
 
 נחמה כ אהל"יהב

 חיים ברובנדרהרב 
rcb@atid.org 

 
 

 ט"תשס משפטיםפרשת 
 בענין מוקדם ומאוחר בתורה

 

 
www.atid.org 

  
 שמות פרק כ 

 ְוִנְ�ָמָעה ִעָ�נ� �ָ�ה ַ�ֵ�ר מֶֹ�ה ֶאל ַו�ֹאְמר�) טו(
 ַו�ֹאֶמר) טז( :ָנמ�ת ֶ!  ֱאלִֹהי� ִעָ�נ� ְיַדֵ�ר ְו�ל
 ַנ()ת ְלַבֲעב�ר ִ%י ִ�יָרא� �ל ָהָע� ֶאל המֶֹ�

� ַעל ִיְר+ת) ִ�ְהֶיה �ַבֲעב�ר ָהֱאלִֹהי� ָ�א ֶאְתֶכ
� ֵמָרחֹק ָהָע� ַוַ�ֲעמֹד) יז( :ֶתֱחָטא� ְלִבְלִ�י ְ!ֵניֶכ
ָ�� ֲאֶ�ר ָהֲעָרֶפל ֶאל ִנַ.� �מֶֹ�ה � פ: ָהֱאלִֹהי

 ְ�ֵני ֶאל תֹאַמר %ֹה ֶ�המֹ ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) יח(
ֶ�� ִי0ְָרֵאל� � ִ�ַ�ְרִ�י ַה1ַָמִי� ִמ  ִ%י ְרִאיֶת
� :ִעָ�ֶכ

 י"רש
 הפרש יש 2 ראית� את� :הזה בלשו  2 תאמר כה) יח(

 שמה, לו משיחי  שאחרי� למה רואה שאד� מה בי 
� כי :מלהאמי  חלוק שלבו פעמי� לו משיחי  שאחרי


 הר על' ה וירד אומר אחד כתובו 2 דברתי השמי� מ
) לו ד דברי� (ביניה� והכריע השלישי הכתוב בא, סיני

 הרא7 האר8 ועל ליסר7 קולו את השמיע7 השמי� מ 
 על וגבורתו ואשו בשמי� כבודו, הגדולה אשו את

 על והציע  השמי� ושמי שמי� הרכי  אחר דבר. האר8
 :וירד שמי� ויט) י יח תהלי� (אומר הוא וכ , ההר

 

 שמות פרק כד 
 ְו�ֲהרֹ  �ָ�ה ְיקָֹוק ֶאל ֲעֵלה +ַמר מֶֹ�ה ְוֶאל) א(

 ִי0ְָרֵאל ִמִ>ְקֵני ְוִ�ְבִעי� ַוֲאִביה�א ָנָדב
� ֶאל ְלַב�) מֶֹ�ה ְוִנַ.�) ב( :ֵמָרחֹק ְוִהְ�ַ�ֲחִויֶת

 ַוָ�בֹא) ג( :ִע�) ַיֲעל� לֹא ְוָהָע� ִיָ.�� לֹא ְוֵה� ְיקָֹוק
 ָ%ל ְוֵאת ְיקָֹוק ִ�ְבֵרי ָ%ל ֵאת ָלָע� ַוְיַסֵ!ר מֶֹ�ה

� ָ%ל ַו�ֹאְמר� ֶאָחד ק)ל ָהָע� ָ%ל ַוַ�ַע  ַהִ�ְ�ָ!ִטי
� מֶֹ�ה ַוִ�ְכ�ֹב) ד( :ַנֲע0ֶה ְיקָֹוק ִ�ֶ�ר ֲאֶ�ר ַהְ�ָבִרי

 ַחִמְזֵ� ַוִ�ֶב  ַ��ֶֹקר ַוַ�ְ�ֵ%� ְיקָֹוק ִ�ְבֵרי ָ%ל ֵאת
 ָע0ָר ִלְ�ֵני� ַמֵ=ָבה ֶע0ְֵרה �ְ�ֵ�י� ָהָהר ַ�ַחת
 ִי0ְָרֵאל ְ�ֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִ�ְ�ַלח) ה( :ִי0ְָרֵאל ִ�ְבֵטי
 :ָ!ִרי� ַליקָֹוק ְ�ָלִמי� ְזָבִחי� ַוִ�ְזְ�ח� עֹלֹת ַוַ�ֲעל�

 ַהָ�� ֲחִציַו ָ��ָ.נֹת ַוָ�0ֶ� ַהָ�� ֲחִצי מֶֹ�ה ַוִ�ַ<ח) ו(
 ַוִ�ְקָרא ַהְ�ִרית ֵסֶפר ַוִ�ַ<ח) ז( :ַהִ�ְזֵ�ַח ַעל ָזַרק

 ַנֲע0ֶה ְיקָֹוק ִ�ֶ�ר ֲאֶ�ר %ֹל ַו�ֹאְמר� ָהָע� ְ�+ְזֵני
 ָהָע� ַעל ַוִ�ְזרֹק ַהָ�� ֶאת מֶֹ�ה ַוִ�ַ<ח) ח( :ְוִנְ�ָמע
 ִעָ�ֶכ� קָֹוקְי ָ%ַרת ֲאֶ�ר ַהְ�ִרית ַד� ִהֵ?ה ַו�ֹאֶמר

 ְו�ֲהרֹ  מֶֹ�ה ַוַ�ַעל) ט( :ָהֵאֶ@ה ַהְ�ָבִרי� ָ%ל ַעל
 ַוִ�ְרא�) י( :ִי0ְָרֵאל ִמִ>ְקֵני ְוִ�ְבִעי� ַוֲאִביה�א ָנָדב
 ִלְבַנת ְ%ַמֲע0ֵה ַרְגָליו ְוַתַחת ִי0ְָרֵאל ֱאלֵֹהי ֵאת

 ֲאִציֵלי לְוֶא) יא( :ָלטַֹהר ַה1ַָמִי� �ְכֶעֶצ� ַהַ(ִ!יר
 ָהֱאלִֹהי� ֶאת ַוֶ�ֱחז� ָיד) ָ�ַלח לֹא ִי0ְָרֵאל ְ�ֵני

 מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) יב(  ס  :ַוִ�ְ��� ַו�ֹאְכל�
 לAחֹת ֶאת ְל7ָ ְוֶאְ�ָנה ָ�� ֶוְהֵיה ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה

�ְלה)רָֹת ָ%ַתְבִ�י ֲאֶ�ר ְוַהִ�ְצָוה ְוַה�)ָרה ָהֶאֶב : 
ַע מֶֹ�ה ַוָ�ָק�) יג( A�(ֶאל מֶֹ�ה ַוַ�ַעל ְמָ�ְרת) ִויה 

 ָלנ� ְ�ב� +ַמר ַהְ>ֵקִני� ְוֶאל) יד( :ָהֱאלִֹהי� ַהר
 ְוח�ר �ֲהרֹ  ְוִהֵ?ה ֲאֵליֶכ� ָנ��ב ֲאֶ�ר ַעד ָבֶזה

� ַוַ�ַעל) טו( :ֲאֵלֶה� ִיַ.� ְ�ָבִרי� ַבַעל ִמי ִעָ�ֶכ
 ַוִ�ְ�%ֹ ) טז( :ָהָהר ֶאת ֶהָעָנ  ַוְיַכס ָהרָה ֶאל מֶֹ�ה
 ָיִמי� ֵ�ֶ�ת ֶהָעָנ  ַוְיַכֵ(ה� ִסיַני ַהר ַעל ְיקָֹוק ְ%ב)ד

  :ֶהָעָנ  ִמ�)7ְ ַה1ְִביִעי ַ��)� מֶֹ�ה ֶאל ַוִ�ְקָרא
 ָהָהר ְ�רֹא� אֶֹכֶלת ְ%ֵא� ְיקָֹוק ְ%ב)ד �ַמְרֵאה) יז(

 ֶהָעָנ  ְ�ת)7ְ מֶֹ�ה ַוָ�בֹא) יח( :ִי0ְָרֵאל ְ�ֵני ְלֵעיֵני
 י)� �ְרָ�ִעי� ָ�ָהר מֶֹ�ה ַוְיִהי ָהָהר ֶאל ַוַ�ַעל

� : ָלְיָלה ְו�ְרָ�ִעי

 י"רש
 קוד� נאמרה זו פרשה 2 עלה אמר משה ואל) א(

) ב( :עלה לו נאמר בסיו  ובארבעה, הדברות עשרת
 ויספר משה אויב) ג( :הערפל אל 2 לבדו משה ונגש
 פרישה מצות 2 'ה דברי כל את :ביו� בו 2 לע�

 שנצטוו מצות שבע 2 המשפטי� כל ואת :והגבלה
 ודיני  אדומה ופרה וא� אב וכבוד ושבת. נח בני

 מבראשית 2 משה ויכתב) ד( :במרה לה� שניתנו
 וישכ� :במרה שנצטוו מצות וכתב, תורה מת  ועד

) ו( :הבכורות 2 נערי את) ה( :בסיו  בחמשה 2 בבקר
 :וחלקו בא מלא7, חלקו מי 2 הד� חצי משה ויקח

 לחצי ואחד עולה ד� לחצי אחד אגנות שני 2 באגנות
� למדו ומכא . הע� על אות� להזות שלמי� ד

 וטבילה במילה לברית אבותינו שנכנסו רבותינו
 ספר) ז( :טבילה בלא הזאה שאי  דמי� והרצאת
 שנצטוו צותומ תורה מת  ועד מבראשית 2 הברית
 על וזרק ותרגומו, הזאה עני  2 ויזרק )ח( :במרה

 ישראל אלהי את ויראו) י( :עמא על לכפרא מדבחא
 רצה שלא אלא, מיתה ונתחייבו והציצו נסתכלו 2

 לנדב והמתי , התורה שמחת לערבב ה"הקב
, עד ולזקני�, המשכ  חנוכת יו� עד ואביהוא

 ב� ותבער' וגו כמתאונני� הע� ויהי) א יא במדבר(
 :שבמחנה בקציני�, המחנה בקצה ותאכל' ה אש

 בשעת לפניו היתה היא 2 הספיר לבנת כמעשה
 משועבדי� שהיו, ישראל של צרת  לזכור השעבוד
 משנגאלו 2 לטהר השמי� וכעצ� :לבני� במעשה

 לשו , כתרגומו 2 וכעצ� :לפניו וחדוה אור היה
 2 יאציל ואל) יא( :וצלול ברור לשו  2 לטהר :מראה

� מכלל 2 ידו שלח לא :והזקני� ואביהוא נדב ה
 2 האלהי� את ויחזו :יד בה� להשתלח ראוי� שהיו
 כ7, ושתיה אכילה מתו7 גס בלב בו מסתכלי  היו

 לשו  אצילי. כ  תרג� לא ואונקלוס. תנחומא מדרש
�, קראתי7 ומאציליה) ט מא ישעיה (כמו, גדולי

 שש) ח מא יחזקאל(, הרוח מ  ויאצל) כה יא במדבר(
 מת  לאחר 2 משה אל' ה ויאמר) יב( :אצילה אמות
 :יו� ארבעי� 2 ש� והיה ההרה אלי עלה :תורה



 2 

 עשרת בכלל מצות עשרה ושלש מאות שש כל 2 להורת� כתבתי אשר והמצוה והתורה האב
 לחת את
 משה ויק�) יג( :בו התלויות מצות ודבור דבור לכל שיסד באזהרות פירש סעדיה ורבינו, ה  הדברות
 מקו� עד לרב מלוה התלמיד שהיה, אני ואומר. כא  יהושע של טיבו מה ידעתי לא 2 משרתו ויהושע
 ויהושע, האלהי� הר אל לבדו משה ויעל ומש�, והלאה מש� ליל7 רשאי שאינו, ההר תחומי הגבלת

 את יהושע וישמע) יז לב לקמ  (משה כשירד, מצינו שכ , יו� ארבעי� כל ש� ונתעכב אהלו ש� נטה
 לנו שבו :המחנה מ  בצאתו 2 אמר הזקני� ואל) יד( :עמה� יהושע היה שלא למדנו, ברעה הע� קול
 מרי� של בנה 2 חור :ריבו איש לכל לשפוט נכוני� להיות במחנה הע� שאר ע� כא  והתעכבו 2 בזה
 אפרת. חור את לו ותלד אפרת את כלב לו ויקח) יט ב' א הימי� דברי (שנאמר, יפנה ב  כלב ואביו, היה

 חולקי  רבותינו 2 הענ
 ויכסהו) טז( :די  לו שיש מי 2 דברי� בעל מי ):ב יא (בסוטה כדאיתא, מרי� זו
 :להר 2 הענ
 ויכסהו :תורה מת  יו� עצרת עד חודש שמראש ימי� ששה אלו אומרי� מה� יש. בדבר
 שחלק אלא, עומדי� ראליש בני וכל ומשה, הדברות עשרת לומר 2 השביעי ביו� משה אל ויקרא
 היו וה�, הדברות עשרת לאחר ימי� ששה למשה הענ  ויכסהו אומרי� ויש, למשה כבוד הכתוב
 ששה פרישה טעו  שכינה למחנה הנכנס שכל, ולמד7, הלוחות לקבל משה שעלה יו� ארבעי� בתחלת

� :בתוכו] החופ [שביל למשה ה"הקב לו ועשה, הוא עש  כמי  זה ענ  2 הענ
 בתו�) יח( :ימי
 

 
 ן שמות פרק כד "רמב

 ויאמר. י"רש לשו , לו נאמרה בסיו  בארבעה הדברות עשרת קוד� זו פרשה 2 'וגו אמר משה ואל) א(
 הפרשיות ואי . ל"ז דבריו אלו ג�. כ  לו נאמר תורה מת  לאחר, ש� והיה ההרה אלי עלה משה אל' ה

 ואת' ה דברי כל את לע� ויספר משה ויבא) ג וקבפס להל  (כתיב ועוד. כלל כמשמע  ולא כסדר  באות
 המשפטי� ואלה) א כא לעיל (בה� שאמר, למעלה הכתובי� האלה המשפטי� שה�, המשפטי� כל

 5 שכבר במרה לה� ושנאמרו נח בני שנצטוו המשפטי� על שיהיה נכו  איננו כי, לפניה� תשי� אשר

 העני  שפירש א"ר לראות היטיב וכבר :ידיג אשר בחדשות אלא" ויספר "יאמר ולא. אות� וידעו שמעו
 אחר כי, כהוג  באות כל  הפרשיות והנה. הברית ספר) לג כג עד כב כ מלעיל (הנה עד כי ואמר, כסדרו

 השמי� מ  כי ראית� את� ישראל בני אל תאמר כה משה אל הש� אמר ביו� בו מיד תורה מת 
 ואלה אותו וצוה, )כג כ ש� (אתי תעשו  לא ז"ע על ולהזהיר לחזור והתחיל, )כד כ לעיל (עמכ� דברתי

� 10 באר8 שימצאו ז"הע באזהרת והשלי�, כ  אחרי הבאות המצות וכל, לפניה� תשי� אשר המשפטי

 כי הפרשה והזכירה. ואהר  אתה' ה אל עלה, לה� זה צוות7 אחרי לו ואמר) לג לב כג לעיל (ובעובדיה
 תאמר כה אותו צוה כאשר) ג פסוק(' ה דברי כל את לע� ויספר המחנה אל ובא', ה כמצות עשה משה

 לפניה� תשי� אשר המשפטי� ואלה צוהו כאשר המשפטי� כל ואת, )יח כ לעיל(' וגו ישראל בני אל
 דבר אשר האלה הדברי� כל, והטע�. נעשה' ה דבר אשר כל ואמרו בשמחה הכל וקבלו, )א כא לעיל(

 15 אלינו תדבר ואת) כד ה דברי� (תורה במשנה ספרש כמו, בדברי7 אנחנו מאמיני� כי, נעשה הש� ל7

 ביו� כתב משה והנה ):ד פסוק (משה כתב� ואז. ועשינו ושמענו אלי7 אלהינו' ה ידבר אשר כל את
 לכרות ההוא היו� ממחרת בבקר והשכי�, ותורות ומשפטי� חקי�, שנצטווה מה כל בספר ההוא
� וחצי' ה מזבח על הד� חצי ונת , )ה פסוק (י�הזבח וזבח, )ד פסוק (המזבח ובנה, הכל על ברית לה
� בברית לבא עוד עליה� וקבלו, באזניה� וקראו מאמש שכתב הספר ולקח, )ו פסוק (באגנות ש� הד
 20 עליה� זרק ואז. 'ית מאתו תצוה אשר מכל, אלי7 ונשמע נעשה' ה דבר אשר כל) ז פסוק (ואמרו, עמו

 עמה� מעשיו שהשלי� ואחרי. שוי� בחלקי� ני�הש לבא הברית אות זאת כי, )ח פסוק (הד� חצי
 נדב ואהר  משה ויעל) ט בפסוק (שאמר וזהו. 'וגו ואהר  אתה עלה' ה לו שאמר', ה דבר למלאת הוצר7

 משה ויבא) יח בפסוק (שאמר והוא', ה אל לבדו ונגש) ב בפסוק (שצווה מה עוד ועשה. 'וגו ואביהוא
 ההר אל משה שעלה העליה היתה ובו, תורה למת  המחרת �ביו הברית מעשה והנה. וגומר הענ  בתו7

 25 ביו� משה אל ויקרא) טז פסוק (הכתוב שפירש והוא. יו� ארבעי� ש� נתעכב וממנה, )יג פסוק(

 לעיל (במכילתא וראיתי :ומבואר מתוק  זה וכל. הענ  בתו7 משה ויבא) יח פסוק (ונאמר', וגו השביעי
 קשורי� את� הרי לה� ואמר, בחמישי תורה מת  קוד� שהיה שאמרו יש, בדבר שנחלקו) י יט

� כל נעשו ביו� בו אמר יהודה' בר יוסי ורבי. המצות כל את עליכ� וקבלו באו מחר וענובי� תפוסי
� הכל, הברית ספר וכתיבת הע� סיפור של המעשי� נעשו תורה מת  לאחר ביו� בו כלומר, המעשי

:כהלכה שאמר שומעי  ולזה. שפירשנו כמו 30 
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 ] ה"תרנ[שפת אמת לפרשת נשא 
כי הג� שיש סדר מדריגות בעול� . ש"ח קוד� ע"ג שנכנס לפני ולפני� ת" מדרש יקרה היא מפניני� מכ

שיש בכל . תמימה שלימות' פי. תמימה' תורת ה' וכ. שלו�' ה שנק"אבל התורה היא שמותיו של הקב
ולכ  נסמכו פרשיות הללו . דות באלקי אחדולכ  אי  מוקד� ומאוחר בתורה כי הוא אח. אות הכל

�כ "ואח. ג למעלה מכול�"והכהני� במדריגה פנימיות יותר וכ. מבחירת הלוי� שהיו לפני� מהדגלי
ג דכתיב נזר אלקיו על ראשו "פרשת נזיר שיכול כל איש ישראל להמשי7 עליו הקדושה כמו קדושת כ

' הכ' ז איתא פי"וע. וא כח התורה בישראלש כי יפליא בכח הדיבור בפה שה"והוא בכח התורה כמ
ה וישראל "ב אתוי  דאורייתא וקב"7 הוא כ"ב. כ נגילה ונשמחה ב7 ביותר"הביאני המלד חדריו אעפ

 :כולהו חד
 
 
  הקדמה-ת "ן עה"הרמב' פי

 לשמות מתחלקות שהתיבות ה"הקב של שמותיו כולה התורה כל כי אמת של קבלה בידינו יש עוד
 יתברא בראש כגו  אחרות לתיבות יתחלק בראשית פסוק כי משל דר7 על תחשוב וכאיל אחד בעני 

� בפירושיו שלמה רבינו כתב וכבר שמות של וגימטריותיה  צירופיה  מלבד כ  התורה וכל אלהי
 תורה ספר זה ומפני ויט ויבא ויסע' פסוקי בשלשה הוא עני  באיזה ב"ע של הגדול הש� עני  בתלמוד

 אחד' ו בו שיחסר ת"ס לפסול אותנו יחייב העני  זה כי. פסול בחסר או במלא תאח באות בו שטעה
 בזה כיוצא וכ ' החסרי משאר באחד' הו שיכתוב או בתורה מלאי� ט"ל מה� שבאו אות� ממלות

 מלא כל למנות המקרא גדולי שהביאו העני  וזה במחשבה העולה כפי מוריד ולא מעלה שאינו פ"אע
 כמו בזה שנשתדל הנביא הסופר עזרא עד במסורת ספרי� ולחבר המקראו התורה וכל חסר וכל

 . במקרא ויבינו שכל ושו� מפורש האלהי� בתורת בספר ויקראו מפסוק שדרשו
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