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  ט"    אדר התשס                          ד"בס

  
  השפעתו של משה על תוצאות חטא העגל

    לפרשת כי תשא
  

  ה "משה מול הקב
  ב"לשמות . 1
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה ) ט(

 ְוֶאֱעֶׂשה ֵּלםַוֲאכַ ְוַעָּתה ַהִּניָחה ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ) י:(עֶֹרף הּוא
  :אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול

  :ַוִּיָּנֶחם ְיהָֹוה ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו) יד(
 של הלאומיים והצרכים משה של הפרטי המעמד תשזיר. 2

   ישראל עם
ְמֵחִני ָנא ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ַאִין ) לב: (ב"פרק ל

   : ר ָּכָתְבָּת  ֲאֶׁש ִמִּסְפְרךָ 
 הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניךָ ְוַעָּתה ) יג( :ג"פרק ל

  : ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְרֵאה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזה ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעךָ 
ָך ֲהלֹוא  ֲאִני ְוַעּמֶ ִּכי ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניךָ ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ) טז(

 :ְּבֶלְכְּתָך ִעָּמנּו ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמָך ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה
 ֲאדָֹני ֵיֶלְך ָנא ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניךָ ַוּיֹאֶמר ) ט(: ד"פרק ל

ָּטאֵתנּו ֲאדָֹני ְּבִקְרֵּבנּו ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלחַ 
  : ּוְנַחְלָּתנּו

 ֶאֱעֶׂשה ִנְפָלאֹת ֲאֶׁשר ַעְּמךָ ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָאנִֹכי ּכֵֹרת ְּבִרית ֶנֶגד ָּכל ) י(
לֹא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַאָּתה 

  :  עֶֹׂשה ִעָּמךְ ֲאֶׁשר ֲאִניְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעֵׂשה ְיהָֹוה ִּכי נֹוָרא הּוא 
ַוְיִהי ְּבֶרֶדת מֶׁשה ֵמַהר ִסיַני ּוְׁשֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד מֶׁשה ) כט(

  : ְּבַדְּברֹו ִאּתֹוִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניוְּבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר ּומֶׁשה לֹא ָיַדע 
  
  השלבים השונים בתגובה לחטא. 3

  'אשלב 
 ֶלְך ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמךָ  מֶׁשה ַוְיַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל) ז(: ב"שמות ל. 1

ָסרּו ַמֵהר ִמן ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ִצִּויִתם ) ח(:ֲאֶׁשר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים
ָעׂשּו ָלֶהם ֵעֶגל ַמֵּסָכה ַוִּיְׁשַּתֲחוּו לֹו ַוִּיְזְּבחּו לֹו ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה ֱאלֶֹהיָך 

ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ) ט(:ִיםִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ֶהֱעלּוָך ֵמֶאֶרץ ִמְצרָ 
ְוַעָּתה ַהִּניָחה ) י(:ָרִאיִתי ֶאת ָהָעם ַהֶּזה ְוִהֵּנה ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף הּוא

  :ִּלי ְוִיַחר ַאִּפי ָבֶהם ַוֲאַכֵּלם ְוֶאֱעֶׂשה אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול
הָֹוה ֶיֱחֶרה ַוְיַחל מֶׁשה ֶאת ְּפֵני ְיהָֹוה ֱאלָֹהיו ַוּיֹאֶמר ָלָמה יְ ) יא(. 2

ַאְּפָך ְּבַעֶּמָך ֲאֶׁשר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוְבָיד 
ָלָּמה יֹאְמרּו ִמְצַרִים ֵלאמֹר ְּבָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהרֹג ) יב(:ֲחָזָקה

ׁשּוב ֵמֲחרֹון ַאֶּפָך ְוִהָּנֵחם אָֹתם ֶּבָהִרים ּוְלַכּלָֹתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה 
ְזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלִיְׂשָרֵאל ֲעָבֶדיָך ֲאֶׁשר ) יג(:ָרָעה ְלַעֶּמךָ ַעל הָ 

ִנְׁשַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַאְרֶּבה ֶאת ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁשָמִים 
 :ְוָכל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו ְלעָֹלם

   : ַוִּיָּנֶחם ְיהָֹוה ַעל ָהָרָעה ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ַלֲעׂשֹות ְלַעּמֹו)יד(
ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ָהָעם ַאֶּתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ) ל(

  :ְגדָֹלה ְוַעָּתה ֶאֱעֶלה ֶאל ְיהָֹוה אּוַלי ֲאַכְּפָרה ְּבַעד ַחַּטאְתֶכם

  
  'בשלב 

ָוה ַוּיֹאַמר ָאָּנא ָחָטא ָהָעם ַהֶּזה ֲחָטָאה ַוָּיָׁשב מֶׁשה ֶאל ְיהֹ) לא(. 1
ְוַעָּתה ִאם ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם ְוִאם ) לב:(ְגדָֹלה ַוַּיֲעׂשּו ָלֶהם ֱאלֵֹהי ָזָהב

  :ַאִין ְמֵחִני ָנא ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבָּת 
ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ִמי ֲאֶׁשר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנּו ) לג(. 2

 ֶאל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרִּתי ָלְך ִהֵּנה ֵלְך ְנֵחה ֶאת ָהָעםְוַעָּתה ) לד:(ִריִמִּספְ 
ַוִּיּגֹף ) לה:(ַמְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך ּוְביֹום ָּפְקִדי ּוָפַקְדִּתי ֲעֵלֶהם ַחָּטאָתם

  : ֲאֶׁשר ָעָׂשה ַאֲהרֹןְיהָֹוה ֶאת ָהָעם ַעל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת ָהֵעֶגל
ַדֵּבר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ֵלְך ֲעֵלה ִמֶּזה ַאָּתה ְוָהָעם ַויְ ) א(: ג"פרק ל. 3

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ֲאֶׁשר ֶהֱעִליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶאל 
ְוָׁשַלְחִּתי ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ) ב(: ֵלאמֹר ְלַזְרֲעָך ֶאְּתֶנָּנהְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב

ֶאל ) ג(:ִני ָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסיְוֵגַרְׁשִּתי ֶאת ַהְּכַנעֲ 
 ִּכי ַעם ְקֵׁשה עֶֹרף ַאָּתה לֹא ֶאֱעֶלה ְּבִקְרְּבךָ ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש ִּכי 

  : ֶּפן ֲאֶכְלָך ַּבָּדֶרְך 
  'גשלב 

ֶאת ַהַעל ַוּיֹאֶמר מֶׁשה ֶאל ְיהָֹוה ְרֵאה ַאָּתה אֵֹמר ֵאַלי ) יב(. 1
 ְוַאָּתה לֹא הֹוַדְעַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר ִּתְׁשַלח ִעִּמי ְוַאָּתה ָאַמְרָּת ָהָעם ַהֶּזה

ְוַעָּתה ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ) יג(:ְיַדְעִּתיָך ְבֵׁשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני
  ְוֵאָדֲעָך ְלַמַען ֶאְמָצא ֵחן ְּבֵעיֶניךָ הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְּדָרֶכךָ ְּבֵעיֶניָך 

  :ַעְּמָך ַהּגֹוי ַהֶּזהּוְרֵאה ִּכי 
  : ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך ַוּיֹאַמר ) יד(. 2
) טז(:ִאם ֵאין ָּפֶניָך הְֹלִכים ַאל ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזהַוּיֹאֶמר ֵאָליו ) טו(. 3

ָך  ֲהלֹוא ְּבֶלְכְּת ֲאִני ְוַעֶּמךָ ּוַבֶּמה ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך 
) יז(:ֲאִני ְוַעְּמָך ִמָּכל ָהָעם ֲאֶׁשר ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמהְוִנְפִלינּו ִעָּמנּו 

ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ַּגם ֶאת ַהָּדָבר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ֶאֱעֶׂשה ִּכי 
  : ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעיַני ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשם

  'שלב ד
  :  ֶאת ְּכבֶֹדךָ ַוּיֹאַמר ַהְרֵאִני ָנא) יח(. 1
ַוּיֹאֶמר ) ט:(ַוְיַמֵהר מֶׁשה ַוִּיּקֹד ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו) ח( :ד"פרק ל. 2

 ִּכי ַעם ֵיֶלְך ָנא ֲאדָֹני ְּבִקְרֵּבנּוִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאדָֹני 
    :ְוָסַלְחָּת ַלֲעֹוֵננּו ּוְלַחָּטאֵתנּו ּוְנַחְלָּתנּוְקֵׁשה עֶֹרף הּוא 

 ִנְפָלאֹת ֶנֶגד ָּכל ַעְּמָך ֶאֱעֶׂשה ִהֵּנה ָאנִֹכי ּכֵֹרת ְּבִריתַוּיֹאֶמר ) י(. 3
ֲאֶׁשר לֹא ִנְבְראּו ְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ַהּגֹוִים ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֲאֶׁשר 

  : ַאָּתה ְבִקְרּבֹו ֶאת ַמֲעֵׂשה ְיהָֹוה ִּכי נֹוָרא הּוא ֲאֶׁשר ֲאִני עֶֹׂשה ִעָּמְך 
   .'השלב 
 הלוחות את לקבל בכדי יום לארבעים להר שוב עולה משה

  .קורנים פניו חוזר הוא כאשר, השניים
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  יג' ד בראשית .4
  ". מנשוא עווני גדול"
  ברית האגנות. 5

ּוְבכֹל ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ֲאֵליֶכם ִּתָּׁשֵמרּו ְוֵׁשם ֱאלִֹהים ) יג(: ג"שמות כ
  :ע ַעל ִּפיךָ ֲאֵחִרים לֹא ַתְזִּכירּו לֹא ִיָּׁשמַ 

ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר ) טו:(ָׁשלׁש ְרָגִלים ָּתחֹג ִלי ַּבָּׁשָנה) יד(
ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב ִּכי 

י ְוַחג ַהָּקִציר ִּבּכּורֵ ) טז:(בֹו ָיָצאָת ִמִּמְצָרִים ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם
ַמֲעֶׂשיָך ֲאֶׁשר ִּתְזַרע ַּבָּׂשֶדה ְוַחג ָהָאִסף ְּבֵצאת ַהָּׁשָנה ְּבָאְסְּפָך ֶאת 

ָׁשלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְרָך ֶאל ) יז:(ַמֲעֶׂשיָך ִמן ַהָּׂשֶדה
  :ְּפֵני ָהָאדֹן ְיהָֹוה

  :ב ַחִּגי ַעד ּבֶֹקרלֹא ִתְזַּבח ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ֵחלֶ ) יח(
ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך לֹא ְתַבֵּׁשל ) יט(

  ...:ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו
ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְׁשָמְרָך ַּבָּדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ) כ(

ר ִמָּפָניו ּוְׁשַמע ְּבקֹלֹו ַאל ַּתֵּמר ּבֹו ִהָּׁשמֶ ) כא:(ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ֲהִכנִֹתי
ִּכי ִאם ָׁשמֹוַע ִּתְׁשַמע ) כב:(ִּכי ְׁשִמי ְּבִקְרּבֹוִּכי לֹא ִיָּׂשא ְלִפְׁשֲעֶכם 

ְּבקֹלֹו ְוָעִׂשיָת ּכֹל ֲאֶׁשר ֲאַדֵּבר ְוָאַיְבִּתי ֶאת אְֹיֶביָך ְוַצְרִּתי ֶאת 
ָפֶניָך ֶוֱהִביֲאָך ֶאל ָהֱאמִֹרי ְוַהִחִּתי ִּכי ֵיֵלְך ַמְלָאִכי לְ ) כג:(צֲֹרֶריךָ 

 :ְוַהְּפִרִּזי ְוַהְּכַנֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ְוִהְכַחְדִּתיו
ַוָּיבֹא מֶׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה ְוֵאת ָּכל ) ג(: ד"שמות כ

ָּכל ַהְּדָבִרים ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטים ַוַּיַען ָּכל ָהָעם קֹול ֶאָחד ַוּיֹאְמרּו 
ַוִּיְכּתֹב מֶׁשה ֵאת ָּכל ִּדְבֵרי ְיהָֹוה ַוַּיְׁשֵּכם ) ד(:ִּדֶּבר ְיהָֹוה ַנֲעֶׂשה

ַּבּבֶֹקר ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ַּתַחת ָהָהר ּוְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַמֵּצָבה ִלְׁשֵנים ָעָׂשר 
ָרֵאל ַוַּיֲעלּו עֹלֹת ַוִּיְזְּבחּו ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני ִיְׂש ) ה(:ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל

 :ְזָבִחים ְׁשָלִמים ַליהָֹוה ָּפִרים
ַוִּיַּקח מֶׁשה ֲחִצי ַהָּדם ַוָּיֶׂשם ָּבַאָּגנֹת ַוֲחִצי ַהָּדם ָזַרק ַעל ) ו(

 ַוִּיְקָרא ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ּכֹל ֵסֶפר ַהְּבִריתַוִּיַּקח ) ז(:ַהִּמְזֵּבחַ 
ַוִּיַּקח מֶׁשה ֶאת ַהָּדם ַוִּיְזרֹק ַעל ) ח(:ר ְיהָֹוה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמעֲאֶׁשר ִּדּבֶ 

ֲאֶׁשר ָּכַרת ְיהָֹוה ִעָּמֶכם ַעל ָּכל ָהָעם ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ַדם ַהְּבִרית 
   :ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

  
  ג"שמות ל. 6
ק ִמן ּומֶׁשה ִיַּקח ֶאת ָהאֶֹהל ְוָנָטה לֹו ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ַהְרחֵ ) ז(

ַהַּמֲחֶנה ְוָקָרא לֹו אֶֹהל מֹוֵעד ְוָהָיה ָּכל ְמַבֵּקׁש ְיהָֹוה ֵיֵצא ֶאל אֶֹהל 
  :מֹוֵעד ֲאֶׁשר ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה

ְוִנְּצבּו ִאיׁש ֶּפַתח ְוָהָיה ְּכֵצאת מֶׁשה ֶאל ָהאֶֹהל ָיקּומּו ָּכל ָהָעם ) ח(
ְוָהָיה ְּכבֹא מֶׁשה ) ט(:ָלה ְוִהִּביטּו ַאֲחֵרי מֶׁשה ַעד ּבֹאֹו ָהאֹהֱ ָאֳהלֹו

) י(:ָהאֱֹהָלה ֵיֵרד ַעּמּוד ֶהָעָנן ְוָעַמד ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְוִדֶּבר ִעם מֶׁשה
ְוָרָאה ָכל ָהָעם ֶאת ַעּמּוד ֶהָעָנן עֵֹמד ֶּפַתח ָהאֶֹהל ְוָקם ָּכל ָהָעם 

  : ֶּפַתח ָאֳהלֹוְוִהְׁשַּתֲחוּו ִאיׁש 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  )ב"ז ע"דף י(ה " מסכת ר.7
 שיחטא לאחר הוא ואני האדם שיחטא קודם הוא אני -'ה' ה"

   ".האדם
   ט ד"לשמות . 8
 כי בקרבנו אדני נא- ילך אדני בעיניך חן מצאתי נא-אם ויאמר"

  ". ונחלתנו ולחטאתנו לעוננו וסלחת הוא ערף-קשה-עם
 ד"שמות ל. 9
ץ ֲאֶׁשר ַאָּתה ָּבא ָעֶליָה ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָארֶ ) יב(

  :ֱאלֵֹהי ַמֵּסָכה לֹא ַתֲעֶׂשה ָּלְך ) יז(...ֶּפן ִיְהֶיה ְלמֹוֵקׁש ְּבִקְרֶּבךָ 
ֶאת ַחג ַהַּמּצֹות ִּתְׁשמֹר ִׁשְבַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹות ֲאֶׁשר ) יח(

  :ָרִיםִצִּויִתָך ְלמֹוֵעד חֶֹדׁש ָהָאִביב ִּכי ְּבחֶֹדׁש ָהָאִביב ָיָצאָת ִמִּמְצ 
ּוֶפֶטר ) כ:(ָּכל ֶּפֶטר ֶרֶחם ִלי ְוָכל ִמְקְנָך ִּתָּזָכר ֶּפֶטר ׁשֹור ָוֶׂשה) יט(

ֲחמֹור ִּתְפֶּדה ְבֶׂשה ְוִאם לֹא ִתְפֶּדה ַוֲעַרְפּתֹו ּכֹל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה 
  :ְולֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם

ִעי ִּתְׁשּבֹת ֶּבָחִריׁש ּוַבָּקִציר ֵׁשֶׁשת ָיִמים ַּתֲעבֹד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִבי) כא(
  :ִּתְׁשּבֹת

ְוַחג ָׁשֻבעֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִּבּכּוֵרי ְקִציר ִחִּטים ְוַחג ָהָאִסיף ) כב(
ָׁשלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה ֵיָרֶאה ָּכל ְזכּוְרָך ֶאת ְּפֵני ) כג:(ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה

י אֹוִריׁש ּגֹוִים ִמָּפֶניָך ְוִהְרַחְבִּתי ִּכ ) כד:(ָהָאדֹן ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
ֶאת ְּגֻבֶלָך ְולֹא ַיְחמֹד ִאיׁש ֶאת ַאְרְצָך ַּבֲעלְֹתָך ֵלָראֹות ֶאת ְּפֵני 

  :ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ָׁשלׁש ְּפָעִמים ַּבָּׁשָנה
לֹא ִתְׁשַחט ַעל ָחֵמץ ַּדם ִזְבִחי ְולֹא ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג ) כה(

  :ַהָּפַסח
  ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ֵּבית ְיהָֹוה ֱאלֶֹהיָך ) וכ(

 :לֹא ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ַּבֲחֵלב ִאּמֹו
  
ִּכי ַעל ִּפי ַוּיֹאֶמר ְיהָֹוה ֶאל מֶׁשה ְּכָתב ְלָך ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ) כז(

  :ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית ְוֶאת ִיְׂשָרֵאל


