
 ד"בס

 
 א"ר יהודה לנדי שליט"שיעור מאת הג, מראה מקומות

 
 בעני סדר נתינת התורה, ט"שבועות תשס

 

 :נקודות  שנידונו בשיעור זה

פ� , ה לא הביא את בני ישראל לאר� ישראל דר� י� סו�"בתחילת פרשת בשלח מבואר שהקב •
 רבינו ה למשה"שכבר הבטיח הקב, ע" וצ.ינח� הע� בראות� מלחמה ושבו מצרימה

הביא� דר� מדבר סיני ולא  כבר הוצר� לכ"וא, שביציאת� ממצרי� יקבלו התורה בהר סיני
 !משו� זה דר� י� סו�

למה מוסיפי� אותו בחשו� , ו"כשמוסיפי� יו� ללוח השנה כדי שלא יפול ראש השנה בימי אד •
 ?עד תשריו מניס� ה" היותר קרובי� לרהקוד� ולא בחודשי�

 מזכירי� אנו למהכ "דא, וקשה .:)שבת פו (סיו�'  ניתנה תורה עד זלא,  החכמי� סברתלפי •
ט "מה בא יו ,קשה לפי שיטה זו ועוד ?זמ� מת� תורתינו ,בסיו�' שהוא ו שהוא ,בשבועות

 ? בכללדשבועות להזכיר

 באבני הלוחות עד שנקרא מעבר  מעבר לעבר שכתב הלוחות נחרת.)בשבת ק (מבואר בגמרא •
 ?מה משמש כתב הפו�כי ו, זהבתועלת מהו ה, ע"צו. השני בצורה הפוכה

? נכתב בלוחותש נוסח הואאיזה . ישנ� שינויי� רבי� בי� נוסח עשרת הדברות ביתרו ובאתחנ� •
 ו נכתב כברהא�, ניתנו בסיני' י בריש בהר שכל דקדוקי התורה כו"רש לדברי ,י�יעוד יש לעו

ניתנו בשנה הראשונה לבני  בלוחות שהתורה חמשה חומשי קורח ושארשלח וג� פרשת 
וזה לא , לחטואיו חי� המוכרש על ספר נמצא  מה שעתידי� לחטואהא א� נכתב? ישראל

סיני האי� נסתפק משה אחר מ ה דקדוקיהא� נמסרה למשה כל התורה כללותי , ועוד!יתכ�
 ? ע� נחלת אביה� לעשותנחלות כששאלו בנות צלפחד מההכ� בדיני 

דהרי , ג" וצע."ה� הנשיאי� העומדי� על הפקודי�"ר בפרשת קרבנות הנשיאי� נאמ •
ולא נמנו , מ בגמרא ומדרשי�"כב' כדאי, הנשיאי� הקריבו קרבנותיה� באחד לחודש הראשו�

כ עדיי� לא עמדו הנשיאי� על הפקודי� בשעה שהקריבו " וא,ישראל עד הראשו� לחודש השני
  עוד לא ופרשת במדבר, ה ניתנהתורה מגילה מגילשה למא� דסבר פיט' וק (!קורבנותיה�את 

 .)נשאבשעה שניתנה לה� פרשת נכתבה 

 ,פסחהפרשת מ יו� לפני החג ו" טששואלי� ודורשי� מא� דילי� איכא) .ו(בגמרא פסחי�  •
ש "כדילפינ� מקראי במני� ישראל במדבר בגז, )בשנה השנית(שנאמרה למשה באחד בניס� 

אחרי שכבר  ,שנאמרה בתחילת ניס�, סחת הפדא� כ� האי� נאמרה פרשוהקשו ש�  ).ש"ע(
, ע" וצ.)דאי� מוקד� ומאוחר בתורה ומתר� (בתחילת הספר חודש השניהדיברה התורה על 

פסח אחרי פרשת הפרשת  נכתבה שתפרש הפסוקדאי� , דבלאו הכי קשה מהפסוקי� עצמ�
 !"בראשו� לחודש השני"

 

 נתינת התורהמקו� 

1.1 
 ח" י�ז "ג פסוק י"שמות פרק י

 ִ!י )ַמר ֱאלֹקי�  ָנָח� ֱאלֹקי� ֶ&ֶרְ% ֶאֶר$ ְ�ִלְ�ִ#י� ִ!י ָקר�ב ה�א�ָהָע� ְולֹא� ַוְיִהי ְ�ַ�ַ�ח ַ�ְרעֹה ֶאתיז
 .ִיָ-ֵח� ָהָע� ִ�ְראָֹת� ִמְלָחָמה ְוָ�ב� ִמְצָרְיָמה�ֶ�(
ִ�ק0ֵַ/ב ֱאלַֹו יח   .י� ָעל� ְבֵני ִי7ְָרֵאל ֵמֶאֶר$ ִמְצָרִי�י� ֶאת ָהָע� ֶ&ֶרְ% ַה6ְִדָ�ר ַי� ס�4 ַוֲחמ2

 
 י ש�"ורש

  .דר% למצרי� ומדרש אגדה יש הרבה ונוח לשוב באותו ה.כי קרוב הוא
א� הלכו דר% ישר ) מכילתא(' וירד העמלקי והכנעני וגו) במדבר יד( כגו( מלחמת .בראת� מלחמה

ובה מצרימה א� הוליכו� היו חוזרי� ומה א� כשהקיפ� דר% מעוק� אמרו נתנה ראש ונש
   .בפשוטה על אחת כמה וכמה



1.2 
 ב"פסוק י' שמות פרק ג

ת ַו0ֹאֶמר ִ!י ֶאְהֶיה ִע%ְ6ָ ְוֶזה ְ�ָ% ָהא�ת ִ!י )נִֹכי ְ�ַלְחִ#יָ% ְ�ה�ִציֲאָ% ֶאת ָהָע� ִמ6ְִצַרִי� ַ#ַעְבד�( ֶא
 . ַעל ָהָהר ַהֶ?האלוקי�ָה
 

 י ש�"ורש
א כי אהיה עמ% וזה שתצליח בשליחות% ל% האות על הבטחה אחרת "ד' כו .מ%ויאמר כי אהיה ע

שאני מבטיח% שכשתוציא� ממצרי� תעבדו( אותי על ההר הזה שתקבלו התורה עליו והיא הזכות 
 .העומדת לישראל

 
1.3 

 א"ק י" סה"ח קכ"אוחזו� איש 
 והלא כבר נבחר הר סיני ,עת יש לד.'דר% המדבר וגו' ויסב וגו' ולא נח� וגו, ח"ז י"ג י"שמות י

וא� מפני הטע� פ( ינח�  ,")ב"י' ג(תעבדו( את האלוקי� על ההר הזה "' לנתינת התורה כדבר ה
או , י"תנת לה� באיולולא זאת היתה התורה נ, הע� והוצר% להסב� דר% המדבר נבחר הר סיני

 .ה וצרי% עיו(כ יקרב� להר סיני ונת( לה� את התור"י ואח"ה מכניס� מקד� בא"שהיה הקב

 

1.4 
 :גמרא ראש השנה ו

 �שניה( מלאי( ? הא כיצד. פעמי� שבעה, פעמי� ששה, פעמי� חמשה, עצרת: כדתני רב שמעיה
 .  ששה�אחד מלא ואחד חסר ,  שבעה�שניה( חסרי( , חמשה

 
 יו� מת� תורה

2.1 
 ט "שמות פרק י

 .$ ִמְצָרִי� 0�ַ�� ַהֶ?ה ָ�א� ִמְדַ�ר ִסיָני ַ�חֶֹד� ַהDְִליִ�י ְלֵצאת ְ�ֵני ִי7ְָרֵאל ֵמֶאֶרא
 . ַו0ְִסע� ֵמְרִפיִדי� ַו0ָבֹא� ִמְדַ�ר ִסיַני ַו0ֲַחנ� 6ִ�ְַדָ�ר ַו0ִַח( ָ�� ִי7ְָרֵאל ֶנֶגד ָהָהרב
 ַיֲעקֹב ְוַתEֵיד ִלְבֵני  ַו0ְִקָרא ֵאָליו ְידָֹוד ִמ( ָהָהר ֵלאמֹר !ֹה תֹאַמר ְלֵביתאלוקי� �מֶ�ה ָעָלה ֶאל ָהג

 .ִי7ְָרֵאל
 . Gֶ#� ְרִאיֶת� ֲאֶ�ר ָע7ִיִתי ְלִמְצָרִי� ָוֶאFָא ֶאְתֶכ� ַעל ַ!ְנֵפי ְנָ�ִרי� ָו)ִבא ֶאְתֶכ� ֵאָליד
 .ַע6ִי� ִ!י ִלי ָ!ל ָה)ֶר$ ְוַעָ#ה ִא� ָ�מ�ַע ִ#ְ�ְמע� ְ�קִֹלי �ְ�ַמְרֶ#� ֶאת ְ�ִריִתי ִוְהִייֶת� ִלי ְסג2ָ�ה ִמָ!ל ָהה
 . ְוGֶ#� ִ#ְהי� ִלי ַמְמֶלֶכת !ֲֹהִני� ְוג�י ָקד�� ֵאֶ�ה ַהְ&ָבִרי� ֲאֶ�ר ְ#ַדֵ�ר ֶאל ְ�ֵני ִי7ְָרֵאלו
 .ה� ְידָֹוד ַו0ָבֹא מֶ�ה ַו0ְִקָרא ְלִזְקֵני ָהָע� ַו�7ֶ0ָ ִלְפֵניֶה� ֵאת ָ!ל ַהְ&ָבִרי� ָהֵאֶ�ה ֲאֶ�ר ִצָ�ז
 . ַו0ֲַענ� ָכל ָהָע� ַיְחָ&ו ַו0ֹאְמר� !ֹל ֲאֶ�ר ִ&ֶ�ר ְידָֹוד ַנֲע7ֶה ַו0ֶָ�ב מֶ�ה ֶאת ִ&ְבֵרי ָהָע� ֶאל ְידָֹודח
ְ% ְוַג� ְ�ָ% ַיֲאִמינ�  ַו0ֹאֶמר ְידָֹוד ֶאל מֶ�ה ִהֵ-ה )נִֹכי ָ�א ֵאֶליָ% ְ�ַעב ֶהָעָנ( ַ�ֲעב�ר ִיְ�ַמע ָהָע� ְ�ַדְ�ִרי ִע6ָט

 .ְלע�ָל� ַוEֵ0ַד מֶ�ה ֶאת ִ&ְבֵרי ָהָע� ֶאל ְידָֹוד
 
 . ַו0ֹאֶמר ְידָֹוד ֶאל מֶ�ה ֵלְ% ֶאל ָהָע� ְוִקַ&ְ�ָ#� ַה0�� �ָמָחר ְוִכְ�ס� 7ְִמלָֹת�י

 .ד ְידָֹוד ְלֵעיֵני ָכל ָהָע� ַעל ַהר ִסיָני ְוָהי� ְנכִֹני� ַל0�� ַהDְִליִ�י ִ!י 0�ַ�� ַהDְִלִ�י ֵיֵריא
 . ְוִהְגַ�ְלָ# ֶאת ָהָע� ָסִביב ֵלאמֹר ִהDְָמר� ָלֶכ� ֲעל�ת ָ�ָהר �ְנגַֹע ְ�ָקֵצה� ָ!ל ַה-ֵֹגַע ָ�ָהר מ�ת י�ָמתיב
י� לֹא ִיְחֶיה ִ�ְמ�ְֹ% ַה0ֵֹבל ֵה6ָה ַיֲעל�  לֹא ִתEַע �� ָיד ִ!י ָסק�ל ִיָ/ֵקל א� ָירֹה ִי0ֶָרה ִא� ְ�ֵהָמה ִא� ִאיג

 .ָבָהר
 . ַו0ֵֶרד מֶ�ה ִמ( ָהָהר ֶאל ָהָע� ַוְיַקֵ&� ֶאת ָהָע� ַוְיַכְ�ס� 7ְִמלָֹת�יד
� ֶאל ִאDָהטו�Eְ#ִ לG ְנכִֹני� ִלְ�לֶ�ת ָיִמי� � . ַו0ֹאֶמר ֶאל ָהָע� ֱהי
ִ�י ִ�ְהיֹת ַה�ֶֹקר ַוְיִהי קֹלֹת �ְבָרִקי� ְוָעָנ( ָ!ֵבד ַעל ָהָהר ְוקֹל �ָֹפר ָחָזק ְמאֹד ַו0ֱֶחַרד  ַוְיִהי ַב0�� ַהDְִליטז

 .ָ!ל ָהָע� ֲאֶ�ר 6ַ�ֲַחֶנה
 

 י ש�"ורש
 . שהרי בהשכמה עלה, שהוא יו� שלישי,  ביו� המחרת.'וישב משה את דברי הע� וגו ח

 .שא רביעי לחוד ביו� המחרת שהו.'ויגד משה וגוט 
ובחמישי בנה משה את המזבח תחת ההר ושתי� עשרה .  שהוא ששה בחדש.ליו� השלישי יא

 .ואי( מוקד� ומאוחר בתורה) ת כד דשמו(, כל העני( האמור בפרשת ואלה המשפטי�, מצבה
, הוא יו� רביעי שהוסי4 משה יו� אחד מדעתו, לסו4 שלושה ימי� .ו נכני� לשלשת ימי�הי טו

לשלשת . ולדברי האומר בששה בחדש ניתנו עשרת הדברות לא הוסי4 משה כלו�, רבי יוסיכדברי 
 .ליו� השלישי) פסוק יא(כמו , ימי�



2.2 
 ד"שמות פרק כ

 ְוֶאל מֶ�ה )ַמר ֲעֵלה ֶאל ְידָֹוד Gָ#ה ְוGֲהרֹ( ָנָדב ַוֲאִביה�א ְוִ�ְבִעי� ִמִ?ְקֵני ִי7ְָרֵאל ְוִהְ�ַ#ֲחִויֶת� א
 חֹקֵמָר

� ְוָהָע� לֹא ַיֲעל� ִע6� ב�Eֶָאל ְידָֹוד ְוֵה� לֹא ִי �מֶ�ה ְלַב& �Eְַוִנ. 
 ַו0ָבֹא מֶ�ה ַוְיַסֵ�ר ָלָע� ֵאת ָ!ל ִ&ְבֵרי ְידָֹוד ְוֵאת ָ!ל ַה6ְִ�ָ�ִטי� ַו0ַַע( ָ!ל ָהָע� ק�ל ֶאָחד ַו0ֹאְמר� ָ!ל ג

 .דָֹוד ַנֲע7ֶהַהְ&ָבִרי� ֲאֶ�ר ִ&ֶ�ר ְי
 ַו0ְִכ#ֹב מֶ�ה ֵאת ָ!ל ִ&ְבֵרי ְידָֹוד ַו0ְַ�ֵ!� ַ��ֶֹקר ַו0ִֶב( ִמְזֵ�ַח ַ#ַחת ָהָהר �ְ�ֵ#י� ֶע7ְֵרה ַמHֵָבה ִלְ�ֵני� ד

 ָע7ָר ִ�ְבֵטי ִי7ְָרֵאל
 . ְזָבִחי� ְ�ָלִמי� ַלידָֹוד ָ�ִרי� ַו0ְִ�ַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְ�ֵני ִי7ְָרֵאל ַו0ֲַעל� עֹלֹת ַו0ְִזְ�ח�ה
 . ַוIַ0ִח מֶ�ה ֲחִצי ַהָ&� ַוEָG�ָ �7ֶ0ָנֹת ַוֲחִצי ַהָ&� ָזַרק ַעל ַה6ְִזֵ�ַחו
 . ַוIַ0ִח ֵסֶפר ַהְ�ִרית ַו0ְִקָרא ְ�)ְזֵני ָהָע� ַו0ֹאְמר� !ֹל ֲאֶ�ר ִ&ֶ�ר ְידָֹוד ַנֲע7ֶה ְוִנְ�ָמעז

ח מֶ�ה ֶאת ַהָ&� ַו0ְִזרֹק ַעל ָהָע� ַו0ֹאֶמר ִהֵ-ה ַד� ַהְ�ִרית ֲאֶ�ר ָ!ַרת ְידָֹוד ִע6ֶָכ� ַעל ָ!ל ַהְ&ָבִרי�  ַוIַ0ִח
 .ָהֵאֶ�ה

  ַו0ַַעל מֶ�ה ְוGֲהרֹ( ָנָדב ַוֲאִביה�א ְוִ�ְבִעי� ִמִ?ְקֵני ִי7ְָרֵאלט
 . ַרְגָליו ְ!ַמֲע7ֵה ִלְבַנת ַהַ/ִ�יר �ְכֶעֶצ� ַהDַָמִי� ָלטַֹהרי ִי7ְָרֵאל ְוַתַחתק ַו0ְִרא� ֵאת ֱאלֹי

 . ַו0ֹאְכל� ַו#�ְ0ִ�אלוקי� ְוֶאל ֲאִציֵלי ְ�ֵני ִי7ְָרֵאל לֹא ָ�ַלח ָיד� ַו0ֱֶחז� ֶאת ָהיא
 

ֶאת ל2חֹת ָהֶאֶב( ְוַה#�ָרה ְוַה6ְִצָוה ֲאֶ�ר  ַו0ֹאֶמר ְידָֹוד ֶאל מֶ�ה ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוְהֵיה ָ�� ְוֶאְ#ָנה ְלָ% יב
 .ָ!ַתְבִ#י ְלה�רָֹת�

ַע ְמָ�ֲרת� ַו0ַַעל מֶ�ה ֶאל ַהר ָהיג  .אלוקי� ַו0ָָק� מֶ�ה ִויה��2
י ַבַעל ְ&ָבִרי� ִי�Eַ  ְוֶאל ַהְ?ֵקִני� )ַמר ְ�ב� ָלנ� ָבֶזה ַעד ֲאֶ�ר ָנ��ב ֲאֵליֶכ� ְוִהֵ-ה Gֲהרֹ( ְוח�ר ִע6ֶָכ� ִמיד

 .ֲאֵלֶה�
 . ַו0ַַעל מֶ�ה ֶאל ָהָהר ַוְיַכס ֶהָעָנ( ֶאת ָהָהרטו
 . ַו0ְִ�!ֹ( ְ!ב�ד ְידָֹוד ַעל ַהר ִסיַני ַוְיַכֵ/ה� ֶהָעָנ( ֵ�ֶ�ת ָיִמי� ַו0ְִקָרא ֶאל מֶ�ה 0�ַ�� ַהDְִביִעי ִמ#�ְ% ֶהָעָנ(טז
 .ְידָֹוד ְ!ֵא� אֶֹכֶלת ְ�רֹא� ָהָהר ְלֵעיֵני ְ�ֵני ִי7ְָרֵאל �ַמְרֵאה ְ!ב�ד יז

 . ַו0ָבֹא מֶ�ה ְ�ת�ְ% ֶהָעָנ( ַו0ַַעל ֶאל ָהָהר ַוְיִהי מֶ�ה ָ�ָהר Gְרָ�ִעי� י�� ְוGְרָ�ִעי� ָלְיָלהיח
 

 י ש�"רש
 .נאמר לו עלהובארבעה בסיו( , ברות פרשה זו נאמרה קוד� עשרת הד.ואל משה אמר עלה א
 . אל הערפל.ונגש משה לבדו ב
 . בו ביו�.ויבא משה ויספר לע� ג

 . בחמשה בסיו(.וישכ� בבקרד 
 . לאחר מת( תורה.אל משה' ויאמר ה יב

 . ארבעי� יו�.עלה אלי ההרה והיה ש�
 כל שש מאות ושלש עשרה מצות בכלל .לחת האב( והתורה והמצוה אשר כתבתי להורת�את 

 . לכל דבור ודבור מצות התלויות בוורבינו סעדיה פירש באזהרות שיסד, עשרת הדברות ה(
שמראש חודש עד עצרת יש מה� אומרי� אלו ששה ימי� . רבותינו חולקי( בדבר .ויכסהו הענ( טז

 .יו� מת( תורה
 . להר.ויכסהו הענ(

חלק אלא ש, ומשה וכל בני ישראל עומדי�,  לומר עשרת הדברות.ויקרא אל משה ביו� השביעי
וה� היו ,  ויש אומרי� ויכסהו הענ( למשה ששה ימי� לאחר עשרת הדברות.הכתוב כבוד למשה

למחנה שכינה טעו( פרישה שכל הנכנס , ולמד%, בתחלת ארבעי� יו� שעלה משה לקבל הלוחות
 .ששה ימי�

 
2.3 

 :ושבת פגמרא 
אמר רבא דכולי .  בו רבי יוסי אומר בשבעה, בששי בחדש ניתנו עשרת הדברות לישראל,תנו רבנ(

וכתיב הת� ,  ביו� הזה באו מדבר סיני)שמות יט(כתיב הכא , עלמא בראש חדש אתו למדבר סיני
 ודכולי עלמא. מה להל( ראש חדש א4 כא( ראש חדש,  החדש הזה לכ� ראש חדשי�)שמות יב(

שמות (וכתיב הת� ,  זכור את יו� השבת לקדשו)שמות כ(כתיב הכא , בשבת ניתנה תורה לישראל
כי . מה להל( בעצומו של יו� א4 כא( בעצומו של יו�,  ויאמר משה אל הע� זכור את היו� הזה)יג

 רבי יוסי סבר בחד בשבא איקבע ירחא ובחד בשבא לא אמר להו ולא מידי ,פליגי בקביעא דירחא
בתלתא ,  ואת� תהיו לי ממלכת כהני�) יטשמות( בתרי בשבא אמר להו ,משו� חולשא דאורחא

בתרי בשבא , ורבנ( סברי בתרי בשבא איקבע ירחא ,בארבעה עבוד פרישה, ר להו מצות הגבלהאמ
 בארבעה אמר ,בתלתא אמר להו ואת� תהיו לי, לא אמר להו ולא מידי משו� חולשא דאורחא

 .בחמישה עבוד פרישה, להו מצות הגבלה
 



2.4 
 .גמרא שבת פח

ומאחר שלא עלה . רד ברביעי ירד ושוב לא עלהרבי יוסי אומר בשני עלה משה וירד בשלישי עלה וי
 ,אלא ברביעי עלה וירד בחמישי בנה מזבח והקריב עליו קרב( בששי לא היה לו פנאי? מהיכ( ירד

  ...לא משו� טורח שבת? מאי לאו משו� תורה
אמר רבי אלעזר בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצתה בת קול ואמרה לה( מי גילה לבני רז 

 ? י השרת משתמשי( בוזה שמלאכ
 

2.5  
  בהקדמת הסימ� ,ד" סימ� תצח" אומג� אברה�

בסיו( '  דאמר בזוסייבי ל כר" הלא קי,קשה לי היא% אנו אומרי� בשבועות יו� מת( תורתינו
וכמדומה שראיתי קושיא זו (ו "ד סימ( קצ"ש בי"עונות כמ' ל דבעי לפרושי ו" דהא קי,תנה תורהינ

 ,א לספירה"ומה שקשה עוד דהתורה ניתנה ביו� נ. ...בסיו(' ולדיד( לעול� שבועות בו) באיזו פוסק
ט " דבא לרמוז לנו יעשרה מאמרות כבר תיר$ ה,והתורה ניתנה בשבת' דהא יצאו ממצרי� ביו� ה

 .  ואי( כא( מקומו, ואפשר דהיינו דקאמר יו� אחד הוסי4 משה מדעתו,ליותשני של ג
 

 לוחותשבכתב ל השהנס 
3.1 

 ב"שמות פרק ל
ִבי�טו ִבי� ִמDְֵני ֶעְבֵריֶה� ִמֶ?ה �ִמֶ?ה ֵה� ְ!ת2  . ַו0ִֶפ( ַו0ֵֶרד מֶ�ה ִמ( ָהָהר �ְ�ֵני ל2חֹת ָהֵעד2ת ְ�ָיד� ל2חֹת ְ!ת2
 . ה�א ָחר�ת ַעל ַה�2חֹתאלוקי� ֵה6ָה ְוַה6ְִכָ#ב ִמְכַ#ב אלוקי�ַמֲע7ֵה  ְוַה�2חֹת טז
 

 י ש�"ורש
 .ומעשה נסי� היה,  האותיות נקראות היו.משני עבריה� טו
 
 ש�שפתי חכמי� ו

 ומעשה נסי� היה פירושו שהכתב היה חקוק ,פירוש כגו( נבוב נקרא בוב( וכ( כל התיבות .סי�נ טו
% שבו היו נמי חקוקי� סביב וההיק4 שבאמצע לא היה בשו� צד "� וסמ"כ מ"ואמשני עבריה� 

 ,ובבראשית רבה מפורש כמו שהכתב נקרא בעבר זה כ% היה נקרא בעבר השני. מחובר ולא נפלו
 .וזה היה מעשה נסי�

 
3.2 

 :שבת קגגמרא 
ות נקרא  ואמר רב חסדא כתב שבלוח,% שבלוחות בנס היו עומדי("� וסמ"ר חסדא מ"גופא א

  .מבפני� ונקרא מבחו$ כגו( נבוב בוב( בהר רהב סרו ורס
 

3.3 
 'טכה  הל'אירושלמי מגילה פרק 

( מעשה ניסי� מא( דאמר אשורי ניתנה התורה "אמר רבי לוי מא( דאמר לרע$ ניתנה התורה עי
  .% מעשה ניסי�"סמ

 
 

 נוסח הלוחות
4.1 

 ד "שמות פרק ל
ְ!ָתב ְלָ% ֶאת ַהְ&ָבִרי� ָהֵאֶ�ה ִ!י ַעל ִ�י ַהְ&ָבִרי� ָהֵאֶ�ה ָ!ַרִ#י ִאְ#ָ% ְ�ִרית ְוֶאת  ַו0ֹאֶמר ְידָֹוד ֶאל מֶ�ה כז

 .ִי7ְָרֵאל
 ַוְיִהי ָ�� ִע� ְידָֹוד Gְרָ�ִעי� י�� ְוGְרָ�ִעי� ַלְיָלה ֶלֶח� לֹא )ַכל �ַמִי� לֹא ָ�ָתה ַו0ְִכ#ֹב ַעל ַה�2חֹת כח

 .ַהְ�ִרית ֲע7ֶֶרת ַהְ&ָבִרי�ֵאת ִ&ְבֵרי 
 ַוְיִהי ְ�ֶרֶדת מֶ�ה ֵמַהר ִסיַני �ְ�ֵני ל2חֹת ָהֵעד2ת ְ�ַיד מֶ�ה ְ�ִרְד#� ִמ( ָהָהר �מֶ�ה לֹא ָיַדע ִ!י ָקַר( ע�ר כט

 .ָ�ָניו ְ�ַדְ�ר� ִא#�
 

4.2 
 ' דברי� פרק י

 ְ�ֵני ל�חֹת ֲאָבִני� ָ!ִרא�ִֹני� ַוֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ְוָע7ִיָת ְ�ָ% ֲאר�(  ָ�ֵעת ַהִהוא )ַמר ְידָֹוד ֵאַלי ְ�ָסל ְלָ%א
 .ֵע$
 . ְוֶאְכ#ֹב ַעל ַה�2חֹת ֶאת ַהְ&ָבִרי� ֲאֶ�ר ָהי� ַעל ַה�2חֹת ָהִרא�ִֹני� ֲאֶ�ר ִ�ַ�ְרָ# ְו7ְַמָ#� ָ�)ר�(ב
 .ְ�ֵני ל2חֹת ֲאָבִני� ָ!ִרא�ִֹני� ָוGַעל ָהָהָרה �ְ�ֵני ַה�2חֹת ְ�ָיִדי ָוGַע7 ֲאר�( ֲעֵצי Kִ�ִי� ָוֶאְפסֹל ג



 ַו0ְִכ#ֹב ַעל ַה�2חֹת ַ!6ְִכָ#ב ָהִרא��( ֵאת ֲע7ֶֶרת ַהְ&ָבִרי� ֲאֶ�ר ִ&ֶ�ר ְידָֹוד ֲאֵליֶכ� ָ�ָהר ִמ#�ְ% ָהֵא� ד
 .ְ�י�� ַהIָָהל ַו#ְ0ִֵנ� ְידָֹוד ֵאָלי

 . ָוֵאֶפ( ָוֵאֵרד ִמ( ָהָהר ָו)�7ִ ֶאת ַה�2חֹת ָ�)ר�( ֲאֶ�ר ָע7ִיִתי ַו0ְִהי� ָ�� ַ!ֲאֶ�ר ִצַ�ִני ְידָֹודה
 

4.3 
 : נדמאקבא בגמרא 

שאל רבי חנינא ב( עגיל את רבי חייא בר אבא מפני מה בדברות הראשונות לא נאמר בה� טוב 
ר לו עד שאתה שואלני למה נאמר בה� טוב שאלני א�  אמ,ובדברות האחרונות נאמר בה� טוב

תנחו� בר חנילאי ' נאמר בה( טוב א� לאו שאיני יודע א� נאמר בה( טוב א� לאו כל% אצל ר
ל ממנו לא שמעתי אלא כ% אמר " א,יהושע ב( לוי שהיה בקי באגדה אזל לגביה' שהיה רגיל אצל ר

א ואמרי לה אבי אמו של רב אחי ברבי חנינא לי שמואל בר נחו� אחי אמו של רב אחא ברבי חנינ
 . וכי סופ( להשתבר מאי הוי אמר רב אשי חס ושלו� פסקה טובה מישראל,הואיל וסופ( להשתבר

 
4.4 

 .גיטי� סגמרא 
אז אמרתי הנה באתי ) תהילי� מ(' ר יוחנ( משו� רבי בנאה תורה מגילה מגילה ניתנה שנא"א

לקוח את ) דברי� לא(ש ב( לקיש אומר תורה חתומה ניתנה שנאמר " ר,במגילת ספר כתוב עלי
ר  ואיד% נמי הכתיב במגילת ספ, ואיד% נמי הכתיב לקוח ההוא לבתר דאידבק,ספר התורה הזאת

ויאמר אלי מה אתה רואה ) זכריה ה(כתוב עלי ההוא דכל התורה כולה איקרי מגילה דכתיב 
ואומר אני רואה מגילה עפה אי נמי לכדרבי לוי דאמר רבי לוי שמנה פרשיות נאמרו ביו� שהוק� 

� ופרשת לוי� ופרשת טמאי� ופרשת שילוח טמאי� ופרשת אחרי בו המשכ( אלו ה( פרשת כהני
 .מות ופרשת שתויי יי( ופרשת נרות ופרשת פרה אדומה

 
4.5 

 ב " רצסימ�ח "טור או
 וכתב רב שלו� הטע� שתקנו לומר צדוק הדי( ,פסוקי� של צדקת%' ונוהגי( בכל המקומות לומר ג

ע מדרש בי( שתי תפלות משו� חכ� שמת כל  וג� נהגו שלא לקבו,על שמת משה רבינו באותה שעה
 .ת שלא לקבוע אז סעודה" מזה הטע� נמי הנהיג ר,בתי מדרשות בטילי(

 
4.6 

 ב" רצ סימ�ח" אוח"ב
 נראה דרצונו לומר כמו שכתב המרדכי ,ש ויש מדרשי� שמוכיחי� שלא מת באותה שעה"ומ

הביא רבינו וכתב אחר כ% שהביא מתחלה דברי רב שר שלו� ש) תתקנו' סי(בהלכות ספר תורה 
ופרק החול$ ב( מאה ועשרי� שנה אנכי ) לח א(שהקשה רבינו אלחנ( מדאמר פרק קמא דקידושי( 

ואילו מת בשבת היא% כתב בערב שבת אנכי היו� ועדיי( לא מלאו , היו� מלאו ימי ושנותי, היו�
 חשוב למפרע ,בת היהח בניס( שבו נלכדה יריחו ש"דכ) א"פי( עוד הקשה דמוכח בסדר עול� ?ימיו

דברי� (שמצא במדרש '  ועוד אומר ר.ה ערב שבת היה"באדר שבו מת משה רבינו ע' ותמצא שז
ח בניס( היה "פירוש דכשכ, ל"ג ספרי תורות עכ"דבאותו היו� שמת משה כתב י) ט' ט סי"רבה פ

 הוא באדר' שבת א� כ( ראש חודש ניס( היה באחד בשבת וראש חודש אדר היה בשבת נמצא שז
וזהו שכתב רבינו בקוצר ויש מדרשי� , )לז א(וכ( כתב עוד המרדכי בפרק ערבי פסחי� , ערב שבת

 .)יג' ג סי"ד4 קלו ע(ש בפרק ערבי פסחי� "וכ( כתב הרא', שמוכיחי� וכו
ג ספרי "ואפשר ליישב המדרשי� דודאי בערב שבת מת משה ובו ביו� מלאו ימיו ושנותיו וכתב י

ויקבר אותו בגיא לא היתה אלא ) דברי� לד ו(א "ה כד"גיא שקברו הקבתורה אבל קבורתו ב
) יג ב( ובי( מיתה לקבורה היה מוטל בכנפי שכינה כדאיתא סו4 פרק קמא דסוטה ,בשבת במנחה

', תניא אמר רבי יהודה אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאמרו היכ( משה מת בחלקו של ראוב( וכו
ח "יתרו ד4 פ' ק ש� ובפ"זוה(תלק מעלמא בהאי זימנא ובמנחה בשבת שאז הוא עת רצו( אס

 .ועל כ( מצדיקי( הדי( באותה שעה דאסתלק מעלמא, )ב"סוע
ר יצחק דרש( שיחיה מקראקא החזיק יישוב זה שכ( כתוב בספר עשרה "והחכ� הכולל הרב מהר

בשבת מאמר חיקור די( דבערב שבת התחילה מיתתו וגמר סילוקו היה ' ג מחלק ב"מאמרות פרק י
 והוסי4 הרב עוד נופ% משלו ,)ש�(במנחה בשעתא דעת רצו( אשתכח כמבואר בזוהר סדר תרומה 

איוב (על פסוק ) דברי� רבה ש�(דודאי בערב שבת סמו% לערב היתה מיתתו וזהו שאמרו במדרש 
א� לא בכיתי לקשה יו� שנתקשה היו� כנגדו שאמרה השמש איני שוקע ומשה בעול� והוא ) ל כה

יו� מיתתו הלולא רבא הוה וכל העליוני� יוצאי� בשמחה לקראת נשמתו והיו� קונה לפי שב
מילי( עד שבא '  נמצא דבשעת תחלת שקיעה יצאה נשמתו והיה מוטל בכנפי שכינה ד,שלמות גדול

מילי( כדאיתא בפרק מי שהיה טמא '  כי מתחלת שקיעה עד הלילה ד,למקו� קבורתו בליל שבת
שלא נגנז עד ) ש�( בעל כרח% שלא נקבר אלא בשבת וגילה לנו בספר הזוהר  וא� כ(,)פסחי� צד א(

 דאי( הנשמה עולה ,שעת מנחה בשבת בשעתא דעת רצו( אשתכח כדי שתעלה נשמתו בההוא רעוא
  .כ דברי הרב"ע, )ב"ח ע"אמור ד4 פ' ק פ"זוה(למעלה עד שהגו4 נקבר 



 
 הקרבת הנשיאי�

5.1 
 ' במדבר פרק ז

� ַ!��ת מֶ�ה ְלָהִקי� ֶאת ַה6ְִ�ָ!( ַו0ְִמַ�ח אֹת� ַוְיַקֵ&� אֹת� ְוֶאת ָ!ל ֵ!ָליו ְוֶאת ַה6ְִזֵ�ַח ְוֶאת  ַוְיִהי ְ�י�א
 .ָ!ל ֵ!ָליו ַו0ְִמָ�ֵח� ַוְיַקֵ&� אָֹת�

ִדי� ַו0ְַקִריב� ְנ7ִיֵאי ִי7ְָרֵאל ָראֵ�י ֵ�ית ֲאבָֹת� ֵה� ְנ7ִיֵאי ַהK6ַֹת ֵה�ב  . ָהעְֹמִדי� ַעל ַהְ�ק2
 

 י ש�"ורש
 ולא נאמר ביו� הקי� מלמד שכל שבעת ימי המלואי� היה משה מעמידו .ביו� כלות משה להקי�

אותו היו� כלו , לכ% נאמר ביו� כלות משה להקי�, ומפרקו ובאותו היו� העמידו ולא פרקו
  .הקמותיו וראש חדש ניס( היה

) ד, במדבר א(מר שנא, דו ע� משה ואהר( כשמנו את ישראל שעמ.ה� העומדי� על הפקודי�ב 
 .'ואתכ� יהיו וגו

 
5.2 

    ש�במדבראברבנל 
, )א, ז" (ויהי ביו� כלות משה להקי� את המשכ(: "באמרו: שאלה הראשונה: ויש בזה שאלות

ויקשה . ( שזה היה ביו� השמיני למלואי�" וכ( הוא דעת הרמב,י שראש חדש ניס( היה"ופירש רש
 כי א� ,והיה ראוי שתיכתב למעלה ביו� השמיני, אד למה נכתבה הפרשה הזאת במקו� הזהמ

 וא� ,למה נכתב מניי( הע� קוד� חנוכת המזבח, היתה חנוכת המזבח בניס( ומניי( הע� באייר
, )ב, ז" (ה� נשיאי המטות ה� העומדי� על הפקודי�: "אי% אמר הכתוב בה, הפרשה הזאת קדמה

 . שאחרי כ( נמנו כפי דעת החכמי� והרבני� האלה, והנה הדבר בהפ%כאילו נמנו כבר 
 

5.3  
 .'פסוק ב' תרגו� יהונת� פרק ז

וקריבו אמרכליא דישראל רישי בית אבהתהו( הינו( רברבי שבטיא הינו( דמתמנ( במצרי� 
 .אמרכולי( על מניניא

 
5.4 

 .פסחי�  וגמרא 
שמעו( ב( גמליאל אומר שתי ' שלשי� יו� רכדתניא שואלי( ודורשי( בהלכות הפסח קוד� הפסח 

 מאי טעמא דתנא קמא שהרי משה עומד בפסח ראשו( ומזהיר על הפסח שני שנאמר ,שבתות
ויהי אנשי� אשר היו טמאי� ) במדבר ט(ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו וכתיב ) במדבר ט(

שמעו( ב( גמליאל אמר ל% איידי דאיירי במילי דפסחא מסיק להו לכל מילי '  ור,לנפש אד�
) שמות יב(ג שהרי משה עומד בראש החדש ומזהיר על הפסח שנאמר " מאי טעמא דרשב.דפסחא

החדש הזה לכ� ראש חדשי� וכתיב דברו אל כל עדת ישראל לאמר בעשור לחדש הזה ויקחו לה� 
 ,ממאי דבריש ירחא קאי דילמא בארבעה בירחא או בחמשה בירחא קאי' איש שה לבית אבות וגו

אל משה במדבר סיני בשנה ' וידבר ה) במדבר ט(אלא אמר רבה בר שימי משמיה דרבינא מהכא 
ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו הכא נמי ממאי ) במדבר ט(השנית בחדש הראשו( וכתיב 

 בירחא או בחמשה בירחא קאי אמר רב נחמ( בר יצחק אתיא דבריש ירחא קאי דילמא בארבעה
אל משה במדבר סיני באהל ' וידבר ה) במדבר א(מדבר ממדבר כתיב הכא במדבר סיני וכתיב הת� 

כתוב ברישא דחדש ראשו(  וני,מועד באחד לחדש השני מה להל( בראש חדש א4 כא( בראש חדש
והדר ניכתוב דחדש שני אמר רב מנשיא בר תחליפא משמיה דרב זאת אומרת אי( מוקד� ומאוחר 

 .בתורה
 

5.5 
 פני יהושע ש�

י בחומש פרשת בהעלות% פירש דלא פתח בזו מפני " רש.'בגמרא ונכתוב ברישא דחדש ראשו( כו
י( מוקד� ומאוחר משו� דאכתי קשה דאה מייתי נמי הא דאי( " ואפ,שהיא גנות( של ישראל

 דבזה שיי% לפתוח הספר מיד ,ל למיכתב ברישא פרשת ויהי ביו� כלות משה להקי� המשכ("דהו
 . אלא על כרח% דאי( מוקד� ומאוחר,כ דחדש שני"כ פרשת פסח ואח" ואח,אחר תורת כהני�

ה כיו( " דאפ,חרי בפירוש החומש האי מילתא לחוד דאי( מוקד� ומאו"אלא דלא ניחא ליה לרש
ה צרי% נמי "כ טעמא דאי( מוקד� להקדי� המאוחר בפירוש ומש"שנזכר הזמ( בפסוק לא שיי% כ

 .כ( נראה לי, לטעמא דגנות(
 



 תורה ניתנה כללותיה ודקדוקיה מסיני
6.1  

 'ק ד" סחזו� איש ש�
גלגלי( זכות ל משו� שמ"נחלות וכמו שארז' ופ לא נאמר די( המחלל שבת ודי( מגד4 ]עדיי( [והנה

 ואולי לא היה .שאינו אלא פרטי דיני(, ג מצות בסיני בשביל זה"מ אינו חסר מתרי"ומ, י זכאי"ע
כ נצטוה כבר למסור את הדי( ההוא לישראל ולכ( "פ מה שקיבל בסיני אלא א"משה רשאי לדו( ע

 כ( שמעמא ול, י זכאי" שמגלגלי( זכות ע,ז נצטוה להגיד לישראל"ועי' הצרי% להקריב משפט( לה
 .ע"וצ
 

6.2 
 .סנהדרי� חגמרא 

 ,(כדתניא ראויה פרשת נחלות שתיכתב על ידי משה רבינו אלא שזכו בנות צלפחד ונכתב על יד
 ,ראויה היתה פרשת מקושש שתיכתב על ידי משה רבינו אלא שנתחייב מקושש ונכתבה על ידו

 .ללמד% שמגלגלי( חובה על ידי חייב וזכות על ידי זכאי
 

6.3 
  . קנז ד�הר במבדברזו

  . אתידע דהא אתכפר חוביה,דכתיב כ( בנות צלפחד דוברות

 


