
ה( כד, )שמרת סיני בהר הברית" ״מזבח  ד-
הקדומה הקראית בפרשנות

ארדרי יורם

 אבי לזכר מוקדש
ז״ל ארדר אברהם

 סח )פסחים תורה״ בו שניתנה ״יום היא השבועות( )חג שעצרת גרסו חז״ל
 דבר של בסופו בסיון. ז ביום או ו ביום תורה ניתנה אם נחלקו אך ע״ב(,

 ליום השבועות חג בין הפרידו הקראים ,בסיון. ו ביום עצרת שחוגגים החליטו
 קבוע שאינו במועד בשבוע, א ביום תמיד חל השבועות שחג בעוד תורה. מתן

 התורה 3תורה״. נתנה בסיון ״בשלשה בסיון: ב־ג תורה מתן יום חל 2בחודש,
 עשרת להם דבר השלישי ״וביום הדיברות: עשרת היא תורה מתן ביום שניתנה

 תורה, מתן יום עלי בן יפת קורא הדיברות עשרת ניתנו שבו ליום 4הדברים״.
 המונח הקראים אצל רווח כן כמו הדיבור(. )יום אלכ׳טאב 0יו ובערבית:

ביום בלבד הדיברות עשרת מתן על 5אלמוקף(. יום סיני)בערבית הר עמידת

המועילות. הערותיהם על פרידמן עקיבא מרדכי ולפרוס׳ גיל משה לפרופ׳ מודה אני *
תורה. מתן מועד בדבר הז״ל בקרב המחלוקת על ,53 ,51 ,25 ,22 הערות להלן, ראה 1
 חג ״כי : 86 עמ׳ תרצ״ד, יורק ניו דודזון, י׳ מהדורת ה׳, מלחמות ספר ירוחים, בן סלמון 2

 מן יום בחשבון אשר המועדות כשאר נחקקות לא לחדש בכמה חדשה ומנחה השבועות
נחקקות״. החדש

 ע״ב. כח דף ,1835 גוזלוו המסחר, וטוב המבחר ספר יב, יח, לשמות פירוש יוסף, בן אהק 3
 בסיון: ו ביום חל תורה שמתן הגורסים נגד אהק יוצא ע״ב( לב יא)דף יט, לשמות בפירושו

 ירד טז( יט, השלישי׳)שמות ׳ביום כי יעשו מה תורה מתן נהיה לחדש בששה ״והאומרים
 הדסי יהודה מציג סיני הר מעמד של מפורט אירועים לוח סיני״. הר על העם כל לעיני ה׳

 דברי את להלן גם ראה ע״ב-ע״ג. עט דף קצז, סימן תקצ״ו, גוזלוו הכופר, אשכול בספרו
.23-19 הערות להלן ראה חז״ל של המפורט הלוח את .139 הערה יוסף, בן אהרן

ע״א(. כח )דף א יח, לשמות פירוש שם, יוסף, בן אהרן 4
על יפת עמד א,161 דף ,Or. 2468 הבריטית, הספרייה יד שבכתב ג, לד, לשמות בפירושו 5



 )ישעיהו יורנו׳ ״׳אלהיו כו: כה, לישעיהו בפירושו יפת מלמדנו תורה מתן
 — ז( כד, ונשמע׳)שמות ׳נעשה ואמרו !שחינכם לאחר כלומר — כו( כח,
 קמעא קמעא המצוות כל את מכן ולאחר הדברים. עשרת את אליהם דיבר אז
 למצוות כוונתו כה(. כח, קצח׳)ישעיהו ׳והפיץ כאמרו המצוות, להשלמת עד

6שכליות״. וחלקן שמעיות חלקן אשר למיניהן,
 שאירעו האירועים מכלול את המתארים המקרא סיפורי של הבהירות חוסר
 בישראל, כתות בין למחלוקות אכזב לא מקור היה סיני הר במעמד לישראל

 על הקראית־הרבנית המחלוקת מחנה. אותו בני פרשנים בקרב למחלוקות ואף
 הקשורות רבות מני אחת מחלוקת אלא אינה לעיל, שנזכרה תורה, מתן מועד

 אודות על הפלגים שני שבין למחלוקת נידרש זה במאמר סיני. הר למעמד
 ישראל עם עם האל שכרת הברית במסגרת סיני הר למרגלות שהוקם המזבח
ח(. כד, )שמות הברית. מזבח כאן יכונה זה מזבח ג-

 זה בפירוש האחרונים. הברית לוחות ניתנו שבו היום לבין תורה מתן יום שבין השוני
 ג( לד, והבקר׳)שמות הצאן ׳גם ״בדבריו העברי: במקורו תורה מתן המונח את השאיר

 ׳אם אמר תורה מתן וביום הואיל תורה, מתן יום לבין זה יום בין השוני את גם הראה
 איצ׳א הם ג( לד, והבקר׳)שמות הצאן ׳גם ]׳׳קולה יג(״. יחיה׳)יט, לא איש אם בהמה
 אם בהמה ׳אם קאל תורה מתן יום פי אד׳ תורה. מתן ובין אליום הד׳א בין אלפרק אורא
 ה, לדברים בפירושו יפת אצל נזכר סיני הר עמידת המונח יג(״.[ יט, יחיה׳)שמות לא איש

ח כ  לשמות בפירושו (.134 הערה א)להלן יח, לשמות בפירושו וכן (,14 הערה )להלן כז-
הלן לב, ל  השתמש יהודה בן ישועה אלכ׳טאב. יום במונח יפת משתמש (12 הערה ו)

 סיני דיבור במונחים גם משתמש הוא פירוש באותו ד. כד, לשמות בפירושו זה במונח
.17 הערה להלן ראה אלמוקף: ויום

 ״׳אלהיו ב:22 דף ,Or. 2501 הבריטית, הספרייה יד כתב כו, כח, לישעיהו פירוש יפת, 6
 ז( כד, ונשמע׳)שמות ׳נעשה וקאלו אדבהם קד אן בעד יעני כו( כח, יורנו׳)ישעיהו

 תכאמל אן אלי שי בעד שי אלפרוץ׳ סאיר בעדהא ומן הדברים בעשרת כ׳אטבהם חיניד׳
 ואכ׳תלאפהא אלפרוץ׳ אלי בה ישיר כה( כח, )ישעיהו קצח׳ ׳והפיץ כקולה אלפרץ׳

 אם בשאלה, יפת דן א יח, לשמות בפירושו עקליאת״. ובעצ׳הא סמעואת בעצ׳הא אלד׳י
 לפני הגיע שיתרו שטענו היו לדבריו לאחריו. או תורה מתן לפני סיני להר הגיע יתרו

 ישועה . 12 בהערה זה לפסוק פירוש גם ראה .140 הערה להלן ראה הדברים״. ״עשרת
 סיפור את הקדים שהעורך מלמדנו, (132 הערה )להלן, פסוק לאותו בפירושו יהודה, בן

 מתן לאחר הרפורמה את הציג שיתרו לדבריו, הדעת, על מתקבל הדברים״. ל״עשרת יתרו
 מצוות בין לחלוקה אשר (.136 הערה להלן גם וראה ; 143 הערה )להלן הדיברות עשרת

 לשמות בפירושו הרי כו, כח, לישעיהו בפירושו יפת התייחס שאליה לשכליות, שמעיות
ל לד,  כגון שכליות, מצוות להפרת מתייחם שעוון גורס הוא א, 146 דף (,5 הערה ז)לעי

 ואילו עמו! עם האל שכרת הברית את למפר מתייחם פשע וגנבה! שקר מפשע, חפים רצח
 ועוון פשע חטא, על שבת. וחילול עריות גילוי כגון השמעיות, המצוות הפרת היא חטאה

 ובדעות באמונות הרמב״ם מדרש בבית תלמיד ״רשימות פרידמן, מ״ע ראה חז״ל בהלכת
.551-547 עמ׳ סב)תשנ״ג(, תרביץ ובהלכה״,



 דיון למעשה שהוא המזבח, הקמת מועד )א( לדיון: כאן עולות סוגיות שתי
 השלמים וזבחי שהעולות סבר חז״ל בקרב המכריע הרוב הברית. של במועדה

 ישראל נכנסו דברים ״בשלושה תורה: למתן קדמו הברית מזבח על שהוקרבו
 גרסו הקראים 7תורה״. להם ניתנה כך ואחר וקרבן, וטבילה במילה לברית:

 ״וביום המזבח: הוקם אף יום ובאותו תורה, מתן לאחר יום נכרתה שהברית
 ונכרתה בקרבנות עסקו הרביעי וביום הדיברות[, ]עשרת למשה נאמרו השלישי
ב(8הברית״.  בני ״נערי שהקריבו והשלמים העולות סוג ומהו המזבח סוג מהו )

ה(. כד, ישראל״)שמות
 סיני)שמות בהר יתרו של בקרבנותיו לדיון מוקדש זה במאמר נכבד מקום

 כמו הברית. מזבח לסוגיית זו סוגיה שבין ההדוק הקשר בשל זאת יב(. יח,
 תורה. מתן למועד ביחס קרבנותיו מועד בדבר השאלה התעוררה יתרו בסיפור

 למתן קדם סיני להר יתרו של בואו כי סבר הרבניים שבקרב המכריע הרוב
 סברו לעומתם זה. מועד לפני הקריב קרבנותיו את וכי המקראות, בסדר תורה

 בתורה. ומאוחר מוקדם שאין הכלל נוהג יתרו לסיפור הנוגע שבכל הקראים,
 הקמת לאחר ממצרים, ישראל לצאת השנייה בשנה רק סיני להר הגיע יתרו

 יב(. יח, וזבחים״)שמות ״עולה הקריב אז ורק ההר, את עזיבתם ערב המשכן,
 המזבח אודות על אף אלא והרבניים, הקראים נחלקו ההקרבה במועד רק לא

קרבנותיו. סוג ועל יתרו הקריב שבו
 המאה בן עלי בן יפת של לתורה פירושיהם על מתבסס אני זה במחקרי

 קראית פרשנות לצד האחת־עשרה, המאה בן יהודה בן וישועה העשירית
 המאה בן יוסף בן אהרן של זו כגון קדום, קראי חומר האוצרת יותר מאוחרת
 היא חז״ל ספרות עשרה. הארבע המאה בן אליהו בן ואהרן עשרה השלוש
 מנעתי לא אך לדיון, כאן העולות בסוגיות הרבניים תורת ללימוד העיקרי הבסיס

 המכילתא עמדת בין השווה עלי בן יפת הביניים. מימי רבנית מפרשנות ידי
 עם אף כאן אתמודד כן ועל סיני, בהר הברית מועד בסוגיית רס״ג של לעמדתו

העולים בנושאים עזרא אבן אברהם של בפירושיו עיון זו. בסוגיה רס״ג עמדת

 ט כריתות בבבלי .97 עמ׳ תרס״ה, פרנקפורט הופמן(, ד״צ דרשב״י)מהדורת מכילתא 7
דם״. ״הרצאת כתוב ״קרבך׳ במקום ע״א

 הרוסית, הלאומית הספרייה פטרסבורג, סנט יד כתב א, יח, לשמות פירוש נוח, אבן יוסף 8
1 1754 .Heb.-Arab, באלקראבין אשתגלו אלראבע ופי כ׳וטב אלת׳אלת׳ ״ופי ב: 198 דף 

 כח דף (,3 הערה )לעיל א יח, לשמות פירוש יוסף, בן אהרן של ובלשונו אלעהד״. וקטע
 הברית וכרת קרבנות הקריבו ולמחרתו הדברים, עשרת להם דבר השלישי ״וביום ע״א:

עמהם״.



 משמשים כן ועל הקראית, לפרשנות נאמן תלמיד שהיה מלמד לדיון כאן
הקראים. לעמדת חשוב מקור פירושיו

סיני בהר הברית מזבח הקמת מועד א.

 מתן לפני יומיים הוקם הברית שמזבח הגרסה, את המכילתא בשם מביא יפת
ח כד, בשמות שהכתוב בהנחה מקורה זו שיטה יפת לדברי תורה. -  אלא אינו ג
ח. יט, בשמות הכתוב על חזרה -  בשמות הנזכרים הפסוקים יפת של לדעתו 9ג

 שהעם ממשה לשמוע רצה האל תורה. מתן שלפני הזמן לפרק מתייחסים יט
 קיבל לא הסכמתו את הביע שהעם לאחר גם ת.1המצו עול את עליו לקבל מסכים

 המשפטים הקראת על מספר כד בשמות הכתוב תורה. מתן לפני המצוות את
 המזבח, את משה הקים יום באותו 10תורה. מתן למחרת הברית מספר ת1והמצו

לאלוהיו: העם בין הברית ונכרתה

 ]של ירידתו לאחר יום כוונתו ד( כד, )שמות בבקר״ ״וישכם בדבריו
 משמעות שמחייבת וכפי שבתורה, הדברים סדר פי על מההר[ משה

 תורה מתן לפני שיומיים במכילתא הרבניים לדברי בניגוד זאת הדברים.
 אינם אלה דברים ברית. עמם ונכרתה עליו הקריבו ואז זה, מזבח נבנה

 נאמר זה פסוק שלפני היות כן, ואחרי כן לפני שכתוב למה תואמים
 והם ג(. כד, המשפטים״)שמות כל ואת ה׳ דברי כל את לעם ״ויספר

 העם לזקני ויקרא משה ״ויבוא הכתוב על חזרה אלא זה שאין סברו
המשפטים״ כל ״את כאן שאמר הבינו ולא ז(. יט, לפניהם״)שמות וישם

אלא והמצוות," המשפטים את הודיעם לא עדיין ושם ג(, כד, )שמות

 אופנהיימר, ב׳ לדוגמה ראה הפרקים בשני המקבילות במסורות המודרני במחקר הדיון על 9
 לא ב, השירים, שיר במדרש .107-98 עמ׳ תשל״ג, ירושלים בישראל, הקדומה הנבואה

 מתן לפני נאמר ז כד, בשמות שהכתוב לומדים אנו עג-עד(, עמ׳ דונסקי, ש׳ )מהדורת
 דבר אשר ׳כל שנאמר הדברות, שלפני קול זה יד(, ב, קולך׳)שה״ש את ״׳השמיעני תורה:

 שהכתוב נאמר, קג( )עמ׳ ד ד, בפרשה מדרש באותו ז(״. כד, ונשמע׳)שמות נעשה ה׳
 שפתותיך״ השני ״כחוט לכתוב הדרשן משווה זה פסוק הדיבור. לפני נאמר ג כד, בשמות
 של באספקלריה השמים מן תורה השל, א״י ראה יד, ב, בשה״ש, לדיון ג(. ד, )שה״ש

.3 הערה 408-407 עמ׳ תשכ״ה, יורק וניו לונדון ב, הדורות,
 קצז, סימן (,3 הערה הדסי)לעיל ראה בסיון. ד ביום זה היה המקובלת הקראית בהלכה 10

ע״ב. עט דף
 כד, ובשמות ה׳״, דברי ״כל את המשפטים לצד לעם מסר שמשה כתוב ג כד, בשמות 11

 שאינן ת1מצו הם יפת, לדברי ״הדברים״, האלה״. ״הדברים על נכרתה שהברית נאמר ח
הרוסית, הלאומית הספרייה פטרסבורג, סנט יד כתב ג, כד, לשמות בפירושו ״משפטים״.



 תשמעו שמוע אם ועתה למצרים עשיתי אשר את ראיתם ״אתם להם אמר
ה( בקולי״)יט,  עליהם ציווה לא שם, שפירשנו וכפי הדברים. ושאר ד-

 לקבל אתם מוכנים אם לבחור עליכם להם: שאמר לאחר אלא מצוות
 ואם תעשה. לא ומצוות עשה ת1מצו אצווכם למען מצוותיי את לקיים

 עמם שכרתו לאחר רק לכם. הבטחתי אשר את עמכם אעשה זאת, תבחרו
 ואביהוא נדב עמו ועלו עלה, השלום עליו שמשה הכתוב הודיענו ברית
12תורה. מתן לאחר יומיים זה שהיה ספק ואין י(. )כד,

 תורה, מתן ביום לראשונה הברית ספר את לעם משה השמיע יפת של לשיטתו
למחרת הברית, ביום ג. כד, בשמות הכתוב מעיד כך על מההר; שירד לאחר

1 42 .Heb.-Arab, דברי ׳כל במסגרת נכללת משפט שאינה מצווה ״כל נאמר: ב,81 דף 
 תלוה כסף ׳אם כא-כב(, )כ, אדמה׳ מזבח אתי תעשון ׳לא כמו ג(, כד, )שמות ה״

 דברי כל ׳את הכתוב מתכוון אלה ולמצוות לכך. והדומה כד-כח(, ודמעך׳)כב, מלאתך
 ׳לא מת׳ל ג( כד, )שמות ה״ דברי ׳כל תחת הו חכם הו ליס פרץ׳ כאן מא נ״פכל ה״״.

 כב, ודמעך׳)שמות מלאתך תלוה כסף ׳אם כא-כב(. כ, אדמה׳)שמות מזבח אתי תעשון
ה״׳.[ דברי כל ׳את בקו׳ ישיר פאליהא ד׳לך שאכל ׳ומא כד-כח(

 דף (11 הערה )לעיל יד כתב השווה .394 דף (,5 הערה )לעיל, ד כד, לשמות פירוש יפת, 12
ב:82  יוג׳בה מא ועלי אלכתאב נסק עלי לנזולה ת׳אני יום הו בבוקר׳ ׳וישכם ״וקולה א-

 אלמד׳בח הד׳א בני ביומין תורה מתן קבל אנה אלמכאלה פי אלרבאנין כקול לא אלמעני
 לאן בעדה. מא אלי ולא קבלה מה אלי ינתסק לא פאנה אלעהד מעהם וקטע פיה וקרב
 אנה ט׳נו והם ג( כד, המשפטים׳)שמות כל ואת ה׳ דברי כל את לעם ׳ויספר יקול קבלה

 אנה יפהמו ולם ז(. לפניהם׳)יט, דשם העם לזקני ויקרא משה ׳ויבא הנאך קולה אעאדה
 ואנמא ומצות במשפטים יכ׳אטבהם לם בעד ות׳ם ג( המשפטים׳)כד, כל ׳את האהנא קאל
בקולי׳)שם, תשמעו שמוע אם ׳ועתה ד(, למצרים׳)יט, עשיתי אשר ראיתם ׳אתם להם קאל

 להם קאל בעד אלא באלמצוות יאמרהם לם אנה ת׳ם שרחנא מא ועלי אלקול. ותמאם ה(
 מעכם עמלת ד׳לך אכ׳תרתם פאן ואנהאכם. אמרכם חתי עליכם פרצ׳י תקבלו אן תכ׳תארו

 הו צעד עה״ש משה אן ערף אלעהד מעהם קטע בעד אנה ת׳ם בהא. אועדתכם אלד׳י הד׳א
 העגל, לחטא בהתייחסו ביומץ״. תורה מתן בעד אנה מחאלה ולא ואביהוא. נדב מעה וצעד

 מלמדנו ב(, 178 בדף נמצא הפסוק תרגום א, 192 דף ,11 הערה ו)לעיל לב, לשמות בפירושו
תורה: מתן לאחר יום שחל הברית מזבח על שהקריבו כפי לעגל הקריבו ישראל שבני יפת
 ׳ויעלו שנאמר: כפי תורה, מתן למחרת לה׳ אותם שהקריבו כסדר הקרבנות, את הקריבו ״הם

 לפני נאכלים והשלמים המזבח, על מוקרבות העולות ה(. כד, שלמים׳)שמות ויזבחו עולות
 אלת׳אני אליום פי ללה קרבוהא אלד׳י אלרסם עלי אלקראבין ]״קרבו סעודה״. כמנהג העגל

 עלי מופרה פאלעולות ה(. כד, שלמים׳)שמות ויזבחו עולות ׳ויעלו קאל כמא ללכ׳טאב
 מועד את מזכיר יפת אלדעוה״.[ רסם עלי אלעגל בחצ׳רה יאכלוהא ואלשלמים אלמזבח
 הרוסית האקדמיה יד כתב א, יח, לשמות בפירושו גם הברית מזבח על הקרבנות הקרבת

 עסק הדברות עשרת ״למחרת א:4 דף ,6223 פטרסבורג, בסנט המזרח ללימודי המכון —
 הדברות לעשרת אלת׳אני אליום ]״פי יום״. באותו להר משה ועלה הברית, וכרת בקרבנות

אליום״.[. ד׳לך פי משה וצעד אלעהד וקטע באלקראבץ אשתגל



כתב שהוא הספר מן והפעם הברית, ספר את שוב לעם משה הקריא תורה, מתן
ז; כד, בשמות הכתוב מעיד זו הקראה על ד(. )כד,

 ספר לו וקרא ד(... כתבו)כד, אשר ז(, הברית״)כד, ספר ״ויקה דבריו
עמכם״ ה׳ כרת אשר הברית דם ״הנה מכן: לאחד שאמר מה לאור הברית

 שנית קראם אך האתמול, ביום אלה דברים קרא כבר משה ח(. )כד,
 שמא הכתוב.״)ב( מן הדברים את שישמעו כדי )א( סיבות: שלוש בשל

 מועד בעת הברית ספר מקריאת מנוס ואין הואיל כוונתם...)ג( השתנתה
 הודיענו מכן לאחר עליו. הברית תיכרת למען לברית, והכניסה העדות

13חיוב. וללא ברית ללא האתמול ביום שאמרו דברים אותם לו שהשיבו

כ, בשמות מהכתוב ראשיתו אך המשפטים, ואלה פרשת את כלל הברית ספר
מלמדנו בהר, למשה הברית ספר של תוכנו נמסר שבו המדויק המועד על יט.
כז-כח: ה, לדברים בפירושו יפת

 עלה השלום עליו שמשה מוכיחים כז( ה, להם״)דברים אמור ״לך דבריו
 את השיב פעם סיני. הר עמידת לאחר פעמיים יום באותו סיני הר אל

 אחר דברים. של לסופם עד כא( הראנו״)ה, ״הן לו שאמרו העם דברי
 שוב, עלה כך אחר כז(. לאהליכם״)ה, לכם ״שובו להם: ואמר ירד כך

יט( כ, ישראל״)שמות בני אל תאמר ״כה מהכתוב הדברים לו ונאמרו
14א(. אמר״)כד, משה ״ואל ועד

על לעתים שמאפיל לציון מועד היא תורה מתן לאחר יום שנכרתה הברית
ימים תשעה־עשר חל הברית, הפרת אלא שאינו העגל, חטא תורה. מתן מועד

ה כד, לשמות פירוש יפת, 13 - -83 דפים (,11 הערה )לעיל ז  הברית׳ ספר ״׳ויקח א:84ב
 דם ׳הנה סיקול למא הברית ספר ד(...וסמאה כד, )שמות כתבה אלד׳י הו ז( כד, )שמות
 קראה ואנמא עליהם באלאמם קראהא כאן וקד ח(. עמכם׳)כד, *ה׳ כרת אשר הברית
 תכון אן לעל אנה הו ואלת׳אני מכתוב... מן ליסמעוהא אחדהא מעאני. לת׳לת׳ה ת׳אניה
 מן בד יכן לם אלעהד פי ואלדכ׳ול אלאשהאד וקת לאנה ואלת׳אלת׳ תגיירת... נייתהם
 בלא אמם קאלוה אלד׳י באלקול אג׳אבוה אנהם ערף ת׳ם עליה. אלעהד יקע חתי קראתה

אלזאם״. ולא כ׳לף
ח, ה, לדברים פירוש יפת, 14 כ  ״׳קו׳ א:84 דף ,Or. 2478 הבריטית, הספרייה יד כתב כז-

 בעד אליום ד׳לך פי סיני הר אלי טלע ע״ה משה אן ידל פז( ה, להם׳)דברים אמר ׳לך
כא( ה, הראנו׳)דברים ׳הן מן קאלוה אלד׳י אלקום קול רד מרה מרתין. סיני הר עמידת

 אלראס מן צעד ת׳ם כז(. לאהליכם׳)ה, לכם ׳שובו להם וקאל נזל ת׳ם אלקול. אכ׳ר אלי
 אמר׳ משה ׳ואל יט( כ, ישר׳)שמות בני אל תאמר ׳כה מן הנאך ד׳כרה במא וכ׳וטב
 הכתוב את יפת שילב ב,81 דף (,11 הערה ג)לעיל כד, לשמות בפירושו א(״. כד, )שמות

הזמנים. בלוח כז ה, בדברים



 עליהם. שהזה בדם אתם כרת אשר הראשונה הברית את ״הפרו מכריתתה:
 הפרת 15ועבדוהו״. עגל ועשו ה׳ ברית את הפרו מכן לאחר יום ותשעה־עשר

 השניים)שמות הלוחות מתן לאחר נוספת ברית כריתת חייבה הראשונה הברית
 אומר ח כד, לשמות בפירושו תוכנן. מבחינת היו שונות הבריתות שתי י(. לד,

 מפני ג(, כו, בחוקותי׳)ויקרא ׳אם ברית היא זו שברית שנסבור ייתכן ״לא יפת:
 כורת׳ אנכי הנה ׳ויאמר בעניין שנפרש כפי הארבעים, ביום הייתה זו שברית
16י(״. לד, )שמות

 מתן לאחר יום נכרתה הראשונה שהברית יפת, כמו גרם, יהודה בן ישועה
 מתן לאחר רק ניתנו ואלו ג(, כד, )שמות המשפטים את כלל הברית ספר תורה.
 בשמות לכתוב שווה ח כד, בשמות שהכתוב לטעון אמנם יכול המשיג תורה.

 שבשני מפני זאת תורה: למתן שקדם הזמן לפרק ספק ללא שמתייחס ו, יט,
 את הכתוב ציין לא יהודה בן ישועה לדברי המשפטים. הוזכרו לא הפסוקים

ג: כד, בשמות כבר שנזכרו מפני ח כד, בשמות המשפטים

 שהיה שאמרו ומה תורה. מתן יום למחרת נבנה שהמזבח מחייב הפשט
 שמשה שכן כל לא ייתכן. לא — סיני הר מעמד יום לפני יומיים זה

 זו והייתה העם, על והזה המזבח על שהוקרבו הזבחים מדם לקח כבר
 מפני זאת כאחד. ה״דברים״ על והן המשפטים על הן עמהם ברית כריתת
 כל ואת ה׳ דברי כל את לעם ״ויספר שנאמר הכול, את בפניהם שקרא

 פי על ואף תורה. מתן לפני משפטים היו ולא ג(. כד, המשפטים״)שמות
 הדברים כל על עמכם ה׳ כרת אשר הברית דם ״הנה מכן לאחר שנאמר
 על כאן נוהג הכתוב הרי ״משפטים״, כאן הזכיר ולא ח(, )כד, האלה״

 ״ועתה אלא להם אמר לא בסיני הדיבור ולפני לו. שקדם העיקרון, פי
 ציווה ולא ה-ו(. וגו״׳)יט, לי תהיו ואתם וגו׳ בקולי תשמעו שמוע אם

 נעשה ה׳ דבר אשר ״כל שנאמר: לו, שענו לאחר אלא מצוות עליהם
17ח(. ה״׳)יט, אל העם דברי את משה וישב

 הר׳ה ״פסכ׳ו א:38 דף, Or. 2466 הבריטית, הספרייה יד כתב ה, יט, לשמות פירוש יפת, 15
 להם מצ׳ת אן ובעד עליהם דשה אלד׳י באלדם אלעהד מעהם קטע אלד׳י אלאולי אלברית

ועבדוהו״. אלעגל ועמלו ה׳ ברית פסכ׳ו יומא עשר תסעה
 אלברית הד׳ה אן נט׳ן אן יג׳וז ״ולא ב:84 דף (,11 הערה ח)לעיל כד, לשמות פירוש יפת, 16

 ׳ויאמר פי סנשרח כמא אלארבעין פי כאנת תלך לאן ג(. כו, בחקתי׳)ויקרא ׳אם ברית הי
י(״. לד, כרת׳)שמות אנכי הנה

 אציין )לא Or. 23988 הבריטית, הספרייה יד כתב ד, כד, לשמות פירוש יהודה, בן ישועה 17
 ״ואקתצ׳א המיקרופילם(: בצילומי לקראם ניתן לא כי זה, יד שבכתב הדפים מספרי את

קבל אנה מן קיל למא וג׳ה יכן ולס אלכ׳טאב יום ת׳אני פי אלמד׳בח בנא אלנץ ט׳אהר



 לאור תורה מתן לאחר סיני בהר המזבח הקמת על למד אליהו בן אהרן הקרא
 ה(. כד, שלמים״)שמות זבחים ויזבחו עלות ״ויעלו עליו: השלמים הקרבת
 משה שהקים המזבח לדבריו תורה. מתן לפני שלמים הוקרבו לא אהרן לדברי

 אחר היה כי לאות זה שלמים והקריבו ״והואיל כא(: אדמה״)כ, ״מזבח היה
 עולותיך את עליו ׳וזבחת אדמה במזבח תורה מתן אחר סדר כאשר תורה מתן
18כא(״. שלמיך׳)כ, ואת

 הוקם הברית שמזבח חז״ל עמדת על מהמכילתא שלמד יפת, טען כזכור
 במכילתות בנמצא אינה מביא שהוא המסורת אך תורה. מתן לפני יומיים

 סיני הר למעמד עד סיני למדבר ישראל מהגעת הזמנים סדר להלן לנו. הידועות
ישמעאל. דרבי במכילתא
יט, השלישי״)שמות ״בחדש סיני למדבר הגיעו ישראל שבני מלמדנו הכתוב

 שנראה כפי 19היה. חודש ״ראש בסיון: לאחד הכתוב מתכוון חז״ל לדברי א(.
 לומדים אנו סיני להר משה עליית על 20בשבוע. ראשון ביום זה מועד חל בהמשך
 משה 21שני״. יום ״זה החכמים לדברי האלהים״. אל עלה ״ומשה ג: יט, בשמות
 השלישי״, ״ליום נכונים ולהיות ומחר״ ״היום להתקדש לעם להורות הצטווה

 היום׳ וקדשתם העם אל ״׳לך נאמר: במכילתא י-יא(. תורה)יט, מתן יום הוא
 ליום נכונים ׳והיו חמישי. יום זה — ׳ומחר׳)שם( רביעי. יום זה — י( )יט,

מזבח הוקם כן אם מתי 22תורה״. נתנה שבו ששי, יום זה — יא( השלישי׳)יט,

 עלי רשה מא עליה אלמקרבה אלד׳באיח דם מן אכ׳ד׳ וקד סימא לא ביומין אלמוקף יום
 תלי אלג׳מיע לאן ג׳מיעא ואלדברים אלמשפטים עלי מעהם עהד קטע ד׳לך וכאן אלקום
 הנאך יכן ולם ג(. כד, המשפטים׳)שמות כל ואת ה׳ דברי כל את לעם ׳ויספר כק׳ עליהם

 עמכם ה׳ כרת אשר הברית דם ׳הנה בעד מן קאל כאן ואן והו תורה מתן קבל משפטים
 תקדמה אלד׳י אלאצל עלי יג׳רי פאנה משפטים יד׳כר ולם ה( האלה׳)שם, הדברים כל על
 לי תהיו ואתם וג׳ בקולי תשמעו שמוע אם ׳ועתה סוי להם יקל לם סיני דבור קבל ומן

(. וג״״)יט,  דבר אשר ׳כל ענהם כקו׳ אסתג׳אבתהם בעד אלא במצות יאמרהם ולם ה-ו
שם אל העם דברי את משה וישב נעשה ה׳ ה(״. יט, ה״)

 ]להלן ע״א פג דף תרכ״ז, גוזולווא תורה, כתר ספר ה, כד, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן 18
 מחרת הוא בבקר׳ ״׳וישכם נאמר: שם, ד, כד, לשמות בפירושו כתר[, אליהו, בן אהרן
 בפירושו כא(״. כ, אדמה׳)שמות ׳מזבח הנזכר הוא ההר׳... תחת מזבח ׳ויבן תורה מתן

 ביום ובו קרבנות הקריב תורה מתן ״ולמחרת :אהרן אומר ע״א, מח דף א, יח, לשמות
סיני״. הר על תורה מתן קודם מזבח משה בנה לא והנה סיני... הר אל עלה

 ״בחודש (.204 עמ׳ רבין, הורוביץ- )מהדורת א פרשה יתרו, ישמעאל, דרבי מכילתא 19
ע״ב. פו שבת ראה ב(. יב, לכם״)שמות הזה ״החודש לאור חודש ראש הוא השלישי״

.52-51 הערות להלן ראה 20
(.207 )עמ׳ ב פרשה יתרו, מכילתא 21
מ׳ פרשה יתרו, מכילתא 22 ע  ש׳ י)מהדורת ב, פרשה השירים, שיר מדרש פי על (.211 ג)

ימים. 50 עברו התורה את ישראל שקיבלו עד מצרים יציאת ממועד נו( עמ׳ דונסקי,



 ״ומה תורה: מתן לפני יום חמישי, ביום זה היה הקרבנות? עליו והוקרבו הברית
 ויבן בבקר ׳וישכם ׳שנ ההר תחת מזבח ובנה בבוקר השכים בחמישי, משה עשה
 המזבח דהיינו 23עליו״. והקריב מזבח בנה ד(... כד, ההר׳)שמות, תחת מזבח
 שהמזבח היא המכילתא גרסת יפת שלדברי בעוד תורה, מתן לפני יום הוקם
 חמישי שביום יוסי, ר׳ גרסת לפניו שעמדה נראה 24תורה. מתן לפני יומיים הוקם

25התורה. ניתנה בשבת, בחודש, שביעי וביום המזבח הוקם בשבוע
 לפני הוקם הברית שמזבח הטוענת חז״ל של אחת דעה על רק שמענו מיפת

 יוסי ר׳ לפי בסוגיה. לשון באותה דיברו חכמינו כל שלא מסתבר תורה. מתן
 ״בו תורה: מתן לאחר הברית נכרתה ז כד, בשמות הכתוב פי על יהודה בר׳

 יהודה בר׳ יוסי ״ור׳ רמב״ן: דבריו את הסביר 26כולם״. המעשים כל נעשו ביום
 המעשים נעשו תורה מתן לאחר ביום בו כלומר המעשים, כל נעשו ביום בו אמר
 ג כד, בשמות שהכתוב טען שיפת בעוד 27הברית״. ספר וכתיבת העם סיפור של

מתייחס זה בפרק ז בפסוק הכתוב ואילו נתינתה, לאחר תורה, מתן ליום מתייחם

 מלמד(, וע״צ אפשטיין י״נ דרשב״י)מהדורת במכילתא (.211 ׳ג)עמ פרשה יתרו, מכילתא 23
 מתן ביום הוקם שהמזבח עולה ד, כד, בשמות לכתוב המתייחסת במסורת ,220 עמ׳

שמות ויבן בבקר ״׳וישכם תורה: למתן קדם אך שישי, יום הוא תורה, ד(, כד, מזבח׳)
לדיברות״. קרבנות שקדמו מלמד טז( הבוקר׳)יט, ׳בהיות אומר הוא

 שהייתה )״אולון״(, ראשונים מפי מסורת יא כג, לשמות בפירושו מביא יהודה בן ישועה
 ישועה הביא זה שבמקרה היא, תירוש־בקר עפרה של הנחתה הגדול. ממדרש כה עד ידועה

 Tirosh-Becker, "Linguistic Study of a Rabbinic .0 ראה ;דושב׳׳י ממכילתא עלום קטע
Quotation Embedded in a Karaite Commentary on Exodus", Scripta Hierosolymitana 

380-407 .37 (1998,) pp. שבכתבי אפשרות מכלל להוציא אין כאן הנדון המקרה לאור 
 שהביא שהמסורת גם ייתכן לנו. ידועים שאינם מדרש נוסחי היו הקראים לפני שעמדו היד
 ראה ההלכה. מדרשי לכלל הקראים את שימש זה שמונח מפני מהמכילתא, אינה יפת

 על נב. עמ׳ ו)תשנ״ב(, אסופות ומוסקבה״, לנינגראד בספריות מדרש ״גינזי כהנא, מ׳
 לספר חדש תנאי ממדרש ״מובאות הנ״ל, ראה קראים, ממקורות חז״ל מדרשי חשיפת
 ירושלים היהדות, למדעי האחד־עשר העולמי הקונגרס דברי זוטא״, לספרי ויחסן דברים

.30-23 ׳עמ א, ג, תשנ״ב,
.12 הערה לעיל ראה 24
ח פו שבת, 25  דף פב, סימן (,3 הערה )לעיל, הכופר באשכול הדסי, יהודה ע״א. ע״ב-פ

 מעיד, אפשטיין דרשב״י. מכילתא למעשה שהיא דסניא, מכילתא מדברי מביא ע״א, לו
 ״מכילתא אפשטיין, י״נ ראה דבריו: את שכתב בעת בידינו נשתמרה לא זו שמובאה

תשמ״ח, ירושלים א, כרך ב, השמיות, ובלשונות התלמוד בספרות מחקתם סנייא״, דסניא,
 וספרי ׳׳מכילתא ראה המכילתא בשם הנמסרות מובאות בזיהוי הקשיים על .105 עמ׳

.194-180 עמ׳ שם, הרמב״ם״, בספרי
מ׳ פרשה יתרו, מכילתא 26 ע (.212 ג)
 ירושלים שעוועל, ח״ד מהדורת התורה, על הרמב״ן פירוש א, כד, לשמות פירוש רמב״ן, 27

מתן לאחר יום נכרתה שהברית וראב״ע, הקראים כמו גרם, עצמו רמב״ן תמז. ׳עמ תש״יט,



 תורה מתן ליום מתייחם ז בפסוק שהכתוב יהודה בר׳ יוסי ר׳ סבר היום, למחרת
 הר שברית שגרס היחיד היה לא יהודה בר׳ יוסי ר׳ 28התורה. קבלת לאחר עצמו,

 עוזיאל, בן ליונתן המיוחם התרגום בעל גם סבר כך תורה. מתן לאחר נכרתה סיני
 ביום החכמה. שר מיכאל אמר משה ״ואל :א כד, לשמות מתרגומו שלומדים כפי

29ואהרן...״. אתה לפני עלה לחדש השביעי
 שהכתוב בדעה מאוחדים היו תורה, מתן מועד על נחלקו שחז״ל בעוד
 סיני למדבר ישראל של בואם למועד מתייחס א( יט, השלישי״)שמות ״בחודש

 מקובל היה השלישי בחודש לאחד השלישי״ ״בחודש פירוש 30בסיון. באחד
 השלישי״ ״בחודש לדבריו יהודה. בן ישועה אותו דחה אך הקראים, רוב על

 יציאת מאז חדשים שלושה עברו לא עדיין זה ובמועד הואיל בסיון, האחד אינו
 ישראל בני של בואם למועד מתייחס אינו א( הזה״)יט, ״ביום הכתוב מצרים.
 סיני מדבר לפני האחרונה תחנתם מרפידים, יציאתם למועד אלא סיני למדבר

טו(: לג, )במדבר

 אל בא אם יתרו לסיפור מתחבר א-ב( )יט, ויסעו״ השלישי ״בחודש
 אל מתחבר כך, היה לא ואם סיני; הר מעמד לפני למקומו ושב ישראל
 מצרים יציאת מועד את ציין הכתוב יתרו. לסיפור הקודמות ישראל תולדות

ממצרים, ליציאתם השלישי החודש הוא זה וחודש גדול. אירוע היותו בשל
 השנה ]תחילת המועדים שני מובדלים ואם בשנה. השלישי החודש והוא

 ומאז אז, עד השנה מן חודשים שני חלפו כבר אזי מצרים[, יציאת ומועד
 ״בחודש לפרש ניתן ולא וחצי, חודש אלא חלפו לא ממצרים יציאתם

 שלושה חלפו ולא הואיל השלישי, בחודש באחד א( יט, השלישי״)שמות
 מתייחם הזה״)שם( ״ביום שהכתוב להניח ביותר סביר חודשים. ראשי
מרפידים׳׳)שם, ׳׳ויסעו מהכתוב מתברר והדבר מרפידים, נסיעתם ליום

 למצווה או שנזכר ליום כוונתו הזה״, ״ביום אומר והכתוב הואיל ב(.
הכוונה ואין עליו. שדובר היום הוא מרפידים נסיעתם יום והרי שנזכרת,

 בפירושו אברבנאל לדברי )שם(. תורה״ למתן המחרת ביום הברית מעשה ״והנה :תורה
ד כד, לשמות  למתן קדמה שהברית צרפת, חכמי גרסו רכט( עמ׳ תשכ״ד, )ירושלים א-י
ההפוכה. בעמדה נקטו ספרד חכמי תורה.

.13 הערה לעיל ראה יפת עמדת על 28
 .143 עמ׳ א, תשמ״ד, ירושלים תדר, ד׳ מהדורת א, כד, לשמות עוזיאל בן יונתן תרגום 29

 סק לירחא שביעא ביומא חכמתא סרכן מיכאל אמר משה ״ולות :118 בעמוד המקור
ואהרן...״. אנת ה׳ לקדם

 המקור שם. א, יט, לשמות עוזיאל בן ליונתן המיוחס הפירוש גם כך .19 הערה לעיל 30
.133 בעמ׳ התרגום ,110 בעמ׳



 ליום התכוון הזה״ ״ביום שהכתוב האומר וטועה חודש, ראש ליום גם
 לא אזי חודש, בראש סיני למדבר שהגיעו מניחים היינו לו חודש. ראש
 שנסעו להניח היה ניתן אלא הזה״, ״ביום מהכתוב כך על לומדים היינו

 לראש מתכוון הזה״ ״ביום שהכתוב מונעת וסברתנו למחרתו. מרפידים
31השלישי״. ״בחודש לציין מיותר היה אז כי חודש,

 במקרא חודש המילה יהודה. בן ישועה של פירושו את הפריך אליהו בן אהרן
 ב, הושע יד! א, )ישעיהו בחודש האחד — הראשונה משמעויות: בשתי באה

 32יא(. ו, ב שמואל ג! לג, יום)במדבר שלושים — השנייה ד(; פא, תהלים יג;
 זה שבפסוק השלישי״ ש״החודש מלמדנו, א( יט, הזה״)שמות ״ביום הכתוב

 ״אמנם בחודש: האחד להיות חייב שמשמעו ומכאן מפורש, ליום להתייחם חייב
 והיום לחדש בכמה באר שלא כיון החדש ראש על מרמיז הזה׳ ׳ביום מאמר

 ליום מרמיז להיות צריך בידיעה שבא הזה׳ ׳ביום ומאמר החדש... מכלל הראשון
 הראשון. ליום מרמזת ׳בחדש׳ מלת להיות נראה יותר כן על זכרו. שקדם פרטי

 עינינו 33כה(״. כה, ב ישמעאל׳)מלכים בא השביעי ׳ובחדש מצאנו בזה כיוצא
 הזה״: ״ביום לבין השלישי״ ״בחודש בין להפריד אין אהרן של לדעתו הרואות,

ביום שבו מרפידים נסעם ליום מרמיז הזה׳ ׳ביום מאמר להיות נכון פשט ״ואינו

 ויסעו׳)שמות השלישי ׳״בחדש (:17 הערה א)לעיל יט, לשמות פירוש יהודה, בן ישועה 31
ב( יט,  קבל מן מוצ׳עה אלי ועאד ישראל אלי ג׳א כאן אן יתרו אכ׳באר אלי יתסק א-

 מצרים ביציאת וארך׳ אלסאלפה. ישראל אכ׳באר אלי פיתסק כד׳לך יכן לם ואן אלמוקף,
 ת׳אלת׳ והו מצר מן לכ׳רוג׳הם אלת׳אלת׳ הו אלשהר והד׳א כבירה חאד׳ת׳ה לכונהא
 ולם אלוקת הד׳א אלי שהראן אלפנה מן מצ׳י קד אנה פי אפתרקא ואן אלפנה לשהור

אלת׳אלת׳ אלהלאל פי השלישי בחדש יפסר אן יג׳וז ולא ונצף. שהר סוי לכ׳רוג׳הם ימר
ט, ׳ביום וקו׳ אהלה ת׳לת׳ה תמץ׳ לם אד׳ ה׳)י  יום אלי ירג׳ע אן פיה מא אקרב א( הז

 מערפה ביום קולה לאן ב(. מרפידים׳)שם, ׳ויסעו קו׳ מן ד׳לך וט׳הר רפידים מן רחילהם
 ולים בה כאלמנטוק רפידים מן רחילהם ויום אלמד׳כור חכם פי או מד׳כורא יומא יקתצ׳י
 ראם יום הזה ביום בקולה אראד אנה יקול מן קול בעד פלהד׳ה אלשהר ראם יום כד׳לך

 מן ד׳לך פלים אלשהר ראם יום כאן סיני מדבר אלי וצולהם אן ג׳וזנא אן ונחן אלשהר.
 קרבנאה מא וקרב ת׳אניה. פי רפידים מן רחילהם כון יג׳וז בל א( הזה׳)שם, ׳ביום קולה
 ענה״. אגני קד השלישי׳)שם( ׳בחדש לאן אלזמאן הד׳ה פי הזה׳ ׳ביום מעני כון יבעד
 ״׳ביום ישועה: גרסת את מביא ע״א(, נב דף )כתר, א יט, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן

 היה הדבר כן שאם מקשים ויש זכרו. שקדם ליום מרמיז להיות וצריך א( יט, הזה׳)שמות
הראשון. לחדש בט״ו יצאו והם ממצרים צאתם מיום חדשים ראשי שלשה להיות צריך

 שלישי הוא ׳השלישי׳ אמר ואם בכללו החדש הטעם ׳בחדש׳ שמאמר אומרים כן על
ב(״. יב, חדשים׳)שמות ראש לכם הזה ׳החדש שנאמר לראשון

ע״א. נב — ע״ב נא דפים א, יט, לשמות פירוש שם, 32
ע״א. נב דף שם, 33



 מצרים יציאת מאז חודשים שלושה עברו שלא לטענה אשר 34סיני״. מדבר באו
 לדוגמה, זה. מעין דיוק חוסר בתורה ונמצא שיש אהרן גורם בסיון, לאחד עד

 אף ארם בפדן שנולדו יעקב של בניו י״ב את מונה כו לה, בבראשית הכתוב
 חדשים ראשי שלשה להיות שצריך שהקשו ״והקושייא שם: נולד לא שבנימין

35כו(״. לה, לו׳)בראשית יולד אשר יעקב בני ׳אלה כדרך שבא נאמר צאתם מיום
 בן ישועה של פירושו להפרכת סימוכין למצוא היה יכול אליהו בן אהרן

ב יט, לשמות יהודה  ש״בחודש גרס, הלה אלו. לפסוקים יפת של בפירושו א-
ט. ז, בעזרא הכתוב לאור בחודש האחד הוא השלישי״  נאמר ח בפסוק ח-

 החמישי לחודש ״ובאחד כתוב ט ובפסוק החמישי״, בחודש ירושלם ״ויבוא
 ישראל יצאו שבו ליום אכן רומז זה מועד הזה״, ל׳׳יום אשר ירושלם׳׳. אל בא

 נסיעתם את לציין לנכון מצא הכתוב סיני. למדבר הגיעו ביום בו אך מרפידים,
סיני: למדבר ישראל באו מהיכן שנדע כדי ב( יט, )שמות מרפידים

 על וחצי. חודש חלפו סיני למדבר שהגיעו עד ממצרים שיצאו מאז
 שהתכוון הראשון, דברים. שני נאמרו א( יט, הזה׳׳)שמות ״ביום הכתוב
ט(. ז, לחדש״)עזרא ״באחד מהכתוב להקיש שניתן כפי בחודש, לאחד
 למדבר הגיעו ביום ובו מרפידים נסיעתם ליום שהתכוון השני, והדבר

ב( מרפידים״)שם, ״ויסעו הכתוב ואמר קצר. במסע ומדובר הואיל סיני,
 נודע לא הראשון ומהפסוק הואיל א(, סיני״)שם, ״מדבר דבריו לאחר

)שם, מרפידים״ ״ויסעו הכתוב וכשאמר סיני. למדבר נסעו מהיכן לנו
36סיני. למדבר באו שמרפידים לימדנו ב(,

שם. שם, 34
שם, לה, לבראשית בפירושו שם. שם, 35 מין ״והלא :אהרן אומר ע״ב( עו דף כו)  לא מי

 לשמות בפירושו יוסף, בן אהרן כבר האחד״. בשביל הקפיד לא הכתוב ואולם שם נולד
 ״יש זה: לפסוק יהודה בן ישועה פירוש עם התמודד ע״ב, כט דף (,3 הערה )לעיל א יט,
 יום באותו פירושו רק החדש, תחלת הזה׳ ׳ביום שיהיה יתכן לא כי אומרים חכמינו מן

 לחדש באחד כלומר החדש בראש היתה אם כי סיני. בהר חנו ביום ובו מרפידים שנסעו
ניסן. לחדש בט״ו נסעו והם ממצרים יציאתם מיום חדשים ראשי שני להיות ראוי היה
 חדשים׳ ראש לכם הזה ׳החדש למעלה שאמר ובעבור חדש טעם בארתי כבר כי צרך ואץ

 היה חדש והזכיר הואיל לחדש באחד היה לא ואלו השלישי, בחדש אמר ב(, יב, )שמות
לחדש״. בכמה מבאר

ל יט, לשמות פירוש עלי, בן יפת 36 עי ל ב)  מן כ׳רג׳ו מנד׳ ״פצאר א:32 דף (,15 הערה א-
שמות ׳ביום וקולה ונצף. שהר סיני מדבר אלי ג׳ו אן אלי מצרים  פיה קיל א( יט, הזה׳)
ש׳)עזרא ׳באחד מקאם אלשהר מסתהל בה אראד אנה הו אחדהמא קולין.  ט( ז, לחד

 מדבר אלי ג׳ו אליום ד׳לך פי הם רפידים מן רחילהם יום פי בה אראד אנה הו ואלת׳אני
סיני׳ ׳מדבר קולה בעד ב( יט, מרפדים׳)שמות ׳ויסעו וקולה צגירה. רחלה הי אד׳ סיני



ב י, לבמדבר יפת של פירושו גם  במדבר ישראל בני שהו שלדעתו מלמד, יא-י
 סיני מדבר את עזבו ישראל שבני מלמדנו, שם הכתוב בסיון. מאחד החל סיני

 בא׳ לשם והגיעו הואיל ממצרים. לצאתם השנייה בשנה איר בחודש בעשרים
 עשרה פחות שנה סיני במדבר ששהו ומצא יפת חישב הראשונה, בשנה בסיון
ימים:

 שנאמר סיני, להר שהגיעו עד מצרים מארץ נסיעותיהם על הודיענו
א(. יט, וגו״׳)שמות מצרים pמא ישראל בני לצאת השלישי ״בחודש

 השני בחודש בעשרים שחל סיני, מהר נסיעתם מועד על גם לימדנו
 ימים עשרה פחות שנה סיני במדבר שהו שהם לימדנו השנייה. בשנה
 המשכן את ועשו הברית עמם ונכרתה המצוות, את שלמדו עד לערך

37סיני. מהר נסעו ואז והלוויים, הכוהנים ומונו והקימוהו

 מועד אודות על חז״ל עמדות מכלל אחת עמדה בהצגת יפת הסתפק כזכור
 הרבניים בקרב הדעות חילוקי את למכילתא. ייחם שאותה הברית, מזבח הקמת

רס״ג: של דבריו באמצעות להציג בחר בסוגיה

מלבם. בדו שהחכמים כפי לתורה, בהתייחסו מלבו בדה לסעדיה, אשר
 מתן ביום הוקם שהמזבח ואמר מדבריהם, נוחה דעתו הייתה שלא אלא

בבקר׳ משה ״׳וישכם במילה: מילה זה לפסוק בפירושו שאמר כפי תורה,
38בסיון״. תשעה יום — ד( כד, )שמות

 ׳ויסעו פקאל סיני. מדבר אלי רחלו מנין נעלם לם אלאול אלאפסוק מן אן מעני א( )שם,
סיני״. מדבר אלי ג׳ו רפידים מן אן ליערף p יט, מרפירים׳)שמות

 דפים ,F 12.110 קולג׳, טריניטי קימבריג׳, יד כתב יא, י, לבמדבר פירוש עלי, בן יפת 37
58-  ׳בחדש קאל כמא סיני הר אלי וצלו אן אלי מצר ארץ׳ מן רחולהם ״ערפנא :א59ב

שמות מצרים pמא ישראל בני לצאת השלישי  רחולהם וקת איצ׳א ערפנא א(. יט, וג׳)
 מדבר פי אקאמו אנהם עלמנא אלב׳ אלסנה מן אלב׳ אלשהר מן כ׳ פי והו סיני הר מן

 ועמלו אלעהד מעהם וקטע אלפראיץ׳ תעלמו חתי אלתקריב עלי איאם י׳ אלא סנה סיני
 יפת של בפירושו סיני״. הר מן רחלו חיניד׳ ואללוים. אלכהנים ותרתב ואנצבוה אלמשכן
ל א, לדברים ב, ,5 דף (,14 הערה ו)לעי  נועדה בסיני הארוכה שהשהייה לומדים, אנו א-
 על האלהים את תעבדון ממצרים העם את ׳׳בהוציאך בסנה למשה האל דברי את להגשים

 המלואים, הקרבת המשכן, הקמת המצוות, קבלת כללה העבודה יב(. ג, הזה׳׳)שמות ההר
א, )דברים הזה״ בהר שבת לכם ״רב להם נאמר אז רק הדגלים. וארבעת הלוויים מינוי

 אלמשכן ועמלו אלפראיץ׳ תעלמו חתי חסרה[ סיני ]המילה סיני פי אלקום ״פאקאם ו(:
 ד׳לך וענד אליה אחתאג׳ו מא וג׳מיע דגלים וד׳ אללוים ותרתיב ואולאדה לאהרן ומלואים

 בסיני האלוהים עבודת של תוכנה על ״.0 א, הזה׳)דברים בהר שבת לכם ׳רב להם קאל
.146-144 הערות להלן ראה

בהערה לעיל הנזכר היד לכתב השווה א.95 דף (,5 הערה ד)לעיל כד, לשמות פירוש יפת, 38



 אצל לכתוב בסתירה עומדת בסיון ב־ט הוקם שהמזבח גרם שרס״ג הידיעה
 ז ביום המזבח הוקם הגאון שלשיטת למדנו, ממנו לרס״ג. בהשגותיו מבשר
 רבינו משה ]אמרו[ משפטים בפרשת השם ירחמהו אצלו שנמצא ״ומה :בסיון

 ההר׳ תחת מזבח ויבן בבוקר ׳וישכם ככ׳ מזבח ובנה בסיון בשביעי השכים
 הברית מזבח הוקם שבו היום של מועדו את ציין לא ראב״ע 39ד(״. כד, )שמות
 שהמזבח וסבר הרווחת, חז״ל לשיטת נאמן שהיה לימדנו אך רס״ג, בשיטת

 משה שעשה המזבח דבר על מחלוקת יש כי הגאון ״אמר :תורה מתן לפני הוקם
 הודה והגאון כן. אחרי אמרו ואחרים היה. תורה מתן לפני י׳׳א סיני. הר תחת

 תורה: מתן לאחר הוקם שהמזבח גרם, עצמו עזרא אבן 40הראשונה״. למחלוקת
 אליבא רס״ג, של טעותו 41היה״. תורה מתן אחר כי גמורה ראיה לך אתן ״ואני

 יט, בשמות הכתוב על חוזר ז כד, בשמות שהכתוב מהסברה נובעת דראב׳׳ע,
 הכתוב כי ׳׳ואמר, תורה: מתן שלפני הזמן לפרק מתייחסים הכתובים וששני ח,

 השנית בפרשה שנוי הוא ח( יט, נעשה׳)שמות ה׳ דבר אשר ׳כל הזאת בפרשה
 מתן אחר כי גמורה ראיה לך אתן ואני ז(. ונשמע׳)כד, נעשה ה׳ דבר אשר ׳כל

42היה״. תורה
 את האל נתן לא עדיין יט בפרק ]א[ כדלהלן: הוא ראב״ע פי על הזמנים סדר
 עולה: את עליהם לקבל מוכנים יהיו ישראל בני אם לדעת ביקש אלא התורה,
 מפיהם לשמוע רק משפטים, ולא חוקים ולא מצוות לא להם הגיד לא ״והנה

 נעשה ואמרו השיבו והם יצוום. אשר לכל השם בקול לשמוע חפצים יהיו אם
 הדיברות: עשרת מתן ]ב[ ח(״. ה״)יט, אל העם דבר את משה ׳וישב כתוב ושם
למשה מצוות מתן ]ג[ הדברים״. עשרת שהיו השם דבר לשמוע קדשם ״אז

 גיר אלחכמים אבדע כמא תע׳ אללה כתאב עלי אבדע פקד אלפיומי ״ואמא ב:82 דף ,11
״ לם אנה ק  אלמוצ׳ע הד׳א תפסיר פי כמק תורה מתן יום פי כאן אנה קאל בל בקולהם י
סיץ״. פי תסעה יום ד( כד, בבקר׳)שמות משה ׳וישכם באלהרף חרף

 ,50 בעמ׳ הערבי הטקסט :תשט״ו יורק ניו צוקר, מ׳ מהדורת רס״ג, על מבשר ר׳ השגות 39
.108 בעמ׳ צוקר של תרגומו

 עמ׳ תשל״ו, ירושלים ויתר, א׳ מהדורת כא, כ, לשמות פירוש עזרא, אבן אברהם 40
מ׳ כד, לשמות הקצר בפירוש קמא-קמב. ע  הוא כי אמר ״והגאון ראב״ע: אומר שז(, ז)

 בפרשת שגם לומדים, אנו קיא(, >עמ׳ א יח, לשמות ראב״ע של מפירושו ומאוחר״. מוקדם
 תורה: מתן לפני סיני למדבר בא שיתרו הרווחת, חז״ל לשיטת נאמן רס״ג היה יתרו

תורה״. מתן לפני סיני מדבר אל בא יתרו כי אמר ״והגאון
 מציג שז( >עמ׳ ד כד, לשמות הקצר בפירושו קמב(. >עמ׳ כא כ, שמות פירוש ראב״ע, 41

 המעתיקים דעת ״על תורה: מתן ביום הוקם הברית שמזבח הגורסים עמדת את ראב״ע
תורה״. מתן יום שהיה

קמב(. >עמ׳ כא כ, לשמות פירוש ראב״ע, 42



 לאחר ]ד[ 43הברית. בספר שנכללה המשפטים, ואלה פרשת דהיינו בערפל,
 אבותינו אמרו זה ״ובעבור ונשמע״: ״נעשה אמר הברית, ספר את העם ששמע
 ונשמע תעשה, לא ומצוות עשה מצוות לשמור נעשה ופי׳ ז( ונשמע״׳)כד, ׳נעשה

 אמרו ולא ז(, ׳ונשמע׳)כד, לומר תורה מתן אחר הוסיפו כן על המשפטים. על
44בתחלה״. כן

 שראב׳׳ע ראב״ם, טוען רס״ג, עמדת מול עמדתו את עימת שראב״ע בעוד
 בדברים יש 45תורה. מתן לאחר נכרתה שהברית בדעתם מאוחדים היו ורס׳׳ג

 שונה שהייתה הגאון של גרסה עמדה ראב״ם שלפני רק לא תמה. על תמה אלו
רס״ג. כנגד ראב״ע של הפולמוס דברי ממנו נעלמו אף ראב״ע, לפני שעמדה מזו

 הביאה מסקנתו לברית. תורה מתן הקדים שרס״ג ההנחה, מתוך יצא מבשר
 טו מצרים, יציאת יום חל הגאון שבלוח ידע מבשר הגאון. על להשיג אותו

 מתן יום נפל רס״ג שלשיטת לדעתו מכך מתחייב בשבוע. חמישי ביום בניסן,
 שהברית הייתה, מבשר לפני שעמדה הגאון גרסת במיון. ו שישי. ביום תורה

 שעיקר מה ׳׳לפי בשבת: חל זה שמועד כן אם יוצא בסיון. ז ביום נכרתה
 לדעתו במצרים פסח כי היה שבת המזבח[ הקמת ]יום זה שביום יתחייב אצלו
 מתן יום ואם ו. ביום היה עצרת שהוא תורה מתן שיום ומתחייב חמישי ביום
 שבת ההיא בשנה בסיון השביעי הרי ו, ביום בחודש, השישי שהוא תורה

 הברית במזבח השלמים הקרבת עם בשלום רס״ג חי כיצד תמה מבשר 46היתה״.
 למנוע כדי בשבת נופלת עצרת אין לעולם הגאון שלשיטת בעוד דווקא, בשבת

 להקריב וציווה בשבת מזבח לדבריו בנה משה ״הרי זה: ביום שלמים הקרבת
שלא אלקים שעשה מה הטעם כי טען, הן השם, ירחמהו והוא, בשבת, שלמים

.59 הערה להלן ראה הברית ספר של תוכנו על 43
קמב(. >עמ׳ כא כ, לשמות פירוש ראב״ע, 44
 ויזנברג, א״י מהדורת ושמות, בראשית על א, יח, לשמות פירוש הרמב״ם, בן אברהם 45

רצה. עמ׳ תשי״ח, לונדון
 הקמת מועד על .50 בעמ׳ ערבי טקסט ,108 ׳עמ (,39׳ הערה )לעיל מבשר ר׳ השגות 46

 הגאון שלשיטת יודע, ראב״ע גם .39 הערה לעיל ראה מבשר פי על רס״ג בשיטת המזבח
 אומר: הוא קב( )עמ׳ א טז, לשמות בפירושו בשבוע. חמישי ביום מצרים יציאת חלה

 הסתייג ראב״ע ממצרים״. ישראל יצאו בשבוע חמישי יום כי להודיע הגאון... ״אמר
מ מ, לשמות בפירושו זו מעמדה  יצאו חמישי יום כי כתוב, ׳ובתלמודנו רלב-רלג(: ׳ב)ע
 יום לפני סברא דרך הוא ואם נקבל, קבלה דרך הוא ואם ע״ב(. פז ממצרים)שבת ישראל
ed. l)ואלמראקב אלאנואר כתאב אלקרקסאני, יעקוב יצאו״. חמישי .  Nemoy, New York 

 יום בניסן, טו שביום גרם הלה שם. עלום רבני מדברי מביא ,856-854 עמ׳ (,1939-1943
 מ׳ ממצרים. ישראל למעשה יצאו בניסן ב־טז ורק לרעמסם, ישראל יצאו קודש, מקרא
 ממחרת בפולמוס גאון סעדיה ר׳ של ״חלקו צוקר, מ׳ ראה רס״ג. עם זה רבני זיהה צוקר

ז. עמ׳ עברי(, )חלק paajr 20 (1951)השבת״, ה-



 מתחייב הרי דבריו ולפי שלמים. להקריב שציווה מפני הוא בשבת עצרת יחול
 חלה עצרת שאין דבריו בטלו הרי כן, ואם השבת. ביום שלמים ישראל שהקריבו

47שלמים״. להקריב שציווה מפני התורה לפי בשבת
 דרבי המכילתא לוח בין מושלמת התאמה על מבוססים מבשר של חישוביו

 נקודת אכן המכילתא. מלוח סטה שרס״ג ייתכן אך רס״ג, של ללוח ישמעאל
 48המכילתא. שיטת היא בשבוע, ה ביום חל מצרים״ ש״פסח רס״ג, של המוצא

סין)שמות למדבר ישראל בני הגיעו שבו המועד ר,זבאי טו המכילתא פי על
 הלך כאן שגם נראה 49מלא. היה שניסן הנחה מתוך זאת בשבת! חל א(, טז,

 קיבל לא שהגאון אפשרות מכלל להוציא אין אך 50המכילתא. בעקבות רס״ג
 בן היה ממצרים ישראל יצאו שבה בשנה רזאי שחודש המכילתא, הכרעת את
 שיטת את מסביר ראב״ע 51בסיון. ו שישי, ביום תורה מתן חל ולכן ימים, 29

 יום העבור דרך ועל התורה נתנה בסיון שבששה נסמוך הקבלה ״על המכילתא:
 איר שחודש רס״ג קבע אם 52מעובר״. איר חדש היה לא אם היה בשבוע ששי
ששלמים לשיטתו נאמן להישאר כדי בשבת. בסיון ו חל אזי יום, שלושים בן היה

 קדמות על מבוססת רס״ג שיטת .50 בעמ׳ ערבי טקסט ,109-108 ׳עמ שם, מבשר, השגות 47
 ד כד, שמות פירוש ראה בגה״ז. לעולם יחול לא שבועות שחג הגורסת הדחיות, שיטת

תשנ״ח, ירושלים שמות, לספר גאון סעדיה רב פירושי רצהבי, י׳ אצל לרס״ג, המיוחס
גם: ראה החג, שלמי בשל רס״ג, אצל בשבת לעולם נופלת שאינה עצרת על קכט. ׳עמ
עמ׳ )תש״ם(, מט תרביץ, גאון״, סעדיה לרב משלי׳ מ׳אשא חדשה ״פיסקה פליישר, ע׳

 קדמות בדבר רס״ג טענת את תקף עט-פ( >עמ׳ ג כג, לויקרא בפירושו ראב״ע .109,106
 קדמות טענת את ביטל ,65-64 עמ׳ (,2 הערה )לעיל ירוחים בן סלמון העיבור. חשבון
י. לבמדבר בפירושו רבה. עולם סדר של הזמנים לוח באמצעות רס״ג של הדחיות שיטת

 הציבור לשלמי מתייחס שלמיכם זבחי שהכתוב יפת מלמדנו ב,58 דף (,37 הערה י)לעיל
השבועות. בחג המוקרבים לקרבנות גם אך המועד, בחול

 ביום חל בניסן טו אם ממצרים״. נסעו חמישי ״יום (:83 )עמ׳ א פרשה בשלח, מכילתא 48
 אירע ממצרים ישראל בו שיצאו ״ניסן : 159 עמ׳ שם, זה. ביום חל בניסן א אף חמישי,
בשבת״. בחמישי להיות

בשבת״. להיות אייר אירע ניסן ״השלים (:159 >עמ׳ שם מכילתא, 49
 ׳בחמשה להזכיר טעם כי סעדיה רב הגאון ״אמר קב(: )עמ׳ א טז, לשמות פירוש ראב״ע, 50

 ראשון יום והנה ממצרים. ישראל יצאו בשבוע חמישי ביום כי להודיע השני׳ לחדש עשר
סין... מדבר אל באו השבת ביום והנה ושבת. ששי יום ואייר חמישי, יום היה ניסן לחדש

פירושו״. בעבור ולא הקבלה בעבור נקבלהו הגאון שאמר ומה
 אלא ימים, 29 בן איר היה רבה עולם סדר לשיטת גם (.159 א)עמ׳ פרשה בשלח, מכילתא 51

 בשבוע. שישי ביום חל ממצרים, ישראל בני יצאו שבו היום בניסן, טו זה מקור שלפי
 ראה בסיון. ו בשבת חל תורה מתן בשבוע. א ביום שחל באיר, ב־טו הגיעו סין למדבר

k ע״ב. יד — ע״א יב דפים תשמ״ח, ירושלים רטנר, ד״ב מהדורת ה, רבה, עולם סדר
קיט(. )עמ׳ א יט, לשמות פירוש ראב״ע, 52



 בסיון, ז ראשון, ביום חל תורה מתן שיום לטעון היה יכול בשבת מוקרבים אינם
53חכמים. לוח שזהו עוד מה

 סדר בסוגיית רס״ג עמדת הייתה מה להכריע, נוכל לא זה שבשלב נראה
 עמדות שתי וראב״ם ראב״ע מציגים כזכור תורה. ומתן הברית של הזמנים

 אך הזמנים, סדר על מפורשים דברים אמר לא יפת הגאון. בשם מנוגדות
 הגיע מבשר בסיון. ב־ט הברית נכרתה הגאון שלשיטת דבריו, את לקבל אין

 הפירוש את להוסיף יש אלו למקורות לברית. תורה מתן הקדים שרס״ג למסקנה,
 יתרו הקריב זה פירוש פי על לרס״ג. רצהבי מייחס שאותו יב, יח, לשמות

 ולא שלמים, היו שהקריב שה״זבחים״ מפני תורה, מתן לאחר קרבנותיו את
 עלינו ומכאן הברית, במזבח הוקרבו אף שלמים 54תורה. מתן לפני שלמים מצינו

 אכן אם להכריע קשה 55תורה. מתן לאחר נכרתה שהברית סבר שרס״ג להסיק
 הגאון, סבר ראב״ע שלדברי עוד מה 56רס״ג, של פירושו הוא שלפנינו הפירוש
57תורה. למתן קדם יתרו שסיפור

עליו שהוקרבו הקרבנות וסוג הברית מזבח של סוגו ב.

 את נבחן הברית מזבח הקמת למועד באשר הדעות חילוקי על שעמדנו לאחר
עליו. שהוקרבו הקרבנות סוג ועל זה מזבח של סוגו על הדעות חילוקי
 ״ספר כלל מה — קודמת לשאלה התייחסות מחייב אלו בסוגיות דיון

שלשיטת משום זאת ישראל. לעם משה שהקריא ז( כד, )שמות הברית״

ך ה, ביום מצרים יציאת חלה ע״א-ע״ב, פז שבת בבלי חכמים, שיטת פי על 53  היה א
 ראשון ביום אז חל בסיון ש־ז מכאן בשבת. מזיון, ו ביום תורה מתן חל ואז מעובר,
 בלוח מעובר. היה לא איר אך בשבוע, ה ביום ממצרים יצאו יוסי ר׳ לשיטת גם בשבוע.

 )לעיל צוקר השבת. יום בסיון, ב־ז חל תורה ומתן בשבוע א ביום בניסן אחד חל שלו
 ט י, לשמות בפירוש החכמים. לוח היה רס״ג שלוח סבר ,238 הערה 109 עמ׳ (,39 הערה

 שישי ביום ניתנה שהתורה נאמר כט, עט׳ (,47 הערה רצהבי)לעיל אצל לרס״ג, המיוחם
בסיוז• י

.151 הערה להלן וראה עה. עט׳ (,47 הערה רצהבי)לעיל 54
.18 הערה לעיל; ראה אליהו. בן אהרן של ראייתו זו 55
 קטעים ״שלושה רצהבי, י׳ ראה הקשיים, למרות רס״ג, של כפירוש זה פירוש זיהוי על 56

 מתורגמת זה בפירוש ג. ׳עמ )תשמ״ד(, צה סיני שמות״, לספר סעדיה ר׳ מפירוש חדשים
חז״ל. בקרב שרווח הפירוש אינו זה פירוש כפשוטה. יג(, יח, )שמות ממחרת המילה

 למזבח ביחס רס״ג לעמדת באשר הסותרים המקורות על .139-138 הערות להלן ראה
 הגאון פרשנות בחקר נוסף ״נדבך שלוסברג, א׳ ראה יתרו, של קרבנותיו ולמועד הברית

תקצא-תקצב. עמ׳ )תש״ס(, קכג-קכד סיני סעדיה״, רב
.40 הערה לעיל ראה 57



 הברית מזבח על משה למד בעקבותיהם, שהלך ראב״ע, ולשיטת הקראים,
הברית. מספר

 העם אמר הברית״ ״ספר את לעם משה שהקריא שלאחר מלמדנו, הכתוב
שמע״)כד, ״נעשה  המצוות הן מה ראב״ע, מלמדנו כא כ, לשמות בפירושו ז(. ונ

 פרשת הברית בספר נכללה לדבריו 58ונשמע״. ״נעשה אבותינו אמרו שבעבורן
 תעשון׳ ׳לא הפרשה ״זאת כ: כ, בשמות בכתוב ראשיתה אך המשפטים, ואלה

ש׳)כג, לך יהיה ׳כי עד המשפטים ואלה פרשת וכל כ(, )כ, 59לג(״. למוק
 לשלמים נועד הכתוב פי על ואשר הברית, בספר שנכלל האדמה מזבח
 ׳ויבן שם שכתב ״וזהו :דראב״ע אליבא הברית מזבח הוא כא(, )כ, ולעולות

ד, תחת מזבח כ ר׳) ה  שלמיך׳ ואת עלתיך את עליו ׳וזבחת בכאן וכתוב ד(, ה
כד, זבחים ויזבחו עולות ׳ויעלו כתוב ושם כא(, )כ, ם׳) מי  כי ספק ואין ה( של

 כב( )כ, אדמה מזבח לאחר הנזכר אבנים מזבח 60אדמה״. מזבח פרשת זאת
 אבנים מזבח שיבנו השם, ״וצוה ישראל: בארץ יהושע שהקים המזבח הוא

. שינחלו טרם הירדן בעבר . ח. א  מזבח ׳ואם טעם ויהיה שלמים... זבחו ושם ה
כ, ( ם׳ בני ח, שתכנם תזכה ואם אדמה מזבח עתה עשה כאומר כב(, א א  אז ל

61אבנים״. מזבח תבנה
 סטה — הברית מזבח וזיהוי הברית ספר של תוכנו — העניינים בשני

 חז״ל היו המכילתא פי על הברית ספר של לתוכנו אשר חז״ל. ממסורת ראב״ע
 העם׳ באזני ויקרא הברית ספר ״׳ויקח הברית: ספר כלל מה בשאלה חלוקים

 שספר גרם הנשיא יהודה רבי 62באזניהם״. קרא מהיכן שמענו לא אבל ז( )כד,
 שנצטוו ומצוות נח בני ומצוות הראשון, אדם שנצטווה ״מצוות כלל הברית

 במצוות שמדובר גרם ישמעאל ר׳ כולן״. המצוות כל ושאר ובמרה במצרים
יפת יצא ישמעאל ר׳ של דבריו נגד 63ובחוקותי. סיני בהר בפרשיות שכתובות

.43 הערה לעיל ראה 58
 קסו(. >עמ׳ ג כד, לשמות פירושו גם ראה קמ״ב(; )עט׳ כא כ, לשמות פירוש ראב״ע, 59

 באשר ראב״ע של עמדתו את מקבל תמו-תמז( )עט׳ א כד, לשמות בפירושו רמב״ן
 רצהבי אצל ראב״ם, פי על ד, כד, לשמות רס״ג פירוש ראה הברית. ספר של לתוכנו
קכט. עמ׳ (,47 הערה )לעיל

 אומר: הוא קס״ו( )עמ׳ ה כד, לשמות בפירושו קמב(. )עמ׳ כא כ, לשמות פירוש ראב״ע, 60
כא(״. עליו׳)כ, ׳וזבחת וזהו ה( עולות׳)כד, ׳״ויעלו

 אומר קמא( )עמ׳ כא כ, לשמות בפירושו קמב-קמג(. כב)עמ׳ כ, לשמות פירוש ראב״ע, 61
 מפורש כי מאבנים המזבח נעשה שלא לומר נוכל ולא אבנים׳... ממזבח ״׳ואם ראב״ע:

עיבל״. בהר הנעשה והינו הוא,
(.212-211 ׳)עמ ג פרשה יתרו, מכילתא 62
(.211 )עמ׳ שם שם, 63



ת, מ א  גרם יהודה בר׳ יוסי ר׳ 64הראשונה. בברית נאמרה לא בהוקותי שפרשת ב
 כולל דהיינו 65כאן״, ועד בראשית ״מתחילת המצוות את כלל הברית שספר
 66תורה. מתן לאחר לעם נמסר הברית שספר זה, תנא גרם כזכור משפטים. פרשת

 ואלה פרשת ובין ג( הברית)כד, בספר ״המשפטים״ בין לעומתו הפריד יהודה ר׳
 במרה, המשפטים׳ ׳ואלה אומר: יהודה ״ר׳ במרה: לדעתו שנאמרה המשפטים,

טו, חוק לו שם ׳שם שנ׳ שפט׳) 67כה(״. ומ
 הברית ״ספר תורה: מתן לפני הוקם שהמזבח המכילתא, בעקבות סבר, רש״י

 ביקר זו עמדה 68במרה״. שנצטוו ומצוות תורה מתן ועד מבראשית ז( )כד,
שפטים׳)כד, כל ואת ה׳ דברי כל את לעם ״׳ויספר :רמב״ן  המשפטים שהם ג(, המ
א, תשים אשר המשפטים ׳ואלה בהם שאמד למעלה, הכתובים האלה הם׳)כ  לפני

69במרה״. להם ושנאמרו נח, בני שנצטוו המשפטים על שיהיה נכון איננו כי א(,
 שמזבח חז׳׳ל, כדעת שלא הברית, מזבח הוא אדמה שמזבח גרס ראב״ע

 אדמה, מזבח הנחושת מזבח כונה לטענתם שבמשכן. הנחושת מזבח הוא אדמה
 תעשה באדמה חלול מזבח אומר, נתן ״ר׳ באדמה: חללו את שמילאו משום

ת ׳נבוב שנ׳ לי, כז, תעשה לוחו תו׳) מזבח שהכתוב מסביר ישמעאל ר׳ 70ח(״. או

.16 הערה לעיל ראה 64
(.211 >עמ׳ ג פרשה יתרו, מכילתא 65
.26 הערה לציון סמוך לעיל ראה 66
 דף (,17 הערה )לעיל יהודה בן ישועה לדברי (.246 )עט׳ א פרשה משפטים, מכילתא 67

חוקיו״ ״כל אלאצול(, המצוות)אלפראיץ׳ עיקרי הן כו טו, בשמות הנזכרות המצוות א,60
 הוא כה(, )שם, ״המשפט״ ולואחקהא(, אלמצוות )פרוע ונספחיהם המצוות סעיפי הם

תעשה״)שם, בעיניו ״הישר כו(. עליך״)שם, אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה ״כל
השכליות. למצוות מתייחם כו(

ד. כד, לשמות פירושו גם ראה ז: כד, לשמות פירוש רש״י, 68 - ג
 מסירתו מועד ועל הברית ספר של תוכנו על תמו(. )עמ׳ א כד, לשמות פירוש רמב״ן, 69

.408-407 עמ׳ ב, (,9 הערה השל)לעיל א״י ראה
 צד דף )כתר, ד כז, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן (.242 )עמ׳ יא פרשה יתרו, מכילתא 70

ת׳)כז, ׳נבוב שאמר כיון אומרים הקבלה ״ובעלי ע״א(: חו  ממלאים שהיו אמרו ח(, לו
 לעומת כא(״. לי׳)כ, תעשה אדמה ׳מזבח שנאמר וזהו חונים... שהיו מקום בכל עפר אותו
 כמשמעו אדמה ״מזבח קמב(: )עמ׳ כא כ, לשמות בפירושו ראב״ע גורם הקבלה בעלי
.61-60 הערות לעיל גם ראה מאדמה״. עשוי
א-כג, כ, לשמות בפירושו יפת  מכיר א,221 דף ,Or. 2467 הבריטית, הספרייה יד כתב כ

 שהכתוב פי על אף הנחושת, למזבח נוסף אדמה מזבח בנה ששלמה הטוענת מסורת
 לא החכמים אחד ״לדעת :מזבח כלל מזכיר ואינו החצר קידוש על מדבר ז ז, בדה״ב

 ׳ויקדש שנאמר: שלמה, שהקים המזבח הוא בלבד, אחת פעם אלא אדמה מזבח הוקם
 מצאן ושלמים עולות עליו שהקריב הכתוב ואמר ז(. ז, החצר׳)דהי״ב תוך את שלמה
 מן האש לירידת רומז כא( כ, אליך׳)שמות ׳אבוא הכתוב זה חכם לדעת בלבד. ובקר

בעץ׳ ]״וענד א(״. ז, ותאכל׳)דהי״ב השמים מן ירדה ׳והאש שנאמר היום, באותו השמים



 ייבנה שלא לאדמה, מחובר למזבח אלא ממש, אדמה למזבח כיוון לא אדמה
 הכתוב את ותרגם חז״ל, בעקבות הלך רס״ג 71עמודים. גבי על או כיפים על

 פסוק תרגמו הקראים 72לי״. תעשה האדמה על ל״מזבח לי״ תעשה אדמה ״מזבח
73לי״. תעשה אדמה ״מזבח יהודה בן ישועה תרגם למשל כך כפשוטו. זה

 מקום ״בכל יוקם שהמזבח נאמר אדמה מזבח שעניינו הפסוק של בסיפה
כ, את אזכיר אשר ״) מי  הבחירה לבית היא הכתוב כוונת חז״ל לדעת כא(. ש

 השוני על 75ה׳. ארון בו שנמצא מקום לכל הכתוב כיוון ראב״ע לדעת 74בלבד.
 :כא כ, לשמות בפירושו רמב״ן כותב אדמה מזבח בזיהוי לחז״ל ראב״ע שבין

 בכבודי אני אליך׳ אבוא שמי את אזכיר אשר המקום בכל ׳כי אברהם... ר׳ ״פירש
ת רבותינו דעת ועל כלל. לאמצעי צורך לך אין וברכתיך,  הנעשים שהם במזבחו

76ובאבנים״. באדמה המזבחות מצוות הזכיר ובמקדש במשכן

 כקולה שלמה עמלה אלד׳י והו ואחדה דפעה גיר אדמה מזכה יועמל לא אנה אלעלמא
 מן ושלמים עולות עליה עמל אנה פד׳כר ז(. ז, החצר׳)דהי״ב תוך את שלמה ׳ויקדש

 אלנאר ג׳על אלי בה ישיר כא( כ, אלך׳)שמות ׳אבוא קולה אן פענדה פקט. וצאן בקר
 יפת א(״.[ ז, ותאכל׳)דהי״ב השמים מן ירדה ׳והאש כקולה אליום ד׳לך פי אלסמא מן

 ללימודי המכון — הרוסית האקדמיה יד, כתב סד, ח, למל״א בפירושו גם זו שיטה מביא
 יד׳כר ולם אלצחן פי יקרבהא אן ״פאחתאג׳ א:77 דף ,C36 פטרסבורג, בסנט המזרח

 אנה קום וקאל אדמה. מזבח אלוקת פי להא אצלח אנה קום פקאל מד׳בחא. לה בנא אנה
| מזבח. שבנה נזכר ולא בחצר, הקרבנות את להקריב נזקק )המלך מד׳בח״ בגיר קרבהא

 ן ראה מזבח(. ללא שהקריב אומתם ויש אדמה. מזבח עת באותה שהקים אומרים ויש
 מהדורת דרשב״י, ובמכילתא שם, ישמעאל, דר׳ במכילתא עקיבא בן איסי ר׳ של מסורת

ב, כ, לשמות בפירושו יהודה בן ישועה .156 ׳עמ מלמד, וע״צ אפשטיין י״נ כ א-  כתב כ
1 הרוסית, הלאומית הספתיה פטרסבורג, סנט יד 1369 .Heb.-Arab, מוציא אינו ב,181 דף 

 פעלה מא ד׳לך פי ידכ׳ל אן יג׳וז )׳׳וקד בחצר. אדמה מזבח הקים ששלמה אפשרות מכלל
 שלמה שבנה הנחושת למזבח אשר הכהנים׳׳.( חצר מן מואצ׳ע עלי אלתקריב מן שלמה

 שבמשכן, למזבח בניגוד נחושת, עשוי שכולו מזבח ישועה לדבת זה היה א(, ד, )דהי״ב
ב(: לח, נחושת)שמות שצופו שיטים עצי עשוי שהיה א.181 דף שם, א-

(.242 ׳)עמ שם ישמעאל, דר׳ מכילתא 71
 לרבינו תורה חומשי חמשה לי׳׳)תרגום אצנע אלארץ׳ עלי ״מד׳בחא כא: כ, שמות רס״ג, 72

(.110 עמ׳ תרנ״ג, פרים דירינבורג, נ״י מהדורת סעדיה,
 רס״ג של תרגומיהם את מביאה פוליאק מאירה לי״. תצנע אדמה ״מד׳בח ישועה: תרגום 73

 ההיבט בשל בתרגומים השוני על עומדת היא אין כא. כ, לשמות יהודה בן ישועה ושל
M. Polliack, The Karaite Tradition o ראה ההלכתי. f Arabic Bible Translation, Leiden 

166 .1997, p
(.243 ׳)עמ יא פרשה יתרו, מכילתא 74
 פירוש שמי׳. את אזכיר אשר המקום ״׳בכל קמב(: )עמ׳ כא כ, לשמות פירוש ראב״ע, 75

הארון״. שם שעמד ונוב שילה כמו שם, שוכן שכבוד לשמי זכר אשים אשר המקום בכל
מ׳ כ, לשמות בפירושו תט(. )עמ׳ כא כ, לשמות פירוש רמב״ן, 76 ע  ' רמב״ן, טוען תי( כג)

ב כ, בשמות שהנאמר חז״ל, דעת את מחזק מזבחי״ על תעלה ״ולא שהכתוב כ א- עוסק כ



 ישמעאל ר׳ לדעת כב(, )כ, לי״ תעשה אבנים מזבח ״ואם לכתוב אשר
 אבנים מזבח הוקם יעקב בן ר״א לשיטת 77חובה. זה בפסוק אם המילה מציינת
78המקדש. ובבית בגבעון בנוב, בשילה,

 את זיהו אשר על חז״ל נגד פולמוס דברי בפירושיו שילב אליהו בן אהרן
 מזבח הוא אדמה שמזבח לומר אין שבמשכן. הנחושת מזבח עם אדמה מזבח

שמו במקרא נזכר הנחושת ומזבח הואיל נחושת,  שהרצון ״והאומר המפורש: ב
 מזבח רק נקרא אינו כי אפשר אי עפר, חללו שממלאים הנחושת מזבח על

שת שמזבח ישמעאל, ר׳ בשם מביאה שהמכילתא לטענה אשר 79נחושת״.  הנחו
 ואם טעם ״ומה אהרן: אומר עמודים, על ייבנה שלא לציין כדי אדמה מזבח כונה

 הטענה אליהו בן אהרן לדברי 80מלבנים״. בנוי מזבח הוא אמנם אבנים מזבח
 אותם שאילצה זו היא תורה מתן לפני הוקם הברית שמזבח חז״ל של המופרכת

 שהמזבח כונו לא ״ואלו הברית: בספר הנזכר אדמה מזבח עם זיהויו את לפסול
 מזבח הוא אדמה מזבח כי אומרים היו לא תורה מתן קודם הוא משה שבנה

 חוץ אבנים שמזבח וכמו עפר... חללו ממלאים שהיו מפני כן ונקרא הנחשת
81הנחשת״. ממזבח חוץ אדמה מזבח כך הנחשת ממזבח
 השלמים הוקרבו היכן הברית, מזבח אינו אדמה מזבח דחז״ל אליבא אם

 על להקריב הותר המשכן להקמת עד לשיטתם סיני? הר למרגלות והעולות
 ישראל״: בני ״נערי ה כד, בשמות הנקראים הבכורות, היו והמקריבים במות,

82בבכורות״. ועבודה מותרות, הבמות היו המשכן הוקם שלא ״עד

 ער זה איחר ולא מצותו השלים במזבח לצוות התחיל כי ״בעבור הבחירה: בית במזבחות
 לשמות בפירושו ראב״ע חכמים״. לדברי ראיה וזו כהנים, בתורת הקרבנות בדברי צוותו

 שמדובר מעידות זה בפסוק המחכרות שהמעלות הגורסים נגד יוצא קמג( >עמ׳ כג כ,
 כל נחשת או אבנים אדמה מזבח כל כוללת מעלות מצות ״וזאת הבחירה: בית במזבחות

 קומראניים ״שקיעין ארדד, י׳ ראה ׳מזבחי׳״. כתוב הוא כאשר לשם, עשוי שהוא מזבח
 עמ׳ )תשנ״ח(, סג ציון תאווה״, בשר בסוגיית אלנהאונדי בנימין הקרא של הלכות בשתי

ע״ב(. צד דף )כתר, ח כז, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן וכן : 97-96 הערות 23-22
(.243 >עמ׳ יא פרשה יתרו, מכילתא 77
 קודשים״. ואינן במה דשניהם לו תשיב ״חד וגבעון: נוב ד״ה שם, רש״י ע״ב. סא זבחים 78

 הקבלה בעלי ״אמרו כותב: ע״ב( סא דף )כתר, כא כ, לשמות בפירושו אליהו בן אהרן
שמות שמלת מי׳)כב, את תלוה כסף ׳אם כמו חיוב כב( כ, ׳אם׳)  המזבח והוא כד( ע
 את כזכור, זיהה, ראב״ע ל(״. ח, )יהושע יהושע׳ יבנה ׳אז נאמר כאשר יהושע שבנה
.61 הערה לעיל ראה יהושע: שבנה המזבח עם אבנים מזבח

ע״א(. סז דף )כתר, כא כ, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן 79
שם. שם, 80
ע״ב. סז דף שם, 81
מ׳ כד, לשמות בפירושו אברבנאל ע״ב. קטו זבחים בבלי ד: יד, זבחים 82 ע א) סבר רל( א-י



 — במה אלא שאינו הברית, במזבח משה שהקריב הקרבנות לסוג אשר
 שלמי והשלמים ציבור, עולות דהיינו תמיד, עולות היו העולות הלל בית לשיטת
 תורה מתן שלפני וגרסו לעולות, באשר הלל בית עם נחלקו שמאי בית 83חגיגה.

 הברית שבמזבח שסבר מי 84יחיד. עולות שהן ראייה, עולות אלא הוקרבו לא
 כח, בבמדבר הכתוב עם ו כד, בשמות הכתוב את חיבר תמיד עולות הוקרבו

 ״מנין נאמר: האחרון לפסוק הלכה במדרש סיני״. בהר העשויה תמיד ״עולת ו,
ת וישם הדם חצי משה ׳ויקח שנאמר כלי, שטעונה סיני הר לעולת שמו ת׳)  באגנו

 סיני׳, בהר העשויה התמיד ״׳עולת טוען: זה הלכה מדרש של המשכו 85ו(״. כד,
86פסקה״. לא עוד סיני בהר משקרבה

 הברית במזבח העולה סוג על המחלוקת שבין ההדוק בקשר להבחין ניתן
 הוקרבו הברית שבמזבח שסבר מי במדבר. הקרבנות הקרבת על למחלוקת

 שדחה מי זאת לעומת 87במדבר. התמידים הקרבת מאז פסקה שלא סבר, תמידים
 במדבר, קרבנות הוקרבו שלא טען, תמידים הוקרבו הברית שבמזבח הסברה את

 ל״עשויה אשר במדבר״. לי הגשתם ומנחה ״הזבחים כה, ה, בעמוס הכתוב לאור
 עצמה והיא בסיני נאמרו ״מעשיה :הדברים פורשו ו(, כח, סיני׳׳)במדבר בהר

ע״ב(. ו קרבה״)חגיגה לא

 זיהוי על אדמה. מזבח זה היה לדעתו תורה. מתן אחר בסיון, ז ביום הוקם הברית שמזבח
 לשמות (29 הערה )לעיל עוזיאל בן ליונתן המיוחס התרגום ראה הבכורות עם הנערים

 ישועה לדוגמה, זה. זיהוי אימצו הקראים גם .143 עמ׳ לעברית תרגום ,119 ׳as ה, כד,
 דף )כתר, ה כד, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן ה: כד, לשמות פירוש (,17 הערה )לעיל

 את עוררה בלוויים הבכורות החלפת יח. ח, בבמדבר הכתוב על מבוסס הזיהוי ע״א(. פג
 שהכתוב להוכיח, ניסה רס״ג בערבית. נסח׳ — זולתה מצווה ומתן מצווה ביטול בעיית

קאפח, י׳ מהדורת ט, ג, מאמר ודעות, באמונות הנבחר ספר ראה נסח׳. אינו יח ח, במדבר
.468-467 עמ׳ (,46 הערה קרקסאני)לעיל גם ראה קמא. ׳עמ

 אשר שם(. )ראה הדיבור לפני חגיגה שלמי היו הגלילי יוסי ר׳ לשיטת גם ע״א. ו חגיגה 83
 ניסיון על שם(. )ראה וניתוח הפשט טעונה הייתה לא מועד אוהל להקמת עד לעולה,
ע״ב. צז זבחים ראה ציבור שלמי הברית במזבח •שהוקרבו בשלמים לראות

 חגיגה שלמי של ערכם על שמאי ובית הלל בית מחלוקת משמעות על ע״א-ע״ב. ו חגיגה 84
תשנ״ד, ירושלים רומי, נגד הקנאים ומאבק שמאי בית בן־שלום, י׳ ראה ראייה ועולות

.179 עמ׳
 ״ואין ע״א(: מג דף ו)כתר, כח, לבמדבר בפירושו אליהו בן אהרן הגיב זו מסורת על 85

 בכלי להקישה תורה מתן קודם שנעשית העולה על שמרמיז הקבלה בעלי לדברי טעם
למבינים״. ידועה והאמת חולקים עצמם והם

 אברבנאל, .324 ׳עמ תרע״ז, לייפציג הורוביץ, ח״ו מהדורת ו, כח, לבמדבר זוטא ספרי 86
מ׳ כד, לשמות פירוש ע א)  ועליהם השם... מזבח על עולות העלו ההם ״והנערים :רל( א-י
״.0 כח, סיני׳)במדבר בהר העשויה התמיד ׳עולת נאמר

ע״א-ע״ב. ו חגיגה ראה :עקיבא ר׳ סבר כך 87



 לזיהוי הברית, ספר של לתוכנו באשר הקראים חכמי של בעמדותיהם עיון
 תלמידם היה שראב״ע מגלה, עליו שהוקרבו הקרבנות ולסוג הברית מזבח

 נכללת ראב״ע אצל כמו יפת. של בשיטתו בעיון נפתח אלו. בעניינים הנאמן
שמות בפירושו הברית. ספר במסגרת אבנים ומזבח אדמה מזבח מצוות  ג כד, ל
 מספר חלק לדידו שהם ה׳, דברי במסגרת אדמה מזבח מצוות את יפת הכליל

 נכללה אדמה מזבח הקמת שמצוות לומדים, אנו יד ד, לדברים בפירושו 88הברית.
 שנמסרו המשפטים ואילו תורה, מתן ביום למשה האל שמסר החוקים במסגרת

שפטים: ואלה פרשת שבמסגרת המצוות כלל הם יום, באותו המ

 עמדו שבו למועד כוונתו יד( ד, )דברים בעת״ ה׳ צוה ״ואותי בדבריו
שמע״)ה, אתה ״קרב למשה ואמרו מרחוק העם ״חוקים״ ובדבריו כד(. ו

 אדמה מזבח כמו היום, באותו למשה נאמרו אשר למצוות כוונתו יד( )ד,
שמות את תלוה כסף ״אם וכמו אמר״)כד, משה ״ואל עד כד( כב, עמי״)

שפטים״)דברים ובדבריו א(. 89המשפטים׳״. ל״ואלה כוונתו יד( ד, ״ומ

 אבנים מזבח לבין הברית, מזבח שהוא אדמה, מזבח בין הבחין שראב״ע בעוד
 למזבח אבנים מזבח בין עקרונית להבחין שאין טען יפת 90בעיבל, יהושע שבנה

 שמואל, גדעון, עיבל, בהר יהושע סיני, בהר משה 91לשניהם. אחד ודין אדמה,
 כאשר 92אלה. כגון מזבחות הדורות במרוצת הקימו ואליהו דוד במכמש, שאול

של במקרה 93אפשריים. המזבחות שני המזבח בסוג במפורש נקב לא הכתוב

 כד, לשמות בפירושו יהודה בן ישועה גם .14 הערה לעיל גם וראה ,11 הערה לעיל ראה 88
ל עי ל ( ג  בשמות וסופו יט כ, בשמות הברית ספר של שראשיתו מלמדנו, (17 הערה א-

 הברית ספר של שראשיתו אפשרות, מעלה הוא ז כד, בשמות לכתוב שם בפירושו לג. כג,
בבראשית. מהכתוב

 ד, בעת׳)דברים ה׳ צוה ׳ואתי ״קו׳ ב:37 דף (,14 הערה יד)לעיל ד, לדברים פירוש יפת, 89
ושמע׳ אתה ׳קרב למשה וקאלו אלבעד. מן אלקום וקף אלד׳י אלוקת אלי בה ישיר יד(
 אליום ד׳לך פי משה כ׳וטב אלד׳י אלפראיץ׳ אלי בה ישיר יד( ׳חקים׳)ד, וקו׳ כד(. )ה,

אמר׳ משה ׳ואל אלי כד( כב, עמי׳)שמות את תלוה כסף ׳אם ומת׳ל אדמה מזבח מת׳ל
 מביא בהמשך המשפטים׳״. ׳ואלה אלי יד( ד, ׳ומשפטים׳)דברים בקו׳ וישיר א(. )כד,
 בארץ התלויות מצוות הן המשפטים ואלה בפרשת ת1המצו כל כמעט שלפיה שיטה יפת

 ישראל בארץ מחייבת כולה המשפטים ואלה שפרשת אחר פרשן ״ואמר בלבד: ישראל
ד, בארץ׳)דברים אותם ׳לעשותכם הכתוב אמר כן ועל מועטות, למצוות פרט בלבד,
 אלי פקט pאלא פי לאזמה כלהא המשפטים ואלה פרשה אן אכ׳ר מפסר ]״וקאל יד(״.
יד(״.[ ד, בארץ׳)דברים אתם ׳לעשתכם קאל פלד׳לך מנהא יסיר שיאן

.61-60 הערות לעיל ראה 90
כג. כ, לשמות פירוש יפת, 91 .90 הערה 21 עמ׳ (,76 הערה ארדר)לעיל וראה: כ-
.71 הערה 17 עמ׳ שם, ארדר, וראה שם! יפת, 92
דין את להשוות לנכון מצא שיפת ייתכן .92 הערה 21 עמ׳ שם, ארדר, וראה שם: יפת, 93



 94לא(. ח, )יהושע אבנים מזבח היה שהמזבח מהכתוב, ברור עיבל בהר יהושע
שמות את אזכיר אשר המקום ״בכל הכתוב  אדמה שמזבח מעיד, כא( כ, שמי״)
של אם הוקמו הם 95הבחירה. לבית מחוץ שהוצבו מזבחות הם אבנים ומזבח  ב

 אם הבחירה, לבית מחוץ ה׳ מלאך או הכבוד נוכחות בשל אם 96מפורש, ציווי
97לו. מחוצה המקדש מבית כלי או הקודש ארון היות בעת

 ועולות שלמים שהקרבת גרם יפת הברית, במזבח שהוקרבו לקרבנות אשר
 בית שיטת את שדחה ספק אין 98ישראל. בארץ תלויים שאינם מעידה סיני בהר
 שהוקרבו ועולות שלמים שלדידו מפני הברית, במזבח הוקרבו שתמידים הלל

 99נדבה. קרבנות בהכרח היו למשכן שמחוץ אבנים במזבחות או אדמה במזבחות
 ששלמים בעוד האבות, תקופת מראשית כבר הוקרבו נדבה ומנחות נדבה עולות

 לאחר הוקם הברית שמזבח ראיה לפנינו והרי 100תורה. מתן לאחר רק הוקרבו
101שלמים. עליו הוקרבו שכן תורה, מתן

 אלנהאונדי, בנימין שיטת את לקעקע שרצה משום אדמה, מזבח לדין אבנים מזבח
.109 הערה לציון סמוך להלן ראה תאווה! לבשר מזבח היא אבנים מזבח שלפיה

ל כ, לשמות פירוש יפת, 94 עי ל כג)  בפירושו יהודה בן ישועה ב.219 דף (,70 הערה כ-
תב לפסוקים כ  דף ,Heb.-Arab,. 1 1369 הלאומית, הספרייה פטרסבורג, סנט יד אלו)

ב(, 181  שני המזבחות. סוגי שני בין עקרונית מבחין הוא ואין יפת, בעקבות הולך א-
ח הדורות במרוצת נבנו המזבחות ח ובמכמש. בעיבל בסיני, השאר בין — למקדש מ

.68 הערה 16 עמ׳ (76 הערה ארדר)לעיל וראה שם! יפת, 95
 יח, )מל״א הבחירה לבית מחוץ קרבנות בהקריבו חטא לא שאליהו מלמדנו, יפת 96

ב(, ל  פירוש יפת, ראה כוהן. חייבו לא אלו קרבנות מהאל. הוראה שקיבל משום ל-
ב. 158 דף (,70 הערה הנ״ל)לעיל לפסוקים א-

.77-72 הערות 18-17 ׳עמ שם, ארדר, ראה 97
Y. Erder, "The Observance of the Commandments in the Diaspora on the Eve ראה 98

19 of the Redemption in the Doctrine of the Karaite Mourners of Zion", Henoch
67 .1997,) p. 193 n)

כג, כ, לשמות פירוש יפת, 99 .61 הערה 15 ׳עמ (,76 הערה ארדר)לעיל וראה כ-
 המשכן הקמת שעד יפת, מלמדנו ב,95 דף (,5 הערה )לעיל ה כד, לשמות בפירושו 100

 לא אך ואיוב. יעקב יצחק, אברהם, נח, אדם, אלקראבין״( )״יקרבו קרבנות הקריבו
 יד׳כר נר לם אנה )״גיר ומנחה עולות אלא תורה, מתן לפני שלמים הכתוב הזכיר

 לויקרא בפירוש האבות קרבנות את מזכיר יפת ומנחה״(. עולות בל סיני קבל אלשלמים
ט! יז,  שלמים הקרבת על .73 ,70 הערות 194 עמ׳ (,98 הערה )לעיל ארדר ראה א-

 ועולות״ זבחים בידנו תתן אתה ״גם לכתוב בפירושו יפת מלמדנו המשכן הקמת לפני
 מכלל מוציא אינו יפת .181 הערה 36 ׳עמ (,76 הערה ארדר)לעיל אצל כה(, י, )שמות

 )״ד׳באיח תודה לזבחי שימש טו( יז, )שמות ברפידים משה שבנה שהמזבח אפשרות,
הלאומית, הספרייה פטרסבורג, סנט יד כתב טו, יז, לשמות פירוש יפת, ראה שכר״(!

141 .,Heb.-Arab, א.274 דף
הק של ראיתו ,18 הערה לעיל ראה 101  על ללמוד ניסה קודמיו, כמו יפת, גם אליהו. בן א

. כד, בשמות הכתוב לאור העולות דיני ועל השלמים דיני ו - ד כד, לשמות בהתייחסו ה



 שנמסר הברית שספר המקובלת, הקראית השיטה את אימץ אליהו בן אהרן
 אדמה מזבח מצוות את וכן המשפטים ואלה פרשת את כלל בסיני למשה
 מזבח על השלמים הקרבת אליהו בן אהרן לשיטת גם לנו כזכור 102אבנים. ומזבח
 הוא הברית מזבח 103תורה. מתן לאחר הייתה הברית שכריתת מעידה, הברית
 בנאו שיהושע אבנים, מזבח הוא בעיבל יהושע שבנה המזבח 104אדמה. מזבח

שמות הכתוב פי על  נאמר וכן יהושע שבנה מה הוא אבנים ״ומזבח כב: כ, ב
שע עליהן הניף ׳לא לשם  ״בכל שהכתוב גרם, שיפת בעוד 105לא(״. ח, ברזל׳)יהו

ת את אזכיר אשר המקום שמו ת הן מתייחס כא( כ, שמי״)  והן אדמה למזבחו
 מצא אהרן 106הבחירה, לבית מחוץ הדורות במרוצת שהוקמו אבנים למזבחות

ג כ, בשמות שהכתוב מכאן 107שבמשכן. למזבח רמיזה זה בכתוב כ - מתייחס כ

 ורוחה לשלמים, והן לעולות הן שימשו שהפרים טוען הוא ב,95 דף (,5 הערה )לעיל
 לקבוע חז״ל של יכולתם אי על ע״ב ו חגיגה ראה בלבד. לשלמים ששימשו הסברה את

ל כד, לשמות בפירושו ה. כד, בשמות הנזכרים הפרים שימשו צורך לאיזה  הערה ו)לעי
ב,83 דף (,11 ח( כד, )שמות העם על משה שזרק הדם אם לקבוע יפת התקשה א-

 ״בריתי הכתוב: לדבריו בלבד. השלמים מדם או כאחד והשלמים העולות מדם היה
 הספרייה יד כתב ח, נ, לתהלים בפירושו השלמים. בדם תומך ה( נ, )תהלים זבח״ על

 גם יפת של לדידו שלמים. הם ש״זבחיך״ יפת אומר א,52 דף ,Heb 287 פריז, הלאומית
.100 הערה לעיל ראה שלמים. הם כה, י, בשמות הנזכרים הזבחים

ע״א(. פג דף ג)כתר, כד, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן 102
 מעיד (17 הערה )לעיל ה כד, לשמות בפירושו יהודה בן ישועה .18 הערה לעיל ראה 103

 ולא ושלמים, עולות זה בפסוק ״והזכיר בסיני: השלמים במצוות החידוש על הוא אף
 בסיני״ חודשה זו שמצווה וייתכן עולות. שמצאנו כפי כן, לפני לשלמים זכר מצאנו

לעולות. ראינא כמא אלוקת הד׳א קבל ד׳כרא לשלמים נר ולם ושלמים. עולות נ״וד׳כר
 הערה )לעיל א יח, לשמות בפירושו נוח אבן יוסף סיני״[. פי בהא אלאמר תג׳דד פיג׳וז

 לפני וזבחים עולה מצאנו שלא מפני תורה מתן לאחר זבח שיתרו אומר א, 198 דף (,8
סיני״[. עמידת קבל וזבחים עלה נג׳ד ]״ולם זה מועד

 שלמיך׳ ואת עולותיך ״׳את ע״ב(: סז דף )כתר, כא כ, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן 104
כד, פרים׳)שמות לה׳ שלמים זבחים ויזבחו עולות ׳ויעלו הנזכר הוא כא(... כ, )שמות

.18 הערה לעיל ראה ה(״.
 מבחין ע״ב( סז דף )כתר, כב כ, לשמות בפירושו ע״ב. סז דף שם, אליהו, בן אהרן 105

 באמצעות יהושע, של האבנים למזבח אדמה, מזבח שהוא הברית, מזבח בין אהרן
 מזבח למאמר סמוכה היא ׳אם׳ שמלת ״והנכון עתיד: המציינת שבפסוק, אס המילה
 כאשר לי׳, תעשה אבנים מזבח ׳ואם אדמה, מזבח לעשות צויתך הנה והטעם: אדמה,
 גורם ע״א, לט דף (,3 הערה )לעיל כב כ, לשמות בפירושו יוסף בן אהרן גם אצוך״.

כב. כ, בשמות הכתוב פי על אבנים מזבח בנה שיהושע
.95 הערה לעיל 106
 מזבחי״. על טעם מה ״כי עולמים: למזבח מתייחם כג( כ, ״מזבחי״)שמות הכתוב גם 107

רמב״ן, דברי לעיל וראה ע״א(. סח דף הנ״ל)כתר, לפסוק פירוש אליהו, בן אהרן ראה
.76 הערה



 שהקים אבנים מזבח הברית; מזבח הוא אדמה, מזבח מזבחות: לשלושה לדעתו
 כ, )שמות המקום״ ״בכל הכתוב עליו שמרמז עולמים, ומזבח בעיבל; יהושע

ש שיש מה ״אכן כא(:  לומר שיש ומה הזכירו. לא איך עולמים במזבח לחו
ף אליך אבוא שמי את אזכיר אשר המקום ׳בכל ואמר והואיל  כא( )כ, וברכתי

 ואחרי אדמה מזבח בסדר. נבנו כאשר נזכרו והם עולמים... למזבח מרמיז יהיה
 באר שניהם שעל השנים אלה ונזכרו אבנים. מזבח כך ואחרי עולמים מזבח כן
108התורה״. וכתיבת אבנים עשרה שתים הקים כי

 אלנהאונדי בנימין של הקרבנות תורת על ידיעות ליקטתי קודמים במאמרים
 לעמדותיהם באשר סבירות הנחות להניח נוכל שלאורן נראה אלעכברי. ומישויה

הברית. למזבח ביחס
 שהקים המזבח היא לכך עדות מזבח. מחייב תאווה שבשר טען בנימין

שמ״א שאול ש) ה(. יד, במכמ ל ג-  שהורה אבנים, מזבח לדעתו היה זה מזבח ל
 הרחבת עם ישראל pבא ורק אך הוקם הוא כב. כ, בשמות הכתוב עליו

ת)דברים . יב, הגבולו ) ב כ  מזבח בנימין שלשיטת היא המתבקשת המסקנה 109כ-
 והן ישראל pלא מחוץ שנבנה משום הן אבנים, מזבח להיות יכול אינו הברית
 כמו שבנימין, כן אם היא סבירה הנחה ועולות. שלמים עליו שהוקרבו משום

 כיצד השאלה, עולה אדמה. מזבח היה הברית שמזבח סבר אחריו, הקראים
 שיהושע סברו הקראים עיבל. בהר יהושע שבנה המזבח עם בנימין התמודד

 אבנים מזבח בנימין לדברי אך אבנים, מזבח מצוות את המזבח בבניית הגשים
 ועולות שלמים הקריב שיהושע מפורשות, אומר הכתוב והנה תאווה. לבשר נועד

שע האבנים במזבח . ח, שבנה)יהו ב( ל ״0ל-
 שגם וייתכן רבות, בסוגיות קומראן כת של דרכה ממשיך היה מישויה

" תורת על אור לזרוע הלכותיו יכולות כאן הנידונות בסוגיות  להניח יש 1הכת.
 לדעת בניגוד 112תאווה. לבשר נועד אבנים שמזבח מישויה, סבר בנימין שכמו

ראשית שמאז סבר מישויה "3ישראל, בארץ תלויה תאוה בשר מצוות כי בנימין,

ע״ב(. סז דף )כתר, כא כ, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן 108
.24-19 עט׳ (,76 הערה )לעיל ארדר 109
.126-120 הערות להלן ראה הבעיה לפתרון לניסיון 110
 בחוגי ישראל ארץ של ״מרכזיותה ארדר, י׳ ראה מישויה תורת על קומראן השפעת על 111

.67-37 עט׳ )תשנ״ה(, ם ציון אלעכברי״, מישויה של הלכותיו לאור הקדומה הקראות
 ׳עמ (,76 הערה )לעיל ארדר ראה תאווה בשר בדיני למישויה בנימין שבין הקרבה על 112

38-34.
 ראה בחורבנה. כשאינה ישראל, pבא ורק אך תאווה בשר לאכול מותר בנימין לשיטת 113

.127 הערה 59 עמ׳ (,111 הערה ארדר)לעיל ; 1242 עמ׳ (,46 הערה קרקסאני)לעיל,



 אלא קרבנות בשר ישראל אכלו לא במדבר ישראל מסעי ובעת האבות תקופת
 קרבן אזי פסח, זבח קרבן כגון במדבר, קרבנות מצאנו אם 114בלבד. תאווה בשר

 מישויה שלדברי לימדנו, יפת ,15בלבד. אחת פעם ונחוג הכלל, מן היוצא הוא זה
 בהר ״העשויה מהכתוב ״6כה. ה, בעמוס הכתוב לאור במדבר קרבנות הוקרבו לא

 לאחר רק סיני בהר הוקרבה התמיד שעולת מישויה הסיק ו( כח, סיני״)במדבר
 לאור ד״ההר. את עזבו שישראל לאחר להקריבה הפסיקו אך המשכן, הקמת

 יכול לא שמישויה נטען אם בטוחה, קרקע על עומדים שאנו דומה אלו ידיעות
 לפני הוקרבו שהרי התמיד, עולות עם הברית שבמזבח העולות את לזהות היה

 הפוכה עמדה היא בעקבותיה וההולכים הלל בית שעמדת נראה המשכן. הקמת
 הוקרבה הלל בית לשיטת כזכור הקומראנית־המישויית. לעמדה סימטרי באופן
 קרבנות הקריבו ישראל בני פסקה. לא הוקרבה ומאז הדיבור, לפני התמיד עולת

 התמידים על מעיד ו כח, בבמדבר הכתוב כה. ה, בעמוס הכתוב למרות במדבר
ר118הברית. במזבח שהוקרבו ש  להניח סביר הברית, מזבח הקמת מועד לסוגיית א

 כזכור לברית. קדם תורה מתן דהיינו לחז״ל, הפוכה עמדה מישויה גרס כאן שגם
 הוקם הברית שמזבח מלמדת הברית במזבח השלמים שהקרבת הקראים, גרסו

תקופת מאז ועולות שלמים שלל אשר שמישויה, להניח ניתן "9תורה. מתן לאחר

 בשר לאכול הותר במדבר ישראל מסעי ובעת האבות שמאז שגרם מי את תקף יפת 114
.196-192 ׳עמ (,98 הערה ארדר)לעיל ראה מראיותיהם: מביא שהוא תוך בלבד, תאווה
עמ׳ ,1956 פילדלפיה ,L. Marwick )מהדורת ח נ, לתהלים בפירושו ירוחים בן סלמון

ך/ על ״לא הכתוב על אחר פרשן בשם שיטה מביא (,34 חי ב  כוונת זו שיטה לפי ז
 קרבנות הקריבו זאת ולמרות הקרבנות, על הצטוו לא הראשונים אדם שבני היא הכתוב
 אברהם וקרבנות כ( )ח, נח קרבנות ד(, ד, )בראשית והבל קין קרבנות הם אלו נדבה.
 דבריו מכאן לצאצאיהם. הקרבנות ציווי עבר הראשונים נדבת בעקבות ויעקב. יצחק

כב(. ז, )ירמיהו אבותיכם״ את דברתי לא ״כי ירמיהו של
. 182-178 עמ׳ (,98 הערה ארדר)לעיל 115
(.5 הערה 177 ׳עמ שם, ארדר, )ראה כה ה, לעמום פירוש יפת, 116
 לבמדבר יפת פירוש גם ראה (.7 הערה 177 עמ׳ שם, ו)ארדר, כח, לבמדבר פירוש יפת, 117

ג ט, -  ישראל שבני הוא, אף סבר יוסף בן אהרן (.14 הערה 179 עמ׳ שם, )ארדר, א
ה, בעמום הכתוב לאור זאת שעזבוהו: עד המשכן שהוקם מיום סיני בהר רק הקריבו

 לשמות פירושו ראה חריג: היה לו( ח, )ויקרא במדבר הכיפורים יום קיום לדבריו כה.
מ כח, לבמדבר בפירושו גרם ראב״ע גם ע״א. ס דף (,3 הערה )לעיל מב כט, ע ( ׳ו

 אחר קרבנות במדבר העלו שלא זה ״גם סיני: הר לאחר קרבנות הוקרבו שלא קצו(,
 עולות הקריבו לא ״כי אומר: הוא קצג( )עמ׳ מב כט, לשמות בפירושו מסיני״. נסעם

״.0 כח, סיני׳)במדבר בהר התמיד ׳עולת וזהו סיני במדבר יום חמשים רק
.87-83 הערות לעיל ראה 118
 הזמנים מלוח שונה הזמנים לוח היובלים שבספר ייתכן .103,100,18 הערות לעיל ראה 119

השלישי)ו, בחודש באחד הברית מזבח את בנה נח להכריע. קשה אך מישויה, של



 אך הוקרבו הברית במזבח והעולות שהשלמים טען המדבר, מסעי ובעת האבות
תודה. במתן שניתנה מפורשת הוראה לאחר ורק

 עולות הקרבת סוגיית עם להתמודד צריך היה לפניו, כבנימין מישויה,
. ח, )יהושע עיבל שבהר האבנים במזבח ושלמים ) ב ל -  מישויה תורת 120ל
 לדיני ולא ציד, בשר לדיני קרובים תאווה בשר שדיני ההנחה על מבוססת

 תאווה בשר דיני את איחדה המקדש מגילת 121חז״ל. שסברו כפי קדשים בשר
 כיסוי על המורה יג, יז, בויקרא הכתוב שילוב באמצעות ציד בשר דיני עם
 אין 122תאווה. בשר שעניינה ראה, פרשת במסגרת בעפר, הציד בשר דם

 כת לרשות עמד עיבל בהר אבנים מזבח בנושא שאף אפשרות מכלל להוציא
 מגילה משרידי במסורה. מהכתוב שונה טקסט מישויה, לתורת המקור קומראן,

 כניסתו עם מיד המזבח את בנה שיהושע עולה, יהושע ספר של קומראנית
^ א  מישויה, טען שלפיה ידיעה נשתמרה קרקסאני אצל ,23עיבל. בהר ולא ל
 התמידים שאת טענו, זו בשיטה ההולכים ,24מערב. תמיד הוא התפילה שכיוון

 בהר התמידים הוקרבו לא כן על מועד. שבאוהל במזבח ורק אך להקריב ניתן
125בגלגל. אז שהיה מועד, שבאוהל במזבח אלא בלבד, הארון היה ששם עיבל,

ח. כד, בשמות הכתוב בהשפעת הדם את מזה הוא היובלים ספר בגרסת א(.  ראה ה-
 201 עמ׳ )תשנ״ה(, סד תרביץ היובלים״, בספר המבול דור מאורעות ״סיפור ורמן, כ׳

)ו, הברית חידוש חג שהוא השבועות, לחג המקור היא נח שכרת הברית .45 הערה
 הכתוב מספר כן אם מדוע ד(. מד, יג! טז, א: טו, בסיון)יובלים ב־טו נחוג זה חג יז(.

 ב־טו הברית כריתת על במפורש מספר ואינו א(, בסיון)ו, באחד המזבח את בנה שנח
 שתי מתן על א. א, ביובלים לומדים אנו בסיון ב־טז סיני להר משה עליית על בסיון?
 B. Z. Wacholder, "Jubilees as the Super Canon: Torah-Admonition ראה למשה תורות

versus Torah-Commandment", in M. Bernstein et al. (eds.), Legal Texts and Legal 
195-211 .Issues, Leiden 1997, pp

.110 הערה לעיל ראה 120
.140 ׳עמ פינקלשטיין, מהדורת עה, דברים, ספרי ראה חז״ל עמדת על 121
, נג, המקדש מגילת 122 ו  (,76 הערה )לעיל ארדר וראה .168 עמ׳ ב, ידץ, י׳ מהדורת ה-

.35 עמ׳
 E. Ulrich, "4QJ0shuaa and Joshua’s First Altar in the Promised Land", in G. ראה 123

,1994 J. Brooke & F. G . Martinez (eds.), New Qumran Texts and Studies, Leiden 
89-104 .pp. שכם, וברית יהושע ענבר, מ׳ לאחרונה ראה עיבל שבהר במזבח לדיון 
.143-135 ׳עמ תשנ״ט, ירושלים

.614 עמ׳ (,46 הערה קרקסאני)לעיל 124
 מחוץ הקודש ארון שנוכחות סבר (,97 הערה )לעיל כזכור יפת, .618-617 עמ׳ שם, 125

 מזבח על או אבנים מזבח על נדבה קרבנות להקרבת הגורמים אחד היא הבחירה לבית
 יפת מעלה (73 הערה 17 עמ׳ [,76 הערה ]לעיל ז)ארדר כז, לדברים בפירושו אדמה.

עיבל. בהר היה שהארון האפשרות, את



 במזבח תמיד עולות הקרבת מפורשות הדוחה מישויה של מחוגו הלכה לפנינו
126עיבל. שבהר האבנים

 הקמת מועד סוגיות: בשלוש התמקדתי בדיוני הברית, מזבח עניין לסיכום
 שרווחה העמדה עליו. שהוקרבו הקרבנות וסוג זה מזבח של סוגו הברית, מזבח
 אלא היה לא זה ומזבח תורה, למתן קדם הברית שמזבח הייתה, חז״ל אצל

 תמיד עולות אלו היו הלל בית לדעת עליו, שהוקרבו לקרבנות אשר במה.
 שהוקרבו וסברו לעולות, באשר עליהם חלקו שמאי בית ואילו חגיגה, ושלמי
ראייה. עולות

 מזבח תורה. מתן לאחר הוקם הברית שמזבח בדעה, מאוחדים היו הקראים
 לא יפת הברית. מספר ישראל למדו הקמתו שעל אדמה, מזבח אלא אינו זה

ת שהוקרבו הקרבנות אבנים. למזבח אדמה מזבח בין עקרונית הבחין  במזבחו
 מישויה לשיטת שגם נראה, שבידינו המעט מן נדבה. קרבנות היו לשיטתו אלו

 כמו שכן אבנים, מזבח אינו זה מזבח תורה. מתן לאחר הברית מזבח הוקם
 אפשרות, מכלל להוציא אין תאווה. לבשר אבנים מזבח נועד בנימין בהלכת

 לסוג אשר אדמה. מזבח הברית מזבח היה ומישויה בנימין של שלדעתם
 העולות היו מישויה שלשיטת האפשרות את ביטלנו הברית, במזבח הקרבנות
המשכן. הקמת לאחר בלבד סיני בהר התמידים הוקרבו לדעתו שהרי תמידים,

ת למדבר יתדו של בואו מועד על הדיון ג. שמו יח( סיני)

 וזבחים עולה ועל סיני, למדבר יתרו של בואו על מספר יח בשמות הכתוב
 סיני למדבר יתרו של בואו מועד על נחלקו חז״ל כבר יב(. )יח, שם שהקריב

לסיני הגיע שיתרו גרסו החכמים רוב 127קרבנותיו. את הקריב שבו המועד ועל

 הקמת לאחר גם תאווה בשר לאכול ישראל בני המשיכו מישויה שלשיטת לזכור יש 126
.194-193 הערות 37 עמ׳ (,76 הערה אררר)לעיל ראה המשכן:

 מתן קודם יתרו אמר חד לוי. בן יהושע ור׳ חייא ר׳ ״בני נאמר: ע״א קטז זבחים בבבלי 127
 מתן לפני הקריב שיתרו שטוען מי היה״. תורה מתן אחר יתרו אמר וחד היה, תורה
 מתן שלאחר שטוען מי :מעכו״ם בהמות לקנות מותר היה זה מועד שלפני גורם תורה
ע״א-עב. כד זרה עבודה ראה מישראל. הבהמות את שקנה גורס יתרו הקריב תורה

 דרב פסיקתא ראה תורה, מתן לפני יתרו של בואו על לוי בן יהושע ר׳ מפי מסורת
עמ׳ א, טז, יב, שם, מדרש לפי .211 ׳עמ א, יא, יב, מנדלבוים(, י״י )מהדורת כהנא
 שמשה מעיד כז, יח, בשמות הכתוב אך ישראל, לבני תורה מתן לפני יתרו הגיע ,216

 לשמות בפירוש אומר רמב״ן תורה. מתן במעמד ישתתף שלא כדי לביתו יתרו שלח
 מתן קודם כי אומרים מהם יש הזאת. בפרשה רבותינו נחלקו ״כבר שעג(: ׳)עמ א יח,

 מביא הוא בא״. תורה מתן שאחר שאמרו מהן ויש הפרשיות, כסדר יתרו בא תורה
שבא התורה סדר לתפוש אלי ״והקרוב ופוסק: הצדדים, שני עמדות את שעד( )בעמ׳



 אליהו בן אהרן הקרא זה. מועד לפני הקריב קרבנותיו את ואף תורה, מתן לפני
 המקדימים לבין תורה למתן הברית מזבח בניית המקדימים בין הקשר על עמד
 המזבח שזה אמרו אשר הקבלה ״ומבעלי :תורה מתן לפני לסיני יתרו של בואו
 ׳ואלה פרשת בסוף הכתובה הפרשה וכל תורה מתן קודם ההר תחת משה בנאו

ת אלי עלה משה אל ה׳ ׳ויאמר עד המשפטים׳ שמו הרה׳)  מתן קודם יב( כד, ה
 יתרו ׳ויקח שנאמר מה תורה מתן קודם יתרו ביאת גם כונו כאשר היתה. תורה
שמות עולה משה חותן ם׳) ,28יב(״. יח, וזבחי

 הקראים חכמי היו לסיני, יתרו של הגעתו למועד באשר נחלקו שחז׳׳ל בעוד
:טיעוניהם להלן תורה. מתן לאחר סיני למדבר הגיע שיתרו בדעתם מאוחדים

 להר ניתן זה שם אמנם ה(. )יח, האלחים בהד משה את פגש שיתרו נאמר .1
 להעמידנו בא כאן בו השימוש אך בסנה, למשה האל התגלות לאחר חורב

 נקרא שההר יתכן האלהים׳, ׳הר ״ואמרו תורה: מתן לאחר למדבר הגיע שיתרו
 ׳וירד לאחר יתרו הגיע אכן אם אך בסנה. הכבוד עליו שהתגלה מעת זה בשם

ט, הר אל ה׳ 129ברור״. הדבר כ(, סיני׳)י
 המספר א, יט, בשמות הכתוב בין אירועים של רצף יש אם השאלה, עולה .2

שמות יתרו סיפור ובין סיני, למדבר ישראל בני של בואם על  ׳׳פסוק יח: ב
 מקומו אל ושב לישראל הגיע אם יתרו לסיפור מתחבר א[ יט, ]שמות זה

 ישראל לסיפורי זה פסוק מתחבר הדברים, פני כך אין ואם תורה. מתן לפני
שמות שהכתוב העובדה 130הקודמים״.  הגיעו ישראל שבני לציין, טרח ב יט, ב

הקורות על המלמד יז, בפרק הכתוב של המשכו שהוא מעידה מרפידים, סיני להר

 את מסכם א יח, לשמות בפירושו בחיי רבנו במכילתא״. שאמרו כמו תורה... מתן קודם
 שעוועל, ח״ד מהדורת התורה, על ביאורו ראה ;רמב״ן עמדת את ומקבל המחלוקת,

קסב. עמ׳ תשכ״ז, ירושלים ס- ק
ע״ב(. סז דף )כתר, כא כ, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן 128
 האלהים׳ ׳הר ״וקו׳ ב:144 דף (,70 הערה ה)לעיל יח, לשמות פירוש יהודה, בן ישועה 129

 הד׳ה כאן ואן אלסנה פי אלכבוד עליה תג׳לי מנד אלתסמיה בהד׳ה סמי אנה יג׳וז
שמות הר על ה׳ ׳וירד מא בעד אלמג׳י  אומר בהמשך ביין״. פאלקול כ( יט, סיני׳)
 הד שהשם סוברים תורה מתן מועד לפני סיני למדבר הגיע שיתרו שהטוענים ישועה,

 יתרו קדום אן ירי ״ומן התורה: כתיבת בעת העורך בידי ניתן יח בשמות האלהים
 אלכבוד בחצול כאן אנמא האלהים הר אלג׳בל תסמיה אן ויקול סיני עמידת קבל כאן

לר׳ המיוחסת מסורת אלתוראה״. כתב וקת אלמדון רפע הד׳ה יג׳על עליה אלאעט׳ם
 שונה בסנה ההתגלות ולאחר חורב, הר בתחילה נקרא שההר סוברת המודעי אליעזר

 לדברי ע״ב. פט שבת בבלי ראה ההפך. סבר אבהו רב מא(. פרק לסיני)פדר״א, שמו
מ׳ א, לדברים בפירושו רמב״ן ע  דעתי ״על סיני: הר עם חורב את לזהות אין שמז( ו)
סיני״. הר הוא חורב כי אמר ]ראב״ע[ ר״א רק סיני... להר קרוב מקום שם חורב

אן יתרו אכ׳באר אלי ״יתסק (:17 הערה )לעיל א יט, לשמות פירוש יהודה, בן ישועה 130



 ]להזכרת נוספת ״סיבה :הפרקים שני בין כן אם שולב יתרו סיפור ברפידים. אותם
 דבריו והם בו, לחנות שעתידים המקום את מציין שהכתוב היא מרפידים[ בואם
 ללמדנו כדי לסיני מרפידים שנסעו ומלמד חוזר והכתוב א(. ברפידים׳)יז, ׳ויחנו

ח, ׳וישמע שסיפור 131בתווך״. נכנס א( יתרו׳)י
 השאלה, עולה תורה, מתן לאחר סיני בהר משה עם יתרו נפגש אכן אם .3

 על לסיפור יתרו סיפור חיבור תורה? למתן יתרו סיפור את הכתוב הקדים מדוע
 העמלקי העם לבין הצדיק יתרו שבין השוני רב מה להדגיש בא עמלק מלחמת

 לעשרת יתרו סיפור את בהקדימו פה העורך אף עשה ״וכך ישראל: אויב
 סיפור וחיבר עמלק, סיפור אחרי יתרו סיפור את להזכיר ורצה הואיל הדברים...

שבח האחד כן. גם מהם שאינו מי על לסיפור מישראל שאינו מי על  והאחר ל
132אותו״. שמשבחים למי השבח מתעצם כך לגנאי.

 ולישראל למשה אלהים עשה אשר כל את יתרו... ״וישמע מלמדנו: הכתוב .4
 שמע שמועה ״מה שאלו: חז״ל סיני. למדבר יצא ואז א(, יח, )שמות עמו״

אליעזר ר׳ לדברי ובא״; שמע עמלק ״מלחמת על יהושע ר׳ לדברי ובא?״.

 אלי פיתסק ד׳לך יכן לם ואן אלמוקף. קבל מן מוצ׳עה אלי ועאד ישראל אלי ג׳א כאן
אלסאלפה״. ישראל אכ׳באר

:32 דף (,15 הערה ב)לעיל יט, לשמות פירוש יפת, 131 ב  יד׳כר אלד׳י והו אכ׳ר ״ולמעני א-
 מן אן יורי פרג׳ע א(. יז, ברפידים׳)שמות ׳ויחנו קולה והו עליה סיחט אלד׳י אלמוצ׳ע

אלוסט״. פי דאכ׳לה הי א( יתרו׳)יח, ׳וישמע קצה אן ליערף סיני אלי רחלו רפידים
 האהנא פעל ״פכד׳י ב:142 דף (,70 הערה )לעיל א יח, לשמות פירוש יהודה, בן ישועה 132

 עמלק קצה עקיב יד׳כרהא אן ראי לאנה הדברים... עשרת עלי יתרו קצה תקדימה פי
 ללמד׳כור שבח אחדהמא איצ׳א מנהם ליס עמן כ׳בר אלי יש׳ מן לים עמן כ׳ברא פינסק

 פירוש אליהו, בן אהרן ללממדוח״. אלמדח ויתעאט׳ם בה תעלק למן גנאי ולאכ׳ר
 זה והיה הנה ונזכרה השנית בשנה ביאתו היתה ״כי ע״א(: מח דף )כתר, א יח, לשמות
 רחוק שהיה יתרו ובין עליהם איבה ונטר לישראל קרוב שהיה עמלק בין להבדיל לאופן

לחתנו, משה סיפר שעליה ישראל, על שעברה ״התלאה״ חסד״. עליהם וגמל מישראל
 ״׳את ב:9 דף (,15 )הערה ח יח, לשמות פירוש יפת, בעמלק. המלחמה את אף כללה

שמות כל  מפני בים ישראל בבני שאחזה שהחרדה שאמרו היו — ח( יח, התלאה׳)
 כוונתו אלא בו, נכלל לא זה שאירוע אמרו ואחרים התלאה׳. ׳את בדבריו נכללת פרעה
 כל ]״׳ואת עמלק״. מלחמת וגם סין במדבר והרעב וברפידים, במרה בהם שפגעה לצמא

 אלבחר עלי פרעה ג׳הה מן דאכ׳להם אלד׳י אלפזע אן קום קאל ח(. יח, התלאה׳)שמות
 אלד׳י אלעטש אלי בה קצד ואנמא פיה ידכ׳ל לא אנה קום וקאל התלאה. את פי ידכ׳ל

 מכילתא ראה עמלק״.[ חרב ואיצ׳א סין מדבר פי ואלג׳וע ורפידים מרה פי לחקהם
 )לעיל א יח, לשמות יפת של בפירושו ח. יח, בשמות לכתוב (,193 )עמ׳ א פרשה יתרו,
-4 דפים האקדמיה(, יד כתב ,12 הערה  נזכרת עמלק פרשת רק שלא יפת מלמדנו א,5ב
p העורך ירמיהו. של נבואותיו גם אלא הזמנים, סדר פי על שלא  הספר בתחילת 7

הגויים. על הנבואות את ריכז ובסופו ישראל, לעם הנוגעות הנבואות את



 תורה ״מתן המודעי: אלעזר ר׳ אמר לעומתם ובא״; שמע סוף ים ״קריעת
 בין יתרו שמע לדידם המודעי. אלעזר ר׳ בעקבות הלכו הקראים 133ובא״. שמע
 תורה: מתן לאחר לסיני הגיע שיתרו ראיה משום ובכך תורה, מתן על היתר

 מה וכל סיני הר ומעמד עמלק וסיפור בים ישראל לבני שאירע מה שמע[ ״]יתרו
134ליתרו״. נודעו הללו הידיעות כל אלה. אירועים בין שהתרחש

 עד בסיון באחד סיני למדבר ישראל בני של מבואם האירועים מסכת בחינת .5
 הצפוף האירועים שבלוח מלמדת, בסיון, ב־ג חל הקראים שלדעת תורה, למתן

 היתה לא כי שמראה המופת ״ואולם משה: עם יתרו של למפגש מקום היה לא
ט, אל עלה ׳ומשה אמר מיד כשחנו כי זהו תורה מתן קודם ביאתו ם׳)י אלהי ה

ט, לשלשת נכונים ׳היו ונאמר ג(. ם׳)י מי שי׳)יט, ביום ׳כי טו( י שלי  ואיך יא(, ה
,35הימים״. אלו באמצעות יתרו ביאת היות אפשר

 ואליעזר גרשם בניהם ושני משה אשת ציפורה ליתרו נלוו סיני להר במסע .6
. )יח, ) ה -  הייתכן השאלה״ עולה תורה, מתן לאחר לסיני יתרו הגיע אכן אם ב

 יהודה בן ישועה של לדעתו סיני? הר במעמד נכחו לא משה של בניו ששני
 נזקף שלא ומכאן נוכחותם, את מנע כורח מוגמרת. כעובדה זו ידיעה לקבל יש

 תורה[ מתן לאחר לסיני בא שיתרו ההנחה ]על שמקשה ״מה לעוון: הדבר להם
 אפשרי זה ודבר הדיברות. עשרת את שמעו לא משה של שילדיו העובדה, הוא

 מניעה אותו מנעה אם באומה לזולתם גם מותר שהוא כפי צידוק, לכך כשיש
רק אלא סיני למדבר וילדיה ציפורה עם יתרו יצא לא יפת לדברי 136כלשהי׳׳.

 סברו, בסיני תורה מתן לאחר בא שיתרו הגורסים (.188 >עמ׳ א פרשה יתרו, מכילתא 133
 ״שנתן סיפר ח( יח, ה׳״)שמות עשה אשר כל ״את בפגישתם לחתנו משה סיפר שכאשר

(.193 עמ׳ )שם, לישראל״ תורה
 וקצה אלבחר פי להם ג׳רי מא ״פהו א:3 דף (,15 הערה א)לעיל יח, לשמות פירוש יפת, 134

 בפירושו בה״. אתצלת אכ׳באר הד׳ה כל ד׳לך תוסט כלמא וסאיר סיני הר ועמידת עמלק
 שבאמצעותן דרכים שלוש יפת מציע א,5 דף האקדמיה(, יד כתב ,12 הערה לפסוק)לעיל

 את עיניו לנגד שראה ספק, אין הסוחרים. באמצעות מהן אחת ליתרו. הידיעות הגיעו
 של עניינם להם נודע ומיטלטלין, סחורות לישראל שהביאו ״השיירות בימיו: המציאות

 של לפועלו ראייה עדי והסוחרים הנוסעים היו במצרים גם כך זאת. וסיפרו ישראל,
 פכאנו ואלאמתעה באלתג׳איר בישראל תעבר אלקואפל כאנת ]״אן עליו״. וסיפרו האל,

 פעל ישאהדו ואלתג׳אר אלמסאפרין כאן מצרים פי כד׳לך בה. ויחדת׳ו אמרהם יכ׳ברו
בה״.[ ויחדת׳ו אללה

ע״א(. מח דף )כתר, א יח, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן 135
 פי יסתצעב מא ״ואכת׳ר א: 143 דף (,70 הערה )לעיל א יח, לשמות פירוש ישועה, 136

 מן גירה פי מג׳יז כמא לעד׳ר ממכן ודלך הדברים עשרת יסמע לם משה ולד pכ הד׳ה
 בשל מצווה קיום לאי צידוק של במשמעות עד׳ר על מאנע״. ענה מנעה אן אלאמה

 שבני מוסבר שם קלט. ׳עמ ט, ג, (,82 הערה )לעיל ודעות אמונות רס״ג, ראה כורח
ד״ה ע״ב, כד זרה לעבודה בתוספות בררה. מחוסר לאחיותיהם להינשא נאלצו אדם



 את להבטיח כדי וזאת סיני, במדבר ישראל בני לחניית תקופת־מה שחלפה לאחר
 וילדיה ציפורה את עמו לקח למשה, ללכת יתרו החליט ״כאשר :הפגישה קיום
ח היה ואז סיני, במדבר זמן זה חונים וישראל שמשה לו שנודע לאחר וזאת  בטו

137שם״. שיפגשם
ש הכותרת גולת .7  שהציע המשפטית הרפורמה הייתה יתרו עם משה של במפג

 את הקריב שיתרו לאחר יום הפשט פי על יתרו? הגישה מתי למשה. יתרו
 משה וישב ממחרת ״ויהי העם: את שופט משה את שראה לאחר קרבנותיו,

 הקרבת שממחרת ביום מדובר שאין טענו חז״ל יג(. )יח, העם״ את לשפוט
 138הכיפורים. ביום שחל השניים, הלוחות מתן שממחרת ביום אלא הקרבנות,
ת עם ממנו וירד בתמוז ב־יח להר משה עלה לשיטתם חו  כעבור השניים הלו
 הטוענים לדברי שגם למד, אתה כורחך על 139הכיפורים. ביום דהיינו יום, שמונים
שפטית הרפורמה חלה תורה מתן לפני קרבנותיו את זבח שיתרו  מכן, לאחר המ
 לדעת מתחייב הדבר השניים. הלוחות מתן לאחר עד המועד את הרחיקו ואפילו

 לעמו למסור היה יכול שמשה הדעת על יעלה לא טז. יח, בשמות מהכתוב רש״י
140סיני. מהר שירד לפני ותורתיו אלוהים חוקי את

 מאשתו פרש שמשה המסורת לאור תורה מתן לאחר בא שיתרו לקבל מתקשים יתרו
ע״א(. סב )יבמות התורה קבלת לפני

ד יח, לשמות פירוש יפת, 137 -  אלי אלמצ׳י עלי עזם ״למא ב:3 דף (,15 הערה )לעיל ב
 פי אסתקרו קד וישראל משה אן עלם מא ענד אנה וד׳לך ואולאדהא צפורה אכ׳ד׳ משה

ת׳ם״. יואפיהם באנה ות׳ק ת׳ם מדה להם ומצ׳ת סיני מדבר
 (,29 הערה עוזיאל)לעיל בן ליונתן המיוחם בתרגום .196 עמ׳ ב, פרשה יתרו, מכילתא 138

 פירושו ראה דכיפורי״. יומא דבתר ״ביומא יג( יח, )שמות ממחרת מתורגם ,109 עמ׳
מ׳ יח, לשמות רמב״ן של  זה פירוש עם להתמודד מנסה הוא שבו שעח-שעט(, יג)ע
חז״ל. של

 ושבר ירד בתמוז ״בי״ז ע״ב: טו — ע״ב יד דפים ו, פרק (,51 הערה רבה)לעיל עולם סדר 139
 זה יום הכפורים... יום היה והוא בתשרי בי׳ ירד בתמח... עשר בשמונה עלה הלוחות... את

 למסורת מב(״. טז, וג״)ויקרא עולם לחוקת לכם זאת ׳והיתה שנאמר: לדורות, וזיכרון חוק
 ניתנו שהלוחות הקביעה נגד ע״ב. ד יומא ראה הלוחות שבירת מועד על חז״ל של אחרת
 ע״ב: כח דף (,3 הערה יג)לעיל יח, לשמות בפירושו יוסף בן אהק יצא הכיפורים ביום

 לוחות כי האומר זה לדעת כי ועוד הכפורים ביום אכלו א״כ הכפורים יום מחרת ״והאומר
 פי ועל יום. שמונים שם ושהה עלה בתמח י״ז למחרת כי נתנו הכפורים ביום האחרונות

 גם ראה התורה״. נתנה בסיץ בשלשה כי ימים שלשה ביניהם יהיה הקראים חכמי דעת
ע״ג. עט דף קצז, סימן (,3 הערה הדסי)לעיל יהודה

 הכפורים יום ממחרת אלא לומר אפשר אי כרחך ״ועל יג: יח, לשמות פירוש רש״י, 140
 יפת לדברי טז(״. יח, )שמות וג״ חוקי את ׳והודעתי לומר א״א תורה מתן קודם שהרי

 את שהקדים מי היה ב,3 דף (12 הערה האקדמיה, כ״י )לעיל, א יח, לשמות בפירושו
 מהם אחד ״אמר תורה: למתן המשפטית הרפורמה ואת סיני למדבר יתרו של בואו

כן גם השופטים ומונו הדברות עשרת לפני בא יתרו ולדידו הסדר, עפי נערך שהכתוב



 לדיון כלל עמדה לא תורה למתן קדמה המשפטית הרפורמה אם השאלה
 מתן לאחר סיני להר יתרו הגיע הקראים לשיטת שהרי הקראית, בפרשנות

 לקבל עלה שמשה בעת הפועל אל יצאה לא שהרפורמה לכך סימוכין תורה.
חות את  בעת השיפוט את הפקיד משה יד. כד, בשמות מצאו הראשונים הלו

 האומר דעת לפי הזמן מזה שופטים נתמנו ״שאם חור, ובידי אהרן בידי היעדרו
כד, וחור אהרן ׳והנה בהר עלותו בעת משה אמר למה תורה, מתן קודם ם׳) מכ  ע
ח, לפרש אלא לקראים נותר לא 141יד(״. ת)י חר מ  ממחרת דהיינו כפשוטו, יג( מ

 הזבח שבין הזמנים צמידות 142יתרו. שערך הזבח וסעודת הקרבנות הקרבת
 מתן לאחר קרבנותיו את הקריב שיתרו בדעתם, הקראים את חיזקה רק לרפורמה

 לעסוק מחויב משה כיצד יתרו ראה הזבח סעודת לאחר רק הפשט פי ״על תורה:
שפטי  עצותיו פי על שופטים מינה ומשה שיעץ, מה יתרו ויעץ ובענייניו, העם במ

143הדיברות״. עשרת לפני להתקיים היה יכול לא זאת וכל יתרו. של
ת בהר לעבדו שיזכה לעמו הבטיח האל .8 שמו שמות הכתוב יב(. ג, סיני)  י, ב

 כן ועל הקרבנות, חוקי את העם ידע לא התורה ניתנה לא עוד שכל מעיד, כו
 בקרבנות קיים ישראל, לעם שהצטרף יתרו, אלוהיו. את לעבוד היה יכול לא

 לא הוא שגם מאליו ברור אך בהר, אלוהים לעבודת ההבטחה את שהקריב
תורה: מתן לאחר אלא להקריב היה יכול

 אן ענרהם אן וד׳לך אלנסק. עלי רוונת אנה בעצ׳הם ]״פקאל הדיברות״. עשרת לפני
 מסורת איצ׳א״.[ הדברים עשרת קבל אלשופטים ורתבת הדברים עשרת קבל קדם יתרו
 בשמות הנזכרים האלהים״ ״חוקי קסא: עמ׳ א, יח, לשמות בפירושו בחיי מזכיר זו כגון
 משה להם ששם המדבר חוקי הם אבל עדיין ניתנה שלא התורה חוקי ״אינם טז יח,

כה(׳״. טו, ומשפט)שמות חוק לו שם ׳שם הכתוב וכעניין כבר רבינו
 בן אהרן מביא אלה דברים ע״א(. מח דף )כתר, א יח, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן 141

תורה, מתן לאחר הייתה שהרפורמה גרם אליהו בן אהרן גם יוסף. בן אהרן בשם אליהו
ע״ב(. מט )דף יג יח, לשמות פירוש שם, ראה טז! יח, בשמות הכתוב לאור

 גד אלי בה ישיר ממחרת׳ ״׳ויהי א:14 דף (,15 הערה יג)לעיל יח, לשמות פירוש יפת, 142
ל״ממחרת״ בתרגום מציע ב,141 דף (,70 הערה )לעיל יהודה בן ישועה אלדעוה״. יום

 או אליום ד׳לך גד )״מן בואו״ יום או הזה היום ״למחרת אלטרנטיביות: הצעות שתי
שמות להם יהיה ״כי לכתוב תרגומו קדומה״(. יום פרשני)שם, הוא טז( יח, דבר״)
 או תנאזע כלאם להם יכץ משפט״)״ואד׳א או ריב דברי להם היה ״אם א(: 142 דף

 ׳עמ (,73 הערה פוליאק)לעיל ראה ישועה אצל אלו תרגום שיטות שתי על מחאכמה״(.
199-181, 239-208.

-142 דפים (,70 הערה )לעיל א יח, לשמות פירוש ישועה, 143  ען אלט׳אהר ״ולאן א:143ב
 ואשאר ואסבאבהם אלקום אחכאם פי ללנט׳ר מלאזמא משה יתרו ראי אלדעוה עקיב
 קבל מן ימכן לם ד׳לך וכל אלחכאם נצב מן בה אשאר למא משה ופעל אשאר במא
דברות״. עשר



 האלהים את ״תעבדון שנאמר כפי עבדו, השם לעבודת ראוי יתרו ובהיות
ה״)ג, ההר על  הוא סיני הר מעמד לאחר זה שהיה שמאשש מה יב(... הז

השם, בעבודת שחויבו לפני שברשותם הבהמות את זבחו שלא הנאמר
ג, ״תעבדוץ שהיא ״) ר ג ה׳ את נעבוד מה נדע לא ״ואנחנו שנאמר יב(, ו

ה״)י, באנו עד מ  תורה, מתן לאחר שהוקרבו הקרבנות הם ואלו כו(. ש
,44הברית. נכרתה ועליהם

שמות הנזכרת סיני בהר האלוהים שעבודת גרס שישועה בעוד  פירושה יב ג, ב
 נועד המשכן אלוהים. עבודת היא המשכן שהקמת שטענו היו קרבנות, עבודת

 הכתוב לכך וראיה קרבנות. הקרבת לשם ולא הברית, לוחות שמירת לשם
שתו במדבר. קרבנות מהקרבת הסתייג שהאל המלמדנו כב, ז, בירמיהו  של בק

( י, ;יח ג, )שמות קרבנות הקרבת לשם למדבר לצאת לפרעה משה כו ה-  לא כ
 האלהים׳ את ׳תעבדון אומרים ״יש פרעה: של אוזנו את לסבר כדי אלא הייתה

ואחרים הלוחות. לעלת אם כי נבנה לא והמשכן המשכן, לבנין רמז יב( )ג,

-147 דפים שם, יב, יח, לשמות פירוש יהודה, בן ישועה 144  מוהלא ״ובכונה א:148ב
שמות האלהים את ׳תעבדון כקולה פיה תפעל לעבאדאת  בה ינצר וממא יב(... ג, וג׳׳)

 מן תד׳בח מעהם בהאים פי יתצרפון כאנו מא אנהם מן יד׳כר מא אלמוקף בעד ד׳לך כון
 נעבד מה נדע לא ׳ואנחנו לקולה יב( )ג, וג״ ׳תעבדון הי אלתי אלעבאדה קצ׳ו אן קבל
 עליהא וקטע אלכ׳טאב בעד קרבת אלתי אלקראבין והי כו(. שמה׳)י, באנו עד ה׳ את

 יהודה, בן ישועה טוען ב,61 דף (,17 הערה ג)לעיל טז, לשמות בפירושו גם אלעהד״.
 בפירוש תורה. למתן עד במדבר קרבנות הקריבו שלא מלמד כו י, בשמות שהכתוב
 ט י, בשמות הנזכר ה״חג״ כט, עמ׳ (,47 הערה רצהבי)לעיל מהדורת לרס״ג, המיוחס

ג, )שמות הזה״ ההר על האלהים את ״תעבדון הכתוב הגאון לדברי השבועות. חג הוא
 הערה )לעיל רס״ג לעיל. 53 בהערה זה לפירוש כבר התייחסתי זה. לחג מתייחם יב(
 דהיינו צ׳חיה׳, תרגם יפת חג׳. במילה ט י, בשמות חג המילה את תרגם ,95 ׳עמ (,72

,B219 פטדבסבורג, בסנט המזרח ללימודי המכון — הרוסית האקדמיה יד קרבן)כתב
 לפסוק פירושו ראה זבח! הוא ט י, בשמות הנזכר שהחג גורס ראב״ע גם ב(.59 דף

 ״ויזבחו ראב״ע: אומר ויחוגו, לכתוב ת, עמ׳ א, ה, לשמות הקצר בפירושו סה. בעמ׳
 דרש״. דין תה רמז תורה מתן יום שעל אומרים ויש הפסח... חג פירוש כן כי לי

זבחים״. לזבוח במדבר׳ לי ״׳ויחוגו ראב״ע: אומר מב, עמ׳ זה, לפסוק הארוך בפירוש
 את מתרגם זאת לעומת יפת יחג׳ון. (86 עמ׳ ,72 הערה ויחוגו)לעיל את מתרגם רס״ג

 חגיגה בבבלי (.3181 דף ,B218 הרוסית, האקדמיה יד יזבחו)כתב היינו יצ׳חו, ויחוגו
 שאלת עולה השאר בין זביחה. תמיד משמעה חג המילה אם השאלה, עולה ע״ב י

 הכתוב על נסמך בזבח שמדובר הגורם א(. ה, במדבר״)שמות לי ״ויחוגו הכתוב תרגום
רצהבי, מהדורת ה! לב, מחר״)שמות לה׳ ״חג לכתוב בפירושו כה. י, בשמות ״זבחים״

 לציין יכול זבח זבח. לעתים משמעו בעברית שחג רס״ג, מלמדנו קצו-קצז( עמ׳ שם,
ח(. א, )צפניה עונש גם ישראל. של הצפוי עונשם את מציין זה בפסוק ה״חג״ לכן ז-
ל במילה חג המילה את רס״ג תרגם ה, לב, בשמות גם (.128 עט׳ ,72 הערה חג׳)לעי



 על צויתים ולא אבותיכם את דברתי ׳לא אומר: והכתוב לקרבנות, רמז אומרים
הו עולה דברי מי ח׳)יר ב  ימים שלשת דרך נא ׳נלכה משה אמר ואם כב(. ז, וז

ת מו ש חנו׳) ב 145מחשבתם״. כפי בדברים להעבירו יח(... ג, וז
 הקרבנות הקרבת היא יב ג, בשמות הנזכרת האלוהים עבודת יפת של לדידו
שכן: במ

 וציין שם. שחנו לימדנו ב(, יט, )שמות במדבר״ ״ויחנו אמר כאשר
שם(. נגד ישראל שם ״ויחץ בו: שחנו ה״שם״ הוא היכן הכתוב ההר״)
 אמר לא ולו במדבר. הוא ההר שנגד להודיענו כדי שם״ ״דחן דבריו

 חנו כך אחר ורק במדבר, חנו שהם מהנאמר להסיק יכולים היינו ׳׳שם״,
 בידיהם שקבלה מפני שם חנו הם אך רחב. והמדבר הואיל ההר, נגד

 על האלהים את תעבדון ממצרים העם את ״בהוציאך למשה האל מדברי
״)ג, ההר ה  והקריבו המשכן את שהקימו עד בו ושהו זאת ועשו יב(, הז
שם(. את ״תעבדון הכתוב הוגשם ובכך הקרבנות, את 146אלהים״)

 קרבנות הקרבת היא סיני בהר האלוהים״ ש׳׳עבודת יפת, של הגדרתו לאור
שלב כבר לומר נוכל במשכן, במשכן. קרבנותיו את יתרו הקריב שלשיטתו זה, ב

 יתרו בסיפור לדיון העולות הסוגיות בכל הקראים של תלמידם היה ראב׳׳ע
 של טובו על להעמידנו כדי יט לפרק יז פרק בין שולב יתרו סיפור סיני: בהר
 לצאת קרוב חל לסיני יתרו של בואו מועד 147עמלק. של רשעותו לעומת יתרו

ט א, בדברים הכתוב משם. ישראל -  לעזוב בעם האל שהאיץ שבעת מלמד ו
המשפטית הרפורמה יצאה לא עדיין רב, זמן שם ששהו מפני סיני, מדבר את

 עט׳ ,46 הערה קרקסאני)לעיל ע״ב(. ח דף יב)כתר, ג, לשמות פירוש אליהו, בן אהרן 145
 זבחי לאיסור ורק אך מתייחס לו הדומים ובפסוקים כב ז, בירמיהו שהכתוב סבר, (214

נדבה.
-32 דפים (,15 הערה )לעיל ב יט, לשמות פירוש יפת, 146  ׳ויחנו קאל ׳׳פלמא א:33ב

 שם ׳דחן ת׳ם פי חטו מוצ׳ע אי ד׳כד ת׳ם. חטו אנהם עלמנא p יט, במדבר׳)שמות
 שם יקל לם ולו אלמדבר פי ההר נגד אן ליעדף שם׳ ׳דחן קולה ההר׳)שם(. נגד ישראל
 מדבר כאן אד׳ ההר נגד חטו ת׳ם אלמדבר. פי חטו אנהם אלמסמוע הד׳א מן לג׳וזנא

 ממצרים העם את ׳בהוציאך למשה אללה קול מן כ׳בר מעהם לאן ת׳ם יחטו ואסע
 אלמשכן נצבו אן אלי פיה ואקאמו ד׳לך עלי פעמלו יב(. ג, האלהים׳)שמות את תעבדון

 יפת של בפירושו האלהים׳)שם(׳׳. את ׳תעבדון קולה קוה הי אלתי אלקראבין וקרבו
ועוד! המילואים הקרבת המשכן, הקמת סיני בהר האלהים עבודת כוללת ו א, לדברים

.37 הערה לעיל ראה
 הוא רעז( זה)עמ׳ לפסוק הקצר בפירוש קיא-קיב(. א)עמ׳ , יח לשמות פירוש ראב׳׳ע, 147

הה״. זה מעשד! בץ להפריש עמלק׳ ׳ויבא פרשת עם דבקה הפרשה ״וזאת כותב:



 משה לפני הרפורמה את הציג שיתרו היא המתבקשת המסקנה 148הפועל. אל
או למחרת ת את להבין יש דהיינו למדבר, בו שמו טו: יג( יח, ״ממחרת״) שו  כפ

 להם נתן כך ואחר רבים, חדשים ישראל עם יתרו התעכב כי לומר נוכל ״ולא
ח, ׳ויהי אומר הכתוב כי העצה, 149יג(״. ממחרת׳)י

 בואו שבעת עולה ממנו, ישראל יציאת ערב סיני למדבר הגיע ויתרו הואיל
 השנייה בשנה בניסן באחד הוקם שכן מכונו, על המשכן ניצב כבר יתרו של

שמות ישראל לצאת  חדש, מזבח הקים שיתרו נאמר ולא הואיל ב(. מ, ממצרים)
 במשכן. קרבנותיו את הקריב שיתרו ראב״ע, של לדבריו המתבקשת, המסקנה

 בפרשה כתוב כי המשכן שהוקם אחר השנית בשנה רק בא שלא דעתי ״ולפי
ח, וזבחים ׳עולה ם׳)י הי אל ,50חדש״. מזבח שבנה הזכיר ולא יב(, ל

 הקריב שבו המקום בשאלת לדיון אותנו מובילים ראב״ע של אלו דבריו
שהקריב. הקרבנות וסוג קרבנותיו את יתרו

 הם אלו זבחים ראב׳׳ע לדברי זבחים. יתרו זבח העולה לצד הכתוב פי על
 השלמים... הם ״׳זבחים׳ השלמים: בשר הוא אף שאכלו וה״לחם״ שלמים,

לכת שהרחיק אפיקורוס נגד ראב״ע יצא עת באותה 151שלמים״. לחם׳ ׳לאכל

 שנה. כמו סיני במדבר עמדו ישראל כי ״וידענו :קיא( >עמ׳ א יח, לשמות פירוש ראב״ע, 148
 לאמר בחרב אלינו דבר אלהינו ׳ה׳ הדברים אלה בפרשת שאמר יוכיחו משה דברי והנה

(. א, לכם׳)דברים וסעו פנו הזה בהר שבת לכם רב -ז למסעם, קרוב היה הזמן זה והנה ו
 ראיה ט(״. אתכם׳)שם, שאת לבדי אוכל לא לאמר ההיא בעת אליכם ׳ואמר אמר והוא

ב,3 דף האקדמיה(, כ״י ,12 הערה )לעיל א יח, לשמות בפירושו יפת אצל גם נזכרת זו
ל א, לדברים בפירושו וכן עי ל ב.6 דף (,14 הערה ט-י)  למד רש״י, כמו ראב״ע, גם א-

 לשמות הקצר בפירושו תודה. מתן לאחר הייתה שהרפורמה טז, יח, בשמות מהכתוב
 לא טז( יח, האלהים׳)שמות חוקי את ׳והודעתי ״ועוד אומר: הוא רעז( )עמ׳ א יח,

 מעידים כט י, בבמדבר יתרו, הוא לחובב, משה של דבריו גם תורה״. מתן קודם יתכן
 הפירוש ראה ישראל: לארץ למסע ישראל של ההכנות סף על סיני למדבר בא שיתרו

 של שמותיו שבעת על רעז(. )עמ׳ זה לפסוק הקצר והפירוש קיב( )עמ׳ א יח, לשמות
(.189 ׳)עמ א פרשה יתרו, מכילתא ראה יתרו

 הוא קיב( )עמ׳ א יח, לשמות בפירושו רעז(. א)עמ׳ יח, לשמות הקצר הפירוש ראב״ע, 149
סיני״. למדבר בואו ממחרת לו שנתן יתרו עצת היתה ״זאת אומר:

 הוא רעו( ׳)עמ א יח, לשמות הקצר בפירושו קיא(. )עמ׳ א יח לשמות פירוש ראב״ע, 150
 שאמר ראיות דמות יש כי המשכן שבנה אחר משה אל בא שיתרו דעתי ״לפי אומר:
 בפירושו אברבנאל יב(״. יח, האלהים׳)שמות לפני משה חותן עם לחם ׳לאכל הכתוב
 לאחר סיני למדבר בא שיתרו לכך ראב״ע ראיות את מפרט קנא-קנב( )עמ׳ יח לשמות

תורה. מתן
 אומר רעב( ד)עמ׳ טז, לשמות הקצר בפירושו קטז(. יב)עמ׳ יח, לשמות פירוש ראב״ע, 151

 )לעיל יהודה בן ישועה יא(״. ג, אשה׳)ויקרא ׳לחם לחם, יקרא הבשר ״גם ראב״ע:
שלמים״(. שלמים״)״ד׳באיח ״זבחי יב יח, בשמות זבחים תרגם ב, 141 דף (,70 הערה



 מצא לדבריו ראיה 152לשלמים. מתכוון הכתוב זביחה שיש מקום שבכל בטענו,
ת זבחים ויזבחו עלות ״ויעלו בכתוב האפיקורוס שמו  ראב״ע ה(. כד, שלמים״)

 ״והראיתי אדמה: למזבח המתייחס כא, כ, בשמות הכתוב לאור דבריו את מבטל
ת ואת עלותיך את עליו ׳וזבחת כתוב כי נכונה דיבר לא כי לו מו ש ך׳) מי  של
 שזביחה כא,מעיד כ, בשמות הכתוב דהיינו, 153חטאתו״. על הודה אז כא(. כ,

לעולות. אף מתייחסת
 היו שהקריב והזבחים מועד באוהל אשר במזבח זבח שיתרו ראב״ע, גרסת
 לקרבנות באשר יפת של שיטתו על לנו מהידוע יפת. לדברי תואמת שלמים,

 היו יתרו שזבחי שיסבור להניח, אכן היינו יכולים במדבר ישראל מסעי בעת
 פירושה יב( ג, )שמות סיני בהר ה׳ עבודת )א( במשכן: שהוקרבו שלמים
(154במשכן. הקרבנות הקרבת ב  הקריבו במדבר המשכן הקמת שעם סבר יפת )

. יז, בויקרא הכתוב לאור וזאת בלבד, שלמים ישראל בני ו -  שלימים אותם 155א
 שלמי להקריב היה מותר להקמתו שעד בעוד במשכן, ורק אך להקריב היה ניתן

הברית: במזבח שהוקרבו קרבנות כאותם לו, ומחוצה במחנה נדבה ועולות נדבה

 ומחוץ במחנה שחיטה[ ]איסור שהזכיר התועלת מה השואל ישאל שמא
 אוהל זולת ששוחט מי את הרגו לומר היה יכול והרי ג(, יז, למחנה)ויקרא

 העם זבחו המשכן[ הקמת ]מועד זה מועד שלפני היא, התשובה מועד.
שמות תחת מזבח ״ויבן שנאמר למחנה, ומחוץ במחנה זבחים כד, ההר״)

שראל״)כד, בני נערי את ״וישלח ונאמר ד(,  הוקם לא עדיין ואז ה(, י
 שהיה המנהג פי על לו מחוצה או במחנה שיזבח מי אמר, כן על המשכן.

156ד(. יז, ההוא״)ויקרא האיש ״ונכרת דינו מועד, אוהל היות לפני

 סבר לו המיוחס הפירוש פי על ד׳באיח. כפשוטו, זבחים תרגם (72 הערה )לעיל רס״ג
.54 הערה לעיל ראה ;שלמים הקריב שיתרו הגאון,

מ״א. פ״ה זבחים ראה לחז״ל: בניגוד זאת 152
 קראית מסורת ספק ללא מביא יוסף בן אהרן קמב(. )עמ׳ כא כ, לשמות פירוש ראב״ע, 153

 מלת ״ונזכרה באמרו: ע״א, לט דף (,3 הערה )לעיל כא כ, לשמות בפירושו קדומה
 שלמים״ ״זבחים בין קישר שיפת ,101 בערה לעיל כבר ראינו שלמים״. הזכיר כי זביחה

פינקלשטיין, א״א )מהדורת סח לדברים, הספרי ה. נ, בתהלים ל״זבח״ ה כד, בשמות
ציבור״. שלמי וזבחי יחיד שלמי ״זבחי יא( יב, )דברים ״זבחיכם״ מפרש (133 ׳עמ

ק גם .146 הערה לעיל ראה 154 ה  השנייה בשנה למדבר הגיע שיתרו גרס אשר אליהו, בן א
 לשמות בפירושו במשכן. הקריב שיתרו סבר (,132 הערה ממצרים)לעיל ישראל ליציאת

יח, )שמות !לאלהים וזבחים עולה יתרו ויקח ״וכתוב כותב: הוא ע״א( מח יב)דף יח,
המשכן״. שנבנה אחרי השנית בשנה היתה ביאתו כי אמרנו ולזה יב(,

ארדר, יז, לשמות פירוש יפת, 155 ט) .47 הערה 12 ׳עמ (,76 הערה לעיל א-
״ולעל א:94 דף ,Heb. 282 פריז, הלאומית הספרייה יד כתב ג, יז, לויקרא פירוש יפת, 156



 שהקריב הקרבנות בין משותף מכנה שמצא מי שהיה להזכיר, לנכון מוצא יפת
 דהיינו מועדם, מבחינת רק לא יתרו שהקריב הקרבנות ובין בסיני בברית משה

 יתרו קרבנות אף זו לשיטה ההקרבה. מקום מבחינת גם אלא תורה, מתן לאחר
 במזבח לשיטתו שכן לדחותה, יפת היה חייב זו עמדה הברית. במזבח הוקרבו
 שיתרו לגרסה נטה שהוא בעוד נדבה, עולות ורק אך להקריב היה ניתן הברית
חובה: עולת דהיינו טו(, כג, )שמות ראייה עולת הקריב

 הודיה שבהן, הראשונה יתרו. שהקריב לקרבנות סיבות שלוש תיתכנה
 157מהם. אחד להיות הפך יתרו כי לישראל, שעשה הטובות על לאל

 שיבוא ייתכן ולא קדבנות, להקרבת מובחר למקום הגיע יתרו השנייה,
ריקם״ פני יראו ״ולא עליו שנאמר מהסוג קרבנות שיקריב בלא אליו

 נכבדי בה שישתתפו סעודה לערוך רצה הוא והשלישית, טו(. כג, )שמות
שחוט היה יכול ולא הואיל ישראל. שלמים. לשחוט נצרך תאווה בשר ל

ת ״לאכול לזקנים...ובדבריו סעודה לשם ושלמים למזבח עולה שמו  לחם״)
שם( ״לפני ובדבריו ולחם. שלמים לזבח כוונתו יב( יח,  כוונתו האלהים״)

 משה שבנה המזבח אצל סיני הר לפני אחרים ולדעת מועד, אוהל לפני
158ההר. תחת

במשכן: או הברית במזבח יתרו הקריב אם להכריע התקשה אכן יהודה בן ישועה

 ד׳בח מן יקול אן ימכן כאן וקד למחנה ומחוץ מחנה ד׳כרה פי אלפאידה ען יסל סאילא
 אלוקת הד׳א קבל כאנו אלקום אן הו ד׳לך פי אלג׳ואב פאקתלוה. מועד אהל גיר פי

ק במחנה אלד׳באיח יד׳בחו ח מ שמות תחת מזבח ׳ויבן כקו׳ למחנה ו ד(. כד, ההר׳)
 ד׳בח מן אנה פקאל מעמול. המשכן יכן ולם ה( ישראל׳)כד, בני נערי את ׳וישלח וקאל

 האיש ׳ונכרת פחכמה מועד אהל קבל כאן אלד׳י אלרסם עלי כ׳ארג׳ה או אלעסכר פי
 בשם מביא רלו, סימן ע״ב, צ דף (,3 הערה הדסי)לעיל יהודה ד(׳. יז, ההוא׳)ויקרא

 המשכן הקמת שעד מעיד ד כד, בשמות שהכתוב הטענה, את בהלול בן יצחק הקרא
ק במחנה להקריב היה מותר ח מ למחנה. ו

תודה. שלמי הקריב שיתרו אפשרות יפת מעלה כאן 157
:13 דף (15 הערה, )לעיל יב יח, לשמות פירוש יפת, 158 ב -  אלקראבין להד׳ה ״אכ׳ד׳ה א

 פי צאר קד לאנה לישראל אחסאנה עלי ללה שכר אחדהא אשיא. ת׳לת׳ה תחתמל
 יג׳י יג׳וז פלם אלקראבין לתקריב מפצ׳ל מוצ׳ע אלי וצל קד אנה ואלת׳אני ג׳מלתהם.

 טו(. כג, )שמות ריקם׳ פני יראו ׳ולא קולה ג׳נס מן אלקראבין תקריב בגיר אליה
 ימכנה לם פאד׳ ישראל. אג׳לי פיהא יג׳תמע דעוה יעמל אן אראד אנה הו ואלת׳אלת׳

 ללמזבח אלדעוה מקאם תכון עלה עמל ליכון שלמים יעמל אן אחתאג׳ חלים זבחי
שמות ׳לאכל וקולה ללשיוך... דעוה שלמים ועמל  שלמים זבח בה יריד יג( יח, לחם׳)

 לפני גירנא קול ועלי מועד אהל לפני בה יריד האלהים״)שם( ״לפני וקולה ואלכ׳בז.
 במזבח בלבד נדבה עולות הקרבת על ההר״. תחת בנא אלד׳י אלמזבח ענד סיני הר הר

.99 הערה לעיל ראה יפת בשיטת הברית



 הנביא, בנה אשר המזבח לפני או ההר לפני או ]כוונתו[ האלהים׳ ׳לפני ״ובדבריו
שמות תחת מזבח ׳ויבן עליו שנאמר  אשר 159מועד״. אוהל פתח או ד(, כד, ההר׳)

160ראייה. ובעולת תודה בשלמי שמדובר ישועה, אף סבר יתרו לקרבנות
 אחת בעזרת ללמוד ניתן יתרו שהקריב לקרבנות באשר מישויה עמדת על

 באחת מישויה. של לעמדתו סימטרי באופן הפוכה לדעתי שהיא חז״ל, ממסורות
 בבכורות, ועבודה מותרות היו הבמות המשכן הוקם שלא ״עד נאמר: הברייתות

 ״ויבן הכתוב ע״ב(. קטו )זבחים עולות״. קרבו והכל להקריב... כשרין והכל
ת מזבח נח שי  לפני להקריב כשרין היו שהכול הראיה הוא כ( ח, לה״׳)ברא

 אם שאלה, התעוררה עולות״ קרבו ״והכל בברייתא לנאמר אשר 161תורה. מתן
 מובאות עניין בהן לנו שיש ראיות שלוש תורה. מתן לפני שלמים אף הוקרבו לא

 שהוקרבו השלמים )א( תורה: מתן לפני הוקרבו שלמים שאף הטוענים, בשם
ת זבחים בידנו תתן אתה ״גם הכתוב )ב( הברית; במזבח שמו עולות״)  כה(; י, ו

ת שהקריב הזבחים )ג( מו ש תרו)  התעוררה זו אחרונה לראיה אשר יב(. יח, י
 מתן לאחר קרבנותיו את הקריב שיתרו הסוברים שיש מפני תקפותה, על מחלוקת

 לפני הוקרבו ששלמים סבר אף תורה, מתן קודם הקריב שיתרו שגרס מי תורה.
 נח״ בני הקריבו שלמים קסבר היה תורה מתן קודם יתרו דאמר ״למאן תורה מתן

ע״א(. קטז )זבחים
עקרונות: ארבעה על מלמד שלעיל חז״ל במסורת עיון

שית שהקים המזבח שמעיד כפי קרבנות, הקריבו האבות כבר .1 ח)ברא כ(. ח, נ
תורה. מתן לפני הוקרבו שלמים .2
 המקרים בשני יתרו. לקרבנות הברית שבמזבח הקרבנות בין ההדוק קשר יש .3

162שלמים. היו יתרו של זבחיו תורה. מתן לפני הקרבנות הוקרבו

 אמא האלהים׳ ׳לפני ״וקולה א:148 דף (,70 הערה יב)לעיל יח, לשמות פירוש ישועה, 159
 תחת מזבח ׳ויבן פיה אלמקול אלרסול בנאה אלד׳י אלמד׳בח קדאם או אלג׳בל קדאם

 מכלל מוציא אינו ב( 147 דף ישועה)שם, מועד״. אהל פתח ענד או ד( כד, ההר׳)שמות
 הקרבת לבין תורה מתן לפני סיני למדבר יתרו של בואו מועד בין הפרדה אפשרות
תורה. מתן לאחר קרבנותיו

 לעיל ראה ראייה: עולות הוקרבו הברית שבמזבח שמאי, בית גרם כזכור ב. 147 דף שם, 160
.84 הערה

 הקרבת מצוות קדמות על זה פסוק מעיד אלנהאונדי בנימין לדברי ע״ב. קטו זבחים 161
 אלקומסי דניאל .455 עמ׳ (,46 הערה קרקסאני)לעיל ראה הטהורה. מהבהמה קרבן
 פירושו ראה מזבח. היעדר בשל נח לימי עד אדם מימי בשר איסור על זה מפסוק למד

.15 עמ׳ תשי״ח, ירושלים מרקון, י׳ מהדורת עשר, שנים פתרון ד, ט, להושע
 שבמזבח בקרבנות שרואה ד, יד, זבחים המשנה היא שלפנינו הברייתא של הרישה 162

.82 הערה לעיל ראה המשכן. הקמת לפני קרבנות להקרבת עדות הברית



 לפני עוד במדבר להקריבם שרצו שלמים הם כה י, בשמות הנזכרים הזבחים .4
163תורה. מתן

 בשל מישויה. לשיטת לחלוטין מנוגדת שלפנינו שהמסורת בעליל, ניכר
 עליו הצבעתי אשר קומראן, לשיטת מישויה שיטת שבין ההדוק הקשר

 עתיק לפולמוס הד זו חז״ל במסורת שיש הנמנע מן לא קודמים, במחקרים
המנוגדות: המסורות שתי בין החילוקים להלן שני. בית מימי

 שלמים. שכללו קרבנות, הקריבו עולם שאבות גורסת שלפנינו חז״ל מסורת א.
 למדנו כבר תורה. מתן לפני גם במדבר שהותם בעת ישראל בני בכך המשיכו

 רק אכלו שהרי האבות, מידי הקרבנות הקרבת את לחלוטין הפקיע שמישויה
 זה במזבח שלמים שהקרבת לימדנו, הברית מזבח על הדיון 164תאווה. בשר

 שלשיטתם מפני וזאת תורה, מתן לאחר הוקם שהמזבח לקראים ראיה שימשה
165תורה. מתן לפני שלמים הוקרבו לא
שמות הנזכרים הזבחים כאן הנידונה חז״ל במסורת ב.  יח, ובשמות כה י, ב
 שכתוב מקום שבכל שטען אפיקורוס נגד ראב״ע יצא כזכור שלמים. הם יב

 של תלמידו עם האפיקורוס את לזהות שאין נראה 166לשלמים. הכוונה ״זבחים״
 הקראיים המקורות שלמים. תמיד מציינים אינם ״זבחים״ שלשיטתו מפני מישויה,

 שהתיר מלמדים תאווה בשר חלבי התרת בדבר מישויה של הלכתו על המספרים
 לפניהם, המקדש מגילת בעל כמו והקראים, מישויה 167חולים״. מ״זבחי חלבים

שעריך״)דברים ואכלת ״תזבח הכתוב לאור תאווה בשר בדיני דנו  טו(. יב, ב
 ״ומי זה: מפסוק תאווה בשר חלבי התרת על ולמד לכת, הרחיק אף מישויה
ם ׳כצבי שפירש  וקדושה הפרדה בלי חלביהן עם שיאכלו טו( יב, וכאיל׳)דברי

168משוי״. דת שהיא

 ניתן כה י, בשמות מהנאמר זרה. עבודה מעובדי שנקנו הקרבנות כל את פסל אליעזר ר׳ 163
 מהתקופה הלכה להסיק אין אך נכרים, מבהמות קרבנות להקריב שניתן להבין לכאורה
ע״א. כד זרה עבודה ראה תורה. למתן שקדמה

.114 הערה לעיל ראה 164
.103 ,100 ,18 הערות לעיל ראה 165
.153 הערה לעיל 166
 יד כתב נחמד, אוצר בספרו משה בן טוביה גם כך .57 עמ׳ (,46 הערה קרקסאני)לעיל 167

א.87 דף, ,Bodl. MS. Opp. 26 (01.255)אוקספורד,
 והקראי הרבני הקומראני, הדיון על ע״ב. פח דף רלא, סימן (,3 הערה הדסי)לעיל 168

 אסר אלעכברי אסמעיל .199-197 ׳עמ (,98 הערה )לעיל ארדר ראה טו יב, בדברים
 לאור המזבח, על זה בשר של הדם את לשפוך יש שלדעתו מפני בגולה תאווה בשר

 את ביטל קרקסאני כז(. יב, )דברים אלהיך״ ה׳ מזבח על ישפך זבחך ״ודם הכתוב
(.1245 ,1242 עמ׳ )קרקסאני, לשלמים ורק אך מתייחם ש״זבחיך״ מפני דבריו,



 מבית היא יב ג, לשמות בפירושו אליהו בן אהרן שמביא שהמסורת נראה ג.
 קרבנות, ישראל בני הקריבו לא שבמדבר טען מישויה 169מישויה. תורת של היוצר

 בהר האלהים״ ש״עבודת סוברת אהרן שמביא המסורת מיוחדים. במקרים אלא
שמות  המשכן, לבניית אלא הקרבנות להקרבת כלל מתייחסת אינה יב( ג, סיני)

 חז״ל מסורת הברית. לוחות על לשמירה אלא קרבנות להקרבת נועד לא והמשכן
 תורה, מתן לפני במדבר שלמים להקרבת עדות כה י, בשמות בכתוב רואה שלפנינו

 המסורת שלמים. שהם זבחים לזבוח למדבר לצאת ומבקשו לפרעה פונה משה שכן
 לצאת משה מבקש כאן גם יח. ג, בשמות לכתוב מתייחסת אליהו בן אהרן שמביא
 לסבר אלא משה של כוונתו הייתה לא זו מסורת לדברי אך זבחים. לזבוח למדבר

 מישויה בידי ראיה שימש כה ה, בעמוס, שהכתוב מיפת למדנו פרעה. של אוזנו את
 בירמיהו הכתוב אליהו בן אהרן שמביא במסורת 170במדבר. קרבנות הקרבת לאי

תוכנם. מבחינת שווים אלו פסוקים שני זו; לטענה ראיה משמש כב ז,
 שלמים להקרבת כהוכחה כה י, בשמות בכתוב כאמור, נאחזה, חז״ל מסורת ד.

 לומדים זה כתוב של שמהמשכו לימדנו; יהודה בן ישועה תורה. מתן לפני במדבר
שמות בואנו עד ה׳ את נעבד מה נדע לא ״ואנחנו דבר: של היפוכו  כו(. י, שמה״)
 שאף זו מסורת מסיקה מכאן הקרבנות. תורת את הכירו לא ישראל בני דהיינו,

171מישויה. שיטת את הם גם משקפים אלו דברים תורה. מתן לאחר הקריב יתרו
 תורה מתן לפני ועולות שלמים הקרבת הגורסת חז״ל במסורת לעיל דנו

 לפני עוד קרבנות מלהקריב מנועים היו לא במדבר ישראל שבני מכאן נח. מאז
 במזבח שהקריבו ה״נערים״, היו תורה מתן לפני המקריבים בין תורה. מתן

 קרבנות שלל הלה מישויה. של שיטתו ניצבת זו מסורת מול ויתרו. הברית,
 הקריבו לא לגרסתו בעולות. ובין בשלמים שמדובר בין האבות, תקופת בעת

 שכמו להניח ניתן בסיני. העם היות בעת קצר זמן פרק אלא במדבר תמידים
 מזבח להקמת ראיה משמשת הברית במזבח השלמים שהקרבת גרס הקראים

 לסוגיית הברית מזבח סוגיית שבין ההדוק הקשר לאור 172תורה. מתן לאחר זה
 יתרו הקריב מישויה שלשיטת נניח, אם האמת אל נחטא שלא נראה יתרו קרבנות

תורה. מתן לאחר קרבנותיו את

.145 הערה לעיל ראה 169
 ארדר ראה קומראן בשיטת בו ה, בעמוס הכתוב חשיבות על .116 הערה לעיל ראה 170

.187-185 עט׳ (,98 הערה )לעיל
 )לעיל ישועה גרס כזכור (.144 הערה )לעיל, יב יח, לשמות פירוש יהודה, בן ישועה 171

 שמא בחודש. לאחד כוונתו אין א( יט, השלישי״)שמות ״בחודש שהכתוב (,31 הערה
המקובל. הלוח מעקרונות שונים שעקרונתיו לוח על המבוסם לפירוש הד כאן יש

.119-111 הערות לעיל ראה 172



 את הקריב שיתרו סבר חז״ל בקרב המכריע הרוב יתרו, פרשת לסיכום
ת תורה. מתן לפני קרבנותיו  במות, היו עת באותה ישראל בני שהקימו המזבחו

 הרפורמה את שלמים. היו יתרו שזבח הזבחים במה. היה הברית שמזבח כשם
ת עם משה שירד לאחר יום למשה יתרו הציע המשפטית חו  השניים, הברית לו

 הגיע שיתרו בדעה מאוחדים היו הקראים ואילו הכיפורים. יום למחרת דהיינו
 לצאתם קרוב מכונו, על עמד כבר שהמשכן בעת השנייה, בשנה סיני למדבר

 ועולת תודה שלמי במשכן: קרבנותיו את הקריב יתרו סיני. ממדבר ישראל של
 הרפורמה את יתרו הציג ג, יח, בשמות הכתוב פשט פי על למחרת, ראייה.

 שמאחורי עולה קרקסאני, שמסרם כפי רס״ג, מדברי משה. לפני המשפטית
 המרכזי הוויכוח מסתתר יתרו בהנחיית משה של המשפטית ברפורמה הדיון

שבעל־פה. התורה של מעמדה על לרבניים הקראים בין
שהות הארבעים בשנת רק הכתב על הועלתה שהתורה גרם רס״ג  ישראל בני ל
 את שפטו שהללו מעיד יתרו בהמלצת מאות ושרי אלפים שרי מינוי במדבר.

173הקראים. הכחישו שאותה שבעל־פה, התורה הלכת פי על העם
 בכל חז״ל שיטת ואת ומישויה הקראים שיטת את זו מול זו בוחנים כאשר

שוטו מידי יוצא חז״ל שפירוש בבירור עולה במדבר, ישראל למסעי הקשור  פ
ת פירשו חז״ל הכתוב. של שמו ת מתן ממחרת יג( יח, ממחרת) חו  השניים, הלו

ת מתן לפני לדעתם חל לפניו הנזכר הקרבנות שיום בעוד חו  הראשונים. הלו
 מזבח ואילו נחושת, מזבח אלא אינו חז״ל לדברי כא( כ, )שמות אדמה מזבח

 עניינים להוסיף יש לכך במה. אלא אינו סיני הר למרגלות משה שבנה הברית
 ישראל שבני היא הרווחת חז״ל מסורת קודמים. במאמרים בהם שדנתי נוספים

 אלקומסי דניאל מישויה, שלדברי בעוד במדבר, המצות חג ימי שבעת את חגגו
 נחוג לא המצות שחג מעיד ט בבמדבר מהכתוב מצה ימי היעדר וראב״ע
 השנייה, בשנה בניסן באחד המשכן הוקם ומישויה הקראים לשיטת במדבר.

 באדר, כג ביום המשכן הוקם חז״ל לשיטת ב. מ, בשמות במפורש שכתוב כפי
מו יום מדי פורק ומאז  באחד המילואים. ימי שבעת הם אלו בניסן, לאחד עד ביו
174המילואים. בימי השמיני לדעתם הוא זה ויום כנו, על המשכן הושאר בניסן
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