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  ז"שבט תשס                              ד" בס
  

  "ְוֶאל מֶֹׁשה ָאַמר"
    )פ שיעורו של הרב אביחי קצין"ע(פרשת משפטים

  
  שמות פרק יט.1
  :ַּבּיֹום ַהֶּזה ָּבאּו ִמְדַּבר ִסיָני ְלֵצאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ַּבחֶֹדׁש ַהְּׁשִליִׁשי) א(
  :ם ַוָּיבֹאּו ִמְדַּבר ִסיַני ַוַּיֲחנּו ַּבִּמְדָּבר ַוִּיַחן ָׁשם ִיְׂשָרֵאל ֶנֶגד ָהָהרַוִּיְסעּו ֵמְרִפיִדי) ב(
 ִמן ָהָהר ֵלאמֹר ּכֹה תֹאַמר ְלֵבית ַיֲעקֹב ְוַתֵּגיד ִלְבֵני ‘ּומֶֹׁשה ָעָלה ֶאל ָהֱאלִֹהים ַוִּיְקָרא ֵאָליו ה) ג(

  :ִיְׂשָרֵאל
  : ְלִמְצָרִים ָוֶאָּׂשא ֶאְתֶכם ַעל ַּכְנֵפי ְנָׁשִרים ָוָאִבא ֶאְתֶכם ֵאָליַאֶּתם ְרִאיֶתם ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי) ד(
ְוַעָּתה ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשְמעּו ְּבקִֹלי ּוְׁשַמְרֶּתם ֶאת ְּבִריִתי ִוְהִייֶתם ִלי ְסֻגָּלה ִמָּכל ָהַעִּמים ִּכי ִלי ָּכל ) ה(

  :ָהָאֶרץ
  :ִנים ְוגֹוי ָקדֹוׁש ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ְּתַדֵּבר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלְוַאֶּתם ִּתְהיּו ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֹהֲ ) ו(
  :'הַוָּיבֹא מֶׁשה ַוִּיְקָרא ְלִזְקֵני ָהָעם ַוָּיֶׂשם ִלְפֵניֶהם ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ִצָּוהּו ) ז(
  :'ה ַוָּיֶׁשב מֶׁשה ֶאת ִּדְבֵרי ָהָעם ֶאל  ַנֲעֶׂשה'הֶּבר ּכֹל ֲאֶׁשר ִּד ַוַּיֲענּו ָכל ָהָעם ַיְחָּדו ַוּיֹאְמרּו ) ח(
  
  שמות פרק כ.2
  ס: ַוְיַדֵּבר ֱאלִֹהים ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֵלאמֹר) א(
  :ל ָּפָני ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ִמֵּבית ֲעָבִדים לֹא ִיְהֶיה ְלָך ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים עַ  ֱאלֶֹהיךָ ‘ָאנִֹכי ה) ב(
  
  שמות פרק כא.3
  : ֲאֶׁשר ָּתִׂשים ִלְפֵניֶהםְוֵאֶּלה ַהִּמְׁשָּפִטים) א
  :ִּכי ִתְקֶנה ֶעֶבד ִעְבִרי ֵׁשׁש ָׁשִנים ַיֲעבֹד ּוַבְּׁשִבִעת ֵיֵצא ַלָחְפִׁשי ִחָּנם) ב(
  
  שמות פרק כג.4
  : ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתיִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך ) כ(
  :ִהָּׁשֶמר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבקֹלֹו ַאל ַּתֵּמר ּבֹו ִּכי לֹא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹו) כא(
  
  שמות פרק כד.5
ים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל ְוִהְׁשַּתֲחִויֶתם  ַאָּתה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבעִ ‘ ֲעֵלה ֶאל הְוֶאל מֶֹׁשה ָאַמר) א(

  :ֵמָרחֹק
  : ְוֵהם לֹא ִיָּגׁשּו ְוָהָעם לֹא ַיֲעלּו ִעּמֹו‘ְוִנַּגׁש מֶֹׁשה ְלַבּדֹו ֶאל ה) ב(
ָּכל ּיֹאְמרּו  ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד וַ ַהִּמְׁשָּפִטים ְוֵאת ָּכל ‘ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי הַוָּיבֹא מֶֹׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ) ג(

  : ַנֲעֶׂשה‘ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ה
 ַוַּיְׁשֵּכם ַּבּבֶֹקר ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים ‘ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ה) ד(

  :ָעָׂשר ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל
  : ָּפִרים‘ ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו עֹלֹת ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַלהַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני) ה(
  :ַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ַהִּמְזֵּבחַ ) ו(
  :ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע ‘ֶּבר הַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֲאֶׁשר ִּד  ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ֵסֶפר ַהְּבִריתַוִּיַּקח ) ז(
 ַעל ָּכל ַהְּדָבִרים  ִעָּמֶכם‘ַדם ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ָּכַרת הַוִּיַּקח מֶֹׁשה ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזרֹק ַעל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ) ח(

  :ָהֵאֶּלה
  :ַוַּיַעל מֶֹׁשה ְוַאֲהרֹן ָנָדב ַוֲאִביהּוא ְוִׁשְבִעים ִמִּזְקֵני ִיְׂשָרֵאל) ט(
  : ַוִּיְראּו ֵאת ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְוַתַחת ַרְגָליו ְּכַמֲעֵׂשה ִלְבַנת ַהַּסִּפיר ּוְכֶעֶצם ַהָּׁשַמִים ָלטַֹהר)י(
  ס: ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֹא ָׁשַלח ָידֹו ַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱאלִֹהים ַוּיֹאְכלּו ַוִּיְׁשּתּו) יא(
  
ה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָׁשם ְוֶאְּתָנה ְלָך ֶאת ֻלחֹת ָהֶאֶבן ְוַהּתֹוָרה ְוַהִּמְצָוה ֲאֶׁשר  ֲעלֵ  ֶאל מֶֹׁשה‘ַוּיֹאֶמר ה) יב(

  :ָּכַתְבִּתי ְלהֹורָֹתם
  :ַוָּיָקם מֶֹׁשה ִויהֹוֻׁשַע ְמָׁשְרתֹו ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֶאל ַהר ָהֱאלִֹהים) יג(
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ר ָנׁשּוב ֲאֵליֶכם ְוִהֵּנה ַאֲהרֹן ְוחּור ִעָּמֶכם ִמי ַבַעל ְּדָבִרים ְוֶאל ַהְּזֵקִנים ָאַמר ְׁשבּו ָלנּו ָבֶזה ַעד ֲאֶׁש ) יד(
  :ִיַּגׁש ֲאֵלֶהם

  :ַוַּיַעל מֶֹׁשה ֶאל ָהָהר ַוְיַכס ֶהָעָנן ֶאת ָהָהר) טו(
  :ם ַהְּׁשִביִעי ִמּתֹוְך ֶהָעָנן ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵּסהּו ֶהָעָנן ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַוִּיְקָרא ֶאל מֶֹׁשה ַּבּיֹו‘ַוִּיְׁשּכֹן ְּכבֹוד ה) טז(
  : ְּכֵאׁש אֶֹכֶלת ְּברֹאׁש ָהָהר ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל‘ּוַמְרֵאה ְּכבֹוד ה) יז(
  פ: ַוָּיבֹא מֶֹׁשה ְּבתֹוְך ֶהָעָנן ַוַּיַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶֹׁשה ָּבָהר ַאְרָּבִעים יֹום ְוַאְרָּבִעים ָלְיָלה) יח(
  
  
  ק כדי שמות פר"רש.6
  : נאמר לו עלהובארבעה בסיון, קודם עשרת הדברות פרשה זו נאמרה -ואל משה אמר עלה ) א(
  
  י שמות פרק כד"רש.7
  :לאחר מתן תורה -אל משה ' ויאמר ה) יב(

  : ארבעים יום-עלה אלי ההרה והיה שם 
 כל שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל -את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם 

  :ורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד לכל דבור ודבור מצות התלויות בו, שרת הדברות הןע
  
  בראשית פרק ד.8
  :‘ ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֶאת ַקִין ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת הְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתֹו) א(
  :ה צֹאן ְוַקִין ָהָיה עֵֹבד ֲאָדָמהַוּתֶֹסף ָלֶלֶדת ֶאת ָאִחיו ֶאת ָהֶבל ַוְיִהי ֶהֶבל רֹעֵ ) ב(
  
  י בראשית פרק ד"רש.9
, וכן ההריון והלידה,  ונטרד מגן עדןקודם שחטא, כבר קודם הענין של מעלה -והאדם ידע   )א(

 :שאם כתב וידע אדם נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים
  

  בראשית פרק כ.10
  :א ֱאלִֹהים ֶאת ֲאִביֶמֶלְך ְוֶאת ִאְׁשּתֹו ְוַאְמהָֹתיו ַוֵּיֵלדּו ַוִּיְרּפָ ַוִּיְתַּפֵּלל ַאְבָרָהם ֶאל ָהֱאלִֹהים) יז(
  ס:  ַעל ְּדַבר ָׂשָרה ֵאֶׁשת ַאְבָרָהםִּכי ָעצֹר ָעַצר ְידָֹוד ְּבַעד ָּכל ֶרֶחם ְלֵבית ֲאִביֶמֶלְך ) יח(

  
  בראשית פרק כא.11

  :ְלָׂשָרה ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ָאָמר ַוַּיַעׂש ְידָֹוד ַוידָֹוד ָּפַקד ֶאת ָׂשָרה) א(
  : ִלְזֻקָניו ַלּמֹוֵעד ֲאֶׁשר ִּדֶּבר אֹתֹו ֱאלִֹהיםַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ָׂשָרה ְלַאְבָרָהם ֵּבן  )ב(

  
  י בראשית פרק כא"רש.12

שכל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך  סמך פרשה זו לכאן ללמדך -' פקד את שרה וגו' וה) א(
פקד את שרה שפקד ' והוסמיך ליה ' ויתפלל וגו) לעיל כ יז(נאמר ש, לאותו דבר הוא נענה תחילה

  :כבר קודם שרפא את אבימלך
  

  בראשית פרק לז.13
 ַוִּיְמְּכרּו ֶאת יֹוֵסף ַלִּיְׁשְמֵעאִליםַוַּיַעְברּו ֲאָנִׁשים ִמְדָיִנים סֲֹחִרים ַוִּיְמְׁשכּו ַוַּיֲעלּו ֶאת יֹוֵסף ִמן ַהּבֹור ) כח(

  :ַוָּיִביאּו ֶאת יֹוֵסף ִמְצָרְיָמהֶסף ְּבֶעְׂשִרים ּכָ 
  

  בראשית פרק לח.14
  : ַוֵּיט ַעד ִאיׁש ֲעֻדָּלִמי ּוְׁשמֹו ִחיָרהַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו) א(
  :ַוַּיְרא ָׁשם ְיהּוָדה ַּבת ִאיׁש ְּכַנֲעִני ּוְׁשמֹו ׁשּוַע ַוִּיָּקֶחָה ַוָּיבֹא ֵאֶליהָ ) ב(
  :ַוַּתַהר ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵער) ג(
  :ַוַּתַהר עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו אֹוָנן) ד(
  :ַוּתֶֹסף עֹוד ַוֵּתֶלד ֵּבן ַוִּתְקָרא ֶאת ְׁשמֹו ֵׁשָלה ְוָהָיה ִבְכִזיב ְּבִלְדָּתּה אֹתֹו) ה(
  :ָּתָמרֹורֹו ּוְׁשָמּה ַוִּיַּקח ְיהּוָדה ִאָּׁשה ְלֵער ְּבכ) ו(
  

  בראשית פרק לט.15
 ַוִּיְקֵנהּו ּפֹוִטיַפר ְסִריס ַּפְרעֹה ַׂשר ַהַּטָּבִחים ִאיׁש ִמְצִרי ִמַּיד ַהִּיְׁשְמֵעאִלים ְויֹוֵסף הּוַרד ִמְצָרְיָמה) א(

  :ֲאֶׁשר הֹוִרֻדהּו ָׁשָּמה
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  י בראשית פרק לט"רש.16
שהפסיק בו כדי לסמוך ירידתו של יהודה למכירתו של  אלא ,חוזר לענין ראשון -ויוסף הורד ) א

לסמוך מעשה אשתו של פוטיפר למעשה כדי , ועוד. יוסף לומר לך שבשבילו הורידוהו מגדולתו
שראתה באצטרולוגין שלה שעתידה להעמיד ,  לומר לך מה זו לשם שמים אף זו לשם שמים,תמר

  :בנים ממנו ואינה יודעת אם ממנה אם מבתה
  

  י שמות פרק כד"רש.17
  :אל הערפל - ונגש משה לבדו ) ב(
  :בו ביום -ויבא משה ויספר לעם ) ג(

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

  :להם במרה
  :שנצטוו במרהמצות וכתב , מבראשית ועד מתן תורה -ויכתב משה ) ד(

  :בחמשה בסיון -וישכם בבקר 
  : הבכורות-את נערי ) ה(
  :מלאך בא וחלקו,  מי חלקו-ויקח משה חצי הדם ) ו(

ומכאן .  שני אגנות אחד לחצי דם עולה ואחד לחצי דם שלמים להזות אותם על העם-באגנות 
  :ן הזאה בלא טבילהלמדו רבותינו שנכנסו אבותינו לברית במילה וטבילה והרצאת דמים שאי

  :מבראשית ועד מתן תורה ומצות שנצטוו במרה - ספר הברית ) ז(
  

  ן שמות פרק כד"רמב.18
. י"לשון רש,  פרשה זו קודם עשרת הדברות בארבעה בסיון נאמרה לו-' ואל משה אמר וגו) א

ואין . ל"גם אלו דבריו ז. לאחר מתן תורה נאמר לו כן, אל משה עלה אלי ההרה והיה שם' ויאמר ה
לעם את כל ויבא משה ויספר ) להלן בפסוק ג(ועוד כתיב . הפרשיות באות כסדרן ולא כמשמען כלל

) לעיל כא א(שאמר בהם , המשפטים האלה הכתובים למעלהשהם , ואת כל המשפטים' דברי ה
כי איננו נכון שיהיה על המשפטים שנצטוו בני נח ,  אשר תשים לפניהםואלה המשפטים

  : אשר יגידבחדשותאלא " ויספר" ולא יאמר . במרה שכבר שמעו וידעו אותםושנאמרו להם
. ספר הברית) מלעיל כ כב עד כג לג(ואמר כי עד הנה , כסדרוא שפירש הענין "וכבר היטיב לראות ר

אחר מתן תורה מיד בו ביום אמר השם אל משה כה תאמר אל כי , והנה הפרשיות כלן באות כהוגן
ז "והתחיל לחזור ולהזהיר על ע, )לעיל כ כד( כי מן השמים דברתי עמכם בני ישראל אתם ראיתם

וכל המצות הבאות ,  אשר תשים לפניהםוצוה אותו ואלה המשפטים, )שם כ כג(לא תעשון אתי 
ואמר לו אחרי צוותך ) לעיל כג לב לג( שימצאו בארץ ובעובדיה ז"והשלים באזהרת הע, אחרי כן
  . אתה ואהרן' עלה אל ה, זה להם

) פסוק ג ('ובא אל המחנה ויספר לעם את כל דברי ה', כי משה עשה כמצות הוהזכירה הפרשה 
ואלה  כאשר צוהו ואת כל המשפטים, )לעיל כ יח('  וגוכאשר צוה אותו כה תאמר אל בני ישראל

. נעשה'  ואמרו כל אשר דבר הוקבלו הכל בשמחה, )לעיל כא א( אשר תשים לפניהם המשפטים
כמו שספר , כי מאמינים אנחנו בדבריך, הדברים האלה אשר דבר לך השם נעשהכל , והטעם

. אלהינו אליך ושמענו ועשינו' ואת תדבר אלינו את כל אשר ידבר ה) דברים ה כד(במשנה תורה 
  ):פסוק ד(ואז כתבם משה 

והשכים בבקר , קים ומשפטים ותורותח, משה כתב ביום ההוא בספר כל מה שנצטווהוהנה 
, )פסוק ה(וזבח הזבחים , )פסוק ד(ובנה המזבח , היום ההוא לכרות להם ברית על הכלממחרת 

ולקח הספר שכתב מאמש וקראו , )פסוק ו(וחצי הדם שם באגנות ' ונתן חצי הדם על מזבח ה
, נעשה ונשמע אליך' כל אשר דבר ה) פסוק ז(ואמרו , וקבלו עליהם עוד לבא בברית עמו, באזניהם

כי זאת אות הברית לבא השנים , )פסוק ח(ואז זרק עליהם חצי הדם . 'תו יתמכל אשר תצוה מא
 עלה אתה' שאמר לו ה', ואחרי שהשלים מעשיו עמהם הוצרך למלאת דבר ה. בחלקים שוים

ועשה עוד מה שצווה . ' ואהרן נדב ואביהוא וגוויעל משה) בפסוק ט(וזהו שאמר . 'ואהרן וגו
מעשה והנה . וגומרויבא משה בתוך הענן ) בפסוק יח(א שאמר והו, 'ונגש לבדו אל ה) בפסוק ב(

וממנה נתעכב , )פסוק יג( ובו היתה העליה שעלה משה אל ההר ,הברית ביום המחרת למתן תורה
פסוק (ונאמר ', ויקרא אל משה ביום השביעי וגו) פסוק טז( והוא שפירש הכתוב .שם ארבעים יום

  :ן ומבוארוכל זה מתוק. ויבא משה בתוך הענן) יח
אמר עתה שהיה ,  בעבור שהיו עד כאן המצות והמשפטים אל בני ישראל-וטעם ואל משה אמר 

כי צוה אותו אחר שתשים לפניהם המצות , זה המאמר אל משה שהיא מצוה שיעשנה הוא בעצמו
והשכים , ולכך עשה המצוה הראשונה בששי, והמשפטים ותכרות עמהם הברית עלה אתה אלי

  :על הדרך אשר נצטוו, ואחרי כן עלה אל ההר הוא והנקראים, וכרת עליהם הבריתבשביעי בבקר 
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  'שמות פרק כ.19
  : ֵּבית ֵרֶעָך לֹא ַתְחמֹד ֵאֶׁשת ֵרֶעָך ְוַעְבּדֹו ַוֲאָמתֹו ְוׁשֹורֹו ַוֲחמֹרֹו ְוכֹל ֲאֶׁשר ְלֵרֶעךָ לֹא ַתְחמֹד) יד(
ִּפיִדם ְוֵאת קֹול ַהּׁשָֹפר ְוֶאת ָהָהר ָעֵׁשן ַוַּיְרא ָהָעם ַוָּיֻנעּו ְוָכל ָהָעם רִֹאים ֶאת ַהּקֹולֹת ְוֶאת ַהּלַ ) טו(

  :ַוַּיַעְמדּו ֵמָרחֹק
  :ַוּיֹאְמרּו ֶאל מֶׁשה ַּדֶּבר ַאָּתה ִעָּמנּו ְוִנְׁשָמָעה ְוַאל ְיַדֵּבר ִעָּמנּו ֱאלִֹהים ֶּפן ָנמּות) טז(
י ְלַבֲעבּור ַנּסֹות ֶאְתֶכם ָּבא ָהֱאלִֹהים ּוַבֲעבּור ִּתְהֶיה ִיְרָאתֹו ַעל ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאל ִּתיָראּו ִּכ ) יז(

  :ְּפֵניֶכם ְלִבְלִּתי ֶתֱחָטאּו
  :ַוַּיֲעמֹד ָהָעם ֵמָרחֹק ּומֶׁשה ִנַּגׁש ֶאל ָהֲעָרֶפל ֲאֶׁשר ָׁשם ָהֱאלִֹהים) יח(

  
  :ַאֶּתם ְרִאיֶתם ִּכי ִמן ַהָּׁשַמִים ִּדַּבְרִּתי ִעָּמֶכםל  ֶאל מֶׁשה ּכֹה תֹאַמר ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵא 'הַוּיֹאֶמר ) יט(
  : לֹא ַתֲעׂשּו ָלֶכםלֹא ַתֲעׂשּון ִאִּתי ֱאלֵֹהי ֶכֶסף ֵואלֵֹהי ָזָהב) כ(
ל ַהָּמקֹום ִמְזַּבח ֲאָדָמה ַּתֲעֶׂשה ִּלי ְוָזַבְחָּת ָעָליו ֶאת עֹלֶֹתיָך ְוֶאת ְׁשָלֶמיָך ֶאת צֹאְנָך ְוֶאת ְּבָקֶרָך ְּבכָ ) כא(

  :ֲאֶׁשר ַאְזִּכיר ֶאת ְׁשִמי ָאבֹוא ֵאֶליָך ּוֵבַרְכִּתיךָ 
  :ְוִאם ִמְזַּבח ֲאָבִנים ַּתֲעֶׂשה ִּלי לֹא ִתְבֶנה ֶאְתֶהן ָּגִזית ִּכי ַחְרְּבָך ֵהַנְפָּת ָעֶליָה ַוְּתַחֲלֶלהָ ) כב(
  :ְרָוְתָך ָעָליוְולֹא ַתֲעֶלה ְבַמֲעלֹת ַעל ִמְזְּבִחי ֲאֶׁשר לֹא ִתָּגֶלה עֶ ) כג(
  

  ' יט פסוק ח–משך חכמה .20
 ויש לכהנים יש אשר מצות התורה הנה -נעשה ' ויענו כל העם יחדיו ויאמרו כל אשר דבר ה) ח(

בכלל ישראל רק ,  ויש למי שיש לו קרקע וביתלסנהדרין או למלך ויש ג"לכה ויש ללויםאשר 
ובקיומם כולן מקבלין ) א"עות לט סעשבו (צריכה התורה להתקיים וכל ישראל ערבין זה לזה

 יש ,שכל האומה הישראלית הוא אדם אחד, )פ לד"יחזקאל ס(ואתן צאן מרעיתי אדם אתם , שכר
ויש כעין , ויש כראש] צדיקים לבן של ישראל) איכה רבה פתיחה טז' ע(כמו שאמרו [אשר הוא כלב 

וכל אחד צריך לקיים מצוה , )כד, שם טו(עיני העדה ) כו, במדבר לא(והוא שנמצא ראשי העדה 
דכל העוסק , לכן על מצות שאין לקיימם צריך ללמוד, התלויה בו ובכללותם הוא אדם שלם

כל אשר ענו ) ז, כד(לכן להלן , או להחזיק לומדי תורה) מנחות קי ('בתורה חטאת כאילו הקריב כו
 פנימותם נביןויש שנשמע שנלמד ויש מהם שנעשה מה ששייך אצלנו נעשה ונשמע ' דבר ה

שבכללות העם כאחד , נעשה' כאן ענו כל העם יחדיו כל אשר דבר האבל , והלכותיהם וחקותיהם
  .ק" ודווכל אחד יעשה השייך לו' כולם יחדיו יעשו כל אשר דבר ה

  
  'ד פסוק ז"ר הירש שמות פרק כ"רש.21

ושקיבלו ) 'סוק גפ (נאמרה להם בעל פה בשלמותהשכבר , )'פסוק ד (התורה הכתובה: ספר הברית
  .ומעתה היא חובה עליהם בתוקף הברית, עליה לקיימה ולעשותה

". נעשה"די היה להם בשבועת , שבעל פהלאחר הרצאת הדברים ',  לעיל פסוק ג–נעשה ונשמע 
ולא נשאר להם אלא לקבל עליהם , הן הובאו המצוות לידיעתם על כל פרטיהם ודקדוקיהם

  .לעשותם
כפי שהם מונחים לפנינו ,  הלשוןיסודות המצוות בקיצורכללו אלא  לא שבכתבאולם הדברים 
  ...בתורה שבכתב

, ולא רק כללי היסוד שקראנו כאן באוזננו', כל אשר דבר ה: " לאמור– "ונשמע"הם הוסיפו כאן 
י לימודם וקיומם של הדברים שנשארו "ע: הווה אומר, "נשמע" גם –ולצורך עשייה . נעשה

 .מסורת בעל פה
  
  
 


