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  'המשך פרק ל

   )טז� פסוקי	 יא( הציווי על נתינת מחצית השקל �

י" ָרֵאל ִלְפֻקֵדיֶהםּכִ ֵני ִיׂשְ א ֶאת רֹאׁש ּבְ   )יבפסוק ( "ּ ִתׂשָ

  .למספרם,  למנינם�" דיהםלפק" �

יעשה , מורה למשה שכאשר ירצה לספור את האנשי	 בישראל' ה

  . זאת באמצעות תשלו	 כופר נפש

ְפקֹד ֹאָתם'הְּוָנְתנו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו ַל"    ּבִ

ְפֹקד ֹאָתםְולֹא ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף   " ּבִ

  .מחלה, מגפה �" נגף".  כאשר יספרו�" דבפק" �

בגלל מעלת	 וחשיבות	 הגדולה של בני ישראל אסור לספור אות	 

כאשר רוצי	 לפקוד את בני . כמו שסופרי	 בעלי חיי	 או חפצי	

, את הכס# יספרו הפוקדי	. 'כס# לה, ישראל צרי" לתת כופר נפש

  .ראלולפי זה ידעו את מני$ בני יש

  .א	 חלילה יכשלו ישראל ויספרו את האנשי	 תבוא עליה	 מגיפה

  ?וכיצד נער" המפקד

ֶקל" ל ָהעֵֹבר ַעל ַהְפֻקִדים ַמֲחִצית ַהׁשֶ ֶּזה ִיְתנו ּכָ ּ ּ   )יגפסוק (" ...ּ

, אהר$ ונשיאי העדה, כל אחד מבני ישראל היה עובר לפני משה

 האיש את לאחר מכ$ ש	. וה	 היו מברכי	 אותו, ואומר את שמו

  .מחצית השקל בקופה
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עשיית (נתינת מחצית השקל נועדה לצור" עבודת הקמת המשכ$ 

  .כדי שכל בני ישראל יהיו שותפי	 בהקמתו, )האדני	

מפסוקי	 אלו אנו א# למדי	 שבכל עת שבאי	 למנות את ישראל 

, אלא בדר" עקיפה, אי$ לעשות זאת באופ$ ישיר, )כמו בעת מלחמה(

  .ת כס#כגו$ על ידי ספיר

ֶקל" ה ְוַהַדל לֹא ַיְמִעיט ִמַמֲחִצית ַהׁשָ יר לֹא ַיְרּבֶ ֶּהָעׁשִ ּ   )טופסוק ( "...ּ

  . העני�" הדל" �

  ?  לתת כס# רב, שחשקה נפשו בבני$ המשכ$,מפני מה לא יוכל העשיר

רצה , מכיוו$ שנתינת מחצית השקל מכפרת על נפש	 של בני ישראל

  .ה בעיניו באופ$ שווהלהראות לעמו שנפש כל אחד מה	 יקר' ה

חלקי ': התורה לא רצתה שהעשיר יתגאה על העני ויאמר לו, ובנוס#

  .'גדול מחלק"' במשכ$ ה

ֶסף ַהּכְִּוָלַקְחָת" ָרֵאל ֶאת ּכֶ ֵני ִיׂשְ   ֻּפִרים ֵמֵאת ּבְ

        )פסוק טז(" ...ְּוָנַתָת ֹאתֹו ַעל ֲעֹבַדת ֹאֶהל מֹוֵעד

כדי לעשות ממנו את כס# זה שמכפר על הע	 נית$ לעבודת המשכ$ 

  . האדני	 לקרשי	

  .מכא$ אנו למדי	 שכל ע	 ישראל היה שות# בבניית המשכ$
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   )כא� פסוקי	 יז(הצוווי על עשיית הכיור  �

יָתְו"  ת ְלָרְחָצהָעׂשִ ת ְוַכּנֹו ְנחׁשֶ יֹור ְנחׁשֶ    ּ ּכִ

ין ַח ְּוָנַתָת ֹאתֹו ּבֵ ֹּאֶהל מֹוֵעד וֵבין ַהִמְזּבֵ ּ ...  

ּ ַאֲהרֹן וָבָניו ִמֶמּנו ֶאת ְיֵדיֶהם ְוֶאת ַרְגֵליֶהםְּוָרֲחצו         )יט�י	 יחפסוק(    "ּּ

  . הבסיס שלו�" כנו" �

, הכהני	 רחצו את ידיה	 ורגליה	 לפני שהחלו בעבודת המשכ$

רחיצה זו . בגו# שאינו נקי' משו	 שאי$ זה מ$ הכבוד לשרת את ה

  .היתה ג	 לש	 טהרת	 של הכהני	

כדי שהכהני	 , והל מועד למזבח העולההכיור היה נתו$ בי$ א

הנכנסי	 לעבוד יראו את הכיור בפתח ולא ישכחו לרחו( את ידיה	 

  .ורגליה	 לפני עבודת	 במשכ$

        )כאפסוק (    "...ּ ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא ָיֻמתוְּוָרֲחצו"

עונש . כה$ שעובד בלא רחיצת ידיו ורגליו חייב מיתה בידי שמי	

  . שעבודה ללא רחיצה מבזה את המשכ$חמור זה נית$ מפני 
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   )לד� פסוקי	 כג( הציווי על עשיית שמן המשחה �

ִמיםְּוַאָתה" ׂשָ   ָּמר ְדרֹור ֲחֵמׁש ֵמאֹות  ֹראׁשָ ַקח ְלך ּבְ

ָמן ם ַמֲחִציתֹו ְוִקּנְ ׂשֶ ים וָמאָתִים ּוְקֵנה... ּבֶ ם ֲחִמׁשִ ֹּבׂשֶ ּ  

ֶמן ַזִית... ְּוִקָדה ֲחֵמׁש ֵמאֹות   )כד�פסוקי	 כג( " ִהיןְוׁשֶ

  . אינ	 סוג בשמי	 אלא ש	 כללי לבשמי	" בשמי	 ראש"

  ?"ראש"מהי כוונת המילה 

  .הכוונה היא לבשמי	 חשובי	 ומשובחי	 שה	 ראשי כל הבשמי	

את . קנה בוש	 וקידה, קנמו$, דרור�מר: ארבעה סוגי בשמי	 היו

תנה לפי המשקל והמידה שנ, בשמ$ זית) ערבבו(בשמי	 אלו רקחו 

  .התורה

יָת" ַחת קֶֹדׁשְוָעׂשִ ֶמן ִמׁשְ         )כהפסוק (    " ֹאתֹו ׁשֶ

המשחה היה בעל ריח טוב במיוחד ונעשה באופ$ המשובח ביותר  שמ$

  .את כלי הקודש ואת אהר$ ובניו, מפני שבו משחו את המשכ$

ְחָת" ּוָמׁשַ         )כופסוק (    "... בֹו ֶאת ֹאֶהל מֹוֵעדּ

, הארו$: ואת כל כליו, )שיוקר(בשמ$ זה משח משה את אוהל המשכ$ 

  .המזבחות וכליה	, המנורה, השולח$

משה לקח באצבעו מעט מהשמ$ ומרח מ$ השמ$ על כל כלי צורת אות 

  .בשעת המשיחה התכוו$ משה לקדש את הכלי	. $"נו

  . בשמ$ זה משח משה ג	 את אהר$ ובניו
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ולקדושת	 , של המשכ$ וכליו משיחה זו היתה אות וסימ$ לקדושת	

  .'פי רצו$ ה על ולכ" שהכל נעשה, ר$ ובניושל אה

ֵני ִי" ר ֵלאֹמרְוֶאל ּבְ ָרֵאל ְתַדּבֵ   ּׂשְ

ַחת קֶֹדׁש ִיְהֶיה ֶזה ִלי ְלדֹֹרֵתיֶכם ֶמן ִמׁשְ         )לאפסוק  ("ׁשֶ

שמ$ המשחה שעשה משה היה מיוחד ונשמר היטב לאור" כל הדורות 

  . דבר שהיה לנס ופלא, ולא התקלקל

ר ָאָדם לֹא ַעל" ׂשַ         )לבפסוק (    "...ְִייָסך ּבְ

  . לא ימרח�" ייסךלא " �

התורה אסרה על סת	 אד	 לסו" משמ$ המשחה מפני ששמ$ זה הוא 

  . ונועד א" ורק למשיחת כלי הקודש והכהני	" שמ$ קודש"

ֹמהו" ר ִיְרַקח ּכָ ר ִיֵתן ִמֶמּנו ַעל ִּאיׁש ֲאׁשֶ ּ ַוֲאׁשֶ   ָזרּּ

  )לגפסוק (" ְּוִנְכַרת ֵמַעָמיו

מכי$ את שמ$ המשחה במתכונת :  על איסורי	 אלואד	 העובר

.  חייב כרת�משמ$ המשחה על בשרו ) ס"(או נות$ , שנאמרה בפסוקי	

  . איסורי	 אלה ה	 משלושי	 ושישה איסורי כרת שיש בתורה
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   )לח�פסוקי	 לד(הציווי על עשיית קטורת הסמים  �

ה ַקח ְלך ַסִמי'ה ַּויֹאֶמר" ּ ֶאל מׁשֶ ֵחָ ָנהּם ָנָטף וׁשְ   ֶלת ְוֶחְלּבְ

ַבד ִיְהֶיה ד ּבְ ה ּבַ ַּסִמים וְלֹבָנה ַזּכָ         )לדפסוק (    "ּ

        . יחיד�" בד".  בשמים�" סמים" �

א" , ארבעה סוגי סממני	 שהיו בקטורת התורה מזכירה במפורש רק

ל לימדונו מהמילי	 המיותרות בפסוק שבקטורת היו אחד "חכמינו ז

  . עשר סממני	

וריח ": וכדברי רבותינו, בח ביותרהקטורת נעשתה באופ$ המשו

   ".הקטורת היה הטוב ביותר שאפשר לעשות על ידי אד	

ג	 א	 היו כל מומחי הבשמי	 בעול	 מנסי	 לרקוח בשמי	 

  .לא היו מצליחי	, משובחי	 כמותה

, ריחו של צמח זה רע". חלבנה"אחד מסממני הקטורת היה צמח ה

 בריח	 הטוב של ופלא היה הדבר שריחה הרע של החלבנה לא פג	

  .וא# גר	 לחיזוק הריח הטוב של כל הבשמי	 האחרי	, הסממני	

ל מצאו בפסוק זה רמז לכ" שנקבל ג	 פושעי	 שבישראל "חכמינו ז

  .בתפילה ובתעניות הציבור

ָמהְּוָנַתָתה..." ר ִאָוֵעד ְלך ׁשָ ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאׁשֶ ה ִלְפֵני ָהֵעֻדת ּבְ ּ ִמֶמּנָ ָּ ּ  

ים ִת         )לופסוק (    "ְהֶיה ָלֶכםּקֶֹדׁש ָקָדׁשִ

  . אקבע זמן� " אועד" �

שהיה בתו" ) המזבח הפנימי(את הקטורת הקטירו במזבח הזהב 

  . אוהל מועד
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  ? להקטיר קטורת לפניו' מדוע ציוה ה

כאשר יבואו . וראוי לכבדו בריח הטוב ביותר, שוכ$ במשכ$' מפני שה

 יתנו ,בני ישראל אל המשכ$ ויריחו את ריחה המעוד$ של הקטורת

  . ויראו ממנו' כבוד לה

ר" ה ָכמֹוָה ִאיׁש ֲאׁשֶ ה ַיֲעׂשֶ   )לחפסוק (" ְּוִנְכַרת ֵמַעָמיו ְּלָהִריַח ּבָ

בצורתה (התורה אסרה על כל אד	 לעשות כמתכונתה של הקטורת 

  .בגלל קדושתה, לצרכיו הפרטיי	) ובמשקלה

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        



� 10 �  

 

  ' לפרק למקורות

שימנו לפני משה ): "מה, א($ במדבר "רמב � ברי� לפניה� ברכת משה ואהר� לעו:ג"יפסוק 

אלקי אבותיכ	 ' ה': יבקשו עליה	 רחמי	, כי ישימו עליה	 עינ	 לטובה, ואהר$

  ...".'יוס# עליכ	 ככ	 אל# פעמי	

   ".כי כופר נפש הוא: " אב$ עזרא�  השוואת הסכו� של העשיר והדל                

ל העשיר או מרשהו שירבה ומיקל על הדל הלא וא	 הייתי מכביד ע: "'אלשי" הק

 :על כ$ הטבתי את אשר דברתי, יראה כי נפש העשיר חשובה יותר וייקר פדיונה

  ". כי כול	 שווי	 לפניו יתבר"', העשיר לא ירבה'

שלא  ": דעת זקני	 מבעלי התוספות�  כדי שיהיה לכול� חלק שווההשוואת הסכו� 

  ". יותר ממ"יוכל העשיר לומר חלקי גדול במקדש

, הרחיצה הזו דר" כבוד של מעלה: "$" רמב� הרחיצה בכיור נקיו� מהלכלו� :ט"י�ח"פסוקים י

והוסי# , רוח( ידיו בעבור היות הידיי	 עסקניות... כל הקרב לשולח$ המלכי	 לשרתו

ויש בבני אד	 שיש , כא$ לרחו( הרגליי	 בעבור היות הכהני	 משרתי	 יחפי	

  ". ברגליה	 זוהמה וכיעור

  ". והרחיצה הזאת לקדושה תרג	 אותה אונקלוס: "$ ש	" רמב� הרחיצה לטהרה

וציוה : " אברבנאל� מיקו� הכיור בי� אוהל מועד למזבח כדי לזכור את הרחיצה :א"פסוק כ

שית$ הכיור וכנו בי$ אוהל מועד ובי$ המזבח באופ$ שכאשר ירד הכה$ מעל המזבח 

יראה , לוכלכות וירצה ליכנס אל היכל הקודשמעשות קרבנותיו והיו ידיו ורגליו מ

  ...".את הכיור לנגד עיניו ולא ישכח מלרחו( ש	 ידיו ורגליו

מה המור הזה : "$ בש	 המדרש"רמב, י" רש�  בשמי� חשובי�� " בשמי� ראש" :ג"פסוק כ

  ". ראש לכל בשמי	 כ" אברה	 ראש לכל הצדיקי	

  .ג"רלב �אפשר להכי� שמ� זה עשוהו ע� הריח הטוב ביותר ש :ה"פסוק כ

: ט"לפסוק כהעמק דבר  � משה מתו� כוונה לקדש על ידי משיחת המשכ� וכליו :ו"פסוק כ

א כדי הו' והתכלית הב: "אברבנאל ".במה שתמשח לש	 קדושה � וקדשת אות	"

 אותה משיחה תדבק בו ההשגחה דיישעל , להכי$ הנמשח לקבל השפע האלקי

  ". ...העליונה
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א	 אתה רוצה : ה"כ" אמר הקב: "... כלי יקר� שיחה לדורות כוונתו של משה במ

כי סגולה ,  שליח תקח אותו ל"דייאז אתה בעצמ" לא על , בקיומו של שמ$ משחה זה

נה על זו נתונה שכל הדבר הנתו$ על יד" מתמיד לעול	 כשמש נגדי כמו התורה הנתו

  ...."יד" נצחית כאור החמה

כאילו אותה משחה היתה אות וסימ$ : "אל אברבנ� המשיחה אות וסימ� לקדושת�

  ". על הבדלתו לגבוה

מכא$ למדו רבותינו לומר שכולו קיי	 לעתיד : "י" רש� קיו� שמ� המשחה לדורות :א"פסוק ל

  ). ה, כלי המקדש א(	 "וראה רמב". לבוא

משורשי ): "מצוה קו( ספר החינו" � האיסור לסו� משמ� המשחה בגלל קדושתו :ב"פסוק ל

ולכ$ אי$ ראוי להדיוטות להשתמש באותו , ו ג	 כ$ להגדלת הבית וכל אשרמצוה ז

ייקר , בכ" בהמנע ההמו$ ממנו, השמ$ הנכבד שבבית רק הנבחרי	 בע	 בלבד

  ...".בעיניה	 עד מאד ויתאוו אליו

   .י"מובא ברש. א" כריתות ו ע�   סממני�בקטורת אחד עשר :ד"פסוק ל

  . י" רש�החלבנה ריחה רע 

$ " על פי דרשות הר� צטרפותה לשאר הסמי� מחזקת את ריח הטובהחלבנה בה

כי ע	 , וזהו העני$ הנרמז בחלבנה הנכנסת בסממני הקטורת): "ח' דרוש ראשו$ עמ(

אפשר שיהיה לה כח לעורר ולהוציא , היות ריח החלבנה מצד עצמה בלתי נאותה

  ". איכות הסמי	 האחרי	 ולעורר בשמיות	

  . י" רש�ל משולי� לחלבנה דרשת חכמי� שפושעי ישרא

ריח הקטורת היה ו"): מצוה קג(ספר החינו"  �הקטורת נעשתה בריח הטוב ביותר 

  ".אפשר לעשות על ידי אד	הטוב ביותר ש

שיעשו מזבח מקטר קטורת להקטיר ): "א, ל($ " רמב� 'הקטרת הקטורת לכבוד ה :ו"פסוק ל

  ". לכבוד הש	

להגדיל כבוד ): "מצוה קג( ספר החינו" � 'ריחה הטוב של הקטורת מביא ליראת ה

  ...". הבית ולהיות מעלתו ומוראו על פני כל אד	
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  א"פרק ל

   )יא�פסוקי	 א(ההודעה על בחירת בצלאל ואהליאב  �

ם ְרֵאה" ן אוִרי ֶבן חור ָקָראִתי ְבׁשֵ ַצְלֵאל ּבֶ ּּבְ ּ   

ְּלַמֵטה ְיהוָדה         )בפסוק (" ּ

ב אותו מאד ובחר בו אה' הקריאה בשמו של בצלאל מראה שה

  . לבנות את המשכ$�לעשות את התפקיד הנכבד 

 � וממשפחה נכבדה ביותר ,  שבט יהודה�בצלאל היה משבט נכבד 

בנה של , בצלאל הוא נכדו של חור. משפחתה של מרי	 אחות משה

  .'שהיה צדיק וירא ה, מרי	

א" ָחְכָמה וִבְתבוָנהִקּ ֹאתֹו רוַח ֱאלָֹוֲאַמּלֵ ּים ּבְ  ַּעת וְבָכל ְמָלאָכהּוְבַד ּ

ת חׁשֶ ֶסף וַבּנְ ָזָהב וַבּכֶ ֹבת ַלֲעׂשֹות ּבַ ַּלְחׁשֹב ַמֲחׁשָ ּ         )ג פסוק(    "ּ

עשיית המשכ$ כולה היתה מלאכה מורכבת וקשה ולעשייתה נדרשה 

בי$ כלי המשכ$ היו א# כלי	 שעשיית	 היתה . חכמה מיוחדת

 תוהפרוכ,  המנורה שהיתה מקשה אחתכמו מעשה, מורכבת במיוחד

  .  צורות שונות משני הצדדי	� " מעשה חושב "תהשהי

לעומת חכמי הלב שידעו . את בצלאל בחכמה רבה' מילא ה משו	 כ"

בצלאל הכיר את כל סוגי , רק את המלאכה אותה התבקשו לעשות

  . המלאכות שנצרכו לש	 בניית המשכ$ וכליו

 ג	 מכ" שבני ישראל עבדו במצרי	 הקושי בעשיית המשכ$ נבע

עבודות כמו ,  ובלבני	 ולא התעסקו כלל במלאכות עדינותבחומר
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מציאותו של אד	 חכ	 במלאכה . אבני	 טובותבזהב וב, כס#ב

כבצלאל בתו" בני ישראל היתה פלא מיוחד עבור הע	 שעסק עד עתה 

  . רק בחומר ובלבני	

ּ ָנַתִתי ִאתֹו ֵאת ָאֳהִליָאב ִהּנֵהַוֲאִני" ּ  

ן ֲאִחיָסָמך ְלַמֵטה ָדן ּּבֶ         )פסוק ו(    "ְ

, הפחות מבי$ השבטי	, היה מבני שבט ד$, לעומת בצלאל, אהליאב

) חשוב(אי$ ל" גדול : ואמרו חכמי	. לעבודת המשכ$' וג	 בו בחר ה

את אהליאב שהיה משבט ד$ ' וא# על פי כ$ השווה ה, משבט יהודה

כדי שלא יהיו ישראל מזלזלי	 בשבט , לבצלאל שהיה משבט יהודה

בכ" ידעו כול	 שלהקמת . ודה לא יתגאה בחשיבותוד$ וכדי ששבט יה

  .המשכ$ צרי" שיהיו שותפי	 כל בני ישראל

ר ִצִויִתךְּוָעׂשו" ל ֲאׁשֶ ָ ֵאת ּכָ ּ"  

אהליאב וחכמי הלב מצווי	 לעשות את המשכ$ וכליו ואת , בצלאל

  . את משה בפרשות תרומה ותצוה' בגדי אהר$ ובניו בדיוק כפי ציווי ה

        )פסוק ז(    "...ד ְוֶאת ָהָארֹן ָלֵעֻדת ֵאת ֹאֶהל מֹוֵע"

צור# ,  נגר� כדי לבנות את הארו$ היה צור" בבעלי מקצוע כישרוניי	 

ולא זו , בצלאל היה בקי באומנויות השונות. ובעלי אומנויות נוספי	

 שבו היו נתוני	 ,ידע את תפקידו המיוחד של הארו$ג	 בלבד אלא 

  .לישראל' מיוחדת בי$ ה הברית והאהבה ה המעידי	 עללוחות העדות

חכמה בלבו של בצלאל לא רק להבי$ ' בכל אחד מחלקי המשכ$ נת$ ה

  .אלא ג	 להבי$ את תפקידו ואת קדושתו, את אופ$ עשייתו
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   )זי�פסוקי	 יב( הציווי על שמירת השבת �

אֹמר'ה ַּויֹאֶמר" ה ּלֵ ְּוַאָתה ַדּבֵ  ֶאל מׁשֶ ָרֵאל ֵלאֹמרּ ֵני ִיׂשְ   ר ֶאל ּבְ

ֹמרוְַאך ֶא ֹתַתי ִתׁשְ ּבְ ּת ׁשַ      )יג� פסוקי	 יב(    "ּ

        . רק�" אך" �

בסו# ארבעי	 היו	 וארבעי	 הלילה , למשה' הדבר האחרו$ שאמר ה

  .היה מצוות שמירת השבת, בה	 שהה בראש ההר

  ?מדוע נאמרה למשה מצוות השבת לאחר הציווי על המשכ$

, כ$רצה ללמד את ישראל שא# על פי שיש מצוה לבנות את המש' ה

  .בשבת אסור לבנותו

ידע שישראל יבנו את המשכ$ בשמחה ובזריזות ומתו" כ" ירצו ' ה

א# על פי שתהיו : "י"וכ" כתב רש. לעשותו א# בשבת ולכ$ הזהיר	

  ".שבת אל תדחה מפניה, רדופי	 וזריזי$ בזריזות המלאכה

  . מתלהבים,  ממהרים� "רדופים" �

שאפילו את ,  השבתמכא$ אנו למדי	 עד כמה גדולה קדושתה של

  . את שכינתו נאסר לבנות ביו	 השבת' המשכ$ בו משרה ה

י" י ֲאִני ּכִ יִני וֵביֵניֶכם ְלדֹֹרֵתיֶכם ָלַדַעת ּכִ ֶכם'הּ אֹות ִהוא ּבֵ   "ּ ְמַקִדׁשְ

  . סימן�" אות" �

  .ובי$ ישראל' כא$ נזכר לראשונה בתורה שהשבת היא אות בי$ ה

 � נדע שאנו עמו ,  מנוחתו למנוחהנת$ דווקא לנו את יו	' על ידי שה

  .'ע	 קדוש לה
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ה ָבה ְמָלאָכהְּמַחֲלֶליָה מֹות יוָמת ּכִ"... ל ָהעֹׂשֶ   ּי ּכָ

ֶפׁש ַהִהוא ִמֶקֶרב ַעֶמיָה ְּוִנְכְרָתה ַהּנֶ         )פסוק יד(    "ּ

  . תפסק�" ונכרתה" �

 עונשו �שמחלל שבת בעדי	 ובהתראה , בפסוק זה לימדונו חכמינו

  .  עונשו כרת�לא עדי	 שהזהירוהו ומחלל שבת ל, מיתה

, העונש החמור על חילול השבת ילמד את הע	 עד כמה קדושה השבת

  .ומתו" כ" יזהרו ישראל מאד שלא לחללה

ה ְמָלאָכה" ת ָיִמים ֵיָעׂשֶ ׁשֶ   ׁשֵ

תֹון ֹקֶדׁש ּבָ ת ׁשַ ּבַ ִביִעי ׁשַ ּוַביֹום ַהׁשְ ּ   )פסוק טו(..." ' ַלהּ

  ?"שבת שבתו$"רה מדוע כפלה התורה את המילי	 ואמ

התורה מלמדתנו שמנוחת השבת צריכה להיות מנוחה גמורה בלא 

שלא נעשה לא מלאכה גדולה ולא : כלומר, לעשות שו	 מלאכה

ושלא ננוח רק חלק מ$ השבת אלא נשבות , לא קשה ולא קלה, קטנה

כמו בישול ', אוכל נפש'ואפילו מלאכת , ממלאכה במש" כל השבת

   .נעשהלא , ואפיה לצור" השבת

  ?ומה נעשה במש" השבת

השבת ניתנה כדי שנעסוק : כלומר, "'קודש לה: "נאמר בפסוק

על שברא את השמי	 ואת האר( ' נודה לה', בענייני קדושה ועבודת ה

נלמד את תורתו ונתחזק , ועל שמחדש בכל יו	 מעשה בראשית

  . באהבתו וביראתו
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  . ת מעמל השבוע ונתענג במאכל ובמשתהכמו כ$ ננוח בשב

ה ה" ת ָיִמים ָעׂשָ ׁשֶ י ׁשֵ ָרֵאל אֹות ִהוא ְלעָֹלם ּכִ ֵני ִיׂשְ יִני וֵבין ּבְ  'ּּבֵ

ַפׁש ַבת ַוִיּנָ ִביִעי ׁשָ ַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ וַביֹום ַהׁשְ ֶּאת ַהׁשָ ּ ּ         )פסוק יז(    "ּּ

  . נח� " וינפש" �

ברא את השמי	 ' הכאשר ינוחו בני ישראל ביו	 השבת ה	 יזכרו ש

  . ביו	 השביעי) נח(ואת האר( ושבת 
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   )פסוק יח( נתינת לוחות העדות למשה �

ַּוִיֵתן" ר ִאתֹו ּבְּ ַכּלֹתֹו ְלַדּבֵ ה ּכְ   ַהר ִסיַניּ ֶאל מׁשֶ

ֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ע ֱאלֹ ...ׁשְ ֶאְצּבַ ֻתִבים ּבְ         )פסוק יח ("יםִקּכְ

        . כאשר גמר�" תוככל" �

 של ארבעי	 היו	 וארבעי	 נת$ למשה את הלוחות ביו	 האחרו$' ה

  . הלילה בה	 שהה משה בראש בהר

. הוא התחזק יותר ויותר' בכל יו	 שהיה משה בהר ולמד תורה מה

את ' ביו	 הארבעי	 התקדש משה יותר מכל הימי	 ואז נת$ לו ה

  . לוחות העדות

כפי שאנו אומרי	 בתפילת שחרית , משה שמח מאד בקבלת הלוחות

בעמדו ... כי עבד נאמ$ קראת לו, חלקוישמח משה במתנת : "בשבת

  ".לפני" על הר סיני ושני לוחות אבני	 הוריד בידו

 לוחות עליה	 כתובי	 –היתה מתנה יקרה ביותר ' מתנה זו של ה

  .עשרת הדברי	 ששמעו בני ישראל בהר סיני

לוחות אלו נקראו לוחות העדות מפני שה	 מעידי	 על הברית 

  . לישראל' והאהבה שבי$ ה
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  א" לפרק למקורות

  .  אב$ עזרא� לא היה כבצלאל לעשות את המשכ� :'פסוק ב

  ". חור בנה של מרי	 היה): "ל, לה(י " רש� בצלאל ממשפחתה של מרי�

   .$"רמב �הפלא והכשרו� לעסוק בזהב על א� שבמצרי� עבדו בפר�  :'ד�'פסוקים ג

 � ט ד� ושלא יתגאו בני יהודההצירו� של אהליאב לבצלאל כדי שלא יבזו את שב :'פסוק ו

  ). לד, לא(י "רש

  . י" רש� מלאכת המשכ� איננה דוחה את השבת :ג"פסוק י

  . י" רש�  יו� מנוחתואת נת� לנו בחר בנו ו' השבת היא אות שה

  . י" רש�  לשבות מכל מלאכה כולל אוכל נפש�" שבת שבתו�" :ו"פסוק ט

  ". שמירת השבת לשמי ובמצותי: "י" רש� ' מציי� עיסוק בעבודת ה" 'קודש לה"

שהוא נית$ לישראל , "'שבת לה): "חומש רב פניני	( ליקוטי	 – בשבת' ההודיה לה

ויו	 השביעי משבח ואומר מזמור שיר ליו	 השבת טוב 'כאומרו ', להודות בו לה

  ...". ''להודות לה

  ...".ועוד נית$ שבת קדש לעסוק בו בתורה: " ש	 בהמש"� סוק בתורה בשבתיהע

  .  אונקלוס�  נח �" וינפש"

עדיי$ לא היה כדאי : "' האלשי" הק�  ארבעי�התעלות משה בהר עד השיא ביו� ה :ח"פסוק י

ולזה יצטר" יהיה ש	 ... עד יזדכ" שיעור מופלג וימרק חומרו... לקבל תורה מיד ליד

ואז ... ארבעי	 יו	 וארבעי	 לילה בגו# ונפש מזדכ" ומתקרב אל הרוחניות' ע	 ה

  ". ג	 כ$ לקבל לוחות מיד לידזכה 

  ". שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחת$: "י" על פי רש� התורה ניתנה במתנה

עדות היו לישראל : " רבנו בחיי� לישראל' לוחות העדות מעידות על האהבה בי� ה

  ". שהשכינה בתוכ	

  ...".ישמח משה במתנת חלקו: " תפילת עמידה של שבת� השמחה של משה בתורה
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  ב"לפרק 

   )ו�פסוקי	 א( חטא העגל �

ה ָלֶרֶדת ִמן ָהָהרַּוַיְרא" ׁש מׁשֶ י בׁשֵ   )פסוק א(    " ָהָעם ּכִ

        .מתעכב,  מאחר� " בושש" �

  .רדת מ$ ההרהע	 חיכה למשה ארבעי	 יו	 וראה כי הוא מתעכב מל

. קשה לתאר את המבוכה הרבה והחרדה הגדולה שהיתה אז במחנה

ר חשבו שאולי משה לא יגיע דאגה איומה החלה לחלחל בע	 כאש

מי ישפוט '? מי ילמד אות	 את דברי ה? מי יולי" וינהיג אות	. יותר

  ?מי יעודד ויחזק את לב	 במדבר הגדול והנורא? ביניה	

ה ָלנו ֱאלִֹהים" ַּוִיָקֵהל ָהָעם ַעל ַאֲהרֹן ַוֹיאְמרו ֵאָליו קום ֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּּ  

ה ָה י ֶזה מׁשֶ ר ֵיְלכו ְלָפֵנינו ּכִ ֲּאׁשֶ ר ֶהֱעָלנוּ   ִּאיׁש ֲאׁשֶ

  "ֹוֵּמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענו ֶמה ָהָיה ל

        . התאסף�" ויקהל" �

  ?מי היה הע	 שנקהל על אהר$

ל שהנקהלי	 על אהר$ היו הערב רב שעלו "זכמינו י מביא בש	 ח"רש

ה	 ראו את חולשת הע	 שהיה .  וביניה	 היו מכשפי	,ממצרי	

  .שתלט עליה	 ולעשות כרצונ	ניצלו את המצב ורצו לה, מבוהל

התאספו סביב , שהיו רשעי	 ובריוני	, אלפי	 רבי	 מ$ הערב רב

  .לעשות לה	 אלהי	, תו" כדי איומי	, אהר$ וציוו עליו
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עמד והוכיח את אנשי , בנה של מרי	, ל מספרי	 שח1ר"זכמינו ח

א" ברוב רשעות	 לא רק שלא שמעו , הערב רב על מחשבת	 הרעה

  .קמו והרגוהובקולו אלא א# 

והבי$ שא	 ג	 הוא ימחה , אהר$ ראה מה עשו רשעי	 אלה לח1ר

יעשו את העגל , באות	 רשעי	 ה	 יהרגוהו וישתלטו על המחנה

  .וימשכו את הע	 אחריה	 להשתחוות לעגל

ועל , אהר$ אהב מאד את בני ישראל ורצה להציל	 מ$ החטא הנורא

  .כ$ עשה מספר פעולות כדי להציל	

ֲּהרֹן ָפֲרקו ִנְזֵמי ַהָזָהב ֲאֵלֶהם ַאַּויֹאֶמר" ּ ּ  

ֵניֶכם וְבֹנֵתיֶכם ְוָהִביאו ֵאָלי יֶכם ּבְ ָאְזֵני ְנׁשֵ ר ּבְ ֲּאׁשֶ         )פסוק ב(    "ּ

        . הסירו�" פרקו" �

, אהר$ שלח את הע	 להביא את תכשיטי נשותיה	 ובני משפחותיה	

הנשי	 והילדי	 חסי	 ': אמר אהר$ בלבו: "י"וכ" כתב רש

יעכבו (שמא יעכבו הדבר , )על תכשיטיה	מרחמי	 (בתכשיטיה	 

  ".ובתו" כ" יבוא משה) הנשי	 והילדי	 את ההבאה

ַּוִיְתָפֲרקו" ּ ל ָהָעם ֶאת ִנְזֵמי ַהָזָהבּ         )פסוק ג(    "...ּ ּכָ

  ?כיצד נלמד מפסוק זה שהנשי	 לא הסכימו לתת מתכשיטיה$ לעגל

, 	ויתפרקו הנשי: ולא נאמר, "ויתפרקו כל הע	"בפסוק נאמר 

וכ" אמרו , ל שהנשי	 לא הסכימו לתת"ומכא$ למדו חכמינו ז

חס ושלו	 שנכפור בקדוש ברו" הוא שעשה לנו כל הנסי	 : "לבעליה$

  !".והגבורות האלו ונעשה עבודה זרה
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ַּוִיַקח" ָכהּ הו ֵעֶגל ַמּסֵ ֶחֶרט ַוַיֲעׂשֵ ּ ִמָיָדם ַוָיַצר ֹאתֹו ּבַ ּ ּ         )פסוק ד(    "ּ

  . עשה צורה� " ויצר" �

  .  התי" את כל הזהב באש ועשה ממנו צורות שונותאהר$

לכ$ התעסק זמ$ רב בעשיית צורות , אהר$ רצה לעכב שוב את הע	

  .מתו" תקווה שבינתיי	 משה ירד, קשות ומסובכות

הראה אותו אהר$ לבני ישראל והוכיח אות	 , לאחר שיצא עגל הזהב

 כח על כוונת	 להשתחוות לחתיכת זהב שאי$ בה רוח ואי$ בה שו	

ואכ$ אהר$ הצליח לשכנע רבי	 מהע	 לעזוב את כוונת	 , לעשות דבר

  .לעבוד לעגל

ר ֶהֱעלוך ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים" ָרֵאל ֲאׁשֶ ה ֱאלֶֹהיך ִיׂשְ ַָויֹאְמרו ֵאּלֶ ָּ ּ ּ"  

  . ל לימדונו שהערב רב אמרו מילי	 אלו"חכמינו ז

ל מפסוק זה שלא בני ישראל אמרו את המילי	 "זכמינו כיצד למדו ח

  ?"אלה אלהי" ישראל"

אלה "היה עליה	 לומר , בני ישראל א	 מדובר היה במילי	 שאמרו

סימ$ שאחרי	 אמרו זאת , "אלוהי""כיו$ שנאמר ".  ישראלהינואל

  .ישראל לע	

  .החלו כמו אהר$ להוכיח את הע	, כאשר שמעו בני לוי דברי	 אלו

ַח ְלָפָניוַּוַיְרא"         )פסוק ה(    "ּ ַאֲהרֹן ַוִיֶבן ִמְזּבֵ

אלא רצה שוב לעכב , אהר$ בוודאי לא רצה שהע	 יזבחו לעגל הזהב

  : ל"זכמינו י בש	 ח"וכ" כתב רש, את הע	 בכל כוחו
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זה מביא צרור וזה מביא , א	 ה	 בוני	 את המזבח): אהר$(אמר "

מתו" שאני בונה אותו . אב$ ונמצאת מלאכת$ עשויה בבת אחת

  ".בי$ כ" ובי$ כ" משה בא, ומתעצל במלאכתי

ַּוִיְקָרא ַאֲהרֹן ַויֹאַמר ַחג ַל"   " ָמָחר'הּ

מתו" תקווה , אהר$ המשי" לעכב את המעשה ודחה את הע	 למחר

ולא חג " 'חג לה"כמו כ$ הדגיש אהר$ שמדובר ב. שעד אז יבוא משה

  . חלילה לאל אחר
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   )יד�פסוקי	 ז( תפילת משה על ישראל בעודו על ההר �

ר" ֵחת ַעְמך ֶאל מׁשֶ'ה ַוְיַדּבֵ י ׁשִ ָה ֶלך ֵרד ּכִ ְּ  

ר ֶהֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים         )פסוק ז(" ֲאׁשֶ

  ?את משה לרדת' רז הימדוע ז

רצה שמשה ירד מהר כדי להפריש את הע	 מ$ החטא הגדול ' ה

  .והנורא

מפני שאי$ זה ראוי , לא רצה שמשה יישאר בהר'  ה�יתרה מזאת 

  .שראל חוטאי	בהר כאשר בני י' שמשה המנהיג יהיה ע	 ה

י ְּוַעָתה" יָחה ּלִ ם ַהּנִ   ְּוִיַחר ַאִפי ָבֶהם ַוֲאַכּלֵ

ה אֹוְתך ְלגֹוי ָגדֹול ְּוֶאֱעׂשֶ         )פסוק י(    "ָ

  . אהרוג את כולם� " ואכלם".  אכעס�" ויחר אפי" �

הרי הערב רב יזמו את עשיית , לכלות את כל בני ישראל' מדוע רצה ה

  ?ולא כל בני ישראל, העגל

וג	 אלו שלא עבדו , 	 מבני ישראל נגררו אחרי הערב רבמכיוו$ שרבי

למשה שיכלה ' אמר ה, )חו( מבני לוי(לעגל לא הוכיחו את החוטאי	 

  .שיצא ממנו את ישראל ויעשהו ראש ואב לע	 גדול

אלא רק רצה , אול	 משה לא חפ( בכבוד זה ולא חשב על עצמו כלל

  . ה	ומיד החל להתפלל עלי, בטובת	 של אחיו בני ישראל

ה ֶאת ְפֵני ַוְיַחל"   ּיו ַויֹאֶמרָק ֱאלֹ'הּ מׁשֶ
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ַעֶמך'הָלָמה  ָ ֶיֱחֶרה ַאְפך ּבְ ָּ         )פסוק יא(" ...ּ

  .  התפלל�" ויחל" �

, הוא התפלל בכל כוחו בשביל ישראל. משה התאמ( מאד בתפילתו

  .עד שנחלשו כל כוחות גופו

  : משה בקש רחמי	 על ישראל בזכות שלושה דברי	

ַעֶמךֶי' ָלָמה ה ֱָחֶרה ַאְפך ּבְ ָּ ר הֹוֵצאָת ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ּ    ֲאׁשֶ

כַֹח ָגדֹול וְבָיד ֲחָזָקה ּּבְ   )פסוק יא(" ּ

שהוא הוציא את בני ישראל ממצרי	 בכח גדול ' משה אומר לה. א

' על כ$ מבקש משה מה. ומאז קנה אות	 להיות לע	 וה	 לו כבני	

אב סולח לבניו אפילו שהרי , שלא יכעס עליה	 כל כ" וירצה לכלות	

 . א	 לא שמעו בקולו

ָּמה יֹאְמרו ִמְצַרִים ֵלאֹמרָל" ּ   

ָרָעה הֹוִציָאם ַלֲהֹרג ֹאָתם   )פסוק יב(" ...ּבְ

' יאמרו המצרי	 שה, ימית את בני ישראל' משה אומר שא	 ה. ב

שונא את בני ישראל ולא הוציא	 ממצרי	 באותות ובמופתי	 בגלל 

 . יגר	 חילול הש	 נוראועל ידי כ" , אהבתו אות	

ָרֵאל ֲעָבֶדיך" ְָזכֹר ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק וְלִיׂשְ ּ  

ך ְעָת ָלֶהם ּבָ ּבַ ר ִנׁשְ ְֲאׁשֶ   )פסוק יג( "ּ

  ? ומה נשבע לאבות. שיזכור את שבועתו לאבות' משה מבקש מה. ג
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ה ֶאת" ר ֲאֵלֶהם ַאְרּבֶ ָמִים ַּוְתַדּבֵ כֹוְכֵבי ַהׁשָ    ַּזְרֲעֶכם ּכְ

ר ָאַמְרִתיָאָהְוָכל  ֶּרץ ַהזֹאת ֲאׁשֶ ֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלו ֶאּ   "  ְלעָֹלםּ

ולהנחיל לה	 , זרע האבות, השבועה היתה להרבות את בני ישראל

  . אפילו א	 יחטאו, את האר( לעול	

ֶחם" ר ַלֲעׂשֹות ְלַעמֹו' הַּוִיּנָ ר ִדּבֶ ּ ַעל ָהָרָעה ֲאׁשֶ         )פסוק יד ("ּ

  . שב ממחשבתו� " וינחם" �

, על א# חטא	 הגדול,  התנח	 על הרעה שרצה לעשות לישראל'ה

  .ומפני שבועתו לאבותיה	, מפני גודל אהבתו לעמו ישראל
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   )יט�פסוקי	 טו( ירידת משה מן ההר ושבירת הלוחות �

ה ִמן ָהָהר ַּוִיֶפן" ָידֹוּ ַוֵיֶרד מׁשֶ ֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ּבְ   ּוׁשְ

ֵנ ֻתִבים ִמׁשְ         )פסוק טו(    "...י ֶעְבֵריֶהםֻּלחֹת ּכְ

   . פנה� " ויפן" �

כל מילה ". מעשה נסי	 היה"י כותב שהכתב שהיה על הלוחות "רש

נית$ היה לקוראה ג	 מהצד השני , שנקראה מצד אחד של הלוחות

  . ומשני הצדדי	 נראה הכתב ישר ומסודר, של הלוחות

יו בנס ה' ס�ו'  האותיות מ�נס נוס# התרחש בכתב שעל הלוחות 

  .כלומר החלק הפנימי שלה$ עמד באוויר, עומדות

ַמע" ֵרעֹהַּוִיׁשְ ַע ֶאת קֹול ָהָעם ּבְ         )פסוק יז(    "... ְיהֹוׁשֻ

  . מריע וצועק�" ברעה" �

מפסוק זה אנו לומדי	 שאחרי שיהושע ליוה את משה אל ההר הוא 

ארבעי	 יו	 . לא שב אל המחנה אלא חיכה למשה בתחתית ההר

לרגע בו ירד משה מ$ ההר ויגיד לו את ,  ההרציפה יהושע בתחתית

  .'דברי ה

שהרי הוא אמר , מהפסוק נית$ ללמוד שיהושע לא ידע על החטא

  .למשה שהוא שומע קול מלחמה במחנה

  ?מדוע לא סיפר משה ליהושע על חטא העגל

משה לא רצה לספר דברי	 רעי	 על ע	 ישראל ועל כ$ לא אמר דבר 

העגל מפני צערו עשיית  לספר על משה לא רצה, ובנוס#. ליהושע

  .הגדול על החטא הנורא
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ר ָקַרב ֶאל ַהַמֲחֶנה ַוַיְרא ֶאת ָהֵעֶגל וְמֹחלֹת ַוִיַחר ַאף ַוְיִהי" ֲאׁשֶ ּ ּכַ ּּ ּ

ר ֹאָתם ַתַחת ָהָהר ּבֵ חֹת ַוְיׁשַ ֵלך ִמָיָדו ֶאת ַהּלֻ ה ַוַיׁשְ ּמׁשֶ ּ   )פסוק יט(    "ְּ

  . כעס�" ויחר אף" . ריקודים�" מחלת" �

ושבר ,  וכעסאשר ראה משה את העגל והמחולות הצטער צער רבכ

משה הבי$ שבני ישראל לא ראויי	 עתה לקבל את . את הלוחות

הוא רצה שבני ישראל יראו את שבירת הלוחות ויבינו . הברית לוחות

  .את חומרת המעשה ויעשו תשובה

שהרי אז נגמרו ארבעי	 (ז בתמוז "שבירת הלוחות היתה ביו	 י

  ).ה	 היה משה בהרהימי	 ב

ַּוִיַקח" ֵאׁש ֶאת ָהֵעֶגל ֲאּ רֹף ּבָ ר ָעׂשו ַוִיׂשְ ּׁשֶ ּ  

ר ָדק ַּוִיְטַחן ַעד ֲאׁשֶ         )פסוק כ(    "...ּ

הוא לקח . משה היה אמי( ולא פחד מעובדי העגל ומאנשי הערב רב

א# אחד מ$ הע	 לא העז . שרפו באש וטחנו לעיניה	, את אליל	

 על גדולתו הרבה של משה דבר המלמד, למנוע ממשה את מעשהו

  .בעיני הע	

משה שר# את העגל וטח$ אותו כדי לאבד את העבודה זרה מ$ 

וכ$ כדי ללמד את בני ישראל כיצד צרי" לנהוג בעבודה זרה , העול	

  .ולהראות לה	 שאי$ בה ממש

ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ק ֶאת ּבְ   "ַּוַיׁשְ

	 משה השקה את בני ישראל כדי שמי שעבד לעגל ולא היו עדי

  . יקבל את עונשו וימות, שהזהירו אותו על כ"
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הרגו את אות	 חוטאי	 שעדי	 התרו בני לוי ל אומרי	 ש"זכמינו ח

 נג# את מי שהיו עדי	 למעשהו 'ה ,והזהירו אות	 שלא לעבוד בה	

 המיתו את מי שלא היו עדי	 כלל המי�ו, א" לא היתה התראה

  . למעשהו
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   )כה�פסוקי	 כא( יודברי משה לאהרן אח �

ה ֶאל ַאֲהֹרַּויֹאֶמר" ה ְלך ָהָעם ַהֶזה מׁשֶ ּן ֶמה ָעׂשָ ָ  

י ֵהֵבאָת ָעָליו ֲחָטָאה ְגֹדָלה         )פסוק כא ("ּכִ

סכי	 יתכ$ שהוידע שלא , אחיואהר$ משה הכיר את צדקותו של 

 משו	 כ" . מאדעליולחצו ג	 א	  ,רהזבודה עלמישהו לעבוד  זורלע

זה לח( הפעילו עליו ואלו צרות ויסורי	 שאל משה את אהר$ אי

  .הביאו עליו עד שהקשיב לה	

   ַאֲהרֹן ַאל ִיַחר ַאף ֲאדִֹניַּויֹאֶמר"

י ְבָרע הוא ַּאָתה ָיַדְעָת ֶאת ָהָעם ּכִ ּ        )פסוק כב ("ּ

  . הולך בדרך רעה�" כי ברע הוא" �

. אהר$ התכוו$ בעיקר לאנשי הערב רב הרשעי	 שלא היו מבני ישראל

  .עי	 אלו נקהלו עליו ורצו לעשות את העגלרש

ה ָלנו ֱאלִֹהים" ַּויֹאְמרו ִלי ֲעׂשֵ ּ ר ֶהֱעָלנו ...ּ ה ָהִאיׁש ֲאׁשֶ י ֶזה מׁשֶ ּ ּכִ

  )גפסוק כ( "ֵּמֶאֶרץ ִמְצַרִים לֹא ָיַדְענו ֶמה ָהָיה לֹו

בדברי	 אלו מתאר אהר$ למשה את גודל המבוכה והחרדה שהיתה 

  . לע	 כאשר משה לא ירד מההר

ָּוֹאַמר ָלֶהם ְלִמי ָזָהב ִהְתָפָרקו"   )דפסוק כ( ..."ּ

בכ" , אהר$ סיפר למשה כיצד התאמ( לעכב את הע	 לעשות פסל

  . מהע	 ובעיקר מהנשי	) זהב(שביקש דבר יקר 
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   )ל� פסוקי	 כו( הענשת החוטאים �

ַער ַהַמֲחֶנה ַויֹאֶמר ִמי ַלַּוַיֲעֹמד" ׁשַ ה ּבְ ּ מׁשֶ   )פסוק כו(    " ֵאָלי'הּ

משה התכוו$ לקרוא לצדיקי	 הגמורי	 המוכני	 להרוג את 

  . על א# שה	 עלולי	 להלח	 כנגד	 ואולי א# לפגוע בה	, החוטאי	

ֵני ֵלִוי" ל ּבְ ַּוֵיָאְספו ֵאָליו ּכָ ּ"  

  .למדו חכמי	 שכל שבט לוי היו צדיקי	" כל"מהמילה 

        )פסוק כז(    "יוּ ְוִהְרגו ִאיׁש ֶאת ָאִח...'ה ָלֶהם ּכֹה ָאַמר ַּויֹאֶמר"

, הרי ג	 האחי	 היו לויי	, אי" ציוה משה לבני לוי להרוג את אחיה	

   ?וכל שבט לוי לא חטא

, אחי	 שנולדו מאמא של לויי	. משה התכוו$ לאחי	 שאינ	 לויי	

  .א" יש לה	 אבא אחר

שהרי הרשעי	 היו , לא קל וא# מסוכ$ היה לקיי	 ציווי זה של משה

  .אול	 בני לוי לא פחדו, להלח	 בה	יכולי	 להתנגד לבני לוי ו

ַּוַיֲעׂשו" הּ ְדַבר מׁשֶ    ְבֵני ֵלִוי ּכִ

ת ַאְלֵפי ִאיׁש לׁשֶ ׁשְ יֹום ַההוא ּכִ ַּוִיֹפל ִמן ָהָעם ּבַ ּ ּּ"  

בני ישראל היו שש מאות אל# איש ונפלו מ$ הע	 רק כשלושת אלפי	 

מכ" אנו למדי	 שרק חלק קט$ מבני ). כלומר אחד ממאתיי	(איש 

ואלו היו הערב רב שעלו ע	 ,  זבח לעגל והשתת# במחולותישראל

  .ישראל בצאת	 ממצרי	
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ה ִמְלאו ֶיְדֶכם ַהיֹום ַלַּויֹאֶמר" ּ מׁשֶ         )פסוק כט(    "'הּ

  ?במה מילאו בני לוי את ידיה	, מה פירוש ביטוי זה

מיו	 זה .  עבודת המשכ$�בני לוי מלאו את ידיה	 בתפקיד חדש 

בזכות , במשכ$ מ$ הבכורות לבני לויאת תפקיד העבודה ' העביר ה

  .'דבקות	 בה
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   )לה�לאפסוקי	 ( תפילתו השניה של משה �

ה ֶאל ָהָעם ַאֶתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה ְגדָֹלה ַוְיִהי" ּ ִמָמֳחָרת ַוֹיאֶמר מׁשֶ ּ ּ

ַעד ַחַטאְתֶכם'הְּוַעָתה ֶאֱעֶלה ֶאל  ּ אוַלי ֲאַכְפָרה ּבְ ּ         )פסוק ל(    "ּ

ר את הע	 לשוב בתשובה על חטא העגל ולכ$ אומר משה ממשי" לעור

  .להתפלל בעבור	' לה	 שחטא	 גדול והוא צרי" לעלות שוב אל ה

  . ח בתמוז"היתה ביו	 י, בפע	 השניה, עלייתו זו של משה

א ַחָטאָתםְּוַעָתה" ּ ִאם ִתׂשָ ּ         )פסוק לב(    "ּ

  .לא אבקש ממ" דבר, א	 תסלח לה	 על חטאת	

ָתְבָתְוִאם ַאִין ְמֵחִני ָנ" ר ּכָ ְפְרך ֲאׁשֶ ּא ִמּסִ ָ"  

  . מחוק�" מחני" �

כלומר מהספר של ,  מחק אותי בבקשה מספר",א	 אי$ אתה סולח

  . והעבר את זכויותיי לישראל, כותב את זכויותיה	' הצדיקי	 בו ה

מתו" אהבה רבה לבני ישראל היה משה מוכ$ לוותר על כל זכויותיו 

יסלח לישראל על חטא	 ' העיקר שה, ומעשיו הטובי	 למע$ עמו

  . הגדול

ְפִרי'ה ַּויֹאֶמר" ר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחּנו ִמּסִ ה ִמי ֲאׁשֶ              )פסוק לג( "ּ ֶאל מׁשֶ

  .לא הסכי	 למחות את שמו מספרו, בגודל אהבתו למשה', ה

עשה את שליחותו להוציא את הע	 ממצרי	 ', משה היה עבד ה

 ובודאי ששכרו יהיה גדול 'לימד את הע	 את דברי ה, ולהנהיג	 בדר"

  . יותר מכל הצדיקי	
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ובפרט שלא חטא וא# שר# , למחוק את שמו של משה' וכי יסכי	 ה

  ! ודאי שלא? את העגל וטח$ אותו דק דק

ְרִתי ָלךְ ֵלך ְנֵחה ֶאת ָהָעְּוַעָתה" ר ִדּבַ ְם ֶאל ֲאׁשֶ ּ ּ  

ִָהּנֵה ַמְלָאִכי ֵיֵלך ְלָפֶניך   )פסוק לד( "ְ

  . הובל,  הולך�" נחה" �

 ,לא היתה גמורהלבני ישראל ' סליחת המפסוק זה אנו למדי	 ש

  .ולא יל" בעצמו עמה	, ישלח מלאכו לפני משה' שהרי ה

  :ג	 מהמש" הפסוק רואי	 זאת

ּוְביֹום ָפְקִדי וָפַקְדִתי ֲעֵלֶהם ַחָטאָתם" ּ ּ ּּ"  

  . אזכור�" יופקדת" �

אבל א	 , ניח	 על הרעה וביטל את הכליה של בני ישראל' אמנ	 ה

  . יוסי# ויעניש	 ג	 על עוו$ העגל' ה, בני ישראל יוסיפו ויחטאו

אי$ פורענות באה על ישראל שאי$ בה קצת : "ל"וכ" אמרו חכמינו ז

  ". מפרעו$ עוו$ העגל

  . צרה�" פורענות" �
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  ב" לפרק למקורות

ומצפי	 נשארו עומדי	 ): "מאמר א( על פי הכוזרי � המבוכה והחרדה של הע� :'פסוק א

אז גברה , למשה ונשארו עומדי	 במצב	 זה ממתיני	 לבוא משה מרגע לרגע

  ". האכזבה אצל אחדי	 מבני ההמו$ הרב ההוא

שעשו ) הערב רב(וה	 היו ): "ו, מב( שמות רבה � הנקהלי� על אהר� היו הערב רב

וכ$ , ..."וה	 עשו אותו וגרמו לעמי לחטוא, את העגל שהיו עובדי	 עבודת כוכבי	

  . 'י בפסוק ד"הביא רש

אותה שעה עמד עליה	 חור ואמר ): "ז, מא( שמות רבה � נוכחותו של חור והריגתו

  ". יד עמדו עליו והרגוהומ', ה"אי$ את	 נזכרי	 מה ניסי	 עשה לכ	 הקב': לה	

, כש	 שעשינו לזה': ואמרו לו... נכנסו על אהר$): "ש	( שמות רבה � איו� על אהר�

  ". 'כ" אנו עושי	 ל"

והלא מתו אחריו כמה : " אב$ עזרא� מכל הצדיקי�יותר צדקותו של אהר� הרבה 

חסידי	 מישראל שלא הגיעה מעלת	 למעלת אהר$ בחסידות לפרסת כ# רגל אהר$ 

  ". ל יחוד הש	ע

אמר לו ): "ג, י( ויקרא רבה � הכוונה הטובה של אהר� להציל את ישראל מ� החטא

ובדעת ".  אהבת לצדק את בני ושנאת מלחייב$�' אהבת צדק': "ה לאהר$"הקב

  ".  זה עוו$ העגל�' ורבי	 השיב מעו$...': "זקני	

: 'פסוק ההעמק דבר ל � הבנתו של אהר� שא� יהרג הערב רב ישתלטו על הע�

שעבירה , וירא להלו" נגד דעת	 שמא יהרגוהו ויהיו נשחתי	 כול	 בעבודה זרה"...

... מכל מקו	 מסר אותו צדיק נפשו ונשמתו בשביל אהבת ישראל... גוררת עבירה

ז ובזה "ולהיפ" היה אהר$ במעשה העגל מזכה רבי	 במה שנשמרו רוב ישראל מע

  ...". קבל שכר הרבה

  ). יט( מדרש תנחומא �מונה של הנשי� דברי הא  :'פסוק ג

, וכאשר ראה שעדיי$ לא בא משה: "ג" רלב�  אהר� כדי לעכבעל ידיעשיית הצורות  :'פסוק ד

צר אותו בחרט כדי שתתעכב המלאכה זמ$ ארו" באופ$ שיבוא משה קוד	 

  ". השלמת	

וזה , $ ארו"והיותו צר בחרט זמ: "ג" בהמש" דברי רלב� לע� התוכחה של אהר�            

  ". בלב המביני	 מה	 שאי אפשר שיהיה לתמונה ההיא כח אלקי) שלמד(ממה שייסד 
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וסיבת מיעוט התועי	 אחריו : "ג" בהמש" דברי רלב� השפעת אהר� על רבי� מהע�

היתה ראות	 כול	 העשות העגל על יד אהר$ והיות צר אותו בחרט זמ$ ) 3000(

  ...".ארו"

  . י" רש� "אלה אלהי� ישראל"הערב רב אמרו לבני ישראל 

  ". שמא יבוא משה קוד	 שיעבדוהו: "י" רש�  לדחות�� "מחר' חג לה"דברי אהר�  :'פסוק ה

לא נתתי , רד מגדולת": "י" רש�  למשה שירד כי איננו ראוי להיות במחיצתו' זירוז ה :'פסוק ז

  ". באותה שעה נתנדה משה מפי בית די$ של מעלה, ל" גדולה אלא בשביל	

ומפני שרבי	 מישראל נמשכו אחריה	 : " אברבנאל� לכלות את ישראל' סיבת רצו� ה :'סוק יפ

ונכשלו בעוונ	 וג	 הבלתי נכשלי	 בו לא מיחו בידיה	 והיה ראוי שיהיו נתפשי	 

  ". להשחית את האומה בכללה' בעוונ	 לכ$ חשב ה

אשר השתדל : "ג" על פי רלב� קנה את ישראל לע� וה� כבניו'  טענת משה שה:א"פסוק י

בהוצאת	 ממצרי	 בזה האופ$ הנפלא כי זה יורה לאנשי	 שלחוזק אהבת" אות	 

  ". עשית זאת

לא נשבעת לה	 בדבר שהוא כלה לא : "י" רש� שקיי� לעול�' השבועה לאבות בה :ג"פסוק י

  ...". אלא ב" שאתה קיי	 ושבועת" קיימת לעול	... בשמי	 ולא באר(

: תניא רבי אליעזר הגדול אומר: "א"לב ע ברכות � לההמאמ� הגדול של משה בתפי

אש של : אמר רבי אלעזר? מאי אחילו. מלמד שעמד משה בתפילה עד שאחזו אחילו

  ". עצמות

והנה משה בענוותנותו הגדולה לא הגיד : "$" רמב� מניעת סיפור החטא ליהושע :ז"פסוק י

  ". העניי$ ליהושע כי לא רצה לספר בגנות$ של ישראל

שהיה בצער גדול ולא היה יכול : " אברבנאל� עת הסיפור בגלל צערו של משהמני

  ". לדבר ע	 יהושע

ח מה פס: אמר: "י" על פי רש� שבירת הלוחות מפני שבני ישראל לא ראויי� לה� :ט"פסוק י

התורה כולה כא$ וכל ', כל ב$ נכר לא יאכל בו' – אמרה תורה, שהוא אחד מ$ המצוות

  !".?ה לה	ישראל מומרי	 ואתנ

  . י" רש� השקאת מי העגל כדי להעניש את החוטאי� :'פסוק כ
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כמה ייסורי	 סבלת שייסרו" עד שלא תביא : "י" רש�  של משה על אהר�ההתמיה :א"פסוק כ

  ". עליה	 חטא זה

ואני עשיתי כל מה שיכולתי : " אברבנאל�  שניסה לעכב�אמרואהר� בהתנצלות  :ד"פסוק כ

למי זהב  '�ולכ$ אמרתי לה	 ,  שתבוא ולא ישל	 הדברלעכב הדבר ולאחרו כדי

  ".'התפרקו

שהרי , 	"אי$ הכוונה מי שהוא שלא עבד עכו: " העמק דבר� קריאת משה לצדיקי� :ו"פסוק כ

למסור נפשו וכל ' 	 אלא מי שיודע בעצמו שהוא א" לה"רוב ישראל לא עבדו עכו

  ..." וכבודו' אשר לו לאהבת ה

  . י" רש� "כל" מהמילה �  כשרותו של כל שבט לוי

  . י" רש�  אחיו מא��" איש את אחיו: "פירוש :ז"פסוק כ

כ לא היה משה יכול להכניס "וא: "... על פי העמק דבר� הסכנה במעשה של בני לוי

עולי	 מתו" שאלה שד$ בה ב "הדברי	 של הנצי..." (את ההורגי	 בסכנה עצומה כזה

  ).  עיי$ ש	.על הפסוק

בפסוק ( אב$ עזרא  על פי�  הנופלי� מראה שעיקר החטא היה של הערב רבמיעוט :ח"פסוק כ

לא היו רק ... 'אלה אלהי" ישראל '� ז שאמרו "והנה כל עובדי העגל לש	 ע): "א

  ". והנה ה	 חצי עשירית עשירית המחנה, שלשת אלפי	

ר זה בדב, את	 ההורגי	 אות	: "י" רש� הכוונה לתפקיד הכהונה" מלאו ידיכ�" :ט"פסוק כ

  . וכ$ כתב אב$ עזרא". תתחנכו להיות כהני	 למקו	

מחה את הזכויות שלי מספר" ושי	 : " ספורנו�   ספר של צדיקי��' פרו של היס :ב"פסוק ל

  ". לחשבונ	 כדי שיזכו לסליחה
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  ג"פרק ל

   )ו�פסוקי	 א( שלא יעלה בקרב העם והורדת העדיים' דברי ה �

ר ה" ה ֵלך'ַוְיַדּבֵ    ...ּ ֲעֵלה ִמֶזהְ ֶאל מׁשֶ

ַלְחִתי ְלָפֶניך ַמְלָאך ְְוׁשָ ָ ך... ּ ִקְרּבְ י לֹא ֶאֱעֶלה ּבְ    ָּכִ

ָדֶרך ה עֶֹרף ַאָתה ֶפן ֲאֶכְלך ּבַ י ַעם ְקׁשֵ ְּכִ ָּ ּ   )ג�פסוקי	 א ("ּ

מכיוו$ , אומר למשה שלטובת בני ישראל הוא לא יעלה בתוכ	' ה

יל" ' א	 הו, 'שע	 ישראל ע	 קשה עור# וה	 אינ	 שומעי	 בקול ה

  . הוא יעניש אות	,עמה	 וה	 לא ישמעו לו

ַמע" ָּהָעם ֶאת ַהָדָבר ָהָרע ַהֶזה ַּוִיׁשְ ּ  

תו ִאיׁש ֶעְדיֹו ָעָליו לו ְולֹא ׁשָ ַּוִיְתַאּבָ ּ         )פסוק ד(    "ּ

  . התכשיטים שלו�" עדיו" �

  . הצער והחרטה על החטא,  בגלל האבלהע	 לא ענד את תכשיטיו

ְָוַעָתה הֹוֵרד ֶעְדְיך ֵמָעֶליך ...ה ֱאֹמר ֶאל מׁשֶ'ה ַּויֹאֶמר" ָ         )פסוק ה(" ...ּ

הרי ה	 כבר , את בני ישראל להוריד את התכשיטי	' מדוע ציוה ה

  ?כפי שנאמר בפסוק הקוד	, הורידו אות	

ציוה ' ובפסוק זה ה, בני ישראל הורידו קוד	 חלק מהתכשיטי	

  .אות	 להוריד את כול	

ַּוִיְתַנְצלו" ּ         )פסוק ו(    "ָרֵאל ֶאת ֶעְדָים ֵמַהר חֹוֵרב ְבֵני ִיׂשְּ

  . התכשיטים שלהם�" עדים" �

  .והורידו את כל התכשיטי	 שלה	' בני ישראל שמעו בקול ה



� 38 �  

 

   )יא�זפסוקי	 ( הוצאת אוהלו של משה מחוץ למחנה �

ה" ּ ִיַקח ֶאת ָהֹאֶהל ְוָנָטה לֹו ִמחוץ ַלַמֲחֶנהּומׁשֶ         )פסוק ז(    "ּּ

  

   . פרס�" ונטה" �

, לא ירצה לדבר עמו בתו" מחנה ישראל לאחר שחטאו'  ידע שהמשה

  . הלו מחו( למחנהוועל כ$ נטה משה את א

  "ּ ִמן ַהַמֲחֶנהַהְרֵחק"

משה היה רחוק מ$ המחנה אלפיי	 של הל ול אמרו שהא"חכמינו ז

  ).בער" קילומטר אחד(אמה 

ל ְמַבֵקׁש " ר ִמחו'הְּוָהָיה ּכָ   "ּץ ַלַמֲחֶנהּ ֵיֵצא ֶאל ֹאֶהל מֹוֵעד ֲאׁשֶ

והוא " 'מבקש ה"נקרא  מפי משה' כל מי שרצה לשמוע את דברי ה

  .הל מועד כדי לשמוע את משהויצא אל א

ה ֶאל ָהֹאֶהל ָיקומו ּכְָוָהָיה" ֵצאת מׁשֶ ּ ּכְ   ל ָהָעםּ

ְּוִנְצבו ִאיׁש ֶפַתח ּ         )פסוק ח(    "ַעד ּבֹאֹו ָהֹאֱהָלה ...ּ

נעמדו , הלושה אל האכשיצא מ. כבוד גדול עשו בני ישראל למשה

  . הלוו וחיכו עד שיגיע משה לא� שש מאות אל# איש �כול	 יחד 

ה ְוָהָיה" ֹבא מׁשֶ ָּהֹאֱהָלה ֵיֵרד ַעמוד ֶהָעָנן ּכְ ּ  

        )פסוק ט( "ְּוָעַמד ֶפַתח ָהֹאֶהל
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 רק � דבר זה היה אחד מהדברי	 בה	 נבדל משה מכל הנביאי	 

  .בעמוד ענ$ לדבר איתו' הלו ירד הולפתח א

ר" ה ָפִנים ֶאל ָפִנים'ה ְוִדּבֶ ּ ֶאל מׁשֶ         )פסוק יא( "...ּ

בעוד שע	 , דיבר ע	 משה ביו	 בהיותו ער ולא בלילה בעודו יש$' ה

  .בחלו	 הלילה כאשר היו ישני	' שאר הנביאי	 דיבר ה

למשה שיחזור אל המחנה כדי לקרב את ' בר עמו אמר הילאחר שד

  . 'בני ישראל לה

ֲרתֹו ְיהֹוׁשֻ" ן נון ַנַער לֹא ָיִמיׁש ִמתֹוך ָהֹאֶהלּוְמׁשָ ְַע ּבִ ּ ּ"  

  . יזוז�" ימיש" �

אלא , הלו של משהולכ$ לא עזב את א, יהושע אהב מאד את התורה

  . מפי משה' ישב ש	 כל הזמ$ והקשיב לדברי ה

יהושע החכי	 מאד בלימוד התורה עד שלא נמצא נבו$ וחכ	 כמותו 

את ג יתנו שיהושע זכה להנהל לימדו או"חכמינו ז. בי$ תלמידי משה

  . הלו בשכר זה שלא מש מ$ הא,אחר מות משהלישראל 
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   שילך עם ישראל ויראה את כבודו' בקשת משה מה �

  ) כג�פסוקי	 יב(

ה	 פסוקי	 קשי	 מאד להבנה וצרי" ללמוד ) כג�יב(פסוקי	 אלו 

	 אנו נסביר אות	 כפי שה	 מובני. שני	 רבות כדי להבי$ מה כוונת	

  . ל"לפי פשוט	 וכפי שהסבירו	 חכמינו ז

ה ֶאל ַּויֹאֶמר"   ּ ְרֵאה ַאָתה ֹאֵמר ֵאַלי'ה מׁשֶ

  )פסוק יב ("ַּהַעל ֶאת ָהָעם ַהֶזה

אמר למשה שהוא לא ישרה שכינתו על ' ה. בשאלה' משה פנה אל ה

  .אלא יעלה את הע	 ע	 מלא" שיל" לפניה	, ישראל ולא יל" בתוכ	

ַלח ִעִמיְּוַאָתה לֹא הֹוַדְע" ר ִתׁשְ ַּתִני ֵאת ֲאׁשֶ ּ ּ"  

  .לא הודיע למשה איזה מי$ מלא" ישלח לפניה	' אול	 ה

ם" ְָוַאָתה ָאַמְרָת ְיַדְעִתיך ְבׁשֵ ּ ּ ּ"  

אמרת לי שאתה מכבד אותי יותר מכל שאר : 'לכ$ מבקש משה מה

  .בני אד	

ֵעיֶניך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ְדָרְּוַעָתה" ּ ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ         )פסוק יג(    "ֶָכךָ

בבקשה תודיע לי את דרכי" הטובות בה	 אתה , א	 אתה אוהב אותי

  .מנהיג את העול	

י ַעְמך ַהגֹוי ַהֶזה" ּוְרֵאה ּכִ ּ ָ ּ ּ"  

וא שתסלח ע	 ישראל הוא עמ" שבחרת בו והוצאתו ממצרי	 וראוי ה

  .תו בעצמ"ותל" א, לו על חטא העגל
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ּ ָפַני ֵיֵלכו ַוֲהִנֹחִתי ָלַּויֹאַמר"         )פסוק יד ("ְךּ

קיבל את בקשתו של משה והבטיח שהוא יל" בעצמו ע	 ישראל ' ה

  .ולא ישלח מלא"

ּוַבֶמה" י ָמָצאִתי ּ ֵעיֶניך ֲאִני ְוַעֶמךּ ִיָוַדע ֵאפֹוא ּכִ ֵָחן ּבְ ָּ  

ֶלְכְתך ִעָמנו ֲּהלֹוא ּבְ ּּ   )פסוק טז ("ָ

כיצד ידעו כול	 שאתה אוהב אותי ואת עמ" : 'משה אומר לה

  .כאשר תל" עמנו יבינו כול	 שמרוב אהבת" אותנו סלחת לנו? ישראל

ר ַעל ְפֵני ָהֲאָדָמה" ל ָהָעם ֲאׁשֶ ְּוִנְפִלינו ֲאִני ְוַעְמך ִמּכָ ָ ּ ּ"        

  . נהיה מובדלים�" ונפלינו" �

ובזה יהיו ,  בתו" ע	 אחרשרה שכינתושלא י' משה הוסי# לבקש מה

  .בני ישראל מובדלי	 מכל האומות

הֶא' ה ַּויֹאֶמר"   ל מׁשֶ

ה ְרָת ֶאֱעׂשֶ ר ִדּבַ ַּגם ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ֲאׁשֶ ּ ּ ּ         )פסוק יז(    "ּ

  . בתו" ע	 אחרשרה שכינתושלא י, מבטיח למשה שיעשה כבקשתו' ה

והבי$ ששעה זו היא שעת רצו$ ', משה הבי$ שכעת מצא ח$ בעיני ה

  :'ולכ$ הוסי# לבקש בקשה נוספת מה', לפני ה

ֹבֶדך"         )פסוק יח( "ַָהְרֵאִני ָנא ֶאת ּכְ

  :'על כ" ענה לו ה

ל טוִבי ַעל ָפֶניךַּויֹאֶמר" ָ ֲאִני ַאֲעִביר ּכָ ּ         )פסוק יט( "ּ
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כלומר את דרכיו הטובות , הבטיח למשה שיראה לו את כל טובו' ה

  .לא יוכל לראותעצמו ' אבל את כבוד ה, בה$ הוא מנהיג את העול	

ם " ִתי ֶאת ֲא'הְוָקָראִתי ְבׁשֵ ר ָאחֹןָ ְלָפֶניך ְוַחּנֹ   "ׁשֶ

בשמו וילמד אותו את דרכי החנינה והרחמי	 אמר למשה שיקרא ' ה

  .  כיצד הוא מרח	 על בני האד	�שלו 

ּ לֹא תוַכל ִלְרֹאת ֶאת ָפָניַּויֹאֶמר"         )פסוק כ(" ...ּ

כי אי אפשר לאד	 , אומר למשה שלא יוכל לראות את כבודו' ה

  .ולחיותעצמו ' לראות את כבוד ה

ֲעְוָהָיה" ִנְקַרת ַהצור ּבַ ְמִתיך ּבְ ֹבִדי ְוׂשַ ֹּבר ּכְ ּּ   )פסוק כב( "ָ

        .את כבודו הוא יחביא את משה במערה בתו" סלע ההר' כשיעביר ה

ּכִֹתי ַכִפי ָעֶליך ַעד ָעְבִרי" ְָוׂשַ ּ"  

בכ" שיעשה מעי$ סכ" וגג על פתח , כלומר יסתירו, יסוכ" על משה' ה

        .ר ע	 משהלדב' הסכ" היה עמוד הענ$ שבו ירד ה. הנקרה

ִפי ְוָרִאיָת ֶאת ֲאֹחָרי וָפַני לֹא ֵיָראו" ַּוֲהִסֹרִתי ֶאת ּכַ ּ         )פסוק כג(    "ּ

  .ואחוריו ה	 משל' פני ה. בפסוק זה אי$ מדובר כמוב$ על פני	 ממש

ואילו , בראיית פני אד	 רואי	 ומכירי	 מי הוא האד	 באופ$ ברור

ראיית פני , הבדומה לז. בראיית אחוריו לא נית$ להכיר באופ$ ברור

ואילו ראיית אחוריו היא , היא ראיה ברורה שאיננה אפשרית' ה

, ולכ" זכה משה, הכרת חלק מהנהגתו ע	 בני האד	 ודרכיו עמה	

  . אותו ובגלל צדקותו ומסירותו למע$  ע	 ישראל' בגלל אהבת ה
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  ג" לפרק למקורות

ציוה לאמר לה	 כי ו: "$" רמב� לטובת�היה ללכת ע� ישראל ' הסירוב של ה :'פסוק ג

  ". לטובת	 לא אעלה בקרב	 שלא אכלה אות	 כרגע

  . 	"רשב,  אב$ עזרא� תכשיטי� �" עדיי�" :'פסוק ד

וטע	 ויתנצלו בני ישראל את עדי	 : "$" על פי רמב� על הורדת כל העדיי�' ציווי ה :'פסוק ה

  ". התנצלו ויתפרקו מכל עדי יותר ממה שעשו תחילה, כי בשמע	 זה

השכינה מדברת לו מש	 כי : "$"רמב � ידבר עמו' נטיית האוהל מחו� למחנה כדי שה :'פסוק ז

  ". וא	 יהיה האוהל בקרב במחנה לא יהיה לו הדיבור מש	, איננה שורה בקרב הע	

  . י" רש� אמה אלפיי� �  מרחק האוהל מהמחנה

  . 'י בפסוק ח" רש� שבחו של משה שהשכינה באה אחריו :'פסוק ט

כי אי$ נבו$ ... כי היה הגדול בתלמידי משה: "$"מב ר�  בתורהדולתו של יהושעג :א"פסוק י

  ". וחכ	 כמוהו

  ". ולא רצה להפנות משקידת למודו לשו	 דבר: " העמק דבר� שקידתו של יהושע

אבל הפרשה הזאת אי : "ד"פסוק י$ ל" רמב� ג קשי� להבנה" י�ב "פסוקי� י :ב"פסוק י

): חומש רב פניני	(ובליקוטי	 ". תרי תורהאפשר להולמה למי שלא שמע בס

  ". הפרשה הזו היא מ$ הפרשיות הסתומות"

אמר לו לא הודעתני מי הוא : "$"רמב �  ?מלא�מי הוא ה �"  לא הודעתניהואת"

  ". המלא" שתשלח עמי

  ...".הכרתי" משאר בני אד	 בש	 חשיבות: "י" רש�  נתינת כבוד�  "ידעתי� בש�"

אני בעצמי , א אשלח עוד מלא"ל, כתרגומו: "י" רש� יל� בעצמו'  ה�" פני ילכו" :ד"פסוק י

  .  וכ$ באב$ עזרא".אל"

  . י" רש�  שלא תשרה שכינה על אומות העול��" ונפלינו" :ז"פסוק ט

ראה משה שהיה עת רצו$ ודבריו : "י" רש�  עת רצו� שהיתה זומפניביקש משה  :ח"פסוק י

  ".  כבודומקובלי	 והוסי# לשאול להראותו מראית
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פירוש כל מידות : "' אור החיי	 הק�  ילמדו דרכיו הטובי��" אעביר כל טובי" :ט"פסוק י

  ". טובות שאני מיטיב בה	 לבריותי

שתדע בקריאה ההיא : "$" רמב�  אלמד� את דרכי החנינה� " וחנתי את אשר אח�"

$ י כיצד אני חונאודיע" מידות: "דעת זקני	".  הרחמי	מידת החנינה ומידת

  . "ומרח	

  . על פי צרור המור ואברבנאל� הכוונה לעמוד הענ� � " ושכתי כפי עלי� עד עברי" :ב"פסוק כ

 מבעלי  דעת זקני	�  יה חלקית רא�אחוריי� ת יראי ,ה ברורה ראי�ראיית פני�  :ג"פסוק כ

ואינו יכול להתבונ$ ,  כאד	 שרואה חברו מאחוריו�' וראית את אחורי': "התוספות

  ". בו
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  ד"פרק ל

   )ד� פסוקי	 א( עליית משה אל ההר לקבלת לוחות שניים �

ה'ַּויֹאֶמר ה"    ֶאל מׁשֶ

ִראׁשִֹנים ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ּכָ ְָפָסל ְלך ׁשְ   )פסוק א( ..."ּ

  . חתוך�" פסל" �

וא שהלוחות ההבדל בי$ הלוחות השניי	 ללוחות הראשוני	 ה

לוחות השניי	 נצטווה ת הואילו א, קי	הראשוני	 היו מעשה אל

הדבר השווה בי$ לוחות שניי	 לראשוני	 .  בעצמומשה לפסול ולהכי$

  .  הוא שכתב את כל עשרת הדברי	'הוא שבשניה	 ה

ְְוִאיׁש לֹא ַיֲעֶלה ִעָמך"   )פסוק ב( "ּ

אפילו אהר$ וזקני , מצווה את משה ששו	 אד	 לא יעלה עמו להר' ה

  . ישראל

  "ָכל ָהָהרְוַגם ִאיׁש ַאל ֵיָרא ּבְ"

המקו	 בו עמדו , אפילו בתחתית ההר, שו	 אד	 לא ימצא בכל ההר

  . כל ישראל במעמד הר סיני

ָקר ַאל ִיְרעו ֶאל מול ָהָהר ַההוא" ַּגם ַהֹצאן ְוַהּבָ ּ ּ ּ ּ"  

כא$ , לא לרעות צא$ בהר סיני' בו ציוה ה, בניגוד למעמד הר סיני

אי	 מול הר שלא לרעות את הצא$ אפילו בהרי	 הנמצ' מצווה ה

  . סיני
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ִראׁשִֹנ" ֵני ֻלחֹת ֲאָבִנים ּכָ ה ַבּבֶֹקרַּוִיְפסֹל ׁשְ ם מׁשֶ ּכֵ   ּים ַוַיׁשְ

ר ִצָוה  ֲאׁשֶ ַּוַיַעל ֶאל ַהר ִסיַני ּכַ   )פסוק ד( ..." ֹאתֹו'הּ

ולכ$ הקדי	 לפסול את הלוחות ', משה הזדרז לקיי	 את מצוות ה

  .ובבוקר מוקד	 עלה אל ההר, ערב קוד	

עד , ומשה שהה בהר ארבעי	 יו	ראש חודש אלול היתה בעליה זו 

  . יו	 הכיפורי	

ל מלמדי	 אותנו שעליה זו של משה היתה עלייתו "חכמינו ז

בכל אחת מעליותיו שהה משה בראש ההר במש" . השלישית להר

  . ארבעי	 יו	
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   )ט� פסוקי	 ה( 'שלוש עשרה מידות הרחמים של ה �

ָעָנן ַו'הַּוֵיֶרד " ם ּבֶ ִּיְתַיֵצב ִעמֹו ׁשָ ּ   )פסוק ה(" ּ

  .  עמד�" ויתיצב"

,  במערה אשר בסלע�עמוד הענ$ כיסה את משה שעמד בנקרת הצור 

  . ירד והתייצב עמו' וה', כפי שאמר לו ה

ּ ַעל ָפָניו ַוִיְקָרא'הַּוַיֲעֹבר " ּ  

ֵּאל ַרחום ְוַחּנון ֶאֶרך ַאַפִים' ה' ה ְ ּ    ְוַרב ֶחֶסד ֶוֱאֶמתּ

ע ְוַחָטָאה ְוַנֵקהֹנֵצר ֶחֶס א ָעֹון ָוֶפׁשַ ּד ָלֲאָלִפים ֹנׂשֵ   ) ז�פסוקי	 ו( "ּ

  

כפי , עבר על פני משה ולימד אותו מה$ שלוש עשרה מידות רחמיו' ה

  . שהבטיח לו

  ? מה$ שלוש עשרה מידות הרחמי	 ומה פירוש$

 ש	 זה מראה על הטובה הגדולה של הקדוש ברו" � "'ה" .1

  . בני האד	שהוא הבורא שברא את , הוא

הוא אדו$ העול	 ונות$ חיי	 לבני '  ש	 זה מראה שה� "'ה" .2

 . אד	 תמיד

 . הוא חזק ומג$ על בני האד	'  ש	 זה מראה שה� "ל�א" .3

מרח	 על בריותיו כמו אב המרח	 על בניו '  ה� "רחו�" .4

 . ושומר עליה	 שלא יפלו

 . עוזר ומושיע למי שנופל' ה.  ג	 זה לשו$ רחמי	� "חנו�" .5
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היא מלשו$ א# והכוונה היא " אפיי	" המילה �  "אפיי�אר� " .6

מארי" את כעסו על ' פירושו שה" אר" אפיי	. "'לכעסו של ה

אלא מחכה לרשעי	 , מעכב אותו ולא מעניש	, הרשעי	

 . שיעשו תשובה

בטובו הגדול עושה חסדי	 רבי	 וגדולי	 ע	 '  ה� "רב חסד" .7

 . הרבה יותר ממה שמגיע לה	, בריותיו

לשל	 שכר טוב לצדיקי	 , מקיי	 את הבטחתו'  ה�  "אמת" .8

 . השומעי	 בקולו

את החסד שעושי	 בני ) שומר(נוצר '  ה� "נצר חסד לאלפי�" .9

 . האד	 בכל הדורות

 שהוא נות$ שכר לא רק �מראה על טובו הגדול ' מידה זו של ה

  . בחלו# שני	 רבות, לעושה החסד ולבניו אלא ג	 לצאצאיו

  .שאד	 חטא במזיד על חטא  סולח� " עו�נשא". 10

  . סולח על חטא שאד	 עושה בכוונה להכעיס� "ופשע ".11

   . סולח על חטא שאד	 חטא בשוגג� "וחטאה ".12

חכמינו פירשו שבמילי	 אלו ישנ$ שלוש מידות טובות של 

סולח ' כלומר ה. נושא פשע ונושא חטאה,  נושא עו$�ה "הקב

, 	 שנעשו בשוגגג	 הקלי	 כמו חטאי, על כל סוגי החטאי	

  .  הפשעי	�וג	 החמורי	 ביותר 

ועד , מנקה וסולח על החטאי	 למי שעושה תשובה'  ה� "ונקה". 13   

  .  שהוא מוחק לגמרי את החטא� כדי כ" גדול טובו 

 הוא מנהיג את בה$, את משה' ידות הטובות שלימד הג המ"אלו י

  .העול	
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מרח	 ' ה. ישראללבני ' מידות אלו מראות את אהבתו הגדולה של ה

, מג$ עליה	, הוא נות$ לה	 חיי	. עליה	 כמו אב המרח	 על בניו

משל	 שכר , עושה עמה	 חסדי	 גדולי	 הרבה יותר מהמגיע לה	

 הקלי	 � סולח על כל החטאי	 , טוב לעושי	 חסד ולצאצאיה	

וא# אלו שראויי	 לעונש , מוחק חטאיה	 של אלו ששבי	, והחמורי	

  . א מחכה שיעשו תשובהלא מעניש	 מיד אל' ה

סדר זה של שלוש עשרה את אמר למשה שילמד את בני ישראל ' ה

והוא ' וכשיהיו ישראל בצרה יזכירו את מידות אלו לפני ה, מידות

  . יענה לה	 ברחמיו הרבי	

לאור" כל הדורות ע	 ישראל מזכיר את שלוש עשרה מידות , ואכ$

 יו	 �ל והקדוש ובעיקר ביו	 הגדו, הרחמי	 בעת אמירת הסליחות

סולח ומוחל לבני ישראל על חטאיה	 כאשר ה	 ' וה, פורי	יהכ

  . מתוודי	 ועושי	 תשובה

המשי" והודיע למשה שא	 ישראל לא יעשו תשובה הוא לא יסלח ' ה

  . לעוונותיה	

  "ּלֹא ְיַנֶקה"

  . אינו מנקה את חטאיה	 של הרשעי	 שאינ	 עושי	 תשובה' ה

ֵני ָבִניםֹּפֵקד ֲעֹון ָאבֹות ַעל ּבָ"   ..."ִנים ְוַעל ּבְ

  . זוכר� " פקד" �

  ? שופט צדק' הרי ה, את הבני	 על חטאי אבותיה	' מדוע יעניש ה

יעניש בני	 על חטאי אבותיה	 רק א	 הבני	 אוחזי	 מעשה ' ה

, כלומר ממשיכי	 ללכת בדר" הרעה של האבות, אבותיה	 בידיה	
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ה	 יקבלו שכר , אבל א	 הבני	 יעזבו את דרכ	 הרעה של אבותיה	

  . 'גדול מאת ה

ָתחו" ה ַוִיקֹד ַאְרָצה ַוִיׁשְ ַּוְיַמֵהר מׁשֶ ּ ּ   )פסוק ח( "ּּ

על מידות הרחמי	 ' והודה לה, שעבר לפניו' משה השתחווה לכבוד ה

  . בה$ הוא מנהיג את עמו ישראל

ֵעיֶניךַּויֹאֶמר ִא" י' הְ ֵיֶלך ָנא ...ָם ָנא ָמָצאִתי ֵחן ּבְ נו ּכִ ִקְרּבֵ  ַעם ּּבְ

ה עֶֹרף הוא ְוָסַלְחָת ַלֲעֹוֵננו וְלַחָטאֵתנו וְנַחְלָתנו ְּקׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ   )פסוק ט( "ּּ

כי לא אעלה בקרב� כי ע� קשה ": נאמר) בפסוק ג(בפרק הקוד	 

אומר למשה שלטובת ישראל ' כלומר ה. "ער� אתה פ� אכל� בדר�

  .  וא	 לא ישמע בקולו יענישנו,כי הוא קשה עור#, לא יל" בקרבו

שוב הוא , שכ$ יל" בתוכ	'  כשמשה מבקש מה,א	 כ$ מדוע ג	 כא$

  ? "כי ע	 קשה ער# הוא"משתמש באותו הטע	 

וג	 גילה לו את מידות , נענה לבקשת משה ללכת את	' כיו$ שה

לכ$ ביקש משה , שהוא רחו	 וחנו$ וסולח על החטאי	, הרחמי	 שלו

  . יסלחברחמיו ' ה, וג	 א	 הע	 יקשה ערפו, שיל" את	 'מה

ְּוָסַלְחָת ַלֲעֹוֵננו וְלַחָטאֵתנו" ּ ּ ּּ"  

שלי  �עווננו (משה היה ענו וביקש על חטאיו יחד ע	 חטאי ישראל 

  . על א# שהוא לא חטא כמות	, )ושל ישראל

ּוְנַחְלָתנו" ּ ּ"  

ישגיח ' שה', הוסי# לבקש שע	 ישראל יהיה חלקו ונחלתו של המשה 

  . עליה	 לעול	
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   )יז� פסוקי	 י( כריתת ברית עם ישראל �

ִרית ֶנֶגד " ה ִנְפָלֹאתַּויֹאֶמר ִהּנֵה ָאֹנִכי ּכֵֹרת ּבְ ל ַעְמך ֶאֱעׂשֶ ָּכָ ּ  

ר לֹא ִנְבְראו ְבָכל ָהָאֶרץ וְבָכל ַהגֹוִים ֲּאׁשֶ ּ   )פסוק י( ..".ּ

נפלאת אשר לא נבראו בכל "באמרו '  נפלאות גדולות התכוו$ הלאלו

  ? "האר(

כמו ענני הכבוד , לישראל במדבר' נפלאות אלו ה	 הנפלאות שעשה ה

הנצחו$ על מלכי האמורי , 	 השמלות לא בלותבזכויבבו	 ושס

 �כניסת	 לאר( זמ$ ב' הוג	 הנפלאות שעשה ,  סיחו$ ועוג� האדירי	 

  . מש באמצע השמי	 בזמ$ מלחמות יהושעמעבר הירד$ והעמדת הש

לישראל מראי	 על אהבתו הגדולה לעמו ועל ' נפלאות אלו שיעשה ה

  . כ" שהוא שוכ$ בתוכ	

ר ָאֹנִכי ְמַצְוך ַהיֹום" ָמר ְלך ֵאת ֲאׁשֶ ּׁשְ ָ   )אפסוק י(    "ָּ

מצווה את משה לומר לבני ישראל שישמרו את המצוות בעני$ ' ה

  . עבודת האלילי	 באר( ישראל

ַנֲעִני" ִָהְנִני ֹגֵרׁש ִמָפֶניך ֶאת ָהֱאֹמִרי ְוַהּכְ ּ"...  

מבטיח שיקיי	 את דבריו ויל" בקרב ישראל אל האר( ויגרש את ' ה

  . כל עמי האר( מפניה	

, מזהיר את ישראל שלא יכרתו ברית ליושבי האר(' יחד ע	 זאת ה

אלא ישברו את מזבחותיה	 ואת כל אשר בנו לאלהיה	 ויעבדו באר( 

  . לבדו' ק את הר
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   )כו�פסוקי	 יח( שלושת הרגלים ומצוות עליה לרגל, השבת �

ֹמר" ֶּאת ַחג ַהַמצֹות ִתׁשְ ּ   )חפסוק י( ..."ּ

 ונדע  ,הוציא את ישראל מאר( מצרי	' בשמירת חג המצות נזכור שה

בכ" נתחזק אנו ובנינו שלא לכרות . שאנו עמו ועבדיו ורק אותו נעבוד

  . ברית ליושבי האר(

ת ָיִמים ַתֲעֹבד ו" ׁשֶ ּׁשֵ ּבֹתּ ִביִעי ִתׁשְ ַּביֹום ַהׁשְ ּ   )אפסוק כ(" ּ

  .  תפסיק� " תשבת" �

ברא שמי	 ואר( ' ובכ" נזכור שה, ביו	 השבת נשבות מכל המלאכות

  . שה ימי	 ונח ביו	 השביעייבש

ּבֹת" ָחִריׁש וַבָקִציר ִתׁשְ ּּבֶ ּּ"   

  ? יש וקציר חר� מדוע הזכירה התורה במיוחד שתי מלאכות אלו 

 לומר לנו שצרי" לשבות ג	 חריש וקציר כדיהתורה הזכירה דווקא 

הנצרכות כמו חרישה וקצירה , ממלאכות שה$ צור" גדול לחיי האד	

ציוותה , למרות שקשה לאד	 לשבות ממלאכות אלו.  לח	לש	 הכנת

   .'עליו התורה להתגבר ולשמוע בקול ה

אלא , פסיד את פרנסתוושובת ממלאכתו לא י' ודאי שהשומע בקול ה

קי� את יו� ויבר� אל": כמו שכתוב, יבר" את תבואתו' אדרבה ה

  ."השביעי

ּכוֵרי ְקִציר ִחִטים" ה ְלך ּבִ ֻבעֹת ַתֲעׂשֶ ְּוַחג ׁשָ ּ   )בפסוק כ( ..."ָּ

  ? "חג שבועות"בש	 " חג הקציר"מדוע נקרא 
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" חג המצות"שעוברי	 מ) שבע(מפני שסופרי	 את מספר השבועות 

  ". ג השבועותח"ועד 

  . את התורה לעמו ישראל' בחג השבועות נת$ ה

כדי , התורה ציוותה לספור שבעה שבועות מחג המצות לחג השבועות

הוציא את ישראל מעבדות לחרות כדי שיקבלו את ' שנזכור שה

  . תורתו

  . נכבד את התורה ונצפה לה בכל יו	 ויו	ספירת השבועות ב

לׁש ְפָעִמים ּבַ" ָנה ֵיּׁשָ ל ְזכוְרךּׁשָ ָָרֶאה ּכָ ּ  

ָרֵאל'ֶּאת ְפֵני ָהָאֹדן ה   )גפסוק כ("  ֱאלֵֹהי ִיׂשְ

אוהב את עמו ישראל ומזמינ	 לבוא לביתו שלוש פעמי	 בשנה ' ה

  . ולחגוג ולשמוח לפניו ברגלי	

, על חסדו הגדול שגמל עמנו' כאשר נעלה לבית המקדש ונודה לה

  . ובשמירת מצוותיו' נתחזק ביראת ה

י אֹו" ִָריׁש גֹוִים ִמָפֶניך ְוִהְרַחְבִתי ֶאת ְגֻבֶלך ְולֹא ַיְחֹמד ִאיׁש ֶאת ּכִ ָּ ּּ ּ

ֲעלְֹתך ֵלָראֹות ֶאת ְפֵני  ַּאְרְצך ּבַ ָ   )דפסוק כ(    ..."ָ ֱאלֶֹהיך'הָ

  .  ירצה לקחת� " יחמד" �

לא יבואו מלכי הגויי	 , כאשר יעלו בני ישראל לבית המקדש ברגלי	

וא# אנשי	 ,  ישראל העזובותע	 צבאותיה	 לכבוש את אדמות

  . יחידי	 מהשכני	 הגויי	 לא יבואו לגנוב את נחלת	

  ?  לא יחמדו הגויי	 את אר( ישראלדועמ
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, ישמור על האר( בזכות מעשיה	 הטובי	 של ישראל' מפני שה

  . ויגרו	 לגויי	 שלא יעזו לגעת באדמות ישראל ובבתיה	

ולא יעזו , ל את האר(נת$ לבני ישרא' ויש מפרשי	 שהגויי	 יבינו שה

לעלות ' במיוחד כאשר ה	 עסוקי	 במצוות ה, לקחת מה	 אר( זו

  . לרגל

בחר בישראל להיות לו לע	 ולה	 ' באחרית הימי	 יבינו הגויי	 שה

ה	 יעריכו ויכבדו את ישראל על כ" וא# . נת$ את תורתו ומצוותיו

וכלל לא ירצו לקחת , יעזרו לישראל לבוא אל האר( ולשבת בה

  . תנו את אדמותינומא
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   )לה� כזפסוקי	 ( כתיבת עשרת הדברים וקרינת פני משה �

ה'הַּויֹאֶמר " ָתב ְלך ֶאת ַהְדָבִרים ָהֵאּלֶ ה ּכְ ּ ֶאל מׁשֶ   )זפסוק כ( "ָ

שלוש : מצווה את משה לכתוב את כל דברי התורה שאמר לו בהר' ה

ויגרש את עמי הבטחתו שיל" בקרב ישראל , עשרה מידות הרחמי	

המצוות הקשורות לעבודה זרה באר( וכ$ מצוות , האר( מפניה	

  .המועדי	

כ$ נצטווה משה לכתוב , את משה לכתוב דברי	 אלו' כש	 שציוה ה

  . יאמר לו בעתיד' את כל הדברי	 שה

ָרֵאל" ִרית ְוֶאת ִיׂשְ ַרִתי ִאְתך ּבְ ה ּכָ י ַעל ִפי ַהְדָבִרים ָהֵאּלֶ ָּכִ ּ ּ ּ ּ"  

שסלח לישראל על העגל , למשה' י	 האלה שאמר העל פי הדבר

ברית ע	 ישראל שלא יעזב	 לעול	 ' כרת ה, והבטיח שיל" ע	 ישראל

  . ולא יכל	

ם ִעם " ִעים ַלְיָלה ַאְרּבָ'הַוְיִהי ׁשָ   ִעים יֹום ְוַאְרּבָ

ָתה   )חפסוק כ(" ֶּלֶחם לֹא ָאַכל וַמִים לֹא ׁשָ

    . כולל את כל סוגי השתיה� "מים" . כולל את כל סוגי המזון�" לחם" �

פסוק זה מלמדנו שמשה לא אכל ולא שתה שו	 דבר במש" ארבעי	 

  . ימי	 רצופי	

  . 'שהיה כמלא" ה, בפסוק זה אנו רואי	 את גדולתו של משה

בכל הדורות לא ק	 עוד אד	 שהחזיק מעמד ללא אכילה ושתיה 

  . במש" ארבעי	 יו	 רצופי	
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חֹת ֵא" ַּוִיְכֹתב ַעל ַהּלֻ ֶרת ַהְדָבִריםּ ִרית ֲעׂשֶ ּת ִדְבֵרי ַהּבְ ּ"  

כפי שנאמר בלוחות , נת$ למשה את הלוחות' מדוע לא נאמר כא$ שה

וית$ אל משה ככלתו לדבר אתו בהר סיני שני לחת : "הראשונות

  ?"העדת

רק ' התורה רומזת שלוחות אלו משה פסל והביא אל ההר והבכ" 

  . הלוחות הראשונותכמו שכתב על , כתב עליה	 את עשרת הדברי	

ה ֵמַהר ִסיַני" ֶרֶדת מׁשֶ   ...ַוְיִהי ּבְ

רֹו ִאתֹו ַדּבְ י ָקַרן עֹור ָפָניו ּבְ ה לֹא ָיַדע ּכִ ּומׁשֶ   )טפסוק כ( "ּּ

  . קרנו פניו מאור, ע	 משה' כאשר דיבר ה

פניו לא השחירו , על א# שמשה רבנו לא אכל ולא שתה ימי	 רבי	

א מיוחד זה לא היה כמוהו בכל פל. אלא אדרבה זהרו כאור הכוכבי	

  .אשרי ילוד אישה שהגיע למדרגה כזאת, הדורות

בו ֵאָליו ַאֲה" ה ַוָיׁשֻ ַּוִיְקָרא ֲאֵלֶהם מׁשֶ ּ ֵעָדהּ ִאים ּבָ ׂשִ   רֹן ְוָכל ַהּנְ

ה ֲאֵלֶהם ר מׁשֶ   )אפסוק ל(    "ַוְיַדּבֵ

קרא , הרגיע אות	, כאשר ראה משה שאהר$ והע	 יראי	 לגשת אליו

  .'ליו ולימד אות	 את דברי הלה	 להתקרב א

  . 'ל אמרו שמשה קרא בראשונה לאהר$ ולימדו את דברי ה"חכמינו ז

ואז קרא משה לשני , ישב אהר$ לשמאל משה, לאחר שסיי	 ללמדו

  .  ולימד	,אלעזר ואיתמר, בני אהר$
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 אלעזר לימי$ משה ואיתמר לשמאל �ישבו שניה	 , כשסיי	 ללמד	

  .ולימד	 ואז קרא משה לזקני	 � אהר$

  : שנאמר, לבסו# נגשו אל משה כל בני ישראל ללמוד

ָרֵאלְוַאֲחֵרי ֵכן ִנ" ֵני ִיׂשְ ל ּבְ ְּגׁשו ּכָ ּ  

ר  ר ִדּבֶ ל ֲאׁשֶ ַּוְיַצֵום ֵאת ּכָ ַהר ִסיָני'הּ   )בפסוק ל(    "ּ ִאתֹו ּבְ

בני אהר$ שמעו שלוש , ארבע פעמי	' נמצא שאהר$ שמע את דברי ה

פע	 ' בני ישראל שמעו את דברי ה פעמיי	 וכל �הזקני	 , פעמי	

  . אחת

, כאשר ישבו בני ישראל לפני משה ללמוד וראו את פניו הקורנות

ורצו להמשי" לשמוע את , קיבלו את דבריו באימה ובכובד ראש

  . דבריו

ר ִאָתם ַוִיֵתן ַעל ָפָניו ַמְסֶוה" ה ִמַדּבֵ ַּוְיַכל מׁשֶ ּ ּּ   )גפסוק ל( "ּ

  .  כיסוי�" מסוה" �

הוא היה מכסה את פניו ,  לא לימד את בני ישראלבזמ$ שמשה

    .ללא צור"', כדי שלא ייהנו בני ישראל מקרני אורו של ה, במסווה
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  ד" לפרק למקורות

ג	 בתחתית ההר : "$" רמב� בעליית משה זו נאסרה ההמצאות אפילו בתחתית ההר  :'פסוק ב

  ". מקו	 מעמד ישראל בראשונה

): מו( אליעזר  פרקי דרבי�   אלולראש חודשבפע� השלישית בעליית משה להר  :'פסוק ד

שהרי ,  אלי ההרה והעבירו שופר במחנהה עלה"ובראש חודש אלול אמר לו הקב"

  ". ה נתעלה באותו שופר"והקב, משה עלה להר שלא יתעו עוד אחר עבודה זרה

   .ורנו על פי ספ�  אדו� לעול� ונות� חיי�� ' ה, רא האד�ו ב�' ה :'ז', פסוקים ו

  .  על פי אב$ עזרא� "רחו� וחנו�"

  . י" רש� "אר� אפיי�"

  . אב$ עזרא ואברבנאל, י" על פי רש�  "ורב חסד"

  . י ואב$ עזרא" רש� "ואמת"

   .י" רש�   החסד שהאד� עשה� "נוצר חסד לאלפי�"

  . י" רש�  שני אלפי� דורות�  "לאלפי�"

  .ב" יומא לו ע– זדונות � "עוונות"

  . י" רש� י� מרד�  "פשעי�"

  . ל"י בש	 חז" רש�  לשאינ� שבי��  "לא ינקה"

   .ל"י על פי חז" רש� ההולכי� בדר� אבותיה� �  "פקד עו� אבות על בני�"

חומש ( ליקוטי	 –' להודות לה. ב. י" רש�  'לכבוד לה.  א� תו של משהוסיבת השתחו :'פסוק ח

מעלה ההיא ורב טוב שגמלו ברחמיו להגיעו ל' לתת שבח והודאה לה): "רב פניני	

   ".לבית ישראל ברחמי	 אשר ינהיגהו בה	

וא	 ע	 קשה עור# הוא וימרו : "י" רש� על א� שהע� קשה עור�' המחילה של ה :'פסוק ט

  ". אתה תסלח לעווננו', פ$ אכל" בדר" '�ואמרת על זאת , ב"

ה שהיתה במשה הכניס נפשו ע	 ומרוב הענו: " אב$ עזרא� ענוותנותו של משה

  ". 'וסלחת לעוננו ולחטאתנו '�לאמר , ראליש
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, ותתננו ל" לנחלה מיוחדת: "י" על פי רש� 'ו ונחלתו של החלקשנהיה  �" ונחלתנו"

ובאלשי" ". זו היא בקשת ונפלינו אני ועמ" שלא תשרה שכינת" על עובדי כוכבי	

 ונחל') טז, זכריה ב(ה לעול	 מישראל כמו דאמר "כי מזה ימש" יתנהל הקב: "'הק

שאתה : "ובהעמק דבר...". שיהיו תמיד עמו בלתי מתפרדי	 ממנו', את יהודה' ה

כ" יהיה ישראל נחשב נחלת ... משו	 הכי אי אפשר לכלות אותנו, תקח אותנו לנחלה

  ".שאי$ לה הפסק לעול	' ה

והיה : " אברבנאל�  הנפלאות במדבר ובאר� ישראל �  הנפלאות שלא נבראו כמות� :'פסוק י

עד לעשות עמה	 דבקות שכינתו בתוכ	 וענני כבודו סביב	 במדבר הנפלאות שי

וג	 עמידת ... ונצחו$ סיחו$ ועוג ושאר הנפלאות שנעשו במדבר...  שנה40הנורא 

וכ$ ... השמש ברקיע שנעשה אל יהושע שלא נברא כמוהו בכל האר( ובכל הגוי	

  ". נפלאות הירד$

ציוה לישראל שיעשו חגיה	 במצות : "אל אברבנ� בשמירת החגי� נתחזק באמונה :ח"פסוק י

ולא יזנו אחרי ... וכדי שה	 ובניה	 יושרשו באמונות האמתיות... אלקיה	 ולכבודו

  ". אלהי העמי	

 אב$ � שה� מלאכות לצור� חיי האד�. א �  סיבת הזכרת מלאכת החרישה והקצירה :א"פסוק כ

ומה ג	 : "' הק אלשי"�  בגלל הקושי לבטל�.  ב".שה	 עיקר חיי האד	: "עזרא

  ". בחריש ובקציר שיקשה בלב איש לשבות מחריצו וקצירו כי ה$ חייו

הוציאנו מעבדות לחרות '  שנזכור שה�   שבועות מפסח לשבועותסיבת ספירת שבע :ב"פסוק כ

שכל עיקר$ של ישראל אינו אלא ): "גמצוה רע(ספר החינו"  – כדי שנקבל תורתו

והיא העיקר והסיבה שנגאלו ויצאו ... ר(ומפני התורה נבראו שמי	 וא, התורה

נצטווינו למנות ממחרת יו	 טוב של ... ממצרי	 כדי שיקבלו התורה בסיני ויקיימוה

   ...".להראות בנפשנו החפ( הגדול אל היו	 הנכבד, פסח עד יו	 נתינת התורה

נכנסי	 ): "במצוה תנ(ספר החינו"  – לביתואותנו ' הזמנת ה �ת העליה לרגל ומצו :ג"פסוק כ

  ".כי אנחנו לבדנו בני ביתו, זר לא יבוא לתוכנו... ובאי	 אצל קורתו

היה ראוי : "... אברבנאל� מלכי האומות לא יבואו לכבוש האר� בזמ� העליה לרגל :ד"פסוק כ

שהאומות ישתדלו בכל עוז לקחת ולכבוש את ארצ	 ובפרט בזמ$ עלותיכ	 לרגל 

זה לא יחמוד איש את ארצ	 ולא הנה ע	 כל , שהאדמה תשאר שממה מהזכרי	

  ". ימלאהו לבו לבוא לכובשה בזמ$ הרגל המקודש
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 אשלח אימה בלב השכני	 אפילו שלא "ככל : " אב$ עזרא� הטלת אימה בלב הגויי�

  ". יחמדו את האר(

 ארצות שהיינו �כי יאמרו בלב	 : " דעת זקני	� נת� לנו את האר�' הבנת הגויי� שה

ש שלא נוכל לקחת ארצ	 "כ, דינו כי הוריש	 אלוקיה	מחזיקי	 בה	 לא נשאר בי

  ". מיד	 כיו$ שה	 עוסקי$ במצוותיו

ובנו בני נכר חמתי" : ")י, ס(  ישעיה� העזרה של הגויי� לישראל באחרית הימי�

  ". ומלכיה	 ישרתונ"

  . 	" על פי רשב�  אחרוני�ה יו� דברי התורה שנאמרו למשה בהר בארבעי�כתיבת  :ז"פסוק כ

ה הצרי" לכתוב לה	 "אבל הקב: "$" רמב�  בעקבות הסליחה הברית לעול� כריתת

  ...". ברית במחילה שמחל לה	

וא	 ימצא ב$ אד	 אשר יבוא ): "מב� מא, א( כוזרי �  גדולתו של משה שהוא כמלא� :ח"פסוק כ

ובעור פניו יקר$ אור שאי$ , ויעמד זמ$ רב בלי מאכל ולא ירעב, באש ולא תשרפהו

  ".ד	אי האי$ מדרגה זו נבדלת הבדל עצמי ממדרגת בנ... עמוד בוהעי$ יכולה ל

שכבר נודע : " אברבנאל�  פ�י אלא לה משהמניעת האכילה לא גרמה להשחרת פני :ט"פסוק כ

, והעדרו משחיר ומקדיר פניו... שהמאכל והמשתה מזהירי	 ומלביני	 פני האד	

 אבל בהפ" שיזהירו פניו ...והיה שמשה אדונינו עומד בהר שלוש פעמי	 ארבעי	 יו	

   ...".לא לבד כיתר בני אד	 אבל יזהירו עוד כזוהר הרקיע וככוכבי	 לעול	 ועד

על כ$ אעשה עמ" נפלאות שיתמהו כל ): "י, לד( אב$ עזרא � פלא זה לא היה כמוהו

  ...". רואי" וידעו כי נתתי הוד עלי" שלא עשיתי כ$ מיו	 שבראתי שמי	 ואר(

  . ב" עי על פי עירובי$ נד" רש�  ות התורה ממשה לבני ישראלסדר הורא :א"פסוק ל

ולכבוד קרני ההוד שלא יזונו : "י" רש� סיבת נתינת המסוה על פניו בשאר הזמ�  :ג"פסוק ל

ידע , שכאשר ידע כי קר$ עור פניו: "אברבנאל". הכל מה	 היה נית$ המסוה כנגד$

   ...."לי$שלא היה דבר הגו$ וראוי שישתמש בזוהר ההוא בדבר חו

וכ$ בעת תיתו השפע לבני ישראל : " אברבנאל� ראיית בני ישראל את קירו� פניו

כי אז היה ... וללמדו אות	 התורה והמצוות באופ$ שיהיו עיניה	 רואות את מוריה	

משפיע עליה	 שיזכו לראות המראה הנפלאה ההיא ובה ישתלמו נפשותיה	 

  ". מפני זה דברי משהוישמעו עוד, ויתקיימו אמונותיה	 האמיתיות


