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 מתוקים מדבש
 

 של משה בכל הדורות יונפלאות

  בני משה –מאמר בענין 
 

כתיב "ויאמר הנה  )שמות לד, י(בפרשת כי תשא 
אנכי כרת ברית, נגד כל עמך אעשה נפלאת 

, וראה אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל  הגוים
כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה ה' כי 
נורא הוא אשר אני עשה עמך". וקשה מה 
כריתת ברית צריך לעשות בשביל לעשות 
נסים ונפלאות. ונסים ונפלאות רבים נעשו כבר 
קודם לכן מבלי כריתת ברית. ב. ומדוע נקראו 
עם ישראל בשם עמך ולא בשם עם ה'. ג. מדוע 

ה בקרבו. ד. אחר כך כתיב העם אשר את
אימתי מצינו שנעשו כאלו נסים שלא נבראו 
מעולם, יותר מיציאת מצרים וקריעת ים סוף 
ומלחמת עמלק ומעמד הר סיני. ה. עוד קשה 
דמשמע שכל ההבטחות כאן נאמרו עבור 
משה, ובזה יתקדש שם שמים לעיני כל. אבל 
לכאו' ע"כ שיש כאן טובת ישראל. והנה 

הנורא שנזכרו  בביאור הנפלאות ומעשה ה'
יש כמה  ]ויש לעיין אם הם ב' עניינים או שהכל אחד[כאן 

 פירושים: 

מבאר שזהו  )שמות לד, ל(בפסיקתא זוטרתא  )א(
קרון פנים, כמ"ש וירא אהרן וכל בני ישראל 
והנה קרן עור פניו וייראו מגשת אליו. הוא 

 שכתוב למעלה, נגד כל עמך אעשה נפלאות. 

כתב, הנה  )שמות לד, י(יונתן . בתרגום המיוחס ל)ב(
אני כורת ברית שלא אחליף העם הזה בעם 
אחר, אולם ממך ייצאו אוכלוסין של צדיקים. 
כנגד כל עמך אעׂשה נפלאות להם בזמן שילכו 
בשבי על נהרות בבל ואעלם מׁשם ואשכינם 
מעבר לנהר סמבטיון, וכאלה נפלאות לא 

ל נבראו בכל יושבי הארץ ובכל הגוים, ויראו כ
העם שאתה שוכן ביניהם ביום ההוא את 

מעׂשה של ה' כי נורא הוא, שאני עוׂשה עמך. 
 ע"כ.

כתב שאין לפרש  )שמות לד י(. הריקאנטי )ג(
שיבטיח לעשות עם ישראל נפלאות אשר לא 
נבראו, שהרי לא נעשו להם מעולם נסים 
גדולים מיציאת מצרים וקריעת ים סוף ומתן 

שיכון השכינה  תורה, אלא הענין ירמוז אל
שביקש משה  )ז.(בישראל. כמ"ש בברכות 

שתשרה שכינה על ישראל ולא באומות 
שלא  )פ' צו(העולם. עש"ה. וכ"כ בתורת המנחה 

תשרה השכינה על אומה ולשון בעולם כי אם 
על ישראל, ובכל קהלות הגוים היו ישראל 

נגד כל עמך  )שמות לד י(מובדלים בזה, כמו שנא' 
שר לא נבראו בכל הארץ אעשה נפלאות א

 ובכל הגוים.

כתב שהרי כבר נעשו  )דרוש ד(. בדרשות הר"ן )ד(
להם נפלאות גדולות במצרים ועל הים, אלא 
שאז היו הנפלאות תלויות ברצון השי"ת ולא 
כאשר ירצו ישראל בהם, ואילו כאן נכרתה 
ברית, שיהיה הדבר תלי ברצון ישראל, שכל 

ריקם לעולם.  זמן שיעשו כסדר הזה לא יחזרו
וזהו "הנה אנכי כורת ברית", כלומר שתהיה 
ברית כרותה ביני וביניכם שלא תחזור ריקם 

ברית כרותה לי"ג מדות  )ר"ה יז.(לעולם. וכמ"ש 
שאינן חוזרות ריקם שנא' הנה אנכי כורת 

: נגד כל עמך )שמות לד, י(ברית. וכ"כ בספורנו 
 אעשה נפלאות. כשיתפללו על ידי מדות הללו. 

ביאר דקאי על  )שמות לד, י(. בפנים יפות )ה(
העמדת חמה שהעמיד משה במלחמת סיחון 
ועוג. וכן כל שינוי בטבע הבריאה, שהרי אין כל 



 

חדש תחת השמש. אבל למעלה מן השמש יש 
חדש, וה"ה בשמש עצמה, ולכן עמדה להם 
חמה, והיינו דכתיב נפלאות אשר לא נבראו וגו' 

לעיני כל הגוים.  שהיה שינוי בטבע הבריאה
ומ"ש וראה כל העם אשר אתה בקרבו, נראה 

 דהיינו בליעת קרח ועדתו.

 )פרשת קרח עה"פ ואם בריאה יברא ה'(. בצרור המור )ו(
כתב, דקאי על מעשה קרח, שאלו הם נפלאות 
שלא נבראו בכל הארץ, פתיחת הארץ, ועשה 
עמו נפלאות אלו אחר שקמו כנגדו ואמרו כי 

תשתרר. ולכן אמר משה  תשתרר עלינו גם
בכאן אם בריאה יברא ה' כמו שאמרת אשר לא 
נבראו בכל הארץ. שתעשה עמי בריאה חדשה 
ומעשה ה' הגדול ונורא. יהיה זה שתפתח 

)פ' הארץ את פיה ותבלע אותם. וכ"ה בפס"ז 

איתא, אם בריאה יברא ה', הוא שאומר  קרח(
למעלה נגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא 

ר משה לפני הקב"ה אם בריאה נבראו, אמ
אותה הבריאה אשר אמרת אשר לא נבראו, 

 עתה יברא ה'. ע"כ.

השכינה שורה עם צדיקי הדורות תלמידי 
 משה רבינו ומכח זה עושים נפלאות חדשות

אחר כל דברי רבותינו הקדושים, נראה 
שכללות הדברים הכל אחד, שכל הנסים הם 

השראת השכינה על ישראל, ולזה זכה  בכח
משה רבינו ביותר. וכל צדיקי הדורות הם 
תלמידי משה, שקבלו נשמת משה וקדושתו. 
ובכל הדורות השראת שכינה היא אצל 
הצדיקים תלמידי משה, שהם מרכבה לשכינה. 
ומכח זה הטבע מסור בידם יותר ממה שהיה 
בזמן יציאת מצרים מלחמת עמלק וקריעת ים 

מתן תורה. שכאשר משה רבינו מסר סוף ו
נפשו על עם ישראל בתפלה, ולא קיבל את 
בקשת השי"ת שימחק את כולם ויוציא ממנו 
עם חדש, הוכשר להתעטר במעלה רמה זו 
להיות הוא המרכבה לשכינה, והשיג מעלות 

רמות יותר מכל מלאכי השרת. ואז קרן עור 
פניו. ובכח זה העמיד חמה הוא ויהושע 

בכח זה הבליע את עדת קרח תלמידו. ו
שיצא  )כמ"ש במיוחס ליונתן(באדמה. ועוד הובטח לו 

ממנו עם ה', ס' רבוא, כולם קדושים וטהורים 
עושי רצון השי"ת, משרתי ה' לויים, מבורכים 
בריאים וטובים, ולא יראו את עול הגלות ולא 
יתקלקלו בגלות. כי משה רבינו אין לו שום 

 .חלק ונחלה כלל בחטא העגל

השי"ת עושה ניסים עם צדיקי הדורות לנקר 
עיני הערב רב שאינם מאמינים בצדיקי 

 הדורות

כתב שיש לדקדק,  )שמות לד, י(ובליקוטי מהרי"ל 
דמתחילה אמר נגד כל עמך, וחזר ואמר וראה 
כל העם. וביאר שכת האפקורסים הדוברים על 
צדיק עתק, אינם מאמינים כלל שהצדיק יכול 

ועי"ז גם אם רואים שהש"י לפעול נפלאות, 
עושה איזה נס היפך הטבע, היטיב חרה להם 
והוא לשיכים בעיניהם מחמת שהש"י עושה 
היפך דעתם המשובשת. אבל המאמינים 
בצדיק הוא מחמת שהם יודעים שהצדיק היא 
דבוק תמיד בו ית', וכל מה שהצדיק עושה, ה' 
הוא עושה ומצליח בידו, וא"כ כשרואים איזה 

שהצדיק עושה, יש להם הנאה נס ופלא 
ושמחה גדולה. וזה הוא עיקר האמונה, כמו 
שכתוב ויאמינו בה' ובמשה עבדו. אבל הכת 
הא' הם כופרים בעיקר, מאחר שאין להם 

]הם אמונה בצדיק כלל. וזהו נגד כל עמך וגו' 

, פי' שהנסים הערב רב, כמ"ש למעלה כי שחת עמך[
שר ונפלאות הם נגדם. ורק העם הנאמנים א

 אתה בקרבו ישמחו וייטב להם. 

מעשה בני משה שם עם עצום ורב ונעשו להם 
 נפלאות רבות

איתא,  )נדפס באוצר המדרשים(ובספר אלדד הדני 
שיש אצלם שבט משה רבינו ע"ה הצדיק עבד 



 

ה', ונקרא שמו אצלנו שבט ינוס שנס מע"ז 
ודבק ביראת ה'. והים סובבו מהלך שלשה 

שוכנים בבתים חדשים על שלשה חדשים ו
מפוארים ובבנינים הדורים ובמגדלים יכינו 

. ואין )פיל(לעצמם בזמן שמחתן על הלפנט 
עמהם דבר טמא ולא עוף טמא ולא חיה טמאה 
ולא בהמה טמאה ולא זבוב ולא פרעושים ולא 
כנים ולא שועלים ולא עקרבים ולא נחשים ולא 
כלבים, כי כל זה יצא מהע"ז שיעבדו בארץ, 

ובקר ועופות. וצאנם יולידו שתי  זולתי צאן
פעמים בשנה, וגם זרעם יזרעו שתי פעמים 
בשנה, וזורעים וקוצרים, ולהם גנות ופרדסים 
וזיתים ורימונים ותאנים וכל מיני קטניות 
ואבטיחים וקשואים ובצלים ושומים ושעורים 
וחטים ומכל אחד יצא מאה. והם בעלי אמונה, 

כך הם ותלמוד שלהם כולו לשון הקדש, ו
שונים: ככה למדונו רבותינו מפי יהושע בן נון 
מפי רבינו משה מפי הגבורה. ואינם יודעים 
בחכמים כי בבית שני היו ולא השיגום. ואינם 
יודעים לדבר כ"א בלשון הקדש, וכולם טהורים 
בעלי טבילה, ואינם נשבעים כלל, ומי שזוכר 
השם לבטלה יצעקו עליו ויאמרו כי בעון 

ם ימותו קטנים. והם מאריכים שבועה בניכ
ימים ויחיו מאה שנה או מאה ועשרים שנה, 
ולא בן ימות בחיי אביו, וישיגו לשלשה או 
ארבעה דורות, והם זורעים וקוצרים בעצמם 
לפי שאין להם עבדים ושפחות, וכולם שוים. 
ואין סוגרים בתיהם בלילה כי בושה הוא להם, 

ואין והולך נער עם המקנה מהלך עשרה ימים 

מפחד לא מלסטים ולא משדים. וכולם לויים 
ואין להם לא כהן ולא ישראל ועדיין עומדין 
בקדושתו של משה רבינו הצדיק עבד ה'. ועוד 
אינם רואים בני אדם ולא בני אדם רואים להם, 
אלא ארבעה שבטים הללו היושבים מעבר 
לנהר כוש. ויש מקום שרואין אלו לאלו 

סמבטיון ביניהם,  ומדברים בצעקת אדם ונהר
ואומרים כזה אירע לנו במלחמה, והם הודיעו 
לכל ישראל מה שאירע להם. כשהם רוצים 
לדבר או לעסק גדול, יש להם מין יונים ידועים 
ביניהם וכותבים אגרותיהם וקושרין בכנפיהן 
או ברגלי היונה, והולכין ועוברים נהר סבטיון 
ובאות היונות למלכיהם ולשריהם. ועוד יש 
להם אבנים טובות הרבה מאד וכסף וזהב, 
ויזרעו פשתן ומגדלים תולעת שני ועושים 
בגדים נאים עד אין קץ. והם כיוצאי מצרים 
חמשה פעמים כי אין מספר. ורוחב אותו מקום 
הנהר מאתים אמה כמטחוי קשת, והנהר מלא 
מאבנים גדולות וקטנות וקולן ירעם כרעש 

ע קולו גדול ברוח סערה בים, ובלילה ישמ
מהלך יום. ויש אצלם ששה מעינות ויקבצו 
כולם לאגימה אחת וישקו מהם ארצם, ושם 
ישרצו בה דגים טהורים. והנהר הולך והאבנים 
והחול ירעימו ששת ימי המעשה, וביום 
השביעי ישבות וינוח עד מוצאי שבת. ומעבר 
לנהר מצד לארבעת השבטים הללו יש אש 

 ]במקום[ תלהט בשבת ולא יוכל אדם לנגוע
 כמהלך מיל. ע"כ.

 

 מקדש בבתי כנסיות במשך הדורותהאבנים ועפר מבית ב. 
 

בנו בבבל בית הכנסת מעפר בית  לות יכניהג
המקדש לומר שבית המקדש כאן, ושרתה שם 

 שכינה
איתא שהשכינה שורה עם  )כט.(בגמ' מגילה 

ישראל בגלות, ובבבל שורה בבית הכנסת דשף 
 יתיב בנהרדעא, ופרש"י שיכניה וסיעתו בנאוהו

מאבנים ועפר שהביאו עמהן בגלותן. וכן 

שיכניה וגלותו  )כד:(ובר"ה  )מג:(פרש"י בע"ז 
נטלו עמהם מאבני ירושלים ובנאוהו שם. 

כתב שהיו  )נדה יב:(אמנם בחכמת שלמה 
לוקחים אבנים ועפר מ"בית המקדש" והיו 
בונים ממנו בית הכנסת גלות יכניה וסיעתם. 

 )שם יג.(רש"א ושכן פירש בערוך. וכן הביא במה
מהערוך, ושבאותו בית הכנסת שריא שכינה 



 

, קרו לה )פרק י(כמו במקדש. וכ"כ בכפתור ופרח 
דשף ויתיב, כלומר שדילג מא"י וישב שם, 
שכשיצאו מירושלים הביאו עמהם אבנים 
ועפר מבית המקדש, ובנו בנהרדעא בית 
הכנסת ויסדוה באותם אבנים ובאותו עפר. 

)רבנן ת רב שרירא גאון וכבר מפורש כן באיגר

, דכד גלו ישראל בגלות יכניה והחרש סבוראי(
והמסגר וכמה נביאים עמהם אייתינהו 
לנהרדעא, ובנו יכניה מלך יהודה וסיעתו בי 
כנישתא ויסדוה באבנים ועפר שהביאו עמהם 
מ"בית המקדש", לקיים עליהם מה שנאמר כי 
רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחננו, וקריוה 

הוא בי כנישתא בי כנישתא דשף ויתיב לה
בנהרדעא, כלומר "שנסע בית המקדש" וישב 
כאן. והות שכינה עמהון, וזמנין הכא וזמנין 
הכא וכו', והדא כנשתא דהוצל קרובה היא 
לבית מדרשו של עזרא הסופר למטה 

]ומובא בשם הספה"ק שבכל מקום מנהרדעא היא. 
שי"ת אבן מאבני שיש בית הכנסת אפי' בחו"ל, השליך שם ה

 .בית המקדש[
איך מותר לקחת אבנים ועפר מבית המקדש 

 לבנות בית הכנסת
עמד בזה איך  )יו"ד סי' רסד(בשו"ת חתם סופר 

מותר להוריד מקדושת בית המקדש לבית 
הכנסת, וביאר שבאו בה פריצים נתחללו. ב. 

הביא שהחת"ס  )בית הבחירה פ"א(ובמעשי למלך 
ות איך היו רשאין בכמה תשובות הביא להקש

לסתור וליקח מאבני ביהמ"ק ומעפרה לבנות 
להם ביהכנ"ס בנהרדעא, אמנם לדעתי י"ל 
בפשיטות דחפרו בעומק תחת ביהמ"ק, דשם 
ליכא איסור סתירה ונתיצה, דהא קיימ"ל 
מחילות לא נתקדשו, וא"כ חפרו שם ולקחו 
מאבני' ומעפרה, וכן ראיתי בשו"ת העמק 

יתא, דיכולין שאלה שכתב אמילתא אחר
לחפור תחת קרקע ביה"כ, דהא קיימ"ל 
מחילות לא נתקדשו. ג. עוד יש לדון בזה מצד 
באו פריצים וחללוה. אלא דהתם עדיין בית 
המקדש היה בנוי. ד. וצ"ע אם לקחו מאבנים 
ועפר שהוחלפו במשך השנים בשביל בדק 

הבית. ה. ויש מתרצים שאפשר שעשו כן ע"פ 
אים. ו. אי נמי משום עת הדיבור, שהרי היו נבי

לעשות, שהיה בזה משום חיזוק הדת, 
שירגישו שהשכינה עמהם, ולא שנפטרו מן 
המצוות בהיותם בגלות. וע"ע באגרות משה 

ממש שלא לקחו שעמד בזה, וכתב,  )יו"ד ד, סג(
מאבני העזרות, שהם הקדש ויש בזה איסור 
מעילה, וגם לא היה אפשר כלל במציאות 

בני העזרות, דהא עדיין היה ליכניה ליקח מא
ביהמ"ק קיים עוד י"א שנים, ולא שייך אף 

 לטעות בזה.
אבני בית המקדש נתפזרו בכל העולם ושם 

 נבנו בתי כנסיות מקדש מעט
ומובא מספר אגדת אליהו לבעל השבט מוסר 

שכתב בשם המפרשים ממדרש,  )פאה פ"ז אות יא(
שכאשר נחרב בית המקדש פיזר הקב"ה את 

, )איכה ד, א(כל העולם, כדכתיב אבניו ב
תשתפכנה אבני קודש בראש כל חוצות, בכל 
מקום בעולם שנפל שם אבן, נבנה שם בית 
הכנסת. ולכן נקרא מקדש מעט, כי יש בו מעט 
מהמקדש שהיא אותו האבן מן המקדש 

 שנשקע שם.
הבן איש חי לקח עימו מעפר ירושלים ואבן 

 מירושלים
ן איש חי שהרב ב ,הביאובספר חיי יהדות בבל 

 ןכשביקר בא"י הביא עמו מירושלים אב זיע"א
וכמה שקי עפר, וקבע את האבן בפתח בית 
הכנסת הגדולה שבבגדאד, והעפר פיזרו 

]וכן שמענו מהגרב"צ מוצפי בשם  בקרקע בית הכנסת.

 .אביו[
אם בי כנישתא דשף ויתיב היא בית הכנסת 

 הגדול בבגדאד
בספר תולדותיו של ח"ר ששון מרדכי זצ"ל 
כתבו, שהיה בעל קול ערב והיה החזן הקבוע 
בבית הכנסת "צאלח אל כביר", והיה שם שמש 
ומגיה ספרי התורה. ובכל שבת החיה דורש 
לקהל מעניינא דיומא. ובית הכנסת הזה היה 

, ורבינו בית הכנסת הגדול ביותר בבגדאד



 

עבדאלה סומך זצ"ל היה אומר שזהו בי 
כנישתא דשף ויתיב בנהרדעא, אשר בנה 
יכניהו המלך מעפר שהביא מארץ ישראל. 
ע"כ. גם בהקדמה לספר צדקה ומשפט כתב 
הרה"ג עזרא דנגור מבגדאד, שיש להם קבלה 
ממו"ר מרן עבדאלה סומך שקבלה בידם מדור 
דור שבית הכנסת הגדולה הישנה היום 

, היא הבית הכנסת דשף ויתיב ]בבגדאד[
. שיכניה וסיעתו כשגלו )ר"ה כד:(בנהרדעא 

מירושלים הביאו עמהם עפר ואבנים 
מביהמ"ק ובנו בית הכנסת זו ויסדוה באותם 
אבנים ובאותו עפר, ודניאל וחנניה מישאל 
ועזריה התפללו בה. ע"כ. וכ"כ בס' קץ הימים 

 סתהכנת שבי ,משה יהושע להרב (עמ' קנט)
הגדול הזה היא בי כנישתא דשף ויתיב 

כתב  (ח"א סס"ח ח)בנהרדעא. ובס' יין הטוב 
שע"פ הנ"ל אין לו  ללהרב עזרא דנגור הנ"

להצטער על אשר אין באפשרותו לעלות לא"י, 
הואיל ומתפלל בבית הכנסת זו שנבנתה 

כוונת ריו"ח בברכות  רשבקדושה כזו. ובזה פי
מה איכא סבי בבבל, כיון דא"ל שת (ח.)

דמקדמי ומחשכי לבי כנישתא אמר היינו 
גנים דבי  ןדאהני להו, ודלא כמ"ש בפי' מעיי

כנישתא היא בי כנישתא דשף ויתיב 
]אמנם בקונ' סיבוב רבי  בנהרדעא. דלפ"ז היא בא"י.

 )לאחיו של רבינו יצחק הלבן מבעלי התוס'(פתחיה מרגנשבורג 
רחוקה הרבה מבגדאד, שכתב שם, מבואר, שעיר נהרדעא 

בשני ימים עד נהרדעי, והעיר כמהלך ג'  )מבגדאד(חזר ובא 
ימים, והכל חרב, ובקצה העיר יש קהלה, והראו לו כניזתא 
דשף ויתיב, ושלש חומותיה מאבנים, וחומר מערבית על נהר 
פרת, וכל החומה אין לה לא אבן ולא לבינה אלא הכל מעפר 

ושלים. ואין לו גג לאותו בית הכנסת שהביא עמו יכניה מיר
כי הכל חרב, ואמרו לו היהודים שבלילה רואין עמוד אש יוצא 
משם והולך עד קבר ברוזק שכתבנו לעיל. ע"כ. ובגדאד 

.יושבת על נהר החדקל ולא על נהר פרת[
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 מצות מחצית השקל
 באחד באדר פרשת כי תשא נאמרה

 כפי תקנת חז"ל לקוראה לעולם בר"ח אדר או לפניו
 

, יש לשאול מדוע כאן מתחיל פרשת כי תשא
ואפשר שזה ענין חדש, אחרי כלי המקדש בפרשת 
תרומה, ובגדי כהונה בפרשת תצוה, כאן באה 
התורה לבאר את ההכנות למשכן, שבעבור חטא 
העגל הוצרכו לתת כופר נפש. ואפשר שפרשת 
תצוה נאמרה בחנוכה בכ"ה בכסליו, אימתי 
שנגמרה מלאכת המשכן, שהתחילו לעשות בגדי 

אמרה בר"ח אדר, שבו כהונה. ופרשת כי תשא נ
מצאנו משמיעין על השקלים, ונמצא דבר בעיתו. ו

פרשה זו וז"ל:  )שמות ל, יב(החזקוני שכן כתב  בס"ד
נאמרה מבאחד באדר, כדי להשמיע על השקלים 
לתרומת הלשכה לקנות הקרבנות להקריב מבאחד 
בניסן ואילך שבו הוקם המשכן. והלשון מוכיח, 

"מ שכבר נעשה ונתת על עבודת אהל מועד, ש
לו. ונתנו איש כפר נפשו, לצורך ואהל מועד כ

הקרבנות הבאים לכפרה, ולא יהיה בהם נגף בפקד 
להבא משמע, והוא בשנה השנית,  "כי תשא)ד" אתם בשנה השנית

כדכתיב בפרשת במדבר בשנה השנית וגו' שאו את ראש כל עדת בני 

 , לפי שכבר נתנו איש כופר פדיון נפשו.(ישראל

 המשכן נגמר בא' באדרי"א ש

, וז"ל שם: לוקתיש בזה מח )ורשא. פקודי יא(בתנחומא ו
ולכמה חדשים נגמרה מלאכת המשכן, רבי "

שמואל בר נחמן אמר בשלשה חדשים נגמרה 
כסליו, והיה מונח  מלאכת המשכן תשרי מרחשון

ומפורק טבת ושבט ואדר והעמידוהו באחד בניסן 
שנאמר ביום החדש הראשון בא' לחדש תקים את 
משכן אהל מועד. ר' חנינא אומר בא' באדר היה 
נגמרה מלאכת המשכן, למה שהמלאכה שנעשית 

ע"כ.  ."בקיץ ביום אחד נעשית בחורף בשני ימים
ר צוה בראש חדש אדומצאנו בס"ד רמז לזה: ו

ָתם לישראל מצוה זו,  ד אֹּ ְפקֹּ ֶפר ַנְפׁשוֹּ ַלה' בִּ גי', כֹּ
ד  ְפקֹּ ְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף בִּ . ב. ביום ראש חדש (1852)ְוֹלא יִּ

ְשָרֵאל  אדר השמיע משה על השקלים, גי', ְבֵני יִּ
ֶפר ַנְפׁשוֹּ  יׁש כֹּ ְפֻקֵדיֶהם ְוָנְתנּו אִּ מבן ג.  .(2431)לִּ

 .(1067)חודש אדר עשרים שנה, גי', מנה אותם ב

אם נמנו ישראל מיד בחודש תשרי, או רק בחודש 
 אייר אחר שהוקם המשכן

ולדברי החזקוני הנ"ל מבואר שלא נמנו מיד אחרי 
, ואת הכופר נפש עשיית העגל, רק בר"ח אייר

כי  :. אולם הרשב"ם כאן כתבהקדימו לתת כאן
תשא, כשקיבצם משה לישראל להפריש תרומת 

הכסף ניתן לעבודת המשכן  המשכן מנאן, וזה
פקודי, וכסף פקודי העדה מאת  רשתכדכתיב בפ

, )במדבר א, א(ככר וגו'. ע"כ. וכן מפורש ברש"י 
כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע 
מנין הנותרים. וכשבא להשרות שכינתו עליהן 

בא' באייר. ע"כ. וזה כפי המדרש שהכסף  מנאן
]וכ"ה בבמדב"ר הזה לא ניתן לקרבנות אלא לאדנים. 

, בי' מקומות נמנו ישראל וכו', אחר מעשה העגל. בחומש )ב, יא(
בילקוט מדרשי תימן איתא: ו הפקודים. בדגלים. בחילוק הארץ וכו'.

, למדת שנצטוה למנותן בתחילת "ונתת אתו על עבדת אהל מועד"
נדבת המשכן אחר מעשה העגל, מפני שניתנה בהם מגפה, משל 

 לא איש :)ח"א הקדמה ב:(. וע"ע בזוה"ק לצאן שחביבה על בעלה וגו'
 נעדר לא דאיש ובגין, דשמא בחילא דאפיק רבוא שתין מאינון נעדר
 אעדר ולא אתמנון בחובייהו ואתענשו ישראל דמיתו אתר בכל

 כמה חדא, דיוקנא כולא למהוי בגין חד, אפילו רבוא שתין מאינון
לתתא. ומבואר לכאו'  נעדר לא הכי אוף לעילא נעדר לא דאיש

שנמנו במדבר פעמים רבות. ואף שלא נזכר בתורה מנין זה, י"ל 
שנמנו ע"י השכינה, והם לא עשו מעשה, ולא הוצרכו אז למחצית 

ומצד ישוב פשוטו של לשון המקרא, י"ל  .[השקל
ק שזה היה אמור להיות אילו לא כדברי החזקוני, ר

חטאו בעגל, משא"כ אח"כ, שנמנו ב' פעמים ונתנו 
ב' פעמים. ובזה ניחא שאם הקריבו קרבנות 

 במדבר, מהיכן היה בכסף של כלל הציבור.

משה רבינו היה צריך להיות אחראי על תרומת אם 
 מחצית השקל

ונתת  ישראל "ולקחת את כסף הכפרים מאת בני
צריך ביאור מהו . אתו על עבדת אוהל מועד"

, דלכאו' די לומר ישראל ולקחת ומהו מאת בני
משה רבינו ונתת את הכסף וגו'. ושמא היה דין ש

את הכסף שיקח וכן יקח בידיו את הכסף ב.  ע"ה



  

שיתן הוא את הכסף כן ג. ומידם ולא על ידי אחר. 
ול חידוש גד ל זהלממונים על עשיית האדנים. וכ

. ולא אך כן נוטה משמעות הכתוב ,וצריך מקור לזה
שצריך לתת לידי משה ממש, אלא שיביאו את 
הכסף לפני משה, והוא יהיה אחראי לבקש מן 

וכבר כתבנו  הממונים לעשות מזה את האדנים. 
כעי"ז לעיל פ' תצווה גבי שמן למאור דכתיב ויקחו 

אך צריך ביאור חילוק  ,אליך והבאנו מקור לזה
. וע"ע בס' פרי צדיק בזה תבונןה]וכ"ז הערה בעלמא לשונות. הל

ונתן  ,לקח בעצמו השקלים משה רבינו ע"ה, שע"י ש(קלים)פ' ש
פעל לדורות לישראל שיזכו תמיד  ,בעצמו על עבודת אוהל מועד

והיינו , במעשה השקלים לפעול מהשורש מדריגת משה רבינו
 ,אף שאינם נמנין אז ,שבכל פעם שישקלו השקלים לקרבנות

 ,שכל נפש בפרט דבר שבמנין דבר חשוב ,תמונה את ישראל"ישה
את  משה רבינו ע"הוכמו שזיכה  ,שיש לו חלק מיוחד בתורה

צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב דהיינו אף  דכתיב  תורה ,ישראל
גם כן יש  )שם(עמי הארץ שנקראו בית יעקב כמו שאמרו בגמרא 

בקריאת הפרשה  ,להם חלק בתורה. וזה פועל אף כשאין מזבח
על ידי כח משה רבינו ע"ה שלקח  ,שהוא כמעשה השקלים אז

השקלים מהנמנים מבן עשרים. פועל למעלה שה' יתברך מונה 
כדרך  ,וזוכה לברכה לפניו השפעה בדברי תורה ,ת ישראלופוקד א

עשירות דתורה. וברכה לאחר  ,ברכת ה' היא תעשיר )משלי י( דשנא
בזוה"ק אשתכחו דאי'  משה רבינו ע"ההמנין כמו בשעת מנין 

. ישראל מתברכאן בקדמיתא ובסופא. וזוכין להשפעה בדברי תורה
 .ע"כ[

תחים מדוע צריך למכור כסותו ולחזר על הפ
 בשביל מחצית השקל

מ"ע מה"ת ליתן  ,(שקלים פ"א ה"א 'הל)כתב הרמב"ם 

עני המתפרנס מן הצדקה חייב  'מחצית השקל אפי
ושואל מאחרים או מוכר כסותו שעל כתפו ונותן 

העשיר לא ירבה והדל  'שנא ,מחצית השקל כסף
ואינו נותנו בפעמים רבות היום . לא ימעיט וכו'

נותנו כולו כאחת בפעם מעט ולמחר מעט אלא 
הדלקת נר בשבת  כתב, )פ"ה ה"א(]גם בהל' שבת . ע"כ. אחת

 ,שואל על הפתחים ולוקח שמן ומדליק ,אין לו מה יאכל 'אפי ,חובה
מצוות נ"ח מצוה  )פ"ד הי"ב(. וכ"כ בהל' חנוכה שזה בכלל עונג שבת
 ,להזהר בה כדי להודיע הנס וכו' וצריך האדם ,חביבה היא עד מאד

שואל או מוכר כסותו ולוקח  ,אין לו מה יאכל אלא מן הצדקה 'יואפ
ומשמע שבשאר מצוות א"צ למכור כסותו. כמו  שמן ונרות ומדליק.

, ובביאור )סי' תרעא(כזית מצה ואכילה בסוכה בליל א'. וע' בא"ר 
. ונראה שמפרש כן בלשון הכתוב, [)סי' רסג(הלכה 

הגדול שכל ישראל ללא יוצא מן הכלל, מן העשיר 
ועד הדל הגדול ביותר, כולם יהיו שותפין במצוה 

, בדרך פלפולא דאורייתא זו. והטעם בזה יש לומר
שמצוה זו בעיקרה, באותו הדור שיצאו ממצרים, 
היתה חיוב גמור על כל איש ואיש מישראל ללא 
יוצא מן הכלל, שכולם ימנו, וכולם יהיו שותפין 

במשכן באדנים, שעליהם עומד המשכן, שזה חלק 
לדורי דורות. ועוד, שמצוה שבאה באופן ישיר 
לאדם, א"א לדחותה בשום צד ואופן, ולא שייך בה 
הכלל דאונס רחמנא פטריה, וכמו שהנביא היה 
אומר נבואות קשות לעמ"י, הגם שיש בזה פקו"נ 
של עמ"י, וטענו עליו שישתוק, ולא יביא את הכלל 

לא לסכנה, אלא שזה ציווי ישיר מאת השי"ת, ו
נאמר בו יעבור ואל יהרג. ולכן גם לדורות שנקבעה 

 מצוה זו, נקבעה באופן זה.

 כפרת מחצית השקל
איך יתכן כופר נפש לכל יהודי בעבור חצי שקל 

 בלבד ואינו שוחד

אפי' עני  :(השקלד"ה סוד מחצית )ספר הקנה איתא ב
 ,המתפרנס מן הצדקה יבקש צדקה ויתן חצי שקל

ואז בע"כ  ,ימכור כסותו ויתן ,ואם לא יתנו לו
לתתו בכל שנה  צות עשהוהעמידוהו במ .יכסוהו

רבי, כתיב לכפר על נפשותיכם, והא ושנה, א"ל 
כתיב לא יקח שוחד, ואם אותו אדם חייב, כיצד 

מוצאים טעם שעשירים ויש בחצי שקל, יתכפר 
ואומרים הקב"ה עשה  ,סייע לענייםל , שלאבגלות

ולמה לא תתמה על היותה חצי שקל  ,א"ל בני .כן
ולא זהב ולא נחושת, אלא הכוונה הוא  ,דוקא כסף

 ,בזמן הפקידה שהוא קודם ניסן זמן הרחמים ,כך
כל השטנים וכל המקטרגים לפני השם לקחת את 

ד מצד עונותיהם, ישראל להרוג ולהשמיד ולאב
לתת  ,שם התביעות והדיניםשוע"כ אמרה הבינה 

להשלים כל העשר  ,כל אחד עשרה גרה כסף

וע"כ הוא כסף. והנה אזהרה לעשיר שלא  ,ברחמים
ואזהרה לעני שלא  גרה, ולא י"א גרה, עשרמירבה 

כו', וכולם באים בבינה ו ,עשר ולא תשעמימעט 
 .תרומה לה'וזהו תרומה לה' להעלות כנ"י הנקראת 

חד לכנ"י  ,אמר פעמיים לכפר על נפשותיכם לכןו
ובזמן ]וסיים, . ע"כ. וחד לנפשות ישראל הגשמי

שהם הד"ו  ,ואז יד כל בו ,יעקוב מלא בו' ,שישראל עוסקים באלו
שק"ל ויחסר הו' מעש"ו וישאר אכלו ע"ש.  ואז ,פרצופים משלו

אז יחסר  ,אלויהפך לק"ש ובית עשו לק"ש, וכשאין ישראל עוסקין ב
החמירו בזה  לכןהו' מיעקב ויהיו ידו בכל וידו אוחזת בעקב עשו, ו

והתחילו להתרעם  ,נעלם מהם הסוד ,ובעוונות ,לחיוב אף העני
והפכו הכונה ובלבלו  ,בתתו ולא הורצה לפני ה', וגם נמנעו מלתתו

העליונים ונעתק ו' מיעקב וניתן לעשו, וי לכם רשעים מה גרמתם 
זכאים אתם צדיקים שאתם מעלים מתן  ,י שקל כסףבמניעת חצ

ע"כ. ואולי הכוונה שגם  שכרן בכוונתו ונחשב לכם כמו שקל בזמנו.
בזמן הזה, ראוי ליזהר בזה לבטל הקטרוגים, אף שאין בזה חיוב מן 
הדין, וכן מנהג ישראל קדושים, ואדרבה מדור לדור מוסיפים לתת 

  .עוד ועוד, על אף שדוחק הפרנסה קשה והולך[

ע"י מחצית השקל פודה נפשו לכל השנה ומכל 



  

 עינא בישא, ולכן יתן בבת אחת

משם ואילך אין הברכה ו ב בספר הקנה שם:עוד כת
ואין עין הרע יכולה לשלוט בהם  ,יוצאת בחוץ
זהו יצו ה' אתך את הברכה באסמיך,  ,ולהזיק להם

עני המתפרנס מן הצדקה חייב בצדקה יכלל  לכןו
נכלל  "זשעי ,עצמו פן יצא מהכלל ויחול על המותר

לכן והמות הולך באומות, ו ,עני העליון בכלל הכסף
זהר שלא יתן היום ד' גרה ולמחר ו' רק הכל בבת י

וקרא השקל  .כי מעט מורה קיצוץ ,אחת כל העשר
שלא יפריד בין הדביקים הם הד"ו פרצופים  ,כ' גרה

חבר כל לגרה י'  ואח"כ ,כלול מעשר ל אחדכ
 ,חייב אדם לעולם להכריע הכף ,העשר, ובאמת בני

כי אדרבה הרחמים  ,שלא להורות מחצה על מחצה
 . ע"כ.גוברים ומכריעים

מדוע נשים וקטנים אין חייבים במחצית השקל 
 וכי אינם צריכים כופר נפש

תניא הכל חייבים עוד כתב בספר הקנה שם: 
במחצית השקל כהנים לוים וישראלים וגרים 
ועבדים משוחררים אבל לא נשים ועבדים וקטנים. 

נשים ועבדים וקטנים תשלוט בהם א"ל רבי, וכי 
תורת ובהאנשים מגינים עליהן.  מר לי בני,הנגף. א

מ"מ  ,שכולם אנשים והאהל אחד ,חיוב אין צריך
ואם  ,מקבלים אותו ,אם הביאו ורצו לכלול עצמם

אין  ,רצה האב לכלול את בנו הקטן ונתן בעדו
כי  ,שאם יוציא אותו הנגף לפניו ,להוציאו יותר

באדר מכריזין  'הודה עליו בעשותו פעם אחת. ובא
השקלים בין בארץ בין בח"ל רק בהיות בהמ"ק, על 

ולולי  ,כדי להכין כ"א חצי שקל להיות מוכן בט"ו בו
כל המקטרגים היו מצליחים לקחת נקמות  ,זה

אלא שהשקלים הללו  ,בישראל בזה החודש
ם ואינם יכולים לקטרג רעה, ים ומכניעימשפיל

בט"ו באדר שלוחי ב"ד הולכים בכל מדינה ומדינה ו
ר ועיר ומקבצין אותן בנחת שלא יתנו ובכל עי

היו  ,התיבות שבהם נותנים השקליםו .בכעס
להורות צד המקבל מצד המשפיע  ,עשויות כשופר

 .כדין שופר

מדוע נתקשה משה רבינו עד שהראהו השי"ת 
 מטבע של אש

"זה יתנו כל העובר וגו'". במיוחס ליונתן: זה 
ו השיעור נראה למשה בהר, כמו דינר של אש, וכמ

כן אמר לו, כך יתנו כל מי שעבר על המנינים 
מחצית השקל בשקל מטבע הקודש וכו'. 

איתא, א"ר מאיר, כמין  )שקלים פ"א ה"ד(ובירושלמי 

מטבע של אש הוציא הקב"ה מתחת כסא כבודו, 
והראהו למשה ואמר לו זה יתנו, כזה יתנו. ע"כ. 
וצ"ע מה נתקשה משה כ"כ. ודוחק לומר שהיה 

יוק שיעור של מחצית שקל לא פחות צריך לתת בד
ולא יותר, והיה קשה לדייק כיצד הוא מטבע זה, 
עד שהראהו השי"ת לעשות בדיוק מטבע כזה. וע' 

כיון שאמר לו הקב"ה  )מזמור צא(במדרש תהלים 
ונתנו איש כופר נפשו, הרתיע לאחוריו. כופר נפש 

, מי יוכל ליתן כופר נפשו, )משלי יג ח(איש עשרו 
הקב"ה למשה מטבע של אש, ואמר לו  הראה לו
 .]המשך בסמוך[ זה יתנו.

מדוע חצי שקל לצדקה מתקן חטאים החמורים 
 ביותר ופודה את הנפש ממיתה

כתב, שנתקשה משה, איך יתכן  )ר"פ תשא(ובאלשיך 
שכופר נפש חצובה מתחת כסא הכבוד שלא 

כסף מחירה, שיותן כופרה במחצית שקל  תסולה
כסף. לכן הראהו השי"ת מטבע וכו' ממקום יציאת 
הנשמות, שמעלה אני עליהם כאלו אש מתחת 
כסא הכבוד הם נותנים לי, פי', כאילו את נפשם 
שהיא אש מתחת כסא הכבוד יתנו לי. ע"כ. ומכאן 
נלמד גודל מעלת הצדקה. וכן משמע בפסיקתא 

ע"ש שדומה למי שקלקל ביתו של , )פיסקא י(רבתי 
]וז"ל שם: אמר לו הקב"ה, משה, מיתה הם חייבים על שעשו מלך. 

את העגל, אלא יתנו כפרת נפשם. כיון ששמעו ישראל, אמרו על 
חנם היינו יגיעים ובוזזים בתי מצרים ונוטלים את ממונם ולהשליך 

ו את ממונם, כתיב בתורה שיתן קנס וענשו מאה כסף, ואנחנו אנסנ
את הדבור קבלנו אותו ועברנו עליו וכו', וכמי שהוא מפתה, שפתינו 
את הדיבר ולא שמרנו אותו. ולא זו ולא זו, אלא מי שיש לו שור נגח 
ונגח אדם עבד, מהו עונשו אדונו נותן שלשים שקלים, ואנחנו עשינו 
שור, עכשיו כאו"א מישראל צריך ליתן ל' שקלים, אלא כמוציא שם 

ו מאה כסף, ואנחנו הוציאנו שם רע על הקב"ה רע וענשו אות
שהעלנו מארץ מצרים ואמרנו לעגל זה אלהיך אשר העלוך וכו'. ידע 
הקב"ה מה בלבם, אמר למשה, אמור להם למה אתם מתייראים, 
איני מבקש מכם שתתנו לי לא כאונס לא כמפתה ולא כמוציא שם 

מטבע של רע ולא כשור נגח, אלא זה יתנו. א"ר מאיר נטל הקב"ה 
אש "קטן", וקרא לו למשה, ואמר לו זה יתנו, כיון שראה דוד שבזה 
כפרה יש להם, התחיל אומר בואו וראו נפלאותיו של הקב"ה 
ומעשיו, שבדבר שהכעיסוהו, בו בדבר נתן להם כפרה, כי אלהים 
שופט זה ישפיל וזה ירים, זה שהשפיל ישראל לבאר שחת, זה 

. ויש קרנם בזה זה יתנו. ע"כ[ אלהיך, וזה ירים ישראל שרומם
לבאר שכיון שקבלו את התורה אליהם, וגם קבלו 

ים עליונים, כאשר נכשלו פגמו הנשמות וכחות גבו
בהם, ואזי הקלקול חמור וגבוה מאד. וזה דומה 
לאונס ומפתה וכו', שלקח ביתו של מלך וגרם 
לפגום בה. ועל זאת השיב השי"ת, שהגם 

ום כסא הכבוד, מ"מ שהלוחות נחצבו כביכול ממק
גם הצדקה מגעת עד כסא הכבוד. וזה ענין 
התשובה, שהכנעת נפשו בהרהורי תשובה יש בה 

 שבירת היצר, וזה ג"כ מגיע עד כסא הכבוד.



  

 לואפיונות הרבה, וומחצית השקל מכפרת על ע
 למוסר

איתא בילקוט מדרשי תימן: ולקחת את כסף 
על הכפורים, שהוא מכפר על עונות הרבה אפילו 

גניבה וגזלה ומסירה ועל עון הבא ועל הרהור הלב 
שהוא כנגד כל העונות כולן שנא' לכפר על 

 נפשתיכם.

על ידי שנותן חצי שקל לצדקה נקרע רוע גזר דין 
 מיתה וניתנים הגויים תחתיו לכפרה

ויש לבאר עוד כיצד נעשית הצלה זו, כפי שכתב 
, "עשרים שנה ומעלה" ר"ת )שמות ל(בעל הטורים 

. ע"כ. וזה )ישעיה מג ד, ברכות סב:(עשו, ואתן אדם תחתיך 
כמו שהיה בימי מרדכי ואסתר, שהגם שכבר נגזרה 
גזירה למטה ודבר המלך אין להשיב, וגם נחתמה 
גזירה בשמים בטיט, מ"מ ניתנו אחרים תחתיהם 
לכפרה, ונהפוך הוא אשר ישלטו היהודים וכו'. 

)ר"פ כי ות וכתב רבינו יהודה החסיד בס' גימטריא

, שקל בגי' נפש. שקל במילוי, גי' עשרים, תשא(
ועשרים פסוקים ב"ויושע". וזהו "נתתי כופרך 

 מצרים כוש וסבא תחתיך".

כל העולם נמנים ביוהכ"פ והנותן צדקה ניצול 
 לחיים

, מדם חטאת הכיפורים, )פ' תצוה(כתב רבינו אפרים 
, לפי שירד משה מן ההר סמך שקלים ליוהכ"פ

ביוהכ"פ ואמר לישראל היום לעולם נחתמים 
למות ולחייים, והנותן כופר ניצול, וביוהכ"פ נמנין 
כל העולם, לכך סמך כי תשא את ראש. ע"כ. 
ומבואר חידוש גדול, שכל העולם נמנים ביוהכ"פ. 

 מה שאינו בר"ה.

י"א שלא הוצרכו לתת עוד כופר בכל פעם שנמנו, 
 שהמלאכה קיימת היתה מכפרתשכל זמן 

, שכל זמן שהמלאכה ש מפרשיםכתב בחזקוני, י
קיימת, אין צורך לתת  עשית מכסף זה היתהשנ

כופר פעם אחרת כשיהיו נמנים, ולכך לא נתנו 
כופר כשנמנו במדבר סיני. אבל בימי דוד כבר 

 גפו.ינתבטלה המלאכה ולכך נ

 כח הצטרפות הרבים, מילת עידוד לבר ישראל

המפרשים העירו במה שמשה רבינו נתקשה 
במחצית השקל, ויש שביארו, שנתקשה משה 

ב לפדיון נפש, והלא כל אשר כיצד חצי שקל ייחש
לאיש יתן בעד נפשו. ויש להתבונן, מהו באמת 
התירוץ לזה, כיצד אפשר לפדות נפש בחצי שקל. 
ויש לומר בס"ד, שכאן גילה השי"ת סוד הצטרפות 
כלל ישראל, שכיון שס' רבוא נתנו מחצית השקל, 
נחשב לכל אחד כאילו נתן שלש מאות אלף 

כשבאים לשמוע שקלים. וכן בכל דבר מצוה, 
שיעור תורה, וכן כשמתפללים בציבור, וכן 
כשהציבור מתאספים לתת צדקה. ולכן הגם שעניי 
עירך קודמין, כדאי להשתתף בצדקה ציבורית 
אפילו מעט, שיש לזה עוצמה רבה. וכן יש ללמוד 
מזה שכל מצוה שאדם עושה, שיתקשר בלבו 
באהבת ישראל, ויעשה אותו יחד בשם כל ישראל, 

 לו כולם עושים יחד.כאי

וביאור נוסף יש בזה, שהשי"ת נתן כאן עצה 
עמוקה למשה רבינו, שמן הצדקות הללו יעשו את 
אדני המשכן, כאילו הם העמודים של המשכן 
שמבלעדיהם המשכן לא יעמוד. והמשכן קיים 
לעולמי עולמים, ונמצא שהזכות הזו מגינה עליהם 

ות לנצח. ומזה יש לנו ללמוד להתפלל שהצדק
שלנו יהיו במקום הנכון, הן צדקה שבממון, והן 
צדקה שבדיבור, שגדול המפייס את העני בדברים 
יותר מן הנותן צדקה. ובדורינו כמעט כולם דלים 
ואביונים ברוחניות, ושרויים בקשיים גדולים 
בתורה ובעבודת השי"ת, ופעמים רבות כל מילת 

 עידוד, היא בגדר הצלת נפשות.

מטבע חדש של מחצית השקלאם עשו 
מדוע נתקשה משה במטבע, ואם היו צריכים לתת 

 דוקא מטבעות של מחצית ומדוייקת

מאיר, כמין מטבע של  א"ר )שקלים פ"א ה"ד(בירושלמי 
אש הוציא הקב"ה מתחת כסא כבודו והראהו 

"א פרקי דר]וב למשה ואמר לו זה יתנו כזה יתנו. ע"כ.
אצבעות של יד ימינו של ה'  רר' ישמעאל אומאיתא,  )פרק מז(

לם יסוד גאולות, אצבע קטנה הראה לנח מה לעשות וב"ה כקה

בה הכה את ה, ל, אצבע שנייה (' וזה אשר תעשה אותהאשנ)בתיבה 
אצבע  .בה כתב את הלוחותה, אצבע שלישית ל .מצרים עשר

בה הראה למשה מה יתנו בני ישראל  ,רביעית שהיא שנייה לבוהן
ב"ה להכות בהם את בני קלה עתיד הוהבוהן וכל היד כ .פדיון נפשם

' תרום ידך על אעשו שהם צריו ואת בני ישמעאל שהם אויביו, שנ
ויש שהעירו מה קושי היה  .[וצריך וכל אויביך יכרת

]והאלשיך ביאר שנתקשה משה בזה.  משה רבינו ע"הל
מדרש בכיצד כסף מועט יהיה פדיון נפש מגזירת מיתה. וכן הוא 

: ג' דברים שמע משה מהקב"ה (. תנחומא כי תשא)במדב"ר פ' נשא יב, ג



  

והרתיע לאחוריו, כיון שאמר לו ונתנו איש כופר נפשו, אמר משה 
, )איוב ב(מי יוכל ליתן כופר נפשו, כל אשר לאיש יתן בעד נפשו 

אח לא פדה יפדה איש לא יתן  )תהלים מט(ועדיין אינו מגיע, שנא' 
לאלהים כפרו ויקר פדיון נפשם אמר לו הקב"ה איני מבקש לפי כחי 

. וחשבנו לבאר דכיון דכתיב "זה" [אלא לפי כחן, זה יתנו
יתנו, משמע זה בדיוק לא פחות ולא יותר. והיינו 
שהיו כמה הלכות מחודשות בנתינת מחצית 

 .[ראה בסמוך]השקל הזו שבמדבר. 

האם היו כמה הלכות מחודשות בנתינת מחצית 
 השקל שבמדבר

וההלכות המחודשות שיתכן שהיו שם, הם: א. 
ב. שיתנו מטבע של שיתנו כסף ולא שוה כסף. 

]וצ"ע אם דוקא מטבע שיוצא כסף בצורה מסויימת 

, ולא סתם בהוצאה, או די שיש בו צורה, או צורה כל שהיא[
מתכת של כסף. ג. שיתנו דוקא משקל של עשר 
גרה. ד. ושמא אף שיעשו תחילה גדול מטבע של 
עשרים גרה, ורק אח"כ יעשו מטבע של מחצית 

ה. ושמא יש  ממנו במשקל שהוא עשר גרה.
לחדש, שמטבעות אלו היו צריכים להיות 
 מדוייקים מאד בתכלית הדיוק, לא פחות ולא יותר.

 .]המשך בסמוך[

האם היו צריכים לעשות דוקא מטבעות 
 ומדוייקים מאד

ו. ועוד אפשר, שזה היה קשה מאד קושי כפול 
ומכופל, לדעת מתחילה בדיוק לאיזו מטבע נתכוין 

מטבעות,  ]או יותר[השי"ת, ואח"כ לעשות ס' רבוא 
שכל הרבוא מטבעות הללו יצאו בדיוק באותו 
משקל, ושבסך הכל יהיה מכולם סכום מדוייק 
הנצרך, ועכ"פ שלא יהיה בסה"כ מטבע אחד יתר. 

בכלל "זה יתנו". זה ולא אחר, זה בדיוק לא וכל זה 
פחות ולא יותר. ואולי לפי זה מה שהראהו השי"ת 

ובע את המטבעות טמטבע של אש, היה מטבע ש
האחרים, שיצאו בדיוק כפי ציווי השי"ת. ועכ"פ 
לפי המבואר, היה טורח גדול במצוה וו של מחצית 
השקל בדור המדבר, שהיתה גם לכפר על חטא 

ו צריכים תחילה להכין ס' רבוא ויותר העגל, שהי
מטבעות, ואח"כ שכל אחד יקנה אותם ממשה 
רבינו, ואח"כ יתנו אותם תרומה. ומהם ייעשו 

]וכל זה כתבנו רק בדרך אפשר האדנים וגם ווי העמודים. 

 .לחדודי דאורייתא, לתת לפני המעיין בס"ד[

דברי החת"ס שהיה מוטבע על המטבע "משה רבן 
 של ישראל"

שכתב, נתקשה  )דף קיח:("ר מובא מדרשות חת"ס שו

מרעה מה יטביע על המטבע, כי צורה אסור, 
ולכתוב שמו משה מלך, או רבן של ישראל, לא היה 
ראוי לו מחמת ענותנותו, ושקל הקודש לכתוב 
עליו, אינו עובר לסוחר אצל תגרי נכרים, לכן 
הראהו השי"ת מטבע של אש כתוב עליו "משה 

" ואותה ממש הראה לישראל, וכן רבן של ישראל
נטבע המטבע. עכ"ל. ולמדנו מדברי קדשו ג' 
חידושים. א. מה היה כתוב על המטבע שהראהו 
השי"ת. ב. שמטבע זה ממש הראה לישראל, והיינו 
שירדה מן השמים מטבע של אש שראו אותה כל 
ישראל. ג. שזה מה שנטבע על כל מטבע ומטבע 

עוד ב' חידושי  של מחצית השקל. ומכלל כל זה
דינים. ד. שהיה דין של "מטבע" דוקא ולא שיתנו 
שוה כסף, אלא כסף דוקא, וכסף שיש לו צורה. ב. 
ודוקא כסף שעובר לסוחר. ורמז לדברי קדשו של 
החת"ס: את תרומת ה', גי', וחקוק עליה משה רבן 

. על הפקדים מבן עשרים שנה (1803)של ישראל 
משה רבן של ישראל  ומעלה יתן, גי', וכתוב עליה

 .]המשך בסמוך[. (2017)

אם כל שתים יתמנו יחד ויקנו שקל אחד ממשה 
 לתת אותו תרומה, או ששברו מטבע לשנים

הנה לכאורה משה עשה כאן מטבע חדש של עשר 
גרה, וא"כ מדוע נקרא מחצית אחרי שהוא מטבע 
שלם של עשרה גרה, ודוחק לומר שהיה נראה 

, ולכן נקרא בשם מחצית. מטבע חצוי, כמו חצי ירח
. וחשבנו בס"ד דשמא משה עשה ]וראה להלן מהרמב"ן[

רק מטבע של עשרים גרה, ובשביל לתת מחצית 
השקל, הוכרחו להקבץ שתי יהודים יחד ולקנות 
את המטבע הזה בשותפות יחד שוה בשוה. בשביל 

)פני דוד תצוה אות לקנות מעלת האחדות. והנה החיד"א 

כתב בשם המפרשים הטעם שנזכר כאן  ה(
כי כל איש  ,להורות אחדות" "מחצית" השקל,

ולכן  ,לו הם גוף אחדיישראל חייב לאהוב חבירו כא
דהוא וחבירו היו  ,יתנו כל אחד מחצית השקל

ולכן העשיר לא  ,ובין שניהם שקל שלם ,לאחדים
ירבה והדל לא ימעיט ועשיר ורש נפגשו אידי ואידי 

, שבא לקביץבשם מהר"ש א אלשיך]וכ"ה בע"כ. . חד שיעורא
אלא שכל  שהוא נפרד מחברו, להם, שלא יחשוב מי מהם להורות

ובהתחברו עם כל אחד ואחד מישראל נעשה אחד הוא רק חצי, 
לא צוה למה  ,)שמות ל, יט( פירוש מהר"י קארו. וכ"כ באחד שלם

מדה אחת או שקל אחד שיהיה שווייה כמו זה המחצית שיתנו 
 ,י"ל כי בהיות שהמחצית השקל היה כופר נפש ,יהיה דבר שלםו

 חדהיה מתגאה ויאמר אני לבדי איש א ,ואם היה כל אחד נותן שקלו
לכן אמר מחצית כלומר ל"ז, ואינו כן כי כל ישראל ערבים ז ,נפרד

והוסיף  .[וחברי מחצית אחד מצטרף לאחת חדאני מחצית א
ר מהשקלים לוקחים קרבנות צבוהחיד"א, ש

הקרבנות אינם מכפרים אלא ו ,תמידין ומוספין
וכל איש יחשוב  ,כשישראל הם באחדות אחד



  

והגם כי הוא עשיר וחבירו  ,כאלו הוא וחבירו אחד
אך הנפש שהיא  א,העושר והכבוד לבר מגופ ,עני

גם  ,כשם שנפשו היא חלק אלוה ממעל ,העיקר
ואם יש שנאת  ,לם בני אל חיווכ ,נפש העני כמוהו

, לא יועיל חינם ביניהם אף שיש בידם תורה ומצות
את כל  "כנוס"לך התשובה. וזהו שאמרה אסתר, 

לם ואמור להם דברי כבושים שיהיו כ, פי' היהודים
כי  ,אסתר רצתה שיתענו. לפי שאחדות אחד

הקרבן אינו מועיל כי הרי ו ,התענית במקום קרבן
חד מישראל כל אחד. והנ האם כשיהיו באחדות א

 ,נפש 'גי ,ובין שניהם שק"ל ,נותן מחצית השקל
להורות  ,וא"כ מחצית השקל הוא חצי נפש

. ע"כ. ויומתק יותר לפמ"ש דשניהם נפש אחד
המפרשים שבא לכפר על מכירת יוסף. ולפי 
דרכינו אין זו רק מחשבה והרגשה שנתן רק חצי, 
אלא היו צריכים לעשות מעשה להמנות יחד זוגות 

על השקל. וכל זה חידוש וצריך ראיה. וכבר  זוגות
היפך כל זה, שכתב,  )ר"פ כי תשא(מפורש ברש"י 

ומשקלה מחצית "הראה לו כמין מטבע של אש, 
מחצית השקל בשקל . , ואומר לו כזה יתנו"השקל

במשקל השקל שקצבתי לך לשקול בו  ,הקודש
שקלי הקדש, כגון שקלים האמורין בפרשת ערכין 

)ר"פ כי רמב"ן "כ. וצ"ע. והנה גם ב. עושדה אחוזה

מלך גדול משה רבינו מבואר לא כן, שכתב, ש תשא(
 ומטבע כסף בישראל, וקרא להיה, וקבע לו 

משקלי הערכין ופדיון הבכור במטבע . ו"שקל"
דש, וכן כל שקלי המשכן וכל כסף וההוא שהם ק

. ע"כ. ולפ"ז ניחא ההערה קצוב האמור בתורה
בוע אצלם מטבע של שקל הנ"ל, שהרי כבר היה ק

שלם. אך יתכן שכוונת הרמב"ן רק לפי הפשט, ולא 
, שנתקשה משה )לפי פשטות דברי המדרש(לפי המדרש 

במחצית השקל, ואם איתא שהיה ידוע אצלם כבר 
' תוסמטבע זה, מה נתקשה בו משה. וכן מבואר ב

שכתבו להדיא, שמשה לא נתקשה בעצם  )מנחות כט.(

בשום ענין אם לא היה יודע מטבע זה, אלא שבכלל 
ו. ע"כ. ומשמע שלא היה ידוע אצלם לא היה מראה

כלל. וצ"ע. וראינו מי שהבין מדברי הרמב"ן שמשה 
לא עשה רק מטבע אחד של שקל, ואילו מטבע 
של מחצית היה רק בבית שני. ולפי זה כתב 
ששברו כל מטבע לשנים ונתנו כל אחד חצי. ואינו 

. וגם לדברי הרמב"ן יש מוכרח כלל בכוונת הרמב"ן
שלא  כתב, )ר"פ תשא(לפרש כנ"ל. אלא שבאברנאל 

היה ביניהם כסף אחר אלא המטבע שהיה שקל 
 "בקע" , וזהוהיו מבקעים אותו לתת חציוו ,אחד

כי היה הבקע הוא החצי השקל שיבקעו  ,לגלגולת
ויחתכו בשנים. ואותו המחצית יהיה תרומת ה' 

. ע"כ. ושמא הכוונה שהיו שירימו אותו לשם
 מבקעים אותו כפשוטו.

ארבעה צדיקים יצא להם מטבע בעולם, ומדוע לא 
 ה"משה רבינו ענמנה גם 

רבעה הם א לט, יא()בראשית רבה והנה איתא ב
עולם, אברהם, ואעשך לגוי שיצא להם מוניטין ב

גדול יצא לו מוניטין, ומהו מוניטין שלו זקן וזקנה 
ויהי ה' את  )יהושע ו(יהושע  .מיכן בחור ובתולה מיכן

 ,שור מיכן וראם מיכן, יהושע ויהי שמעו בכל הארץ
 ,בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו, דודל שם ע

 ,מקל ותרמיל מיכן ,ויצא שם דוד בכל הארצות
כי  ,מרדכי .ע"ש כמגדל דויד צוארך ,גדל מיכןומ

גדול מרדכי בבית המלך ושמעו הולך בכל 
. ע"כ. ועטרת זהב מיכן ,המדינות, שק ואפר מיכן

ולדברי החת"ס הנ"ל שכאן היה למשה מטבע 
, קשה, שלא הוזכר מטבע של )וע"ע ברמב"ן הנ"ל(מיוחד, 

משה. וצ"ל שמטבע של משה לא יצא בעולם, רק 
 דין שיהיה ראוי להיות עובר לסוחר.היה 

 מנין בני ישראל לפני ר"ח ניסן

האם משה רבינו מנה את כל ישראל בחודש אדר 
 לפני עשיית המשכן

לשון הכתוב "כי בענין המנין שעל ידי השקלים, 
את ראש בני ישראל", משמע שלא בא לומר  תשא

" כי תשאשהרי כתוב "שצריכים להמנות עתה, 
שהרי ודאי נתנו  ,לשון עתיד. וצריך ביאור שהוא

עתה מחצית השקל וגם נמנו כאן, עד שעלה 
מניינם למאת ככר ואלף שבע מאות שקל נותרים. 

ווים את הובכסף הזה עשו את האדנים וגם 
אור מדוע לא זכר הכתוב עוד צריך בי לעמודים.

אלא את המנין שנמנו בפרשת במדבר, שהיה זה 
בא' באייר אחר שהוקם המשכן, ואילו המנין הזה 
שהיה קודם הקמת המשכן לא נזכר בתורה 
בפירוש. עוד צ"ע שהתורה הקדושה צוותה 

תרומה שכל התרומה תבא אך ורק מנדבת  רשתבפ
שלולי שנתן ]והבאנו מהגר"מ פיינשטיין הלב ולא בחובה, 

, וקשה מכל ליבו ממש, לא היתה שורה שכינה במעשה ידיהם[
א"כ איך נעשו האדנים מן הכסף אשר בא בעבור 

 המנין, והרי לא בא מנדבת הלב.

בזה והנה מבואר שהיה עניין למנותם כעת, והטעם 



  

כדי ב ,שהוא הכשר להשראת השכינה יש לבאר
בבירור שיש בהם ס' רבוא, שבלא ס' רבוא  שיוודע

לא שייך השראת שכינה של מתן תורה ושל 
המשכן. ואף עצם ידיעת מצב זה מעכבת. כשם 
שאין השכינה שורה אלא על משפחות המיוחסות 
שבישראל. והוצרכו להתייחס קודם ששרתה 
שכינה עליהם בפרטות בא' באייר בסדור הדגלים. 

על אף  ולא הוצרכו ליחוס רק למנין[]וכאן היה זה באופן כללי 
שכלפי שמיא גליא יחוסם, מ"מ כל זמן שאין 

ובענין מה  מפורסם הדבר אינו מועיל לזה והבן.
שהקשינו, י"ל שהמנין היה רשות שכל הרוצה 
שתשרה השכינה הק' בתוכו יתן מחצית השקל, 
אלא שישראל קדושים לא נשמט מהם אחד שלא 

יבם ליתן את תרומת היה חפץ בזה, וכולם נדבם ל
]וצ"ל שלא הורשו האדנים מחצית השקל לגולגולת 

. ובזה א"ש הכל, שלא הוזכר ליתן לזה רק מבן כ' עד בן ס'[
המנין בתוה"ק כיוון שלא נצטווה למנות את 
ישראל רק למנות אם יש ס' רבוא החפצים 

וא"ש שלעולם  בהשראת שכינתו ית' בתוך ליבם.
: "מכאן )תשא סימן ט(תנחומא ]וע"ע בהכל בא מנדבת הלב. 

שנצטווה למנותם אחר חטא העגל". ולשון הרמב"ן: צוה עליהם 
שכל היודע בעצמו שהוא מבן כ' ומעלה יתן הסך הזה. וצ"ע. אכן 

)ר"פ שו"ר בחזקוני שכתב, דכי תשא היינו להבא. אמנם רש"י 
כתב שנמנו ב' פעמים ע"ש. וכן מבואר ברמב"ן כאן שנמנו  במדבר(
 .ים[ב' פעמ

 מדוע נמנו גם כאן רק מבן עשרים

צ"ע דהניחא במנין השני שנמנו בא' אייר נמנו רק 
מבן כ', כיוון שפחות מבן כ' אין יוצא בצבא, אך כאן 
אין המנין בשביל הצבא רק לתרומת המשכן, 
ולפמשנ"ת בסמוך שהיה המנין לצורך השראת 
השכינה, י"ל דאף צבא דהתם הלא הכוונה לצבא 

ם הם המשך והשלמה להשראת ה', והדגלי
השכינה שבמשכן ובתוך ליבם של עמ"י, שהיו 
חונים הכל סביב ואהל מועד וגם בהליכתם הולכים 
המה אחר השכינה הק', א"כ כמו דהתם בעינן 
חשיבות של בן כ' עד ס', שיהו ס' רבוא חשובים 
מעם ה', כדי שישרה השי"ת שכינתו ביניהם 

]ונודע מה שהביא "ק. בבחינת מלך, אף הכא גם כן. ודו
בס' חסד לאברהם שבליל כניסת האדם לגיל כ' מקבל הוא את 

 .הנפש, וזהו טעם נוסף למעלת גיל כ'[

 מדוע טעה דוד למנות את ישראל

, שבעבור שאמר דוד לשאול "אם )ברכות סב:(ארז"ל 
ה' הסיתך בי", א"ל הקב"ה, חייך שאני מכשילך 

ין אותו, בדבר שאפי' תינוקות של בית רבן יודע
שהלך ומנה את ישראל ובא הנגף. והמפרשים 
עמדו לבאר במה טעה. ובפשוטו אפשר שלא טעה 
אלא היה זה רוח מאת השי"ת ששלחה אליו 
להטעותו, וכשם שאמר דוד לשאול שאין לו שום 
סיבה שיכלית מדוע רודף הוא אחריו אלא רוח 
ששורה עליו גרמה לו לזה, וכ"כ באוחה"ק. וצ"ל 

שים שמ"מ מוכרח לומר שהיה בזה שטעם המפר
איזה טענה חלושה שבזה לא דיבר הכתוב. שו"ר 

כתב שא"צ לטרוח לפרש במה  )תמיד כח.(בבאר שבע 
טעה, שלא טעה רק שהשכיחו השי"ת פרשה זו 

)ח"י חו"מ של כי תשא. והאריך בזה בשו"ת יביע אומר 

 .)ע"ש שצידד להקל(בענין מפקד אוכלוסין,  סי' ב(

 של ישראל א מת אחד מן המנוייןנעשה נס של

הרמב"ן עמד בזה איך יתכן שמן המנין שנמנו 
במוצאי יוהכ"פ, ועד המנין השני שנמנו בר"ח אייר 
לא נשתנה המנין. אא"כ נימא שנעשה נס שלא מת 
מהם אחד, ולא נמנו לשנותיהם ממש אלא על פי 
שנות עולם ומתשרי ולא מניסן. ולכאורה הכוונה 

בה לאדנים שהיו לפני ה', היתה שזכות נתינת הנד
להם לזכרון ולישועה שלא ימות מהם אחד. אך 
יותר היה נ"ל שכיוון שפסקה זוהמתן במתן תורה 
אף שאח"כ חזרה בעגל, הלא עדין היה גופם קדוש 
שלא נטמאו מעולם ולא הרקיב בשרם אחר מותם. 
וא"כ י"ל שאותו הדור שזכו למתן תורה, לא מתו 

אחר שהיה גופם זך כ"כ, אלא כלל מיתה טבעית, מ
רק אלו שמתו בט' באב ע"י הגזירה. אלא דיש 
לעיין אם הפחותים מגיל כ' והיתרים על ס' שנה כן 

]ודוחק לומר שקודם חטא המרגלים שנגזרה מיתה  מתו. וצ"ע.

. ומה שלא נוספו עליהם עוד, לא היה שייך אצלם מיתה[
צ"ל שלא נמנו בפעם הב' אלא אלו שנתנו לנדבת 
המשכן, כיוון שהדגלים הם המשך ענין השראת 

 השכינה שבמשכן, וכנ"ל. וצ"ע.

 הכיור
האם נצטוו שלא ליתן מים בכיור עד שיביאוהו 

 במקומו
לרחצה, ונתת אתו  "ועשית כיור נחשת וכנו נחשת

בין אהל מועד ובין המזבח ונתת שמה מים. ורחצו 
אהרן ובניו ממנו וגו'". לכאו' נתינת המים שייכת 



  

לפסוק הבא. ואפשר שבא הכתוב לומר שלא יתן 
]ובמשך בכיור מים רק אחרי שיתן אותו במקומו. 

כתב דמ"ש ונתת שמה מים, ולא כתיב ונתת בו  )שמות ל, יח(חכמה 
ד דאע"פ שאפשר לקדש ידים ורגלים בשאר כלי שרת, מים, מלמ

)יומא מ"מ בעינן שיהיה דוקא במקום הכיור, וסייע לזה מירושלמי 

 .פתר לה מקומן מעכב. וכמ"ש בפני משה[ ד, ה(

מדוע מצוות עשיית הכיור לא נאמרה עם כלי 
 המשכן

ממה שנתפרש עניינו של הכיור אחר שסיים 
והבטחת  הכתוב לבאר את כל עבודת המשכן

השכינה שתשרה בו, מבואר לכאורה. א. שאין 
הכיור חלק מן המשכן. ב. שאינו מעכב בהשראת 

)וראה לעיל גבי מזבח הקטורת. אך צ"ע מדוע הכיור לא נכתב השכינה. 

. שם, ומה ענין הכיור לכאן בין פרשת כסף הכיפורים ופרשת שמן המשחה(
תב, שכ )שמות ל, יח(ושו"ר בחזקוני בפרשת כי תשא 

לא כתב  ,אינו אלא להכשר מצוההכיור לפי ש
ע"כ. ויש  יתו למעלה עם שאר הכלים.ימצות עש

התורה הקדושה צוותה  להתבונן בדבר נפלא דהנה
על רחיצת ידיים ורגלים: א. קודם עבודת קודש. ב. 
קודם כניסה לקודש אף בלא עבודה. וכמו"כ רז"ל 
תקנו נט"י: א. קודם האכילה, שהאוכל בקדושה 
 שולחנו כמזבח ומאכלו כקרבן. ב. קודם התפילה.

וארז"ל דהמזלזל בנט"י נעקר מן העולם, וכמו"כ 
ים ורגלים חייב מיתה. כהן שעבד בלא קדוש יד

. וע' בברכות ]ועיקר נט"י באכילת תרומה שזכו משלחן השי"ת[
דקרא דארחץ בנקיון כפי ואסובבה את מזבחך  )טו.(

ה' קאי אתפלה. ומ"מ י"ל דקאי נמי אאכילה, עיין 
באוחה"ק גבי כהן שעלה מבית הטבילה אם חייב 
לרחוץ ידיו ורגליו, דלכאו' הוא חק התורה שצריך 

]ולפלפולא דאו' י"ל דבברכות שם איתא ץ ידיו ורגליו. לרחו
שהנפנה ונוטל ידיו וכו' מעלה עליו הכתוב כאילו טבל, הרי שענין 

 .הנטילה הוא "טבילה קטנה" דהיינו למשוך טהרה על כל גופו[

 150בית המקדש היו מים בשיעור כיור של ב
 טון 47 -ביצים. כ 864,000סאה.  6000מקוואות. 

, משה )פרק יב(יתא דמלאכת המשכן בברי איתא
)דה"י ב. עשה כיור אחד, ושלמה עשה עשרה כיורות 

וכיורו של משה באמצע, שלמה הוסיף שעשה  ד, ו(
, וכתיב שלשת )שם ז כו(את הים, אלפים בת יכיל 

, אלפים בלח שהן ג' אלפים ביבש, )שם ד ה(אלפים 
, י' בתים )יחזקאל מה(ובת היא עשרת הבתים חומר 

כור, מאתים כור, צא מהן נ' כור, תנם נ' על נ'  לכל
. אם תאמר כולו )שכל מקוה מ' סאה(אות והרי ק"נ מקו

עגול אינו מחזיק, אם תאמר כולו מרובע מחזיק 
 יותר, אלא שהיה עגול ומרובע מלמטה.

 שמן המשחה

בענין שמן המשחה אם נצטוה משה לקחת משלו 
 ושיעשה בעצמו

"ואתה קח לך בשמים ראש". צריך ביאור מהו 
"ואתה". ומהו "לך". ודי לומר קח בשמים ראש. 
ולכאורה משמעות הכתוב היא שנצטווה משה א. 
שיקח הוא בעצמו ולא ע"י שליח. ב. ושיקח 

ועשה לך  ,קח לך משלךדלר' יאשיה, יומא ג: ]וראה במממונו. 
קח לך ו ,משל צבורהכל  יונתן. ולר' ויקחו אליך משל צבור ,משלך
. שו"ר באוחה"ק, [כביכול משלך אני רוצה יותר משלהםקמ"ל 

הוא משלו ושהוא יעשנה. ויש לעיין האם  שיקח
נצטווה כמו כן שהוא ימשחם בעצמו ולא אחר. אך 
עיין בכתובים להלן וצע"ג. ויתכן דמ"מ מועיל בזה 
שליחות, אך שיהיה כפי דיני שליחות, משא"כ 

]ובביאור עניינו של שמן המשחה, יש לבאר, מלאכות אחרים. 
האדם הנמשח, צריך  שבכדי להשרות את השכינה על הכלים או על

)שאין דבר רוחני נפעל אלא ע"י לעשות מעשה גשמי המורה על כך 
התעוררות מלמטה, ועוד שאין חיבור לרוחני עם העולם שלמטה אלא ע"י 

, והשכינה הק' נמשלה לשמן כמו שדרשו רז"ל על אמצעי גשמי(
, וכיוון שהוא )שמן גי' השכינה(הפסוק ושמן על ראשך לא יחסר 

השכינה הק', נצטווה משה לקחת ולעשות בעצמו. ולכך מורה על 
, מה שלא  מצינו )כריתות ה:(נמי היה בו נס שלא נחסר ממנו מאומה 

כן בשאר דברים. ועוד יש לבאר ע"ד שאמרו בזוה"ק שכל המריח 

בקטורת היה מברר ליבו בברירות לעבוד לקונו, ונחלף ממנו זוהמת 
ביו שבשמים. הרי שקיום היצה"ר, ולא היה לו אלא לב אחד אל א

מצוות השי"ת של העברת הזוהמא וריח טוב, יש בה כח סגולי כ"כ 
לטהר כל זוהמא רוחנית, א"כ י"ל דכמו"כ היה ענין שמן המשחה. 
)אי נימא שעיקרו הוא הבשמים שבו, א"כ ענינו ממש כענין הקטורת, ואי 

ולהאירו נימא שעיקרו הוא השמן י"ל ששמן הוא להחליק את הגוף לצחצחו 

 .[ועד"ז היתה סגולתו הרוחנית(

ומה שפרט הכתוב את הכלים, ואין די לומר את 
המשכן ואת כליו, שמא לומר שימשחם דווקא 
בסדר הזה. ויש לעיין אם הכפורת הוצרכה משיחה, 
כיון דלא כתיב אלא ארון העדות, ובכל מקום נזכר 
אף הכפורת. עוד יש לעיין, אם 'ומשחת בו את 

 קאי על היריעות או על הקרשים.אהל מועד' 

האם כל אחד יכול למשוח בשמן המשחה או רק 
 צדיק וצנוע

, )פ' כי תשא(כתב רבינו יהודה החסיד בס' גימטריאות 
"ואתה קח לך", שיהא המושח המלך והכהן, כמוך, 

 צדיק וצנוע, כשמואל ואלישע ויהוידע.



  

 שמן המשחה קודש למלכי בית דוד

, )פ' כי תשא(בס' גימטריאות  כתב רבינו יהודה החסיד
"קודש הוא, קודש יהיה לכם", בגימטריא, למלכות 

דרק מלכי בית  )ה:(בית דוד. ע"כ. וראה בכריתות 
דוד מושחין בשמן המשחה, אבל מלכי ישראל, רק 
בשמן אפרסמון. וכתבו התוס' ורש"י דכל זה 
משבא דוד, אבל שאול שהיה מבנימין נמשח ע"י 

 )מלכים א, ז(גם ברמב"ם שאול בשמן המשחה. 
משמע ששאול נמשח בשמן המשחה. ובכס"מ 

כתב שיש לחלק בין מלך ראשון בערך עצמו  )ה"י(
למלך ראשון בערך כל ישראל, כשאול שלא קדם 

 לו מלך.

 ,את הראויבשמן המשחה השי"ת הוא שמושח 
והשמן היה קופץ מאליו, או רץ לאחריו ממי שאינו 

 ראוי

, נטל שמואל קרן השמן )שמואל סי' קכד(איתא בילקוט 
ובא לצוק על ראשו של אליאב, וברח השמן 
לאחריו, וכך היה השמן עושה לכולן, כיון שבא דוד, 
ראה השמן רץ מעצמו וניצק בראש דוד, אמר דוד 

. ובילקוט ותרם כראים קרני בלותי בשמן רענן
כשבאין למשחו, היו מכניסין  איתא: )סי' תשנ(תהלים 

כהנים ומעמידין לצד, ונותנין שמן המשחה 
באמצע, והשמן רץ מעצמו ונצוק על ראשו של כהן 
גדול, שנאמר על כן משחך אלהים שמן ששון, 

שכיון ששמן המשחה היה יורד עליו, אם היה קצר 
אם היו היה מאריך, אם היה שחור היה מתלבן, ו

פניו רעות היו משחקות. ומהו מחבריך, שהיה נאה 
וניכר מכל אחיו, שנא' והכהן הגדול מאחיו. ואם 
תמה אתה שהשמן רץ ונצוק על ראש כהן גדול 

 ע"כ. למד מדוד וכו'.

 האם הבשמים והקטורת באו משל משה

"ואתה קח לך בשמים ראש וגו'". וכן כתיב 
ת ר' יאשיה בקטורת "קח לך סמים". וביומא ג: דע

קח לך משלך. וגם לר' יונתן שם, משלך אני רוצה 
יותר משלהם. וצ"ב שלבסוף הנשיאים הביאו, 

 ואת השהם אבני את הביאו והנשיאים )לה, כז(כמ"ש 
ולחשן. ויש ליישב בדוחק.  לאפוד המלאים אבני

א. שאפשר שאחרי שקבלו זאת מענני הכבוד במן, 
שהביא רבינו הקנו זאת למשה. ב. אי נמי לפי מה 

 ושאר השהם אבני כי שפירש בחיי שם: ויש
 שתהיה וכדי, לישראל באו נס בדרך הדברים
 'לתוך כבוד ענני הביאום נשלמת המשכן מלאכת

משה'. ג. בשם החתם סופר תרצו, שכיון  של אהלו
משלו. ד.  שהמן ירד בזכות משה. נחשב שהכל

לגבי הקטורת, יש לחלק בזה בין הקטורת של 
החינוך בז' ימי המילואים, לבין הקטורת של כל 
השנה. דשמא אה"נ הקטורת של החינוך באה 

 משל משה.

הקטורת
אם נצטוה משה רבינו לקחת סממני הקטורת 

 ומשל

"ויאמר ה' אל משה קח לך סמים וגו'". משמע 
שאף בזה נצטווה שיקח משלו וכמש"כ לעיל גבי 
שמן המשחה, אכן צריך ביאור שינוי לשון הכתוב: 
א. התם וידבר וכאן ויאמר ב. ואתה קח, לך וכאן 
קח לך. ג. קדש הוא קודש יהיה לכם, וכאן קדש 
קדשים תהיה לכם, קדש תהיה לך לה'. ושמא 

בעינן דווקא ע"י עצמו לא ע"י שליח, וכאן לא לעיל 
בר"פ תצוה,  אלשיך]שו"ר בנצטווה אלא שיהיה משלו. 

שהן בענין השמן למאור, והן בענין העמדת אהרן ובניו ובגדיהם, והן 
במשיחת שמן בענין שמן המשחה, הכל יהיה על ידי משה ומכחו. ו

הוא המשחה תלויה השראת שכינה במשכן, כי שמן משחת קדש 
משה אשר ידע  "ירמז סוד גבוה ע "פעזה ו ,רמז אל שמן העליון

קנה קדושה שלחשוב מחשבות סוד השמן וסמניו ושיעוריו באופן 
', ואתה קח לך בשמיםזה אפשר רק ע"י משה. לכן נאמר 'עצומה. ו

. באופן שכל השראת עשה יותר מהכל להשראת שכינהשהוא י
אי שהעשיה . ומ"מ ודהשכינה במשכן הכל ע"י משה[

שגם  )לא, י(עצמה היתה ע"י שליח, וכמבואר להלן 

בגדי כהונה וגם שמן המשחה והקטורת, יעשו כל 
שבצלאל עשה  )פרק לז(חכמי לב. וכן הוא בפ' ויקהל 

 הכל. 

 מהו ממולח טהור

צריך ביאור מהו 'טהור'. וכן להלן  .טהור" "ממולח
 קטרת קדש ואת המשחה שמן את ויעש )לז, כט(

 בבשמים א. ובספורנו שם פירש, .'טהור' הסמים
 מפסולת. ב. ובאוחה"ק כאן ביאר, שלא מנוקים

 גוונים, אלא על ידי שתהיה דקה ערבוב בו יראה
ביותר, ואומן יערבב את כל סממנים היטב היטב, 
תהיה נראית הכל בגוון אחד שוה. על אף שהיא 

מנה, מי"א סממנים. ג.  368תערובת עצומה של 
ובאברבנאל כאן פי' כפשוטו, שיהיה טהור, דלפי 
 שהיו שוחקים אותו מאד עד אשר דק, יזהרו שלא

 ויקהל( )פ'טומאה. ד. ובשם משמואל  דבר בו יגע
ביאר, שהקטורת היתה מטהרת את הלב. ולכאו' 



  

: כל מי )ח"ב ריט.(הכונה לפי מה שאמרו בזוה"ק 
שהיה מריח בעשן של הקטורת, היה עובר ממנו 

לו אלא לב אחד  היה ולא ר,"יצה מת וטינופתזוה
שבשמים. וכמו שהציץ עומד על נס, כך  כלפי אביו

הקטורת, ושוברת לס"א ומבטל כישופים וכדו' 
. ומי שמסתכל ורואה בכל 'וכו מביתיה בישין ומינין

יום מעשה הקטורת ניצל מכל מיני כישופים 
 רעים רעים והרהורים פגעים שבעולם ומכל

 ש לו חלק באותו עולם ובעוה"ב, ויסלקוממיתה. וי
 דינין מכל וישתזיב עלמא, ומכל מיניה מותנא

דגיהנם.  ומדינא בישין ומסטרין עלמא דהאי
ובאותו עמוד של הקטורת שהיה עולה, היה הכהן 

ועולים  באוירא רואה אותיות שם הקדוש פרישין
למעלה באותו עמוד, כמה מרכבות קדושים 

 עולה, ומשמח. מסבבין לו מכל צד עד ש

 ציווי סדר עשיית המשכן
אימתי ראה משה רבינו את ספרו של אדם 

 הראשון

הביא מדרש, "ראה קראתי  )שמות לא, ב(רבינו בחיי 
בשם בצלאל", הראה הקב"ה למשה ספרו של 
אדם הראשון ואמר לו כל אחד ואחד התקנתיו 
מאותה שעה, ואף בצלאל מאותה שעה התקנתיו, 
שנאמר ראה קראתי בשם בצלאל. ומקורו בשמו"ר 

. הביא לו הקב"ה ספרו של אדה"ר והראה לו )מ, ב(
 שעה התקנתיו.כל הדורות וכו'. וכן בצלאל מאותה 

 לו של הקב"היבצלאל היה עוסק בתורה בצ

: בצלאל בצל אל כי תשא(פרשת )כתב רבינו אפרים 
שהיה יושב בצלו של הקב"ה ועוסק בתורה. ע"כ. 

כתב, שלא נברא בצלאל  )שמות לא, ב(ובשפתי כהן 
, הוא , ויש בו מדע תקונו)למלאכת המשכן(אלא לזה 

יושב בצלי ואני אשב בצלו בצל שדי יתלונן, והוריד 
הקב"ה נשמתו לעשות משכן וגו', ופייס למשה 

 )שמות לא, ב(]ובתורת משה לחת"ס שכן. שהוא יקים המ
כתב, שהשי"ת מילא את בצלאל שהיה בן י"ג, חכמה תבונה 
ודעת, מה שלא היה כן מעולם, וזה בגלל שחור נהרג על 

כה שבן בנו יהיה אומן מופלא במלאכת מעשה העגל, לכן ז
המשכן. ושאל לישראל שלא יהיה להם לבושת ולחרפה 

 )שנער קטן יעשה בעדם המשכן, יען שהוא בן בנו של חור(,ן ומזכרת עו
 והשיבו דניחא להו דלהוי להו כפרה[.

אם היו צריכים לעשות את מלאכת המשכן בסדר 
 שנצטוו

עד ואת "ועשו את כל אשר ציויתך, את אהל מו
ריך ביאור דכיון הארון לעדות ואת הכפרת וגו'", צ

ה דכתיב שיעשו הכל, מדוע הוצרך הכתוב לפרט מ
ע"ה. ושמא לומר בינו רשה הם הדברים שנצטווה מ

]דהיינו: אהל מועד, ארון כדי שיעשו דווקא בסדר הזה. 
וכפורת, כל כלי האהל, שלחן וכליו, מנורה וכליה, מזבח הקטורת, 
מזבח העולה, כיור, בגדי השרד, בגדי כהונה, שמן המשחה וקטורת. 

יריעות, ואח"כ קרשים את המבואר, שעשו  ויקהלפרשת בולהלן 
 העדות , ואח"כ ארוןוהפרוכת ומסך פתח האהל עם בריחים ואדנים

, ומזבח הקטורת, שמן וכליה מנורהה, וכליו שלחןהכפורת, ה אתו
. ואח"כ בפרשת קטורת, מזבח העולה, כיור, החצר וכליהההמשחה ו

ויש כאן כמה שינויים, כמו  פקודי מפורט שעשו את בגדי הכהונה.
בענין שמן המשחה והקטורת, וכן בענין עשיית החצר. אך סוף סוף 

בא אי נמי  .[כאן. וצ"ערוב הדברים נכתבו כסדר שנצטוו 
למעט שאר דברים שלא נזכרו כאן, כמו הכתוב 

 שמן למאור.

ע"ה היה מצווה בינו ודע, שיש לעיין, האם משה ר
על מצוות עשיית המשכן, וא"כ כולם היו שלוחיו. 
או שלא נצטווה אלא להיות אחראי על כולם, או 
דילמא רק לצוות אותם על העשיה. ולפי המבואר 

רק לגבי עשיית בגדי כהונה, ושמן לעיל נראה ש
המשחה והקטורת היתה המצוה עליו לעשות 

 ממש, והם היו כמו שלוחיו. 

 בני כתב, ויעשו )פ' פקודי( דושהקיים חר הובאו
 וחכמי בצלאל אלא עשה שלא , הגם'וגו ישראל

, עשו ישראל כל וכאילו כמותו אדם של שלוחו, לב
' ה במאמר אלא בצלאל שעשה מצינו שלא והגם

 ]עודעליו.  הסכימו הרי אעפ"כ, שלחוהו הם ולא
 כי והראה התורה, בקיום הכללות מחברת הכתוב עשה כאן כי נראה

 כל ישראל, בכללות להתקיים נתנה והתורה לזה, זה יזכו ישראל בני
 מישראל אחד כל ומעתה .לזה זה ויזכו שבידו היכולת יעשה אחד

. האמורות. שם[ המלאכות כל ועשה שבנדבה מינים ג"הי כל הביא
ומשמע לכאו' שהמצוה היתה על כלל ישראל ולא 

ויעש  כתב, )ויקהל(על משה. אולם החיד"א בפני דוד 
משה אפשר דהוי כלפי  ,ויעש דכתיב בכל הענין

והאומנים  ת,דלמשה ציוה ועשית ועשי ,רבינו ע"ה
כלומר משה ע"י שליחות  ,ויעש תיבלכך כ ו,שלוחי

ע"כ. ואולי הכל אחד, שמשה נצטוה  לאומנים.
להיות האחראי על כל העשיה, שאם לא יעשו כלל, 
הם לא עברו שום איסור, ורק משה ביטל את 
הציווי, שרק הוא נצטוה לעשות, אבל אין הכונה 
שיעשה הוא בידיו כדי שנצטרך כאן דין שליחות, 

]וע"ע אלא הכונה שהוא יהיה אחראי על העשיה. 
 המשכן, את יעשה שהוא סבור משה : והיה()ויקהל גבתנחומא 

 וכל כל מזבח ועשית שלחן ועשית הקרשים את ועשית לו שאמר
 מי ע"רבש משה אמר ודבר, דבר כל לו שסדר כיון המשכן, מלאכת

: )לג, ח(בצלאל. ובשמו"ר  בשם קראתי ראה ל"א, זאת כל יעשה



  

 ע"רבש לפניו אמר המשכן עסקי על למשה הקב"ה שאמר בשעה
 יכול מישראל אחד הקב"ה אפי' ל"א לעשותו ישראל הם יכולין

 .לבו[ ידבנו אשר איש כל מאת (כה שמות)' שנא לעשותו

 מצות שמירת שבת קודם המשכן
 מהו אך את שבתותי תשמורו

"ואתה דבר אל בני ישראל לאמר אך את שבתתי 
תשמרו כי אות היא ביני וביניכם לדעת כי אני ה' 
מקדשכם. ושמרתם את השבת כי קדש הוא לכם 
מחלליה מות יומת כי כל העשה בה מלאכה 
ונכרתה וגו'. ששת ימים יעשה מלאכה וביום 
השביעי שבת שבתון קדש לה' כל העשה מלאכה 

ושמרו בנ"י את השבת  ביום השבת מות יומת.
וגו'". ושמא י"ל בזה כמה חידושים בס"ד. א. דאף 
שאר המצוות אמר משה לכולם, מ"מ כאן במצוות 
שמירת שבת נצטווה במיוחד שיאמר הוא בעצמו. 
וא"כ היה צריך שלא יהיה אחד מישראל שלא 

)עיין להלן ריש פ' ויקהל דאפשר שלכן ישמע הדברים מפיו. 
"כל" עדת וגו', שהקפיד אז להקהיל את כולם כולם, כתיב ויקהל משה את 

שלא יחסר אפי' אחד שיצטרך לשמוע אח"כ מאחרים, אלא כולם ישמעו 

 משה אמר במצרים ישראל ]והאלשיך כתב, דלפי שבעוד. מפיו(
 בשבוע יום להם אין אם מלאכתו עושי עבדים לו שיש מי, לפרעה

 דברת כן פרעה ויאמר, כראוי עשות יוכלו ולא כחם יותש בו לנוח
 א שמו"ר)השבת  יום את להם ויבחר, מהשבוע יום אתה להם בחור

 את להם שקבעת , לכן אמר לו השי"ת כאן "ואתה דבר", אתה(כח
 .עליו[ הזהירם, מאז השבת

ב. מה שנאמר "אך" את שבתותי, יש מקום לבאר 
ד"אך" בא לומר שהוא תנאי בהשראת השכינה 

ינה הק' אלא אם כן שבמשכן, שלא תשרה בו השכ
ישמרו את השבת. והטעם בזה יש לומר, 
שהשראת השכינה שבמשכן היא מכח קדושת 
השבת, שהיא ג"כ ענין של השראת השכינה, והיא 
יותר שרשית ועיקרית. ג. עוד יל"פ מה דכתיב 
"אך", שבא לומר שכפרת חטא העגל תהיה 
בשלימות רק אם ישמרו את השבת. ד. אכן יש 

למעט, דדי שישמרו רק שתי לפרש שאך בא 
שבתות הראשונות, כדי לכפר על חטא העגל. וכבר 
ארז"ל דאלמלא משמרין ישראל ב' שבתות מיד 
נגאלין. ואפשר שהטעם משום שבזה יתוקן חטא 
העגל בשלימות, וא"כ היו חוזרים למצב הראוי 
לפני חטא העגל, שהוא ביעור הרע כליל מן העולם 

 והגאולה השלימה.

מאי דכתיב "אות היא ביני וביניכם", ד. אפשר ד
קאי על המתנה הטובה שנתן השי"ת לישראל 
מבית גנזיו, שהיא הנשמה יתירה. ועל ידי שזוכה 
לה האדם מרגיש הוא היטב היטב בליבו את קרבת 
אביו שבשמים. וענין עונג שבת הוא לענג את 

השבת כלשון רז"ל, והיינו להתענג בעונג של 
שי"ת, עד שמרגיש קדושה בהשגת קירבת ה

היהודי שכביכול הוא בתוך ידיו של אביו שבשמים. 
וזה לו לאות ברורה על האמונה, שעיקרה הוא 

]כיון שהשכל הוא אנושי פחות בברירות הלב, ולא בשכל 

, ועוד שזו הוכחה גמורה ללא שום ספק על ומוגבל[
המציאות הרוחנית ואמיתות התורה והשגחת 

מיומים, ואעפ"כ  השי"ת, שהרי מה נשתנה יום
בשבת הוא חש מרגיש בריה חדשה, מה שלא ישיג 
בשום אמצעי אחר ביום חול. ה. אפשר שחיוב כרת 
על עשיית מלאכה לא נתחדש אלא כאן, ולא 

, כיוון )בעשרת הדברות(במרה, ואף לא במתן תורה 
שחיוב הכרת הוא מחמת חילול קדושת השבת 

"בו", ובו היינו ביום,  ]וכמש"כ כל העושה "בה" מלאכה, ולא כתיב
, וזה לא נתחדש אלא אך בה היינו בעצמות קדושת השבת[

 עתה בסוף מ' יום של מתן תורה.

ו. מה שנכפלה שוב ושוב מצוות השבת בפסוקים 
אלו, ואף העונש נכפל, אפשר שהוא מחמת שיש 

, ופי' בזוה"ק ]זכור ושמור[בשבת קודש שתי חלקים 
שהם כנגד שכינתא עילאה ותתאה, אחד  )תקון מח(

כדי להשפיע, ואחד לקבל, ע"ש. א"כ יש לומר 
שהפסוק הראשון קאי על החלק הראשון שהוא 

והוא לשון נקיבה  ]והוא שייך יותר בליל שב"ק[לקבל 
כמש"כ העושה בה מלאכה, ובזה נאמר קודש היא 
לכם. והפסוק השני קאי על החלק השני שהוא 

נאמר קודש לה', והוא חמור  להשפיע לנו, ובזה
. ז. ומכל ]ולעיל כרת[יותר ולכן בו נאמר לשון מיתה 

מקום יש לומר שפשוטו של שמקרא הוא על 
מלאכת המשכן, שמי שיעשה ממלאכת המשכן 
בשבת, יתחייב כרת ומיתה. וראיה לזה ממה 
שכתוב ששת ימים "יעשה מלאכה", והא למה לי, 

, ועוד דלמה אלא הוא על עשיית מצוה של המשכן
עשה, דמשמע נעשית מאליה, ולהלן פ' כתיב י  

 ויקהל הבאנו שמלאכת המשכן נעשתה מאליה.

 אם יש מצוה למנות היום יום אחד בשבת וכו'

"ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את 
השבת". צ"ב מה הודיענו הכתוב. ועמד בזה 
באוחה"ק וכתב כמה ביאורים. ובביאור הראשון 

שישמרו את מנין היום לבל יאבד  ביאר שבא לומר
מהם. שאע"פ שהשוכח אימת שבת מונה ו' ימים 



  

ומשמר אחד, אינו יום השבת כפי האמת. ומ"מ לא 
שמענו מזה על סתם מנין שקורא לימים בשם 
ראשון, שני וכו'. אע"פ שזה מזכיר את השבת. 
בפרט במשך הדורות שכבר אין כל אפשרות של 

את יום השבת שכחה. וי"א שזה בכלל זכור 
לקדשו. כיון שזה עילוי וכבוד לשבת, שכולם 

: )שמות כ, ח(נמנים לפי השבת. וכדאיתא במכילתא 
"זכור את יום השבת לקדשו", לא תהא מונה כדרך 
שאחרים מונים, אלא תהא מונה לשם שבת. וביאר 
הרמב"ן שם, שתמנה אחד בשבת, שני בשבת, כי 

בכל יום.  זו מן המצוה שנצטוינו בו לזכרו תמיד
, וכמו שתהיה הזכירה ביום )שמות יב, ב(וכ"כ הרמב"ן 

השבת במנותו ממנו אחד בשבת, ושני בשבת. 
כתב בשם הרמב"ן, שמצות  )ח"א פ"ד(]והחפץ חיים בס' שם עולם 

זכור כוללת ג"כ לזכור בפה בכל יום ויום את השבת. וגם כשאומר, 
בת ביום פ' היה בשבוע שעבר ביום פל' היה כך וכך, יאמר קודם הש

כך וכך, והכל כדי שלא ישכח ענין שבת ממנו. ושמעתי על גדול 
הדור אחד, שהיה לומד עם תלמידיו בכל יום שיעור הקבוע לו והיה 

 .מכוין להזכיר בתוכו קצת מעניני שבת כדי לקיים מצות זכור[
 המשך בסמוך.

אם יש מצוה במשך כל ששה ימים להכין תפנוקי 
 שבת קודש

ום יונתן איתא לעשות את השבת, ב. ובתרג
למעבד תפנוקי שבתא. ולפי זה יש לבאר שזו 
מצוה להכין צרכי שבת בכל השבוע, לחשוב מה 
יכול לעשות בשביל עונג שבת. ויש לפרש כן גם 
בפס' זכור את יום השבת לקדשו. וכדאיתא בגמ' 

ששמאי הזקן כל ימיו היה אוכל לכבוד  )ביצה טז.(
ומר זו לשבת, מצא אחרת שבת, מצא בהמה נאה א

נאה הימנה וכו'. ג. ובחזקוני כתב, ושמרו בני 
ישראל, ישמרו ויצפו כל ימי השבוע איזה יום בהם 
תהיה יום השבת, לתקן כל צרכיהן ביום הששי, 

]וכתב כדי לעשותה כהלכתה ולא תהא מחוללת. 
, דפשיטא שבדבר שאינו שכיח )ח"א פ"ד(החפץ חיים בס' שם עולם 

שיזדמן לו דבר שלא יהיה נפסד אזי יניח אותו לשבת ואפי' לקנות, כ
מיום ראשון. ובפרט שביום הששי בודאי מצוה גדולה היא 
להשתדל להכין צרכי שבת וכדכתיב והיה ביום השישי והכינו את 
אשר יביאו ואפילו יש לו כמה משרתים מצוה שישתדל בעצמו ג"כ 

לוחו, וידמה להכין שום דבר לצרכי שבת דמצוה בו יותר מבש
בדעתו כאילו יבוא אליו להתאכסן שר גדול, כמה היה מכבד הבית 
ומציע המטות ולא היה חושב בעצמו שום פחיתות כבוד עבור זה, 
אדרבה היה שמח על שהורשה לשמש לפניו, וכ"ש לפני שבת 

 .מלכתא[

מעת שהיה מתחיל בעולם הזה להתעסק בצרכי 
ל ערב שבת בע"ש, מוציאין אותו מן הגיהנם בכ

 שבת

, שמעתי )ח"א פ"ד(כתב החפץ חיים בס' שם עולם 

בשם גדול אחד, דלפי מה שידוע מחז"ל דמי 
ששומר שבת בעולם הזה אז גם שם אפילו אם 
נתחייב חס ושלום עונש גהינום עבור עונותיו אינו 
נענש ביום השבת. דנחשב לאיש ההוא זמן שבת 
מעת שהתחיל בערב שבת להתעסק בצרכי שבת, 
ומגינה עליו זכות השבת. ודומיא דמוצאי שבת, 

ראל סדריהם אינם נענשים דעד שישלימו יש
בגהינם אף שכבר הוא לילה, מטעם דנמשכת 
קדושת שבת עד זמן זה, כן הוא בערב שבת מעת 
שמתחיל להתעסק בצרכי שבת מתנוצץ עליו 

]והגראי"ל שטיינמן שליט"א אמר בשם החפץ קדושת שבת. 
חיים, שמי שנוהג לפרוש את המפה מוקדם בערב שבת, מאותה 

 .[)וכל שכן לגבי הקובע לו לימוד הלכות שבת(ם. שעה יוציאוהו מגיהנ

שכר המקבל עליו עול שבת. שנפטר מגזירת 
 הטורח של ימי המעשה

: כל )כי תשא אות עז(איתא במדרש חסרות ויתרות 
שבתתי שבתורה חסר וא"ו, למה, שכל מי שמקבל 
עולה של שבת מעבירין ממנו טרחות ששת ימי 

ונראה הביאור  בראשית אינו למד דברי תורה. ע"כ.
בזה, לפי שכל הטורח והעמל והצער יש בעולם, זה 
בעבור חטא עץ הדעת שאז נגזר על האדם בזיעת 
אפך תאכל לחם וכו', והשבת היא תיקון ותשובה 
לשורש החטא, וממילא הוא ניצול מגזירה זו, 
ומתקרב למצב של אדה"ר לפני החטא. וכן הוא 

 לגבי עמל התורה.

ממצות קידוש וכבוד  אם העוסק במצוה פטור
 ועונג שבת

: אך את שבתותי תשמרו, )כי תשא(כתב רבינו אפרים 
אכין ורקין מיעוטין, כלומר שאר מצות מבוטלות 
בשעת עשיית מצוה, שהעוסק במצוה פטור מן 

 המצוה, לבד מן השבת

שנה קודם יציאת  20השבת ניתנה לישראל 
 מצרים

יהי רקיע,  :)פ' בראשית עמ' יב(איתא בבראשית רבתי 
כנגד מצות מילה, שניתנה ש"פ שנים קודם מצות 

, ומנין שקדמה שבת ליציאת ]רקיע גי' ש"פ[השבת 
מצרים עשרים שנה, שנא' ויגדל משה ויצא אל 
אחיו וירא בסבלתם, ראה להם תקנה לשעבודם 
כדי שינפשו, ופרש להם הלכות שבת לנוח 

מלאכתך עתידה  ולהנפש. נכנס אצל פרעה א"ל
להבטל וכו', א"ל פרעה כבר מניתיך על מלאכת 
שלי, לך עשה להם כשאתה רואה. הלך משה ובא 



  

לו אצל ישראל וישב וחשב מששת ימי בראשית 
אימתי יהיה שבת והתקין את השבת, ואמר 
לנוגשים כן צוה המלך שיהא ריוח במלאכתן יום 
אחד בשבוע, יעשו מלאכה ו' ימים וינוחו בשבת. 

, )שמות טז, כט(ע"ז נאמר ראו כי ה' נתן לכם השבת ו
]וחזקה אותו זמן בן ס' שנה היה שנא' ויגדל משה ויצא, נתן כבר. 

 . גדל לישב בישיבה שהיה זקן ויושב בישיבה[

בשמירת שבת אחת כאילו שמר כל השבתות 
 שבעולם, ואפילו רק קיבל בדעתו לשמור

שמקבל  , שמי)פ' תשא(מצינו חידוש נפלא באוחה"ק 
עליו שישמור את השבת כבר נחשב כאילו שמר 
את כל השבתות מימות עולם. וז"ל: "ושמרו בני 
ישראל את השבת", פי', כשישמרו אפילו שבת 
אחת, ואפילו רק יסכימו בדעתם לעשות מצות 
השבת, מעלה עליהם הכתוב כאילו עשו לדורותם. 
ולפי זה יהודי ששמר אפילו שבת אחת ומת, אין 

לו משכר העולה לו אם היה שומר לדורות מנכין 
, ר"א בן )כי תשא מס' דשבתא פ"א(]ומקורו במכילתא עולם. ע"כ. 

פרטא או', כל המשמר את השבת כאילו עשה השבת, שנא' לעשות 
את השבת. ר' או', כל המשמר שבת אחת כתקנה, מעה"כ כאילו 
שימר כל השבתות מיום שברא הקב"ה את עולמו עד שיחיו 

שנא' ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת  המתים,
. ויש כאן כמה חידושים. א. לדורותם ברית עולם[

שכאשר שומר שבת אחת נחשב לו כאילו שמר 
את כל השבתות שמימי עולם. ב. ואפילו אם רק 
הסכים בדעתו לשמור ולא שמר, נחשב לו כאילו 
שמר את כל השבתות לדורות עולם. ג. ובמכילתא 

]גם בפנים נחשב כאילו עשה את השבת. מבואר ש
ר' נתן או' כל  )ילקוט תשא שצא(הביא ממדרש,  )פ' אחרי(יפות 

המשמר שבת כתקנה מעלין עליו כאילו שמר כל השבתות מיום 
שברא הקב"ה עולמו עד שיחיו המתים וכו'. וביאר, שתחלת בריאת 

ן האדם היה ע"מ שישמור המצות ויחיה עד סוף העולם, והיו כלולי
בו כל הנשמות, וכשחטא ונגזר עליו מיתה, נתחלק לחלקים בדור 
אחר דור, ולכך כשאדם שומר שבת בכל ימיו, נחשב לו כאילו היה 

. ומכאן יש לנו כלול באדם הראשון והיה חי עד זמן התחיה[
להתחזק לשמור אפי' שבת אחת בכל הדקדוקים, 

 ולברוח בכל יכלתו מכל ספק חטא.

 מעשה העגל

 מדוע נהגו שאת כל פרשת העגל קורא הלוי בלבד

, שמעתי )סדר כי תשא דף עו.(כתב בתיקון יששכר 
שנמצא כתוב מתיקון ראשונים גדולים, שאין 
קורא את כל פרשת העגל אלא לוי, לפי שבני לוי 

. ויפה מאד בעיני מנהג זה )יומא סו:(לא עשו בו דבר 
וטעמו וראוי לחוש לו. ואני מוסיף עוד, שאינו נאה 
להקרות אדם בפיו ברבים מה שהוא הרע שעשה 

העליון תוב"ב  וגנותו, וכן נהגו פה בצפת שבגליל
כמה שליחי ציבור כפי שקבלו מקדמוניהם. ע"כ. 

, שנהגו שהלוי קורא כל )סי' תכח אות ד(וכ"כ בכנה"ג 
פרשת העגל עד ומשרתו יהושע בן נון נער לא 
ימיש מתוך האהל. והטעם, משום שבני לוי לא 
נמצאו בעשיית העגל. וה"ה שאם רוצה לקרוא 

לל בני לוי, לכהן כל פרשת העגל קורא, שהכהן בכ
אלא כדי שישאר בפרשה לששה העולים אחריו 
לא נהגו להמשיך לכהן עד ומשרתו, כיון שאפשר 
ללוי לקרותה שלא נמצא בעשיית העגל. והובא 

. ולא צויין מקורו, שברור )שם סק"ח(בקצרה במג"א 
]והחיד"א בשו"ת יוסף אומץ  שהוא מס' תיקון יששכר הנז'.

איתא שמעשה העגל נקרא  )כה(שהרי במגילה נשאל ע"ד הכנה"ג,  )סי' מז(
ומתרגם, כי היכי דליהוו להו כפרה. ותי' שבזמנם שהעולה היה קורא בעצמו 
הפיסקא שלו, תקנו שיעלה לוי לקרות פרשת העגל, שאם יקרא ישראל 
יגדל הכאב או יהיה נראה שהוא לא חטא, והוא שקר וחוצפא יסגא. לכן 

או בעגל. ולכל הדברות הו"ל כפרה תקנו שהלוי יקרא, והלויים לא חט
דמצטערים כלם ומתביישים על מעשה העגל. אבל הא מיהא הלוי הקורא 
הוא לא חטא. ואחר שנהגו שהחזן קורא, נשאר המנהג שהחזן קורא בשביל 
העולה והוא לא חטא כי העולה לוי. והחזן יען הוא קורא כל הפרשה אין 

בעלייתו לספר תורה שתהיה  להקפיד עליו. והוא על דרך שיש מי שמקפיד

קריאתו בענין טוב ושיתחיל ויסיים בדבר טוב. והחזן שהוא קורא הכל אין 

 .מקום להקפיד כלל. ודוק. ע"כ[

יש נוהגים לקרות מעשה העגל בקול נמוך ולא 
 לנגן בו הרבה

, שיש )סדר כי תשא(עוד כתב בתיקון יששכר שם 
שליחי צבור נוהגים להחליש ניגון הטעמים 
בקריאת פרשת העגל, וקוראים אותה בדאגה, חוץ 
מתפלתו של משה ויחל משה וגו' וינחם ה' על 
הרעה וגו'. שאומרים שאין זה נכון להטעים 
בנעימות וקול עריבות בס"ת ברבים מעשה 
אבותינו הרע הזה. וגם זה נראה בעיני טוב, בפרט 

עולים לס"ת קוראים בעצמם, שלא במקומות שה
יראה בכך הלוי הקורא כמתפאר ומתענג בכך על 
הישראלים השומעים שהוא לא היה בכלל מעשה 

כתב, שנהגו  )סעיף ז(העגל. ע"כ. גם בפר"ח שם 
שהלוי קורא כל פרשת העגל עד לא ימיש מתוך 
האהל משום ששבט לוי לא עבדו ע"ז. ולפ"ז גם 

ד, אלא שלא נהגו כן אם רוצים לקרותם לכהן ש"
כדי ליתן ריוח לעולים. ועוד נוהגים שקורים בקול 
נמוך ויתן אל משה ככלותו, עד ויחל משה. 
וכשמתחיל ויחל משה חוזר וקורין בקול רם עד 
ויפן וירד משה מן ההר. וחוזר וקורא בקול נמוך עד 
ומשה יקח את האהל, ומשם ואילך קורא בקול רם. 

 ע"כ.



  

אל משה לך רד, מיד  מדוע לא אמר השי"ת
 כשחטאו בעשיית העגל

"ויתן אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני 
לחת העדת וגו' וירא העם כי בשש משה", יש 
להקשות שכיון שלא נתן השי"ת למשה את 
הלוחות רק אחר שסיים את כל הלימוד, א"כ 

הארבעים, ולפ"ז צ"ל מסתבר שהיה זה בסוף היום 
חטא העגל, וצריך  שנתינת הלוחות היתה אחר

ביאור מדוע לא אמר לו השי"ת לך רד מיד, ואלא 
)ואולי עם  המתין השי"ת עד אחר נתינת הלוחות

. ישראל עדיין לא נמשכו אחרי דעת הערב רב, רק בעת המחולות(
ועוד יש להקשות מדוע לא אמר השי"ת לך רד 
ביום האתמול שבו כבר פרקו נזמיהם ועשו את 

ניו עד למחרת. וביותר צ"ע העגל רק שלא זבחו לפ
מדוע נתן לו השי"ת את הלוחות אחר שכבר חטאו. 

משה רבינו ולכאו' צ"ל לפי פשטן של דברים, ש
סיים את הלימוד מפיו ית' ביום הל"ט, ובו  ה"ע

ביום קיבל את הלוחות, ומיד אח"כ עשו את העגל, 
משה רבינו אף שעדיין לא זבחו לפניו, ואילו היה 

ודאי שלא היו זובחים לעגל לפניו, יורד מיד, ב ה"ע
רק שנתעכב בהר על מנת לבקש רחמים עליהם. 
אכן תיקשי לן מדוע עלה מתחילה לארבעים יום 
אחר שבל"ט יום גמר כל הלימוד וקיבל הלוחות. 

מסופק  ה"משה רבינו עודוחק לומר שהיה 
בחישוב המ' יום, וחשבון שעשו הם היה ראוי 

מ' יום בסתמא, מתחילה, אלא שאמר לו השי"ת 
כדי שיוכל להתפרש יום נוסף לפי חשבון אחר 
מחמת שגלוי לפניו ית' שיתעכב יום נוסף לבקש 
רחמים עליהם, אלא יש לומר שהיה נצרך יום אחד 

כדי למצוא חיבור וגישה לעולם  ה"משה רבינו על
הגשמי אחר שנתקדש כ"כ. ודו"ק. עוד י"ל לפמ"ש 

 ה"משה רבינו ע, שהיה רצונו ית' ליתן להספורנו
ספר תורה מן השמים כמו לוחות הברית, וא"כ י"ל 
שזה היה מיועד ליום המ'. עוד י"ל שלא כילה משה 
אלא מלשמוע מפיו ית', אך ההתבוננות בדברו ית' 

, לא כילה, ולזה היה )לימוד הגמרא(שהוא התלמוד 
קופיא ]וכתבנו מנצרך יום נוסף. או לחזרה וסיכום. 

 ,לכל היד החזקה: , יב(דברים לד)רא"ש להעיר לב ועיין. ושו"ר בפי' ה
ראה מה גבורה  ,א"ר ברכיה בשם ר' חלבו הכהן בשם ר"ש בר נחמני

והיו ב'  ,שהלוחות ו' טפחים ועביין מסנפירינון היו ,היתה ביד משה
וכשראה שעשו העגל  ,' באמצעבו ב"הוב' ביד הק ,טפחים ביד משה

כח וגבורה בידיו של משה  ב"המיד נתן הק ,לעכבן הקב"הבקש 
 .[ונטלן והלך וירד מן ההר

ג ולהראיזה הרים היו אז במדבר סיני שנאמר 
 תם בהריםוא

להרג  למה יאמרו מצרים לאמר ברעה הוציאם"

". צריך אתם בהרים ולכלתם מעל פני האדמה
אלו הרים היו שם ו ,ביאור מהו להרוג אותם בהרים

. ב. ועוד מהו הכפילות סיני, זולת הר סיניבמדבר 
 ולכלותם מעל פני האדמה. 

נה שכמו שבמתן תורה נעקרו ושהכו ,ואפשר
ההרים רקדו כאילים,  ו שכתבההרים ממקומם, כמ

וגם הר סיני עצמו שעליו שרתה שכינה נעקר 
ממקומו ופרח באויר, ונכפה עליהם כגיגית, באותה 

רר עליהם מיתה היו מתים, אילו משה לא עו
רחמים. וכך היו מתכסים לגמרי מבלי שייראה 
מהם זכר, ויש מזה קצת מעלה שלא יראו אותם 
הגויים לדורות. וזהו מה שכפל הכתוב ולכלותם 
מעל פני האדמה, פי' ששונאי ישראל ימחקו 
לגמרי מבלי שום זכר שארית גוף מעל פני האדמה. 

 נקט הרים לפי שדרכו לעשות כן, :הדר זקניםז"ל 
שהרי במתן תורה כתיב ויתיצבו בתחתית ההר. 

 רושבפיעיין עוד ושכפה עליהם ההר כגיגית. ע"כ. 
: כלומר שכן המנהג, וכמו שמצינו שכתב הריב"א

שכפה עליהם הר כגיגית. ויש לעיין עד אימתי היה 
הר סיני עומד וכפוי מלמעלה כגיגית. ולכאו' עדין 

ואפן וארד  ו()דברים ט, טשרתה עליו שכינה. וכן כתיב 
ותקרבון  )ד, יא(וגו'. ושם  מן ההר וההר בער באש

ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים 
 )שמות לב, ל(. ע"כ. וכ"כ הראב"ע חשך ענן וערפל

שהשכינה עדיין היתה בהר ולא נסתלקה. וכן 
עלובה כלה שזינתה  )גיטין לו:(משמע ממה שארז"ל 

זמן שעדיין בתוך חופתה, שחטא העגל היה ב
 שרתה שכינה, וי"א שהחופה היתה ההר כגיגית.

שהר תבור וחרמון וכרמל נשארו  ב. ועוד יש ליישב,
שבאו למתן תורה, נשארו שם בסיני כל עוד שלא 
נסעו ממדבר סיני, שהיה זה רק בחודש אייר לשנה 
השנית. ובמיוחס ליונתן איתא, "ברעה הוציאם 

 ושיריון וסיני".להרוג אותם בין הרי תבור וחרמון 

 רק הערב רב חטאו בעגל

"ויתפרקו כל העם את נזמי הזהב וגו'. הנה הכתוב 
מעיד שכולם נתנו לעגל, וכמו שכתוב "כל העם". 

]ועדיין לא היו הם וצ"ע דבודאי שבט לוי לא נתנו 

. ועוד מיוחדים מכלל ישראל שנאמר שאינם בכלל כל העם סתם[
שבוודאי היו רבים צדיקים בישראל. ועוד שהרי כל 
החוטאים בעגל מתו והם לא היו אלא מועטים. 
וא"ש לפי המבואר בזוה"ק, ששום אדם מישראל 
לא חטא בעגל, אלא רק הערב רב לבדם, ואף 
השלושת אלפי איש שנפלו מן העם לא היו 
מישראל, אלא בניו של בלעם ששקולים כג' 



  

לומר דכל העם היינו כל הפחותים שבישראל,  ]ודוחקאלפים. 
שהרי אינם מסויימים לבדם, ולא יכון עליהם לשון 'כל', ובע"כ קאי 

)אמור הביא מתנחומא  )ויקרא כב, כז(ורבינו בחיי . על הערב רב[

מה אתה רואה בשור לעשותו ראש לכל  , וכיסי' יא(
לוי משל למטרונא שיצא עליה שם רע  "רהקרבנות. א

גדולי המלכות, בדק המלך בדברים ולא מצא באחד מ
בהן ממש, מה עשה המלך, עשה סעודה והושיבה 
בראש המסובין להודיע שבדק ולא מצא בדברים ממש, 

ומצא שלא עשו ישראל את העגל אלא  ב"הכך בדק הק
הגרים שהיו ביניהם, אלו ערב רב שנתגיירו בגאולת 
מצרים, הם שאמרו לישראל "אלה אלהיך ישראל", 

 ראש לכל הקרבנות.שור פיכך נעשה ל

 בשם עמו של משהכאן עם ישראל נקראו אם 

לפי פשוטו של מקרא יש  "לך רד כי שחת עמך".
לפרש שאמר לו השי"ת, לך רד מן ההר. ומה 
שכתוב כי שחת עמך אשר הוצאת מארץ מצרים, 
יש לבאר לפי פשוטו דקאי על עם ישראל, והיינו 

ותיו של משה ולכך שיצאו קודם זמנם על ידי תפיל
נחשב שהוא הוציאם. והיינו שאילו המתינו שם 
עוד במצרים היו מזדככים זיכוך גמור ושלם ששוב 

]פי', שלא יהיה מקום טענה כלפי שמיא, למה לא היו חוטאים. 

 .הוציאם השי"ת אחר שגלוי וידוע לפניו שלא יכנסו כלל לאר"י[

 מה היה אילו היה אהרן נהרג על העגל

נפשו על עם  אהרן התכוין לשם שמים במסירות
אם אהרן היה , אמנם ישראל למען רצונו יתברך

מוסר את הנפש על העגל, היתה תחית המתים. 
 .שליט"א[מציס"ע אחד שמענו פעם ]

אברהם אבינו דאג לתקן את חטא העגל שעשה 
 ממרא בנו של בלעם

הביא מס' ילקוט  )פ' וירא(בספר באר מים חיים 
בשם המגלה עמוקות, "אברהם צפה  )פ' וירא(ראובני 

ענין העגל ברוח הקודש, כמו שכתוב באלני ממרא, 
בתוקפא דדינא שעשה ממרא בנו של בלעם, ולכן 
ישב אברהם פתח האהל, לתקן חום היום, שהיה 
קשה לישראל יום העגל, לכן נרמזים במעשה 
העגל אלו מלאכים לך רד כי שחת ע'מך א'שר 

רים וכו'. ע"כ. והיינו כמו שדרשו ה'וצאת מ'ארץ מצ
כחום היום, בששה שעות. שנתכוין  )ב"ר מח, ח(רז"ל 

לכפר בזה על עוון העגל שנעשה בששה שעות 
, והמתין בשש )ע' שבת פט. כי בושש משה, באו שש(ביום 

שעות על היום על אורחים, שלא רצה לאכול 
בלעדם, ועי"ז יכופר עוון העגל שנעשה בשש 

שבו' שעות, הוא עת זמן סעודת שעות. שאע"פ 

, לא רצה אברהם לאכול פתו )פסחים יב:(תלמיד חכם 
בלי אורחים, כדי לכפר בזה עוון העגל הנעשה 

 בשש.

 הרוקח בענין חטא העגלרבינו כמה חידושים מ

 כמה חידושים בספרו כתבזיע"א הרוקח רבינו 
א. שעשו י"ב עגלים לבד מן  בענין חטא העגל:

העגל שנזכר, שאותו שמו ממונה על כולם. ב. 
שטענתם היתה: לא ידענו איזה דבר מקודש היה 
לו ששכינה שורה על גביו, אך פסיעות עגל הכרנו 
בשעה שדרך בים סוסיו, וכן הטעה ירבעם את 
ישראל תחלה לעשות עגלים כדי שתרשה שכינה 

כרובים ושרתה עליהם. כי אמר כשם שעשה משה 
עליהם שכינה, כך אעשה עגלים מפני שיצאתי 
מיוסף שנאמר בו בכור שורו. ג. שאהרן יצר אותו 
בשם המפורש, וכשראה שאין השכינה שורה עליו, 
עשה מזבח שיקריבו עליו ויתפללו שתרד אש וירא 
כבוד ה', כמו ויזחו זבחים שלמים וירא כבוד ה'. ד. 

יקריבו לעבודה  שאהרן בנה מזבח לפני כדי שלא
זרה, וכשיצא העגל והשתחוו וכו' נתחרט שיצר 

 . ע"כ.]כמו חור[אותו ולא נהרג 

חטא העגל ועגלי ירבעם היו מצד ישראל לשם 
 שמים

ומבואר בדברי הרוקח הנ"ל, שחטא העגל היו מצד 
ישראל וכן אהרן לשם שמים. וכן עגלי ירבעם, 
שלא נתכוונו חלילה שתרשה שם סט"א ויזבחו 
וישתחוו לה, אלא נתכוונו לשמים. ורק שטעו 
באופן דרכי השגת השפעת הקדושה מאיתו ית'. 
וכיון שהיה לשם שמים, ניחא טפי התיקון. וגם 

לעתיד לבא, והוא עצמו יהיה משיח  ירבעם יתוקן
בן יוסף. וע"י שיהרג או שיקבל עליו ליהרג, יתכפר 

כתב,  שער עולם התוהו פרק מו(: כה)עמק המלך לו לגמרי. וב
נשמת ירבעם פרחה ממנו קודם שחטא, ש

ונסתלקה בנקיות, וזכה בה בן בנו אביה שנולד בו 
ביום שמת. ואח"כ תבוא אותה הנשמה במשיח בן 

והביטו אלי את אשר דקרו, כי הם "ס . וזיוסף
הסכימו במיתתו, כי היה מורד במלכות בית דוד. 
ואח"כ יתפלל עליו משיח בן דוד ויחייהו, ויהיה 

. ע"כ. והיינו שנשמת ירבעם המשנה האמיתי
תחזור בגלגול, והוא עצמו יהיה משיח בן יוסף. 

הביא מס' כ"י ישן  (מלכים א יד)חומת אנך והחיד"א ב
ן, שהשבטים ראו שיצא ירבעם, אבל יעקב נוש

משיח בן יוסף והוא ראה יותר, שעתיד לצאת ממנו 
וזהו  ,אביה בן ירבעם דכתיב ביה נמצא בו דבר טוב

כלומר אביה בן  ',דבר'דכתיב ואביו שמר את ה



  

. ע"כ. וגם זה יש לבאר, ירבעם דכתיב ביה דבר טוב
שזכה ירבעם שיצא ממנו משיח בן יוסף, לפי 

ס היה במעשיו דבר טוב שעשה מתוך כוונה שסו"
טובה. ומ"מ אפשר דלא פליגי, ומצד הנשמה ממש 

 היא נשמת ירבעם שתחזור שוב.

מדוע מסר השי"ת את הלוחות למשה, אחרי 
 שרצונו ית' היה שישתברו ולא יקבלו אותם

 מן משה וירד רד וגו'. ויפן לך משה "וידבר ה' אל
 את יהושע וגו'. וישמעבידו  העדת לחת ושני ההר
 המחנה אל קרב כאשר ברעה וגו'. ויהי העם קול

 מידיו וישלך משה, אף ויחר ומחלת, העגל את וירא
ההר". הנה בגמ' שבת  תחת אתם וישבר הלחת את
איתא שמשה שבר את הלוחות מדעתו  )פז.(

והסכימה דעת המקום לדעתו. וצ"ע שאם רצון 
מדוע  השי"ת היה שישבור את הלוחות אם כן

השי"ת מסר לו את הלוחות. ועוד שכבר התפלל 
עליהם בהר ומדוע כאן חרה אף משה. ויש 
מפרשים שהרי הלוחות היו ב' טפחים כבי' ביד 
שכינה וב' טפחים ביד משה וב' טפחים באמצע, 
ועתה הרגיש משה את כובד הלוחות ולכן שבר 
אותם. אך אכתי צריך ביאור מה נשתנה כעת. וא"א 

המחולות, שהרי אף אם לא היו  לומר מחמת
המחולות בעת שהתפלל עליהם בהר, מ"מ בכל 
הדרך שהלך משה כבר היו, ואעפ"כ היו הלוחות 

]והנה ב"ד של מונחים גם בידי השכינה כבי'. וצ"ע. 
מעלה אינם דנים כלל רק ע"פ ב"ד שלמטה, ושמא היה הדבר שקול 

 .ועומד עד עתה, ויחר וגו'. וצ"ע[

לין את כל ישראל. ואם אחרי הלוחות היו סוב
 עשיית העגל והמחולות עדיין היו ענני כבוד

"וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל 
משה קול מלחמה במחנה. ויאמר אין קול ענות 
גבורה ואין קול ענות חלושה קול ענות אנכי שמע". 
צ"ע שהרי הראיה גדולה הרבה מכח השמיעה, 
ואדם רואה למרחוק פי כמה וכמה ממה ששומע. 
ובפרט בדורות הקודמים שהיו רואים לכמה מילין 

לגבי צירוף  )נד:(כמבואר בבכורות או פרסאות. 
מעשר בהמה, כפי ראייתו של הרועה, ובפרש"י 

)בילקוט שם שזה ט"ז מיל, וכ"כ . וכ"כ בס' סודי רזיא 

[. וצ"ל שהיו מכוסים בענני ראובני בראשית אות תקכ(
כבוד, על אף שכבר חטאו בעגל. וכמו שעדיין לא 
פרח הכתב מעל גבי הלוחות. אך הרי הערב רב לא 

איתא,  )פרק מד(היו תחת ענני כבוד. וצ"ע. ובפרד"א 
שאף אחרי חטא העגל, קודם שהגיע משה וראה 
את העגל ומחולות, "היו הלוחות סובלין את עמ"י 

עצמן ואת משה עצמו עמן". וא"כ ברור ששמעו 
ולא ראו. ושקודם לכן היה בכל ישראל מעלה 

 ]וצ"ב מה ביאורגדולה, שהלוחות היו מקדשים אותם. 

 .הענין שהיו סובלין את כל ישראל[

אם בעגל היה שם המפורש, ושם המפורש שכתב 
משה להעלות תינוק מהבנין, ומדוע א"ל השי"ת 

 להעלות את מיכה

"ויצא העגל הזה", יש  )לב, כד(כתב בהדר זקנים 
מפרשים, שמיכה היה שם שיצא מתוך הבנין 
שנתמעך במצרים, שהיו משקעים תינוקות 

ן והיה משה מצטער, א"ל הקב"ה ישראלים בבני
אל תצטער כי כל המשוקעים סופם היה לקלקל 
מעשיהם, וזרוק שמי המפורש להעלות אחד מהם 
משם ותראה מה אחריתו, לקח משם והשליכו 
והעלה מיכה, ואותו השם בידו השליכו תוך הכור 
ויצא העגל, ולכך נקרא מיכה, שנתמכמך בבנין. 

כזו על יד מיכה, ומדוע אמר כן ]ולכאו' הרי יצתה תקלה ע"כ. 
השי"ת למשה. ואפשר שגלוי וידוע לפניו ית' שחפצם של הערב רב 
עם כח השטן יצליח בכל מקרה, כפי כח הבחירה שנתן השי"ת, אך 
באהבת השי"ת לעמו ישראל, חפץ לזכותם, שסו"ס יהיה להם פתח 

)פ' . גם רבינו יהודה החסיד בספר גימטריאות זכות[

כתב, "ויקח מידם ויצר אותו בחרט",  (כי תשא אות ל
 בגי' ציץ שם מפורש. וראה בסמוך.

י"א שמיכה נטל את הטס ממה שזרק משה 
 לנילוס, ואמר עלה שור

איתא, י"א טס של זהב נטל  )פ' ויחי(ובבראשית רבתי 
וכתב שם המפורש וחקק בו צורת שור על שם 

, וצעק ואמר )דברים לג(יוסף שנקרא שור, בכור שורו 
לה שור עלה שור, מיד צף ארונו של יוסף ונטלו ע

משה, אמרו, מיכה היה שם ונטל את הטס, 
וכשעשו אותו מעשה, נטל מיכה אותו טס 
והשליכו לאש ואמר עלה שור עלה שור, ויצא אותו 
עגל מן האש, מכח שם המפורש שחקק בו. ע"כ. 
והובא ברש"י כאן בשינוי, שמשה כתב בטס עלה 

. ובפי' קמא פרש"י שם המפורש[]ולא שור עלה שור 
שבאו מכשפי ערב רב שעלו עמהם ממצרים 

 ועשאוהו בכשפים.

כתב, מצא אהרן בין הנזמים  )כי תשא(ורבינו אפרים 
ציץ זהב אחד והיה כתוב עליו שם הקדש, וחרט 
עליו צורת העגל ואותו לבדו השליך באש, וזהו 

. ויקח מידם ויצר ]לשון יחיד[שנא' ואשליכהו באש 
ותו בחרט, גי' ציץ שם מפורש. ע"כ. וכ"ה בס' א

גימטריאות. והוסיף, "בחרט", כביכול נתחרטו 
עליהם שהוציאם ממצרים, שלא מתו בג' ימי 



  

, מצא אהרן בין הנזמים )פמ"ד(]וכעי"ז איתא בפרד"א אפילה. 
ציץ של זהב אחד כתוב עליו שם הקדש וחרות עליו כצורת עגל 

, שנא' ויצא העגל הזה, ויצא העגל ואותו לבד השליך לכור של אש
ר ס"מ מהזה גועה וראו אותו כל ישראל ותעו אחריו, ר' יהודה או

נכנס והיה גועה להתעות את ישראל, שנא' ידע שור קונהו וחמור 
אבוס בעליו, וראו כל ישראל את העגל ותעו אחריו וישתחוו לו 

 .ויזבחו לו[
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, ויעשהו עגל מסכה, כמה תשא()כי כתב רבינו יואל 
ככרות באו לעגל, קכ"ה כמנין מסכה. וכתב בחת"ס 

, דכיון שמשקל הזהב י"ב פעמים יותר מן )פ' פקודי(
הכסף, נמצא שהסך שנתנו ישראל למחצית השקל 
הוא כפול ממה שנתנו לעגל, וזהו כפלים בכל 

 חטאתי.

רצו שיעשה להם איל לזכור אילו של יצחק, ובא 
 ל ונעשה עגלהשטן ובלב

: אשר ילכו לפנינו ר"ת )כי תשא(כתב רבינו אפרים 
איל, אמרו לו עשה לנו איל למען יזכור לנו הקב"ה 
אילו של יצחק בלכתו לפנינו, וכן חשב לעשות, 
ובא השטן ובלבל ויצא עגל, דכתיב ויצא העגל 

 הזה, מאליו.

מי פרק את הנזמים מאזניהם של העם, אם לא 
 העם בעצמם

: ויתפרקו, מעצמם, כי בא )כי תשא(ו אפרים כתב רבינ
שטן ופרקם, שלא נאמר ויפרקו, וכן כתיב 

 התפרקו, מעצמם.

עמ"י ראו על שפת הים סימן כפות רגלי 
המלאכים ככף עגל, ולכן טעו בעגל לחשוב שיש 

 בו כמו מלאך קדוש

אלה אלהיך וקשה וכי  )כי תשא(כתב בפענח רזא 
עלו מן הים, היה שוטים היו לומר כן, אלא בשעה ש

טיט ורפש בשפתו, מפני שכיון שלא הי' לים 
מהלכו, שפך מימיו בשפתו, או מפני שהשפה 
היתה גבוה ולא היו יכולין להלוך או לעלות, וראו 
בטיט הרגש כפות רגלי עגל מהמלאכים שהיו שם, 
ולכן עתה כשראו עגל זה חי אמרו אלה אלהיך 

 אשר העלוך. מדודי ר' אשר הלוי. ע"כ.

 השטן עשה את העגל

 : ויעשהו גי' השטן לבדו.)כי תשא(כתב רבינו אפרים 

השטן עשה את העגל, ונטלוהו והושיבוהו באמצע 
 העם במקום גבוה

, וירא את העגל, ע' מצוינת )כי תשא(כתב רבינו יואל 
והפוכה למעלה, כי מן השטן נעשה, והושיבוהו 
למעלה מן העם באמצע במקום גבוה, וראהו משה 

ה בגובה העם. וזהו וירא את העגל שהיו שהי
מעמידים אותו מלמעלה מהם. ע"כ. וכן הוא 
במיוחס ליונתן: ואשליכו באש ובא שטן בתוכו 

 ויצא ממנו דמות העגל הזה.

 מי היה מרקד בתוך העגל ומדלג לפני העם

בת' יונתן כתב, וירא את העגל ומחולות בידיהם 
טן היה של רשעים, מחוללים וצוחקים לפניו, והש

בתוכו מדלג ומרקד לפני העם, ומיד חזק רוגזו של 
משה וישלך מידיו את הלוחות וישבור אותם 
בשיפולי ההר, אך הכתב הקדוש פרח וטס לאויר 
השמים, והיה צועק ואומר חבל על העם ששמעו 
בסיני 'לא תעשו לכם צלם וצורה וכל דמות', ולסוף 

 כ.ארבעים יום עשו עגל מסכה שאין בו ממש. ע"

שהערב  להם שאלו את העגל מי עשה אותך, וענה
 רב עשו אותו

הקב"ה  הביא מדרש, שא"ל )לב, ז(בהדר זקנים 
למשה לך רד כי שחת עמך. א"ל משה והם עמך 
ונחלתך. א"ל הקב"ה המעשה יוכיח, ידע שור 
קונהו העגל ידע מי עשהו, בא הקב"ה ושאל לעגל 
מי עשהו, א"ל חמור, כלומר ערב רב שעלו עם 
ישראל ממצרים, והם נקראים חמורים, שנאמר 
בשר חמורים בשרם. א"ל הקב"ה לא כן אמרתי לך 

צאת מדעתך ואין זה מעמי, לכך נאמר עמך שהו
 ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו.

הערב רב עשו את העגל והם חגגו לפניו, והיתה 
 תביעה על ישראל שלא מיחו

: ויאמרו אלה אלהיך )כי תשא(כתב רבינו אפרים 
ישראל, ערב רב לבדן אמרו ולא ישראל, מדלא 

 העלנו.כתיב אלה אלהינו, ואמרו העלוך ולא אמרו 
וישב העם", ערב רב. "כי שחת עמך", ערב רב, "

אשר גיירת אותם. "ראיתי את העם הזה", שהיה 
"למה ה' יחרה אפך  להם לקנא קנאתי ולא עשו.

"מי אשר  בעמך", אם ערב רב חטאו בניך מה חטאו.
 חטא לי", כלומר ערב רב, "אמחנו" מיד.

 לא עשו את העגל אלא שש שעות בלבד



  

, וירא )כי תשא אות עט(רות ויתרות איתא במדרש חס
העם כי בשש משה, חסר ו', ללמדך שלא עשו 

 ישראל את העגל אלא שש שעות בלבד.

אהרן נתכוין לשרוף את הזהב שהיה בו סרך ע"ז 
 כמו שעשה יעקב אבינו ע"ה

ביאור חדש גילה לנו אליהו זכור לטוב, בספר תנא 
אמת  : ובאהרן כתיב, תורת)זוטא פרשה ד(דבי אליהו 

היתה בפיהו וגו', וכי תעלה על דעתך שאהרן עובד 
עבודה זרה היה, הוא לא עיכבן אלא כדי שיבא 
משה. ויש אומרים כדרך שעשה יעקב אבינו, קיים 
יעקב אבינו את התורה קודם שתינתן לבניו, שנא' 

, )בראשית לה, ד(ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר וגו' 
ויהי חתת אלהים  מה שכרה של אותה מצוה, ויסעו

וגו', לכך נתכוון אהרן, וקיים את התורה קודם 
שתינתן לישראל, אעפ"כ העלה עליו הכתוב כאילו 
עבד ע"ז, שנא' ויגף ה' את העם על אשר עשו את 

 העגל אשר עשה אהרן.

חידושים מדברי רבותינו במדרשים  בענין מעשה 
 העגל

רמז )ילקוט ירמיהו  א. במעשה עגל נהרגו שבעים זקנים

ב. י"ג עגלים עשו, אחד לכל . רסח. ילקוט חדש שכחת לקט, עגל(

. ונ"ל )שוחר טוב, תהלים ג(שבט, ואחד דימוס לכולם 
שלכך באו י"ג דברים במלאכת המשכן, שהיו 

. ג. עשה מ' יום במחנה )שם(תיקון על מעשה עגל. 
עד ששרף את העגל, וכתתו כעפר הארץ, והכרית 

בט ושבט במקומו ע"ז מישראל, והתקין כל ש
. ד. ירד משה עם הלוחות ועשה מ' יום )פרד"א פמ"ה(

בה יושב לפני רבו, קורא במקרא ושונה במשנה 
ששנה, אמרו לו מלאכי השרת, משה לא נתנה 

. ה. בן בתירא )שם(התורה הזאת אלא למעננו וכו' 
או', מ' יום היה משה דורש בדברי תורה וחוקר 

את התורה וירד באותיותיה, ולאחר מ' יום לקח 
בעשור לחדש ביהכ"פ והנחילה לבני ישראל לחק 

 עולם.

 המצרים עשו כבר עגל במצרים שהיה פורח באויר

, בזמן יעקב אע"ה, המליכו )פ' בא(ב בס' ציוני כת
, ועשה עצמו המצרים קוסם אחד ושמו אפיש

אלוה, ועשה עגל בקסמיו, ועל עין ימינו עגל היה 
סימן כעין לבנה, והעגל היה עולה בכל יום פעם 
אחת מן היאור בד' שעות ביום והיה פורח באויר, 
והיו המצרים מהללים ומשבחים לפניו עד נסתר 
מהם. ויש אומרים שמידי שנה בשנה היה עולה, 

מחמת זה עשו והיו המצרים עושים לו יום חג. ו
 .)ילקוט חדש( ישראל את העגל, אשר ספרו להם המצרים

 אהבת השי"ת לישראל גם בשעת חטא העגלגילוי 
לא עשו את העגל אלא כשנכנס בהם יצה"ר 

 מריבוי אכילה ושתיה

אתה מוצא באנשי , (פיסקא מגעקב )פ' ספרי איתא ב
, שנא' מגדל שלא מרדו במקום אלא מתוך שובע

ואין ישיבה  ,וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם
וישב העם  'כענין שנא ,אכילה ושתיהזו אלא 

היא גרמה להם  ,לאכול ושתה ויקומו לצחק
פיסקא )פ' האזינו . ובספרי שאמרו הבה נבנה לנו עיר וגו'

תה מוצא באנשי מדבר שלא וכן אמוסיף,  (שיח
וישב העם  'שנא ,מרדו אלא מתוך מאכל ומשתה

סרו מהר מן וכתיב  ,לאכול ושתה ויקומו לצחק
ע"כ. וצ"ע מה יום מיומים, הלא בכל יום  הדרך.

אכלו ושתו. וחשבנו שהנה אהרן אמר חג לה' מחר, 
וכוונתו היתה לשמים, שי"ז בתמוז היה מעותד 

וחות, והיה נקבע להיות חג גדול, של מתן הל
תורה אור אות תענית )של"ה ב ן זה]ושו"ר כעילדורות חג גדול, 

שהדברים  (פרשת כי תשא הליקוטים ')לקוטי תורה וסבשם האר"י  נה(
י"ז מחר, ש 'ויהיה חג לה ,כפשוטן, כי יש מחר שהוא לאחר זמן

, אך הם פירשו זאת לעשות [בתמוז יהיה לששון ולשמחה
חינגא בריבוי אכילה ושתיה כמו שעושים בחגים. 
אך צ"ע מהיכן היה להם ריבוי אכילה ושתיה אם 
לא מן המן. וצ"ל שירד להם מן כפול כמו בחגים, 
כיון שהיה מעותד להיות חג, והשתמשו בזה 

 .]המשך בסמוך[לחגיגות לע"ז. 

 האם ירד מן באותו היום שעשו את העגל

ן צ"ע האם בכלל ירד המן באותו יום, שכיון אכ
שחטאו כבר מאתמול בעשיית העגל, שמא 
הפסיק להם המן, כמו שאח"כ פסקו ענני כבוד. 
ולכן חשבנו לומר שהחגיגות הללו עשו אותם 
במאכל ומשתה גשמי, ואדרבה לא ירד מן, וחשבו 
שזה סימן שמשה מת, ואז נכנס יצר של פריקת 

ו להם, ולכן מתוך אכילה עול, ושחטו כבשים שהי
)וז"ל התנחומא גשמית נכנס בהם יצה"ר גם של עריות 

, ויקומו לצחקוש"ד, שנאר  לא עגל בלבד עשו אלא ג"עכי תשא סימן כ: 
. שפיכות דמים דכתיב יקומו הנערים וישחקו, ואין לך גדול מן חור שנהרגו

, שהרי המן היה אוכל קדוש, ע"כ. וכ"ה ברש"י על פסוק זה(



  

לל יצה"ר, ומשולל כח גשמי של תאוות. ובזה משו
ידוייק לשון הכתוב, שקמו לצחק מתוך אכילה 

)כי תשא ושתיה. ודו"ק. אבל כבר מפורש בתנחומא 

את מוצא לנו בושת הפנים, לך ה' הצדקה ו ,סי' יד(
בו ביום ירד להם  ,שביום שעשו ישראל את העגל

 ,ונטלו ממנו והקריבו ממנו לפני העגל ,את המן
ולחמי אשר נתתי לך סלת ושמן  )יחזקאל יז( 'נאש

 .ודבש האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחוח ויהי
. ע"כ. וכ"כ רש"י ואעפ"כ ומנך לא מנעת מפיהם

ונתנו  ,יום שעשו את העגל ירד להם המן ,)יחזקאל טז(
 ,ולא פסק ,ואעפ"כ ויהי ביום מחר ,ממנו לפני העגל

אף כי עשו להם  )נחמיה ט(עזרא  'ואף כן מפורש בס
 םלא עזבת םואתה ברחמיך הרבי ,עגל מסכה וגו'

כדי למנוע מהם שהיה  ,וגו' ומנך לא מנעת מפיהם
אף כאן ויהי נאם ה' אלהים היה הלחם  .ולא מנעת

. ע"כ. וכן איתא בשמו"ר ולא פסק מלירד ליום מחר
ומקריבין  ,ן המןולא עוד אלא שהיו נוטלין מ ,)מא, א(

ד"א לך ה'  .וחוזר ויורד ביום האחר "ז,לפני ע
הצדקה, א"ר לוי ישראל עומדין למטה וחוקקים 

כדכתיב ויצר אותו בחרט,  ,להכעיס ליוצרם "זע
והקב"ה יושב למעלן וחוקק להם לוחות לתת להם 

דעת ו .ויתן אל משה ככלותו. ע"כ 'שנא ,חיים
ן נכנס לתוך שהשט (פרק מה)פרקי דרבי אליעזר ה

וראו אותו העגל, והיה גועה להתעות את ישראל, 
ויזבחו לו.  . ג.והשתחוו לו . ב.ונשקוהו "כל ישראל"
כל הנשיאים לא נשתתפו במעשה  ,רבי אומרו

ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו,  'העגל, שנא
לפיכך זכו לראות פני  ,ואין אצילי אלא הנשיאים

בט לוי לא שתף רבי יהודה אומר אף ש .השכינה
. ומי שנשקו בכל לבו, נעשו עצמו במעשה העגל

שפתותיו זהב, והרגוהו בני לוי כשלשת אלפי איש. 
]וקצת יש לשאול, מה אכלו אחרי כן, שהרי המן היה יורד אך  ע"כ.

ורק עומר לכל אחד, ואם הקריבו את המן מנחה לעגל נמצא שרעבו 
ללחם ואכלו רק בשר, ואולי הכוונה שאחרי שהקריבו לעגל, חזר 

)ואולי טעו לחשוב שהיום יורד מן כפול מכח וירד להם מן אחר לאוכלה. 
היה המן יורד להן, והיו מקריבין  ,רק ג()פ. וז"ל מדרש תהלים העגל(

ממנו לפני ע"ז, ולא היה פוסק, והוא שיחזקאל אמר ולחמי אשר 
נתתי לך סולת ושמן ודבש האכלתיך ונתתיהו לפניהם לריח ניחוח 

, מהו ויהי, שהיו מקריבין אותה )יחזקאל טז יט(ויהי נאם ה' אלהים 
 .[כ היה המן יורד"לעבודה זרה, ואעפ

לעם פקעה לראות את אהבת השי"ת עינו של ב
 שגם ביום של העגל ירד מן ובאר וענני כבוד

מה אקוב  ,כ, יט. ובתנחומא בלק סי' יב( ר"במדב)וכ"ה במדרש 
בנוהג שבעולם לגיון שמרד במלך  ,לא קבה אל

לעגל  ואמרובו  ואלו כפרו בו ומרדו  ,חייב מיתה
אפילו ו ?לא היה צריך לכלותן ,אלה אלהיך ישראל

 ,וה להן ענני כבודילוותה שעה לא זז מחיבתן, בא

. והיאך אני יכול לקללם ,ולא פסקו מהן המן והבאר
שעל זה  (קלופרק יוסף תהלות תהילים )ע"כ. וכתב החיד"א 

לכל  ."תן לחם לכל בשר כי לעולם חסדווננאמר, "
כי בחסדו הגדול  בשר, לרבות יום שעשו את העגל,

כי לעולם  ,נותן לחם לכל בין לטובים בין לרעים
שזהו שכתוב  )שם פרק קמה(. ועוד כתב חסדו

בין טוב בין חוטא בכל אופן רצון",  ומשביע לכל חי"
מרצונו הפשוט וחסדיו  , משביע להםשהוא

ר' ]וע' לו את העגל. ע"כ. אפי' ביום שעשו ,המרובים
 בזה, המדרש מורה לנו, ש(ראהפ' יק פרי צד) צדוק הכהן מלובלין

אף על פי כן  ,ו"ורואה שאף בשעת החטא ח ,ישראל המאמין בה'ש
אז מזה  ,לך ה' הצדקה )דניאל ט( "שוכמ ,ה' יתברך באותה שעה עמו

אלהי בושתי  )עזרא ט( שי"ת, וכמ"שיש לו בושת פנים לפני ה
ממילא ה' יתברך מרחם עליו י"ז ונכלמתי להרים אלהי פני אליך. וע

שמי שאין לו בושת פנים בידוע  (.)נדרים כומושיעו. וזה שאמרו 
שלא עמדו אבותיו על הר סיני שזה נשאר לנו ממעמד הר סיני 

וממילא  ,שהישראל אף בשעת החטא אינו שוכח לגמרי בה' יתברך
כשרואה ומבין שאף בשעת החטא ה' יתברך עמו ומשגיח עליו 

מילא מזה יש לנו בושת הפנים לבוש לעמוד לפני ה' מ ,ומטיב עמו
גם כי אלך "ש ז נושע. וזי"וממילא ע ,יתברך על מה שעשו נגד רצונו

, פי' לא אירא רע כי אתה עמדיבגיא צלמות, פי' בשעת חטא ח"ו, 
מזה יש לי בושה גדולה לעמוד לפניך ובושתי ונכלמתי להרים אלהי 

 .ע"כ[ בטוח אני שתעזרני. י"זע ,פני אליך

יהושע נתקדש כבר תחת ההר ושרתה עליו רוח 
 הקודש

מאותה  ,מיד שירד משה מן ההרן: שפתי כהכתב ב
על כרחך  ,קדושה וטהרה של משה חלה על יהושע

 ,חודש שלא היה במחנה ישראל בגבול העגל
והמתין למשה ארבעים יום תחת ההר, והיה המן 
יורד ליהושע נגד כל ישראל, כי הם היו עסוקים 

 ,בעשיית העגל ולא היו כדאים לירד להם המן
לחם  )תהלים עח( 'ואכלו בזכותו של יהושע, שנא

אבירים אכל איש, ויהושע נקרא איש, קח לך את 
כ כדאי היה שתחול עליו "יהושע איש וגו', א

ששמע במראה  ',וישמע יהושע'זהו ו .הנבואה
הנבואה, ולפי שהיה זה בתחילת נבואתו לזה לא 

לזה ויאמר ויאמר שתי והיתה מבוררת כל כך, 
ניבא על  ,ומה שאמר קול מלחמה במחנה .פעמים

ואמר קול  .אלפי אישג' מלחמת בני לוי שהרגו 
ענות אנכי שומע, ניבא על עוון העגל שמתחיל 

לם ין לך פורענות שבאה לעושאמכאן ולדורות, 
קח לך את להלן אמר נלזה ו .שאין בה מעוון העגל

כבר שרתה עליו שיהושע איש אשר רוח בו וגו', 
ולא אותו קח ולכן נבואה מיום שירדת מן ההר, 

שנזדכך חומרו בישיבתו תחת ההר ממתין  ,אחר
ובזה תבין  .לך, נוצר תאנה יאכל פריה הוא ולא אחר

ויאמר אל משה קול מלחמה במחנה, מה לו 
אלא נביא הכובש נבואתו חייב  ,הושע לומרלי

 . ע"כ.כ מוכרח היה לומר"מיתה, א



 

 שבירת הלוחות
מדוע משה רבינו לא השאיר את הלוחות בהר 

 אחרי שכבר שמע שעשו את העגל

וידבר ה' אל משה לך רד וגו'. ויפן וירד משה מן "
ההר ושני לחת העדת בידו וגו'. וישמע יהושע את 
קול העם ברעה וגו'. ויהי כאשר קרב אל המחנה 
וירא את העגל ומחלת, ויחר אף משה, וישלך מידו 
מידיו את הלחת וישבר אתם תחת ההר". הנה בגמ' 

ו אמרו שמשה שבר את הלוחות מדעת )פז.(שבת 
והסכימה דעת המקום לדעתו. וצ"ע שאם רצון 
השי"ת היה שישבור את הלוחות א"כ מדוע 
השי"ת מסר לו את הלוחות. ועוד שכבר התפלל 
עליהם בהר ומדוע כאן חרה אף משה. וי"מ שהרי 
הלוחות היו ב' טפחים כבי' ביד שכינה וב' טפחים 
ביד משה וב' טפחים באמצע, ועתה הרגיש משה 

ות ולכן שבר אותם. אך אכתי צ"ב את כובד הלוח
מה נשתנה כעת. וא"א לומר מחמת המחולות, 
שהרי אף אם לא היו המחולות בעת שהתפלל 
עליהם בהר, מ"מ בכל הדרך שהלך משה כבר היו, 
ואעפ"כ היו הלוחות מונחים גם בידי השכינה כבי'. 

של "ד אסור לאמרו, שביאולי ולו"ד הו"א דבר ש
ק ע"פ בי"ד שלמטה, ולכן ר ,מעלה אינם דנים כלל

דכתיב ויחר אף  היה הדבר שקול ועומד, עד עתה
גילו רז"ל שמשה כיון בזה באמת לדעת . ומשה

 המקום, משא"כ בית דין של מעלה. ודו"ק.

לקח משה איתא:  (פרק מה)פרקי דרבי אליעזר אך ב
את הלוחות והיה יורד, והיו הכתובין סובלין את 

ת התפים ואת וכשראו א ,עצמן ואת משה עמן
המחולות ואת העגל, ברחו הכתובים ופרחו מן 
הלוחות, ונמצאו כבדין על ידי משה. ולא יכול משה 
לסבול את עצמו ולא את הלוחות, והשליכן מידיו 

. ע"כ. ונמצא כמו שתרצנו שכתב פרח ונשתברו
דוקא אז כבר קודם ששברן, וכבדו על ידיו. וא"כ 

כתב פרח הוא היה לו בזה קצת סימן. אך הטעם שה
משום שהכתב עצמו לא יכל לסבול את המחולות. 

 .]המשך בסמוך[ועדיין יש לבאר כנ"ל. 

ה לא שבר את "טעם נוסף מדוע משה רבינו ע
 הלוחות מיד

היו הלוחות בידו ולא , )דברים רבה ג, יא(וע"ע במדרש 
ויהי כאשר קרב  'מנין שנא ,שברן עד שראה בעיניו

אותה שעה ויחר אף  ,אל המחנה וירא את העגל
 ב"ה,אמר לו הק ,משה וישלך מידו את הלוחות

וכו'.  לא היית מאמין לי שעשו להן עגל ,משה
לך  קב"הבשעה שאמר לו האיתא:  )מו, א(ובשמו"ר 

היה תופס בלוחות ולא היה  ,רד כי שחת עמך
יני מאמין שחטאו ישראל, אמר אם איני רואה א

י להם לבני וא ,לא שברן עד שראה בעיניוו ,מאמין
אדם שהם מעידים מה שאינם רואים, אפשר שלא 

 ,היה משה מאמין בהקב"ה שאמר לו כי שחת עמך
אלא הודיע משה דרך ארץ לישראל אפילו שיהא 

אסור לקבל עדותו  ,אדם שומע דבר מן יחידי נאמן
 . ע"כ.לעשות דבר על פיו אם אינו רואה

ף לומר לבעל עבירה שיוריד את הכיפה אם עדי
 והתפילין בשעת העבירה ח"ו

חשבנו לפרש בס"ד, שמשה ראה שאין עליהם 
כיסוי ראש, שהוציאו את הכובע, וכן את הכתרים 
של נעשה ונשמע, ולכן הגיעו מזה למחולות סביב 
העגל, והם נתכוונו לטובה שאין ראוי לחטוא עם 

קום להרגשה נזר ה' על הראש, אך היצה"ר מצא מ
של פריקת עול. אך צ"ב מהו כי פרעה אהרן, ואולי 
שמעו מפי אהרן וטעו בדבריו, שאמר להם שמי 
שרוצה להסתקרן ולראות את החגיגות של הערב 
רב, ידע שמפסיד את הכתר של נעשה ונשמע, 

 ]המשך בסמוך[ולכן החליטו להוריד אותם. 

 םבשעת העגל פרחה בהם צרעת ואהרן פרע ראש

: נגעים באים על ע"ז, )ויק"ר יז, ג(והנה דרשו רז"ל 
כדמצינו שהעידו עדות שקר בהקב"ה, ואמרו לעגל 
אלה אלהיך ישראל, ולקו בצרעת, שנא' כי פרוע 

)פ' הוא, שפרחה בהן צרעת. ע"כ. וכן הוא בזוה"ק 

כי פרוע הוא, דאלקו בצרעת, כדכתיב  בלק דף רו.(
ומים וראשו והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו פר

יהיה פרוע. ע"כ. ומעתה יש לפרש מהו כי פרעה 
אהרן, שאפשר משום שזו הלכה במצורע שצריך 
לפרוע ראשו, דהיינו ללכת בגילוי ראש, דרך בזיון, 
וכשראה אהרן שפרחה בהם צרעת, אמר להם 

 שצריכים לנהוג נזיפה ולפרוע ראשם.

מעט מהחוטאים לא שבו בתשובה ונשארו 
 המשכן והדגלים בצרעתם גם אחרי

, אמר הקב"ה, )במדב"ר פ' נשא ז, ב(ועוד איתא במדרש 
הלוים שכבדוני יהיו אצלי, אבל אותן שטעו בעגל, 

וירא משה את העם  )שמות לב(הם ילקו בצרעת, שנא' 



  

עשה סטים שנאתי לא  )תהלים קא(כי פרוע, וכה"א 
ידבק בי. ע"כ. ומבואר שאותם שטעו בעגל לא 

גם אחרי שנבנה המשכן, עד נתרפאו מן הצרעת, 
ששבו בתשובה שלימה. אבל רובם ככולם כבר 
שבו בתשובה ונתרפאו, כדאיתא בפסיקתא רבתי 

: כיון שחטאו באותו מעשה מיד נעשו כולם )פיסקא ז(
זבין ומצורעים, כמ"ש וירא משה את העם כי פרוע 
הוא, וכתיב והצרוע אשר בו הנגע בגדיו יהיו 

)פ' וארא ]והנה השל"ה . ע"כ. פרומים וראשו יהיה פרוע
הביא שיש מפרשים הפסוק "וירא משה את העם כי פרע  אות יד(

הוא כי פרעה אהרן לשמצה בקמיהם". שמיד שראה את לב העם 
לעשות ע"ז, נתחייבו כליה, כי בע"ז השי"ת מצרף מחשבה למעשה 

, ואם יענשו הרי יהיה חלול שם שמים בדבר, שיאמרו )קידושין לט:(
איה נא אלהיהם, ולא יתלו עונשם בעבור העון, לכן אמר אהרן הגוים 

שעדיף שיעשו את העגל בגילוי לכל האומות, ואז ידעו בבירור 
. וכי פרעה אהרן, פי' גילה הדבר, םנושהשי"ת הענישם על עו

'לשמצה בקמיהם', כדי שתתגלה השמצה להשונאים, ואז כבוד 
ימד את העם שעדיף השם במקומו. ע"כ. ולפי דרכינו י"ל שאהרן ל

 .שיחטאו בגילוי ראש ומבלי העדי[

וישמע יהושע את קול העם ברעה ויאמר אל משה 
 קול מלחמה במחנה

יש כאן פליאה גדולה, במה שהוצרך הכתוב לספר 
מה שדיברו משה ויהושע בזה, דמאי נפקא מינה 

לאמת או לא. וצ"ל דקמ"ל בזה בזה אם יהושע כיון 
מדוע יצא הקצף מאת השי"ת כ"כ, עד שכמעט 
כלו מן העולם, ומבאר הכתוב, שעיקר חטאם היה 
ששמחו כ"כ בחטאם עד שצהלו הערב רב בקולות 
אדירים ונוראים כחיות טרף בעיצומו של קרב 

ד דשמא על ידי צהלתם ושמחתם של מלחמה. ועו
הערב רב בע"ז שלהם, זהו מה שגרם למשוך את 
ליבם של ישראל, פי' לנטות מעט מן המעט 
אחריהם, שכך הוא טבע האדם כשרואה בצהלת 
זולתו במעשיו, שתיכף נמשך ליבו לעשות ג"כ 

 כמעשיו ולהנות ולשמוח כמותו.

אכן צ"ע מדוע באמת צהלו ושמחו כ"כ הערב רב. 
נראה לבאר בס"ד, שהנה היה בכל זה עילוי גדול ו

לסט"א מאין כמותו, ושמח שמחה גדולה, ומאותה 
שמחה ששמח הסט"א, נכנסה בליבם ג"כ, והיתה 
אש היצר הרע הוא השטן בוערת בם. אי"נ שהשיגו 
שפע עצום של טומאה, וכשם שבהשגת הקדושה 
יש שמחה והנאה גדולה שאין כמותה, עד שהנביא 

כל חושיו מרוב הנאתו בדביקות לשמוע מתבטלים 
]וראה בזוה"ק אמרו שלא היתה שמחת את דבר השי"ת. 

, כך להבדיל עליונים כמו שהיה בעשיית המשכן שנבנה המשכן[
כאשר עשו הערב רב משכן לסט"א, השיגו דביקות 
נוראה בטומאה, והיו שמחים ומתענגים למאד 
מאד בהשגת הטומאה. וזה מה שהשפיע על עם 

אל, שראו את הערב רב שמחים בכל ליבם ישר
ובכל נפשם, וקנאו בהם, באופן שנחלשו 
מהשאיפות הקדושות שלהם, שהיו ברורות אצלם 
ללא כל ספק, שאין שום עונג גדול ואמיתי בעולם 

 רק קרבת השי"ת.

ביאור חדש ונפלא מהו קול ענות גבורה ענות 
 חלושה קול ענות

, שמות לב, יז()עה"ת  מהר"י קארוע"ש פירוש כתב ב
אין  , הול"לבמחנה היהושע אמר קול מלחמכיון ש

ישראל  כללא יהושע אמר שכיון שקול מלחמה. א
, אמר עתה באהבה ובאחוה לקבל התורה היו

 איני ,משה"ל א ,במלחמתה של תורה עסוקים הם
שומע דברים חזקים כמו אותם האנשים שידברו 

 ואיני שומע קול ,בהלכה ומחזקים דברי סברתם
דברים חלשים שאין יודעים לתת טעם ברור 

הקולות האלו הם קולות שהם אלא  ,בהלכה
 . ע"כ.אנכי ה' אלהיך וזהו ענות בדגש ,מתענים

 איך שבר משה רבינו ע"ה את הלוחות

קדושתם נוראה.  לכאורה צע"ג. א. שהרי היתה
ואיך יתכן לשרוף ספר תורה בשביל לזעזע את 
הציבור. ב. שהרי היו שני טפחים ביד השכינה הק', 
ואם השכינה הק' כביכול עדיין מחזיקה בם, איך 

]ושמא משה רק יתכן לקחת אותם מיד השכינה הק'. 
שמט את ידיו לראות אם ישמטו, או שהשכינה הק' תקח הכל, או 

ובזה יראה מה רצון השי"ת, וכיוון שראה שנשמטים, שיעמדו עדין, 
שבר אותם. וכדי שלא יטעו ישראל שהלוחות הם בשלימותם 
ויחשבו שלא הפסידו מאומה. שהרי עדיין היה חרות עליהם הכתב 

והנה צ"ע מהו ענין פריחת האותיות והלא  .וכדלהלן[
היה הכתב חרוט. ועכצ"ל כמ"ש הגר"ח מוולאזין 

כתב רוחני מאש, אשר היה שעיקר הכתב היה 
]ויש לעיין ממלא את כל מקום החלל של האותיות. 

אם היה כן אף בלוחות שניות. והנה יש מפרשים שהכתב פרח קודם 
ששברן וכיוון שראה כן שברן. ובזה מיושבת קו' ב'. וי"ל עוד 
באופ"א שהשכינה הק' סילקה את אחיזתה בלוחות, ולכן כתיב כאן 

שהיו רק על ידו. וי"ל גם בהיפוך, וזה לפי ידו כתיב חסר לרמוז 
 .מדרש רז"ל כאן ודו"ק[

אך אכתי צריך ביאור קושיא קמייתא, דאף אם 
פרח הכתב מ"מ הלא עדיין קדושים המה, ואף 
את"ל שקדושת ס"ת שנמחק היא מעוטה ובמקום 
צורך רוחני של ציבור מותר כה"ג, אכתי צ"ע מצד 

קיימת.  מה שהחריטה שעליהם הרי עדיין היתה
)ודוחק לפלפל ששבר את הלוחות בין המשפטים, או שרק הפריד את 

. הלוחות זמ"ז, ועוד י"ל שהמ"ם והסמ"ך שעמדו בנס הם שנשתנו כבר(
ויש ליישב עפ"ד רז"ל שעשה כן כדי להקל 
מענשם, שאם יתן להם את הלוחות, יתחייבו יותר. 



  

וא"כ היה בזה הצלת נפשות, ואע"פ שהוא הצלה 
 כאן, דאיך שברן והא כתיב פלטיאל חיים ]שו"ר ברבינוסגולית. 

 השם, ותי' ע"פ המדרש שלא את למוחק אזהרה, כן תעשון לא
 בעל מידו ונפלו כבידים היו ואז האותיות, כל שפרחו עד שברם

כרחו. ובפרדס יוסף הביא מהאח' שהק' דאע"פ שפרחו האותיות, 
הקדש שהושרפן  מעצי גרע ולא, הגליונות על קדושה חלה הרי מ"מ

 כתב אזל (קטז. )שבת , ובפנים יפות תי' עפמ"ש(מח. )פסחיםלוקה 
 (טז סי') יאיר ובחות קדש. דכתב אדעתא קדוש דכי, קדושתיה אזל

 .תי' דביטולה זהו קיומה[

כתב: וישלך מידו, חסר י'  )כי תשא(ורבינו אפרים 
כתיב, כלומר י' הדברות שהיו כתבים בהם ראה 
אותם שהיו פורחות למעלה. מיד אמר מאחר 
שפרחו אותיות הקודש מה הנאה באבנים האלה, 

רבינו וע"ע בו. ושברם, כי לא נשתברו בהשלכת
תימה למה שברם, והא כתיב לא  :חיים פלטיאל

ון ששברם תעשון כן, אזהרה למוחק את השם וכי
מחק השם שבלוחות, ובמדרש אומר שלא שברם 
עד שפרחו כל האותיות ואז היו כבידים ונפלו מידו 

 בעל כרחו.

אם מותר להשליך ס"ת מידו בשביל לרוץ להציל 
 אדם מעוון

ויהי כאשר קרב אל המחנה, וירא את העגל "
ומחולות, ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות 

בספר מושב זקנים . "וישבר אותם תחת ההר
 משה רבינו, הקשו, מדוע בעלי התוספותלרבותינו 

ם תחת יזתגנע"ה שבר את הלוחות, ולא הסתפק ב
כי  ,שלכך שברם ,יהודה החסיד( ינו)רבופירש הרי"ח . ההר

היו כבדים עליו, והשליכם מההר בידיו כדי לילך 
למחנה ולסלקם מן העוון, כי כל זמן שלא בא 

יינו, משה רבינו מיהר אצלם היו חוטאים. דה
להשליך את הלוחות, ולא טרח להתעכב בגניזתם, 

ומכאן אמר  כדי להזדרז להפריש יהודים מאיסור.
הרי"ח ז"ל, אם אדם נושא ספר תורה, ורואה 

, ואינו יכול למהר ללכת שאחרים רוצים לחטוא
ולמנוע אותם מחטא מפני הספר תורה שמרים, 

 ]למהר[אזי ישליך את הספר תורה מידו, כדי 
וכי אומרים לאדם חטא א"ת למונעם מן החטא. ו

בשביל שיזכה חבירך, יש לומר, דמצוה דרבים 
 . ע"כ.שאני

איך הצליח משה לשבור את הלוחות שהיו קשה, 
 למסמפירניון שהוא קשה מכ

בשעה שנתן הקב"ה  )ורשא כי תשא כו(איתא בתנחומא 
את הלוחות היו סובלין את עצמן, כיון שירד וקרב 
אל המחנה וראה את העגל פרח אות הכתב 

מעליהם ונמצאו כבדים על ידיו של משה, מיד 
ויחר אף משה וישלך מידו, "בא וראה כמה גדול 
כחו של משה", א"ר יהודה הלוחות משקל ארבעים 

היו ושל סמפרינין היו והיו נתונים על ידיו סאה 
כדבר קל, כיון שפרח הכתב שברן. ורבינו אפרים 

כתב בשם כתיבה אשכנזית, "לוחות  )פ' כי תשא(
האבן", גי', סמפירינון, ואע"פ שהספיר קשה מכל, 
שברם. ע"כ. ונראה לבאר בס"ד, דאה"נ לא היה 
יתכן ששום בריה בעולם תעשה כן, אבל הואיל וכך 
היה באמת רצון השי"ת, אזי מתקבל כח מעל 
הטבע, והטבע עצמו נס מפניו ומתהפך. שמי 
שעושה את רצון השי"ת בדיוק, אזי בודאי שחפץ 
השי"ת בידו יצלח בלי שום מונע בעולם כלל וכלל. 

 והבן כי נפלא הוא בס"ד.

 תירוץ נוסף כיצד משה שיבר את הלוחות

הנה אי אפשר לומר שהיה זה בדרך נס, דא"כ מה 
נשתבח בגבורתו 'ולכל היד החזקה'. ואפשר שע"י 
המטה שהיה ג"כ מאבן סנפירנון, וג"כ היה משקלו 

 מ' סאה.

מדוע משה רבינו לא השאיר את הלוחות בהר. לא 
 לקבל לשה"ר

יש לשאול, שכיון שאמר לו השי"ת שחטאו וסרו 
ה הבין שצריך מהר מן הדרך, וכשראה כן מש

לשבור את הלוחות, א"כ למה לא יניח את הלוחות 
בהר, והלא בודאי האמין לדבר השי"ת שחטאו, 
ומה הוסיפה לו ראייתו. ואפשר שהשי"ת לא אמר 
לו רק בכלליות וברמז, אבל לא פירש מה עשו 
בדיוק, ולכן עדיין הדבר נתון לשיקול דעת. והטעם 

א היה צורך שהשי"ת לא פירש לו בדיוק, משום של
בזה, ודי היה רק לרמוז בכלליות, אבל חלילה שיצא 
מלפניו ית' לשון הרע. ובדרך פלפול לחדודי י"ל 

לא יכל לקבל עד שיראה.  ה"משה רבינו עשגם 
 ודוחק.

 שאמר בשעהאמרו:  )שמו"ר מו, א(במדרש רבותינו אך 
 בלוחות תופס היה, עמך שחת כי רד לך הקב"ה לו

 איני אם אמר, ישראל שחטאו מאמין היה ולא
 אוי. בעיניו שראה עד שברן ולא, מאמין איני רואה
, רואים שאינם מה מעידים שהם אדם לבני להם

 לו שאמר ה"בהקב מאמין משה היה שלא אפשר
 לישראל, ארץ דרך משה הודיע אלא עמך, שחת כי

, נאמן יחידי מן דבר שומע אדם שיהא שאפילו
 אינו אם, פיו על דבר לעשות עדותו לקבל אסור
 כאשר ויהי ה(, ד )תענית ע"כ. וע"ע בירושלמי .רואה



  

 דן אדם יהא שלא המחנה וגו', מכאן אל משה קרב
 .אומדות

כיצד היה אפשר להכנס תחת הר סיני לשבור את 
 הלוחות

. ההר". צ"ע וכי ההר היה באויר תחת אותם "וישבר
 )כד, ד(והנה בעוד ב' מקומות נאמר תחת ההר. לעיל 

 ותקרבון )ד, יא(ההר. ובדברים  תחת מזבח ויבן
באש וגו', ודרשו  בער וההר ההר תחת ותעמדון

 בשמי ונצב סיני הר שנתלש )ח, א(מזה בשהש"ר 
שמא גם  תחתיו. ולפ"ז נתונים ישראל והיו, מרום

כאן עדיין היה ההר באויר. אך זה דוחק, אלא צ"ל 
 כמו שפירש רש"י כאן, לרגלי ההר.

 מדוע משה רבינו שיבר את הלוחות

נראה שהעולם כולו השתנה ע"י שבירת הלוחות, 
שבעת שהיו הלוחות בעולם, היתה התורה שורה 
ממש בעולם המעשה, והיה קדוש למאד והגיע 

בעולם היו שרויים לדרגות נשגבות, והאנשים 
בעונג עצום, ממש כעין גן עדן עלי אדמות. ובשעה 
שהאדם שרוי באושר גדול שאין לו קץ הרי הוא 

כמו שיכור. ואין שום אפשרות לתת לו חכמה דעת 
ומוסר. וכך היו הם נמשכים בליבם אחרי המחולות 
של הערב רב וכו'. וראה משה רבינו ע"ה שלא יתכן 

ק על ידי סילוק התורה להחזיר אותם בתשובה, ר
לעליונים. שאז יפסק מהם האושר הזה. ובשעה 
שמשה שבר את הלוחות, הרגישו שכל העולם 
השתנה, וירד מדרגת גן עדן לעולם שפל. ואז ירדו 
משכרותם והיה שייך לתת להם מוסר. וכן היה 
בעת החרבן, שכל זמן שהיו בארץ ישראל, אע"פ 

ן מספר, שנכנסו בהם הרומאים והרגו בהם לאי
והחריבו את בית המקדש, לא הורידו אפילו דמעה 
אחת, שהיו כמו שיכורים בהנאה והתענוג העצום 
של הדביקות בהשי"ת. כיון שהיתה השראת 
השכינה עמהם, וגם כאשר גלו לבבל, במשך כל 
הדרך, היתה השכינה הקדושה מלוה אותם, וכמעט 

]או שלא הרגישו צער. ורק בהגיעם לנהר בבל 

, אזי כביכול הסתתרה ד מהם ירמיה ציס"ע[כשנפר
השכינה הקדושה שם, והרגישו שנפלו משמי 
השמים לבירא עמיקתא, מגן עדן לגיהנם. ואז 

, כשראו )תהילים קלז(החלו לבכות. וזה לשון המדרש 
את ירמיהו שפירש מהם, געו כלם בבכיה וצווחו 
וכו', ענה ירמיה ואמר להם מעיד אני עלי שמים 

בכיתם בכיה אחת עד שאתם בציון לא וארץ אלו 
 גליתם.

 יד הגדולה בשבירת הלוחותה
 היד הגדולה רמזה למשה שישבור את הלוחות

: "וישלך )כי תשא אות פ(איתא במדרש חסרות ויתרות 
מידו", חסר ו', למה, ללמדך שהיד הגדולה רמזה לו 
שישבר אותם, ואמר מוטב יראה אותה כפנויה ולא 

ולכל  )דברים לד יב(כאשת איש, והוא שהכתוב משבחו 
היד החזקה וגו' אשר עשה משה לעיני כל ישראל, 

ואשליכם  )שם ט יז(זו שבירת הלוחות, כענין שנאמר 
 וגו' ואשברם לעיניכם.

משה רצה להחזיר את הלוחות להר ובאו ע' זקנים 
לחטוף מידיו את הלוחות וגבר כחו של משה 

 מכולם

איתא באבות דר' נתן: נטלן וירד והיה שמח שמחה 
גדולה, כיון שראה אותו סרחון שסרחו במעשה 
העגל וכו', חזר לאחוריו, וראו אותו שבעים זקנים 

ו ורצו אחריו, הוא אחז בראש הלוחות והן אחז
בראש הלוחות, חזק כחו של משה מכולן, שנא' 
ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה 

משה לעיני כל ישראל. נסתכל בהן וראה שפרח 
כתב מעליהן אמר היאך אני נותן להם לישראל את 
הלחות שאין בהן ממש, אלא אאחוז ואשברם 
שנאמר ואתפוש בשני הלחות ואשליכם מעל שתי 

, שע' .(לח)נדרים הובא גם בשטמ"ק ]ו ידי ואשברם.
זקנים היו אוחזים בלוחות ושמטם משה בעל כרחו 

 .[ושברם

משה חטף את הלוחות מעצמם, וממלאכי השרת, 
 ומאהרן, ומיהושע, ומע' זקנים. וגברה ידו החזקה

: הלחות היו אורכן ו' )תענית ד, ה(איתא בירושלמי 
בטפחיים,  טפחים, ורחבן ג', והיה משה תפיש

והקב"ה בטפחיים, וטפחיים ריוח באמצע. כיון 
שעשו ישראל אותו מעשה, ביקש הקב"ה לחוטפן 

]צ"ע שהרי השי"ת נתנן לו בהר, אלא דבלאו מידו של משה 
הכי צ"ל דהכונה בכל זה למלאכי השרת וכדו' בשליחותו של 

, וגברה ידו של משה וחטפן ממנו, הוא מקום[
ר ולכל היד החזקה, שהכתוב משבחו בסוף ואומ

ייא שלמא על ידה דגברת עליה מינאי. רבי יוחנן 



  

בשם רבי יוסה בר אביי א"ל הלוחות היו מבקשין 
לפרוח והיה משה תופשן, דכתיב ואתפש בשני 
הלחת. תני בשם ר' נחמיה, הכתב עצמו פרח. ר' 
עזרה בשם ר' יהודה בי רבי סימון, הלוחות היו מ' 

ן שפרח הכתב כבדו על סאה והכתב היה סובלן, כיו
ידיו של משה ונפלו ונשתברו. ע"כ. ור"י אבן שועיב 

הביא מדרש, שתפשו בידיו אהרן  )דרשה לשמיני עצרת(
ויהושע שלא ישברם, ונתחזקה ידו ושברם, ואמר 

כתב,  )דברים לד, יב(]והרא"ש השי"ת, תבורך יד חזקה כזו. 
ן, מיד ולכל היד החזקה, כשראה שעשו העגל בקש הקב"ה לעכב

 .נתן הקב"ה כח וגבורה בידיו של משה[

מדת הדין ביקשה ממשה שיחזיר את הלוחות 
 להשי"ת, ורק אז יוכלו לכלותם ח"ו

ובביאור דברי המדרש הנ"ל שמשה חטף את 

הלוחות, נראה לבאר עפ"ד הגר"א בס' אמרי נעם 
שכתב, דהנה כל דבר שנקרא שם ה' עליו,  )ברכות לב.(

', כמו ה' הולך לפניהם, ויסע גם אותו הדבר נקרא ה
מלאך ה' ההלך וגו'. ושני הלוחות היו דבר גדול 
וחלק אלוק ממעל, שהרי כשראו בארון נפלו כמה 

, וא"כ ודאי קדושה גדולה היתה )שמואל א, ו(אלפים 
בהם. ולכן כל זמן שהיו הלוחות בידי ישראל אי 
אפשר לכלותם, כיון שנתן להם דבר השייך לו, כמו 

דש אשה בכסף שנותן לה, ובזה הוא שאדם מק
תפוס בידה ואינו יכול להפרידה כי אם על ידי 
גירושין. וכן הכא, אע"פ שפרחו האותיות, מכל 
מקום כיון שהשברים קיימים, עדיין אנחנו אוחזין 
להקב"ה ואין הקב"ה מפריד אותנו וכו', לכך אמר 
לו הקב"ה, ועתה הניחה לי, פירוש תן לי הלוחות 

בל כל זמן שהלוחות בידך אי אפשר ואכלם. א
 לכלותם. 

 שני לוחות הברית
לוחות העדות היו בחקיקה טבעית ונבראו במעשה 

 שמים וארץ

 כתב, דמה שנאמר סו( פרק )ח"א במורה נבוכים
 ביאורו, שמציאותם, המה אלהים מעשה והלוחות

 הטבעיים הדברים כל כי, מלאכותית לא טבעית
 ודלא כמו שתרגם אונקלוס .'ה מעשי יקראו

את  שחקק נברא פי', כלי ',דה באצבעא כתיבין
 והיה, לזה הביאו מה יודע ואיני .'ה ברצון הלוחות

 בדבר כמ"ש', דה במימרא כתיבין מזה קרוב יותר
 הלוחות כתב מציאות היתכן נעשו. שמים' ה

 שזה כמו, בגלגלים הכוכבים ממציאות מופלא
 הכתב זה יהיה כך, עשאם בכלי ולא ראשון ברצון
 המשנה דבר ידעת וכבר, בכלי ולא ראשון ברצון

 ומכלל, השמשות בין נבראו דברים י' (ו"מ ה"פ אבות)
 אצל עליו המוסכם הענין היות על מורה, הכתב
 מעשה כשאר הלוחות שמכתב העם, המון

 כ."ע כולו. בראשית

הוכיח כן ממה  (תשא פ' פי"ד תורה )מעשי' ה מעשיספר וב
 היו" "אשר הדברים את הלוחות על שנא' וכתבתי

]ועש"ע,  בלוחות. כתבתי אשר אמר ולא, הלוחות על
 אשר והמצוה והתורה האבן לוחות את לך ואתנה שלכן נאמר,

 לוחות שני' וגו אתו לדבר ככלותו משה אל ויתן כ"ואח, כתבתי
 כתבם השי"ת עתה ואם אלהים. באצבע כתובים אבן לוחות העדות

 שנקראים כתב. ועוד ראיה ממה אשר האבן לוחות לומר לו היה
 ראה מי כי, הזה העדות מה מלאכותיות הם ואם, העדות לוחות
 החקיקה אבל, משה כתבם שלא יאמר מי או כתבם ה"שהקב

 נקראו ולכן, לכל מפורסמת והמלאכותית, לכל ניכרת הטבעית
 לוחות שני את אלי' ה ויתן (ט דברים) וגם כתיב. העדות לוחות

 לפי, באצבעו כתובים אמר ולא, אלהים באצבע כתובים האבנים
אונקלוס מפרש  אלהים. וגם שם על מכונה בראשית מעשה שכל

היינו בכח על אנושי,  ',דה ומה שכתב באצבעא, ם"הרמב כפירוש
. ושמא עומק הדברים כינים[ במכת וכמאמר החרטומים

הוא, שהלוחות היו בריאה, פי' בריאה שלמה 
הכלולה מגוף ונפש, והרי הלוחות היו חי הנושא 

, (תשא כי) יפות את עצמו. ואת נושאיו. שו"ר בפנים
עצמן, וכאשר  את נושאים שבלוחות היה חיות והיו

 החיות , נהיו כבדים ע"י שיצאפרחו מהם האותיות
 .]המשך בסמוך[ שהיה בהם.

הכתב שעל הלוחות הראשונות חזר ובא בלוחות 
 השניות

ולדעת החולקים, מה שנאמר "אשר היו" יש לומר 
שהלוחות  )חומת אנך תשא(כמו שהביא החיד"א 

 ועתה ל,"כמשז מעליהם הכתב פרח ראשונים
 הם הראשונים, בלחות שהיו עצמן אותן הדברות

 אומר אינו הלחות, על וכתבתי ש"וז אלו, על שיהיו
 אשר הדברים את הלחות, על אלא בלחות, וכתבתי
 אשימם עתה שפרחו עצמן הדברים אותן היו וגו',

זו. ע"כ. וכ"כ  בשתים למאורות והיו ת"דוברו
שאפשר שהאותיות שבו וחזרו  )פסחים פז:(הצל"ח 

 ללוחות השניות

 אשר הדברים את ,)כאן(רור המור וכבר כתב כן בצ
 למקום משה שכשהגיע למ"ש לאות וגו', זה היו

 ונשארו מהלוחות האותיות פרחו ישראל מחנה
 שהיו בעצמם הדברים את ש"וז. כבראשונה אבן



  

הדברים,  אלא כדברים אמר ולא. הראשונים על
 יקר ושלכן נא' את הדברים ולא כדברים. וכ"כ בכלי

 ראשונות מלוחות שפרחו אותיות שאותן יתרו( )פ'
 .אותיות באותן ממשות וא"כ היה בשניות, נקבעו

הקולות. ע"כ. וכ"כ  את רואים העם וכל ולכן נאמר
 באלשיך ובשם משמואל.

 אם הלוחות היו נגללין

, והלוחות, כתב )אבות פרק ה(כתב בתוספות יום טוב 
היו וחצובים מגלגל חמה.  הר"ב של סנפרינון

כלומר, לפיכך היו נגללים, ולא היו כסנפרינון שלנו 
שהוא מקשה ולא נגלל, אבל היה ספיריי למראה 
וכעצם השמים לטוהר. ובפירש"י שהלוחות הם 
 הראשונות. דאילו שניות משה פסלן מעצמו. ע"כ.

]שעולה הכי הרבה כסף יותר מה הדבר הכי יקר בעולם, 
 [מכל כדור הארץ

לוחות הברית. שהם עשויות מאבן ספיר, היא 
מרגלית יקרה מאד, ואילו מרגלית בגודל של אגוז 

או ביצה שוה עשרות מלייארדים, וכל שכן 
 מרגלית כל כך גדולה.

האם לוחות הברית הקדושות שייכים בקנין ממוני 
 ממש לכל עם ישראל

אם יש לעם ישראל קנין ממוני בלוחות  יש לעיין
במדרש איתא שהם כדגמת כתובה  העדות. שהרי

 ]או מוכרחת לקנות[או שטר קידושין. והרי האשה קונה 
את הכתובה ואת כסף הקידושין. ושמא בלוחות 
השניות לא היה דין זה. ולפ"ז היו של משה רבינו, 
כיון דכתיב "פסל לך". משלך. וכמו שקודם שכתב 
עליהם השי"ת את עשרת הדברות היו ממונו של 

כך אחרי הכתיבה נשארו של משה  משה רבינו,
 רבינו. ועיין.

 האם הלוחות גלו לבבל

, ר' אליעזר או' ארון גלה לבבל, פעם )יומא נג:(בגמרא 
ראשונה ושניה, שנא' ויבאהו בבלה עם כלי חמדת 
בית ה, וכתיב ויצא מבת ציון כל הדרה. רשב"י או' 
ארון גלה לבבל, שנא' לא יותר דבר, אלו עשרת 
הדברות שבו. ר' יהודה או' ארון במקומו נגנז, שנא' 

ו ויהיו שם עד היום הזה. וי"א גם לרשב"י במקומ
, ומסיים, רבנן )שקלים ו, א(נגנז. ע"כ. וכ"ה בירושלמי 

אמרי בלישכת דיר העצים היה גנוז. מעשה בכהן 
אחד בעל מום שהיה עומד ומפציע עצים בלישכת 

דיר העצים וראה את הרצפה שהיא משונה 
מחברותיה, בא ואמר לחבירו וכו', לא הספיקו 
לגמור את הדבר עד שיצתה נשמתו וידעו בייחוד 

שם הארון גנוז. תני רבי הושעיה הקיש עליה ש
בקורנס ויצאת אש ושרפתו. תני ר"י בן לקיש שני 
ארונות היו מהלכין עם ישראל במדבר אחד 
שהיתה התורה נתונה בתוכו, וא' שהיו שברי 
הלוחות נתונין בתוכו, זה שהיתה התורה נתונה 
בתוכו היה מונח באהל מועד, זה שהיו שברי 

ה נכנס ויוצא עמהן, ופעמי' הוא הלוחות בתוכו הי
מתרה עמהן. ורבנן אמרי ארון אחד היה ופעם אחת 
יצא בימי עלי ונשבה. ע"כ. והנה היה אפשר לומר 
דלא פליגי, וב' ארונות היו, וכנ"ל בשם הירושלמי. 
אמנם לכאו' לא שייך להעלות על הדעת שהלוחות 

עמהם  ]אא"כ נימא שהיתה זו סיבה וסימן שתגלה שכינהנלקחו. 

. ולכאו' צ"ל לבבל, ושם נבלע במקומו, וכל הקרב אליו מיד מת[
שיאשיה שגנז את הארון, עשה דוגמתו ודוגמת 
הלוחות שבו, להשביע עיני הרשעים, שלא יחפשו 

]ובס' יוחסין אחר מקום מחבואו של הארון האמיתי. 
הביא מספריהם של הגויים, שטיטוס בן אספיאנוס מלך  )מאמר ו(

ומלך שתי שנים, והוא הביא לרומי כל העושר מירושלם שנת הר"ף 
ובגדים חמודות ו'לוחות התורה', כפי עדותם וזה שקר גמור. ע"כ. 

, "ידו פרש צר על כל )כי תשא אות לג(וכתב רבינו יהודה חסיד 
 ., בגימטריא ארון, מלמד, שניגלה עמהם לבבל[)איכה א, י(מחמדיה" 

יון שלא נבנה המשכן לא נחרב לעולם ונגנז שלם כ
ע"י זרים, משא"כ ביהמ"ק שנתקן ע"י גרים 

 פסולים וזרים

אות )כי תשא כתב רבינו יהודה החסיד בס' גימטריאות 

המשכן שלא נתקן על ידי גר וזרים, נגנז. ובית  :לא(
המקדש שנתקן על ידי גרים וזרים, נחרב. וסימנך 

. 'גר' כתיב, חסר, )ישעיה כז, ט(ר מנופצות" י"כאבני ג
: "גם דור )דברים כג, ד(פי שנאמר גבי פסולי ג ר ל

עשירי". ע"כ. והיינו גרים פסולים שלא נתגיירו 
. ע"כ. וכל שכן לוחות לשם שמים ושלא כפי הדין

הברית שנשארו בלי שום סריטה או פגם או אבק 
 כל שהוא, והם בתכלית הכבוד הפאר והיופי.

 שאול מסר נפשו על הלוחות לקחתן מיד גליית

, וירץ איש בנימין )פרשה יא(במדרש שמואל 
מהמערכה ויבא שילה ביום ההוא ומדיו קרועים 

, זה שאול, י"א ששים )שמואל א. ד, יב(ואדמה על ראשו 
מיל הלך שאול באותו היום, במערכה היה ושמע 
שנשבו הלוחות והלך וחטפן מיד גלית ובא, ורבי 
סימון אמר מאה ועשרים מיל הלך, שבשילו היה 

שמע שנשבו הלוחות והלך וחטפן מיד גלית ובא, ו
וי"א מאה ושמונים מיל הלך שאול באותו היום, 



  

במערכה היה וברח לשילה, ושמע שנשבו הלוחות 
והלך וחטפן מיד גלית ובא. והובא ברש"י שם. אכן 
צ"ב מצד הסברא איך לא מת גליית מיד כשרק 
חשב ליגוע בלוחות. ואיך יתכן שגוי יגע בלוחות 

עיקר קדושת בית המקדש. וצ"ל דקאי על  שהם
 )שמואל שם(. שו"ר ברד"ק ]או על שברי הלוחות[הארון. 

שכתב, ורחוק הוא שהוציא אדם את הלוחות 
מהארון, שהרי כמה נגעים וכמה רעות באו 
לפלשתים מקדושת הארון בהיותו בארץ פלשתים 
לבד, כ"ש אם שלחו יד בו, כי גם אנשי בית שמש 

מתו כמה מהן שראו בארון ה' וכו'. שהיו ישראלים 
והחיד"א ואפשר שבזכות זה זכה שאול למלוכה. 

הביא שבזכות ששאול חטף  )שמואל א פ"י(בחומת אנך 
את הלוחות מגליית, זכה לנבואה. ובצפנת פענח 

 )פ' עקב פיסקא לח(הביא מספרי  )תניינא יסודה"ת פ"ו(
דמבואר שם דשם היו רק שברי לוחות, ואף 

לפני  המבו' דאז נטלו אותו הארון שהידבירוש' 
ולפנים, צ"ל כמ"ש משום דשאול חטפן וכמ"ד 

 ארון אחד.

השקאת מי העגל
וס הגיע עד המדבר, ובו פיזר משה את ינהאוקי

 אפר העגל

בשעה ששבר משה את  )ח"ב קיג:(איתא בזוה"ק 
ממקומו ועלה  אוקיינוס הלוחות תחת ההר, צף

לשטוף את העולם, ראה משה כן שהאוקניוס 'בא 
 העגל את אצלם' לשטוף את העולם, מיד ויקח

 המים, פני על ויזר' וגו באש אותו וישרוף עשו אשר
 מה מיא מיא ואמר, אוקיינוס מי עמד משה על

 אלא עלמא אתקיים וכי אמרו, בעאן אתון
 בה דשקרו אורייתא ועל דלוחות, באורייתא

 בחובא דעבדו מה כל הא לון אמר מיד ישראל,
 דנפלו אלפין אינון כל די ולא לכון, מסיר הא דעגלא
 משתככי הוו ולא המים. פני על ויזר מיד מנייהו

 מיד לון, ואשקי מנייהו מיא דנטיל עד מיא,
 לא מדבר בההוא דהא באתריה. אוקיינוס אשתקע

 אין ומים', וגו זרע מקום לא (כ במדבר) דכתיב מיא הוו
 ו"ח, ליה ארמי דמרים לבירא תימא ואי, לשתות

 לבתר. למשתי דא בישא דכרנא משה שדי דתמן
 למדבר דאתו עד בירא להו הוה לא כאן דעד ותו

', וגו שרים חפרוה באר (כא שם) דכתיב מתנה
 בירא. ע"כ. ירתו מתמן מתנה. וממדבר

שיהיה  כל שכן לעשותוו ,איך יתכן לשרוף זהב
 כאפר

יש מקשים, כיצד יתכן לשרוף זהב, וכל שכן 
ונאמרו בזה כמה תירוצים. לעשותו שיהיה כאפר. 
ומיד  הזהב עם שיושם דבר א. הראב"ע כתב, שיש

 דבר וזה .לעולם זהב יהיה ויהיה שחור, ולא ישרף
תב ]וכוכ"כ החזקוני והרמב"ן.  .הוא ואמת מנוסה

 דבר, אותו להניח הוצרך לא ה"משה רבינו עד אנך, דאפשר בחומת
 ע"ד ,ה"משה רבינו ע י"ע נעשה בעולם, זה מציאות יש דכבר דכיון
וכו',  וידליק לשמן שאמר מי ד"במעשה דרחב המפרשים שפי'
. ב. אפשר שהיה נס. בעולם[ יש שהדבר כיון נס נחשב דאינו

, שלא יתכן שריפה בזהב רק ע"י וכ"ה באוחה"ק

אמצעי או מעשה נס. ג. וסיים שיותר נראה לפרש 
 שפתי כהןעל כח הטומאה שבתוך העגל. ד. וב

 .האש אינה שורפת הזהב אלא מתכת אותוכתב: 
משה לעגל  אלא מיד שראהו .הזהב אינו נטחןגם ו

אמר משה לזהב וכי לזה בראך הקב"ה ועילה אותך 
מצפון  )איוב לז( 'על כל המתכות והצפניך אצלו שנא

ויטעו בך,  "זזהב יאתה וקיבלת עליך שתעשה ע
מיד נעשה עץ יבש ושלטה בו האש של קרון פניו 

ולא אמר וישרוף אותו  .ונשרף מאליו, וישרף כתיב
 ,ונעשה עפר ונטחן ,לומר שמאליו נשרף ,באש

טחון היטב עד אשר דק לעפר ויזר  )דברים ט(כתיב ד
 .על פני המים

ע"י שמשה השקה אותם, נמצאו טהורים והוכשרו 
 למלאכת המשכן

וישק את בני ישראל, לא עוד כתב בשפתי כהן. 
להראותם האלוה שלהם  ,אמר וישק את העם

נקבים. השקה את בנ"י שסופו לצאת דרך ה
אות לאומות שישראל לא להרונמצאו טהורים, 

ידע עמי לא התבונן אפילו בהרהור, השקה אותם 
ונאמר ואם לא נטמאה האשה  .ונמצאו טהורים

וטהורה היא ונקתה ונזרעה זרע, שמיד צוה להם 
כל הזהב ו .וצוה אותם שיביאו זהב ,לעשות משכן

דאי שלא בומלאכה וכו'. שהביאו לא היה מספיק ל
לים, אלא שהזהב היה בו חצי שיעור של חצי הכ

ויבן את  (:)יומא לטפירות, וכן אמרו  השהביאו עש
בית יער הלבנון אמר רב זוטרא בר טוביה למה 
נקרא שמו יער לבנון לומר לך מה יער מלבלב אף 

הנה מטתו  ג( ה"ש)ש ה"אבית המקדש מלבלב, וכ
כל מה שהיה , שלמטה, נמשל ביהמ"ק שלשלמה

 ח, ח( .)מלכים א 'שנא ,פרה ורבהך ביהמ"ק היה בתו
 ,והזהב זהב פרוים ג, ו( ה"י ב.)ד . וכה"אויאריכו הבדים

זהו ונקתה ונזרעה זרע  "כ.ע .שהיה עושה פירות
וכן כשציום בקרבנות  .שלא חטאו בזהב ,להראות



  

התחיל בשור,  .שור או כשב או עז וגו' ()ויקרא כבאמר 
כל זה להראות  .אם עולה קרבנו מן הבקר ה"א,וכ

 . ע"כ.ישראל בעגלשלא חטאו 

 אפר פרה צריך מים חיים כמו עפר העגל

א"ר יצחק, אין לך כל פורענות  )קב.(בסנהדרין 
ופורענות שבאה לעולם שאין בה אחד מעשרים 
וארבעה בהכרע ליטרא של עגל הראשון, שנא' 
וביום פקדי ופקדתי עלהם חטאתם. והנה בדברים 

 כתיב "ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל )ט, כ(
לקחתי ואשרף אתו באש ואכת אותו טחון היטב 
עד אשר דק לעפר ואשליך את עפרו אל הנחל 
הירד מן ההר". והנה גם באפר פרה מצינו 
שמהאפר פרה של משה נשמר לדורות. ובמדרש 

איתא, ולקחו לטמא מעפר שרפת  )פ' חקת(אגדה 
, לכך )דברים ט כא(החטאת. כמו ואכות אתו טחון וגו' 

ר הפרה. "ונתן עליו מים חיים" טמא נטהר באפ
שתהא הזאתו בכלי, כמו שהשליך עפרו של עגל 

]וע' , שהיו מים חיים. )שם(אל הנחל היורד מן ההר 
ראיה מאת  לגבי שחיקת ע"ז, ור' יוסי שם מייתיר )מג:(בע"ז 

חטאתכם אשר עשיתם וגו' ואשליך את עפרו אל הנחל היורד מן 
ההר. וע"ש בראשונים שלכאו' הנחל היורד מן ההר לא היה מים 

 .חיים[

 האם מי שנשק לעגל הזהב חייב מיתה

לא נשתתכו  :)פרק מד(בפרקי דר' אליעזר איתא 
' ואל אצילי בני ישראל לא אהנשיאים למעשה, שנ

' אלפי' זכו לראות פני השכינה, שנ שלח מש"ה ידו,
ר' יהודה אומ' אף שבט לוי  .ויראו את אלהי ישראל

' ויעמוד משה אלא שתף עצמו במעשה העגל שנ
בשער המחנה וכו', ראה משה את שבט לוי שלא 
נשתתף עמהם ונתגבר בכחו ולקח את העגל 
ושרפו באש וכתתו כעפר ארץ וזרקו על פני המים, 

אשר עשו וישרוף באש ויטחן ' ויקח את העגל אשנ
עד אשר דק לעפר ויזר על פני המים וישק את בני 
ישראל והיה משקה את ישראל וכל מי שנשק את 
העגל היו שפתותיו נתפשות מהזהב ושבט לוי היו 
הורגים אותו עד שנפלו מישראל כשלשת אלפי 
איש, שנא' ויפלו מן העם ביום ההוא כשלשת 

 ע"כ.אלפי איש. 

 כתבת, גי' תצוה מספרך 'אשר'

"מספרך אשר כתבת", אשר גי' תצוה, שנתקיים 
 קללת משה שלא נזכר בפרשת תצוה.

 מי לה' אלי
 איך הלוים התחנכו לעבודה ע"י הריגת החוטאים

"ויאמר משה מלאו ידכם היום לה' כי איש בבנו 
ת עליכם היום ברכה". צריך ביאור איך תובאחיו ול

יתחנכו לעבודה על ידי הריגת קרוביהם. ומה ענין 
הריגת החוטאים לכהונה בבית המקדש. ואפשר 
שהדרגה הרצויה היא נעשה ונשמע, שאינו מחשב 
כלל מרצונו אלא רץ מיד לעשות את דבר ה' מבלי 
שיקולים אפי' מבלי מחשבה, אלא בתמימות. וזה 

דרגת אדה"ר קודם החטא. ועושה רצון השי"ת כ
באמת מחמת שכך רצונו ית' לא מחמת שיקולים 
אחרים. ובחטא העגל היה חוסר תמימות אלא 
התחשבנות, וירדו מדרגה זו, וי"ל ששבט לוי רק 
נפגמו מעט בזה, וע"י שיהרגו את החוטאים מבלי 
חשבונות, שזו מצוה הקשה מכל המצוות כולם, 

ועוד קרובי משפחה, וא"א ליהודי להרוג יהודים 
שהוא רחמן אמיתי בטבעו, לקיים מצוה זו, רק 
בביטול דעתו מאד בתמימות אחר רצון השי"ת. 
וזה מחנכו להיות עבד ה', וראוי לעבוד בבית 

 המקדש.
 מווהסכי םנפש וי"א שעם ישראל מעצמו מסר

 שיהרגו כל החוטאים בעגל

 :(הודו לה'א. )עמ' ספירוש סידור התפילה כתב הרוקח ב
יש מפרשים  ,והרבה להשיבוגו', וא רחום יכפר וה

על משה, והוא משה רחום, אף כי משה חרה אפו 
ובעיני משה רע. ויחר אף משה וישלך מידו ר שנאמ

ויחר אף משה מאוד. וכשאמר להם  ,את הלוחות
ואעשך לגוי גדול ועצום ממנו,  אמר לי ב"ההק

ק תכפר אמרו למשה כל מה שתחפוץ עשה בנו ר
אמרו  בעדנו. ואמר להם תנו את החייבים ונמיתם,

לו קח אתה אין מי שימחה בידך, מיד אמר ללוים 
חגרו איש חרבו על ירכו עברו ושובו, והוא משה 
רחום יכפר עון. אמר אעלה אל ה' אולי אכפרה בעד 
חטאתכם. וכן כשאמר להן ועתה הניחה לי ויחר 

י גדול, אפי בהם ואכלה וגו', אעשה אותך לגו
והוא משה רחום יכפר, ואומר ואם אין  אעפ"כ

מחיני נא. וכן כשהראה לו שעתידין ללקות על 
השליו, אמר אם ככה את עושה לי הורגני הרג. וכן 
בעדת קרח דכתיב אלקי הרוחות לכל בשר. ולמחר 

. אמר לאהרן והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם
 ע"כ.



  

ורתו של כל שבט לוי היו בני תורה שלמדו כל ת
 יעקב ולכן לא נמשכו אחר העגל

, לפיכך לא פשעו )לב, כו(כתב רבינו חיים פלטיאל 
שבט לוי בעגל, לפי שהיו כולם בני תורה, כי יעקב 
למד כל תורתו ללוי, ולוי למדה לכל בני שבטו, 
ולכך לא נשתעבדו במצרים, כי כאשר בא פרעה 
על ישראל בפה רך והשכירם שכר כפול לידע כחם 
שיעשו מתכונת ושבט לוי לא רצה ופרקו עול דרך 

 בסמוך. ארץ ונכנסו בעול תורה. וראה

דברי רבותינו חכמי אשכנז בשם קבלת הרמב"ם 
 על שבט לוי

, ויאספו אליו כל בני לוי. כתוב )לב, כו(כתב הריב"א 
בספר ר"מ במז"ל מקבלה, שמסר אברהם כל 
התורה כולה ליצחק וליעקב וללוי, וזרעו הושיבו 
ישיבות, ולא פסק מהם תורה ולכך דבקו ביוצרם 

נים כתב, ובספר יותר מכל השבטים. ובהדר זק
הרמב"ם קאמר, שאברהם אבינו מסר כל התורה 

ליצחק וליעקב וללוי. ולוי וזרעו הושיבו ישיבות. 
ולכך דבקו ביוצרם יותר מן האחרים שלא פסקה 
מהם תורה כלל. וניחא בהכי מה נשתנה שבטו של 
לוי שלא היה בכלל השעבוד, לפי שלא ניסו 

 במלאכה אלא בתורה.

 

 הבכורות הקריבו לעגלאם 

: לא היה אדם מקריב אלא )במדב"ר ד, ח(איתא במדרש 
הבכורות, וכיון שעשו ישראל אותו המעשה, אמרו 
יבואו הבכורות ויקריבו קרבנות לפניו, שנא' 
וישכימו ממחרת ויעלו עולות ויגישו שלמים, אמר 
להם האלהים אני נתתי פרוקפי לבכורות ועשיתי 

כפרו בי ועמדו והקריבו לפני אותן גדולים בעולם ו
העגל, הרי אני מוציא את הבכורות ומכניס את בני 

 )במדבר ג(לוי, לפיכך אמר למשה שימנה אותן, שנא' 
 פקוד את בני לוי.

 הכתרים שזכו ישראל

שהפסידום מהו העדיי והכתר שהיה על ישראל 
 בחטא העגל

"ועתה הורד עדיך מעליך", כתב רבינו יואל, אלו 
עדיי עדיים שניתנו להם, מעילים ועטרות יפות 
במתן תורה כשאמרו נעשה ונשמע. אמנם כבר 

פירש  )לג, ה(לעיל כתיב כי פרוע הוא. ב. והריב"א 
מקוצי, שהעדי הוא דם הברית שהיה  בשם הר"מ

על בגדיהם, ודומה כמו שקיימו כל המצות 
והתורה, והחכמים שבהם הורידוהו מעצמם 
כשחטאו בעגל, כמ"ש ולא שתו איש עדיו עליו, 
ועכשיו צוה המקום לכולם שיורידוהו לפי שעברו 
על אנכי ועל לא יהיה לך. וכ"כ רבינו בחיי שהם 

הם דם ברית בסיני, המלבושים שלהם שנזרק עלי
שהם עדי ותפארת לישראל. ג. ובעקידת יצחק 

כתב, שלפי הפשט היינו תפילין שהיו  )שער נג(
עליהם לכבוד ולתפארת. ד. ובת' יונתן שם כתב, 
וירא משה את העם כי פרועים הם כי פרעו ע"י 
אהרן את כתר הקדושה שהיה בראשיהם, והיה 

צא טיבם שמו הגדול והנכבד חקוק ומפורש בו, וי
הרע בגויי הארץ וקנו בהם שם רע לדורותיהם. 

הורד עדיך, רשב"י  )ש"ר פ' מה(ע"כ. וכ"ה במדרש 
אומר כלי זיין שנתן להם הקב"ה ושם המפורש 

 חקוק עליו. וראה בסמוך.

עמ"י קבלו בהר סיני כתר שחקוק עליו שם 
המפורש ומשה לקח את כל הכתרים והטמינם 

 באהל תלמוד תורה שלו

מיוחס ליונתן: וישמע העם וגו' ולא שמו באיתא 
זינו שניתן להם בסיני, שבו  ]כלי[איש את עיטור 

שמו הגדול והקדוש חקוק ומפורש עליו. ויאמר ה' 
זינך ממך וכו'.  ]כלי[למשה וגו', ועתה הסר עיטור 
זיניהם ששמו  ]כלי[ויתרוקנו בני ישראל מן עיטור 

נה הגדול מפורש כתוב בהם, שניתנו להם למת
מהר חורב. ומשה לקחם ויטמינם באוהל תלמוד 

כשעמדו על הר סיני  )תצוה ז(]וכ"ה בתנחומא תורה שלו וכו'. 
ואמרו נעשה ונעשה ונשמע, מיד חיבבן הקב"ה ונתן לכל או"א מהם 
ב' מלאכים, אחד חוגר זיינו, ואחד נותן לו עטרה בראשו, א"ר סימון 

רשב"י או' כלי זיין נתן פורפיראות הלבישן, שנא' ואלבישך רקמה. 
להם ושם המפורש חקוק עליו. ובהדר זקנים כתב, 'את עדים', אלו 
הכתרים שנטלו מהם מלאכי חבלה. דכתיב ויתנצלו. דמשמע בעל 
כרחם. "ומשה יקח את האהל", אלו הכתרים שנטלו מראשי בני 
ישראל, ובכולם זכה משה. ועוד י"מ דלשון את האהל, משמע אורה, 

הכתר והאורה שבראשי ישראל. ומאותם כתרים קרן מגיד שלקח 
איתא,  )פרק מו(. ובפרד"א עור פניו כדמשמע בסוף הפרשה[

ס' רבוא מלאכים ובידם זינות ופטרות, עטרו את 
כל ישראל כתר שם המפורש, וכל אותן הימים עד 
שלא באו לאותו מעשה, כהיו לובשין אותו השם 

של בהם טובים לפני הקב"ה כמלאכי השרת, ולא מ
מלאך המות ולא השליכו צואה כבני אדם, וכיון 
שעשו מעשה העגל וכו' אמר הקב"ה אכן כאדם 



  

תמותון וכאחד השרים תפולו. ובאותה הלילה ירדו 
אותם ס' רבוא מלאכי השרת ולקחו מהם כל אחד 
ואחד מה שנתנו עליהם, ונמצאו ערומים שלא 

 ברצונם. וי"א מאליו היה נקלף.

תרים מכתרו של אדה"ר עם ישראל קבלו כ
 ועתידין לחזור להם לימות המשיח

: ר' ישמעאל בן אלעזר )זוטא פרשה ד(איתא בתד"א 
או', בשעה שקיבלו ישראל מלכותו של הקב"ה 
ואמרו, כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע, ירדו ס' 
ריבוא מלאכי שרת והניחו בראש כל אחד ואחד 
 מישראל שני כתרים, אחד כנגד נעשה ואחד כנגד

נשמע, שני כתרים מכתרו של אדם הראשון, 
שנאמר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגו'. ובשעה 
שסרחו במעשה העגל, ירדו ק"כ מלאכי חבלה 
ונטלום מהם, שנא' ויתנצלו בני ישראל וגו'. יכול 
לעולם, ת"ל ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה 

, בלבם לא נאמר, )ישעיה לה(ושמחת עולם על ראשם, 
א על ראשם, מלמד שעתיד הקב"ה להחזיר כל אל

 כתריהן של ישראל לימות המשיח ולעולם הבא.

איזה בית תלמוד היה למשה שהיו באים 
 להתוודות ולהתפלל שם

מיוחס ליונתן: ומשה לקחם ויטמינם איתא ב
באוהל תלמוד תורה שלו, אך את האוהל לקח 
משם ופרסו לו מחוץ למחנה, והרחיק אותו מן 

שהתנדו שני אלפים אמות, והיה קורא  מחנה העם
לו אוהל בית תלמוד, והיה כל מי שחזר בתשובה 
בלב שלם לפני ה' היה יוצא לאהל בית התלמוד 
שמחוץ למחנה, מודה על חטאו ומתפלל על חטאו 

 ומתפלל ונסלח לו.

 מדוע אהלו של משה נקרא בשם אהל מועד

ומשה יקח את האהל "ויתנצלו בני ישראל וגו'. 
ונטה לו מחוץ למחנה הרחק מן המחנה וקרא לו 
אהל מועד והיה כל מבקש ה' יצא אל אהל מועד 

ומשרתו יהושע בן נון נער וגו'.  אשר מחוץ למחנה
". צריך ביאור מה ענין לא ימיש מתוך האהל

ויתנצלו את עדים, למשה יקח את האהל. וכן מה 
הושע נער לא ימיש לכאן. והנה בת' המיוחס ענין י

ם י עיטור של ש"ויתרוקנו בנ ליונתן איתא:
ומשה  המפורש וכו', שניתן להם מתנה מהר חורב.

אך את  ,לקחם ויטמינם באוהל תלמוד תורה שלו
 ב' מן האוהל לקח משם ופרסו מחוץ למחנה הרחק

והיה קורא לו אוהל  ה,אלפים אמב' העם שהתנדו 

והיה כל מי שחזר בתשובה בלב שלם  ,בית תלמוד
היה יוצא לאהל בית התלמוד שמחוץ  ה',לפני 

למחנה מודה על חטאו ומתפלל על חטאו ומתפלל 
)ויש לעיין אם ע"י תשובה היה זוכה לקבל קצת . ע"כ. סלח לויונ

. וא"כ הוא מקושר ללמעלה. ומה מאותם כתרים(
שנאמר כאן נער לא ימיש, הנה מבואר ד'נער לא 

מיש', היינו בעיקר על אותם חדשים שמחטא י
העגל, ועד שהוקם המשכן. והוא זכה לשרת 
במשכן שהיה באותם הימים. וכ' בת"י שם, 
שכאשר משה רבינו היה יוצא ללמד תורה, היה 
יהושע נשאר באהל מועד. והיינו לכבוד השכינה 
הק'. ולא יהיו מונחות הלוחות לבד. ובטעם שקרא 

או' צ"ע וכי היה שם משכן. לאהלו אהל מועד, לכ
ויש לבאר: א. או משום הלוחות, שהרי עיקר כל 
המשכן היה הלוחות שעלים שרתה שכינה. ולכן 

)ובמדרש ריש נקרא משכן העדות ע"ש לוחות העדות. 
תרומה, איתא, משל למלך שהשיא את ביתו וכו', א"ל לפרוש הימנה וכו' 

ילוי של דיבור . ב. אי נמי משום הגאלא עשה לי קיתון וכו'(
השכינה שהיה מדבר עימו, לכן ייחד לו אהל מועד. 

  להתוועד עימו לדיבור.

 מדוע לא הפסידו את הכתרים מיד

"וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא 
שתו איש עדיו עליו, ויאמר ה' אל משה אמר אל 
בני ישראל וגו' ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה 

שאף שחטאו בעגל עדין אעשה לך". מבואר בזה 
נשארו אצלם הכתרים שקבלו במתן תורה, וצ"ע 
מדוע. והנה עוד מבואר, שלא הפסידו הכתרים 
אלא מחמת שהתאבלו. וצ"ל שאילו קיבלו דין 
שמים באהבה היה מתכפר להם בזה, ולא היו 
מפסידים כתריהם, אך כיוון שלא קיבלו דין שמים 

לא נלקחו  באהבה הפסידו כפרה זו. וא"כ י"ל שלכן
מהם הכתרים עד כה, כיוון שעדין היה לה פתח 
תקווה לזכות לכפרה אילו היו מקבלים באהבה. 
ולכאורה הכתרים הם סימן לדרגתם ומעלתם, 
כשם שכתרו של מלך הוא סימן לכל המעלות של 
מלך, וא"כ שמא היה ביכולתם שלא להפסיד 
מאומה מדרגתם ולא היו מתים לעולם, אלא היו 

]עיין בפרש"י הורד עדיך מעליך אכי השרת. כולם כמל
ואדעה מה אעשה לך בפקודת שאר העוון. וקצת משמע שבלא זה 

. ומכאן הערה נוראה, היו מנוקים לגמרי מן העונש[
שכאשר ח"ו מגיע יסורים לאדם, שהם בודאי כדי 
לכפר לו על עוונותיו, יש ביכולתו להקל מעליו את 

ל דין שמים היסורים אם מיד בהגיעם אליו יקב
בדומיה ויודה ויתוודה בפיו להשי"ת שחטא ופשע 

יתכפרו לו  ךכדי יל ויצדיק דין שמים, שיתכן שע
 עוונותיו ושוב לא יצטרך כ"כ ליסורים. ועיין.



 

 הראני נא את כבודך
השי"ת בשביל שהוא משה ביקש לראות כבוד 

 יוכל לכפר עונותיהם של ישראל

: אמר משה ביוה"כ אראה )פמ"ה(איתא בפרד"א 
כבודו של הקב"ה, וכך אני מכפר על עונותיהם של 
ישראל, א"ל הקב"ה, א"א שלא תמות, שנא' כי לא 
יראני האדם וחי, אלא למען השבועה שנשבעתי 
לך והשם שהודעתי לך אני אעשה רצונך, עמוד 

מערה ואני אעביר כל טובי וכו', וכשאתה  בפתח
שומע את השם שאמרתי לך שם אני עומד לפניך, 
וחנותי את אשר אחון, אמרו מלאכי השרת הרי אנו 
משרתים לפניו ביום ובלילה ואין אנו יכולין לראות 
את כבודו, ועמדו בזעף ובבהלה להרגו והפיע נפשו 
 למות, מה עשה הקב"ה נגלה אליו בענן ויתייצב

 עמו שם.

משה ביקש לראות כל נשמות הצדיקים שבכל 
 הדורות

, )פ' כי תשא(כתב רבינו יהודה החסיד בס' גימטריאות 
משה ביקש מהקב"ה להראות לו נשמת כל צדיקי 

, )שמות לג יט(הדורות, "ויאמר אני אעביר כל טובי על" 
 נפשם.  ]על[באתב"ש 

 משה ראה דמות יעקב

, )פ' כי תשא(כתב רבינו יהודה החסיד בס' גימטריאות 
"וראית את אחרי", בגימטריא, זה בדמות יעקב 

 שחקוקה בכסא.

משה רבינו יכל לבקש שהשי"ת יכפר עוונותיהם 
 של ישראל בכל הדורות והיה מתקבל

"ויאמר ה' סלחתי כדבריך", לכאו' משמע שיכל 
משה רבינו לבקש יותר מזה והיה מתקבל, ויש 

: )פמ"ה(להרחיב בזה. ושו"ר שכן מפורש בפרד"א 
התחיל משה צועק בקול גדול, ה' ה' אל רחום וחנון 
וכו', רבון כל העולמים סלח נא לעון העם הזה, אמר 
לו, משה, אילו אמרת סלח נא לכל עונות של 
ישראל עד סוף כל הדורות, העת ההיא היתה עת 

אמרת רצון, וכן הוא אומר בעת רצון עניתיך, אלא 
סלח נא לעון הזה, על מעשה העגל, הרי הוא 

 כדבריך, שנא' ויאמר ה' סלחתי כדבריך.

גם  יתברך גילה השי"ת שיכולים לסמוך עליו

 כשאין צדיקים חסידים ונביאים

"ויאמר ה' הנה מקום אתי ונצבת בנקרת הצור", 
איתא במדרש ילמדנו: וכי יש צור למעלה, אלא 
אמר הקב"ה למשה, כשיהיו בני חוטאים יהיו 
נסמכין על הצדיקים שבהם, ואם אין להם צדיקים, 
על החסידים, ואם אין להם חסידים, על הנביאים, 

ל ואם אין נביאים יהיו נסמכין עלי, דכתיב "ונצבת ע
הצור", ואין צור אלא אלהים שנא' הצור תמים 
פעלו. ע"כ. והיינו שהחוטא יכול לקבל ברכות 
וישועות בזכות אחרים, שזכותם יכולה להועיל 
לכל הבריות, שכל העולם לא נברא אלא בשביל 
צדיק אחד, ורק צריך שיהיה נסמך עליו, שיתבטל 
אליו, וידע שלא בזכותו הדבר, כמו אם מבקש 

יבקש מהצדיק בהרגשה שבאמת רפואה, ש
מבקש מהשי"ת אך ורק בזכות הצדיק, וכשתהיה 
הרפואה ידע שאין זה בזכות מעשיו כלל, אלא 
בזכות הצדיק. וכן כשאין צדיקים וחסידים 
ונביאים, יכול להסמך בלבו באמת על השי"ת 

ומעתה צריכים  שהוא חונן ונותן מתנת חינם.
הכל אך להשתדל לדעת שכל צער ויסורים רח"ל, 

ורק בגלל עונות שלו ושל אבותיו וקרוביו, ומה 
, )בדורינו רק בדרכי נועם גמורים(שלא השתדל למנוע אחרים 

ושהכל בצדק מוחלט, וזה לא מקצת מן המקצת 
ה"י, ורק שהוא מבקש באמת מתנת חינם, וישתדל 
 לזכור את החסד שעשה עמו השי"ת במתנת חינם.

היתה גדולה  ההגבלה של הר סיני בפעם האחרונה
 משעת מתן תורה

במה שכתוב במשוך היובל המה יעלו בהר, נחלקו 
ס"ל שהאיסור היה  )ביצה ה:(הראשונים, שרש"י 

כמעט שנה, דהיינו עד השנה השניה בעשרים 
כתבו שלאחר קבלת התורה  םבאייר, והתוס' ש

כתב שיש  )שמות יט(יכלו לעלות בהר. ובפנים יפות 
מדהוצרך בלוחות  להביא ראיה לדברי התוס',

וגם  )שמות לד, ג(שניות להזהיר שלא יעלו כדכתיב 
איש אל ירא וגו' גם הצאן והבקר אל ירעו וגו', 
מכלל דמעיקרא היה מותר. אך כבר עמד בזה 

וביאר, ואיש לא יעלה עמך, שלא  )שמות לד, ג(הרמב"ן 
יעלו עמך כלל זקני ישראל כאשר עשו בלוחות 

א אפילו בתחתית ההר, הראשונות, וגם איש אל יר
מקום מעמד ישראל בראשונה. וגם הצאן והבקר 
אל ירעו מנגד ההר ההוא, אע"פ שבראשונות לא 
הוזהרו רק שלא תגע בו יד אם בהמה אם איש, 



  

והנה עדיין היו עומדים באזהרה ההיא, כי הכבוד 
היה תמיד בהר עד שנתנו הלוחות האחרונות, אבל 

לו יותר עתה החמיר בשעת מתן הלוחות הא
ממעמד הראשון. והטעם בכל זה, כי בראשונות 
היה המעמד בעבור כל ישראל, וזה למשה בלבד 
בזכותו ובתפלתו, וגדול יהיה הכבוד הנגלה על ההר 
האחרון מן הראשון. ע"כ. ואפשר משום שכאן היה 
גילוי של י"ג מדות ביוהכ"פ, למחול את עון העגל, 

ילוי גבוה ומשם קרן פני משה, ואפשר שהיה זה ג
 ממתן תורה.

 שעות למד משה רבינו בהר סיני 960

, )הובא בחומת אנך משפטים אות כ(כתב מהר"א מגרמיזא 
ארבעים יום וארבעים לילה, כנגד יצירת הולד, 
והתורה מטהרת כמקוה מ' סאה. מ' סאין, תתק"ס 

 )פ' שלח(לוגין, ובמ' יום, תתק"ס שעות. ג. בפס"ז 
לים היה משקלו איתא שהאשכול שלקחו המרג

. ד. )יג, כג(תתק"ס סאה. וכ"כ בפי' הרא"ש שם 
מתני"תין, גי', תתק"ס, כנגד מ'  םהחיד"א הוסיף, וג

יום ומ' לילה שעמד משה במרום לקבל התורה. 
', תלי תלים. שבאותם ימים כתב, תתק"ס, גי )כי תשא(]רבינו אפרים 

מסר לו הקב"ה תלי תלים של טעמים על כל קוץ וקוץ שבתורה. 
ואין אדם יכול לחדש דבר על התורה אם לא נמסר הכל למשה, ולא 
ניתנו ליכתב, כדי לגדל עטרה לכל צדיק וצדיק שבדור שמגלין לו 
מן השמים רזי תורה ונכתבים ונקראים על שמו וכלם רועה אחד 

כתב הרב רבינו אלעזר מגרמיזא זלה"ה שכל מי שמגלין לו אמרן. ו
 .רזי תורה מן השמים ואינו כותבו עתיד ליתן עליו את הדין[

 נקרת הצור
השי"ת ברא מקום מיוחד למשה בבין השמשות 

 לגלות לו י"ג מדות ביוהכ"פ

מר ה' הנה מקום אתי ונצבת על הצור". הלשון "ויא
הנה מקום, משמע שזה מקום שמוכן ועומד כבר, 

ום מתוקן לפני. ורש"י ביאר, קוכ"ה בתרגום מ
"בהר אשר אני מדבר עמך תמיד, יש מקום מוכן לי 

]וע' באבן עזרא לצרכך שאטמינך שם שלא תזוק". 
, ור הוא בהר()וגם הרמב"ן כתב, שהצשפירש, שהצור הוא ראש ההר, 

כמ"ש להלן ונצבת לי שם על ראש ההר, וכשהגיע לשם, השי"ת 
הכניס אותו בכבודו ובעצמו לנקרת הצור. וכ"ה בחזקוני. וכ"כ 
באלשיך, הנה מקום, פי' שעודנו אתי, שיש בו שכינה, הוא הר סיני, 
כי מאז שרתה במתן תורה ונשאר גם אחרי כן קדושה, כנודע מחכמי 

שראת קדושה שתסתלק לגמרי גם אחר עבור האמת שאין דרך ה
. ולכאורה הביאור יותר כפשוטו, סיבת השראתה. ע"כ[

ימי בראשית,  ששתשמקום זה כבר הוכן ועומד מ
. וכן ביאר הספורנו, שמקום )נד.(כדאיתא בפסחים 

זה מוכן למראות אלהים, שמערה זו היא מעשרה 
 .בסמוך[]המשך דברים שנבראו בבין השמשות. ע"כ. 

הגילוי למשה ביוהכ"פ היה גבוה ממתן תורה 
 שהתשובה למעלה מתורה

והטעם צריך שיהיה מקום כזה מיוחד, הוא משום 
שזה מעל הטבע, שגילוי זה היה גבוה ממתן תורה, 
שבמתן תורה, היה גילוי שכינה ולא נחרב העולם, 

)מגילה ואילו על גילוי זה שהיה ביוהכ"פ, אמרו רז"ל 

נשתייר במערה שעמד בה משה ואליהו  אלמלי יט:(
כמלא נקב מחט סדקית, לא היו יכולין לעמוד מפני 
האורה, שנאמר כי לא יראני האדם וחי. ע"כ. וגם 

השיג באותו זמן השגות שלא  משה רבינו ע"ה
השיג אפילו במתן תורה. והטעם, שכאן מסר נפשו 

להפסיד את חייו ואת כל שכרו בעולם הבא עבור 
, וויתר על מאמר ה' שיצאו ממנו כל טובת ישראל

עם ישראל. לכן זכה להגיע להשגות גבוהות יותר. 
ויתכן שהביאור בזה, שזהו האור של התשובה 
שקדם לבריאת העולם, וכדי להגיע אליו צריך 
להתבטל ולהרגיש עצמו אין, עד שיעלה למקום 
שאין עין שולטת שם, והוא מעל העולם הזה. וזה 

הזה שנברא בבין השמשות  תואם למקום המיוחד
מד יהעגל ולמשה כשטחן : (רלג)סי' רוקח ]וז"ל ה מעל הטבע.

ידו מפני  ב"הוהגין עליו הק ,וישב בנקרת הצור ,סניגוריא על ישראל
כשם  ,אמרו ,וקרנים מידו ,משם נטל משה קרני הוד ,מלאכי זעף
ראש בני את כי תשא  , שנא'כך אזקוף ראש בני ,שךאשזקפתי ר

 .[ישראל

משה לא יכל להכנס לנקרת הצור עד שהשי"ת 
 הכניסו בדרך נס

והנה באבן עזרא הנ"ל דייק לשון הכתוב "ושמתיך 
בנקרת הצור", שמשה עלה לראש ההר, ושם היתה 
מערה נסתרת שא"א להכנס אליה, והשי"ת הכניסו 

וזכה לכוין לזה ר' צדוק הכהן  לשם בכבודו ובעצמו.
וז"ל:  )קדושת שבת מאמר ז(ק מלובלין בספרו פרי צדי

לדעתי פשטן של דברים כן הוא, ושמתיך בנקרת 
הצור, שהשי"ת הוצרך לשומו שם, ולא יכול לכנוס 
מעצמו, לפי שהמערה היתה סתומה בעצמה מכל 
צד, רק באמצע הצור היתה כרויה אותה נקרת. ואי 
אפשר לאדם ליכנס לתוכה כלל אם לא בדרך נס, 

שנפתח דבר זה למשה והשי"ת הכניסו. ואחר 
רבינו ע"ה ע"י השי"ת, היה נקל אחר כך לאליהו 
לבוא לתוכה מעצמו גם כן, כידוע שכל שער נס 
שנפתח פעם אחד, יוכלו אחר כך כל צדיקים לבוא 



  

בו. וענין ההטמנה במערה זו הוא חזרת האדם 
בסוד העיבור כאילו הוא סגור בבטן אמו שלא יצא 

ראשו, שצופה בו  לאויר העולם, ושם נר דלוק על
מסוף עולם ועד סופו. שעדיין אין התלבשות גמור 
ליכנס בפנימיות הגוף, רק עומדת באור מקיף על 
ראשו, ולכן יוכל לצפות ולהשיג בו מעין עוה"ב. 
ע"כ. ונראה הביאור בזה, שהיה לה פתח כניסה דק 
מאד פחות ממחט, ונכנסו לשם בדרך נס, וגם לענין 

חו לי פתח כחודו של התשובה מצינו לשון פת
מחט. לרמז על אותה מערה קדושה שבה נתגלה 

]ואפשר דה"ק, שאז משה זכה בתפלותיו סוד התשובה. 
להכנס דרך פחות ממחט סדקית, אבל לדורות צריכים אנחנו לפתוח 

. פתח כמחט של סדקית, שאז ממילא אותו האור יאיר בכל העולם[
צדיקי ואת הזכות הזו אפשר לזכות בכל דור, ע"י ה

החסידים והנביאים, או ע"י אמונה תמימה 
 בהשי"ת, ראה להלן ממדרש.

 המקום שעמד משה נעלם ולא נודע כלל

כתיב, הנה מקום אתי,  )פ' ויקהל דף רז.(וז"ל הזוה"ק 
ודאי זהו מקום טמיר וגנוז שלא נודע כלל, לא 
התגלה ועומד טמיר, וזהו מקום עליון למעלה 

גנוז. אבל יש מקום למעלה, היכל עליון טמיר ו
למטה, שנפרד למעלה ונפרד למטה, ועליו נאמר 
אל יצא איש ממקומו ביום השבת, וכתיב ברוך 
כבוד ה' ממקומו. וזה בוד הכתוב כי המקום אשר 
אתה עומד עליו. מקום ידוע הוא למעלה, וקוראים 
לו מקום, שנודע בו הכבוד העליון שלמעלה. 

מעלה,  ובשבת מתעטר האדם בעטרה קדושה של
)כגון והזהיר הכתוב שלא יצא ממנו, שאם יצא ממנו 

, הוא בדיבור חול, וכל שכן בידו, או ברגלו שהולך חוץ לאלפים אמה(
כתב,  )בראשית פרק א(]והמלבי"ם מחלל שבת. ע"כ. 

שהראשית האמיתי בבריאת עולם, גלהו ה' למשה, במ"ש הנה 
בריש  ()דף טומקום אתי ונצבת על הצור. והוא כמ"ש בזהר 

הרמנותא דמלכא גליף גליפי בטהירו עלאה בוצינא דקרדינותא 
נפיק גו סתים דסתימי מרזא דאין סוף קוטרא בגולמא נעיץ בעזקא. 

 .ע"ש[

הגילוי של נקרת הצור היה ירידה מיוחדת ועת 
 רצון למעלה מן הכל

וסיוע לדברינו שהגילוי ביוהכ"פ היה גדול יותר 
, )פרק מו(אליעזר  ממתן תורה, מצינו בפרקי דרבי

, ב"האראה כבודו של הקהכ"פ אמר משה ביו
אני מכפר על עונותיהם של ישראל.  ]י"ג: וכך["כ ואח

הראני נא את ן כל העולמים אמר לפני הקב"ה, רבוו
יכול לראות את כבודי שלא תמות,  נךאי, א"ל כבדך

אלא למען השבועה שנשבעתי לך והשם 
שהודעתי לך, אני אעשה רצונך. עמד בפתח 

המערה ואני אעביר לפניך את המלאכים 
המשרתים לפני, וכשאתה שומע את השם 

ד בכחך וועמ ,שהודעתי לך, שם אני עומד לפניך
וחנתי את אשר אחן ורחמתי את  'ואל תפחד, שנא

רחם. אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, הרי אשר א
אנו משרתים לפניך ביום ובלילה ואין אנו יכולין 

ועמדו עליו בזעף  ,לראות את כבודך, וזה ילוד אשה
ובבהלה להמיתו והגיעה נפשו עד מות. מה עשה 

וירד ה' בענן. וזו ' הקב"ה, נגלה עליו בענן, שנא
א כך עליו הקב"ה בכף ידו שליירידה שביעית. וס

ר כבודי ושמתיך בנקרת ווהיה בעב 'ימות, שנא
התחיל משה צועק בקול  וכו', הצור ושכתי כפי

ארך אפים וגו'.  מר, ה' ה' אל רחום וחנוןוגדול וא
, סלח נא לעונותיהם של הקב"ה אמר משה לפני

א"ל משה, אילו אמרת  ישראל על מעשה העגל.
נות ישראל עד סוף כל הדורות, ועוכל סלח נא ל

בעת רצון ה"א עושה שהיתה שעת רצון. וכהיה 
עניתיך. אלא אמר סלח נא לעונותיהם של ישראל 
על מעשה העגל. אמר לו הקב"ה הרי כדברך 

ע"כ. הרי שהיתה כאן  סלחתי כדברך. 'עשיתי, שנא
ירידה מיוחדת אחת מעשר ירידות יחידים שבהם 

עשר : ד"פרקי דרבי אליעזר פרק י]ראה בירדה שכינה לעולם 
על הארץ, אחת בגן עדן, ואחת בדור הפלגה,  ב"הדות ירד הקירי

ואחת בסדום, ואחת בסנה, ואחת בסיני, ושתים בנקרת הצור, 
, ושהיה זו עת ע"כ[ ושתים באהל מועד, ואחת לעתיד לבא.

רצון אפילו למחול על כל עוונות ישראל להבא, 
 מבלי להרבות בסליחות ביוהכ"פ בכל שנה ושנה.

ביקש על עצמו ולכן ברכו השי"ת משה רבינו לא 
 אז שיצא ממנו שבט מיוחד ונעלה

הפסיד שלא שמע  ה"משה רבינו עהנה לכאו' 
להשי"ת שממנו יצאו כל עמ"י, ועוד שגם בשעה 
שהיה עת רצון שעבר כבוד השי"ת על פניו וקרא 
בי"ג מדות, לא בקש על זרעו שיהיו תלמידי 

ו של חכמים וגדולי הדור ומנהיגיו, כשאיפת נפש
שודאי רצה זאת  ה"משה רבינו עכל יהודי, ובפרט 

בכל לבו, אלא דאג אך ורק לעם ישראל וביקש 
שהשי"ת ירעה את עמו בית ישראל ברחמים ושלא 
תשרה שכינה על אומות העולם, ושלא יחליף 
השי"ת את עמ"י לעולם. אכן גילה לנו בתרגום 

]ומשמע שברכות המיוחס ליונתן דוקא על פסוק זה, 

, ו נאמרו למשה בשעה זו שביקש על עמ"י ולא ביקש על עצמו[אל
ויאמר הנה אני כורת ברית שלא אחליף העם וז"ל: 

אולם ִממך ייצאו אוכלוסין של  ,הזה בעם אחר
בזמן  ,פלאות להםה נצדיקים כנגד כל עמך אעש

 ,ואעלם משם ,שילכו בשבי על נהרות בבל
לא וכאלה נפלאות  ,ואשכינם מעבר לנהר סמבטיון



  

ויראו כל העם  ,נבראו בכל יושבי הארץ ובכל הגוים
כי  ה'שאתה שוכן ביניהם ביום ההוא את מעשה 

. ע"כ. ומבואר שעושה נורא הוא, שאני עושה ִעמך
עמך, היינו עם משה דוקא. ומסתמא גם לעתיד 
לבא יהיה שבט מיוחד קדוש וטהור ומעולה מאד, 

 מבני משה.

באותה  י"א שמשה רבינו נטמן אחר פטירתו
 המערה שבנקרת הצור

והנה מפורש בראשונים כאן כפשט הכתוב, 
שמערה זו היתה בראש הר סיני. וכן אליהו הלך עד 
הר האלקים חורבה. וצ"ע ממה שכתב באבות דרבי 

, אמר הקב"ה למשה, משה דייך העולם )פרק יב(נתן 
הזה, שהרי העוה"ב שמור לך, שכבר המקום 
מתוקן לך מששת ימי בראשית, שנא' ויאמר ה' 
הנה מקום אתי ונצבת על הצור, נטלה הקב"ה 
לנשמתו של משה בנשיקה וגנזה תחת כסא 
הכבוד. ע"כ. וצ"ע שמשה נקבר בעבר הירדן בהר 

יני. וצ"ל נבו, שזה מרחק עשרות פרסה מהר ס
שאותו מקום מיוחד ונעלה מעין כל, נודד ממקום 
למקום. ועוד שהרי מתן תורה לא היה ממש על הר 
סיני, אלא הר על גבי הר, כדאיתא במדרש תהלים 
מזמור ס"ח, וז"ל: וסיני מהיכן בא, אמר ר' יוסי מהר 
המוריה נתלש, כחלה מעיסה, ממקום שנעקד 

חק אביהם יצחק אבינו, אמר הקב"ה הואיל ויצ
נעקד עליו, נאה לבניו לקבל עליו את התורה, ומניין 
שעתיד לחזור למקומו, שנאמר נכון יהיה הר בית 

, אלו תבור וכרמל וסיני )ישעיה ב ב(ה' בראש ההרים 
]ונמצא שיתן לומר, שבמתן תורה עלה משה להר וציון. ע"כ. 

 .סיני, וביוהכ"פ עלה להר העליון יותר[

נעלמו עם משה, אלא  ,מתוס' רבוא שבמדבר לא 
 והמתים שראה רבב"ח הם מערב רב

וגם כל אותו הדור זכו לעילוי גדול, בזכות משה 
הביא  )בראשית א, א(בשפתי כהן רעיא מהימנא, ראה 

א"ל ההוא טייעא תא אחוי לך  )ב"ב עג:(מ"ש בגמ' 
מתי מדבר, אזל חזינהו ודמו כמאן דמבסמי, 

ובודאי כי לא היו פרש"י פנים צהובות כשתויי יין. 
אלא ערב רב, ולפי שראו מעלתן של ישראל 
שעמדו על הר סיני וראו כבוד ה', לא הבאישו ולא 
שלטה בהם רמה ודמו כמאן דמבסמי, שאם היו 
ישראל למה לא זכו לקבורה, אלא ודאי מערב רב 
היו והיו בהם כל אותה מעלה שלא שלטה רמה 

ה בהם כמה שנים. ונסתלק כל אותו הדור ומש
עמהם ולא נכנסו לארץ כנען מאחר שעלו בעילוי 
גדול, כדאיתא בזוה"ק, משה וששים ריבוא 

מעלמא דאתי אינון, ולכן לא נכנסו לארץ כנען 
]פי' שאיך ירדו להכנס ברשות הקליפה שהוא כנען, 

, אלא שבחטא העגל ירדה לשם הקליפה, ולא יכלו להכנס לשם[
כר מיתה נסתמו מן העין הרועה עם צאנו, ולא נז

אלא בערב רב המתאוננים והמרגלים והמתאוים 
והזונים ויחל העם לזנות, והמתים שמתו במגיפה, 

ויהיו המתים,  )במדבר כה, ט(מתים היו מתחילתם שנא' 
ומה שהרגו בני לוי כולם היו מערב רב, אבל ששים 
ריבוא שעלו ממצרים נסתמו מן העין שנא' במדבר 

ושם ימותו, רצה הזה יתמו, רצה לומר יושלמו, 
לומר אותם שהם שם, שעלו לארץ כנען, הם 

 ימותו. ולא אותן שהם כאן.

משה רבינו התפלל להשי"ת שלא יזכה בדין של 
 ר"ה ויוהכ"פ ובו ביום נתברך ביותר

והנה היום שבו נתעלה משה רבינו ביותר, היה 
באותו יוהכ"פ, שבו השיג דרגות של השיג שום 

אפילו בעת מתן מלאך ושרף, ומה שלא השיג 
תורה. ונראה שכל זה השיג בעבור שויתר על חייו 
בעולם הזה ועל כל זכויותיו בעולם הבא, ובפרט 
שויתר על הזכות להחתם בספר החיים, אם בשנה 
שעברה שכבר נחתם לחיים, ואם בדין של שנה 
הבאה. שיש בזה כמה פירושים מהו "מחני נא 

בהדר מספרך אשר כתבת". א. ביאור נפלא איתא 
בשם הרשב"ם, מספרך, היינו  )שמות לב, לב(זקנים 

מספר החיים שאדם נכתב בו בר"ה בכל שנה ונגזר 
עליו אם ימות אם יחיה, ובעת שהגיע זמנו למות 

מספרך, אלו  )טז:(הוא נמחק ממנו. וכן איתא בר"ה 
בינונים. אשר כתבת, אלו הצדיקים, שהצדיקים 

ני. ב. רש"י נכתבים לחיים. ע"כ. וכן פירש החזקו
פירש מכל התורה, שלא יאמרו עלי שאיני כדאי 
לבקש עליהם רחמים. וזהו לפי הפשט, מספר 
התורה, והיינו שלא יהיה נזכר בתורה ושלא תנתן 

. ג. ועוד יש לפרש, מספרך, הם ]רבינו בחיי[על ידו. 
מערכת הכוכבים, שכשם שהספר הוא חקיקה 

ת וציור אותיות בעניני החכמות, כן במערכ
הכוכבים חקיקה וציורי כחות בעניני האדם 
ובמספר ימי חייהם בעוה"ז הנזכרים והחקוקים 
שם כדבר החקוק והנכתב בספר. שכח האדם אשר 
למעלה, הוא יסוד העמדתו וקיומו מלמטה, ומחות 
הכח ובטולו, הוא מיתתו, ולכן ביקש משה 

. ד. ועוד יש ]רבינו בחיי[שיהרגהו שלא יראה ברעתם. 
"מספרך", מן הספירות, שהם ראשית כל לפרש, 

מפעל, והם נקראים מלאכת שמים וארץ, וכאלו 
הביא תולדות יצחק ה. ב אמר "מצרור החיים".

שהוא הספר שהראה לאדם הראשון דור  בשם י"א,
ויש מפרשים הספר שכתב הקב"ה ו. דור ופרנסיו. 



  

הוא כל זה המציאות, ואמר מחני נא מזה 
מחה קצת זכיות  ,ואפשר לפרש. ז. ]שם[ המציאות.

שביל ב ,הם כתובים בספר שלךששעשיתי, 
 .שתמחוק העון הזה

משה רבינו מסר נפשו לשבור את הלחות בחיוב 
 מיתה להציל את ישראל

ויש מפרשים שהיה כאן מסירות נפש כעין שעשה 
יוסף בכור  ורבינאהרן בשביל חטא העגל, וז"ל 

מחול לי איך ת ,אין אתה מוחל על קילקולם :שור
על ששברתי את הלוחות, שהרי בתחילה כתב 
"ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול", אבל עכשיו, גם 
אני קלקלתי ששברתי הלוחות, ואתה שופט צדק, 
אם תמחול לי, מחול להם, ואם לא תמחול להם, 

. והובא איך תמחול לי, וכי יש משוא פנים בדבר
השיב ש ]וסיים,בס' הדר זקנים. וכ"כ בס' דעת זקנים, 

והפשיעה  ,כלומר הם גרמו לך ,לו הקב"ה מי אשר חטא לי וגו'
שהם לא היו ראויין לקבל  ,אבל אתה כדין עשית ,שלהם היא

אני ג"כ  משה, אמר. וכ"כ בתולדות יצחק: [הלוחות
חייב מיתה בעבור ששברתי הלוחות, שהם ספרך 

או תהרוג לי  ,כ או תמחול לי ולהם"אשר כתבת, וא
 חטאנו. לנוושכ ,ולהם

 האם קראו בתורה על צום יוהכ"פ ואח"כ גזרו צום

, מר: ר' זכריה אומ"ה(רק )פ קי דרבי אליעזראיתא בפר
קראו בתורה ומצאו כתוב בה ועניתם את 
נפשותיכם, והעבירו שופר במחנה ביום הכפורים 
וקראו תענית בכל ישראל מקטן ועד גדול, שאלולי 
יוהכ"פ לא היה העולם עומד, שיוהכ"פ מכפר על 
כל העברות וכו'. ואפי' כל המועדות עוברים 
יוהכ"פ אינו עובר וכו'. ע"כ. ומשמע שקראו כן 

]וגם צ"ע . או בספר תורה. וזה חידוש גדולבלוחות, 
העבירו צום, ועשו ואז  ,באמצע יום הכיפוריםאם קראו כן 

 ה[.צום למחצ

 עשו תשובה בסתר וזכו ליום הכיפוריםכש

כשהיו ישראל  :)פרק יז(איתא בתנא דבי אליהו רבה 
במדבר וסרחו במעשיהם חזרו ועשו תשובה 

עומד  בסתר, שנא' וראה כל העם את עמוד הענן
פתח האהל וקם כל העם והשתחוו איש פתח אהלו 
וגו', מלמד שעשו תשובה בסתר, לפיכך נתגלגלו 
רחמיו של הקב"ה עליהם ונתן להם יוה"כ למחילה 

. להם ולבניהם ולבני בניהם עד סוף כל הדורות
ע"כ. ויש לשאול מה עניינו לעמוד הענן, וצ"ל 
שבאותה שעה הרגישו את הקדושה ובאה תשובה 

 .לבםב

בניו של משה
 איזה נפלאות נעשו נגד עמו של משה

"ויאמר הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה 
נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים". 
יש כאן פליאה גדולה, שלא מצינו נפלאות כאלו 
עצומות שנעשו נגדם של עם ישראל. ועוד צע"ג 
מהו נגד "כל עמך", דעמך משמע הערב רב, כמ"ש 

)לד, להלן  יקתא זוטרתאכי שחת עמך וגו'. וע' בפס

עה"פ "וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה  ל(
קרן עור פניו וייראו מגשת אליו", שאלו הנפלאות 

ובראב"ע  )לג, יז(שנאמרו לעיל. וכן פירש הרשב"ם 
. אמנם צ"ב מדוע היה זה כל כך פלא חשוב )לד, י(

ועצום ומסויים בכל, שלא נברא "בכל הארץ" 
גד "כל "ובכל הגויים". ועוד דאכתי קשיא מהו נ

שפירש כן ג"כ על בליעת האדמה את  )פ' קרח(]וע' בפס"ז עמך". 
קרח, "ואם בריאה יברא ה'", שנא' למעלה נגד כל עמך אעשה 

כתב,  )לד, י(. ובפנים יפות נפלאות וגו'. וגם זה צ"ב כנ"ל[
]וכבר כתב כן בדרשות שזהו מה שעמדה החמה למשה. 

אך צ"ב שכבר . ן פנים, וכתב גם על קרו)פ' ראה(ר"י אבן שועיב 

 שיאעמדה לו חמה במלחמת עמלק. ועוד צ"ב הקו
 .שניהה

: הנה אני כורת דבר נפלא מיוחס ליונתן כתבבאכן 
ברית שלא אחליף העם הזה בעם אחר, אולם ממך 
ייצאו אוכלוסין צדיקים כנגד כל עמך, אעשה 
נפלאות להם בזמן שילכו בשבי על נהרות בבל, 
ואעלם משם ואשכינם מעבר לנהר סמבטיון, 
וכאלה נפלאות לא נבראו בכל יושבי הארץ ובכל 

לפרשת  )ש"ב הקדמההגוים. ע"כ. והובא בקצרה בבא"ח 

 ה שתקנו בתפילת שבת קודשוביאר בזה מ תרומה(
בניו, של  מקום הש ",ישמח משה במתנת חלקו"

שבת  אמונת שהוא מעבר לנהר סמבטיון, מעיד על
שבני  )שה"ש ג, יד(. וכתב החיד"א בחומת אנך קודש

משה שהם מעבר לנהר סמבטיון, הם רבים 
 ושלמים, מאריות גברו.

ון שבחר בהם השי"ת בני משה מעבר לנהר סמבטי
וחיים  משה רבינו ע"הועדיין עומדין בקדושתו של 



  

 ק"כ שנה

, הלוים בני משה )פ' ויצא(ואיתא בבראשית רבתי 
חונים לפנים מנהר סבטיון. אמרו רבותינו בשעה 
שגלו ישראל לבבל ובאו להם לפרת, כמ"ש על 
נהרות בבל גו', אמרו אוה"ע ללוים, עמדו לפני ע"ז 

דרך שהייתם משוררים בביהמ"ק, ואמרו שירה כ
אמרו להם שוטים שבעולם אלמלא אמרנו שירה 
על כל נס ונס שעשה לנו הקב"ה לא גלינו מארצנו, 
אלא הוסיף לנו כבוד על כבודנו וגדולה על 
גדולתנו, ונאמר שירה לפני ע"ז. מיד עמדו עליהם 
והרגו מהם תלי תלים. ואע"פ שהרגו מהם הרבה, 

לא עבדו ע"ז, לכך נאמר גדולה היתה השמחה ש
. מה עשו הלוים שנשארו, )שם ג'(ותוללינו שמחה 

קצצו אצבעותיהם כדי שלא יקישו בכנורות, 
וכשהיו אומרים להם שוררו, היו מראים 
אצבעותיהם מקוצצים. כיון שבא הלילה ירד הענן 
וכסה עליהם ועל נשיהם ובנותיהם ובניהם, והאיר 

הלילה עד אור להם הקב"ה בעמוד אש והוליכם כל 
הבקר והניחם על שפת הים. כיון שזרח השמש 
נסתלק הענן ועמוד האש, והמשיך הקב"ה לפניהם 
נחל אחד שמו סבטיון וסגר בפניהם כדי שלא יוכל 
אדם לעבור אליהם. והים סובב עליהם מהלך ג' 
חדשים על ג' חדשים מרובע וכו', ותחום אותו נהר 

נים ומושך מאתים אמה. והנהר היה מלא חול ואב
חול ואבנים ועושה רעש גדול בלילה מהלך חצי 
יום, ומושך החול והאבנים כל ששת ימי המעשה 
ובשבת ינוח, ומיד תעלה אש מע"ש עד מ"ש מצד 
הנחל והאש לוהטת ולא יוכל אדם להגיד אליה אל 

האש כל צמח סביב  ]ת[הנחל כמהלך מיל, ומלהט
הנחל עד שמטאטאת הארץ. ואותם הלוים מבני 

משה הם, והיו עומדים לפנים מן הנחל. ואין ביניהם 
בהמה טמאה ולא חיה טמאה ולא שום רמש 
האדמה, ועמהם צאן ובקר, ויש אצלם עוד שש 

לם לאגם א' וישקו מהם ארצם, ומעינות ויתקבצו כ
נות יובאותו אגם ישרצו כל מיני דגים, ועל המעי

ועל האגם יפרחו כל מיני עופות טהורים, ועמהם 
יני פירות והם זורעים וקוצרין, וזורעין א' כל מ

וקוצרין מאה. והם היו בעלי אמונה, בעלי תורה, 
בעלי משנה ואגדה, והם היו חכמים חסידים 
וקדושים, ואינן נשבעין לשקר וחייהם ק"כ שנה, 
ולא ימות להם בן או בת בחיי אביהם ורואין ג' וד' 

, דורות, והם בעצמם בונים בתים וחורשין וזורעין
לפי שאין להם עבדים ושפחות, ואין סוגרין בתיהם 
לילה, ונער קטן הולך עם בהמתו מהלך כמה ימים 

סטים ולא מחיה רעה ולא ירא לא מן הליואין מתי
מן רמש האדמה ולא מן השדים ולא מכל דבר רע, 
"מפני שהם קדושים ועדיין הם עומדין בקדושתו 

". לפיכך נתן להם הקב"ה את משה רבינו ע"השל 
כל זאת "ובחר בהם", ואינם רואים שום אדם ולא 

אותם, אלא ד' שבטים בלבד, דן  ]רואה[שום אדם 
בים מעבר לנהרי כוש ונפתלי גד ואשר שהם יוש

וכו'. ע"כ. וראה בפתיחה לאיכה רבתי, שמשה 
רבינו נתגלה לעיני כל ישראל בשעה שגלו לבבל. 
ואולי מאותה ירידה שירד לעולם הזה המשיך לפני 
בניו עמוד האש והענן והוליכם אל מעבר נהר 

]וע"ש ששבט יהודה ובנימין מפוזרים בכל הארצות, סמבטיון. 
מורים, וד' שבטים בלבד רואים את בני משה, אבל שאר השבטים ש

דן ונפתלי גד ואשר שהם יושבים מעבר לנהרי כוש. ובני שמעון עם 
בני דן וכו'. ושבט יששכר היו שרויים בהרי תהום, והם היו בתחתית 

 .ארץ מדי ופרס. ובני זבולון היו חונים בהררי פאר וכו'[

 שנצטוה משה בסוף מ' יום אחרונים המצוות
אם יש איסור דאו' לאכול במסיבה של גוי גם 

 אוכל כשר או של ישראל

ברית ליושב הארץ אשר אתה  "השמר לך פן תכרת
בא עליה פן יהיה למוקש בקרבך. כי את מזבחתם 
תתצון ואת מצבתם תשברון ואת אשריו תכרתון. 
כי לא תשתחוה לאל אחר כי ה' קנא שמו אל קנא 
הוא. פן תכרת ברית ליושב הארץ וזנו אחרי 
אלהיהם וזבחו לאלהיהם וקרא לך ואכלת מזבחו. 

נתיו אחרי אלהיהן והזנו ולקחת מבנתיו לבניך וזנו ב
את בניך אחרי אלהיהן". ופרש"י,  ואכלת מזבחו, 
כסבור אתה שאין עונש באכילתו, ואני מעלה עליך 
כמודה בעבודתם, שמתוך כך אתה בא ולוקח 
מבנותיו לבניך. ע"כ. וקשה שאם המאכל כשר, 

א"כ מדוע יש עונש בזה, והרי מאכלי עכו"מ 
סור, א"כ מאי אסורים רק מדרבנן, ואם המאכל א

]ודוחק ליישב דמיירי בספק ס"ד שאין עונש באכילתו. 
)לשי' הרמב"ם ומרן איסור, דמדאו' לקולא, ורק מדרבנן לחומרא 

. והרמב"ן פי' שזו אזהרה באוכל תקרובת [הש"ע(
. אמנם הרא"ם כתב )ב"ק עא: חולין:(ע"ז, שאסור מה"ת 

או' ישראל  רשב"א )ע"ז ח.(ע"ד רש"י, דזהו ששנינו 
שבחו"ל עובדי ע"ז בטהרה הם. כיצד, גוי עושה 
משתה לבנו ומזמן כל היהודים שבעירו, אע"פ 
שאוכלים ושותים משלהם, מעלה עליהם הכתוב 
כאילו אכלו מזבחי מתים, שנא' 'וקרא לך ואכלת 
מזבחו', מאי 'וקרא לך', משעת קריאה". וז"ל 

לבתו , גוי שעשה לבנו או )ע"ז פ"ט הט"ו(הרמב"ם 
משתה, אסור ליהנות מסעודתו ואפי' לאכול 



  

ולשתות הישראל משלו שם אסור, הואיל 
ובמסיבת גוי אכלו וכו', וכל הרחקה הזאת מפני 
עבודה של כוכבים הוא שנא' וקרא לך ואכלת 
מזבחו ולקחת מבנותיו לבנך וזנו וגו'. ובהל' מ"א 

כתב, אסרו לשתות עמהם אפי' במקום  )פי"ז ה"ט(
ש ליי"נ וכו', כיצד לא ישתה אדם שאין לחו

במסיבה של עכו"ם ואע"פ שהוא יין מבושל שאינו 
נאסר, או שהיה שותה מכליו לבדו, ואם היה רוב 

 )יו"ד סי' קנב(המסיבה ישראל מותר. וכתב הב"י 
שאפשר שהוא ברייתא או תוספתא. ועי' לח"מ 

 שם.

האם יש איסור לאכול עם גוי על השלחן אפילו 
 בביתו

איתא: ישמור אדם  )רבה פ"ח(דבי אליהו  ובתנא
דברים בלבו שלא יאכל עם גוי על השלחן, שכן 
מצינו בחזקיהו מלך יהודה ששינה לו הקב"ה 
מעשה שמים, וגבה דעתו עליו ואכל עם העכו"ם, 
ובשביל שאכל עם העכו"ם והראה להם את הארון, 
נתן לו מנשה וכו', מכאן אמרו כל האוכל עם עכו"ם 

כאילו עובד ע"ז ואוכל מזבחי מתים,  על השלחן,
ואם ת"ח הוא מזלזל את תורתו ומחלל שם אביו 
שבשמים ומבזבז את ממונו ומאבד את בניו ומפיל 
אותם בחרב ומגלה אותם מארצם. עכ"ל. ולכאו' 
מבואר שאסור לאכול עם גוי על שלחן אחד ואפי' 
בביתו, ויש לדחות, דאדרבה אם איתא שיש איסור 

נזהר בזה חזקיהו המלך. וצ"ל שזה  בדבר איך לא
זהירות ולא איסור, אי נמי שזה איסור מדרבנן, ולא 
היה נוהג באותו הדור. והנה בתד"א גופיה להלן 

איתא, ישמור אדם דברים בלבבו שלא יאכל  )פי"ב(
עם עמי הארץ על השולחן, ולא ירבה עמהם 
בסעודה בכל מקום, מפני שעמי הארץ ממעטין 

ית, והכתוב אומר מה לתבן את במעשרות ובשביע
. אלא ירבה אדם סעודתו עם )ירמיה כג(הבר נאום ה' 

תלמידי חכמים כדי שילמד מהן דברי תורה, ואל 
ירבה אדם סעודתו עם עמי הארץ, שלאחר שעה 
מספרין עליו לשון הרע. ע"כ. ואפשר שאין זה 
איסור מן הדין, ושמא ה"ה לגבי אכילה עם הגוי. 

שגוי העושה משתה לחופת  קנב()סי' וכתב הלבוש 
בנו או בתו, אסור לישראל לאכול. אבל שאר 
סעודות של דרכי שלום מותר. וראה מה שכתב 

קב  פרשו"ר שבס .)ח"ז סי' קיח(בזה בשו"ת משנה"ל 
זהר שלא להנות יצריכין לכתב, ש (פרק צח)הישר 

בית לסעודות של גויים, זולת אם שלח הגוי מ
אסור הגוי אבל בבית  ,םישראל חיות עופות ודגיה

אוכל מאכל כשר ושותה יין שאף  ,לאכול עמו
כשר, וכל מי שלא נזהר בדבר זה אזי חטאו ועונשו 

 גדול מאוד והשכינה בכה תבכה על אותן אנשים.
וראייה לדבר שבשביל עבירה זו היו כלל ישראל 

כן רצה לו ,חייבים כלייה בימי המן ואחשורוש
 ,דתו של אותו רשעמסעו מרדכי לבדו שלא להנות

 . ע"כ.כדי שבזכותו יהיו ניצולין כלל ישראל

 מדוע פודה את בנו ואח"כ עולה לרגל

". צ"ע מה כל בכור בניך תפדה ולא יראו פני ריקם"
שאם יש לו  )קידושין כט:(ענין זה אצל זה. ודרשו רז"ל 

בנו או לעלות לרגל, פודה  ה' סלעים לפדו תאת
בהם את בנו, אף שלא יוכל אח"כ לעלות לרגל, 
והיא מצוה עוברת. וצריך ביאור הטעם בזה, דמאי 
עדיפותיה דמצות פדיון הבן משאר מצוה עוברת. 
ואפשר לומר בדרך פלפול, שכיון שמחוייב להביא 
קרבן ראיה, שעניינו הוא כאדם המביא דורון למלך, 

יו, הנה הדורון הגדול הוא בנו, ולא בא ריקם לפנ
האתן בכורי פשעי במה אקדם ה' וגו',  )מיכה ו(כמ"ש 

. אלא שאין חפץ ה' בזה, רק פרי בטני חטאת נפשי
, ומ"מ נצטוה אדם לפדות את בנו לי חייםבקרבן בע

הבכור, ואם עדיין לא פדאו, איך יביא קרבן ראיה. 
ולכן נאמר דין זה במצות קרבן איה ולא בעיקר 

 פרשה של מצות עליה לרגל.ה

 מדוע נכתב מצות בשר וחלב אחרי חטא העגל

"ויאמר ה' אל משה כתב לך וגו', אל לא תבשל גדי 
מהגאון ר'  )לד, כו(בחלב אמו. כתב בקהלת יצחק 

שלמה הכהן מוילנא לבאר סמיכות הכתובים, ע"פ 
המדרש, שלאחר שעשו את העגל קטרגו מלאכים 

ול עברו על לא יהיה על לוחות שניות, אמרו אתמ
לך, והשיב להם הקב"ה והרי אכלתם בשר בחלב 
אצל אברהם, ותינוק שלהם כשבא מבית רבו אינו 
אוכל, ולא מצאו מענה, ובאותו שעה אמר לו 
הקב"ה כתב לך את הדברים האלה שאין להם 

 מענה.

הכניס ידו לחלב רותח האם נאסר משום בליעת 
 בשרי

"ראשית בכורי אדמתך תביא בית ה' אלהיך, לא 
תבשל גדי בחלב אמו". ויש לעיין באדם שהכניס 
ידו לתור סיר חלב רותח האם נאסר משום בשר 
וחלב, או אבר מן החי, או איסור דם. ונפקא מינה 
גם האם אדם שאין ידיו נכוות כל כך יכול לבחוש 

דם ומצד ]אפי' פרוה או בשרית, שיש לחוש מצד את הקדירה 

בידיו. וכן במי ששותה חלב רותח מכלי  אבר מן החי[
ראשון, שהרי הפה שלו בולע חלב חם, ונעשה בשר 



  

בחלב. ובפרט שיש מחמירים בענין שיעור יד סולת 
בו, ואינו ברור לנו מה השיעור בזה. וראה בבית 
יוסף יו"ד סי' פז, שלא אסרו חכמים בשר טמא עם 

חלב טמאה, דכיון חלב טהורה, או בשר טהור על 
דבאל"ה אסור מן התורה מצד דבר טמא, לא היה 
לחכמים ענין לאוסרו. ובב"ח שם חולק שהרי יש 
נפ"מ מזה לענין חנ"ל. וצ"ל שסברת מרן הבית 
יוסף שחכמים לא אוסרים בשביל נפ"מ רחוקה. 

ועוד, שבבשר אדם זה חידוש, וכ"ע מודו שלא 
ן בש"ע אסרוהו חכמים צד איסור בשר בחלב. ועיי

שבשר בהמה טהורה בחלב אשה, מותר,  )פז, ד(שם 
ואין בו רק משום מראית העין. ויש מתירים בבשר 

בנתיה דרב נחמן בחשן  )מה.(עוף. וע"ע בגיטין 
קידרא בידייהו. והאריך בזה הרבה בשו"ת יביע 

 .)חיו"ד סי' נח בהערות על ר"פ חיו"ד ח"ג. באות ב(אומר ח"י 

 כי קרן עור פני משה
ע"ה היה שלם ביופי ובמדות ואט אט בינו רשה מ

האיר יותר מאור השמש וראו ממנו רק העינים 
 והיה קדוש ממלאכים

כתב רבנו מיימון אבי הרמב"ם באגרת הנחמה: 
משה רבינו )הוא קים נביאו תאמין באלקים כי הגביר אל

, בבריותו ובמדותיו על יתר יופי הצורה, כאשר (ע"ה
העיד עליו הכתוב "ותרא אותו כי טוב", ושם 
אלקים הוא "טוב" כאמרו "טוב ד' לכל טוב וישר", 

"אני  ד' טוב אתה ומטיב, ושם אורו טוב כאמרו
אעביר כל טובי על פניך". "לולא האמנתי לראות 
בטוב ד'". "מה רב טובך אשר צפנת ליראיך". 
וכאשר היה מהיותר יופי הצורה ואור אלקים הופיע 
על פניו מראשיתו, כאמרו כי טוב הוא, ובמשך 

עד אשר הגיע אל האור הגדול  ,הזמן נתוספה אורו
פך אור אז הש ,מהעת הנאמר "ויעבור ד' על פניו"

פניו להיות חזק מאור השמש ויותר בהיר ממנו, כי 
א"א שהיה אור השמש כאור פניו, כי השמש נברא 
מאור בראו אלקים יתעלה. ואור פני האדון משה 
מאור כבוד ד' אשר לא נברא, והוא דבר מבהיל לא 
יוכל האדם לגשת אליו, וכל שכן שיכול לראותו עד 

אם העינים  ולא נראה ממנו כי ,שכסה אור פניו
אשר היו נעלים על כל העינים, כי ראו אור, אשר 
לא היה בכח מיכאל וגבריאל ולא חיות הקודש 
לראות, והעביר אלקים אור כבודו. כאמרו "אני 

נביא אשר טהר גופו  אעביר כל טובי על פניך".
ונעשה כגשם מיכאל וגבריאל ויותר חזק, כי אלו 

א גוף, המה מאור לא בשר ודם ולא בעצבים ובל
והוא בשר נכנס בין אלפים ורבבות מלאכים מאש, 
אשר אחד מהם ילהב כל הארץ וכל שכן כולם, 
והוא נכנס ביניהם כאמרו רכב אלקים רבותים 
אלפי שנאן ד' בם סיני בקודש סיני בקדושים 
יתעלה נתגלה אליו עם אלו וכולם נכנס ביניהם 
והתעלה למעלה מהם, ולא רציתי לפרש הדברים 

 תוכן. ע"כ. ולקרב

ראה דברים נשגבים שלא ראה  משה רבינו ע"ה
 שום מלאך בעולם, ולמדהו השי"ת שהוא יחיד

כתב רבנו מיימון אבי הרמב"ם באגרת הנחמה: הוא 
תכלית המקוה, ראה מה שאין  (משה רבינו ע"ה)

באפשרות מלאך לראותו וכ"ש בשר, כאשר הועד 
ה' על עליו, והסירותי את כפי וראית, ואמר ויעבור 

פניו, ועבר אלקים על פניו ויקרא אלקים, וילמדהו 
כי הוא יתעלה הוא, אין אלקים זולתו, ואני רחום 
וחנון, ושאר הי"ג מדות אשר תאר עצמו בהם, 
ונכללו בזה הפסוק, וכאשר ראה מה שראה רץ 
והשתחוה לפניו יתעלה ויתקדש. ואמר "וימהר 

ר משה ויקוד ארצה וישתחו". ע"כ. ולכאו' מבוא
ידע את יחוד השי"ת  משה רבינו ע"החידוש, שרק 

בידיעה ברורה, משא"כ שאר הברואים הם בגדר 
 ה.אמונ

 פורים בפרשת כי תשא

פורים הוא הכנה לחג הפסח, שמפורים מאיר הטהרה והישועות, וכל זה מכח אמונת 
חכמים במרדכי הצדיק, ובצדיק יסוד עולם שבכל דור ודור, שהוא נשמת משה, וזה נרמז 

 גם בפרשת כי תשא  

 מרדכי והמן בפרשת כי תשא

רים שנה, ס"ת : מבן עש)כי תשא(כתב רבינו אפרים 

המן. כי הקדים הקב"ה שקליהם לשקלי המן. 
מחצית השקל תרומה ס"ת תלה, שע"י השקל 

בה שנתלה המן. בשמים יששקלו ישראל היה ס



  

 )קטו:(ראש גי' זהו מרדכי הצדיק, כדאמרינן בחולין 
מנין למרדכי מן התורה, שנאמר מר דרור 

כתב,  )כי תשא(ומתרגמינן מירא דכיא. ורבינו יואל 
חלבנה, גי', המן, שא"א לעולם בלי מדת רחמים 

]והטעם שנרמז מרדכי בפסוק זה ודין, שצריך לזו ולזו. 
שנאמר למשה רבינו "ואתה קח לך", י"ל משום שמשה רבינו פעל 
בתפלתו לבטל גזירת המן, משה מלמעלה ומרדכי מלמטה. וראה 

', בביאורי אגדות להגר"א ב"ק צט: שמרדכי ואסתר הם הפועלים וכו
 .ומשה פועל העליון[

מרדכי ממקור טהור, והמן הרשע ישו"ז ממקור 
 טמא, עורב

, אמיה דאברהם, אמתלאי בת כרנבו, )ב"ב צא.(בגמ' 
אמיה דהמן, אמתלאי בת עורבתי, וסימניך טמא 

)בשיטת טמא, טהור טהור. וכתב רבינו אברהם אב"ד 

שם, ראיתי בספרי המרכבה דאית בהו  הקדמונים(
קבלה: לחן לפני שלטון, אמור י"ז פעמים אמתלאי 
בת כרנבו. לכבוש את השונא, אמור י"ז פעמים 
אמו של המן אמתלי בת עורבתי. לנצח במלחמה, 
אימיה דשמשון צללפונית ואחתיה נשיק. אם 

 ]נצבת[תרצה שישמע המקום תפלתך: אמו של דוד 
שמך עשה למען ימינך עשה  בת עדאל, עשה למען

למען מקדשך עשה למען משיח צדקך עשה 
למענך לא למעני, י"ז פעמים. ע"כ. וכן הובא 

)ג' אלפים ]והובא ג"כ בסדר הדורות במבוא לספר האשכול. 
מס' שלשלת הקבלה בשם ספר סגולות, שהרוצה לכבוש  ת"ד(

. וכתב ר' צדוק הכהן שונאו יזכור שבע פעמים אמו של המן[
, דכנסת ישראל )קומץ המנחה ח"ב אות כד(ובלין מל

, וכנגדו בקליפה זה לעומת )שבת מט.(נמשלה ליונה 
 זה הוא העורב, ולכן אמו של המן בת עורבתא.

 הטעם שזכה מרדכי להיות שליח הגאולה

לפי מה שמבואר בתרגום, שמרדכי צם כל  י"ל
אותו שבוע של המשתה יום ולילה לא אכל ולא 
שתה. והתפלל לה', ועלתה תפלתו ביום השביעי 
לפני השי"ת ונהרגה ושתי. הרי שעל ידו נסתבבה 
תחלת הגאולה שהיתה בהריגת ושתי, והיא סימן 
שגם בשמים התעוררו רחמים על כלל ישראל 

שר שבתפלותיו לימד זכות בזכות תפלותיו. ואפ
על כלל ישראל, ולכן לא נחתמה גזרה בדם אלא 

איתא, שהיה  )ב, ה(בטיט ויכלה להתבטל. ובתרגום 
 איש חסיד מודה ומתפלל להשי"ת על עמו.

 מרדכי הניק את אסתר ושוב חזר והניק

, מרדכי בא )גלגולי נשמות, אות מ ס"ק ו(כתב הרמ"ע מפאנו 
עשה לו נס ונפתחו לו בעיבור של אותו האיש, שנ

דדין כדדי אשה והניק את בנו, כנזכר אצל רבינו 
הקדוש וכו', ונעשה לו נס להראות לו מי הוא. 
ורע"ק דרש בציבורא ויהי אמן את הדסה וגו' 
לקחה מרדכי לו לבת, כי הניק מרדכי לאסתר, 
וגחיך ציבורא לקליה, אמר להון ולא מתניתא היא, 

לב הזכר טהור, והיה רבי שמעון בן אלעזר אומר ח
בסוד דדין דאדם הראשון, כי צריך לידע כי כל 
הגלגולים אנה היו ובאיזה איפה היו באדם הראשון 
בעינים באודנין כו', והקב"ה מדקדק עם הצדיקים 

 וכו'.

מרדכי הצדיק האריך ימים יותר מארבע מאות 
 שנה

כתב, שכאשר  )מועדים רמזי פורים(בתפארת שלמה 
כמו אהרן הכהן, שהיה מקבל על  הצדיק היה עושה

עצמו משפט בנ"י על לבו במסירות נפש עבורם, 
ולא הי' משגיח על עצמו כלל, אזי "ובצאתו ולא 
ימות", ואדרבה זה גורם לו אריכות ימים, וכמו 
שאמרו במרדכי שהיה חי ארבע מאות שנה. ע"כ. 

כתב, שמרדכי חיה שנים  )מאמר א(ובספר יוחסין 
)שקלים ה, והוא הנקרא במשנה רבות יותר מת' שנ

פתחיה על הקנים, ונקרא כן שיודע שבעים  פ"ה מ"א(
לשון, ופותח דברים ודורשן ומבין אפילו לאילמים, 

שהיה בימי החשמונים בזמן  )סד:(ואיתא במנחות 
הורקנוס וארסתבלוס שהיו בסוף החשמונים אחר 
בנין בית שני יותר מג' מאות שנה, ופרש"י שם זה 

)וב"ק יה בימי אחשורוש, אלא שהתו' שם מרדכי שה

רצו כי ינסתפקו בזה כיצד חיה כ"כ שנים, ות פב:(
המבינים כמוהו היו קורין לו מרדכי על שמו. ועוד 
חזרו לומר דמה שאמר פתחיה על הקנים, 
והמעשה של ג' נשים שבאו לפניו ואמר א' לעונתי, 
וא' לימתי, וא' לזיבתי, הוא מרדכי ממש כדאיתא 

למי שקלים. וכן פי' הרמב"ם בפיהמ"ש שם. בירוש
)ע"ש שיש שם ]ושם (מאמר ו( הביא מספרי דברי הימים של הגויים 

, שארתחששתא השני נקרא בפי היהודים הרבה כזבים ובלבולים(
אחשורוש, ולקח את אסתר בשנת י"ב למלכותו בת אביחיל דוד 

מדברי מרדכי, ומלכה אסתר עם בעלה כ"ח שנים וכו'. והעיר על זה 
רבותינו ז"ל וכו', ושנראה מדברי קדשם שמרדכי חי יותר מארבע 

 .מאות שנה, ויהיה עתה כמו ק"ך שנה בזמן אסתר[

כמה צדיקים בדורות מאוחרים שחיו ד' מאות 
 שנה

א. מרדכי וכנ"ל. ב. י"א עובד סבו של דוד. כדאיתא 
, עובד, יותר מארבע מאות )מלכים א רמז קסח(בילקוט 

איתא,  )בראשית מז, כט(ו. ג. ישי. ברש"י שנה היו חיי
דוד נאמר קריבה, אביו חי ארבע מאות שנים והוא 

איתא: דוד לא  )צו, ד(]וי"ל שיש כאן ט"ס. דבב"ר חי שבעים. 



  

הגיע לימי אבותיו, בועז, ועובד, ישי, אמרו חכמים יותר מד' מאות 
: בועז עובד וישי, הגירסא )ויחי ד(שנה היו חייו. אמנם בתנחומא 

אמרו רבותינו יותר מארבע מאות שנה היו חיין. ע"כ. והיינו כולם 
איתא, לפי שלא הגיע לשנותיו של חיי ישי  )פ' ויחי(יחד. ובשכל טוב 

ועובד ובועז ושלמון אבותיו, שכן שלשת אלו חיו יותר מד' מאות 
שנה. שהרי נחשון הקריב בחנוכת המזבח ומת במדבר, וכתיב 

ן הוליד את שלמה, ושלמון הוליד את בועז, ובועז הוליד את ונחשו
. והבית נבנה )רות ד(עובד ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד 

בשנת ת"פ ליציאת מצרים, צא מהם מ' שנה שהלכו ישראל במדבר, 
נשארו ת"מ שנה לשלמון ובועז ועובד וישי ודוד, דוד לא חיה אלא 

ש"ע שנה, ואעפ"כ כתיב מקרא מלא  ע' שנה, נשארו לארבעת אלו
על ישי שחיה שנים רבות, שנא' והאיש בימי שאול זקן בא באנשים. 

. ג. י"א שרב ע"כ. והיינו שכולם יחד חיו יותר מת' מאות שנה[
חי ד' מאות שנה. כ"כ הרמ"ע מפאנו בס' יונת אלם 

, ודע כי רב )ד"ה ברם(ובמאמר מאה קשיטה  )פרק ק(
תנא דברייתא בגמ' דילן  )אבהו(איהו ר' אבא 

המוזכר בזהר  )אבהו(בדוכתא טובא, והוא ר' אבא 
לדעת רבים שחי ד' מאות שנה, וסימניך, רב פי' 
ב"פ מאתים. והוא היה גדול החברים אצל ר"ש 
ור"א בנו, והיה רבו של ר"ח בחכמה הזאת, והוו 
זקוקין דינור נפקין מפומיה קמי ר' שהיה מסדר 

"ש, ור' נמי זקוקין דינור הוו לפניו מה שלמד לפני ר
נפק מפומיה עם רב שהיה חוזר ומסדר אצלו ראשי 

. )ח"ג סי' כז(פרקים. וכ"ה בשו"ת מנחת אלעזר 
כתב להוכיח לא כן מכתבי  )סי' תנה(ובתורה לשמה 

רבינו האר"י. אמנם הנה בהגהות מהרח"ו בזוה"ק 
איתא, שרב תנא הוא, וחי ארבע מאות שנה,  )ח"ב נב.(
)ד"ה רבי אבא הנזכר בזוהר. ד. בס' הפליאה ההוא 

כתב, ר' חייא חי שלש מאות שנה, ור' יוחנן  והא לך(
)מערכת חי ד' מאות שנה. גם החיד"א בספר עין זוכר 

שכתב, רב חי שלש  )דף פג(הביא מספר הקנה  היוד(
]ובס' התרומה מאות שנה, ור' יוחנן ח' ד' מאות שנה. 

ריו"ח חי יותר מג' מאות שנה, וא"כ הביא מסדר תנאים ש )סי' קלה(
חי אחר רב אשי וכו'. והחיד"א בעין זוכר שם העיר ע"ז מדברי 

. ובס' )נד.(. ה. ר' פרידא, כדאיתא בעירובין הש"ס[
כתב, דלפ"ז על כרחך שנולד לפני  )סי' קלה(התרומה 

החורבן, או שחי הרבה שנים אחר רב אשי, כי לא 
]ומרן שנים.  היה מהחורבן עד רב אשי רק שנ"ח

רשכבה"ג זיע"א בקונטרס "יביע אומר" הביא מה שכתב בסדר 
, שרב חי שלש מאות שנה, ורבי יוחנן חי )סי' פח(תנאים ואמוראים 

ארבע מאות שנה. והעיר ע"ז, שאיך יתכן לומר שרבי יוחנן האריך 
, ורבי חתם המשנה )יומא פב:(ימים כל כך, והרי ריו"ח נולד בימי רבי 

, ורב אשי שהוא סוף )הראב"ד בספר הקבלה(לפים ותתק"נ בשנת ג' א
, ולא )ריטב"א ע"ז ט.(נפטר בשנת ד' אלפים וקפ"ו  )ב"מ פו.(הוראה 

מבואר שריו"ח נפטר בימי  )כה.(יתכן שחי לאחר רב אשי, ובמו"ק 
ר' אמי ור' אסי תלמידיו. וגם מ"ש שרב חי ג' מאות שנה, הנה כ"כ 

מב"ם. אך קשה על זה וכו' עש"ב, בשם הר )כתובות פא.(בשטמ"ק 
 )ח"א סי' ל(. ז. בשו"ת שאילת יעבץ דכל רז לא אניס ליה[

שב, וחי לפחות  ]נכדו של משה רבינו ע"ה[כתב, שבואל 
ד' מאות שנה, לפי דעת התלמוד שלנו, ולדעת 
הירושלמי אולי חי ח' מאות שנה. ח. וע"ע ברש"י 

ד בועז בן ג' שיש לתמוה איך הולי )דברי הימים א. ב, יא(
ויתן ה' לה הריון,  )רות ד(מאות שנה, וי"ל דלכן כתיב 

. ע"כ. פי' שהיה זה בכח )דברים לד(דוגמתו ויראהו ה' 

ט. ועוד רבים בדור ההוא, כדאיתא בתנא דבי  נס.
בימי יהושע בן נון קיבלו עליהן  :)רבה פרק יז(אליהו 

ישראל מלכות שמים באהבה, שנאמר ואם רע 
בעיניכם לעבוד את ה' וגו', ויען העם ויאמר חלילה 

, שכרן של ישראל )יהושע כד(לנו מעזוב את ה' וגו' 
שקיבלו עליהן מלכות שמים באהבה, לפיכך 

את פניו מהן שלש מאות שנה בימי  ב"ההאריך הק
שאן כתינוקות של בית רבן, שפוט השופטים, וע

תדע לך שהוא כן, צא  .וכבנים על שולחן אביהם
ומאבצן  ,ומעבדון בן הלל ,למד מגדעון בן יואש

בגדעון מה כתוב,  .שהיו באותה שעה ,מבית לחם
בעבדון מה  .)שופטים ח ל(ולגדעון שבעים בנים וגו' 

כתוב, ויהי לו ארבעים בנים ושלשים בני בנים וגו' 
, באבצן מבית לחם מה כתוב, ויהי לו (ב)שופטים י

 .)שם(שלשים בנים ושלשים בנות שלח החוצה 
שכרן של ישראל שקיבלו עליהן מלכות שמים 
באהבה, לפיכך האריך את פניו מהן שלש מאות 
שנה בימי שפוט השופטים ועשאן כתינוקות בבית 
רבן וכבנים על שולחן אביהם, וקבע להן ברכה 

שנאמר ויברכם יהושע  שהיא מדה טובה לעולם,
 ע"כ. .)יהושע כב(וישלחם וגו' 

המן לקח כל אוצרות מלכי יהודה וכל אוצרות 
 קדשי הקדשים

ר' פנחס אומר שני  :)פמ"ט(דר"א רקי איתא בפ
עשירים עמדו בעולם אחד בישראל ואחד באומות 
העולם, קרח בישראל והמן באומות העולם, קרח 

שלקח כל  שמצא אוצרות של זהב של יוסף, והמן
אוצרות של מלכי יהודה ואת כל אוצרות של קדשי 
הקדשים, וראה המלך עשרו, ועשרת בניו סופרים 
וכותבין נוטרין לפניו, ורצה המלך לגדלו ולרוממו, 
שנא' גידל המלך אחשורוש את המן בן המדתא, 
וצוה המלך להיות כל עם ועם כורעים ומשתחוים 

רונים איך האח שייתלפניו. ע"כ. ובזה מיושב קו
נטלו מרדכי ואסתר את בית המן, והרי יש בזה 
חשש מדין שלל עמלק. ולהנ"ל הרי לא היה זה של 
המן, אלא גזילה היתה בידו. ואפשר שאוצרות 
קדשי הקדשים, היינו מה שהקדישו ישראל לצורך 

לצורך המקדש, שהכל הע"ה )או מה שאסף דוד  בית המקדש

 ועיין. .נגנז(

 



  

 
 

ממה שמשה איך יודעים שהכתב פרח מהלוחות. 
רבינו שבר את הלוחות ולא החזיר אותם להר, כמו 
שכתב רבינו חיים פלטיאל, "וישבר אותם תחת ההר", 
תימה למה שברם, והא כתיב לא תעשון כן, אזהרה 
למוחק את השם וכיון ששברם מחק השם שבלוחות, 
ובמדרש אומר שלא שברם עד שפרחו כל האותיות 

 רחו. ע"כ. ודו"ק.ואז היו כבידים ונפלו מידו בעל כ
באיזה מים השליך משה את העגל, והרי לא היה שם 
מים, ולא יתכן שהשליך בבארה של מרים הקדוש. 
תשובה. אחרי שבירת הלוחות עלה האוקינוס לשטוף 

בשעה ששיבר משה את  )ח"ב קיג:(את העולם. בזוה"ק 
הלוחות תחת ההר, צף אוקינוס ממקומו ועלה 

שהאוקינוס עלה לשטוף את העולם, ראה משה 
אצלם ורוצה לשטוף את העולם, מיד לקח את העגל 
וישרוף אותו באש ויזר על פני המים, אמר מים מים 
מה אתם רוצים, אמרו, וכי התקיים העולם אלא 

בתורה, ועל התורה ששקרו בה ישראל וכו', אמר להם 
כל מה שעשו בעוון העגל הרי מסור לכם, ולא די כל 

. ולא שככו המים, עד אותם אלפים שנפלו מהם
דנטיל מיא מנייהו ואשקי לון, מיד אשתקע אוקיינוס 

)במדבר באתריה. דהא בההוא מדבר לא הוו מיא, דכתיב 

לא מקום זרע וגו', ומים אין לשתות, ואי תימא  כ(
לבירא דמרים ארמי ליה, ח"ו דתמן שדי משה דכרנא 

 בישא דא למשתי לבתר וכו'.
תשובה, יותר הר סיני. כמה פעמים עלה משה רבינו ל

מארבעים. כיון שמשה רבינו היה עולה להר בכל יום. 
, ועתה אעלה אל ה', )בפירוש סדר עולם(וכמו שכתב הגר"א 

עלה להר להתפלל, ולא להיות שם כל ארבעים יום, 
אלא כל ארבעים יום האמצעים היה בתוך המחנה. 
ובכל יום היה עולה על ההר להתפלל, וירד תיכף, וכן 

   ה כל הארבעים יום.הי

  



  

 אני ה' רופאיך-מניעה ושיקום מכל מיני וירוסים רח"ל ל

 מידע זה אינו רפואי כלל, ואין בו שום אחריות, ומיועד למניעה, ושיקום, ולא נכתב על פי רופא מוסמך. -אזהרה
 תמיד צריכים יעוץ פרטי מוסמך. -שחולים, ונוטלי תרופות מרשם, והריון  -וגם הדבר פשוט ומפורסם 

 

 
 

 
 

חדשים בעזרה לאנשים שחלו בוירוס, ללא  8מניו יורק, שהשקיע שם  -יהודי יקר וצדיק הי"ו 
ולילות, ועשה שם חסד עם המונים מאחינו בית ישראל  שום ריוח, והקדיש את זמנו הפנוי ימים

)כי אין חכם כבעל הנסיון, ואף שאינו מבין כלל בענייני רפואה, קיים בעצמו הי"ו. והוא פירסם סיכום שעלה לו מתוך הנסיון 

גם למניעה, וגם  -עצות טובות ונחוצות לכל אדם  ,"ותשועה ברוב יועץ", ששאל וחקר, וקרא כל מאמר רפואי שיכל להשיג(
)ומי  כי יש שהתרפאו, ועדיין סבלו חולשות קשות, ואפילו במשך כמה חדשים אחרי לשיקום,

בעזרת השי"ת. שמרגיש כך, לא יבהל, אלא ידע שרבים מרגישים כאלו חולשות וכאבי שרירים וכדו', ויזדרז לחזק את גופו כפי מצוות "ונשמרתם", ויועיל לו 
חצי שעה ביום, כפי כח הגוף, כל אחד באופן שלא מכביד על הלב, כי הפעילות הזו, נחוצה לריפוי הגוף ולחיזוק מערכת  וחשוב מאד להשקיע בהליכה

)ומאד , ולכן כדאי לכל אדם לקחת במשך כמה חדשים חיזוקים נכונים, וכן תזונה מתאימה החיסון(

, בכדי לרפא את הגוף לגמרי, ושלא יגיע לחשש (חשוב להוריד סוכר, הסוכר זה האוכל של החיידקים הלא טובים, וכן שמן
ואמר אותו יהודי הי"ו, שמי שלקח חיזוקים ואחרי כן נדבק, קיבל פגיעה באיברים פנימיים ח"ו.    

]כמו שהוא עצמו נדבק אחרי שהקפיד כמה שבועות לקחת ויטמין די,  ,את הוירוס בקלות מאד לעומת אחרים
מים, אך ב"ה בלי שום השלכות, והוא עדיין מקפיד על מה שמייעץ אחרים, ולא הגיע מזה י 3ואבץ, ולבונה, ורק היה לו חום 

 .לתשישות כרונית או חולשה כרונית, ופגיעה בכליות או בכבד ח"ו[

 

הוא הדבר הכי מועיל ,  ]זנגוויל[ א. ג'ינג'ר
שהוכח. ובכל צורה מועיל, אבל הכי טוב לקחת 

ולסחוט אותו,  )מחנות תבלינים ופיצוחים(שורש טרי 
]זה חריף גרם מיץ, מדולל היטב במים  28ולקחת 

פעמים  3וכך  ,מאד יש לקחת באמצע או אחרי ארוחה[
ויש שטוענים שגם קוביות . גרם( 28)בכל פעם מנה של ביום 
מופחת סוכר, שמוכרים בחנויות פיצוחים, עוזר  ג'ינג'ר

, )ולא ללעוס ולבלוע מיד(דקות  10מאד, למצוץ בפה במשך 
ואחרי כן לבלוע, שזה לא חריף אבל החומר הפעיל 
קיים בזה.    וגם זנגוויל יבש, כמו חצי כפית בתוך כוס 

מועיל.  אך מה שהוכח כממגר את הוירוס, זה  שתיה
לחלוט אותו, לקחת שורש באופן הנ"ל. גם אפשר 

זנגוויל ולחתוך חתיכה, ולקצוץ, ולהניח בכוס זכוכית, 
דקות זה ראוי  10ושופכים עליה מים רותחים, ואחרי 

לשתיה כמו תה, להוסיף דבש. ולבדוק שלא חריף 
מידי, ואם חריף, אפשר לקחת אחרי אוכל, או לדלל 

, וגם ]כעת פרסמו שיש קו לבירור אודות הג'ינג'יר ועוד עוד.
לקבל בחינם, או לפתוח מוקד חלוקה בחינם בלבד: 

0723982355  .0583268992]. 

היא תוסף תזונה ידוע  -)בוסווליה קריטריי(ב. לבונה 
לכל סוגי וירוס, וגם לשפעת, והוכח  )מאות שנים(

)בכל גיל, וגם במצבים כבר קשים מאד. אפשר גם לוירוס זה, 
בדיעבד לקחת בתוך כוס תה, וכן לתינוקים ע"י חליטה, רק שצריך יעוץ עם 

אך צריך שתהיה בזה  ,מומחה מוסמך גם לגבי המינון המדוייק(
אחריות, כי מי שלקח יומים שלשה, ומיד 
הרגיש טוב ופסקו התסמינים, בהרבה פעמים 

הוירוס חזר חזק  אחרי שבועיים או חודש,
ואלים יותר, כיון שהלבונה רק דיכאה אותו, 

ולא ריפאה אותו, ולכן אלו שיש להם אחריות 
מזהירים שחובה לקחת לפחות שבוע ברצף, 

]וגם  .ועדיף שבועיים, ואפילו חודש ימים לחיזוק
צריך לדעת שיש הרבה סוגי לבונה, והסוג שהוכח שכיעיל, זה רק 

 א סוגים אחרים שמוכרים בכמה מקומות[."בוסווליה קריטריי", ול

מסקנה: שה"לבונה" המתאימה, הועילה להרבה 
אנשים, אבל אין להתעסק איתה רק באזהרה ברורה 

 לפחות. )או שבועיים(שימשיכו לקחת במשך שבוע 

הוכח כיעיל  –ג. פרוביוטיקה במינון גבוה. 
הזה, וגם  מאד בחיסון הגוף כנגד הוירוס

ומעשה באחת מקהילות הקודש,    לשיקום כללי.
שהאדמו"ר שלהם התווה להם דרך ע"פ דרכו בקודש בכל ענייני 
הזהירות, וגם מינה מומחה מטעמו שיתן הוראות למי שיש לו 

 –חשש, והדבר החזק ביותר שהרופא הציע להם זה פרוביוטיקה 
שנים רבות הוא ואמר להם שבמשך     .ליום( 2)עדיף מלייארד  50

במצבים מסויימים  )במינון גבוה מאד(משתמש בפרוביוטיקה 
)אכן למעשה ודאי שאלו דברים שצריכים יעוץ במקום אנטיביוטיקה 

, כי במקום להרוג את החיידקים הלא טובים, ועל הדרך מוסמך(
לחסל את החיידקים הטובים ואת מערכת העיכול וכו', עדיף לחזק 

שהם לבד יתגברו על החיידקים הלא את החיידקים הטובים, 
 טובים.

הוכח כמועיל מאד  –ד. שמן דגים אמיתי וטרי 
לחיזוק הגוף גם בהתמודדות בוירוסים, זה נותן 

]אלא  .Dהרבה כח וחוזק להתרפא, ומכיל גם ויטמין 
שרוב הקפסולות שמוכרים בחנויות על המדפים, זה כבר ישן 

ואחד  סוגים שמועילים, 3ויש רק ומחומצן ולא יעיל.   
מהם זה "אומגה גליל", שמן דגים שמגיע בקירור, זה עולה 

, )שמגיע בקירור( הרבה כסף, אך זה שוה.   וכן שמן ציה פורטה
רישי דם ועוזר גם למניעת כ או שמן מרווה המרושתת[.

]ועוד יש לדעת,  שנוצרים לפעמים ע"י הוירוס הזה.



  

שלפעמים יש כאבי ראש וחולשות מחמת חוסר מגנזיום 
 שגורם הוירוס הזה[.

זו התרופה הכי  - ה. שום טרי, בלי מגע מתכת
נגישה והכי קלה, שמחסלת וירוסים ומעלה את 

לקצוץ כמה שינים -  הנוגדי חמצון ועוד דברים טובים.
בסכין פלסטיק או ביד, ולהניח בכוס, ולערות מים של שום 

ימים  3רותחים, ואחרי שעה לשתות כפי היכולת. במשך 
 לפחות.

עשב ידוע שריפא רבים ממחלת  - ו. וירומיזין
ה"מלריה", ולפי טענת רבים הועיל להם גם לשאר 

ומי שרגיש ללחץ דם,  ]מבוססת על צמח לענת יהודה. וירוסים,
ימים  5והם כתבו שבמשך  זה מוריד לחץ דם[,צריך לעקוב, כי 

ימים להוריד למספר  5כדורים ליום, ואחרי  8לקחת 
אמנם אפילו במינון קטן יותר  קטן יותר של כדורים ליום.

  ₪[. 150 -ל 100מוכרים בחנויות טבע בין ]הועיל. 
מועיל הרבה. ואפשר לאכול לימון אחד  – לימוןז. 

והכי טוב לסחוט לימון טרי,  ליום, במשך כמה ימים.
]ולשתות עם קש, שלא לערב עם דבש, ואפשר לדלל במים, 

 יגע בשיניים, כי יש בלימון חומר שהורס את הציפוי של השיניים[.

אבץ חשוב לחיזוק מערכת החיסון. וצריך  –ח. אבץ 
ולכן לא לקנות אבץ זול, רק  שתהיה לו ספיגה טובה,
 Cאפשר לשלב עם ויטמין . מיוחד עם ספיגה מוכחת

מותאם. והכי טוב לקחת עם קוורציטין, שזה נחוץ 
לספיגת האבץ,  וגם מחזק את מערכת החיסון כמו 

]ביום הראשון אבץ אחד  ואפילו יותר ממנו. Cויטמין 
 8, ובערב גם אבץ אחד עם כדורי קוורציטין 8בבוקר עם 

קוורציטין בכל  6-קוורציטין, ואחרי יומים אפשר להוריד ל
 [.4-מנה. ואחרי כן ל

מציל נפשות ממש בס"ד, למי  -Dט. ויטמין 
, אנשים שלקחו בקביעות )מחזק מערכת החיסון( שמתמיד בו

וכן   עברו את הוירוס בקלות גם זקנים וישישים.
ה, אך רק מסוג מסויים סי, יכול להועיל הרב ויטמין

 שבאמת נספג טוב, ולא מתחמצן בתוך הגוף.

]איכותי מחנות טבע. ורק למי שאין לו בעיות של  י. חומץ תפוחים

חשוב מאד, זה תרופת סבתא ישנה, מוצר  חומציות בקיבה וכדו'[,
אנטי דלקתי, שמועיל נגד כל וירוס ודלקת. ואסור לקחת 

כפות ליום. וחובה לדלל הרבה במים אם זה  2-יותר מ
)ובשביל לחיטוי מערכת הנשימה, פשוט לנשום את הבקבוק.  או לבליעה. 

לקחת שליש כוס חומץ תפוחים ושתי שליש מים, ולשים במכשיר אידים, 
 .     ולנשום(

עוד סיפר, שקרוב משפחה שלו  -יא. טיפול מסודר 
)ובמצבים  רופא יהודי בקופת חולים בחו"ל, נותן טיפול מסודר

 D. ויטמין 1דברים:  4או  3, על ידי בהזרקה לתוך הווריד( -קשים
)עם קוורציטין, או עם הידרוסקי. כדי להחדיר . אבץ 2בכמות מוגברת. 

 . אנטיביוטיקה.4. פרוביוטיקה. 3. את האבץ לתוך התא(

 סיכום למעשה:
 

נוכל לקיים מצות "ונשמרתם" בהידור, ולהקפיד כל אחד ואחד לקחת במשך כמה חדשים, כמה 
, )גם לתינוקים, לשאול רופא המינון(]הכל לפי הגיל תוספי תזונה לחיזוק מערכת החיסון: א. ויטמין די במינון מוגבר. 

, ואחרי 5,000-יחב"ל ליום. ואחרי חדשיים להוריד ל 10,000כעת יש מפרסמים שמותר לתקופה מסויימת אפילו מינון גדול, ולאנשים עד 
יחב"ל. כך שריבוי לזמן קצר לא אמור להזיק, וכיום  10,000-, של רבע שעה שווה ל)רוב הגוף, כמו בים(. שהרי חשיפה לשמש 3,000-כן ל

)בד"כ אסור בהריון,  לבונהג.  בץ.אב.  כמעט לכולם חסר הרבה ויטמין די שהוא אחראי ביותר על כל מערכת החיסון ומניעת מחלות[.

המותאמת,  ומ"מ במקרה של הדבקה, יש דרך כיצד לקחת אותה, ויש שיודעים לייעץ בזה, ואומרים מהנסיון שלהם שמחודש שביעי אין חשש(
אגוזי  2ה. גינג'ר. ד. מעט  .גרגירים[ 8ק"ג משקל הגוף, ולאנשים זה  10]גרגיר אחד לפי כל מנות ליום  2למניעה 

טובים. ומי שרגיש  חלבוניםו. ולהקפיד על אכילת  .)ולא יותר. מכילים "סלניום" שנחוץ למערכת החיסון( ליום רזילב
]כמובן שאנשים עם תרופות מרשם, והריון , מועיל. חיסונית. וכן כל סוג של פרוביוטיקהבקיבה וכדו', גם 

 בעזהשי"ת. וכו', צריך בכל דבר יעוץ רפואי מוסמך[.
 

שזה טיפול ראשוני  ,)אפשר להשיג בבתי טבע בטיפות ובכדורים( שמן אורגנולהחזיק בבית כמה בקבוקי  - טובהועצה 
 לכל וירוס, וכיון שלא שייך לקחת אנטיביוטיקה בלי הוראת רופא מדוייקת, לכן טוב לקחת שמן אורגנו

נגד וירוס זה, אנטיביוטיקה לא חזקה שמותאמת מאד , שזו אנטיביוטיקה קלה ועדינה, )תרופה טבעית ללא מרשם(
 ]ונוטלי תרופות מרשם וכו', צריך יעוץ מוסמך[. כל כך, שהצילה חיים לפי הניסיון שלהם.

 

, בלב נאמן לאבינו שבשמים, אבינו רועינו, הרופא הרחמן )ואפשר בסיוע ניגוני קודש(ולהיות בשמחה גדולה 
 אמן נצח סלה ועד. בני ציון יגילו במלכם.ישמח ישראל בעושיו  והשומר הנאמן בכל עת ורגע,

    
  5795098-02   – מוסמכים" ש"לא פשוטים אנשים של מנסיון יעוץ קו שפרסמו יש כעת

 



 

אודה ה' בכל לבב, אשר זיכנו  אמר המלקט:
ברוב רחמיו וחסדיו, ללקט ולקבץ פניני אמרים 
ששמענו מכל רבותינו הגדולים מימי נעורינו 

"פלאות וכו', וקבצנו בכמה מהדורות 
. "שמן תורק, ו"אוצרות מתורתך", ו"מתורתך"

ומכל אלו ליקטנו כעת בגליון שבועי. וכיון 
דושים שספרים הנ"ל הם ליקוטי ביאורים וחי

", כי באר מים החייםמרבותינו, קראנו שמו "
 מבאר מים החיים של רבותינו, ישקו העדרים.

והנה לפני כשנתיים ימים זכינו להתקרב אצל 
המאור הגדול, קודש הקדשים, חכם הרזים בכל 
חדרי פרד"ס תורתינו הקדושה, צדיק יסוד 
עולם, החכם השלם, כליל תפארת, בכל מעלה, 

גאון רה, ובכל קנייני התוה"ק, ובכל קדושה וטה
 שליט"א. רבינו שלמה יהודהישראל 

לענוותו, וליראתו,  -אין שיעור וערך  אשר
ולאהבתו, וליוקר מידותיו, ולעוצם אהבת 

שנים מסר  15ובמשך  ישראל לכל יחיד ויחיד.
נפשו להעמיד תלמידים הגונים, והחיה נפשות 
ישראל, והאיר בהם תקוה ושמחה עידוד וכח 
עצום בגוף ובנפש, והרבה ת"ח שזכו להתקרב 
אל הקודש, קבלו כח ושמחה ואון וחיל 
להמשיך להגביר חיילים לתורה, כמשאת 
נפשו, להאיר נשמות ישראל, ולהחזיר את 

, גדולי התורה, ולאחד בין הכבוד לזקני הדור
 מחנות ישראל הקדושים.

ודברי קדשו שזכינו לשמוע בשיעורים מידי 
שבוע בשבוע, המה מאירי עינים, דרך ה' סולת 
נקיה תמצית מכל תורת רבותינו לדורותיהם, 
דרך עץ החיים אמת לאמיתה, הלכה למעשה, 
בתכלית חובת האדם בעולמו של כל אחד 

שמענו מפ"ק ומה ואחד. והרבה מרגליות ש
שהחכמנו בהם, הכנסנו בכ"י של ספר זה, 
ביאורים נפלאים ופניני דרך ה'. ובמהדורא זו 

 קיצרנו יותר, כדי שירוץ בהם הקורא.

וגם זכינו שהגיעו לידינו כמה מכתבי הקודש 
שליט"א, שנמסרו מו"ר גאון ישראל של 

תש"פ, ורבים מהם  –במשך השנים תשס"ח

אנחנו שומעים שמענו בע"פ מהקלטות. ו
ובוכים מהתרגשות דקדושה, לקבל  -וקוראים 

כזו דעת טהורה זכה ותמה, מים חיים המביאים 
הרפואות, ומדשנים העצמות, ומצמיחים 
הטהרות, לרפא כל גוף ונפש, כלשון רבינו 

שהמביא נפשו במי הדעת  )מקוואות יא, יב( הרמב"ם
הטהור, הרי הוא נטהר, ונאמר "וזרקתי עליכם 

הורים וטהרתם וגו', ומכל גלוליכם מים ט
 אטהר אתכם".

וכמה יש להודות לאבינו שבשמים, שחנן 
אותנו במתנה כזו, שאין יקר בעולם כמו הדעת 

, ומי )קה"ר ז, א( הטהור, כי דעת קנית מה חסרת
שיש בו דעה כאילו נבנה בית המקדש בימיו 

. זו דעת התורה הטהורה, שממנה )ברכות לג.(
קדושת המקדש ע"י הלוחות שבתוך ארון 
הברית, שעליהם שרתה השכינה, ומשם לכל 
העולם. וכן בכל דור דעת תורה של חכמי 
הדורות שכוללין כל התורה, ומהם קיום העולם 

 כולו וקדושתו וטהרתו וברכתו.

וכתבים אלו, המה "דעת אלקים" אשר בכתם 
, תורת חיים שיכולה איוב כח()טהור לא תסולה 

להאיר חייו של כל יהודי ויהודי באשר הוא, 
ולהעלותו על דרך המלך בכל נושא וענין, הן 
בתורת ה', והן בעבודתו יתברך, וגם בענייני 
שלום עצמו, ושלום ביתו, וחינוך ילדיו, 
וקדושת ישראל. ודרך אמת בלימוד התורה 
הקדושה, וכיצד תהיה תורתו משתמרת 

בו, ויתחבר לנשמת תורתינו הקדושה, בקר
 ולמצוא את חובתו בעולמו, עד דרך עץ החיים.

והאמת שלא עת לחשות, וישראל קדושים 
יקרים וחביבים, צמאים מאד לשמוע דבר ה', 

. וכיצד נוכל לראות )שמואל א. ג, א(שהוא יקר מאד 
את האור הגדול הזה, ולשמוח בו לנפשינו 

נו בית ישראל. ועל וב"ב, ולמנוע טוב מכלל אחי
שנזכה  -כך תפלותינו לאבינו שבשמים 

שיסודרו הדברים כראוי, ויוכלו להביא אותם 
בפני אחינו בית ישראל, למען ייעשו כולם 
אגודה אחת לעשות רצונו בלבב שלם, ומלאה 

 הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים, אנס"ו.

 וכן במערכת קול הלשון -    02-5-306-506בטלפון:    שיעורי מו"ר שליט"א ניתן לשמוע את
 



  

 הקדמה
, לאדם השפע וכל לעולם והחיים הקיום שפע את להמשיך וצינורות כלים הם והתפילה התורה אותיות

 וגילוי. רחמים של גילוי בהם יש כן אם אלא והתפילה התורה אותיות ידי על נמשך השפע אין אבל
 ג"י נמשכים הכתר שמתקנים ייד על כי, הכתר תיקון שנקרא המחשבה זיכוך ידי על הוא הרחמים

 עם אצל והחשיבות הגדולה השפע את מגלותו מאירות והתפילה התורה ואותיות, רחמים של מידות
 וקושר יושב ה"לקב מצאו למרום משה שעלה בשעה" (:טכ) מנחות' בגמ שכתוב עניןה וזה. ישראל
 במחשבות וילמדו שיתפללושכ ,הכתר אור את אות ואות בכל ה"הקב שגילה. "לאותיות כתרים

 .)משיעור יום ב' פר' וארא תשע"ט( .ישראל לעם ושפע רחמים של גילוי יהיה קדושות
 

 יב( )שמות ל, "כי תשא את ראש בני ישראל"
' הלעורר ולקרב את נשמות ישראל אל  עי"זו ,כי צריך כל אדם להתבונן בגדולתו יתברך

 ולמתק הדינים, צריכין הרבה לזכך המחשבה ה' יתברךלהתבונן בגדולת אך כדי . יתברך
על כן צריכין לזכך ולטהר  כי מחשבה פגומה פוגמת בכתר העליון וע"י זה מתעורר דין,

 ג מידות של רחמים(")יג מכילין דרחמי "ונתעוררין יוע"י זה מתקנים הכתר העליון  ,המחשבה
והחן  ,ל כל האומותועם ישראל מתנשאים מע ,ונשפעים רחמים עליונים בעולם

  .וזוכין לגאולה ,והחשיבות נלקח מן אומות העולם ושב לעם ישראל
 יתוקן הכתר העליוןשו ,שיטהר מחשבתנו ממנו לבקשולהתפלל אליו יתברך צריך ועל כן 

 :כמו שכתוב ,וינשא את עמו ישראל ,ג מידות של רחמים על עם ישראל"יעורר ישו
שיראו  ,בבחינת "תשא את ראש בני ישראל", ט( ,)תהלים כח"ורעם ונשאם עד העולם" 

 .כולם היוקר והחשיבות של עם ישראל
 :כמו שכתוב ,שם אהיה עניןזה  "אשר"ו ,אשראותיות  ראש, וזה "כי תשא את ראש"

 .האדם ראששהוא סוד המחשבה, והמחשבה נמצאת ב ,יד( ג, )שמות"אהיה אשר אהיה" 
בכדי לזכות  )וכפי שיתבאר לקמן( הכתר העליון וזה מרמז שצריך לזכך המחשבה בכדי לתקן

דני אוזה "תשא" ראשי תיבות " ,ולזה זוכים ע"י תפילה ."כי תשא" שזהלהתנשאות 
היינו שצריך להתפלל לזכות לזיכוך המחשבה ולהתפלל  ,יז( נא,תהלים )פתח" תפתי ש

כתר ה יריגמט -שראל" י בניאש רת אשא תי כולכן ראשי תיבות " ,לתיקון הכתר העליון
ע"י  -וזה זוכין ע"י תפילה בכוונה לזיכוך המחשבה  - היינו ע"י שמזככים המחשבה ,ג"י

ונשפעים על עם ישראל רחמים  ,ג מכילין דרחמי"זה מתקנים הכתר העליון ונתעוררין י
וזוכין לגאולה. ויהי רצון שנזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו  מרובים עד אין קץ,

 .אמן ואמן
 



  

 )מתוך שיעורי מו"ר(ביאורים וחידושים בספר דגל מחנה יהודה 

 לך יאמר אם (א"ע' ו) מגילה' בגמ ל"חז אמרו
 חרבה, תאמן אל שתיהן ישבו או חרבו אדם

 ירושלים חרבה או ירושלים וישבה קסרי
 (ב, כו) ביחזקאל שנאמר. תאמן, קסרי וישבה

 אמלאה... ירושלים על צור אמרה אשר יען"
 זו מלאה ואם, זו חרבה זו מלאה אם" החרבה
 ולאם" (כג, כה בראשית) שנאמר. זו חרבה
 ב"מ) פסחים' בגמ י"רש ופירש", יאמץ מלאם

 מלכות אין, חלש יעקב - גיבור כשעשיו (ב"ע
 בית שחרב מיום כי. יחד מתקיים שניהם

 שצריך והחשיבות המלוכה היוקר ,המקדש
 השכינה השראת במקוםישראל  לעם להיות

 ישראל של והעושר הכבוד, בגלות ירד –
 לכותמוהמ בארמונות נמצא המקדש ובית

 אבל. ושפלות בצער ואנחנו הגויים של
 הכבוד וריחז תשובה ישראל כשיעשו
, כפי לגאולה וזוכים לישראל והגדולה

על הפסוק  )ויק"ר פר' י"ד, ה(שמובא במדרש 
זו אדום, ולמה נקרא  )ויקרא יא, ז("ואת החזיר" 
דכתיב  ,שמחזרת עטרה לבעליהשמה חזיר, 

"ועלו מושיעים בהר ציון  )עובדיה א, כא(
 לשפוט את הר עשיו והייתה לה' המלוכה"

 

 לתקן צריך לתשובה ישראל שיתעוררו וכדי
 מקדשיםו שמתפללים ידי על העליון הכתר

 שעל. דרחמי מכילן ג"י וממשיכים המחשבה
 נשמות לכל תשובה הרהורי נמשכים זה ידי

 כדי כי. תוהתנשאו התרוממות מתוך ישראל
 יד לו ליתן צריך בתשובה אדם שישוב
 ערך מגדולת וולהזכיר, ולנשאותו לרוממו
 לפשוט מתעורר זה ידי שעל נשמתו תפארת
 .בתשובה ולשוב הצואים לבושים

 בעולם שמתעורר תשובה הרהור שכל נמצא
 שיהיה כדי כי, העליון הכתר מתיקון נמשך

 ג"י של הגילוי להיות מוכרח לתשובה דרך
 בכל הצדיקים עבודת וזה. הרחמים דותמי

 ידי על ישראל עם את לרומם, דורות
 ג"י וממשיכים המחשבה את שמזככים

 נמשכים כךועל ידי  ,רחמים של מידות
 וכמה. ישראל נשמות לכל תשובה הרהורי

 רחמים ממשיך כך במעלה גדול שהצדיק
 מה עיקר כי. ישראל נשמות להשיב יותר

 הוא בכל דור, הצדיקים ה"הקב לנו ששתל
 שיוכלו שערים ולפתוח דרכים לפלס כדי

 שהצדיק וכמה, מדרגה מכל בתשובה לשוב
 להמשיך הוא יכול כך יותר' ה מגדולת יודע

 עמוד' בעל שאמר וכפי, בעולם תשובה
 הוא מנםשא ,מקוצק מנדל מנחם רבי' האמת

 תשובה הרהורי שולח אבל בחדרו מסתגר
 ךהמל דוד אמר כן ועל. העולם בכל

 דרכך פושעים אלמדה" (טו נא,) בתהילים
' ה מגדולת ידע כי" ישובו אליך וחטאים

 גדול כי ידעתי אני כי" (תהלים קלה, ה) ש"כמ
' ה מגדולת גמורה בידיעה יודע היהש" ה

 שנאמר רבנו משה כןו. העצומים ורחמיו
 י"ופרש" בשם ידעתיך" (יב, לג שמות) עליו

 מכח, חשיבות בשם אדם בני משאר הכרתיך
 רחמים של מידות ג"י ברית והמשיך גילה זה

 שם) ש"כמ ,ריקם יםשב שאינם הדורות לכל

 שעיקר". וגו ברית כורת אנוכי הנה" (י, לד
 'ה בגדולת שיודע ,היא' צדיק' משמעות

 דרכים לפלס רחמים ממשיךהוא  זה ובכוחו
 .ה"הקב אל לשוב ישראל עם את ולנשאות

 

 הכפרה ובההתש ,קיים המקדש שבית ובזמן
 ידי על נמשכים ישראל עם של וההתנשאות

 ואתה (ב, א, כח) בשמות שכתוב, הגדול הכהן
 איתו בניו ואת אחיך ןאהר את אליך הקרב
 בגדי ועשית. לי לכהנו ישראל בני מתוך
 וכן" ולתפארת לכבוד אחיך לאהרן קודש
 ונשא ישראל לבני זכרון אבני" (יב, שם) כתוב
 כתפיו שתי על' ה לפני שמותם את אהרן



  

 כיםיממש היו גדול כהן שבגדי" לזכרון
בדף פ"ח )זבחים ב' הגמ שמפרטת כפי כפרה

 התנשאות בבחינת היו ובגדיו ,(ע"ב
 את מזכירים שהיו ,ישראל לעם והתרוממות

 ידי שעל ה"הקב לפני ישראל עם של הפאר
 על ברחמים התשובה את ממשיכים היו זה

 ונשא" כמ"ש ישראל עם את שמגביהים ידי
 רבנו משה מכח והכל. אהרון את שמותם"

 ש"כמ ,'ה בגדולת שיודעים והצדיקים
 את ומגביהים שמנשאים" אליך הקרב ואתה"

 ואלה" ש"כמ, ה"הקב לפני ישראל בני שמות
 להודיע' י"רש ופירש" ישראל בני שמות
 עם אצל נמצא והכבוד החשיבות ואז ,'חיבתן

 הכהן ענין נפל החורבן אחרי אבל. ישראל
 והחשיבות, הגויים אצל בגלות הגדול

 הסתרה אצלנו ונעשה, אצלם ירדה והמלכות
 גילוי ואין ישראל עם של הפאר רואים שאין
, כפי שאומרת הגמ' הדיוט כהן של אלא

מה ענין מצנפת אצל  ע"א( ז')בדף בגיטין 
בזמן שהמצנפת בראש עטרה, אלא לומר לך 

ה , נסתלקעטרה בראש כל אדם - כהן גדול
נסתלקה עטרה מראש כל  -מראש כה"ג 

 אדם.
 

 גדול וכהן קיים המקדש שבית שבזמן וכמו
 אצל והחן החשיבות נמצא בקודש משרת
 כך, ל"כנ הדיוט ככהן אנו ובגלות, ישראל

 שבית שבזמן. איתנו ה"הקב בהנהגת גם הוא
 היא ה"הקב והנהגת גילוי קיים המקדש
 כבוד בבגדי שהוא גדול כהן בבחינת

 רחמים נמשכים זה ידי שעל רתותפא
 אבל ,וחשיבות ביוקר וישראל גדולים
 רואים שאין הדיוט ככהן ה"הקב נוהג בגלות

ולא את היוקר " הכבוד מלך" של המלוכה את
 .בהסתרה הכל אלא, והחשיבות של בניו

 

 בענותנותו ה"שהקב, זה ענין באמת אבל
 לעם גדול וחסד טובה הוא הדיוט ככהן נוהג

 איתנו השכינה שורה זה ידי על כי, ישראל

 להיות יכול אינו גדול כהן כי. בגלות גם
 לקרוביו אפילו נטמא ואינו טומאה במקום

 ולאימו לאביו" , יא(ויקרא כא) פר' אמורב ש"כמ
 להטמא יכול הדיוט כהן אבל" יטמא לא

 בגלות ישראל כשעם כן על, לקרוביו
 (ויקרא טז, טז) תיבדככ הטומאה ובמקום

 ה"הקב נוהג ,"טומאותם בתוך איתם השוכן"
 גם איתנו השכינה ומשרה הדיוט ככהן

 בדף) ויקרא בזוהר אמרו וכן. למטה בגלות

' ה גדול" (ב, מח) בתהילים הפסוק על (א"תכ
 איהו אימתי "אלוקינו בעיר מאוד ומהולל

 בבית שדוקא והיינו. אלוקינו בבית - גדול
 הגדולים הרחמים של הנהגה הוא המקדש

 בפאר ישראל עם שאז גדול ככהן שהוא
 .וגדולה וחשיבות

 

 שיהיה צריכים לגאולה לזכות כדי כן ועל
 זה ידי שעל גדול כהן של הנהגה איתנו

 רחמים ונמשכים ניםיהד מתמתקים
 צריך שלזה אלא. ישראל עם את ומנשאים

 שיש כמה כי, מאוד המחשבה ולקדש לזכך
, הקדושה של והגדולה מלכות של יותר גילוי
 יהיה שלא המחשבה קדושת יותר צריך

 מהכתר הם הרחמים כי. ו"ח ומיתה קטרוג
 כדי לכן, המחשבה כנגד שהוא העליון

 המחשבה שתהיה צריך רחמים להמשיך
 .מתוקנת

 

 על תפילה של יום שהוא כיפור ביום לכן
 בגדולה ישראל ועם הרחמים התגלות

 מאוד להזהר צריך, כמלאכים וחשיבות
 ניצלים זה ידי ועל, המחשבה בקדושת
. רם בקול" וכו שם ברוך" ואומרים מקטרוג

 בקדושת ביותר להזהר צריך גדול כהן ולכן
 התגלות שהוא כיפור ביום ובפרט, המחשבה
 הרחמים אצל סמוך שיותר וכמה הרחמים

 נזהר לא שאם, המחשבה קדושת יותר צריך
 ש"כמ ונגף מיתה לידי לבוא ו"ח יכול בזה



  

לא יבוא בכל עת אל "ו (ב ,טז) ויקראב
 שהם בתפילין וכןהקודש... ולא ימות" 

 להזהר צריך "פאר" ונקראים גדולה קדושה
 בסימן) ע"השו ש"כמ נקיה במחשבה מאוד

 ישראל עם את כשמנשאים וכן (ח ס"ד"ל
ישעיהו מט, ) ש"כמ ה"הקב של פארו שנקראים

 שיהיה צריך ,"אתפאר בך אשר ישראל" (ג
 .ו"ח בשקר ולא המחשבה בנקיות באמת

 ט"הבעש מתלמידי המעשה שידוע כמו
 על סנגוריה ולימדו רחמים להמשיך שרצו

 להם ואמר ,הלב מכל באמת שלא ישראל עם
 כתיב כן על. קיטרוג בזה שעשו ט"הבעש

' אשר' ידי על שדוקא" אתפאר בך אשר"
 ש"כמ ה"אהי ושם המחשבה תיקון שהוא

 שאפשר" אתפאר" -" ה"אהי אשר ה"אהי"
 שהכל כיפור ביום ולכן. ישראל תא לפאר

 נמשכים, המחשבה ופגם מהתאוות פורשים
 תשובה הרהורי כיםונמש כראוי הרחמים

 .ישראל נשמות לכל
 

 מסירות לעשות צריך המחשבה קדושת ועל
 לדבר מסירות עושה עושה שאדם כפי, נפש

 שלא אדם יחליט ואם. מאוד בו שחפץ
 עצמו על ולא הבריות על לא רע לחשוב

 רק בה ויחשוב ,אחת שעהרק  ילואפ
 התגלות את מיד ירגיש – טובות מחשבות
 למטה כשמתקן ,הכלל זה כי ,עליו הרחמים

 את וכשמתקן, מלמעלה השפע אותו ימשךי
 זה ידי ועל ,הרחמים עליו ימשכוי המחשבה

 .כראוי' ה אל לשוב ויוכל להתנשאות יבוא
 

 אפשר אי המחשבה מקדשים שלא מתי אבל
 אחשורוש כשעשה לכן, חמיםהר להמשיך
 היפך התאוות כל ידה על והמשיך סעודתו

 בדעתו חישב, הכיפורים יום של הפרישות
 כן על, ישראל לעםתקוה יותר  ואין צחישנ

 להראות גדול כהן בבגדי והשתמש הוציא
 ולכן, הכיפורים יום של לרחמים תקוה שאין
 שמבואר כמו שלמה כסא על לשבת רצה

 ממשיך היה שלמה כי ,י"ג(א,  ר"אסת) במדרש
, הכסא על ישיבתו ידי על רחמים

 יום רחמי את לבטל רצה ואחשורוש
 ה"הקב אבל", רחמים כסא" שהוא הכיפורים

 יום את לנו ונתן המן ומחשבת מחשבתו הפך
 ש"כמ הכיפורים כיום שהוא פורים

 בפורים כי ,(דף נ"ז ע"ב א"כ תיקון) בתיקונים
 אכילה ששי פ"אע הרחמים את ממשיכים

 זיכוך אינה היא העבודה בפורים כי, ושתיה
 והדעת המחשבה ביטול אלא המחשבה

, כלל רעה למחשבה מקום שאין עד לגמרי
 היין' ענין שהוא לבוא העתיד כעין והוא

 .לגמרי הרע ביטול שיהיה' המשומר
 

 קדושת מכח לו זכינו הפורים יום גם אבל
, הכיפורים יום של והרחמים המחשבה

 שביטל" הכיפורים וכסף נפש הכופר" שהוא
בדף י"ג ) בגמ' מגילה כמבואר המן שקלי את

" ישראל בני ראש את תשא כי" וזה ע"ב(
 ישראל את שמנשאים והצדיקים שמשה

 ג"י ומגלים תשובה הרהורי וממשיכים
 –' גדול כהן' הנהגת שהוא, הרחמים מידות

 בזיכוך העליון הכתר שמתקנים ידי על
 איש ונתנו. "ה"אהי שם ןעני שהוא המחשבה

 שצריך נפש המסירות הוא" נפשו כופר
 זה ידי שעל ,המחשבה קדושת על לעשות

 כסף" שהוא לתשובה כיסופים ימשכוי
 בפקוד נגף בהם יהיה ולא". "הכיפורים

 קטרוג עליהם יהיה שלא ל"כנ היינו" אותם
 ביום כמו יהיו אלא ,המחשבה בפגם ונגף

 הכהן מוכ המחשבה ובקדושת הכיפורים
 והדל ירבה לא העשיר" זה ידי שעל הגדול

 יהיה והמלכות הגדולה החן אלא" ימעיט לא
 יהיו שכולם ,ישראלאחד ואחד ב כל אצל

 הוא ישראל של המנין כי, וחשיבות ביוקר
 'להודיע', חיבתן להודיע י"רש שפירש כפי

 . ישראל עם אצלנו בגילוי שיהיה היינו
 

 .(תשע"ג יום א' אחרי מות קדושיםמשיעור )



 

 ספר דברי שלמה
 

 "ישראל כעמך ומי, "בהו כתיב מה עלמא דמארי תפילין (א"ע' ו בדף) ברכות' בגמ ל"חז אמרו
, ישראל לעם ה"הקב אהבת גדולה וכמה, בזה והפירוש המשמעות להבין וכדי .(דה"א יז, כא)

 .התפילין ענין מהו להקדים צריך
 

, בבריאה ה"הקב של וההשגחה הרחמים התגלות של דעת היא ענינה הכתר מדרגת הנה
 והעתיד ההווה העבר שכל איך שיתגלה, בשלמות בגילוי הכתר מדרגת תהיה לבוא ולעתיד

 סוף אין כתר (ח"רנ בדף) במדבר בזוהר שאמרו כמו רחמים סוף באין מונהג והכל טוב כולו
 השלימות זאת שתתגלה ודםק וגם. לתחתונים גם מגולים רחמים הנהגת והוא, איתקרי
 רחמי שמידיעת - הביטחון מדרגת והיא, הכתר מדרגת והתנוצצות להארה לזכות יכולים

 בשום ירא שאינו לביטחון מגיע, קץ אין ברחמים הבריות על והשגחתו והנהגתו ה"הקב
 עימו ההנהגה עניני כל שיהיה בדעתו שמגולים ה"הקב ברחמי ובוטח, טובה שאינה יראה

 .השלם והטוב ברחמים
 

 והפאר הכתר שהם ,ראש של תפילין ענין היא ביטחון למדרגת שמביאה הכתר הנהגת וגילוי
' בגמ ואמרו" ממך ויראו עליך נקרא' ה שם וראו... כי" (דברים כח, י) כתוב כן על, ישראל של

 אנקר". הרחמים מידת שהוא - "ה שם כי", פירוש. שבראש תפילין הן אלו (ו ע"א בדף) ברכות
 הוא כי מפניהם ירא אתה ואין ממך הבריות שיראו - "ממך ויראו". במקומך מגולה - "עליך

 קודם לזכות צריך הכתר ההארת שהיא הבטחון למדרגת לבוא כדי אבל. הבטחון מדרגת
 .האמונה והיא, יד של תפילין למדרגת

 

 הרחמים שיאירו השמש, ענין היא, ראש של ותפילין הכתר הארת כי' ולבנה חמה' ענין והוא
 של תפילין וענין האמונה שהיא' לבנה' ענין הוא עכשיו אבל. הגאולה בזמן הנבראים לכל

 עד והוא מ"ש שם "אמונה אמונה", ידיו ויהי" (יב, יז) בשמות ש"כמ ביד נרמזת האמונה כי, יד
 שהם הידים למדרגת לבוא צריך השמש שהיא הבטחון מדרגת שתהיה שקודם" השמש בא

 .האמונה
 

 שאין ואדם, ה"הקב של אלוקותו בגילוי דבר או קרבה להשיג אפשרי בלתי אמונה בלא כי
 ה"ב' בה שלנו האמונה על נשען הכל - והמצוות התורה כל כי, מאומה בידיו אין אמונה לו

 ועיקר. המעשים לכל ויעשה עושה עשה והוא האדם בני מחשבות ויודע משגיח שהוא
 עיקר כי, בלבנה נרמזת כן ועל .ה"הקב של ברחמים להיות צריכה האדם של האמונה

 שמחמת אלא, והכתר השמש מדרגת שהם רחמים סוף אין שיש היא האמונה של המשמעות
 של והשתקפות כאספקלריה שהיא הלבנה אלא מתגלה אין, הגלות שזה והלילה החושך
 סתרהבה שהכל שנראה שגם, הברואים לכל ולגלות להזכיר שהוא, והשמש הכתר מדרגת

 קיימים הרחמים, קיימת השמש אבל, והלילה הגלות שהיא השעה מחמת הוא הכל' וכו
 בדף) חולין' בגמ כתוב כן על. לתחתונים מגולים הם אין שעדיין אלא ,בבריאה כאן ומגולים

 והיינו .אחד בכתר שישתמשו מלכים לשני אפשר אי ע"רבש ה"הקב לפני ירח אמרה (ב"ע' ס
 את שיתקנו עד ראש של ותפילין הנגלים הרחמים שהוא הכתר תא לגלות אפשרי שבלתי

 .יד של תפילין ענין שהיא והלבנה האמונה
 



  

 מדרגתו כפי אחד כל הלבנה לאור שהולך אדם כמו האמונה הוא במידת שמחזיק ומי
 בברור הוא יודע אבל אם מאירה לו בשלמותה או בחלקה. ,הלבנה והארת האמונה בשלמות

 פרנסתו כמו לאדם נצרכת והאמונה. לה ומצפה והולך, התגלותהו החמה תמציאו על
 כשיש אבל, חיים אינם חייו אמונה לו שאין מי כי, עליהם וטורח ואכילתו שהוא נצרך להם

 היסורים כל כי. האדם של החיים את מפרנסת האמונה כי טובים, חיים חי אמונה הוא לו
 חיים לחיות ויכול המוחין חירות שהוא ןלבטחו זוכה אמונה ידי ועל. באמונה מפגם נמשכים

 .(א"ע' ו) בברכות' הגמ שאומרת כפי לישראל הם עוז התפילין כן על. טובים
 

 חיצוניות הוא התפילה וללא, ותפילה הכנעה לאדם כשיש הוא למעשה האמונה וקיום וביטוי
 שנקרא ה"הקב והתגלות' ה אור יש כי .האמונה בתוך נכלל הוא התפילה ידי על אבל האמונה

' חמה'ה ענין הוא - עלמין כל ממלא. עלמין כל ממלא שנקרא התגלות ויש, עלמין כל סובב
 והחמה הרחמים שהתגלות הוא - עלמין כל וסובב. הבריאה לכל הרחמים של התגלות שיש

 יכול האמונה ידי על אבל. ל"כנ והגלות הלילה בזמן החמה וכמו נגלים אינם אבל קיימים
 הוא הכל ובאמת הגלות מחמת אלא ההסתרה שאין ולגלות עלמין כל בבהסו באור להכלל

 ובכל שעה בכל מקום מכל להתפלל שיכול ה"בקב לדבקות הסימן והוא'. ה רחמי סוף אין
 .מדרגה

 

 על יד כי" (טז, יז) בשמות ש"כמ האמונה על היא ז"בעוה האדם של המלחמה עיקר כן ועל
 ה"י כס על. יד של תפילין כנגד שהיא האמונה ענין אהו - יד כי" בעמלק' לה מלחמה ה"י כס

 האדם בין המבדילה היא האמונה כי. ה"י כנגד שהיא והגילוי החמה למדרגת הכיסוי היא -
 והוה' -" אמונה ידיו ויהי" פ"עה אונקלוס ש"כמ תפילה לאדם יש אם לאמונה וסימן, ה"לקב

 אמרו כן ועל. התפילה ידי לע האמונה את מגלה רבנו משה שהיה 'בצלו פריסן ידוהי
. בעמלק הלחם צא ?לכתר לא ראשך משמר אתה למה ליהושע משה אמר (יז בשלח) במכילתא

 שהוא האמונה על בעמלק להלחם תחילה צריך, ראש של ותפילין כתר למדרגת להגיע שכדי
 .יד של תפילין ענין

 

 'רמה ביד'" רמה יד וצאיםי ישראל ובני" (ח, יד שם) ש"כמ לביטחון לבוא יכול אמונה וכשיש
 פירש כן על, ראש של התפילין מתגלים ידה שעל יד של ותפילין האמונה שלמות הוא

 תפילין - האמונה שלמות כשיש כי. והרחמים הכתר מדרגת גילוי שהוא "גלי בריש" אונקלוס
 .הביטחון מדרגת שזה ראש של תפילין למדרגת מגיע ,יד של

 

 יש תפילין (ב"ע ב"מ בדף) במנחות' הגמ שאומרת כמו חכמים נתאמו צריך לאמונה לזכות וכדי
 נקי ממקום לאמונה הדרך את מקבל כשאינו כי, המומחה מן אלא נקחין ואין בדיקה להם

 לידי שיבוא עד האמונה בדרך לטעות יכול כבוד או גאוה חטא של רשימו שום בו שאין
 התורה כי, התורה חלקי כל יותמכלל אלא דרכה את לקבל אפשר אי אמונה כי. ו"ח כפירה

 ידיעת מצוות לקיים זכה לא אבל בתורה חלק שלמד חכם ואפילו. לאמונה לבוא הדרך היא
 יכול אדם זה ידי ועל הדרך מן מעט אלא נותן אינו כי באמונה דרך ליתן יכול אינו, התורה

 הנתיב את ללקב א"שא ש"וכ. ו"ח' ה דרך את לגמרי שעוזב עד וכפירות שיבושים לידי לבוא
 וכל והפוסקים הש"ס על וגופו נפשו מוסר שאינו מי או ו"ח ארצות מעמי לאמונה והדרך
 את כראוי מגלים אין כי ויסורים חולאים מביא האמונה קלקול כי. ולילה יומם התורה חלקי
 לבדוק צריך כן על .שמיא כלפי וכעס אלטרוני זה ידי על בתפילתם ומגיעים', ה רחמי



  

 שכתוב מה סוד והוא. לאמונה הדרך את מקבל ממי לבדוק אדם שצריךינו הי, התפילין
 החכם לו אומר היה לחולי אדם נופל שכשהיה (ב"ע' ה בדף) בברכות כמו מקומות בכמה ס"בש

 באמונה דרך לו שיתן ויסמוך על דעתו ידו את לו שיתן - ידך לי הב, וריפאהו "ידך לי הב"
 .והגוף הנפש את ומחיה מפרנסת ונקיה זכה שהיא אמונה דרך כי, יד של תפילין שהם

 

 אדם אפילו כי. ה"הקב לפני ובחביבותו בעצמו להאמין הוא צריך ה"בקב מאמין שאדם וכפי
 התקרבות של למדרגה להגיע יוכל לא בעצמו אמונה לו אין אבל ה"בקב אמונה לו שיש
 ולהשיג ולהגיע ה"ב' ה לפני רוח נחת לעשות שיכול בכוחותיו להאמין אדם חייב כי ,ה"לקב

 שכפי" ישראל כעמך ומי" ה"הקב של בתפילין שכתוב מה ענין והוא. שבעולם הטוב כל
 מאמין ה"שהקב. ה"הקב אצל הוא כך, והבטחון האמונה ענין הם התפילין ישראל עם שאצלנו

 פ"ואע. בעולם מלכותו את ויגלה מלחמותיו וינצח שליחותו שיעשה ויהודי יהודי בכל
מתחדשת  יום בכל כי, מחדש יום בכל נשמתואת  ה"הקב בו מחזיר, ונכשל מתרחק האדםש

 וקיים חי שאדם מה ועצם'. ה בדרך היהודי וילך ישוב שעתה ,ה"הקב אצל האמונה כביכול
 במדרש שאמרו מה וזה. השלמויות לכל להגיע שיוכל בו ה"הקב של האמונה על מוכיח זה

 שעל. ה"הקב של בראשו עטרות אותן ועושה נוטלן ילותהתפ על הממונה המלאך (ד א,"כ ר"שמ)
 בכל שמאמין ה"הקב של לתפילין ופאר קיום מזה נעשה ה"בקב שלנו והאמונה התפילה ידי

 של ומעלתם גדולתם המגלה" ישראל כעמך ומי" הפירוש וזהו, ישראל מנשמות אחד
 .ישראל

 (ג"תשע פקודי ויקהל' ה יום משיעור)
 

 עצות והנהגות -כרם שלמה 
פלל אדם צריך • ו שיהיה ה"לקב להת  דעתו ויסיח ישכח שלא שמיים יראת ל

את  את ה"הקב שברא לאחר כי' שמים יראת' בלשון מבקשים כן ועל'. ה מיר
ם השמים דים היו לא הראשון ביו ם ה"הקב בהם שגער עד רופפים אלא עומ ו  בי

זקו השני ית י"רש) ונתח את' הלשון וזהו ,(ו, א בראש  לאדם שיהיה צריךש' שמים יר
מו' ה יראת וכחים שאינם - לשמים יראה שיש כ שת, היראה את ש י ומש מ  י

ומדים בראשית ושים' ע ים אינם' וכל זה כי קר ן ועוד זאת. היראה את שוכח אי  ש
ורמת היראה ך, להתחזק אלא להחלש להם ג קשים אנו כ היה מב  יראה לנו שי

תקרבות האדם את שתביא כת לה  .חיל אל מחיל ולל
 

השתמש צריך חכמה לקנות כדי • דם במח כי, המוח חלקי בכל ל  תאים במח יש הא
אדם, מספר לאין ועורקים מם מודע לא כלל ש קיו ש ואינו ל די, בהם משתמ  וכ

תם לפתוח וד צריך או דת עיקר וזה הרבה גמרא ללמ ם החכמה. מי פה יש ג  קלי
גוז שנקראת ופפת שהיא א כה התלמוד עסק ידי ועל, האדם מח על ח  וההל

רתנש ליפה ב זו  הק סתלקתה על ומ כמה את קונים זה ידי ועל, המח מ  .הח
 

ם יחד, לקב"ה לקרבה לבוא שכדי אלא • לימוד המח חידוד ע  מוכרח, התורה ב
פרד בלתי חלק שיהיה הלב את לעורר זמנו מעשה מובאו .'ה בעבודת נ ל ב  ש



  

ל ט"הבעש בה למדן שלמד יהודי ע ים כמה ולאחר, גמרא הר נ  מאוד התרחק ש
ורה מדרך ות שהגיע וכמעט הת  ראה קודשו ברוח ט"הבעש. גמור אפיקורס להי

ו ונתן עימו לדבר והלך', ה לדרך אותו להחזיר עצמו על ולקח איתו שנעשה מה  ל
צל יהודי אותו שחזר עד תשובה דרך ו ואמר, שחת מרדת וני  שהסיבה ט"הבעש ל

עט ר שכמ דרך בתורה כפ ום הוא' ה ו ומד שהיה מש ק ל רר היה ולא גמרא ר  את מעו
ות ליבו ך ובאמת. ותהילים בתפיל ניע הסיבה הוא הלב כי הדבר, הוא כ  של והמ

וק האדם ך,' בה לדב ר א יוכל ככה ליבו את מעורר שיותר וכמה יתב ר לבו  יות
ם אבל', בה לדבקות שכל ע פילו לבד ה ם א ירבה יבוא לא ביותר חריף יהיה א ק  ל

,"לקב וקא כי ה ם יחד ידי על ד כל שניה תית קירבהל לזכות יו  .אמי

 ספר תפארת ישראל
ב • ו ת ם וגדול קטון" (ג, יט) באיוב כ ק" הוא ש  להביא צריך וזה ,גדול מי יודעים בשמים ר

ת ומורידים מרימים שהם האדם בני עיני מראה לפי ישפוט שלא לאדם יראה  ערך א
 אלא, כלל התחתונים משפט לפי המשקל אין כי. הזה בעולם כאן שהוא מה כפי הבריות

ם וגדול קטון" ק" הוא ש ם ר  .נברא של ערך מהו לדעת אפשר האמת בעולם ש
 

ב • ו בות ככל ר ונותיו האדם מחש ם ורצ  הוא שבליבו האהבה שצד, עצמו נקודת סביב ה
יבו היראה וצד, עצמו בתועלת שרוצה ל ורוצה ודואג שחושש הוא שבל ת להצי . עצמו א

זכות וכדי ל, עצמו מנקודת האדם שיצא מוכרח' ישראל אוהב' למדרגת ל  ויתחי
ובת לחפוץ שבליבו האהבה בצד להשתמש תם ולרצות אחרים בט תם בגדול , והצלח

ת ירגיל כך. ישראל לבר וצער היזק יהיה שלא שבליבו היראה ובצד ו במידה עצמו א ד ז  ע
ם וגדולת בהצלחת וירצה יהודי כל שיאהב, באמת ישראל לאהבת שיזכה  יותר ישראל ע

בות שחפץ ממה   .עצמו בטו
 

 תפילה לשלמה שער אהבת ישראל

ה  יֶׁ ם ִיְה ָל ְלֻכ ָך שֶׁ י מֶׁ ְבַרֲח , ֲעֵשה  ֹות ְבִרּי ם ָמֵלא ִב ֹוָל ָהע ה שֶׁ ֹואֶׁ ָך ר , ַאָתה ְלַבְד ם ֹוָל ל ע ֹו שֶׁ ֹונ ִרּב
ָך ִיְשָר  ַעְמ ָך שֶׁ י ֲחמֶׁ ַוֲעֵשה ְבַר ד ִלְלֹּבש.  גֶׁ ֱאֹכל ּובֶׁ ל לֶׁ , ֹאכֶׁ ם ּו צ ִצְמ ְוֹלא ְב ָבה  ַהְרָח ּו ְב ֵאל ִיְהי

, ִכי  ם ּוִרי ְשב ְוֹלא  ם  ִרי ֻאש ָ ָך ְמ י מֶׁ ּו ָך ְרח י ָּבנֶׁ ּו  ְוִיְהי  , ֵאל ָך ִיְשָר ת ְּבַעְמ ַח ְוַא ָחד  ָכל אֶׁ ם ַעל  ּוְתַרֵח
ָצְרכֵ  ֹוֵדַע שֶׁ ָך י ַבְד םַאָתה ְל ְמֻרִּבי ָך ִיְשָרֵאל  ַעְמ ם, ַר . י  ל עֹוָל ל ִרּבֹונֹו שֶׁ שֶׁ ם  ֹוֵתיהֶׁ ְשמ ת ִנ ֵפא אֶׁ

ִריָאה ם ְּב ְפָש ה ַנ ְהיֶׁ ִת ָך שֶׁ י מֶׁ ַוֲעֵשה ְבַרֲח  , ָך ִיְשָרֵאל ש ָכל ַעְמ פֶׁ ּוַאת ַהָנ פ ֹכל ִלְר ּו ַה ן  ;ְוִיְזכ ֵת ְו
ְוִש   , ם ָפ ּו ג ם ְּב ִקי ַוֲחָז  , ם ְפָש ם ְּבַנ ֹות ְּבִריִאי ִלְהי ּו ַהֹכל  ְוִיְזכ  , ָוה ְק ְוִת ּות  ִחּי ם  ל ָלהֶׁ ַע ָחה  ְמ

ם . – ְפֵניהֶׁ ד ָועֶׁ ָלה  ַצח סֶׁ ָאֵמן נֶׁ ם.  ָלִמי ֹו ֹוְלֵמי ע ּוְלע ד   ָלַע



 

 


