
 

 ~1 ~ 

 םסיפוריוליקוטים 
 כי תשא - נפלאים

 
   "כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם"

 )ל, יב(
בתחילת הנהגתו של הרה"ק בעל התניא בא לבקרו אחד 
המתנגדים. בכניסה לביתו של הרב פגש האורח במשרת 
העומד על יד הדלת ומונע כניסת אנשים בלתי קרואים. 

העיר לרבי על כך שהוא נוהג כשנכנס האורח אל הקודש פנימה 
בעצמו להחזיק משמש צמוד, וכי יש בדבר משום התנשאות 
ורמות רוחא. הרכין בעל התניא את ראשו כבשעת אמירת 
תחנון, ולאחר דקות ספורות הרים ראשו ואמר, כמו שיש בגד 
מיוחד לראש ובגד לגוף ואין בכך התנשאות כך גם הראש בבני 

ף האומה, וכתיב 'כי תשא את ישראל צריך להיות מובדל מגו
ראש בני ישראל' שצריך לנשא את הראש לבני ישראל. שאלו 
האורח, כדי להשיב לי תשובה זו אין צורך בהנחת הראש על 
השולחן כבשעת תחנון. נענה בעל התניא ואמר, בעת מחלוקת 
קרח כנגד משה רבינו. אמר קרח, 'כי כל העדה כולם קדושים 

, וישמע משה ויפול על פניו', הרי היו ומדוע תתנשאו על קהל ד'
אלה דברי חוצפה ועזות מצד קרח, ומה יש להתרגש מזה. אלא, 
משה רבינו נפל על פניו וביקש להבין שמא שואלים שאלה זו 
משמים, כמו שלימד הבעל שם טוב, שכל מה שמראים 
ומשמיעים לאדם עליו לפשפש במעשיו שמא מראים לו זאת 

ו. אולם אני התבוננתי בדבר וראיתי כי משמים כדי שיתן אל לב
נקי אני משמץ התנשאות ואין עלי תביעה בשמים על כך, אחר 

 כך יכלתי לענות לך את מה שעניתי. 
 )עולם החסידות שבט תשס"ב(

 

"כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם 
ונתנו איש כפר נפשו... ולא יהיה בהם נגף..." 

 )ל, יב(
פעם אחת בשליחות אביו ר' חיים ר' יצחק מוואלוז'ין נסע 

מוולוז'ין לברודי, לאסוף כספים לטובת הישיבה. השמועה על 
דבר בואו של ר' יצחק מוולוז'ין לברודי פשטה בכל גליציה, 
ומקרוב ומרחוק באו לקבל את פני אחד מגדולי התורה 
שברוסיה. אלפי אנשים נדחקו לראותו ולתת לו ברכת שלום. 

הדחק ויש חשש של סכנת נפשות, אמר ראה ר' יצחק כי גדול 
לקהל: כתוב בתורה "ונתנו איש כופר נפשו ולא יהיה בהם נגף" 
ולכאורה הדבר תמוה: למה היה צורך במחצית השקל כשרצו 
למנות את ישראל, כתריס בפני הנגף, הרי יכול היה כל אחד 
להביא אבן או שבר חרס וכדומה כמו שמצינו אצל שאול )ש"א 

דם בבזק", שכל אחד נטל חרס והשליך לפניו יא, ח( "ויפק
למה היה צורך כאן במחצית  ומנאם אחד כך )ראה יומא כב(.

השקל דווקא? אלא כך הוא הדבר: כיון שציווה הקב"ה למשה 
למנות את ישראל, הרי היה בזה משום מצוה, וכל אחד ביקש 
בוודאי להקדים את חברו במצוה זו, כדי להימנות תחילה. אבל 

ות זו היתה גם משום סכנה, היו נוגפים איש את רעהו בזריז
בזריזותם. משום כך נצטוו בני ישראל שיתן כל אחד מחצית 
השקל, יהיה קיומה של מצוה זו תלוי בממון. וממילא "ולא יהיה 

בהם נגף", איש לא ידחק את רעהו, ואדרבה כל אחד יחשוב, 
צמי. אף עדיין יש שהות בידי, ואין לי מה למהר ולדחוק את ע

אני אומר לכם: ידוע תדעו כי באתי לכאן לשם "מחצית 
השקל", בשביל ישיבת וואלוז'ין ולא לשם קבלת שלום גרידא. 
מעתה סמוך אני ובטוח כי לא תדחקו איש את רעהו ולא יהיה 

 )דור המאה(  בכם נגף. 
 

 "זה יתנו" )ל, יג(
 "הראה לו הקב"ה כמין מטבע של אש ואמר לו זה יתנו" )רש"י(. 
ללמדנו, שצדקה כמוה כאש. כמה שתיקח ממנה, אין הדבר 
גורע ממנה כהוא זה. אין מחסרים אותה. כך גם הנותן צדקה, 
אינו מחסר מממונו כלום, כיון שהקב"ה ממלא את חסרונו 

 בכפל כפליים. 
 

 "מחצית השקל..." )ל, יג(
א עם פעם אחת בשעת שיחת האדמו"ר ר' אהרן מקרלין זיע" 

מקורביו, נתגלגל הדיבור על מעמדו של הצדיק, ועל התפקיד 
המרכזי שלו בין תלמידיו. אמר האדמו"ר לתלמידיו יש בתורה 
רמז מפורש שהצדיק הוא האישיות המרכזית, וכי אלה 
שסובבים אותו ומושפעים ממנו המה אנשים חיים ורבי פעלים, 
בעוד שאלה שמתרחקים ממנו נחשבים כמתים. בתיבה 
"מחצית" יש חמש אותיות, במרכז המילה האות "צ" )צדיק(, 
האותיות המרוחקות מהמרכז הן "מת", והאותיות הסמוכות לה 

 מכאן ומכאן הן האותיות "חי". 
 )מהאוצר החסידי(

 

 "מחצית שקל תרומה לה'" )ל, יג(
אומר בעל  -ידוע מאמר חז"ל "אין אדם מת וחצי תאוותו בידו"

אה התורה לרמז לנו, שיתנו מחצית "המקדש מרדכי" שזה ב
השקל, כי בכסף אין שלימות, כי אדם שאוהב כסף כל כסף 

 שיש לו זה חצי ממש שהוא רוצה.
ולמרות שכאן מדובר על תרומה, ובדרך כלל בתרומה זה הפוך, 
בבית כנסת הוא אומר: תרמתי בבית, ובבית הוא אומר: תרמתי 

ת נותן גרוש הוא בבית כנסת, ואם בן אדם שאוהב כסף בכל זא
חושב שנתן עולם ומלואו, לפחות יצא ידי חובתו באופן 
המושלם לכל הדעות, בכל זאת התורה מלמדת אותנו שזה כבר 
במהות שלו בטבע שלו, שכל כסף שיש לו בארנק הוא מרגיש 

 חסר.
להמחיש זאת אספר לכם מעשה שהיה ולא היה, פעם ישבתי 

התיישב לצידי אדם  בגינת חמד סנטרל פארק במנהטן, ולפתע
מוכר לי, זה היה ביל גייטס, וכשאני מתבונן בו הוא מפתיע אותי 
ופונה אלי, אתה מזהה אותי? כן בוודאי עניתי לו, אתה ביל 
גייטס, נו תשלים את המשפט הוא אומר לי, למה מה צריך 
להשלים שאלתי אותו? הוא מחייך ואומר "העשיר מספר אחד 

 בעולם".
עית, אתה בבעיה כלכלית יותר גדולה ממני, אמרתי לו אדוני ט

לך חסר יותר כסף ממני, הוא פתח עיניים גדולות, ואמר לי יש 
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מיליארד דולר, איך אתה  40לך מושג כמה כסף יש לי, יש לי 

 מדמיין שחסר לי יותר כסף ממך???
עניתי לו, לא טעיתי, אני יסביר לך פשוט, הרי אתה מפחד כל 

מקום ראשון בעולם למקסיקני הזמן להפסיד את התואר 
שמתחרה בך, לכן אתה חותר בכל מחיר ושואף להכפיל את 

מיליארד, ככה תהיה מוגן מלסכן את מעמדך, אם  80רכושך ל
מיליארד דולר, באמת חסר לך הון עתק, אבל לי  40כן חסר לך 

חסר מקסימום רבע מיליון דולר, אז למי חסר יותר כסף??? 
 ה. מזל שלא ביקש ממני תרומ

ויתכן לפי זה לפרש "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית 
השקל", כי האוהב כסף שהוא עשיר כשנתן לצדקה הוא מרגיש 
שנתן שלם, ואילו העני שנותן מפת לחמו הרבה יותר אחוזים 
מרכושו לעומת העשיר, מרגיש שנתן פחות ממה שצריך, לכן 

צי ולא מזהירה התורה, העשיר תזכור מה שתרמת זה רק ח
 מושלם, וגם העני תרגיש טוב ואל תמעיט בערך הנתינה שלך.

תראו איזה יופי, אנשים שמתרימים בכוללים מספרים 
שהחמימות והנדבת לב האמתית הם רואים מהאברכים שחיים 
בצניעות ממש, העני לא ימעיט, גם שקועים בתורה, גם 

 מסתפקים במועט, אבל לעני הם נותנים את כל ליבם. 
 

 "מחצית השקל" )ל, יג(
ת" שברא ורואומרים בשחרית בש"ק "טובים מא נוהנה מה שא

סוף של תיבת 'מאורות' זה 'מת' ותיבת 'אור' אלוקינו, הראש וה
מפסיק ביניהם כי הצדיק שנקרא אור כמ"ש אור זרוע לצדיק 
יש בכוחו להפריד בין האותיות 'מת' ולהפוך הכל לטובה, והנה 
גם בתיבת 'מחצית' התיבה 'חצי' מפריד בין האותיות 'מת' כי 
המחצית השקל היה לכפרת בני ישראל להצילם ממות לחיים, 

בזמן הזה שאין לנו המצוה הזאת יש תקנה ליתן צדקה יותר ו
דאם נותן  ,מכפי יכולתו, וזהו וחצו את כספו וגם את המת יחצון

גם כשיש לו רק חצי כספו אז יזכה שגם את המת מתיבת 
'מאורות' ומתיבת 'מחצית' יחצון ויזכה להציל ממות נפשו 

 )תפארת שלמה( ולחיים ארוכים יכנס.
 

 "מחלליה מות יומת" )לא, יד(
בירושלמי מביא מעשה שרבי חייא ראה אדם אחד שתלש 
עשב בשבת, אחר השבת הלך אצלו וכתב לו על פתקא 
"מחלליה מות יומת" וקשה להבין מדוע לא אמר לו מיד בשעת 
מעשה, ולמה כתב ולא אמר לו בפיו בע"פ, ויש ליישב על פי 

וא"כ  הגמרא במס' מגילה כד שר' חייא היה קורא לאות ח', ה',
חירוף אם היה אומר לו בע"פ היה נשמע מהלליה מות יומת וזה 

כלפי שמיא, לכן כתב אחר השבת על פיתקא את הפסוק 
 מחלליה מות יומת ולא אמר בע"פ.

 )הגר"א(
 

 רבה" )ל, טו("העשיר לא י
הטעמים על המילים העשיר לא ירבה הם 'מונח רביעי' לרמז 
על מה שכתוב בגמרא המבזבז לצדקה אל יבזבז יותר מחומש 

וזה מרומז בטעמים  4/5שאר בידיו יכלומר שי( כתובות נ.)
'מונח רביעי' שישאיר בידו ארבע חלקים, ולמה הוצרך להזהיר 

יתנו לו כבוד גדול ולכן על זה ? כי יש שנותנים לשם פרסום ש
 )הגר"א( הזהירה התורה ע"ז כי יחסר ה"לשם שמים".

 

 שיר לא ירבה והדל לא ימעיט" )ל, טו("הע
כאשר נצטוו משה ואהרן לאסוף תרומות למשכן הלכו יחדיו 
לבית העשירים אבל כאשר רצו להיכנס לשער ביתו של העשיר 
לא יכלו להיכנס כי היה שם כלב גדול שומר שלא יכנסו, אח"כ 

עשיר אחר ויצא המשרת ואמר אי אפשר ליכנס ללא ניסו בבית 
תור מראש, הלכו לעשיר שלישי אמר המשרת עכשיו הבעל 
הבית נח ואי אפשר להפריעו ממנוחתו והרביעי אמר שהבעה"ב 
עסוק בחשבונותיו וכך לכל עשיר ועשיר היה תירוץ למה אינו 
יכול לקבלם, התחילו ללכת לבתי העניים ובעלת הבית ראתה 

הר נכנסה לבית וקראה לבעלה לאמר תראה מי בא אותם מ
אלינו הושיבום וכבדום במאכל ומשתה ושאלו אותם במה 
אפשר לעזור להם אמרו משה ואהרן באנו לאסוף כסף למשכן 
הלכו מהר וקרעו את כפתורי הכסף והזהב מבגדי האשה ומכרו 
את כל התכשיטים בשמחה רבה והביאום למשה ולאהרן, אמרו 

קב"ה אנו מבקשים ממך 'העשיר לא ירבה' אל משה ואהרן ל
תביא לעולם הרבה עשירים ו'הדל לא ימעיט' אל תמעט 
מלהביא הרבה דלים, ומדוע, כי הדלים נותנים הרבה והעשירים 

 )בשם הגרי"ש אונגר זצ"ל( לא נותנים כלום.
 

 " )ל, טו("העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט
אמרו ב'פולין' בדרך צחות: כשבאים לעשיר שיש לו דירה בת 
עשרה חדרים, ואומרים לו: הקב"ה רוצה שיתנו מקום לדור... 

י צריך לסלון, אומר העשיר: אני מאוד מצטער, אך חדר אחד אנ
חדר אחר לפסנתר, וכן הלאה, ואין לי חדר מיותר... אבל 

יכף ומיד: כשבאים לעני שיש לו דירה בת חדר אחד, אומר ת
תן מקום לה'... לכך אמר הכתוב: נינחלק את החדר לשנים, ו

"העשיר לא ירבה", בל ירבו ויתרבו אנשים הנוהגים כעשירים 
נשים שיש להם לב טוב ההם, "והדל לא ימעיט" ולא ימעטו א

 כליבם של העניים... 
 )שיח הפרשה(

 

 "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" )ל, טו(
התורה חייבה את כולם לתרום באופן שווה, ללא הבדל מעמדו 

בו יֵחד את העם. לו חושל התורם, כי מטרת המפקד הייתה לא  
לתת כל אחד עפ"י מעמדו ועושרו, הדבר היה גורם לשנאה 
ולפירוד, וכל אחד היה מחפש כמה תרם חברו, העשיר ממנו, 

 )עפ"י הרב משה חפץ( מנת שהוא יצטרך לתרום פחות. -על
 

 "העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט" )ל, טו(
פירוש העשיר שירבה בחינת "לא", שלא יהיה בעיניו כלל כדי 

ידי התנשאות, והדל לא ימעיט, שימעט בחינת "לא" שלא יבא ל
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כדי שלא יבוא לידי שפלות יותר מדי, רק יראה לתקן מעשיו 

 וידע שעדיין יוכל לבוא לבחינת עשיר בתורה ובמצוות. 
 )צמח צדיק(

 

"ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את 
 השבת לדורותם ברית עולם" )לא, טז( 

 –שון "ושמרו בנ"י את השבת וצריך להבין את אריכות כפל הל
לעשות את השבת", ואפשר להסביר את כוונת הפסוק, אילו 
היו האבות יראים וחרדים מאוד בכל מיני עניינים שלא יבואו 
ח"ו לחילול השבת, וכבר מיום ראשון בשבת היו חושבים 
מחשבות שונות על כל מעשיהם בכל השבוע, ומתכננים 

, בכדי שלא ייכשלו חלילה צעדיהם בכל יום ויום מימות החול
בשבת הבאה בחילול שבת מאומה, ובראות הבנים את גודל 
חרדת אביהם על השבת, ממילא יתגדל גם בעיניהם מאוד גודל 
ערך ויקרת השבת, ועי"ז גם הם משמרים אותה כהוגן, והנה 
שמירה פירושו וכוונתו שימור וזהירות, וזוהי הכוונה "ושמרו" 

ד, כדי שיעשה השבת על ידי זה בני ישראל את השבת מאו
"לדורותם" אחריהם לברית עולם, ופירוש הדברים מה שאמר 
ושמרו היינו ע"י שמירה מעולה וזהירות בנ"י את השבת, עי"ז 

 לעשות את השבת "לדורותם" יקיימו את השבת גם לדורות. 
 )מרן השיר מעון זי"ע( 

 

"ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את 
 השבת לדרתם ברית עולם..." )לא, טז( 

משל לבן מלך שהיה שבוי בין אנשים נחותים. יום אחד הגיעה 
בשמחה, מה  אליו איגרת מאביו המלך והוא רצה לקרוא אותה

עשה? השקה את האנשים יין. שמחו הם במשקה התוסס ואילו 
הוא שמח בשמחת הקריאה באיגרת. אף בשבת יש לענג את 
הגוף, לבסם את החומר ולגרש את עצבותו, שלא יפריעו 

 לשמחת הנפש בדביקותה בהשם יתברך. 
 )בעש"ט(

 

 "ושמרו בני ישראל את השבת" )לא, טז( 
ה רוצים בני אדם, בימות החול עושה כל אחד מה איננו יודע מ

שלבו חפץ, וכשבא שבת קודש הריהו מתעטף בקפוטה של 
משי, מתהדר באבנט שחור ועוטה את השטריימל, וכבר הנהו 
מחותן עם 'לכה דודי', ואני אומר כמעשהו בחול כך מעשהו 

 (הרה"ק ר' מנדל מקוצק זי"ע) בשבת. 
 

 יז( ,)לא "וביום השביעי שבת וינפש"
ובגמרא: אמר רבי שמעון בן לקיש נשמה יתירה נותן הקב"ה 
באדם ערב שבת ולמוצאי שבת נוטלין אותה הימנו שנאמר 
שבת וינפש "כיון ששבת ווי אבדה נפש". וקשה לכאורה 
דבמוצאי שבת מסתלקת הנשמה ואז צריך להתאנח ומדוע 

ווי אבדה נפש. אלא הפירוש  יםמיד בכניסת השבת מתמרמר
שבכניסת שבת קודש מתעוררים באדם הרהורי תשובה הוא 

ויראת שמים ומתאונן על ימות החול שעברו בביטול תורה 
 ועבודה, צועק במרירות אוי ואבוי הרי אבדה נפש. 

 )עמוד האמת(
 

 "ביני ובין בני ישראל אות היא לעולם" )לא,יז(
שבת היא האות של אדם מישראל. כשם ששלט התלוי על 

על האיש הדר בו, כך גם השבת מעידה על  פתח הבית מעיד
היהודי היכן הוא דר. חנות הנעולה בשבת נושאת עליה שלט 
יהודי. אבל אם חלילה פתוחה היא בשבת, מעיד השלט על 

 ההיפך. 
 )חפץ חיים(

 

"ויקהל העם על אהרן ויאמרו אליו קום עשה 
 ב, א( לנו אלהים..." )ל

משנפטר ר' שמואל מוהליבר רבה של ביאליסטוק, הציעו בין 
שאר הרבנים את הגאון הנודע ר' מאיר שמחה מדוינסק זצ"ל, 
שהיה יליד העיר, לרב בה. משום מה נדחתה ההצעה. אמר ר' 
מאיר שמחה: נאמר שבני ישראל באו אל אהרן ואמרו לו: 

ה היה לו", "עשה לנו אלהים... כי זה משה האיש לא ידענו מ
ולכאורה קשה, אם משה איננו, למה רצו דווקא בעגל, מדוע לא 
בחרו באהרן? כנראה שטבעם של בני אדם כך הוא, רצים אחרי 

 עגל ממקום אחר, ובלבד שלא לבחור באהרן שהוא משלהם. 
 )מגנזנו העתיק( 

 

"ויקח את העגל אשר עשו וגו׳ וישק את בני 
 ישראל" )לב, ב(

ו ועלה כיון ששבר משה את הלוחות, מיד רץ אוקינוס ממקומ
להציף את העולם. מה עשה משה? ״ויקח את העגל אשר עשו 
וישרוף באש ויטחן עד אשר דק ויזר על פני המים״, קם משה 
על מי אוקינוס ואמר להם מים מים מה אתם מבקשים? אמרו 
לו אין העולם מתקיים אלא על התורה הכתובה על הלוחות, 

שים לשטוף וישראל בגדו בתורה ועשו להם עגל זהב, ואנו מבק
את העולם. אמר להם משה הריני מוסר לכם את אלה שעבדו 
לעגל, כלום לא דייכם כל אותם האלפים שנופלים מהם? ועדיין 
לא שככו מימי אוקינוס. עד שנטל משה מים ממימיו וישק את 

  בני ישראל, ונח זעפו של אוקינוס וחזר ונשתקע במקומו.
 שסב(-)בעל הסולם משפטים שסא

 

 מחר" )לב, ה("חג לד' 
שאל האר"י הקדוש, כיצד ייתכן שמפיו של אהרן הכהן יצא 
דבר כזה, אולם העגל נעשה בי"ז בתמוז, ובו ביום נשתברו 
הלוחות ונעשה יום אבל. אבל לעתיד לבוא ייהפך לששון 
ולשמחה ולמועדים טובים וזה הכוונה "חג לד' מחר" כי יש מחר 

 שהוא לאחר זמן. 
 )תורת האר"י הק'(
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 ך רד כי שחת עמך" )לב, ז("ל
רש"י מביא דרשת חז"ל 'רד מגדולתך' כלום נתתי לך גדולה 

 אלא בשביל ישראל, עכשיו שחטאו רד אתה מגדולתך.
יש בתורה "ד" גדולה בשמע ישראל וכו' ה' אח'ד' וכן יש "ר" 
גדולה לא תשתחווה לאל אח'ר' ולמה האות ד' ור' גדולים שלא 

או לא תשתחווה לאל אחד ח"ו, אבל יחליפו ח"ו לקרוא ה' אחר 
כאן בחטא העגל שהחליפו והשתחוו לעגל וכפרו בה' א"כ לא 
עזר להם כלום במה שנכתב ד' ור' גדולה ואפשר לכתוב רגיל, 

 וזה הרמז ר"ד מגדולתך, הד' והר' אפשר להוריד מגדולתם.
 )הגר"א(

 

.. וירא את העגל... ."לך רד כי שחת עמך
 לב, יט( - " )לב, זאותםוישבר  ...וישלך מידיו

מרן הגרי"ז סולבייצ'יק זצ"ל היה נוהג תמיד לעיין בפנים 
הגמרא או הרמב"ם, ולא היה סומך על זכרונו, או מה שהיו 
אומרים האנשים, והיה נוהג תמיד לומר כי בתורה לא שייך 
מושג של 'נאמנות'. והביא ראיה לדבר מהא דכתיב 'לך רד כי 

מצרים. סרו מהר מן הדרך אשר  שחת עמך אשר העלית מארץ
צויתם עשו להם עגל ומסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה 
אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים'. והנה על אף שאמר 
הקב"ה למשה רבינו, כי עשו בני ישראל את העגל, אף על פי כן 
לא שבר משה רבינו מיד את הלוחות, אלא רק להלן בפסוק 

כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחולת  יט( 'ויהי-)לב
ויחר אף משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת 
ההר'. ומבואר שלא שיבר את הלוחות, אלא עד שראה בעיניו 

 את העגל ואת המחולות. 
 (עובדות והנהגות לבית בריסק חלק ג' עמוד פד)
 

 "וישמע יהושע את קול העם ברעה" )לב, יז( 
תמה  .בחדוא קדם עיגלא )תרגום יונתן בן עוזיאל(כד מיבבין 

רבי זלמן סורוצקין: אם הריעו וחוללו בשמחה לפני העגל, יבבה 
זו מה טיבה ומקומה כאן? הוא מקשה והוא מתרץ: אומרים 
משמו של רבי ירוחם ליבוביץ' המשגיח הרוחני של ישיבת מיר: 

לו בן ישיבה אם גם יעזוב את הישיבה, יתרחק ממנה, ואפי
טעם עבירה כבר ניטל הימנו, הוא לא  -יקדיח תבשילו חלילה

ון שלמד וכי מכי… ישבע נחת בשום פנים מתענוגי עולם הזה
תורה ועמד על חומר העבירות, כליותיו ייסרוהו ומצפונו לא יתן 
לו מנוח. אף כאן: כיון ששמעו ישראל דברי אלקים חיים 

יתה יות, לא הבמעמד הר סיני, וקבלו עליהם עול תורה ומצו
יתה להם ישמחתם שלמה כשהיו מרקדין לפני העגל, ולא ה

 הנאה מן החטא, לפיכך שמחתם בעגל מהולה ביבבה... 
 

 "ואם אין מחני נא מספרך" )לב, לב(
ת פוניבז' אצל שמעתי מבעל המעשה, שבבחרותו למד בישיב

הגאון ראמ"מ שך זצ"ל, והיה נוסע מפעם לפעם לירושלים 

וכיון שהיה בעל  לשבות בצל רבו הרה"ק ה'נתיבות שלום' זי"ע,
כשרון גדול וחביב אצל הרב שך, שאל אותו פעם מדוע הוא 
מרבה בנסיעותיו לירושלים, פתח הלה וחזר לפניו על מאמר 

ם, ואם אין מחני ששמע באותה שב"ק ועתה אם תשא חטאת
נא מספרך אשר מפי רבו, וכה אמר, מצינו בזוה"ח שלכן לא 
נזכר שמו של משה רבינו ע"ה בכל פרשת תצוה מפני שאמר 
כתבת, ומקשים העולם, מדוע נענש משה רבינו על כך, והלא 

אלא, ביאורו, דנענש על אמירתו  מסר נפשו על כלל ישראל,
על זה הספק  פילתו,'ואם אין' שנראה כמסתפק אם תועיל ת

נענש, כי המתפלל בכוונה שלימה יש לו להיות מובטח שתקובל 
תפילתו, כשמוע הרב שך את דבריו אמר לו בהנאה 'אם כן 

 תמשיך לנסוע, והבא משם דברי תורה כאלו כל שבוע. ..'
 )באר הפרשה(

לפי זה אמר ה'דברי שמואל' לבאר מאי דכתיב בפרשת שמיני 
נתו על המשכן "וירא כל העם וירנו אחר שהשרה הקב"ה שכי

ויפלו על פניהם" )ויקרא ט, כד( ומה ענין נפילת אפים להכי, 
אלא נפלו על פניהם מרוב בושה על שנתעורר ספק בלבותם 
שמא לא ישכין ה' השכינה ביניהם מחמת חטא העגל, ונתביישו 
בעצמם שהרי היה להם להאמין בכוחה של תשובה שידו 

 פשוטה לקבל שבים.
 

 לב(  )לב, "...ואם אין מחני נא מספרך"
 )רש"י( א הייתי כדאי לבקש עליהם רחמיםשלא יאמרו עלי, של

-ולכאורה קצת צריך ביאור וכי מה איכפת ליה למשה רבינו 
העניו מכל האדם שמא יאמרו שלא היה ראוי וכדאי לבקש עליו 
רחמים, ועוד, הלא לפי ענוותנותו ושפלותו בעיני עצמו היה לו 

 אכן לחשוב שמצד הדין אינו כדאי שיבקש עליהם רחמים.
ומבאר ה'בית אהרן' )ליקוטים קמד: ד״ה ואם אין( שאדרבה 

תתקבל  שלא -לגודל ענוותנותו טען משה רבינו ואם אין 
תפילתי, חוששני שמא יאמרו הבריות שמה שלא קיבל ה' 
תפילתי היה מאחר שאין הקב״ה שומע לתפילת הפושע 

 -והחוטא, והרי אין זה נכון כלל, כי אתה שומע תפילת כל פה 
יהיה מי שיהיה, על כן דרש בהתעצמות שישמע ה' לצעקתו, 

 ואם אין וכו'.
 

" "ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא
 )לב, לב(

אמר משה רבנו: בין אם רוצה אתה למחול להם ובין אם אינך 
רוצה למחול להם, הנני מבקשך "מחני נא". אם רוצה אתה 
למחול להם, אלא שצריכים הם כפרה, אהיה נא אפוא אני 
כפרת עוונם )כפי שאמר קודם "אכפרה בעד חטאתכם"( ואם 

נפשך "מחני  אינך רוצה למחול להם, למה לי איפוא חיים? ממה
 )כלי יקר בפסוק לא(  נא".

 

 א גוט שבת
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