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 שמות פרק כד
)א( ְוֶאל ֹמֶשה ָאַמר ֲעֵלה ֶאל ְיֹקָוֹק ַאָתה ְוַאֲהֹרן ָנָדב 

 ַוֲאִביהּוא ְוִשְבִעים ִמִזְֹקֵני ִיְשָרֵאל ְוִהְשַתֲחִויֶתם ֵמָרֹחֹק:
ְלַבּדו ֶאל ְיֹקָוֹק ְוֵהם לֹא ִיָגשּו ְוָהָעם לֹא  )ב( ְוִנַגש ֹמֶשה

)ג( ַוָיבֹא ֹמֶשה ַוְיַסֵפר ָלָעם ֵאת ָכל ִּדְבֵרי ְיֹקָוֹק  ַיֲעלּו ִעּמו:
ְוֵאת ָכל ַהִּמְשָפִטים ַוַיַען ָכל ָהָעם ֹקול ֶאָחד ַויֹאְמרּו ָכל 

( ַוִיְכֹתב ֹמֶשה ֵאת ָכל )ד ַהְּדָבִרים ֲאֶשר  ִּדֶבר ְיֹקָוֹק ַנֲעֶשה:
ִּדְבֵרי ְיֹקָוֹק ַוַיְשֵכם ַבֹבֶֹקר ַוִיֶבן ִמְזֵבַח ַתַחת ָהָהר ּוְשֵתים 

)ה( ַוִיְשַלח ֶאת  ֶעְשֵרה ַמֵצָבה ִלְשֵנים ָעָשר ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל:
ָלִמים ַליֹקָוֹק ַנֲעֵרי ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוַיֲעלּו ֹעֹלת ַוִיְזְבחּו ְזָבִחים ְש 

)ו( ַוִיַקח ֹמֶשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָיֶשם ָבַאָגֹנת ַוֲחִצי ַהָּדם  ָפִרים:
 )ז( ַוִיַקח ֵסֶפר ַהְבִרית ַוִיְֹקָרא ְבָאְזֵני  ָזַרֹק ַעל ַהִּמְזֵבַח:

 ָהָעם ַויֹאְמרּו ֹכל ֲאֶשר ִּדֶבר ְיֹקָוֹק ַנֲעֶשה ְוִנְשָמע:

 רש"י 
פרשה זו נאמרה ֹקודם עשרת הדברות,  - ואל משה אמר עלה)א( 

 אל הערפל: - ונגש משה לבדו)ב(  ובארבעה בסיון נאמר לו עלה:
מצות  - את כל דברי ה' בו ביום: - ויבא משה ויספר לעם)ג( 

שבע מצות שנצטוו בני נח.  - ואת כל המשפטים פרישה והגבלה:
  ין שניתנו להם במרה:ושבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה ודינ

מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצות שנצטוו  - ויכתב משה)ד( 
 הבכורות: - את נערי)ה(  בחמשה בסיון: - וישכם בבקר במרה:

 -באגנות  מי חלֹקו, מלאך בא וחלֹקו: - ויקח משה חצי הדם)ו( 
שני אגנות אחד לחצי דם עולה ואחד לחצי דם שלמים להזות 

למדו רבותינו שנכנסו אבותינו לברית  אותם על העם. ומכאן
ספר )ז(  במילה וטבילה והרצאת דמים שאין הזאה בלא טבילה:

 מבראשית ועד מתן תורה ומצות שנצטוו במרה: - הברית
 
 

 ליקוטי מוהר"ן קמא תורה כ"ב

ְבֵראִשית  פְרָֹקא ֲחִמיָשָאה ְּדִסְפָרא ִּדְצִניעּוָתא:
ָבָרא. 'ְבֵראִשית' ַמֲאָמר, 'ָבָרא' ֲחִצי ַמֲאָמר, ָאב ּוֵבן, 
 ְסִתים ְוַגְלָיא, ֵעֶדן ִעָלָאה ִּדְסִתים ּוְגִניז, ֵעֶדן ַתָתָאה:

ַהַנ"ל, הּוא ַעל ְיֵדי  ְוָלבוא ְלַעזּות ִּדְֹקֻדָשה ]ט[ ...
ְמָחה, ִבְבִחיַנת )ְנֶחְמָיה ח(: "ִכי ֶחְדַות ה' ִהיא  ֹשִ

ה ְוִנְשָמע, ֶשהּוא  ָמֻעְזֶכם", ַהְינּו ַעל ְיֵדי ְבִחיַנת ַנֲעֹשֶ
ְמָחה; ְכמו ֶשָאְמרּו ַרבוֵתינּו, ִזְכרוָנם  ְבִחיַנת ַהֹשִ

ה ִלְבָרָכה )ַשָבת פ"ח(: ְבָשָעה שֶ  ָרֵאל ַנֲעֹשֶ ָאְמרּו ִיֹשְ
ְוִנְשָמע, ָיְרדּו ִשִשים ִרבוא ַמְלָאִכים ְוָנְתנּו ְשֵני 

ֲעָטרות ְברֹאש ָכל ֶאָחד ְוכּו', ּוְכֶשָחְטאּו ִנְלְֹקחּו ְוכּו', 
ְוָעִתיד ַהָקדוש ָברּוְך הּוא ְלַהֲחִזיָרם ָלֶהם, ֶשֶנֱאַמר: 

ְמַחת עוָלם ַעל  ה ְוִנְשָמע "ְוֹשִ רֹאָשם". ִנְמָצא ֶשַנֲעֹשֶ
ְמַחת עוָלם ַעל  ְמָחה, ְבִחיַנת "ְוֹשִ ֵהם ְבִחיַנת ֹשִ

 רֹאָשם" ַכַנ"ל:
ה  ְוַדע, ִכי ְשֵני ָהֲעָדִיים ֶשִהְכִתירּו ְבחוֵרב ִמַנֲעֹשֶ

ְוִנְשָמע ֵהם ְבִחיַנת "ְבֵראִשית ָבָרא", ַכּמּוָבא 
ְבֵראִשית ָּדא ַמֲאָמר,  .ְצִניעּוָתא )ֶפֶרֹק ה(ְבִסְפָרא ִּד 

ָבָרא ֲחִצי ַמֲאָמר, ָּדא ֵעֶדן ִעָלָאה, ֵעֶדן ַתָתָאה; 
 ָחְכָמה ִעָלָאה, ָחְכָמה ַתָתָאה; ָאב ּוֵבן:

ה ְוִנְשָמע הּוא ְבִחיַנת ִנְסָתרות ְוִנְגלות:  ִכי ַנֲעֹשֶ
ה הּוא ְבִחיַנת ִנְגלות, ַהְינּו ַהִּמְצוות ֶשֶאְפָשר  ַנֲעֹשֶ

ְלָכל ֶאָחד ְלַֹקֵים ְלִפי ַמְדֵרָגתו, ְוִנְשָמע ִהיא ְבִחיַנת 
ִנְסָתרות, ַמה ֶשהּוא ָגבוַה ְוִנְסָתר ִמֶּמנּו, ֶשֵאינו ָיכול 

ַלֲעשֹות ֲעבוָדה ָבֶזה. ְלָמָשל: ֵאֶצל ָכל ִמְצָוה ֵיש 
ת ַהִּמְצָוה, ִכי ִמְלַבד ַהִצּוּוי ַהֶנֱאַמר ְּדָבִרים ֶשְסִביבו

ַבתוָרה ְלַֹקֵים ַהִּמְצָוה, ֵיש עוד ָלֶזה ְּדָבִרים ַבתוָרה, 
ְכגון "ַוְיַדֵבר ה' ֶאל מֶשה", ּוְשָאר ִּדבּוֵרי ַהתוָרה 
ֶשְסִביבות ַהִּמְצָוה. ַוֲעבוָדה ֶשֵיש ְבִדבּוֵרי ַהתוָרה 

ָללּו ֶשְסִביבות ַהִּמְצָוה ֵהם ְבִחיַנת 'ִנְשַמע', ְבִחיַנת הַ 
ִנְסָתר, ִכי ַהִּמְצָוה ְבַעְצָמה ָאנּו ְיכוִלים ְלַֹקֵים, ַאְך 

ָהֲעבוָדה ֶשֵיש ְבֵאלּו ַהִּדבּוִרים ֵאין ָאנּו יוְדִעים, ְוֶזה 
 ְבִחיַנת 'ִנְשָמע' ְבִחיַנת ִנְסָתר:

ה' הּוא ְבִחיַנת ְוֶזה  ְבִחיַנת תוָרה ּוְתִפָלה: 'ַנֲעֹשֶ
תוָרה, ַהְינּו ַהִנְגלות, ַמה ֶשיוֵדַע ְלַֹקֵים, ְו'ִנְשָמע' ֵהם 

ְבִחיַנת ִנְסָתרות, ְבִחיַנת ִּדבּוֵרי ַהתוָרה, ֶשֵהם 
ַהִּדבּוִרים ֶשל ַהתוָרה ֶשְסִביבות ָכל ִמְצָוה, ֶשֵהם 

ְבִחיַנת ִנְסָתר ַכַנ"ל, ֶשֵאינו יוֵדַע ֵאיְך ַלֲעֹבד ָבֶזה ֶאת 
ַהֵשם ִיְתָבַרְך, ְבִחיַנת ְתִפָלה, ֶשִהיא ְדֵבֹקּות, ִכי 
'ְשִמיָעה ָתְלָיא ְבִלָבא' )ִתקּון נ"ח(, ְכמו ֶשָכתּוב 

 )ְמָלִכים א ג(:
ֲעבוָדה ֶשַבֵלב זו ְתִפָלה "ְוָנַתָת ְלַעְבְּדָך ֵלב ֹשֵמַע", וַ 

)ַתֲעִנית ב(, ַהְינּו ִבּטּול ּוְדֵבֹקּות ְלֵאין סוף, ִכי ֵאין 
סוף הּוא ְבִחיַנת ַמה ֶשֵאין בו ְתִפיָסה, ּוֵמַאַחר 

ֶשֵאין לו ְתִפיָסה ָבֶזה ]ַהְינּו ְבִדבּוֵרי ַהתוָרה ַהַנ"ל, 
ר ַכַנ"ל[, הּוא ְבִחיַנת ְתִפָלה ִכי הּוא ְבִחיַנת ִנְסָת 

 ְּדֵבֹקּות, ֶשהּוא ַרֹק ִבּטּול ְלָהֵאין סוף:
 

 


