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מאת הרב אסי בלנק ,קיבוץ עין הנצי"ב

מה קרה שם בהר סיני? לפי הגמרא במסכת שבת (פ"ח) ,עם ישראל מגיע להר סיני ,ואז מוצעת לו הצעה שאי
אפשר לסרב לה.
"וַ י ְִּתיַצְ בּו בְ ַת ְח ִּתית הָ הָ ר" (יט,יז)  -בתחתית ההר' א"ר אבדימי בר חמא בר חסא מלמד שכפה הקב"ה עליהם את
ההר כגיגית ואמר להם :אם אתם מקבלים התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם .כלומר עם ישראל לא יכול
שלא לקבל את התורה .אחת המסקנות האפשריות היא שקבלה זו איננה מחייבת לגמרי שהרי לא נעשתה מרצון,
וכך אכן ממשיכה הגמרא "אמר רבי אחא בר יעקב מכאן מודעא רבה לאורייתא ".מה זאת אומרת מודעא רבה
לאורייתא? מסביר רש"י "שאם יזמינם לדין למה לא קיימתם מה שקבלתם עליכם ,יש להם תשובה שקבלוה
באונס" אם כן ,ההכרח לקבל את התורה מצמצם את מחוייבתנו לקיומה .מאידך מדרש אחר (ספרי דברים פרשת
וזאת הברכה) "כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תורה לישראל לא על ישראל בלבד הוא נגלה אלא על כל האומות".
ובהמשך התורה מוצעת לבני עשו ,לבני עמון ומואב ולבני ישמעאל ,והם לא מוכנים לקבל אותה .ורק עם ישראל
מוכן לקבל את התורה.
הרב סולוביצ'יק מתייחס לסתירה זו בספרו איש האמונה הבודד "האלמנט של שיתוף הא-לוקים והאדם חיוני הוא
לקהילת הברית ,כי עצם הצידוק של הברית מבוסס בעקרון המשפטי ההלכתי של משא ומתן חפשי ".ובהמשך
"מתן תורה בהר סיני היה פרי משא ומתן חפשי בין משה ובין העם שהסכים להיכנע לרצון ה' " .זוהי פשטות
הפסוקים המקדימים את מתן תורהּ" ,ו ֹמ ֶׁשה עָ לָה ,אֶׁ ל הָ א-לו ִֹּקים; ַוי ְִּק ָרא אֵ לָיו ה'ִּ ,מן-הָ הָ ר לֵאמֹ ר ,כֹה תֹאמַ ר לְ בֵ ית
יתי לְ ִּמ ְצ ָריִּם; וָאֶׁ ָשא אֶׁ ְתכֶׁם עַ לַ -כנְפֵ י ְנ ָש ִּריםָ ,וָאבִּ א אֶׁ ְתכֶׁם אֵ לָי.
יַעֲ קֹב ,וְ ַתגֵיד לִּ בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל .אַ תֶׁ ם ְר ִּאיתֶׁ ם ,אֲ ֶׁשר עָ ִּש ִּ
ָארץ .וְ אַ ֶׁתם ִּת ְהיּו-לִּ י
יתי--וִּ ְהיִּיתֶׁ ם לִּ י ְסגֻלָה ִּמכָל-הָ עַ ִּמים ,כִּ י-לִּ י כָל-הָ ֶׁ
ּושמַ ְרתֶׁ ם ,אֶׁ ת-בְ ִּר ִּ
וְ עַ ָתהִּ ,אםָ -שמוֹעַ ִּת ְש ְמעּו בְ קֹלִּ יְ ,
מַ ְמ ֶׁלכֶׁת כֹהֲ נִּים ,וְ גוֹי ָקדוֹש :אֵ לֶׁה ,הַ ְדבָ ִּרים ,אֲ ֶׁשר ְתדַ בֵ ר ,אֶׁ ל-בְ נֵי י ְִּש ָראֵ ל" (יט ,ג-ו).
הקב"ה מציע לעם ישראל להיות העם המיוחד שלו ,ממלכת כהנים וגוי קדוש ,מהיכן יודעים שמדובר הצעה,
מהפסוקים הבאים " ַו ָיבֹא ֹמ ֶׁשהַ ,וי ְִּק ָרא לְ ִּז ְקנֵי הָ עָ ם; ַויָשֶׁ ם לִּ פְ נֵיהֶׁ ם ,אֵ ת כָל-הַ ְדבָ ִּרים הָ אֵ לֶׁה ,אֲ ֶׁשר ִּצּוָ הּו ,ה'ַ .ויַעֲ נּו
ֹאמרּו ,כֹל אֲ ֶׁשרִּ -דבֶׁ ר ה' נַעֲ ֶׁשה; ַוי ֶָׁשב מֹשֶׁ ה אֶׁ תִּ -דבְ ֵרי הָ עָ ם ,אֶׁ ל-ה'" (יט,ז) .משה שואל את העם ,העם
כָל-הָ עָ ם י ְַחדָ ו ַוי ְ
עונה ומשה מחזיר את תשובת העם לקב"ה .יש הצעה ,יש החלטה לקבל ,ואז נמסרת התשובה לקב"ה.
ואם כן מדוע מתאר המדרש את מעמד הר סיני ככפיה ,הרי התורה מתארת משא ומתן חופשי בין עם ישראל
לקב"ה בתיווכו המסור של משה? מסביר הרב סולוביצ'יק "לפי הנראה הא-לוקים דורש מן הקהילה שתי
התחייבויות :האחת היא כללית  -לציית לרצון ה' כל עוד אין הקהילה מכירה את האופי של ההתחייבות .והשניה

היא התחייבות כלפי כל חוק וחוק .ההתחייבות השניה נתקבלה מתוך כפיה ".הכפיה איננה כלפי עצם הברית
הכפייה היא כלפי פרטי הברית .עם ישראל מתחייב מרצונו החופשי לברית עם הקב"ה ,אך מה בדיוק כוללת
הברית? זה נתון שלא ידוע לעם בעת כריתת הברית ,ולכן זו כפיה .עם ישראל לא יודע מה כתוב בתורה ,עם
ישראל נותן אמון בקב"ה ,עם ישראל מאמין.
מהי האמונה? עם ישראל לא יודע מה כתוב בתורה ,עם ישראל לא יודע מה יקרה בעתידו .עם ישראל לא יודע
לאן תתגלגל ההיסטוריה .עם ישראל בוחר לתת את אמונו בבורא ,מתוך הבנה שכך הוא יזכה לממש את יעודו
כממלכת כהנים וגוי קדוש.
האם הייתה אופציה אחרת? כנראה שכן.
הברית של עם ישראל עם הקב"ה היא ברית של אמונה ,בדומה לברית שקיימת בין הורים לילדיהם .אנשים
צעירים כורתים ברית מאהבה .הם אינם יודעים לאן יוליכו אותם חייהם ,מה יהיו תהפוכות הגורל ,מה יקרה
לילד ,לאן יוליכו אותו חייו ,האם האב הטוב והמיטיב לא יהפוך לקשיש מר נפש .האם האם הנפלאה שמחזיקה
את משפחתה לא תחלה חלילה ותזדקק לעזרה אינסופית? המחוייבות המשפחתית היא ברית שאין שום אפשרות
להעריך את תוצאותיה ,והיא טומנת בחובה אפשרות לאושר והתעלות .ואולי לאושר הזה לא ניתן להגיע בלי
האמונה והאמון .האמונה בכך שהתחייבות כזו היא לטובתנו .כלשון התורה בספר דברים " ַויְצַ ּוֵנּו ה' לַעֲ שוֹת אֶׁ ת-
כָל-הַ חֻ ִּקים הָ אֵ לֶׁה ,לְ י ְִּרָאה ,אֶׁ ת ה' א-לוֹקֵ ינּו--לְ טוֹב לָנּו כָל-הַ י ִָּמים ,לְ חַ י ֵֹתנּו כְ הַ יוֹם הַ זֶׁה" (ו,כד).

הרב אסי בלנק ,נשוי לשולי ואב לשישה ,רב קיבוץ עין הנצי"ב .ראש מדרשת נטע
בבית שאן.
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