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ְזַר  "  ְצָחק  ַוי ִּ ָא   ע יִּ ְמָצ  ֶרץ ַההִּ  ב ָ ָנ  וא ַוי ִּ ָ ש   ָערִּ  וא ֵמָא  ה ַההִּ  א ב ַ ְיָבְרֵכ  ה ש ְ  (יב' בראשית כו" )' הו  הים ַוַֽ

 

 
 (יב 'לשמות ) "כי תשא את ראש בני ישראל לפקדיהם ונתנו איש כפר נפשו"

 :( תרא יבבבא ) "אמר לו בכי תשא ?אמר רבי אבהו אמר משה לפני הקב״ה במה תרומם קרן ישראל"
  (י"רש" )״קח מהם כופר לצדקה

כל נגד צדקה כמצוות השקולה ל ש"את דברי הגמרא על פי מה שאמרו חז "מראית העין"ב א"רבינו החידמבאר 
אמר  ?מצותהתרי״ג בני ישראל את שיקיימו  איך יתכןכלומר , "במה תרום קרן ישראל"משה ששאל מה  וזה, המצות

 . ככל המצותששקולה צדקה היינו במצוות הד "בכי תשא"ה "הקב לו 
 

 (יב 'לשמות )"בפקד אתם' ונתנו איש כפר נפשו לה"

עדים ב חטאמי שהלא . "'איש כופר נפשו לה"להביא ישראל שבאותו הדור בני תחייבו לכאורה לא ברור על מה ה
על ידי  בדקנשלא בעדים מי שחטא ו', הף על ידי גילא בהתראה נמי שחטא ו, בני לויעל ידי מת בחרב הווהתראה 

עליו  הקדוש שהחטא" אלשיך"מתרץ ה ?שהוצרכו לתת כופר נפשם אם כן מה פשעו השאר. סוטותמו המשה כ
של לכן כאשר שב אפו . שחטאו בעגלהתרשלו מלמחות ביד אלו /הביאו בני ישראל את כופר הנפש הוא שהם נמנעו

בתמורה וכתיקון לחטא , סילוק שכינה מהארץלגרמו הם העגל חטא שעל ידי כיון ו. לזכותםהוא מהם רצה ה "הקב
זה הנפש הכופר שלהורות , הקרשיםישימו את בהם  ,משכןם לאדניהת א עשוובכסף זה י, עתה כופר נפשהם יתנו 

 . שכינה במשכןהת איסוד להשרהוא 
 

 (טז' שמות לא" )עולם ברית לדרתם את השבת לעשות את השבת בני ישראל ושמרו"

עיני נחשבת בשמירת השבת משונה מכל השמירה של שאר המצוות היות ושמירת השבת  הקדוש" אור החיים"לפי ה
ישב אדם : "ל שאמרו"מסביר זאת על פי דברי חזו, "לעשות... ושמרו: "כפי שאומר הכתוב, היעשישל גדר ה ב"הקב
באה עבירה לידו ולא סבירו בגמרא שמדובר באדם שוה :(קידושין לט)" לו שכר כעושה מצוה םעבירה נותני עברולא 
שאדם עוצר את עצמו , לפי זה ברור ההבדל בין שמירת השבת לשאר שמירת המצוות שהרי ביום השבת, עבר

עבירה  באה"כי הרי יש לאדם במשך השבת הרבה מאוד מצבים של , ל מלאכות האסורות בשבת"מלבצע את אותן ט
הוא נשמר היות שו, ותולדותיהםהמלאכות מארבעים  הלפניו מלאכ תבכל עת מזדמנש, אלומלאכות באחת מ "לידו
  . מצוה כעושהדבר הו חשב לנ, מהם

 

  (יח' שמות לב) קול ענות אנכי שומע״... קול ענות גבורה ן״אי
ומר אחרת היה עליו לכי , מידיעת הדברה נובעת אינ" ענות אנכי שומע קול"שתשובת משה ליהושע  ן"הרמבמבאר 

מדרש אמרו בן כאו. "קול ענות"אמר שהקול נשמע לו כ הבין והכיר בניגוני הקולותמשה א שאל, "קול ענות הוא"
אך נשאלת ? "לנהוג שררה על ישראל אינו מבחין בין קול לקול שעתידמי וכי "גער ביהושע ואמר לו משה שכביכול 

מתרץ ו? ין ליהושעיהענלה את לא גימדוע , אם כך, ה שבני ישראל חטאו בעגל"למשה הרי נודע מפי הקב, השאלה
משה ליהושע אמר לכן , של ישראל םבגנות לספרלא רצה ון שהוא כיוגם , של משה ענותנותו הגדולהמשהדבר נובע 

 . קול שחוקדהיינו הקול הוא " קול ענות אנכי שומע"רק 
 
 

 624 מס  עלון ד"בס

 :לעילוי נשמת  יוסדהעלון מ
 ל"יה ז'חביבה חיה בנימין בת גורג          ל"ז צחק בנימין בר שוריןי  ל "ז יצחק בן חמו בר אסתר
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 :העלון מוקדש לעילוי נשמת כל מתי ישראל ובכללם" נשמת אדם' נר ה"
 ו"תשע אייר' ע כג"ל בן סוליקה נלב"ג אליהו דרעי זצ"הרה

 ניסן' ל בר חיה טז"הרב אביחי ניסן רונצקי ז

 'אדר א' ע יט"ל נלב"ה ז'עמרם בן שבת בר איז   ה"תנצב   אדר  ' ע ב"ל נלב"אהרון כהן בר מסעודה ז
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 (לד 'שמות ל) "קח לך סמים"
ת יוכל מיני תחבולת והתפעלו לע יםרמזה "סמים"כל מיני  תצריך לקח 'לעבודת הש" נעם אלימלך"לומד מכאן ה

ז שגם בבית הכסא ורמל, "חלבנה"ין הסמים גם את הומנה ב. 'ת הא לעבוד ואובבאתו לקחת האדם על שכליות ש
וזה  "נמשל כבהמות"שהוא מלא בושה וכלימה יחשוב דהיינו , להרהר מותרשדברים רק ביהיה צנוע ויחשוב בו 

לומר קח כ, "סמים". 'עבודת הבקצת התחלת לאחר ששרמז ל, פעם נוספת "סמים"ושנה הכתוב  "חלבנה"בז ורמ
לומר כ, "לבונה זכה"ז בורמ וזה. שתגיע בהם למעלות הצדיק האמיתייעזרו לך השכליות שההתפעלויות , סמים

ה יעולם העשיאת בלבך עד שתוכל להביא  עצמךאת שתזכך דהיינו , ישראלבני ת ונועואת בזכות מעשיך תוכל ללבן 
 . הלאחדות הבורא כמו שהעולם העליון הוא באחדות גמור

 

  (טז' שמות לב" )ים המהקל-מעשה א והלוחות"

ה שבני ישראל חטאו בעגל והמתין "מדוע לא שבר משה את הלוחות מיד לאחר שנודע לו מהקב, לכאורה לא ברור
ה "לו הקבאמר כשמיד הלוחות את לא שבר  השמש" כלי יקר"מתרץ ה ?רק לאחר שראה את העגל ואת המחולות

אבנים ההיו באויר ו פרחושבלוחות האותיות כיון שלפי המדרש כאשר ראו הלוחות את העגל העגל את שו שיראל ע
את האותיות פורחות תחת ההר כשראו כאשר ראה משה שלומר שלפי זה ניתן  ,נפלו מידו של משהות עד שכבד

ומה שהעז משה לשבור את . ם תחת ההר דווקאאות שברולכן הקדושה לוחות נסתלקה מהש משהרגיש העגל אז ה
אכלה אותם ואעשה "לו ה לומר "הקבכדי שלא יוכל הלוחות הוא משום שמשה רצה להצטרף לישראל בחטא העגל 

דבר התחדש ה עתהלומר כ "ועתה אם תשא חטאתם"ועל זה אמר משה  ,בחטא יםשווהם שהרי  "אותך לגוי גדול
טעם " מחני נא מספרך"ם כן מוטב ואם לאו אז גם לי לא תשא וא "אם תשא חטאתם", ם כןשגם אני חוטא כמותם וא

היו כמו שטר חוב על ישראל ושטר חוב שנקרע אין לתובע במה לתובעם כך נוסף לשבירת הלוחות הוא שהלוחות 
 . ה לתבוע את ישראל"שברם לא יוכל הקבוכיון שמשה  שקבלו התורה ישראללוחות אלו היו עדות על 

 

 (כאלב שמות )" עליו חטאה גדולה הבאת"
מהפשע יותר וזה רע , קבע להם חג ליום המחרתהטענה של משה על אהרון היתה על כך שהוא " ספורנו"לפי ה

חטא אנא "וכן בתפלתו אמר  "אתם חטאתם חטאה גדולה"כאמרו , ועל זה בקש רחמים יותר, בעגלוהמרד שעשו 
את לעשות להם אותך  והכריחואף על פי שנקהלו עליך ", משה לאהרוןאמר זה מה שו, "העם הזה חטאה גדולה

והשמחה הזאת , הלשמחומחולות ה לביסהשזאת היתה כיון , לקבוע להם חג ליום המחרתיית צריך הדוע מ, העגל
  .העגל מעשייתיותר יתה רעה ה

 

 ( ו 'לדשמות ) "על פניו ויקרא' ויעבור ה"
שלש עשרה כנגד הם  ..."רחום וחנון ל-א"דות ימהש עשרה ושלש "קדושת לוי"ב ב'רבי לוי יצחק מברדיצאומר 

ל נא רפא נא -א"ל בתפלת משה רבינו "זחשרמזו מה וזו . 'קל וחומר'כנגד הוא ' ל-א'. דות שהתורה נדרשת בהןימה
 . 'קל וחומר'כנגד המידה הוא ' אל'כי מדת  ...קל וחומר לשכינה, (יד-יג 'במדבר יב)" ואביה ירוק... לה

 

 (ו' שמות לד" )ל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת-א' ה' ה"
כי המלך , "חסד ואמת"דת ילם נכללות במוכוהמלך אצל העם ששלוש עשרה מידות אלו הן מידות  רבינו בחיימבאר 

ם ך גיוצר ,שירחם עליהם ויתנהג עמם לפנים משורת הדין ,"החסד"דת יבמ מלכותועבדיו ואנשי את ך להנהיג יצר
" חסד ואמת יצרו מלך וסעד בחסד כסאו"שאמר שלמה כפי ו, משפטולעשות בהם , "אמת", להתנהג לפי מידת הדין

קרן יפירושן ועאת יודע , דותימהשלש עשרה את כל המבין שלדעת שעל האדם  רבינו בחייעוד אומר . (משלי כ)
, את התפילהאם כן היו בידו עבירות שמעכבות  אלאאין תפלתו חוזרת ריקם מובטח הוא שומתפלל בהם בכוונה 

להקריב עליו קרבנות ולא בית  מזבחתינו ולא ושאנחנו שרויים בגלות ואין לנו כהן גדול לכפר על חטא ,ובזמן הזה
סדרי את אלה למדנו  מדותג "ומתוך י .ג מדותיו"וי נויבלתי אם תפלת' לא נשאר לנו לפני ה ,המקדש להתפלל בתוכו

 . רחמים מאדון הכלהבקשת דרך תפלה ו
 

 (כח' לדשמות )" לחם לא אכל... 'הויהי שם עם "
לפני , משפטיםפרשת בסוף , ןכא .היה ניזון מזיו השכינהבארבעים יום אלו משה שמבואר  ר הקדושרש ובזוהדבמ

את אהרן והזקנים ראו הרי מה שנאמר שש, מיםלא שתה שמשה לא אכל לחם וזכר הולא  ,העגלבני ישראל את שעשו 
מבאר . מזיו השכינה םהיינו שהיו ניזוניד, וושת ואכלשלו יכאהכוונה היא שנראה " ויאכלו וישתו"לקי ישראל -א
אהרון והזקנים אבל לאחר העגל סרה מ, אהרן וזקני ישראל דנגה לודזה גבאין שהטעם הוא משום ש, "משך חכמה"ה

 . זה לפלאכאן הכתוב את הדבר הלכן הזכיר , זוהההשגה 
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