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פרשת כי תשא תשע"ג
מחני נא – מאיזה ספר?
שמות פרק לב

רש"י

ֹאמר ָא ָח ָטא ָה ָע ַהֶה
ָב מ ֶֹה ֶאל יְ קֹוָק ַו ַ
)לא( ַו ָ
ָהב) :לב( וְ ַע ָ$ה ִא
ֲח ָטה גְ ד ָֹלה ַו ַ עֲ ָל ֶה ֱאל ֵֹהי ז ָ
את וְ ִא *יִ ) ְמ ֵחנִ י נָא ִמ ְִ .פ ְר ֲָ ,א ֶר ָָ /ת ְב ָ:$
ִ&ָ $א ַח ָ( ָ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ִמי ֲא ֶר ָח ָטא ִלי ֶא ְמ ֶח
)לג( ַו ֶ
ִמ ְִ .פ ִרי:

)לב( ועתה א תשא חטאת  0הרי 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:

רשב"ם

)לב( ]מחני נא[ מספר  0ספר חיי אשר כתבת .כדכת' כל הכתוב לחיי בירושלי .הרגני נא הרוג:
דעת זקנים

)לב( מחני נא  0פירש"י מכל התורה .ותימה שעדיי) לא נכתבה תורה ופירש רשב" מספר ,זה ספר
החיי שאד נכתב בו בר"ה והכי אמרי' בר"ה מספר ,אלו הבינוני אשר כתבת אלו הצדיקי .ד"א
א אי) אתה מוחל לה א"כ היא ,תמחול על ספר ,אשר שברתי א תמחול לי מחול לה כי אי)
משוא פני בדבר והשיב לו הקב"ה מי אשר חטא לי וגו' כלומר ה גרמו ל ,והפשיעה שלה היא אבל
אתה כדי) עשית שה לא היו ראויי) לקבל הלוחות ומ"מ הוא נמחק מכל פרשת ואתה תצוה שאי)
משה נזכר ב לפי שקללת חכ אפי' על תנאי היא באה:
מסכת ראש השנה דף טז ע"ב

רב נחמ) בר יצחק אמר מהכא) :שמות לב( וא אי) מחני נא מספר ,אשר כתבת ,מחני נא  0זה ספר)
של רשעי ,מספר 0 ,זה ספר) של צדיקי ,אשר כתבת  0זה ספר) של בינוניי.
ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן ד

ר ,הא ִ; ְ ִביל ַה ְַ :לכת
]ז[ וְ זֶה ֵ9ר ) ִמ ְ ֵלי ט"ז(ֲ " :ח ַמת ֶמ ֶל ְַ ,מ ְל ֲא ֵכי ָמוֶת"/ִ ,י ֲח ָמת< ֶל ַה ָ=ד< ָ; ְ
מה ,הא יְ ַכ ֵ9ר ל<.
ֲו<נ<תיו" ,וְ ִאי ָח ָכ יְ ַכ ְֶ 9רָה"ַ ,היְ נ ְ; ִחינַת ְַ $ל ִמיד ָח ָכִ ;ְ ,חינַת ֶ
ֶ ִה ְ ִ9יל ַעל  0יְ ֵדי ע ָ
יריִ ' )רֹא ַה ָ>נָה יז .(:נִ ְמ ָצא,
יכה ז(" :וְ ע ֵֹבר ַעל ֶַ 9ע ִל ְ ֵא ִרית"ְ ' ,ל ִמי ֶ ִֵ :י ַע ְצמ< ְַ ִ /
ְ/מ< ֶ ָ/תב ) ִמ ָ
מה,
רפיו ִל ְפנֵי ַה ְַ $ל ִמיד ָח ָכ ,וְ ַה ְַ $ל ִמיד ָח ָכ הא ְ; ִחינַת ֶ
מ<ציא ָ/ל ֵצ ָ
ִ
ְ;ָ ֶ /א ִל ְפנֵי ְַ $ל ִמיד ָח ָכ
מה ָענָו ְמאֹד" ,וְ ַעל יְ ֵדי זֶה נִ ְק ָרא ִאי ָח ָכ,
יריִ /ְ ,מ< ֶ ָ/תב ) ְ; ִמ ְד ַ;ר י"ב(" :וְ ָה ִאי ֶ
ֶ ִֵ :י ַע ְצמ< ְַ ִ /
בזֶה יֵ ַֹ /ח ַל ְַ $ל ִמיד ָח ָכ ְל ַכ ֵ9ר,
ס<טה כאָ .(:
ְ/מ< ֶ ָ/תב ) ִא <ב כ"ח(" :וְ ַה ָח ְכ ָמה ֵמ*יִ ) ִֵ :ָ $צא" ) ַע ֵ) ָ
מר ) ְמ<ת ל"ב(ִ " :א
מה ַעל ֵח ְטא ָה ֵעגֶל ַ
ב ְ ִביל זֶהִ ֶ /ְ ,ה ְת ַ?ֵ 9ל ֶ
ֶא ַמר :וְ ִאי ָח ָכ יְ ַכ ְֶ 9רָהִ :
ְ/מ< ֶ ֱ
><מ ַע ֶ ְַ :ס ְִ 9רי)
ַדלתֵ ֶ /ְ ,
ד ֵאיזֶה ְ A
את ,וְ ִא *יִ ) ְמ ֵחנִ י נָא"/ִ .י זֶה ִמ) ַהִ ְמנָע ֶ?ֹא יָב<א ְל ָ
ִֹ@ָ $א ַח ָ( ָ
ַדלת,
ַBאי ִמ) ַהִ ְמ ָנעֹ?ֶ ,א יָב<א ל< ֵאיזֶה ְ A
דֲ ,אזַי ְ;ו ַ
מ ָפ ֵאר ֶאת ָה ָ
ִ ְבח</ָ ,ל ֶ ֵֶ :ֶ ֶ /ְ )/ל ְָA ,ד<ל ְמ ַ ֵ; ַח ְ
ַדלת,
דִ ,ל ְמ ַֹע ִ ְבח< ,וְ לֹא יָב<א ל<  ְ A
<תיוֲ ,אזַי יָכ<ל ָה ָ
ָ<תיו וְ ָח ְמ ִר ָ
יָ ,לזֶה ִ;(ל ָ/ל ַה ְרָ A
ֲא ָבל ָצ ִר ְ
ק<ר ִאי)
מה" ,וְ יִ ְ ָר ֵאל ְ
ֹאמר ה' ֶאל ֶ
מה"ַ " ,ו ֶ
<$רהַ " :ו ְ ַד ֵ;ר ה' ֶאל ֶ
מCה ַר ֵ;נָ ֶ ,רה ָ/תב ַ; ָ
ֶ
ְ/מ<
מה ,וְ הא ְ; ַע ְצמ< ְמ ַס ֵ9ר ָל ֶה ְ ָב ָחיו ,וְ לֹא ָהיָה ְל ֶ
<$רה ִ ְבח< ֶל ֶ
ְ; ָכל י< ַ; ָ
מה  ִה ְת ֲָ 9ארת
מה ְל ַכ ֵ9ר
ַBאי ַעל  0יְ ֵדי ַענְ וְ ָתנת<ָ ,היָה ַֹ /ח ְ;יַד ֶ
בו ַ
מה ָענָו ְמאֹד"ְ ,
ַדלת ִמֶה/ְ ,מ< ֶ ָ/תב" :וְ ָה ִאי ֶ
וְ ג ְ
מה" :וְ ִא *יִ )"ַ ,היְ נ " ִא לֹא ִֹ@ָ $א
עֲו<) ָה ֵעגֶל/ְ .מ< ֶ ָ/תב" :וְ ִאי ָח ָכ יְ ַכ ְֶ 9רָה" :וְ זֶה ֶ ָ( ַע) ֶ
אכל ְל ַכ ֵ9ר ָל ֶה עֲו<) ָה ֵעגֶלֵ ;ְ .כ) ַ; ָ= ָ ִתי " ְמ ֵחנִ י
*$ה ַמ ְר ֶאהֵ ֶ ,אי) ִלי ָ/ל ָ ,ְ /עֲנִ יותַ ֶ ,
את";ָ ,זֶה ָ
ַח ָ( ָ
יכל ַל ֲעמֹד
<$רה/ִ ,י ִמי ַ
<מ ַע ְ; ָכל ֵעת ִס9ר ְ ִמי וְ ִ ְב ִחי ַ; ָ
ר<אה וְ ֵ
ַדלתֲ ֶ ,אנִ י ֶ
נָא"ֵ /ְ ,די ֶ?ֹא ֶא ֵָ /ל ְ;ג ְ
יְ ,ל ָֹ@ָ $ִ ֶ ,א ֲח ָט ְא ָת/ְ ,מ<
ָאהִ ,א לֹא ָענָו ָAד<ל ,וְ ִא ֲאנִ י ָענָוָ ,צ ִר ְ
ָ;זֶהַ ְ ִ ֶ ,מע ִס9ר ִ ְבח< וְ לֹא יִ ְתֶ A
יר) ֶמ ֶל ְ) ",ד(ַ ,היְ נ ֶ ְַ :לכת ָע ָלה
ע<בר ַעל ֶַ 9ע ִל ְ ֵא ִרית" וְ כ' :וְ זֶה ) ְָ Bב ִרי ל"ג(" :וַיְ ִהי ִב D
ֶ ָ/תב" :וְ ֵ
כתא/ְ ,מ< ֶ ָ/תב ) ִא <ב
ר ,"Fוְ ' ֶא ֶרִ 'Fהיא ִBינָא ְַ Bמ ְל ָ
ְל ָ ְר ָ/ְ ,Eמ< ֶ ָ/תב ) ְִ $ה ִ?י ל"ז(ַ " :ו ֲענָוִ י יִ ְר ֶ
ק<מ ָמה ל<":
כ(" :וְ ֶא ֶרִ Fמ ְת ָ
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