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 אין מוקדם ומאוחר בתורה
 
Iההכרח לכלל אין מוקדם . 
 

 במדבר פרק א פסוק א 
ר  ִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֵ  'הַוְיַדּבֵ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ִני ּבַ ֵ ֶאָחד ַלֹחֶדׁש ַהׁשּ ֹאֶהל מֹוֵעד ּבְ ר ִסיַני ּבְ ִמְדּבַ ה ּבְ  אֹמר:ֶאל ֹמׁשֶ

 
 במדבר פרק ט פסוק א 

ר  ֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ֵלאֹמר: 'הַוְיַדּבֵ ִנית ְלֵצאָתם ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ ֵ ָנה ַהׁשּ ָ ׁשּ ר ִסיַני ּבַ ה ְבִמְדּבַ  ֶאל ֹמׁשֶ
 

 תלמוד בבלי מסכת פסחים דף ו עמוד ב 
וניכתוב ברישא דחדש ראשון, והדר ניכתוב דחדש שני! אמר רב מנשיא בר תחליפא משמיה דרב: זאת אומרת אין מוקדם ומאוחר 

 תורה. אמר רב פפא: לא אמרן אלא בתרי ענייני, אבל בחד עניינא, מאי דמוקדם מוקדם, ומאי דמאוחר מאוחר.ב
 
 

IIמוקדם בלשון מקרא הרגיל . 
 

 שמות פרק ד פסוק כ 
ח מֹ  ּקַ ב ַאְרָצה ִמְצָרִים ַוּיִ ׁשָ ֵבם ַעל ַהֲחֹמר ַוּיָ ְרּכִ ָניו ַוּיַ ּתֹו ְוֶאת ּבָ ה ֶאת ִאׁשְ ח ֹמׁשֶ ּקַ ה ָהאֱ ַוּיִ ה ֶאת ַמּטֵ ָידֹו:-ׁשֶ  ֹלִהים ּבְ

 
 אין מוקדם ומאוחר מדוקדקים במקרא: -וישב ארצה מצרים ויקח משה את מטה וגו'  :רש"י

 
 בראשית פרק ד פסוק א 

ֶלד ֶאת ַקִין ַוּתֹאֶמר ָקִניִתי ִאיׁש ֶאת  ַהר ַוּתֵ ּתֹו ַוּתַ ה ִאׁשְ  :'הְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחּוָ
נשמע  שאם כתב וידע אדםכבר קודם הענין של מעלה, קודם שחטא ונטרד מגן עדן, וכן ההריון והלידה,  - והאדם ידע :רש"י

 שלאחר שנטרד היו לו בנים:
 

 בראשית פרק יא 
ָפה ֶאָחת ּוְדָבִרים ֲאָחִדים:  (א) ַוְיִהי ָכל ָהָאֶרץ ׂשָ

ֶפץ  חְ  'ה(ח) ַוּיָ ֵני ָכל ָהָאֶרץ ַוּיַ ם ַעל ּפְ ָ לּו ִלְבֹנת ָהִעיר:ֹאָתם ִמׁשּ  ּדְ
ד  ְכׁשַ ַלח: ַחי(יב) ְוַאְרּפַ ָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ׁשָ ים ׁשָ ֹלׁשִ  ָחֵמׁש ּוׁשְ

... 
ַלח  ָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ֵעֶבר: ַחי(יד) ְוׁשֶ ים ׁשָ ֹלׁשִ  ׁשְ

ֶלג: ַוְיִחי(טז)  ָנה ַוּיֹוֶלד ֶאת ּפָ ים ׁשָ ֹלׁשִ ע ּוׁשְ  ֵעֶבר ַאְרּבַ
 

 בראשית פרק י 
ַלח ָיַלד ֶאת ֵעֶבר:(כד) ְוַאְרפַּ  ַלח ְוׁשֶ ד ָיַלד ֶאת ׁשָ  ְכׁשַ

ם ָאִחיו ָיְקָטן: י ְבָיָמיו ִנְפְלָגה ָהָאֶרץ ְוׁשֵ ֶלג ּכִ ם ָהֶאָחד ּפֶ ֵני ָבִנים ׁשֵ ד ׁשְ  (כה) ּוְלֵעֶבר ֻיּלַ
   

 בראשית פרק יג 
דֶ  ע לֹוט ִמּקֶ ּסַ ן ַוּיִ ְרּדֵ ר ַהּיַ ּכַ ל ּכִ ְבַחר לֹו לֹוט ֵאת ּכָ ְרדּו ִאיׁש ֵמַעל ָאִחיו:(יא) ַוּיִ ּפָ  ם ַוּיִ

ֱאַהל ַעד ְסֹדם: ר ַוּיֶ ּכָ ָעֵרי ַהּכִ ב ּבְ ָנַען ְולֹוט ָיׁשַ ֶאֶרץ ּכְ ב ּבְ  (יב) ַאְבָרם ָיׁשַ
ִאים לַ  י ְסֹדם ָרִעים ְוַחּטָ  ְמֹאד: 'ה(יג) ְוַאְנׁשֵ

א נָ  'ה(יד) וַ  ֶרד לֹוט ֵמִעּמֹו ׂשָ ה:ָאַמר ֶאל ַאְבָרם ַאֲחֵרי ִהּפָ ה ָוֵקְדָמה ָוָיּמָ ם ָצֹפָנה ָוֶנְגּבָ ה ׁשָ ר ַאּתָ קֹום ֲאׁשֶ  א ֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִמן ַהּמָ
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IIIמעשה יתרו . 
 

 רמב"ן ויקרא פרק ח פסוק ב 
-פרשה זו נאמרה שבעת ימים קודם הקמת המשכן, שאין מוקדם ומאוחר בתורה, לשון רש"י. ולמה נהפוך דברי א -קח את אהרן 

וד, כי צוה בפרשת ביום החדש הראשון (שמות מ) בכל הקמת המשכן ובלבישת אהרן ובניו ובמשיחת כולם, וספר להים חיים. וע
שם מעשה משה בענין ההקמה, ולא הזכיר באהרן ובניו דבר עד המקום הזה, ואיך הפריש ענין אחד בשתי פרשיות, ואיחר 

 המוקדם:
 

 במדבר פרק י 
ן ה ְלֹחָבב ּבֶ ר ָאַמר  (כט) ַוּיֹאֶמר ֹמׁשֶ קֹום ֲאׁשֶ ה ֹנְסִעים ֲאַנְחנּו ֶאל ַהּמָ ְדָיִני ֹחֵתן ֹמׁשֶ נּו ְוֵהַטְבנּו ָלְך  'הְרעּוֵאל ַהּמִ ן ָלֶכם ְלָכה ִאּתָ ֹאתֹו ֶאּתֵ

י  ָרֵאל: 'הּכִ ר טֹוב ַעל ִיׂשְ ּבֶ  ּדִ
י ֵאֵלְך: י ִאם ֶאל ַאְרִצי ְוֶאל מֹוַלְדּתִ  (ל) ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ֹלא ֵאֵלְך ּכִ

נּו ְלֵעיָנִים: ר ְוָהִייָת ּלָ ְדּבָ ּמִ ן ָיַדְעּתָ ֲחֹנֵתנּו ּבַ י ַעל ּכֵ ֲעֹזב ֹאָתנּו ּכִ  (לא) ַוּיֹאֶמר ַאל ָנא ּתַ
   

 שמות פרק יח 
ַמע ִיְתרֹו ֹכֵהן ִמְדָין ֹחֵתן מֹ  ׁשְ ה אֱ (א) ַוּיִ ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ה ֵאת ּכָ י הֹוִציא -ׁשֶ ָרֵאל ַעּמֹו ּכִ ה ּוְלִיׂשְ ְצָרִים: 'הֹלִהים ְלֹמׁשֶ ָרֵאל ִמּמִ  ֶאת ִיׂשְ

... 
ם ַהר ָהאֱ  ר הּוא ֹחֶנה ׁשָ ר ֲאׁשֶ ְדּבָ ה ֶאל ַהּמִ ּתֹו ֶאל ֹמׁשֶ ה ּוָבָניו ְוִאׁשְ ֹבא ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ  ֹלִהים:-(ה) ַוּיָ

... 
ה (ח) ַויְ  ר ָעׂשָ ל ֲאׁשֶ ה ְלֹחְתנֹו ֵאת ּכָ ר ֹמׁשֶ ֵלם  'הַסּפֵ ּצִ ֶרְך ַוּיַ ּדֶ ר ְמָצָאַתם ּבַ ָלָאה ֲאׁשֶ ל ַהּתְ ָרֵאל ֵאת ּכָ  :'הְלַפְרֹעה ּוְלִמְצַרִים ַעל אֹוֹדת ִיׂשְ

ה  ר ָעׂשָ ל ַהּטֹוָבה ֲאׁשֶ ַחּדְ ִיְתרֹו ַעל ּכָ ר הִ  'ה(ט) ַוּיִ ָרֵאל ֲאׁשֶ ד ִמְצָרִים:ְלִיׂשְ ילֹו ִמּיַ  ּצִ
... 

ה ֹעָלה ּוְזָבִחים ֵלא ח ִיְתרֹו ֹחֵתן ֹמׁשֶ ּקַ ה ִלְפֵני ָהאֱ -(יב) ַוּיִ ָרֵאל ֶלֱאָכל ֶלֶחם ִעם ֹחֵתן ֹמׁשֶ ֹבא ַאֲהֹרן ְוֹכל ִזְקֵני ִיׂשְ  ֹלִהים:-ֹלִהים ַוּיָ
ֲעמֹ  ּפֹט ֶאת ָהָעם ַוּיַ ה ִלׁשְ ב ֹמׁשֶ ׁשֶ ֳחָרת ַוּיֵ ה ִמן ַהּבֶֹקר ַעד ָהָעֶרב:(יג) ַוְיִהי ִמּמָ  ד ָהָעם ַעל ֹמׁשֶ

ה ָלָעם ַמּדּועַ  ה ֹעׂשֶ ר ַאּתָ ה ֲאׁשֶ ָבר ַהּזֶ ה ָלָעם ַוּיֹאֶמר ָמה ַהּדָ ר הּוא ֹעׂשֶ ל ֲאׁשֶ ה ֵאת ּכָ ְרא ֹחֵתן ֹמׁשֶ ָך ְוָכל ָהָעם (יד) ַוּיַ ב ְלַבּדֶ ה יֹוׁשֵ  ַאּתָ
ב ָעֶליָך ִמן ּבֶֹקר ַעד ָעֶרב:  ִנּצָ

י ָיֹבא ֵאַלי ָהָעם ִלְדֹרׁש אֱ (טו) ַוּיֹ ה ְלֹחְתנֹו ּכִ  ֹלִהים:-אֶמר ֹמׁשֶ
י ָהאֱ  י ֶאת ֻחּקֵ ין ִאיׁש ּוֵבין ֵרֵעהּו ְוהֹוַדְעּתִ י ּבֵ ַפְטּתִ א ֵאַלי ְוׁשָ ָבר ּבָ י ִיְהֶיה ָלֶהם ּדָ  ֹלִהים ְוֶאת ּתֹוֹרָתיו:-(טז) ּכִ

... 
ֶלְך לֹו אֶ  ה ֶאת ֹחְתנֹו ַוּיֵ ח ֹמׁשֶ ּלַ  ל ַאְרצֹו: פ(כז) ַוְיׁשַ

 
 

IV. זמן מרד של קרח 
 

 במדבר פרק י 
 (יא) ַוְיִהי ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבֶעְׂשִרים ַּבחֶֹדׁש ַנֲעָלה ֶהָעָנן ֵמַעל ִמְׁשַּכן ָהֵעֻדת:

 במדבר פרק טז 
 ְּבֵני ֱאִליָאב ְואֹון ֶּבן ֶּפֶלת ְּבֵני ְראּוֵבן:(א) ַוִּיַּקח קַֹרח ֶּבן ִיְצָהר ֶּבן ְקָהת ֶּבן ֵלִוי ְוָדָתן ַוֲאִביָרם 

 במדבר פרק כ 
 ם ַוִּתָּקֵבר ָׁשם:(א) ַוָּיבֹאּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּכל ָהֵעָדה ִמְדַּבר ִצן ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ְּבָקֵדׁש ַוָּתָמת ָׁשם ִמְריָ 

 
 

 רמב"ן במדבר פרק טז פסוק א 
זה הדבר היה במדבר סיני כאשר נחלפו הבכורים ונבדלו הלוים, כי חשבו ישראל שאדונינו משה עשה זה  ואמר רבי אברהם כי

מדעתו לתת גדולה לאחיו, גם לבני קהת שהם קרובים אליו ולכל בני לוי שהם ממשפחתו, והלוים קשרו עליו בעבור היותם נתונים 
ובן אביהם, גם קרח בכור היה. וזה מדעתו של רבי אברהם שהוא לאהרן ולבניו, וקשר דתן ואבירם בעבור שהסיר הבכורה מרא

אומר במקומות רבים אין מוקדם ומאוחר בתורה לרצונו. וכבר כתבתי (לעיל ט א) כי על דעתי כל התורה כסדר זולתי במקום אשר 
ברנע אחר מעשה  יפרש הכתוב ההקדמה והאחור, וגם שם לצורך ענין ולטעם נכון, אבל היה הדבר הזה במדבר פארן בקדש

 המרגלים:
 


	שמות פרק יח

