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 שולחן ערוך אורח חיים הלכות פסח סימן תצד סעיף א
ביום חמישים לספירת העומר הוא חג שבועות, וסדר התפלה 
כמו ביום טוב של פסח, אלא שאומרים: את יום חג השבועות 
הזה זמן מתן תורתנו, וגומרים ההלל, ומוציאין שני ספרים 

וקורין בראשון חמשה מבחדש השלישי עד סוף הסדר, ומפטיר 
ומסיים קורא בשני וביום הבכורים ומפטיר במרכבה דיחזקאל, 

 בפסוק ותשאני רוח.

 מגן אברהם )שם(
איתא בזוהר שחסידים הראשונים היו נעורים כל 
הלילה ועוסקים בתורה וכבר נהגו רוב הלומדים 

לעשות כן ואפשר לתת טעם ע"פ פשוטו לפי 
שישראל היו ישנים כל הלילה והוצרך הקב"ה 
להעיר אותם כדאיתא במדרש לכן אנו צריכים 

 לתקן זה:

 

 שמות פרק יט
ֹחד   ר ִסיָני:)א( בַּ בַּ ה ָבאּו ִמדְּׁ ז  ּיֹום הַּ ָרִים בַּ ץ ִמצְּׁ ר  ָרֵאל ֵמא  ֵני ִישְּׁ ֵצאת בְּׁ ִליִׁשי לְּׁ שְּׁ ֲחנּו  ׁש הַּ ּיַּ י וַּ ר ִסינַּ בַּ ָּיֹבאּו ִמדְּׁ ִפיִדים וַּ עּו ֵמרְּׁ ִּיסְּׁ )ב( וַּ

ד ָהָהר: ג  ָרֵאל נ  ן ָׁשם ִישְּׁ ִּיחַּ ָבר וַּ ִמדְּׁ ִּיקְּׁ  בַּ ל ָהֱאֹלִהים וַּ ה ָעָלה א  ֵגיד )ג( ּוֹמׁש  תַּ ֲעֹקב וְּׁ ֵבית יַּ ר לְּׁ קָֹוק ִמן ָהָהר ֵלאֹמר ֹכה תֹאמַּ ָרא ֵאָליו יְּׁ
ָרֵאל: ֵני ִישְּׁ ם ֵאָלי: ִלבְּׁ כ  תְּׁ ָׁשִרים ָוָאִבא א  ֵפי נְּׁ נְּׁ ל כַּ ם עַּ כ  תְּׁ ָשא א  ָרִים ָוא  ִמצְּׁ ר ָעִשיִתי לְּׁ ם ֲאׁש  ִאית  ם רְּׁ ת  ָתה ִאם ָׁשמֹועַּ  )ד( אַּ עַּ )ה( וְּׁ

ֹקִלי ּו עּו בְּׁ מְּׁ ץ:ִתׁשְּׁ ִמים ִכי ִלי ָכל ָהָאר  גָֻלה ִמָכל ָהעַּ ם ִלי סְּׁ ִיית  ִריִתי ִוהְּׁ ת בְּׁ ם א  ת  רְּׁ מַּ גֹוי ָקדֹוׁש  ׁשְּׁ ת ֹכֲהִנים וְּׁ כ  ל  מְּׁ יּו ִלי מַּ ם ִתהְּׁ ת  אַּ )ו( וְּׁ
ָרֵאל: ֵני ִישְּׁ ל בְּׁ ֵבר א  דַּ ר תְּׁ ָבִרים ֲאׁש  דְּׁ ה הַּ ֵני ָהָעם ֵאל  ִזקְּׁ ָרא לְּׁ ִּיקְּׁ ה וַּ ָּיבֹא ֹמׁש  ר ִצָּוהּו  )ז( וַּ ה ֲאׁש  ָבִרים ָהֵאל  דְּׁ ם ֵאת ָכל הַּ ֵניה  ם ִלפְּׁ ָּיש  וַּ

קָֹוק: ל יְּׁ  יְּׁ ֵרי ָהָעם א  ת ִדבְּׁ ה א  ב ֹמׁש  ָּיׁש  ה וַּ ֲעש  קָֹוק נַּ ר יְּׁ ר ִדב  רּו ֹכל ֲאׁש  ּיֹאמְּׁ ָדו וַּ ֲענּו ָכל ָהָעם יַּחְּׁ ּיַּ ה  קָֹוק:)ח( וַּ ל ֹמׁש  קָֹוק א  ר יְּׁ ּיֹאמ  )ט( וַּ
ּיַּ  עֹוָלם וַּ ֲאִמינּו לְּׁ ָך יַּ ם בְּׁ גַּ ִרי ִעָמְך וְּׁ בְּׁ דַּ ע ָהָעם בְּׁ מַּ ֲעבּור ִיׁשְּׁ ָעָנן בַּ ב ה  עַּ יָך בְּׁ קָֹוק:ִהֵנה ָאֹנִכי ָבא ֵאל  ל יְּׁ ֵרי ָהָעם א  ת ִדבְּׁ ה א    ֵגד ֹמׁש 

ִקדַּ  ל ָהָעם וְּׁ ה ֵלְך א  ל ֹמׁש  קָֹוק א  ר יְּׁ ּיֹאמ  ֹלָתם:)י( וַּ סּו ִשמְּׁ ִכבְּׁ ּיֹום ּוָמָחר וְּׁ ָתם הַּ ִלִׁשי ֵיֵרד  ׁשְּׁ שְּׁ ּיֹום הַּ ִליִׁשי ִכי בַּ שְּׁ ּיֹום הַּ ֹכִנים לַּ ָהיּו נְּׁ )יא( וְּׁ
ר ִסיָני: ל הַּ ֵעיֵני ָכל ָהָעם עַּ קָֹוק לְּׁ ֹגעַּ בְּׁ  יְּׁ ם ֲעלֹות ָבָהר ּונְּׁ רּו ָלכ  ת ָהָעם ָסִביב ֵלאֹמר ִהָשמְּׁ ָת א  לְּׁ בַּ ִהגְּׁ ֹנֵגעַּ ָבָהר מֹות )יב( וְּׁ ָקֵצהּו ָכל הַּ

ֹּיֵבל ֵהמָ  יּוָמת: ֹׁשְך הַּ י ה ִבמְּׁ ֵהָמה ִאם ִאיׁש לֹא ִיחְּׁ ה ִאם בְּׁ ע בֹו ָיד ִכי ָסקֹול ִיָסֵקל אֹו ָיֹרה ִיָּיר  ֲעלּו ָבָהר:)יג( לֹא ִתגַּ ה  ה יַּ ד ֹמׁש  ֵּיר  )יד( וַּ
בְּׁ  כַּ יְּׁ ת ָהָעם וַּ ֵדׁש א  קַּ יְּׁ ל ָהָעם וַּ ֹלָתם:ִמן ָהָהר א  ל ִאָשה: סּו ִשמְּׁ ׁשּו א  ל ִתגְּׁ ת ָיִמים אַּ ֹלׁש  ֹכִנים ִלׁשְּׁ ל ָהָעם ֱהיּו נְּׁ ר א  ּיֹאמ  ִהי  )טו( וַּ יְּׁ )טז( וַּ

ד ֱחרַּ ּי  ֹאד וַּ ֹקל ֹׁשָפר ָחָזק מְּׁ ל ָהָהר וְּׁ ָעָנן ָכֵבד עַּ ָרִקים וְּׁ ִהי ֹקֹלת ּובְּׁ יְּׁ ר וַּ ֹבק  ֹית הַּ ִליִׁשי ִבהְּׁ שְּׁ ּיֹום הַּ ה:ָכל ָהָעם אֲ  בַּ ֲחנ  מַּ ר בַּ ּיֹוֵצא  ׁש  )יז( וַּ
ִתית ָהָהר: חְּׁ תַּ בּו בְּׁ צְּׁ יַּ ִּיתְּׁ ה וַּ ֲחנ  מַּ את ָהֱאֹלִהים ִמן הַּ רַּ ת ָהָעם ִלקְּׁ ה א  קָֹוק ָבֵאׁש  ֹמׁש  ד ָעָליו יְּׁ ר ָירַּ ֵני ֲאׁש  ן ֻכלֹו ִמפְּׁ י ָעׁשַּ ר ִסינַּ הַּ )יח( וְּׁ

ד ָכל הָ  ֱחרַּ ּי  ָׁשן וַּ ִכבְּׁ ן הַּ ׁש  ע  ל ֲעָׁשנֹו כְּׁ ּיַּעַּ ֹאד:וַּ קֹול: ָהר מְּׁ נּו בְּׁ ֲענ  ָהֱאֹלִהים יַּ ֵבר וְּׁ דַּ ה יְּׁ ֹאד ֹמׁש  ָחֵזק מְּׁ ֹשָפר הֹוֵלְך וְּׁ ִהי קֹול הַּ יְּׁ ד  )יט( וַּ ֵּיר  )כ( וַּ
ה: ל ֹמׁש  עַּ ּיַּ ל רֹאׁש ָהָהר וַּ ה א  ֹמׁש  קָֹוק לְּׁ ָרא יְּׁ ִּיקְּׁ ל רֹאׁש ָהָהר וַּ י א  ר ִסינַּ ל הַּ קָֹוק עַּ ה יְּׁ ל ֹמׁש  קָֹוק א  ר יְּׁ ּיֹאמ  ן  )כא( וַּ ֵרד ָהֵעד ָבָעם פ 

נּו ָרב: ל ִממ  ָנפַּ אֹות וְּׁ קָֹוק ִלרְּׁ ל יְּׁ סּו א  רְּׁ קָֹוק: י ה  ם יְּׁ ֹרץ ָבה  ן ִיפְּׁ ָדׁשּו פ  קַּ קָֹוק ִיתְּׁ ל יְּׁ ִנָגִׁשים א  ֹכֲהִנים הַּ ם הַּ גַּ ל  )כב( וְּׁ ה א  ר ֹמׁש  ּיֹאמ  )כג( וַּ
ָתה הַּ  ר ִסיָני ִכי אַּ ל הַּ ֲעֹלת א  ל ָהָעם לַּ קָֹוק לֹא יּוכַּ תֹו:יְּׁ ׁשְּׁ ִקדַּ ת ָהָהר וְּׁ ֵבל א  גְּׁ ָעִליָת  ֵעֹדָתה ָבנּו ֵלאֹמר הַּ ְך ֵרד וְּׁ קָֹוק ל  ר ֵאָליו יְּׁ ּיֹאמ  )כד( וַּ

ָרץ ָבם: ן ִיפְּׁ קָֹוק פ  ל יְּׁ ֲעֹלת א  סּו לַּ רְּׁ ל י ה  ָהָעם אַּ ֹכֲהִנים וְּׁ הַּ ֲהֹרן ִעָמְך וְּׁ אַּ ָתה וְּׁ ם: אַּ ר ֲאֵלה  ּיֹאמ  ל ָהָעם וַּ ה א  ד ֹמׁש  ֵּיר    )כה( וַּ
 

 רש"י שמות פרק יט
ויסעו )ב(  בראש חודש. לא היה צריך לכתוב אלא ביום ההוא, מהו ביום הזה, שיהיו דברי תורה חדשים עליך כאלו היום נתנו: - ביום הזה)א( 

מרפידים לביאתן  למה הוצרך לחזור ולפרש מהיכן נסעו, והלא כבר כתב שברפידים היו חונים, בידוע שמשם נסעו, אלא להקיש נסיעתן - מרפידים
כאיש אחד בלב אחד, אבל שאר כל החניות  - ויחן שם ישראל למדבר סיני, מה ביאתן למדבר סיני בתשובה, אף נסיעתן מרפידים בתשובה:

שנאמר ביום השני. וכל עליותיו בהשכמה היו,  - ומשה עלה)ג(  למזרחו, וכל מקום שאתה מוצא נגד, פנים למזרח: - נגד ההר בתרעומת ובמחלוקת:
עונשין  - ותגיד לבני ישראל אלו הנשים, תאמר להן בלשון רכה: - לבית יעקב בלשון הזה וכסדר הזה: - כה תאמר )שמות לד ד( וישכם משה בבקר:

יכם, לא מסורת היא בידכם, ולא בדברים אני משגר לכם, לא בעדים אני מעיד על - אתם ראיתם)ד(  ודקדוקין פרש לזכרים. דברים הקשין כגידין:
זה יום  - ואשא אתכם אלא אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים, על כמה עבירות היו חייבין לי קודם שנזדווגו לכם, ולא נפרעתי מהם אלא על ידכם:

שבאו ישראל לרעמסס, שהיו ישראל מפוזרין בכל ארץ גושן, ולשעה קלה כשבאו ליסע ולצאת נקבצו כלם לרעמסס. ואונקלוס תרגם ואשא, ונטלית 
כנשר הנושא גוזליו על כנפיו, שכל שאר העופות נותנים את בניהם בין  - על כנפי נשרים תכון, כמו ואסיע אתכם, תיקן את הדבר דרך כבוד למעלה:י

רגליהם, לפי שמתיראין מעוף אחר שפורח על גביהם, אבל הנשר הזה אינו מתירא אלא מן האדם, שמא יזרוק בו חץ, לפי שאין עוף אחר פורח על 
מחנה מצרים  ביו, לכך נותנן על כנפיו, אומר מוטב יכנס החץ בי, ולא בבני. אף אני עשיתי כן, )שמות יד יט( ויסע מלאך האלהים וגו' )שם כ( ויבא ביןג

אם עתה תקבלו עליכם יערב לכם מכאן  - ועתה )ה( כתרגומו: - ואבא אתכם אלי וגו', והיו מצרים זורקים חצים ואבני בליסטראות והענן מקבלם:
אוצר חביב, כמו )קהלת ב ח( וסגלת מלכים, כלי יקר  - סגלה שאכרות עמכם על שמירת התורה: - ושמרתם את בריתי ואילך, שכל התחלות קשות:

לי ואין לי אחרים עמכם, ומה יש לי עוד ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם. כך אתם תהיו לי סגולה משאר אומות, ולא תאמרו אתם לבדכם ש
שרים כמה דאת אמר )שמואל ב' ח יח( ובני דוד  - ואתם תהיו לי ממלכת כהנים)ו(  והם בעיני ולפני לכלום: - כי לי כל הארץ שתהא חבתכם נכרת:

יום שלישי, שהרי בהשכמה עלה. וכי צריך  ביום המחרת, שהוא - וישב משה את דברי העם וגו')ח(  לא פחות ולא יותר: - אלה הדברים כהנים היו:
במעבה הענן וזהו  - בעב הענן)ט(  היה משה להשיב, אלא בא הכתוב ללמדך דרך ארץ ממשה שלא אמר, הואיל ויודע מי ששלחני, איני צריך להשיב:

תשובה על דבר זה שמעתי מהם  - העם וגו' את דברי ביום המחרת שהוא רביעי לחודש: - ויגד משה וגו' גם בנביאים הבאים אחריך: - וגם בך ערפל:
אם כן, שמזקיקין לדבר  - ויאמר ה' אל משה)י(  שרצונם לשמוע ממך אינו דומה השומע מפי השליח לשומע מפי המלך, רצוננו לראות את מלכנו:

שהוא ששה בחדש. ובחמישי  - השלישי ליום מובדלים מאשה: - והיו נכנים)יא(  וזימנתם, שיכינו עצמם היום ומחר: - וקדשתם עמם, לך אל העם:
לעיני כל  בנה משה את המזבח תחת ההר ושתים עשרה מצבה, כל הענין האמור בפרשת ואלה המשפטים, )שמות כד ד( ואין מוקדם ומאוחר בתורה:

הגבול אומר  - לאמר לאה:קבע להם תחומין לסימן, שלא יקרבו מן הגבול וה - והגבלת)יב(  מלמד שלא היה בהם סומא, שנתרפאו כולם: - העם
מכאן לנסקלין שהם נדחין למטה מבית  - ירה יירה)יג(  אפילו בקצהו: - ונגע בקצהו להם, השמרו מעלות מכאן והלאה, ואתה תזהירם על כך:

וך הוא סימן סלוק כשימשוך היובל קול אר - במשך היבל יושלך למטה לארץ, כמו )שמות טו ד( ירה בים: - יירה הסקילה, שהיה גבוה שתי קומות:
 הוא שופר של איל, שכן בערביא קורין לדכרא יובלא, ושופר של אילו של יצחק היה: - היבל שכינה והפסקת הקול, וכיון שנסתלק הם רשאין לעלות:

ים, הוא יום רביעי לסוף שלושה ימ - היו נכנים לשלשת ימים)טו(  מלמד שלא היה משה פונה לעסקיו אלא מן ההר אל העם: - מן ההר אל העם)יד( 
שהוסיף משה יום אחד מדעתו, כדברי רבי יוסי, ולדברי האומר בששה בחדש ניתנו עשרת הדברות לא הוסיף משה כלום. לשלשת ימים, כמו )פסוק 

ם ישמשו תוך כל שלושת ימים הללו כדי שיהו הנשים טובלות ליום השלישי ותהיינה טהורות לקבל תורה שא - אל תגשו אל אשה יא( ליום השלישי:
שלשת ימים, שמא תפלוט האשה שכבת זרע לאחר טבילתה ותחזור ותטמא, אבל מששהתה שלושה ימים כבר הזרע מסריח ואינו ראוי להזריע 

מלמד שהקדים על ידם מה שאין דרך בשר ודם לעשות כן, שיהא הרב ממתין לתלמיד, וכן מצינו  - בהית הבקר)טז(  וטהור מלטמא את הפולטת:
מגיד שהשכינה  -)יז( לקראת האלהים  ל )יחזקאל ג כב( קום צא אל הבקעה וגו', )שם כג( ואקום ואצא אל הבקעה והנה שם כבוד ה' עומד:ביחזקא

לפי פשוטו ברגלי ההר.  - בתחתית ההר יצאה לקראתם, כחתן היוצא לקראת כלה, וזהו שנאמר )דברים לג ב( ה' מסיני בא, ולא נאמר לסיני בא:
אין עשן זה שם דבר, שהרי נקוד השי"ן פת"ח, אלא לשון פעל, כמו אמר, שמר,  - עשן כלו)יח(  לש ההר ממקומו ונכפה עליהם כגיגית:ומדרשו שנת

 של סיד, יכול ככבשן זה ולא יותר,  -הכבשן  שמע, לכך תרגומו תנן כוליה, ולא תרגם תננא, וכל עשן שבמקרא נקודים קמ"ץ מפני שהם שם דבר:
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 תלמוד לומר )דברים ד יא( בוער באש עד לב השמים. ומה תלמוד לומר כבשן, לשבר את האוזן, מה שהיא יכולה לשמוע, נותן לבריות סימן הניכר
אנו מכנין ומדמין אותו לבריותיו, כדי לשבר  להם. כיוצא בו )הושע יא י( כאריה ישאג, וכי מי נתן כח בארי, אלא הוא, והכתוב מושלו כאריה, אלא

ריותיו, את האוזן מה שיכולה לשמוע. וכיוצא בו )יחזקאל מג ב( וקולו כקול מים רבים, וכי מי נתן קול למים, אלא הוא, ואתה מכנה אותו לדמותו לב
חליש וכוהה, אבל כאן הולך וחזק מאוד. ולמה כך מנהג הדיוט כל זמן שהוא מאריך לתקוע קולו מ - הולך וחזק מאד)יט(  כדי לשבר את האוזן:

כשהיה משה מדבר ומשמיע הדברות לישראל שהרי לא שמעו מפי הגבורה אלא )שמות כ ב(  - משה ידבר מתחלה, לשבר אזניהם מה שיכולין לשמוע:
ר הקול, כמו )מלכים א' יח כד( אשר יענה באש, על יעננו על דב - יעננו בקול אנכי ולא יהיה לך והקב"ה מסייעו לתת בו כח להיות קולו מגביר ונשמע:

 יכול ירד עליו ממש, תלמוד לומר )שמות כ יט( כי מן השמים דברתי עמכם. מלמד שהרכין שמים  - וירד ה' על הר סיני)כ(  דבר האש להורידו:
 - פן יהרסו וגו' התרה בהם שלא לעלות בהר: - םהעד בע)כא(  העליונים והתחתונים והציען על גבי ההר, כמצע על המטה, וירד כסא הכבוד עליהם:

 - יהרסו כל מה שיפול מהם ואפילו הוא יחידי חשוב לפני רב: - ונפל ממנו רב שלא יהרסו את מצבם על ידי שתאותם אל ה' לראות ויקרבו לצד ההר:
 - הנגשים אל ה' אף הבכורות שהעבודה בהם: - וגם הכהנים)כב(  כל הריסה מפרדת אסיפת הבנין, אף הנפרדין ממצב אנשים הורסים את המצב:

לשון פרצה, יהרוג בהם ויעשה בהם  - פן יפרץ יהיו מזומנים להתיצב על עמדם: -יתקדשו  להקריב קרבנות, אף הם אל יסמכו על חשיבותם לעלות:
 -לך רד )כד(  יוכלו לעלות שאין להם רשות: איני צריך להעיד בהם שהרי מותרין ועומדין הם היום שלושת ימים, ולא - לא יוכל העם)כג(  פרצה:

יכול אף הם עמך, תלמוד  - ועלית אתה ואהרן עמך והכהנים והעד בהם שנית, שמזרזין את האדם קודם מעשה, וחוזרין ומזרזין אותו בשעת מעשה:
ר מאהרן, ואהרן יותר מן הכהנים, לומר ועלית אתה. אמור מעתה, אתה מחיצה לעצמך ואהרן מחיצה לעצמו והם מחיצה לעצמם. משה נגש יות

אף על פי שהוא נקוד חטף קמ"ץ אינו זז מגזרתו, כך דרך כל תיבה שנקודתה  - פן יפרץ בם והעם כל עיקר אל יהרסו את מצבם לעלות אל ה':
 התראה זו: - ויאמר אליהם)כה(  מלאפו"ם כשהיא סמוכה במקף משתנה הנקוד לחטף קמ"ץ:

 
 שמות פרק כד
ל ֹמׁש   א  ם ֵמָרֹחק:)א( וְּׁ ֲחִוית  תַּ ִהׁשְּׁ ָרֵאל וְּׁ ֵני ִישְּׁ ִעים ִמִזקְּׁ ִׁשבְּׁ ֲאִביהּוא וְּׁ ֲהֹרן ָנָדב וַּ אַּ ָתה וְּׁ קָֹוק אַּ ל יְּׁ ר ֲעֵלה א  דֹו  ה ָאמַּ בַּ ה לְּׁ ׁש ֹמׁש  ִנגַּ )ב( וְּׁ

ֲעלּו ִעמֹו: ָהָעם לֹא יַּ ֵהם לֹא ִיָגׁשּו וְּׁ קָֹוק וְּׁ ל יְּׁ ֵפר ָלָעם ֵאת  א  סַּ יְּׁ ה וַּ ָּיבֹא ֹמׁש  ן ָכל ָהָעם קֹול )ג( וַּ עַּ ּיַּ ָפִטים וַּ ִמׁשְּׁ ֵאת ָכל הַּ קָֹוק וְּׁ ֵרי יְּׁ ָכל ִדבְּׁ
ה: ֲעש  קָֹוק נַּ ר יְּׁ ר  ִדב  ָבִרים ֲאׁש  דְּׁ רּו ָכל הַּ ּיֹאמְּׁ ָחד וַּ ת ָהָהר  א  חַּ ֵבחַּ תַּ ן ִמזְּׁ ִּיב  ר וַּ ֹבק  ֵכם בַּ ׁשְּׁ ּיַּ קָֹוק וַּ ֵרי יְּׁ ה ֵאת ָכל ִדבְּׁ ֹתב ֹמׁש  ִּיכְּׁ )ד( וַּ

ֵתי ָרֵאל:ּוׁשְּׁ ֵטי ִישְּׁ ֵנים ָעָשר ִׁשבְּׁ ֵצָבה ִלׁשְּׁ ֵרה מַּ שְּׁ יקָֹוק ָפִרים: ם ע  ָלִמים לַּ ָבִחים ׁשְּׁ חּו זְּׁ בְּׁ ִּיזְּׁ ֲעלּו ֹעֹלת וַּ ּיַּ ָרֵאל וַּ ֵני ִישְּׁ ֲעֵרי בְּׁ ת נַּ ח א  לַּ ִּיׁשְּׁ  )ה( וַּ
ִמ  ל הַּ ק עַּ ָדם ָזרַּ ֲחִצי הַּ ָגֹנת וַּ ם ָבאַּ ָּיש  ָדם וַּ ה ֲחִצי הַּ ח ֹמׁש  ִּיקַּ :)ו( וַּ ֵבחַּ ר  זְּׁ ר ִדב  רּו ֹכל ֲאׁש  ּיֹאמְּׁ ֵני ָהָעם וַּ ָאזְּׁ ָרא בְּׁ ִּיקְּׁ ִרית וַּ בְּׁ ר הַּ ח ֵספ  ִּיקַּ )ז( וַּ

ָמע: ִנׁשְּׁ ה וְּׁ ֲעש  קָֹוק נַּ ל ָכל הַּ  יְּׁ ם עַּ קָֹוק ִעָמכ  ת יְּׁ ר ָכרַּ ִרית ֲאׁש  בְּׁ ם הַּ ר ִהֵנה דַּ ּיֹאמ  ל ָהָעם וַּ ֹרק עַּ ִּיזְּׁ ָדם וַּ ת הַּ ה א  ח ֹמׁש  ִּיקַּ ָבִרים )ח( וַּ דְּׁ
ה: ָרֵאל: ָהֵאל  ֵני ִישְּׁ ִעים ִמִזקְּׁ ִׁשבְּׁ ֲאִביהּוא וְּׁ ֲהֹרן ָנָדב וַּ אַּ ה וְּׁ ל ֹמׁש  ּיַּעַּ ת  )ט( וַּ נַּ ֲעֵשה ִלבְּׁ מַּ ָליו כְּׁ גְּׁ ת רַּ חַּ תַּ ָרֵאל וְּׁ אּו ֵאת ֱאֹלֵהי ִישְּׁ ִּירְּׁ )י( וַּ

ר: ִים ָלֹטהַּ ָשמַּ ם הַּ צ  ע  ִפיר ּוכְּׁ סַּ תּו: ס הַּ ִּיׁשְּׁ לּו וַּ ּיֹאכְּׁ ת ָהֱאֹלִהים וַּ ֱחזּו א  ּי  ח ָידֹו וַּ ָרֵאל לֹא ָׁשלַּ ֵני ִישְּׁ ל ֲאִציֵלי בְּׁ א  קָֹוק  )יא( וְּׁ ר יְּׁ ּיֹאמ  )יב( וַּ
ִתי לְּׁ  בְּׁ ר ָכתַּ ָוה ֲאׁש  ִמצְּׁ הַּ תֹוָרה וְּׁ הַּ ן וְּׁ ב  ת ֻלֹחת ָהא  ָך א  ָנה לְּׁ תְּׁ א  ֵיה ָׁשם וְּׁ הְּׁ י ָהָהָרה ו  ה ֲעֵלה ֵאלַּ ל ֹמׁש  ה ִויהֹוֻׁשעַּ  הֹוֹרָתם:א  ָּיָקם ֹמׁש  )יג( וַּ

ר ָהֱאֹלִהים: ל הַּ ה א  ל ֹמׁש  ּיַּעַּ תֹו וַּ ָׁשרְּׁ ל  מְּׁ עַּ ם ִמי בַּ חּור ִעָמכ  ֲהֹרן וְּׁ ִהֵנה אַּ ם וְּׁ ר ָנׁשּוב ֲאֵליכ  ד ֲאׁש  ה עַּ בּו ָלנּו ָבז  ר ׁשְּׁ ֵקִנים ָאמַּ זְּׁ ל הַּ א  )יד( וְּׁ
ם: ׁש ֲאֵלה  ָבִרים ִיגַּ ה דְּׁ ל ֹמׁש  עַּ ּיַּ ת ָהָהר: )טו( וַּ ָעָנן א  ס ה  כַּ יְּׁ ל ָהָהר וַּ ת ָיִמים  א  ָעָנן ֵׁשׁש  ֵסהּו ה  כַּ יְּׁ י וַּ ר ִסינַּ ל הַּ קָֹוק עַּ בֹוד יְּׁ ֹכן כְּׁ ִּיׁשְּׁ )טז( וַּ

ָעָנן: ִביִעי ִמתֹוְך ה  שְּׁ ּיֹום הַּ ה בַּ ל ֹמׁש  ָרא א  ִּיקְּׁ ֵעיֵני  וַּ רֹאׁש ָהָהר לְּׁ ת בְּׁ ל  ֵאׁש ֹאכ  קָֹוק כְּׁ בֹוד יְּׁ ֵאה כְּׁ רְּׁ ָרֵאל:)יז( ּומַּ ֵני ִישְּׁ ה  בְּׁ ָּיבֹא ֹמׁש  )יח( וַּ
ָבעִ  רְּׁ ה ָבָהר אַּ ִהי ֹמׁש  יְּׁ ל ָהָהר וַּ ל א  עַּ ּיַּ ָעָנן וַּ תֹוְך ה  ָלה: בְּׁ ָבִעים ָליְּׁ רְּׁ אַּ   ים יֹום וְּׁ

 

 רש"י שמות פרק כד
ויבא משה  ()ג אל הערפל: - ונגש משה לבדו)ב(  פרשה זו נאמרה קודם עשרת הדברות, ובארבעה בסיון נאמר לו עלה: - ואל משה אמר עלה)א( 

שבע מצות שנצטוו בני נח. ושבת וכבוד אב ואם ופרה אדומה  - ואת כל המשפטים מצות פרישה והגבלה: - את כל דברי ה' בו ביום: - ויספר לעם
 - את נערי)ה(  סיון:בחמשה ב - וישכם בבקר מבראשית ועד מתן תורה, וכתב מצות שנצטוו במרה: - ויכתב משה)ד(  ודינין שניתנו להם במרה:

שני אגנות אחד לחצי דם עולה ואחד לחצי דם שלמים להזות אותם על  - באגנות מי חלקו, מלאך בא וחלקו: - ויקח משה חצי הדם)ו(  הבכורות:
שית ועד מתן מברא - ספר הברית)ז(  העם. ומכאן למדו רבותינו שנכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה והרצאת דמים שאין הזאה בלא טבילה:

נסתכלו והציצו ונתחייבו  - ויראו את אלהי ישראל)י(  ענין הזאה, ותרגומו וזרק על מדבחא לכפרא על עמא: - ויזרק )ח( תורה ומצות שנצטוו במרה:
א( ויהי העם  מיתה, אלא שלא רצה הקדוש ברוך הוא לערבב שמחת התורה, והמתין לנדב ואביהוא עד יום חנוכת המשכן, ולזקנים עד, )במדבר יא

היא היתה לפניו בשעת השעבוד לזכור צרתן של  - כמעשה לבנת הספיר כמתאוננים וגו' ותבער בם אש ה' ותאכל בקצה המחנה, בקצינים שבמחנה:
ון ברור לש - לטהר כתרגומו, לשון מראה: - וכעצם משנגאלו היה אור וחדוה לפניו: - וכעצם השמים לטהר ישראל, שהיו משועבדים במעשה לבנים:

היו מסתכלין בו בלב גס  - ויחזו את האלהים מכלל שהיו ראוים להשתלח בהם יד: - לא שלח ידו הם נדב ואביהוא והזקנים: - ואל אצילי)יא(  וצלול:
א כה( ויאצל מתוך אכילה ושתיה, כך מדרש תנחומא. ואונקלוס לא תרגם כן. אצילי לשון גדולים, כמו )ישעיה מא ט( ומאציליה קראתיך, )במדבר י

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

גבלת לא ידעתי מה טיבו של יהושע כאן. ואומר אני, שהיה התלמיד מלוה לרב עד מקום ה - ויקם משה ויהושע משרתו)יג(  ודבור מצות התלויות בו:
 תחומי ההר, שאינו רשאי לילך משם והלאה, ומשם ויעל משה לבדו אל הר האלהים, ויהושע נטה שם אהלו ונתעכב שם כל ארבעים יום, שכן מצינו,

 זהשבו לנו ב בצאתו מן המחנה: - ואל הזקנים אמר)יד(  כשירד משה )לקמן לב יז( וישמע יהושע את קול העם ברעה, למדנו שלא היה יהושע עמהם:
בנה של מרים היה, ואביו כלב בן יפנה, שנאמר )דברי הימים א' ב יט(  - חור והתעכבו כאן עם שאר העם במחנה להיות נכונים לשפוט לכל איש ריבו: -

רבותינו חולקין  - ויכסהו הענן)טז(  מי שיש לו דין: - מי בעל דברים ויקח לו כלב את אפרת ותלד לו את חור. אפרת זו מרים, כדאיתא בסוטה )יא ב(:
לומר עשרת  - ויקרא אל משה ביום השביעי להר: - ויכסהו הענן בדבר. יש מהם אומרים אלו ששה ימים שמראש חודש עד עצרת יום מתן תורה:

היו  הדברות, ומשה וכל בני ישראל עומדים, אלא שחלק הכתוב כבוד למשה, ויש אומרים ויכסהו הענן למשה ששה ימים לאחר עשרת הדברות, והם
ענן זה כמין עשן הוא,  - בתוך הענן)יח(  בתחלת ארבעים יום שעלה משה לקבל הלוחות, ולמדך, שכל הנכנס למחנה שכינה טעון פרישה ששה ימים:

 ועשה לו הקדוש ברוך הוא למשה שביל ]חופה[ בתוכו:
 

 שמות פרק לא פסוק יח
ה  ל ֹמׁש  ִּיֵתן א  ֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת וַּ י ׁשְּׁ ר ִסינַּ הַּ ֵבר ִאתֹו בְּׁ דַּ ֹּלתֹו לְּׁ כַּ כְּׁ

ע ֱאֹלִהים: בַּ צְּׁ א  ֻתִבים בְּׁ ן כְּׁ ב   ֻלֹחת א 

 רש"י 
אין מוקדם ומאוחר בתורה. מעשה העגל קודם  - ויתן אל משה וגו')יח( 

לצווי מלאכת המשכן ימים רבים היה, שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו 
 הלוחות, וביום הכפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ולמחרת 

ככלתו כתיב חסר, שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן, שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן  -ככלתו  התחילו בנדבת המשכן והוקם באחד בניסן:
כד( אף תלמיד חכם צריך להיות בקי  -)ישעיה ג יח מועט כזה. דבר אחר מה כלה מתקשטת בעשרים וארבעה קשוטין, הן האמורים בספר ישעיה 

מלמד שהיה משה שומע מפי הגבורה וחוזרין ושונין את  - לדבר אתו החקים והמשפטים שבואלה המשפטים: - לדבר אתו בעשרים וארבעה ספרים:
 לחת כתיב שהיו שתיהם שוות: - לחת ההלכה שניהם יחד:

 
 
 
 
 
 
 



 3 

 
 
 
 

 שמות פרק לב
א ָהָעם ִכי ֹבׁשֵ  ּיַּרְּׁ ָפנֵ )א( וַּ כּו לְּׁ ר ֵילְּׁ רּו ֵאָליו קּום ֲעֵשה ָלנּו ֱאֹלִהים ֲאׁש  ּיֹאמְּׁ ֲהֹרן וַּ ל אַּ ִּיָקֵהל ָהָעם עַּ ת ִמן ָהָהר וַּ ד  ה ָלר  ה ׁש ֹמׁש  ינּו ִכי ז 

ה ָהָיה לֹו: נּו מ  עְּׁ ִים לֹא ָידַּ רַּ ץ ִמצְּׁ ר  ֱעָלנּו ֵמא  ר ה  ה ָהִאיׁש ֲאׁש  ק ֹמׁש  ֲהֹרן ָפרְּׁ ם אַּ ר ֲאֵלה  ּיֹאמ  ם )ב( וַּ ֵׁשיכ  ֵני נְּׁ ָאזְּׁ ר בְּׁ ָזָהב ֲאׁש  ֵמי הַּ ּו ִנזְּׁ
ָהִביאּו ֵאָלי: ם וְּׁ ֹנֵתיכ  ם ּובְּׁ ֵניכ  ֲהֹרן: בְּׁ ל אַּ ָּיִביאּו א  ם וַּ ֵניה  ָאזְּׁ ר בְּׁ ָזָהב ֲאׁש  ֵמי הַּ ת ִנזְּׁ קּו ָכל ָהָעם א  ָפרְּׁ ִּיתְּׁ ר ֹאתֹו  )ג( וַּ ָּיצַּ ח ִמָּיָדם וַּ ִּיקַּ )ד( וַּ

ל מַּ  ֲעֵשהּו ֵעג  ּיַּ ט וַּ ר  ח  ָרִים:בַּ ץ ִמצְּׁ ר  ֱעלּוָך ֵמא  ר ה  ָרֵאל ֲאׁש  יָך ִישְּׁ ה ֱאֹלה  רּו ֵאל  ּיֹאמְּׁ  ...ֵסָכה וַּ
פְּׁ  י ֲאכַּ קָֹוק אּולַּ ל יְּׁ ה א  ֱעל  ָתה א  עַּ ֹדָלה וְּׁ ם ֲחָטָאה גְּׁ ם ֲחָטאת  ת  ל ָהָעם אַּ ה א  ר ֹמׁש  ּיֹאמ  ִהי ִמָמֳחָרת וַּ יְּׁ ם:)ל( וַּ כ  אתְּׁ טַּ ד חַּ עַּ   ָרה בְּׁ

ָּיׁשָ  ם ֱאֹלֵהי ָזָהב:)לא( וַּ ֲעשּו ָלה  ּיַּ ֹדָלה וַּ ה ֲחָטָאה גְּׁ ז  ר ָאָנא ָחָטא ָהָעם הַּ ּיֹאמַּ קָֹוק וַּ ל יְּׁ ה א  ִאם  ב ֹמׁש  ָטאָתם וְּׁ ָתה ִאם ִתָשא חַּ עַּ )לב( וְּׁ
ָת: ר ָכָתבְּׁ ָך ֲאׁש  רְּׁ ֵחִני ָנא ִמִספְּׁ ִין מְּׁ ר ָחָטא ִלי א   אַּ ה ִמי ֲאׁש  ל ֹמׁש  קָֹוק א  ר יְּׁ ּיֹאמ  ִרי:)לג( וַּ נּו ִמִספְּׁ ח  ל  מְּׁ ת ָהָעם א  ֵחה א  ָתה ֵלְך נְּׁ עַּ )לד( וְּׁ

ָטאָתם: ם חַּ ִתי ֲעֵלה  דְּׁ ִדי ּוָפקַּ יֹום ָפקְּׁ יָך ּובְּׁ ָפנ  ָאִכי ֵיֵלְך לְּׁ לְּׁ ִתי ָלְך ִהֵנה מַּ רְּׁ ר ִדבַּ   ֲאׁש 
ת  ר ָעשּו א  ל ֲאׁש  ת ָהָעם עַּ קָֹוק א  ִּיֹגף יְּׁ ֲהֹרן: )לה( וַּ ר ָעָשה אַּ ל ֲאׁש   ָהֵעג 

 

 רש"י שמות פרק לב
כתרגומו, לשון איחור, וכן בשש רכבו, )שופטים ה כח(, ויחילו עד בוש )שם ג כה( כי כשעלה משה להר אמר להם לסוף ארבעים  - כי בשש משה)א( 

יום עלייתו אין לילו יום אני בא בתוך שש שעות. כסבורים הם, שאותו יום שעלה מן המנין הוא, והוא אמר להם שלימים, ארבעים יום ולילו עמו, ו
עמו, שהרי בשבעה בסיון עלה, נמצא יום ארבעים בשבעה עשר בתמוז. בששה עשר בא השטן וערבב את העולם והראה דמות חשך ואפילה וערבוביא 

אי אפשר לומר לומר ודאי מת משה, לכך בא ערבוביא לעולם. אמר להם מת משה, שכבר באו שש שעות ולא בא וכו', כדאיתא במסכת שבת )דף פט(. ו
אשר ילכו  שלא טעו אלא ביום המעונן בין קודם חצות בין לאחר חצות, שהרי לא ירד משה עד יום המחרת, שנאמר וישכימו ממחרת ויעלו עולות:

אשר העלנו מארץ  כמין דמות משה הראה להם השטן, שנושאים אותו באויר רקיע השמים: - כי זה משה האיש אלהות הרבה איוו להם: - לפנינו
אמר אהרן בלבו הנשים והילדים חסים  - באזני נשיכם)ב(  והיה מורה לנו דרך, אשר נעלה בה, עתה צריכין אנו לאלהות, אשר ילכו לפנינו: - מצרים

, כמו ברכו, מגזרת לשון צווי, מגזרת פרק ליחיד -פרקו  על תכשיטיהן, שמא יתעכב הדבר, ובתוך כך יבא משה, והם לא המתינו ופרקו מעל עצמן:
 כמו מנזמי, כמו  - את נזמי לשון פריקת משא, כשנטלום מאזניהם נמצאו הם מפורקים מנזמיהם, דישקריי"ר בלעז )לפרוק(: - ויתפרקו)ג(  ברך:

דר, כמו )ישעיה ג כא( יש לתרגמו בשני פנים האחד, ויצר לשון קשירה, בחרט לשון סו - ויצר אותו בחרט)ד(  )שמות ט כט( כצאתי את העיר, מן העיר:
בו  והמטפחות והחריטים, )מלכים ב ה כג( ויצר ככרים כסף בשני חריטים. והשני, ויצר לשון צורה, בחרט כלי אומנות הצורפין, שחורצין וחורטין

וצר יתיה בזיפא, לשון זיוף צורות בזהב כעט סופר החורט אותיות בלוחות ופנקסין, כמו )ישעיה ח א( וכתוב עליו בחרט אנוש. וזהו שתרגם אונקלוס 
כיון שהשליכו לכור,  - עגל מסכה הוא כלי אומנות שחורצין בו בזהב אותיות ושקדים, שקורין בלעז ניאי"ל ]תצריב שחור[ ומזייפין על ידו חותמות:

ך בו במצרים, והיה בידו שם, באו מכשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים ועשאוהו בכשפים ויש אומרים מיכה היה שם שיצא מתוך דמוסי בנין שנתמע
לשון מתכת. דבר אחר מאה  - מסכה וטס שכתב בו משה עלה שור, עלה שור, להעלות ארונו של יוסף מתוך נילוס, והשליכו לתוך הכור ויצא העגל:

רים, הם שנקהלו על ולא נאמר אלה אלהינו, מכאן שערב רב שעלו ממצ - אלה אלהיך עשרים וחמשה קנטרין זהב היה בו, כגימטריא של מסכה:
אשים כופר וקנוח וסתימה לנגד חטאתכם, להבדיל ביניכם  - אכפרה בעד חטאתכם)ל(  ... אהרן, והם שעשאוהו, ואחר כך הטעו את ישראל אחריו:

ה מאכיל ומשקה את בנו )לא( אלהי זהב אתה הוא שגרמת להם, שהשפעת להם זהב וכל חפצם, מה יעשו שלא יחטאו. משל למלך שהי ובין החטא:
הרי טוב, איני אומר לך מחני.  - ועתה אם תשא חטאתם)לב(  ומקשטו ותולה לו כיס בצוארו ומעמידו בפתח בית זונות, מה יעשה הבן שלא יחטא:

אל אשר )לד(  :מכל התורה כולה, שלא יאמרו עלי, שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים - מספרך ואם אין, מחני, וזה מקרא קצר, וכן הרבה:
עתה שמעתי אליך  - וביום פקדי וגו' ולא אני: - הנה מלאכי יש כאן לך אצל דבור במקום אליך, וכן )מלכים א ב יט( לדבר לו על אדוניהו: - דברתי לך

על ישראל שאין בה  מלכלותם יחד, ותמיד תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם שאר העונות, ואין פורענות באה
 מיתה בידי שמים, לעדים בלא התראה: - ויגף ה' את העם)לה(  קצת מפרעון עון העגל:

 
 שמות פרק לג

ָהָיה ָכל מְּׁ  ל מֹוֵעד וְּׁ ָקָרא לֹו ֹאה  ה וְּׁ ֲחנ  מַּ ֵחק ִמן הַּ רְּׁ ה הַּ ֲחנ  מַּ ָנָטה לֹו ִמחּוץ לַּ ל וְּׁ ת ָהֹאה  ח א  ה ִיקַּ קָֹוק ֵיֵצא א  )ז( ּוֹמׁש  ֵקׁש יְּׁ ל מֹוֵעד בַּ ל ֹאה 
ֲחנ ה: מַּ ר ִמחּוץ לַּ  ֲאׁש 

ד בֹ  ה עַּ ֲחֵרי ֹמׁש  ִהִביטּו אַּ ח ָאֳהלֹו וְּׁ תַּ בּו ִאיׁש פ  ִנצְּׁ ל ָיקּומּו ָכל ָהָעם וְּׁ ל ָהֹאה  ה א  ֵצאת ֹמׁש  ָהָיה כְּׁ בֹא  אֹו ָהֹאֱהָלה:)ח( וְּׁ ָהָיה כְּׁ )ט( וְּׁ
ח הָ  תַּ ד פ  ָעמַּ ָעָנן וְּׁ מּוד ה  ה ָהֹאֱהָלה ֵיֵרד עַּ ה:ֹמׁש  ר ִעם ֹמׁש  ִדב  ל וְּׁ ָקם ָכל ָהָעם  ֹאה  ל וְּׁ ח ָהֹאה  תַּ ָעָנן ֹעֵמד פ  מּוד ה  ת עַּ ָרָאה ָכל ָהָעם א  )י( וְּׁ

ח ָאֳהלֹו: תַּ ֲחוּו ִאיׁש פ  תַּ ִהׁשְּׁ ֲחנ   וְּׁ מַּ ל הַּ ָׁשב א  ל ֵרֵעהּו וְּׁ ֵבר ִאיׁש א  דַּ ר יְּׁ ֲאׁש  ל ָפִנים כַּ ה ָפִנים א  ל ֹמׁש  קָֹוק א  ר יְּׁ ִדב  הֹוֻׁשעַּ )יא( וְּׁ תֹו יְּׁ ָׁשרְּׁ ה ּומְּׁ
ר עַּ ל:  ִבן נּון נַּ  לֹא ָיִמיׁש ִמתֹוְך ָהֹאה 

 
 שמות פרק לה פסוק א

ֲעֹשת ֹאָתם: קָֹוק לַּ ר ִצָּוה יְּׁ ָבִרים ֲאׁש  דְּׁ ה הַּ ם ֵאל  ר ֲאֵלה  ּיֹאמ  ָרֵאל וַּ ֵני ִישְּׁ ת בְּׁ ת ָכל ֲעדַּ ה א  ֵהל ֹמׁש  ּיַּקְּׁ  וַּ
 

 דברים פרק ה
ת  ָרֵאל א  ע ִישְּׁ מַּ ם ׁשְּׁ ר ֲאֵלה  ּיֹאמ  ָרֵאל וַּ ל ָכל ִישְּׁ ה א  ָרא ֹמׁש  ִּיקְּׁ )א( וַּ

ּיֹום  ם הַּ ֵניכ  ָאזְּׁ ר ָאֹנִכי ֹדֵבר בְּׁ ָפִטים ֲאׁש  ִמׁשְּׁ ת הַּ א  ֻחִקים וְּׁ הַּ
ֲעֹשָתם: ם לַּ ת  רְּׁ מַּ ם ֹאָתם ּוׁשְּׁ ת  דְּׁ מַּ ת ִעָמנּו  ּולְּׁ קָֹוק ֱאֹלֵהינּו ָכרַּ  )ב( יְּׁ

 רש"י 
אמר ר'  - פנים בפנים)ד(  ו:בלבד כרת ה' וגו' כי אתנ - לא את אבתינו)ג( 

ברכיה כך אמר משה אל תאמרו אני מטעה אתכם על לא דבר, כדרך 
 שהסרסור עושה בין המוכר ללוקח, הרי המוכר עצמו מדבר עמכם:

ֹחֵר  ִרית בְּׁ ִּיים: ב:בְּׁ ּיֹום ֻכָלנּו חַּ ה ֹפה הַּ נּו ֵאל  חְּׁ זֹאת ִכי ִאָתנּו ֲאנַּ ִרית הַּ בְּׁ ת הַּ קָֹוק א  ת יְּׁ ת ֲאֹבֵתינּו ָכרַּ ר  )ג( לֹא א  ָפִנים ִדב  )ד( ָפִנים בְּׁ
ם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאׁש: קָֹוק ִעָמכ   יְּׁ
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