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 מפי הגבורה או מפי משה

ובמקצת גם  יתרוובפרשת  בחג שבועותכבר נדרשנו למעמד הר סיני ולעשרת הדברות במספר דפים  מים ראשונים:

נגענו בנושא של דיבור ישיר מפי הקב"ה אל העם או דיבור באמצעות משה. אע"פ כן, נרצה שם כבר  .ואתחנןבפרשת 

  או מקצתן?את עשרת הדברות, כולן שמעו ישראל בדיוק  מפי מיבשאלה: עמק התלהוסיף ול

ַויֹאְמרּו  ְמדּו ֵמָרֹחק:ְוָכל־ָהָעם ֹרִאים ֶאת־ַהּקֹוֹלת ְוֶאת־ַהַלִפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹשָפר ְוֶאת־ָהָהר ָעֵשן ַוַיְרא ָהָעם ַוָינֻעּו ַוַיעַ 

ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל־ָהָעם ַאל־ִתיָראּו ִכי ְלַבֲעבּור  ִנְשָמָעה ְוַאל־ְיַדֵבר ִעָמנּו ֱאֹלִהים ֶפן־ָנמּות:ֶאל־ֹמֶשה ַדֵבר־ַאָתה ִעָמנּו וְ 

ל־ַוַיֲעֹמד ָהָעם ֵמָרֹחק ּוֹמֶשה ִנַגש ֶא  ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָבא ָהֱאֹלִהים ּוַבֲעבּור ִתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל־ְפֵניֶכם ְלִבְלִתי ֶתֱחָטאּו:

 1(.יח-וט כ)שמות ָהֲעָרֶפל ֲאֶשר־ָשם ָהֱאֹלִהים: 

ַותֹאְמרּו ֵהן  ְקֵניֶכם:ַוְיִהי ְכָשְמֲעֶכם ֶאת־ַהּקֹול ִמתֹוְך ַהֹחֶשְך ְוָהָהר ֹבֵער ָבֵאש ַוִתְקְרבּון ֵאַלי ָכל־ָראֵשי ִשְבֵטיֶכם ְוזִ 

ְוֶאת־ֹקלֹו ָשַמְענּו ִמתֹוְך ָהֵאש ַהיֹום ַהֶזה ָרִאינּו ִכי־ְיַדֵבר ֱאֹלִהים ֶאת־ָהָאָדם ֱאֹלֵהינּו ֶאת־ְכֹבדֹו ְוֶאת־ָגְדלֹו  ה'ֶהְרָאנּו 

ִכי  ֱאֹלֵהינּו עֹוד ָוָמְתנּו: ה'ְוַעָתה ָלָמה ָנמּות ִכי תֹאְכֵלנּו ָהֵאש ַהְגֹדָלה ַהזֹאת ִאם־ֹיְסִפים ֲאַנְחנּו ִלְשֹמַע ֶאת־קֹול  ָוָחי:

 ה'ְקַרב ַאָתה ּוֲשָמע ֵאת ָכל־ֲאֶשר יֹאַמר  ָשר ֲאֶשר ָשַמע קֹול ֱאֹלִהים ַחִיים ְמַדֵבר ִמתֹוְך־ָהֵאש ָכֹמנּו ַוֶיִחי:ִמי ָכל־בָ 

 2כד(.-דברים ה כ) ֱאֹלֵהינּו ֵאֶליָך ְוָשַמְענּו ְוָעִשינּו: ה'ֱאֹלֵהינּו ְוַאְת ְתַדֵבר ֵאֵלינּו ֵאת ָכל־ֲאֶשר ְיַדֵבר 

 מסכתא דבחדש פרשה ב  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו 

וכי מה אמר המקום למשה לאמר לישראל, או  :רבי אומר ... 3." )שמות יט ט( ויגד משה את דברי העם אל ה'"

רצוננו לשמוע מפי מלכנו, לא דומה שומע מפי פרגוד לשומע  :אלא אמרו ?מה אמרו ישראל למשה לאמר למקום

אמרו רצוננו  דבר אחר: -. "בעבור ישמע העם בדברי עמך" – תן להם מה שבקשו :המקום מפי המלך. אמר

כי ביום השלישי ירד ה' לעיני : "תן להם מה שבקשו :המקום. אמר לו לא דומה שומע לרואה - לראות את מלכנו

 4."כל העם על הר סיני

 שמות רבה פרשה כח סימן ג

עה בקש הקב"ה ליתן להם את התורה ולדבר עמהם, והיה משה ". אותה ש "וישב משה את דברי העם אל ה'

יַטְגָמָטא חוץ מדעתו של  עומד. אמר הקב"ה: מה אעשה מפני משה? אמר ר' לוי: משל למלך שבקש לעשות ֶאפִּ

יְנְקֵליטִּ  5ֶאַפְרּכֹוס. א וקֹוס ויביאמר לו: עשה דבר פלוני. אמר לו: כבר נעשית. ושוב אמר לו: לך קרא לפלוני סִּ

עמך. עד שהוא הולך עשה המלך מה שביקש. כך ביקש הקב"ה ליתן עשרה דברות. היה משה עומד מצדו. אמר 

ד ֵר הקב"ה: אני גֹוֶלה להם את הרקיע ואומר: "אנכי ה' אלהיך" והם אומרים: מי אמר הקב"ה או משה? אלא יֵ 

                                                      
כך הם הפסוקים מיד לאחר תום עשרת הדברות בפרשת יתרו, אשר מתארים את השגב, ההוד וההדר של מעמד הר סיני, ואין תימה  1

דברים וביקשו ממשה שיעמוד בינם ובין הקב"ה. כמו שהוא אומר במקבילה בפרשת ואתחנן,  שבני ישראל נחרדו מעוצמת מעמד זה
ר ֵלאֹמר ָאֹנִכי ֹעֵמד: "ה ה הָּ ֵאׁש ְוֹלא־ ֲעִליֶתם בָּ ֶכם ֶאת־ְדַבר ה' ִכי ְיֵראֶתם ִמְפֵני הָּ ֵעת ַהִהוא ְלַהִגיד לָּ  ". ֵבין־ה' ּוֵביֵניֶכם בָּ

ַוֹיאֶמר הדברים חוזרים גם במעמד הר סיני המתואר כאמור בספר דברים פרשת ואתחנן ושם אף זוכים להסכמת הקב"ה, ככתוב: " ...  2
ל־ֲאֶׁשר ִדֵברּו: ֵאַלי ה' ם ַהֶזה ֲאֶׁשר ִדְברּו ֵאֶליָך ֵהיִטיבּו כָּ עָּ ַמְעִתי ֶאת־קֹול ִדְבֵרי הָּ ֶהם ְלִיְרָאה ֹאִתי ְוִלְׁשֹמר ֶאת־ ׁשָּ ם ֶזה לָּ בָּ יָּה ְלבָּ ִמי־ִיֵתן ְוהָּ

ִמים ְלַמַען יִ  ל־ַהיָּ ל־ִמְצֹוַתי כָּ םכָּ ֶהם ְוִלְבֵניֶהם ְלֹעלָּ ר מאשר בפרשת יתרו, משתמע שהעם ראה, לפרק זמן מסוים ". מכאן עוד יותיַטב לָּ
לפחות, את כבוד ה' וגודלו, שמע את קולו מתוך האש ואף נוכח לדעת "כי ידבר אלוהים את האדם וחי". אך בה בעת מתברר שהעם 

מה שמע העם  להסכמת הקב"ה.על כך לא יכול היה לעמוד עוד לנוכח המראה הנשגב הזה וביקש את תיווכו של משה ואף זכה 
  ישירות מהקב"ה ומה שמע ממשה? האם פרט זה חשוב ולמאי נפקא מיניה?

ְך ְוַגם־ְבָך יַ ראה הפסוק המלא שם: " 3 ם ְבַדְבִרי ִעמָּ עָּ ן ַבֲעבּור ִיְׁשַמע הָּ נָּ א ֵאֶליָך ְבַעב ֶהעָּ ם ַוַיֵגד ַוֹיאֶמר ה' ֶאל־ֹמֶׁשה ִהֵנה ָאֹנִכי בָּ ֲאִמינּו ְלעֹולָּ
ם ֶאל־ה'ֹמׁשֶ  עָּ  העם בפרק יט בשמות, לפני מתן תורה!-משה-". זה עוד לפני מתן תורה ב'התרוצצות' בין הקב"הה ֶאת־ִדְבֵרי הָּ

יש כאן שילוב של  ".רצוננו לראות כבוד מלכנו :אמרו :כך תבעו :תני רבי שמעון בן יוחאי: ")וילנא( פרשה א גובשיר השירים רבה  4
לראות", כמו בפסוק: "וכל העם רואים את הקולות" )שמות כ טו( שהוא חיבור הראיה והשמיעה "רצוננו לשמוע" עם "רצוננו 

)ראה גם הביטוי "מראה דיבור" בשונה מ"מראה שכינה"  ."כי כל ההרגשות מתחברות אל מקום אחדוכפירוש אבן עזרא על הפסוק: "
ה את משה ללכת ולומר נֶ מָּ מפי הגבורה ואפילו מְ ישירות העם הוא שמשתוקק לשמוע (. ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא קגב

לקב"ה שזה רצונם. אלא שאחר ששמעו וראו את השגב הגדול, אמרו: עד כאן. ועדיין ניתן לשאול: האם עמדו בני ישראל ברצונם 
כך נעיר שהמילה  שקשה מאד לשמוע מפי המלך ועדיף לשמוע מפי פרגוד? אגבכבר בהתחלה עד סוף הדברות? האם לא נוכחו לדעת 

שכל טוב )בובר( שמות . ראה ציטוט מדרש זה במדרש המאוחר כאן פרגוד, שמשמעותה וילון, מחיצה או אפילו בגד, היא מוקשית
 הקב"הוכי מה אמר  :רבי אומרדיאלוג בין משה לעם שמוודא את רצונם: "את היט ט שמתקן "מפי סרסור" ומוסיף פרשת יתרו 

שלא דומה שומע מפי  .רצונינו לשמוע מפי מלכינו :אלא אמרו ?ה אמרו ישראל למשה שיאמר למקוםלמשה שיאמר לישראל או מ
וכשסיפר משה להם שיהיו שומעין הם בעצמם מפי  .ונתן להם מה שביקשו, שנאמר בעבור ישמע העם .סרסור כשומע מפי המלך

 ".מלכם, חזרו ואמרו רצונינו לראות כבוד מלכינו, שאינו דומה רואה לשומע
א  5 טָּ  )להלן( הם דרגות שונות שלפקידי המלך ויועציו. קֹוסיִסיְנְקֵליטִ ו ֶאַפְרכֹוסהיא פקודה או צו המלך. ֶאִפיַטְגמָּ

http://www.mayim.org.il/?holy-event=%d7%a2%d7%a8%d7%91-%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%a2%d7%95%d7%aa
http://www.mayim.org.il/?parasha-event=%d7%99%d7%aa%d7%a8%d7%95
http://www.mayim.org.il/?parasha-event=%d7%95%d7%90%d7%aa%d7%97%d7%a0%d7%9f
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קדשתם היום ומחר וכבסו לך אל העם ו"משה ואח"כ אני אומר: "אנכי ה' אלהיך". כך אמר הקב"ה למשה: 

שנאמר: "כי אתה העדותה בנו לאמר וגו'". אמר לו: לך רד ועלית אתה  ,: כבר הקדשתיםמר לו. א"שמלותם

 6."וידבר אלהים" :, מיד"וירד משה אל העם" :ואהרן עמך. עד שמשה יורד נגלה הקב"ה, שנאמר

  )סימן ג, סימן יד(שיר השירים רבה פרשה א 

 8א.למלך שמבקש ליקח לו אשה בת טובים ובת גנוסי :בישראל בשעה שעלו להר סיני 7הרבי יוחנן פתר קריי

כיון שחזר אותו השליח אל  .אלא רצוני לשמוע מפיו ,איני כדאית לשפחתו :אמרה .בר להיד ,שלח אצלה שליח

ה שקבלה זה פניו שוחקות דומ :אמר ,המלך שהיה פקח .המלך היו פניו שוחקות ושיחותיו אינן נשמעות למלך

 ,השליח זה משה ,כך ישראל היא בת טובים .ושיחותיו אינן נשמעות לי דומה שאמרה רצוני לשמוע מפיו ,עליה

ויגד משה למוד לומר: "ומה ת" )שמות יח ט(.  ישב משה את דברי העם אל ה': "ובשעה ההיא .הקב"ההמלך זה 

בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם הנה אנכי בא אליך " :אלא על ידי שנאמר "? את דברי העם אל ה'

אמר ליה ושמעון למיינוקא מה  .כך תבעו :אמר ליה ". ויגד משה את דברי העם אל ה'" –" בך יאמינו לעולם

 9.דהוא בעי

 מסכתא דבחדש פרשה ט  -מכילתא דרבי ישמעאל יתרו 

אם אמר: "מעשרת הדברות, שנ . מגיד שלא היה בהם כח לקבל יותר"ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה"

מאותה  10." )שם כד(קרב אתה ושמע: ", אלא(דברים ה כב" )יוספים אנחנו לשמוע את קול ה' אלהינו עוד ומתנו

נביא עתיד אני  -( דברים יח יח" )נביא אקים להם" :שעה זכו ישראל להעמיד מהם המקום נביאים, שנאמר

; אשרי בני אדם (יז " )שם שםיאמר ה' אלי הטיבו אשר דברוו" :להעמיד מהם, אלא שקדמו הם בזכות, שנאמר

  11שהמקום הודה לדבריהם.

 12על הפסוק ישקני מנשיקות פיהואו יג( סימן ב ) פרשה א שיר השירים רבה

אמר רבי יוחנן: מלאך היה מוציא הדיבור מלפני הקב"ה, על כל דיבור ודיבור, ומחזירו  "ישקני מנשיקות פיהו".

כך וכך עונשין יש  מישראל ואומר לו: מקבל אתה עליך את הדיבור הזה? כך וכך דינין יש בו, על כל אחד ואחד

                                                      
שהקב"ה נזקק כביכול לכל , עד ההתגלות הישירה )והחשש שבני ישראל יתבלבלו ויחליפו בין משה לקב"ה(הייתה חשובה כל כך  6

כה. הקריאה הנוספת למשה בפסוק כ, לאחר שבפסוק -ת משה מהזירה. ראה שמות יט פסוקים טזמיני אמתלאות על מנת לסלק א
פסוקים קשים הם כל אלה  - כ עד כהמפסוק כל הקטע כן , ו: "משה ידבר והאלהים יעננו בקול"ונאמר בו יט כבר התחילה ההתגלות

שה מהזירה משום ר חלק מהדיאלוג שם הוא סילוק משל פרק יט, אבל מסבי תהבעייתיואולי לא פותר את כל מדרש זה . להבנה
 שהקב"ה מבקש לדבר ישירות אל בני ישראל. וכבר עמדו על המבנה המיוחד של פסוקים אלה בפרק יט בספר שמות פרשני המקרא

 , פרק ראשון סעיף ד.אריה טוויג, מתן תורה בסיניספרו של פירוש רמב"ן על פסוקים אלה, ומנגד, וחוקריו. ראה 
השירים שנדרש רבות על מעמד הר סיני ועל  רפתר או דרש את הפסוק. מדובר בפסוק "ישקני מנשיקות פיהו" שבתחילת מגילת שי 7

 הדיבור שהיה שם. ולהלן נראה עוד דרשות על פסוק זה.
 טובים.וס או גניממשפחה טובה, עם גנים  8
כן, שומעים לתינוק מה שהוא רוצה ונותנים לו. מדרש זה פותר את קושי הפסוקים של פרק יט, בפרט פסוק ט שם, בדרך אחרת.  9

לא משה מסולק מהזירה אלא משה מסלק את עצמו. משה הוא שמביא לקב"ה, בדרך רמז, את רצון העם לראות ולשמוע "את 
הקב"ה והעם. ראה ויקרא רבה א ה על משה שכל הזמן עומד בצד ומחכה שיקראו לו )מובא  מלכנו" ופותח ערוץ דיבור ישיר בין

בפרשת ויקרא(. סיום הדרשה במשפט ששומעים לתינוק מה שהוא רוצה, ניתן  דעה קנית מה חסרת דעה חסרת מה קניתבדברינו 
לקריאה בכמה אופנים )כולל אולי עם סימן שאלה( ומרמז לכך שבקשת העם לשמיעה ישירה מפי הקב"ה אולי לא הייתה נכונה. 

 ייתה מעבר לכוחם ולא הועילה כשהגיע רגע המבחן. אבל אנחנו 'גונבים' את המשך הדף ומקדימים את המאוחר.היא ה
נפלו על פניהם ומתו, ויצא קול שני וחיו שאכן יצאה נשמתם של בני ישראל: " "חורב" פרק מ -פרקי דרבי אליעזר )היגר( ראה  10

 ". ע קולו של הב"ה עוד ומתנו שם כשם שמתנואין אנו לשמו ,משה :ואמרו למשה ,ועמדו על רגליהם
ספק כמה דברות שמעו בני ישראל ישירות מפי הגבורה: כל עשרת הדברות! עד שם עמד להם כוחם. בקשתם  שאירמדרש זה אינו מ 11

ל־ֲאֶׁשר ֹיאַמר ה' ֱאֹלֵהינּו ְוַאְת ְתַדבֵ שמשה יעמוד בינם ובין המקום: " ע ֵאת כָּ ה ּוֲׁשמָּ ל־ֲאֶׁשר ְיַדֵבר ה' ֱאֹלֵהינּו ֵאֶליָך ְקַרב ַאתָּ ר ֵאֵלינּו ֵאת כָּ
ִשינּו ַמְענּו ְועָּ "להעמיד מהם משם זכו . " היא מעשה נבון ונכון, מעין הכרה בגבולות היכולת האנושית לשמוע ולראות את המלךְוׁשָּ

במדרש שיר השירים רבה ח )הפרגוד(, נביאים" בכל דור ושעה שיצרכו לכך. במדרש שמות רבה לעיל הקב"ה מרחיק את משה השלי
ואילו ו שמביא בפנים שוחקות ובשפתיים חתומות את רצון העם לשמוע ישירות את הקב"ה; ילעיל משה הוא השליח הנאמן והענ

כאן, העם מבקש את משה שיעמוד בינם ובין הגבורה ולא עוד אלא מכתיר את משה כראש הנביאים. כל נביא שיעמוד מכאן ואילך 
וחו של משה "אביהם של כל הנביאים" שהעם בחר בו להמשיך את דברי הקב"ה במעמד הר סיני. דברי מדרש זה הם בעצם בא מכ

בסיני.  , מזכיר שוב את בקשת העם להפסיק לשמוע את הגבורהספר דברים דברי המקרא עצמו שבפרשת הנביא, בפרשת שופטים
עּון:: "יח, שהם בעצם המדרש שלנו-דברים יח טוראה הפסוקים ב יו ִתְׁשמָּ ִקים ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאלָּ ֹמִני יָּ ִביא ִמִקְרְבָך ֵמַאֶחיָך כָּ ְכֹכל ֲאֶׁשר־ נָּ

ֵאׁש ַהְגֹדלָּ  י ְוֶאת־הָּ ל ֵלאֹמר ֹלא ֹאֵסף ִלְׁשֹמַע ֶאת־קֹול ה' ֱאֹלהָּ הָּ ַאְלתָּ ֵמִעם ה' ֱאֹלֶהיָך ְבֹחֵרב ְביֹום ַהקָּ  ֹלא ָאמּות:ה ַהֹזאת ֹלא־ֶאְרֶאה עֹוד וְ ׁשָּ
י ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִדֵברּו: ל־ֲאֶׁשר ֲאַצֶּונּו ַוֹיאֶמר ה' ֵאלָּ ַרי ְבִפיו ְוִדֶבר ֲאֵליֶהם ֵאת כָּ ַתִתי ְדבָּ מֹוָך ְונָּ ֶהם ִמֶקֶרב ֲאֵחיֶהם כָּ ִביא ָאִקים לָּ בדיבור:  ".נָּ

 ."דבר אתה עמנו ונשמעה" נולדה הנבואה ומאוחר יותר החכמה שתפסה את מקומה
הדיבור הישיר לעם. על "ישקני מנשיקות פיהו". דרשות אנחנו חוזרים לדרשות שיר השירים רבה על ישקני מנשיקות פיהו, על  12

 שלכאורה חוזרות על מה שכבר ראו עינינו ושמעו אוזנינו בדרשות הקודמות, אבל יש בהמשך מפנה ...

http://simania.co.il/bookdetails.php?item_id=449688
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%94-%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%93%D7%A2%D7%94-%D7%97%D7%A1%D7%A8%D7%AA-%D7%9E%D7%94-%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%AA


 ע"ותש , חג מתן תורהחג שבועות

 3מתוך  3עמ' 

 

בו, כך וכך גזרות יש בו, כך מצוות וכך קלים וחמורים יש בו, כך וכך מתן שכר יש בו. והיה אומר לו ישראל: הן. 

היה נושקו על פיו. זהו שכתוב: וחוזר ואומר לו: מקבל אתה אלוהותו של הקב"ה? והוא אומר לו: הן והן. מיד 

  13על ידי שליח. - )דברים ד לה( "ַאָתה ָהְרֵאָת ָלַדַעת"

ורבנן אמרין: הדיבור עצמו היה מחזר על כל אחד ואחד מישראל ואומר לו: מקבלני אתה עליך? כך וכך מצוות 

מצוות יש בי, כך וכך קלין וחמורין יש בי, כך וכך דינין יש בי, כך וכך עונשין יש בי, כך וכך גזרות יש בי, כך וכך 

יש בי, כך וכך מתן שכר יש בי. והוא אומר: הן והן, מיד הדיבור נושקו על פיו ולמדו התורה. זהו שכתוב: "פן 

 14דברים שראו עיניך איך היה הדבור מדבר עמך. .תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" )דברים ד ט(

 

ר' יהושע בן לוי ורבנין. ר'  "ה ...בורים שמעו ישראל מפי הקבישני ד -" פן תשכח את הדברים" 15דבר אחר:

" נשיקות פיהומישקני , הדא הוא דכתיב: "אנכי ולא יהיה לך הקב"ה:ב' דברות שמעו ישראל מפי יהושע אומר: 

 :אמר רבי יהושע דסיכנין בשם ר' לוי. ורבנין אמרין: כל הדברות שמעו ישראל מפי הקב"ה. ולא כל הנשיקות -

שאין  ,פליג ?ד לה רבי יהושע בן לויימה עב ".דבר אתה עמנו ונשמעה" :אחר כל הדברות כתיב :מין דרבניןטע

  16.מוקדם ומאוחר בתורה

ר' עזריה ורבי יהודה ברבי סימון ? אלא לאחר שנים ושלשה דברות "דבר אתה עמנו ונשמעה" :או אינו מדבר -

כל התורה כולה שש מאות ושלש  - "תורה צוה לנו משה" :תובכ :אמרי .טתיהיתפסו ש - בשם רבי יהושע בן לוי

אנכי ולא יהיה "ברם  .עולה שש מאות ואחת עשרה מצות דבר עמנו משה "תורה"בגימטריא  .עשרה מצות הוי

 17".נשיקות פיהומישקני " :, הוי"הלא שמענו מפי משה אלא מפי הקב "לך

 גמרא מכות כד ע"א

רה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עש

החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם. אמר רב המנונא: מאי קרא? תורה צוה לנו משה 

 18מורשה, תורה בגימטריא שית מאה וחד סרי הוי, אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום.

  הולימוד מחכים ומהנ חג שמח

   מחלקי המים

                                                      
קרובה שיטה זו פי הקב"ה בעצמו, כי אם דיבור של מלאך. עדיין נראה שמציג אפשרות שלישית: לא מפי משה אבל גם לא מר' יוחנן  13

 ל"מפי הגבורה", לצורך הנושא שלנו. ועכ"פ, מיד בסמוך באה שיטת חכמים שמנטרלת את המלאכים.יותר 
למד שהיה ובהמשך המדרש שם שיטת ר' שמעון בר יוחאי: "וכיצד היה הדיבור יוצא מפי הקב"ה? רבי שמעון  בן יוחאי אומר: מ 14

הדיבור יוצא מימינו של הקב"ה לשמאלן של ישראל, וחוזר ועוקף את מחנה ישראל שמונה עשר מיל על שמונה עשר מיל, וחוזר 
ומקיף מימינן של ישראל לשמאלו של הקב"ה והקב"ה מקבלו בימינו וחוקקו על הלוח. וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו, לקיים 

ת אש. אמר ר' ברכיה: שנה לי ר' חלבו: הדיבור עצמו היה נחקק מאליו. וכשהוא נחקק הולך קולו מה שנאמר: קול ה' חוצב להבו
תני רבי זה אותו ר' שמעון בר יוחאי שכבר ראינו את דבריו לעיל: " שנאמר: קול ה' חוצב להבות אש". ,מסוף העולם ועד סופו

שיטת רבנן ור' שמעון בר יוחאי , בקשו וקבלו במלוא העוצמה. ". רצושמעון בן יוחאי, כך תבעו אמרו רצוננו לראות כבוד מלכנו
היא שמתן תורה היה בהתגלות ישירה. הדיבור עצמו, נטו. "הדיבור נושקו על פיו ולמדו התורה". זאת ועוד: "הדיבור עצמו היה 

 ם רואים את הקולות".נחקק מאליו". אחרי שיצא הדיבור מהקב"ה ועבר דרך מחנה ישראל, רק אז נחקק על הלוחות. "וכל הע
כאן מתחילה דרשה חדשה שמן הסתם הוצמדה לדרשה הקודמת ע"י מי שערך את מדרש שיר השירים רבה. אבל הצמדה זו איננה  15

סתמית ומבוססת על הפסוק: "פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" שחותם את הדרשה הקודמת ופותח את הדרשה הנוכחית. 
 יך" ושמעו אוזניך מפי הגבורה?מה הם "הדברים אשר ראו עינ

ר' יהושע בן לוי נזקק לכלל "אין מוקדם ומאוחר בתורה" על מנת להעביר קו עדין באמצע הדברות ולחלק אותן לשתי קבוצות: שני  16
הדברות הראשונות אנכי ולא יהיה לך מפי הקב"ה שמעו. כל השאר מפי משה. הפסוק: "דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו 

ים פן נמות", נכתב בתורה לאחר תום עשרת הדברות והמעמד, על מנת שלא להפסיק בדברות. אבל באמת, נאמר באמצע אלה
 בפרשת במדבר. במדרש –אין מוקדם ומאוחר בתורה ראה דברינו  הדברות ו"אין מוקדם ומאוחר בתורה".

ישראל -ולא כל הנשיקות כדרשה לעיל. כאן, במדרש שיר השירים רבה, מצטיירת שיטת ר' יהושע בן לוי, אמורא ארץ –מנשיקות  17
בלבד, כשיטת  יםהמצמצמת את הדיבור הישיר מפי הקב"ה בהר סיני ומעמידה אותו על שני הדברות הראשוניטה שדור ראשון, 

יחיד ולכאורה בניגוד לכל המדרשים שהבאנו לעיל. אך מסתבר ששיטה זו התקבלה במקורות רבים )מאוחרים לשיר השירים רבה 
" קנה לו מקום מכובד בעולם המדרש ומחשבת היה לך מפי הגבורה שמענוםאנכי ולא י"ולר' יהושע בן לוי?( כ'שיטה פשוטה' והביטוי 

 ישראל.
דרשה זו של רבי שמלאי היא מהמקורות הראשונים המתייחסים למושג תרי"ג מצוות )ראה גם יבמות מז ע"ב בתהליך הגיור, נדרים  18

לך של עיקרים. הצמדת דרשת רב המנונא כה ע"א( ופותחת דרשה ארוכה בסוף מסכת מכות על העמדת המצוות על מספר קטן והו
הדורש השלמה של השתיים החסרות,  611לדרשת רבי שמלאי, הפסוק: "תורה ציווה לנו משה" והמשחק בגימטריה "תורה" = 

בדרך הולכים מחזקים את שיטת ר' יהושע בן לוי בשיר השירים רבה. ראה גם גמרא הוריות ח ע"א, שמות רבה מב ח ועוד, כולם 
ך, אנו גולשים לנושא "עשרת הדברות מפי משה או מפי הגבורה" שמשלים את הנושא של דף זה ובע"ה נזכה לדון ולהרחיב זו. בכ

 .בו בחג מתן תורה בשנה הבאה עלינו לטובה למועד הזה כולנו חיים וקיימים

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%99%d7%9f-%d7%9e%d7%95%d7%a7%d7%93%d7%9d-%d7%95%d7%9e%d7%90%d7%95%d7%97%d7%a8-%d7%91%d7%aa%d7%95%d7%a8%d7%94-%d7%91%d7%9e%d7%93%d7%a8%d7%a9

