נפש הפרשה.

בס"ד.

קרן עור פני משה.

) (2ספר שמות פרק לב
שׁבֵּר א ֹתָ ם תַּ חַת
שׁלְֵך ִמיּ ָדָ ו אֶת ַהלֻּח ֹת ַוי ְ ַ
שׁר ָק ַרב אֶל ַה ַמּ ֲחנֶה ַויּ ְַרא אֶת ָה ֵעגֶל וּ ְמחֹֹלת ַויִּחַר אַף משֶׁה ַויּ ַ ְ
ַויְהִי ַכּ ֲא ֶ
ָההָר:
ספר דברים פרק ט
שׁר ִצוָּה י ְדֹוָד אֶתְ כֶם:
שׂיתֶ ם ָלכֶם ֵעגֶל ַמ ֵסּכָה ס ְַרתֶּ ם ַמהֵר מִן הַדֶּ ֶרְך ֲא ֶ
ָו ֵא ֶרא ְו ִהנֵּה ֲחטָאתֶ ם לַידֹוָד אֱֹלהֵיכֶם ֲע ִ
שׁבּ ְֵרם ְלעֵינֵיכֶם:
שׁ ִלכֵם ֵמעַל שְׁתֵּ י י ָדָ י ָו ֲא ַ
שׁנֵי ַהלֻּח ֹת ָו ַא ְ
)יז( ָואֶתְ פּ ֹשׂ ִבּ ְ

ספר שמות פרק לג
שׁ ַע בִּן נוּן
שׁ ֲרתוֹ י ְהוֹ ֻ
שׁב אֶל ַה ַמּ ֲחנֶה וּ ְמ ָ
שׁר י ְ ַדבֵּר ִאישׁ אֶל ֵרעֵהוּ ְו ָ
)יא( וְדִ בֶּר י ְדֹוָד אֶל משֶׁה ָפּנִים אֶ ל ָפּנִים ַכּ ֲא ֶ
נַעַר ֹלא י ָ ִמישׁ מִתּוְֹך הָאֹהֶל:
שׁלַח ִע ִמּי
שׁר תִּ ְ
)יב( וַיּ ֹא ֶמר משֶׁה אֶל י ְדֹוָד ְראֵה אַתָּ ה א ֹ ֵמר ֵאלַי ַהעַל אֶת ָהעָם ַהזֶּה ְואַתָּ ה ֹלא הוֹדַ עְתַּ נִי אֵת ֲא ֶ
שׁם ְוגַם ָמצָאתָ חֵן ְבּעֵינָי:
ְואַתָּ ה אָ ַמ ְרתָּ י ְדַ עְתִּ יָך ְב ֵ
וּראֵה כִּי ַעמְָּך הַגּוֹי
)יג( ְועַתָּ ה ִאם נָא ָמצָאתִ י חֵן ְבּעֵינֶיָך הוֹדִ ֵענִי נָא אֶת דְּ ָרכֶָך ְו ֵאדָ עֲָך ְל ַמעַן ֶא ְמצָא חֵן ְבּעֵינֶיָך ְ
ַהזֶּה:
)יד( וַיּ ֹא ַמר ָפּנַי יֵלֵכוּ ַו ֲהנִח ֹ ִתי לְָך:
)טו( וַיּ ֹא ֶמר ֵאלָיו ִאם ֵאין ָפּנֶיָך ה ֹ ְלכִים אַל תַּ ֲעלֵנוּ ִמזֶּה:
ספר שמות פרק לג
)יח( וַיּ ֹא ַמר ה ְַר ֵאנִי נָא אֶת כְּב ֹדֶ ָך:
שׁר
שׁר אָח ֹן ו ְִר ַח ְמ ִתּי אֶת ֲא ֶ
שׁם י ְדֹוָד ְל ָפנֶיָך ְוחַנּ ֹתִ י אֶת ֲא ֶ
)יט( וַיּ ֹא ֶמר ֲאנִי אַ ֲעבִיר כָּל טוּבִי עַל ָפּנֶיָך ְו ָק ָראתִ י ְב ֵ
ֲא ַרחֵם:
)כ( וַיּ ֹא ֶמר ֹלא תוּכַל ל ְִרא ֹת אֶת ָפּנָי כִּי ֹלא י ְִראַנִי הָאָדָ ם ָוחָי:
)כא( וַיּ ֹא ֶמר י ְדֹוָד ִהנֵּה מָקוֹם אִתִּ י ְונִ ַצּבְתָּ עַל הַצּוּר:
שׂמְתִּ יָך ְבּנִ ְק ַרת הַצּוּר ְושַׂכּ ֹתִ י ַכפִּי ָעלֶיָך עַד ָעב ְִרי:
)כב( ְו ָהי ָה ַבּעֲב ֹר כְּב ֹדִ י ְו ַ
)כג( ַו ֲהסִר ֹתִ י אֶת ַכּפִּי ו ְָראִ יתָ ֶאת אֲ ח ָֹרי וּ ָפנַי ֹלא י ֵָראוּ:
ספר שמות פרק לד

שׁנֵי לֻח ֹת ָהעֵדֻ ת ְבּי ַד משֶׁ ה בּ ְִרדְ תּוֹ ִמן ָההָר וּמשֶׁ ה ֹלא יָדַ ע כִּי ק ַָרן עוֹר
)כט( ַויְהִי בּ ְֶרדֶ ת משֶׁה ֵמהַר סִינַי וּ ְ
ָפּנָיו בְּדַ בְּרוֹ אִ תּוֹ:
שׂ ָראֵל אֶת משֶׁה ְו ִהנֵּה ָק ַרן עוֹר ָפּנָיו ַויּ ְִיראוּ ִמ ֶגּשֶׁת ֵאלָיו:
)ל( ַויּ ְַרא אַהֲר ֹן ְוכָל ְבּנֵי י ִ ְ
שׁבוּ ֵאלָיו אַהֲר ֹן ְוכָל ַהנְּשִׂ ִאים ָבּעֵדָ ה ַוי ְדַ בֵּר משֶׁה ֲא ֵלהֶם:
)לא( ַויּ ִ ְק ָרא ֲא ֵלהֶם משֶׁה ַויּ ָ ֻ
שׁר דִּ בֶּר י ְדֹוָד אִתּוֹ ְבּהַר סִינָי:
שׂ ָראֵל ַוי ְ ַצוֵּם אֵת כָּל ֲא ֶ
)לב( וְאַח ֲֵרי כֵן נִגְּשׁוּ כָּל ְבּנֵי י ִ ְ
)לג( ַויְכַל משֶׁה ִמדַּ בֵּר אִתָּ ם ַויִּתֵּן עַל ָפּנָיו ַמ ְסוֶה:
שׁר י ְ ֻצוֶּה:
שׂ ָראֵל אֵת ֲא ֶ
)לד( וּבְב ֹא משֶׁה ִל ְפנֵי י ְדֹוָד לְדַ בֵּר אִתּוֹ יָסִיר אֶת ַה ַמּ ְסוֶה עַד צֵאתוֹ ְויָצָא וְדִ בֶּר אֶל ְבּנֵי י ִ ְ
שׁיב משֶׁה אֶת ַה ַמּ ְסוֶה עַל ָפּנָיו עַד בּ ֹאוֹ לְדַ בֵּר
שׂ ָראֵל אֶת ְפּנֵי משֶׁה כִּי ָק ַרן עוֹר ְפּנֵי משֶׁה ְו ֵה ִ
)לה( ו ְָראוּ ְבנֵי י ִ ְ
אִתּוֹ:

רש"י על שמות פרק לד פסוק לב
)לב( ואחרי כן נגשו  -אחר שלמד לזקנים חוזר ומלמד הפרשה או ההלכה לישראל .תנו רבנן כיצד סדר
המשנה משה היה לומד מפי הגבורה נכנס אהרן שנה לו משה פרקו נסתלק אהרן וישב לו לשמאל משה
נכנסו בניו שנה להם משה פרקם נסתלקו הם ישב אלעזר לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן נכנסו זקנים
שנה להם משה פרקם נסתלקו זקנים ישבו לצדדין נכנסו כל העם שנה להם משה פרקם נמצא ביד כל העם
א' ביד הזקנים ב' ביד בני אהרן שלשה ביד אהרן ארבעה וכו' כדאיתא )בעירובין נד(:

) (35ספר נועם אלימלך  -פרשת כי תשא
ויהי ברדת משה מן ההר כו' יבואר גם כן על פי דברינו הנ"ל שאדם הרוצה לבוא אל הקדושה ופרישות
לעבודתו יתברך צריך להכניע עצמו בהכנעה גדולה וזה יגרום לו לקבל קדושה על עצמו  #וזהו ברדת
משה מן ההר ע"ד שאמרו חז"ל הרים גבנונים ההר חמד אלהים שנתן הקדוש ברוך הוא על הר סיני מחמת
שהוא נמוך מכל ההרים ומשה היה מוריד ומשפיל עצמו שהיה עניו מכל אדם והיה מוכנע מאוד יותר מהר
סיני לכן זכה ושני לוחות בידו שעל ידי הכנעתו היה זוכה להקדושה הגדולה הזאת זהו ששנה הכתוב
לכפול ברדתו מן ההר שלכאורה הוא אך למותר שהרי פתח הכתוב בתחילה ברדת משה מן ההר אלא
שהתורה מרמזת שזכה לזאת בעבור שהכניע עצמו וזהו ברדתו בי"ת של ברדתו פירושו בעבור רדתו מן
ההר כנ"ל שהיה מוכנע ביותר.

