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Cong Rinat Yisrael        July 19, 2020 

Shiur          R. Moshe Kahn 

 

The Skin of Moshe’s Face Became Radiant. Why? 

 

1. 

 שמות פרק לד

ים ) ִ֣ י׀ ַהְדָבר  ִ֣ י ַעל־פ  ֶלה כ ִּ֞ ֵ֑ ים ָהא  ִ֣ ה ְכָתב־ְלךָ֖ ֶאת־ַהְדָבר  אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ֹֹּ֤ לכז( ַוי ֵֽ ְשָרא  ית ְוֶאת־י  ָ֖ ְתךָ֛ ְבר  י א  ת  ֶלה ָכַרַ֧ ָהא ֵ֗ : 

ְכֹתִ֣ ) ה ַוי  א ָשָתֵ֑ ִֹ֣ ם ל י  ל ּוַמָ֖ א ָאַכֶׁ֔ ִֹ֣ ֶחם ל ְיָלה ֶלֶ֚ ים ַלֶׁ֔ ִ֣ ים יֹו֙ם ְוַאְרָבע  ִ֥ ק ַאְרָבע  ם־ְיֹקָוֵ֗ ם ע  י־ָשִ֣ ְַֽיה  ית  כח( ַוֵֽ ֶׁ֔ י ַהְבר  ִ֣ ְבר  ת ד  ת א ֶ֚ ב ַעל־ַהלֹֻּחֵ֗

ים ֵֽ ֶרת ַהְדָבר   :ֲעֶשָ֖

א־יָ  כט() ֵֹֽ ה ל ר ּוֹמֶשִ֣ ן־ָהָהֵ֑ ֹו מ  ְדתָ֖ ה ְבר  ֙ת ְבַיד־ֹמֶשֶׁ֔ דֻּ ע  ת ָהֵֽ י לֹֻּחֹּ֤ י ּוְשנ ֵ֨ יַנֶׁ֔ ר ס  ַהִ֣ ֶדת ֹמֶש֙ה מ  י ְבֶרֹּ֤ ֹוַוְיה ֵ֗ תֵֽ ֹו א  ֹור ָפָנָ֖יו ְבַדְברִ֥ ן עִ֥ י ָקַרָ֛ ִ֥ ע כ  ַדֵ֗ : 

ִ֥ה ָקַרָ֖ ) נ  ה ְוה  ֙ל ֶאת־ֹמֶשֶׁ֔ ְשָרא  ֹּ֤י י  ן ְוָכל־ְבנ  ְרא ַאֲהֹרֹ֜ יו ל( ַוַיֵ֨ ָלֵֽ ֶגִֶ֥שת א  ּו מ  יְראָ֖ ֵֽ ֹור ָפָנֵ֑יו ַוי  ן עִ֣ : 

ם) ֶהֵֽ ה ֲאל  ר ֹמֶשָ֖ ִ֥ ה ַוְיַדב  ָדֵ֑ ים ָבע  ָ֖ א  ן ְוָכל־ַהְנש  יו ַאֲהֹרִ֥ ָלָ֛ בּו א  ַ֧ ה ַוָישֻּ ֶה֙ם ֹמֶשֶׁ֔ א ֲאל  ְקָרֹּ֤ לא( ַוי  : 

֩ת ) ם א  ל ַוְיַצּו ֵּ֕ ֵ֑ ְשָרא  ִ֣י י  ּו ָכל־ְבנ  ְגשָ֖ ן נ  ִ֥ י־כ  ילב( ְוַאֲחר  יָנֵֽ ר ס  ֹו ְבַהִ֥ תָ֖ ר ְיֹקָוָ֛ק א  ֶבַ֧ ר ד  ָכל־ֲאֶשֵ֨ : 

ה) ן ַעל־ָפָנָ֖יו ַמְסֶוֵֽ ִ֥ ת  ם ַוי  ָתֵ֑ ר א  ָ֖ ַדב  ה מ  לג( ַוְיַכִ֣ל ֹמֶשֶׁ֔ : 

ִ֣י ) ֶב֙ר ֶאל־ְבנ  א ְוד  ֹו ְוָיָצֵ֗ אתֵ֑ יר ֶאת־ַהַמְסֶוָ֖ה ַעד־צ  ִ֥ ֹו ָיס  תֶׁ֔ ר א  ִ֣ ֹּ֤י ְיֹקָו֙ק ְלַדב  ְפנ  ה ל  א ֹמֶשֹ֜ ֵֹ֨ הלד( ּוְבב ֶּוֵֽ ר ְיצֻּ ת ֲאֶשִ֥ ָ֖ ל א  ְשָרא ֶׁ֔ י  : 

ה ֶאת־ַהַמְסֶו֙ה ַעל) יב ֹמֶשֹּ֤ ש ֵ֨ ה ְוה  ִ֣י ֹמֶשֵ֑ ֹור ְפנ  ן עָ֖ י ָקַרֶׁ֔ ִ֣ ה כ  ִ֣י ֹמֶשֶׁ֔ ֙ל ֶאת־ְפנ  ְשָרא  י־י  ֵֽ ּו ְבנ  ֹו: ס לה( ְוָראֹּ֤ תֵֽ ר א  ִ֥ ֹו ְלַדב  יו ַעד־ֹבאָ֖ ־ָפָנֶׁ֔  

 

2. 

 ילקוט שמעוני תורה פרשת כי תשא ]המתחיל ברמז שפו[ 

  :ויהי ברדת משה מן ההר ]לד, כט[ מהיכן נטל משה קרני ההוד

רבי יהודה בר נחמן אמר כשמשה כתב את התורה נשתייר בקולמוס קימעא והעבירו על ראשו ומשם נעשו לו קרני 

 ההוד. 

 

3. 

 שמות רבה )וילנא( פרשת כי תשא פרשה מז 

ברוך הוא בסיני ליתן תורה לישראל אמרה למשה על א ]לד, כז[ כתב לך את הדברים האלה, בשעה שנגלה הקדוש 

הסדר מקרא ומשנה תלמוד ואגדה, שנאמר )שמות כ( וידבר אלהים את כל הדברים האלה, אפילו מה שהתלמיד שואל  

לרב אמר הקדוש ברוך הוא למשה באותה שעה, מאחר שלמדה מפי הקדוש ברוך הוא אמר לו למדה לישראל, אמר  

ה להם, אמר לו איני מבקש ליתנה להם בכתב, מפני שגלוי לפני שעובדי כוכבים עתידים  לפניו רבש"ע אכתוב אות

לשלוט בהם וליטול אותה מהם ויהיו בזוים בעובדי כוכבים אלא המקרא אני נותן להם במכתב, והמשנה והתלמוד  

תב זה המקרא, כי על פי והאגדה אני נותן להם על פה, שאם יבואו עובדי כוכבים וישתעבדו בהם יהיו מובדלים מהם, כ

 .הדברים האלה זו המשנה והתלמוד שהם מבדילים בין ישראל לבין העובדי כוכבים

 

4. 

 שו"ת בית הלוי דרושים דרוש יח 

והנה טעם זה שייך אחר שיהיו ישראל בגלות וכמו דאמר במדרש הנ"ל שגלוי לפני שעתידין אוה"ע לשלוט בהן וליטול 

להתחזק בהבדל יותר ויותר, וא"כ זה שייך בלוחות האחרונות דאחר שנשברו לוחות  אותה מהם ובבבל הי' צריך 

הראשונים נגזר על ישראל להיות בגלות אם יחטאו עוד יותר אבל קודם שנשברו הרי איתא במס' עירובין )דף נ"ד( 

"כ בשעת נתינת  אלמלא לא נשתברו הלוחות אין כל אומה ולשון שולטת בהם שנאמר חרות על הלוחות חירות כו' וא

לוחות הראשונים הי' יכול להיות הכל בכתב, ובאמת דהך פסוק דכתב לך את הדברים האלה כי על פי הדברים האלה 

כרתי אתך ברית ואת ישראל דמהך פסוק דרש המדרש דהמשנה והתלמוד ואגדה מוכרחין להיות בעל פה וכן במס' גיטין 

שאי לאומרו בכתב הרי כתוב בפרשה כי תשא אחר מעשה העגל )דף ס'( דרש מהך פסוק דדברים שבע"פ אי אתה ר

וכשנתרצה ליתן לוחות השניות אמר לו פסוק זה, ובודאי נראה מזה מוכרח לומר דבראשונים הי' הכל בכתב דכל מה 

שהתלמיד ותיק עתיד לחדש הי' הכל נכתב על הלוחות ע"י כתב אלהים שהי' בנס ורק אח"כ כשחטאו ונגזר גלות אם  

עוד נתן להם המשנה והתלמוד והאגדה בע"פ משום הטעם דאמר במדרש הנזכר למעלה יחטאו   
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והנה עי"ז שניתן להם אח"כ בעל פה נתעלו בה ישראל מעלה גדולה יותר, דמקודם דכל התורה הי' רמוז בהלוחות היו  

י שמונח בו התורה וכמו  ישראל והתורה שני עניינים דישראל הם המקיימים להתורה ושומרים אותה והיו אז בבחינת כל

אה"ק שמונח בו הס"ת והוא תשמישי קדושה אבל אח"כ דניתן להם התורה שבע"פ נמצא דישראל הם בבחי' קלף של  

תושבע"פ וכמאה"כ כתבם על לוח לבך וכמו שהקלף של ס"ת הוא עצם הקדושה ולא תשמיש דהקלף והכתב שכתוב בו 

חד הוא אמנם לא כל אדם יוכל להשיג כל התושב"פ כמו שהיו על   שניהם ביחד הם ס"ת כמו כן התורה וישראל כולא

הלוחות הראשונים רק כל אחד ואחד זוכה בה לפי מדרגתו ולפי יגיעתו בתוה"ק ורק משה רבינו השיג כל מה שניתן 

בכח אנושי להשיג בהתורה ונמצא נעשה גופו קדוש כגוף של תושבע"פ וכמו שבלוחות הראשונים היו כתובים כל  

שבע"פ כמו כן אח"כ היו כתובים בראשו של משה כל מה שניתן לאדם רשות להשיג בהתושבע"פ ונמצא שאצל התו

משה רבינו חזר הכל כמו שהי' מקודם השבירה רק ניתוסיף לו עי"ז עוד מעלה גדולה דבתחילה היו כתובים בהלוחות  

 ואח"כ נכתבו בו ובראשו  

קולמוס והעבירו על ראשו כי הוא הכין עצמו ורצה לכתוב הכל ואחר  וזהו שהמשילו חז"ל בדבריהם דנשתייר קימעא ב

ב יותר וכתבו להנשאר בראשו של משה ולא על הלוחות ומש"ה שכתב המקרא הפסיקו באמצע מבוקשו ולא הניחו לכתו

 כמו שהלוחות הי' זיוו מבהיק מסוף העולם ועד סופו כמו כן זכה הוא לקרני ההוד 

 

5. 

 ילקוט שמעוני תורה פרשת בראשית

 כל ומשכח פיו על וסטרו מלאך בא העולם לאויר שיצא וכיון כולה התורה כל אותו מלמדין אמו במעי שהולד עד

  יצירה משעת ליה אמר יצירה משעת או יציאה משעת באדם נתון הרע יצר  מאימתי לרבי אנטונינוס ליה אמר, התורה

  יציאה משעת אלא ויוצא אמו במעי בועט כן אם ל"א

 

6. 

  מסכתות קטנות מסכת אבות דרבי נתן נוסחא א פרק טז

.  בידו  ממחה אין שבתות מחלל התחיל עמו ובא גדל הוא אדם של אמו ממעי. טוב מיצר הרע יצר גדול שנה עשרה שלש

  שבתות שמחלל כיון. טוב יצר נולד שנה ג"י לאחר. בידו ממחה אין עבירה לדבר הולך. בידו ממחה אין נפשות הורג

  דם שופך אומר הוא הרי ריקה ל"א נפשות הורג(. ד"י  א"ל שמות) יומת  מות מחלליה  אומר הוא הרי ריקה לו אומר

  והנואפת הנואף יומת מות  אומר הוא הרי ריקה לו אומר עבירה לדבר הולך'(. ו' ט בראשית) ישפך  דמו באדם האדם

'(.  י' כ ויקרא)  

 


