
  ט"תשנ, חג השבועות

   לאדם- מתן תורה 

   חודש האדם-חודש סיון 

  פרשה כ מתן תורה) איש שלום(פסיקתא רבתי 
ואמר אדם אחד מגדולי , למלך שעשה חופה לבתו? למה הדבר דומה? ולמה ניתנה תורה בסיון ולא בשאר ירחים

ענה אחר . בכל גדולי מלכותריון ולסלסלה ינאה לה לבת המלך להרכיבה על הפיל כשהיא יושבת באפ: המלך

ענה . נאה להרכיבה על הסוס ולהראות יופייה בכל גדולי המלכות, פיל גבוה ואין לו הדר ואין לו יופי: ואמר

נאה להרכיבה על כתפיים . פיל גבוה וסוס נאה ואין להם פה לדבר וידים לספוק ורגלים לרקוד: אדם אחד

לא בניסן ולא באייר מפני שמזל ניסן טלה ומזל אייר שור אין ה לא נתן התורה "הקב, כך. יהילהראות את יופ

ה התורה בסיון מפני שמזל סיון תאומים ותאומים אדם הוא ואדם יש "לכך נתן הקב. נאה להם לקלס ולשבח

   .1לו פה לדבר וידים לספוק ורגלים לרקוד

  מענה לחולשות אנוש

  2ב"מסכת שבת דף פח ע
מה , ריבונו של עולם: ה"ה משה למרום אמרו מלאכי השרת לפני הקבבשעה שעל: ואמר רבי יהושע בן לוי

חמודה גנוזה שגנוזה לך תשע מאות ושבעים : אמרו לפניו. לקבל תורה בא: אמר להן? לילוד אשה בינינו

" מה אנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו"? אתה מבקש ליתנה לבשר ודם, וארבעה דורות קודם שנברא העולם

החזיר להן : ה למשה"אמר לו הקב. 3" מה אדיר שמך בכל הארץ אשר תנה הודך על השמיםאדנינו' ה "-

אחוז בכסא כבודי : אמר לו. מתיירא אני שמא ישרפוני בהבל שבפיהם, ריבונו של עולם: אמר לפניו! תשובה

להיך אשר -א' אנכי ה "-? תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה, ריבונו של עולם: אמר לפניו... וחזור להן תשובה 

 שוב מה 4?תורה למה תהא לכם, לפרעה השתעבדתם, למצרים ירדתם: אמר להן". הוצאתיך מארץ מצרים

שוב מה כתיב ? בין הגויים אתם שרויין שעובדין עבודה זרה". לא יהיה לך אלהים אחרים על פני "-? כתיב בה

 -? שוב מה כתיב בה... ? יכין שבותכלום אתם עושים מלאכה שאתם צר, "זכור את יום השבת לקדשו "-? בה

קנאה יש ". לא תגנוב, לא תנאף, לא תרצח "-? שוב מה כתיב בה? אב ואם יש לכם". כבד את אביך ואת אמך"

  ". אדנינו מה אדיר שמך בכל הארץ' ה: "ה שנאמר"מיד הודו לו לקב? יצר הרע יש ביניכם, ביניכם

   מזוויות שונות-מבט אישי 

  פרשה כא עשר הדברות קמייתא) שלוםאיש (פסיקתא רבתי 
אלף בני אדם , האיקונין הזה: אמר רבי יוחנן). דברים ה ד" (עמכם' פנים בפנים דבר ה "-" להיך-א' אנכי ה"

אנכי : "ה היה מביט בכל אחד ואחד מישראל ואומר"כך הקב. כל אחד ואחד אומר בי היא מבטת, מביטים בה

 כמו -יש לך ללמוד מאיקונין . ד מדרך הארץ ויש לך ללמוד מאיקוניןיש לך ללמו: לוי' אמר ר". להיך-א' ה

                                                      
לפי שיטת בית (מחויב ) חג השבועות(ובמצוות חינוך ועליה לרגל . כך נראה להשלים לפי המשל.  וכתפיים לשים עליהם את התורה1

  .  חא היה מרכיב כלה על כתפו ורוקדוראה כתובות יז א שרב א). משנה ראשונה בחגיגה(כל מי שניתן להרכיבו על הכתפיים ) שמאי
'? וכו" לא תגנוב", "לא תרצח"לא ידעו שכתוב בה ? האם באמת לא ידעו מה כתוב בתורה, והמלאכים:  ולעצם הדרשה ניתן לשאול2

ח כולל הכו, והפקדתה בידי בני אדם" הורדתה לארץ"ואפשר שהוויכוח לא היה על עצם נתינת התורה אלא על ? מה חידש להם משה
לכך ". לא בשמים היא "-בלי להשגיח בבת קול . לתקן תקנות ואפילו לעקור דבר מן התורה, להוסיף, לשנות, של חכמים לחדש
עצם ריבוי הדוגמאות שהוא מביא אומר ? ומה ענה להם משה.  לא-כוח לשנות .  בבקשה-עותק לבני האדם . התנגדו המלאכים

צריך גם את הכוח של חכמים ואת יכולת הפירוש ". תורה מן השמים"פיק עותק של לא מס, שבשביל להתמודד עם החיים הארציים
  .והפסיקה האנושית

הדרשן מדגיש בפרט את ההבדל וחוסר הסימטריה שבין . אשר משמש ציר מרכזי בדרשה זו,  שני פסוקים אלה הם מפרק ח בתהילים3
  .ראה שם". אשר תנה הודך על השמים"ר הקטע פסוק ב שבתחילת הפרק ובין פסוק י שבסוף הפרק שם כבר לא מוזכ

אמר : "ה"אלא פונה תחילה לקב, משה לא עונה ישירות למלאכים. ה והמלאכים"הקב, יש כאן תלת שיח בין משה,  לפי דעתנו4
ה משה אז פונ". 'להיך וכו-א' אנכי ה: "הוא שעונה בציטוט הפסוק) לא משה(ה "הקב" ?תורה שאתה נותן לי מה כתיב בה... לפניו

ה הוא שבוחר את "אזי הקב, )ראה בשטיינזלץ איך פיסק דרשה זו(אם אמנם כך הוא ". 'למצרים ירדתם וכו: "למלאכים ואומר
מיד הודו לו "והסיום " אחוז בכסא כבודי והחזר להם תשובה"ולפי זה הביטוי . הפסוקים ובכך מסייע למשה בתשובתו למלאכים

  .מקבלים משמעות חדשה" ה"לקב



שמא עשרה קולות , קול אחד נכנס לתוך עשר אוזניים, בנוהג שבעולם: יש לך ללמוד מדרך הארץ. שאמרנו

, אינו אומר כאן" שומע תפילות "-ומה אם תפילות כל ברייה הוא שומע כולם כאחת ? נכנסים לתוך אוזן אחת

על אחת " להיך-א' אנכי ה" להביט בכל אחד ואחד מישראל ולומר לו -" ע תפילה עדיך כל בשר יבואושומ"אלא 

   5!כמה וכמה

   ריבוי קולות-קול אישי 

  6שמות רבה פרשה כט א
שהרי כתוב : אמרו לו? למה: אמר להם. אלוהות הרבה יש בעולם: אמרו לו, שמלאי' המינים שאלו את ר

, רבי: אמרו לו תלמידיו". מדבר"אלא , לאו? "מדברים"שמא כתוב : מר להםא". 7להים-השמע עם קול א"

להים מדבר -השמע עם קול א: "אמר להם, לוי ופירשה' חזר ר? לנו מה אתה משיב, לאלו דחית בקנה רצוץ

בכוח , "בכוח' קול ה", אלא. לא היה העולם יכול לעמוד, "בכוחו' קול ה"אילו היה כתוב ? כיצד". מתוך האש

לא : ה לישראל"אמר הקב. הבחורים לפי כוחם והזקנים לפי כוחם והקטנים לפי כוחם:  כל אחד ואחדשל

אלא תהיו יודעים שאין שם אלא . בשביל ששמעתם קולות הרבה תהיו סבורין שמא אלוהות הרבה יש בשמים

  ". להיך-א' אנכי ה"

   הרבה שפות-בלשון בני אדם 

  8קתא דרב כהנא פרשה יב בחודש השלישיפסי, תנחומא בובר פרשת יתרו סימן טז
למלך בשר ודם שנישבה בנו ועשה ימים ? למה הדבר דומה.  לשון מצרי הוא-? "אנכי"מהו : נחמיה' אמר ר

, כשעשה נקמה באויביו והביאו ובא להשיח עמו בלשונו. הרבה עם השבאים ולמד שיחתן של אותן השבאים

כל אותן השנים שהיו . ה עם ישראל"כך עשה הקב. שון השבאיםהתחיל לספר עמו בל? מה עשה. ולא היה יודע

. לא היו יודעים לשמוע, ה בא ליתן להם את התורה"כשגאלן הקב. למדו שיחתן של מצרים, ישראל במצרים

הוא , "אני"אדם שהוא מבקש לומר לחבירו במצרים ". אנוך "-הריני משיח עמהם בלשון מצרי : ה"אמר הקב

  . 9"אנכי"ה בלשונם ואמר " הקבכך פתח". אנוך"אומר 

  

  חג שמח ושבת שלום 

  מחלקי המים 

                                                      
וגם את השוני . במראה ובקול,  הגישה האישית והישירה לכל אחד ואחד-ש זה מדגיש את האינדיבידואליות של מתן תורה  מדר5

העיניים "כמו תופעת . וכל אחד הרגיש שמביטים אליו. אבל כל אחד מזווית אחרת,  כולם ראו את אותו איקונין-מדגיש המדרש 
ובעיני הדרשן התפצלות הקול נסית יותר ). Uncle Sam, "המונה ליזה("ביט נכחו של תמונה שהמצויר או המצולם בה מ" העוקבות

בדומה למדרש (משום שבמראה כל אחד קיבל בסוף מראה פרטי זווית אישית אחת משלו בבחינת אחד לרבים . המראה" התפצלות"מ
  .ואילו בקולות כל אחד קיבל מספר קולות בבחינת רבים לרבים, )הבא

ה את התורה בסיני הראה בקולו לישראל פלאי "כשנתן הקב: "ט התיאור של ריבוי הקולות והכוחות ציורי עוד יותר ובשמות רבה ה 6
שם הוא דורש את הפסוק ..." בכוחו של כל אחד ואחד ... כל אחד ואחד לפי כוחו " ... הקולות"לא כתוב כאן אלא " הקול..."פלאים 

בגלל שהוא אינו מהסס להתמודד עם הבעיה של , שמלאי' מדרש משמות רבה כט של רוהעדפנו את ה". וכל העם רואים את הקולות"
ואכן התשובה שניתנה לתלמידים כלל איננה פשוטה ולא ברור במה היא עדיפה על . מול אחדות הבורא) והכוחות(ריבוי הקולות 

סוד האמונה היא לקבל ריבוי קולות , פ" עכ.לוי שחזר ופירשה' שמלאי צריך היה את עזרתו של ר' וגם ר. התשובה שניתנה למינים
  .   ה"שהוא אנושי יחד עם ייחודיות ואחדות הקב!) ודעות(
ראה . שמלאי' כך טענו המינים לר, ל ביחיד-היה צריך לכתוב א). להי האלהים-א: כמו(יכולה להתפרש בלשון רבים " להים-א" המילה 7

כי יודע : "אלא, לא כתוב כאן" להים-כי יודעים א: "אמרתי להם. וני באנטוכיההשאלה הזו שאל: תנחומא' אמר ר: "בראשית רבה יט ד
  ".להים-א
 -" מסיני בא' ה: "שנאמר. אלא בארבעה לשונות, ה ליתן תורה לישראל לא בלשון אחד אמר להם"כשנגלה הקב: " ראה ספרי דברים8

ואיזו ".  זה לשון ארמי-" ואתה מרבבות קודש" זה לשון ערבי - "הופיע מהר פארן",  זה לשון רומי-" וזרח משעיר למו", זה לשון עברי
ועניין זה של ריבוי שפות במתן תורה דורש עיון נפרד משום שזה כבר ). מגילה פרק א משנה חסכת ראה מ! (יוונית? שפה אין לנו

ל מקומם של אומות העולם אלא לנושא ש, )שדברו אז מצרית ובדורות אחרים שפות אחרות(קשור לא רק להתחשבות בעם ישראל 
ה "כשנגלה הקב: "ה הציע את התורה לאומות העולם ולא קיבלו"מדרש זה שבספרי דברים צמוד למדרש הידוע שהקב.  במתן תורה

ה נגלה עליהם והציע להם את "אך הקב, הם אמנם סירבו". אלא על כל האומות, לא על ישראל בלבד הוא נגלה, ליתן תורה לישראל
יוחנן היה הקול יוצא ונחלק ' אמר ר: "'וראה גם שמות רבה פרשה ה.  הצעה כנה ורצינית שאולי עוד תתגשם בעתיד,התורה בשפתם

  .     ה בשנה הבאה"אי, ועל נושא זה של מעמד אומות העולם במתן תורה". כדי שישמעו כל האומות, לשון' קולות לע' לע
 במצרית Anokנדלבוים בפירושו לבפסיקתא דרב כהנא מביא את המילה ומ. הוא אכדית" אנכי" ראה באבן שושן שמקור המילה 9

  ).גרמנית(מתאים להרבה שפות " אנכי"וכנראה ש) ?שם המלך תותאנך(עתיקה ובקופטית 
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