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  שמות פרק לב פסוק לב

ְוַעָ�ה ִא� ִ�ָ�א ַחָ�אָת� ְוִא� �ִי� 
  :ְמֵחִני ָנא ִמִ�ְפְר� ֲאֶ�ר ָ�ָתְבָ� 

  י "רש
, וא� אי�. איני אומר ל# מחני, הרי טוב   ועתה א� תשא חטאת�

שלא , מכל התורה כולה מספר�:וכ� הרבה, וזה מקרא קצר, מחני
  :שלא הייתי כדאי לבקש עליה� רחמי�, יאמרו עלי

 
   שמות פרק כז פסוק כ

ת ְוַאָ�ה ְ�ַצֶ,ה ֶאת ְ.ֵני ִיְ-ָרֵאל ְוִיְקח, ֵאֶלי� ֶ�ֶמ� ַזיִ 
 : ָז2 ָ�ִתית ַל1ָאֹור ְלַהֲע/ת ֵנר ָ�ִמיד

  

  הטורים בעל
מה , לא הזכיר משה בזה הסדר    תצוה ואתה

שמשעה שנולד משה אי� , שאי� כ� בכל החומש
  והטע� משו� שאמר מחני . סדר שלא הוזכר בה

ועוד דזו הפרשה . ונתקיי� בזה, וקללת חכ� אפילו על תנאי באה) לב, להל� לב(נא מספר# אשר כתכת 
הגדולה לצאת אלא על ידי שסירב ליל# בשליחות  כהונההונה ומשה היתה המדברת בטכסיסי כ

וכתב צואה . לכ� לא נזכר שמו של משה בפרשה זו מפני עגמת נפשו. המקו� נטלה ממנו ונתנה לאהר�
לפי ששניה� נוהגי� בכל יו� ויש בה� חסרו� כיס ) ב, במדבר כח(וכ� בתמיד צו את בני ישראל . במנורה

בגימטריא נשי� צוה רמז להדלקת הנר לנשי� . תצוה. צואה לכ� אמר בה� לשו�. לפיכ# צרי# זירוז
כ שני� היה נוהג הדלקת "י ת"רמז ת. כתית. אבל אני איני צרי# לאורה. ויקחו אלי#. חובה בשבת

למאור . ו נרות מכבי� אות� אבל נר מערבי דולק לעול�"לומר שוי, ו"חסר וי. להעלת. המנורה
  :בגימטריא בשבת. ר תמידנ. נרבגימטריא חצי לוג שמ� ל. להעלות

  
   שמות פרק לא פסוק יח

ַו9ִֵ�� ֶאל ֹמֶ�ה ְ�ַכ8תֹו ְלַדֵ.ר ִא�ֹו ְ.ַהר ִסיַני ְ�ֵני 
ִבי� ְ.ֶאְצַ.ע ֱא/ִהי� ת ל;ֹחת ֶאֶב� ְ�ת;  : ל;ֹחת ָהֵעד;

  

   י"רש
. אי� מוקד� ומאוחר בתורה   'וית� אל משה וגו

מעשה העגל קוד� לצווי מלאכת המשכ� ימי� 
  שהרי בשבעה עשר בתמוז נשתברו , רבי� היה

ולמחרת התחילו בנדבת המשכ� והוק� באחד , ה לישראל"וביו� הכפורי� נתרצה הקב, הלוחות
שלא היה יכול ללמוד כולה , כלה לחת�שנמסרה לו תורה במתנה כ, ככלתו כתיב חסר   ככלתו:בניס�

ה� האמורי� בספר ישעיה , דבר אחר מה כלה מתקשטת בעשרי� וארבעה קשוטי�. בזמ� מועט כזה
החקי�    לדבר אתו:א> תלמיד חכ� צרי# להיות בקי בעשרי� וארבעה ספרי�) כד  ישעיה ג יח (

י הגבורה וחוזרי� ושוני� את מלמד שהיה משה שומע מפ   לדבר אתו:המשפטי� והמשפטי� שבואלה
  :לחת כתיב שהיו שתיה� שוות   לחת:ההלכה שניה� יחד

 

   שמות פרק לה פסוק א
ַו9ְַקֵהל ֹמֶ�ה ֶאת ָ�ל ֲעַדת ְ.ֵני ִיְ-ָרֵאל ַו9ֹאֶמר ֲאֵלֶה� 

  :ֵאֶ<ה ַהְ=ָבִרי� ֲאֶ�ר ִצָ,ה ְיֹקָוק ַלֲע-ֹת ֹאָת�

  ן "רמב
כל "יכלול    ויקהל משה את כל עדת בני ישראל

כי כל� , האנשי� והנשי�" עדת בני ישראל
  והנה משה אחר שצוה . התנדבו במלאכת המשכ�

ונת� על , אתו בהר סיני אחרי שבור הלוחות' לאהר� והנשיאי� וכל בני ישראל האנשי� כל אשר דבר ה
ואמר . ויתכ� שהיה זה ביו� מחרת רדתו. ה אנשי� ונשי�חזר וצוה והקהילו אליו כל העד, פניו המסוה

ה ונת� לו "כי כיו� שנתרצה לה� הקב, לכול� עני� המשכ� אשר נצטוה בו מתחלה קוד� שבור הלוחות
, הנה חזרו לקדמות� ולאהבת כלולות�, הלוחות שניות וכרת עמו ברית חדשה שיל# הש� בקרב�

ועשו לי מקדש ושכנתי ) לעיל כה ח(כמו שאמר , תחלהובידוע שתהיה שכינתו בתוכ� כעני� שצוהו 
  :ולכ� צוה אות� משה עתה בכל מה שנצטוה מתחלה, בתוכ�
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  ד אות זסימן  –קמא ן "ליקוטי מוהר
  

וא� אי� , א� תשא חטאת�" ):ב"שמות ל(כשהתפלל משה על חטא העגל אמר , זה ובשביל
כל שכ� , כששומע שמספרי� שבחו, כי זה מ� הנמנע שלא יבוא לאד� איזה גדלות". מחני נא

אבל , שלא יבוא לו איזה גדלות, אזי בודאי מ� הנמנע, כשמל� גדול משבח ומפאר את האד�
שו� ולא יבוא לו , שבחו עלשמ, אזי יכול האד�, צרי� לזה בטול כל הרגשותיו וחמריותיו

וישראל , "אל משה' ויאמר ה", "אל משה' וידבר ה: "שראה כתוב בתורה, כמו משה רבנו, גדלות
ולא היה למשה שו� , והוא בעצמו מספר לה� שבחיו, קוראי� בכל יו� בתורה שבחו של משה

היה , תנותוידי ענו "ובודאי על , "והאיש משה ענו מאד: "כמו שכתוב, התפארות וגדלות מזה
, "וא� אי�: "שטע� משה וזה ":ואיש חכ� יכפרנה: "כמו שכתוב. העגל "ה לכפר עוו� כח ביד מש

שאוכל לכפר לה� עוו� , שאי� לי כל כ� עניוות, בזה אתה מראה, "א� לא תשא חטאת�"הינו 
שאני רואה ושומע בכל עת ספור שמי , כדי שלא אכשל בגדלות, "מחני נא"בכ� בקשתי . העגל

וא� , א� לא ענו גדול, יתגאה לאשישמע ספור שבחו ו, כל לעמד בזהכי מי יו, ושבחי בתורה
דברי� ( וזה :'וכו" ועובר על פשע לשארית" :כמו שכתוב, צרי� ל� שתשא חטאת�, אני ענו

וענוי� ): "ז"תהלי� ל(כמו שכתוב , הינו שמלכות עלה לשרשה, )ד" (ויהי בישרו� מל�): "ג"ל
  ":ואר# מתקוממה לו): "איוב כ(כמו שכתוב , היא דינא דמלכותא' אר#'ו, "ירשו אר#


