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ִריִתי ם ֶאת בְּ וְּשַׁמְרֶתּ
שלוש נקודות מבט על מעמד מתן תורה

 ◆

עדן ויזלמן

שבועות הוא חג בלי תאריך. בתורה אין לחג הזה 

תאריך; כתוב שזה חמישים יום ממחרת השבת, אבל 

לא כתוב תאריך בתורה. )...( להר סיני יש ֵשם, אבל 

לאמיתו של דבר אין לו כתובת. האם מישהו ידע 

באיזשהו זמן איפה הוא? היחידי שכתוב עליו שהוא 

הלך לשם באיזשהו זמן זה אליהו הנביא. חוץ מזה 

לא כתוב שמישהו ביקר שם. אמנם לא נראה שיש 

למקום, להר סיני, איזושהי משמעות של קדושה, 

אבל מעבר לכך – הרי זה מקום מעניין, מקום שקרה 

בו איזה מאורע. ויש מקומות שאנחנו מנסים לזכור 

אותם גם בלי קדושה.

)...( כל העניין של מתן תורה באמצע המדבר הוא 

בעצמו דבר תמוה; איפה ניתנת התורה? במקום שלא 

עבר אדם שם, בארץ צייה ושממה. איזה מין מקום 

זה לתת בו את התורה?! מבחינה זו, הקיום שלנו לא 

מתחיל בארץ ישראל, התרבות שלנו לא מתחילה 

בארץ ישראל, איפה היא מתחילה? - במקום שלא 

עבר שם איש.

התורה ניתנה מעבר לתחומים של העולם המיושב. 

היא ניתנת במקום שהוא לא עולם מסוים - בתוך 

שממון, בתוך השממה, שם הקדוש ברוך הוא נותן את 

התורה. מדוע? מפני שהתורה אינה שייכת למקום. 

מאוחר יותר, התורה נעשית קשורה לארץ ישראל, 

אבל עצם העניין של מתן תורה, אינו שייך למקום.

באותו אופן, כאמור, התורה גם לא שייכת לזמן.

תחשבו על זה, מבחינות רבות זהו המאורע הכי חשוב 

בהיסטוריה - מתן תורה זה מפגש שאין דומה לו, 

מפגש בין הקדוש ברוך הוא לבין עם, עם־ישראל. ואף 

על פי כן, הפרטים של המאורע מטושטשים. מדוע? 

מפני שמתן תורה הוא מאורע שהוא מעבר לזמן 

ולמקום. הוא נמצא בזמן, אבל אנחנו לא יודעים מתי, 

הוא נמצא במקום, אבל אנחנו לא יודעים מהו. מתן 

התורה הוא טרנסצנדנטי - לא בתחומי ההכרה. לכן 

התורה ניתנה לא במקום ובזמן.

לשם השוואה, המקום הקדוש ביותר הוא קודש 

הקודשים, אך "מקום ארון אינו מן המידה" - פירושו 

של דבר שהארון לא נמצא בממד המקום. קודש 

הקודשים הוא מין חלון בין העולם שלנו לעולם אחר, 

זהו מקום שאינו מקום, מקום שמעבר למקום. באותו 

אופן, גם יום כיפור הוא יום שלא נספר בימי השנה. 

יש זמן של השנה, ויום כיפור הוא חלק ממנו. כשהכהן 

הגדול נכנס ביום כיפור לקודש הקודשים, הוא נכנס 

ביום שאינו יום, למקום שאינו מקום, ושם הוא מזה 

את הדם - וזאת הנקודה הכי קדושה.

העולם שלנו, הוא עולם של מקום ושל זמן, ויש לו את 

הגבולות שלו. מעבר לגבולות הללו, יש תווך, שעובר 

אל המקום שלמעלה מהמקום, אל הזמן למעלה 

מהזמן. וכך במתן תורה, המקום הוא לא מקום והוא 

לא משאיר לנו שום עקבות, וגם לגבי הזמן - ברור 

שהתורה ניתנה בזמן מסוים, אבל בתורה הוא לא 

מופיע, אין תאריך למתן תורה. התורה מעבירה אותנו 

ממה שנמצא בזמן ובמקום אל מה שמעבר לזמן 

ולמקום. מתן תורה זה הפגישה של בני אדם עם מה 

שהוא מעל ומעבר לתחום של בני אדם ושל האנושות. 

זה מתן תורה.
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ההוראה לחדש את הברית בין אלוהים לעם ישראל 

מעוגנת במאורע ההיסטורי-מיתולוגי, התוך והעל-

זמני, של כריתתה הראשונה בצאת ישראל ממצרים 

לרגלי הר סיני. ברית היא התחייבות גומלין בין בני 

אדם יחידים ובין קבוצות של בני אדם: משפחות, 

בתי אב, שבטים, קהילות ועמים, או בינם לבין 

אלוהים, לקיים יחד מסגרת מסוימת של יחסים על 

פי מצוות וחוקים מוגדרים, אבל לא באינוס שלטוני, 

כי אם מתוך בחירה חופשית על בסיס של אינטרסים 

משותפים וזהות אישית-קבוצתית משותפת, לטובת 

כולם. על יסוד הסכמה זו מקימים גם מוסדות של 

שיפוט ומנהיגות מיישמת, שיש להם סמכויות אכיפה 

במקרים שבהם יחידים או קבוצות מפרים את חוקי 

הברית בלי לעזוב את המסגרת המשותפת. הפרות 

כאלה מבטאות רצון ליהנות מיתרונות המסגרת על 

ידי ניצול שאר שותפיה, ובלי לתרום את הנדרש 

לקיומה ולתפקודה התקין. במקרה כזה מניחים 

שבהסכימם להצטרף למסגרת הברית ולהישאר 

בה, קיבלו על עצמם כל השותפים גם את העונשים 

שיטילו עליהם, אם יפרו את חוקיה. 

בשל אותה סיבה כורתים את הברית בפני אלוהים 

כעד וכשופט עליון, שהכול מאמינים ביושרו 

ובצדקתו. על ידי השבועה בפני אלוהים כעד וכשופט 

עליון, מאורע התחייבות הגומלין מקבל תוקף של 

אמת אובייקטיבית, כמוה כאמת מדעית, שאם 

מתעלמים ממנה ופועלים בניגוד לקיומה, נענשים 

בכישלון מכאיב. באופן זה מבינים את העונש כנובע 

ישירות מן החטא עצמו, וזוהי המשמעות המקורית 

של רעיון הענישה על מעשה רע או הגמול על מעשה 

טוב "מידה כנגד מידה". בדרך זו הברית מבטיחה 

סדרי חיים המבוססים על צדק ועל אמת. הפרת 

החוקים שנקבעו בכתב לזיכרון עולם ב"ספר הברית", 

נחשבת לחטא לא רק כלפי הזולת וכלפי המסגרת 

אלא גם כלפי אלוהים, שעל כן גם אם לא יגלו רשויות 

החוק האנושיות את החטא שנעשה בסתר או בדרכי 

עורמה, אלוהים היודע והמשגיח על כל מעשי אנוש 

יעניש את החוטא באמצעיו. כך מתווספת יראת 

האלוהים כחיזוק ההרתעה מפני הפרת החוקים, 

ואהבת האלוהים כחיזוק המוטיבציה לקיים אותם. 

תורת משה היא אפוא "ספר הברית", והיא נכרתה 

במעמד הר סיני. היא הופקדה בידי כוהני העם, זקניו 

וחכמיו המלמדים אותה לעם כולו. ההוראה והלימוד 

מתחייבים מן המהות הדמוקרטית של הברית: קבלה 

מרצון חופשי מחייבת ידיעה, הבנה, הפנמה והסכמה. 

לפיכך מצוות הוראת התורה ותלמודה קודמת לכל 

המצוות, כדי לקיימן בנאמנות לכוונת אלוהים 

במצוותיו ובהתאמה לאפשרויות וליכולות של בני 

האדם בנסיבות החיים המשתנות.

)עמ' 8-9( 

בסיני נכרתה ברית, לא חוזה או אמנה. חוזים נחתמים 

בין אנשים על בסיס האינטרסים של כל אחד מהם. 

החוזה יוצר שותפות מוגבלת למטרת רווח הדדי. 

הברית, לעומת זאת, מכוננת קשר עמיד יותר של 

מחויבות ונאמנות הדדיות. השותפים בברית באים 

אליה לא רק מתוך אינטרס עצמי. יש להם אינטרסים 

משותפים. במערכת יחסים של ברית הצדדים חוברים 

זה לזה, מתוך הכרה הדדית בכבוד ובחירות של כל 

צד, ליצירה משותפת של דבר שאף לא אחד מהם 

יכול להשיג לבדו – אהבה, חברות, נאמנות, נישואים, 

אמון. בריתות יוצרות לא רווח אישי אלא טוב משותף, 

כלומר דברים הקיימים רק בזכות היותם משותפים.

הנישואים הם בעיני המקרא הדוגמא העילאית 

לברית. הם נתפסים כקשר של זהות בין הבעל לרעיה. 

הנישואים נשמרים לא בשל הכוח ולא בשל היתרונות 

שהם מקנים לכל צד אלא בשל זיקה מוסרית של 

אהבה ואמונים. 

כמעט כל הנביאים דימו את הקשר בין אלוהים 

לישראל לקשר נישואים. במעמד הר סיני כוננו בני 

ישראל חברה זמן רב לפני שכוננו מדינה – וזאת 

משום שהייתה להם ברית חברתית לפני שהייתה להם 

אמנה חברתית. זאת הסיבה לכך שעם ישראל הצליח 

לעשות מה שלא הצליח שום עם: להישאר אומה גם 

בגלות ארוכה ובמצב של פיזור. היהודים איבדו את 

מדינתם אך עדיין הייתה להם עדה, קהילת מאמינים. 

הם איבדו את ארצם אך נותרו להם חוקיהם.

)עמ' 257( 
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על פי כל אחד מן הטקסטים:
מה מבדיל ומייחד ברית מכל זיקה או קשר אחרים?  ◆
מה היחס בין הברית לבין ממדי המקום והזמן? ◆
מה נוצר )אצל היחיד או בחברה( בעקבות מעמד מתן תורה? ◆

 ◆   ◆    ◆


