
  בס"ד.                                                                                                         נפש הפרשה.

  

  קרן עור פני משה.                                          

  

   לב פרק שמות ספר) 2(

 ַּתַחת אָֹתם ַויְַׁשֵּבר ַהֻּלחֹת ֶאת ִמּיָָדו ַוּיְַׁשֵל( מֶׁשה ַאף ַוּיִַחר ּוְמחֹ$ת ָהֵעגֶל ֶאת ַוּיְַרא ַהַּמֲחנֶה ֶאל ָקַרב ַּכֲאֶׁשר ַויְִהי

   :ָהָהר

   ט פרק דברים ספר

  :ֶאְתֶכם יְדָֹוד ִצָּוה ֲאֶׁשר ַהֶּדֶר( ִמן ַמֵהר ַסְרֶּתם ַמֵּסָכה ֵעגֶל ָלֶכם ֲעִׂשיֶתם ֱא$ֵהיֶכם ַלידָֹוד ֲחָטאֶתם ְוִהּנֵה ָוֵאֶרא

  :ְלֵעינֵיֶכם ָוֲאַׁשְּבֵרם יָָדי ְׁשֵּתי ֵמַעל ָוַאְׁשִלֵכם ַהֻּלחֹת ִּבְׁשנֵי ָוֶאְתּפֹׂש) יז(

  

   לג פרק שמות ספר

 נּון ִּבן יְהֹוֻׁשעַ  ּוְמָׁשֲרתֹו ַהַּמֲחנֶה ֶאל ְוָׁשב ֵרֵעהּו ֶאל ִאיׁש יְַדֵּבר ַּכֲאֶׁשר ָּפנִים ֶאל ָּפנִים מֶׁשה ֶאל יְדָֹוד ְוִדֶּבר) יא(

  :ָהאֶֹהל ִמּתֹו( יִָמיׁש $א נַַער

 ִעִּמי ִּתְׁשַלח ֲאֶׁשר ֵאת הֹוַדְעַּתנִי $א ְוַאָּתה ַהּזֶה ָהָעם ֶאת ַהַעל ֵאַלי אֵֹמר ַאָּתה ְרֵאה יְדָֹוד ֶאל מֶׁשה ַוּיֹאֶמר) יב(

  :נָיְּבֵעי ֵחן ָמָצאתָ  ְוגַם ְבֵׁשם יְַדְעִּתי< ָאַמְרּתָ  ְוַאָּתה

 ַהּגֹוי ַעְּמ< ִּכי ּוְרֵאה ְּבֵעינֶי< ֵחן ֶאְמָצא ְלַמַען ְוֵאָדֲע< ְּדָרֶכ< ֶאת נָא הֹוִדֵענִי ְּבֵעינֶי< ֵחן ָמָצאִתי נָא ִאם ְוַעָּתה) יג(

  :ַהּזֶה

  :ָל( ַוֲהנִחִֹתי יֵֵלכּו ָּפנַי ַוּיֹאַמר) יד(

   :ִמּזֶה ַּתֲעֵלנּו ַאל הְֹלִכים ָּפנֶי� ֵאין ִאם ֵאָליו ַוּיֹאֶמר) טו(

   לג פרק שמות ספר

  :ְּכבֶֹד< ֶאת נָא ַהְרֵאנִי ַוּיֹאַמר) יח(

 ֲאֶׁשר ֶאת ְוִרַחְמִּתי ָאחֹן ֲאֶׁשר ֶאת ְוַחּנִֹתי ְלָפנֶי< יְדָֹוד ְבֵׁשם ְוָקָראִתי ָּפנֶי< ַעל טּוִבי ָּכל ַאֲעִביר ֲאנִי ַוּיֹאֶמר) יט(

  :ֲאַרֵחם

  :ָוָחי ָהָאָדם יְִרַאנִי $א ִּכי ָּפנָי ֶאת ִלְראֹת תּוַכל $א ַוּיֹאֶמר) כ(

  :ַהּצּור ַעל ְונִַּצְבּתָ  ִאִּתי ָמקֹום ִהּנֵה יְדָֹוד ַוּיֹאֶמר) כא(

  :ָעְבִרי ַעד ָעֶלי< ַכִּפי ְוַׂשּכִֹתי ַהּצּור ְּבנְִקַרת ְוַׂשְמִּתי< ְּכבִֹדי ַּבֲעבֹר ְוָהיָה) כב(

   :יֵָראּו $א ּוָפנַי ֲאחָֹרי ֶאת ְוָרִאיתָ  ַּכִּפי ֶאת ַוֲהִסרִֹתי) כג(

   לד פרק שמות ספר



 עֹור ָקַרן ִּכי יַָדע !א ּומֶׁשה ָהָהר ִמן ְּבִרְדּתֹו מֶׁשה ְּביַד ָהֵעֻדת ֻלחֹת ּוְׁשנֵי ִסינַי ֵמַהר מֶׁשה ְּבֶרֶדת ַויְִהי) כט(

  :ִאּתֹו ְּבַדְּברֹו ָּפנָיו

  :ֵאָליו ִמֶּגֶׁשת ַוּיִיְראּו ָּפנָיו עֹור ָקַרן ְוִהּנֵה מֶׁשה ֶאת יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ְוָכל ַאֲהרֹן ַוּיְַרא) ל(

  :ֲאֵלֶהם מֶׁשה ַויְַדֵּבר ָּבֵעָדה ַהּנְִׂשִאים ְוָכל ַאֲהרֹן ֵאָליו ַוּיָֻׁשבּו מֶׁשה ֲאֵלֶהם ַוּיְִקָרא) לא(

  :ִסינָי ְּבַהר ִאּתֹו יְדָֹוד ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָּכל ֵאת ַויְַצֵּום יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ָּכל נְִּגׁשּו ֵכן ְוַאֲחֵרי) לב(

  :ַמְסֶוה ָּפנָיו ַעל ַוּיִֵּתן ִאָּתם ִמַּדֵּבר מֶׁשה ַויְַכל) לג(

  :יְֻצֶּוה ֲאֶׁשר ֵאת יְִׂשָרֵאל ְּבנֵי ֶאל ְוִדֶּבר ְויָָצא ֵצאתֹו ַעד ַהַּמְסֶוה ֶאת יִָסיר ִאּתֹו ְלַדֵּבר יְדָֹוד ִלְפנֵי מֶׁשה ּוְבבֹא) לד(

 ְלַדֵּבר ּבֹאֹו ַעד ָּפנָיו ַעל ַהַּמְסֶוה ֶאת מֶׁשה ְוֵהִׁשיב מֶׁשה ְּפנֵי עֹור ָקַרן ִּכי מֶׁשה ְּפנֵי ֶאת יְִׂשָרֵאל ְבנֵי ְוָראּו) לה(

  :ִאּתֹו

  

   לב פסוק לד פרק שמות על י"רש

 סדר כיצד רבנן תנו. לישראל ההלכה או הפרשה ומלמד חוזר לזקנים שלמד אחר - נגשו כן ואחרי) לב(

 משה לשמאל לו וישב אהרן נסתלק פרקו משה לו שנה אהרן נכנס הגבורה מפי לומד היה משה המשנה

 זקנים נכנסו אהרן לשמאל ואיתמר משה לימין אלעזר ישב הם נסתלקו פרקם משה להם שנה בניו נכנסו

 העם כל ביד נמצא פרקם משה להם שנה העם כל נכנסו לצדדין ישבו זקנים נסתלקו פרקם משה להם שנה

  ):נד בעירובין( כדאיתא' וכו ארבעה אהרן ביד שלשה אהרן בני ביד' ב הזקנים ביד' א

  

  
  פרשת כי תשא  - ) ספר נועם אלימלך 35(

רישות ויהי ברדת משה מן ההר כו' יבואר גם כן על פי דברינו הנ"ל שאדם הרוצה לבוא אל הקדושה ופ

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 

נע מאוד יותר מהר שהוא נמוך מכל ההרים ומשה היה מוריד ומשפיל עצמו שהיה עניו מכל אדם והיה מוכ

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 

ושו בעבור רדתו מן שהתורה מרמזת שזכה לזאת בעבור שהכניע עצמו וזהו ברדתו בי"ת של ברדתו פיר

 ההר כנ"ל שהיה מוכנע ביותר.


