ספורנו פרשת כי תשא
 .1שמות פרק לב ,טו
ּומ ֶזֶּ֖ה
יהם ִמ ֶזֶּ֥ה ִ
ּושנֵ ֵ֛י ל ֹֻ֥חת ָהעֵ ֻ ֻ֖דת ְׁבי ָ֑דֹו לֻחֹֹ֗ ת כְּ תֻ ִבים֙ ִמ ְּשנֵ֣י עֶ ְּבר ָ֔ ֶ
ֹשה֙ ִמן־הָ ָ֔ ָהר ְׁ
(טו) ו ִּ֜ ִַיפֶ ן וַי ֵֶּ֤רד מ ֶ
ֶּ֥הם כְּ תֻ ִ ִֽבים:
 .2שמות פרק לב ,יט
ר־אף מ ֶֶׁ֗שה ַוי ְַּשלְך ִמי ָָדיו֙
ּומחל֑ ת ו ִַּֽיחַ ַ ַ֣
ת־ה ֵ ֻ֖עגֶ ל ְׁ
ָ
ל־ה ַמחֲ ֶָ֔נה וַיַ ֹ֥ ְַּׁ֥רא אֶ
(יט) ַ ִֽוֵּ֤י ֹ֗ ְִּהי כַאֲ ֶשר ָק ַרב֙ אֶ ַ ִֽ
ְּש ֶּ֥בר אֹ ָ ֶּ֖תם ַ ֶּ֥תחַ ת הָ ָ ִֽהר:
אֶ ת־הַ לֻחָֹ֔ ת ַוי ַ
 .3ספורנו שמות פרק לב
(טו) ושני לוחות העדות בידו .כי חשב שבשובו אליהם ישובו בתשובה ,ואם אין ישברם
לעיניהם לכלות עיניהם כדי שיחזרו בתשובה:
(יט) וירא את העגל ומחולות ויחר אף משה .כשראה שהיו שמחים בקלקול שעשו ,כענין כי
רעתכי אז תעלוזי (ירמיהו יא ,טו) ובזה התקצף ונואש שיוכל לתקון המעוות באופן שיחזרו
לתמותם ויהיו ראוים לאותן הלוחות:
 .4דברים פרק ט פסוק יז
ֵיכם:
ש ִב ְּשנֵ֣י הַ לֻחָֹ֔ ת ָוִֽאַ ְּש ִל ָ֔כם מ ַ ֶּ֖על ְּש ֵ֣תי י ָ ָָ֑די וָאֲ ַש ְׁב ֵ ֻ֖רם ְׁלעֵ ינ ֶ ִּֽ
וָאֶ ְּתפֹ ֙
 .5ספורנו שמות פרק כד ,פסוק יב
ולא הביא משה רבינו את הלוחות אלא כדי לשברם לעיניהם ,לשבר את לבם הזונה ,כדי
שיחזרו בתשובה:
 .6ירמיהו פרק יא פסוק טו
ּוב ַשר־קֶֹּ֖ ֶדש יַעַ ְּב ֵ֣רּו ִֽמעָ ָ ָ֑ליְִך ִ ֶּ֥כי ָרעָ ֶּ֖תכִ י ָ ֶּ֥אז ַתעֲלִֽ זִ י:
ֲשֹותּה ַ ִֽה ְּמזִ ָ ֙מ ָתה֙ ָ ִֽה ַר ִָ֔בים ְּ
יתי ע ָ
ידי ְּבב ֹ֗ ִ
ֶ ֵ֣מה ִ ִֽל ִיד ִ ִ֞
[15] What has My beloved to do in My house, / Seeing she has wrought lewdness with many, / And the hallowed

flesh is passed from you? / When you do evil, then you rejoice.

 .7רש"י ירמיהו פרק יא פסוק טו
כי רעתכי אז תעלוזי  -כשאתם עוברי' עבירה אתם שמחים:
 .8רד"ק ירמיהו פרק יא פסוק טו
...ובמדרש בשעה שחרב בית המקדש מצאו הקדוש ברוך הוא לאברהם עומד בבית
המקדש ואמר לו מה לידידי בביתי אמר לו על עסקי בני באתי אמר לו בניך חטאו וגלו אמר
לו שמא בשוגג חטאו אמר לו עשותה המזמת' אמר לו שמא מעוטם חטאו אמר לו הרבים
אמר לו היה לך לזכור בשר המילה אמר לו ובשר קדש יעבור מעליך אמר לו שמא אם
המתנת להם היו חוזרים בתשובה אמר לו כי רעתיכי אז תעלוזי...

