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ביה"כ אהל נחמה

שמות פרק לד

רש"י

)כז( את הדברי האלה  6ולא אתה רשאי לכתוב
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ְ ָתב ְל ָ ֶאת ַה ְ ָב ִרי
)כז( ַו ֶ
תורה שבעל פה) :כט( ויהי ברדת משה  6כשהביא
ָה ֵא ֶה ִי ַעל ִי ַה ְ ָב ִרי ָה ֵא ֶה ָ ַר ִ י ִא ְ ָ ְ! ִרית
%ר ָ! ִעי י& לוחות אחרונות ביו הכפורי :כי קר  6לשו/
וְ ֶאת יִ ְ" ָר ֵאל) :כח( ַויְ ִהי ָ ִע יְ קֹוָק ְ
קרני ,שהאור מבהיק ובולט כמי /קר ./ומהיכ/
(מיִ  לֹא ָ ָתה
'כל ַ
%ר ָ! ִעי ַליְ ָלה ֶל ֶח לֹא ַ
וְ ְ
ֲ" ֶרת ַה ְ ָב ִרי :זכה משה לקרני ההוד ,רבותינו אמרו מ /המערה,
ַו ִ ְכ ֹב ַעל ַה )חֹת ֵאת ִ ְב ֵרי ַה ְ! ִרית ע ֶ
שנת /הקב"ה ידו על פניו ,שנאמר )שמות לג כב(
(נֵי )לחֹת ָה ֵעד)ת
)כט( וַיְ ִהי ְ! ֶר ֶדת מ ֶֹה ֵמ ַהר ִסינַי ְ
ושכותי כפי) :ל( וייראו מגשת אליו  6בא וראה,
ָדע ִי ָק ַר/
ְ!יַד מ ֶֹה ְ! ִר ְד & ִמָ /ה ָהר (מ ֶֹה לֹא י ַ
כמה גדולה כחה של עבירה ,שעד שלא פשטו
%הרֹ /וְ ָכל ְ!נֵי
ַרא ֲ
ע&ר ָנָיו ְ! ַד ְ!ר& ִא &) :ל( ַו ְ
ֶת ידיה בעבירה ,מהו אומר )שמות כד יז( ומראה
ירא( ִמֶ 1
יִ ְ" ָר ֵאל ֶאת מ ֶֹה וְ ִהֵ0ה ָק ַר /ע&ר ָנָיו ַו ִ ְ
כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל,
%הרֹ/
ָב( ֵא ָליו ֲ
ֵא ָליו) :לא( ַו ִ ְק ָרא ֲא ֵל ֶה מ ֶֹה ַו )
ולא יראי ולא מזדעזעי; ומשעשו את העגל ,א=
וְ ָכל ַהִ "ִ ְ0אי ָ! ֵע ָדה וַיְ ַד ֵ!ר מ ֶֹה ֲא ֵל ֶה:
מקרני הודו של משה היו מרתיעי ומזדעזעי:
%ח ֵרי ֵכ /נִ ְָ (1ל ְ!נֵי יִ ְ" ָר ֵאל וַיְ ַצ(ֵ ֵאת ָל
)לב( ְו ֲ
)לא( הנשאי בעדה  6כמו נשיאי העדה :וידבר
ֲא ֶר ִ ֶ!ר ְיקֹוָק ִא & ְ! ַהר ִסינָי) :לג( וַיְ ַכל מ ֶֹה
משה אליה  6שליחותו של מקו ,ולשו /הווה
(בבֹא מ ֶֹה
ִמ ַ ֵ!ר ִא ָ  ַו ִ ֵ ַ /על ָנָיו ַמ ְסוֶה) :לד( ְ
הוא כל העני /הזה) :לב( ואחרי כ נגשו  6אחר
ָסיר ֶאת ַה ְַ 5סוֶה ַעד ֵצאת&
ִל ְפנֵי ְיקֹוָק ְל ַד ֵ!ר ִא & י ִ
שלמד לזקני ,חוזר ומלמד הפרשה או ההלכה
ָצא וְ ִד ֶ!ר ֶאל ְ!נֵי יִ ְ" ָר ֵאל ֵאת ֲא ֶר יְ )צ(ֶה:
וְ י ָ
)לה( וְ ָרא( ְבנֵי יִ ְ" ָר ֵאל ֶאת ְנֵי מ ֶֹה ִי ָק ַר /ע&ר ְנֵי לישראל .תנו רבנ /כיצד סדר המשנה ,משה היה
לומד מפי הגבורה ,נכנס אהר ,/שנה לו משה
מ ֶֹה וְ ֵה ִיב מ ֶֹה ֶאת ַה ְַ 5סוֶה ַעל ָנָיו ַעד !ֹא&
פרקו ,נסתלק אהר /וישב לו לשמאל משה ,נכנסו
ְל ַד ֵ!ר ִא &:
בניו ,שנה לה משה פרק ,נסתלקו ה ,ישב
אלעזר לימי /משה ואיתמר לשמאל אהר ,/נכנסו זקני ,שנה לה משה פרק ,נסתלקו זקני ישבו
לצדדי ,/נכנסו כל הע שנה לה משה פרק ,נמצא ביד כל הע אחד ,ביד הזקני שני ,ביד בני
אהר /שלשה ,ביד אהר /ארבעה וכו' כדאיתא בעירובי) /נד ב() :לג( וית על פניו מסוה  6כתרגומו בית
אפי ,לשו /ארמי הוא בתלמוד סוי לבא ועוד בכתובות )ס א( הוה קא מסוה לאפה ,לשו /הבטה ,היה
מסתכל בה ,א= כא /מסוה בגד הנית /כנגד הפרצו= ובית העיני ,ולכבוד קרני ההוד שלא יזונו הכל
מה היה נות /המסוה כנגד /ונוטלו בשעה שהיה מדבר ע ישראל ,ובשעה שהמקו נדבר עמו עד
צאתו ,ובצאתו יצא בלא מסוה) :לד  6לה( ודבר אל בני ישראל  6וראו קרני ההוד בפניו .וכשהוא
מסתלק מה :והשיב משה את המסוה על פניו עד באו לדבר אתו  6וכשבא לדבר אתו נוטלו מעל פניו:
מדרש תנחומא  -פרשת כי תשא סימן לז

ויהי ברדת משה מהר סיני ,ומשה לא ידע כי קר ,/מני /זכה משה לקרני ההוד ,ארז"ל מ /המערה
שנאמר והיה בעבור כבודי ושמתי בנקרת הצור נת /הקב"ה כ= ידו עליו ,ומש זכה לקרני ההוד ,וכ/
הוא אומר קרני מידו לו וש חביו /עוזו )חבקוק ג( ,ויש אומרי שבשעה שהיה הקב"ה מלמדו תורה
מניצוצות שיצאו מפי השכינה נטל קרני ההוד ,ורבי שמואל בר נחמ /אמר הלוחות ארכ /ששה טפחי
ורחב /שלשה טפחי והיה משה מחזיק בשני טפחי והקב"ה בשני טפחי וטפחי ריוח באמצע מש
נטל משה קרני ההוד ,רב שמואל אמר עד שמשה כותב את התורה נשתייר בקולמוס קמעא והעבירו על
ראשו וממנו נעשו לו קרני ההוד שנאמר ומשה לא ידע כי קר ,/כל הוד שנטל ממת /שכר ,אבל הקר/
קיימת שנאמר וקרני מידו לו וש חביו /עוזו ,וכשיטלו הצדיקי מת /שכר /לעול הבא אותה שעה
הוא נוטל שכרו שנאמר )ישעיה מ( הנה ה' אלהי בחזק יבא וזרועו משלה לו הנה שכרו אתו ופעולתו
לפניו.
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מי השילוח )חלק ב'(  -פרשת כי תשא

ויאמר ה' אל משה כתב ל את הדברי האלה .שהשי"ת אמר למשה א= שדברי תורה נראי מפורשי
מ"מ לא ישיג האד רק כשיביט להשי"ת ,כי משה רבינו רצה שיקבעו כל הדברי תורה בלב כל נפש
מישראל יתד שלא תמוט לעול ,והשיב לו השי"ת שלא יוכל להבי /הדברי תורה כל נפש כמו שמשה
רבינו הבי ,/יע /שהוא מביט להשי"ת ביותר ,רק כל אחד יבי /כפי מדרגתו ,וזה כתב ל.

סיפור מהבעש"ט ]מתוך :רשימות דברים )חלק ד'( ,עמ' לא קטע סד[

בספר אור המאיר לרב זאב מזיטאמיר ,תלמידו של המגיד ממזריטש כתוב כי פע היה נחו>
לתלמידי לדעת עני /רחוק ממעזבוז .פתח הבעש"ט את ספר הזוהר שהיה מונח על השולח ,/עיי /בו
ואמר לתלמידי אי יפול דבר במקו ההוא הרחוק מכא ./שאלו התלמידי אי הבעש"ט ראה
בהסתכלות בספר הזוהר דבר שהוא רחוק מכא /והשיב לה :אור שברא הקב"ה ביו הראשו /היה
אד הראשו /רואה בו מסו= העול ועד סופו ,היינו מסו= עלמא דאתכסיא מלמעלה למטה ועד סופו
של עלמא דאתגליא מלמטה למעלה .ראה שאי /העול כדאי להשתמש בו ,עמד וגנזו ,והיכ /גנזו?
בתורה .וא אד לומד תורה לשמה מאיר לו מסו= העול ועד סופו .כ אירע כמה פעמי שהבעש"ט
באר את הטע לכ שהוא מביט בהזוהר כדי לדעת דבר רחוק.

