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פרשת כי תשא
שמות פרק-לב

וּשׁנֵ י לֻ חֹת
}טו{ וַיִּ פֶ ן וַיֵּ ֶרד מֹשֶׁ ה ִמן-הָ הָ ר ְ
ִמ ְשּׁנֵ !י
ְכּתֻ ִבים
ְבּי (ָד' לֻ &חֹת
דת
העֵ ֻ *
ָֽ
וּמזֶּ *ה ֵהם ְכּתֻ ִ ֽבים:
עֶ ְב ֵריהֶ ם ִמזֶּ ה ִ
רש"י

משני עבריהם .היו האותיות נקראות ,ומעשה נסים
היה:

דעת זקנים

לחת .חסר כתיב לומר ששניהם שוות .ושנים כנגד שמים וארץ ,וכנגד
חתן וכלה ,וכנגד שני שושבינין ,חמשה דברות על לוח זה וחמשה על לוח
זה כנגד חמשה חומשי תורה ,ושניהם עשרה כנגד עשרה מאמרות שבהן
נברא העולם:

ֵה(מָּ ה
ֱ0הים
}טז{ וְ ַ 6הלֻּ חֹת ַ ֽמע ֲֵשׂה א ִ *
ֱ0הים הוּא חָ *רוּת עַ ל-
וְ הַ ִמּ ְכ & ָתּב ִמ ְכ ַתּב א ִ
הַ לֻּ ֽחֹת:
רש"י

מעשה אלהים המה .כמשמעו ,הוא בכבודו עשאן.
דבר אחר ,כאדם האומר לחברו כל עסקיו של פלוני
במלאכה פלונית ,כך כל שעשועיו של הקב"ה בתורה:
חרות .לשון חרת וחרט אחד הוא ,שניהם לשון חיקוק,
אנטליי"ר בלע"ז:
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הרמב"ן

והלחות מעשה אלהים המה .הזכירו בכאן לספר במעלתן ,לומר כי
לא נמנע משה בכל זה מלשבר אותם ,כי חרה לו בראותו המעשה הרע
ההוא ,ולא יכול להתאפק .או כענין שהזכירו רבותינו שפרח הכתב עתה
בבואו בגבול העגל במקום הטומאה והחטא:

ה'שׁעַ אֶ ת-ק'ל הָ ָע*ם ְבּ ֵר (ֹעה
ֻ
}יז{ וַיִּ ְשׁ ַמ9ע יְ
וַיֹּ 6אמֶ ר אֶ ל-מֹשֶׁ ה ק'ל ִמ ְלחָ ָמ*ה ַ ֽבּ ַ ֽמּחֲנֶ ֽה:
רש"י
ברעה .בהריעו ,שהיו מריעים ושמחים וצוחקים:

אבן עזרא

וישמע יהושע .שנשאר בתחתית ההר :ברעה .מגזרת תרועה .כמו
ֵע:
יעי ר ַ
ֶא ָשּׂא ֵד ִעי שהוא מן ידע .ככה יאמר מן רעה ירע וכמוהו ָל ָמּה ָת ִר ִ

בעל הטורים

ברעה .כתיב בה''א בשביל ה' דברים שעשו :אכלו ושתו .ויקומו
לצחק .וישתחוו .ויזבחו .ומחולות:

בוּרה וְ ֵאין
ענ!'ת גְּ ָ
}יח{ וַיּ& ֹאמֶ ר ֵאין ק'ל ֲ
ֹמעַ :
ֹכי שׁ ֵ ֽ
ֲלוּשׁ(ה ק! 'ל עַ נּ'ת ָ ֽאנ ִ *
ענ!'ת ח ָ
ק* 'ל ֲ
רש"י

אין קול ענות גבורה .אין קול הזה נראה קול עניית
גבורים הצועקים נצחון ,ולא קול חלשים שצועקים וי ,או ניסה:
קול ענות .קול חרופין וגדופין ,המענין את נפש שומען
כשנאמרין לו:

אבן עזרא

חלושה .שם כמו גבורה :קול ענות .כמו נגינות וזהו ויקמו לצחק:
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בעל הטורים

קול ענות אנכי שומע .בגימ' שנהרג חור ועבדו עבודה זרה :ענות.
ַפשׁוֹ .שזה הענות לא נתכפר להם:
אָדם נ ְ
ב' .קול ענות .יוֹם ַענּוֹת ָ

תיקוני זוהר

ענויא דשכינתא אף על גב דאיהי בתלת סטרין ,בתקיע"ה דאיהי דינא
רפיא רפ"ה ,ובשברי"ם דאיהו דינא קשיא דג"ש גבורה ,לית לה ענויא
כענויא דבעלה דאיהו תרוע"ה ,שלשל"ת .ורזא דמלה אין קול ענות
גבורה דא שברי"ם ,ואין קול ענות חלושה דא תקיע"ה ,אלא קול ענות
אנכי שומע דא תרוע"ה ,דסלקא בענויא דא בתר דא כתרועה ,ובגין דא
אשרי העם יודעי תרועה ,אף על גב דשכינתא איהי בענויא מימינא
ומשמאלא ,לית ענויא כענויא דבעלה ,תרוע"ה דאיהי תורה שבעין אנפין,
ואיהי תרועה דיליה ,ובגין דא אשרי העם יודעי תרועה:

חנֶה וַיַּ ְרא אֶ ת-
}יט{ וַיְ ִ&הי ַ ֽכּא ֲֶשׁר קָ ַרב אֶ לֽ ַ -ה ַ ֽמּ ֲ
ל? )מידו(
ֹשׁה ַויּ ְַשׁ ֵ
ֹ0ת וַיִּ ֽחַ רַ -א!ף מ & ֶ
וּמח (
עגֶל ְ
הָ ֵ *
ֹתם ַתּחַ ת הָ ָ ֽהר:
ִמיּ ָָדיו אֶ ת-הַ לֻּ חֹת וַיְ שַׁ ֵבּר א ָ *
רש"י

וישלך מידו וגו' .אמר ,מה פסח שהוא אחד מן המצות,
אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל בו ,התורה כולה כאן ,וכל
ישראל מומרים ואתננה להם? תחת ההר .לרגלי ההר:

בעל הטורים

וישלח מידו חסר יו''ד ,שכפרו בי' דברות וי''פ פסל בתורה וי''פ
תועבת ה' במשלי:

אדמו"ר מהר"ש

וירא את העגל כו' וישלך את הלוחות מידו ,והלא ידע זאת
מקודם בבירור שא"ל הקב"ה סרו מהר כו' ,ומ"מ ירד מן ההר ושתי
הלוחות בידו כו' ,וכאשר ראה את העגל והמחולות השליך את הלוחות
כו' ,לפי שאינו דומה ראי' לשמיעה:
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}כ{ וַיִּ ַCקּח אֶ ת-הָ ֵ 6עגֶל א ֲֶשׁר עָ שׂוּ וַיִּ ְשׂ !רֹף
חן ַע !ד אֲשֶׁ רָ -דּ(ק ו ִַ6יּזֶר עַ לְ -פּנֵ !י
בָּ אֵ שׁ ַויִּ ְט ַ *
הַ מַּ יִ ם וַיַּ ְ*שׁ ְק אֶ תְ -בּנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵ ֽאל:
רש"י
ֵהו גָ ְפ ִרית ,וכן ִ ּכי ִח ּנָם
ויזר .לשון נפוץ ,וכן ְיז ֶֹרה ַעל ָנו ּ

ְמז ָֹרה הָ ָר ׁ ֶשת ,שזורין בה דגן וקטניות :וישק את בני
ישראל .נתכוין לבדקם כסוטות כי הזוֹ ֶנה אחר עכו"ם הוא כאשה
המזנה תחת בעלה ,שלש מיתות נדונו שם ,אם יש עדים והתראה
 בסייף ,כמשפט אנשי עיר הנדחת שהן מרובין שמיתתן בסייףולא בסקילה כיחיד העובד ,עדים בלא התראה  -במגפה ,שנאמר
בה ְדרוֹ ָקן ,שבדקום
ויגוף ה' את העם ,לא עדים ולא התראה ִ -
המים וצבו בטניהם:

זוהר

תא חזי ,בההיא שעתא דתבר משה הלוחות ,דכתיב וישבר אותם
תחת ההר ,צף אוקיינוס מאתריה וסליק לשטפא עלמא .חמא משה
דאוקיינוס סליק לגבייהו והוה בעי לשטפא עלמא ,מיד ויקח את העגל
אשר עשו וישרוף באש וגו' ויזר על פני המים .קם משה על מי
אוקיינוס ואמר מיא מיא מה אתון בעאן ,אמרו וכי אתקיים עלמא אלא
באורייתא דלוחות דשקרו בה ישראל ועבדו עגלא דדהבא .מיד אמר לון,
הא כל מה דעבדו בחובא דעגלא הא מסיר לכון ,ולא די כל אינון אלפין
דנפלו מנייהו ,מיד ויזר על פני המים ,לא הוו משתככי מיא עד דנטיל מיא
מנייהו ואשקי לון ,מיד אשתקע אוקיינוס באתריה:
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