
 אהייא, נדא קליוול–הרב יקותיאל האפמאן 
  

  לענין עליות משה רבינו להר סיני
  

ח שרף את העגל ודן את  "ובי) ח"תענית כ(ז בתמוז נשתברו הלוחות "שהרי בי): א"ג י"שמות ל(י  פירש "רש
ויהי ממחרת ויאמר משה אל  העם וגו  ועשה שם ארבעים יום ) ל, ב"שמות ל(ט עלה שנא "החוטאים ובי

ואתנפל לפני ה  וגו ובראש חדש אלול נאמר לו ועלית בבקר אל הר סיני ) ח"י, דברים ט(בקש רחמים שנא ו
מה . ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים וגו) שם י י(לקבל לוחות האחרונות ועשה שם מ יום שנאמר בהם 

ה לישראל "רצה הקבבי בתשרי נת.  ברצון אף האחרונים ברצון אמור מעתה אמצעים היו בכעסהראשונים
בשמחה ובלב שלם ואמר לו למשה  סלחתי כדברך ומסר לו לוחות אחרונות וירד והתחיל לצוותו על מלאכת 

  .המשכן ועשאהו עד אחד בניסן ומשהוקם לא נדבר עמו אלא מאהל מועד
  

ל ט בתמוז ובראש חדש אלו"בי, בז בסיון: י שמשה רבינו עלה להר סיני שלש פעמים"ויוצא מדברי רש
ואתנפל לפני : "ל"ח וז"י על דברים ט י"וכמו כן פירש רש.והתעכב שם בכל פעם ארבעים יום וארבעים לילה

באותה עליה . ועתה אעלה אל ה אולי אכפרה בעד חטאתכם) ל, ב"שמות ל(ה כראשונה ארבעים יום שנא 
ה "יום נתרצה הקב  בו ב.ט באב שהוא עלה בשמונה עשר בתמוז"נתעכבתי ארבעים יום  נמצאו כלים בכ

בו ביום נתרצה . כ"עלה עוד  מ יום נמצאו כלים ביוה. פסל לך שני לוחות) א, ד"שם ל(ל למשה "לישראל וא
ומנין . לכך הוקבע למחילה ולסליחה. סלחתי כדבריך) ד כ"במדבר י(ל למשה "ה לישראל בשמחה וא"הקב

. ואנכי עמדתי בהר כימים הראשונים)  ידברים י(שנתרצה ברצון שלם שנאמר בארבעים של לוחות אחרונות 
  .אמור מעתה אמצעים היו בכעס. מה הראשונים ברצון אף אחרונים ברצון

  
ח "י בדבריו אלה להדגיש שבעליית משה בי"שרצונו של רש) ח אות ר"דברים ט י(ומבאר השפתי חכמים 

. וף ארבעים יום נתרצה לוושבס. אלא עלה לבקש מחילה. בתמוז לא עלה לקבל את הלוחות וירד ביום כפור
בעת ההיא אמר ה פסל ) א, דברים י(ומשמע שלא עלה לקבל את הלוחות האחרונות בעליי זו שבסמוך כתיב 

י שבארבעים יום האמצעים האלה עלה משה "לכך פירש רש. לך שני לוחות אבנים כראשונים ועלה אלי
  .להתפלל ולא לקבל הלוחות האחרונות

  
ה בפעם הראשונה בראש "י פעמיים שנתרצה הקב"מה שכתב רש) ח אות ת"ים ט ידבר(וקשה לשפתי חכמים 

 הראשון היה לנתינת ועל זה תירץ שהרצוי. ופעם שנייה ביום הכפורים. היננו בסוף חודש אב, חודש אלול
  .כלומר שיתן ה לוחות שניות למשה רבינו והרצוי השני ביום כפור היה על חטא העגל, הלוחות

ה אמר למשה "כתב שהקב" י שרשי"את דברי החזקוני על פירושו של רש) שם(פתי חכמים ועוד מזכיר הש
ומדגיש החזקוני שדברים אלו אינם לקוחים מן הפסוק שבפרשת שלח בנוגע , ביום כפור סלחתי כדבריך

ז בתמוז נעשה העגל ושלוח המרגלים לא "דהא תיכף ליציאת מצרים בי: י"למרגלים אלא שזה לשונו של רש
  .ט בסיון של שנה שנייה"ה אלא עד כהי
  

. י ולא דברי הפסוק בפרשת שלח"ועוד כתב השפתי חכמים שיש קצת ראיה שסלחתי כדברך הם דבריו של רש
ה לישראל בשמחה ובלב "י הקרא סלחתי כדבריך דכתיב שם נתרצה הקב"דהא בפרשת כי תשא לא נקט רש"

ויותר " וסלחתי כדבריך"לפני אין הלשון כן אלא כתוב ברם בחומשים ש". שלם ואמר לו סלחתי ומסר לו וכו
 עם מראה מקום" סלחתי כדברך"ח כתוב בחומש מקראות גדולות שלי "י  על דברים ט י"מזה בפירושו של רש

אבל מראה מקום זה חסר בהוצאות אחרות ונראה שלשפתי חכמים הי גרסא . ד וזה מעשה מרגלים"במדבר י
  . כי תשאי בפרשת"אחרת בפירושו של רש

  
רבי יהושע בן : ל"נמצא שיטה אחרת בנוגע לעליות משה רבינו להר סיני וז) ו"פרק מ(בפרק רבי אליעזר 

קרחה אמר מ יום עשה משה בהר קורא במקרא ביום ושונה במשנה בלילה ולאחר מ יום לקח את  הלוחות 
 יום במחנה עד ששרף את העגל ז בתמוז שבר את הלוחות והרג את לייטי ישראל ועשה מ"וירד אל המחנה ובי

.  הארץ והרג את כל  אשר נשק לעגל והכרית עבודת העגל מישראל והתקין כל שבט במקומווכתתו כעפר

 1



ה למשה עלה אלי ההרה והעבירו שופר בכל המחנה שהרי משה עולה להר שלא "ובראש חודש אלול אמר הקב
עלה אלוקים בתרועה ה ) ז ו"תהלים מ( שנאמר ה נתעלה אותו היום באותו שופר"ג והקב"יטעו עוד אחרי הע

  .ועל כן התקינו חכמים שיהיו תוקעין בשופר בראש חודש אלול בכל שנה ושנה. בקול שופר
בז בסיון ובראש חודש אלול והתעכב שם בכל פעם מ , ויוצא מזה שמשה רבינו עלה להר סיני רק שתי פעמים

וזה שונה מפירושו של . ר במחנה אותם מ יום אמצעייםח בתמוז לא עלה  להר סני אלא נשא"אבל בי. יום
 .ל"דנ" רשי

  
שמות " (ומשה יקח את האוהל וכו"א בספרו אדרת אליהו מסכים עם שיטת פרקי רבי אליעזר על הפסוק "הגר
א שהיה מ יום אמצעים במחנה וכן בתא דבי "וזה היה תיכף אחר המעשה וכדברי פרקי דר" "הוא כותב) ג ז"ל

ד מ יום האמצעים נטל משה כו ומשם מבואר מ יום האחרונים שעלה משה  שניי להר סיני  "ב פאליהו חלק 
ש בפ עקב ואתנפל לפני ה "ומ. א"ש שתמהו על פרקי ר"ן והרא"ו וכן מוכיחין פשטי המקראות ודלא כרמב"כ

אתה כו הכל היה ש כאן ויאמר משה כו ראה "ומ, כראשונה ארבעים יום כו לחם כו זו היתה במי יום האחרונים
כ נתרצה לו ויעבור על פניו והבטיח לו כל ההבטחותי ומ יום הראשונים למד פ המשכן "אחר עלותו להר וביה
כ ניתקן אלו המ יום לתחנונים "אבל במ יום האחרונים לא עלה אלא התנפל עליהם וע. והבגדים עד וינפש

  .ת להם"כ נתרצה השי"וביה
  

וגם הצאן והבקר אל ירעו ...ואיש לא יעלה עמך) ד ג"שמות ל(מה שכתוב א ראיה לשיטתו מ"ועוד מביא הגר
ה להם כלומר עד שעלה משה בראש חדש אלול הי, א שמזה משמע שעד כאן"אומר הגר. אל מול ההר ההוא

רשות לעללות על ההר משום שהשכינה לא נחה על ההר במ יום האמצעים עד שציוה ה למשה לעלות להר 
וכשעלה משה להר סיני . אבל במ יום האמצעים שרתה השכינה רק על אהלו של משה. סני בראש חודש אלול

ודם לזה לא שרתה שק, א"משמע מזה לפי דעת הגר. וירד ה בענן) ה, ד"שמות ל(בראש חודש אלול כתיב 
  .השכינה על ההר

  
ח עלה להר להתפלל "בי: " ל"ר פרק ו כתב וז"א בפ סע"ל על פרקי רבי אליעזר שהגר"וראיתי בביאור הרד

ולא להיות שם כל המ יום אלא כל מ יום אמצעיים היה במחנה רק היה עולה בכל יום להתפלל ויורד תיכף 
ל מסיים שדחק "אי ורד"מצעיים היה גם כן בהר והגיהו בפרשכתבו שבמ יום א) ל"והראש זצ(ס "ודלא כהתו

  .ל לא מיושב היטב"א קצתי אבל באמת כתב הרד"ר בשיטת הפר"ר כדי ליישב הסע"הגמרא בפירושו לסע
א שתפילת ויחל משה היא אותה "א והוא מבאר שי"נקט כשיטת פרקי דר) א"י, ב"שמות ל(ןגם החזקוני 

לחם לא . ר תפילת ואתנפל לפני ה כראשונה ארבעים יום וארבעים לילהכלומ, התפילה שנזכרה בפרשת עקב
וסובר החזקוני שצריכים לומר שהתפלל משה תפילה זו לאחר שירד מן ההר ושרץ . אכלתי ומים לא שתיתי

את העגל והרג את עובדין שלפי דעתו קשה לומר שהתפלל משה בעצם קודם שהסיר את העובדי כוכבים 
י החזקוני שהתפלל משה במ יום האמצעים באוהל שנטה מחוץ למחנה  ובתוך מ יום ומשמע מדבר. שבתוכם

ובמ יום אלה לא . ובזמן זה אמר משה פרשת ראה אתה אומר אלי וכו. אלה אמר ד אליו  לא אעלה בקרבך וכו
 ולאחר שנתפייס.  לדבריו כי איך יכול משה לעלות שלא ברשות דעלה משה להר סיני והחזקוני מביא ראיה

אז עלה משה להר סיני ועמד שם מ יום עד . ה אמר למשה פרשת פסל לך וצוה למשה ועלית בבקר וכו"הקב
והיוצא מזה שלפי דעת החזקוני התפלל משה בעד בני ישראל במ יום האמצעים ומה שכתוב .  עשרה בתשרי
 קצת מזה שכבר ואתנפל לפני ד כראשונה ארבעים יום וארבעים לילה שמשמע) ח"דברים ט י(בפרשת עקב 

כראשונה לא קאי הוא ואתנפל שהרי עדין לא בקש  : וכתב החזקוני. התפלל במ יום הראשונים באמת אינו כן
ונראה שכוונתו לומר שהמ יום האמצעים " עליהם רחמים על העגל אלא קאי הוא ארבעים יום וארבעים לילה 

רק במ יום האמצעים התפלל משה ולפי זה כלומר כמספרם ובלא אכילה ושתיה אבל , היו כמ יום הראשונים
  .פשוטו של הפסוק ואתנפל לפני ד מ יום ומ לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי כמו במ יום הראשונים
שמות (ולפי מה שפירש החזקוני שלא עלה משה להר סיני במ יום האמצעים קשה מה שכתוב בפרשת כי תשא 

ויהי ממחרת " " ועל זה תירץ החזקוני..... וישב משה אל ה.. ....ויהי ממחרת ויאמר משה אל העם) "ב ל"ל
  "ח בתמוז" באותו יום עצמו יוישב משה אל ה
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לאחר , א מפירושו של החזקוני שלפי דעת הגרא התפלל משה אל ה במ יום האחרונים"ושונה פירושם של הגר
ולפי זה . ל"ם האמצעים כנשעלה להר סיני פעם שנית בראש חודש אלול אבל החזקוני פירש שהתפלל במ יו

 שזה קאי  א"ואפשר שסובר הגר" וישב משה אל ה...ויהי ממחרת"א מה שכתוב "קצת קשה לפירושו של הגר
א עלה משה להר "ל שלפי דעתו של הגר"על מ יום האחרונים או אפשר לתרץ במה שנזכר בביאורו של הרד

ד אבל לפי זה יש לברר מה שעשה משה על ההר סיני בכל בקר במ יום האמצעים רק לזמן קצר וירד למחנה מי
  .בכל בקר אם לא שהתפלל תפילה קצרה

  
שמות (י מה שנאמר "ן שלדעת רש"י בנוגע לזמן הוצאת האוהל חוץ למחנה וכתב הרמב"ן חולק על רש"הרמב

ל "זה נעשה לאחר נתינת לוחות האחרונות בי בתשרי וז" ומשה יקח את האוהל ונטה לו מחוץ למחנה) "ג ז"ל
לאחר שנדבר עמו ה משה שב אל המחנה ומלמד לזקנים ) "א"ג י"שמות ל" (ושב אל המחנה"י על "של  רש

: ן זה לא נכון"ולפי דעת הרמב..." מה שלמד והדבר הזה נהג משה מיום הכפורים עד שהוקם המשכן ולא יותר
 זה בכאן באמצע הפרשה מה טעם להזכיר", שאם הרחקת האוהל היה לאחר שהוריד משה את  הלוחות השניות

ודברי רבותינו בכל המדרשים שעשה משה זה בעבור חטא העגל דרש משה מנודה לרב מנודה לתלמיד וכמו 
הנה גם , ואם היה הוצאת האוהל אחרי יום הכפורים.  אני בכעס ואתה בכעס אם כן מי יקרבםי"שהזכיר רש

והתפלל תפלה קצרה . ח בתמוז"להר סיני בין הוא שמשה עלה "ומה שנראה לרמב" ה גם משה ברצון היו"הקב
אנא חטא העם הזה והשם ענה לו מי אשר חטא לי ועתה לך נחה את העם ואז ראה משה כי הדבר ארוך מאד 

  .ולא ידע מה יהא בסופו ולקח האוהל ונטע לו חוץ למחנה שתהי שכינה מדברת לו שם
  

 שבמ יום האמצעים לא עלה משה להר סיני וכתוב בה. ל"בן מזכיר את האגדה דפרקי רבי אליעזר כנ"הרמ
: " ן"ה אליו בראש חדש אלול עלה אלי ההרה וכו וכתב הרמב"אלא עשה אותם מ יום במחנה עד שאמר הקב

"  וכל הפרשה מיח בתמוז עד סוף ארבעים ןמיום הכפורים עד א בניסןואחר כך יהי ומשה  יקח את האוהל
ל מה שנזכר בפרשה כגון הרחקת האוהל וכו נעשית במ יום א צריכים לומר שכ"כלומר לפי אגדת פרקי ר

אבל : "ל"ן וז"ב בתשרי ומי בתשרי עד ראש חודש ניסן ועל זה קשה לרמב"האחרונים מראש חדש אלול עד י
 לפני ה כבראשונה ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא יבא כהוגן ממה שאמר הכתוב ואתנפל

אתנפל לפני ה  את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה אשר התנפלתי כי אמר ה להשמיד לא שתיתי וגו וכתיב ו
ואי אפשר שיהיה כל זה בארבעים יום האחרונים אחר שנאמר לו פסל לך ועלה אלי ההרה כי היו . אתכם

א שסובר שמשה היה "ן לומר שלפי אגדת פרקי ר"ונראה לכוונת הרמב. ברצון וכבר ביטל להשמיד אתכם
ן " כל מ יום האמצעים צריכים לומר שהאחרונים היו ברצון ולא בכעס אבל ניחא לפי שיטת הרמבבמחנה

ומשמע . שמשה היה על הר  סיני במ יום האמצעים ואז היה ה בכעס ועל מ יום אלה כתוב ואתנפל לפני ה וכו
ן לשיטתו "מבא שלא עלה משה להר סיני אלא שתי פעמים אלא מסכים הר"ן כפרקי ר"מזה שלא סובר הרמב

  . האמצעים עלה משה להרי שגם במ יום"של רש
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