המקדש בפרשה
יתרו תשע"ג
ִש ָּראֵ ל ֶנגֶד הָּ הָּ ר"
" ַו ָּי ּבֹא ּו ִמ ְד ַּבר ִסינַי ַו ַי ּחֲנ ּו ַּב ִּמ ְד ָּּבר ַויִּחַ ן ָּשם י ְ
(שמות י"ט)

פרשת יתרו היא פרשת מתן תורה .אמנם יש בה מעט נושאים נוספים ,כגון מינוי השופטים המסייעים את משה ודיני
המזבח בסוף הפרשה ,אך מתן תורה הוא אחד מיסודות אמונתנו .יסוד זה הוזכר הרבה בדברי הראשונים בעלי
המחשבה כפי שנסקור בהמשך ,אך כבר בתורה ,בספר דברים ,אנו מצווים לזכור ולהנחיל לבנינו את מעמד הר
סיני:
ֶיך וְ הוֹ ַד ְע ּ ָּתם ְלבָּ נ ָּ
ֶיך וּפֶ ן יָּסוּר ּו ִמ ְּלבָּ ְב ָּך כּ ֹל יְמֵ י חַ יּ ָּ
שר ָּרא ּו ֵעינ ָּ
ֶיך
" ַרק ִה ּ ָּשמֶ ר ְל ָּך ו ְּשמֹר נ ְַפ ְש ָּך ְמאֹד ּ ֶפן ִּת ְש ַּכח ֶאת הַ דְּ בָּ ִרים אֲ ֶ
שר ָּע ַמ ְד ּ ָּת ִל ְפנֵי ה' אֱ לֹהֶ ָּ
וְ ִל ְבנֵי בָּ נ ָּ
שר י ְִל ְמדוּן
יך ְ ּבח ֵֹרב ּ ֶבאֱ מֹר ה' ֵאלַ י הַ ְקהֶ ל ִלי ֶאת הָּ ָּעם וְ ַא ְש ִמ ֵעם ֶאת דְּ בָּ ָּרי אֲ ֶ
ֶיך :יוֹ ם אֲ ֶ
שר הֵ ם חַ יִּים ַעל הָּ אֲ ָּד ָּמה וְ ֶאת ְ ּבנֵיהֶ ם ְילַ ּ ֵמדוּן" (דברים ד')
ְלי ְִר ָּאה א ִֹתי ָּּכל הַ יּ ִָּמים אֲ ֶ

ליל שבת -חשיבות מעמד הר סיני במשנת הכוזרי
כאשר מדברים על מעמד הר סיני ,המחשבה הראשונה היא מפני שזה 'מתן תורה' .אך אם נשים לב לפסוקים לעיל
נראה שעצם המעמד לפני הר סיני ,עוד לפני קבלת התורה ,כבר יש לו ערך בפני עצמו' .יום אשר עמדת לפני ה'
אלקיך  -אִּלּו ֵק ְרבָנּו ִל ְפנֵי הַר סִינַי ,וְלֹא נָתַן לָנּו אֶת הַּתֹורָה ַדיֵנּו'.
ריה"ל מדגיש שני דברים חשובים במעמד הר סיני:
ותם סָּ פֵ קֵ ,א ְ
להים ִעם הָּ ָּא ָּדם.
יך י ְַד ּ ֵבר הָּ אֱ ִ
ופ ִתים הָּ ֵא ּ ֶלה ,נִ ְש ַאר ְ ּבנ ְַפש ָּ
משה ַאחַ ר הַ ּמ ְ
ש ָּּבא ּבו ֶ
שהֶ אֱ ִמינ ּו ְב ַמה ּ ֶ
" ֶוהָּ ָּעםִ ,עם ַמה ּ ֶ
שהָּ יָּה ָּרחוק
להיםִ ,מ ּ ְפנֵי ֶ
ֲשבָּ ה ִמח ֲַמת ָּא ָּדם וְ ַאחַ ר יְחַ ְ ּב ֵרה ּו ֵעזֶר וְ אמֶ ץ מֵ ֵאת הָּ אֲ ִ
ש ּלא ִת ְהיֶה הַ ְתחָּ לַ ת הַ ּת ָּורה מֵ ֵעצָּ ה ו ַּמח ָּ
ְ ּכ ֵדי ֶ
שהַ דִּ ּבוּר ַּג ְש ִמי.
הַ דִּ ּבוּר ְ ּב ֵעינֵיהֶ ם ִמזּוּלַ ת ָּא ָּדםַּ ,בעֲ בוּר ֶ
אותם ְל ִה ְת ַקדֵּ ש הַ ְ ּק ֻד ּ ָּשה הַ ְּצפ ּונָּה וְ הַ ְ ּגל ּויָּה ,וְ ָּשם הַ דָּּ בָּ ר הַ ָּּנחוּץ ָּּב ּהְ ּ :פ ִרישוּת ִמן
ָּ
ותם ,וְ ִצ ּוָּה
וְ ָּרצָּ ה ה' ְלהָּ ִסיר הַ ָּּספֵ ק הַ זֶה ִמ ִּל ּב ָּ
להים ּ ָּפנִ ים ְ ּבפָּ נִ ים .וְ הָּ יָּה
מע דִּ ְב ֵרי הָּ אֱ ִ
להים .וְ ִה ְת ַקדֵּ ש הָּ ָּעם ,וְ נִ זְדַּ ּ ֵמן ְל ַמ ְד ֵרגַ ת הַ ְ ּנבו ָּּאהַ ,אף ִל ְש ַ
מע דִּ ְב ֵרי הָּ אֱ ִ
ָּשים וְ הַ ז ִּּמוּן ִל ְש ַ
הַ ּנ ִ
ש ָּּס ְבבָּ ה ֶאת הַ ר ִסינָּי ,וְ נִ ְשאֲ ָּרה הָּ ֵאש הַ ִהיא
לשה י ִָּמים ְ ּבהַ ְקדָּּ מות אותות ְ ּגדולות ִמ ּקולות ו ְּב ָּר ִקים ו ְּר ָּע ִמים וְ ֵאש ֶ
זֶה ַאחַ ר ְש ָּ
ש ֶרת דְּ בָּ ִרים ,הֵ ם אֻ ּמות
משה בָּ א ְבתוכָּ ה וְ יוצֵ א ִמ ּ ֶמ ּנָּה ,וְ ָּש ַמע הָּ ָּעם דִּ ּבוּר צַ ח ַּבעֲ ֶ
רואים ֶאת ֶ
אותה הָּ ָּעם ,וְ ִ
ָּ
רואים
ַא ְר ָּּב ִעים יום ִ
להים נִ ּ ָּתנ ּו...
ָּשים י ְִח ִידים וְ ּלא ִמ ּנ ִָּביאּ ִ ,כי ִאם מֵ ֵאת הָּ אֱ ִ
ש ֶרת הַ דְּ בָּ ִרים לא ִק ְ ּבלָּ ם הֶ הָּ מון מֵ אֲ נ ִ
שיהֶ ן .. .וְ ֵא ּ ֶלה עֲ ֶ
הַ ּתורות וְ ָּש ְר ֵ
ש ֶרת הַ דִּ ְ ּברות הָּ ֵא ּ ֶלה
שחָּ ַקק עֲ ֶ
להיֶ ,
להי ִמן הַ ִּמ ְכ ּ ָּתב הָּ אֱ ִ
ש ִ ּנ ְלוֶה ֶאל הַ דִּ ּבוּר הָּ אֱ ִ
וְ סָּ ר ּו ֵא ּ ֶלה הַ ְּסבָּ רות ַּב ּ ַמעֲ ָּמד הַ ָּ ּגדול הַ הוּא .ו ַּמה ּ ֶ
להי .וְ ָּע ָּשה לָּ הֶ ם
אותם דִּ ּבוּר אֱ ִ
ָּ
שר ָּש ְמע ּו
להי ַּכאֲ ֶ
אותם ִמ ְכ ּ ָּתב אֱ ִ
ָּ
משה ,וְ ָּרא ּו
אותם ֶאל ֶ
ָּ
ִ ּב ְשנֵי לוּחות אֲ בָּ נִ ים י ְָּקרות ,וְ נ ַָּתן
ּ
ּ
שע מֵ אות ָּשנָּהַ ,עד
ִש ָּר ֵאל ָּּכל ְימֵ י הַ ְ ּנבו ָּּאה ִ ּכ ְת ַ
להים ָּארון וְ הֵ ִקים ָּעלָּ יו הַ ִּמ ְש ָּּכן הַ יָּדו ַּע ,וְ נִ ְש ַאר זֶה ּ ֵבין ְ ּבנֵי י ְ
משה ְ ּב ִמ ְצוַת הָּ אֱ ִ
ֶ
ארון וְ גָּ בַ ר עֲ לֵ יהֶ ם נְ בוּכַ ְד ֶנ ַּצר וְ ִהגְ לָּ ם" (מאמר ראשון ,פ"ז)
ש ּ ָּמר ּו הָּ ָּעם וְ נִ גְ נַז הָּ ָּ
ֶ

רבי יהודה הלוי מדגיש שבמעמד הר סיני ,כל העם הגיע למדרגת נבואה .ממש כנבואת משה רבינו ' -פנים בפנים'.
זהו היסוד הראשון שנלמד ממעמד זה .כולם יכולים להגיע למעלה זוּ" .ומִי יִּתֵן כָל עַם ה' נְבִיאִים כִי יִּתֵן ה' אֶת רּוחֹו
ֲעלֵיהֶם" .מכאן גם הבינו עם ישראל ,שמשה לא בדה את התורה מליבו .זאת כיוון שמעמד הר סיני היה לכל עם
ישראל ,ולא ניתנה תורה לנביא בודד שהנחיל אותה לשאר העם( .וכאן הוא רומז לנצרות ולאיסלם).
מכאן הקשר הישיר בין הנבואה לבין התורה .כל עוד היו עם ישראל ראויים להיות נביאים או שיהיו ביניהם
נביאים -אז היה ביניהם ארון הברית' .אך ברגע שמרו נגנז הארון'.
"אמר החבר :אכן שורש החכמה הלא הוא עשרת הדברות מופקד בארון אשר הוא במדרגת הלב  ..פה המקור לשתי
החכמות :חכמת התורה שנושאיה הם הכהנים ,וחכמת האלוהות שנושאיה הם הנביאים .אלה ואלה היו יועצים נבונים
לאמה ומוכיחיה וכותבי זכרונותיה הם הם ראש האומה" (מאמר שני ,כ"ח)
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סעודת שבת -מעמד הר סיני במשנת הרמב"ם
הרמב"ם ב'אגרת תימן' ,שנכתבה לחזק את יהודי תימן ממשיחי השקר ,מתייחס בהרחבה ל'מעמד הר סיני' והוא
מגדירו 'עמוד שהאמונה סובבת עליו':
" ואתם אחינו חזקו ואמצו והשענו על הפסוקים האלה האמיתים ואל יבהילו אתכם השמדות אם תכפו אתכם ,ואל יפחיד
אתכם תוקף יד האויב עליהם וחלישת או מתנו .שכל העניין הזה אינו רק נסיון ובחינה להראות אמונתכם וחבתכם בעולם,
ושלא יחזיקו בדת האמת בעתות כאלו ,אלא החכמים יראי ה' מזרע יעקב הזרע הטהור והנקי שנאמר עליהם 'ובשרידים
אשר ה' קורא' .באר שהם יחידים והם האנשים שעמדו אבותם על הר סיני ושמעו הדבור מפי הגבורה ושלחו ידיהם
ואמונתם לברית וקבלו על עצמם המעשה והקבלה יאמרו כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע .וחייבו דבר זה עליהם ועל
הבאים אחריהם שכן כתוב 'לנו ולבנינו עד עולם' .וכבר הבטיחנו הבורא יתברך כאדם הנכנס ערב לחברו ודי לנו
בערבותו .והודיענו שכל מי שעמד על הר סיני שהם מ אמינים בנבואות משה רבינו בכל מה שבא על ידו הם ובניהם ובני
בניהם עד עולם .שכן אמר הקב"ה יתברך ' הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם בך יאמינו
לעולם'  .לפיכך יש לדעת שכל מי שנטה מדרך הדת הנתונה במעמד ההוא שאינו מזרע האנשים ההם .וכן אמרו רבותינו
ז"ל על כל המסתפק בנבואה לא עמדו אבותיו על הר סיני.
וכמו כן זכרו מעמד הר סיני שצונו הקב"ה לזכרו תמיד וגם הזהירנו מלשכחו אותנו וצונו ללמד אותו לבנינו כדי שיגדלו
על תלמודו .הוא מה שנאמר ' רק השמר ושמר נפשך מאוד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסורו מלבבך כל
ימי חייך והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני ה' אלקיך בחרב ' .וראוי לכם אחינו שתגדלו בניהם על המעמד
ההוא הגדול ותספרו בתוך קהל ועדה גדולתו והדורו שהוא עמוד שהאמונה סובבת עליו  ..וגדלו המעמד ההוא על כל
גדולה כמו שגדלו הקב"ה  ..והוא שתשמע אומה אחת בכללה דבור הקדוש ב"ה ושתראה כבודו עין בעין ודבר זה היה
שתתחזק האמונה חזוק שלא ישנהו משנה ויגיע לנו ע"י האמת כדי להעמיד רגלינו לבל ימעדו אשורינו בעתות כאלו
כשיתחדש שום רוגז או שמד על יהודים ח"ו וכשיתגבר יד האנס... .
ולהראות להם שסברתה מעולה מסברתם לאיזה דבר מתחזקים בי :התוכלו להראות לי כמו מחולת המחנים .כלומר,
שהאומר תטעון כנגדם ואומרת להם הראוני כמו מעמד הר סיני שהיה בו מחנה אלקים ומחנה ישראל זה לעומת זה אז
אשוב לעצתכם .וזה המאמר הוא על דרך משל ' שובי שובי השולמית שובי שובי ונחזה בך מה תחזו בשולמית כמחולת
המחנים'  .ופירש שולמית השלמה החסידה ומחולת המחנים שמחת מעמד הר סיני שהיה בו מחנה ישראל שנאמר (שמות
י"ט י"ז) ויוצא משה את העם לקראת האלקים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר .ומחנה אלקים כמו שנאמר ' ֶרכֶ ב אֱ ל ִֹהים
ִר ּב ַֹתיִם ַא ְלפֵ י ִשנְ ָּאן אֲ  -דֹנָּי בָּ ם ִסינַי ַּב ּק ֶֹדש' .ראה חכמת המשל וסודו שהוא החזיר מלת שובי ארבעה פעמים בזה הפסוק
להיות לרמז שאנו נרדפים ארבעה פעמים לצאת מן הדת בכל אחת מן המלכיות האלה הארבעה שאנו היום באחרונה
מהם .והבטיחנו הקדוש ב"ה בתורתו" (אגרת תימן לרמב"ם)

תמצית דבריו:
הרמב"ם ,מחזק עוד יותר את חשיבות מעמד הר סיני .עד כדי כך שמי שאינו מאמין במעמד הר סיני הוא ככופר בכל
התורה .הרמב"ם מבקש מבני תימן לזכור את מעמד הר סיני ,ולהתחזק בהבנת גודל המעמד .מכמה סיבות:
בראשונה ,כיוון שזאת הוכחה לאמיתות התורה ולכך שהיא נצחית ,בניגוד לדברי ה'אנס' –נביא השקר ,שמנסה
לשכנעם שהגיעה תורה חדשה .מעבר לכך ,ברגע שיזכרו את מעמד הר סיני ,הם יבינו שמה שהיה להם ,עוד יחזור
ויהיה .כשם שבמעמד הר סיני הקב"ה ופמלייתו היו בתוך עם ישראל כך עתיד לחזור ולהיות( .זאת משמעות הפסוק
'רכב אלוקים ואלפי שנאן=מלאכים בם).

באותו מעמד זכה עם ישראל 'לחזות בשולמית' ומתוך כך לשמוח ב'מחולת המחניים' – שתי מחנות יחדיו ,מחנה
ישראל עם 'מחנה הקב"ה .כשאנחנו מבקשים 'שובי שובי השולמית' ,אנחנו מבקשים לחזור לאותם ימי הזוהר
כשהקב"ה שרה בתוכנו.
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לסעודה שלישית  -מעמד הר סיני הוא זמני

אם הגענו עד כאן וראינו את גודל מעמד הר סיני ,מעניין לראות את התייחסות הרמב"ן לכך .הרמב"ן ,בתחילת
פרשת תרומה מסביר את מעלת המשכן .לצורך כך הוא מתחיל ומתאר את מעמד הר סיני .אך שימו לב ליחס בין הר
סיני לבין המשכן:
" כאשר דבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדברות ,וצוה אותם על ידי משה קצת מצות שהם כמו אבות למצותיה
של תורה ,כאשר הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים להתיהד ,וישראל קבלו עליהם לעשות כל מה שיצום על ידו של
משה ,וכרת עמהם ברית על כל זה ,מעתה הנה הם לו לעם והוא להם לאלהים כאשר התנה עמהם מתחלה ועתה אם
שמוע תשמעו בקולי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגולה (לעיל יט ה) ,ואמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש
(שם ו) ,והנה הם קדושים ראוים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם ולכן צוה תחלה על דבר המשכן שיהיה לו
בית בתוכם מקודש לשמו ,ושם ידבר עם משה ויצוה את בני ישראל.
וסוד המשכן הוא ,שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני שוכן עליו בנסתר  -וכמו שנאמר שם (לעיל כד טז) וישכן כבוד ה' על הר סיני,
וכתיב (דברים ה כא) הן הראנו ה' אלהינו את כבודו ואת גדלו ,כן כתוב במשכן וכבוד ה' מלא את המשכן (להלן מ לד) והזכיר במשכן שני פעמים

וכבוד ה' מלא את המשכן ,כנגד "את כבודו ואת גדלו" והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בהר סיני .ובבא משה
היה אליו הדבור אשר נדבר לו בהר סיני וכמו שאמר במתן תורה (דברים ד לו) מן השמים השמיעך את קולו ליסרך ועל
ה ארץ הראך את אשו הגדולה ,כך במשכן כתיב (במדבר ז פט) וישמע את הקול מדבר אליו מעל הכפרת מבין שני
הכרובים וידבר אליו
והמסתכל יפה בכתובים הנאמרים במתן תורה ומבין מה שכתבנו בהם (עי' להלן פסוק כא) יבין סוד המשכן ובית
המקדש ,ויוכל להתבונן בו ממה שאמר שלמה בחכמתו בתפלתו בבית המקדש ה' אלהי ישראל (מ"א ח כג) ,כמו שאמר
בהר סיני ויראו את אלהי ישראל" (הרמב"ן על שמות כ"ה ,א')

ניתן לסכם את דבריו הנפלאים של הרמב"ן במשפט אחד .כל מה שראית בהר סיני באופן זמני ונסתר ,יהיה לך
בבית המקדש באופן קבוע וגלוי .יתכן שהרמב"ן מרחיב בדבר בתחילת הסבריו על המשכן מתוך ידיעה שאת גודל
מעמד הר סיני אנחנו מבינים .אז אם הבנת שמעמד הר סיני זה דבר גדול ,אז 'בית המקדש הוא פי אלף'.
מחשבה זו ,אף עלתה בפי משה .כפי שמבאר ה'יונתן בן עוזיאל' את הצורך לקרוא למשה ,בפעם הראשונה שהוא
נכנס אל המשכן( .כלומר מדוע פרשת ויקרא פותחת במילים 'ויקרא אל משה' -למה לקרוא לו?):
"ויקרא – והוה כיון דאשלים משה למיקמא ית משכנא ,חשיב משה ואיידין בליביה ואמר :טוורא דסיני דהוה ריבוייה
רבוי דשעתא וקידושיה קדוש דתלת יומין ,לא הוה אפשר לי דאיסוק לותיה עד זמן דהוה דבורא מתמלל עמי .ברם
משכן זמנא הדין דריבוייה לעלם וקדושיה קידוש לעלם מן דינא הוה דלא איעול לגוה עד זמן די יתמליל עמי מן קדם ה'
ובכן קרא דבורא דה' למשה ומליל מימרא דה' עמיה מן משכן זמנא למימר"
(יונת ן בן עוזיאל על ויקרא א' ,א'):

תרגום :והיה כיוון שהשלים משה להקים את המשכן חשב משה ודן בליבו אמר :הר סיני שהיתה קדושתו קדשוה
לשעה ,והתקדש בשלושה ימים ,לא היה אפשר לי לעלות עליו עד השמן שהיה הקב"ה מדבר עימי .אוהל מועד זה,
שהתקדש לעולם וקדושתו קדשות עולם ,קל וחומר שלא אכנס אליו עד הזמן שיקרא לי ה' .מיד 'ויקרא אל משה'
ודיבר עימו מאוהל מועד.
מי יתן ונזכה כולנו לבוא אל אוהל מועד ולזכות שוב למעמד של 'פנים בפנים' לפני ה' במקדש'.

שבת שלום
מרדכי פרסוף
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