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 ט פרק דברים
ח ְזֹכר  ( ז) ְשַכַּ֔ ְפת   תא    ַאל־תִּ ְקַצַ֛ ר־הִּ ָ֥ק ֲאשֶׁ ת־ְיֹקו  ר ֱאֹלקיָך אֶׁ ָּ֑ ְדב  ֹום ַבמִּ ן־ַהיּ֞ ׀ ְלמִּ את  ָ֣ ר־י צ  ץ ֲאשֶׁ רֶׁ ָ֣ אֶׁ ם מ  יִּ ְצַרָ֣ ם   מִּ ֲאכֶׁ ַעד־ ַעד־ֹבֹּֽ

ֹום קָ֣ ה ַהמ  ים ַהזֶַּׁ֔ ָ֥ ם ַמְמרִּ ֶ֖ יתֶׁ ֹּֽק ֱהיִּ ם־ְיֹקו   :עִּ
ב( ח) ָ֥ ם ּוְבֹחר  ֶ֖ ְקַצְפתֶׁ ָּ֑ק הִּ ת־ְיֹקו  ַּ֧ף אֶׁ ְתַאַנ  ַ֛ק ַויִּ ֶ֖ם ְיֹקו  כֶׁ יד ב  ָ֥ ם ְלַהְשמִּ ֹּֽ ְתכֶׁ  :אֶׁ

 

י( ט) ָ֣ ה ַבֲעֹלתִּ ר  ה ָ֗ ַחת ה  ַקַ֜ ת ל  ים   לּוֹחֹ֤ נִּ ֲאב  ֹּֽ ת ה  ית לּוֹחָ֣ ַּ֔ ת ַהְברִּ ַרָ֥ ר־כ  ֶ֖ק ֲאשֶׁ ָּ֑ם ְיֹקו  כֶׁ מ  ב עִּ ָ֣ ש  ר ו א  ה ָ֗ ים ב  ָ֥ עִּ ים יֹום   ַאְרב  ָ֣ עִּ ה ְוַאְרב  ְיל   ַלַּ֔

ם חֶׁ א לֶֶׁ֚ ָֹ֣ י ל ְלתִּ ַכַּ֔ ם א  יִּ א ּוַמֶ֖ ָֹ֥ י ל יתִּ ֹּֽ תִּ  :ש 
ת   ( י) ק ןַויִּ י ְיֹקו ַ֜ ַלָ֗ י   א  ת־ְשנ  ת אֶׁ ים לּוֹחָ֣ נִַּּ֔ ֲאב  ֹּֽ ים ה  ֶ֖ ע ְכֻתבִּ ְצַבָ֣ ם ֱאֹלקים ְבאֶׁ יהֶָׁ֗ ים ַוֲעל  ִ֡ רִּ ל־ַהְדב  כ  ר ְכֹּֽ ָ֣ ר   ֲאשֶׁ בֶׁ ק דִּ ָ֥ם ְיֹקו   כֶׁ מ  ר עִּ ַ֛ ה   ב 

ֹוְך תָ֥ ש מִּ ֶ֖ א  ֹום ה  ל ְביָ֥ ֹּֽ ה   :ַהק 

 

י( יא) ץ   ַוְיהִָּ֗ ק  ים מִּ ָ֣ עִּ ֹום ַאְרב  ים יַּ֔ ֶ֖ עִּ ה ְוַאְרב  ְיל  ָּ֑ ן ל  ק נ ַת  י ְיֹקו ַ֜ ַלָ֗ ַ֛י א  ת־ְשנ  ת אֶׁ ים ֻלֹחָ֥ ֶ֖ נִּ ֲאב  ֹות ה  ית ֻלחָ֥ ֹּֽ  :ַהְברִּ
ר( יב) אמֶׁ  ֹ ק ַוי י ְיֹקו ַ֜ ַלָ֗ ּום א  ד קָ֣ ֹ֤ ר   ר  ה ַמה  זֶַּׁ֔ י מִּ ת כִֶּ֚ ָ֣ ח  ר ַעְמָךַּ֔  שִּ ָ֥ את   ֲאשֶׁ ֶ֖ ם הֹוצ  יִּ ָּ֑ ְצר  מִּ רּו מִּ ָ֣ ר ס  ְך   ַמה ָ֗ רֶׁ ן־ַהדֶׁ  ר מִּ ָ֣ ם ֲאשֶׁ יתִַּּ֔ ּוִּ ּו צִּ שָ֥  ע 

 ֶ֖ הֶׁ ה םל  ֹּֽ כ   :ַמס 
ר( יג) אמֶׁ ָֹ֥ ֶ֖ק ַוי י ְיֹקו  ַלָ֣ ר א  אֹמָּ֑ י   ל  יתִּ אִּ  ם ר  ָ֣ ע  ת־ה  ה אֶׁ ָ֥ה ַהזֶַּׁ֔ נ  ף ְוהִּ רֶׁ ה־ֹעֶ֖ ּוא ַעם־ְקש   :הֹּֽ
ף( יד) רֶׁ ֹ֤ י   הֶׁ נִּ מֶׁ  ם מִּ יד ַּ֔ ה ְוַאְשמִּ ָ֣ ְמחֶׁ ם ְואֶׁ ת־ְשמ ַּ֔ ַחת אֶׁ ַתֶ֖ ם מִּ יִּ ָּ֑ מ  ה   ַהש  ֱעשֶׁ ֹּֽ ֹוְתָךַּ֔  ְואֶׁ ּום אֹּֽ צָ֥ ב ְלגֹוי־ע  ֶ֖ ֹּֽ  ו ר  מֶׁ  :נּומִּ
ן( טו) פֶׁ ד   ו א ָ֗ ר  ֹּֽא  ר ו  ה ַּ֔ ן־ה  ר מִּ ֶ֖ ה  ר ְוה  ָ֣ ש ֹבע  ָּ֑ א  י   ב  ת ּוְשנ  ית לּוֹחָ֣ ַּ֔ ל ַהְברִּ י ַעֶ֖ ָ֥ י ְשת  ֹּֽ  :י ד 
א( טז) רֶׁ ֹ֤ה ו א ָ֗ נ  ם   ְוהִּ אתֶׁ ָ֣ק ֲחט  ם ַליֹקו  קיכֶַּׁ֔ ם ֱאֹלֹּֽ ָ֣ יתֶׁ ם ֲעשִּ כֶַּׁ֔ ל ל  גֶׁ ֶ֖ ָּ֑ה ע  כ  ם ַמס  ָ֣ ר ַסְרתֶׁ ְך ַמה ַּ֔ רֶׁ ן־ַהדֶֶּׁ֕ ר־ מִּ ָ֥ה ֲאשֶׁ ּו  ֶ֖ק צִּ ם ְיֹקו  ֹּֽ ְתכֶׁ  :אֶׁ
ְתֹפש  ( יז) ָ֣י ו אֶׁ ְשנ  ת בִּ ם ַהֻלֹחַּ֔ כ ַּ֔ ַֹּֽאְשלִּ ל ו  ַעֶ֖ י מ  ָ֣ י ְשת  ָּ֑ ם י ד  ֶ֖ ם ו ֲאַשְבר  ֹּֽ יכֶׁ ינ   :ְלע 

 

ְתַנַפל  ( יח) ֹּֽאֶׁ י ו  ְפנ   ק לִּ ה ְיֹקו ַ֜ אֹשנ ָ֗ רִּ ים כ  ָ֥ עִּ ים יֹום   ַאְרב  ָ֣ עִּ ה ְוַאְרב  ְיל  ם ַלַּ֔ חֶׁ א לֶֶׁ֚ ָֹ֣ י ל ְלתִּ ַכַּ֔ ם א  יִּ ָֹ֣  ּוַמֶ֖ י אל יתִּ ָּ֑ תִּ ל ש  ל־ַחַטאְתכֶׁם   ַעֹ֤ ר כ  ָ֣  ֲאשֶׁ

ם אתֶַּׁ֔ ֹות ֲחט  ע ַלֲעשָ֥ ַרַ֛ ָ֥י ה  ינ  ֶ֖ק ְבע  ֹו ְיֹקו  יסֹּֽ  :ְלַהְכעִּ
י( יט) ָ֣ י כִּ ְרתִּ י י ֹגָ֗ ֹ֤ ְפנ  ַאף   מִּ ה ה  מ ַּ֔ ח  ר ְוַהָ֣ ף ֲאשֶׁ  ַצ  ַ֛ק ק  ֶ֖ם ְיֹקו  יכֶׁ יד ֲעל  ָ֣ ָּ֑ם ְלַהְשמִּ ְתכֶׁ ע אֶׁ ְשַמֹ֤ י ְיֹקו ק   ַויִּ ַלַּ֔ וא ַעםַבַפָ֥  ַגֶ֖ם א  ֹּֽ  :ַההִּ
ן( כ) ְבַאֲהֹרָ֗ ַּ֧ף ּוֹּֽ ְתַאַנ  ַ֛ק הִּ ד ְיֹקו  ֹו ְמֹאֶ֖ ידָּ֑ ל ְלַהְשמִּ ַ֛ ְתַפל  ֹּֽאֶׁ ד ו  ן ַגם־ְבַעָ֥ ת ַאֲהֹרֶ֖ ָ֥ ע  וא ב  ֹּֽ  :ַההִּ
ם( כא) ת־ַחַטאְתכֶּׁ֞ אֶׁ ם ְוֹּֽ ָ֣ יתֶׁ ר־ֲעשִּ ל ֲאשֶׁ גֶׁ ע ָ֗ ת־ה  י   אֶׁ ַקְחתִּ ף ל  ְשֹרָ֣ ֹו׀ ו אֶׁ ש   ֹאתָ֣ א  ת ב  ֹכ  ֹו ו אֶׁ חֹון   ֹאתֹ֤ בה   ט  ד יט ַּ֔ ק ַעָ֥ ר־ַדֶ֖ ר ֲאשֶׁ ָּ֑ פ   ְלע 

ְך   ַאְשלִּ ֹּֽ ֹו ו  רַּ֔ ת־ֲעפ  ל־ַהַנֶַ֖חל אֶׁ ד אֶׁ ָ֥ ר ַהֹיר  ֹּֽ ה  ן־ה   :מִּ
 

ה  ( כב) ר  ה ּוְבַתְבע  ת ּוְבַמס ַּ֔ ְבֹרֶ֖ ָּ֑ה ּוְבקִּ ַתֲאו  ים ַהֹּֽ ָ֥ פִּ ם ַמְקצִּ ֶ֖ יתֶׁ ֹּֽק ֱהיִּ ת־ְיֹקו   :אֶׁ
חַ ( כג) ְשֹל  ק ּובִּ ם ְיֹקו ַ֜ ְתכֶָׁ֗ ש אֶׁ ֹ֤ ד  ק  ַע   מִּ אֹמַּ֔  ַבְרנ   ּו ֲעלּו   רל  ץ ּוְרשָ֣ רֶׁ א ַּ֔ ת־ה  ר אֶׁ ָ֥ י ֲאשֶׁ תִּ ַתֶ֖ ָּ֑ם נ  כֶׁ ּו ל  י ַוַתְמרָ֗ ֹ֤ ת־פִּ ם ְיֹקו ק   אֶׁ קיכֶַּׁ֔ א ֱאֹלָ֣ ֹֹ֤  ְול

ם   ֱאַמְנתֶׁ ֹּֽ ֹו הֶׁ א לַּ֔ ָֹ֥ ם ְול ֶ֖ ֹו ְשַמְעתֶׁ  :ְבֹקלֹּֽ
ים( כד) ָ֥ ם ַמְמרִּ ֶ֖ יתֶׁ ָּ֑ק ֱהיִּ ם־ְיֹקו  ֹום עִּ יֶ֖ י מִּ ָ֥ ם ַדְעתִּ ֹּֽ ְתכֶׁ  :אֶׁ

 

ל( כה) ְתַנַפּ֞ ֹּֽאֶׁ ָ֣י ו  ְפנ  ק לִּ ת ְיֹקו ָ֗ ָ֣ ים א  ָ֥ עִּ ֹום ַאְרב  ים ַהיַ֛ ָ֥ עִּ ת־ַאְרב  ה ְואֶׁ ְיל  ר ַהַלֶ֖ ָ֣ י ֲאשֶׁ ְלתִּ ָּ֑ ְתַנפ  ר הִּ ַמָ֥ י־א  ֹּֽ ֶ֖ק כִּ יד ְיֹקו  ָ֥ ם ְלַהְשמִּ ֹּֽ ְתכֶׁ  :אֶׁ
ל( כו) ָ֣ ְתַפל  ל־ְיֹקו ק   ו אֶׁ ק ה' ו ֹאַמר   אֶׁ ת ְיֹקוִָּ֗ ֹ֤ ְתָךַּ֔  ַעְמָך   ַאל־ַתְשח  ָ֣ ר ְוַנֲחל  ָ֥ ית   ֲאשֶׁ ֶ֖ דִּ ָּ֑  פ  ְדלֶׁ את   ָךְבג  ָ֥ ר־הֹוצ  ם ֲאשֶׁ יִּ ְצַרֶ֖ מִּ ָ֥ד מִּ ה ְבי  ֹּֽ ק   :ֲחז 
יָך ְזֹכר  ( כז) דֶַּׁ֔ ם ַלֲעב  ָ֥ ה  ק ְלַאְבר  ֶ֖ ְצח  ב ְליִּ ְלַיֲעֹקָּ֑ ן ּוֹּֽ פֶׁ י   ַאל־ת ָ֗ ל־ְקשִּ ם אֶׁ ָ֣ ע  ה ה  ֹו ַהזֶַּׁ֔ ְשעֶ֖ ל־רִּ ֹו ְואֶׁ אתֹּֽ ל־ַחט   :ְואֶׁ
ּו( כח) ן־יֹאְמרָ֗ ץ   פֶׁ רֶׁ א  ר ה  ָ֣ נּו ֲאשֶׁ ָ֣ את  ם   הֹוצ  ש  ְבלִּ  מִּ ת י  מִּ לֶׁ ק ְיֹכָ֣ ם ְיֹקו ַּ֔ יא ֶּ֕ ץ ַלֲהבִּ רֶׁ ֶ֖ א  ל־ה  ר אֶׁ ָ֣ בֶׁ ר־דִּ ם ֲאשֶׁ ָּ֑ הֶׁ ֹו ל  תָ֣ ְנא  שִּ ם ּומִּ  אֹות ַּ֔

ם ֶ֖ יא  ם הֹוצִּ ָ֥ ת  ר ַלֲהמִּ ֹּֽ ְדב   :ַבמִּ
ם( כט) ָ֥ ָך ַעְמָךֶ֖  ְוה  ָּ֑ תֶׁ ר ְוַנֲחל  ֹ֤ את    ֲאשֶׁ ל ְבֹכֲחָךָ֣  הֹוצ   ֹדַּ֔ ְזֹרֲעָךֶ֖  ַהג  ֹּֽ ֹּֽה ּובִּ  פ: ַהְנטּוי 

 י פרק דברים
תב  ( א) וא ע   ר ַההִַּ֜ ַמ  ָ֣ק א  י ְיֹקו  ַלָ֗ ל־ְלָךּ֞  א  ת ְפס  י־לּוֹחֹ֤ ֹּֽ ים   ְשנ  נִּ ים ֲאב  אֹשנִַּּ֔ ָ֣ ה כ רִּ ָ֥ י ַוֲעל  ַלֶ֖ ה א  ר  ָּ֑ ה  ית   ה  ָ֥ שִּ ֹון ְלָךֶ֖  ְוע  ץ ֲארָ֥ ֹּֽ  :ע 
ְכֹתב  ( ב) ת ְואֶׁ ים ַעל־ַהֻלֹחַּ֔ ַּ֔ רִּ ת־ַהְדב  ר אֶׁ ָ֥ ּו ֲאשֶׁ יַ֛ ת ה  ים ַעל־ַהֻלֹחָ֥ ֶ֖ אֹשנִּ רִּ ר ה  ָ֣ ְר  ֲאשֶׁ ַבָּ֑ ם ת  שִּ ֶ֖ ֹון ְוַשְמת  רֹּֽ א   :ב 
ַעש( ג) י ֲארֹון   ו ַאֹ֤ ָ֣ ים ֲעצ  טִַּּ֔ ל שִּ ְפֹסַ֛ ת ו אֶׁ י־ֻלֹחָ֥ ים ְשנ  ֶ֖ נִּ ים ֲאב  ָּ֑ אֹשנִּ רִּ ַעל כ  ה ו ַאָ֣ ר  ה ַּ֔ ָ֥י ה  ת ּוְשנ  י ַהֻלֹחֶ֖ ֹּֽ  :ְבי דִּ
ב( ד) ְכֹת  ת ַויִּ ל־ַהֻלֹחַ֜ ב ַעֹּֽ ָ֣ ְכת  ֹון ַכמִּ אשָ֗ רִּ ת ה  ת א ֶ֚ רֶׁ ָ֣ ים ֲעשֶׁ ַּ֔ רִּ ָ֣  ַהְדב  ר   רֲאשֶׁ בֶׁ ק דִּ ָ֥ם ְיֹקו   יכֶׁ ר ֲאל  ַ֛ ה  ֹוְך ב  תָ֥ ש מִּ ֶ֖ א  ֹום ה  ל ְביָ֣ ָּ֑ ה   ַהק 

ָ֥ם ְתנ  ֶ֖ק ַויִּ י ְיֹקו  ֹּֽ ל   :א 
ן( ה) פֶׁ ד   ו א ָ֗ ר  ֹּֽא  ר ו  ה ַּ֔ ן־ה  ם   מִּ שִּ ֹּֽא  ת ו  ת־ַהֻלֹחַּ֔ ֹון אֶׁ רֶ֖ א  ר ב  ָ֣ י ֲאשֶׁ יתִּ ָּ֑ שִּ ְהיּו ע  ָ֣ ם ַויִּ ר ש ַּ֔ ָ֥ י ַכֲאשֶׁ ַּוֶ֖נִּ ֹּֽק צִּ  :ְיֹקו 
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ָ֣ ( ו) ל יּוְבנ  א ָ֗ ְשר  ּו יִּ ְסעַ֛ ֹּֽ ת נ  ֹרָ֥ ְבא  ן מִּ ֶ֖ י־ַיֲעק  ה ְבנ  ָּ֑ ר  ם מֹוס  ָ֣ ת ש  ֹ֤ ר ַאֲהֹרן   מ  ָ֣ ב  ק  ם ַויִּ ן ש ַּ֔ ַ֛ ָ֥ר ַוְיַכה  ז  ְלע  ֹו אֶׁ יו ְבנֶ֖ ֹּֽ  :ַתְחת 
ם( ז) ָ֥ ש  ּו מִּ ה נ ְסעֶ֖ ד  ה ַהֻגְדֹגָּ֑ ד  ן־ַהֻגְדֹגָ֣ ה ּומִּ ת  ץ י ְטב ַּ֔ רֶׁ ֶ֖ י אֶׁ ֲחל  ם ַנֹּֽ יִּ ֹּֽ  :מ 
ת( ח) ָ֣ ע  ו ב  יל אַההִָּ֗ ֹ֤ ְבדִּ ט ְיֹקו ק   הִּ בֶׁ ָ֣ ת־ש  י אֶׁ וִַּּ֔ את ַהל  ֶ֖ ש  ֹון ל  ת־ֲארָ֣ ָּ֑ק אֶׁ ית־ְיֹקו  י ַלֲעֹמד   ְברִּ ְפנ   ֹ֤ק לִּ ְרתֹו   ְיֹקו  ֹּֽ ְך ְלש  ָ֣ ר  ֹו ּוְלב  ְשמַּ֔ ד בִּ  ַעֶ֖

ֹום ה ַהיָ֥ ֹּֽ  :ַהזֶׁ
ן( ט) י  ה ַעל־כ ּ֞ א־ה  ֹֹּֽ י ל ַ֛ וִּ ק ְלל  לֶׁ ָ֥ ה ח  ֶ֖ יו ְוַנֲחל  ָּ֑ ח  ם־אֶׁ ּוא ְיֹקו ק   עִּ תַּ֔  הָ֣ ר ֹוַנֲחל  ָ֥ ר ַכֲאשֶׁ ַ֛ בֶׁ ָ֥ק דִּ ֹו ֱאֹלקיָך ְיֹקו   :לֹּֽ
י( י) ֹנכִּּ֞ י ְוא  ְדתִּ ַמָ֣ ר ע  ה ָ֗ ים   ב  ים ַכי מִּ אֹשנִַּּ֔ ָ֣ רִּ ים ה  ָ֣ עִּ ֹום ַאְרב  ים יַּ֔ ֶ֖ עִּ ה ְוַאְרב  ְיל  ָּ֑ ע ל  ְשַמ  ק ַויִּ י ְיֹקו ַ֜ ַלַּ֔ ם א  ַעם ַגֶ֚ וא ַבַפָ֣ ה ַההִַּּ֔ ָ֥ ב  ֶ֖ק לֹא־א   ְיֹקו 

ָך ֹּֽ יתֶׁ  :ַהְשחִּ

(At the top of this Gilayon, Nechama comments that 5730 is a continuation of the Gilayon for Parashat 

Eikev 5729. The Gilayon is reproduced below. Since the formatting is problematic, if you wish to find the 

Gilayon in its original state, the link to it is: http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=382 ) 

 

 
 שנת תשכ"ט                                                                                                                      עקב פרשת

 נאום משה: העגל והלוחות

 פרק י, יא -דברים פרק ט, א 

 

 השוואת שריפת העגל ועליית משה ההרה   .א

 

 

  :השוה את סיפור שריפת העגל בפרקנו למסופר בפרשת העגל בשמות  .2

 'שמות ל"ב כ

ַקח ֶאת ָהֵעֶגל ֲאֶשר ָעׂשּו "  ַויִּ

ֹרף ָבֵאש  ׂשְׂ  ַויִּ

ַחן ַעד ֲאֶשר ָדק  טְׂ  ַויִּ

ם  ֵני ַהַמיִּ ֶזר ַעל פְׂ  ַויִּ

ָרֵאלוַ  ׂשְׂ ֵני יִּ קְׂ ֶאת בְׂ  "ַישְׂ

 דברים ט' כ"א

י " תִּ יֶתם ֶאת ָהֵעֶגל ָלַקחְׂ ֶכם ֲאֶשר ֲעׂשִּ ֶאת ַחַטאתְׂ  וְׂ

ֹרף ֹאתֹו ָבֵאש   ָוֶאׂשְׂ

ָעָפר  ָוֶאֹכת ֹאתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶשר ַדק לְׂ

ְך ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל ַהַנַחל  לִּ  ָוַאשְׂ

ן ָהָהר  "ַהֹיֵרד מִּ

  ?את סיבת השינויים התוכל להסביר

 (!בלבד תמורהשים לב לכך ש"העגל" המובא בשמות כמושא בא בפסוקנו בתפקיד תחבירי של )

 

  :השוה  .3

  :'דברים ט' ט

ים" י ָהָהָרה ָלַקַחת לּוֹחת ָהֲאָבנִּ   ...ַבֲעֹלתִּ

י ּומַ  תִּ ָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכלְׂ ים ַליְׂ ָבעִּ ַארְׂ ים יֹום וְׂ ָבעִּ יָוֵאֵשב ָבָהר ַארְׂ יתִּ ם לֹא ָשתִּ  "יִּ

  :שמות כ"ד י"ב

ָך ֶאת ֻלֹחת ָהֶאֶבן..." ָנה לְׂ ֶאתְׂ ֵיה ָשם וְׂ  "ֲעֵלה ֵאַלי ָהָהָרה ֶוהְׂ

  :י"ח

תֹוְך ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר"  ַוָיבֹא ֹמֶשה בְׂ

ָלה ים ָליְׂ ָבעִּ ַארְׂ ים יֹום וְׂ ָבעִּ י ֹמֶשה ָבָהר ַארְׂ הִּ  "ַויְׂ

 :דברים ט' י"ח :והשוה גם

 
  ?ן כל הספור הבא אחריולבי 'ז-מה הקשר בין ט' א'  .1

 ?'ומה פירוש הוי"ו שבאה בראשית פסוק ח

http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=382
http://www.nechama.org.il/cgi-bin/pagePrintMode.pl?Id=382
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ֵניָואֶ " פְׂ ַנַפל לִּ   'ה תְׂ

י יתִּ ם לֹא ָשתִּ י ּוַמיִּ תִּ ָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכלְׂ ים ַליְׂ ָבעִּ ַארְׂ ים יֹום וְׂ ָבעִּ אֹשָנה ַארְׂ  "ָכרִּ

שים לב: אותו דבר המובלט בדברים הבלטה יתירה )"לחם לא אכלתי"( אינו מוזכר בפרקנו כלל. התוכל לתת 

 ?סיבה לכך

 

 שאלות ודיוקים ברש"י  .ב

 

 

 :וק י"חפס  .1

ועתה אעלה אל ה' אולי אכפרה" באותה עליה נתעכבתי " ('שמות ל"ב ל) ד"ה ואתנפל לפני ה' כראשונה: שנאמר

 ארבעים יום, נמצאו כלים בכ"ט באב, שהוא עלה בי"ח בתמוז; בו ביום נתרצה הקב"ה לישראל ואמר למשה

בו ביום נתרצה  ,ם לישראל ביום הכפוריםפסול לך שני לוחות", עשה עוד מ' יום, נמצאים כלי" ('שמות ל"ד א)

 ...לכך הוקבע למחילה ולסליחה .*הקב"ה לישראל בשמחה ואמר לו למשה סלחתי כדברך

 
הסבר מנין לרש"י שאותם ארבעים יום המוזכרים כאן )בפסוק י"ח( אינם אלה שעלה בהם לקבל את   .א

 ?הלוחות השניים

 
  :("של רש"י: "זכור לאברהםבהוצאתו ) ,למילים אלה מעיר ברלינר*  .ב

  .כקושית רביםהם דברי תנחומא בעצמו ולא דברי הכתוב 

 ?הסבר מהי "קושית הרבים" ומהו ישובו של ברלינר
 

 
   :'פסוק כ  .2

 .ד"ה ובאהרן התאנף ה': לפי ששמע לכם

  ?מה קשה לו

 

  .ג
בביאור עשיית  

 הארון

 

 'פרק י' פסוק א

ֵני לּוחֹ " ָך שְׂ ָסל לְׂ ָך ֲארֹון ֵעץפְׂ יָת לְׂ ָעׂשִּ  "ת... וְׂ

 'פסוק ב

ָתם ָבָארֹון" ַׂשמְׂ ָת וְׂ ַברְׂ ים ֲאֶשר שִּ אֹשנִּ ים ֲאֶשר ָהיּו ַעל ַהֻלֹחת ָהרִּ ָברִּ ֹתב ַעל ַהֻלֹחת ֶאת ַהדְׂ ֶאכְׂ  "וְׂ

 :רמב"ן

המכסה אשר עליו ד"ה וטעם ועשית לך ארון עץ: שתשים הלוחות בתוכו בעת שתרד. והיה הארון הזה כולו עץ, הוא ו

מלמעלה, כמנהג בכל הארונות. והיו הלוחות שם עד שנעשה המשכן, ואז עשו הארון המצופה זהב והכפורת אשר עליו 

 .זהב טהור, ולא אמר לו כן בלוחות הראשונים, לפי שהיה גלוי לפניו שישברם

 :  רפ"א מפורטו, מנחה בלולה ,ר' אברהם מנחם

 .שאח"כ הושמו הלוחות בארון שעשה בצלאל ד"ה ושמתם בארון: הוא היה לשעה,

 .ד"ה ושמתם בארון: כדי שלא יהיו מצויות בידך לשברם

  :אור החיים ,ר' חיים אבן עטר

ד"ה בעת ההיא... פסל לך: לפי שלוחות הראשונים מעשה אלוקים המה ולא מעשה ידי משה. ואחר שנעשה העגל לא 

 ,ל עליון-מדברים שהם מתיחסים אליו, לשלול המתייחסים לאאותם  היו ראויין ללוחות כאלה, ואמר ה' למשה שיפסול

שהם הראשונים; וגמר אומר "ועשית לך ארון עץ" פירוש: לצד שהם מעשה ידי אדם צריכין מקום מוכן להנתן בו, מה 

מם ולא היו צריכין ארון, לבד מארון והטעם כי הם עומדים עדיין בעצ ,שלא ציוה ה' כן לעשות ארון ללוחות הראשונים

 .שעשה בצלאל

 ?מה הקושי המשותף לשלושת הפרשנים הנ"ל  .1 

 ?מה ההבדל ביניהם בישוב הקושי הנ"ל  .2 
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 .החיים המסומנים בקו-פרש את דברי בעל אור  .3 

 

דל בדרגת לוחות פסוקנו להוכיח את דעתו בדבר ההב מלשוןהחיים מביא בהמשך דבריו ראיה -בעל אור  .4

 ?מלשון הכתובמה ההוכחה  –ראשונים ושניים. 

 

  .ד
ואעש ארון" מדוע שינה " 

 ?הסדר

 

  'פסוק ג

ים" טִּ  "ָוַאַעׂש ֲארֹון ֲעֵצי שִּ

  :מנחה בלולה ,ר' אברהם רפ"א מפורטו

היועצים יבואו זה כי ה ואעש ארון: נראה לי שלא שינה מצות ה', כי ה' יתברך דיבר אליו כיועץ והוא עשה כאומן. ו"ד

 .מתכלית הענינים אל ראשיתם והפועלים בהיפך

 ?מה הקושי בפסוקנו שאותו רצה לישב  .1 

 
 .הסבר את דבריו המסומנים בקו  .2

 

 

 

 ' פסוק ו

ֵני ַיֲעָקן מֹוֵסָרה" ֵאֹרת בְׂ בְׂ עּו מִּ ָרֵאל ָנסְׂ ׂשְׂ ֵני יִּ  "ּובְׂ

 

 :ב"ערא  .1

ד"ה מבארות בני יעקן מוסרה: ...לפי דעתי כי מ"בארות בני יעקן" איננו "בין יעקן", גם "מוסרה" איננו 

יקרא "בארות בני יעקן", ושם מדבר הר ההר "מוסרה" ורבים כן, הלא תראה הכתוב אמר  ""מוסרות", רק "קדש

 .""מדבר שור" ובפסוק אחר "מדבר איתם

 :רלב"ג

 .וממוסרה: רצונו לומר: מבארות בני יעקן ומוסרה ד"ה מבארות בני יעקן

 ?מה קשה לשניהם  .א 

 ?"מי הם "הרבים -למה יכוון הראב"ע באומרו "ורבים כן"   .ב 

 ?מניין לראב"ע שמדבר שור ומדבר איתם אחד הם  .ג 
 

 

 :הרכסים לבקעה  .2

להזכיר לישראל על פי דרכו חסדי המקום ד"ה בני יעקן: מזכיר מסע זה ביחוד מתוך יתר שבעה המסעות, כדי 

בכל לכתם במדבר, שלא צמאו בחרבות הוליכם, כי בבני יעקן מצאו בארות מים, לכן קראם כאן "בארות בני 

 ..."יעקן

 .(קשיים מתורצים בדבריו שני :מה קשה לו בפסוקנו? )שים לב  .א 

 ?מה הם שבעה המסעות שעליהם ידבר  .ב 

 ?רקנו עוד פסוק שבו מצויה אותה מגמה שמצא אותה בעל הרכסים לבקעה בפסוקנוהיכן מצינו בפ  .ג 
 

 

 

  'פסוק י

ַמע" שְׂ ָלה ַויִּ ים ָליְׂ ָבעִּ ַארְׂ ים יֹום וְׂ ָבעִּ ים ַארְׂ אֹשנִּ ים ָהרִּ י ָבָהר ַכָימִּ תִּ י ָעַמדְׂ ָאֹנכִּ וא וְׂ  "ה' ֵאַלי ַגם ַבַפַעם ַההִּ

 :רמב"ן

שעמד בהר כשעלה שם ושני הלוחות בידו כימים הראשונים של  ,ואנכי עמדתי בהר: על דעת רבותינו יאמר ד"ה

על פניו ויקרא ה' ה'  'כי עבר ה ,בפעם השלישיתוישמע ה' אלי גם  –ארבעים יום וארבעים לילה  – הלוחות הראשונות

  .ה
זיהוי "בארות בני יעקן"  

 "ו"מוסרה

 תפילת משה ארבעים יום   .ו
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ו" ונענה ואמר: "קום לך למסע לפני העם ויבואו ל רחום וחנון וכו', וביקש ממנו "וסלחת לעוננו ולחטאתנו ונחלתנק

וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה ה' כי נורא הוא אשר אני עושה " ('שמות ל"ד י) ויירשו את הארץ". וזהו

 ."עמך

 
  .הרמב"ן מדבר כאן על שמיעת ה' לתפילת משה בפעם השלישית 

 ?שה בכל אחת מהןלאילו שתי פעמים ראשונות יכוון הרמב"ן ועל מה התפלל מ

(On the link for the Gilayon for Eikev 5730, the end of the Alon HaDeracha is corrupted. I found that 

when one looks at the Alon HaDeracha independently from the Gilayon itself [ 

http://www.nechama.org.il/guidance/258.html ] , the complete text can be accessed. Here is the ending 

that is left out in the link that includes the Gilayon together with the Alon HaDeracha:  

ות במקורותינו: אחת הרואה את שבירת יש לשים לב לשתי הגישות המנוגדות המצוי בשאלה בלמדרשים המובאים ...

הלוחות כמעשה בלתי מכוון מאת משה אלא כמקרה שקרה למשה מאפיסת כוחותיו למראה אשר ראה ומכובד הלוחות 

אשר אותיותיהן פרחו; והשנייה הרואה את שבירת הלוחות כמכוון ממשה לאחת מסיבות שונות הניתנות במדרשים 

 .(כי תשא תש"ךובמפרשים )ועיין גיליון 

 :על התורה ,רבנו בחיילעניין האותיות הפורחות וכובד הלוחות אמר 

ין כובדו כל וזהו שדרשו חז"ל שנפלו הלוחות מידו מתוך הכובד וכו', וכן האדם: כל זמן שהנפש בתוכו והוא בחיים א

 .כך כמו שהוא אמר מותו שיצאה הנפש ממנו

 .כרך כ"א עמוד ק"ל בהערות "תורה שלמה"והמעוניין ימצא חומר רב למדרשים אלה ב

------------------------------------------------------------------------------------ 

*) Norbert Lohfink, Das Haubtgebot, EineUntersuchung literarischer Einleitungs fragen zu Dtn 

5-11. 

  :הערת המערכת

 or.orgwww.jstבאתר  ביקורת על ספר זהראה 

Alef.  

1.   N. Lohfink’s1 five-part division:  

                                                           
1 Norbert Lohfink, SJ, has long been known in professional circles world-wide, but it has only been the translation 
of several of his German works into English that have introduced him to a wider American audience. Who's Who in 
Biblical Studies devotes considerable space to his academic achievements. His degrees: Licentiate in Philosophy 
from Munich in 1957, Licentiate in Theology from Frankfort in 1957, and Doctorate in Biblical Studies from the 
Pontifical Biblical Institute in Rome in 1963. He has published more than twenty books and hundreds of articles 
and reviews. In addition to his academic activities, for many years he has associated himself with the "Integrierte 
Gemeinde," a group of some 500 Munich Christians concerned with biblical, liturgical, and community renewal. 
https://www.amazon.com/Option-Poor-Principle-Liberation-Theology/dp/094103738X  

http://www.nechama.org.il/guidance/258.html
http://www.nechama.org.il/pages/1067.html
http://www.nechama.org.il/pages/1067.html
javascript:mypopup(28)
javascript:mypopup(28)
javascript:mypopup(89)
javascript:mypopup(89)
http://www.jstor.org/view/00219231/sp050209/05x4135a/0
http://www.jstor.org/view/00219231/sp050209/05x4135a/0
http://www.jstor.org/
https://www.amazon.com/Option-Poor-Principle-Liberation-Theology/dp/094103738X
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 1. Devarim 9:7-8 General statement of how the Jewish people rebelled against 
HaShem between the time they left Egypt until the day that they are standing at 
Arvot Moav, followed by a specific reference to the sin of the Golden Calf.  

2. Ibid. 9-10 What Moshe was doing on Sinai for forty days between the time that 
the Ten Commandments were publicly declared and when he descended the 
mountain only to find the people worshipping the Golden Calf.  

3. Ibid. 11-17 HaShem Telling Moshe to return to the Jewish encampment; Moshe 
descends the mountain and discovers the sinning; he casts away the Tablets that he 
was carrying and they smash into fragments.  

4. Ibid. 18-21 Moshe prays on behalf of the people as well as Aharon for another 
forty days and nights. He gains their forgiveness from HaShem in terms of HaShem 
not Destroying everyone. He then, according to this account, grinds up the Calf and 
casts the pulverized image into a stream that originated on the mountain. (Moshe’s 
account must be contrasted with the order of events recorded in “real time” in 
Shemot 32. In Shemot 32:11-4 Moshe obtains the people’s forgiveness so that 
HaShem does not Destroy them immediately; Ibid. 15-30 he descends the mountain, 
smashes the Tablets, pulverizes the image of the calf and discards what remained in 
water, has harsh words with Aharon regarding what had transpired in his absence, 
orders the Levi’im to kill whomever had actively participated in the idolatrous 
activities, and only then tells the people that he will re-ascend the mountain in order 
to gain further forgiveness for the people so that HaShem will not Destroy them 
“down the road” either.) 

(Skips 9:22-4) 

5. Ibid. 25-10:5 The contents of Moshe’s prayer on behalf of the people, followed by 
HaShem’s Indications that He has indeed Forgiven the Jews when He Orders Moshe 
to prepare tablets upon which HaShem can again Inscribe the Ten Commandments. 
Moshe in the end presents this second set of Tablets to the people when he 
descends from the mountain. (In Shemot 32, Moshe’s prayer on the behalf of the 
people is presented as taking place before he descends from the mountain the first 
time, upon his being informed by HaShem that the people has sinned (v. 11-14). The 
contents of Moshe’s prayer on behalf of the people when he ascends Sinai the 
second time is different—Ibid. 31-3—with an emphasis upon Moshe’s offering to be 
destroyed along with the people unless they are forgiven. Ostensibly this argument 
is Rejected by HaShem, although those other than the individuals who had sinned 
directly and who were subsequently destroyed by a plague, were not obliterated.) 

2.   Concerning 9:22-4, Lohfink excluded these verses from his outline because they 
digress from the topic of what took place at Sinai, which the rest of the verses 
directly describe.  
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3.   If we go back to the two introductory verses of this section, Ibid. 9:7-8, while v. 8 
deals with the terrible sin at Chorev (Sinai), v. 7 refers to a pattern of behavior that 
occurs throughout the travels in the desert, including incidents that took place 
subsequently, after the sin of the Golden Calf. Therefore v. 22-4 would seem to 
substantiate the point that despite the gravity of the sin at Sinai, and how close to 
annihilation the people came as a result of it, they subsequently could not help 
themselves, and continued to sin, leading to the Divine Decree that the generation 
of the Exodus from Egypt, including those who were twenty and above, would not 
live to enter the land of Israel. Moshe is addressing their offspring, who although not 
old enough, or even having been born at the time of the sin of the Calf, nevertheless 
are the descendants of those people, and might share with them at least some of 
the rebellious tendencies that got their ancestors into trouble.  

Beit.  
 לב פרק שמות

פֶׁ ( טו) ד ןַויִַּ֜ ַּ֧רֶׁ ֹ֤ ה   ַוי  ר ֹמשֶׁ ה ַּ֔ ן־ה  ַ֛י מִּ ת ּוְשנ  ת ֻלֹחָ֥ ֻדֶ֖ ע  ֹו ה  ת ְבי דָּ֑ ים   ֻלֹחָ֗ ָ֣י ְכֻתבִּ ְשנ  ם מִּ יהֶַּׁ֔ ְבר  ה עֶׁ ָ֥ זֶׁ ה מִּ ֶ֖ זֶׁ ם ּומִּ ָ֥  ה 
ים ֹּֽ  :ְכֻתבִּ
 ט פרק דברים

ן( טו) פֶׁ ד   ו א ָ֗ ר  ֹּֽא  ר ו  ה ַּ֔ ן־ה  ר מִּ ֶ֖ ה  ר ְוה  ָ֣ ש ֹבע  ָּ֑ א  י   ב  ת ּוְשנ  ית לּוֹחָ֣ ַּ֔ ל ַהְברִּ י ַעֶ֖ ָ֥ י ְשת  ֹּֽ  :י ד 
ְתֹפש  ( יז) ָ֣י ו אֶׁ ְשנ  ת בִּ ם ַהֻלֹחַּ֔ כ ַּ֔ ַאְשלִּ ֹּֽ ל ו  ַעֶ֖ י מ  ָ֣ י ְשת  ָּ֑ ם י ד  ֶ֖ ם ו ֲאַשְבר  ֹּֽ ינ יכֶׁ  :ְלע 

 י פרק שם
ַעש( ג) י ֲארֹון   ו ַאֹ֤ ָ֣ ים ֲעצ  טִַּּ֔ ל שִּ ְפֹסַ֛ ת ו אֶׁ ים ְשנ י־ֻלֹחָ֥ ֶ֖ נִּ ים ֲאב  ָּ֑ אֹשנִּ רִּ ַעל כ  ה ו ַאָ֣ ר  ה ַּ֔ ָ֥יּו ה  ת ְשנ  י ַהֻלֹחֶ֖ ֹּֽ  :ְבי דִּ

1.   In Devarim 9-10, Moshe does not wish to show any personal liability on his part, and 
therefore describes how he was carrying the Luchot with both of his hands. 
However, in Shemot 32, according to Tanchuma on Ki Tisa and Pirkei D’R. Eliezer, the 
Luchot miraculously carried themselves (much like the Aron which according to the 
Rabbis “carried those who carried it”—Yalkut Shimoni on II Shmuel 6:1 #142). 
Consequently, it was not necessary for Moshe to hold them as he would a typical 
heavy object and he could do so with one hand.  

2.   The symbolism of the engraving on the Tablets flying away and the transformation of 
the Tablets into merely heavy pieces of stone, leading to their being dropped when 
Moshe saw the idolatrous practices of the Jews, suggests that the Tablets were more 
spiritual than material. While they had to be written on something in order for there 
to be a lasting memory of their Revelation on Sinai, the stones upon which they 
were written were considered “Tafel” (relatively insignificant) to the “Ikar” of the 
contents, the Writing upon them. Consequently, the material nature of the stones 
was trumped by the holy quality of what was written upon them. However, once the 
people gave evidence that they were not going to comply with the First and Second 
Commandments, the Tablets were no longer considered dictating to and reflective 
of the spiritual life of the people, and therefore the writing was obliterated. Once 
the material nature of the stones asserted themselves, Moshe could no longer hold 
them, and they tumbled to the ground, shattering on impact. Moshe was the 
middle-man between God and the people. While God had initially Been Willing to 
Endow them with the Tora and its Mitzvot, the people at this point in time proved 
unworthy, and the Revelation had to be “walked back” so to speak.  
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3.   According to Tanchuma Eikev and Midrash HaGadol, the smashing of the Luchot was 
a deliberate action by Moshe upon seeing the people sinning, and therefore it would 
not have made sense to assume that he was holding the very heavy Tablets with a 
single hand in the first place. These Rabbinic sources would assert that the language 
in Shemot is “Lav Davka” (not to be taken literally but rather idiomatically), and in 
fact Moshe was using both of his hands as is indicated in the verses in Devarim. 

 This is in contrast to Tanchuma Ki Tissa and Pirkei D’R. Eliezer, where the breaking of 
the Tablets is described as having nothing to do with Moshe’s intention, but rather a 
result of their being reduced metaphysically to mere stone once the Divine 
Engraving self-destructed, and the mere mortal that Moshe was did not have 
sufficient strength to keep on holding onto them. (But then again, what good would 
blank stone Tablets have done for the Jewish people, even if Moshe had managed to 
deliver them? The fact that the Talmud [e.g., Menachot 99a] mentions that the 
shattered remnants of the First Tablets were placed inside the Aron along with the 
Second Tablets as a reminder of the great sin that led to their destruction is certainly 
more dramatic as a symbol than if the First Tablets would have remained as blank 
pieces of stone.) 

4.    
 ט פרק דברים

י( יא) ץ   ַוְיהִָּ֗ ק  ים מִּ ָ֣ עִּ ֹום ַאְרב  ים יַּ֔ ֶ֖ עִּ ה ְוַאְרב  ְיל  ָּ֑ ן ל  ַת  ק נ  י ְיֹקו ַ֜ ַלָ֗ ַ֛י א  ת־ְשנ  ת אֶׁ ים ֻלֹחָ֥ ֶ֖ נִּ ֲאב  ֹות ה  ית ֻלחָ֥ ֹּֽ  :ַהְברִּ
ְתֹפש  ( יז) ָ֣י ו אֶׁ ְשנ  ת בִּ ם ַהֻלֹחַּ֔ כ ַּ֔ ַאְשלִּ ֹּֽ ל ו  ַעֶ֖ י מ  ָ֣ י ְשת  ָּ֑ ם י ד  ֶ֖ ם ו ֲאַשְבר  ֹּֽ ינ יכֶׁ  :ְלע 

The first two Midrashim, i.e., Tanchuma Ki Tissa and Pirkei D’R. Eliezer, that maintain 
that the engraving on the Tablets disappeared upon Moshe’s seeing the sin of the 
people, would allow for the assumption that originally they were “Tablets of the 
Covenant,” but once they became blank pieces of stone, they were merely “two 
Tablets.” 

Gimel.  
1.      

 טדברים 
ת   ( י) ק ןַויִּ י ְיֹקו ַ֜ ַלָ֗ י   א  ת־ְשנ  ת אֶׁ ים לּוֹחָ֣ נִַּּ֔ ֲאב  ֹּֽ ים ה  ֶ֖ ע ְכֻתבִּ ְצַבָ֣ ם ֱאֹלקים ְבאֶׁ יהֶָׁ֗ ים ַוֲעל  ִ֡ רִּ ל־ַהְדב  כ  ר ְכֹּֽ ָ֣ ר   ֲאשֶׁ בֶׁ ק דִּ  ְיֹקו  

ָ֥ם כֶׁ מ  ר עִּ ַ֛ ה  ֹוְך ב  תָ֥ ש מִּ ֶ֖ א  ֹום ה  ל ְביָ֥ ֹּֽ ה   :ַהק 
י( יא) ץ   ַוְיהִָּ֗ ק  ים מִּ ָ֣ עִּ ֹום ַאְרב  ים יַּ֔ ֶ֖ עִּ ה ְוַאְרב  ְיל  ָּ֑ ן ל  ק נ ַת  י ְיֹקו ַ֜ ַלָ֗ ַ֛י א  ת־ְשנ  ת אֶׁ ים ֻלֹחָ֥ ֶ֖ נִּ ֲאב  ֹות ה  ית ֻלחָ֥ ֹּֽ  :ַהְברִּ

 

ר( יב) אמֶׁ  ֹ ק ַוי י ְיֹקו ַ֜ ַלָ֗ ּום א  ד קָ֣ ֹ֤ ר   ר  ה ַמה  זֶַּׁ֔ י מִּ ת כִֶּ֚ ָ֣ ח  ר ַעְמָךַּ֔  שִּ ָ֥ את   ֲאשֶׁ ֶ֖ ם הֹוצ  יִּ ָּ֑ ְצר  מִּ רּו מִּ ָ֣ ר ס  ְך   ַמה ָ֗ רֶׁ ן־ַהדֶׁ   מִּ

ר ָ֣ ם ֲאשֶׁ יתִַּּ֔ ּוִּ ּו צִּ שָ֥ ם ע  ֶ֖ הֶׁ ה ל  ֹּֽ כ   :ַמס 
 

 יב פרק שמות
י( נא) ם ַוְיהִֶּּ֕ צֶׁ ֶ֖ ֹום ְבעֶׁ ה ַהיָ֣ ָּ֑ יא ַהזֶׁ ק הֹוצִּ  י ְיֹקו ַ֜ ת־ְבנ   ל אֶׁ ַ֛ א  ְשר  ץ יִּ רֶׁ ָ֥ אֶׁ ם מ  יִּ ְצַרֶ֖ ם מִּ ֹּֽ ְבֹאת   :ַעל־צִּ

 יג פרק שמות
ר( א) ָ֥ ֶ֖ק ַוְיַדב  ה ְיֹקו  ָ֥ ל־ֹמשֶׁ ר אֶׁ אֹמֹּֽ  :ל 
י( ב) ש־לִּ  ֹור ַקדֶׁ ל־ְבכַ֜ ר כ  טֶׁ ֹ֤ ם   פֶׁ חֶׁ ָ֣י כ ל־רֶׁ  ְבנ  ל בִּ א ַּ֔ ְשר  ם יִּ ֶ֖ ד  א  ה ב  ָּ֑ מ  י ּוַבְבה  ֶ֖ ּוא לִּ  :הֹּֽ

 

 נא:על שמות יב  עזרא אבן
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 לקדש למשה השם שדבר, אחריו הבא הפסוק עם דבק הפסוק זה דעתי לפי --בעצם ויהי( נא

 בכורי לקדש מיד השם צוה, ביום ישראל ובצאת, בכורים מכת היתה הלילה ובחצי, הבכורים

 :בהמתם ובכורי ישראל

Based upon the Ibn Ezra, it could be said that Devarim 9:11, instead of constituting a 
repetition of 9:10, was in fact an introduction to 9:12, in effect stating that on the 
very day that the Tablets were given to Moshe, several hours later, he was 
Instructed to descend from Sinai because the people had sinned with respect to the 
Golden Calf.  

2.   HaKetav VeHakala’s distinction between spiritual, i.e., the contents of the Tablets 
and the Tora in general, and physical, i.e., the actual objects that the Tablets were, 
“gifts” to Moshe could be employed to explain that when the Tora refers to the 
“Luchot HaBerit,” this is a reference to what the Tablets represented in terms of a 
spiritual relationship between HaShem and the Jewish people, while “Luchot 
HaEven” were the actual physical objectification of that relationship, in effect the 
“deed” that attests to the “handshake.”  

Daled.  
 ט פרק דברים  
לו  ( כו) ָ֣ ְתַפל  ל־ְיֹקו ק   אֶׁ ק ה' ו ֹאַמר   אֶׁ ת ְיֹקוִָּ֗ ֹ֤ ְתָךַּ֔  ַעְמָך   ַאל־ַתְשח  ָ֣ ר ְוַנֲחל  ָ֥ ית   ֲאשֶׁ ֶ֖ דִּ ָך פ  ָּ֑ ְדלֶׁ את   ְבג  ָ֥ ר־הֹוצ   ֲאשֶׁ

ם יִּ ְצַרֶ֖ מִּ ָ֥ד מִּ ה ְבי  ֹּֽ ק   :ֲחז 
 
ּו( כח) ן־יֹאְמרָ֗ ץ   פֶׁ רֶׁ א  ר ה  ָ֣ נּו ֲאשֶׁ ָ֣ את  ם   הֹוצ  ש  י   מִּ ְבלִּ ת מִּ לֶׁ ק ְיֹכָ֣ ם ְיֹקו ַּ֔ יא ֶּ֕ ץ ַלֲהבִּ רֶׁ ֶ֖ א  ל־ה  ר אֶׁ ָ֣ בֶׁ ר־דִּ  ֲאשֶׁ

ם ָּ֑ הֶׁ ֹו ל  תָ֣ ְנא  שִּ ם ּומִּ ם אֹות ַּ֔ ֶ֖ יא  ם הֹוצִּ ָ֥ ת  ר ַלֲהמִּ ֹּֽ ְדב   :ַבמִּ
ם( כט) ָ֥ ָך ַעְמָךֶ֖  ְוה  ָּ֑ תֶׁ ר ְוַנֲחל  ֹ֤ את    ֲאשֶׁ ל ְבֹכֲחָךָ֣  הֹוצ   ֹדַּ֔ ְזֹרֲעָךֶ֖  ַהג  ֹּֽ ֹּֽה ּובִּ  :ַהְנטּוי 
 

 כט פסוק ט פרק דברים דבר העמק
 דשם, ונחלתך עמך תשחת אל ראשונה טענה זהו לא'. וגו ונחלתך עמך והם( כט)

, יאמרו פן טענה הוספת וכאן, להשחית מבלי לחוס ראוי זה דבשביל הטענה היתה
 והלעג הבוז תסבול ואיך ונחלתך עמך הם והרי, אותם שונא שאתה לעז יוציאו שהם

 מבזים אחרים שיהיו סובל אינו מ"מכ ומענישו בנו על שכועס מי והרי, בשקר עליהם
 :אותו

  
 
 


