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 שמות פרק לב

ם ְוִאם ַאִין  אתָּ א ַחטָּ ה ִאם ִתשָּ )לב( ְוַעתָּ
: ְבתָּ תָּ ר כָּ א ִמִסְפְרָך ֲאשֶׁ ר  ְמֵחִני נָּ ֹּאמֶׁ )לג( ַוי

ּנּו  ְמחֶׁ א ִלי אֶׁ טָּ ר חָּ ה ִמי ֲאשֶׁ ל מֹּשֶׁ ֹק אֶׁ ְיֹקוָּ
 ִמִסְפִרי:

 רש"י 

הרי טוב, איני אומר לך מחני.  - ועתה אם תשא חטאתם)לב( 
מכל  - מספרך ואם אין, מחני, וזה מֹקרא ֹקצר, וכן הרבה:

התורה כולה, שלא יאמרו עלי, שלא הייתי כדאי לבֹקש עליהם 
 ים:רחמ

 
 שמות פרק כז פסוק כ

יָך  ֵאל ְוִיְֹקחּו ֵאלֶׁ ת ְבֵני ִיְשרָּ ה אֶׁ ה ְתַצּוֶׁ ְוַאתָּ
אור ְלַהֲעֹלת ֵנר  ִתית ַלמָּ ְך כָּ ן ַזִית זָּ מֶׁ שֶׁ

ִמיד:  תָּ

 בעל הטורים 

לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן בכל  ואתה תצוה.
ה אין סדר שלא הוזכר בה. והטעם החומש, שמשעה שנולד מש

משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת )להלן לב לב( )זהר 
 פנחס רמו א( וֹקללת חכם אפילו על תנאי באה )מכות יא א(, 

ונתֹקיים בזה. ועוד דזו הפרשה מדברת בטכסיסי כהונה וממשה היתה הכהונה הגדולה לצאת, אלא על ידי 
נו ונתנה לאהרן )זבחים ֹקב א(. לכן לא נזכר שמו של משה בפרשה שסירב לילך בשליחות המֹקום נטלה ממ

זו מפני עגמת נפשו )עיין שמו"ר לז ד(. וכתב צואה במנורה וכן בתמיד צו את בני ישראל )במדבר כח ב( לפי 
ששניהם נוהגין בכל יום ויש בהם חסרון כיס לפיכך צריך זירוז )תו"כ אמור כד ב(. לכן אמר בהם לשון 

אבל אני איני  ויקחו אליך. בגימטריא נשים צוה. רמז להדלֹקת הנר לנשים חובה בשבת: ה.תצו צואה:
חסר וי"ו, לומר  להעלת. רמז ת"י ת"כ שנים יהא נוהג הדלֹקת המנורה: כתית. צריך לאורה )מנחות פו ב(:

חצי לוג  למאור להעלות. בגימטריא שוי"ו נרות מכבין אותם אבל נר מערבי דולֹק לעולם )תמיד פ"י מ"א(:
 בגימטריא בשבת )תו"כ כד ז(: נר תמיד. שמן לנר )מנחות פח א(:

 
 ליקוטי מוהר"ן קמא תורה ד

ַמר )ְשמות ל"ב(:...  ז[] ל אָּ ֵעגֶׁ ה ַעל ֵחְטא הָּ ִהְתַפֵלל משֶׁ ה, ְכשֶׁ א ּוִבְשִביל זֶׁ ם, ְוִאם ַאִין ְמֵחִני  "ִאם ִתשָֹּּ אתָּ ַחטָּ
ֵכן ל שֶׁ ְמַסְפִרין ִשְבחו, כָּ ּׁשוֵמַע שֶׁ ה ַגְדלּות, ְכשֶׁ ם ֵאיזֶׁ דָּ ֹּא יָּבוא ְלאָּ ל ע שֶׁ ה ִמן ַהִּנְמנָּ א". ִכי זֶׁ דול ְמַשֵבַח  נָּ ְך גָּ לֶׁ מֶׁ ְכשֶׁ

ֹּא יָּ  ל ע, שֶׁ ם, ֲאַזי ְבַוַדאי ִמן ַהִּנְמנָּ דָּ אָּ ת הָּ ֵאר אֶׁ יו ּוְמפָּ שותָּ ל ַהְרגָּ ה ִבטּול כָּ זֶׁ ִריְך לָּ ל צָּ ה ַגְדלּות, ֲאבָּ בוא לו ֵאיזֶׁ
ה אָּ רָּ ה ַרֵבנּו, שֶׁ ֹּא יָּבוא לו שּום ַגְדלּות, ְכמו משֶׁ ַע ִשְבחו, ְול ם, ִלְשמֹּ דָּ אָּ יו, ֲאַזי יָּכול הָּ ְמִריותָּ ה:  ְוחָּ תּוב ַבתורָּ כָּ

 ֹּ ה", "ַוי ל משֶׁ ה, ְוהּוא ְבַעְצמו "ַוְיַדֵבר ה' אֶׁ ל משֶׁ ה ִשְבחו שֶׁ ל יום ַבתורָּ ֵאל ֹקוְרִאין ְבכָּ רָּ ה", ְוִישְֹּ ל משֶׁ ר ה' אֶׁ אמֶׁ
נָּ  ה עָּ ִאיש משֶׁ תּוב: "ְוהָּ כָּ ה, ְכמו שֶׁ ֲארּות ְוַגְדלּות ִמזֶׁ ה שּום ִהְתפָּ יָּה ְלמשֶׁ ֹּא הָּ יו, ְול חָּ ם ְשבָּ הֶׁ ו ְמאֹּד", ְמַסֵפר לָּ

ה":ּוְבַוַדאי עַ  ּנָּ ם ְיַכְפרֶׁ כָּ תּוב: "ְוִאיש חָּ כָּ ל. ְכמו שֶׁ ֵעגֶׁ ה ְלַכֵפר ֲעוון הָּ ַח ְבַיד משֶׁ יָּה כֹּ נּותו, הָּ  ל ְיֵדי ַעְנְותָּ
ְך ֲענִ  ל כָּ ֵאין ִלי כָּ ה, שֶׁ ה ַמְראֶׁ ה ַאתָּ זֶׁ ם", בָּ אתָּ א ַחטָּ ֹּא ִתשָֹּּ ה: "ְוִאם ַאִין", ַהְינּו "ִאם ל ַען משֶׁ טָּ ה שֶׁ , יוּותְוזֶׁ

ֲאִני רו ֵשל ְבַגְדלּות, שֶׁ כָּ ֹּא אֶׁ ל ִתי "ְמֵחִני נָּא", ְכֵדי שֶׁ שָּ ל. ְבֵכן ַבקָּ ֵעגֶׁ ם ֲעוון הָּ הֶׁ אּוַכל ְלַכֵפר לָּ ל ֵעת שֶׁ ה ְושוֵמַע ְבכָּ אֶׁ
ִיְשַמע ִספּור ִשְבחו וְ  ה, שֶׁ זֶׁ ה, ִכי ִמי יּוַכל ַלֲעמֹּד בָּ דול, ְוִאם ֲאִני ִספּור ְשִמי ְוִשְבִחי ַבתורָּ ו גָּ נָּ ֹּא עָּ ה, ִאם ל אֶׁ ֹּא ִיְתגָּ ל

תּוב: כָּ ם, ְכמו שֶׁ ְאתָּ א ֲחטָּ ִתשָֹּּ ִריְך ְלָך שֶׁ ו, צָּ נָּ ַשע ִלְשֵאִרית" ְוכּו': עָּ רּון  "ְועוֵבר ַעל פֶׁ ִרים ל"ג(: "ַוְיִהי ִבישֻׁ ה )ְדבָּ ְוזֶׁ
ּה, כְ  ְרשָּ ה ְלשָּ לָּ ַמְלכּות עָּ ְך" )ד(, ַהְינּו שֶׁ לֶׁ א מֶׁ ץ' ִהיא ִדינָּ רֶׁ ץ", ְו'אֶׁ רֶׁ ִוים ִיְרשּו אָּ תּוב )ְתִהִלים ל"ז(: "ַוֲענָּ כָּ מו שֶׁ

ה לו": מָּ ץ ִמְתֹקומָּ רֶׁ תּוב )ִאיוב כ(: "ְואֶׁ כָּ א, ְכמו שֶׁ  ְדַמְלכּותָּ


