
 פרפראות
 

 

 עמוד יב   סלחתי כדברך דברים נוראים מפדר''א

 
מפתח נושאים פרשת כי תשא תשע''ו

 
    בעמוד 

כתוב העשיר לא לביאור הוא  מלח ממון חסר
 והדל לא ימעיט  ירבה

 
 

ולא ידע כי חסר נבהל להון איש רע עין 
 א'', ביאור ע''ד המהרשאנוויב
 

 עמוד ג  
כתוב  פתח הכתוב בעשיר וסיים בדל פתח ה

 בדל וסיים בעשיר
 

 אהרון זכה בשתיקתו ומרדכי בדיבורן
 עמוד ד   

 מפני מה הקטורת מכפר על לשון הרע
 

שיבר משה רבינו את הלוחות כשחטאו  למה
 בעגל, המדרשים חלוקים
 

 עמוד ה   
מה היה כסף הקידושין שבהם קידש הקב''ה 

 את ישראל
 

נראה לומר שהמדרשים חלוקים בכסף 
 ישראלל יתןשנהקידושין 

 
מבעל  ,שאל למי זהב הקושיא למהביאור 

 פנים יפות
 עמוד ו   

רמז בכתוב לכסף הקידושין שבו קידש 
 השי''ת לעמו ישראל

 
 מתי נעשה חטא דיוק בשינוי הלשון בגמ' 

 חטא העגל
 

מכפר על  המעיל מכפר על לשוה''ר, האם
 השומע על המדבר או גם

 עמוד ז  
יך מאלפי זהב ב טוב לי תורת פביאור הכתו

 וכסף
 
 

 
 

כיצד היתה אפשרות לפסילת התורה ע''י 
 מש''ר שאמר פסל לך

 
את הדברים אשר היו תירוץ על הקושיא, 

 הרי לא היו הדברים כבלוחות הראשונים
 

 עמוד ח   
הסימנים שמהם ידע משה מתי יום ומתי 

 לילה
 

ע''י קירון עור  ומשה לא ידע כי קרן עור פניו
 ו חינםפניו נודע שחשדוה

 
 עמוד ט   

בירור אלפיים אמה מצינו שנקרא רחוק 
 ומצינו שנקרא סמוך

 
השכר שיקבלו לעת''ל בגלל לימוד התורה 
מתוך הצער, השעבוד, הטלטול, הטירוף, 

 והדחק,
 עמוד  י   

שבירת הלוחות עד שירד בלמה המתין משה 
 וכי לא האמין להקב''ה 

 
מלשון הכתוב משמע ההיפך מדרשת חז''ל 

 שיית המהרש''אקו
 

''י דברי פאפשר לבאר הקושיא דלעיל ע
 המדרש

 
 עמוד י''א  

ת ולא כרת הקב''ה ברית עם השולחן ועם עור
 מהר''ל ת המתותוהבהמ

 
 עמוד יב   

אלו אמר משה סלח נא לעונותיהם של 
 ישראל עד סוף כל הדורות, היה עושה כן,

 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 ב

 
כתוב לביאור מלח ממון חסר הוא 
 דל לא ימעיט העשיר לא ירבה וה

  
 והדל ,לא ירבה העשיר"  ,ו(''ט ')שמות ל כתיב

 ",לא ימעיט
 

 מלח ממון חסר
מעשה  ,'(ו עמוד ב"כתובות דף ס) יתא בגמראא

ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור 
והיה יוצא מירושלים, והיו תלמידיו מהלכין 

 אחריו. 
 

שהיתה מלקטת שעורים  ראה ריבה אחת
, כיון שראתה תן של ערבייםבהממבין גללי 

אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, אמרה 
 ,בתי, מי את ,אמר לה ,רבי, פרנסני ,לו

אמר  בת נקדימון בן גוריון אני. ,אמרה לו
 ,בתי, ממון של בית אביך היכן הלך ,לה

לא כדין מתלין מתלא רבי,  ,אמרה לו
 ,)לא כך משלו משל בירושלים, רש''י( בירושלים

הרוצה למלוח  ,רש''יכתב ) "ון חסרמלח ממ"
יחסרנו לצדקה  ,לגרום לו שיתקיים ,כלומר ,ממונו
ושל בית חמיך היכן  ,(וחסרונו זהו קיומו ,תמיד
)לפי  בא זה ואיבד את זה ,אמרה לו ,הוא

  .שנתערב בו, רש''י(
 

רבי, זכור אתה כשחתמת על  ,אמרה לו
זכור אני  ,אמר להן לתלמידיו ,כתובתי

ל כתובתה של זו, והייתי קורא כשחתמתי ע
חוץ  ,בה אלף אלפים דינרי זהב מבית אביה

 ,בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמרמשל חמיה. 
, בזמן שעושין רצונו של אשריכם ישראל

, אין כל אומה ולשון שולטת בהם -מקום 
 מוסרן  -ובזמן שאין עושין רצונו של מקום 

, ולא ביד אומה שפלה אלא אומה שפלהביד 
 בהמתן של אומה שפלה. ביד 

 
 ,והתניא ,ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה

אמרו עליו על נקדימון בן גוריון, כשהיה 
יוצא מביתו לבית המדרש, כלי מילת היו 
מציעין תחתיו, ובאין עניים ומקפלין אותן 

לכבודו הוא דעבד.  ,איבעית אימא ,מאחריו
 כדבעי ליה למיעבד לא עבד ,ואיבעית אימא

כדאמרי  ,ר, לפי עושרו לא נתן מספיק(כלומ)
)לפי כח הגמל " לפום גמלא שיחנא" ,אינשי

 ע''כ, .יטעינוהו משא, רש''י(
 

כי  בזה המשל שאמרו בירושלים, מבואר
 ,חסרון הממון לצדקה זה הוא קיומו

 
 
 
 

 
 ביאור הכתוב העשיר לא ירבה

 
 תעשיר"ברכת ידוד היא  )משלי י' כ"ב( כתיב

 ",ולא יוסף עצב עמה
 

 ,אין צריך להתייגע להעשיר בו ,רש"י כתב
 ע''כ,, די בברכה מה שהוא מברכו

 
  להרבותכי העשיר אין לו לרדוף מבואר, 

"העשיר לא  וכך יש לפרש עושרו ולהגדילו, 
 כדי  התיגעהרבות לשאינו צריך ל" ירבה

 ""העשיר לא ירבהוזהו,  ,להעשיר
 

 ביאור הכתוב והדל לא ימעיט
 

רך וטוב עין הוא יב" ט'( ב"ק כמשלי פר) כתיב
 ",לדלכי נתן מלחמו 

 
הנותן לעני בעין יפה יבורך מה' כי , פירוש

 (מצודת דוד) ,לדלהלא נתן מלחמו 
 

שלא יתן האדם לנפשו,  ואפשר לפרש,
מחשבה, כי ע''י שהחסיר ממונו ונתן מלחמו 

מה שנתן לדל, עי''כ ממעיט ממונו, אדרבה, 
הדל " , וזהו ,ממונו מרבה את  לדלמלחמו 

  לא ימעיט"
 

 טעם להנחת מלח על השולחן
 

נהגו  (ז''אורח חיים סימן קס) שולחן ערוך הרב
להניח מלח על השולחן לפי שהשולחן דומה 
למזבח והאכילה כקרבן ונאמר על כל קרבנך 

 ,תקריב מלח
 

כי הנחת המלח על השולחן הוא  אפשר לומר,
 כדי להזכירך ולומר לך שכאשר הנך יושב על

השולחן ומזמין את העני עמך, שלא תחשוש 
כי העני יחסר ממונך, אדרבה העני יוסיף לך, 

 רש''יכתב ) "מלח ממון חסר",כמו שאמרו 
 ,לגרום לו שיתקיים ,כלומר ,הרוצה למלוח ממונו
 ,(וחסרונו זהו קיומו ,יחסרנו לצדקה תמיד

 
 

ולא ידע כי  נבהל להון איש רע עין
 א''המהרש, ביאור ע''ד אנווחסר יב

 
נבהל להון איש רע " (ב''ח כ''משלי כ) ,כתיב

 "ולא ידע כי חסר יבאנו ,עין
 

חסרון יבא לו  ",כי חסר יבואנו" רש"יכתב 
 , ידיו השהמארה משתלחת במעש

 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 ג

 
כלומר ע''י  "חסר"ולא ידע, כי אפשר לפרש, 

כלומר יביאנו ", יבואנו"שמחסיר ממונו, 
 ,עוד

 
 ביאור הדבר בדרך המהרש''א

 
אשכחיה רבי יוחנן ( 'א 'תענית ט) איתא בגמרא

אימא לי  ,לינוקא דריש לקיש, אמר ליה
 ,עשר תעשר. אמר ליה ,אמר ליה ,פסוקיך

עשר בשביל  ,אמר ליה  ,ומאי עשר תעשר
 ,אמר ליה - ,מנא לך ,שתתעשר.  אמר ליה

ומי שרי לנסוייה להקדוש  ,זיל נסי. אמר ליה
אמר  ,'והכתיב לא תנסו את ה ,ברוך הוא

חוץ מזו, שנאמר  ,הכי אמר רבי הושעיא ,ליה
הביאו את כל המעשר אל בית האוצר ויהי 

ות קאמר ה' צב ובחנוני נא בזאתטרף בביתי 
אם לא אפתח לכם את ארבות השמים 

 והריקתי לכם ברכה עד בלי די,
 

ובחנוני נא ד''ה  אע'' 'תענית ט) מהרש"אכתב ה
 ,טפימשום דבזו יבא אדם לנסיון  (,בזאת

ממונו  מחסרדהיאך אפשר שמתוך שאדם 
ואמר אל  ,עושריבא להוסיף לו  מעשרליתן 

ובחנוני נא בזאת בדבר גדול  ,תתמה על כך
השמים  ארובותכזה אם לא אפתח לכם 

לעולם במבול כמ"ש  הקללהשמהם באה 
ומתוכן ע"י מעשר  ,השמים נפתחו וארובות

, והריקותי לכם ברכה עד בלי די ,שתתנו
  .המהרש''א עכ''ל

 
* * * * * * * 

 
 פתח הכתוב בעשיר וסיים בדל פתח

 בדל וסיים בעשיר הכתוב 
 

והדל  ,לא ירבה העשיר" , ו(''ט ')שמות ל כתיב
לא  העשיר, בעשירפתח הכתוב   ,"לא ימעיט

  לא ימעיט,והדל  ,בדלוסיים  ,ירבה
 

 ,רשתחנונים ידבר " ,ג(''ח כ'')משלי י כתיב
 ,בעניפתח הכתוב , "עזותיענה  ועשיר

 ועשיר, בעשיר, וסיים רשתחנונים ידבר 
 ,עזותיענה 

 
 דיבר הכתוב,  כדרכו של עולםכי ר הענין, ובא

כאשר יבוא העני אל  של עולם,  דרכוכך הוא 
 להתחנן  על נפשו ועל נפש בני ביתו,  ,העשיר

 
, דברי העני את דברו אל העשיר יפתח

 ולשון תחנונים ידבר רש,  ,כיבושין
 

 
, ובמקום ובעזות , אותויענה העשיר אך,
, מבקש הוא לשחרו בשעת דוחקו ע לעניילסי

מוסר, באומרו לך אל נמלה עצל, צא אל 
 המלאכה והבא טרף לביתך,  

 
את דבריו,  פותחכי העני א''כ מבואר 

תחנונים , כמ''ש הכתוב, מסייםוהעשיר 
 ,עזותועשיר יענה  ,רשידבר 

 
שבאים  צדקהבמגבית מה שאין כן הדבר, 

לגבות מן הציבור, יעלה העשיר ראשונה, 
לעיני העולם,  ,להגיד לאדם עושרו ונדיבותו

 ורק אחרי העשיר יבוא העני, לתת את חלקו, 
 

אמר הכתוב  ומכיון ובנתינה מדבר הכתוב,
, לא ירבה העשיר, בראשאל העשיר הקופץ 

 הקדים  לפיכך וואח''כ דיבר הכתוב אל העני, 
לא והדל ואח''כ  ,א ירבהל העשירהכתוב 

 .ימעיט
 

* * * * * * * 
 

 זכהמרדכי אהרון זכה בשתיקתו 
  בדיבורו

 
 שם שהקול יפה לבשמים כך השתיקה יפה לייןכ
 

 מרדכי נרמז בתורה בפרשת בשמים
 

מן  מרדכי (,בע'' ט''קל חולין) איתא בגמרא
ואתה " (שמות פרק ל כג) התורה מנין דכתיב 

 "ורמר דר ראש בשמיםקח לך 
 
 מיראמתרגמינן זהו מרדכי כד "מר דרור"

 , דכיא
 

 ,לבשמיםוקרי ליה ראש  "בשמים ראש"
 )רש''י(  לצדיקים,

 
נרמז בתורה זכה להיות  דמרדכי מבואר,
 , בשמיםבפרשת 

  
 אהרון זכה בשתיקתו לפרשת שתויי יין,

 
  ,וידם אהרן)ויקרא י' ג'(,  כתיב

 
 אהרון זכה בשתיקותו

ומה שכר  ,שתיקתוכר על קבל שרש''י,  בכת
שנאמרה לו  ,שנתייחד עמו הדיבור ,קבל

 ע''כ,, ייןלבדו פרשת שתויי 
 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 ד

 
 לדבר, ועת  לחשותעח  )קהלת ג' ז'( כתיב

 
פעמים  - עת לחשות ,)קהלת ג' ז'( רש''יכתב 

וידום שנאמר  שכרומקבל  שותקשאדם 
שנאמר  ,וזכה שנתייחד הדבור עמו ,אהרן

ושכר אל  ייןאהרן  וידבר ה' אל )ויקרא י(
 ע''כ, ,תשת

 
 מרדכי זכה בדיבורו

להשיב אל  מרדכיויאמר  (אסתר פרק ד ) ,כתיב
הזאת, וגו',  תחרישי בעתאם החרש  ,אסתר

אלא עת  לחשותמבואר, דאז לא היה עת 
 , לדבר

 
 כשם שהקול יפה לבשמים, כך השתיקה 

 יפה ליין
 

, הא דאיתא, אפשר לבאר בדרך צחותבכך 
 השתיקה, כך לבשמיםיפה  שהקולכשם 

 , )עיין מנחות פ''ז ע''א, כריתות ו' ע''ב(, לייןיפה 
 

שאמר מרדכי לאסתר  שהקול, כשם פירוש
להשמיע בעת הזאת, וזכה להיות נרמז 

 יפה שהקול לפי, בשמיםבתורה בפרשת 
 השתיקה, כך אהרון קיבל שכר על לבשמים

 יפה שהשתיקה, משום ייןבפרשת שתויי 
 .ליין

 * * ** * * * 
 

מפני מה הקטורת מכפר על לשון 
 הרע

 
 ,ויאמר ידוד אל משה" ,ד(''ל ')שמות ל כתיב

קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים 
 קטרתועשית אתה  ,ולבנה זכה בד בבד יהיה

   ,"רקח מעשה רוקח
 

 ,לשון הרע( א ע'' ז''ערכין ט) איתא בגמרא
לקטרת למדנו  ,דתניא ר' חנינא ,בקטרת

ויתן את  )במדבר י''ז י''ב(דכתיב  ,שמכפרת
ותנא דבי רבי  ,ויכפר על העם ,הקטרת
לשון על מה קטרת מכפרת על  ,ישמעאל

אמר הקדוש ברוך הוא יבא דבר  ,הרע
  ע''כ, חשאי, שבחשאי ויכפר על מעשה

 
 טעם לקטורת שמכפר על לשון הרע

א"ר חנא בר  ,( ' ע''בכריתות ו) איתא בגמרא
כל תענית שאין בה  ,בזנא א"ר שמעון חסידא

 חלבנהשהרי  ,אינה תענית מפושעי ישראל
 סממניומנאה הכתוב עם  ,ריחה רע

 ,הקטורת
 

 
 

 אפשר להבין הענין, לפי''ז 
 

מכיוון ,  הקטורת מכפר על לשון הרעש
שעליו  פושע ישראל,אותו ורואה האדם כי 

אמרה תורה, כי עליו , לשון הרעהיה מדבר 
זאת  ולמדים לכל תענית, פולצרחובה יש 

 מקטורת,
 

ומקבל על , עושה האדם חשבון נפש לעצמו
פושעי על  לשון הרעלדבר  עצמו, שלא 

, ואז חוזר בתשובה על לשון הרע ישראל
מקבל  הקטורת, מכיוון וע''י לפיכךשדיבר, 

 הקטורת, באה לשון הרעע''ע שלא לדבר 
 שדיבר. לשון הרעומכפרת על 

 
* * * * * * * 

 
חות בינו את הלושיבר משה ר למה

 כשחטאו בעגל, המדרשים חלוקים
 

ויהי כאשר קרב אל  ,)שמות לב יט( כתיב
ויחר אף  ,תולווירא את העגל ומח ,המחנה

וישבר אתם  ,וישלך מידו את הלחת ,משה
   ,תחת ההר

 
 הטעם לשבירת הלוחות במדרש תנחומא

 
 הטעם ,(א''עקב י תנחומא) איתא במדרש

כדי לעשות  ,תשיבר את הלוחו בינורה משש
  , ולא כאשת איש ,שסרחה כפנויהישראל 

 
 אבות דרבי נתןהטעם לשבירת הלוחות ב

 
 ,אות ג'( פרק שני) אבות דרבי נתןבאיתא 

  שיבר את הלוחות,הטעם שמש''ר 
 

 ,והיה שמח שמחה גדולה ,נטלן וירד ,כך כתב
כיון שראה אותו סרחון שסרחו במעשה 

 ,ת הלוחותהיאך אני נותן להם א ,אמר ,העגל
ומחייבני מזקיקני אותן למצות חמורות 

שכן כתוב בהן לא יהיה  ,אותן מיתה לשמים
 ע''כ,  ,לך אלהים אחרים על פני

 
ולהבין דברי חכמים וחידותם, זה  יש לעיין

 אומר בכה וזה אומר בכה, ובמה נחלקו,
 

* * * * * * * 
 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 ה

 
מה היה כסף הקידושין שבהם 

 קידש הקב''ה את ישראל
 

שקידש הקב''ה  ,ור בדבר כסף הקידושיןביר
 שכתב בעל ריאוטקלא בש את ישראל, מצאנו

 פנים יפותבעל שהוא  ,על כתובות ההפלאה
על  לספר המקנהעל התורה, בהקדמתו 

 קידושין, 
 

 טובא, על המדרש שכתב קשה, דוכך כתב
שסרחה, ולא  כפנויהכדי לעשות ישראל 

 , כאשת איש
 

ינו הלוחות אם קבלת משה רב ממה נפשך,
 של היה בתורת שליח, לעבור ישראמהשי''ת 

, א''כ כבר נתקדשו בשעת לקבלהעם ישראל, 
קבלת הלוחות, ואין ביטול הקידושין 

  מכיון שכבר נתקדשו, בשבירה,
 

מאת הש''י  להולכהואם היה מש''ר שליח 
לכשיקבלום, א''כ היה רק לישראל, ויתקדשו 

 החטא קודם הקידושין, ולא היה צריך
 לשברם, 

 
שאומר כי  ,תנחומאהמדרש כי דברי  ,ותירץ

 כפנויהכדי לעשות ישראל שיבר את הלוחות 
  ,יוכיחו ,שסרחה, ולא כאשת איש

 
ביזת מצרים  כי כסף הקידושין היה ע''י

על  בתנאישהקידושין היו  ,, אלאוביזת הים
 מנת שיקבלו את התורה, 

 
שלא נתקיים  , מכיוןבחטא העגלא''כ 

ולכן שיבר טלו הקידושין למפרע, התנאי, ב
 כפנויהכדי לעשות ישראל  את הלוחות,

 , שסרחה, ולא כאשת איש
 

לשוב צריך ומכיון ובטלו הקידושין היה  
ואז נצטוו  לוחות שניות,ע''י שנית ולקדשם 

על עשיית המשכן, וכיוון שנתנדבו לעשיית 
 , המשכן, נתרצה הקב''ה

 
אמר ח'(  )פרשת תרומה אות, כדאיתא בתנחומא
זהב שבמשכן ויכפר  יבוא הקדוש ברוך הוא,

וקדשם כבתחילה  , על זהכ שנעשה בו העגל
 ע''י לוחות שניות, ע''כ תו''ד,

 
 
 
 
 
 

 
נראה לומר שהמדרשים חלוקים 

 ישראלל תןישנבכסף הקידושין 
 

, אם כסף דבשתי דעות אלו נראה לי לומר,
הקידושין היה ביזת מצרים וביזת הים, או 

 קידושין היה לוחות הברית, בזה שכסף ה
 חולקים המדרשים, 

 
שכתב, כי שבירת הלוחות  אבות דרבי נתןהד

הוא , מיתה לשמיםשלא לחייבם היה, כדי 
 , לוחות הבריתסובר כי כסף הקידושין היה 

 
כי שיבר את , שאמר  והמדרש תנחומא

 שסרחה, כפנויהכדי לעשות ישראל הלוחות 
ביזת ע''י סובר כי כסף הקידושין היה 

, אך היה הדבר בתנאי מצרים וביזת הים
 שיקבלו את התורה, 

 

* * * * * * * 
 

 ,שאל למי זהב הקושיא למהביאור 
 מבעל פנים יפות

 
 הקדמהב ,מסכת קידושיןעל המקנה בספר 

שדן בכסף הקידושין שקידש הקב''ה את 
 ישראל, הוסיף לבאר הפסוק בפרשתנו,

 
להם למי זהב ואמר " ד(''כ ב''שמות ל) כתיב

 "התפרקו ויתנו לי
 

בזה כתבנו בחידושי תורה   כך כתב המקנה
ואומר "לפרש מאמר אהרן בפרשת כי תשא 

  "להם למי זהב התפרקו
 

דהוה ליה למימר תנו זהב,  ואין הלשון מובן
ותו קשה וכי לא היה להם זהב הרבה מביזת 
הים דכתיב תורי זהב נעשה לך וגו' וכמו 

כת המשכן דכתיב וכל שבאמת התנדבו במלא
איש אשר הניף תנופת זהב לה' וכתיב ויהי 

 זהב התנופה תשע ועשרים ככר. 
 

דאהרן אמר להם כיון שאתם  ונראה פירושו
עוברים על התנאי ממילא הקדושין בטלים 

הקידושין כדאיתא כסף וצריכים להחזיר 
באבן העזר סימן נ' והיינו דאמר להם למי 

רכו להתפרק והוצ ,זהב שאין הזהב שלכם
 הנזמים שהיו שלהם. 

 

* * * * * * * 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 ו

 
רמז בכתוב לכסף הקידושין שבו 

 קידש השי''ת לעמו ישראל
 

צאינה וראינה " ,(א''י 'שיר השירים ג) כתיב
 בעטרה שעטרה לו ,בנות ציון במלך שלמה

  ,"שמחת לבווביום  חתונתוביום  ,אמו
 

 חתונתוביום , (בע'' ו''תענית כ) איתא בגמרא
בנין בית זה  ,שמחת לבווביום  ,מתן תורה זה

 ע''כ, ,המקדש
 

, דשתי דעות יש, מהו כסף ראלפי מה שנתב
, האחדהקידושין שקידש הקב''ה את עמו, 

 ע''י לוחות הברית,כסף הקידושין היה ש
 במתן תורה, 

 
ביזת דכסף הקידושין היה ע''י  ויש אומרים

, ונתבאר לעיל בדברי בעל מצרים וביזת הים
לאה דלמי שסובר דכסף הקידושין היה ההפ
, צ''ל דלאחר ביזת מצרים וביזת היםע''י 

שחטאו בעגל ונשתברו הלוחות, נתרצה 
  לבנין המשכן,הקב''ה לבנ''י ע''י שהתנדבו 

 
שעיטרה ,  דעטרה אפשר לרמז בכתוב ולומר

 , הקידושין אלואמו,  לו
 

היה זה, ביום חתונתו שזהו ולדעה אחת, 
לוחות היה  קידושין סףמתן תורה, והכ

 , הברית
 

היה ביזת , שכסף הקידושין ולדעת אחרת
מרצה  בנין המשכן. היה מצרים וביזת הים

לבנין הוא רמז  ביהמ''קלהם את עונם, ובנין 
שתי  ,אמו בעטרה שעטרה לו , וזהוהמשכן

שזה מתן תורה, או  ,ביום חתונתו פעמים, או
 שזהו בנין בית המקדש.. שמחת לבו ביום

 
* * * * * * * 

 
מתי נעשה דיוק בשינוי הלשון בגמ' 

 חטא העגל  חטא 
 

)שיר  כתיב, (בע'' ח''שבת פ) איתא בגמרא
עד שהמלך במסבו נרדי נתן , ב(''י 'השירים א

בתוך " שחטאה עלובה כלה  ,עולאאמר  וגו'
   ע''כ,פתה", חו
 

 עולאאמר  ,(בע'' ו''גיטין ל)איתא בגמרא 
  פתה", ב חובקר" שחטאהעלובה כלה 

 

 
 שינויי לשון במאמרי חז''ל

 
בלשון חז''ל, במקום אחד הוא  יש לדייק

, ובמקום אחר הוא אומר בתוך חופתהאומר 
 , בקרב חופתה

 
 לקרבחופתה  בתוךכדי להבין  ההבדל בין 
חופתה, הוא  דבתוךחופתה, יש לבאר ולומר, 

בזמן חופתה, הוא  ובקרבלחופה,  סמוך ממש
 סמוך כל כך לחופה,, אך אינו חופתה

 
 שינוי הלשון לפי הדעות מהו כסף הקידושין

 
בלשונו, לומר,  עולא, דשינה נראה לי לומר

שנתן  דעות, לגבי כסף הקידושיןדאיכא 
הקב''ה לישראל, דלדעת האומר שכסף 

ע''י לוחות  במתן תורההקידושין היה 
במתן  בתוך החופההברית, הרי היה החטא 

 תורה, 
 

ביציאת כסף הקידושין היה ולדעת האומר ש
ע''י ביזת מצרים וביזת הים, וקבלת  מצרים

התורה היה תנאי לקיום הקידושין, לפי''ז 
היה החטא בזמן הקידושין אך אינו סמוך 

, ובכך מבואר בקרב חופתהלקידושין, וזהו 
שינוי הלשון בין הגמרא בשבת, לגמרא 

 בגיטין.
 

* * * * * * * 
 

 האםעל לשוה''ר,  המעיל מכפר
 השומע על מכפר על המדבר או גם

 
 מעילועשית את " א(''ח ל''שמות כ)  כתיב

פעמן זהב ורמון פעמן זהב ורמון על   ,האפוד
והיה על אהרן לשרת , שולי המעיל סביב

   ,"או אל הקדשובב ונשמע קולו
 

למה נסמכה  (,אע'' ז''ערכין  ט) איתא בגמרא
פרשת בגדי כהונה לפרשת קרבנות לומר לך 

  ,מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין
 

אמר הקדוש ברוך  לשון הרעמכפר על  מעיל
יבא דבר שבקול ויכפר על מעשה  ,הוא

 ע''כ,   קול,ה
 

, מכיון והמעיל משמיע קול הפעמון, פירוש
והוא הדבר שבקול, כך לשון הרע, המדברו 

 משמיע את קולו, ויבוא זה ויכפר על זה,
 
 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 ז

 
המבואר, המעיל מכפר על לפי , יש לשאול

הרע, שהוא  ןמעשה הקול, של מדבר הלשו
לשון הרע, אך מה יהא  ומדברהמשמיע קולו 

לשון הרע במה יתכפר,  השומעבדינו של 
 הלא אין השומע משמיע קול,

 
לפי שבמעיל  )תירוץ הב' פ.מ.ר.(, ויש לומר, 

א''כ יש   ,או אל הקדשובב ונשמע קולו כתיב
הקול, שהוא  השמעתבו במעיל לכפר גם על 

הקול,  שמיעתלשון הרע, וגם על  המדבר
 , מכיון שכתוב ונשמע קולו.השומעשהוא 

 
* * * * * * * 

 
ביאור הכתוב טוב לי תורת פיך 

 מאלפי זהב וכסף
 

 ,טוב לי תורת פיך" ,ב(''ט ע''קיתהלים ) ,כתיב
  "מאלפי זהב וכסף

 
וכל  ,יקרה היא מפנינים" ו(''ט ')משלי ג כתיב

  ,"בה לא ישווחפציך 
 

לה בכתם ולא תס" ,ז(''ח ט''איוב  כ), כתיב
 זהב ,לא יערכנה, בשהם יקר וספיר ,אופיר

  , "פז ותמורתה כלי ,וזכוכית
 

איך השווה דהע''ה את ערך  .יש להקשות,
טוב לי  התורה לערך כסף ושוה כסף, שאמר,

 בנו חכםוה ,מאלפי זהב וכסף ,תורת פיך
 בה", לא ישוווכל חפציך צווח "

 
 דלדעה אחת לפי מאי דאמרינן, ויש ליישב

 םהשנתן הקב''ה לישראל  כסף הקידושין
 , לוחות הברית

 
שהאשה , )קידושין ח' ע''א( והלכה היא בידוע

אמרה אם  בשווה כסףגם ו ,בכסף ,נקנית
 האשה לדידי שווה לי, 

 
אלפי מ ,טוב לי תורת פיךלפיכך אמר דוד, 

, ולכן לדידי שווה לי, דצריך לומר זהב וכסף
 השווה את התורה לערך כספי.

 

* * * * * * * 
 
 
 
 
 

 
אפשרות לפסילת התורה  כיצד היתה

 ע''י מש''ר שאמר פסל לך
 

ויאמר ידוד אל משה " א'(,ד ''שמות ל) כתיב
)מנדרים ל''ח וברש''י  שני לחת אבנים פסל לך

 , "שלך יהא פסלתן ע''א(
 

ר'  ,'(פרשה מ"ז אות ושמות רבה ) א במדרשאית
עד שהיה  ,יהודה בר נחמן בשם רשב"ל אומר

קימעא והעבירו על כותב בקולמוס נשתייר 
וכן איתא   ,וממנו נעשו לו קרני ההוד ,ראשו

רב שמואל . (ז''כי תשא אות ל)תנחומא  במדרש
נשתייר עד שמשה כותב את התורה  ,אמר

וממנו  ,שווהעבירו על רא בקולמוס קמעא
  ,נעשו לו קרני ההוד

 
 פסל לך מלשון פסול

שאילו , פסול מלשון ,פסל לך, לפרש אפשר
היה מש"ר ממשיך עם הדיו שנשתייר 

אפילו אות אחת, היה  ,בקולמוסו לכתוב
כל הספר תורה, מכיוון ואות יתירה  פוסל

 את הספר תורה,  פוסלת
 

התורה,  פוסלאותו הנותר שהיה  ,לפסוזהו 
משם ו שהעבירן על ראשו, ,שלך יהא ,לך

 שזכה לקרני ההוד. ,נתעשר משה
 

* * * * * * * 
 

את הדברים תירוץ על הקושיא, 
הרי לא היו הדברים אשר היו 

 כבלוחות הראשונים
 

 ,ויאמר ידוד אל משה", ('ד א'')שמות ל כתיב
וכתבתי  ,פסל לך שני לחת אבנים כראשנים

על הלחת  את הדברים אשר היועל הלחת 
  ,"ראשנים אשר שברתה
 

 את הדברים אשר היו,  איך אמר ,יש להקשות
 

, זכורם היה כתוב ינוהרי בלוחות הראש
)עיין  ,, ועוד שינוייםשמורובלוחות השניות 

, א''כ אין הדברים בדיוק כבלוחות ב''ק נ''ה(
הדברים אשר "אמרה תורה  ואם הראשונים,

אותם הדברים אשר  דייקאמשמע,  "היו
 ליישב, יך וצר , היו

 
 
 
 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 ח

 
)שמות  כתיב ,(אע'' ט''מנחות צ) איתא בגמרא

תני  ,"ושמתם בארון ,אשר שברת", ('ד א''ל
 ,שברי לוחותושהלוחות  ,מלמד ,רב יוסף

  ,מונחין בארון
 

לתלמיד חכם ששכח תלמודו מחמת  מכאן
  ע''כ, ,שאין נוהגין בו מנהג בזיון ,אונסו

 
חו הונ ,שברי הלוחותש, מכיוון ,פירוש
 למדים על זקן ששכח תלמודו, בארון,

 
 ביאור כונת הגמרא "מכאן" לזקן

מכאן,  את כוונת הגמרא, אפשר לפרש
 , מתוך קושיא זופירוש, 

 
, הדברים אשר היומכך שהקב''ה אמר את 

, נראה בדיוק אותם הדבריםבזמן שלא היו 
מזה שאעפ''י שהדברים שעל הלוחות השניים 

הראשונים, כמו אינם כפי שהיו על הלוחות 
שאינו כבר כמו  ,זקן ששכח תלמודואותו 
אצל  הקב''ה הדברים נחשבים  שהיה,

 על הלוחות הראשונים, כדברים אשר היו
וגם הזקן ששכח ואינו כמו בעבר, הרי הוא 

מכח אותה  ,מכאןוזה הפירוש,  כמו שבעבר,
נחשבים הדברים גם אם אינם בדיוק  קושיא.

 .כאילו הם אותם הדברים
 

 ** * * * * * 
 

הסימנים שמהם ידע משה מתי יום 
 ומתי לילה

 
ויהי שם עם ידוד ", ח(''ד כ'')שמות ל ,כתיב

לחם לא אכל  לילהוארבעים  יוםארבעים 
 ,"ומים לא שתה

 
(, ט ''מזמור י שוחר טוב ,תהלים) איתא במדרש

כתיב במשה רבינו,  ,"יום ליום יביע אומר"
 יוםארבעים ויהי שם עם ה'  ח(''כ ד'')שמות ל

  והלא כתיב, )וקשה( .לילהוארבעים 
 
  וכתיב ,('ד' )חבקוק ג "ונוגה כאור תהיה"
 . וכתיב, ב(''כ ')דניאל ב "ונהורא עמיה שרי"
 . ב(''ט י'')תהלים קל "גם חשך לא יחשיך ממך"
 

 מבואר, כי אין חושך בשמים, 
 

מתי יום ומתי מנין היה יודע משה א''כ, 
וארבעים  יוםעים שהוא אומר ארב ,לילה
 . לילה

 
 

 
יודע  תורהשהקב"ה מלמדו  בשעה , אלא

יודע  משנה, ובשעה שהוא מלמדו יוםשהוא 
 . לילהשהוא 

 
, כל זמן שהמלאכים מקלסין דבר אחר
, יוםהיה יודע שהוא  בקדושהלהקב"ה 

יודע  בברוךובשעה שרואה אותם מקלסים 
 . לילהשהוא 

 
כשהוא רואה את המלאכים דבר אחר, 

להוריד להם לישראל יודע  ,חקין את המןשו
להם יודע שהוא  יורד, וכשהיה יוםשהוא 

 ע''כ, .לילה
 

 ביאור הכתוב ולקטו דבר יום ביומו
ויאמר  ,('ז ד''שמות ט) אפשר לפרש הכתוב

הנני ממטיר לכם לחם מן  ,ידוד אל משה
 ,פירוש ,דבר יוםהשמים ויצא העם ולקטו 

היו כמ''ש המדרש ששנעשה ביום, דבר 
שלא  מוביונאכל  היה, שוחקין את המן ביום

דבר יום,  לקיים מה שנאמר  ,יותירו ממנו
 .ביומו

. 

* * * * * * * 
 

ע''י  ומשה לא ידע כי קרן עור פניו
 שחשדוהו חינםקירון עור פניו נודע 

 
ויהי ברדת משה מהר ", )שמות  ל''ד כ''ט( כתיב

סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו מן 
בדברו  משה לא ידע כי קרן עור פניווההר 

  ,"אתו
 

אמר רבי  (אע'' י''ק סנהדרין)  איתא בגמרא,
 אמר רבי יונתן שחשדוהו  ,שמואל בר נחמני

 שנאמר )מלשון והאדם ידע(ח''ו "ידע", ש
 ,"ויקנאו למשה במחנה" )תהלים ק''ו ט''ז(

מלמד שכל אחד  ,אמר רב שמואל בר יצחק
 כ,ע'', ממשה ביתולואחד קנא 

 
 ע''י קירון עור פניו נודע כי לא ידע

שלחו ליה   ל''א ע''ב( סנהדרין) איתא בגמרא
 , כבר בתיה )מאיר פנים(ליה למר עוקבא לדזיו 

 
, שהיה מר מצאתי בספר הגדהרש''י, כתב 

, שכבש יצרו ולא נתפתה בעל תשובהעוקבא 
דולק ליצרו, וכשהיה יוצא לשוק היה נר 

כך קרי ליה ר' ועל שם  בראשו מן השמים,
  )נ'ו ע''ב(,נתן צוציתא במסכת שבת 

 
 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 ט

 
)מאיר לדזיו ליה להכי כתבו ליה  ,הכא נמי

)עיי'ש  האור שהיה זורח עליו, על שם פנים(
 ע''כ,, ברש''י סנהדרין ל''א, ע''ב(

 
יצרו, לדע''י כך שלא נתפתה  ,מבואר א''כ

   ונר דולק על ראשו, ,זורחהיה 
 

, ומשה לא ידע וכך אפשר לפרש הפסוק, 
שחשדוהו  ,בבירור ואיך ידעו בני ישראל

, כי (מלשון והאדם ידע), ידע והוא לא ,חינם
שהיה האור משום  פירוש,  ,קרן עור פניו

כי לא  ,ידעווקרן אור פניו, ע''י כך זורח עליו 
 כלומר שלא נכשל. ,ידע

 
)עיין בסדר הדורות חלק תנאים ואמוראים 

ריכות גדולה, אות נ' ערך נתן צוציתא בא
 מעשה דנתן צוציתא, שהיה בימי רבי עקיבא,

 . (וקיבלו רבי עקיבא בתשובה
 

* * * * * * * 
 

בירור אלפיים אמה מצינו שנקרא 
 רחוק ומצינו שנקרא סמוך

 
ומשה יקח את האהל  ,('ג ז'')שמות ל כתיב

 , הרחק מן המחנהונטה לו מחוץ למחנה 
כענין  ,אלפים אמה  ,הרחק ,רש"יכתב 

ה ביניכם וביניו יהי רחוקאך  )יהושע ג(נאמר ש
 , כאלפים אמה במדה

 
 הסמוךכרך וכל  (ב ' ע''מגילה ב) איתא בגמרא

אמר  עד כמה ,לו וכל הנראה עמו נידון ככרך
רבי ירמיה ואיתימא רבי חייא בר אבא 

 )שהם אלפיים אמה(, מיל ,כמחמתן לטבריא
 

קראו  הכתוב, אלפיים אמהדאותם  ,וקשה
 ,סמוך ,אלפיים אמה אמרוובגמרא  ,הרחק

 
כאשר מודד והולך  ,וצריך לבאר הדבר ולומר

מהמקום שנמצא בו, כל כמה שמודד עדיין 
, אך לאלפיים אמה, עד שמגיע סמוךנקרא 

 אלפיים אמהעד  ,כאשר נמצא במקום רחוק
, וזה ההבדל בין מה רחוקמקום  אנקר

מן המחנה,  רחוקשאמרה תורה, שמשה היה 
שמודד מהמקום שהוא שם  ,בגמראאך 

עד  ,,  הרי אזעד כמהואילך, כמו שאמרו, 
 .קרובאלפיים אמה נקרא 

 

* * * * * * * 
 
 

 
לימוד  השכר שיקבלו לעת''ל בגלל

התורה מתוך הצער, השעבוד, 
 הטלטול, הטירוף, והדחק,

 
ויגף ידוד את העם על " ,ה(''ב ל''שמות ל) כתיב

 וגו' "אשר עשו את העגל
 

זוטא  , א''רבה פרק כ) דבי אליהותנא ב איתא
קומי רני בלילה " ט(''י 'איכה ב) כתיב '(פרק ד

 ה',שפכי כמים לבך נכח פני  ,רתולראש אשמ
ך העטופים ישאי אליו כפיך על נפש עולל

 , "ותברעב בראש כל חוצ
 

כשירד משה מהר סיני וראה אמרו חכמים 
 ,את הסרחון שסרחו ישראל במעשיהם

וראה את כתבן שפרח הסתכל משה בלוחות 
 מיד, מיד שברן משה תחת ההר ,מעליהם

 , לדברנתאלם משה ולא היה יכול 
 

שילמדו באותה שעה נגזרה גזרה על ישראל 
ומתוך  השעבודומתוך  הצערמתוך  תורה

 הדוחקומתוך  הטירוףומתוך  הטלטול
  ,ומתוך שאין להם מזונות

 
הקב"ה לשלם  עתיד , ובשכר אותו הצער

 שנאמר ,כפול ומכופלבן דוד שכרם לימות 
ים בחזק יבא וגו' הנה קהנה ה' אל )ישעיה מ(

מי הקדימני  א('')איוב מ ואומר ,וגו' שכרו אתו
וכענין  ,ואשלם תחת כל השמים לי הוא

 לטובתו נשברה רגל פרתושאמרו חכמים 
 כדי שתהא משכורתו שלמה, 

 
לי קרח לא עמדה עלי ואל ,כן אהרן אמר

זכרון לבני  ז('')במדבר ישנאמר  הבריתאותה 
ישראל למען אשר לא יקרב איש זר אשר לא 
מזרע אהרן הוא להקטיר קטרת לפני ה' וגו' 

, ואמר אהרן לטובתי נשברה רגל פרתי
כדי שתהא משכורתי )כלומר, מעשה העגל,( 

  .בתנא דבי אליהו ע''כ שלמה.
 

* * * * * * * 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 י

 
שבירת הלוחות בלמה המתין משה 

 רד וכי לא האמין להקב''ה עד שי
 

 , "לך רד כי שחת עמך)שמות ל''ב ז'(, " כתיב
 

שלשה דברים  (,אע'' ב''יבמות ס) איתא בגמרא,
עשה משה מדעתו והסכימה דעתו לדעת 

 , וכו', המקום
 

ומה פסח  ,אמר ,מאי דרש ,שיבר את הלוחות
שהוא אחד משש מאות ושלש עשרה מצות 

התורה  ,בו אמרה תורה כל בן נכר לא יאכל
 ,כולה וישראל מומרים על אחת כמה וכמה

דכתיב אשר  ,והסכימה דעתו לדעת המקום
אמר ליה הקדוש  ,ואמר ריש לקיש ,שברת

 , ע''כיישר כחך ששברת ,ברוך הוא למשה
 

  קושית המהרש''א
ולמה לא  ,וא"ת , וז''ל,מהרש"אהקשה ה

לך  כשא"ל הקב"ה  מידהיה דן משה ק"ו זה 
  ,גו' שחת עמךרד כי 

 
 כדאמרינן במדרש )כתב המהרש''א(, ש לומרוי

ויאמר ה' אל " (,רבה שמות פרשה מו פסקה א)
  "משה פסל לך

 
 ,"ויגד לך תעלומות חכמה" )איוב יא( הה"ד

לך רד "אתה מוצא בשעה שאמר לו הקב"ה 
ולא היה היה תופס בלוחות  ,"כי שחת עמך

אם איני רואה  ,אמר ,שחטאו ישראל מאמין
ויהי כאשר קרב  )שמות לב(שנא'  ,אמיןאיני מ

שלא שברן עד שראה  ,משה אל המחנה
  ,בעיניו

 
אי להם לבני אדם שהם מעידים מה שאינם 

אפשר שלא היה משה מאמין  ,רואים
אלא  ,שאמר לו כי שחת עמך ,בהקב"ה

אפילו שיהא  ,הודיע משה דרך ארץ לישראל
אסור לקבל  ,אדם שומע דבר מן יחידי נאמן

  ,עשות דבר על פיו אם אינו רואהעדותו ל
 

 עוד כתב המהרש''א
 

קושיא תרץ מ (מאמר ד' פ' ט"ו) עיקריםהובעל 
מצער אדם צער  ,הנראה לעיניםשהדבר , זו

שהאדם יותר מתפעל  ,מהידיעהגדול יותר 
מהנודע יותר ממה שיתפעל  ,מהמורגש בחוש

בזה בשאר מפרשי   עיין גם , ע"ש ,באמיתות
 .ל המהרש''אעכ'', התורה וק"ל

 

* * * * * * * 
 

 
מלשון הכתוב משמע ההיפך מדרשת 

 חז''ל קושיית המהרש''א
 

ויאמר ה' אל משה " )שמות ל''ד כ''ז(, כתיב
 על פיאת הדברים האלה, כי  כתב לך

הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת 
  ,"ישראל

 
, א"ר יוחנן, לא )גיטין ס' ע"ב( איתא בגמרא

ל, אלא בשביל כרת הקב"ה ברית עם ישרא
הדברים  על פיכי ", שנאמר שבע"פדברים 

 . "האלה כרתי אתך ברית ועם ישראל
 

כי מלשון הכתוב, משמע  מקשה המהרש"א,
ונותן את הדברים האלה,  כתוב לךההיפך, 

וכו',  כי  עפ"י הדבריםלמה שיכתוב,  טעם
א''כ העיקר הם דברים שבכתב, ולא שהעיקר 

 הם דברים שבע"פ,
 

,  לפי שהשכחה מצויה ש"אמתרץ המהר
, אם לא שנזכרם ע"י הדברים שבע"פבדבר 

את  כתוב, והכי קאמר, לפיכך שבכתב
כרתי  שבע"פהדברים, משום שעל דברים 

אתך ברית, ואי אפשר שיעלה זכרונם, אם 
 עכ''ד המהרש''א לא ע"י הדברים שבכתב.

 
 רמז בכתוב עפ''י ביאור המהרש''א

''א את עפ''י דברי המהרש  אפשר לרמז
כתוב זאת, זכרון,  )שמות י''ז י''ד(הכתוב, 

פירוש, שמותר לכתוב זאת, בשביל  בספר,
כתוב ,  וזה הרמז, הספרע''י  זכרוןשיהיה 

 זאת, זכרון, בספר,
 
יין בתלמוד ירושלמי, חגיגה ז' ע''ב, בדעות ע

חלוקות, אם עיקר התורה תורה שבכתב או 
 תורה שבע''פ.

 

* * * * * * * 
 

''י פאר הקושיא דלעיל עאפשר לב
 דברי המדרש

 
ויאמר ה' אל משה " )כי תשא ל''ד כ''ז(,כתיב 

   ,"את הדברים האלה כתב לך
 

 , ( 'ז פסקה ז''רבה שמות פרשה מ) איתא במדרש
טוב לי כי עניתי למען  ט('')תהלים קיהה"ד 

לטובתו של משה נתענה ק"כ  ,אלמד חקיך
  ,שקבל את התורה ,יום

 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 יא

 
מזיו השכינה שנאמר  ,שה אוכלומאין היה מ

  ,ואתה מחיה את כולם )נחמיה ט(
 

שנאמר  ,מן התורה ,ד"א מאין היה אוכל
בן אדם את אשר אתה תמצא  ,)יחזקאל ג(

 ,למה שהתורה מתוקה ,אכול ואוכלה
ומתוקים מדבש ונופת  ט('')תהלים ישנאמר 

  ,צופים
 

לכו  )משלי ט(כדכתיב  ,ד"א מלחמה של תורה
  ,לחמו בלחמי

 
משל למלך  ,מנין שלא ישן ולא נתנמנם

 )ממונה על האוצרות(, שהיה אוהב לתיסומן
 ,שמחתותוך מ ,מדוד לך דינרי זהב ,אמר לו

 ,ביקש לישן ,לא בקש לא לאכול ולא לשתות
כך משה  ,אמר אם אישן אני מפסיד אלו

 ,ולא אכל ולא שתה ,שכח ,מודד התורה
א של ,אמר אם אישן אני מפסיד ,ביקש לישן

  ,אמר לי אלא מ' יום בלבד
 

חייך אין אתה  ,נצטערת ,אמר הקב"ה
בלוחות הראשונות לא היו אלא י'  ,מפסיד

אני נותן  ,עכשיו שנצטערת ,הדברות בלבד
שנאמר כתב לך  ,הלכות מדרשות ואגדות לך

למה אמר הקב"ה כתב  ,את הדברים האלה
ים קוהמכתב מכתב אל )שמות לב(והכתיב  ,לך

ויכתוב  )שם לד(וכתיב  ,הלוחותהוא חרות על 
אלא כך אמר לו  ,על הלוחות כמכתב הראשון

תורה נביאים וכתובים  כתוב לך ,הקב"ה
אבל הלכות ומדרש ואגדות  ,שיהיו בכתב

 ,כיון שידע משה ,והתלמוד יהיו על פה
טוב לי כי עניתי , )תהלים קיט(התחיל אומר 

 ,  לשון המדרש ע''כ ,למען אלמד חקיך
 

שקיבל היא  שבע''פ, שתורה 'כמבואר א'
אצלו,  עיקר, והיתה משום שנצטער עליה

 ,טוב לי כי עניתי טוב לי תורת פיךשאמר 
, תורה שבע''פבשביל  הברית שכרתוזהו 

ופירוש הכתוב כך  שבא לו הדבר ע''י צער,
את הדברים האלה, כי על  רקהוא, כתוב לך 

פי הדברים האלה שהם הדברים שהצטערת 
יקר אצלך, עליהם כרתי אתך עליהם והם ע

 ברית.
 

)קהלת  חכמתי עמדה לי אף וכך אמר שלמה
 -פרק ב  -)ילקוט שמעוני קהלת ואמרו ז''ל   ב' ט'(

אמר רבי חנינא בר פפא, תורה רמז תתקסח( 
 נתקיימה לי. באףשלמדתי 

 

* * * * * * * 
 

 
'ה ברית עם השולחן 'לא כרת הקב

 מהר''ל  ת המתותות הבהמוועם עור
 
)בדפוס , דרוש על התורה דרשות מהר"לב

ביאור  לונדון בסוף ספר "באר הגולה" עמוד מ"ח(
 נפלא מאוד, 

 
( אמר ר' )גיטין דף ס'ובפרק הניזקין וז''ל, 

יוחנן לא כרת הקב"ה ברית עם ישראל אלא 
בשביל תורה שבעל פה שנאמר כי על פי 
 הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל. 

 
למה דוקא בשביל תורה  תוהנה יש להקשו

 שבעל פה. 
 

כי כל ברית הוא בין  אבל פירוש הדבר
השנים שיש להם חבור יחד בעצמם, הנה 
מפני כי תורה שבכתב מונחת בארון ואיננה 
עם האדם בעצמו, לכן איננה כריתת הברית 

 לחבר את ישראל בעצמם אליו יתברך. 
 

עד  אבל תורה שבעל פה שהיא עם האדם
מו הוא בעל תורה, והוא שבזה האדם בעצ

 הברית וחבור שיש לאדם בעצמו עם הש"י. 
 

ודי והותר שאנו כותבין התורה שבעל פה. 
אשר לא נתנה להכתב בחכמה זאת גזורה 

 מאתו יתברך, 
 

לשלא יבטח האדם בעורות הבהמות המתות 
ותהיה התורה אשר התורה כתובה עליהם, 

עמו בפיו ע"י תורה שבע"פ אשר זולתה אין 
 וד על דבר מדברי תורה שבכתב. לעמ

 
ולפיכך די בצרה שאנו כותבים את שבעל פה 
לשלא תשתכח, אבל מ"מ אין הכתיבה 
מבטלת הברית ממנה דסוף סוף לא ניתן 
להכתב. ולא נחשב כתיבתה כתיבה כאשר 
לא נתנה להכתב, רק שתהיה סדורה בפה 

 האדם עדיין הברית קיים באשר הוא. 
 

ה מונחת על אבל אנחנו אשמים שהתור
השלחן הערוך ובפינו אין דבר. וכי כרת 
הקב"ה ברית עם השלחן שהתורה מסודרה 

העבודה והמעון כי אין  ונמצאת בו בעצמו,
 ח"ו ברית ונחשב זה כאלו ח"ו אין תורה

 

* * * * * * * 
 
 
 
 



 
 פרשת כי תשא פארפרפראות 

 יב

 
אלו אמר משה סלח נא לעונותיהם 
של ישראל עד סוף כל הדורות, היה 

 עושה כן,
 

 פרק מו דרבי אליעזרפרקי איתא ב
  

, רבונו של אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא
  .(ח''ג י''שמות ל) "הראני נא את כבדך"עולם, 

 
משה, אין אתה  אמר לו הקדוש ברוך הוא,

יכול לראות את כבודי, שלא תמות, שנאמר 
 ]שם כ[ כי לא יראני האדם וחי. 

 
אלא למען השבועה שנשבעתי לך והשם 

ד בפתח ואעשה רצונך. עמאני  שהודעתי לך,
המערה ואני אעביר לפניך את המלאכים 
המשרתים לפני, שנאמר ]שם יט[ ויאמר אני 
אעביר כל טובי על פניך. וכשאתה שומע את 
השם שהודעתי לך, שם אני עומד לפניך, 
ועמד בכחך ואל תפחד, שנאמר ]שם[ וחנתי 

 את אשר אחן ורחמתי את אשר ארחם. 
 

 י הקדוש ברוך הוא,אמרו מלאכי השרת לפנ
הרי אנו משרתים לפניך ביום ובלילה ואין 
אנו יכולין לראות את כבודך, וזה ילוד אשה 
רוצה לראות את כבודך. ועמדו עליו בזעף 

 ובבהלה להמיתו והגיעה נפשו עד מות. 
 

, נגלה עליו בענן, מה עשה הקדוש ברוך הוא
שנאמר ]שם לד, ה[ וירד ה' בענן. וזו ירידה 

  שביעית.
 

וסכך עליו הקדוש ברוך הוא בכף ידו שלא 
ימות, שנאמר ]שם לג, כב[ והיה בעבר כבודי 
ושמתיך בנקרת הצור ושכתי כפי. וכשעבר 
הסיר הקדוש ברוך הוא את כף ידו מעליו, 
וראה אחורי השכינה, שנאמר ]שם כג[ 

 והסרתי את כפי. 
 

, ה' ה' התחיל משה צועק בקול גדול ואמר
 ם לד, ו[. אל רחום וחנון ]ש

 
, סלח נא לעונותיהם של אמר משה לפניו

  על מעשה העגל.ישראל 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ואלו אמר משה סלח נא לעונותיהם של 
 ישראל עד סוף כל הדורות, היה עושה כן,
לפי שהיתה שעת רצון. וכן הוא אומר ]ישעיה 

 מט, ח[ בעת רצון עניתיך. 
 
 

אלא אמר סלח נא לעונותיהם של ישראל על 
  העגל. מעשה

 
אמר לו הקדוש ברוך הוא הרי כדברך עשיתי, 

ויאמר ה' סלחתי שנאמר ]במדבר יד, כ[ 
 כדברך.

 
 

* * * * * * * 
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