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 דברים פרק כז 
) יב( :ֵלאמֹר ַהה�א ַ���� ָהָע� ֶאת מֶֹ�ה ַוְיַצו) יא(

 ְ�ָעְבְרֶכ� ְ!ִרִזי� ַהר ַעל ָהָע� ֶאת ְלָבֵרְ� ַיַעְמד� ֵאֶ�ה
 :�ִבְנָיִמ# ְוי�ֵס' ְוִיָ&שָכר ִויה�ָדה ִויְוֵל ִ�ְמע�# ַהַ�ְרֵ$# ֶאת

 ָ!ד ְרא�ֵב# ֵעיָבל ְ�ַהר ַהְ+ָלָלה ַעל ַיַעְמד� ְוֵאֶ�ה) יג(
 ֶאל ְו,ְמר� ַהְלִוִ�� ְוָענ�) יד( :ְוַנְפָ.ִלי ָ$# �ְזב�ל-# ְו,ֵ�ר

 ֲאֶ�ר ָהִאי� ,ר�ר) טו(  ס  :ָר� ק�ל ִי1ְָרֵאל ִאי� 0ָל
 ְו�1ָ ָחָר� ְיֵדי ַמֲע1ֵה ְיקָֹוק .�ֲעַבת �ַמ5ֵָכה ֶפֶסל ַיֲע1ֶה
 ַמְקֶלה ,ר�ר) טז( ס: ,ֵמ# ְו,ְמר� ָהָע� ָכל ְוָענ� 5ָ�ֶַתר
 ַמ5ִיג ,ר�ר) יז(  ס : ,ֵמ# ָהָע� 0ָל ְו,ַמר ְוִא�7 ,ִביו
 ַמְ�ֶ!ה ,ר�ר )יח(  ס : ,ֵמ# ָהָע� 0ָל ְו,ַמר ֵרֵעה� ְ!ב�ל
 ַמ8ֶה ,ר�ר) יט(  ס: ,ֵמ# ָהָע� 0ָל ְו,ַמר ַ�ָ$ֶרְ� ִעֵ�ר

) כ(  ס : ,ֵמ# ָהָע� 0ָל ְו,ַמר ְו:ְלָמָנה ָית�� ֵ!ר ִמְ�9ַט
 0ָל ְו,ַמר ,ִביו 0ְַנ' ִגָ�ה 0ִי ,ִביו ֵאֶ�ת ִע� �ֵֹכב ,ר�ר
 ְו,ַמר ְ�ֵהָמה 0ָל ִע� ב�ֵֹכ ,ר�ר) כא(  ס : ,ֵמ# ָהָע�
 ,ִביו ַ�ת ֲאחֹת� ִע� �ֵֹכב ,ר�ר) כב(  ס : ,ֵמ# ָהָע� 0ָל
 �ֵֹכב ,ר�ר) כג(  ס : ,ֵמ# ָהָע� 0ָל ְו,ַמר ִא�7 ַבת א�
 ַמ0ֵה ,ר�ר) כד(  ס : ,ֵמ# ָהָע� 0ָל ְו,ַמר חַֹתְנ.� ִע�

 לֵֹקַח ,ר�ר) כה(  ס : ,ֵמ# �ָהָע 0ָל ְו,ַמר 5ָ�ֶַתר ֵרֵעה�
  ס : ,ֵמ# ָהָע� 0ָל ְו,ַמר ָנִקי ָ$� ֶנֶפ� ְלַה�0ת �ַֹחד

 ַה;ֹאת ַה.�ָרה ִ$ְבֵרי ֶאת ָיִקי� לֹא ֲאֶ�ר ,ר�ר) כו(
 :,ֵמ# ָהָע� 0ָל ְו,ַמר א�ָת� ַלֲע�1ת

 י"רש
 סוטה במסכת כדאיתא > הע� את לבר�) יב(
, גריזי� הר לראש עלו בטי�ש ששה) א לב(

 והארו# והלוי� והכהני� עיבל הר לראש וששה
 הר כלפי פניה� לוי� הפכו באמצע למטה
 לא אשר האיש ברו� בברכה ופתחו גריזי�
. אמ# עוני# ואלו ואלו' וגו ומסכה פסל יעשה
 בקללה ופתחו עיבל הר כלפי פניה� והפכו חזרו

 יעשה אשר האיש ארור) טו פסוק(, ואומרי�
 לא אשר ארור) כו פסוק (עד כול� וכ#' וגו פסל
 ונקלה לשו# מזלזל > אביו מקלה) טז( :יקי�
� מחזירו > גבול מסיג )יז( ):ג, ה"כ לעיל (אחי

 אחור והוסג לשו# הקרקע את וגונב לאחוריו
 בדבר הסומא > עור משגה) יח( ):יד, נט ישעיה(

 על > בסתר רעהו מכה) כד( :רעה עצה ומשיאו
 רבי של ביסודו ראיתי. אומר הוא רעה לשו#
 א"י כנגד כא# יש ארורי� א"י הדרש# משה

 שלא לפי ארור כתב לא שמעו# וכנגד שבטי�
 שאר כשבר� מותו לפני לברכו בלבו היה

 לא אשר) כו( :לקללו רצה לא לכ� השבטי�
 וקבלוה כולה התורה כל את כלל כא# > יקי�

 :ובשבועה באלה עליה�
 

 בראשית פרק יב 
 ֶאל ,ִביָ� �ִמֵ�ית �ִמ�7ַלְדְ.ָ� ֵמ:ְרְצָ� ְלָ� ֶלְ� :ְבָר� ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) א(

Aֲאֶ�ר ָה,ֶר Bָב(  ::ְרֶא (� ֶוְהֵיה ְ�ֶמָ� ַוֲאַגְ$ָלה ַוֲאָבֶרְכָ� ָ!ד�ל ְלג�י ְוֶאֶע1ְָ
 ִמְ�9ְחֹת 0ֹל ְבָ� ְבְרכ�ְוִנ ,אֹר �ְמַקֶ�ְלָ� ְמָבְרֶכיָ� ַוֲאָבֲרָכה) ג( :ְ�ָרָכה

 ְו:ְבָר� ל�ט ִא.� ַוֵ�ֶלְ� ְיקָֹוק ֵאָליו ִ$ֶ�ר 0ֲַאֶ�ר :ְבָר� ַוֵ�ֶלְ�) ד( :ָהֲאָדָמה
 1ַָרי ֶאת :ְבָר� ַוִ�ַ+ח) ה( :ֵמָחָר# ְ�ֵצאת� ָ�ָנה ְוִ�ְבִעי� ָ�ִני� ָחֵמ� ֶ�#

  ֲאֶ�ר ַהCֶֶפ� ְוֶאת ָרָכ�� ֲאֶ�ר ְרכ�ָ�� 0ָל תְוֶא ,ִחיו ֶ�# ל�ט ְוֶאת ִאְ�.�

 אנכי
 לא יהיה לך

 לא תשא
 זכור את

 כבד את

 לא תרצח
 לא תנאף

 לא תגנב
 לא תענה

 לא תחמד

 ֵאל�# ַעד ְ�ֶכ� ְמק�� ַעד ָ�,ֶרA :ְבָר� ַוַ�ֲעבֹר) ו( :0ְָנַע# :ְרָצה ַוָ�בֹא� 0ְַנַע# :ְרָצה ָלֶלֶכת ַוֵ�ְצא� ְבָחָר# ָע�1
 ִמְזֵ�ַח ָ�� ַוִ�ֶב# ַה;ֹאת ָה,ֶרA ֶאת ֶאֵ.# ְלַזְרֲעָ� ַו�ֹאֶמר :ְבָר� ֶאל ְיקָֹוק ַוֵ�ָרא) ז( :ָ�,ֶרA ,ז ְוַה0ְַנֲעִני מ�ֶרה

 ַוִ�ֶב# ִמֶ+ֶד� ְוָהַעי ִמָ�� ֵאל ֵ�ית לֹה,ֳה ַוֵ�ט ֵאל ְלֵבית ִמֶ+ֶד� ָהָהָרה ִמ�Dָ ַוַ�ְעֵ.ק) ח( :ֵאָליו ַהCְִרֶאה ַליקָֹוק
 :ַהCְֶגָ�ה ְוָנס�ַע ָהל�ְ� :ְבָר� ַו5ַ�ִע) ט( :ְיקָֹוק ְ�ֵ�� ַוִ�ְקָרא ַליקָֹוק ִמְזֵ�ַח ָ��

 

 י"רש
 קבלו שש� עיבל והר גריזי� הר הראהו, שכ� הוא > מורה אלו� :לתוכה נכנס > באר� אבר� ויעבר) ו(

 :ישראל ארA בשורת ועל הזרע בשורת על > מזבח ש� ויב�) ז( :התורה ועתשב ישראל
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 שמות פרק כג פסוק יב 
 ַמֲע1ֶיָ� ַ.ֲע1ֶה ָיִמי� ֵ�ֶ�ת
 ְלַמַע# ִ.ְ��ֹת ַהDְִביִעי �ַב���
 ֶ�# ְוִיCֵָפ� ַוֲחמֶֹרָ� ��ְרָ� ָינ�ַח

� : ְוַהֵ!ר ֲאָמְתָ
 

 ספורנו
על הפ� ,  ומזה ימש� שינפש ג� כ# אמת� והגר.וינפש ב� אמת� והגר

כאמרו , מה שקרה ל� במצרי� כשהיית ש� עבד שלא היתה ל� מנוחה
כמו שאמר , תכבד העבודה על האנשי� ובזה תזכור יציאת מצרי�

 :בדברות משנה תורה וזכרת כי עבד היית
 

 
 ק יד ויקרא פרק יט פסו

 לֹא ִעֵ�ר ְוִלְפֵני ֵחֵר� ְתַקֵ�ל לֹא
 7ֱֵאלֶֹהיָ� ְוָיֵראָת ִמְכ�ֹל ִתֵ.#
 :ְיקָֹוק ֲאִני
 

 י"רש
 שאינה עצה תת# לא בדבר הסומא לפני > מכשל תת� לא עור ולפני
 ונוטלה עליו עוק' ואתה, חמור ל� וקח שד� מכור תאמר אל, לו הוגנת
 :הימנו
 

 
 דברים פרק ה 

 ְיקָֹוק ִצְ�ָ� 0ֲַאֶ�ר ְלַקְ$�� ַהDַָ�ת י�� ֶאת מ�רָ�) יא(
� 0ָל ְוָע1ִיָת ַ.ֲעבֹד ָיִמי� ֵ�ֶ�ת) יב( :ֱאלֶֹהיָ

� ֱאלֶֹהיָ� ַליקָֹוק ַ�ָ�ת ַהDְִביִעי ְוי��) יג( :ְמַלאְכֶ.ָ
 ְוַעְבְ$ָ� �ִבֶ.ָ� �ִבְנָ� :ָ.ה ְמָלאָכה ָכל ַתֲע1ֶה לֹא

 ֲאֶ�ר ְוֵגְרָ� ְ�ֶהְמֶ.ָ� ְוָכל ַוֲחמְֹרָ� ְו��ְרָ� ֶתָ�ַוֲאָמ
�) יד( :0ָמ�ָ� ַוֲאָמְתָ� ַעְבְ$ָ� ָינ�ַח ְלַמַע# ִ�ְ�ָעֶריָ
 ְיקָֹוק ַו�ִֹצֲאָ� ִמְצַרִי� ְ�ֶאֶרA ָהִייָת ֶעֶבד 0ִי ְוָזַכְרָ.
� ִצְ�ָ� 0ֵ# ַעל ְנט�ָיה �ִבְזרַֹע ֲחָזָקה ְ�ָיד ִמ�Dָ ֱאלֶֹהיָ
 : ַהDַָ�ת י�� ֶאת ַלֲע�1ת ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק

 ספורנו
 באותו האופ# שצו� במרה .לקדשו כאשר צו�) יב(

כי אמנ� שצו� ש� על השבת הודיע שלא יספיק 
ל� שתקדשהו במה שתשבות בו ממלאכה אבל 

שתעסוק בו בתורה ובמצות כאמרו והישר בעיניו 
ינוח עבד� ואמת� למע� : תעשה והאזנת למצותיו

הנה מצות שביתת .  וזכרת כי עבד היית.כמו�
ומצות מנוחת . הבהמה היא כדי שינוח העבד

העבד היא זכר ליציאת מצרי� שהשבית בה 
 :ה את העבודה מ# העבדי�"הקב

 

 דברים פרק יא 
 ַהר ַעל ַהְ�ָרָכה ֶאת ְוָנַתָ.ה ְלִרְ�ָ.G ָ�7ָה ָבא :ָ.ה ֲאֶ�ר ָה,ֶרA ֶאל ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ְיִביֲאָ� 0ִי ְוָהָיה) כט(

 ַה0ְַנֲעִני ְ�ֶאֶרA ַהDֶֶמ� ְמב�א ֶ$ֶרְ� :ֲחֵרי ַהַ�ְרֵ$# ְ�ֵעֶבר ֵה7ָה ֲהלֹא) ל( :ֵעיָבל ַהר ַעל ַהְ+ָלָלה ְוֶאת ְ!ִרִזי�
 :מֶֹרה ֵאל�ֵני ֵאֶצל ַהִ!ְלָ!ל מ�ל ָ�ֲעָרָבה ַה�ֵֹ�ב

 
 

 
 

  והר עיבלהר גריזיםבין , שכם


