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 'כ- ט" שמות י–סכום מעמד הר סיני הראשון 
  

מתואר , שלושה חודשים לאחר צאת ישראל ממצרים', כ- 'פ ספר שמות פרקים יט"ע

 את לתשאלתחיל בכך שאלוהים שלח את משה מעמד זה ה. מעמד הר סיני הראשון

. לממלכת כהנים וגוי קדושין להיות העם הנבחר שלו ולהפוך יהעם אם הוא מעונ

  "ִּדֶּבר ְיהָוה ַנֲעֶׂשה-ּכֹל ֲאֶׁשר" :של העם היתהמיידית תו הגובת

  

הוראות לו תן ונ  והוא בהמשך לכךאלוהיםל  זוחיוביתתשובה משה הגיע עם 

אורע הגדול שבמהלכו ישמע את אלוהים מוסר מפורשות כיצד על העם להתכונן למ

  .למשה חוקים המיועדים לו

  

מטרתו היתה . חשיבות עליונה מבחינת אלוהיםהיתה במעמד זה  של העם ונוכחותל

לגרום להם להיות עם עם אחריות ללא תלות לבסס את הקשר בינו לבינם וכמו כן 

רצה אלוהים במעמד זה לחזק את האמונה של העם במשה אולם , בנוסף.  בשליח

- ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל": ט' פס' ניתן להבין זאת מהכתוב בפרק יט. אך ורק בתור שליחו 

ְּבָך ַיֲאִמינּו -ְוַגם, ַּבֲעבּור ִיְׁשַמע ָהָעם ְּבַדְּבִרי ִעָּמְך, ִהֵּנה ָאנִֹכי ָּבא ֵאֶליָך ְּבַעב ֶהָעָנן, מֶֹׁשה

  "ְלעֹוָלם

כאמור עצם שמיעת העם את המסרים שאלוהים העביר למשה היא זו שהיתה 

  .אמורה להוכיח לעם שהוא רק השליח

  

ס וביכי "יטהר לכבוד המעמד עעל העם להבהמשך מורה אלוהים למשה לצוות 

  צוו וביום השלישי, ימים לפני המאורע3י מניעת קיום יחסי מין " ועבגדיהם

ַוְיִהי , ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ִּבְהיֹת ַהּבֶֹקר"' טז' פ פס"ע. מבלי לגעת בולהתכנס מסביב להר 

  " ֲאֶׁשר ַּבַּמֲחֶנה, ָהָעם-ַוֶּיֱחַרד ָּכל; ָחָזק ְמאֹד, ָפרְוקֹל ׁשֹ, ָהָהר-קֹלֹת ּוְבָרִקים ְוָעָנן ָּכֵבד ַעל
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אלוהים  .נבהל העם עד מאוד, ההרן  מאשר בקעועשן הו הללו עזיםהקולות לנוכח ה

 ממשה שירד אל העם ויוודא שהם מתקדשים ביקש, את תחושת העםביודעו 

, חינה פיזית לא זאת בלבד שהיה עליהם להיטהר מב.בטרם עלייתם להר מיטהריםו

 באופן ברור שכל מי שלא יתקדש ויהיה הבהיר אלוהים. אלא מבחינה נפשית גם כן

  .מות יומתטהור בפניו 

  

עוצמת המעמד גרמה לעם . תגלה בהר סיני בעשן ושופרותהאלוהים , כאמור

להיאחז בפחד  ולבקש ממשה לאפשר להם להימנע מלעלות אל ההר וכמו כן להיות 

שלו ניתנה זכות , שוב אנו רואים איך עם ישראל. אלוהיםאיש הקשר שלהם מול 

כפי שעושה העם , מוותר על הקשר הישיר עם אלוהים ומחפש לו מתווכים, הבחירה

  .עד היום בנהירתו אחרי הרבנים

  

וזאת במטרה , לרבות נשים וילדים, במעמדאלוהים רצה שכל העם יהיה נוכח 

עלו , ו על ההרהתגלותאופן נכנס בו פחד מ,  נרתעשהעם מאחר אולם. לקרבו אליו

מאותו הרגע בו בחר העם להימנע מקשר ,   למעשה.לבסוף רק משה אהרון והכהנים

 הריחוק יצר –ישיר עם אלוהים  נוצר פער שהלך וגדל שלא ניתן עד היום לאיחוי 

יש לציין כי עצם עלייתם של גברים בלבד להר יצרה , בנוסף לכך. קרע באמונה

י גברים בכל "רת גורל שמשפיעה על חיינו עד היום והיא חסימת נשים עהשלכה ה

הקשור לענייני הקודש וכמו כן חסימתן בשאר תחומי החיים כמו למשל במקומות 

  .בזוגיות , העבודה

  

מהווה מקרה , כי עצם עלייתם של הנבחרים בלבד להר סיני, ניתן לומר, למעשה

על הנבחרים .  מכאן חלה רק התדרדרות.מצדם' הפשרנות הראשון שבוצע על דבר ה

על . למעשה הוטלה האחריות לבצע את דבר אלוהים ולהוביל אחריהם את העם

להפיג את חששותיו תוך מתן , משה בפרט היתה מוטלת האחריות להרגיע את העם

אולם האדם בעליונותו . תוקף וכבוד לדבריו של אלוהים ובכך לחזק את אמונתו בו
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, ממלכת כהניםלהייתה להפוך את כל העם לגוי קדוש ומטרתו של אלוהים כאמור 

  .ואולם בחירותיו השגויות הרחיקו אותו מייעוד

אלא רק , מעמד זה למעשה בא ללמד אותנו כי אין להציב תנאים לדבריי בורא עולם

עלינו . כ פחד"יש להפגין כלפיו בראש ובראשונה יראת כבוד ורק אח. לקום ולבצע

לעשות את מאת האחוזים שלנו בכל דבר ועניין מתוך רצון אמיתי וכנה באופן שהוא 

  . רו בצלמוכיאה לבני אדם שנוצ, מצפה מאתנו לפעול

  

  ארי-אילנה לב
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