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 שמות פרק כד 
ַוֹ�אֶמר ְיֹקָוק ֶאל ֹמֶ�ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ) יב(

ָ�! ְוֶאְ�ָנה ְל� ֶאת ל�ֹחת ָהֶאֶב� ְוַה�ֹוָרה ְוַהִ�ְצָוה 
ַע ַוָ�ָק! ) יג(:ֲאֶ�ר ָ"ַתְבִ�י ְלהֹוֹרָת! �ֹמֶ�ה ִויהֹו�

 :ְמָ�ְרתֹו ַוַ�ַעל ֹמֶ�ה ֶאל ַהר ָהֱא%ִהי!
  

  י "רש
עלה  :לאחר מת� תורה ' אל משה' ויאמר ה) יב(

את לחת  :ארבעי! יו! ' אלי ההרה והיה ש�
כל  ' האב� והתורה והמצוה אשר כתבתי להורת�

שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל עשרת 
  ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד , הדברות ה�

לא ידעתי מה טיבו של יהושע  ' ויק� משה ויהושע משרתו) יג( :לכל דבור ודבור מצות התלויות בו
שאינו רשאי ליל1 מש! , גבלת תחומי ההרשהיה התלמיד מלוה לרב עד מקו! ה, ואומר אני. כא�

, ויהושע נטה ש! אהלו ונתעכב ש! כל ארבעי! יו!, ומש! ויעל משה לבדו אל הר האלהי!, והלאה
למדנו שלא היה יהושע , וישמע יהושע את קול הע! ברעה) לקמ� לב יז(כשירד משה , שכ� מצינו

  :עמה!
  

 ן "רמב
ונגש משה לבדו אל ', היא המצוה שאמר לו מאמש עלה אל ה '  י ההרהאל משה עלה אל' ויאמר ה) יב(

כי יתעכב בהר עד כי , ועתה ביו! השביעי הוסי3 לו לאמר והיה ש! ואתנה ל1, )ב ' לעיל פסוקי! א (' ה
על התורה " ולהורות!", יחזור על הלוחות" ואשר כתבתי. "ית� אליו לוחות האב� והתורה והמצוה

והוא . והתורה והמצוה להורות!, ב ואתנה ל1 את לוחות האב� אשר כתבתיושיעור הכתו. והמצוה
ואדברה אלי1 את כל המצוה והחקי! והמשפטי! אשר ) דברי! ה כח(כאשר אמר במשנה תורה 

שכל שש מאות ושלש עשרה מצות , י כתב אשר כתבתי בתו1 לוחות האבני! להורות!"ורש :תלמד!
ואינו . השמונה הנזכרי!, והמצוה, הדבור הראשו� והשני, הא אמר התור"ור. בתו1 עשרת הדברות ה!

ועל דעת רבותינו . יעיד כי על כל המצות כול� ידבר, ואדברה אלי1) ש!(כי הכתוב במשנה תורה , כלו!
כאשר הזכרתי , יתכ� כי יהיה רמז שהיתה כל התורה כתובה לפניו קוד! שנברא העול!) ר ג יב"דב(

ואומר , לא ידעתי מה טיבו של יהושע בכא� ' � משה ויהושע משרתוויק) יג( :בתחלת ספר בראשית
ומש! , אני שהיה התלמיד מלוה את הרב עד מקו! הגבלת תחומי ההר שאי� רשאי ליל1 מש! והלאה

שכ� מצינו כשירד משה וישמע , ויהושע נטה ש! אהלו כל ארבעי! יו!, ויעל משה לבדו אל האלהי!
ועל דעתי היה . י"לשו� רש. למדנו שלא היה יהושע עמה!, )ב יזלהל� ל(יהושע את קול הע! ברעה 

, כי אי� בישראל שבעי! זקני! ראויי! לקרבה אל האלהי! יותר ממנו, יהושע מכלל שבעי! הזקני!
ואל תקשה עלי ממאמר רבותינו בענש הזקני! . וכאשר פירש משה מה! היה מלוה את רבו עד הגבול

לפי שהיה ראוי למראות , כי יאמרו כ� על כל� חו5 מיהושע, )תנחומא בהעלות1 טז(האלו בתבערה 
 :אלהי! ולכל נבואה

 
 שמות פרק כא פסוק א 

  : ְוֵא8ֶה ַה7ָ�ְ�ִִטי! ֲאֶ�ר 6ִ�ָי! ִלְפֵניֶה!
  

 י "רש
כל מקו! שנאמר אלה פסל  ' ואלה המשפטי�) א(

  מה , שוני!ואלה מוסי3 על הרא, את הראשוני!
לומר ל1 שתשי! סנהדרי� , ולמה נסמכה פרשת דיני� לפרשת מזבח. א3 אלו מסיני, הראשוני! מסיני

ה למשה לא תעלה על דעת1 לומר אשנה "אמר לו הקב '  אשר תשי� לפניה� ]:המזבח[אצל המקדש 
ינ! ואיני מטריח עצמי להב, פעמי! עד שתהא סדורה בפיה! כמשנתה' או ג' לה! הפרק וההלכה ב
 :כשלח� הערו1 ומוכ� לאכול לפני האד!, לכ1 נאמר אשר תשי! לפניה!, טעמי הדבר ופירושו

אל תביאהו בערכאות , ואפילו ידעת בדי� אחד שה! דני� אותו כדיני ישראל, ולא לפני גוי! ' לפניה�
שנאמר , שהמביא דיני ישראל לפני גוי! מחלל את הש! ומיקר ש! עבודה זרה להחשיבה, שלה!

 :כשאויבינו פלילי! זהו עדות לעלוי יראת!, כי לא כצורנו צור! ואויבינו פלילי!) ברי! לב לאד(
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 פרשה ל סימן ג  -שמות רבה 
ובכל מקו! שכתוב אלה פוסל , ר אבהו בכל מקו! שכתוב ואלה מוסי3 על הראשוני!"א, א ואלה המשפטי!"ד

ומה פסל שהיה בורא שמי! ואר5 והיה , אלה תולדות השמי! והאר5 בהברא!) בראשית ב(כיצד ', את הראשוני
אמר אלו , אר5 אלו ערבו לפניוכיו� שראה שמי! ו, מסתכל בה! ולא היו ערבי! עליו והיה מחזיר� לתוהו ובוהו

כיוצא בו אלה תולדות נח ומה , אבל הראשוני! לא היו תולדות, לפיכ1 אלה תולדות השמי! והאר5, תולדות
 בראשית(וכיוצא בו , בני יפת גומר ומגוג) בראשית י(לפיכ1 אמר , פסל דורו של אנוש ודור המבול וקינ� וחביריו

) ה"בראשית כ(' ומי ה! מה שכתוב למעלה שנא, מוסי3 על הראשוני!, ר!ואלה תולדות ישמעאל ב� אב) כה
וא3 כא� ואלה תולדות ישמעאל ב� אברה! בכור ישמעאל נביות רשעי! היו כיוצא , ותלד לו את זמר� ואת יקש�

לה על מה שכתוב למע, ואלה תולדות יצחק ב� אברה! מוסי3 על הראשוני!) ה"בראשית כ(כיוצא בו , בה�
ל הואיל ואי� כתוב אלא ואלה תולדות "כ י"וא, ומי היה זה עשו ובניו שהיה בנו של יצחק, הימנו בני ישמעאל

אלה ) בראשית ב(אתה מוצא כל תולדות שבמקרא חסרי! חו5 משני! , א3 יעקב שהוא תולדות יצחק בכלל עשו
ה אמר אלה תולדות השמי! והאר5 וטע! גדול יש לה! למ, ואלה תולדות פר5) רות ד(תולדות השמי! והאר5 

וכיו� שחטא אד! וחוה , ובשביל כ1 הוא מלא, ולא היה מלא1 המות בעול!, ה את עולמו"מלא מפני שברא הקב
וכיו� שעמד פר5 נעשה תולדות שלו מלא שהמשיח עומד הימנו ובימיו , ה כל תולדות שבמקרא"חסר הקב

, לפיכ1 תולדות השמי! והאר5 ותולדות פר5 מלא, צחבלע המות לנ) ישעיה כה(ה מבליע המות שנאמר "הקב
אלה תולדות יעקב פסל לאלופי ) בראשית לז(כיוצא בו , ולכ1 תולדת יצחק חסר להוציא יעקב מכלל הרשעי!

ומי היו אלו שכתב למעלה בני ראוב� , ואלה שמות בני ישראל מוסי3 על הראשוני!) שמות א(כיוצא בו , עשו
ומי היו אלו שכתב למעלה כל הפקודי! אשר , אלה תולדות אהר� מוסי3 על הראשוני!כיוצא בו ו, ובני שמעו�

, א3 כא� ואלה המשפטי! מוסי3 על הראשוני!, מה הראשוני! היו צדיקי! א3 אלו צדיקי!, פקד משה ואהר�
 מותש(א ואלה המשפטי! מה כתיב למעלה מ� הפרשה "ד, ש! ש! לו חוק ומשפט) שמות טו(מה שכתוב למעלה 

משל למטרונה שהיתה מהלכת הזי� , ושפטו את הע! בכל עת ואמר כא� ואלה המשפטי! והדברות באמצע) יח
) משלי ח(וכ� הוא אומר , כ1 התורה דיני� מלפניה ודיני� מאחריה והיא באמצע, מכא� והזי� מכא� והיא באמצע

בתו1 נתיבות משפט , עושי צדקה התורה אומרת באיזה נתיב אני מהלכת אהל1 בדרכ� של, באורח צדקה אהל1
ודיני� מאחריה שנאמר , ש! ש! לו חוק ומשפט' מלפניה שנא, התורה באמצע ודיני� מלפניה ודיני� מאחריה

  . ואלה המשפטי!
 

   ]ז"תרמ[פרשת משפטים לאמת  שפת
הראשוני! מסיני כי י מה "וברש. ש"ואלה מוסי3 על הראשוני! משל למטרונה הזיי� מכא� ומכא� ע במדרש

והדור שקבלו . ולאחריה וכמו שכל הבריאה נברא בשביל התורה' והיא נותנת ברכה לפני. באמת הכל מ� התורה
וכמו כ� ממש בפרטות . להיות הכנה לתורה היומ קיו! דורות הקודמי! "התורה הוציאו מכח אל הפועל ומ

לכ� כתיב . תורה והוא המשפטי! שקוד! התורה י שמקוד! הוצרכו ליישר עצמ! כעני� התק� עצמ1 ללמוד"בבנ
כ כתיב ואלה "ואח. ה כי ה! המשפטי! שקודמי! לתורה"ולא היו ביחוד למרע. בכל עת' ש! ושפטו כו

כפי מה שמיישר מעשיו ' המדריגות ה! תמיד בכל עובד ה אלהו. המשפטי! המיוחדי! לאחר קבלת התורה
י נעשה לנשמע אינו לפי "וזה שהקדימו בנ. כראוי וכ� לעול!כ בכח התורה מיישר מעשיו "ואח. זוכה לתורה

ואחר השמיעה הוא הזמ� . כ זוכי� לשמוע"ואח. שעה רק שכ� הוא לעול! שצריכי� מקוד! לתק� המעשי!
אכ� העיקר הוא שצרי1 . י התורה ואז זוכי� לשמוע יותר פנימיות התורה"עפ יותרשצריכי� לתק� המעשי! ב
ת אז התורה "והאד! העובד ליישר לבבו כדי להיות מוכ� לתורה ולעבדות השי. להיות המכוו� לש! שמי!

 כ�וכ� כתיב ואנשי קודש תהיו� לי שצרי1 האד! לבקש הקדושה כדי להיות מו. מסייעת לו שיוכל לגמור המכוו�
שה מציאות הקדו' ואיזה דר1 יהי. כי קודש הוא למעלה מהטבע. ולא להיות רוצה להיות קדוש. ש"לעבדו ית

תהיו� הוא הויה חדשה שבכח איש ' ופי. ש תהיו� לי"וז. ה שקדשנו במצותיו"ורק בכח התורה והקב. ז"בעוה
. 'עלה אלי ההרה והיה ש! כו' וכ. י תורה ומצות"ישראל למשו1 בכל עת התחדשות לחול עליו מלבוש הקדושה ע

לשומו כמלאכי ' תלבש בענ� כול נכנס בענ� נ"ש חז"ה להויה חדשה כמלאכי השרת כמ"היינו שנתהפ1 מרע
ש איתא והיה ש! "ח שיה"ובזו. כ� קיבל בשלימות אותו הציור. יו!' יו! כיצירת הולד במ' מ' ולכ� הי. השרת

ואיתא כי בשבת . אמרתי אלקי! את!' ויש לכל ישראל חלק בצורה זו וקוד! החטא כ. שנעשה ש! הקודש
מאור פניו של אד!  דומה נשמה יתירה שלכ� אי�' בחי וזו. י"ה אותה ההארה לכל בנ"קודש מחזיר משה רע

ז נדמה כי "ובעוה. ג מצות שה! נגד איברי! וגידי!"י תרי"ולזה הציור הקדושה זוכי� ע. בשבת לימי המעשה
ג אברי! רוחני! "האד! הוא תריאבל באמת נהפו1 הוא כי עיקר ציור . ג מצות"והוא רומז לתרי. העיקר הגו3
ה נתגלה פנימיות המלבוש "ובמשה רבינו ע. שבגו3 ה! רמזי! אל הפנימיות ברי!ג מצות ואלה הא"שורש התרי

. ובימי המעשה צריכי� לייגע עצמינו להתרחק מהגשמיות. וכפי מה שמתרחקי� מ� הגשמיות זוכי� להפנימיות
  :חניותק צריכי� לייגע לקבל הארה פנימיות ורו"ובש
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