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 אברבנאל שמות פרק ל 
 

  פרשת הקטורת ובניין המשכן–יח ,  לא–יא ,שמות ל 
 ִיְׂשָרֵאל  ִלְפֻקֵדיֶהם  -רֹאׁש ְּבֵני -ִתָּׂשא  ֶאת ִּכי יב

  :ִיְהֶיה ָבֶהם ֶנֶגף ִּבְפקֹד אָֹתם-אָֹתם ְולֹאִּבפְ קֹד ’ ְוָנְתנּו ִאיׁש ּכֶֹפר ַנְפׁשֹו לה
 ַהְּפֻקִדים -ָהעֵֹבר ַעל -ִיְּתנּו ָּכל ֶזה  יג

  : ’ַמֲחִצית הַ ֶּׁשֶקל  ְּבֶׁשקֶ ל ַהּקֹדֶ ׁש עֶ ְׂשִרים ֵּגָרה הַ ֶּׁשקֶ ל ַמֲחִצית הַ ֶּׁשקֶ ל ְּתרּוָמה לה
  :’ְעלָ ה ִיֵּתן ְּתרּוַמת ההַ ְּפֻקִדים ִמֶּבן עֶ ְׂש ִרים ָׁשָנה ָוָמ-ָהעֵֹבר ַעל  ּכֹל יד
טז :ַנְפׁשֵֹתיֶכם-ְלַכֵּפר ַעל’ ְּתרּוַמת ה-ַיְרּבֶ ה ְוַהַּדל לֹא ַיְמעִ יט ִמַּמחֲ ִצית ַהָּׁש ֶקל ָלֵתת ֶאת-לֹא  ֶהעָ ִׁשיר  טו

 ֲעבֹדַ ת אֶֹהל מֹוֵעד  -ֶּכסֶ ף ַהִּכֻּפִרים מֵ ֵאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוָנתַ ָּת אֹתֹו ַעל-ֶאת ְוָלקַ ְחָּת 
  :ַנְפׁשֵֹתיֶכם-ְלַכֵּפר ַעל ’ ָהָיה ִלְבֵני ִיְׂשרָ ֵאל ְלִזָּכרֹון ִלְפֵני  הְו

 

  ויש לשאול על זה שאלות
 

 ]411ונציה [השאלה הראשונה 

במאמר כי תשא והיא שאם ציוה יתברך למנות את ישראל ושיתנו מחצית השקל למה לא 

 .םואמר כי תשא כאלו כבר ציוה מנינ. אמר שא את ראש בני ישראל

אלא יתנו . לתולגו אל תמנם לג, כתב כשתרצה לקבל סכום מנינם לדעת כמה הםי"רשו

ולא יהי ה בהם נגף . ינםיותמנה את השקלים ותדע מנ. כל אחד ואחד מחצית השקל

ולפי  דעתו הייתה  . ' כמו שמצינו בימ י  דוד וכו,והדבר בא עליהם. ין שול ט בו עין  הרעישהמנ

ומפני זה . כל פעם שימנו את ישראל ימנם על ידי שקלים שב,המצוו ה הזא ת מיד ולדורות

 . על ידי שקלים בקע לגלגלת -כתב הרב במדבר סיני לגלגלותם 

 .  שהיה זה מצו וה לדורותן"הרמבוהוא גם כן דעת 

 שימנה את ,נצל מהנגףיגם יצא מדברי הרב שהיה מחצית השקל הערמה ותחבולה לה

ושישראל בפעם הזאת לא נמנו אבל הביא  . השקלים ולא ימנה את ישראל בגלגלותיהם

 והוא גם כן דעת שאר . ואותם השקלים נמנו לא האנשים,כל אחד מהם מחצית השקל

 . המפרשים

 :והדעת הזה הוא בלתי נכון מפנים
  

 .שלא ציוה יתברך כאן שימנם לא על ידי שקלים ולא בלתםהראשון 
 . בר מובן  מעצמו שימנם עתה כי היה הד, שלא נאמר ועתה שא את ראשםן"הרמבוכתב 

 ולא יאמר אותם בלשון , כי הדברים הנרצים לפניו יתברך יצווה עליהםואין דבריו נכונים

 . מסופק
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 ולא , רוצה לומר מצוות עשה שימנו על ידי שקלים,שאם היה זה מצוו ה לדורות והשני

 אחד  המצו ות כפיןבמניי איך לא נמנו שתי המצוות האלה ,תעשה שלא ימנם לגלגלת

 . מהחכמים ה מונים אותם

 כי הנה הכתוב אומר זה יתנו כל העובר על  ,שאיך יאמרו שלא נמנו כאן אנשיםוהשלישי 

כמו תעבורנה הצאן על ידי   , זה  ה לשון אלא בדברים הנמנים בעצםלייפוולא . הפקודים

 .  כל אשר יעבור תחת השבט,מונה

 והכתוב אומר  ,נצל מהנגףי להשאיך יאמר הרב שהיה עניין השקלים תחבולות הרביעי

מורה שבדרך צדקה היו באים  . לכפר'  ואמר לתת את תרומת ה.'ונתנו איש כופר נפשו לה

 . השקלים

במ דבר סיני ובערבות מואב  '  איך ציוה ית,כי אם תהיה המצווה ה זאת לדורות החמישי

שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם במספר שמו ת כל זכר 

 .  כי לא נזכרו שמה, וזה מורה שלגלגלותם נמנו לא על ידי שקלים,לגלותםלג

ואת כל העדה הקהיל ו   ,ין במדבר סיניי הוא שנאמר בסוף פרשת המנ,ומה שיורה עו ד עליו

 .  למנותם לגלגלותם באצבע,שכולם נאספו יחד במקום אחדבאחד לחדש 

 כיון שלא , שתי פעמיםשלפי דעת הרב יתחייב ששאול חטא במנותו את העם ,השישי

 כי אין לחשוב  , וי פקדם בטלאים,ויפקדם בבזקאלא . נתנו בקע לגלגלת כפי המצווה ה זאת

זה יתנו כל העובר  כי הכתוב אומר ,שנתנו את הבזק שהם אבנים קטנים במקום השקלים

 . 'וגועל הפקודים מחצית השקל בשקל הקדש עשרים גרה השקל 

 איך היה שב כל ,שבכל עת שימנו יתנו מחצית השקל ,אם היה מצ ווה ל דורות השביעי

 ולמה לא היה בהם חשש . לא נמנו על ידי שקלים אלא לגלגלותם,םהלווייהפעמים שנמנו 

 . הנגף ככל אחד משאר השבטים שציוה  על זה

 .הנה מכל שבעת הטענות האלה יראה שדעת המפרשים בזה לא יתכן
 

 השאלה השניה 
והלא כל .  ומה עניין מחצית השקל למונעה,צל המנייןמה טעם שתהיה המגפ ה מצויה א

 ולא , ולא יתנו שקלים, לגוייה ם ימנו את חילם בבואם אל המלחמהםהעמים בארצות

 אלא מפני גסות  , לא היה מפני  המניין,רֶבומה שקרא בימי דוד מהֶד. תבוא בהם מגפה

ל היה כמו    ולפשעם של ישרא,הרוח של דוד באותה שעה שציוה למנותם שלא לצורך

 ואלו ,שלוש אנכי נוטל עליך והראיה על זה כי הנה הנביא אמר לו .שביארתי במקומו שמה

. בישראל בעבור המניין רֶב לא היה מתחייב הֶד,היה בוחר דוד ברעב או שירדפוהו אויב י ו

נפלה מרו ו כא, וב ו גם הוא נכלל בצרתן של ישראל,ב ידי שמים[ר להיותו ֶבוהוא בחר בדֶ 

 .]'וגו' נא ביד ה

 

 השאלה השלישית 
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והקפיד על זה מאוד . העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקללמה ציוה 

 ומה היה ,תו ולא ימנו הגלגול,תניםיואם היה העניין למנות הדברים הנ. באומרו זה י תנו

כי הנה אחד המרבה ואחד . תן מחצית השקליתן שקל שלם והעני ייזק אם העשיר יי הה

רי ה' וכל המרבה לתת את תרומת ה. לבד שיתן דבר אחד די לעניין המביא וב,הממעיט

 .ו למה ציוה שלא יקבלוהו מ מנו.  משובחזה

 

  השאלה הרביעית

 ובפעם ה היא לא היה צורך למניין ,אם היו השקלים כדי להציל את העם הנמנים מהמגפה

.  השקלים ולא הצטרכו לתת את, למה לא ציוה יתברך למשה שלא ימנה את העם,כלל

 למה לא ציוה למשה בב יאור שימנם כמו שציוהו עליו  במדבר סינ י  ,ואם היה מנינם הכרחי

 .כי בידוע שלא יעשה משה רבנו דבר מה בלתי מצוות האלהים. ובערבות מוא ב

 

 השאלה החמישית 
 והיה ראוי לזכרה סמוך למזבח ,למה זה נזכרה מצוות כיור וכנו אחרי פרשת כי תשא

 . שהכיור וכנו  היו בחצר בין  מזבח העולה  ובין ה היכל כיון ,תהנחש

. הנים ש תי פעמיםוולמה זה צ יוה ברחיצת  הכ. וו י עד המקום הז היולמה נתאחר הצ

בבואם אל אהל וחזר ואמר שנית . ורחצו  אהרן ובניו מ מנו את ידיהם ואת רגליהםבאומרו 

 .ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימותו ...מועד ירחצו מים ולא ימותו

 

 השאלה השישית 
 , כי הנה מצוות הש בת כבר ציוה  עליה בעשרת הדברות,באומרו אך את שבתותי תשמורו

 .  עם מלאכת המשכן, ולמה ציוה  עוד עליה כאן.וגם בפרשה משפטים חזר להזהיר עליה

וכבר הקשה עליו .  כתב שבא להודיענו שמלאכת המשכן אינו דוחה את השבתי"רשו

 . ן"הרמב

 זמנית נה בהי ות הראשו, להבדיל בין שתי מצוותאך שבאה מלת ,עליווהטעם שנתנו 

 וגם המשכן ועבודתו ,כי הרבה מצוות יש נצחיות.  הוא דבר שאין לו שחר,והאחת נצחית

 .היה נצחיי

 

 השאלה השביעית 
 ,  בלשון רביםשבתותיכי למה אמר במצוו ת יום השביע י . אך את שבתותי תשמרובאומרו 

ואת שבתותי נתתי  בנביאים ,מו שאמר בתורה ואת שבתותי תשמורווכן הרבה מק ומות כ

 שהכתוב אומ ר  , ואין לומר ששבתותי כולל גם כן שאר המועדים. ואת שבתותי חללו,להם

וגם את שבתותי נתתי  ,וכ ן  בדברי הנביא . המה ו לא אמר כי אות ,כי אות היא ב יני וב יניכם

 .' וגולהם להיות לאות
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 השאלה השמינית   
וחוז ר  . ' וגואך את שבתותי תשמורוכי הנה אמר . ל המופלג שבא במצווה הזאתבכפ

דש היא לכם מחלליה מות יומת כל העושה  ב ו   וושמרתם את השבת כי ק ,לומר שנית

. 'גוששת ימים תעשה מלאכה כל העושה  מלאכה ביום  השבת וו אמר שלישית . 'וגומלאכה 

 . כי ששת ימים' את השבת וגושמרו בני ישראל את השבת לעשות ואמר רביעית ו

 ואני לא זכיתי  , כפי חכמת הקבלהת כתב שהפרשה מבוארוהרב רבי משה בר נחמן

 .לכך

 

 השאלה התשיעית 
כי אין השבתו ת מורים אלא על חידוש העולם כמו . מקדשכם' לדעת כי אני הבאומרו 

 ראיה על  הם, והקדושה הוא עניין הבדל והפרשת מהגנויות והטומאות האסורות,שביאר

 . זה לא השבת

  . אחר שנתן להם למנוחה היום שהוא נח בו, שהוא אות על הקדושהוהמפרשים כתבו

 ואיך יהיה אות על קדושתם שנתנו  , כי השבת הוא האות על שהוא יתברך נח בוואינו נכון

 .  ויהיה ה דבר אות לעצמו,להם

 .ם בוונו השי אחר שהוא פועל צ,ועוד כי גם הצדקה תהיה אות על זה

 

 השאלה העשירית 
בת מחלליה  י  כי איך יהיה ס.מחלליה מות יומ ת כי כל העושה בו מלאכה ונכרתהבאומרו 

כי הנה אף על פי שנדחק ונאמר שעונש .  כי כל העושה בו מ לאכה:אמרו. מות יומת

 הנה עדיי ן  ,י"רש כדברי , והשני הוא שלא בעדים והתראה,ההראשון הוא בעדים והתרא

 , וכל שכן בהיו ת השני יותר קל אצלם.יך יהיה העונש השני סיבה לראשוןיקשה מאוד א

 והשני הוא מיתה בידי  ,כי הראשון הוא בסקילה. איך יהיה טעם לראשון היותר חמור ממנו

 . שמים

 מלבד , ומה שהתחייב  אליהם מהספקן"הרמב וע”ראבובפיר וש הפסוקים אזכור דעת ה

 .י"רשזה אשר כתבתי ל

 
 ר  עשתהשאלה האח

 למה בכל מקום שנזכרה מצוות  ,אם היה מצוות השבת השביתה ביום  השביעי בלבד

ואין לומר שבא לתת רשות .  ששת ימים תעבוד,ששת ימים תעשה מלאכההשבת נאמר 

 .  כי מי אסרו שיצטרך הכתוב להתירו,לעבוד בששת ימים

 אבל מצד . ביום הז ה הואמרו חכמינו  זיכרונם לברכה ללמוד שהמחשבה בעסקיו מועי ל

 כל שכן שהכתוב הזה כ אן מורה שששת ימים ,ההכפל עדין הקושיא במק ומה עומדת
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אלה הדברים אשר ציוה   שאמר עליה , ודאי היא מצווה על מלאכת המשכן,תעשה מלאכה

 .לעשות אותם' ה

 
  ים עשרתהשאלה הש

 ; זכור  את יום השבת לקדשו,זכירהלמה באה מצוות השבת בדברות הראשונות בלשון 

 את יום שמור וכן בדברות האחרונות שבפרשת ואתחנן נאמר .שמירהוכאן באה בלשון 

 . השבת

 .ל זכור ושמור בדיבור  אחד נאמרו"ומה עניין אומ רם ז

 

 .והנני מפרש הפסוקים באופן יותרו השאלות האלה כולן
 

 . כי תשא את ראש וגומר עד ועשית כיור נחושת וכנו נחושת לרחצה
 , ועשית כיור נחושת, רוצה לומר כי תשא,חמש הפרשיות האלהכבר זכרתי למעלה ש

 שהן -  אך את שבתותי תשמורו, ראה קראתי בשם בצלאל,ואתה קח לך בשמים ראש

כי  .  באו במקום הז ה מפני הדברים שהיו צריכ ים למלאכת המשכן,כולם רצופות זו אחר זו

 לפי שלא היה ביני הם  , שיתנו בני ישראל בנדבת המשכן כסף מועט ,ושער' הנה ראה ית

 והם היו צריכים אל המטבע לקנות , שקלים וחצי שקלים,כסף אחר אלא המטבע הנהוג

ו מפני זה כל  איש ישראל . צבו סביבותי הםים אשר ניהדברים אשר יביאו אצלם סוחרי הגוי 

  . ומהכסף דבר מועט,היה מתנדב משאר הדברים הרבה

 לבאר הדברים , התחילה פרשה זאת,ןפורי מלאכת המשכי אחרי שהשלים ס,ומפני זה

 הנך צריך לכסף הרבה , כאומר. וזה עניין פרשת כי תשא. ההיאהשהיו צריכים  למלאכ

 ולכך איעצך באי זה   ,  כסף להספיק לז הה ואין בנדב,לאדנים ולווי  העמודים ולכ לי השרת

 ו בתקוות'  להיותו שר צבא ה,נווהוא שמשה רב. אופן תקבץ מישראל בנקלה כסף הרב ה

 נכספה וגם כלתה נפשו למנות את ,חמו עם האויב ים לכבשה לשעוד מעט יכנסו לארץ וי

  .ילים למנות את חילם קודם שיכנסו למלחמהי כמו שעושים שרי הח,ישראל ולדעת מנינם

 

 שהו א כמו שכתב הפילוסו ף   ,ז ק הבא מהע ין הרעיוהי ה דבר מפורסם בין ה אנשים הה

 וזה מ האיש בעל הנפש הרעה ,ר ידחם הטבעשיצאו מן העין אידים מהמותרים אש

 עד שיתכן , ולארסיות אותם האדים יפעלו בדברים המוכנים לקבל אותו פועל,הקנאית

ין גדול י כי בהיות המנ.ין יבת הנגף המגיע מהמני וזה הוא ס.שימותו אנשים בהבטתם

 קצת  והנה יתפעלו בזה.  יפעל בהם העין ה רע ויתמעטו,בוי הדברים הנמניםי מר,מאוד

  . כפי הכנת המקבלים,אנשים זולת קצתם

 וכמו שז כרו  מהאפעה ,והוא מב ואר שהעין ה וא היותר מז יק  בזה  בהבט תו הארסיות
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 . שימית האדם בראותו פניו

 יתראה בה מיד ,הסתושה בוי שהמראה החדשה אם תסתכל בה הא,וכתבו הטבעי ים

 . הדברים הנראים וכן יזיק העי ן הר ע בכל .שומו זמן מוחשישאר רי י,כתם דם

 כשתהיה הבטתו  אל פני הנראה שתכנס הארסיות בעיניו ובאזני ו   ,אבל היותר עצום הוא

 באופן שי ובל  משם ההי ז ק אל המוח , שהם כלים פתוחים קלים להתפעל,ומדרך הפה

 ולזאת הסיבה לא היו מק פידים החכמי ם הראשונים אם היו הדבר ים הנמנים .הקרוב לשם

 יען שאר האברים אינם . כאלו תאמר אצבעותיהם,פניםאברים מהאנשים מבלי ה

 תמצא זה במה שהיו עושים במקדש בהטילם . כמו פני הנראה,מעותדים לאותו הזק

 ,והם היו  הנמנים.  שהיו מגביהים אצבעותיהם,גורלות מי יעשה עבודה אחת מהעבודות

 לא ,פניםלו היה כשתהיה הה בטה בו כי הספק כ. כמו שיתבאר במסכת יומא,לא הפנים

כי הנעשה  . משך  בטבעו אשר יעשה האדם אותו כרצונויז ק הזה  ייואין  ספק שהה. זולת זה

 ואמרו .שומר מצווה  לא ידע דבר רע) 'קהלת ח( כמו שאמר ,במצוות האלהים לא יוזק

 .  שלוחי מצווה אינם נזוקיםל”חז

ף הרב ה   רוצה לומר אתה תצטרך אל כס,לו אמר יתברך למשה כי תשאוהנה מפני זה  כ

 והוא ,הנה איעצך עצה נאותה לאסוף כסף הרבה. דש ולדברים אחריםולצקת את אדני הק

 והיה המני ין באנשים לגלגלותם סכנה ,כי לפי שאתה חפץ למנות את העם ולדעת מנינם

פר נפשו  ותן כי לכן תצווה שכל איש שימנה י,מפני העין הרע השולט במניין הרב והמ ו פלג

 .  אלא בדרך צדקה,י"רש כדברי ,ד התחבולה למנות את השקלים ולא היה זה על צ.'לה

 כדי שיגן בעדם ויצילם מהמות והעין   ,' כל אחד כופר נפשו לה,שבהיותך מונה אותם יתן

   .הרע השולט במניין

 

 כי אבל מלת . כמו שפירשוהו המ פרשים,כאשר תשא -ולא יהיה לפי  זה אמרו כי  תשא 

. םבמניינור שאתה תשא את ראש בני ישראל  תשמש בלשון הסיבה יאמר ב עב,בכאן

 וגם המונה מרים הפרטים  , שהנמנים מגביהים  ראשיהם בעת המניין,ואמר לשון תשא

בפקו ד   '  יתנו כופר נפשם לה, ציוה  שאותם אשר תמנה.ומעלהו אותם אל כלל אחד עליון

הם נגף  ולא יהיה אז ב.  רוצה לומר בהיותם נמנים ופקודיהם בראשיהם ולגלגלותם,אותם

 .  וצדקה תציל ממות, לא יבוא הנגף,בפקוד אותם כלומר אף על פי שיפקדו אותם

 

והצדקה הזאת שיעשו .  מורה שהנמנים יהיו לגלגלותםבפקו ד אותםובאומרו שתי  פעמים 

כי בעבו ר שלא היה . זה יתנו כל העובר על הפקודים מחצית השקל ,יהי ה דבר מו עט

ולפי שיהי ו   .  ציוה שיתנו מחציתו, שקל אחד אלא המטבע שהיה,ביניהם כסף  אחר

 כי היה הבקע ה וא החצי השקל שיבקעו  , אמר בקע לגלגולת,מבקעים אותו לתת חציו

 וביאר שלא יתחייבו  . שירימו אותו לשם,'ואותו המחצית יהיה ת רומת ה. ויחתכו בשני ם

לצאת  הראוי , אלא כל איש ישראל מבן עשרים שנה ומעלה,בזה לא הזקנים ולא הטף
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 . ' כי הוא יתן את תרומת ה,לצבא המלחמה

 לפי שהוא תרומת בעליו להסיר  ולקנח מעליו נזקו הראוי   ,פר נפשםווקרא את השקלים כ

 כמו  ,פר או כפרהו ולזה  נקרא ממון האיש שישלם בעבור חטאו כ.לבוא עליו מהמניין

 נפש בעליו יקח   וכן את. הוא עצמו וגופ ו, הנז כר כאןונפשו .שאמר אם כופר יושת עליו

 . נפש תחת נפש

ולכן לא . הנה התבאר מזה שלא היה זה מצו וה ל דורות שיהיה  המניין תמיד  על ידי שקלים

ולכך נמנו ישראל במדבר . נמנתה המצוו ה הזאת במניין המצוות לא עשה ולא לא תעשה

שהיו  לפי .  וכן נמנו הלוים כל ה פעמים שנמנו.סיני ובערבות  מואב מבלי  שקלים לגלגלותם

 והמניין  הנעשה במצוות גבוה לא ידע דבר ,השקלים הנזכרים כאן בפרשה בדרך צדקה

  .רע ולא הצטרך לשקלים הנזכרים

 . השאלה הראשונהוהותרה בזה 

 

 ולא תשית לבך למה שכתב .תתו שהיה חצי אוקיאי אמי"רשומחצית השקל כבר כתב 

 ששלח מארץ ישראל אל בנו  כי כבר הודה באיגרותיו,משה בר נחמן בזה נגדו' הרב ר

 כי הנה הקרה , וגם אני אודהו. במשקלוי"רשושצדקו דברי . שראה בעיניו את שקל הקדש

 אם לא שבאורך , ומשקלו  באמת חצי אוקיא, והוא היום  בידי,דש אחדולפני שקל הק' ה

 . הזמן נתדלדל ממנו דבר מועט כי כן יעשה בכל מטבע

 והיה השקל כעשרים .ותתוכבר הוסיפו עליו ש , בלשון חכמיםמעה הוא הנקרא וגרה

 . וארבע גרה

.  ולמה יומת העם מה עשה, כי הוא חטא בו,אמנם בימי דוד לא באה המגפה מפני העין

 ישראל התחייבו באותה  המגפה בע בור שמרדו בדוד מלכם ,אבל כמו שפרשתי במקומו

י דוד עונשם אשר "ה ע ושיהי ,ולכן כדי להענישם השם יתברך. ונמשכו אחרי שבע בן בכרי 

 לפי , ושלט בהם עין הרע, והם נמנו בראשיהם לגלגלותם. הסית את דוד למנותם,מרדו בו

 כי העין הרע אי ן ספק שיזיק  אם לא יגן  , ולכן נענשו. ולא הצילם השם,שהיו ב הסתר פנים

 . השם יתברך על המקבל אותו

 תעבור כוס הזיק העי ן   גם עליהם, בב ו אם למלחמותםחייליהואם מלכי העמים מונים 

 כי פעמים יהיה כשיפלו הרבה מה ם  , במגפהקםזי אבל לא יתחייב שיהיה תמיד ה.הרע

 והמה לגסות דעתם לא ידעו ולא יבינו מאין נמשכה הרעה , במלחמה מאותה הסיבה

 . ההיא

 . והותרה בזה השאלה השניה
 

 , כופר נפשם לפי שלהיות השקלים ההםה עשיר לא ירבה והדל לא ימעיטוהנה ציוה 

 היה מהראו י שתהיה  , בחיותםםשווי והיו כל בני אדם ,וצדקה להצילם ממות המגפה

 והמחיה ומצ יל ממות אחת , כי נ פש אחת חיונית להם,קון ה הוא שוו ה בהםי הצדקה והת
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 . ימלטם

 וידוע שדל שבדלים ימצא אתו . וכן הדל נכלל בו הכילי,והעשיר נכלל בו הנדיב ושוע לב

 . וא מחצית השקל שה,בקע אחד

 והיא שחשש ,ואפשר לתת סיבה אחרת במה שציו ה העשיר לא ירבה ו הדל לא ימעיט

 כבר ימצא  ,השם יתברך שאם היה מביא כל אדם באותה צדקה כסף כפי בחירתו ורצונו

 איש חשוב ונכבד שירד מנכסיו לא יוכל להביא  ; ויביא הרב ה,אדם פחות ונבזה שנתעשר

 , כדי שלא יבו ש ולא יכלם שום אדם,לכן. ף אל הנכבדים אנשי השם וכדאי בזי ון וקצ,כמוה ו

לי שלא ישליטנו האלהים לאכול יואיש רע עין  כ.  בת רומה ה זאתםשוויציוה שי היו  ה כל 

 .'רחו לתת את תרומת הו יכרי חוהו בעל כ,מממונו

 . והותרה בזה השאלה השלישית
 

 כי לא ,את העם במקום הזהלו שלא ציוה הקדוש ברוך הוא למשה שימנה וויצא מזה כ

 ,אבל יעצו עצה הגונה. ולכן לא נאמר לו שאו את ראש בני ישראל. נםיהיה אז הכרח במני

 וזה . שיאמר אליהם שיתנו השקלים כדי שינצלו מהנגף,כי לפי שהוא היה כ וסף למנותם

 כי היה  , ולכן לא הזהירו ש לא ימנה אותם.כדי שיהי ה לו כסף מספי ק לעבודת המשכן

 . דשור שיתנו השקלים לצקת את אדני הקבוח

 

 היה צריך לעצת השקלים , להגיד שבעבור היותו מונה מדעתו ורצונו,ואמר לשון כי תשא

 ולכך ,ז וקיםי לא יהיו נ,ינםיאמנם כשיצווה השם יתב רך במנ.  מלט מהמגפהיכדי לה

 ,וות הגבוהיים להיות ם נמנים במצו וכן הלו.במדבר סיני ובערבות מואב נמנו מבלי שקלים

 . לא היה בהם נגף

 , וכ מה ע לה מנינם, כי מנה משה את העם במקום  הזה,וממה שנזכר  בסדר פקודי ידענו

 לפי ששם התבאר היט ב   ,כרונויצר הכתוב כא ן בז י כי ק,והכסף אשר נתנו כופר נפשם

 . שהוא המקום  הראוי אליו

כן פקד את העם פעם  ול,ואמנם שאול חשש לעניין העין הרע במ ניין שהי ה מו נה מדעתו

 , שהיו אבנים חלוקים קטנים, ופעם פקדם בבזק,אחת בטלאים שנתן כל אחד טלה אחד

 כי לא יהיה עניין שקל ,לתםולגווימנו הטלאים והבזקים ולא ג. כדי שלא ימנו לגלגלותם

  .הכסף מצווה  לדורות

 . והותרה עם זה השאלה הרביעית
 

וראוי שתדע שלעניין כסף  . פורים וגומרי הכ לקחת את כסף:וזכר מה שיעשו מהכסף הזה

תן י וי,פור בני ישראליקח הכסף ההוא שהוא כופר וכי אמר שי,השקלים שנתנו בימי משה

 ואדני הפרוכת גם , רוצה לומר שיעשו ממנו האדנים למשכן,הל מועדואותו על עבודת א

 כמו שיתבאר ,דהל מועו כל זה נכלל בעבודת א,ס ףשוקיהם כי וצפוי ראשיהם ו ח,העמודים
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 . בסדר פקודי

 נאמר על השקלים , הוא עניין אחר,'אמנם אמרו עוד והיו לבני ישראל לזיכרון לפני ה

 ויה יו לכפר  ,זכרו לפני השםי שבהם י,שישראל אחר כך בכל דור ודור יתנו בכל שנה ושנה

  .על נפשותיהם

 ,ם קונים  התמידי ומהם היו. על השקליםם באחד באדר משמיעי,םוכן אמרו במ סכת שקלי

 והיו גם כן קונים מה שקלים ההמה שמן וסמי ם ובשמים  .כדי שיקריבו  אותם משל צבור

 שהיו ממשפחו ת הכוהנים אנשים ידועים ,ופורעים את הרקחים מפטמי הקטורת. לקטורת

 .  והייתה  התרומה הזא ת נקראת תרומת הלשכה.שהיו מקבלים  שכר גדול על זה

 :וכן כתוב בספ ר עזרא

 ללחם ,נו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלהינווהעמד

 השבתות החדשים למועדים ולקדשים ,המערכת ומנחת התמיד ולעולת התמיד

 . ולחטאות לכפר על ישראל וכל מלאכת בית אלהינו

 כי ,ותה מחצית השקליו בהיות שהתורה צ,ואין להקשות איך חזרו לתת שלישית השקל

 וחכמים זיכרונם לברכה אמרו במסכת שקלים . שלא היה זה  מצווה לדורותכבר אמרתי

 ולכך היה  שלישית השקל שזכר ,שבימי עזרא  עשו השקל במשקלו כפ ל שקל התורה

  . כמו מחצית השקל שזכרה תורה,עזרא

 להב יא מיהודה  ומירו שלים את משאת משה םהלווייועל זה נאמר שם מדוע לא דרשת על 

 שהיה להם ללמוד ממה שעשה משה , רוצה לומר.שראל לאהל העדות והקהל לי,'עבד ה

  . ולא אמר בכל דור ודור לצורכי הבית.בנדבת מחצית השקל לעבודת אהל מועד

 

 , אחר מצוות התמידים,והתבונן כי ל רמוז לזה גם כן באה הפרשה הזאת בזה המק ום

 ם לדורות יהיו נקנילפי שכל הדברים האלה. וסמוכה לשמן  המשחה ולקטורת ולכיור וכנו

 . ממחצית השקל שהיו נותנים בכל שנה

 לפי שהנשיאי ם ,אמנם בימי  משה לא הו צרך כסף השקלים לקנות ממנו שמן  ובשמים

 מיד םרבנות התמידיוגם לא הוצרך כסף השקלים לק. הביאו את הבושם ואת השמן

יו אז  ואין ספק שגם שאר הצבור ה, כי הנשיאים חנכו את המזבח,כשהוקם המ שכן

 ולכך אמר יתברך שכסף השקלים  .מתנדבים כבשים הרבה להקריב על המזבח החדש

.  ושאר הדברים שעשו שם מכסףנים לעניין האד,הל מועדוהזה יה יה עתה לעבודת א

 ועל זה . אלא לצורכי המקדש, לא לצורך העניין,אמנם אחר כן בכל דור ודור יתנו השקלים

ומר שיהיה מחצי ת השקל אשר יתנו בכל שנה בדורות  כל,לבני ישראל לזיכרון לכפראמר 

להצילם  '  ויעלה זיכרונם לפני ה,הבאים זי כרון  לבני ישראל ממה שעשו ב מקדש בימי  משה

 . כי יהיו השקלים ההם כפרת נפשותיהם,מכל רע

 

    פרשת הכיור- כא  –יז , שמות 
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  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  יז
  ְנחֶׁשת ְוַכּנֹו ְנחֶׁשת  ְלָרְחצָ ה ִּכּיֹור ְוָעִׂשיתָ  יח

  :אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין  ַהִּמְזּבֵ ַח ְוָנַתָּת ָׁשּמָ ה ָמִים-ְוָנַתָּת אֹתֹו ֵּבין
  :ַרְגֵליֶהם-ְיֵדיֶהם ְוֶאת-ַאֲהרֹן ּובָ ָניו ִמֶּמּנּו ֶאת  ְוָרֲחצּו  יט
 ַמִים ְולֹא ָיֻמתּו -אֶֹהל  מֹוֵעד ִיְרֲחצּו -ֶאל  ְּבבָֹאם  כ

  :ַהִּמְזּבֵ ַח ְלָׁשֵרת  ְלַהקְ ִטיר ִא ֶּׁשה לַ יהָוֹה-ְׁשָּתם ֶאל אֹו ְבִג
  :עֹוָלם לֹו ּוְלַזְרעֹו ְלדֹרָֹתם-ְיֵדיֶהם ְוַרְגֵליֶהם ְולֹא ָימֻ תּו ְוָהְיָתה ָלֶהם ָחק  ְוָרֲחצּו  כא 

 

 בא להתיר ספק אחר ,אחרי שהסיר הכתוב הספ ק מהכסף שהיה צריך לאדני המשכן

קר אל אהל מועד להקטיר  וכנס בבי שאהרן י,ף פרשת תצווהשיהיה במ ה שאמר בסו

 כי איך יתכן בה יותו מקריב  על מזבח העולה עולות , והוא.קטורת ולהעלות את הנרות

 . בהיותו  מלוכלך ומזוה ם מכל חלב וכל דם' כנס למקדש הי י, וזבחים ב ידיו

נור המקבל יי כצ והכיור ה וא כלי עשו.ועשית כיור נחושתהנה מפני זה  אמר יתברך למשה 

ים ועל י וכשנפתח פיו נשפכים משם המים לחוץ על היד,ויש לו פה. מים רבים מבחוץ

 .  מלשון והשי בך על כנך. מקומו–  כנורושופי. םיהרגלי

 כי המזבח לא היה אדוק ומחובר בפתח .וציוה שיתן ה כיור וכנו בין  אהל מועד ובין המז בח

 ב אופן שכאשר ירד הכהן   ,יור מ פסי ק ביניהם וה יה  הכ, אבל היה קר וב אליו,אהל מועד

 ,דשוכנס אל היכל הקי וירצה לה, והיו ידי ו  ורגליו מלוכלכות,מעל המזבח מעשות קרבנותיו

 . יראה את הכיור נגד עיניו ולא ישכח מלרחוץ שם ידיו ורגליו

 

 ,והנה הזהיר על הרחיצה שתי פעמים. הנים גדולים אחריוו בהיותם  כ,ואמר אהרן ובניו

בבואם אל אהל מועד וחזר לומר  ,ורחצו  אהרן ובניו  ממנו את ידיהם ואת רגליהםאומרו ב

 ,  להגיד שלא בלבד תהיה הרחיצה מפני הטומאה ו הלכלוך שקבלו במזבח,ירחצו מים

 כי הנה הרחיצה תצטרך לאחד משני עניינים או לשניהם ,שלא יכנסו כן אל אהל מועד

 בבואם םדושת המקום ראוי שירחצו רגליה שלק,כנסם באהל מועדי אם מפני ה:יחד

שתם אל יואם מפני ג. בבואם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותוז אמר בפרט " וע.שמה

או בגשתם אל  ועל זה אמר ,ירחצו ידיהם העוסקות בה קרבהש י שראו,מזבח השם

 . ’ כי שרפת הקרבן קראו הכתוב הקטרה  אשה לה.'ההמזבח להק טיר אשה ל

 

 כדי שלא יהיה דבר  , מפני שהם היו הולכי ם יחפים במקדש,הניםו רגלי הכוהי יתה רחיצה

 . חוצץ בין המ קדש ובינם

 וביאר עניין כל אחד ,והנכון בעיני שהכתוב אומר בכלל ורחצו אהרן ובניו ידיהם ורגליהם

 ומזאת הבחינה הי ה  עיקר הרחיצה ברגלים ,כ נסו באהל מועדי אם הכהן גדול בה,מהם

הנים  ביא ר עניינם ו שהם שאר הכ,ואמנם בניו. המ וליכים  אותו שמהשהם המוב ילים ו

 הייתה  ת זה כי כולם היו מקריבים על המזבח ובבחינ,באומרו או בגשתם אל המזבח

 ובעבורם אמר שנית ורחצו ידיהם . בקרבנות עיקר הרחיצהתרחיצת הידים העסקניו
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 כן שאר ,י רחיצה חייב מיתהכנסו להיכל מבלי כי כמו  שהכהן גדול בה.ורגליהם ולא ימותו

 . הכוהנים המ קריבים מבלי  רחיצה חייבי ם מיתה

דש ו כי ק,ומזה יתבאר שלא הייתה הרחיצה מפני הלכלוך שקבלו בהקריב ם על המזבח

 והכוהנים הדי ו טים להקריב  ,אלא מפני כניסת הכהן גדול למקדש. וטהרה הם  הקרבנות

 ,י  כל הקרב אל שולחן המלך לשרת כ. שירחצו משאר הטומאות החיצוניות,על המזבח

 .  ראוי הוא שירחץ ידיו משום טהרה,ולגעת בפת בג המלך וביין  משתיו

 ויש לבני אדם ברגלים זוהמה   ,וציוה לרחוץ  הרגלים בעבו ר שהיו הכו ה נים משרתים יחפים

 . וכיעור

 

 אבל  , בכל מ קוםה והרחיצה הוא ה מצו.הלי נטילת ידים בתפל"חזומזה  העניין  תקנו 

פורים היה הכהן גדול יכי הנה ביום הכ. יור ציוה ב ו להזמנה ואינו מעכב ולא מצווההכ

 . מקדש ידיו ורגליו מקיתון של זהב שהיה לפניו לכבודו

 . ן"הרמב וכבר כתב כל זה . כליךאבל למדנו מן הכיור שצרי 

.  שהיה ה כהן   משים ידו על רגליו ורוחץ  אותם יחד,ל"חזואופן הרחיצ ה כבר ז כרו  אותו 

  . שנאמר לעמוד לשרת, ככל שאר עבודות המקדש,והייתה הרחי צה מעומד

 . בזה השאלה החמישיתהוהותר
 

   שמן המשחה-לג  -כב,שמות ל
  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  כב
 ְּדרֹור ֲחמֵ ׁש מֵ א ֹות -ְלָך ְּבָׂשִמים רֹאׁש  ָמר -ַקח  ְוַאָּתה  כג

  :בֶֹׂשם חֲ ִמִּׁשים ּומָ אָתִים-ים ּוָמאָתִים ּוְקֵנהֶּבֶׂשם ַמחֲ ִציתֹו ֲחִמ ִּׁש-ְוִקְּנָמן 
  :ֲחמֵ ׁש מֵ א ֹות ְּבֶׁשֶקל הַ ּקֶֹדׁש ְוֶׁשֶמן ַזִית ִהין ְוִקָּדה  כד
  :קֶֹדׁש ִיְהֶיה-קֶֹדׁש  רַֹקח ִמרְ ַקַחת  ַמֲעׂשֵ ה רֵֹקַח  ֶׁשמֶ ן ִמְׁשַחת -אֹתֹו ֶׁשֶמן ִמְׁש ַחת  ְוָעִׂשיתָ  כה
  :ֶהל מֹוֵעד וְ אֵ ת ֲארֹון ָהֵעֻדתאֹ-בֹו ֶאת ּוָמַׁש ְחּתָ  כו
 :ֵּכֶליָה ְוֵאת ִמְזַּבח  הַ ְּקטֶֹרת-ַהְּמנָֹרה ְוֶאת -ֵּכָליו ְוֶאת-ָּכל -ַהֻּׁשְלָחן ְואֶ ת-ְוֶאת  כז
  :ַּכּנֹו-ַהִּכּיֹר ְוֶאת-ֵּכָליו ְוֶאת-ָּכל -ִמְזַּבח ָהעֹ ָלה ְוֶאת -ְוֶאת  כח
  :ַהּנֵֹגַע ָּבהֶ ם ִיְקָּדׁש-ים ָּכלאָֹתם ְוָהיּו קֶֹדׁש ָקדָ ִׁש ְוִקּדַ ְׁשָּת כט
  :ָּבָניו ִּתְמָׁשח ְוקִ ַּדְׁשָּת אָֹתם ְלַכֵהן ִלי-ַאֲהרֹן ְוֶאת-ְוֶאת  ל
  :קֶֹדׁש  ִיְהֶיה ֶזה ִלי ְלדֹרֵֹתיֶכם-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל  ְּתַדֵּבר ֵלאמֹר  ׁשֶ ֶמן ִמְׁש ַחת -ְוֶאל  לא
  :ֹו לֹא ַתֲעׂשּו ָּכמֹהּו קֶֹדׁש הּו א  קֶֹדׁש ִיְהֶיה ָלכֶ םְּבַׂשר ָא ָדם לֹא ִייָסְך ּוְבַמְתּכֻ ְנּת-ַעל  לב
 : ָזר ְוִנְכַרת ֵמַעָּמיו-ֲאׁשֶ ר ִיְרקַ ח ָּכמֹהּו ַואֲ ֶׁשר יִ ֵּתן ִמֶּמּנּו ַעל  ִאיׁש  לג

  
 כמו ומשחת ולא נסתפק לומר ,ואתה קח לך בשמן המשחה מרראוי שתעורר על מה שנא

אבל הוסיף לומר .  כמו שכתוב בקטורת, או קח לך.שכתוב בכיור  וכנו וברוב כלי המשכן

 .  קח לךואתה

 שלא נעשה שמן המשחה  כי אם פעם ל"חזוזה  בלא ספק מעיד על אמיתת מה שזכרו 

  . ולא יעשה עוד בעתיד, שעשאו משה רבנו בידו,אחת

 :יהודה אומר' ר) א"י' ד(אמרו במסכת הוריות 
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 .עשו בו מתחלה ועד סוף נם כמה נסי,אותו שמן המשחה שעשה משה במדבר

 וכמה ם בולעים ראה כמה יורה בולעת וכמה עיקרי,ב לוג"לה לא היה אלא ייבתח

 ,לו איםיואהרן ו בניו כל שמונת ימי המ .  ובו נמשחו  המשכן ו כל כליו,האור שורף

 . ואפילו כהן גדול בן כהן גדול,וכוהנים גדולי ם ומלכים

  :עוד אמר שם

 זה .שנאמר שמן משחת קדש יהיה זה  לי לדורותיכם ,ואותו שמן קי ים לעתיד לבוא

  .בגמטריא תריסר הוו

  :ועוד אמרו שם

משנגנז הארון נגנז עמו צלוחית שמן ה משחה וצנצנת המן ומקלו  של אהרן שקדיה 

 . ופרחיה וארגז ששלחו פלשתים דורון לאלהי ישראל

 

 מאשר לא ,ל"ת ת דעתם זי והוכיח אמ,ן"הרמב כבר השי בו , על זהע"ראבומה שחלק ה

אבל .  כמו שכתוב ב בגדים,אמר הכתוב שמן משחת קדש יהיה זה  לאהרן ולבניו לדורותם

 . מורה שיהי ה ה שמן העשוי ה הוא מתמיד למשוח בו לכל הדורות.  לדורותיכםליאמר יהיה 

 

 ה וכח ות  שש מ ן  המ שח ה  נ ע שה  פ עם  אח ת ב לבד 
 אשר , כי שמן קדשו הוא,מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו) ט"תהלים פ(ולכן נאמר 

ולזה נתכבד דוד המלך בקראו . נעשה במדבר על ידי אדון הנביאים ב קדושה ובטה רה

  להיות נמשח באותו שמן האלהי הקדוש ,עצמו משיח אלהי יעקב

.  

 והיא מה שנאמר ,ל"חז טענה אחרת לקיום דעת ן"הרמבעל טענות ונראה לי להוסיף 

 איש אשר , קדש יהיה  לכם, ק דש הוא.כמוה וובמת כונתו לא תעשו כאן בשמן  ה משחה 

 היה ,ואם בא הכתוב לצוות שיעשה שמן המשחה תמיד בזה התואר. 'וגויעשה כמוהו 

והקטורת  : כמו שאמרה בעניין הקט ורת,ראוי שתאמר התורה שלא נעשה כמוהו  לצורכנו

 אלא שלא נעשהו  , ולא אמר כן בשמן המש חה.אשר תעשה במתכנתה לא תעשו לכם

 כי היא אזהרה ,ולא לכם'  רוצה לומר לא לה,איש אשר יעשה כמוהוואמר בהחלט  .כלל

 והוא לאות שכיוונה תורה שלא יעשה בהחלט שמן המשחה זולתו בשום דור ,תמוחלט

 . מהדורות

 שאם הייתה כוו נת התורה שיעשו שמן , והואועוד אני עושה על זה טענה שלישית

 שלא יחס ההרכבה כמו ,ב כמות הסמים בלבד לא היה ראוי לכתו,המשחה פעמים אחרות

 לפי שפעמים . מהםחדקח מכל אי ולא ביא רה המשקל שי, בד בבד יהיהתשאמרה בקטר

 בה וערכם יהיה ם אבל סדר ההרכבה ויחש  הפשוטים הנכנסי.יעשו יותר ופעמים פחות

  .ג"רלב וכבר זכר זה ה.שמור תמיד בכל עת שיעשו אותו
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 היא האמת שלא היה שם שמן משחה אחר אלא אותו שעשה ל"חזוכל זה מוכיח  שקבלת 

 לפי שכבר היה  נגנז שמן ,ומפני זה תמצא שלא היה כהן משוח בבית שני. משה במדבר

 .  ולא היה להם רשות לעשותו,המשחה שגנזו יאשיהו עם  שאר הדברים הקדושים

 

ה בעצמך  רוצה לומר את, ואתה קח לך:ומפני זה נאמר כאן למשה במצוות שמן המשחה

 לא יעשה אותו אדם אחר עוד כל ימי . ותעשה שמן המשחה, האלהםקח לך הדבריית

 . הארץ

 ולא , רוצה לומר שרצה יתברך שיהיה שמן המשחה  נצחי ועומד לעד,בת זהיוהי יתה ס

 :והם.  לפי שהקדוש ברוך הוא נתן בישראל שתי הנהגות,עשה כן לקטורת

 . שהם המנהיגים היות ר עליונים שבעם כפי המעלה שתאות למלכיםהנהגה אנושית

  .’ שהיא לכוהנים משרתי ה, כפי הקדושה ועבודההיתוהנהגה אל

 כמו   ,ולפי ששני המנהיגים האלה ראוי שיתנהגו וינהיגו  את העם כפי התורה והמ צווה

ולבלתי  ובמלך נאמר ,כי שפ תי כהן ישמר ו דעת ותורה יבקשו מפי ה ו) 'ו' מלאכי ב(שאמר 

 , לכן ציוה י תברך למשה שיעשה שמן המשחה מרוקח כראוי, ימין ושמא לסור מן המצוו ה

שאר לדורות למשוח בו המלכי ם  י ואותו שמן  י,ושמשה בעצמו ימשח את הכוהנים

 כדי שכולם יהיו נמשחים על ידי משה רבנו מהשמן  אשר הוא ,והכו הנים הגדולים תמיד

 . עשה

והוא היה  המלך . םהמ י לואיבעת ימי בראשונה ש’ ולכך היה מש ה רבנו כהן ג דול במשכן ה 

 כדי שיהי ו הכוהנים  והמלכים  , כמו שנאמר ויהי ביש ורון  מלך,הראשון שמלך על ישראל

 . כולם דוגמתו נמשכים ממנו והולכים בדרכיו

 באופן  שיהיו כ ולם , לחתום בו מלך וכהן,םוכאלו היה ה שמן ההוא ט בעתו של אדון הנביאי

 . תלמידיו ומעשה ידיו להתפאר

כאלו . ולכן הי יתה  משיחת המלכים תמיד על ידי נביא שהוא מתלמידיו של משה רבנו

 אחרי  , זכר ו תורת משה והלכתם בדרכיו,ובהימשחהמשיחה וה מושח יאמרו לכל מלך 

 . לכם במקומ וו ואתם כ, בשמן הטו ב אשר עשהםשאתם משוחי

 

 ונגנזה עמו בעת  , תמיד אצל ארון ה אלהיםתנחוזה  מה ולזה ה ייתה  צלוחית השמן האלהי 

 ושניהם ניתנו על ידי , האלהיםת להיו ת השמן הקדוש ההוא דבר מצרכי תור,רבןוהח

 . ה"משה רבנו ע

 

ואמנם איך יתכן שהיה מ תמיד השמן ההוא שעשה משה במדבר זמן כל כך הרבה הוא   

 שכבר יתכן שיעשה השם מופת על ידי , במ ה שכתבג"רלבוצדק ה. דודבר מתמיה מא

כי .  כי כן ראינו שלא סר המן במות משה כמו שיתבאר בספר יהושע.רי מותוהנביא גם אח

ולכך .  נותן לדברים טבע שימצא בהם ההתמדה והנצחיות,היו הטוב ה עליווהנביא כיד אל
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 , המןתפעלות עם מהירות ה,’ בבית הםהיה המ ן אשר בצנצנת עומד קיים קרוב לאלף שני

אבל משה נתן בו על דרך .  השמש ונמסשהיה נבאש הנשאר ממנו אחרי יומו ובחום

 ולכך נשאר קיים גם אחרי מות . אשר מחוץם שלא התפעל מהדברי,ח  טבעיוהמופת כ

 . הנביא

ח על דרך המופת להתקיים ו שנתן משה בו כ, וכן הי ה העניין בשמ ן ה משחה הזה

 .  ולה שיבו אל טבעו,ולהתמיד ולשנות מה שידבק בו מהאויר המקיף

 כי הוא מכל המשקים יותר  ,ח  המתמידומן האותות מה לקבל זה הכוהנה תמצא שיש לש

 שכאשר ם ואמרו עליו החכמי.יפסדי עד שכבר יעברו עליו אלפים מן השנים ולא ,עומד

 . לפי שיתדקדק יותר.  אבל יתוסף שיעור מה,יתישן לא יחסר ממנו

 

שי עשה אותם  ג ם כן אליו כי  המופתים םואולי הסמים  שנכנסו בזאת ההרכבה  היו עו זרי

  .השם יבקש להם סיבות היו תר נאותות

. בראש כריתות שזה העניין היה בשמן המשחה על דרך פלא) א"י' ד (ל”חזולכך אמרו 

ויעזור לזה גם כן שמן השמן הקדוש ההוא לא הוציאו אז כמות רב לאותה משיחה 

. שמה ואנשים מועטים נמשחו חדשנעשית לשעתה במדבר כי חלק מועט היה מושח כל א

 ולכן לא היה מהפ לא שיספיק , כהן גדול או מלךםואמנם אחר כן מזמן לזמן רב היו מושחי

 . השמן הה וא אלפים שנה

 

  הפסוקים רושונחזור לפי
 רוצה לומר הבשמים שי זכרו ו יהי ו  ,ציוה יתברך  למשה שהוא בעצמו יקח  בשמים ראש

 .  כלומר ראשי אותם הבשמים וה מ ובחרים שימצאו במינם,ראש

 והנקי ובלתי ,קו" הוא מושמרוהנכון הוא ש.  דרור חמש מאותמר באומרו ,ביאר מה ה םו

 . ושיקח ממנו חמש מאות שקלים.  מלשון וקראתם דרור,מזוי ף יקרא דרור

 כי ,ואינה ראיה. מרמרו וידיו נטפו ו מא,והראיה שהביא. א" הוא מירמר שן"הרמבודעת 

ם שייק חוהו משם יש להם ריח י והידי,רח הוא נולד בצווארי הצבאים אשר בצד מזמרה

 וכן אריתי מורי . לא מפני שהיה המר צמ ח גדל בארץ כעשבים,ולכך אמר נטפו מור. טוב

  . כי הוא מכלל הבשמים הרוחניים,עם בשמי

 וכל , הוא ראש לבשמים,קו" כי המר מוש,ומאמר מדרש חזית שמביא הרב אינו סותר לזה

 .  יהיה מה שיהי ה ,מרקו בטעמו הו א " כי המוש. מתמררות ידיו, הצביימצווארמי שקולטו 

 .  שקלים ממנותאין ספק שהיה דבר גדול חמש מאו

 . לה" שהוא הנקרא קאני, נמון ידועי הקוקנמון בשם

  . כתב שהוא התבן המבושם הנ קרא פאייקה דמיקאן"הרמבו

הוא הדק   ו, נאמר כי בעב ור שהיה מ מנו מ שובח וריחני,לא"ולדעת האומרים שהוא קני

 נמון בשםיוק  לכן אמר הכתוב ,  י ש שהוא עב ופחותו וממנ,מומו" שבפני הנקרא שינא,ממנו
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 . רוצה לומר הטוב והמש וב ח ממנו

שם  ונמון בי קח מהקישים ומאתים שיי שאין הכוונ ה באומרו מ חציתו חמג" רלבוכתב ה

ן בש ם   נמוי היה די שיא מר הכתוב ו ק, אם היה הדבר כ ן. שקלים בלבדםשים ומא תייחמ

 ולמה יעשה  בזה שתי  .שים ומאתיםי שם חמונמו ן בי או  יאמר וק. ולא יותר מזה,מחציתו

נמון חמש מאות ייקח מהקי אלא שציוה ש.םשים ומאתיי מחיצתו חמ:והם אמרו. הודעות

 וכל אחד מחצית הסכום , אלא בשני חצאים,קחם ביחדיאבל לא י. שקלים כמו מהמר

נמון נוסף מעט על משקל המור ייהי ה משקל הקוזה כדי ש. שים ומאתיםישהוא חמ

 .  כי י היו בשני המ שקלים מהחצאים שתי הכרעות,דהיוהק

 

 אם לא שהקליפה ה"קניל בשם שניהם נמון בשם וקנהישקולי נראה . דה הוא הקושטויוק

ולפי שבכל .  כי היא בצור תה כמו קנה,נמון ו הק נה הפנימית נקראת קנהימבחוץ נקראה ק

 בכל אחת מהן  , לכך נאמר קנמון בשם וקנה בשם,טובה ו תמצא פחותהאחת מהן תמצא 

 לכן אמר בכל , הקנמון והקנה ממין אחד, ולהיו ת שניהם. בערכהתתהיה בשמיי ת ומשובח

 כמו ,נמון ו הקנה חמש מאותי הק, והיו אם כן בשניהם יח ד,שים ומאתי םיאחד מהם חמ

 . ם האלהוים מכל אחד מהבשמיו כי היו מש קלים ש,המהמר ומהקד 

 . ב לוג" ושמן זית כב ר נודע שהיה ההין י

 

 שאמר שהיה שורה אלו הבשמי ם   ,יה ודה' והנה ה יה ס דר מעשה המשחה כדברי ר

 ,כ היה נותן במים ההם  הין שמן" ואח, בדרך שיתנו בהם כחם וריחם,כתושים במי ם

 ואז היה קולט השמן .שת המים ו עד יב,ומבשל המים ההם באש נחה גחלים עוממות

פור מע שהו במקום   יצר הכתוב בסי ולכך ק.קחים בכל שמן מבושםו כי כן מעשה הר,מעליו

 ולא הוצרך לפרש , וצי וה  בלבד שיעשו השמן הז ה  רוקח מרקחת מעשה רוקח,הזה

 , וכן מעבירו בדרך שהפטמין עושים.קחים ידועה בהםו כי דרך הר,המעשה איך הוא

ואמר שהשמן ההוא  .  מעשה רוקחועשית אותו שמן משחת קדש רוקח מרקחתשנאמר 

 .  רוצה לומר שיהי ה מי וחד למשוח בו הד ברים המקוד שים לגבוה,דש יהיהושמן משחת ק

 פירושו עירוב תערובת על ידי , ואמרו רוקח מרקחת.דשוורוצה לומר  הנמשח בו י היה ק 

 . קחיםובישול על ידי רוקח כמעשה הר

 

 ועל הכלים ההם  ,'את אהל מועד וגו ואמר ומשחת בו ף אשר ימשח לשעתו,וביאר מה הם 

 רוצה לומר מהיום ה הוא  והלאה כל ,דשיםודש קו דשת אותם והיו קיהמשוחים אמר וק

 .  ושלא יגע בהם האדם בידים מזוהמ ות, כי צריך לנהוג בהם קדושה,הנוגע בהם יקדש

 ושיודיע לעם שהשמן ההוא  , והם אהרן ובניו לכהן במקדש, שימשח אזםכן ביאר האנשי

 .סךי לא י, שלא יהיה מזרע אהרן ומלך,ולכן על בשר אדם זר. ודש בכל זמןמק
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 ] דיניה ותנאיה,שמן המשחה[
וראוי עתה לבאר בעניין  שמן המשחה דיניה ותנאיה ואתן סיבותיהם כפי הסברא 

 ואני כבר הרחבתי  .ל" ושו רשי העניין כ פי מה ש הורו נו הכתובים  ו דברי חכמינו  ז.הפשוטה

 . ואספרהו פה שנית, בעניין משיחת שלמה,זה בפירו שי לספר מלכיםהדיבור בדרו ש ה

 

   ה עיק ר  ה ר אש ון
שלוש  ואומר אני כי ל.הוא בידיעת הצורך שיש במשיחה לכלי המקדש לכוהנים ולמלכים

 .  ציוה השם יתברך זאת המשיחהתכליות

כי הנה הדבר או האיש אשר יבחר . כדי שתהיה אות הבחירה האלהיתהאחת התכלית 

 היה ראוי שיעשה פועל בו ייוחד ,חדו משאר הדברים או האנשיםי בו להבדילו ולי'ה

 כאלו אותה משיחה הייתה אות  . והוא יהי ה מורה ע ל היותו נבחר מאת האלהים,ויו בדל

 להודיע שהוא נבחר למעלה ההיא ,ולכן היה נמשח הכהן גדול. וסימן על הבדלתו לגבוה

 . ' להיות בחירתו על פי ה,וה י ה נמשח המלך. משאר אחיו הכוהנים

 

י אותה משיחה תדבק  " שע, הוא כדי להכין הנמש ח לקבל השפע האלהיוהתכלית השני

 שהכהן ג דול הנשאל באורים והתו מים הי יתה  ,וכן  אמרו במשנה. בו ה השגחה העליונה

 מיד שנמשח צלחה עליו  ,כי הנה שאול.  וכן היא מבואר בעניין  המלכים.שכינה שורה עליו

ז "שמואל א ט( ובדו ד נאמר .בת ה משיחהי והיה  זה לס. ונהפך לאיש אחר, והתנב א'רוח ה

 .אל דוד מהיום הה וא ומ עלה'  ותצלח רוח ה,וימשח אותו בקרב אחיו) ד"י

 

 ה עיק ר  הש נ י  
 אמרה תורה שמן משחת .שהמשיחה הנזכרת תהיה בשמן ולא ביין ושאר המשקים

 .מואל את פך השמן ויצוק  על ראשוויקח ש ובמשיחת המלכים נאמר אם בשאול ,דשוק

 .  לפי שבשמן הי ו כל המשיחות.מלא קרנך שמןובדוד נאמר לשמואל 

 

 . ויש בזה אצלי שתי סיבות

 ה אח ת הס יב ה  
 הלא תראה בדברי .לפי שהשמן מבין שאר המשקים הוא המורה י ותר על הכבוד והמעלה

 זכר , למשוח עליהם מלךהלוך הלכו העצים) ט"שופטים פ( כשנשא משלו ,יותם בן ירו ב על

יחס י ש, וגומרהחדלתי את דשני אשר בי יכבדו אלהי ם ואנשים וואמר עלי. ראשונה הזית

 כי היה זי ת השמן מבי ן כל העצים יותר נאות ,ולזה זכר הזית בראשונה. הכבוד לשמן

ולמעלתו .  ולכך השמן עולה למעלה על כל המשקים.לםו להיותו יותר נכבד מכ,למלוכה

ושמן על ראשך אל ושלמה אמר . כשמן הטוב על הראש) 'תהלים קלג ב(ורר אמר המש
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 מיוחדים , והמלכים מקרב ישראל,ולהיות כלי המקדש והכוהנים מבין שאר העם. יחסר

 . חוד ם בשמן המו רה עליוי ויה היה אות בחירת,בכבוד ומעלה 

 

 א  י  ה תו הסי ב ה  הש ני 
 ולפי שהקדושה .ם מבלי הפסדמפני שהשמן הוא היותר מתמיד זמן ארוך מכל המשקי

 וכן  המלוכה  במלכים הי יתה  , ולא תמוש,בכלי המקד ש ובכו הנים הייתה עד עו לם ועד

למען יאריך ימים על  וכמו שכתוב , אם ילכו בדרכי השם,מתמדת להם ולזרעם אחריהם

 להו רות על נצחיות המעלה ,לכן הייתה משיחת ם בשמן. ממלכתו הוא  ובניו  בקרב י שראל

 .הה יאוהקדושה 

 

 ה עיק ר  הש ל י שי  
 וכל אחד מהם ,שאותו שמן לא יאות למשיחה אלא בהי ותו מרוק ח בבשמים י דועים

 .  עליו אין להוסיף וממנו אין  לגרוע,בשיעור ידוע

 למה  הספיק השמן  לבדו להדלקת המנורה ולא הספיק ,וראוי לתת גם כן הסיב ה  בזה

 . למשיחה מבלי עירוב הבש מים בערך ההוא

 שהבשמים מורים על השם הטוב ועל פעולות המעלה שיצא טבעם ,יאוהסיב ה בו ה

לריח שמניך  וזה הוא . כן הוא השם הטוב,כי כמו שהבשמים ריחם הולך למרחוק. בעולם

 היה ראוי שיתבשם , ולפי שהשמן מורה על הכבוד כמו שזכרתי.טובים שמן תורק שמך

ר יהלמני צדיק חסד שאמוכמו . להעיר על שהשם הטוב הוא עטרת הכבוד והמע לה

 כי הוא .טוב שם משמן טוב) קהלת ז ח( ואמר שלמה .ויוכיחני שמן טוב אל יני ראשי

  . ושמן טוב הוא המב ושם,המשל הדומה אליו

אבל לא .  כדי שיקנה שם טוב, שראוי לאדם שיעשה פעולות המעלהוכבר כתב הפילוסוף

צוע וכפי   יזה יעשה האדם במולפי שראוי ש. ין השםישישים כל תכליתו וכוונתו  על קנ

 עליו אין להוסיף  ולהשתדל ,שיהי ו הבשמים ב ערך ידוע'  לכן להעיר על זה ציוה ית,השכל

 אלא , וממנו אין לגרוע בחדול מעשות פעולת המעלה לקנותו,יותר מדאי לפרסם שמו

 לכן היו ,ולמלכי עמו' הני הו ולפי שהמעלה והשלמות ראוי לכ.שיהיה בשיע ור הראוי

 .ים בשמן מבושם כמו  שנזכרמשוח

 

 ה עיק ר  ה רב י ע י  
 ולכל כלי המקדש תהיה המשי חה באי זה   ,שהמשיחה תהיה לכו הנים ולמלכים על הראש

וכן נאמר במשיחת  . ויצוק משמן המשחה על ראש אהרן אמרה תורה .מקום מגופם

  כשהוא מושחו מציקים לו,אמרו) ב"י' הוריות ד( ובגמרא .ויצו ק שמן על ראשוהמלכים 

 . שמן על ראשו
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 וראוי לחקור למה לא היו הכוהנים  .ואמנם בכלי המשכן לא נזכר מקום ידוע למשוח

 לפי ,אבל הטעם בזה מבואר.  ככל כלי המקדש,והמלכים נמשחים באי זה אבר מגופם

 ,פרדו וימשכו ה השגות והחו שים כולםי ומשם י, הוא במוחם כוחותיהשהאנשים יסוד 

 , כי הוא ראשית לכל האברים, ולכן נקרא ראש.ים לכל הגוף והעצב,פנימיים וחיצ ו נים

וכמאמר . ו המלכים לתת העטרה והנז ר על הראשג ומפני זה נה.והי ותו מעולה שבהם

 כשסומכים את  , וגם חכמי העמים.ישימו הצניף הט הור על ראשו) ה,זכרי ה ג(הנביא 

 שהוא ראוי  לתת נזר  לרמוז,טי" נוה גים לשום על ראשיהם בית ראש הנקרא בוני,חכמיהם

 . ועטרת החכמה על ראשו

ולהיו ת  . 'דש להו שהיה ק, על ראשובועל זה עצמו ציוה יתברך שישים הכהן  גדול ציץ הזה

 היה ראוי שימשחו הכוהנים מורי התורה ,הראש מקום החכמה והת בונה ומקור המעלה

 . והמלכים מנה יגי העם על ראשם

 הייתה , כי היו מתדמי החלקים במעלתם,ש מפני שלא היה בהם רא,אמנם כלי המקדש

 , והוא על דרך מה שכתב הפילוסוף שהב על חיים שיש להם לב,משיחתם בכל מקום מהם

 . החיות מתפשט בכל גופם, והשרצים מפני שאין להם לב.החיות תלויה בו

 

 ה עיק ר  הח מ י שי  
 .  ובכלי המקדש משיחה בלבד,שבכוהנים ומלכים צריכים משיחה ויציקה

 ) ב"הוריות י(בגמרא אמרו 

ואחר כך . כשהוא מושחו מציקין לו על ראשו ואחר כך נותנין לו שמן בין ריסי עיניו

 ואיכא דאמרי , איכא דאמרי משיחה עדיפא: תנאי היא.מציקין לו שמן על ראשו

 דכתיב ויצוק משמן  , מאי טעמא דמאן דאמר יציקה עדיפא.יציקה בכלי עדיפא

 סבר שכן ,ומאן דאמר משיחה עדיפא. אותו לקדשוהמשחה על ראש אהרן וימשח 

 ויצוק שמן ה משחה על ראש אהרן וימשח אותו לקדשו .נתרבית אצל כלי שרת

 . וימשח משום ד,ויצוק הכי קאמר מאי טעמא ד.וימשח ובסוף ויצוק ,להיבתח

 

 כמו ,וראוי שנדע למה הוצרכה  י ציקה ומשיח ה בכו הנים וב מלכים ולא נסתפקו באחת מהן

 .  שהיו לבד ביציקה או במשיחה, בכלי ה מקדששהיה

 היא נתינת השמן שהיציקה .ל" שהיציקה והמשיח ה יתחלפו לדעת חז,ואומר בתשובת זה

 ם  היא בצורת הנזר שהיו עושיהמשיחהאמנם . על הראש ויציקתו שם מהכלי אשר הוא בו

 היציקה    ולא נזכרה. ואת אהרן ואת בניו תמשח,ומשחת בו את אהל מועד ,מאותו שמן

 .  שנאמר ויצוק משמן המשחה על ראש אהרן וימשח אותו לקדשו,אלא במעשה

 

 ויראה שה יו ה יציקה  וה משיחה שתיהן  .ובמלכים פע מים יזכ ור מ שיחה ופעמי ם יזכור יצ יק ה

 כי כאשר נערוך השמן אשר בו הי ה וממנו  . וששנוי השמות הוא כפי הבחינות,דבר אחד
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 .  תקרא משיחה,הו אל הנמשח המקבל אותו וכשנעריכ. תקרא יציקה,ישפכוה ו

 

בתו  כי בעב ור  י נראה לומר בס,ל שהייתה  היציק ה זולת המש יחה"אמנם כפי קבלת חז

 אחד ,קר הראשוןי כמו שביארתי בע,שהייתה המ שיחה בכוהני ם ובמלכים לשתי תכליות

 מפני ,לכן בכוהנים ובמל כים.  ושני להכינו לקבל השפע האלהי,ליחד הנמשח לגבוה

 ואם , אם הכהן גדול בחו ל עליו רוח הקדש, לקבל השפע העליוןםחודם ומפני  הכנתיי

 . כנגד שתי התכליות ההמה, הוצרכו שתי פעולות יציקה ומשיחה,במלך בהצלחת מעשיו

 היה מספיק  בהם אחת ,יחוד בלבדייפול בהם אלא ההבדלה והיאבל בכלי המקדש שלא 

 ולא הצלחת גבורה ,קבלו רוח הקדש ככוהנים כי הכלים לא י, והיא המשיחה,מהפעולות

 .כמלכים

 

 ה עיק ר  הש יש י  
אמרו .  עם היות היצי קה שווה בשנ יהם,שצורת המשיחה בכהן גדו ל אינה כצורתה במלכים

  – בגמרא

 .ף" ואת הכוהנים כמין כ. תנו רבנן כיצד מושחין את המלכים כמין  נזר

 .  ף יונית"אמר רב מנשיא בר גדא כמין כ

 ו באותו שמן  ,וים ביציק ה  ובמשיחהו אם היו הכו ה נים הגדולים והמלכים מש ת,רוראוי לחקו

 כי הנה עם היות צורת ,למה זה התחלפו בצורת המשיחה. לם נמשחו על הראשו וכ,עצמו

  ?ף היונית  מה היחס אשר לה עם הכהן גדול" הנה הכ,הנזר נאותה למלכים

לפי שהמלך היו מושחין   . ןואומר שצורת המשיחה היא ההבדל המבדיל המלך מן הכה

חדו הקדוש ברוך הוא מקרב ישראל לתת נזר י לרמז שי,אותו בין ריסי עיניו כמין נזר

 המורה על  ,המלכות ועטרת המעלה על ראשו ולכך הייתה צו רת משיחתו כמין נזר

  לרמוז שהוא  כהן ו יחדו ה קדוש ברוך ,ף" אבל צורת משיחת הכהן ה י ה כמי ן כ.המלכות

 ועניין . שהיא האות הראשונה משמו,ף ירמוז אל הכהן"כי הכ. ת במקדשוהוא לעמוד לשר

. ולכן הייתה ה מ שיחה ההיא  בצורתה תורה על כהונתו לאל עליון. כהן הוא מש רת האל

 להורות שהוא יעבוד את אלהיו בידיו  ,ף גם כן במשיחת הכהן"ואפשר שהייתה צורת הכ

 .  בכפ יו וב ידיו והכהן יעבוד, כי המ לאך יעבוד בהנהגתו,ובכפ יו

ף בכתיבה ה יוני ת היא יותר " לפי שאות הכ,ף יונית"והנה רב מנשיא אמר שהייתה כמי ן כ

 .יפה וי ותר נרשמת בצורתה

 

 ה עיק ר  הש בי עי  
אבל בניהם לא היו . הוא שהכוהנ ים ההדיוטים  נמשחו לפי שעה במדבר בקדושתם

ולא כן . ותכבר נתקדשו מאותה משיחה ראשונה שנמשחו האב. נמשחים אחריהם

והכ הן   אמרה תורה .  שאפילו היה כ הן גדו ל בן כהן גדו ל טעון משיחה,הכוהנים הגד ולים
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אמר מר הוריות ' במס) א"שם י( וכן אמרו .הגדול מאחיו אשר יוצק על ראשו שמן המשחה

 .  אפילו כהן גדול בן כהן גדול היה משיחה

 ובמסכת כרי תות אמרו 

 דמבניו הוא המשיח הוי  כהן ןלשמע קמא  ה? מאי משיח.והכה ן המשי ח תחתיו

 . לא הוי כהן גדול - ואי לא משיח ,גדול

ואמנם בשאר מנהיגי ישראל שופטים וסנהדרין שרי אלפים ושרי מאות לא היו נמשחים 

 . אלא המלכים בלבד

 

  :קר הזה בשני דבריםיוראוי אם כן לחקור בע
 ודור בבואם לשרת במקדש למה לא היו נמשחים הכוהנים  ההדיוטים ש בכל דורהראשון 

או יהיה הכהן גדול נסמך על . כמו שהיו נמשחים הכוהנים הגדולים כולם לדורותיהם

 . משיחת הכהן גדול אביו ככוהנים הדיוטי ם

 רוצה לומר  , לא היה העניין  דומה להנהגת המקדשהלמה בהנהגת ישראל בממשלוהשני 

 ככה ימשחו  ,והני ם הגדוליםשכמו שנמשחו הכוהנים הדיוטים במד בר בהיותם תחת הכ

  .השופטים וה סנהדרין והשרים אשר הם תחת ידי המלכים

 .  כמו שזכרתי,חוד והבדלהי שהמשיחה אין ספק שתעשה י,בת כל זה אצלי היאיוס

 היו בניהם נסמכים על אותה המשיח ה   , והמלך גם כן,'ובה יות הכהן נמשח לשרת לפני ה

אבל בהיות הכ הן  גדול מיוחד . נתחדש בהם דבר ולא , לפי שכבר נולדו בה,ונמשחים עמה

 ולכן ,]כנסו לשמש בכהונה גדולהילכן היה טעון משיחה בה[ ,במעלתו מבין  שאר הכוהנים

חוד והב דלה מבין  ילא היו מושחים את הכוהני ם ההדיוטים בכל דור לפי שלא נעשה בהם י

ים הכהן גדול בן והיו מושח.  ולא נתחדשה בהם מעלה יותר ממה שנולדו בה,שאר אחיהם

נוהו אחיו הכוהנ י ם   י אבל מ, לפי שהיותו כהן גדול לא נולד עמו ולא ירשו מאביו,הכהן גדול

 .  והיה ראוי שימשח לאות המנוי והשרר ה ההיא שיהי ה גדול מאחיו במעלה,מפני שלמותו

 

לפי שהמשיחה תגזור ההתמדה . ואמנם שופטי ישראל ושאר השרים לא היה נמשחים

 והמלכים גם ,'שהכוהנים מיד  שנמשחו היו כל בניהם וזרעם משרתי מקדש ה ,והנצחיות

למען ) 'ז כ"דברים י( וכמו שאמר ,כן אחרי משי חתם היה ה מלכות ירושה  להם ולבניה ם

וכן זכרו ב מסכת סנהדרין ובמסכת  . יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו ב קרב ישראל

ולכן לא נמשחו . ורה על הנצחיות אם כן המשיח ה ת. שה מלכות ירושה לבנים,הוריות

 ולא ירושה , לפי שלא הייתה ממש לתם נצחית,השופטים ולא הסנהדרין ולא השרים

 .לבניהם כמו שאמרתי

 

 ה עיק ר  הש מ י ני  
 , והיה כה ן גדול בן כהן גדול נמשח,שעם היות מצוות המשיחה שווה בכ וה נים ובמלכים
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 .המלך שימלוך תחת אביו לא ימשח כי . הנה המלך אינו כן,ולא יסמוך על משיחת אביו

 . ואין מושחין מלך בן מלך,כהן גדול בן כהן גדול טעון משיחה) הוריות שם(אמרו בגמרא 

 ואת , וי הואש מ פני מחלוקת עתליה, מפני מ חלוקת אדוניהו,ומפני מה  מ שחו את שלמה

 . אשר היה גדול ממנו שתי שנים,יהואחז מפני  יהו יקים

 שיהיו שניהם מ לך וכהן גדול נמשחים אף ,לא היה כן ה כהן גדולוראוי אם כן שנחקור למה 

 .  לא מלך ולא כהן גדול, או לא יהיה אחד מהם נמשח.על פי שיהיו בן מלך ובן כ הן גדול

 

 אם היה , שהמלכות להיותו כפי הדין ירוש ה לבן הבכור ,אבל הסיבה בזה מב וארת היא

תחת אביו מבלי קטטה ומחלוקת לא היה  ראוי אליו ולא יהיה ב ו מונ ע עצמו לכן כשימלוך 

 כי היה נסמך על משיחת אביו כשמלך מחדש בהיותו  יור ש מלכותו  ,צריך למשיחה חדשה

 . כפי הדין ה ישר

 יצטרך המולך בו למשיחה  לאות לבני מרי שהוא  ,אמנם בהיות במלכות קטטה ומחלוקת

 . הנבחר למלכות ולא החולקים עליו

הונה גדולה מאביו כי  אינה ירושה לבניו לרשת אותה הבן  שלא יירש הכ,אמנם הכהן גדול

 אבל הוא ממונה מיד אחיו הכוהנים  להיות כהן גדול בעבור היותו יותר ,הבכור כמלכו ת

) 'ט' שם ד (ל”חז ואמרו , כמו שאמר והכה ן הג דול מאחיו,הגון לאותה מעלה מצד עצמו

ח  כדי שמתוך אותה המשי חה  היה ראוי שיהיה נמש-  גדול בכח, גדול בעושר,גדול בנוי

 .ודע שהוא הממונה לכהן  גדול מבין כל שאר אחיווי

 

 ה עיק ר  ה תשי עי  
 בגמרא ) א"שם י( ושגם לכל המלכים אמרו ,שאין המשיחה כוללת

 אמר רבא קום משחהו ? מנא לן. מלכי בית ישראל אינם נמשחים,מלכי בית דוד נמשחים

 , והקשו שם מיהוא בן נמ שי שנמשח.משיחה ואין אחר טעון , זה טעון משיחה.כי זה הוא

 והקשו עוד וכי  מפני מחלקותו של יורם .והשיב ו שזה  היה מ פני מ חלוקת יורם בן אחאב

 .  שנמשח בשמן אפרסמון, וה שיבו שהאמת הוא כדעת רב פפא?נמעל בשמן המשחה

 

 ,קת ואם יבוא ההכרח אליו מפני המחלו.הנה ביארו שכפי הדין אין מושחין למלכי ישראל

 . אז לא ימשח בשמן המשח ה אלא בשמן אפרסמון

 

 , רוצה לומר בהבדלת מלכי בית דוד ממלכי ישראל,וראוי גם כן לתת הסיבה בזה
 . ובהבדיל שמן המשחה משמן אפרסמון

ו ישרה ומלכות ו   ת ששאול נמשח על ידי שמואל הנביא משמן ה משחה להיות משיח,ואומר

כי עתה הכין ) ג"שמואל י( וכמו שאמר הנביא .ה חוטא אם לא הי,נכונה לו ולזרעו עד עולם

וכאשר חטא שאול הוסרה המלכות ממנו ונתנה . את ממלכתך על ישראל עד עולם' ה
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 רוצה לומר זה  .קום משחהו כי זה הוא ולכך אמר הקדוש ברוך הוא לנביא ,לדוד ולזרעו

ואין  אחר טעון  ולזה דרשו זה טעון  משיחה . לא שאול,הוא הראוי למשיחה הוא  וזרעו

 .  ישראל כי אם מזרעות כלומר שלא ימלוך בישראל בהסתעפו,משיחה

 . כמו שנמשח אהרן ובני ו לכהונת עולם,ולכן נמשח בשמן המשחה  שעשה משה במדבר

 .  כמו שנתנה הכהונה לאהרן ולבניו לנצח,להודיע שנתנה המלכות לדוד ולזרעו עדי עד

רי חלוקת המלכות לא הייתה ממ לכתם ישרה ולפי ששאר המלכים אשר מלכו בישראל אח

 להעיר שלא היו הם נבחרים , לכן לא היו נמשחים, לא מלכו כי אם בפשעי בית דוד,ונכונה

 . כי אם להעניש את זרע דוד,מן השמים'  ולא הייתה המלכ תם מאת ה,למלכות

 

  לא נמשח בשמן המשחה מפני שמלכות ו ,וכאשר הביא ההכרח לעשות את יהוא בן נמשי

 שהם הדברים שתורה עליהם המשיחה בשמן ,' ולא התקדש לשם ה,לא היה נצחי

 . כמו שמן אפרסמוןתתיי להעיר שהיה מלכותו בלתי אמ,אפרסמוןונמשח בשמן . המשחה

 . הוא בלתי אמתי למשיחה כשמן שעשה משה,עם היותו שמן יקר

 

 עש י רי ה עיק ר  ה 
 רבן של נביאים משח בעצמו   שמשה, התבאר זה בתורה.שלא יהיה  אלא נביא -במושח  

 כי שמואל , וכן מצאנו במלכים שהיו נביאים מושחים אותם.את הכוהנים וכלי המקדש

ואף יהו א   . ונתן הנביא משח את שלמה.  והוא עצמו משח את דוד,הרואה משח את שאול

 .  שהיה יונה ב ן  אמתיל”ואמרו חז .י נביא נמשח"בן נמשי ע

 , שאחרי היות המשיחה אות על הבחירה האלהית,והסיב ה בזה  מבוארת ממה שזכרתי

לדעת האיש אשר יבחר בו למלך על '  כי מי עמד בסוד ה.י נביא"היה ראוי שתהיה ע

 .  כי אם הנביא, ויראה וישמע את דברו ורצונו לאמור זה יעצור בעמי,ישראל

הכהן    כמו שבחר אדון הנביאים באלעזר ,י נביא"וגם הכהן גדו ל היה ראוי שיהיה נבחר  ע

 אם היות שפעמי ם הכוהנים גדולים היו ממ ונים במאמר .לכהן גדול אחרי מות אהרן אביו

 . אשר לא כדת,המלכים בזמ ן  בית שני

 

 ה עיק ר  ה אח ד  עש ר  
 : אמרו בגמרא.במקום אשר ימשחו שמה המלכים

 שנאמר ,תנו רבנן אין מושחין את המלכים אלא על המעיין כדי שתמשך מלכותם

חו את עבדי אדוניכם והרכבתם את שלמה בני על הפרדה אשר ויאמר המלך להם ק

 . ' והורדתם אותו אל גיחון ומשחו אותו שם וגו,לי

 . והנה הסיב ה למה היו נמשחים על המעין כבר זכרוה  על צד הדרש כדי שתמשך מלכותם

 

 . אבל נשאר לחקור בזה שני דברים
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 כדי  , גם כן על המעין שתהיה,למה לא התנו כזה במשיחת  הכוהנים  הגדוליםהאחד 

 . שתמשך גדולתם

 כיון שלא מצאנו כן בשאול ולא בדוד ולא ,איך עשו בנין אב בזה מעניי ן שלמהוהשני 

 לפי שלא הייתה נמשכ ת כהונתם , רוצה לומר שיהיו נמשחים על המעיין,בשאר המלכים

מעין וכיו ן שהמשיחה על ה.  ואינה ירושה לבניהם כמו שאמרתי,הגדולה לזרעם אחריהם

 לכן לא נעשתה בכו הנים ,אינה אלא לסימן שתמשך הגדולה ההיא לבניהם ולא תחדל

 כי מפני התמדתה והמשכת ה   ,הגדולים אלא במלכים שהמלכות תהיה ירושה לב ניהם

 . תמיד הייתה נעשית שם

 , ציוה המלך דוד שימשחו את שלמה בנו על המעין,ל"חז שכפי מה שדרשו ,ולשני אומר

 ראו ,ולפי שהיה זה הסי מן לקוח לשם ברכה. אות שתמשך מלכותו לנצחכדי לתת סימן ו

 כדי שתהיה  ,חכמים לסמוך אליו המנהג לשאר המלכים שימ שחום תמיד על המעין

 ושלום ואמת יהי ה בימיהם כ אשר היה בי מי שלמה , כמלכות שלמהמהמלכותם של

 . לכיםשנמצא בו העושר והכבוד  והחכמה יות ר ממה שהיו לפניו ולאחריו מהמ

 

לא שיהיה התנאי .  אמרו שיהי ו נמשחים כולם על המעין,ולתת סימן שכן תהיה מלכותם

.   אלא שלמדוהו בדרך סימן טוב ממה שנעשה לשלמה בהמלכתו,קי  המלוכהוהזה מח

 וגם דוד בניו , כי בעבור ששאול לא ישב בנו הבכור על כסא מלכותו,ואפשר לומר עוד בזה

לכן לא עשו סימן .  וירשו שלמה הקטן מהם, ולא ירשו מלכותוהגדולים ספו תמו מן בלהות

 .שבנו הגדול ישב על כסאו וירש מלכותו, ועשו אותה משלמה ,ההמשכה מ שאול ולא מדוד

 .וכן משם והלאה היה מולך בבית דוד תמיד הבן הגדו ל

 

 ה עיק ר  הש נ י ם ע שר  
נים ו במשיחת  וכמו שמ צינו במשיחת הכוה,שתהיה ביום ולא בלילה -בזמן ה משיח ה 

 . המלכים שהיו  מושחים את כולם ביום ולא בלילה

 שהוא לסימן ברכה וטו בה ש תהיה המלכו ת והגדולה ההיא זכ ה  ,בת זה מ בוארתיוס

וכאור בקר יזר ח   ועל דרך זה אמר דוד בדבריו אחרונים .שך ולא צרהוומאירה מבלי  ח

עם אל כי ברית עולם כי לא כן ביתי  ואמר שמש בקר לא עבות מנוגה וממטר דשא מארץ

 .רהושם לי ערוכה בכל ושמ

 

 ה עיק ר  הש ל ו שה  ע שר  
י " שלא נעשה שמן המשחה כי אם פעם אחת במדבר וע,הוא מה שכבר זכרתי למעלה

 ולעתיד לבוא בימ ות ה משיח עתיד . ולא יעשה עוד בעתיד שמן משחה אחר,משה רבנו

גנז עם הארון ו ב ו   הקדוש ברוך הוא להחזיר לעמו אותו שמן המשחה  שעשה משה שנ

 . ימשחו המלכי ם והכוהנים הגדולים בימים ההם
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קרים יקרים כפי התורה וקבלת חכמינו יג ע"הנה ביארתי בדרוש הנכבד הזה י
 .זיכרונם לברכה ונתתי בהם סיבות נאותות לפי חולשת דעתי

 

    מעשה הקטורת-לח  -לד, שמות ל
  : ָטף ּוְׁשֵחֶלת  ְוֶחְלְּבנָ ה ַסִּמים ּו ְלבָֹנה ַזָּכה ַּבד ּבְ ַבד ִיְהֶיהְלָך ַסִּמ ים ָנ-מׁשֶ ה ַקח -ֶאל ’ ה ַוּיֹאֶמר  לד
  :אָֹתּה ְקטֶֹרת רַֹקח ַמעֲ ׂשֵ ה רֹוֵקַח  ְמֻמּלָ ח  ָטהֹור קֹדֶ ׁש ְוָעִׂשיתָ  לה
  ָׁש ָּמה  ִמ ֶּמָּנה  ָהֵדק ְוָנַתָּתה ִמ ּמֶ ָּנה ִלְפֵני ָהֵעֻדת  ְּבאֶֹהל מֹו ֵעד אֲ ֶׁשר ִאָּועֵ ד ְלָך ְוָׁשחַ ְקּתָ  לו

  :קֶֹדׁש ָקדָ ִׁשים ִּתְהֶיה ָלֶכם
  :ֲאֶׁשר  ַּתֲעֶׂשה ּבְ ַמְתֻּכְנָּתּה לֹא ַתֲעׂשּו ָלכֶ ם קֶֹדׁש ִּתְהֶיה ְלָך ַליהָוֹה ְוַהּקְ טֶֹרת לז
  :ַיֲעׂשֶ ה ָכמֹוָה לְ ָהִריַח  ָּבּה ְוִנְכַרת ֵמעַ ָּמי ו-ֲאׁשֶ ר  ִאיׁש  לח

 כאשר אמר ,ואתה קח לך אבל לא אמר .אחר שציוה על שמן המשחה ציוה על הקטורת

 אלא שיצווה ,י משה" לפי שלא היה מח ויב  שתעשה מלאכת הקטורת ע,בשמן המשח ה

 וכפי דרך המפרשים ,והנה זכר בפ סוק הראשון הזה שתי פעמים שם סמים. לעשותו כן

ונטף .  כאלו אמר שני מבני שרפים.עוט סמים שניםי ומ,סמים הראשון הוא מיני שרף

 .חלבנה הם שלושה הרי כאן חמשהושחלת ו

  

 . ה"ז קורין לו גומ" ובלע. והוא הנוטף מעצי הקטף, הוא הנקרא צרינטף שי"רשוכתב 

פורן נקרא בלשון המשנה ישורש בושם חלק ומזהיר כצ - ושחלת .י"והנכון שהוא מסטצי

ואמרו . אלבנו" וקורין אותו ג,וחלבנה הוא בושם שריחו רע. א" ובלשו ן רומי בי זנצי,פורןיצ

 .  אמרו שענינו וסמים אחרים כמספרם,פעם שנית סמים

והלבונה זכה י היו כולם אחד עשר מיני .  הרי שהיו כול ם עשרה,שהיוהראשונים היה חמ

והנכון שאומרו בראשונה סמים הוא . טום הקטורתי בפם והם נזכרי. חוץ מן המלח,סמנים

 הוא ,קו" והוא הנקרא מוש ועל המור שהוא נטף אחר יקר,על הצרי הנוטף מהעצים

 . ז"ה בלע" מירן"הרמבהנקרא לדעת 

 

 ירמוז לחמשה מיני בשמים קציעה שבולת נרד קושט קליפה ,ואמרו פעם שנית סמים

 וקח לך גם כן נטף , שהם הצרי והמור,עור הכתוב קח לך סמיםי ויהיה  אם כן ש.וכרכום

כי על כולם ציוה  . רונה וכן קח סמים אחרים והם אלו שזכרתים באח,ושחלת וחלבנה

.  ומפי הגב ורה  ידע משה כי הם אלה.והנה  לא זכרם הכתוב לבחירת הקיצור. קחישי

.  והיא הסמוכ ה לקליפה, וממנה עכורה,לפי שיש ממנה זכה ולבנה. ואמרו ולבונה זכה

 . ועל כולם אמר בד בבד יהיה. והלבונה ה יא שרף המלקט בהרי הלבנון 

 

טום הקטורת מפרש לקצתם י וזה לא יתכן כי במ שנת פ,לםוויש מפרשים משקל שווה לכ

 ולכן ראוי שיפורש  .ומהם שנים עשר ומהם תשעה. ולקצתם שבעים מנה. ששה עשר מנה

וזה מפני כי אי ן שחיקתן . ואחרי כן יערב כולם.  שכל אחד ישחק לבדוע"ראב כדברי ה
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 .  שבולת ונרד ויש שיקשה שחיקתו מאוד כמו, כי יש שנשחק בקלות כמו הנטף,שווה

 כי לא תהיה השחיק ה  , ולא אמר ושחקת אותם הדק,ולכן אמר הכתוב ושחקת ממנה הדק

 כי אינם דברים , להגיד שהם לצורך ההקטרה, ואמר ועשית אותה קטורת.לםושווה בכ 

  . רק נקטרים ועולים בעשן,נאכלים מפני מרירותם

 כי ,ל צד היותר טוב  שאפשרלהגיד שיתקן כל מין ומ ין  מאלה ע. ואמר רוקח מעשה רוקח

 או שיפשוף או רחיצה ביין או במי רגלים וכיוצא  ,קון אומנים ליפותוי שצריך תםיש מהסמני

 .  כפי דרכי הרוקחים,בזה

ויתכן שבא  לפרש תכונת זו הקטורת  .  המתרגם תרגמו מעורב,ד שוואומרו ממ ולח טהור ק

 וכן .אה"  קורין אותו ג ראניובלעז.  כאלו הוא מלח שחוק,שירקחו אותה בצורת אב ק דק

 אם מעט ואם ,ראוי שיהיה הקטורת כדי שכאשר יפזר על גבי הגחלים יעלה עשן במהרה

  . לא יפעל בה האש כל כך במהרה,אבל אם הייתה הקטורת גסה ועבה. הרבה

 

 . לא בצורת אבק,חת משיחהקלפי שהיה בצורת מר. והנה לא אמר בשמן המשחה ממולח

 יזהרו  שלא יגע בו  ,הי ר שעם היות שישחקוהו מאוד עד אשר דק להז,ואמר טהור קדש

 . והנשאר בכברה ישו ב  לשחוק עד אשר דק. אבל יהיה תמיד בקדושתו,דבר טומאה

 . ל דקה מן הדקה"ונקרא זה בדבריהם ז

.  מפני שהקול יפה  לבשמים,ואמרו כי בש עת שחיקתן היה אומר ה י טב הדק הדק היטב

 להשמיע קול העלי במכתשת יתכוון בערך הקול ששומע והטעם בזה הוא מפני שהשוחק

 ותהיה אז ש חיקתו בסדר ובערך משקל קול המנגן וי תערבו על ,כפי ערך הקו ל של המנגן

 מ ה שלא יהיה כ ן   ,ויתה פכו בשו וי  וידו קדקו ויתעצמו יפה. ידי כן הסמ ים  במכתש בערך שוה

 והכתוב אומר ושחקת , כי אז יהיה חלק ממנו דק וחלק ממנו עב,כשישחקו שלא כסדר

 . ממנו הדק

 כי לא היה ,אין הכוונה שיניח  הקטורת שמה למשמרת. ואמר ונתת ממנה לפני העדות

תן מן הקטורת ההוא על האש שהוא יאבל רצה לומר שבכל יום ערב ובקר י. שם מקומו

לכן אמר . כח הארוןוולפי שהיה מזבח הזה ב מונח מכוון נ. על מזבח הזהב אשר בהיכל

 כמו שאמר ,והוא חוזר למה שאמר לפני העדות. ועד לך שמהי מועד אשר אבאהל

 . ונועדתי לך שמה ודברתי אתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים

 שהוא רמז לקודש הקודשים שיכניס שם הכהן ,ואפשר לפרש ונתת ממנה לפני העדות

ו באהל מועד ואמר.  כמו שאמר כי בענן אראה על הכפורת,פו ריםיהגדול הקטורת ביום הכ

 ויחסר . שהוא ההיכל על מזבח הזהב אשר שם,תן מהקטו רת באהל מועדי שגם כן י,ינויענ

  . כאלו אמר ובאהל מועד,מושי ו הש"וי

 לכן אמר אשר ,ולפי שהיה כ ל הקטורת כדי להוריד השפע העליון והנבואה על משה רבנו

כן לא תקל בעיניך ול.  רוצה לומר הקטורת,דשים תהיה לכםודש קו ק.ועד לך שמהיא

 . מצוותה
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 להזהיר שבזאת  המתכונת ,ואמר והקטו רת אשר תעשה במתכו נתה לא תעשו לכם

 לא יעשה אדם כמותה לא מעט ולא  ,עה אשר זכר בקטורת המיוחדת לצורך גבוהוהיד

דש להם לעבודת המקדש ו אך תהיה  תמיד זאת המתכונת ק. ממנה  לריח ניחוחם,הרבה

 - להריח בה  , באותה מתכונת,יוט אשר יעשה כמוה ק טורתוהאיש ה הד. 'שהיא קדש לה

 . לל להשתמש ממנו בחוליח' דש הווהיה ז ה לפי שק. ונכרת מעמיו

 זולתי , לא נתבאר בתורה,ואמנם שיעור מה שהי ו מ קטירים מהק טורת בכל פעם ופעם

יש  וכבר קבלו איש מפי א.פורים שהו א מלוא חופני הכהן גדולימה שיקטירו  ממנה ביום ה כ

 . שהיה משקל שנים עשר שקלים וחצי שקל, בכל פעםםשהשיעור שהיו מקטירי

 

 אברבנאל שמות פרק לא 
 

   בצלאל ממונה על בניית המשכן-יא  -א, שמות לא
  : מ ֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  א
  :חּור ְלמַ ֵּטה ְיהּודָ ה-אּוִרי ֶבן-ָקרָ אִתי ְבֵׁשם ְּבַצְלאֵ ל ֶּבן  ְראֵ ה  ב
  :ְמלָ א ָכה-אֹתֹו רּוַח ֱאלִֹהים ְּבָחכְ ָמה ּוִבְתבּוָנה ּובְ ַדַעת ּוְבָכל  ֵּלא ָוֲאמַ  ג
  :ַמֲחָׁש בֹת ַלֲעׂשֹות ַּבָּזָהב ּו ַבֶּכֶסף ּוַבּנְ ח ֶׁשת ַלְח ׁשֹב  ד
  : ְמָלא ָכה-ֶאֶבן ְלַמּלֹאת ּוַבֲחר ֶׁשת  ֵעץ ַלֲעׂשֹות ְּבכָ ל ּוַבֲחר ֶׁשת  ה
 ָדן -ֲאִחיסָ ָמְך ְלַמּטֵ ה -ת ָאֳהִלי ָאב ֶּבן ִהֵּנה ָנַתִּתי ִאּתֹו ֵא ַוֲאִני  ו

  :ֲאֶׁשר ִצִּויִתךָ -ֵלב ָנַתִּתי ָחְכמָ ה ְוָעׂשּו  ֵאת ָּכל-ֲחַכם-ּוְבֵלב ָּכל 
  : ְּכֵלי ָהאֶֹהל-ַהַּכּפֶֹרת  ֲאֶׁשר עָ ָליו ְוֵאת ָּכל-ָהָארֹן ָלֵעדֻ ת ְוֶאת-אֶֹהל מֹוֵעד  ְוֶאת ֵאת  ז
  : ֵּכֶליָה ְוֵאת ִמְזַּבח הַ ְּקטֶֹרת-ָּכל -ַהְּמ נָֹרה ַהְּטהֹרָ ה ְואֶ ת- ְוֶאת ֵּכָליו-ַהֻּׁשְלָחן ְואֶ ת-ְוֶאת  ח
  :ַּכּנֹו-ַהִּכּיֹור ְוֶאת-ֵּכָליו ְוֶאת-ָּכל -ִמְזַּבח ָהעֹ ָלה ְוֶאת -ְוֶאת  ט
  :ִּבְגֵדי ָבָניו ְלַכֵהן-ִּבְגֵדי ַהּקֹ ֶדׁש ְלַא ֲהרֹן ַהּכֹהֵ ן ְוֶאת-ִּבְגֵדי הַ ְּׂשרָ ד ְוֶאת ְוֵאת  י
  :ִצִּויִתָך ַיֲעׂשּו-ְקטֶֹרת ַהּסַ ִּמים ַלּקֶֹדׁש  ְּככֹל ֲאֶׁשר -ׁשֶ ֶמן ַהִּמ ְׁש ָחה ְוֶאת  ְוֵאת  יא

 

וה יה   . אחשוב שהיו  בישראל כתות חלוקות במי תעשה ה מלאכה הקדושה מהמשכן  וכליו

 לפי שרבים  ,ומי יקום  במקום קדשו לעשותה' אדון הנביאים מסופק מאוד מי יעלה בהר ה

 כדי לעבוד את עבודת , בכוונה רצויה היו  מתנדבים לומר אני אדע לעשות כל זהמישראל

 . דשוהק

 היה ירא להפקידו על המלאכה לפי ,ב תבונתווועם היות שידע משה חכמת בצלאל ור

 .שהיה בן אורי  בן חור בן מרים בן אחותו

הרן כהני    ואת בני א, ואת אהרן אחיו כהן גד ול, ישראל משה עשה עצמו מלךשמא יאמרו

 מפני שהיה נכדה של אחותו נתן כל התרומה בידו וה פקידו על , ואף את בצלאל,'ה

  .'מלאכת ה

היו אומרים שהיה בלתי אפשר שאיש מבני ישראל שכלו ימיהם בחו מ ר ובלבנים ומהם 

 . סו ללכת באלהי כי לא נ,ובכל עבודה בשדה ידעו לעשות בזהב ו בכסף ובאבני ם יקרות
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 .  והוא היה ראוי לפקוד על המלאכה,שאהליאב היה יודע יותר מבצלאלהיו אומרים ומהם 

 

 באומרו ,והשיב לדברי כל אחד מהכתות האלה. ולכן ביאר השם למשה מי יפקיד עליה

 , וכל איש מהם יראה, ראה אתה. אל תחוש לדברי האומרי ם,ראה קראתי בשם בצלאל

בשמו ובשם אביו ואבי אביו  וקראתי אותו ,שאני בחרתי בבצלאל לעשות המלאכה הזאת

 ואני רואה ללבב מי הראוי םיי כי האדם יראה לעינ.בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה

 . ואמלא אותו רוח אלהים

 או ,לאתי אותוי יאמר ואני מ, שהוא לשון עבר,הוומלת ואמלא היא כמו ואקוד ואשתחו

 כי ,י נו בזה על דרך הפלאי להגיד שיהיה ענ, ואמר רוח אלהים.שעתה ימלאהו רוח אלהי ם

 .  לא רוח אנושי מלא בחכמה וב דעת ובכל מלאכה,רוח אלהים נוססה בו

 והתבונה. ים בבחירתנויים  שאינם תלוי ה יא העיונית המ עיינת בדברים ההכרחוהחכמה

 . לםו הוא כולל לכוה דעת . המעיין בדב רים התלויים בבחירתו,היא במידות ו בשכל המעשי

 

ומפני  .  יקצר בשכל המעשי בידיעותיו,שכלו בשכל העיוני והשגותיווידוע שמי שהשתלם 

 עד שמפני זה יעד , תמצאם פתאים בענייני המדינות,זה החכמים המתבודדים בעיונם

 כלומר בשכל העיוני  ,רוח חכמה ובינה' ישעיהו הנבי א על מלך המשיח ונחה עליו רוח ה

 ובתבונה ,חכמה שהיא העיוני תולכן היה מ הפלא בבצלאל בהיותו שלם ב. ובמעשי יחד

 שהמשכ ן  ,ושבחו בזה להגיד שבחכמתו ידע טבעי כל הנמצאים. שהיא ידיעת המדיניות

יודע היה  ) ה"ברכות נ( ולזה כוונו חכמינו זיכרונם לברכה באמרם ,וכליו רומזים  אליהם

 רוצה לומר שהיה מב ין רמזי המשכן   .בצלאל לצרף האותיות שנבראו בהן שמים וארץ

 .  ולכך שבחו בתבונה, וכן הרמזים ה תורנים. ועל כן שבחו בחכמה, ובארץבשמים

 

אמר וכבר .  שעם היותו חכם ונבון ה יה  בקי ושלם בכ ל המלאכות,נויעוד זכר מהפ לא בעני
. חו ת הגשמיות ו המלאכותוצר בו מהכ י ק, כי מי שחננו הטבע הרבה  מהשכליהפילוסוף

 ואין כן בעלי אומניות שהם קלים כנשר ,כבדיםומפני זה ה יה  רוב החכמים  ידיהם ורגליהם 

 .  ובחכמה אינם יודעים מאומה,ורצים כצבי

ולכך היה ה פ לא בבצלאל שבהיותו מל א רוח חכמה ותבונה הי ה  מוכן ושלם לפעול בכל 

. אף על פי שבבני אדם היודע במלאכה אחת לא ידע במלאכה אחרת. מלאכת האומנות

 אלא לחשוב מחשבות ,מדו בכךיא מפאת מלמד שלל. הנה בצלאל היה י ודע בכל מלאכה

 כלומר שהוא מעצמו היה מחשב וממציא מלאכות מלבו  ,לעשות בזהב ובכסף ובנחושת

 כמו ב זה ב , י חסות זו לזויולא בלבד הדברים ה דקים שבמלאכות המת. שלא למדו אדם

.  בחרושת אבן למלאת ובחרושת עץ,אבל גם בדברים הגסים והעבים. ובכסף ובנחו שת

 וכן בכל ,שמלאכת האבנים ומלאכת העצים נבדלים ורחוקים מאוד ממעשה הצורפי ם

 . מלאכה היה שלם בצלאל ברוח אלהים ובהשפעתו
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אבל זה יהיה בה יות ו   . וכנגד הכת האומרת שאהליאב הוא י ודע והגון לפ עול במלאכה

כי כן   , לא שיהיה אהליאב ראש וקצין במלאכה,תן מרוחו עליוי כי הוא י,בחברת בצלאל

אבל אין אחד מהם במדרגת  . לם יעשו במלאכת המשכןו וכ,נתתי בלב כל חכם לב חכמה

 . בצלאל

לפי .  אל האלהים-  וגם המלאכות,והנה ייחס הכתוב החכמה והתבונה המושגות בשכל

 . יתן חכמה מפי ו דעת ותבונה' כי ה) 'משלי ב( כמו שכתוב ,שהכל מושפע מהנבדל

ואז . הודיע שצריך לאדם שיכין עצמו לחכמה. תתי חכמהובלב כל חכם לב נהנה אמר 

  .ישפיע עליו הנותן יתברך

וכן אמרו חכמינו זיכרונם  לברכה אין הקדוש ברוך הוא נותן חכמה אלא למי שיש לו 

והנה  .  אלא למי שיש לו חכמה בכח ו הכנה, שאינו נותן חכמה בפועל, שכיונו בזה.חכמה

ראו שנאמר . ל מה שאמר לו השם בלשון שנאמר לומשה רבנו אמר לישראל בעניין בצלא

ה  ספרו של " שהראה לו הקדוש ב, וחכמינו זי כרונם לברכה אמרו.בשם בצלאל' קרא ה

קנתי יואף בצלאל מאותה שעה ת. קנתי מאותה שעהי ואמר לו כל אחד ת,אדם הראשון

הוא רמז כי ספרו של אדם הראשון .  רוצה לומר שנולד מוכן לשלמות ההיא מטבעו ,אותו

 את האהל ואת הארון. וזכר הכתוב הדברים אשר יעשה בצלאל וחבריו. לטבע בני אדם

 . וגומר

. שאםואמרו המפרשים שבהם היו מכסים את כלי אהל מועד בנ. ואת בגדי השרדואמרו 

.  אלא הגדת העתיד, אינו צווי ולא אזהרה,ככל אשר צויתיך יעשוואמרו בסוף הדברים 

 וכלו ימיה ם בעבודת ,ות בצלאל וחבריו נולדים בעבדות מצריםוהבטחה למ שה שעם הי

ולא יחטיאו דבר ממה שציוה  .  הנה בחסד אלהים יעשו ככל אשר ציוה השם,פרך

 . במלאכת המשכן וכליו

 

    מצוות השבת-יז  -יב, שמות לא
  : מֶׁשה ּלֵ אמֹר-ֶאל ’ ה ַוּיֹאֶמר  יב
 ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו -מ ֹר ַאְך ֶאתְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֵ א-ַּדֵּבר ֶאל  ְוַאָּתה  יג

  :ְמַקִּדְׁש ֶכם’ ִּכי אֹות ִהוא ֵּבינִ י ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני ה
 ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש הִ וא ָלֶכם ְמַחלֲ ֶליָה מֹות יּוָמת -ֶאת ּוְׁשמַ ְרֶּתם יד

  : ׁש הַ ִהוא ִמ ֶּקֶרב  ַעֶּמיָהָהעֶֹׂשה בָ ּה ְמלָ אָכה ְוִנְכְרָתה  ַהּנֶ ֶפ-ִּכי ָּכל
 ’ ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמ ָלאכָ ה ּוַבּי ֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשּבַ ת ַׁשָּבתֹון קֶֹדׁש לה ׁשֵ ֶׁשת טו
  :ָהעֶֹׂשה ְמ ָלאכָ ה  ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹו ת יּוָמת-ָּכל
  : ְּבִרית עֹוָלםַהַּׁש ָּבת ְלדֹרָֹתם-ַהַּׁשָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת -ִיְׂשרָ ֵאל ֶאת -ְבֵני ְוָׁשְמ רּו  טז
 ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָראֵ ל אֹות ִהוא  ְלעָֹלם  ֵּביִני יז
  :ָהָא ֶרץ ּו ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁש ַבת ַוִּיָּנַפׁש-ַהָּׁש ַמיִ ם ְוֶאת-ֶאת ’ ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂש ה ה-ִּכי

 

 שהיה מורה על דבקות השם יתברך ושרות ,לפי שציוה יתברך על עשיית המשכן  וכליו

על ההוא היה יו תר נכבד מכל הפעולות ו היה אפשר שיחשוב אדם שהפ,תו באומהשכינ
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 והמעשה , לפי ששלמות כל דבר הוא בפעולתו. מהשביתה בשבתכןשל  וכ,יותנהתור

ואולי   .  המעשה הנכבד והקדוש  הזהכן של  וכ,בכלל הוא יו תר שלם מהשביתה וה מנוחה

 מצורף אל היות ,ת השבתמפני זה יבו או ישראל לחשוב שמלאכת המשכן תדחה א

כי  . הלו מהפעוהשביתהט ול י יותר מעיד על האמונה ממה שיעיד עליו הבהמעשה

ולכך יאמר . ד יותר מן ההעדרי והמציאות יע. העדר-  והשביתה,המעשה הוא מציאות

האומר שיספיק מלאכת המשכן להעיר ולהעיד אל היות יתברך מקדשנו ושוכן בתוכנו 

 .  ולא נצטרך לשביתה להעיד זה עצמו,ל נבראיו והכ,ושהוא בורא העולם

 רוצה לומר ,אך את שבתותי תשמורוהנה מפני ז ה  אמר יתברך למשה שיאמר לישראל 

 עם כל זה אתם לא תדחו את השבת ,עם היות מלאכת המשכן דבר קדוש ונכבד לפני

 . אבל תשמורו אותו

 

מהדבר עצמו אשר  שמלת אך לעולם ימעט י"רש על ן"הרמבואין לקבל מה שהקשה  

כי . ואם כן מלת אך במקום הזה ממעט משמירת השבת לא ממלאכת המשכן. התחבר בו

ושזה הוא   .  שמלת אך במקרא תמעט ממה שנזכר למעלהן"הרמבהנה לא יוכל להכחיש 

כי הנה נאמר לנח אחר . ל"ת רזנו והיותה  ממעטת בדבר עצמו הוא פרש.מושה המי ו חדיש

 שענינו אף על פי שהתרתי לך ,בשר בנפשו דמו לא תאכלואך  ,שהתיר לו אכילת הבשר

וכן מלת רק זה . אך בזאת יאותו לנו האנשיםוכן . הבשר לא התרתי רק השחוט לא החי

 . מושה המפ ורסםיש

 בא אך את שבתותי ש. וצדקו דבריו, ולא כיוון למדרש, פירש הכתוב על דרך הפשטי"רשו

 ,והוצרך יתברך להזהיר ם על זה. השבת תהיה דוחה את לאלהודיעם שמלאכת המשכן 

 שהיה אפשר שיחשב שמלאכת המשכן תדחה את השבת ,בו ת שזכרתיימפני הס

  .כקרבנות

 .  בזה השאלה השישיתהוהותר
 

 ַׁשְּבתַֹתי ִּתְׁשמֹרּו -ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל לֵ אמ ֹר ַאְך ֶאת-ַּדֵּבר ֶאל  ְוַאָּתה  יג
 

דוש י אינה רומזת ומ ורה בלבד פי נת ח לפי שמצוות השבת,והנה שבתות י בלשון רבי ם

 כי הנה גם כן השבת ירמוז אל ה עולם הרוחני שבו המנוח ה והנחלה  ,העולם ובריאתו

והוא תכלית  .  כי שם תהיה השביתה באמת מכל המלאכות והדברים הגשמיים,תיתיאמ

יאמרו עליו .  ולכך קראוהו חכמינו זיכרו נם לברכה שבת הגדול. ואינה מלאכה,המלאכות

 . י שטרח בערב שבת יאכל בשבתמ

 ויום , המביאות אל התכלית,ז"הנה אם כן ימי המעשה הם רמז לפעולות האנושיות בעוה

 ולא  , יום המנוח הזהתאולא תקנו חכמים לומר בתפלת שבת . השביעי  הוא רמז לתכלית

ן כויש לנו אם .  לרמוז אל המנוחה הנפשית האמיתית הנרמזת בו,את יום השבתאמרו 

 ,והשנית שבת נפשית. דוש העולם ובריאתוי זכר לח, האחת שבת גשמית: שבתותשתי
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לגויי  אלהינו ' ולא נתתו הל " אמרו זשתיהןועל . זכר להשארות הנפש ותענוגה אחר המות

 ,להיות השבת מזה  הצד במדרגת התכליתו .ולא הנחתו מלכנו לעובדי פסי לים, הארצות

 במדרגת התכלית הניתן על כל ה להיו ת,ל ששקולה שבת כנגד כל המצוות"אמרו ז

 ביום השביעי מורה  ה לפי ששבית, בלשון רבים,ומז את הבחינה אמר שבתותי. המצוות

 ומורה גם כן על השארות הנפש ומנוחתה ,דוש העולםי והוא עדות לח,על שבת בראשית

 . 'שבתות הוהם אם כן . בעולם הנשמות

 . השאלה השביעית בז ה הוהותר

 

  :ְמַקּדִ ְׁשֶכם’ וא ֵּבינִ י ּוֵביֵניֶכם ְלדֹרֵֹתיֶכם ָלַדַעת ִּכי ֲאִני הִּכי אֹות ִה
 

דוש י שהוא לזיכרון ח,ואמר כנגד הראשון. וביאר הכתוב  שתי הכוונו ת האלה בשבת

 רוצה לומר שהשביתה ביום הש ביעי הי יתה להם אות ,כי אות היא ביני וביניכם ,העולם

 ,ביני וביניכםואמר . הוא ממעשה שמים וארץועדות שהשם יתברך שבת וינפש ביו ם ה
 .  שנח בשביעי,לומר שיעשו גם הם כמו שהוא יתברך עשה

 כלומר שבמצווה   מ קדשכם' כי אני הוביאר שהזכ י רה והידיע ה  הזאת תכליתה הוא לדעת 

 כי שם יתקדשו ויהיו קדושים ,הזאת בזכות ה תהיו מקוד שים בשבת הבאה אחר המות

 . ז שב ת הגוף" בעוה מפני ששמרו,בשבת הנפש

 ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש הִ וא ָלֶכם ְמַחלֲ ֶליָה מֹות יּוָמת -ֶאת ּוְׁשמַ ְרֶּתם יד
 

 רוצה לומר  ,ושמרתם את השבת כי קודש הוא לכםואמנם כנגד השבת הנפשית אמר 

 שיורה על השארות , והוא לפי שקודש הוא לכם,גם כן תשמרו את השבת לטעם אחר

 אותולכך לא אמר בטעם הזה שהוא . לו שבתוולם הנשמות שכנפשכם אחר המות בע

 . קדש אלא שהוא ,כמו שאמר בראשו

 ַהַּׁשָּבת ִּכי קֶֹדׁש הִ וא ָלֶכם ְמַחלֲ ֶליָה מֹות יּוָמת -ֶאת ּוְׁשמַ ְרֶּתם יד
  : ָהעֶֹׂשה בָ ּה ְמלָ אָכה ְוִנְכְרָתה  ַהּנֶ ֶפׁש הַ ִהוא ִמ ֶּקֶרב  ַעֶּמיָה-ִּכי ָּכל

 

 לכן אמר על זה  ,ל את השבת הוא מכחיש ו כופר בהשאר ות הנפש ונצחיותהולפי שהמחל

ולפי שאולי . היוו למקלל אלם שימיתוהו בית דין  בסקילה כמו  שעושי,מחלליה מות יומת

 כי אינו , כי בעוברו על אחת ממצוות התורה אינו הגון שימות,יאמר אדם שזה בלתי ראוי

כי כל העושה בו    הנה  מפני זה אמר עוד ,היווכעובד עבודה זרה שהוא מורד במלכו ובאל

חותיו לא נבראו אלא להשלים את ו הנה הגוף וכ,כלומ ר' וגומלאכה ונכרתה הנפש ההוא 

 מי שנפשו המשכלת ,ולכן.  ואם לא יגיע התכלית יהיה בטל מה שקודם התכלית,הנפש

ה  ולא תשוב לעולם השכלים אשר הם עמ, להיותה נאבדת לגמרי,נכרתת מקרב עמה

 .  אחרי שהם אינם אלא להשלים השכל, אין ראוי שיחיה כלל חיים גשמיים,ומולדתה
 

 ’ ָיִמים ֵיָעֶׂשה ְמ ָלאכָ ה ּוַבּי ֹום ַהְּׁשִביִעי ַׁשּבַ ת ַׁשָּבתֹון קֶֹדׁש לה ׁשֵ ֶׁשת טו
  :ָהעֶֹׂשה ְמ ָלאכָ ה  ְּביֹום ַהַּׁשָּבת מֹו ת יּוָמת-ָּכל
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 לפי שהעושה בו מלאכה הוא , גופנית בסקילהוכן ראוי שימו ת המחלל את השבת מיתה

 , וראוי שיומת על ידי בני אדם, והחיים הגשמים אם כן הם לו לבטלה,מת מיתה נפשית

ולכן .  כיון שהוא אומר שאין לנפש השארות לעולם הבא,ושיסירו בית דין את חייו ממנו

 . רטית  אחרת ולא נמצא כזה בעובר על מצווה פ,הוא דין ישר לסקול המחלל את השבת

 

 ראוי , שמי שלא ילמד להשלים נפשו, רוצה לומר.ודלא יליף קטלא חייבוזה אצלי פירוש 

 . למה לו חיים -מוד י כי בז ולת ל,להורגו

 ושזה הפסוק מבואר מבלי דוחק שראוי .הנה התבאר שאין כפל ומותר בפסוקים האלה

אכה בשבת הוא מת  כיון שהעושה מל,שיומת המחלל את השבת מיתה גופנית בסקילה

 . מיתה נפשית

 אשר זה בכל מקום ,מעמיה שהוא הכרת הנפש ,תייוהנה השבת ו המילה הם ב עונש האמ

 שמשמע ,מישראל ואין כן  במקום שנאמר כריתת הנפש .בדנהומורה על כרת הנפש וא

 . לא מהשכלים העליונים

 

ם הזה בי ום  הוא להזהיר  שלא נחליף קדושת היו,ואמרו עוד ששת ימים יעשה מלאכה

 ולמה אם , ולא לשביתה, כי אותם ששת ימים הם ראויים למלאכה.אחר מכל ימי השבוע

 . כן יחליפנו וימ יר אותו ביום אחר

 כי  : לרמוז לשני טעמי השבת, וזכר בו שתי שביתות,אמנם היום השביעי הוא שבת שבתון

הבחינות ומשתי .  ורומז גם כן לשביתת הנפש אחר המות,הוא זכר לשבת בראשית

'  כי את קודש ה, ולכן כל העושה בו מלאכה יומת על ידי בית דין,' הוא קודש לה,האלה

 . ותודוש העולם ובהש ארות הנפש אחר המילו כפר בחי וכא,לליח

 

 להזהירם שלא יעוננו ולא יאמרו , שהנה ציוה ששת ימים תעשה מלאכה,ואפשר לומר עוד

כל הימים הם טו בים לעשות '  כי הנה ברצות ה,ת וזה אינו נאו,זה הי ום טוב  ונאות לפעול

 וכמו ש ביארתי בבי אור עשרת , שהו א שבת שבתון, אם לא ביום ה שביעי,מלאכה

 . הדברות

 הוא להגיד , ושאמרו כי אני מקדשכם,לו שאין כפל ומותר בפסוקים האלהוהתבאר מזה כ

 . ת בשמי רתוודוש נפשי אחר המוידשם קישק

 . תשיעית והתיוהותרו בזה השאלות השמינ
 

 סיבה וטעם למה שאמר מחלליה מות ,וכן התבאר איך היה כי כל העושה בו מלאכה

 ששת ימים ,ולמה סמוך למצוות השבת נאמר בכל מקום ששת ימים תעשה מלאכה. יומת

 .  וכדומה לזה,תעבוד

 .אחת עשרה והתוהותרו בזה השאלות העשירי
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  :הַ ּׁשַ ָּבת ְלדֹרָֹתם ְּבִרית עֹוָלם-ָּבת ַלֲעׂשֹות ֶאת ַהַּׁש-ִיְׂשרָ ֵאל ֶאת -ְבֵני ְוָׁשְמ רּו  טז
 ּוֵבין ְּבֵני ִיְׂשָראֵ ל אֹות ִהוא  ְלעָֹלם  ֵּביִני יז
  :ָהָא ֶרץ ּו ַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ָׁש ַבת ַוִּיָּנַפׁש-ַהָּׁש ַמיִ ם ְוֶאת-ֶאת ’ ֵׁשֶׁשת ָיִמים ָעָׂש ה ה-ִּכי

 

 בא להגיד שמשתי הכוונות שכיוו ן יתבר ך  ,תושמרו בני ישראל את השבואמנם אומרו עוד 

קר שמירת י הנה עם בני ישראל יעשו ע,נות אשר תרמוז אליהםי ושתי הפ,במצוות השב ת

 . להיו תו דבר נגלה ומבואר,דוש העולםי שהוא אות וזיכרון לח,השבת מהטעם הראשון

 .  להיותו דבר נעלם, מהשארות הנפשיולא יתנו לב כל כך לטעם השנ

 דשבת מלתא דאף על גבואמרו . ל שב ת אחד מששים מעולם הבא" חכ מינו זוכן אמרו

 נגלית : ויורו בז ה שיש לנו שתי שבתות אחת. מתן שכרה לא עבידא לגלויי,דעבידא לגלויי

 ועל זה אמר ושמרו בני ישראל את .נתן למי שבידו הנגליתי והצפונה ת.ואחת צפונה

 בין בהיותם בארץ בין  ,מיד ולעדי עד רוצה לומר ת,השבת לעשות את השבת לדורותם

 לפי שהוא ,מוט שמירתו ביני וביניהםי תהיה ברית עולם בל ת,בהי ותם בגלות חוצה לארץ

את השמים ואת '  שבששת ימים עשה ה, וכללו.רוצה לומר אות וסימן לעולם. אות לעולם

 ומהטעם הנגלה הזה שמרו בני ישראל את השבת. הארץ וביום השביעי שב ת וינפש

 .וימצא בפיהם  תמיד

  

 הנה  לא עבידא , עם היותו א מת ויציב  ונכו ן וקי ים, מהשארות הנפשאמנם הטעם השני

 כמו שכתוב זכור את ,ברות הראשונות בלשון זכירהי והנה באה מצוות השבת בד.לגלויי

 , ושמרתם את השבת: וגם כן בפרשת ואתחנן באה בלשון שמיר ה,יום השבת לקדשו כאן

זכו ר  ) 'שבועות כ (ל”חזעד שאמרו .  שמור את יום השבת,ראל את השבתושמרו בני יש 

 .  שנאמר אחת דבר אלהים שתים זו שמענו,ושמור בדיבו ר אחד נאמרו

 

  :לפי שבמניעת המלאכה בשבת יש שתי בחינות

 . האחת שקט ונופש האיש

  .הוהשני בטול המלאכה ההו א והעדר

 ושלא , הזההינפש האדם ביום המנוחי ו כי הוא כיוו ן שיניח,ת חשש אל שתיהן "והשי

 הוא לתת מקום ,והתועלת אשר כיון בנופש ו ה השקט. תעשה בו מלאכה בשום פנים

 והמשכילים ימצאו נחת רוח ,'באותם הימי ם הקדושים להשכיל ולהתבונן בתו רת ה

ל לא ניתנו שבתות וימים טובים   ” וכמו שאמרו חז.להשלים שכלם ולהיטיב לנפשם בהם

 שימצא אדם בעצמו ,יתירה שאמרוה וזו הוא הנפש ,לא ללמוד בהם תורהלישראל א

 במניעת העסקים והסרת  , מצד ההכנה הט וב ה אשר ימצא אז ללמידה ולידיעה,בשבת

 . ת שלמות השכליוהטרדות המונע

 שעל ידי זה יזכרו ויפק דו הגדולות ,ט ול המלאכה עצמה הואיאמנם התועלת אשר כיון בב

. ת המורי ם על יכולתו המוחלט,בלת מצריםוהוצי או אותנו מתחת סוהנוראות אשר עשה ב
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ולכן .  ולשון שמירה על המניעה ממנו,ואין ספק שלשון זכירה נו פל על דבר שיש בו מעשה

 רוצה לומר זכרהו בו כדי  , אמר זכור את יום השבת,כשציוה יתברך על המנוחה והנופש

 כמו שכתוב  ,ולם אחר האפס המוחלט ובריאותו הע,כי נורא הוא' שתשכיל ותדע מעשה ה

שמור  : אמר בלשון שמי רה, וכא שר רצה לצוות על ביטול המלאכה.'כי ששת ימים  עשה ה

 . שמר פן תעשה כל מלאכהי ה, רוצה לומר.את יום השבת

 ,ט ול מלאכהי וכן בזאת הפ רשה שהיית ה הכו ונה לה זהיר על ב,והנה בדברו ת השניות

בטל  י כלומר שאז לא היית יכול לה,כי עבד היית וזכרת :שמירההוצרך לומר לשון 

 והמניעה מהמלאכה  , והנופש שתורה עליו מלת זכורה ובעבור שהמנוח.מהמלאכה

טול  י כי בב , ולא נמצאים זה זולת זה, אינם נפרדים זה מז ה,שתורה עליו מלת שמור

 וכאלו הם אחד בנושא שנים , ובהמצא המרגוע תבטל המלאכה,המלאכה ימצא המרגוע

 שלשני העניינים , רוצה לומר.ל זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו” לכן אמרו חז- במאמר

 .  ואם שבמציאותם לא נפרדו,ןנתכווולשני הטעמים יחד 

 .שתים עשרוהותרה בזה השאלה ה
+++ 

    פרשת העגל-יא  , לג-יח ,שמות לא

 .ויש לשאול בפסוקים האלה שאלות
ָלנּו -ַאֲהרֹן ַוּיֹאְמרּו  ֵאָליו קּום עֲ ֵׂשה -ָהָהר ַוּיִ ָּקֵהל  ָהָעם ַעל -ה  ָלרֶ ֶדת ִמןבׁשֵ ׁש מ ֶׁש-ָהָעם ִּכי  ַוַּיְרא  א 

  :ָהָיה לֹו-ֶזה מׁשֶ ה ָהִאי ׁש  ֲאֶׁשר הֶ ֱעָלנּו מֵ ֶאֶרץ  ִמְצַרִים לֹא  ָיַדְענּו ֶמה -ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ֵילְ כּו ְלָפֵנינּו ִּכי
 

 השאלה הראשונה 
 ומי הגיד להם . לפניהם מפני שבושש משה לבואמה ראה העם לבקש אלהים אשר ילכו

 .ואולי עלה לשבת בהר ארבעים יום. זמן בואו שח ששו על איחורו

  :ע"ררק פ) ט"דף פ(ועל מה שאמרו בשבת [

 וכאשר בא שש שעות ולא , אני בא]כשעלה משה להר אמר להם לסוף ארבעים יום

  ,יה מן המני י ןיבא כסבורין  שהיה יום הע ל

 ולהרוג את ,ואיך יהיה להם שהות באותו יום אחר חצות להקהל על אהרן ,עדיין יקשה

 .  ולבנות מזבח לפניו, ולעשות את העגל,חור

 לעשות , שיק שה זה למאן  דאמר שטעו ביום מעונן  בי ן קודם חצות בין לאחר חצותל שכןוכ

 .את כל המעשים שנעשו שמה

 

 השאלה השניה 

  : זְ מֵ י ַהָּזָהב אֲ ֶׁשר ּבְ ָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָליֲאֵלֶהם  ַאֲהרֹן פרקּו ִנ ַוּיֹאֶמר  ב
  :ַא ֲהרֹן-ִנְזֵמי ַהָּזָהב ֲאֶׁשר  ְּבָאְזֵניהֶ ם ַוָּיִביאּו ֶאל-ָהעָ ם ֶאת-ָּכל ַוִּיְתפרקּו  ג
 ִמָּיָדם ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט ַוּיַ ֲעֵׂשהּו ֵעגֶ ל ַמּסֵ כָ ה ַוִּיַּקח  ד
  :ּיֹאְמרּו ֵאֶּלה  אֱ לֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל אֲ ֶׁשר ֶהעֱ לּוָך ֵמֶארֶ ץ ִמְצָרִים ַו
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 למה לא שאלו ראשונה לאהרן אם ,אחרי שהייתה בקשת ישראל מפני העדר משה מהם

 כי נביא הוא וידבר א ליהם דברי  , או אם חלף הלך לו אל ארץ אחרת,היה מש ה אחיו מת

 . שלום ואמת

 . מוד הוא במקום משה להנהיגם ולהנחותם במעגלי צדקולמה לא שאלו מאהרן שיע

. יםה כי הנה משה ההולך  לפניהם לא היה אל,ים אשר ילכו לפניהםהומה להם לשאול אל

  ? ואיך ילך לפניהם בארץ,והאלהים בשמים

 ? יםה היעשה לו אדם אל,יםהח לאהרן לעשות אלוומי נתן כ

 וכי  , אשר העלוך מארץ מצריםואיך אמרו על העגל הנעשה מזה ב אלה אלהיך ישראל

 שחשבו שהעגל שנעשה ביום ההוא  היה הסיבה  הראשונה  ,שוטים ומשוגעים היו כולם

 ?שהוציאם ממצרים

 ?יך אשר הוצאתיך מארץ מצריםהאל' ואיך שכחו כולם מה ששמעו בסיני אנכי ה

 

 השאלה השלישית 
 ואיככה נביא קדוש , להכשיל בו ישראל, מלאו לבו לעשות פסל מסכה,'איך אהרן קדוש ה

 . אלהים היה חוטא ומחטיא את הרבים בחטא עבודה זרה

כי היה אם כן חור טוב  . ואין להשיב שעשאו מפחד שימיתהו העם כמו שהרגו את חור

 , ומוטב ה יה לאהרן שיהרג על קדושת השם. שנהרג ולא עבד עבודה זרה,וחסיד מאהרן

 כי כמה אלפים מחסידי .את ישראלולא יעבור ולא יעשה בידיו עבודה זרה להחטיא 

 כמו שכתוב   , שקדשו את השם,ישראל היה שלא הגיעו לרגלו של אהרן בקדושה ו טהרה

  .ע"ראבה

ש שהיה זה ראו י   "וכ. וחנניא מישאל ועזריה הו שלכו לכבשן האש כדי שלא ישתחוו לצלם

שאלו  אלא לבד , כי הנה ישראל לא שאלו ממנו שור או כשב או עז.וחוק אהרן ה קדוש

 והוא היה אם כן ,דש והמציא עניין העגל מדעתוי ואהרן הוא ח.ים שילכו לפניהםהאל

 . בת כל הרעה אשר נעשתהיס

ואין ראוי לחשוב שזה אהרן שנזכר בפרשה לא היה אהרן ה נביא אחיו של משה אלא 

 כדי שלא להוציא לעז על  ,  הייתה  התורה מפרסמתו, כי הנה אם הי ה הדבר כן,אהרן אחר

 .ו לאלוהי של משה רבנו אהרן נביא אלהים וקדוש אחיו

 

  השאלה הרביעית

  :ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך אֲ ֶׁשר הֶ ֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ  ִמצְ ָרִים-מ ֶׁשה ֶלךְ -ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  ז
 לֹו -חּולֹו ַוִּיְזְּב-הַ ֶּדֶרְך ֲאׁשֶ ר ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ֵעגֶ ל ַמֵּסכָ ה ַוִּיְׁשַּתחֲ וּו-ַמֵהר  ִמן ָסרּו  ח

  :ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה  אֱ לֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל אֲ ֶׁשר ֶהעֱ לּוָך ֵמֶארֶ ץ ִמְצָרִים
 

 ולמה לא הודיעו .עשו להם עגל מסכה' במה שאמר יתברך למשה לך רד כי שחת עמך וגו
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 ולמה ייחס פעם ? ולא ביאר אשמתו כמו שביאר אשמת העם,שאהרן עשה את העגל

 כמו שאמר את , ואין הדבר כן כי אהר ן עשאו, עגל מסכה באומרו עשו להם,העגל עליהם

 האם היה מ שוא פנים ,למה לא בקשו הקדוש ברו ך הוא ממנוו .העגל אשר עשה אהרן

 .ת מלבד אלהוות אחרר ובפירוש ה פרשה אזכור בפסוקים הא לה הע?בדבר חלילה

 

 השאלה החמישית 
בתו  יא מבואר ונגלה ס כי הנה בדבר שהו.יחרה אפך בעמך' למה הבתפלת משה שאמר 

 כי הנה , והוא לא ידע למה,י חרה אפך' למה הואיך אמר משה .  אין ראוי לשאול עליו סיבה

היה חרון אפ ו על אשר עשו את העגל וישתחוו לו ויזבחו לו ויא מרו אלה אלהיך ישראל 

 .  למה יחרה אפו: ואיך היה אם כן משה שואל סיבה!אשר העלוך מארץ מצרים

 : כי היא הנותנת, אינו טענה,את מארץ מצרים בכח גדול וביד חזקהאשר הוצואמרו 

 ומ רדו בו וי מירו  את כבודו בתבנית שור ,בעבור שהוצ י אם משם במסות באותות ובמו פתים

  . היה ראוי שיחרה אפו בהם וי כלם,אוכל עשב

 כי ,היה מאמר בלתי צריך כפי העניין'  וגוותדבר אליהם ארבה את זרעכםגם אמרו 

  רוש ובפי.  לא שיורישם את הארץ מהרה , שלא יכלם כרגע, הי יתה בקשתומחילה

 .לה הזאת ספקות אחריםיהפסוקים אזכ ור עוד בתפ

 

 השאלה השישית 
 וישבר אותם ,למה משה רבנו הוריד הלוחות מההר בשמעו עון העגל שעשה ישראל

 ,ישראל השחתת ,ין  בהרי  בהיותו עד, והיה ראו י שמיד כששמע.במחנה או ב רדתו מההר

כי לא היה ה עם הפושע . בלםי או ישברם במק ום שק,לא יביא הלוחות בידו ויני חם שמה

 אם מרה תהיה באחרונ ה לשברם ,ומה התועל ת בהורידו  אותן מההר. ראוי לקבלם

 .בתחתית ההר

 

 השאלה השביעית 
מה עשה לך העם הזה כי הבאת עליו  שהוכיח  משה לאהרן אחיו באומרו  הבדברי התוכ ח

 כי הנה יראה מזה  המאמר שאם היה מקבל  .כמו שפירשוהו ה מפר שים ,גדולהחטאה 

 כי בעניין עבודת . ואין הדבר כן,מלט מהםייסורין היה ראוי שיעשה אותו כדי להיעליו 

 כמו ,ות מחייםוולכן היה ראוי שאהרן יבחר מ. הרג ואל יעבוריאלילים ראוי לאדם שי

 . ולא יעשה העגל,שעשה חור

 

 ית   השאלה השמינ
 וכחש המעשה שעשה את ,אתה ידעת את העם כי ברע הואבתשובת אהרן למשה 

 הוא דברי  ואשליכהו באש ויצא  העגל הזהואמנם מה שאמר . העגל ושצר אותו בחרט
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ויצר אותו בחרט  שהרי הכתוב אומר , ולא יצא כן מהאש, כי לא נעשה מעצמו,שקר

ים עד בוא י למה לא דחה יום או יומ ,וגם היה ראוי שתכסה כלימה פני. ויעשהו עגל מסכה

 .משה

 

 השאלה התשיעית 
 למה זה לא  ,וירא משה את העם כי פרוע הוא כי פרעה אהרןאחרי שהכתוב אומר 

 וציוה את בני לוי להרוג איש ,והנה הוא דן את המורדים והרגם. הענישו משה כדי חטאו

 ולמה לא נענש , אהרןאת ה עם על אשר עשו את העגל אשר עשה'  ויג וף ה,בנו ואחיו

אף כי נעשה אהרן כהן . 'טובי ה חטא וזיגוד מנגד' אין זה אלא כמו שאמרו ?אהרן החוטא

 .והוא מתמיה מאד. ון העגלו ולא מצאנו שנענש על ע,גדול ויכפר על בני ישראל

 

 השאלה העשירית 
אנא חטא העם הזה חטאה וכן אמר בתפלתו . אתם חטאתםבמה שאמר משה אל העם 

 כי הנה קודם ...ועתה אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא. ה ויעשו להם אלהי זהבגדול

על הרעה אשר דבר ' וינחם ה ושם נאמר ,ון העגלושירד משה מן ההר הת פלל על ע
'  ולא שיעלה אל ה, לא הייתה צריכה תפלה אחרת, ואם כבר שב מחרון אפו. לעשות לעמו

 ולא ,י זהבה ולמה אמר אל...ואם איןועתה אם תשא חטאתם  ולא שיאמר ,לבקש עליו

 .אמר עגל זהב בפרטות החטאים

 

  עשר תהשאלה האח
 ,ין יתברך בכעס עליהםי כי היה עד,ועתה לך נחה את העםבמה שאמר יתברך למשה 

 ואיך היה  , איך היה מצוו ה למשה שיעלה אותם לארץ ויירשוה,ין לא נתרצה להםיועד

לך עלה  ולמה אמר עוד ,פקדתי עליהם חטאתםוביום פקדי ומסכים עם זה אמרו מיד 
 .מזה

 

 ים עשר תהשאלה הש
וישמע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו ולא שתו איש עדיו למה אחרי שאמר הכתוב 

וחזר הכתוב לומר  . ועתה הורד עדיך מעליך ואדעה מה אעשה לך אמר יתברך .עליו

 .  ומה העדי הזה.ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר חורב

 

 .והנני מפרש הפסוקים באופן יותרו השאלות האלה כולם

  שני לוחות העדות... ויתן אל משה    -יח  ,שמות לא
 ]סדר הפרשה[
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  :מׁשֶ ה ְּכַכּלֹתֹו ְלַדֵּבר ִא ּתֹו ְּבַהר ִסיַני ְׁשנֵ י ֻלחֹת ָהֵעֻדת ֻלחֹת ֶאֶבן ְּכֻתִבים ְּבֶאְצּבַ ע ֱאלִֹהים -ֶאל  ַוִּיֵּתן יח

 
 שהייתה ראוי ה זאת הפרשה להיות כ תובה בסו ף  סדר אלה ,שבוקצת מהמפרשים ח

אל משה עלה אלי ההרה והי ה שם ואתנה לך את ' ויאמר ה כי שם נאמר ,המשפטים

 ואחר זה .' ו יה י מ שה בהר ארבעים יום וגו ' וי בא משה בתוך הענן וגו' לוחות האבן וגו

כ ציוהו השם לפסול " ואח, ואחריו היה מעשה העגל,ו יתן אל משה ככלותובסמוך היה 

כ " ואח, ואז נצטוה על מעשה העגל, ועלה משה להר וקרן עור פניו,לוחות כראשונים

 . המשכן

כי  .  כי הפרשיות הן נכתבות כולן כסדר וכפי הנחתן היו  ה דברים.אבל אין העניין כן לדעתי

 ושם ,הנה אחרי המשפטים ציו הו השם שי עלה בהר לקבל התורה והמצוות ו ה לוחות

 ואחרי השלימו  . מעמד עצמו ציוהו  על מעשה המשכן ובגדי  הכוהנים וקר בנותיהםבאותו

לה י כאשר כ: רוצה לומר, אז ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו, כמו שהוא בפרשיו ת,כל זה

.  אז נתן לו את שני לוחות האבנים,לדבר אתו כל מלאכת המשכן והדברים  הנמשכים אליו

 ודן את ,בר את הלוחותי ה וש" וירד הוא ע.ל את העגל עשו ישרא,ובה יותו ב זה  מוכן לרדת

כ עלה להתפלל עליהם ויצוו הו השם לפסול שני לוחות אבנים " ואח,עובדי העגל

 וקרן עור  , וה ראהו את כבודו ואת גודלו, ועלה ונתרצה לו הקדוש ב רוך הוא.כראשונים

 .  הקהיל את העם וציוה אותם על מעשה המשכן, וכאשר ירד.פניו

 מבלי דוחק ,רעו הדברים במציאותי כפי מה שא,אם כן הפרשיות בקדימה והאיחו רובאו 

 . ולא בלתי סידור כלל

לפי שהיו עדות . חות העדותווקראם ל.  ירצה האלהים שז כר למעלה,ו יתן אל משהואומרו 

ולפי שהיו   .  כמו שהיו  על הלוחות, לישראל ששמעו עשרת הדברות,לתורה שניתנה בסיני

 .  כי היו כלוח אשר יכתבו עליו,לכן קראם לוחות. לוחות דקותאבנים בצורת 

 כדי שיתקיימו תמיד מבלי ,קרי התורה באבנים ההםיוכבר ביארתי שרצה השם לכתוב ע

 והיו הלוחות דקות כדי שלא יהיו כבדות מאוד .ת התורה לעדו והוא מורה על נצחי,הפסד

  :ר במה שיבוא וכמו שאבא, ואחר זה יפרש הכתוב עניינם. אותןתלשא

 

 אברבנאל שמות פרק לב 
 

   וירא העם כי בושש משה-ו  -א,שמות לב
 ַאהֲ רֹן ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו  -ָהָהר ַוִּיָּקהֵ ל ָהָעם ַעל -בֵׁשׁש  מׁשֶ ה ָלֶרֶדת  ִמן-ָהָעם ִּכי ַוַּיְרא  א

 ָלנּו ֱאלִֹהים ֲאׁשֶ ר ֵיְלכּו ְלָפֵנינּו -קּום ֲעֵׂשה 
  :ָהָיה לֹו-ֶׁשר הֶ ֱעָלנּו מֵ ֶאֶרץ ִמ ְצַרִים לֹא  ָיַדְענּו ֶמה ֶזה מֶׁשה  ָהִאי ׁש  ֲא-ִּכי
  : ֲאֵלֶהם  ַאֲהרֹן פרקּו ִנזְ מֵ י ַהָּזָהב אֲ ֶׁשר ּבְ ָאְזֵני ְנֵׁשיֶכם ְּבֵניֶכם ּוְבנֵֹתיֶכם ְוָהִביאּו ֵאָלי ַוּיֹאֶמר  ב
  :ַאֲהרֹן-ִביאּו ֶאל ִנְזֵמי ַהָּזָהב אֲ ֶׁשר ּבְ ָאְזֵניֶהם ַוָּי-ָהָעם ֶאת-ָּכל ַוִּיְתפרקּו  ג
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 ִמָּיָדם ַוָּיַצר אֹתֹו ַּבֶחֶרט ַוּיַ ֲעֵׂשהּו ֵעגֶ ל ַמּסֵ כָ ה  ַוִּיַּקח  ד
  :ַוּיֹאְמרּו ֵאֶּלה  אֱ לֶֹהיָך ִיְׂשָרֵאל אֲ ֶׁשר ֶהעֱ לּוָך ֵמֶארֶ ץ ִמְצָרִים

  : יהָוֹה  מָ ָחרַאֲהרֹן ַוִּיֶבן ִמְזֵּבַח ְלפָ ָניו ַוִּיְקָרא  ַאֲהרֹן ַוּיֹאַמר ַחג ַל ַוַּיְרא  ה
  :ִמּמָ ֳחרָ ת ַוַּיֲעלּו עֹלֹת ַוַּיִּגׁשּו ְׁשלָ ִמים ַוֵּיֶׁשב ָהָעם ֶלֱאכֹל וְ ָׁשתֹו ַוָּיֻקמּו ְלַצחֵ ק ַוַּיְׁשִּכימּו  ו

 

ינו ימהם חשבו שהיה ענ. לוף רביהתחלפו דעות החכמים והמפרשים בעניין העגל ח

וימירו את כבודם בתבנית ) 'י כ"תהלים ק( וכמו שאמר המשורר ,עבודת אלילים גמורה

 וימרדו באלהים  ,קשו ישראל עגל לעבדוי שנאמר שב,והוא דעת זר מאוד. שור אוכל עשב

 .הסכים בו  ועשאו בידיו'  וגם כן שאהרן קדוש ה,צורם

 

 ]ן לחטא העגל"הסבר רמב[
 וכמו שאמרו . שהם בקשו מנהיג שיעמוד להם במקום משה לנחותם בדרך,ן כתב"והרמב

 מיד בעטו כולם , ומפני זה כשירד משה מן ההר.'וגולכו לפנינו כי זה משה האיש אשר י

 לא יניחו ,לו היו עובדים אותו לשם אלהותיוא.  ומשה לקחו לעיניהם ושרף אותו,בעגל

  .היהםולשרוף אל

עשה לנו אלהים  אבל אמרו , כי  הם לא שאלו צורת עגל,ושאהרן הוא  המציא הצור ה הזאת

 ל”חז וזה ה וא שאמרו . לפי שהם לא ידעו במה יבחרו  ומ ה הטו ב להם,ואשר ילכו לפנינ
.   רוצה לומר שלא ידעו הזה  או זה יכשר,קשו להם אלהות הרבהישב) ג"סנהדרין דף ס(

 ,  והחורבן ושממות העולם יבוא מן הצפון , מפני שהם היו במדבר חורב שממה,אבל אהרן

וראה שבמעשה .  למדת הדין כי הוא השמאל המיוחד,מצפון תפתח הרעהכדכתיב 

לכן חשב אהרן שהמחריב יורה דרך . המרכבה הע ליונה היו פני שור מהשמאל לארבעתם

 יערה רוח ממרום כאשר ,ובהיותם עובדים שם לאל. חו גדולו כי שם כ,המדבר החרב

 שתהיה העבודה והז ב חים לשם המיוחד להפיק ,מחר' חג לה אמרשה  וז.נאצל על משה

 וכמו שהרחיב  בזה דברי   ,נהי יכוונו לעני, כי בהי ותה לפניהם.ל הצורהרצון ממנו אל בע

 . חכמתו

 
 אדם היה , כי אלו היה ישראל מבקש מנהיג במקום משה. ואין דעתי נוטה בדעת הזה

אבל הם בלי ספק .  והי ה להם לומר לאהרן משה אחיך מת אתה קום עבור,כאחד ממנו

 . אלהים ו קראוה צורהבקשו 

 ומצפון תפתח ,רן בחר בשור מפני שהיה לצפון במרכבה  העליונהגם מה שאמר שאה

ואין .  אלא מי שינהיגם וישמרם, הנה הם לא ביקשו מי שירע להם ויחריבם,הרעה

כי המחרי ב הוא פועל  הרעות ומורה  הדרך הוא  . המחריב מ ורה דרך ישרה במדבר החרב

 .פועל הטובות 

 .בכור שורו הדר לושבח את יוסף אמר  ולורב תבואות בכח שור) ד"משלי י(והנה מצאנו 

 .  לא היו י שראל חפצים בה,ואלו הייתה צורת העגל מחריבה ומשט ינה
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שלא שאלו ישראל את העגל לעבדו לשם [ בדבר הזה  הוא ולכן היותר מתישב אצלי

 בעל  , חותנויהודה הלוי' הר ובצד אחר לדברי ,ע"ראב ובצד מה אטה לדברי ה].אלהות

 כמו שאבאר כל דבר , ממה שכ תבו בדבר הז הג"רל בעט אקח מדברי ה ו גם מ,ספר הכוזר

 .תת העניין במה שהם לא כתבו ולא זכר אחד מהםיואשלים אמ. בשם אומרו

 

 ]הסבר הכוזרי לחטא העגל[
 והוא . הקשה לו הכוזרי מעניין העגל שעשו,בשבחו את האומה , שבעל ספר הכוזרואומר

  ,השיבו בדבר י ם צחים ויפים

.  והגדול הוא מי שחטאיו ספורים,ל היה חטא שהגדילוהו עליהם לגדולתםן העגועו

הי ול העניין האלחו. ת בחר בהם לעם מבין כל שאר האומות"והעד בגדולתם שהשי

 ועבר העניין אל נשיהם בהיות  גם . עד שיגיעו כולם למעלת הנבואה,על המונם

א בבחירים כאדם הנבואה בלתי נמצאת אלה הוא  בהיות קודם הזמן ,המה נביאות

 , בחרו הב ורא לרצונו, להיותו מעשה י די יוצר, שהיה בתכלית  השלמות,הראשון

 ולא , ולא מרוע המזונות, ולא מפאת האם, לא מפאת שכבת זרע האב,מבלי מונע

 והיה  יו דע , כי הוא קבל  הנפש המשכלת בתכלית השלמות האנושי.מן הגידול

ד שמפני זה נקראו הוא ובניו בני  ע,מוד אלא במחשבה קלהיהאמיתיות מבלי ל

 שהיו  ,  וכן דור אחר דור עד משה ואהרן, ומאדם נמשכה המעלה לשת.האלהים

 . הפרי הדומה  לאבות

 ולא היו מס כימים ה המו ן  על ,ת כולם בזמן  ההוא ה יו ע ובדים צורותו והנה האומ 

וכאשר אמר יתברך למשה עלה אלי . אבל היו מכוו נים בצורה מוחשת. תורה אחת

 היו ישראל מצפים מתי יבוא ושיביא להם כמו שיעדם עניין  ,ועלה לשם' רה וגוהה

 שיראו אותו כאשר היו רואים ומקבלים עמוד הענן ועמוד האש ,מאת האלהים

 וכן היו מקב לים עמוד הענן היורד על משה ,ים נכחוובצאתם ממצרים שהיו משתחו

צפים שיה יה ביניהם ה ארון כן היו מ. וים נכחוובדברו עם השם שהיו עומדים ומשתח

 .  תמיד יהיה על הארון עמוד ענן השכינה והכב וד,עם הלוחות

 והוא לא לקח צידה ולא נפרד מהם אלא , בושש משה לבוא ארבעים יוםאשרוכ

 גברה המחשבה  -  לא ידע כמה ישב שמהליו השלוםכי גם הוא ע -לשוב ביומ ו 

עד שבאו . מחלוקות ומחשבות בקלהיחל והתחילו ,הרעה בקצת ההמו ן הגדול ההוא

 מבלי  , יכוונו אליה כשאר האומות לצורותיהם,אנשים מהם לבקש צורה מורגשת

 אבל שיהי ה מונח הנעבד ההוא לפניהם .שיכחישו באלהות מוציאם ממצרים

וכאשר אנחנו .  כאשר עשו הפלשתים בארון שאמרו שהאלהים שמה,להקביל אליו

ודעים שתנועתו בחפץ אלהים מבלי מקרה ובכל דבר שאנו י. עושים היום בשמים

  .ולא רצון אדם ולא טבע



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra*  פירוש אברבנאל לפרשת כי תשא

 

43

43

חסו עניין האלהים  י ובמה שי,והי יתה חטאתם בעשיית תמונה אשר נאסר עליהם

ולא הגיעו החטאים האלה בנפשותם לשלושת אלפי . למעשה ידיהם מבלי מצוותו

 . איש מכלל שש מאות אלף רגלי שהיו במחנה

ראה הממ רה י הי ה בעבור שי,ייעו בעשייתואבל התנצלות הגדולים אשר ס

ון מפני שהוציאו המרי וונחשב להם לע.  כדי להרוג ממרה העובד אותו,מהמאמינים

ון הה וא יצי אה מכלל עבודת ו ולא היה אם כן ה ע.ח הצפ ון אל גבול המעשהומן הכ

 כי הוא י תברך הזהיר  מן , אך היה המר י בקצת מצוו תיו,האל המוציאם ממצרים

 שלא יקבעו בעצמם דבר ,והיה להם להמתין. התמונות והם עשו צורההצורות ו

 וזה הי ה מעצת מי שהיה ב יניה ם מן .ר בנותו ומזבח וק ,שיקבלוהו  וי משכו אחריו

 שחשבו שיהי ו פעולתם הסבריות קרובו ת מן המעשים ,ואצ טגניניםהחוזים 

 בהוצאתו  ונאשם,ולכן באו אל אהרן לגלות מצפונם והוא סייע בעשייתו. תייםיהאמ

 . ח אל המעשהו ים מן הכימר

 לפי שאין בז ה הזמ ן צורו ת נעבדות ברוב  ,והדבר הה וא הוא זר מאוד בעינינו

 מפני שכל האומות היו ע ו שים צורות לעבוד ,והי ה הדבר נקל בזמן  הה וא. האומות

 אליו ולהקריב בו לכוון ,ואלו היה חטאתם שעשו בית כרצונם לעבודה. אותן

 מפני שאנחנו נוהגים היום  ,לא היה דבר זר ומגונה מאוד אצלנו ,רבנות ולכבדווק

 ומלאכי אלהים , ונאמר שהשכינה חלה בהם.לעשות בתים להתפלל ולהתברך בהם

 . חונים סביבו תיהם

ולולי הצורך להתחברות קהלנו היה הדבר הזה נכרי כאשר היה בי מי המלכות שהיו   

סים אותו כדי שלא יגדילו זולתי והי ו חסידי המלכים הור. מוחין במקרי בים בבמות

 ,ולא היו בו הכרובים דבר נכרי. הבית אשר בחר בו השם והתכונה אשר ציוה בה

 והיו   , שהם נהרגו כולם,והנה יורה על מעוט החוטאי ם בעגל. לפי שציוה ה שם בהם

 ועמוד  , והענן לסוכך עליהם, ולא פסק המן מל רדת להזנתם.כשלושת אלפי איש

בואה מתמדת ומוספת ביניהם ולא נעדר מהם דבר מכל אשר  והנ,האש להנחותם

 .  זולת שתי הלוחות ששבר משה והושבו להם,נתן להם האלהים

 . דברי פי חכם חןספר הכוזרזה הוא כללות מה שכתב בזה הרב בע ל 

 

 ]הסבר אבן עזרא לחטא העגל[
  ,ע"ראבומסכים לזה כתב ה

 אבל .לעשותה' ש להורן קד וחלילה לאה,שחלילה לישראל שיעבדו עבודה זרה

ואם תשית לבך אל .  הוא כבוד חונה בצורת גויה,מרם קום עשה לנו אלהיםוא

 .המסע הראשון תבין ז ה

 שעמוד הענן ועמוד האש שהיו הולכים לפניהם במסע הראשון כשיצאו ממצרים , פירוש

 כן , שנאמר ויסע מלאך האלהים ההולך לפני מחנה ישראל,וקראם הכתוב מלאך האלהים
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 ולכן בנה אהרן ,ואמר שלכבוד השם נעשה. היו שואלים  עתה אלהים אשר ילכו לפנינו

  .וכן עשו כאשר ציוה.  והכרי ז שיזבחו מח ר לכבוד השם,מזבח

 אמר אהרן למשה אתה ידעת את העם כי ,רק בעבור שישראל היו מעורבים בערב רב

רע ב אלא כי , כי רע הואולכך לא אמר.  רוצה לומר שהם מחוברים עם ערב רב,ברע הוא

 . ' ואמרו אלה אלהיך וגו,והם היו  שנטו לעבודה זרה. הוא

 וכן תמצא שלא . עמךכל כי הנה לא אמר ,כי שח ת עמךואל תתמה בעבור שאמר הכתוב 

חט א ישראל גם עברו גם גנבו גם שמו  נו י ואמר הכתוב בעני,מעל בחרם רק עכן לבדו

 ,לא היו רק שלושת אלפי איש' אלה אלהיך וגווככ ה כל עובדי העגל שאמרו . בכליהם

 כי זה  , ואל תתמה בעבור שהתאנף השם על אהרן.שהם חצי עשירית עשירית המחנה

 .  כי כן נענש עם משה על מי מריבה ו הם לא חטאו בזדון,בעבור שהיה  הוא הסיבה

 

 לא , הם מסכימים בזה הדעת, חתן וחותן,הנך רואה שדברי שני החכמים האלה
 או קבל הוא ,יהודה הלוי בעל ספר הכוזר'  מרע"ראבאם ה. מי קבלו ממיידעתי 

 כמו , ודברו פעמים רבות בדברי תורה, כי שניהם היו בזמן אחד. חתנוע"ראבמה
 .  בפירושיוע"ראבשזכר ה

 

 ]ג לחטא העגל"הסבר רלב[
וגם . ין נשאר להם לתת הסיבה למה נעשה צורת עגל ולא צורת גויה אחרתיאמנם עד

  . עשה אהרן אותה הצורה אשר לא כדתלמה

 , וכתב שהוא כאשר ראה את העם ברע, על התנצלות אהרןג"רלבומפני זה הת עצם ה

 אבל ימ יתוהו  ויב ואו  להריסה נפלאה באופן  ,וראה שאם יוכיחם על זה  לא יקבלו דבריו

מהם ולהאריך העניין כל מה שיוכל עד יראות מסכים ע חשב להתחכם בֵה,שיאבדו כולם

 . א משהור יבאש

 כדי להרחיק את העניין ,ושאל מהם תחלה הנזמים אשר באזני נשיהם בני הם ובנותיהם 

 ולא יתפתו לזה אלא בזמן  ,כי הנשים והי לדים יקשה להם לתת תכשיטיהם. כפי היכ ולת

 כדי , ולא עשה תמונת טלה. עשה מהז הב ת מונת עגל, וכאשר ראה שלא הועיל זה.ארוך

 . הנפסדת שהיה להם במצרים לעבוד למזל טלהשלא ישובו אל האמונה 

מרם ו בא, לכן עשה תמונתו כדי שיבטחו בו י ו תר,ולפי שהמזל העולה אחר טלה הוא שור

 . והוא שור,שהמצריים היו טועים בתתם הממשלה למזל טלה כי היא למזל הבא אחריו

 ויבוא , צר אותו בחרט כדי שתתעכב המלאכה זמן  ארוך,וכאשר ראה שעדיין לא בא משה

י השלם " וידמה שאמר להם שהמלאכה ההוא לא תעשה אלא ע.משה קודם השלמתה

 אזי כדי להאריך העניין עוד בנה  מזבח לפני , וכ אשר ראה שעדיין לא בא משה.שבאומה

'   אז כדי להאריך עוד העניין אמר חג לה,ין לא בא משהיוכאשר נשלם גם זה ועד. העגל

 . ולות ויז בחו שלמים ועשו מהעגל אלוה והם השכימו בב וקר  והעלו ע.מחר
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 . ואומר אליהם למי זהב התפרקו ואשליכהו באש. וזה העניי ן התנצלות שנתן אהרן למשה

ויצא  .אבל ציירתי אותו במלאכה.  ולא עשיתי דפוס להשליך בו הניתך. להתיכו,רוצה לומר

 . באורך הזמן - העגל הזה

 ואף על פי שהי יתה כוונתו   ,להחטיאם מפני שהיה  סיבה מ ה ,והנה התאנף השם באהרן 

 . טובה

 . שב כפי ה פשטי ו הוא נאות ומתי,זה הוא דעת החכם הזה

 

 ]הסבר אברבנאל לחטא העגל[
 אף שפחד . ולא יצאנו מאשמת אהרן בעשותו העגל,אבל עדין לא יצאנו מן הספ ק השלישי

גל לשם קשו  העי והחכ ם הזה מ ודה שב.הרג ולא יעבורי כ י  מוטב  היה  שי,שיהרגוהו

  . והוא הוא מקום המחלוקת. ושאהרן עשאו מפני אימת מות,אלהות

 

כי נורא '  עם היות שראו מעשה ה, שעם היוצא ממצרים,ובעבור ז ה ראוי שיאמר בזה עוד

 ,שופיהם ופחיתו ת פעולותיהם הנכריותי תמיד היו נוטים לאמונות מצרים הנפסדות וכ,הוא

 . הם הטובו ת ומספקים בהןעד שבמעט מהסיב ה היו  עוזבים אמונו תי

 ומיד חזרו לומר ,ויאמן העם נאמר , כשעשה משה לפניהם האותות,הלא תראה שבמצרים

ואם .  בים סוףוימרו על ים מיד , ואם האמינו ביציאתם ממצרים.עליכם וישפוט' ירא ה

ב קרבנו אם ' היש הכ היו מסתפק ים " מיד אחוב משה עבדו' ויאמינו בהבקריעת הים נאמר 

חו  ו שתמיד היו חושבים מחשבות והרהו רים לדעת במה היה כ,רח יוכיחו ומעשה ק.אין

 . של משה גדול לעשות את כל המעשים אשר עשה

.  לא לשם יתברך,חסים היציאה ממצ רים למשה ולאהרןיולכך היו בתלונותיהם תמיד מי

 לא היה להם מקום ולא עזות פנים לעשות ,מהם יאלא שבכל זמן שהי ה משה ע

 בראותם שעלה משה להר ולא ירד כפעם בפעם לעלות ולרדת ,אמנם עתה. יהםחקירות

  כי גם הוא לא היה יודע מתי ישוב, ומשה לא הגביל ישיבתו בה ר כשעלה שמה,ביום אחד

 , ולכך נקהלו על אהרן. אז מצאו מקום וזמן מוכ ן  לחקור ולנסות דבר ממה שהיה בלבם-

 והוא יישר אורחותיהם , ידע את סודו,משה ואחיו של ,שבם שלהיותו גם הו א נביאובח

  .בדבר ההוא

 כי הנה : רוצה לומרקום עשה לנו אלהים אשר ילכו לפנינו כי זה משה  ה אישוהוא אמרם 

 אם שורפו האש אשר בראש ההר או , לא ידענו מה הי ה לו,משה להיותו  איש ההוא נפסד

 בן אדם שאין לו ,ינהיגם ולפיכך לא ירצו עוד באיש ש.מת או נשבר או נשבה אין רואה

 ובזה  התנצלו מאהרן למה לא ימנו אותו נגיד ומצווה  . תצא רוחו ישוב לאדמתו,תשועה

 .  כיון שמשה להיותו איש קרה לו מה שקרה, כי לא ירצו עוד באיש אחר,במקום משה

ח עליון  להגיד להם ו שהכוונה ב ו  או טלסמאות שיהיה לה ם כ, אליהם אלהיםהולכן יעש

 ולעמוד להם במקום משה להנהיג אותם ולהודיעם , ולעשות אותות ומופתים,העתידות
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 .  כמו שהיה בזמן ה היא  במצרים עם צורותיהם,מה שיקרה להם

 שהיה עולה לה ר ומניחם , רצו שלא יעשה כמו שהי ה עו שה משה,אשר ילכו לפנינוואמרם 

 . משם אלא כאשר יניחוהו ו יעתיקו הו , אבל הטלסאם לא יזו ז ממקומ ו.במחנה

 כלומר לפני , כי על כן אמרו אשר ילכו לפנינו,ואפשר לומר שגם הם בחרו בצורת מזל שור

 כי הנה מזל  שור הוא עו מד לפני מזל טלה בסדר .מזלנו טלה שהיינו תחת ממשלתו

 וחשבו . ואם הוא אחריו בתנועה היו מית, כלומר למזרח העולם כשהם על האופק,האפודה

 . חו של טלה מזל מצריםולכצח משה יח מזל שור נושבכ

 

 שה ם בקשו מאהרן שיעש ה  ,לא ידענו מה היה לו'  ואפשר לפרש כי זה מש ה האיש וגו

והתנצלו למה לא ביררו .  אבל לא בקשו בפרט צורת שור,להם אלהים בכח העליונים

מרם כי זה משה האיש אשר העלונו מארץ מצרים לא ידענו מה ו בא, שיחפצו בהההצור

 שבו היה עושה ,ח אשר היה לוותית מה הכי לא ידענו בידיעה אמ,לומר רוצה .היה לו

 בחר לך , ולכן אנחנו שואלים בכלל אלהים אשר ילכו לפנינו.נפלאות ומגיד העתידות

 . הצורה הי ותר נאותה לזה

 

. ם אלא ימים רבים זה  אחר זהי לא יום אחד ולא יומי,קשו ז ה מאהרןיואין ספק אצלי שב

ואז נקהלו .  לפי קבלת חכמינו זיכרונם לברכה,ד שהרגו עליו את חורוהי ה דוחה אותם ע

 פרקו נזמי ,ואהרן אמר כדי לדחותם. בערבוב יא על אהרן שיעשה זה ולא ידחם ממנה עוד

כי הגיד להם שאחרי שהיו חפצים . זני בניכם נשיכם ובנותיכ ם והביאו אליוהזה ב אשר בא

 ושיה י ה עשוי מהכלים היותר  ,היה מזהב ראוי שי,ח העליוניםו מקבל כ,בטלסאם נכבד

.  בחושבו שהנשים והילדים יעכבו הדבר ויעבור זמן עד בוא משה,מהםיחביבים ואדוקים ע

 לא חששו לנשים ולבנים אבל פרקו הנזמים שהיו על עצמם ויבי א ו   , כדי למהר הדבר,והם

 . אל אהרן

 

 כמו שכתו ב  , באש אבל התיך הכלים, שלא עשה את העגל בדפוסג"רלבוצדקו דברי ה

 , צייר בחרט ועשאו בידיו כצור ת שור קטן,ומאותו זהב שהי ה חומר אחד. ואשליכהו בא ש

והיה זה גם כן כדי שיתארך הזמן י ותר .  כמו שכתוב ויצר אותו בחרט.שהוא הנקרא עגל

 .  ויבוא מש ה ולא ישלם הדבר,באורך המלאכה

 

 . כ מאוד ממה שציירו"ח שנתחרט אהרן אחרטה מלשון בחרטוראיתי מי שפירש 

 רצה , שבראותו אותם להוטים אחרי הטלסאם הזה,על הזהווהי יתה כוונת אהרן בפ

חו לעשות שאלתם ובקשתם באופן ה יותר ולהראות את עצמו כאלו הוא היה מזדרז  בכל כ

 ואז , וגם אין בקרבו לא ידע ולא יודיע דבר,ראו שאין בו ממשי כדי שבסוף י,שלם שאפשר

 ותשקוט תשוקתם הפחותה ולא יה יה לה עוד ,כלמו  ממחשבותיה םי צו תיהם וייבושו  ממוע
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 . תקומה מה שלא יהיה בזול ת זה האופן

 כדי שלא יתלו חסרונם בחסרון  ,סוף דבר שהיתה כונתו שלא לגרוע מחוק הטלסאם כלל

 כשאמר אליהם בחרו לכם הפר ,ו כן עשה אליהו לנביאי ה בעל. המעשה אלא בו בעצמו

ונת ווכך הי י תה כ.  אז ויהתל בהם אליהו,וכאשר עשו ולא הועילו. אשונההאחד ועשו ר

 . בושם ולגלות להם שהיו רודפים אחרי ההבליאהרן להעתיקם מש

 

 שבראותם תמונת העגל ויופ י   , בלי שום דעת ותבונה,אבל היו מהם אנשים בוערים בעם

העלוך מארץ היך ישראל אשר ו השתחוו לו ויאמרו אלה אל,הזה ב והמלאכה אשר בו

 ,היךומרם אלה אלו ו הייתה כ וונתם בא. מבלי שינסו אם היה שום אלהו ת במעשיו,מצרים

 לא שיאמרו .שבצורה אחרת כזאת מקבלת השפע מהעליונים הוציאם משה ממצרים

 אלא ,פעל כל זאת'  אלא שהיה דעתם שלא ה,שהעגל היה סיבה ראשונה שהוציאם

 .ציא אותם ממצריםשמשה בצורה כזאת מושפעת מעליונים הו

  

לפי . אלהינוולא אמרו אלה . אלה אלהיך ישראלדייקו אמרם ) ז"כ' ויק רא רבה פ (במדרשו

 .  שאמרו לישראל אלה אלהיך ישראל אשר העלוך,שהיו אלו דברי הערב רב

 

וים למעט מהזה ב  ו רוצה לומר שראה מסכלותם שהיו  משתח,ואמר וירא אהרן וי בן מ זב ח

 ,מחר'  וקרא חג לה, ואז בנה מזבח, שלא היה בו צד אלהות,ונהההוא בלא דעת ולא תב

 . כי חשב שיודיע הקדוש ברוך הוא למשה את כל המעשה ההוא ובא י בוא ולא יאחר

 אבל ה בוערים ההם  שלא ירדו .יןו לא לעגל כי לשם הנכבד היה  מכו' וביאר שהחג יהי ה לה

ם והעלו עולות ויזבחו שלמים  באו ה,קר לזבו חו כשראו שלא השכים אהרן בב,לסוף דעתו

 ויקו מו ל צחק בדברי ,וישב העם לאכול ולשתות מהשלמים ההם בשמ חה ובטוב ל בב

  .התולים

 

בדו  ושלא שאלו ישראל את העגל לע: ועם מה שפרשתי בזה הותרה השאלה הראשונה

. בות יתברך עושה שמים וארץיב ת הסי ולא עלה על לבם שהעגל הוא היה ס,לשם אלהות

 .י משה" כאשר היו ע, על ידו יהיו מ ונהג ים,חות מה עליוניםו שיקבל כ,ו הטלסאםאבל בקש

 ומה .חות העליוניםו לפי שיהיו  בו  כ,ולכן קראוהו  בלשון רבים  אלהים אשר ילכו לפנינו

 היה   ,נו שבטלסאם אלוה כזה שהיה ביד  משהי עני,שאמרו קצתם אלה אלהיך ישראל

 . עושה ניסים ונפלאות ומוציאם ממצרים

 

מרם פן  ו בא,שהם לא שאלו שינהיג אהרן במקום משה אחיו ,השאלה השניהוכן הותרה 

 אלא בטלסאם ,ולכך לא נתרצו באדם ילוד אשה קצר ימים ושבע רוגז. ימות גם הוא כאחיו

 גם שהאיש המנהיג לא ימנעו ממנו שיעלה להר וילך מכאן ומכאן . עומד וקיים,ממתכת
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ולזה בקש ו  . ו כאשר קרה למשה שלא ידעו מה הי ה לו ואולי יקרה לו בה ליכותי,כמשה

 . הטלסאם

ובקשו ז ה .  ותמי ד ילך עמנו ויהי ה לפנינו,עתק ממקומוי שלא י,ואמרו אשר ילך לפנינו

 שבחכמתו ידע לעשותו גם כי הוא היה יודע סודות משה שהיה בידו כיוצא םמאהרן בחשב

 . בו

ל ה לעשות עבודה זרה שיע בדו אלא שלא כיון אהרן חלי ,השאלה השלישיתוכן הותרה 

 ,וגם להראות להם סכלותם. ג"ר לבלעשות תחבולה לעכבם עד בוא משה כדברי ה

ומפני שלא . ושהטלסאם ששאלו רוח אין בקרבו ו הבל הוא כפי  הדעת האחרון שזכרתי

וגם משה . הייתה כו ונתו רעה לכן לא הענישו הקדוש ברוך הוא כחוטא ומחטיא את הרבים

 .  כי רחמנא לבא בעי,ולא היה משוא פנים בדבר. ציוה הרגו איש  את אחיולא הרגו כש

 

 :וכן אמרו באלה שמות רבה

 אמר ליה פדגוג .משל לבן מלך שזחה דעתו עליו ונטל את הצפורן לחתור בית אביו 

 יודע אני :מר לו א, הציץ המלך עליו. תן לי ואני חותר, אל תיגע בעצמך,אחד

כך בשעה שאמרו ישראל לאהרן . על פלטין שלי אלא אתה חיי איני משליט ,כוונתך

 אני כהן  ואני עושה אותו , אמר להם פרקו את נזמי הז הב,קום עשה לנו אלהים

ל הקדוש ברוך " א. אלא לעכבן עד שיבוא משה, והוא לא עשה כן.ואקריב לפניו

 רבנותיהם  אלאו אני יודע איך הייתה כ וונ תך חייך איני משליט על ק, אהרן:הוא

 .  שנאמר ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך,אותך

ואלו היה אהרן מוחה ב ידיהם ומוכ יח ם היו הורגי ם אותו וממהרים לעשות את העגל 

ולכן היה  מה שעשה . בידיהם וע וב דים אותו בלי עכוב ותה יה  זו סיב ה שי כלם כולם יחד

 . אהרן בחכמתו הוא בדרך הישר ובוחן ל בות וכליות נתן שכרו כהונת עולם

 

ולא .  שהנה אמר השם יתברך למשה לך רד כי שחת עמך,השאלה הרביעיתוכן הותרה 

ונתו לחטוא ושלא הייתה כ'  מפני שידע ית,בב השחתתםי וס,אמר לו שאהרן הכשילם

 : במקום הנזכרל”חז אלא למנוע את הרע כל מה שאפשר וכן אמרו ,ולהחטיא חלילה

 שאני בונהו  , הניחו לי:אמר.  להם בקשו לבנות עמו ולא הניח,ויב ן מזבח לפניו

 בעוד , אמר.ואהרן נתכוון לאחר הדבר.  שאין כבודו של מז בח שיבנהו א חר,לעצמי

 .'שאני בונהו לעצמי משה יו רד וכו

 

  ...  לך רד כי שחת עמך-יח  -ז, שמות לב
 ובתפלת משה על שמונה ,ראוי להעיר בדברי השם למשה כאן על שמונה דברים

 :י הנה בדברי הקדוש ברוך הוא למשה ראוי לעייןכ. דברים אחרים
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 ]ה למשה"שאלות בדברי הקב[
  :ֵרד ִּכי ִׁשֵחת ַעְּמָך אֲ ֶׁשר הֶ ֱעֵליָת ֵמֶאֶרץ  ִמצְ ָרִים-מ ֶׁשה ֶלךְ -ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  ז
 הַ ֶּדֶרְך ֲאׁשֶ ר ִצִּויִתם ָעׂשּו ָלֶהם ֵעגֶ ל ַמֵּסכָ ה  -ַמֵהר  ִמן ָסרּו  ח

  :לֹו ַוּיֹאְמרּו  ֵאֶּלה  ֱאלֹהֶ יָך ִיְׂשָרֵאל אֲ ֶׁשר  ֶהֱעלּוָך מֵ ֶאֶרץ  ִמ ְצָרִים- ַוִּיְזְּבחּולֹו-ַוִּיְׁשַּתֲחוּו
  

 כיון שהיה  רצונו כמו , כי למה זה יצוו הו שירד מן ההר אל העם.לך רד אמרו הראשון

ואם כן לא הייתה צריכה  ירידת משה להוכיח ולא . שביאר מיד לכלות את ישראל כרגע

 ומוטב היה שישב  בהר ולא ירד שמה ולא ,ת הרשעים כפי כוונת השם יתברךלהעניש א

 . יראה ברעתם

 

.  כי מלת שחת היא פעל יוצא כאלו העם שחת את אחריםכי שחת עמךבאומרו  השני

 . ואם ישראל השחית עצמם היה לו לומר כי נשחת עמך

 

י היה עמו ומה   כי כבר היה יודע משה מאשר העלית מארץ מצריםבמה שביאר  השלישי

ש שהקדוש ברוך הוא "צורך לברר אשר העלית האם היה לו עם אחר שלא העלה משם כ

 . הוציאם ממצרים לא משה

 

 סרו מהר מן הדרך אשר צויתים. ון העגל רבים ומתחלפיםואר עיבתארים שת הרביעי

 הרי שעל פעל עשו להם עגל מסכה וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרווהוא עצמו מה שאמר 

 . אחד הרבה תארים והאשמות האלה

  :עֶֹרף הּוא-ְקֵׁשה -ָהָעם ַהֶּזה ְוִהּנֵ ה ַעם-מֶׁשה רָ ִאיִתי ֶאת-ֶאל ’ ה ַוּיֹאֶמר  ט
  :ַאִּפי ָבֶהם  ַוֲאַכֵּלם ְוֶאעֱ ֶׂשה  אֹוְתָך ְלגֹוי ָּגדֹול-ַהִּניָחה ִּלי  ְוִיַחר ְוַעָּתה  י

 

והוא .  המדבר ה ראשון הוא י תברךכי ב היו תו'  וגוראיתי את העם הזה' ויאמר ה החמישי

בה יות ' וגוראיתי ' ויאמר ה מה צורך לזכור אמירה  מחודשת ,עצמו הוסיף  הדברים האלה

 . הדיבור מדוב ק ומקושר

 

ון בנים ועם כבד ע והיה לו לומר ,עם קשה עורףבמה ראה לתאר אותם ב השישי

 . משחיתים

 

ומה  . הני חה לי שיצווה ו , מחז יק בו כי הנה משה לא היה ,ועתה הניחה ליבאומרו  השביעי

 דרך ,אלהים  דבר מבלתי רצונו'  כי לא יעשה ה,ל שבזה העיר ו  שיתפלל לפניו”שאמרו חז

 . ישב הפסוק על פשוטו באתיי ואני ל.דרש הוא

 

ין לא יוהנה משה עד.  האם מפני שבועת האבותואעשה אותך לגוי גדולמה עניין  השמיני
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 האם כהתל  , ואם זה למשה שוחד דברים שיקבל הגזרה.וזכרם אליו שיצטרך להשיב עלי

 .באנוש קל לראש יהתל במשה

  

אלה הם שמונת הדברים שראוי לעיין בדברי השם למשה במקום הזה והם מכלל 
 .משאלות הפרשה אשר העירותי השאלה החמישית

 

 ]תשובות לשאלות[
  - ומה שנראה בזה ה וא

שה העגל התחלתו היה מער ב רב שעלה  ראה שמע,שהאלהים יתברך יודע כל הנסתרות

 והיו מסיתים ו מ דיחים לבני , כי הם תמיד היו  באמונותיהם  הנפסדות,עם ישראל ממצרים

 וגם ,ונםוומפני שרבי ם מישראל נמשכו אחריהם ונכשלו בע. ישראל לעשות כמעשיהם

ונם כמי שיש בידו ו והיה ראוי שיהיו נתפשים בע,הבלתי נכשלים בו לא מחו בידיהם

 כמו שאמר . ולכלותם כרגע,להשחית את האומה בכללה'  לכן חשב ה.מחות ואינו מוחהל

 רוצה לומר כבר  אינך צריך לא לתורה ולא למצוות ולא ,ומפני ז ה אמר למשה לך רד. מיד

 . תמו חטאים מן הארץ ורשעים עוד אינםי כי במהרה י ,ללוחות להישיר את ישראל

 

ולזה נטו  .  כי  י שיבתך כאן אינה צריכה  עוד,רד מן ההר כלומר לך מכאן ו,לך רדוזה עניי ן 

כי שחת עמך ואמרו .  כלום נתתי לך גדולה אלא בשבילם,מרם רד מגדולתךול בא"חז

 והוא הערב   , אותם אשר העלית מארץ מצרים, פירושו אצלי כי שחת לעמך,אשר העליתי

והמשחית אותו  ,והיה עמו  אם כן הוא הנשחת.  כי הם  שחתו לישראל,רב שהעלה משה

 .היה אותו גוי ערב רב שהעלית משם

 

 אלא , לא נאמרחת העםיש שכתב , אם לא שהיו על כוונה אחרת,ל"י ז"ומה נאוו דברי רש

 ואמרת טוב שידבקו גרים , ערב רב שקבלת בעצמך וגיירתם ולא נמלכת בי,עמך שחת

 . בהערב ר על , הנזכר בכתובעמך פירש הרב . הם שיחתו והשחיתו,בשכינה

 ויאמר ששחת לו הערב רב  .עמךויותר נכון לפרשו על ישראל כי הם הנקראים תמיד בשם 

 לא עליית , למשהההתייחסיה מהערב רב י כי אותה העל, ממצריםםעימהשהעלה משה 

 . חו הגדולו שהאל יתברך הוציאם ממצרים בכ,ישראל

 ,מפאת משה :והנה הודיע  הקדוש ברוך הוא למשה גודל החטא הזה משלוש בחינות

 .  ומפאת עצמם,ומפאת השם יתברך

כפי שהם עמך ואתה מנהיגם  -אם לך .  לך ולי ולהם,וכאלו אמר הם חטאו ופשעו ושחתו

 רוצה לומר ,צוותיםכי סרו מהר מן הדרך אשר  -ואמנם לי . ובז ו אליך כדי בזיו ן וקצף

לא תעשה לך  , לא יהיה לך אלהים אחרים על פני,אלהיך' אתמול אמרתי להם אנכי ה

 ככ לה שזנתה ,תיםויוי הרי שסרו מהר מן הדרך אשר צ. ועתה עשו עגל,פסל וכל תמונה
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 כי הקלו את כבודם ,ואמנם לעצמם חטאו גם כן.  וזה הוא מה שחטאו לי.בתוך חופתה

 רוצה לומר הם ,עשו להם עגל מסכה ה שאמרוז. וים למעשה ידיהםובהי ותם משתח

 כאלו הם עבדיו  וי שתחוו לו ם כל זה וע,צוו תם נעשה כי מזהבם וב מ,עצמם עשו העגל

ויאמרו אלה .  שהוא ההידו ר והכבוד הניתן לגבוהויזבחו לו ,נכנעים לפניו ויראים ממנו

 ואלה הן ה עבודות הראשונות המיוח דות לבורא . שהוא ההילול והשבח,היך ישראלואל

 וגורו מ מנו כל זרע הללוהו כל זרע יעקב כבדוהו' וכמו שאמר המשורר יראי ה. העולם

 .  כי אם זה שעשו למעשה ידיהם,זיו ן והקלו ן שיכלו לעשות לעצמןי ומה הב. ישראל

 

 ויפסק לראות מה ידבר מש ה ומה  ישיב  ,ונראה שהדיבור האלהי ש היה מדבר ל משה חדל

 וגם הוא ש תק ולא השיב אל השם . כלימה פנ יוהכיס ת כ י ,ומשה נאלם דומיה. על תוכחתו

אל משה ' ויאמר ה ולזה נאמר שנית ,רך יתברך לדבר דיבור שני למשהואז הו צ. כלום

 .  כי הי ה זה דיבור מ חודש ואמירה בפני עצמה,ראיתי את העם הזה

 שלא יסורו ,ש מפרשים י ,אוואמנם אמרו ראיתי את העם הזה  וה נה עם קשה עורף ה

  . כי לא ירגישו במכות לקושי ערפם,םקדקודקשות לבבם אף כי תכה על ימע
 

 . ב עורף לקורא אליוי ולא יש, פירש שהוא ההולך לצורכו במרוצהע"והראב

 

כי הנה  .  שהוא משל להיותם בהמ יי ם נמשכים לתאוותם ולא יראו את הנולדוהנכון בעיני

 , כדי שיהיו צופ ים ומביט ים למה שיבוא, בראשוםעינייהטבע בחכמ ת בוראו נתן בחי 

ים ללכת יביט ו  יומ פני שהעינ. ולברוח מן המזיקויז הירו את החי כדי להתקרב אל המועיל 

 עשה הטבע ?םיומי ישמר את אחורי גופו שאין שם עיני. והם ישמרו הגוף מצד הפנים

 , יביטו גם כן לאחור,ים שהם בפניםי כדי שהעינ,אר החי חוליות מתנועעות בקלותובצו

ארו ולהעתיקו וצו לא יוכל להניע ,אמנם מי שעורפו קשה וכ בד. וישמרו את הגוף מכל צד

 .  וימצאוהו צרות רבות ורעות, ומפני זה לא יראה העתיד לבוא עליו,מצד אל צד

 ולא יראה מה שיב וא , שלא יוכל להתנועע,ינוי הו א ענ,הנה אם כן ב אומרו עם קשה עורף

 אבל לא , כי הוא כמו הבהמ ה שתראה ההוו ת אשר לפניה, ואין סכלות גדול מזה,אחריו

 . ומ ה שימ שך בעתידתצייר מה שיהיה 

 אין תועלת בהוכיח ם ולא בהענישם מעט או , שלהיותם עם קשה עורף,ובז ה הודיע למשה

 . ולא בכפרתם,הרבה

 ולא , רוצה לומר אל תחוש אתה לעשות משפט בהם על זה.ולכן עתה הניחה לי

 . ורשע וצדיק אל תהרוג,  ואל תתעסק אתה בו,הניחה לי לעשות בהם כרצוני. להוכיחם

כי . עזוב אותם והניחה לי להנהיגם ולהענישם על מה שעשו, ל תסתכל עוד בהנהגתםוא

יחר אפי בהם ואכלה אותם בכליה  יאבל . אני לא אצטרך לחקור ולדרוש מי אשר חטא לי

 אל תחשוב שתפסיד בזה כבו דך ומעלתך , רוצה לומר. ואעשה אותך לגוי גדול,מוחלטת
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כי מי גוי גדול אשר לו  וכמו שאמר .כבוד ומעלה כי אני אעשה אותך לגוי גדול ב,לפני

. אלא מפני זכות משה,  הרי שלא אמר זה בעבור שבועת האבות.אלהים קרובים אליו

 .הנה התבארו דברי השם

 . הותרו כל שמונת ההערות אשר העירותי בהם כמו שתראה,וכפי מה שפירשתי אותם
 

 ]שאלות בתשובת משה ותפילתו[
 . ראוי לעיין גם כן בשמונת הערות אחרות' וגו' לתו למה הואמנם בתשובת משה ותפ

 ֱאלָֹהיו ’ ְּפֵני ה-מֶׁשה  ֶאת ַוְיַחל  יא
אבל ' כי היה ראוי שיאמר לפני ה. אלהיו' וי חל משה את פני ה מה עניין אומרו הראשון

רבים יחלו פני נדיב כי פני  ) ט"מ שלי י(ואין ענינו כעניין . הוא זר מאד' ויחל את פני ה

 . נדיב הוא רצון המתנה והוא הנראה בפניוה

  : ֶיֱחֶרה ַא ְּפָך ְּבעַ ּמֶ ָך ֲאֶׁשר הֹו ֵצאָת  ֵמֶארֶ ץ ִמצְ ַרִים ְּבכַֹח ָּגדֹול ּוְבָיד חֲ ָזָקה’ ַוּיֹאֶמר ָלמָ ה ה
יחרה אפך בעמך והוא מה  שזכרתי בשאלה שאיך שאל על סבתו  ' אמרו למה ה השני

צדו על העגל אשר עשו ועבדו כי כל מעשה  בהי ותה מבו ארת על כי תשובתו היי תה ב

 . העגל אמר לו השם יתברך

 יֹאְמרּו ִמצְ ַרִים ֵלאמֹר ְּבָרעָ ה הֹוִציָאם ַלהֲ רֹג אָֹתם ֶּבָהִרים  ָלּמָ ה  יב
  : ָהָרָעה ְלעַ ֶּמָך-ּוְלַכּלָֹתם ֵמַעל ְּפֵני ָהֲאָדמָ ה ׁשּוב  ֵמֲחרֹון ַא ֶּפָך ְוִהּנָ ֵחם ַעל 

כי יציאת מצרים לא הייתה טענה לכפר חטאתם '  ממצרים וגואמרו אשר הוצאת השלישי

 . אלא להכביד עונשם כיון שקבלו חסדים ממנו ומרדו בו

בטענת למה יאמרו מצרים כי מפני דברי השו טים לא היה ראוי שתחדל מדת הדין  הרביעי

 ]425ונציה [. לעשות משפט וצדקה בעמו

כי ראשונה היה ראוי לזכור ' רהם וגוכ זכור לאב" באומרו שוב מחרון אפך ואחהחמישי

 . זכות האבות ושבועתם ועל הכל אמר שוב מחרון אפך

 ְלַאבְ ָרָהם לְ ִיְצָחק ּוְלִיְׂש ָרֵאל  ֲעָבֶדיָך אֲ ֶׁשר ִנְׁש ַּבְעָּת ָלֶהם ָּבְך  ְזכֹר יג
 ַזְרֲעֶכם ְּככֹוְכֵבי ַהָּׁש ָמִים -ַוְּתַדֵּבר ֲאֵלֶהם ַא ְרֶּבה ֶאת 

  :את אֲ ֶׁשר ָא ַמְרִּתי ֶאֵּתן ְלַזְרֲעֶכם ְוָנֲחלּו  ְלעָֹלםָהָאֶרץ  ַהּזֹ-ְוָכל
 

מה הטענה בזכור  לאברהם אם מפני השבוע ה שנשבע לאבות לתת הארץ לזרעם  השישי

אם הם עבדו עבודה זרה למה לא יקבלו עונשם ויבוא במקומם זרע אחר שתתקיים בהם  

 . יתננה להםפ שיעבדו עבודה זרה בניהם "השבועה ו הי א לא הייתה שאע

כי . ותדבר אליהםמה עניין אמרו אחר שאמר אשר נשבעת להם בך אמרו עוד  השביעי

 . השבועה ה יא הדיבור והדי בור היותר חז ק הוא השבו עה

כי לא היה לו למשה להתפלל עתה על ירושת הארץ ' באומרו וכל הארץ הזאת וגו השמיני

 . רץאלא על הכפרה וההצלה מהכליה ומ ה לו עתה בירושת הא

 

 ]תשובות לשאלות על דברי משה[
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רצה היה הקדוש  ח כאשר שמע מהאל שכלה ונ,ה"עבנו רשה שמואומר בתשובת כל זה 

 לא שיכפר . השתדל בכל עוז להשיב גזרת האף והחמה,ברוך הוא חושב לעשות לעמו

 אלא שלא ישלח בם חרון אפו עברה וזעם וצרה  ,הקדוש ברוך הוא להם בעד חטאתם

 ומי אשר חטא לו בעבודת העגל , אבל יענישם אך במשפט,פני האדמהלכלותם מעל 

  . כאשר אמר לו יתברך,ענש הכלל בהחלטי לא שי.ימחה מספר חיים

והעניין .  היאל"חז ומ דברי ,ג"רלברשה הי וכן פ,ומלת ויחל אפשר לפרשה מלשון חולי

 וזה  ,פני השם בהיותו ל, אחזהו חיל כיולדה,ואכלה אותם כרגעשמשה בשמעו דברי השם 

 . בהי ותו בפניו'  רוצה לומר שנהיה ונחלה את פני ה,ויחל משההוא 

 כמו פני  ,הוא מלשון כ עס' ופני ה.  כמו חלו נא פני אל, ויחל מלשון תפלהויותר נכון לפרש

' לה משה בעב ור פני הי יאמר שח. ופניה לא היה לה עוד,בעושי ר ע'  פני ה,חלקם' ה

 שלא יעבור י, או שחלה והתחנן לפני חרון אפו,וך על ישראל שאמר לשפ,וכעסו וחרון אפו

 . יחרה אפך בעמך' למה הואמר בתפלתו . עליהם

 

 ] יחר ה  א פך  בע מ ך'  פי רו ש ל מ ה  ה[
  :ופירושו אצלי באחת משתי כוונות

 , שהיו סי בה ב רעה הזאת,שאמר הנה בחרון  אפך על הערב רב נההראשוהכוונה 

אבל למה יחרה אפך לכלות . גדול וכליה מוחלטתם באמת לעונש יהחרשתי כי הם ראוי

 עשית , וה ם עמך ונחלתך,ח גדול וב יד חזקהואת עמך ישראל אשר הוצאת ממצרים בכ

 שאינם ,ואיך עתה בעבור רשעת הערב רב. בעבורם נסים ונפלאות להוציאם ממצרים

 והיה . יחרה אפך בעמך הקדוש אשר הוצאת משם, ולא הוצאת אותם ממצרים,עמך

 והו א על דרך מה שהתפלל . ויהי ו לבטלה  כל המופתים אשר עשית בעבורם,יק כרשעכצד

 . חלילה לך מעשות כדבר הזה להמית צדיק עם רשעאברהם על הפיכת סדום 

 וישראל מוסתים  , בהיות הפ שע מיוחס ומסובב מ הערב רב,והטענה הזא ת היא חזקה

 . ומודחים מה ם בדבר

 

 ערב רב שהיו מצר ים ונענשו , כן בעד הגרים הליץ גם,וכאשר הליץ בעד עם הארץ

 ועליהם אמר למה יאמרו . שאין ראוי גם כן לחרות בהם אפו ולא לכלותם בהחלט,ישראל

 שאותם ערב רב שנכנסו , רוצה לומר למה תרצה שיאמרו המצרים,מצרים ברעה הוציאם

כוונ ה   שהוצאת אותם ב,תחת כנפיך ויצאו ממצרים ארצם ומולדתם ללכת אחריך במדבר

 וזה באמת . ושכדי להנקם מהם קבלת אותם בתוך עדתך,להרוג אותם בהרים ולכלו תם

 ולכן חתם . שתכווי ן לכלותם,לול שמך הגדול לבאים לחסות בצלך ומקבלים תורתךיח

 יסרם במשפט ולא :רוצה לומרשוב מחרון אפך  :דבריו באומרו  בעד המצריי ם הגרים הה ם

  .בחרון אף תכלה אותם

 הרי שהתפלל . שהוא ישראלוהנחם על הרעה לעמךו ונחלתו ישראל אמר עוד וכנגד עמ
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 והי ה   ,כ בעד הגרים ערב רב" ואח,לה בעד עם ישראליאדוננו משה כפי זאת הכוו נה בתח

 אלא שלא ישלח בם חרון אפו ,תכלית תפלתו לא שישא חטאתם ויכפר עליהם לגמרי

 . לכלותם פתאום

 . האלהזו היא הכוונה הראשונה בפסוקים 
 

ה רצה לטעון שלא היה ראוי שיחרה אפו של " שמרע, בהם היאואמנם הכוונה השנית

ח ולפי שבקשת הטלסמאות להוריד הכ. הקדוש ברוך הוא על ישראל במעשה העגל

 הנה לא נתחדשה הרעה הזאת ,ון  פלילי כפי  ה תורהו  עם היותו ע,מהעליונים וג ם לעבדם

 וכשהו ציא אותם . וכאלו נעשתה להם כדבר טבעי, כי מורגלים היו בה במצרים,עתה בהם

יחרה  אפך בעמך אשר הוצאת '   וע ל זה אמר למה ה.ממצרים באו תו חטא ורעה הוציאם

 כלומר הלא ידעת שהוצאת אותם ממצרים עיר מלאה גלולים אשר שם היו ,ממצרים

 . מלומדים בכל התועבות האלה

  :וכן אמרו במדרש
 הנחת כל העולם ולא העבדת ,בונו של עולםיר ,אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא

 . ואף הם עשו, ולמדו מהם, והמצריים עובדי טלאים הם.בניך אלא במצרים

 

 ירצה שהם לא היו  ,בכח גדול וביד חזקהואמרו . לפיכך אמר אשר הוצאת מארץ מצרים

חו הגדול של הקדוש ברוך הוא ובזרוע ו  ו ושבעל כרחם הוציאם בכ,רוצים לצאת משם

ו ת הזרות שהיו מורגלים  דלולים והעבוי אם הוצאתי אותם מתוך הג, וסוף  הדברים.יההנטו

 , כי ההרגל נעשה בהם טבע שני, למה יחרה אפך אם חזרו לעשותם,לעשות במצרים

 .  ולא היה דבר שנתחדש בהם עתה,והוא הב יאם אל זה

 ולקחה בקדושי ן  ,יםי קדשה היא בעינ,אבל הוא במשל האדם שנשא אשה זונה

כי הנה אם אחרי כן חטאה .  והז הירה ש לא תזנה עוד.וכתובה להי ו ת לו לאשה

 וככה הו א , כי  אשה זונה לקח, אין ראוי שיחרה אפו עליה להורגה,בדרכי ההסת 

 .  לא הריגה וכליה מוחלטת,אבל צריכה מפני זה מו סר ועונשים. טבעה והרגלה

 ,  ואמר עוד מסכים לזה.םיחרה אפך בעמך אשר הוצאת ממצרי' וזה הוא אומרו למה ה

 ואשר , זה תרצה שיאמרו אנשי מצרים: רוצה לומר,למה יאמרו מצרים ברעה הוציאם

  . ברעה הוציאם,ון העגל הזהו כשישמעו הכלי ה הזאת אשר תעשה בע,נשארו שם

 :יאמרו.  והו א כמו תבוא כל רעתם לפניך.נוי לפשע אשר עשויוהרעה במקו ם הזה הוא כ

 , עמה הוציאם, שהיא עבודת אלילים,ברעה הזאת שעתה מצא בהם ,כשהוציאם מ מצרים

 אלא . והרגם עתה אם היה בעב ור עבודת אלילים, ולמה ל א הרגם אז.כי רגילים הי ו  בה

 ולכך בחרת לעשות הכליה במקום שמם  .לה ועד סוףישבחר להרוג אותם בהרים מתח

 .וזהו הוא ולכלותם מעל פני האדמה. שלא ימלט מהם איש

 ,ליתםי ולא כ,מהםי כיון שכ אשר הוצאת אותם ממצרים תמיד הייתה עבודת אלילים ע,ולכן
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והנחם על הרעה בעבור  .  ולא ישלוט בהם חרי אף לכלותם יחד,גם עתה שוב מחרון אפך

 . עמך

 

 ]זכור לאברהם ליצחק ולישראל עבדיך[
 כי ,ר להם נראה לי שאינו לזכור להם זכות אבותם שיכפ,זכור לאברהםואמנם אמרו עוד 

אבל אמר זה .  לא עשו כאבותם ולמה יעמוד להם זכותם,אם הם עבדו עבודת אלילים

 ואולי שזרעי יעשה עבודת : יאמר.ואעשה אותך לגוי גדוללהשיב על מה שאמר לו יתברך 

 ומפני הדיבור הזה   . הלא תעשה בהם כליה מפני זכו תי,אלילים או פשע אחר כזה

 זכור לאברהם ליצחק ולישראל שהיו עבדיך כמוני ,ולשאמרת לי ואעשה אותך לגוי גד

 שהיא , ונשבעת להם בך.ה וזכות רבים עדיפ. והיו שלושה צדיקים ואני אחד,היום

 .  מה שלא נשבעת לי,השבועה ה יו תר חמורה שאפשר

ותדבר אליהם ן דברת עמהם וזה הוא כ הנה גם ,אמנם אם עתה דברת עמי זה היעוד

.   רוצה לומר שיהי ה הריב וי בכ מות ובאיכות  ככוכב ים,שמיםארבה את זרעכם ככוכבי  ה

 וכסא של שלוש רגלים שהוא זכות  ,ואם היה שעם כל זה אתה רוצה לעשות כליה בזרעם

 איככה אחשוב אני שתעשה אותי לגוי גדול ולא תקראנה ,שלושת האבות לא יעמוד לפניך

 . אותי ולזרעי כאלה

 .  ושייסרם אך במשפט,לם מהכליה המוחלטת להצי,הנה אם כן בראשונה טען בעד העם

 אחר כך השיב על מה שנאמר לו  .שוב מחרון אפךולכן חתם הטענה הזאת באומרו 

 .  כפי מה שביארתיואעשה אותך לגוי גדולחוד יבי

 . תשייוהותרה עם זה השאלה החמ
 . לה הזאתיוהתבארו שמונת ההערות אשר העירותי בתפ

 

 ]?על הרעה' מתי ניחם ה[
לה הזאת י שהתפע"ראבחשב ה. על הרעה אשר דבר לעשות לעמו' וינחם ה אמרו ואמנם

אולי  ' ועתה אעלה אל ה הוא אשר נזכרה אחר זה כשאמר ,ונחמת השם שנזכרה כאן

 .  ושאין מוקדם ומאוחר בתורה,אכפרה בעד חטאתכם

 

 , ואמר ואכלה אותם כרגע,אבל משה כשהודיעו י תברך בהר עניין העגל. ואין הדבר כן

. ברדתו ויחל הנגף' כי ירא פן יצא הקצף מלפני ה.  מיד התפלל שם שלא יעשה בהם כליה

 ועליה בלבד אמר ,ולכך התפלל להשיב החרון  אף והכליה המוחלטת הפתאומית שאמר לו

 ואז עלה להר להתפלל שנית שיכפר , ודן את העגל ואת עובדיו, וירד.על הרעה' וינחם ה

 . ם עליוחטאתם בארבעים ימים שי שב ש

 .ן"הרמבוהפרשיות הם כולן כסדרן וכמו שכתב . והם אם כן שתי תפלות בשתי זמנים
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  :באלה שמות רבה וכן אמרו

 אלא איני . אין לישראל תקומה בעולם,אמר משה אם מניח אני את ישראל וארד לי

 '  מיד התחיל משה ללמד עליהם סניגוריא וכו,זז מכאן עד שאבקש עליהם רחמים

 

 לפי שהיה משה  מסדר להם כל חטאיהם ,פר העניין בס דר אחרי משנה התורה סאמנם ב

 . והטורח שטרח עליהם

 .  ואין צורך בהשנותם,  מטיב אמריו בזהן"הרמבו

 
  :במדרשוגם אמרו 

 . אמור מה שתבקש: אמר ליה. תן לי רשות ואדבר,בון העולמ י םי ר,אמר משה

 הם ? ואתה מבקש לבטל סופו, הם בטלו ראשו של דיבור,בונו של עולםי ר:אמר

ועושה חסד ' ואתה מבקש לבטל סופו שנאמר ',לא יהי ה לך אלהים אחרים'עברו על 

 !'?לאלפים

 

 שבירת הלוחות.  משה יורד מההר–כד -טו,שמות לב
 ָהָהר ּוְׁש ֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבָידֹו -ַוֵּיֶרד מׁשֶ ה ִמן ַוִּיֶפן טו

  :ם ִמּזֶ ה ּוִמֶּזה ֵהם ְּכתֻ ִביםֻלחֹת ְּכֻתִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶה
  :ַהֻּלחֹת-ַמֲעׂשֵ ה ֱאלִֹהים ֵהָּמה וְ הַ ִּמְכָּתב ִמְכַּתב  אֱ לִֹהים הּוא ָחרּו ת ַעל ְוַהֻּלחֹת  טז
 

 פנה , אחרי שעצר החרון אף שלא ישלוט בעם לכלותם יחד,פר הכתוב  שמשה רבנויס

 כי על , היה ראוי לעשות בזה ועניין הפניה שפנה בשכלו ונתיעץ בלבבו מה.וירד מן ההר

 שחשב שהיה ראוי   ,ויפ ן  וירד משה מ ההר וזה ה וא ,פנההעצה ומחשבת האדם יאמר לשון 

 כי בזה ישא השם בעד חטאתם ויכפרם ,לרדת ולדון את העגל ולהעניש את עובדיו

 . בהחלט

 שפנה שכלו ונפרד מההשגות האלהיות שהיו  ,ואפשר לפרש ויפן וירד משה מן ההר

 .  וירד לדון את העגל ואת עובדיו, עליו בהרנשפעות

 

 , להגיד שלא הניח את הלוחות במקום שניתנו לו. והנה זכר שהיו שני לוחות העדות בידו

 ואמר . וירגישו אבדתם כאשר ישברם לעיניהם,אבל הביאם בידיו כדי שיראו אותם ישראל

. יו כל אחת ביד אחת הן אלא ששתיה.  היו ביד אחתן לא ששתיה,ושני לוחות העדות בידו

 . וכמו שכתוב ו שני לוחות העדות על שתי ידי

 לכך נקראו לוחות העדות ,וכבר ביארתי  שמפני שהיו  כתובים על הלוחות עשרת הדברות

 כדמות הלוחות , כי היו הלוחות דקות מאוד.שהנכתב בהן היה עדות במה ששמעו

 .שיכתבו בהם  אנשים המלמדים לכתיבה
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 עד שהיו האותיות נוקבות מעבר  ,שהיה הכתב מפולש) ד"בת קש( שאמרו ל"חזויש מ

 .ך שבלוחות בנס היו עומדים"ם וסמ" ולכן אמרו שמ,לעבר

 

 כי משמעות הכתוב הוא שהי ה  ,ואמרו שדרך דרש הוא,  י מאנו זהג"רלב וגם הע"והראב

 וזה הוא מזה ומזה הם ,בלוחות כתיבה אחת מצד אחד וכתיבה אחרת בהם מהצד האחר

 שמיד שישליכם מידיו  , וכן יראה מעניינם. ולמדנו מזה שהיו הלוחות דקות מאוד.םכתובי

 . ואלו היו עבו ת לא היו נשברות לשעתם. לארץ נשברו

 , אבל לא היה פועל מלאכותי נעשה על ידי בני אדם,וזכר שתמונתם היה בדמות לוחות

 לא היה פועל ,וכן המכתב שהיה כתוב בהן. אלא מעשה אלהים שבדרך המופת נעשו כן

ונכתבו אותם .  שעל דרך הפלא נעשו תמונות האותיות שמה,אדם אלא מכתב אלהים

 .  ענינו חרות וחתוך בהם המכתב ההוא,ואמרו חרות על הלוחות. עשרת הדברות

 

 שהיה הכתב מפולש  ,ל"ואני אחשוב שהאמת כדבריהם ז. רשומפ -חרות תרגם אונקלוס ו

 ולכך היה דבר .ונקראת הכתיבה בתמימותה.  מזה ו מזה ועם זה היו כ תובים,מעבר לעבר

 .אלהי מה שאין הפה י כולה  לדבר

 ,שהם היו מע שרה דברים שנבראו בערב שבת בין  השמשות) ה"אבות פ (ל”חזואמרו 

 והיה  תלוי ועומד מציאותו עד , נורא מאודתשכל אחת מהן הי יתה בפ ני עצמה מציאות נסי

 . בא עתו

כתובים  ואמר . וה מכתב מכתב אלהים,ת  מעשה אלהים המהולכן נאמר עליהן והלוחו

 לא שהיו הלוחות  כי אראה שמיך מעשה אצבעותיך על דרך מה שאמר ,באצבע אלהים

ג שכתב שהיו  "ה ח" סרק בפהרב המורה כמו שיראה מדברי .מכלל הדברים הטבעיים

 . הלוחות דבר טבעי ולא מלאכותי

 

 , ערב שבת בין  השמשות,של ימי בראשית שביום השישי ,אבל מה שראוי שיאמן הו א

.  כל אחד לשעתו כפי הצורך,עלה במחשבתו יתברך לברוא הדברים האלה בדרך פלא

 כבר ביארתי ענינו , דברים מזולתם מהנפלאותעשרהואמנם למה זכרו במשנה  אותם 

 .בספר נחלת אבות אשר עשיתי בפירוש  מסכת אבות

 

מר לו משה להגי ד שכאשר ירד משה מן פר ה כתוב מה ש שמע יהושע  ומה שאיוהנה ס

 .ההר מצא את יהושע משרתו שהיה מקום ביאתו בסוף התחום שלוה אותו וירד עמו

 ונכתב ברעה . רוצה לומר בתרועתו והמי יתו,ובה יותם יורדים שמע את קול העם ברעה

 .  לרמוז שהיא היית ה הרעה והפ שע רב,א"עם ה

 : מׁשֶ ה קֹול ִמלְ חָ ָמה ּבַ ַּמֲחנֶ ה-ם ּבְ ֵרעֹה ַוּיֹאֶמר ֶאל קֹול ָהָע-ְיהֹוֻׁשַע  ֶאת ַוִּיְׁשמַ ע  יז
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  : ֵאין קֹול ֲענֹות ְּגבּוָרה ְואֵ ין קֹול ֲענֹות ֲחלּוָׁשה קֹול ַעּנֹות  ָאנִֹכי ׁשֵֹמַע ַוּיֹאֶמר  יח
 ולא הגיד לו . כי לא ידע יהושע דבר מעניין העגל, קול מלחמה במחנה:ואמר אל משה

 אפשר לפרשו על ,ויאמר אין קול ענות גבורהואמנם . ממנומשה מה שאמר לו יתברך 

 היה ,לפי שאם היה קול מלחמה. משה שאמר אל יהושע אין זה קול מלחמה כאשר אמרת

ואם קול ענות חלושה . בהכרח אם ענות גבורה המנצחים שירימו קולם בשמחה

ו קול מלחמה  אינ,ואחרי שאינו לא זה ולא אותו. מהמנוצחים שירימו קולם בבכי ומספד

ולפי שהיו  .  שידברו ויענו זה לזה בקולות וברקים,אלא קול ענות מאנשים שמרימים קולם

 .  לכן כתוב אחריו ויהי כאשר קרב אל המחנה,כל אלה דברי משה

 

לה גזר שהיה קול ייהיה ענינו שבתח. ואם נפרש ויאמר אין קול ענות גבורה על יהושע

 ואין קול ענות חלושה ,נות גבורה מהמנצחיםכ אמר אבל אינו קול ע" ואח,מלחמה

 כי קו ל  ,אבל הוא קול ענות מאנשים שוטים ושוחק ים.  שזה יצעק וז ה ישחק,מהמנוצחים

 כמו , כי הרמת הקול יכונה בלשון  מענה. ואותו קרא קול ענות,שחוק וקלות ראש היה

 .  אין קול ואין עונה ואין קשב.והאלהים יעננו בקול

אמנם כאשר .  כי  משה לא גלה לו הסוד, מסופק  בדבר לדעת מה הואוהי ה אם כן יהושע

 ונתברר , אז ראה את העגל ומחולות סבי בו, רוצה לומר יהושע ה נזכר,קרב אל המחנה

 לפי שכל מה שנזכר קודם זה , ולכך נאמר ויחר אף משה.תת הדבר איך היהיאצלו אמ

 .  לא על משה,היה על יהוש ע

 

 ולא גלה אותו ליהושע מפני  ,תת הדבריע שמשה היה יודע אמונכתב כל זה הסיפור להודי 

 .  לבו לא יוכל לדבר דברן שבעיצבווגם זה לפי . כבודם של ישראל

 ָהֵעֶגל ּוְמחֹלֹת -ַהַּמֲחנֶ ה ַוַּיְרא ֶאת -ַּכאֲ ֶׁשר ָקרַ ב ֶאל  ַוְיִהי יט
  : ם ַּתַחת ָהָהרַהֻּלחֹ ת ַוְיַׁשֵּבר אָֹת-ַאף מׁשֶ ה ַוַּיְׁשלֵ ְך ִמָּיָדו ֶאת-ַוִּיַחר

 חרה אפו של , וראה את העגל ואת המחולות שהיו סב יב ו,אמנם כשהגיע אל המחנה

 ואחשוב שבמקום המ זבח שבנה .משה וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת ההר

 שם השליך ,ובי ן ישראל'  כשכרת ברית בין  ה ,הוא עליו השלום תחת ההר ביום מתן  תורה

 .  שטר עדות שנפסלםכמו שקורעי ,את הלוחות ושבר אותן

 לפי שישראל אם לא , והביאם ושברם במחנה.ון העגלווהנה לא שבר אותם בהר כשידע ע

 . לא היה להם יגון ואנחה על שבירתם,כי נור א הוא בהם' היו רואים את הלוחות ומעשה ה

ולכך .  ממה שי שמע מפי המגידים,כי יותר תתפעל הנפש ממה שיראה האדם בעיניו

)  ז"י' דברים ט(וכן אמר במשנה תורה .  ולשברם לעיניהם,אם מהה ר להראותם להםהבי

 . ואתפוש בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם לעיניכם

 .השישיתהשאלה והותרה בזה 
 

 לדעת במה  , שהביא את הלוחות כדי שיראום ישראלקצת המפרשיםוראיתי בדברי 
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 . נתעכב בהר כל אותם הימים שישב שמה

 שלא ישב משה בהר  , כי כבר הוכחתי בסוף סדר תרומה.ואינה סיבה נכונה אצלי

תית היא יאבל הסיבה האמ. ארבעים יום וארבעים לילה לחכות ולקוות מעשה הלוחות

 . הראשונה אשר זכרתי

 

 ..]ויזר על פני המים וישק... וישרוף... ויקח את העגל [
 ָּדק -ְׂשר ֹף ָּבֵאׁש ַוִּיְט ַחן עַ ד ֲאֶׁשר ָהֵעֶגל  ֲאֶׁשר עָ ׂשּו ַוִּי-ֶאת ַוִּיַּקח  כ

  :ְּבֵני ִיְׂשָראֵ ל-ְּפֵני ַהַּמִים ַוַּיְׁשק ֶאת-ַוִּיֶזר ַעל
להגיד שמשה בראשונה דן את העגל ' ואמר ויקח את העגל אשר עשו וישרוף באש וגו

 . ושרף אותו באש

 תלו עליו ועל ואפש ר לומר שעובדי העגל.  הזהבלשרפת תחבולה ודרכים ע" ראבובקש ה

יחזקאל ( כמו שאמר הכתוב ,הבמה ו המ ז בח אשר בנו הצאצאים והצעיפות כל כלי יקר

 .' וגו את בגדי רקמתךיותיקחונאמר '  וגוותקחי מבגדיך ותעשו לך במות טלואות) ז"ט

 . לקח אותו וישרוף באש, מהודר ב עדי עדים,ומשה כשראה אותו כחתן בתוך חופ ה

הבמה וכ ל  את  רוצה לומר ששרף באש ,ישרוף אותו באשוהתבונן שלא אמר הכתוב ו

  . כדין תשמישי עבודת אלילים,אשר עליה

 לקחתי ואשרוף אותו באש ,וכן נאמר במשנה תורה ואת חטאתכם אשר עשיתם את העגל

 אלא שאת חטאתם שהוסיפו  לכבד את העגל בבמה , שלא אמר ששרף את העגל.'וגו

 . טלואה לקח ושרף את כל הכלים ההם

 

 ויזר על פני המים שהם מי הנחל  , טחן עד אשר דק, רוצה לומר העגל שהיה מזה ב,ואותו

ועפר העגל היה כמו ה עפר אשר . וציוה  שישתו ישראל מהמים הה ם. שהיה יורד מ ן ההר

 .בקרקע המשכן שהיה לוק ח הכהן ונותן אל מי הסוטה

 ,י העגל בפניהם שהמים ההם היו מחדשים אות בעובדכתב הרב רבי אברהם בן עזראו

 וכן אמרו חכמינו   . כי לולי זה איך ידעו  בני לוי מי  ומ י הי ו עובדי  העגל,או שצבתה בטנם

 . שבדק אותם כסוטה) 'ט' במדבר רבה פ(

כי אם .  לא עשאו אלא לנבל ולבזו ת העגל בעיניהם,וידמה שכל מה שעשה משה בזה

 משה השחיתו  , בן בקראהרן לקח הנזמים הקטנים והדקים ועשה מהם גוף גדול כעגל

 משה גילה לעיניהם ,ואם הם אמרו אלהים נצחיים. ועשאו חלקים קטנים כעפר הארץ

 והי ה   , וטחן אותו עד אשר דק, כי הוא שרף אותו ביסוד האש,השחתתו ושובו אל היסודות

ה רי לך ששב אל ארבעת .  ויזר אותו  וזריקו  באוי ר ונזרק על פני המים,כעפר האדמה

 . יסודותה ארבעתח אחר אלא הרכבת ודיע שלא היה בו צורך אלהות ולא כ להו,היסודות

 

 .  כדי שיצאו בהשתנה הדבר נתעב ונאלח,והנה ציוה שי שתו מהמים ההם
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 ] מש ה  ו א הר ן[
ואמר מה עשה לך העם הזה  . ואחר שדן משה את העגל הוכיח את אהרן על אשר עשאו

חשב משה שהייתה מח שבת אהרן  שלא ] 427[ואתה תראה . כי הבאת עליו חטאה גדולה

 כמו ,א הדבר לקלקלהי  אבל אמר שהיה לו לחוש פן יב. ולכך לא כללו בחטא,רעה חלילה

 שהוכרחת  , ולכך שאלו מה עשה לך העם הזה מהרעות והמצוקות.שיקרה בענייני ההמון

 אלא עשיית , כי בעבור שלא היה זה עבודה זרה.מלט ממנוילת להו ולא יכ,לעשות זה

אבל יעשה ולא . יהרג ואל יעבור לעשותול אהרן מחויב  לא היה ,כאשר אמרתיטלסאם 

 . יהרג

 .  שאלת משה מה עשה לך שהוצרכת לעשותוהתיולכך הי

 עד שהבאת עליו  , מה הרעה שעשה לך העם הזה שכל כך שנאת אותו, בורש פין"הרמבו

 . כאלו לא נתכוונת אלא להרע להם. חטאה גדולה כזאת

 . השאלה השביעיתפרושים הותרה וכפי כל אחד מה
 

 רוצה לומר אדוני משה  , אתה ידעת את העם כי ברע הוא.ואהרן השיב  אל יחר אף אדוני

פקים   ו שתמיד היו מס,אתה ידעת את העם הזה כי ברע ה ו א.  אל באפך תוכיחני,שמעני

 .  וגם בדבר הזה,בקרבנו אם אין' בלבבם היש ה

 אבל אמרו קום עשה לנו אלהים אשר ילכו ,הוהם בשאלתם לא אמרו לעבוד עבודה זר

 לא אלוה , הרי שלא שאלו אלא מנהיג שוטר ומו של במקומך.' כי זה  משה האיש ו גו,לפנינו

שלם ו כדי שבוא תבוא ולא י,ואני עשיתי כל מה שיכלתי לעכב הדבר ולאחרו. לעובדו

הב כפ י מה   תן מהז י רוצה לומר כל אחד י, ולכן אמרתי אליהם למי זהב  התפרקו.הדבר

 והיה  זה כדי שבדבר הזה ירבו ביניה ם   . הרב ירבה מתנתו והמעט ימעיט,שיש לו

אבל הם היו ממהרים את .  ויתארך בזה הזמן,יתן מעט יתן הרבה ומי י מי י,הקטטות

 . וזה  הוא ויתנו לי.  כל אשר אני הייתי  מעכבו,העניין

 ולא עירוב , שעות ידועות להגיד שלא שמר בעניין העגל אשר עשה,ואמר ואשליכהו באש

 כי הנה אני ,דברים אחרים עם הזהב כמו שעושים בטלסאם להמשיך עליו כח העליונים

 ומה שעשו וטעו . יצא ונמשך העגל הזהבמתכוו ן ושלא ,לא עשיתי אלא להשליכו באש

הנה אם כן שוגג הייתי ולא מזיד .  ואני בער ולא אדע שכן יקרה, ואמרו אלה אלהיך,אחריו

 .  הזהבדבר

 . תתו קבל תשובת אחיויומאשר ראה משה רבנו תוכן העניין ואמ 

 .השאלה השמיניתוהותרה בזה 
 

 וירא משה את העם כי פרוע הוא   -לה  -כה,שמות לב
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 ]משה יורד מההר[
  :ְפָרעֹה ַא הֲ רֹן ְלִׁשְמָצה  ְּבקָ מֵ יֶהם-ָהָעם ִּכי ָפֻרַע הּו א ִּכי-מֶׁשה  ֶאת ַוַּיְרא  כה 
  :ְּבֵני ֵלִוי-ֵאלָ י ַוֵּיָאְספּו ֵאָליו  ָּכל ’מֶׁשה ּבְ ַׁשַער הַ ַּמֲחנֶ ה ַוּיֹאֶמר  ִמי לה ד ַוַּיֲעמֹ כו
ְיֵרכֹו ִעְברּו וָ ׁשּובּו ִמ ַּׁשַער  לָ ַׁשַער   -ַחְרּבֹו עַ ל-אֱ לֵֹהי ִיְׂשָראֵ ל ִׂשימ ּו ִאיׁש ’ ָאמַ ר ה-ָלֶהם ּכֹה ַוּיֹאֶמר  כז

  :ְקרֹבֹו-ֵרֵעהּו ְוִאיׁש  ֶאת-ְוִאיׁש  ֶאתָאִחיו -ֶאת-ַּבַּמחֲ ֶנה ְוִהְרגּו  ִא יׁש
  : ָהָעם ַּבּיֹום ַההּוא ִּכְׁש לֶׁשת ַא ְלֵפי ִאיׁש-ֵלִוי ִּכְדַבר מ ֶׁשה ַוִּיּפֹל  ִמן-ְבֵני ַוַּיֲעׂשּו  כח 

 

זכר שראה משה את העם כי פרוע הוא רוצה לומר מגולה ומוכ ן לכל דבר רע שיחול עליו 

 כי  כל אויביה ם   ,באופן שיהיה לשמצה בקמיהם. תווכי פרעו אהר ן שבמה שעשה גלה חרפ

 באומרם אליהם עשיתם לכם פסל מסכה וזה היה לשמצה והמעט ה   ,יגדפו ויחרפו אותם

 . וקלון להם בין  אויביהם הלו חמים בם

'  וקרא מי לה, רוצה לומר בתחילתו מצד ההר,ולכך להסיר חרפתם עמד בשער המחנה

. ז היו נבחרים לשרת את השם" ועי,יבוא אלי' ם ה כלומר מי האיש אשר לבו תמים ע.אלי

 כי , וכאשר התחברו אליו כל בני לוי אנשי שבטו. אם הם ראויים,ומשה היה רו צה לנסותם

 רוצה , כה אמר אלהי ישראל, ואז ציוה משה אותם ואמר,לא היו הם מכלל אנשי העגל

אף על אחיכם בני  לומר אל תחשבו שזה אשר אצוה אתכם הוא מפני אכזריות חמה ושטף 

 שתשימו איש חרבו על , ולטובתם ציוה זה אלי, שהוא אלהי ישראל,'כי כה אמר ה. ישראל

 כלומר שלא יעשו . והרגו איש את אחיו ואיש את רעהו, ותעברו במחנה משער לשער,ירכו

 וידרשו היטב מי אשר חטא בעניין  ,אבל במתינות הדין יעברו משער לשער. פזו ןיזה בח

 אף על פי שיהיה איש את אחיו ואיש את רעהו .גו אותם ולא תחמלו עליהם והר,העגל

 . ואיש את קרובו שחטא בזה

 שאלה מתוך כל העם היו אשר , ויפ ול מן העם כשלושת אלפי איש,והמה עשו כד בר משה

  .חטאו בפרסום

  :ְוָלֵתת ֲעֵליֶכם ַהּיֹום ְּבָרָכהִּכי ִאיׁש ִּבבְ נ ֹו ּוְבָאִחיו ’ מׁשֶ ה ִמ ְלאּו ֶיְדֶכם ַהּיֹום לה ַוּיֹאֶמר  כט 
.  מסופקים איך יעשו מכת חרב והרג כזה, רק בני לוי בלבד,הנה לא נאספו אליו הבכו רות

 רוצה לומר כל אחד , באומרו כי איש בבנו ובאחיו,לכן דבר משה על מלאכת השם שנית

 תחושו לקללת ואל.  כי בזה תצ או מידי חובת כם,ישלח ידו בבנו ובאחיו אם  היה מ העובדי ם

ש שבזה תסירו " כ, כי עתידים אתם לקבל עליו ברכה ולא קללה,החוטאים שיקללו אתכם

 . מזוה ואין ברכה גדול,וחרונו' מעל ישראל חמת ה

  

 שמהיום ה הוא יזכו לעמו ד  , שרמז להם באומרו ולתת עליכם היום ברכהע"ראבוכתב ה

 .  ונכון הוא,שבט הלויאת '  וכמו שכתוב בעת ההיא הבדיל ה.'לשרת במקדש ה

 ובחר השם בבני לוי . נפסלו לעבודה,כי מפני שהב כורות העלו עולות וזבחו  שלמים לעגל

 . שמלאו ידיהם

לפי שהייתה כ וונתו רצויה ו טהורה מבלי  חטא ואשם . אבל אהרן לא נענש עם עובדי העגל
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 . ואיך עם הפושעים ימנה

ואמנם מה .  ושגגת תלמוד עולה זדוןאמנם התאנף השם עליו מפני שבאה התקלה על ידו

 . היה עונשו יתבאר אחר זה בסדר זאת חקת התורה

 . 'השאלה הטוהותרה בזה 
 

סליחה וכפר ה   ' וכאשר משה דן את העגל ואת העובדים אותו ראה שנית לבקש מהאל ית

 ובשאלתם טלסאם ,עלו מהם במחשבה רעה עם שלא הוציאוה לפ:לכל העם שהיו אשמים

 .  ומהם על שלא מיחו בידי החוטאים,הכוכב ים עליהםח ולהוריד כ

 

ון העגל ומעשהו בשלושת אלפי  ומפני זה אמר אל העם אל תחשבו שכבר נתכפר לכם ע

ומה שמץ דבר בערכה הוא העונש שנעשה .  כי אתם חטאתם חטאה גדולה,איש שנהרגו

לתי בעד יבראש ההר להתפלל בעדכם אולי אכפרה בתפ'  ולכן צריך שאעלה אל ה.עליה

וזכר  .  ואמר להם זה כדי שלא יספקו בהתמהמ הו בהר כאש ר עשו בראשונה.חטאתכם

 ושלא אכל ולא , כי לא ביאר שישב בהר ארבעים יום וארבעים  לילה,כאן בקוצר עניין

 ויעשו , שאמר אנה חטא העם הזה חטאה גדולה,לתויאבל זכר בקוצר עניין תפ. שתה

אבל מה שעשו . נתם באמת חטאו חטאה גדולה רוצה לומר הם בכוו,להם אלהי זהב

 אבל , כי לא עבדו לשמש או לירח או לכל צבא השמים,לו היה הבל ורעות רוחועל כובפ

 . תול ושטות באלהותי וזה עניין ה. עשו להם אלהי זה ב וכל רוח אין בקרבו 

 

   :ר ָּכָתבְ ָּתַאִין ְמֵחִני ָנא  ִמ ִּסְפְרָך אֲ ֶׁש-ִּתָּׂשא  ַחָּטאָתם ְוִאם -ִאם ְוַעָּתה  לב 
ואם אין מחני  .  כאלו אמר אם תשא חטאתם מוטב,כתבו המפר שים שנכפל שם התנאי

 ולא דבר , שלא יזכר שם משה עוד בתורתו,ולפי זה הפירוש י הי ה  מחני נא מספרך. נא

 .  יהיו מעשה משה כלים, כי כיון שהע ם כלה.משליחותו ולא מנפלאותיו

 . אבל ענינו שמשה רבנו קץ בחייו ובהנ הגתו לעם,כללונראה לי שאין חסרון בכתוב הזה 

ולכן בקש במקום הזה ואמ ר   . הרגני נא הרוג ואל אראה ברעתיוכמו שכתוב  במקום אחר 

 מחני , בין להא ובין ל הא, רוצה לומר שלא תשא חטאתם, ואם אין,בין אם תשא חטאתם

 ,כל הכתוב לחיים' ית שכתוב בו לפניו , כלומר שימיתהו וימחה ו מספר החיים.נא מספרך

 . כי לא יחפוץ לחיות עוד על פני האדמה

 

 . ויעשה אותו לגוי גדול,והנה משה ב קש זה מפני שהשם אמר לו שיכלה את ישראל כרגע

 אין לי חפץ ,שא חטאתם או לא תשאי איני חפץ בכך כי בין שת,ולכן אמר לפניו עתה

 . בחיים

 איך אעשה הרעה הגדולה הזאת ,לומר כ. מי אשר חטא לי אמחנו מספרי,והשם השיבו 

 . ואמחה אותך צדיק יסוד עולם,שלא אמחה את הפושעים מספרי כאשר בקשת ממני
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 ,  שלא היה מוחה אותו מספרו עם היות שחטא במה שעשה,ואפשר שרמז בזה לאהרן 

 , והיה סוף הדברים אבל איני רוצה למחות את ישראל.ואיך ימחה את משה שלא חטא

 , ולכן לך נחה את העם אל אשר דברתי לך. שלא אמחה אותךל שכןכ ו,ולא את אהרן

הנה מלאכי ילך .  ולא תירא ולא תפחד מהאויב ים,והוא לארץ כנען שנתתי להם ירושה

 . לפניך לשמרך בדרך

 

 איך  ,למשה כשבקש שימיתהו'  שאמר ית,גם יתכן לפרש מי אשר חטא לי אמחנו מספרי

ומי היה האיש בעולם אשר חטא לי . וןור בלי עתאמר שאמחה את שמך בהיותך זך ויש

 ואיך אם כן ,נוו בהחלט באמת לא ענשתי לשום אדם אלא למטה מעו,שאמחנו מספרי

 ועתה שעשיתי כדבריך , כלה מדברותיך.ון אשר חטאואמחה מי שכל יגיעיו לא ימצאו לו ע

 .  לך נחה את העם,ושבתי מחרון  אפי

הנה ביום פקדי ופקדתי עליהם . אלת בעדםואמנם לעניין הסליחה וה כפרה אשר ש

 מי אשר חטא , רוצה לומר עונש כללי לאומה לא אעשה אבל לפרטים אשר חטאו,חטאתם

ו ן   ו ויום פוקדו היה ע. שאז אפקוד על הפרטים חטאתם, ויבוא זה ב י ום פקדי,אמחנו מספרי

 .בניהם שהיה גלוי וצפו י לפניו יתברך שיפקוד עליהם את חטאתם ולא על ,המרגלים

  

 :ָהֵעֶגל אֲ ֶׁשר  ָעָׂשה ַא ֲהרֹן-ָהעָ ם ַעל ֲאֶׁשר עָ ׂשּו  ֶאת-ֶאת’ ה ַוִּיּגֹף לה 
 ולא מצאנו , חשבו המפרשים שכאן על מעשה העגל נגפו,את העם' ויגוף הואמנם אמרו 

 ולכן  יותר נכון לפרש שעל . ולא נזכר במשנה תורה שנגפו בחורב,כאן זכר למגפתם

 כי הודי ע  , וכמו שכתוב  שם אכנו בדבר ואורישנו.רגלים נאמרו ן המ והמגפה שנגפו בע

 הנה ביום הפקודה  ההיא נגף . כן היה,הכתוב כאן שכמו שיעד יתברך וביום פקדי ופקדתי

 . את העם על אשר עשו את העגל' ה

 ולכך ייוחס אליהם .להגיד שהם עשו לאהרן שיעשה אותו. ואמר עוד אשר עשה אהרן

 . א עשה דבר אלא באונס והכרח מהם כי אהרן ל,שהם עשוהו

 כ י   . זולת מה שהתפלל קודם רדתו מן ההר,לה הזאת למשהיהנה התבאר שהייתה הת פ

 .  ויסלח חטאתם לגמריא שייש וזאת התפלה הייתה .אותה הייתה על חרון אף שלא יכלם

 . ין החטא בלתי נסלחי אם היה עד,ומזה התבאר  למה אמר לך נחה את העם

 . 'לה היהשא והותרה בזה

 

ואפשר לפרש שאחרי שאמר יתברך למשה וביום פקדי הודיעו אמתת הזמן והעניין שיהי ה   

בהי ותם בקדש ברנע ולכך אמר לו ועתה לך נחה את העם אל אשר דברתי לך רוצה לומ ר  

לקדש ברנע שינחם עד לשם ומלאכו ילך לפניהם עד שם וישמרם בדרך שלא תאונה 

וכן ה י ה  . דש אז יהי ה יום  פקדי ופקדתי עליהם חטאתםאליהם רעה ואחרי היותם שמה בק

ויורה על התקשרות . את העם לפי שכבר לא יהיה המלאך עמהם' שאז נתקיים ויגוף ה
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שני המעשים האלה רוצה לומר העגל והמרגלים מה שכתוב במשנה תורה שהכניס בתוך 

יין אמרו וביו ם   לומר לך שזה היה ענ' אתכם מקדש ברנע וגו' ספור מעשה העגל ובשלוח ה

בקרבכם ולא תנגפו ' פקדי ופקדתי ומפני זה אמר משה לדור המרגלים אל תעלו כי אין ה

עמכם שרצה בזה לעון   '  ולא יהיה ה ' ונתן הט עם באומרו כי על כן שבתם מאחרי ה. 'וגו

אבל שבו והתלוננו ממשה וכמה פעמים  ' כי הנה בעניין המר גלים לא שבו מאחרי ה. העגל

  :עשו כן

 

 אברבנאל שמות פרק לג 
 

עד ויאמר ' אל משה לך עלה מזה וגו'  וידבר ה  -יא  -א,שמות לג

 . ראה אתה אומר אלי' משה אל ה
 מ ֶׁשה ֵלְך ֲעלֵ ה ִמּזֶ ה ַאָּתה ְוָהָעם אֲ ֶׁשר ֶהעֱ ִליָת ֵמֶארֶ ץ ִמְצָרִים -ֶאל ’ ה ַוְיַדֵּבר  א

  :ָחק ּוְלַיעֲ קֹב ֵלאמֹר ְלַזרְ ֲעָך אֶ ְּתֶנָּנהָהָאֶרץ  ֲאֶׁשר נִ ְׁש ַּבְעִּתי ְלַאְברָ ָהם ְלִיְצ-ֶאל 
  :ַהְּכַנֲעִני הָ אֱ מִֹרי ְוַהִחִּתי ְוַהּפְ ִרִּזי ַהִחִּוי ְוַהְיבּו ִסי-ְלָפֶניָך ַמְלָאְך ְוֵגרַ ְׁשִּתי ֶאת ְוָׁשלַ ְחִּתי ב
  :ֲאֶכְלךָ  ַּבָּדֶרְך-ף ַאָּתה ֶּפן עֶֹר-ְקֵׁשה -ֶאֶרץ ָזַבת חָ ָלב ּוְדָבׁש ִּכי לֹא  ֶאֱעֶלה ּבְ ִקְרְּבָך  ִּכי ַעם-ֶאל  ג
  :ָׁשתּו ִאיׁש עֶ דְ יֹו ָעָליו-ַהָּדבָ ר ָהָרע  הַ ֶּזה ַוִּיְתַאָּבלּו ְולֹא -ָהָעם אֶ ת ַוִּיְׁשַמע  ד

 

 אין ראוי ,עם היות שכבר נזכר למעלה שאמר השם למשה ועתה לך נחה את העם

חשוב שמשה רבנו לא אבל א. ותר ודב ר כפול אמרו כאן לך עלה מזהישנאמר שהיה מ

 מפני שאמר לו וביום פקדי  , דעתו במה שנאמר לו ועתה לך נחה את העםהנתפייס

 ולא רצה לנחות את העם ולהנהיגם כעדר במדבר עד אשר ישוב השם להבטיח ו   ,ופקדתי

 כי חשב שהייתה כו ונת השם להרע , ולכך שתק משה ולא השיב דבר על אותו דיבור.עוד

 בזה זכות אבות ולא פרט הארץ בשמה כמו שהיה דרכו בשאר  ושלכן לא זכר לו,להם

 . עלה מזה ועל כן הוצרך יתברך לומר .הדיבורים

 

 . והודיעו שיתן  להם ירושת הארץ לשתי סיבות

 אתה והעם אשר העלית מארץ מצרים אמרשה  וז ,בעבור משה עצמו ובסבתוהאחת 

ור כבודך יזכו לכפרה   בעב,כלומר כיון שאתה התחברת עמהם והוצאת אותם ממצרים

 . ולירושת הארץ

אל הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק  והוא אמרו , מפני שבועת האבותוהשנית

שאם אל האדמה אשר י כי לקיים שבועתו יכפר עליהם ויוליעקב לאמור לזרעך אתננה

 . נשבע להם

 . א"והותרה בזה השאלה הי
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מה שכבר ביארתי בפרשת משפטים ינו הוא יוענ. אך אמנם הודיעו שישלח לפניהם מלאך

 הוא ימשול בם כל , שישלח לפניהם מלאך ינהגם, הנה אנכי שולח מלאך לפניךסוקבפ

כי ילך ) כג' שמות כ(וכמו שאמר שם . הימים שילכו  במדבר עד בואם אל ארץ נושבת

 לפי שהייתה בצדק , וקבל משה  הגזרה ה הי א. והביאך אל ארץ האמורי,מלאכי לפניך

 ראה ,בוק ה אלהי כאחד השכלים הנבדליםיר כך כשעמד בהר ונשתלם בד ואח.ומשפט

 , ההיא מהדבקו ת והנבואהה בהיו תו במעל,יתברך שיהיה עלבון וחרפה לאדון הנביאים

 . נבא מהמלאךישפל מדרגתו ויחזור להושת

 כדי שתדבק שכינתו ביניהם  , לעשות המשכן,ובעבור ז ה ציוה לו פרשת וייקחו לי תרומה

ועשו לי מקדש  וכמו שאמר . ולנבואת משה רבנו,כו לבוא מלאך להנהגתםולא יצטר

 ובהיו ת   .'  וגוונועדתי לך שם ודברתי אתך מעל הכפורת) ה"שם כ(' גוושכנתי בתוכם ו

ואמר .  וקרה עליו מה שנזכר, עשו ישראל את העגל,הדבר בגבול הזה מהדבק ו ת והמעלה

 ונשאם לפקוד עליהם חטאתם ,כליה וכאשר ניחם מעשות בהם .השם לכלות אותם כרגע

אך אמנם לא תעלה בקרבם שכינתו כמו  .  אמר יתברך למשה שיעלה את העם,כפי מרים

 אבל ישלח לפניהם מלאך שינהגם במדבר כמו   ,שאמר לעשות כשציוה על מלאכת המשכן

 .  כי חזר בו יתברך מהחסד ההו א אשר אמר לעשות להם במדבר,שאמר לו בראשונה

 

 אבל בשם , הזה הוא כ מו מה שנאמר בפרשת משפטים משליחות המלאךאם כן המאמר

  : סיבותמשתי שמשה לא יתפייס עתה בהליכת המלאך לפניהם ,הקדוש ברוך הוא

מפחדו אולי המלאך לא ילחם עם האויבים ב יכ ולת עצום כמו שיעשה הק דוש ברוך האחת 

 . כליתת-עלב-לתיהוא שכחו ב

ץ אשר יירשוה ט ובה  ודשנה כאשר יהיה ב ז רוח עליה בתו לא תהיה  האריוהשני שאולי בס

  .אור השם יתברך בעצמו

 רוצה לומר  ,רשתי את הכנענייוג כי לעניין המלחמה אמר .ולכן הבטיחו יתברך בשניהם

אל  ,ולעניין  שלמות הארץ אמר. אני אהיה המ גרש את האויבים והלוחם עמהם לא המלאך

מה ארץ זבת חלב ודבש לרוב דשנותה רוצה לומר כבר היא בעצארץ זבת חלב ודבש 

  .ואם כן לא יחסר כל בה. וטוב ה

 רוצה לומר עם היו ת שאחרי ,כי  לא אעלה בקרבך באומרו ,ונתן טעם בהליכת המלאך

 ואמת .שהודעתיך שליחות המלאך בראשונה חזרתי ממנו כשצויתי על מלאכת המשכן

ם קשה עורף לא אעלה הנה עתה להיות ישראל ע. שאני בעצמי אעלה בקרבם אל הארץ

 רוצה , פן אכלך, כי מוטב הוא לכם שלא אעלה בקרבכם,בקרבך כאשר דברתי לעלות

 תהיה לכם סכנה גדולה שאולי ישראל יחטאו כדרכם ,לומר כי אם תלך ביניכם שכינתי

 כי אם ימרו את פיו  .י מלאך" מה שלא יהי ה בה יות השגחתם והנהגתם ע,ויתחייב ו כלי ה

 ואין זה סותר למה .'מרותם את פי הה יתחייבו  בעבורו כליה כמו ב לא,ויחטאו לפניו

 הנה יהיה , כי הנה עם היות שלא ישא,כי לא ישא לפשעכםשאמר בפרשת משפטים 
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 .  ולא תהיה כליה מוחלטת,עונשו מוגבל כפי מעלתו

 לכן אמר כאן פן ,ולפי שכל עניין המלאך כמו שזכרתי שם היה בלבד לעניין הדרך במדבר

 לפי שבהי ותו חוזר מהליכתו לפניהם היה   ,ולכך לא דבר כאן כלל מהמשכן. ך בדרךאכל

 . חוזר גם כן מכל מלאכת המשכן שציוה  עליו

 

ולפי דרכו יהי ה  . ארי לא אסלק שכינתי מבינך - י לא אעלה בקרבךתרגם כאונקלוס אמנם 

ויהי ה לדעתו  .אמרו כי לא אעלה בקרבך יעוד טוב שלא יסלק ולא יסיר שכינתו מביניהם

  :פירוש הפסוק  כן

ושלחתי לפניך מלאך לשמרך בדרך ולהביאך אל המקום אשר הכינותי כי לא אסיר 

שכינתי והשגחתי מקרבך אף על פי שעם קשה עורף אתה ואינך ראוי לכך רק למען  

 הקים שבועתי לאבות אשגיח עליכם על ידי המלאך הנזכר כדי שלא לאכלך בדרך 

ים יאמור אל בני ישראל אתה עם קשה עורף וראו) 'ג ה"שם ל (וכמו שאמר בקרוב לזה

 ויקרה מזה שרגע אחד אעלה בקרבך ואסלק ואסיר שכינתי מקרבך ,להסתיר פני מכם

 אעלה בקרבך ויהיה לפי  זה  .  בשצף קצף הסתרתי פני רגע ממךוכן  אמר הנביא. וכליתיך

 . ויעל אלהים מעל אברהם ויעל מעליו אלהיםמלשון 

 .  אין ראוי לקבלווש הזה מהמתרגםאבל הפיר

 איך יאמר עליו וישמעו  ,כי אם הייתה  כוונת השם שלא יסלק מביניהם שכינ תו והשגחתו

 .והי א הייתה בש ורה טוב ה ול א רעה להתאבל עליה. העם את הדבר הרע הזה  ויתאבלו

 ולא , כי כבר קראם קודם זה כן,ואין לומר שהתאבלו בעבור שקראם עם קשה עורף

 . והתאבל

אם אין פניך הולכים אל תעלינו  על מה היו כל תחנוני משה , כי אם היה הדבר כן ,ועוד

 לפי שכיון  בלבד להרחיק , ואין ספק שכל זה קרה למתרגם. 'בקרבנו וגו'  ילך ה. מזה

לכן תרגם . והיה אצלו חסרון שיאמר הקדוש ברוך הוא אעלה בקרבך. גשמות ממנו יתברך

 . ישובםיהפסוקים ו רושהעליה ולא חשש על פי

 רוצה לומר שלא יעלה הקדוש ברוך הוא וישמע העם את הדבר הרע הזהוזכר הכתוב 

והוא היה הדבר  .  ושישלח לפניהם מלאך וימסרם להנהגתו, כאשר אמר,שכינתו ביניהם

והתאבלו עליו כאשה חגורת שק על בעל נעוריה כי ילך . הרע בעיניה ם בתכלית הרוע

 .  איש עדיו עליוולא שתו. מאתה ויעזב ה

 

 ]ולא שתו איש עדיו עליו[
 ולא לפרשו ,ע"ראבוהעדי הזה ש זכר הכתוב אין דעתו לפרשו על התורה כמו שפיר שו ה

 ,ל גם כן" וגם לא על דם הברית אשר קבל הוא בסיני כדבריהם ז,ל"חזעל התפילין כדרך 

 שהיה ,ם אחריםידי ו ז ה ע, זה צמיד וזה ר ב יד וזה נזר, שהיה להם  עדי עדים:אלא כפשוטו

דש איש ו מהם תמידיים ומהם ביום ה שבת ביום הח,ים עליהםימדרכם לשום אותם העד
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 . עדיו עליו מחדש

 כי קרה להם כמו שיקרה , לא הסירו אותם,ם שהיו עליהם כשקרה זהיהנה אותם העדי

 לא ישיתו עליהן מה  שהיה להם , שכאשר יקרה חולי ומ קרה רע לבעליהן,לנשים הנשואות

ים יוגם העד.  כי איך יתכן שתתקשטנה בעדי עדים בהיו ת בעליהן בסכנה וצרה,ודם זהק

וכן עשו ישראל .  פה יה יה ס י מן אבלות ואלמנות,סירו אותם מעליהןישיהיו עלי הן  לא 

 . כשקרה עניין העגל

 עליהם קודם לכן ו וגם לא הסירו העדים שהי,ומה שנעשה עליו לא שתו איש עדיו עליו

 .  שאז קשטו עצמם בכל מיני עדי ותכשיטים,הר סינימזמן מעמד 

 ולמה לא לקחתם , אמור אל בני ישראל אתם עם קשה עורף,ומפני זה אמר יתברך למשה

 רוצה לומר , רגע אחד אעלה בקרבך. שלא יהיה שום  עדי עליכם,האבלות בשלמותו

 והורד עדיך , וכבוש לבבך,ולכן הכנע.  וכליתיך- נך על פי המשפט והדין יאשגיח בעני

 אבל , לא די שלא תשים עליך העדים שלא היו עליך בשעת המעשה: רוצה לומר.מעליך

 ואז בראותי  . הורד אותם מעליך,הגם שאר העדים שהיו אליך קודם לכן שלא הסירות

 כי לב נשבר ונדכה אלהים לא ,הכנעת לבבך אדעה מה אעשה לך מהכפרה והרח מים

 . תבזה

וזה הוא ויתנצלו בני ישראל את עדים מהר . ו כדבר משהוכאשר ישראל שמעו זה עש

 ,ם שהיו עליהם מיום המעמד הנבחר שלא הסירום אחר כךי רוצה לומר אותם העדי,חורב

  .אותם הסירו עתה בדבר השם

 . ב"והותרה בזה השאלה הי
 

וכאשר עשו ישראל ההוראה הזאת מאבלותם עשה משה רבנו בעצמו הוראה אחת והיא 

 ,לו ונטה לו מחוץ למחנה הרחק ממחנה ישראל מאוד וקרא לו אהל מועדשלקח את אה

 כי נפסקה הנבואה מ תוך מחנה ,להגיד שאותו מקום היה  מיוחד ונועד להשגת נבואתו

 על , ולכן שם לו מקום נועד לנבואה הרחק מישראל.ישראל שנתרחק מהם השם יתברך

ללמוד תורה או '  והיה כל מבקש ה.ואעזבה את עמי' מי יתנני במדבר וגו) 'ירמיה ט(דרך 

 . 'לבקש דבר נבואה יצא אל אהל מועד אשר שם דבר ה

 

 .והנה עשה משה זה לשתי סיבות

 כי כדי להכניע לבם הורה להם שראוי היה לו להתרחק , משום אל תתחר במרעיםהאחת

מנודה לרב מנודה ) ז"ק י"מ(וכמו  שאמרו . מהם ושהנבו אה לא תחול בו בה יותו  ב תוכם

 . תלמידל

 ראה להשיב על אותו דיבור ולהפציר , היא שמשה כאשר נאמר לו לך עלה מזהתוהשני

נתו תהיה מפני שמצא חן ישעיקר תח. ולהרבות בתפלה ותחנונים על עניין הליכת המלאך

 . ון העג ל ירד מגדולתו ומהחן שב ראשונה נשא בעיניוו חשש אולי מפני ע,בעיניו יתברך 
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 שלא היה יכול להשיגו בהיותו בקרב ,תת כל זהיות לדעת אמולכך כדי להבחין ולנס

 ואלו היה ,מהםיבהיותו  נטפל ע'  כי  אולי לא ימצא חן בעיניו ית,המחנה עם הפושעים

 לכן כדי לדעת אם נתמעטה ונשפלה ,נפרד מהם היה מוצא חן בעיני המלך כבראשונה

 לדעת ,ה הרחק מהםהלו ונטה אותו מחוץ למחנו לקח את א,מדרגתו לפני השם יתברך

הלו במק ום גבוה ב הר  וואין ספק ששם א. אם היה במצ יאות חן לפניו כבראשונה אם לא

הלו רואים כ שהיה י ורד עמוד הענן לדבר עם משה ו עד שהיו כל העם איש מפתח א,סיני

 . כמו שיאמר

 אז , ושמצא חן בעיני המלך כבראשונה,ה כי קרבת אלהים לו טוב"ואחרי שידע והכיר מרע

ראה אתה אומר אלי העל ) ב"ג י"שמות ל(השיב על מה שדבר לו השם יתברך ואמר לו 

 בין פרשת לך ומשה יקח את האהל הנה התבאר מזה למה בא ספור ,'וגואת העם הזה 

 שהיה לפי שבהבדלת .יחסת אליהי ובין פרשת ראה אתה אומר אלי המת,עלה מזה

. מה שאפשר לו יתברך מעניין המלאך בחן וניסה מה שהיה לו לעשות ולבקש על ,הלוהא

הוא להגיד שבדבר הזה . ואמנם אמרו והיה כצאת משה אל האהל יקומו  כל העם

 .  ומעלתו אצל הקדוש ברוך הוא, הכירו וידעו מעלת משה אצל העם,הלומהבדלת הא

,   לפי שאצל בני אדם האיש אשר המלך חפץ ביקרו  ימ צאו בו ארבעה דברים,אם אצל העם

  :לות וכבודותאו אמור מע

 

 . שיהיה מעויי ן מכל האנשים בכבוד והדר והשתחויה כמו שראוי לעשות לוהראשון 

 . שבבואו לפני המלך יצא המלך לקבל פניו כאלו הוא אחיו או קרובווהשני 

 . שלא התפעל מדבר עם המלך כאיש עם אחיו להיותו רגיל אצלוהשלישי 

 . וילכו אחריו לכבדו, השילווהו אנשים רבים כשילך מפה אל פהרביעי 

 

 וזה הו א והיה כצאת משה אל ,והנה זכר הכ תוב שהראשון מהדברים ה אלה נמצא במשה

אבל מפני שיבתו .  כי לא היו יושבים  לפניו,הלווצבו איש פתח איהאהל יקומו כל העם ונ

כן אמרו חכמינו זיכרונם לברכה אם הוא מלך יקום אדם . יקומו שראוי לקום מפני המלך

זה העו מד  '  מרם  זה ידיד הו והיה עי ונם בו בא, והב יט ו אחרי משה.יו כמלא עיניומלפנ

ולפי שלא היה רוצ ה  . הארבעים יום וארבעים לילה בדבקות שכלי בלי מאכל ומשת

ומאשר לא אמר והביטו בפני   . הלו בהב יטם אחריווצבו איש פתח אי נ,שילווהו ו ילכו  אחריו

 . ניו וה ביט ו אחריומורה שהיו מתבי ישים להסתכל בפ. משה

 

 כי בבו א משה האהלה ירד עמוד הענן ועמד ,ואמנם הדבר השני היה נמצא במשה גם כן

 וזה הוא וראה כל העם את עמוד הענן . והיה זה  לעיני הכל,בר עם משהי וד,פתח האהל

 שהיו רואים   , רוצה לומר.הלוו וקם כל העם והשתחוו איש פתח א,הלועומד פתח הא
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 . ים לעמוד הענן הנראה שמהו  והיו משתחו,דבר עמוהשכינה יורד ת ל

 

אל משה פנים ' בר הי וע ל זה נאמר וד,ואמנם הדבר השלישי הי ה נמצא גם כן במשה

 שהשם יתברך בעצמו ובכבודו  היה מדבר  , רוצה לומר.בפנים כאשר ידבר איש אל רעהו

המחנה  עם היות שמיד היה שב  אל . כאשר ידבר איש אל רעהו,מבלי אמצעי למשה

 אבל הי ה  .בוק האלהי נמנע ממנו בעבור ז היכי הנה לא היה הד. ומתעסק בענייני העם

ה מבלי   "בקהל הי ה מנבא מהו ובחזרתו בא,בעודו במחנה שלם במדיניות והנהגת העם

 . אמצעי

 

שים איש רצים י וחמ, אם היו אוכלוסים רבים הולכים אחרי משה,ואמנם הדבר הרביעי

כי הנה להיותו גסות הרוח גאה וגאון ודרך רע לא היה  .  לא היה בו זכר הכתוב שזה,לפניו

 שרוצה לומר משרת ,כי משרתו בלבד היה יה ושע בן נון נער. משתמש ממנו אדון הנביאים

 , וגם המשרת ההוא לא היה הולך אחריו. אף על פי שכפי שניו הי ה  אדם שלם,שירות נער

 . מיד ולא היה הולך אחר משה ושם היה יושב ת,הלוכי הוא לא ימיש מתוך הא

 

'   שבהיות מדבר ה, שהייתה כ ל כך,ואפשר לפרש שבא הכתוב לספר מעלת משה בנבואה

חו תיו הגשמיות  כמו שהיה  ו כי לא יתבטלו כ. מיד היה שב אל המחנה,אתו פנים אל פנים

 , כי בשעה שהיה שורה עליו הרוח,אבל יהושע לא הגיע לאותה המדרגה. בשאר הנביאים

 . ח לזוז מתוך האהל לשוב אל ענייני המחנהו יה בו כלא ה

 

 . פני יהושע כפני לבנה, פני משה כפני חמה:ל"חז וכן אמרו

 וכן היה משה  מאיר בנבואתו ובדעתו  ,כי גוף החמה  הוא מאיר וזורח תמיד משני צדדיו

אבל פני הלבנה הי א מאירה מהצד האחד . הצדדים'  והם ב,המדיניות הצריך לאומה

ח  ו  היה הכ , וכן יהושע כשהיה מאיר שכלו בנבואתו, מהצ ד השני אשר כנגדווחשוכה

 וזקנים .הלוולכך לא ימיש מתוך הא. החומרי משתומם וחשוך ובלתי משתמש בו כלל

 ל שכן  כ, שאם ליהושע היה  כן, אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה,שבאותו הדור אמרו

 . שיהיה להם

 

 שבבוא ,יות י הושע משרת משה הייתה  מעלתו כל כך שבה,ורבותינו למדו מהפסוק ה ז ה

 כי לא נפרד משם ,הלו לא ימיש יהו שע מתוך הא,בר עם משה יהל ודועמוד הענן פתח הא

 כשראה את המלאך עומד ,אמנם אחרי שמת משה.  ולא נזדעזע מפני הדיבור,מפני הענן

וד בפני המלאך ח לעמו כי לא עצר כ,וו נאמר ויפול יהושע על פניו ארצה וישתח,לנגדו

 . כאשר היה עומד בפני השכינה בהיות מ שה חי
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אשר  ותרגם ; ממלל– פנים אל פניםכאן אונקלוס ונשאר לחקור במקום הזה  למה תרגם 

  . אפין באפין- פנים אל פנים' ידעו ה

ואין ראוי לומר  . פול על ההשגחהי ששם הדיבור י.ונראה בזה שהפרש בין דיבור לידיעה

 כן  היה משה מ שיג עצמות  ,וש ברוך הוא משיג עצמות משה ומהותושכמו שהיה  הקד

 לפי , ממלל עם ממלל,עם משה פנים בפנים' ולכך תרגם ודבר ה. השם יתברך ומהותו

 והיה הדיבו ר אם כן שווה מהשם למשה וממשה , אחריו כאשר ידבר איש אל רעהובשכתו

מו שהיה  השם משיג רצון  כ,כ תרגם העניין שהיה משה  משיג רצון ה שם ודברו"ע. לשם

 אלא השם יתברך היה ,  אין הכוונה בו כן,פנים אל פנים' אשר ידעו האמנם . משה ודברו

 אבל לא נאמר שם שידע .טרם אצרך בבטן ידעתיך על דרך ב,משפיע במש ה מבלי אמצעי

 תרגם בו אפין באפי ן   ,ולהיות זה עניין ההשפעה .  אלא שידע השם אותו,משה את השם

 .ו ש לילת האמצעישהעניין ב

 

 ...  אם נא מצאתי חן בעיניך-כג  -יב, שמות לג
 ָהָעם ַהֶּזה  -ְרֵאה  ַאָּתה  אֵֹמר ֵאַלי הַ ַעל  ֶאת’ ה-מׁשֶ ה אֶ ל ַוּיֹאֶמר  יב

  :ימָ ָצאָת ֵחן ְּבֵעיָנ-ִּתְׁשַלח ִעִּמי וְ ַא ָּתה ָאַמְרָּת ְיַדעְ ִּתיָך ְבֵׁשם ְוַגם-ְוַאָּתה לֹא הֹוַדעְ ַּתִני ֵאת ֲאֶׁשר 
 ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך  -ָנא מָ ָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת -ִאם ְוַעָּתה  יג

  : ֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְראֵ ה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי  ַהֶּזה-ְלַמַען אֶ ְמצָ א 
  :ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך ַוּיֹאַמר  יד
  :ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה-לֵאין ָּפֶניָך הְֹלכִ ים ַא-ֵאָליו ִא ם ַוּיֹאֶמר  טו
 ָמצָ אִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך ֲאִני ְוַעֶּמָך ֲהלֹוא  ְּבֶלְכְּת ָך ִעָּמנּו -ִיָּוַדע ֵאפֹוא ִּכי ּוַבּמֶ ה  טז

  : ְּפֵני ָהֲאדָ ָמה-ָהָעם ֲאֶׁשר עַ ל -ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְּמ ָך ִמָּכל 
 ִּדּבַ ְרָּת ֶאֱעׂשֶ ה ַהָּדבָ ר ַהֶּזה אֲ ֶׁשר -מֶׁשה ַּגם ֶאת -ֶאל ’ ה ַוּיֹאֶמר  יז
  : ָמָצאָת ֵחן ְּבֵעינַ י ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשם-ִּכי
  :ְּכבֶֹדָך-ַהְרֵאִני נָ א ֶאת  ַוּיֹאַמר  יח
 ְלָפֶניָך ’ ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה-טּוִבי ַעל -ֲאִני ַאעֲ ִביר ָּכל  ַוּיֹאֶמר  יט

  :םֲאֶׁשר  אֲ ַרֵח-ֲאֶׁשר ָא חֹן ְוִרחַ ְמִּתי ֶאת-ְוַחּנִֹתי ֶאת
  : ִיְרַאִני  ָהָאָדם ָוָחי-ָּפָני ִּכי לֹא-לֹא תּוַכל ִלְראֹת ֶאת ַוּיֹאֶמר  כ
  :ַהּצּור-ִהֵּנה  ָמקֹום ִאִּתי ְוִנַּצבְ ָּת ַעל’ ה ַוּיֹאֶמר  כא
  :ָעְבִרי-ַּבֲעבֹר ְּכבֹ ִדי ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנקְ ַרת ַהּצּור ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך ַעד ְוָהָיה  כב
  :ֲאח ָֹרי ּוָפַני לֹא ֵיָראּו-ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת-ֶאת  רִֹתיַוֲהִס  כג

 

 .ויש בפרשה הזאת שאלות

 השאלה הראשונה 
 כי הנה כבר הודיעו למעלה באומרו  .ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמיבמה שאמר 

 ואין להשיב שלא היה  יודע מי  הוא המלאך .מלאכי י לך לפניך ושלחתי לפניך מלאךהנה 

 אשר תשלח עמי  מי גם כי לא אמר ואתה לא הודעתני .כי מה לו שיהיה זה או זה ,שילך

 . אשר תשלח עמיאתאלא 
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 השאלה השניה 
ואתה . ואתה לא הודעתני.  ראה אתה אומר אלי:אתהבמה שאמר שלוש פעמים מלת 

 .כח שיחזור לומר על כל דבר אתה אתהוואין צורך למדבר לנ. אמרת ידעתיך בשם

 

 ית השאלה השליש

 ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך  -ָנא מָ ָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת -ִאם ְוַעָּתה  יג
  : ֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְראֵ ה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי  ַהֶּזה-ְלַמַען אֶ ְמצָ א 

 

 .והנה אין זה  מעניין הליכ ת המלאך. הודיעני נא דרכיךמה ראה משה לשאול בעת הזאת 

כי כאשר שאל הראני נא את כבודך לא זכר . יאת חן לשאלה הזאתולמה הוצרך כל כך מצ

 .וידוע ששאלת הכבוד הייתה יותר קשה מידיעת הדרכים. דבר ממציאת החן שזכר כאן

 

  השאלה הרביעית

 כי איך ימשך מעניין ידיע ת הדרכים שידעהו וישיג   ואדעך למען אמצא חן בעיניךבאומרו 

 שיהיה  , למען אמצא חן בעיניך קשה מאודגם אמרו.  והם דברים מתחלפיםותתיאמ

 ומצד אחד יהיה מציאת החן מסובב מידיע ת  ,בת לידיעת הדרכיםימציאת החן מצד אחד ס

 .הדרכים

 

 השאלה החמישית 

  :ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך ַוּיֹאַמר  יד
  :ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה-ֵאין ָּפֶניָך הְֹלכִ ים ַאל-ֵאָליו ִא ם ַוּיֹאֶמר  טו

 

כי אין זו תשובה נכו נה למה ששאל מידיעת . מה שהשי ב ו השם פני י לכו והניחותי  לךב

והיה לו להשיבו על ידיעת  . הדרכים כי הוא לא שאל שילכו פניו לשישיבהו פני ילכו

 .הדרכים

 

 השאלה השישית 
ואמר '  כי אם כבר הודה לו יתאם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהבמה שחזר משה לומר 

ובמה  והשתדל לעשות על זה טענות , למה ישיבה ו משה אם אין פניך הולכים,ופני ילכ

 . שהם כולם דברים שכפי הנראה אין בהם צורך לעניין מה ששאליודע איפה

 

 השאלה השביעית 

 ַהָּדבָ ר ַהֶּזה אֲ ֶׁשר ִּדּבַ ְרָּת ֶאֱעׂשֶ ה -מֶׁשה ַּגם ֶאת -ֶאל ’ ה ַוּיֹאֶמר  יז
  : ָוֵאָדֲעָך ְּבֵׁשםָמָצאָת ֵחן ְּבֵעינַ י -ִּכי

 

כי המאמר הזה מור ה  ' במה שהשיב ו יתברך גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה וגו
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ואין העניין כ ן  כי הוא יתבר ך אמר פני . שהודה לו עתה על בקשה אחרת זולת מה שקדמה

ילכו ומשה השיבו אם אין פניך הולכים ואם הודה יתברך לדבריו יהיה ענינו שפניו ילכו על 

 .ואיך אם כן אמר עליו גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה. םכל פני

 

  תהשאלה השמיני

  :ְּכבֶֹדָך-ַהְרֵאִני נָ א ֶאת  ַוּיֹאַמר  יח
 

כי אם בקש להשיג עצמותו ומהותו של הקדוש ברוך . במאמר משה הראני נא את כבודך

נע מצד  יקשה מאוד איך מלאו לבו לאדון הנביאים לשאול דבר נמ,ההוא כדברי הרב המור

 -וכמאמר החכם אלו ידעתיו .  כי מהותו יתברך כפי מה שהוא לא יושג,עצמו להשיגו

 ,ן לא השיבו יתברך על השאלה הראשונה מידיעת הדרכיםיויקשה עוד אם עדי. הייתי ו

 .ולמה בדרכים אמר הודיעני ובכב וד אמר הראני. איך שאל שנית מהכבוד

 

  תהשאלה התשיעי

 ְלָפֶניָך ’ ָּפֶניָך ְוָקָראִתי ְבֵׁשם ה-טּוִבי ַעל -ִביר ָּכל ֲאִני ַאעֲ  ַוּיֹאֶמר  יט
  :ֲאֶׁשר  אֲ ַרֵחם-ֲאֶׁשר ָא חֹן ְוִרחַ ְמִּתי ֶאת-ְוַחּנִֹתי ֶאת

ועוד אמר אמר לו לא תוכל לראות פני . במה שאמר לו יתברך אני אעביר כל טובי על פניך

 .שיג דבר נמנע השגתוומי בקש ממנו לראות פניו ולא לה. כי לא יראני האדם וחי

 

 השאלה העשירית 
 וממי היה   , כי מה צורך  להצפינו בסו כו בי ום הה ו א,הנה מקום אתיבאומרו ויאמ ר השם 

הרב ולדעת .  כי עם היותו עם אלהיו מה יעשה בשר לו,מפחד משה שיעשה לו נזק שמה
היה   מה י, שפירש צור על הקדוש ברוך הוא, שכתב השען ועמו ד על צור עולמיםהמורה

 .נקרת הצור

 

 השאלה האחד עשר 
ותשובת השם שהשיבו באו שלושה פסוקים ' למה זה אחרי ששאל משה ראיית כבו ד ה

ובכל אחד מהם אמירה אחת בהיות הדיבור כולו קשור ומדובק ו הם ויאמר אני אעביר כל 

הנה מקום אתי והיה די באמירה אחת על ' טובי ויאמר לא תוכל לראות את פני ויאמר ה

והסירותי   ' והיה ב עבור כבודי וג ו. כ"אמנם בשאר הפסוקים שנזכרו אח.  הדברים האלהכל

 .לא נאמר עוד ויאמר' את כפי וגו

 

 השאלה השנים עשר 
 שיעשה זה להצילו מפגע ולמלטו מכל רע איך ושכתי כפי עליך עד עבריאם אמר יתברך 

בה אשר יעדו לעשות לו  שמורה שהטו,אמר מיד אחריו והסיר ותי את כפי וראית את אחורי
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ומה  .  והם אם כן דברים סותרים זה אל זה. והוא יעוד רע,ולהצילו יחזו ר ויסירם מעליו

 והוא ,אחרי שכבר אמר לו לא תוכל לראות את פניופני לא יראו יהי ה עניין אמרו עוד 

 . דיבור כפול

 

 .והנני מפרש הפסוקים באופן יותרו השאלות האלה כולם
 

 הראני נא את כבודך ...העל את העם הזה: כג-יב,שמות לג
א אך "א ח"כרק  הפרשה הזאת בפיר ו ש הגדיל עצה הפליא תושיה בפהרב המורההנה 

. אלא מפוזר ומפורד ב פרקים אחרים מספרו. אמנם לא בא דעתו מקובץ כלו בפרק ההוא

 וקצתו ,תוף צוריז בש" וקצתו בפרק ט,תוף נצביו ש"טרק  וקצתו בפ,א"ח ח"קצתו בפ

תוף פנים  יז בש"לרק וקצתו בפ. ג"ב ול"א ול"תוף עבר ו קצתו בפרקי ליא בש"כרק בפ

 ובפרקים אחרים כולם מהחלק ,'תוף כבוד היג בש" ובספ,תוף אחוריח בש"לרק ובפ

 הפרשה הזאת וכל חלקיה לדעת רוש ומפני זה היה קשה למצוא ולחבר פי.הראשון ההו א

 העירותי על הפרק ההוא  שיעור ר ב  ואני במה שכתבתי על הספר העמוק הה וא. הרב

ח הערות או קושיות "י'  שמתחיל דע כי אדון הנביאים משה רבנו וכו,לפירוש זאת הפרשה

מהן על דבריו ולשונו ומהן מפאת הפסוקים שנראין בלתי .  אמור כמו שתרצה,בדברי הרב

לי וביארתי הפרק ההוא  עם תשובת הספקות הה מה כיד אלהי הטובה ע. מסכימי ן לדעתו

 . השכיל

 .  אלא לפרש הפרשה,ואני לא נקראתי במקום הז ה לפרש דברי הרב

 

 פרשה על שלוש דרכים פרש הוראיתי ל
וכפי מה שלקטתי מדבריו אחת .  ושורשיוהרב המורה על פי דעת וראשונה אפרש אותה

. קש ש תי בקשותי והוא דרך הראשון מה פירוש אשר כללו שמשה רבנו ב,הנה ואחת הנה

רושו י אני אפרשהו להשלים דרך פ,צר בסדר הפרשיותי וק, שהרב לא נתן טעםועם היות

  .ואליץ בעדו ליפות פירושו כ ל מה שאפשר לי

קש בכל י כפי הפשט אשר כללותו הוא שמשה רבנו לא באחר כן אפרש אותה בדרך שני

 . פרשיות הפרשה כי אם שאלה אחת בלבד

. קש כאן שלוש בקשותי רבנו ב אשר כללותו שמשה אחרי כן אפרשה בדרך  שלישי

 .והמעי ין יבחר  לעצמו מה שיאות לדעתו

 

  בדרכו של מורה נבוכים–פירוש ראשון של הפרשה 
הלו וינו שאחרי שמשה רבנו נטה איאומר בענ. הרב המורהוהוא דרך הדרך הראשון 

 לראות אם תבואהו הנב ו אה מאתו יתברך בפנים מאירות כמוצ א חן בעיניו ,מחוץ למחנה
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 .  כאשר ידבר איש אל רעהו,לה וביתר שאת ומעלהי היה בתחכאשר

  :והם. קש ממנו שתי השגות יקרותי ב,עמו חן וחסד ורחמים' אז כשראה שעת לעשות לה

 ;ידיעת הדרכים שהם תוארי פעולותיו ודרכי הנהגתו והוא השאלה הראשונה

 . והוא השאלה השניה, והשגת מהותו ועצמותו כפי  מה שהוא

 רוצה לומר שאעלה אותם אל הארץ ,אה אתה אומר אלי העל את העם הזה רה שאמרוז

 . ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמיועל זה אמר . אשר דברת לתת להם

 

 האם אתה לא הודעתני את אשר , רוצה לו מר.הי בתמי ה"ונראה לי לפרשו על דרך הרב ע

 צריך אני לדעת דרכי  ואם כן. באמת כבר הודעתני זה!? שהוא עם קשה עורף,תשלח עמי

 . כדי שאנהיג אותם בהם,הנהגתך

 רוצה לומר שהיית משגיח בי בפרטיות לא בכללות , שאתה אמרת לי ידעתיך בשם,ועוד

 שתודיענו את ] ראוי הוא, ואם כן.חן בעיניך[ י ושמצאת, אלא בשמי בפרט,כיתר העם

 .  כלומר דרכי הנהגתך,דרכיך

 כי הוא נודע  ,ת הם דרכים להשגת מציאות השם לפי שתוארי הפעולו,דרכיםונקראו 

.   כי בידיעת הדרכים ידע מציאותו,הודיעני נא את דרכיך ואדעךולזה אמר . מפעולותיו

 כי בידיעתו אותם ,למען אמצא חן בעיניךשאמנם הצורך והתועלת בידיעת הדרכים הוא 

 ולפי שהיה  .ודוסף  שלמותו מאו וית,להיימצא חן בעי ניו יותר וי ותר ממה שהי ה לו בתח

 . וראה כי עמך הגוי הזה אמר ,מבקש זה לתועלת האומה וצורך הנהגתה

 

 לעניין ידי עת הדרכים ה יאמר הרב שאינו תשוב,פני ילכו והניחותי  לךואמנם תשובת השם 

אבל ששם פנים בפסוק הזה ה וא נאמר על . םעימהוגם שאינו להודיעו שילך . אשר שאל

 .ופניה לא היו לה עוד כמו הכעס יאמר על פנים ש,זכרז הנ"לרק  ולכך כתב בפ.הכעס

 . פני ילכו והניחותי לךתוף  הגיד שם יומזה הש 

 מה צורך יש לך , שהשיבו השם על שאלת הדרכים,ובז ה גלה הרב דעתו בפסוק הזה

פני ילכו והניחותי   הנני מודיעך ש, האם כדי לרצות שישוב חרון אפי מישר אל,לדעת דרכי

 יאמר לא עלה בדעתי מעולם ,'ויאמר אליו אם אין פניך הולכי ם וגו[ . בתתי שאלתךלך

 , ולכן אני בתומי שאלתי ידיעת דרכיך. כי חפץ חסד אתה,ין יעשן  אפך בצאן מרעיתךישעד

.  לא בלבד להשיב חרון אפך, ותשגיח להיטי ב, שישיגו רצונך,כדי להנהיג ב הם את ישראל

 הנני מעתה שואל שאלה ,פני ילכומרת  כי א,אמנם מאחר שעדין לא הלכו פני זע מך

 פן נהיה  נכוני ם למועדי רגל בדרכים , והיא שלא תעלנו מזה בעוד שימשך הכעס,אחרת

בהשגחתך ובמה יודע איפה כי מצאתי חן בעיניך אני ועמך הלא בלכתך עמנו . ]המסוכנים

 . כי  בזה נפלינו אני ועמך. ורצון להיטיב,העליונה

.   רוצה לומר שלא יעלו משם ולא יסעו מהר סיני בזמן ה הוא,והשם יתברך הודה לו בזה

 ,גם את הדבר אשר דברת אעשהועל זה נאמר . כ שמונה חדשים"וכן הי ה שעמדו שם אח
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 .  שדברת ושאלת שלא תעלנו מזה עתה לא בעבורם,בעבורךרוצה לומר 

 שאמר מלת ואתה שלוש הוגם השני השאלה הראשונההנה התבארה כפי זה הדרך 
 ת והחמישיהשאלה הרביעיתוהשאלה השלישית וכן . ם להקשות לו מדבריופעמי

 .  שכולם יותרו כפי הדרך הזה כמו שתראהת והשביעיתוהשישי
 
גם את הדבר הזה אשר דברת  וכן ,הודיעני נא את דרכיךאין תשובה לשאלת מפני ילכו וש

השאלה ן  כי  שני הפסוקי ם הם דברים שנכנסו בי,פני ילכו שאינו חוזר על אעשה
ולכן מיד אחר זה בקש משה בקשה .  ממחילתם ועניין נסיעתם משם,הוהשניהראשונה 

  .הראני נא את כבודך והוא ,שנית שהיה בדעתו לשאול

  ,ל"ג הנזכר וז"סרק וכתב הרב ב פ

 , כמו שאמר הראני נא את כבודך,תתויפעמים רוצה בו  עצמו יתברך ואמ' וכבוד ה 

 . ' הנה הוא עצמו וכו,מרמורה כי כבודו הנא.  וחי כי לא יראני האדםהובא המענ

תופי ם  יששלושה  מפני שהוא עשה בו ,והנה הוכרח הרב לפרש כבודך על המהות האלהי

  :בפרק הנזכר

 הראשון שיאמר על האור הנברא 

 והשני שיאמר על הגדלת האנשים כולם לשם יתברך 

 . והשלישי על מהותו ועצמו תו

 כי הוא היה נראה לעיני , נא את כבודך על האור הנבראוראה שאי אפשר לפרש הראני

גם היה  .  ואיך ימנעהו השם מאדון הנביאים באומרו לא תוכל לראות את פני,בני ישראל

 ולכן התחייב  . כי הוא מותר לכל אדם,לול והשבח שישבחוהויבלתי אפשר לפרשו על הה

  .כי לא יראני האדם וחימרו  באו, כי הוא אשר נמנע ממנו,ברךית' אצלו לפרשו על מהות ה

 

 כי  .קש ושאל משה קודם שתבואהו התשובה על אחת מהןיובאו אם כן שתי הבקשות שב

  :' השיבו ית,הנה אחרי שזכר שתיהן

 רוצה לומר שידיעת תוארי , אני אעביר כל טובי על פניך,אם לראשונה מידיעת הדרכים

 טובי  על כללות כל ורמז באומרו .פעולותיו שהי ה אפשר לו להשיגם יודיעהו אותם אליו

 כי  , שנאמר במעשה בראשית וי רא אלהים את כל אשר עשה והנה טו ב מאוד,הנמצאות

ונכללה אם בהשגה הזאת טבעי . אמרו על עניין מאוד שזכר הפילוס וףיהטוב ו המציא ות י

 ,לפניך'  ולזה אמר ו קראתי בשם ה. והקשרה קצ תם בקצתם, ויחסם,ת כולםוהנמצא

וחנותי את אשר  ולכך אמר .דשיד ההוא מור ה על הנבראים אשר ברא וחשהשם הנכב

 . לו תת המציאות והטוב בד בריםו שהוא כ,אחון ורחמתי את אשר ארחם

 

 , השיבו לא תוכל לראות את פני,הראני נא את כבודך ששאל הואמנם לבקשה השני

ז  "לרק תוף פנים בפיכי כבר זכר הרב בש. שהוא רמז להשגת מהותו כפי מה שהוא
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 עליך לפרשו ,מרו כי לא יראני האדם וחיו וא. על המציאות והמ הותפנים שיאמר ,הנזכר

ל כי ג ם הם אינם משיגים מהו תו כפי מה   " כדבריהם ז,לדעת הרב אם על מלאכי השרת

 .  כדברי המפרשים, או לפרשו על האדם בעוד שהוא חי,שהוא

 כבר ,היותו דבר נמנע מפאת עצמו ב,ואמנם איך שאל אדונינו משה ידיעת המהות האלהי 

 שאינו רחוק שבמראה הנבו אה יודיע ה שם לנביא ,כתבו עליו ה אחרונים מהמחברים

 ושהודיע השם בזה למשה מה הם הדברים ,תת הדרושים בדרך שואל ומשיביאמ

 כאלו ,והראה לו זה בנבואתו. והידיעות שאפשר לשכל האנושי להשיגם מהשם יתברך

 וידיעת עצמותו והיא , חלק הפעולות והיא אפשרית: שני החלקיםה היה  שואל על"הוא ע

 . נמנעת

 אבל שאל ,ויתכן לומר עוד בזה שיודע היה משה שהיה בלתי אפשר להשיג מהותו יתברך

 וכל מה שהיה אפשר בחוק השכל ,זה ממנו כדי שישפיע יתברך עליו בהשגה אחרת

 כדי שיודה לו באחת ,ני דבריםכי כמה מהפעמים יבק ש אדם מאדוניו ש. האנושי לקבלו

 . מהן בשלמות ה

 תשובות , ולא תוכל לראות את פני, מהיות אני אעביר כל טובי ,  הרברושוהנה יור ה על פי

ויאמר שאתה תמצא שבכל אחד מהפסוקים האלה נאמר . על שתי הבקשות שבקש משה

ר אני ויאמ : אבל באו שתי אמירות. בהיו ת די באמירה אחת לכל הדברים הה ם,ויאמר

 להיותם אמירות מתחלפות תשובות , ויאמר לא תוכל לראות את פני;אעביר כל טובי

  .לשתי השאלות אשר בקש

 . השאלה השמיניתוהותרה בזה לדעת הרב 
 

 יש לעיין למה נאמר פעם ,צבת על הצוריהנה מקום  אתי ונ'  ויאמר האמנם אמרו עוד 

 ובפסוק  ,ונים אמר ויאמר בלבדולמה בש ני פסוקים ה ראש.  בפסוק הז הויאמרשלישית 

 ,'ויאמר ההזה אמר 

 שכיון הכתוב בזה  עניין יקר מאוד לא שיערוהו בדבריו  ,ולדעתי בכוונת דברי הרב ועומקו

 :שהם.  בקשות בלבדשתיקש י שהרב יסבור שמשה רבנו ב, והוא.אחד ממפרשי ספרו

  . וראיית הכבוד,ידיעת הדרכים

אבל הוא יתברך .  כמו שפרשתי,ודה לו באחרת ולא ה,ושהשם יתברך הודה לו באחת

 וש היה אצלו להודיעו עוד , כי עוד לאלוה מלין, אחרי תשובת שאלותיו,מעצמו הודיע ו

רק   באותו פהרב ועל זה אמר .מדרגה אחרת מההשגה שהוא לא בקש עליה ולא דבר בה

  שישיג ממנו תכלית מה שאפשר לאדם,אלא שהוא העירו על מקום עיון. א"ח ח"ל

 .  לא השיגו אדם לפניו ולא לאחריו,ה"ואשר השיגו הוא ע. שישיגהו

 זולת האל א כי הנה אין בנמצ,ידעתי מה הוא מקום העיון הזה שזכ ר הרבותן י ומי יןכל ע

 כמו שאמר לא , כבר נמנע ממנו, המהותתידיע ואם מקום העניין  הזה שז כר הו א .ומעשיו

 כמו  ,ע לו בוי כבר הוד,אות ודרכי ההנהגהידיעת הנמצ ואם הוא .תוכל לראות את פני
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הנה  שעליה אמר , ההיאת ההשגה השלישי,  אם כן, ומה תהיה.שאמר אני אעביר כל טובי 

 . ומשה לא בקש אותה, העירו עליה' שהוא ית,מקום אתי

 

ששם מקום יאמר על מדרגת  ,תוף מקוםיא בש" ח'חרק  שהרב ביאר בפ,על כן אמרתי

 הנה יש ,ויהיה  אם כן פירוש הכתוב לדעתו. הנה מקום אתים והביא ש . העיון  וההשג ה

וביאר ענינה באומרו .  שאתה לא שאלת עליה,תה לךי לת,אתי מדרגת עיון והשקפת  שכל

 . צבת על הצוריונ

 -א "ו ח"ירק וכבר ביאר ה רב בפ

 שהוא ,שען ועמ וד על התבוננות היותו יתב רך התחלהיינו  הי ענ'צבת על הצוריונ'ש

  .כ" ע. כמו שבי ארנו באומרו הנה מקום אתי.ר תגיע ממנו אליוהמבוא אש

 ,  ראיתי אותם טועים בהבנת הלשון הזה,וכל מי שראיתי מהמעייני ם בספר המורה

והו א  . צור עולמים' יצב להשיג איך הוא יתישבם שיזהיר הרב בו למעיין שיעמוד ויתובח

 שיאמר ,צב או יצבים נ הרב בש התופים שעשי בכל השא כי הנה לא תמצ,טעות מבואר

  .צבות על ההשגה והה תבוננותיהתי

 ,הנה  מקום אתי שכאשר יגיע להשגת אותה מדרגה שרמז באומרו ,אבל כוונתו באמת

 ואיך ,איך הוא יתברך צור עולמים התחלה ובורא העולם כאשר בראווהוא בהשגת 

לא יעבור משם  שיזכיר משה ו.לכן  ולמה אז ולא קודם,התחייב העול ם ממנו מבלי חומר

 ולא יעבור מה מקו ם והמדרגה  , אבל יתיצב ויעמ וד באותו גבול,והלאה לעיין  במהות האלהי

 לקבל לא יותר , כי עד אותה המדרגה יהיה אפשר לשכל האנושי. ולא יפליג חוקו,ההיא

  .מזה

 , ופה  תשית בגאון גלי שכלך, רוצה לומר עד פה תבוא ולא תוסיף,צבת  על הצוריונוהוא 

 .  ולא תעבור מזה להשגת מהותו,יצב ותעמוד במדרגת השגת צור העולמיםיותת

 

לכן . ובעבור שה מ דרגה הזאת השלישית העיר הקדוש ב רוך הוא מעצמו אל משה עליה

 ומשה לא ,כי ה וא יתברך אמרה מעצמו'  וגוהנה מקום אתי'  ויאמר האמר הכתוב בה 

 . שאל ולא בקש אותה

 הוא להזה ירו שאם לא יעמוד ,ודי  ושמתיך בנקרת הצורוהיה בע בור כבואמנם אמרו עוד 

 יתחייבו לו בהכרח , ויעבור ממנה להשיג עניין הכבוד שהו א המהות האלהי,בהשגת הצור

 יאמר פעמים על  עברהא שלשון "א מאותו ח"כרק  ולזה  כתב הרב בפ .מקרי החומר  ופגעיו

תוף ההוא  י הביא הרב ה שולא. כגבר עברו יין כמו ,כל דבר שיפליג חוקו ויעבור גבולו

 שרוצה לומר כשתעבור חוקך ,והי ה בעבור כבודי אלא לבאר הפסוק הזה  ,באותו פרק

 . הנה אשים אותך בצרה ומצוקה רבה ממקרי הגוף,וגבולך לעיין בכבודי שהוא  המהות

  :ל"א וז"כרק וכמו שכתב ב אותו פ
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 -  רת עליה ויבקש השגה אח, עם הדבק שכלו במה שטבעו שישי ג,ושכל אדם שלם

 . עד כאן. תשתבש השגתו או ימות

 . כי נקרת הוא מגזרת מקרה. נקרת הצורוזה ה וא 

 ונצבת על הצור כמו , צור עולמיםתבר ךי' ה אינו רמז ל, שנאמר בפסוק הזהרצואבל ה

 כמו  ,יאמר גם כן על החומרי ו,אמר על התחלה הפועלתי וי, הוא משותףצורכי שם . שזכר

 . ז הנזכרים" פיו ו ב"שהביאו הרב  בפי

 לפי שהוא סיבה ר אשונה לכל ,תברךי' היחס מקרה החומר לי ש,ו שמתיךוהנה אמר 

 . ב"ח ח"מרק  וכמו  שכתב הרב בפ,ולכן יוחסו אליו גם הדברים הטבעיים. הדברים

 

 : מדרגות מההשגותשלוש כנגד ,ויאמר פעמים שלושהנה אם כן באו בפסוקים האלה 

 והיא ידיעת דרכי ההנהגה וטבע י  , מפאת עצמו שהייתה אפשריות למשהאחת] א[

 . ויאמר אני אעביר כל טובי כמו שאמר ,הנמצאות

ויאמר לא תוכל  , והיא השגת המהות האלהי,שהיא נמנעת מפאת עצמהואחת ] ב[

  .לראות את פני

 , כי נמנעת שתושג מבלי עזר אלהי.אפשרית מצדו , שהיא נמנעת מצדואחת] ג[

  .הנה מקום אתי' ויאמר ה כמו שאמר .י ולא בלתוואפשרית עם העזר האלה

 

  .ולכך בסוף המראה זכר לו יתברך על דרך כלל עניין שלושת ההשגות ההמה

ושכתי כ פי עליך עד  באומרו ,אשר הוא יתברך העיר עליה למשה] ג[ והתחיל מהאחרונה

א "כרק וכן פירשו הרב  בפ. לו ות אליו העזר האלהיי רוצה לומר שיזכה  בה בה,עברי

 . ושכתי כפי עליך עד עברי כמו שאמר ,ה אליו עזר אלהיולוי באומרו שם אלא אם י,הנזכר

והסירותי את כפי  אמר ,שהיא ידיעת הדרכים] א[ , בעצמהתוכנגד ההשגה האפשרי

 שהם הדברים ,יפעולותי תראה , רוצה לומר ומלבד עזר אלהי,וראית את אחורי

 כפי גודל ,הנמצאות הייתה אפשרית בחוק משה לפי שידיעת .המאושרים ופעולים ממני

   . עם האור הנבואי שהיה בו,שכלו ועומק השגתו

 והוא העזר  , נסרךדל  אם לא ע,לא תספיק הכנתו עליה] ג[ אבל ההשגה השלישית

ופני לא  אמר ,שהייתה נמנעת מפאת עצמה] ב[ וכנגד ההשגה האחרת .האלהי שזכר

ועם היות שכבר .  כי היא נמנעת מעצמה, בלתורוצה לומר לא עם עזר הכף ולא. יראו

 .  הנה חזר לזוכרו כאן בכלל אשר הוציא מכל דברי המראה,אמר זה למעלה

 

בצתי י ושורשיו כפי מה שקהרב המורההנה התבארו פסוקי הפרשה הזאת כפי דעת 

 . ומה שהוא לא זכר אני הלצתי בעדו. ומכוונותימדבריו וה בנתי 

 . האחרונות שזכרתי בפרשהשאלות ארבעוהותרו במה שפרשתי 
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 ] הס תי יג ות  מ פי רוש ו ש ל  ה מו ר ה[
 לפי שרחוק הוא אצלי מאוד אמנם הדרך הזה כפי פשט הפסוקים אינו נכון בעיניה

כי   . שיהיה  בשום  זמן משה אדוננו מבקש מאתו יתברך שיודיעהו ו יראהו עצמותו ומהותו

 ,ואם היה שידע המהות האלהי. הקט ן שבמעיינים ידע שהשכל מתעצם במושגיו ]432ונציה [

 . והי ה היודע אותו הוא עצמו

 ואיך אם כן יבקש  משה הדבר  .תכלית מה שנדע בו הוא שלא נדעהוולכך אמר החכם 

 . הבטל והנמנע הזה

ושלא היה לו .  בהי ו תו דבר מבואר בעצמו,וגם בדרך שואל ומשיב לא היה צריך להודיעו

 השתדל ,פי הזמן והע ניין שהיה בו ממעשה העגל וכל שכן כ,ה צורך בידיעת הדבר הזה"ע

זה באמת ממה שלא יוכל  - יבקש מהשם שיראהו עצמו ואמתו ,על סליחת העם וכפרתם

 . לסבול דעתי

 כמו שביארתי  , שפעמים יפרש הרב לשון פנים על הכעס,וגם הוקשה לי בפירוש הזה

לא תוכל שפירש   כמו , ופעם יפ רש שם פנים על מהות השם יתברך;פני ילכולדעתו 

 על הקדוש ברוך ונצבת על הצור שפירש צורוכן עשה ב מלת .  ופני לא יראו,לראות את פני

 שפירש ,עבר וכן עשה במלת . על מקרי החומרבנקרת הצור ופירוש ,הוא צור העו למים

 ולא פירש כן עד עברי אלא שהוא לשון ,והי ה בעבור  כבודי על עברת הגבול וההפלגה

  .א הנזכר"א ח" וכמו שכתב בפרק כ,עבר בין הגזרים האלה כמו אשר ,נבואה

 

 .לו  לא נחה דעתי בדרך הזה מפירוש הרב  המורה אשר זכרתיוומפני זה כ

 

 ]בדרך הפשט, פירוש שני של הפרשה[
 ָהָעם ַהֶּזה  -ְרֵאה  ַאָּתה  אֵֹמר ֵאַלי הַ ַעל  ֶאת’ ה-מׁשֶ ה אֶ ל ַוּיֹאֶמר  יב

  :מָ ָצאָת ֵחן ְּבֵעיָני-ִּתְׁשַלח עִ ִּמי ְוַא ָּתה ָאַמְרָּת ְיַדעְ ִּתיָך ְבֵׁשם ְוַגם-ֶׁשר ְוַאָּתה לֹא הֹוַדעְ ַּתִני ֵאת ֲא
 ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך  -ָנא מָ ָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת -ִאם ְוַעָּתה  יג

  : ֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְראֵ ה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי  ַהֶּזה-ְלַמַען אֶ ְמצָ א 
 

 והיא ידיעת  ,ה לא שאל בפרשה הזאת כי  אם שאלה אחת בלבד"א שמרע הוהשני

 כמו , בה יות השאלה אחת, ושאר הדברים כולם נמשכו מהכרח ה דיבורים.הדרכים

 הדומה  ה כל אחת לחברת, ושכל המלות שבאו בפרשה הזאת הם מלשון אחד,שאמרתי

 . תוף אחדיאליה ומש

 ממנה ושאר הדברים שהם לא זכרו והדרך הזה הוא כפי המ פרשים בדברים העיקריים 

 . הלצתי אני אותם בעדם להשלים פירושם

 נסתפק משה ,עלה מזה ושלחתי לפניך מלאךינו כי בעבור שאמר יתברך למשה לך יוענ

כי   אשר אמר לו בפרשת משפטים , אם יהיה מלאך פניו:םעימהמי הוא המלאך אשר ילך 

 או יהיה מלאך אחד ,עת המפרשיםמהם לדי והוא אשר קבל משה הליכתו ע,שמי בקרבו
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 רוצה לומר ,ואתה לא הודעתני את אשר תשלח עמי ועל זה אמר ,במדרגה למטה ממנו

 . אם יהיה אותו שאמרת המלאך הדרוש או יהיה אחר

 לפי שאם יהיה המלאך פחות המדרגה ,נוי כללי ואין ראוי שתעשה בזה ש,וכאלו אמר לו

 והוא ,צף  בהיותי מנב א על ידי מלאך ממדרגה שפלה יהיה לי כ די בזיו ן וק,מהראשון הה וא

 להגיד שהוא ידעתיך בשם ואמר .ידעתיך בשם וגם מצאת חן בעיניבהפך מה ש אמרת לי 

 לא , מור ה שעם היות ו מוכ ן,וגם מצאת חן בעיניואמרו עוד . בפרטיותו  הי ה מוכ ן לנבואה

 בשם ובהשגח ה   ואיך ידעתני. נבא אם לא ברצון אלהי שהוא מציאת החןיהתחייב שי

 אם כה , ואיה החן שמצאתי בעיניך? אם תמסרני למלאך מרוחק מאוד ממך,פרטית

 לכן אמר מלת אתה שלוש פעמים , ולפי שהקשה לו יתברך מדידיה לדידיה?תעשה לי

 . ואתה אמרת. ואתה לא הודעתני. אתה אומר אלי

 .  הראשונותהשאלותוהותרו בזה שתי 
 

 ְּדָרֶכָך ְוֵאָדֲעָך  -י ֵחן ְּבֵעיֶניָך הֹוִדֵעִני ָנא ֶאת ָנא מָ ָצאִת-ִאם ְוַעָּתה  יג
  : ֵחן ְּבֵעיֶניָך ּוְראֵ ה ִּכי ַעְּמָך ַהּגֹוי  ַהֶּזה-ְלַמַען אֶ ְמצָ א 

 

 רוצה לומר דרכי השגחתך בנמצאות ובהנהגת בני ,הודיעני נא את דרכיךומפני זה שאל 

 איני רוצה ,כאומר. עיניך למען אמצא חן ב,ואדעך ואמר .אדם והנהגת האומה הזאת

 , בהנהגתךךכוונת רוצה לומר אדע ,אבל אדעך. להיות סרבן  ופוצר לפניך על ענייניהם

 ושלא תתכעס , למען אמצא חן בעיניך, אשמור הדרך הראויי ותחנוניישבתפילתבאופן 

לפי שאין .  ואמר ואדעך למען אמצא חן בעיניך.עלי בהיותו מ רבה בתחנונים כנגד רצונך

 . ש ברוך הוא מושג אלא מפעולותיוהקדו

 להגיד שלתועלתם וכבודם של ישראל היה מב קש זה גם ,וראה כי עמך הגוי הזהואמר 

ושזכר ב ה   .  וראויה לעניין העגלתמתייחסוהתבאר מזה שהי יתה השאלה הזאת . כן

מה שלא היה כן בשאלת .  לפי שידיעת הדרכים היי תה תכלית כל דבריו,מציאות החן

  .ולכן לא נאמר בשאלת הכבוד למען אמצא חן בעיניך.  ש יתבארהכבוד כמו

 .  השלישי והרביעיהשאלותוהותרו בזה 
 

  :ָּפַני ֵיֵלכּו ַוֲהִנחִֹתי ָלְך ַוּיֹאַמר  יד
 

 האם , רוצה לומר מה  לך לדעת דרכי.פני ילכו ו הניחותי לךוהנה השם י תברך השיבו  

מלאך  - פני ילכו וזה הוא .פ"א ילך עכ הנני מודיעך כי הו,לבקש שילך מלאך פני עמכם

 כי י שראל אינם , שהמנוח ה והחסד הז ה אני עושה בעבורך, בזהוהניחותי לך ,הפנים ילך

 . אבל כדי לעשות מנוחה וכבו ד אליך אשלח אותו עמכם. ראוים לכך

 כי לכן לא השיבו לעניין בקשת ,הנה אם כן הייתה התשו בה הזאת ראויה לעניין דבריו

.  מהםי אלא לבקש שילך מלאך הפנים ע,שבו שלא היה משה שואל ידיעתםולח ,הדרכים
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 . ולכך בהודאתו לו בתכלית בקשתו לא היה צריך לידיעת התארים

 . והותרה עם זה השאלה החמישית
 

  :ַּתֲעֵלנּו ִמֶּזה-ֵאין ָּפֶניָך הְֹלכִ ים ַאל-ֵאָליו ִא ם ַוּיֹאֶמר  טו
 

 רוצה לומר מה החסד אשר .לכים אל תעלנו מזהאם אין פניך הוומפני זה הש יבו משה 

 , רוצה לומר מלאך הפנים, כי דבר מבואר הוא שאם אין פניך,אתה עושה להניח לי

 ונשב כאן לפני הר סיני ולא נלך ,כי נבחר מות מחיים.  לא תעלנו מכאן,הולכים עמנו

ל ידי  למסור הנהגתנו ע,כי הנה גם בזה  תעשה לנו שלא כהוגן. בהנהגת מלאך אחר

 ולא תזכור זכ ות ה אבות ולא מעמד הר סיני ולא מציאות החן שאני ועמך מצאנו ,מלאך

לא .  גם במדבר הזה שאנחנו בו, אלא בלכתך עמנו, כי אין לדבר הזה  מקום.בעיניך

 אלא בלכתך עמנו כמו , לא מלאך הפנים ולא מלאך אחר,שתהיה הנהגתנו על ידי מלאך

 .  על המשכןתכשצווישאמרת 

 אחרי כן בעבו ר   ה יעש,מ הםי רוצה לומר הליכת כבודו ע, שגם זה,שר ו יתברךי זה בועל

גם את הדבר הזה אשר דברתי אעשה כי מצאת חן בעיני ואדעך  וה וא מה שאמר .זכותו

עוד הז ה   יוהי.  יותר מכל ילוד אשההך בפרטיות נפלאב שהשגחתי , רוצה לומר.בשם

ולא ביאר לו . ל הודיעו שבעתיד יעשה כןאב. מהם לא היה לשעתויעדו האל שילך עישי

 . מתי יהיה

 , בדרך חכמה וסדר ראוי,אם אין פניך הולכיםהנה התבאר שהייתה תשובת משה 

 השיבו השם גם את הדבר ,מהם בעצמויושלהיות בה  דבר מחודש מהליכתו יתברך ע

 . אשר דברת אעשה

 . שביעיוהותרו בזה השאלות השישי וה

  :ְּכבֶֹדָך-י נָ א ֶאת ַהְרֵאִנ ַוּיֹאַמר  יח
 

 ועוד , ושהשם הודה לו בהליכת מלאך הפנים, כשראה שהיה עת רצון,והנה משה רבנו

 וכיון במאמ ר  הראני נא את כבודך אמר לפניו ,מהםישרו שאחרי כן הוא בעצמו ילך עיב

 :הזה שתי כוונ ות

ו   לא יאחר לשלמ,מהם בעצמוישאותו היעוד הטוב אשר יעדו ללכת עהאחת הכוונה 

 כ מ ו   , תורה על הזמן, כי מלת נא בכאן.אבל אז מיד יקיים דברו הטוב. ולהוציאו לפועל

 . רפא נא לה

 ולפי שזה ה יה  כבוד אלהים שלא יחלל שמו בה יות יש ראל תחת .כעןאונקלוס וכן תרגם 

מהם בעצמו  הראני נא את כבודך שיראהו הליכת ו   י לכן אמר על הליכתו ע,הנהגת המלאך

 . כבודו בא מתעם ישראל שהוא 

. מהם לשומרםישיראהו השם את מלאך הפנים אשר אמר לשלוח עא יוהכוונה השנית ה

.   הפלא את המלאך ההואל דרךאלא שיראהו ע. ת חלילה"לא ששאל על השגת עצמו השי

 שנאמר על ההשגה הודיעני ולא אמר הראני אמר ,ה נבואיתיולפי שהיה מ בקש זה בראי
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 . השכלית

 

  : אחת משתי הכוונו תוהשם השיבו  על כל

רוצה לומר שבז ה המעמד הנבחר יודיעהו   .  אני אעביר כל טובי  על פניך,אם על הראשונה

 .  כי הוא הטוב וכל דרכיו טוב ושלמות, וקראם טובי ם.דרכיו הטוב ים

  . שאלמדך השם המפור ש,והוא. ומלבד זה עוד אעשה לך חסד אחר

חמתי את י ור, באותו מעמד את אשר אחון וחנותי אז,לפניך' ועל זה אמר וקראתי בשם ה

 , כי כן נאמר בפרשה.מהם בעצמוי וילך ע, רומז שיסלח אל העם לגמרי.אשר ארחם

 רוצה לומר עת ה  ,בקרבנו'  בקש משה ילך נא ה,שאחרי שלמדו את השלושה עשר מידות

 . 'והשם השיבו  הנה אנכי כורת ברית וגו. בעת כזאת

 . שאלת ראיית הכבודהרי לך תשובת הכוונה הראשונה מ
 

 רוצה לומר לא תוכל לראות , לא תוכל לראות את פני, השיבוואמנם כנגד הכוונה השנית

 שבגוף ונפש אי אפשר . כי לא יראני האדם בעוד שהוא חי,את המלאכים העומדים לפני

 . שידבק האדם עם הנבדל

 אלא לכל אחד , לפי שמניעת זה אינו מיוחד למלאך זולת מלאך,נויי בכ לא יראניואמר

 . כי לא יראה האדם אחד מהשכלים הנבדלים בעוד שהוא חי. ממלאכי אלהים

 ,בחכמתו תרגם לא תוכל לראות את פני לא תיכול למחזי ית אפי שכינתיאונקלוס והנה 

 תרגם פני לא יראואמנם ו.  ומלאך הפנים הוא שכינתו,כי עולם השכלים הם שכינת השם

 . לים אשר לפניו יתברך שהם השכ,ודקדמי לא יתחזון

 על הספירות הנאצלות מהשם יתברך שהם , לא תוכל לראות את פניוהמקובלים פירשו

 . ולכן קראם פניו ואמר בהם לא יראני. פניו מתאחדים בו

 . ת והתשיעיתוהותרו במה שפרשתי בזה השאלות השמיני
 

  :ַהּצּור-ִהֵּנה  ָמקֹום ִאִּתי ְוִנַּצבְ ָּת ַעל’ ה ַוּיֹאֶמר  כא 
  :ָעְבִרי-ַּבֲעבֹר ּכְ בִֹדי ְוַׂשְמִּתיָך ְּבִנקְ ַרת ַהּצּור ְוַׂשּכִֹתי ַכִּפי ָעֶליָך ַעד ְוָהָיה כב 
  :ֲאחָֹרי ּוָפַני לֹא ֵיָראּו-ַּכִּפי ְוָרִאיָת ֶאת-ֶאת ַוֲהִסרִֹתי כג

 

 הודיעו איך ו מתי יהי ה זה  שיודיעהו   ,אני אעביר כל טובי על פניךיעדו השם י ובעבור ש

 רוצה לומר עם היות  כל המקומות  מושגחים צבת על הצוריהנה מקום אתי ונואמר . דרכיו

כי .  והוא על הצור אשר בהר סיני, הנה יש מקום מיו חד מוכן לקבל השפע ממני,ממני

יצב בשעת י ועל אותו הצור תעמוד ותת.אותו מקום היה אלהי מוכ ן  להורות השפע העליון

הנני עומ ד לפניך שם על הצור  כדכתיב ,ני עליוהמראה אשר תראה כמו שעמדתי א

 והם  ,יצבו ת גדול ימים רביםי רוצה לומר הת,צב ש מהי וציוה ו עתה שיעלה ויתי.בחורב

 . הארבעים ימי ם אחרונים שעלה לקבל הלוחות השניות
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 ] 'וי א מר'מד ו ע נ א מ ר  של וש  פע מ ים  [
פי שהשנים הנה התבאר שבאו בפסוקים האלה שלוש פעמים ויאמר ויאמר ויאמר ל

 תשובות על שתי הכוונות  שכיון משה  רבנו במאמר ,הראשונים מהם היו שתי  אמירות

 . הראני נא את כבודך

ולכך .  לצוותו איך יעשה במע מד הנבחר ההוא, אמרו יתברך מעצמו ויאמר השלישיואמנם

 היותר נכון צבת על הצוריהנה מקום אתי ונ' ויאמר ה :הוצרך לזכור בו את השם הנכבד

 . הגון לראות משם הכבוד האלהיו

ואמר  .  כלומר מקום שעמדתי אני בו,הנה מקום אתי אמר ,ולרמוז ששם עמדה שכינה

 להודיעו שכאשר יעבור על פניו יודיעהו דרכיו  ,והי ה בעבור כבודי ושמתי ך בנקרת הצור

 וישב שם בטח , רוצה לומר בחלק העליון ממנו, ישימהו  בנקרת הצור,ומידותיו הט ו בים

 שמשם היה יוצא הדיב ור למשה ,ועוד יסוכך עליו בענן הכב וד.  ויראה וישמע כרצונו,דדב

וה  אליו העזר  ולי רוצה לו מר שי,תי כפ י עליך עד עבריוושכ ועל זה אמר .בהי ותו באהל 

 ,אמר על ענןי כי  מלת כף י.זרו  בהשגת הדרכים והמידו ת ההמהוהאלהי מענן כבודו לע

 .  אורעל כפים כסה) ו"איוב ל(כמו 

 ולכן אמר כאן שבאותו מעמד יסוכך ,והענן הזה הי ה מקום השכינה בדבר השם אל משה

והסירותי את כפי  אמר . רוצה לומר עד שיעביר לפניו טוב דרכיו,עד עובריעליו בענן ההוא 

 יהיה שלמותו  ,להגיד שאחרי שיצא משה מאותו מעמד וראיית הדרכים. וראית את אחורי

 , משה מעצמו יראה כל הדברים הנבראים,פרד מענן הכבודייות שי שעם ה,בהשגה כל כך

 מלבד פני , כלומר הדברים המ אוחרים ממני,וראית את אחורי והוא אמרו .טבעם וסדרם

 כי אלה לא יראו ,דקדמיאונקלוס  כמו שתרגם .שהם השכלים הנבדלים העומדים לפני

 . ולא יושגו לבני אדם

 

 היה בלבד לשאול שאלה ,לווראשונה בויכו ח הזה כהנה התבאר מכל זה שכוו נת משה ה

 ושאר הדיבורים ,ידיעת הדרכים לרצות בם את השם יתברך בעד העם והיא ,אחת

 ולמה אמר  ,ויאמר שלוש פעמים והתבאר עם זה למה באו  בפסוקים הא לה .נמשכו מזה

ים  לפי שהיו בנו שאים וזמנים מתחלפ, והסירותי  את כפי,תי כפיו ושכ,דברים סותרים

 . בשעת המעשה ואחר המעשה

שנים  האחרונות העשירי והאחד עשר וההשאלותוהותרו במה שפירשתי בזה שלושת 
 . עשר

 

 שנוכל לפרש בו הפרשה הזאת והוא כפי הק דמות המפרשים ומורכב זה הוא הדרך השני

 . עם מה שהלצתי אני בעדם על פי כוונתם,מדברים מזה  אחד ומזה אחד
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 ]משה ביקש שלוש בקשות: רשהפירוש שלישי של הפ[
קש כאן שלוש בקשות לא יינו שמשה רבנו בי ענ,והוא היותר נכון בעיניהדרך השלישי 

 אלא שלוש בכוונה , ולא אחת בלבד כדברי המפר שים,הרב המורהשתים בלבד כדברי 

 . ראשונה

עד לאבות הקדושים שינהיג  י י'ית'  ה:וביאור זה הו א שכמו שפרשתי בפרשת משפטים

) ז ח"בראשית י(וכ מו שאמר לאברהם . עם בלי אמצעי אחרי היותם בארץ  הקדושהזר

ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגורך את כל ארץ כנען לאחוזת עולם והייתי להם 

 בלתי מוכנת לקבל , שהיא ארץ ערבה ושוחהאבל לא בהיותם במדבר , כלומר.לאלהים

 . ניצוצי ההשגחה האלהית

 ונפשי , גופני בה וציאו  אותם ממצרים, בשני  השלמיותה האומולכן אחרי שהשלים את

גם י שינה,הנני שולח מלאך לפניך : אמר למשה, ושניהם בעצמו מבלי אמצעי;במתן תורה

שבו שבמ הרה יבואו  ו בח,ומשה קבל הדבר. בדרך במדבר עד שיבואו לארץ הנבחרת

 .  וינהגם השם בעצמו,שמה

בוי ים אמרו י והמ ה עם כל ר,עם דברי המצוותאמנם אחרי שירד משה מן ההר והגי ד ל

 ועלה  ,ו בין  העם' שה כרת הברית בין  המ ו,נעשה ונשמע' בנפש חפצה כל אשר דבר ה

 בדיבו ר נפלא מופשט מכל חומר ארבעים יום וארבעים ,'ה להר וישב שם עם ה"הוא ע

ות  רצה הקדוש ברוך הוא  לזכ- הקדושים'  כאחד ממלאכי ה, מבלי מאכל ומשתה,לילה

 תדבק בהם , שעם היותם במדבר הבלתי מוכן ה הוא, והוא.את ישראל ואת משה עבדו

ושתהיה תמיד במדבר השכינה  .  וינהיגם שמה בעצמו  לא על ידי מלאך,השגחתו ושכינתו

 ולאדוננו ,לו מפאת עצמםווהי ה החסד הזה לעם כ.  כמו שהייתה במע מד הר סיני,עליהם

  שמשה ידבר והאלהי ם יעננו בקול ,יונה מהנבו אה שאחרי שעלה למעלה העל,משה גם כן

 . נבאו ממנוי ולא תשפיל נבואתו בה,מסר להנהגת המלאךילא י -

דבק בם שמה השכינה  יים להי כדי שיהיו באמצע ותו ראו,וציוה מפני ז ה במלאכת המשכן

ובהיות אדון הנביאים  . י מלאך"ולא ע'  ונבואת משה תבוא עליו משם מאת ה,האלהית

להשחית  ' ומפני חטאתם חשב ה.  חטא ישראל בעגל,לז בחסד האלהי הזהשמח ונע

כי לא ומפני זה אמר למשה . מהם ב מדבריהחסד אשר אמר לעשות להם בהליכתו ע

 באופן שתתקיים הגזר ה  , ושישלח לפניהם מלאך,אעלה בקרבך כי עם קשה עורף אתה

בקרבם כ מו שאמר ' ון הע גל לא יעלה הו מפני ע,הראשונה משליחות המלאך לפניהם

ולכן לא דבר לו עוד ממלאכת המשכן כלל לפי שכבר לא היו צריכין אליו  כיון שלא . לעשות

 . תרד השכינה שמה

 

 שלא יעלה מהם ,ומפני ז ה ר אה משה לבקש מאתו יתברך רחמים בפרשה  הזאת

 ,ראה אומר אליוזה הוא מה שאמר כאן . בר לעשות עמויבוקו והחסד אשר דיהשגחתו וד

 לפי , שאתה אומר אלי דברים שיש ב הם כדמות סתירה,אלהים'  ראה ה, לומררוצה
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 עוד , ויורה שאני אהיה המנה יג והמעלה  אותם,שאתה אומר אלי העל את העם הזה 

 ובז ה אם כן סתירה . מורה שהוא יהי ה המעלה והמנ היג,אמרת הנה מלאכי ילך לפניך

 רוצה לומר איך , תשלח עמילא הודעתני את אשר :הוזה  הו א שאמר בדרך תמיה. רבה

.  וכי אתה  לא הודעתי את אשר תשלח עמי שהוא המלאך,תאמר לי העל את העם הזה

 . העל את העם הזה ואיך אם כן תאמר ,באמת אתה הודעתני זה

ואתה אמרת ידעתיך בשם וגם מצאת חן  באומרו ,עוד עשה נגדו יתברך קושיא שנית

ו ציוה על מלאכת המשכן  . גזרה הרא שונה ההיא רומז  שהוא יתברך בעבורו ח זר מה,בעיני

 , ואם בעבור כבודי חזרת משליחות המלאך.לדבר עמו מעל הכפורת מבין שני הכרובים

 ולמה אהיה נענש ,ון  העגלו כי הנה אני לא חטאתי לפניך ולא הייתי בע,איך תשלחהו עתה

 . עם החוטאים

 רוצה לומר אם עתה אני  ,דרכיךועתה אם נא מצאתי חן בעיניך הודיעני נא את  אמרשה וז

 שאתה תהיה לי מודיע  , הודיעני נא את דרכיך,מוצא חן בעיניך כמו שמצאתי בהר

 להודיענו את הדרך אשר ,וזה יהי ה בהליכת ך בתוכנו. הדרכים במדבר הזה לא המלאך

 ומה  ה פרש אם כן , מה צורך למלאך ביני וביניך, אם אמרת ידעתיך: וכאלו אמר.נלך בה

הודיעני נא  או שיהיה , כי אם תהיה נבואתי על ידי מלאך כמו הם,ין שאר הנביאיםביני וב

 לעשות חסד ולחזור ממנו ולבטלו ,אם מורגל הוא בכך , שיודיעהו דרכיו  ומנהגו,את דרכיך

 . ממי שחטא וממי שלא חטא

 וה יה שמשה  ,ולפי שהי ה ה חסד שאמר הקדוש ברוך  הוא לעשות כולל לישראל ולמשה

 אין ראוי , ולהיותם עמך ונחלתך.וראה כי עמך הגוי הזה הוצרך לומר ,עצמוקש על יב

 . שתמסרנו ביד המלאך

 שנזכר פנילת יונראה לי שבזאת הפרשה כל מ .פני ילכו  והניחותי לךוהנה השם השיבו 

 על עיקר שאלתו הכי הנה עתה לא רצה יתברך להשיב למש.  הם מלשון כעס,בה

 ואז אעשה מנוחה ויתרון  , פני וחרון אפי ילך,ני בשעת כעסי אבל אמר לו אל תרצ,ובקשתו

 . הרב המורה וכמו שפרשתיו לדעת .לך

 

 יהיה  לו למשה ,קש משה בזהי להודיע שהמנוחה והיתרון אשר ב,והניחותי לךואמר 

ין כעס השם י וכאשר שמע משה שהיה עד. כי לא יהיה כצדיק כרשע. ולא לישראל,בלבד

 אם כעסך ואפך ,רוצה לומר. אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה : השיבו כלשונו,על עמו

 כי מ ו טב שנשב כאן לפני הר , אחלה אלוהי שאל תעלינו מהמקו ם הזה,לא ילכו ויתב טלו

כי   , במדבר הזה,במה יודע איפהולכך אמר . סיני משתמסרנו למלאך ויוליכנו במדב ר

. צבאות שמו' ם במדבר גואלנו ה כי ג.מצאתי חן בעיניך אני ועמך אם לא בלכתך עמנו

 וזה הוא .ים לעונשי שלא היו הם ראו, על צדיקי ישראל שלא חטאו בעגלאני ועמךואמר 

 רוצה לומר יהיה נבדלים מהם ,ונפלינו אני ועמך מכל העם אשר על פני האדמה

 .שהנהגתנו תהיה על ידך
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ואין זו תשובה  . גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה כי מצאת חן בעיני ,והשם השיבו 

 .בקרבנו' ילך נא ה  לא היה משה  מבקש אחר זה , כי אם היה הדבר כן,מהםילהליכתו ע

כיון  .  בעב ור ישראלאם אין פניך הולכי ם אל תעלינו מזהאבל הייתה תשובה למה שאמר 

אבל בעבור שאתה מצאת חן בעיני בז מן   . שאף הצדיקים מהם לא מיחו ב יד הרשעים

 .  לכן אגדל מעלתך, לבוא ואדעך בשם לעתיד,שעבר

 

וכמו .  שבהי ותו הולך ביניהם יעשה  בקרבם נפלאות. ונפלינו מלשון נפלאותש מפרשיםוי

 . הנה אנכי כורת ברית נגד כל עמך אעשה נפלאותשכתוב 

 . הנה הותרו במה שפרשתי בדרך הזה שבעת השאלות הראשונות שהעירותי בפרשה
 

עדו יתברך לעתיד י לפי שראה שי,א את כבודךהראני נוהנה הוסיף משה לשאול אחר זה 

ולכן שאל ממנו .  שיודיעהו דעת עליון ומחז ה שדי יותר ממה שהי ה  עד הנה,ואדעך בשם

 אלא שיראהו בנבואתו את כבודו ואת , לא השגת מהותו ועצמותוראיית הכבודיתברך 

 הם כבודו ,צרכי להיות כולם מעשה ידי יו.  שהם הנמצאים כולם תחתונים ועליונים,גודלו

 . כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו ) 'ג ו"ישעיה מ(כמו שאמר הנביא 

 

 . ה כאן" בקשות בקש מרעשלושהנה אם כן 

 .  הודיעני נא את דרכיךהראשון

 . אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזהוהשני 

 . הראני נא את כבודךוהשלישי 

 

 , לו בהשגת שכלויודעו שהדרכים  לפי, והכבוד ב לשון ראיה,וכינה הדרכי ם בשם ידיעה

 שהיא אצלו כדמות , לא יוכל להשיגם אלא בנבואה,אבל סדר הנמצאות וטבעם וקשרם

 . ראיה מוחשת

 אם על ידיעת הדרכים ,והנה השם י תברך השיב למשה על שלושת שאלותיו כפי סדרן

 . ותוארי פעולותיו בהנהגת בני אדם

 י  ותואריירוצה לומר מידותי. ובי על פניךויאמר אני אעביר כל ט בפסוק הראשוןאמר 

 ,וחנותי את אשר אחון , שהם מידות הרחמים שיזכ ורלפניך' וקראתי בשם ה ,הטוב ים

 . ים  לכךירוצה לומר אז אחון וארחם את ישראל אם יהיו ראו

 

.   השיבו בפסוק השני,אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה הבקשה השניתואמנם כנגד 

 כי באמת ,רוצה לומר הטיבות ב מה שפחדת ויראת מכעסי. ראות את פניויאמר לא תוכל ל

 כי , כי לא יראני האדם בהיות ו כעסן ויהיה  עוד חי, וכעסי כשיחרה,לא תוכל לראות פני

 וכמו  שאמר כי אש קדחה באפי ותוקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ .יכלהו החרון  ההוא



 http://www.daat.ac.il/he-il/tanach/parshanut_hamikra*  פירוש אברבנאל לפרשת כי תשא

 

87

87

 בפסוק הזה ה וא נאמר על פניםם שם  כי ג,וזה  הוא לא תוכל לראות את פני. ויב ולה

 . הכעס

 

ויאמר הנה  השיבו בפ סוק השלישי ,הראני נא את כבודך ,השאלה השלישיתואמנם כנגד 

 רוצה לומר הנה יש לי מקום מוכן ונאות שתראה בהיו תך שמה צבת על הצורימקום אתי ונ

 לתת  כי שם עמדה השכינה, והוא על הצור אשר בחורב,בנבואתך הכבוד אשר שאלת

 .  שנאמר הנני עומד לפניך שם על הצור בחורב,מים לעם

 

 ו לכך המשיל . שבנבואה נזכרו  הדברים הרו חניים במשל הגשמיים,וכבר ידעו ה מעיינים

צב על ראש הצור לראות י כאומר למשה אני ידעתי שאתה תתי,צב ת על הצוריונהכתוב 

ואם . יצב על הצוריתת כי בהשתוקק ותך לראותך ,יותר בדבקות הדברים הנראים שמה

ולכן אצטרך .  היה ת וקף האור ועו צם הדברים הנראים מכהים עיניך,הייתי מניחך  שמה

 כי אשלח רוח אלהי ויסירך מעל הצור , והוא שאשים אותך בנקרת הצור,להגן בעדך

 ובזה האופן   . וגם יסוכך עליך כפי שהוא עמי, כדי שיגן עליך הצור,ויכניסך בחור ונקב הצור

 כי לא תהיה מגולה לאור שיכהו עיני ך בהביטך ב אור הצהיר ,ך האור המופל גליק לא יז

 . והצח

.  שראה את הכבוד האלהי כאלו הי ה עובר ממק ום למקום,וכבר נזכר דו מה לזה באליהו

עובר ואחריו רוח גדולה מפרק הרים ומשבר סלעים ואחר הרוח רעש ' והנה השנאמר 

 . וכן ראה יחזקאל הנביא במרכבה  העליונה. קהואחר הרעש אש ואחר האש קול דממה ד

 

 והשמימיים בפנ י   ,תותיהם הנבדלים בפני עצמםי סדר הנמצאים וכ,כן ראה משה בנבואתו

 ושהבטיחו השם שיגן עליו ולא . והחומ רים השפלים יסודות ומורכביהם בפני עצמם,עצמם

 . ר שזכרתי שהוא הנרמז באו, באופן שלא יכהו עיני השגת נבואתו,יעבור גבולו

להגיד שבהביטו בדברים הנבדלים היו שבים ראשונה במלכות   ,והיה ב עבור כבודיואמר 

קרת הצור י כי הוא יתברך יגמור בעדו וישימה ו בנ, הגבול האנושיו אתלא יוזק בעבר

 לא יהיה ל ו   ,עבר הגבולמלהגיד שאותו סכך ומניעת  ,עד עבריואמר . ויצילהו  מכל הזק

 כל שאר ,יד אחרי עבור האור המצוחצח ההוא מהשג ת השם יתברך כי מ,מונע על השיגם

 שהם  ,רותי  את כפי וראיתי את אחורייוהס וזה  הוא שאמר .הדברים יראה בשלמות

 והודיעו שמתוך זה יסלח ויכפר  . שהוא בראם ועשאם,הנמצאים כולם המאוחרים ממנו

 ,ופ ני לא יראואמרו וז ה  הוא .  ולא ישפוך עליהם חרון אפו,חטאות ישראל וילך בתוכם

 .  ולא יראו עוד על ישראל פניו וחרונו,שפנים גם כן בפסוק הז ה הוא מלשון כעס

 

וה ודה לו בו ה קדוש ברוך  '  וגובקרבנו' ילך נא הוכן ה יה שבאחרית המראה שאל משה 

'   ויעבור ה  ועל זה הדרך נוכל לפרש גם כן .הוא באומרו הנה אנכי כורת ברית כמו שיתבאר
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 . שעבר על כעסו וחרונו וכפר בעד חטאתםעל פניו 

 

 ושכל מלת .לם הודה לו הקדוש ברוך הואו וכ,קש משהיהרי לך מבואר ששלוש שאלות ב

 .  הם כולם לשון כעס,פנים שנזכרו בפרשה הזא ת מיוחסים אל האל יתברך

 . והותרו עם מה שפרשתי בזה חמשת השאלות האחרונות שהעירותי בפרשה
 

 שיראהו השם ,הראני נא את כבודךקש משה בי שב,כתב בזה וחכם אחד מאחרונים

 ולזה אמר הראני . כל אחד כפי מה ותו ו טעמו,בראיה חושי ת מוגשמת כללות הנמצאים

 רוצה לומר הנה השכלים הנבדלים  ,לא תוכל לראות את פני השי בו 'ית'  ושה.ולא הודיעני

 כי אינם בעלי ,איה מוחשתלא תוכל לראותם בר ,אונקלוס כמו שתרגמו ,שהם פני ודקדמי

 והוא  , ואי אפשר שתראה אותם בעיניך הגשמיים כל זמן שאתה חי בגוף ונפש,גשמים

 שהם , כלומר שאר הנמצאים שמימיים וש פליםוראית את אחוריאך יעדו . אמרו וחי

 .  וגם נכון הוא.ם בערך השכלים הנבדלים המכונים בשם פניםיאחורי

 

 רוצה לומר , הפר שה הזאת שלשים במועצות ודעתרושהלא כתבתי לך המעיין בפי

 . כולם נכוחים למבין ו ישרים למוצאי דעתרוששלושת דרכים מהפי

 . פירוש אחר,לא תוכל לראות פני ו, אני אעביר כל טוביוכבר פירשתי  אני במקום אחר 

 אבל חסרונה הוא מפאת ,והוא שאמר השם יתברך למשה שאין תכלית לפניו בהשפעה

 מה , משה: כאומר,אני אעביר כל טוביושזה אומרו  .  לא יקבלה בשלמות אם,המקבלים

 אבל .' כי מרצוני אני אעביר כל טובי על פניך וגו,ששאלת מראיית הכבוד אינו נמנע מצדי

 .  כ י לא יראני האדם וחי,מצד המקבל אתה לא תוכל לראות את פני ומהותי

 . לו ושם חביון עוזוקרנים מידו ) 'ד' ג(ועל דרך זה אמר חבקוק הנביא 

 . 'אבל היותר נכון הוא מה שפרשתי בזה הדרך הג
 

 אברבנאל שמות פרק לד 
 

  שלוש עשרה מידות הרחמים: י-א,שמות לד

 

 ויש לשאול בפסוקים האלה שאלות
 

 השאלה הראשונה 
 ושהוא יתברך יכתוב על ,למה ציוה השם למשה שיפסול שני לוחות אבנים כראשונים
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 כי בה יות הל וחות השניות במקום  ,ים שהי ו על הלוחות הראשוניםהלוחות את הדבר

 , ולמה אם כן הראשונות פסל וכתב יתברך. היו ראוי שת היינה שו ות בכל,הראשונות

 . וכתב אותם הקדוש ברוך הוא ולא פסל אותם,והשניות פסל משה ולא כתבם

 

 השאלה השניה 
 אם במה שאמר כאן .ראשונותלמה נהג בלוחות השניות האלה יותר קדושה מבלו חות ה

גם אמר כאן  . ' וגואתה ואהרן נדב ואביה ו' עלה אל ה ובראשונות אמר ,ואיש לא יעלה עמך

כאלו היו  .  ולא נאמר ככה בלוחו ת הראשונות,גם הצאן והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא

 .השניות שפסל משה יותר קדושות מהראשונות שפסל השם יתברך

 

 השאלה השלישית 
 כי  ,יקשה מה עניין הקריאה הזאת. לפניך' וקראתי בשם ה , כמו שיעדקרא שנאמר במה

 ולמה באחת ,והיו  אם כן שם שתי קריאות' ה' על פניו ויקרא ה' ויעבור האחרי זה אמר 

ואם היה  הקור א  . 'ויקרא ה ובשנית לא אמר מלת בשם אלא 'ויק רא בשם המהן אמר 

 למה זה  ,בענן ו יתי צב עמו שם' וירד האמר  כמ ו  ש,צב עמוי יקשה  כי אם היה נ ,משה

 .יקראהו

 

  השאלה הרביעית

עד י וחסרו ממה שי,עד הקדוש ברוך הוא למשהילמה לא נתקיימו כל הד ברים אשר י

 .  דבריםוונתווספ ,דברים

 ובמעשה  .והסירו תי את כפי וראית את אחורי' יעדו אני אעביר כל טובי על פניך וגוכי הוא 

 .  ולא ראיית האחורים, לא העברת הטוב על פניו,לא מצאנו מזה דבר

 שהם ,חמתי את אשר ארחםילפניך וחנותי את אשר אחון ור' וקראתי בשם הגם אמר לו 

והוס יף אם כן  . ג  מידות"ובשעת המ עשה זכר י.  לא עוד, וחנון, ורחום,' ה: מידותשלוש

 . עד כהנה וכהנהיבזה על מה שי

 . ובזיכרון המידות  הקדים רחום לחנון,גם בייעוד הקדים החנינה לרחמים

 

 השאלה החמישית 
 , עמו שםבויתייצומה עניין .  כי למה אמר שירד בענן.בענן ויתיצב עמו שם' וירד הבאומרו 

'  והנה במעמד הר סיני נאמר וירד ה.צב אם האל עם משה או משה עם האליומי הי ה הנ

 לא זכרו הכתוב   ,ת שהיה  שם ענןכי עם היו.  אבל לא נאמר שם שירד בענן,על הר סיני

 .שמה אצל ירידת השם לדבר אל העם

 

 השאלה השישית 
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פור לא  ייכתב  בתחילת הסי כי  המאמר ההוא ה יה  ראוי שעל פניו' ו יעבו ר הבאומרו 

 שכבר היה  ,'בענן ויתיצב עמו שם ויקרא בשם ה' וירד ה ואחרי שכבר אמר .באמצעיתו

לא ' כי הנה אחרי הקריאה ב שם ה. על פניו' ו ר הויע ב מה צורך להוסיף לומר ,מדבר עמו

 .  ולא הייתה העברה ביני הם,נפסקו המידו ת

 . אמנם בעברה אמר על פניו. ויתיצב שם אבל אמר על פניו לא אמר תשבהתייצבווהסתכל 

 

 שהיה מבקש  , שפירש בזה שהעבירו השם  מעל פניוהרב המורהואל תשית לבך לדברי 

 לא כפי הדקדוק , כי זה אין עניין לו,  והוא זי כרון המידות,חרלראות פניו והשיאו לדבר א

 .ולא כפי עניין הפרשה

 

 השאלה השביעית 
דה   י ולא כפל בדרך הזה מ,'ה' למה בזיכרו ן  המידות זכר השם הנכבד שתי פעמים ה

 . אחרת מהמי דות שזכר

'  ה:הקורא'   רוצה לומר ויקרא ה,כדברי הגאוןואין לומר שה יה אחד לקורא ואחד לקריאה 

  .ע"ראב וכמו שהשיבו ה , כי הנה בעל הטעמים ימאנהו,אל רחום וחנון

כי הנה לא כפל אחד משאר . וגם אין לומר שנכפל שם זה כמו אברהם אברהם משה משה

 כשיהיה  , ומהאדון אל העבד,מ צא מהעליון לשפלי והכפל בשמות י.המידות והת ארים

 . דפול בקריאת השם הנכביאבל לא י. דברו נחוץ

 ומה צורך .ולא אחר'  מבואר הוא שהקורא היה  ה,על פניו' ועוד כי אחרי שאמר ויעבור ה

 .'ויקרא ה' לומר עוד ויעבור ה

 

  תהשאלה השמיני
 מהם שלושה ובאו , לשון פועל,למה לא באו השמות והמידות האלה כולם בלשון אחד

 , מאריך אפו, וחונן,םוהיה ראו י שיאמר מרח.  שהם רחום וחנון ארך אפים,בלשון פעול

 .  פוקד עון, נושא עון, נוצר חסד לאלפים, רב חסד:כמו שבאו האחרות

 לא אמר מרחם וחונן ומאריך ל כן ע, כתב כי רחום ו חנון וארך אפים ואל עליוןן"הרמבו

תר י ואמריו לא יספיקו בה , ואני לא ידעתי דרכיו. כי השם פעול למידות האלה,אפים

 .השאלה הזאת

 

  תהתשיעיהשאלה 
 כמרד מעל וזדונות ואשמות ,ולמה לא זכר שמות אחרים. באומרו נושא עון ופשע וחטאה

 . ודומיהם

וסלחת ' בקרבנו וגו'  אמר ילך נא ה, אחרי ששמע המידות כולם,לתויולמה משה בתפ

 . ננו ולחטאתנו והשמיט הפשעיםולעו
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 . והשמיט החטאיםון ועו בר על פשע ומי אל כמוך נושא ע) 'מיכה ז(והנביא אמר 

 . והשמיט העון. חטאות נעורי ופשעי אל תזכור) 'ה ז"תהלים כ(והמשורר אמר 

 ולא זכרו כולם שלושת הסוגים יחד ,ולמה כל אחד מהשלמים האלה לדרכו פנה בזה

 .שזכר השם במידות

 

 השאלה העשירית 
  .השלילהבוץ הח יוב ו י שהוא ק,ונקה לא ינקה אם באומרו .בסתירה שיראה במידות האלה

 .  כתב שהוא על דרך אם ענה תענהע"והראב

 כי אם לא .מרו ונקה לא ינקהו לא, דמות סתירה מאמרו נושא עון ופשע וחט אההוגם ירא

 .  אם לא שנפרע, לא יהי ה נושא אותם,ינקה

 ויאמר שלא יכרית .ק תה לארץ תשביונ) 'ישעיה ג( כמו ,ונקה לא ינקה מלשון כרי תה

 והוא בחילוף  מה שדרשו  ,דת הרחמיםי  ויהיה אם כן ממ.ב המורההר רש כמו שפי,החוטא

 .ל "בו חכמינו ז

 

  עשר תהשאלה האח
כי איך יתכן זה כפי  היושר והמ שפט אשר הוא שהנפש . פוקד  עון אבות על בניםבאומרו 

 והכתוב אומר ובנים לא יומתו על ,ון אביה םוענשו הבנים בעיולמה י. החוטאת היא תמות

 . עשרת הדברותרושתי הספק הזה בסדר יתרו בפיוכבר זכר. אבות

 

 ים עשר תהשאלה הש
 ולא זכר שמות ומידות אחרים שנזכרו ,מה ראה יתברך לזכור המידות והשמו ת האלה

 ולא צדיק , ולא שם שדי ואלהי הצבאות,בור והנוראי כמו האל הגדול הג,במקום אחר

 ולא קנא ונוקם , ויכ ול מוחל וסולחםי ולא חי וקי, ולא צור עולמים, ולא טוב ומיטי ב,וישר

 . שהתירו הנבי אים במאמר השםהתאריםובעל חמה ושאר 

 

 השאלה השלושה עשר 
 ואל הוא ,ה ם מדת רחמים' ה' ל שה" שאתה תמצא כפי דרכיהם ז .בסדר זיכרון  המידות

אלי אלי למה ) ב"תהלים כ( ממה שכתוב , עושה אותו רחמיםי"רש עם היות ש.מדת הדין

דת הרחמים כי אף כפי ה דין היה דוד מתרעם למה י ואין בזה ראיה להיות זה ממ .עזבתני

 . כי היה ראוי שי ענישהו לא שיעזבה ו,עזבו השם

רב חסד ואמת ונוצר . דת הדיןי וארך אפים הוא ממ,ורחום וחנון הם ממידות הרחמים

חמים  ולמה לא נזכרו כל מידות הר. ואחריהם באו מידות הדין. חסד הם רחמים גמורים

 .ועירב אלו באלו. יחד בפני עצמם ומידות הדין יחד בפני עצמם
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 השאלה הארבעה עשר 
 . ג מידות" קבלו שהיו כולם יל"חז כי .במספר המיד ות האלה

 הרי הם , וחנון אחד, ורחום אחד, ואל אחד,שתי מידות' ה'  ה: מנו אותם כןומהמפרשים

  .חמשה

 נוצר . הרי שמונה, ואמת אחד.הרי שבעה , ורב חסד אחד. הרי ששה,ארך אפים אחד

 וחטאה .א" הרי י, ופשע אחד. הרי עשרה,ון אחדו נושא ע. הרי תשעה,חסד לאלפים אחד

 .ג מידות" הרי הם י,דה אחתי ונקה מ.ב" הרי י,אחד

 וגם כן פוקד עון אבות על ,י שארו חוץ מן העניין ה מידו ת לא ינקהיאבל יקשה לדעת הזה ש

 . בנים

. 'רחום הרי ג. 'ואל הרי ב. האחרון מהם'  ה: מהשמות הקדושים אחד בלבדואחרים מנו

נושא . 'ונוצר חסד הרי ח. 'ואמת הרי ז. 'ורב ח סד הרי ו. 'ארך אפים הרי ה. 'חנון הרי ד

ן אבות  ופוקד עו. ב"ונקה לא ינקה אחד הרי י. א"וחטאה הרי י. 'ופשע הרי י. 'ון הרי טוע

  .ג"דה אחרת הרי ייעל בנים מ

 . פעם אחד בלבד'  במה שלא מנו במידות כי אם הותחילת דבריהם סכלות

כי אמרו שאינם מידות אלא שמותיו  . ולא אחד מהם' ה' לא מנו בכלל המידות הואחרים 

 . דת אחתי כי שניהם מ, ואין הדבר כן.דה בפני עצמהי אבל מנו נוצר חסד מ,ת"י

 .  בפני עצמה,דה אחרתי ולא ינקה מ,דה בפני עצמהי ונקה מואחרים מנו

דה היא נושא יכי הנה המ.  איך מנו נושא עון ופשע וחטאה שלוש מידותלםוויקשה לכ

 ,ת"נו יי כי  הנה כולם ב עני,נותולוף העוי ואיך תתרבה מפאת ח,דה  אחרתיוהיא מ

 . רוצה לומר היותו נושא להם לא מידות מתחלפות,דה אחתיכשיובחנו הם  מ

 

  חמש עשרההשאלה ה
ם וראה  ינגד כל עמך אעשה נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל ה גוי יתבר ך באומרו

 כי לא נמצא .כי נורא הו א אשר אני עושה עמך' כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה ה

 וגם ,םיבכתוב נסים ונפלאות שנעשו אחר זה עם משה שלא נבראו בכל הארץ ובכל הגוי

 ומה היה א ם כן עניין הברית הזה   . כמו שאמר,לא ראו אותם העם אשר הוא בקרבו

 . ולאיזה תכלית נעשה

 

 . האלה כולםשאלותוהנני מפרש הפסוקים באופן יותרו ה
 

  פסול לך שני לוחות אבנים: ג-א,שמות לד
 

 ֻלחֹת ֲאָבִנים ָּכִרא ׁשִֹנים -ְלָך ְׁש ֵני-מׁשֶ ה ְּפָסל -ֶאל ’ ה ַוּיֹאֶמר  א
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  :ַהֻּלחֹת ָהרִ א ׁשִֹנים ֲאֶׁשר ִׁש ּבַ ְרָּת-ם ֲאֶׁשר ָהיּו  ַעל ַהּדְ ָבִרי-ַהֻּלחֹת ֶאת-ְוָכַתְבִּתי ַעל
  : רֹאׁש הָ ָהר-ַהר ִסיַני ְוִנַּצְבָּת ִלי ָׁשם ַעל-ָנכֹון ַלּבֶֹקר ְוָעִליָת ַבּבֶֹקר ֶאל  ֶוְהֵיה  ב
  :מּול ָהָהר הַ הּוא -ְרעּו ֶאל ִי-ַהּצֹאן ְוַהּבָ ָקר ַאל -ָההָ ר ַּגם-ֵיָרא ְּבָכל -ִאיׁש  ַאל -ַיֲעֶלה  ִעָּמְך ְוַגם-לֹא ְוִאיׁש  ג

 

 פעמים ארבעים יום וארבעים  שלוש שעמד משה בה ר ,דעת כל המפרשים המאמתים הוא

 . יםינתיועוד שני ימים של ירידה ב. דשים ושני ימיםו חארבעה שהם ,לילה בכל פעם ופעם

 

 ]משה עלה להר סיני שלוש פעמים[
ויהי  ממחרת ויאמר משה אל ) ב"ת לשמו(ונאמר .  שבר הלוחותלהיכי ביום שירד בתח

  .'ועתה אעלה אל ה' העם אתם חטאתם וגו

 . נםו עד שנסלח לו עו,ועמד להתפלל שם ארבעים יום אחרים

סיון ב שהם מששה ,ימים' חדשים וד'  הרי ד,קרונאמר וישכם משה בבובירידה השניה 

 . פ ורים שהיה ב עשור לחדש השביעיי עד יום הכ,ה הראשונה יישהייתה העל

 

ויורה עליו עוד מה שכתוב במשנה תורה . וסדר הכתובים בפרשה הזאת מוכיח שהדבר כן

' דברים ה( שנאמר ,פר משה שלושת הפעמים שעמד בהר ארבעים יום בכל פעםיששם ס

אלי את שני לוחות ' וי תן ה. ואשב בהר ארב עים יום וארב עים לילה' בעלותי ההרה וגו) ו"ט

  .שונההישיבה הראהאבנים וזו ה יא 

 וזו  ,על כל חטאתכם' כראשונה ארבעים יום וארבעים לילה וגו' ואתנפל לפני הכ אמר "אח

את ארבעים היום ואת ארבעים ' ואתנפל לפני ה וממנה גם כן אמר ,ההישיבה השניהיא 

 וחזר לזוכרה שם אחרי שכבר השהם עצמם ימי היש יבה  השני' וגוהלילה אשר התנפלתי 

 .התפלל בהזכרה להגיד התפלה אשר 

ואנכי עמדתי ' עלי פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים וגו' בעת ההיא אמר הכ אמר "אח

 .  שעמד בהרתהיא הישיבה השלישי ו.בהר כימים ה ראשונים ארבעים יום וארבעים לילה

 

 רוצה  לומר שכמו  ,אלי גם בפעם ההיא'  וישמע ה  אמר בה ,ויען ו ביען  בה  נשלמה הסליחה

 כמו שנזכר  ,לתו שב השם מחרון אפו לבלתי כלותם כרגעי מפני תפשבישיב ה הראשונה

 ובכל פעם ,ה ישב בהר שלוש פעמים" הם שני עדים מעידים שמרע,בפרשת והיה  עקב

 . ההם ישב ארבעים יום וארבעים לילה מבלי מאכל ומשתה

 

 ]ונימוקיהם, משה עלה רק פעמיים: מפרשים[
 עליה ם ועושי,ל" ולא יודו לקבלת חז,זהאך אמנם ראיתי מאחרוני המפרשים שימאנו 

  :ספקותשלושה 

 כי אם ירד לבשר .שלישיתלמה ירד משה בפעם השניה ושוב  עלה פעם הספק הראשון 
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 ומה שנתחדש , ההיאה יקשה למה לא נכתבה בתורה הירידה השני,את העם בסליחה

 .  כמו שנכתבו שתי הירידות האחרות ומה שנתחדש מהן,בה

 כי יגורתי : שנעתר לו השם בפעם השניה כמו שנאמר במשנה תורהשמאחרוספק שני 

ון ו אם כן למה הוצרך משה להתפלל עוד בע,אלי גם בפעם ההיא' וישמע ה' מפני האף וגו

 כי אם כבר סלח להם השם ,וננו ולחטאתנוו כמו שאמר וסלחת לע,תהעגל בפעם השלישי

 . מה תועלת לזכור עונות ראשונים

 

  :לה מפני זה שלא עמד משה בהר כי אם שתי פעמיםוחשבו האנשים הא

 ,  קודם מעשה העגל כשקבל הלוחות הראשונותאחת

 . אחר כך להתפלל על סליחתו כשקבל הלוחות השניות הוהשני

 או שיהיה  עולה בכל יו ם אל ההר ויורד ושם ,ושבהי ות משה במחנה נאמר לו פסל לך

 . וו י הזהינאמר לו הצ

 

ת הזה שכאשר אמר השם למשה פסל לך היה קודם שאמר משה והוצרכו לומר כפי הדע

לך ) ב"שמות ל( ושמה נאמר לו ,'אל העם אתם חטאתם חטאה גדולה ועתה אעלה אל ה

ואחרי .  מידות כשקבל הלוחות השניותה אחרי ששמע השלוש עשר,נחה את העם הזה

 . כריתת הברית וקרון הפנים

 שתילת י ושא,אה אתה אומר אלי ופרשת ר,ואחר כך הייתה פרשת לך עלה מזה

ועתה  הורד עדיך '  אתם עם קשה עורף וגו: ושאחר זה כלו היה מאמר  העם,הבקשות

 שנהג ומ שה יקח את האהלואז היה  . וי שמע העם את הדבר הרע הזה  ויתאבלו ' מעליך וגו

ו שאחרי כל זה ציוה  יתבר ך במעשה . המנהג הה וא אחר רדתו מן ההר  וקרו ן עור פניו

  .הי ה  כל מה שכתוב בסדר תרומה ובסדר תצווה ובתחיל ת סדר כי תשא ו,המשכן

 

 ]תשובה לטענה שמשה עלה להר פעמיים[
פ ורים והכחשת הדברים יוו ת הפסוקים ובלבול הסי שכל זה הוא ע,ומבואר נגלה הוא

 . מאמתתם

 ושלא ,כי אין ספק שלא ציוה יתברך על אבלות העם והורדת עדים אחרי הסליחה והכפ רה

ושלא אמר . הלו מן ה מחנה אם לא בהיותם בהסתר פני השם וכעסווק משה  אהרחי

' ילך נא ה אחרי שכבר שאל ממנו ושלחתי לפניך מלאך כי לא אעלה בקרבךיתברך 

 ושהבקשות שבקש משה מידיעת ,הנה אנכי כורת ברית ושהו דה לו בו באומרו בקרבנו

 טובי  על פניך וקראתי בשם אני אעביר כל שנאמר לו בתשובתם ,הדרכים וראיי ת הכבוד

בענן ויתיצב עמו שם ' וירד השהיה כל זה קודם  - ,'וגולפניך וחנותי את אשר אחון ' ה

 . ע ל פניו' ויעבור ה' ויקרא בשם ה

פורים שקרו באמת יומי האיש החכם שלא יבין זאת ושלא ישפוט בעין שכלו כפי טבע הס
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ושסדר תרומה וסדר תצווה . חר קודם ושאין הקודם מאוחר ולא המאו,כמו שנכתבו בתורה

 . נאמרו למשה בהר בישיבה  הראשונה

 שלוש ש, שקבלת חכמינו זיכר ונם לברכה בז ה היא האמ ת,וכל זה י וכיח  תוכחת מגולה

 כי אין מעצו ר ביד השם ,פעמים ישב  משה בהר א רבעים יום וא רבעים לילה בכל אחת מהן

 שלוש פעמים או יו תר אם היה  לעשות הפלא ההוא מהי שיבה ב הר מ בלי מאכל ומ שתה

 .  כמו שהם יודו שעשה הפלא ההוא שתי פעמים,צורך בו

 

ואמנם הספקות אשר עשו האנשים האלה על זה הנני משיב עליהם להסיר מעל חכמינו 

 זיכרונם לברכה את תלונותיהם 

 

 ] תשו ב ה  לט ע נ ה  הר א שו נ ה[
 למה ירד ולא ,עגלון הו להתפלל על עהשנייהשאמרו שאם עלה משה בפעם אם לראשון 

 . קבל מיד את הלוחות

ה אחרי ששבר את הלוחות הראשונות ודן את העגל ואת עובדיו ממחרת " שמרע,אומר

'  וגואולי אכפרה ' אתם חטאתם חטאה גדולה ועתה אעלה אל ה אמר אל העם ,היום הה וא

. אם תשא חטאתם ואם אין מחני נאואמר אל השם . ואז עלה אל ההר ועמד שם בתפלתו

 .  וספר אותה יותר בשלמות בסדר והיה עקב,להיצר הכתוב  כאן בזיכרו ן ה תפיוק

 

 כי מי אשר , הנה סליחה מוחלטת לגמרי לצבור וליחידים  לא אעשה:והנה השם ה שיבו

 רצוני שיבוא לרשת ,ואמנם העם בכללו.  רוצה לומר לפרטים בלבד,חטא לי אמחנו מספרי

והנה .  שהיא ארץ ירושתו אל אשר דברתי לךלך נחה את העם ולכן אתה משה ,את הארץ

 . ביום פקדי ופ קדתי עליהם חטאתם ,ם כל זה וע,מלאכי ילך לפניך לשומרם

ולכך אמר לו השם . ומשה שתק ו לא השיב דבר על הדיבור הזה כ מו ש פרשתי למעלה

 לא לבשר את ,ומשה ירד מן ההר.  לך עלה מזה אתה והעם,פעם שנית מה לך נרדם

 שהשם יתברך היה מסתיר פניו , כי אם להודיעם שעת צרה היא ליעקב,העם בסליחה

 . לאמור לעם שיתפללו אל האלהים ויבכו לפניו על צערם,מהם וימסרם להנהגת המלאך

 , כי שמעו זה ברדת משה מן ההר,ויש מע העם את הדבר הרע הזה ויתאבלו וזה הוא 

וכל זה היה אחר רדתו מן ההר  . ויתנצלו את עדים, ונהגו עצמם כמרודים,ויתאבלו עליו

 . בפעם השנית

 

 כי דרך התורה לקצר פעמים רבות  ,ואין לתמוה מאשר לא זכר הכתוב שירד משה

 שלקח , גם הייתה  ירידת משה מן ההר לעשות מה שעשה.דברים שאין  בהם צורך רבב

כנע לבבם הערל בראותם שהיה משה מרחיק י כדי שי,הלו ונטה לו מחוץ למחנהואת א

סיון ובחינה אם י מצורף לעשות נ, כאשר היה השם מרחיק מהם השגחתו,הלוואמהם 
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 .ון העגל כמו שביארתיוירדה נבואתו ממדרגתה מפני ע

 מתוך ,וכאשר ראה משה שהשם היה מדבר עמו פנים בפנים כאשר ידבר איש אל רעהו

 והשיבו   . ובקש ממנו מה שבק ש,ראה אתה אומר אלי דבר אל האלהים פרשת ,הלווא

 ,פ סל לך שני לוחות אבנים ציוהו ,עודויוכדי להו ציא לפועל י. ' וגואני אעביר כל טובי יתברך 

 כי שם ימצ א האבנים , כי לא היה י כול משה לפסול אותם בידים אלא בהיותו במחנה

 כדי שיפסול למטה , ציוהו  יתברך בירידה הש נית,ומפני זה גם כ ן. והכלים הצרי כים לפסול

 לקבל מאת האלהים המתנה ,תשם עלה משה להר פעם השלישי ומ.את הלוחות גזית

 ואז הייתה הע ברת הטוב ,וישכם משה בבקר ויעל אל הר סיני וכמו שאמר ,שיעד לו

 . ואחריו היה קרו ן הפנים. צב ות על הצור כמו שיעדויוהתי' והקריאה בש ם ה

 ש וב ה ספורים כולם כפי הסדר שנכתבו בתורה יהנה התבאר מזה י

 . ר ספק הראשון שספקו על זהוזה הוא הת
 

 ] תשו ב ה  לט ע נ ה  הש ני ה [
 שלא נעתר הקדוש ברוך הוא לסלוח לישראל בפעם וכן אומר בתשובת הספק השני

בל  יאלי גם בפעם ההוא  היה ששמע אליו וק'  במשנה תורה וישמ ע המר ומה שנא,השני

בפעם  ומפני ז ה תראה שבמשנה תורה לא אמר .אבל לא השיבו סלחתי כדבריך. תפלתו

 . אלי גם בפעם ההיא' השני אלא בלבד וישמע ה

ומה . השחיתך'  לא אבה ה,אלי גם בפעם ההיא' אמנם בפעם השלישי אמר וישמע ה

 אין זה מה שאמר כאן לך נחה ,אלי קום לך למסע לפני העם' שנאמר שם עוד ויאמר ה

א ילך  שילך לדרכו כי הו,אלא מה שנאמר לו אחרי הסליחה בפעם השלישי. את העם

 . עמהם

והנה  אמר השם אל משה פסל לך להודיעו . ל אין בה ספק"הרי לך ביאור אחת שקבלתם ז

 כי לולי ז ה   .שלא יזכה לשלמות המראה אשר יעדו אלא באמצעות התורה שניתנה על ידו

 להזהירו שלא  ,לךואמר מלת . לא היה משה מגיע אל אותה מעלה ודקדוק שהשיג אז

יחדות כזה כמו   יכי מ לת לך יאמר על הת. לא משה מעצמויפסול הלוחו ת אדם אחר א

 וכן שלח לך  . כמ ו שפ רשתי שם, שילך הוא מבלתי אביו וקרו ביו,שאמר לך לך מארצך

 . אנשים שישלחם משה בלבד מזולת העדה

  :םוהנה ראה יתברך שבלוחות היו שני דברים נסיי

  ,האחד הייתה מלאכתם שהיו מעשה אלהים נעשה בדרך פלאי

  .ני הייתה  כתיבתם שהיה מכתב אלהיםוהש

 

והנה משה שבר את הלוחות והפסיד מלאכתם ותמונתם אך לא השחית ולא הפסיד 

ולכ ן ציוה ו יתבר ך שהוא יפסו ל את האבנים ויעשה או תם לוחות דקות מוכנים . הביהכת

 .  כי זה היה מוטל  עליו מפני שהוא שבר את הלוחות הראשונות,לכתיבה
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 , לפי שהוא לא השחית כתיבת הראשונות,שלא תהיה ביד משהאמנם הכתיבה אמר 

 .ולכך לא היה מוטל עליו כתיבת האחרונות

  

 וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר ,פסל לך שני לוחות אבנים כראשונים אמרשה וז

 . שהם עשרת הדברות - היו על הלוחות הראשונים

אלא .  כי דבר ידוע היה,שונות אינו להודיע מה  המה הלוחות  הרא,אשר שברתואמר עוד 

 לפי שהוא שיבר את ,ואמר שהיה ה וא הפוס ל. לתת טעם למה ציו הו שי פסול האבנים

 .  ולכך היה ראוי שיעשה את האחרות במקומן,הראשונות

 לפי שראה שהדברים האלהיי ם מכל צד לא יתקיימו  ,וגם ציוה הק דוש ברוך הוא בזה

 והמכתב מכתב  אלהים לא ,יו מעשה  אלהיםכי  ה לוחות הראשונות שהלוחות ה. ביניהם

 . נתקיימו ביני הם

תן בהם את הצורה יי' ית'  וה,ה את גופן"לכן ציוה למשה שבלוחות השניות יעשה הוא ע

 .  ובזה יתקי ימו,שהיא הכתיב ה

 . השאלה הראשונה והותרה בז ה

 

 ,בקות עצום לצוותו שיכי ן עצמו למעמד כי  בו יקנה של מות גדול בד,קרוואמר והי ה נכון לב

  .קרוושיתקן עסקיו  באופן שלא ימנעהו שום עסק מלעלות בב

ואין ספק כי לא הגיע . הנה מקום אתי וכמו שאמר .אתי כמו לילת י מ,צבת לי שםיונואמרו 

 כש רצה יתברך  , וביום  השביעי, רק עמד בהר ששת ימים בראשונה,קר על הצורומשה בב 

 ומשם , כי שם היה הכ ב וד,עמוד על ראש ההר ציוהו  ל,להראות לו את כבודו ואת גודלו

 . ישיגהו

צבת י כמו שכתוב ונ,צב שם על ראש ההרי ויתי,והז הירו שב ה שכמה רבה י עלה אל ההר

 מפני ,אמנם הזהירו ואי ש לא יעלה עמך. וידע דרכיו'  כי משם יראה את טוב ה,על הצור

 השגותיו הדברים  ושלא יבלבלו,שהיה ראוי לו בעת ההיא שיתבודד תכלית התבודדות

 , ' גם הצאן והבקר וגו,וגם ציוה שאיש אל ירא בכל ההר. הגשמיים ובני אדם בדברם לפניו

אתה ואהרן נדב ואביהו   '  נאמר לו עלה אל ה,לפי שכאשר עלה לקבל הלוחות הראשונות

.  ואהרן וחור עמכם,ומשה אמר עליהם שבו לנו בזה עד אשר נשוב. ושבעים מזקני ישראל

לפי שכל אחד . כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל'  גם כן ומראה כבוד הונאמר שם

 . מהם השיג השגה מה במעמד ההוא

 ,נטו אחרי העגל'  כי העם הרואים את כבוד ה, לא נמנעו מחטואם  כל זהובעבור שע

 כמו שיורה   , וגם נדב ואביהו,ל" לדעת חז,והזקנים אצילי בני ישראל טעו בהשגתם

לכן רצה יתברך שכל אשר היו באות ו   .  וחור נהרג עליו,אהרן בא העגל על ידו גם .מיתתם

 ירמו ז  וגם איש אל ירא בכל ההר.  לא הם ולא אחרים איש לא יעלה עמו,מעמד ראשון

גם הצאן והבק ר אל ירעו אל מול ההר  .לאותם הקדושים שזכר שהיו במעמד  הראשון
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 כצאן וכבקר שלא , בלתי בעלי שכל, ירמו ז  להמון בני י שראל שהיו בוערים בעםההוא

 .  רואים את הכבוד לעיני בני ישראל כראשונה,יעמדו מנגד ההר

 

. הנה אם כן לא ציוה יתברך על זה להיות יותר קדושה בלוחות האחרונות מהראשונות

ל אמרו לוחות ראשונות שנתנו בפומב י  " וחז. גזר שיעשה כן,אלא מפני הדברים שקרו

ולכן  .  לא שלטה בהון עינא בישא, לוחות שניות שלא נתנו בפומבי,אשלטה בהון עינא ביש

 . ציוה יתברך שלא יראה אדם אחר בלוחות האלה

 

 והיה , והוא שבראשונה ציוה שיעלו נדב ואביהו ושב עים מזקני ישראל,ויש דעת אחר בזה

 וענן ,בר השם עם משה כדי שיראו כולם בַד,לו רואים את הכבוד בראש ההרוהעם כ

 וכמו  שאמר על , כי היו עד אותו זמן מסופקי ם במציאות הנבואה.בוד יורד לדבר אליוהכ

אמנם עכשיו שכבר ידעו  . אותו מעמד היום הזה ראינו כי ידבר אלהים את האדם וחי

 לא היה צריך שאיש יעלה עמו לאמת ,ונתפרסם אליהם דיבור השם למשה פנים אל פנים

 . עניין הנבואה  עוד

 .לה השניהוהותרה בזה השא
 

 שלוש עשרה מידות' ויפסול שני לוחות אבנים וגו: י-ד,שמות לד
 

 .יספר הכתוב איך קיים הקדוש ברוך הוא כל מה שיעד למשה
 שענינו כפי מה  ,ושמתיך בנקרת הצור ושכותי כפי יעדו במה שאמר לו ,וכפי מ ה שפרשתי

בענן ' וירד ה זה אמר  וכנגד, כי הכף הוא הענן. שיסוכך עליו השם בענן כבודו,שפרשתי

יצ ב   י ואמרו וית. רוצה לומר שירדה השגחת השם שם להשפיע עליו בעננוויתיצב עמו ש ם

אבל הוא חוזר  . צב לפני השםי ולא למשה שנ,צב על משהיי שנ" אינו חוזר לש,עמו שם

 .  ושכותי כפי עליך, שזכר שעמד עם משה כמו שיעדו,אל הענן

 המ פרשים שהשם קרא לפני משה את השם הנכבד  פרשו,' ויקרא בשם הואמנם אמרו

 . לפניך' וקראתי בשם ה לקיים מה שיעדו ,ההוא

 יאמר שכאשר ראה משה שרוח נשאתהו מאת השם , אבל הוא חוזר למשה.ואין הדבר כן

 ,מנקרת הצור'  היה צועק וקורא בשם ה, וסתם בעדו בעב הענן,ושמתהו בנקרת הצור

ואחשוב שלזה עצמו כיון  .  ולמה סכות בענן לך,טחתניאלהי זכור את אשר הב' ואומר ה

 . ה הקורא" שהיה משה ע-' השתרגם וקרא בשמא דאונקלוס 

 

 בפירושיו על  הרב המורה כבר ראית דברי ,על פניו' ויעבור הואמנם אמרו אחר זה 

 ,חסו לשכינהי י,חס לשון העברה בו יתברךי שכדי לברוח מלי,א"א ח"כרק הפסוק הזה  בפ
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ו ן אונקלוס  ו וח שב הרב שכי.שכינתיה על אפוהי' ואעבר השתרגם אונקלוס כדברי 

 .  ושהוא היה אשר עבר, ה אור הנברא הנראה לעיני בני ישראלשכינתיהב

 
 שהעביר השם קול נברא על פני ,פו ל בו לשון עברהי על הקול שיופירשו עוד בדרך שני

ינו שמשה רבנו י וענ,ל זהואמנם דעתו בפירוש הפסוק הוא זולת כ. משה שקרא המידות

ה העבי רו מידיעת "בהק וש. שהם ידיעת התארים וידיעת המהות,קש שתי בקשותיב

 ,על פניו' ויעבור הושעל זה נאמר .  והודיעו תוארי פעולותיו,המהות המכו נה בשם פנים

 . מדו ידיעת המידותי וקרא לפניו ול, שהוא העבירו מראיי ת הפנים,י"שפניו חוזר לש

 שהכתוב . אין לו מקום כפי הדקדוק, תי  למעלה שזה הפירוש אשר יסבור הרבוכבר זכר

 כאלו אמר ויעבירהו  ,על יוצא לשלישיווהוא יפרשהו בפ.  והוא פועל עומד,'אומר ויעבור ה

 . ארתייוגם אין לו מקום כפי עניין הפרשה כמו  שב. מעל פניו' ה

 

 לא יפרשהו שכינה כי שם ,לקבלוואמנם הפירו ש אשר יחס הרב לאונקלוס אין ראוי גם כן 

 ואיך יחשב שהייתה מדרגת משה רבנו במראה הזאת שהעביר ,נקלוס באור נבראוא

 כמו , על פני משה בהיות כל ישראל רואים אותו כל היום,השם האור הנברא שהיא כאש

 . כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל' שאמר ומראה כבוד ה

על ' שב כי  איך יפרש ויעבור הי אינו מתי,עביר קולו שה, שזכר הרברגם בפירוש האח

 .  ומה יתרון שקנה משה בזה,והנה הקול הנברא שמעו כל ישראל בסיני. ' ויעבור קול ה

 . רוש ים האלה שזכר הרביעל כן לא נחה דעתי באחד מהפ

 

  וה יא, זה בזהם והקשר, על פני משה סתרי הנמצאות וטבעם'י ת'  שהעביר ה,והנכון בע יני

על פניו ' ויעבור הולכך אמר . ים שיעדו עליה באומרו  וראית את אחורייאת האחורמר

 ,וראית את אחורי , היה מ ה שזכר בפ סוקים של מעלה,שהדבר שעבר על פני משה

 . ה"ועברה המראה ההיא על פני מרע

 כי ה שכינה הוא ,שכינתיה על אפוהי' ואחשוב אני שלזה נטה המתרגם באומרו ואעבר ה

ויהיה עניין  הכתוב כפ י  . ל הנבדלים והמלאכים הרוחניים משרתיו עושה רצונושם אל כל

 ,םי שאתה תשיג ותדע כל הדברים הגשמיים שקרא אחורי, וראית את אחורי,המתרגם

 פני שהם ,אמנם השכלים הנבדלים. הרב המורה כמו שכתב ,להיותם מרוחקים מטבעו

 . עך להשיגם כי פני לא יראו אין מטב, וכמו שתרגומו דקדמי,להיותם לפני תמיד

 

והוא שהפנים אשר זכר שלא יראו כפי טבע . לעשות עמו' אמנם בשעת המעשה הגדיל ה

 הוא יתברך ברוב חסדיו העבירם על פני משה באופן שהשיג מעלת הנבדלים על ,האדם

ואחרי שהעביר כל זה .  לדעת אנקלוס,שכינתיה על אפוהי'  וזה הוא ואעבר ה.דרך הפלא

 .'אל רחום וגו'  ועל זה אמר ויקרא ה,מדו דרכי הנהגות ומידותיוי אז ל,יו של משהעל פנ
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 כי הנה מצא בפסוקים  ,וראה איך דעתו נוטה למה שפרשתיאונקלוס והסתכל בחכמת 

כי   . והו אבל לא תרגם שניהם בש.'ה'  ויקרא ה,' ויקרא בשם ה:האלה שתי קריאות

 שהיה ,ות שהיה זה קריאה וצעקה ממשה להור,י"בשמא דיהראשון מהם תרגם וקרא 

 אלא מלשון , לא תרגמו מלשון קריאה,'ה' ויקרא הואמנם . צועק וקורא בשם אלהיו

 . מוד  למשהי לפי שלא היה זה לשון קריאה וצעקה כי אם אמירה ול,'ה'  ואמר ה:אמירה

 

 והתבאר  . לא להקדוש ברוך הוא,חוזר למשה' הנה התבאר שאמרו כאן ויקרא בשם ה

לפי שויקרא הראשון היה .  ובשנית לא אמר מלת בשם,'למה אמר בזאת ויקרא בשם ה

 .  ובשניה הי ה מה שלמדו,'צועק וקורא ה

 . והותרה בזה השאלה השלישית
 

אני  כי הנה מה שיעדו ,והתבאר גם כן שנתקיימו כל היעודים שיעד השם למשה בזה

 והם הטוב שלמדו להעביר על , נתקיים במידות שלמדואעביר כל טובי וקראתי וחנותי

 אין ספק , ועם היות שזכר מידות אחרות גם כן,לפניך' וקראתי בשם העדו י ומה שי.פניו

 ,חמתיי וגם שלא זכר וחנותי ור. כמו שי תבאר,דת הרח מיםידת הדין  ובמישכולם יוכללו במ

 .  אלא להודיעו שאז ירחם על ישראל ויסלח לחטאתו,להודיעו תוכן המידות

 .ה בזה השאלה הרביעיתוהותר
  

צב ו ת  יולמה בהתי. ' אחרי אמרו ויקרא ב שם ה,על פניו' והתבאר גם כן למה אמר ויעבור  ה

 . על פניו' ויעבור ה ובעברת סתרי הנמצאות אמר ,עמו שםאמר 

 .שישית והתוהותרו בזה השאלות החמישי
 

 ]במידות' פירוש שם ה[
  :דעתי כפי מה שאומרהנה הוא ל.  המידות אשר זכר הנהרושואמנם פי

 . והשני הוא תואר מגזרת אדנות,הראשון הוא עצם'  שהנכון אצלי ששם הכתב הגאון -' ה

 . ד"ן יו"ת נו"ף דל" והשני אל,ולדבריו היה  ראוי שיהיה ה ראשון בן ארבע אותיות

 

 והעשרה , שמות העצם,אל' ה'  ה, כתב שהיו שלושת השמות הראשוניםן"הרמבואמנם 

 כי אין  העצם רק , ואם לדין יש תשובה,גם בזה לדעתי אם קבלה היא נקבל ו.הם מידות

 .  וכמו שאזכור,השם הראשון

ונות בהם היות ו   ו ושהכ. הם שם אחד,'ה'  ה,כתב ששני השמות הראשוניםג "והרלב

 . נמצא תמיד על עניין אחד

ל נאמר  כי א, כנגד שלושה עולמות,אל' ה'  ה,פירשו שלושת המידות הראשוניםואחרים 
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 .  שהוא משתנה מדין לרחמים,על העולם התחתון

 שלושה יהיו לנו בו ,בזה הוא שהשם יתברך כשנתבונן במציאו תואבל הנכון בעיני 

 . אופנים מהתבוננות

 והוא  , אשר לא יכילהו רעיו ן ו לא ישלוט בו לשון,הוא לפי מ ציאותו בעצמוהראשון מהם 

 , נו המציאות העליון החלטיי וכאלו עני,ת אחדו יות והמ ציאוו כי הה,'קרא השם הנכבד היי

 כי , ואין בהתמדתו המשכות זמני. לא סר ולא יסור,כי מציאותו יתברך בעצמו הוא תמידי

 .הוא מציאות מהאחד

ואמרו במסכת . נויי ובמדינה  בכ,וזה הוא השם המפורש שהיה נקרא במקדש ככתבו

 אותו לתלמידיהם פעם םו מוסרי אותיות חכמים היארבעיוחנן שם בן '  אמר ר,קדושין

 וכמו שהב יאו ראיה ממ ה  ,מ וד אופן הקריאה והפ ירושי שהיה הלי"רשופירש . אחת בשבוע

 .  שהיה ראוי להעלימו, לעלם כתיב,שאמר זה שמי לעולם

 להיותו מורה  על עצמו , שלכן נקרא שם המפורש,א"ה ח"סרק  בפהרב המורהוכתב 

 .  אין השתתפות בה,הוראה מבוא רת

וכמו  . אתנו היום ממנה כי אם דבר מועטאין  ואפשר שיורה זה כפי הלשון אשר ,כתב עודו

 כתב ,ב שזכרו בגמרא"ב אותיות ושם מ"ואמנם שם בן י.  שמי המיוחד ליל”חזשאמרו 

 שהיו מכניס בהם עניין  האלהות ,הרב שלא היה שם אחד כי אם שתים או שלוש תיבות

ועם , טה בקדושה מהשם המפו רש האלהי הנזכרולכן היו השמו ת ההם למ. 'ההוא ית

 הנה השם המקודש ההוא יורה  על מציאותו ,היות שמציאו תו ועצמותו יתברך בלתי מושג

 . החלטי הבלתי נודע כי אם לעצמו יתברך

 

 :ובמסכת יומא  פרק אמר להם הממונה נאמר במשנה

וא  נוטל  שהיה החכם הה,א ופירשו ב גמר. בן קמצר לא רצה ללמד על מעשה הכתב

אותיות היה כ ותבם בבת  '  ואם הייתה תי בה  בן ד,חמשה קולמסין בחמש אצבעותיו

וזה יורה  .  שהיה  זה כדי ל כתוב שם  בן  ארבע אותיות כאחד,י" ופירש שם רש.אחת

 . על אחדותו ופשיטותו

 שהוא שם העצם האלהי ,ואין ספק אצלי שמשה אדוננו לא הגיע לשם המקודש הזה

 ,לפניך' ושעליו אמר וקראתי בשם ה.  מפי ו של הקדוש ברוך הוא מזה המעמד,יתברך

  . והיה  קורא בו כרב הקורא לתלמיד,מדוישהוא יתברך ל

 , שאמר לו יתברך אהיה אשר אהיה,כי הנה מה  שנמצא בתחילת נבואתו במראה הסנה

 ושלא היה מציאותו  תלוי בדבר , אלא שהיה מחויי ב המצי אות,אין ענינו השם המפורש

אך השם .  שזה עניין מחוי יב המציאות, אבל מציאות כל אחד מהנמצאים היה תלוי.אחר

 היה למעלה ,לא נודעתי להם'  ועליו נאמר ושמי ה,המפורש שהו א רמז למהותו ועצמותו

 . מזה
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 ,'ויקרא ה והוא אומרו ,והנה משה רבנו למד השם בקריאת שמו המפור ש הקדוש הזה

 והנרצה בו  . הוא השם השני'ה.  הראשון שם העצם'ולכן הטיב ו אשר דברו שהיה שם ה

 במה שהוא יתברך בראם והמציאם ,הוא המציאו ת האלהי אשר לו יתברך בנמצאים

 רוצה ,יותו וכאלו נשאר ממנו שני מציא. הכל הוא ממנו יתברך,ומעמידם ומת מיד מציאותם

 ולכן שני . והמציאות אשר לו בדברים מאשר הוא ממציאם,לומר המציאות אשר לו מעצמו

 להיות ההוראה  בשם עניי ן  , נכתבים כאחד,השמות המו רים על שני המציאוי ות האלה

על מציאותו בדברים והשני  , מורה על מציאותו יתברך בעצמושהראשון אם לא .המציאות

 . הנבראים והנאצלים ממנו

  כי הוא השם המפורש הנבדל,סמך ולא הצטרף לדבר מהיולכן השם הראשון הנזכר לא י

אמנם השם . וכבר אמרו המדקדקים ששם העצם לא יסמך. י חס לנמצא מהיוהבלתי מת

 .אלהי צבאות'  ונקרא ה, היה הוא נסמך ומצורף אליהם,יחס לנבראיםי להיותו מת,השני

 וגם כן המהוה השכלי ם הנבדלים , הממציא והמ הוה צבאות השמים והארץ,כאלו אמר

 רוצה  ,וזכר' אלהי הצבאות ה' וה , הנביא ועל זה אמר.תושהם מניעי הצבאות השמימי 

 גם כן הגיע אליו ,דש השני הזהווהשם המק.  שהשם הנכבד שהוא המיוחד אליו,לומר

 כפי ,צבת על הצורי כמו שנרמז לו באומרו יתברך ונ,אדון הנביאים במעמד הנבחר הזה

 .  והתחלת הנמצאות, שיבין וישיג היותו ית ברך צור עולמים,הרב המורהדעת 

 

ברכי  ,ג המידות" כשרצה לדבר בי,ה"ועל שני השמות האלה הקדושים אמר דוד המלך ע

ולכך .  שאמר זה על שם המפורש הראשון הנזכר. וכל קרבי את שם קדשו,'נפשי את ה

 . אמר בו את השם

 

 מהצד שהוא מניע ,נו בחינה שלישית נבחין בו יתברךי ועני,אל :והנה השם השלישי הוא

 לפי שהוא ,אלוהנה נקרא יתברך מפאת הבחינה הזאת . לוונהיג העולם כהגלגל העליון ומ

 ,  כי הוא רוצה לומר ההנעה וה הנהגה הה יא תכלית היכולת המוחלט ,שם נגזר מהיכולת

 .אין כאל ישרון רוכב שמים בעזרך ובגאותו שחקיםה "ועליו אמר מרע

 .נהיגם בכללותם להיותו מניעם ומרוכב שלכן נקרא ,א"ט ח"סרק  פהרב המורהוכתב 

.   על ההנעה העליונה מהגלגל העליון ה מקיף בכל ש הוא מניעו,ושאמר ובגאותו שחקים

 .  שהיה הגלגל העליון מעונה לאל הקדמון,אמר מעונה אלהי קדםועליו 

 להגיד שהוא יתברך מניע מנהיג ומשפי ע  ,בור והנוראיהאל הגדול הגועל זה אמר גם כן 

  :בכל שלושת העולמות

 . 'ה מה גדלו מעשיך ה" כמאמר דוד ע, על הנהגת העולם השפלדולהגשאמר 

 . על הנעת עולם הגלגלים כמו שאמר עליהם גבורי כח עושי דברובוריהגואמר 

תהלים ( כמו שנאמר , כנגד השכלים הנבדלים שהוא בוראם ומשפיע עליהםהנוראואמר 

 . אל נערץ בסוד קדושים רבה ונו רא על כל סביבי ו) 'ט ד"פ
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והוא יתברך  . אלהים נקראו השכלים הנבדלים , נאמר על ההנעה והנה גהאלם ות ֶשולהי

ולכן .  וכן  דרשוהו במכ ילתא על המלאכים. כמו שאמר הודו לאלהי האלהים,אלהי האלהים

 לפי שהשכלים הנבדלים ,אלהים צבאות :בא זה השם  פעמים רבו ת סמוך לשם צבאות

 . הם מניעי צבאות השמים

 

ינו כאלו אמר הטה  י שענ,'יחוד בפסוק שמע ישראל וגויה למדנו בפרשת הונראה לי שכל ז

שהוא ממציא הדברים ובוראם '  כי ה, פקח עיניך וראה ושום שכל,זנך ישראל ושמעוא

 שמות המורים על ה יחס אשר שני שהם , ואלהינו שהו א מניע הגלגל העליון,ומהו ה אותם

 , הכל דבר אחד הוא,על מציאותו בעצמוי שהוא השם המפורש המורה " וי,לו יתברך עמנו

 אחד ,תיי כי עם היותם שמות ובחינות מתחלפות הנושא והעניין הא מ.לו ף  כלליואין בו ח

 . הוא בהם

הראשון מהם הוא שם עצמותו  -אל ' ה' ההנה התבאר מזה ששלושת השמות הראשונים 

ינו המניע  י אל ענ והשם השלישי שהוא, והשני ענינו המהוה וה בורא והממצי א כל דבר,'ה

 . הגלגל העליון

 רחום וחנון ארך אפים הם מה מידות אשר בהם ינהיג   ,ואמנם שלושת השמות שאחריהם

 . את בני אדם

 

 כמו שאמרו ארבע מידות בנותני , שנקראו מידות כלשון בני אדםהרב המורהוכתב 

 . צדקה

 ברוך הוא בהם   שהם המידות שהקדוש,ויותר נראה לפרש שהוא מלשון עמד וימודד ארץ

 . דתו הראויה אליוי איש במ,מודד את האנשים

 ביאר ,ומפני שכבר זכר שם אל שנרצה בו מניע ומנהיג הגלגל העליון וכל מה שבתוכו

 ועל זה  ,י תווי והו,ת האישו ואמר שראשונה תבחן הנהגתו בתולד,הנהגתו בבני אדםאופן 

ת הנהגתו בהיו ת העובר י כאשר הושגה דקו כ.  הרב המורהתב וכמו שכ.אמר רחום

 והצלתו מן המות ומ ן   , וכ מו שיגדלהו אחר לידתו,חות בוו והמצאת הכ,מהבעל חיים

 שהוא רחוםדת י יצאה לנו מ,מושי ו הה כרחייםי ותועלתו בש, ושמירתו מכל נזק,החוליים

 . עניין הרחמנות באמת

שר יחמול איש  ואמר וחמלתי עליכם כא. כמו שנאמר כרחם אב על בנים,רחום :ועליו אמר

התשכח אשה  כמו שאמר , ומפני שהאם מרחמת על בניה ברחמי ם גדולים.'על בנו וגו

 ותהיה  .מלשון רחם המיוחדת אל האשה רחמים לכן קראו לחמלה ,עולה מרחם בן בטנה

 מורה על הטובות שעשה עם העובר בה יות ו ברחם האם בהתהוות ו   ,מדת רחום בו יתברך

 .דולו שמהיוג

 כמו שאמרו אתה  ,ל ההשכלה ו הדעת אשר יחונן השם לאדם אחרי בריאתו נאמר עחנוןו

 , לפי שההשכלה והדעת הם מטבע הנבדלים, והנה נאמר חנינה בדעת.חונן לאדם דעת
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 וידענו עם זה שרחום וח נון אינו כפל ,נםיתנה לאדם מתנת חי ונ.'כמו שאמר כי  אל דעות ה

 . לות מתחלפות כי הם שמות מיוחדים לפעו,עניין במלות שונות

ואחשוב שלא נאמר זה .  הוא גם כן מעניין רחמיו ב היות האדםארך אפים :ואמנם אמרו

 אלא על הנער שלא נעשה בר עונשין ,על האדם החוטא שיאריך לו השם אפו כשיחטא

 ובן עשרים שנה ,ג  שנה ויום אחד בבית דין של מטה" כי אם בהיותו בן י,בתחילת ילדותו

 ולכן  , אבל הוא מאריך אפו,ח לכעוסוה אינו נ" לפי שהקב, והיה  זה.לבית דין של מעלה

ברוב חסדיו ו רחמיו מאריך זמן העונש לאדם כפי התורה בבית דין של מטה ובבי ת דין של 

דת הדין אלא י לא היה זה ממ, בבחינת ילדות האדם,דת ארך אפיםי ולהיות מ.מעלה

 רחום וחנון ארך אפים ,ות האלהולא היו  מפני זה לאדם שלושת המיד. דת הרחמיםיממ

וב עבור זה באו שלושת .  כי אם בחסד אלהים ורצונו ומטבע ההטבה,בשכר מעשיו

 כ י  ,ואינם כפי המקבלים.  כאלו יורה שהם ממנו יתברך ורצונו,המידות האלה בלשון פעו ל

 . ם לשכר ולא לעונש כפי ימיהםיאינם עדין ראוי

 

 ,ש תי פעמים' ה'  המ ידות זכר השם הנכבד ה למה בזי כרון,הנה התבאר ממה שביאר תי

ובאו שלושה מהם  . ולמה לא באו המידות ו ה שמות האלה כולם בלשון  אחד לשון פועל

 שהנה היה זה להודיע ששלושת המידות ההן הן , רחום וחנון ארך אפים:בלשון פעול

  היו, אמנם במידות האחרות שזכר בלשון פועל. לא מצד המקבלים,מחסד השם ורצונו

 . פועל בהם כפי הכנתם' ומצד היותו ית. כפי הכנת המקבלים

 .שמינית וה ת השביעי,והותרו בז ה שתי שאלות

 

 ]רב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים[
 , הודיע באלו השלוש מידות הקדוש ברוך הוא למשה,ורב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים

 ,ק וישר או רשע וחוטא הנה לא ימלט מהיותו צדי ,שאחרי היות האדם שלם בימי ו ו בשניו

 .  סוגיםבשלושה ביאר ששכרו יוכלל ,ואם יהיה ירא אלהים וסר מרע

 הנה עוד יעשה , כלומר שמלבד שיקבל שכר מעשיו,שיהיה יתברך לו רב חסדהראשון 

 רוצה , ובעבור זה אמר המשורר וגדל חסד,ורב חסדועל זה אמר . ת עמו חסד גדול"השי

 . לומר שחסדיו גדולים

 , רוצה לומר שמלבד החסדים שיעשה לטובים ולישרים בלבותםואמת הוא אמרווהשני 

שלם על פי המשפט ותי לתת לו שכר פעולותיו מיהנה עוד יעשה עמו השם חשבון אמ

כל חסידיו אמונים נוצר ומשלם ' אהבו את ה) 'ח כ"תהלים ל( וכמו שאמר המשורר .והראוי

 אהבו את השם ,רוצה לומר. 'חלים להעל יתר עושה גאוה חזקו  ויאמץ לבבכ ם כל המי

 .  לפי שהוא משלם השכר והחסדים כפלי כפלים מהראוי,חסידיו

 ומלב ד זה הוא ,י היה וברי שאינו מקפח שכר כל ברי,'אמונים נוצר הוביאר זה עוד  באומרו 

 עושה גאוה ובזה באמת .שעושה חסד יותר ורב מהראוי לו כפי מעשיומשלם על יתר 
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.  כי יש שכר גדול לפעולתם,'חזקו ויאמץ לבבכ ם כל המיחלים להן  ולכ.יומעלה רמה

 רוצה לומר ,תתן אמת ליעקב חסד לאברהם) 'כ' מיכה ז(והנביא גם כן על זה הדרך אמר 

תן האמת י שמאותו חסד י, והוא החסד שאמר לעשות לאברהם,שיקים מה שיעד ליעקב

 . ין ורב חסד ואמת וזה עני. שהוא זרע אברהם הנבחר,והקי ום ליעקב ובניו

 

 ,  ואולי בימיו לא יוכל לאכול כל פרי מעשיו הטוב ים,ולפי שהאדם קצר ימים ושבע רוגז

 כלומר שישמור הקדוש ברוך הוא שכרו לבניו ובני  ,נוצר חסד לאלפים ,דה אחרתיבאה מ

אנוש כחציר ימיו כציץ השד ה כן יציץ כי   ובזה הדרך עצמו אמר המשורר . בניו עד אלף דור

מעולם ועד עולם על יריאיו וצדקתו ' וחסד ה.  עברה בו  ואיננו ולא יכירנו עוד מקומורוח

 לא תחשוב שיאבד שכרו הזל כם  ע,רוצה לומר אף על פי שאנוש כחציר ימיולבני בנים 

הוא '  כי חסד ה, הנה יקבלוהו בניו ו בני בניו, כי ה נה עם היות שהוא לא יקבלהו,ז"בעוה

ל יראיו וצדקתו לבני בנים בהיותם זוכ רי בריתו ושומרי מצוותיו    ועד עולם עםשמור מעול

  .לעשותם

 כי כמו שפעמים יולדו בבני  העשירים בנים  ,דה  הזא ת צריכה מאוד בישוב בני  אדםיוהמ

ואם לא ירשו .  כן יולדו שם פעמים רבות בנים שפלי יד ובלתי מצליחים בממונם,עשירים

כן יש ויש מי שאין לו תקומה . ז רים על הפתחיםממון אבותי ה ם ימותו ברעב או יהיו חו

דה הזאת י ולזה היה הקדוש ברוך הוא כפי המ, ויועילו להם מעשה אבותיהם,במעשיהם

ישבע ו  ) ז"תהלים י( וכמו שכתוב .קדון לבניהם אחריהםישומר קצת חסדי הראשונים לפ

 . בנים והניחו י תרם לעולליהם

 

 ]ן אבות על בניםווון ופשע וחטאה ונקה פוקד עונושא ע[
 . זכור לאברהם וגומר,ד ה שזכר משה לפניו יתברך במעשה העגל בראשונהיוזו ה יא המ

נושא עון ופשע וחטאה ונקה פוקד עון  : מידות אחרות והםשלוש' ואחר זה זכר כאן ית

 הודיעו מידותיו אי ך ינהיג את ,חסות לצדקםיכי אחרי שזכר המידות המתי. אבות על בנים

 כי  כמו שאמר , יש בהם מהרחמים,והמי דות האלה באמת כשיעויי נו.  חוטאהאדם בהיות ו

לם יש ולפי שבכ. אלהינו הרחמים ו הסליחות' להואמר . חסד ואמת' כל אורחות ההמשורר 

 . מהרחמים

 

 כמו , ולבבי לא כן יחשוב. מידותשלוש נושא עון ופשע וחטאה :והנה כל המפרשים מנו

 ולא  ,נותובו י העוי ולא תתרבה בר.נושא ועליה אמר ,יאדה אחת הי כי מ.שזכרתי בשאלות

 , מיני עו נות בלשונות מתחלפיםש לושהלזכור כאן ' אמנם ראה ית. תתחלף בהתחלפותם

  :עון ופשע וחטאה לאחת משתי סיבות

 רוצה לומר בפעולות שיפעל האדם ,לפי שכלל העונות יהיו אם במעשה נההראשו הסיבה

 ואם בדיבורו ומאמריו   ; שנושאם הוא הנפש, ואמונותיו ואם במחשבתו;בגופו ואברי ו 
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 וכדי להעיר .בפיך ובלבב ך לעשותו וכמו שאמר אדוננו משה .שנושאם הוא הלשון והפה 

 רוצה לומר שהוא נושא ומכפר  ,נושא עון ופשע וחטאהדה י נאמר בזאת המ,שלושתןעל 

והמחשבות  הנפשיות  או מהאמונות ,וןו בין שיה יו מ המעשיות שנקראות ע,כלל העבירות

ויקרא ( כמו שכתוב , ובי ן שיהיו  מהלשון שנקראו בשם חטא,הנקראות פשע לכובד העניין

 השם , הנה מאי זה אופ ן ומ אי זה מי ן מ אלה.םיונפש כי תחטא לבטא בשפתי) 'ד' ה

שאר טהור ונ ק י  י עד שי,יתברך פעמים מסיר אותם מהאדם בשובו מדרכיו  והטי בו אותם

אשרי נשוי פשע כסוי חטאה אשרי  ונושא הוא מלשון . או בו מעולם כאלו לא נמצ,מהם

 . שכללם יחדלו עון' אדם לא יחשוב ה

  

 שממידותיו יתברך אחת הוא ,ל" לפי שקבלו חכמינו הקדושי ם ז,היא והסיבה השנית

 כי הוא , וששלושה עונות הראשונים שהחוטא עושה אינם נמנים לו,שמעביר ראשון ראשון

הן כל אלה יפעל ) ג"איוב ל( וכמו שאמר אליהו ,תם ואינו מענישו עליהםיתברך מכפר או

 . אל פעמים שלוש עם גבר

 ויש מי .ון ועובר על פשעומי אל כמוך נושא ע) 'מיכה י(מרו ודה ההיא  לאי סמכו המל"חזו

דה   יואני אומר שבאמת לא נרמזה המ. שסמך אותה אל רב חסד שהוא מטה כלפי חסד

 שהגיד יתברך למשה שאף את החוטא ,ן ופשע וחטאהומרו נושא עו באו,ההיא אלא כאן

ש אלה ו ולזה זכר של,כשיחטא אינו מענישו על שלושת העבירות הראשונות אשר עשה

 . שעניינם החמור והיותר חמור והיותר קל

 .  שהוא בשוגג, או מבלתי בחירה ורצון,ון לא ימלט שיהיה נעשה בבחירה ורצוןולפי שהע

 או יהיה לרוע הנפש שיודעת את ,וה וה יצר הגופניו או יהיה לתגבורת התא,ןואם היה ברצו

 וכמו  עון הגשמית י קרא ההתאוו והנה מה שע שה ברצון מג בורת . בונה ו מכונ ת למרוד בויר

 כי  ,פשעומה שנעשה במרד ורוע הנפש ומיעוט האמונה יקרא . שכתוב עון עקבי יסובני

 . חטאת שעשה בשוגג יקרא ואמנם מה. האדם אז פושע למלכו ואלהיו

 

 וכאשר .ב תםיונות וסו העי להיותם כוללים כל סוג,ואם כן נזכרו כאן שלושת השמות האלה

 כי שם נזכרו . תמצאהו מסכים למה שפרשתי בזה,)ו"יומא ל(ל "זחמרו תתבונן במה שא

  :בזה דעות

ין צריך  וא, כי גם הפשע שהוא המרד,אמרו שהכוונה נושא וסובל לא העון בלבדמהם 

 . לומר החטא שהוא השוגג

 .  בזאת הכוונה עצמה פשעתי חטאתייעווית ,ואמרו שראוי לזכרם כן בוי דוי

 

 .ונות והפש עים נעשה להם כשגגותו כל הע, תשובהם אמרו שאם ישראל עושיבמדרשו

 ואמרו שכן ראוי שיהיה  בזה סד ר  .חטאהונושא עון ופשע ולפי זה תהי ה כוונת הכתוב 

 . חטאנו עם אבותינו העוינ ו והרשענו) 'ו ו"תהלים ק(אמר המשורר  ובמ.הוידו י
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 שמהם , לפי שהי ו ביש ראל שלושתם במעשה ה עגל,וזכר יתברך  שלושת המידות האלה

תות היי תה צריכה י וכל אחת מהכ. ומהם שוגגים, ומהם מזידים,היו מורדים גמורים

 . דה בפני עצמה לשאת עונשהילמ

 .  מכל אחד מהמינים האלההשושל. ר ראשון ראשוןה מע בי" שהקב,וכלל העניין

 

ה  "עבנו רה כי הנה מש. לוף שבא בדברי הנביאיםיבת החי תדע ס,ועם מה שפרשתי בזה

ל עצמו  ע וענוותנות לפי שמפני , לא זכר פשע.וסלחת לעוננו ולחטאתינו ונחלתנואמר 

לה וחס יעשה פשע  כי לא היה שישראל חלי, ולכך לא זכר הפשע, לעוננו ולחטאתנו:אמרו

ים  י לא היו ראו,לו היו עושים כןי א. בודבונם ומכו וני ם למרוי בידיעת ר,במעשה העגל

אבל היה מבקש סליחה מהעונות שעשו מתגבורת . ש הוא עצמו יוכלל בפשע"וכ. לכפרה

 .  ומהחטאות שהם השגגות,ו הוהיצר והתא

האלהיות בסליחה  היה  משבח את הקדוש ברוך הוא ומידותיו ,אמנם הנביא מיכה

 שהם היותר חמורים שבכל ,מי אל כמוך נושא עון ועובר על פשעולכ ך אמר . ובכפרה

 ,ולא זכר החטאת.  כי זה ה וא תכלית מעלת הכפרה,ון ו הפשע שאתה נושאו הע,העבירות

 כיון  שלא עשהו ,ענש האדם על השוגגי לפי שמשורת הדין אין  ראוי שי,שהיא השגגה

 . בדעתו ורצונו

 אל תחשוב ששכח , עם היות שאמר חטאת נעורי ופשעי אל תזכור,ה"וד העאבל ד

הרי שזכר כל .  כי מיד אמר אחריו למען שמך אדוני וסלחת לעוני כי רב הוא,ו ןו והשמיט הע

  .ופשע כמו שזכרה משה רבנו' שלושתם חטאת וגו

 .תשיעיתהותרה במה שפירשתי בזה השאלה הו
 
 

 ונקה לא ינקה 
 אבל ,ון ופשע וח טאהויתברך נושא ע'  שה,שעניין המידה ה זאת הוא ,פירשו המפרשים

 כמו שאמר וביום פקדי  , שישא את החטא מזמן לזמן, אלא נושא,אינו סולח אותם לגמרי

 כי היושר והסליחה , שלא ינקה ויסלח לחוטא בהחלט, ושזה עניין ונקה לא ינקה.ופקדתי

  .מבלי תשובה  סותרים זה לזה

  אלא מאריך אפיה וגב י  .ומר ה קדוש ברוך הוא ותרן יתו תרון מעוהי האל”חז וכן אמרו 

 . דיליה

  . לא ינקה לשאינם שבים, ואמרו ונקה לשבים,ל הבדילו המיד ה הזאת"אבל הם ז

 , ושהיא מלשון ונקתה לארץ תשב, פירש המידה הזאת כולה מהרחמיםהרב המורהו

בל ייסרהו כאשר יי סר איש את א.  רוצה לומר שלא יכרית החוטא על חטאו.ונקה לא אנקך

 .בנו

 וביאור זה הוא באחד . ושיש בהם מהרחמים,ולי נראה שהם על כל פנים שתי מידות
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  :משני פנים

ענש יינה שהודיע יתב רך שמלבד שלא ייוענ.  מידה אחתו נקהשיהיה הראשון  דהיהמ

פ "אעהנה עוד ירחם עליו ש.  בהיותו  מעביר ראשון  ראשון,נותוהחוטא על שלושת העו

שאר נקי וצדיק מכל י ינקה אותו וי,יות מרובים מהםונות הרבה אם יעשה זכושיחטא עו

 . י ותו ועמו הסליחה כאשר יהיו רובם זכ, לפי שהוא יתברך מטה כלפי חסד,חטא

 ,פ שיהי ה לחוטא רובו עונות ומ עוטו זכי ות" רוצה לומר שאע,לא ינקההיא דה השנית יוהמ

 ולא ינקה ולא ,אך ייסרהו במשפט. לא יעשה בו כליההנה לא יכריתהו השם יתברך ו

והם שתי מידות . ונקה מלשון נקי ולא ינקה מלשון כריתהויהיה לפי זה . יכרית אותו לגמרי

 . טובות ומתחלפות

  :)'ירמיה ל(וכבר ביאר ה נביא המידה הזאת באומרו 

אשר כי  אתך אני כי אעשה כלה בכל הגוים  ' ואתה אל תירא עבדי יעקב נאם ה

 . הדחתיך שמה ואותך לא אעשה כלה ויסרתיך למשפט ונקה לא אנקך

 

 
שהודיע הקדוש ברוך הוא בזה שתי הודעות  ,והאופן השני מהפירוש בזה המאמר הוא

 הנה , ועם כל אורך גלותם,מאוד'  האחת שישראל עם היותם רעים וחטאים לה:עצומות

והבבליים  שהעבידום . חרית הזעםהוא ינקה ויצ יל אותם מצרותיהם ויוצ י אם מגלותם בא

 רוצה לומר  ,ונקה לא ינקהועל זה אמר כאן . עמו וינקום נקמתו מהם'  ידין ה,והרעו להם

מצרים  , ומסכים לזה  אמר יואל הנביא. ולא אנקה את אויביך,אנקה אותך מצרות הגלות

לשממה תהיה וגומר מחמס בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם ויהודה לעולם תשב 

 רוצה לומר שהאומות שהגלו את .שוכן בציו ן' וירושלם לדור ודור ונקתי דמם לא נקתי וה

אבל יהודה וירוש לים ישבו . ישראל יהיו לשממה מפני החמס שעשו לבני יהודה בארצם

אבל דמו לא ינקה .  ונתקיים המידה שנ אמרה למשה שינקה ליהו דה מגלותו וצרתו.לעולם

  .שוכן בציון וראוי שישגיח על עמו' שה לפי ,מהאומות אשר שפכו אותו

  :עשיריתוהותרה במה שפרשתי בזה השאלה ה
 

 על בניםפוקד עון אבות 
מד למשה הנהגתו  י כי הנה אחרי שאמר ול,זו היא המ ידה האחרונה מהמידות הא לה

ושעל שאר העונות נקה לא .  שנושא לו עוון ופשע וחטאה בהעבירו ראשון ראשון,לחוטא

 שגם באותם  , הודיעו עוד-  סוריםירית את החוטא לגמרי אבל ייסרהו ב י ולא יכ,ינקה

 כי אולי לא יוכל לסובלן או , לא יענישהו בבת אחת,סור ים שיעניש בהם את החוטאיהי

 ולכך יטה אליו רחמים שיענישהו בקצת  .ישחת השורש ויכלהו ולא יהיה לו עוד שום ענף

 כדי שכל אחד ,כן על הדור הרביעי  מזרעו ו, ולבני בניו בקצתו, ולבניו בקצתו,העונש
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ובזה  י היה נקל לסבול העונש . לו אחד מהםו ולא יקבל כ,מהדורות יקב ל קצת מהעונש

 . ומזה  הצד יהיה זה  מדת רחמים. אההו

 ואין המידה כולה שכר ,לוק העונשיינה חי לפי שענ, קראוה מידה של פורענותל"חזאך 

 . כמו ועושה ח סד לאלפים

אבל . יענשו הב נים בעונש אביהםי הוא ש, שעניין פוק ד עוון אבות על בניםכתבג "והרלב

 יקרה לבניהם אחריהם שלא יהי ה בידם , כי כשיעבור טוב מה  מהאבות,שזה הוא במ קרה

 היו בניה ם מחזיקין , כי לולי הופקד מהם. מפני שהופקד מן האבות, במקרהואהטוב הה 

 תינו חטאו ואינם ואנחנו עונותיהם סבלנואבו) ה"איכה ה (אמרשה  ונסתייע בזה ממ.בו

 . עונשיהם - עונותיהם רוששפי

לפי שאין  . נהו ואין ראוי לקבלו כל איש אשר בשם ישראל יכ,'ודעתו זה לא ייטב בעיני ה

 לא לבד לאבות אלא גם , אלא עונש נמשך בעצם ואמת,המידה האלהית נקראת מקרה

 לא כיון למה שפירש בו , וגומרינו חטאואבות הנביא אמרשה  ומ.לבנים שיקומו אחריהם

.  לא לקחנו מוסרהזל כם  וע,ונםו שמתו בע, אבותינו חטאו ואינם:אך פירושו הוא. החכם

 והוא , רוצה לומר לקחנו אותם על עצמנו והחזק נו בהם לעשותם,אבל עונותיהם סבלנו

 .  ואינו מלשון עונש,מלשון עוון וח טא

 

 כשאוחזים  ,לם פירשו פ וקד עוון אבו ת על בנים כוואמנם המתרגם ושאר המפרשים

 .  דורותארבעהוהוד יע הכתוב הז ה שהפקידה הזאת נמשכת על . מעשה אבות בידיהם

 כעניין , דורותארבעה שאפילו שיאריכו ימיו של האדם החוטא ויראה ,והטעם בזה הוא

א יוסף  לאפרים כ ביו סף ויר" וכ,דו רות' וירא  את בניו ואת בני בניו ד) ב"באיו ב מ(שכתוב 

 והודיענו הכתו ב הזה עד . יראה ענשם תמיד,ב עיםי והם ר, סמוכהבני ומלת ,בני שלשים

 ועל כן הרשע שראה . ולא תוסיף, כי חמלת האבות עד פה תבוא,רבהיהיכן מגיע גבו ל הק

  ם  והנה גם הו א אחריהם ראוי להביא ע ליו יסורי,אביו ואב י אב יו ו זקנו שהי ו  עושי רשעה

 ראוי ,מ פני שהבנים כשאוחזים עוון אבותיהם  בידיהם לעשותם. יו עוון כולםולפקוד על

 שלכך יצטרכו מוסר יותר ,ונותו מפני הסתבכותם באותם הע,ענשו שבע על חטאתיהםישי

 . חזק

 וגם כדי רשעת , איך יהיה משורת הדין שיעשה הב ן החוטא כדי רשעתו,פ יקשה"אבל עכ

אבל לא בבחינת אביו ואבי . ענש הרבה החוטאי  שיכי הנה חוזק ההסתבכות יחויב. אביו

 .  כי אם בבחינת עצמו,אביו

 עשרת הדברות רוש מה ש כבר כתבתי  בפי, בזה הואובעבור זה הדרך היותר ישר בעיני

 כן לא יחשבו , כמו שלא יחשב להם עוון להענישם עליו,שהבנים הקטנים. בפרשת יתרו

ענשו בעבור זה בעו ו ן   יבהיו תם קטנים יו. אבל הם כאברי האב וחלקיו. יותולהם זכ

 ומפני זה  הגביל  . ולא לילדיםתלפי שזה העונש ייוחס  לאבו. אבותיהם וא בות אבותיה ם

 , כי תכלית מה שאפשר לאדם שיראה מזרעו מימיו  הוא עד הדור הרביעי,דורות' לזה ד
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 החי ,בעיםילשים גם רי גם ש, וכאשר ימותו הבנים וה בני בנים.הרב המורהוכמו שאמר 

 וכב ר ביאר זה .וירחמהו'  וישוב אל ה, וגם הזקן יאמר בשלי הרעה הזאת לנו,תן אל לבויי

אפרים כעוף יעופף כבודם מלדה ומבטן ומהריון כי אם יגדלו את  באומרו ,הנביא הושע

 שהם , כעוף נתעופף כבודם, שאפרים בעבור עונותיו, רוצה לומר.בניהם ושכלתים מאדם

 או מבטן שיפילם ,דהי רוצה לומר שימותו בזמ ן ה ל,דהי קטנים מלוזה  בהי ותם. הבנים

 , הנה לא יגיעו אל גבול אנשים,ו אם יגדלו את בניהם.  או מהריו ן שיוש חתו בבטן,המלאה

  .כי אני אשכלם מאדם

 .אחת עשרהועם מה שפרשתי הותרה השאלה ה
 

 מהם שניים.  מקומותארבעה וגומר בתורה בפוקד עוון אבות , ואתה תמצא הפסוק הזה

 ואחד כאן בזיכרו ן , בפרשת המרגליםחד וא,ת הדברות הראשונות והאחרונועשרתב

 . המידות האלה

 , לפי שהפקידה הה י א היא בעניין עבודה זרה,לשונאיאמנם בעשרת הדברות נאמר בהם 

 . ' כי הוא שונא ואויב חרף ה,להכרית ולמחות שם העובד אותה מישראל

 ואינם לכליה אלא ,נותום לשנאו כי הם כוללים שאר העו אין בה,ים האחריםנאבל ש

 ארבעה כיון שהמיד ה היא שהפ קידה תהיה  עד ,וראיתי מי שהקשה בזה . לפקוד עונש

 .  מדוע אם כן אמר הכתוב וב יום פקדי  ופקדתי עליהם,דורות ולא יותר

ירו במקו ם    ובלשון אחר הזכ . אין לך דור ודור שלא יהיה בו אוקיא מעו ון העגל,ל"חזודרשו 

 , ויתחייב מזה, שאין בו קצת מפורענות של עגל, אין לך פורענות שבאה על ישראל,אחר

ה זוכר עוון העגל " שהקב, אין הפקידה ה היא אלא לשון זכירה.שיהיה פוקד עוון אבות

 כי בחורבן בית המ קדש נפקד הכל ונמחה , אבל אינו פוקד שיעניש עליו,כשהדור חוטא

שאר להם מעוון  י ושלא י,דאי הי ה  החורבן ה הו א די בו למרק עונותיהם כי בו.העוון לגמרי

לת י ובמ, והנה יורה על זה שנאמר בחורבן ב ית המקדש קרבו פקודות העי ר.העגל כלום

 .  וביום פקדי ופקדתי,פקודות רמז מה שכתוב כאן

 

  :ל במדרש איכה”וכן אמרו חז

כרפאי ) 'הושע י(ירבעם שנאמר ברכיה אומ ר עד עגלי '  ר,עד היכן עוון  העגל קיים

 רבי שמ ואל בר נחמני אומר עד חורבן בית  המ קדש ;'לישראל ונגלה עוון אפרים  וגו

  . שנאמר קרבו פקודות העיר,)יחזקאל ט(

 נזכר , ואף על פי שאינו נפקד.הא למדת שאין עוון העגל נפקד כלל מחורבן הב ית ואילך

  .הוא

 לפי שאם היה .שבה בז ה דעתיי ולא נתי,הזהזה הוא הדרך אשר כתבו אנשים בעניין 

 דורות מעוון העגל עד ארבעה הרי היו יותר מ,ק"ביום פקדי ופ קדתי נגמר בחורבן ב המ 

לשים ועל  י ואיך יסכים אם כן הכתוב הזה עם המידה שהגבילה על ש,החורבן ה הו א
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לפקוד  שלא יזכיר השם דבר לבטלה אלא ,ועוד שהנה הזיכרו ן והפקידה אחד הם. בעיםיר

 . כמו שהוא

 

ון העגל שהיה קודם זיכרון המי דות האלה ו שע,ל" הוא כפי דעת חזאבל היותר נכון אצלי

 שהיה ב כל דור ודור ובכל  פורענות ,ל" ואמרו חז.גזר עליו יתב רך וביום פק די ופקדתי

אבל אחרי כן נתרצה הקדוש ברוך ה וא למשה רבנו להודיעו . ו ן הה ו אוענות זכר  מהערופו

ואז הגביל המידה הזא ת עד הדור . אשר בהם ינהיג  את ישראל משם והלאהדרכיו 

 . דה הזו  כי הוא קודם אליהי ולא נכלל עוון העגל במ,הרביעי

 

  בא ו ב סד ר ר או י  ו הג ון  מ א ו ד, ג  המ יד ות  שנז כר ו ב כ אן" ה נ ה  הת בא ר  שי
 ה שני שהוא מהוה  העול ם  ' ה ואחריו, ראשון'הכי הנה ז כר ראשונה שם העצם שהוא 

והי ו אם כן שלושה .  המורה על היותו מניע הגלגל העליון,אלואחריו שם .  אותובורא

 . חסים אליו יתברךישמות הקדושים האלה מתי

 רוצה ,ואחר זה זכר שלוש מידות אחרות שעושה הקדוש ברוך הוא עם האדם בתחילתו

 . רחום וחנון ארך אפים ו הם ,דולוילומר במעי אמו ובג

 וזה אם היה צדיק וישר ינהגהו בשלוש ,מו אחרי היותו אדםואחר כן זכר מה שיעשה ע

 ינהג אותו בהי ותו ,ואם היה רשע ו חוטא. רב חסד ואמת נוצר חסד לאלפים והם  ,מידות

  .נושא עוון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פוקד עוון אבות' ית

מרו כי הנה א. היו ת הבאות מן הרחמיםוובמידות האלה שזכר נכללו כל שאר המידות האל

. אלדת י ונכללו במ,ינו שהוא מנהיג שלושת העולמותי ענבור והנור איהאל הגדול הג

 וכל זה נכלל . עניינם שהוא מניע צבאות השמים ומנהיגם,ואמנם שדי ואלהי הצבאות

וכן צור עולמים הרצון ב ו נותן  הצורה ו המצ יאות לכל הנבראים והוא  נכלל בשם . אלבשם 

וכן מוחל .  וקיים כולם יוכללו בשמות אשר זכר במידות האלו השני וכן הטוב והמט יב  חי'ה

והכוונה . אמתדת י וצדיק וישר אפשר שנכלל במ.נושא עוון ופשע וחטאהוסולח נכללו ב

 שימשך מהם הטו ב   ,הי ותובכל המידות האלה היה ללמד למשה שמותיו ומי דותיו האל

 . היו ממידות הרחמים לפי שלא , ולכן לא זכר קנא ונוקם ובעל חמה.והרחמים תמיד

 . שלושה עשר השנים עשר וה,והותרו במה שביארתי בזה שתי שאלות
 

כי אחרי שזכר השם . 'ד'  אמרו שהשלושה עשר מידות הולכות על דחכמי הקבלהו

מהם ' ד. ב מידות" תמצא י, וה וא אינו מידה,הראשון העליון שה מידות מתאחדות בו

 .דת הדיןימהם ממ' דו. דת החסדימהם ממ' וד. דת הרחמיםיממ

 
 אומר שהם בלי  , שהיא במספר המידות האלה, השאלה הארבעה עשררבהיתואמנם 

 . שלושה עשרספק 
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. חנוןוהחמישי . רחוםוהרביעי . אלוהשלישי . השני' הוהשני . הראשון' ה הראשון :והם

. נוצר חסד לאלפיםוהתשיעי . ואמתוהשמיני . רב חס דוהשביעי ו. ארך אפיםוהשישי 

והשלושה . ינקה לאהשנים עשר . ונקהוהאחד עשר . נוש א עוון ופשע  וחטאהעשירי וה

 . הרי לך מספרם שלם. פוקד עוון אבותעשר 

  .ג מידות האלה" המכונה ב יאחד והוא המורה ,ד"אחג מספרו "ואתה תראה שי

 .  הוא שם העצם לבדו, שהוא השם הראשון'אכי ה

אל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד '  ההם  הם שמ ונה מידות מ ההטב ה והחנ ינה ש'חוה

  .ואמת נוצר חסד לאלפים

נושא עוון ופשע  והם .  הם ארבעת המידות האחרונות מהדין שיתערב בו מ הרחמים'דוה

 .' וגווחטאה ונקה לא ינקה פוקד עוון אבות

  .ג והם אחד"הנה הם י

 .ד"והותרה בזה השאלה הי
 

 וכמ ה מחכמת , וראה שרובם היו מ הרחמים,ג מידות אלה" כאשר שמע י,והנה משה ר בנו

 לתת שבח והודאה לאל , השתטח ויקוד ארצה וישתחו, הי יתה נכללת בהםתהאלוהיו

.   ורב טוב לבית ישראל ברחמים אשר ינהיגהו בהם,שגמלו ברחמיו להגיעו למעלה ההיא

שזה  ואין ספק .אם נא מצאתי חן בעיניך אדני ילך נא אדני בקרבנו ,ואמר לפניו יתברך

 .   רק במקום הזה,השם אדני לא נזכר בזאת הפרשה

 

  : דבריםשניוהמקו בלים כתבו בו דברי ם רבים ומה שראיתי יותר ראוי בזה הוא  

 .  הוא כי זה השם ה וא אשר נתברר להם שעליו נאמר כי שמי בקרבוהראשון

 .שהוא היותר קרוב ו היותר נמצאוהשני 

 .להים אתה החלות להראות את עבדך אמר אדני א,ומשה רבנו כשהתחנן על עצמו

 :ודניאל אמר

ו האר פניך ' אדני ככל צדקותך ישוב נא אפך וגו' ועתה אדני אלהינו אשר הוצאת וגו

 לאדני . אדני שמעה אדני סלחה אדני הקשיבה.אל מקדשך השמם למען אדני

 . אלהינו הרחמים והסליחות

 .ודבריהם כול ם קדושים

 

ח לזכור בפיו וב שפתיו השם ורש שמשה רבנו לא עצר כאבל כפי פשט הכתובים נראה לפ

כי ירא מדבר בלשון  .  כאשר שמע אותו מפי הגב ורה באותו המעמ ד הנורא ועצום,הנכבד

  : כאומר,ולכן קראו בשם אדנות. ההוא שנשתמש בו הקדוש ברוך הוא באותה שעה לפניו

בקש ממך עוד  א, אחרי אשר עשית עמדי כל החסדים והטובות האלה,ני וגביריואד

 . בקרבנו' שילך נא ה
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 עכשיו שאמרת לי שאתה , רוצה לומר.עתה לשון , היא כמו שפירשתי למעלהנאומלת 

 יהי נא חסדך שילך נא , והראיתני כל הגדולות והנוראות האלה,נושא עוון ופ שע וחטאה

כי .  ילך בקרבנו האדון שלי הדובר בי, שעתה בהיותנו במדבר, רוצה לומר.אדני בקרבנו

 מוכנים בטבעם ,עורף הואקשה  בעבור שישראל עם ,צריכים אנחנו מאוד שתלך עמנו

כי לא  כמו שאמרת , אין בידו לסלוח,מהםיואם ילך המלאך ע. לחטוא ויצרם רע מנעוריו

 מה שלא יסלח ,ננו ולחטאתנוו וסלחת לעו,ולכך צריך שתלך בקרבנו. ישא לפשעכם

 . המלאך

 והו א שכיון שעם כל הליכת ,מהםי טענה שנית על הליכתו עלתת. ונחלתנווהנה אמר עוד 

 . וזה הוא אמרו ונחלתנו. הקדוש ברוך הוא היה עתיד להנחילנו את הארץ,המלאך

  

 כי  מפני שהיום  ההוא היה  קשה להפך ,ששמע מפני זקנו בפ סוק הזה ג כתב"והרלב

 - שקעו באמונתך עד שי,ננו ולחטאתנוו הנה אם תסלח לעו: אמר,עורף אל מה שנשקע בו

 ושיבח החכם . ולא יסורו מאמונתך כשיסתכנו בה, כי הם קשה עורף.תנחל אותנו לעולם

  .מאוד הפירוש הזה

  . אך הוא כפי פשוטו כאשר פירשתי. מוצא בו טעם לשבחיואינ

 רוצה לומר אני מבקש ממך רפואה לנפשי  ,רפאה נפשי כי חטאתי לךוכן ב זה  הדרך הוא 

 .  כי חטאתי לך,ליה מאודבעבור שאני צריך א

 התקוו מפני שהקדוש ברוך הוא נתן לו למעלה פתח ,והנה ראה מ שה לבקש על זה עתה

קש שתהיה הליכתו בקרבם עתה ולא ח ב, ולכך עתה שהיה עת רצון,םעימהשעוד ילך 

 ואין ענינו שיכרות משה עתה ברית .הנה אנכי כורת ברית ,והשם השיבו. יאחר העניין עוד

.  כי הנה לא נעשה שם ברית אחרת, כמו שפירשו המפרשי ם, ה שם ובין ישר אלחדשה בין

 והוא שילך ,נו שאמר השם שהוא כורת ברית ונשבע לו על מה ששאל ממנויאבל עני

 , שהם המיוחדות לפעולות השם יתברך,נגד כל עמך אעשה נפלאותוזה הוא . בקרבם

 ]ב441ונציה [ .ואינם מפעולות המלאך אשר מעשיו מסודרים

  ווהי. וחכמינו ז יכרו נם לברכה אמרו הנה אנכי כורת ברי ת כרותה שאינה חוזרת ריקם

 וענני כבודו סביבם במ דבר הנורא , דבקות שכינתו בתוכם,מהםיהנפלאות שיעד לעשות ע

 ,צחון סיחון ועוגי ונ, כמה שאמר שמלתך לא בלתה מעליך ורגלך לא בצקה,ארבעים שנה

 וגם עמידת השמש ברקיע שנעשה אל יהושע שלא נברא .ושאר הנפלאות שנעשו במדבר

ונכלל עוד בזה היעוד  מציאות הנבו אה בישראל ולא באומה . יםיכמוהו  בכל ה ארץ ובכל הגו

 ,  ואמר שמלבד זה. וכן נפלאות הירדן; כמו שהתפלל עליו באומרו ונפלינו אני ועמך,אחרת

 ועליו ,פניו שזכר אחר זהוהוא קרון . עוד יעשה עם משה בפרט חסד אלהי ונס מופלג

כי נו רא הוא אשר אני עושה ' וראה כל העם אשר אתה בקרבו את מעשה האמר כאן 

 . ינוי כמו שאבאר בענ,כי היה חסד פרטי למשה הנס הגדול ההוא. עמך

 היה הקדוש ברוך הוא בז ה הוא הכורת הברית ומחיי ב עצמו באלה ובשבוע ה   ,והנה אם כן
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ואמנם הדברים שיתחייבו ישראל . לה לישראל ולמשהלעשות הטובות והנפלאות הא

 הוא מה שיזכור  , כדי למרק עוון העגל ולהטיב דרכם להתרצות אל אלהיהם,לעשותם

 . אחרי זה

 .והותרה השאלה החמשה עשר האחרונה
 

  השמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ: כז-יא,שמות לד
 

 .ויש לשאול בפסוקים האלה שאלות
 

 השאלה הראשונה 
 , לצוות לישראל המצוות האלה שנזכרו כאן,מה ראה יתברך אחרי שנתרצה על עוון העגל

 כי אין ספק  שלא ציוה .שהם עצמם נזכרו למעלה בסוף פרש ת משפטים אחת לאחת

 ונזכרו בזה  , כיון שקודם החטא ההוא כבר ציוה אותם להם,עליהם כאן מפני עוון העגל

 .האופן עצמו

 

 השאלה השניה 
אשר אני עושה  ל, שיורה שכנגד משה ידבר זה,ר לך את אשר אנכי מצוך היוםשמבאומרו 

 בהי ותו ירא אלהים וסר ,ויקשה אם כן מה ראה לצוות ולהזהיר על זה למשה בפרט. עמך

 .מרע

 

 השאלה השלישית 
 כי  . בהיות די באחת מהםהשמר לךכ אמר "ואח. שמר לךבכפל לשון ה שמירה שאמר 

 . ושניהם במשה וביש ראל,חדהנה שמר והשמר עניינם א

 

  השאלה הרביעית

 למה זה  הפסי ק בעניין ה הו א וציוה שלא  ,פן תכ רות ברית ליושב הארץאם התחיל להזה יר 

כי לא תשתחוה לאל  ...תוצוןתכי את מזבחותם  כמו שאמר ,יעבדו הם עצמם עבודה זרה

ברית ליוש ב  פן תכרות  באומרו שנית , וחזר אחר כך לעניין ה ברית שהתחילו בו,אחר

 .הארץ

 

 השאלה החמישית 
 ,כי הוא מאיסור עבודת אלילים שכבר הזהיר עליה. אלהי מסכה לא תעשה לךבאומרו 

ווי  הזה פעמ ים  רבות במה   יאף כי כבר  נכפל הצ.  לאל אחרה תשתחוובאומרו כי  לא 
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כי הנה קודם שנעשה אותו עוון נאמר  .  ואין לומר כי ציו ה על זה מפני עוון העגל.שעבר

 .בזה עצמו בס דר משפטים

 

 השאלה השישית 
 וכבר הזהיר עליהם בסדר .מה ראה יתברך לצוות כאן על המועדים והרגלים

 . כאןובה ישנותשהי ה בין ז ה לזה  כחדש ימים או קרוב אליו ומה צורך .משפטים

 

 השאלה השביעית 
 . 'די האחרי שהמה גם כן  מוע. למה לא הביא בכלל המועדים יום תרועה וי ום הכי פורים

 ולכן יקשה למה לא . נזכרו כולם אלו ואלו, וכן בסדר פנחס,ובסדר אמור אל הכוהנים 

 . זכרם במקום הזה

 

למה בתוך זיכרון  ה מועדים הכני ס מצוות בכו ר פטר רחם בין פסח ו בין   השאלה השמינית 

 ולא בסדר , ולא באמור אל הכוהנים, ולא עשה כן בסדר משפטים כשזכרם שמה,שבועות

 .פנחס

 

 השאלה התשיעית 
 ובסדר .והנה הייתה קודמת אליהם. למה הכניס הכתוב מצוות  השבת בין פסח לשבועות

 ואחר כך חג הפסח וחג ,להיאמור אל הכוהנים ובסדר  פנחס תמיד נזכרה שבת בתח

 .לה ואחריו המועדיםי ולמה לא נזכר כאן כן השבת בתח. ושאר המועדים כולם,השבועות

 

 השאלה העשירית 
 ,חודיוהנה לא סמכו למצוות הפ סח בי. ולא יראו פני ריקםאמר במצוות פטר רחם למה 

 .ובסדר ראה אנכי סמכו אל כל הרגלים. כמו שבסדר משפטים סמכו לפסח

 

  עשר תהשאלה האח
 ולא תמצא כלשון הזה במקום  אחר אלא ,במה שאמר במצוות הראיה את פני האדון

 . זכורך את פני האדון משפטים יראה כלדר וכן בס.בעניין הראיה 

 

 ים עשר תהשאלה הש
 , הנני גורש מפניך את האמורימר כי הנה כבר נא,כי אוריש גוים מפניךמה עניין אמרו 

 .ש במקום הז ה" וכ,והודעת הגרוש הוא כפל ומותר

 

 השאלה השלוש עשר 
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וו י   י כי  הנה כבר ק דם הצשלוש פעמים בשנה' בעלותך לראות וגולמה הוסיף ל ומר שנית 

 . ולמה נשנהלוש פעמים בשנה יראה כל זכורךש

 

 השאלה הארבע עשר 
'  ולא ילין וגו' לא תזבח על חמץ וגו והם ,במצוות שהב יא אחר זה מבלי צורך וקשר כלל

כי הנה  המצוות האלה כבר נזכרו  בזה  הדרך  . גדי בחלב אמו' ראשית בכורי אדמתך וגו

 ולמה נזכרו כאן  , כן כאן נכפלותו הם  אם. והלשון עצמו  בסדר משפטים רצופות זו לזו

 . המצוות האלה מבין כל שאר מצוות התורה שנתנו בסיני

 

 .והנני מפרש הפסוקים באופן יותרו השאלות האלה כולן

 ' עד ויהי שם עם ה' שמר לך את אשר אנכי מצוך היום וגו
 ְלָך ֵאת אֲ ֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצְּוָך  ַהּיֹום -ְׁשָמר  יא

  : ָהֱאמִֹרי ְוַהְּכנַ ֲענִ י ְוַהִחִּתי ְוַהְּפִרִּזי ְוַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי-ֶניךָ  ֶאתִהְנִני גֵֹרׁש ִמָּפ
  : ִיְהֶיה ְלמֹוקֵ ׁש ּבְ ִקְרֶּבָך-ִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָארֶ ץ אֲ ֶׁשר ַא ָּתה ָּבא ָעֶליָה ֶּפן -ְלָך ֶּפן ִהָּׁשמֶ ר  יב
  :אֲ ֵׁשָריו ִּתְכרֹתּון-בָֹתם ְּתַׁשֵּברּו ן ְוֶאתַמֵּצ-ִמְזְּבחָֹתם ִּתּתֹצּון ְוֶאת-ֶאת ִּכי יג
  : ַקָּנא ְׁש מֹו אֵ ל  ַקָּנא הּוא’ לֹא ִתְׁשַּתֲחֶוה ְלֵאל  ַאֵחר ִּכי  ה ִּכי יד
  : ִּתְכרֹת ְּבִרית ְליֹוֵׁשב ָהָא ֶרץ ְוזָ נּו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי הֶ ם ְוָזְבחּו ֵלאלֵֹהי ֶהם ְוָקָרא ְלָך ְוָא ַכְלָּת ִמִּזְבחֹו-ֶּפן טו
  :ָּבֶניָך ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהי ֶהן-ִמְּבנָֹתיו ְלָבֶניָך ְוָזנּו ְבנָֹתיו ַאֲחֵרי ֱאלֵֹהיהֶ ן ְוִהְזנּו ֶאת ְוָלַקְחּתָ  טז
  :ָּלְך-ַמּסֵ ָכה לֹ א ַתֲעֶׂשה  ֱאלֵֹהי יז

 

 וכרת בריתו ללכת ,כאשר נתרצה הקדוש ברוך הוא למחול ולסלוח לישראל את עוון העגל

 היו חושבים ישראל שיצווה עלי הם דברים  ,הם נסים ונפלאותמהם בעצמו לעשות ליע

אכף ' במה אקדם הוכמאמר הנביא בלשון השב בתשובה . קשים כדי למרק את פשעם

האתן בכורי  ' באלפי  אלים וגו' לאלהי מרום האקדמנו בעולות בעגלים בני שנה היר צה ה

 .  רוצה לומר תמורת פשעי?פשעי

 כי כאשר נתרצה אליהם על . לא כן עשה לישראל,אבל השם יתברך כי חפץ חסד הוא

 ולא הרבה להם , לא העמיס אותם במצוות חמורות וקשות,העוון החמ ור ההוא אשר עשו

 אבל לבד ציוה אותם מה שכבר ,חסות לעוון ה עגליתורה חדשה ומצוות מחו דשות מתי

 נתרצה  ובלא מחיר עבודה ומצו ות,נם נתכפרוילהודיעם שח. נצטוו עליו קודם שחטאו

 . לסלוח להם

 ולא היה זה אזהר ה לישראל ,שמר לך את אשר אנכי מצוך היוםולכך אמר למשה 

 אלא צווי למשה בפרט שישמור ויזכ ור מה שיצווה אותו בעת ,שישמרו המצוות האלה

והיה חו שב משה שי צווהו דברים   .  כדי לכתוב אותם המצוות שיז היר עליהם עתה,ההוא

 ואז אמר לו יתברך אותם המצוות עצמם שכבר ,יהם לעשותםמחודשים גדולים וקשים על

וכן  . אם לא שזכרם כאן ב אופן וסדר נאות כפי המ כוון  הנה. זה יר עליה ם קודם העגלה
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 שציוה למשה שישמור אלה התנאים ויכתבם בספר להודיעם ע"ראבפירש הפסוק הזה ה

 . לישראל

 . שניה והנה הראשו:והותרו בזה שתי שאלות הראשונות
 

 '   א מ ר  ה ננ י  גו ר ש מ פנ יך  ו גוו
 אין ראוי ,להגיד שכיון  שהוא יתברך גורש מפני ישראל את האמורי ושאר האומות

 בהי ות שר ואדון עוזר לאדם מה ולוחם  ,כי מדרך המוסר. מהםישישראל יכרות ברית ע

מהם מ בלי רשות ים האיש בעל הרי ב עי אין ראוי  שישל,מלחמותיו ומ גרש את אויביו

  .העוזר אותוומצוות האדון  

לול כבודו י כי יהיה זה ח, אין ראוי שיכרות להם ברית, בהיותו יתברך מגרש אויביו,ועל כן

כי אחרי שהם לקחו את ארצם . מהם לא תצלחי כל שכן שהאהבה והברית ע.יתברך

 רוצה לומר כי ,מרו אשר אתה בא עליהו וזה א. אין ספק שתמיד יבקשו רעת ישראל,מידם

 ו הם עשוקים וגז ולי ם  , באת אל הארץ ההיא ולקחת אותה מידי יוש ביהכיון שאתה י שראל

 , כלומר. כי יהיה  למוקש בקרבך, אבל יהיה ב ה פך, איך ישמרו לך ברית אהבה,ממנה

 , וגם יהיה למוקש מצד אחר. על שונאיך וילחמו בךויתווספ ,שכאשר תקראנה מלחמה

כי לא  '  וגות מזבחותם תתוצוןכי אוזה הוא . תם לפניך מכשול עבודת אליליםיוהוא בת

 ' וגותשתחוה פן ' וגותשתחוה 

 

   :  הפ סו קים  ה א ל ה כ ך  ה וא ר ושופי 
 ,אלילים מקרבךהיאמר עם היות שאתם בני ישראל בבואכם לארץ תשתדלו לבער עבודת 

 ותעשה זה לפי שאתה לא תשתחוה לאל אחר ,תוצו מזב חותם ובמותם של האויבי םיות

,  הנה אף על פי שיהי ה כן.  כמו שראיתם בעניין העגל,נא כי הוא אל ק,'ביראתכם את ה

 .  ותחשבו שאין בז ה עוון ואשמ ה,אולי תכרות ברית ליושבי הארץ שישבו אצלכם

 והיא רעה רבה שבארץ , כי המה יזנו אחרי אלהיהם בעבודתם את הפסילים!אין הדבר כן

 אחרת עוד רעהך משיות. הקדושה יעבו ד שום אדם עבודת אלילים שהוא אלהי נכר הארץ

 כי אחרי העבודה זרה י עשו חגים .ואכלת מזבחו וקרא לך , והיא שי זבחו לאלהיהם,מזו

 והוא גם כן עוון פלילי שבני ישראל בשר , ויקראו את ישראל לאכול מהם,ויז בחו זבחים 

 . זבחמו יאכלו  ישתו יין נסיכ ם

. ךמבנותיו לבניולקחת  והיא שתתחתן בהם ,רעה שלישית ,ועוד ימשך מזה המשך אחר

 כבר יי קחו בני ישראל את בנות ם כל זה ע,כי עם היות שישראל לא יתנו בנותיהם לערלים

 .  ויחשבו שהבעל ימשול באשתו ויחזירה לאמונת השם יתברך ועבודתו,האומות לנשים

 וה זנו  את בעליהן  ,ם ה ה מה אחרי אלהיהםי כי תמ יד תזנינה בנות הגוי,ויה יה הדבר  בהפך

 . חריהן לעבודה זרהבני ישראל א

. שמר לך והשמר לךהנה התבאר שאין כפל בלשון השמיר ה  בפסוקים הא לה ממה שאמר 
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 .  והשני הוא אזהרה לישראל,כי הראשון הו א צווי למשה

 . השלישיתוהותרה בזה השאלה 
 

 כמצווה ומ זה י ר בכאן על כי את מזבחותם תתוצון כי לא תשתחוה לאל אחרושלא אמר 

 ושלא  ,פ שבבואם לארץ את מזבחותם יתוצון"אבל להגיד שאע. יליםטול העב ודת אליב

בכריתת הברית ליושב פ "הנה יש עכ. לבדו' ישתחוו בני ישראל לאל אחר בלתי לה
 ואין בו כפל  ולא בלתי .פן תכרות ברית שתי פעמים ומפני זה אמר , רעותשלושהארץ 

 . סידור

 . והותרה בזה השאלה הרביעית
 

 ציוה לישראל שבהיותם  ,משכו  מכריתת הברית לאומותי הרעות שישלושתואחרי שזכר 

 אם הזנות לאלהים :אדוני הארץ לא יעשו כדומה לדברים הרעים ההם שעושים האומות

ואין זו אזהרה שלא יעבדו . אלהי מסכה לא תעשה לך אמר ,אחרים ועבודת הצלמים

 . או לתכלית אחר , אלהות הבורא יתברךלזיכרון אלא שלא יעשו צורה ,עבודה זרה

 .  שהיא למה הזהיר כאן בעניין עבודה זרה,והותרה בזה השאלה החמישית
 

 ַחג ַהּמַ ּצֹות ִּתְׁשמֹר ִׁשבְ ַעת ָיִמים ּתֹאַכל ַמּצֹו ת ֲאֶׁשר ִצִּויִתָך ְלמֹוֵעד חֹדֶ ׁש ָהָא ִביב -ֶאת יח
  :ִּכי ְּבחֶֹדׁש הָ ָאִבי ב ָיָצאָת ִמִּמ ְצָריִ ם

  :ִמְקְנָך ִּתָּזָכר ֶּפֶטר  ׁשֹור ָוׂשֶ ה- לִ י ְוָכלֶּפֶטר רֶ ֶחם-ָּכל יט
  :ֵיָראּו  ָפַני ֵריָקם-לֹא ִתְפֶּדה ַוֲערַ ְפּתֹו ּכֹל ְּבכֹור ָּבֶניָך ִּתְפֶּדה ְולֹא -ֲחמֹור ִּתפְ ֶּדה ְבׂשֶ ה ְוִאם  ּוֶפֶטר  כ

  :ִציר ִּתְׁש ּבֹתָיִמים ַּתֲעבֹד ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ִּתְׁשּבֹת ֶּבָחִריׁש ּוַבָּק ֵׁשֶׁשת  כא 
  : ָׁשֻבעֹת ַּתֲעֶׂשה ְלָך ִּבּכּוֵרי קְ ִציר ִחִּטים ְוַחג  ָהָא ִסיף ְּתקּוַפת ַהָּׁשָנה ְוַחג כב 
  :ֱאלֵֹהי ִיְׂשָראֵ ל’ ְּפֵני ָהָאדֹן ה-ְזכּוְרָך ֶאת-ְּפָעִמים ּבַ ָּׁשָנה ֵיָראֶ ה ָּכל  ָׁשלׁש  כג
 ְּגֻבֶלָך -ְבִּתי ֶאתאֹוִריׁש ּגֹוִים ִמָּפֶניָך ְוִהרְ ַח-ִּכי כד
  :ֱאלֶֹהיָך ָׁשל ׁש  ְּפָעִמים ַּבָּׁשנָ ה’ ְּפֵני ה-ַאְרְצָך ַּבֲעלְֹתָך ֵלָראֹות ֶאת -ַיְחמֹד ִאיׁש  ֶאת-ְולֹא
  : ָיִלין ַלּבֶֹקר ֶזַבח ַחג  ַהָּפסַ ח-ִזְבִחי ְולֹא-ָחֵמץ ַּדם -ִתְׁשחַ ט ַעל -לֹא כה 
 : ְתַבֵּׁשל ְּגִדי ּבַ ֲחֵלב  ִאּמֹו-ֱאלֶֹהיָך לֹא ’ ית הִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתָך ָּתִביא ּבֵ  ֵראִׁשית  כו

 

 ולא , ציוה לישראל שיעשו חגיהם כמצוות אלהיהם ולכבודו,אמנם לעניין הזבחים והח גים

תיות ובעבודה  י וכדי שהם ובניהם יושרשו תמיד באמונות האמ.שיעשו חגים מלבם

 וב זה יתקי ימ ו   . את פני השם ציוה אותם על מצוות הראיה  שיבוא כל זכ ר לראות,האלהית

 ולא יזנו אחרי אלהי העמים ודמיו נות הנשים ,תיותיתית ובאמונות האמיבעבודה האמ

 כדי ,כי היה המצוו ה  הזאת על הזכרים.  ולזה פרט ואמר כל זכורך.המקטרות לבעל

 באומר ו  ,וביאר המועדים והחגים אשר יעשו להם. להרחיקם מאמונות הנשים השאננות

 אבל , כלומר שלא יאכל מזבחי האומות ולא ישמור את חגיהם,ת תשמוראת חג המצוו

 והשמיט , בלבד שהיה ב ה ם עליות הרגלשלושוזכר אותם . דשו מקראי ק' ישמרו מועדי  ה

 . האחרים שאין בהם חובת ראיה
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 שציוה יתברך שיעשו המועדים שיהיה ב הם זכר לשני חסדים גדולים ,ואפשר לומר גם כן

  : יתברךשקבלו ישראל ממנו

 . המקום אשר יצאו משם שהוא גבול מה שממנו נעתקיהראשון הוא 

 . המקום אשר באו שמה ארץ ישראל טובה ורחבהא ווהשני ה

 

וזכר  . דש האביב  יצאת ממצריםו כמו שאמר כי בח,ולכן זכר חג  הפסח מפני י ציאת מצרים

נס מההצלה   לפי שהוא הייתה  גם כן לזכר היציאה ו ה,עמה מצוות  קדש לי כל בכור

 לפי שהיא תורה גם כן על ,ולכן הביא אחריו מצוות השבת. שנעשה לבכורות ישראל

ואמר . על כן אנכי מצוך' כי עבד היית בארץ מצרים וגו שנאמר וזכרת ,יציאת מצרים

  ,  לפי שהחרישה והקצירה בת בואה הם עי קר חיי האדם ומזונותיובחריש ובקצי ר תשבות

 . ז לא ידחו את השבת"ועכ

 . נה אם כן שלושת המצוות האלה באו לזיכרון יציאת  מצריםה

 הזהירם שאז ברגל ,ולפי שבהליכ תם לבית הבחירה ורגל הפסח לא ילכו בידים ריקניות

הנה התבאר מזה למה הזהי ר כאן על . לדו להם לתת לכהןוהפסח יוליכו הבכור ות אשר יו

למה בתוך המועדים הכניס  ו, ולמה לא זכר בכללם יום תרועה ויום הכ פורים,המועדים

 מצוות פטר רחם בין הפסח ובין השבוע ו ת 

 . שמיני השישי והשביעי והשאלותוהותרו בזה ה
 

 ולמה אמר בב כור פטר רחם ולא יראה ,וכן התבאר למה זכר מצו ו ת השבת סמוך לפסח

 ובזה לא יראה פניו ריקם באותו , שהוא להגיד שיוליך הבכו רות ברגל הפסח,פני ריקם

 , כי הנה בשאר הרגלים היו דברים רבים להביא מתבואת הארץ וראשית הבכורים .רגל

כדי שלא  - ציוה שיוליך אז , ולא פירות להביא,ין תבואהיאבל בחג הפסח שלא היה עד

ויתיך על יווכאלו אמר תדע למה אחרי חג הפסח צ.  את הבכורות- יראה פני השם ריקם

  . ובזה לא תראה את פני ריקם, המקדש הוא כדי שתוליכם אז בידך לבית,הבכור ות
 , לזיכרון יציאת מצרים שהוציאם בכסף וזהב, כתב שאמר ולא יראו פני ריקםע"והראב

 . ואין בשבטי ו כושל

 . העשירית ותוהותרו בזה השאלות התשיעי
 

 זכר עוד אותם שיורו על הארץ אשר ,ואחרי שזכר המצוות שיור ה על גאולתם ממצרים

 כי שניהם יורו על היותם יושבים בארץ .השבועות וחג הסוכותוהם חג . באו שמה

שנתן להם '  להודות לה, ובחג השבועות היו מביאים העומר שהוא קציר חטים.הנבחרת

 להודות לפניו על ,כורי כל הפירותי ובחג הסוכות היו מביאים ב,טה ושעורהיארץ ח

 .  כמו שכתוב באספך מגרנך ומיקבך,אסיפתם

 ולא קרא חג הסוכות בשמו כי אם חג , בחג השבועות זיכרון מתן תורתנוומפני זה לא בא
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הנה אם כן ה יו המ ועדים ה אלה כולם לתת הודאה .  לפי שהיא הייתה  כוונת החג,האסיף

  .על יציאת מצרים ועל ביאתם לארץ ישראל

 

 שלא די שלא יזנו אחרי הנשים ,אחר זה ציוה כנגד הבנים והי ותם מוחז קים באמונת השם

 שלוש פעמים בשנה יראו ויבואו לבית  , אבל גם כדי להטביעם באמונה האלהית,האומותמ

,  אלהי ישראל' את פני האדון האמר .  כי שם יראו נפלאות השם ויאמינו בגבורתו,המקדש

  : יפשע משני צדדים,להגיד שבהיו תו זונה אחרי העבודה זרה 

 . בהיו תו טועה אחרי אלוה שאין בו ממשהראשון 

 והמשכם אחרי ,מהם כמה מהטוב ותילהיותו מורד באלהי אבותיו אשר הטיב עוהשני 

 וכמו שכתוב יזבחו לשדים לא אלוה אלהים לא ידעום ,אלוה חדש שלא היטיב להם כלום

 . חדשים מקרוב באו לא שערום אבותיכם

 והוא אלהי ישראל ,מפאת עצמו'  כי האדון ה,ולזה אמר כאן שיבוא ויר אה את פני השם

 גם כי הוא אלהי . ראוי לעובדו ולבוא ולהשתחוות לפניו,מעלתו והשגחתו באומהמפני 

 ,גם אמר אלהי ישראל.  ולכך ראוי לעובדו.ישראל בהטבתו אותם כרחמיו וכרוב  חסדיו

 . בהפך מה שאמרו הרשעים עובדי העגל אלה אלהיך ישראל

  . עשרתוהותרה בזה השאלה האח
 

 רוצה לומר היות  ,ים מפניךי כי אוריש גו: אמר להם,הובעבור שציו ה אותם על מצוות הראי

 -שם שתי סיבו ת גדולות שמפניהם כל האומות יחמדו את ארצכם והם 

 . וכל אדם חפץ בנחלת אבותיו. לפי שהייתה מאבותיהםהראשונה 

 .  שכל אדם יחמוד לרשת משכנות מנוחה,להיותה ארץ טובה ורחבהוהשני 

 

. י שהאומות ישתדלו בכל עוז לקחת ולכבוש את ארצכםובעבור שתי סיבות אלה היה ראו

הנה עם כל זה לא  . שאר שממה מהזכרי םי שהאדמה ת,ובפרט בזמן  עלותיכם לרגל

וזה שאמר  .  ולא ימלאהו לבו לבוא לכוב שה בזמ ן הר גל המקודש,יחמוד איש את ארצכם

א הסיבה   והרחבתי את גבולך שהי, שהיא הסיבה ראשונה לחמדה,י ם מפניךיכי אוריש גו

לא יחמוד איש את ארצך בעלותך להראות את פני השם שלוש  -ועם כל זה . השנית

כי אף על פי שיהיה הזמן מוכ ן לחמוד ולגזול השם ישמרם . פעמים בשנה פעם אחר פעם

 . מכל רע ישמור את ארצכם

 . שלוש עשרה וההים עשרתוהותרו במה שפרשתי בזה השאלות הש
 

וי ם בענייני חיוביהם וב זמנ י   ולא יחשבו שהיו כל המועדים שואחרי שציוה בכל זה אמר ש

וזה .  כי עניין הפסח שזכר אין ראוי להקדימו ולא לאחרו מזמנו המוגבל, אינו כן.עשייתם

 רוצה לומר שלא ישחוט את הפסח בעוד שהחמץ  ,הוא לא תשחט על חמץ דם זבחי
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 כלומר שלא ,ח  חג הפסחוגם כן לא ילין  לבקר זב.  כי ה י א קדימה יות ר מהראוי,בבית

 . קרויאחר אכילתו ולא יותר ממנו עד ב

 ובחג הסוכות , שהוא בכורי קציר חטים,אבל בעניין הביכור ים שהיו  מביאים בחג השבועות

הנה אין המצוות הה ם באותו ערך מהחיוב . בכורי כל הפ ירות והתבואות לחים וצמוקים

והוא , בד שיביאם לבית המקדשאבל החיוב בהם הו א ל. ולא מהגבלת הזמן כמו ה פסח

 .  ולא הגביל זמן להבאה ההיא ,אלהיך' ראשית בכורי אדמתך תביא בית האמרו 

 

והנה התבא ר שזכר כאן מצווה מ יוח סת לפסח לעניין הפסח  ומצוו ה אחרת מיוחסת 

בו ציהם היו או כ לים גדיים י  ולפי שהאומות ה הן בז מן ק.לשבועות וסוכות מהבאת הבכור ים

בוצי  הנהגו תיהם כמו  י כמו שעוד היום עושי ם כל רועי צאן בעשותם ק,מבושלים בח לב

 , ב וציהםי שבזמן אלו המועדים בק,לכן הזהירם כאן ושם גם כן, שפרשתי בסדר משפטים

כי אכילת הבשר עם הגבינה או עם החלב היא , לא יבשלו גדי בחלב אמו ולא יאכלו אותו

  .ת האלה כולם בסדר נכון הנה אם כן באו המצוו.ממנהג עובדי עבודה זרה

  .ד"והותרה בזה השאלה הי
 

 אמר יתברך למשה ,ואחרי המצוות האלה כולם שבאו לצורך סידור הדברים ועניינם כראוי

 רוצה .כתוב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה כרת אתך ברית ואת ישראל

, ם עוון העגל משה אתה חשבת שאתן לך מצוות מחודשות על ישראל למרק מה,לומר

כי אתה ידעת שעל פי ,  כי אני מבקש ממך אלא שתכתוב את הדברים האלה.אינו כן

 והברית הוא מה שנזכר בסוף אלה .הדברים האלה כרתי אתך ברית ואת ישראל

 היה עתה מזהיר אותם  , שציוה להם שמה, ובזה ה ודיעו  שאלה המצוות עצמם.המשפטים

 ,דוש תנאייבאה אליהם הסליחה והכפרה מבלי  חונמצא ש, עליהם שלא יסורו מהם מהרה

 . אלא בחסד עליון וב רחמים גדולים,ולא מצווה נוספת על מה שהיו להם מקודם

 

  כי קרן עור פניו: לה-כח, שמות לד

 .ויש לשאול בפרשה הזאת שאלות
 ָהָהר -ֹו ִמןמׁשֶ ה ְּבִרְדּת -ְּבֶרֶדת מׁשֶ ה ֵמַהר  ִסיַני ּוְׁש ֵני ֻלחֹת ָהֵעֻדת ְּבַיד ַוְיִהי כט 

  :ָיַדע ִּכי ָקַרן עֹור ָּפָניו ְּבַדְּברֹו ִאּת ֹו-ּומֶׁשה לֹ א 
  : מֶׁשה ְוהִ ֵּנה ָקַרן  עֹור ָּפָניו ַוִּייְראּו ִמֶּגֶׁשת ֵאָליו-ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶאת -ַאֲהרֹן ְוָכל  ַוַּיְרא ל

 
 השאלה הראשונה 

 הוא לא יחדש פלא כי אם  כי הנה הקדוש ברוך.קרן פני משהכאשר נס המה היה תכלי ת 

 .והנה לא נמצא בכתוב הכרח שהביא לזה, לצורך והכרח רב
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 השאלה השניה 
או היה זוהר מוח ש ותוספת , האם הוא משל להפלגת השגת שכלו, מה עניין קרן פני משה

ים יולדו  יאו היה עם ז ה תבנית קרנ. אור בעור פניו כמו שיראה  מפשט הפס וקים האלה

 . קרני ההודן"הרמבקראם  כמו ש,למשה בפניו

 

 השאלה השלישית 
 ולא  ,אחרונותהבל הלוחות י רוצה לומר כאשר ק,למה נעשה זה הנס למשה בזה הזמ ן

 או ,בל הלוחות הראשונותי או כאשר ק,נעשה כזה ביום המעמד הנבחר במתן תורתנו

 .בפעם השני כשעמד בהר להתפלל על עוון העגל

 

  השאלה הרביעית

ויהי ברדת משה מהר סיני ושני  שאמר , ב זיכ רון ירידת מש ה מההרבכפל שבא ב כתובים
 . והוא כפלברדתו מן ההר וחזר לומר שנית ,לוחות העדות ביד משה

 

 השאלה החמישית 
 ואמר בלבד ומשה לא ידע כי קרן עור פניו כאלו  ,רן פני משה קלמה לא זכר הכתוב איכ ה 

 בלבד שלא הרגיש כשנשתנה מזגו  ובא ה כתוב להודיע ,נו פניוקרשהיה כ בר דב ר ידוע 

 .ועור פניו ישונה

 

 השאלה השישית 
ות ר  י והוא מ, אתו אין עניין לומאמר בדברו כי הנה ,כי קרן עור פניו בדברו אתובאומרו 

ולמה אם כן . אבל גם כן ביתר הזמנים היה זה, כי לא בלבד בשעת הדיבור קרן עור פניו

 .אמר בדברו אתו

 

 השאלה השביעית 
כי הנה הקירון לא היה אפשר שיהיה רק בהשתנות  . א ידע משה כי קרן עור פניואיך ל

 .נוי טבעו והתחלפות מזגויואיך לא ירגיש משה בש, מזגו ובה יות בו טבע חדש

 

 השאלה השמינית   
 האם חשבו שיהרגם בקרניו כשור מועד ובהם ,למה יראו אהרן והנשיאים מגשת אל משה

 . כי הציור בהכרח י קדם לפחד וליראה,בת פחדם ויראתםסיאו מה הייתה  , עמים ינגח

 

 השאלה התשיעית 
כ אמר ויקרא אליהם משה  " ואח. ולא זכר הנשיאים,למה אמר וירא אהרן וכל בני ישראל
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לם כי אם ו למה לא זכר שקרא לכ,ואם כולם כאחד פחדו. וישיב ו אליו אהרן וכל הנשי אים

 .לה ואחר כך לישראלילאהרן ולנשיאים בתח

 

 השאלה העשירית 

  : ָּפָניו ַמְסֶוה-מֶׁשה  ִמַּדּבֵ ר ִאָּתם ַוִּיֵּתן ַעל ַוְיַכל לג

 ֵצאתֹו  -ַהּמַ ְסוֶ ה ַעד -ְלַדֵּבר ִאּתֹו ָיִסיר ֶאת’ מ ֶׁשה ִלְפנֵ י ה ּוְבבֹא  לד
  : ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵאת  ֲאֶׁשר ְיֻצֶּוה-ְוָיָצא ְוִדֶּבר אֶ ל 

 ֵני מׁשֶ ה ִּכי ָקַרן עֹור ְּפֵני מׁשֶ ה ְּפ-ִיְׂשָראֵ ל ֶאת-ְבֵני ְוָראּו לה 
  :ּבֹאֹו ְלַדֵּבר  ִאּתֹו-ָּפָניו ַעד-ַהַּמְסוֶ ה ַעל -ְוֵהִׁשיב מ ֶׁשה  אֶ ת

 

 והי ה אם כן ,והו למה הוא נתן על פניו מס,ת רצה לעשות קירון פנים במשה"אם היה שהי

 .יהיבזה סותר ומ ונע הכוונה ה אלהית ועושה מלאכת השם רמ

 

 עשר השאלה האחד 
 כיון שבדברו עם האל ובדברו עם ישראל ,ה שנתן משה על פניוומה הי ה התו עלת במסו

 כי הפסוק ים  מעידים שהי ה .על בטל לתתו בהיותו  יחידיווה יה  אם כן פ, היה מס יר ה מסוה

 וחכמינו זיכרונם י"רשוכן פירשו , מסיר המסוה  בדברו עם השם וכן בדברו עם העם

 .לברכה גם כן

 

 עשר השאלה השנים 
במה שנזכר  בפסוק האחרון שם משה  שלוש פעמים ללא צורך באומרו וראו ב ני ישראל 

ה וה יה די לומר וראו בני ישראל ואת פני משה כי קרן עור פני משה והשיב  משה את המסו

 . את פניו והנה קרן עורו והשיב את המסוה

 

 .השאלות האלה כולם והנני מפרש הפסוקים באופן יוסרו
כי כמו , רוך הוא נתינת הלוחות האחרונות לראשונות בדברים שקרו בהרהשוה הקדוש  ב

כן באחרונות [' שבראשונות נאמר למשה במעמד מתן תורה עלה אלי ההרה וה י ה שם וגו

 את אלהי ישראל ותחת ]וכמו שבלוחו ת הראשונות נאמר ויראו' וגו' נאמר ויהי שם עם ה

 .  כאן שראו פני משה כי ק רן עור פניוכן אמר, רגליו כמעשה לבנת הספיר מאיר ומז היר

  .ח להסתכל בקרניו של משהואמנם לא היה בהם כ

 :במדרשוכן אמרו 
 שעד שלא פשטו ידיהם בעביר ה אומר ומר אה  ,חה של עבירהובא וראה כמה כ

 ומשעשו את .ם ואינן נרתעי,כא ש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל' כבוד ה

 .ם ונרתעיי םיראהעגל אף מקרני הודו של משה היו 

נים י שכבר נודע מדרכי הטבע שהמאכל והמשתה מזהירי ם ומלב,ותוכן העניין  הזה ה וא
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 יקנה השומן והב היר ות כפי התמדת המזון ,לפי שהוא בהי ותו ניזון מהלחות, פני האדם

ויי ן ישמח לבב אנוש להצהיל פנים משמן ולחם לבב אנוש וכמו שכתוב , הטוב באיכ ותו

 :נן על רעת הרעב בזמן החורבן אשרוהנביא מקו, יסעד

 זכו נזיריה מ שלג צחו מחלב אדמו עצם ,האוכלים למעדנים נשמו בחוצות

 חשך משחור תארם לא נראו בחוצות צפד עורם על עצמם יבש היה  ...מפנינים

  .כעץ

 שנת בצורת ... בעלתי ולא מצאתי דםהאמר לי' דאתא לקמיה דר[וכמו שאמרו על ההוא 

 ובהי ות המזו ן   ] עד קרא עליהם צפד עורם על עצמם...ניהם שחורותפ'  ראה ר.הואי

 והי ה שמשה אדוננו עמד בהר . והעדרו משחיר ומקדיר פניו,מזהיר ו מלבי ן פני האדם

 , לחם לא אכל ומים לא שתה,שלוש פעמים ארבעים יום וארבעים לילה בכל פעם ופעם

 ,וז פניו ישונה להעדר המזוןארו ועור תוהיה מהראוי  כפי הדרכים הטבעיים שי חשך משח

 , יעדו יתברך שלא יהיה  כן י ומפני ז ה ,  ציה גם חום,רב ביום ו לקרח בלילהוולהיותו  בהר  לח

אבל יזהיר ו עו ד כזוהר הרק יע וככוכ בים  ,  שיזהיר ו פניו  לא לבד כיתר בני אדם,אבל בהפך

 ושלא על הלחם ,עשתה זאת'  כ י יד ה, וכל זה כדי שי כירו ו ידעו כל יושבי תבל.לעולם ועד

 ושאין מעצור ביד השם מברוא חדשה בארץ ומעשות אדם חומרו דומ ה   ,לבדו יחיה ה אדם

  .בזו הר גשמות לשמי השמים

 

 , והי ו אם כן בנס המופלא הזה תועלת רבות

נגד כל עמך אעשה  :מו שיעדכלהודיע גבורות השם ונפלאותיו לבני אדם והראשון 

וראה כל העם אשר אתה בקרבו את , יםיל הגונפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכ

 .כי נורא הוא אשר אני עושה עמך' מעשה ה

  

דבק בעליו נים ולהיות ילהגדיל מעלת משה על כל ילוד אשה שזכה נפשו ושכלו להוהשני 

וכאלו הי ה   ,   וזכה גופו ו חומרו להזהי ר כאחד מכוכבי השמים,כאחד מהשכלים הנבדלים

, יש ההו א מלא אותו רוח אלהים בחכמה בתבונה ובדעתקרון הפנים הוראה גדולה שהא

 בשעה : ובתנחומא אמרו.חכמת אדם תאיר פניו) 'קהלת ח(ה "וכמו שאמר שלמה ע

צוצות שיצאו מפי השכינה נטל משה קרני י מנ,שהקדוש ברוך הוא היה מלמדו תורה

  .ההוד

בקות השכל  ושאינו צורה ומשל לד,ומזה התבאר  שהיה קרון הפנים כפשוטו של פסוק

אלא שהקדוש ברוך הוא רצה לשנות בריאתו של ,  ו יתר המתחכמיםג"רלבוזוהר ו כדברי ה

 העו בר השיתה וו כמספר הימים ,משה באותם ארבעים יום וארבעים לילה שעמד בהר

 ונעשה , מה שאין הפה יכול לדבר,ואז נעשה שכלו רוחני במעלה עליונה. בבטן המלאה 

 ולזה הקדימה התורה לומר ויהי שם . לארץ ולדרים עליהגופו כאחד מצבא המרום המאיר

 שישב שם עם :רוצה לומר -' ויהי ברדת משה וגו' לחם לא אכל וגו' ארבעים יום וגו' עם ה
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 ולכן לא אכל ולא שתה ,השם בדבקו ת נמרץ שהתמיד בו כל  אותו הזמן  ה רב מבלי ה פ סק

 ולא בשינה וביציא ת ,ה מזוןכדי שלא יפסיקהו ולא יטרידהו דבר מהעניינים הגשמיים מ

  .המותרות ושאר הדברים ההכרחיים לחי והנמשכים  אחרי המאכל

 

 המשי ך אחריו שלמות עצום ,חות הגו פנייםווכאשר הקדים השלמות הזה  והחריב  הכ

 ומזה תבין  שלא היה .'ומשה לא ידע וגו'  והוא אמרו ויה י ברדת משה מהר סיני וגו,לגופו

אבל היה  , וף משה שנשתנה תולדתו החומרי אל עצם שמימייהנס הזה מק רון העור בכל  ג

 כי אם בעור הפנים , וגם לא בכל צדדי עור הגוף,וראלבד בצדדי העור אותו הזוהר וה

ם י לפי שפניו היו ראוי. להיותו  הנראה והמו שג ומגולה לרואים מבין שאר חלקי הגוף,בלבד

 .יביט' תוב ותמונת ה כמו שכ, כיון שהם הביט ו במראה האלהית, שלמותהלאות

 

ומפני שלמות הנמרץ הזה  נאמר בסוף התורה ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר 

 שהאל ידע אותו ועשה פליאות מופלגות בפנים ,רוצה לומר, פנים אל פנים' ידעו ה

וזה הוא פנים אל פנים שנאמר  . השכליים של משה ובפנים הגופניים ממנו בקרון עורם

 . שה פני שכלו ופני גופושם שהם כולם פני מ

  

 וב ה   , שיזכו לראות המראה הנפלאה ההיא,ה בזה לעם ישראלתהי תוהתועלת השלישי

 כי , וישמעו עוד מפני זה דבר י משה,תיותיישתלמו נפשותיהם ויתקיי מו אמונותיה ם האמ

 וידעו עם זה  שמשה הוא  היה  הראוי .שלמות הנותן הוא ממ ה  שיכין  וישלים  אל המקבל

וגם ידעו מזה שאין הדברים  ,  לא עגל המסכה אשר הם עשו להם, העםלהנהיג את

חו הרואה  וחלש כי כי האדם כשיפליג הבטתו בניצוץ השמש י,האלהיים כדברים הגשמיי ם

 רוצה לומר כי ב הביט ו באור האלהי הצח  .' ולא כן משה עבד ה,ויחשכו עיניו ו ישחרו פניו

 ולזה רוצה לומר להשלים .ד לטבע האדם הוסיף אור בפניו וזוהר בלתי מיוח,והמצוחצח

  . אמר יתברך על זה נגד כל עמך אעשה נפלאות,העם במושגי הם

 ', והותרו עם מה שפרשתי בזה השאלות הראשון והשני והג
 

 ו נוגה כאור תהיה קרנים וכבר בא בדברי הנביא חבקוק עניין האו ר והזוהר הא להי באומרו

 ? חסו לעור הפנים י למה יתי,ם שנולדו לוי משה קרניואם היה קרון פני, לו ושם חביון עוזו

להגיד שהקדוש ברוך הו א  ',  וגוויכתוב  על הלוחות עשרת הדברים ויהי  ברדת משהואמר 

 וכבר .כתב על הלוחות אשר פסל משה את עשרת הדברים שהיו בלוחות הראשונים

 , מאשר ראו שציוה השם למשה כתוב לך את הדברים האלה,חשבו קצת המפרשים

  . שהוא כתב על הלוחות כאשר ציוהו השם,חוזר למשה הנזכרויכתוב על הלוחות שאמרו 

  .והוא טעות מבואר

ואחר זה , כי הנה כתוב  לך את הדברים האלה נאמר על המצוות שנזכרו שמה בפרשה
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 חוזר לקדוש ברוך הוא ויכתוב  על הלוחות וה וא המורה ש אמרו ,'נאמר ויהי ש ם עם ה

ויהי ברדת  ולכן נאמר אחריו .וא כתב עליהם עשרת הדברים ולא משה כי ה,שזכר למעלה

 מפני שמה שכתוב למעלה ויכתוב על הלוחות הוא , כי נזכר שם משה,משה מהר סיני

  . אבל הירידה ה ייתה למשה.חוזר לקדוש ברוך הוא

 והכ פל זיכרון  הי רידה שתי .קרוי הסי ר הספק הזה  מע,והנה אמרו ב רדת משה מהר סיני

 סמוך , הוא לפי שכמו שבלוחות הראשונות אמר ויתן אל משה ככלותו לדבר אתו,םפעמי

 פ ה הלוחות וככ ה  רצתה תורה להודיענ, לירידה נתן לו את הלוחות עם הכתיבה כולה

 ולזה . כי הוא לא נתעסק בכתיבתם. שלא ניתנו למשה אלא בעת הירידה,השניות האלה

 ואין אמרו . העדות ביד משה ברדתו מן ההר ושני לוחות,י ברדת משה מהר סיניהויאמר 

כי כבר נאמר ויהי ברדת משה מהר סיני ,  פירוש זמן קרון הפנים מתי היהברדתו מן ההר

 שלא היו עמו אלא , ברדתו מן ההר על עניין הלוחות,אבל אמר עוד, שאז קרן עור פניו

  . כי קודם זה לא נגעה בהם ידו שמה,בעת רדתו מן ההר

 .שאלה הרביעיתהוהותרה בזה 
  

 לפי שלא הוצרכה תורתנו להודיע איך נעשה ,ומשה לא ידע כי קרן עור פניווהנה אמר 

אבל הודיעתנו שנעשה ,  קרון עור הפנים כי הוא פועל אלהי ואין עלינו להפלא איכה ואיככה

לפי שהדברים הטב עיים צריכים זמן והכנות , ה"הנס ההוא בלי זמן ומבלי  שהרגיש בו מרע

אבל הדברים האלהיים מבלי  זמן ו מבלי ה כנה עשה אותם הקדוש , יורגשו  בהכרחולכן 

ואמר שהיה מפני   , האמנם נתן הכתוב סיבה למה לא הרגיש משה בזה, ברוך הוא כרצונו

ת הסיבה  "ת בדברו בי"וזה הו א אמרו בדברו אתו כי בי, היותו מתבודד הרבה בדבקותו

 .רוצה לומר בסבת דברו עם האל

  .שביעית והתוהשישיהשאלה החמישית  והותרה בזה
 

 פחדו וייראו מגשת ,פר הכתוב  שכאשר ראו אהרן וכל ישראל את משה כי קרן עור פניויוס

  .אליו

  . ופחדו פן יפרוץ ב הם השם, שאולי חשבו שהיה שם כבוד השם או מלאכיםן"הרמבוכתב 
אבל , שלא פחדו כלל ירצה . וישובו אליו, והעד.ר ששבו לאחו, כתב וטעם ויראוע"והראב

  .שבו לאחור כאדם המתבהל מדבר

  : סיבותלוש והיה זה לש. יאמר שפחדו ויראו ממנו:ואין הכתוב י ו צא מידי פשוטו

 לכן פחדו ,לראות ונפל ממנו רב' מפני שנצטוו במעמד הר סיני פן יהרסו אל ההראשון 

 , ן"הרמבדש כדברי ומהקרבתם אל הק

 פחדו אולי בקרבם אליו ,המו פלגת ההיא מפני משהלמה שראו הזוהר  והצצה והשני 

,  כמו שיקרה ל מביטים  בחוז ק השמש,םיור ון ו כהו ת העינייוטם בו  י ארע להם מהעיוהב 

  .ומפני זה גם כן וייראו מגש ת אליו
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 ולכן ישראל כשראו את .שהדברים הבלתי נהוגים יב הי לו הרואים אותם תמידוהשלישי 

 , כדי להתמהמה עד אשר ידעו מה הדבר ההוא,ת אליו וייראו מגש,משה באופן כ ך נבהלו

 כי זה דרך הנבהלים נרתעים לאחור עד אשר ידעו אמיתת ,האם הוא מזיק או מועיל

  . האם הוא דבר מזיק,הדבר ההוא

 . השאלה השמיניתוהותרה בזה 
 

כי  גם אנשי , פרה תורה  שלא לבד נבהלו ופחדו  אנשי ההמון  אשר לא ידעו ולא יבינויוס

 אהרן , רוצה לומר.וירא אהרן וכל בני יש ראל ולזה אמר ,לה והנשיאים פחדו גם כןהמע

 כי מרחוק  את משה , וכל שאר העם כקטון כגדול,שהיה אחרי משה במעלה ושלמות

  . פחדו מגשת אליו, וכאשר ראו קרון פניו.ראוהו שהיה  בא והלכו לקבל פניו

אבל קרא ראשונה את , לם כאחד לא רצה לקוראם כו,ומשה כשראם נרתעים לאחוריהם

לו לו י והם ג. רוצה לומר למה פחדתם ומה ראיתם, וידבר אליהם,אהרן ונשיאי העדה

 כאשר ראו , או שהם מבלי קריאה הלכו אליו. ואז קרא משה לכל העם,אמיתת העניין

 ,אותו בהר'  ומשה ציוה אותם את כל אשר דבר ה.גשו ולא ניזוקוישאהרן והנשיאים נ

  .צוו ת שציוה עליהם כשמחל עוון העגלוהמה ה מ

 . 'השאלה הטוהותרה בזה 
 

 ,ו הו נתן על פניו מס,וזכר הכתו ב  שכאשר הגידו למשה אהרן והנשיאים כ י קרן עור פני ו

תו כאשר היה  י שאם כן הי ה לו לת,ה  ההוא שי וכלו לגשת אליווולא הייתה כ וונתו במסו 

  .ככ ה והוא לא היה עושה .כ" ולהסירו אח,מהםימדבר ע

 חשש שאולי מפני זוהר פניו ישכחו  , שבעבור היות משה משופטי ישראלע"ראבוכתב ה

  .האנשים הבאים לפניו למשפט את טענותיהם

 ועל יד אחד ,אף כי לא היה בא אצלו כי אם הדבר הקשה. דוהוא טעם חלוש מאו

  . לא הבעלי דינים,מהשופטים

 ידע שלא היה דבר הגון וראו י   ,ר פניו שכאשר ידע כי קרן עו, הואאבל עניין זה אצלי

 והיה דעתו שאחר שהקדוש ברוך הוא עשה זוהר פניו  .שישתמש בזוהר ההוא בדבר חולין

 וכמו שהגרמים השמימיים כל . הי ה מהדין שיעשה הוא כמעשיהם,כזוהר הרקיע  וככוכבים

ה   או כדי להשפיע במ ,תנועותיהם ופעולותיהם ה ם אם כדי לקבל את השפע ממניעיה ם

 שי שתמש לבד ממנו בעת קבלו השפע  , ככה יעשה הוא גם כן  בזו הרו,שלמטה מה ם

 באופן , וללמדו אותם התורה והמ צוות,תו השפע לבני ישראלי וכן בעת ת,מהשם יתברך

 , ומפני זה בהי ותו מ דבר עם השם היה מסיר את המסוה.שיהיו עיניהם  רואות את מוריהם

 כי הי ה אז משפיע  ,והו  היה מדבר מבלי מס,ל וכן בדברו לישרא.שאז היה מק בל השפע

 כדי שלא ישתמש באותו זוהר אלהי בעת ,והוכ היה נותן על פניו מס" אבל אח.אליהם

 בדברים שאינם מהתורה ,  וגם בעת דברו לאשתו ואנשי ביתו,אכילה והמש תה והשינה
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ושה   כאומר שאינו ע, לפי שאין הדברי ם ההם ממה  שיאמרו בגרמים השמימ יי ם.והמצו ות

  .וה הדב רים הגשמייםו ועם מס,וה  הדברים אשר בהם ידמה לשמימייםומבלי מס

 

 . זכרה מנהגו תמיד כל הימים,ואחרי שזכרה תורה מה שקרה לו באותה שעה ראשונה

 יסיר ,לקבל השפע' רוצה לומר שבבוא לפני ה'  וגו'ובבוא מ שה לפני הוזה ה וא שאמר 

הל ו היה י וצ א מא,ובהי ות המסוה סר מעל אפיו .המסוה מעל פניו ויק בלהו  פנים בפנים

 באופן  שבעת נתינת השפע האלהי אליו ובעת  ,מועד וידבר אל בני ישראל את אשר יצווה

וה מונע  ו ולא היה שם מס, כי קרן עור פניו,למדו לישראל היו הכל רואים את פני משה

  .וה עד בואו לדבר עם השםוכ ישיב משה את המס"ואח, מראותם

 , א" והיתבזה השאלות העשיריוהותרו 
 

 ושעל זה . כתב שלא היה ההוד והקרו ן  ההוא כי אם בעת דיבור השם למשהע"ראבוה

 והוא יוצא ומדבר עם ישראל ורואים ,כי אז היה מתחדש בו זוהר הכבוד, בדברו אתונאמר 

 היה נעדר , ובהשלימו לדבר משם והלאה. ושהיה עד נאמן שהשם דבר אתו,קרון פניו

 , מעלתו בעיני העם חסרי הדעתלתושפ כדי שלא ,וה ו וזה הוא המס,אותו קרון פניםממנו 

  .בראותם שסר האור ממנו ושבו פניו לקדמותם

 הנה , שנאמר כי קרן עור פניו בדברו אתו, ואם נפל בו מחכמה.וזה בעיני דעת נפסד

זמן  ושלא נאמר בדברו אותו ב,ראשונהההכתוב יוכ יח  שזה לא נאמר אלא על השעה 

 וגם כפי דרך הכתוב  . אלא שלא ידעו משה בסיבה דברו אתו כמו שפרש תי, עור פניוקרןש

 והכתוב אומר . כי אם בלבד בדברו עם השם, לא היה נשאר ההוד לעת דברו לעם,הזה

 כי אם ,ולא היה המסוה תחבולה שלא יראו העם העדר האור, רן עור פניוושתמיד היה ק

 . תת הדבר הוא כמו שפרשתיי אבל אמ.שלא יראו האור עצמו

 

  :להודיע בזה  שני דברים,  פעמים שם משה בפסוק האחרוןשלושואמנם זכר 

 , היה הע ם בלתי מכיר פני משה,בת האו ר המבריק ה הואישלא יחשוב אדם שבסהראשון 

 כי הנה בעניין משה לא היה .כמו שיקרה לאיש שבהשתנות פני חברו לסיבה לא יכירהו

ישראל את פני משה שהיו תמיד רואים ומכיר ים שהיו פני מ שה עם כל   אבל ראו בני ,כן

 . הקרון הה וא

 לא היה כל כך מתבודד ינת עור פניו שמשה באותו קר,שהודיענו פה הואוהדבר השני 

 כי הוא מעצמו אחר הדיבור הי ה   ,שלא ישתמש בחושיו כשאר הנביאים בעת נבואותיהם

 כאשר הייתה ,ש  חושיו וב יקי צה רבהומיש להיותו תמיד ב,משיב את המסוה על פניו

 . בהי ות משה קודם נבואתו

 . ב"והותרה בזה השאלה הי
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 ואני , נתנו בזיכרון שם משה  בפסוק ה זה  כל כך פעמים טעמים אחריםחכמי הקבלהו

 .שב הפסוק  על פשוטו באתיילי

 : אמרובמדרשו

  : ובאו שם על זה דעות?מהיכ ן נטל משה קרני ההוד

  המערה רבנין אמרי מן

 ברכיה אומ ר מהלוחות ' ר

 .שמואל בן נחמני אומר מכתיבת התורה' ר

  . ואינם מזה המקום,ויש עיון רב ב דעות האלה

 

 .ונשלם בזה מה שראיתי לבארו בזה הסדר הגדול והעמוק כי תשא

 . תם

  


