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 מעמד הר סיני כיסוד אמונת ישראל 
 
 

שנה קם מומר יהודי בתימן הרחוקה, שקרא לאחיו היהודים להמיר את דתם ולהתאסלם,    800לפני      
הקהילה    –בנימוק   נכבדי   האמיתית.  התורה  היא  האסלם  תורת  מעתה  משה,  תורת  של  זמנה  עבר 

בתימן פנו בדחיפות אל גדול הדור, הרמב"ם שישב במצרים, בבקשה שישיב על הספקות שהתעוררו  
, בשל ההוכחות שהביא אותו מומר לדבריו, ושיחזק אותם בשעתם הקשה. הרמב"ם שלח ליהודים שם

חשובה אגרת  תימן"    -להם  "אגרת  שתגדלו    -הנקראת  אחינו  לכם  "וראוי  השאר:  בין  כתב  הוא  בה 
גדולתו  ועדה  קהל  בתוך  ותספרו  הגדול,  ההוא  המעמד  על  בניכם 

והטענה   שהאמונה עליו,  סובבת  עמוד    –והידורו   (ציר),  שהוא 
  המביאה לידי האמת".(הוכחה) 

 
חינוך  את  לבסס  להורים  להציע  בחר        הגדול,  המחנך  הרמב"ם, 
סיפור מעמד הר סיני, ולא על סיפור   על  דווקא  בה',  לאמונה  ילדיהם 

וחזק   -היא   מוצק  יסוד  אין  כי  זו  לבחירה  הסיבה  במקרא.  אחר 
איתן ישראל תעמוד  שהיא  כך   , אמונת  את  לבסס  ניתן  עליו  ממנו, 

ספקות  כפירה,  דברי  הזמן,  לאורך כל הדורות, מול כל תהפוכות 
 ומשברים. 

 
הרבה?   חשיבותו  ובמה  התורה,  נתינת       במעמד  המיוחד  היה  מה 

לאחר   ישראל  שנות    40עם  קורות  את  המסכם  דברים,  בספר 
שם  שנאמר  כפי  לכך,  תשובה  נדודים במדבר, נותן הקב"ה בעצמו 
היו   אשר  ראשונים  לימים  נא  ד ל"ב  (בפרק  פסוקים  שאל ל"ג)-'  "כי   :
לפניך, למן היום אשר ברא אלוהים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים. הנהיה כדבר  

ויחי"?   -הגדול הזה? או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלהים מדבר מתוך האש, כאשר שמעת אתה  
שכזה. אומנם, הקב"ה דבר עם גדולי הדורות, כמו אדם    מאז בריאת שמים וארץ לא היה אירוע כביר 

 הראשון, נח והאבות, אך הם היו בודדים.  
 

גברים,       מיליונים,  לאומה שלימה, שמנתה  אלוקית  היתה התגלות  בפעם הראשונה  סיני,  הר  במעמד 
לפני   רק  יצאו  בו  הנוכחים  כל  העם.  פשוטי  עם  יחד  הדור  גדולי  וטף,  מעבדות    50נשים  קשה יום 

להתעלות  זכו  הם  ורוחניות,  גופניות  הכנות  של  בלבד  ימים  שלושה  לאחר  זאת,  למרות  ומתישה, 
למדרגת נבואה. הם חזו במו עיניהם, שמעו במו אוזניהם והיו עדים לנתינת התורה מפי אלוקים חיים.  

נותן    היתה זו חוויה אדירה חד פעמית בתולדות ההיסטוריה האנושית. אמונתו של עם ישראל בקב"ה
התורה, נהייתה בשל כך ודאית ומוחלטת, כי היא התבססה על מראה עיניים ומשמע אוזניים ולא על 

 הנסים שעשה משה רבנו, וכן לא על סיפורים שניתן לערער ולפקפק באמינותם. 
 



יסודות  13מבאר הרמב"ם את  –הפרק האחרון של מסכת סנהדרין  –במקום אחר, בפרושו לפרק "חלק"      
הוא   השמיני  היסוד  אמונתנו.  מהשמים  –ועקרי  התורה  זו היות  היא  בידינו,  כיום  המצויה  התורה   .

הפסוק: "ובני  שניתנה לעם ישראל על ידי משה רבנו מפי הקב"ה, כולה קדושה וטהורה. אין כל הבדל בין  
סוק הפותח את עשרת הדברות: "אנכי ה' אלוהיך" לבין הפ  (בראשית י', ו'),כוש ומצרים ופוט וכנען    –חם  

הואיל ותורתנו היא אלוהית, אין להוסיף על מצוותיה ואין   –וכו'. וביסוד התשיעי שלו הוסיף הרמב"ם  
 היא תורה נצחית שלא תוחלף באחרת.לגרוע מהן,  

 
מצות    א.לדורות:  מציין, שבקשר למעמד הר סיני יש שתי מצוות    דברים פרק ד' פסוק י')הרמב"ן בפרושו (

את הדברים אשר ראו עיניך, ופן   פן תשכחלך ושמור נפשך מאד,    השמרשנאמר שם: "רק    –  לא תעשה
יסורו מלבבך כל ימי חייך". כלומר: אסור לנו לשכוח את המעמד הגדול הזה, ואת מקורה האלוקי של 

לבניך ולבני בניך",    והודעתםשנאמר שם: "–  מצות עשה  ב. התורה ומצוותיה, אותן יש לקיים יום יום.  
דו  לבניהם,  והם  לבניהם,  לספר  האבות  על  חובה  בעצמם  כלומר:  ושמעו  ראו  אשר  כל  את  דור,  אחר  ר 

במעמד זה. ואם תשאל: כיצד יאמינו בני הדורות הרחוקים, שאכן ארע מעמד שכזה במציאות, הרי הם 
לא זכו להיות נוכחים אישית בחוויה עצומה זו? הרמב"ן עונה על כך, וזה לשונו: "כי כשנעתיק (נספר) גם 

לבנינו, ולא   כי לא נעיד שקרא ספק כאלו ראוהו כל הדורות,  כן הדבר לבנינו, ידעו שהיה הדבר אמת בל
מועיל". בם  ואין  הבל  דבר  אותם  המועברים   ננחיל  זה,  מעמד  על אמיתות  לבן  מאב  והקבלה  המסורת 

   (כדברי רבי יהודה הלוי בספרו הכוזרי מאמר א' סעיף כ"ה). מדור לדור, הם כמראה עיניים 
 

חוזר    מצוה ב'),   -(מצוה לא תעשה ששכח הרמב"ם  מצוות של הרמב"ם  מעניין, שהרמב"ן בהשגותיו על ספר ה
מדוע  עשה.  מצות  גם  בה  שיש  הזכיר  ולא  תעשה,  לא  מצות  את  רק  מנה  הוא  שם  אך  אלו,  דברים  על 

ללמוד תורה וללמדה לאחרים, בעיקר   -להלכה הוא השמיט אותה? כנראה, שהוא כולל זאת במצות עשה  
זו מצו וה ולא מתוך סקרנות בעלמא, מעיד על עצמו שהוא זוכר ומאמין שהיא לבנים. הלומד תורה כי 

 נתנה בסיני. 
 

כלל   זה  עניין  הזכיר  לא  סיני,  הר  מעמד  את  החשיב  שכה  הפוסקים,  גדול  הרמב"ם  הרמב"ן,  לעומת 
השורשים  פי  על  זאת  מסביר  הרמב"ם,  של  המצוות  ספר  על  אסתר  מגילת  בעל  שלו.  המצוות  בספר 

הרמב"ם לפיהם הוא מנה את תרי"ג המצוות. בשורש ד' קבע הרמב"ם, שמצווה כללית והכללים שקבע  
גדולה המהווה  היא מצווה  כי  בכלל תרי"ג מצוות,  מנויה  לא  סיני  הר  זכירת מעמד  לכן  מונה.  לא  הוא 

ועניינה   כולה,  לתורה  את    -בסיס  ונקיים  בדרכיה  ושנלך  התורה,  ניתנה  בו  המעמד  את  נשכח  שלא 
 מצוותיה. 

 
הביא בשם האר"י הקדוש, שיש מספר   ב'),  ס"קסימן ס'  (חד מגדולי הפוסקים האחרונים, המגן אברהם  א

עניינים בתורה, שמצווה להזכירם בכל יום, ובברכה שלפני קריאת שמע של שחרית יש להתכוון על כך,  
זו: " כור את מתן  יש לז  –מכל עם ולשון"    ובנו בחרתנציין את הקשור לענייננו. כאשר אומרים בברכה 

תורה, כי בחירת עם ישראל באה לידי ביטוי שיא בכך, שמכל העמים רק הוא קיבל את התורה. ובמילים: 
מלכנו" וכנסת    –"  וקרבתנו  הקב"ה  בין  מיוחדת  התקרבות  היתה  בו  סיני,  הר  מעמד  על  להתכוון  יש 

 ישראל, מעין חתונה. 
 

השולחן   ערוך  ד)(בעל  סעיף  ס'  תפילת    סימן  לאחר  האלו  הזכירות  שש  את  לומר  הנוהגים  שיש  מציין, 
שחרית, כנדפס בסידורים. לדעתו, אין זו חובה אלא הידור בעלמא, כי לא נזכר בגמרא או בפוסקים שיש 

לך פן תשכח" ולא   השמרחובה לזוכרם בכל יום. והוסיף לבאר, שבפסוק  שהזכרנו קודם, נאמר רק: "
" כפעולזכורנאמר  וכו'   חיובית  "  זה    -ה  לזכור מעמד  חייבה אותנו  לא  , אלא הסתפקה  בפהכי התורה 

 , ואת זה אנו מקיימים בכל שעה, בעת לימוד התורה וקיום מצוותיה.          בלבבשמירת זכרונו 
בימים קשים אלו, לצערנו, יש המערערים על הנחיצות של ערכי תורת סיני בחיינו כאן במדינת ישראל, 

 -  מורשה"ישראל. עלינו לזכור, שרק בשני עניינים בחומש נאמר במפורש "-זכותנו על ארץויש הנסוגים מ
הוא   הראשון  נצחית.  ירושה  יציאתו ישראל-ארץ  -מלשון  לפני  ישראל  לעם  הבטיח  שהקב"ה  כפי   ,

לכם   אתה  ונתתי  הארץ...  אל  אתכם  "והבאתי  (מורשהממצרים:  ח').  "  ו',  עליה    התורה,  –והשני  שמות 
ללמדך, ששניהם ארוגים זה בזה. כשם    (דברים ל"ג, ד').קהלת יעקב"    מורשהנאמר: "תורה צוה לנו משה  

ארץ כך  נצחית,  היא  בסיני  לנו  שנתנה  ניתן -שהתורה  התורה  את  לנצח.  מאבותינו  לנו  ירושה  ישראל 
ויסורים בדרך,    ישראל, וזכותנו עליה נובעת רק מכוחה. גם אם ישנם קשיים-לקיים בשלמות רק בארץ

 נמשיך להיאבק עליהם עד שמשמים יסיעו, ונזכה לשניהם בשלמות.  
 

   העורך                                                                                                                                                            
 
 



 

 כבראשונה  שופטיך ואשיבה
 דיינים  השבעת בטקס נאום

 ו"תשט בתמוז 'ח ,בירושלים המדינה נשיא בבית

 משפט העם את ולשפוט ישראל  דיני לפי לדון ,ישראל נשיא בפני מצהירים ישראל דייני בו ,הזה המעמד

 תורת לפי ישפטו אשר ישראל לדייני  .החורבן מאז  כמותו היה שלא ונכבד מיוחד מעמד הוא ,צדק

 בית י"ע  שנתקן חוק זהו .דתית עדה כבני ולא ,כולו העם את המחייב  ממלכתי תוקף ניתן  ישראל

 .בהן לדון רשאי אחר משפט בית או דין-בית ואין הדין-לבתי בלעדיות סמכויות המקנה  המחוקקים

 מערכות כל את ,לצערנו  ,עדיין מקיף הוא אין  .מסויימים לתחומים מוגבלות הדין-בית של סמכויותיו

 הכל ,לפתע דברים קורים אין בעמנו .טובה  וראשית ראשית זאת אבל ,המדינה של והמשפט החיים

 עם אנו .לארצנו ששבנו דבר  וסוף שנה אלפיים נמשך הגלות  תהליך  .מהיר דווקא ולאו ,תהליך עובר

  עלינו נאמר  שכבר  וכפי ,עצמנו כלפי סבלנות בחוסר אנו מצטיינים כך  משום ואולי ,וסבלנות  סבל למוד

 ,אנו ורוצים ,אנו משתדלים בארצנו  כשאנו אבל ,בגולה סבלנות לנו היתה  א). ,פח ת(שבפזיזא"     עמא"

 שעל ,המשפט בשטח ובראשונה ובראש ,וכמאז כמקדם עמנו חיי בנין של התהליכים את ולמהר להחיש

 זאת ואם .האלהים חוקות  את עצמנו  על וקבלנו לנשמע נעשה שהקדמנו"  פזיזא  עמא" נקראנו כך

 התהליך שאחרית שואפים  אנו ). , זח איוב("  מאד  ישגה ואחריתך"  -   אחרית יש לראשית הרי ,הראשית

 משפט  הוא כי ,חיינו שטחי בכל שליט יהיה  המקורי העברי שהמשפט וכוונתנו ,מאד שגיאה תהיה

 בעמים הראשון היה ישראל עם .המשפט על מיוחד מושג יש לעמנו  .אלהי משפט הוא כי ,והצדק האמת

 והצדק המשפט  .הארץ ולאזרח לגר  ,ולאביון לעשיר אחת וחוקה אמת משפט ,ההשגחה צו לפי  ,שקבע

 אלהי"  ),יז ,ב מלאכי("  המשפט אלהי" קוראים אנו ה"הקב את כי ,האלהות מושג עם אצלנו הם  קשורים

 .יז) ,א דבריםהוא" (  לאלהים המשפט  כי: "הפסוק  אומר וכן  ,"המשפט מלךהוא " וה' ",והצדק האמת

 (י, א):"כלשבת    במסכת אומרים ל"חז.    )ח ,כב שמות" (אלהים"   הכתוב כלשון ,הדיינים  נקראים כן על

 סנהדרין במסכת אמרו וכן",  בראשית במעשה ה"להקב שותף נעשה כאלו ,לאמיתו אמת אין שדן דיין

 מקומות בכמה אותנו מזהירה התורה".  בישראל  שכינה משרה ,לאמיתו אמת דין  שדן דיין כל: "(ז, א)

 והעמים ,האומות משפטי  על עליון  תמיד היה העברי המשפט .חוקיה  פי על  צדק משפט לשפוט

 האמת של  התוקף את לו נותן אשר וזהו ,אלהי הוא העברי המשפט כי .ממנו וקבלו הושפעו  התרבותיים 

 שלטו בידינו היתה לא ישראל-כשארץ  .נצחי קיום  לו נותן אשר וזהו אחרת  אמת עמה שאין ,המוחלטת

 זהו .בירושה לידינו אלה חוקים נפלו ,לידינו חזר הארץ מן כשחלק  .ידענום בל ומשפטים חוקים כאן

 של  ,זה ומשפט  הואיל . שלנו בחוקה גם עצמאיים ולהיות זה מסבל להשתחרר מצווים ואנו  ,ירושה סבל



 המשפט את למדו ברובם הדין  ועורכי  האזרחי המשפט אנשי ,בארץ שרר ,שונות  חוקות תערובת

  לחקור ,העברי המשפט נפוצות את לכנס עלינו עתה שומה .העברי במשפט  גם עסקו מעט ואך ,האזרחי

 .התקופות  בכל פזוריהם בכל ישראל חכמי ידי-על  שניתנו הרבים הדין-פסקי  את ולמצות  יסודותיו את

 קראו שלא אלה שגם ,הכלל נחלת  העברי המשפט את לעשות דעתם יתנו ישראל שחכמי השעה הגיעה

 ולהוסיף ,ערוך כשולחן לפניהם המשפט  את שנערוך ידי-על ,בשעריו לבוא יוכלו הרבה שנו ולא הרבה

 -ורבת  כבדה משימה זוהי .היום ועד קארו יוסףר'   מרן של תקופתו מאז שנוצרו  החידושים כל את

 .הכרחית היא אבל ,אחריות

 שנביאנו הסימנים אחד  היא ,העברי המשפט רק שולט מסויים בשטח ,ישראל שבמדינת ,האתחלתא

 לדרגת הוא הגיע אם לעם גדולה אבחנה היא  העברי המשפט חידוש .לגאולה סימן  בהם ראו וחכמינו

 את קובעים שהם ,אישות בדיני ,הראשון בשלב הצלחנו זאת ובאבחנה  ,עצמאותו את לחדש זכאיות

 ויקויים ,השטחים  בכל  לכך  זכאים נהיהה'   שבעזרת מקווים  אנו .העם של והקדושה המשפחה  יחסי

 ציון .נאמנה קריה הצדק עיר לך יקרא  כן אחרי  ,כבתחלה ויעציך כבראשנה שפטיך ואשיבה"ו:  בנ

 ). כז–כו ,א ישעיה(" בצדקה ושביה תפדה במשפט

 בטוב ימיו ה' יאריך ,צבי-יצחקבן מר הנעלה נשיאנו של נשיאותו בימי ,בקרוב לכך שנזכה רצון יהי

 .אמן ,בנעימים ושנותיו

  רכא-רכהרב יצחק נסים, לדור ולדורות: מאמרים ונאומים, עמ'                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

דבר, ז' סיון 
 תשכ"ז 



 

 והפצת  הדפסה על ארץ'ה'  ולעיתון שוקן  להוצאת ברכה
 חדשה  במהדורה גדולות' מקראות'

 .הדורות בכל והלאומי החברתי וקיומנו הווייתנו יסודות והנם ,היו – פה שבעל והתורה שבכתב התורה

 שנהיו נשגבים ומוסר צדק ערכי הקנה  אשר ,האומה של החיים ספר הוא – שבכתב התורה – ך"התנ

 בא לא  ך"התנ בשבילנו ,העולם מאומות בהבדל ,אולם   .האנושות של הארי  חלקה לנחלת הימים ברבות

 ומצוות למקום אדם שבין מצוות  ,מצוות הקובעת חוקה הוא  אלא ,בלבד ומוסר צדק עקרונות  להקנות

 לשם ,איפוא ,הצטמצם  לא בעמנו התורה לימוד  .בהן וחי האדם אותן  יעשה אשר ,לחברו אדם שבין

 על שמירה שהיא והשלמות התכלית אל להגיע כדי ,קיום לשם לימוד ,ובעיקר ,גם  אלא ,בלבד דעת קנין

 וגופי  נשגבים רעיונות בהם שגנוזים ומשפטים פסוקים מצויים ך"בתנ  .והכרה ידיעה מתוך המצוות

 איש שקיבלו ,ישראל חכמי גילו זאת  ואת .אליהם  להגיע האדם יוכל ולא  יושגו לא אנוש שבשכל ,מצוות 

 .האמתי ומובנם פרושם את איש מפי

 ,לדור מדור הקבלה רציפות של הנאמן  הבטוי הוא אלא ,השערות על מבוסס אינו  חכמים של פרושם

 הגדולים המקרא פרשני של והבאורים הפרושים  .חכמים דברי מבלי  התורה  דברי את להבין ואין

 ,ן"הרמב ,י"רש .והגאונים  ל"חז מדברי ,פ"שבע התורה מן – ך"התנ רוח שופעים ממקומות  הם שאובים

 האירו ,והפרשנית הדקדוקית  ,הרעיונית  ובשיטתו בגישתו אחד כל .ואחרים ם"רשב ,עזרא אבן ,ק"רד

 הפרושים ולכן .חכמים דברי   על  יסודותיהם את השתיתו כולם אך ,המקרא דברי את והסבירו

 לו תהיה ואדם אדם וכל ודור  דור כל אם  .הקודש כתבי רוח של שלימה  אחת הרמוניה יוצרים במכלולם

 נזקקו כן על .רוחו את  יביעו ולא ך"התנ דברי את אלה יבטאו לא ממילא הרי ,ך"התנ  על משלו השקפה

 ממעייני  לשאוב אחרינו הבאים הדורות כל ויזקקו ,היום אנו נזקקים ,הקדמונים לפרשנינו הדורות כל

  הבנה לעומק ירדו  הקדמונים  פרשנינו שרק מוצא אתה ,כך משום .הגדולים פרשנינו של הישועה

  חליפות  עם  מתחלפים ואינם בהם שמור הנצחי ערכם ספריהם  ושרק המקרא של וענייניו סודותיו

 .העתים

 כדי  בהם יעיין מצוא עת ובכל ,המפרשים  עם ך"התנ  את בביתו יחזיק מישראל אדם שכל ,איפוא  ,ראוי

 אלא  ,כספר רק לא  ,הספרים ספר של האמיתית משמעותו על ולעמוד ,ולהעמיקן  ידיעותיו להרחיב

 .אורח־החיים וקובע כמורה

 הברכה על ותבוא .יפה במהדורה  'גדולות מקראות ' הוצאת וחידשה שחזרה ,שוקן הוצאת תבורך

 .לביתם זו ברכה להביא להם ולאפשר ,בית־ישראל  המוני  את לזכות שהחליטה 'הארץ' עתון  הנהלת

 

 ה ר-דלדור ולדורות: לאחדים בידך, עמ' רהרב יצחק נסים,                                                                      

 



 הוצאת ספר תורה במנין שני לצורך חתן בר מצוה 

 ד' ניסן תשט"ז 

 לכבוד 

 מעלת ידידי היקר הרה"ג ר' משה פינגרהוט יצ"ו

 רב דק"ק אלג'יר

 שלום רב,

 לפרשת "כי תשא" קבלתי לנכון והנני להשיב על שאלותיו. 'מכתביו מיום ז' בטבת ש.ז. ומיום ה

שני בשני וחמישי כמו באלג'יר (אשר נוהגין ע"פ   אשר לשאלת כת"ר שנהגו שלא להוציא ס"ת במנין א)

 מצוה אם לאו? -ה"בית יהודה") אם מותר להוציא ס"ת במנין שני לכבוד בר

 הנה, טעמיו של מנהג זה מבוארים הם בשו"ת "משפטי שמואל" סי' ג', ואלו הנימוקים:

אשון ומשום כך הוציאו  משום פגמו של הס"ת, שלא יאמרו הנכנסים והיוצאים כי נמצא פיסול בס"ת הר )1

 פעם שנית. 

כנסת אחד.  אמנם אחרים קוראים -משום זלזול בהוצאת ס"ת פעמיים ולקרוא בו קריאה נוספת בבית )2

בו, מכל מקום כיון שאלה פשעו קצת שלא לבוא לביהכ"נ בשעת התפילה (כ"ש אם המדובר בעיר קטנה),  

ועיין ברכי יוסף סי' ס"ט אות ד' וסי' קמ"ד  הרי יחשב הדבר כהוצאה שלא לצורך והוי זילותא דתורה,

 . 1אות א'

אולם היות ואין אתם מתכוונים לשנות את המנהג בכל שני וחמישי, אלא במקרים מיוחדים, כגון לכבוד  

 אים אתם להוציא ס"ת פעם שנית, אםעיקר, סבור אני שרש-שאין שייכים טעמים אלה כל –מצוה -בר

 הדבר לא יגרום למחלוקת. 

זהר בזה  יכן כתב בתשובות "חקקי לב" להרב פלאג'י, או"ח סי' ה', שאפילו אותם הנוהגים לה-יתר על

 תורה פעם שנית, אין קפידא אם אח"כ שינו המנהג להקל. -שלא להוציא ספר

ע"ד ובסי' ס"ט דף צ"ד, שבירושלים היו נוהגים להחמיר כמו"כ עי' ב"פקודת אלעזר" סי' נ"א דף ס"ד 

 אולם אח"כ שינו המנהג והקלו לקרוא פעם שנית. וכן המנהג כיום בכל א"י, בבל, מצרים ,שלא לקרוא שנית

                                                   .2ועוד

 
 . יח  ק" ס סט ' סי  ב "משנ .ראה1
,  ז '  סי  ח "או  ד"ח עבדי  ישכיל  ת"שו ,  יד'  סע  סט'  סי  ח "או  השולחן  ערוך   ובספר ,  יד '  סע  תורה   ספר  קריאת   הלכות" מצרים  נהר"  בספר  .ראה 2

 . ב  אות יד ' סי ח"או  ח"ח  א"יבי ת" שו.  ל' הע  לג' ועמ, יח ' עמ ב"ח   י"ילקו, ב  אות
 
 
 
 
 
 

 בברכת מועדים לשמחה ובכבוד רב,  

 יצחק נסים                      


