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הרה"ג ר' פנחס פרידמאן שליט"א
פרשת תצוה - פורים תשע"ז

כתבת".  אשר  מספרך  נא  מחני  אין  ואם  חטאתם 

ומצינו בזוהר הקדוש )פרשת נח סז:( שמדבר בגנותו 

של נח שלא התפלל על בני דורו להצילם מכליה כפי 

שעשה משה, הנה כי כן איך יעלה על הדעת שנענש 

על כך שלא נזכר שמו בכל פרשת תצוה.

הרא"ש  מדברי  כך  על  ישוב  ללמוד  ונראה 

בפירושו על התורה כאן, שהביא ענין זה שלא נזכר 

וכפי  ביאור,  בתוספת  בפרשתנו  משה  של  שמו 

הנראה זהו המקור לדברי בנו "בעל הטורים" שהביא 

ענין זה בקיצור, והנה הדברים בלשון קדשו:

משנולד  בתורה,  אשר  הסדרים  בכל  "תמצא 

משה עד משנה תורה, שהוא נזכר, מלבד זה הסדר, 

ותימא הוא. ושמעתי מפי הר"ר דן אשכנזי ז"ל, לפי 

דבר  העגל  מחילת  על  הקב"ה  לפני  אמר  שמשה 

ואמרו  נא מספרך אשר כתבת,  ואם אין מחני  רע, 

היא  תנאי  על  אפילו  חכם  קללת  נו.(  )ברכות  ז"ל 

באה, אמר הקב"ה אעשה לך לפנים משורת הדין, 

אמחה אותך מן הספר אשר כתבתי, כלומר מספר 

ואתה תצוה שכתבתי לפני כי תשא, וזו היא הקללה 

שעשתה רושם, שלא נקרא שם שמו, ובשביל כך 

לא נזכר משה בזה הסדר".

הזכיר  שלא  מה  כי  ברורים  דברים  לנו  הרי 

הקב"ה את שמו של משה בפרשתנו, היה בבחינת 

"אמר הקב"ה אעשה לך  חסד גדול כלשון קדשו: 

אשר  הספר  מן  אותך  אמחה  הדין,  משורת  לפנים 

כתבתי", כדי להצילו בכך שלא יתקיים ח"ו בפועל 

מה שאמר: "מחני נא מספרך אשר כתבת". נמצא 

כי מה שלא נזכר שמו בפרשתנו, רק מוכיחה את 

אהבתו הגדולה של הקב"ה למשה להצילו מעונש, 

על שמסר נפשו להציל את ישראל מכליה.

 סג לר נ-לאר לפכה ן:
רת נר -הק  מאר  אחדר

הקב"ה  הזכיר  שלא  כמו  כי  לומר  יש  מעתה 

את שמו של משה בפרשתנו לטובתו, כדי להצילו 

מספרך  נא  מחני  אין  "ואם  התנאי:  על  מקללתו 

אשר כתבת", הנה מטעם זה סידר הקב"ה בפרשה 

כן מה ששבר  גם  זו ק"א פסוקים, כדי לתקן בכך 

מלמד שהיה מרדכי שקול בדורו כמשה בדורו, דכתיב 

ב"חומת  מאד".  עניו  משה  והאיש  יב-ג(  )במדבר  ביה 

אנך" להגה"ק החיד"א על המגילה מוסיף על כך רמז 

נאה בכינוי של מרדכי אי"ש יהוד"י בגימטריא מש"ה 

עם הכולל, לרמז שהיה הניצוץ שלו.

"ואתה  למשה:  הקב"ה  שרמז  זהו  כן  כי  הנה 

ה"אור  שפירש  דרך  על  ישראל",  בני  את  תצוה 

להתחבר  אתה  עתיד  דרכו,  לפי  הקדוש  החיים" 

והתחברות.  "צוותא"  מלשון  "תצוה"  ישראל,  עם 

כאשר  אותך  שיקחו  זך",  זית  שמן  אליך  "ויקחו 

בראשי  שנרמז  היהוד"י  מרדכ"י  בנשמת  תתלבש 

תיבות של ש'מן ז'ית ז'ך. אולם עדיין צריך ביאור, 

דוקא  למשה  זה  ענין  לרמז  הקב"ה  ראה  מה 

בפרשה זו פרשת תצוה. זאת ועוד, מהו הקשר בין 

מצות הדלקת המנורה בבית המקדש בשמן זית זך 

למרדכי היהודי.

קרא -ס קוצ ב-הת   ם ר כמס-ה 
מלאך מוכארל תה רפכה ן

בהקדם  בזה,  הענין  לבאר  טוב  דבר  לבי  רחש 

לבאר מה שיש בפרשת תצוה ק"א פסוקים, כמו 

מיכא"ל  פסוקים  "ק"א  הפרשה:  בסוף  שנדפס 

כמספר  ק"א  בגימטריא  מיכא"ל  כלומר  סימן". 

רבי  בשם  ]ומובא  תצוה.  בפרשת  שיש  הפסוקים 

שם  עם  הפסוקים  של  הסימנים  כי  גאון  נטרוניא 

אדם או מלאך לסימן, הוא מסורה של הקדמונים 

ק"א  ענין  ביאור  וצריך  התלמוד[,  חתימת  אחרי 

מלאך  בין  והקשר  תצוה,  בפרשת  הפסוקים 

מיכא"ל לפרשה זו.

בתחילת  הטורים"  "בעל  שכתב  מה  נקדים 

פרשתנו: "לא הזכיר משה בזה הסדר, מה שאין כן 

בכל החומש, שמשנולד משה אין סדר שלא הוזכר 

נא  מחני  לב-לב(  )שמות  שאמר  משום  והטעם  בה, 

כי  המפרשים  העירו  וכבר  כתבת".  אשר  מספרך 

מקור הדבר בזוהר הקדוש )פרשת פנחס רמו.(.

ביאור,  צריך  זה  שדבר  יבין  משכיל  כל  אמנם 

שהרי משה רבינו רעיא מהימנא מסר נפשו להצלת 

תשא  אם  "ועתה  באומרו:  העגל  בחטא  ישראל 

שבת קודש הבאה עלינו לטובה מוכתרת בשלשה 

בפרשת  הקריאה  שם  על  תצוה",  "פרשת  כתרים: 

השבוע פרשת תצוה, "שבת זכור", על שם הקריאה 

למפטיר בפרשת כי תצא במצות )דברים כה-יז(: "זכור 

את אשר עשה לך עמלק", כהכנה לקראת מחיית המן 

בן בנו של עמלק בפורים, "ערב פורים", כי יום הפורים 

ויום  ראשון,  ביום  חל  באדר  בי"ד  הפרזים  ערי  של 

הפורים של הערים המוקפות חל ביום שני. הנה כי כן 

דבר בעתו מה טוב לקשר את החוט המשולש, פרשת 

שרשרת  עם  פורים,  של  הנס  עמלק,  זכירת  תצוה, 

רבותינו  עולם  מאורי  מדברי  ופנינים  פרפראות  של 

הקדושים הראשונים והאחרונים.

גדול,  חידוש  שמצינו  במה  יאיר  דברינו  פתח 

מרדכי  ידי  על  פורים  של  הנס  על  נפלא  רמז 

היהודי, בפסוק הראשון של פרשת השבוע )שמות 

אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה  "ואתה  כז-כ(: 

שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד". וכתב 

לשבת  י  דרוש  )סוף  דוד"  ב"אהבת  החיד"א  הגה"ק 

זכור( וכן ב"דבש לפי" )מערכת ש אות מה( בשם אחד 

בעל  זי"ע  מגרמייזא  אלעזר  רבינו  הראשונים,  מן 

ראשי  ש'מן ז'ית ז'ך  "הרוקח" מכתב יד קדשו, כי 

תיבות בגימטריא מרדכ"י היהוד"י.

 מהדכו רםדוק רור
רנום ץ תל מתר הבונ 

זך  זית  שמן  בין  הקשר  הפשט  בדרך  והנה 

בגמרא  שדרשו  מה  פי  על  הוא,  היהודי  למרדכי 

)שמות  "מרדכי מן התורה מנין, דכתיב  )חולין קלט:(: 

פירוש,  דכיא".  מירא  ומתרגמינן  דרור,  מר  ל-כג( 

שמן טהור, הרי כי השם מרדכי רומז על "מר דרור" 

שהוא חלק משמן המשחה, כמו שכתוב בפרשת 

"ואתה קח לך בשמים ראש  )שמות ל-כג(:  כי תשא 

מר דרור... ועשית אותו שמן משחת קודש".

ונראה להוסיף תבלין מה שרמז הקב"ה למשה 

רבינו על מרדכי היהודי, על פי מה שכתב ה"מגלה 

עמוקות" על ואתחנן )אופן מד( כי מרדכי היה הניצוץ 

המדרש  מן  לכך  סימוכין  ומביא  רבינו.  משה  של 

)אסתר רבה ו-ב(: "איש יהודי היה בשושן הבירה, איש 

רהמפ רנ-לא תל הבו אלשפה מגהמוופא בשל רה קח

 ת'מן פ'ו  פ'ך האתו  וב   בגומטהוא מהדכרו רור דרו
רנום ץ תל מתר הבונ  תבפכ    קובל    הר תבשל -ר
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גרם  אשר  הראשונים,  הלוחות  את  רבינו  משה 

בכך שכחת התורה לישראל, כמו ששנינו בגמרא 

על  חרות  לב-טז(  )שמות  דכתיב  "מאי  נד.(:  )עירובין 

הלוחות, אלמלי לא נשתברו לוחות הראשונות לא 

נשתכחה תורה מישראל".

שכחת  לבטל  איך  נפלאה  עצה  מצינו  והנה 

כמו  ואחד,  פעמים  מאה  פרקו  לשנות  התורה, 

ששנינו בגמרא )חגיגה ט:(:

"אמר ליה בר הי הי להלל, מאי דכתיב )מלאכי ג-יח( 

אלקים  עובד  בין  לרשע  צדיק  בין  וראיתם  ושבתם 

לאשר לא עבדו, היינו צדיק היינו עובד אלקים, היינו 

רשע היינו אשר לא עבדו, אמר ליה, עבדו ולא עבדו 

ואינו דומה שונה פרקו  נינהו,  תרוייהו צדיקי גמורי 

מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחד".

רז"ל"  מאמרי  ב"שער  האריז"ל  רבינו  וביאר 

)חגיגה שם(: "דע כי השר הממונה על השכחה נקרא 

מ"ס... ולפיכך השונה פרקו מאה פעמים כמנין מ"ס 

שוכח, והשונה ק"א הוא מתגבר עליו ונוצחו ואינו 

שולט בו להשכיחו". ומצינו הוספה על כך ב"כנפי 

כאשר  כי  לז(,  אות  ד  )חלק  מפאנו  להרמ"ע  יונה" 

שונים מאה פעמים ואחת מגבירים את כוחו של 

בגימטריא ק"א שהוא שר התורה  מיכא"ל  מלאך 

עמוקות"  ה"מגלה  כתב  וכן  הזכרון.  על  הממונה 

)פרשת תולדות דף כז טור ד( על הפסוק )בראשית כז-ל(: 

"ויהי אך יצא יצא, תרין יציאות אלו, א' ליעקב, ב' 

איתמר  עליו  יצ"א,  בגימטריא  מלעילא  למיכא"ל 

ס"מ,  שהוא  פעמים  מאה  פרקו  שונה  דומה  אינו 

למאה ואחד שהוא מיכאל".

שסידר  הטעם  להבין  עינינו  יאירו  מעתה 

הקב"ה נותן התורה בפרשת תצוה ק"א פסוקים, כי 

מאותו הטעם שלא הזכיר הקב"ה שמו של משה 

בפרשה זו, כדי לתקן בכך מה שאמר בחטא העגל: 

מאותו  כתבת",  אשר  מספרך  נא  מחני  אין  "ואם 

הטעם סידר הקב"ה בפרשה זו ק"א פסוקים, לרמז 

בכך שהסגולה לשכחת התורה היא לשנות פרקו 

ק"א פעמים כמספר מיכא"ל, כדי לתקן בכך גם מה 

שגרם משה בשבירת הלוחות שכחת התורה.

הנה כי כן מה נפלאים הם מעשי ידי אמן של 

הקדמונים בעלי המסורה שסידרו בסוף הפרשה: 

"ק"א פסוקים מיכא"ל סימן". לרמז בכך שעל ידי 

הרי  ואחד,  פעמים  מאה  פרקו  את  האדם  שישנן 

הוא מגביר את כוחו של מלאך מיכא"ל שר הזכרון, 

בגימטריא  שעולה  מ"ס  השכחה  שר  על  שיתגבר 

בחטא  ישראל  שגרמו  מה  בכך  לתקן  כדי  מאה, 

שלטה  זה  ידי  על  אשר  הלוחות,  לשבירת  העגל 

שכחת התורה בעולם.

זכור,  לשבת  מתקשר  זה  ענין  כי  להוסיף  ויש 

שאנו קוראים בה מצות מחיית עמלק, על פי מה 

ר'  תלמידו  שהביא  כמו  סופר"  ה"חתם  שאמר 

פישל סופר בפנקסו )פרשת מטות ד"ה ויקצוף משה( כי 

ולפי  ס"ם.  גימטריא  ק'  עמל  אותיות  הוא  עמל"ק 

לאדם  נותן  הוא  כי  בזה,  הכוונה  לפרש  יש  דרכנו 

לעמול בתורה רק ק' פעמים, ביודעו שבלי האחד 

ישלוט עליו שר השכחה ס"מ.

 רשמל ב  הר תבשל -ר
סג לר לפכה ן

שרמז  מה  לבאר  נעלה  במסילה  זו  בדרך 

את  תצוה  "ואתה  הראשון:  בפסוק  כי  “הרוקח”, 

למאור  כתית  זך  זית  שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני 

על  רבינו  למשה  הקב"ה  רמז  תמיד",  נר  להעלות 

כי  היהודי,  מרדכי  ידי  על  שיהיה  פורים  של  הנס 

מרדכ"י  בגימטריא  תיבות  ראשי  ז'ך  ז'ית  ש'מן 

מירא  שהוא  דרור"  "מר  בבחינת  שהיה  היהוד"י, 

דכיא שמן טהור, אשר כפי שביארנו רמז לו הקב"ה 

שמרדכי הוא הניצוץ שלו.

אסתר  במגילת  שמצינו  מה  לבאר  נקדים 

ממה  החל  המלך,  טבעת  עם  גדולה  התעסקות 

שהסיר המלך את טבעתו ונתנה להמן כמו שכתוב 

)אסתר ג-י(: "ויסר המלך את טבעתו מעל ידו ויתנה 

להמן בן המדתא האגגי צורר היהודים". וכלה במה 

אשר  טבעתו  את  המלך  "ויסר  ח-ב(:  )שם  שכתוב 

לשם  ביאור  וצריך  למרדכי".  ויתנה  מהמן  העביר 

מה מצאו אנשי כנסת הגדולה שכתבו את המגילה 

חשיבות כל כך גדולה לספר לנו, שהמלך מסר את 

אחרי  ועתה  להמן,  תחילה  שנתן  הטבעת  אותה 

שנתלה המן העבירה מהמן ונתנה למרדכי.

שכתוב  מה  פי  על  בזה  הענין  לבאר  ונראה 

במגילה )אסתר ה-ב(: "ויהי כראות המלך את אסתר 

ויושט  בעיניו,  חן  נשאה  בחצר  עומדת  המלכה 

המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב 

אסתר ותיגע בראש השרביט". דרשו על כך בגמרא 

כדי  השרביט  את  ומתח  המלאך  שבא  טו:(  )מגילה 

שיגיע עד לאסתר, ומפרש בגמרא עד כמה מתח 

את השרביט: "במתניתא תנא על שישים". פירוש, 

שנמתח השרביט עד שישים אמה.

מגילת  על  בפירושו  הקדוש  האלשיך  ומבאר 

אסתר הטעם שנמתח השרביט עד שישים אמה, 

על פי מה שדרשו בגמרא )שבת פח.( מקרא שכתוב 

במתן תורה )שמות יט-יז(:

בר  אבדימי  רבי  אמר  ההר.  בתחתית  “ויתיצבו 

חמא בר חסא, מלמד שכפה הקב”ה עליהם את ההר 

כגיגית ואמר להם, אם אתם מקבלים התורה מוטב, 

ואם לאו שם תהא קבורתכם... אמר רבא, אף על פי 

כן הדור קבלוה בימי אחשורוש, דכתיב )אסתר ט-כז( 

קימו וקיבלו היהודים, קיימו מה שקיבלו כבר".

צורך  היה  מדוע  כפה(  )ד"ה  בתוספות  והקשו 

לפני  כבר  הלא  התורה,  קבלת  עליהם  לכפות 

מעמד הר סיני קיבלו ישראל את התורה מרצונם 

הטוב כשהקדימו נעשה לנשמע. ומצינו תירוץ על 

קושיא זו במדרש תנחומא )פרשת נח סימן ג(, שלא 

קיבלו עליהם מרצונם רק תורה שבכתב שאפשר 

ללמוד אותה בקלות, אבל תורה שבעל פה שצריך 

לקבל  רצו  לא  פלפול  של  ויגיעה  בעמל  ללמדה 

ההר  את  הקב"ה עליהם  כפה  כך  ועל  מרצונם, 

כגיגית, שאי אפשר שתתקיים התורה בלי העמל 

בגמרא  ששנינו  כמו  פה,  שבעל  בתורה  והיגיעה 

"מנין שאין דברי תורה מתקיימין אלא  )ברכות סג:(: 

במי שממית עצמו עליה, שנאמר )במדבר יט-יד( זאת 

התורה אדם כי ימות באהל".

שבעל  בתורה  מסכתות  ס'  שישנן  ידוע  והנה 

ו-כא(:  השירים  )שיר  רבה  במדרש  שדרשו  כמו  פה, 

של  מסכתות  שישים  אלו  מלכות,  המה  "ששים 

את  המלאך  מתח  זה  מטעם  כן  כי  הנה  הלכות". 

השרביט של המלך עד ששים אמה, לרמז שבזכות 

התורה  את  מאהבה  לקבל  ישראל  שעתידים 

שבעל פה שיש בה ס' מסכתות זכו שנעשה להם 

נס פורים עכדה"ק.

כאשר  כי  כך,  על  נכבד  רמז  להוסיף  ונראה 

נתבונן נראה שבכל תנ"ך - תורה נביאים כתובים 

נזכר שמו של מרדכי בדיוק ס' פעמים, כי במגילת 

נזכר  אחת  ופעם  פעמים,  נ"ח  שמו  נזכר  אסתר 

נזכר  אחת  ופעם  ב(  פסוק  ב  )פרק  עזרא  בספר  שמו 

 ב-הת   ם ר ות קרא -ס קוצ כמס-ה מוכארל תה רפכה ן,
ל קן מר תוהדר תכח  ר  הר בתבוה  רל ח  

 שמלרק ר א א  ו   שמל ק' כו מ נש מן ראדצ לשס ק ב  הר
קרא -שמוצ רמס גל לבטל תכח  ר  הר

 מגלר שמ ק  : מהדכו רור רנום ץ תל מתר הבונ ,
 נהמפ בגפוהר ת ר: ראות ור דור ר ראות מתרר

 רמתל ח מנ  ר,   הר תבכ ב  תבשל -ר,
ראות להשר ר, מהדכו ראות ור דור למתר הבונ  ר ראות מתרר



 -הת   ם ר פ - הוצ  תשרפ | ג

פעמים  ס'  הרי  ז(,  פסוק  ז  )פרק  נחמיה  בספר  שמו 

לרמז שבזכותו קיבלו ישראל ס' מסכתות בתורה 

שבעל פה.

 טבש  רמלך בם ה  ס'
המפ של ס' מסכ   

בדרך המלך נלך לבאר בזה ענין טבעת המלך 

כי הטבעת  שנזכרה כמה פעמים במגילת אסתר, 

ס'  על  רמז  היא  ס'  אות  בצורת  עגולה  שהיא 

כאשר  והנה  פה,  שבעל  בתורה  שיש  מסכתות 

כפה הקב"ה על ישראל את ההר כגיגית, אשר כפי 

שקידש  חופה  בבחינת  היה  בקדמונים  המבואר 

בה הקב"ה את ישראל כחתן המקדש את הכלה, 

רצה הקב"ה לקדש את ישראל בטבעת שהיא רמז 

]במקום  פה,  שבעל  בתורה  שיש  מסכתות  ס'  על 

אחר ביארנו כי מכאן נובע המנהג לקדש את הכלה 

קיבלו  שלא  מאחר  אולם  בטבעת[,  החופה  תחת 

ישראל את התורה שבעל פה מרצונם, הרי נשארה 

הטבעת שהן ס' מסכתות על ידו של הקב"ה.

הנה כי כן יומתק להבין רמז הכתוב: "ויסר המלך 

את טבעתו מעל ידו ויתנה להמן בן המדתא האגגי 

צורר היהודים". פירוש, המלך העליון הקב"ה הסיר 

את טבעתו הרומזת על ס' מסכתות בתורה שבעל 

פה שנשארו כביכול בידו של הקב"ה, "ויתנה להמן 

לכך  שיגרום  היהודים",  צורר  האגגי  המדתא  בן 

שיקבלו ישראל את ס' המסכתות ברצון.

שמכנה  מה  זה  לפי  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

על  היהודים",  "צורר  האגגי:  המן  את  כאן  הכתוב 

פי מה שכתב בספר הקדוש "ברית כהונת עולם" 

המן  שנקרא  מה  כי  לט(,  פרק  אסתיר  הסתר  )מאמר 

מלשון  הוא  היהודים"  כל  "צורר  )ט-כד(  במגילה 

כה-כט(:  א  )שמואל  שכתוב  דרך  על  וקשר,  צרור 

המן  כי  החיים",  בצרור  צרורה  אדוני  נפש  "והיתה 

אסתר  שאמרה  כמו  היהודים,  כל  בין  לקשר  גרם 

למרדכי )אסתר ד-טז(: "לך כנוס את כל היהודים".

לפי זה יש לומר כי זהו שכתוב כאן: "ויסר המלך 

את טבעתו מעל ידו", שהסיר המלך העליון הקב"ה 

מסכתות  ס'  על  רמז  שהיא  טבעתו,  את  ידו  מעל 

בתורה שבעל פה: "ויתנה להמן בן המדתא האגגי 

בין  לקשר  בגזירתו  שיגרום  כדי  היהודים",  צורר 

כל היהודים, שיקבלו כולם כאיש אחד בלב אחד 

מרצונם הטוב את התורה שבעל פה, כמו שקיבלו 

יחד מרצונם הטוב יחד את התורה שבכתב בשעת 

מתן תורה כשהקדימו נעשה לנשמע.

מעתה מבואר היטב מה שכתוב אחרי שנתלה 

מהמן  העביר  אשר  טבעתו  את  המלך  "ויסר  המן: 

הקב"ה  העליון  המלך  שמסר  למרדכי",  ויתנה 

ס' מסכתות  למרדכי את הטבעת, שהיא רמז על 

בתורה שבעל פה, כדי שישלים את עבודת הקודש 

ס'  את  מאהבה  שיקבלו  ישראל  על  להשפיע 

מסכתות בתורה שבעל פה.

 מה דה ה המפ של
קבל  ר  הר מארבר

שכתב  מה  לצרף  נעים  ומה  טוב  מה  הנה 

)דף קכ טור ד ד"ה הנה( לבאר  ב"דרשות חתם סופר" 

מה ששנינו בגמרא הנ"ל: "מרדכי מן התורה מנין, 

וביאר  דכיא".  מירא  ומתרגמינן  דרור,  מר  דכתיב 

בדברי קדשו לפי מה שכתב הרמב"ן לפרש לשון 

הדומה  החיה  בבטן  נצרר  דם  הוא  "כי  דרור:  מר 

לצבי הידועה בארץ הודו, ובלכתה בין השיחים בימי 

החום הגדול מגרדת בנפח ההוא, והדם יוצא צרור 

ולוקטים אותו מן האחו".

הוסיף על כך הרמב"ן לבאר הלשון מר דרור: 

דרור...  וקראתם  כה-י(  )ויקרא  מלשון  דרור  "ופירשו 

לומר  חפשי,  להיותו  הכתוב  שהצריך  נאמר  ואולי 

בין  מתהלך  חפשי,  בהיותו  ההוא  הצבי  מן  שיוקח 

ילכד  כאשר  כי  כרצונו,  ומתענג  הבשמים  ערוגות 

מעט  אם  כי  מור  יעשה  לא  אדם,  ברשות  ויעמוד 

ואיננו מבושם וזה דבר ברור".

כי  מורה,  דרור"  "מר  לשון  כי  מזה  מבואר 

הבשמים של המור יש להם ריח טוב יותר כאשר 

בזה על  והרמז  דרור בעצי היער,  החיה מתהלכת 

להם  יש  מקיימים,  שישראל  והמצוות  התורה 

ריח ניחוח יותר טוב להקב"ה כאשר הם מקיימים 

מקיימים  שהם  ממה  יותר  הטוב,  מרצונם  אותם 

אותם בכפיה כמו שהיה בשעת מתן תורה.

 ר וקח  אלוך תמן פו  פךר
לרחפוה ר  הר תנת כחר

הקב”ה  שנתן  לח.(  )נדרים  בגמרא  שנינו  והנה 

את פלפול התורה במתנה רק למשה רבינו, אלא 

ועליו  לישראל,  ומסרו  עין  טובת  בו  נהג  שמשה 

יבורך".  הוא  עין  "טוב  כב-ט(:  )משלי  אומר  הכתוב 

פלפול  את  הקב"ה  מסר  מה  לשם  ביאור  וצריך 

התורה רק למשה, ומשה נהג בו טובת עין ומסרו 

לישראל. זאת ועוד, איפה מצינו שנהג משה טובת 

עין ומסר את כח הפלפול לכל ישראל.

ונראה לבאר הענין בזה על פי מה שמצינו כי 

התורה  את  להחזיר  אפשר  התורה  פלפול  ידי  על 

שמשתכחת, כמבואר בגמרא )תמורה טז.(: "שלשת 

אלפים הלכות נשתכחו בימי אבלו של משה... אמר 

רבי אבהו, אף על פי כן החזירן עתניאל בן קנז מתוך 

פלפולו". וכן מצינו בגמרא )כתובות קג:( שאמר רבי 

מישראל  תורה  נשתכחה  ושלום  חס  "אם  חנינא: 

מהדרנא ליה מפלפולי".

מעתה נראה כי מטעם זה מסר הקב"ה למשה 

רבינו את כח הפלפול בתורה, כי היות ששבר את 

התורה,  שכחת  בכך  וגרם  העגל  בחטא  הלוחות 

שיוכל  כדי  הפלפול,  כח  את  הקב"ה  לו  מסר  לכן 

התורה  חלקי  כל  את  הפלפול  ידי  על  להחזיר 

שנשתכחו על ידי שבירת הלוחות, ומטעם זה נהג 

משה רבינו טובת עין ומסר הפלפול לישראל, כדי 

שיוכלו להחזיר בכח הפלפול בתורה שבעל פה את 

חלקי התורה שנשתכחו בשבירת הלוחות.

כי  גדול,  חידוש  לומר  נראה  האמור  פי  על 

עין  טובת  נהג  רבינו  שמשה  בגמרא  שאמרו  מה 

בזה  הכוונה  הפלפול,  כח  את  לישראל  למסור 

כאשר נתלבש משה רבינו במרדכי היהודי שהיה 

ישראל  על  השפיע  מרדכי  והרי  שלו,  הניצוץ 

מאהבת  פה  שבעל  התורה  את  מרצונם  שיקבלו 

הנס של פורים, נמצא כי משה רבינו נהג טובת עין 

למסור לישראל את כח הפלפול בתורה שבעל פה 

בהתלבשותו במרדכי.

 תמן פו  -ל- ל ר  הר
רמס גל לפכה ן 

בדרך זו במסילה נעלה לבאר מה שרמז הקב"ה 

למשה בפסוק: "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו 

אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד", 

שהוא עתיד להתלבש במרדכי היהודי בגימטריא 

ראשי תיבות של ש'מן ז'ית ז'ך, על פי מה ששנינו 

שהזית  כשם  יוחנן,  רבי  "אמר  יג:(:  )הוריות  בגמרא 

 ח צ ס -ה: רמה דה הר ר א המפ של רהוח רט ב תרהוח רקברר
ממר תקובל  ותהאל א  ר  הר מארבר

 אלתוך רקד ת: תהבוט רפרב נמ ח שד תתוצ אמר,
המפ של ס' מסכ    ב  הר תבשל -ר תקובל  מארבר

 רמלך רשלו ן נ ן למהדכו א  טבש   רשג לר בם ה  א   ס'
המפ של ס' מסכ    תוקבל  ותהאל מארבר 

 תמ  תל מהדכו נפכה ב נרך ס' -שמוצ להמפ של ס' מסכ   
ב  הר תבשל -ר תקובל  ותהאל בפכ   
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משכח לימוד של שבעים שנה, כך שמן זית משיב 

לימוד של שבעים שנה".

הזית  בין  ההבדל  כי  בזה,  הענין  לבאר  ונראה 

ובין השמן זית הוא בכך, כי בתחילה טמון השמן 

השמן  את  להוציא  מנת  ועל  הזית,  בתוך  וכלול 

עד  במכתשת  הזית  את  לכתוש  לטרוח  צריך 

ואינו  עצלן  שהוא  מי  אמנם  השמן,  ממנו  שיוצא 

טורח להוציא את השמן מן הזית, הרי הוא אוכל 

את הזית יחד עם השמן העצור בתוכו.

עצור  שהשמן  "זית"  כי  להבין  נשכיל  זה  לפי 

וטמון בתוכו, רומז על תורה שבכתב שכל ההלכות 

זית"  "שמן  ואילו  בה,  וטמונות  רמוזות  והדרשות 

כתישה  ידי  על  וטורח  בעמל  מהזית  שמוציאים 

במכתשת, רומז על תורה בעל פה שהם הדרשות 

ויגיעה  בעמל  ז"ל  חכמינו  שהוציאו  והפלפולים 

מתוך התורה שבכתב.

"כשם  יוחנן:  רבי  דברי  ביאור  זהו  כן  כי  הנה 

זית  כי  שנה",  שבעים  של  לימוד  משכח  שהזית 

אין  שאז  יגיעה,  שום  בלי  התורה  לימוד  על  רומז 

זית  שמן  "כך  משתכחת,  אלא  מתקיימת  התורה 

זית רומז  משיב לימוד של שבעים שנה", כי שמן 

על יגיעת האדם בתורה בדרך פלפול, שכותש את 

הסוגיה במכתשת, בונה וסותר, מקשה ומתרץ, עד 

שהוא מברר את הסוגיה בבחינת שמן זית זך.

בזה  לבאר  נעים  ומה  טוב  מה  הנה  מעתה 

מה שגילה הקב"ה למשה רבינו בתחילת פרשת 

תצוה, על הנס של פורים שהוא עתיד לעשות על 

ידי מרדכי היהודי הניצוץ שלו, כי ענין זה מצטרף 

שמו  תצוה  בפרשת  הקב"ה  הזכיר  שלא  למה 

של משה, כדי לתקן בכך מה שאמר: "מחני נא", 

ומטעם זה סידר הקב"ה בפרשה זו ק"א פסוקים, 

בשבירת  התורה  שכחת  שגרם  מה  גם  לתקן 

עוד  הקב"ה  לו  הוסיף  המבואר  ולפי  הלוחות, 

בתורה  הפלפול  כח  את  שימסור  לזכרון,  סגולה 

מרדכי  ידי  על  פורים  בנס  לישראל  פה  שבעל 

הניצוץ של משה עצמו.

וזהו שאמר הקב"ה למשה: "ואתה", שלא נזכר 

שמך בפרשה זו, כדי לתקן מה שאמרת: "מחני נא", 

הנה מטעם זה, "תצוה את בני ישראל", עתיד אתה 

זך",  זית  שמן  אליך  "ויקחו  ישראל,  עם  להתחבר 

פה  שבעל  בתורה  הפלפול  חלק  את  ממך  שיקחו 

שהוא  במרדכי  תתלבש  כאשר  במתנה,  שקיבלת 

בגימטריא  תיבות  ראשי  ז'ך  ז'ית  ש'מן  בבחינת 

משה  של  הניצוץ  בהיותו  אשר  היהוד"י,  מרדכ"י 

היה לו כח הפלפול שניתנה למשה במתנה.

ורמז הקב"ה על מרדכי בתואר: "שמן זית זך", 

לרמז שבזכותו יעסקו ישראל בתורה בדרך פלפול 

לבטל  כדי  לזכרון,  המסוגל  זך  זית  שמן  בבחינת 

בכך שכחת התורה שירדה בשבירת הלוחות. וזהו 

לפלפל  עצמם  שיכתתו  למאור",  "כתית  שאמר: 

כדי  תמיד",  נר  "להעלות  ויגיעה,  בעמל  בתורה 

שלא תשתכח התורה אלא תתקיים לנצח נצחים, 

כי תמיד יוכלו להחזיר את כל ההלכות על ידי עמל 

ויגיעה בפלפול התורה.

בין  הקשר  זה  לפי  לבאר  תבלין  להוסיף  ויש 

פי  על  המנורה,  הדלקת  למצות  היהודי  מרדכי 

משה"  ב"תורת  סופר"  ה"חתם  של  קדשו  דברות 

רומזת  המנורה  כי  לו.(  דף  בהעלותך  )פרשת  השלם 

לתורה שבעל פה, כי יש בה ששה קנים כנגד ששה 

מ'ועד  ז'רעים   - נק"ט  זמ"ן  שסימנם  משנה  סדרי 

האמצעי  והקנה  ט'הרות,  ק'דשים  נ'זיקין  נ'שים 

שהוא עיקר המנורה הוא כנגד יראת שמים שהיא 

כמו  התורה,  את  המקיימת  המרכזית  הנקודה 

ששנינו בגמרא )שבת לא.(:

"אמר ריש לקיש, מאי דכתיב )ישעיה לג-ו( והיה 

ה'  יראת  ודעת  חכמת  ישועות  חוסן  עתיך  אמונת 

סדר  זה  עתיך  זרעים,  סדר  זה  אמונת  אוצרו,  היא 

מועד, חוסן זה סדר נשים, ישועות זה סדר נזיקין, 

טהרות,  סדר  זה  ודעת  קדשים,  סדר  זה  חכמת 

ואפילו הכי יראת ה' היא אוצרו". ופירש רש"י: "היא 

ולעשות  לאצור  בעיניו  החשוב  עיקר  הוא  אוצרו, 

סגולה לזכרון".

הקב"ה  שרמז  מה  היטב  מבואר  מעתה 

"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך  למשה: 

ש'מן ז'ית ז'ך", רמז על מרדכ"י היהוד"י שבזכותו 

קיבלו ישראל את התורה שבעל פה, אשר ששה 

המנורה,  הדלקת  במצות  רמוזים  שבה  הסדרים 

זוכים  התורה  בפלפול  והיגיעה  העמל  שבזכות 

שכחת  ולבטל  לזכרון  המסוגל  זית  שמן  לבחינת 

התורה מישראל.

 רמתל ח מנ   אות להשר ר
  הר תבכ ב  תבשל -ר

הנה מה טוב ומה נעים לבאר בזה מה שתיקנו 

"משלוח  ט-יט(:  )אסתר  מצות  בפורים  ז"ל  חכמינו 

מנות איש לרעהו", ושנינו בגמרא )מגילה ז.( ונפסק 

להלכה בשלחן ערוך )או"ח סימן תרצה ס"ד(: "ומשלוח 

וצריך  מנות איש לרעהו, שתי מנות לאיש אחד". 

ביאור מהו ענין שתי המנות לאיש אחד.

ונראה לבאר הענין בזה כי כאשר נתבונן נראה 

לא היתה שמחתו של משה  פורים  הנס של  שעד 

רבינו נותן התורה בשלימות, כי מאחר שלא קיבלו 

לא  כאילו  זה  הרי  פה  שבעל  התורה  את  מאהבה 

קיבלו את התורה כלל, שהרי כל דיני תורה שבכתב 

מרדכי  שבא  עד  פה.  שבעל  בתורה  מפורשים 

הניצוץ של משה שהשפיע על ישראל בנס פורים 

לקבל מאהבה גם את התורה שבעל פה, ובכך שלח 

שנקרא  רבינו  למשה  יהודי"  "איש  שנקרא  מרדכי 

שקיבלו  במה  לשמחו  מנות,  שתי  משה"  "והאיש 

ישראל תורה שבכתב וגם תורה שבעל פה.

זה:  ענין  לזכר  תיקנו  זה  מטעם  כן  כי  הנה 

שבכתב  תורה  מנות",  "שתי   - מנות"  "משלוח 

האיש  ששלח  לרעהו",  "איש  פה,  שבעל  ותורה 

נתלבשה  שנשמתו  משה  האיש  לרעהו  מרדכי 

הקב"ה  שהבטיח  מה  בשלימות  נתמלא  ובכך  בו, 

אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה  "ואתה  למשה: 

ש'מן ז'ית ז'ך" - בגימטריא מרדכ"י היהוד"י.

על פי האמור הרווחנו לבאר הטעם שלא נזכר 

"מחני  שאמר:  על  תצוה  בפרשת  משה  של  שמו 

זה  אין  המבואר  ולפי  כתבת".  אשר  מספרך  נא 

בגדר עונש כפי שנראה בהשקפה הראשונה, אלא 

את  להציל  נפשו  שמסר  על  גדול  שכר  אדרבה 

ישראל מכליה, שיזכה להתלבש בכל חכמי התורה 

בכל הדורות, שילכו בדרכו למסור נפשם להצלת 

לא  ששמו  נמצא  וברוחניות.  בגשמיות  ישראל 

יהיה תמיד משה, אלא בכל דור נקרא בשם גדולי 

התורה שבאותו דור.

נזכרת  שלא  "ואתה",  הקב"ה:  שאמר  וזהו 

את  "תצוה  הוא,  לכך  הטעם  זו,  בפרשה  בשמך 

ישראל,  עם  להתחבר  אתה  שעתיד  ישראל",  בני 

מרדכ"י  על  רמז  ז'ך",  ז'ית  ש'מן  אליך  "ויקחו 

ישראל את  יקבלו  הניצוץ שלך שבזכותו  היהוד"י 

התורה שבעל פה, ולכן לא נזכרת בשמך בפרשה 

שלך  שהניצוץ  ישראל,  כל  ולטובת  לטובתך  זו 

יתפשט במנהיגי ישראל בכל הדורות, פעם תיקרא 

של  בשמו  פעם  יוחאי,  בר  שמעון  רבי  של  בשמו 

אליהו  רבי  טוב,  שם  בעל  ישראל  רבי  האריז"ל, 

ישראל  מנהיגי  כל  של  בשמותיהם  וכך  מווילנא, 

בכל הדורות.
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