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EMAIL CORRESPONDENCE BETWEEN RABBI PINI DUNNER & RABBI DR. MORDECHAI SABATO 

REGARDING A “MISTAKE” IN THE IBN EZRA COMMENTARY ON THE TEN COMMANDMANTS IN YITRO 
 
Rabbi Dr. Mordechai Sabato is a Talmud lecturer at Bar Ilan University. He earned his Ph.D. in Talmud 
from the Hebrew University of Jerusalem. He has written extensively on the Ibn Ezra commentary. 
 
 
Sent: Thursday, April 26, 2012 1:24 AM 

sabatomr@neto.net.il To: 
Subject: Ibn Ezra on Aseret Hadibrot 
 
 
Dear Rabbi Dr Sabato, 
 
Please excuse this intrusion. I understand that you are a leading expert on the Ibn Ezra, and on his 
commentary to the Torah. Perhaps you can help me with this. Not for the first time, this year I am 
teaching Ibn Ezra's commentary on Yitro, where he discusses and analyzes the significance of the 
differences between the Aseret Hadibrot in Yitro, and the second time they are mentioned, in Va-
Etchanan. In the course of his commentary he notes the following difference between the first and 
second sets of 'dibrot': 
 

.ותמאו ודבע ינפל ורומחו ורוש :תינשבו .ורומחו ורוש םדוק ותמאו ודבע :הנושארב  
 
In other words, the first set puts 'Avdo Va-Amato' before 'Shoro Va-Chamoro', while the second set 
reverses this order. The trouble is - and I only noticed it this year when I cross referenced the two 
parshiot - this is simply not the case! In both sets of Aseret Hadibrot 'Avdo Va-Amato' comes before 
'Shoro Va-Chamoro'! The Ibn Ezra gives an answer to this question towards the end of this 
monumental piece: 
 

 רומחו רושו המאו דבע ןכ רחאו השא ןכ רחאו תיב ונקי לכשה ישנא יכ ךער תיב דומחת אל :רמא םשהו
 הלחת השא םידמוח םה םירוחבה יכ ,רחא ךרד לע םרדס השמו תאזה השרפב םירודס םה הככו והדש שורחל
 .המאו דבע ךכ רחאו םהב שורחיש רומחו רוש םידקה הדשהו תיבה דגנכו תיב ךכ רחאו

 
But he is answering a question that is not a question!Can you help me understand this, or direct me to 
someone or somewhere that discusses this astounding mistake? I would like to mention this during my 
shiur on this subject. 
 
With grateful thanks and much esteem, 
 
Pini Dunner  
Los Angeles, USA 
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From: 	<sabatomr@neto.net.il>   יכדרמ ותבס
Subject: Re: Ibn Ezra on Aseret Hadibrot	
Date: April 27, 2012 2:37:29 AM PDT	
To: "Pini Dunner" <pdunner@yula.org> 
	

 

 .םולש יניפל
 

 ,םייח תרות תרודהמב לשמל האר( ארזע ןבא ישרפמ הז ישוק לע וריעה רבכו דואמ הבוט הלאש איה ךתלאש
 בשייל ושקיבש ארזע ןבא ישרפממ ויה .)84 'עה חנר 'מעב ןכו ,םש הינפההו 89 'עה ונר 'מע ,ג"נשת םילשורי

 לבא ,תולודג תוארקמב ספדנש רטנ ןמלז 'ר לש ושוריפ האר ,םטושפמ וירבד תא ואיצוהש ידי לע הז ישוק
 .ירשפא יתלב אוה ארזע ןבא ירבדל ושוריפ

 

 ,ונחסונמ הנושה חסונ םירבד רפסב דמע ארזע ןבא ינפלש תחאה .תולק ןניא ןהיתשו תויורשפא יתש ורתונ
 .ותוא העטה ונורכזו ,ןורכיזה ןמ םירבדמ בותכה תא טטיצ ארזע ןבאש היינשהו
 

 חסונב םיקוספה ןושל תא םיטטצמ םישרפמה םהבש םירקמ טעמ אל ונאצמ ןכא ,היינשה תורשפאל סחיב
 יבתכב קר הנושה חסונה תא תוארל רשפאו םיסיפדמה ידי לע ןקות ,בגא ,םקלח( ארקמה תא םאות וניאש
 הרוצב הנווכב ותוא וטטיצש וא( ןורכיזה ןמ קוספה תא וטטיצש ךכמ עבונ רבדה הארנכו ,)שוריפה לש דיה
 ןיינעה ףוגל םייטנוולר םניאש םילדבהב רבודמ ללכ ךרדב ןכש השק רבדה ונלש הרקמב םנמא .)תיטסרפרפ
 .ןורכיזה ןמ לדבה ןייצי אוהש חינהל השקו םירפסה ינש ןיב תקדקודמ האוושה ךרוע ארזע ןבא ןאכ וליאו
 

 םירקמ טעמ אל ונאצמ םוקמ לכמ ,רתויב רזומ הארנ רבדה ןושארה עגרבש ףא ,הנושארה תורשפאל סחיב
 ךכ לע וריעה רבכו ,ונינפלש חסונל ירמגל ההז היה אל םינושארו םימכח ינפל דמעש ארקמה חסונ םהבש
 תחת םש דומעה דצב הספדנש ב"ע הנ ףד תבש תכסמל רגיא אביקע 'ר לש ותרעהב לשמל האר .םישרפמה
 םישרדמבו דומלתב טטוצמה ארקמה חסונ םהבש תומוקמ לש המישר איבמ אוה םש ,'ס"שה ןוילג' תרתוכה
 םג שי המישרב .רחאה חסונה לע תססובמ השרדה םהבש תומוקמ רקיעב רחוב אוה .ונינפלש חסונהמ הנוש
 חסונ שי ונינפלש ףא תונקסמ ונממ םיקיסמו ארקמ חסונ םיטטצמ )י"שר ןוגכ( םינושארה םהבש תומוקמ
 .רחא

 

 םירכומ םניא םירקמהמ קלח .םיפסונ םירקמ לע םירקוח וריעה רבכו דבלב תיקלח איה ל"נה המישרה
 .דיה יבתכב קר ראשנ ירוקמה חסונהו ,םיסופדב ןקות םחסונ רומאכש ןויכ ארוקל

 

 ברה תרודהמב ן"במר שוריפ חסונ לע רמאמ יתבתכ גכ ןויליג )גוצרה תללכמ ידי לע אצויש( םידגמ תעה בתכב
 קוספ טטצמ אוה םשש ,ב זט םירבדל ן"במר שוריפמ המגוד לע יתרעה רתיה ןיבו ,)קוק ברה דסומ( לווש
 ברה .םש הרוסמה חסונמ הנוש קוספה חסונ םיסופדה בורב ןכו ן"במר שוריפ לש דיה יבתכב .םימיה ירבדמ
 תא ןיבהל ןתינ אלש יתיארה םש ירמאמב םנמא .הרוסמה חסונל ותוא םיאתהו ן"במר חסונ תא ןקית לווש
 תרשעל ארזע ןבא שוריפמ אמגודל םג יתינפה םש 5 הרעהבו ,רחאה חסונה ינפל אלא םש ן"במר שוריפ
 .)םייטנוולרה םידומעה תא ךל קורסל לכוא ,רמאמה לא עיגהל תורשפא ךל ןיא םא( .תורבדה

 

 םירבד רפסב הנוש חסונ דמע ארזע ןבא ינפלש תורשפאה תא לבקל הטונ ינא יתרכזהש תויורשפאה שלש לכמ
 לשכנ ןכלו הפ לעב קוספה תא טטיצ אוהש תורשפאה תא ןיטולחל לולשל לוכי ינניא ,םנמא .ונינפלש חסונהמ
  .הריבס אל יל תיארנ וז תורשפא לבא וחסונב

 

  ותבס יכדרמ, החלצהבו הכרבב
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From: "Y**** H*******" <*********@gmail.com> 
Date: August 5, 2012 11:53:48 AM EDT 
To: "Zev Dunner" <zevdunner@aol.com> 
Subject: Re: Fwd: Ibn Ezra on Aseret Hadibrot 
 

 רנוד סחנפ ר"רה ,ידידי חא כ"רדה לא
 
 ץ"דרה לש עודיה ורמאמ תא שי ,דומלתב םייונישב ואבוהש תוארקמ לע ,יארקאב ותבס ריכזהש אשונל עגונב
  .)ץ"דרה לשכ תיטגולופא הטיש לבקל הבאי אל ותבסכ שיא יכ םא( ,ןמליה
 
 תונוש תואחסונ ודמע םיארומאה ינפלש רעשמ אוה תחא םלעהבש הדבועה יל רזומ ,ותבס ירבד ףוגל עגונב
 הברה לע לבוקמ וניאש רבד - )ראשהו הנטקהו הלודגה הרוסמה תורפסב ונשנ לש םייוניש( ,שדוקה ירפסל
 תוארקמ לע תונוש תואחסונ ודמע םינושארה וניתובר ינפלש ,אפיסה רשאמ ריבס רתוי הז מ"מ לבא ,ונתאמ
  .שדוקה יבתכב
 
 כ"חא ואצוהש תואחסונ ,תוארקמל תונוש תואחסונ ודמע םיארומאה ינפלש רעשל הומת תוחפ :תרמוא תאז
 לע ט"לאאו ,ד"מהיב ישבוח ןיב י"פסב ולבוקי אל ולאכ םירבדש ןבומכ .םיניירבטה תרוסמה ילעב תפוקתב
 רוביחו הנשמה תפוקת - המודקה הפוקתבש שיחכהל ןיא הרואכל לבא ,עירתהל ץ"דרה אב אפוג הז
 םיארומאה תפוקת דעש רעשל קוחר אל ללכבו ,שדוקה יבתכ תואחסונ ןיב םילדבה ולפנ יאדוב - םימוגרתה
 תישאר דעש עיצהל קצק ךרדה םשמו .ונינפל דומלתב ךכל תודע שישו ,אחסונל אחסונ ןיב תוגירח ויה דוע
  .תואחסונב םייתועמשמ םילדבה וחוור דוע םינואגה תפוקת
 
 ,רתויב לודג שודיח אוה ,ע"בארהו י"שר תפוקת דעו ,רתוי דוע הטילפל ראשנ הז רבדש רעשל דעו םשמ ךא
  .הקיתשב וילע רובעל ןיאש
 
 םנמאש - המעטה וא דוקינב םילדבה וא ,ואו וא דוי וא ,רתיו רסח לש םייונישב ןאכ רבודמ אלש ןייוצי

 אלו .קוספה רדס ףוגב םייונישב אלא ,עודיכו ,האלהו םינושארה תפוקת דע םירפסב וחוור ולאכ םייוניש
 ינפל היה הזכ חסונש דואמ דואמ השק !תחא םעפ הנש לכ ארקנ אוהש ,םירבד רפסב קוספב אלא ,ך"נב
 ,הנוש רדסב בתכנ קוספה הב ,ונינפלש ,תרחא אחסונ לש ומויק לע עדי אל - דדונה ןשרפה - אוהו ,ע"בארה
  .יאדמל ההומת אתמיקוא רעישש ותבס לע ינהימת .אתיל ארקיעמ אישוקו ,ורתי תשרפל ההז
 
  ,ודידי
 רפוסה בבשי

 
 


