לקט פירושי מתו שיעור פרשת שבוע
בביהכנ"ס "דברי שיר" רח' זכריה  4ב"ב יו חמישי בשעה 22:00

כי תשא תשס"ט
"לכפר על נפשותיכ" )ל טו(
בירושלמי שקלי פרק ב' הלכה ג' כתוב :לפי שחטאו בעגל
במחצית היו יתנו מחצית השקל ,ומבואר דמחצית השקל
מכפר על חטא העגל .אבל עדיי צרי ביאור למה דוקא
מחצית השקל ולא מחצית מטבע אחרת?
ומבאר הגר"ח קנייבסקי שליט"א בספרו "טעמא דקרא"
משו שנאמר "ויתפרקו כל הע את נזמי הזהב אשר
באזניה " ומשקל נז מצאנו בפרשת חיי שרה" :נז זהב
בקע משקלו" ,ובקע הוא מחצית השקל ,כמו שכתוב "בקע
לגלגלת מחצית השקל" .נמצא שכל אחד נת לעגל מחצית
השקל ולכ הוצרכו כפרה דוקא במחצית של שקל.
"ורחצו ידיה ורגליה והיתה לה חק עול" )ל כא(
הרב חיי ווי #זצ"ל בספרו "ליקוטי חיי" אומר שיש
כא רמז למה שכתוב במסכת שבת ד #סח עמ' ב' שכדאי
ליטול ידיי ע הרבה מי למרות שהחיוב הוא רק
רביעית ,בכל זאת מי שמוסי #ונוטל ע הרבה מי  ,זו
סגולה לעשירות ,דאמר רב חיסדא אנא משאי מלא חפניי
מיא ,ויהבי לי מ שמיא מלא חפני טיבותא) .אני נוטל את
ידי במלא חפני מי ונותני לי מ השמי מלא החופני
טובה(.
וזה הרמז כא במקרא קודש שלפנינו" .ורחצו ידיה " $
לשו רחיצה היינו כדר הרחיצה בכל מקו  ,לא כדר
הדחה בעלמא ,אלא ע הרבה מי  .ועל זה אומרת התורה
"והיתה לה חק עול "  $על פי מה שאמרו במסכת ביצה
ד #טז עמ' א' "חוק" פירושו מזונות ,שנאמר "הטריפיני
לח חוקי" .וג כא מבטיחה התורה שא ירח %את ידיו
דר רחיצה ולא בדר הדחה בעלמא ,אזי "והיתה לה
חוק עול " פירוש  $שיהיה לה פרנסת בשפע כל ימי
חייה  .וליכא מידי דלא רמיזי באורייתא.
]וכבר בא יהודי לרב ושאל :אני נוטל ידיי ע דלי ,ובכל
זאת החוב בבנק רק גדל ,והיכ ההבטחה של העשירות?...
ענה לו הרב ,התורה היא מקשה אחת ,אי אפשר לקיי רק
מצוה אחת ולצפות לשכר .אמנ נטילת ידיי זה מליו
דולר ,אבל לשו הרע זה מינוס שני מליו[.
"ובלב כל חכ לב נתתי חכמה" )לא ו(
במדרש נאמר :אמר רבי יוחנ אי הקב"ה נות חכמה אלא
למי שיש בו חכמה ,שנאמר )דניאל ד( "יהב חכמתא
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לחכימי" .שמע רב תחליפא בר מערבא הל ואמר שמועה
זו לפני רבי אבהו .אמר לו :את מש למדת ? אנחנו
מכא למדנו ,דכתיב" :ובלב כל חכ לב נתתי חכמה".
מטרונא אחת שאלה את רבי יוסי ב חלפתא ,מהו שכתב$
יהב חכמתא לחכימי  $לטפשי היה צרי לומר!! אמר
לה :בתי ,א יבואו אצל שני  ,אחד עני ואחד עשיר וה
צריכי ללות ממ ממו ,לאיזה מה את מלוה? אמרה לו
לעשיר .אמר לה ,ולמה? אמרה לו ,שא יחסר יהיה לו
ממו לפרוע ,אבל עני א יאבד מעותי ,מהיכ יפרע? אמר
לה :ישמעו אזני מה שפי מדבר ,א היה הקב"ה נות
חכמה לטפשי  ,היו יושבי בבתי כסאות ובמבואות
המטונפות ובבתי מרחצאות והיו מתעסקי בה ,אלא נתנה
הקב"ה לחכמי שהיו יושבי בישיבת זקני  ,בבתי
מדרשות ועוסקי בה .ומפני מה נתנה חכמה בלב ,מפני
שכל האברי תלויי בלב.
ובספר "ילקוט סיפורי" מביא מדרש על חכמת שלמה
המל:
ומעשה באד אחד שהיה בימי דוד מל ישראל והיה עשיר
הרבה מאד ,והיו לו עבדי ושפחות ונכסי רבי  ,והיה לו
ב יחיד .מה עשה אותו אד קנה סחורה הרבה ונתנו ביד
בנו .נכנס אותו הב בספינה והל באפריקה ועמד ש שני
הרבה ,ובתו אות השני מת אביו והניח קנינו לעבד אחד
בעל האוצר שלו .וזה העבד התחיל לכבוש כל בני הבית
ביסורי משוני  ,עד שהניחוהו והלכו לה  ,ונשאר יחידי
ע כל אותו הממו שהניח לו אדונו והיה אוכל ושמח
מאותו הממו .לאחר זמ חזר אותו הבחור מכרכי הי
והל לבית אביו ומצא לאביו שנפטר לבית עולמו .התחיל
לכנוס לביתו ,יצא לקראתו העבד ודחפו ,וא"ל מה ל
בביתי ב בליעל .מה עשה הבחור ,נטל המקל והתחיל
להכותו על ראשו ואמר לו :עבד ,תפשת כל עמלי ועמל אבא
מרי ותשמח מאותו הממו? עשו מריבה גדולה ואי מציל
ביניה  ,עד שברח ב הזק והל לקבול על העבד אל המל.
ואמר ,המל לעול יחיה ,איש פלוני לקח כל הממו
שהניח לי אבא מרי ואומר לי אי אתה ב הזק אלא אני.
אמר המל ,יש לכ עדי ? א"ל לאו .קרא לאותו העבד,
וא"ל יש ל עדי ? א"ל לאו .א"ל המל לעבד ,ל לשלו
אי עלי להשיב דבר .כששמע ב הזק כ ,התחיל לבכות
ולצעוק לפני המל פע שנית ושלישית צעק למל עד שגער
בו המל וא"ל א תשנה ,יד אשל ב )פי' א תשנה
מדברי אשל ב ידי לענש( א יש ל עדי טוב וא לאו

מה אעשה ל .שמע שלמה המל את הדבר ,קרא לאותו
מצד וא"ל צעוק עוד אל המל וא יכעוס עלי אמור לו
אדוני המל א לא תת לי די ,שי אותי ביד שלמה בנ.
נת אותו ביד שלמה שית לו די .אמר שלמה להבחור,
התדע באיזה מקו קבור אבי א"ל לאו .קרא לאותו
העבד א"ל תכיר קבר אבי א"ל ה .א"ל המל ל והבא לי
זרוע של אבי הל וחת זרועו של זק והביא לו .אמר לה
הקיזו שניכ ד וכל אחד ואחד יקבל דמו בכלי שלו .אמר
לעבד טבול העצ בד של טבל ולא צבע .אמר לב הזק
טבול ג אתה בד של וצבע העצ  .והראהו לכל הע ,
אמר לה לכו ראו זה הד מ זה העצ יצא .מיד תמהו כל
ישראל וחזר כל הממו להבחור ורדה בהעבד על כרחו )פי'
משל עליו וכבשו תחתיו( לכ נאמר "ויחכ מכל האד ":
"כי זה משה האיש אשר העלנו מאר #מצרי לא ידענו מה
היה לו" )לב א(
מדייק הגאו מהר" באשא )הובאו דבריו בספר "נחל
אית"( ,דלכאורה היו צריכי לומר כי זה משה האיש לא
ידענו מה היה לו ,וכי איננו יודעי שמשה הוא הוא שהעלה
את בני ישראל ממצרי ?
ומתר %על פי דברי המדרש בפרקי דרבי אליעזר ,שישראל
ישבו במצרי  210שני  .וקשה ,הרי נגזר עליה להיות
 430שנה ,וצרי לומר שהלילות השלימו ,שכיו שעבדו ג
בלילה והלילות נחשבי בנפרד ,לכ נחשב שעבדו את כל
התקופה.
והנה ידוע ,הטע שרצו ישראל את העגל מפני שטעו וחשבו
שמשה רבינו אמר לה  40יו מהרגע שעלה ,והאמת היא
שאותו היו לא נחשב ,מפני ש"יו " הוא דוקא כשמתחיל
מהלילה שלפניו ,הוה אומר ש 40$יו מתחילי להספר
מהלילה הבא אחרי הקר שמשה עלה להר.
וזה מה שאמרו בני ישראל .אנחנו יצאנו ממצרי מפני
שהלילות לא קשורי לימי  ,ולכ נחשב שכבר עברו 430
שנה .וא כ ,משה רבינו היה צרי כבר לרדת ,שהרי כבר
עברו  40יו  ,וא תאמר שזה לא נחשב  40יו כיו
שצריכי להתחיל לספור מהיו הבא כי יו הוא רק א
יש לילה לפניו ,א כ ,אז אי יצאנו ממצרי ? וזו הכונה
של תלונת כי זה משה האיש "אשר העלנו מאר#
מצרי".

לעילוי נשמת

משה ב מנח
מנדל שניצר

"ויאמרו אלה אלוהי ישראל אשר העלו מאר #מצרי"
)לב ד(
מדייק הרב רחמי חי חוויתא הכה זצ"ל בספרו "שיירי
מנחה" ,שבפסוק לא נאמר אלה אלוהינו אשר העלונו אלא
אלה אלוהי ישראל .ומזה משמע שהערב רב ה אלה
שעשו את העגל ,והיו אומרי לישראל אלא אלוהי ישראל
אשר העלו  .ומ הראוי היה לישראל למחות ולא לשתוק,
ולכ נחשבת לה השתיקה כהודאה ח"ו .אבל על מה שלא
מחו על עצ עשיית העגל ,יתכ שהיתה לה התנצלות
לומר שחששו שלא יהרגו אות כמו שהרגו את חור.
ובזה מוב ג הפסוק" :שיחת עמ" ולא אמר "נשחת",
מפני שעמ ,ה הערב רב ,שה השחיתו את ישראל ע"י
מעשיה .
ובזה מוב ג ההמש "למה ה' יחרה אפ בעמ וגו'
והנח על הרעה לעמ" הכוונה לישראל עמו של הקב"ה
ועליה דוקא התפלל משה ולא על הערב רב.
"המכתב מכתב אלוקי הוא חרות על הלוחות" )לב טז(
במדרש :על תקרא ָחר0ת אלא ֵחר0ת .חרות ממלא המוות.
בספר "חנוכת התורה" מבאר מדרש זה על פי מה שכתוב
בספרי המקובלי  ,מפני מה נאמר בפתיחה לעשרת
הדברות "וידבר אלוקי " ולא נאמר "וידבר ה'" שהוא
מידת הרחמי ? אלא משו שכתוב בעשרת הדברות 68
פעמי האות א' כמני "חיי " כמבואר ב"בית יוס&"
או"ח הלכות ראש השנה.
וזה היה קשה למדרש שכתוב בפסוק "והמכתב מכתב
אלוקי " ,מדוע לא כתוב ה'? ומתר %המדרש ,שלכ כתוב
בא' כדי להשלי למני" חיי " ולכ אמר אל תקרא ָחר0ת
אלא ֵחר0ת ממלא המוות.
"כי פרעה אהר" )לב כה(
ומקשה בספר "פרדס יוס&" דלכאורה קשה על אהר למה
לא דחה אות עוד קצת ,ויש לומר שאהר חשש שיהיה
חילול ה' ,שהרי בעבודה זרה מחשיב הקב"ה את המחשבה
כמעשה ,ובמחשבה כבר חטאו ישראל ,וממילא בודאי
תבוא פורענות קשה עליה ויאמרו הגויי "מבלתי יכולת
ה' להביא אות לאר %וגו'" על כ עשה אהר את העגל כדי
להוציא את הדבר מ הכח אל הפועל ויוודע הדבר שלא
עביד קודשא ברי הוא דינא בלא דינא ויתקדש ש שמי .
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