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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת כי תשא תשע"ז

אמר  העדות,  משכן  המשכן  פקודי  "אלה 

העגל.  זהב  על  ויכפר  המשכן  זהב  יבוא  הקב"ה, 

אמר הקב"ה לישראל, בשעה שעשיתם את העגל 

עכשיו  לב-ד(,  )שמות  אלהיך  באלה  אותי  הכעסתם 

שעשיתם המשכן, באלה אני מתרצה לכם, הוי אלה 

פקודי המשכן".

פקודי  )פרשת  תנחומא  במדרש  שמבואר  וזהו 

אות ב(:

לכל האומות שנתרצה  "משכן העדות, עדות 

הקב"ה לישראל על מעשה העגל. כיצד, כשעשו 

סנגוריא  עליהם  ולימד  משה  עמד  מעשה  אותו 

של  רבונו  משה,  אמר  הקב"ה.  להם  שנתרצה  עד 

לו, לך  ומי מודיע לאומות שנתרצית. אמר  עולם 

ושכנתי  מקדש  לי  ועשו  כה-ח(  )שמות  להם  אמור 

בתוכם, לכך כתיב משכן העדות, שהמשכן מעיד 

שהשכינה בישראל".

כי  ויקהל(  )פרשת  הקדוש  בשל"ה  מבואר  והנה 

חטא  על  כפרה  כן  גם  היא  שבת  שמירת  מצות 

בגמרא  ששנינו  ממה  לכך  הוכחה  ומביא  העגל, 

)שבת קיח:(: "כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד 

)ישעיה  שנאמר  לו,  מוחלין  אנוש  כדור  זרה  עבודה 

שבת[  ]שומר  וגו'  זאת  יעשה  אנוש  אשרי  נו-ב( 

ומפרש  לו".  מחול  אלא  מחללו  תקרי  אל  מחללו, 

השל"ה הכוונה בזה בלשון קדשו:

"והענין כבר כתב הרמב"ם במדע )הלכות עבודה 

זרה פ"א ה"א( ובמורה נבוכים, כי אנוש לא היה כופר, 

רק הכניס אמצעי ]כוכבים ומזלות[ לעבוד לכבוד 

יתברך שמו הגדול, כי אמר מגדולת העבד גדולת 

האדון נודע. אבל הקב"ה נתן שבת לעמו ישראל 

ואות היא ביני וביניכם, ובו שבת יתברך ממעשה 

בראשית ונשגב ה' לבדו ביום ההוא, מורה ליחודינו 

שלושה  במדרש  כדאיתא  אמצעי,  בלי  יתברך  בו 

על  כו',  וישראל  ושבת  זה, הקב"ה  על  זה  מעידין 

כן השומר שבת מוחלין לו, וכן ענין העגל לא היה 

כפירה בו יתברך, רק ביקשו אמצעי ומנהיג במקום 

משה רבינו".

הכתוב  הוצרך  מה  לשם  המפרשים  ותמהו 

ללמדנו שאין מצות עשיית המשכן דוחה מלאכת 

שבת, הלא כלל גדול שנינו בגמרא )שבת קלג.(: "כל 

מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם אתה יכול 

לקיים שניהם מוטב, ואם לאו יבוא עשה וידחה לא 

תעשה". הנה כי כן מאחר שאפשר לקיים שניהם 

שאין  ברור  הרי  החול,  בימי  המשכן  את  לבנות 

לחלל את השבת כדי לבנות את המשכן.

 מלא   המת ן ותמא"  תב 
ת אהן  ז"ה של חטא השגל

מה  פי  על  זה  דבר  ליישב  יאיר  דברינו  פתח 

שפירש רש"י )שם יח(, כי אף שלפי סדר הפרשיות 

תרומה תצוה כי תשא, נזכרה בהם תחילה מלאכת 

שמירת  מצות  נזכרה  בפרשתנו  כך  אחר  המשכן, 

שבת, ובסוף נזכר חטא העגל, אבל למעשה קדם 

קדשו:  ובלשון  המשכן,  למלאכת  העגל  חטא 

קודם  העגל  מעשה  בתורה,  ומאוחר  מוקדם  "אין 

לציווי מלאכת המשכן ימים רבים היה, שהרי בי"ז 

נתרצה  הכיפורים  וביום  הלוחות,  נשתברו  בתמוז 

הקב"ה לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן 

באמת  מדוע  ביאור  וצריך  בניסן".  באחד  והוקם 

והקדים מלאכת המשכן  שינה הקב"ה את הסדר 

ושמירת שבת לחטא העגל.

מה  פי  על  לכך  הטעם  לומר  יש  הפשט  בדרך 

סימן  )או"ח  התורה  קריאת  בהלכות  הרמ"א  שכתב 

תמיד  שיתחיל  "ויכוין  הראשונים:  בשם  ס"א(  קלח 

פתח  לכן  טוב".  בדבר  ויסיים  טוב  בדבר  לקרוא 

המשכן  בעשיית  תצוה  תרומה  בפרשיות  הקב"ה 

השבת,  שמירת  במצות  בפרשתנו  והמשיך  וכליו, 

ואחר כך מספר הכתוב על חטא העגל, וסיים את 

הפרשה בדבר טוב, שנתרצה הקב"ה לתפלת משה 

רבינו על ישראל ומסר לו את הלוחות השניים.

שהקדים  הטעם  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

לחטא  שבת  ושמירת  המשכן  מלאכת  הקב"ה 

המשכן  כי  ז"ל  חכמינו  שאמרו  מה  פי  על  העגל, 

היה כפרה על חטא העגל, כמבואר במדרש )שמו"ר 

נא-ח( על הפסוק )שמות לח-כא(:

בפרשתנו פרשת כי תשא )שמות לא-יב(: "ויאמר 

ה' אל משה לאמר, ואתה דבר אל בני ישראל לאמר, 

אך את שבתותי תשמורו כי אות היא ביני וביניכם 

ודקדקו  מקדישכם".  ה'  אני  כי  לדעת  לדורותיכם 

מכל  כאן  הקב"ה  ששינה  מה  על  המפרשים 

"דבר  הדברות שדיבר למשה רבינו שנאמר בהם: 

מילת  הקב"ה  הוסיף  כאן  ואילו  ישראל",  בני  אל 

"ואתה" באומרו: "ואתה דבר אל בני ישראל".

ענין  מיישב  האריז"ל  לרבינו  תורה"  ב"לקוטי 

כי משה  פי מה שמצינו  ודעת, על  זה בטוב טעם 

במצרים,  השבת  את  לשמור  לישראל  בחר  רבינו 

)שמות  הכתוב  על  א-כח(  )שמו"ר  במדרש  כמבואר 

ב-יא(: "וירא בסבלותם, ראה שאין להם מנוחה, הלך 

ואמר לפרעה, מי שיש לו עבד, אם אינו נח יום אחד 

מניח  אתה  אין  אם  עבדיך  ואילו  מת,  הוא  בשבוע 

להם יום אחד בשבוע הם מתים. אמר לו ]פרעה[, 

לך ועשה להן כמו שתאמר, הלך משה ותיקן להם 

את יום השבת לנוח".

רק  השבת  את  ישראל  שמרו  במצרים  והנה 

הרצויה  התכלית  אולם  ממלאכתם,  לנוח  כדי 

צוה  השבת לשם שמים משום שכך  היא לשמור 

ה'. הנה כי כן זהו שאמר הקב"ה למשה: "ואתה", 

שבחרת את השבת לישראל במצרים כדי שינוחו 

את  אך  לאמר,  ישראל  בני  אל  "דבר  ממלאכתם, 

שבתותי תשמורו", אך מיעוט הוא שמעתה ישמרו 

"שבתותי"  להיותם  לבדו,  לה'  בלתי  השבת  את 

שצויתי לשמרם עכדה"ק.

פנים  בשבעים  הנדרשת  תורה  של  כדרכה 

הקב"ה  שהקדים  מה  ליישב  טוב  דבר  לבי  רחש 

לומר למשה: "ואתה דבר אל בני ישראל לאמר", 

אף  "ואתה,  רש"י:  שפירש  מה  ליישב  בהקדם 

המשכן,  מלאכת  על  לצוותם  שהפקדתיך  פי  על 

אותה  מפני  השבת  את  לדחות  בעיניך  יקל  אל 

פי  על  אף  תשמורו,  שבתותי  את  אך  מלאכה. 

שבת  המלאכה,  בזריזות  וזריזין  רדופין  שתהיו 

אל תידחה מפניה. כל אכין ורקין מעוטין, למעט 

שבת ממלאכת המשכן".

  ל תב  מחפא" מתה לאת"אל א  תנא ה  "אם
תנאטלו מהם בחטא השגל בפ ו  מצו   זאלאן



 ז"ת   א  תא  תשרפ | ב

שפתח  הטעם  להבין  הרווחנו  כן  כי  הנה 

המשכן  מלאכת  להקדים  טוב,  בדבר  הקב"ה 

ושמירת שבת לחטא העגל, כי הצד השוה בשתי 

רפואה  בבחינת  שהן  ושבת,  משכן  אלו  מצוות 

העגל,  חטא  על  כפרה  בהיותן  למכה  שקדמה 

למשה  הקב"ה  נתרצה  אלו  מצוות  שתי  ובזכות 

ומסר לו את הלוחות השניות.

מעתה יאירו עינינו להבין מה שהצריך הכתוב 

כי  בשבת,  המשכן  מלאכת  יעשו  שלא  למעט 

מאחר שהקדים הכתוב מלאכת המשכן ושמירת 

חטא  קדם  שבפועל  אף  העגל,  לעשיית  שבת 

העגל לשתיהן, כדי לרמז בכך שהמשכן ושבת הם 

כפרה על חטא העגל, עלולים היינו לטעות שצריך 

לעשות את שני התיקונים ביחד, דהיינו שבאותו 

שום  לעשות  שלא  כהלכתה  שבת  שישמרו  הזמן 

וטובים  המשכן,  במלאכת  יעסקו  פרטית  מלאכה 

בעמלם  שכר  להם  יש  אשר  האחד  מן  השנים 

להמשיך כפרה על חטא העגל.

לכן הזהיר הכתוב: "אך את שבתותי תשמורו" 

יום  מגיע  כאשר  כלומר  מיעוט,  הוא  "אך"   -

לכפר  תשמורו  לבד  שבתותי  את  אך  השבת, 

מלאכת  גם  לשבת  תצרפו  ואל  העגל,  חטא  על 

המשכן המכפרת על חטא העגל, כי קדושת שבת 

מצד עצמה היא כל כך גדולה שאינה צריכה סיוע 

המשכן  של  התיקון  הקב"ה  שהוסיף  ומה  נוסף, 

כפרה  להמשיך  כדי  הוא  העגל,  חטא  על  לכפר 

לישראל גם בימי החול.

 ר א ק"ן שו" זנא מתהר
מהאו" תל תנא ה  "אם

שאמר  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

הקב"ה למשה: "ואתה דבר אל בני ישראל אך את 

בפרשתנו  שכתוב  מה  נקדים  תשמורו".  שבתותי 

השניים  הלוחות  עם  ההר  מן  משה  שירד  אחרי 

ושני  סיני  מהר  משה  ברדת  "ויהי  לד-כט(:  )שמות 

לוחות העדות ביד משה ברדתו מן ההר, ומשה לא 

ידע כי קרן עור פניו בדברו אתו".

והנה ממה שהזכיר הכתוב דבר זה רק ברדתו 

ברדתו  כי  משמע  השניים,  הלוחות  עם  ההר  מן 

מן ההר עם הלוחות הראשונים לא קרן עור פניו. 

וצריך ביאור מדוע באמת לא קרנו פניו כשירד עם 

)שם(  בכך  רש"י  הרגיש  וכבר  הראשונים.  הלוחות 

ששואל: "ומהיכן זכה משה לקרני ההוד". ומפרש 

אחרונות  שבלוחות  "כלומר  חכמים":  ב"שפתי 

זכה לקרני הוד יותר מבלוחות הראשונות". ותירץ 

רש"י: "רבותינו אמרו, מן המערה שנתן הקב"ה ידו 

על פניו שנאמר )שם לג-כב( ושכותי כפי עליך". ודבר 

זה היה אחרי שנשברו הלוחות הראשונים.

נפלא  ביאור  שמצינו  מה  נתבונן  הבה  אמנם 

בגמרא ששנינו  מה  על  ובתוספות  ברש"י  כך   על 

 )שבת פח.(: 

ישראל  שהקדימו  בשעה  סימאי,  רבי  "דרש 

מלאכי  של  ריבוא  ששים  באו  לנשמע,  נעשה 

שני  לו  קשרו  מישראל,  ואחד  אחד  לכל  השרת 

וכיון  נשמע,  כנגד  ואחד  נעשה  כנגד  אחד  כתרים, 

מלאכי  ריבוא  ועשרים  מאה  ירדו  ישראל  שחטאו 

בני  לג-ו( ויתנצלו  )שמות  שנאמר  ופירקום,  חבלה 

ישראל את עדים מהר חורב...

ונטלן, דסמיך  זכה משה  וכולן  יוחנן,  אמר רבי 

ליה )שם ז( ומשה יקח את האהל ]רש"י: לשון )איוב 

כט-ג( בהלו נרו, והוא היה קירון אור פניו[. אמר ריש 

)ישעיה  שנאמר  לנו,  להחזירן  הקב"ה  עתיד  לקיש, 

לה-י( ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם 

וכתבו  ראשם".  על  שמעולם  שמחה  ראשם,  על 

התוספות )ד"ה שני כתרים(: "שני כתרים של הוד היו, 

לפיכך כשנטלם משה קרן עור פניו".

על  ההוד  קרני  כי  מדבריהם  למדים  נמצינו 

מישראל.  שקיבל  הכתרים  משני  באו  משה  פני 

יוחנן:  רבי  דברי  שמפרש  הנ"ל  ברש"י  מבואר  וכן 

"וכולן זכה משה ונטלן, דסמיך ליה ומשה יקח את 

האהל" - "לשון בהלו נרו, והוא היה קירון אור פניו". 

הרי לנו דברים ברורים ברש"י ובתוספות, כי קירון 

שניטלו  הכתרים  משני  היה  משה  פני  על  האור 

מישראל וניתנו לו.

חשבתי דרכי לבאר בזה הטעם שלא קרן עור 

הלוחות  עם  הראשונה  בירידה  כשירד  משה  פני 

ניטלו  הכתרים  ששני  אמת  הן  כי  הראשונים, 

מישראל כשחטאו בעגל, אולם משה רבינו לא זכה 

לקבלם בירידה הראשונה כי אם אחרי שעלה בהר 

לקבל את הלוחות השניים, והסיבה לכך היא ממה 

שאמר לו הקב"ה כשהיה בהר לקבל את הלוחות 

הראשונים )שמות לב-ז(: "לך רד כי שחת עמך אשר 

רד  רד,  "לך  רש"י:  ופירש  מצרים".  מארץ  העלית 

מגדולתך לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם, באותה 

שעה נתנדה משה מפי בית דין של מעלה"

בחטא  מגדולתו  שירד  מאחר  כן  כי  הנה 

העגל, עד כדי כך שנתנדה מבית דין של מעלה, 

לו  נמסרו  לא  קשה  תקופה  באותה  כי  ברור  הרי 

כל אותם הכתרים שניטלו מישראל. אולם אחרי 

עם  ישראל  על  הקב"ה  לפני  תפלתו  את  שהפיל 

קדשו, כמו שכתוב )דברים ט-יח(: "ואתנפל לפני ה' 

לא  לחם  לילה,  וארבעים  יום  ארבעים  כראשונה 

אשר  חטאתכם  כל  על  שתיתי  לא  ומים  אכלתי 

חטאתם לעשות הרע בעיני ה' להכעיסו". ונתרצה 

כדי  סיני  להר  שיעלה  באומרו  לתפלתו  הקב"ה 

בהר  כשעלה  אז  השניים,  הלוחות  את  לקבל 

לקבלם נמסרו לו הכתרים שניטלו מישראל, לכן 

קרנו  השניים  הלוחות  עם  ההר  מן  כשירד  דוקא 

פניו מקרני ההוד של הכתרים.

 בתב  קודת מחפא" מתה
א  ה  "אם לאת"אל

והנה מודעת זאת בכל הספרים הקדושים מה 

)ענין מזמור  שגילה רבינו האריז"ל ב"שער הכונות" 

משה  מחזיר  קודש  שבת  בכל  כי  השבת(,  ליום  שיר 

רבינו לישראל את האורות הגדולים של הכתרים, 

והנה הדברים בלשון קדשו:

משה  ישמח  בענין  שביארנו  מה  אל  "תכוין 

רבינו ע"ה אל הר  כי כשעלה משה  במתנת חלקו, 

אורה  חלקי  אלף  אליו  ניתנו  התורה,  לקבל  סיני 

בדברי  אנוש  שת  דאדם  רבתי  באלף  הנרמזים 

נסתלקו  בעגל  ישראל  וכשחטאו  א-א(,  )א  הימים 

אחד  חלק  רק  בו  נשתייר  ולא  ישראל,  בעון  ממנו 

מן האלף, והיא סוד האלף זעירא דויקרא אל משה 

)ויקרא א-א(.

ולפי שמשה לא אבדם על ידי חטא עצמו אלא 

האלף  אלו  אליו  הקב"ה משלים  לכן  ישראל,  בעון 

אותם  בחינת  שהם  ישראל,  של  מחלקם  חלקים 

האורות והעטרות והעדיים שקבלו ישראל בהר סיני 

ואחר כך נתנצלו ונתפרקו מהם, כמו שאמר הכתוב 

)שמות לג-ו( ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב, 

ומשה נטלם ונשלם בחלקם של ישראל.

 "תרא ו וסזו : זנאו תל מתה ק"נו מן ההוד
תל תנא ה  "אם תנאטלו מאת"אל בחטא השגל ונא נו לו

 "באנו הא"אפרל:  ל תב  מחפא" מתה "באנו לאת"אל
א  האו"ו  תל תנא ה  "אם תנאטלו מהם בחטא השגל

 אוהב את"אל: מתה "באנו מחפא" לאת"אל א  תנא ה  "אם
בתב  מתום תתב  האא  ז"ה של חטא השגל

 "בא צדוק ה הן והתז  אמ :  זאלאן תל אד ותל "את
הם  נגד תנא ה  "אם תנאטלו מאת"אל בחטא השגל
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חוזר  השבת,  ליל  בבוא  שבת  ערב  בכל  והנה 

אלף  של  הארות  אותם  לקחת  ע"ה  רבינו  משה 

בסוד  ולוקחם  ממנו,  שנאבדו  עצמם  שלו  חלקים 

תוספות קדושת שבת, וכיון שלוקחם משלו, הוא 

מחלקם,  שלקח  ההארות  אותם  לישראל  מחזיר 

ואלו האורות ניתנים לישראל בכל ערב שבת בסוד 

תוספות קדושת שבת והבן זה.

וזה סוד ישמח משה במתנת חלקו, פירוש, כי 

משה הוא שמח עתה ביום השבת, במתנת חלקו 

לו  ניתנו  ועתה  ממנו,  שנאבדו  הראשונים  עצמו 

לו, כי  כי עבד נאמן קראת  במתנה ביום השבת... 

אף על פי שהפקיד השם יתברך בידו פקדון חלקם 

עבד  הוא  השבת  ביום  עתה  הנה  ישראל,  של 

נאמן להחזיר הפקדון לבעליו והם ישראל. וביאר 

כליל  היא  כי  ואמר  הנזכר,  חלקו  מתנת  ענין  מה 

הר  על  לפניך  בעמדו  נתת  בראשו  אשר  תפארת, 

סיני ונאבדה ממנו, ועתה חזר השם יתברך ליתנה 

לו במתנה".

שבת  שבכל  הטעם  לבאר  יתכן  הפשט  בדרך 

על  לישראל,  הכתרים  כל  את  רבינו  משה  מחזיר 

אותם  על  הנ"ל  בגמרא  לקיש  ריש  שאמר  מה  פי 

שנאמר  לנו,  להחזירן  הקב"ה  "עתיד  הכתרים: 

ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על 

כן  כי  הנה  ראשם".  על  שמעולם  שמחה  ראשם, 

מאחר שקדושת השבת היא מעין עולם הבא, כמו 

מששים  אחד  "שבת  נז:(:  )ברכות  בגמרא  ששנינו 

לעולם הבא", לכן בכל שבת מחזיר משה רבינו את 

הכתרים לישראל מעין עולם הבא. 

באאו" נזלא תל הראוהב את"אלר

יקרה  פנינה  שמצינו  מה  וראה  בא  אמנם 

מאפטא  הרה"ק  של  קדשו  דברות  בתוך  טמונה 

שמגלה  ויקהל(,  )פרשת  ישראל"  ב"אוהב  זי"ע 

שבת  בכל  למשה  מחזיר  שהקב"ה  הטעם  לנו 

העגל,  בחטא  ממנו  שנאבדו  האורות  אלף  את 

וכתוצאה מכך מחזיר משה לישראל את האורות 

מה  כי  חטא,  באותו  מהם  שניטלו  הכתרים  של 

הוא  הכתרים,  של  האורות  כל  את  משה  שקיבל 

כדי לשמור עליהם שלא ישלטו החיצונים באורות 

הקדושים הללו.

זו מבאר ה"אוהב ישראל" הטעם שהוא  בדרך 

מחזירם לישראל בשבת, על פי מאמר הגמרא הנ"ל: 

"כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה 

זוכים  שבת  בכל  כי  נמצא  לו".  מוחלין  אנוש  כדור 

שבת  בכל  לכן  העגל,  חטא  על  לכפרה  ישראל 

מקבל משה את אלף האורות שניטלו ממנו בחטא 

העגל, והוא בטובו מחזיר לישראל את האורות של 

הכתרים שניטלו מהם באותו חטא.

בדבריו  נתבונן  הבה  הענין  וחביבות  לתועלת 

מקרא  שמפרש  ישראל",  ה"אוהב  של  המתוקים 

"ויקהל משה  ויקהל )שמות לה-א(:  שכתוב בפרשת 

את כל עדת בני ישראל ויאמר אליהם אלה הדברים 

תעשה  ימים  ששת  אותם,  לעשות  ה'  צוה  אשר 

שבת  קודש  לכם  יהיה  השביעי  וביום  מלאכה 

שבתון לה'". והנה הדברים בלשון קדשו:

חז"ל  מדברי  דידוע  כך,  הוא  הדברים  "שורש 

הכנסת  כשהקדימו  סיני,  בהר  הנבחר  דבמעמד 

כל  בראש  השי"ת  נתן  אז  ונשמע,  נעשה  ישראל 

אחד ואחד מישראל שני כתרים, ואחר כך כשחטאו 

לג-ו(  )שמות  שכתוב  כמו  מהם,  זה  נסתלק  בעגל 

שנאבד  חורב,  מהר  עדים  את  ישראל  בני  ויתנצלו 

מהם כל הארת הקדושה שקיבלו מהר חורב.

התכשיטין  שהם  והכתרים  האורות  כל  והנה 

של ישראל שניטלו מהם בחורב, כולם נטלם משה 

רבינו ע"ה לעצמו, אך משה הוא עבד נאמן, ובשבת 

הוא  ואז  ישראל,  על  הקדושה  שורה  שאז  קודש 

מישראל,  ואחד  אחד  לכל  הכתרים  להם  מחזיר 

כידוע מכוונת  ואחד מקבל לפי קדושתו  וכל אחד 

האריז"ל על ישמח משה במתנת חלקו.

בני  עדת  כל  את  משה  ויקהל  שאמר,  וזהו 

לומר  רצונו  עדי"ם.  מלשון  הוא  עד"ת  ישראל, 

העדי  כל  את  הקהיל  שמשה  היינו  התכשיטין, 

ידי  ועל  חורב,  מהר  ישראל  שקיבלו  והקישוט 

חטא העגל נסתלק מהם, והיה מתיירא משה שלא 

ישלטו בהם ידי זרים וחיצונים וקליפות ח"ו, אשר 

הקדושים  הניצוצות  כל  את  משה  הקהיל  כן  על 

לעצמו. ובאמת הוא רעיא מהימנא, כשראה העת 

וזמן שיוכלו ישראל לקבל הכתרים הנ"ל, אז החזיר 

להם הכתרים בשמחה ובטוב לבב, ולא עיכב לעצמו 

משלהם כלום ומסתפק במה שיש לו. וזהו ישמח 

משה במתנת חלקו.

ששת  גו'  הדברים  אלה  הכתוב,  שאמר  וזהו 

ימים גו', היינו על ידי שתשמרו את השבת, אז כל 

אחד ואחד מזרע ישראל יוכל לחזור וליקח האורות 

וכנ"ל,  ידי חטא העגל  והכתרים שנחסרו מהם על 

כמאמר  העגל,  חטא  על  גדול  תיקון  הוא  שבת  כי 

חכמינו ז"ל כל המשמר שבת כהלכתו אפילו עובד 

עבודה זרה כדור אנוש מוחלין לו, ואז משה מחזיר 

לכל אחד ואחד מישראל את חלקו".

  זאלאן תל אד ותל "את
 נגד תנא ה  "אם

תבלין  להוסיף  נראה  מאריה  קמיה  כעבדא 

הכתובים:  המשך  זה  לפי  לפרש  הקדושים,  לדבריו 

ישראל", שקיבץ את  בני  כל עדת  "ויקהל משה את 

הכתרים  של  האורות  שהם  ישראל,  של  עדיים  כל 

אלה  אליהם  "ויאמר  העגל,  בחטא  מהם  שניטלו 

ימים  ששת  אותם,  לעשות  ה'  צוה  אשר  הדברים 

תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת 

שבתון לה'". משמע שצריך לעשות הכנה בששת ימי 

החול, כדי לזכות בשבת שיחזיר משה את הכתרים 

לישראל, וצריך ביאור מהי המהות של הכנה זו.

יקרה  הקדמה  פי  על  זה  ענין  ליישב  ונראה 

המאורות  שני  של  הטהורה  ממשנתם  שלמדנו 

זי"ע  מלובלין  הכהן  צדוק  רבי  הגה"ק  הגדולים, 

ב"פרי צדיק" )פרשת קדושים אות ח(, וה"שפת אמת" 

הקב"ה  לנו  שנתן  מה  כי  תרמ"א(,  שנת  )שבועות 

מצות הנחת תפילין של יד ותפילין של ראש, הוא 

של  האורות  כנגד  מכוונים  התפילין  ששני  משום 

נעשה  כשהקדימו  ישראל  שקיבלו  הכתרים  שני 

לנשמע.

עם  יד שמניחים  של  כי תפילין  בזה,  והביאור 

יד ימין על יד שמאל, הוא מכוון כנגד מה שאמרו 

ישראל "נעשה", כי כל הפעולות שאדם עושה הן 

על ידי שתי הידים, ואילו תפילין של ראש שאדם 

שאמרו  מה  כנגד  מכוון  הוא  המוח,  כנגד  מניחו 

ישראל "ונשמע", כי השמיעה וההבנה של האדם 

הוא במוח שבראש.

והנה מה שכתב רבי צדוק עוד בענין זה ב"פרי 

צדיק" )חנוכה אות כג(: "והנה נר מצוה ותורה אור, כנגד 

כנגד  אחד  כתרים,  בב'  תורה  במתן  ישראל  זכו  זה 

  זאלאן תל אד  נגד  לא המשתה  נגד   " רנשתהר,
 זאלאן תל "את  נגד המוח המבאן  נגד   " רנתמשר

 מצו  הנח   זאלאן  נגד תנא ה  "אם באמו  החול,
האא ה נה נםלאה תאפ ו לקבל א  תנא ה  "אם בתב 

 באאו" הקבלה ל "וך א  ז"תאו  ה זאלאן בתש" תל שגל
 דא ל ז" של חטא השגל ו דא להת אק המקט"ג

 מאח" תה זאלאן הם  נגד ה  "אם תנאטלו בחטא השגל,
צ"אך לתחד א  המקט"ג תלא אקט"ג של חטא השגל



 ז"ת   א  תא  תשרפ | ד

נעשה והיינו אור תורה שבמעשה המצוה. ואחד כנגד 

נשמע שהוא תורה אור. והם כנגד תפילין של ראש 

שהוא כתר נשמע, ותפילין של יד שהוא גם כן כתר, 

והוא נגד נעשה שכל הפעולות על שם הידים".

והנה הם דברי ה"שפת אמת" )שבועות שם(:

"איתא בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע 

קשרו להם ב' כתרים כו'. הענין הוא, בחינת התפילין 

של יד בחינת נעשה ושל ראש בחינת נשמע. ומה 

מורגש  אז  היה  התפילין,  ידי  על  עתה  שממשיכין 

בנפש כל איש ישראל, אותן הארות ומוחין הבאין 

מלמעלה  כח  המשכת  הוא  כתר  כל  כי  מלמעלה, 

כמו  יתירה  נשמה  בחינת  והוא  האדם,  מהשגת 

שכתבנו במקום אחר".

וכבר העירו המפרשים שמצינו מקור ברור לכך 

ישראל  בני  "ויתנצלו  רסב.(:  א  )חלק  הקדוש  בזוהר 

תפלין  עלאה  עדי  ההוא  חורב,  מהר  עדים  את 

מנהון".  אעדיאו  כהה,  ביד  דשוויין  ודרעי  דרישא 

פירוש, אותו קישוט עליון תפילין של ראש ושל יד 

שמניחים ביד כהה שהיא יד שמאל לקחו מהם. הרי 

מבואר כי שני הכתרים שניטלו מישראל אחרי חטא 

העגל הם בבחינת תפילין של יד ושל ראש.

לפי זה נשכיל להבין מה ששנינו בגמרא )מנחות 

לו.(: "כשהוא מניח, מניח של יד ואחר כך מניח של 

ידך,  על  לאות  וקשרתם  ו-ח(  )דברים  דכתיב  ראש, 

שהקדימו  כמו  כי  עיניך".  בין  לטוטפת  והיו  והדר 

תפילין  להקדים  צריך  כן  לנשמע,  נעשה  ישראל 

של יד שהוא כנגד נעשה, ורק אחר כך תפילין של 

ראש שהוא כנגד "ונשמע".

נחזור לדברי ה"שפת אמת" )שם( שמבאר לפי 

זה כמין חומר הטעם שאין מניחים תפילין בשבת, 

)עירובין צו.( מבואר כי דבר זה נלמד ממה  ובגמרא 

שכתוב )שמות יג-ט(: "והיה לך לאות על ידך", אבל 

של  האות  צריך  אין  אות  עצמה  שהיא  בשבת 

תפילין. לפי האמור הביאור בזה, כי מאחר שבכל 

הכתרים  שני  של  האורות  את  משה  מחזיר  שבת 

כי  תפילין  להניח  צריך  אין  בשבת  לכן  לישראל, 

האור של שבת ממלא את מקום התפילין.

צריכין  אין  בשבת  "לכן  קדשו:  לשון  והנה 

אות,  עצמם  שהם  חז"ל  שאמרו  כמו  תפילין, 

הכתרים,  אותן  ישראל  לבני  מחזירין  שבשבת 

ויכולין להרגיש מעצמם אותן ההארות שזוכין על 

)פרשת  צדיק"  ב"פרי  כתב  וכן  בחול".  התפילין  ידי 

גופן  שהן  תפילין  צריך  אין  "ושבת  י(:  אות  במדבר 

ואף  כל המעת לעת בתפילין,  וכמו שהולכין  אות, 

בלילה שאינו זמן תפילין בחול שאז אין זמן פעולה, 

אבל בשבת אף בלילה כמו שהולך בתפילין, וזוכים 

לב' הכתרים כתר נעשה וכתר נשמע".

 ֵׂשָש" תל שגל ב זאלאן  דא
לשתו   אקון לחטא השגל

ועתה בא וראה כי על פי האמור יפתח לנו פתח 

להבין מה שמבואר בשלחן ערוך )או"ח סימן לב סמ"ד(, 

ָער  שֵׂ הפרשיות  על  לכרוך  מסיני  למשה  שהלכה 

בשם  המחבר  והוסיף  טהורים,  חיה  או  בהמה  של 

וביאר  עגל".  של  שער  שיהיה  "ונהגו  הראשונים: 

מעשה  שיזכור  "כדי  לכך:  הטעם  )שם(  ה"לבוש" 

העגל ולא יחטא עוד, וגם שיהיה מצות תפילין כפרה 

על אותו מעשה אשר לא הוטהרנו ממנו".

"ומזה  סח(:  )אות  רבא"  ה"אליה  זה  על  וכתב 

הטעם טוב לעשות כל תיקון תפילין מעור עגל לכפר 

עון העגל, ולאפוקי מאותן שעושין הרצועות מעור 

תיש". זאת ועוד מבואר בזוהר הקדוש )פרשת פקודי 

רלז:( והובא ב"משנת חסידים" )תיקון תפילין פ"ח ה"א(, 

מחוץ  יוצא  העגל  משער  מקצת  להשאיר  שצריך 

שוחד למקטרג  לתת  כדי  ראש,  של  לבית תפילין 

שלא יקטרג עלינו. ובהשקפה הראשונה אינו מובן 

למה דוקא במצות תפילין אנו עושים כפרה לחטא 

העגל, ועוד משאירים מקצת מן השער מבחוץ כדי 

לתת שוחד למקטרג.

מאחר  כי  נפלא,  הוא  הענין  האמור  לפי  אך 

שניתנו  הכתרים  שני  את  איבדנו  העגל  שבחטא 

כפי  אשר  לנשמע,  נעשה  כשהקדימו  לישראל 

יד  המבואר שני הכתרים הם בבחינת תפילין של 

ושל ראש, ועל ידי שאנו מניחים אותם אנו זוכים 

לקבל הארה משני הכתרים הללו, נמצא כי כשאנו 

מניחים תפילין יש חשש שיבוא המקטרג לקטרג 

הארה  ומקבלים  תפילין  מניחים  אנו  איך  עלינו, 

לכן  העגל.  בחטא  מאתנו  שניטלו  הכתרים  משני 

שאנו  ידי  על  העגל  לחטא  תיקון  לעשות  צריך 

של  בשער  התפילין  של  הפרשיות  את  כורכים 

עגל, וגם צריך לשחד את המקטרג במקצת משער 

העגל כדי שלא יקטרג עלינו.

 הנח   זאלאן באמא החול
ה נה לתנא ה  "אם בתב 

ונראה ללמוד מדבריהם הקדושים יסוד גדול, 

ראש  ושל  יד  של  תפילין  הנחת  מצות  תכלית  כי 

היא  הכתרים,  שני  כנגד  שהם  החול  ימי  בששת 

כדי לעשות בכך הכנה לשבת קודש, שיזכו לקבל 

ממשה רבינו את האורות של שני הכתרים שניטלו 

מישראל בחטא העגל.

יומתק להבין בזה מה שכתב רבינו בחיי פרשת 

צריך  מישראל  אחד  שכל  יז-כד(,  )בראשית  לך  לך 

עדים,  שני  בבחינת  אותות  ב'  תמיד  עמו  שיהיו 

תפילין,  ואות  מילה  אות  לנו  יש  החול  בימות 

היא  שבת  אות  תפילין  מניחים  שאין  ובשבת 

כי  רמזו  הקדושים  ובספרים  תפילין,  אות  במקום 

שב"ת נוטריקון ש'בת ב'מקום ת'פילין. 

לפי האמור הביאור בזה, כי בזכות מצות תפילין 

של יד ושל ראש שאנו מקיימים בששת ימות החול, 

כנגד  כפי המבואר הם בבחינת שני הכתרים  אשר 

רבינו  ממשה  בשבת  לקבל  זוכים  ונשמע,  נעשה 

את האורות של שני הכתרים עצמם, נמצא כי אות 

שבת היא אמנם במקום האות של תפילין.

הנה מה טוב ומה נעים לפרש בזה: "ויקהל משה 

העדיים  כל  את  שקיבץ  ישראל",  בני  עדת  כל  את 

העגל,  בחטא  מהם  שניטלו  ישראל  של  והכתרים 

לעשות  ה'  צוה  אשר  הדברים  אלה  אליהם  "ויאמר 

אותם", כדי שתזכו לקבל בשבת את שני הכתרים, 

"ששת ימים תעשה מלאכה", שתקיימו בששת ימות 

שהם  ראש  ושל  יד  של  תפילין  הנחת  מצות  החול 

זה,  ובזכות  ונשמע,  נעשה  של  הכתרים  שני  כנגד 

לה'",  שבתון  שבת  קודש  לכם  יהיה  השביעי  "וביום 

תזכו לקבל בשבת את האורות של שני הכתרים.

הקב"ה  שאמר  מה  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

שזכית   - "ואתה"  למשה בפרשתנו במצות שבת: 

לקבל האורות של שני הכתרים שניטלו מישראל 

שאם  לאמר",  ישראל  בני  אל  "דבר  העגל,  בחטא 

את  "אך  האורות,  אותם  בחזרה  לקבל  רוצים  הם 

שבתותי תשמורו", כי בזכות שמירת שבת תקבלו 

את הכתרים, ומביא ראיה לדבר, "כי אות היא ביני 

בין  אות  היא  שבת  שהרי  לדורותיכם",  וביניכם 

שהם  תפילין  של  האות  במקום  לישראל  הקב"ה 

מקדשכם",  ה'  אני  כי  "לדעת  הכתרים,  שני  כנגד 

עד  משה,  להם  שמחזיר  הכתרים  ידי  על  בשבת 

הקב"ה  לנו  יחזיר  שאז  השלימה  לגאולה  שנזכה 

הנביא:  כהבטחת  הכתרים,  שני  את  בשלימות 

"ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על 

ראשם", במהרה בימינו אמן.
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