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Rebbe Nachman on the Parsha

שמות פרק לב

רש"י

אתם וְ ִאם ַאיִן
(לב) וְ עַ ָּתה ִאם ִתשָּ א חַ טָּ ָּ
ְמחֵ נִי נָּא ִמ ִספְ ְרָך אֲ שֶׁ ר כ ָָּּתבְ ָּת( :לג) וַי ֹּאמֶׁ ר
יְֹקוָֹּק ֶׁאל מֹּשֶׁ ה ִמי אֲ שֶׁ ר חָּ טָּ א לִי ֶׁא ְמחֶׁ ּנּו
ִמ ִספְ ִרי:

(לב) ועתה אם תשא חטאתם  -הרי טוב ,איני אומר לך מחני.
ואם אין ,מחני ,וזה מֹקרא ֹקצר ,וכן הרבה :מספרך  -מכל
התורה כולה ,שלא יאמרו עלי ,שלא הייתי כדאי לבֹקש עליהם
רחמים:

שמות פרק כז פסוק כ

בעל הטורים

ואתה תצוה .לא הזכיר משה בזה הסדר ,מה שאין כן בכל
וְ ַא ָּתה ְתצַ ּוֶׁה ֶׁאת בְ נֵי י ְִש ָּר ֵאל וְ י ְִֹקחּו ֵאלֶׁיָך
החומש ,שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה .והטעם
שֶׁ מֶׁ ן ַזיִת זְָּך כ ִָּתית לַמָּ אור לְהַ עֲֹלת נֵר
משום שאמר מחני נא מספרך אשר כתבת (להלן לב לב) (זהר
ָּת ִמיד:
פנחס רמו א) וֹקללת חכם אפילו על תנאי באה (מכות יא א),
ונתֹקיים בזה .ועוד דזו הפרשה מדברת בטכסיסי כהונה וממשה היתה הכהונה הגדולה לצאת ,אלא על ידי
שסירב לילך בשליחות המֹקום נטלה ממנו ונתנה לאהרן (זבחים ֹקב א) .לכן לא נזכר שמו של משה בפרשה
זו מפני עגמת נפשו (עיין שמו"ר לז ד) .וכתב צואה במנורה וכן בתמיד צו את בני ישראל (במדבר כח ב) לפי
ששניהם נוהגין בכל יום ויש בהם חסרון כיס לפיכך צריך זירוז (תו"כ אמור כד ב) .לכן אמר בהם לשון
צואה :תצוה .בגימטריא נשים צוה .רמז להדלֹקת הנר לנשים חובה בשבת :ויקחו אליך .אבל אני איני
צריך לאורה (מנחות פו ב) :כתית .רמז ת"י ת"כ שנים יהא נוהג הדלֹקת המנורה :להעלת .חסר וי"ו ,לומר
שוי"ו נרות מכבין אותם אבל נר מערבי דולֹק לעולם (תמיד פ"י מ"א) :למאור להעלות .בגימטריא חצי לוג
שמן לנר (מנחות פח א) :נר תמיד .בגימטריא בשבת (תו"כ כד ז):
ליקוטי מוהר"ן קמא תורה ד

אתם ,וְ ִאם ַאיִן ְמחֵ נִי
"אם ִת ָֹּּשא חַ טָּ ָּ
(שמות ל"ב)ִ :
[ז] ּ ...ובִ ְשבִ יל זֶׁה ,כְ שֶׁ ִה ְת ַפלֵל משֶׁ ה עַ ל חֵ ְטא הָּ עֵ גֶׁל ָּאמַ ר ְ
נָּא" .כִ י זֶׁה ִמן הַ ּנ ְִמנָּע שֶׁ ל ֹּא יָּבוא ל ְָּאדָּ ם ֵאיזֶׁה ג ְַדלּות ,כְ שֶׁ ּׁשומֵ עַ שֶׁ ְמסַ פְ ִרין ִשבְ חו ,כָּל שֶׁ כֵן כְ שֶׁ מֶׁ לְֶׁך גָּדול ְמשַ בֵ חַ
ָּשותיו
ּומפ ֵָּאר ֶׁאת הָּ ָּאדָּ ם ,אֲ זַי בְ וַדַ אי ִמן הַ ּנ ְִמנָּע ,שֶׁ ל ֹּא ָּיבוא לו ֵאיזֶׁה ג ְַדלּות ,אֲ בָּ ל צָּ ִריְך ָּלזֶׁה בִ טּול כָּל הַ ְרג ָּ
ְ
תורה:
יותיו ,אֲ זַי יָּכול הָּ ָּאדָּ ם ,ל ְִשמֹּעַ ִשבְ חו ,וְ ל ֹּא יָּבוא לו שּום ג ְַדלּות ,כְ מו משֶׁ ה ַרבֵ נּו ,שֶׁ ָּר ָּאה כָּתּוב בַ ָּ
וְ חָּ ְמ ִר ָּ
תורה ִשבְ חו שֶׁ ל משֶׁ ה ,וְ הּוא בְ עַ צְ מו
ֹקור ִאין בְ כָּל יום בַ ָּ
ש ָּר ֵאל ְ
" ַויְדַ בֵ ר ה' ֶׁאל משֶׁ ה"" ,וַי ֹּאמֶׁ ר ה' ֶׁאל משֶׁ ה" ,וְ ִי ְ ֹּ
ְמסַ פֵר לָּהֶׁ ם ְשבָּ חָּ יו ,וְ ל ֹּא הָּ יָּה לְמשֶׁ ה שּום ִה ְתפָּאֲ רּות וְ ג ְַדלּות ִמזֶׁה ,כְ מו שֶׁ כָּתּוב" :וְ הָּ ִאיש משֶׁ ה עָּ ָּנו ְמאֹּד",
ּובְ וַדַ אי עַ ל יְדֵ י עַ נְוְ ָּתנּותו ,הָּ יָּה כֹּחַ בְ יַד משֶׁ ה ְל ַכפֵר עֲוון הָּ עֵ גֶׁל .כְ מו שֶׁ כָּתּוב" :וְ ִאיש חָּ כָּם ְיכַפְ ֶׁרּנָּה":
אתם" ,בָּ זֶׁה ַא ָּתה מַ ְר ֶׁאה ,שֶׁ ֵאין לִי כָּל כְָּך ֲע ִניוּות,
"אם ל ֹּא ִת ָֹּּשא חַ טָּ ָּ
וְ זֶׁה שֶׁ טָּ עַ ן משֶׁ ה" :וְ ִאם ַאיִן" ,הַ יְנּו ִ
"מחֵ נִי נָּא" ,כְ דֵ י שֶׁ ל ֹּא ֶׁאכָּשֵ ל בְ ג ְַדלּות ,שֶׁ אֲ נִי רו ֶׁאה וְ שומֵ עַ בְ כָּל עֵ ת
שֶׁ אּוכַל ְל ַכפֵר לָּהֶׁ ם עֲוון הָּ עֵ גֶׁל .בְ כֵן בַ ָּקשָּ ִתי ְ
תורה ,כִ י ִמי יּוכַל ַל ֲעמֹּד בָּ זֶׁה ,שֶׁ י ְִשמַ ע ִספּור ִשבְ חו וְ ל ֹּא י ְִתג ֶָּׁאהִ ,אם ל ֹּא עָּ נָּו גָּדול ,וְ ִאם אֲ נִי
ִספּור ְש ִמי וְ ִשבְ ִחי בַ ָּ
עָּ נָּו ,צָּ ִריְך לְָך שֶׁ ִת ָֹּּשא חֲ טָּ ְא ָּתם ,כְ מו שֶׁ כָּתּוב" :וְ עובֵ ר עַ ל פֶׁשַ ע ל ְִש ֵא ִרית" וְ כּו' :וְ זֶׁה ְ(דבָּ ִרים ל"ג)ַ " :וי ְִהי בִ ישֻׁ רּון
'א ֶׁרץ' ִהיא ִדינָּא
(ת ִהלִים ל"ז)ַ " :ו ֲענָּוִ ים י ְִרשּו ָּא ֶׁרץ" ,וְ ֶׁ
מֶׁ לְֶׁך" (ד) ,הַ יְנּו שֶׁ מַ לְכּות עָּ לָּה לְשָּ ְרשָּ ּה ,כְ מו שֶׁ כָּתּוב ְ
(איוב כ)" :וְ ֶׁא ֶׁרץ ִמ ְתֹקומָּ מָּ ה לו":
ְכּותא ,כְ מו שֶׁ כָּתּוב ִ
ְדמַ ל ָּ

