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Alef.  

  לד פרק שמות
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ֹּאֶמר( א) ֹּוָק וַי ֶֹּשה ֶאל יְק ֹּת ְשנֵי ְלָך ְפָסל מ ֹּנִים ֲאָבנִים ֻלח  וְָכַתְבִתי ָכִראש

ֹּת ַעל ֹּת ַעל ָהיּו ֲאֶשר ַהְדָבִרים ֶאת ַהֻלח ֹּנִים ַהֻלח  :ִשַבְרתָ  ֲאֶשר ָהִראש
 
 
 
 
 
 
ֶֹּקר נָכֹון וְֶהיֵה( ב) ֶֹּקר וְָעִליתָ  ַלב ֹּאש ַעל ָשם ִלי וְנִַצְבתָ  ִסינַי ַהר ֶאל ַבב  ר

 :ָהָהר
 
 
 
ֹּאן ַגם ָהָהר ְבָכל יֵָרא ַאל ִאיש וְַגם ִעָמְך יֲַעֶלה ֹלא וְִאיש( ג)  וְַהָבָקר ַהצ

 :ַההּוא ָהָהר מּול ֶאל יְִרעּו ַאל
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  יט פרק שמות
 
ֶֹּדש( א)  ַביֹום ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ יְִשָרֵאל ְבנֵי ְלֵצאת ַהְשִליִשי ַבח

 :ִסינָי ִמְדַבר ָבאּו ַהֶזה
ֹּאּו ֵמְרִפיִדים וַיְִסעּו( ב)  ָשם וַיִַחן ַבִמְדָבר וַיֲַחנּו ִסינַי ִמְדַבר וַיָב

 :ָהָהר נֶֶגד יְִשָרֵאל
ֶֹּשה( ג) ֹּוָק ֵאָליו וַיְִקָרא יםקָהֱאֹל ֶאל ָעָלה ּומ ֹּר ָהָהר ִמן יְק  ֵלאמ

ֹּה ֹּאַמר כ ֹּב ְלֵבית ת  :ְשָרֵאליִ  ִלְבנֵי וְַתֵגיד יֲַעק
 ַכנְֵפי ַעל ֶאְתֶכם וֶָאָשא ְלִמְצָריִם ָעִשיִתי ֲאֶשר ְרִאיֶתם ַאֶתם( ד)

 :ֵאָלי ֶאְתֶכם וָָאִבא נְָשִרים
ִֹּלי ִתְשְמעּו ָשמֹועַ  ִאם וְַעָתה( ה)  ְבִריִתי ֶאת ּוְשַמְרֶתם ְבק

 :ָאֶרץהָ  ָכל ִלי ִכי ָהַעִמים ִמָכל ְסֻגָלה ִלי וְִהיִיֶתם
ֲֹּהנִים ַמְמֶלֶכת ִלי ִתְהיּו וְַאֶתם( ו)  ַהְדָבִרים ֵאֶלה ָקדֹוש וְגֹוי כ

 :יְִשָרֵאל ְבנֵי ֶאל ְתַדֵבר ֲאֶשר
ֹּא( ז) ֶֹּשה וַיָב  ָכל ֵאת ִלְפנֵיֶהם וַיֶָשם ָהָעם ְלִזְקנֵי וַיְִקָרא מ

ֹּוָק ִצּוָהּו ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים  :יְק
ֹּאְמרּו יְַחָדו ָהָעם ָכל יֲַענּווַ ( ח) ֹּל וַי ֹּוָק ִדֶבר ֲאֶשר כ  וַיֶָשב נֲַעֶשה יְק

ֶֹּשה ֹּוָק ֶאל ָהָעם ִדְבֵרי ֶאת מ  :יְק
ֹּאֶמר( ט) ֹּוָק וַי ֶֹּשה ֶאל יְק ִֹּכי ִהנֵה מ  ֶהָענָן ְבַעב ֵאֶליָך ָבא ָאנ

 וַיֵַגד ְלעֹוָלם יֲַאִמינּו ָךבְ  וְַגם ִעָמְך ְבַדְבִרי ָהָעם יְִשַמע ַבֲעבּור
ֶֹּשה ֹּוָק ֶאל ָהָעם ִדְבֵרי ֶאת מ  :יְק

ֹּאֶמר( י) ֹּוָק וַי ֶֹּשה ֶאל יְק  ּוָמָחר ַהיֹום וְִקַדְשָתם ָהָעם ֶאל ֵלְך מ
 :ִשְמֹלָתם וְִכְבסּו

ֹּנִים וְָהיּו( יא) ֹּוָ  יֵֵרד ַהְשִלִשי ַביֹום ִכי ַהְשִליִשי ַליֹום נְכ  ְלֵעינֵי קיְק
 :ִסינָי ַהר ַעל ָהָעם ָכל
ֹּר ָסִביב ָהָעם ֶאת וְִהְגַבְלתָ ( יב)  ָבָהר ֲעלֹות ָלֶכם ִהָשְמרּו ֵלאמ

ֹּעַ  ֵֹּגעַ  ָכל ְבָקֵצהּו ּונְג  :יּוָמת מֹות ָבָהר ַהנ
ֹּה אֹו יִָסֵקל ָסקֹול ִכי יָד בֹו ִתַגע ֹלא( יג)  ִאם ְבֵהָמה ִאם יִיֶָרה יָר

ְֹּך יְִחיֶה ֹלא ִאיש ֵֹּבל ִבְמש  :ָבָהר יֲַעלּו ֵהָמה ַהי
ֶֹּשה וַיֵֶרד( יד)  וַיְַכְבסּו ָהָעם ֶאת וַיְַקֵדש ָהָעם ֶאל ָהָהר ִמן מ

 :ִשְמֹלָתם
ֹּאֶמר( טו) ֹּנִים ֱהיּו ָהָעם ֶאל וַי  ֶאל ִתְגשּו ַאל יִָמים ִלְשֹלֶשת נְכ

 :ִאָשה
  כד פרק שמות

 ָנָדב ְוַאֲהֹרן ַאָתה ְיֹקָוק ֶאל ֲעֵלה ָאַמר הֹמשֶ  ְוֶאל( א)
 :ֵמָרֹחק ְוִהְשַתֲחִויֶתם ִיְשָרֵאל ִמִזְקֵני ְוִשְבִעים ַוֲאִביהּוא

 ֹלא ְוָהָעם ִיָגשּו ֹלא ְוֵהם ְיֹקָוק ֶאל ְלַבּדוֹ  ֹמֶשה ְוִנַגש( ב)
 :ִעּמוֹ  ַיֲעלּו

 ָכל ְוֵאת ְיֹקָוק ִּדְבֵרי ָכל ֵאת ָלָעם ַוְיַסֵפר ֹמֶשה ַוָיֹבא( ג)
 ַהְּדָבִרים ָכל ַוֹיאְמרּו ֶאָחד קֹול ָהָעם ָכל ַוַיַען ַהִּמְשָפִטים

 :ַנֲעֶשה ְיֹקָוק ִּדֶבר ֲאֶשר
 ַוִיֶבן ַבֹבֶקר ַוַיְשֵכם ְיֹקָוק ִּדְבֵרי ָכל ֵאת ֹמֶשה ַוִיְכֹתב( ד)

 ִשְבֵטי ָעָשר ִלְשֵנים ַמֵצָבה ֶעְשֵרה ּוְשֵתים ָהָהר ַתַחת ִמְזֵבחַ 
 :ִיְשָרֵאל

 ְזָבִחים ַוִיְזְבחּו ֹעֹלת ַוַיֲעלּו ִיְשָרֵאל ְבֵני ַנֲעֵרי ֶאת ַוִיְשַלח( ה)
 :ָפִרים ַליֹקָוק ְשָלִמים

 ַעל ָזַרק ַהָּדם ַוֲחִצי ָבַאָגֹנת ַוָיֶשם ַהָּדם ֲחִצי ֹמֶשה ַוִיַקח( ו)
 :ְזֵבחַ ַהִּמ 

 ֹכל ַוֹיאְמרּו ָהָעם ְבָאְזֵני ַוִיְקָרא ַהְבִרית ֵסֶפר ַוִיַקח( ז)
 :ְוִנְשָמע ַנֲעֶשה ְיֹקָוק ִּדֶבר ֲאֶשר
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ֹּ ( ד ֹּת ְשנֵי לוַיְִפס ֹּנִים ֲאָבנִים ֻלח ֶֹּשה וַיְַשֵכם ָכִראש ֶֹּקר מ  ַהר ֶאל וַיַַעל ַבב

ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר ִסינַי ֹּתֹו יְק ֹּת ְשנֵי ְביָדֹו וַיִַקח א  :ֲאָבנִים ֻלח
ֹּוָק וַיֵֶרד( ה) ֹּוָק ְבֵשם וַיְִקָרא ָשם ִעמֹו וַיְִתיֵַצב ֶבָענָן יְק  :יְק
ֹּרוַיַ ( ו) ֹּוָק ֲעב ֹּוָק וַיְִקָרא ָפנָיו ַעל יְק ֹּוָק יְק  ַאַפיִם ֶאֶרְך וְַחנּון ַרחּום קל יְק

 :וֱֶאֶמת ֶחֶסד וְַרב
ֵֹּצר( ז) ֵֹּשא ָלֲאָלִפים ֶחֶסד נ ֵֹּקד יְנֶַקה ֹלא וְנֵַקה וְַחָטָאה וֶָפַשע ָעֹון נ  ֲעֹון פ

 :ִרֵבִעים וְַעל יםִשֵלשִ  ַעל ָבנִים ְבנֵי וְַעל ָבנִים ַעל ָאבֹות
ֶֹּשה וַיְַמֵהר( ח) ֹּד מ  :וַיְִשָתחּו ַאְרָצה וַיִק
ֹּאֶמר( ט)  ַעם ִכי ְבִקְרֵבנּו ה' נָא יֵֶלְך ה' ְבֵעינֶיָך ֵחן ָמָצאִתי נָא ִאם וַי

ֶֹּרף ְקֵשה  :ּונְַחְלָתנּו ּוְלַחָטאֵתנּו ַלֲעֹונֵנּו וְָסַלְחתָ  הּוא ע
ֹּאֶמר( י) ִֹּכי הִהנֵ  וַי ֵֹּרת ָאנ ֹּת ֶאֱעֶשה ַעְמָך ָכל נֶֶגד ְבִרית כ  ֹלא ֲאֶשר נְִפָלא

 ֶאת ְבִקְרבֹו ַאָתה ֲאֶשר ָהָעם ָכל וְָרָאה ַהגֹויִם ּוְבָכל ָהָאֶרץ ְבָכל נְִבְראּו
ֹּוָק ַמֲעֵשה ֶֹּשה ֲאנִי ֲאֶשר הּוא נֹוָרא ִכי יְק  ...:ִעָמְך ע

  
ֹּאֶמר( כז) ֹּוָק וַי ֶֹּשה לאֶ  יְק  ִפי ַעל ִכי ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים ֶאת ְלָך ְכָתב מ

 :יְִשָרֵאל וְֶאת ְבִרית ִאְתָך ָכַרִתי ָהֵאֶלה ַהְדָבִרים
ֹּוָק ִעם ָשם וַיְִהי( כח)  ָאַכל ֹלא ֶלֶחם ַליְָלה וְַאְרָבִעים יֹום ַאְרָבִעים יְק

ֹּב ָשָתה ֹלא ּוַמיִם ֹּת ַעל וַיְִכת  :ַהְדָבִרים ֲעֶשֶרת ַהְבִרית ִדְבֵרי תאֵ  ַהֻלח
ֶֹּשה ְבֶרֶדת וַיְִהי( כט) ֹּת ּוְשנֵי ִסינַי ֵמַהר מ ֶֹּשה ְביַד ָהֵעֻדת ֻלח  ְבִרְדתֹו מ

ֶֹּשה ָהָהר ִמן  :ִאתֹו ְבַדְברֹו ָפנָיו עֹור ָקַרן ִכי יַָדע ֹלא ּומ
ֹּן וַיְַרא( ל) ֶֹּשה ֶאת יְִשָרֵאל ְבנֵי וְָכל ַאֲהר  וַיִיְראּו ָפנָיו עֹור ָקַרן וְִהנֵה מ

 :ֵאָליו ִמֶגֶשת
ֶֹּשה ֲאֵלֶהם וַיְִקָרא( לא) ֹּן ֵאָליו וַיָֻשבּו מ  וַיְַדֵבר ָבֵעָדה ַהנְִשִאים וְָכל ַאֲהר

ֶֹּשה  :ֲאֵלֶהם מ
ֹּוָק ִדֶבר רֲאשֶ  ָכל ֵאת וַיְַצּוֵם יְִשָרֵאל ְבנֵי ָכל נְִגשּו ֵכן וְַאֲחֵרי( לב)  ִאתֹו יְק

 :ִסינָי ְבַהר
ֶֹּשה וַיְַכל( לג)  :ַמְסוֶה ָפנָיו ַעל וַיִֵתן ִאָתם ִמַדֵבר מ
ֹּא( לד) ֶֹּשה ּוְבב ֹּוָק ִלְפנֵי מ  ֵצאתֹו ַעד ַהַמְסוֶה ֶאת יִָסיר ִאתֹו ְלַדֵבר יְק

 :יְֻצּוֶה ֲאֶשר ֵאת יְִשָרֵאל ְבנֵי ֶאל וְִדֶבר וְיָָצא
ֶֹּשה ְפנֵי ֶאת יְִשָרֵאל ְבנֵי וְָראּו( לה) ֶֹּשה ְפנֵי עֹור ָקַרן ִכי מ  וְֵהִשיב מ

ֶֹּשה ֹּאֹו ַעד ָפנָיו ַעל ַהַמְסוֶה ֶאת מ  ס: ִאתֹו ְלַדֵבר ב

 ַדם ִהֵנה ַוֹיאֶמר ָהָעם ַעל ַוִיְזֹרק ַהָּדם ֶאת ֹמֶשה ַוִיַקח( ח)
 :ָהֵאֶלה ָבִריםַהְּד  ָכל ַעל ִעָּמֶכם ְיֹקָוק ָכַרת ֲאֶשר ַהְבִרית

 
ֹּת ַהְשִליִשי ַביֹום וַיְִהי( טז) ֶֹּקר ִבְהי ֹֹּלת וַיְִהי ַהב  וְָענָן ּוְבָרִקים ק

ֹּל ָהָהר ַעל ָכֵבד ָֹּפר וְק ֹּד ָחזָק ש  ֲאֶשר ָהָעם ָכל וַיֱֶחַרד ְמא
 :ַבַמֲחנֶה

ֶֹּשה וַיֹוֵצא( יז)  וַיְִתיְַצבּו ַהַמֲחנֶה ִמן ָהֱאֹלקים ִלְקַראת ָהָעם ֶאת מ
 :ָהָהר ְבַתְחִתית

ֹּוָק ָעָליו יַָרד ֲאֶשר ִמְפנֵי ֻכלֹו ָעַשן ִסינַי וְַהר( יח)  וַיַַעל ָבֵאש יְק
ֹּד ָהָהר ָכל וַיֱֶחַרד ַהִכְבָשן ְכֶעֶשן ֲעָשנֹו  :ְמא

ָֹּפר קֹול וַיְִהי( יט) ֹּד וְָחזֵק הֹוֵלְך ַהש ֶֹּשה ְמא  קיםוְָהֱאֹל יְַדֵבר מ
 :ְבקֹול יֲַענֶנּו

ֹּוָק וַיֵֶרד( כ) ֹּאש ֶאל ִסינַי ַהר ַעל יְק ֹּוָק וַיְִקָרא ָהָהר ר ֶֹּשה יְק  ְלמ
ֹּאש ֶאל ֶֹּשה וַיַַעל ָהָהר ר  :מ
ֹּאֶמר( כא) ֹּוָק וַי ֶֹּשה ֶאל יְק ֹּוָק ֶאל יֶֶהְרסּו ֶפן ָבָעם ָהֵעד ֵרד מ  יְק

 :ָרב ִמֶמנּו וְנַָפל ִלְראֹות
ֲֹּהנִים םוְגַ ( כב) ֹּוָק ֶאל ַהנִָגִשים ַהכ ֹּץ ֶפן יְִתַקָדשּו יְק  ָבֶהם יְִפר

ֹּוָק  :יְק
ֹּאֶמר( כג) ֶֹּשה וַי ֹּוָק ֶאל מ  ִכי ִסינָי ַהר ֶאל ַלֲעֹלת ָהָעם יּוַכל ֹלא יְק

ָֹּתה ַאָתה ֹּר ָבנּו ַהֵעד  :וְִקַדְשתֹו ָהָהר ֶאת ַהְגֵבל ֵלאמ
ֹּאֶמר( כד) ֹּוָ  ֵאָליו וַי ֹּן ַאָתה וְָעִליתָ  ֵרד ֶלְך קיְק  ִעָמְך וְַאֲהר

ֲֹּהנִים ֹּוָק ֶאל ַלֲעֹלת יֶֶהְרסּו ַאל וְָהָעם וְַהכ  :ָבם יְִפָרץ ֶפן יְק
ֶֹּשה וַיֵֶרד( כה) ֹּאֶמר ָהָעם ֶאל מ  ס: ֲאֵלֶהם וַי
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The glaring difference is the contrast between a public (Shemot 19)  and private (Ibid. 

34) Revelation. The people are not prepared for the second iteration of the Bestowing 

of the Luchot. There was no collective experience of hearing HaShem’s Words or seeing 

all sorts of pyrotechnics and special effects.  

Beit.  

1. The fourth superiority of the Second Tablets over the First mentioned by R. Saadia 

Gaon is the fact that there was a combination of Heaven and earth within them. The 

First Tablets were:  

  לב פרק שמות

ֹּת( טז) ֹּת ַעל ָחרּות הּוא ֱאֹלקים ִמְכַתב וְַהִמְכָתב ֵהָמה ֱאֹלקים ַמֲעֵשה וְַהֻלח  :ַהֻלח

i.e., the Tablets were Formed and Inscribed by God. 

About the Second Tablets the Tora states: 

  לד פרק שמות

ֹּאֶמר( א) ֹּוָק וַי ֶֹּשה ֶאל יְק ֹּת ְשנֵי ְלָך ְפָסל מ ֹּנִים ֲאָבנִים ֻלח ֹּת ַעל וְָכַתְבִתי ָכִראש  ֲאֶשר ַהְדָבִרים ֶאת ַהֻלח

ֹּת ַעל ָהיּו ֹּנִים ַהֻלח  :ִשַבְרתָ  ֲאֶשר ָהִראש

i.e., the Tablets were formed by Moshe and Inscribed by God.  

2.  The fifth superiority is that the Second Tablets were brought down on Yom 

HaKippurim (120 days following the 6th of Sivan is the 10th of Tishrei). Ibn Ezra posits 

that the First Tablets were given on a Friday:  

  א פסוק יט פרק יתרו פרשת( הארוך הפירוש) שמות עזרא אבן

 יום, העבור דרך ועל, התורה נתנה בסיון שבששה נסמוך הקבלה על כי, הסברא מדרך זה וכל…

 .מעובר אייר חדש היה לא אם היה בשבוע ששי

3.   

תשא -, משך חכמה )מהדורה ראשונה תרפ"ז, שלישית ירושלים תשי"ד( כיר' מאיר שמחה מדוינסק
 )ל"ב י"ט(: 

חות "ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה וישלך מידו את הלו
 וישבר אותם.." 

ישראל, ירושלים -הענין, כי התורה והאמונה הם עיקרי האומה הישראלית, וכל הקדושות: ארץ
וכו' המה רק פרטי וסניפי התורה ונתקדשו בקדושת התורה, ולכך אין חילוק לכל ענייני התורה 

( וכן היא בין במקום בין בזמן, והיא שווה בארץ ישראל ובחו"ל )לבד ממצוות התלויות בארץ
בין להשפל שבשפלים, ואם יעבור  –ים קמשה איש האלו –שווה בין לאדם הגבוה שבגבוהים 

 אחד מהמה על אחת ממצוות ה', דת אחת לו עם השפל שבשפלים. 
ומשה לא ָקְראּו לו אלא "הסרסור", אבל אין התיחסות התורה לו, ומציאותה אינו תלוי רק 

והנה דל השכל, קצר ידו להשיג מציאות מחוייב המציאות )=אלא( בעלות העילות, יתברך שמו. 
תכלית, ולכך חתרו להם מסילות לעשות צורות ודמיונות או כונים למערכת שמים, לאמור: זוהי 

ות וזהו המשגיח והמסבב כל העניינים בעולם, ולו עבדו וזבחו והקטירו. וריקודי קהמרכבה לאלו
אה, ולכך חתרו להם מסילות לעשות צורות הנפש ורתיחת הדם מתהוים ממושג מוחשי ונר

 ודמיונות. 
 וכאשר ראו כי בושש משה, נפלו מאמונתם וביקשו לעשות להם עגל... 

ענין? וכי איזו קדושה בלתי מצות ה'? עד כי בהעדר  –ועל זה צווח משה: האם תדמו כי אני 
, ואף אם לא באתי כבודי עשיתם לכם עגל? חלילה! כי אני איש כמוכם והתורה אינה תלויה בי

 היתה התורה במציאותה בלי שום שינוי... 
ואל תדמו כי המקדש והמשכן הנם עניינים קדושים בעצמם, חלילה! ה' יתברך שוכן בתוך בניו 
ואם המה עברו בריתו, הוסר מהם )= מן המשכן או המקדש( כל הקדושה והמה ככלי חול, באו 

 ם וזונה עמו, ולא ניזוק, כי הוסרה קדושתו. פריצים ויחללוה, וטיטוס נכנס לקודש הקדשי
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גם המה אינם קדושים בעצם, רק בשבילכם, וכאשר 'זנתה  –מכתב אלוקים  –ויותר מזה הלוחות 
כלה בתוך חופתה', המה נחשבים לנבלי חרס ואין בהם קדושה מצד עצמם, רק בשבילכם, 

  שאתם שומרים אותם.
חס לו העבודה והכניעה, רק ה' יתברך הוא קדוש אין שום ענין קדוש בעולם שתיו –סוף דבר 

ולו נאוה תהילה ועבודה, וכל הקדושות המה מצד ציווי שציוה הבורא, לבנות משכן, להקריב 
 קרבנות לה' יתברך... 

וזהו "כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולות" הבין טעותן "ויחר אף משה וישלך מידיו 
שום קדושה וענין אלוקי כלל בלעדי מציאות הבורא יתברך,  את הלוחות", רוצה לומר, כי אין

לוחות ולא סרו מטעותן. אולם כאשר שבר הלוחות ראו, ואם הביא הלוחות היו כמחליפים עגל ב
 איך המה לא הגיעו אל מטרת האמונה בה' ותורתו הטהורה. 

ובלוחות הראה להם לעקור מהם כל דמיון כוזב והפליא לעשות משה רבנו בשבירת הלוחות, 
ולכן נתן לו הקב"ה "יישר", שאמר לו הקב"ה "פסל לך שני לוחות אבנים... וכתבתי על 

לוחות... אשר שברת" היינו להיות לאות על השורש שלמדת להם בשבירת הלוחות, וזהו ה
שאמרו חז"ל )ברכות ח'( "לוחות ושברי לוחות מונחים בארון", ולהורות כי הראשונים אשר 

מעשה האלוקים המה שבורים ולוחות שפסל משה המה השלמים, להראות כי אין בשום נברא 
 ירת ישראל התורה כפי רצון הבורא יתברך.שום קדושה בעצם, רק מצד שמ

Whereas R. Saadia is ready to say that the First Luchot, albeit not as holy as the Second, 

but nevertheless still intrinsically holy, R. Meir Simcha contends that as soon as the 

people sinned with the Golden Calf, all vestiges of holiness departed entirely from the 

First Tablets, which in turn allowed Moshe to destroy them.  

Gimel. 

1.   

  ח פרק במדבר

ֹּן נְֻתנִים ַהְלוִיִם ֶאת וֶָאְתנָה( יט) ֹּד יְִשָרֵאל ְבנֵי ִמתֹוְך ּוְלָבנָיו ְלַאֲהר ַֹּדת ֶאת ַלֲעב ֶֹּהל ֵאליְִשרָ  ְבנֵי ֲעב  ְבא

ֶֹּדש ֶאל יְִשָרֵאל ְבנֵי ְבֶגֶשת נֶֶגף יְִשָרֵאל נֵיִבבְ  יְִהיֶה וְֹלא יְִשָרֵאל ְבנֵי ַעל ּוְלַכֵפר מֹוֵעד  :ַהק

The mentioning of the material of which the Tablets were made at the end of 

the verse in question  

  לד פרק שמות

ֹּלוַיִ ( ד) ֹּת ְשנֵי ְפס ֹּנִים ֲאָבנִים ֻלח ֶֹּשה וַיְַשֵכם ָכִראש ֶֹּקר מ ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר ִסינַי ַהר ֶאל וַיַַעל ַבב ֹּתֹו יְק  א

ֹּת ְשנֵי ְביָדֹו וַיִַקח  :ֲאָבנִים ֻלח

appears to be superfluous. 

2.  Whereas Ibn Ezra feels that this is just another manifestation of  דברה תורה בלשון בני

 i.e., the repetition is literary or colloquial, NeTzIV suggests that the fact that the ,אדם

Tablets were made of stone assisted Moshe in hiding himself when the Presence of 

God Revealed Itself and Described God’s Attributes. 

3.  Albeit Moshe originally requested to “see” HaShem: 

  לג פרק שמות

ֹּאַמר( יח) ֶֹּדָך ֶאת נָא ַהְרֵאנִי וַי  :ְכב

NeTzIV assumes that when push came to shove, Moshe reverted back: 

 שם לד
ֹּל( ד ֹּת ְשנֵי וַיְִפס ֹּנִים ֲאָבנִים ֻלח ֶֹּשה וַיְַשֵכם ָכִראש ֹּ  מ ֹּוָק ִצּוָה ַכֲאֶשר ִסינַי ַהר ֶאל וַיַַעל ֶקרַבב ֹּתֹו יְק  א

ֹּת ְשנֵי ְביָדֹו וַיִַקח  :ֲאָבנִים ֻלח
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 i.e., to shield himself from the intense Divine Presence, to his original attitude 

displayed at the burning bush: 

  ג פרק שמות

ֹּאֶמר( ו) ִֹּכי וַי ֹּב וֵאֹלקי יְִצָחק ֱאֹלקי ַאְבָרָהם ֱאֹלקי ָאִביָך ֹלקיאֱ  ָאנ ֶֹּשה וַיְַסֵתר יֲַעק  יֵָרא ִכי ָפנָיו מ

 :ָהֱאֹלקים ֶאל ֵמַהִביט

4.  In both cases, Moshe sheepishly avoided “looking” directly at the Divine 

Presence.  

5.  Sephorno, for example, understands the final phrase in the verse as reflecting the 

fact that what rained down on Sodom and Amora was something miraculous rather 

than a phenomenon that was part of the natural cycle of meteorological happenings: 

 כד פסוק יט פרק וירא פרשת בראשית ספורנו

 שיקרה כמו, באויר שיתהלכו באופן, הארץ מקצה נשיאים שהעלה לא. השמים ןמ' ה מאת( כד)

 :בטבע אש ואבני בברקים

Daled.  

1.  The question that the commentators are attempting to address is a) who or 

what  is the subject of ויתיצב and b) who is the antecedent of עמו? 

2.   

 עמו      ויתיצב           

משמעות של "ויתיצב":  )אב"ע          

 שמדובר כאן במשה(

 אב"ע               הענן 

 רמב"ן               ה' רמב"ן                   משה 

משמעות של "עמו"    רשב"ם   ) רשב"ם                  משה

 שמדובר כאן בה'.(

 ר' אברהם בן הרמב"ם  

 משה                            

ר' אברהם בן הרמב"ם   הבנה 

 שכלית

 אברבנל           הענן אברבנל                 משה

 ספורנו            משה ספורנו                   ה'

 

3.  a) Ibn Ezra—ה' הי' עובר: The text describes the Divine Presence “Passing over” the 

place where Moshe was secreted,  

  לד פרק שמות

ֹּר( ו) ֹּוָק וַיֲַעב ֹּוָק וַיְִקָרא ָפנָיו ַעל יְק ֹּוָק יְק ֵֹּצר( ז) :וֱֶאֶמת ֶחֶסד וְַרב ַאַפיִם ֶאֶרְך וְַחנּון ַרחּום ֵאל יְק  ֶחֶסד נ

ֵֹּשא ָלֲאָלִפים ֵֹּקד יְנֶַקה ֹלא וְנֵַקה וְַחָטָאה וֶָפַשע ָעֹון נ  ִשֵלִשים ַעל ָבנִים ְבנֵי וְַעל ָבנִים לעַ  ָאבֹות ֲעֹון פ

 :ִרֵבִעים וְַעל

conflicting with the idea of God’s “Standing” implied by the word ויתיצב.  

b) RaMBaN— שבא בענן כאשר בראשונה  : The original Revelation on Sinai featured 

HaShem’s Presence being covered by a cloud: 

  יט פרק שמות

ֹּת ַהְשִליִשי ַביֹום וַיְִהי( טז) ֶֹּקר ִבְהי ֹֹּלת וַיְִהי ַהב ֹּל ָהָהר ַעל ָכֵבד וְָענָן ּוְבָרִקים ק ָֹּפר וְק ֹּד ָחָזק ש  ְמא

 :ַבַמֲחנֶה ֲאֶשר ָהָעם ָכל וַיֱֶחַרד

4. None of the other commentators cite a verse with the phrase  עמוויתיצב  appearing.  

RaMBaN apparently wanted to draw a parallel from a syntactical structure with that 
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exact verb used with respect to God together with that specific prepositional 

pronoun:  

I Shmuel 3:10  

And the LORD Came, and Stood with him, and Called as at other times: 'Samuel, 

Samuel.' Then Samuel said: 'Speak; for Thy servant heareth.'  

5.   

  לג פרק שמות

ֹּאֶמר( יט) ֹּוָק ְבֵשם וְָקָראִתי ָפנֶיָך ַעל טּוִבי ָכל ַאֲעִביר ֲאנִי וַי ִֹּתי ְלָפנֶיָך יְק ֹּן ֲאֶשר ֶאת וְַחנ  וְִרַחְמִתי ָאח

 :ֲאַרֵחם ֲאֶשר ֶאת

ֹּר וְָהיָה( כב)  ִֹּדי ַבֲעב ִֹּתי ַהצּור ְבנְִקַרת וְַשְמִתיָך ְכב  :ָעְבִרי ַעד ָעֶליָך ַכִפי וְַשכ

  לד פרק שמות

ֹּר( ו) ֹּוָק וַיֲַעב ֹּוָק וַיְִקָרא ָפנָיו ַעל יְק ֹּוָק יְק  :וֱֶאֶמת ֶחֶסד וְַרב ַאַפיִם ֶאֶרְך וְַחנּון ַרחּום ֵאל יְק

ֵֹּצר( ז) ֵֹּשא ֲאָלִפיםלָ  ֶחֶסד נ ֵֹּקד יְנֶַקה ֹלא וְנֵַקה וְַחָטָאה וֶָפַשע ָעֹון נ  ָבנִים ְבנֵי וְַעל ָבנִים ַעל ָאבֹות ֲעֹון פ

 :ִרֵבִעים וְַעל ִשֵלִשים ַעל

It would seem to me that only Ibn Ezra takes into account the terminology of 

HaShem Passing His Presence before Moshe.  

Heh.  

1.  The two approaches maintain that either HaShem is doing the “Calling” or Moshe is. 

Since the subject of 34:7 is HaShem with respect to the “Passing of His Face” it stands 

to reason that the “Calling” is similarly done by HaShem, rather than Moshe.  

2.  (The Gilayon suggests that Ibn Ezra states two views, when in fact, he only states the 

first. The position that is listed after “…” is that of Abrabanel!) 

 A proof to Ibn Ezra’s contention that HaShem was Teaching Moshe how to address 

Him in times of need is Moshe’s prayer following the sin of the spies: 

  יד פרק במדבר

ֹּחַ  נָא יְִגַדל וְַעָתה( יז) ֹּנָי כ ֹּר ִדַבְרתָ  ַכֲאֶשר ֲאד  :ֵלאמ

ֹּוָק( יח) ֵֹּשא ֶחֶסד וְַרב ַאַפיִם ֶאֶרְך יְק ֵֹּקד יְנֶַקה ֹלא וְנֵַקה וָָפַשע ָעֹון נ  ִשֵלִשים ַעל ָבנִים ַעל ֹותָאב ֲעֹון פ

 :ִרֵבִעים וְַעל

 3.   

  לד פרק שמות

ֹּוָק וַיֵֶרד( ה) ֹּוָק ְבֵשם וַיְִקָרא ָשם ִעמֹו וַיְִתיֵַצב ֶבָענָן יְק  :יְק

 

ֹּר( ו) ֹּוָק וַיֲַעב ֹּוָק וַיְִקָרא ָפנָיו ַעל יְק ֹּוָק יְק  :וֱֶאֶמת ֶחֶסד וְַרב ַאַפיִם ֶאֶרְך וְַחנּון ַרחּום קל יְק

ֵֹּצר( ז) ֵֹּשא ָלֲאָלִפים ֶחֶסד נ ֵֹּקד יְנֶַקה ֹלא וְנֵַקה וְַחָטָאה וֶָפַשע ָעֹון נ  ָבנִים ְבנֵי וְַעל ָבנִים ַעל ָאבֹות ֲעֹון פ

 :ִרֵבִעים וְַעל ִשֵלִשים ַעל

The hermeneutic principle that would apply is “Kellal U’Perat”, i.e., a general 

statement followed by a specific statement that clarifies and provides detail 

for what was stated earlier. In this case, we are told about HaShem “Calling” 

on His Name, and then what specifically was Proclaimed. 

  לז פרק בראשית

ֹּא עֹוד וַיֹוִספּו ְלֶאָחיו וַיֵַגד לֹוםחֲ  יֹוֵסף וַיֲַחֹלם( ה) ֹּתֹו ְשנ  :א

ֹּאֶמר( ו)  :ָחָלְמִתי ֲאֶשר ַהֶזה ַהֲחלֹום נָא ִשְמעּו ֲאֵליֶהם וַי
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 ְתֻסֶבינָה וְִהנֵה נִָצָבה וְַגם ֲאֻלָמִתי ָקָמה וְִהנֵה ַהָשֶדה ְבתֹוְך ֲאֻלִמים ְמַאְלִמים ֲאנְַחנּו וְִהנֵה( ז)

ֵֹּתיֶכםֲאלֻ  ָ  מ  :ַלֲאֻלָמִתי וִַתְשַתֲחוֶין

ֹּאְמרּו( ח) ֹּל ָמשֹול ִאם ָעֵלינּו ִתְמֹלְך ֲהָמֹלְך ֶאָחיו לֹו וַי ֹּא עֹוד וַיֹוִספּו ָבנּו ִתְמש ֹּתֹו ְשנ ָֹּתיו ַעל א  וְַעל ֲחֹלמ

 :ְדָבָריו

Here is another example of Kellal U’Prat. After the general statement in v. 5, the 

details are supplied in v. 6-8. 

4.  The Selichot prayers that cite these verses are presuming that HaShem Declared His 

Middot to Moshe, in order for future generations to know how to approach HaShem 

in a time of need. Since Selichot is recited during days of judgment, i.e., a time of trial 

and tribulation for each individual, it is appropriate to invoke these Divine Attributes 

in order to appeal to His Mercy and other compassionate qualities.  

Vav.  

1.  The problem in both Shemot 33:19 and 34:5 is why should HaShem Call His Own 

Name? 

2.  Ibn Ezra understands Avraham’s call to others as an invitation for them to engage in 

serving HaShem. On the other hand the usage in Shemot 33 and 34 is to teach Moshe 

a script for calling upon HaShem within the context of personal or communal prayer.  

3.  The term “Tzali” that Onkelos uses is, in Ibn Ezra’s view, not to say that HaShem, as it 

were, was praying, but rather modeling what should constitute prayer. (This is 

parallel to RaShI’s comment:  

  לג פרק שמות י"רש

 זה וכסדר, אבות זכות תכלה אם אף רחמים בקשת סדר ללמדך - לפניך' ה בשם וקראתי

 לפני שיזכירו ידי ועל, כן לעשות ישראל את מלמד הוי מדות ג"י וקרא מעוטף אותי רואה שאתה

 :כלים לא רחמי כי נענין יהיו וחנון רחום

4.   

יר ָכל־טּובִ  לג,יט ֲעִבִ֤ י ַאַֽ אֶמר ֲאנִִ֨ ֹֹּּ֗ יָךוַי   ֙י ַעל־ָפנֶֶ֔

ם יְ  י ְבֵשֵׁ֛ אִתַֽ  ְלָפֶנֶ֑יָך  קָו  קוְָקָרָ֧
ן ֶֹּ֔ ר ָאח ִֹּת֙י ֶאת־ֲאֶשֶׁ֣ ר ֲאַרֵחַֽם׃ וְַחנ י ֶאת־ֲאֶשֶׁ֥ ַחְמִת   וְִרַֽ

 

ֶרד יְ  הלד, ם קוָ קוֵַיִ֤ ֹו ָשֶ֑ ב ִעמ  ן וַיְִתיֵַצֶׁ֥   ֶבַָֽענֶָ֔

ם יְ  א ְבֵש  ַֽ קוַיְִקָרֶׁ֥  ׃קָו
 

ם הָ  יב,חבראשית  ק ִמָשָּׁ֜ ל וַיְַעֵתִ֨ ֶדם ְלֵבַֽית־ֵא  ָרה ִמֶקֵׁ֛  ָהֹּ֗

ט ה וֵַיֶׁ֣ ֶדם ָאֳַֽהֹלֶ֑ י ִמֶקֶ֔ ל ִמיָ֙ם וְָהַעֶׁ֣   ֵבַֽית־ֵאִ֤
חַ֙  ם ִמְזֵבִ֨ ֶַֽבן־ָשִ֤ י וִַי ֶָ֔ קַלַֽ   קו

ם יְ  א ְבֵשֶׁ֥ ַֽ קוַיְִקָר   ׃קָו
Rechasim LaBika1 demonstrates that the trop indicating prayer (e.g., Beraishit 12:8) 

splits VaYikra from BeSheim, which is not the case in Shemot 33:19 and 34:5. That 

                                                           
  ,הרש"ר הירשפורטר לבית שפירא, אחי סבו של -ר' יהודה ליב בר צבי הירש פרנק 1

http://www.nechama.org.il/commentators/64.html
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leads one to conclude that the two instances in Shemot are not about prayer, in 

contradiction to Onkelos, and RaShI who follows his lead.  

5. ShaDaL admits that the trop appears to differentiate between the verse in Beraishit as 

opposed to those in Shemot. Yet he feels that the specific preposition “ב” refutes the 

interpretation that the case in Beraishit is a call to serve HaShem. This commentator 

feels that the idiom refers to raising one’s voice in order to publicize something.   

                                                                                                                                                                             
 .8181-פירושו לתורה "הרכסים לבקעה" נדפס לראשונה באלטונה ב

 


