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  ח"פרק י

   )יב�פסוקי� א( יתרומשה ופגישת  �

אחזה רעדה את , את הי� לעמו' למדנו בפרשת בשלח שכאשר בקע ה

  .כל יושבי כנע� ושאר האומות

הוא האלקי� המציל את עמו '  ה�הא� הפחד גר� לגויי� לומר 

  ! ?מאויביו

  ! '?ל הנסי� שעשה הלתת כבוד לישראל ולשמוע עמהגויי� הא� באו 

  !?לקבל את ישראל בשמחה באר$ כנע�הגויי� הא� התכוננו 

' רק איש אחד בא אל המדבר לשבת ע� הע� המיוחד וללמוד יראת ה

      :וכ% נאמר, תיהמופכאשר שמע על יציאת מצרי� ו

ַמע" הַּוִיׁשְ   )אפסוק (    " ִיְתרֹו כֵֹהן ִמְדָין חֵֹתן מׁשֶ

  . ציפורה� אשתו אבי , האיש היה יתרו חות� משה

  ? ומה שמע

  : נאמר בהמש% הפסוק

ה ֱאלֵֹאת" ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ָרֵאל ַעמֹויִק ּכָ ה וְלִיׂשְ ּם ְלמׁשֶ ּ  

י הֹוִציא ה ָרֵאל ִמִמְצָרִים'ּכִ         "ּ ֶאת ִיׂשְ

  .עשה לישראל ושמע על יציאת מצרי�' יתרו שמע על כל הנסי� שה

ציאת מצרי� הרי ג� י, מדוע ציינה התורה את יציאת מצרי� בנפרד

  ? " למשה ולישראל עמוקי�וכל אשר עשה אל"כלולה ב

התורה רצתה ללמדנו שיציאת מצרי� היתה העיקר והיא חשובה 

: ל במכילתא"זכמינו וכ% אמרו ח', יותר מכל הנסי� שעשה לנו ה
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נגד כל הנסי� והגבורות שעשה מגיד ששקולה יציאת מצרי� כ"

  ". לישראלהקדוש ברו% הוא

  ".גדולה על כול�) יציאת מצרי�(זו : "י"אלו כתב רשפי דברי�  על

ַּוִיַקח" הּ    ִיְתרֹו ֹחֵתן מׁשֶ

ּלוֶחיָה ה ַאַחר ׁשִ ת מׁשֶ ֶּאת ִצֹפָרה ֵאׁשֶ   )בפסוק ( "ּ

הרי למדנו בפרשת שמות שמשה , כיצד הגיעה ציפורה לבית אביה

  ?לקחה עמו למצרי�

�ורה ראה אהר� את ציפ, כאשר הגיע משה למצרי� ופגש את אהר

בני ישראל העובדי� (על הראשוני� : "ואת שני בניה ואמר למשה

את ציפורה (ואתה בא להוסי* עליה� , אנו מצטערי�) בפר% במצרי�

  ".לכי לבית אבי%: אמר לה! ?)ושני בניה

 ושלח את אשתו חזרה לבית  משה קיבל את דבריו של אהר� אחיו

  .יופרד מאשתו ומבניעל א* שודאי היה קשה לו לה, אביה

תֹו ִיְתרֹו ֹחַּוָיֹבא" ה וָבָניו ְוִאׁשְ ֵּתן מׁשֶ ּ  

ר ה ֶאל ַהִמְדּבָ   )הפסוק ( "ֶּאל מׁשֶ

הרי כבר אמרה שהוא בא , מדוע כתבה התורה שיתרו בא אל המדבר

  ?והכל יודעי� שמשה וישראל היו במדבר, אל משה

, שהיה יושב בכבודו של עול�, אלא בשבחו של יתרו דיבר הכתוב"

  ".לשמוע דברי תורה,  מקו� תוהו� לצאת אל המדבר ונדבו לבו

  .בלי כלום,  שומם�" תוהו" . מקום מכובד–" בכבודו של עולם" �
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  ?"כבודו של עול�"ל באמר� שיתרו ישב ב"זכמינו מהי כוונת ח

  .  היה ליתרו כבוד גדול, במדי�,שבמקו� מגוריו

לל אמנ� בפרשת שמות למדנו שאנשי עירו נידו והרחיקו אותו בג

שהכבוד הגדול עליו מדובר הוא א% יתכ� , שעזב את העבודה זרה

  . פרדסי� ועבדי� רבי�,  עשיר מאד והיו לו גינותשיתרו היה

�, עזב יתרו את הכל ובא למדבר שומ�, על א* הטוב שהיה לו במדי

  .'כדי להצטר* לבני ישראל ולשמוע את דברי ה

למרות זקנותו ו, זק� בעזיבת ארצו הוא היותו יתרוקושי נוס* שהיה ל

  . למדבר ובאעזב את ביתו, התאמ$

ק לֹוַּוֵיֵצא" ַתחו ַוִיׁשַ ה ִלְקַראת חְֹתנֹו ַוִיׁשְ ּ מׁשֶ ּ ּּ         )פסוק ז(    "...ּ

  . משה נת� כבוד כה גדול ליתרו מפני שהיה אביה של אשתו

משה לא שכח את הטובה שעשה עמו יתרו בעת צרתו , בנוס* לכ%

�משה ג� . יסו לביתו והאכילהו והשקהואז הכנ, כשהגיע לבדו למדי

  .הערי% את חכמתו של חותנו

אלא כל ישראל יצאו , לא הל% לבדו, כאשר יצא משה לקראת חותנו

. כבוד גדול נתכבד יתרו באותה שעה: "ל"זכמינו וכ% אמרו ח. אחריו

ומי הוא שראה את אלו , יצא אהר� ונדב ואביהוא, כיו� שיצא משה

  !"?יוצאי� ולא יצא

ֲאלוַו" ִּיׁשְ לֹוםּ         "הָלֶהֹא ָהּאוֹבָי ַוּ ִאיׁש ְלֵרֵעהו ְלׁשָ

  . חברו� " רעהו" �
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הרי משה היה רב� , מדוע קראה התורה ליתרו רע וחבר למשה

  ?ומנהיג� של כל ישראל

התורה קראה ליתרו רע של משה מפני שהיה חות� משה והיה גדול 

ודה שהוציא את העב, וג� בגלל שהיה גדול במעשי�, מאד בחכמה

  .זרה מביתו על א* שהיה כה� מדי� ולא פחד מבני עמו

הַּוְיַסֵפר" ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ה ְלחְֹתנֹו ֵאת ּכָ   ּ ְלַפְרֹעה וְלִמְצַרִים' ה מׁשֶ

ָרֵאל   )פסוק ח( "...ַעל אֹוֹדת ִיׂשְ

כיו� שראה משה את רצונו הגדול של יתרו לשמוע וללמוד על מעשי 

, לישראל' והמופתי� שעשה הסיפר לו באריכות על כל האותות ', ה

  . כדי לקרבו לתורה עוד יותר

  ? על אלו דברי� סיפר משה לחותנו

, המ�, המי� במרה, עמוד הענ� והאש, קריעת הי�, על מכות מצרי�

  .הכאת הצור ומלחמת עמלק

  :והוסי* ואמר', יתרו בר% את ה

י ָגדֹול הַּעָתה" ל ָהֱאלֹ'ּ ָיַדְעִתי ּכִ   יםִק ִמּכָ

י ַבָדָב ר ָזדו ֲעֵליֶהםּּכִ   )פסוק יא( "ּר ֲאׁשֶ

  . הרשיעו�" זדו" �

היא בכ% שד� את המצרי� והעניש� על ' גדולתו של היתרו אמר ש

 ה� השליכו את תינוקות בני ישראל �הרעה שזדו והרשיעו לישראל 

  .הטביע� בי� סו*ש �' העניש� הומידה כנגד מידה , ליאור
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ַּוִיַקח" ה ֹעָלּ         )בפסוק י(    "יםִקּה וְזָבִחים ֵלאלֹ ִיְתרֹו ֹחֵתן מׁשֶ

מפני שרצה להודות לו על הנסי� והנפלאות ' יתרו הקריב קרבנות לה

  . שעשה למשה ולכל ישראל

ָרֵאל ֶלֱאָכל ֶלֶחםַּוָיֹבא ַאֲהרֹן ְוכֹל ִז"   ְקֵני ִיׂשְ

ה ִלְפֵני ָהֱאלֹ   "יםִקִעם ֹחֵתן מׁשֶ

ישראל באו בסעודה מפני שאהר� וזקני  בפסוק זה לא נזכר משה

  .והוא כבר היה ש�, לאהלו של משה

  ? ומה עשה משה בסעודה זו

  ".שהיה עומד ומשמש לפניה�: "ל אמרו"חכמינו ז

ע� כל גדולתו היה משה דואג להכניס את אורחיו ולדאוג לכל 

  .צרכיה�

  ?"לפני האלקי�"מה הכוונה במילי� 

מפני , 'י הסביר שהאוכלי� בסעודה זו נחשבו כאילו אכלו לפני ה"רש

  . אהר� וזקני ישראל, משה: שבסעודה זו השתתפו תלמידי חכמי�

שבנה משה אחרי המלחמה ' ויש מפרשי� שאכלו לפני מזבח ה

  .מזבח שעמד סמו% לאהלו של משה, בעמלק
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   )זכ�פסוקי� יג( עצת יתרו למשה בענין משפט העם �

ּ ִמָמֳחָרת ַוֵיַוְיִהי" ֹפט ֶאת ָהָעּ ה ִלׁשְ ב מׁשֶ   םּׁשֶ

ה ִמן ַהּבֶֹקר ַעד ָהָעֶרב         )יגפסוק (    "ַּוַיֲעֹמד ָהָעם ַעל מׁשֶ

  .חכמה גדולה היתה למשה לדו� משפטי� רבי� וקשי�

איזו מידה טובה נית� ללמוד מפסוק זה על מידותיו הטובות של 

  ?משה

הקדיש את כל ש ,אפשר ללמוד על אהבתו הגדולה של משה לישראל

לנות רבה היתה לו להקשיב סב .שעות היו� כדי לשפוט ביניה�

  . ולשמוע את שאלותיה� במש% שעות רבות

 ימי� שלמי� � נית� ללמוד מהפסוק של משה ג� על גבורתו הנפלאה 

  .ישב ועסק במשפטי� קשי� ומורכבי�

שהיו מוכני� , ג� על שבח� של בני ישראלנית� ללמוד מפסוק זה 

  . רב�לעמוד שעות רבות כדי לשמוע דברי אלקי� חיי� מפי משה

  :יתרו ראה דבר זה ושאל את משה

ַּמדוַע" ב ְלַבֶדךּ ָ ַאָתה יֹוׁשֵ ּ ּ  

ְָוָכל ָהָעם ִנָצב ָעֶליך ִמן ּבֶֹקר ַעד ָעֶרב   )דפסוק י( "ּ

יתרו שאל את משה מדוע הוא יושב לבדו לשפוט את הע� כל היו� 

  . הרי הוא עלול להתעיי* ולחלות מרוב מאמ$, בלי אנשי� שיעזרו לו

י ָיֹבא ֵאַלי ָהָעם ִלְדרׁש ֱאלַֹּויֹאֶמר" ה ְלחְֹתנֹו ּכִ   )טופסוק (    "יםִק מׁשֶ

  . לבקש�  "לדרוש" �
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לבקש שישפוט ויכריע בדברי� אליו  הע� באמשה הסביר ליתרו ש

 � הע� רצה לדעת את דבר .וזה נקרא לדרוש אלקי�, אד� לחברושבי

  . שיתנהגו במקרי� שוני�' כיצד רוצה ה', ה

ַפְטִתי" ּין ִאיׁש וֵבין ֵרֵעהו ּבְֵּוׁשָ ּ                                         

  )טזפסוק (" ּים ְוֶאת תֹורָֹתיוִקּ ֶאת ֻחֵקי ָהֱאלְֹּוהֹוַדְעִתי

  . חברו� " רעהו" �

הרי עדיי� לא קיבלו את , אלו חוקי� ותורות הודיע משה לע�

  ?התורה

' ל מהמשה הודיע ולימד את בני ישראל את חוקי המשפטי� שקיב

על משה את הע� ולפני שקיבל את הדיני� במרה שפט , כשחנו במרה

  . פי הדיני� שהיו מקובלי� בזמ� האבות

   '?מדוע לא לקח משה אנשי� נוספי� שיעזרו לו ללמד את משפטי ה

משה אהב מאד את בני ישראל ורצה שישמעו ממנו דברי אלקי� 

  .'חיי� שניתנו לו ישירות מפי ה

ה ֵאָליוַּויֹאֶמר חֵֹתן"   ... מׁשֶ

ר ִעָמך ְָנֹבל ִתּבֹל ַגם ַאָתה ַגם ָהָעם ַהֶזה ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּּ         )יח� פסוקי� יז(    ..."ּ

יתרו טע� שמשה עלול לאבד את כוחו ולהיות חולה וכ� הע� עלול 

  . 'ואז לא יוכל ללמד כלל את דברי ה, לאבד את כוחו

ַמעַּעָתה" קִֹלי ִאיָעְצך ִויִהי ֱאלֹ ׁשְ ְים ִעָמךִקָ ּבְ         )יטפסוק (    "ּ

  .א� העצה טובה' ת� ל% עצה ושאל את הא
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ּ ַאָתה ָלָעם מול ָהֱאלֱֹהֵיה"   "...יםִקּ

  .'במשפטי� הקשי� תדו� אתה ותשאל את ה

ל ָהְּוַאָתה" י ַחִיל ִיְרֵאי ֱאלֹ ֶתֱחֶזה ִמּכָ   יםִקָעם ַאְנׁשֵ

י ֱאֶמת ׂשְנֵאי ָבַצע   )כאפסוק (" ַאְנׁשֵ

  . תראה ותבחר�" תחזה" �

  :חזה מתו% הע� אנשי� מיוחדי� שיש לה� תכונות אלואתה ת

ריכי� שאינ� צועשירי� , שלא יפחדו מא* אד�,  גיבורי�� אנשי חיל

  . כס*

ויזהרו לשפוט רק משפט צדק   ' י� מה אנשי� שמפחד� י
יראי אלק

  .ואמת

  . צדיקי� וישרי� שאוהבי� רק את האמת�אנשי אמת 

  .ת ולא יסכימו לקבל שוחד אנשי� שונאי� כס* ומתנו�שונאי בצע 

ְמָת" ֹרתְּוׂשַ ֵרי ֲעׂשָ ים ְוׂשָ ֵרי ֲחִמׁשִ ֵרי ֵמאֹות ׂשָ ֵרי ֲאָלִפים ׂשָ   "ּ ֲעֵלֶהם ׂשָ

שרי , שרי חמישי�,  שרי עשרות� יתרו הציע למשה למנות אחראי� 

אחראי על עשרה כל אחד משרי העשרות יהיה . מאות ושרי אלפי�

י החמישי� יהיה אחראי על  כל אחד משר�וכ� שאר השרי� , אנשי�

  . וכ� הלאה, חמישי� איש

ומה שלא , דבר ששרי העשרות לא ידעו ה� יביאו לפני שרי החמישי�

כל א� השאלה תהיה כל כ% קשה עד ש.  יעבירו הלאה�ידעו ה� 

  . יביאוה לפני משה רבנו�לא ידעו להשיב עליה השרי� 
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 צדיקי� וג� היו, שרי החמישי� היו חכמי� יותר משרי העשרות

  .ושרי האלפי� היו המובחרי� ביותר', יותר ויראי ה

ה ְוִצְוך ֱאלֹּ ֶאת ַהָדָבר ִאם" ַָהֶזה ַתֲעׂשֶ ּ ּ   ּים ְוָיָכְלָת ֲעֹמד ִקּ

לֹום ל ָהָעם ַהֶזה ַעל ְמֹקמֹו ָיֹבא ְבׁשָ   )כגפסוק (    "ְּוַגם ּכָ

מפני , תוכל להחזיק מעמד, א� כ% תנהג: המשי% יתרו ואמר למשה

וג� הע� לא , ד שופטי� שישאו את% את משא המשפטשיהיו עו

לאחר , אלא ישוב במהרה ובשלו� לאהלו, יצטר% לחכות זמ� רב

  .שהשופטי� פתרו את בעיותיו

ַמע" ר ָאָמרַּוִיׁשְ ה ְלקֹול ֹחְתנֹו ַוַיַעׂש ּכֹל ֲאׁשֶ   )כדפסוק ( "ּ מׁשֶ

ה הוא לא התגא. ה של משהו הענומידת מפסוק זה נית� ללמוד על

קיבל את העצה במלואה ועשה כדברי אלא , ב שהוא החכ� ביותרוחש

  .חותנו

י ַחִיל ַּוִיְבַחר" ה ַאְנׁשֵ ָרֵאל מׁשֶ ל ִיׂשְ   ִמּכָ

ים ַעל ָהָעם ַּוִיֵתן ֹאָתם ָראׁשִ   )כהפסוק (" ּ

מוצאי� אנו בפסוק זה , מבי� ארבע המידות שחיפש משה בשופטי�

  ".אנשי חיל "�איזכור של מידה אחת בלבד 

  ?לא מצא משה אנשי� ע� שאר המידותהא� 

המוזכר בפסוק הכוונה " אנשי חיל"בביטוי אלא ש, ודאי שמצא

.  שנזכרו קוד� כל המידותהכוללי� אתלאנשי� גיבורי� וצדיקי� 

 אשר כל"שהרי נאמר בפסוק הקוד� שמשה עשה את , והראיה לכ%

  .יתרו" אמר
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  ?כמה שופטי� לקח משה מתו% שש מאות אל* איש

,  מאות אל* איש לקח משה קרוב לשמוני� אל* שופטי�מתו% שש

  .מספר עצו� של אנשי� מבני ישראל

)�שרי .  ששת אלפי��שרי מאות .  שש מאות�שרי אלפי� : החשבו

  ). שישי� אל*�שרי עשרות .  שני� עשר אל*�חמישי� 

, אנשי חיל: מכ% שמשה מצא מספר כה גדול של שופטי� מתו% הע�

אפשר ללמוד על מעלת� , ת ושונאי בצעאנשי אמ, יראי אלקי�

  .' שהיו בה� כל כ% הרבה אנשי� צדיקי� ויראי ה,הגדולה של ישראל

ְפטו" ָכל ֵעתְּוׁשָ   )כופסוק (" ... ֶאת ָהָעם ּבְ

  . זמן�" עת" �

כאשר ישבו חבורות , נתאר לעצמנו כיצד היה נראה מחנה ישראל

 הקלה היתה כמו כ� נתאר איזו. 'חבורות ועסקו בתורה ובמשפט ה

  .לבני ישראל כאשר לא היו צריכי� עוד להמתי� זמ� רב למשפט

ה" ה ְיִביאון ֶאל מׁשֶ ֶּאת ַהָדָבר ַהָקׁשֶ ּ ּ..."  

השאלות כל כאשר הביאו לפניו את , כבודו של משה גדל בעיני הע�

לא שו� שופט מאלפי השרי� אלות שש, הקשות והמסובכות ביותר

  .לפתורידע 

ח" ּלַ ה ַוְיׁשַ ְֶאת ֹחְתנֹו ַוֵיֶלך לֹו ֶאל ַאְרצֹו מׁשֶ         )כזפסוק (    "ּ

  .את כל בני משפחתו' יתרו שב למדי� כדי ללמד יראת ה
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  ח" לפרק ימקורות

 יש שמע והפסיד ויש שמע" ):ב(מדרש תנחומא  �יתרו היה היחיד שבא לשמוע  :'פסוק א

  . " אבל יתרו שמע ונשכר',שמעו עמי� ירגזו�'וכ� ... ונשכר

 שמעו � 'שמעו עמי� ירגזו�'" � ואילו כל העמי
 שמעו ורגזו , ובאיתרו שמע 

 שא� לא , שמיעת� לא היתה שמיעה�משמע . שמעו ולא באו, פחדו ונבהלו, ונתחלחלו

משה נר למאור לרב  (..."'ויהי כשמוע כל מלכי האמורי': כ� היתה הפרשה מתחילה

  ).נריהצבי 

� ולא כדעת " כדעת הרמבקראות לפי הפשט בסדר המ�יתרו בא לפני מת� תורה 

חלק (  וכ% כתב,� מארי% מאד להשיב על ראיות האב� עזרא"הרמב. האב� עזרא

, ידי�והקרוב אלי לתפוס סדר התורה שבא קוד� מת� תורה בהיות� ברפ"): מדבריו

 שהיא כתובה ,מלחמת עמלק שמע ובא: רבי יהושע אומר: כמו שאמרו במכילתא

  ."בצדו

ל "מהרוכ% כתב ה, מכילתא על הפסוק �סי
 כנגד כל הנולה יציאת מצרי
 שק

ועני� זה ראינו ששמה התורה יציאת מצרי� יסוד : "ל אלו"על דברי חז) ג' גבורות ה(

סי� שעשה חו$ מהנ, רה כי יציאת מצרי� בעצמושכל זה מו... היסודות ושורש הכל

ל "רי שה� זה... ובמכילתא,  אשר אמרנו למעלהמ� הראיות, יסוד האמונה, ביציאה

  ".סי�את מצרי� בעצמו שקולה כנגד כל הנהוכיחו מ� הכתוב כי יצי

  . על פי המכילתאי"רש �  ובניה לבית אביה ציפורהשליחת  :'פסוק ב

  . המכילתאעל פיי " רש�כבודו ובא למדבר את שבחו של יתרו שעזב  :'פסוק ה

לא חדל : " ספורנו� מפני הכרת הטוב �הכבוד שנת� משה ליתרו שיצא לקראתו  :'פסוק ז

  ". בשביל מעלתו לקד� פני מי ששל� עמו טובה בעת צר לו

  .י" רש�יציאת כל ישראל אחרי משה 

 בעבור גודל 'רעהו'וקראו הכתוב : " אב� עזרא�משה בשל חכמתו  לשיתרו נקרא רע 

  ". מעלתו בחכמה

� שפירשו "רמבולא כאב� עזרא ו, אונקלוסי בש� תרגו� "רוש הפסוק כרשי פ:א"פסוק י

  .  על ישראל�" עליה�"

". ר משה כי באהלו יהיוואי� צור% להזכי: " אב� עזרא�הל משה הסעודה היתה בא :ב"פסוק י

  . �"וכ% פירש ג� רשב

  .  המכילתאעל פיי "רש � בסעודה נהג כשמש משה 
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"
לפני המזבח אשר עליו הקריבו אות� : "ספורנו �' לפני מזבח ה �" לפני האלקי

  ...." שהיה אותו המזבח שבנה משה באבד� עמלקא�, הזבחי�

 א* ,נו עצמווג� משה רב): "חומש רב פניני�( ליקוטי� –אהבתו של משה לישראל  :ג"פסוק י

רש בלבו להשפיע עליה� רב שמ מחמת אהבת ישראל המו"מ, שידע שכובדו רב מכחו

 טובת א% מסר נפשו וכחו למע�,  לא השגיח לכובד המשא אשר עליו רב מכחו,טוב

  ".ישראל

 היה ברצונ� הזל כ� ע: " ש� בליקוטי��הנכונות של ישראל לעמוד ולחכות למשה 

על משה וא* שהיה כבד עליה� לעמוד , לשמוע התורה מפי משה ששמע מפי הגבורה

 הזל כ� ע, צה זו שיכול משה למנות שופטי� עליה�� עכוידעו ג� , מ� הבקר עד הערב

  . "וע התורה מפיו של משה אליה�ו א% לשמו עליה� בטרחא הגדולה הזקיבל

אלא מהע� כי יבא מעצמו אלי לא , לזה השיבו כי לא ממני: "'אור החיי� הקוב

הטע� כי יהיה לה� דבר ? ולצד שיקשה ל% למה יחפצו בטורח זה, לזולתי חפ$ ללכת

ל בא אלי הדבר עצמו ויצטדק הדי� לאמתו ודבר זה לא ימצא "ואמרו ז, בא אלי

  ".בזולתי

 לשאול � למתבע אולפ� �כתרגומו : "י"רש �דרישת אלקי
 היא תורתו ודברו  :ו"פסוק ט

  ".והטע� לדרוש תורתו: "ובאב� עזרא ".תלמוד מפי הגבורה

� לפי דעת רבי יהושע במכילתא " רמב�משפטו של משה כא� היה לפני מת� תורה  :ז"פסוק ט

  . ובמסכת זבחי�

, כי שבת ודיני� במרה איפקוד: "אברבנאל �  לימוד החוקי
 והתורות שקיבלו במרה

במרה הדיני� תנו יל שנ"חזמרו כי לא א, ואי� לטעו� על זה מפרשת ואלה המשפטי�

ואחר , והיה זה כדי שישפוט את הע� בצדק ומשפט, נואלא למשה רב, לישראל

שיערו% וילמד אות� לישראל כדי שחכמיה� ... למשה' שנתנה התורה בסיני צוה ה

� שיתרו בא "ל% בשיטת הרמבהאברבנאל הו("  צדק ידעו ג� ה� לשפוטושופטיה�

  ).תו של האב� עזרא מפסוק זהי דוחה את ראיובדבריו אלה, � תורהתלפני מ

"�צא והמל% : " המכילתאעל פיי " רש� '  שאל את ה�פירושו " ויהי אלקי
 עמ

  ".בגבורה

  ". ולא יפחדו מה�, רחשיש לה� כח לסבול טו: "אב� עזרא �" אנשי חיל" :א"פסוק כ

  ".אלו עשירי� ובעלי ממו�" :מכילתא

  ".עשירי� שאי� צריכי� להחני* ולהכיר פני�: "י"רש

  ".אלו שה� יראי� מ� המקו� בדי�: "מכילתא � " קי
יראי אל "
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 � בני ישראל יבואו במהרה לאהליה
 �" א בשלו
וג
 כל הע
 הזה על מקמו יב" :ג"פסוק כ

במהירה איש איש  יבוא, ה הניצב עלי% מ� הבוקר עד הערבוג� כל הע� הז: "�"רשב

  ).י"שלא כרש" (אל ביתו בשלו�

אחרי שיתברר הדי� בכל כ% : "ספורנו על פי �אחרי פסק הדי� של בני ישראל הנחת 

 �   ".היה אמיתי ולא יוסי* לריבבתי דיני� ידע כל בעל די� שפסק הדי

  .)רב פניני�חומש (� קוטילי –כעצת יתרו מלכתחילה הסיבה שמשה לא עשה 

ולא הוצר% להזכיר ): "לפסוק כא (�"רמב �  מידותשאר ה" אנשי חיל"בכלל  :ה"פסוק כ

ויבחר ': וכאשר נאמר למטה', אנשי חיל'כי הדבר ברור שהוא בכלל , �חכמת� ובינת

 בצע וחכמי� קי� אנשי אמת שונאיהנה הכל בכלל שהיו יראי אל', משה אנשי חיל

ה� כל וה� שיש ב,  וטעמו המובחר מכל ישראל'מכל ישראל'שאמר ועוד , ונבוני�

 מידותבידוע כי הטובי� שבישראל כל ... 'מכל ישראל'כי כיו� שאמר , המידות הללו

  ".אבל יתרו מפני שלא היה רגיל בע� הוצר% לפרש, טובות בה�

 וכ% מובא , כפשט הפסוק� שבעי
 ושמונה אל� ושש מאות �מספר שופטי ישראל 

  . שלא כאב� עזראו ,ילתאבמכ

 
ועיי� ( כ% עולה מסיכו� מספר� � שבח
 של ישראל בריבוי שופטי
 צדיקי

  ).רשו כתשובתויאבל המפרשי� לא פ, בתמיהתו של האב� עזרא על כ%

ובזה כבר נודע חביבות : " יצחקדתעל פי בעל עק �' גדולת ישראל בעוסק
 בתורת ה

ת מהיות�  המגיע אל האומה הזאצה הזאת ותועלתה הנפלא בעוצ� השלמותהע

  ".קיי�נשפטי� על פי משפטי� אל
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  ט"פרק י

   )גי� פסוקי� א (הגעת ישראל להר סיני ועליית משה להר �

חֶֹדׁש" ֵנּבַ י ְלֵצאת ּבְ ִליׁשִ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםּ ַהׁשְ   י ִיׂשְ

ר ִסיָני או ִמְדּבַ יֹום ַהֶזה ּבָ ּּבַ ּ         )אפסוק (" ּ

  ? באיזה יו� באו למדבר סיני.י הוא חודש סיו�החודש השליש

 הגיעו שבו, הכוונה לראש חודש סיו�" ביו� הזה"ל אמרו ש"זכמינו ח

  . למדבר סיניבני ישראל 

מעת צאת� ממצרי� ציפו לרגע . ביאת� למדבר סיני היתה בשמחה

  .זה כי ידעו שש� יקבלו את התורה

  

ַּוִיְסעו" ּ ֵמְרִפיִדים ַוָיֹבאו ִמְדּבַּ ּר ִסיַני ַוַיֲחנו ּבַּ רּ   ִּמְדּבָ

ָרֵאל ֶנֶגד ָהָהר ם ִיׂשְ         )בפסוק (    "ַּוִיַחן ׁשָ

  . חנה�" ויחן" �

הרי הפסוק מדבר על כל ישראל והיה , בלשו� יחיד" ויח�"מדוע נאמר 

  ?"ויחנו"צרי% לומר 

כאיש אחד בלב " להר סיני ועיגל שבני ישראל ה"זכמינו מכא� למדו ח

נאה וקנאה מלב� וכ� כל כעס ורוגז עד שנהיו ה� הסירו כל ש, "אחד

  . כמו אחי�, אוהבי� זה לזה בכל לב�

והבינו שכדי לקבל את התורה ,  יקבלו את התורהבהר סיניה� ידעו ש

ה� צריכי� להיות טהורי� ונקיי� מכל שנאה וקנאה ומידות רעות 

  . אחרות
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ה"         )גפסוק ( "יםִק ָעָלה ֶאל ָהֱאלֹּומׁשֶ

ש� שכ� ענ� ,  עלה משה אל ראש ההר,בסיו�' ב ב,השני לבוא�ביו� 

  .מוקד� בבוקר, כל עליותיו של משה היו בהשכמה. 'ה

וכא� , לעשות נסי� ונפלאות גדולי�' עד עכשיו היה משה שליח ה

  . התעלה יותר ועלה בפע� הראשונה על ההר אשר ש� האלקי�

   ִמן ָהָהר ֵלאֹמר'ַּוִיְקָרא ֵאָליו ה"

ָרֵאלּכֹה ֹתאַמר ְלֵבית     "ּ ַיֲעקֹב ְוַתֵגיד ִלְבֵני ִיׂשְ

ה� " בני ישראל"ואילו , אלו הנשי� שנמצאות בבית" בית יעקב"

  .הנשי� והט*,  האנשי��רצה לדבר אל כל ע� ישראל ' ה. האנשי�

יִתי ְלִמְצָרִיםַּאֶתם" ר ָעׂשִ   )דפסוק ( " ְרִאיֶתם ֲאׁשֶ

אלא ג� ראו , בני ישראל לא רק שמעו על כל אות� נסי� ונפלאות

  .אות� בעיניה�

  !למצרי�' נסה לחזור בעל פה על כל אשר עשה ה

ִרים" ְנֵפי ְנׁשָ א ֶאְתֶכם ַעל ּכַ   "ָּוֶאׂשָ

משו� שה� , ההליכה של בני ישראל נמשלה לנשיאה על כנפי נשרי�

 תחילה נתקבצו מכל קצווי מצרי� :כמו מעו* הנשר, הלכו במהירות

כו את הדר% הארוכה ולאחר מכ� הל, אל רעמסס בשעה קלה

  .מרעמסס ועד סוכות בשעה קלה

הראה לבני ישראל את אהבתו כשהג� עליה� ביציאת ' ה, בנוס*

  .כמו שנשר מג� על גוזליו ,מצרי� מהחיצי� של פרשי מצרי�
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  "ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָלי"

כדי , ההר הזה אשר שכנתי ש�, הבאתי אתכ� אל מקו� כבודי

  .לקרבכ� לעבודתי

ִריִת ִאְּוַעָתה" ַמְרֶתם ֶאת ּבְ קִֹלי וׁשְ ְמעו ּבְ מֹוַע ִתׁשְ ּם ׁשָ ּ ּ         )הפסוק (    "יּ

א� תשמעו בקולי לקבל את התורה ותשמרו את בריתי שאכרות 

  . אתכ� על התורה

ל ָהַעִמי" ה ִמּכָ   "םִּוְהִייֶתם ִלי ְסֻגּלָ

  . אוצר חביב� " סגולה" �

 החביב נהיה הע�, מבטיח לנו שא� נשמע בקולו ונקבל את תורתו' ה

  .והיקר ביותר מכל העמי�

ל ָהָאֶרץ" י ִלי ּכָ    "ּכִ

  .ולא בחרתי כי א� אתכ� לבדכ�, כל העמי� שלי

ּ ִתְהיו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִניםְּוַאֶתם"         )ופסוק ( "ּ

  .מלשון ממלכה,  מדינה–" ממלכת" �

  ?והרי רק משבט לוי היו הכהני�, וכי כל ישראל יהיו כהני�

  : שה פירושי�על שאלה זו נאמרו שלו

  . הכוונה לאנשי� חשובי� כמו שרי�, "כהני�"י מפרש ש"רש

' וכ% כל ישראל יעבדו את ה', יש מפרשי� שכהני� ה� משרתי ה

' ויש מפרשי� שע� ישראל ילמד את העמי� לעבוד את ה, וישרתוהו

  .כמו שהכהני� מלמדי� תורה בישראל
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  "ְוגֹוי ָקדֹוׁש"

ואילו , י� אבל ה� מעטי�ג� בעמי� אחרי� ישנ� אנשי� צדיק

  .'להיות קדושי� לה, יוכלו כול� יחדיו להגיע למעלה זו בישראל

ה ַוִיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעםַּוָיֹבא"         )זפסוק (    "...ּ מׁשֶ

כיצד ענה כל הע� מיד על , לפני הזקני�' א� ש� משה את דברי ה

  ?הדברי�

  .במעמד כל העדה' משה קרא לזקני הע� ואמר לה� את דברי ה

ַּוַיֲענו" ר הּ ר ִדּבֶ ּ ָכל ָהָעם ַיְחָדו ַויֹאְמרו ּכֹל ֲאׁשֶ ּּ ה'ּ         )חפסוק (    " ַנֲעׂשֶ

 כול� הזדרזו �  וג� הנשי� והילדי� , שש מאות אל* גברי��כל הע� 

  .'לענות בשמחה וברצו� שה� מקבלי� לעשות את כל דברי ה

כוונתו היתה לקבל " ' אשר דבר הכל"כאשר אמר הע� את המילי� 

  .  ג� הקלות וג� הקשות�מו לקיי� את כל סוגי המצוות על עצ

ה ֶאת ִדְבֵרי ָהָעם ֶאל ה" ב מׁשֶ ַּוָיׁשֶ ּ'"  

את תשובת הע� כדי שבני ישראל יראו עד כמה ' משה אמר לה

  .שנאמרי� לפני הקדוש ברו% הוא, חביבי� דבריה�

א ֵאֶליך ּבְ' הַּויֹאֶמר" ה ָאֹנִכי ּבָ ה ִהּנֵ   ַעב ֶהָעָנןָ ֶאל מׁשֶ

ך ַיֲאִמינו ְלעֹוָלם ִרי ִעָמך ְוַגם ּבְ ַדּבְ ַמע ָהָעם ּבְ ֲעבור ִיׁשְ ּּבַ ָּ ְ         )טפסוק (    "ּ

ויאמינו : "שנאמר, כשעמדו על שפת י� סו* הרי כבר האמינו במשה

  ? "ובמשה עבדו' בה
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רצה ' אבל ה, אמנ� אותו דור שעמד על שפת י� סו* האמי� במשה

למשה ' לכ� עשה ה, עול�שג� בניה� ובני בניה� יאמינו במשה עד 

מדבר ע� '  כל בני ישראל שמעו יחדיו שה�דבר שלא עשה לשו� נביא 

  .מה שלא זכה שו� נביא במש% שאר הדורות, משה

ה ֵלך ֶאל ָהָעם' הַּויֹאֶמר"   ְ ֶאל מׁשֶ

ְמלָֹתם סו ׂשִ ָתם ַהיֹום וָמָחר ְוִכּבְ ְּוִקַדׁשְ ּ ּּ         )יפסוק (" ּ

ו עצמ� ליו� מת� תורה על ידי ציוה את משה להגיד לע� שיכינ' ה

יעסקו פחות במלאכות וידברו על , יכבסו בגדיה�, שיתרחצו במי�

מפי הזקני� ' ישמעו דברי חכמה ויראת ה', ה הנסי� שעשה לה�

  .ויטהרו עצמ� בתשובה ובמעשי� טובי�

י"... י ֵיֵרד הּכִ ִלׁשִ יֹום ַהׁשְ ּ ּבַ         )יאפסוק (    " ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם'ּ

ולא נשאר סומא , רי� התרפאווו חכמי� שכל העיומפסוק זה למד

  ?מאיזו מילה למדו זאת. אחד) עיור(

  .לא היה אחד שלא ראה,  כול� ראו בעיניה� מראה זה�" כל"המילה 

ְלָת" ָהר מֹות יוָמת... ֶאת ָהָעם ָסִביבְּוִהְגּבַ ֵגַע ּבָ ל ַהּנֹ         )יבפסוק (    "ּ ּכָ

  .מלשון גבול �" והגבלת" �

 שישראל לא יעלו בהר מפני שידע שבני ישראל הזהיר את משה' ה

  . את האש וענ� כבודו� מאד ירצו לראות את המראה הגדול והנורא 

ובמיוחד , אוהב את ישראל עמו ולא רצה שא* אחד מה� ימות' ה

  .ועל כ� הזהיר�, ביו� זה שבא לדבר עמה� פני� בפני�
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   )הכ�ידפסוקי� ( בני ישראל מתכוננים למתן תורה �

ה ִמן ָהָהר ֶאל ָהָעםֶרדַּוֵי"   )ידפסוק ( " מׁשֶ

שהזדרז לעשות את מצוות , מפסוק זה למדו חכמי� שבחו של משה

אלא מ� ההר הל% ישר , ונינילמשפחתו ולשאר ע, ולא פנה לביתו', ה

  .אל הע� להזהיר� ולהכינ�

ְמלָֹתם" סו ׂשִ ַּוְיַקֵדׁש ֶאת ָהָעם ַוְיַכּבְ ּ"  

עד , וג� בשמחה, באימה וביראה' המשה אמר לבני ישראל את דברי 

  .שדבריו השפיעו על הע� להתקדש ולהתכונ� בצורה הטובה ביותר

קשה לתאר את אשר התרחש במחנה ישראל באות� שלושה ימי� 

  : במלוא המר$הנכבד בה� בני ישראל התכוננו למעמד 

הקדישו שעות , מיעטו בעשיית מלאכות, התרחצו, כבסו בגדיה�הע� 

, וטובותיו ושמעו דברי חכמה מפי הזקני�'  נסי הרבות ללמוד על

  . ואהבתו' דברי� שחיזקו אות� ביראת ה

  . בני ישראל ג� טיהרו לבב� מכל חטא ועוו� והרבו במעשי� טובי�

ְהֹית ַהּבֶֹקרּ ַביֹום ַוְיִהי" י ּבִ ִליׁשִ ֵבד ַעל ַּהׁשְ  ַּוְיִהי קֹלֹת וְבָרִקים ְוָעָנן ּכָ

ַמֲחֶנה ק ְמֹאדְוקֹל ׁשָֹפר ָחָז ָהָהר ר ּבַ ל ָהָעם ֲאׁשֶ ַּוֶיֱחַרד ּכָ   )טופסוק  ("ּ

  ? מה היה הפלא הגדול שבקולות והברקי�

�ובקי$ אי� , ה� ימי קי$, בה� התרחש מעמד הר סיני, ימי סיו

ג� קול השופר היה לפלא . רגילי� לשמוע ולראות רעמי� וברקי�

  .כיו� שהתקיעה נשמעה למרות שלא היה א* אחד שתקע
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, ועזו' מד מרשי� זה הכניס בלבו של הע� את ההכרה בגדלות המע

  .לדורי דורות

ה ֶאת ָהָעם ִלְקַראת ָהֱאלַֹּויֹוֵצא"         )טזפסוק (    "ּים ִמן ַהַמֲחֶנהִק מׁשֶ

לכ� בא משה , נשאר במחנה �שחרד מ� הקולות וממראה ההר  �הע� 

  .לקראת� ומש% את לב� בדברי�

הרי היו עדיי� , מחנה עד ההרסחי� והעיורי� מ� היכיצד הלכו הפ

  ?רבי� שנפצעו במצרי� בעבודת הפר%

הפיקחי� לעיורי� והצעירי� לזקני� , נראה שהבריאי� עזרו לחולי�

��  .כול� חברי�, כאיש אחד,  יד ביד הלכו באהבה וברצו

ַתְחִתית ָהָהר" ַּוִיְתַיְצבו ּבְ ּ ּ ּ"  

) גלאנשי� בלי ר(ממילה אחת בפסוק זה למדו חכמי� שהפיסחי� 

  ? מהי. התרפאו

ממנה אנו למדי� שעמדו עמידה יציבה על , "ויתייצבו"המילה היא 

  .שתי רגליי�

 :אווירה מיוחדת היתה באותו זמ� שעמדו ישראל למרגלות הר סיני

  . אהבה ואחווה שררו בי� איש לרעהו ושמחה רבה מלאה את לב הע�

 את  שפד� מעבדות לחרות ועשה לה�,אלקיה�' רצונ� לשמוע את ה

  .'ויחד עמו היו יראי� מפני ה,  היה עז,כל האותות והמופתי�

. 'יחד עמדו בני ישראל זקופי� ונכוני� לעשות כל אשר יאמר לה� ה

החולי� . א* הזקני� והתשושי� קיבלו כח לעמוד על רגליה�
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סחי� התייצבו יהפ, עיניה� של הסומי� נפקחו בדר% פלא, התרפאו

  . לשמוע באזניה�לפתע על רגליה� והחרשי� החלו

ר ָיַרד ָעָליו הְוַהר" ּלֹו ִמְפֵני ֲאׁשֶ ן ּכֻ ֵאׁש'ּ ִסיַני ָעׁשַ    ּבָ

ל ָהָהר ְמֹאד ן ַוֶיֱחַרד ּכָ ְבׁשָ ן ַהּכִ ֶעׁשֶ נֹו ּכְ ַּוַיַעל ֲעׁשָ   )יחפסוק (    "ּ

  . תנור ענק�" כבשן" �
  

 הר של� בוער כולו באש ועשנו מגיע �מראה כזה לא היה עוד כמוהו 

  . עד השמי�

ָעם ֶפן ֶיֶהְרסו ֶאל ה' הַּויֹאֶמר" ה ֵרד ָהֵעד ּבָ ּ ֶאל מׁשֶ    ִלְראֹות'ּ

ְּוָנַפל ִמֶמּנו ָרב         )כאפסוק (    "ּ

  . יקלקלו את מצבם� " יהרסו". אולי �" פן".  הזהר�" העד" �

ר את הע� שלא יעלו בהר שמא ימותו יהזהמצווה את משה ל' ה

  .אנשי� רבי�

ומכא� אמרו , "ונפל"אלא , י�בלשו� רב" ונפלו"בפסוק לא נאמר 

ואפילו א� אד� ', חכמי� שכל אחד ואחד מישראל חביב מאד לפני ה

כאילו ' יחשב הדבר לפני ה, אחד יעבור על האיסור חס וחלילה וימות

  .מתו אנשי� רבי�

  ?הא� היו כאלו שעברו על האיסור ועלו בהר

לא ,  לא איש ולא אישה� ולא עלו בהר ' כל ישראל שמעו בקול ה! לא

על א* שרצו מאד להתקרב אל ההר ולראות מקרוב , ילד ולא ילדה

  .את המראה הגדול והנשגב
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  :ד"וכ% נאמר בפסוק כ, לעלות בהר' על שני אנשי� ציוה הרק 

ְ ֶלך ֵרד ְוָעִליָת ַאָתה ְוַאֲהרֹן ִעָמך' ֵאָליו הַּויֹאֶמר" ְּ ּ"  

, אחריו היה אהר�. מעטאלא , ג� משה רבנו לא עלה אל ראש ההר

  . אחריה� עמדו כל בני ישראל.היו הכהני�, סמו% לגבול, ה�אחריו

' מצפי� ומחכי� לשמוע את דברי ה,  כאיש אחד�כ% עמדו ישראל 

  .אלקיה� אשר הוציא� מעבדות לחרות

  

, צהיציפור לא צי, שבאותה שעה שתק העול� כולו, ל אמרו"חכמינו ז

  . רעשווא* גלי הי� לא, פרה לא געתה
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  ט" לפרק ימקורות

  .ב"י על פי שבת פו ע" רש�הגעת ישראל למדבר סיני בראש חודש  :'פסוק א

  .'לפסוק ב'  ואור החיי� הק�"רמב � ביאת
 למדבר סיני היתה יו
 טוב ושמחה

  . בש� המכילתאי" רש� כאיש אחד בלב אחד �" ויח�" :'פסוק ב

  .י בש� המכילתא" רש� הגברי
 �" בני ישראל"ו הנשי
 �" בית יעקב" :'פסוק ג

   .י בש� המכילתא" רש�  ההתאספות לרעמסס �הנשיאה על כנפי נשרי
  :'פסוק ד

  .י" רש�הגבורה של הנשר 

�"רמב � אל מקו
 כבודי �" ואביא אתכ
 אלי" .  

  .אב� עזראונקלוס וא, על פי תרגו� יונת�י " רש�  אוצר חביב �" סגולה" :'פסוק ה

  .שרי� :י"רש. 1 � " ממלכת כהני
" :'ופסוק 

 � וגוי קדוש " .ותהיו ממלכת משרתי" �  'כהני
 במוב� של משרתי ה: �"רמב. 2

  ". ''קדושי� תהיו כי קדוש אני ה': ל הקדוש כמו שאמר�בא דבקהל

להבי� ולהורות לכל המי� האנושי לקרוא " � ככהני
' מלמדי
 עבודת ה: ספורנו. 3

כי ': וכאמרו', תקראו' ואת� כהני ה': כאמרו, כ� אחדולעבדו ש'  בש� הכול�

  ."'מציו� תצא תורה

כי חובתנו : "תפז'  עמה לחג שבועות"מועדי הראי � הע
 כולו קדוש � " וגוי קדוש"

כי א� ג� וביחוד להיות , היא לא רק להיות אנשי קודש בתור אנשי� פרטיי�

  ."שאו* ליסוד ממלכתי מקודשממלכת כהני� וגוי קדוש ול

�"רמב �דברי משה לזקני
 במעמד הע
  :'פסוק ז.  

 ישראל יוהנה הראו בנ: "' הקאור החיי� על פי �דברי כל הע
 יחדיו ברצו� של
  :'פסוק ח

... רבוא אמרו בהשוואת דיבור אחד' כי ס, קינועוצ� אחדות� והשוואת רצונ� באל

יב בנוסח ולא שינה אחד מה� להש, רוא נתאחר אחד מה� ולא קד� אחד לחבול

  ".אשרי עול� שאומה זו בתוכו, אחר

אלא נתכוו� בזה : "' הקאור החיי� על פי � כדי לחזק
 ' משה משיב דברי הע
 לה

  . "נות טובות אשר תגיד אופ� התשובה על כמה בחי ישראלילפאר לרומ� ע� בנ

�"רמב � "ובמשה' ויאמינו בה" לעומת ,האמנת הע
 במשה לדורות :'פסוק ט .  

 לא � נו משה רב: ")א, חיסודי התורה (� " רמב�ע
 משה במעמד כל ישראל בר יד' ה

...  האותות יש בלבו דופיעל פי שהמאמי� ,האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה

... נו שמעו ולא אחרואזני, נו ראו ולא זרישעינ, במעמד הר סיני? ובמה האמינו בו

 מכלל �'  וגו'הענ�אלי% בעב כי בא אנהנה ': שנאמר... 'משהמשה ': ואנו שמענו
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א נאמנות שיש אחרי אל, שקוד� דבר זה לא האמינו בו נאמנות שהיא עומדת לעול�

  ".הרהור ומחשבה

ויהיו ה� עצמ� נביאי� : "...�" רמב� עלת נבואה מיוחדתבני ישראל התעלו למ

  ...".לא שיאמינו מפי אחרי�, בדברי

   וטע� קדשת� שירחצו : " אב� עזרא�יצה  רחעל ידיההתקדשות של בני ישראל   :'פסוק י

  ."במי�                

שלא ישתדלו באות� הימי� במקח ":  אברבנאל�מיעוט מלאכות ועיסוק בנפלאות 

, אשר עשה עמה�' נו תמיד בנפלאות הייערק ישתדלו וי, ולא במלאכות ממכרוב

  ". חכמה ומוסר מפי זקניה� וחכמיה� ולשמוע

 שנתרפאו ,מלמד שלא היה בה� סומא ":בש� המכילתא י" רש� יורי
 התרפאות הע :א"פסוק י

  ".כול�

מלמד שלא היה משה פונה  ": בש� המכילתאי" רש� ' זריזות משה לקיי
 דבר ה :ד"פסוק י

  ".אלא מ� ההר אל הע�, לעסקיו

כשיצאו ישראל : ")יתרו ח ( מדרש תנחומא�התרפאות הפיסחי
 והחרשי
  :ז"פסוק י

�שהיו עושי� בטיט ובלבני� והיתה האב� ,  בעלי מומי� מעבודת הפר%ממצרי� היו בה

ה אינו די� שאת� את "אמר הקב, נופלת עליו מ� הבני� ושוברת ידו וקוטעה את רגלו

�ומני� שלא היו ... 'נשמע': שאמרו, מני� שלא היו בה� חרשי�ו... תורתי לבעלי מומי

 �  ".'הרויתייצבו בתחתית ה': דכתיב, )סחי�יפ(בה� חגרי

כל מה שיפול : "י בש� המכילתא" רש� אפילו אחד חשוב כהרבה � " ונפל ממנו רב" :א"פסוק כ

  ".מה� ואפילו הוא יחידי חשוב לפני רב

  .)ט, כט(שמות רבה  �השקט שהיה בעול
 בזמ� מת� תורה  :ד"פסוק כ
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  'פרק כ

   )יג�פסוקי� א(  עשרת הדברות- מתן תורה �

 ,שהיתה לבני ישראל במעמד זה'  הגדולה להקשה לתאר את האהבה

  .וע� זאת קשה לתאר את היראה הגדולה שיראו ישראל במעמד זה

�' בכל יו� ובכל טובה ונס שעשה ה, תורה מאז יציאת מצרי� ועד מת

  .אמונה ואהבה, הוסיפו בני ישראל יותר ויותר יראה ,עמה�

ראו מפניו י, עושה הכל למענ�' בעשר המכות ראו בני ישראל אי% ה

התחזקו , בעמוד ענ� ועמוד אשבמדבר כאשר הוליכ� . ואהבו אותו

  . את פרעה וכל חילו בי�' וכ� כאשר הטביע ה, והוסיפו יראה ואהבה

ועוד , את המי� במרה' ה� הוסיפו להתעלות כאשר המתיק לה� ה

ואהבתו בלב� ' יראת ה. יותר כאשר קיבלו את המ� מדי יו� ביומו

לפניה� את עמלק והוציא לה� מי� מ� '  הפיל ההתגברה עוד כאשר

  .הצור

 עמדו ישראל למרגלות הר, לאחר כל הטובות הגדולות שראו בעיניה�

. ואמונתו' ומלאי יראת ה, ' לה מלאי תודה ואהבה עד אי� ק$סיני

  .'כול� חיכו וציפו לשמוע את דבר ה

ר" ה ֵלאֹמרִק ֱאלַֹוְיַדּבֵ ל ַהְדָבִרים ָהֵאּלֶ         )פסוק א(    "ּים ֵאת ּכָ

דבר אשר לא נהיה ולא , מדבר' זכו ישראל ושמעו באזניה� את ה

  .נשמע כמוהו מאז בריאת שמי� ואר$

עד כדי כ% שהיתה אהבתו לה� גדולה , דיבר אל עמו באהבה רבה' ה

  .מאהבת אב לבנו ומאהבת חת� לכלתו
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        ?מתו% האש' מה� המילי� הראשונות שאמר לנו ה

  

  ָר הֹוֵצאִתיך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִיםָך ֲאׁשֶיֶק ֱאלֹ' הָאֹנִכי"

ית ֲעָבִדים   )פסוק ב( "ִמּבֵ

  .אלקינו לקבל בלבנו עול מלכותו כי הוא הוציאנו ממצרי�' ציוונו ה

  .'מתו% התרגשות ושמחה ומתו% יראה גדולה שמעו ישראל את קול ה

ה� הקשיבו לכל מילה ומילה באימה וביראה והסכימו לקבל את 

  .רצו� לכל ימי חייה�הדברי� באהבה וב

ל אמרו שבני ישראל קיבלו כל דיבור ודיבור באהבה "חכמינו ז

�    .וברצו

  

  

  

ּ ִיְהֶיה ְלך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ַעל ָפָנילֹא"         )פסוק ג(    "ָ

  .  חו$ ממנואלקינו שלא נקבל על עצמנו שו� אלוה' ציוונו ה

וכי   .ו�ל אמרו שג� דיבר זה קיבלו בני ישראל באהבה וברצ"חכמינו ז

' יש אליל שיכול לעשות אפילו טובה קטנה אחת מכל מה שעשה לנו ה

  !?אלקינו

  ַּתֲחֶוה ָלֶהם ְולֹא ָתָעְבֵדם ִתׁשְלֹא"

י ָאֹנִכי ה ִניםֶק ֱאלֹ'ּכִ א ֹפֵקד ֲעֹון ָאֹבת ַעל ּבָ ּיך ֵאל ַקּנָ         )פסוק ה(    "...ָ

  

  . חטא�" וןע".  זוכר� " קדפ" �

 :יבר הראשוןהד

 :יבר השניהד
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, ו לאלילי� ויעניש ג� את הבני�יזכור לאבות את חטא� שעבד' ה

  .הנכדי� והניני�

הוא צדיק ' הרי ה, את חטא האבות ויעניש את הבני�' מדוע יזכור ה

  ?וישר ושופט בצדק

מעניש רק בני� שממשיכי� לחטוא ולעבוד ' ל לימדונו שה"זכמינו ח

דר% האבל בני� צדיקי� שעזבו את , כפי שעשו אבותיה�, לאלילי�

 לא יקבלו עונש כלל אלא יקבלו �' בדי� את הת� ועוהרעה של אבו

 על ,לחזקיהו המל% שהיה צדיק' כמו שעשה ה, שכר גדול על תשובת�

  .א* שאביו אחז היה רשע ביותר
  

ה"         )פסוק ו(    "ּ ֶחֶסד ַלֲאָלִפים ְלֹאֲהַבי וְלׁשְֹמֵרי ִמְצֹוָתיְועֹׂשֶ

כלומר אלפיי� , יזכור את מעשיה� הטובי� של אוהביו לאלפי�' ה

  . ויעשה ע� בני בניה� חסד וטובות, דור

ה� אלו המוכני� לשמוע בקולו ולעשות את כל מצוותיו ' אוהבי ה

�  .בשמחה וברצו

' נות� לשומרי מצוותיו הוא גדול הרבה יותר מהעונש שה' השכר שה

שהרי העונש הוא עד ארבעה דורות והשכר , נות� לעוברי� על מצוותיו

  .הוא עד אלפיי� דורות

  

  :בקול חוצב להבות ואמר'  ההמשי%

ם לֹא" א ֶאת ׁשֵ ְואיֶק ֱאלֹ'הּ ִתׂשָ ּך ַלׁשָ         )פסוק ז(    "...ָ

  . לבטלה�" אלשו" �

 :יבר שלישיהד
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  . לבטלה וללא צור%' שלא ישא האד� על שפתיו את ש� ה' ציווה ה

משו� חומרת , חכמינו אמרו שכשנאמר דיבר זה נזדעזע העול� כולו

  .לבטלה' האיסור של נשיאת ש� ה

עשה עמה� ' שהרי ה, ו קיבלו ישראל ביראה ובכובד ראשג� מצוה ז

  .מופתי� גדולי� ונוראי�

  

  

  :ודיבר באהבה רבה אל עמו' המשי% ה

ת ְלַקְדׁשֹוָזכֹור" ּבָ ּ ֶאת יֹום ַהׁשַ   )פסוק ח( "ּ

  . זכור את יו� השבת במש% כל ימי השבוע

א% זמנה העיקרי הוא בליל , אמנ� מצוות הזכירה היא כל השבוע

  . כאשר מקדשי� על היי�,שבת

ת ַלהְויֹום" ּבָ ִביִעי ׁשַ ה ָכל ְמָלאָכה'ּ ַהׁשְ         )פסוק י(    "ָ ֱאלֶֹהיך לֹא ַתֲעׂשֶ

  . ביו� השביעי אנו מצווי� לשבות ולהפסיק לעשות מלאכה

 ברא שמי� ואר$ ונודה לו' נזכור שה, ביו� זה ננוח מכל עמל השבוע

נתענג , ד תורהנלמ, נתפלל, שברא אותנו ואת כל העול� עבורנו

  .ונשמח בסעודות

  ?אלו מלאכות אסורות בשבת

  . מלאכות של חול)ט"ל(שלושי� ותשע 

ַָאָתה וִבְנך וִבֶתך" ָּ ּ ּ ּ"  

  . בני� הקטני� שהאבות מוזהרי� עליה�כוונת הפסוק ל

 :יבר הרביעיהד
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, שהרי ה� חייבי� במצוות כמו אביה�, לא מדובר בגדולי� בני מצוה

  .ולא היה צרי% להזכיר אות� בנפרד

ְָבְדך ַוֲאָמְתךַע" ָ ּ"   

וג� אות� אנחנו מצווי� , ג� ה� צריכי� לנוח מעבודת השבוע הקשה

  .לאבותינו' ואהבתו ולספר לה� על הנסי� שעשה ה' ללמד יראת ה

ָוְבֶהְמֶתך" ּ ּ"  

  .שלא יעבוד אתה בשבת, כא� למדנו שאד� מצווה על שביתת בהמתו

ָעֶריך" ׁשְ ר ּבִ ְָוֵגְרך ֲאׁשֶ ָ"  

  .חייב כמונו בשמירת השבתה, זהו גר צדק

לארחו בביתנו וללמדו תורה , מצוה עלינו לאהוב את הגר ולקרבו

  .'ויראת ה

י" ה הּכִ ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ' ׁשֵ   ...ּ ֶאת ַהׁשָ

ַרך ה ן ּבֵ הו'ְַעל ּכֵ ת ַוְיַקְדׁשֵ ּבָ ּ ֶאת יֹום ַהׁשַ ּ   )פסוק יא( "ּ

הלא ראו בעיניה� עד , ג� את מצוות השבת קיבלו ישראל באהבה

מנה ארבעה נסי� . כשהתרחשו לה� נסי� במ�, כמה קדושה השבת

�  ?שנעשו במ

  .ביו� השישי לקטו כפליי�. א

  .המ� שהותירו לא הבאיש. ב

  .לא ירד מ� ביו� השבת. ג

  . מובחר יותר מבכל ימות השבוע� המ�בשבת היה טע. ד
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  :היו כאב המצווה את בניו' דברי ה

ד" ּבֵ ֶָאת ָאִביך ְוֶאת ִאֶמך ּכַ         )פסוק יב(" ָּ

  

דלו אות% ונתנו ל% את כל יג, אמ% שהולידו אות%לת� כבוד לאבי% ו

  !צרכי%

יחד ע� המצוות שהרי אמר אותו , מקו� חשוב' נת� הלדיבר זה 

לא תשא וזכור את יו� , לא יהיה ל%',  אנכי ה�החשובות ביותר 

  .'מצוות העוסקות בכבודו של ה, השבת

כדי , ללמדנו שכיבוד אב וא� היא מצוה חשובה מאד' צה הבכ% ר

ג� א� יהיה לנו , שנעשה אותה בשמחה וברצו� וא* נתאמ$ בשבילה

  .קשה לקיימה

ְָלַמַען ַיֲאִרכון ָיֶמיך" ּ"    

  .  בשביל�" למען" �

  .בשכר מצוה זו' שאות� יארי% ה, הכוונה לשנות חיינו" ימי%"במילה 

וכי , בשביל שנקבל שכר של אריכות ימי�וכי כל קיו� מצוה זו הוא 

  ?אי� מצוה לקיימה בגלל כל מה שעשו ההורי� עבורנו

מודיע לנו שא� נקיי� ' אלא ה, אי� הכוונה שנקיימה בשביל השכר

  .אותה כהלכתה הוא יארי% את ימינו וית� לנו חיי� טובי�

 דברי �' בני ישראל המשיכו לעמוד יחדיו ושמחו לשמוע את דבר ה

  . חיי�אלקי�

 :יבר החמישיהד
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  :בקול גדול וחזק שהרעיד את כל המדבר' כא� דיבר ה

  

        )פסוק יג(    " לֹא ִתְגֹנב, לֹא ִתְנָאף, ִתְרַצחלֹא"

  .לא לרצוח פירושו לא להרוג וליטול נפש של א* אד�

  .לא לנאו* פירושו לא לשכב ע� אישה של אד� אחר

 ודאי שאסור ג� לגנוב. לא לגנוב פירושו לא לגנוב אד� מישראל

�  .א% איסור זה נלמד מפסוק בחומש ויקרא, ממו

  

ֶקרלֹא"   "ָ ַתֲעֶנה ְבֵרֲעך ֵעד ׁשָ

  . חברך�" רעך" �

  .לא לענות בפה ולהעיד שקר בבית הדי� על החבר' ציוה ה

  

  

ית ֵרֶעךלֹא"         )פסוק יד(    "ָ ַתְחֹמד ּבֵ

  . תרצה מאד בלב�" דתחמ" �

  .נולא לרצות את רכוש חברנו ולחשוב כיצד לקחתו ממ

בי� א� יש לנו הרבה או , הקדוש ברו% הוא רצה שנשמח בחלקנו

 עלינו לדעת שכל מה שיש לחבר. רנווג� נשמח בטובה שיש לחב, מעט

  .לכ� נשמח ונסתפק בו', וא* מה שיש לנו הוא מתנת ה', הוא מאת ה

 :שביעי והשמיניה, יבר הששיהד

 :יבר התשיעיהד

 :יבר העשיריהד
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  ' לפרק כמקורות

:  פי המכילתא על� לישראל הכינו אות
 למת� תורה ' הטובות והנסי
 שעשה ה :'פסוק א

 אליעזר רבי, סי� וגבורות במ� ובשליו ובבארכדי לעשות נ � קי� את הע� ויסב אל"

 רבי...  כדי לנסות��' י� סו*'... � כדי לצרפ� 'המדבר'...  כדי ליגע�� 'דר%' :אומר

  ."דר% כדי לית� לה� את התורה: יהושע אומר

תורה כי א� אחר שעברו והנה מהידוע שלא היו ישראל ראויי� לקבל ה: "ובכלי יקר

ובנבואת ' כי בי� סו* באו לידי אמונה שלימה בה, בי� סו* ואחרי שהלכו במדבר

 מידתוהיו צריכי� עוד ליל% במדבר באר$ לא זרועה לקנות שמה ... משה עבדו

סי  נוס* על זה נשתרשו באמונה על ידי נסי� שנעשו לה� במדבר כמו נ...ההסתפקות

  ."י� סו*

להודיע שבח� של ישראל : רבי אומר: "מכילתא �'  דברי ההרצו� לשמוע את

  ". הושוו כול� לשומע מפי המל%, שכשעמדו כול� על הר סיני לקבל התורה

 אתה מוצא בשעה שעמדו ישראל על הר סיני � ית� חכמה' כי ה ":)ג, מא( שמות רבה

שני דברי� שאלו ... ה"לקבל את התורה היו מבקשי� לשמוע הדברות מפי הקב

ישקני ': נאמרשאות דמותו ולשמוע מפיו הדברות כמו לר: ה"שראל מ� הקבי

  ".'מנשיקות פיהו

אינו דומה . שרצונ� לשמוע ממ%, תשובה על דבר זה שמעתי מה�): "ט, יט(י "וברש

  ". רצוננו לראות את מלכנו, השומע מפי השליח לשומע מפי המל%

 � " נעשה' מרו כל אשר דבר הויענו כל הע� יחדו ויא): "ז, יט(' ובאור החיי� הק

והנה הראו בני ישראל עוצ� אחדות� והשואת ... מדעתנו השלמה ומרצוננו הפשוט

אשרי עול� ... דיורבוא אמרו בהשואה דיבור אחד כאומרו יח' כי ס, רצונ� באלוקינו

  ."שאומה זו בתוכו

והנה ... רק מפני שגלוי וידוע לפניו שה� חפצי� לשמוע מפיו דבר" :דת יצחקובעק

ת ישקני מנשיקו' מאד וכמו שבא בקבלה על זה מאמר באמת היתה כוונת� שלמה

�  ."'פיהו כי טובי� דודי% מיי

נתיי� תשוב תתקשר נפשנו ע� יולכ� בהסתלק זוהמת הנחש מב: "' הק%ובאלשי

  ".ולשמוע אמריו... ותתעלס באהבתו' שורשה ית

 
מרי� על ה� ה� שהיו או �" לאמר: " המכילתאעל פי �ההסכמה לקבל את הדברי

   ."לאו עקיבא אומר על ה� ה� ועל לאו רבי, ועל לאו ה� דברי רבי ישמעאל

ל שכל דיבור "ותמצא שאמרו ז: "' הקאור החיי� �האהבה והחיבה לכל מילה 

 �ודיבור היה עומד על כל אחד מישראל ואמר לו תקבלני עלי% והוא אומר לו ה

  ".וומחבקו ומנשקו ועולה ומתעטר על ראש
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 אהבתו יתבר% ומאשר גדלה מאד: "' הקי%אלשה � לעמו במת� תורה ' האהבה של ה

קי� לעשותו כי יותר חפ$ בנו לקרבנו אליו מאשר חפצינו אותנו היה למהר האל

ל בזה במדרש חזית ואמרו כי כל דיבור ודיבור שהיה "כאשר הפליגו רז... לידבק בו

וש� נאמר ... ישראל ונושקו על פיוה היה מדבר ע� כל אחד ואחד מ"יוצא מפי הקב

להורות כי כי על כ� אב את ב� ירצה על פיו ישק , כי הנשיקה היא חיבור נפש בנפש

  ."נפשו קשורה בנפשו

כי לגודל חשקו , אכ� זה יגיד עוצ� חשק נתינת התורה לישראל: "' הקובאור החיי�

 ותקח ל%... ותברו% הוא לא רצה להביא� ולהתעכב זמ� ארו% בלא חתונה בבית חתנ

  . "שיעור� של דברי� מחשוק וחשוקתו

  ורבותינו�' חוצב להבות אש'): "ז, כט(י תהלי� " רש� בקול חוצב להבות' דיבור ה

פרשו שהיה הדיבור של עשרת הדברות יוצא בלהבות אש מפיו ונחקקו על הלוחות 

  ".כתבנית�

: הרי כבר נאמר: "ב" ע כז סנהדרי��העונש רק לבני
 ההולכי
 בדרכי אבותיה
  :'פסוק ג

 הת� כשאוחזי� מעשה � 'פוקד עוו� אבות על בני�': והכתיב... 'איש בחטאו יומתו'

�  ".אבותיה� בידיה

�זוכר חטאי אבות רשעי� " (מדכר חובי אבהת רשיע� על בני� מרדי�: "ובתרגו� יונת

  ). על בני� מורדי�

  .י" הביא רש וכ�".ד משלמי� בניא לחטי בתר אבהתהו�כ: "ובאונקלוס

גדול העושה מאהבה יותר מ� העושה : "א" סוטה לא ע�   העושי
 בשמחה�" לאוהבי" :'פסוק ו

לאלפי� לאוהבי : "הכא כתיב, מיראה שזה תלוי לאל* דור וזה תלוי לאלפי� דור

  ". ולשומרי מצוותי

  ". שהיו משוקעי� באהבה ובדביקות, ובזה אברה� אבינו וכייצא : "ובהעמק דבר

  ".עושי� לשמ� ה� שעושי� מאהבה: " בחיינווברב

: )א, ד(י על פי תוספתא סוטה " רש� פורענות מידת טובה פי חמש מאות ממידה

?  הטוב מני� מידת,מידה שאד� מודד בה מודדי� לושב,  פורעניותמידתאי� לי אלא "

 הפורענות מידתוב, חמש מאות הפורענות על אחת ממידת הטוב ממידתאמרת 

: ב כתוב הטומידתב, 'ועל בני בני� על שלשי� ועל רבעי�אבות על בני� עוו� ': כתוב

  ."'ועושה חסד לאלפי�'

שכל העול� כולו : "א" שבועות לט ע� "לא תשא"הזדעזעות העול
 כולו כשנאמר  :'זפסוק 

  ".'אלקי% לשוא' לא תשא את ש� ה'ה בסיני "נזדעזע בשעה שאמר הקב

... אלעזר ב� חנניה: "מכילתא� על פי ה"רמב �שבוע זכירת השבת במש� כל ימי ה :'פסוק ח

שא� יתמנה ל% מנה ,  תהא זוכרו באחד בשבת� 'זכור את יו� השבת לקדשו ':אומר
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, � מוני�לא תהא מונה כדר% שאחרי: רבי יצחק אומר, יפה תהא מתקנו לש� שבת

  ".אלא תהא מונה לש� שבת

  ."תנו לב לזכור תמיד את יו� השבת": י"וברש

זכור את יו� 'בנ� רתנו : "א" פסחי� קו ע� בליל שבת ת קידוש שבת היאמצועיקר 

  ". אי� לי אלא בלילה,  זוכרהו על היי� בכניסתו�  'השבת לקדשו

  ".מכא� אמרו מקדשי� על היי� בכניסתו,  בברכה',לקדשו': "ובמכילתא

וביו� השביעי ): "יב, כג(כ% עולה מהפסוק בפרשת משפטי�  �מנוחה  � מטרות השבת :'פסוק י

  . "תשבות למע� ינוח שור% וחמור% וינפש ב� אמת% והגר

עני� השבת הרי טעמה מפורס� מכדי שיהא צור%  ":)מג, מורה נבוכי� ג(� "וברמב

ונעשו שביעית חיי כל אחד בעונג , כבר ידוע ער% מה שיש בה מ� המנוחה, לבארו

ע� השרשת ההשקפה (" ומנוחה מ� העמל והיגע אשר לא ינצל מה� קט� ולא גדול

  ).רבת הער% מאד לדורות והיא הידיעה בחדוש העול�

  ".נגוקראת לשבת ע): "יג, נח(ישעיה  � עונג 

וימי� טובי� אלא לעסוק בה� לא ניתנו שבתות : ")ג"ה, ו"פט(ירושלמי שבת  �לימוד 

  ".תורהבדברי 

נג בו די כלומר ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולהתע', כולו לה: "' לפסוק טספורנו

  ".העבודה לכבודו יתבר%

"�? או אלו הגדולי�, אלו הקטני�: "מכילתאי על פי ה" רש� הקטני
 � " ובנ� ובת

  ". אלו הקטני��' ת%ובנ% וב'ומר להא מה תלמוד ? והלוא כבר מוזהרי� ה�, אמרת

:  שכתב)יב, כג (� בפרשת משפטי�"רמבעל פי  �' העבד והאמה בכלל לימוד יראת ה

  ".ל� עדי� במעשה בראשיתלהיות כו"

"�  .מכילתא � זהו גר צדק �" וגר� אשר בשערי

 ברכו במ� לכופלו בשישי �  ויקדשהו: "י" רש� קדושת השבת מתבטאת בנסי המ� 

  ".וקדשו במ� שלא היה יורד בו, לח� משנה

:  נאמר�בנ� רנו ת": א" ע קידושי� ל�כיבוד אב וא
  �  יבר החמישיהחשיבות של הד :ב"פסוק י

 השווה הכתוב כבוד אב וא� �  'מהונ%' כבד את ה': ונאמר, 'בד את אבי% ואת אמ%כ'

בזמ� , ה ואביו ואמו" הקב� שלושה שותפי� ה� באד� �בנ� רנו ת... לכבוד המקו�

ה� יה מעלה אני עליה� כאילו דרתי בינ"אמר הקב, שאד� מכבד את אביו ואת אמו

  ".וכבדוני

ות ראשונות המדברי� בכבוד המקו� ברו% במצוה זו חת� חמש דבר": ובכלי יקר

וד אב וא� א* על פי שהוא ומצות כב"... קי%אל' ה"כי מטע� זה נאמר בכול� , אהו

וא� תכבד אב וא� , ה"מ מצוה זו נוגעת ג� בכבוד המקו� ב"מ, רובי� אד� לחב
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ו שתכבד את אבי% "ו ב� בנו של ק"ק, בעבור שמה� נוצר החומר והגו* הכלה והבלה

  ". אשר נת� ב% הנשמה החלק המעולה הקיי� לנצחשבשמי�

: ג"רלבעל פי  �'  אלא מצד ה,לא מצד האד
 שיכבד כדי לקבל שכר �" למע�"פירוש 

קי% נות� ל% אל' שר הוהנה בקיימ% זה היעוד ימש% מהתועלת שתחזיק באר$ א"

  ".לאור% ימי�

להוציא ממנו את החפ  איסור לא תחמוד הוא לא רק לרצות בלב אלא ג
 לתכנ� ו :ג"פסוק י

שלא להעלות במחשבתנו לעשות תחבולה לקחת ): "מצוה לח(ספר החינו%  � בפועל 

אינו  'לא תחמוד'שאיסור לאו ד... ל"וכבר הוכיחו ז... לנו מה שהוא לזולתנו מאחינו

  ."נגמר עד שיעשה בו מעשה

על כ� ישמח בחלקו ולא ישי� אל לבו : "אב� עזרא � השמחה של האד
 בחלקו

  ".לחמוד ולהתאוות דבר שאינו שלו

לא , כי ידע שהש� לא רצה לתת לו: "אב� עזרא ש� על פי �' הידיעה שהכל מאת ה

על כ� יבטח בבוראו שיכלכלנו ויעשה , יוכל לקחתו בכחו ובמחשבותיו ותחבולותיו

  ".הטוב בעיניו
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   )זי�ידפסוקי� ( בקשת ישראל שמשה ידבר עמהם �
ִפיִדם ָהָעם ֹרִאים ֶאְוָכל" ּת ַהקֹולֹת ְוֶאת ַהּלַ ּ  

ן         )טופסוק (    "ְּוֵאת קֹול ַהׁשָֹפר ְוֶאת ָהָהר ָעׁשֵ

        ? הא� מדובר על קולות הרעמי�? על אלו קולות מדובר בפסוק

  . וכא� מדובר לאחר מת� תורה, קולות הרעמי� היו לפני מת� תורה

אלו לפידי " הלפידי�"ו. שדיבר ע� בני ישראל' הכוונה היא לקול ה

  .האש שבערו בהר

שהרי מדובר על קולות וקולות אי� רואי� , "רואי�" קושי במילה יש

  .עשה פלא והע� ראה את הקולות' אלא שה, אלא שומעי�

אחד ) רועיו(ל שלא נשאר סומא "זכמינו ג� מפסוק זה למדו ח

  . כול� ראו�" כל הע�"שהרי נאמר , בישראל בשעת מת� תורה

ַּוַיְרא ָהָעם ַוָיֻנעו" ּ ּ ַוַיַעְמדו ֵמָרחֹקּ ּ"   

  . זזו ממקומם�" עווינ" �

הע� זז ממקומו והל% אחורנית מרחק רב מפני שפחד מקולו האדיר 

  . שיצא מתו% להבות האש' והחזק של ה

  : ולכ� אמרו למשה, ימשי% לדבר עמה� דברי� נוספי�' � פחד שהעה

  

ר" ר ִעָמַּדּבֶ ָמָעה ְוַאל ְיַדּבֵ ּ ַאָתה ִעָמנו ְוִנׁשְ ּּ         )טזפסוק (    "יםִקּנו ֱאלֹּ

  :ומשה ענה
  

א ָהֱאלֹ"... י ְלַבֲעבור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ּבָ ַּאל ִתיָראו ּכִ ּ         )יזפסוק (    "יםִקּ

  . בשביל�" לבעבור".  אל תפחדו�" אל תיראו" �
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  ?"כי לבעבור נסות אתכ�: "מה כוונת המילי�

 עמוד גבוה שמתרומ� �מלשו� נס " נסות"י מפרש את המילה "רש

  ).ולא מלשו� נסיו� (למעלה

רצה לרומ� את ישראל שיהיו קדושי� ולכ� דיבר את� ' כלומר ה

ואת� תהיו לי : "וכפי שנאמר למשה לפני מת� תורה, פני� בפני�

  ".ממלכת כהני� וגוי קדוש

, מפסוקנו נית� ללמוד על חכמתו של משה שהצליח להרגיע את הע�

  .נשי� וט*, אנשי�

ּוַבֲעבור ִתְהֶיה ִיְרָא" ּ ּתֹו ַעל ְפֵניֶכם ְלִבְלִתי ֶתֱחָטאוּ ּ ּ"  

  .שלא �" לבלתי".  פחדו�" יראתו" �

כדי שבני ישראל ידעו , השמיע את קולו החזק מתו% להבות אש' ה

  .מפניו וכ% לא יעברו על דבריו) יפחדו(את גדולתו וייראו 

', שמשה ידבר עמה� ולא ה הע� קשת שב, משה מספרבספר דברי�

 . דברי� טובי� אמרו� " היטיבו כל אשר דברו ":' ח� בעיני ההמצא

הלואי שלבב� : אמר למשהו, שוב עמה�לא התכוו� לדבר ' באמת הו

ולא רק לאחר מת� , ימשי% להיות כ% כל הימי� ,' שיש בו יראת ה,זה

  .תורה

  .'גש אל הערפל לשמוע לבדו את דברי היואכ� משה נ
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   )כג� יטפסוקי� ( למשה לאחר מתן תורה' דברי ה �

ה'ה ַּויֹאֶמר"    ... ֶאל מׁשֶ

ְרִתי ִעָמֶכם ַמִים ִדּבַ י ִמן ַהׁשָ ַּאֶתם ְרִאיֶתם ּכִ ּ ּּ   )יטפסוק  ("ּ

יש הפרש בי� מה שאד� רואה למה שאחרי� משיחי� : "י"כתב רש

)�) מסרב(שמה שאחרי� משיחי� לו פעמי� שלבו חלוק , לו) מספרי

�  ".מלהאמי

ברי� ועוד נשי� וילדי� רבי� ראו  שישי� ריבוא ג� כל ישראל , כלומר

  .ומתו% כ% היתה אמונת� איתנה', את דבר הבעצמ� 

ח" יִמְזּבַ ה ּלִ ִמי ...ּ ֲאָדָמה ַתֲעׂשֶ יר ֶאת ׁשְ ר ַאְזּכִ ָכל ַהָמקֹום ֲאׁשֶ ּ ּבְ

ָָאבֹוא ֵאֶליך וֵבַרְכִתיך ָּ         ) כאפסוק ("ּ

  ?"אזכיר את שמי"מה כוונת המילי� 

ית� '  ויש מפרשי� שבכל מקו� שה,אשרה את שכינתי: יש מפרשי�

לבר% אותנו ולהשרות ' ש� יבוא ה, רשות להזכיר את שמו המפורש

  .שכינתו

מותר , מקו� השכינה, מכא� למדו חכמי� שרק בבית המקדש

  ).ורק לכהני�(המפורש ' להזכיר את ש� ה

י לֹא ִתְבֶנהְוִאם" ה ּלִ ח ֲאָבִנים ַתֲעׂשֶ   ּ ֶאְתֶהן ָגִזיתּ ִמְזּבַ

י ַח ך ֵהַנְפָת ָעֶליָה ַוְתַחֲלֶלָהּכִ ְּרּבְ ּ         ) כבפסוק ("ָ

  .  אבנים חתוכות ומסותתות�" גזית" �
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אסור לסתת ולחתו% את האבני� עבור בניית המזבח בחרב או בכלי 

מפני , והמני* ומרי� חרב על האבני� מחלל את המזבח, ברזל

  .שהחרב היא כלי מלחמה ואי� ראוי להשתמש בה לבניית המזבח

שהרי מכפר על (המזבח נברא להארי% ימיו של אד� : "חכמי�אמרו 

והברזל נברא לקצר ימיו של אד� , )מארי% חייו' חטאיו ובזכות זה ה

   ."אי� זה בדי� שיונ* המקצר על המארי%, )שעל ידו הורגי�(

 על אבני , המקצרת חיי�, אי� ראוי ומתאי� להרי� את החרב�כלומר 

   . המביאות לאריכות ימי�,המזבח

שלו� בי� ישראל לאביה� ) משכי�(המזבח מטיל : "ועוד אמרו חכמי�

מוחל לה� על ' וה, על ידי הקרבנות ישראל עושי� תשובה(שבשמי� 

, )חרב(לפיכ% לא יבוא עליו כורת ומחבל , )עוונותיה� ושוכ� בתוכ�

 ולא שומעות ולא , ומה אבני� שאינ� רואות� ל וחומרוהרי דברי� ק

לא תני* עליה� ': מטילות שלו� אמרה תורהעל ידי ש, מדברות

בי� משפחה , שלו� בי� איש לאשתו) המשכי�(המטיל ', ברזל

על אחת כמה וכמה שלא תבואהו , בי� אד� לחברו, למשפחה

  ".פורענות

ִחיְולֹא"         ) כגפסוק("  ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזּבְ

  . מדרגות � " מעלות" �

. תעל המזבח בעזרת מדרגושלא לעלות : הבפסוק זה מצוות לא תעש

  .  שיפוע שהיה עשוי מע$� כבש אמצעות מזבח בהלכ� עלו הכהני� על 
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  : טע� האיסור נאמר בסו* הפסוק

ר לֹא ִתָגֶלה ֶעְרָוְתך ָעָליו" ֲָאׁשֶ ּ"  

עלול בשר גופו של העולה להיחש* , כלומר א� יעלו למזבח במדרגות

, זיו� למזבחובכ% יגר� ב, בהרמת רגלו על המדרגה הגבוהה יותר

  .שאד� יעלה עליו שלא בצניעות

שבגלל חשיבותה , מכא� אנו למדי� על ערכה של מידת הצניעות

  .ציוותה התורה לא לעלות למזבח במדרגות
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  ' להמשך פרק כמקורות

מגיד שלא היה בה�  � ויאמרו אל משה: " מכילתא�הפסוק מדבר אחרי מת� תורה   :ו"פסוק ט

' ת קול הא� יוספי� אנחנו לשמוע א': שנאמר, יותר מעשרת הדברותכח לקבל 

  ".היוצאי� מפי הגבורה �  את הקולת: "י"וברש". 'אלקינו עוד ומתנו

 �" ובהערות על הרשב". לאחר ששמעו עשרת הדברי�� ויאמרו אל משה: "�"רשב

שלא כדעת , � דעת חכמי� בפסיקתא רבתי כבא שכ% גבחומש תורת חיי� מוב

  .לפני מת� תורההתרחשו � הסובר שפסוקי� אלו "הרמב

היוצאי� מפי  � תלוהקו: "ל"י הנ" רש�ה " דבריו של הקב�" קולות"פירוש 

  ". הגבורה

רואי� את הנשמע שאי אפשר לראות במקו� : "י" רש� ראיית הקולות בדר� נס 

  ".אחר

  להודיע שבח� של: אליעזר אומררבי: " מכילתא� הסומי� התרפאו במת� תורה 

, התורה לא היו בה� סומי�ישראל שכשעמדו כול� לפני הר סיני לקבל את 

  ". 'וכל הע� רואי�': שנאמר

  ".מלמד שלא היה בה� אחד סומא: "י"וברש

  .על פי המכילתאי "רש �ב מיל לאחוריו "הע
 נע י

   ".בשביל לגדל אתכ�: " מכילתא�  מלשו� נס וגדולה �" נסות"פירוש המילה    :ז"פסוק י

  ".לגדל אתכ� בעול� שיצא לכ� ש� באומות שהוא בכבודו נגלה עליכ�: "י"וברש

  . אברה� סבע בספרו צרור המורוכ� פירש רבי

 
כמתו של משה היא% להודיע ח: " מכילתא�גדולתו של משה שהרגיע את כל הע

והחכמה תעוז : ועליו מפורש בקבלה, היה עומד ומפייס אות� האלפי� והרבבות

  ).קהלת ח" (�לחכ� מעשרה שליטי

תורה שנתנה : ")פד, א(  כוזרי�  דבר חיזוק לאמונה �' ראיית כל הע
 ביחד את ה  :ט"פסוק י

  ".� כאלה חובה על כל רואיה� לקבלהבמופתי

ו המוני הע� לא מיחידי� ולא מנביא קיבלאת עשרת הדברות האלה ": פז, וש�

  ". א� מפי האלקיחיד כי

  . מכילתא על הפסוק �ת המקדש הזכרת ש
 המפורש רק בבי :א"פסוק כ

  .סוקפל המכילתא עוי "רש �אינו בדי� שיונ� המקצר על המארי�  :ב"פסוק כ

על פי המכילתא בש� רבי י " רש�רו  ממזבח למטיל שלו
 בי� אד
 לחבל וחומרהק

  .יוחנ� ב� זכאי

  


