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 שמות פרק כא פסוק א
ם: ְפֵניהֶּ ים לִּ שִּ ר תָּ ים ֲאשֶּ טִּ ְשפָּ ה ַהמִּ  ְוֵאלֶּ

 רש"י 
כל מקום שנאמר אלה פסל את הראשונים, ואלה  - ואלה המשפטים

 הראשונים מסיני, אף אלו מסיני. ולמה מוסיף על הראשונים, מה 
אמר לו הקדוש  - אשר תשים לפניהם :נסמכה פרשת דינין לפרשת מזבח, לומר לך שתשים סנהדרין אצל המקדש ]המזבח[

להם הפרק וההלכה ב' או ג' פעמים עד שתהא סדורה בפיהם כמשנתה,  ברוך הוא למשה לא תעלה על דעתך לומר אשנה
 ואיני מטריח עצמי להבינם טעמי הדבר ופירושו, לכך נאמר אשר תשים לפניהם, כשלחן הערוך ומוכן לאכול לפני האדם:

הם, שהמביא דיני ולא לפני גוים, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל, אל תביאהו בערכאות של - לפניהם
ישראל לפני גוים מחלל את השם ומיקר שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר )דברים לב לא( כי לא כצורנו צורם ואויבינו 

 פלילים, כשאויבינו פלילים זהו עדות לעלוי יראתם:

 

 שמות פרק כד
יהּוא )א( וְ  ב ַוֲאבִּ דָּ ה ְוַאֲהֹרן נָּ ק ַאתָּ ל ְיקוָּ ַמר ֲעֵלה אֶּ ה אָּ ל ֹמשֶּ אֶּ

ֹחק: ם ֵמרָּ יתֶּ ְשַתֲחוִּ ֵאל ְוהִּ ְשרָּ ְקֵני יִּ זִּ ים מִּ ְבעִּ ה  ְושִּ ַגש ֹמשֶּ )ב( ְונִּ
מו: ם לֹא ַיֲעלּו עִּ עָּ שּו ְוהָּ גָּ ק ְוֵהם לֹא יִּ ל ְיקוָּ )ג( ַויָּבֹא  ְלַבּדו אֶּ

עָּ  ה ַוְיַסֵפר לָּ ים ַוַיַען ֹמשֶּ טִּ ְשפָּ ל ַהמִּ ק ְוֵאת כָּ ְבֵרי ְיקוָּ ל ּדִּ ם ֵאת כָּ
ק  ר ְיקוָּ בֶּ ר  ּדִּ ים ֲאשֶּ רִּ ל ַהְּדבָּ ד ַויֹאְמרּו כָּ חָּ ם קול אֶּ עָּ ל הָּ כָּ

ה: ן  ַנֲעשֶּ בֶּ ר ַויִּ ק ַוַיְשֵכם ַבֹבקֶּ ְבֵרי ְיקוָּ ל ּדִּ ה ֵאת כָּ ְכֹתב ֹמשֶּ )ד( ַויִּ
ר ּו הָּ ְזֵבַח ַתַחת הָּ ְבֵטי מִּ ר שִּ שָּ ְשֵנים עָּ ה לִּ ְשֵרה ַמֵצבָּ ְשֵתים עֶּ

ֵאל: ְשרָּ ְזְבחּו  יִּ ֵאל ַוַיֲעלּו ֹעֹלת ַויִּ ְשרָּ ת ַנֲעֵרי ְבֵני יִּ ְשַלח אֶּ )ה( ַויִּ
ים: רִּ ק פָּ ים ַליקוָּ מִּ ים ְשלָּ חִּ ם  ְזבָּ ם ַויָּשֶּ י ַהּדָּ ה ֲחצִּ ַקח ֹמשֶּ )ו( ַויִּ

ַרק  ם זָּ י ַהּדָּ ֹנת ַוֲחצִּ ַאגָּ ְזֵבַח:בָּ ית  ַעל ַהמִּ ר ַהְברִּ ַקח ֵספֶּ )ז( ַויִּ
ע: ְשמָּ ה ְונִּ ק ַנֲעשֶּ ר ְיקוָּ בֶּ ר ּדִּ ם ַויֹאְמרּו ֹכל ֲאשֶּ עָּ ְזֵני הָּ א ְבאָּ ְקרָּ  ַויִּ

ֵנה ַדם  ר הִּ ם ַויֹאמֶּ עָּ ְזֹרק ַעל הָּ ם ַויִּ ת ַהּדָּ ה אֶּ ַקח ֹמשֶּ )ח( ַויִּ
ם ַעל  כֶּ מָּ ק עִּ ַרת ְיקוָּ ר כָּ ית ֲאשֶּ ה:ַהְברִּ ֵאלֶּ ים הָּ רִּ ל ַהְּדבָּ   כָּ

ֵאל: ְשרָּ ְקֵני יִּ זִּ ים מִּ ְבעִּ יהּוא ְושִּ ב ַוֲאבִּ דָּ ה ְוַאֲהֹרן נָּ   )ט( ַוַיַעל ֹמשֶּ
יר  ְבַנת ַהַספִּ יו ְכַמֲעֵשה לִּ ֵאל ְוַתַחת ַרְגלָּ ְשרָּ ְראּו ֵאת ֱאֹלֵהי יִּ )י( ַויִּ

ֹטַהר: ם לָּ ַמיִּ ם ַהשָּ צֶּ ַלח  ּוְכעֶּ ֵאל לֹא שָּ ְשרָּ יֵלי ְבֵני יִּ ל ֲאצִּ )יא( ְואֶּ
ְשתּו: ס ים ַויֹאְכלּו ַויִּ ֱאֹלהִּ ת הָּ ֱחזּו אֶּ ל  יָּדו ַויֶּ ק אֶּ ר ְיקוָּ )יב( ַויֹאמֶּ

ן  בֶּ אֶּ ת ֻלֹחת הָּ ה ְלָך אֶּ ְתנָּ ם ְואֶּ ְהֵיה שָּ ה וֶּ רָּ הָּ ה ֲעֵלה ֵאַלי הָּ ֹמשֶּ
י לְ  ַתְבתִּ ר כָּ ה ֲאשֶּ ְצוָּ ה ְוַהמִּ ם:ְוַהתורָּ ה  הוֹרתָּ ם ֹמשֶּ )יג( ַויָּקָּ

ים: ֱאֹלהִּ ל ַהר הָּ ה אֶּ ְרתו ַוַיַעל ֹמשֶּ יהוֻשַע ְמשָּ ים  וִּ ל ַהְזֵקנִּ )יד( ְואֶּ
ֵנה ַאֲהֹרן ְוחּור  ם ְוהִּ שּוב ֲאֵליכֶּ ר נָּ ה ַעד ֲאשֶּ זֶּ נּו בָּ ַמר ְשבּו לָּ אָּ

ם: ַגש ֲאֵלהֶּ ים יִּ רִּ י ַבַעל ְּדבָּ ם מִּ כֶּ מָּ ה עִּ ר  )טו( ַוַיַעל ֹמשֶּ הָּ ל הָּ אֶּ
ר: הָּ ת הָּ ן אֶּ נָּ עָּ יַני  ַוְיַכס הֶּ ק ַעל ַהר סִּ ְשֹכן ְכבוד ְיקוָּ )טז( ַויִּ

תוְך  י מִּ יעִּ ה ַביום ַהְשבִּ ל ֹמשֶּ א אֶּ ְקרָּ ים ַויִּ ת יָּמִּ ן ֵששֶּ נָּ עָּ ַוְיַכֵסהּו הֶּ
ן: נָּ עָּ ר ְלֵעיֵני  הֶּ הָּ ת ְברֹאש הָּ לֶּ ק ְכֵאש ֹאכֶּ )יז( ּוַמְרֵאה ְכבוד ְיקוָּ

ֵאל: ְשרָּ י  ְבֵני יִּ ר ַוְיהִּ הָּ ל הָּ ן ַוַיַעל אֶּ נָּ עָּ ה ְבתוְך הֶּ )יח( ַויָּבֹא ֹמשֶּ
עִּ  ר ַאְרבָּ הָּ ה בָּ ה:ֹמשֶּ ְילָּ ים לָּ עִּ  ים יום ְוַאְרבָּ

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

 ונגש משה לבדו)ב(  הדברות, ובארבעה בסיון נאמר לו עלה:
את כל  בו ביום: - ויבא משה ויספר לעם)ג(  אל הערפל: -

שבע  - ואת כל המשפטים מצות פרישה והגבלה: - דברי ה'
מצות שנצטוו בני נח. ושבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה 

מבראשית ועד  - ויכתב משה)ד(  ודינין שניתנו להם במרה:
 - וישכם בבקר מתן תורה, וכתב מצות שנצטוו במרה:

ויקח משה חצי )ו(  הבכורות: - את נערי)ה(  סיון:בחמשה ב
שני אגנות אחד  - באגנות מי חלקו, מלאך בא וחלקו: - הדם

לחצי דם עולה ואחד לחצי דם שלמים להזות אותם על העם. 
ומכאן למדו רבותינו שנכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה 

 - ספר הברית)ז(  והרצאת דמים שאין הזאה בלא טבילה:
 - ויזרק )ח( שית ועד מתן תורה ומצות שנצטוו במרה:מברא

  ענין הזאה, ותרגומו וזרק על מדבחא לכפרא על עמא:
נסתכלו והציצו ונתחייבו מיתה,  - ויראו את אלהי ישראל)י( 

אלא שלא רצה הקדוש ברוך הוא לערבב שמחת התורה, 
והמתין לנדב ואביהוא עד יום חנוכת המשכן, ולזקנים עד, 

א( ויהי העם כמתאוננים וגו' ותבער בם אש ה'  )במדבר יא
כמעשה לבנת  ותאכל בקצה המחנה, בקצינים שבמחנה:

היא היתה לפניו בשעת השעבוד לזכור צרתן של  - הספיר
וכעצם השמים  ישראל, שהיו משועבדים במעשה לבנים:

כתרגומו,  - וכעצם משנגאלו היה אור וחדוה לפניו: - לטהר
הם  - ואל אצילי)יא(  ון ברור וצלול:לש - לטהר לשון מראה:

מכלל שהיו ראוים  - לא שלח ידו נדב ואביהוא והזקנים:
היו מסתכלין בו בלב  - ויחזו את האלהים להשתלח בהם יד:

גס מתוך אכילה ושתיה, כך מדרש תנחומא. ואונקלוס לא 
תרגם כן. אצילי לשון גדולים, כמו )ישעיה מא ט( ומאציליה 

 א כה( ויאצל מן הרוח, )יחזקאל מא ח()במדבר י קראתיך,

את לחת האבן  ארבעים יום: - עלה אלי ההרה והיה שם לאחר מתן תורה: - ויאמר ה' אל משה)יב(  שש אמות אצילה:
כל שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל עשרת הדברות הן, ורבינו סעדיה פירש  - והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם

לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן.  - ויקם משה ויהושע משרתו)יג(  באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות בו:
גבלת תחומי ההר, שאינו רשאי לילך משם והלאה, ומשם ויעל משה לבדו ואומר אני, שהיה התלמיד מלוה לרב עד מקום ה

אל הר האלהים, ויהושע נטה שם אהלו ונתעכב שם כל ארבעים יום, שכן מצינו, כשירד משה )לקמן לב יז( וישמע יהושע את 
והתעכבו כאן עם  - זהשבו לנו ב בצאתו מן המחנה: - ואל הזקנים אמר)יד(  קול העם ברעה, למדנו שלא היה יהושע עמהם:

בנה של מרים היה, ואביו כלב בן יפנה, שנאמר )דברי הימים א'  - חור שאר העם במחנה להיות נכונים לשפוט לכל איש ריבו:
  מי שיש לו דין: - מי בעל דברים ב יט( ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור. אפרת זו מרים, כדאיתא בסוטה )יא ב(:

ויכסהו  רבותינו חולקין בדבר. יש מהם אומרים אלו ששה ימים שמראש חודש עד עצרת יום מתן תורה: - ויכסהו הענן)טז( 
לומר עשרת הדברות, ומשה וכל בני ישראל עומדים, אלא שחלק הכתוב כבוד  - ויקרא אל משה ביום השביעי להר: - הענן

היו בתחלת ארבעים יום שעלה משה לקבל  למשה, ויש אומרים ויכסהו הענן למשה ששה ימים לאחר עשרת הדברות, והם
ענן זה כמין עשן הוא, ועשה לו הקדוש  - בתוך הענן)יח(  הלוחות, ולמדך, שכל הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה ששה ימים:

 ברוך הוא למשה שביל ]חופה[ בתוכו:
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 לשמות פרק כד העמק דבר
. פרש"י כל הפ' נאמרה קודם עשרת הדברות והרמב"ן התאמץ לפרש שהי' אחר כן כסדר הכתובים ואע"ג ואל משה אמר)א( 

ל המעשים כלומר דבמכילתא פ' יתרו מבואר כפרש"י אומר הרמב"ן דאחר דתני' שם ריברי"א בו ביום של מ"ת נעשו כ
לאחר עשרת הדברות לזה שומעין שאמר כהלכה. ואני תמה על גאון ישראל רמב"ן ז"ל והלא סוגיא דגמ' בשבת דפ"ז פשוט 
דבחמישי בנה מזבח ולא עוד אלא אפי' ריבר"י ג"כ א"א לומר דס"ל בו ביום ולאחר מ"ת שהרי בחגיגה ד"ו אי' דב"ה סברי 

מזבח של משה. והאיך אפשר דריבר"י פליג ותו דהגמ' מקשה וב"ש מ"ו לא אמר כב"ה דחגיגה ישנה לפני הדבור והיינו 
דקאמרת חגיגה ישנה לפני הדבור ראיה נמי כו' ולא קאמר דס"ל כריבר"י אלא זה ברור שהיו כל מעשים אלו והכריתת 

יבר"י אלא דת"ק ס"ל ברית לפני עשרת הדברות ועד שלא עמדו בברית לא הי' ניתן עשרת הדברות ולא פליגי ת"ק ור
דבחמישי בנה מזבח והיה הברית וריבר"י ס"ל דבו ביום קודם הדברות. אמנם בדבר סדר הפרשיות נראה דפ' ואלה 

המשפטי' ג"כ נאמר' לפני הדברות ומש"ה אמרה משה רבינו מי בעל דברים יגש אליהם שכבר למדו אהרן וחור תורה 
א כדי להסמיך ענין המשפטים לענין מזבח אדמה תעשה לי וכמו שנתבאר המשפטים והא דכתיב אחר פ' דעשרת הדברות הו

שם. וכך דרך התורה לשנות הסדר בשביל סמיכות הענינים כמו פ' חקת הפרה דכתיב אחר מעשה קרח. ואע"ג דע"כ נאמרה 
ביל לבא על לפני הקמת א"מ שהרי בפ' הלוים כתיב הזה עליהם מי חטאת אלא משום הסמיכות כמבואר ם בס"ד. וה"נ בש

דרש הסמיכות נכתב שלא כסדר אבל נאמרה לפני מ"ת. וא"כ אחר כל המשפטים נאמר למשה עלה אל ה' וגו' והי' כל הענין 
עד ויאכלו וישתו. ואח"כ הי' עשרת הדברות ואחר עשרת הדברות בא המאמר כי מן השמים דברתי עמכם וגם כל פ' המשכן. 

יהם. הכלל כיון דסמוכים מה"ת היינו לדרוש זמ"ז. אין קושיא על שלא נשמר אלא כדי להסמיך פ' המשפטים הפסיק בינ
. ולא כמש"כ לעיל ועלית אתה ואהרן עמך דמשמע ותו לא נדב ואביהוא וגו' הסדר לפי הזמן. כי נשמר הסדר לפי הענין:

ואח"כ חזר אהרן ומשה נשאר שם. וכאן לפני עשרת הדברות דהתם אמר הקב"ה שיהא אחר עשרת הדברות עולם שניהם 
 ולא נתקדש ההר כ"כ:

 
 
 ראשית פרק יאב

ן ְבנו ְוֵאת  ן בֶּ רָּ ן הָּ ת לוט בֶּ ם ְבנו ְואֶּ ת ַאְברָּ ַרח אֶּ ַקח תֶּ )לא( ַויִּ
ת  כֶּ לֶּ ים לָּ ם ֵמאּור ַכְשּדִּ תָּ ם ְבנו ַוֵיְצאּו אִּ ת ַאְברָּ תו ֵאשֶּ ַרי ַכלָּ שָּ

ם: ן ַוֵיְשבּו שָּ רָּ ה ְכַנַען ַויָֹּבאּו ַעד חָּ ְהיּו ְיֵמי  ַאְרצָּ ַרח )לב( ַויִּ תֶּ
ן:  רָּ ַרח ְבחָּ ת תֶּ ה ַויָּמָּ נָּ ם שָּ אַתיִּ ים ּומָּ נִּ ֵמש שָּ  חָּ

 רש"י 
לאחר שיצא אברם מחרן ובא לארץ  - וימת תרח בחרן)לב( 

ה שם יותר מששים שנה, שהרי כתוב )יב ד( ואברם כנען והי
בן חמש שנים ושבעים שנה בצאתו מחרן, )פסוק כו( ותרח בן 

שבעים שנה היה כשנולד אברם, הרי מאה ארבעים וחמש 
 לתרח כשיצא אברם מחרן, עדיין נשארו משנותיו הרבה. 

סם לכל ויאמרו לא קיים אברם את כבוד ולמה הקדים הכתוב מיתתו של תרח ליציאתו של אברם, שלא יהא הדבר מפור
אביו שהניחו זקן והלך לו, לפיכך קראו הכתוב מת, שהרשעים אף בחייהם קרוים מתים, והצדיקים אף במיתתן קרוים 

 חיים, שנאמר )שמואל ב' כג כ( ובניהו בן יהוידע בן איש חי:

 
 

 ג לתהלים מדרש שוחר טוב 
דבר אחר מזמור לדוד. זה שאמר הכתוב )איוב כח, יג( לא ידע אנוש ערכה. א"ר אלעזר, לא נתנו פרשיותיה של תורה על 
הסדר, )שאלמלא( ]שאלמלי[ נתנו על הסדר כל מי שהוא קורא בהן מיד היה יכול לבראות עולם ולהחיות מתים ולעשות 

 ב"ה, שנאמר )ישעיה מד, ז( ומי כמוני יקרא ויגידה ויערכה לי. מופתים, לפיכך נתעלם סידורה של תורה, וגלוי לפני הק


