
 , תשפ"א ע"ותש , חג מתן תורהחג שבועות

 6מתוך    1עמ'  

 

 מפי הגבורה או מפי משה 

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

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

   או מקצתן?את עשרת הדברות, כולן  שמעו ישראל  בדיוק    מפי מי בשאלה:  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 

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

 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 

 לשמוע מפי המלךרוצים  –מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מסכתא דבחדש פרשה ב 

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

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

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

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

 מר, הקב"ה או משה? מי אשמא יסתפקו  – שמות רבה פרשה כח סימן ג

". אותה שעה בקש הקב"ה ליתן להם את התורה ולדבר עמהם, והיה משה    "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 אמר לו: עשה דבר פלוני. אמר לו: כבר נעש  5ֶאַפְרּכֹוס.  א  וקֹוס ויב יית. 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 ה הבמקבילה בפרשת ואתחנן,  כתוב  וביקשו ממשה שיעמוד בינם ובין הקב"ה. כ  שבני ישראל נחרדו מעוצמת מעמד זה
ר ֵלאֹמר ָאֹנִכי ֹעֵמד" 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
"רצוננו   טו( שהוא חיבור הראיה והשמיעה  "רצוננו לשמוע" עם  כ  )שמות  רואים את הקולות"  "וכל העם  כמו בפסוק:  לראות", 

)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 ות  ישירהעם 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  
שמשה  שים לב  שקשה מאד לשמוע מפי המלך ועדיף לשמוע מפי פרגוד?  כבר בהתחלה  עד סוף הדברות? האם לא נוכחו לדעת  

את    ף מעדייט ט ששכל טוב )בובר( שמות פרשת יתרו  בדרשה זו  וילון, מחיצה או אפילו בגד. ראה ציטוט  היינו פרגוד,  מתואר כאן כ
למשה שיאמר לישראל    הקב"הוכי מה אמר    : רבי אומרדיאלוג בין משה לעם שמוודא את רצונם: "את ה "מפי סרסור" ומוסיף  המילה  

שלא דומה שומע מפי סרסור כשומע מפי    . רצונינו לשמוע מפי מלכינו  : אלא אמרו  ? מר למקוםאו מה אמרו ישראל למשה שיא
וכשסיפר משה להם שיהיו שומעין הם בעצמם מפי מלכם, חזרו ואמרו    .בעבור ישמע העם   :ונתן להם מה שביקשו, שנאמר  .המלך

 ור או סרסור?מה חוצץ יותר, פרג ".רצונינו לראות כבוד מלכינו, שאינו דומה רואה לשומע
א  5 טָּ  פקידי המלך ויועציו.  )להלן( הם דרגות שונות של 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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לך אל העם וקדשתם היום ומחר וכבסו  " אומר: "אנכי ה' אלהיך". כך אמר הקב"ה למשה:    משה ואח"כ אני

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

 שומעים לתינוק מה שהוא מבקש – )סימן ג, סימן יד(השירים רבה פרשה א שיר 

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

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

זה פניו שוחקות דומה שקבלה    :אמר  ,המלך שהיה פקח  .ך היו פניו שוחקות ושיחותיו אינן נשמעות למלךהמל

  , 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  

הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך וגם  "  :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

 שמעו את כל עשרת הדברות מפי הקב"ה  –דבחדש פרשה ט  מכילתא דרבי ישמעאל יתרו מסכתא

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

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

נביא עתיד    -(  דברים יח יח" )נביא אקים להם"  :יד מהם המקום נביאים, שנאמרמאותה שעה זכו ישראל להעמ

; אשרי בני  (יז  " )שם שם ויאמר ה' אלי הטיבו אשר דברו "   :אני להעמיד מהם, אלא שקדמו הם בזכות, שנאמר

  11אדם שהמקום הודה לדבריהם.

 שמעו, מתו וחיו ושמעו עוד  – מסכת שבת דף פח עמוד ב

 
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  -מנת לסלק את משה מהזירה. ראה שמות יט פסוקים טז מיני אמתלאות על 
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  חלק מהדיאלוג שם הוא סילוק משט, אבל מסביר  של פרק י  תהבעייתיו אולי 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

 על פסוק זה. נוספות הדיבור שהיה שם. ולהלן נראה דרשות 
 טובים. או גניוס ממשפחה 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  
" ופותח ערוץ דיבור ישיר בין הקב"ה והעם. ראה ויקרא רבה א ה על משה שכל הזמן עומד בצד ומחכה שיקראו לו )מובא  מלכנו

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

 היא הייתה מעבר לכוחם ולא הועילה כשהגיע רגע המבחן. אבל אנחנו 'גונבים' את המשך הדף ומקדימים את המאוחר. 
מדרש זה מחזיר  מדרש זה אינו משאיר ספק כמה דברות שמעו בני ישראל ישירות מפי הגבורה: את כל עשרת הדברות שמעו!    10

נּו ֱאֹלִהים  ות שראינו בראש הדף. הפסוק : "אותנו לפשט הפסוקים בספר שמ ה ְוַאל־ְיַדֵבר ִעמָּ עָּ נּו ְוִנְׁשמָּ ה ִעמָּ ַוֹיאְמרּו ֶאל־ֹמֶׁשה ַדֵבר־ַאתָּ
ֵׁשן" במקומו עומד! לאחר שהעם שמע לא רק "ֶפן־נָּמּות ר עָּ הָּ ר ְוֶאת־הָּ ברות  ", אלא גם את הדֶאת־ַהּקֹוֹלת ְוֶאת־ַהַלִפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹשפָּ

ל־ֲאֶׁשר ֹיאַמר ה' ֱאֹלֵהינּו ְוַאְת ְתַדֵבר  עד שם עמד להם כוחם. בקשתם שמשה יעמוד בינם ובין המקום: "כולן.   ע ֵאת כָּ ה ּוֲׁשמָּ ְקַרב ַאתָּ
ִשינּו ַמְענּו ְועָּ ל־ֲאֶׁשר ְיַדֵבר ה' ֱאֹלֵהינּו ֵאֶליָך ְוׁשָּ "לא כל יום  העמיד מהם נביאים". שהרי  "ל" היא מעשה נבון ונכון, משם זכו  ֵאֵלינּו ֵאת כָּ

 מעמד הר סיני". חיי אנוש בצל נביאים וחכמים ומורי שעה הם הפתרון לטווח הארוך. ומי ראש לכולם? משה!
ו  יבמדרש שיר השירים רבה לעיל משה הוא השליח הנאמן והענבמדרש שמות רבה לעיל הקב"ה מרחיק את משה השליח )הפרגוד(,    11

ואילו כאן, העם מבקש את משה שיעמוד  ות ובשפתיים חתומות את רצון העם לשמוע ישירות את הקב"ה;  שמביא בפנים שוחק
בינם ובין הגבורה ולא עוד אלא מכתיר את משה כראש הנביאים. כל נביא שיעמוד מכאן ואילך בא מכוחו של משה "אביהם של כל 

דברי מדרש זה הם בעצם דברי המקרא עצמו שבפרשת הנביא,  הנביאים" שהעם בחר בו להמשיך את דברי הקב"ה במעמד הר סיני. 
יח, שהם  -דברים יח טובסיני. ראה הפסוקים ב  , מזכיר שוב את בקשת העם להפסיק לשמוע את הגבורהספר דברים  בפרשת שופטים

יו ִתְׁשמָּ בעצם המדרש שלנו: " ִקים ְלָך ה' ֱאֹלֶהיָך ֵאלָּ ֹמִני יָּ ִביא ִמִּקְרְבָך ֵמַאֶחיָך כָּ ל    עּון: נָּ הָּ ַאְלתָּ ֵמִעם ה' ֱאֹלֶהיָך ְבֹחֵרב ְביֹום ַהּקָּ ְכֹכל ֲאֶׁשר־ׁשָּ
ה ַהֹזאת ֹלא־ֶאְרֶאה עֹוד ְוֹלא ָאמּות: ֵאׁש ַהְגֹדלָּ י ְוֶאת־הָּ י ֵהיִטיבּו ֲאֶׁשר ִדֵברּו:  ֵלאֹמר ֹלא ֹאֵסף ִלְׁשֹמַע ֶאת־קֹול ה' ֱאֹלהָּ ִביא    ַוֹיאֶמר ה' ֵאלָּ נָּ

ֶהם מִ  ל־ֲאֶׁשר ֲאַצֶּונּוָאִקים לָּ ַרי ְבִפיו ְוִדֶבר ֲאֵליֶהם ֵאת כָּ ַתִתי ְדבָּ מֹוָך ְונָּ בדיבור: "דבר אתה עמנו ונשמעה" נולדה הנבואה    ".ֶּקֶרב ֲאֵחיֶהם כָּ
 ומאוחר יותר החכמה שתפסה את מקומה. 

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
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נפשי יצאה  "   :יצתה נשמתן של ישראל, שנאמר  ב"הן לוי: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקואמר רבי יהושע ב 

הוריד טל שעתיד   -ומאחר שמדיבור ראשון יצתה נשמתן, דיבור שני היאך קיבלו?  12." )שיר השירים ה ו(בדברו

ים ַנֲחָלְתָך וְ "  :שנאמר  ,להחיות בו מתים, והחיה אותם יף ֱאֹלהִּ ְלָאה ַאָתה כֹוַנְנָתּהֶגֶשם ְנָדבֹות ָתנִּ סח  תהלים  " )נִּ

חזרו ישראל לאחוריהן שנים עשר מיל, והיו  ב"ה  אמר רבי יהושע בן לוי: כל דיבור ודיבור שיצא מפי הקו  13י(.

דֹּדּון " :מלאכי השרת מדדין אותן, שנאמר דֹּדּון יִּ  14ן. דּון אלא ידָ דּואל תיקרי ידֹּ  " )תהלים סח יג( ַמְלֵכי ְצָבאֹות יִּ

 15ישקני מנשיקות פיהו  -יג( , דונסקי ב  וילנא) פרשה א השירים רבה שיר

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

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

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

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

  16ח. על ידי שלי  - )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  

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

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

 17דברים שראו עיניך איך היה הדבור מדבר עמך.  .תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" )דברים ד ט(

"ה ... ר' יהושע בן לוי ורבנין. ר'  בורים שמעו ישראל מפי הקבישני ד   -"  פן תשכח את הדברים"  18דבר אחר:

"  נשיקות פיהו מ ישקני  , הדא הוא דכתיב: "אנכי ולא יהיה לך  הקב"ה:מעו ישראל מפי  ב' דברות שיהושע אומר:  

  : אמר  רבי יהושע דסיכנין בשם ר' לויורבנין אמרין: כל הדברות שמעו ישראל מפי הקב"ה.    19. ולא כל הנשיקות  -

 
  ודבור" או "מכל דבור" כפי שמציע שטיינזלץ "על כל דבור    הדברי הרעיה לדוד כשהדגש כאן הוא כמובן על המילה "בדברו". ויש להגי  12

ראויות  בין שרשרת אגדות על מעמד הר סיני בגמרא שבת שם ואולי    הואולי זו פשוט לשון קצרה. בין כך ובין כך, אגדה זו מצוי  שם
 חג השבועות.   בללימוד מיוחד  הן 

ר ִכי ַטל ִיְחי: "ישעיהו כו יטהוא הפסוק ב  מוטיב הטל המחייה את המתיםמקור אחר ל  13 פָּ ִקיצּו ְוַרְננּו ֹׁשְכֵני עָּ ִתי ְיקּומּון הָּ ּו ֵמֶתיָך ְנֵבלָּ
ִאים ַתִפיל ָאֶרץ ְרפָּ ירושלמי  בעל הקשר בין טל וחיים ראו  עוד  (.  מדרש תנחומא )בובר( פרשת תולדות סימן יטראה  " )אֹוֹרת ַטֶלָך וָּ

תר נדרו של טל שאין המתים חיים אלא בטללים ואני מחיה בנה לך וה ב"ה לאליהו: "ק, דברי הנזיפה של התענית פרק א הלכה א
כח ג מתקשר הטל )והגשם(, על בסיס הפסוק    במדרש ויקרא רבה וכן  מצות העומר    -פסיקתא דרב כהנא פיסקא ח  אך ב".  יתשל צרפ

גשם נדבות תניף  הוא שדוד אמר )תהלים סח(  בתהלים סח לעיל, לתקופה החקלאית של ימי ספירת העומר שזה עתה השלמנו: "
 .  "תניף אלהים -ואם טל היא צריכה  ,נדבות  –אם גשם היא צריכה   , בונו של עולםירב"ה: אמר דוד לפני הק .אלהים

היינו לא שהמלאכים ינועו ויזועו בעצמם )בנין קל(, אלא שהם יניעו את בני ישראל ויחזקו אותן לחזור לעמוד מול הר סיני לשמיעת    14
רקי פין פיעל או הפעיל(. שזה, אגב, פירוש הפוך מפשט הפסוק, ראה רש"י ורד"ק שם. הד לדרשה זו מצויה בהדברות הנוספים )בני
נפלו על פניהם ומתו, ויצא קול שני וחיו ועמדו על  שאכן יצאה נשמתם של בני ישראל: "  "חורב" פרק מ  -דרבי אליעזר )היגר(  

ְתנּואין אנו לשמוע קולו של הב  ,משה   :ואמרו למשה  ,רגליהם אבל לא רק בשני הדברות הראשונים    ". "ה עוד ומתנו שם כשם ֶׁשמָּ
)כשיטות שנראה להלן(, אלא בכל עשרת הדברות! דיבר אחר דיבר. ובכל דיבר פרחה נשמתן של בני ישראל ונסוגו שני עשר מיל  

דיבר הבא גם הוא מפי הגבורה.  מהר סיני וחזרו המלאכים מחזירים להם את נשמתם ומביאים אותם חזרה למרגלות ההר לשמיעת ה
הם שעפ"י דרשות אחרות בכלל התנגדו למתן התורה )או שמא נבדיל בין   –כאן באנו לנושא חלקם של המלאכים במעמד הר סיני 

 הורדת התורה לארץ ובין עשרת הדברות(. עדיין רק כ"מדדים" ולא כמתווכים או סרסורים. אבל ההמשך בוא יבוא. 
הדיבור הישיר לעם. על "ישקני מנשיקות פיהו". דרשות  ת שיר השירים רבה על ישקני מנשיקות פיהו, על  אנחנו חוזרים לדרשו  15

 מפנה.גם  שלכאורה חוזרות על מה שכבר ראו עינינו ושמעו אוזנינו בדרשות הקודמות, אבל יש בהמשך 
קרובה  שיטה זו  דיבור של מלאך. עדיין נראה שמציג אפשרות שלישית: לא מפי משה אבל גם לא מפי הקב"ה בעצמו, כי אם  ר' יוחנן    16

 ל"מפי הגבורה", לצורך הנושא שלנו. ועכ"פ, מיד בסמוך באה שיטת חכמים שמנטרלת את המלאכים. יותר 
שיטת ר' שמעון בר יוחאי: "וכיצד היה הדיבור יוצא מפי הקב"ה? רבי שמעון  בן יוחאי אומר: מלמד שהיה  גם  ובהמשך המדרש שם    17

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

שנה לי ר' חלבו: הדיבור עצמו היה נחקק מאליו. וכשהוא נחקק הולך קולו    מה שנאמר: קול ה' חוצב להבות אש. אמר ר' ברכיה:
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  העוצמה.  ". רצו, בקשו וקבלו במלוא  כך תבעו אמרו רצוננו לראות כבוד מלכנו  :שמעון בן יוחאי
היא שמתן תורה היה בהתגלות ישירה. הדיבור עצמו, נטו. "הדיבור נושקו על פיו ולמדו התורה". זאת ועוד: "הדיבור עצמו היה  

 נחקק מאליו". אחרי שיצא הדיבור מהקב"ה ועבר דרך מחנה ישראל, רק אז נחקק על הלוחות. "וכל העם רואים את הקולות". 
כאן מתחילה דרשה חדשה שמן הסתם הוצמדה לדרשה הקודמת ע"י מי שערך את מדרש שיר השירים רבה. אבל הצמדה זו איננה   18

"פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" שחותם את הדרשה או חזרה על הדרשה הקודמת, אלא  סתמית   מבוססת על הפסוק: 
 ר ראו עיניך" ושמעו אוזניך מפי הגבורה? הקודמת ופותח את הדרשה הנוכחית. מה הם "הדברים אש

 דיבור של "נשיקה". כולם באבל לא אומר ר' יהושע בן לוי, דיבור של כל עשרת הדברות  כמובן נשיקה היא הדיבור הישיר. היה  19
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שאין    ,פליג  ?ויד לה רבי יהושע בן לימה עב  ".דבר אתה עמנו ונשמעה "  :אחר כל הדברות כתיב  :טעמין דרבנין

  20. מוקדם ומאוחר בתורה

מלמד שהיה הדיבור יוצא מימינו של הקב"ה    :בן יוחאי אומר? ... ר' שמעון  וכיצד היה הדיבור יוצא מפי הקב"ה

לשמאלן של ישראל וחוזר ועוקף את מחנה ישראל שמונה עשר מיל על שמונה עשר מיל וחוזר ומקיף מימינן של  

לקיים    .וקולו הולך מסוף העולם ועד סופו  . ב"ה מקבלו מימינו וחוקקו על הלוחישראל לשמאלו של הקב"ה והק

 21" ... קול ה' חוצב להבות אש" :מה שנאמר

הולך קולו מסוף העולם ועד    , וכשהוא נחקק  .הדיבור עצמו היה נחקק מאליו  :שנה לי ר' חלבו  : אמר ר' ברכיה

  שמות לא " )כתובים באצבע אלהים"  :והא כתיב  :ואמרתי לרבי חלב  ".קול ה' חוצב להבות אש"  :שנאמר  ,סופו

  "? לוחות אבן כתובים באצבע אלהים"  :ומהו דין דכתיב  :אמרית ליה  23? סברת לחנקני  ,אמר לי חנוקה  22יח(. 

 24. כתלמיד שהוא כותב ורבו מיישב על ידו :אמר לי
 

ורבנין  ...  כי ולא יהיה לך  אנ ב"ה:  ב' דברות שמעו ישראל מפי הק  :רבי יהושע אומר  .רבי יהושע בן לוי ורבנין

אלא לאחר שנים    "דבר אתה עמנו ונשמעה"  :או אינו מדבר  -  25ב"ה ... אמרין כל הדברות שמעו ישראל מפי הק

לוי  26? שה דברותוושל בן  יהושע  רבי  יהודה ברבי סימון בשם  ורבי  עזריה  ש  -  ר'    :כתוב  :אמרי  .טתיהיתפסו 

עולה שש מאות    " תורה"בגימטריא    .ושלש עשרה מצות הוי  כל התורה כולה שש מאות  -   "תורה צוה לנו משה "

ישקני  "  :, הוי"הלא שמענו מפי משה אלא מפי הקב  "אנכי ולא יהיה לך"ברם    .ואחת עשרה מצות דבר עמנו משה

 27". נשיקות פיהומ

 מקור תנאי לשיטת שני הדברות  – גמרא הוריות ח ע"א

 
בוצות: שני  ר' יהושע בן לוי נזקק לכלל "אין מוקדם ומאוחר בתורה" על מנת להעביר קו עדין באמצע הדברות ולחלק אותן לשתי ק   20

אנכי ולא יהיה לך מפי הקב"ה שמעו. כל השאר מפי משה. הפסוק: "דבר אתה עמנו ונשמעה ואל ידבר עמנו    יםהדברות הראשונ
אלהים פן נמות", נכתב בתורה לאחר תום עשרת הדברות והמעמד, על מנת שלא להפסיק בדברות. אבל באמת, נאמר באמצע  

ועל כורחנו יש דרשות סותרות בין "ר' יהושע בן לוי" שכאן ובין זה שבגמרא שבת לעיל,    הדברות ו"אין מוקדם ומאוחר בתורה".
. אולי צריך לקרוא את דברי ר' יהושע בן לוי שבגמרא שבת קריאה שנייה. נניח לשאלה זו ומכאן ואילך ננקוט כר'  14ראה הערה  

 יהושע בן לוי של שיר השירים. 
"? ומתארים את מהלך הקול רק על צד ימין: וכי יש שמאל למעלה"  :בטענה  של הקב"ה וחכמים שם רק חולקים שם על "השמאל"    21

הדיבור היה יוצא מפי הקב"ה מימינו לימינן של ישראל וחוזר ועוקף את מחנה ישראל י"ח מיל על י"ח מיל וחוזר ומקיף מימינן של  "
לשתי  גם אבל נראה ש וכו' ". ך מסוף העולם ועד סופוישראל לימינו של הקב"ה והקב"ה מקבלו מימינו וחוקקו על הלוח וקולו הול

, בשר ודם לא יכול ליצור קול  ה כזומשיטות אלה שוב כל הקולות והדברות היו מפי הגבורה. בשר ודם לא יכול ליצור קול בעוצ
 שנחקק ישירות על האבן. אמירת הדברות וחקיקת על הלוחות, עניין אחד הם! 

ִנים ְכֻתִבים ְבֶאְצַבע  ט י: "דברים  פר שמות, אך ראה המקבילה במבארי המדרש מפנים לפסוק שבס  22 ֲאבָּ ַוִיֵתן ה' ֵאַלי ֶאת ְׁשֵני לּוֹחת הָּ
ל הָּ ֵאׁש ְביֹום ַהּקָּ ר ִמתֹוְך הָּ הָּ ֶכם בָּ ִרים ֲאֶׁשר ִדֶבר ה' ִעמָּ ל ַהְדבָּ  ".ֱאֹלִהים ַוֲעֵליֶהם ְככָּ

 צת קשה יש להודות, בפרט שם הגנאי חנוקה. אתה סבור לחנוק אולי בשאלות אלה? ביטוי ק 23
ר' ברכיה לא מוותר וחוזר לשילוב של הדיבור והחקיקה המידית על הלוחות שלכאורה לא מסתדרת עם הכתיבה על הלוחות באצבע    24

שכאן    אלהים ור' חלבו עונה לו במשל של תלמיד שיושב לפני רבו וכותב מה שרבו אומר )ורבו בודקת ומסכים, "מיישב"(. נראה
גלשנו לנושא צדדי אך מאד מעניין שיש לו השלכות על שבירת הלוחות ע"י משה )שבירת הדיבור האלוהי?(, על הקשר הראשוני  
בין תורה שבכתב ותורה שבע"פ )שקדמה לה(  למה הכתיבה באצבע אלהים לא מתסדרת עם הדיבור האלהי? נשאיר לשואבי המים  

נעיר שעפ"י דרשת ר' חלבו הלוחות היו כתובים עוד לפני שמשה ירד מההר ורק בסוף   לחקור בנושא זה ולהודיענו הצעתם ורק
  ויתן אל משה ככלותו לדבר איתודברינו  ארבעים היום נתנו לו. מה שמדגיש שעיקר הנתינה בסוף ארבים היום הייתה בע"פ. ראה  

 בפרשת כי תשא. 
דרשה זו לכאורה חוזרת על מה שכבר ראינו לעיל ולפיכך קצרנו בראשה )ודונסקי מביא אותה בהזחה(. אבל מסתבר שיש לה המשך    25

 וב. חש
גם אם נסכים לשיטת ר' יהושע בן לוי ולשימוש בכלל "אין מוקדם ומאוחר" בעשרת הדברות עצמם, עדיין, מי אומר היכן עבר    26

 בדיוק הגבול בין דברי הקב"ה ודברי משה, שמא אחרי הדיבר השלישי, הרביעי וכו'? 
עיל. אין זה אלא דרך המדרש לחתום בפסוק אותו  ולא כל הנשיקות" שכבר ראינו ל  –אל יטעה אותנו סיום הדרשה: "מנשיקות    27

ע בן  ש הוא דורש. השאלה שבהערה הקודמת שרירה ועומדת ושיטת ר' יהושע בן לוי צריכה חיזוק. באים תלמידיו/חבריו של ר' יהו
  רבי שמלאי   ת רשדגם בלןי, ר' עזריה ור' יהודה בן סימון אשר 'תופסים' את שיטתו' ומחזקים אותה בעזרת חשבון של גימטריא. כך  

שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים  בגמרא מכות כד ע"א: "
תורה בגימטריא שית מאה    -   וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם. אמר רב המנונא: מאי קרא? תורה צוה לנו משה מורשה

)"פרפראות לחכמה" אבות ג יח(. יש כאן אמנם קישור נאה לתרי"ג המצוות    יה לך מפי הגבורה שמענום.וחד סרי הוי, אנכי ולא יה
 )ביטוי שנזכר מעט מאד בחז"ל(, אבל עדיין גימטריה שהיא בבחינת "פרפראות לחכמה" )אבות ג יח(.. 

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%99%D7%AA%D7%9F-%D7%90%D7%9C-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%9B%D7%9B%D7%9C%D7%95%D7%AA%D7%95-%D7%9C%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%90%D7%99%D7%AA%D7%951


 , תשפ"א ע"ותש , חג מתן תורהחג שבועות

 6מתוך    5עמ'  

 

)שם    "אשר צוה ה' אליכם ביד משה", וכתיב:  ר טו כב()במדב  "אשר דבר ה' אל משה"אמר קרא:    :דבי רבי תנא

דתנא רבי    וצוה על ידי משה? הוי אומר: זו עבודת כוכבים,הקב"ה  איזו היא מצוה שהיא בדיבורו של    -  כג(

  28אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום. :ישמעאל

 

 הסניגוריה של משה בחטא העגל -פרשת כי תשא  מג ה שמות רבה

פתח של תשובה    ' שמעון בר יוחאי:בשם ר' יהושע בן לוי  ר ראמת פני ה' אלוהיו" )שמות לב יא(.  "ויחל משה א

היה משה מפייס את האלהים    ,בשעה שעשו ישראל העגל". למה?  אנכי ה' אלהיך : "למשה בסיני פתח לו הקב"ה  

  ,בון העולםיר   :משה  אמר  ?! אפשר שלא נעשה בהם מדת הדין על שבטלו את הדיבור  :אמר לו  .ולא היה שומע לו

  ?! שמא להם אמרת"אנכי ה' אלהיך"?!   לא לי אמרת    .לא נאמר  "אלהיכם"  – "  אנכי ה' אלהיך"  :כך אמרת בסיני

  29בתמיהה.  ?!ואני בטלתי את הדבור

 מחלוקת גם בפרשני המקרא  – פסוק זרמב"ן שמות פרק כ 

ל הדברות אחרי כן, ובשנים הפסוקים  וכן בכ   . לו משה ידברי , כא"את שם ה' אלהיך"והנה לשון הכתוב הזה  

. ומפני זה אמרו  "אשר הוצאתיך, על פני, כי אנכי, לאוהבי ולשומרי מצותי...    אנכי"  :הראשונים השם ידבר

הקשה כי  בי אברהם  ור  30רבותינו ז"ל )מכות כד א( אנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום, שהם עיקר הכל. 

את הדברים האלה דבר ה'  "   :, ומפורש מזה"הים את כל הדברים האלהוידבר אל"הכתוב אמר )לעיל פסוק א(  

, כי כאשר אמרם אל כל קהלכם  "ויכתבם על שני לוחות אבנים"ושם כתוב עוד    .)דברים ה יט(  "אל כל קהלכם 

 31. כן כתבם על הלוחות

כתוב, אבל  ואני אפרש לך קבלת רבותינו. בודאי שכל עשרת הדברות שמעו כל ישראל מפי אלהים כפשוטו של  

בשני הדברות הראשונות היו שומעים הדבור ומבינים אותו ממנו כאשר יבין אותם משה, ועל כן ידבר עמהם  

  . ישמעו קול הדבור ולא יבינו אותו  ,כאשר ידבר האדון אל עבדו, כמו שהזכרתי. ומכאן ואילך בשאר הדברות

משה ידבר והאלהים יעננו  "  :ך הם מפרשיםויצטרך משה לתרגם להם כל דבור ודבור עד שיבינו אותו ממשה. וכ

לם  ו)לעיל יט יט(. ועל כן היו בהם דברי ה' עם משה שיאמר להם כן. והכונה היתה בזה כדי שיהיו כ  "בקול

  : נביאים באמונת ה' ובאיסור ע"ז, כאשר פירשתי )שם ט(, לפי שהם העיקר לכל התורה והמצות, כמו שאמר

)דברים ד י(. אבל בשאר הדברות    "אשר ילמדון ליראה אותי כל הימיםהקהל לי את העם ואשמיעם את דברי  "

 32. יקבלו מפי משה ביאורן עם שמיעתם קול הדברים, ובשאר המצות יאמינו במשה בכל

 
דוש של האמוראים )ורבי ישמעאל עומד  הרי לנו מקור תנאי לשיטה שרק שני הדברות הראשונים נאמרו מפי הגבורה ואין זה חי  28

כנגד שתי מכלתות דרבי ישמעאל שהבאנו לעיל(. כאן! הקשר כאן הוא נושא עבודה זרה, נכון יותר שגגת עבודה זרה של הציבור  
בפרשת שלח לך. שני הדברות הראשונים עומדים כנגד   מעיני העדה נעשתה לשגגה  –וכי תשגו  כולו, נושא לו הקדשנו את הדף  

"א מה שעשה גיחזי שבכח השם המפורש  סוטה מז עראה בגמרא  עבודה זרה כפי שמעיר המאירי על הדף )מובא בעיונים לשטיינזלץ(.  
ין שמים לארץ. ואיכא דאמרי: שם חקק לה אפומה, והיתה אומרת  אבן שואבת תלה לו לחטאת ירבעם והעמידו בשלמד מאלישע: "
לג ז שמות רבה  היפוך ההתגלות במעמד הר סיני! ואנו נוסיף, על דרך החיוב את ההשלמה עם המשכן. ראה  ".  אנכי ולא יהיה לך

 ". ויקחו לי תרומהשמביא את דרשת רבי שמלאי )מובאת בהערה הקודמת( בדרשה על הפסוק: " פרשת תרומה
הרי לנו שמידול שני הדברות הראשונים שרק אותם שמעו בני ישראל מפי הגבורה משמש למשה בסניגוריה על חטא העגל. סניגוריה    29

אולי קצת מוזרה, אבל מה לא יעשה משה סניגורם של בני ישראל העומד בפרץ פעם אחר פעם! ובשם מי מובאת דרשה זו? בשם  
פסיקתא רבתי  מפי הגבורה! ראה מקבילות לדרשה זו בישראל  שמעו  הראשונים  דברות  הני  שאת  ר' יהושע בן לוי אבי השיטה שרק  

  דברים רבה )ליברמן( פרשת דברים . עוד ראו בפרשת עקב ג יא  דברים רבה  וכן ב  י' הדברות פ' קמייתא  -)איש שלום( פיסקא כא  
". והנמשל במיל הראשוןה בדרך והבן טעה כבר "" על מנת שלא יטעסימן לכל מקום ומקוםשלח את בנו ונתן לו "מלך שעל המשל  ה

סרו מהר מן הדרך בדיבור הראשון, טעו וכפרו בי בשני דברות שנתתי    :הקב"ה למשה  רכך אמהוא כמובן בני ישראל שחטאו בעגל: "
ל, ראה הסיום  . ואם נחזור לשמות רבה לעי"(ב יגהו  רמי)י  כי שתים רעות עשה עמימר:  להם, כפרו באנכי ובלא יהיה לך, הוא שנא

אני ה'   :אני ה' אלהיכם )ויקרא יט(, וכן בכל המצות אומר :לפיכך חזר וכתבה בלשון רבים :דסכנין בשם ר' לוישם: "אמר ר' שמעון 
  היא,   הבעיה עם זאת  .". הקב"ה כביכול למד את הלקח וה'פטנט' של משה לא יכול לעבוד עודאלהיכם ולא אמר עוד אני ה' אלהיך

 א שלשון "ה' אלוהיך" נאמר בכל הדברות, לא רק בראשונות! בדרשה הנ"ל הי
רמב"ן מדקדק שמהדיבר השלישי של "לא תשא את שם ה' אלוהיך לשוא" מתחלף לשון הדברות מפנייה ישירה ודיבור בגוף ראשון,    30

פי הגבורה, ואולי גם  לפנייה עקיפה ובגוף שלישי. בכך הוא נותן תימוכין מפשט המקרא לדרשות לעיל על שני הדברות ששמעו ב
 עונה להערתנו בסוף ההערה הקודמת על לשון "ה' אלהיך" שמצוי בכל הדברות. 

אלא שכנגד הצעת רמב"ן עומדים דבריו החזקים של אבן עזרא שמהכתובים עולה בברור שכל הדברות נאמרו מפי הקב"ה. נאמרו    31
 . 28קיקה של גיחזי לעיל הערה  לעיל על הדיבור שנחקק )והשווה שוב עם הח 21ונכתבו! ראה הערה  

ובין דיבור שהיה נשמע אבל עדיין ,  שמובן באותה הדרגה וההבנה לה זכה משהישיר  רמב"ן מעביר קו עדין ומתוחכם בין דיבור    32
כמפרש ומבאר. ו'על הדרך' מתייחס רמב"ן לפסוק שנאמר עוד בפרק יט לפני עשרת הדברות: "משה  )חכמי כל דור(  צריך את משה  

והאלהים יעננו בקול". פסוק שיש להקדיש לו תשומת לב מיוחדת ואולי לשלבו בדברים שבדף זה, אלא שקצרו היריעה והזמן.  ידבר  
כשהיה משה מדבר ומשמיע הדברות לישראל שהרי לא שמעו מפי הגבורה אלא )שמות    -משה ידבר  לפסוק זה: "רש"י  ראה פירוש  

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%9B%D7%99-%D7%AA%D7%A9%D7%92%D7%95
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 6מתוך    6עמ'  

 

   ולימוד מחכים ומהנה   חג שמח 

 מחלקי המים 

ישראל שמעו את כל  תם ולא נשלם. כל אחד מוזמן להציע את רעיונו מה עומד בבסיס המחלוקת אם בני    מים אחרונים: 

עשרת הדברות מפי הגבורה או רק את שתיים הראשונות. והרוצה להעמיק עוד, מוזמן לעיין בניתוח היסודי והמקיף שכתב  

 .ך היווצרותו של פירושאנכי ולא יהיה לך מפי הגבורה שמענום' עיון בדר'בנושא זה ברוך יעקב שוורץ:  

 

 
". נשאיר לשואבי המים להמשיך מכאן ורק נעיר  ו כח להיות קולו מגביר ונשמעכ ב( אנכי ולא יהיה לך והקב"ה מסייעו לתת ב

שהצעת רמב"ן לעיל להפריד בין סוגים שונים של דיבור והבנה איננה רק 'פתרון אלגנטי' לקושיות אבן עזרא, אלא בסיס עקרוני  
 ות המקרא. תלמיד, ולחירות עולם המדרש ופרשנ  –דרכי לימוד שונים, ליחסי רב מגוון ויסודי ל

http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10901
http://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=10901

