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ביה"כ אהל נחמה

שמות פרק לב

את וְ ִא יִ  ְמ ֵחנִ י נָא ִמ ִ ְפ ְר ָ ֲא ֶר ָ! ָת ְב ָ:
)לב( וְ ַע ָה ִא ִ ָא ַח ָ ָ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ִמי ֲא ֶר ָח ָטא ִלי ֶא ְמ ֶח)( ִמ ִ ְפ ִרי:
)לג( ַוֶ %
רש"י
)לב( ועתה א תשא חטאת * הרי טוב ,איני אומר ל מחני.
וא אי ,מחני ,וזה מקרא קצר ,וכ הרבה :מספר * מכל
התורה כולה ,שלא יאמרו עלי ,שלא הייתי כדאי לבקש עליה
רחמי :
בעלי התוספות

רשב"ם
)לב( מחני נא מספר * ספר חיי
אשר כתבת .כדכת' כל הכתוב
לחיי בירושלי  .הרגני נא הרוג:

)לב( מחני נא מספר אשר כתבת .פ"ה מכל התורה .וקשה כי עדיי לא נכתבה התורה ונראה
לרשב" לפרש מספר מספר הח"י שאד נכתב בו בר"ה בכל שנה ונגזר עליו א ימות א
יחיה ובעת שהגיע זמנו למות הוא נמחק ממנו .והכי נמי בר"ה אמרי' מספר אלו בינוני .
אשר כתבת .אלו הצדיקי שהצדיקי נכתבי לחיי ומ"מ קשיא לי דח"ו שלא היה משה
מתפלל שיהא מחוי מספר החיי  .לכ נראה לפרש הכי וא אי מחני נא אני לבדי כי לי העונש
ולא לישראל .ואני אוכיח ל מספר אשר כתבת שאי הדי עמ להעניש שהרי אמרת לא
תעשה ל פסל ולא אמרת לא תעשו לכ  .והניגו מוכיח שיש בנא נגינת זק 5קטו ואינו דבוק
אחריו .והג" מפרש הכי מחני נא מספר אשר כתבת א לא תמחל לה היא תמחל לי על
ספר אשר כתבת וששברתי ואתה שופט צדק א תמחול לי מחל לה כי אי משוא פני
בדבר :מי אשר חטא לי .ה גרמו והפשיעה שלה ואתה בדי עשית כי לא היו ראוי לקבל
הלוחות:
רמב"ן

)לב( ועתה א תשא חטאת .לשו רש"י א תשא חטאת הרי טוב ואיני אומר ל מחני ,וא
אי מחני ,וזה מקרא קצר ,וכ הרבה .מספר ,מכל התורה כלה ,שלא יאמרו עלי שאיני כדאי
לבקש עליה רחמי  .וא"כ מה תשובה השיבו הקב"ה מי אשר חטא לי אמחנו מספרי ,ואי
אחר למחות מספרו .ואולי יאמר אי אני מוחה אלא מי שחטא לי ואתה לא חטאת לי ,וזה
איננו נכו .ור"א אמר כי מספר אשר כתבת ,כמו דינא יתיב וספרי פתיחו )דניאל ז י(.
והספרי לדעתו ה מערכות השמי שגזרות השפלי תלויי בה  ,ואמר מי אשר חטא לי
אמחנו מספרי ,לומר לא אמחה אות רק אמחה מ הע החטאי אשר חטאו לי במחשבת
ולא נהרגו ,והוא מה שאמר )בפסוק לה( ויגו 5ה' את הע  :ואיננו נכו בעיני ,כי מלבד הנהרגי
בחרב בני לוי והמתי במגפה היו רוב הקהל חוטאי לו כאשר כתבתי )בפסוק ז( .ולפי דעתי,
כי משה אמר ועתה א תשא חטאת  ,ברחמי ,וא אי מחני נא תחת מספר החיי
ואסבול אני ענש  ,כעני שאמר הכתוב )ישעיה נג ה( והוא מחולל מפשעינו מדוכא מעונותינו
מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו ,והקב"ה השיבו ,החוטא אמחה מספרי ,ולא אות שלא
חטאת:
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מלבי"ם )לפסוקים ל-לב(

ליקוטי מוהר"ן א' ,סימן ד
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