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 שמות פרק ה 
 ָלָמה ֲאדָֹני ַו�ֹאַמר ְיקָֹוק ֶאל מֶֹ�ה ַוָ�ָ�ב) כב(

 %ֵמ$ז) כג( :ְ�ַלְחָ�ִני ֶ�ה ָלָ�ה ַהֶ�ה ָלָע� ֲהֵרעָֹתה
 ְוַהֵ(ל ַהֶ�ה ָלָע� ֵהַרע ָ)ִ&ְ�ֶמ ְלַדֵ&ר ַ'ְרעֹה ֶאל ָ&אִתי
 :ַעֶ�ָ) ֶאת ִהַ(ְלָ� לֹא

 י"רש
 מה תאמר וא� * הזה לע� הרעתה למה) כב(

 * הרע) כג( :ששלחתני על אני קובל, ל) איכפת
 ותרגומו. עליה� רעה הרבה, הוא הפעיל לשו.

 :אבאיש
 

 שמות פרק ו 
 ֶאֱע0ֶה רֲאֶ� ִתְרֶאה ַעָ�ה מֶֹ�ה ֶאל ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) א(

 ְיָגְרֵ�� ֲחָזָקה %ְבָיד ְי3ְ�ֵַח� ֲחָזָקה ְבָיד 2ִי ְלַפְרעֹה
 ַו�ֹאֶמר מֶֹ�ה ֶאל ֱאלִֹהי� ַוְיַדֵ&ר) ב(   ס   :ֵמ6ְרצ4
 ִיְצָחק ֶאל 6ְבָרָה� ֶאל ָוֵאָרא) ג( :ְיקָֹוק ֲאִני ֵאָליו
 :ָלֶה� ְעִ�ינ4ַד לֹא ְיקָֹוק %ְ�ִמי 8ָ�ַי ְ&ֵאל ַיֲעקֹב ְוֶאל

 ן "רמב
 אתו דבר י"רש לשו. * משה אל אלהי� וידבר) ב(

 לע� הרעותה למה ולדבר לומר שהקשה על משפט
 שכר לשל� נאמ.', ה אני אליו ויאמר. הזה

 שהוא מצינו הזה ובלשו.. בתמי� לפני למתהלכי�
' וגו אברה� אל וארא. 'וכו מקומות בכמה נדרש
 ובכל., הבטחות הרבה הבטחתיו, שדי באל

, לה� נודעתי לא אלא כא. כתיב אי. הודעתי לא, לה� נודעתי לא' ה ושמי. שדי אל אני לה� אמרתי
 ולא הבטחתי� שהרי, הדברי� לאמת נאמ.', ה שמי נקרא שעליה שלי אמתית במדה לה� נודעתי שלא

 הגיע לא עדיי.ש פי על וא>. ההבטחה קיו� נודע לא שעדיי. לפרש וירצה. הרב דברי אלו כל. קיימתי�
 לא לומר ראוי שהיה, הלשו. תק. לא זה כל וע�. הבטחתו בקיו� לה� נודע לא מקו� מכל, הזמ.

 שלא כלומר, לה� נודעתי ולא' ה ושמי יאמר לדעתו ואולי. לה� נודע לא' ה ושמי שיאמר או, הודעתי
 :בו לה� נודעתי

 

 שמות פרק לג 
 ֲאִני ַו�ֹאֶמר) יט( :ָ)2ְבֶֹד ֶאת ָנא ַהְרֵאִני ַו�ֹאַמר) יח(

 ְלָפֶניָ) ְיקָֹוק ְבֵ�� ְוָקָראִתי ָ'ֶניָ) ַעל ט%ִבי 2ָל 6ֲעִביר
) כ( :ֲאַרֵח� ֲאֶ�ר ֶאת ְוִרַחְמִ�י $חֹ. ֲאֶ�ר ֶאת ְוַח=ִֹתי
 ִיְר6ִני לֹא 2ִי ָ'ָני ֶאת ִלְראֹת ת%ַכל לֹא ַו�ֹאֶמר
 ִאִ�י ָמק�4 ִהֵ=ה ְיקָֹוק ַו�ֹאֶמר) כא( :ָוָחי ָה$ָד�
 ְו0ְַמִ�יָ) 2ְבִֹדי ַ&ֲעבֹר ְוָהָיה) כב( :ַה(%ר ַעל ְוִנַ(ְבָ�
) כג( :ָעְבִרי ַעד ָעֶליָ) ַכִ'י ְו20ִַֹתי ַה(%ר ְ&ִנְקַרת
 :ֵיָרא% לֹא %ָפַני ֲאחָֹרי ֶאת ְוָרִאיָת 2ִַ'י ֶאת ַוֲהִסרִֹתי

 י "רש
 משה ראה * ד�כבו את נא הראני ויאמר) יח(

 לשאול והוסי>, מקובלי� ודבריו רצו. עת שהיה
 'וגו אעביר אני ויאמר) יט( :כבודו מראית לראותו

 אות) שארשה מה בכבודי שתראה, שעה הגיעה *
, תפלה סדר ללמד) וצרי) רוצה שאני לפי, לראות

 לי הזכרת, ישראל על רחמי� לבקש שכשנצרכת
 אבות תזכו תמה שא�, אתה כסבור, אבות זכות
 על לפני) טובי מדת כל אעביר אני, תקוה עוד אי.

 ' ה בש� וקראתי :במערה צפו. ואתה, הצור
 מעוט> אותי רואה שאתה זה וכסדר, אבות זכות תכלה א� א> רחמי� בקשת סדר ללמד) * לפני�
 רחמי כי נעני. יהיו וחנו. רחו� לפני שיזכירו ידי ועל, כ. לעשות ישראל את מלמד הוי מדות ג"י וקרא
 לא כא. עד. לרח� שאחפו< עת * ורחמתי :לחו. שארצה פעמי� אות. * .אח אשר את וחנתי :כלי� לא

 כורת אנכי הנה) י לד שמות (לו אמר מעשה בשעת אבל, אענה לא עתי� אענה עתי� אלא הבטיחו
 נות. איני פני) על טובי כל כשאעביר א> * 'וגו תוכל לא ויאמר) כ( :ריק� חוזרות שאינ. הבטיחו, ברית
 לי מוכ. מקו� יש, תמיד עמ) מדבר אני אשר בהר * אתי מקו� הנה) כא( :פני את לראות רשות ל)

 שהשכינה מקו� על ומדרשו. פשוטו זהו, שתראה מה תראה ומש�, תזוק שלא ש� שאטמינ) לצרכ)
 :מקומו למועו ואי. עול� של מקומו ה"שהקב, במקו� אני אומר ואיני, אתי המקו� ואומר מדבר ש�
, תנקר הה� האנשי� העיני) יד טז במדבר (כמו * הצור בנקרת :לפני) כשאעבור * כבודי בעבור) כב(
 הצור נקרת, לה� אחת גזרה, מי� ושתיתי קרתי אני) כד יט' ב מלכי�(, נחל עורבי יקרוה) יז ל משלי(

 לדר) הוא כנוי, במימרי ואגי. ותרגומו, לחבל למחבלי� רשות שנתנה מכא. כפי ושכתי :הצור כריית
, יקרי דברת ית ואעדי * כפי את והסרותי) כג( :ממש בכ> עליו לסוכ) צרי) שאינו, מעלה של כבוד

 :תפילי. של קשר הראהו * אחורי את וראית :ולהל. מש� ללכת פני) מנגד כבודי הנהגת כשאסלק
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 א "מסכת ברכות דף לב ע
: למשה הוא ברו) הקדוש לו אמר, אלעזר רבי אמר? רד ל) מאי, )שמות לב (רד ל) משה אל' ה וידבר
? לי למה אתה * חטאו ישראל ועכשיו, ישראל בשביל אלא גדולה ל) נתתי כלו�! מגדולת) רד, משה
 אמר, )דברי� ט (ואשמיד� ממני הר> :שאמר וכיו.. לדבר כח לו היה ולא משה של כחו תשש מיד
 מכהו והיה בנו על שכעס למל), משל. רחמי� ובקש בתפלה נתחזקו עמד מיד * בי תלוי זה דבר: משה
 לפני שיושב זה אוהבי אלמלא: המל) אמר. דבר לו לומר ומתירא לפניו יושב אוהבו והיה, גדולה מכה

 אות) ואעשה ואכל� בה� אפי ויחר לי הניחה ועתה. והצילו עמד מיד * בי תלוי זה דבר: אמר! הרגתי)
 שתפסו, מלמד; לאומרו אפשר אי כתוב מקרא אלמלא: אבהו רבי אמר * )לבשמות  ('וגו גדול לגוי
 אני אי., עול� של רבונו: לפניו ואמר, בבגדו חבירו את תופס שהוא כאד� הוא ברו) להקדוש משה
 . לה� ותסלח שתמחול עד מניח)

  
  פרשה מה -שמות רבה 

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

 
  יסודי התורה פרק א הלכה י ם הלכות"רמב
 של המצאו מיתתא לידע ביקש, כבוד) את נא הראני כשאמר להשיג רבינו משה שביקש זה מהו

 שנמצא בלבו צורתו ונחקקה פניו שראה האנשי� מ. אחד ידיעת כמו בלבו ידוע שיהיה עד ה"ב הקדוש
 בלבו נפרדת ה"הקב מציאות להיות רבינו משה ביקש כ), האנשי� משאר בדעתו נפרד האיש אותו
 החי ד�הא בדעת כח שאי. הוא ברו) והשיבו, היא כאשר המצאו אמתת שידע עד הנמצאי� משאר
 לפניו אד� ידע שלא מה הוא ברו) והודיעו, בוריו על זה דבר אמיתת להשיג ונפש מגו> מחובר שהוא
 שיפרד כמו, הנמצאי� משאר בדעתו ה"הקב שנפרד דבר המצאו מאמיתת שהשיג עד, לאחריו ידע ולא
 רמז זה ברד ועל, האנשי� גופי משאר בדעתו ומלבושו גופו כל והשיג אחוריו שראה האנשי� מ. אחד

 . יראו לא ופני אחורי את וראית ואמר הכתוב
 

 לא, ד הלכות ריבית ה" יו -ליקוטי הלכות לרבי נתן מברסלוב 
ָלָ�ה 'ֶ�ִ=ְמָ�ְ) ָלִעְנָי. ַהEֶֹד� ַעל ֶ�$ַמר , ְוֶזה ֶ�ה4ִדיע4 ַה�Dֵ ִיְתָ&ַרְ) ַמה Dָ�ֶָגה ְ&ַ'ְרָ�ה זֹאת ֶ�ל ָוֵאֶרא

ְ�י4ת Eָ�ֶֶ�ה ". 'ַוְיַדֵ&ר ֱאלִֹקי� ֶאל מֶֹ�ה ַו�ֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה", ְוֶזה%. י"2ְמ4 ֶ�ֵ'ֵר� ַרִ�', הֲהֵרעָֹת FE2ִי 2ָל ַה
ֵה� ְ&ִחיַנת ַצ8ִיק ֶ�, ֶ�ִאי ֶאְפָ�ר ְלַהGִיג' ַעל ַה�Dֵ ִיְתָ&ַרְ) ִנְמָ�ְ) ֵמַהְסָ�ַרת ָהֱאֶמת ֶ�ִ��Dָ ִנְמָ�ִכי. 8ְַרֵכי ה

ְ&ִחיַנת 8ִי. , "ַוְיַדֵ&ר ֱאלִֹקי�", ְוֶזה%. ל"ְוַה2ֹל ִ&ְ�ִביל ַהְ&ִחיָרה ְוַכַ=. 'ָרָ�ע ְוט4ב ל4 ְוכ%. ַצ8ִיק ְוָרע ל4, ְוט4ב ל4
2ִי ִמ8ַת , ה%א ָהֱאלִֹקי� ְוַה2ֹל ֶאָחד' ַהְינ% ֶ�ה4ִדיע4 2ִי ה. ְ&ִחיַנת ַרֲחִמי�, "'ַו�ֹאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה. "'ְוכ% 5 

2ִי ֶעֶצ� ֲאִמַ�ת 8ְָרָכיו , ַרק ֶ�ִאי ֶאְפָ�ר ְלַהGִיג זֹאת, ָהַרֲחִמי� %ִמ8ַת ַה8ִי. ַה2ֹל ֶאָחד ָ&ֱאֶמת ַלֲאִמ�4
 :ל"מ%ת4 ִיְתָ&ַרְ) ְוַכַ=%ִמ48ָתיו ִיְתָ&ַרְ) ִאי ֶאְפָ�ר ְלַהGִיג 2ְמ4 ֶ�ִאי ֶאְפָ�ר ְלַהGִיג ַעְצ

2ִי ִעEַר ִהְת%3Hַת ". לֹא נ4ַדְעִ�י ָלֶה�' ָוֵאָרא ֶאל 6ְבָרָה� ֶאל ִיְצָחק ְוֶאל ַיֲעקֹב ְ&ֵאל 8ָ�ַי %ְ�ִמי ה", ְוֶזה%
ָבל ִאי ֶאְפָ�ר ְלַג43ת ָהֱאֶמת ְ&ַפַע� ֲא. ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב, 6ְבָרָה�,  ְיֵדי ָה$ב4ת*ֲאִמַ�ת ֱאלֹק%ת4 ִיְתָ&ַרְ) ָהָיה ַעל 

$ז ִיְת3ֶHַה ,  ַהְ&ִחיָרה 8ְַיָקא ְ&ָכל 48ר ָוד4ר ַעד ֶ�ָ�ב4א ָמִ�יַח*2ִי ָהֱאֶמת ָצִריְ) ְלִהְתָ&ֵרר ְ&ֶזה ָהע4ַל� , ֶאָחד 10 

�ה ִעEַר ָהֱאֶמת ְ&ִחיַנת 43F2 ֶאָחד 43F2 ט4ב 43F2 קֶֹד�ֶ�, 2ִי ַה�Dֵ ִיְתָ&ַרְ) ֶאָחד %ְ�מ4 ֶאָחד, ָהֱאֶמת ִ&ְ�ֵלמ%תֶ .
 ֵכ. ִמַ(ד ַהְמַקְ&ִלי� ֵי� ִח%3ִקי� ַרִ&י� ְ&ִעְנַי. ַהHַGָת ֲאִמָ�ת4 ִיְתָ&ַרְ) ְלָכל ַחד 2ְִפי ְיִגיָעת4 * ִ'י * ַעל *ֲאָבל 6> 

�ה%, ַ&ֲעב4ָדת4 ִיְתָ&ַרְ)ֶ�ֶIָעִרי� ַ&ְעָלDְ&ַ ִחיַנת נ4ָדע&ְ  ,Iַהְינ% 2ְִפי ְיִגיָעת4 , ְלָכל ַחד 2ְִפי ַמה 8ְִמַ�ֵער ְ&ִלֵ&י
ָלI 8ְִאית . ְוַכ�%ָב. ַ&�ַֹהר ַהEָד�4 ְ&ַכָ�ה ְמק4מ4ת. 2ְמ4 ֵכ. ז4ֶכה ְלִ�ע%ִרי. 8ְִלֵ&יI, ְלַהGִיג ֲאִמָ�ת4 ִיְתָ&ַרְ)

ְוִאיה% לֹא ' ְוִאית ִ&ְלב%ִ�י. 8ְַמְל2ָא ְוכ%. 'ְוכ%' ָמאֵרי 8ְָיַדִי. ְוַרְגַלִי. ֶ�ַ�Gִיִגי. ִ&ְבִחיָנה זֹאת ֶ�ִ=ְקָרא ָיַדִי. ְוכ% 15 

3ֶHַה ל4 ס4ד ֵ�� ִמDְמ4ָתיו ִיְתָ&ַרְ) 2ֵ. ִנְת, ְוָכל ֶאָחד 2ְִפי ַהGָָגת4 ֶאת ֲאִמָ�ת4 ִיְתָ&ַרְ). 'ִאְ�ַ�ֵ=י ְ&ָכל ֲאַתר ְוכ%
ְוֵ�� ֲהָוָיה ָ&ר%ְ) ה%א ה%א . 2ִי ֵי� ִ�ְבָעה ֵ�מ4ת ֶ�ֵאיָנ� ִנְמָחִקי� ְוֵי� ֵ&יֵניֶה� 2ַָ�ה 8ְָרג4ת. 2ְִפי ַהַהGָָגה

�3ָF22ָל, 2ִי ה%א ְ&ִחיַנת ֵ�� ָהֶעֶצ�, ְלַמְעָלה ִמ �Hַ מ4ת ֲאִפ%3 ֵ�� ֲהָוָיה ָ&ר%ְ) ֲאָבלDֵה%א ַרק ,  ה%א* ַה
2ִי קֶֹד� , ִ&ְבִחיַנת 6ַחר ַהְ&ִרי$ה 3ָHִ�ֶה ְ�מ4ָתיו ִיְתָ&ַרְ) ְלַהַ(8ִיִקי� 2ְֵדי ֶ��%ְכל% ְלַהGִיג ֲאִמָ�ת4 ִיְתָ&ַרְ)

ָ&ִלי�. 'ְו6ְנְ� ֵלית ָלְ) ֵ�� ְיִדיַע ְוכ%, 2ְמ4 2ָ�ֶת%ב, ַהְ&ִרי$ה ֵאי. ל4 ֵ�� 2ְָלל Fָבא ְ&ָכל ִסְפֵרי ַהְמק%�. ְוַכ 20 

 ִ'י �3ָF2�ֶ ַמ2ִיִרי. ְוי4ְדִעי. ֲאִמָ�ת4 * ַעל *ל ה%א ַהִח%3ק ֶ�ֵ&י. ַמְדֵרג4ת ַהַ(8ִיִקי� 6�ֶ> "%ִבְבִחיַנת ֵא%3 ַהַ=
, %ְכִפי ַהִח%3ק ֶ�ֵ&יֵניֶה�. ל" ֵכ. ֵי� ֵ&יֵניֶה� ִח%3ק Hָד4ל ְוַכַ=*ִ' *ַעל*6>', ָחד 43F2 ט4ב ְוכ%ִיְתָ&ַרְ) ֶ�ה%א 43F2 ֶא

 :ל"2ְמ4 ֵכ. ַמGִיג 2ָל ֶאָחד ֵ�� ִמDְמ4ָתיו ִיְתָ&ַרְ) ְוַכַ=



 
 

 
 

 

 
 

  לפרשת ואראפנים יפות
 

 
 
 
 
 


