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 שמות פרק לב 
 ַהֶ�ה ָהָע� ָחָטא �ָ�א ַו	ֹאַמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ַוָ	ָ�ב) לא(

 ִא� ְוַעָ$ה) לב( :ָזָהב ֱאלֵֹהי ָלֶה� ַוַ	ֲע�� ְגדָֹלה ֲחָט�ה
 :ָ/ָתְבָ$ ֲאֶ�ר ִמִ.ְפְרָ, ָנא ְמֵחִני *ִי( ִא�ְו ַחָ)אָת� ִ$ָ&א

 ֶאְמֶח�� ִלי ָחָטא ֲאֶ�ר ִמי מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו	ֹאֶמר) לג(
 :ִמִ.ְפִרי

 י"רש
 איני, טוב הרי 0 חטאת� תשא א� ועתה) לב(

 מקרא וזה, מחני, אי( וא�. מחני ל, אומר
, כולה התורה מכל מספר, :הרבה וכ(, קצר
 לבקש כדאי הייתי שלא, עלי אמרוי שלא

 :רחמי� עליה�
 

 ם"רשב
 :הרוג נא הרגני. בירושלי� לחיי� הכתוב כל' כדכת. כתבת אשר חיי� ספר 0 מספר�] נא מחני[) לב(
 

 דעת זקנים 
� מספר, זה ספר "ותימה שעדיי( לא נכתבה תורה ופירש רשב. י מכל התורה" פירש0 מחני נא) לב(

א "ד. ה מספר, אלו הבינוני� אשר כתבת אלו הצדיקי�"בר' ה והכי אמרי"רהחיי� שאד� נכתב בו ב
 לה� כי אי( חולכ היא, תמחול על ספר, אשר שברתי א� תמחול לי מ"א� אי( אתה מוחל לה� א

כלומר ה� גרמו ל, והפשיעה שלה� היא אבל ' ה מי אשר חטא לי וגו"משוא פני� בדבר והשיב לו הקב
מ הוא נמחק מכל פרשת ואתה תצוה שאי( "ו ראויי( לקבל הלוחות ומאתה כדי( עשית שה� לא הי

 :על תנאי היא באה' משה נזכר ב� לפי שקללת חכ� אפי

 
 ב "מסכת ראש השנה דף טז ע

 ספר( זה 0 נא מחני, כתבת אשר מספר, נא מחני אי( וא� )לב שמות(: מהכא אמר יצחק בר נחמ( רב
 . בינוניי� של ספר( זה 0 כתבת אשר, צדיקי� של ספר( זה 0 מספר,, רשעי� של
 

  מהדורא קמא סימן ד -ן "ספר ליקוטי מוהר
ִ/י ֲחָמת> ֶ�ל ַהָ=ד>� ָ;ר�ְ, ה�א ִ;ְ�ִביל ַהַ:ְלכ�ת , "ֲחַמת ֶמֶלְ, ַמְלֲאֵכי ָמֶות): "ז"ִמְ�ֵלי ט(ְוֶזה 9ֵר�� ] ז[

. ה�א ְיַכ9ֵר ל>, ְ;ִחיַנת מֶ�ה, ָחָכ�ַהְינ� ְ;ִחיַנת ַ$ְלִמיד , "ָכ� ְיַכ9ְֶרָ�הְוִאי� ָח",  ְיֵדי ֲעו>נ>ָתיו0ֶ�ִה9ִ�ְיל ַעל 
, ִנְמָצא:). רֹא� ַהָ<ָנה יז(' ְלִמי ֶ�ֵ:ִ�י� ַעְצמ> ְ/ִ�יַרִי�, '"ְועֵֹבר ַעל 9ֶַ�ע ִלְ�ֵאִרית" ):ִמיָכה ז(ְ/מ> ֶ�ָ/ת�ב 

, ְוַהַ$ְלִמיד ָחָכ� ה�א ְ;ִחיַנת מֶ�ה, יד ָחָכ� �מ>ִציא ָ/ל ֵצר�ָפיו ִלְפֵני ַהַ$ְלִמיד ָחָכ�ְ/ֶ�ָ;א ִלְפֵני ַ$ְלִמ
, ְוַעל ְיֵדי ֶזה ִנְקָרא ִאי� ָחָכ�, "ְוָהִאי� מֶ�ה ָעָנו ְמאֹד" ):ב"ְ;ִמְדַ;ר י(ְ/מ> ֶ�ָ/ת�ב , ֶ�ֵ:ִ�י� ַעְצמ> ְ/ִ�יַרִי�

�ָבֶזה ֵי� /ַֹח ַלַ$ְלִמיד ָחָכ� ְלַכ9ֵר:). ַעֵ	( ס>ָטה כא" (ְוַהָחְכָמה ֵמ*ִי( ִ$ָ:ֵצא" ):ח"ִא	>ב כ(�ב ְ/מ> ֶ�ָ/ת ,
ִא� " ):ב"ְ�מ>ת ל(ְ/ֶ�ִהְת9ֵַ?ל מֶ�ה ַעל ֵחְטא ָהֵעֶגל �ַמר ,  ֶזה�ִבְ�ִביל :ְוִאי� ָחָכ� ְיַכ9ְֶרָ�ה: ְ/מ> ֶ�ֶ�ֱאַמר

ְ/ֶ�<>ֵמַע ֶ�ְ:ַס9ְִרי( , ִ/י ֶזה ִמ( ַהִ�ְמָנע ֶ�?ֹא ָיב>א ְל�ָד� ֵאיֶזה Aְַדל�ת". ְוִא� *ִי( ְמֵחִני ָנא, ִ$ָ@ֹא ַחָ)אָת�
, ֶ�?ֹא ָיב>א ל> ֵאיֶזה Aְַדל�ת, ע ִמ( ַהִ�ְמָנַוBַאיֲאַזי ְ;, ָ/ל ֶ�ֵ/( ְ/ֶ�ֶ:ֶלְ, Aָד>ל ְמַ�ֵ;ַח �ְמָפֵאר ֶאת ָה�ָד�, ִ�ְבח>

, ְולֹא ָיב>א ל> ��� Aְַדל�ת, ִלְ�מַֹע ִ�ְבח>, ֲאַזי ָיכ>ל ָה�ָד�, ֲאָבל ָצִריְ, ָלֶזה ִ;)�ל ָ/ל ַהְר�Aָ>ָתיו ְוָחְמִר	>ָתיו
�ְוִיְ�ָרֵאל ק>ְרִאי( , "ֶאל מֶ�ה' ַו	ֹאֶמר ה", "ל מֶ�הֶא' ַוְ	ַדֵ;ר ה: "ֶ�ָר�ה ָ/ת�ב ַ;$>ָרה, ְ/מ> מCֶ�ה ַרֵ;נ

 ִהְת9ֲָאר�ת ְולֹא ָהָיה ְלמֶ�ה ���, ְוה�א ְ;ַעְצמ> ְמַס9ֵר ָלֶה� ְ�ָבָחיו, ְ;ָכל י>� ַ;$>ָרה ִ�ְבח> ֶ�ל מֶ�ה
ָהָיה /ַֹח ְ;ַיד מֶ�ה ְלַכ9ֵר ,  ְיֵדי ַעְנְוָתנ�ת>0�ְבַוBַאי ַעל , "ְוָהִאי� מֶ�ה ָעָנו ְמאֹד: "ְ/מ> ֶ�ָ/ת�ב, ְוַגְדל�ת ִמֶ�ה

ִא� לֹא ִ$ָ@ֹא "ַהְינ� , "ְוִא� *ִי(: " ֶ�ָ)ַע( מֶ�הְוֶזה ":ְוִאי� ָחָכ� ְיַכ9ְֶרָ�ה: "ְ/מ> ֶ�ָ/ת�ב. ֲעו>( ָהֵעֶגל
ְמֵחִני "ְ;ֵכ( ַ;ָ=ָ�ִתי . ֶ�א�ַכל ְלַכ9ֵר ָלֶה� ֲעו>( ָהֵעֶגל, ָ/ְ, ֲעִניו�תֶ�ֵאי( ִלי ָ/ל , ָ;ֶזה *ָ$ה ַמְרֶאה, "ַחָ)אָת�

ִ/י ִמי י�ַכל ַלֲעמֹד , ֶ�ֲאִני ר>ֶאה ְו�>ֵמַע ְ;ָכל ֵעת ִס9�ר ְ�ִמי ְוִ�ְבִחי ַ;$>ָרה, ַגְדל�תְ/ֵדי ֶ�?ֹא ֶאָ/ֵ�ל ְ;, "ָנא
ְ/מ> , ָצִריְ, ְלָ, ֶ�ִ$ָ@ֹא ֲחָטְאָת�, ְוִא� ֲאִני ָעָנו, ִא� לֹא ָעָנו Aָד>ל, �ר ִ�ְבח> ְולֹא ִיְתAֶָאהֶ�ִ	ְ�ַמע ִס9, ָ;ֶזה

ר�( ֶמֶלְ,): "ג"Bְָבִרי� ל (ְוֶזה :'ְוכ�" ְוע>ֵבר ַעל 9ֶַ�ע ִלְ�ֵאִרית" :ָ/ת�בֶ� Dת ָעָלה , )ד" (ַוְיִהי ִבי��ַהְינ� ֶ�ַ:ְלכ
ִא	>ב (ְ/מ> ֶ�ָ/ת�ב , ִהיא Bִיָנא Bְַמְלכ�ָתא' ֶאֶרF'ְו, "ַוֲעָנִוי� ִיְר�� �ֶרF): "ז"ְ$ִהִ?י� ל(ְ/מ> ֶ�ָ/ת�ב , ָ�ְרE�ְָל
 ": ִמְתק>ָמָמה ל>ֶרFְוֶא): "כ

 
 
 

Rabbi Brovender's Shiur is sponsored in memory of Mr. Gerald Moskowitz z"l by his family. 

ל" יהודה וולף זןגרשון אלטר בנ "לעי  
 

Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


