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 ייעודו לשלמות מגיע העם דהיינו ,"והגאולה הגלות ספר" הספר את מכנה שמות לספר בהקדמתו ן"הרמב
 מתקדש כך .ישראל מחנה במרכז, במשכן ושוכנתהענן  בצורת סיני מהר יורדת' ה שכינת כאשר, הספר בסוף
 '.ה לעבודת המיוחד', ה כעם העם

 שעבוד את מתאר הראשון הפרק: לאמור ",סיני הר ספר"כ שמות ספר את לאפיין אבקש סמך זה על
 כדי ובתמציתיות בקיצור הז כל. סיני ,חורב – להים-הא להר הגיעו עד מלידתו משה קורות את השני; מצרים
 כולו לעם להתגלות' ה עתיד שעליו ההר - סיני הר סיפור פותח בו כי, ואילך ממנו ולהרחיב 'ג לפרק להגיע
ר ִמְפֵני כֻּּלו   ָעַשן ִסיַני ְוַהר" – גדולה באש  – האחד האיש לפני שנגלה לאחר 1,(יח:יט" )ָבֵאש' ה ָעָליו ָיַרד ֲאשֶׁ
 אינו הסנה מתוך אליו' ה דיבור שמא חשש ,בנבואה הורגל רםשט ,משה. באש בוער אחד קטן בסנה ,משה
 שממנה) מצרימה בשיבה להסתכן אפשר אי בלבד פיו שעל, מורגנה פאטה מעין, מדברי שרב ,תעתוע אלא
 מדבר' ה שאכן מוחשי אות משה ביקש לכן. מחוצפות בדרישות פרעה מול ובהתייצבות( פוליטי כרוצח ברח
תהָ  ְּלָך" – מבעיר לחומר להזדקק בלי, איתעצמ באש הבוער הסנה – "הזֶׁ וְ " לו ענה' ה. אליו ִכי ִכי או   ָאנ 

ִציֲאָך: "התגלותה קוםמול נסיתה שאל הטעם נאמר ומיד(. יב:ג" )ְשַלְחִתיָך ת ְבהו  ת ַתַעְבדּון ִמִמְצַרִים ָהָעם אֶׁ  אֶׁ
ה ָהָהר לעַ  ֹלִהים-ָהא   ' ה לעבודת הם ייכנסו פה, ישראל כל לעיני באש להופיע' ה עתיד זה במקום(: שם" )ַהזֶׁ

 כך-ואחר(, ד"כ פרק) הברית שבמעמד בקרבנות תחילה, באש' ה את יעבדו זהה הרה לרגלי, סיני בברית
ַלת: "ההר בתחתית, סיני במדבר שיוקם מועד באוהל שתחילתה הקבועה הקרבנות בעבודת ָיה ִמידתָ  ע   ָהֲעשֻּ

 (. ו:כח 'במ" )ִסיַני ְבַהר
ת ַשַּלח" מפרעה משה כשדרש ּגּו יַעִמ -אֶׁ  במדבר' לה ישראל עבודת את ציבה הוא(, א:ה" )ַבִמְדָבר ִלי ְוָיח 

 כנען כיבוש הצלחת כי ,כנען ארץ את לנחול – העיקרית למטרה דםשיְק , מצרים יציאת של הראשוני כיעד סיני
ְך" אותם. יבסינ הנכרתת הברית תנאי בקיום םמותני בה העם ימי והארכת רֶׁ ת דֶׁ ( יח:ג" )ַבִמְדָבר ָיִמים ְשֹלשֶׁ
 :סיני הר לפני ישראל הגיעו שלישיחודש הובתחילת ה חודשים לשלושה נתארכו פרעה לפני משה שהציג

ש" דֶׁ ץ ִיְשָרֵאל-ְבֵני ְלֵצאת ַהְשִליִשי ַבח  רֶׁ ם ,ִמְצָרִים ֵמאֶׁ ה ַבּיו   יום"? הזה ביום" מהו(. א:יט) "ִסיָני ִמְדַבר ָבאּו ַהזֶׁ
 לומר התאריך של זה לשון וננקט 2.ןובסיו ו"ט דהיינו ,פסוק באותו זכרתנה מצרים יציאת יום שהוא, ו"ט

 מתן פותחגם ש וכפי, מצרים ליציאת סיני מעמד נקשר כך, סיני מעמד לקראת וונתמכֻּ  מצרים שיציאת שכפי
ִכי" :בסיני החוקים יָך-א  ' ה ָאנ  ץ ֵצאִתיָךהו   רֲאשֶׁ  ֹלהֶׁ רֶׁ  (.ב:כ" )ִמְצַרִים ֵמאֶׁ

-על היה ההר עם הראשון שהמפגש כשם .שמה העם הגעת לפני עוד מתחדש סיני הר עם המפגש, ואולם
 שלפני האחרונה התחנה אל העם כשהגיע. מצרים יציאת שאחרי המחודש המפגשהיה  כך, לבדו משה ידי

                                                           
   גמלאי המחלקה לתנ"ך והמכללה האקדמית אשקלון.הוא מנחם בן ישר 
 פסוקים מתוך ספר שמות יצוינו בלי שם הספר.  1
(, אך לא 743-733, בתוך: פרקי מועדות, כרך ב', ירושלים תשמ"ו, עמ' תאריך זה סובר גם הרב מ' ברויאר )"חג השבועות"  2

דש השלישי" אינו יכול לציין את מציין שם מתוך הכתוב "ביום הזה" אלא משיקולים אחרים. ואכן הרב ברויאר  שהלשון "בח 
חידת זמן של כשלושים יום יום ראש החודש. בלשון מקראית מעין זה, 'בחודש ה...' ועם ציון יום, הכוונה תמיד לחודש כי

ולא ליום חידוש הלבנה. וכפי שרמז הרב ברויאר, את יום ט"ו בסיון כיום ביכורי הקציר קבע כבר ספר היובלים )טו, א; טז, 
ה(. חז"ל פירשו את "ביום הזה" כראש חודש סיון, כדי לתאם תאריכים: מתן תורה בו' או ז' בסיון, שיבור הלוחות -יג; מד, א
סוף פרק ה  הברולם עדר סז, כפרת מעשה העגל ביום הכיפורים, ואולי גם תחילת הכפרה בראש חודש אלול; ראו בי"ז בתמו

 ופרק ו.
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רעֲ " למשה' ה ציווה, למים העם צמא ושם, רפידים, ההר  זקני עם קדימה אחת תחנה לך דהיינו ,"ָהָעם ִלְפֵני ב 
ֵמד ִהְנִני"ו, ישראל ֵרב ַהּצּור-ַעל ָשם ְלָפנֶׁיָך ע  ּנּו ְוָיְצאּו ּצּורבַ  ְוִהִכיתָ  ְבח   העם הגעת לפני עוד(. ו-ה:יז)" ַמִים ִממֶׁ

ֵרד ַחלַהּנַ " דרך אליו וירדו שנזלו, ומחיים חיים מים משם אליו הגיעו סיני הר אל  עדו(. כא:ט 'דב" )ָהָהר-ִמן ַהּי 
 זה מצבם את(. יח:כה שם" )ְוָיֵגעַ  ָעֵיף" ישראל ורבצ, המחנה מן העם ימנהיג ובהיעדר, רפידים עד מים שהגיעו

 משה( שליח י"ע מסתמא) תאז כששמעו. הישע חסרי ישראל על תנפלהו עמלק הבוזזים הבדווים שבט צלינ
אש" הוא ,לפסגתו ועל (יניס בהר עדיין ששהו) והזקנים  ישראל להצלחת שם התפללוו(, ט:יז" )ַהִּגְבָעה ר 

  .בן נון יהושע לש ודוקיפב במלחמתם
 בשוב, עתה הנה, יתרו םכללוב, המדיינים של המרעה בתחום מצוי סיני שהר מכיוון: שם קרה דבר ועוד

 ולישראל למשה וישועתו' ה סינִ  תא בשמעו. משה חתנו את לבקר כדי ההר אליתרו  בא ,הר אותו אל משה
 שנבנה מזבח .(טו:יז) עמלק על צחוןיהנ אחרי משה הבנ לכן-שקודם המזבח על( יב:יח) תודה קרבנות קריבה

 סיני בהר' ה עבודת מתחילה כאן: ולענייננו'. ה ירא גוי של בקרבנותיו עתה נחנך רשע גוי על ניצחון בעת
ת ַעְבדּוןתַ : "הסנה במעמד למשה נאמרש כפי, ממש ה ָהָהר ַעל ֹלִהים-ָהא   אֶׁ ' ה נגלה תחילהודוק: (. יב:ג" )ַהזֶׁ
 .סיני הר אותו על' לה הקריב עמו שהביא ומהצאן, יתרו בא עתה. יתרו חותנו צאן את ברעותו למשה סיני בהר

 המעמד לפניחוקים על  נצטוו אושהל, לישראל חוקים במתן דווקא אינו סיני הר מעמד של וייחודו אפיונו
 שבפרשת הברית וספר, הדיברות עשרת להוציא, לסיני מחוץ נאמרו התורה מצוות שרוב נמצא 3.אחריו גםו

 עם .ישראל קרבב יתוקהאל השכינה בירידת הוא סיני מעמד עיקר. להם מיוחד מעמד שאכן(, כג-כ) משפטים
 .לה יםרע אינם םויורשיה ל"חז לכןו, המקדשית השכינה תודעת בנו ניטשטשה המקדשים חורבנות

 לעם' ה בין (ד"כ פרק) ההר לרגלי פורמלית ברית וכרת משה ירד סיני בהר למשה הברית ספר מתן אחרי       
 שהה . הואסיני הר אל שוב לעלות משה נקרא הברית חתימת אחרי, ואכן .של ספר הברית פרטיו שמירת דברב
ם" – יום ארבעים םש חֶׁ  ,במשכן היה מצוי כי, גרידא רוחנית בהוויה דהיינו ,(כח:לד" )הָשתָ  ֹלא ּוַמִים ָאַכל ֹלא לֶׁ

ל" וכך, פרטיו כל על המשכן מבנה את לו ראהה' ה. מעלה של קודש ר ְככ  ה ֲאִני ֲאשֶׁ ְתָך ַמְראֶׁ  4(ט:כה" )או 
ָכם ְוָשַכְנִתי ְקָדשמִ  ִלי ְוָעשּו" :ישראל אמני באמצעות לבנות הצטווה  תרד השכינהש כדי(, ח:כה" )ְבתו 
 .'ב פרק בבמדבר המתוארת מרכזיות, ישראל מחנה במרכז הבנוי המשכן אל ההר שעל ממשכנה
ה ַוְיַכל" ,משכןה בניית סיום חותם שמות ספר את שֶׁ ת מ  ָעָנן ַוְיַכס" ומיד(, לג:מ" )ַהְמָלאָכה-אֶׁ ת הֶׁ ל-אֶׁ הֶׁ  א 
ֵעד ד מו  ת ָמֵלא' ה ּוְכבו   לכן-שקודם, 'ה וציוויי, המשכן אל סיני מהר הירד השכינה, לאמור .(לד:מ" )ַהִמְשָכן-אֶׁ
ל ַוִּיְקָרא" :ויקרא ספר בראש כנאמר, מועד מאוהל מעתה אליו ייאמרו, בסיני למשה נאמרו ה-אֶׁ שֶׁ ' ה ַוְיַדֵבר מ 
ל ֵאָליו הֶׁ ֵעד ֵמא  ר מו   :שמות ספר בסוף מובא המשפט נושא 5?קרא מי: סמוי נושאו -" אליו ויקרא". "ֵלאמ 

 שעד' ה כבוד :שמות ספר סוף עם אחד משפטב מחובר( א:א) ויקרא שראש נמצא(. לה-לד:מ'" )ה כבוד"
 ,אחד הוא המחובר משפטה. משה אל קרא וממנו, מועד אוהל את עתה סהיוכ ירד סיני הר את כיסה עתה
 בספרי אילךו מכאן .סיני הר - שמות בספר, כאן עד: ללמדך, בתורה ספרים לשני מחולק הוא זאת-ובכל

 .מועד אוהל - הבאים התורה
 עם של הרוחנית מותהשלֵ  דהיינו, הגאולה שעת זאת, ן"רמב לשיטת: דיוננו בראש אמרנו אשר הוא       

 ואילך מעתה. המשכן ובניית סיני הר מעמד, מצרים יציאת ידי-על שמות ספרב לקראתה נערך הוא. ישראל
 .דרכו בהמשך ישראל את שתלווה השכינה בו תשכון

 של הראשונים הפרקים בשני נמרץ בקיצור מספרת התורה מצרים בשעבוד ישראל סיפור את, כאמור
 שהן חטיבות לארבע נחלק זה סיפור .יםוקהאל בהר הסנה לפני משה מעמד לקראת מבוא אלא שאינם, הספר
 ספר סוףל בהמשך, לעם שם והיותה מצרימה יעקב משפחת ירידת סיכום( ז-א:א) הספר בראש (א: חמש

 שסיפורם(, כב-ח:א) פסוקים עשר-חמישה יחד – סטריאוטיפית בתמצית מדּווחה ישראל שעבוד (ב ;בראשית
 צדקת את יםמתאר( כא-טו) כמחציתם יםפסוק עשר חמישה אותם שמתוך ויצוין. ל"חז במדרשי ופורט הורחב

כמה  תולפח ןעליה ששמרו יתפאסיב והתנגדות הדדית עזרה של המורל על הן להעיד, העבריות המיילדות
 השלישית החטיבה 6.הדורות המשכיות על בשמירה נשים של המיוחד חלקןעל  הן, המשועבדים מישראל

 .סיני הר אל אותו המקרבת, במדיין התיישבותו עד והצלתו מלידתו האיש משה אירועי את מתארת( כב-א:ב)

                                                           
כך כפשט התורה, ראו רשב"ם וראב"ע לויקרא כה:א. חז"ל ריכזו את כל מתן המצוות להר סיני, ראו רש"י שם )וכן רמב"ן(,   3

 .עפ"י ספרא בהר א,א; וראו בבלי זבחים קטו
 וכן כה:מ; כו:ל; כז:ח.  4
הנושא ה' שבהמשך הפסוק "וידבר ה' אליו" אינו יכול להימשך אחורה כדי להיות הנושא של "ויקרא" )נגד דברי הרב ד"צ   5

ראו לעומתו בכור שור(. התרגומים ירושלמי  ., ירושלים תשי"ג עמ' סט[תרגמו צ' הר שפר וא' ליברמן] פר ויקראסהופמן, 
 את ראש הפסוק בתוך תוספתם הדרשנית. לביםמש והמיוחס ליונתן

סיפור בדוי: האישה ביא(; רות ונעמי בספר רות; ו-לה(; תמר )שם:לח(; בנות צלפחד )במ' כז:א-וכן: בנות לוט )בר' יט:ל  6
 יז(.-התקועית )שמו"ב יד:ב
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 משעבוד המעבר את רזויז ואף שגרמו יםהדבר חמשת את קצרים במשפטים הפורטת(, כה-כג:ב) הרביעית
 .בסנה משה של הגאולה שליחות לקראת הישיר המבוא הם וכך, לשחרור

ְך ַוָּיָמת" (א :הם השעבוד של" ההם הרבים הימים" במשך שאירעו הדברים חמשת לֶׁ , (כג:ב) "ִמְצַרִים מֶׁ
 נהגו עד כה בפסיביותש, המשועבדים ישראל על (ב ;מצרימה לשוב משה הפוליטי למבוקש פשראִ  וזה
 את שמע' ה (ג ;'ה אל זעקו גם אלא שעבודים בעול נאנחו רק שלא עתה נאמר(, המיילדות סיפור להוציא)

(, ו"ט 'בר) הבתרים בין בבריתולשעבוד  לעוני שנקבעו והשנים הדורות שלמו כי, עתה קרה זה (ד ;נאקתם
ת ֹלִהים-א   ַוַּיְרא" :איה אלה מכל המסקנה. לאבות בריתו את' ה זכר עתה לכןו  "ֹלִהים-א   ַוֵּיַדע ִיְשָרֵאל יְבנֵ -אֶׁ
 .ישראל למען עתה יפעל' ה כלומר, (כה:ב)

 משה אל' ה בדברי יחזרו, הסנה מעמד לקראת ההכנה בדברי הבאים", וידע", "וירא" – הפעלים שני
ר: "עצמו במעמד אמֶׁ ה' ה ַוּי  ת ָרִאיִתי ָרא  ר ַעִמי ֳעִני-אֶׁ ת ְצָרִיםְבִמ  ֲאשֶׁ ְגָשיו ִמְפֵני ָשַמְעִתי ַצֲעָקָתם-ְואֶׁ  ָיַדְעִתי ִכי נ 

ת ָביו-אֶׁ  ע"יד? ידע מה או מי את ?ב פרק בסוף מה משמעותה אך ,"ביומכא   את ידעתי: "ברור כאן(. ז:ג" )ַמְכא 
 נההמב מתוך תיפתר וז תמיהה. משמעות חסר הוא מושא ובלי, למושא הצריך כלומר, נצרך פועל הוא

 צדדי שמשני שאבריו כיאסטי מבנה וסביבו מרכז בו שיש מסגרת מבנה: ונדייק. ב-א שמות של הכיאסטי
 7.עניינית או לשונית, לזה זה קשורים המרכז

 

 שמות פרק ב שמות פרק א
 ח(-)ו

וימת 
יוסף, 
פרעה 
 לא ידע

 )י(
פן, 
 כן 

ה  ִיְרבֶׁ

 )יא(
ְבִסְבֹל

 ָתם

 כ(-)טו
שתי 

מיילדות 
מצילות 
 ילדים

 כב(-)כ
ב ַוֵּייטֶׁ 

בתים, 
ָרה  ַהְיא 

 ַתְשִליכֻּהּו

 ב(-)א
 

לידת 
 משה

 ג(-)ב
כי טוב 
תיבה 
שפת 
 היאור

 י(-)ג
שלוש 
נשים 

מצילות 
 ילד

 )יא(
 ַוַּיְרא

 ְבִסְבֹלָתם

 )כב(
בן 

 משה

 כה(-)כג
ְך  ַוָּיָמת לֶׁ מֶׁ

 ... ַוֵּיַדעִמְצַרִים
 ֹלִהים-א  

 
 
 
 

, יוסף מיתת - בהתחלה: ניצבים יוקצות בשני. משה לידת הוא הגאולה לקראת כזיהמר האירוע, זה במבנה
: בסוף וכנגדו .(ופועלו יוסף על שמע שלא ייתכן לא שהרי) התעלם כלומר ,יוסף את ידע שלא חדש ופרעה

 .לגאולתםמאותה עת  פעל אלא, ישראל מבני התעלם לא יםוקאל, לפרעה בניגוד: כלומר ",להים-א וידע"

                                                           
 E Galbiati, La Struttura Literia delleבאיטלקית ב:כב ובלי התייחסות לפועל יד"ע )ב:כה( כתב -בשמות א:א המבנהעל   7

'Esodo, Rome 1956, p.240. 
 


