
Sefer Devarim– the most misunderstood book in the Bible /Class # 5 

For Torah in Motion – by Menachem Leibtag 

Breaking the Tablets in Sefer Devarim  & an amazing Rashbam  . 

 

I. Intro  

In last week’s shiur, we discussed how & why the overall 

structure of the main speech relates to the Ten Commandments.  

In today’s shiur we begin with a quick overview of  chapters 6->11 - 
the “mitzvah” section  of the main speech – and then focus on the story 
of Moshe breaking the “luchot” in chapter 9– as today is 17th of Tamuz 

 
II. How to identify what part of the main speech is ‘old’ or ‘new’ 

 A. Note how chapters 6 & 7 – talking to first generation 

  Note reference to ‘testing God’ at “maassa” 

 B. Note change in 8:1-2 

 C. Note how chapter 9 reviews all forty years of rebellion! 

 D. Note how chapter 10 & 11 return to first generation 

 

III. The story of the Gold Calf in chapter 9 

 A.  The overall context – a ‘stiff necked nation’ 

  Gold calf, one of many examples 

 B.  Note how topic return at end of the chapter 

  Try to explain why 

 

  



 

IV.  The story of the Golden Calf – in its context 

THE PSUKIM in PARSHAT EKEV  chapter 9 thru 10 



ֵדן לָ  ט,א ָרֵאל ַאָתה עֵֹבר ַהּיֹום ֶאת ַהַּירְׁ ַמע ִישְׁ דִֹלים ַוֲעֻצִמים  שְׁ בֹא ָלֶרֶשת ּגֹוִים ּגְׁ

ֻצרֹת ַבָשָמִים:   דֹֹלת ּובְׁ ֵני ֲעָנִקים: ט,בִמֶמָך ָעִרים ּגְׁ ֲאֶשר ַאָתה     ַעם ָּגדֹול ָוָרם בְׁ

ֵני ֲעָנק:   ֵני בְׁ ַיֵצב ִלפְׁ ָת ִמי ִיתְׁ ַאָתה ָשַמעְׁ ָת וְׁ ָת ַהּיֹום   ט,גָיַדעְׁ ָיַדעְׁ הָוה  וְׁ ֱאֹלֶהיָך  ִכי יְׁ

הּוא ָלה  ֹאכְׁ ֵאש  ָפֶניָך  לְׁ ָהעֵֹבר  ָתם    הּוא  הֹוַרשְׁ וְׁ ָפֶניָך  לְׁ ִניֵעם  ַיכְׁ הּוא  וְׁ ִמיֵדם  ַישְׁ

ָלְך הָוה  יְׁ ִדֶבר  ַכֲאֶשר  ַמֵהר  ָתם  ַהֲאַבדְׁ ָך    ד ט, :  וְׁ ָבבְׁ ִבלְׁ תֹאַמר  ַאל 

ָקִתי  ִצדְׁ בְׁ ֵלאֹמר  ָפֶניָך  ִמלְׁ ֹאָתם  ֱאֹלֶהיָך  הָוה  יְׁ ַבֲהדֹף 

ַהזֹאת:ֱהבִ  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָלֶרֶשת  הָוה  יְׁ ַעת     יַאִני  ִרשְׁ ּובְׁ

הָוה מֹוִריָשם ִמָפֶניָך:   ַהּגֹוִים ָהֵאֶלה יְׁ

ָבא    ה ט,   ַאָתה  ָך  ָבבְׁ לְׁ יֶֹשר  ּובְׁ ָך  ָקתְׁ ִצדְׁ בְׁ לֹא 

ָצם הָוה     :ָלֶרֶשת ֶאת ַארְׁ ַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶלה יְׁ ִרשְׁ ִכי בְׁ

ִמָפֶניָך   ַהָדָבר  ֱאֹלֶהיָך מֹוִריָשם  ָהִקים ֶאת  ַמַען  ּולְׁ

ָחק   ִיצְׁ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ הָוה ַלֲאבֶֹתיָך לְׁ ַבע יְׁ ֲאֶשר ִנשְׁ

ַיֲעקֹב:   ּולְׁ

  



ָת   ט,ו ָיַדעְׁ ָךוְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ בְׁ לֹא  ַהזֹאת   ִכי  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָך  לְׁ ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  הָוה  יְׁ

ָתּה: ִרשְׁ ֵשה עֶֹרף ָאָתהִכי     לְׁ ָת ֶאת   ט,ז :  ַעם קְׁ ַצפְׁ ַכח ֵאת ֲאֶשר ִהקְׁ כֹר ַאל ִתשְׁ זְׁ

ָבר: הָוה ֱאֹלֶהיָך ַבִמדְׁ הָוה   יְׁ ִרים ֱהִייֶתם ִעם יְׁ ִמן ַהּיֹום ֲאֶשר    : ַממְׁ לְׁ

ַרִים ַעד בֲֹאֶכם ַעד ַהָמקֹום ַהֶזהָיָצאָת   ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ
ֶכם:   ט,ח   ִמיד ֶאתְׁ ַהשְׁ הָוה ָבֶכם לְׁ ַאַנף יְׁ הָוה ַוִּיתְׁ ֶתם ֶאת יְׁ ַצפְׁ חֵֹרב ִהקְׁ ַבֲעֹלִתי   ט,ט ּובְׁ

ָבָהר   ָוֵאֵשב  ִעָמֶכם  הָוה  יְׁ ָכַרת  ֲאֶשר  ִרית  ַהבְׁ לּוחֹת  ָהֲאָבִנים  לּוחֹת  ָלַקַחת  ָהָהָרה 

ִתי ּוַמִים לֹא ָשִתיִתי:   ָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכלְׁ ָבִעים ַליְׁ ַארְׁ ָבִעים יֹום וְׁ הָוה ֵאַלי   ט,י ַארְׁ ַוִּיֵתן יְׁ

ֻתִבים ֵני לּוחֹת ָהֲאָבִנים כְׁ ָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר    ֶאת שְׁ ָכל ַהדְׁ ַבע ֱאֹלִהים ַוֲעֵליֶהם כְׁ ֶאצְׁ בְׁ

יֹום ַהָקָהל:   הָוה ִעָמֶכם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש בְׁ ָבִעים   ט,יא יְׁ ַארְׁ ָבִעים יֹום וְׁ ִהי ִמֵקץ ַארְׁ ַויְׁ

ִרית:   ֵני ֻלחֹת ָהֲאָבִנים ֻלחֹות ַהבְׁ הָוה ֵאַלי ֶאת שְׁ ָלה ָנַתן יְׁ ֹ  ט,יב ָליְׁ הָוה ֵאַלי  ַוּי אֶמר יְׁ

ָרִים:  ָך ֲאֶשר הֹוֵצאָת ִמִמצְׁ ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר     קּום ֵרד ַמֵהר ִמֶזה ִכי ִשֵחת ַעמְׁ

הָוה ֵאַלי ֵלאֹמר: ט,יג ִצִּויִתם ָעשּו ָלֶהם ַמֵסָכה:   ִהֵנה     ַוּיֹאֶמר יְׁ ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶזה וְׁ

ֵשה עֶֹרף הּוא:   ָמם ִמַתַחת ַהָשָמִים   יד ט, ַעם קְׁ ֶחה ֶאת שְׁ ֶאמְׁ ִמיֵדם וְׁ ַאשְׁ ֶהֶרף ִמֶמִני וְׁ

ִמֶמנּו:   ָוָרב  ָעצּום  גֹוי  לְׁ ָך  ֶאֱעֶשה אֹותְׁ ָבֵאש   ט,טו וְׁ ָהָהר בֵֹער  וְׁ ָהָהר  ִמן  ָוֵאֵרד  ָוֵאֶפן 

ֵתי ָיָדי:   ִרית ַעל שְׁ ֵני לּוחֹת ַהבְׁ ִהֵנה ֲחָטאֶתם לַ  ט,טז ּושְׁ יהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲעִשיֶתם  ָוֵאֶרא וְׁ

ֶכם:     ָלֶכם ֵעֶגל ַמֵסָכה: הָוה ֶאתְׁ ֶתם ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצָּוה יְׁ ֵני   ט,יז ַסרְׁ ֹפש ִבשְׁ ָוֶאתְׁ

ֵעיֵניֶכם:   לְׁ ֵרם  ָוֲאַשבְׁ ָיָדי  ֵתי  שְׁ ֵמַעל  ִלֵכם  ָוַאשְׁ הָוה   ט,יח ַהֻלחֹת  יְׁ ֵני  ִלפְׁ ַנַפל  ָוֶאתְׁ

ִתי ּוַמִים לֹא ָשִתיִתי: ָכִראשָֹנה ַארְׁ  ָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכלְׁ ָבִעים ַליְׁ ַארְׁ ַעל ָכל     ָבִעים יֹום וְׁ

ִעיסֹו:   ַהכְׁ הָוה לְׁ ֵעיֵני יְׁ ֶכם ֲאֶשר ֲחָטאֶתם ַלֲעשֹות ָהַרע בְׁ ֵני   ט,יט ַחַּטאתְׁ ִתי ִמפְׁ ִכי ָיֹגרְׁ

הָוה ֲעֵליֶכם   ַהֵחָמה ֲאֶשר ָקַצף יְׁ הָוה ֵאַלי ַּגם ַבַפַעם  ָהַאף וְׁ ַמע יְׁ ֶכם ַוִּישְׁ ִמיד ֶאתְׁ ַהשְׁ לְׁ

ָבֵעת   ט,כ   : ַהִהוא  ַאֲהרֹן  ַעד  בְׁ ַּגם  ַפֵלל  ָוֶאתְׁ ִמידֹו  ַהשְׁ לְׁ ֹאד  מְׁ הָוה  יְׁ ַאַנף  ִהתְׁ ַאֲהרֹן  ּובְׁ

ָבֵא  ט,כא ַהִהוא:   רֹף ֹאתֹו  ִתי ָוֶאשְׁ ֶכם ֲאֶשר ֲעִשיֶתם ֶאת ָהֵעֶגל ָלַקחְׁ ֶאת ַחַּטאתְׁ ש  וְׁ

ִלְך ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל ַהַנַחל ַהּיֵֹרד ִמן   ָעָפר ָוַאשְׁ ָוֶאכֹת ֹאתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶשר ַדק לְׁ

ִצִפים ֱהִייֶתם   ט,כבָהָהר:   רֹת ַהַתֲאָוה ַמקְׁ ִקבְׁ ַמָסה ּובְׁ ֵעָרה ּובְׁ ַתבְׁ ּובְׁ

הָוה:   יְׁ ֵלאֹמר ט,כגֶאת  ֵנַע  ַברְׁ ִמָקֵדש  ֶכם  ֶאתְׁ הָוה  יְׁ ֹלַח  ֲעלּו    ּוִבשְׁ

הָוה ֱאֹלֵהיֶכם   רּו ֶאת ִפי יְׁ שּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ָלֶכם ַוַתמְׁ ּורְׁ

קֹלֹו ֶתם בְׁ ַמעְׁ לֹא שְׁ ֶתם לֹו וְׁ לֹא ֶהֱאַמנְׁ  :וְׁ

ֶכם כדט,   ִתי ֶאתְׁ הָוה ִמּיֹום ַדעְׁ ִרים ֱהִייֶתם ִעם יְׁ  : ַממְׁ

 



Note the repetition of Moshe’s prayer at the end of the section: 

ָת   ט,ו ָיַדעְׁ ָךוְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ בְׁ לֹא  ַהזֹאת   ִכי  ַהּטֹוָבה  ָהָאֶרץ  ֶאת  ָך  לְׁ ֹנֵתן  ֱאֹלֶהיָך  הָוה  יְׁ

ָתּה: ִרשְׁ ֵשה עֶֹרף ָאָתהִכי     לְׁ ָת ֶאת   ט,ז :  ַעם קְׁ ַצפְׁ ַכח ֵאת ֲאֶשר ִהקְׁ כֹר ַאל ִתשְׁ זְׁ

ָבר: הָוה ֱאֹלֶהיָך ַבִמדְׁ הָוה   יְׁ ִרים ֱהִייֶתם ִעם יְׁ ִמן ַהּיֹום ֲאֶשר    : ַממְׁ לְׁ

ַרִים ַעד בֲֹאֶכם ַעד ַהָמקֹום ַהֶזהָיָצאָת   ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ
ֶכם:  ט,ח   ִמיד ֶאתְׁ ַהשְׁ הָוה ָבֶכם לְׁ ַאַנף יְׁ הָוה ַוִּיתְׁ ֶתם ֶאת יְׁ ַצפְׁ חֵֹרב ִהקְׁ ַבֲעֹלִתי ָהָהָרה ָלַקַחת  ט,ט ּובְׁ

ָלה  ַליְׁ ָבִעים  ַארְׁ וְׁ ָבִעים יֹום  הָוה ִעָמֶכם ָוֵאֵשב ָבָהר ַארְׁ יְׁ ִרית ֲאֶשר ָכַרת  לּוחֹת ָהֲאָבִנים לּוחֹת ַהבְׁ

ִתי ּוַמִים לֹא ָשִתיִתי:   ָאַכלְׁ ֻתִבים ט,יֶלֶחם לֹא  ֵני לּוחֹת ָהֲאָבִנים כְׁ ֵאַלי ֶאת שְׁ הָוה  יְׁ ַבע    ַוִּיֵתן  ֶאצְׁ בְׁ

יֹום ַהָקָהל:   הָוה ִעָמֶכם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש בְׁ ָבִרים ֲאֶשר ִדֶבר יְׁ ָכל ַהדְׁ ִהי   ט,יאֱאֹלִהים ַוֲעֵליֶהם כְׁ ַויְׁ

ִרית:   ֵני ֻלחֹת ָהֲאָבִנים ֻלחֹות ַהבְׁ הָוה ֵאַלי ֶאת שְׁ ָלה ָנַתן יְׁ ָבִעים ָליְׁ ַארְׁ ָבִעים יֹום וְׁ ֹ  ט,יבִמֵקץ ַארְׁ אֶמר ַוּי

ָרִים: ָך ֲאֶשר הֹוֵצאָת ִמִמצְׁ הָוה ֵאַלי קּום ֵרד ַמֵהר ִמֶזה ִכי ִשֵחת ַעמְׁ ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר     יְׁ

הָוה ֵאַלי ֵלאֹמר: ט,יג ִצִּויִתם ָעשּו ָלֶהם ַמֵסָכה:   ֵשה עֶֹרף     ַוּיֹאֶמר יְׁ ִהֵנה ַעם קְׁ ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶזה וְׁ

גֹוי ָעצּום ָוָרב   ידט, הּוא:   ָך לְׁ ֶאֱעֶשה אֹותְׁ ָמם ִמַתַחת ַהָשָמִים וְׁ ֶחה ֶאת שְׁ ֶאמְׁ ִמיֵדם וְׁ ַאשְׁ ֶהֶרף ִמֶמִני וְׁ

ֵתי ָיָדי:   ט,טוִמֶמנּו:   ִרית ַעל שְׁ ֵני לּוחֹת ַהבְׁ ָהָהר בֵֹער ָבֵאש ּושְׁ ָוֵאֶרא  ט,טזָוֵאֶפן ָוֵאֵרד ִמן ָהָהר וְׁ

ִהֵנה ֲחָטאֶתם לַ  הָוה     יהָוה ֱאֹלֵהיֶכם ֲעִשיֶתם ָלֶכם ֵעֶגל ַמֵסָכה:וְׁ ֶתם ַמֵהר ִמן ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצָּוה יְׁ ַסרְׁ

ֶכם:   ֵעיֵניֶכם:  ט,יז ֶאתְׁ לְׁ ֵרם  ָוֲאַשבְׁ ָיָדי  ֵתי  שְׁ ֵמַעל  ִלֵכם  ָוַאשְׁ ַהֻלחֹת  ֵני  ִבשְׁ ֹפש  ָוֶאתְׁ

הָוה ָכִראשָֹנה ַארְׁ  ט,יח  ֵני יְׁ ַנַפל ִלפְׁ ָבִעים  ָוֶאתְׁ ַארְׁ ָבִעים יֹום וְׁ

ִתי ּוַמִים לֹא ָשִתיִתי:  ָלה ֶלֶחם לֹא ָאַכלְׁ ֶכם     ַליְׁ ַעל ָכל ַחַּטאתְׁ

ִעיסֹו:   ַהכְׁ הָוה לְׁ ֵעיֵני יְׁ ִכי   ט,יט ֲאֶשר ֲחָטאֶתם ַלֲעשֹות ָהַרע בְׁ

הָוה ֲעֵליֶכם   ַהֵחָמה ֲאֶשר ָקַצף יְׁ ֵני ָהַאף וְׁ ִתי ִמפְׁ ִמיד  ָיֹגרְׁ ַהשְׁ לְׁ

הָוה ֵאַלי ַּגם ַבַפַעם ַהִהוא ַמע יְׁ ֶכם ַוִּישְׁ הָוה   ט,כ  :ֶאתְׁ ַאַנף יְׁ ַאֲהרֹן ִהתְׁ ּובְׁ

ַהִהוא:   ָבֵעת  ַאֲהרֹן  ַעד  בְׁ ַּגם  ַפֵלל  ָוֶאתְׁ ִמידֹו  ַהשְׁ לְׁ ֹאד  ֶאת  ט,כאמְׁ ֲעִשיֶתם  ֲאֶשר  ֶכם  ַחַּטאתְׁ ֶאת  וְׁ

רֹף ֹאתֹו ָבֵא  ִתי ָוֶאשְׁ ִלְך ֶאת ֲעָפרֹו ֶאל ָהֵעֶגל ָלַקחְׁ ָעָפר ָוַאשְׁ ש ָוֶאכֹת ֹאתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב ַעד ֲאֶשר ַדק לְׁ

ָהָהר:   ִמן  ַהּיֵֹרד  הָוה:   ט,כב ַהַנַחל  יְׁ ֶאת  ֱהִייֶתם  ִצִפים  ַמקְׁ ַהַתֲאָוה  רֹת  ִקבְׁ ּובְׁ ַמָסה  ּובְׁ ֵעָרה  ַתבְׁ ּובְׁ

ֵנַע ֵלאֹמר ט,כג ֶכם ִמָקֵדש ַברְׁ הָוה ֶאתְׁ ֹלַח יְׁ רּו ֶאת   ּוִבשְׁ שּו ֶאת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָנַתִתי ָלֶכם ַוַתמְׁ ֲעלּו ּורְׁ

קֹלֹו ֶתם בְׁ ַמעְׁ לֹא שְׁ ֶתם לֹו וְׁ לֹא ֶהֱאַמנְׁ הָוה ֱאֹלֵהיֶכם וְׁ  :ִפי יְׁ

ֶכם כדט,   ִתי ֶאתְׁ הָוה ִמּיֹום ַדעְׁ ִרים ֱהִייֶתם ִעם יְׁ  : ַממְׁ

 



הָוה  ט,כה יְׁ ֵני  ִלפְׁ ַנַפל  ָבִעים    ָוֶאתְׁ ַארְׁ ֶאת  וְׁ ַהּיֹום  ָבִעים  ַארְׁ ֵאת 

ָלה   ִתי ַהַליְׁ ַנָפלְׁ ִהתְׁ הָוה     : ֲאֶשר  יְׁ ָאַמר  ֶכם ִכי  ֶאתְׁ ִמיד  ַהשְׁ :  לְׁ

הִוה   ט,כו  יְׁ ֲאדָֹני  ָוֹאַמר  הָוה  יְׁ ֶאל  ַפֵלל  ָך ָוֶאתְׁ ַעמְׁ ֵחת  ַתשְׁ   ַאל 

ָיד ֲחָזָקה:  ַרִים בְׁ ֶלָך ֲאֶשר הֹוֵצאָת ִמִמצְׁ ָגדְׁ ָך ֲאֶשר ָפִדיָת בְׁ ַנֲחָלתְׁ וְׁ

ַיֲעקֹב  ט,כז  ָחק ּולְׁ ִיצְׁ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ כֹר ַלֲעָבֶדיָך לְׁ ִשי     : זְׁ ַאל ֵתֶפן ֶאל קְׁ

ֶאל ַחָּטאתֹו עֹו וְׁ ֶאל ִרשְׁ רּו ָהָאֶרץ    ט,כח :        ָהָעם ַהֶזה וְׁ ֶפן יֹאמְׁ

הָוה ַלֲהִביָאם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר    ֹוֵצאָתנּו ִמָשםֲאֶשר ה  כֶֹלת יְׁ ִלי יְׁ ִמבְׁ

ָבר:   ָאתֹו אֹוָתם הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַבִמדְׁ ֵהם   ט,כט ִדֶבר ָלֶהם ּוִמִשנְׁ וְׁ

טּוָיה:  רֲֹעָך ַהנְׁ כֲֹחָך ַהָּגדֹל ּוִבזְׁ ַנֲחָלֶתָך ֲאֶשר הֹוֵצאָת בְׁ ָך וְׁ  ַעמְׁ
  

RASHBAM     

 'רשב"ם דברים ט 

 "י את ארבעים היום וגו' כח( ואתנפל לפני י - )כה 

 – ואתפלל אל י"י ואומר וגו'    

מי האיש החכם יתן לב ויבן למה הוצרך לכפול כאן נפילת    

 ארבעים יום. 

וכי דרך המקרא לחזור ולכפול דבר ולומר דעו לכם:    

 שכשנפלתי לפני י"י מ' יום כך וכך נתפללתי? 

למעלה היה לו לומר, ולא היה צריך לחזור ולכפול כדי    

 !לישראל, בלשון זה התפללתי להודיע  

 ולהוכיח ישראל בא. - חכמה גדולה יש כאן  - אפס



: והלא חטא גדול כמעשה העגל הועילה שמא תאמרו  

אף בארץ ישראל אם נחטא   >--  תפלתו של משה וניצלנו, 

 .  יועילו לנו תפלות הנביאים

אמר להם משה: לא תועיל לכם תפלה  

 בארץ ישראל, 

חלל שמו, שהרי כי עתה לא נתכפר לכם אלא כדי שלא ית 

 כך התפללתי: 

זכור לעבדיך וגו' פן יאמרו הארץ אשר הוצאתנו משם מבלי  

 ,כ"ח(-יכולת י"י להביאם )דברים ט':כ"ז

 ולכך לא נתחייבתם מיתה במדבר.  

אבל לאחר שיהרוג לפניכם שלשים ואחד מלכים וינחילכם    

שאין כאן  אז יוציאכם ויגרש אתכם מן הארץ,   את הארץ, 

לאמר האומות: מבלתי יכולת  עוד חילול השם  

   י"י. אלא יאמרו הגוים: ישראל חטאו לו,

ואמרו כל הגוים על מה עשה י"י ככה  כמו שמפורש באתם נצבים: 

לארץ הזאת מה חרי האף וגו' ואמרו על אשר עזבו את ברית י"י אלהי  

אבותם וגו' ויתשם י"י מעל אדמתם באף ובחימה ובקצף גדול וישליכם אל 

 .כ"ז(-הזה )דברים כ"ט:כ"ג  ארץ אחרת כיום



Ibn Ezra on Shmot 32:11 

 ויחל משה 

 י''א כי זאת התפלה היא הנזכרת בפרשת והיה עקב.  …

 וזו התפלה היתה ראויה להכתב אחר שוב משה אל ההר  

 על כן וינחם ה' אחר שהתפלל והתנפל מ' יום.  

ואם נחם על הרעה בראשונה מה טעם לומר אולי אכפרה בעד   

 ?חטאתכם.

 כי ירד ושרף העגל  

 והרג עובדיו  

 ובעד אהרן שהיה הסבה. -בעד ישראל - אז שב להתפלל לשם  

איננה זאת הנזכרת  -  כי תפלת אל תשחת עמך ואחרים אמרו 

 במקום הזה. 

 כאשר אפרש. - ולפי דעתי כי טעמי התפלה שוים 

 . ?חלה פני השם לפני שרוף העגל כי איך י 

 וישק את בני ישראל ויהרוג עובדיו.  

 –ויסיר העגל  רק השם רמז לו שיתפלל אחר רדתו 

- אחר שהסיר החטאת  - ”אולי אכפרה בעד חטאתכם“על כן כתוב 

 אשר כתוב ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל. כ

והנה בעבור שהשם    הזכיר התפלה שהתפלל בהתנפלו לפני השם.

 מר לו ועתה הניחה לי. א

 .…”וישב משה אל ה'“וזאת הפרשה היתה ראויה להכתב אחר   

 



רק רצה לדבק דבר מי אשר   -ואין מוקדם ומאוחר בתורה. 

 ויגוף ה' את העם   חטא לי. עם ועתה לך נחה את העם. וכתיב

הנה כתוב ואתנפל לפני ה' את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה   .ויחל

כי אמר ה' להשמיד אתכם. וזהו הרף ממני ואשמידם. כי אין הדעת סובלת  

 שיתפלל משה בעד ישראל ועו''ג ביניהם עד שהסיר 


