
  "תפארת ירושלי	"בית המדרש 

  6.3.07 – ז" תשסאדר  בז 'יאור ל

àFonti per la lezione sulla Parashat Ki Tiss   כי תשאפרשת  
  

  
  ה, ירושלמי תענית ד תלמוד 

� שלא יהא )א(מיכ: אחא' חלקיה בש� ר'  ר :'ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת'
    ) .סמ� השערה� על(אד� ד� אומדות 

   יט,הפירוש הקצר לרבי אברה� אב� עזרא על שמות לב
  .מהלוחות על כ� שבר�המכתב כי נסתלק , ויש אומר. סביבו": וירא את העגל ומחלת"

  .ובחרו� אפו שבר�' כי קנא לה, והקרוב אלי מה שהוא כתוב. ציוה לשבר�' ויש אומרי� שה
  .וקרע שטר העדות, ולוחות הברית ה� השטר, וכבר אמרתי ל� בתחילת הפרשה משל בעל נעורי�

  ג, י שמות  לד"רש
שלטה  בה� עי� ,  הראשונות  על  ידי  שהיו בתשואות   וקולות  וקהלות:    איש   לא   יעלה   עמ�ו

  .  אי� ל� יפה מ� הצניעות � רעה 

  אבות דרבי נת� פרק שני משנה ג

אשר "שנאמר , אלא  שנאמר  לו  מפי  הגבורה,  לא  שבר  משה את הלוחות:  רבי מאיר   אומר

  : יישר כח� ששברת": שברת

?  היא� אני נות� לה� את  הלוחות: אמר, אותו סרחו� שסרחו במעשה העגל) משה(כיו� שראה 

לא יהיה ל� אלהי� "שכ�  כתוב בה� , מזקיקני אות� למצות חמורות ומחייבני אות� מיתה לשמי�

 הוא  אחז  בראש  הלוח וה�;  חזר לאחוריו וראו אותו שבעי� זקני� ורצו  אחריו". אחרי�  על פני

 ולכל המורא היד החזקהולכל ) "דברי� לד: (חזק כחו של משה מכול� שנאמר,אחזו בראש הלוח

  ".הגדול אשר עשה משה לעיני כל  ישראל

  יט, ל לב"שד

ונראה שעשה כ� להפחיד הע� ולהראות ; לא מתמהו� לבב �...וישל� מידיו את הלוחות וישבר

  ' לה� כי נשברה הברית אשר בינ� ובי� ה

  יט , לבמש� חכמה 
אר� ישראל וירושלי� , כי התורה והאמונה המה עיקרי האומה הישראלית וכל הקדושות, העני�

ולכ� אי� חילוק לכל עניני התורה בי� . המה פרטי וסניפי התורה ונתקדשו בקדושת התורה', וכו
  ...לבד ממצוות התלויות באר�, והיא שווה באר� ישראל ובחו� לאר�, במקו� בי� בזמ�

ולכ� חתרו , דל השכל קצר ידו להשיג מציאות מחייב המציאות בלתי תכלית ובלתי מושג, והנה
זהו המרכבה לאלקות : לאמר, או כיווני� למערכת השמי�, לה� מסילות לעושת צורות ודמיונות

וריקודי הנפש ורתיחות הד� . ולו עבדו וזבחו והקטירו, וזהו המשגיח והמסבב כל הענייני� בעול�
נפלו מאמונת� וביקשו לעשות , והמה כארש ראו כי בושש משה. ה ממושג מוחשי ונראהנתהוו

והוא , כי הוא מרכבה לאלקות, ולשפוט על זה, לה� עגל ולהוריד על הצורה ההיא רוח ממעל
הא� תדמו כי אני עניי� : ועל זה צווח משה ככרוכיא...והוא העל� ממצרי�, המשגיח בעול� השפל

, ג� אני אשי כמוכ�, חלילה! ?עד כי בהעדר כבודי עשית� לכ� עגל', צוות הואיזו קדושה בתי מ
ואל תדמו ...וא� א� לא באתי היתה התורה במציאותה  בלי שינוי חלילה, והתורה אינה תלויה בי

וא� המה , הש� יתבר� שורה בתו� בניו, כי המקדש והמשכ� המה ענייני� קדושי� בעצמ� חלילה
וטיטוס נכנבס , והמה ככלי חול באו פריצי� ויחללוה,  מה� כל הקדושההוסר, כאד� עוברי ברית

ג� , הלוחות מכתב אלקי�: ויותר מזה. כי הוסר קדושתו, לקודש הקדשי� וזונה עמו ולא ניזוק
המה נחשבי� לכלי חרש , וכאשר זנתה כלה בתו� חופתה, המה אינ� קדושי� בעצ� רק בשבילכ�

אי� שו� עניי� קדוש : סו� דבר. בילכ� שאת� שומרי� אות�רק בש, ואי� בה� קדושה מצד עצמ�
ולו , ורק הש� יתבר� שמו הוא קדוש במציאותו המחוייבת, בעול� ויוחס לו העבודה והכניעה

   .נאווה תהילה ועבודה

  
  
  
  



  
רבי שמשון רפאל הירש 

  . יט, שמות לב


