
 פרפראות
 

 

 למה בעגל לא עשו 
 כדעת הנשים האנשים

 ז' וד עמ
 

''פכי תשא תשפורים פרשת  נושאים מפתח עמוד א 
 

 עמוד ב
 מעשה בושתי שלא רצתה לעבוד בשבת 

 
 האם השבת ניתנה למען ינוח שורך וחמורך

 
תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי בבקשתי,  ביאור 

 המהר''ם שיף 
    געמוד 

ידע" וגם אם ידע אומר  דלא ידע "עד דלא 
 מהרש''א

 
בנין עשוי מסוכר בגובה שתי אמות דמות חצר 

 המלך ומרדכי אסתר והמן 
 

אביי ביקש לאכול הקערה שהיתה עשויה 
  מסוכר

 
   דעמוד 

 רק במגילה עושין השלמה אם חל בשבת
 

 שמחת פורים ביראת ה' מספר החיים
 

השעות שחיכתה  72ובכן אבוא אל המלך הם 
 אסתר לבוא אל המלך

    העמוד 
 ואסתר המלכה במה נחלקו מרדכי הצדיק

 
 ימי הפורים נעשים בימי החול, ונזכרים בשבת

    ועמוד 
ביאור נפלא בספר עקידת יצחק במ''ש לא 

 בקשה דבר
 

 פרשת כי תשא
 פירוש המהרש''א בעל אחת כמה וכמה

 
 
 

 
 

מחצית השקל צוה הקב''ה לבנ''י ומחצית 
  כביכול עליו

   זעמוד 
 למה בעגל לא עשו האנשים כדעת הנשים

 
    חעמוד 

הדל לא ימעיט הוא טעם לנתינת מלח על 
 השולחן 

 
    טעמוד  

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

 
קח לך בשמים מכוון לאומרם ז''ל כשם 

 שהקול יפה לבשמים
 עמוד י

הרי הדברים היו את הדברים אשר  איך אמר
 לא היו כבלוחות הראשונים

 
וביאור  ידע משה מתי יום ומתי לילה איך

 הכתוב דבר יום ביומו
 

 עמוד יא
 ע''י שקרן עור פניו נודע שחשדוהו חינם

 
איך לא האמין משה רבינו  להקב''ה שנעשה 

 העגל עד שירד 
 עמוד יב 

 איך זה שנשאר דיו בקולמוס של משה רבינו 
 

 פ ונתת מהודך עליוביאור כפו''
 

ביאור פלא מהחידושי הרי''מ באומרם ז''ל 
 הנותן מתנה לחבירו 

 
 



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 ב

 
 לא רצתה שושתי מעשה ב

 לעבוד בשבת 
 

מעשה  )פסיקתא רבתי פרק י''ד(,איתא במדרש, 
ו' ימי , שהיה לו פרה חורשת כל ביהודי אחד

לפרסי , וירד מנכסיו, ומכר הפרה המעשה
ל ו' ימים, , והיה הפרסי חורש בה כאחד

, רצה לחרוש כמנהגו, יום השבתוכשהגיע 
והיתה רובצת, ולא רצתה לחרוש, והכה אותה 

 מאד ולא נדדה ממקומה, 
 

וא"ל, טול פרתך  הלך הפרסי אצל היהודי
שאינה רוצה שמכרת לי, כי מום יש בה 

, והבין היהודי שבשביל שבת לחרוש היום
 ,  מנהגה לנוח בשבתעשתה כך, כי היה 

 
בוא עמי ואני אעמידנה, הלכו  ו היהודי,אמר ל

שניהם אצל הפרה, ולקחה היהודי ודבר 
באזנה ואמר פרתי את יודעת, כשהיית 

ועכשיו גרמו  נוחה ביום השבת,ברשותי היית 
עונותי שמכרתיך לפרסי ועתה את ברשותו, 
בבקשה ממך, עמדי וחרשי, מיד עמדה על 

 רגליה וחרשה, 
 

טול פרתך  אף על פי כן אמר לו הפרסי,
, כי כל פעם שתרבץ לא והחזיר לי הדמים

אוכל לבוא אליך להעמידה, ועוד, לא תפרד 
 ממני עד שתאמר לי הכשפים  שלחשת באזנה, 

 
וא"ל, לא מכשף אני,  התחיל היהודי לבכות,

א"ל הפרסי מי יאמינך, אני הכיתיה במלמד 
הבקר, ויגעתי עליה ולא עמדה, ואתה לחשת 

, א"ל, שפיך לא תעמידנהאלמלא כותעמידנה, 
 בשבועה כך וכך לחשתי באזנה וע"כ עמדה,  

 
ואמר  הרהר בתשובה, כיון ששמע הפרסי כך

אוי לי, מה פרה זו שאין לה לא שיחה ולא 
ואני שנבראתי  הכירה את בוראה,דעת, 

ואיני בדמותו יתברך שמו, ונתן לי דעה ובינה, 
וזכה  הלך ונתגייר,, מיד מכיר את בוראי

ר' , ונקרא שמו בישראל תורה הרבה ללמוד
ועד עכשיו אומרים חז"ל על  חנינא בן תורתא,
 שמו הלכות, ע''כ,

 
 התיקון של ושתי בכך שלא רצתה לעבוד בשבת

 
)ספר גלגולי נשמות, אות ו' כתב הרמ''ע מפאנו 

 ושתי ו'שתי, בהוצאת לובלין תרס''ח, סעיף מ''ט(
 ולאנתגלגלה באותה פרה שמכר אותו חסיד, 

היא ושתי כי היא  היתה רוצה לעבוד בשבת,
 היתה רוצה שיעשו בנות ישראל מלאכה 

 
בשבת, ואז היה תיקונה. ואותו גוי המתגייר 

 , אחשורושהוא היה 
 

  עיין עוד,
 חלק א' שנת ג' אלפים שצ"ה,  סדר הדורות
חלק תנאים ואמוראים, אות ח'  סדר הדורות

 ערך ר' חנינא בן תורתא, 
לק תנאים ואמוראים אות ה' ח סדר הדורות

 ערך רב הונא בר תורתא, 
חלק תנאים ואמוראים אות י'  סדר הדורות

 ערך ר' יוחנן בן תורתא,
 

* * * * * * * 
 

 ינוח  האם השבת ניתנה למען
 שורך וחמורך

 
"ששת ימים תעשה  )שמות פרק כ''ג י''ב( כתיב

ינוח שורך  למעןמעשיך וביום השביעי תשבת 
 ן אמתך והגר"וחמרך וינפש ב

 
"האמרי אמת", מהפסוק נשמע כי  הקשה

השביתה בשבת נעשתה כדי שיוכלו השור 
ינוח שורך  למעןוהחמור  לנוח, כמ''ש "

 וחמורך", וכי לכך ניתנה השביתה בשבת,
 

, על פי דברי המדרש הנ''ל, במעשה ותירץ
 ביהודי אחד, שלא רצתה פרתו לחרוש בשבת, 

 
ירת השבת , כי שמוכך ביאר האמרי אמת

עד כדי צריכה להיות ליהודי כל כך חשובה, 
שגם פרתו תרגיש בקדושת שמירת  השבת,  כך

למען ינוח וזה הפירוש וביום השביעי תשבת "
כלומר, שהפרה גם תרצה   שורך וחמורך",

 לשמור שבת.
 

* * * * * * * 
 

תנתן לי נפשי בשאלתי ועמי 
 מהר''ם שיף ביאור הבבקשתי,  

 
אם על המלך טוב, ואם רק ז' ג' ( )אסתר פ ,כתיב

מצאתי חן בעיניך המלך,  תנתן לי, נפשי, 
  בשאלתי, ועמי, בבקשתי, 

 
)דרושים נחמדים למהר"ם  כתב המהר''ם שיף

, מלשון תפלהזו   נפשי, תנתן לישיף סוף חולין( 
  )תהלים מ'ב(" נפשי"אלה אזכרה ואשפכה עלי 

 



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 ג

 
ע''י שתתקבל  בתפילתי,, כלומר, בשאלתי

 ,  שאלתי
 

כמ"ש  פשוטי העם,,  שהם עמיותפלת  ועמי,
כי תפלה שלא בכוונה נדחה חוץ למחיצה 

, תתקבל גם עמי, שתפילת בבקשתיועומדת, 
 , בקשתיכן ע''י 

 
מעלה  צדיק מתפלל בכוונה, שכשאדם פירוש

נפשי, בשאלתי, ועמי,  אותה עמו, וזהו
 ע''כ דברי המהר''ם שיף, בבקשתי, 

 
* * * * * * * 

 
"עד דלא ידע" וגם אם ידע אומר  דלא 

 ידע מהרש''א
 

מיחייב איניש   )מגילה ז' ע''ב( איתא בגמרא
לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן 

 לברוך מרדכי,
 

בהני תלת  כ''ג  ע''ב(, )בבא מציעא איתא בגמרא,
במסכת,  דמשנו במלייהו,מילי עבידי רבנן 

 ובאושפיזא, ובפוריא
 

. עיין פרש"י ותוס', בפוריא ,המהרש"א כתב
,   )מגילה ז' ע''ב( , ע"פ מ"ש פ"ק דמגילהעוד י"ל

,  עד דלא ידע"" בפוריא,דחייב אדם לבסומי 
לומר  עבידי רבנן דמשניןבין ארור המן כו', 

, גם אם  הוא אינו מבוסם כל כך דלא ידע
 , ע''כ דברי המהרש''א.וידע

 

* * * * * * * 
 

שתי אמות עשוי מסוכר בגובה בנין 
 אסתר והמן דמות חצר המלך ומרדכי 

 
 החיד''א בבית רבי שאול מה שראה 

 בפורים תקל''חמאמסטרדם 
 

נולד בשנת ה'  רבי שאול אב"ד אמסטרדם
תע"ז נפטר ז' בתמוז ה' תק"נ מגדולי הרבנים 
בדורו, נולד לאביו רבי אריה לייביש אב"ד 

רבי שאול היה  בעיר ריישא,אמסטרדם 
ל מאד בתורה וצדיק הדור עמד מפורסם כגדו

במשא ומתן של הלכה עם כל גדולי הדור 
)מספר שהעריצוהו מאד וחילקו לו כבוד רב 

חכמי הדורות דוד הלחמי, עמוד קס''ט, הועתק 
 מאוצר החכמה(

 
מערכת  שם הגדוליםבספרו  כתב החיד"א

שאול , מרבי בנין אריאלספרים ערך 
הדל זכיתי ז''ל, ואני  )תע''ז תק''ן(, מאמסטרדם

לקבל פני השכינה בשנת תקל"ח מדי עברי 
בשליחות מצוה וזכיתי להתבסם מתורתו 

 ומענותנותו ושלמותו,
 

 מה שראה החיד''א אצל רבי שאול בפורים תקל''ח

 
כתב החיד"א, שהתארח  מעגל טוב בספר

תיאור מדהים , ומביא בפורים תקל"חבביתו 
 , ואלה הם דבריו,מביקורו זה

 
ומצאנו שם שלחן  אנו לביתוואחר ערבית ב

דמות חצר המלך,  כשתי אמות,ועליו בנין 
ומרדכי יושב בשער המלך בלבוש פרסי, 
וכילה ובירה ובה אסתר על המטה, והמן נופל, 
וחוץ לבירה זו מצד אחר ברחוב המן תלוי, 
ומסביב כל הבנין בעלי מלחמות מקיפין,  

וכל זה בגוונים שונים,  וכמה ציורים נאים
ושוה זה  מסוקאר לבד, בחכמה גדולה,עשוי 

 כעשרים סיקיני לרוב המלאכה, 
 

וכמדומה שזהו דורון ששלחו לרב איזה 
וכל השולחן מלא ממגדים פירות  קצינים,

כברייתן וגבינה וכתוב בה כשר ופסח,  ודוגמת 
, באופן שהיה הכל מסוקארקישואים בחומץ, 

שולחן מלכים, והתחילו לבוא למדנים 
ה הרב מדבר דברי תורה וגם אני וחשובים והי

הצעיר דברתי אשר חנן אלוקים את עבדו, 
ובאו מיני זמר ואמר הרב שהם נבל וכינור 

". מעגל טובדברי החיד''א בספרו " ממש, ע''כ
 )ספר מעגל טוב ט''ז אדר שנת תקל''ח(, 

 
* * * * * * * 

 
אביי ביקש לאכול הקערה שהיתה 

 עשויה מסוכר
 

, כי אמר אביי ז' ע''ב(,  )מגילה איתא בגמרא
, )כשיצאתי מבית אדוני, נפקי מבי מר הוה שבענא

  רבה, לילך לבית אבא מרי בר מר הייתי שבע, רש''י(
 

כי מטאי להתם, קריבו לי שיתין צעי דשיתין 
 , )ששים קערות של מיני מאכל(מיני קדירה

 ובישולא בתרייתא הוו קרו ליה צלי קדר, 
 

מי, ללא תוספת מים, )תבשיל המתבשל ברוטב עצ
  רש''י פסחים מ''א(, 

 רציתי לאכול הקערה שהיתה מסוכר



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 ד

 
)הייתי חפץ לכוס  ובעאי למיכס צעא אבתרה,

, הקערה אחריו, כל אכילה שלא כדרכה נקרא כוסס
כפין אמר אביי, היינו דאמרי אינשי,  (רש''י

אי נמי  )עני רעב אוכל ללא גבול( עניא ולא ידע,
)ריוח מצוי לדבר המתוק , רווחא לבסימא שכיח

 בתוך המעיים, רש''י(

 
ובעי למיכס צעי ,   וקאמר כתב המהרש"א

, שהקערה בדרך בדיחותאכו', י"ל  אבתרא
כעין שעושין  מדבר הנאכל,זאת, גם כן נעשית 

צורות , בלילות צוקרעתה האומנין ע"י 
ולאוכלה ממש, ושפיר קאמר למיכס  משונות,

 המהרש''א,  עכ''ל
 

* * * * * * * 
 

 רק במגילה עושין השלמה 
 אם חל בשבת

 
לא  מגילה בשבת )מגילה ד' ע''ב (איתא בגמרא 

קרינן, מאי טעמא, גזירה שמא יטלנה בידו 
וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה ארבע אמות 

והיינו  דשופרברשות הרבים והיינו טעמא 
 ,ע''כ  דלולב,טעמא 

 
שים מדוע במגילה עו )ע''י בני ש.ב.(  נשאלתי

, המגילההשלמה לשבת, ומקדימין קריאת 
 אין עושין השלמה,  ובשופר ולולב

 
, משום ששופר ולולב הם מצוות שנתן והשבתי

לנו השי''ת לעשותם, וכשחל בשבת פטרנו מן 
הוא שבח והלל   קריאת המגילההמצוה, אך 

על הנסים כמ"ש קריאתה זו היא הלילא, 
דיה ואנו, אין אנחנו יכולים לוותר על ההו

 לקב"ה,
 

, כי בפורים יום ההשלמה, והב' ש.ב.ר. תירץ
הוא תוך זמנן של ימי קריאת המגילה, 
משא''כ שופר ולולב אין לו זמן אחר מאותו 

 היום,
 

* * * * * * * 
 

 שמחת פורים ביראת ה' מספר החיים
 

חלק פרנסה  -, מאחי המהר''ל, בספר החיים
 וכלכלה, כתב, 

 
 

 
למשתה שעיקרו , אף על גב סעודת פורים

ניתנה, וחייב האדם לבסומי כו' מכל  ולשמחה
שחוק מקום צריך להזהר משמחה שיש עמה 

, כמו שדרשו רבותינו ז"ל בקרא וקלות ראש
זו  -וששון של ליהודים היתה אורה וגו', 

 , אלו תפילין -מילה, ויקר 
 

וכי קודם לכן לא היה להם מצוה  ויש לתמוה,
, שקיימו גידאבל ממילה ותפילין חלילה, 

וקיבלו עליהם מאמר הפורים האלה בשמחה, 
, ואינם מצטערים כלל על הוצאת הפורים

כדרך שאין האדם מצטער כלל על הוצאות 
, זו מילה -וששון שמחת מילת בנו, וזהו 

רק  -ומגיד עוד, שצריך שלא יהא שמחה זו 
 -ויקר ,  וזהו שמחה שיש עמה יראת השם

  אלו תפילין, 
 

רב יודא הוה  בברכות ל' ע''ב, כענין שאמרו
יתיב קמיה דרבי זירא, חזייה דקבדח טובא, 

אמר ליה, מי לא כתיב  )ונראה כפורק עול, רש''י(
)כשאדם מראה את עצמו , בכל עצב יהיה מותר

קמנחי אמר ליה,  עצב יהיה לו שכר, רש''י(
)והם עדות שממשלת קןני ומשרחו עלי, , תפילין

 רש''י(
 

 המהרש''אהתירוץ לקושיית 
 

דלעיל מבואר היטיב הסבר  בספר החיים
בקושיית המהרש''א שהקשה, למה דורשים 
חז''ל בנס מרדכי ששון זו מילה, ויקר אלו 
תפילין, האם עד אז לא היה מילה ותפילין, 

 עייש במהרש''א מגילה ט''ז ביאור נפלא.
 

* * * * * * * 
 

השעות  72ובכן אבוא אל המלך הם 
 אל המלך שחיכתה אסתר לבוא

 
"וצומו עלי ואל תאכלו   )אסתר ד' ט''ז( כתיב

ואל תשתו שלשת ימים לילה ויום, גם אני 
 אבוא אל המלך", ובכןונערתי אצום כן 

 
,   72הם בגימטריא   שלשת ימים לילה ויום,

 בכןשעות של צום, ו שבעים ושתיםשהם 
, וכך  72הם בגימטריא    בכןאבוא  אל המלך, 

שעות  72י, אתם תצומו  אמרה אסתר למרדכ
 בכןשעות אבוא אל המלך, וזהו ו 72ואחרי  

 אבוא אל המלך.
 

* * * * * * * 



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 ה

 
 במה נחלקו מרדכי הצדיק

 ואסתר המלכה 
 

ותאמר )פרק נ'(   איתא בפרקי דרבי אליעזר
אסתר להשיב אל מרדכי, אמרה לו, לך כנוס 

וצומו עלי את כל היהודים הנמצאים בשושן 
ימים, לילה  תשתו שלשתואל תאכלו ואל 
י"ג בניסן י"ד בניסן ט"ו ויום, ואלו הן, 

 , בניסן
 

והלא יום שלישי הוא יום  אמר לה מרדכי,
 ראשון של פסח, 

 
אמרה לו, זקן שבישראל, ואתה ראש 
לסנהדרין, ואתה אומר דבר זה, ואם אין 

, ושמע ישראל לעשות הפסח, למי הוא פסח
ועשה לה מרדכי,  והודה להמרדכי את דבריה 

מרדכי ויעש  ויעבורכל אשר צותהו, שנאמר 
 ככל אשר צותה עליו אסתר, מה הוא לשון 

 
יום ראשון של  שעברמרדכי, מלמד  ויעבור

 ,ע''כ פסח בלא אכילה ושתיה,

 
 יש להבין במה נחלקו מרדכי ואסתר

 
בהקדם את דברי המהר''ל  ואפשר לבאר,

 דלהלן, 
 

מים אומרים חכ )ברכות י''ב ע''ב(  איתא בגמרא
, ור' אלעזר בן בימיםמזכירין יציאת מצרים 

עזריה אומר מזכירים יציאת מצרים גם 
 . ע''כ,  בלילות

 
 במה חולקים חכמים ורבי אלעזר בן עזריה

 
)גבורות ה' פרק נ''ג  באמצע ד"ה  כתב המהר"ל,

 ויראה דבסברא וז''ל,  עד שדרשה בן זומא(
 

שהיה  , כי כאשר ראינו ביציאת מצריםפליגי
 , גם בלילה וגם ביום

 
, שבו הכה הקדוש ברוך הוא בכורי בלילה

מצרים, ואמר להם פרעה לצאת, והנה כאן 
להגיע אל  האמצעיהתחלת היציאה, וזה היה 

 הגאולה, 
 

היתה לגמרי, שהרי ביום היו יוצאים  וביום
 ולא בלילה, 

 
 סברת ראב''ע גם ביום וגם בלילה

 
להזכיר יציאת  ולפיכך סבר רבי אלעזר כי יש

, מצד עצם המכה גם בלילות, בלילהמצרים 
 וביום, האמצעישבאה בלילה דוקא, וזה היה 

, המטרהשהיציאה שהיתה ביום, שזו היתה 
 , ביום ובלילהולכך ראוי להזכיר 

 
 סברת חכמים רק בימים

 
אמנם חכמים סבירי להו אף על גב שהמכה 
היתה בלילה, יש להזכיר ביום דוקא כי זה 

, ומחמת זאת ר הגאולה שהיה ביוםעיק
הגאולה שייצאו ביום היתה המכה בלילה, 

 והמכה היתה 
 

להגיע לגאולה, אם כן נמשך הכל  האמצעירק 
 . ע''כ, ביוםאל היציאה 

 
כי חכמים אומרים שיש לקיים  היוצא לנו מזה

גם , וראב''ע סבר כי יש לקיים המטרה
 האמצעי,

 
מה נחלקו ב לפי''ז אפשר להבין כפתור ופרח,

מרדכי ואסתר, מרדכי סבר, כמו חכמים, 
לקיים תורה ומצוות,  המטרהמכיוון  ועיקר 

לכן אמר כי לצום בליל פסח זהו עובר על דת, 
, ואסתר סברה כמו עיקר המטרהכי זהו 
 ראב''ע, 

 
להגיע  אמצעימכיוון והצומות וזעקתם הם 

אל המטרה של קיום תורה ומצוות, לכן יש 
ושמע מרדכי את דבריה לקיים האמצעי, 

מכיוון וכבר נפסקה הלכה והודה לה, 
כראב''ע, ובזה מובנים היטיב דברי אסתר 

זקן שבישראל ואתה ראש שאמרה לו, 
לסנהדרין ואתה אומר דבר זה, ואם אין 

 .ישראל לעשות הפסח, למי הוא פסח

 
* * * * * * * 

 
 ימי הפורים נעשים בימי החול, 

 ונזכרים בשבת
 

לא  מגילה בשבת, )מגילה ד' ע''ב ( איתא בגמרא
קרינן, מאי טעמא, גזירה שמא יטלנה בידו 
וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה ארבע אמות 

והיינו  דשופרברשות הרבים, והיינו טעמא 
 טעמא דלולב,  

 
דכמו בשבת שאין תוקעים  אפשר לפרש,

 , רק מזכירים את היום, ולכן אומרים בשופר



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 ו

 
כך, גם הפירוש , יום זכרון תרועהבשבת 

בפורים, כאשר חל בשבת, ואין קוראים 
, מזכיריםבמגילה משום שמא יעבירנו, רק 

פירוש  ונעשים נזכריםוזהו,  והימים האלה 
, ובימות החול הם נזכריםשבשבת הם רק 

 .נעשים
 

* * * * * * * 
 

ביאור נפלא בספר עקידת יצחק 
 במ''ש לא בקשה דבר

 
, וכמה ס'( )שער – עקידת יצחקכתב בספר 

משבח נתחקה זה הענין הנכבד, במה שסופר 
 בכלןבזה, מכל הנשים, כי  אסתר המלכה

ובזה הנערה באה אל  )אסתר ב, יג(,נאמר 
, לבוא עמה כל אשר תאמר ינתן לההמלך, את 

 וגו'. 
 

ובהגיע תור  )שם, טו טז(, ואולם בה נאמר
לא בקשה אסתר בת אביחיל דוד מרדכי וגו', 

אשר יאמר הגי סריס המלך  כי אם את דבר
שומר הנשים, ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל 
רואיה, ותלקח אסתר אל המלך וגו'. יספר מה 

 שהיה במאורע לפי שעתה, 
 

העושות , אל מה שיקרה לנפשות וירמוז
לעולם הבא. וזה, כי כל האיש אשר  כמעשיהן

נמשך לשמור לעשות כל מה שתאמר חברת 
, וותיו בעולם הזהלמלאת תאפחותי כחותיו 

 ממנוחתה לעולם הבא,הוא אשר תדחה נפשו 
כמו שנאמר בכל אלה הנערות אשר כן עשו 

אל  בערב היא באה ובבקר היא שבה)שם, יד( 
בית הנשים וגו', כי הוא עצמו מה שנאמר 

יקלענה ואת נפש אויביך  )שמואל א כה, כט(
 . בתוך כף הקלע

 
, ושולח אמנם אשר ימשך אחר עצת השכל

לבלתי עשות  סן הצניעות והפרישות על פניו,ר
בכל דבר של הנאה, רק מה שצווה או הורשה 
בו מפאת התורה, והדת נתנה מפי מלכו של 

 )אסתר שם, טז(עולם, היא הנפש אשר נאמר בה 
, ולא תסור אל בית מלכותוותלקח אסתר וגו' 

והיתה נפש  )שמואל שם(משם, כמה דאת אמר 
. וכן ם את ה' אלהיךצרורה בצרור החייאדוני 

ויאהב המלך את )אסתר שם, יז(, מה שנאמר 
אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד גו' וישם 
כתר מלכות בראשה וימליכה, וכמו שאמרו 

צדיקים יושבין  )ברכות יז, א(חכמינו ז"ל 
 , ועטרותיהן בראשיהם ונהנין מזיו השכינה

 
ויעש המלך משתה )אסתר שם, יח( וכן נאמר 

, והיא משתה אסתרשריו ועבדיו את גדול לכל 
הסעודה הנזכרת למעלה, אשר שם יתן 

, מנקבת הלויתן המלוחה, משאות כיד המלך
כמו שאמרנו. וכל זה הוא  ומהיין המשומר,

ענין נכבד מאד, מסכים למה שרצינו אליו בזה 
התועלת הראשון מהגבלת החיים בענין 

 המאכלות.
 

* * * * * * * 
 פרשת כי תשא

 הרש''א בעל אחת פירוש המ
 כמה וכמה

 
)שמות  כתיב (ברכות דף לב עמוד א) איתא בגמרא

אמר רבי  "ואעשה אותך לגוי גדול" ל''ב י'(
אלעזר, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא: 
רבונו של עולם, ומה כסא של שלש רגלים אינו 
יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך, כסא של רגל 

א שיש ולא עוד אל ,אחד על אחת כמה וכמה
ראו  ,בי בושת פנים מאבותי. עכשיו יאמרו

פרנס שהעמיד עליהם, בקש גדולה לעצמו ולא 
 ע''כ,בקש עליהם רחמים. 

 
 (ומה כסא של ג' רגלים)ד''ה  מהרש"אכתב ה

תשובה זו למדו ממה שאמר זכור לאברהם 
וכפירש"י בחומש דרשה זו  ,ליצחק ולישראל

 וכן יש לפרשאקרא דזכור לאברהם וגו' 
מרו הכא ולא עוד אלא שיש לי בושת פנים שא

מאבותי כו' אההוא קרא דזכור לאברהם וגו' 
ובש"ר איכא כמה דרשות מזכירת  ,הוא סמיך

  ,ג' אבות ע"ש
 

לאו דוקא דהא  וכסא של רגל אחד עאכ"ו
אלא  ,אותן ג' רגלים איתנהו נמי בבני משה

דה"ק כיון דכסא של ג' רגלים יכול לעמוד 
אין לו קיום והעמדה מה  שפיר ומפני כעסך

יועיל לי רגל אחד הנוסף להעמידו מפני כעסך 
כלומר אם תוסיף רגל  פירוש על אחת וק"ל:

 אחד מה יתן לך,
 

* * * * * * * 
 

 הקב''ה צוה מחצית השקל 
 מחצית כביכול עליו ולבנ''י 

 
 מרדכי מנשכיזממוה''ר  אש ירשפבספר  כתב

יט"א של שלום מרדכי הכהןמו"ה בשם זצ''ל, 
  ,דעת תורהבעמח"ס  בערזאןזצ"ל אבדק"ק 

 



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 ז

 
מדוע מצוה זו במחצית  נתקשו המפרשים

  ,השקל ולא בשקל שלם
 

 (פרק קמא דעבודה זרה ד ע"ב)דהנה בש"ס  ונראה
אמר רשב"י לא היו ישראל ראויים לאותו 

ופירש  ,מעשה אלא להורות תשובה לרבים
כלומר  -לא עשו ישראל את העגל  ,רש"י

שליטים ביצרם היו ולא הי' ראוי גבורים ו
 אלא גזירת מלך היתה להתגבר יצרם עליהן 

 
כדי ליתן פתחון פה לבעלי תשובה לשלוט בם 

שאם יאמר החוטא לא אשוב שלא יקבלני 
צא ולמד ממעשה העגל שכפרו אומרים לו 

 עכ''ל, .ונתקבלו בתשובה
 

יש לנו להליץ בעד ישראל שלא יהיה  ולפי זה
כביכול השי"ת שותף כל החטא עליהם ו

וביום פקדי  (שמות לב לד)וזה שנאמר  ,עמהם
ר"ל כי השי"ת יקדים  ,ופקדתי עליהם וגו'

רחמים לרוגז לישא על עצמו חלק העון כי הוא 
וז"ש וביום פקדי על עצמי אז  ,גרם להם

ולכן צוה להם להביא רק  ,ופקדתי גם עליהם
 ועליו כביכול להביא מחציתו מחצית השקל

 עכ''ד, .לכפרה
 

 בדרך זה יש לפרש ושקל אשא בבית נכון ונשא
 
שייסד הקליר, כתב  בפיוט לשבת שקלים

ושקל אשא בבית נכון ונישא, והקשו בו, איך 
אמר ושקל אשא, והתורה אמרה מחצית 

 השקל,
 

לישא , שאמר הקב''ה אך עפ''י הדברים הנ''ל
ולכן   ,על עצמו חלק העון כי הוא גרם להם

ועליו  מחצית השקלק צוה להם להביא ר
, לפי''ז מובן לכפרה כביכול להביא מחציתו

מה שאמר ושקל אשא, כלומר שקל שלם, 
 מחציתו מבנ''י ומחציתו מאתו ית',

 
 ך ניתן להורות מכאן תשובה לרביםיא

 
 הלא היש לפי מה שפירש רש''י, , יש להקשות

אלא גזירת מלך ראוי להתגבר יצרם עליהן 
א''כ איך ניתן ללמוד , היתה לשלוט בם

כי רק כאן  לחוטא מרצונו שה' יסלח לו,
בחטא העגל שהיה בגזירה ה' יסלח לו, ומנין 

 ללמוד לכל חטא מרצון שה' יסלח לו, וצ''ע,
 

 שוב מצאתי בעקידת יצחק שהקשה כן
 

הנה לא  )שמות שער נ''ג( כתב בעקידת יצחק
ימנע שכוונו חז"ל במאמר הזה שאמרו שלא 

 ת העגל אלא כדי ליתן פתחון פה עשו ישראל א

 
לאחד משני ענינים. אם  ה,לבעלי תשוב

שיאמרו שהשם יתעלה אנה לידם זה החטא 
אל התכלית ההוא כמו שפירש רש"י ז"ל שם 
באומרו כי גזירת מלך היתה ליתן רשות לשטן 
לשלוט עליהם להחטיאם כדי שיהא פתחון פה 

 לבעלי תשובה. 
 

דרכיהם שהם בעצמם בחרו ב או שיאמרו
ובשקוציהם לתכלית ההוא בעצמו. ואם רצו 
בו הפירוש הראשון הנה ודאי יפול בכאן 

כי ודאי הוא  ,הביטול הראשון אשר אמרנו
נמנע שימשך משם התכלית המבוקש כלל 

כי איך תוקח וישאר המעשה המגונה בידם 
ראיה למחילת החוטאים בבחירתם ורצון 
נפשם ממחילת החוטאים ברצון האל יתע' 

כי אלה אפילו מחילה  שר הכריחם לכך.א
אינם צריכין כי במקום שיש הכרח אין שם 
חטא ובמקום שאין חטא אין מחילה ועל כל 
פנים חטאו ברצון בוראם וראויין לקבל שכר 
ומהו שאמר כלך אצל יחיד או אצל הרבים 

והנה על כל פנים נשאר  ומסיים דבריו, וכו'.
ת העקיד עכ''ל ספק עצום במאמרם ז"ל.

 .יצחק

 
* * * * * * * 

 
 האנשים עשו למה בעגל לא 

 נשיםהדעת כ
 

 (רד''ל ל''ה ''אפרק מ) פרקי דרבי אליעזראיתא ב
ר' פנחס אומר ערב שבת עמדו ישראל בהר 

 ראמ ,סיני עורכין האנשים לבד והנשים לבד
לו הב"ה למשה לך אמור להם לבנות ישראל 

ולמה שאלו  ,אם רוצות הן לקבל את התורה
שים לפי שדרכן של אנשים הולכין אחרי לנ

שנ' כה תאמר לבית יעקב אלו  ,דעתן של נשים
וענו  ,הנשים ותגד לבני ישראל אלו האנשים

כלם בפה אחד ואמרו כל אשר דבר ה' נעשה 
  , ע''כ,ונשמע

 
  (פרשה כח פסקה ב -רבה שמות ) מדרשאיתא ב

א"ר תחליפא דקיסרין אמר הקב"ה כשבראתי 
ויתי אלא לאדם הראשון את העולם לא צ

ועברה וקלקלה את  ,ואחר כך נצטוית חוה
עכשיו אם איני קורא לנשים תחלה  ,העולם

לכך נאמר כה תאמר  הן מבטלות את התורה
  ,עכ"ל לבית יעקב

 
 קושיית בעל שבט מוסר

 



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 ח

 
על פרקי  שבט מוסרמבעל  ולא עוד אלאבספר 

אם  קשהוכתב וז''ל,  פרק מ''א דרבי אליעזר
 ולכין אחר דעתן של נשיםל אנשים שהש דרכן 

הלכו אחר דעתם של לא מעשה העגל ב הלמ
 רז''ל אומכ ,בדברשים שהיו מונעים נ

 )פרדר''א מ''ה י''ט(
 

הולכים אחד  רעהה כאן שלונשהכ ואין לומר
שדרכן של  רו שאמ טובה,ל לא לבדעתן א

ין בדעתן של נשים משמע  אחר םנשים הולכיא
דבריו  הקב''הן תנולא  ,רעהלן ילטוכה ב

  ,ןורילשע
 

 רלם דרכם של אנשים הולכים אחעוונראה דל
שכיון עגל הענין בושאני  ,שיםנדעתן של 

י ללמד דכ ת מלך שיעשו העגלרגזי השהי
השי''ת לא בא הדבר מאת  ,בת הרביםושת

טים נואם לא היה כן היו ד ,שיםנשישמעו לה
  .דעתן ראח

 

* * * * * * * 
 

 עם טהוא  הדל לא ימעיט
  שולחןעל הלנתינת מלח 

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

 ",לא ימעיט
 

 ביאור והדל לא ימעיט
 

רך כי וטוב עין הוא יב" ט'( ב"משלי פרק כ) כתיב
 ",לדלנתן מלחמו 

 
הנותן לעני בעין יפה יבורך מה' כי , פירוש

 (מצודת דוד) ,לדלהלא נתן מלחמו 
 

ן האדם לנפשו, שלא ית ואפשר לפרש,
, עי''כ שנתן מלחמו לדלמחשבה, כי ע''י 

 לדלממעיט ממונו, אדרבה, מה שנתן מלחמו 
 ,  "הדל לא ימעיט"וזהו, מרבה את  ממונו

שהוא נתן לו מלחמו לא ימעיט  שהדלכלומר 
 לו את לחמו אדרבה הוא ירבה את לחמו.

 
 מלח ממון חסר

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

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

שהיתה מלקטת  ראה ריבה אחת אחריו.
, כיון בהמתן של ערבייםשעורים מבין גללי 

 שראתה אותו נתעטפה בשערה ועמדה לפניו, 
 

 
 ,בתי, מי את ,אמר לה ,רבי, פרנסני ,אמרה לו
 ,אמר לה ריון אני.בת נקדימון בן גו ,אמרה לו

 ,אמרה לו ,בתי, ממון של בית אביך היכן הלך
)לא כך  לא כדין מתלין מתלא בירושליםרבי, 

 "מלח ממון חסר" ,משלו משל בירושלים, רש''י(
לגרום לו  ,כלומר ,הרוצה למלוח ממונו ,רש''יכתב )

וחסרונו זהו  ,יחסרנו לצדקה תמיד ,שיתקיים
בא  ,אמרה לו ,אושל בית חמיך היכן הו ,(קיומו

  .)לפי שנתערב בו, רש''י( זה ואיבד את זה
 

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

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

 משל חמיה. 
 

אשריכם  ,בכה רבן יוחנן בן זכאי ואמר
אין כל  -ן שעושין רצונו של מקום , בזמישראל

, ובזמן שאין עושין אומה ולשון שולטת בהם
, אומה שפלהמוסרן ביד  -רצונו של מקום 

ולא ביד אומה שפלה אלא ביד בהמתן של 
 אומה שפלה. 

 
 ,והתניא ,ונקדימון בן גוריון לא עבד צדקה

אמרו עליו על נקדימון בן גוריון, כשהיה יוצא 
כלי מילת היו מציעין  מביתו לבית המדרש,

  ,תחתיו, ובאין עניים ומקפלין אותן מאחריו
 

 לכבודו הוא דעבד.  ,איבעית אימא
 

 כדבעי ליה למיעבד לא עבד ,ואיבעית אימא
כדאמרי  ,כלומר, לפי עושרו לא נתן מספיק()

)לפי כח הגמל " לפום גמלא שיחנא" ,אינשי
 ע''כ, .יטעינוהו משא, רש''י(

 
כי  אמרו בירושלים,בזה המשל ש מבואר

 ,חסרון הממון לצדקה זה הוא קיומו
 

 טעם להנחת מלח על השולחן
 

 (ז''אורח חיים סימן קס שולחן ערוך הרב)איתא 
על השולחן לפי שהשולחן  מלחנהגו להניח 

דומה למזבח והאכילה כקרבן ונאמר על כל 
 ,קרבנך תקריב מלח

  
כי הנחת המלח על השולחן הוא  אפשר לומר,

חשוש כי העני יחסר ממונך, לשלא  כורלזכדי 
, כמו ממונךוסיף לתעני נתינה לאדרבה 
הרוצה  רש''י ופירש) "מלח ממון חסר",שאמרו 

יחסרנו  ,לגרום לו שיתקיים ,כלומר ,למלוח ממונו
ולכן יש לתת  ,(וחסרונו זהו קיומו ,לצדקה תמיד

  מלח על השולחן.
 



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 ט

 
את  וברך, "(ב''ז ע''בבא מציעא ק) איתא בגמרא

 ,במלחזו פת  "לחמך
 

נוטריקון לחם מלח,  ךלחמ'' ,ומרומז בכתוב
 ועיין עוד במהרש''א ב''מ ק''ז ד''ה ועבדתם את ה'()

 

* * * * * * * 
 

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

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

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

עשר בשביל  ,אמר ליה  ,ומאי עשר תעשר
 שתתעשר.  

 
זיל נסי. אמר  ,אמר ליה - ,מנא לך ,אמר ליה

 ,ומי שרי לנסוייה להקדוש ברוך הוא ,ליה
  ,והכתיב לא תנסו את ה'

 
חוץ מזו,  ,הכי אמר רבי הושעיא ,אמר ליה

עשר אל בית האוצר שנאמר הביאו את כל המ
אמר ה'  ובחנוני נא בזאתויהי טרף בביתי 

ות אם לא אפתח לכם את ארבות השמים קצב
 והריקתי לכם ברכה עד בלי די,

 
ובחנוני נא ד''ה  אע'' 'תענית ט) מהרש"אכתב ה

 ,משום דבזו יבא אדם לנסיון טפי (,בזאת
ממונו  מחסרדהיאך אפשר שמתוך שאדם 

ואמר אל  ,עושר יבא להוסיף לו מעשרליתן 
ובחנוני נא בזאת בדבר גדול  ,תתמה על כך

השמים  ארובותכזה אם לא אפתח לכם 
לעולם במבול כמ"ש  הקללהשמהם באה 

ומתוכן ע"י מעשר  ,השמים נפתחו וארובות
, עכ''ל והריקותי לכם ברכה עד בלי די ,שתתנו

  .המהרש''א
 

 בדרך המהרש''א הכתוב נבהל להון וגו'ביאור 
 

 ,נבהל להון איש רע עין" (ב''ח כ''משלי כ) ,כתיב
 "אנווולא ידע כי חסר יב

 
חסרון יבא לו  ",כי חסר יבואנו" רש"יכתב 

 ,   ידיו השהמארה משתלחת במעש
 

כלומר ע''י  "חסר"ולא ידע, כי אפשר לפרש, 
כלומר יביאנו "יבואנו", שמחסיר ממונו, 

 להגדיל ממונו ע''י החסרתו.
 

 ביאור העשיר לא ירבה
 

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

 ולא יוסף עצב עמה",
 

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

 עושרו,   להרבותהעשיר אין לו לרדוף 
 

שאינו "העשיר לא ירבה"   וכך יש לפרש
וזהו, , צריך להרבות להתיגע כדי  להעשיר

 לא ירבה" "העשיר
 

* * * * * * * 
 

ז''ל ם לאומר מכוון בשמים קח לך
 לבשמיםיפה  שהקולכשם 

 
מן  מרדכי (,בע'' ט''קל חולין) איתא בגמרא

ואתה " (שמות פרק ל כג) התורה מנין דכתיב 
" זה מרדכי מר דרור ראש בשמים קח לך

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

 
 הקול יפה לבשמים זה מרדכי 

  השתיקה יפה ליין זה אהרון
 

, כך לבשמיםיפה  שהקול, כשם איתא
)עיין מנחות פ''ז ע''א, כריתות , לייןיפה  השתיקה

 , ו' ע''ב(
 

 מרדכי נרמז בתורה בפרשת בשמים
 

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

זה מרדכי  "מר דרור ראש בשמיםקח לך 
 "בשמים ראש", דכיא מיראמתרגמינן כד

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

נרמז בתורה זכה להיות  דמרדכי מבואר,
 , בשמיםבפרשת 

  
 ע''י הדיבורמרדכי זכה 

 
להשיב אל  מרדכיויאמר  (אסתר פרק ד ) ,כתיב

זאת, וגו', ה תחרישי בעתאם החרש  ,אסתר
אלא עת  לחשותמבואר, דאז לא היה עת 

 , לדבר
 

 )קהלת ג' ז'( , כתיב'(ו ב''זבחים קט) איתא בגמרא
פעמים ששותק ומקבל לדבר, ועת  לחשותעח 

, פעמים מדבר ומקבל שכר השתיקהשכר על 
שנאמר , '(ו ב''זבחים קט) כתב רש''י .הדבורעל 

 מפרש  ,הרי ששתק וקבל השכר -וידום אהרן 



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 י

 
בב"ר שמתוך כך זכה ונתייחד אליו הדיבור 
שנאמר אחרי אותו ענין פרשת שתויי יין ולא 

 הוזכר באותו דיבור משה אלא אהרן.
 

כשם שהקול יפה בכך אפשר לבאר בדרך צחות, 
 לבשמים, כך השתיקה יפה ליין

 
שאמר מרדכי לאסתר  שהקול, כשם פירוש

להשמיע בעת הזאת, וזכה להיות נרמז בתורה 
, כך לבשמים יפה שהקול, בשמיםת בפרש

בפרשת שתויי  השתיקהאהרון קיבל שכר על 
 .ליין יפה שהשתיקה, משום יין

 

* * * * * * * 
 

הרי את הדברים אשר היו  איך אמר
 לא היו כבלוחות הראשוניםהדברים 

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

וכתבתי על  ,פסל לך שני לחת אבנים כראשנים
על הלחת  את הדברים אשר היוחת הל

  ,"הראשנים אשר שברת
 

 את הדברים אשר היו,  איך אמר ,יש להקשות
 

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

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

 , אותם הדברים אשר היו דייקאמשמע,  "היו
 ליישב, וצריך 

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

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

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

 
 שברי לוחות הונחו בארון,ש מהמ ,פירוש

 למדים על זקן ששכח תלמודו,
 

 ביאור כונת הגמרא "מכאן" לזקן
 

פירוש, מכאן,  את כוונת הגמרא, אפשר לפרש
 , מתוך קושיא זו

 
, הדברים אשר היומכך שהקב''ה אמר את 

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

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

 
וגם  על הלוחות הראשונים, כדברים אשר היו

הזקן ששכח ואינו כמו בעבר, הרי הוא כמו 
מכח אותה  ,מכאןוזה הפירוש,  שבעבר,
נחשבים הדברים גם אם אינם בדיוק  קושיא.

 .ו הם אותם הדבריםכאיל
 

* * * * * * * 
 

 ידע משה מתי יום ומתי לילה איך
 וביאור הכתוב דבר יום ביומו

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

לחם לא אכל  לילהוארבעים  יוםארבעים 
 ,"ומים לא שתה

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

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

  והלא, )וקשה( .לילהוארבעים 
 

  ,('ד' )חבקוק ג "ונוגה כאור תהיה" כתיב
 

 ., ב(''כ ')דניאל ב "ונהורא עמיה שרי" וכתיב
 . ב(''ט י'')תהלים קל"גם חשך לא יחשיך" וכתיב

  
מנין היה א''כ,  , כי אין חושך בשמיםמבואר

שהוא אומר  ,מתי יום ומתי לילהיודע משה 
 . לילהוארבעים  יוםארבעים 

 
יודע  תורהשהקב"ה מלמדו  בשעה , אלא

יודע  משנה, ובשעה שהוא מלמדו יוםשהוא 
 . לילהשהוא 

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

יודע  בברוךובשעה שרואה אותם מקלסים 
 . לילהשהוא 

 
כשהוא רואה את המלאכים אחר,  דבר

 להוריד להם לישראל יודע  ,שוחקין את המן
 

להם יודע שהוא  יורד, וכשהיה יוםשהוא 
 ע''כ, .לילה

 
 ביאור הכתוב ולקטו דבר יום ביומו

 
ויאמר ידוד  ,('ז ד''שמות ט) אפשר לפרש הכתוב

הנני ממטיר לכם לחם מן השמים  ,אל משה
דבר  ,ושפיר ,דבר יוםויצא העם ולקטו 

 שוחקין כמ''ש המדרש שהיו שנעשה ביום, 
 



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 יא

 
שלא יותירו  מוביונאכל  היה, את המן ביום

 .דבר יום, ביומו לקיים מה שנאמר  ,ממנו
. 

* * * * * * * 
 

 קרן עור פניו נודע שע''י 
 שחשדוהו חינם

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

מן ההר סיני ושני לחת העדת ביד משה ברדתו 
  ,"בדברו אתו ומשה לא ידע כי קרן עור פניו

 
אמר רבי  (אע'' י''ק סנהדרין)  איתא בגמרא,

 אמר רבי יונתן שחשדוהו  ,שמואל בר נחמני
)תהלים  שנאמר )מלשון והאדם ידע(ח''ו "ידע", ש

אמר רב  ,"ויקנאו למשה במחנה" ק''ו ט''ז(
מלמד שכל אחד ואחד קנא  ,שמואל בר יצחק

 ע''כ,, משהמ ביתול
 

 ע''י קירון עור פניו נודע כי לא ידע
 

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

 
, שהיה מר מצאתי בספר הגדהרש''י, כתב 

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

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

 
)מאיר לדזיו ליה , להכי כתבו ליה הכא נמי

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

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

   ונר דולק על ראשו, ,זורח
 

ואיך , ומשה לא ידעפסוק,  לפרש ה וכך אפשר
והוא  ,שחשדוהו חינם ,בבירור ידעו בני ישראל

 ,קרן עור פניו, כי (מלשון והאדם ידע), ידע לא
וקרן שהיה האור זורח עליו משום  פירוש, 

כלומר שלא  ,כי לא ידע ,ידעואור פניו, ע''י כך 
 נכשל.

 
)עיין בסדר הדורות חלק תנאים ואמוראים 

 דברים נוראים יתאאות נ' ערך נתן צוצ
ואיך באריכות גדולה, מעשה דנתן צוציתא, 
 . (נתקרב להיות תלמיד מובהק לרבי עקיבא

 

* * * * * * * 

 
להקב''ה  רבינו  משהלא האמין  איך

 עד שירד  שנעשה העגל
  

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

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

 , וכו', המקום
 

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

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

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

 , ע''כיישר כחך ששברת ,וך הוא למשהבר
 

  קושית המהרש''א
 

ד''ה ומה  אע'' ב''יבמות ס) ,מהרש"אהקשה ה
ולמה לא היה דן משה ק"ו  ,וא"ת וז''ל,  (,פסח
 שחת עמךרד כי לך  כשא"ל הקב"ה  מידזה 
   ,גו'
 
 כדאמרינן במדרש )כתב המהרש''א(, ש לומרוי

אל  ויאמר ה'" (,רבה שמות פרשה מו פסקה א)
ויגד לך " )איוב יא( הה"ד "משה פסל לך

אתה מוצא בשעה שאמר לו  ,"תעלומות חכמה
היה תופס  ,"לך רד כי שחת עמך"הקב"ה 
 ,אמר ,שחטאו ישראל ולא היה מאמיןבלוחות 

 )שמות לב(שנא'  ,אם איני רואה איני מאמין
שלא שברן  ,ויהי כאשר קרב משה אל המחנה

אדם שהם אי להם לבני  ,עד שראה בעיניו
אפשר שלא היה  ,מעידים מה שאינם רואים

 ,שאמר לו כי שחת עמך ,משה מאמין בהקב"ה
אפילו  ,הודיע משה דרך ארץ לישראלאלא 

אסור  ,שיהא אדם שומע דבר מן יחידי נאמן
לקבל עדותו לעשות דבר על פיו אם אינו 

  ,רואה
 

 עוד כתב המהרש''א
 

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

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

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

, שעד שלא נצטער די, לא היה בו הכח מבואר
 לשבר את הלוחות.

* * * * * * * 



 
 תש''פ פרשת כי תשאפורים  פארפרפראות 

 יב

 
 נשאר דיו בקולמוס ש איך זה

 של משה רבינו 
 

, מהיכן )שמות רבה פרשה מז ו'( איתא במדרש
, רבי שמעון בן לקיש קרני ההודנטל משה 

אומר, עד שהיה כותב בקולמוס נשתייר דיו 
, וממנו נעשו למשה קימעא והעבירו על ראשו

  קרני ההוד,
וכי , איך זה שנשאר דיו בקולמוסיש לדעת, 

יש לו להכין לכתיבת  דיו לא ידע לכוין כמה
 התורה, 

, תניא, ט''ו ע"א( )ב"ב  איתא בגמראיש לבאר, 
, "וימת שם משה עבד ה" )דברים ל''ד ה'( כתיב

)מנחות  הגירסא מת( )ב''ב ט''ו חי/מתאפשר משה 
, עד אלא, וימת שם משהוכתב  הגירסא חי(, ל'

כאן הקב"ה אומר, ומשה אומר וכותב, מכאן 
 , בדמע, ומשה כותב ואילך הקב"ה אומר

 )בד''ה אפשר ס''ת חסר( פירש, ובמהרש''א
, דלא בדיוולא  בדמעותשמשה רבינו כתב 
 להוי מחזי כשיקרא,
שאמנם הכין משה רבינו לפי זה יש לפרש, 

כמות מדוייקת של דיו לכתיבת ספר התורה, 
כתב בדמעות לכן  פסוקיםאך מכיוון ושמונה 

 נשאר לו דיו.

* * * * * * * 
 

 ור כפו''פ ונתת מהודך עליוביא
 

"ומשה  )תנחומא כי תשא אות כ'( מדרשבאיתא 
לא ידע כי קרן עור פניו" מהיכן נטל משה 

 ,ר' יהודה בר נחמיה אומר קרני ההוד,
כשמשה כותב את התורה נשתייר בקולמוס 

קרני קימעא והעבירו על ראשו, ומשם נעשו לו 
 ההוד,
ה להושע ויקרא מש )במדבר פרק יג ט''ז(, כתיב

, שכאשר הוסיף משה מבוארבן נון יהושע, 
ומצינו  יהושעל האות י' את  להושערבינו 

ט''ז פעמים שנקרא יהושע, נתמעט מהדיו 
שנשאר בקולמוס שיעור ט''ז פעמים יו''ד, 

היו מהדיו שנשתייר  ומכיון וקרני ההוד
 ובשביל יהושע נתמעט, בקולמוס,  

לומר ממה , כונתת מהודך עליומבואר כפו''פ, 
וזהו  נתת לו חלק,  ,קרני ההודשקיבלת את 

 ,ונתת מהודך עליו

* * * * * * * 
ביאור פלא מהחידושי הרי''מ 

 הנותן מתנה לחבירו  באומרם ז''ל
 

ואתה דבר אל בני " ג(''י א''שמות ל) כתיב
 ישראל לאמר אך את שבתתי תשמרו כי אות 

 
 ה'הוא ביני וביניכם לדרתיכם לדעת כי אני 

 ",דשכםמק
רב חסדא הוה נקיט  (ב''ע 'שבת י) איתא בגמרא

כל מאן  ,ראמ ,בידיה תרתי מתנתא דתורא
 ,דאתי ואמר לי שמעתתא חדתא משמיה דרב

אמר לו רבא בר מחסיא,  ,יהיבנא ליה ניהליה
הנותן מתנה לחבירו צריך  ,הכי אמר רב

 להודיעו. שנאמר לדעת כי אני ה' מקדשכם.
א בר מחסיא שזהו דמנ''ל לרב מקשין העולם

אצל רב חסדא דבר חדש, דילמא כבר שמע 
 דבר זה, 

החידושי הרי''מ  אא''ז הרה''ק איתא בשם
)מסכת דרך ארץ שתירץ עפ''י מה שאיתא זצ''ל, 

, דכשאדם שומע איזה דבר מחבירו זוטא פ''ב(
אינו רשאי  אפילו שכבר שמע דבר זה מקודם,

 לאמר לו כבר שמעתי זאת, 
בא בר מחסיא מדייק דרב היה ר ומפני זה

חסדא עדיין לא שמע הא דרב שהנותן מתנה 
לחבירו צריך להודיעו, דהנה הוקשה לו איך 
אומר רב חסדא שכל מי שיאמר דבר חדש 

דלמא א, תמשמיה דרב יתן לו הני תרתי מתנ
יבוא אחד ויאמר שמעתתא עתיקתא משמיה 
דרב, שכבר רב חסדא שמע אותה, ויהיה אסור 

 שמעתי דבר זה, לו לומר כבר 
שרב חסדא גמר בדעתו  אלא צריכים לומר

שבאם יהיה זה דבר חדש יהיה זה בתורת 
חיוב מצד הבטחתו, ואם יהיה זה דבר ישן, 

 יתנם לו בתורת מתנה, 
ודייק רבא בר מחסיא, שרב חסדא  ומזה הבין

עוד לא שמע הא דרב שהנותן מתנה לחבירו 
ה הלא אם יהי כבר שמעצריך להודיעו, דאם 

זה דבר ישן יצטרך להודיעו שנותן לו בתורת 
מתנה, והיינו מפני שכבר שמע חידוש זה, וזה 

 היינו הלא אסור לומר, )ואפילו בלשון שלילה
אם יגיד לו שנותן לו בתורת מתנה, וממילא 
ישתמע מזה שכבר שמע דבר זה ג''כ אסור(, 
ואם כן איך אמר רב חסדא שיתן לו הני 

בר חדש משמיה דרב, מתנתא למי שיאמר לו ד
אלא על כרחך שמע מינה שרב חסדא עוד לא 
שמע הא דרב שהנותן מתנה לחבירו צריך 

 )ליקוטי יהודה פרשת כי תשא( להודיעו.
 

* * * * * * * 
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