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מתפלל נכבד
עלון ”שיחת השבת“ 
הבא יופיע בפרשת 

״תרומה״

שבת שלום, באהבה, 
אחווה, שלום ורעות 

לכל בית ישראל

על ב קוראים  אנו  פרשתנו 
של  הייחודי,  הנשגב,  המעמד 
וקבלת  סיני  בהר  ה‘  התגלות 
התורה על ידי כלל ישראל. הרמב“ם 
כמעשה  סיני  הר  מעמד  את  רואה 
גיור של עם ישראל. הרמב“ם כותב: 
שהיה  לברית  ישראל  שנכנסו  ”כמו 
קודם  שהייתה  לטבילה  שבמצרים 
מתן תורה והביאו קרבן, כך יהיה גיור 
לדורות“. חוץ מקרבן, שהרמב“ם כותב 
שצריך להביא כשייבנה בית המקדש. 
ישראל בעצם עברו  רואים שבני  אנו 
גיור קולקטיבי. כלומר, כולם היו גרים, 
דבר שצריך להשליך על יחסינו לגרי 
צדק בקרבנו. הרי אנו כולנו בני גרים. 
לאחרונה התחילו כמה בתי דין לבטל 
גיורים שנעשו לפני שנים על ידי בתי 
היהודי,  ובעולם  בארץ  כשרים  דין 
דבר שמהווה סבל גדול והונאת הגר, 
מעל  מתמיד  איום  של  סוג  ומהווה 

ראשם של גרים וצאצאיהם. 

נעשה ונשמע
מעניין שבסדרה של מדרשים רואים 
שחז“ל פקפקו בטוהר כוונתם של בני 
ישראל בקבלתם את המצוות, על אף 
שהם אמרו: ”נעשה ונשמע“ בפיהם, 
בילקוט  נאמר  למשל  כך  סיני.  בהר 
שמעוני: ”מצינו כשהיו ישראל עומדים 
על הר סיני, ביקשו לגנוב דעת עליון. 
נעשה   – ה‘  דיבר  אשר  ’כל  שנאמר: 
ונשמע‘. כביכול אמר לו: ’מי יתן והיה 
לבבם זה להם, שלא תאמר ’אין הכל 
’ויפתוהו  לומר:  תלמוד  לפניו‘.  גלוי 
בפיהם‘. ואף על פי כן, והוא רחום יכפר 
עוון“. הרי אנו רואים שהקב“ה כביכול 
בעצמו קיבל את קבלת המצוות של 
עם ישראל במעמד הר סיני, שמשם 
אף  הגיור,  סדרי  כל  את  לומדים  אנו 
כנה,  הייתה  לא  כוונתם  שכל  פי  על 
בלשון המעטה. ולא רק זה, אלא אנו 
יודעים שמלאכי השרת, על בסיס מה 
לכל  לקשור  מוכנים  היו  אמרו,  שהם 

אחד מישראל שני כתרים: אחד כנגד 
”נעשה“ ואחד כנגד ”נשמע“, על אף 

כל מה שהיה בליבם.

ראוי שנלך בדרכיו של
הקב“ה 

הרבה פוסקים חשובים, ביניהם הרב 
אברהם יצחק הכהן קוק זצ“ל, הביאו 
הללו  המדרשים  את  למעשה  הלכה 
גיורים  לבטל  לנו  שחלילה  לראיה 
בתקופה  חיים  אנו  הלב.  כוונת  בגלל 
בתוך מדינתנו, שלא רק דיינים ורבנים 
לפעמים,  וכולנו  ציבור  אנשי  אלא 
בסיס  על  חברינו  את  לדון  מוכנים 
שלעולם  ביותר  המחמירים  הקווים 
אותנו.  ישפטו  שכך  רוצים  היינו  לא 
האם לא היה ראוי שנלך בדרכיו של 
הקב“ה, שהכל ידוע וגלוי לפניו ושעל 
שלנו,  הפגמים  כל  את  שרואה  אף 
ולקבל  זכות  לכף  אותנו  לדון  מוכן 

אותנו תחת כנפי שכינתו? 

שבת שלום לכל בית ישראל.

*הכותב הוא מייסד ונשיא עמותת 
”מיתרים“ לחינוך משלב של דתיים, 

חילוניים ומסורתיים

מעמד הר סיני / הרב מיכאל מלכיאור



"פיו" ב מכון  פרסם   2016 שנת 
סקר  של  תוצאות  האמריקאי 
הישראלית.  החברה  על  ענק 
מהם  שרבים   – הנתונים  כל  מבין 
בין  ומתרחב  הולך  קרע  על  מצביעים 
התחבא   - בישראל  השונים  המגזרים 
מהיהודים   98% מעניין:  אחד  נתון 
שלהם  החברים  רוב  או  כל  כי  אמרו 
אין  שלהם.  כמו  קבוצה  מאותה  הם 
ארבע  יש  שבה  שבמדינה  פלא,  זה 
ממלכתית,  שונות:  חינוך  מערכות 
וערבית,  חרדית  ממלכתית-דתית, 
ישנם גם ארבעה שבטים שונים שאינם 
מכירים זה את זה. כשלא מכירים את 
האמון  העולה,  החשד  רמת  האחר, 
הלאומית  ברמה  לקיטוב  והדרך  יורד 
הדומיננטיות  את  לזה  נוסיף  נסללת. 
החברתיות  הרשתות  של  החדשה 
לצרוך  אחד  לכל  שמאפשרות  בחיינו, 
מ"המחנה  ופרשנות  מידע  תקשורת, 
שלו" בלבד, ותקבלו את ישראל 2018: 
מדינה שתחושת המחלוקת בה מגיעה 
והמוקצן.  האלים  השיח  גם  וכך  לשיא 

זו לא דרכה של החברה הישראלית, זו 
לא דרכה של היהדות. זו לא דרכנו.

ביניהם בקטגוריות  נחלקים  הישראלים 
מול  דתיים  ימין,  מול  שמאל  שונות: 
מזרחים,  מול  אשכנזים  חילוניים, 
פריפריה מול מרכז, יהודים מול ערבים 
רק  מקשיבה  קבוצה  כל  ועוד.  ועוד 
ומפתחת  בתוכה  מתכנסת  לעצמה, 
חוסר אמון, חשדות ולעתים אף שנאה 
כלפי הקבוצות האחרות. אנחנו שוכחים 
ללמוד  שחייבים  להישאר,  כאן  שכולנו 
לנו  שיש  מזה:  ויותר  יחד  כאן  לחיות 
נמצא את  לא  מן המשותף. אם  הרבה 
המקום שבו אנחנו שותפים ולא יריבים, 
כלפי  אחד  סולידריות  נחוש  לא  אם 
השני, אם נאבד כל תחושה של ערבות 
הדדית – אנחנו נאבד את הלגיטימציה 

למדינה יהודית בארץ ישראל.
חשוב  חילונים,  או  דתיים  אנו  אם  בין 
לחזור לרגע אחורה למקורות ולהיווכח 
כי עם ישראל שמר על כוחו באחדותו 
שנאת  של  בעתות  עולמו  את  ואיבד 
חינם. נוכל לעמוד מול אויבנו החיצוניים 

של  גדול  הכי  האויב  להיות  נפסיק  אם 
אקטיבית  מבחירה  מתחיל  וזה  עצמנו, 
בשבטים  לדרך  שותפים  למצוא 

ובקבוצות האחרות.
השבטים  בכל  מתון.  רוב  יש  בישראל 
הישראלים ניתן למצוא רבים שמאמינים 
כמדינת  ישראל  המשותפים:  בערכים 
ומדינה  היהודי  העם  של  הלאום 
של  ישראל  אזרחיה,  לכל  דמוקרטית 
שוויון וצדק חברתי, של ערבות הדדית. 
בגזענות,  בקיפוח,  שנלחמת  ישראל 
שחותרת  וישראל  ובהקצנה  באלימות 
הפלסטינים  ובין  בינינו  גבול  לשים 
יהודי  ואופי  יהודי  רוב  במטרה להבטיח 
הציונית.  התנועה  ברוח  דורות,  לדורי 
מהבועה  לצאת  חייב  מאתנו  אחד  כל 
השבטית והמגזרית ולחפש לו שותפים 
רוב  נהיה  ביחד  אחרות.  בקבוצות 
ישראל,  וחזק שיחסן את  ישראלי מתון 

ויבטיח את עתידה עבור כולנו.

*הכותבת היא מנכ"לית תנועת  
"דרכנו"
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יֹוָמא  פולי ברונשטיין - תל-אביבִעְנְיֵני ְדּ

דרכנו לשלום אחווה ורעות

ָלׁשּוב " ָך  ֶלְכְתּ ְבּ ה  ֹמֶשׁ ֶאל  ה'  אֶמר  ַוֹיּ
ר  ֲאֶשׁ ְפִתים  ַהֹמּ ל  ָכּ ְרֵאה  ִמְצַרְיָמה 
ַפְרֹעה  ִלְפֵני  ַוֲעִשׂיָתם  ְבָיֶדָך  י  ַשְׂמִתּ
ֶאת  ח  ַלּ ְיַשׁ ְוֹלא  ִלּבֹו  ֶאת  ק  ֲאַחֵזּ ַוֲאִני 
ה'  ָאַמר  ה  ֹכּ ְרֹעה  ַפּ ֶאל  ְוָאַמְרָתּ  ָהָעם: 
ח ֶאת  ַלּ ִני ְבֹכִרי ִיְשָׂרֵאל: ָוֹאַמר ֵאֶליָך ַשׁ בְּ
ָאֹנִכי  ה  ִהֵנּ חֹו  ְלּ ְלַשׁ ָמֵאן  ַוְתּ ְוַיַעְבֵדִני  ִני  בְּ
לֹון  ָמּ ַבּ ֶרְך  ַבֶדּ ַוְיִהי  ֹכֶרָך:  ְבּ ְנָך  ִבּ ֶאת  ֹהֵרג 
ָרה  ח ִצֹפּ ַקּ ׁש ֲהִמיתֹו: ַוִתּ הּו ה' ַוְיַבֵקּ ֵשׁ ְפְגּ ַוִיּ
ע ְלַרְגָליו  ַגּ ָנּה ַוַתּ ְכֹרת ֶאת ָעְרַלת ְבּ ֹצר ַוִתּ
ּנּו  ֶרף ִמֶמּ ה ִלי: ַויִּ ִמים ַאָתּ י ֲחַתן ָדּ אֶמר ִכּ ַוֹתּ
ִמים ַלּמּוֹלת" (שמות ד,  ָאז ָאְמָרה ֲחַתן ָדּ

כ"א-כ"ו)

למצרים,  שבו  ומשפחתו  משה  כאשר 
לֹון", ורצה  ָמּ ֶרְך ַבּ מלאך ה' פגש אותם "ַבדֶּ
להמית את משה (או את בנו). המלאך 
מלה  שציפורה  לאחר  רק  ממנו  הרפה 

וחריג של אישה  נועז  את בנה. מעשה 
שאיננה חלק אינטגראלי מהעם העברי, 
מהגרת תרבותית. אך ברקע שלה ניתן 
לראות שזה אינו מעשה חד פעמי אלא 
אביה  את  צפורה  "ותען  עקבי:  דפוס 
העברים  אלקי  כי  שמעת  הלא  לאמר 
גדול ונורא הוא ומפליא להם בכל עת. 
ואת  כשדים  מאור  אברהם  הציל  הוא 
מן המלאך  יעקב  ואת  מן החרב  יצחק 
עשה  רבות  זה  עם  וגם  עמו.  בהאבקו 
ויצלהו מיאור מצרים ומחרב פרעה גם 
בעיני  הדבר  וייטב  למלטהו.  יכול  מזה 
רעואל (יתרו) ויעש כן כדבר בתו וישלח 
ויראו  בו.  נעשה  מה  לראות  הבור  אל 
והנה האיש (משה) חי ועומד על רגליו 
מן  ויוציאוהו  אבותיו.  אלקי  אל  ומתחנן 
כלאו  בגדי  את  וישנו  ויגלחוהו  הבור 
פרשת  שמעוני,  (ילקוט  לחם".  ויאכל 

שמות, רמז קס"ח). 
לא יתרו כהן מדין מציל את משה, אלא 
בתו ציפורה, שלפי חלק מן המפרשים 
אף יוזמת דרך אביה את נישואיה אליו. 
ציפורה היא דגם לאישה חדורת אמונה 
ולהט דתי, המצליחה לעקוף מכשולים 
חברתיים המוערמים בפניה בכוח הרצון 
רבים  מרכיבים  ישנם  שלה.  האדיר 
מוביל  נשי  מעמד  ליצירת  הנחוצים 
לימוד  יש  כאן  ואולי  הדתית,  בחברה 
לגבי אופי האישה הנדרש לכך: מניעיה 
ואלה  נובעים מהרצון לקרבת אלוקים, 
דוחפים אותה מעבר למוסכמות ומקנות 
בדרכה.  אותם  לממש  האומץ  את  לה 

שבת שלום.

*הכותבת היא רכזת אזור ירושלים 
והתא החרדי בתנועת ”דרכנו“

ציפורה - דגם למנהיגות נשית דתית     

פנינה פויפר - ירושלים פרשת השבוע



הרב אפרים קורנגוטשכנים בבניין המשותף 
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אליסף תל-אור - מזכרת בתיהנקודות ציון בחינוך

שאלה 

מקלט שדייר משכן בו חפציו, האם מותר 
לו לעשות כך? והאם מותר לו להשתמש 

בחשמל של המקלט? 

תשובה 
שימוש במקלט צריך להיות כפוף להוראות 
של  שהחיוב  כיוון  העורף,  פיקוד  של 
אותנו  מחייב  לנפשותיכם״  ״ונשמרתם 
אנשים  לנו  שמורים  מה  כפי  לעשות 
מצבי  של  בזמן  זה  בתחום  שהתמחותם 

חירום.

הוועד איננו בא במקום הדיירים ואינו יכול 
ברכוש  לשימוש  באשר  עבורם  להחליט 
של  הסכמה  יש  אם  גם  ולכן  המשותף, 
דייר, אם הדיירים בבניין  אותו  לגבי  הוועד 
אינם מסכימים לכך הרי  שאין להסכמה זו 

שום תוקף.
כל שימוש חורג צריך להיות בהסכמה של 
וגם אם קיים רוב אסור שזה  דיירי הבניין. 
יפגע ביחיד  באופן מהותי (שו“ע חו“מ ב). 
אם  גמור  דבר  בבחינת  אינו  רוב  שגם  כך 
השימוש הוא באופן שעלול להיווצר מטרד 

על ידו.
הסכמה יכולה להתקבל באסיפת הדיירים 
או על ידי הודעת הדירים לוועד (שו“ע חו“מ 

קסג א וראה שם בפת“ש).
הדיירים  אסיפת  ללא  מכלילה  הסכמה 
בנוגע  רק  יהיה  זה  אבל  להיעשות,  יכולה 
זכויות  לגבי  ולא  המקלט  של  לשימושים 

הקניין שיש לדיירים בבניין. 
שימוש בחשמל של הבניין הנמצא ברכוש 
המשותף על ידי דיירים לצורכיהם הפרטיים, 
לגבי  אמורים  הדברים  גמור.  גזל  מהווה 
הדין  יהיה  כן  במקלט,  בחשמל  השימוש 
מהצינור  דייר  של  מכונית   שטיפת  לגבי 
ברכוש המשותף  הבניין,  דיירי  לכל  השייך 

של הבניין וכל כיו“ב.

* בשיתוף האגודה לתרבות הדיור

מקלט משותף

מהנביא כ קטע  לקרוא  נהוג  ידוע, 
התורה  קריאת  לאחר  כהפטרה 
ובמועדים.  בשבתות  הכנסת  בבית 
אחת ההשערות למקורו של מנהג זה היא 
שנשאו  דרשה  ההפטרה  הייתה  שבמקור 
וקריאת  התפילה  לאחר  החכמים  תלמידי 
על  היו מדברים  בה  הכנסת,  בבית  התורה 
רעיון כזה או אחר מפרשת השבוע ומתבלים 
על  בנוסף  הנביאים,  מן  במקורות  אותו 

האמור בפרשת השבוע עצמה. 
ברצוני לצעוד בעקבות השערה זו, ולהפוך 
את ההפטרה של פרשת ”יתרו“ לדרשה על 
”יתרו“. המנהג המקובל בכל עדות  פרשת 
ישראל שכהפטרה לפרשת ”יתרו“ קוראים 
ישעיהו  הנביא  של  ההקדשה  נבואת  את 
ויש המוסיפים עוד  ישעיהו,  ו‘ בספר  (פרק 

פסוקים בודדים מפרקים אחרים בספר). 
מה בין נבואת ההקדשה של הנביא ישעיהו, 
שהוא  סיני  הר  למעמד  בודד,  נביא  שהוא 
לכאורה  ישראל?  עם  לכל  משותף  מעמד 
היה מתאים יותר לבחור בפרק מן הנביאים 
העוסק בהתגלות הקשורה לכל עם ישראל, 
והדרת  עם  ברוב  הנעשית  ככזו  לפחות  או 
הבעל  נביאי  על  הסיפור  כדוגמת  מלך, 

והנביא אליהו בהר הכרמל. 

נבואת ההקדשה
להראות  ברצוני  זו  לענות על שאלה  בכדי 
ישעיהו  הנביא  של  ההקדשה  שנבואת 
של  ההקדשה  נבואות  גם  כמו  ו‘,  שבפרק 
נביאים אחרים כמו משה, יחזקאל ועוד, היא 
בפרשתנו.  גם  שחוזר  קבוע  מבנה  בעלת 
הסתייגות  ב.  התגלות.  א.  הוא:  המבנה 

מההתגלות (המלווה בחשש כזה או אחר). 
ג. דחיית ההסתייגות בדברי חיזוק. ד. סימן 
מטרת  ה.  החיזוק.  לדברי  כעדות  ואות 

ההתגלות ותכליתה.  
פרק כ‘ בפרשתנו בנוי בדיוק על פי מבנה זה: 
א. התגלות – עשרת הדיברות. ב. הסתייגות 
של העם – ”וינועו ויעמדו מרחוק... אל ידבר 
אלוקים עמנו פן נמות“. ג. דחיית ההסתייגות 
– ”אל תראו...“ ד. סימן ואות לדברי החיזוק 
דברתי  מהשמיים  כי  ראיתם  ”אתם   –
סוף   – ההתגלות  ותוכן  מטרת  ה.  אליכם“. 
הפרק העוסק בקיום מצוות התורה, ופרשת 
הממשיכה  מכן  לאחר  שבאה  ”משפטים“ 

ומרחיבה אודות מצוות רבות נוספות.  
נבואת  בין  להקביל  כן,  אם  הבחירה, 
ההקדשה של הנביא ישעיהו לפרשת ”יתרו“ 
יכולה להיות מעין דרשה המבקשת מאתנו 
הקדשה  מעמד  סיני  הר  במעמד  לראות 
של עם ישראל. דהיינו, תכליתו של מעמד 
זה הוא אינו המעמד עצמו, אלא השליחות 
ממש  ואילך.  מכאן  העם  נקרא  שאליה 
כשם שתכלית נבואת ההקדשה של הנביא 
אלא  עצמה,  ההתגלות  אינה  היא  ישעיהו 
השליחות שאליה הוא נקרא מאותה נקודת 
זמן והלאה. בקריאה זו מעמד הר סיני הוא 
של  במובן  העם  ביצירת  המכונן  המאורע 
ברית ייעוד, ולא רק ברית גורל. כלומר, בעוד 
מהווים  מצרים  ויציאת  מצרים  ששעבוד 
שותפות  מתוך  עם  של  ליצירתו  אייקון 
הרי  אותו,  המרכיבים  היחידים  של  הגורל 
שמעמד הר סיני מהווה אייקון ליצירת עם 
מתוך שותפות רעיונית, אידיאלית, שותפות 

בשליחות, של היחידים המרכיבים אותו.

כיום  לפתחנו  העומדת  הגדולה  והשאלה 
ברית  שיש  בכלל  מאמינים  אנו  האם  היא 
ייעוד שכזו? האם אנחנו מאמינים שיש לנו 
כעם – על המגוון הרחב והשונה שמתקיים 
בתוכו – עדיין סיפור משותף שאינו מסתכם 
רק בברית הגורל, אלא שיש לו גם משמעות 

כברית ייעוד? 
ואם יש ברית ייעוד שכזו, ואם אנו בוחרים 
נשאלת   – שליחות  כעם  לנו  שיש  להאמין 
אנו  ואם  שליחות?  אותה  מהי  השאלה 
באידיאל  ואוחזים  הייעוד  בברית  מאמינים 
כזה או אחר שהוא יהיה עמוד האש עבורנו, 
לכרות  מצליחים  כיצד  השאלה  נשאלת 
ברית ייעוד בין יחידים וקבוצות שונות בתוך 
העם הרואים לנגד עיניהם עמודי אש שונים 

בתכלית זה מזה? 
הקבוצות השונות המרכיבות

את עם ישראל
הגדולות  השאלות  מן  הן  אלו  שאלות 
מעורבות  בקהילות  החיים  מעל  המרחפות 
לחילוניים מסורתיים ודתיים, ובבתי ספר כמו 
לומדים  שבהם  ”מיתרים“,  של  הספר  בתי 
מסורתיים  דתיים  זהויות:  ממגוון  תלמידים 
יש מקום שיוכל להוביל את  ואם  וחילונים. 
השאלות האלו לפתרונן – הרי זה במקומות 
האלו, שבהם הדיבור אינו מסתכם בדיבור 
אלא  בחברה,  אחרת  או  כזו  קבוצה  על 
ובין האנשים  בין הקבוצות השונות  בדיבור 

השונים המרכיבים את עם ישראל. 

*הכותב הוא ראש תחום 
כתיבה ב“מיתרים“

ההפטרה כדרשה על הפרשה
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אליסף תל-אור - מזכרת בתיהנקודות ציון בחינוך

שאלה 

מקלט שדייר משכן בו חפציו, האם מותר 
לו לעשות כך? והאם מותר לו להשתמש 

בחשמל של המקלט? 

תשובה 
שימוש במקלט צריך להיות כפוף להוראות 
של  שהחיוב  כיוון  העורף,  פיקוד  של 
אותנו  מחייב  לנפשותיכם״  ״ונשמרתם 
אנשים  לנו  שמורים  מה  כפי  לעשות 
מצבי  של  בזמן  זה  בתחום  שהתמחותם 

חירום.

הוועד איננו בא במקום הדיירים ואינו יכול 
ברכוש  לשימוש  באשר  עבורם  להחליט 
של  הסכמה  יש  אם  גם  ולכן  המשותף, 
דייר, אם הדיירים בבניין  אותו  לגבי  הוועד 
אינם מסכימים לכך הרי  שאין להסכמה זו 

שום תוקף.
כל שימוש חורג צריך להיות בהסכמה של 
וגם אם קיים רוב אסור שזה  דיירי הבניין. 
יפגע ביחיד  באופן מהותי (שו“ע חו“מ ב). 
אם  גמור  דבר  בבחינת  אינו  רוב  שגם  כך 
השימוש הוא באופן שעלול להיווצר מטרד 

על ידו.
הסכמה יכולה להתקבל באסיפת הדיירים 
או על ידי הודעת הדירים לוועד (שו“ע חו“מ 

קסג א וראה שם בפת“ש).
הדיירים  אסיפת  ללא  מכלילה  הסכמה 
בנוגע  רק  יהיה  זה  אבל  להיעשות,  יכולה 
זכויות  לגבי  ולא  המקלט  של  לשימושים 

הקניין שיש לדיירים בבניין. 
שימוש בחשמל של הבניין הנמצא ברכוש 
המשותף על ידי דיירים לצורכיהם הפרטיים, 
לגבי  אמורים  הדברים  גמור.  גזל  מהווה 
הדין  יהיה  כן  במקלט,  בחשמל  השימוש 
מהצינור  דייר  של  מכונית   שטיפת  לגבי 
ברכוש המשותף  הבניין,  דיירי  לכל  השייך 

של הבניין וכל כיו“ב.

* בשיתוף האגודה לתרבות הדיור

מקלט משותף

מהנביא כ קטע  לקרוא  נהוג  ידוע, 
התורה  קריאת  לאחר  כהפטרה 
ובמועדים.  בשבתות  הכנסת  בבית 
אחת ההשערות למקורו של מנהג זה היא 
שנשאו  דרשה  ההפטרה  הייתה  שבמקור 
וקריאת  התפילה  לאחר  החכמים  תלמידי 
על  היו מדברים  בה  הכנסת,  בבית  התורה 
רעיון כזה או אחר מפרשת השבוע ומתבלים 
על  בנוסף  הנביאים,  מן  במקורות  אותו 

האמור בפרשת השבוע עצמה. 
ברצוני לצעוד בעקבות השערה זו, ולהפוך 
את ההפטרה של פרשת ”יתרו“ לדרשה על 
”יתרו“. המנהג המקובל בכל עדות  פרשת 
ישראל שכהפטרה לפרשת ”יתרו“ קוראים 
ישעיהו  הנביא  של  ההקדשה  נבואת  את 
ויש המוסיפים עוד  ישעיהו,  ו‘ בספר  (פרק 

פסוקים בודדים מפרקים אחרים בספר). 
מה בין נבואת ההקדשה של הנביא ישעיהו, 
שהוא  סיני  הר  למעמד  בודד,  נביא  שהוא 
לכאורה  ישראל?  עם  לכל  משותף  מעמד 
היה מתאים יותר לבחור בפרק מן הנביאים 
העוסק בהתגלות הקשורה לכל עם ישראל, 
והדרת  עם  ברוב  הנעשית  ככזו  לפחות  או 
הבעל  נביאי  על  הסיפור  כדוגמת  מלך, 

והנביא אליהו בהר הכרמל. 

נבואת ההקדשה
להראות  ברצוני  זו  לענות על שאלה  בכדי 
ישעיהו  הנביא  של  ההקדשה  שנבואת 
של  ההקדשה  נבואות  גם  כמו  ו‘,  שבפרק 
נביאים אחרים כמו משה, יחזקאל ועוד, היא 
בפרשתנו.  גם  שחוזר  קבוע  מבנה  בעלת 
הסתייגות  ב.  התגלות.  א.  הוא:  המבנה 

מההתגלות (המלווה בחשש כזה או אחר). 
ג. דחיית ההסתייגות בדברי חיזוק. ד. סימן 
מטרת  ה.  החיזוק.  לדברי  כעדות  ואות 

ההתגלות ותכליתה.  
פרק כ‘ בפרשתנו בנוי בדיוק על פי מבנה זה: 
א. התגלות – עשרת הדיברות. ב. הסתייגות 
של העם – ”וינועו ויעמדו מרחוק... אל ידבר 
אלוקים עמנו פן נמות“. ג. דחיית ההסתייגות 
– ”אל תראו...“ ד. סימן ואות לדברי החיזוק 
דברתי  מהשמיים  כי  ראיתם  ”אתם   –
סוף   – ההתגלות  ותוכן  מטרת  ה.  אליכם“. 
הפרק העוסק בקיום מצוות התורה, ופרשת 
הממשיכה  מכן  לאחר  שבאה  ”משפטים“ 

ומרחיבה אודות מצוות רבות נוספות.  
נבואת  בין  להקביל  כן,  אם  הבחירה, 
ההקדשה של הנביא ישעיהו לפרשת ”יתרו“ 
יכולה להיות מעין דרשה המבקשת מאתנו 
הקדשה  מעמד  סיני  הר  במעמד  לראות 
של עם ישראל. דהיינו, תכליתו של מעמד 
זה הוא אינו המעמד עצמו, אלא השליחות 
ממש  ואילך.  מכאן  העם  נקרא  שאליה 
כשם שתכלית נבואת ההקדשה של הנביא 
אלא  עצמה,  ההתגלות  אינה  היא  ישעיהו 
השליחות שאליה הוא נקרא מאותה נקודת 
זמן והלאה. בקריאה זו מעמד הר סיני הוא 
של  במובן  העם  ביצירת  המכונן  המאורע 
ברית ייעוד, ולא רק ברית גורל. כלומר, בעוד 
מהווים  מצרים  ויציאת  מצרים  ששעבוד 
שותפות  מתוך  עם  של  ליצירתו  אייקון 
הרי  אותו,  המרכיבים  היחידים  של  הגורל 
שמעמד הר סיני מהווה אייקון ליצירת עם 
מתוך שותפות רעיונית, אידיאלית, שותפות 

בשליחות, של היחידים המרכיבים אותו.

כיום  לפתחנו  העומדת  הגדולה  והשאלה 
ברית  שיש  בכלל  מאמינים  אנו  האם  היא 
ייעוד שכזו? האם אנחנו מאמינים שיש לנו 
כעם – על המגוון הרחב והשונה שמתקיים 
בתוכו – עדיין סיפור משותף שאינו מסתכם 
רק בברית הגורל, אלא שיש לו גם משמעות 

כברית ייעוד? 
ואם יש ברית ייעוד שכזו, ואם אנו בוחרים 
נשאלת   – שליחות  כעם  לנו  שיש  להאמין 
אנו  ואם  שליחות?  אותה  מהי  השאלה 
באידיאל  ואוחזים  הייעוד  בברית  מאמינים 
כזה או אחר שהוא יהיה עמוד האש עבורנו, 
לכרות  מצליחים  כיצד  השאלה  נשאלת 
ברית ייעוד בין יחידים וקבוצות שונות בתוך 
העם הרואים לנגד עיניהם עמודי אש שונים 

בתכלית זה מזה? 
הקבוצות השונות המרכיבות

את עם ישראל
הגדולות  השאלות  מן  הן  אלו  שאלות 
מעורבות  בקהילות  החיים  מעל  המרחפות 
לחילוניים מסורתיים ודתיים, ובבתי ספר כמו 
לומדים  שבהם  ”מיתרים“,  של  הספר  בתי 
מסורתיים  דתיים  זהויות:  ממגוון  תלמידים 
יש מקום שיוכל להוביל את  ואם  וחילונים. 
השאלות האלו לפתרונן – הרי זה במקומות 
האלו, שבהם הדיבור אינו מסתכם בדיבור 
אלא  בחברה,  אחרת  או  כזו  קבוצה  על 
ובין האנשים  בין הקבוצות השונות  בדיבור 

השונים המרכיבים את עם ישראל. 

*הכותב הוא ראש תחום 
כתיבה ב“מיתרים“

ההפטרה כדרשה על הפרשה
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עו“ד אברהם סופרמשפט הלכה ומורשת ישראל
ק. שמואל-חיפה

עצת יתרו

על  תמהים  התורה  מפרשני  רבים 
זקוק  היה  רבנו  שמשה  העובדה 
להקמת  חותנו  יתרו  של  להצעתו 
כך  על  חשב  ולא  משפטית,  מערכת 
משה  חשב  כיצד  מכך,  יתרה  בעצמו. 
עצמו שבכוחו לתת מענה משפטי ראוי 
כל  ללא  אנשים  אלפי  למאות  וצודק 

סיוע נוסף. 

נדודי המדבר
משה  מתחילים  סוף,  ים  קריאת  בתום 
ואת  ישראל את המסעות במדבר  ובני 
מספר  כעבור  בהם.  הכרוכים  הקשיים 
ימים של נדודים במדבר, מתחילים בני 
הם  כי  ולטעון  משה  על  להלין  ישראל 
דואג  בתגובה  משה  וצמאים.  רעבים 
נסי, אם  באופן  כל חסרונם  למלא את 
הכאת  באמצעות  ואם  המן  באמצעות 
הצור. אם לא די בכך, בהגיעם לרפידים, 

במלחמה,  נגדם  יוצאים  העמלקים 
הם  ידיו,  את  מרים  שמשה  לאחר  ורק 
ולהכריע  עמלק  על  לגבור  מצליחים 

אותם. 
יוצא איפוא, כי המציאות בה נמצאים בני 
ישראל במדבר הינה מורכבת ומשולבת 
בין התנהלות נסית להתנהלות ארצית. 
השומם  במדבר  רגלית  הליכה  מחד 
והצחיח אל ארץ ישראל, ומנגד אכילת 
מהסלע.  מים  ושתיית  השמיים  ִמן  ָמן 
יתרו  נקלע  הזו  המורכבת  למציאות 
הוא  זה  רקע  על  הראשונים.  בשלביה 
צופה במשה שופט את העם מן הבוקר 
הדבר  טוב  ”לא  לו:  ואומר  הערב  עד 
תמה  בר-דעת  כל  עושה“.  אתה  אשר 
מדוע ולמה נזקק משה להערתו זו של 
בעצמו  כך  על  חשב  לא  מדוע  יתרו, 
ישראל  מזקני  אחד  לא  אף  ומדוע 
הסיבה  לדעתי  בעניין.  עיניו  את  מעיר 
לכך נעוצה בציר הזמן בו נמצאים בני 
ישראל והשילוב בין ההתנהלות הנסית 

לארצית. משה ובני ישראל טרם החלו 
ועדיין  מוחלט,  ארצי  אורח-חיים  לנהל 
במדבר  הנדודים  שבין  בתפר  מהלכים 
ולכן  הענן.  ובעמוד  במן  התלות  לבין 
אותה  המשפט,  מערכת  אף  ובהתאם, 
להנהגה  מותאמת  אינה  משה,  מנהיג 
אחד  אדם  על  מושתתת  והיא  ארצית 
את  לתת  אף  יש  דבר.  ישק  פיו  שעל 
הדעת שעד לשלב זה, משה מצוי לבדו, 
ללא ציפורה וילדיהם, שבאים אליו יחד 
ולחיות  לנהוג  ממשיך  והוא  יתרו,  עם 
רק  לא  מצרים.  את  שאפיינה  בהנהגה 
יתרו,  את  פגש  משה  כאשר  גם  זאת, 
שנעשו  הנסים  על  רק  לו  מספר  הוא 
אשר  על  דבר  לו  מספר  ולא  במצרים 
יתרו  דווקא  לכן  במדבר.  להם  נעשה 
שהגיע בשלבים הראשונים הללו שבין 
ההנהגה הנסית לארצית, הוא זה שהיה 
כי  משה  של  עיניו  את  להאיר  בכוחו 
ֲעֹשׂהּו  ”ֹלא-תּוַכל  זו:  בדרך  ימשיך  אם 

ָך“. ְלַבדֶּ

ר-הּוא ֹעֶשׂה ָלָעם ל-ֲאֶשׁ ה, ֵאת ָכּ ְרא ֹחֵתן ֹמֶשׁ ַוַיּ

kkl.org.il

קרן קימת לישראל מודה לציבור הרחב שהגיע 
לקחת חלק בנטיעות ט“ו בשבט למען האחדות!
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יהודי שומר ב יוסף משאש  אחד הימים ראה הרב 
ומכל  ביהודי רחוק מיהדות  ומצוות מזלזל  תורה 
את  בראותו  בקרבו  ליבו  נחמץ  אליה.  הקשור 
"איך  ששאלו:  מספר  תלמידים  נכחו  הרב  עם  המקרה. 

באמת צריך לנהוג עם יהודי רחוק מאבינו שבשמים?"
השיב להם הרב: "ראשית עליכם לנהוג עם כל אדם, לא 
משנה אם חוטא הוא או לא, מנהג דרך ארץ, להקדים לו 
שלום ולקבל את כולם בסבר פנים יפות, יהיה מי שיהיה 
- דתי או חילוני. ואם ראיתם אדם מישראל מקיים מצווה 
- תשמחו בו מאוד מאוד, כי זה אלפי שנים שאנו נתונים 
בתוך  גדולה  תערובת  ומעורבים  ואכזרית,  מרה  בגלות 
תוכם של אומות העולם... והרי הוא כתינוק שנשבה לבין 
הגויים, שאין עליו שום אשמה על כל עוון וחטא שחלילה 
יעשה. אם בכל זאת אנחנו רואים אותו שעשה מצווה, אזי 

חידוש גדול הוא, וראוי לשמוח בו שמחה גדולה.
מחויבים אנו ללמד זכות על ישראל בכל דבר ודבר, ומי 
רק  ולא  מאוד...  מאוד  חמור  עונשו  זכות  מלמד  שאינו 
בחוץ אלא אף בתוך ביתכם היזהרו שלא תרבו דקדוקים 
והקפדות, כי בזה ייהרס שלום ביתכם ויתמרמרו חייכם, 

שעיקר חיי האדם הוא השמחה..." (מתוך כתבי הרב).
כדי ליצור בנפש שלנו רוגע ושמחה, אנו צריכים לקרב 
את האחר ולא להודפו בשתי ידיים. לקרב, אין משמעותו 
רק במובן המעשי של עשיית מצוות והימנעות מעבירות, 
אלא אף, ובעיקר באמצעות יחס ראוי והארת פנים. אין 
בצורת  לו  המתאים  לאדם  יותר  מקורב  שאדם  סוד  זה 
החשיבה והמעשה. הגדולה שלך היא להתקרב גם אל מי 
שלא בדיוק כמוך, להאיר פנים גם לאדם שממש חושב 
הפוך ממך, שרחוק מרחק רב מדעותיך, ולהקפיד לפחות 
לא לבזות אותו... כמאמרו של הרב יוסף משאש: "לנהוג 

בדרך ארץ עם כל אדם."
"אדרבה, תן בלבנו שנראה כל אחד מעלות חברינו ולא 
חסרונם. ושנדבר כל אחד את חברו בדרך הישר והרצוי 
חברו  על  מאחד  שנאה  שום  בליבנו  יעלה  ואל  לפניך, 
וידוע  גלוי  כאשר  אליך  באהבה  אותנו  ותחזק  חלילה. 
לפניך שיהא הכול נחת רוח אליך... אמן כן יהי רצון... (רבי 
אלימלך מלז'נסק, "התפילה שלפני התפילה"). כשנזכה 
לראות במעלת חברנו, ולא תעלה בנו שום שנאה וקנאה, 

נוכל להיות בשמחה אמתית ושלווה נצחית.

אהבת ישראל של הרב יוסף משאש

הסיפור לשבת

הרב בועז גלעדי - בני ברקפרשת השבת

בסימן פ עומדת  ”יתרו“  רשת 
בתולדות  המרכזי  המאורע 
סיני.  הר  מעמד  היהודי,  העם 
ישראל  תורת  של  לבה  הוא  זה  מעמד 
ואמונתה. בלעדיו אין תוקף מחייב לכל 
רישומו  תורה.  חומשי  בחמשת  האמור 
עם  בלב  עמוק  נטוע  זה  מאורע  של 

ישראל, עד ימינו. 
רב  אמר  ההר“,  בתחתית  ”ויתייצבו 
מלמד  חסא,  בר  חמא  בר  אבדימי 
להם  ואמר  כגיגית,  הר  עליהם  שכפה 
מוטב,  התורה  את  מקבלים  אתם  ”אם 
ואם לאו שם תהא קבורתכם“ (מסכת 

שבת דף פ“ח).
דברי  בביאור  הקלף  על  נשפך  רב  דיו 
מדוע  המרכזית  בשאלה  הגמרא 
ברצון.  קיבלו  אם  בכפייה,  צורך  היה 
התשובה הרווחת כדברי התוספות שם, 
היא שהכפייה הייתה כדי למנוע מהעם 

והמרטיט  הגדול  המראה  עקב  חרטה 
של מעמד הר סיני.

על  לעמוד  אלו  בשורות  רוצה  אני 
הניסוח של הדברים. מדוע ”שם“ תהא 
”כאן“  לומר  יותר  נכון  הרי  קבורתכם, 
עליהם  כפה  שהרי  קבורתכם,  תהא 
זקן  מאיש  שמעתי  ממש?  ההר  את 
בחייו  ונהג  החיים,  חוויות  את  שחווה 
להשתמש בכוח המחשבה בכל צעדיו 
באה  זה  בנוסח  שהאמירה  ושעליו, 
חיי  החיים.  בהתנהגות  הבנה  לנו  לתת 
ובקשיים  בניסיונות  שופעים  האדם 
שהם חלק משגרת חיינו. הדרך הנבונה 
עתידנו  את  לעצב  בכדי  בהתמודדות 
מטרות  לסמן  היא  משפחתנו  ועתיד 
בנחישות  אליהם  להגיע  ולשאוף 
ועקשנות. לעשות הכול כאן ועכשיו. יש 
שבהתמודדות  שהקושי  האחרים,  את 

הנדרשת  הפעולה  לדחיית  להם  גורם 
הם  ואז  המטרות,  את  להשיג  כדי 
מפסידים את עתידם ועתיד משפחתם. 
תמיד יאמרו אלו: כשנסיים את החודש 
 - החתונה  לאחר  במשימה,  נתחיל   -
בעבודה  כשאתבסס  התנהגות,  נשפר 
יותר על העתיד  - אתחיל לחשוב טוב 

וכו‘. 
”שם“.  אומרים  תמיד  האחרונים  אלו 
על  לעבוד  יותר  קל  לי  יהיה  ”שם“ 
על  במתקפה  אתחיל  ”שם“  מידותיי, 
איכות חיי. סיים אותו זקן ואמר לי: ”אלו 
שאומרים ’שם‘, שם תהא קבורתם, לכן 
לקח  ללמדנו  זו  בלשון  נקטה  הגמרא 
מאלף, שהשינוי חייב להיות כאן ועכשיו, 

ולא שם...“

*הכותב הוא הרב הראשי של משמר 
הגבול

מעמד הר סיני - כפה עליהם הר כגיגית   



ה: ָרָשׁ ִסּפּור ַלָפּ
ִסיַני  ַהר  ַעל  נּו  ַרֵבּ ה  ֹמֶשׁ ָהָיה  ֶשׁ ֵעת  ָבּ
ָהב, ּוָבָאה  ֵעֶגל ַהָזּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ְבּ ָחְטאּו ְבּ
ֲאָלִפים  ת  ֹלֶשׁ ְשׁ ִכּ ָפה, ּוֵמתּו  ַמֵגּ ֲעֵליֶהם 
ִביִאים, ְוָנָשׂא  ה, ֲאדֹון ַהְנּ ִאיׁש. ָעַמד ֹמֶשׁ
ה  ָלָמּ ”ה‘,  לֹו:  ְוָאַמר  ֶלֱאֹלקים  ה  ִפָלּ ְתּ
ֶניָך?“  ֶהם ֶהֶרג ַרב, ַוֲהֵרי ֵהם ָבּ ָהַרְגָתּ ָבּ
”ְלִפי  הּוא:  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ לֹו  ָאַמר 
ֶהם“. ָאַמר לֹו  י ָבּ ן ָהַרְגִתּ ָחְטאּו, ַעל ֵכּ ֶשׁ
ֵאין  ָחְטאּו?  ֵמֶהם  ה  ”ְוַכָמּ נּו:  ַרֵבּ ה  ֹמֶשׁ
ע“. ַשׁ ים ִמֶפּ ם ַחִפּ ָהַרְגָתּ ַגּ ֹזאת ֵאָלא ֶשׁ

ה  ֹמֶשׁ ַעל  ָמה  ְרֵדּ ַתּ ָנְפָלה  ְך  כָּ תֹוְך   ְבּ

ַעל  ְנָמִלים  ְוָעלּו  ן,  ָיֵשׁ ְוָהָיה  נּו,  ַרֵבּ
ְמקֹום  ַעל  ָידֹו  ְבּ ה  ְוִהָכּ ַוֲעְקצּוהּו,  ַרְגלֹו 
דֹוׁש  ָמִלים. ָאַמר ַהָקּ ְנּ ָהֲעִקיָצה ְוָהַרג ַבּ
ה ָהַרְגָתּ  ה, ָלָמּ ה: ”ֹמֶשׁ רּוְך הּוא ְלֹמֶשׁ ָבּ
ְוָאַמר:  ה  ֹמֶשׁ ָעָנה  ָמִלים?“  ַהְנּ ֶאת 

”ָעְקצּו אֹוִתי“.
ה  ָמּ ”ַכּ הּוא:  רּוְך  ָבּ דֹוׁש  ַהָקּ לֹו  ָאַמר 
ָהַרְגָתּ  ה  ְוַאָתּ ֹלׁש?  ָשׁ ִים?  ַתּ ְשׁ ָעְקצּוָך? 
ֹלא  ה  ַאָתּ ֶשׁ ם  ֵשׁ ְכּ ְוָכְך,  ֵמֶהן.  ֲעָשׂרֹות 
ין ְנָמָלה עֹוְקָצִנית ְלֵבין  ָיֹכְלָתּ ְלַהְבִחין ֵבּ
י ְלַהְבִחין  ֹּלא ָעְקָצה, ַאף ֹלא ָיכֹוְלִתּ זֹו ֶשׁ

ֹּלא ָחְטאּו“. ין ַהחֹוְטִאים ְלֵבין ֵאּלּו ֶשׁ ֵבּ

ָהֵאׁש  ”ֵעת  ם:  ְתָגּ ִפּ בַּ ֱאַמר  ֶנּ ֶשׁ ְוֶזהּו 

ֵבׁש  ַהָיּ ו  ַיְחָדּ ְׂרפּו  ִיָשּ  - ַלח  ְשׁ ִתּ ֵעִצים  ָבּ
ח“. ְוַהַלּ

ם  ל ְראּוֵבן קּורט, ִנְרַשׁ י ִסּפּורֹו ֶשׁ (ַעל ִפּ
ת  ”ַבּ ִסְפרֹו:  ְבּ קּורט,  ְזבּוֻלן  ָאִחיו  יֵדי  ִבּ
ִמְבָחר  ָרִחים“,  ְפּ ְלֵזר  ָהְפָכה  ֶשׁ ֶלְך  ַהֶמּ
ַאְפָגִניְסָטן.  ְיהּוֵדי  ל  ֶשׁ ַעם  ִסּפּוֵרי 
ְנָחס ָשֶׂדה: ”ֵסֶפר  ל ִפּ ִסְפרֹו ֶשׁ מּוָבא ְבּ

הּוִדים“) ל ַהְיּ ְמיֹונֹות ֶשׁ ַהִדּ

ָהעֹוָלה  ה  ָהֶעְמדָּ ַעל  ֶכם  ְעְתּ ַדּ ַמה   •
ּפּור?  ֵמַהסִּ

ּה? ַמּדּוַע? ִהים ִאָתּ ם ִמְזָדּ • ַהִאם ַאֶתּ
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בין הפותרים נכונה יוגרל פרס חינוכי

הכותב הוא ראש תחום כתיבה ב“מיתרים“

מאת: אליסף תל אורהפינה לילדים

ת ִיְתרֹו“ ָרַשׁ ”ָפּ
ל  ֶשׁ ָעָתם  ַהָגּ ְבּ ּפֹוַתַחת  ִיְתרֹו“  ת  ָרַשׁ ”ָפּ
ֵני  ּוְשׁ ֹחְתנֹו   - ִיְתרֹו  ה,  ֹמֶשׁ ת  ֵאֶשׁ ִצּפֹוָרה 
ֵני  ְבּ ַמֲחֶנה  ֶאל  ְוֶאְלָעָזר,  ם  ֵגְרֹשׁ ְיָלָדיו: 

ר ִסיַני. ִמְדָבּ חֹוִנים ְבּ ִיְשָׂרֵאל, ֶשׁ

ִיְתרֹו ֶאת ָהֹעֶמס ָהָרב  ׁש ֶזה ֹרֶאה  ִמְפָגּ ְבּ
ָהָעם  ֶאת  ּׁשֹוֵפט  ֶשׁ ה,  ֹמֶשׁ ּבֹו  צּוי  ָמּ ֶשׁ
ׁשֹוְפִטים  ְלִצּדֹו  ְלַמּנֹות  לֹו  יַע  ּוַמִצּ ְלַבּדֹו, 
ְוָשֵׂרי  ֵמאֹות  ָשֵׂרי  ֲעָשׂרֹות,  ָשֵׂרי  נֹוָסִפים: 
ַהֲחׁשּוִבים  ְקִרים  ַהִמּ ַרק  ֶשׁ ְך  ָכּ ֲאָלִפים, 
ה  ֹמֶשׁ ה.  ֹמֶשׁ ל  ֶשׁ ְלִפְתחֹו  יעּו  ַיִגּ יֹוֵתר  ְבּ
הּוא  ל ִיְתרֹו ְלַאַחר ֶשׁ ל ֶאת ֲעָצתֹו ֶשׁ ְמַקֵבּ
ְך  ֶהְמֵשׁ ל ה‘ ְלָכְך. בְּ ל ֶאת ִאּׁשּורֹו ֶשׁ ְמַקֵבּ

ר,  ְדבָּ ִמּ ֵני ִיְשָׂרֵאל ַבּ ִמים ְבּ ה ִמְתַקְדּ ָרָשׁ ַהָפּ
ְוֵאיָלְך  אן  ִמָכּ ִסיַני.  ַהר  לֹות  ְלַמְרְגּ ְוחֹוִנים 
ִסיַני:  ַהר  ַמֲעַמד  ֶאת  ה  ָרָשׁ ַהָפּ ְמָתֶאֶרת 
ל  תֹו ֶשׁ ְדמּו לֹו, ֶאת ֲעִלָיּ ָקּ ֶאת ַהֲהָכנֹות ֶשׁ

ן,  ה ֶאל ֹראׁש ַהַהר, ֶאת ָהֵאׁש, ֶהָעָשׁ ֹמֶשׁ
ֶאת  עֹוְטִפים  ֶשׁ ַהּׁשֹוָפר,  ְוקֹול  יִדים  ִפּ ַהַלּ
ֲעֶשֶׂרת  ְנִתיַנת  ְוֶאת  ִסיַני,  ַהר  ַמֲעַמד 

ֵני ִיְשָׂרֵאל. ל ְבּ רֹות ִלְפֵני ָכּ ְבּ ַהִדּ

ִלים:  ִמְצאּו ֶאת ַהֶהְבֵדּ
אּוָמיו ִלְפֵני ַעם  ֵחֶלק ִמְנּ ה, ְכּ סּוִקים ו-י“ז) חֹוֵזר ֹמֶשׁ ֶרק ה‘, ְפּ ָבִרים (ֶפּ ֵסֶפר ְדּ ְבּ
ֵהם  ִפי ֶשׁ רֹות ְכּ ְבּ ין ֲעֶשֶׂרת ַהִדּ ִלים ֵבּ רֹות. ֲאָבל ֵיׁש ֶהְבֵדּ ְבּ ִיְשָׂרֵאל, ַעל ֲעֶשֶׂרת ַהִדּ

ָבִרים. ֵסֶפר ְדּ רֹות בְּ ְבּ נּו ְלֵבין ֲעֶשֶׂרת ַהִדּ לָּ ה ֶשׁ ָרָשׁ ָפּ מֹוִפיִעים ַבּ

בּו  רֹות, ְוִחְשׁ ְבּ ל ֲעֶשֶׂרת ַהִדּ ָסִחים ֶשׁ ֵני ַהְנּ ין ְשׁ ּנּוי ֵבּ ׁש ּבֹו ִשׁ יֵּ ר ֶאָחד ֶשׁ ֵבּ ֲחרּו ִדּ • ָבּ
ָמעּות ַלּׁשֹונּות ַהּזֹו. ְשׁ ה ּוַמה ַהַמּ ָבּ ַמה ַהִסּ
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