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פרשת משפטים תשע"ד
בהר סיני עם מורה הנבוכים
] [1דברים פרק ה פסוק ה

ית
ֲל ֶ
את ִמ ְנֵי ָה ֵא וְ לֹא ע ִ
ֵיכ ָ ֵעת ַה ִהוא ְל ַה ִיד ָל ֶכ ֶאת ְ ַבר יְ קֹוָק ִי יְ ֵר ֶ
בינ ֶ
נ ִֹכי ע ֵֹמד ֵ י יְ קֹוָק ֵ
ָ ָהר ֵלאמֹר:
רש"י

לאמר  #מוסב על )פסוק ד( דבר ה' עמכ בהר מתו) האש לאמר אנכי ה' וגו' ואנכי עומד בי ה'
וביניכ:
] [2שמות פרק יט פסוק יט

ה,ל ְ) וְ ָחזֵק ְמאֹד מֹ ֶ ה יְ ַד ֵ ר וְ ָה ֱאל ִֹהי ַי ֲענְֶ 1בק,ל:
,פר ֵוַיְ ִהי ק,ל ַה ָ
רש"י

הול וחזק מאד  #מנהג הדיוט כל זמ שהוא מארי) לתקוע קולו מחליש וכוהה ,אבל כא הול) וחזק
מאוד .ולמה כ) מתחלה ,לשבר אזניה מה שיכולי לשמוע :משה ידבר  #כשהיה משה מדבר ומשמיע
הדברות לישראל שהרי לא שמעו מפי הגבורה אלא )שמות כ ב( אנכי ולא יהיה ל) והקב"ה מסייעו
לתת בו כח להיות קולו מגביר ונשמע :יעננו בקול  #יעננו על דבר הקול ,כמו )מלכי א' יח כד( אשר
יענה באש ,על דבר האש להורידו:
] [3שמות פרק יט פסוק ט

ַא ִמינ
י) ְ ַעב ֶה ָע ָנ ַ עֲבר יִ ְ ַמע ָה ָע ְ ַד ְ ִרי ִע ָ )ְ 7וְ גַ ְ ָ) י ֲ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מֹ ֶ ה ִהֵ1ה נ ִֹכי ָ א ֵא ֶל ָ
ַוֶ 6
ע,ל ַו ֵַ6ד מֹ ֶ ה ֶאת ִ ְב ֵרי ָה ָע ֶאל יְ קֹוָק:
ְל ָ
רש"י

בעב הענ  #במעבה הענ וזהו ערפל :וג ב  #ג בנביאי הבאי אחרי) :ויגד משה וגו'  #ביו
המחרת שהוא רביעי לחודש :את דברי הע וגו'  #תשובה על דבר זה שמעתי מה שרצונ לשמוע
ממ) אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המל) ,רצוננו לראות את מלכנו:
] [4דברים פרק ה

ֵיכ:
יכ וְ זִ ְקנ ֶ
ְַ :ק ְרב ֵא ַלי ָל ָרא ֵ י ִ ְב ֵט ֶ
ַ ),:החֹ ֶ ְ) וְ ָה ָהר ֵֹער ָ ֵא ו ִ
ֲכ ֶאת ַה,9ל ִמ ְ
)יט( וַיְ ִהי ְ ָ ְמע ֶ
ָ ),:ה ֵא ַהַ ,6ה;ֶה ָר ִאינ
ָדל ,וְ ֶאת קֹלַ ָ ,מ ְענ ִמ ְ
ֹאמר ֵה ֶה ְרנ יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינ ֶאת ְבֹד ,וְ ֶאת  ְ
)כ( ַוְ :
ָחי:
ד ו ָ
ִי יְ ַד ֵ ר ֱאל ִֹהי ֶאת ָה ָ
] [5דברים פרק ד פסוק יב

זל ִתי ק,ל:
תמנָה ֵאינְ ֶכ ר ִֹאי ָ
<ְֹ :מ ִעי ְ
ָ ),:ה ֵא ק,ל ְ ָב ִרי ֶ
יכ ִמ ְ
וַיְ ַד ֵ ר יְ קֹוָק ֲא ֵל ֶ
] [6דברים פרק ד פסוק לה

<:ה ָה ְר ֵא ָת ָל ַד ַעת ִי יְ קֹוָק הא ָה ֱאל ִֹהי ֵאי ע,ד ִמ ְל ַב:,
ָ
רש"י

הראת  #כתרגומו אתחזיתא .כשנת הקב"ה את התורה פתח לה שבעה רקיעי .וכש שקרע את
העליוני כ) קרע את התחתוני .וראו שהוא יחידי ,לכ) נאמר אתה הראת לדעת:
] [7תהלים פרק סב פסוק יב

<חת ִ ֶ ר ֱאל ִֹהי ְ ַ:יִ  ז ָ ָמ ְע ִ:י ִי עֹז ֵלאל ִֹהי:
ַ
רש"י

אחת דבר אלהי  #ששמעתי מתוכה שתי ומה ה שתי כי עז ל) לשל לאיש כמעשהו ,והשני כי ל)
ה' החסד ומאיזה דבור שמענו מדבור שני של י' הדברות שמענו ממנו שהקב"ה פוקד עו ונוצר חסד
שנאמר בו )שמות כ'( פוקד עו אבות וגו' לכ) בטוח אני שישל שכר טוב לצדיקי ופורענות לרשעי,
זו למדתי מיסודו של ר' משה הדרש  ,ורבותינו דרשוהו בזכור ושמור בדבור אחד נאמרו:
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] [8שמות פרק יט פסוק טז

ֶח ַרד ָל
וַיְ ִהי ַבַ ,6ה ְִ -לי ִ י ִ ְהיֹת ַה ֶֹקר וַיְ ִהי קֹלֹת  ְב ָר ִקי וְ ָע ָנ ָ ֵבד ַעל ָה ָהר וְ קֹל ָֹפר ָחזָק ְמאֹד ַוֱ 6
ָה ָע ֲא ֶ ר ַ ֲַ 7חנֶה:
רש"י

בהית הבקר  #מלמד שהקדי על יד מה שאי דר) בשר וד לעשות כ  ,שיהא הרב ממתי לתלמיד,
וכ מצינו ביחזקאל )יחזקאל ג כב( קו צא אל הבקעה וגו') ,ש כג( ואקו ואצא אל הבקעה והנה ש
כבוד ה' עומד:
] [9שמות פרק כ פסוק טו

<:ה ִע ָ7נ וְ נִ ְ ָמ ָעה וְ <ל יְ ַד ֵ ר ִע ָ7נ ֱאל ִֹהי ֶ נָמת:
ֹאמר ֶאל מֹ ֶ ה ַ ֵ ר ָ
ַוְ 6

)Maimonides, The Guide for the Perplexed II:33 (S. Pines translation
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