
  ד"בס

  לשכת רב הקמפוס                                     הפקולטה למדעי היהדות

  ד ף  ש ב ו ע י  
  ט"תשס ,יתרו רשתפ                           מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות                             

   796מספר                                                                  ש הלנה ופאול שולמן        "ע        

  
  

   מה בין מדרגת ישראל במעמד הר סיני
  ?למדרגתו של אדם הראשון בגן עדן

  

ְּבָפִנים ִּדֶּבר  ָּפִנים"כדברי משה ', בו זכו ישראל למפגש ישיר עם השמסופר על מעמד הר סיני  נובפרשת
במעמד הר סיני היו שיוסי סובר ' התנא ר? מפגש זה על ישראל שפיעמה הב). ד:ה' דב(" ִעָּמֶכם' ה

  :)237' עמ, ]רבין- מהדורת הורביץ[ ישמעאל' מכילתא דר( ישראל במדרגת בני עליון
, על תנאי שלא ישלוט בהם מלאך המות, על תנאי כך עמדו ישראל על הר סיני :רבי יוסי אומר

ְּכָאָדם  ָאֵכן", חבלתם מעשיכם ).ו:פב 'תה" (לִֹהים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכם-אֱ ָאַמְרִּתי -ֲאִני"שנאמר 
   .)שם" (ְּתמּותּון ּוְכַאַחד ַהָּשִרים ִּתּפֹלּו

בלו ישראל את התורה בהר סיני עברו ממצב של בני תמותה למצב של בני עליון שאין מלאך יכאשר ק
היות . והמוות שב לשלוט בהם ,נפלו ,עשיהם וחטאו בעגללאחר שחיבלו במאבל . המוות שולט בהם

, מהדורת מרגליות, ג:יח רבה' ויק(אחרים מדברי תנאים גם ישראל בני אלמוות במעמד הר סיני עולה 
  ): תו' עמ

ּכֹל "בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו  :יוסי הגלילי' ר ליעזר בנו של' ר' יוחנן בש' ר רדאמ
 :לו רה למלאך המות ואמ"באותה שעה קרא הקב, )ז:כד 'שמ( "ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע 'ִּדֶּבר ה-ֲאֶׁשר

שהן  ?למה, על כל בריותי אין לך עסק באומה זו )מושל=( ואפעלפי שעשיתי אותך קוזמוקרטור
ים לִֹה -ַמֲעֵׂשה אֱ  ְוַהֻּלחֹת"ד "הה ...)א:יד 'דב( "לֵֹהיֶכם-אֱ ' ַאֶּתם ַלה ָּבִנים" כתיבדא והדא ה .בניי

חירות  :ריהודה אמ' ר ...אל תיקרא חרות אלא חירות, )טז:לב 'שמ( "ַהֻּלחֹת-ָחרּות ַעל 'וגוֵהָּמה 
   .ממלאך המות

על השאלה מהם העדיים אשר היו לישראל בחורב . שמעון בר יוחאי מוצא לרעיון זה אחיזה בכתובים' ר
  ):76' עמ, מהדורת בובר ,תנחומא שלח( הוא משיב) ו-ה:לג' שמ(

לא היה דבר רע , וכל ימים שהיה בידם, ושם המפורש כתוב עליו, כלי זיין הלבישן :י אומר"רשב
הֹוֵרד ֶעְדְיָך  ְוַעָּתה" :וכיון שחטאו אמר להם משה, ולא דבר אחר, ולא מלאך המות, נוהג בהם

  . )ה:לג 'שמ( "ָּלךְ -ֵמָעֶליָך ְוֵאְדָעה ָמה ֶאֱעֶׂשה
אך לאחר חטא העגל נפלו , היו ישראל במעמד הר סיני כבני עליון כ מצב שבו"מקורות אלה מתארים א

מנין למדו התנאים שישראל היו בני אלמוות במעמד הר . ממעמד זה בחזרה למדרגת כל אדם בן תמותה
אין שממקורות אלה משמע . המפתחים רעיון זה התשובה לשאלה זו מצויה במקורות אמוראים? סיני

  ):א, לב בהר ותשמ( אלא למדרגתו של אדם ספציפי מדובר בנפילה למדרגת כל אדם
אדם הראשון  :ה"אמר הקב )ז:כד' שמ" (ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע' ִּדֶּבר ה- ּכֹל ֲאֶׁשר"בשעה שאמרו ישראל 

 'בר(" ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו"' שנא ,צויתיו מצוה אחת כדי שיקיימנה והשויתיו למלאכי השרת
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אינו , ג מצות חוץ מן הכללים ומן הפרטים ומן הדקדוקים"עושין ומקיימין תריאלו שהן  1.)כב:ג
ה "שנחלו מהקב) יט:כא 'במ( "ַנֲחִליֵאל ּוִמַּמָּתָנה" אומר אוהן וכ? דין שיהיו הן חיין וקיימין לעולם

אמר  2.הןבא מות עלי )ד:לב' שמ" (ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל"כיון שאמרו . שיהיו חיים וקיימין לעולם
ובתשע שעות נקנסה עליו  ,שעות' בשיטתו של אדם הראשון הלכתם שלא עמד בנסיונו ג :ה"הקב
 ָאֵכן" ?אשוןהרם והלכתם אחר מדותיו של אד ,)ו:פב' תה" (לִֹהים ַאֶּתם-ָאַמְרִּתי אֱ -ֲאִני" 3?מיתה

   ).שם" (ְּכָאָדם ְּתמּותּון
יוצרת השוואה " ְּכָאָדם ְּתמּותּון ָאֵכן ,ים ַאֶּתם ּוְבֵני ֶעְליֹון ֻּכְּלֶכםלִֹה - ָאַמְרִּתי אֱ - ֲאִני"דרשת הפסוק מתהלים 

שהמוות לא  שםכ, לפי המדרש. בין מצבם של ישראל במעמד הר סיני למצבו של אדם הראשון בגן עדן
בשני המקרים לאחר . כך ישראל היו מוגנים מפניו בעמדם במעמד הר סיני, שלט באדם הראשון בגן עדן

   4.א נפלו והפכו לבני תמותההחט
בדרשות גם עולה " איגרא רמא לבירא עמיקתא"ההשוואה בין ישראל לאדם הראשון כמי שנפלו מ

  ):168' עמ, אלבק- ו מהדורת תיאדור, יח רבה' בר(אמוראיות אחרות 
אילו הן אדם הראשון וישראל , שלשה הן שלא המתינו בשלוותן שש שעות :לעזר' אמר ר 

-ָהָעם ִּכי ַוַּיְרא" –ישראל  .לא באו שש שעות) כה:ב' בר( "ִיְתּבָֹׁשׁשּו ְולֹא" – הראשוןאדם  .וסיסרא
  . באו שש שעות) א:לב 'שמ( "בֵֹׁשׁש מֶֹׁשה

אף שמשמעות המילה ". באו שש"כ" בושש"אלעזר מבוססת על דרשת נוטריקון של המילה ' דרשת ר
אלעזר יוצר זיקה ביניהן ' ר הרי ,עיכובכאן בושה וכאן  –" בושש"שונה מזו של " התבוששו"

לא , "לא המתינו בשלוותן"הוא וגם הם ). ואף בין סיסרא(ובעקבותיהן בין אדם הראשון ובין ישראל 
דרשה אחרת המשווה בין הנפילה של . ונפלו לאחר זמן קצר ,החזיקו מעמד במעמדם הנעלה שבו היו
  ):83' עמ, ג מהדורת מנדלבוים, ה(א יקתא דרב כהנפסישראל לזו של אדם הראשון מובאת ב

וכיון שהוא חוטא נותנין עליו אימה , עד שלא יחטא אדם נותנין לו אימה ויראה :אלישמע' תני ר
כיון , )כבן בית מקורב(= כך עד שלא חטא אדם הראשון היה שומע את הקול אימירון. ויראה

א אדם הראשון היה שומע את עד שלא חט. )כבן יער מרוחק(= שחטא היה שומע את הקול אגריון
וכיון , )ח:ג 'בר( "לִֹהים ִמְתַהֵּלְך ַּבָּגן ְלרּוַח ַהּיֹום-אֱ ' קֹול ה-ֶאת ַוִּיְׁשְמעּו", הקול ועומד לו על רגליו

 אלעד שלא חטאו ישר ..).שם(' ווג "ַוִּיְתַחֵּבא ָהָאָדם ְוִאְׁשּתֹו", שחטא היה שומע את הקול ומתחבא
ר אבא בר "א). יז:כד 'שמ( "ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל' ְּכבֹוד ה ּוַמְרֵאה" ?יבמה כת
 .רואין ולא מתיראין ולא מתפחדין אלזו בזו והיו ישר שבע מחיצות של אש היו כוססות :כהנא

ְּבֵני -רֹן ְוָכלַאהֲ  ַוַּיְרא" יבדכת ואהדא אפילו פני הסרסור לא היו יכולין להסתכל ה ,וכיון שחטאו
  ).ל:לד 'שמ( ]"וְוִהֵּנה ָקַרן עֹור ָּפָניו ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָלי[ מֶֹׁשה- ִיְׂשָרֵאל ֶאת

בעודו (טרם החטא היו הן האדם הראשון הן ישראל במדרגה רוחנית גבוהה שאפשרה לאדם הראשון 
אדם  ,לאחר החטא. מעמד הר סיניב' ולישראל לראות את התגלות ה ,'לשמוע את קול ה )עומד על רגליו

וישראל לא היו מסוגלים אפילו להביט בפניו של , במישרין' כבר לא יכול היה לשמוע את קול ההראשון 
  .'משה שליח ה

בין שתי הפרשיות נוצרת זיקה על ידי ? מה הניע את החכמים להשוות בין ישראל לאדם הראשון
והאחרת , האחת של האנושות כולה: בר בנקודת ראשיתבשתיהן מדו] א: [כמה נקודות משותפות ביניהן

אדם ] ג['; הן אדם הן ישראל נמצאים במדרגה נעלה שבה הם זוכים לקשר ישיר עם ה] ב[; של עם ישראל
לאחר ] ד[; )עשיית פסל/ אכילה מעץ הדעת (להימנע מעשיית פעולה מסוימת ' וישראל מצווים על ידי ה

השוואה זו בין הפרשיות  5.'החטא גורם ריחוק מה] ה['; ים על צו הזמן קצר אדם הראשון וישראל עובר
. מאדם הראשון לישראל, היא שהביאה את החכמים להעתיק את מוטיב האלמוות מפרשה אחת לאחרת

                                                            

 – )כב:ג 'בר( 'ֵהן ָהָאָדם ָהָיה ְּכַאַחד ִמֶּמּנּו' :פפוס' דרש ר: "זההשוואת אדם למלאכי השרת מבוססת על המקור התנאי ה   1
   ).112' עמ, רבין- רת הורביץמהדו ,י"מכילתא דר" (כאחד ממלאכי השרת

ַנֲחִליֵאל  ּוִמַּמָּתָנה: "כא' הבאה בהמשך הפסוק שהובא מבמ" במות"הן דרשת נוטריקון של המילה " בא מות"המילים    2
  ."ּוִמַּנֲחִליֵאל ָּבמֹות

, ראו בפסקתא רבתי מו הןסקירה חלקית של .שיטות המכל "שעה ביום שבה חטא אדם הראשון הובאו בחזה לע   3
 . לד' קפז הע' עמ, מהדורת איש שלום

, ודעות ל פרקי אמונות"חז, א אורבך"עוד על נפילת אדם הראשון לאחר החטא ועל המוות שהביא לעולם ראו א   4
  .מקורות המשווים בין אדם לישראלב דןהוא  375' בעמ. ואילך 371' עמ, ג"ירושלים תשמ

מבקש לשלוח מלאך שינחה את ' וה, רובים שומרים על דרך עץ החייםהכ. מלאכים דייל בשני המקרים הריחוק נעשה ע   5
 .ישראל בדרכם לארץ כנען
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וכשם . כך ישראל, כשם שאדם הראשון בגן עדן היה במדרגה נעלה שבה המוות לא יכול לשלוט בו
 .כך נקנסה מיתה על ישראל, החטא שנקנסה מיתה על אדם הראשון לאחר

  ר גלעד ששון"ד
 המחלקה לתלמוד 


