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Ki Tisa 5727 “Moshe’s Prayer” http://www.nechama.org.il/cgi-

bin/pagePrintMode.pl?Id=91&Guidance=1  

Con’t of Part Gimel questions:  

 ?מה עניינו לענייננו -פירושו הראשון את מאמר חז"ל )ברכות י"ז( לשם מה מביא בעל עקדת יצחק בסוף  .6 

 ?במה סוטה בעל העקדה בדבריו לישעיהו ו' מפשוטו של הפסוק שם .7 
 

 

Con’t. of Alon HaDeracha:  

 '.בהלכות תשובה פרק שמיני הלכה ב הרמב"םמאמר זה הוא שביארו 

הוא שלא יזכו לחיים אלו, אלא --הוא שיזכו לנועם זה, ויהיו בטובה זו; ופרעון הרשעים--שכר הצדיקים  ב

ה לעולם, אלא נכרת ברשעו, ואובד וכל מי שאינו זוכה לחיים אלו, הוא המת שאינו חוי  ייכרתו וימותו.

מפי השמועה  ;(במדבר טו,לא) "וזה הוא הכרת הכתוב בתורה, שנאמר "היכרת תיכרת הנפש ההיא  כבהמה.

--שה מן הגוף בעולם הזהכלומר שאותה הנפש שפר  למדו "היכרת" בעולם הזה, "תיכרת" לחיי העולם הבא:

 .אינה זוכה לחיי העולם הבא, אלא גם מן העולם הבא נכרתה

------------------------------------------------------------------------------------ 

 .308-300, עמודים 1964דרכו של מקרא" מוסד ביאליק " *

 שמות פרק לג
ה  √ אֶמר ֹמֶשֶׁ֜ ֹֹּ֨ ח ִעִמ  )יב( ַוי ת ֲאֶשר־ִתְשַלַ֖ ִני ֵאֵ֥ א ֽהֹוַדְעַתֶּ֔ ָֹ֣ ה ְוַאָת֙ה ל ם ַהֶזֶּ֔ ַעל ֶאת־ָהָעָ֣ ר ֵאַל֙י ַהַ֚ ה ֹאֵמֵ֤ ֵאה ַאָתָּ֞ ק ְרְ֠ ה ֶאל־ְיֹקָוָ֗ י ְוַאָתֵ֤

י: ן ְבֵעיָנֽ אָת ֵחַ֖ ם ְוַגם־ָמָצֵ֥ יֽך ְבֵשֶּ֔ ְרָת֙ ְיַדְעִתָ֣  ָאַמ֙
ן ְבֵעיֶנָ֗  √ אִתי ֵחֶׁ֜ ה ִאם־ָנ֩א ָמָצֹּ֨ ה)יג( ְוַעָתָּ֡ ֹוי ַהֶזֽ י ַעְמךַ֖ ַהגֵ֥ ה ִכֵ֥ ן ְבֵעיֶנ יך ּוְרֵאֵ֕ ַען ֶאְמָצא־ֵחַ֖ ֲעךֶּ֔ ְלַמֵ֥ ך ְוֵאָדָ֣ ִני ָנ֙א ֶאת־ְדָרֶכֶּ֔  :יך הֹוִדֵעֵ֤
ְך: √ ִתי ָלֽ כּו ַוֲהִנֹחֵ֥ ר ָפַנֵ֥י ֵיֵלַ֖  )יד( ַויֹאַמ 
נּו מִ  √ ל־ַתֲעֵלַ֖ ים ַאֽ י֙ך ֹהְלִכֶּ֔ ין ָפֶנ֙ יו ִאם־ֵאֵ֤ אֶמר ֵאָל  ַֹ֖ ה:)טו( ַוי  ֶזֽ

נּו ְוִנפְ  ֹוא ְבֶלְכְתךָ֣ ִעָמ  ך ֲהלַ֖ י ְוַעֶמֶּ֔ י֙ך ֲאִנָ֣ ן ְבֵעיֶנ֙ אִתי ֵחֵ֤ י־ָמָצֹּ֨ ֹוא ִכֽ ע ֵאפָ֗ ה׀ ִיָּוַדָ֣ ר ַעל־ְפֵנֵ֥י )טז( ּוַבֶמָ֣ ם ֲאֶשַ֖ ל־ָהָעֶּ֔ י ְוַעְמךֶּ֔ ִמָכֹּ֨ ינּ֙ו ֲאִנָ֣ ִלֹּ֨
ה: פ  ָהֲאָדָמֽ

ה ַגָ֣ם ֶאת √ אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶּ֔ ֵֹ֤ ם:)יז( ַוי י ָוֵאָדֲעךַ֖ ְבֵשֽ אָת ֵח֙ן ְבֵעיַנֶּ֔ י־ָמָצֵ֤ ה ִכֽ ֱעֶש  ְרָת ֶאֽ ר ִדַבַ֖ ה ֲאֶשֵ֥ ר ַהֶזֶּ֛  ־ַהָדָבֵ֥
ך: ִני ָנַ֖א ֶאת־ְכֹבֶדֽ ר ַהְרֵאֵ֥  )יח( ַויֹאַמ 

ם ְיֹקָוַ֖ק ְלָפֶנ יך ְוחַ  י ְבֵשֶּ֛ אִתֽ יך ְוָקָרָ֧ יר ָכל־טּוִב֙י ַעל־ָפֶנֶּ֔ י ַאֲעִבֵ֤ אֶמר ֲאִנֹּ֨ ָֹ֗ ם:)יט( ַוי ר ֲאַרֵחֽ י ֶאת־ֲאֶשֵ֥ ן ְוִרַחְמִתַ֖ ר ָאֹחֶּ֔  ֹנִת֙י ֶאת־ֲאֶשָ֣
י: √ ם ָוָחֽ ִני ָהָאָדַ֖ א־ִיְרַאֵ֥ ֹֽ י ל ת ֶאת־ָפָנ י ִכֶּ֛ א תּוַכַ֖ל ִלְרֹאָ֣ ֵֹ֥ אֶמר ל ֵֹ֕  )כ( ַוי

י ְוִנַצְבָתַ֖ ַעל־ַהֽצּור: ֹום ִאִת  ק ִהֵנֵ֥ה ָמקַ֖ אֶמר ְיֹקָוֶּ֔ ָֹ֣  )כא( ַוי
ר כְ  י:)כב( ְוָהָי֙ה ַבֲעֹבָ֣ יך ַעד־ָעְבִרֽ י ָעֶלַ֖ י ַכִפֶּ֛ ּור ְוַשֹכִתֵ֥ ת ַהצ  יך ְבִנְקַרָ֣ י ְוַשְמִתַ֖  ֹבִדֶּ֔

א ֵיָרֽאּו: ס ֵֹ֥ י ּוָפַנַ֖י ל יָת ֶאת־ֲאֹחָר  י ְוָרִאַ֖  )כג( ַוֲהִסֹרִת֙י ֶאת־ַכִפֶּ֔
 שמות פרק לד

ים  ת ֲאָבִנַ֖ י־ֻלֹחֵ֥ ה ְפָסל־ְלךֶּ֛ ְשֵנֽ אֶמר ְיֹקָו֙ק ֶאל־ֹמֶשֶּ֔ ֵֹ֤ ת )א( ַוי ּו ַעל־ַהֻלֹחֵ֥ ר ָהיֶּ֛ ים ֲאֶשֵ֥ ת ֶאת־ַהְדָבִרֶּ֔ ים ְוָכַתְבִת֙י ַעל־ַהֻלֹחֶּ֔ ָכִראֹשִנ 
ְרָת: ר ִשַבֽ ים ֲאֶשֵ֥  ָהִראֹשִנַ֖

ר: אש ָהָהֽ ֵֹ֥ ם ַעל־ר י ָשַ֖ י ְוִנַצְבָתֵ֥ ִלֶּ֛ ר ִסיַנֶּ֔ ֶק֙ר ֶאל־ַהָ֣ יָת ַבֹבֹּ֨ ֶקר ְוָעִלֵ֤ ֹון ַלֹב   )ב( ֶוְהֵיֵ֥ה ָנכַ֖
ר ַהֽהּוא:)ג( ְוִאי֙ש  ּול ָהָהֵ֥ ּו ֶאל־מַ֖ אן ְוַהָבָק֙ר ַאל־ִיְרעֶּ֔ ֵֹ֤ ר ַגם־ַהצ א ְבָכל־ָהָה  יש ַאל־ֵיָרַ֖ ְך ְוַגם־ִאֵ֥ ה ִעָמֶּ֔ א־ַיֲעֶלָ֣ ֹֽ  ל

י ַכֲאֶשֶּ֛  ר ִסיַנֶּ֔ ַע֙ל ֶאל־ַהָ֣ ֶק֙ר ַוַי֙ ה ַבֹבֹּ֨ ם ֹמֶשֵ֤ ים ַוַיְשֵכֹּ֨ ים ָכִראֹשִנָ֗ ת ֲאָבִנֶׁ֜ י־ֻלֹחֹּ֨ ל ְשֵנֽ ת ר צִ )ד( ַוִיְפֹסָּ֡ ֹו ְשֵנַ֖י ֻלֹחֵ֥ ח ְבָידֶּ֔ ֹו ַוִיַקָ֣ ָּוֵ֥ה ְיֹקָוַ֖ק ֹאת 
ים:  ֲאָבִנֽ

ם ְיֹקָוֽק: א ְבֵשַ֖ ם ַוִיְקָרֵ֥ ֹו ָש  ב ִעמַ֖ ן ַוִיְתַיֵצֵ֥ ָעָנֶּ֔ ֵֶּ֤רד ְיֹקָו֙ק ֶבֽ  )ה( ַוֵיֵ֤
ּון ֶאֵ֥  ּום ְוַחנ  ק קל ַרחַ֖ ר ְיֹקָוֵ֥ק׀ ַעל־ָפָני֘ו ַוִיְקָר֒א ְיֹקָוָ֣ק׀ ְיֹקָוֶּ֔ ת:)ו( ַוַיֲעֹבֹּ֨ ֶסד ֶוֱאֶמֽ ִים ְוַרב־ֶחֵ֥  ֶרְך ַאַפַ֖

ֹות ַעל־ָבנִ  ן ָאבָ֗ ד׀ ֲעֹוָ֣ ה ֹפֵקָ֣ א ְיַנֶקֶּ֔ ָֹ֣ ה ְוַנֵק֙ה ל ַשע ְוַחָטָא  ן ָוֶפַ֖ א ָעֹוֶּ֛ ים ֹנֵשֵ֥ ֶס֙ד ָלֲאָלִפֶּ֔ ר ֶח֙ ים ְוַעל־ )ז( ֹנֵצֵ֥ ים ַעל־ִשֵלִשַ֖ י֙ם ְוַעל־ְבֵנָ֣י ָבִנֶּ֔
ים:  ִרֵבִעֽ
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ה ַוִיֹקֵ֥  ר ֹמֶש  חּו:)ח( ַוְיַמֵהַ֖ ְרָצה ַוִיְשָתֽ  ד ַאַ֖
י֙ך ֲאדֹ   √ ן ְבֵעיֶנ֙ אִתי ֵחֵ֤ אֶמר ִאם־ָנ֩א ָמָצֹּ֨ ָֹּ֡ י ֵיֶֽלְך־ָנֵ֥א ֲאֹדנ-)ט( ַוי נּו -ָנֶּ֔ ּוא ְוָסַלְחָתֶּ֛ ַלֲעֹוֵנֵ֥נּו ּוְלַחָטאֵתַ֖ ֶר֙ף הֶּ֔ י ַעם־ְקֵשה־ֹעֹּ֨ נּו ִכֵ֤ ַ֖י ְבִקְרֵב  ָ

נּו:  ּוְנַחְלָתֽ
Alef.  

 שמות לב
ל   ַ֣ק )יא( ַוְיַחַ֣ ֵ֖י ְיֹקו  ה ֶאת־ְפנ  ֹמֶשֶׁ֔

ה קֱאֹל ה ְיֹקו ֙ק ֶיֱחֶרָ֤ ָ֤ מ  אֶמר ל  ֹֹּ֗ יו ַוי
ֶרץ  ֶאַ֣ את ֙ מ  ר הֹוצ ֙ ך ֲאֶשָ֤ ַאְפ֙ך ְבַעֶמֶׁ֔
ה ָֽ ק  ֹ֥ד ֲחז  ֹול ּוְבי  דֵ֖ ַח ג  ִים ְבֹכֹ֥  :ִמְצַרֶׁ֔

ר  אֹמֹּ֗ ִים ל  ֩ה יֹאְמ֨רּו ִמְצַרַ֜ מ  )יב( ל 
֙ם  ג ֹאת  ֙ם ַלֲהֹרָ֤ ֹוִציא  ה הָֽ ָ֤ ע  ים ְבר  ִרֶׁ֔ ה  ֶבָֽ

ּוב  ה שׁ֚ ָ֑ מ  ֲאד  ָֽ ַ֣י ה  ל ְפנ  ַעֵ֖ ם מ  ּ֨וְלַכֹּלת ֶׁ֔
ה  ֵ֖ ע  ר  ם ַעל־ה  ֹ֥ ך ְוִהנ ח  ֹון ַאֶפֶׁ֔ ֲחרַ֣ מ 

ך  :ְלַעֶמָֽ
ק  ֩ם ְלִיְצח ֨ ה  ר ְלַאְבר  )יג( ְזֹכֹ֡

ְעת   ר ִנְשַבַ֣ יך ֲאֶש֨ ֶדֹּ֗ ל ֲעב  א ַ֜ ּוְלִיְשר 
ת־ ם ַאְרֶב֙ה ֶאָֽ ֶהֶׁ֔ ר ֲאל  ַ֣ ךְ֒ ַוְתַדב  ֶה֘ם ב  ל 

ֶרץ זַ  א ֨ ל־ה  ִים ְוכ  ָ֑ מ  י ַהש  ֵ֖ ם ְככֹוְכב  ְרֲעֶכֶׁ֔
ם  ֙ן ְלַזְרֲעֶכֶׁ֔ ְרִתי ֶאת  ַמֹּ֗ ר א  את ֲאֶשַ֣ ַֹ֜ ַהז

ם ָֽ ּו ְלֹעל   :ְונ ֲחלֵ֖

 שמות פרק לב

ר  ֵ֖ק ַויֹאַמָ֑ ה ֶאל־ְיֹקו  ב ֹמֶשֶׁ֛ ָּ֧ש  )לא( ַוי 
א  נ ֹּ֗ ַ֣ אא  ט ָ֞ ם ַהֶז֙ה  ח  ָ֤ ע  הה  ַ֣ א   ֲחט 

ב: ָֽ ה  י ז  ֹ֥ ם ֱאֹלה  ֶהֵ֖ ּו ל  ֲעשֹ֥ ה ַוַיָֽ  ְגֹדל ֶׁ֔
א  ַ֣ ה ִאם־ִתש  ֵ֖ ם)לב( ְוַעת  ָ֑ את   ַחט 

ר  ִסְפְרךֵ֖ ֲאֶשֹ֥ א ִמָֽ ִני נ ֶׁ֔ ַ֣ ִין ְמח  ְוִאם־ַאַ֕
: ְבת  ָֽ ת   כ 

י  ה ִמׁ֚ ֵ֖ק ֶאל־ֹמֶשָ֑ אֶמר ְיֹקו  ֹֹ֥ )לג( ַוי
ר  אֲאֶשַ֣ ט  ָֽ י:ח  נּו ִמִסְפִרָֽ י ֶאְמֶחֵ֖  ־ִלֶׁ֔

 שמות פרק לג

ך:)יד( וַ  ָֽ ִתי ל  כּו ַוֲהִנֹחֹ֥ ֵ֖ ַנֹ֥י י ל  ר פ   יֹאַמָ֑
י֙ך  ֶנ֙ ין פ  ָ֤ יו ִאם־א  ָ֑ ל  אֶמר א  ֵֹ֖ )טו( ַוי

ה: נּו ִמֶזָֽ ֵ֖ ל־ַתֲעל  ים ַאָֽ  ֹהְלִכֶׁ֔
אִתי  צ ֨ י־מ  ֹוא ִכָֽ פֹּ֗ ע א  ַדַ֣ ה׀ ִיּו  )טז( ּוַבֶמַ֣
ֹוא ְבֶלְכְתךַ֣  ך ֲהלֵ֖ י ְוַעֶמֶׁ֔ י֙ך ֲאִנַ֣ יֶנ֙ ן ְבע  ָ֤ ח 

י נּו ְוִנְפִל֨ ָ֑ ם ִעמ  ע ֶׁ֔ ל־ה  י ְוַעְמךֶׁ֔ ִמכ ֨ נּ֙ו ֲאִנַ֣
ה: פ ָֽ מ  ֲאד  ֹ֥י ה  ר ַעל־ְפנ   ֲאֶשֵ֖

ה ַגַ֣ם ֶאת־ אֶמר ְיֹקו ֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ָֹ֤ )יז( ַוי
י־ ה ִכָֽ ֱעֶשָ֑ ְרת  ֶאָֽ ר ִדַבֵ֖ ה ֲאֶשֹ֥ ר ַהֶזֶׁ֛ ֹ֥ ב  ַהד 

ם: ָֽ ֲעךֵ֖ ְבש  ד  י ו א  יַנֶׁ֔ ֙ן ְבע  את  ח  ָ֤ צ   מ 
ֵ֖א אֶ  ִני נ  ֹ֥ ר ַהְרא  ך:)יח( ַויֹאַמָ֑  ת־ְכֹבֶדָֽ

ל־טּוִב֙י ַעל־ יר כ  י ַאֲעִבָ֤ אֶמר ֲאִנ֨ ֹֹּ֗ )יט( ַוי
ֶנָ֑יך  ֵ֖ק ְלפ  ם ְיֹקו  ֶׁ֛ י ְבש  אִתָֽ ָּ֧ ר  יך ְוק  ֶנֶׁ֔ פ 

י ֶאת־ ן ְוִרַחְמִתֵ֖ ֹחֶׁ֔ ר א  ְוַחֹנִת֙י ֶאת־ֲאֶשַ֣
ם: ָֽ ר ֲאַרח   ֲאֶשֹ֥

ָ֑י  נ  ת ֶאת־פ  ל ִלְרֹאַ֣ א תּוַכֵ֖ ֹֹ֥ אֶמר ל ַֹ֕ )כ( ַוי
א   ִני ה  א־ִיְרַאֹ֥ ָֹֽ י ל י:ִכֶׁ֛ ָֽ ם ו ח  ֵ֖  ד 

י  ֹום ִאִתָ֑ קֵ֖ ֹ֥ה מ  ק ִהנ  אֶמר ְיֹקו ֶׁ֔ ַֹ֣ )כא( ַוי
ּור: ֵ֖ ַעל־ַהצָֽ  ְוִנַצְבת 

יך  י ְוַשְמִתֵ֖ ר ְכֹבִדֶׁ֔ י ֙ה ַבֲעֹבַ֣ )כב( ְוה 
יך ַעד־ ֶלֵ֖ י ע  י ַכִפֶׁ֛ ּור ְוַשֹכִתֹ֥ ת ַהצָ֑ ְבִנְקַרַ֣

י: ְבִרָֽ  ע 
ית  ֶאת־ ִאֵ֖ י ְור  )כג( ַוֲהִסֹרִת֙י ֶאת־ַכִפֶׁ֔

 ָ֑ ּו: סֲאֹחר  אָֽ א י ר  ֹֹ֥ ַנֵ֖י ל  י ּופ 
 

 שמות פרק לד
ל־ְלךֶׁ֛  ה ְפס  אֶמר ְיֹקו ֙ק ֶאל־ֹמֶשֶׁ֔ ָֹ֤ )א( ַוי

ַתְבִת֙י  ים ְוכ  ִראֹשִנָ֑ ים כ  ִנֵ֖ ת ֲאב  י־ֻלֹחֹ֥ ָֽ ְשנ 
ּו  יֶׁ֛ ר ה  ים ֲאֶשֹ֥ ִרֶׁ֔ ת ֶאת־ַהְדב  ַעל־ַהֻלֹחֶׁ֔
: ְרת  ר ִשַבָֽ ים ֲאֶשֹ֥ ִראֹשִנֵ֖ ת ה   ַעל־ַהֻלֹחֹ֥

ֹ֥ה  ֶק֙ר )ב( ֶוְהי  ית  ַבֹב֨ ִלָ֤ ֶקר ְוע  ֹון ַלֹבָ֑ כֵ֖ נ 
אש  ֹֹ֥ ם ַעל־ר ֵ֖ י ש  ֹ֥ ִלֶׁ֛ י ְוִנַצְבת  ר ִסיַנֶׁ֔ ֶאל־ַהַ֣

ר: ָֽ ה   ה 
יש  ך ְוַגם־ִאֹ֥ א־ַיֲעֶלַ֣ה ִעמ ֶׁ֔ ָֹֽ )ג( ְוִאי֙ש ל

֙ר  ק  אן ְוַהב  ָֹ֤ ר ַגם־ַהצ ָ֑ ה  ל־ה  א ְבכ  ֵ֖ ַאל־י ר 
ּוא: ר ַההָֽ ֹ֥ ה  ּול ה  ּו ֶאל־מֵ֖  ַאל־ִיְרעֶׁ֔

ל  ים )ד( ַוִיְפֹסֹ֡ ִנַ֜ ת ֲאב  י־ֻלֹח֨ ָֽ ְשנ 
ַע֙ל  ֶק֙ר ַוַי֙ ה ַבֹב֨ ם ֹמֶשָ֤ ים ַוַיְשכ ֨ ִראֹשִנֹּ֗ כ 
ֹו  ֵ֖ק ֹאתָ֑ ֹ֥ה ְיֹקו  ר ִצּו  י ַכֲאֶשֶׁ֛ ר ִסיַנֶׁ֔ ֶאל־ַהַ֣

ים: ִנָֽ ת ֲאב  ֵ֖י ֻלֹחֹ֥ ֹו ְשנ  ח ְבי דֶׁ֔  ַוִיַקַ֣
ֹו  ב ִעמֵ֖ ֹ֥ ן ַוִיְתַיצ  נ ֶׁ֔ ע  ֵֶּ֤רד ְיֹקו ֙ק ֶבָֽ ָ֤ )ה( ַוי 

 ֹ֥ ם ַוִיְקר  ָ֑ ָֽק:ש  ם ְיֹקו  ֵ֖  א ְבש 
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אְ֒  י֘ו ַוִיְקר  נ  ֹ֥ק׀ ַעל־פ  ר ְיֹקו  )ו( ַוַיֲעֹב֨
ק  ַ֣ק׀ ְיֹקו ֶׁ֔ ֶרך קְיֹקו  ּון ֶאֹ֥ ּום ְוַחנָ֑ ל ַרחֵ֖

ת: ֶסד ֶוֱאֶמָֽ ִים ְוַרב־ֶחֹ֥  ַאַפֵ֖
ן  ֹוֶׁ֛ א ע  ֹ֥ ים ֹנש  ִפֶׁ֔ ֲאל  ֶס֙ד ל  ר ֶח֙ ֹ֥ )ז( ֹנצ 

ד׀  ַ֣ ה ֹפק  א ְיַנֶקֶׁ֔ ַֹ֣ ֙ה ל ה ְוַנק  ָ֑ א  ַשע ְוַחט  ו ֶפֵ֖
ים  ִנֶׁ֔ ַ֣י ב  ִני֙ם ְוַעל־ְבנ  ֹות ַעל־ב  בֹּ֗ ן א  ֲעֹוַ֣

ים: ִעָֽ ים ְוַעל־ ִרב  ִשֵ֖  ַעל־ִשל 
ה  ְרצ  ד ַאֵ֖ ה ַוִיֹקֹ֥ ר ֹמֶשָ֑ ֵ֖ )ח( ַוְיַמה 

חּו: ָֽ  ַוִיְשת 
ן  ָ֤ אִתי ח  צ ֨ אֶמר ִאם־נ ֩א מ  ֹֹ֡ )ט( ַוי

י֙ך ֲאדֹ  יֶנ֙ ֹ֥א ֲאדֹ -ְבע  ֶלך־נ  ָֽ י י  נּו -נ ֶׁ֔ ָ֑ ֵ֖י ְבִקְרב  נ 
י ַעם ֶׁ֛ ִכָ֤ ַלְחת  ּוא ְוס  ֶר֙ף הֶׁ֔ ה־ֹע֨ ־ְקש 
ֹ֥נּו  נּוַלֲעֹונ  ֵ֖ את  נּו: ּוְלַחט  ָֽ  ּוְנַחְלת 

Intention:  
Moshe is attempting to 
change God’s Mind, as it 
were, from destroying the 
entire people at this point, 
and beginning again to form 
a new nation beginning with 
Moshe— 

 שמות פרק לב
ם  ֶהֵ֖ י ב  ַחר־ַאִפֹ֥ י ְוִיָֽ ה ִלֶׁ֔ יח  ֙ה ַהִנַ֣ )י( ְוַעת 

ֹול דָֽ ֹוי ג  ה אֹוְתךֵ֖ ְלגֹ֥ ֱעֶשֹ֥ ָ֑ם ְוֶאָֽ  :ַוֲאַכל 

Intention:  
Moshe is attempting to 
guarantee that the people 
will live on in the future, 
and that HaShem will not 
use Moshe as he basis for a 
new nation. 

Intention:  
Moshe wishes to have God 
Promise that He will 
Personally Accompany the 
Jews in their travels despite 
their stubbornness, and 
Disclose to Him the 
Attributes that would allow 
Moshe to better understand 
Him. Finally he wishes for 
God to Forgive the people’s 
transgressions.  

Beit.  
(The very first prayer [32:11-3] is not intended to appease God but rather to argue against an 
immediate destruction of the entire Jewish nation.) 
The key word that appears both in the first prayer that was intended to appease God (32:31-
3) and the end of the second such prayer (34:9) is the term “Chet” (inadvertent sin).  
Whether the sin of the people is forgiven will determine the extent to which Moshe was 
successful in his prayer designed to appease God’s Anger.  

Gimel. 
1.  a) Man is unable to “see” God and continue to exist, but rather he would die immediately.  
 b) Only something that can live forever will be able to “see” Me. This by definition precludes 

man who is mortal and finite.  
 c) Not only man cannot “see” God, but the angels cannot either.  
2.  The weaknesses of the first explanation are:  
 a) the proof texts involve angels and not God Himself. Therefore, it is theoretically possible 

that God personally might have a different Standard when it comes to such matters.  
 b) More philosophically, if God Wishes that man could “see” Him, why couldn’t He Make that 

possible? If God is Omnipotent, then there should be nothing beyond His Powers. 
3.  In his Peirush HaKatzar, Ibn Ezra interprets the verse in question as stating that man who 

perceives sensually via his eyes, will only be able to “see” something that is material, and 
God, by definition, has no material form. The commentator in this commentary makes man’s 
inability a function of the manner in which he “sees,” rather than dependent upon his 
mortality, his finitude or the fact that God is simply not visible to lower beings, including the 
angels.  
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4.  a) Human beings know things via their intelligence. The more intelligent someone is, the 
more obvious it is to him that God is beyond his understanding. In effect, the more you know, 
the more unable you are to understand God.  

 b) There are some who mistakenly think that what they have seen is in some way a vision of 
God. They are sorely mistaken because God is not accessible to human beings who are 
essentially material and therefore can only relate to other things that are material as well.  

5.  It is possible that Akeidat Yitzchak’s second interpretation is directed at those who believe 
that there is an incarnate form of God, i.e., Christianity. 

6.  By quoting Berachot 17a to the effect that eventually in the World to Come, the righteous 
will be able to “see” God, this demonstrates that their present inability to do so has to do 
with their intrinsic attachment to their material bodies. When those bodies are removed, and 
they are reduced to only souls, then they will be able to “see” what they previously were 
unable to “see.” 

7.  The simple meaning of the verse in Yeshayahu 6:5 is that the prophet feels unworthy to have 
“seen” God since he is ritually impure and dwelling among a ritually impure people. The 
implication is that if these variables were otherwise, there would not be any problem with his 
“seeing” God. Akeidat Yitzchak interprets the verse as indicating that man, regardless of his 
personal ritual state or that of the people among whom he dwells, by definition, cannot 
“see” God.  

Daled.  
According to RaShI’s commentary,  

 שמות פרשת כי תשא פרק לד פסוק ט רש"י
כמו שהבטחת, מאחר שאתה נושא עון, ואם עם קשה עורף הוא וימרו בך,  -)ט( ילך נא ה' בקרבנו 

 ואמרת על זאת פן אכלך בדרך, אתה תסלח לעונינו. וישו כי במקום אם:
while God had Agreed to Accompany the people, Moshe feared that should they sin again, 
which was inevitable due to human nature, God would Foresake them. Therefore, he tries to 
extract a commitment that God would Forgive their sins and not use such transgressions to 
suspend the relationship with the people that He had previously Committed to.  
According to Ibn Ezra’s commentary,  

 פירוש הריב"א על התורה שמות פרשת כי תשא פרק לג פסוק יז
ואמר לו משה אם אין  )יז( ויאמר גם את הדבר הזה אשר דברת אעשה. עוד י"ל פני ילכו כשילכו בארץ ישראל

פניך הולכים מיד אל תעלנו מזה. ורש"י פי' וז"ל לא אשלח עוד מלאך אלא אני בעצמי אלך כמו ופניך 
 בקרב ויאמר אליו בזה אני חפץ כי על ידי מלאך אל תעלנו מזה עכ"ל: הולכים 

HaShem Committed to Accompany the people once they get to Israel, whereas Moshe 
wanted this to begin already from this moment on, perhaps suspecting that the people were 
not going to enter the land according to schedule.  

Heh.  
 The difference between Shemot 3:3 and 33:12 is that in the former verse, Moshe did not .א1

know that he was going to be interacting with God, and therefore the term “seeing” there 
could be taken literally concerning his seeing the phenomenon of a bush burning but not 
being consumed. However, in the latter instance, where Moshe is conversing with God, 
clearly the terminology of “seeing” cannot apply and therefore RaShI redefines the term.  

 The language “Hodatani” means “to make known” and in fact HaShem had Declared His.ב  
Intention in Ibid. 32:34 to Send an angel rather than Personally Accompany the Jewish people 
once they had sinned with the Golden Calf. Consequently, RaShI redefines the word to 
suggest that Moshe is protesting what HaShem has Told him He was Going to do, and 
therefore is not accepting the “Informing” that HaShem had previously undertaken regarding 
His Intentions. 
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   .א2
 שמות פרשת כי תשא פרק לג פסוק יב שפתי חכמים

ת דק"ל דמשמע מן הקרא דידיעת השם למשה לבד הוא בפרטות אבל לשאר בני אדם אין ידיעת השם 
וחלילה זה כי השגחת השם בפרטות על כל ברואיו מקרני ראמים עד ביצי והשגחתו בפרטות אלא בכללות 

 כנים ל"פ בשם חבת חשיבות וכו':
 שמות פרשת כי תשא פרק לג פסוק יב העמק דבר

ואתה אמרת ידעתיך בשם. עוד אמר שני טעמים שמקוה להפיק רצון מה' לשנות הגזירה לטוב ע"י כח 
ב"ה מחויב ח"ו להפיק רצונו וכמש"כ בס' בראשית עה"פ ואנכי תפלתו, ואף על גב שאין לאדם לקוות שהק

עפר ואפר, אבל משה הראה שני טעמים שמקוה לכך, א' שהרי אמרת ידעתיך בשם, היינו במה שאמר ה' 
למשה ושמי ה' לא נודעתי להם, מבואר דלמשה נודע שם ה' איך הוא מהוה העולם בצרופי שמות, והכי 

זה לענין תפלתו שתתקבל, הוא דזה כלל שאמר משה רבינו בתפלה שלו  פירש הרמב"ן כאן. והא שנוגע
הבאה בכתובים בס' תהלות כי ידע שמי יקראני ואענהו, ומבואר במדרש שוחר טוב ע"ז המקרא, דמי שידע 

שמו המפורש הוא מסוגל שתקובל תפלתו. והיה ראוי לכתוב ידעתני בשם, אלא משום דדוקא מי שיודע 
י מעשיו הטובים על פי הכללים דאי' בחגיגה פ"ב, הוא החביב לשמוע תפלתו, אבל מי בסיעתא דשמיא על פ

שהודיעו לו שם המפורש והוא אינו ראוי לכך ח"ו יכול לקלקל יותר ויותר, ואינו מפיק רצון בזה כלל, וכך אמר 
משום משה ואתה אמרת ידעתיך בשם נתתי לך כח הידיעה בשמו ית', וראוי היה לומר הודעתיך, אלא 

שאע"ג שמגיע בסיעתא דשמיא מכ"מ בא גם בכח היגיעה והשתדלות עד שעומד עליו בעזרו ית' לעשות 
השתדלות הנפלא, ומש"ה בא הלשון ידעתיך אני עשיתי שתרצה לדעת, וכיב"ז נתבאר בס' בראשית י"ח י"ט 

 ובס' דברים ל"ב ז'.
  .ב

 בראשית פרק יח
יו ְלַמַע֩ן ֲאֶש֨  י ְיַדְעִתֹּ֗ ַען )יט( ִכַ֣ ט ְלַמֹּ֗ ָ֑ ה ּוִמְשפ  ֵ֖ ק  ֹות ְצד  ק ַלֲעשֹ֥ ֶרך ְיֹקו ֶׁ֔ ְמרּ֙ו ֶדַ֣ ָֽ יו ְוש  ֶׁ֔ יתֹ֙ו ַאֲחר  יו ְוֶאת־ב  ָ֤ נ  ה ֶאת־ב  יא ר ְיַצֶּוַ֜ ִבָ֤ ה 

יו: ָֽ ל  ר ע  ת ֲאֶשר־ִדֶבֵ֖ ֹ֥ ם א  ה ֶׁ֔  ְיֹקו ֙ק ַעל־ַאְבר 
  רש"י  

ב( הלא בועז מודעתנו, )שמות לג יז( לשון חיבה, כמו )רות ב א( מודע לאישה, )שם ג  -)יט( כי ידעתיו 
ואדעך בשם, ואמנם עיקר לשון כולם אינו אלא לשון ידיעה, שהמחבב את האדם מקרבו אצלו ויודעו 

ומכירו. ולמה ידעתיו, למען אשר יצוה לפי שהוא מצוה את בניו עלי לשמור דרכי. ואם תפרשהו כתרגומו 
 ל על הלשון:יודע אני בו שיצוה את בניו וגו', אין למען נופ

It would appear that the verb “LeHodiah” is being used in two different ways in these two 

verses. In the case of Beraishit, it’s a matter of God “Knowing” what Avraham will do with 

regard to passing on the Masoret, while in Shemot it’s a matter of HaShem having Treated 

Moshe in a special manner by Making Known to him Aspects of God’s Nature to which other 

human beings have not been made privy. 

3.    From what HaShem Does, or Doesn’t Do in Shemot 32:33-5, it would appear that He Did not 

completely Forgive the people as Moshe had requested. Therefore, Moshe is unsure where 

he stands and RaShI adds the word “BeEmet” to indicate Moshe’s uncertainty.  

    .א4

 רבי אליהו מזרחי שמות פרשת כי תשא פרק לג פסוק יג

 למוצאי חן בעיניך. דאם לא כן מה עניין לזאת הבקשה כאן.הודיעני נא את דרכיך מה שכר )אחר( ]אתה[ נותן 

  .ב

 רבי אליהו מזרחי שמות פרשת כי תשא פרק לג פסוק יג

ופתרון "למען אמצא חן", למען אכיר מציאת החן. והוא דבק עם "הודיעני נא את דרכיך". ושעור הכתוב: 

יעני נא השכר שאתה נותן למוצאי חן הודיעני נא את דרכיך למען אמצא חן בעיניך ואדעך. ופירושו: הוד

בעיניך מה היא, למען אכיר ואדע התועלת של מציאות החן מה היא. ובזה אדע מדת תגמולך למציאות החן 

 שמצאתי בעיניך.
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 The problem with the verse is that Moshe seems to be stating the obvious, i.e., that the .א5

Jewish people are God’s People. RaShI says that he is doing this because HaShem had Stated 

in Ibid. 32:10 that He Wished to obliterate the Jewish people and begin again from Moshe. 

Moshe is refuting this position and insisting that there already is a Jewish people, and they 

are the ones that HaShem should View as His People. (In Devarim 9:29 “Yet they are Thy 

People and Thine Inheritance, that Thou didst Bring out by Thy Great Power and by Thy 

Outstretched Arm," Moshe’s is arguing against the Jewish people being destroyed, but he 

makes no mention there that HaShem Proposed to Restart the people from Moshe himself. 

Consequently, he was simply arguing that the “optics” for HaShem wouild not be good were 

the Jewish people to die in the desert.) 

 Because the end of v. 12 speaks about Moshe’s having found favor in HaShem’s “Eyes”, it .ב   

stands to reason that v. 13 would involve a clarification of this finding favor. While learning 

about how God Deals with issues where theodicy becomes an important matter is of 

interest, RaShI insists that he is trying to deal with the Peshat, rather than Derash, and 

therefore he eschews the Rabbinic interpretation that appears in Berachot 7a.  

Vav.  

       Since God Is Eternal, the Divine Presence will certainly Be Extent. However, what Moshe is 

interested in is whether the Shechina will Reside among the Jews or not. Consequently, 

Onkelos adds the word “Beinana.” 


