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1. SHEMOT 32:1/RASHI – WHY DID THE JEWISH NATION WANT TO REPLACE MOSHE? 
 

 רֶׁשֲא םיִהBֱא ּונָל־הֵׂשֲע םּוק ויָלֵא ּורְמֹאּיַו ןֹרֲהַא־לַֽע םָעָה לֵהָּקִּיַו רָהָה־ןִמ תֶדֶרָל הֶׁשֹמ ׁשֵׁשֹב־יִּֽכ םָעָה אְרַּיַו
ֹול הָיָה־הֶמ ּונְעַדָי ֹאל םִיַרְצִמ ץֶרֶאֵמ ּונָלֱעֶֽה רֶׁשֲא ׁשיִאָה הֶׁשֹמ הֶז־יִּכ ּוניֵנָפְל ּוכְלֵֽי  

 
When the people saw that Moses was so long in coming down from the mountain, the people gathered 
against Aaron and said to him, “Come, make us a god who shall go before us, for that man Moses, who 
brought us from the land of Egypt—we do not know what has happened to him.”  
 

 ןָיְנִּמַה ןִמ הָלָעֶׁש םֹוי ֹותֹואֶׁש םֵה םיִרּובְסִּכ ,תֹועָׁש ׁשֵׁש :ֹותְּב אָב יִנֲא םֹוי םיִעָּבְרַא ףֹוסְל םֶהָל רַמָא רָהָל הֶׁשֹמ הָלָעֶׁשְּכ יִּכ
 םֹוי אָצְמִנ ,הָלָע ןָויִסְּב 'זְב יֵרֲהֶׁש ,ֹוּמִע ֹוליֵל ןיֵא ֹותָּיִלֲע םֹויְו – ֹוּמִע ֹוליֵלְו םֹוי םיִעָּבְרַא – םיִמֵלְׁש םֶהָל רַמָא אּוהְו ,אּוה
 הֶׁשֹמ תֵמ יאַּדַו רַמֹול ,הָיְבּוּבְרִעְו הָלֵפֲאַו :ֶׁשֹח תּומְּד הָאְרֶהְו ,םָלֹועָה תֶא בֵּבְרִעְו ןָטָׂש אָּב ו"יְּב .זּוּמַתְּב רָׂשָע הָעְבִׁשְּב םיִעָּבְרַא
ּוכְו אָּב ֹאלְו תֹועָׁש ׁשֵׁש ּואָּב רָבְּכֶׁש ,הֶׁשֹמ תֵמ םֶהָל רַמָא ,םָלֹועָל אָיְבּוּבְרִע אָּב :ָכְל   

 
When Moses went up the mountain, he said to them: at the end of a period of forty days (i.e. on the 
fortieth day) I will return during the first six hours of the day (i.e. before noon). They thought that the 
day on which he ascended the mountain (7th of Sivan) was included in this number (Sivan has 30 days 
— therefore he was expected back before noon on the 16th of Tammuz). But what he had actually said 
to them was “after forty days” meaning complete days — forty full days, each day together with its 
night that precedes it. Therefore, the fortieth day really fell on the 17th of Tammuz and not as the 
people had believed on the 16th. On the 16th of Tammuz “Satan” came and threw the world into 
confusion, giving it the appearance of darkness, gloom and disorder so that the people would say: 
“Moses must be dead, and that is why confusion has come into the world!” And he said to them, “Yes, 
Moses is dead, for six hours (noon) has already come ( ששב שש אב =  ) and he has not returned etc.”  
 
 
2. IBN EZRA – HOW COULD AHRON TAKE PART IN CREATING THE EGEL? 
 

 ,לארשי לע איבנו היה םשה שודק ןרהא אלהו .היוחתשהמ השק השעמהש ,לספ ןרהא השע ךיאו
 ידבוע םדוק וגרהל השמ היה בייח ,ג"ע השע אוה םאו ]....[ .ויחא השמ םע ודי לע ונתנ תובר תווצמו

 אל לארשי םג .ג"ע ןרהא השעש ]רמול[ הלילח הלילח .גרה םידבועהו ,ודעב ללפתה השמ הנהו .לגעה
 השמו ,יניס רהב דרוי וניא ]השמ[ש ואר יכ .]....[ ףוס םימ םעיסהש השמ תמש ובשח קר ,ג"ע ושקב
 םג .דרי יתמ םהל רמא אל אוה יכ ,לכאמ אלב ןמזה הז תויחל םדאב חכ ןיאו .םוי םיעברא םש בכעתה
 רובעב קר ]....[ .תירבה תוחול ךל ןתאש דע םש בשו ,הרהה ילא הלע ,ול רמא םשה יכ ,עדי אל אוה
 התיהש לארשימ םיטעמ ובשחו .אוה ער רמא אלו אוה ערב יכ והזו ,בר ברע םע םיברועמ ויה לארשיש
 'רהמ ורס ךמע תחש יכ' רמוא בותכה ]...[.לארשי ךיהלא הלא ורמאו ול ווחתשהו םיחבז ואיבהו ,ג"ע
 ןכ התיה וא ,לארשי ךיהלא הלא ורמאש ,ז"ע םשל לגעה ידבוע לכ הנהו ]....[ .ךמע לכ בותכ אל יכ
  .הנחמה תירישע תירישע יצח םה הנהו .םיפלא תשלש קר ויה אל ,םתבשחמב
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3. RAMBAN – WHAT DID THEY MEAN WHEN THEY USED THE WORD ‘ELOHIM’?  
 

 ,םיתפומהו תותואה םהל השע וחכב אוהשו ,םיהלאה אוה השמש םירובס לארשי ויה אלש עודי....
 םלועב וא הזה םלועב םייח םהל ןינתונ ויהיש אל ,ונינפל וכלי רשא םיהלא ורמא שוריפב יכ ,דועו ]....[

 .ונממ דבא הנה ]....[ הנה דעו םירצממ ךרדה ונל הרוהש השמ ,ורמא ,רחא השמ ןישקבמ ויה לבא ,אבה
 אל ,ונלעה רשא שיאה השמ םריכזה םעט הזו .ודיב 'ה פ"ע ונינפל ךרדה הרויש רחא השמ ונל השענ

 .םיהלא שיאל וכרטצי יכ ,םלעה רשא לאה
 
 
4. KLI YAKAR – IT WAS ALL THE FAULT OF THE EIREV RAV – TEXTUAL PROOFS 
 

 ואטחו לארשי ירכועב ויה המהו ערה ידמולמ בר ברעה ראוצב רלוקה תולתל םישרפמה בור ומיכסה....
 לע םעה ןושל רמאנ םוקמ לכב יכ ,בר ברעה הז 'םעה אריו'....לארשי םג ועט םהירחאו הנושאר
 םהל עודי היה יכ ןעי 'השמ ששב יכ' .]....[ )א אי רבדמב( ךתולעהב תשרפב י"שר שריפש ומכ םיתוחפה
 ךמע תחש יכ דר רמאנש ומכ לאש אל 'ה יפ תאו םלעה ומצעמ השמ אלא 'ה יפ לע םירצממ ולע אלש
 אל םאש בר ברעה וששחו ,ימעב אלו ךמעב 'ה הרחי המל אוה ןכ םא השמ רמא הז תמועלו ,ימע אלו
 דע םתוא שריג אלש המו ]....[ םירצמ ילולגב םואיטחי ןפ הדעה ךותמ םשרגל 'ה הוצי המש השמ אובי

 .השמ םוקמב רחא גיהנמ שקבל הלובחת ובשח ןכ לע ,היה השמ דובכלש ובשח הנה
 


