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            ... ...........ירושת הארץ אחרי תיקון חטא העגל י:-פרקים ט עקבפרשת 
ָרֵאל, ַאָתה ֹעֵבר ַהּיֹו ם ֶאת א ַמע ִישְׁ ֵדן, ָלֹבא -שְׁ ֹדִלים ַוֲעֻצִמים ִמֶמךָ ָלֶרֶשת ּגֹוִיםַהַּירְׁ ֹדֹלת -, ּגְׁ ָעִרים ּגְׁ

ֻצֹרת, ַבָשָמִים. ֵני ֲעָנִקים:-ַעם ב  ּובְׁ ָת   ָּגדֹול ָוָרם, בְׁ ַאָתה ָשַמעְׁ ָת, וְׁ ֵני -ֲאֶשר ַאָתה ָיַדעְׁ ַיֵצב, ִלפְׁ ִמי ִיתְׁ
ֵני ֲעָנק. ָת ַהּיֹום, ִכי ה ג  בְׁ ָיַדעְׁ ָלה-ּואֹלֶהיָך ה-א   'וְׁ ָפֶניָך ֵאש ֹאכְׁ ִמיֵדםהּוא -ָהֹעֵבר לְׁ ִניֵעם,  ַישְׁ הּוא ַיכְׁ וְׁ
ָפֶניָך;  ָתםלְׁ הֹוַרשְׁ ָתם ַמֵהר, ַכֲאֶשר  וְׁ ַהֲאַבדְׁ ָך, ַבֲהֹדף ה ֹתאַמר-ַאל ד  ָלְך. 'ה ִדֶברוְׁ ָבבְׁ ֹלֶהיָך -א    'ִבלְׁ

ִביַאִני ה ָקִתי ה  ִצדְׁ ָפֶניָך ֵלאֹמר, בְׁ ַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶלה, ה  ַהֹזאת: ָהָאֶרץ-ֶאת ֶשתָלֶר , 'ֹאָתם ִמלְׁ ִרשְׁ  'ּובְׁ
ָך, ַאָתה ָבא,  ה  ִמָפֶניָך. מֹוִריָשם ָבבְׁ ֹיֶשר לְׁ ָך, ּובְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ָצם-ֶאת ָלֶרֶשתֹלא בְׁ ַעת ַהּגֹוִים   :ַארְׁ ִרשְׁ ִכי בְׁ

ַמַען ָהִקים ֶאת מֹוִריָשםֹלֶהיָך -א   'ָהֵאֶלה, ה ַבע הֲאֶשר  ַהָדָבר-ִמָפֶניָך, ּולְׁ          ,ַלֲאֹבֶתיָך 'ִנשְׁ
ַיֲעֹקב ָחק ּולְׁ ִיצְׁ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ ָך ה ו  .לְׁ ָקתְׁ ִצדְׁ ָת, ִכי ֹלא בְׁ ָיַדעְׁ ָך ֶאת-א   'וְׁ -ַהּטֹוָבה ַהֹזאת ָהָאֶרץ-ֹלֶהיָך ֹנֵתן לְׁ

ָתּה ִרשְׁ ֵשה-ַעםִכי  :לְׁ ֹכר ז  ֹעֶרף, ָאָתה.-קְׁ ַכח, ֵאת ֲאֶשר-, ַאלזְׁ ָת -ִתשְׁ ַצפְׁ ֹלֶהיָך, -א   'ה-ֶאת ִהקְׁ
ָבר: ִמן ַבִמדְׁ ַרִים ַעד-ֲאֶשר ַהּיֹום-לְׁ ִייֶתםַהָמקֹום ַהֶזה -ֹבֲאֶכם ַעד-ָיָצאָת ֵמֶאֶרץ ִמצְׁ ִרים ה    .'ה-ִעם ַממְׁ

ֹחֵרב  ח ֶתם, ֶאתּובְׁ ַצפְׁ ַאַנף ה; 'ה-ִהקְׁ ֶכם 'ַוִּיתְׁ ִמיד ֶאתְׁ ַהשְׁ , ָלַקַחת לּוֹחת ַבֲעֹלִתי ָהָהָרה ט  .ָבֶכם, לְׁ
ִרית, ֲאֶשר ָלה, ִעָמֶכם; 'ָכַרת ה-ָהֲאָבִנים לּוֹחת ַהבְׁ ָבִעים ַליְׁ ַארְׁ ָבִעים יֹום וְׁ ֶלֶחם ֹלא -ָוֵאֵשב ָבָהר, ַארְׁ

ִתי ּוַמִים ֹלא ָשִתיִתי ֵני לּוֹחת ָהֲאָבִנים-ֵאַלי ֶאת 'ַוִּיֵתן ה י .ָאַכלְׁ ַבע-שְׁ ֶאצְׁ ֻתִבים בְׁ ַוֲעֵליֶהם  ;ֹלִהים-א   כְׁ
ָכל ָבִרים-כְׁ יֹום ַהָקָהל-ִעָמֶכם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש 'ה ִדֶברֲאֶשר  ַהדְׁ ָבִעים יֹום  יא.בְׁ ִהי ִמֵקץ ַארְׁ ַויְׁ

ָלה;  ָבִעים ָליְׁ ַארְׁ ֵני לֹֻחת ָהֲאָבִנים-ֵאַלי ֶאת 'ָנַתן הוְׁ ִרית-שְׁ ַמֵהר  ֵאַלי קּום ֵרד 'ַוֹּיאֶמר ה יב.לֻחֹות ַהבְׁ
ָךִכי ִשֵחת -ִמֶזה ָרִים:  ַעמְׁ  יג ַמֵסָכה. ָעשּו ָלֶהם-ַהֶדֶרְך ֲאֶשר ִצִּויִתם-ָסרּו ַמֵהר ִמןֲאֶשר הֹוֵצאָת ִמִמצְׁ

ִהֵנה  ָהָעם-ֶאת ָרִאיִתיֵאַלי ֵלאֹמר:  'ַוֹּיאֶמר ה ֵשה-ַעםַהֶזה וְׁ ִמיֵדםֶהֶרף ִמֶמִני  יד ֹעֶרף הּוא.-קְׁ ַאשְׁ  וְׁ
ֶחה ֶאת ֶאמְׁ גֹוי-וְׁ ָך לְׁ ֶשה אֹותְׁ ֶאע  ָמם ִמַתַחת ַהָשָמִים; וְׁ ָוֵאֶפן, טו                        ָעצּום ָוָרב ִמֶמנּו.-שְׁ

ָהָהרָהָהר-ָוֵאֵרד ִמן ֵתי ָיָדי. , ֹבֵער ָבֵאש; , וְׁ ִרית, ַעל שְׁ ֵני לּוֹחת ַהבְׁ ִהֵנה ֲחָטאֶתם ַלהָוֵאֶרא טזּושְׁ  ', וְׁ
ֶתם ַמֵהר ֲעִשיֶתם ָלֶכם, ֵעֶגל ַמֵסָכה:-ֹלֵהיֶכם-א   ֶכם 'ִצָּוה ה-ַהֶדֶרְך, ֲאֶשר-ִמן-ַסרְׁ ֹפש,  יז  .ֶאתְׁ ָוֶאתְׁ

ֵתי ָיָדי;  ִלֵכם, ֵמַעל שְׁ ֵני ַהלֹֻחת, ָוַאשְׁ ֵעיֵניֶכם.ִבשְׁ ֵרם, לְׁ ֵני ה יח  ָוֲאַשבְׁ ַנַפל ִלפְׁ ָבִעים  'ָוֶאתְׁ ָכִראֹשָנה, ַארְׁ
ָלה ָבִעים ַליְׁ ַארְׁ ִתי, ּוַמִים ֹלא ָשִתיִתי-יֹום וְׁ ֶכם ֲאֶשר ֲחָטאֶתם, ַלֲעשֹות -ַעל ָכל  :ֶלֶחם ֹלא ָאַכלְׁ ַחַּטאתְׁ

ֵעיֵני ה ִעיסֹו. 'ָהַרע בְׁ ַהכְׁ ִת  יט  לְׁ ַהֵחָמה, ִכי ָיֹגרְׁ ֵני ָהַאף וְׁ ִמיד , ֲעֵליֶכם 'ֲאֶשר ָקַצף הי, ִמפְׁ ַהשְׁ לְׁ
ֶכם ַמע ה;ֶאתְׁ ַאַנף ה כ  .ֵאַלי, ַּגם ַבַפַעם ַהִהוא 'ַוִּישְׁ ַאֲהֹרן, ִהתְׁ ֹאד 'ּובְׁ ִמידוֹ -מְׁ ַהשְׁ ַפֵלל; לְׁ ַעד -ַּגם ָוֶאתְׁ בְׁ

ֶאת כא  ַאֲהֹרן, ָבֵעת ַהִהוא. ֶכם ֲאֶשר-וְׁ ֹרף ֹאתֹו ָבֵאש, ָוֶאֹכת -ֲעִשיֶתם ֶאת-ַחַּטאתְׁ ִתי ָוֶאשְׁ ָהֵעֶגל, ָלַקחְׁ
ִלְך, ֶאת-ֹאתֹו ָטחֹון ֵהיֵטב, ַעד ֲאֶשר ָעָפר; ָוַאשְׁ ֵעָרה,  כב ָהָהר. -ַהַנַחל, ַהֹּיֵרד ִמן-ֲעָפרֹו, ֶאל-ַדק לְׁ ַתבְׁ ּובְׁ
ֹרת, ַהַתֲאָוה ִקבְׁ ַמָסה, ּובְׁ ִייֶתם, ֶאת-ּובְׁ ִצִפים ה  ֹלַח ה כג. 'ה-ַמקְׁ ֵנַע ֵלאֹמר,  'ּוִבשְׁ ֶכם, ִמָקֵדש ַברְׁ ֶאתְׁ

שּוֲעלּו  רּו, ֲאֶשר ָנַתִתי ָלֶכם; ָהָאֶרץ-ֶאת ּורְׁ ֹלא -א   'ִפי ה-, ֶאתַוַתמְׁ ֶתם לֹו, וְׁ ַמנְׁ ֹלא ֶהא  ֹלֵהיֶכם, וְׁ
ֹקלֹו. ֶתם בְׁ ַמעְׁ ִייֶתם כד שְׁ ִרים ה  ֶכםִמּיֹום 'ה-ִעם ַממְׁ ִתי ֶאתְׁ ֵני ה כה ., ַדעְׁ ַנַפל ִלפְׁ ָבִעים 'ָוֶאתְׁ , ֵאת ַארְׁ

ֶאת ָלה-ַהּיֹום וְׁ ָבִעים ַהַליְׁ ִתי-ַארְׁ ַנָפלְׁ ֶכם, 'ָאַמר ה-ִכי  :ֲאֶשר ִהתְׁ ִמיד ֶאתְׁ ַהשְׁ ַפֵלל כו              .לְׁ -ֶאל ָוֶאתְׁ
ֵחת -ַאל 'ֹדָני ה-, ָוֹאַמר, אֲ 'ה ָךַתשְׁ ֶלָך ַעמְׁ ָגדְׁ ָך, ֲאֶשר ָפִדיָת בְׁ ַנֲחָלתְׁ ָיד -ֲאֶשר-וְׁ ַרִים, בְׁ הֹוֵצאָת ִמִמצְׁ

ֹכר, ַלֲעָבֶדיָך כז  ֲחָזָקה. ַיֲעֹקב-זְׁ ָחק, ּולְׁ ִיצְׁ ָרָהם לְׁ ַאבְׁ ִשי -ֵתֶפן, ֶאל-ַאל  :לְׁ ֶאל ָהָעםקְׁ עֹו, -ַהֶזה, וְׁ ִרשְׁ
ֶאל רּו-ֶפן כח  ַחָּטאתֹו.-וְׁ ֹכֶלת ה, ָהָאֶרץ ֲאֶשר הוֹ ֹיאמְׁ ִלי יְׁ ָהָאֶרץ -, ַלֲהִביָאם ֶאל'ֵצאָתנּו ִמָשם, ִמבְׁ
ָבר. ִדֶבר-ֲאֶשר ָאתֹו אֹוָתם, הֹוִציָאם ַלֲהִמָתם ַבִמדְׁ ֵהם כט  ָלֶהם; ּוִמִשנְׁ ָךוְׁ ַנֲחָלֶתָך, ֲאֶשר הֹוֵצאָת ַעמְׁ , וְׁ

טּוָיה. ֹרֲעָך ַהנְׁ ֹכֲחָך ַהָּגֹדל, ּוִבזְׁ ָבֵעת ַהִהוא  א                                                 בְׁ
ָסל 'ָאַמר ה ֵני-ֵאַלי, פְׁ ָך שְׁ ָך, ֲארֹון ֵעץ.ַוֲעֵלה ֵאַלי, ָהָהָרהלּוֹחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים,  -לְׁ ָעִשיָת לְׁ  ב  ; וְׁ

ֹתב, ַעל ֶאכְׁ ָבִרים-ַהלֹֻחת, ֶאת-וְׁ ָתם, ָבָארֹון.ִראֹשִנים אֲ ַהלֹֻחת הָ -, ֲאֶשר ָהיּו ַעלַהדְׁ ַשמְׁ ָת; וְׁ  ג  ֶשר ִשַברְׁ
ֵני ֹסל שְׁ ָיִדי.-ָוַאַעש ֲארֹון ֲעֵצי ִשִּטים, ָוֶאפְׁ ֵני ַהלֹֻחת בְׁ  ד  לֹֻחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים; ָוַאַעל ָהָהָרה, ּושְׁ

ֹתב ַעל ָתב -ַוִּיכְׁ ָבִריםָהִראשֹון, ֵאת ֲעֶשֶרת ַהלֹֻחת ַכִמכְׁ ֲאֵליֶכם ָבָהר ִמתֹוְך ָהֵאש,  'ה ִדֶבר, ֲאֶשר ַהדְׁ
יֹום ַהָקָהל ֵנם הבְׁ ַהלֹֻחת, ָבָארֹון ֲאֶשר ָעִשיִתי; -, ָוָאִשם ֶאתָהָהר-ָוֵאֶפן, ָוֵאֵרד ִמןה   , ֵאָלי.'; ַוִּיתְׁ

יּו ָשם, ַכֲאֶשר ִצַּוִני ה ֵני ו .'ַוִּיהְׁ ֵאֹרת בְׁ עּו ִמבְׁ ָרֵאל, ָנסְׁ ֵני ִישְׁ ; ָשם ֵמת ַאֲהֹרן ַוִּיָקֵבר מֹוֵסָרה-ֲעָקןיַ -ּובְׁ
ָתיו. ָשם נֹו ַתחְׁ ָעָזר בְׁ ַכֵהן ֶאלְׁ ֹּגָדה; ּוִמן ז, ַויְׁ עּו, ַהֻּגדְׁ ָבָתה, ֶאֶרץ ַנֲחֵלי ָמִים.-ִמָשם ָנסְׁ ֹּגָדה ָיטְׁ  ח  ַהֻּגדְׁ

ִדיל ה ִריתֲארֹון -ֵלִוי, ָלֵשאת, ֶאתֵשֶבט הַ -ֶאת 'ָבֵעת ַהִהוא, ִהבְׁ ֵני הַלֲעֹמד לִ -'ה-בְׁ ָבֵרְך  'פְׁ תֹו ּולְׁ ָשרְׁ לְׁ
מֹו, ַעד ַהּיֹום ַהֶזה. ַנֲחָלה-ֵכן ֹלא-ַעל ט ִבשְׁ ֵלִוי, ֵחֶלק וְׁ  ִדֶברהּוא ַנֲחָלתֹו, ַכֲאֶשר  'ֶאָחיו:ה-ִעם-ָהָיה לְׁ

ִתי ָבָהר, ַכָּיִמים ָהִראֹשִנים י ֹלֶהיָך לֹו.-א   'ה ָאֹנִכי ָעַמדְׁ בָ -וְׁ ָלה;ַארְׁ ָבִעים ָליְׁ ַארְׁ ַמע ה ִעים יֹום, וְׁ  'ַוִּישְׁ
ִחיֶתָך 'ָאָבה ה-ֹלא-ֵאַלי ַּגם ַבַפַעם ַהִהוא ֵני ֵאַלי קּום ֵלְך  'ַוֹּיאֶמר ה יא . ַהשְׁ ַמַסע ִלפְׁ ָיֹבאּו ָהָעםלְׁ ; וְׁ

שּו ֶאת ִיירְׁ ִתי ַלֲאֹבָתם ָלֵתת ָלֶהם-ֲאֶשר ָהָאֶרץ-וְׁ ַבעְׁ   .ִנשְׁ
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 יז. ועוצם ידי, ח,

יטויים ב
 זהים למה 

 2שנראה 
 החטאים

עגל 
 ומרגלים

 מקבילות :ב עמוד 



Parashat Ekev 

The purpose of relating the sin of the Golden Calf is not merely to repeat an historical 

event but to use it as an educational tool that teaches how to behave and how to improve.  

Here is where we can truly appreciate the careful use of language by the Torah, which 

brings 14 verses of passivity and despair and contrast them with 14 verses in which Moshe 

is active. This is done by use of a chiastic structure which positions every negative 

expression opposite a positive use of that same expression. 

For homework: Study each expression carefully and note how the second repetition 

improves on the first one.  

Behatzlacha! 


