
How to study a Biblical book: - Class # 2 

From 'text' to 'context' to 'theme' 

For Torah in Motion – by Menachem Leibtag 

How to find “the torah” and how to identify “the mitzva” 

 

Intro:  Today’s class will focus on how and why we need to identify 

the unit better known as ‘The Mishkan’, and how it ties together the 

various themes of Sefer Shmot. 

 We begin with the concluding seven verses of Parshat Mishpatim 

 

I.  Shmot 24:12-18 

ֹּאֶמר ְיהָוה ֶאל  ב מֶֹּשה, ֲעֵלה ֵאַלי  -ַוי
ֻלֹחת  -ָשם; ְוֶאְתָנה ְלָך ֶאת-ֶוְהֵיה--ָהָהָרה

ְצָוהָהֶאֶבן, ְוַהּתֹוָרה ְוהַ  י,  מִּ , ֲאֶשר ָכַתְבתִּ
 ְלהֹורָֹּתם.

12 And the LORD said unto Moses: 
'Come up to Me into the mount and be 
there; and I will give thee the tables of 
stone, and the law and the 
commandment, which I have written, 
that thou mayest teach them.' 

ַע ְמָשְרתֹו; ַוַיַעל   יג יהֹושֻׁ ַוָיָקם מֶֹּשה, וִּ
ים-ֶאלמֶֹּשה,   .ַהר ָהֱאֹלהִּ

13 And Moses rose up, and Joshua his 
minister; and Moses went up into the 
mount of God. 

ים ָאַמר ְשבּו-ְוֶאל  יד ַעד  ָלנּו ָבֶזה, -ַהְזֵקנִּ
ֵנה אַ ָנשּוב ֲאֵליֶכם-ֲאֶשר ֲהרֹּן ְוחּור  ; ְוהִּ

י ָמֶכם, מִּ ַגש ֲאֵלֶהם.-עִּ ים יִּ  ַבַעל ְדָברִּ

14 And unto the elders he said: 'Tarry 
ye here for us, until we come back unto 
you; and, behold, Aaron and Hur are 
with you; whosoever hath a cause, let 
him come near unto them.' 

; ַוְיַכס ֶהָעָנן,  ָהָהר -ֶשה, ֶאלַוַיַעל מֹּ   טו
 ָהָהר. -ֶאת

15 And Moses went up into the mount, 
and the cloud covered the mount. 

ְשכֹּן ְכבֹוד  טז יַני,  -ה ַעלְיהוָ -ַויִּ ַהר סִּ
ים; ַוְיַכסֵ  ְקָרא ֶאלהּו ֶהָעָנן ֵשֶשת ָימִּ מֶֹּשה  -ַויִּ

י יעִּ תֹוְך ֶהָעָנן. ַבּיֹום ַהְשבִּ  , מִּ

16 And the glory of the LORD abode 
upon mount Sinai, and the cloud 
covered it six days; and the seventh 
day He called unto Moses out of the 
midst of the cloud. 



ֹּאש    יז ּוַמְרֵאה ְכבֹוד ְיהָוה, ְכֵאש אֶֹּכֶלת ְבר
ְשָרֵאל.  ָהָהר, ְלֵעיֵני, ְבֵני יִּ

17 And the appearance of the glory of 
the LORD was like devouring fire on 
the top of the mount in the eyes of the 
children of Israel. 

ֹּ וַ   יח ָהָהר;  -, ַוַיַעל ֶאל ְבתֹוְך ֶהָעָנןא מֶֹּשה ָיב
י מֶֹּשה, ָבָהר,  ים ַוְיהִּ ים יֹום, ְוַאְרָבעִּ ַאְרָבעִּ

   .ָלְיָלה

18 And Moses entered into the midst of 
the cloud, and went up into the mount; 
and Moses was in the mount forty days 
and forty nights.  

Followed by chapter 25:1 

 And the LORD spoke unto 1 מֶֹּשה ֵלאמֹּר. -ַוְיַדֵבר ְיהָוה, ֶאל  א
Moses, saying: 

ְקחּו-ַדֵבר ֶאל“ ב ְשָרֵאל, ְויִּ י  -ְבֵני יִּ לִּ
בֹו,  -ֵמֵאת ָכל  ְתרּוָמה: ְדֶבנּו לִּ יש ֲאֶשר יִּ אִּ

ְקחּו ֶאת י. -תִּ  ְתרּוָמתִּ

2 'Speak unto the children of 
Israel, that they take for Me an 
offering; of every man whose 
heart maketh him willing ye shall 
take My offering. 

ְקחּו,    ג ֹּאת, ַהְתרּוָמה, ֲאֶשר תִּ ְוז
ָתם:   ָזָהב ָוֶכֶסף, ּוְנחֶֹּשת.   ֵמאִּ

3 And this is the offering which ye 
shall take of them: gold, and 
silver, and brass; 

יּוְתֵכֶלת ְוַאְרָגָמן ְותֹולַ   ד   …ַעת ָשנִּ
4 and blue, and purple, and scarlet, 
and fine linen, and goats' hair; 

י, ְבתֹוָכם  ח ְקָדש; ְוָשַכְנּתִּ י, מִּ  And let them make Me a 8 . ְוָעׂשּו לִּ
sanctuary, that I may dwell among 
them. 

י ַמְרֶאה אֹוְתָך, ֵאת   ט ית  ְככֹּל, ֲאֶשר ֲאנִּ ַּתְבנִּ
ית ָכלַהמִּ    ַּתֲעׂשּו.   ְוֵכן;  ֵכָליו-ְשָכן, ְוֵאת ַּתְבנִּ

9 According to all that I show thee, 
the pattern of the tabernacle, and 
the pattern of all the furniture 
thereof, even so shall ye make it. 

 

II. Note numerous opinions re: three items in 24:12: 

Rashi: 

 .את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם

ן,  רֹות הֵׁ ַלל ֲעֶשֶרת ַהִדבְׁ וֹות ִבכְׁ ה ִמצְׁ רֵׁ ֹלש ֶעשְׁ אֹות ּושְׁ ש מֵׁ ל שֵׁ  כָּ

וֹות הַ   ִדבּור ִמצְׁ כָּל ִדבּור וְׁ ַסד לְׁ רֹות ֶשיָּ הָּ ַאזְׁ ש בָּ רֵׁ יָּה פֵׁ ַעדְׁ נּו סְׁ ַרבֵׁ לּויֹות בֹווְׁ  תְׁ

Seforno 

  :הוא חלק המעשי ממנה והמצוה   :החלק העיוני ממנה והתורה



Talmud Brachot 5a 

 אלי עשרת הדברות,   – לחות 

 זו מקרא  –תורה 

 זו משנה  –והמצוה 

 אלו נביאים וכתובים  –אשר כתבתי 

 זה גמרא –להורתם 

 מלמד שכולם נתנו למשה בסיני

Ibn Ezra 

   תורה שבע"פ. והמצוה. שבכתבתורה ופי' התורה. 

 סיני בימים שעמד בהר.כי כל המצות ניתנו למשה ב

  ”ואתה פה עמוד עמדי “וכן כתוב  

 כי התורה הדבור הראשון והחמישי   :ולפי דעתי 

 :מצוה השמנ' דבריםוה     

Ramban 

עלה  היא המצוה שאמר לו מאמש ויאמר ה' אל משה עלה אלי ההרה

 ב(,-)לעיל פסוקים א ל ה'ונגש משה לבדו אאל ה', 

 , ”לך והיה שם ואתנה “:ועתה ביום השביעי הוסיף לו לאמר 

 כי יתעכב בהר עד כי יתן אליו לוחות האבן והתורה והמצוה.  

 , יחזור על הלוחותו''אשר כתבתי''   

 ו''להורותם'' על התורה והמצוה. 

והתורה   ,ואתנה לך את לוחות האבן אשר כתבתי  ושיעור הכתוב 

  להורותם והמצוה

ואדברה אליך את כל המצוה   (“ה כחדברים  )והוא כאשר אמר במשנה תורה

 ”:והחקים והמשפטים אשר תלמדם 

/Deuteronomy.5.28
/Deuteronomy.5.28
/Deuteronomy.5.28


III. What should happen next? 

  i.e. what should follow end of chapter 24 

     explain the ‘two cameras’ analogy 

 

Note now the next unit in Sefer Shmot 

     Using Tanach Koren, scan chapters 25 thru 31 

    Noting how many times Hashem speaks to Moshe, as well as the 

general topic of what each “dibur” is about. 

 

IV. What else continues from Shmot 24:18,  

 [Let’s examine Shmot 31:18 => 32:7 ] 

ים ָאַמר ְשבּו-ְוֶאל  יד ַעד  ָלנּו ָבֶזה, -ַהְזֵקנִּ
ֵנה אַ ָנשּוב ֲאֵליֶכם-ֲאֶשר ֲהרֹּן ְוחּור  ; ְוהִּ

י ָמֶכם, מִּ ַגש ֲאֵלֶהם.-עִּ ים יִּ  ַבַעל ְדָברִּ

14 And unto the elders he said: 'Tarry 
ye here for us, until we come back unto 
you; and, behold, Aaron and Hur are 
with you; whosoever hath a cause, let 
him come near unto them.' 

; ַוְיַכס ֶהָעָנן,  ָהָהר -ֶשה, ֶאלַוַיַעל מֹּ   טו
 .…ָהָהר -ֶאת

15 And Moses went up into the mount, 
and the cloud covered the mount. 

ֹּ וַ   יח  ָהָהר; -, ַוַיַעל ֶאלְבתֹוְך ֶהָעָנןא מֶֹּשה ָיב
י מֶֹּשה, ָבָהר,  ים יֹוםַוְיהִּ ים ָלְיָלה  ַאְרָבעִּ  ְוַאְרָבעִּ

========== 

18 And Moses entered into the midst of the 
cloud, and went up into the mount/ Moses 
was on the mount 40 days and 40 nights.  

ֵּתן ֶאל  יח . ל"א ּתֹו  -ַוּיִּ ֹמֶשה, ְכַכֹּלתֹו ְלַדֵבר אִּ
יַני, ְשֵני, ֻלֹחת ָהֵעֻדת ֻלֹחת ֶאֶבן,  --ְבַהר סִּ

ים. ים ְבֶאְצַבע ֱאֹלהִּ  ְכֻתבִּ

31:18 And He gave unto Moses, when He 
had made an end of speaking with him 
upon mount Sinai, the two tables of the 
testimony, tables of stone, written with 
the finger of God. 

י   א ן-ַוַּיְרא ָהָעם, כִּ ָהָהר;  - ֹבֵשש ֹמֶשה ָלֶרֶדת מִּ
ָקֵהל ָהָעם ַעל  ָלנּו  -ַאֲהֹרן, ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו קּום ֲעֵׂשה-ַוּיִּ

ים ֲאֶשר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו י-- ֱאֹלהִּ יש ֲאֶשר  -כִּ ֶזה ֹמֶשה ָהאִּ
ם, לֹא ָיַדְענּו ֶמה ְצַריִּ  . ָהָיה לֹו- ֶהֱעָלנּו ֵמֶאֶרץ מִּ

1 And when the people saw that Moses 
delayed to come down from the mount, the 
people gathered themselves together unto 
Aaron, and said unto him: 'Up, make us a 
god who shall go before us; for as for this 
Moses, the man that brought us up out of the 
land of Egypt, we know not what is become of 
him.' 



V. Compare this to the parallel story in Sefer Devarim  

  Read carefully Devarim 5:20 thru 6:4 

 

If so, what is happening on Mt. Sinai at the same time 

    The laws of the Mishkan?  [Shmot 25=>31] 

OR  The laws in the main speech in Devarim chapters 6=>26 

 

 דברים פרק ה
ְקָרא מֶֹּשה, ֶאל א ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם-ָכל-ַויִּ ְשָרֵאל, ַוי  :יִּ

ְשָרֵאל ֶאת “ ים ְוֶאת-ְשַמע יִּ ים, -ַהֻחקִּ ְשָפטִּ  ַהמִּ

י דֵֹּבר ְבָאְזֵניֶכם ַהיֹום;   ּוְלַמְדֶּתם ֹאָתם, ּוְשַמְרֶּתם  ֲאֶשר ָאנֹּכִּ
 .ָתםַלֲעׂשֹ 

יתְיהָוה ֱאֹלֵהינּו,  ב   ָמנּו ְברִּ  . ְבֹחֵרב--ָכַרת עִּ
ֹּא ֶאת ג  ֹּאת:-ֲאבֵֹּתינּו, ָכַרת ְיהָוה ֶאת-ל ית ַהז ָתנּו, ֲאַנְחנּו ֵאֶלה פֹּה ַהיֹום    ַהְברִּ י אִּ יםכִּ  .כָֻׁלנּו ַחיִּ
ים ד   ים ְבָפנִּ ָמֶכם ָבָהרָפנִּ ֶבר ְיהָוה עִּ תֹוְך הָ --, דִּ  .ֵאשמִּ
י ֹעֵמד ֵבין  ה   יד ָלֶכם, ֶאתְיהָוה ּוֵביֵניֶכם-ָאֹנכִּ וא, ְלַהגִּ - , ָבֵעת ַההִּ
ֹּא  ַבר ְיהָוה:ְד  ְפֵני ָהֵאש, ְול י ְיֵראֶתם מִּ יֶתם ָבָהר ֵלאמֹּר-כִּ  }ס{   :ֲעלִּ

ים:*  ו ֵבית ֲעָבדִּ ם מִּ ְצַריִּ יָך ֵמֶאֶרץ מִּ י ְיהָוה ֱאֹלֶהיָך, ֲאֶשר הֹוֵצאתִּ ֹּא  ָאנֹּכִּ ים, ַעל-ל ים ֲאֵחרִּ ְהֶיה ְלָך ֱאֹלהִּ  .ָפָני-יִּ

ֹּא ַתְחמֹּד, ֵאֶשת ֵרֶעָך; זי ְתַאֶּוה ֵבית ֵרֶעָך, ָשֵדהּו ְוַעְבדֹו ַוֲאָמתֹו שֹורֹו ַוֲחמֹּרֹו, ְוכֹּל, ֲאֶשר ְלֵרֶעָך.  }ס{  ְול ֹּא תִּ  ס{}  ְול

ֶבר ְיהָוה ֶאל-ֶאת יח ים ָהֵאֶלה דִּ תֹוְך -ָכל -ַהְדָברִּ ְקַהְלֶכם ָבָהר, מִּ
ֹּא ָיָסף; --ָהֵאש ֶהָעָנן ְוָהֲעָרֶפל  ְכְּתֵבם, ַעלקֹול ָגדֹול, ְול ְשֵני -ַוּיִּ

ְּתֵנם, ֵאָלי  ים, ַוּיִּ  .  ֻלֹחת ֲאָבנִּ
 

י, ְכָשְמֲעֶכם ֶאת יט תֹוְך -ַוְיהִּ ְקְרבּון ֵאַלי,  ַהחֹּשֶ ַהּקֹול מִּ ְך, ְוָהָהר, בֵֹּער ָבֵאש; ַותִּ
ְקֵניֶכם-ָכל ְבֵטיֶכם ְוזִּ ֹּאְמרּו, ֵהן ֶהְרָאנּו ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֶאת כ.  ָראֵשי שִּ ְכבֹּדֹו  -ַות

י-ָגְדלֹו, ְוֶאת-ְוֶאת ינּו, כִּ תֹוְך ָהֵאש; ַהיֹום ַהֶזה ָראִּ ים  ְיַדֵבר ֱאֹל- קֹּלֹו ָשַמְענּו, מִּ הִּ
ֹּאת;  כא .  ָהָאָדם ָוָחי-ֶאת ֹּאְכֵלנּו, ָהֵאש ַהְגדָֹּלה ַהז י ת םְוַעָתה, ָלָמה ָנמּות, כִּ -אִּ

ְשֹמַע ֶאתיֹ  ים ֲאַנְחנּו, לִּ  ָוָמְתנּו —קֹול ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו עֹוד-ְספִּ

http://kodesh.snunit.k12.il/tupper10.htm#t0505


י ָכל כב.   י מִּ תֹוְך-כִּ ים ְמַדֵבר מִּ ים ַחיִּ י—ָכמֹּנּו ֵאש,הָ - ָבָשר ֲאֶשר ָשַמע קֹול ֱאֹלהִּ  ַוֶיחִּ

ֹּאַמר ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו; ְוַאְת -, ֵאת ָכלְקַרב ַאָּתה ּוְשָמע כג.   ֲאֶשר י

ְוָשַמְענּו  --ֲאֶשר ְיַדֵבר ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו ֵאֶליָך -ְתַדֵבר ֵאֵלינּו, ֵאת ָכל
ינּו  .ְוָעׂשִּ

ְשַמע ְיהָוה ֶאת כד   ְבֵריֶכם, ְבַדבֶ -ַויִּ ֹּאֶמר ְיהָוה ְרֶכם קֹול דִּ ֵאָלי; ַוי
י ֶאת ְברּו ֵאֶליָך-ֵאַלי, ָשַמְעתִּ ְבֵרי ָהָעם ַהֶזה ֲאֶשר דִּ -- קֹול דִּ

יבּו, ָכל ֵברּו-ֵהיטִּ  .ֲאֶשר דִּ
י כה   ְשמֹּר ֶאת-מִּ י ְולִּ ְרָאה אֹּתִּ ֵתן ְוָהָיה ְלָבָבם ֶזה ָלֶהם, ְליִּ ְצֹו -ָכל-יִּ - ָכל--ַתימִּ

ים:הַ  ְבֵניֶהם, ְלעָֹּלם יַטבְלַמַען יִּ   ָימִּ   .ָלֶהם ְולִּ
 . שּובּו ָלֶכם, ְלָאֳהֵליֶכם  ֵלְך, ֱאמֹּר ָלֶהם: כו  
י, ַוֲאַדְבָרה ֵאֶליָך  כז  ָמדִּ  :ְוַאָתה, פֹּה ֲעמֹּד עִּ

ים-ֵאת ָכל  ְשָפטִּ ים ְוַהמִּ ְצָוה ְוַהֻחקִּ ֲאֶשר ְתַלְמֵדם;  ,ַהמִּ
י נֹּתֵ  ְשָתה ן ָלהֶ ְוָעשּו ָבָאֶרץ, ֲאֶשר ָאנֹּכִּ   .ם ְלרִּ

ָּוה ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֶאְתֶכם: כח  ין     ּוְשַמְרֶתם ַלֲעשֹות, ַכֲאֶשר צִּ רּו, ָימִּ ֹּא ָתסֻׁ ל
ֹּאל  ָּוה ְיהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֶאְתֶכם-ְבָכל כט.  ּוְשמ ְחיּון, ְוטֹוב     ֵתֵלכּו:--ַהֶדֶרְך, ֲאֶשר צִּ ְלַמַען תִּ

ים, בָ ָלֶכם,  יָרשּוןְוַהֲאַרְכֶתם ָימִּ  .ָאֶרץ ֲאֶשר תִּ
 

ֹּאת א ְצָוה   :ְוז ים, ַהמִּ ְשָפטִּ ים ְוַהמִּ ָּוה ְיהָוה  , ַהֻחקִּ ֲאֶשר צִּ
 …ַלֲעשֹות ָבָאֶרץ--ְלַלֵמד ֶאְתֶכםֱאֹלֵהיֶכם, 

Basically, the laws of the main speech of Sefer Devarim, are 
simply the detailed set of  laws that Moshe Rabeinu received 
together with the ‘Ten commandments’.\ 
 Moshe has taught them numerous times, and in Sefer Devarim 
he teaches them for THE LAST TIME- 
 
 

Note Devarim 4:5-8  
   for definition of “chukim u’mishpatim  = “torah” 
 


