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Revisiting Har Horeb: Pre-Tisha Be’av 5780
Source 1: Sefer Devarim Ch. 1

 אֲ שֶּ ר ִדבֶּ ר,א ֵאלֶּה הַ ְּדבָ ִרים
, בְּ עֵ בֶּ ר,י ְִּש ָר ֵאל-כָל-מֹשֶּ ה ֶּאל
 בַ ִמ ְּדבָ ר בָ ע ֲָרבָ ה מֹול:הַ י ְַּרדֵ ן
 וְּ לָבָ ן,תפֶּל
ֹ -ָארן ּובֵ ין
ָ פ-סּוף בֵ ין
.וְּ ִדי זָהָ ב--וַחֲ צֵ רֹת
 דֶּ ֶּרְך,ב ַאחַ ד עָ שָ ר יֹום מֵ ח ֵֹרב
. ַ ָקדֵ ׁש בַ ְרנֵע, עַ ד,שֵ עִ יר-הַ ר

1 These are the words which Moses
spoke unto all Israel beyond the Jordan;
in the wilderness, in the Arabah, over
against Suph, between Paran and
Tophel, and Laban, and Hazeroth, and
Di-zahab.

,ו יְהוָה אֱ ֹלהֵ ינּו ִדבֶּ ר ֵאלֵינּו
, ָלכֶּם ׁשֶּ בֶּ ת- ַרב:בְ ח ֵֹרב לֵאמֹר
.בָ הָ ר הַ זֶּה
 ּובֹאּו הַ ר,ּוסעּו ָלכֶּם
ְּ ז פְּ נּו
 בָ ע ֲָרבָ ה, ְּש ֵכנָיו-כָל-הָ אֱ מ ִֹרי וְּ ֶּאל
 ּובְּ חֹוף,בָ הָ ר ּובַ ְּש ֵפלָה ּובַ ֶּנגֶּב
, ֶּא ֶּרץ הַ כְּ ַנ ֲענִי וְּ הַ לְּבָ נֹון--הַ יָם
.פְּ ָרת-הַ נָהָ ר הַ ָגדֹל נְּהַ ר-עַ ד

6 The LORD our God spoke unto us in
Horeb, saying: 'Ye have dwelt long
enough in this mountain;

- ַו ֵנלְֶּך ֵאת כָל,יט ַונִסַ ע מֵ ח ֵֹרב
נֹורא הַ הּוא
ָ ַהַ ִמ ְדבָ ר הַ גָדֹול וְ ה
,יתם דֶּ ֶּרְך הַ ר הָ אֱ מ ִֹרי
ֶּ אֲ ׁשֶּ ר ְר ִא
,כַאֲ ׁשֶּ ר צִ ּוָה יְהוָה אֱ ֹלהֵ ינּו
. ַ עַ ד ָקדֵ ׁש בַ ְרנֵע,א ָֹתנּו; ַונָב ֹא

19 And we journeyed from Horeb, and
went through all that great and
dreadful wilderness which ye saw, by
the way to the hill-country of the
Amorites, as the LORD our God
commanded us; and we came to
Kadesh-barnea.

-אתם עַ ד
ֶּ ָ ב: אֲ ֵל ֶּכם,כ ָואֹמַ ר
יְּהוָה- אֲ שֶּ ר,הַ ר הָ אֱ מ ִֹרי
.אֱ ֹלהֵ ינּו נ ֵֹתן לָנּו
,כא ְּר ֵאה נ ַָתן יְּהוָה אֱ ֹלהֶּ יָך
, ֲעלֵה ֵרש:הָ ָא ֶּרץ- ֶּאת--ְּל ָפנֶּיָך

2 It is eleven days journey from Horeb
unto Kadesh-barnea by the way of
mount Seir.

7 turn you, and take your journey, and go
to the hill-country of the Amorites and
unto all the places nigh thereunto, in the
Arabah, in the hill-country, and in the
Lowland, and in the South, and by the
sea-shore; the land of the Canaanites,
and Lebanon, as far as the great river,
the river Euphrates.

20 And I said unto you: 'Ye are come
unto the hill-country of the Amorites,
which the LORD our God giveth unto
us.
21 Behold, the LORD thy God hath set
the land before thee; go up, take
possession, as the LORD, the God of thy
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כַאֲ שֶּ ר ִדבֶּ ר יְּהוָה אֱ ֹלהֵ י אֲ ב ֶֹּתיָך
. ֵתחָ ת- וְּ ַאל,ירא
ָ  ִת- ַאל--לְָך
, ֻּכ ְּלכֶּם,כב ו ִַת ְּק ְּרבּון ֵאלַי
ֹאמרּו נ ְִּשלְּחָ ה אֲ נ ִָשים
ְּ וַת
;הָ ָא ֶּרץ-לָנּו ֶּאת- וְּ י ְַּחפְּ רּו,ְּל ָפנֵינּו
הַ דֶּ ֶּרְך- ֶּאת-- דָ בָ ר,וְּ י ִָשבּו א ָֹתנּו
 וְּ ֵאת הֶּ עָ ִרים,בָ ּה-אֲ שֶּ ר ַנ ֲעלֶּה
.אֲ שֶּ ר נָב ֹא אֲ לֵיהֶּ ן
 הַ דָ בָ ר; ו ֶָּא ַקח,כג ַויִיטַ ב בְּ עֵ ינַי
 ִאיש,ִמכֶּם ְּשנֵים עָ שָ ר אֲ נ ִָשים
.ֶּאחָ ד לַשָ בֶּ ט
 ַו ָיבֹאּו,כד ַויִפְּ נּו ַו ַיעֲלּו הָ הָ ָרה
. א ָֹתּה,נַחַ ל ֶּא ְּשכֹל; ַוי ְַּרגְּ לּו-עַ ד

fathers, hath spoken unto thee; fear not,
neither be dismayed.'

,כה ַוי ְִּקחּו בְּ יָדָ ם ִמפְּ ִרי הָ ָא ֶּרץ
ַיֹורדּו ֵאלֵינּו; ַוי ִָשבּו א ָֹתנּו
ִ ו
, טֹובָ ה הָ ָא ֶּרץ,ֹאמרּו
ְּ  וַי,דָ בָ ר
.יְּהוָה אֱ ֹלהֵ ינּו נ ֵֹתן לָנּו-אֲ שֶּ ר
; ַלעֲֹלת,יתם
ֶּ ִכו וְּ ל ֹא אֲ ב
.פִ י יְּהוָה אֱ ֹלהֵ יכֶּם- ֶּאת,ו ַַת ְּמרּו

25 And they took of the fruit of the land
in their hands, and brought it down unto
us, and brought us back word, and said:
'Good is the land which the LORD our
God giveth unto us.'

,כז ו ֵַת ָרגְּ נּו בְּ ָאהֳ לֵיכֶּם
, בְּ ִשנ ְַּאת יְּהוָה א ָֹתנּו,ֹאמרּו
ְּ וַת
ל ֵָתת--יאנּו מֵ ֶּא ֶּרץ ִמצְּ ָריִם
ָ ִהֹוצ
. לְּהַ ְּש ִמידֵ נּו,א ָֹתנּו בְּ יַד הָ אֱ מ ִֹרי
 ַאחֵ ינּו,כח ָאנָה אֲ נ ְַּחנּו ֹעלִים
לְּבָ בֵ נּו לֵאמֹר עַ ם-הֵ מַ ּסּו ֶּאת
 עָ ִרים גְּ דֹֹלת,גָדֹול ו ָָרם ִממֶּ נּו
בְּ נֵי- בַ שָ מָ יִם; וְּ גַם,ּובְּ צּורֹת
. ָר ִאינּו שָ ם,ֲענ ִָקים

27 and ye murmured in your tents, and
said: 'Because the LORD hated us, He
hath brought us forth out of the land of
Egypt, to deliver us into the hand of the
Amorites, to destroy us.

22 And ye came near unto me every one
of you, and said: 'Let us send men
before us, that they may search the land
for us, and bring us back word of the
way by which we must go up, and the
cities unto which we shall come.'

23 And the thing pleased me well; and I
took twelve men of you, one man for
every tribe;
24 and they turned and went up into the
mountains, and came unto the valley of
Eshcol, and spied it out.

26 Yet ye would not go up, but rebelled
against the commandment of the LORD
your God;

28 Whither are we going up? our
brethren have made our heart to melt,
saying: The people is greater and taller
than we; the cities are great and fortified
up to heaven; and moreover we have
seen the sons of the Anakim there.'
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Source 2: Shemot Rabba - Pekudei

שמוֹת נִּ ְׁק ָׁרא הָׁ הָׁ ר הַ זֶּה ,הַ ר הָׁ אֱ ל ִֹּהים ,הַ ר חו ֵֹׁרב ,הַ ר ִּסינַי.
לשה ֵׁ
ִּב ְׁש ָׁ
הוא
ָׁברו ְׁך
הַ ָׁקדוֹש
שם הו ִֹּדיעַ
ֶׁש ָ
הַ ר הָׁ אֱ ל ִֹּהים ל ָָמה,
ֶּאת
וְׁ ָׁאהַ ב
הָׁ עֶּ לְׁ יוֹנִּ ים
ֶּאת
שנָׁא
אֱ לָׁ הות ֹוִּ .סינַי ל ָָמהֶּ ,ש ָֹׁ
הַ ַת ְׁחתוֹנִּ ים .חו ֵֹׁרב ל ָָמהֶּ ,שב ֹו נִּ ְׁתנָׁה הַ תו ָֹׁרה ֶּש ִּנ ְׁק ֵׁראת ֶּח ֶּרבֶׁ ,שנֶׁאֱ ַמר
(תהלים קמט ,ו) :רו ְֹממוֹת ֵאל ִּבגְ ר ֹונָם וְׁ ֶּח ֶּרב ִּפיפִּ יוֹת ְׁבי ָָׁׁדם.
This mountain has three names:
- Mountain of God
- Mount Horeb
- Mount Sinai
Source 3: Tehilim 149
ל־מ ְש ְכבו ָֽ ָֹתם׃
ידים ְבכָ ב֑וֹד יְ ֝ ַר ְננ֗ו עַ ִּ
י ְַעלְ ז֣ו חֲ ִּס ִּ ֣
Let the faithful exult in glory; let them shout for joy upon
their couches,
רו ְֹממ֣וֹת ֵא֭ל ִּבגְ ר ֹו ָנ֑ם וְ ֶׁח֖ ֶׁרב ִָּֽפיפִּ י֣וֹת ְבי ָֽ ָָדם׃
with paeans to God in their throats and two-edged swords
in their hands
Source 4: Talmud Berachot 5a
אָ ַמר ַר ִּבי יִּ צְ חָ ק :ׇּכל הַ קו ֵֹרא ְק ִּריאַ ת ְש ַמע עַ ל ִּמ ָטתוְֹ ,כ ִּאלו או ֵֹחז ֶׁח ֶׁרב ֶׁשל ְש ֵתי
פִּ יוֹת ְביָדוֶֹּ .שנֶּאֱ ַמר :״רו ְֹׁממוֹת ֵׁאל ִּבגְׁ ר ֹונָׁם וְׁ ֶּח ֶּרב ִּפיפִּ יוֹת ְׁבי ָָׁׁדם״ַ ,מאי ַמ ְש ַמע?
ישא ְד ִּענְ ָינָאִּ ,דכְ ִּתיב :״י ְַעלְ זו חֲ ִּס ִּידים
ימא ַרב אָ ֵשיֵ :מ ֵר ָ
ית ָ
אָ ַמר ָמר זו ְט ָרא וְ ִּא ֵ
ְבכָ בוֹד יְ ַר ְננו עַ ל ִּמ ְש ְכבו ָֹתם״ .וכְ ִּתיב ָב ְת ֵריה :״רו ְֹממוֹת אֵ ל ִּבגְ ר ֹונָם וְ ֶׁח ֶׁרב ִּפיפִּ יוֹת
ְבי ָָדם״ .

4
The Gemara continues its treatment of the recitation of Shema upon one’s
bed. Rabbi Yitzḥak said: Anyone who recites Shema on his bed, it is as if
he holds a double-edged sword, guarding him from all evil, as it is stated:
“High praises of God in their mouths, and a double-edged sword in their
hands” (Psalms 149:6). The Gemara asks: From where is it inferred that this
verse from Psalms refers to the recitation of Shema? Mar Zutra, and some
say Rav Ashi, said: We derive it from the preceding verse, as it is written:
“Let the pious exult in glory; let them joyously sing upon their beds.” The
praise of God from one’s bed is the recitation of Shema. And it is written
thereafter: “High praises of God in their mouths, and a double-edged
sword in their hands.”

Source 5a: Shemot Ch. 19
- לְ צֵאת ְבנֵי,ישי
ִּ ִּ הַ ְשל, א ַבח ֶֹׁדש1 In the third month after the
, ַביוֹם הַ זֶׁה-- ֵמ ֶׁא ֶׁרץ ִּמצְ ָריִּ ם, יִּ ְש ָראֵ לchildren of Israel were gone forth
. ָבאו ִּמ ְד ַבר ִּסינָיout of the land of Egypt, the same

day came they into the wilderness
of Sinai.

, ו ַָׁיבֹאו ִּמ ְׁד ַבר ִּסינַי, ב וַי ְִּׁסעו ֵׁמ ְׁרפִּ ִּידים2 And when they were departed
 ֶּנגֶּד,ִּש ָׁר ֵׁאל
ְׁ שם י
ָׁ -ִּחן
ַ  ַב ִּמ ְׁד ָׁבר; וַי, וַיַחֲ נוfrom Rephidim, and were come to
. הָׁ הָׁ רthe wilderness of Sinai, they
encamped in the wilderness; and
there Israel encamped before the
mount.

5b) Rashi
- ויחן שם ישראל
: אֲ בָ ל ְשאָ ר ָכל הַ חֲ נִּ יוֹת ְב ַת ְרעוֹמוֹת ו ְב ַמחֲ ל ֶֹׁקת,ְכ ִּאיש ֶׁאחָ ד ְבלֵב ֶׁאחָ ד
And Israel encamped there – as one man with one heart, but all of
the other encampments were full of strife

5

Source 6: Shemot Ch. 32-33 – Post-Sin of the Golden Calf
 ָׁא ַמר יְׁהוָׁה אֱ ל ֵֹׁהי- כֹה,ֹאמר לָׁ ֶּהם
ֶּ כז וַי
י ְֵׁׁרכוֹ; ִּע ְׁברו- עַ ל,ֹ ַח ְׁרבו- ִּשימו ִּאיש,ִּש ָׁר ֵׁאל
ְׁ י
- וְׁ ִּה ְׁרגו ִּאיש, ַב ַמחֲ נֶּה,שעַ ר
ַ ָׁשעַ ר ל
ַ וָׁשובו ִּמ
.ֹ ְׁקרֹבו- וְׁ ִּאיש ֶּאת, ֵׁרעֵׁ הו- ָׁא ִּחיו וְׁ ִּאיש ֶּאת-ֶּאת

27 And he said unto them: 'Thus saith
the LORD, the God of Israel: Put ye
every man his sword upon his thigh,
and go to and fro from gate to gate
throughout the camp, and slay every
man his brother, and every man his
companion, and every man his
neighbour.'

-פל ִּמן
ֹ  ִּכ ְדבַ ר מ ֶֹׁשה; ו ִַּי,לֵוִּ י-כח ו ַַיעֲשו ְבנֵי
. ִּכ ְשל ֶֹׁשת אַ לְ פֵ י ִּאיש,הָ עָ ם ַביוֹם הַ הוא

28 And the sons of Levi did according to
the word of Moses; and there fell of the
people that day about three thousand
men.

, ִּמלְ או י ְֶׁדכֶׁ ם הַ יוֹם לַיה ָוה,ֹאמר מ ֶֹׁשה
ֶׁ כט וַי
,וְ ל ֵָתת ֲעלֵיכֶׁ ם הַ יוֹם-- ו ְבאָ ִּחיו,ִֹּכי ִּאיש ִּב ְבנו
.ְב ָרכָ ה

29 And Moses said: 'Consecrate
yourselves to-day to the LORD, for every
man hath been against his son and
against his brother; that He may also
bestow upon you a blessing this day.'

--אַ יִּ ן-אתם; וְ ִּאם
ָ שא חַ ָט
ָ  ִּת- ִּאם,לב וְ עַ ָתה
. ִּמ ִּספְ ְר ָך אֲ ֶׁשר ָכ ָת ְב ָת,ְמ ֵחנִּ י נָא

32 Yet now, if Thou wilt forgive their sin-; and if not, blot me, I pray Thee, out of
Thy book which Thou hast written.'

- ִּמי אֲ ֶׁשר חָ טָ א:מ ֶֹׁשה- ֶׁאל,ֹאמר יְ הוָה
ֶׁ לג וַי
. ֶׁא ְמ ֶׁחנו ִּמ ִּספְ ִּרי,לִּ י

33 And the LORD said unto Moses:
'Whosoever hath sinned against Me, him
will I blot out of My book.

- ֶׁאל אֲ ֶׁשר,הָ עָ ם-לד וְ עַ ָתה ל ְֵך נְ ֵחה ֶׁאת
ָ  ֵיל ְֵך לְ פָ נ, ִּהנֵה ַמלְ אָ כִּ י--ִּד ַב ְר ִּתי ל ְָך
ֶׁיך; ו ְביוֹם
.אתם
ָ  ופָ ַק ְד ִּתי ֲעלֵהֶׁ ם חַ ָט,ָפ ְק ִּדי

34 And now go, lead the people unto the
place of which I have spoken unto thee;
behold, Mine angel shall go before thee;
nevertheless in the day when I visit, I will
visit their sin upon them.'

- עַ ל אֲ ֶׁשר עָ שו ֶׁאת,הָ עָ ם- ֶׁאת,לה ו ִַּיגֹף יְ הוָה
} {ס.שה אַ הֲ רֹן
ָ ָ אֲ ֶׁשר ע,הָ עֵ גֶׁל

35 And the LORD smote the people,
because they made the calf, which Aaron
made. {S}
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Ch. 33
ָ של ְַח ִּתי לְ פָ נ
- ֶׁאת, ַמלְ אָ ְך; וְ ג ֵַר ְש ִּתי,ֶׁיך
ָ ְב ו
 הַ ִּח ִּוי, וְ הַ ִּח ִּתי וְ הַ ְפ ִּר ִּזי,הַ ְכ ַנעֲנִּ י הָ אֱ מ ִֹּרי
.וְ הַ יְ בו ִּסי

2 and I will send an angel before thee;
and I will drive out the Canaanite, the
Amorite, and the Hittite, and the
Perizzite, the Hivite, and the Jebusite--

3 unto a land flowing with milk and
 ִּכי ל ֹא ֶׁא ֱעלֶׁה: ו ְדבָ ש, ֶׁא ֶׁרץ זָבַ ת חָ לָב-ג ֶׁאל
,אֲ כֶׁ לְ ָך- ֶׁפן--ע ֶֹׁרף אַ ָתה- ְק ֵשה- ִּכי עַ ם, ְב ִּק ְר ְב ָךhoney; for I will not go up in the midst of
thee; for thou art a stiffnecked people;
.ַב ָד ֶׁר ְך
lest I consume thee in the way.'

--הַ ָׁדבָׁ ר הָׁ ָׁרע הַ זֶּה- ֶּאת,ִּש ַמע הָׁ עָׁ ם
ְׁ ד וַי
. עָׁ לָׁ יו,ֹשתו ִּאיש עֶּ ְׁדיו
ָׁ -וַי ְִּׁת ַא ָׁבלו; וְׁ ל ֹא

4 And when the people heard these evil
tidings, they mourned; and no man did
put on him his ornaments.

- ְבנֵי- אֱ מֹר ֶׁאל,מ ֶֹׁשה-ֹאמר יְ הוָה ֶׁאל
ֶׁ ה וַי
 ֶׁרגַע ֶׁאחָ ד--ע ֶֹׁרף- ְק ֵשה-יִּ ְש ָראֵ ל אַ ֶׁתם עַ ם
ָ הו ֵֹרד עֶׁ ְדיְ ך,יך; וְ עַ ָתה
ָ ית
ִּ  וְ כִּ ִּל,ֶׁא ֱעלֶׁה ְב ִּק ְר ְב ָך
ָ ֵמעָ ל
.ל ְָך-ֱשה
ֶׁ  ָמה ֶׁאע, וְ אֵ ְדעָ ה,ֶׁיך

5 And the LORD said unto Moses: 'Say
unto the children of Israel: Ye are a
stiffnecked people; if I go up into the
midst of thee for one moment, I shall
consume thee; therefore now put off thy
ornaments from thee, that I may know
what to do unto thee.'

 ֵׁמהַ ר,עֶּ ְׁדיָׁם-ִּש ָׁר ֵׁאל ֶּאת
ְׁ י-ו וַי ְִּׁתנ ְַׁצלו ְׁבנֵׁי
.חו ֵֹׁרב

6 And the children of Israel stripped
themselves of their ornaments from
mount Horeb onward.

Source 7: Shemot Rabba
. ֶּש ִּמ ֶּמנו נ ְָׁׁטלו סַ נְׁ ֶּה ְׁד ִּרין ְׁרשות לַ הֲ רֹג ֶּב ָׁח ֶּרב,הַ ר חו ֵֹׁרב
It’s called Har Horeb – because it was from this mountain that the
Sanhedrin received permission to execute transgressors with a
sword.
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Source 8: Talmud Shabbat 88a
ֲשה״ לְ ״נִּ ְש ָמע״ ָבאו ִּש ִּשים ִּריבוֹא
ֶׁ שעָ ה ֶׁש ִּה ְק ִּדימו יִּ ְש ָראֵ ל ״ ַנע
ָ  ְב:ימאי
ַ ָד ַרש ַר ִּבי ִּס
 ֶׁאחָ ד ְכ ֶׁנגֶׁד, לְ כׇּ ל ֶׁאחָ ד וְ ֶׁאחָ ד ִּמ ִּי ְש ָראֵ ל ָק ְשרו ל ֹו ְשנֵי כְ ָת ִּרים,ש ֵרת
ָ ֶַׁשל ַמלְ אֲ כֵ י ה
 י ְָרדו ֵמאָ ה וְ עֶׁ ְש ִּרים ִּריבוֹא, וְ כֵ יוָן ֶׁשחָ ְטאו יִּ ְש ָראֵ ל.ֲשה״ וְ ֶׁאחָ ד ְכ ֶׁנגֶׁד ״נִּ ְש ָמע״
ֶׁ ״ ַנע
. ״ו ִַּי ְתנ ְַצלו ְבנֵי יִּ ְש ָראֵ ל ֶׁאת עֶׁ ְדיָם ֵמהַ ר חו ֵֹרב״: ֶׁשנֶׁאֱ ַמר,ַמלְ אֲ כֵ י חַ ָבלָה ופֵ ְירקום
ְ  ִּד ְס ִּמ. וְ כולָן זָכָ ה מ ֶֹׁשה ונְ טָ לָן:…אָ ַמר ַר ִּבי יוֹחָ נָן
. ״ומ ֶֹׁשה יִּ ַקח ֶׁאת הָ אֹהֶׁ ל״:יך לֵיה
 ״ופְ דויֵי ה׳: ֶׁשנֶׁאֱ ַמר,ירן לָנו
ָ ִּ עָ ִּתיד הַ ָקדוֹש ָברו ְך הוא לְ הַ חֲ ז:אָ ַמר ֵריש ל ִָּקיש
. ֹאשם
ָ ֹאשם״ — ִּש ְמחָ ה ֶׁש ֵמע ֹולָם עַ ל ר
ָ יְ ֻׁשבון ובָ או צִּ יוֹן ְב ִּרנָה וְ ִּש ְמחַ ת ע ֹולָם עַ ל ר
Rabbi Simai taught: When Israel accorded precedence to the declaration
“We will do” over the declaration “We will hear,” 600,000 ministering
angels came and tied two crowns to each and every member of the Jewish
people, one corresponding to “We will do” and one corresponding to “We
will hear.” And when the people sinned with the Golden Calf, 1,200,000
angels of destruction descended and removed them from the people, as it
is stated in the wake of the sin of the Golden Calf: “And the children of
Israel stripped themselves of their ornaments from Mount Horeb
onward” (Exodus 33:6).….. Rabbi Yoḥanan said: And Moses merited all of
these crowns and took them. What is the source for this? Because
juxtaposed to this verse, it is stated: “And Moses would take the tent
[ohel]” (Exodus 33:7). The word ohel is interpreted homiletically as an
allusion to an aura or illumination [hila]. Reish Lakish said: In the future,
the Holy One, Blessed be He, will return them to us, as it is stated: “And
the ransomed of the Lord shall return, and come with singing unto Zion,
and everlasting joy shall be upon their heads” (Isaiah 35:10). The joy that
they once had will once again be upon their heads.

Source 8: Commentary of Kli Yakar
,יש מקשים אחר שמעצמם לא שתו עדים עליהם. ולא שתו איש עדיו עליו
?מהו זה שחזר ואמר ועתה הורד עדיך מעליך
:ונראה לי שהיו כאן ב' מיני עדי
.סתם עדי חח ונזם וחלי שהיו מתקשטים בהם, האחד הוא
.אותן הכתרים שנתנו להם בחורב על אמרם נעשה ונשמע, השני הוא
ובפעם ראשון כששמעו הדבר הזה שאמר הקב"ה כי לא אעלה בקרבך והרי
מדקאמר איש עדיו,  על כן ויתאבלו ולא שתו איש עדיו,הם כמנודים לשמים
ולא אמר בני ישראל כמו שכתוב אחר כך ויתנצלו בני ישראל עדים שמע
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מינה שמדבר בעדי המיוחד לכל איש ואיש לפי עשרו ,העשיר ירבה והדל
ימעיט ,וקבלו עליהם תשובה בעבור החטא הנמשך מן העדי ,כמו
שכתוב :ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב וגו '.אבל אותן ב' כתרים שקבלו
בחורב לא פרקו ,כי היה נראה להם כפריקת עול התורה ,כאילו אמרו אין לנו
חלק בתורה ובכתרה ,על כן נאמר להם שנית ועתה הורד עדיך
מעליך ,אפילו אותן ב' כתרים .ועל זה נאמר :ויתנצלו בני ישראל את עדים
מהר חורב .אותו עדי הניתן להם בהר חורב .ואמר כאן בני ישראל ולא אמר
איש עדיו ,לפי שכל ישראל היו שוים בו כעשיר כהלך.

Source 9a: Mishna Avot 1:6
ֹשעַ ֶׁבן ְפ ַר ְחיָה או ֵֹמר,
ֹשעַ ֶׁבן ְפ ַר ְחיָה וְ נִּ ַתאי הָ אַ ְר ֵבלִּ י ִּק ְבלו ֵמהֶׁ ם .יְ הו ֻׁ
יְ הו ֻׁ
ֲשה לְ ָך ַרב ,ו ְקנֵה לְ ָך חָ בֵ ר ,וֶׁ הֱ וֵ י ָדן ֶׁאת ָכל הָ אָ ָדם לְ כַ ף זְ כות:
ע ֵ
Joshua ben Perahiah and Nittai the Arbelite received [the
oral tradition] from them. Joshua ben Perahiah used to
say: appoint for thyself a teacher, and acquire for thyself a
companion and judge all men with the scale weighted in
his favor.
9b) Rashi
ְ'קנֵה לְ ָך חָ בֵ ר' .אמרי לה ספרים ואמרי לה חבר ממש לפי שטובים השנים מן האחד וכן
ֹאלו:
דים וְׁ נ ָׁ ֑
ח ֶּרב ֶּאל־הַ ַב ִּ ֖
הוא אומר ֶּ ֥
Acquire for yourself a companion – there are those that say this is a
reference to an actual friend, because two are better than one….(quotes
)pasuk from Yirmiyahu

9c) Sefer Yirmiyahu 50:36
ֹריהָ ָו ָֽ ָחתו׃
ל־גבו ֶׁ ֖
ח ֶׁרב ֶׁא ִּ
דים וְ נֹאָ ֑לו ֶׁ ֥
ח ֶׁרב ֶׁאל־הַ ַב ִּ ֖
ֶׁ ֥
A sword against the diviners, that they be made fools of! A sword
!against the warriors, that they be dismayed
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9d) Metzudat David
:אל הקוסמים שבודים דברים מלבם. אל הבדים
Against the Diviners – the magicians who fabricate things
from their imaginations!
Source 10: Talmud Ta’anit 7a
 כט,אמר רבה בר בר חנה למה נמשלו דברי תורה כאש שנאמר( ירמיהו כג
הלא כה דברי כאש נאם ה' לומר לך מה אש אינו דולק יחידי אף דברי תורה
אין מתקיימין ביחידי
Rabba bar bar Ḥana said: Why are matters of Torah compared
to fire, as it is stated: “Is not My word like fire, says the Lord”
(Jeremiah 23:29)? To tell you: Just as fire does not ignite in a
lone stick of wood but in a pile of kindling, so too, matters of
Torah are not retained and understood properly by a lone
scholar who studies by himself, but by a group of Sages.
 לו חרב אל הבדים,והיינו דאמר רבי יוסי בר חנינא מאי דכתיב ירמיהו נ
ונואלו חרב על שונאיהן של תלמידי חכמים שעוסקין בד בבד בתורה ולא עוד
אלא שמטפשין שנאמר ונואלו
And this is what Rabbi Yosei bar Ḥanina said: What is the
meaning of that which is written: “A sword is upon the boasters
[habaddim], and they shall become fools [noalu]” (Jeremiah
50:36)? This verse can be interpreted homiletically: There is a
sword upon the enemies of Torah scholars, a euphemism for
Torah scholars themselves, who sit alone [bad bevad] and study
Torah. And not only that, but those who study by themselves
grow foolish from their solitary Torah study, as it is stated: “And
they shall become fools.”
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Source 11: Commentary of the Ben Ish Chai – Ben
Yehoyada on Tractate Taanit
ַמאי ִּדכְׁ ִּתיב ירמיהו נ ,לו" ֶּח ֶּרב ֶּאל הַ ַב ִּדים וְׁ נ ָֹׁאלו"? ֶּח ֶּרב עַ ל שוֹנְׁ ֵׁאיהֶּ ם
ידי חֲ כ ִָּׁמים .נראה לי בס"ד הכתוב אמר בראשית כז ,כב
ֶּשל ַתלְׁ ִּמ ֵׁ
שו' ודרשו רבותינו ז"ל כשהקול קול
'הַ קֹל קוֹל ַי ֲעקֹב וְׁ הַ י ַָׁדיִּם י ְֵׁׁדי עֵׁ ָׁ
יעקב אין הידים ידי עשו .ומה שכפל את הקול היינו לרמוז שצריך
להיות הלימוד בשנים שהם שתי קולות אז יש בהם כח לבטל כח
הידים של עשו שהוא החרב ,והיינו כי שני פעמים קול ][136הוא
מספר רעב [272],וחרב מספרו ר"י [210],ויש בו שני נקודות של סגו"ל
שמספרם ששים ,ועם הכולל שלהם הם ס"ב הרי סך הכל של חרב
ונקודותיו הוא רעב ,ולכן צריך ב' פעמים קול משני תלמידי חכמים
לבטל החרב ועל כן כיון שלומדים יחידים ואין להם צירוף ב' קול
ידי חֲ כָ ִּמים .ונראה לי
לבטל החרב אז הוא ֶׁח ֶׁרב עַ ל שוֹנְ ֵאיהֶׁ ם ֶׁשל ַתלְ ִּמ ֵ
חרב אותיות חבר ,שאם לומד עם חבר ניצול מן חרב.
Source 12: Ohr HaChayim Shemot 19
וענין ג' הוא בחינת ייעוד חכמים בהתחברות בלב שלם ותמים לא שיהיו בד בבד
שעליהם אמר הכתוב (ירמיה נ) חרב אל הבדים (ברכות ס"ג א) ,אלא יתועדו יחד ויחדדו
זה לזה ויסבירו פנים זה לזה ,וכנגד זה אמר ויחן שם ישראל לשון יחיד שנעשו כולן יחד
כאיש אחד ,והן עתה הם ראוים לקבלת התורה:

Source 13: Megilat Eicha
ר ִּת ֙י
שָ֙
דד הָ ִּעיר֙ ַר ָב֣ ִּתי עָ ֔ם הָ יְ ָת֖ה ְכאַ לְ ָמ ָנ֑ה ַר ָב֣ ִּתי בַ גוֹיִּ ֗ם ָ
ֵאיכָ ֣ה י ְָשבָ ֣ה בָ ָ ֗
ַב ְמ ִּדינ֔וֹת הָ יְ ָת֖ה ל ָֽ ַָמס׃ (ס)
Alas! Lonely sits the city Once great with people! She that
was great among nations Is become like a widow; The
princess among states Is become a thrall.
לה ְמנ ֵַח֖ם ִּמ ָכל־אֹהֲ בֶׁ ֑יהָ ָכל־
ה עַ ֣ל ָֽ ֶׁלחֱ ָי֔ה ָֽ ֵאין־ ָ ֥
כה ַב ַל֗יְ לָה וְ ִּד ְמעָ ָת ֙
ָבכ֨ ֹו ִּת ְב ֶׁ ֜
בגְ דו בָ ֔ה הָ ֥יו ָל֖ה לְ אֹיְ ִָּֽבים׃ (ס)
ֵרעֶׁ ֙יהָ ֙ ָ ֣
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Bitterly she weeps in the night, Her cheek wet with tears.
There is none to comfort her Of all her friends. All her
allies have betrayed her; They have become her foes.
ל ֹא ָמצְ אָ ֖ה ָמנ֑וֹחַ ָכל־
֥ היא י ְָשבָ ֣ה בַ גוֹיִּ ֔ם
֚ ִּ ֹדה
֔ ָ רֹב ֲעב
֣ דה ֵמעֹ֙נִּ י֙ ו ֵמ
֤ ָ ָֽ ָגלְ ָת֨ה יְ הו
)בין הַ ְמצ ִָָּֽרים׃ (ס
֥ ֵ ָר ְֹדפֶׁ ֥יהָ ִּה ִּשיג֖וה
Judah has gone into exile Because of misery and harsh
oppression; When she settled among the nations, She
found no rest; All her pursuers overtook her In the narrow
places.
ָחים
֑ ִּ מין כֹהֲ ֶׁנ֖יהָ נֶׁאֱ נ
֔ ִּ ריהָ ֙ ָֽשו ֵֹמ
֙ ֶׁ ָל־שע
ְ ַד ְרכֵ ֨י צִּ י֜וֹן אֲ בֵ ל֗וֹת ִּמ ְבלִּ י֙ ָב ֵא֣י מוֹעֵ ֔ד ָכ
)היא ַמר־ ָֽ ָלה׃ (ס
֥ ִּ ְֹתיהָ נוג֖וֹת ו
֥ ֶׁ ְבתול
Zion’s roads are in mourning, Empty of festival pilgrims;
All her gates are deserted. Her priests sigh, Her maidens
are unhappy— She is utterly
Source 14: Bamidbar Ch. 23
כן ובַ גוֹיִּ ֖ם
ֹ֔ דד יִּ ְש
֣ ָ ָרנו הֶׁ ן־עָ ם֙ לְ ב
֑ ֶׁ עוֹת אֲ שו
֖ ָרֹאש צ ִֻּׁרים֙ ֶׁא ְר ֶׁא֔נו ו ִּמ ְגב
֤ י־מ
ֵ ִָּֽכ
שב׃
ָ ָֽ ל ֹא יִּ ְת ַח
֥
As I see them from the mountain tops, Gaze on them from
the heights, There is a people that dwells apart, Not
reckoned among the nations,

12

Source 15: Rav David Holzer: Kinot for Tisha Beav Commentary

