועה את צאן יתרו חותנו

 , וכל שכן עניין קריע ת ים סוף. נשמע עניין יציאתם במדין,ולכן מיד שיצ או ישראל ממצרים

ינו  י ונשמע גם כן ענ, ו בבו א ישראל אל רפידים בא עמלק וילחם בם.ששמעו עמים ירגזון

  . מארצו והב יא את צפורה בתו וש ני בניה אל משה ואז יצא יתרו.במדין

תנה לישראל יוהתורה נ. דש השני מהשנה הראשונה לצאתם ממצריםווהי ה זה בח

כות שאמרה ו ואז עשו הס,ועמדו שם כל השנה ההיא. דש השלישי מאותה שנה בסיניובח

ד שכל  ע, ושם עשו הפסח בשנה השנית בניסן.כי בסכות הושב תי) ב"ג מ"ויקרא כ(תורה 

 -מרו שם ויהי בשנה השנית ו בא,מה שכתוב בתורה מזאת הפרשה עד פרשת בהעלותך

 . דשים הראשונים שיצאו ממצריםוב ח" הכל היה בי

 

 לפי שעם  ,והנה אמר הכתוב כאן שבא יתרו אל המקום אשר הוא חונה שם הר האלהים

הוציא מים מן  ל, הנה משה הלך אל הר האלהים שהוא סיני,היות מחנה י שראל ברפידים

 , ובהי ות שמה משה והזק נים ורבים מהעם עמו.ישביארת כי שם היה הצור כ מו ,הצור

 רצונו לומר מאותם שהיו . בא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים,שבאו לעניין המים

 ונשאר . שלח את יהושע להלחם בעמלק, ומשה מהר האלהים שהיה י ושב שם.ברפידים

 כי בחר באותו מקום להיות ו  ,צב על ראש הגבעהינכי נ אמר מחר אעל כן כי ,משה בהר

  .מעון לשכינה ומקום קדוש

 

 ומפני זה אמר שבא אל המדבר  . ומצא את משה שם בהר של מדבר סיני,ויתרו בא ממדין

 ושבא למקום . הוא המקום הכולל, שהוא מדבר סין,אשר הוא חונה שם הר האלהים

כה צור ויזובו מים   י כי משה מן העת שה.ים והוא הר האלה,המיוחד שהי ה משה עומד בו

 .   בלשון הווהעומד ולכן אמר . להיותו מקום קדוש,היה עומד שם

 

 כי הנה במראת הסנה ,אין לתמוה מאשר קודם מתן תורה נקרא הר האלהים ]'לטענה א[

 וב אהרן כשבא אל משה כתיב ויפגשה ו   ,ויבוא אל הר האלהים חורבה) 'ח' שמות ג(נאמר 

.  תמיד קראו כן, ומשה כשכתב את התורה. לפי שנקרא כן על שם סופו.יםבהר האלה

 . אשר הוא חונה שם הר האלהיםפסוק ה טענה כלל מע"ראבהנה התבאר מזה שאין לה

 
 ולא זכר , ממה שאמר שהעלה יתרו עולה וזבחים לאלהים,שעשה' ואמנם הטענה הב

בנה משה על מלחמת  כי הנה במזבח ש. אינה טענה,הכתוב שנעשה שם מזבח חדש

 ר וצה לומר  . וזבחים, בו הקרי ב  יתרו עולה כו לה כליל לגבוה,נסי' עמלק כשקרא שמו ה

 .זבחי תודה וז בחי שלמים
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 גם היא אינה ,והודעתי את חוקי האלהים ואת תורותיושעשה מפסוק ' ואמנם הטענה הג

 כי לא ,משפטים ואין לטעון על זה מפרשת ואלה ה. במרה איפקודם כי שבת ודיני.כלום

 והי ה זה כדי שישפוט את . אלא למשה רבנו, לישראלםתנו במרה הדיניי שנל"חזמרו א

 . העם בצדק ומשפט

 שיערוך וילמד אותם ,למשה פרשת ואלה המשפטים' וה הי צ,תנה התורה בסינייואחרי שנ

) 'א א"שם כ (ה שאמר וז. כדי שחכמיהם ו שופטיהם יד עו גם הם לשפוט צדק,לישראל

 עם היות , רוצה לומר שיסדר וילמד אותם להם,ה המשפ טים אשר תשים לפניהםואל

 . והודעתי את חוקי האלהים ואת תורותיו ולכן אמר .שמשה כבר ידע אותם ממרה

 
 ,'נוסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה שעשה ממאמר משה לחותנו 'ואמנם הטענה הד

 והלשון .'ים אל המקום אשר אמר ה כי הנה מן ה עת שיצאו ממצרים היו נוסע.אינה טענה

וארד להצילו מיד לת נבואת משה נאמר לו י הלא תראה שבתח.הזה אינו מכריח זמן בואו

 .  וצדק אם כן אומרו נוסעים אנחנו,מצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ הכנעני

 

הנ ה . ' וגוואומר אליכם בעת ההיא ממה שאמר במשנה תורה , שעשה'אמנם הטענה הה

 הנה משה לא עשא ה  , שעם היות עצת יתרו ובואו קודם מתן תורה,תבאר אחר זהי

 ולכן אין סתירה ממה שנאמר כאן למ ה  . כי אם אחרי שקבלו התורה והמ צות בסיני,בפועל

 . שנאמר שם

 

 את משה בהיות ו   ה ורא, שיתרו בא מיד אחר מלחמת עמלק קודם מתן תורה,וכלל העניין

 אבל משה .נוי השופטיםי ויעצו במ.ליו מן הבוקר עד הערבצבים עישופט את העם והם נ

 אלא אחרי כן , הנה לא עשאו מיד, עם היות ששמע לקול חותנו ויעש ככל אשר אמר,רבנו

 במה ,אך התורה ראתה להשלים בזה פה סיפור  יתרו.  כמו שיתבאר, מסיניונסעשבעת 

ן  לא שהלך קודם מת. ארצו וכ ן וישלח משה  את חותנו וילך לו אל,'שאמר ויבחר משה וגו

 הוא , ומה שנאמר בפרשת בהעלותך נוסעים אנחנו. בז מן שהלך, אלא אחרי כן,תורה

 כיון שכבר ידע  ,לה משה פניו שלא יעזוב אותםי ושח,סיפור מה שנאמר בהיותו  עם משה

והנה נזכר זה  שמה כי אז .  אבל הלך לארצו, לא רצהם כן זה וע.וראה חנותם במדבר

כ בין עמלק "אמנם מצאנו זרע יתרו אח .הדברים ביניהם כשנסעו העם מסיניעברו אותם 

 .  כי מפני זכותו  נתחברו לישראל,ובי ן ישראל

 

 וישב ימים רבים עימהם .היוצא מכל זה שביאת יתרו ועצתו הייתה קודם מתן תורה
 הוא תשלום , ומה שנאמר כאן וישלח משה את חותנו. שנים או יותרשתי ,במדבר
  .על קודם מתן תורהו אבל לא שלחו ולא הלך בפ.סיפורו
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 ]פירוש הפרשה שאלות ותשובות[
 ' השאלה הא

  את כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו...וישמע יתרולמה אחרי שאמר הכתוב 

את ישראל '  כי הוציא ה חזר לומר ,שהוא דיבור כללי לכל מופתי מצרי ם ועל הים

 .  כל אשר עשה אלהים למשה ולישראל עמו וה רי היציאה הי יתה בכלל?ממצרים

 כי אם ,ולמה לא זכר ששמע את מכות הארץ ההיא ואת תחלואיה שהיו נסים עצומים

  .בלבד היציאה  ממצרים

 ? ולמה לא זכר גם כן ששמע מה שעשה למשה

 

 ' השאלה הב
והנה שם . למה זכר כאן שמות בני משה גרשום ואליעזר בסיפור השבת אשתו אליו

 וגם שם האחד אליעזר לא היה זה מקום נאות ,ר נזכר בפרשת ואלה שמותגרשום כב

 .לזכרו

 
 ב-תשובה לשאלות א

 גם , רוצה לומר שעם היותו שר וגדול במדין,וזה שכתוב וי שמע יתרו כהן מדין חותן  משה

 כל ,דו שלכן הי ה ראוי שמשה ילך לראות לארצו בהיו תו קרוב לשם מא,היה חותן  מ שה

 ואין דרכה של אשה ההאיש שדרכו של איש לחזר על ,ובניו שה יו במדי ןשכן בעבור א שתו 

 אף על פי שהיה   , כי כאשר שמע יתרו. לא היה העניין כ ן,הנה על כל זה. לחזר על האיש

  ה רוצה לומר מהכ בוד והגדול, את כל אשר עשה אלהים למשה,כהן מדי ן וחו תן משה

  רוצה לומר ,'וגו'  כי ה וציא ה,םוהיה  כל זה שעשה לה. לישראל עמו מהגאולה וה הצלה

ויכלול באו מרו את כל .  במקו ם הזה  היא  מלשון כאשרכילת י כי הנה מ ,כאשר הוציאם

.  וגם קריעת ים סוף וטביעת המצריים ומלחמת עמלק, מכות מצרים ותחלואיה,אשר עשה

 שהיה ראוי   , לקחת את צפורה אשת משה,התעורר יתרו מפני השמו עה ההיא ש שמע

 ובפרט שלידתם היה סימן לכל , ולראות את שני בניו,שהו א ילך ללקחה ולפייסהמפני זה 

 ושם , להורות על התחלתו שהיה גר בארץ נכריה,כי היה שם האחד גרשום. טובו ומעלתו

 סימן , כי אמר בקראו אותו זה השם אלהי אבי בעזרי וי צילני מחרב פרעה,האחד אליעזר

  .כל המכות שהכהושהצילו השם מחרב פרעה שלא הרגו על 

 לא ,כנסו לקבל התורהי  ובה, כדי שלא להפסיק בדבקות האלהי והנהגתו לעם,אבל משה

 והוצרך יתרו לבוא , אליו לכבד חותנו ולפייס אשתו ולראות את בניוההלך למדין הקרוב

 . לראותו

 . ' האחת והב, השאלות הראשונותשתיוהותרו בזה 
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 ' השאלה הג
 ויצא משה לקראת חותנו ואחר זה אמר י חותנך יתרו בא אליךו יאמר אל משה אנבאומרו 

ואמר לו אני  . בר יתרו עמוי ואחר כך ד,וידוע שקודם יצא משה לקראתו וישתחו וישק לו

 האם , מה צורך לומ ר אני חותנך יתרו,וגם שבהיות ם מדברים איש אל רעהו. חותנך יתרו

במקום שהייתה השגת חוש . מהואשתך ושני בניה ע גם ?לא היה משה מכירו קודם לכן

 .לא היה צריך להודעה ההי א

 

 'תשובה לשאלה ג
 אני ,י שליח ובכתב" אבל שלח לומר לו ע,והי ה מחכמת יתרו שלא קפץ על משה פתאום

 . חותנך יתרו בא אליך

 

 הנה הוא יתרו רצה ,ועניין ז ה שהו א הודיעו שעם היותו חותנו והי ה ראוי שמשה ילך אליו

ולפי שלא יאמר משה אתה .  לראותו באהבה מס ותרת שהיה לו עמו,הלבוא בעבור מש

 . הוצרך לומר עוד יתרו ואשתך ושני בניה עמה,לא באת בעבורי אלא כדי ללוות את בתך

 אלא , ולא הייתי אני צריך לבוא עמה, ואמנם אשתך ושני בניה הי ו באים אתה,רצה לומר

  ולא אמר ,ו לכך אמר ושני בניה עמה.  לאהבתי אותך הטרחתי עצמי בזה,שאני בא אליך

  .ושני בניך עמי

 . 'והותרה השאלה הג
 

 ' השאלה הד
 כי הנה כל זה כבר  ידע אותו ,לפרעה ולמצרים' ויספר משה לחותנו את כל אשר עשה ה

 .  וה וא בכלל וישמע יתרו,יתרו לשמע אוזן

ם ציל את העאשר ה והוסיף לומר אשר הציל אתכם מיד מצרים' ברוך הגם תשובת יתרו 

 . ומותר מבואר,מבואר הוא שהוא כפל

 

 'ה דלשאל תשובה
 כי ,רצונו לומר שלא יצא לקראת אשתו ובניו ,פר הכתוב  שיצא משה לקראת חותנויוס

 מפני , אבל יצא משה לקראת חותנו. וכל שכן בניו,אין ראוי לאדם שיצא לקראת אשתו

וה מש ה  ו רצונו לומר שהשתח,ק לווישתחו ויש. כבודו ומפני שהטריח עצמו לבוא לראותו

 רצונו לומר כל אחד מהם , ואז שאל איש לרעהו לשלום,אוו ונתן לו חן חן על ב,ליתרו

 שהיה ,הל משהו רצונו לומר לא, ויבאו האהלה. השלום לו בגופו ובניו ובממ ונו:לחברו

לפרעה ולמצרים על '  ושם סיפר משה לחותנו כל אשר עשה ה.הל המיו חד והידועוהא

 וגם כן סיפר  לו את כל התלאה אשר . רצונו לומר המכות שנתן לו בעבורם,אודות ישראל

 והם הנסים שנעשו על ים סוף ובמרה ובאל ימה ובמלח מת עמלק ,מצאתם בדרך
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 . 'ויצילם הל ם ו ובכ,שנעשתה ברפידים

 

 .  ולכן שמח לבו ויגל כבודו  בטוב ישראל והצלחתו,והנה יתרו הי ה מחסידי אומות העולם

 רצונו ,לישראל' ואמר על כל הטוב ה אשר עשה ה. והו שהוא מלשון חדויחד יתרווזה הוא 

אשר הציל אתכם מיד '  ברוך ה, ואמר כנגד משה ואהרן.לומר בנסי מצרים ויציאתם משם

 וכנגד העם . כי הם  היו  בסכנה ג דולה בזמן  ה מכות שנעשו על ידיהם,מצרים ומיד  פרעה

לו חזרו י שא. והיה זה כאשר רדפו אחריהם.יד מצריםאשר הציל את העם מתחת  ,אמר

 וכאלו אמר שהוא לא היה שמח . היו המצרי ים  מכלים אותם,להיות משועבדים להם

 אבל היה שמח  ב גאולת ישראל ותשועת , כי לא יחפוץ במ ו ת המת,במפלת מצרים ואידו

 . סתכנו בזההמשה ואהרן ש

 . 'והותרה בזה השאלה הד
 

  ,מכל האלהים כי בדבר אשר זדו עליהם' תי כי גדול העתה ידעואמנם אמרו 

 מכל ,הנזכר בפי  משה'  עתה ידעתי כי גדול ה,אפשר לפרשו עוד גם על דרך אונקלוס

'   רוצה לומר בא עליהם ה,ליהם ע- כי בדבר אשר זדו המצרים .האלהים שעובדים העמים

  .הנזכר להענישם

מונתו ועשה עולות וזבחים לאלהים  נכנע לא, מאשר היה חותן מש ה,ומפני זה  יתרו

 או שקנה אותם  , שהיה רועה סמו ך לשם, וזה מ המקנה שלו.נסי'  במ זבח הבשהקרי

 אמר עולה וזבחים  ,כ רון השם הנכבדיין  לא היה יתרו מורגל בזיומפני שעד. בדמיו שמה

 .  מה שלא תמצא שם אלהים בשום קרבן,לאלהים

 כי שם היו קרו אים לאכול ,שבאו אל אהל משה להגיד ,ואמר ויבא אהרן וכל זקני  ישראל

 סמוך  , לפני האלהים. וגם לחם ממש ממה שהביא יתרו ממדין,לחם מבשר זבח שלמיו

 . עליווקורבנותילמזבח שהיה  מקריב אל השם 

 

      כזכזכז---יחיחיח, , , שמות יחשמות יחשמות יח
 , שאז ישב משה לשפוט את העם,כפי הפשט היה זה ממחרת היום שבא יתרו אל משה

 . ומנהגו ב עניין המשפט ועיין יתרו בד רכו 

 להגיד שלא נתעסק משה ולא נטרד ,והנה הוצרך הכתוב להודי ע שהיה זה ממחרת בואו

 אבל מיד למחרתו ,כי הנה ביום בואם נטרד עימהם. ימים רבים בביאת חותנו ואשתו ובניו

 ונתעסק כל היום ,קר ועד הערבו וישב העם עליו מן הב,ישב משה לשפוט את העם

 .  לא לחותנו ולא לאשתו ולבניו כי אם לעניין ההנהגהתפינו בהנהגתו מב לי

על ו לפי  שאין ראוי לגנות פ,והנה יתרו ל א תפש את משה רבנו מ יד במה שה י ה עושה

 או , ולכך חשש יתרו אולי היה למשה סיבה נעלמת.נתו בוו תכלית כועשייו ודחכם עד 

 . מצווה אלהית לעשות כן ובאופן ההוא
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 מה התועלת , רוצה לומר,מה הדבר הזה אשר אתה עושה לעםו ומפני זה שאל ממנ

ל העם כמדוע אתה יושב לבדך ו , וביאר עניין שאלתו באומרו.אשר אתה עושה בזה לעם
 על אשר היה הוא  יושב וכל  הולא היה יתרו מאשים למש. קר עד ערבוצב עליך מבינ

 והבעלי  דינים יהיו   ,מו כי כן ראוי לדיין  שישב במקו ,ישראל עומדים על רגליהם לפניו

 ואיש לא ישב עמך , אבל אמר מדוע אתה יושב לדין לבדך.שניהם טוענים לפניו מעומד

 והוא עם רב יתחייב שיהי ה כל העם ,לוו ולמה יהיה עניין המשפט מוטל עליך כ.לשפוט

 כי מי  יוכל ל שפוט את העם הרב ההו א . ולא יכלו את דיניהם,קר עד ערבוצב עליך מבינ

 . חדביום א

 

כי יבוא אלי העם לדרוש  ואמר , ביאר לו משה סיבו תיו,בת הדבריולפי שיתרו שאלו ס
  –  שהעם הבאים אצלו, רצונו לומר.אלהים

  ?  כמו האחיה  מחולי זה, היו באי ם לדרוש אלהים ולדעת מה יהי ה בדברים העתידיםמהם

 כפי חדעליו כל א ולכן עומדים , והדרישה הזאת היה דבר מיוחד לנביא?הימצאו האתונות

 . צרתו

תם ונסיעתם ומושבותי הם י חני, והוא לצורכי צבור,ת יבואו לתכלית אחרומהם

 . כי יהיה להם דבר בא אלי ועל זה אמר .ותקנותיהם

ושפטתי בין איש ובין  ועליו אמר ,םיבואו גם כן לעניין המשפט ודברי ריבות ודיניומהם 
 . רעהו

 רוצה לומר מאותם ,וומצוו תימוד חוקי אלהים  והוא לל,תיבואו  לתכלית אחרומהם 

 . והודעתי את חוקי האלהים ואת תורותיו ועליו אמר ,שנאמרו למשה במרה

 ומנהיג ,מגיד עתידות כנביא מובהק. והרי לך בזה ארבעה מעשים שהיה עושה
 .  ומלמד להועיל כחכם תוריי, ומשפט ומישרים כדיין אמת,כללותם כמלך ושופט צדק

 

 לפי שנבול תבול ולאה תלאה גם ,לא טוב הדבר אשר אתה עושה ,י בו  על זהויתרו הש

 לעשות בעצמך מבלי שותפות  , כלומר. כי כבד ממך הדבר, וגם הם כמוך,אתה כמו הם

 . ולכן עתה שמע בקולי איעצך.ולא סיוע אחר כל המעשים האלה שזכרתי

 שעתה מפני ,ה לפרש ויותר נרא.מלך בגבורהי ה,י"רשרש פי ,ויהי אלהים עמךואמרו 

 ואז יהיה אלהים עמו  , אבל עם עצתו יהיה פנו י,טרדתו לא תחול עליו הנבואה בכל עת

 .  וזה הוא ויהי אלהי ם עמך.וידבר אליו בכל עת

 

 אמת הוא שלא יוכל לעשותו איש , מהגדת העתידותבעניין הראשון שהנה ,והעצה היא

 ,םענייניהלומר לבקש ולשאול ממנו  רצונו ,היה אתה לעם מול האלהים וזה הוא ,בלתו

 כי זה באמת לך הם המצות  ,ם משאלתם ובקשת,והבאת אתה את הדברים אל האלהים
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 . והתורות שהם האמונות

 
 תודיעם את סיבות יל כ ו   ה ואת, לך יאתה,םו צורכיה מהנהגות הציבור ,השניוגם כן העניין 

שת המעשים האלה ושל כי .דור כללותםיבה בהנהגות יהם ואת המעשה אשר יעשון בס

 .בהכרח הוא שאתה בעצמך תעשה אותם

  

 כי , זה באמת אין ראוי שתעשה אותו אתה לבדך, מעניין המשפט,השלישיאבל המעשה 

 רוצה לומר תחזה ב כל העם הזה  לפי ראות , אך אתה תחזה מכל העם.לא תוכל שאתו

שי לבב שלא יגורו  בורים ואני רוצה לומר ג, ותבחר אנשי חיל,דש שבךועיניך וברוח הק

  .מפני איש בדבר המשפט

 , בורים הם תמיד שוללי שלל ובוזז י בזי והג,ולפי שאיש זרוע לו הארץ וכל מאן דאלים גבר

רוצה  - במדינות אנשי אמת , בינם למקוםיראי אלהיםצריך שיהיו  האנשים אשר תבחר 

 שלא ,בצעושונאי  . כמו שאמר מדבר שקר תרחק,לומר אוהבים  האמת במה שהוא אמת

 תמנה ותשים אותם , רוצה לומר אותם שיהיו בתארים האלה,ושמת עליהם. קחו שוחדיי

 ישפטו ם והשרים הה,שים ושרי עשרותי ויהיו שרי אלפים ושרי מאות שרי חמ,על ישראל

  .את העם בכל עת

 שאפשר שישקרו בדבר ,ינים עמוקיםיואם תאמר שלא תספיק חכמתם וידיעתם לענ

 ואתה , יביאו אליך,וה  אותם שכל הדבר הגדול קשה ועמוק  להםוה תצ הנה לז,המשפט

 ולא תטריד עצמך במשפט ,ואמנם הדבר הקטן ישפטו הם. תודיע אותם את אשר יעשון

 והשרים האלה יקלו עניין המש פט מעליך ונשאו אתך במשא העם .הדברים הק טנים

  .והנהגתם

 ואין הכוונה שאם .' וגוך אלהיםאם את הדבר הזה תעשה וצווחתם יתרו עצתו באומרו 

 ,אבל רוצה לומר. ' כי בידוע הוא שלא יעבור משה את פי ה,השם יסכים בדבר יעשה אותו

 ו להודיעו מה   ,ומצוותי ולצוותו ,  י היה לו  זמן  פ נוי לדבר השם עמו,שאם יעשה הדבר הזה

 וגם .וגם אתה תוכל לעמוד ולסבול העמל. יעשה כמו שאמר בראשונה ויה י אלהים עמך

.  ולא יצטרך לעמוד עליך כל היו ם על דינו,כל העם הזה על מקומו כל איש יבוא בשלום

.  ונחת רוח לך שתוכל לעמודומצוותיויה יה אם כן בזה נחת רוח לבורא שיוכל לצוות אותך 

 . ונחת רוח לישראל שלא יכלו זמנם בדברי ריבות

 

  היעוצה וראוי שנשיב לעניין השאלות אשר העירותי על זאת העצה

 ]מדוע לא מינה משה שופטים[
 ' השאלה הה

 אבל קל , כי הנה דברי יתרו היו טו בים ונכוחים.בעצת יתרו למשה במנוי  השופטים



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת יתרו 

 
 

12

12

 כי  ,קר עד הערב לשפוטו לעמוד אדם אחד מן הב,שבקלים יבין וידע שהייתה עצה נבערה

ראל לא נתנו לב  ואיך משה רבנו וכל ז קני יש.בזה נב ול יבו ל וילאה השו פט והנשפטי ם

 שראוי שיהיו   , ומי לא ידע בכל אלה. לדעת שאם ימנה שופטים על העם יקל מעליו,לזה

 שהוצרך יתרו ללמדו לאדון ,השופטים אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע

וישמע משה לקול חותנו ויעש כל אשר  עד שנאמר ,הנביאים וגדול החכמים משה רבנו

 . אמר

 

 ומהם  . שהיה חסר בה נהגה המדיני ת,ד כנגד אדון הנביאיםו על זה מאווכבר רבים דבר

 כי , והו א שקר. היה בלתי מרגיש בחכמת המידות,אמרו שמפני התבודדותו בנבואה

 .מדו דעת ותבונה קלה כזאתיי איך לא ל" והש.שלמות מידותיו יורו על חכמתו בהם

 
 'ה הלשאל תשובה
קר  ותורה היה יו שב משה לשפוט את העם מן הב כי בהיות שיתרו בא קודם מתן ,ואומר

 לפי שעדיין לא נתן להם תורה ונימוס ,עד הערב ולא היה ממנה  אנשים אחרים לשופטם

ין לא ציוהו  השם שיתן י ועד, למשה פקד, כי מה שניתן במרה מעיקר י הדינים.שישפטו בו

 . עד פרשת ואלה המשפטים כ מו שביארתי, ההם לישראלםהדיני

  

 לפי שאדם אין שידע ,ינו לשפוט את העם בעצמוילת עני ה וצרך משה רבנו בתחומפני זה

 וגם לא רצה שישפטו את העם שופטי הם באומד ,יןי האלהיים לדון ב הם עדםעיקרי הדיני

 ,  ותמיד יערערו ויפקפקו  בדיניהם, לפי שידע שירבו הקט טות בישראל,הדעת וסברא

 וכן שמפני איבה ו שנאה או לסיבות אחרות ',ניהורוני מהי כן  דנתו' ויאמרו המתחייבים בדין 

 .צדיקו  את בעלי דינםיחייב ו וי

 

 זה יחייב וזה יזכ ה   , דעות בני אדם וסברותיהם חלוקות,ואם יבואו לפני שופטים אחרים

 כי ירצה כל אחד ללכת אחרי , ובז ה  יבואו כולם למשה,וירבו התורות  והמחלוקות ביניהם

ה במשפט " והדרה קושיא לדוכתה מהטורח והעמל למרע,בית דין יפה ולשמוע הדין מפיו

 .העם

  

 כמו שיעדו יתברך , משה רבנו לדעתו שבעוד ימים מעטים יקבלו את התורה,ומפני זה

וה ו יתברך המשפטים  י וצ ,בהוציאך את העם ממצרים תעבדון את האלהים על ההר הזה

בהיות לפניהם סדר  , היה  דעתו שאז אחרי קבלו התורה והמשפט ים,אשר ישים לפניהם

 לא באומד וסברא אלא , ימנה את השופטים לשפוט אותם,ונימוס המשפ טים כשולחן ערוך

 . 'פ החוק וה משפטים שישים לפניהם מאת ה"ע
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 וחשב שמה שהיה עוש ה מ שה לצורך שעה כן יה י ה   ,אבל יתרו לא היה י ודע מזה דבר

 , ופטים שישפטו כפי האומד ויעצו שימנה ש, ולכן תפשו בזה ו אמר לו נבול תבול,תמיד

 ולזה ציוה ו שיבחר .וגם היום נוהגים כן בכל ארצות הישמעלים  ,כאשר היו נו הגים במדין

 כי לא חשב שיהי ה  , ולא אמר שיהיו חכמי ם,אנשי חיל יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע

לו  לא הגיד ,ליראיו'  ולהיות סוד ה,ה כדי לכבד את חותנו" ומרע.להם תורה שידינו בה

.  עמו על מנהגו בשופטים אם טוב ואם רעחהתווכ ולא ,עניין התורה שהיו עתידים לקבל

 . אבל שמע דבריו והשי בו שכן יעשה

 

 אבל בזמן , לפי שכל אשר יעצו היה בלב משה לעשותו, לא עשה הדבר מפני עצתו,אמנם

 ההנהג ה  הנה אם כן צדקו דברי יתרו כפי.  ויתרו אכלה פגה העצה הזאת.ובאופן הראוי 

 .  וצדק מעשה משה כפי הכו ונה  האלהית וצורך השעה,המדינית

 

 ואמר ,נוי הש ופטים לעצמו ולא לעצת יתרויחס מ שה מי י,ומפני זה  בסי פור משנה תורה

 וזה הוא שנאמר . עם היות העצה קודם אליה, כי כן היה האמת.שעשהו אחרי מתן תורה

ואומר אליכם בעת ' בת בהר הזה  וגואלהינו דבר אלינו בחורב לאמר רב לכם ש' השם 

 ולכן נאמר כאן .נה  השופטים לא קודם מתן תורהילפי שאז מ ...ההוא לאמר לא אוכל

 רוצה לומר ששמע דבריו ועשה הדבר ,וישמע משה לקול חותנו ויעש ככל אשר אמר

וגם בדבריו שינה משה מה שעשה מעצת יתרו כמו  .  אבל לא בזמן העצה,מסכים לעצתו

 . שאבאר

 

וישלח משה את חותנו וילך לו  וכן ויעש ככל אשר אמר ,וכבר זכרתי  שעם היות שנאמר כן

 .  עם היות שהיה זה בשנה  השנית, שנכתב כאן להשלים סיפורו,אל ארצו

 

 .'והותרה בזה השאלה הה
 

 

 ]?כמה שופטים נבחרו[
 ' השאלה הו

שרי מאות שרי  שרי אלפים ו, וכן עשאם משה,בו י השופ טים שיעץ יתרו לעשותיבר

 ומה צורך לשרי , היה  די בשרי האלפים, כי הנה לעניין ה משפט.שים ושרי  עשרותיחמ

 הוא מה שיעשו שרי ,שיםי כי בידוע שמה שיעשו שרי החמ, וכל שכן לשרי עשרות?מאות

 .  שהיה דבר בטל ומותר גמור, אף כי שרי עשרות,המאות

 איך אחר כך לא הסתפקו ,כל העםואם עד אותו זמן הי ה מספיק משה לבדו לשפוט את 

 ובחרו לעשות כל כך מהשופטים  שהיה עולה   ,בעשרה או בעשרים מנהיגים ושופט ים



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת יתרו 

 
 

14

14

 והביא ו   , כמו שהוכיחו בפרק קמא דסנהדרין,שופטים] 78600[ר "ח אלף ות"ינם אל עימנ

 . בפירושיוי"רש

 
 'ה ולשאל תשובה

 ושרי מאות שרי חמישים   ואמנם בריבוי השופטים שיעץ יתרו ועשה משה שרי אלפים

 ע"ראב כתב הל"חז כמו שזכרו ]48600[ ח אלף ושש מאות" שעולה מנינם מ,ושרי עשרות
  .בפשע ארץ רבים שריה

שהיו השרי אלפים שרים  ]ע"של ראב[ דעתו הוהי ית .אין ספק שהוא דבר קשה ומבהילו

מאה איש  וכן שרי מאות שהיה לכל אחד ,שהיו להם ב בתיהם אלף איש משרתים אותם

 .  וכן השאר,בביתו לשרתו

 

  שיהיו לאחד מהם אלף , כי ישראל לא היו במצרים אלופים ומלכים.והוא אצלי דעת נפסד

ומשרתו יהושע בן נו ן    ,חדוהנה במשה לא זכר הכתוב אלא משרת א. משרתים או מאה

או  או מאה ,ואיך יהי ה לאחד מן העם הנכנעים אתמול בחומר ובלבנים אלף משרתים. נער

 למה יהיו קצתם , ואם הייתה העדה כולם קדושים ובתוכם השם. ולא עשרה,שיםיחמ

איש לפי  -אם למצוא אוכל לנפשם .  ולמה ישתעבדו אלו לאלו,עבדים ושכיר ים לקצתם

 אינו אלא כשיהי ו כולם במדרגה  ,וגם פסוק בפשע ארץ רבים שריה. כלו יכוסו ע ל המןוא

 .תם שאין קצתם שרים ונכנעים לקצ,אחת

  

 ובלבד  , תהיה הנהגת העם יותר מתוקנת, כל מה שיעלו למספר יותר גדול,אבל השרים

.  בהתחלות הנמצאותאבונצור כמו שביאר ,שיסודר זה  תחת זה ויעלו כולם לראש אחד

 עד הסיבה  , ובהתקשרות הנמצאות בסדר העולם זה בזה,ודמיון זה תמצא באיברי האדם

 רוצה לומר השרי עשרות תחת ,יה  בזה הדבר כןטול שיהי ומה הב.רךהראשונה יתב

 .  והם תחת השרי אלפים,  והם תחת השרי מאות,השרי חמישי ם

 

 שימנה מש ה  , שהייתה עצת יתרו מפני היות מחנה ישראל גדול ורב,ואפשר לפרש בזה

 נתן לכל שר מאותם המנהיגים  , וכדי שיהיה כל אדם נכנע לפניהם.מנהיגים ושו פטים

 או , וילכו אחריו בעת הצורך לצאת בצבא או למסע את המחנות,שמשואנשים תחתיו ל

 ומהמנהיגים ההם היה מי שמעלתו כל כך שיהיו לו אלף אנשים שומרים .סר ולהענישילי

 ,חמישים ולאחר , ומה שלא יהי ה כל כך מעולה יהיו לו מאה איש,לראשו וסרים למשמעתו

 והם ישפטו את ,יגים ההם מעטים היו אבל המנה.ולאחרים לכל אחד כפי מעלתו ושלמותו

 . העם בכל עת

 

 ראה , שהם הדברים היותר כוללים לעם,שבעניין המשפט ובעניין המלחמות ,והנכון בעיני
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 יהיה יותר בלתי ,נוי כל עוד שיהיה י ותר כוללי שהמ,כ"יתרו בחכמתו ומשה אדונינו ג

 לפי ,ים וכיוצא בזה ולא שרי מאות אלפ, ולכן לא שיערו לעשות שרי רבבות.מסודר

 והספיק  שיהיה המינוי היותר כולל על אלף .שההקפה ב אנשים רבים תבלבל ההנהגה

 יותר , ובעניין  המלחמות. כי בעניין המשפט  יספיק שאדם אחד ישפוט אלף איש,אנשים

 . מבואר שעל המעט ימצא איש זרוע אחד יוכל להנהיג ולסדר אלף איש לצאת ולבוא כראוי

 הנה , רוצה לומר שרי מאות ושרי חמישים  ושרי עשרות,שר תחתיהםואמנם השרים א

ה שונוים  בשלי ויתחלפו בהנהג ותי הם ובמ ,ו עם השרי אלפים בעניין ה מ שפטפיצטר

  :אופנים

 וגם , כי מהם ישפ טו דיני נפשות ומהם דיני ממונות, שיתחלפו באיכות והנהגה'והאופן הא

לופים  בכל שבט י בסחורות וכיוצא  מהחי ני המקרקעי ם וקצתםימאלה קצתם ישפטו בענ

 . ושבט באופן י היו שופט ים רבים בהכרח

 .לם בדיני ממונותו וכ,כ התחלפות באיכות וכמות הדבר הנשפט"שיהיה ג' והאופן הב

  ומהם עד  , ומהם עד חמישים,כאלו תאמר שמהם יהי ו שופטים עד עשרה שקלי כסף

 ושזאת הייתה  . יביאון  אל משה ומשם ומעלה היה הדבר ה קשה, ומהם עד אלף,מאה

שרים שופטים על  רצונו לומר ,הכוונה  בשרי  אלפים ושרי מאות שרי חמישים  ושרי  עשרות

 . השארוכן  , שרים שופטים על מאה,אלף כסף

 יש , שרתי במדינות,ינו שבעיר רבתי עםיוענ. הוא גם כן כפי ההנהגה הכ ו ללת' והאופן הג

ויש דברים . אם בהתקבץ אלף איש מהמונים על זהדברים שאין ראוי שיעשו אותם כי 

 ויש דברים שנעשים ,שיעשו אותם מהסכמת ו עצת מאה איש יועצים ממונים עליהם

 םויש דברים שהממונים עליה. בהסכמת ועצת חמישים או ארבעים אנשים ממונים בהם

 .  על פיהם יהיה כל ריב וכל נגע,הם עשרה בלבד

 

עצים האלה אשר זכרתי לך פה הנה הנם היום הזה ואתה תדע שכל מיני אופני היו
 ויש עצה ,א כי יש ביניהם העצה הגדולה שהיא יותר מאלף איש"בעיר הגדולה ויניצי

 ויש עצה אחרת מארבעים אנשים , איש בלבדםממאתייי שהיא "אחרת נקראת פרגחי
י ו ד" ויש עצה אחרת מעשרה אנשים בלבד נקראה קושיג,ה"אחרים נקראת קוורינטיא

 . ן"דיי
 

 ,שים ושרי עשרותישרי אלפים ושרי מאות שרי חמואין ספק אצלי שעל זה נאמר כאן 

 ושרי מאות נכנסים ,רוצה לומר שרי אלפים שיהיו אלף איש שרים נכנסים בעצה ההיא

 וזה בכל שבט . ושרי עשרות בעצה אחרת,שים בעצה אחרתי ושרי חמ,בעצה אחרת

 שכפי איכות  ,ס לנשפטים אלא לשופטים ולמנהיגים כי לא היה המספר  הזה מיוח,ושבט

  .עצים היו  היועצים ממונ ים להנהגתםיהדברים המ תי
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 כי בבוא ,ואמר שהאנשים הממונים  האלה על הנהגות הצבור הם ישפטו את העם בכל עת

ובזה סיבות   .  במעט רגע ישפטו ביניהם  וילכו להם,האנשים אשר להם הריב לפני השופט

 כיון שכל אדם ידע מה הוא הממונה  על משפטו ,על מקומו יבוא בשלו םכל העם הזה איש 

 מה . ואמת ושלום ישפטו בשעריהם,  וכל שופט ידע במה ינהיג ו במה ישפוט,וילך לפניו

 והעם המוחלפים שריבוי הדברים וה דינים ,שלא יהיה ב היות איש אחד על רבבות אנשים

 . הרב יבלבלו  שכלו ודעתו

  .זה הענייןזה הוא מה  שנראה לי ב

 . 'והותרה בזה השאלה הו
 

 ' השאלה הז
 ולא זכר , שהוא אמר יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע,בתנאי השופטים שיעץ יתרו

 וגם במשה נאמר שבחר אנשי חיל . שהוא היה  היותר צריך לעניין המשפ ט,חכמים ונבוני ם

 . ולא אמר יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצע,מכל ישראל

 

 'ה זאללש תשובה
 .נוים רבים מעצת יתרו חותנוינה במה שעשה שי שמשה רבנו ש,וממה שביאר תי תראה

 ומשה לא עשה כן ,שהוא יעצו שמשה מעצמו י מנה השרים לרצונו ולבחירתו' האהשנוי 

 . הבו לכם אנשים חכמים ונבוניםאבל אמר לעם 

שבו  ו בח,עשיתרו יעצו שימנה אנשים יראי אלהים אנשי אמת שונאי בצ'  השנוי הב

אנשים חכמים  אמנם משה אמר .  ולכן לא זכר חכמים, וסבראדשישפטו באו מ

 ולא זכר  ,ויב חר לו משה אנשי חיל מכל ישראל וכן  בסיפור המע שה אמר .וידועים

 .  כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם,יראי אלהים ולא אנשי אמת ושונאי בצע

סעם מסיני וומשה לא מנה אותם אלא בנ ,יתרו יעצו שימנה השופטי ם מיד' השנוי הג

  .רלאמוואומר אליכם בעת ההיא ) 'ט' דברים א( שנאמר ,לת השנה השניתיבתח

נה אותם השרים עצמן י ומשה מ,יתרו יעצו שימנה אנשים לעניין המשפט ב לבד' השנוי הד

 ,רחכם ומשאכם וריבכםואיכה אשא לבדי ט וכמו שנאמר .לעניין המלחמות גם כן

  .ה" כמו שאבאר במקומו ב ע,מותשהם המלח

 

 שהיו פק ידי ה חיל ושרי הצבא שרי האלפים ושרי ,ולכן תמצא בסיפור מלחמות מדין

 , ויעש כל אשר אמר, וכל זה יוכ יח שמה שאמר הכתוב וישמע משה לקול חותנו.המאות

 אבל , ואנכי אעשה כדברך כדי לכבדו,הוא שאמר לו משה רבנו ראה דבריך טובים ונכוחים

  . ולפי שכלו יהולל איש. כי אם הישר בעיניו,בר יתרוי עשה משה כל אשר דלא

 .'והותרה בזה השאלה הז
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. 

 אברבנאל שמות פרק יט 
      אאא,,,  כ  כ  כ–––א א א ,,,שמות יטשמות יטשמות יט

 

 ]פירוש הפרשה שאלות ותשובות[
 : ַּבר  ִס יָני יִ ְׂשָרֵאל   ֵמֶאֶרץ  ִמְצרָ ִים   ַּבּי ֹו ם  ַהֶּזה   ָּבאּו  ִמדְ -ַהְּׁשלִ יִׁש י  לְ ֵצאת  ְּבנֵ י  ַּבח ֶֹדׁש  א
 : ׁשָ ם  יִ ְׂשָרֵאל ֶנֶגד  הָ ָהר-ֵמְרִפידִ י ם וַ ָּיבֹ אּו  ִמְדַּבר  ִס יַני  וַ ַּיֲחנּו  ַּבִּמדְ ָּבר  ַוּיִ ַחן  ַוּיִ ְסעּו  ב 

 
 

 ' השאלה הא
תנה י ולא נ,דש השלישי לצאתם ממצריםו רוצה לומר בח,תנה התורה בזמ ן הזהילמה נ

 ולא לאברהם אבינו ,לוועל המין כ או לנח כשכרת אתו ברית ,לאדם הראשון כשנברא

דש  ולו בחו אלא לעם ישראל כ,טתו שלמהי ולא ליעקב שהייתה מ,שהיה התחלת האומה

 .השלישי בצאתם ממצרים

 

 'תשובה לשאלה א

 ]שלוש סיבות לנתינת התורה ביציאת מצרים[
 ,תנה לעם בני ישראל היוצאים ממצריםינתן ה תורה האלהית בזמן שניבות היו להיש סושל

 . ולא לאדם הראשון או לנח או לכל אחד מהאבות

 

  הייתה מפאת המקבל חתהסיבה הא
מרו  וכבר א. נתן התורה האלהית אלא לכללות עם רב בכמות  ואיכות ידועישאין ראוי שת

רבבות   '  שנאמר שובה ה, אין שכינה שורה בפ חות משתי רבבות ואלפים  מישראלל"חז

נתן לאדם אחד יוהנה התורה לא היה ראוי שת. ב עם הדרת מלךו משום בר,אלפי ישראל

 . כי אם בפרסום גדול וכמות אנשים מופלג,ולא לשנים ועשרה

  

 והביאו הר ב  הגדול עצמו ,)ו"נ( סנהדרין כת במסל”חזואל תקשה על זה ממה  שאמרו 

אלהים  ' ויצו ה שנאמר , בשש מצותהנצטוו שאדם הראשון ,ב ורו בספר שופטי םיבסוף ח

 שנאמר , וכן אמרו שאברהם שמר את התורה כולה,נח נצטוו בשבע מצות ובני .על האדם

 ואם האבות .עקב אשר שמע אברהם בקולי וישמור  משמרתי מצותי חוקותי ותורותי

 אם כן למשה רבנו סנתייח ולמה , יתחייב שקבלו התורה,הראשונים קבלו מהשם מצות

 . בלבד שקבלה
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ות ההם שניתנו לאדם ות הרב שהמצ שהיה דע,וכבר חשבו  אנשים אחרים מהמחברי ם

 נעשו מהם בהסכמה  להתמדת , או נימוסיות, גזר בהם כפי טבע ם,ולנח היו טב עיות

וה ית שצ" מורה שבאו מהי,ל שנצטווה בהם אדם ונח"כי אמרם ז.  ואין הדבר כן.בוצםיק

 וכן באברהם פסוק .ות ההםות במצ"  וכן מצאנו הדיבורים מפ ורסמים מהי.אותם אליהם

ואין ליחס זה להסכמות אנושיות מבלי  . וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורתי ,הואמלא 

 .  חלילה לרב המורה מדבר כדבר הזה,נבואה

 כמו  שם ועבר , שכתב שכל מי שקדם למשה רבנו מהנביאים, מבוארת בדבריווכוונתאבל 

לכם כך  וני שאומר י לא אמר אחד מהם לשום כת מבני אדם האלוה שלחני אליכם וצ,ונח

 אבל הייתה באה אליהם הנבואה להשלים . זה מה  שלא העידו בו כתוב י התורה.וכך

מוד וההישרה   יבץ אנשים וקראם על צד הלי ק, ומי שהרבה עליו ה שפע כאברהם.עצמם

 אבל לא . מל אותם, עד שלזה כאשר נצטווה למול עצמו ובני ביתו.אל האמת שכבר השיג

 . אהקרא בני אדם לזה דרך קריאת הנבו

 רוצה לומר ,כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו) ח"בראשית י(' הלא תראה מאמר ית

 בית דינו של , ולזה נאמר בית דינו של עבר.מוד כאב  לבניםיה  יעשה זה  הלו המצול צדשע

 אלא על כוונת דרשנים , בני אדםם אבל לא היו מלמדי, לפי שהם היו נביאים,מתושלח

 . אלי דבר אל פלוני' מהם ויאמר ה לא שיאמר אחד ,ומישרים

 ראוי לפרשו שהוא מעצמו ,ומה שנאמר באברהם וישמור משמרתי מצותי חוקותי ותורותי

 לא שתבואהו תורה כוללת לבני .כ נצטוו בהם ישראל"ויושר שכלו שמר כל הדברים שאח

 אבל לא , היותאלוהיו המצות שניתנו לאבות הראשונים ,הנה מפני זה. אדם בנבואתו

 אלא , כמו שיחייב טבע התורה ומעלתה, לפי שלא ניתנה לכללות עם רב,נקראו תורה

בוא אלף הגברים לבד ישים  רי ולכן ניתנה תורה לישראל שהיו ש.ליחידים להנהיג עצמם

 וכביכול  . כולםםזה היה המספר הכולל הפרצופי המקובלים שכפי דעת ,מטף ונשים

 . שהמספר הה וא הוא מין ה אדם בכללו

וה לציר י שצ,ד לבני ישראלי כה תאמר לבית יעקב ותג ,ן נאמר בשליחות קבלת התורהולכ

  .לם הייתה נתינת התורהו כי לכ,הנאמן שיקבץ את כל ישראל

 .  מפאת המקבל,חתוזו היא הסיבה הא
 

  מפאת השליחשניתוהסיבה ה
 על יות כולםומפאת השליח והאמצעי שהיה ראוי ש יהי ה מוכתר  בכל כתר המעלות והשלמ

  . וזה לא היה במין האנושי  כמשה רבנו,כל ילוד אשה

 

 . יות שלא נמצאו באדם זולתוווזה לפי שכבר נמצאו במשה אדונינו עשר מעלות ושלמ
 

 ותרא אותו כי טוב ה וא שנאמר בו , אם בעניין לידתו. בגופו מזג ו וט בע אבריו'האהמעלה 
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ומהם אמרו  . מריותווהתאוות הח רוצה לומר נפרד מהחומריות , שנולד מהולל"חזודרשו 

  .לו אורהושנתמלא הבית כ) 'א' ר פ"ש(ומהם אמרו . שנולד מוכן לנביאות

 

 כמו , אם היותו מסתפק ומתרחק מהדברים הגשמיים. הייתה במידותיוהיא' המעלה הב

 וקנה בזה תכונה קימת שעוד כל ,שיורה עליו י שיבתו בהר ז מן הרבה מב לי מאכל ומשתה

 ולבד היה לוקח  מהמז ון כפ י  הנהגת השכל להעמדת ,ללחם ולא צמא למיםימיו לא רעב  

 .  עד שמפני זה נבהלו בני אדם וקנאו בו אחיו,ואם פרישותו מהאשה. הוהחיות לא לתאו

 

 כמו שהעידה  , והכבודה והתאווויראה גם כן שלמות מידותיו בהי ותו משולל מהקנאה 

 ואמר ליהושע  .שר על פני האדמהד מכל האדם או באומרו והאיש משה ענו מא,תורה

 . 'נביאים וגו' יתן כל עם הי ומי , המקנא אתה לי:בעניין אלדד ומידד

 

 כי הוא השיג טבעי הדברים .בידיעתו וחכמתו שהשיג בנבואתו' המעלה והשלמות הג

 יום , הוא ראה וידע הבריאה הראשונה הכוללת כמו שנבראה, עליונים ותחתונים,כולם

 וסיפורי  , והמבול והפלג ה, ומנין שנות הראשונות, והסתעפות הדורות,ליום יביע או מר

 וכן , ראה עניני השכלים הנבדלים ובני האלהים ו המלאכים שנראו לאברהם וללוט.האבות

 ומי הוא מניע ,עניני הגרמים השמימיים ו פעולותיהם וממשלתם שזכר במעשה בראשית

חמישים  שערי בינה ) ה כא"ר (ל"ואחז כמו שאמר רוכב שמים בעזרך ,הגלגל העליון

 . ותחסרהו מעט מאלהים חוץ מאחד שנאמר ,לם נמסרו למשהו וכ,נבראו בעולם

 אמנם שאר הנביאים רובם . בהקדמת פירושו לתורה עניין זה המאמרן"הרמבוכבר ביאר 

 .  עתידות ותוכחה ולמו דיייעודלא היו נבואותיהם אלא 

 

 .בואה בכל עת ושאר הנביאים לא היו כן  כי היה מוכ ן לנ,'המעלה והשלמות הד

 

 היה שהוא היה מושיע ומציל ומוציא את ישראל ,ה"שנמצא במרע' המעלה והשלמות הה

  . מה שלא נמצא בנביא אחר, ונוצח על מלחמותיהם,מגלות מצרים

 

 ,ה התחברו בו כל מדרגות מעלות האומה ומנהיגי ה " שמרע, היה'והמעלה והשלמות הו

 , אם לדיני ממונות ואם לדיני נפשות,יה בית דין קטן היוש ב בשעריםכי הנה בישר אל ה

 םלווייוהיה ביני הם גם כן בעניין הרוחני . והי ה ביניהם עוד בית דין הגדול מסנהדרי גדולה

 , מחציתם בעניין הגשמי תחתיים שניים ושלישים, שהם כולם שש מעלות, ונביאי םםכוהני

 . ומחציתם בעניין הרוחני

 

 מה שלא , שהיה בנבואת משה וכל חלקיההמות וההצדקי היא הא'שלמות הזהמעלה וה
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 כי הנה נמצאו בדבריהם  דברים מסופקים להיות  נבואותיהם  .היה כ ן בשאר הנביאים

 והם פשוטי , שמפני זה היו בהכרח  בדבריהם דברים מדומים ומסופקים,כמשלים וחידות

 ודומיהם מהמשלי ם שפשוטם , והסיר  נפוח, כאלו תאמר המנורה זהב  כולה.המשלים

 והפתרון  והנמשל . ולא היו כן במציאות ב פועל חוץ לנפש,ונגליהם היו  דברים מדומי ם

 . במראה ההיא  הוא האמת הברור

 ולזה י היו  כל  , וכמו שנאמר ומראה ולא בחידות,ה לא היו דברי ו במשל וחיד ה"אמנם מרע

שט הנגלה והמכו ון הנסתר  לפי שהפ, ולא היה בהם קליפה ודבר בטל,תיי םידבריו אמ

  .כולם היו אמת ברור

 

ח ו  ו שלא היה משתמש בנבואתו בכ,ה רבנוהיא נבואתו של מש' המעלה והשלמות הח

 חל על שכלו , כי הי ה הרוח והש פע הנבואי המגיע אליו, וזה  לא מעט ולא הרבה.הדמיוני

ן לא באו  ולכ. כמו שהיה בשאר הנביאים,תוף המדמהי מבלי ש,בלבד במדרגה עליונה

  .ח המדמהו כמו שבאו בדברי שאר הנביאים להשתמשם בכ,בדבריו משלים וחידות

 .  היא סיבה לשביעית  שזכרתי קודם אליה'והמעלה הזאת הח

 

 שמשה רבנו היה סיב ה מקור ומבוע שממנו נמשכה הנבואה אל ,'המעלה והשלמות הט

א מקבל השפע מהסיבה    כי כמו שהעלול הראשון בשכלים הנבדלים הו.כל שאר הנביאים

 וכן כולם , נמשך מהעלול הראשוןשני והשכל העלול ה. מבלי אמצעי,הראשונה יתברך

 וכל מה שיתרחקו העלולים ,באותו השתלשלות מקבלים השפע מהעלול הראשון ההוא

 שמשה רבנו היה  בה העלול : ככה היה בעניין הנ בואה,מהראשון תתמעט מעלתם

 חל עליהם ה  כי עם היות ששפע האלהי הי. שאר הנביאים וממנו קבלו כל,הראשון במעלה

 כי הוא הי ה   , הנה אותה הכנה ושלמות קנו הנביאים כו לם ממשה,כפי הכנותיה ם בעצמם

  . והרב שהדריכם בקבלתה,אביהם שהולי דם בה

 

 לא מהשכלי , שמשה רבנו היה מקבל נבואתו, והוא.'דש להויהיו ק' המעלה והשלמות הי

 כמו שאר הנביאים אבל הפועל והמש פיע הקרוב   ,עי אחר מהנבדלים ולא מאמצ,הפועל

שמות ( ועל זה העידה התורה . מבלי אמצעי אחר,בנבואתו היה  הסיבה הראשונה יתברך

) ט"דברים י (ר ונאמאל משה פנים אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו' ודבר ה) א"ח י"ל

 .פניםפנים אל ' ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו ה

 

 ועמוד שנשענים עליה שאר המעלות כולם אשר ,להווהדעת הזה הוא יסוד התורה כ

 ולכן זכרתיה פה  ,ינםי כמו שיראה מענ,לםו כי המעלה הזאת הייתה סיב ה לכ.זכרתי

 . באחרונה כי היא התחלת הכל ותכלית הכל

זה ה יה    עד שמפני ,לו כמ ה מעלות טוב ות ושלמות נמצאו במשה  רבנווהנה התבאר מזה כ 
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תורה ציוה לנו  כמו שאמר , על שמואקרי ות,נתן התורה על ידו ובאמצעותויראוי שת

 .  זכרו תורת משה,משה

 .והיא הסיבה השנית בעבורה נתנה התורה בזה הזמן
 

 ]בגלל הנסים במתן תורה: סיבה שלישית[
כי הנה . ואמנם הסיבה השלישית היא מפאת הנסים והנפלאות שנעשו בנתינת התורה

 כמו התורה האלהית ,תי האומות לא נתנו להם מתוך פלאות ודברים זרים מבהילים ד

 על יציאתם שמהם קנו בני , אם במצרים.שנעשו בנתינתה כמה מהנסים והנפלאות

 ה ואם על הים שבעבור,ישראל אמונה אמיתית ממציאות האל והשגחתו ו חוזק יכ ולתו

 ובמלחמת , וי במים ובמן ובשל,אלימהואחר כך במרה וב. ובמשה עבדו' נאמר ויאמינו בה

 ואם בפלאות המעמד , להשלימם בנסים ההם לקבול התורהתהכ וונו לם היו ו שכ,עמלק

 ,כאש אוכלת בראש ההר לעיני ב ני ישראל' הנבחר חושך ענן וערפל ומראה כב ו ד ה

 כי ,ח מדבר מתוך האשובכ'  ועל הכל קול ה,והקולות הנור אים וקול שופר הולך וחזק מאד

 .תיות ולקבול התורה האלהיתינפלאות ההמה הדריכם באמונות אמה

 

  שכתב ,ב"ט ח" בפרק להרב המורהומה נאוו דברי 

   .ה"ולזה לפי דעתנו לא הייתה תורה ולא תהיה בלתי תורת משה רבנו ע

דורי   י אבל נימוסי וס. שאין ראוי שתקרא בשם תורה כי אם תורת משה האלהית,רצה בזה

 לפי ששם תורה מיוחד  . אבל לא בשם תורה, יק ראו בשם דת,ותהנהגות שאר האומ

 ושם דת ייוחד להנהגת . כי היא תורה מה שראוי שיאמין האדם בשלמותו,לאמונות

  .המעשים הגשמיים

 ומפאת האמצעי והשליח  , שמפאת המקבלים שהיה  עם ישראל,הנה התבאר מזה כ ולו

 היה ראוי  ,במצרים ועל הים ובמדבר  ומפאת הנסים והנפלאות שנעשו ,שהיה משה  אדונינו

  .נתן התורה בזמן ה הוא  סמוך ליציאת מצריםישת

 .'והותרה בזה שאלה הא

 

 ]?מדוע ניתנה תורה בסיני[
 ' השאלה הב
 ולמה לא ניתנה במצרים כשלקח ,תנה התורה במדבר סין ובהר סיניי למה נ,מצד המקום

סו ר  י ואה החודש והפסח ומצותו מצ,השם העם לעבודתו והתחיל לתת להם תורה ומצות

 וטוב  . ולא באלימה כשנתן להם את המן,ם שבת ודינים וגם לא במרה כשנתן אליה,החמץ

 ,בה' דורש אותה תמיד עיני ה'  אשר ה,לם היה לתת את התורה בארץ ישראלומכ

ולמה בחר אם כן במדבר  .  ובהר  המוריה מקו ם המקדש,שערי ציון' ובירושלים שאוהב ה
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 ?סיני

 

 'ה לשאלה בתשוב
  :סיבותארבע  ל,והנה נתנה התורה במדבר סיני ולא במקום אחר

 .מה שזכרתי מפאת הנסים ונפלאות שנעשו הכנה לקבול התורה היא שונהארהסיבה ה

ולא היה .  ועל הים ובמדבר,תנה קודם שנעשו המסות הגדולות ההמה במצריםיולכך לא נ

 אבל שיהיה סמוך   .מה שראו בעיניהם פן ישכחו ,נתן זמן רב אחריהםיראוי גם כן שת

 ולזה היה בחודש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ,וקרוב מתן תורה לנסים ההם

 . בהגיעם למדבר סיני

 

 כי כבר  התבאר שיש יתרון השגחה במקום  .מפני הכנת המקום ה הוא שניההסיבה ה

 אלהים וזה שער  אין זה כי אם בית, כמו שאמר יעקב מה נורא המקום הז ה,זולת מקום

אלהיך '  תמיד עיני ה,אלהיך דורש אותה' י ארץ אשר ה" ומשה רבנו אמר על א.השמים

לה למשה שהיה הר סיני מקום יותר מוכן ומושפע מכל שאר יוהוא יתברך ג. בה

לת נבואתו בהוצי אך את העם ממצרים תעבדון את י במה שאמר לו בתח,המקומ ות

 , ותמיד נקרא ההר ההוא הר האלהים,מראת הסנה ולכן ראה שם .האלהים על ההר הזה

 ולכן , ואמר כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא.להיותו מקום  קדוש ואלהי

 .בם  סיני בקודש'  הר ואמ.ההר חמד אלהים לשבתו) ז"ח ט"תהלים ס(אמר המשורר עליו 

 ,מעלות הנבואה ושם זכו ישראל ,תנה בו התורהי נ,ולהיותו מקום  מוכן וקדוש לאלהים

 שם זכה ,שם זכה משה לקבל הלוחות הראשונות ואחרונות כתובים באצבע אלהים

 שם קרן עור פניו כי היה  המקום גורם ,לשבת מבלי מאכל ומשתה הזמן ה רב ההוא

 . בקדושתו

  

נתן באותו פומבי גדול י לפי שהתורה הי ה הכרח שת. מפאת הזמןהיאשלישית הסיבה ה

 , לוליםי להיותה מלאה ג,יותם במצרים לא היה ראוי לתתה שמהאמנם בה. דוועצום מא

 .' כמו שנאמר כצאתי את העיר אפרוש כפי אל ה,עד שמשה היה יוצא מהעיר להתפלל

נתן להם אם במדבר ואם יישאר אלא שתי לא ,ואחר שלא היה ראוי לתת התורה במצר ים

 ,חרי בואם אל הארץ וראה יתברך שלא היה ראוי לתתה א.אחרי בואם אל הארץ הנבחרת

 ושבהיו תם בארץ יהיו טרודי ם  ,מפני שהיה  גלוי לפניו שיתעכבו במדב ר ארבעים שנה

 לכך בחר לתת להם את . יפנו דרך כרמים איש על נחלתו,לו ק ובעבודתה יב וש וחיבכ

ם מה מחשבות וצרכי הבתים   י בהיותם  פנוי, סמוך לצאתם ממצרים,התורה במד בר

 ויקבלו  ,תנה תורה אלא לאוכלי המןילא נ) 'י' דרש חזית דמ (ל"חז כמו שאמרו .והנחלות

 . צחון אויב יהם אשר ראוי עם נ,אותה בשמחה ובטו ב לבב 
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 במדרש ל"חז כבר התעוררו עליו ,ואמנם למה לא נתנה אליהם מיד אחרי צאתם ממצרים

 : אמרו.אתנחומ

ן  בר שלום משל לברבי יהודהלמה לא נתנה התורה מי ד כשיצאו ממצרים אמר 

 חודשים עד שתשוב נפשו מן  שלושה המתן לו , אמר אביו.ליוומלך שעמד מח

 ם  היו בהם מו מי, כך כשיצאו ממצרים. ואחר כך הוליכהו לבית הרב ללמוד,החולי

 ואחר , חודשים עד שיתרפאו שלושה המתין להם,ה" אמר הקדוש ב.מרוב השעבו ד

 . כך תן להם את התורה

 ,שיסירו מלבם האמונות הכוזבו ת שהיו להם במצרים ,םמרם שיתרפאו מהמומ יוורצו בא

 . ונתרפאו מהם בנסי הים ובמדבר

  

ת לא רצה לתת התורה לעמו " שהשי. מפאת הנותן והמתנהוהסיבה הרביעית היא

 אלוהי השמים ואלוהי הארץ אשר א להודיע שהו, אלא במדבר מקום הפקר,במקום מושב 

 ולכך . בני אדם הבאים לחסות תחת כנפיה והתורה האלהית תשלים לכל,בידו נפש כל חי

 . שלכל האומות יש יחס אחד עם המקום ההוא,תנה במדבר מקום הפקרינ

 : אמרו,אוכבר למדונו זה במכילת

תנה בארץ ילו ני שא. במקו ם הפקר,ה בפ רהסי,תנה תורה בדימוסי נ. ויחנו במדבר

נה במדבר תי אלא נ. היו אומרים להם לאומות העולם אין לכם חלק בה,ישראל

 ,תנה בלילהי יכול נ. כל הרוצה לקבל יבוא ויקבל, במקום  הפקרהבדימוס ובפר הסי

 .ל ויהי קולות וברקים" ת, יכול נתנה בשתיקה.ל ביום השלישי בהיות  הבוקר"ת

 .  לא מראש בסתר דברתי:דא הוא דכתיבה

 כדי שלא לתת פתחון פה לאומות ,י" מפני מה לא נתנה תורה בא,ועוד אמרו שם

 שלא ,דבר אחר.  לכן לא קבלנוה עלינו, שיאמרו לפי שלא נתנה בארצנו,העולם

 וזה  אומר , שלא יהיה זה אומר  בארצי נתנה התורה,להטיל מחלוקת בין השב טים

 .  במק ום הפקרה לפיכך נתנה במדבר בפרהסי.בארצי נתנה

 לומר לך מה אלו בחנם לכל . במדבר ובאש ובמי ם,דברים נמשלה תורהשלושה ב

 . נם לכל באי עולםיאי עולם אף התורה בחב

 . 'והותרה בזה השאלה הב
 

 ' השאלה הג
 , שאמר ביום הזה באו מדבר סיני, גם כןן"רמב וה,י"רש כמו שהעיר ,תור הפסו קיםיבי

ואמר שלישית .  חוזר לומר שנית ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני.וידענו שברפידים היו

 .  שהוא כולו כפל מבואר,חן שם ישראל ואמר רביעית וי,ויחנו במדבר

 . המפר שים בישוב ה פסוקים האלה לא יתכנויודבר
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 ' תשובה לשאלה ג
 לומר הזמן שבו נתנה י רצונ.והנה שתי ההודעות האלה הודיעה התורה במקום הזה

 בו כי בפסוק הראשון ביארה שבחודש השלישי לצאת בני  . והמקום שנתנה,התורה

 והעידה .דש ההוא באו מדבר סיניו מה חשוןאר ביום  המר כלו,ישראל מארץ מצרים

 הוא מה שאמר מיד ביום הזה  , בחודש השלישי ביום ראש החודשרוש פי,התורה על היום

לו ופעם על ודש כודש יאמר בלשוננו פעם על החו וכבר פיר שתי כי שם ח.באו מדבר סי ני

 . דש וכן הוא זהוהיום האחד מהח

 

 ונמצא שבאו אל מדבר סיני  , הוא ניסן,ו יום לחודש הראשון"טוהנה ישראל יצאו ממצרים ב

 וירד ביום  , ומשה עלה אל ההר באותו יו ם.ןסיווח " והוא ביום ר,ה ימים"אחרי היציאה מ

וה השם שיקדש ויכין אותם ליום י וצ, ושב אל השם ביום השלישי , לדבר אל העםשניה

 שהיה יו ם   ,תנה התורהי שבו נ,ןלסיוושה י בש,כ" והי ה זה הי ום השלישי א.השלישי

 . הנה אם כן בזה הפס וק  ביאר זמן נתינת התורה. החמישים לצאתם ממצרים

 

 באומרו ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו ,תנהי ביאר המקום שבו נ,שני ובפסוק ה

 . 'במדבר וגו

  :וביאר הכתוב בזה שני דברים
 שבא עליהם ,מה שקרה עם עמלק אשר קרה להם שם ,שעם היו ת שנסעו מרפידים' הא

 ולא יחנו  , שמפני זה היה ראוי שיפחדו וי שימו לב במקום תחנותם,פתאום וילחם בם

הנה .  ומההר ילחם בם,אבל יעלו בהר להשגב שם מפחד אויב שלא יבוא עליהם. במדבר

לי לא '  באומרם ה, ויחנו במדבר, כי בבואם אל מדבר סיני בטחו באלהים,הם לא עשו כן

 , לא עלו בו לחנות שמה,ר עד שבהיותם קרובים וסמוכים לה. מה יעשה לי אדם,אאיר

 םולתקוותטחונם באלהים י כי עשו זה מרוב ב,בו ולא , ההרנגדאבל ויחן שם ישראל 

 . נתן להם התורהישמאותו ההר ת

 כי . היה בהר סיני, שהצור שהכה משה ויזוב ו מים ושתה העם,היא שכבר ביארתי' והב

 וישראל . כמו שנודע היום הזה , כי אם חול,א היה צור ולא אבן קטנה או גדולהבמדבר ל

 ועברו , ונסעו מן הישו ב ה הו א אשר ברפידים, סמוך להר סיני,היו  ברפידים  שהיה בח ורב 

 לפי שחנו שם על המים שהוציא , ושם חנו נגד ההר במדבר,בתוך המדבר מעבר להר

 כאלו אמר נכנסו מן הישוב למדבר ויחנו ,יני ולזה נאמר ויבואו מדבר ס.משה מן הצור

 .במדבר

 כי ,ויחן שם ישראל נגד ההר אמר עוד ,ולפי שלא תחשוב שנכנסו דרך רחוקה במדבר

 להגיד שחנו שם כולם , ואמר ויחן בלשון יחיד.באומרו שם מורה שמיד שנכנסו למדבר חנו

 . ק הנחשלים אחריהםנב עמלי שעל כן ז,להי ולא נפרדו כאשר בתח,מקובצים כאי ש אחד

 .'והותרה בזה שאלה הג
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      טוטוטו---גגג,,,שמות יטשמות יטשמות יט

 ]ומשה עלה אל האלוהים[
  : ָהָהר  ֵלא מֹר ּכֹ ה  ת ֹאַמר  ְלבֵ י ת  ַיֲעק ֹב  וְ ַתֵּגיד  לִ ְבֵני  יִ ְׂשָרֵאל -ִמן ’  הָ ֱאלֹהִ י ם וַ ּיִ ְקָרא  ֵאלָ יו  ה - ָעָלה  ֶאל ּומֶׁשה  ג
  : ַּכְנֵפי  נְ ָׁשִרי ם  וָ ָאבִ א אֶ ְתכֶ ם  ֵאלָ י -א  אֶ ְתכֶ ם ַעל  רְ ִאי תֶ ם  אֲ ׁשֶ ר ָעִׂש י ִתי  ְלִמְצרָ יִ ם  ָואֶ ָּׂשַאּתֶ ם ד
  : ָהָארֶ ץ-ִלי  ָּכל -ָהַעִּמי ם  ִּכי -ְּברִ י ִתי   ִוְהיִ י תֶ ם לִ י  ְסֻגָּלה   ִמָּכל-ָׁשמֹוַע  ִּת ְׁשְמעּו  ּבְ קֹלִ י  ּוְׁש ַמְרּתֶ ם  אֶ ת - ִא ם ְוַעָּתה  ה 
  : ְּבֵני   ִיְׂשרָ ֵאל - ֵאּלֶ ה  ַהּדְ ָבִרי ם  אֲ ֶׁשר  ְּתדַ ֵּבר  ֶאלׁ .ִלי  מַ ְמֶלֶכת  ּכֹ ֲהִני ם  ְוגֹוי  ָקדֹו ש - ִּת ְה יּו ְוַאּתֶ ם  ו
 

 

 ' השאלה הד
 והיה ראוי שיזכור  .מן ההר' ויקרא אליו ה ואחר כך ומשה עלה אל האלהיםבאומרו 

 . לה ואחר כך הקריאהיי ה תחי לא שיזכור העל,ויע ל משה' לה שקרא אליו היתח

 כי הנה ברוב  הדיב ורים נאמר ,לבני ישראלכה תאמר לבית יעקב ותגיד ומה עניי ן אומ רו 

 . אל בני ישראל לא אל בית יעקב

 ובסוף אמר אלה הדברים אשר תדבר אל  ,ל השמות בית יעקב ו בני ישראליומה טעם הכ פ

בית יעקב אלו ) ו"כ' ר פ"ש (ל"חזמרו וא . ולא זכר עוד בכל הפרשה בית יעקב,בני ישראל

 . ומה עניין לנשים בזה,הנשים

 

 ' לשאלה דתשובה
 שראשונה קרא אותו שיעלה אל ההר , הוא מוקדםויקרא אליו שאמרו ע"אבהרכתב 

 .  ושאז אחרי הקריאה עלה משה אל האלהים,כה תאמר לבית יעקבו תלצוו

 

 שמיד אחרי שבאו למדבר סיני עלה משה מעצמו .ויותר נכון לפרש הפסוקים לפי סדרם

 באותו הר מקודש ידבר עמו האלהים  לדעתו כי,אל ההר להתבודד שם לפני האלהים

 שעלה אל ,ומשה עלה אל האלהים וזה ה וא  .ויודיעהו  מתי  ובאי זה או פן  יתן את התורה

גש אל הערפל אשר י אבל לא נ. להזדמן  לפניו בהתבו דדות,ההר אשר שם כבוד האלהים

 .  ואז ציוהו שי לך בשליחותו אל העם. אלא אחר שקראו יתברך,שם האלהים

 

הלו   ו שמיד כשחנו ישראל נגד ההר משה רבנו בא,ומשה עלה  אל האלהיםש ואפשר לפר

ח ותי ו  ו בהכינו נפש ו וכ,ומחיצתו התבודד ועלה במעלת השכל והתבודדות אל האלהים

 ,מן ההר'  ויקרא אליו ה, מתוך התבודדותו,ואז. יבוא אליושלקבל השפע הנבואי מתי  

 ומשה , שנאמר כאןעלהלת יפ י זה מויהיה ל. וה ו בשליחו תוי ודבר עמו וצ,שיעלה שמה

 וכבר  יורה על ז ה   . לא עליה גשמית אל ההר, עליית שכל והתבודדות,עלה אל האלהים

אמנם . ומשה עלה אל האלהים) 'ט ג"שמות י( אבל אמר ,שלא נזכר בזה הפסוק שם ההר

 .  מורה שלא היה משה בהר כשקראו,בקריאה נאמר ויקרא אליו מן ההר

 .' הדוהותרה בזה השאלה
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 ' השאלה הה

 איך לא ענו אותו הזקנים וענה אותו , כמו שנזכר בכתוב,אם משה דבר שליחותו לזקנים

כל אשר  ולמה אמרו . ושוב לא נזכרו הזקנים  באותו מעמד כי אם העם,כל העם יחדיו
 כי ,למשה בעתיד'  והיה ראוי לומ ר כל אשר ידבר ה,בר בלשון עברי ד,נעשה' בר היד

 .המצוור להם דיבור ולא ביין לא דיעד

 

 ' השאלה הו
 ,כי הנה להשגת הקול לא היה צורך בעב הענן ,הנה אנכי בא אליך בעב הענןבמאמר 

 והיה  לו לומר הנה אנכי בא אליך בקול .לפי שהקול יוצא מהענן הקל כמו מהענן העב

 .  בעבור ישמע העם בדברי,מוחש

 .  על מה ירבהומלת וגם. וגם בך יאמינו לעולםומה עניין אמ רו 

 

 ' השאלה הז
 כי הנה כבר אמר למעלה וישב מש ה את דבר י  ,'ויגד משה את דברי העם אל הבאומרו 

 .וטעמי המפרשים בזה  לא ישרו בעיני. מרו פעם אחרתו ומה צורך לא,'העם אל ה

 

 ' השאלה הח
 כי  ? אלא אחרי אומרו ויג ד משה,למה לא ציוה  הקדוש ברוך  הוא למשה  שיקדש את העם

בעבור שאמרו רצוננו לראות את מלכנו הסכים לדבר '  ו השם ית,ה משאמר וישב משההנ

דשתם סמוך אל י היה ראוי שיבוא פסוק לך אל העם וק, בעבור ישמע העם,מתוך עב הענן

 .הנה אנכי בא אליך בעב הענן מבלי הפסק

 
  ח-תשובות לשאלות ה

  : בֵ ית   ַיֲעקֹ ב וְ ַתּגֵ יד לִ ְבֵני   ִיְׂשרָ ֵאלָהָהר לֵ אמֹר  ּכֹ ה  תֹא ַמר לְ -ִמ ן ’  ַוִּיְקרָ א  ֵאָליו   ה
 

 ושלא ישאל זה בלבד .וה ו השם שילך אל העם לדעת מהם אם יחפצו לקבל את התורהיוצ

 והוא אומרו כ ה תאמר . טובים ורעים ידבר זה, אבל גם לכל העם מקצה,אל ראשי העם

 הטובים  ,ראלד לבני ישי ותג, כלומר היותר רמאים ובעלי ערמומיות מהם,לבית יעקב

 .לוק הז ה לרמוז אל ההמו ן ואל השריםי או שעשה הח.והישרים בלב ותם

 .  הנשים ישמעו ויחפצו בקבולהלו להגיד שאפי, שכיון ב זה לנשים,ל אמרו"וחז

 

  : ַּכְנֵפי נְ ָׁשִרי ם  ָוָא בִ א אֶ ְתכֶ ם  ֵאָלי - רְ ִאי תֶ ם  אֲ ׁשֶ ר ָעִׂש י ִתי  ְלִמְצרָ יִ ם  ָואֶ ָּׂשא  אֶ ְתכֶ ם ַעל ַאּתֶ ם ד
  : ָהָארֶ ץ-ִלי  ָּכל -ָהַעִּמי ם  ִּכי -ְּברִ י ִתי   ִוְהיִ י תֶ ם לִ י  ְסֻגָּלה   ִמָּכל-ָׁשמֹוַע  ִּת ְׁשְמעּו  ּבְ קֹלִ י  ּוְׁש ַמְרּתֶ ם  אֶ ת - ִא ם ְוַעָּתה  ה 
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 לפי שטבע בני אדם , בקיצור מו פלגאתם ראיתם את אשר עשיתי למצריםוהנה אמר 

 כי ירגישו בזה הכנעה  ,מזולתםהוא שלא יערב להם לשמוע פעמים רבות הטובות שקבלו 

 ואמר שראו עם זה ,ני מצרים בקוצר גדולי ולכך הזכיר הקדוש ברוך הוא להם עני.ושפלות

 רוצה ,ואשא אתכם על כנפי נש רים והוא אמרו  ,מה שעשה עימהם מה הט בה ו החסדים

 כאשר ידאה הנשר המגן על ,לומר להוציא אתכם ממצרים ולהציל אתכם מהמכות ההן

 .  משל לטובות הגשמיותל זה וכ.כנשר יעיר קנו על דרך ,אפרוחיו

 ,  רוצה לומר שלא מסרתי הנהגתכם לשום מזל ושר משרי מעלה,ואביא אתכם אליואמרו 

 . חדתי אתכם להנהגתי והשגחתייכי י

 וגם . שהביא אותם להר סיני לתת להם את התורה,ואביא אתכם אלי פירש ע"ראבוה

 . נכון הוא

 רוצה לומר ועתה שכבר התאמתו לכם שורשי האמונות ,עו בקוליועתה אם שמוע תשמ

 כפי הדין הייתם  , עם היות שבעבור מה שכבר עשיתי עמכם,יבנפלאותיכפי מה שראיתם 

 אלא לעשות עתה עמכם , אינני חפץ בזה, לעשות מצוותי מבלי שום תגמול אחרמחויב ים

  רצונו לומר ,תשמעו בקולי שאם , והוא. לא מפני מה שעבר.התנאים חדשים מכאן והלא

 הנה  , והוא הברית  שיכרות על התורה, ועם השמיעה תשמרו את בריתי,לקבל מצוותי

כאדם שסיגל וייחד לו ממון  , העמים [יהי ה שכרכם וחלף עבודתכם שתהיו לי סגולה מכל

 ,דיולאחד מעב] )לפי דפוס ונציה(וזהב וכלי חפץ אשר לא ימסרנו כסף , חביב עליו מבין יתר נכסיו

 ולא , כן יהיו  ישראל תחת הנהגת השגחתו.אבל הוא תמיד בידו סתום וחתום באוצרותיו

 ולא יוציא ,צרנו כאישון עינוי י, בהיות לו ממון ב סגולה, גם כי האדם.ימסרם לשום שר ומזל

 .  כי כל הוצאותיו יעשה משאר המעות אשר לו ולא מסגולתו,ממנו דבר

 לא יביאם על ישראל שהוא ,לם מגפות וחולאים ורעות כשיביא בעו,כן הקדוש ברוך הוא

לא ישימם בך ונתנם ) ו"דברים ט(וכמו שאמרו . בדי גילולים כי אם על שאר עו,עם סגולתו

 ואתכם שמתי . רוצה לומר לעשות בה כרצוני, כל הארץי ועל זה אמר כי ל.בכל שונאיך

 . תמיד בסגולתי

היו  ת אתם בפרט ,ומר עם היות כי לי כל הארץ רוצה ל,וכן אמרו ממלכת כהנים וגוי קדוש

 במ קדש משאר םהכוהני כמו שיוחדו , כלומר מושגחים ממני במעלת קדושה ופרישות,לי

 , כי עם היות שהקדושה והפרישו ת לא תמצא כי אם באחד מעיר ושנים ממשפחה.העם

  .הנים וגוי קדושו ממלכת כ, בהיותכם עם רב ועצום,אתם תהיו כו לכם

  . כי הנה העיר בזה על דרוש נכבד,הניםואומ רו ממלכת כומה טוב 

 או הוא שעבוד , לתורה ולנימוס הוא שלמות וחירותהעי אם הכנ:המדיניוהוא מה ששאל 

 . והכנעה

 העי התחייב שהכנ,י מביא האדם לשלמות המידות והדעותנ שלהיות הנימוס התור:והשיב

 כי בה יותם ,הניםוראם ממלכת כולכן  ק.  לא שעבוד והכנעה,פש ומעלהו אליו יהי ה ח

 ן  ובני חורי , תגדל מעלתם כבני מלכים נכבדי ארץ,עובדים אותו ומכהנים בעבודתו
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 . וממלכת שרים

 

 וחלק , שהיה שליחות הזה מכוון חלק ממנו כנגד המון העם,ומסגנון הדברים אני רואה

 ,יעקב ולזה אמר כה תאמר לבית .ממנו כנגד שרי ישראל השרידים אשר השם קורא

  . שהם היחידים,ד לבני ישראלי ותג;שהוא כנוי להמון העם

והייתם לי סגולה  ולהם אמר ,אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים ,ולפייס את העם אמר

אמנם כנגד השרידים ואנשי .  אותם ואת בניהם מכל צרה וצוקהר שישמומכל העמים

  .תא ייעוד גדול בשלמות נפשי שהו,הנים וגוי קדושו ואתם תהיו לי ממלכת כ,המעלה אמר

 ה  ולזה אמר כנגד. שבזה ה בטיחם בשכר הנפשי וחיי העולם  הבא,ן"וכמו שכתב הרמב

 . הנים וגוי קדו שו רצונו לומר ואתם בפרט תהיו ממלכת כ,ואתםמלת 

  : ְּבֵני   ִיְׂשרָ ֵאל -  ֶאלׁ  ֵאּלֶ ה  ַהּדְ ָבִרי ם  אֲ ֶׁשר  ְּתדַ ֵּבר.ִלי  מַ ְמֶלֶכת  ּכֹ ֲהִני ם  ְוגֹוי  ָקדֹו ש - ִּת ְה יּו ְוַאּתֶ ם  ו
 

 לשרידים , כלומר. אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל,ועל זה המאמר האחרון אמר

ולזה לא זכר כאן בית .  כי אליהם היה עי קר השליחות, אשר כינה בשם בני ישראל,ההם

  .יעקב

  :ובאלה שמות רבה אמרו

 אמר רבי .ותולמצ שהן מזדרזות ,להי ולמה לנשים תח.לבית יעקב אלו הנשים

 אלא יצווית כשבראתי את העולם לא , אמר הקדוש ברוך הוא,תחליפא דקיסרין

 עכשיו אם אני מצווה  . ועברה  וקלקלה את העולם,הלחוו ואחר כך ,לאדם הראשון

 .  לכך נאמר כה תאמר לבית יעקב. הן מבטלו ת את התורה,להילנשים תח

 . שדעתם קלה כמו הן,העםהמון ל] וכוונו [–לנשים ] לומר[ואולי שרצו 

  

  : ’ ַהְּדָבִרי ם  הָ ֵאֶּלה  אֲ ֶׁשר ִצּוָ הּו  ה -  מׁשֶ ה  ַוּיִ ְקרָ א ְלזִ ְקֵני  ָהעָ ם  וַ ָּיׂשֶ ם  ִלְפֵני הֶ ם  אֵ ת ָּכל ַוָּיבֹ א ז
  : ’ ה-ִּדְבֵרי  ָהעָ ם  ֶאל -ַנעֲ ֶׂשה  וַ ָּיׁשֶ ב  מׁשֶ ה  אֶ ת ’  ִּדֶּבר  ה-ָהָעם  יַ ְח ָּדו וַ ּיֹא ְמרּו ּכ ֹל  אֲ ֶׁשר - ָכל ַוַּיֲענּו ח

 

 ואם כדי , אם כדי לכבדם. ושם הדברים האלה לפני הזקנים,ה בא אל המחנה"והנה מרע

. ה בעצמו להשמיע דבריו לכל העם מקצה" כי לא יוכל הוא ע,שהם ישמיעום לכל ישראל

 .  ושהם ישיבו למשה,אבל העם לא רצו לתת תשובתם כזקנים

 וכן אמרו  .נעשה' ל אשר דבר הכ והוא ,אבל כולם בערבוביא יחדיו  אמרו למשה תשובתם

  :במדרש

 אלא כולם פה , לא נתנו מקום לזקנים להשיב, לא ענו בחנופהויענו כל העם יחדיו

  .נעשה'  כל אשר דבר ה,אחד ולב אחד אמרו

 לא שהיה צריך הקדוש ברוך הוא שיודיעהו ,'וישב משה את דברי העם אל הוהנה אמר 

 שביום השלישי שב משה  , בא הכתוב הזה להודיע אבל.' כי כל לבבות דורש ה,ה"לו מרע

קש י וב, והתבודד שם במקום הקדוש ההוא. אחר שהבין תשובת העם ורצונם,אל ההר
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 ועל ז ה אמר לו יתברך הנה .לדעת באי זה דרך ואופן יה יה מעמד הר  סיני בנתינת התורה

 : 'אנכי בא אליך בעב הענן וגו

 

 ]פירוש הפסוק [
 על מה שאמרו אחר םנתו לא הייתה כ ו,נעשה' כל אשר דבר המרם ו שישראל בא,והוא

 .  כי שם על קבול המצות ושמירתם בעתיד אמרוהו,נעשה ונשמע'  כל אשר ידבר ה,כך

 , לסמוך תשובה על דבר השם יתברך, בלשון עבר,'אמנם כאן אמרו כל אשר דבר ה

  .שאמר להם משה בשמו אם שמוע תשמעו בקולי

 וזה  טעם כל . ואז נשמור את בריתו,כן אנו רוצים לשמוע קולו ,ועל זה הי יתה תשובתם

 נעשה לשמוע בקו לו ולשמור ,בר בשליחו תך זהי כלומר כל אשר ד, בלשון עבר,בריאשר ד

 .  כשאמר וישב משה וגומר, וזה עצמו השיב מ שה אל השם יתברך.בריתו

 

 כי היה  בלתי  ,אמנם ראה יתברך שהיה דבר בלתי ראוי שיזכו כל  ישראל למעלת הנבואה

 ואיך אם כן ידבר עם כל ,אפשר שיהיו כולם בשלמות ההכנה וה פרישות שהי ה צריך לזה

 והוא שאנכי ,צוע בדבר הזהי יהיה מ, ולכן אמר למשה הנני עושה חדשה.העם הרב ההוא

כח  וש הומי מבלי ש,ת רוצה לומר עם היות נבואתך רוחנית שכלי,אבוא אליך בעב הענן

 מגיע , אנכי אדבר עמך בקול מוחש עב,ה למלאת בקשת העם הזה הנה עת,המדמה בה

 עם .ענני'  כמו ענני ה. מגזרת מענה ועניה, קרא עב הענן, והקול המוחש ה הוא.םיזניולא

 . יאמר הנה אנכי בא אליך במענה ודיבו ר עב וגס, ושורש הענן אינו כן,ענההיות שורשו 

ויה יה  זה בעב ור שישמע העם , וצא מהענן או שיבוא אליו בקו ל מוחש י.והוא הק ול ה מוחש

 . בדברי עמך

 מֶׁשה  ִהּנֵ ה  ָאנִֹכי   ָּבא  ֵאלֶ יךָ   ְּבַעב  ֶהָענָ ן  -ֶאל  ’   הַוּיֹאֶמר  ט
  : ’ה-ִּדְבֵרי  ָהעָ ם  ֶאל -ְּבךָ  יַ ֲאִמ ינּו ְלעֹולָ ם  ַוַּיֵּגד  מ ֶׁשה  אֶ ת -ַּבֲעבּור   ִיְׁשַמע   ָהעָ ם  ְּבדַ ְּבִרי  ִעּמָ ךְ  ְוַגם 

 

 שנתינת התורה בקול מוחש היה  , שכיון לומר בזה, אנכי בא אליךהנהוהתבונן אומרו 

  .בלתי ראוי מצד הנותן ומצד המקבל

 ואם אין לו כלי הדיבור ,הוא הסיבה הראשונה יתברך הרחוק מכל גשמיותכי הנותן 

 . המוחש איך ידבר בקול מוחש גשמי

 ,ש  כוח גשמימוי ולהיות נבו אתו שכלית מבלי ש, שהיה משה רבנו ואמנם מצד המקבל

 , הנה אנכי, הנה אם כן עם היו תו בלתי ראוי?ואיך אם כן עתה ינבא בקול גשמי מו חש

מוש כוח י מבלי ש, בא אליך משה המקבל נבואתו בדרך רוחני,המשולל מכל גשמות

  . בעב הענן,גשמי

 לא יוכלו , שהם להיותם עם והמון בלתי מוכן. בעבור ישמע העם בדברי עמך,וכל זה למה

משה ידבר   ,וזה הוא שנאמר אחר זה.  אלא לשמוע הקול ההוא המוחש,ל הנבואהלקב

 רוצה לומר , מצד שניהם, המופת הגדול הזהשהרושם שנגרם מן .והאלהים יעננו בקול
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 מגיע אל , כי שניהם היו מדברים בקול מוחש. ומצד משה המקב ל,מצד השם המדבר

 . האוזן כמ ו שיתבאר

 בזה בצד  חירווי  שכבר ,ית משה מעלתו ומדרגתו בנבואה שאף שבזה י פח,'והודיעו  ית

ויח בזה העדות שיאמינו בך ו גם אתה תר, כלומר.וגם בך יאמינו לעולםוהוא אומרו . אחר

 וכמו  . שמעו את הקול מדבר עמךם שבאוזניה אחרי , ולא יספק אדם בנבואתך,לעולם

 . היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי) 'דברים ה(שאמר 

 להודיעו ששם יתגשם הקול ההוא באופן שיהי ה קול מוחש ,ויתכן שזכר עב הענן

  .זניהםובא

 

 בדעתו שלא יתפייסו ,צוע ההו א שזכר הקדוש ברוך הואיוהנה משה לא נחה דעתו במ

.  לא שישמעו אותו מדבר למשה, כי הם לא שאלו אלא שידבר השם עימ הם.בזה  ישראל

 כאומר , מה שנזכרו למעלה, והם עצמם.'ברי העם אל הולכן חזר פעם שנית להגיד את ד

 .  ומה תועלת שתדבר עמי,אלהים הלא אמרתי אליך שהם רוצים שתדבר עימהם' ה

 

 אלא שזכר דבריהם שתי פעמים , הוא עצמו וישב משה,הנה התבאר שעניין ויגד משה

 . מפני הסיבה  אשר זכרתי

  

 :ובמכילתא אמרו
 שאינו דומה שומע  מפי  , רצוננו לראות את מלכנו, אמרו.ויגד משה את דברי העם

 .פרגוד לשומע מפי המלך

 משה שידבר בכבו דו אל העם תהפצר' וכאשר ראה ית. הנה נטה למה שפרשתי באמת

 ולכך ציוה למשה שיקדש את העם . רצה למלאות שאלתם ולעשות בקשתם,פנים בפנים

 . מה שלא ציוהו קודם לזה,בהכנה ופריש ות

 כמו שתראה ,'והח' והז' והו' שתי בפסוקים האלה יותרו השאלות ההועם מה שפיר
 .םמעניינ

 

  : ָהעָ ם וְ ִקַּדְׁש ּתָ ם  הַ ּיֹו ם  ּומָ ָחר ְוכִ ְּבסּו  ִׂש ְמלֹ תָ ם -מֶׁשה  לֵ ְך  ֶאל -ֶאל ’    הַוּיֹאֶמר  י 
  : ַהר  ִסינָ י -ָהעָ ם  ַעל -לְ ֵעיֵני  ָכל ’   ְנכִֹני ם  לַ ּיֹו ם  ַהְּׁשלִ יִׁש י  ִּכי   ַּבּיֹו ם   ַהְּׁשלִ ִׁשי   ֵיֵרד  הְוָהיּו  יא 

 

 אבל נכלל בקדושה . היום ומח ר וכבסו שמלותםםוקידשתוההכנה  ההי א ציוה עליה בכלל 

 והרחקת התאוות , ורחיצת הגופים, אל אשהותיגשה אל "ההיא מה ש פירש מרע

 היום םוקידשת ואפשר שאמר . כדי שיהיו  בנקיות ו טהרה,עד וכבסו שמלותם ,הגשמיות

דוש י כמו שאמרו ק,דושי כי זה י קרא ק, שירחצו ויזכו בי מים ה הם,על הרחיצה - ומחר

  .ידים ורגלים
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 , רוצה לומר.לעיני כל העם' מרו כי ביום השלישי  ירד הו בא,ונתן טעם בקדושה ההיא

  . על הר סיני,אפילו הבלתי מוכנים
 

  : ַהּנֵֹגַע  ּבָ ָהר  מֹו ת   יּומָ ת -ר ּוְנגֹעַ  ּבְ ָקֵצה ּו ּכָ לָהָעם  ָסבִ י ב לֵ אמֹר  ִה ָּׁש ְמרּו ָלכֶ ם  ֲעלֹו ת  ּבָ ָה-  ֶאת ְוִהְגַּבלְ ָּת יב 
  : ִאי ׁש לֹ א  ִיְח ֶיה  ּבִ ְמׁש ֹךְ   ַהּי ֵֹבל  הֵ ָּמה  ַיֲעלּו  בָ ָהר -ְּבֵהמָ ה ִא ם -ָירֹה  יִ ָּיֶרה  ִא ם -ָסקֹול  ִיּסָ ֵקל  אֹו -ִתַּגע  ּבֹו  ָיד  ִּכי -לֹא יג

 

שעתה בקשו לשמוע  להזהירם שלא יחשבו שכמו והגבלת את העם סביב והנה אמר עוד 

 ככה בשעת המעמד יבקשו לראות ,והסכים בו הקדוש ברוך הוא לעשות חפצם' בקול ה

 כלומר , לכן ציוה למשה שי גביל את העם.הכבוד העליו ן  ולעלות בהר לראותו בשלמות

  .דש הואו כי המקום אדמת ק, עדיו ילכו ולא יעברוהו,שישים להם גבול מקומי ב הר

 

 הוא שנפרש שכאשר יפסוק שמה  ,ך היו בל המה י עלו בהר רחוקואמנם אמרו עוד במשו

כי איך יאמר לשון משיכה על הפכה . קול השופר אז המה הב המה והאנשי ם יעלו בהר

 . שהוא ההפס ק

 , שהוא היו בל, במשוך הי ובל  כאשר משה רבנו ימשוך  בשופר,רש פיהוהגאון רב סעדי

בר תקע משה בשופר  כשנסתלקה  וידמה  שכ. אז המה יעלו  בהר,משיכה ותקי עה גדולה

  .השכינה משם

 כי השופר שנזכר בפרשה הוא אשר היה בדרך המופת לא ,מהגאון וזה אין ראוי לקבלו

 . י שהוא מקרן כבש, שהוא השופר, ועליו אמר בלא ספק במשוך הי ובל.מתקיעת משה

  המ ה , ולדעתו היה ראוי שי אמר הכתוב במשוך משה  בתקיעת היו בל.והי ובל הוא ה כבש

  . גם שלא נזכר בכתוב שתקע משה.יעלו בהר

 

 שלא יתחזק אדם לעלות בהר סיני כל , שבאה האזהרה הז את כוללת,והנכון בעיני הוא

ואין ספק שזה התמיד כל הימים אשר ישב משה . הימים שישכו ן עליו הענן והכבוד האלהי

 עד ,חרונות ולקבל הלוחות הא, ולהתפלל על מעשה העגל,יבהר לקבל הלוחות הראשונות

 ם ונתקע השופר סימן לחירות,ון העגלו שאז מחל להם הקדוש ברוך הוא ע,פ ורים ייום הכ

  .ומחילתם

 כי אז נסתלקה השכינה מהר בקול שופר' עלה אלהים בתרועה ה על ל"חזכמו שדרשו 

 שהוא מחג במשוך היובל ועל זה נאמר .הל מועד בין שני הכרוביםו ושרתה בא,סיני

 משם .גע בו ידי תהיה האז הרה  שלא ת,פ וריםי עד יום הכ,יום מתן ת ורההשבועות שה יה 

 . והלאה המה י עלו בהר

  : ָהעָ ם  ַוְיכַ ְּבסּו   ִׂשְמלֹ תָ ם -ָהָעם  ַויְ ַקּדֵ ׁש  אֶ ת -ָההָ ר ֶאל - מ ׁשֶ ה  ִמן ַוֵּיֶרד יד 
   : ִאָּׁשה -ִּתְּגׁשּו  ֶאל -ָהָעם   ֱהיּו  ְנכֹנִ ים  לִ ְׁשלׁשֶ ת  ָיִמ י ם  ַאל - ֶאל ַוּיֹא ֶמר טו 

 

 ואמר היו , והזהיר ם בקדושה ובטהרה ונקיו ת,וזכר הכתוב שירד משה מן ההר אל העם

שי לחודש י שהוא יום ש,ינו ליום השלישי אחרי האזהרה הה י אי שענ,שת ימיםונכונים לשל
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 . וכתיב ויהי  ביום השלישי  יום הולדת את פרעה,שת ימיםו בעוד של, שכן אמר יוסף.ןסיוו

 וכתוב שביום השלישי התירם ,שה ימיםוסוף אותם אל משמר שלוכן אמר בעניין אחיו ויא

  .ע"ראב וכמו שכתב ה. ואסר את שמעון לעיניהם,מהמאסר

ינו היו י ענ,שת ימיםו כי אמרו היו נכונים לשל,ולפי זה לא הוסיף משה בזה יום מדעתו

ים    הנה מתן תורה היה מ וגבל מהשם י תברך ביום החמיש, ואיך לא.נכונים ליום השלישי

 ואיככה אם כן ישנה משה בזה דבר . ובאותו יום ציוה לחוג חג השבועות,מיציאת מצרים

 . ויוס יף יום  מדעתו' ה

 

 להוציא מזה המקום דין הפלטת , שעל צד ההסכמה אמר זהואמנם דרך הדרוש הוא

 ). א"דף ל(שכבת זרע כמו שנזכר במסכת שבת 

 

 לפי שהיא הגדולה ,שו אל אשהוהנה ציוה ל הם משה שבאותם ימי הפרשיות אל יג

 לפי שלא היו ביניהם   , ולא הוצרך להזהי רם על המאכל והמשתה.שבתאוות הגשמיות

 ואפשר . ושותים מים קרים, כי היה מאכלם בלבד הלחם הקלוקל,סובאי יי ן ולא זוללי בשר

 , ולא במלאכות,ק ח וממכרישהיה בכלל ההכנה והקדו שה שלא ישתדלו באותם הימים במ 

 ולשמוע חכמה ומוסר מפי  ,דלו ויעיינו תמיד בנפלאות השם אשר עשה עימהםרק ישת

 .זקניהם וחכמ יהם

  

      יטיטיט---טזטזטז, , , שמות יטשמות יטשמות יט
 ָהָהר   -ַבּיֹו ם   ַהְּׁשלִ י ִׁשי   ִּבְה יֹ ת  הַ ּבֶֹקר  וַ ְיִה י  קֹל ֹת  ּו ְבָרִק י ם  ְוָעָנן ּכָ ֵבד ַעל  ַויְ ִהי  טז 

  : ַּבַּמֲחנֶ הָהָעם  אֲ ֶׁשר  -ְוקֹל  ׁש ָֹפר  ָחזָ ק  ְמ אֹד וַ ֶּיֱחַרד  ָּכל 
 : ַהַּמֲחנֶ ה  ַוּיִ ְת ַיְּצב ּו  ּבְ ַתְח ִּת י ת  ָהָהר -ָהָעם  לִ ְקַרא ת  ָהֱאלֹ ִה ים  ִמ ן -מֶׁשה  אֶ ת  וַ ּיֹוֵצא  יז
  : ָהָהר  ְמא ֹ ד-ּבָ ֵאׁש  וַ ַּיַעל עֲ ׁשָ נֹו ְּכֶעׁשֶ ן  ַהּכִ ְבׁשָ ן  וַ ֶּיֱחַרד  ָּכל’  ִסיַני  ָעַׁש ן  ֻּכּלֹו  ִמּפְ ֵני אֲ ֶׁשר  ָיַרד  ָעָלי ו  ה וְ ַהר  יח
   : קֹול  ַהּׁש ָֹפר  ה ֹוֵלךְ   ְוָחֵזק  ְמ אֹד  מׁשֶ ה  יְ ַדֵּבר וְ ָהֱאלֹ ִה ים   ַיעֲ ֶנּנּו בְ קֹול וַ ְיהִ י  טי

 

 ]וביקורת עליו, פירוש סימבולי של מעמד סיני[
השתדלו לבאר המעמד הנבחר על ההשגה העיונית   ,אנשים מתפלספים מבני עמנו

חו והכנתו בהשכלה וי כ כל אחד כפ.שהשיגו ישראל מפי משה רבם ומלמדם להועיל

  . מבלי הריסה,והקדמות ראויות

  :ופירשו

 .   על חומר המעייןעב הענן

  . ואלהיות, טבעיות,הגיונית : על שלושת החכמות,הי ו נכונים לשלושת ימיםו

  .קון המידותי על ת,וכבסו שמלותם

  .מהי  על השכל והמז,והר סיני
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  .ן במה שלא הורשו שלא יהרסו בעיונם לעיי,והג בלת את העםופירשו 

  . כי יש לכל אדם גבול בשכלו,והג בלת את העםופירשו 

 כי היו בל הוא , שאין ראוי לעיין באלהיות כי אם בהיותו בן חמישים  שנה,ובמשוך היו ב ל

  .  שנת היובל,השופר שהיה  נתקע בשנת החמישים

הו לרב חסוי וי. וכן שאר עניני הפרשה פ ירשו כולם כ פי זה  השור ש פורה ראש ולענה

 ממתן  תורתנו ויסוד דתנו רמז , בפירושו בספר  ההואהנרבוני כמו  שתראה מדברי ,המורה

 . לוסופי הי וניםיומשל למחקר העיוני המוש ג לקטן שבפ

 

 ואיך יאמר על , איך יתכן שהי ו מ עיינים בהגי ונות טבעיות ו אלהיות,והעם הי וצא ממצרים

 כי , הענן בעבור ישמע העם בדבריהנה אנכי בא אליך בעב ,החומר המונע השגת הנפש

 . איך יאסור עלות בהר ונגוע בקצהו,ואם ההר רומז לש כל. החומר הוא  סיבה שלא י שמע

ואם היו הקולות וברקים וענן כבד רמז .  וגומר בדברי העיוןגע בוילא תומה יהי ה עניין 

  ומה הוא מ שה ידבר, מה יהיה  עניין קול השופר שהיה  הולך וחזק,למקרי החומ ר

 . והאלהים יעננו בקול בעניין העיון

 והם  ,לו פנים בהלכה אשר לא כדתי וג,אלא שכל הדרכים האלה הם צלמות ולא סדרים

 . דברים מורים על בעליהם שאינם מאמינים בתורה מן השמים

 

 .תת תכונת הסיפור הזה הוא כמו שאפרשיאמנם אמ
 . ה דברים שבמעמד הנכבד הזה היו ונבראו  על דרך הפלא שמונ,ואומר

 .  שהם הרעמים,האחד הקולות

 .  שהם הלפידים המאירים,ה ברקים ' והב

 .  והוא הערפל שזכר,ענן כבד על ההר' והג

גם שמים נטפו גם  ' ב צאתך משעיר וגו' ה) 'ד' שופטים ה( כמו שאמר ,מטר מו עט' והד

 . עבים נטפו מים

 .  שהיה הו לך וחזק מאד,קול השו פר' והה

 .  בקול אנושי עצום מאד,ר מתוך האשקול אלהי ם מדב' והו

 הנה אם כן האש ההוא היה על צד ,באש' שהר סינ י עשן כלו מפני אשר ירד עליו ה' והז

 . הפלא וממנו נמשך העשן

  . והוא הרעש שזכר המשורר באומרו ארץ רעשה,ויחרד כל ההר מאד' והח

עצמו נתרעש כי לא הייתה חרדת העם ופחדם כמו שחשבו קצת מהמפרשים אלא שההר 

 כי , הטבעותוהנה דוגמת ההויות האלה כבר היו במציאות מתולד. פור התפוררה ארץ

 יעלה ממנה מהדברי ם הלחים אידים לחים ,הנה השמש כשיחמם באורו את הארץ

ומחומר האד אשר יעלה באויר יתהוו העננים  . ומהדברים הי בשים מעלה עשנים יבשים

ומה עשנים היבשים בעלותם באויר יתהו ו   . תוהמטר השל ג והברד וה קשת ושאר ההו יו
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בספר אותות וכמו שהתבאר כל זה . כבים ב עלי הזנבותוהרוחות והרעמים והברקים  והכ
 . עליונות

 אבל מציאותם מבלי ,מנעו ת מפאת עצמםי מציאות הדברים ההם לא היה מ ה,והנה אם כן

וא וב עת ההיא לא  כי הנה מבלי היות ב מ דבר הה. ז ה היה נפלאו ת תמים דעים,סיבותיהם

 הזמין  הקדוש ברוך הוא בדרך פלא הקולות והברקים  , ולא עשנים יבשים,אדים לחים

 ,  מבלי שופר  מלאכותייר וקול השופ, מבלי  אדים לחיםר והעננים וה מט,מבלי עשנים

והקול .  ולא שרפה מחדשת עשן,והעשן והאש מבלי אש יסודי ולא מורכב שיהיה ש מה

 וכן רעש הארץ מבלי היות רוח מסתבך בבטן הארץ מסבב את ,המדבר מבלי כלי הדיבור

 . הרעש

 

ונמצא לפי זה שעשה הקדוש ברוך הוא עימהם פלאות בעת ההיא בכל ארבעה יסודות  

 . םהמתהוו י

 . כי הנה ביסוד  האש היה האש הנראה בראש ההר לעיני בני ישראל

 .  היו הקולות ו הברקים והענ ןר האוו יוביסוד 

 המטר ויסוד המים ה יה 

 . כמו שאמרו ויחרד כל ההר מאד,וביסוד הארץ היה הר סיני עשן כלו והרעש

.  עשו אותות ומופתים בשמים ובארץ ובכל היסודותיובז ה הודיעם  יתברך שבכח התורה י

 ועל מה העירו ויר מזו הנסים  ,האמנם למה נעשו הפלאות האלה באותו מעמד ולא זולתם

 .מאמרים חכמה וידיעה ר מה אין ספק שיש בזה מלבד פשוטי ה,ההם

 

 ]שכלי ונבואי: מעמד סיני מרמז על שני דרכי השגה[
 ' השאלה הט

 ולא ,למה בחר ה קדוש ברוך ה וא לתת את התורה בקולו ת וברקים וע נן כבד וקול  השופר

 .'לא ברעש ה) א"ט י"מלכים י( כמו שראה אליהו הנביא  את הכבוד ואמר ,בדממה דקה 

 ולא נאמר חוזק בקולות  ובברקים   ,וק שתי פעמים לשון חוזקולמה בקול ה שופר נזכר בפס

 .' הדברים האלה לשמוע את דבר הוייאות ואיך ,ובענן

 
 'תשובה לשאלה ט

 :והנראה לי עתה בו הוא מה שאבאר
 . לה להם בדברים הנפלאים האלה שיש שם שני דרכים מהשגהיהנה האל יתברך ג

 . אדם בשכלו ודעתוהוא סיבו ת העיוני המחקרי שיגיע אליו ה' הא

 ורצון אלהי במה  שישפיע ,היא הה שגחה הנבואית שיזכה אליה האדם בחסד עליון'  והב

 . עליו מחכמתו
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 והנה סיבות הראשון העיוני 
 לפי , הנה כבר ימצאו בו ג ם כן דברים רעים,יו תואין ספק שעם היות שימ צאו בשלמ

 . ךוין לו למעיין על מי שיסמ וא, זה אומר בכה וז ה אומר בכה,לוף דעותישימצאו בו ח

 ואם יסמך . והשחית את כל דבריואריסטוודעותיו בא אחריו  ,אפלטוןכי אם נטה אחרי 

  .טלםי שסתר דעותיו ובשדובן ר בא רעהו וחקרו , מהמפרשיםאבן סינאעל 

 

 להודיעם שבמחקר ,ולרמוז לזה הביא עליהם הקדוש ברוך הוא במעמד הנבחר הקולות

 הביא עליהם הברקים לרמוז , ולרמוז קוצר ההשגה להם,לות והדעותהשכלי ירבו  הקו

 הנה השגת החכמים היא ,שךושעם היות שיש יתרון לחכם על הכסיל כיתרון האור מן הח

  כמו ה ברק  ,יםי אבל כבר יעלימום  הטבע,כברקים והל פידים שהם מאירים לשעתם

 הצצת האמת בעיוניות פעם וכן ה וא. שבהיותו מ ב ריק ומאיר ישוב מיד אישון  לילה ואפלה

 . כאלו הוא להט החרב המתהפכת,יאיר ופעם יעלם

   

 שמטבעי  הדברים וצור ותיהם העצמ יות נסכל הרבה ונשיג ,עוד ימצא במחקר השכלי

 לא ידענו אחד מהם בשלמות כי אם מקריהם עלי חיים כי הנה מכל צורו ת ב.מועט

להם הקדוש ברוך הוא ענן כבד  ולרמוז לזה הראה . וככה בשאר ההו וים,וסגולותיהם

 , כי הענן הכב ד המחשיך מורה על קוצר השגתנו וסכלותנו בטבעי הדברים,ומטר מועט

  .והמטר מועט ירמוז שהידיע ה המגעת בעיון ה יא מועט בערך הסכלות שהוא רב

  :ל"ג וז"ט ח" במה שאמר פהרב המורהואולי לזה כיון  

 . כ" סיני היה יום עב וענן ומטר מעט עוידוע ומפורס ם גם כן באומה שיום מעמד הר

 ארבעתם היו -  ומטר מועט, וענן כבד, וברקים, קולות:הנה אם כן ארבעת הדברים האלה

 . רמז אל ההשגה המחקרית כפי השכל האנושי

 

 ] רמז לנבואה–השופר [
 וכבר כינו הנביאים את .ואמנם קול השופר היה רמז לנבואה האלהית המגעת למשה

) 'ו' עמוס ג(ועמוס אמר . קרא בגרון אל תחשוך כשופר הרם קולך , שופרהנבואה בשם

.  אלהים דבר כי אם גלה סודו אל עבדיו הנביאים ' כי לא יעשה ה' אם יתקע שופר בעיר וגו

וראוי היה שיקרא הדיבור הנבואיי . הרי שקול שופר הוא תואר לנבואה באמת ורומז עליה

ולהיות . ו  הנותן אמרי שפר אף נחלת שפרה עלי כמ,קול שופר לפי שהוא מעניין יופ י

 .  כי היא כולה אמרי שפר, נקרא קול השופר,ההשגה הנבו אית תמימה אין בה מום

 

אבל בקול שופר  אומר תמיד  . והתבונן שבק ולות ובברקי ם לא זכר לשון חוזק  בשו ם מקום

 חולשת אין בהוההשגה הנבואית , דו לפי שההשגה המחקרית הי א חלושה מא.דוחזק מא
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  .חדלם נתנו מרועה או לפי שכ, סותר דברי נביא אחרחד ואין נביא א,הסברות והס פקות

 

 אין ראוי שתחשוב שחרדו ,ויחרד כל העם אשר במחנה) ז"א ט"שמות י(ומה שאמר 

 כי גם פעמים רבות היו רואים דברים דומים לאלו  ,ופחדו מהקולות והלפידים וענן כבד

אבל כששמעו קול . ו במכת הברד קולות אלהים וברקים ובמצרים רא.מתולדות הטבע

 לפי שהיה ש ם קול שופר מבלי שופר , אז חרד כל העם אשר במחנה,דוהשופר חזק  מא

 .  ועין לא ראתה זולתו, ודבר כזה מעולם לא שמעו ולא האזינו,מלאכותי

ם  לו הודיעי וכא,אויב'  כי באש ה,אמנם האש אשר ירד על ראש ההר היה רמז לשכינה

 .  ויהיה להם חומת אש מסביב לשומרם ולהצילם,שישרה שכינתו בתוכם

אמנם הודיעם שמפני ההשגחה הדבקה בהם יהיו נענשים על עונותיהם יותר מכל שאר 

רק אתכם ידעתי מכל משפחות האדמה על כן אפקוד ) 'ב' עמוס ג( וכמו  שנאמר ,האומות

לו ו עשן כ,שהוא רמז לאומה הקדושה , ראו הר סיני, לרמוז לזה.עליכם את כל עונותיכם

  ,  התחייב שעלה עשנו כעשן הכבשן,ויען מימ ינו אש דת למו. בא ש' מפני אשר ירד עליו ה

ומהדר ' ד מפני פחד הווהתחייב גם כן שחרד כל ההר מא. דושהוא עשן רב ומכופל מא

 . גאונו

 

  - הנה התבאר

  , על עניני ההשגה המ חקרית היו רו מזים,קולות  וברקים והענן כבד ומטר מועטכמו שה

  , היה רמז להשגה נבואיתקול השופ רכן 

  , אל השכינה האלהית שדבקה בעם במעמד ההואוהאש

 . באומה לישר כל עקובה היו רמ ז למשפטי השכינה ופעולו תיוהעשן וחרדת ההר

  . והוא מדקדק עם חסידיו כחוט השערה,'כי פלס ומאזני משפט לה

  .אוכלת לאש השכינהולכן המשילה  

 

 כי הנה התבאר בטבעיות ,והסתכל אומרו ויעל עשנו כעשן הכבשן ויחרד כל ההר מאוד

 וכאשר לא ימצאו .בת רעש הארץ הם רוחות עבים ועשנים נכנסים בבטן האדמהישס

אבל בהר סיני לא היה .  תרעש הארץ מפני האד הנעצר שמה,נקבים ומקומ ות לצאת

 ועם כל היציאה ,תחת הארץ רב ועב כעשן הכבשן והרוח מ, כי היה י וצא עשן,הדבר כן

 היא נפלאת ,הי יתה זאת'  והוא המור ה כי מה . חרד כל ההר מאוד,המופלגת ההיא

  .בעינינו

 

 עם היות שכבר אמרו  ,ויהי קול השופר הולך וחזק מאודואמנם מה שחזר הכתוב לומר 

 ,תת מה שביארתיי הוא עדות ואות על אמ,וגם לא זכר בזה הק ולות וברקים ולא הענן

 כי היו דברים דומים , ולא מהענן והמט רירוצה לומר שישראל לא חרדו מהקולות וברקים
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 . שידעו אותה כל ימיהםומורים על ההשגה המחקרית  ,לטבעיים

 שממנה חרד כל העם גם , המורה על הנבואה האלהית,אבל הייתה חרדתם השופר

 עם , עד שמפני זה.קול האלהי קודם לכתם לתחתית ההר לשמוע ה,בהי ותם במחנה

 כבר הי ו מתחרטים ,היות שבראשונה אמרו רצוננו לראות את מלכנו ולשמוע את קולו

 ומפני זה  הוצרך משה להוציאם .מבקשתם ונמנעים מצאת מאהליהם וגשת להר סיני

 בתחתית ו ויתייצב ,ויוצא משה את העם לקראת האלהים וזה הוא .מאהליהם בעל כרחם

 . ו משם נפלאות האל וישמעו דבריו מתוך האשכדי שירא ,ההר

 

 ולכך חזרה התורה לבאר הדבר .לקראת האלהים לכן אמר ,ולפי ששם היה הכבוד האלהי

 כי שניהם היו ממי ן  , וסמך אליו הקול האלהי המדבר, שהוא קול השופר,המבה יל ההו א

ר והאלהים   משה ידב,ויה י קול השופר הולך וחזק מאוד והוא אומרו .אחד ומפועל אחד

 שרצתה התורה לבאר למה חרד העם מקול השופר י ותר משאר ,ופירושו. יעננו בקול

הנה להסיר החשש .  ומי  הגיד להם שמשה בהי ו תו בהר לא היה תוקע או תו,הדברים

  : הביא הכתוב  שני מופתים חזקים,והספק הז ה

 

 ]'הוכחות שקול השופר הוא מאת ה[
 ]מופת ראשון[

 לא היה , ו אלו הייתה ה תקיעה ההיא  מפועל אדם,  הולך וחזק שקול השופר הי האמרו

חות הגופיות ליאות ו להיות הכשייחל אבל ,אפשר שהיה  הקול הולך וחזק בהתמדתו

 . מפעולותיהם

 

  שאמרו ]מסכת בחדש ג[, מכילתאבואולי שלזה כוונו 

 קולו, אבל כאן כל זמן שהוא הולך; קולו עמום, כל זמן שהוא הולך, מנהג הדיוט

 .  לשכך את האוזן מה שה יא יכולה לשמוע?ולמה כך מתחלה. מגביר

 

  שניוהמופת ה
  .הוא אומרו משה ידבר והאלהים יעננו בקול

 הי ו ישראל שומעים את משה מדבר והא להים עונה  ,באותו זמן  שהייתה תקיע ת השופר

בת  ותשו.' כי הם היו שומעים את השם אומר אליו רד העד בעם וגו,אותו בקול מוחש

והיה דיב ו ר משה ז ה   .  כל הדברים שנאמרו קודם הדברות, וכן די בור לך רד ועלית,משה

ה מ דבר בקול מוחש נשמע " ואם היה הוא ע.שהיו  הם שומעי ם. בקול אנושי מוחש

 כי היה בלתי , מבואר הוא שלא היה משה ת וקע אותו,לישראל בעת תקיעת השופר

יעננו ולפי זה יה יה אומרו . וברוח אחדאפשר שיהיה אדם תוקע שופר ומדבר בבת אחת 
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 . בקול ושניהם היו מדברים , והאלהים יעננו,משה ידבר יאמר . חוזר לשניהם,בקול

הנה התבאר .  אם נבואיי מושג לנפש או מוחש מגיע לחושים,ואמנם מה היה הקול ההוא 

 . אחר זה

 .גת העם להגיד שלא הייתה מדרגת משה בזה כ מדר, פירש שאמר הכתוב זהע"והראב

.  אבל משה עם היות קול השופר הו לך וחזק מאוד לא חרד,כי העם חרדו בשמעם הקולות

  .כ פירוש נאה" והוא ג.אבל היה מדבר והאלהים יעננו בקול

 .  ולא אמרו בשם אומרו, הביאו בשם יש מפרשיםן"והרמב

 . הנה התבאר מזה צורך הפ לאות האלה ועל מה יורו

 .'והותרה בזה השאלה הט
 

   כבכבכב---כככ, , , מות יטמות יטמות יטששש
    : רֹאׁש  הָ ָהר  ַוַּיעַ ל מ ֶׁשה -ְלמ ֶׁשה   ֶאל’  רֹאׁש  הָ ָהר  ַוִּיְקרָ א  ה-ַהר  ִס יַני  ֶאל -ַעל’  ה ַוֵּיֶרד  כ
    : ִלרְ אֹות  ְונָ ַפל  ִמֶּמּנּו  ָרב’ ה -ֶיֶהרְ סּו  ֶאל -מׁשֶ ה ֵרד  ָהֵעד  ָּבעָ ם  ּפֶ ן -ֶאל ’  ה ַוּיֹ אֶמר  כא
    : ’ יִ ְפרֹ ץ  ּבָ הֶ ם  ה-ְת ַקָּדׁשּו  ּפֶ ן יִ ’  ה-ַהּכֲֹהנִ י ם  ַהִּנָּגִׁשי ם  ֶאל  ְוַגם  כב 
 

 ]הנושאים שיידונו בפירוש התגלות סיני[
בהשפעה ה זאת שנשפעה במעמד  הנבחר בשמיעת הדברות ראוי שנבחר שלשה 

 . דרושים

 האם הסיבה הר אשונה יתברך מבלי אמצעי שכל נבדל ,מי היה  הפועל והמש פיע בה' הא

 . אחר או אם הוא אחד מהנבדלים

 האם ישראל כלו או זקניהם וש וטריהם או א דון הנביאים  בלבד ומפי ו ,ה יה  המקבלמ י ' הב

 . שמעו הדברים

 .  אם נבואה מוחלטת או דבר חושיי וכמו  שהעירותי ב שאלות,מה היה  השפע הזה' הג

 

 ]או באמצעות מלאך' ה: מי היה הפועל המשפיע. א[
  .ל"חזוהתחלת החקירה הזאת אינם אלא פסוקי התורה ומ אמרי 

בת הסיבות כולם  י ס,ואומר שהפו על והמשפיע בהשפעה  הזאת היה  האלוה יתברך

 כי כמו . ולא אחד מהנבדלים,דור השכל הפועלי לא מס,תנה התורהי ומאתו נ,בעצמו

 כמו שבא , בלי אמצעי,שהייתה היצי אה ממצרים תשועה גופית אליהם ממנו יתברך

  .לי אמצעי כך רצה להושיעם תשועה נפשית מב,תיתי בקבלה האמ

אתם ראיתם כי מן השמים דברתי  ונאמר ...אלהיך אשר הוצאתיך' אנכי הועל זה נאמר 
' ה) 'ג ב"דברים ל( ומשה לפני מותו  אמר .עמכם לא תעשו אתי אלהי כסף ואלהי זהב

אלהים וכל '  רוצה לומ ר שבא ה.ואתא מרבבות קדש מימינו אש דת למו'  מסיני בא וגו

 . תנה אלא מימינו ומיד וי לא נ אבל התורה.קדושיו עמו
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 ]מדוע מקבל השפע היה כל עם ישראל. ב[
 וכמו שנאמר את ,ואמנם המקבל אותו השפע היה כל עם ישראל בכללו אנשים ונשים וטף

 . אל כל קהלכם' בר היהדברים האלה ד

ברות האלה מפיו בלי  יוראוי אם כן שנחקור למה זה רצה הקדוש ברוך הוא לתת הד

כי מי כל בש ר  ) ו"כ' שם ה( כמו שנאמר ,לו שהיה עם רב בלתי מוכןושראל כ ולי,אמצעי

 ולמה לא נאמרו עשרת הדברות כשאר דברי התורה והמצות .אשר שמע קול אלהים חיים

 .  שהיה ציר נאמן לשולחיו,למשה רבנו

 

 ]'חמש סיבות למתן התורה לכל עם ישראל מאת ה[
 .  עצמיותוכבר נוכל לרשום בזה חמש סיבות ותכליות

 ' התכלית הא
 שהיו בישראל אנשים בלתי מאמינים במציאות הנבואה  ,ע"ראבההוא מה שכתב 

 . שידבר אלהים את האדם בהיותו חיי אפשר כאנשי הודו האומ רים שא,האלהית

 כי  האמינו בה  ,פקו בנבואהת שזרע אברהם לא יסן"ומה שהקשה עליו הרמב

 . וב מ שה עבדו'  בה וכבר נאמר ויאמן העם ויאמינו,מאבותיהם

 הנה להיותם עם רב ומלומדים  בתועבת , שעם היו ת שהאמינו קצתם,תשובתו גלויה

 אלא , והכתוב לא אמר ויאמן כל העם. מי המונע שהיו מהם אנשים מסופקים בה,מצרים

 והן עוד  , ולמה יתפלא הרב מזה.ח החלקיו שהיא הקדמה סתמית שבה הכ,ויאמן העם

 כי ה ם האמינוה ב אופן שטוב   ,ראל המתפלספים כיחשו ב נבואההיום ה זה רב ים מבני יש

הנה אנכי בא ) 'ט ט"שמות י( שאמר , כל שכן שהכתוב  מעיד על זה.הכחשתה ממציאותה

 . בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם,אליך בעב הענן

  

 התכלית השני 
נצחית לעד ולעולמי הוא כדי להשריש בלבותם של ישראל שהתורה שנתנה להם תהיה 

) ח"כ' שם כ( וגם על זה אמר .לם ישמעוה מפ י הגבורה  ב סיניו ולכן רצה שכ.עולמים

 שיכירו וידעו שאין זאת , רוצה לומר. וגם בך יאמינו לעולם,בעבור ישמע העם בדברי עמך

 וכל העם מקטנם , כי זאת ניתנה מפי ה גבורה.חותנו לאדם ולניות שנוהתורה כמו  המצ

 .  והם העדים בדבר, שמעו אותהועד גדולם

 גם ן"והרמב ,מהלכות יסודי התורה'  בפרק זהרב הגדול בספר המדעוכבר קדמני בזה 

 . ב עבור ישמע העםכן בפירוש 

 רוצה לומר שינסה אותם בנביאי ,לבעבור נסות אתכם בא האלהיםואפשר שעל זה נאמר 

 . ה שבאו בזה ה מעמד והם יכחישו אותם מפאת מ,השקר שיבקשו להדיחם מעל תורתו
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 התכלית השלישי 
לוסופ ים יוהוא שהפ. תייהוא שרצה הקדוש ברוך הוא להשרישם בשורש אחד תורני אמ

א לאדם בהי ותו מוכן  ושלם במידות ובדעות ו ושתב,חשבו שהייתה הנבואה דבר טבעי

 .  וישכים נביא,מנעות אצלם שילין האדם בלתי נביאנוהי ה מה. העיוניות

 ושהנבואה באמת  , אבל שכל אשר יחפוץ יעשה,ה להראות שאין הדבר כןת ר צ"והנה הי

 אף שיהיה  , ושברצות השם ינבא הבלתי מוכן בעיוניות,היא דבר נסי נמצאת בפלא

והנה ה ורה  זה במ ה שהג יע את כל .  או נוקד בנוקדים מתקוע,בחכמות איש בער לא ידע

י זה התמיה אדון הנביאים   ומפנ. ושישמעו דבריו וקולו,עם ישראל למדרגת נבואתו

 כי לקהל הרב ההוא היה  פלא עצום אל כל קהלכם' את הדברים האלה דבר הבאומרו 

 רוצה לומר ,אלי הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי' הואמר באמור . הגיעם לנבואה

כי שאל נא לימים ) ג"ל' דברים ה(ואמר .  ישמעו הדיבור  האלהי,י שיהי ה עם גס"שאעפ

הנהיה כדבר הגדול הזה או הנשמע כמוהו השמע עם קול אלהים חיים ' ראשונים וגו

 היות העם הגס והחומרי ובלתי מוכן זו כה לזה והוא  ,שהיה הפלא הגדול ההוא'  וגומדבר

 . 'התכלית הג

 
 ,הוא' והתכלית הד

מצא בה ם ובזרע ם  י וסגולה עליונה לההשהאל יתברך רצה לתת בעם ישראל הכנה נפלא

וכדי שיהיו מו כנים  . לחול השפע האלהי הנבואי באנשים על דרך הפלא ו,מעלת הנבואה

 הפעלות הגדולת כדי שהה, ראה לדבר עימהם בפעם הזאת באופן נפלא,למעלה ההיא

 . כינם מאוד לשהם וכל זרעם יהיו ראויים לקבל אותו השפעתאשר יקבלו שם 

 והיה  ,ד מוכן ומדובק נשאר תמי, לילהארבעים יום וארבעיםה בהר " מרעתכי כמו שבישי ב

 ככה מפני ,עמדו ואשמעהל מאמרו "  כמו שהוכיחו ז,מפני זה מנבא בכל שעה שירצה

 שקבלו ישראל באותו מעמד נשארו הם ובניהם עד אלף דור מוכנים הפעלות הנפלאתהה

 . לקבל השפע הנבואי

. או אחריך גם לנביאים שיבו , וגם בךל"חז ודרשו ,ולזה כי ון באו מרו וגם בך י אמינו לעולם

בול  י רוצה לומר להרגיל אתכם בק,לבעבור נסות אתכם בא האלהיםואולי לזה גם כן אמר 

 ל"חז וכבר זכרתי למעלה מה שאמרו . כדי שתהיו מוכנים אליה תמיד,הנבואה
כל ) ח"כ' פ(ובאלה שמות רבה .  מאותה שעה זכו ישראל להעמיד מהם נביאים,במכילתא

 .  קבלו אותו בהר סיני, בכל דור ודורמה שהנביאי ם עתידים להתנבאות

 
 התכלית החמישי הוא

דת  י כדי שיקנו משמיעת קולו מ,שכיון הקדוש  ברוך הוא לדבר עם עמו הדיבורים ה אלה

 .  ותעלה עליהם אימתה ופחד מגדולת השם יתברך ויכולתו ועוצם גבורותיו,היראה

לו שמענו מתוך האש אם אלהינו את כבודו ואת גדלו ואת קו'  הן הראנו הוכמו שאמרו  
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היטיב ו אשר דברו מי יתן והשיב יתברך אלהינו עוד ומתנו ' יוספים אנחנו לשמוע את קול ה

 . 'וגווהי ה לבבם זה להם ליראה אותי כל הימים 

 

 כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים ובעב ור תהיה יראתו  על פניכם  ,אל תיראוואמר משה 

  :ת היו להם במעמד ההוארוצה לומר ששתי תועלו. לבלתי תחטאו

 רוצה לומר להגדילם ולרומם מעלתם בין האו מות ששמעו קול ,לבעבור נסות אותם' הא

 . אלהים חיים

 ובזה . אלא שייראו מגדולת מעלתו, לא יראת העונש,דת היראהיכדי שמשם יקנו מ' והב

 . לא יחטאו לפניו

 :במכילתאוכן אמרו 
 ובעבור תהיה יר אתו  ,כם בין האומות לגדל את,לבעבור נסות אתכם בא האלהים

 .  זו היא בושה  שמביאה ליראת חטא.על פניכם לבלתי תחטאו

 

תכליתיות להיות המשפיע הוא הקדוש ברוך הוא בעצמו  חמש סיבות הנה נתתי בזה 

  :והמקבל כל עם ישראל

 . שיאמינו במציאות הנבואה בכלל' הא

 .  ולבטל ממנה כל ספק,כדי שיאמינו גודל נבואת משה ונצחיות התורה' הב

 .  ואינה ממה שבטבע,שיאמינו שהייתה הנבו אה מכלל הנפלאות כפי הרצון האלהי' הג

 . להכין אותם לקבל הנבואה המה ו ז רעם בעתיד' הד

 . י ומעלתו"להקנות ם מדת היראה מגדולת הש' והה

 

 הנה התבאר אחר פירוש ,ואמנם מהות השפע ההו א שנשפע לישראל באותו מעמד

 . קיםהפסו

 

 ]פירוש הפסוקים[
 : רֹאׁש  הָ ָהר  וַ ַּיַעל מ ׁשֶ ה-לְ מׁשֶ ה ֶאל ’ רֹאׁש  הָ הָ ר ַוּיִ ְקָרא    ה -ַהר   ִסיַני  ֶאל -ַעל ’    ה ַוֵּיֶרד  כ
     : ִלְראֹות  ְונָ ַפל ִמ ֶּמּנּו  ָרב ’   ה -ֶיֶהְרסּו  ֶאל -מֶׁשה  ֵרד  ָהֵעד  ָּבעָ ם   ֶּפן -ֶאל ’    ה ַוּיֹא ֶמר  כא

 

 

 ' השאלה הי
 . לראות'  העד בעם פן יהרסו אל הרדלמשה ' באומרו ית

 ואם שתהיה על הראי ה  , אם שתהיה שלא יעלו בהר,כי הנה האז הרה הזאת לא ימלט

 רוצה לומר שלא יביטו , ההרתוהסתכלות ההבטה מהמ קום שהיו יו שבים בו בתחתי

 . בכבוד אלהים הנראה על ההר
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 ואחריו ,עלו בהר התרה בעם שלא י,י"רששפ כמו ,יה בהריואם הייתה האזהרה על העל

  ולא היה צור ך באזהרה ,ד לפי שכבר ה זהירם עליוו י קשה מא,נמשכו כלל המפרשים

  .' וגולא יוכל העם לעלות על הר סיני כי אתה העדות בנוה " וכמו שהשיבו מרע .השנית

 דרך דרש הוא , את האדם קודם המעשה ובשעת המעשהם מזהירי י"רשקן  יומה שת

 כל שכן . לא חזר להזהירם ב שעת המעשה,שהזהירם  שמה כי  הנה  בשאר הדברים .בזה

והוא  .  אלא לראות,שלא אמר יתברך רד העד בעם אל יהרסו לעלות בהר או לגעת בו

 אלא על הראיה והבט ה  , כי כבר היו מוזהר ים בה,יהיהמוכ יח שלא הזהירם בז ה על העל

יה ההיא   יורא .בכבוד שהי ה  בהר שלא יסתכלו בו לראותו מן המקום שהיו יוש בים שמה

 . קרא הריסה

 שאם .דו יקשה הדבר מא,ואם נאמר שעל הראיה ועל ההסתכלות הזה באה האזהרה

 למה זה הוציאם משה מאהליהם והביאם לתחתית ,שיראו את כבודו ואת גדלו' לא חפץ ה

שיצווה   '  היטב בעיני ה. ואין ספק שלא עשה זה אלא מפי הגבורה. ההר לקראת האלהים

 . השמן לב העם הזה ו עיניו השע פן יראה בעיניו )ישעיה ו(למשה 

דברים ( וכן ,אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכםוהנה כאשר אמר אליהם אחר זה 

 הלא ישיבו ישראל לא ראינו ,ונשמרתם מאוד לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה) 'ד

.  אחורנית ואתה הסיב ות את לבבנו, כי אתה העדות בנו לעצום עינינו ולא נראה,דבר

ונת המעמד הנבחר להראותם הקדוש ברוך הוא את כבודו וא ת וובכלל שאם הייתה כ

 . ום שבאותותיו לא יביטו ומעש ה ידיו לא יראוו יקשה מאוד שיצ,גדלו

יה ל א  י איך השיבו משה עם  העל, שאם הייתה הכ וונה  האלהית באזהרתו שלא יראו,ועוד

 .ה כי  אם מהראיהיעלי והוא יתברך לא הזהי ר מה,יוכל העם לעלות

 

 'תשובה לשאלה י
 כי שם , רוצה לומר ששרתה שכינתו על ראש ההר,על הר סיני' פר הכתוב  שירד היס

 . נגלה הכבוד הנראה לעיני כל העם

 ק רא אליו השם אל ראש , לראות מה ידבר בו,ולפי שמשה  היה עו מד בהתבודדותו ב הר

 .לראות'  העד בעם פן יהרסו אל הואז אמר לו רד. ההר ועלה משה שמה למקום הכבוד

 לפי שאם ישב , אין ראוי בשעה הזאת שתשב אתה בהר מרוחק ונבדל מן העם,כלומר

'  הם מאותו מקום שישבו שמה אולי יהרסו אל ה,ךעדיבעת שמיעת הדברות העם בל

ואולי אחד מהם ידמה לו .  שיביטו ויסתכלו מאוד בכבוד הנ ראה בהר, רוצה לומר.לראות

 או . כמו שיקרה למביטי ם את הדבר מרחוק, או תמונה ורושם גשמי,ם צורה מהשרואה ש

  .מתוך הפחד שידמו לו תמונות ודברים שאינם שמה

 היה הריסה רבה ועצומה ביחסם ,ולפי שהיותם מדמים שהיה שם שום תמונה ותבנית

כלומר  ,פ ול מהם  רבי ובזה י,לראות'   לכן אמר פן יהרסו אל ה,גשמיות לו י תברך חלילה

 ,  כי אמונת הגשמיות וכל תואר וכל תמונה בו יתברך.שיפלו ההורס ים במהמורו ת בל יקומו
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 וכמו  שאמרו ונשמרתם מאוד .תית באלהותויהיא לעם ישראל נפילה רבה מהאמונה  האמ

 . 'לנפשותיכם כי לא ראיתם כל תמונה ביום דבר ה

יסיר מתוכ ם מוטה כ י    ו, ידריכם במעגלי צדק,אמנם בהיות משה רבנו עימהם במח נה

 .  והו א ישיבם טוב  טעם ודעת ויסיר מלבם כל דמיון כוז ב  ורעיון רוח,ידברו עמו דמיוניהם

 והם אם בני אהרן שקראם , וגם הכהנים: אמר לו עוד,ולפי שאמר זה כנגד העם ודמיוניו

 '  פן יפר וץ בהם ה , יתקדשו ברעיוניהם ודב ריהם,' או הבכורות משרתי ה,כן על שם העתיד

 . על כל אמונה משובשת ודעת נפסד שיעלה בלבם

 ולא גם כן שלא יראו .זהרו עליהו כי כבר ה, להרההעליי על ה לא הייתה אזהר,הנה אם כן

אלא שלא יהרסו במחשבתם ודמיונם לחשו ב  . האש אשר בראש ההר ושאר הנפלאות
 . שהייתה שם צורה גשמית פועלת ומדברת

 ' והותרה בזה השאלה הי
 

 א"יהשאלה ה
  ? ומה העונש הזה שיעד עליו.ונפל ממנו רבבאומרו יתבר ך 

 .  חשוב וקרוי רב  לפני, אפילו יחידי,פול מהםי כל מה שירש פיי"רשוהנה 

  .ולפי זה יה י ה עונש הזה שזכר כאן בשם נפילה היא הסקילה שנזכרה למעלה

 . ג"ר לבהוכן פירשו 

 ,בר בלשון נפילהי וד,למעלה כמו שאמר , למה לא אמר מות יומת,אבל יקשה על זה

 והוא  המורה שאי ן   ,'הנים  פן יפרו ץ בה ם הו ואחר זה אמר בכ.פול ה נופל מעצמויכאלו י

 .אבל שהיא מיתה בידי שמים. העונש הזה היא הסקילה שנזכרה למעלה

 

 א"תשובה לשאלה י
  ה ולא אמר ונפל ממנו רב על הסקילה שיסקל העולה בהר כי אם על הנפילה וההריס 

היא ' ה ביחסם מה שיראו בצורה מן ה צורות חלילה ואמנם אומרו פן יפרוץ ב הם ההגדול

 מיתה בידי שמים ואינה הסקילה 

 .א"והותרה בזה השאלה הי
 

      כהכהכה---כגכגכג, , , שמות יטשמות יטשמות יט
 ַהר  ִסי ָני-יּוַכל  ָהָעם  ַלֲעלֹ ת  ֶאל -ל ֹא ’  ה -מׁשֶ ה  ֶאל  ַוּיֹא ֶמר  כג
  : ָהָהר  וְ ִקּדַ ְׁש ּתֹו -ַאּתָ ה  ַהֵעדֹ ָתה   ָּבנּו ֵלאמ ֹר  ַהְגֵּבל  אֶ ת -ִּכי 
 ֵרד ְוָעִלי תָ  ַא ּתָ ה וְ ַאֲהרֹ ן  ִעּמָ ְך  -ֶלךְ ’    ֵאָליו    ה  ַוּיֹא ֶמר  כד

  : ָּבם -ִיְפָרץ -ּפֶ ן ’     ה-ֶיֶהְרסּו  ַלֲעלֹ ת  ֶאל -ְוַהּכֹ ֲהִני ם  ְוָהעָ ם  ַא ל
 

 ב"השאלה הי
 כי הנה היה לו  לא יוכל העם לעלות אל הר סיניה אל האלהים "עבנו רשה בתשובת מ



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת יתרו 

 
 

44

44

 אבל , לא שיאמר לא יוכל העם לעלות... כי אתה העדות,לא יעלה העם אל הר סינילומר 

 . לא היו רשאים

 .שמרו לכם עלות בהרי לא היה מז הירם ה,יה נמנעת מעצמהיואם הייתה ה על

 . אבל אינך רשאי, יכול אתה:וכיוצא בז ה אמרו

 

 ב"תשובה לשאלה י
 כי הנה הם  לא יוכלו ,לראות' ה איך יהרסו העם  אל ,השיב משה  אל הקדוש ברוך הוא

 איך יהרסו לחשוב שיהי ה שם צורה  , רצונו לומר ואם הם לא יעלו שמה.לעלות אל הר סיני

 שיראו מה שהוא בראש אי אפשר , כי הנה מתחתית ההר שהם יושבים שמה.ותמונה

 .  ואין אם כן לחוש מהריסת דמיונם במה שיראו.ההר ובתוך ה אש

להם '  שאף שיתן ית,הגיד שהם היו כל כך חרדים ומפוחדים ללא יוכל העםוהנה אמר 

 כמו . כי לא יעצרו כוח לעלות מפני האש והעשן,רשות לעלות לא יוכל העם לעלות שמה

  .שנאמר כי תאכלנו האש הגדולה הזאת

 . ב"והותרה בזה השאלה הי
 

 ]בזמן מתן תורה היה משה בתוך ישראל ולא על ההר[
 ג"השאלה הי

לך רד ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעם אל יהרסו לעלות אל  'ית ובמה שאמר ל
 .  כי הנה איני רואה צורך בעליית אהרן בהר בעת שמיעת הדברות'ה

 והכהנים  , ואהרן מחיצה לעצמו, אתה מחיצה לעצמך, ועלית אתה ואהרן עמךי כתב"ורש

גש יו תר מאהרן ינ משה .' והעם כל עיקר אל יהרסו את מצבם לעלות אל ה,מחיצה לעצמם

 שאמרו משה מחיצה בפני ,באלה שמות רבה , הםל"חזומ דברי . ואהרן יותר מהכהנים

 .  אבל זכרו מחיצות אחרות שם.עצמו

  ,ב כתב"ב ח"לרק  בפהרב המורהו

 ועל מדרגות גם כן ,שבמעמד הר סיני לא הגיע למדרגת הנבואה אלא הראוי

 ,ה" ע, הוא,עים מזקני ישראלאתה ואהרן נדב ואביה ו ושב' שנאמר עלה אל ה

 ואהרן למטה .גשויוהם לא י' גש משה לבדו אל הי כמו שאמר ונ,במדרגה עליונה

 ושאר , הזקנים למטה מנדב ואביהואשבעים ו, ונדב ואביהוא למטה מאהרן,ממנו

  . ומעשיהםםהעם למטה מהם לפי שלמות

 
  ]htm.32_2_chap/chapters/perplexed/il.ac.tau.press://http:      ב"ל,קיש ור למ ורה נ בוכים  ב[

 

 כמו , לא עשה לעם מחיצה כללי"שרש .לוףיורואה אני בין  שני הרבנים האלה הבדל וח

 .  עשה גם לעם מחיצה ומחיצ ות כפי השגותיהםהרב המורה אבל ,שהודעתיך מדבריו
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 לא נזכרה , כי הנה בפסוק עלה אלי.תן ידעתי מה הכבוד הזה אשר הוא עשה לעםי יומי

 . שכתב והעם כל עיקרי"רש וצדקו אם כן דברי . וגם במדרש לא זכרו מחיצה לעם,כלל

 .  הלא דבר הוא, להרבות במחיצו תהרב המורהומה ראה 

 

 . ום והצ דקתו או הכזבתו אינו מזה  המק, בזההרב המורהאבל ביאור דעת 

ל " ואשר זכרו חז,' שהמחיצות האלה שזכר הכתוב בפסוק עלה אל ה,ולבד אומר לך

 ולא , כי אז לא היו שם מחיצות,תנו עשרת הדברותי לא היו בשעה שנ,במשה ואהרן 

 כמו שיתבאר  ,לם השיגו בחוש השמ ע שלהםו לפי שכ.השגות מתחלפות ומדרגות שונות

וים היו בשמיעת  ו וש,זניהםול מוחש מגיע לאמדבר מתוך האש עשרת הדברות בקו' קול ה

 . לקטון שבכל מחנה ישראל' אותו קול אהרן קדוש ה

 לפי שישראל , הוא נאמר אחר כך,אתה ואהרן' ואל משה אמר עלה אל הואמנם פסוק 

דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ) ז"י' שמות כ(כאשר שמעו עשרת הדברות אמרו למשה 

 שנאמר לך אמור להם ,דה בה ם הקדוש ברוך הוא בדבר  והו,ידבר עמנו אלהים פן נמו ת

גש אל י ומשה נ,םלאוהליהוהלכו ישראל .  ואתה פה עמוד עמדיםלאוהליכשובו לכם 

 וסדר ואלה , ונאמר לו פרשת אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם,הערפל

 .ותש י עלה בהר לקבל הלוח' ואז ציוה ו ה.  ו פרשת הנה אנכי שולח מלאך לפניך,המשפטים

 ובאותה השגה היו המחיצות .אתה ואהרן נדב ואביה ו' עלה אל ה) שמות כד(וזה הוא 

 .  לא בשמיעת עשרת הדברות,לופי ה השגותיוח

 . ויה יו הפרשי ו ת כולם כסדרן מבלי דוחק אין מוקדם ומאוחר

 

ואוכיח . פול השאלה באמת למה נאמר כאן בשמיעת הדברות ועלית אתה ואהרןיולכן ת

 אלא עם העם ,ם משה רבנו לא היה בה ר בעת שמיעת עשרת הדברות שג,אחר זה

 . ומה לו שם, ואיך יעלה אם כן אהרן להר,בתחתית ההר

 

 ג"תשובה לשאלה י
  ?  האלהית בירי דת משהההכוונואמנם מה הייתה 

 היה מעוצם , ולתת להם תורה ומצותאל כשרצה לזכות את ישר,ה"בקהיא לפי שה

שאר אצלם ספק בהי ו ת התורה אלהית ונתנה יאופן של א יהשגחתו עליהם לתת תורתו ב

 משכלו ודעתו הכינה גם חקרה ושמה נו ושלא יעלה על לב אדם שמשה רב.מן השמים

ומפני זה לא נתן את התורה למשה . צבאות'  לאמר כי כן ציוה לו המלך ה,לפני בני ישראל

ו בה אם היא האלהית פקת כדי שלא יס, ושהוא יגידה ויערכה לישראל,בנבואתו העליונה

 . או מפועל משה

על דרך הפלא באותו מעמד קול נברא מוחש ' דש יתי ח,ולבטל כל חשש וכל ספק מזה

 , אנשים ונשים וטף כקטון כגדול, שבו ישמעו עשרת הדברות כל ישראל,ועצום מאוד
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ת " וכן היה  רצונו י. סוגי התורה הראשונים והכוללים בכל מצותיה עשרת הדברותלהיות

דבר אתה עמנו  לולא שהם אמרו אל משה ,להשמיעם את כל התורה באופן ההוא עצמו

  . ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות,ונשמעה

 , ברות שהקול ההוא היה קול משהיוכדי שישראל לא יחשבו בהיות משה ב הר בשעת הד

 מפני זה רצה הקדוש ברוך , ולא היה קול אלהים,והוא היה המ דבר אתם בהשמעת קולו

 עימהם בעת שמיעת הדברות כדי שיכירו  וידעו כל ' ויהיה ה,וא שגם משה ירד אל העםה

'  וגם זה נכלל באומרו ית. ישראל שלא היה משה ה מדבר כי אם אלהים חיים מלך עולם

 שירד וישב , רצונו לומר.לראות ונפל ממנו רב' רד העד בעם פן יהרסו אל הלמשה 

 וזה  ,א תהיה  עדות בהר על הקול שהוא אלהיעימהם כדי שישיבתו שמ ה בתוך העם ההו

 רצונו .לראות'  פן יהר סו אל ה, שיהיה ביניהם להעיד על האמת הזה,הוא רד העד בעם

 .  וישתדלו לראות אם הוא אם לא, שיהרסו בחושבם שאין המדבר יתברך,לומר

 שורש גדול ,יפול מהם רבי אין ספק ש,תיתיואם יהרסו בזה ממדרגת האמונה האמ

יתקדשו '  אל הםהניגשי םהכוהניוגם .  והוא היות התורה אלהית מן השמים,תייואמ

 . ככופרי ם ובלתי מאמינים באלהות תורתו'  פן יפרוץ בהם ה,מלחשוב כזאת

 

ולפי  .  כמו שפירשתי,ה חשב בלבד על הכוונה הנגלית מדבר השם בראשונה"אמנם מרע

לך רד ועלית  ,צרך לומר לו עוד הו,שהיה משה מ ב קש טענות שלא ירד מן ההר' שראה ית

 ואל תאמר בלבבך ואיך  , לך רד לשבת עם העם כלפנים, רצונו לומר.אתה ואהרן עמך

כי הנני .  לכל אחד מן העם בנתינת התורה ובמעמד קדוש אשר כזההשוואהיה אני 

 , הדברותת ולא אמר זה לאותה שעה מהשמע.מודיעך שתעלה אתה ואהרן עמך אל ההר

' עלה אל ה) 'ו א"שמות כ( שנאמר לו , כשעלה לקבל הלוחות,כ"היה אחאלא על מה שי

 . אתה ואהרן נדב ואביהו וש בעים מזקני י שראל

ועלית  :כ" אמר לו עתה כמבשר ומודיע מה שיהיה אח, העתידה להיות,ועל הפעם ההיא

 והודיעו שבפעם ההיא לא יהיה הוא . והם הזקנים שזכר שם, והכהניםאתה ואהרן עמך

 והוא ואהרן והכהנים , כי הנה העם אל יהרסו אז לעלות פן יפרוץ בם, לאחד העםהשוו

ל שישיגו "ואז יהיו  שמה המחיצ ות שזכרו חז. הקרובים אליו  יעלו אל ההר' משרתי ה

 . י ה כל אחד מהרישומים ה הם כפי מדרגתויבאותה העל

 , רות  כשנשמעו הדב,הנה התבאר מזה שלא אמר ועלית אתה ואהרן על הפעם הזאת

  . ואלה המשפטיםת שנזכר בסוף פרש,אלא על מה שיהיה אחר כך

 . ג"והותרה בזה השאלה הי
 

 

 שגם אדונינו משה היה ב תחתית ההר עם כל ישראל בעת ששמעו עשרת ,ומזה תדע

 ואל ידבר עמנו ,דבר אתה עמנו ונשמעה ויש על זה ראיה ממה שאמרו למשה .הדברות
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ואם בעת ששמעו הדברות משה . מע ואת תדבר אלינוקרב אתה וש וכן .אלהים פן נמות

 אלא שהיה  ?ל זה היאך דברו עמו ואמ רו לו כ, וישראל היו בתחתית ההר,היה בראש ה הר

 לפי שהם היו מרוחקים  , ואז אמרו לו קרב אתה ושמע,עימהם ושמע הדברות בתוכם

 . ממעמד הכבו ד

עת ההי א להגיד לכם את דבר וב יני כם ב' אנכי עומד בין ה ) 'דברים ה(ואמנם מה שאמר 

. הרב המורה כמו שחשב , אין ענינו שהיה מפרש להם כל דיבור ודיבור שהיו שומעין,'ה

 והיה זה בעשרת הדברות ,עמכם בהר מתוך האש' בר היפנים בפנים דאבל יאמר הכתוב 

 להגיד ,ובינ יכם'  היי תי אנכי עומד בין ה,ואמנם בשאר מצות התורה כולה. שדבר להם

 כי לולא יראתכם . עם היות שלא עליתם בהר, לפי שיראתם מפני האש,'את דבר הלכם 

 כי הוא היה  משמיע כל התורה והמצו ת לכם פנים ,וביניכם'  לא הייתי אני בין  ה,מהאש

  . כמו שהשמיע עשרת הדברות,בפנים

 . ן"הר מבוכן פירשו 

 

וירד משה אל וזה הוא  .בל עליו את הדיןי ק,ה רצון השם וגזרת חכמתו"וכאשר ראה מרע

 והודה ולא בוש , שירד לשבת עם העם בשמיעת הדברות, רוצה לומר.העם ויאמר אליהם

  . כי אמר להם כל מה שאמר לו יתברך על זה.כי כן ציוה לו  המלך יתברך

 :)ח"כ' פ(ובאלה שמות רבה אמרו 

 אמר , משל למלך שבקש לעשות אפימטיטא חוץ מדעתו של אפרכוס,אמר רבי לוי

 כאשר הלך . שוב אמר ליה עשה דבר פלוני. אמר לו כבר עשיתי.לו עשה דבר פלוני

 והיה משה עומד ,כך בקש הקדוש ברוך הוא לתת הדברות. עשה המלך מה שבקש

 ושוב אמר לו לך רד . אמר ליה לא יוכל העם לעלות. אמר ליה רד העד בעם.לפניו

 , וירד משה: שנאמר,הוא נגלה הקדוש ברוך , עד שמשה הלך.ועלית אתה ואהרן

 . מיד וידבר אלהים

ה בשעת שמיעת הדברות במחיצת  " שהייתה כוונת השם יתברך שיהיה מרע,רצה בזה

 .  ושלכן אמר לו כדי להורידו מן ההר שילך להתרות בעם פן יהרסו, בתוך העםלישרא

 . היה משיב  לא יוכל העם לעלות,רא משה שברדתו משם יתחיל הדיבוריוכאשר נתי

ה במעלת אהרן אחיו  " שמח הוא ע, לך רד ועלית אתה ואהרן,שר אמר לו יתברך שניתוכא

 וזה הוא  . עד שהתחיל הדיבור,להי ולא הספיק לשוב למקום שהיה יו שב שם בתח.וירד

 .שאמר וירד משה אל העם ובה יותו שמה  וידבר אלהים

 
. 

 אברבנאל שמות פרק כ 
 א,שמות כ

  : ַהּדְ ָבִרי ם   ָהאֵ ֶּלה לֵ אמ ֹר-ֱאלִֹה י ם  אֵ ת  ָּכל ַוְידַ ֵּבר  א
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 ]?מה שמעו ישראל בעשרת הדברות [

 ד"השאלה הי
 והיא באי זה אופן השיגו ישראל עשרת .וידבר אלהים את כל הדברים האלהבאומרו 

 או שמעו  , האם השיגו אותם בנבואה שהגיעה אליהם באותו עת על דרך הפלא?ברותיהד

 או אם שמעו אותם בקול מוחש  ,הגבורה ומשה השיגם בנבו אתו מפי ,אותם מפי משה

 אם היו מ בינים  אותו או היה  בלתי מובן  , והקול ה הוא  ששמעו.נברא לשעתו על דרך נס

 כי מי  ,ושקר שנאמר שכל ישראל השיגו במדרגת הנבואה.  ומשה מבארו אליהם,אצלם

 . נביאים ולא מוכנים לנבואה' נתן כל עם ה

 .  תכלית הבריחההרב המורהומזה ברח 

 כי הנ ה  ,ושקר גם כן שנאמר שלא השיגו אותם הדברות ולא שמעום אלא מפי משה

אליכם מתוך האש ' וידבר ה ונאמר אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכםהכתוב אומר 

את הדברים ) ב"י' דברים ה( ונאמר .ויגד לכם את בריתו' קול דברים אתם שומעים וגו

 . נשאר אלא ששמעו קול מוחש אלהי הנה אם כן לא.את כל קהלכם' האלה דבר ה

  

 ומשה , שהם שמעו את הקול ולא הבינו אותו,ב"ג ח" גזר אומר בפלהרב המורהאמנם 

 והוא גם כן מה שאמר .וביניכם'  ושעל זה נאמר אנכי עומד בין ה.היה מפרשו אליהם

 ולא , אתם שומעיםקול דברים ושעל הקול ההוא נאמר ,בעבור ישמע העם בדברי עמך

 . תוך אותיותי לפי שהיה הק ול מבלי ח.דברים אמר
   ] htm.33_2_chap/chapters/perplexed/il.ac.tau.press://http:   ם "קיש ור לרמב[

 

 והבינו ,ברות הראשונות שמעו ישראל מפי הגבורה בק ול נבראי כתב ששתי הדן"והרמב

 . ולא היו מבינים אותו,ברות אחרונים שמעו מהם הקולי אבל השמונה ד.אותו בשלמות

 אנכי ולא יהיה לך , מכותרא בסוף גמל"אחז ושעל זה ,ומשה היה מ פרש אותו אליהם

 . מפי הגבור ה שמענום

 לא יהיה לך ,ברות הראשונות באו בלשון מדבר בעדוי ששתי הד,ויורה עליו בכתובים

אמנם בשאר . לאוהבי ולשומרי מצותיאלהיך אל קנא ' אנכי ה כי על פני אחרים אלהים

 .  וכן השאראלהיך'  לא תשא את שם ה: כשלישי המדבר,בר בלשון נסתרי ד,הדברות

 

  .בותיבעיני לס ודעת שני הרבנים האלה לא ישרו

 מודה ומקבל שהיה הקול ההו א ששמעו נברא מגיע שהרב המורהשאחרי האחת 

 כי הנה הקול הנבואי . למה זה ברח מלומר שהבינו אותו, לא נבואה מוחלטת,יהםזנולא

אבל כל . גו הבלתי מוכן לנבואהש הוא אשר ימנע אצלו שי,שחל בנפש ואינו מושג בחושים

 אחר שהיה ,תוך אותיותי ובח, מה המונע שישיגהו מי שאינו נביא,הנברא המוחש
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 אף על פי ,היו ישראל רואים שם הכבוד הנברא כי כן יורה הרב ש.מציאותו על דרך הפלא

  .שלא היו נביאים

 מה  תועלת היה מגיע אליהם בשמיעתו , אם הם לא הבינו  הקול הנשמע ההוא כי,ועוד

תן להם ידיעה ואמונה  י ומה יוסיף ומה י.למיםי כקולות הא,בהי ותו קול פשוט מבלי הבנה

  . יותר ממה שישיגו בשכלם מבלי שישמעוהו ,שמיעתו

 הלא נשאר עליו  ,' הוא אשר דבר ה,ה בקול הנשמע"ועם היות שמה שפירש להם מרע

 ויהיה הקו ל ההוא אצלם כקול השופר או כשאר הקולות ,הספק כאלו לא שמעו כלל

  .ששמעו שמה

 

 ולא עם דברי , הם בלתי מסכימים עם עדות התורה,כל שכן ששני דעות הרבנים האלה

הקהל לי את העם ואשמיעם את דברי אשר ילמדון ר  שהנה אומ. אם עם הכתובים,ל"חז

י ואיך ואשמיעם את דבר איך צדק , ואם הם לא הבינו דבר מהקול.ליראה אותי כל הימים

 . ילמדון ליראה

 דיבור והגדה על הקול ראמי האליכם מתוך האש ויגד לכם את בריתו' וידבר הגם אמרו 

נאמר לשלול מה ששלל מיד באומרו   לא ,קול דברים אתם שומעים ר ומ ה שאמ?שלא יובן

 .את קול דבריכם' וי שמע ה ,הלא תראה בפרשה ההיא. ותמונה אינכם רואים זולתי קול

 .הכל אשר תאמר אליך שרה שמע בקול : וגם באברהם נאמר קול,וכן נאמר במרגלים

 כמו , היו שו מעים  את הקול ולא היו מב יני ם אותו, וכ ן  באברהם,ה"האם נאמר שהקב

 אלא שנזכר הקול לפי שהוא .י זה  ב אמת בלתי אפשר?קול דבריםהרב  מלשון שיחייב  

 . היה המ בה יל אותם כמו שאמרו

 איך ,ברות העשרה כולם בלשון הדיב ור ו ההגדהיוכן אומר שאם הכתוב יש תף ויחבר ה ד

 ואיך אמר הכתוב על כולם יחד . אלה הבינו  ואלה לא הבינו,ומרל ן"הרמב יבדיל ביניהם 

. ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אלי ואמר ,אל כל קהלכם' אלה דבר האת הדברים ה

ויגד לכם  וכמו שנאמר . כן שמעו והבינו אותם ,מורה שכמו  שנכתבו עשרת הדברות יחד

  .את בריתו אשר ציוה אתכם לעשות עשרת הדברים

ברות  י לא יובן שאלה הד, הנה מאומר ם מפי הגבו רה שמעום,ל"ואמנם לשון חכמים ז

 ואלה לא שמעו  , או שאלה שמעו הקול בלי הבנה.ן"הרמב כדברי ,הבינו ואלה לא הבינו

 . הרב המורה כדברי ,כלל

 למה שינה אותם מהלשון ששמעו מפי , שאם משה השמי עם עשרת הדברים,ועוד

 כי אם השם אמר . והוא אמרם בלשון שלישי המדבר?הגבורה שהי ה בלשון מדבר בעדו

 ולמה אם כן לא . וכן בשאר.אלהיך' ה לא היה לו לומר את שם ,אלשוושמי לא תשא את 

את הדברים  והנה הכתוב מעיד ,נכתבו בלוחות ובתורה אלא כמו שיצאו מפי הגבו רה

 מורה שכמו שנכתבו   על שני לוחות אבנים ויתנם אליםאל כל קהלכם ויכתב' האלה דבר ה

 . נאמרו אליהם
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 וגם במאמר להקת הנביאים ,וש אותו פרק בפירהרב המורהואמנם הראיות שהביא עוד 

 . תמצאהו -יגמור בעדי '  אם ה,אשר אני עושה
 :העוסק במתן  ת ו רה,  ם  במורה נבוכים "קיש ור לרמב

htm.33_2_chap/chapters/perplexed/il.ac.tau.press://http 

 מה יה יה אמ י תת הדיבור ,שדעות שני הרבנים האלה אינם מספיקים בע צם הדרושואחר 

 .  מי יתן ואדע,והקול הז ה שישראל שמעו במעמד הר סיני

 
 ד"תשובה  לשאלה י

 ]?מה השיגו ישראל במעמד סיני. ג[
והוא מה ה ייתה ההשגה  והשפ ע  , ראוי לבאר במקום הזה ה דרוש השלישי אשר זכרתי

 . ואיך השיגוה,ד הר סיני כששמעו עשרת הדברותשהשיגו ישראל במעמ

 

 אבל בהשגה ,םאלוהיינים י השיגו עני, בתחתית ההרםבהתייצב ,ואומר שישראל כולם

  :חושית

ש מחיצות היו ו ושל, שהיו רואים הכבוד האלהי בראש ההר כאש בוערתאם בחוש הראות

השמים חושך ענן   שנאמר וההר ב וער באש עד לב , והם חושך ענן וערפל,מקיפות ב ו

 . וערפל

. םלאוזניה מגיע  רהאווי ששמעו קול עצום מאוד נברא לשעתו בחלק ואם בחוש השמע

 כבר שמעו ישראל שהיה משה מדבר והאלהים , בה יות משה בה ר,ברותיולפי שקודם הד

 לכן עתה בשמיעת הדברות הכירו וי דעו שאותו הקול שהיה  מדבר ועול ה  ,יעננו בקול

 הוא עצמו הי ה המד בר אליהם , ושהיה קורא אליו שיעלה אל ההר,ותולמשה בעניין  שליח

 ולא אמצעי אחר ,זניהם מבלי אמצעות משהו ולהיות הקול ההוא מגיע לא.הדברות ההמה

 . עמכם' פנים בפנים דבר ה נאמר ,שכלי

 ויש ממנה נבואה מוחשת . מיני הנבואה ומדרגותיה,וכבר ביארתי במאמר להקת הנביאים

 . וממנ ה הייתה מדרגת ישראל בפעם הזאת. ח וקצרי ההכנהושי הכמגעת לחלו

 

 ,  והקול הנשמע שמה,לוי הכב וד הנברא על הר סיניי שהמעמד ההוא מג,ומכאן יתבאר לך

ה לא נשתלם בפעם ההיא בשמיעת " כי הוא ע,ה דבר על שלמותו"לא היה להוסיף למרע

 כדי  שידעו ויאמי נו ישראל אבל היה ה מעמד ההוא. הדברות יותר ממה שהי ה  קודם לזה

 ושהיה השם מדבר עמו , שמשה היה ש ליח נאמן לאלהים במדרגת הנבואה,בשלמות

 .  והם עומדים מרחוק מזדעזעים,כאשר ידבר איש אל רעהו

 לפי שעם החושים השיגו .ומזה האמינו במציאות הנבואה שהוא דבר שכלי ומראה רוחני

יה ה זאת יובעניין הר א. י ומ ראה הנבואה  כל שכן שיסיג  השכל הדיבו ר הרוחנ.כל זה

 .  כי הקול היה  אחד נשמע אליהם, כולם היו שוו ים במ דרגה אחת,והשמיעה ה מ וחשת
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 והב יאו  ,חוו שבסיני קבל כל אחד כפי כתנחומא ובאלה שמות רבהומה שאמרו  במדרש 

 , וזה הוא  לשד השמן, היל דים כטעם חלב,חוודמיון מה מן  שכל אחד היה טועם בו כ פי כ

ירעם אל וכן אמרו שעל זה נאמר .  והבחורים יעשו אותו עוגות,הזקנים כצפיחית בדבש

 כשנאמר למשה עלה  , כל זה היה אחרי הדברות, וכן לעשות לרוח משקל.בקולו נפלאות

 .  וכמו שהו כחתי בשאלות,אתה ואהרן נדב ואביה וא וגומר' אל ה

ל שראו "חזמרו  א,ה ומו שכלת והשגת שאר הנביאים מדומ,ולהיות השגת ישראל מוחשת

 לפי שמראת יחזקאל במרכבה שראה  .באותו מעמד מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי ה כהן

 בכבוד ובק ול הנברא הייתה   אל והשגת ישר,ושמ ע קול מדבר היה  בנבואה  רוחנית'  כבוד ה

 . מוחשת

 

 רוצה . שהיה דעתו זה,תוף פניםיא בש"ז ח"לרק  בפהרב המורהוכבר יראה מדברי 

  . שהקול ששמעו ישראל בסיני היה מוחש לא מדומה,ומרל

 התעצם מאוד הרב לקיים  שלא שמעו מהקול האלהי ,ב שזכרתי למעלה"ג ח"אמנם בפל

 . ושגם בשמיעת הקול ההוא לא היה מדרגת משה רבנו כמדרגתם,אלא קול אחד בלבד

ידבר אלהים את  וכן ו.'ומלל ה -'  שתרגם בכל מקום וידבר ה,ודקדק זה מתרגום אונקלוס

 . ' האלה ומליל ה,כל הדברים

 ועשה ,' תרגם ואל יתמלל עמנא מן קדם ה,אמנם מאמר ישראל ואל ידבר עמנו אלהים

 . הרב מזה סו ד גדול ועמוק

תן ידעתי למה זה ברח הרב מהיו ת הקול האלהי הנשמע באותו מעמד פעמים רבות יומי י

 כי הנה בהיות  .היה אלא קול אחדולמה השתדל כל כך להוכיח שלא . במספר הדברות

ואם היה קול נברא  .  האפשריות שימצא בפעם אחת ימצא במאה פעמים,הקול נברא

 כי הבנת הקול , למה לא תהיה  בו מדרגת משה שווה למדרגתם,םלאוזניהומוחש מגיע 

ולמה לא יהיו  בו  .  והשמיעה אל החוש, שהה בנה תיוחס אל השכל.הוא זולת שמיעתו

 ,' ו בישראל תרגם מליל ה,'כל שכן שכבר  תרגם אונקלוס במשה גם  כן קדם ה  . כולםםשווי

 . ן"הרמבכמו שכתב 

 

 והשגת , שהייתה השגת משה רבנו בזה הנבואי ת,הרב המורהשהיה דעת  אמרתי ל כןע

 כי , לא היו צריכים לקולות הרבה,ברותי ושמפני שהם לדעתו לא הבינו הד.ישראל חושית

  .ות כי ידבר אלהים את האדם וחילמופת ולאאחד אם לקול 

וה הקול האלהי מוחש ולם שמעו בשו שכ, דרך המלך נלך, קהל התורניים,אבל אנחנו
 עם היותם סמוכים זה לזה מבלי , ושהיו קולות רבים כפי הדיבורים,םזניהומגיע לא
 . הפסק

יסף  או שלא , כתרגום אונקלוס,ינו שלא פסקי ענ,ומה שאמר הכתוב קול גדול ולא יסף
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 . עוד הקדוש ברוך הוא לדבר בקול ההוא ולהשמיעו ב עולמו

 

  ?ואמנם מה הוא אשר השיגו באותו מעמד
 שישראל שמעו משני הדברות הראשונים קול פשוט ,רב המורהכבר הודעתיך דעת ה

 . מבלי הבנה ו משאר הדברות לא הבינו דבר וגם קול לא שמעו

 ת ברוי ומשאר הד, והבי נוהותאשונו הרת הוא ששמעו קול השני הדברון"ודעת הרמב

 , לא עם הבנה ולא בלתה, ומשאר המצות לא שמעו קול. שמעו הקול ולא הבינוההשמונ

 וכאשר נחלש . ושמעו הקול והבינו הו בשני  הדברות הראשונים,חם רבולה היה כיכי בתח

 שמעו השמונה  ם ומפני התבה לות, פחד קראם ורעדה, הקול ההואתחם בשמיעוכ

 חדלו מהבינו  ,בלוו ולא יכלו לס, וכאשר נחלשו עוד. ולא הבינו אותם,נ שאריםברות היהד

 . משמוע הקול המבה יל ההו א

 

  . שדעות שני הרבנים האלה לא יתכנו,ד"וכבר הראיתיך בשאלה הי
 

 וכת ב שכל עשרת הדברות , שקבל הדבר כפשוטו,ע"ולכן טוב משניהם הוא דעת הראב

 אל כל קהלכם' בר היאת הדברים האלה ד ,לם נאמר ולכן אחרי כו.שמעו והב ינו כאחד

 כי  איך יתכן , והדעת נותן שכן ה יה העניי ן. ושאחרי כן אמרו  קרב אתה ושמע.וגומר

 יהיו  הם מדברים , והם שומעים כאלו העולם מתהפך,שבהיות הש ם יתברך מדבר אליהם

  .למשה את דבריהם

נויים שהי ו  י מפני קצת ש,' שהנה לא אמר את כל הדברים האלה דבר ה,וכתב עוד

 . ברות האחרונותיבד

תוך אותיות י בח,הנה התבאר שכל עשרת הדברות שמעו ישראל בקול נברא מוחש

 . והבנה שלמה 

 עד ואל משה אמר עלה אל ,ברות ופרשת המשפטיםי שהן אחרי הד,אמנם שאר המצות

 .שת ויקרא עד פר, בדיבור נבואה  רוחני,גש אל הערפלי נאמרו למשה בהר כ אשר נ,'ה

 אל בי ן  , נעתק הדיבור ודבקות הנבואה שהיה  למשה בהר, פרשה ואילךהומאות

 עד ,ונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני  הכ רובים כמו שנאמר ,הכרוב ים

  .סוף התורה

 

 ]ן"דחיית ראיות המורה ורמב[
 .ין הדברותכ להשיב על שני ראיות שנסתייעו הרבנים  הנזכרים מהן  לחלק ב"ונשאר א

 

 ושמונה דברות  ,היא שבדברות הראשונות באו הדברים ב לשון מדבר בעדוהאחת 

 והוא מורה שלא היו כל עשרת הדברות .האחרונים באו בלשון שלישי המדבר הנסתר
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 . תלוק מהשנים הראשונים לשמונה האחרונים כפי כל אחד מהדעוי ושהיה ח,ממין אחד

 

 , אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמעום,שמלאי'  מאותו המאמר של רוהראיה השנית

 .לוק ביניהםישעשה ח

 

 שכן דרך הכתוב לדבר בפסוק אחד קצתו בלשון מדבר בעדו וקצתו ,חדואני משיב על הא

 . בלשון נסתר

ושמרו דרך  , בלשון מדבר בעדו,' וגוהמכסה אני מאברהם אשר אני עושהנאמר באברהם 

כ י אהיה עמך  וזה  לך האות כי  וכן במשה .בל שון נסתר והוא ,על אברהם' למען ה בי א ה' ה

 הרי ה וא בלשון תעבדון את האלהים על ההר הזה , וזה בלשון מ דבר בעדואנכי שלחתיך

'  ראו כי ה , בלשו ן מדבר בעדועד אנה מאנתם לשמור מצותי ותורותי וכן לישראל .נסתר

ן בסוף סדר והיה כי תבוא  וכ. הרי דיבור בלשון נסתרנתן לכם השבת על כן הוא נותן לכם

'   גו לכם ו' ולא נתן ה' אלהיכם  וגו' אתם ראיתם את כל אשר עשה ה ,בפרשת ויקרא משה

בלשון  אלהיכם ' שנה למען תדעון כי אני ה' ואולך אתכם במדבר מ ,לו בלשון נסתרוכ

 . מדבר בעדו

 כולם ,אלהאת הדברות ה' בר הי כיון שפנים בפנים ד,בר ות האלהיומי המ ונע שיהיה כ ן בד

 .מבלי אמצעות משה

 

  ]פירש רבי שמלאי בשיטה שכל הדברות שמעו ישראל[
לו עד ו אם היה אנכי ולא יהיה לך כולל הדיבור כ, מדבר רבי שמלאי'ואמנם לטענה הב

 .  שבאו הדברים בלשון מדבר בעדו,לאוהבי ולשמרי מצותי

 . הנה היו באו תם שני הדברות הראשונות חמש מצות כאחת

 . נכיא' הא

 . לא יהיה  לך' הב

 . לא תעשה לך פסל' הג

 . לא תשתחוה להם' הד

 . ולא תעבדם' הה

  . בספר מנין המצות אשר לוהרב המורה וגם ,כי כן מנאום כל מוני המצות

 

 . א" מצות לא תרי,ח" שיהיו שאר המצות אשר שם משה לפני בני ישראל תר,ויתחייב מז ה

 . א"שמעו תריכ יאמר רבי שמלאי שמפי משה "ואיך א

 שכאשר אמר רבי שמלאי אנכי ולא יהיה לך מפי הגב ורה  ,ומפני זה תצ טרך לומר בהכרח

לא יהיה לך ' אלהיך וגו'  שהם אנכי ה, לא כיון אלא על שני הפסוקים הראשונים,שמעום

 ,כי שני הפסוקים האלה לדעתו שמעו מפי הגבורה.  ולא יותר מזה,אלהים אחרים על פני
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.  והם שתי מצות בלבד.נות גדולות באמונות ממציאות האל ואחדותוי ופלהיותם יסודות

 הי ה דעתו ששמעו אותם , לא תשתחוה להם, לא תעשה לך פסל,ואמנם שאר הפסוקים

לו ממה שיוכיח  ו וזה כ. עם היותם בלשון המדבר בעדו,ישראל מפי משה כשאר הדברות

בפירוש דיבור אנכי אדבר עוד  ו.שלא חשש רבי שמלאי להיות הדיבור בלשון מדבר בעדו

  .בזה

 ) 'ג' ד(וכן תמצא במדרש חזית 

 . אנכי ולא יהי ה לך:ה"  שני דברות שמעו ישראל מפי הב,יהושע בן  לוי אומר' ר

  . מנשיקות ולא כל הנשיקות,ד ישקני מנשיקות פיה ו"הה

  .ה" כל הדברות שמעו ישראל מפי הקדוש ב ,ורבנן אמרין

 אחר כל הדברות כתיב דבר אתה , טעמן  דרבנן,י לוירבי יה ושע דסכנין בשם רב

  .עמנו ונשמעה

 .  שאין מוקדם ומאוחר בתורה, פליג?מאן עביד ליה רבי יהושע ב ן לוי

  ?דברות' ים או גת אלא לאחר ש,או אינו מדבר דבר אתה עמנו ונשמעה

  כתיב, אמר.טתיהירבי עזריה ורבי יהודה ורבי סימון ורבי  יהושע בן לוי תפש ש

א " עולה תריבגימט רייה תורה .ג מצות הוי" כל התורה תרי,תורה ציוה לנו משה

 לא שמענום מפי משה אלא מפי הקדוש , ברם אנכי ולא יהיה לך.דבר משה עמנו

  . הוי אומר ישקני מנשיקות פיה ו.ברוך הוא

 ושדעת רבנן שהלכה כמות ן  . שרבים מחכמי ישראל היו מ זה הדעת עצמו,הנה למדנו מזה

 ולא הוקשה .ה כפשוט ן  של כתובים" שכל הדברות שמעום מפי הקדוש  ב,ל היחיד הואאצ

 וקצתם בלשון משה השלישי המדבר בלשו ן  ,ברות בלשון מדבר בעדויאצלם היות קצת הד

 , והביאו ראיה לדעתם ממה שבא דבר אתה עמנו ונשמעה אחרי הדברות כולם.נסתר

  .שיקות פיהווהיא באמת ראיה יותר עצמית מראית ישקני מנ

 אינה מה ,אמנם מה הייתה הכו ונה  במאמר אנכי ולא יהיה  לך מפי הגבורה שמעום 

 : אבל פירושו הוא כפי מה שאומר.שהוציאו ממנו הרבנים האלה

ה בכלל "כ מרע" ואעפ.עשרת הדברות כולם שמעו ישראל בסיני בקול האלהי ההוא

צות שבאו ושמעו בעשרת  לא נמנע מללמד אותם רוב המ,כ את העם"המצות שלמד אח

  .הדברות

  .ה ואלהי מסכה לא תעשו לכם" אמר הוא ע,כי הנה לא תעשה לך פסל

 ובדברי משה לא תשתחוה לאלהיהם ולא ,ואמר בדברות לא תשתחוה להם ולא תעבדם

  . ונאמר כי לא תשתחוה לאל אחר.תעבדם

 . ו בשמי לשקר ובדברי משה לא תשקרו איש בעמיתו ולא תשבע,ונאמר בדברות לא תשא

  . ובדברי משה את שבתותי תשמורו,בא בדברות שמור את יום השבת

 . וככה כל שאר המצות שבין אדם לחברו.  איש אמו ואביו תיראו\וכן כב וד אב ואם
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 אלה בלבד מאותם ששמעו בסיני לא ,אנכי ולא יהיה לך, אמנם שני הדיבורים הראשונים

 להגיד ,אלהיכם' ות שאמר פעמים רבות אני ה כי עם הי.חזר משה לצוותם בכל המצות

 הנה לא נזכר באותו לשון עצמו  ,ל"י מדבריהם ז" כמו שפרש,שהיה נאמן לשלם גמולם

 כמו שנאמר אנכי , מורה על עצמות המדבראנכי לפי שמלת .אלהיך' שאמר כאן אנכי ה

צרימה   וליעקב אלהי אביך אל תירא מרדה מ, וליצחק אנכי אלהי אברהם אביך,מגן לך

 , ולמשה אלהי אביך אלהי אברהם וזה לך  האות כי אנכי שלחתיך,ואנכי אעלך גם עלה

 . ואנכי אהיה עם פיך' הלא אני ה

 ואין , מורה הוראה מיוחדת על מציאותו המחוי ב, הנזכר בו יתברךאנכיכי הנה תמיד שם 

 . אניכן מלת 

מצא בשום מקום שיזהיר   לא ת,וכן אומר שעם היות שהזהיר פעמים רבות על עבודת זרה

 , באומרו לא יהיה לך אלהים אחרים על פני, אלא במקום הזה,מעבודת השכלים הנבדלים

 לפי ששני הדיבורי ם   , ולכן לא תמצא זה הלשון בשום אזהרה.ארתי ישלזה נתכוון כמו שב

 חד ה י ו מורים על היותו יתברך  מחויב המצ י אות וא,הראשונים האלה כפי סיבות הזה

 כפי הדעת ,ולכן שמעו אותם ישראל מפי הגבורה  באותו פומבי גדו ל מתוך האש .באלהותו

 .הוא האלהים אין עוד מלבדו' אתה הראית לדעת כי ה) 'ה' דברים ד( ועליהם אמר .הזה

 רמז ,מר אין עוד מלבדוואב ו, רמז לדיבור הראשון,הוא האלהים' שהנה באומרו כי ה

 האלה גזרה חכמתו יתברך שלא ישמעו אותם  ולמעלת שני הדברות.לדיבור לא יהיה לך

  .אחר כך מפי משה באותם הדברות ובאותו הלשון עצמו

 רצונו לומר שני ,ומפני זה אמ ר רבי שמלאי שאנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה  שמעום

 לפי שעם .א מצות ששמעו מפי משה" כי השאר כולם נכללו בתרי,הפסוקים האלה בלבד

 זולת , לא נמנע משה מלומ רם עוד אליהם בכלל מצותיו,ניהיות שאלו ו אלו נתנו בסי

 . השנים הראשונים ההם למעלתם

 והבינו אותם  ,הנה התבאר שכל עשרת הדברות שמעו ישראל בסיני מקול הנב רא המוחש

  .בשלמות

 .ד"והותרה בזה השאלה הי
 

   יזיזיז---בבב, , , שמות כשמות כשמות כ

 ]פירוש הפרשה שאלות ותשובות[
 

  ד-ב ,  שמו ת  כ
 : ֶהי ךָ   ֲאֶׁשר  הֹוצֵ אִת י ךָ  מֵ ֶאֶרץ  ִמְצַריִ ם  ִמ ֵּבי ת  ֲעָבדִ ים ֱאלֹ ’  ה ָאנִֹכי  ב

 : ָּפָני -ִיְהיֶ ה  ְלךָ  ֱאל ִֹה י ם אֲ ֵחִרי ם  ַעל -לֹא  ג

 : ְּתמּוָנה  אֲ ֶׁשר  ּבַ ָּׁשַמיִ ם  ִמ ַּמַעל ַואֲ ֶׁשר  ָּבָארֶ ץ  ִמ ּתָ ַחת  ַואֲ ֶׁשר  ַּבּמַ יִ ם   ִמַּתחַ ת  ָלָארֶ ץ-ַתֲעׂשֶ ה לְ ךָ  פֶ ֶסל ְוָכל -לֹא  ד
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 בלתי מסכימים ב פירוש עשרת הדברות , חדשים גם ישנים,ינו הקדושיםחכמראיתי 

 . האלה

בור י אני הוא שנגליתי על הים כג,י" דרשו דיבור אנכי כמ ו שכתב רשמ כילתאבכי הנה 

 ודרשו לא יהיה לך על עבודת . ואני הוא הנגלה בסיני כזקן מלא רחמים,עושה מלחמה

 בנשבע על מה ,ואואלהיך לש'  את שם הודרשו לא תשא. י םיהפסילים שה יו כבר עשו 

 ודרשו זכור את יום השבת על שביתת .או הנקרא אצלם שבועת שו,שהוא ידוע בעצמו

 ודרשו לא תרצח על .בוד ההורי םיו על כ,ודיבור כבד דרשו כפשוט. היום השביעי  לבד

  כי,ודרשו לא תגנוב בגונב נפשות.  ולא תנאף בניאוף אשת איש בלבד,השופך דם נקי

 כך לא תגנוב הוא ,וכמו שלא תרצח לא תנאף הם במיתת בית דין. הוא דבר הלמד מענינו

 .  בפירושיוי"רשוכן פירש . בדבר שחייבי ם עליו מיתת בית דין

 

 . זה דרכו בפיר וש המצות האלה בחבורו הגדולהרב הגדול המימוניוגם 

 לא תשא זכור כבד  ופ ירש.  פירש לא יהי ה לך על מצות האמונות הפרטיותע"ראבהאמנם 

ופירש לא . אוףי אבל פירש לא תנאף כולל לכל מיני זנות ונ,מכילתאלא תרצח כדברי 

ופירש לא תחמוד על הגזל .  ולא כלל בו גנבת נפשות, גם ממון,תגנוב על גנבת הלב

 .ועושק ומרמה  להיותם מפני חמדת הלב

 . כמו שאבאר אחר זה, פירש אנכי ולא יהיה לך במצות אמוניות פרטיותן"רמבהואמנם 

 . ע"אב הר ובדיבור לא תחמוד נטה לדעת.י"ש ורמכילתאושאר הדיבורים על דרך 

 ופירש לא תשא על , פיר ש אנכי ולא יהי ה לך במצות אמוניות פרטיות גם כןג"לבוהר

ופירש לא תגנוב בגונ ב  . ופירש לא תנאף כולל לכל העריות. א ועל שבועת שקרושבועת שו

 . ע"אבכהר ולא תחמוד בגזל ועושק ,י"רשנפשות כדברי 

 . הנך רואה חלופי דעותיהם בזה

 

 , הביט ה וראה שבעשרת הדברות האלה שישראל שמעו בסיניומעתה בני שמע בקולי

  :הומצוותינמצאו שלש מעלות על כל שאר דברי התורה האלהית 

 

א  והיא שהדיבורים העשרה האלה לא שמעו אותם מפי נבי, מצד המדברהמעלה האחת

כי הנה .  וישראל שמעו אותם מפיו, בלם מפי הגבורהיכשאר מצות התורה שמשה ק

 לא על ידי מלאך ולא על ידי שרף ולא ,בר ויקרא ארץי דםברות העשרה האלה האלהייהד

 ואם אלהי השמים ואלהי  . אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו אמרם,על ידי שליח

 דעו נא וראו כי  , לדבר לעמו הדברים האלההארץ עמדו רגליו ביום ההוא על הר סיני

 . נכבדות ידובר בם

 

 אבל לא . שהתורה והמצוו ה ודברי הנביאים כולם נתנו מרועה אחד, היאוהמעלה השנית
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 אשר מלאו לבו להיותו שומע אמרי אל , אלא לאיש אחד איש אחד,בוץ אנשים רביםילק

 הנה אחד באחד ,ילוד אשהגש אל האלהים מכל י ועם היות שמשה נ.ומחזה שדי יחזה

  . והאנשים אשר היו עמו לא ראו את המראה, קול לו קול אליו,גשויי

 כולם יחד , כי כל העם מקצה קטון וגדול שם הוא,לא כאלה חלק יעקב בעשרת הדברות

 .  ויראו את אלהי ישראל מדבר מתוך האש,'המה ראו מעשה ה

  .והי יתה אם כן המעלה הראשונה מצד הנותן יתברך

 .  מצד המקבל העם הרב ההואשניהוה

 

  ה ומצוותי הוא שעשרת הדברות האלה בלבד מכל דברי התורה המעלה השלישית 

בנותם כי י כל כלי ברזל לא נשמע בה.י הקדוש ברוך הוא על שני לוחות אבנים"כתובים ע

 ,לכותבם בחרושת אבן למלאת'  ולכן החי  יתן את לבו למה זה בחר  ית.'נגעה בם יד ה

כתבם על ספר ככל שאר דברי י ולא ציוה למשה מחוקק ספון שי,תב מכ תב אלהיםוהמכ

 כדי שלעד בצור , שהוא הגידם וכתבם, אין זה אלא למעלת הדברים וליוקרם.התורה

 . יחצבון

 

 ]ג מצוות"עשרת הדברות כוללים את תרי[
ג מצות שנתן "על כן אמרתי שעשרת הדברות האלה הם מאמרים כוללים כל תרי

  .ש ברוך הוא לעמוהקדו
 והיו אם  . ולכתבם על שני לוחות אבנים, ולכל ישראל יחד,מרם בעצמווומפני זה רצ ה לא

 . כן עשרת הדברות האלה כאן במדרגת ההתחלות ושורשי יסודי ה תורה

ג במספר המצות הנכללות " לפי שהם תרי,כ תיבות"שלכן באו בהם תרהמקוב לים וכתבו 

 כי ,בני אלים' הבו להד השבעה קולות שזכר במזמו ר והשבעה הנותרות הם כנג. בהם

  .ן"מב הרוהמה הנזכרים בפרשה וכמו שכתב . תנה התורהי קולו ת נשבעהב

 

אבל .  כולםות המצום באומרו שהדברות האלה הם כולליג"רלבהוכבר הציץ ע ל זה 

 .  ביאר קצתם כוללים וקצתם פרטיים כמו שזכרתי, בפרטםכאשר ירד לפירוש

 , הלעיג ממנו כדרכוע"ראבה אבל , מעתי שהגאון רב סעדיה הסכים בזהוגם אני ש

 . שישתה לעג כמים

 

ועל כן באו באלה הדברות מלות משותפות  .  ובריא אולםאמנם לדעתי הוא דעת ישר

 ואין לתמוה איך יכלול מאמר אחד . כדי שיכללו מובני ם רבים ומצות מתחלפות,הרבה

 ,יות ראשונים שניים ושלישיםו בדברים הטבעיים איככי הנה מצינו. צווים ואזהרו ת רבות

 ואם . לא ישיג האדם סיבותיהם,וסגולות ודברים נעלמים נמשכים אחרי צורותיהם

 לא יכילם ,בדברים שיפ על הטבע בחכמת בוראו הטביע בהם  תועליות הרבה מתחלפים
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 רךתב כל שכן וכל שכן שיהיה  בדברים המ סודרים והנאמרים מהאלוה י,השכל האנושי

 שאין ראוי שירוחק מהיותם כוללי ם פירושים ו הבנות מצות ואזהרות ,מעצמו וכב ודו

 ובדיבור אחד פשוט נבראו ,שמ ים נעשו' לת הבריאה בדבר הי  כי כמו שבתח.מתחלפות

 ככה במתן תורה בכל דיבור ודיבור מעשרת ,גלגלים הרבה וכוכ בים רבים ומתחלפים

 .ה רבהברות יוכל לו תעלומת חכמה ומצות יהד

ג " עם היות שלא אתעסק כאן להכניס כל תרי,בר ותיואני אעיר על דבר מזה בפירוש הד

 .המצות בהם מפני האריכו ת

 

 ] עשרה דיבורים–עשרת הדברות [
 במספר הדברות ' השאלה הא

  ...ויגד לכם את בריתו אשר ציוה אתכם לעשות עשרת הדבריםאמרה תורה 

 או כפי המאמרים ,פי מנין המצות שיש בהם כ,והנה לא ימלט אם שנאמר שהם עשרה

 . או כפי מספר הדרושים שבהם,הגוזרים הנמ צאים בם

 כי הנה כפי  דעת מוני המצות יש בדברות האלה ,ושקר שנאמר שהם עשרה כפי המצות

 . ג מצות והו א מבואר בפסוקים"י

ח או יותר כמ ו   " כי הם באמת י,ושקר גם כן שהמאמרים הגוזרים א שר בהם עשרה

 .  לא עשרה בלבד,תראה מהםש

 לפי שאנכי ולא יהיה לך עד אלף דור הוא , לומר שיש בהם עשרה דרושיםםולא נוכל ג

 ולכן לא יהיה לנו ,אלהינו שהוציאנו ממצרים'  ומאמר מקושר יכלול שהוא ית,דרוש אחד

 יהיו אם כן  כל דרושי הדברות תשעה , ואם היה כל ז ה  דרוש אחד.ולא נעבוד אלוה זולתו

 ולא תחמוד , לא תחמוד אשת רעך אחד: אם לא שנשים החמדה שני דיבורים,לא עשרה

 . אין ראוי לקבלו, והוא דרך זר מאוד. כמו שפירשו קצת מהמפרשים,בית רעך אחד

 .ואיך היו אם כן הדברות עשרה

 
 'תשובה לשאלה א

 ו ת  עשרה בערך המצוןואחרי הקדמתי זאת אומר ראשונה בדברות שלא היה מספר

 .  אלא כפי הדיבורים ששמעו וההפסק ות שהיו בי ן דיבו ר לדיבור, ולא כפי הדרושים,בהםש

 . כי הם שמעו ראשונה דיבור אנכי עד מבית עבדים ונפסק

 . כ שמעו דיבור שני לא יהיה לך עד ולשומרי מצותי ונפסק"ואח

 . כ שמעו דיבור שלישי לא תשא עד את שמו לשוא ונפסק"אח

 . רביעי  זכור את יום השבת עד ויקדשהו ונפסקאחר כך שמעו דיבור 

 . אחר כך שמעו דיבור חמישי כבד את אביך עד סופו ונפסק

ולכן נמנה בדיבור אחד עם היותו קצר ה מלות מפני . אחר כך דיבור ששי לא תרצח ונפסק

 . ההפסק
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בור ודיבור תשיעי לא תענה כל אחד די. וכן דיבור שבי עי לא תנאף ודיבור שמיני לא תגנוב

 . בפני עצמו בערך ההפסקות

 ולפי שבא מדובק וסמוך  עם לא תחמוד השני עד וכל אשר .ודיבור עשירי  לא תחמוד

 . לו בדיבו ר עשיריולכן נמנה כ. לרעך

 

 ותרגם אונקלוס לא ,ואין להרחיק עניין ההפסקות מפני מה שכתוב קול גדול ולא יסף

כ לא יכלו " שא,וק ובין תיבה לתיבה כי אין כוונתו שלא היה הפסק ב ין פסוק לפס,פסק

 כל שכן שהפסוק ההוא י ש לו פירוש , אלא שלא היה שם הפסק בדיבור אחר.להבין דבר

 . אחר כמו שהודעתיך למעלה

 ) 'ב'  שמות כי"רש('  את הדברים האלה דבר ה: אמרומכילתאוב

  . לבשר ודם לומר כןי אפשר מה שא,חדמלמד שאמר עשרת הדברות בדיבור א

 : שווהק

 וחזר , אלא מלמד שאמרם בדיבור אחד,אלהיך לא יהיה  לך' ל אנכי ה"אם כן מה ת

 . ופרט כל אחד ואחד דיבור בפני עצמו עד כאן

הנך רואה שעם היות שאמרו שכל הדברות נאמרו כאחד מפני התקשרותם ואחדותם 

 . ת והוא האמ,בעניין השלמו ת הזה לא כחשו שנאמרו גם כן בהפסקות והבדלי המאמרים

 .והותרה בזה השאלה האחת
 

 יותיהם ובאיכ' השאלה הב
 או ,ת עשה מחייבותו אם כולם מצו:רוצה לומר שיהיו הדיב ור ים האלה כולם ממין אחד

 שני ה;אלהיך'  אנכי ה, מחייבחד הא:  ולמה באו בערבוביא,כולם מצות לא תעשה שוללות

.  זכו ר וכבד: מחייב יםואחריו שני.  לא תשא,ואחריו שולל אחר.  לא יהיה לך,שולל

כי . לא תחמוד. לא תענה. לא תגנוב. לא תנאף.  לא תרצח:ואחריהם חמשה שוללים

 . בהי ות שכלם נתנו מרועה אחד היה ראוי שיהיו כ ולם באופן אחד

 

כי אם אמר בשלילה לא יהיה .  מעשה ולא תעשהאואין ספק שכל אחד מהדיבורים נמצ

 דיבור לא , אם בא בשלילה. ואהבת,אחד' ינו האלה'  ה:חוד בחיובי הנה נשאר הי,לך

ואם בא השבת בלשון . באמת ובמשפט ובצדקה'  ונשבעת חי ה: הנה נשאר בחיוב,תשא

 ,בוד ההורים בל שון מחיי בי ואם בא כ. לא תעשה כל מלאכה:נו השלילהא כבר  מצ,מחייב

רים    ואם חמשת הדיבו. שכחו כוח השלילה,הנה נשאר ומקלל אביו ואמו מות יומת

 : כבר אמרה תורה מאמר מחייב כולל אותם,אחרונים שבין אדם לחברו באו בלשון  שוללה

 .ואהבת לרעך כמוך

  שהם בין   חמיש ה ולמה ה. מחייבים  או שוללים, למה לא היו כולם ממין א חד,ן כם  א,ויקשה

 , שבין אדם לחברו כולם בלשון שוללחמישה  וה; מהם בחיוב  ו מהם בשלילה,אדם למקום
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 .ד מהם מחייבולא אח

 

 'תשובה לשאלה  ב
 הנה הוא לפי שבאו  , או כולם בלשון שולל,ברות בלשון מחיי ביואמנם למה לא באו כל הד

  .כפי מה שחיי ב חומר הדברים

 וזהו לא יהיה אלא , כדי להודיעם מי הי ה  המדבר אותם,אלהיך' לה אמר אנכי היכי בתח

 . ואלהים ואשר הוצאתיך'  ה:בשמות חיובי ים

 , היה ראוי שיהי ה מלשון שולל, שהיה להז היר ם מעבודה זרהם הדיבור השניואמנ

ות הא לה שזכר ו לפי שהיו המצ,י חודיוהנה לא זכר כאן מצות ה. להרחיקם מהטעות ההיא

 גם שמציאות האל ואחדותו יושגו במופת ועיון   .פול המצווה באמונותי ולא ת,מעשיות

  שהיה רו ב  ,ולכן  הזה יר על העבודה זרה .מרם בעצמוו ולא היה צריך יתב רך לא,שכלי

 שהוא מאמר כולל ,ותיו גם שבסוף הדיב ו ר אמר לאוהבי ולשומרי מ צ.העולם נמשך אחריה

  .יני האלהותילמצות המחייבות אשר בענ

 לפי שהאזהרה היא  שלא ישבע , בא בלשון שולל ולא מחייבואמנם דיבור לא תשא

שבע במשפט י ועם היות שיו כל לה.ר כמו שיתבא,ואושאהו על פיו לשי ולא י,לשקר

 ,  ולכן הז היר על החמור וה כרחי והנזהר, הנה  המונע עצמו  מהשבועה א ינו חוטא,ובצדקה

  .לא על הרשות

 ונזכר בו גם כן . זכור את יום השבת לקדשו, בא מצות עשה בלשון מחייבואמנם בשבת

 ,ת לקדשו לפי שיש חיוב בשב . לא תעשה כל מלאכה,מצות לא תעשה בלשון  שולל

 . ושלילה מלחללו

 ולפי שחייב אדם לא בלבד שלא יקלל את אבי ו  , בא בלשון מחיי בואמנם כבוד אב ואם

 לפי שאם , ולא הוצרך להזהיר שלא יקללם. אבל גם שיכבדם ויעבדם ויועילם,ואת אמו

 מורה שאם לא יעשה כן  ,וגם שבאומרו למען יאריכון י מיך. יכבדם כל שכן שלא יקללם

 . מיויכרתו י

 לפי שהם דברים יגזור השכ ל  , באו בלשון  שוללואמנם כל חמשת הדיבורים האחרונים

 .  ועל האדם במה שהוא אדם חיוב לעשותם, ורובם נצטוו לבני נח,עליהם

 . הנה הוא שלמות יותר גדול לאדם, ואהבת הריע כמותו,ואמנם החיוב הוא שהוא הצדקה

 כל שכן שגם המצות ההמה ,ה הבלתי ראויוהספיק הקדו ש ברוך הוא באזהרתו שלא יעש

 . יוכללו כאן כמו שיתבאר

וה הקדו ש  י להיותם מצות שצ,ואולי שלזה באו חמשת הדברות הראשונות בלוח אחד

 מפני שנצטוו כבר  ,אחרונות בלוח שניה  והחמש . לא עשה כן לכל גוי,ברוך הוא לי שראל

  .בהם או ברוב ם אדם ובני נח

 .'והותרה בזה השאלה הב
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 בעונשים ' השאלה הג
 והי ה העובר על המצות לא יהיה לך ולא , בעניין העונשםשווילמה לא היו הדיבורים כול ם 

 והנשבע , והעובר בלא תעשה לך פסל חייב  מלקות שתים, להם עונשם בכרתהתשתחוו

והרוצח מיתתו .  וכן המקלל אביו ואמו, והמחלל שבת הוא בסקילה, לוקה שתיםאלשוו

והעונה ברעהו עד שקר אין לו . וכן הגונב נפ שות. אף אשת איש מיתתו בחנקו הנו. בסייף

 לפי , והעובר בלא תחמוד אין לו עונש כלל. אלא ועשית לו כאשר זמם לעשות,עונש ידוע

  .שאין בו מעשה

 ושתים , ואחת בסייף, ושתים בסקילה, בעשרת הדברות מצווה אחת בכרת,ןכם  א,ויש

 והוא חלוף  . ואחת שאין ב ה עונש כלל,ת שאין בה עונש ידוע ואח, ושתים במלקות,בחנק

 .גדול

 

 'תשובה לשאלה ג
 ,ואמנם בעונשיהם אין ראוי שנבקש שווי והדו מות ב עונשי העובר ים על עשרת הדברות

 כמו , ולא נאמרו מפאת העונש המיועד בהם,לפי שלא נזכר בהם עונש כלל לעובר עליהם

 . כמו שזכרתי, כוללים מצות הרבה אלא להיותם מאמרים,ן"רמבהשכתב 

 ולא , ולא בנשבע לשקר שילקה,הלא תראה שלא אמר בעובד עבודת זרה שיהיה בכרת

 לפי שלא נאמרו הדיבורי ם ההם אלא מפני היותם , וכן בשאר,במחלל את השבת שיסקל

  . לא להפחידם בעונשים,ן השלמותיהכרחיים בקני

 שעד דור רביעי יבקשהו   ,ומרת החטא ההוא הוא להגיד ח,ומה שנאמר פוקד עוון אב ות

 כי אם לדבר אחר , לא להפחיד בעונש,' וכן בלא תשא אמר כי לא ינקה ה.השם מהחוט א

 . כמו שיתבאר

 כל שכן שכבר . אינו מהבטל,יםו אם היו עונשי העוברי ם על הדברות האלה בלתי שו,ולכן

 ועונש בלתי ,רפה הרג וחנק מלקות כרת סקילה ש,ימצאו בעונשיהן כל מיני עונשי התורה

  . שהיא החמדה, ואזהרה בלי עונש,ידוע

מרו הוי זה יר במ צווה קלה ו בא,תי שהזהיר התנא עליויוהי ה זה לתת לנו שורש אמ

למדנו זה מאשר יתברך בעצמו ציוה .  שאין אתה יודע מתן שכרן של מצות,כמצווה חמור ה

 . מצווה שהעו ב ר עליה חייב מיתהוה על היעל המצווה שעובר עליה חייב מלקות כמו שצ

 . 'והותרה בזה השאלה הג
 

 בסדרם ' השאלה הד
ל חמשה הדיב ורים  הראשונים שהם בין אדם למקום היו  ”והוא כי  הנה  כמו שאמרו  חז

והחמשה הנשארים שהם בין אדם  .  אנכי ולא יהיה לך לא תשא זכור וכב ד:בלוח אחד

 . תגנוב לא תענה ולא תחמוד לא תרצח לא תנאף לא : היה בלוח השני,לחברו

ולפי זה ה יה  ראוי שהחמשה דברות הראשונים יהיה כולם ב אמונות השורשיות יסודי 



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת יתרו 

 
 

62

62

 כדברי גדולי המחברי ם  ,קר הראשון ממציאות האלי  וכמו  שבדיבור הר אשון בא הע.התורה

 כן היה ראוי שבשאר הדיבורים  , מאחדותושניחוד הי ו בדיבור השני  בא הי,והמפרשים

אלהותו ל או יהיו בדברים מיוחסי ם ,ר שאר העיקרים שהם יסודות התורהההם יזכ ו

' ועבדתם את ה ולהתפלל אליו כאמרו ,אלהיך'  ואהבת את ה,'לאהבה את ה כמו ,רךיתב

 .והלכת בדרכיוולהלוך  בדרכיו כמו  שנאמר . ובו תדבקון ולדבקה בו כמ ו שנאמר אלהיכם

' את הוליראה ממנו כמו שכתוב . לונקדשתי בתוך בני ישראולקדש שמו כמו שכתוב 

ולמה לא הזהי ר על ברית . ומקדשי תיראו וליראה מן  המקדש כמו  שכתב אלהיך תירא

  ?המילה שהוא  האות אשר שם בבשרנו

 ,מוד אלהייר העם בליהי שלות האלו כולם ודומיה ם הם יותר הכרחיות וואין ספק שהמצ

 .ולמה לא הזהיר עליהן . מדיבור לא תשא

 

 'לה דתשובה לשא
 על האמונה שם לייפו כי לא ,וכבר זכרתי  שלא באו בדיבורים האלה מצות אמוניות

שיאמינו עיקר תורתו '  ומפני זה לא ציוה ית. אלא מצות מעשיות,המצוו ה וגדרה

 כולם  , בפירוש לפרק חלקהרב המורהג עיקרים שזכר " עם היות שכל הי,ויסודותיה

  :תלמדם מהדיבורים האלה

 וז ה כוח הדיבו ר הראשון , מפאת החומר והמצווה,שון שהוא מציאות האלאם היסוד הרא

 . אלהיך' אנכי ה

 .  מדיבור לא יהיה לך אלהים אחרים על פני,ואם היסוד השני מאחדותו

 .  למדנו מאמרו לא תעשה לך פסל וכל תמונה,ואם השלישי שאינו גוף

את '  ששת ימים עשה ה בא באומרו כי, וכל מה שזולתו מחודש,שהוא קדמון' ואם הד

 . 'השמים וגו

 . ותיו בא באומרו לאוהבי ולשומרי  מצ,שראוי לעובדו' ואם הה

 . מנבו אה בכלל' ואם הו

וכמו שנאמר היום הז ה ראינו כי ידבר אלהים .  למדנו מעניין ה מעמד,ה"מנב ואת מרע' והז

 . ונאמר בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו לעולם. את האדם וחי

 . ' בא באומרו ועושה חסד לאלפים וגו,מנצחיות התורה' ואם הח

 . הם היו העדים בד בר כי שמעו  קול אלהים חיים מדבר,שהו א תורה מן ה שמים' ואם הט

 . ונאמר אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם

  .ת"שהוא ידיעת השי' ואם הי

יך אל קנא פוקד עוון אבות הואל'  באו באומרו כי אנכי ה,א מהשגחתו בשכר ובעונש"וכן הי

 . ועושה חסד לאלפים' וגו

  .ב שהוא מביאת המשיח"ואם הי

 כי הם החסדים אשר . באומרו ועושה חסד לאלפים,ג מתחיי ת המתים בכללו גם כן"והי
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 . יעשה הקדוש ברוך הוא לקץ הימים אחרי אלפים מהדורות

ני נתינתם יומעני.  הדברות כולם יוכללו בעשרת,הנה אם כן כל העיקרים שזכר הרב הגדול

 .במעמד האלהי הה וא

  

 , והיראה מלפניו, ולהצדיק דינו, ולקדש שמו, ולהתפלל אליו,י"ואמנם מצות האהבה לש

סור י וא, וכן מצות הפסח והמצה, האלהותילעניינ ושאר המצות המיוחסות ,ויראת מקדשו

כולם זכר ליציאת  ושאר מצות התורה שהם , ומזו ז הןו תפילי ,כהו והישי בה בס,החמץ

לם יוכללו ו אין ספק שכ, שהם כמו הבכור, וכן דין הבכור והמ עשר תרומה וחלה,מצרים

  .ימצוותלאוהבי ולשומרי  וכן באומרו .אלהיך אשר הוצאתיך' אנכי הבדיבור 

 ולפי שהיו   . אליו יתברךתהמתייחסו ת האלוהיו לרמוז על המצות ,ימצו ות יבכ ינוולזה אמר 

 .  ונאמרו בדרך כלל בכללות הדברות האלה,ותם לא פירש א,רבות

 כי הם כולם ,שוףי ובכלל כל מעשי כ,  כולל המולך והאוב והידעוני,וכן דיבור לא יהיה לך

 ושלא , ושלא להסית ולהדיח,ושלא להתנבאות בשם אלהים אחרים. מיני עבודת זרה

לאבד שמה וכל  ובו נכללים כל דיני עבודת זרה וכליה ותשמ ישיה ו.להקים פסל ואשרה

סור כתיבת קעקע וקרחה י וא, ומלזבוח אליה ומעשות  כמעשי עוב דיה,הנטפל אליה

הרב  כמו שביאר , כי הם כולם מדרכי  העבודה זרה,ושריטה ולבי שת שעטנז וכלאים
 . המורה

 יוכללו כל דיני השבועות ונדרים וחרמות ודיני הקדשות ודיני נזיר וככה בדיבור לא תשא

 . 'הושלא לברך את 

 וגם קרבן ראשי ,וקר בנותיהם תמי דין ומוספ ין כ הלכתן'  יוכללו כל מועדי הוכן בדיבור זכור

 .  המגביל עניני המועדים וסי מניהם,ש החודשוחודשים וקיד

 בקבלת הראשונים ה והאמונ,תוכלל ההכאה והקללה והיראה מפניהםובדיבור כבד 

  .הומצוותי בפירוש התור ה 

  . והכאות הגוף וזולתם,שפטים התלויים בדיני נפשותיוכללו כל המובלא תרצח 

 ושפחה חרופה  , בהמה או זכור,כולל כל משפטי העריות וה ביאות האסורותולא תנאף 

 .  שכו לם בכלל ניאוף,ודומיהם

 ,  ומשפטי השומרי ם והשותפים והאריסים,כולל כל המשפטים התלויים בממוןולא תגנוב 

וחלוקת הקרקעות ודיני הונאה וגזל וריבית ושכר  ,ועולת המידות והמשקולות והשכנים

  . בדרך בלתי ראויחברו שכולם הם להוציא ממון  ,שכיר ודומיה ם

 . בה ודיני העדים ואיכותםי דאי ומוצי , וזוממ ים,כולל משפטי עדים שקריםולא תענה 

נם י ובכלל אסור שנאת ח, ובו  נכלל ואהבת לרעך כמוך,כולל כל מידות טובותולא תחמוד 

 , ושלא לענות אלמנה ויתום, ורכבםרחיי ושלא יחבול ,עזר הטעינה  והשבת האבדהו

כולם  - ולא תחרוש בשור ובחמור יח דיו , ו אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד,לוח הקןיוש

 וגם יוכללו שם מי ני מאכלות . שהיא אזהרה כוללת על המידות הרעות,נכללו בלא תחמוד
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 וכן מצות אחרות שנאמר בדרך כלל בכללי ,עות ההן כי הם סיבה ב מידות הר,אסורות

  .הדברות האלה

 .'והותרה בזה השאלה הד
 

 בחמשה דיבורים ' השאלה הה
מה ראה יתברך להזה יר על חמשה אלה .  מהדברים שבין אדם לחברו,שהיו בלוח ה שני

 אם האהבה  :קון המדיני מאלהי ולא במצות אחרות שהיו יותר ראויות והכרחי ו ת בת,בלבד

ואם שלא לגזול ולא לעשוק ושלא יונה .  והיא מצווה כוללת,ואהבת לרעך כמוך ,לרעים

לא תלך  ו, שהיא גם כן כוללת מצוות הרבה ,ועשית הישר וה טוב ומצות ,איש את אחיו

 וכן מצות . ולא תקום ולא תטור את בני עמך, ולא תשנא את אחיך בלבבך,רכיל בעמך

 והם יותר הכרחיו ת מלא תגנוב ולא תענה ,ברותיבדרבות אחרות שבאו בתורה ולא נזכרו 

 . ולא תחמוד

ל יקשה למה לא הזהיר גם כן על שאר " כדבריהם ז, באשת איש מדבר,ואם לאו לא תנאף

 ולא הזהיר על הגזל , ולמה הזה יר על החמדה שהי א דבר שבלב ואין בו מעשה,המצות

 .ל" כדבריהם ז,ברבגונב נפשות הכתוב מד - לא תגנוב אם ,וגם לא על הגנבה

 

 'תשובה לשאלה ה
 שנזכרו המה בלבד ולא ,ואמנם בחמשת הדיבורים האחרונים שהיו בלוח השני אומר

 אין ,מפני שידיעת הדברים כשהיא על דרך הכללות מאוד מבלי יחוד ופרטיות מה. זולתם

 . השכל האנושי מסתפק בה

שהיה יותר ' וראה ית. הרבה והנה מאמר ואהבת לרעך כמוך הוא סוג כולל מינים ופרטים 

כי לא תשלם ידיעת מהות האדם באמרנו .  יותרה כי בזה תשלם הידיע,טוב לזכור מיניו

 . אלא באמרנו שהוא חי מדבר. שהוא עצם או גשם שהוא סוגו הכולל

 ואם תהיה בשמירת ,והנה אם תהיה האה בה ל רעים בשמירת החיות נכלל בלא תרצח

ואם תהיה האהב ה בשמירת ממונו שלא יונה ולא יגזול   ,כבודו ואשתו  נכלל בלא תנאף

. וכן מאמר לא תשנא את אחיך בלבבך.  להיותם דיבורי ם כוללים,אותו נכללו בלא תגנוב

 .  אם בגופו או באשתו או בממונו וכל דבר הנוגע בו,כ עניין השנאה"וכן ג

  .ומאמר ועשית הישר והטוב הוא גם כן מאמר כולל המינים הנזכרי ם

 

 כי לא תשלם בזה ,ך הקדוש ברוך הוא לא רצה להזהיר ם על הסוג הכולל מינים רביםולכ

 .  אלא המינים האחרונים, לשלמותההאזהרה הצ ריכ

 אם במעשה ואם , לפי שהאדם יחטא או יקנה שלמותו,והנה זכר חמשת האזהרות האלה

 .  וכמ ו שנאמר בפיך ובלבבך לעשותו,בדיבור ואם במחשבה

.  אם בגוף כמו שזכרתי לא תרצח: זכרו ראשונה, החלק היותר עיקריולהיות המע שה הוא
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 .  ושלושתם הם במעשה.ואם בעניין ממונו לא תגנוב. ואם בכבוד אשתו לא תנאף

 .  ועל זה אמר לא תענה וגומר,כ הזהיר שלא יחטא לחברו בדברי שפתיו"אח

 . מכל אשר לו לחמוד דבר , בהרהור הלב ומח שבתולוכ הזהיר  שלא יחטא לו אפי"ואח

  .הרי לך מבואר שבאו הדברות כולם בסדר ראוי והגון 

 . 'ובזה הותרה השאלה הה
 

 ]'?אנכי'איזו מצווה כלולה בדיבור [
 בדיבור אנכי בפרט  ' השאלה הז

הרב  כמו שהסכימ ו  עליו ,' שנאמין במציאות הסיבה  ראשונה יתו וצוונכי אם היה שהזה ירנו 
 . למה אם כן לא באה המצווה בלשו ן הנאות אליה,באר כמו שית, וזולתםן"רמב וההמורה

 או יאמר אלהיך' אני אני הוא ה או שהאמן כי יש אלהים שופטים בארץוהי ה ראוי שיאמר 

 ובכבוד אב ואם זכור והנה בשבת אמר . כמו שנאמר באחדותאלהיך' שמע ישראל אנכי ה

דמות סיפור מה שקרה  הוא אלהיך' אנכי האבל .  שהם לשונות יורו על המצוהכבדאמר 

ויקשה גם כן למה לא אמר אשר בראתי שמים וארץ אלא אשר . ואינו מורה על המצוה

 . הוצאתיך

 טענה להכריח שאין דיבור אנכי מצ ווה להאמי ן  שיש אלוה  חסדאי'וכבר העיר ע וד הר

 ה יה מתחייב  , ואם המאמר הזה מצוו ה.ווה אותה לפי שהמצוו ה תצטרף אל המַצ,מצוי

 ותהיה אם  כן מציאות  האל קודמת בידיעה לאמו נת מציאות ,וה אות הי מ י שצשיהיה שם

  . בתכלית הביטו לא והו,האל

פול אלא בדברים שיש י שלא ת,ראה מהוראת שם מצווה וגדרהי והוכ יח הרב  הזה שכבר י 

 ,  אם היו האמונות וה דעות אין לרצון ולבחירה מ בוא בהם, ולכן.לרצון ולבחירה מבוא בהם 

 . והופול בהם שם מצי תיתחייב שלא

 ארבע ב,]'אור ה [ מספרו'הרק  פ'באמ ר  הוכיח ו במ,ואמנם שאין לרצון ולבחירה מבוא בה ן

  . והוא ממה שיוכיח שאין הכוונה בדי בו ר הזה להאמין במציאות ה אל,טענות עצמיות

 .ובפיר וש הפסוקים ארחיב עוד הדבר הזה
 ]http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/hareshut/b5-2.htm:  קישור לדברי ר ב י חסדאי קרשק ש [

 
 ' ואמנם בהיתר השאלה הז

 . שהיא המצוו ה שבאה בדיבור אנכי

וה הקדוש ברוך הוא שיאמינו י הוא שהיא מצווה  שצהרב המורהראוי שתדע שדעת 

הוא מצו וה להאמין   ' והדיבור הב.  רוצה לומר שהוא שלם מחויב המציאו ת,באלהותו

 . זהרה מהאמין שיש אלוה אחר זולתו כי ה ו א א,יחודויב

 

 עם היות שיסכימו ששני הדיבורי ם  ,ספר מצות הגדול ובעל ספר מצות קטן בעלאבל 
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 ושמצות לא יהיה לך היא שלא יאמין באלהות ,הראשונים הם מצות תלויות באמונות

  . לא יסכימו עם הרב הגדול, הנה במצווה הראשו נה,זולתו

  :ה  לשונו וז,בוכי בעל ספר מצות הגדול כתב 

אלהינו אשר '  הוא ה,ה"י מרע"מצות עשה להאמין שאותו שנתן לנו התורה ע

  .אלהיך אשר הוצאתיך'  וזה הוא שאמר אנכי ה.הוציאנו ממצרים

 והוא שתורתנו היא מן  , מיסודות הדתשמיניחה כוח היסוד הוהנה הניח המצווה הזאת כ

 . השמים

 

שהו א   ' הוא ביסוד הב'  והדיבור ה ב.  'ראשון ביסוד החכי איך יהיה ה דיבור ה .ואינו נכון

הם מהיסודות  ' והג' ואם הדיבור הב. שאינו גוף' ביסוד הג' והדיבור הג. האחדות

 .  איך לא יהיה הדיבור הראשון מהיסוד הר אשון,הראשונים

 

  :ה לשונוובעל ספר מצות הקטן כתב וז

 רוחות ארבעעלה ולמטה ול הוא לבדו מושל למ,לידע שאותו שברא השמים וארץ' א

לוסופים האומרים י  להוציא מהפ.ואפילו באויר. אלהיך'  שנאמר אנכי ה.העולם

 .שהעולם נוהג מאליו במזלות העולם

  : וכתב עוד

 ואין , והוא הוציאנו ממצרים,לו ברוח פיוואכן הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם כ

מצעדי '  שנאמר מה.ן השמים עליו מםאדם נוקף באצבעו למטה אלא אם כן מכריזי

  .גבר כוננו

א מיסודות " י והוא הי" שנאמין בהשגחת הש,הנה אם כן יהיה אצלו כוח המצווה ה זאת

חוד  יברותיו קודם שיצווה על אמונת היי ואיך יצווה עליו בתחילת ד.התורה ועיק ריה

 . שהוא דרך זר מאוד ופסוק אנכי לא יורה עליו כלל, ובכלל.ושלילת הגשמיות

 

 ולא תסור , וי דבק בו תמי ד, שיאהבה ו ויעבדה ו בכל לבו,אלהיך'  פי רש אנכי הע"ראבוה

 והוא היסוד  , ולפי זה  יהיה כ וח ה דיבור הז ה על אהבת השם ועבודתו.יראתו מעל פניו

 .  ולמה יהי ה נזכ ר ראשונה. מיסו די התורהחמישיה

צות כ תב באופ ן  ין המי בפי רושו לתורה ובספר ההשג ות אשר עשה על ספר מנן"רמבוה

  :ה לשונו וז,כולל הדעות כולם

 אשר מאתו היה  הכל  בחפץ ,הוא  האלהים הקדמון'  יצווה אותם  שידעו ויב ינו  כי יש ה

 כי ה וצ אתו ,'ואמר אשר הוצאתיך וגו. והו א אלהים שחייב ים לעבוד אותו. והיכ ולת

  וגם. כי בידיעה והשגחה  ממנו יצאו.אותם משם תורה על החפץ ועל המצי אות

 ותורה על . כי על דעת קדמות העולם לא ישתנה דבר מטבעו,תורה על החידוש

 '  והיכ ו לת יורה על היחוד וכו. היכולת
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 . לא יורה עליו כללאנכי ופסוק ,הנה הרכיב ב זה רובי יס ודי  התורה

  .ג"רלבהוקרוב לזה כ תב 

 

דין בעל ספר העיקרים נמשכו בזה אחרי בעלי ה יוסף אלבו' ורבנו נסים והחכם ר
  . ויחסו דעותיהם לעצמם, עם היות שלא אמרו דבר בשם אומרו,שזכרתי

 
ובעל ספר .  להאמין תורה מן השמים,ת הגדולו פירשו כבעל ספר מצון"הרכי הנה 

. וה על אמונת ההשגחה האלהיתי שצ,העיקרים נמשך אחרי בעל ספר מצות הקטן

 ואיך כל אחד לדרכו פנה ,הראיתיך בעיניך דעות החכמים האלה ראשי בני ישראל המה

 עם היות הצד ה שוה שבהם  ששתי הדברות הראשונות הם מצות  ,בפירוש ה פסוק הז ה

 . אמוניות

. ה וגדרה באמונותופול שם מצוי שלא ת, חסדאיב וכבר זכרתי בשאלות מה שהוכיח הר

 . וטענותיו חזקות המה

 

 ]אינו מצווה' אנכי': מסקנת אברבנאל[
 .ו הואלהיך מצ'  שלא מנה אנכי ה,דברי בעל הלכות גדולות הם ולכן היותר ישר בעיני

 שגזר עלינו לעשותם או ,ג מצות הן כולן גזרותיו של הקדוש ברוך הוא"ודעתו הוא שתרי

לוי שכינה  י הודיעה אותנו באותות ומופתים וג,אבל האמונה במציאותו יתברך. מנענו מהן

 .  אבל אינו נמנה בחשבונו,ות והוא העיק ר והשורש שממנו יולדו המצ,שעשה לעינינו

 

 - שאמרו , מסכים לזהמכילתאומאמר 

 משל למלך שנכנס .אלהיך'  לפי שהוא אומר אנכי ה? למה נאמר,לא יהיה לך

 כשתקבלו את מלכותי , לא: אמר להם. גזור עלינו גזרות, אמרו לו עבדיו.למדינה

 .   תקיימו איךגזירותיי , שאם מלכותי אינכם מקבלים.אגזור עליכם גזירות

 אני הוא שקבלתם עליכם ,אלהיך'  אנכי ה:כך אמר הקדוש ברוך הו א לישראל

  .על פני לא יהיה לך אלהים אחרים : הוי.גזירותיי כך קבלו ,מלכותי

 .  ושאינו מכלל המצות והגזרות שהם עניין אחר,הנה עשו קבלת המלכות עניין בפני עצמו

 לא האמנת האלהות ,שהיא המניעה בצלמיםכתב בעל הלכות גדולות לא יהיה לך ואמנם 

  .לזולתו יתברך

 : גם כןמכילתאב במה שאמרו ,ויש סמך לדבריו

 .עשהי אין לי אלא שלא , לפי שנאמר לא תעשה לך פסל?למה נאמר -לא יהיה לך 

 .  שנאמר לא יהיה לך? מנין שלא יקום,העשוי כבר

עבודת זרה שהייתה כבר   שלא יעבוד ה הוא אזהר,הנה ביארו  שדיבור לא יהיה לך

 .  אמוניתוהואינה אם כן מצו. עשויה
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 , והוא כנגד העצם הנושא את תשעת המקרים, שדיבור אנכי הוא השורש, כתבע"ראבוה

'  והישר בעיני שדיבו ר אנכי ה,ל"ובפרשת ואתחנן כתב ז. וכדמות האחד במספר העשרה

 נוטים לדעת בעל הלכות ם ולפי דבריו שם נראי.  כי הוא המצווהה אינו מהעשר,אלהיך

 . גדולות

 

 ]הוא מצווה' אנכי'ן הטוען ש"ויכוח עם רמב[
 לומר היות אנכי ולא י רצונ,ד בדעת הזהו בספר השגותיו הנזכר החזיק מאן"רמבהאבל 

 :מכילתאב ונסתייע במה שאמרו ,יהי ה לך מצות אמוניות
ומה לאחד  משל למה הדבר ד,מפני מה לא נאמרו עשרת הדברות בתחילת התורה

שנכנס למדינה אמר להם אמלוך עליכם אמרו כלום עשית לנו שתמלוך עלינו מה  

 אמר להם אמלוך .עשה בנה להם החומה ה כ ניס להם המי ם עשה בעדם מלחמות

 ,  קרע להם את הים,כך הוציא המקום את ישראל ממצרים.  אמרו לו הן והן?עליכם

 עשה להם , את השליו הגיז להם, העלה להם את הבאר,הוריד להם את המן

אומר להודיע שבחן '  ר. אמרו לו הן והן? אמר להם אמלוך עליכם.מלחמת עמלק

 היו כלן לב אחד לקבל , שכשעמדו כולם לפני הר סיני לקבל את התורה,של ישראל

 .  עד כאן.העול מלכות שמים בשמח

 היא ,היה לך ושלא י.והו הוא מצ, שקבלת עול מלכות שמים שהוא דיבור,ומזה ה וליד הרב

האמרת '  את ה,לי לאלהים'  על דרך והיה ה,מצות לא תעשה מהאמנת האלהות לזולתו

 . היום להיות לך לאלהים

 

אלהיך '  ואיך יוכל הרב לחייב ממנה שיהיה אנכי ה. הזאתהראה גם ראה חולשת הראי

ף  א. לא ימשך מזה שהיא  מצווה, כי אף  שנודה שהיה זה ק בלת עול מלכות שמים,מצווה

 כמו ,ותי ו הם עניין אחרו וגזרותיו ומצ,כי הם אומרים שקבלת מלכותו הוא עניין אחד

 . שזכרתי

 

 לומר שאנכי ולא יהיה לך היו שתי , שלמים הם אתנו,ואולם מה שהביא האנשים האלה

ג מצות באומרו "שמלאי שעם שתי המצות האלה נגמרו לדעתו תרי'  הוא מאמר ר,מצות

 .  הגבורה שמעום אנכי ולא יהיה לך מפי

שמלאי שהיה  זה הקדמ ה ' אבל אולי יאמר ר.  כי לא אמר שהיה אנכי  מצוה,הואין ב זה ראי 

 ויחשוב שלא יהיה לך הוא סוג .ושתי המצות יה יו לדעתו בדיבור לא יהיה  לך. לדיבורים

 .ם להם ולא תעבדהתשתחוו לא ,שנית וה, לא תעשה לך פסל,אחת ה:כולל שתי המצות

 , להם ולא תעבדםהתשתחוו שלא :או.  היא והיא מין ממיניההבכלל העבוד הכי ההשתחוי 

 אומרו לא יהיה לך ולא תעשה לך פסל שתי ה ויה י.הם מינים נכללים במצות לא יהיה לך
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 .המצות ששמעו מפי הגבור ה

 

 ) 'דף ח(הוריות '  ממה  שאמרו במס,ל ראיה שאין דיבור אנכי מצווה"ויש בדבריהם  ז

 למן ,ישמעאל תנא'  דבי ר? מנא לן דבעבודת זרה משתעי קרא,שווכי תשגו ולא תע

 הוי אומר ,להי איזו ה יא מצווה  שנאמרה בתח,והלאה לדורותיכם' היום אשר ציוה ה

 . זו עבודת זרה

 נאמר , שהוא לא יהיה לך, לא היו אומרים  שדיבור עבו דת זרה,ו הוואלו היה אנכי מצ

  . כי הנה דיבור אנכי קודם אליו.להובתח

 

 מכילתא  כי גם ב, אחת בדיבור אנכיהואל תחשוב שכל קדמונינו הקדושים הסכימו בדע

  :דרשו כמו שזכרתי

 .איש מלחמה'  שנאמר ה,בור עושה מלחמהי לפי שנגלה על הים כג.אלהיך' אנכי ה

  . שנאמר ויראו את אלהי ישראל,ונגלה על הר סיני כזקן מלא רחמים

 ונאמר עד די כרסוון רמיו וע תיק .מים לטוהר וכעצם הש?וכשנגלה מה הוא אומר

 , שלא יאמרו שתי רשויות הם, אלא ליתן פתחון פה בזה לעובדי גילולים.יומי ן יתיב

 אני הוא , אני הו א בסיני, אני הוא שעל הים, אנכי שבמצרים,אלהיך'   אנכי ה:אמר

שנאמר  . ואני הוא לעולם הבא,  אני הוא בעולם הזה, אני הוא לעתיד לבוא,לשעבר

 . ראו עתה כי אני אני הוא

פול מהתארים יהנה ביארו  שנאמר דיבור אנכי להסיר מלבם הספק שאפשר שי

 .המתחלפים שישיגו מפאת פעולותיו

 שלא , והדברים המבה י לים שראו בסיני, דרשוהו שנאמר מפני האשובמדרש תנחומא

 וגם בזה גלוי שלא . והוא הפועל אותם, שהם כולם פעולותיוה והודי ע,יחשבו שהם האלוה

 . הו ל שיהיה הדי בור הזה מצו "היה דעתם ז

 

 ]'אנכי'סיכום שיטת אברבנאל בדיבר [
 . ואחרי אשר זקנינו וחכמינו כל אחד לדרכו פירש הדיבו ר הזה לפי דעתו

אלהיך  '  ואומר כמו שפרשתי שדיבור אנכי ה.אבחר דרכי בפירושיגם אני לא אחשוך פי 

 למצות ולאזהרות שיאמר בשאר ה אבל היא הקדמ,א מעשית לא אמונית ול,הואינו מצו

 ושאינו מלאך מליץ מדבר אליהם במצו ת   ,ינו להודיעם מי הוא ה מדבר אתםיוע נ. הדיבורים

 .  אבל שהוא הסיבה הראשו נה מבלי אמצעי, כעניין בשאר הנביאים כולם,'הבורא ית

 

אשר הוצאתיך '  הג.אלהי ך' הב. ה" השם המיוחד יה ו'  הא: לשונותשלושהוהנה אמר 

 .  בחינותשלושותיו ולעשותם מו להודיעם שיש להם לשמוע מצ.מארץ מצרים

 , שבו ברא את העולם,והו א השם המורה על עצמותו ,ה" יהו להיו תהראשונה הבחינה
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 כאלו אמר כיון שאני נתתי לכם . המהוה והבורא לכל, כלומר.והוא נגזר מלשון הויה

 . ותיוצ ראוי שתשמרו מ,מציאות והוי ה 

 כי אין עליך שר . רוצה לומר משגיח בך ומנהיג אותך,אלהיך להיותי ,שניהוהבחינה ה

 לשמור מחויבי ם ולכך אתם , כי אני בלבד הוא אלהיך ומנהיג אותך,ומזל ממונה עליכם

 . מצותי

 ולכך , שהייתה ארץ קשה ומלך קשה,הוצאתיך ממצרים לפי שאני ,שלישיתוהבחינה ה

 ומפני החסד וההטבה הזאת  .שהאסירים בתוכה לא יוכלו לצאת משם , בית עבדיםהקרא

 וכמו .ותי ותשמרו דרכי הנהגתיו ראוי שתעשון מצ,אי אותך משםישעשיתי לך בהוצ

 . שנאמר עבדי הם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים

  .הנה התבאר שאין דיבור אנכי מצוה

 . 'והותרה בזה השאלה הז
 

  ,ים וארץואמנם למה לא זכר אשר ברא שמ
 ר כבר הביא אותה הוא עצמו בספ,ע"ראבלה יהודה הלוי ' הרשהיא השאלה ששאל 

 ו השיב  עליה שלא רצה יתברך להביא אליהם  ראיה אלא ממה שראו בעי ניהם מבלי  ,הכוזר

 שאולי , לא מבריאת העולם.שה חודשיםו שהייתה הי ציאה ממצרים כשל,ספק וערעור

 . וה וא טעם נאות.יספקו בה

 רוצה לומר המהוה ,ה כמו שביארתי"  שעניין הבריאה כבר נכלל בשם יהוני עודואומר א

 על חידוש ה ולכן לא זכר אליהם אלא היציאה ממצרים שגם היא תורה בנפלאותי,והב ורא

 שהיו ה מצרים מכנען שהיה  עבד עבדים , מבית עבדיםציא ת מצריםוי' העולם ובריאתו מה

 .צרים עבדים ולכך קרא את המ.לאחיו בקללת נח אביו

 

   ווו---גגג, , , שמות כשמות כשמות כ
 : ָּפָני -ִיְהיֶ ה  ְלךָ  ֱאל ִֹה י ם אֲ ֵחִרי ם  ַעל -לֹא  ג
 : ְּתמ ּוָנה   ֲאֶׁשר  ּבַ ָּׁשמַ יִ ם  ִמּמַ ַעל ַואֲ ֶׁשר  ָּבָארֶ ץ  ִמ ָּתחַ ת  ַואֲ ֶׁשר  ַּבּמַ יִ ם  ִמ ַּתחַ ת  ָלָאֶרץ -ַתֲעׂשֶ ה לְ ךָ   ֶפֶסל  ְוָכל -לֹא  ד 

 ֱאלֹהֶ י ָך  ֵאל ַקּנָ א   ’ ָאנֹכִ י  ה ִתְׁש ַּתחֲ ֶוה  ָלהֶ ם  ְולֹא   ָתָעְבדֵ ם  ִּכי -לֹא  ה 
 : ִרֵּבעִ ים  לְ ׂשְנָאי -ִׁשֵּלִׁש י ם  ְוַעל -ָּבִני ם ַעל -ּפֵֹקד  ֲעֹו ן  ָאב ֹת  ַעל 

    : ֶחֶסד ַלֲאלָ ִפי ם  ְלאֹ ֲהבַ י  ּוְלׁש ֹ ְמֵרי  ִמְצֹו תָ י ְועֹׂשֶ ה  ו
 

 ]פוקד עוון אבות על בנים[
 ]שם הוויה[' השאלה הח

 ובדיבור  ,ושם אלהיך ותואר אשר הוצאתיךה  "למה בדיבור  הראשון זכר  הכתוב שם י הו

אלהיך ולא אמר אשר '  באומרו כי אנכי ה,לא יהיה לך זכר השם המיוחד והא להות

 ולא אשר , ולא אמר אלהיך, ובדיבור לא תשא זכר בלבד השם המיוחד,הוצאתיך
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אלהיך שני '  פעם יאמר שבת לה,וכן בדיב ור זכ ור. ' כמו שאמר כי לא ינקה ה,הוצאתיך

 .  ולא אמר אלהיך ולא אשר הוצאתיך,'  כי ששת ימים עשה ה,בלבד'  ופעם שם ה,ותהשמ

 . בלבד'  לא זכר כי אם שם ה,וכן בדיב ור כב ד

אמנם בכל חמשת הדיבורים האלה שבין אדם למקום תמצא השם המיוחד בכל אחד 

 לא נזכר בשום אחד מהם לא ,אבל בחמשת הדיבו רים האחרים שבין אדם לחברו. מהם

 . עם היות שכלם נתנו מרועה אחד,ולא שם אלהים ולא אשר הוצאתיך' שם ה

 

 ]פוקד עוון אבות[' השאלה הט
 כי איך יהיה מהיו שר האלהי ון אבות על בנים על שלשים ועל רבעיםופוקד עבאומרו 

 לא ,ונו ימותו הנה הוא בע, ו אם היה אוחז מעשה אבותיו בידיו?שהבן ימות בעוון האב

 ,פ נאמר שבעניין עבודת זרה" ועכ.בן לא ימות בעוון האבן אמר הנביא וכ.  בעוון אבותיו

 למה יחס . וחטאת אמו אל תמח,'זכר עוון  אבותיו אל היכשהבן אוחז  למעשה אבותיו י

 כי גם בכל שאר העונות כשהבנים אוחזים מעשה , זרה בפרטההכתוב זה ל עניין עבוד

  .על הבן עוון אביו'  אבותיהם ביד יהם יפקוד ה

 המוכיח שעל כל א והו,ואמר פוקד עוון אבות'  וגונושא עוון ופשע וחטאהכן נאמר למשה ו

 זרה  ה אלא בדיבור העבו ד, בכל הדיבוריםרך ולמה אם כן לא זכרו יתב,ונות ידברוהע

 . בלבד

 ובמעשה העגל נאמר על על בנים על שלשים ועל רבעיםובכלל זה הס פק למה אמר כאן 

 .לשים ועל רבעיםבנים ועל בני בנים על ש

 

 'ט-תשובה לשאלות ח
 . אבל היא אזהרה שלא יחללו כבודו בקבלם אלהות מזולתו,גם זו אינה מצווה אמוני ת

ינית הזה יר י הק נה  ועל הכפיר.וכאלו הזה יר ם שלא יפלו לא באפיקורסות וכפירה  העדרית

ם אחרים  לא יהיה לך אלהי:ה שאמר וז.לבדו' שלא יקבלו ולא יזכרו בשם אלוה בלתי לה

  .על פני

 

 בעניין האלהות שהוא ב עובדם אלוה אחר בלתי יהקניינואחרי שהזהי ר אותם מהסכלות 

 כלומר אל תחשוב שלא ,אלהיך אל קנא'  באומרו כי אנכי ה,סורוי נתן הטעם בא,לבדו' לה

 כי אני כמו האיש המקנא את אשתו שלאהבתו אותה יקנא  , השוטים בזהתאחוש למחשב

כן אני אקנא כל .  לותותו איש אחר מזווג עמה  להיותה אשת נעוריו מיו חדחר אפו בר איוי

 והוא על דרך . שאפקוד על האיש העובד ההוא עוון אבותיו כדי להענישו ביותר,כך בזה

 . וחטאת אמו אל תמח' יזכר עוון אבו תיו אל ה

 

 לפי שבשאר ,חס הכתוב כאן זאת הפקידה והעונש בחטא העבודה זרה בלבדיוהנה י
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 כי ב היות הבנים  אוחזים מעשה אבותיהם .תית אין הדבר כןיהעונות כפי הקבלה האמ 

ואינו סותר לזה מה .  לא יפקוד עליהם עוון אבותיה ם אלא עוון עצמם בלבד,בידיהם

 ולכך אמר ,ג נאמר כן" כי שם להיות העגל ע, העגלתה בכפר"שנאמר למשה רבנו ע

'  ולהיותו אויב חרף ה, ובוחר באלוה אחר' כי העובד עבודת זרה הוא שונא ה,לשונאי

 ,אבל אם יהיו הבני ם צדיקים.  לפסילים יכביד עונשווותהילתושונא אותו ונותן כבודו לאחר 

 .  שהרי ביאר ואמר שזה יהיה  בשונאים,לא יענשו בעוון אבותם

 

 כאומר אל יקשה בעיניך היותי פוקד עוון אבות על בנים ,והנה אמר ועושה חסד לאלפים

 כי ה נה בעניין ה שכר אעשה יותר מזה  ,לשים ורבעים בעניין עבודת זרהיעל השו

 הנה בחוט החסד והשכר ,דורות'  שעם היות גבול הקורבה לאדם עם זרעו עד ד.לחסידים

 וכן אמר .זכות אבות לא תמה) 'ל' ויקרא רבה פ(ל "מרם זוימשך עד אלפים מהדורות  כא

 לאוהביו   ה וביאר כאן הכתוב שזה יהי' ראיו וגומעולם ועד עולם על י' המשורר וחסד ה

 ,ולשומרי מצותיו ובזה כל ל כל המצות המיוחסות לעניין האלהות כמו שזכרתי למעלה

 . דורות אלא לאלף דור' שהמצות ההן  לא יהיה הש כר בלבד עד ד

 .'והט' ועם מה שפרשתי בפסוקים האלה יותרו השאלות הח
 

   זזז,,,שמות כשמות כשמות כ
  : ְׁשמ ֹו לַ ָּׁש ְוא -ִיָּׂש א  אֶ ת -אֵ ת  אֲ ֶׁשר ’  ֱאלֹ הֶ י ָך לַ ָּׁש ְוא   ִּכי ל ֹא  ְינַ ּקֶ ה  ה ’  ה-ֵׁשם -ִתָּׂשא  אֶ ת  לֹא  ז

 

 ]לשוא' א' לא תישא את שם ה[
 בדיבור לא תשא ' השאלה הי

 היה ראו י   ,וא ולשקר בעצם וראשונה לעד שקרו סור  השבועה לשי כי אם היה א,והיא

 וכמו .ון ששניהם  משתתפים בחטא כי,וא כאחדושיזהיר על עדות השקר ועל השבועה  לש

 .וא אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמסולא תשא שמע ששנאמר בפרשת משפטים 

 הראשונים שהיו בלוח אחד הזה יר על חמישה כי בדיבורים ה,ולא עשה כאן הכתוב ככה

 .  הזהיר על עד שקר, דיבור ים אחרונים שהיו בלוח ה אחרחמישה וב ,השבועה

 והיה   .אואת אשר ישא את שמו לשו' כי ל א ינקה הניי ן אומרו ויש לשאול גם כן מה ע

 , לא שיאמר כי לא ינקה,וכדומה מל שונות העונש' או כי יאבד ה'  ראוי שיאמר כי יכרית ה

 . והודיע שלא ינקה,לו היה ראוי שינקה אותויכא

 

 'תשובה לשאלה י
 בא ,ודה זרהינית מעביאחרי אשר בדיבור השני הזה יר על האפיקורסות והכפירה הקנ 

 והוא שלא יקל האדם ,להזהיר בדיב ור השלישי הזה על האפיקורסות והכפ ירה ההעדרית

 . לכבוד הבורא יתברך ולא יבזה ו בפי ו וב שפתיו ובלבו  דרך בזיון וקלות ראש
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 כמו שכתב  , לא מפני שהדיבור י שא בו קול, ולא אמר לא תשבע,והנה אמר לא תשא

נה האלהית בלבד שלא ישבע לשקר או שלא ישא שם  אלא לפי שלא הייתה הכו ו,ן"רמבה

  . אלא גם כן לכלול בזה הדיבור אזהרו ת אחרות,שמים לבטלה

 

 הנביא  ו שאמר וכמ, והודאה לדבריהם ולפירו שם,שמע אל חכמי הקבלה יונכלל בו גם כן ה

וגם אני נתתי אתכם נבזים וש פלים לכל העם כפי אשר אינכם שומרים את דרכי  ,מלאכי

 . ם פנים בתורהונושאי

  .ו ת רבותוהרי לך מבואר שגם בדיבו ר הזה נכללו אזהרות ומצ

ין השלמו ת צריך שיתרחק האדם י כי הנה לקנ,כלות ההעדרייוהסוג הכולל להם הוא הס

 ועל זה בא . רוצה לומר מהיותם משתפים עמו יתברך באלהות דבר אחר,משני הקצוות

 . דיבור לא יהיה לך

 לא לשאר האלהות ולא לשם יתברך ,שלא יאמין אלהות כלל שהוא ,ואם הקצה האחר

 . ואו ולכן לא ישבע בשם יתברך לש,א ודבר כזבול ם שוובחושבו שכ

 

 אלא , לא לבאר עונשו,ואואת אשר ישא את שמו לש' והנה אמר בזה כי לא ינקה ה

 ו ן אבות עלו  והוא שבעבודת ז רה יפקוד ע,ון  הז ה לחטא עבודת גלוליםולהבדיל בין  הע

 כי ,ןו  אבל לא ינקה אותו מהעו,וא לא יפקוד עליו עוון אבותיוולש'  אבל בנושא שם ה,בנים

 ולזה אמר את אשר ישא את שמו . ולא יותן עליו חטאים של אחרים,הוא בחטאו י מות

 .  רוצה לומר אותו בלבד לא אבותיו,ואולש

 

שא י שדיבו ר לא ת הנה הוא לפי,ואמנם למה לא סמך דיבור לא תשא עם דיבור לא תענה

מוש י   י כפי ש, כי אם גם כן על שאר האזהרות שנכללו בו,לא נאמר בלבד על השבועה

 . מידותיו כאשר זכרתי

היו ת  וברו ת הראשונות האלי לכן נסמך ונתחבר בד,חו יותר על עניין האלהותו ולפי שהיה כ

 . ברות האחרונות שבין אדם לחברוי ולא נכלל בתוך הד,שבלוח הראשון

 .'ה בזה השאלה היוהותר
 

      יאיאיא---חחח, , , שמות כשמות כשמות כ

 ]זכור את יום השבת[
 בדיבור זכור  א"השאלה הי

 וכל שכן ביום ,חג הפסח וחג השבועות וחג הסוכות'  למה לא הזהיר על מועדי ה,והיא

 .  והזהיר בלבד על השבת,'פורים שהם  ימים קדושים להיתרועה ויום ה כ

אבל מיד נזכרו יחדיו אחריו כל שאר  ,נזכר ראשונה השבת' והנה בפרשת אלה מועדי ה
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סמוכים '  זכר השבת ומועדי ה, וכן בסוף פרשת משפטים ובסוף סדר כי תשא.המועדים

 .אחריו

 

 א"תשובה לשאלה י
כ בכפירה  " ואח,ניתיאחרי שהזהיר יתברך שלא יחטא האדם באפיקורסות והכפירה הקני

 יחטא בכפירה העדרית  הזה יר גם כן שלא,שא על פיוי בדברים שידבר וי,ההעדרית

 כי בז ה  יורה שאינו  מאמין בניסי ו  ונפלאותיו .ומוע דיו'  וה ו א בחללו שבתות ה,במעשיו

  .שהעידה התורה עליהם

 . מפני ששניהם מסוג הסכלות והכפירה  ההעדרית,ולזה סמך דיבור זכור לדיבור לא תשא

 כי ,ם אחרים וכאלו לא די שלא תעבוד אלהי. והאחד במעשה,אם לא שהאחד תלוי בפה

שאר גם כן נעדר השלמות י ת, ולא גם כן ממני,הנה אם לא תאמין ותקבל האלהות מזו לתי

 רוצה לומר שבמנותם ימי השב וע יז כרו תמיד , ולזה ציוה שיז כרו  את יום השבת.לגמרי

 . ' קודש להשבי עישהיום ה

תמיד   אבל יאמרו , כוכבי  לכתהונכלל בזה עוד שלא יקראו לימי השבוע שמות השבע

 וזה הו א שאמרו . יזכרו את יום השבת,באחד בשבת בשני בשבת וכן בשאר הימים כולם

 .  מונה כ דרך שהאחרים מונים אלא תהא מונה לשם שבתה לא תהיאבמכילת

 

 אפשר לפרש זכור את יום , במרה איפקודםששבת ודיני) ו"סנהדרין נ (ל"חזולפי דעת 

 . מן  על מצות השבת ומעניין ה, זכור מה שצויתיך במרה - השבת

ומאשר . קדשהו בכניסתו) י"פסחים ק (ל"חז וכמו ש אמרו . שבבואו יקד שהו,ולקדשואמר 

 למדנו שלא לבד על שביתת היום , ואמר את יום השבת,שביעילא אמר זכור את יום ה

סור יש יש בהם שב ות וא'  כי אם גם כן על כל מועדי ה,  הזה יר בדיבור  ה זהשביעיה

 . ' על דרך מלבד שבתות ה,ו בשם שבתלם נכללו שכ,המלאכ

ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך  ,שביעיחוד על שביתת היום הי ביר זהואמר אח
 . אלהיך'  שבת להשביעיוביום ה

 ימים תוכל לעבוד ששה רוצה לומר ,ופירשו המפ רשים ששת ימים תעבוד שהוא רשות

וננים ומעיינים בימים   ואפשר לפרש גם כן שהזהיר ב זה  שלא יהיו מע. כמו שתרצה

 שלא יחושו ,ובשעות הטו בים הם אם רעים לעשות עבודתם כפי הה וראות השמימיות

דרכי איש כל הימ י ם   '  כי הנה ברצות ה, ימים יעב דו ויעשו כל מלאכתםששה אבל .לזה

 כלל לא מפני עוננות , בלבד ה וא אשר אין ראוי לפעול בושביעי ויום  ה.יצליחו במעש יהם

 רומז לשבת ,אלהיך' אלא לפי שהוא יום שבת לה. תאי כדברי התוכניםאו ממשלת שב

 . מכל מלאכתו' בראשית שבו שבת ה

 ובשביעי שב ת  , הימים פעל ועשה במעשה ב ראשיתששת אלהיך בכל 'ולכן כמו שה 

 וביום  , ימי ם תעבוד ועשית כל מלאכתךששת : כן תעשה גם אתה והלכת בדרכיו,וינפש
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נת י בששת הימים והשביתה בשביעי תתפרסם פההמלאכ כדי שעם , תשבותשביעיה

 . ובעבור זה ברך השם את יום השבת ויקדשהו. חידוש העולם ובריאתו

 .וכבר ביארתי בפרשת ויכולו מה היא הב רכה ומה היא  הקדושה הז את

 

 כיון שהחידוש הוא מעש ה  , השבת מורה על חידוש העולםהוכבר הקשו אנשים איך יהי

 ויותר היה ראוי שיזכרו ימי  .תה היא העדר הפעולה וביטול המעשה ואמנם השבי,עלוופ

  . ימי המעשה לעולםששתבו ב יבראשית במה שימנו ס

 כמו  , שכתב שהיה ה שבת גם כן לזכור יציאת מ צריםהרב המורה על ן"רמבה וכן הקש ה 

 , שביעי ואמר שבהי ותנו שובתים ולא עושים מלאכה ביום ה.'שאמר וזכרת כי עבד היית וגו

 .   ואין לרואה אותנו בטלים מהמלאכה ידיעה בזה,כרו ן ליציאת מצריםי אין בזה ז

 

 לפי שהשביתה תורה על , אם הראשון. הספקות האלה מבוארתשתיאבל תשובת 

 כבר , בתחילת הבריאההה  עשה מלאכ" כי ה יא תעיד שהקב,החידוש מהא פס המוחלט

 ,תה אז ולא עשה אותה עוד ואיזו ה יא המלאכה ששב.שבת ממנה מהיום השב י עי והלאה

 כמו , לא שבת לעולם,ים יש מ ישי כי  הנה להמציא מצו.זו באמת מלאכת החידוש יש מאין

 . ובזה האופן השב י תה תורה על החידוש ששבת. שאמר אשר ברא אלהים לעשות

 

. טול  מלאכהי לפי שיש בו נופש ומנוחה וב,ואמנם יציאת מצרים תורה עליו השבת

 מורה שאנו בני חורין ולא עבדים ,יום השביעי בשמחה ובטוב לבבובה יותנו שובתים ב

 והזכירה  הזאת אינה .מנוחה ולא שביתהבלי  כי שם היינו עובדים תמיד ,לפרעה למצרים

  .כי אם לעצמנו ולא לזרים שיראו אותנו שובתים

ות אלהיך לעש'  צוך הל כןע'  וזכרת כי עבד היית בארץ מצריים וגו,ה"ומפני זה אמר מרע

 ל ידי לא ע,הטול מלאכי  שיעשה אותו יום משתה ושמחה וב , רוצה לומר.את יום השבת

 .  מאודה כדי שתתפרסם המנוח, וגם בהמתו תנוח,עבדו ואמתו ובניו

 

 ו הוא כדי שיה יה לישראל , זכר עוד תכלית אחר למנוחת יום המקודש הזההרב המורהו

  .שביעית הימי ם במנוחה ועונג מעולמם

רושי ה   יי לומר כדי שיהיה להם שביעית הימים פנוי ללמוד התורה האלהית פויותר ראו

  .ודקדוקיה לשמור מאוד

לא ניתנו שבתות וימי ם טובים לישראל אלא ללמוד בהם ) ז"ביצה ט (ל"חזוכן אמרו 

 .  ומפני זה אמרו ששקולה שבת כנגד כל המצות.תורה

וי שיהי ה מ קובל אצלנו  רא, והוא דעת אמת,ולפי שמצות השבת מורה על החידוש

 '  וגוכבד את אביך לכן בא אחר זה הדיבור .מקדמונינו ואבותינו

 .א"והותרה השאלה הי
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      יביביב, , , שמות כשמות כשמות כ
 : ֱאלֹ הֶ יךָ  נֹ תֵ ן לָ ךְ ’  ה-ִאֶּמךָ  ְלַמַען   ַיֲארִ כּון  ָימֶ י ךָ  ַעל  ָהֲאדָ ָמה  ֲאֶׁשר -ָאבִ י ָך וְ אֶ ת -אֶ ת  ַּכֵּבד  יב

 

 ]כבד את אביך ואת אמך[
 וכן הוא  . ו כבר יראה מ מנו שהוא מהדברים שבי ן אדם לחברו,חמישיור הזה ה וא הדיב 

 . בריםח שהם היותר אהוב ים מכל שאר ה, כי הוא בכבו ד ההורים,ן"רמבהדעת 

 

 לפי , שהם בין אדם למקוםראשוןאמנם בא עם הדיבורים האלהיים שהיו בלוח ה

 היותר חדוהוא הא ,תיישבאומרו כבד את אביך נכלל כבוד הקדוש ברוך הוא האב האמ

 וכמו שנאמר הלא הוא אביך קנך הוא ,מיוחד שבשלושת השותפים שיש ביצירת האדם

 . עשך ויכוננך

 

 ) ו"קידושין ל (אוכן אמרו במכ ילת

'  וכתיב את ה, דכתיב איש אמו ואביו תיר או.הקיש כבוד אב ואם לכבוד המקום

 כתיב . כי י קלל אלהיו וכתיב ואיש, כתיב ומקלל אביו ואמו מ ות יומת.אלהיך תירא

  .מהונך'  וכנגדו כתיב כבד את ה,כבד את אביך ואת אמך

 

 . 'ואמר יהושע לעכן בני שים נא כבוד לה

ולמדנו גם כן מזה לכבד  .  לרבות אחיך הגדול,כבד את אביך) ג"כתובות ק (ל"חזוכן דרשו 

  .תוף שם בןי בשהרב המורה כמו שזכר , כי הם אבות לתלמידיהם,את החכמים

 

 , ומצות מפני שיבה תקום והדרת פני זקן,ת לשמוע אל הנביאוויכללו בדיבו ר הזה מצ

 .  שנאמר לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ו שמאל,ומצות לשמוע אל בית דין הגדול

 

 :ל"חזזכרו ' אק רפ) שם(ובמסכת קדושין 
 אי זה הוא .לו  מאכילו משקהו ומלב ישו ו מנעי? איזה הוא כבוד.איש אמו ואביו תיראו

 .  אינו מדבר לפניו ואינו יושב במקו מו?מורא

 . ונשתבחו קצת מהחכמים בזאת המצוו ה כמו שנזכר שם

 

 ויאמין ב ה  ,והנה יסוד ה מצווה  הזאת הוא כדי שתהיה ק בלת ההורים חשוב ה בעיני האד ם

יך זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקנ וכמו שנאמר .ויסמוך עליה

  .כי  שאל נא לדור ראשון וכונן לחקר אבותםונאמר לאיוב . ויאמרו לך

ר י ולא יצו, עיקר כולל בתורהא שהו,ולהיות כוח ה דיבור הזה ל האמין בקבל ת הראשונים
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 ולא  , האלהי אשר בלוח האחדחמישי לכן היה הד יבור ה זה מכ לל הדיבור ה,מציאותו בלתו

 . יהיה מהדי בור ים האנושיים שהיו בלוח ה שנ

 

  : כיון ב ו יתברך שתי כוונותלמען יאריכון ימיךואמר 

 שהטיבו עמ ו ונתנו לו ו להודיע שבהיות האדם גומל חסד לאביו ולאמ,חתהא הכוונה

 שעשו לו הוהווי  ואותו מציאות . שכרו שיאריך ימים על האדמהה  יהי,מציאות וגידול שלם

ואמנם מי שאביו  . ו לו בנים ובני בנים כן ירבה וכן יפרוץ ימים רבים על האדמה ויהי,אבותיו

 וכמ ו שנאמר ושנות רשעים . כי יכ רתו ימיו, לא יראה זרע ולא יאריך ימים,ואמו לא יברך

 ואם זה גמל לאבותיו שהביאוהו לעולם הזה גמול רע על כל מה .'תקצורנה כי צדיק הוא ה

יון שהוא כפוי   כי כ.ד אותה הטבה מהחיים וטוב שעשו עמויפסי ראוי ש,שהיטיב ו עמו

 ואמר שהשכר הזה מאריכות הימי ם יהיה על . אין ראוי שיזכרו בה עו ד,באותה טובה

וגם זה .  לא בגלות כי אם שלמים ושקטים על אדמתם, כלומר.נותן להם' האדמה אשר ה

תי ועל כבוד תורתו שהיא האם נאמר ימורה שעל כבוד המקום ב רוך הוא שהו א האב האמ

 . ה ב ארץ לצדיקים וינערו רשעים ממנהכן ובידו תלוי ה הישיב 

 

 אלא כאומר והנני מזהיר  , אינו לעניין השכר, למען יאריכון י מיךוהכוונה השנית באומרו

 ויהיו לך ,אלהיך נותן לך'  מפני שיאריכון ימיך על האדמה אשר ה,בו ד אב ואםיאותך על כ

דה  י כי הנה במ. יכבדו אותך בניך בזקנתך, ואם אתה תכבד אביך ואמך.בנים ובנות

 .  לוםשאדם מודד בה מודדי

 כי גם הוא לתועלת הבן ,בוד אב ואם אינו בלבד לתועלת הזקנים המכו בדיםי כןכם וא

 ובדרך ,ת ומפני שבאה הכוונה הזאת מסתתר. כי גלגל הוא שחוזר בעולם,המכבד אותם

 :רו באומ,ה בסדר ואתחנן ביאר בה שתי הכוונות האלה" לכן מרע,קצרה במקו ם הזה

 .  שביאר שתי הכוונות אשר זכרתי.למען יאריכון ימיך ולמען יי טב לך) ו"דברים ט(

 ולא אמר כן בשאר ,אלהיך' כאשר צוך ה ,ב וד אב ואםיואמנם למה אמר שם בשבת וכ

 . ה" הנה יבוא ביאורי  שמה בע?הדברות

 

 , אמועד שכר המכבד את אביו ואתי שלא אמר למען יאריכון ימ יך לי,ואפשר לומר עוד

 לפי , יאמר שהנה יצטרך לזה.תיותיאלא לעניין הקבלה אשר יקבל מפיהם  באמונות האמ

 ולכן . ולא יעלה על לב, ובאורך הימי ם לא תזכרנה הראשונות,שיאריכון ימי ו  על האדמה

 למען שאתה ,רצונו לומר.  וזה  הוא למען יאריכון י מיך,יצטרך לקבלת האבות ולכבדם

 .  ותהיה קבלת האבות הכרחית אליך,האדמה ההיאעתיד שיאריכון ימיך על 

 והאריכו ת ימים על ,לו טובו שהוא כ, על השכר הנפשי,למען ייטב לך פירש ע"ראבוה

  .האדמה הוא בעולם הזה

 . תי בלי ספקי נכון ואמל"חזוהוא דרך 
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 ]מצוות שבין אדם לחברו: הלוח השני[
 , אדם למקום שהיו בלוח אחדברות הראשונים המיוחדים לביןיובז ה נשלמו חמשת הד

 . שבין אדם לחברוחמישהויב ואו אחריהם ה

 

   יזיזיז---יגיגיג, , , שמות כשמות כשמות כ
  :מכילתאבאמרו . וכל העם רואים את הקולות

 .  על לוח זהחמש חמש על לוח זה ו?כיצד נתנו עשרת הדברות

 שכל מי ששופך דמים כאלו ממעט את . וכנגדו לא תרצח,אלהיך' כתיב אנכי ה

 . הדמות

 מגיד שכל מי שעובד עבודת אלילים מעלה עליו  . וכנגדו לא תנאף,היה לךכתיב לא י

 . כאלו מנאף אחר המקום

 סופו לבוא אל , מגיד שכל מי שהוא גנב. וכנגדו כתיב לא תגנוב, לא תשאבכתי

 . 'וכתיב אלה וכחש וגו' ף וגוו שנאמר הגנב רצח ונא,אושבועת שו

מגיד הכתוב שכל . ענה ברעך עד שקר וכנגדו כתיב לא ת,כתיב זכור א ת יום השבת

 . מעיד לפני מי שאמר והיה העולם שלא נח בשביעי ,מי שהוא מחלל את השבת

 . ' שנאמר ואתם עדי נאם ה, מעיד בבריאת העולם,וכל מי ששומר את השבת

 לסוף מוליד , מגיד שכל מי שהוא חומד. וכנגדו כתיב לא תחמוד,כתיב כבד את אביך

 .ומכבד למי שאינו אביו ,בן שהוא מקלל אביו

 שנאמר את , על לוח שניה על לוח אחד וחמשהלכך נתנו עשרת הדברות חמש

 .חנניא בן גמליאל'  דברי ר.ויכ תבם' הדברים האלה דבר ה

 שנאמר את הדברים  , ועשרה על לוח אחד,וחכמים אומרים עשרה היו על לוח אחד

 . ויכתבם עד כאן...' האלה דבר ה

  

 . רכםוברות האלה וציבכללות הד ל"חזזה הוא דרך 

יני האלהות ייחסם לעני הראשונים בהתחמשה ה,אמנם כפי מה שפרשתי בכתובים הי ו

 ,חנניא'  כפי דעת ר, האחרונים להיותם בין אדם לחברו על לוח אחדחמשהוה. בלוח אחד

 ,ברו ת בכל אחד מהלוחותיואם היו כל הד. יםנ ולכן  היו הלוח ות ש.שבישהוא היותר  מתי

ושם אלהים בכל אחד ' ומפני זה נזכר שם ה.  היה צורך בשני לוחות אלא באחדלא

 .  להגיד שהם היו הדי בורים האלהי ים, הדברות הראשונים שהיו בלוח אחדחמשתמ

 

 לא נזכר באחד מהם , לבין אדם לחברו, להיותם כולם אנושי, האחרוניםחמשהאמנם ב

 ) ז"מ' ר פ"ש(מרם ו באל "חז ולזה כיונו .שם מהשמות הקדושים
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  , וכנגד חתן וכלה,שני לוחות כנגד שמים וארץ

  . וכנגד שתי עולמות,םוכנגד שתי שושביני

 . ברות בלוחות כפי מה שביארתיירצו בזה לחלק הד

 

 ה לפי שהרציח. כמו שזכרתי,אין ספק שנכללו מצוות אחרותוהנה בדיבור לא תרצח 

ותאמר גם כן על המכות . וצח כמו ורדף גואל הדם את הר, על הריגת הנפשרתאמ

מה י שד.נטוי ולכם כקירכ תרצחו ; דרך ירצחו שכמה;יברצח בעצמותי פצע כמו ,וחבורות

ויאמר גם כן שם רוצח על . יןי המוכן לנפול שלא נפל עד,המוכ ה והנרצח לקיר נטוי

בסיפ ור  פ ילגש   [ה  כמ ו איש האשה הנרצח. אף על פי שהוא אינו ה ורג בידיו,ותו ב ב המ והמס

 .  אבל היא נרצחה בסיבתם, והם שכבו אותה ולא הרגוה,]בגבעה

 ועל המכה את , ראוי לפרש לא תרצח על ההורג נפש מאחיו,מושי ם האלה כולםיוכפי ש

 כי ה וא יסבב   ,כ בדיבור הזה" נכלל ג, ושלא ילך רכיל,חברו חבורות  פצע תמרוק ברע

 ,ת וחי א חיך עמךו ו מצו,םעדר הצדקה מהעניייכ בדיבור הזה שלא ת" ונכלל ג.הרציחה

 כי המונע .והיה  בך חטא'  אל הךורעה עינך באחיך האביו ן ול א תתן וקרא עליכמו שנאמר 

 וגם יציאת העבדים העברים בשנה .את הצדקה הוא הורג נפשות העניים והאביונים

 , כי אם יחזיק בהם יו תר מהדין. בלאו הזהונכלל - וה אמה העבריה  כמו שיבוא ,שביעיתה

 . הוא כהו רג ומבטל אותם מן העולםהרי 

 

 כל ם וג, המלבין פני חברו במום שהיה  בו או באבותיול"חזונכלל עוד בדיבור הז ה לדעת 

כל  -והמלשי ן והמוסר את חברו . היורד באומנו תו של חברו ומונעו מפרנסתו ומשיג גבולו

 . זה הוא בכלל לא תרצח

 

 כי עם ,ע"ראב וכמו שזכר ה.י הניאופים וכל מינ, נכללו העריות כולםובדיבור לא תנאף

אמר בכללות על כל שאר יכ י" הנה ג,חוד נואף על השוכב עם אשת אישיהיות שיאמר בי

  .ועין נואף שמרה נשף לאמר לא תשורני עין וכמו  שנאמר .העריות

 

אמר פעמים על הגונב נפש י כי הנה שם גנב י.ת רבו תוכ מצו"כלל גובדיבור לא תגנוב 

אם  כמו שנאמר ,כ על הלוקח ממונו של חברו שלא מדעתו" ויאמר ג,ל"בריהם ז כד,מאחיו

 באשר הוא לקיחת נכסי האדם שלא , ויאמר על הגזל והעושק.במחתרת ימצא הגנב

 שהיא , שהכל קרא תשומת יד,בתשומת יד או גזל או עשק את עמיתו ולזה נאמר .ברצונו

 . הגנבה

 ואלי דבר . כמו  ויגנוב יעקב  את לב לבן,מה שם גנבה על ההונאה והמרןכם אמר גיוי

מושים ה אלה נכללו  י וכפי  הש.קרא גנבה מאותו צד ובחינהיוגם הו נאת דברים ת. יגונב

 ומצות לא תונו איש  , והגזל והעושק, והגונב ממון או כלים,הגונב נפש -בדיבור לא תגנוב 



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra* קיצור אברבנאל לפרשת יתרו 

 
 

80

80

ול במשפט  וא תעשו עומצות ל.  וכל דבר גנבות וגנבת הדעת, ומדבר שקר תרחק,את אחיו

 .  וכל שאר המצות שזכרתי למעלה,דה במש קל ובמשורהיבמ

 

שה  יהנה הוא לפי שהא.  בין לא תרצח ולא תגנובואמנם למה בא דיבור לא תנאף

 .  וממונווכקנייניומצד אחר היא . בבחינה מה היא כגוף האדם עצם מעצמיו ובשר מבשרו

 . בולכן נאמר אותו דיבור בין  לא תרצח ולא תגנו

.  לא באשתו ולא בגופו ולא בממונו, רעהואחרי שהזהי ר שלא יזיק אדם את חברו במעש

 ומלבד .לא תענה ברעך עד שקר וה וא אמרו .הזה ירו שלא יזיק הו גם כ ן בדבר שפתיו

 , והרכיל, נכלל בו הלועג על חברו והמס פר לשון הרע,שהזהיר  בזה  שלא יעיד אדם שקר

  .יהם מה מצות שזכרתי ודומ,והמלבי ן פני חברו ברבים

 

  .וזה הוא לא תחמוד. ואחר זה הזה יר שלא יזיק אדם חברו במחשבתו

 

אמר גם כן על גזלת י כי החמדה ת,לו במחשבהו  פי רש שהדיבור הזה אינו כע"ראבוה

על ו ובזה  הזה יר אם כן על הגזל הנמשך בפ.וחמדו שדות וגזלו כמו שנאמר .הדבר הנחמד

 . אשר בנפש וגם על החמדה עצמה ,החמדה

 שאינו ,ה מהל כות גזלה ואבדה" בספר נזיקין פ, מסכים לזהב כתוהרב הגדול המימוני

אבל . מוד שיש בו מעשהי שהוא ח,קח החפץ אשר חמדיעובר על לאו לא תחמוד עד שי

 . וה אינה אלא בלב בלבדוהתא

וד  לבאר שיש כוח בהרגל האדם לעמע"ראבה והשתדל ,סקי ם חולקים עליו בזהוויש מהפ

 , וזה  כשירגיל האדם עצמו בהסתפקות במה שיש לו. בלבלועל אזהרת לא תחמוד אפי

 . כמו שירגיל באסור העריות וכיוצא בזה

 

 ]המילה רעך [ב"השאלה הי
 ,למה זה בחמ שת דברות האחרונות שבין אדם לחברו אמר לא תרצח לא תנאף לא תגנוב

 לא :לת רעךיחמוד אמר מאמנם בלא תענה ובלא ת. ולא אמר באחד מהם לשון רעך

ונות ההם הם ווהנה כל הע.  לא תחמוד אשת רעך, לא תחמוד בית רעך,תענה ברעך

לם עם ו כל שכן שבכ, ולא מפאת הרע המקבל אותם,רעות ומעשים מגונים מפאת עצמם

  .הרע ידבר

 בית רעך ואשת רעך ולא כלל שניהם בלאו ,םלאוויויקשה גם כן למה עשה בחמדה שני 

 .אחד

 

 ב"שובה לשאלה ית
 .ינם בעולמויומה שראוי שי שתדל על קנ. וזכר הדברים  הנחמדים כפי צורך האדם אליהם
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כ שור וחמור שהם "ואח. כ עבד ואמה" ואח,כ האשה" ואח,ולכן זכר ראשונה חמדת הבית

ושאר הדברים שאינם כל כך צריכים כלל הכתוב באומרו וכל . בעלי חיים בלתי מדברים

 . אשר לרעך

 היותר רעה היא חמדת ה כי החמד,במשנה תורה זכרם כפי חומר החטא והרשעאבל 

 חמדת האדם לבית רעהו  ,ואחריה ברוע.  דוד לבת שבעת כחמד, לאשת חברוםהאד

 כי עם היות שלא ידור בו  , ואחריו השדה.שהוא דר בו שיוציא אותו החוצה לקחת את ביתו

 כמו שהי ה עניין אחאב  ,ונ חלת אבותיוהנה הוא מקו ם מזונותיו .  האדם כמו שידור בביתו

.  נחשבים כשדהךכל  שאינם כ,ואחר השדה זכר עבד ואמה. עם כרם נבות היזרעאלי

 ואחריהם אמר לכלול המטלטלים שאין בהם .ואחריהם שור וחמור שהם בלתי מדברים

 .  וכל אשר לרעך,רוח חיים

 

 לפי שהם דברים  ,ופלגצור מיאחרונים האלה בקה  חמישהוכבר זכרתי  שבאו הדיבור ים ה

שה הראשונים מהם היו מהמצו ת שנצטוו ו ובעבור ששל.שיגזור בהם השכל האנושי

 לא , רוצה לומר לא תרצח את רעך.לת רעךי ולכך לא אמר כאן בהם מ,עליהם בני נח

 ,לפי שכבר היה כל העולם מוזהר עליהם.  לא תגנוב מאשר לרעך,תנאף אשת רעך

  . התורה שקבלו והתאחדו בהוישראל היו כו לם רעים מפאת

ות האלה הוסיף ו מפני ששתי המצ, וכן בלא תחמוד,ברעך אמר ,אבל בדיבור לא תענה

 ומאותו . בקבלת התורה, להיותם רעים אהובים,הקדוש ברוך הוא לצוותם עתה לישראל

 ולא ימצא בפיהם , היה ראוי שלא יעשו עולה,' זרע ברך ה,צד ומאשר הם בני יעקב

 באומרו לא , וכן  אומר שבאה בחמדה אזה רה מכופלת.  תרמית וחמדה רעהובלבם לשון

 . תחמוד בית רעך לא תחמוד אשת רעך

 ולהיותם . האהבה וה חמדה יש ממנה במועיל וממנה בערב,כר המדינישזלפי שכמו 

 , כאלו אמר לא תחמוד דבר רע מהמועיל, זכר בהם הלאו שתי פעמים,דברים חלוקים

 . כאשה,ד גם כן דבר רע מהערב ולא תחמו,כבית ושדה

 ב " ועם זה הותרה השאלה הי
 

 ]?מה התחדש בעזרת הדברות[
 בעשרת הדברות בכלל  ג"השאלה הי

 והדברים , כי הנה ההזמנות שהזמי ן הקדוש ברוך הוא לאותו מעמד הגדול והנורא,נםיועני

סידיו  היה ראוי שיהיו כדי לב אר אל עמו ואל ח,ההם המב הי לים בהרעשת שמים וארץ

 .תתםי אשר לאו שכלי בני אדם במחקרם ועיונם להשיגם על אמ,םאלוהיידרושים עמוקים 

 איך יושפעו הדברים הרבים והמתחלפים מסיבה  אחת פשוטה בתכלית  :כאלו תאמר

 ואם הגלגל הוא בעל נפש ,ואיך נשפע מהנבדל הראשון הגלגל בהיותו גשם. ,הפשיטות

חכמי  ויתר החקירות שנואלו יועצי ,בותיהם ומספרם ותכלית תנועות הגלגלים וסי,או לא
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 .  בהשגתםלוסופיםיפושאר ההיונים 

 ,שהוא אחד ובלתי גשם'  והב, שהראשון מהם שהוא יתברך נמצא.ואין כן עשרת הדברות

 ולא , וכן  שיכבד אדם את אביו ואת אמו?מי לא ידע בכל אלה מפי המופת העיונ י הברור

 הם כולם דברים שהגס מבני אדם ידעם ,לא ירע את חברוינאף ושלא ירצח ולא יגנוב ו

 . בשלמותם

 ויצטרך , שהשכל האנושי לא יספיק לדעתו,ברות שום דבר מחודשיהנה לא תמצא בד

והיה   . ות השבת וטעמה מחידוש העולם ובריאתו הראשונהו אלא מצ,לנבואה להודיעו

 , דברים ממעשים נהוגים לא,ראוי שיהיו כל  שאר הדברות באותו ערך ומדרגה אצל השכל

 .פול בהם בה בטה ראשונהישהקל שבקלים מבני אדם י

 

  :ג אומר"ואמנם בתשובת השאלה הי
לוסופי ים  י לא היה להודיע לישראל דרושים פ, שכוונת המעמד הנבחר האלהי הזה

 לא יביאו האדם אל ההצלחה ם כי הידיעות הה,וההשגות הנעלמות מהחוקרים בעיונם

 ואולי עם . וי כניסו ה אדם במבואות העיון וספ קות המחשבו ת,היוו באלדבק יתית ולהיהאמ

תן   י ומה יוסיף ומה י,לוסופיםיפ' יתן כל עם הי ומי .תיותיהנטייה לאמונות הזרות ובלתי אמ

 . ין הי דיעה ההיאילהם קנ

 ולהסיר ,תיות אלהותויאבל רצה הקדוש ברוך הו א להשרישם באותו מעמד בשורשי אמ

 עם שהודו , כי הם.לוסו פ ים בחקירותי הםיבשות  אשר נפלו בהם הפמלבם הדעות המשו

נוי הטבע יים ילתו על שו הם כופרים בי כ, ושלילת הגשמות ממנו, ואחדותו,' במציאותו ית

 , ובהשגחתו בפרטי בני אדם. קודם היותם,ובידיעתו הד ברים הפרטיי ם והאפשריי ם להיות

עונים הנושכים בפי הם סיפורי התור ה   והמה הנחשים צפ.לתת לאיש כדרכיו וכפרי  מעלליו

 .  והמ ה היו בעו כרי פרעה כמו שיתבאר מכפירות דבריו ומחשבותיו,עודי היוי

 

 השרישם בידיעתו ,כ בעשרת הדברות האלה שהשמיע הקדוש ברוך הוא לעמו"הנה א

נות יובהשגחתו ותגמוליו ויכול תו ואהבתו המעשים הטובים ושנאתו הרעים שהם הפ

ורה האלהית על תלה ואשר כפרו הפילוסופים בהם לקוצר עיונם שהם המעמידות את הת

 . אבל ירבו בהם הכ פירות. לא יקיימו הדעות האלהיות האלה

 .ג"ובזה הותרה באמת השאלה הי
 

      כגכגכג---טוטוטו, , , שמות כשמות כשמות כ
 

 ]שאלות ותשובות, פירוש הפרשה[
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 ]קולות ולפידים והר עשן[
 ' השאלה הא
 ולא ,ת הלפידים ואת קול השופר ואת ההר עשןוכל העם רואים את הקולות ואלמה אמר 

 .  שהיה יו תר מבהיל מהקולות והבר קים,זכר הקול האלהי הדובר אתם

 כמו , לא מהקולות הבאי ם עם הברקים שהם הרעמים,והנה ישראל מהקול האלהי פחדו

אם יוספים אנחנו   ב וכתי,דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו אלהים פן נמותשנאמר 

וגם לא זכר הכתוב דבר ממה שאמרו לו מהאש . אלהינו עוד ומתנו' את קול הלשמוע 

והנה הם אמרו ועתה למה נמות כי תאכלנו האש . הנראה אליהם מההר שהיה עשן

 .הגדולה הזאת

 

 'תשובה לשאלה א
 בהיותם רואים את הקולות ואת ,אחרי ששמעו עשרת הדברות כולם מפי הגבורה 

 הנה לא התפעלו , ואת ההר עשן,השופר שיהיה  יותר מב היל ואת קול ,הלפידים הנו ראים

ת  ואבל הם מעצמם נעו ממקומם מ בלי מצו.  ולא בקשו ממשה דבר עליו, כלוםל זהמכ

ויעמדו   אמרשה  וז. ונסוגו אחור עד שנתרחקו מההר יותר ממה שהציבם משה,גבוה

ראה אליהם   ובזה חשבו שינצלו מהאש הנ. והיה זה מפחד האש והעשן שתאכלם,מרחוק

 .ומהעשן העול ה באפם

 

דבר אתה עמנו ונשמע ה   אמרו אל משה ,וכדי לבאר הפחד והרעדה שקבלו מהקו ל האלהי

קשנו  לשמוע את י כבר אנחנו מתחרטים למה שב, כלומר.ואל ידבר עמנו אלהים פן נמות

וכאלו אמרו לו אין אנו מבקשים דבר על הקולות ועל . מפני הסכנה הנמשכת ממנו' קול ה

אבל .  עם היותם דברים מבהילי ם יהיו מה שיהיו,הלפידים ועל קול השופר ועל ההר עשן

תיו  ולהשמיעם כל מצו'  מפני שידעו שהוא רצון ה.מה שנבקש הוא מעניין ה קול האלהי

ברות לבקש ממשה שלא ישמיעם הקדוש  יהוצרכו אחרי ששמעו הד. ותורתו באותו קול

 . זה המאמר בקשו על הקול האלהי הנה אם כן ב.ברוך הוא עוד את קולו

 . 'והותרה בזה השאלה הא
 

 ' השאלה הב
סיו ן י כי מה היה עניין הנ, כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים,אל תיראובדברי משה 

  .  והוא בשמירת המצות התלויות במן ,והנה ב מן נאמר אנסנו הילך בתורתי אם לא. הזה

סיו ן   י ואי אפשר לומר שהיה הנ.תו מעמדסיון במה ששמעו באויאבל כאן לא היה עניין נ

.  וכמו שנאמר ובעבור תהיה יראתו.סיוןי כי היראה הי א זולת הנ,לראות אם ייראו מלפניו

 איך , כי אם בעבור שתהיה יראתו על פניהם בא האלהים,גם כי יש בפסוק הזה סתירה

 .היה משה מצ ווה אותם אל תיראו והוא זו לת הכוונה
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 'תשובה לשאלה ב
 רוצה לומר אל תיראו .אל תיראו כי לבעבור נסות אתכם בא האלהים רבנו השיבם ומשה

 כי הנה לא הגיע אליכם הקול האלהי העצום הזה אלא , כמו שאמרתם פן נמות,מהמות

 . לשתי תכליות יקרים

 מפני  , כלומר.סיון הזה אפשר לפרשו מעניין בחינהיוהנ. לבעבור נסות אתכם ,חדהא

 וחשבתם שהייתה מדרגתכם לקבלו כמדרגתי לקבל ,'ת קול השאתם בקשתם לשמוע א

 לכן  בא אליכם הקול הז ה כ די שתבחנו עצמכם ותראו אם יש בכ ם כוח לסבול ,הנבואה

 אלא בערככם  ,סיוןי ויצטרך לנ, לא שהיה הדבר בספק לפניו יתברך.אותו ולשומעו

 . חכם בזהושארו בחונים ומנוסים ותדעו עד היכן מגיע כישת

 

 קול נבואיי ם כדי לגדל ולרומם אתכם בין האו מו ת ששמעת, פירשו הו מלשון גדו להל"חזו

  .בא האלהים

 כי זה , אליהם אל תיראומשה שאמר ,הרב המורהוכבר הודעתיך מה שפירש עוד בזה 

 ויביא נביא שקר שירצה לסתור דבר ממה ,אתכם' אשר ראיתם היה כדי שכאשר ינסה ה

.  כי כבר ראיתם האמת בעיניכם,ך האמת לעולם לא תמעד אשוריכם מדר,ששמעתם

 בא האלהים עתה כדי ,ויה יה אם כן עניין הפסוק הזה בעבור שיוכל לנסות אתכם לעתיד

 . סיוןישתהיו עומדי ם בנ

 . ' מהפרושים האלה הותרה השאלה הבחדוכפי כל א
 

 ' השאלה הג
 האם לא שמעו ,קון ליראה בעומדם מרחוקי כי מה היה  התויעמו ד העם מרחוקבאומרו 

או אם לא יראו משם . בכח יגיע  אליהם שמה'  הנה קול ה,שם קול אלהים בהיותו מד בר

. כ עמדו מרחוק" ולמה א, והלא ממרחק יותר גדול תראה האש הגדולה ההיא,את האש

וירא העם   כל שכן כי כבר נאמר למעלה ,ואם בא אליהם דיבור אלהים שיעשו כן אם לאו

 .ויעמוד העם מרחוק ולמה אם כן הוצרך הכתוב לספר ,וינועו ויעמדו  מרחוק

 
 תשובה לשאלה ג
 אלא יראת המעלה , ואין היראה הזאת יראת העונש. הוא שתראו מלפניווהתכלית השני

 ,והשלמות וה גדולה והגבו רה והתפארת וההוד שראיתם ממנו יתברך במעמד הזה

 . נותיכםשאר קבועה בנפשותיכ ם באופן שלא תחטאו באמוישאותה יראה ת

 כי גם בפעם הזאת ,ואפשר לפרש אל תיראו שידבר עוד השם עמכם בקול העצום הזה

 . לא היה כן אלא לבעבור תהיו בעלי ניסיו ן לדעת כי ידבר אלהים את האדם וחי
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 לבלתי תחטאו לעבור על מה שיצווה לכם על  , לבעבור תהיה יראתו על פניכם,ועוד שנית

 כברקים והקולות והאש , חו הגדול ובידו החזקהוש מכם בכ כי תיראון פן יבק,ידי נביאו

 .  פהםאשר שמעתם וראית

גש אל הערפל אשר שם יויעמוד העם מרחוק ומשה נ התורה עוד הואמנם מה שאמר

ק שו ממשה י אלא להגיד שבזה שב. כי כבר נזכר,תחינתם לא בא להודיע מצד ,האלהים

 בהיות  . ונשארו בהשגתם מרחוק,ה נתרחקו מהמעלה שהיו ב ,'לבלתי שמוע את קול ה

 ומשה שהיה מרוחק ממקום הכבוד כי היה בקר ב   ,שקודם לכן היה אלהים קרובים אליהם

.  נתקרב אל מקום הכבוד והם נתרחקו ממנו,העם בתחתית ההר כמו שהוכחתי למעלה

 . גש אל הערפל אשר שם האלהיםיוהוא אומרו ו משה נ

 . 'והותרה בזה השאלה הג
 

 ]מה תעשה ליאם מזבח אד[
 ' השאלה הה

 והנה ,תיך ואת שלמיךווזבחת עליו את עול כי איך אמר ,מזב ח אדמה תעשה ליבאומרו 

 ולא שיהיו מ ן הבקר ומ ן  , ולא שיהיו עו לות ושלמים,רבנותולא ציוה אותם עד הנה על הק

  ? ולמה אם כן הזהיר כאן עליהם ועל המזבח.הצאן

 
 'תשובה לשאלה ה

 והוא אמרו מזבח אדמה תעשה , קל מאוד ישיגו השפעתו והצלחתו שבדבר,והודיעם עוד

ויהי ה  .  עתיד אני לצוותך שתבנה מזבח לשמי, כלומר. אלא הגדת העתיד, ואין זו מצו וה.לי

 כמו  ,ושפל יראה לא בזהב וכסף כי אם מאדמה פשוטה'  כי רם ה,מעפר האדמה

לכך אמר וזבחת עליו את  ו,ואמר זה על מזבח העולה  לא על מזבח הקטורת. השביארתי

 כי הודיעם בזה שהיה עתיד לצוותם במזבחות .עולותיך ואת שלמיך את צאנך ואת בקרך

  .והקרבנות לשמו

 שזו היא העבודה שיצטרכו לעשות כדי שיגיע השפע אלהי וברכתו  ,ותכלית המאמר הוא

בח   אמנם המז.ג" לא טלמסאות זהב וכסף כדרכי העו.םקנייניהעל צאצאיהם והצלחת 

 אם בנוב או בגבעון  ושילה או בב ית  , י היו  בכל המ קום אשר אזכיר את שמיתוהקורבנו

 ששם אבוא , אלא בכל מקום אשר אזכיר את שמי, לא בכל מקום אשר תראה,עולמים

 .  רוצה לומר אשכין שכינתי בתוככם וי תברכו מעשיכם,ךוברכתיאליך 

 . 'והותרה בזה השאלה הה

    : לֹהֵ י כֶ ֶסף וֵ אלֹ ֵהי  ָזהָ ב  לֹא   ַתֲעׂש ּו לָ ֶכםַתעֲ ׂשּו ן  ִאִּת י   ֱא לֹא כ
 ְּבָקרֶ ָך  -צֹאנְ ךָ  ְואֶ ת -ְׁשָלֶמי ךָ  אֶ ת -עֹלֹתֶ יךָ  וְ אֶ ת -ִּלי וְ ָזַבְח ּתָ  ָעָלי ו אֶ ת -ֲאָדָמה   ַּתעֲ ֶׂשה  ִמְזַּבח  כא
  : ְׁשִמ י  ָאבֹו א ֵאלֶ י ָך  ּוֵבַרכְ ִּתי ךָ -ַהָּמקֹו ם  אֲ ֶׁשר  ַאזְ ִּכיר  ֶאת -ְּבָכל

  ,ובמכילתא אמרו
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 , לא תעשון דמות שמשי שמשמשים לפני במרום:ישמעאל אומר' לא תעשו אתי ר

  . ולא דמות אופנים, ולא דמות כרובים,לא דמות מלאכים

 כשטובה באה , לא תעשון אתי כדרך שאחרים עושים ביראותיה ם:עקיבא אומר' ר

 וכשפורענות באה .על כן יזבח לחרמו) חבקוק א( שנאמר ,העליהם מכבדים אות

 .  שנאמר והיה  כי ירעב והתקצף וקלל במלכו ובאלהיו, הם מקללים אותם,ליהםע

 . תנו הודאה,ייסורין הבאתי עליכם . תנו הודאה, אם הבאתי עליכם טובה,אבל אתם

'  צרה ויגון אמצא ובשם ה,אק רא'  כוס ישועות אשא ובשם ה,וכן דוד הוא  אומר

  . הוי לא תעשון אתי אלהי כסף.אקרא

 כי   , אלהים משפיעי זהב,עקיבא הפסוק הזה ל א תעשון אתי אלהי כסף'  רויפרש אם כן

 . םסורייפעמים ישפיע ו י
 

 : ִתְבנֶ ה  אֶ ְתהֶ ן ָּגזִ י ת   ִּכי  ַחְרּבְ ָך  ֵהַנפְ ּתָ  עָ ֶליהָ  וַ ְּתַחֲללֶ ָה-ִּלי ל ֹא -ִמְזַּבח  אֲ ָבִני ם  ַּתעֲ ׂשֶ ה -ְוִאם  כב 
 

בד המזבח יחלל אותו באותן  להגיד שבמקום שרצה לכ,ואמר חרבך הנפת עליה ותחלליה

 כי לפי שהם מחריבים את האבן  , רומז למקבות והגרזןוחרבך. המלאכות שיעשה באבנים

והנה היו הצו רות ההן המפותחות באבני המזבח  .  יקראו בשם חרב,מתמונתו הטבעית

 ובעבור זה ציוה אבנים שלימות תבנה את . לפי שיסירו המזבח  מכוונתו הקדושה,לוליח

 . אלהיך לא תניף עליהן ברזל' מזבח ה

 

)  'שופטים ו( כמו שנאמר , שבכתובים יקרא המ קבות והגרזן  בשם חרבן"ר מבהוכבר כתב 

 ו מגדלותיך ןה בניי לפ ות אשר יסתרו בו יויעש לו אהוד חרב ולה שני פיות ונאמר  בכשיל וכ

 .יתץ בחרבותי ו

ח להתגודד עליו ג בבנותם המזב" חרבך כפשוטו כי היה  מנהג עובדי עוואחרים פירשו

לול הוא  יועל זה אמר כי חרבך הנפת עליה ותחלליה שהח. כמשפטם ברמחים ובחרבו ת

 .בשפוך דם אנשים עליה

 הוא כדי שלא יבואו לעשות באבנים צורות הרב המורהוטעם המצווה הזאת לדעת 

עבודת זרה מפותחות וחקוקות בהן כ מו שהיו עוש ים עובדי עבו דת זרה במזבחותיה ם  

  .תייה בתורה אבן משכית והוא דעת אמונקרא ז

 

 כתב שהיה טעם המצווה בעב ור היות הברז ל לחרב והוא מחריב את העולם ולכן ן"והרמב

ועשו אשר שנא השם ירש החרב שנאמר על חרבך תחיה והחרב הוא כמו . נקרא כן

 .'בשמים ובארץ כי במאדים ובמזלות הדם יצליחו בניו ולפיכך לא יובא בית ה

  : ִתָּגלֶ ה ֶעְרוָ ְת ָך ָעלָ יו -ִמְזּבְ ִחי  אֲ ֶׁשר ל ֹא -ַתֲעלֶ ה  ְבַמעֲ לֹת  ַעל -ְולֹא  כג
 

 להזהיר על הכבש שבו יעלה ולא תעלה במעלות על מזבחיונראה לי לפרש שלא נאמר 

 מכל שאר דיני המזבח והכהנים ,כי למה זה יצווה עתה בדין הזה . הכהן להקרי ב
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  .הנים בלבדו לא לכ,א לכל ישראלת היוואת ולא תעלה במעלו אף כי צ,ובגדיהם

 

ינו  י ואמר שאם ירצה להעלות בנ,מזבח אדמה תעשה לי שמפני שאמר ,ינויאבל ענ

 הזהיר בכלל ,פוי אחר מלאכותיי בלי חקיקה ולא י, יהיו כמות שהן,לעשותו מאבנים

 לא ,שלא יעשו במזבח העולה  דבר מעולה מזה, ולא תעלה במעלות על מזבחילישראל 

 כ י  .פוי ים יותר מהאבנים ה תמימותי שהם כולם מעלות וי,כסף ולא אבן גזיתזהב ולא 

 , ולכן היה נבוב לוחות, הטבעיר היה רומז אל החומ, כמו שיתבאר במקומו,מזבח העולה 

 ועל זה נאמר ,ואין שלטון ביו ם המות. והי ה מעפר הארץ או מאבנים אשר בעפר יסודם

 ולא ,בנותו יות ר מזהי לא תרחיב המז בח בה כלומר ,ולא תעלה במעלות על מזבחיבאמת 

 . שהם מעלות בעיני בני אדם על מזבחי,תשים כסף וזהב אבנים טובות ומרגליות

  

 כי אם תעשה מאותן המעלות ,לא תעשון אתי אלהי כסף ואלהי זהבוכמו שאמרתי 

לה  ה גדוו ואין ערו,גילולים כלומר שאתה נוטה לדרכי עובדי , עליוךערוות תגלה ,במזבח י

 . כי על כן אסר אבן משכית. מזו

 .  בפסוקיםבומתיי שוזה ה וא פירו ש נכון 

 .תם

 

 


