
 .ניתן לקבל את העלון במייל -  pninim16@gmail.com 054  8455798 - : שיעורים  והרצאותל  –לתגובות  והנצחות  

 !בסייעתא דשמיא

  
  

  

  

  לפרשת השבוע ופרפראות נבחרים

  " תצוהפרשת "
 

**************  

  רהרב יוסף ברג: ורךע
   

  
            

  

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור 

  )כ, כז(להעלות נר תמיד 
משה "על כך שלא מוזכר שמו של , טעמים רבים מובאים במפרשי התורה

  . בפרשה זו" רבינו

על דברי הכתוב ) זבחים קב(ל "מובא טעם לפי דברי חז "פענח רזא"בספר 

סרב , ה למשה שילך לפרעה ויתריע בעדו"אחרי שאמר הקב, )יד. ות דשמ(

י שהתכון "ומסביר שם רש".  שלח נא ביד תשלח: "משה רבינו בטענת

: מיד כתוב, "שלח ביד מי שאתה רגיל לשלוח והוא אהרן: "משה לומר

". הלא אהרן אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר, במשה ויאמר' ויחר אף ה"

, שהיה צריך להיות לוי ולא כהן –" הלא אהרן אחיך הלוי: "יוסי' אמר ר

אלא הוא יהיה , מעתה לא יהיה כן, והכהונה הייתה אמורה לצאת ממך

  . כהן ואתה לוי

בגדי כהונה : כגון, ולכן כאשר בפרשה זו מדובר על הענינים ששייך לכהן

  !... אין זה מן הכבוד שיוזכר שמו של משה רבינו כדי שלא לביישו', וכו

•   

בעל מציין את הטעם שמביא  ע"א זי"החיד ק"הגהל "נחל קדומים" בספר

ה "משום שבעת שביקש משה רבינו מהקב: בתחילת פרשתנו הטורים

מחני נא , ואם לאו: "נקט בלשון זה, למחול לבני ישראל על מעשה העגל

שהרי משה (, וקללת חכם אפילו שבאה על תנאי", "מספרך אשר כתבת

ולכן לא מוזכר , "מתקיימת ובאה") ואם אינך מוחל" –" ואם לאו" "אמר

  "... תנאי"משום אותו , שמו

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו : "ועל פי זה פירש את דברי הכתוב

אסור , שאפילו כשמתכונים לטובה, בני ישראל יקחו אותך לדוגמא –" אליך

  ... להוציא שמץ של קללה מן הפה

•   

לפי דברי בעל הטורים : מבאבוב זי׳׳ע "קדושת ציון"ק בעל ה"הרהשאל 

הרי הפסוק , אינו מובן מדוע בפרשה זו אינו מוזכר משה רבנו, הנ״ל

ולמה הקדים  "תשא כי"שאמר משה ״מחני נא״ כתוב להלן בפרשת 

  ? הפרענות לבוא ומצא כאן את מקומו לא ליזכר בפרשה הזו

עליו  משום שנגזר, כי אדרבא התורה חסה על כבודו של משה: ומתרץ

אם כן מן הראוי היה שמיד , שלא יזכר שמו באחת מפרשיות התורה

רק מחמת כבודו של משה נדחה העונש כי , בפרשת ויקהל לא יזכר שמו

וכן נדחה מפרשה לפרשה עד , עדיין יש מקום שיחול העונש אחרי כן

ובהגיע תור פרשת תצוה שהיא פרשה אחרונה , שחזרה חלילה כל התורה

והגם . נעלם שמו בפרשה הזו, אין מקום לדחות יותרלפרשת כי תשא ו

  ...כי אם מאוחר בתכלית האיחור, אינו כך, שנראה שהוא מוקדם

•   

שאם תספור את הפרשיות : הסביר זי׳׳ע "בן איש חי"ק בעל ה"הגהואילו 

 8(ומתחילת ספר שמות עד פרשת תצוה ) פרשיות 12(של ספר בראשית 

״ואם : וזה מה שאמר משה להקב״ה. יש בדיוק עשרים פרשיות) פרשיות

וכוונתו . ״כ״-ו״מספרך״ היינו מספר, אין מחני נא מספרך אשר כתבת״

  .שהוא פרשת תצוה' שימחה את שמו מספר כ

•   

למה אין מוזכר שמו של משה רבינו , מביא גם כן טעם ע"זי מוילנא א"הגר

" ואתה תצוה"מדוע שינה הכתוב ואמר : ואף מוסיף ושואל –בפרשתנו 

יום , אלא תירץ? כדרך שכתוב בכל התורה" אל משה' וידבר ה"ולא כתב 

, חל ברוב השנים בפרשת תצוה, אדר' שהוא בז, פטירתו של משה רבינו

  רמז להסתלקותו, לכן בכל הפרשה כולה לא מוזכר את שמו

  

  

  

  . בשבוע שבו קוראים פרשה זו

מוזכר הוא , כי אף ששמו של משה רבינו לא מוזכר בפירוש, א"מציין הגר אולם

ואם נכתוב את אותיות ". מאה ואחד"כי מנין הפסוקים בפרשת תצוה הוא : ברמז

ונוריד את האותיות הראשונות , א"הן "ישם "מ: שמו של משה רבינו במלואם

 ,"מאה ואחד"א בגימטריאשר הם , א,נ,י,מ: הפנימיות ישארו האותיות, "משה"

    ...לומר לך שבפנימיות התורה נמצא משה בכל עת, כמנין הפסוקים בפרשה

•   

שהיה אוסף הרבה כסף  'רבה של לודז -ע "זל זייהגאון רבי חיים מימסופר על 

והצליח לשכנע את עשירי העיר להוציא סכומים גדולים למטרות , לצדקה וחסד

כששאלוהו לסיבת . אולם בחלוקת הכספים לא רצה אף פעם להיות שותף. אלו

, הפרשה היחידה בתורה שלא נזכר שמו של משה רבינו: הדבר ענה בדרך צחות

שמדובר על אסיפת , "תרומה" - כי בפרשה הקודמת? ולמה, "תצוה"היא פרשת 

בחלוקה שמוזכר , אבל אחרי כן, שמו מוזכר הרבה פעמים, כספים למשכן

  ...לא רצה משה ששמו יזכר כדי למנוע כל חשד, בפרשתינו

ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור 

  )כ ,כז(להעלות נר תמיד 
הרי עמו , "ואתה"ה "צריך לומר לו הקבלמה היה : שואל ע"זי' הק "אור החיים"ה

  ?  "צו"ולא " תצוה"וכן מהו הלשון ? היה מדבר

גליות ' כי ד, .)'ח" (זהר חדש"בספר כי הובא , בדרך רמז יתבאר הכתוב: ומסביר

גלות הראשון נגאלו בזכות : של ישראל כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות אחד

תלוי ' והד, בזכות יעקב' ג, צחקנגאלו בזכות י' ב, אברהם אבינו עליו השלום

  . בזכות משה

כי כל עוד שאין , ולזה נתארך הגלות": ומתבטא כך' הק" אור החיים"ממשיך ה

  !"...עוסקים בתורה ובמצוות אין משה חפץ לגאול עם בטלנים מן התורה

תמלוך על עם ישראל , אתה משה –" ואתה תצוה: "ולפי זה מובן דברי הכתוב

שיעסקו ישראל , אך דבר זה הוא בתנאי, לעתיד לבוא ותצווהו על הגאולה

  ! בתורה

ירמוז שהתנאי הוא  –" ויקחו אליך שמן זית זך: "וזהו מה שממשיך הכתוב ואומר

כך , מה השמן מאיר לעולם, שיקחו בני ישראל את התורה שנמשלה לשמן

  !...התורה

ני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור ואתה תצוה את ב

  )כ, כז(להעלות נר תמיד 
רמז להדלקת הנר לנשים , "נשים צוה"בגימטריא " תצוה: "כתב" בעל הטורים"ה

  . חובה בשבת

  ? "את בני ישראל"איך זה מתקשר עם המשך דברי הפסוק , ודבריו תמוהים

לישב את ע "ק רבי יחזקאל טויסיג זי"להגה "יחזקאל תפארת"אלא מובא בספר 

  :כך, דברי בעל הטורים

על שלוש עבירות נשים ) "'משנה ו' שבת פרק ב(על פי מה דמובא במשנה 

  ". ובהדלקת הנר, ובחלה, על שאינן זהירות בנדה, מתות בשעת לידתן

ולא " ובהדלקת הנר"למה כתוב , שואל שם ע"זי "תוספות רבי עקיבא איגר"וב

  ? "בהפרשת חלה"ולא " ובחלה"כמו שכתוב , "ובנר"

בשם  –' ק ז"ג ס"רס' ח סי"או" (אברהם מגן"באלא רצה התנא לרמז מה שמובא 

ואחר כך , שבעל הבית יתקן את הנרות בערב שבת) "תיקוני זוהר –כתבים 

  ". אשתו תדליק

 נשים"גימטריא  –" תצוה: "וביאור המשך הפסוק" בעל הטורים"וזהו אם כן כונת 

ויקחו אליך "צוה " את בני ישראל", רמז להדלקת הנר לנשים חובה בשבת, "צוה

והנשים רק תדלקנה את , ההכנות והתיקון מוטלים על בני ישראל -" שמן זית זך

  ... הנרות



 

  

  

  )כ ,כז(שמן זית זך כתית למאור 
  ). רש״י(כתית למאור ולא כתית למנחות 

״זכה אדם בדברי תורה נעשים לו ) פסיקתא זוטרא פרשת עקב(אמרו חז״ל 

  . נעשים לו סם מות״, לא זכה. סם חיים

דהלומד תורה לשמה בצורה זכה  - זי״ע "אבני נזר"הבעל  ק"הרהופירש 

אך גם מי שאינו , זוכה להשיג מדרגות נשגבות) זכה מלשון ׳זך׳(ונקיה 

  . לומד לשמה זוכה שעל ידי יגיעתו בתורה דוחה בכוחו את היצה״ר

כשלומד תורה לשמה  -״זכה נעשים לו סם חיים״ : וזה משמעות דברי חז״ל

שאינו לומד  -״לא זכה״ , חייםזוכה להשיג ולהגיע אל ה, בצורה זכה ונקיה

ת״ הוא נגד ״סם מוכהתורה כח חזק אזי לכל הפחות נעשית לו , לשמה

  . על ידי לימודו אותו שבועט ודוחה, היצה״ר שהוא מקור המות

שהרוצה לזכות  ,כתית למאור״זך ״: ובזה אף פירש את דברי רש״י הנ״ל

ולא כתית ״אולם , צריך ללמוד תורה לשמה, גותלהאיר ולעלות במדר

לזאת אינו צריך  ,לדחוק את היצר הרע שיניחו לזמן מהמ "עלמנחות״ 

  ...כי גם תורה שלא לשמה מהני לכך ,שיהא כ״כ כתית ונקי
•   

רבי מנחם מנדל מקוצק  קהרה״דבריו עולים בקנה אחד עם דברי חותנו 

״אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית :) סוכה נב(שפירש מאמר חז״ל זי״ע 

ל תורה ולימוד ווהקשה האם בביהמ״ד אין יצר הרע של ביט .המדרש״

  ? שלא לשמה

שבבית המדרש אין את היצה״ר ה׳מנוול׳ כי אם , אלא התירוץ הוא

אבל בחוץ תשכל , עניינים של לימוד שלא לשמה ופניות כדקה מן הדקה

  . ולכן משכהו לבית המדרש, חרב של יצה״ר מאוסה ומנוולת

שגם על , זי״ע אנו נבין זאת עוד יותר טוב "אבני נזר"אך על פי דברי ה

ולכן עדיין יוצא עם , יצר הרעלזוכים לדחות ולהזיק  הידי תורה שלא לשמ

  ...ריווח כשנכנס ללמוד בבית המדרש

•   

, ע"י הקדוש זי"הארתלמידו של , ע"ק רבי חיים ויטאל זי"הרהכתב  כברו

בזמננו התורה נעשית קרדום אצל  :דבר נורא – בהקדמה לספרו עץ חיים

. או לעשות שם לעצמם, אשר עוסקים בה על מנת לקבל פרס, בעלי תורה

התנא רבי מאיר  –" לשמה"כי כל עיסוקם בתורה הוא , ואף שאומרים

רבי : "א, מאיר במסכת אבות ו' לדבר ר כוונתו. (שלא כך הוא, מעיד בהם

, לדבריו, כי. ")הרבה מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים

העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה ומגלים לו רזי תורה ונעשה "

 –שואל רבי חיים  –היכן הם איפוא כל הדברים הללו , "כמעיין המתגבר

  ??  "לשמה"האומרים שכל עיסוקם בתורה הוא , אצל האנשים בני ימינו
 

שקוע בלימוד " –בפשט הפשוט שלו " תורה לשמה"ובכדי שלא נחשוב ש

זהו דבר ,  "מבלי לצפות לגמול בעבור למודו, התורה לשם התורה עצמה

" תורה לשמה"שע "זי "פרי חיים"בעל הספר מסביר לנו . הקשה להשגה

שמורה היא , משמעותה' תורה'כי . לפי הוראת השם שלה, היינו: הכוונה

האדם ואם אמנם לומד , ומלמדת את האדם איך לנהוג בכל דרכיו ומעשיו

  !...   הריהו זוכה לדברים הרבה, מתוך כוונה זו

ומגבעות תעשה ן תעשה כתנת ועשית להם אבנטים ולבני אהר

  )מ, כח(לכבוד ולתפארת  להם
  ). א"ערכין טז ע" (האבנט מכפר על הרהור הלב"

, ע"ק המגיד ממעזריטש זי"הרהמסופר על איש אחד שבא פעם אחת אל 

טהר את מוחו ממחשבות לא טובות והתאונן לפניו שאיננו יכול ל

  . שנכנסים אליו בעל כרחו ומבלבלים אותו, והרהורים רעים

בתקופה . ע"מזיטומיר זי ק רבי זאב"הרהציוהו הרב המגיד לנסוע לצדיק 

, הלך האיש לאותו כפר. ההיא החזיק רבי זאב בית מזיגה בכפר אחד

  . ומצא את הבית סגור מבפנים, זאב כבר היה לילה' וכשבא לבית ר

ודפק שוב על , המתין זמן מה. ואיש לא פתח לו, דפק האיש על הדלת

  . ושוב אין פותחים לו, הדלת

  . ולא הועיל מאומה, והתחיל להתחנן שיפתחו לו, היה אז לילה חורפי וקר

? איך אינכם מרחמים על יהודי להכניסו לבית: התחיל לדבר בכעס וברוגז

  . אין פותחים. ומהבית אין קול ואין קשב

זאב ' ור, והוא נכנס והתאכסן שם כמה ימים, כאור הבוקר פתחו את הדלת

  .ראינו שואל אותו על שום דב

והחליט לחזור ? על מה זה שלח אותי המגיד לכאן: תמה האיש בלבו

הנה רבנו המגיד שלח אותי : זאב בשאלה' קודם הליכתו פנה לר. לביתו

  . ואיני יודע על מה, לכבודו

כי , שתלמד ממני: אני אגיד לך למה שלחך רבנו אלי: "זאב' השיב לו ר

  ..."מניחו להיכנס ולמי שאיננו רוצה אין הוא, האדם הוא בעל הבית
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וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים אחת בשנה 

  )י ,ל. ('יכפר עליו לדרתיכם קדש קדשים הוא לה
וכפר אהרן על ". "אחת בשנה"למה כתבה התורה פעמיים , כאורה צריך להביןול

  ".אחת בשנה יכפר עליו לדרתיכם". "קרנתיו אחת בשנה

, א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כפירוש נפלא ומתוק שמעתי על כך מאת 

רבי מאיר אומר יום אחד בשנה חשוב ":) ראש השנה י(ל "על פי דברי חז שביאר

  ."שנה

, והנה ביום הכפורים כל יהודי חוזר בתשובה ומקבל עליו עול התורה מחדש

  .וביום זה נחשב לאדם כשר

בתשובה  אם יהודי חוזר, ואם כן לשיטת רבי מאיר שיום אחד בשנה חשוב שנה

  .ב לו כאילו כל השנה הוא מתנהג כשורהזה נחש, שלימה ביום הכיפור

אהרן הכהן " וכפר אהרן על קרנתיו אחת בשנה", וזהו אם כן כפל הלשון בפסוק

יכפר עליו  אחת בשנה"אולם . יכפר על עוונות בני ישראל ביום הכיפור

יכפר עליו  ,אותו יום אחד בשנה שנחשב כשנה" אחת בשנה"באותו " לדרתיכם

כי לשיטת , לכל אורך הדורות" לדרתיכם"זה יכפר על עם ישראל , "לדרתיכם"

זה נחשב להם , כשישראל חוזרים בתשובה שלימה ביום הכפורים, רבי מאיר

  .שכל השנה התנהגו כשורה

 ל"את דברי חז, באופן גאוני ונפלאלפרש  א"ר שליט"מרן אדמוהוסיף  ועל פי זה

  .ניצולים" אלקא דמאיר ענני" אם אומרים צרה עתבש.) עבודה זרה יח(

דבר , וינצל' אלקא דמאיר ענני'לומר , מדוע דווקא רבי מאיר אמר, ולכאורה

  .שלא מצאנו בשום תנא אחר שאמר להגיד כך

מובן , 'יום אחד בשנה חשוב שנה'שרבי מאיר לשיטתו , מה שאמרנואלא על פי 

אם , תנהג כשורה במשך השנהו אדם מעד ולא ה"כי אפילו אם ח, היטב הדבר

נחשב , ביום הכפורים הוא חוזר בתשובה שלימה ומקבל עליו עול תורה ומצוות

  .לו זאת כאילו התנהג כשורה כל השנה

שאפילו אם אין לנו כרגע זכיות ', אלקא דמאיר ענני'ולכן אנו אומרים דווקא 

ב לנו נחש, ומעשים טובים אבל לשיטת רבי מאיר שיום אחד בשנה חשוב שנה

  .זאת כאילו התנהגנו כשורה כל השנה

  !ונשלים את ספר התורה לכבוד דוד מלך ישראל יויחדבואו 
י כל "בימים אלו אנו משלימים את כתיבת הספר תורה שנכתב ע :אמר הכותב

ס לכבודה של תורה וייכנ חי וקים עם ישראל בכל העולם לכבוד דוד מלך ישראל

פות גדולי ישראל ביום רביעי אור ה בהשתתבמינ מיוחדתמלכותית ובתהלוכה 

בכך נבקש  .של דוד מלך ישראל' מרחובות ירושלים עד לציונו הק' אדר ב' לז

ובכך נראה כפי , אלוקינו ואת דוד מלכנו ובנין בית המקדש' יחדיו את ה

   .סימן גאולה לישראל, ל"שהבטיחו לנו חז

  !ונשלים את ספר התורה לכבוד דוד מלך ישראל יויחדבואו 

  

  
 


