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פרשת משפטים תשפ"ב
מלאך ה'
Dedicated in loving memory of David Wichs z”l by his family
on his 6th yahrzeit 26 Shvat
שמות פרק כג

רש"י

(כ) הנה אנכי שולח מלאך  -כאן נתבשרו שעתידין לחטוא,
(כ) ִהנֵּה ָאנֹכִ י שֹלֵּ חַ מַ ל ְָאְך ְלפָ נֶיָך ל ְִשמָ ְרָך בַ דָ ֶרְך וְ לַהֲ ִביאֲ ָך ֶאל
ּוש ַמע בְ קֹלֹו ַאל ַתמֵּ ר ושכינה אומרת להם (שמות לג ג) כי לא אעלה בקרבך :אשר
הַ מָ קֹום אֲ שֶ ר הֲ כִ נ ִֹתי( :כא) ִהשָ מֶ ר ִמ ָפנָיו ְ
הכינותי  -אשר זמנתי לתת לכם ,זהו פשוטו ומדרשו אל
בֹו כִ י ל ֹא יִ שָ א לְ פִ ְש ֲעכֶם כִ י ְש ִמי בְ ִק ְרבֹו( :כב) כִ י ִאם שָ מֹועַ
איְבֶ יָך וְ צַ ְר ִתי המקום אשר הכינותי כבר מקומי ניכר כנגדו ,וזה אחד מן
ית כֹל אֲ שֶ ר אֲ דַ בֵּ ר וְ ָאיַבְ ִתי ֶאת ֹ
ִת ְשמַ ע בְ קֹלֹו וְ עָ ִש ָ
המקראות שאומרים ,שבית המקדש של מעלה מכוון כנגד
ֶאת צ ְֹר ֶריָך( :כג) כִ י ֵּילְֵּך מַ לְ ָאכִ י ְלפָ נֶיָך וֶהֱ בִ יאֲ ָך ֶאל ָהאֱ מ ִֹרי
בית המקדש של מטה( :כא) אל תמר בו  -לשון המראה ,כמו
בּוסי וְ ִהכְ חַ ְד ִתיו:
וְ הַ ִח ִתי וְ ַהפְ ִרזִ י וְ הַ כְ ַנעֲנִ י הַ ִחּוִ י וְ הַ ְי ִ
(יהושע א יח) אשר ימרה את פיך :כי לא ישא לפשעכם -
אינו מלומד בכך ,שהוא מן הכת שאין חוטאין ,ועוד שהוא שליח ואינו עושה אלא שליחותו :כי שמי בקרבו  -מחובר לראש
המקרא ,השמר מפניו כי שמי משותף בו ,ורבותינו אמרו זה מטטרו"ן ששמו כשם רבו .מטטרו"ן בגימטריא שדי( :כב)
וצרתי  -כתרגומו ואעיק:
שמות פרק לב

רש"י

(ל) אכפרה בעד חטאתכם  -אשים כופר וקנוח וסתימה לנגד
אתם חֲ טָ ָאה
(ל) וַיְ ִהי ִממָ חֳ ָרת וַ י ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל הָ עָ ם ַא ֶתם חֲ טָ ֶ
חטאתכם ,להבדיל ביניכם ובין החטא( :לא) אלהי זהב אתה
את ֶכם:
גְ דֹלָה וְ עַ ָתה ֶא ֱעלֶה ֶאל ְיקֹוָק אּולַי אֲ כַ פְ ָרה בְ עַ ד חַ טַ ְ
הוא שגרמת להם ,שהשפעת להם זהב וכל חפצם ,מה יעשו
(לא) וַ יָשָ ב מ ֶֹשה ֶאל יְקֹוָק וַי ֹאמַ ר ָאנָא חָ ָטא הָ עָ ם הַ זֶה חֲ טָ ָאה
שלא יחטאו .משל למלך שהיה מאכיל ומשקה את בנו
אתם
גְ דֹלָה וַ ַיעֲשּו לָהֶ ם אֱ ֹלהֵּ י זָ הָ ב( :לב) וְ עַ ָתה ִאם ִתשָ א חַ טָ ָ
ומקשטו ותולה לו כיס בצוארו ומעמידו בפתח בית זונות,
וְ ִאם ַאיִ ן ְמחֵּ נִ י נָא ִמ ִספְ ְרָך אֲ ֶשר כ ָָתבְ ָת( :לג) וַ י ֹאמֶ ר ְיקֹוָק ֶאל
מֹשֶ ה ִמי אֲ שֶ ר חָ טָ א לִ י ֶא ְמ ֶחנּו ִמ ִספְ ִרי( :לד) וְ עַ ָתה לְֵּך נְ חֵּ ה ֶאת מה יעשה הבן שלא יחטא( :לב) ועתה אם תשא חטאתם -
הרי טוב ,איני אומר לך מחני .ואם אין ,מחני ,וזה מקרא
ּוביֹום פ ְָק ִדי
הָ עָ ם ֶאל אֲ שֶ ר ִדבַ ְר ִתי לְָך ִהנֵּה מַ ל ְָאכִ י ֵּילְֵּך לְ ָפנֶיָך ְ
קצר ,וכן הרבה :מספרך  -מכל התורה כולה ,שלא יאמרו
אתם:
ּופָק ְד ִתי עֲלֵּהֶ ם חַ טָ ָ
ַ
עלי ,שלא הייתי כדאי לבקש עליהם רחמים( :לד) אל אשר
דברתי לך  -יש כאן לך אצל דבור במקום אליך ,וכן (מלכים א ב יט) לדבר לו על אדוניהו :הנה מלאכי  -ולא אני :וביום
פקדי וגו'  -עתה שמעתי אליך מלכלותם יחד ,ותמיד תמיד כשאפקוד עליהם עונותיהם ופקדתי עליהם מעט מן העון הזה עם
שאר העונות ,ואין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפרעון עון העגל:
שמות פרק לג

רש"י

(טו) ויאמר אליו  -בזו אני חפץ ,כי על ידי מלאך אל תעלנו
(א) וַיְדַ בֵּ ר יְקֹוָק ֶאל מֹשֶ ה לְֵּך ֲעלֵּה ִמ ֶזה ַא ָתה וְ הָ עָ ם אֲ שֶ ר
מזה( :טז) ובמה יודע אפוא  -יודע מציאות החן ,הלא בלכתך
ֱלִית מֵּ ֶא ֶרץ ִמצְ ָריִם ֶאל ָה ָא ֶרץ אֲ שֶ ר נ ְִשבַ עְ ִתי ל ְַאבְ ָרהָ ם
הֶ ע ָ
עמנו .ועוד דבר אחר אני שואל ממך שלא תשרה שכינתך
לְיִ צְ חָ ק ּולְ ַי ֲעקֹב לֵּאמֹר ְלז ְַרעֲָך ֶא ְת ֶננָה( :ב) וְ שָ ל ְַח ִתי ְלפָ נֶיָך
[עוד] על אומות העולם :ונפלינו אני ועמך  -ונהיה מובדלים
לְאְך וְ ג ֵַּר ְש ִתי ֶאת הַ כְ ַנ ֲענִי ָהאֱ מ ִֹרי וְ הַ ִח ִתי וְ ַהפְ ִרזִ י ַה ִחּוִ י
מַ ָ
ה ְלכִ ים ַאל ַתעֲלֵּ נּו בדבר הזה מכל העם ,כמו (שמות ט ד) והפלה ה' בין מקנה
בּוסי( ... :טו) וַי ֹאמֶ ר ֵּא ָליו ִאם ֵּאין ָפנֶיָך ֹ
וְ הַ יְ ִ
ישראל וגו'( :יז) גם את הדבר הזה  -שלא יושרה שכינתי עוד
אתי חֵּ ן בְ עֵּ ינֶיָך אֲ נִ י וְ עַ ֶמָך
ִמזֶה( :טז) ּובַ מֶ ה ִיּוָדַ ע ֵּאפֹוא כִ י מָ צָ ִ
על אומות העולם ,אעשה ,ואין דבריו של בלעם על ידי שריית
הֲ לֹוא ְבלֶכְ ְתָך עִ ָמנּו וְ ִנפְ ִלינּו אֲ נִ י וְ עַ ְמָך ִמכָל ָהעָ ם אֲ שֶ ר עַ ל פְ נֵּי
הָ אֲ דָ מָ ה :פ (יז) וַי ֹאמֶ ר ְיקֹוָק ֶאל מֹשֶ ה גַם ֶאת הַ דָ בָ ר הַ זֶ ה אֲ שֶ ר שכינה ,אלא נופל וגלוי עינים ,כגון (איוב ד יב) ואלי דבר
יגונב ,שומעין על ידי שליח( :יח) ויאמר הראני נא את כבודך
את ֵּחן בְ עֵּ ינַי ו ֵָּאדָ עֲָך בְ שֵּ ם( :יח) וַ י ֹאמַ ר
ִדבַ ְר ָת ֶאעֱשֶ ה כִ י מָ צָ ָ
טּובי עַ ל ָפנֶיָך  -ראה משה שהיה עת רצון ודבריו מקובלים ,והוסיף לשאול
הַ ְר ֵּאנִי נָא ֶאת כְ ב ֶֹדָך( :יט) וַ י ֹאמֶ ר אֲ נִי ַאעֲבִ יר כָ ל ִ
לראותו מראית כבודו( :יט) ויאמר אני אעביר וגו'  -הגיעה
אתי בְ שֵּ ם יְקֹוָק ְל ָפנֶיָך וְ ַחנ ִֹתי ֶאת אֲ שֶ ר ָאחֹן וְ ִרחַ ְמ ִתי ֶאת
וְ ָק ָר ִ
אֲ שֶ ר אֲ ַרחֵּ ם( :כ) וַי ֹאמֶ ר ל ֹא תּוכַל ל ְִראֹת ֶאת פָ נָי כִ י ל ֹא י ְִר ַאנִי שעה ,שתראה בכבודי מה שארשה אותך לראות ,לפי שאני
רוצה וצריך ללמדך סדר תפלה ,שכשנצרכת לבקש רחמים על
הָ ָאדָ ם וָ ָחי:
ישראל ,הזכרת לי זכות אבות ,כסבור אתה ,שאם תמה זכות
אבות אין עוד תקוה ,אני אעביר כל מדת טובי לפניך על הצור ,ואתה צפון במערה :וקראתי בשם ה' לפניך  -ללמדך סדר
בקשת רחמים אף אם תכלה זכות אבות ,וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוטף וקרא י"ג מדות הוי מלמד את ישראל לעשות
כן ,ועל ידי שיזכירו לפני רחום וחנון יהיו נענין כי רחמי לא כלים :וחנתי את אשר אחן  -אותן פעמים שארצה לחון :ורחמתי
 עת שאחפוץ לרחם .עד כאן לא הבטיחו אלא עתים אענה עתים לא אענה ,אבל בשעת מעשה אמר לו (שמות לד י) הנה אנכיכורת ברית ,הבטיחו שאינן חוזרות ריקם( :כ) ויאמר לא תוכל וגו'  -אף כשאעביר כל טובי על פניך איני נותן לך רשות
לראות את פני:
יהושע פרק ה פסוק יד

ֹאמר לֹו ָמה אֲ ֹדנִי ְמ ַדבֵּ ר ֶאל עַ ְבדֹו:
אתי ַו ִיפֹל יְ הֹושֻׁ עַ ֶאל ָפנָיו ַא ְרצָ ה ַו ִי ְש ָתחּו וַי ֶ
וַי ֹאמֶ ר ל ֹא כִ י אֲ נִי שַ ר צְ בָ א יְ קֹוָק עַ ָתה בָ ִ
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ליקוטי מוהרן קמא תורה ד
(מ ְשלֵּי ט"ז)" :חֲ מַ ת מֶ לְֶך מַ לְאֲ כֵּי מָ וֶת" ,כִ י חֲ מָ תֹו שֶ ל הַ ָקדֹוש בָ רּוְך הּוא בִ ְשבִ יל הַ מַ לְכּות
[ז] וְ זֶה פֵּרּוש ִ
ֲוֹונֹותיו" ,וְ ִאיש חָ כָם ְיכַפְ ֶרנָה" ,הַ יְנּו בְ ִחינַת ַתל ְִמיד חָ כָם ,בְ ִחינַת משֶ ה ,הּוא ְי ַכפֵּר לֹו.
ָ
שֶ ִה ְשפִ יל עַ ל יְדֵּ י ע
יריִם' (ר ֹאש הַ שָ נָה יז.):
שים עַ צְ מֹו כְ ִש ַ
(מיכָה ז)" :וְ עֹבֵּ ר עַ ל פֶשַ ע ל ְִש ֵּא ִרית"' ,ל ְִמי שֶ מֵּ ִ ֹ
כְ מֹו שֶ כָתּוב ִ
נ ְִמצָ א ,כְ שֶ בָ א לִפְ נֵּי ַתל ְִמיד חָ כָם ּומֹוצִ יא כָל צֵּ רּופָיו לִפְ נֵּי הַ ַתל ְִמיד חָ כָם ,וְ הַ ַתל ְִמיד חָ כָם הּוא בְ ִחינַת
יריִם ,כְ מֹו שֶ כָתּוב (בְ ִמ ְדבַ ר י"ב)" :וְ הָ ִאיש משֶ ה עָ נָו ְמאֹד" ,וְ עַ ל יְדֵּ י זֶה נ ְִק ָרא
שים עַ צְ מֹו כְ ִש ַ
משֶ ה ,שֶ מֵּ ִ ֹ
(איֹוב כ"ח)" :וְ הַ חָ כְ מָ ה מֵּ ַאיִן ִתמָ צֵּ א" (עַ יֵּן סֹוטָ ה כאּ .):ובָ זֶה יֵּש כֹחַ ל ַַתל ְִמיד
ִאיש חָ כָם ,כְ מֹו שֶ כָתּוב ִ
חָ כָם ְל ַכפֵּר ,כְ מֹו שֶ נֶאֱ מַ ר :וְ ִאיש חָ כָם ְיכַפְ ֶרנָה:
אתם ,וְ ִאם ַאיִן ְמחֵּ נִי
"אם ִת ָֹשא חַ טָ ָ
(שמֹות ל"ב)ִ :
ּובִ ְשבִ יל זֶה ,כְ שֶ ִה ְת ַפלֵּל משֶ ה עַ ל חֵּ ְטא הָ עֵּ גֶל ָאמַ ר ְ
נָא" .כִ י זֶה ִמן הַ נ ְִמנָע שֶ ל ֹא יָבֹוא ל ְָאדָ ם ֵּאיזֶה ג ְַדלּות ,כְ שֶ שֹומֵּ עַ שֶ ְמסַ פְ ִרין ִשבְ חֹו ,כָל שֶ כֵּן כְ שֶ מֶ לְֶך גָדֹול
ּומפ ֵָּאר ֶאת הָ ָאדָ ם ,אֲ זַי בְ וַדַ אי ִמן הַ נ ְִמנָע ,שֶ ל ֹא יָבֹוא לֹו ֵּאיזֶה ג ְַדלּות ,אֲ בָ ל צָ ִריְך ָלזֶה בִ טּול כָל
ְמשַ בֵּ חַ ְ
יֹותיו ,אֲ זַי יָכֹול הָ ָאדָ ם ,ל ְִשמֹעַ ִשבְ חֹו ,וְ ל ֹא יָבֹוא לֹו שּום ג ְַדלּות ,כְ מֹו משֶ ה ַרבֵּ נּו,
ָשֹותיו וְ חָ ְמ ִר ָ
הַ ְרג ָ
קֹור ִאין בְ כָל יֹום בַ תֹו ָרה
ש ָר ֵּאל ְ
תֹורהַ " :ויְדַ בֵּ ר ה' ֶאל משֶ ה"" ,וַי ֹאמֶ ר ה' ֶאל משֶ ה" ,וְ ִי ְ ֹ
שֶ ָר ָאה כָתּוב בַ ָ
ִשבְ חֹו שֶ ל משֶ ה ,וְ הּוא בְ עַ צְ מֹו ְמסַ פֵּר לָהֶ ם ְשבָ חָ יו ,וְ ל ֹא הָ יָה לְמשֶ ה שּום ִה ְתפָאֲ רּות וְ ג ְַדלּות ִמזֶה ,כְ מֹו
שֶ כָתּוב" :וְ הָ ִאיש משֶ ה עָ נָו ְמאֹד"ּ ,ובְ וַדַ אי עַ ל יְדֵּ י עַ נְוְ ָתנּותֹו ,הָ יָה כֹחַ בְ יַד משֶ ה ְל ַכפֵּר עֲוֹון הָ עֵּ גֶל .כְ מֹו
אתם" ,בָ זֶה
"אם ל ֹא ִת ָֹשא חַ טָ ָ
שֶ כָתּוב" :וְ ִאיש חָ כָם ְיכַפְ ֶרנָה" :וְ זֶה שֶ טָ עַ ן משֶ ה" :וְ ִאם ַאיִן" ,הַ יְנּו ִ
"מחֵּ נִי נָא" ,כְ דֵּ י שֶ ל ֹא
ַא ָתה מַ ְר ֶאה ,שֶ ֵּאין לִי כָל כְָך ֲענִיוּות ,שֶ אּוכַל ְל ַכפֵּר לָהֶ ם עֲוֹון הָ עֵּ גֶל .בְ כֵּן בַ ָקשָ ִתי ְ
תֹורה ,כִ י ִמי יּוכַל ַל ֲעמֹד בָ זֶה ,שֶ י ְִשמַ ע
רֹואה וְ שֹומֵּ עַ בְ כָל עֵּ ת ִספּור ְש ִמי וְ ִשבְ ִחי בַ ָ
ֶאכָשֵּ ל בְ ג ְַדלּות ,שֶ אֲ נִי ֶ
ִספּור ִשבְ חֹו וְ ל ֹא י ְִתג ֶָאהִ ,אם ל ֹא עָ נָו גָדֹול ,וְ ִאם אֲ נִי עָ נָו ,צָ ִריְך לְָך שֶ ִת ָֹשא חֲ טָ ְא ָתם ,כְ מֹו שֶ ָכתּוב:
"וְ עֹובֵּ ר עַ ל פֶשַ ע ל ְִש ֵּא ִרית" וְ כּו' :וְ ֶזה ְ(דבָ ִרים ל"ג)ַ " :וי ְִהי בִ ישֻׁ רּון מֶ לְֶך" (ד) ,הַ יְנּו שֶ מַ לְכּות עָ לָה
ְכּותא ,כְ מֹו שֶ כָתּוב
'א ֶרץ' ִהיא ִדינָא ְדמַ ל ָ
(ת ִהלִים ל"ז)ַ " :ו ֲענָוִ ים י ְִרשּו ָא ֶרץ" ,וְ ֶ
לְשָ ְרשָ ּה ,כְ מֹו שֶ כָתּוב ְ
(איֹוב כ)" :וְ ֶא ֶרץ ִמ ְתקֹומָ מָ ה לֹו":
ִ
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