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ב"ה

פתח דבר

מוציאים  הננו  תצוה  פרשת  שבת  לקראת  להשי"ת,  והודיה  שבח  מתוך 

לאור שיחה מתורגמת לשפה הרוסית.

לנוחיות ציבור דוברי הרוסית והעברית הוספנו גם את השיחה בעברית.

'', ומלכנו  גו'  ''הקיצור ורננו  ויה"ר שנזכה תיכף ומיד ממש לקיום היעוד 

נשיאינו בראשם, וישמיענו נפלאות מתורתו, ''תורה חדשה מאתי תצא''. 

רשת 'כולל תורה' במדינות חבר העמים ואירופא 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

С огромной радостью и благодарностью Всевышнему 
мы рады представить вашему вниманию беседу Любавич-
ского Ребе к главе ТЕЦАВЕ с переводом на русский язык. 

Для удобства двуязычных читателей параллельно с рус-
ским переводом приводится текст беседы на иврите.

Дай Б-г, чтобы в заслугу нашего изучения трудов Ребе 
мы удостоились учить Тору от него самого с приходом 
праведного Мошиаха, когда исполнится сказанное проро-
ком: «Новая Тора от Меня выйдет».

Международная образовательная сеть
«Колель Тора» 



●

פרשת תצוה
למסור הכל למען יהודי

כרך כא
מתורגם ללשון הקודש

1

בפרשת תצוה אין מוזכר שמו של 
משה

פרשת  על  אומר  הטורים    בעל  א. 
״משעה  היחידה  הפרשה  שזו  תצוה, 
של  שמו  מוזכר  אין  שבה  משה״  שנולד 
הסיבה  תורה״  .  משנה  ״עד  רבינו  משה 
נא  ״מחני  אמר  שמשה  משום  היא,  לכך 
מספרך אשר כתבת״   ו״קללת חכם אפילו 
על תנאי באה״   – ודבריו אלו התקיימו 

בפרשה זו.

ויש  לחלוטין.  מדוייק  בתורה  פרט  כל 
לומר אפוא שהעובדה שדוקא פרשת תצוה 
מספרך",  נא  ״מחני  יבוצע  שבה  נבחרה, 

הנאמר בפרשת כי תשא 

היה  מתאים  שלכאורה  כיון  ]במיוחד, 
יותר לרמוז לכך שאמירת משה מקויימת 

 .  ריש פרשתנו. וכ״ה בזהר חדש שה״ש בתחלתו )ס, ג(. 
רבותינו בעה״ת ובחיי תשא לב, לב. פי' הרא״ש עה״ת ריש 

פרשתנו. וראה זח״ג רמו, א.

וראה  בבעה״ט(.  בחצע״ג  הוסיפו  )ועד״ז  הרא״ש  פי׳    . 
לקו״ש ]המתורגם[ ח״ב ע' 57 .

 .  תשא לב, לב.

 .  מכות יא, א.5{ וכמו שהקשה בז״ח שם ״והא לבתר 
מוקדם  ״אין  )ומתרץ  מלה״  האי  משה  אמר  תצוה  ואתה 

ומאוחר בתורה״. וראה הערה הבאה(.

הפרשיות  באחת  תנאי״  על  ״אפילו 
שלאחר5 אמירת ״מחני נא״ 5[.

נא  ״מחני  כך שהענין של  על  מצביעה 
מספרך׳ מתאים לתוכנה של פרשה זו  .

ויש להבין: מהו הקשר בין ״מחני״ לבין 
תוכנה של פרשת תצוה, שבה מדובר על 
ציווי העלאת הנרות במנורה, עשיית בגדי 

5.  לכאורה אפ״ל להיפך, שצ״ל דוקא בא׳ הפרשיות שכבר 
נכתבו, כדיוק הלשון ״מחני נא מספרך אשר כתבת״ )ראה 
גם פי׳ הרא״ש שם: מן הספר אשר כתבתי כלומר מס׳ ואתה 
תצוה שכתבתי לפני כי תשא( -אבל )נוסף לזה שלכמה דעות 
)רש״י תשא לא, יח. לג, יא. תנחומא תרומה ח. ז״ח שם( פ׳ 
תצוה עכ־׳פ נאמרה לאחרי כי תשא – הרי( בפרש״י תשא 
)לב, לב( מפורש ״מספרך – מכל התורה כולה״, ועכצ״ל 
שאפ״ל ״מחני נא מספרך אשר כתבת״ אף שלא נכתב בפועל 
)בפי׳  )ומ״ש הרא״ם  ״ספרך אשר כתבת״ ]ראה רא״ם שם 
הב׳( שקאי רק על מה שנכתב עד מ״ת צע״ג, שהרי מפורש 
ברש״י ״מכל התורה כולה(. וראה לקו״ש – ח״ב שם[. או 
כמ״ש בגו״א כאן שכוונת רש״י לתורה ״שהיתה כתובה מאז 
רש״י  וראה  ב.  לג,  ברכה  )רש״י  כו'״  שחורה  באש  לפניו 
פנחס כז, ז(. ועפ״ז מתרץ דיוק לשון הכתוב ״מספרך אשר 
כתבת״.ואולי י״ל, דזה שקללת חכם אפילו על תנאי באה, 
הקללה  אמירת  בעת  במציאות  שהי'  לדבר  בנוגע  רק  הוא 
)והקללה חלה עליו(, משא״כ בדבר שמציאותו נתהוה לאחרי 
שלא נתקיים התנאי )ובמילא – בטלה הקללה(, אין שייך 

שהקללה )שבטלה( תחול עליו.

 .  במאור עינים ריש פרשתנו )ועוד( שזהו לפי שז׳ אדר 
– יום הסתלקות משה – חל )ברוב השנים( בפ׳ תצוה. 
ובז"ח שם ״דהו״ל למיכתב שמי׳ דמשה בכל מלה ומלה ובכל 
גם  שייכות  שצ״ל  מובן  אבל   – דתמן  ופיקודא  פיקודא 
לתוכן הסדרה. וראה טור הארוך, פענח רזא, וש״ך עה״ת 
ואילך. סה״ש  ע׳  0   גם לקו״ש חכ"ו  ריש פרשתנו.וראה 

תשמ״ט ח״א )ע׳ 57  ואילך. ע׳  7  ואילך(. ועוד.
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1. Почему отсутствует 
имя Моше?

Тецаве – единственная с момента рож-
дения Моше глава Торы, в которой не 
упомянуто имя Моше (не считая книгу 
Дварим 1). Баал ѓа-турим 2 в своем ком-
ментарии 3 дает следующее объяснение 
этому. Когда Всевышний решил уничто-
жить еврейский народ в связи с грехом 
золотого тельца, Моше сказал 4: «Не про-
стишь ли Ты грех их? Если же нет, то 
сотри меня из Книги, которую Ты на-
писал». Существует правило: проклятие 
мудреца, даже если оно сопровождалось 
какими-либо условиями, сбывается 5. Не-
смотря на то, что Всевышний простил 
евреям грех, слова Моше сбылись, и это 
отражено в нашей главе.

1.  Большая часть книги Дварим представляет 
собой прощальную речь Моше, записанную им от 
первого лица, поэтому имя Моше в книге Дварим 
почти не встречается.    

2.  Р. Яаков бен Ашер (ок. 1270 – 1343, Испания) 
- автор известного свода законов Арбаа 
Турим («Четыре ряда»), а также комментария к 
Пятикнижию, основанного главным образом на 
связях между словами и их числовыми значениями. 
Это толкование приводится также в Зога́р хадаш на 
Шир га́-ширим, в начале; в комментарии Рабейну 
Бахье к Шмот, 32:32.

3.  К Шмот, 27:20. Это толкование приводится 
также в Зога́р хадаш к Шир га́-ширим, в начале; в 
комментарии Рабейну Бахье к Шмот, 32:32; в ком-
ментарии Роша к Шмот, 27:20.

4.  Шмот, 32:32.
5.  Макот, 11а.

В Торе каждая деталь имеет смысл. 
Слова Моше «сотри меня из Книги Тво-
ей», сказанные в главе Ки тиса, сбылись 
именно в главе Тецаве, что, естественно, 
не случайность. 

[Важно отметить, что глава Тецаве в 
Торе предшествует главе Ки тиса. Было 
бы более логичным «стереть» имя Моше 
из следующих за Ки тиса глав 6, и тогда 
этот факт выглядел бы закономерным по-
следствием слов Моше («сотри меня») 7.] 

6.  Зога́р хадаш, там же, затрагивает этот вопрос 
и отвечает, что Тора написана не в хронологиче-
ском порядке (прим. Ребе).

7.  Можно привести и обратный аргумент: имя 
Моше должно было исчезнуть именно из главы, на-
писанной до главы Ки тиса, так как Моше сказал: 
«сотри меня из Книги, которую Ты написал», т.е. из 
того, что уже написано (на основании этого толко-
вания Рош объясняет, что слова «которую Ты напи-
сал» были исполнены Б-гом именно так: Он удалил 
имя Моше из главы Тецаве, написанной в Торе не-
посредственно перед этим). 

Вместе с тем, по ряду мнений (Раши к Шмот, 31:18, 
33:11; Мидраш Танхума, Трума, 8, Зога́р хадаш, 
там же) содержание главы Тецаве было сказано 
Всевышним после событий главы Ки тиса.  

Кроме того, Раши к Шмот, 32:32, толкует слова «из 
Книги Твоей» – «из всей Торы». Мага́рал в своем 
комментарии Гур арье объясняет, что слова Раши 
«из всей Торы» не противоречат толкованию слов 
«которую Ты написал», т.к. вся Тора еще до ее да-
рования была написана у Всевышнего черным пла-
менем на белом пламени (см. Раши к Дварим, 33:2).

Возможно также, что правило «проклятие мудре-
ца – даже с условиями – сбывается» имеет силу 
только относительно того, что существовало на 
момент проклятия, но к тому, что возникло после 
проклятия (и после того, как его условие не осу-
ществилось) проклятие применимо быть не может 

ГЛАВА "Тецаве"
ОТДАТЬ ВСЕ РАДИ ДРУГОГО

Ликутей Сихот т. 21
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מזבח  ועשיית  ובניו,  אהרן  חינוך  כהונה, 
הקטורת?

מהות משה, המוזכרת בפרשה זו, 
נעלית משמו

ב. כן יש להבין: משמעות הנאמר ״לא 
שמשה  היא  הסדר׳ 7  בזה  משה  הזכיר 
זו בשמו, אך מדובר  בפרשה  מוזכר  אינו 

בפרשה על משה, ואף בפסוקים רבים  .

יותר מכך: תחילת הפרשה, ושמה – 
הרומז, כידוע, לתוכנה של הפרשה כולה 
– ״ואתה תצוה״  , מוסב דוקא על משה. 
״ואתה  של  המשמעות   – ועוד  זאת 
יקר״ 0 (  ה״כלי  )כפירוש  היא  תצוה״ 
״ממהות עצמותך״, והרי מהותו ועצמותו 
של האדם נעלית יותר מהדרגה הקשורה 

בשמו של האדם:

יוכל  שהזולת  הוא  השם  של  תפקידו 
של  ומהותו  עצמותו  אך  לאדם.  לקרוא 
מכדי  יותר  הרבה  ופנימית  נעלית  האדם 
מהות  וממילא  לזולת,  קשר  לו  שיהיה 

האדם נעלית מה״שם״   .

7.  ל׳ בעה״ט כאן.

 .  וראה לשון הז״ח שנעתק בהערה 5.

 .  כן נקראת פרשה זו בזח״ג וז״ח שם ובכ״מ )ראה הנסמן 
בלקו״ש ]המתורגם[ חט״ז ע׳ 5   הערה  (.

0 .  ריש פרשתנו. וראה ג״כ ד״ה זאת תורת הבית תרפ״ט 
)בסה״מ קונטרסים ח״א( פ״י־יא, וראה לקמן סעיף ו.

  .  כי גם זה ש״יש שייכות ממש להשם אל עצם הדבר, 

שבו  האופן  שאדרבה,  זה,  לפי  יוצא 
כאן  מוזכר  אינו  שמשה  ״מחני״,  קויים 
בשמו, אלא על ידי המילים ״ואתה תצוה״ 
– מצביע על מעלה גבוהה יותר מאשר 

שמו של משה.

בקשת משה – סיכון עצם 
מציאותו

ולבאר  להקדים  יש  זאת  להבין  כדי  ג. 
נא  ״מחני  משה  בקשת  חשיבות  את 
רש״י     ופירוש  כתבת״,  אשר  מספרך 

״מכל התורה כולה״:

מהותו של משה היא – תורה, כדברי 
כי  שמו״  על  ״נקראת  שהתורה  חז"ל   , 
משה ״נתן נפשו על התורה״. מכך מובן, 
מכל   – מספרך  נא  ״מחני  של  שהענין 
התורה כולה״, חשוב לעצם מציאותו של 

משה, כפי שהוא מאוחד עם התורה   .

עצמו  את  כך  כל  משה  סיכן  ומדוע 
חטא  העגל,  חטא  על  לכפר  כדי   –
החטאים  שכל  כך  כדי  עד  ביותר,  חמור 

ה״ז ש״השם מקשר הנשמה בגוף", אבל״הנשמה עצמה קודם 
ג(.  מא,  בהר  )לקו"ת  כלל״  בשם  נקראת  אינה  בגוף  בואה 

ועצ״ע.

  .  תשא שם, משמו"ר פמ״ז, ט.

  .  מכילתא לבשלח טו, א. שמו״ר פ״ל. ד. וש״נ.

  .  ויתירה מזו – גם במציאות התורה עצמה, שקשורה 
)ע״ד הנ״ל שנק׳ על שמו( – עיין רמב׳׳ם הל׳  עם משה 

יסוה״ת פ״ח־ט. לקו״ש ]המתורגם[ חי"ט ע׳     ואילך.
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Очевидно, содержание главы Тецаве 
наилучшим образом выражает идею «со-
три меня из Книги Твоей» 8.

Но каким образом? Глава Тецаве начи-
нается с приказа о зажжении свечей ме-
норы, а затем повествует об изготовлении 
одежд для коѓенов, подготовке Аѓарона и 
его сыновей к служению в Мишкане, а 
также об изготовлении золотого жертвен-
ника для воскурений. Как это связано с 
просьбой «сотри меня»?

2. Выше, чем имя
Нам предстоит прояснить еще следую-

щее. 

То, что Моше не упоминается в главе 
Тецаве, вовсе не означает, что про него 
здесь вообще не говорится. Имя Моше, 
действительно, не фигурирует в нашей 
главе, но сам он множество раз упомя-
нут в ней. 

Уже само начало главы и даже ее на-
звание (а в названии, как известно, от-
ражается центральная идея всей главы) 
говорят о Моше. Самые первые слова в 
нашей главе – Ве-ата тецаве («Ты же 
вели сынам Израиля») – являются пря-
мой речью Всевышнего, обращенной 
именно к Моше. 

(прим. Ребе).
8.  В Меор эйнаим к нашей главе (и не только там) 

особая связь Моше с главой Тецаве объясняется, 
тем, что на неделю ее чтения, как правило, выпада-
ет 7 адара – день рождения и ухода Моше. А в Зога́р 
хадаш (там же), объясняется, что в главе Тецаве, 
посвященной столь возвышенному духовному слу-
жению, имя Моше должно было быть запечатлено в 
каждом слове и повелении, и поэтому отсутствие 
имени Моше в ней особенно ощутимо. Вместе с 
тем, связь этой главы с Моше должна проявляться и 
в ее содержании (прим. Ребе).

Более того, первое слово ве-ата («Ты 
же») указывает (согласно комментарию 
Кли якар 9) на «самую глубину твоей 
сущности», то есть на ступень души, го-
раздо более глубокую, чем тот уровень 
души, на который указывает имя. Имя 
нужно для того, чтобы человека мог по-
звать кто-то другой; сущность же челове-
ка выше его отношений с другими людь-
ми, а значит и выше имени 10.

Таким образом, слова «сотри меня» 
привели к тому, что имя Моше не при-
сутствует в нашей главе, но его величие 
раскрывается здесь куда больше («Ты же 
вели»), чем может выразить его имя. 

3. Моше готов рисковать 
смыслом жизни

Чтобы лучше это понять, поясним саму 
просьбу Моше: «Сотри меня из Книги, 
которую Ты написал». Согласно коммен-
тарию Раши 11, Моше просил стереть его 
имя из всей Торы.

Моше связан с Торой всем своим суще-
ством. Как сказали наши мудрецы 12, Тора 
названа его именем – «Тора Моше», так 
как Моше был готов отдать за нее свою 
жизнь. А значит просьба «сотри меня из 
Книги Твоей – из всей Торы» затронула 

9.  Кли якар («Дорогой сосуд») – комментарий к 
Пятикнижию. Автор – р. Шломо Эфраим из Лунчица 
(Ленчица) (Польша, 16–17 вв.).

10.  В Ликутей Тора к главе Бега́р сказано, что имя 
имеет отношение к сущности вещи, но там под-
разумевается, что имя связывает душу с телом. 
Однако, до того, как душа спустилась в тело, она не 
нуждается в имени (прим. Ребе).

11.  К Шмот, 32:32; так же сказано в Шмот раба, 
47:9.

12.  Мехилта к Бешалах, 15:1; Шмот раба, 30:4.
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המאוחרים יותר ועונשיהם קשורים לחטא 
ופקדתי  פקדי  ״וביום  כנאמר 5   העגל, 

עליהם חטאתם״.

את  יסכן  שמשה  ייתכן,  כיצד  ותמוה: 
למען  לתורה,  הקשורה  מציאותו,  עצם 
העגל,  בחטא  שחטאו  ישראל  מבני  חלק 
כולל עושי העגל שהתנהגו להיפך מ״לא 
ונותקו  תעשה…",  לא  לך…  יהיה 

לגמרי    מן התורה?

בקשת  של  תוכנה  מהו  להבין:  יש  כן 
משה ״ואם אין מחני נא מספרך – מכל 
התורה כולה״: מהו הקשר בין שני ענינים 
יכפר  לא  הקדוש־ברוך־הוא  שאם  אלה, 
״מחני״  אז  העגל,  חטא  על  ישראל  לבני 

מן התורה 7 ?

משה  רצה  שבכך  מסביר   ,  רש״י    
למנוע ״שלא יאמרו עלי שלא הייתי כדאי 

5 .  תשא לב, לד ובפרש״י שם. ובזהר )ח״א נב, ב ואילך. 
זוהמתן.  ב. ח״ב קצג, סע״ב( שע״י חטא העגל חזרה  קכו, 

וראה לעיל ע׳     הערה  5.

  .  ראה שבת פז, א. הובא בפרש״י תשא לב, ט )אבל 
ראה תוד״ה ומה שבת שם(.

7 .  משא״כ להפירוש )רמב״ן אברבנאל ועוד עה״פ. וראה 
תיב״ע עה״פ. ר״ה טז, ב( שמחני מספר החיים, שרצה לסבול 
עונשם וכיו״ב. וראה מכילתא לבא יב, א. זח״א סז, ב. קו, א. 

רנד ב. זח״ג יד ב ואילך. מקומות שצויינו בהערה   .

  .  עה״פ.

  .  בשמו״ר פמ״ז שם, ״כל התורה שנתת לי.. דבר אל 
אבל   – בתורתך"  עושה  אני  מה  כלים  הם  אם  כו׳  בנ״י 
ישמיד  שבאם  הדגשה  כ״א  ותביעה,  בקשה  זו  אין  עפ"ז 
אותם בדרך ממילא יהי' ״מחני״ )אבל ביפה תואר שם: כל 
המקומות כו׳ דבר אל בנ״י אין להם מקום וצריך להגיהם(.

]במהרז"ו שם, ״וכשתשמיד אותם בהכרח שתמחה גם שמם 
בשבילם״.  רק  עמי  דברת  שלא  שמי  גם  מחה  התורה,  מן 
ועפ״ז ״מחני נא״ היא בקשה נוספת. אבל עדיין צע״ג )ע״ד 
הוא  התורה״  מן  גם שמם  זה ש״תמחה  שבפנים(:  הקושיא 

לבקש עליהם רחמים״. אך פירוש זה אינו 
״חלק", לכאורה, כי מלשון הפסוק מובן, 
שבטענתו ותביעתו של משה כלפי הקדוש־
ברוךהוא הוא רצה להביא לידי כפרה על 
חטא העגל, ולא דאג לעצמו ״שלא יאמרו 

עלי…״.

אי  על  מדובר  כאשר   – ועיקר  עוד 
הצלחת ״תשא חטאתם״ ״חטאה גדולה", 
ח״ו, מה חשיבות יש למשה רעיא מהימנא 

מה יאמרו עליו?!

התאחדות משה רבינו עם ישראל 
יותר מאשר עם התורה

ד. ההסבר לכך הוא:

כלל  עם  ממש  מאוחד  רבינו  משה 
להפריד  ייתכן  כך שלא  כדי  עד  ישראל, 
בינו לבין בני ישראל בכלל ובפרט, כלשון 
הם  וישראל  ישראל  הוא  משה  רש״י 0 : 

משה.

אצל  לירידה  העגל  חטא  גרם  לפיכך 
רד  ״לך  הפסוק  על  חז״ל  כמאמר  משה, 
– רד מגדולתך״   . והרי, לכאורה: משה 
לא היה קשור כלל לחטא העגל, ואף לא 
למחות״,  בידו  שיש  ״מי  של  בגדר  היה 
ועל־ )כפשוטו,  בהר  אז  היה  הוא  שהרי 
ברוחניות(.   – במצבו  אחת־כמה־וכמה 

ואם כך, מדוע יפגע חטא העגל בו?

היתה  למה  וא״כ  אותם״(:  ״תשמיד  )ש  מהעיקר  תוצאה 
בקשת משה רק ״מחני בא מספרך" – מן התורה. וראה 

בהעלותך יא, טו[.

0 .  חוקת כא, כא.

  .  תשא לב, ז וברש"י שם. ברכות לב, א. ועוד.
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самую сущность Моше, где он с Торой 
– единое целое 13. 

Ради чего Моше об этом просил? Ради 
того, чтобы еврейскому народу был про-
щен грех золотого тельца, наиболее се-
рьезный грех в еврейской истории. Не-
даром все последующие грехи связаны с 
грехом тельца, как сказано 14: «А в день 
взыскания за [грехи], взыщу с них [и за 
этот] грех».

Возникает вопрос: как мог Моше по-
ставить под удар смысл собственной жиз-
ни, свою связь с Торой ради некоторого 
числа евреев, согрешивших с тельцом? 
Тем более, среди грешников были те, кто 
создал тельца, вопреки заповедям «Я – 
Г-сподь, Б-г твой... Да не будет у тебя 
других богов» – это были люди, полно-
стью оторванные от Торы?

Удивление вызывает и другой нюанс: 
упрашивая Всевышнего простить народу 
грех тельца, Моше добавил: «А если нет 
– прошу Тебя, сотри меня из Книги Тво-
ей» (из всей Торы, как говорилось выше). 
Какое отношение имеет одно к другому? 
Почему, если Всевышний не простит 
народу грех тельца, имя Моше должно 
быть стерто из всей Торы 15?

13.  Более того, она затронула и саму сущность 
Торы, которая названа Торой Моше (см. Рамбам, 
Фундаментальные законы Торы, 8-9) (прим. Ребе).

14.  Шмот, 32:34 и Раши, там же. А в Зога́ре (ч. 1, 
53б) сказано, что грех золотого тельца был подобен 
греху Древа познания, так как во время Синайского 
откровения исчезла из мира нечистота греха Древа 
познания, а грех золотого тельца вернул в мир эту 
нечистоту (прим. Ребе). 

15.  Следует заметить, что некоторые комментато-
ры (Абарбанель, Рамбан и др.) считают, что Книга, 
из которой Моше просит его стереть – это не Тора, 
а Книга жизни, т.е. Моше просит понести грех со 
всеми евреями.

Раши 16 комментирует просьбу Моше 
так: «Чтобы не говорили, что я не был до-
стоин выпросить для них милосердия» 17. 
Однако это объяснение не совсем понят-
но: из формулировки стиха следует, что 
своими требованиями и доводами, об-
ращенными к Всевышнему, Моше хотел 
добиться прощения греха, а не пытался 
выгородить себя – «чтобы не говорили, 
что я не был достоин...».

И главное – когда речь идет о столь ве-
ликом грехе, который, возможно, не будет 
прощен, который может обернуться, упа-
си Б-г, уничтожением еврейского народа,  
какое дело может быть Моше, «верному 
пастырю» евреев, до того, что про него 
скажут?!

4. Единство с народом 
и единство с Торой

Ответ заключается в следующем.

Моше един с еврейским народом. На-
столько един, что он и евреи нераздели-
мы – ни в общем, ни в деталях. Выра-
жаясь словами Раши 18, «Моше – это Из-
раиль, а Израиль – это Моше».

Поэтому грех тельца привел к пониже-
нию духовного уровня самого Моше, как 
следует из толкования наших мудрецов 19 

16.  К Шмот, 32:32.
17.  В Шмот раба, 47:9 приводится довод Моше по 

другому: «Вся Тора полна повелений “Говори сы-
нам Израиля”, “Заповедай сынам Израиля”… если 
Ты их уничтожишь, что мне остается делать в Торе 
Твоей?!». Согласно этому, слова «сотри меня» ска-
заны не как требование или просьба, а подчерки-
вают, что если Б-г уничтожит народ Израиля, при-
сутствие Моше в Торе не имеет смысла. 

18.  К Бемидбар, 21:21.
19.  Талмуд, Брахот, 32а, приведено в Раши к 

Шмот, 32:7.
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אלא, משום שמשה מאוחד עם ישראל, 
גרמו  ישראל,  בגדולת  תלויה  וגדולתו 
ממילא  בדרך  ישראל  וירידת  העגל  חטא 

לירידה אצל משה.

ואחדות זו של משה עם ישראל עמוקה 
יותר מאחדותו עם התורה:

עם  ישראל  של  אחדותם  שלגבי  כשם 
שלמרות  רואים,  אנו  הקדוש־ברוך־הוא, 
כולא  הוא  בריך  וקודשא  ש״אורייתא 
מאמר  של  הפנימי     כפירושו  חד"   , 
יהבית",  כתבית 5   נפשי  ״אנא  חז"ל    
ו״הביא"     הכניס  הוא  ברוך  שהקדוש 
את עצמו – ״נפשי״ – בתוך התורה, 
הקדוש  עם  ישראל  התאחדות  זאת  בכל 
ברוך הוא עוד יותר עמוקה ונעלית מכך, 
כמאמר חז"ל 7  ש״ישראל קדמו״ לתורה.

אצל  גם  מכך,  וכתוצאה  לכך,  בדומה 
נשיאי הדור, אשר, כלשון רש״י  , ״נשיא 
התאחדותם   – הדור״  ככל  הוא  הדור 
יותר  נעלית  שבדורם  היהודים  עם 

מהתאחדותם עם התורה –

וכך גם אצל צדיקים בכלל, אשר ״דומים 
את  ״מכניסים  שהם  למרות  לבוראם״   : 

זח״א כד, א.  וראה  זהר הובא בתניא פ״ד, רפכ"ג.    .  
זח״ב ס, א. תקו״ז ת"ו )כא, ב(, תכ״ב )סד, א(. ועוד.

  .  ראה לקו"ת שלח מח, סע״ד.

  .  שבת קה, א.

5 .  כ״ה גירסת הע״י שבת שם.

  .  ראה גם תניא פמ׳ז.

7 .  ב״ר פ״א, ד. תנא דבי אליהו רבה פי״ד.

  .  רות רבה פ״ד, ג. ב"ר פס״ז, ח. ועוד.

עצמם״ בעניני התורה    אשר הם לומדים, 
אין  שלהם 0 ,  התורה  בחידושי  ובמיוחד 
דומה התאחדות זו להתאחדות עם ישראל, 
ובמיוחד עם אלה הקשורים אליהם באופן 
ותלמידים…  בנים  עירך״,  ״עניי  מיוחד, 

ובלשון הפסוק   ״הנפש אשר עשו".

בקשת משה רבינו מבטאת את 
התאחדותו העמוקה עם ישראל

ה. זהו ההסבר גם לבקשת משה ״מחני 
נא מספרך״, ולסיבה לכך שהוא סיכן את 
למען  לתורה,  הקשורה  מציאותו,  עצם 

עושי העגל:

כיון שהתאחדות משה עם ישראל נעלית 
התבטאה  התורה,  עם  מהתאחדותו  יותר 

התוצאה מכך בשני ענינים:

)א( שגם מסירות הנפש שהיתה לו עבור 
ונעלית ממסירות הנפש  ישראל    קודמת 

שלו על התורה.

כנאמר במגיד מישרים, שה״בית יוסף״ 
היה צריך לזכות במסירות נפש על קידוש 
הענישוהו  מסויימת  סיבה  עקב  אך  ה'   , 

והוא לא זכה לכך בפועל –

ועוד( כמ״ש   .    עי  חי״ז  )לקו״ש  כמ״פ    .  כמשנ״ת 
אין  גיי  איך  הסתלקותו:  לפני  נ״ע  מוהרש״ב  אדמו״ר  כ״ק 
הימעל און די כתבים לאז איך אייך )=אנכי עולה השמימה 

והכתבים הנני משאיר לכם(.

בפנים –  כנ״ל  א( –  יט,  )ע״ז  ממחז״ל  להעיר    . 0
שתורתו נקראת על שמו.

  .  לך יב, ה וברש״י שם. סנהדרין צט, ב. ועוד.

  .  ראה במקומות שצויינו לעיל סוף הערה   .

לך  הלא  סד״ה  בראשית  ר״פ  ועד׳ז  פרשתנו.  ריש    .  
למנדע. פ׳ אמור ד״ה אח״כ פי׳ לי. פ׳ ברכה ד״ה אור ליום 
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к стиху 20 «Иди, спустись [ибо развратил-
ся народ твой]» – «спустись со своего 
величия». 

Казалось бы, Моше не имел никако-
го отношения к греху тельца, его не-
возможно упрекнуть даже в том, что он 
мог бы против этого греха протестовать, 
ибо все это время он находился на горе 
(как в прямом смысле, так и [тем более] 
в смысле своего духовного состояния). 
Почему же грех тельца так на него по-
влиял?

Это произошло лишь потому, что Моше 
– единое целое с еврейским народом (и 
величие Моше неотделимо от величия 
еврейского народа). Поэтому грех и па-
дение народа привели к падению Моше.

Важно отметить, что единство Моше с 
евреями глубже, чем его единство с То-
рой.

Про Тору сказано 21: «Тора и Всевыш-
ний – единое целое». К этой идее сво-
дится и внутреннее значение слов, ска-
занных нашими мудрецами 22 от имени 
Всевышнего: «Я суть Свою записал и 
отдал», т.е. в Торе Всевышний «записал» 
и «отдал» самого себя. Притом единство 
евреев со Всевышним является еще бо-
лее глубоким и возвышенным, ведь, как 
сказали наши мудрецы 23, «народ Израиля 
предшествовал Торе».

Как следствие, то же самое происходит 
и у глав еврейского народа, про которых 

20.  Шмот, 32:7.
21.  Высказывание Зога́ра, приведенное в Тании, 

гл. 4 и 23. См. Зога́р, ч. 1, 24а; ч. 2, 60а.
22.  Талмуд, Шабат, 195а. 
23.  Берейшит раба, 1:4; Тана двей Элиягу́ раба, 14.

Раши пишет 24, что «глава поколения – 
как все поколение»: их единство с еврея-
ми-современниками сильнее и выше, чем 
их собственное единство с Торой.

[Нечто подобное наблюдается у любого 
праведника. «Праведники подобны Твор-
цу их» 25, и так же как Он вложил Себя 
в Тору, праведники полностью отдаются 
Торе, которую учат, и тем более – сво-
им личным открытиям в Торе 26. Но это 
единство и погружение не идут ни к ка-
кое сравнение с объединением праведни-
ка с евреями вообще. Особенно – с теми 
евреями, которые имеют с этими правед-
никами особенную связь (а значит, за 
которых праведники несут повышенную 
ответственность) – это дети, ученики и 
т.п. (кого Тора называет «душами, кото-
рые они сделали» 27).

5. Самоотверженное 
единство с народом

Теперь мы можем понять суть просьбы 
Моше «Сотри меня из Книги Твоей» и 
его готовность жертвовать своей связью 
с Торой ради спасения даже тех, кто сде-
лал золотого тельца. 

Единение Моше с евреями превышает 
его единение с Торой. Это выразилось в 
двух истинах:

1. Самопожертвование Моше ради ев-
реев превысило его самопожертвование 
ради Торы.

24.  К Бемидбар, 21:21.
25.   См. Рут Раба, 4:3.
26.  Как сказал ребе Рашаб перед уходом из этого 

мира: «Я ухожу на небо, а записи оставляю вам», 
подразумевая, что в его учении он оставляет само-
го себя в этом мире.

27.  Берейшит, 12:5, см. Раши к этому стиху.
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קידוש  על  עצמו  מוסר  היה  אילו  והרי 
ה' לא היה באפשרותו לחבר את השולחן 
תורה  תצא  שממנו  כולו   ,  שלו  ערוך 
והוראה לכל ישראל, אך למרות זאת זהו 
בתורה  ההתעלות  שתהא  ככל  כי  עונש, 
הנעלית  לדרגה  מגיעה  היא  אין  גבוהה, 
של מסירות נפש על קידוש ה׳ 5 , שהאדם 

א׳. ובכ״מ.

שט״ו־ בשנות  השו״ע  חלקי  ד׳  חיבור  סיום  שהרי    .  
שכ״ג )כמ״ש הב״י בסוף כ״א מחלקי השו״ע )נעתק בדפום 
ראשון(( – סמוך לסוף ימיו; ואילו בשורת המגיד שיזכה 
לקדה"ש הי׳ קודם עלייתו לא״י )ראה במגיד משרים שם פ' 
בראשית תצוה וברכה הנ״ל(, והב״י עלה לא״י בשנת רצ״ו.

כו׳״(  בא״י  לאתוקדא  ל״אזכך  )בהמשך  ברכה  בפ׳  ]ומ״ש 
״ואזכך למגמר חיבורא דילך״, הרי מסיים שם ״דאקריא בית 
יוסף״ – ב״י על הטור. וכ״מ מהא שאמר ״למגמר חיבורא 
דילך", והשו״ע משמע בכ״מ שהתחילו לכתוב לאחרי שעלה 
כמ״ש  בחו״ל,  רפ״ב  בשנה  שהתחילו  הב"י  )משא״כ  לא״י 
בסוף ספרו ב״י לטחו״מ([ ואכ״מ.ז״ע העירוני אשר ב״אזהרת 
ותקונים וסייגים״ שבתחלת הספר. פ' בשלח ד״ה אור ליום 
שבת י״א שבט – מפורש שיזכה לקדה״ש לאחרי שיגמור 
ל״כל חיבוריך )ופרושיך( ופסקיך.. ולהדפיסם ולפשטם בכל 
גבול ישראל״. – וא״כ נכלל גם השו״ע. ובפרט עפמש״כ 
שם בפ׳ צו )סד״ה אור לי״ד ניסן(: חיבורא דילך מלבד השם 
יקרא שולחך  עוד  יוסף  בית  לך שיקרא  הראשון שאמרתי 
כי  השיחה,  בפנים  להמבואר  סתירה  בזה  שאין  ערוך.אלא 
שנים  )במשך  להב״י  מהמגיד  השונות  בשורות  בפשטות, 
רבות( שיזכה לאיתוקדא על קדה״ש כשכר עבודתו בתנאים 
שונים: לאחרי שיעלה לא״י; כשיגמור חיבור הב״י; כשיגמור 
אמרה  )שפעם  אחת  בשורה  אינן   – ועוד  חיבוריו  כל 
בפרטיות ופעם בקיצור(.- שהרי פשוט שבמשך השנים היו 
כו״כ שינויים בדרגות ובמצבו של הב״י )ועד לשינוי העיקרי 
קדוה״ש(  על  להשרף  הזכות  ממנו  שניטלה   – בנדו"ז 
ובהכרח שיהיו שינויים גם בשכרו )בהתאם לרדת עבודתו(.

כי אם שכל בשורה היא שכר לפ״ע עבודתו אז, והרי כו"כ 
דרגות במסנ״פ ובמסנ״פ על קדה״ש – )ראה פסחים נ, א 
ועוד(,  ד״א  של״ט,  ע״ח  ב(.  )י,  תקו״ז  הקדמת  לוד.  הרוגי 
ולפעמים  הב׳׳י,  ובמצב  בתורת  דרגות  כו״כ   – ולאידך 
היתה עבודתו במסנ״פ וקדה״ש נעלית על תורתו ולפעמים 

להיפך.

5 .  ראה בכ״ז אוה״ת אחרי )כרך ב( ע׳ תקמט. דרושים 

מוסר את נפשו משום שהוא יהודי    וכדי 
להיות יהודי מאוחד עם ה׳.

)ב( התאחדות זו, ומסירות נפש זו, היא 
עם ולמען כל יהודי, בכל מצב שהוא שרוי 
שהיא  כיון  העגל.  עושי  עם  ואפילו  בו, 
נעלית מן התורה, אין היא בטלה כאשר 
חז"ל 7   כמאמר  התורה,  מן  מנותק  יהודי 

״אף על פי שחטא ישראל הוא״.

וזוהי המשמעות של ״אם תשא חטאתם 
חטא  אם  מספרך…״:  נא  מחני  אין  ואם 
התורה  אשר  עד  כך  כל  חמור  העגל 
היה  )הי  חטאתם״  ״תשא  מאפשרת  אינה 
כביכול,  שהתורה,  אלא  כך,  על  מכפר 
משה  הרי   – זאת   (  ומונעת  תובעת 
 – מספרך"  נא  ״מחני  ותובע:  מבקש 
לבוש  בלי  בגלוי,  ניכרת  אז  התורה.  מן 
משה  של  העצמותית  התאחדותו  כלל, 
עם ישראל, ועל ידי כך – האיחוד שבין 
הנעלה  הוא  ברוך  הקדוש  לבין  ישראל 
מההתאחדות עם התורה, ומצד התאחדות 

ליוהכ״פ )אוה״ת דברים כרך ה( ע׳ ב'קלז־ח.

  .  וכמו שמצינו ענין במסנ״פ על קידוש השם אפילו בקל 
שבקלים )תניא ספי״ח( שנפרד ר״ל מכל התורה. וראה סה״מ 
תרנ״ט )ע׳ יג( שהכח למסנ״פ בא מזה שנש״י שרשן למעלה 
מן התורה. וראה בארוכה )במעלת מסנ״פ על קדה״ש – 
על כל התורה( שער האמונה בתחלתו. ס׳ הליקוטים לספרי 

הצ״צ ע' מס״נ )ע׳ תתצ ואילך(. וש״נ.

7 .  סנהדרין מד, רע״א )וברש״י שם: עדיין שם קדושתם 
עליהם(. וראה המשך תער״ב ח״ג ע׳ א׳רנב ואילך. ובכ״מ.

  .  ע״ד מחז"ל )פסיקתא דר״כ פ׳ שובה. יל״ש יחזקאל 
ירושלמי מכות פ״ב  וראה  יל״ש תהלים מזמור כה.  ד.  יח. 
ה״ו( ״שאלו לתורה חוטא מה ענשו כו׳ שאלו להקב״ה כו' 
]המתורגם[  לקו״ש  וראה  לו״.  ויתכפר  תשובה  יעשה  אמר 

ח"ד ע׳     ובהערה שם.

5
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]В книге Магид мейшарим 28 расска-
зывается 29, что рабби Йосефу Каро было 
суждено отдать свою жизнь за освящение 
Имени Всевышнего. Но по какой-то при-
чине его наказали Свыше, и он был ли-
шен этой привилегии. 

Если бы рабби Йосеф погиб, освятив 
Имя Всевышнего, он бы не смог соста-
вить свой фундаментальный кодекс ев-
рейского закона – Шулхан Арух 30, по 
постановлениям которого живет весь 
еврейский народ. И все же это стало 
для него наказанием. Ибо даже самое 
высокое изучение Торы не может быть 
сравнимо с самопожертвованием во Имя 
Всевышнего. Почему? Потому что еврей 
жертвует своей жизнью лишь потому, что 
он – еврей, и он жертвует жизнью, чтобы 
остаться евреем, навечно единым с Твор-
цом.[

2. Единство и готовность Моше к са-
мопожертвованию проявились у него в 
отношении каждого еврея, в каком бы 
состоянии тот ни находился (даже если 

28.  Магид мейшарим («Вестник правды») – кни-
га автора Шулхан Аруха, рабби Йосефа Каро, за-
писанная в форме дневника, рассказывающего о 
раскрытиях ему небесного посланника (магида), 
который обучал и наставлял его.

29.  В записи на главу Тецаве и в других местах.
30.  Составление Шулхан Аруха рабби Йосеф за-

кончил ближе к старости в период между 1555-63 
гг., а о том, что ему суждено отдать свою жизнь, ему 
сообщалось еще до переезда в Землю Израиля в 
1536 г. (прим. Ребе).

он участвовал в грехе золотого тельца). 
Это единство превыше Торы, оно не ис-
чезает даже тогда, когда еврей отрывает-
ся от Торы. Как сказали наши мудрецы 31, 
«даже если он согрешил – он еврей».

В этом-то и заключается смысл ре-
плики Моше: «Если простишь их грех 
[– хорошо]. А если нет – прошу Тебя: 
сотри меня из Книги Твоей…». Если 
грех тельца столь велик, что Тора не по-
зволит его простить (даже если Всевыш-
ний готов простить, но Тора все равно 
потребует возмездия и воспрепятствует 
прощению 32), то Моше просит и требу-
ет: «Прошу Тебя: сотри меня из Книги 
Твоей», из Торы. В этих словах проявля-
ется глубочайшее, ничем не прикрытое 
единство Моше с евреями, благодаря ко-
торому евреи едины со Всевышним – это 
превыше их единства с Торой. Из этого 
единства проистекает прощение за любой 
грех, даже за грех тельца 33. Более того, 

31.  Талмуд, Санге́дрин, 44а. Раши (там же) объяс-
няет это тем, что «даже тогда святость не покидает 
еврея» (прим. Ребе).

32.  Подобно сказанному в Псикта де-рав Кага́на, 
Шува, 7: «Спросили у Торы: “Каково наказание 
грешника?” Ответила она им: “Пусть принесет по-
винную жертву и получит искупление”. Спросили у 
Святого, благословен Он: “Каково наказание греш-
ника?” Ответил Он им: “Пусть совершит тшуву, и 
простится ему”» (прим. Ребе).

33.  На основании этого можно объяснить глубин-
ный смысл ответа Всевышнего Моше (Шмот, 32:33): 
«Кто согрешил предо Мною, того сотру Я из книги 
Моей» – искупление этих грешников исходит из 
того, что выше Торы и ее путей искупления (прим. 
Ребе).
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זו יש כפרה    אפילו על חטא העגל, והם 
עם  ולהתאחד  לחזור  מכן  לאחר  יכולים 

התורה.

״ואתה תצוה״ – דוקא עצמיות 
משה מאחדת את כל ישראל

להבין  ניתן  לעיל  האמור  כל  לפי  ו. 
לבין  ״מחני״  בין בקשת משה  את הקשר 

״ואתה תצוה״:

זו של משה עם כל ישראל,  התאחדות 
גם  )המתבטאת  התורה  מן  הנעלית 
מובעת 0   מספרך״(,  נא  ״מחני  בבקשה 
אשר  ישראל״,  בני  את  תצוה  ב״ואתה 
״ואתה״  הוא:  כך  על  הפירושים  אחד 
מחברת  עצמיות משה – מקשרת,   –
כל  את  וחיבור   (  צוותא  מלשון  )״תצוה״ 

ישראל יחדיו למציאות אחת.

״שם״  עם  הקשורות  משה  דרגות  מצד 
שהיא  שבנפש  היחידה  דרגת  כולל   –
 – לה״     נקראו  שמות  מ״חמשה  אחד 
שאינם  האלקיים  לגילויים  להגיע  ניתן 
כולה  התורה  ״כל  כי  התורה,  מן  נעלים 

הקב״ה  מענה  הענינים(  )בפנימיות  לפרש  יש  עפ״ז    .  
מספרי״  אמחנו  לי  חטא  אשר  ״מי  לג(  שם,  )תשא  למשה 
 – הרמב״ן(  )וכקושיית  התורה  ספר  על  שקאי  להפירוש 
הכפרה  להחוטאים  שנמשך  למעליותא,  ענין  גם  בזה  שיש 

שלמעלה מ)כפרת( התורה )״ספרי״(.

0 .  ע״ד הידוע )המשך תער״ב שם ע׳ א׳תח. ועוד( בענין 
בכחה  )שלכן  התורה  מן  למעלה  שהיא  שאף  התשובה, 
גופא  זה  הנה  כו׳(,  ה(תורה  מלימוד  שנחסר  מה  למלאות 

נתגלה בתורה דוקא.

  .  תו״א פרשתנו פב, א. סד״ה זאת תורת הבית הנ״ל. 
ד״ה וקבל היהודים )תרפ״ז( בסה״מ תרפ"ז ותיש״א פ״ד.

  .  ב״ר פי״ד, ט. דב״ר פ״ב, לז.

ולכן,  הוא״   .  ברוך  הקדוש  של  שמותיו 
מצד דרגה זו אי אפשר להביא לידי צוותא 
באופן  ישראל  כל  את  המקיפים  וחיבור 

זהה.

רק ״ואתה תצוה״, דוקא עצמיות משה 
הנפש  עצם   – ותואר  משם  הנעלית 
אלא  שמות״,  ב״חמשה  נתפסת  שאינה 
קשורה ל״ואתה״ העיקרי והאמיתי, ״אתה״ 
יתברך   ,  ומהותו  עצמותו   – שלמעלה 
)אשר לאמיתו של דבר ניתן לומר ״אתה״ 
רק על עצמות 5 , בלשון נוכח, ושם שמים 
את  ״תצוה  לידי  מביאה  כל   (  בפי  שגור 
בני ישראל״, צוותא וחיבור של כל ישראל 
למציאות   – העגל 7   עושי  אפילו   –

אחת.

תצוה״  ״ואתה  שבין  הקשר  גם  וזהו 
״ויקחו אליך שמן…  לבין המשך הציווי 
לכאורה:  שהרי,   – תמיד״  נר  להעלות 
העלאת הנרות היתה על ידי אהרן, ומדוע, 
״ויקחו אליך״ – אל  הוא  הציווי  אפוא, 

משה   ?

  .  רמב״ן בפתיחת פי׳ עה״ת, ע״פ זח״ב פז, א.

  .  ראה סד״ה זאת תורת הבית שם.

5 .  כי ״כל הנמצאים.. לא נמצאו אלא מאמתת המצאו 
להמצאות"  יכול  אחר  דבר  אין  מצוי  אינו  )ש(הוא  ואם.. 

)רמב״ם בתחלתו(.

  .  ראה תו"א יד, ב. ד״ה חכמות בחוץ תרצ״ד )בסה״מ 
קונטרסים ח״ב( פ״ב. ובכ׳׳מ.

7 .  להעיר גם מאוה״ת פרשתנו )ע׳ א׳תקנא( בפי׳ "ואתה 
יגיה  תצוה״ – ״שתקשר ותחבר.. ב׳ שמות הוי׳.. להיות 

חשכי של דורות האחרונים דבחי׳ עקביים״.

  .  כקושיית המפרשים.
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впоследствии это позволяет евреям вос-
становить свою связь с Торой.

6. Сущность Моше 
объединяет евреев

Сказанное выше позволяет проследить 
связь просьбы Моше «Сотри меня» с 
первыми словами нашей главы – Ве-ата 
тецаве, «Ты же вели (объедини) 34».

Единство Моше со всеми евреями, пре-
вышающее уровень Торы (и отражающе-
еся в просьбе «Сотри меня из Книги»), 
находит свое выражение в словах «Ты же 
вели сынам Израиля» 35. Их можно объ-
яснить как «Ты же объедини сынов Изра-
иля»: «ты» – сущность Моше объединя-
ет (тецаве от слова цавта, «единение») 
всех евреев.

Душа Моше (как и любая другая душа) 
состоит из пяти ступеней: нефеш, руах, 
нешама, хая, йехида. Но все они, даже 
наиболее высокая из этих ступеней – 
йехида, служат лишь «именем» для са-
мой души 36, как сказано: «пять имен 
дано ей» 37. Эти ступени позволяют до-
стигнуть Б-жественного откровения на 
уровне Торы, ибо «вся Тора – имена 

34.  Простое значение слова тецаве – «вели», 
«прикажи». Но в хасидизме это слово толкует-
ся как происходящее от цавта – «объединение». 
Таким образом, тецаве можно понимать как «объ-
едини», и в этом значении его толкует здесь Ребе 
– см. ниже.

35.  Подобно тому, как идея тшувы, которая выше 
Торы (и поэтому способна искупить ее нарушение), 
приводится в самой Торе.

36.  Как объяснялось выше (п. 2), имя выражает 
лишь внешнее проявление, но сама сущность чело-
века не нуждается в имени.

37.  Берейшит раба, 14:9; Дварим раба, 2:37.

Всевышнего» 38. Но эти уровни не позво-
ляют достичь такого единства, которое 
объединит всех евреев в равной степени.

Однако сама сущность души Моше не 
входит в «пять имен», она выше любого 
имени и титула. Про эту ступень можно 
сказать «Ты (объединишь)», так как она 
связана с основным и истинным «Ты», 
означающим сущность самого Всевыш-
него. Надо понимать, что словом «ты», 
относящимся к лицу присутствующему, 
в полной мере можно обратиться исклю-
чительно к сущности Творца, ибо только 
Его сущность всегда и везде присутству-
ет в мире 39. 

Лишь эта сущность души Моше, «Ты», 
способна объединить всех евреев, в том 
числе создавших тельца, в единое целое.

Эта же идея связана с продолжением 
стиха: «]Ты же вели… [и возьмут тебе 
масло…, чтобы возжигать лампаду по-
стоянно». Зажигание свечей всегда осу-
ществлялось Аѓароном. Почему же Тора 
приказывает принести масло Моше?

Объясняется это следующим образом: 
Аѓарон сам по себе был способен повли-
ять на евреев, подобных свече 40, т.е. на 

38.  Рамбан, Вступление к комментарию к 
Пятикнижию (на основе сказанного в Зога́р, ч. 2, 
87а).

39.  Как говорит Рамбам (в начале Мишне Тора): 
«все существующее… обязано своим существова-
нием только непреложной действительности Его 
существования. И если представить, что Его не су-
ществует – ничто другое не может существовать» 
(прим. Ребе).

40.  Как известно, Ага́рон отличался любовью к 
каждому еврею, даже самому простому, как сказа-
но о нем (Авот, 1:12): «любящий людей (досл. «тво-
рения»)», т.е. он любил даже тех, у кого нет досто-
инств, кроме того, что они творение Б-га. Но здесь 
идет речь о способности Ага́рона влиять на людей 
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מצד  אהרן  זה   :  הסבר  כך  על  ונאמר 
בבחינת  יהודים שהם  על  עצמו משפיע 50 
״נרות״ המוכנים להאיר ב״נר מצוה ותורה 
באמצעות  אך  ה'.  עובדי   – אור״  5 
משה,  אל   – שמן…״  אליך  ״ויקחו 
 – ישראל  כל  את  ומחבר  מצוה  שהוא 
״אפילו  ישראל,  כל  על  להשפיע  ניתן 
הפשוטים ביותר״  5 – העצמיות והמהות 

שבנפשם מתגלית  5.

כהונת אהרן על ידי משה משפיעה 
על כל ישראל

״ואתה  גם הקשר שבין  יובן  זה  לפי  ז. 
אשר  כולה,  הפרשה  תוכן  לבין  תצוה״ 
משה  של  שמו  מוזכר  אין  כך  משום 

בפרשה כולה:

ובניו  אהרן  כהונת  על  הסיפור  במשך 
בפרשה זו מודגש, שהכל צריך להיעשות 
דוקא על ידי משה. כנאמר מיד בתחילת 
הענין  5 ״ואתה הקרב אליך את אהרן… 
לאהרן  קדש  בגדי  ״ועשית  לי",  לכהנו 
אהרן  של  החינוך  כל  וכך  אחיך…״, 
ובניו התבצע דוקא על ידי משה, כמסופר 
לכך  ההסברים  אחד  בהרחבה.  בפרשה 

  .  ד״ה זאת תורת הבית שם פ״י־יא, ולהעיר ג״כ מד״ה 
וקבל היהודים הנ״ל ע״ד משה רעיא מהימנא )ע״ש באורך(.

50.  ע״י עבודתו בהעלאת הנרות, שושבינא דמטרוניתא 
– אף שבכלל מדתו ״אוהב את הבריות״ )אבות פ״א מי״ב(.

 5.  משלי ו, כג.

 5.  ד״ה זאת תורת הבית שם. וראה אוה״ת הנ״ל )הערה 
.)  

 5.  ראה תניא ספי״ח.

 5.  כח, א־ב.

נרות  לגבי  לעיל  לאמור  בדומה  הוא, 
המנורה:

הם  עצמו  מצד  הכהן  אהרן  של  עניניו 
הכהונה וקדושת המשכן, ולכן גם השפיעה 
עבודת הכהונה שלו בעיקר רק על ״עובדי 
ה'״ הקשורים בגלוי למשכן ולמקדש. אך 
את  אליך  הקרב  )משה(  ״ואתה 55  ידי  על 
אהרן אחיך… לכהנו לי״ משפיעה כהונת 
הפשוטים  ״אפילו  ישראל,  כל  על  אהרן 

ביותר״.

זוהי גם אחת הסיבות לכך שמיד לאחר 
״מזבח  על  הציווי  מופיעה  5  אהרן  חינוך 
לכאורה,  אשר,  בעוד  קטורת״ 57,  מקטר 
המזבח  עשיית  על  הציווי  היה  צריך 
הפנימי להיכתב לפני כן, בפרשת תרומה, 
יחד עם הציווי על כל כלי המשכן, כולל 

המזבח החיצון  5 –

אהרן  )שכהונת  זה  שענין  כיון  אלא, 
צריכה להשפיע על כל ישראל(, מתבטא 
חז"ל 0   כמאמר  הקטורת  5,  בענין  גם 
ישראל  מפושעי  בה  שאין  תענית  ש״כל 
רע  ריחה  חלבנה  שהרי  תענית,  אינה 
ומנאה הכתוב עם סממני קטורת״, כאמור, 

55.  כמו ״ואתה תצוה״.

זאת  מד״ה  ולהעיר  תמיד.  קרבן  על  הציווי  לאחרי    .5 
משינויים(  )למעלה  תמיד״  ד״נר  שהענין  שם,  הבית  תורת 

נעשה ע״י משה דוקא, ע׳׳ש.

57.  ל, א ואילך. – וע״פ המבואר בפנים מובן הקשר בין 
תחלת הסדרה וסיומה )דנעוץ תחלתן בסופן(.

 5.  כקושית המפרשים )רמב״ן, ספורנו ועוד שם(.

והתקשרות  קשר  לשון  הוא  דקטרת  להעיר  גם    .5 
התחתונים  הדברים  ומקשר  פרשתנו:  סוף  המור  )ובצרור 

בעליונים כו׳(, ע״ד ״תצוה״ )כנ״ל בפנים(.

0 .  כריתות ו, ב.
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тех, кто готов светить «свечой заповеди и 
светом Торы» 41; таких называют «служа-
щими Всевышнему». Но когда принесли 
масло к Моше («возьмут тебе масло…»), 
объединяющему всех евреев, открылась 
возможность повлиять на всех (даже са-
мых простых), так как и у них раскры-
лась самая глубина их души 42.

7. Служение Аѓарона 
зависит от Моше

Исходя из этого, становится ясной 
связь слов «Ты же повели (объедини)» с 
содержанием главы в целом (и с тем, что 
во всей главе не упоминается имя Моше).

На протяжении всего повествования 
нашей главы о служении Аѓарона и его 
сыновей подчеркивается, что все должно 
делаться именно через Моше. Это за-
метно уже с самого начала темы, когда 
Б-г обращается к Моше 43: «И ты при-
близь к себе Аѓарона… чтобы служил 
он Мне», «И сделай святые одежды для 
Аѓарона, брата твоего…». В нашей гла-
ве видно, что вся подготовка Аѓарона и 
его сыновей к служению проходила через 
Моше. Одно из объяснений этому (как 
уже говорилось выше в связи со свечами 
меноры) таково:

Лично Аѓарон связан со служением 
Творцу и со святостью Мишкана. По-
этому его служение в качестве коѓена 
оказывало влияние, в основном, на «слу-
жащих Творцу» – на евреев, явно связан-

именно посредством служения в Храме – зажига-
нием свечей меноры (прим. Ребе).

41.  Мишлей, 6:23.
42.  См. Тания, конец гл. 18.
43.  Шмот, 28, 1-2.

ных с Мишканом и Храмом. Но благода-
ря тому, что «И ты (Моше) приблизь к 
себе Аѓарона, брата твоего… чтобы он 
служил Мне», служение Аѓарона начина-
ет влиять на всех евреев, в том числе на 
самых простых.

Это также одна из причин, по кото-
рым сразу после посвящения Аѓарона 
было дано указание сделать жертвенник 
для воскурений. На первый взгляд, при-
каз о постройке внутреннего жертвен-
ника (служащего для воскурений) дол-
жен был записан гораздо раньше, в главе 
Трума, где говорится обо всех остальных 
принадлежностях Мишкана (включая 
внешний жертвенник для приношения 
животных) 44. Все дело в том, что упомя-
нутая идея (о том, что служение Аѓарона 
должно быть связано со всеми евреями) 
находит свое отражение и в теме воску-
рений. 

Наши мудрецы говорят 45: «пост, в ко-
тором не участвуют грешники Израи-
ля, не является постом, ведь несмотря 
на то, что один из ингредиентов вос-
курений, гальбан, обладает неприятным 
запахом, Тора включила его в состав 
воскурений» 46. Эта же идея проявляется 
в поведении Моше, который самоотвер-
женно заступался за евреев, создавших 
тельца.

Это явно проявляется, в частности, при 

44.  Этот вопрос затрагивают многие коммента-
торы (Рамбан, Сфорно и др.).

45.  Талмуд, Критот, 6б.
46.  Эта идея раскрывается именно посредством 

внутреннего жертвенника (стоявшего внутри по-
мещения Храма), т.к. внутренний жертвенник сим-
волизирует глубинную сущность еврейской души 
– йехида, на уровне которой все евреи равны.
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שמשה מסר את נפשו אפילו למען עושי 
העגל   .

בעבודת  בעיקר  בגלוי  מתבטא  הדבר 
כנאמר  הכיפורים   ,  יום  של  הקטורת 
אהרן  ״וכפר  הפרשה:  וחותם  בסיום 
עליו  יכפר  בשנה  אחת  קרנותיו…  על 

לדורותיכם   …״.

מסירות נפש למען כל יהודי

ח. מכך נלמדת הוראה נפלאה בעבודת 
ה׳:

כשם שמשה רבינו היה מוכן לוותר על 
הקשר   – שבו  ביותר  הגבוהה  המעלה 
שלו עם התורה – למען ישראל, ואפילו 
למען עושי העגל – שזה יותר מ״ואהבת 
לרעך כמוך״   , שהרי ה״כמוך" של משה 
היא התורה, כל מציאותו חדורה בתורה. 
זאת כדי  לוותר על  והנה, הוא היה מוכן 

  .  ושייך זה למזבח הפנימי – כי ענינו של מזבח הפנימי 
הוא עצמיות פנימיות הלב, בחי׳ יחידה שבנפש )ראה לקו״ש 
ישראל  כל  שבזה  וש״נ(  ואילך,    57 ס״ע  ח״ב  ]המתורגם[ 

שווין.

     ע׳  חי״ט  ]המתורגם[  לקו"ש  בארוכה  וראה    .  
ואילך. ועיי"ש שי״ל שלכן ביוהכ״פ דוקא מתירים להתפלל 

עם העבריינים )טושו״ע ודאדה״ז או״ח ר״ס תריט(.

  .  להעיר גם מתחלת הסדרה )כז, מא( ״לדורותם״ וראה 
אוה״ת הנ״ל.

  .  קדושים יט, יח.

להתאחד 5  עם ישראל – כולל מי שהיה 
מנותק ר״ל מן התורה.

מהימנא     כרעיא  הוא  לכך,  בדומה 
יהודי בכל זמן ומקום  ונתן כח לכל  רצה 

להתנהג בדרך זו.

״תשא  ח״ו  יהיה  לא  אם  טענתו:  וזוהי 
לי  חטא  ״אשר   – וממילא  חטאתם״, 
אמחנו מספרי״ – והוא ישאר ״בספרך", 
״יאמרו עלי שלא הייתי כדאי…״, משום 
שלא רצה למסור את נפשו עד למצב של 
לדורי  מכך  ילמדו  ואז  מספרך״,  ״מחני 

דורות!

כל  לעבודת  מכך  הנלמדת  וההוראה 
אחד ואחד היא: אין די בכך שיש אהבת 
שהוא 7 ,  מצב  בכל  יהודי  ולכל  ישראל, 
נדרשת  אלא   – ״כמוך״  היא  והאהבה 
מסירות נפש למען יהודי אחר, ולמען כל 
ב״אוהב את  להתבטא  צריכה  יהודי אשר 

הבריות ומקרבן לתורה״   .

)משיחת ש״פ תצוה תש״מ(

5 .  ראה ע״ח של״ב פ״ב ״ניצוצין של משה בסוד.. שחת 
עמך.. ע״כ טרח בעבורם כ״כ ומת במדבר בעבורם* כי רצה 
להעיר  בארוכה.*(  בפ׳ שמות  הפסוקים  ש׳  וראה  לתקנם״. 

מדברים רבה פ״ב, ט זח"ב קנז, סע״א.

  .  ראה תניא רפמ״ב.

לקו"ש  ישראל.  אהבת  קונטרס  בארוכה  ראה    . 7
]המתורגם[ חי״ז ס״ע     ואילך. וש״נ.

  .  אבות פ"א מי״ב. וראה בארוכה לקו"ש שם ע'     
ואילך.
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воскурении благовоний в Йом Кипур, о 
чем сказано в заключительном стихе 
нашей главы 47: «И будет Аѓарон совер-
шать обряд искупления… над выступами 
по углам его… один раз в году будет он 
совершать на нем обряд искупления – во 
все поколения ваши».

8. Отдать все ради другого
Мы должны извлечь отсюда удивитель-

ный урок в служении Всевышнему.

Моше был готов потерять самое цен-
ное и главное, что имел – связь с Торой 
– ради евреев, в том числе ради тех, кто 
сделал тельца. Это гораздо больше, чем 
«любить ближнего, как самого себя» 48. 
Что такое «он сам» относительно Моше? 
Это Тора, ведь все его существо было 
пропитано Торой.

Моше не только был готов был пожерт-
вовать ею ради единства с евреями (в том 
числе и с теми, кто был оторван, Б-же 
упаси, от Торы), более того, он, верный 
пастырь нашего народа, стремился дать и 
дал каждому еврею силу себя вести та-

47.  Шмот, 30:10.
48.  Ваикра, 19:18.

ким же образом в любое время и в лю-
бом месте 49.

Суть рассуждения Моше была таковой: 
если грех евреев не будет, не дай Б-г, 
прощен (и случится сказанное «того, кто 
согрешил предо Мною, сотру Я из Книги 
Моей»), и при этом имя Моше останется 
записанным в Книге, то скажут, что он 
не был достоин выпросить прощения, 
так как не хотел пожертвовать собою на-
столько, чтобы быть стертым из Книги. 
Это послужит примером для всех гряду-
щих поколений!

Каждый должен сделать вывод, касаю-
щийся нашего личного служения Творцу: 
мало любить еврея, даже каждого еврея 
(в каком бы состоянии он ни находился), 
мало даже любить его «как самого себя»; 
необходимо быть готовым отдать все за 
другого еврея, причем за любого еврея. 
В чем это должно выражаться? В том, 
что мы должны «любить людей и при-
ближать их к Торе» 50.

(Из беседы в субботы главы Тецаве 5740 (1980) 
г.)

49.  См. Тания, начало гл. 42.
50.  Мишна, Авот, 1:12.
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חיה מושקא בת רבקה פייגא
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�
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לוין

סוניה בת חיה 

ליפסקר

�

להצלחה רבה ומופלגה בטוב הנראה והנגלה

בכל אשר יפנו בגשמיות וברוחניות

ולנחת רוח יהודי חסידותי מתוך שמחה וטוב לבב

מודפס בחסות רשת מסעדות 'מענדיס'


