
 
 

 
 

 בס"ד

1279 מספר, חתשע" ,ואתחנן פרשת   
 

 מעמד הר סיני: יסוד האמונה והלאומיות בישראל
 שמעון אליעזר הלוי ספירו

הוא מן המושגים החשובים  1מעמד הר סיני
כבר משה רבנו רמז על ו ,יהדותביותר ב

תקדים של ה-האופי חסרעל הייחודיות ו
 : הזה האירוע
ר ָהיּו          ים ֲאשֶׁ נִּ אשֹׁ ים רִּ ָימִּ ַאל ָנא לְׁ י שְׁ כִּ

ר ָבָרא א   ן ַהּיוֹׁם ֲאשֶׁ מִּ יָך לְׁ ָפנֶׁ ים ָאָדם -לְׁ ֹלהִּ
ֵצה  ַעד קְׁ ם וְׁ ֵצה ַהָשַמיִּ קְׁ מִּ ץ ּולְׁ ַעל ָהָארֶׁ
ל ַהזֶׁה אוֹׁ  ָיה ַכָדָבר ַהָגדוֹׁ הְׁ ם ֲהנִּ ַהָשָמיִּ

הּו ַמע ָכמֹׁ שְׁ ל א   ָעםֲהָשַמע  .ֲהנִּ ים -קוֹׁ ֹלהִּ
ַדֵבר ָּת ַאָּתה  מְׁ ר ָשַמעְׁ ְך ָהֵאש ַכֲאשֶׁ ּתוֹׁ מִּ
י?   .לד(-ד:לב ')דב 2ַוּיֶׁחִּ

כי חשיבותו של המעמד  ,המדברי משה עול
בין ים והלו-יחס מיוחד בין אבו בכך שנוצר 
יחס פורמלי עם  ;שנקרא "ברית" ,בני ישראל

ַדֵבר : התחייבויות וזכויות לשני הצדדים ה' "ַויְׁ
ים  עִּ מְׁ ם שֹׁ ים ַאּתֶׁ ָברִּ ל דְׁ ְך ָהֵאש קוֹׁ ּתוֹׁ ם מִּ ֲאֵליכֶׁ

ל י קוֹׁ ים זּוָלתִּ ם רֹׁאִּ כֶׁ מּוָנה ֵאינְׁ ת  .ּותְׁ ם אֶׁ ַוַּיֵגד ָלכֶׁ
יתוֹׁ  רִּ ת  בְׁ רֶׁ ם ַלֲעׂשוֹׁת ֲעׂשֶׁ כֶׁ תְׁ ָּוה אֶׁ ר צִּ ֲאשֶׁ

ים ָברִּ   3(.יג-ד:יב '" )דבַהדְׁ

                                                      

אמריטוס ' שמעון אליעזר הלוי ספירו הוא פרופ * 
 .אוניברסיטת בר אילן, ס ללימודי יסוד"בביה

הביטוי "מעמד הר סיני" בא בדברי הרמב"ם   1
שמואל בן , ולפניו כבר בפיוטי המצוטטים להלן

כמו  -'מעמד'  הושענא בן המאה העשירית.
 או "לעמוד את פני ה'" "'הלפני לעמוד "ביטוי ב
עמדה גם אלא  תפיזיעמידה משמעו לא רק  -

ר" :כמו ,נפשית של יראת כבוד והערצה  ֲאשֶׁ
ת ֵני ה' ָעַמד ָשם אֶׁ אונקלוס  .(כז:יט 'בר" )'ּפְׁ

 ".משמש" :שם תרגם
עד שהאנושות התגברה על הפחד רב עבר זמן   2

 – "פן נמות)"הקטלני מפני הכוחות השמימיים 
הקרוב "ים הוא הלו-א ,לפי היהדות .(וט:כ 'שמ

י  ֹלא"ובכל זאת למשה נאמר  ,"מכל קרוב ַאנִּ רְׁ יִּ
שהבן לומד איך כשם (. כ:לג' שמ) "ָהָאָדם ָוָחי

להחליף את החופשיות , לכבד את הוריו
כך היהודי צריך , יראת הכבודבהמשפחתית 

רהו יותכ"בחינת ב ה', איך לעמוד לפני 'ללמוד'
 .(ם הכיפוריםתפילת נעילה ליו" )לעמוד לפניך

לשאלה אם  אשרביש מחלוקת בין הראשונים   3
: פעמי ולא יקרה עוד-חדאכן כזה הוא מעמד 

מוחלפת ולא  אהתורה לא תה"ם "פי הרמבל
" תורה אחרת מאת הבורא יתברך שמו אתה

מועדי המושפעת מ ,בדעת הקהל הרחב
"מעמד הר סיני" מוכר בעיקר כ"זמן  ,השנה

 הדהיינו שביום ו' בסיוון התחיל ;מתן תורתנו"
הלכה אז וקיבלנו  ,קבלת התורה והמצוות

דרך החיים של כל התוכן של למעשה את 
זאת, ישנם פסוקים המדגישים עם  .היהדות

 ,היחידנית ,את חשיבות החוויה האישית
ָך : שעבר כל אחד שעמד שם ר לְׁ ָשמֶׁ "ַרק הִּ

ר  ים ֲאשֶׁ ָברִּ ת ַהדְׁ ַכח אֶׁ שְׁ ן ּתִּ ד ּפֶׁ אֹׁ ָך מְׁ שְׁ ר ַנפְׁ מֹׁ ּושְׁ
ָך ָראּו ֵעינֶׁיָך ָבבְׁ לְׁ ן ָיסּורּו מִּ ֵמי ַחּיֶׁיָך,  ּופֶׁ ל יְׁ כֹׁ

דַ וְׁ  ֵני ָבנֶׁיךהוֹׁ בְׁ לִּ יָך וְׁ ָבנֶׁ ָּתם לְׁ ָּת ר יוֹׁם ֲאשֶׁ  .עְׁ ָעַמדְׁ
ֵני ה פְׁ ֵרב" )דב-א   'לִּ חֹׁ יָך בְׁ   .י(-ד:ט 'ֹלהֶׁ

לא בני ישראל נשאלת השאלה: אם אכן 
כן "ראו" או "שמעו" הם מה  ,ראו "כל תמונה"

אזהרות הוא הסיבה לשו ,שהיה כל כך חשוב
 הקשות של "פן תשכח"? 

אמר אולי המפתח למבוכה נמצא במה ש
י ָבא הלו-א כִּ ֵנה ָאנֹׁ ים למשה בתחילת הדרך: "הִּ

ָמְך  י עִּ רִּ ַדבְׁ ַמע ָהָעם בְׁ שְׁ ָעָנן ַבֲעבּור יִּ ַעב הֶׁ יָך בְׁ ֵאלֶׁ
ָלם" )שמ עוֹׁ ינּו לְׁ ָך ַיֲאמִּ ַגם בְׁ מכאן,  .ט:ט(י 'וְׁ

ה להוכיח יתשהמטרה של מעמד הר סיני הי
אמיתות שליחותו של משה, שכל מה את 

ולא מלבו.  ,עשה' הבשם  – והיושעשה וצ
שהתפקיד של העם באותו  ,נראה לפי זה

אירוע היה להיות עדי ראייה ושמיעה 
אם כן, וים הוא המדבר אל משה. הלו-שא

: מה ראה חריפותביתר  תהשאלה דלעיל חוזר
ש"קול  ,מעל לכל ספק והעם ששכנע אות

 ? הוא בא 'האת מאכן ששמע ם" דברי
גם העם  4,בעל "אמונות ודעות"רס"ג, לפי 

וגם הנביא עצמו היו בטוחים שהמסר הגיע 
בכל עת  שחוו: של תופעה ניסיתב ,יםהלו-מא
ענן מופיע  , היהם הנביאים דיבר עהלו-אש

                                                                              
ואילו יוסף  ,(עיקריםי"ג עיקר התשיעי מה)

פי מדרש כי ל ,טוען( 1444-נפטר ב)אלבו 
 ,נראה( ב:א)מביא על שיר השירים רש"י ש

לוהית -אהתגלות תתרחש שאפשר שבעתיד 
ויהיו בה מסרים חדשים  ,לכל ישראלפומבית 

 יט(.פרק  ,ג חלק )ספר העיקרים, ומצוות חדשות
מאמר , הנבחר באמונות ודעות, סעדיה גאוןרב   4
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 :אבל הרמב"ם טוען .בלתי רגיל או עמוד אש
מפני ישראל בו לא האמינו משה רבנו,         

על פי המאמין ש ,האותות שעשה
בו דופי שאפשר יהאותות יש בל

ובמה  עשה האות בלט וכישוף...ישי
נו ישעינ :הר סיניהאמינו בו? במעמד 

 ...זנינו שמעו ולא אחרוראו ולא זר, וא
והקול מדבר אליו ואנו שומעים "משה 

כך וכך"... וכן הוא להם משה לך אמור 
ראומר " בֶׁ ים דִּ ָפנִּ ים בְׁ ם ָּפנִּ ָמכֶׁ  '" )דבה' עִּ

היא הראיה  ... במעמד הר סיניה:ד(
 שאין בו דופי לנבואתו שהיא אמת

 .(ג-ח, א)מדע, הלכות יסודי התורה 
 ,"ברם, אם הרמב"ם היה חושש ל''לט ולכישוף
... למה היה כל כך בטוח במה ש''עינינו ראו

כולנו יודעים שמצבים  ריואוזנינו שמעו''? וה
לטעות אופטית או מסוימים יכולים לגרום 

 ין? ילמחזה שווא? אם כן הוודאות מנ
הפתרון לבעיה נמצא אולי בפירושו של 

"ַבֲעבּור  לעיל: על הפסוק שנזכר .הרמב"ן
ָלם" עוֹׁ ינּו לְׁ ָך ַיֲאמִּ ַגם בְׁ ָמְך וְׁ י עִּ רִּ ַדבְׁ ַמע ָהָעם בְׁ שְׁ , יִּ

היו הם עצמם נביאים בדברי, וי" :הוא אומר
ר 'שנאמר: לא שיאמינו מפי אחרים, כמו  מֹׁ א  בֶׁ

ל הֶׁ ת ה' ֵאַלי ַהקְׁ י אֶׁ ת לִּ ֵעם אֶׁ מִּ ַאשְׁ ָבָרי ָהָעם וְׁ  'דְׁ
ַרב ַאָּתה'"אמרו למשה ". העם ד:י( ')דב )דב'  'קְׁ
 ., שידענו בך שהגעת למעלה הגדולה"(דה:כ

 לפי פירושו, לא שהעם עמדו מן הצד ושמעו
 ה'בין שאת השיח ( overheard)באופן פיזי 

 "גל"למשה, אלא כל אחד מן העם היה מכוון ל
את  ןוהבי ,ים מקריןהלו-הנבואי המושגי שא

ידי. לשון הפסוק ימה שנאמר באופן ישיר ומ
ָמכֶׁם"  ר ה' עִּ בֶׁ ים דִּ ָפנִּ ים בְׁ על למעשה  המוכיח"ָּפנִּ
כיוון שהביטוי הזה  ,האופי הנבואי של החוויה

 5.בדרגה גבוההשל נבואה בהקשר  רק מופיע
שהייחודיות של "מעמד  ,למדים נונמצא
שום לא דיווחו בשעד אז  ,היא בכךהר סיני" 

 ,כזאתפומבית דת או תרבות על התגלות 
את אותה חוויה חוו כולם  זמןשבאותו 

בעומק עצמיותו הרגיש כל אחד מרשימה, ו
מי שברא ה כי בוודאות שאין להרהר אחרי

משימה. האופי  עליוומטיל  אליואותו מדבר 
שכל אחד מן העם "ראה"  ,של האירוע הפומבי

הוסיף לאמיתות  ,את אותם הדבריםו"שמע" 
 יוסף אלבור'  "ספר העיקרים"המתרחש. ב

בעבור זה נגלה השם יתברך אל כל , כי כותב
ושמעו מפיו עשרת  ,ישראל בפומבי גדול

כדי  ,בר עמהם פנים בפניםיהדיברות וד
עצמי וגם  ימותשיתאמת להם שליחותו א

שלא יהיה כוח ביד שום נביא לבטל המצוות 
תכמו שנאמר " ,לם ולא קצתםולא כ  אֶׁ

ל ר ה' אֶׁ בֶׁ ה דִּ ים ָהֵאלֶׁ ָברִּ ם ָבָהר  ָכל ַהדְׁ כֶׁ ַהלְׁ קְׁ
                                                      

 .י:דברים לדב נועיי  5

ּתֹוְך ָהֵאש היא בעלת עדות קהל  .(חיה: '" )דבמִּ
מדיווח יותר משכנע וערך הוכחתי גדול יותר 

 אף אם הוא נקרא "נביא".  ,של אדם אחד
להסביר את ההדגשים  אפשר מעתה

ולהבין את הקשר  ,השונים שראינו בפסוקים
ל היה צורך וביניהם. ברור שקודם כשההגיוני 

לחזק את  ,דהיינו ;בגיבוש הסמכות של משה
לא רק במובן  ,'ההאמונה בו כשליח 

ים נותן לו כוח לעשות ניסים הלו-שא
שהחוקים  ,אלא גם ובעיקר ,ונפלאות

ומכוונים לעם  ת ה'מאוהמשפטים באים 
ים מציג את מטרת האירוע הלו-א ,ישראל. לכן

ַגם" עֹוָלם וְׁ ינּו לְׁ ָך ַיֲאמִּ תוצאה ט(. כ:" )שמ' יטבְׁ
היה של ה'  "דברים קול"כשמתברר ש ,מכך

אישי וגם לכולם ואחד באופן מכוון לכל אחד 
ביחד כקבוצה, נוצר קשר מיוחד בין כל 
העומדים שם. החוויה הקבוצתית איחדה 

עוד ים יעִּ  ,תריסר שבטים שונים לעם סגולה
הנים וגוי קדוש. הרגש ואחד: להיות ממלכת כ

שהתרחב  ,הזה בנוי על חוש טבעי חברתי
 )שבועות לט "כל ישראל ערבים זה בזה"כלל ל

שנוצר הרבה לפני שנכנסו  . כלל זה,(ע"א
 ,כךעד כדי התחזק במשך הדורות  ,לארץ

לא  ישראל מארצםשאפילו אחרי שגורשו 
 :. לכן הדגיש משהתבדו את זהותם המקורייא
ים-קֹול א   ָעםֲהָשַמע " משה  ? )דב' ד:לג(."ֹלהִּ

לא קרה מעולם טען לא רק שאירוע כזה 
אלא שלא נמצא בכל האומות  ,במציאות

שידווח על סיפור כזה. מי אחרות הוהתרבויות 
שענו יחדיו  ,כשעומד לפנינו עם ,בסוףלו

סידורים 'אפשר לדבר על  ,״נעשה ונשמע"
קבלת "עשרת . על "ברית" ', היינולטווח ארוך

לישראל, ה' הדברים" מהווה כריתת ברית בין 
ם כמו שנאמר: " ּתֶׁ ַמרְׁ תּושְׁ י אֶׁ יתִּ רִּ )שמ'  "בְׁ

אמיתות שליחותו של משה ושל  יט:ה(.
אישור מזה שאנחנו  תהנביאים אחריו מקבל

ומלמדים  יושבים לבטח בארצנו ,היום ,פה
 ,ולכן יאה ונאה .בני בנינולתורה לבנינו ו

ן ולחגוג את יום ו' בסיו ,ובמובן מסוים מספיק
שבסופו של דבר היא חיינו  ,כזמן מתן תורתנו
 .וסיבת אורך ימינו
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