
 

 

  
בפרשה  משהלמה לא נזכר שמו של צ''ע ת בני ישראל (כ''ז, כ') ואתה תצוה א

תי' הבעל הטורי� אי� פרשה שלא הוזכר בה.  ,זו, שהרי משעה שנולד משה
מחני נא מספר� אשר כתבת,  (שמות, ל''ב, ל''ב) דהטע� הוא משו� שאמר

  ונתקיימה בזה.  ,וקללת חכ� אפילו על תנאי באה
  

, וי''ל עפ''י דברי החת� סופרדוקא בפרשה זו. נתקיי� דבר זה  למה יש להעיר
הלא די באומרו פע� אחת בכל התורה, וידבר ה' אל משה את כל שלכאורה צ''ע 

כדי לית� שכר טוב ותי' הדברי� האלה, ולמה לו להזכיר כ� בכל פרשה ופרשה. 
כ� שניתנה בכמה מאמרי�, ול ,למקיימי תורה, ופורענות למאבדי תורה

אבדי התורה רח''ל, לא רצה משה שיהי' מכ וישראל היו ,כששיבר הלוחות
ונת�  ,כשנתרצה הקב''הולכ� הזכרת שמו לקללה לישראל, ע''כ אמר מחני נא, 

שכר טוב לנו, ע''כ נזכר  ,המאמרי' ואנחנו מקיימי תורה וריבוי ,לוחות שניות
 ,שמו בתורה, א� עדיי� מחטא עגל ומרגלי� נתמשכ� המשכ�, וחרב בית המקדש

מפרשת תרומה  ,אלא במאמר אחד סגי ,והחרבנוהו בעו''ה, ע''כ לא נזכר שמו
  עד כי תשא.   

  
, שמשה דחה בילקוט יהושעשאיתא  –  וי''ל עוד עפ''י דברי חנוכת התורה

, אל תעלנו מזה ) א� אי� פני� הולכי�שמות, ל''ג, ט''ולהמלא� מיכאל, כמ''ש (
עתה באתי, נמצא דבמקו� שהי' משה לא הי'  (יהושע ה') שאמר ,ד ימי יהושעע

יש בה מיכאל, ולכ� כא� בפרשת תצוה שלא נזכר שמו של משה,  תקומה למלא�
   . כמ''ש הגה''ה בסו! הפרשה, בגימטריא מיכאלשהוא  ,ק''א פסוקי�

  
, וממשה היתה שפרשה זו מדברת בטכסיסי כהונה "''ט הפי' הבע עודב) 

ניטלה  ,רק שע''י שסירב ליל� בשליחות המקו�גדולה ראוי' לצאת, ה הכהונ
 ולפ''ז י''ל מפני עגמת נפשו. ממנו וניתנה לאהר�, לכ� לא נזכר שמו בפרשה זו

, רק באה לפרש הטע� שנתקיימה דיבר של משה תשבאמת אי� זה תירו# אחר
  בפרשה זו, לרמז על עגמת נפשו. דוקא ''מחני נא'' 

  
ליל� בשליחות  רביס, שהטע� שמשה ה אבל באופ� אחרוי''ל עוד בדר� ז

מכל  ו מאדוהאיש משה ענ (במדבר, י''ב, ג') ו, וכמ''שותענבשביל המקו� הי' 
ולפ''ז . בר שהוא אינו ראוי לשליחות כזהולכ� סהאד� אשר על פני האדמה, 

פארנעמט ער  –  תווה מרמז על ענזש ,הפרשהשמטע� זה לא נזכר שמו ב י''ל
  . רבינו של משה וותע''י ענ רק שאהר� זכה לכהונה ללמד ,נישט קיי� ארט

  
אבד שא רק רב ליל� בשליחות המקו�, ליס, דכשמשה בדר� חידושואולי י''ל 

עונש, שלא נזכר שמו הבכהונה כמבואר בזבחי� (ק''ב) אלא ג� זה נכלל ה
   . טכסיסי כהונהמדברת מש בפרשת תצוה,

  
 ע''פ, בגימטריא מיכאלשהוא , יש בפרשה זו ק''א פסוקי�הטע� ש ולפ''ז י''ל

כיו� שפרשה זו מדברת  יא, ולכ�הגמ' בנדרי� (ל''ה) שהני כהני שלוחי דשמ
לרמז , לא� ה'מ " ק''א פסוקי� שהוא גימטריא מיכאל מטכסיסי כהונה, יש בה

  מלאכי�, ששניה� היו שולחי דשמיא.ל ני� היו דומי�הכש

  
אמר  א''ר גידל "לעול� זאת על ישראל  )ק''יעפ''י הגמ' סו! מנחות ( וי''ל עוד

 ולפ''ז י''לעומד ומקריב עליו קרב�.  רב זה מזבח בנוי, ומיכאל שר הגדול
 קרבנות היו דומי�כהני� מקריבי שהבפרשה זו ק''א פסוקי�, יש שמטע� זה 

    מקריב קרבנות בשמי�.  ג''כ למלא� מיכאל, שהוא
  

 ,הפרי צדיק תי' באופ� אחר, עפ''י דברי רבו האדמו''ר מאיזביצה זצ''לג) 
לשתות� דלא אמרינהו משמייהו  שהקשה על הגמ' (ב''ק ס''א) לא אבה דוד

שסיכנו את חייה� להביאה  ,(שלא אמר דוד הוראה זו משמ� של הגבורי�
כל המוסר עצמו למות  אליו) אמר כ� מקובלני מבית דינו של שמואל הרמתי,

ויס�  " משמו, וע''ז ממשי� הפסוק אי� אומרי� דבר הלכה  ,על דברי תורה
(שהוא אמר הלכות אלו בש� חכמי  דאמרינהו משמא דגמ'דהיינו  ,אות� לה'

למה יענש  צ''ע בית המדרש, ולא ציי� את שמו של זה שממנו שמע אות�).
ס''ג) שאי� דברי תורה (ברכות והלא אמרו ב ,המוסר עצמו למות על דברי תורה

שאי� זה  ותי'והיינו במסירות נפש.  ,מתקיימי� אלא במי שממית עצמו עלי'
כיו� שמוסר עצמו למיתה על דברי תורה, הדברי תורה שלו  אדרבה רק ,עונש

ואי� לה� שייכות לנפשו בפרטות, רק ה� דבר ה' ממש, כלולי� במקור העליו�, 
א הלכה למשה כמו שהו ,רק משמא דגמ' ,וע''כ אי� אומרי� דבר הלכה משמו

שאמר שלח נא  ,מסיני, ומבואר בזבחי� (ק''ב) שאהר� זכה לכהונה ע''י משה
אני אמרתי אתה כה� והוא לוי, עכשיו הוא כה�  ,והקב''ה אמר לו ,תשלח ביד

שלא רצה ליכנס בתחומו של אהר�  ,ואתה לוי, וזהו מסירות נפש של משה רבינו
שהי' נביא קוד�, וכיו� שקדושת אהר� באה לו ע''י המסירות נפש של משה 

  . לרמז שהוא בלתי לה' לבדו ,ע''כ לא נזכר שמו בפרשה זו ,רבינו
  

מסר נפשו עבור , דכיו� שמשה רבינו וי''ל עוד עפ''י דברי החידושי הרי''מ זצ''ל
דבק כולו בה', , זכה להמספר� אשר כתבתמחני נא  – כלל ישראל בזה שאמר 

שאדרבה כיו�  ולפ''ז י''לתוה''ק ממש.  בבחינתבבחינת איש, רק  שלא הי'
סר נפשו עבור כלל ישראל, ואמר מחני נא מספר� אשר כתבת, מ רבינו שמשה

ואפשר מטע�  מרמז על מדריגתו הגדולה,זכה שלא נזכר שמו בפרשה זו, שזה 
עצמו, לרמז ישראל על פי ה', אלא צוה אותה מה מצוה זו לאמר משזה לא 

  שהוא בלתי לה' לבדו. 
  

לא לענשו ח''ו, רק אדרבה  מה שלא נזכר שמו של משה בפרשה זו –  ביתר ביאור
והנה ידוע שיש תוארי� שוני� גבוה מעל גבוה, רב, רבי, רב�, ועוד גדול  למעלתו,

מרב� שמו, עצ� שמו כמו הלל ושמאי, וכ� אבות, אברה� ולא ר' אברה�, כי 
ול�, ש� אברה� בעצמו הוא תואר הכבוד, כי לא נמצא עוד כאברה� זה בע

ומשה ע''י שאמר ''מחני נא'' שמסר נפשו בעד ישראל, בא למדריגה גבוה כ''כ 
יודעי� הכל שהוא וצוה לישראל הצרי� אפילו להזכיר שמו, רק סת� ששלא 

זכר שמו בפרשה זו דוקא במקו� משה, ואי� מצוה זולתו, נמצא מה שלא הו
, באה להראות הכל נעשה רק על ידו, ואתה תצוה, ואתה הקרב, ואתה תדברש

  על מעלתו ומדריגתו הגבוה. 
  

יו� פטירת משה  ז' אדרשלעול� נופל תי' באופ� אחר,  זצ''ל הגר''א מוילנאד) 
וי''ל  כדי לרמז על דבר זה. ,שמו בפרשה זולכ� לא נזכר  ,בפרשת תצוהרבינו 

לרמז כשנולד משה בז' אדר, אמו הצפינו,  שבא בדר� זה אבל באופ� אחר,
לכ� לא , �ותצפנהו שלשה ירחיוגו'  ב', ב') ותהר האשה ותלד ב�כמ''ש (שמות, 

   . כדי לרמז על דבר זה ,שמו בפרשה זונזכר 
  

מש� , והטע� הוא מפני שנעל� יש בפרשה זו ק''א פסוקי� " עוד כתב הגר''א
 , והנסתר מ�ארבעי�דהיינו  מ' הוא ג''כ מ''�, דהיינו הנסתר מ� משה ק''א

 ,ק''א " וה� בס� הכל , א' הוא ה''א, והנסתר מ� ששי�דהיינו  י''�הוא  שי''�
 ,הגשמיות שלו נעדר מאתנושל משה רבינו, דהיינו  שהחיצוניותלרמז שאע''פ 

  מ''מ הפנימיות שלו דהיינו הרוחניות עוד חי עמנו.  
  

הרואה זית בחלו� יצפה למאור  עפ''י הגמ' בברכות (נ''ז) וי''ל באופ� אחר,ה) 
ויקחו אלי� שמ�  –  וכתב האור החיי�תורה, שנאמר שמ� זית ז� כתית למאור. 

מה שמ� מאיר לעול�, כ� התורה.  ירמוז אל התורה שנמשלה לשמ�, – זית ז� 
 ה ולכתת גופ� וכוח�, על דר� אומרושצריכי� לעסוק בתור –  כתית – ועוד כתב 

ק''א זה יש בפרשה זו שמטע�  ולפ''ז י''לל. זאת התורה אד� כי ימות באה
שונה פרקו מאה גה ט') אינו דומה מרו חז''ל (חגי, לרמז למה שאפסוקי�
  לשונה פרקו מאה פעמי� ואחד.  ,פעמי�

  
, כמ''ש ההג''ה בסו! הפרשה ,בגימטריא מיכאלהוא ק''א פסוקי� ש ועוד

כמ''ש תבוע מיהושע על ביטול תורה, מיכאל בא למלא� איתא במגילה (ג') שו
מיד  " ועיקר תביעתו הי' על זה שלא למד ביגיעה רבה, וכמ''ש ש�ועתה באתי, 

 , דהיינו� מלמד של� בתו� עומקא של הלכה'ר יוחנא' – ויל� יהושע בתו� העמק 
  . זהעל לתק�  ביגיעה רבה כל הלילה ושלמד

  
על הפסוק  )תפארת יהונת�( זצ''ל ע''פ דברי הגאו� ר' יהונת� אייבשי וי''ל עוד 

המנורה מורה על  למאור, ''ואתה תצוה את בני ישראל'' נראה לבאר כתית
התורה, דאי� התורה נקנית אלא ביגיעה, ולכ� כתית למאור, וג� התורה צריכה 
להתמדה גדולה מחמת השכחה, ולכ� להעלות נר תמיד, והנה אילו נחלו ישראל 
את התורה מפי הקב''ה לא היה שכחה, ולא היה צרי� יגיעה לתורה, רק הואיל 

צרי� יגיעה, וזהו ואתה תצוה את בני  ,שהרק מפי מ ,ולא שמעו מפי הקב''ה

  

  
  פרשת 
  תצוה
  ותשע''
  לפ''ק



 

 

ישראל, אבל אילו היה הקב''ה מצוה לא היה צרי� לזה כלל, ואתה תצוה צרי� 
שצריכה התורה  ,יגיעה רבה לתורה, וג� להעלות נר תמיד ,להיות כתית למאור

, לרמז הפרשהש� של משה בהשמטע� זה לא נאמר  ולפ''ז י''ל התמדה גדולה.
 ,הקב''הבל התורה מיקשמשה רבינו רק שר בנ''י, לשא רבינו החילוק בי� משה

 ,אותה ממשה רבינו ומשא''כ שאר בנ''י שקיבל, לזכות בה לא היה צרי� ליגיעה
   יגיעה הרבה לזכות בה.  צריכי�

  
שהשכינה יהא עמנו לעול�,  ,שרצתה התורה בזה לרמז לנו וי''ל באופ� אחר,) ו

ג� אחר מיתת משה ג� בגלותנו, וכדאיתא במגילה (כ''ט) שבכל מקו� שגלו 
קאי  ''להעלות נר תמיד''דמלות  " שכינה עמה�, והוא אליבא דפירוש הרמב''�

ולא על כל הנרות, והנה איתא שזה שנר המערבי היה דולק  ,רק על נר המערבי
עדות שהשכינה שורה בישראל, ולהדגיש רמז זה  , הואבלילה ובי� ביו� תמיד בי�

לא נזכר שמו של משה  ,וימי המקדש ,שהשכינה תשרה עמנו ג� אחרי ימי משה
  רבינו בכל הפרשה.

  
הוא חנוכה בנרות, דנס הדהטע� שנעשה , וי''ל עוד עפ''י דברי הקדושת לוי זצ''ל

טמאו, ובמקו� ני� להיכל ויוהבבית המקדש, כי נכנסו  דבעוה''ר בטלה אז עבודת
ת ויו''ט, רות נוהג ג� בגבולי�, דהיינו נר שבקרב�, רק עבודת הנלהקריב א''א אחר 

רות של מצוה בגבולי�, עלתה זאת המצוה לריח ניחוח וכאשר הדליקו ישראל הנ
יהי' לפניו ית', ולמזכרת עני� עבודת� במקו� המקודש, וא''כ כיו� שזאת המצוה 

שיוצא לנו מכלל  – והוסי! האגרא דכלהבנרות.  למלי# טוב, נעשה תוקפו של נס
נו על נרות גבולי�, היא לנו למזכרת ג� בגלותדבריו, שעני� נרות דמצוה ג� ב

) חקת עול� לדורות� ר''ל בכל שמות, כ''ז, כ''אכוונת הפסוק ( ולפ''ז י''ל המנורה.
הדורות, ג� מה שנאמר מאת בני ישראל ר''ל אפילו בזמ� שלא יהי' אהר� ובניו 

 מדליקי� לפני ה' במקו� קדוש.שובניו  ה� כמו אהר� ,המדליקי�, רק בנ''י בגבולי�
 ני ה' חקת עול� לדרת� הוא בגמטריאולרמז זה י''ל אשר תיבות הללו ''לפ

''להדליק נר של שבת כל אחד'' וע''ז סיי� מאת בני ישראל ר''ל שכל אחד מבנ''י 
  ב לפני הקב''ה כמו אהר� ובניו המדליקי� לפני ה'. וחש ,המדליק הנר של שבת

 

לבני  צמו יאמרשמשה בעלמה הקפיד הקב''ה  ,ית הכלי יקרילתר  קוש ולפ''ז יש
דכיו� שפרשה וי''ל  יותר משאר מצוות. ,ולא ע''י שליח ,נרותישראל מצות הדלקת 

נו, לכ� רצה הקב''ה שרק משה רבינו זו באה לרמז שהשכינה יהא עמנו אפילו בגלות
    כזה לישראל. דבר גדולראוי להגיד  אואותה, שרק ה אמרי
  
שכל פרשה זו אי� הכוונה לצוות על  –עפ''י דברי הכלי יקר  ,) וי''ל באופ� אחרז

מקו� של ציווי העיקר שש� נרות המנורה, כי א� בפרשת אמור (ויקרא, כ''ד, ב') 
כי אע''פ שהפרוכת מכסה על  ,על נר מערבי לגלות למשההוא וכא� עיקר הציווי זה, 

 ,� כי ה' שוכ� שמהמ''מ יהי' ג� במקו� הקדוש נס מתמיד המפרס ,ארו� העדות
נאמר בו (דברי�, ל''ג, כ''א) וירא ראשית לו, כי הוא  וכבר ידעת שמשה רבינו ע''ה

הי' כנר זה שמדליקי� ממנו  הי' ראשית והתחלה לכל הדברי� העומדי� בנס, והוא
ודש על כל הנביאי� שבאו רות, והנר אינו חסר, כ� הואצל ממנו שפע רוח הקכמה נ

ר על כול�, כ� נר מערבי שהי' אורו ואחריו, כי פני משה כחמה, וממנו הואצל הא
מתמיד בדר� נס הואצל עליו מאורו של משה, כי הוא הי' אמצעי בי� אור ה' לכל 
מיני אורה אשר עמדו בנס, והי' הסימ� על זה שבלידתו נתמלא כל הבית אורה, 

ל הראשו� מ� אור העליו�, ובאמצעותו הושפע האור על כל להורות שהוא יהי' המקב
מקו� שיש בו דבר העומד בנס, ולכ� נאמר ''ואתה תצוה'' שני נוכחיות, לומר 

תצוה את בנ''י, ויקחו אלי�  ,ת אורה שב�היינו ממהות עצמות� ותוספ ''ואתה''
כדי שמ�, שהשמ� יוקח ל�, רצה לומר לצרפו אלי�, כדי שתשפיע עליו מהוד�, 

   להעלות נר תמיד, זה נר מערבי שהי' תמידי בדר� נס.  
  

עפ''י דברי הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל (תורת אמת)  ,הנפלאי� ויש להסביר דבריו
מסדר הכתובי�, המתחיל  פרשה זו למה שינה ,שכל מפרשי התורה נתקשו בזה

וידבר ה' אל משה לאמר, וביותר הלשו� ''ואתה תצוה'' דהו''ל צו את בני  ,תמיד
מה יעשה משה רבינו ע� השמ� שהי' מהצור� לקחתו  ''ויקחו אלי�''ישראל, וג� מה 

מהמשכ�  ע''י ידה תצא האור, אשר במשכ� הי' להמשכתשסיבת השמ�  ותי'אליו. 
רבינו, שהוא הי' הנפש אשר אורה לעול�, והמשכת האור הוא ע''י נפש משה  וכליו

ותרא אותו כי טוב הוא, ואמרו חז''ל  (שמות, ב', ב') נתנו ה' להאיר, כמ''ש בילדותו 
מלמד שנתמלא הבית אורה, נמצא כי משה רבינו הי' הכלי להמשי� האור ע''י השמ� 
בלי שו� מעשה, רק שנפשו הי' מיוחד לזה, כאחד מכל כלי המשכ� שהיו מיוחדי�, 

משכת התיקו� הראוי להיות על ידו, כ� הי' נפש משה רבינו כלי מיוחד כל אחד לה
להמשי� האור מ� המשכ� לכל העול�, וזה שנאמר ''ואתה תצוה'' כי הוא נמש� 

שכת התיקו� לסדרא הקודמת שנמנו בה כל כלי המשכ� בתבנית�, להפיק רצו� להמ
ר, ובפרשת אמור תהי' כלי להמשכת האו ''אתה''ג�  הראוי לכל אחד מה�, כמו''כ

כתיב צו את בנ''י, על מצות ההדלקה, כמו בכל המצות, וכא� לא כתיב על מצות 
אור, כמו שנמנו כל הכלי� ההדלקה, רק למנות את משה רבינו לכלי המשכת ה

   קודמת.  בסדרא ה
  

וכמ''ש משפיע עלינו,  משה רבינו תמיד ו,, שג� אחר פטירתנראה מזה חידוש גדול
 ''עמד'' ) אנכי עמד בי� ה' וביניכ� להגיד לכ� את דבר ה', שנאמר(דברי�, ה', ה'

בלשו� הווה, לרמז דברינו הנ''ל, שמשה רבינו תמיד עומד ומשפיע עלינו בחינתו, 
ואפשר מטע� זה לא נאמר שמו בפרשה זו, לרמז יסוד זה שג� אחר פטירתו, הוא 

בזכות  הי' ,בדר� נס ו, עד כדי כ� שכל הדורות שנר מערבי דלוקנתמיד משפיע עלי
ר מערבי אינו דלוק, הקב''ה ונ, א, וג� בזמ� הזה ששכינתא בגלותרבינו ע''ה משה

י�, נות מצי# מ� החרכלי�) משגיח מ� החוכמ''ש (שיר השירשגיח עלינו, תמיד מ
שה לנו הרבה נסי� נסתרי�, וכמ''ש בתנא דבי אליהו (פרק ב') בכל יו� ויו� ווע

זכה לביאת גואל צדק, ובני� מצרי�, ואנו מקוי� שבקרוב נעושי� לו נסי� כיוצאי 
 שכינתו משרה תמידשהקב''ה , לפרס� לכל נר מערבינס לעוד בית שלישי, ואז יזכו 

  . בתוכנו
  

 ,של ז' אדרלעול� קורי� פרשת תצוה בשבוע שמטע� זה  ,בדר� חידוש ולפ''ז י''ל
בזכות הוא נר מערבי  זוכי� לנסהטע� ששלרמז  שבא, מקרה דבר שבודאי זה לא

אותו  טוב'', כמ''ש (שמות, ב', ב') ותרא, שנולד בז' אדר בבחינת ''כי רבינו ע''ה משה
'ל שנס האור , וזהו כדברינו הנ'ואמרו חז''ל מלמד שנתמלא הבית אורהכי טוב הוא, 

ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו  "  הפסוק ש� כוונת ולפ''ז י''ל� ממשה רבינו. שמנ
שלשה  נהיפשהי' טוב, לכ� הצ הפסוק כיו� �המש צ''עשלכאורה  –שלשה ירחי� 

המצרי�  אותו וזרקיג' ירחי�, כדי שלא  הצפינה בודאי זהירחי�, הלא ג� בלא 
כוונת הפסוק ''כי טוב'' הוא שנתמלא הבית אורה, שדזהו ההכרח וי''ל ליאור. 

דהיינו כל רגע ורגע , ית אורה כשנולד, רק זה הי' תמידמלא הבנתשדהיינו לא רק 
ולכ� בלית ברירה היתה כמו נר המערבי, מלא אורה, הבית הי'  ,שמשה הי' ש�

וזהו  ,מצרי� ע''י האור שבולט מעצמותואותו ה צריכה להצפינו, כדי שלא יראו
ה תרא ,עליו הכלתסכי טוב הוא ר''ל בכל רגע ורגע שה כוונת הפסוק ותרא אותו

   אותו.  ולט ממנו, ולכ� בלית ברירה הצפינההאור שב –הטוב 
  
שבכל דור יש צדיק יסוד  " , שאיתא בספר הזכות האמרי אמת זצ''לראיתי בש� ) ח

שמטע� זה לא נזכר שמו של משה  ולפ''ז י''לעול�, ג� שאי� יודעי� מי הוא. 
שמעתי  – י''מ זצ''לוכדאי להזכיר דברי החידושי הרבפרשה זו לרמז יסוד זה. 

אל  שיכולי� להיות בטל אל הצדיק, א! שאי� מכירי� אותו מי הוא, ואמר זה הלשו�
תחשדוני שאני הצדיק הדור, רק אני ג''כ מבטל עצמי אל הצדיק שנושא ח� בעיני 

  הקב''ה, והוא מעלה ח� כלל ישראל לפניו יתב''ש.  
  

אופני� הטע� שלא הזכיר שמו של משה רבינו  א''ילפרש ביש  – סיכו� הדברי�
מחני נא מספר� אשר כתבת, וקללת אמר דכיו� ש – בעל הטורי� א)בפרשה זו. 

שפרשה זו מדברת בטכסיסי דכיו�  ב). ונתקיימה בזה ,חכ� אפילו על תנאי באה
לכ� לא קו�, ליל� בשליחות המ, ונטל כהונה ממשה רבינו מחמת שסירב כהונה

ו של ז שאהר� זכה לכהונה, רק ע''י ענותשבא לרמג)  י עגמת נפשו.נזכר שמו מפנ
רב ליל� יסדכיו� ש ד)משה רבינו, שזה גר� לו לסרב ליל� בשליחות המקו�. 

שלא נזכר שמו  ,ג� נכלל בהעונשאלא אבד הכהונה, שבשליחות המקו�, לא רק 
דכיו� שמשה רבינו מסר  " חידושי הרי''מ ) ה. טכסיסי כהונהמבהפרשה שמדברת 

דבק כולו לה , זכהמספר� אשר כתבתמחני נא  –נפשו עבור כלל ישראל בזה שאמר 
שלעול�  "הגר''א ) ובבחינת איש, רק בבחינת התוה''ק ממש. עוד בה', שלא הי' 

לרמז על שמו כדי לכ� לא נזכר  ,בפרשת תצוהיו� פטירת משה רבינו  ז' אדרנופל 
, וביו� שנולד אמו בפרשת תצוהיו� לידת משה  ז' אדרשלעול� נופל  )זזה. 
מערבי, שדולק הנס של נר השלרמז  )חזה. שמו כדי לרמז על לא נזכר ו, לכ� תהצפינ

שנולד בז' אדר, וכמ''ש חז''ל על  ,משה רבינוהאור של תמיד בלילה וביו�, נמש� מ
לכ� לא  כשנולד נתמלא הבית אורה, –כי טוב הוא אותו הפסוק (שמות, ב', ב') ותרא 

שבא לרמז על זה  )טנזכר שמו לרמז אפילו אחר מיתתו הוא תמיד משפיע עלינו. 
דולק תמיד בי� בלילה קאי על הנר מערבי שששנאמר בפרשה, להעלות נר תמיד, 

אפילו ש, ולכ� לא נזכר שמו לרמז עדות שהשכינה שורה בישראל , והואובי� ביו�
) אמרי אמת יעמנו.  משרה שכינתו , הקב''ה תמידימי משה וימי המקדשאחרי 
שבא  )אילרמז שבכל דור יש צדיק יסוד עול�, ג� כשאי� יודעי� מי הוא.  " זצ''ל 

 ,הקב''הבל התורה מיקשמשה רבינו רק שלרמז החילוק בי� משה רבינו לשאר בנ''י, 
 ,אותה ממשה רבינו ומשא''כ שאר בנ''י שקיבל, לזכות בה לא היה צרי� ליגיעה

  . , שמרומז במלת ''כתית'' בפרשה זויגיעה הרבה לזכות בה צריכי�
  
  
  

  
ביא ספר ה ,ד חכ� אחדיפע� אחת תלמ הרואה זית בחלו� יצפה למאור תורה, שנאמר שמ� זית ז� כתית למאור. " איתא בברכות  "ית ז� ואתה תצוה וגו' שמ� ז

 –הספר עמד לצאת לאור, ובקשו ממנו לקבל הסכמתו וברכתו של מר� הראש ישיבה. אמר לו מר� ר' אלעזר מנח� ש� זצ''ל,  הגאו� למר� ,תורה שכתב יחידוש
ג� מר� הראש ישיבה הוציא את הלא  –אמר לו  י�.ל�, אתה צעיר לימי�, אח''כ כאשר הדברי� כבר מודפסי� ונפוצי�, תוהי� על הראשונות ומתחרטלמה 

א� ג� אתה תכתוב ותמחוק, ושוב תכתוב ותמחוק חמש עשרה פעמי�, כמו שאני עשיתי, תהי' ג� אתה רשאי לפרס�  כ�, –חיבורו לפני שני� רבות. אמר לו מר� 
  את הדברי�. (תורת� שעשועי)

  
הי' מוטב  –, אמר לה� מוולז'י� זצ''ל תלמידי וולז'י� ועסקו בשיחה של בטילה, כשראה אות� הגר''ח אחת ישבו חבורה שלשבת  –ואתה תדבר אל כל חכמי לב 

יחה 'ש –גורס נוטריקו� אחר אני  – אמר אחד מהחבורה ענוג.'שבת ת'בינה 'ש –אילו היית� ישני�, כי אז לפחות היית� מקיימי� את הנוטריקו� של שבת 
שלמה  ,שמאלית, וכבר אמר החכ� מכל אד� �''תחילת� באות שי''�, אלא שזו שי''� ימנית, וזו שי ''שיחה''וג�  ''שינה''ג�  –ענוג. אכ� אמר לו הגר''ח 'שבת ת'ב

      חכ� לימינו, ולב כסיל לשמאלו.לב  – המל�
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