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ביה"כ אהל נחמה

שמות פרק ה

רש"י

ֹאמר ֲאדֹנָי ָל ָמה
ָב מ ֶֹה ֶאל יְ קֹוָק ַו ַ
)כב( ַו ָ
%מ$ז
ֲה ֵרע ָֹתה ָל ָע ַהֶה ָל ָה ֶה ְ ַל ְח ָנִ י) :כג( ֵ
אתי ֶאל ַ' ְרעֹה ְל ַד ֵ&ר ִ& ְ ֶמ ָ( ֵה ַרע ָל ָע ַהֶה וְ ַה ֵ)ל
ָ& ִ
לֹא ִה ַ) ְל ָ ֶאת ַע ֶ ָ(:

)כב( למה הרעתה לע הזה * וא תאמר מה
איכפת ל( ,קובל אני על ששלחתני) :כג( הרע *
לשו .הפעיל הוא ,הרבה רעה עליה .ותרגומו
אבאיש:

שמות פרק ו

רמב"ן

ֱ0ה )ב( וידבר אלהי אל משה * לשו .רש"י דבר אתו
ֹאמר ְיקֹוָק ֶאל מ ֶֹה ַע ָה ִת ְר ֶאה ֲא ֶר ֶאע ֶ
)א( ַו ֶ
משפט על שהקשה לומר ולדבר למה הרעותה לע
ָר ֵ
ָקה יְ ג ְ
%ביָד ֲחז ָ
ָקה יְ ַ ְֵ 3ח ְ
ְל ַפ ְרעֹה ִ2י ְביָד ֲחז ָ
הזה .ויאמר אליו אני ה' ,נאמ .לשל שכר
ֹאמר
6רצ :4ס )ב( וַיְ ַד ֵ&ר ֱאל ִֹהי ֶאל מ ֶֹה ַו ֶ
ֵמ ְ
למתהלכי לפני בתמי .ובלשו .הזה מצינו שהוא
6ב ָר ָה ֶאל יִ ְצ ָחק
ָא ָרא ֶאל ְ
ֵא ָליו ֲא ִני יְ קֹוָק) :ג( ו ֵ
נ4ד ְע ִי ָל ֶה :נדרש בכמה מקומות וכו' .וארא אל אברה וגו'
ִ %מי יְ קֹוָק לֹא ַ
וְ ֶאל ַי ֲעקֹב ְ& ֵאל ַ ָ8י ְ
באל שדי ,הבטחתיו הרבה הבטחות ,ובכל.
אמרתי לה אני אל שדי .ושמי ה' לא נודעתי לה ,לא הודעתי אי .כתיב כא .אלא לא נודעתי לה,
שלא נודעתי לה במדה אמתית שלי שעליה נקרא שמי ה' ,נאמ .לאמת הדברי ,שהרי הבטחתי ולא
קיימתי .כל אלו דברי הרב .וירצה לפרש שעדיי .לא נודע קיו ההבטחה .וא< על פי שעדיי .לא הגיע
הזמ ,.מכל מקו לא נודע לה בקיו הבטחתו .וע כל זה לא תק .הלשו ,.שהיה ראוי לומר לא
הודעתי ,או שיאמר ושמי ה' לא נודע לה .ואולי לדעתו יאמר ושמי ה' ולא נודעתי לה ,כלומר שלא
נודעתי לה בו:
שמות פרק לג

רש"י

)יח( ויאמר הראני נא את כבוד * ראה משה
ֹאמר ֲאנִ י
ֹאמר ַה ְר ֵא ִני נָא ֶאת ְ2ב ֶֹד ָ() :יט( ַו ֶ
)יח( ַו ַ
ֶי( שהיה עת רצו .ודבריו מקובלי ,והוסי< לשאול
אתי ְב ֵ ְיקֹוָק ְל ָפנ ָ
ֶי( ְו ָק ָר ִ
ט%בי ַעל ָ'נ ָ
ֲביר ָ2ל ִ
6ע ִ
וְ ַח= ִֹתי ֶאת ֲא ֶר $חֹ .וְ ִר ַח ְמ ִי ֶאת ֲא ֶר ֲא ַר ֵח) :כ( לראותו מראית כבודו) :יט( ויאמר אני אעביר וגו'
* הגיעה שעה ,שתראה בכבודי מה שארשה אות(
ת%כל ִל ְראֹת ֶאת ָ'נָי ִ2י לֹא יִ ְר6נִ י
ֹאמר לֹא ַ
ַו ֶ
לראות ,לפי שאני רוצה וצרי( ללמד( סדר תפלה,
ֹאמר יְ קֹוָק ִה=ֵה ָמקִ 4א ִי
ָחי) :כא( ַו ֶ
$ד ו ָ
ָה ָ
שכשנצרכת לבקש רחמי על ישראל ,הזכרת לי
י(
וְ נִ ַ) ְב ָ ַעל ַה)%ר) :כב( וְ ָהיָה ַ& ֲעבֹר ְ2ב ִֹדי וְ ְַ 0מ ִ ָ
זכות אבות ,כסבור אתה ,שא תמה זכות אבות
י( ַעד ָע ְב ִרי) :כג(
ְ&נִ ְק ַרת ַה)%ר וְ ִַֹ 20תי ַכ ִ'י ָע ֶל ָ
אי .עוד תקוה ,אני אעביר כל מדת טובי לפני( על
ֵרא:%
%פנַי לֹא י ָ
ית ֶאת ֲאח ָֹרי ָ
ַה ִסר ִֹתי ֶאת ַ'ִ 2י וְ ָר ִא ָ
וֲ
הצור ,ואתה צפו .במערה :וקראתי בש ה'
לפני * ללמד( סדר בקשת רחמי א< א תכלה זכות אבות ,וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוט<
וקרא י"ג מדות הוי מלמד את ישראל לעשות כ ,.ועל ידי שיזכירו לפני רחו וחנו .יהיו נעני .כי רחמי
לא כלי :וחנתי את אשר אח * .אות .פעמי שארצה לחו :.ורחמתי * עת שאחפו> לרח .עד כא .לא
הבטיחו אלא עתי אענה עתי לא אענה ,אבל בשעת מעשה אמר לו )שמות לד י( הנה אנכי כורת
ברית ,הבטיחו שאינ .חוזרות ריק) :כ( ויאמר לא תוכל וגו' * א< כשאעביר כל טובי על פני( איני נות.
ל( רשות לראות את פני) :כא( הנה מקו אתי * בהר אשר אני מדבר עמ( תמיד ,יש מקו מוכ .לי
לצרכ( שאטמינ( ש שלא תזוק ,ומש תראה מה שתראה ,זהו פשוטו .ומדרשו על מקו שהשכינה
ש מדבר ואומר המקו אתי ,ואיני אומר אני במקו ,שהקב"ה מקומו של עול ואי .עולמו מקומו:
)כב( בעבור כבודי * כשאעבור לפני( :בנקרת הצור * כמו )במדבר טז יד( העיני האנשי הה תנקר,
)משלי ל יז( יקרוה עורבי נחל) ,מלכי ב' יט כד( אני קרתי ושתיתי מי ,גזרה אחת לה ,נקרת הצור
כריית הצור :ושכתי כפי מכא .שנתנה רשות למחבלי לחבל ,ותרגומו ואגי .במימרי ,כנוי הוא לדר(
כבוד של מעלה ,שאינו צרי( לסוכ( עליו בכ< ממש) :כג( והסרותי את כפי * ואעדי ית דברת יקרי,
כשאסלק הנהגת כבודי מנגד פני( ללכת מש ולהל :.וראית את אחורי * הראהו קשר של תפילי:.
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מסכת ברכות דף לב ע"א

וידבר ה' אל משה ל( רד )שמות לב( ,מאי ל( רד? אמר רבי אלעזר ,אמר לו הקדוש ברו( הוא למשה:
משה ,רד מגדולת(! כלו נתתי ל( גדולה אלא בשביל ישראל ,ועכשיו ישראל חטאו * אתה למה לי?
מיד תשש כחו של משה ולא היה לו כח לדבר .וכיו .שאמר :הר< ממני ואשמיד )דברי ט( ,אמר
משה :דבר זה תלוי בי * מיד עמד ונתחזק בתפלה ובקש רחמי .משל ,למל( שכעס על בנו והיה מכהו
מכה גדולה ,והיה אוהבו יושב לפניו ומתירא לומר לו דבר .אמר המל( :אלמלא אוהבי זה שיושב לפני
הרגתי(! אמר :דבר זה תלוי בי * מיד עמד והצילו .ועתה הניחה לי ויחר אפי בה ואכל ואעשה אות(
לגוי גדול וגו' )שמות לב( * אמר רבי אבהו :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו; מלמד ,שתפסו
משה להקדוש ברו( הוא כאד שהוא תופס את חבירו בבגדו ,ואמר לפניו :רבונו של עול ,אי .אני
מניח( עד שתמחול ותסלח לה.
שמות רבה  -פרשה מה

]ה[  ...ומני .ששלות .של רשעי נקרא כבוד שנאמר )תהלי עג( ואחר כבוד תקחני ,מה הקב"ה משיבו
ויאמר לא תוכל לראות את פני ,אי .לשו .פני האמור כא .אלא שלות .של רשעי כדכתיב )דברי ז(
ומשל לשונאיו אל פניו להאבידו.
רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק א הלכה י

מהו זה שביקש משה רבינו להשיג כשאמר הראני נא את כבוד( ,ביקש לידע אמיתת המצאו של
הקדוש ב"ה עד שיהיה ידוע בלבו כמו ידיעת אחד מ .האנשי שראה פניו ונחקקה צורתו בלבו שנמצא
אותו האיש נפרד בדעתו משאר האנשי ,כ( ביקש משה רבינו להיות מציאות הקב"ה נפרדת בלבו
משאר הנמצאי עד שידע אמתת המצאו כאשר היא ,והשיבו ברו( הוא שאי .כח בדעת האד החי
שהוא מחובר מגו< ונפש להשיג אמיתת דבר זה על בוריו ,והודיעו ברו( הוא מה שלא ידע אד לפניו
ולא ידע לאחריו ,עד שהשיג מאמיתת המצאו דבר שנפרד הקב"ה בדעתו משאר הנמצאי ,כמו שיפרד
אחד מ .האנשי שראה אחוריו והשיג כל גופו ומלבושו בדעתו משאר גופי האנשי ,ועל דבר זה רמז
הכתוב ואמר וראית את אחורי ופני לא יראו.
ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלוב  -יו"ד הלכות ריבית ה ,לא
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$מר ' ָל ָה
ָא ֶראְ ִ=ֶ ,מ ָ ְ( ָל ִע ְניַָ .הֶֹ Eד ַעל ֶ ַ
ה4דיעַ 4ה ֵ Dיִ ְת ָ& ַר ְ( ַמה ֶ ָDגָה ְ& ַ' ְר ָה זֹאת ֶל ו ֵ
וְ זֶה ֶ ִ
ֹאמר ֵא ָליו ֲא ִני ה'"2ִ .י ָ2ל ַה ְ EFי4ת ֶ ֶָ Eה
ֲה ֵרע ָֹתה'2ְ ,מֵ 'ֵ ֶ 4ר ַר ִ"יְ .וזֶה" ,%וַיְ ַד ֵ&ר ֱאל ִֹקי ֶאל מ ֶֹה ַו ֶ
ַעל ַה ִֵ Dי ְת ָ& ַר ְ( נִ ְמ ָ ְ( ֵמ ַה ְס ָ ַרת ָה ֱא ֶמת ֶ ִ ָ Dנִ ְמ ָ ִכיְ 8ַ .ר ֵכי ה' ֶ ִאי ֶא ְפ ָר ְל ַה ִGיגֵ ֶ ,ה ְ& ִחינַת ַצ ִ8יק
ירה וְ ַכ ַ="ל .וְ זֶה" ,%וַיְ ַד ֵ&ר ֱאל ִֹקי"ִ &ְ ,חינַת ִ8י.
וְ ט4ב לַ ,4צ ִ8יק וְ ָרע לָ .4ר ָע ְוט4ב ל 4וְ כ .'%וְ ַהֹ2ל ִ& ְ ִביל ַה ְ& ִח ָ
ה4דיע2ִ 4י ה' ה%א ָה ֱאל ִֹקי וְ ַהֹ2ל ֶא ָחד2ִ ,י ִמ ַ8ת
ֹאמר ֵא ָליו ֲא ִני ה'"ִ &ְ ,חינַת ַר ֲח ִמיַ .היְ נִ ֶ %
וְ כַ " .'%ו ֶ
%מ ַ8ת ַה ִ8יַ .הֹ2ל ֶא ָחד ָ& ֱא ֶמת ַל ֲא ִמַ ,4רק ֶ ִאי ֶא ְפ ָר ְל ַה ִGיג זֹאת2ִ ,י ֶע ֶצ ֲא ִמ ַת ְָ 8ר ָכיו
ָה ַר ֲח ִמי ִ
48תיו יִ ְת ָ& ַר ְ( ִאי ֶא ְפ ָר ְל ַה ִGיג ְ2מִ ֶ 4אי ֶא ְפ ָר ְל ַה ִGיג ַע ְצמ%ת 4יִ ְת ָ& ַר ְ( וְ ַכ ַ="ל:
%מ ָ
ִ
נ4ד ְע ִי ָל ֶה"2ִ .י ִע ַEר ִה ְת%3ַHת
ִ %מי ה' לֹא ַ
6ב ָר ָה ֶאל יִ ְצ ָחק ְו ֶאל ַי ֲעקֹב ְ& ֵאל ַ ָ8י ְ
ָא ָרא ֶאל ְ
וְ זֶה" ,%ו ֵ
6ב ָר ָה ,יִ ְצ ָחק ְו ַי ֲעקֹבֲ .א ָבל ִאי ֶא ְפ ָר ְלגַ43ת ָה ֱא ֶמת ְ& ַפ ַע
ֲא ִמ ַת ֱאלֹק%ת 4יִ ְת ָ& ַר ְ( ָהיָה ַעל * יְ ֵדי ָה$ב4תְ ,
ַ3ה
יח$ ,ז יִ ְתֶ H
ירה ַ8יְ ָקא ְ& ָכל 48ר וָד4ר ַעד ֶָב4א ָמ ִ ַ
ע4ל * ַה ְ& ִח ָ
י( ְל ִה ְת ָ& ֵרר ְ&זֶה ָה ַ
ֶא ָחד2ִ ,י ָה ֱא ֶמת ָצ ִר ְ
%מֶ 4א ָחדֶֶ ,ה ִע ַEר ָה ֱא ֶמת ְ& ִחינַת ֶ 43F2א ָחד  43F2ט4ב  43F2ק ֶֹד.
ָה ֱא ֶמת ִ& ְ ֵלמ%ת2ִ ,י ַה ֵ Dיִ ְת ָ& ַר ְ( ֶא ָחד ְ
יעת4
%3קי ַר ִ&י ְ& ִענְ יַַ .ה ַָHGת ֲא ִמ ָתִ 4י ְת ָ& ַר ְ( ְל ָכל ַחד ְִ 2פי יְ ִג ָ
ֲא ָבל ַ * <6על * ִ'י * ֵכִ .מ ַ)ד ַה ְמ ַק ְ& ִלי יֵ ִח ִ
יעת4
נ4דע ַ& ְָ Dע ִרי ַ& ְע ָלְ ,Iל ָכל ַחד ְִ 2פי ַמה ְִ 8מ ַ ֵער ְ& ִל ֵ&יַ ,Iה ְינִ 2ְ %פי יְ ִג ָ
ֲב4דתִ 4י ְת ָ& ַר ְ(ֶֶ ,הִ &ְ %חינַת ָ
ַ&ע ָ
%בַֹ &ַ .הר ַה ָEדַ &ְ 4כ ָה ְמק4מ4תִ 8ְ .אית ָלI
ע%ריִ 8ְ .ל ֵ&י .Iוְ ַכ ָ
ז4כה ְל ִ ִ
ְל ַה ִGיג ֲא ִמ ָתִ 4י ְת ָ& ַר ְ(2ְ ,מֵ 4כֶ .
ב%יַ 8ְ .מ ְל ָ2א וְ כְ '%ו ִאיה %לֹא
ָד ִי .וְ כ '%וְ כְ .'%ו ִאית ִ& ְל ִ
ָד ִי .וְ ַר ְג ַל ִיִ Gִ ַ ֶ .יגיְ &ִ .ב ִחינָה זֹאת ֶ=ִ ְק ָרא י ַ
ארי ְ8י ַ
ָמ ֵ
מ4תיו ִי ְת ָ& ַר ְ(
ַ3ה ל 4ס4ד ֵ ִמ ְָ D
ִא ְ ַ=ֵי ְ& ָכל ֲא ַתר וְ כ .'%וְ ָכל ֶא ָחד ְִ 2פי ַה ָGגָתֶ 4את ֲא ִמ ָתִ 4י ְת ָ& ַר ְ(ִ .2ֵ ,נ ְתֶ H
ר (%ה%א ה%א
ֵיה ַָ 2ה ְָ 8רג4ת .וְ ֵ ֲה ָויָה ָ& ְ
ְִ 2פי ַה ַה ָGגָה2ִ .י יֵ ִ ְב ָעה ֵמ4ת ֶ ֵאינָ נִ ְמ ָח ִקי וְ יֵ ֵ&ינ ֶ
ר * (%ה%א ,ה%א ַרק
2ִ ,3Fי ה%א ְ& ִחינַת ֵ ָה ֶע ֶצֲ ,א ָבל 2ָ ַHל ַה ֵDמ4ת ֲא ִפֲ ֵ %3ה ָויָה ָ& ְ
ְל ַמ ְע ָלה ִמָ 2
%כלְ %ל ַה ִGיג ֲא ִמ ָת 4יִ ְת ָ& ַר ְ(2ִ ,י ק ֶֹד
יקי ְֵ 2די ֶ ְ
מ4תיו ִי ְת ָ& ַר ְ( ְל ַה ַ) ִִ 8
6חר ַה ְ& ִרי$ה ֶ3ָ ִHה ְ ָ
ִ& ְב ִחינַת ַ
%בא ְ& ָכל ִס ְפ ֵרי ַה ְמ Fק ָ& ִלי.
יע וְ כ .'%וְ ַכ ָ
ַה ְ& ִרי$ה ֵאי .לָ 2ְ ֵ 4לל2ְ ,מ2ָ ֶ 4ת%בְ ,ו6נְ ְ ֵלית ָל ְ( ֵ יְ ִד ַ
י4ד ִעיֲ .א ִמ ָת4
ירי .וְ ְ
ַ 3Fמ ִִ 2
יקי ֶַ * <6על * ִ'י ֶָ 2
%ב ְב ִחינַת ֵאַ %3ה ַ="ל ה%א ַה ִח%3ק ֶ ֵ&יַ .מ ְד ֵרג4ת ַה ַ) ִִ 8
ִ
ֵיה,
%כ ִפי ַה ִח%3ק ֶ ֵ&ינ ֶ
ֵיה ִח%3ק ָHד4ל וְ ַכ ַ="לְ .
יִ ְת ָ& ַר ְ( ֶה%א ֶ 43F2א ָחד  43F2ט4ב וְ כַ *<6 ,'%על* ִ' * ֵכ .יֵ ֵ&ינ ֶ
מ4תיו ִי ְת ָ& ַר ְ( וְ ַכ ַ="ל:
ְ2מֵ 4כַ .מ ִGיג ָ2ל ֶא ָחד ֵ ִמ ְָ D

פנים יפות לפרשת וארא

