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 שמות פרק לד 

 ָהי% ֲאֶ�ר ַהְ$ָבִרי� ֶאת ַה#�חֹת ַעל ְוָכַתְבִ י ָ�ִרא�ִֹני� ֲאָבִני� ל�חֹת ְ�ֵני ְלָ� ְ�ָסל מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו	ֹאֶמר) א(
 רֹא� ַעל ָ�� ִלי ְוִנַ*ְבָ  ִסיַני ַהר ֶאל ַב&ֶֹקר ְוָעִליָת ַל&ֶֹקר ָנכ() ֶוְהֵיה) ב( :ִ�ַ&ְרָ  ֲאֶ�ר ָהִרא�ִֹני� חֹתַה#� ַעל

 :ַהה%א ָהָהר מ%ל ֶאל ִיְרע% -ל ְוַהָ&ָקר ַה*ֹא) ַ.� ָהָהר ְ&ָכל ֵיָרא -ל ִאי� ְוַג� ִעָ,ְ� ַיֲעֶלה לֹא ְוִאי�) ג( :ָהָהר
 ַוִ	2ַח אֹת( ְיקָֹוק ִצָ%ה ַ�ֲאֶ�ר ִסיַני ַהר ֶאל ַוַ	ַעל ַב&ֶֹקר מֶֹ�ה ַוַ	ְ�ֵ�� ָ�ִרא�ִֹני� ֲאָבִני� ל�חֹת ְ�ֵני ַוִ	ְפסֹל) ד(

  ...:ְיקָֹוק �ְבֵ� ַוִ	ְקָרא ָ�� ִע,( ַוִ	ְתַיֵ*ב ֶ&ָעָנ) ְיקָֹוק ַוֵ	ֶרד) ה( :ֲאָבִני� ל�חֹת ְ�ֵני ְ&ָיד(
 ַהְ$ָבִרי� ֶאת ְלָ� ְ�ָתב מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו	ֹאֶמר) כז(

 ְ&ִרית ִאְ ָ� ָ�ַרִ י ָהֵאֶ#ה ַהְ$ָבִרי� ִ�י ַעל ִ�י ָהֵאֶ#ה
 י(� -ְרָ&ִעי� ְיקָֹוק ִע� ָ�� ַוְיִהי) כח( :ִי5ְָרֵאל ְוֶאת

 ָ�ָתה לֹא �%ַמִי 6ַכל לֹא ֶלֶח� ַלְיָלה ְו-ְרָ&ִעי�
 :ַהְ$ָבִרי� ֲע5ֶֶרת ַהְ&ִרית ִ$ְבֵרי ֵאת ַה#�חֹת ַעל ַוִ	ְכ ֹב

 ָהֵעד�ת ל�חֹת %ְ�ֵני ִסיַני ֵמַהר מֶֹ�ה ְ&ֶרֶדת ַוְיִהי) כט(
 ָקַר) ִ�י ָיַדע לֹא %מֶֹ�ה ָהָהר ִמ) ְ&ִרְד ( מֶֹ�ה ְ&ַיד
 ְ&ֵני ְוָכל -ֲהרֹ) ְראַוַ	) ל( :ִא ( ְ&ַדְ&ר( ָ�ָניו ע(ר

 ִמֶ.ֶ�ת ַוִ	יְרא% ָ�ָניו ע(ר ָקַר) ְוִה8ֵה מֶֹ�ה ֶאת ִי5ְָרֵאל
ב% מֶֹ�ה ֲאֵלֶה� ַוִ	ְקָרא) לא( :ֵאָליו  -ֲהרֹ) ֵאָליו ַוָ	��
) לב( :ֲאֵלֶה� מֶֹ�ה ַוְיַדֵ&ר ָ&ֵעָדה ַה5ִ8ְִאי� ְוָכל

 ֲאֶ�ר ָ�ל ֵאת ַוְיַצֵ%� ִי5ְָרֵאל ֵניְ& ָ�ל ִנְ.�% ֵכ) ְו-ֲחֵרי
 :ִסיָני ְ&ַהר ִא ( ְיקָֹוק ִ$ֶ&ר

 י"רש
 לכתוב רשאי אתה ולא 9 האלה הדברי� את) כז(

 כשהביא 9 משה ברדת ויהי) כט( :פה שבעל תורה
 לשו) 9 קר� כי :הכפורי� ביו� אחרונות לוחות
 ומהיכ). קר) כמי) ובולט מבהיק שהאור, קרני�
, המערה מ) אמרו רבותינו, ההוד לקרני משה זכה
) כב לג שמות (שנאמר, פניו על ידו ה"הקב שנת)

, וראה בא 9 אליו מגשת וייראו) ל( :כפי ושכותי
 פשטו שלא שעד, עבירה של כחה גדולה כמה

 ומראה) יז כד שמות (אומר מהו, בעבירה ידיה�
, ישראל בני לעיני ההר בראש אוכלת כאש' ה כבוד
 א?, העגל את ומשעשו; מזדעזעי� ולא י�ירא ולא

 :ומזדעזעי� מרתיעי� היו משה של הודו מקרני
  וידבר :העדה נשיאי כמו 9 בעדה הנשאי�) לא(

 שלמד אחר 9 נגשו כ� ואחרי) לב( :הזה העני) כל הוא הווה ולשו), מקו� של שליחותו 9 אליה� משה
 מפי לומד היה משה, המשנה סדר כיצד נ)רב תנו. לישראל ההלכה או הפרשה ומלמד חוזר, לזקני�
 לה� שנה, בניו נכנסו, משה לשמאל לו וישב אהר) נסתלק, פרקו משה לו שנה, אהר) נכנס, הגבורה
 משה לה� שנה, זקני� נכנסו, אהר) לשמאל ואיתמר משה לימי) אלעזר ישב, ה� נסתלקו, פרק� משה
 ביד, אחד הע� כל ביד נמצא, פרק� משה לה� שנה הע� כל נכנסו, לצדדי) ישבו זקני� נסתלקו, פרק�

 ):ב נד (בעירובי) כדאיתא' וכו ארבעה אהר) ביד, שלשה אהר) בני ביד, שני� הזקני�
 

 במדבר פרק י פסוק לג 
 : ְמנ%ָחה ָלֶה� ָלת%ר ָיִמי� ְ�לֶֹ�ת ֶ$ֶרְ� ִלְפֵניֶה� נֵֹסַע ְיקָֹוק ְ&ִרית ַוֲאר() ָיִמי� ְ�לֶֹ�ת ֶ$ֶרְ� ְיקָֹוק ֵמַהר ַוִ	ְסע%

  
 דברים פרק י 

 ל%חֹת ְ�ֵני ְלָ� ְ�ָסל ֵאַלי ְיקָֹוק 6ַמר ַהִהוא ָ&ֵעת) א(
 ֲאר() ְ#ָ� ְוָע5ִיָת ָהָהָרה ֵאַלי ַוֲעֵלה ָ�ִרא�ִֹני� ֲאָבִני�

 ַעל ָהי% ֲאֶ�ר ַהְ$ָבִרי� ֶאת ַה#�חֹת ַעל ְוֶאְכ ֹב) ב( :ֵע@
) ג( :ָ&6ר() ְו5ְַמָ � ִ�ַ&ְרָ  ֲאֶ�ר י�ָהִרא�ִֹנ ַה#�חֹת
 ֲאָבִני� ל�חֹת ְ�ֵני ָוֶאְפסֹל Aִ�ִי� ֲעֵצי ֲאר() ָו-ַע5

 ַוִ	ְכ ֹב) ד( :ְ&ָיִדי ַה#�חֹת %ְ�ֵני ָהָהָרה ָו-ַעל ָ�ִרא�ִֹני�
 ֲאֶ�ר ַהְ$ָבִרי� ֲע5ֶֶרת ֵאת ָהִרא�() ַ�ִ,ְכָ ב ַה#�חֹת ַעל
 ַה2ָָהל ְ&י(� ָהֵא� ִמ (ְ� ָ&ָהר ֲאֵליֶכ� ְיקָֹוק ִ$ֶ&ר

 ֶאת ָו�5ִ6 ָהָהר ִמ) ָוֵאֵרד ָוֵאֶפ)) ה( :ֵאָלי ְיקָֹוק ַוִ	ְ ֵנ�
 ִצַ%ִני ַ�ֲאֶ�ר ָ�� ַוִ	ְהי% ָע5ִיִתי ֲאֶ�ר ָ&6ר() ַה#�חֹת
 :ְיקָֹוק

 י"רש
 לי נתרצה יו� ארבעי� לסו? 9 ההוא בעת) א(

 ואני, ארו) ל� ועשית כ� ואחר, ל� פסל לי ואמר
 בידי והלוחות שכשאבוא, תחלה ארו) עשיתי
, בצלאל שעשה הארו) הוא זה ולא. אתנ� היכ)
 יו� לאחר עד בו נתעסקו לא משכ) שהרי

 על לה� צוה ההר מ) ברדתו כי, הכפורי�
 תחלה משכ) עשה ובצלאל, המשכ) מלאכת
. היה אחר ארו) זה נמצא, וכלי� ארו) כ� ואחר
 שעשה ואותו. למלחמה עמה� יוצא שהיה וזהו

 ונענשו, עלי בימי אלא למלחמה יצא לא בצלאל
 :ונשבה עליו
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  לדברים פרק ין"רמב
 אחר 9 ל� פסל אלי' ה אמר ההיא בעת) א(

 ואת היו� ארבעי� את' ה לפני שהתנפלתי
 לוחות שיכתוב אלי נתרצה הלילה ארבעי�
 אלהי� מעשה הראשונות היו אבל, שניות

 5 שיהיו אותי צוה ובאלו, אלהי� מכתב והמכתב

 הראשו) כמכתב יהיה והמכתב ידי מחצב
 9 ע� ארו� ל� ועשית וטע� :אלהי� באצבע
 והיה. שתרד בעת בתוכו הלוחות שתשי�
 עליו אשר והמכסה הוא ע@ כולו הזה הארו)

 10 הלוחות והיו, הארונות בכל כמנהג מלמעלה

 הארו) עשו ואז, המשכ) השנעש עד ש�
. טהור זהב עליו אשר והכפורת זהב המצופה

 שהיה לפי, הראשונות בלוחות כ) לו אמר ולא
 צוני כאשר ש� ויהיו וטע�. שישבר� לפניו גלוי
, המשכ) שנעשה עד ש� שהיו, )ה פסוק(' ה 15 

 על הכפורת את ונתת) כא כה שמות (שצוני
 העדות את תת) הארו) ואל מלמעלה הארו)
 בפסוקי� והישר הטוב וזהו. אלי� את) ראש

 שעשה ארו) זהו ולא י"רש וכתב :האלה
 20 לאחר אלא במשכ) נתעסקו לא שהרי, בצלאל

 על לה� צוה ההר מ) ברדתו כי, הכפורי� יו�
 כ"ואח המשכ) עשה ובצלאל, המשכ) מלאכת
 שהיה וזהו. היה אחר זה נמצא, וכלי� ארו)
 לא בצלאל שעשה ואותו, למלחמה עמה� יוצא
 25 עליו ונענשו, עלי בימי אלא במלחמה יצא

 שמצא ה� אגדה ודברי. הרב לשו) זה. ונשבה
 שהוציא ואחר לשאול ויש. בתנחומא כתוב
 מה בצלאל שעשה בארו) ונתנ� הלוחות מש�
. למלחמה עמה� יוצא הוא ולמה, בזה היה

. באגדה וכ), ש� היו הלוחות ששברי ואומרי� 30 

 שקלי� במסכת שנינו שכ�, ה� יחיד דברי אבל
 ברבי יהודה רבי תניא) א"ה ו"פ ירושלמי(

 ישראל ע� היו ארונות שני אומר אלעאי
 בו מונחי) הלוחות שברי שהיו אחד, במדבר

 35 יצא אחת ופע� היה אחד אמרי ורבנ)', וכו

 מקו� בכל רבותינו ודעת. ונשבה עלי בימי
) א צט מנחות, ב יד ב"ב, ב ח ברכות (בתלמוד

 מונחי� לוחות ושברי חותלו אלא, כ) אינו
 הלוחות ע� הזה הארו) יעמוד אנה ועוד. בארו)

 40 בבית במשכ) כי, המדבר ימי כל הראשונות

 שני ש� אי) הפרוכת לאחר הקדשי� קדשי
 קדשי לבית הכניס לא שלמה וכ). ארונות

 אבל ):ט 9 ו ח א"מ (אחד ארו) אלא הקדשי�

 של ארונו כשנעשה, משה של הזה הארו)
 45 וזהו. קדושה תשמישי כדי) הוגנזו בצלאל

 יתכ) הפשט דר� על כי, רבותינו דעת על הנכו)
 שעשה לארו) ירמוז 9 ע@ ארו) ל� ועשית כי

 על משה נצטווה מתחלה כי, וזה. בצלאל
 ועשו הראשונה המצוה והיתה, וכליו המשכ)
 50 עיקר היא כי, )י כה שמות (שטי� עצי ארו)

 יושב הש� להיות המשכ) בכל הכוונה
 וכאשר, העגל את עשו כ) ואחרי. בי�הכרו

 על שיכתוב לו ואמר למשה הש� נתרצה
 בקצרה צוהו הראשו) כמכתב האלו הלוחות
 55 לו המצוה היא, ע@ ארו) האלה ללוחות שיעשה

 המצוה לו הזכיר והנה. הראשונות ללוחות
, בה תלוי ושהכל המשכ) שבעני) הראשונה

 כאשר וכליו המשכ) לעשות משה למד ומזה
 כאשר ש� ויהיו פירוש ויהיה. מתחלה הנצטוו
' ה צוהו כאשר, לעול� לעד ש� שהיו 9' ה צוני 60 

 את תת) הארו) ואל) כב 9 כא ש� ש� (מתחלה
 ודברתי ש� ל� ונועדתי אלי� את) אשר העדות
 באהל הלוחות הניח ברדתו והנה. 'וגו את�
 לא אלו כי, והמשכ) הארו) שיעשה עד מועד
 65 עד יהיו מועד באהל הראשונות הלוחות שבר

 על הלוחות שברי וכ). הארו) בצלאל עשות
 וראיה. להר עמו החזיר� לא כי, היו ש� כרחנו
 כי בסדר הצואה זו משה הזכיר שלא, לזה
 וכא), בפירוש בצלאל ארו) הזכיר ש� כי, תשא
, אותו הרואי� ה� כי וכליו המשכ) הזכיר לא 70 

 בעיני� יקשה ואל:בקצרה זה הזכיר ולפיכ�
 לוחות שני ואפסל שטי� עצי ארו) שואע שאמר
 הנה כי, כאחד הארו) עני) השלי� כי 9 אבני�
 ועשית ההרה אלי ועלה' וגו ל� פסל הש� צוהו
 75 כ) ואחרי בלוחות תחלה שיעלה, ע@ ארו) ל�

 על ואכתב לומר הארי� אבל, ע@ ארו) יעשה
 הלוחות על היו אשר הדברי� את הלוחות

 לומר 9 בארו) ושמת� שברת אשר הראשוני�
 בארו) שיהיו וראוי במכתב כראשונות שיהיו
 80 ישראל לבני שמה שאועד כראשונות המצוה

 9 ארו) ואעש השלי� ולכ�, בכבודי ונקדש
 כ) ואחרי, בקצרה והמעשה המצוה להשלי�

 מ) וארד ואפ) וטע�. במוקד� להארי� שב
 9 עשיתי אשר בארו) הלוחות את ואש� ההר

' ה צוני כאשר דלע 9 ש� ויהיו, ברדתי שעשיתיו 85 

 :ישראל בני בתו� שוכ) כבודו להיות 9
 

 )ג-דף כב טור ב(ג "ירושלמי מסכת סוטה פרק ח ה
 בו נתונה התורה שהיתה אחד במדבר ישראל ע� מהלכי) היו ארונות שני אומר לקיש ב) יודה' ר דתני
 הדא מועד באהל נתו) היה בתוכו נתונה התורה שהיתה זה בתוכו מונחי) הלוחות שיברי שהיו ואחד
 היה בתוכו נתוני) הלוחות שברי שהיו וזה המחנה מקרב משו לא ומשה' יי ברית וארו) דכתיב היא
 אוי לרבני) לה) מסייע קרייא נשבה עלי  ||ובימי יצא אחת ופע� היה אחד אמרי ורבנ) עמה) ויוצא נכנס
 ויאמר לקיש ב) יודה' לר סייעמ קרייא יומיהו) מ) חמו) דלא מילא האלה האלהי� מיד יצילינו מי לנו

 נכנס היה רבני) לה עבדי) מאי היה יערי� בקרית ארו) והלא האלהי� ארו) הגישה לאחיה שאול
 ארו) והלא בסוכות יושבי� ויהודה וישראל הארו) לקיש ב) יודה לרבי מסייע וקרא הצי@ אלי הגישה
 עמו נגנז הארו) משנגנז הבחירה בית הנבנ לא שאדיי) בקירוי שהיה סכ� רבני) לה עבדי) מה היה בציו)
 אש� פלשתי� שהשיבו וארגז ושקידיו ופרחיו אהר) של ומקלו המשחה שמ) וצלוחית המ) צנצנת
 .יאשיהו גנז) ומי ישראל לאלהי
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 שמואל א פרק ד 
 ֱאלִֹהי� ָ&א 6ְמר% ִ�י ַהְ�ִלְ�ִ י� ַוִ	ְרא%) ז(

 ָהְיָתה לֹא ִ�י נ%ָל א(י ַו	ֹאְמר% ַהַ,ֲחֶנה ֶאל
 ִמי ָלנ% א(י) ח( :ִ�ְל�ֹ� ֶאְתמ(ל ָ�זֹאת
 ָהֵאֶ#ה ָה-ִ$יִרי� ָהֱאלִֹהי� ִמַ	ד ַיִ*יֵלנ%
 ִמְצַרִי� ֶאת ַהַ,ִ�י� ָהֱאלִֹהי� ֵה� ֵאֶ#ה
 :ַ&ִ,ְדָ&ר ַמָ�ה ְ&ָכל

 י"רש
 ולעמיה תרג� ויונת) סו? י� על 9 במדבר מכה בכל) ח(

 עירוב הזו שהפרשה שנינו ובספרי במדברא יש)פר עבד
 מי אמרו שבה� כשרי) זה אמר לא זה שאמר מי דברי�
 אלה אמרו והרשעי� האלה האדירי� האלהי� מיד יצילנו
 לו שהיו מכות כל מכה בכל מצרי� את המכי�' האלהי ה�
 :מעתה מכה עוד לו אי) הביא� המצרי� על

 
 שמואל א פרק יד פסוק יח 

 ֲאר() ַהִ.יָ�ה ַלֲאִחָ	ה ָ�א%ל ַו	ֹאֶמר
 ַ&	(� ָהֱאלִֹהי� ֲאר() ָהָיה ִ�י ָהֱאלִֹהי�
 : ִי5ְָרֵאל %ְבֵני ַהה%א

 י"רש
 ארו� היה כי :ותומי� אורי� 9 האלהי� ארו� הגישה

 היה כי אחת תיבה חסר המקרא 9 ההוא ביו� האלהי�
 :ההוא ביו� ש� האלהי� ארו)

 
 וק יא שמואל ב פרק יא פס

�(ת יְֹ�ִבי� ִויה%ָדה ְוִי5ְָרֵאל ָה6ר() ָ$ִוד ֶאל א%ִרָ	ה ַו	ֹאֶמר �D&ַ ֶדה ְ�ֵני ַעל ֲאדִֹני ְוַעְבֵדי י(6ב ַואדִֹניEָחִֹני� ַה 
 : ַהFֶה ַהָ$ָבר ֶאת ֶאֱע5ֶה ִא� ַנְפֶ�ָ� ְוֵחי ַחֶ	ָ� ִאְ�ִ י ִע� ְוִלְ�ַ�ב ְוִלְ� (ת ֶלֱאכֹל ֵ&יִתי ֶאל 6ב(א ַוֲאִני
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