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  כד פרק שמות
 ֶוְהֵיה ָהָהָרה ֵאַלי ֲעֵלה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) יב(

 ְוַהִ"ְצָוה ְוַה��ָרה ָהֶאֶב� ל�חֹת ֶאת ְלָ� ְוֶאְ�ָנה ָ��
ַע מֶֹ�ה ַוָ�ָק�) יג( :ְלה�רָֹת� ָ#ַתְבִ�י ֲאֶ�ר � ִויה��

 ְוֶאל) יד( :ָהֱאלִֹהי� ַהר ֶאל מֶֹ�ה ַוַ�ַעל ְמָ�ְרת�
 ֲאֵליֶכ� ָנ�*ב ֲאֶ�ר ַעד ָבֶזה ָלנ* ְ�ב* (ַמר ַהְ)ֵקִני�

 ִי�0ַ ְ/ָבִרי� ַבַעל ִמי ִעָ"ֶכ� ְוח*ר .ֲהרֹ� ְוִהֵ-ה
 ֶאת ֶהָעָנ� ַוְיַכס ָהָהר ֶאל המֶֹ� ַוַ�ַעל) טו( :ֲאֵלֶה�
 ַוְיַכ3ֵה* ִסיַני ַהר ַעל ְיקָֹוק ְ#ב�ד ַוִ�ְ�#ֹ�) טז( :ָהָהר
� ַה5ְִביִעי 4ַ��� מֶֹ�ה ֶאל ַוִ�ְקָרא ָיִמי� ֵ�ֶ�ת ֶהָעָנ
 אֶֹכֶלת ְ#ֵא� ְיקָֹוק ְ#ב�ד *ַמְרֵאה) יז( :ֶהָעָנ� ִמ��ְ�
 מֶֹ�ה ַוָ�בֹא) יח( :ִי6ְָרֵאל 4ְֵני יְלֵעיֵנ ָהָהר 4ְרֹא�
 .ְר4ִָעי� 4ָָהר מֶֹ�ה ַוְיִהי ָהָהר ֶאל ַוַ�ַעל ֶהָעָנ� 4ְת�ְ�
 : ָלְיָלה ְו.ְר4ִָעי� י��

  י"רש
 עלה :תורה מת� לאחר 7 משה אל' ה ויאמר) יב(

 לחת את :יו� ארבעי� 7 ש� והיה ההרה אלי
 כל 7 להורת� כתבתי אשר והמצוה והתורה האב�
 עשרת בכלל מצות עשרה ושלש מאות שש

 שיסד באזהרות פירש סעדיה ורבינו, ה� הדברות
 ויק�) יג( :בו התלויות מצות ודבור דבור לכל

 של טיבו מה ידעתי לא 7 משרתו ויהושע משה
 לרב מלוה התלמיד שהיה, אני ואומר. כא� יהושע

 ליל� רשאי שאינו, ההר תחומי הגבלת מקו� עד
 הר אל לבדו משה ויעל ומש�, והלאה מש�

 כל ש� ונתעכב אהלו ש� נטה ויהושע, האלהי�
 לב לקמ� (משה כשירד, מצינו שכ�, יו� ארבעי�

 שלא למדנו, ברעה הע� קול את יהושע וישמע) יז
  7 אמר הזקני� ואל) יד( :עמה� יהושע היה

 איש לכל לשפוט נכוני� להיות במחנה הע� שאר ע� כא� והתעכבו 7 בזה לנו שבו :המחנה מ� בצאתו
 את כלב לו ויקח) יט ב' א הימי� דברי (שנאמר, יפנה ב� כלב ואביו, היה מרי� של בנה 7 חור :ריבו

  :די� לו שיש מי 7 דברי� בעל מי ):ב יא (בסוטה כדאיתא, מרי� זו אפרת. חור את לו ותלד אפרת
 עצרת עד חודש שמראש ימי� ששה אלו �אומרי מה� יש. בדבר חולקי� רבותינו 7 הענ� ויכסהו) טז(

 וכל ומשה, הדברות עשרת לומר 7 השביעי ביו� משה אל ויקרא :להר 7 הענ� ויכסהו :תורה מת� יו�
 ימי� ששה למשה הענ� ויכסהו אומרי� ויש, למשה כבוד הכתוב שחלק אלא, עומדי� ישראל בני

 הנכנס שכל, ולמד�, הלוחות בללק משה שעלה יו� ארבעי� בתחלת היו וה�, הדברות עשרת לאחר
 למשה ה"הקב לו ועשה, הוא עש� כמי� זה ענ� 7 הענ� בתו�) יח( :ימי� ששה פרישה טעו� שכינה למחנה
 :בתוכו] חופה [שביל

 
  כה פרק שמות

 ִל4� ִיְ/ֶב-* ֲאֶ�ר ִאי� ָ#ל תֵמֵא ְ�ר*ָמה ִלי ְוִיְקח* ִי6ְָרֵאל 4ְֵני ֶאל ַ/4ֵר) ב( :ֵ@אמֹר מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַוְיַד4ֵר) א(
 :ְ�ר*ָמִתי ֶאת ִ�ְקח*

 
  יח פסוק לא פרק שמות
� ְ�ֵני ִסיַני 4ְַהר ִא�� ְלַד4ֵר ְ#ַכ@ֹת� מֶֹ�ה ֶאל ַוִ�ֵ�
ִבי� ֶאֶב� ל�חֹת ָהֵעד�ת ל�חֹת � : ֱאלִֹהי� 4ְֶאְצ4ַע ְ#ת

  י"רש
. בתורה חרומאו מוקד� אי� 7 'וגו משה אל וית�

 ימי� המשכ� מלאכת לצווי קוד� העגל מעשה
 נשתברו בתמוז עשר בשבעה שהרי, היה רבי�

 באחד והוק� המשכ� בנדבת התחילו ולמחרת, לישראל ה"הקב נתרצה הכפורי� וביו�, הלוחות
� כולה ללמוד יכול היה שלא, לחת� ככלה במתנה תורה לו שנמסרה, חסר כתיב ככלתו 7 ככלתו :בניס
 ישעיה בספר האמורי� ה�, קשוטי� וארבעה בעשרי� מתקשטת כלה מה אחר דבר. כזה מועט �בזמ

 החקי� 7 אתו לדבר :ספרי� וארבעה בעשרי� בקי להיות צרי� חכ� תלמיד אA) כד 7 יח ג ישעיה(
 את ושוני� וחוזרי� הגבורה מפי שומע משה שהיה מלמד 7 אתו לדבר :המשפטי� שבואלה והמשפטי�

 :שוות שתיה� שהיו כתיב לחת 7 לחת :יחד שניה� ההלכה
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  לד פסוק לב פרק שמות
 ִהֵ-ה ָלְ� ִ/4ְַרִ�י ֲאֶ�ר ֶאל ָהָע� ֶאת ְנֵחה ֵלְ� ְוַעָ�ה

 ֲעֵליֶה� *ָפַקְדִ�י Bְָקִדי *ְבי�� ְלָפֶניָ� ֵיֵלְ� ַמְל(ִכי
 : ַחCָאָת�

 י"רש
 במקו� דבור אצל ל� כא� יש 7 ל� דברתי אשר אל

 :אדוניהו על לו לדבר) יט ב א מלכי� (וכ�, אלי�
 עתה 7 'וגו פקדי וביו� :אני ולא 7 מלאכי הנה

  תמיד ותמיד, יחד מלכלות� אלי� שמעתי
 על באה פורענות ואי�, העונות שאר ע� הזה העו� מ� מעט עליה� ופקדתי עונותיה� עליה� כשאפקוד

 :העגל עו� מפרעו� קצת בה שאי� ישראל

 
  יא פסוק לג פרק שמות
 ְיַד4ֵר ַ#ֲאֶ�ר Bִָני� ֶאל Bִָני� מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ְוִד4ֶר
ַע *ְמָ�ְרת� ַהַ"ֲחֶנה ֶאל ְוָ�ב ֵרֵעה* ֶאל ִאי� �4ִ� ְיה�� 
� : ָהאֶֹהל ִמ��ְ� ָיִמי� לֹא ַנַער נ*

 י"רש
 ע� ומתמלל 7 פני� אל פני� משה אל' ה ודבר
 היה, עמו שנדבר לאחר 7 המחנה אל ושב :משה
. שלמד מה לזקני� ומלמד המחנה אל שב משה

  שהוק� עד הכפורי� מיו� משה נהג הזה והדבר
� את וד� העגל את שרA עשר ובשמונה, הלוחות נשתברו בתמוז עשר בשבעה שהרי, יותר ולא המשכ

 ש� עשה', וגו הע� אל משה ויאמר ממחרת ויהי) ל לב שמות (שנאמר, עלה עשר ובתשעה, החוטאי�
 לו נאמר אלול חדש ובראש', וגו' ה לפני ואתנפל) יח ט דברי� (שנאמר, רחמי� ובקש יו� ארבעי�

 בה� שנאמר, יו� ארבעי� ש� ועשה, האחרונות לוחות לקבל, סיני הר אל בבקר ועלית) ב לד שמות(
 אמור, ברצו� האחרוני� אA ברצו� ראשוני�ה מה', וגו הראשוני� כימי� בהר עמדתי ואנכי) י י דברי�(

 לו ואמר, של� ובלב בשמחה לישראל ה"הקב נתרצה בתשרי בעשרה. בכעס היו אמצעיי� מעתה
 עד ועשאוהו המשכ� מלאכת על לצוות� והתחיל וירד. אחרונות לוחות לו ומסר, כדבר� סלחתי למשה
, למשריתא ותאב תרגומו 7 המחנה אל ושב :מועד מאהל אלא עוד עמו נדבר לא ומשהוק�, בניס� אחד
, ומסתכלי� 7 והביטו, וקיימי� 7 ונצבו, וחז� 7 הע� כל וראה העני� כל וכ�, הווה לשו� שהוא לפי

 כ� א�, בכעס ואתה בכעס אני לו אמר, המחנה אל שישוב משה אל' ה ודבר ומדרשו. וסגדי� 7 והשתחוו
 :יקרב� מי

 
  ]ה"תרנ [פרשת נשאל אמת שפת

כי הג� שיש סדר מדריגות . ש"ח קוד� ע"ג שנכנס לפני ולפני� ת"קרה היא מפניני� מכ יבמדרש
. תמימה שלימות' פי. תמימה' תורת ה' וכ. שלו�' ה שנק"בעול� אבל התורה היא שמותיו של הקב

 נסמכו ולכ�. ולכ� אי� מוקד� ומאוחר בתורה כי הוא אחדות באלקי אחד. שיש בכל אות הכל
ג למעלה "והכהני� במדריגה פנימיות יותר וכ. רת הלוי� שהיו לפני� מהדגלי�פרשיות הללו מבחי

ג דכתיב "כ פרשת נזיר שיכול כל איש ישראל להמשי� עליו הקדושה כמו קדושת כ"ואח. מכול�
ש כי יפליא בכח הדיבור בפה שהוא כח התורה "נזר אלקיו על ראשו והוא בכח התורה כמ

ב "� הוא כ"ב. כ נגילה ונשמחה ב� ביותר"ני המלד חדריו אעפהביא' הכ' ז איתא פי"וע. ראלביש
 :ה וישראל כולהו חד"אתוי� דאורייתא וקב


