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 שמות פרק כג
ַח ַמְלָאְך ְלָפֶניָך ִלְשָמְרָך ַבָדֶרְך ְוַלֲהִביֲאָך ֶאל  ה ָאֹנִכי ֹשלֵּ )כ( ִהנֵּ

ר  ַהָמקֹום ֲאֶשר ֲהִכֹנִתי: )כא( ִהָשֶמר ִמָפָניו ּוְשַמע ְבֹקלֹו ַאל ַתמֵּ
בֹו ִכי לֹא ִיָשא ְלִפְשֲעֶכם ִכי ְשִמי ְבִקְרבֹו: )כב( ִכי ִאם ָשמֹוַע 

ר ְוָאַיְבִתי ֶאת ֹאְיֶביָך ְוַצְרִתי ִת  ְשַמע ְבֹקלֹו ְוָעִשיָת ֹכל ֲאֶשר ֲאַדבֵּ
ְך ַמְלָאִכי ְלָפֶניָך ֶוֱהִביֲאָך ֶאל ָהֱאֹמִרי  ֶאת ֹצְרֶריָך: )כג( ִכי יֵּלֵּ

 ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי ְוַהְכַנֲעִני ַהִחִּוי ְוַהְיבּוִסי ְוִהְכַחְדִתיו:

 רש"י 
כאן נתבשרו שעתידין לחטוא,  - הנה אנכי שולח מלאך)כ( 

אשר  ושכינה אומרת להם )שמות לג ג( כי לא אעלה בקרבך:
אשר זמנתי לתת לכם, זהו פשוטו ומדרשו אל  - הכינותי

המקום אשר הכינותי כבר מקומי ניכר כנגדו, וזה אחד מן 
המקראות שאומרים, שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד 

לשון המראה, כמו  - אל תמר בו)כא(  המקדש של מטה: בית
  - כי לא ישא לפשעכם )יהושע א יח( אשר ימרה את פיך:

מחובר לראש  - כי שמי בקרבו אינו מלומד בכך, שהוא מן הכת שאין חוטאין, ועוד שהוא שליח ואינו עושה אלא שליחותו:
)כב(  טטרו"ן ששמו כשם רבו. מטטרו"ן בגימטריא שדי:המקרא, השמר מפניו כי שמי משותף בו, ורבותינו אמרו זה מ

 כתרגומו ואעיק: - וצרתי
 

 שמות פרק לב
)ל( ַוְיִהי ִמָמֳחָרת ַויֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל ָהָעם ַאֶתם ֲחָטאֶתם ֲחָטָאה 

 ְגֹדָלה ְוַעָתה ֶאֱעֶלה ֶאל ְיקָֹוק אּוַלי ֲאַכְפָרה ְבַעד ַחַטאְתֶכם: 
ה ֶאל ְיקָֹוק ַויֹאַמר ָאָנא ָחָטא ָהָעם ַהֶזה ֲחָטָאה )לא( ַוָיָשב ֹמשֶ 

י ָזָהב: )לב( ְוַעָתה ִאם ִתָשא ַחָטאָתם  ְגֹדָלה ַוַיֲעשּו ָלֶהם ֱאֹלהֵּ
ִני ָנא ִמִסְפְרָך ֲאֶשר ָכָתְבָת: )לג( ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל  ְוִאם ַאִין ְמחֵּ

ה ֶאת ֹמֶשה ִמי ֲאֶשר ָחָטא ִלי ֶאְמֶחנ ְך ְנחֵּ ּו ִמִסְפִרי: )לד( ְוַעָתה לֵּ
ְך ְלָפֶניָך ּוְביֹום ָפְקִדי  ה ַמְלָאִכי יֵּלֵּ ָהָעם ֶאל ֲאֶשר ִדַבְרִתי ָלְך ִהנֵּ

ֶהם ַחָטאָתם:  ּוָפַקְדִתי ֲעלֵּ

 רש"י 
אשים כופר וקנוח וסתימה לנגד  - אכפרה בעד חטאתכם)ל( 

אתה  אלהי זהב)לא(  ן החטא:חטאתכם, להבדיל ביניכם ובי
הוא שגרמת להם, שהשפעת להם זהב וכל חפצם, מה יעשו 

שלא יחטאו. משל למלך שהיה מאכיל ומשקה את בנו 
ומקשטו ותולה לו כיס בצוארו ומעמידו בפתח בית זונות, 

 - ועתה אם תשא חטאתם)לב(  מה יעשה הבן שלא יחטא:
י, וזה מקרא הרי טוב, איני אומר לך מחני. ואם אין, מחנ

מכל התורה כולה, שלא יאמרו  - מספרך קצר, וכן הרבה:
 אל אשר )לד(  עלי, שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים:

וביום  ולא אני: - הנה מלאכי יש כאן לך אצל דבור במקום אליך, וכן )מלכים א ב יט( לדבר לו על אדוניהו: - דברתי לך
ד, ותמיד תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם עתה שמעתי אליך מלכלותם יח - פקדי וגו'

 שאר העונות, ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל:
 

 שמות פרק לג
ה ִמֶזה ַאָתה ְוָהָעם ֲאֶשר  ְך ֲעלֵּ ר ְיקָֹוק ֶאל ֹמֶשה לֵּ )א( ַוְיַדבֵּ

ֶאֶרץ ִמְצָרִים ֶא  ל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ִנְשַבְעִתי ְלַאְבָרָהם ֶהֱעִליָת מֵּ
אֹמר ְלַזְרֲעָך ֶאְתֶנָנה: )ב( ְוָשַלְחִתי ְלָפֶניָך  ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעֹקב לֵּ

ַרְשִתי ֶאת ַהְכַנֲעִני ָהֱאֹמִרי ְוַהִחִתי ְוַהְפִרִזי ַהִחִּוי  ַמְלָאְך ְוגֵּ
נּו ... ְוַהְיבּוִסי:  ין ָפֶניָך ֹהְלִכים ַאל ַתֲעלֵּ ָליו ִאם אֵּ )טו( ַויֹאֶמר אֵּ

יֶניָך ֲאִני ְוַעֶמָך  ן ְבעֵּ פֹוא ִכי ָמָצאִתי חֵּ ִמֶזה: )טז( ּוַבֶמה ִיָּוַדע אֵּ
י ֲהלֹוא ְבֶלְכְתָך ִעָמנּו ְוִנְפִלינּו ֲאִני ְוַעְמ  ָך ִמָכל ָהָעם ֲאֶשר ַעל ְפנֵּ

ָהֲאָדָמה: פ )יז( ַויֹאֶמר ְיקָֹוק ֶאל ֹמֶשה ַגם ֶאת ַהָדָבר ַהֶזה ֲאֶשר 
ם: )יח( ַויֹאַמר  ָדֲעָך ְבשֵּ יַני ָואֵּ ן ְבעֵּ ִדַבְרָת ֶאֱעֶשה ִכי ָמָצאָת חֵּ

ִני ָנא ֶאת ְכֹבֶדָך: )יט( ַויֹאֶמר ֲאִני ַאֲעִביר כָ  ל טּוִבי ַעל ָפֶניָך ַהְראֵּ
ם ְיקָֹוק ְלָפֶניָך ְוַחֹנִתי ֶאת ֲאֶשר ָאֹחן ְוִרַחְמִתי ֶאת  ְוָקָראִתי ְבשֵּ

ם: )כ( ַויֹאֶמר לֹא תּוַכל ִלְרֹאת ֶאת ָפָני ִכי לֹא ִיְרַאִני  ֲאֶשר ֲאַרחֵּ
 ָהָאָדם ָוָחי:

 רש"י 
מלאך אל תעלנו  בזו אני חפץ, כי על ידי - ויאמר אליו)טו( 

יודע מציאות החן, הלא בלכתך  - ובמה יודע אפוא)טז(  מזה:
עמנו. ועוד דבר אחר אני שואל ממך שלא תשרה שכינתך 

ונהיה מובדלים  - ונפלינו אני ועמך ]עוד[ על אומות העולם:
בדבר הזה מכל העם, כמו )שמות ט ד( והפלה ה' בין מקנה 

שלא יושרה שכינתי עוד  - גם את הדבר הזה)יז(  ישראל וגו':
על אומות העולם, אעשה, ואין דבריו של בלעם על ידי שריית 

שכינה, אלא נופל וגלוי עינים, כגון )איוב ד יב( ואלי דבר 
 ויאמר הראני נא את כבודך)יח(  יגונב, שומעין על ידי שליח:

ראה משה שהיה עת רצון ודבריו מקובלים, והוסיף לשאול  -
הגיעה  - ויאמר אני אעביר וגו')יט(  ו:לראותו מראית כבוד

שעה, שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות, לפי שאני 
רוצה וצריך ללמדך סדר תפלה, שכשנצרכת לבקש רחמים על 
 ישראל, הזכרת לי זכות אבות, כסבור אתה, שאם תמה זכות 

ללמדך סדר  - וקראתי בשם ה' לפניך ה:אבות אין עוד תקוה, אני אעביר כל מדת טובי לפניך על הצור, ואתה צפון במער
בקשת רחמים אף אם תכלה זכות אבות, וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוטף וקרא י"ג מדות הוי מלמד את ישראל לעשות 

 ורחמתי אותן פעמים שארצה לחון: - וחנתי את אשר אחן כן, ועל ידי שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין כי רחמי לא כלים:
עת שאחפוץ לרחם. עד כאן לא הבטיחו אלא עתים אענה עתים לא אענה, אבל בשעת מעשה אמר לו )שמות לד י( הנה אנכי  -

אף כשאעביר כל טובי על פניך איני נותן לך רשות  - ויאמר לא תוכל וגו')כ(  כורת ברית, הבטיחו שאינן חוזרות ריקם:
 לראות את פני:

 
 יהושע פרק ה פסוק יד

 ֹ ַע ֶאל ָפָניו ַאְרָצה ַוִיְשָתחּו ַויֹאֶמר לֹו מָ ַוי ר ֶאל ַעְבדֹו:אֶמר לֹא ִכי ֲאִני ַשר ְצָבא ְיקָֹוק ַעָתה ָבאִתי ַוִיֹפל ְיהֹושֻׁ  ה ֲאֹדִני ְמַדבֵּ
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  קמא תורה ד ליקוטי מוהרן
 

י ָמֶות", ִכי ֲחָמתֹו ֶשל ַהָקדֹוש ]ז[ י ט"ז(: "ֲחַמת ֶמֶלְך ַמְלֲאכֵּ רּוש )ִמְשלֵּ ָברּוְך הּוא ִבְשִביל ַהַמְלכּות  ְוֶזה פֵּ
י ֲעוֹונֹוָתיו, "ְוִאיש ָחָכם ְיַכְפֶרָנה", ַהְינּו ְבִחיַנת ַתְלִמיד ָחָכם, ְבִחיַנת מֶשה, הּוא ר לֹו.  ֶשִהְשִפיל ַעל ְידֵּ ְיַכפֵּ

ִרית", 'ְלִמי ֶשמֵּ  ְכמֹו ֶשָכתּוב )ִמיָכה ז(: ר ַעל ֶפַשע ִלְשאֵּ ים ַעְצמֹו ְכִשיַרִים' )רֹאש ַהָשָנה יז:(. "ְוֹעבֵּ ֹשִ
י ַהַתְלִמיד ָחָכם, ְוַהַתְלִמיד ָחָכם הּוא ְבִח  רּוָפיו ִלְפנֵּ י ַתְלִמיד ָחָכם ּומֹוִציא ָכל צֵּ יַנת ִנְמָצא, ְכֶשָבא ִלְפנֵּ

ים ַעְצמֹו ְכִשיַרִים, ְכמֹו ֶשָכתּוב )ְבִמְדַבר י ֹשִ י ֶזה ִנְקָרא  "ב(:מֶשה, ֶשמֵּ "ְוָהִאיש מֶשה ָעָנו ְמֹאד", ְוַעל ְידֵּ
א" )ַעיֵּן סֹוָטה כא:(. ּוָבֶזה יֵּש ֹכַח ַלַתְלִמיד  ִאיש ָחָכם, ְכמֹו ֶשָכתּוב )ִאיֹוב כ"ח(: ַאִין ִתָמצֵּ "ְוַהָחְכָמה מֵּ

ר, ְכמֹו ֶשֶנֱאַמר: ְוִאיש ָחָכם ְיַכְפֶרָנה:  ָחָכם ְלַכפֵּ
 

ֶגל ָאַמר )ְשמֹות ל"ב(: ְטא ָהעֵּ ל מֶשה ַעל חֵּ ִני  ּוִבְשִביל ֶזה, ְכֶשִהְתַפלֵּ א ַחָטאָתם, ְוִאם ַאִין ְמחֵּ "ִאם ִתֹשָ
ן ַע ֶשְמַסְפִרין ִשְבחֹו, ָכל ֶשכֵּ יֶזה ַגְדלּות, ְכֶששֹומֵּ ֶשֶמֶלְך ָגדֹול כְ  ָנא". ִכי ֶזה ִמן ַהִנְמָנע ֶשלֹא ָיבֹוא ְלָאָדם אֵּ

יֶזה ַגְדלּות, ֲאָבל ָצִריְך ָלֶזה בִ  ר ֶאת ָהָאָדם, ֲאַזי ְבַוַדאי ִמן ַהִנְמָנע, ֶשלֹא ָיבֹוא לֹו אֵּ ַח ּוְמָפאֵּ טּול ָכל ְמַשבֵּ
נּו, ַהְרָגשֹוָתיו ְוָחְמִריֹוָתיו, ֲאַזי ָיכֹול ָהָאָדם, ִלְשֹמַע ִשְבחֹו, ְולֹא ָיבֹוא לֹו שּום  ַגְדלּות, ְכמֹו מֶשה ַרבֵּ

ל קֹוְרִאין ְבָכל יֹום ַבתֹו ָראֵּ ר ה' ֶאל מֶשה", "ַויֹאֶמר ה' ֶאל מֶשה", ְוִיֹשְ ָרה ֶשָרָאה ָכתּוב ַבתֹוָרה: "ַוְיַדבֵּ
ר ָלֶהם ְשָבָחיו, ְולֹא ָהָיה ְלמֶשה שּום ִה  ְתָפֲארּות ְוַגְדלּות ִמֶזה, ְכמֹו ִשְבחֹו ֶשל מֶשה, ְוהּוא ְבַעְצמֹו ְמַספֵּ

ר ֲעוֹון ָהעֵּ  י ַעְנְוָתנּותֹו, ָהָיה ֹכַח ְבַיד מֶשה ְלַכפֵּ ֶגל. ְכמֹו ֶשָכתּוב: "ְוָהִאיש מֶשה ָעָנו ְמֹאד", ּוְבַוַדאי ַעל ְידֵּ
א ַחָטאָתם", ָבֶזה ְוֶזה ֶשָטַען מֶשה: "ְוִאם ַאִין" ֶשָכתּוב: "ְוִאיש ָחָכם ְיַכְפֶרָנה": , ַהְינּו "ִאם לֹא ִתֹשָ

ִני ָנא", ן ַבָקָשִתי "ְמחֵּ ֶגל. ְבכֵּ ר ָלֶהם ֲעוֹון ָהעֵּ ין ִלי ָכל ָכְך ֲעִניוּות, ֶשאּוַכל ְלַכפֵּ י ֶשלֹא  ַאָתה ַמְרֶאה, ֶשאֵּ ְכדֵּ
ת ִספּור ַע ְבָכל עֵּ ל ְבַגְדלּות, ֶשֲאִני רֹוֶאה ְושֹומֵּ ְשִמי ְוִשְבִחי ַבתֹוָרה, ִכי ִמי יּוַכל ַלֲעֹמד ָבֶזה, ֶשִיְשַמע  ֶאָכשֵּ

א ֲחָטְאָתם, ְכמֹו ֶשכָ   תּוב:ִספּור ִשְבחֹו ְולֹא ִיְתָגֶאה, ִאם לֹא ָעָנו ָגדֹול, ְוִאם ֲאִני ָעָנו, ָצִריְך ְלָך ֶשִתֹשָ
ִרית" ְוכּו': ר ַעל ֶפַשע ִלְשאֵּ רּון ֶמֶלְך" )ד(, ַהְינּו ֶשַמְלכּות ָעָלה ְוזֶ  "ְועֹובֵּ ה )ְדָבִרים ל"ג(: "ַוְיִהי ִבישֻׁ

ָכתּוב ְלָשְרָשּה, ְכמֹו ֶשָכתּוב )ְתִהִלים ל"ז(: "ַוֲעָנִוים ִיְרשּו ָאֶרץ", ְו'ֶאֶרץ' ִהיא ִדיָנא ְדַמְלכּוָתא, ְכמֹו שֶ 
 )ִאיֹוב כ(: "ְוֶאֶרץ ִמְתקֹוָמָמה לֹו":

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


