
 ג"פתש כי תשא פרשת 

 4מתוך    1עמ'  

 

 משה   קרן עור פני כי  

עֹור ָפָניו ְבַדְברֹו   ַוְיִהי ְבֶרֶדת ֹמֶשה ֵמַהר ִסיַני ּוְשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְבַיד ֹמֶשה ְבִרְדּתֹו ִמן ָהָהר ּוֹמֶשה לֹא ָיַדע ִכי ָקַרן

ַוִיְקָרא ֲאֵלֶהם ֹמֶשה ַוָיֻשבּו    ּו ִמֶגֶשת ֵאָליו:יְראַויִ   ון עֹור ָפָניַוַיְרא ַאֲהֹרן ְוָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ֹמֶשה ְוִהֵנה ָקַר   ִאּתֹו:

ְוַאֲחֵרי ֵכן ִנְגשּו ָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ַוְיַצֵּום ֵאת ָכל ֲאֶשר ִדֶבר ה' ִאּתֹו    ֵאָליו ַאֲהֹרן ְוָכל ַהְנִשִאים ָבֵעָדה ַוְיַדֵבר ֹמֶשה ֲאֵלֶהם:

ּוְבבֹא ֹמֶשה ִלְפֵני ה' ְלַדֵבר ִאּתֹו ָיִסיר ֶאת ַהַמְסֶוה ַעד ֵצאתֹו    ֵבר ִאָּתם ַוִיֵּתן ַעל ָפָניו ַמְסֶוה:ִמדַ ֶשה  ַוְיַכל מֹ   ָני:ְבַהר ִסי

ֶשה ֶאת  יב מֹ ְוֵהִש ֶשה  עֹור ְפֵני מֹ   ןְוָראּו ְבֵני ִיְשָרֵאל ֶאת ְפֵני ֹמֶשה ִכי ָקַר   ְוָיָצא ְוִדֶבר ֶאל ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵאת ֲאֶשר ְיֻצֶּוה:

 1. (לה- טד כ)שמות ל   :ַהַמְסֶוה ַעל ָפָניו ַעד ֹבאֹו ְלַדֵבר ִאּתֹו

 המתווך שכר  –פרשת תרומה לג א  השמות רב

אין אדם    ,כך התורה  2.אבל משכר הסרסור נתודע מה לקח  , יש לך אדם לוקח מקח ובני אדם אינן יודעין מהו

 3. (כט לד )שמות  " פניו בדברו אתו  עורומשה לא ידע כי קרן " :שנאמר ,שהאלא משכר שלקח מ ,יודע מה היא

 על מתנהלהודיע אין צורך  – עמוד א ביצה דף טזגמרא 

  4. "ומשה לא ידע כי קרן עור פניו" :מא ברבי חנינא: הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו, שנאמראמר רבי ח

 קולמוס הי שייר ות ומ הלוחמ – פרשת כי תשאמז ו שמות רבה 

פניו"   , מן המערה   :ותינו אומריםרב   ?ומהיכן נטל משה קרני ההוד  -   " בדברו אתו  ומשה לא ידע כי קרן עור 

בשם רבי    יה הכהןר' ברכ  5. (לג כב  " )שמותי עליךכפושמתיך בנקרת הצור ושכותי    והיה בעבור כבודימר: "שנא

והיה משה אוחז בטפחיים והשכינה  שישה.  חבן  ו טפחים ור  שישה רכן  והלוחות היו א   :אמר  בן נחמני   שמואל

עד    :אומר' שמעון בן לקיש  בר נחמן בשם רודה  ' יה ר  6. ומשם נטל משה קרני ההוד,  בטפחיים וטפחיים באמצע

ומשה לא ידע כי  מר: " שנא  ,הודוממנו נעשו לו קרני ה , נשתייר קימעא והעבירו על ראשו  , שהיה כותב בקולמוס

 7. "בדברו אתו קרן עור פניו
 

אֶמר ו  "  ראו כיצד מסתיים פרק לב אחרי כל התפילות של משה:  פרקים לג ולד בפרשתנו הם התקומה או הקימה שלאחר חטא העגל.   1 יֹּ
ֶשה ִמי ֲאֶשר ָחָטא לִ  ְרִתי ָלְך ִהּנֵ ל ֲאֶשר  ָעם אֶ ה ֶאת הָ ָתה ֵלְך ְנחֵ ִסְפִרי: ְוע  י ֶאְמֶחּנּו מִ ה' ֶאל מֹּ ְדִתי  ִדב  ְלָאִכי ֵיֵלְך ְלָפֶניָך ּוְביוֹּם ָפְקִדי ּוָפק  ה מ 

ל ֲאֶשר ָעׂשּו אֶ  ף ה' ֶאת ָהָעם ע  ִיגֹּ ָטאָתם: ו  ן".  הָ ת  ֲעֵלֶהם ח  שקם את יחסי הקב"ה יתן לאיך נ  ים מכאן?לאן הולכאז  ֵעֶגל ֲאֶשר ָעָׂשה ַאֲהרֹּ
, כאשר  מתגלה משה במלוא קומתו וגדולתו, בהם  לג ולד בפרשתנו בפרקים  התשובה מצויה  ?  ה גדולהר נפילה כועם ישראל לאח

, שתחילתה היא ההתוועדות הפרטית של  םהעברית חדשה בין הקב"ה ושלב אחרי שלב  עצב  למצליח, ברצון הקב"ה כמובן,  הוא  
  -   םשיאה הוא מתן לוחות שניי ו  (שלישית עפ"י המדרש, הבראש חודש אלול)להר סיני  בעלייה נוספת  , המשכה  בנקרת הצורמשה  

אך  .  ריםביום הכיפו  יום מתן לוחות שנייםבפרשת עקב, ראו גם דברינו    ת שניים כראשונים?ו לוחעליהם הרחבנו לדון בדברינו  
היה לשים עליהן  שצריך  ו עד  של משה עצמו שקרנו פנילא נפקד גם שינוי במעמדו  כחלק בלתי נפרד של הורדת הלוחות השניים,  

 ? נה זומה פשר קרי .מסוה
'סרסור'    . והשתקע )ויש סרסור סתם(  ויש לדבר עבירה ר מצוהר לדבסרסו  ביניים. יש   איש שושבין,  שדכן, סרסור הוא שליח, מתווך,    2

 . אבל אין זה כך בספרות חז"ל. סתם שהוא לדבר עבירה וכך הפכה המילה למילת גנאי
ה(  ה    )דבריםעסקה עצמה. אם משה כשליח העומד בין הקב"ה ובני ישראל  ערך ה  סיק את, אפשר להתווך בעסקהמהשכר שקיבל המ  3

, כדרשות על הפסוק: "חכמת אדם תאיר  כל אדם שעוסק בתורהכך  – בזכות מעשה זה לקרינת עור פניו , זכה  ץ לארומוריד התורה 
)ראו הדרשות על    אין מידה לערכה  -  מו עצהמקח    –וך", התורה עצמה  ועדיין כל זה רק שכר "התיו  פניו" שמקצת מהן נראה להלן.

ִמִּני ָיםּוְר   ֶרץ ִמָדּהֲאֻרָכה ֵמאֶ : "טיא  איוב  ב  הפסוק וממשיל את הקמת המשכן  מדרש זה, אגב, מצוי בראש פרשת תרומה    "(. ָחָבה 
 .משל למלך שהייתה לו בת יחידהכמקום התורה למלך שלא יכול היה להיפרד מבתו האהובה. ראו דברינו 

זה יושב ותוהה   שלא יהאלומר    –למתנה שקיבל. וכפירוש רש"י שם: "אינו צריך להודיעו    /גם לא היה מודע כלל לשכר    השושבין  4
, נתינה זו  מרא שםגוכדברי הינזלץ מפרש: "אינו צריך לחשוש שמא לא ידע המקבל ממי קבלה".  יו דבר זה". ושטימהיכן בא אל

ה שזה וקיבל, אבל סופו שיחוש בכך ויידע היטב ממי  המתנה בצניעותו אינו מודע לממקבל    –(  " עתידה להתגלות )"עבידא לאגלויי
  זו, שראינו ועוד נראה להלן. והרוצים להתעמק בגמרא    ,י האדםירה את פנהחכמה המאאת    –כות מה קיבל את קרינת הפנים  ובז

מא ברבי  רבי חסותר את דברי  שלכאורה    –  "ע לאמונותן פת לתינוק צריך להודיה":  שם  מעון בן גמליאלרבן שיראו את מאמר  
 . , וכל זאת, על מנת להרבות שלום בעולםחנינא: הנותן מתנה לחברו אין צריך להודיעו 

 נראה בהרחבה בשמות רבה ג א להלן.ני משה כבר ניתנה לראשונה בנקרת הצור, שקרינת עור פזו  שיטה 5
  ירושלמי ,  ודע בשמים חטא העגל שנ  עימות של משה עם הקב"ה על הורדת הלוחות אחריבשל ר' שמואל בן נחמן  דרשה זו  ראו    6

"ד התענית   יונתן:  והיה משה תפוש בטפחיים    השולשה טפחים ורחבן שהלוחות היו אורכן ש  :רבי שמואל בר נחמן בשם רבי 
לחוטפן מידו של משה וגברה ידו של משה    ב"הכיון שעשו ישראל אותו מעשה ביקש הק  .ריוח באמצע   םוהקב"ה בטפחיים וטפחיי 

אה  ". סביר מאד שהדרשה בשמות רבה מבוססת על הירושלמי ובהחזקהולכל היד    : א שהכתוב משבחו בסוף ואומרהו  .וחטפן ממנו
, ניתנו למשה קרני הקב"ה כאילו מתחרטפני העימות בו  ברגע זה בו משה אוחז בלוחות, אולי ברגע המסירה ול  להוסיף שדווקא 

    בחג השבועות.  ת שבישבי למרום עלית ות בסוף דברינו על מסירת / חטיפת הלוחל א שני האיורים של שאגההוד. ראו 
'דיו' זה? אש שחורה על אש לבנה כפי שנראה ת עור פניו. ומהו  קרני ההוד הם קרינה  שנו לממשיירי הדיו בו נכתבו הלוחות נית  7

 פר תורה בימינו, זוכה לזיו פנים משיירי הדיו. ם הכותב ס שגוהקולמוס מסמל   במדרש דברים רבה להלן.

https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A8#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d-%d7%9b%d7%a8%d7%90%d7%a9%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%99%d7%95%d7%9d-%d7%9e%d7%aa%d7%9f-%d7%9c%d7%95%d7%97%d7%95%d7%aa-%d7%a9%d7%a0%d7%99%d7%99%d7%9d
https://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%9e%d7%a9%d7%9c-%d7%9c%d7%9e%d7%9c%d7%9a-%d7%a9%d7%94%d7%99%d7%99%d7%aa%d7%94-%d7%9c%d7%95-%d7%91%d7%aa-%d7%99%d7%97%d7%99%d7%93%d7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%A2%D6%B8%D7%9C%D6%B4%D7%99%D7%AA%D6%B8-%D7%9C%D6%B7%D7%9E%D6%BC%D6%B8%D7%A8%D7%95%D6%B9%D7%9D-%D7%A9%D7%81%D6%B8%D7%91%D6%B4%D7%99%D7%AA%D6%B8-%D7%A9%D6%BC%D7%81%D6%B6%D7%91%D6%B4%D7%99#gsc.tab=0


 ג"פתש כי תשא פרשת 

 4מתוך    2עמ'  

 

 מעלת הלוחות השניים  – לד פרק שמות( טוב לקח) זוטרתא קתאיספ

  ? פניו  עור   קרן  לא  הראשונות   בלוחות  מה  יומפנ   " ...פניו  עור  קרן   כי  ידע  לא  שהומ  סיני  מהר  משה   ברדת   ויהי"

  כי: "רומא   הוא  ולהלן (,  יח  לא  שמות)  "םאלהי  באצבע  כתובים : "שנאמר,  אלהים  מעשה  נכתבו   שהראשונים  לפי

:  שנאמר',  ה  דבר  והוא  -  ( כו  קב  שם)  "שמים  ידיך  ומעשה: " ואומר(,  ד  ח  תהלים)  "אצבעותיך  מעשה  ךשמי  אראה

  הכתוב   ועליו,  פניו  הוקרנו   ובכותבו ,  הגבורה  מפי  משה  כתב  השניים  אבל  8. (ו  לג   שם)  " נעשו  שמים '  ה  בדבר"

א : "אומר נֶּ  9.(א  ח קהלת ) "ָחְכַמת ָאָדם ָתִאיר ָפָניו ְוֹעז ָפָניו ְישֻׁ

 מד הסנה עמכות צור ובזבנקרת ה –פרשת שמות ג א שמות רבה 

אחד מהן אומר:    .... ר' יהושע בן קרחה ור' הושעיא  )שמות ג ז(  "כי ירא מהביט אל האלהים  "ויסתר משה פניו

  ה מלה לו הקב"ה למשה מה למעלה ומה למטה וילא יפה עשה משה כשהסתיר פניו, שאילולי לא הסתיר פניו, ג 

לג יח(. אמר הקב"ה למשה:   םת כבודך" )ש"הראני נא א  ובסוף בקש לראות שנאמר:  ות.שעתיד להי שהיה ומה  

לא   -אני באתי להראות לך והסתרת פניך, עכשיו אני אומר לך: "כי לא יראני האדם וחי" )שם לג כ(. כשבקשתי  

"ויסתר משה  ו. בשכר  כ הראה ל עפ": איוא"ר יהושע דסכנין בשם ר' לו  10. איני מבקש  –בקשת, עכשיו שבקשת  

"וייראו מגשת אליו" )שמות לד ל(,   –(, ובשכר "כי ירא" אל פנים" )שמות לג יא ניםאל משה פ "ודבר ה' –פניו" 

  11"ותמונת ה' יביט" )במדבר יב ח(.   –ובשכר "מהביט" 

  ד והסתרת ת לי כבוחלקם ויר' הושעיא רבה אמר: יפה עשה שהסתיר פניו. א"ל הקב"ה: אני באתי להראות לך פנ

יום ומ' לילה, לא לאכול ולא לשתות, ואתה עתיד ליהנות מזיו    אצלי בהר מ'  פניך. חייך שאתה עתיד להיות

  12נה, שנאמר: "ומשה לא ידע כי קרן עור פניו"  )שמות לד כט(. השכי

 ההוד קרני  – פרשת פינחסכז כ ספרי זוטא )הורוביץ( במדבר 

משה  וראו בני ישראל את פני  "  :שנאמר  ,נימהר סיהוד שניתן עליך  ה  מן  -  13)במדבר כז כ(  "ליוהודך עונתת מ"

  , מלמד שקרנים היו יוצאות מפני משה כקרנים שיוצאות מגלגל חמה  - )שמות לד לה(    " כי קרן עור פני משה

ְביֹון מר: "שנא  14)חבקוק ג ד(.  "עֹֻׁזה ְוֹנַגּה ָכאֹור ִתְהיֶּה ַקְרַנִים ִמָידֹו לֹו ְוָשם חֶּ

 
, בדומה  ולא בעשייהבדיבור    –בדבר ה'  חות הראשונים היו  שהלו  ,יקשיםסביר, בעזרת שרשרת פסוקים והמ  קטע זה של המדרש  8

 יבה בידי אדם. הכתאבל הגבורה  ובלוחות השניים, כפי שהמדרש ממשיך, הייתה ההכתבה מפי לבריאה.
  יז   עקב  פרשת (  ליברמן)  רבה  יםדבר  ראופניו.    שם האירה החכמה את  -  יים שהם מעשה ידי אדם קרנו פניו של משה בלוחות השנ  9

,  אחד  עבד  עם  שוחקת   המלך  אותה  ראה  לביתו  והכניסה  משלו  ועטרה  משלו  הניירו  הלבלר  את  והביא  אשה  שנטל: "המשל על המלך
.  ידי   כתב   י רוה,  משלך  והלבלר הנייר  הבא   ?לה  אתרצה ש ,מבקש  אתה   מה   :המלך אמר לו ...  אצלו  שושבינה  אב, והוציאה  ליהע כעס
  הלוחות   את  הבא  ?להם  אתרצהש   ,מבקש  אתה  מה  :ה"בקה  אמר לו   ...   מעשה  אותו  ישראל  שעשו  בשעה  ה"להקב  משה  ראמ  כך

ם  שהם מעשה שמים. כאשר האד  –אדם, יותר מהראשונים    מעשה ידי  –יים  ". לפיכך אולי נשתמרו הלוחות השנידי  כתב  והרי  משלך
  בלוחות שניים וכבר הרחבנו לדון  ר על קיום השטר. ואז גם קורנות פניו משמחה של עשייה.  תר ולבלר משלו הוא מקפיד יומביא ניי

  וחותבלו  ,לבדב  הדברות תעשר   אלא היו לא הראשונות בלוחותאת מדרש שמות רבה מו א: " , בין השאר,בפרשת עקב ושם הבאנו
י בית  וקא, חידושלימוד התורה שבע"פ דו –זה היה מאור פניו של משה  ." ואגדות  ותרשמד הלכות בהם שיהא  לך נותן אני השניים

ויש לשים לב לסיום המדרש  יבתן של הלוחות השניים הייתה מתוך "אבן הספיר" שהייתה באוהלו של משה.  צוגם חהמדרש האנושי.  
וממשה, לכל אדם   כתיבה ולימוד של התורה.  , שמרמז על ההארה הפנימית הצומחת מתוך"פניו  ר תאי אדם  חכמת"בפסוק מקהלת:  

   , כפי שעוד נראה.פניו שלומד תורה אשר מאירה את  
 איני רוצה".   - ו הקב"ה למשה: כשרציתי לא רצית, עכשיו שאתה רוצה מר ל: "כך א ברכות ז ע"א . ובגמרא ה ה מבשמות רבה כך גם  10
ברכות  ראו גם בגמרא  שיטת ר' יהושע בן קרחה. ומרכך את ר' יהושע דסכנין  יניים לפני שתוצג הדעה הנגדית, בא ב תבמעין קריא  11

 והנה קרן עור פניו ויראו מגשת אליו". ר ]שמות לד ל[: שנאמ קלסתר פנים,כה משה ל, זויסתר משה פניו בשכר : "ז עמוד א
פרדה שעשינו במדרש לעיל, נראה  הלמרות הור שם.  ראו במק  א עניין אחר.והווההמשך שם על נדב ואביהוא שכן הביטו בשכינה    12

ור' הוש סמושע  ששיטת ר' יה לא הפסיד מכך    משהשאצל מרבית המדרשים והפרשנים  התקבלה  אחת הן, והיא שעיה רבה  כנין 
  בפרשת   אסורה נא ואראה  זכה לראות מה שראה בנקרת הצור. כבר הרחבנו בדרשה זו בדברינו ,  , ואדרבא שהסתיר את פניו בסנה

שהייתה לפני הירידה   להתוועדות בנקרת הצור  קרינת פני משההקדמת  הוא    ,ו כאן חשוב לנמה ש  .נקרת הצורדברינו  ות וכן בשמ
ר  אש  רבתי )איש שלום( פיסקא י כי תשא  קתאפסיחבת דרשה זו בראו הר,  ה(שק לד בפרופרעם הלוחות השניים )ראו פרק לג  

והיאך    .אני נותנך בנקרת הצור ,  ת בזוודחק  אילהו  : ור לאמ  .הקב"הלה וקיבלו  ידחק משה בתפ...    אכים: "מוסיף את התנגדות המל
ישב לו בנקרת    ?מה עשה משה.  בריו ותי כפי עליך עד עוסכ...  שאני עובר אני מסכך את ידי עליך מפני מלאכי הזעף שלא יפגעון בך

ּה    :שנאמר  ,ומשם נטל משה קרני ההוד  .יו עליוהגין יד  ?ב"הקהשה  ע   מה  .באו מלאכים לפגוע במשה   .הצור עד שהקב"ה עובר  ג  ְונֹּ
ה ן ֻעזֹּ ִים ִמָידוֹּ לוֹּ ְוָשם ֶחְביוֹּ ְרנ  ר ִתְהֶיה ק  ת הצור לד י מוסיף שהברית שנכרתה בנקרשמות    בר(דרש אגדה )בומו".  (ג דחבקוק  )  ָכאוֹּ

רי  בדש מפרששמות ל יב אבן עזרא . ו"יש אומרים זו הקרנת עור פניו ... ויאמר הנה אנכי כורת ברית: "היא קרינת הפנים של משה
ד ניתנו למשה  וקרני הה. קרינת עור הפנים או נתינת קרן עור הפנים, שהוא דבר פלאי היא  – "אשר לא נבראו בכל הארץהקב"ה: "

 בהסתרת פניו של משה בסנה! ויסודו הכל מקורו , אבל כבר בנקרת הצור 
"א:  עה עבבא בתרא  בגמרא    בהמשך המדרש גלגל החמה, שהרי אמרוכדי מוזכרת  בפרשת פנחס. ולא בבחניכת יהושע )הראשונה(    13

 ם קרינת פני משה. בפרשת פנחס. וכאן אנו ע  ונתת מהודך עליו". ראו דברינו  ני יהושע כפני לבנהפני משה כפני חמה, פ"
כך העירו רבים וטובים שבתורה כתוב: "כי   ים של אור שיוצאות מראשו ועלימאיירי התנ"ך אוהבים לצייר את משה עם שני קרנ  14

ין להחליף  ומנקרינה בדמות קרניים שיוצאות מראשו של משה?  אבל מנין, הם יפניו בוהקות ואור נסוך על קרן עור פניו", היינו היו

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%9B%D7%A8%D7%90%D7%A9%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%90%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%94-%D7%A0%D7%90-%D7%95%D7%90%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%90%D7%94-%D7%94%D7%92%D7%93%D7%95%D7%9C-%D7%94%D7%96%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A0%D7%A7%D7%A8%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%95%D7%A8#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%95%D7%A0%D7%AA%D7%AA-%D7%9E%D7%94%D7%95%D7%93%D7%9A-%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%95#gsc.tab=0
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 הפנים כבר בלוחות הראשוניםקרינת  –פרשת עקב ג יב  בהדברים ר

אדם מישראל שקידש אשה    :הלכה  .י א()דברים    שני לוחות אבנים כראשונים"  בעת ההיא אמר ה' אלי פסל לך"

והחתן    .ןשואין אלא מדעת שניהיאין כותבין שטרי אירוסין ונ   :יםכך שנו חכמ   15? מי צריך ליתן שכר כתב קדושין

מר:  שנא  ?מנין  .משה  ?ומי כתב השטר הזה...  בשעה שקידש לישראל בסיני    .מהקב"ה  ?למדנומי  ומ   .נותן שכר

ידע    ומשה לא : " דכתיב  , יו הפניםב"ה? ז ומה שכר נתן לו הק  .(ט  א )דברים ל"  הזאת  ויכתוב משה את התורה"

 16."בדברו אתו "  ?אימתי ."ר פניוכי קרן עו

  , התורה שנתנה למשהיש לקיש:  אמר ר  ?כיצד  . זיו הפנים  נטל  ,את התורהמשה  בשעה שכתב  יש לקיש:  אמר ר

  .קינח את הקולמוס בשערו  ,ועם שכותב  .עורה של אש לבנה וכתובה באש שחורה וחתומה באש ומלופפת באש

ם  יִ פַ כַ לו הלוחות ִמ   ןעם שנת  .שה זיו הפניםוחות נטל מהל  מן  :רבי שמואל בר נחמן אמר  17. ומשם נטל זיו הפנים

  י ארסת כש  :ה"הקב אמר לו    18ם. ושיבר  םנטל  - שעשו ישראל אותו מעשה  שראה  כיון    .משם נטל זיו הפנים  ,םיִ פַ כַ לְ 

נשברה החבית    :שנו רבותינו  :אמר רבי יצחק  ?!ועכשיו שברת את הלוחות  .נתתי לך שכרך זיו הפנים  ,לישראללי  

שכך    ? מנין  . אתה מחליף  - אתה שברת    ,ה היית סרסור ביני לבין בניאת   :ה"הקבאמר לו    19. נשברה לסרסור  -

ת ַהְדָבִרים ֲאשֶּ וב: "כת ר  ְפָסל ְלָך ְשֵני לֹֻׁחת ֲאָבִנים ָכִראֹשִנים ְוָכַתְבִתי ַעל ַהלֹֻׁחת אֶּ ר ָהיּו ַעל ַהלֹֻׁחת ָהִראֹשִנים ֲאשֶּ

 20א(.)שמות לד   "ִשַבְרתָ 

 קשה לחזור למראה כבוד ה'  – פיסקא א ספרי במדבר פרשת נשא

ומראה  : "ה נאמר בהםשעד שלא פשטו ידיהם בעבירה מ  . בוא וראה מה כח עבירה קשה  : ומרבן יוחי אר' שמעון  

  : בהם  משפשטו ידיהם בעבירה מה נאמר  .לא יראים ולא מזדעזעים  -  21)שמות כד יז(  "וכלת כבוד ה' כאש א

 22לד ל(. מותש) "וירא אהרן וכל בני ישראל את משה והנה קרן עור פניו ויראו מגשת אליו"

 אדם תאיר פניוחכמת  – שבת פרק ח הלכה אירושלמי 

 
כאן יש  י משה,  ן עדיין להבין שההוד קרן מעור פנאך אם שם נית  .את הביטוי "קרני הוד"ראינו    לעילבדרשות  כבר  אור?  "עור" ב"

:  לד לבכור שור שמות  ראו פירוש    . לעיל(  6שאגאל בהערה  )  ברור לאיורים של משה כמי ששני קרני אור יוצאות מעל ראשו   סיוע 
לפי שכשהאור יוצא מפניו, ועמוד   :ופירוש )הפסוק מחבקוק(.  ידו לו קרנים מ: , וכןוהנה קרן עור פניו: שהבהיק אורו מזיו השכינה"

החלפת  .  )גמרא יומא כט א("  לת השחר, שזריחת השחר נראית כאילת זו שקרניה מפוצלותנגדו נראה כקרנים, וכן אייחה עולה להזר
א ידע  ומשה ל  :וכתיב איר פניו.  חכמת אדם ת: "פרק ח פסוק אקהלת )בובר(  כגון זו שבמדרש זוטא  ת  דרשועל  גם  נסמכת    עור באור

 . (ב"אור פניו" ""עור פניובציטוט הפסוק שהחליפו  ם מסוימיםם במדרשי)ומשם אולי שיבושי". כי קרן עור פניו
גת  שהוא מסו  דברים רבהאפיינית למדרש  לכה:  . הפתיחה בההציטוט הוא ממשנה בבא בתרא י ד  שכר הסופר שכתב את השטר.  15

 מדרשי ילמדנו. 
סוף פרשתנו, על  משה מקבל את זיו הפנים "בדברו אתו" בהאם כוונתו שהציטוט מכתיבת ספר התורה בסוף ספר דברים, מפתיע.  16

ל  , שאת ספר התורה בסוף ימיו? כך או כך, יש כאן חיבור של הכתיבה על הלוחות עם כתיבת ספר תורה לדורות  שיכתובחשבון  
 אי בשמים )להלן האש( וקולמוס סופרים של ימינו. קולמוס הכתיבה הפל

 הוא האש השחורה/לבנה החתומה ומלופפת באש. הדיו של הקולמוס הפלאי  17
 ל אילו לוחות מדובר? לוחות הראשונים! שם קיבל משה את זיו הפנים הראשון, אלא שזה ניטל ממנו בשל חטא העגל. אז ע 18
 . שמות רבה לג א בו פתחנוראו  שכרו. גם הסרסור יאבד את - אם המקח )הלוחות( בטל . חמשנה בבא בתרא ה  19
מסמלת  ש  וזייה!  השנהקרינה  פרשתנו היא איפוא    א בסוףשנזכרת במקרקרינת הפנים  והסרסור יקבל את שכרו מהמקח החדש.    20

ואחריה עוד רביעית כאשר משה    שיתליהשהקרינה  . או שמא זו  ונים שראלוחות הזיו הפנים שניתן כבר באת הסליחה והחזרה ל
  – ת הצור  נקרקרינה שנייה ב  מחיקה,  -  הלוחותשבירת  ראשונה,  קרינה    –  ת ראשונים: לוחוכותב את התורה בסוף ימיו. ובסך הכל

מתן    יום  ראו דברינולעם ישראל כולו )סליחה    –  שנייםהלוחות  קרינה שלישית בעצמו,  בינו לבין  למשה  זו  אבל    הסליחההתחלת  
בחזרה  (. וט ט  ברים רבהשמשה כותב את התורה ומוסר ספר לכל שבט )דבעת    –רינה רביעית  ק(,  ביום כיפור  שנייםלוחות    –  תורה

של    האשדיו  את זיו הפנים מלראשונה  משה קיבל  מנסה לגשר בין לוחות ראשונים לשניים.  , נראה שמדרש זה  ילרשה לעגוף הדל
וחזר וקיבל  וחות הראשונים לה של  קרינה  ה  .מעשה בני אדם שילוב של מכתב אלהים על לוחות  מה  -   כתיבת הלוחות השניים, 

תרחק מהעם. הוא מדבר איתם מתוך  להמשה  גורמת לאבל    ים,ראשונהקרינת הלוחות  ת כפי שאירע לק א נמחהלוחות השניים ל
 !מסוה

ֶשה ְבתוֹּ והפסוק העוקב שם: " 21 א מֹּ ָיבֹּ ם ְוַאְרָבִעים ָלְיָלהו  ֶשה ָבָהר ַאְרָבִעים יוֹּ ְיִהי מֹּ ל ֶאל ָהָהר ו  ע  י   ". ְך ֶהָעָנן ו 
,  ם הראשונים , שם משה עולה להר לארבעים היוינימעמד הר סהמשך    –   בין סוף פרשת משפטים  דרשה קצרה זו יוצרת חיבור ישיר  22

. שבירת הלוחות,  המדרשים(חשבון  )עפ"י  ביום הכיפורים  ום השלישיים  ובין ירידתו בפרשתנו עם הלוחות השניים אחרי ארבעים הי
א היו  הסליחה והכפרה לאבל    אלה.   קצהן שני אירועי  נקרת הצור וכל מה שראינו לעיל, מקופלים ומכוסים כאן ביחטא העגל,  
, אלא  אוכלת"  כבוד ה' כאש ראהמ"חזרה ל איננה  לא רק ש  קרינת עור פני משהמו של חטא העגל לא נמחה כליל.  וורישמושלמים.  

שראל בין  לפי בקשת בני ידבר איתם. הוא משה שעמד  והוא צריך לשים על פניו מסוה כשהוא מבינו ובין העם  חיץ  ת  יוצרגם  
בזמן )לפי חשבונם( הם חוטאים בעגל. אי  מההר  (, הוא משה האיש שכאשר לא יורד  "הקב"ה וביניהם )"דבר אתה עמנו ונשמעה

  לקי ליהושע קדימה? כבר ראינו לעיל את נתינת ההוד גם אם חר לגלגל אותו  . אבל האם אפשחורההסב את הגלגל אלאפשר  
 מה לדורות?  . מה הלאה?ר פניו"לת "חכמת אדם תאיוהתבשמנו מהפסוק בקה

https://www.mayim.org.il/?midrashim=%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A8%D7%91%D7%94#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
https://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%9E%D7%AA%D7%9F-%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D#gsc.tab=0
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 .מצא ר' אבהו אוצר  : ר' יוחנןאמרו לפני    24שפניו מאירות. רבי יוחנן  של      יותלמידראו    23רבי אבהו נחת לטיבריא 

( אצלו )אצל ר'  אבהו. עלה )ר'  הם: אולי שמועה חדשה שמעלאמר  לו: פניו מאירים.    אמרו  ?למההם:  אמר ל

חכמת אדם  יו: " וקרא על   .קתאפתא עתי תוס? אמר לו:  שמעת: איזו שמועה חדשה  )ר' יוחנן(  ר לו אמיוחנן(,  

 25. תאיר פניו

  רומם את ראשםלך  – כי תשאפסיקתא רבתי )איש שלום( פיסקא י 

כמה שאין אדם יכול להסתכל ביום כשהוא    26. וכיון שירד משה לקראת ישראל ראו אותו דבר מעולה ומשובח...  

באותה  ".  ויתן על פניו מסוה"  :שנאמר  ,על פניו  27אלא א"כ נותן סורר   ,ט במשהכול להבייה אדם יכך לא ה   ,עולה

נתרצה לנו וסלח לעונותינו  ב"ה  ואף הק  , אנחנו בירידה מפני שעשינו אותו מעשה  :שעה היה רע על ישראל, אמרו

  , רבש"ע   :אמר לו  ,ה"הקב  ל מיד בא לו משה אצ  ?וקרניו של משה זקף וקרנינו שפלות  .ואף אתה משה היית עמנו

לך    :ה"הקבאמר לו    .אף כך רומם ראשם  ,ועכשיו שזקפת ראשי...    כשהשפלת אותם אף אני נשפלתי עמהם

  , לאו  :ה"הקבר לו  מא...    כך אתה תלה ראשם של בניך  ,אלא כשם שזקפת  ,בוניילאו ר  :אמר...    רומם ראשם

 28. "כי תשא את ראש בני ישראל" –בניי אף אני אזקיף את ראשם של  כך, אלא אני זקפתי את ראשך

 שבת שלום  

   י המים מחלק 

 
לטבריה, אולי  יורד  ,  חבר(-)ואח"כ תלמיד  של ר' יוחנן שמושבו בטבריה  תלמידבצעירותו  רבה של קיסריה ולימים  ר' אבהו שהיה    23

זה יבדוק היטב  מעשה  . הרוצה לצטט  לראות פני רבו. מכאן ואילך, נביא את הירושלמי בתרגום לעברית בעזרת פירוש ידיד נפש
 ורות. במק

 ניו של ר' אבהו. פ 24
"  ם לחילופי "עור" ב"אורמה שגם גור  הזכרנו לא מעט לעיל את הפסוק "חכמת אדם תאיר פניו" בהקשר עם קרינת עור פני משה.  25

את  ור"(. הזכרנו בראש דברינו גם  כותנות העור שעשה הקב"ה לאדם וחוה היו כתנות "א ש  )ראו דרשת רבי מאיר בבראשית רבה
ראו גם מדרש תהלים פרק  .  והזכרנו במדרש ספרי זוטא לעיל שחלק מההוד של משה עבר ליהושע ממשיך דרכו   התורהשכר שושבין  

חתום לפיכך בדרשה זו  נ".  ו, זה משה, שנאמר ומשה לא ידע כי קרן עור פניווכבוד והדר תעטרה":  הדן באפסות האדם וגדלותו   ח
עתיקות    )ברייתות(  ד ומלמד תורה לשמה ומגלה תוספותמי שלומ  זוכה לו כלהפנים, ש מאור  משה ל  ישאולי משליכה מקרינת עור פנ

זקני כל דור ודור ואין לך זקן אלא מי שקנה , ומיהושע לו( ליהושעוד של משה שעבר )חלקכל מי שממשיך את הה  ומחדש בהן.
 ו ותעיד על תורתו שהיא אמת. חכמה. וחכמת אדם תאיר פני

קטע    ,לעיל   12כה להם משה. מדרש זה הוא המשך ישיר של פסיקתא רבתי שהבאנו בהערה  ים שזהם קרני ההוד וקרינת הפנ  26
ה" :ג ד שמסתיים בפסוק מחבקוק ן ֻעזֹּ ִים ִמָידוֹּ לוֹּ ְוָשם ֶחְביוֹּ ְרנ  ר ִתְהֶיה ק  ּה ָכאוֹּ ג   ".ְונֹּ

 ר?ד  סּו 27
שני צדדים של  אלה  , והרי  משהעל פני  ינת המסוה  נת  :התמקדנו בנושא קרינת פני משה ולא נותר זמן ומקום לדון בנושא המשלים  28

במצוות    , הבאנו דרשה זו אשר מחברת את סוף הפרשה עם ראשיתה. הקב"ה זוקף את ראשם של בני ישראלכמקדמה .  אותה מטבע 
ענו שלדורות, כל מי שמצטרף אל בית המדרש ועוסק בתורה לשמה, זוכה להארת הפנים  . ואנו הצמחצית השקל ותרומה למקדש

ולאין אונים עצמה מרבה, יסייענו להשלים את הדף "ויתן על  הנותן ליעף כח  ולפנים מאירות, גם אם לא לקרני ההוד של משה. ו
 פניו מסוה". 


