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 מעמד עשרת הדברות 
ֹּאֶמר ד' )יא( ְוָהיּו ְנכִֹּנים ַליֹום   ֶאל מֶשה ֵלְך ֶאל ָהָעם ְוִקַדְשָתם ַהיֹום ּוָמָחר ְוִכְבסּו ִשְמֹלָתם: )י( ַוי

 :ֵיֵרד ד' ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ַעל ַהר ִסיָני ַהְשִליִשי ִכי ַביֹום ַהְשִלִשי 

מֹות יּוָמת: )יג(   ֲעלֹות ָבָהר ּוְנֹגַע ְבָקֵצהּו ָכל ַהֹנֵגַע ָבָהר )יב( ְוִהְגַבְלָת ֶאת ָהָעם ָסִביב ֵלאמֹּר ִהָשְמרּו ָלֶכם

ֹּא ִיְחֶיה ִבְמשְֹּך ַהיֵֹּבל ֵהָמה ַיע   ֹּא ִתַגע בֹו ָיד ִכי ָסקֹול ִיָסֵקל אֹו ָירֹּה ִיָיֶרה ִאם ְבֵהָמה ִאם ִאיש ל  לּו ָבָהר: ל

ֹּאֶמר ֶאל ָהָעם ֱהיּו ְנכִֹּנים  )יד( ַוֵיֶרד מֶשה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעם ַויְ  ַקֵדש ֶאת ָהָעם ַוְיַכְבסּו ִשְמֹלָתם: )טו( ַוי

 ִלְשלֶשת ָיִמים ַאל ִתְגשּו ֶאל ִאָשה:

ַוֶיֱחַרד   ְוקֹּל שָֹּפר ָחָזק ְמאֹּד ְוָעָנן ָכֵבד ַעל ָהָהר)טז( ַוְיִהי ַביֹום ַהְשִליִשי ִבְהיֹּת ַהבֶֹּקר ַוְיִהי קֹֹּלת ּוְבָרִקים 

ֶנה: )יז( ַויֹוֵצא מֶשה ֶאת ָהָעם   ֶשר ַבַמח  ֶנה ַוִיְתַיְצבּו ְבַתְחִתית   ִלְקַראת ָהֱאֹלִהיםָכל ָהָעם א  ִמן ַהַמח 

ֶשר ָיַרד ָעָליו ד' ָבֵאש ַוַיַעל ע ָשנֹו ְכֶעֶשן ַהִכְבשָ   ְוַהר ִסיַני ָעַשן כֻּּלֹוָהָהר: )יח(    ַויֱֶּחַרד ָכל ָהָהרן ִמְפֵני א 

ֶנּנּו ְבקֹול:  ְוָהֱאֹלִהים)יט( ַוְיִהי קֹול ַהשָֹּפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמאֹּד מֶשה ְיַדֵבר  ְמאֹּד:  ַיע 

 

ל רֹאש ָהָהר)כ( ַוֵיֶרד ד' ַעל ַהר ִסיַני  ֹּאֶמר ד' ֶאל   אֶּ ֹּאש ָהָהר ַוַיַעל מֶשה: )כא( ַוי ַוִיְקָרא ד' ְלמֶשה ֶאל ר

ְרסּוה משֶ  ן יֶּהֶּ ל ד' ִלְראֹות  ֵרד ָהֵעד ָבָעם פֶּ ל ד'  ַהִנָגִשים ַהֹכֲהִניםְוָנַפל ִמֶמּנּו ָרב: )כב( ְוַגם   אֶּ אֶּ

ֹּא יּוַכל ָהָעם ַלע ֹלת ִיְתַקָדשּו ֹּאֶמר מֶשה ֶאל ד' ל ֶאל ַהר ִסיָני ִכי ַאָתה ַהֵעדָֹּתה   ֶפן ִיְפרֹּץ ָבֶהם ד': )כג( ַוי

ֹּאֶמר ֵאָליו ד' ֶלְך   ְוַהֹכֲהִנים   ֵרד ְוָעִליָת ַאָתה ְוַאֲהֹרן ִעָמך ָבנּו ֵלאמֹּר ַהְגֵבל ֶאת ָהָהר ְוִקַדְשתֹו: )כד( ַוי

ן ִיְפָרץ ָבם ל ד' פֶּ ְרסּו ַלֲעֹלת אֶּ ֵלֶהם: )כה( ַוֵיֶרד מֶשה ֶאל ָהָעם   :ְוָהָעם ַאל יֶּהֶּ ֹּאֶמר א   ַוי

 

ֶשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים   ַוְיַדֵבר ֱאֹלִהים)א(  ֵאת ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה ֵלאמֹּר: )ב( ָאנִֹּכי ד' ֱאֹלֶהיָך א 

 ִמֵבית ע ָבִדים:

 

 

 

 

 



 

 

 מעמד ברית האגנות 
 

ִויֶתם   ִעים ִמִזְקֵני ִיְשָרֵאל ַאָתה ְוַאֲהֹרן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִשבְ )א( ְוֶאל מֶשה ָאַמר ע ֵלה ֶאל ד'  ְוִהְשַתח 

ה ְלַבדֹו)ב(  ֵמָרחֹּק:  :ְוָהָעם לֹא ַיֲעלּו ִעמֹו ְוֵהם לֹא ִיָגשּוֶאל ד'   ְוִנַגש משֶּ

ֹּא מֶשה ַוְיַסֵפר ָלָעם ֵאת ָכל ִדְבֵרי ד' ְוֵאת ָכל ַהִמְשָפִטים ַוַיַען ָכל ָהָעם קֹול ֶאָחד וַ  ֹּאְמרּו ָכל  )ג( ַוָיב י

ֶשר ִדֶבר ד' ַנע ֶשה: )ד( ַוִיְכתֹּב מֶשה ֵאת ָכל ִדְבֵרי ד' ַוַיְשֵכם ַבבֶֹּקר ַוִיֶבן ִמְזֵבַח ַתַחת ָהָהר    ַהְדָבִרים א 

 ּוְשֵתים ֶעְשֵרה ַמֵצָבה ִלְשֵנים ָעָשר ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל: 

ֵרי ְבֵני   ִצי ַהָדם  )ה( ַוִיְשַלח ֶאת ַנע  ִיְשָרֵאל ַוַיע לּו עֹֹּלת ַוִיְזְבחּו ְזָבִחים ְשָלִמים ַלד' ָפִרים: )ו( ַוִיַקח מֶשה ח 

ֹּא ִצי ַהָדם ָזַרק ַעל ַהִמְזֵבַח: )ז( ַוִיַקח ֵסֶפר ַהְבִרית ַוִיְקָרא ְבָאְזֵני ָהָעם ַוי ֶשר  ַוָיֶשם ָבַאָגנֹּת ַוח  ְמרּו כֹּל א 

ֶשר ָכַרת דִדבֶ  ֹּאֶמר ִהֵּנה ַדם ַהְבִרית א  '  ר ד' ַנע ֶשה ְוִנְשָמע: )ח( ַוִיַקח מֶשה ֶאת ַהָדם ַוִיְזרֹּק ַעל ָהָעם ַוי

  ִעָמֶכם ַעל ָכל ַהְדָבִרים ָהֵאֶלה: 

ל ֲאִציֵלי  ְוַתַחת ַרְגָליו ְכַמע ֵשה ִלְבַנת ַהַסִפיר ּוְכֶעֶצם ַהָשַמִים ָלטַֹּהר: )יא(   ַוִיְראּו ֵאת ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל)י(  ְואֶּ

ֹּאְכלּו ַוִיְשתּו:ְבֵני ִיְשָרֵאל לֹא ָשַלח ָיד  ֹו ַוֶיֱחזּו ֶאת ָהֱאֹלִהים ַוי

ֹּאֶמר  ֶשר  ֶאל מֶשה ע ֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָשם ְוֶאְתנָ  ד')יב( ַוי ה ְלָך ֶאת ֻלחֹּת ָהֶאֶבן ְוַהתֹוָרה ְוַהִמְצָוה א 

תֹו ַוַיַעל מֶשה ֶאל ַהר ָהֱאֹלִהים:  ָכַתְבִתי ְלהֹורָֹּתם:  )יג( ַוָיָקם מֶשה ִויהֹוֻשַע ְמָשר 

רֹּן ְוחּו ֵליֶכם ְוִהֵּנה ַאה  ֶשר ָנשּוב א  ר ִעָמֶכם ִמי ַבַעל ְדָבִרים  )יד( ְוֶאל ַהְזֵקִנים ָאַמר ְשבּו ָלנּו ָבֶזה ַעד א 

ם  : ִיַגש ֲאֵלהֶּ

ת ָהָהר)טו( ַוַיַעל מֶשה ֶאל ָהָהר  ָעָנן אֶּ ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵסהּו ֶהָעָנן ֵשֶשת   ד': )טז( ַוִיְשכֹּן ְכבֹוד ַוְיַכס הֶּ

 ָיִמים ַוִיְקָרא ֶאל מֶשה ַביֹום ַהְשִביִעי ִמתֹוְך ֶהָעָנן: 

 :ְברֹאש ָהָהר ְלֵעיֵני ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶֹּכֶלתְכֵאש   ד'( ּוַמְרֵאה ְכבֹוד )יז

ֹּא מֶשה ְבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶשה ָבָהר ַאְרָבִעים יֹום ְוַאְרָבִעים ָלְיָלה:   )יח( ַוָיב

 

 רשב"ם על שמות פרק לג פסוק יח . 1

תמה על עצמך היאך מלאו לבו למשה רבינו ליהנות מזיו השכינה והלא   -)יח( הראני נא את כבודך 

הכתוב משבחו ויסתר משה פניו כי ירא מהביט אל האלהים. ח"ו לא נתכוון אלא לכרות לו ברית  

על שני דברים שנתרצה לו הקב"ה על קירון שלו ונפלינו אני ועמך. ושל פני ילכו להניח לך מכל  

את כבודך. בריתה ברית על מה שהבטחתני. כמו שעשה לאברהם   אויביך. וכן אמר הראני נא

כשאמר במה אדע. וכתוב שם והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים וסמיך ליה ביום  

ההוא כרת ה' את אברם ברית לאמר לזרעך נתתי אף כאן שאל משה להקב"ה קיום ברית ונתרצה  

בור ה' על פניו ויקרא וגו' וכתיב בתריה הנה אנכי  לו הקב"ה שיראה לו בכריתות ברית כדכתיב ויע

כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאות כמו שבקשת ונפלינו אני ועמך וגו' כי נורא הוא כדכתיב  

 וייראו מגשת אליו:

 

 



 

 

"ויחזו את האלהים כאדם שמביט בחבירו מתוך מאכל ומשתה רי"א אכילה ודאי כד"א )משלי  . 2

"ר תנחומא מלמד שפרעו את ראשיהן וגיסו לבם וזנו עיניהם מן  יז( באור פני מלך חיים. א

 )ויקרא רבה כ, יא(.השכינה" 

 

בכתבם   שעשו שמחה ויום טוב, כי כן חובה לשמוח בקבלת התורה, כאשר צוה -"וטעם וישתו . 3

להיך )דברים כ"ז, ז( -כל דברי התורה על האבנים וזבחת שלמים ואכלת שם ושמחת לפני ה' א

וכתיב בשלמה )דהי"ב א', יב( החכמה והמדע נתון לך וגו', מיד ויבא ירושלם ויעש משתה לכל  

  עבדיו )מלכים א' ג', טו( ואמר רבי אלעזר מכאן שעושין משתה לגמרה של תורה )שה"ש רבה א, ט(

ונאמר בדוד אביו בהתנדבם לבנין בית המקדש ויזבחו לה' זבחים ויעלו עולות לה' וגו' ויאכלו  

כב(, ואף כאן ביום חתונת התורה כן  -וישתו לפני ה' ביום ההוא בשמחה גדולה )דהי"א כ"ט, כא 

 )רמב"ן שם(.עשו" 

 

נפלאים הגדולים  והיאך היא הדרך לאהבתו ויראתו, בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו ה. 4

ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע  

השם הגדול, כמו שאמר דוד צמאה נפשי לאלהים לאל חי. וכשמחשב בדברים האלו עצמן מיד הוא  

תמים  נרתע לאחוריו ויפחד ויודע שהוא בריה קטנה שפלה אפלה עומדת בדעת קלה מעוטה לפני 

רמב"ם הלכות יסודי דעות, כמו שאמר דוד כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך מה אנוש כי תזכרנו )

 התורה ב, ב(.

 

כי השכל שבנפש המשכלת כשמתבונן ומעמיק מאד בגדולת ה' איך הוא ממלא כל עלמין וסובב  . 5

תו לירא  כל עלמין וכולא קמיה כלא חשיב נולדה ונתעוררה מדת יראת הרוממות במוחו ומחשב

ולהתבושש מגדולתו יתברך שאין לה סוף ותכלית ופחד ה' בלבו ושוב יתלהב לבו באהבה עזה  

כרשפי אש בחשיקה וחפיצה ותשוקה ונפש שוקקה לגדולת אין סוף ברוך הוא והיא כלות הנפש  

כדכתיב נכספה וגם כלתה נפשי וגו' וכתיב צמאה נפשי לאלהים וגו' וכתיב צמאה לך נפשי וגו'... 

על כן הדעת הוא קיום המדות וחיותן והוא כולל חסד וגבורה פירוש אהבה וענפיה ויראה וענפיה  ו

 )תניא פרק ג( 

 


