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 לפרשהפנינים 
 
ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך "

שמן זית זך כתית למאור להעלת נר 
  )ז, ככ(                                      "        תמיד

מדוע לא נאמר וידבר ד' אל  – ואתה תצוה
וה" בלי הזכרת שם צמשה אלא "ואתה ת

משה? ובכלל מדוע לא נזכר שמו של משה בכל 
אלא על פי רוב חל ז'  –תה תצוה"? פרשת "וא

אדר, יום פטירתו של משה רבינו בפרשת 
"ואתה תצוה". וקורא הדורות מראש ידע כי 
בז' אדר יסתלק משה רבינו ועל כן לא נזכר 

  )הגר"א(                              הזאת. השמו בפרש

  
לא  – קחו אליךיואתה תצוה את בני ישראל ו

שאין כן בכל הזכיר משה בזה הסדר, מה 
החומש, שמשעה שנולד משה אין סדר שלא 

חוץ מבמשנה תורה). והטעם: משום (הוזכר בו 
שאמר "מחני נא מספרך אשר כתבת", "וקללת 
חכם אפילו על תנאי באה (בעל הטורים). וזה 
הרמז, ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך. 
בני ישראל יקחו אותך לדוגמא, שאם 

בה אסור להוציא שמץ לו לטוימתכוונים אפ
  )נחל קדומים(                              מן הפה. קללה

  
מובא בתנחומא משפטים יח: ראה מה בין 
הראשונים לאחרונים, משה לא חפץ במלאך, 

אותיות  –שהקב"ה אמר למשה: הנה מלאכי 
ילך לפניך (תשא לב, לד) השיבו (שם,  –מיכאל 

לג טו): אם אין פניך הולכים אל תעלנו מזה. 
אה את המלאך נפל על פניו, אבל יהושע כשר

שנאמר (יהושע ה, יד): "ויפול יהושע על פניו 
ארצה וישתחו. והמלאך דיבר עמו ברוגזה על 
שמשה דחה אותו ולא רצה שילך עמו. נמצא 
שבמקום שיש משה אין מקום למיכאל. ולכן 
בפרשת תצוה, שלא נזכר בה משה, יש בה ק"א 

  פסוקים, שהם בגימטריא מיכאל.
  )רבי ר' השיל(                                                     

  
הרבה מפרשים מסבירים מה ששמו של משה 

על שאמר  עונשלא נזכר בפרשה הזאת, כעין 
"מחני נא מספרך". אלב, קשה להניח שהשם 

העניש את משה על מסירות נפשו בעבור  ךריתב
כלל ישראל. ואפשר לומר להיפך, שזה מעין 
שכר למשה, שחלק לו הקב"ה כבוד להיות 

והמצוה בעצמו. משל  בפעם הזאת, המחוקק
למלך, שנתן לאחד משריו, שמסר את נפשו 
בעבורו, את שרביט המלוכה לזמן ידוע, 
ובאותו הזמן הרשות בידו לחוקק חוקים 

  ולהתקין תקנות כנגיד ומצוה.
  )ר' משעון סופר(                                                  

  

ותמוה, למה פרט  – ויקחו אליך שמן זית
הכתוב כאן שמן זית, הרי כל מקום שנאמר 
בתורה שמן סתם, הכוונה לשמן זית, כגון 
במנחות. ועוד, למה לא נאמר שמן זיתים כמו 

אלא  –שנאמר דבש תמרים, יין ענבים? 
ההסבר הוא: לכאורה קשה, הרי זיתים 
משלהם לא היו להם במדבר, והי'ה להם 
לקנותם מן העכו"ם, היו אפוא הזיתים 

והתירוץ הוא כפי שמבואר (טהרות טמאים? 
פ"ג מ"ג) "טמא מת שסחט זיתים וענבים 
כביצה מכוונת טהור", כי כשיצא המשקה 
נשאר הזית פחות מכביצה ואינו מטמא. ורק 
אם הוא סוחט כמה זיתים ביחד נטמא הזמן 

  כל זית לעצמו. –היוצא. לכן כתוב שמן זית 
  )יפותפנים (                                                         

  
שמן  – ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור

מסמל דעת, "חכמת אדם תאיר פניו" ויוסף 
יוסיף מכאוב ומרירות. שמן מוצאו  –דעת 

מזית המר, ואם תכתוש עצמך כמו שכותשים 
  זיתים, אז יאיר השם יתברך את עיניך בתורה. 

  )תפארת שלמה(                        
  

ר אוזית רענן יפה פרי ת – אליך שמן זיתויקחו 
קרא ד' שמך (ירמיהו יא, טז). מה ראה ירמי'ה 
למשול את ישראל כזית? אלא כל המשקין 
מתערבים זה בזה והשמן אינו מתערב אלא 
עומד. כך ישראל אינן מתערבים עם האומות, 
שנאמר לא תתחתן בם (מ"ר תצוה לו). ישראל 
 מחונן בתכונת נפש כזו, טבעם הוא כך, שאינם

יכולים להתערב עם האומות, אפילו כשרוצים 
בכך, כמו ששמן זית אינו יכול מטבעו ותכונתו 

בתורה:  בלהתערב בשאר משקאות. ולכן כתו
"לא תתחתן בם" (בניין התעפל), ולא "לא 
תחתן", כי על פי אופיים וטבעם אינם יכולים 

  )שפת אמת(      להתבולל. הזיווג אינו עולה יפה.

  
תניא: הרואה שמן זית  – זיתויקחו אליך שמן 

בחלום יצפה למאור תורה, שנאמר ויקחו אליך 
שמן זית זך (ברכות נז). זית הוא הסמל של 
הסתפקות במועט, כדאיתא "אמרה היונה יהיו 

ש"י פרשת נח ח, יא). מזונותי מרורין כזית" (ר
מי  –וזו הכוונה: "הרואה שמן זית בחלום" 

קבל עליו שרואה זית כחלום חייו, היינו שמ
חיים של צנע וצער, "יצפה למאור תורה"; כי 
זו היא הדרך המקנה לאדם את מאור התורה. 
"כך היא דרכה של תורה פת במלך תאכל.. 

  וחיי צער תחי'ה" (אבות פרק ו, ד).
  )מגנזו העתיק(                                                         

  
ות (רש"י). חולא כתית למנ – כתית למאור

ריגה גדולה בעבודת ד', שבירת הלב היא מד
"זבחי אלהים רוח נשברה, לב נשבר ונדכה 

  ה היא ואלקים לא תבזה" (תהלים נא, יט). ענ
  

אחת המידות הנעלות באדם. אולם צריכה 
היא הענוה לשמש מקור של תשוקה וכיסופים 
להשגת ד', לדחיפה להשתלמות יתר. אבל 
אסור שהענוה ושבירת הלב יביאו לידי דכאון, 

כתישה ושבירת  –זלת יד. "כתית" רפיון וא
להארת הדרך,  –הלב תשמש "למאור" 

להסברת פנים "ולא כתית למנחות", לנחיתות 
  )חשבה לטובה(                                       והשפלה.

  
 –"מאת כל איש"  –מאת כל איש אשר ידבנו 

אפילו אין לו מה לתת, ויש לו רק תשוקה בלב 
"את אשר  –ין הקודש הזה ורצון להשתתף בבנ

את נדבת לבו, את תשוקתו העזה  –ידבנו לבו" 
  להשתתף במצוה תקחו מאתו. רחנא לבא בעי.

  )התורה והמצוות(                  

  
מדליק עד שתהא שלהבת  – להעלת נר תמיד

עולה מאלי'ה (רש"י). בפרשת בהעלותך, על 
הפסוק "בהעלותך את הנרות", מביא רש"י 

על בהעלותך: "מעלה היתה לפני עוד טעם 
המנורה שעלי'ה עומד הכהן ומטיב". מדוע אין 

ואפשר  –רש"י מביא גם כאן את הטעם השני? 
לומר, כי "בהעלותך את הנרות" נאמר לכל 
הכהנים בכל הדורות, ושייך בזה גם הטעם 
השני. אבל כאן, "ויקחו אליך שמן זית זך" 
נאמר רק למשה, ששימש כל שבעת ימי 

לואים בעבודה. וחז"ל אמרו (שבת צב), המי
שמשה היתה קומתו עשר אמות, והי'ה משה 

 התגבוה מן המנורה, שרק שלש אמות הי
קומתה, ולא הי'ה צריך למעלה לעלות עלי'ה, 

  ממילא אין מקום לטעם השני. 
  )מגנזו העתיק בשם ר' נפתלי פרץ מסלוצק(          

  

  
הכהנים, אמר ר' חנינא סגן  – להעלת נר תמיד

אני הייתי משמש בבית המקדש ומעשה נסים 
הי'ה במנורה, משיהיו מדליקין אותה מראש 
השנה לא היתה מתכבה עד שנה אחרת 
(תנחומא). אדמו"ר ר' אברהם מרדכי מגור 
שאל את ר' חיים, רבה של בריסק, הרי יש 

איך קיימו מצוות הלדקת המנורה בכל יום, 
: הרמב"ם ר' חיים אותה לפי התנחומא? תירץ

בפרק י"ב מהלכות שבת הלכה ב' מביא "הנותן 
שמן לתוך הנר הדלוק חייב משום מבעיר", אם 
כן, גם בבית המקדש נתנו למנורה טיפה אחת 

  שמן בכל יום ובזה קיימו מצוות הדלקה.
  )פנינים יקרים(                                                        

  
"בתוכם"  – בתוכם ועשו לי משכן ושכנתי

 בנאמר ולא "בתוכו", ללמדך שכל אדם חיי
  לבנות את המשכן בלבו, והקב"ה שוכן בתוכם.  

  )מנחם מנדל מקוצקרבי (                        



ת אשר על כד מחוץ לפרעובאהל מ"
עד  בהעדת יערך אתו אהרן ובניו מער

בקר לפני ד' חקת עולם לדרתם מאת 
  )ז, כא(כ                                 "בני ישראל

בלב כל יהודי  – באהל מעוד מחוץ לפרכת
צריך לדלוק נר תמיד, נר אלקים, אבל לא רק 

בבית הכנסת, בבית המדרש,  –ב"אהל מעוד" 
 –בשעת התפילה, אלא גם "מחוץ לפרוכת" 

, רחוב, במסחר, בעבודה, בעסקי חוליןב
  (פרדס יוסף)       במעשים שבין אדם לחבירו. 

  
ו ינקרב את אהרן אחיך ואת בואתה ה"

אתו מתוך בני ישראל לכהנו לי אהרן 
  "נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר בני אהרן

  )ח, אכ(              
משה הי'ה  – ואתה הקרב אליך את אהרן

נוטה להתבודדות, כנאמר (תשא לג, ז) 
"ומשה יקח את האהל ונטה לו מחוץ 
למחנה". אבל אהרן הי'ה מעורב עם הבריות 

ד' למשה שיקרב את  דף שלום, ואמרורו
רן ויתקרב אל העם. האעצמו את מידת 

מנהיג העם, לא מן המידה שהיא שיהא 
  )אדמו"ר ר' מאיר מפרמישלאן(            מתבודד.

    

 
באשר  – ואתה הקרב אליך את אהרן אחיך

הרים הקב"ה את מעלת התורה יותר ממעלת 
העבודה, כמבואר במסכת יומא פרק "בא 

גדול מכתר עבודה, לכן  תורה רלו", שכת
אמר: "הקרב אליך, שתהא מעלתו קרובה 

  למעלתך, אף שאינו מגיע לה בשלימות.
  )הנצי"ב בהעמק דבר(                                           

    

הרן אחיך את בגדי קדש ליועש"
  )ח, ב(כ                         "לכבוד ולתפארת

אלו דברי תורה  – ועשית בגדי קדש
ם את האדם, על דרך שאמרו: שמלבישי

  )חומת אנך(                     ומלבשתו ענוה ויראה.

 
כוהנים צריכים בגדים  – ועשית בגדי קדש

ואם אין בגדי קודש עליהם עבודתם פסולה. 
ומפני מה אין הלוויים חייבים בבגדי קודש 
בשעת עבודתם? הכוהנים, באשר עבודתם 

לכיסוי פנימית ובחשאי, טעונים הם בגדים 
הפנימיות, כי כל דבר פנימי צריך כיסוי. לכך 
הנשמה כשבאה לעולם הזה צריכה כיסוי, 
הוא הגוף. וכן מלאך כשמשתלח לזה העולם, 
צריך הוא ללבוש לבוש גופני. וזה עניין בגדי 
שבת, ששבת היא פנימיות ("רזא דשבת", 
וסוד הוא פנימי). לכן נאמר ברות: ורחצת 

ודרשו חז"ל שמלותיך וסכת ושמת שמלותיך. 
אלו בגדי שבת. והיינו, שאחר שרחצה  –

מעבודה זרה ומשכה כוח פנימי על ידי מצוות 
 –הי'ה צורך בבגדי שבת. ואילו הלויים 

עבודתם בהתגלות, בשיר ובקול, הם אינם 
  )אדמו"ר ר' אברהם מסוכצ'וב(    צריכים כיסוי.

  
ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד 

יכות למצוה של שמן בסמ –ולתפארת 
המנורה נאמרה המצוה של בגדי כהונה. 
השמן מרמז על הדעת והמוח, שיהיו זכים 
וטהורים. ובגדי כהונה מרמזים על הגוף, 
לבוש הנשמה, שיהי'ה "לכבוד ולתפארת". 

הכתוב: "בכל עת יהיו בגדיך  רמוזה שאו
לבנים ושמן על ראשך אל יחסר" (קהלת ט, 

ר הגוף ("בגדים בות שבראש וטוהשחח). המ
  לבנים") צריכיך להיות צמודים יחדיו.

  )שפת אמת( 

  
לאהרן אחיך לכבוד  ועשית בגדי קדש

לשאת בגדים המשובצים בזהב  –ולתפארת 
ואבנים טובות, בגדים שהם לכבוד 
ולתפארת, ובכל זאת לא ליפול בגאוה, לא 

זו היא  –להסיח את הדעת שהם בגדי קודש 
  וכשר לזה.שרק אהרן מ הלמדריגה נע

  )אהל יעקב(    

  
לאהרן אחיך לכבוד  ועשית בגדי קדש

ואפשר לומר, דהנה בגמרא  –ולתפארת 
ים פח) נאמר כי לכל אחד מבגדי כהונה חב(ז

מכפרת  כתונתהיתה סגולה מיוחדת לכפר. 
על גילוי  – מכנסייםעל שפיכות דמים, 

על  – אבנטעל גסי רוח,  – מצנפתעריות, 
 אפודעל קילקול הדין,  – חושןהירהור הלב, 

 – ציץעל לשון הרע ו –מעיל על עבודה זרה,  –
על עזות מצח. ולפי שהתורה דרכי'ה דרכי 

הכתוב שלא יהי'ה עיקר עשיית  שינועם , הדג
הבגדים לכוונה זו, לכפר על הפשעים, כי 
מוטב שלא יחטאו בני ישראל, אלא תעודתם 

  )קרבן העני(   תהי'ה לכבוד ותפארת לאהרן.   

  
כאן נאמר "לכבוד  –לכבוד ולתפארת 

רת" ובחכמי לב נאמר "לקדשו אפולת
הדברים  ההסבר הוא: כשנאמרו –לכהנו"? 

לו להזהירו  הלמשה איש האלוקים לא הי'
שהבגדים ייעשו בקדושה וטהרה, החשש 

רתם של אפהי'ה שלא ישים לב ליופים ות
בגדים. לפיכך נצטווה לעשותם "לכבוד 

כמי הלב, אלה האומנים ולתפארת". אולם ח
הגדולים, המומחים באריגה ורקמה, עליהם 
אפשר לסמוך שיעשו את הגדים בתכלית 

שו עהיופי והפאר, אותם הי'ה צריך לצוות שי
  את הבגדים "לקדשו לכהנו לי".

  הרב אלכסנדר אלישוביץ)(    
  
אלה הבגדים אשר יעשו חשן ואפוד "

מצנפת ואבנט  ץומעיל וכתנת תשב
אחיך ולבניו  ןרקדש לאהועשו בגדי 

  )ח, ד(כ                                      "לכהנו לי
ואלה הבגדים אשר יעשו... מצנפת ואבנט.. 

אבנט מכפר על הרהורי הלב (זבחים פח).  –
חז"ל אמרו (קידושין מ): מחשבה רעה אין 
הקב"ה מצרפה למעשה, שנאמר און אם 

ישמע ד'. ולמה אפוא יש ראיתי בלבי לא 
ההסבר  –הלב? צורך בכפרה על הירהורי 

הוא: על הירהור אין מענישים רק בשעה 
אדם יודע כי זה חטא והוא מתחרט -שבן

 –עליו. אבל אם אינו מחזיק זה לחטא כלל 
זה החטא היותר גדול. וזה משמעו של 

אם בלבי אני  –הפסוק "און אם ראיתי בלבי 
  )הפלאה(        לא ישמע ד'". –מרגיש און, אז 

  
משמתם על האבן האחת ואת ששה "

שמות הששה הנותרים על האבן 
  )ח, יכ(                       "השנית כתולדתם

 רהרשב"א באחת מתשובותיו אומר כי נות
שייך רק לגבי פחות מחצי. וכאן הרי הם 
שווים, שישה מכאן ושישה מכאן, למה אפוא 

אלא נקראים הם כך  –נקראים "הנותרים"? 
חשיבותם. כי האחים הגדולים חשובים  לפי

יותר, כמו כל אח גדול. "כבד את אביך ואת 
שחייבים  –לרבות אחיך הגדול  –אמך" 
 –(כתובות קג). וזה "הנותרים"  –לכבדו 

תם, שייך ו"כתולדותם", לפי שהיו כתולד
  לקרוא לצעירים "הנותרים".

  הרב י' י' טרונק מקוטנא)(                                 
  

שתי האבנים על כתפת האפד ושת את "
אבני זכרן לבני ישראל ונשא אהרן את 

   " שמותם לפני ד' על שתי כתפיו לזכרן
  )ח, יבכ(

על כתפיו דווקא, ולא במקום אחר, להורות 
על הדמיון הזה, שצריך אהרן לשאת את 
ישראל על כתפיו, כאדם שמרכיב את בני על 

יו, להגן עליו ולהצילו מכל רע, מחי'ה כתפ
רעה, ממכשולים ומאבני מוקש. וכן לדורי 
דורות הי'ה הכהן הגדול צריך להגן עליהם 
מכל רע בזכותו, ובאופן שיהי'ה ראוי להיות 

  השם יתברך נושא פנים לדורו בעבורו.
  )באר מים חיים( 

  

ועשית חשן משפט מעשה חשב "
הב תכלת כמעשה אפד תעשנו ז

וארגמן ותולעת שני ושש משזר 
  )ח, טו(כ                                "תעשה אתו
אותיות חשן הן ההיפוך של  – חשן משפט

אותיות נחש (מלשון נחש ינחש בו). "נחש" 
היינו להשתמש בכוחות זרים כדי לגלות דבר 
שאין יודעים. אולם "חשן" זהו בירור וגילוי 

  ם.הנעלם בכוח הקדושה על ידי אורים ותומי
  )(הכתב והקבלה                        

  
חושן משפט שמכפר על  – חשן משפט

קילקול הדין (רש"י). אבנים אלה חלקן היו 
יקרות וחלקן זולות. לרמז שיהי'ה לדיין יחס 

  )העקידה(  שווה לדין פרוטה כמו לדין מאה.  

  
וירכסו את החשן מטבעתו אל "

טבעת האפוד בפתיל תכלת להיות על 
האפוד ולא יזח החשן מעל חשב 
  )ח, כח(כ                                       "האפוד

הנה החושן  –ולא יזח החשן מעל האפוד 
הי'ה על לבו של הכוהן הגדול. ו"אפד" 
בגימטריא "פה", לרמז שלא יזח החושן, 
היינו הלב, מעל האפוד, היינו הפה, שיהיו פיו 

  )דגל מחנה אפרים(                         ולבו שווים.

  
קולו  והי'ה על אהרן לשרת ונשמע"

בבאו אל הקדש לפני ד' ובצאתו ולא 
  )ח, לה(כ                                          "ימות

 – והי'ה על אהרן לשרת ונשמע קולו
הרמב"ם במורה נבוכים אומר, כי אחד 
הטעמים שהי'ה הכוהן הגדול נושא מלבושים 
כל כך יקרים מזהב ואבנים טובות, כי האדם 
הפשוט יש לי יראת הכבוד מתאפרת 

ד יש יחס כבוד ליופי חיצונית. לא לכל אח
פנימי. ואפשר לומר בדרך צחות, שזה מרומז 

כשאהרן  –בפסוק "והי'ה על אהרן לשרת" 
יתלבש בבגדים היקרים הללו, "ונשמע קולו" 

  )לוית חן(               יחשיבו אותו וישמעו לו.  –

  
אמנם  – שמע קולו בבאו אל הקדשנו

הצניעות יפה לכל אדם לא כל שכן לגדול 
-זה בענייני חולין, ענייני יום הדור, אולם כל

יום. אבל בענייני קודש, כשהדבר נוגע לקדשי 
האומה, לקדושת החיים, בשעת הכרעת דבר 
חשוב וגורלי, על המנהיג להשמיע את קולו 

צוה, בעוז ובאומץ, מו דיברמה, לדבר כנג
בהשמעת קול. "ונשמע קולו בבואו אל 

  )חתם סופר(                                      הקדש".  
  

  
ג'  – הקדש לפני ד' ונשמע קולו בבאו אל

ה ונשמע שעבמסורה. כאן; כל אשר דבר ד' נ



 

  

(משפטים כד, ז); ונשמע פתגם המלך (אסתר 
  א, כ) (בעל הטורים).

ואפשר לומר בכוונת המסורה: הנה יש ג' 
דרכי תשובה. א. כשמתעוררים לתשובה על 

להם מלך קשה  דימעמ ידי זה שהקב"ה
ת וונכהמן; ב. על ידי סיבות ונסיבות ש

סבים מן השמים שיתעוררו לתשובה; ג. מ
התעוררות האדם עצמו לתשובה, כמו 
שמפרש הטו"ז בהתחלת הלכות ראש השנה: 
בחצוצרות וקול שופר הריעו לפני המלך ד', 

  על ידי כפיי'ה. םטרם שיריע ד' עליכ –"לפני" 
ם המלך, הקשה גוזאת הכוונה: א. ונשמע פת

ר כהמן, על ידי גזירות ושמדות. ב. כל אש
ים את התורה על לבדבר נעשה ונשמע, מק

ידי כפיי'ה, כפה עליהם ההר כגיגית. ג. 
ונשמע קולו בבואו אל הקודש לפני ד'.. טרם 

  שעוררוהו מן השמים.
  )הגאון ר' שלום מרדכי הכהן מברז'ן(                  

  
ועשית ציץ זהב טהור ופתחת עליו "

  )ח, לו(כ               "פתוחי חתם קדש לד'
ציץ מכפר על עזות  – ועשית ציץ זהב טהור

פנים (זבחים פח). אדמו"ר ר' צדוק הכהן 
מפרש את מאמר חז"ל (סוטה מט) "בעקבות 
משיחא חוצפא יסגא", שבימות המשיח 

גדול), את –תהי'ה החוצפה לדבר גדול (סגי 
הדברים היותר נעלים והיותר קדושים לא 

  )י, יפת(                יוכלו להשיג בלי חוצפה.     

  
ופתחת עליו פתוחי  ועשית ציץ זהב טהור

ה"חתם סופר" אומר, כי  – חתם קדש לד'
לכן נכתב על הציץ "קדש לד'", שלפי חז"ל 
(זבחים פח) ציץ מכפר על עזות פנים. ורמזה 
התורה, שלענייני קדושה אפשר לפעמים 
להשתמש במידה זו. ויש לזה רמז בפסוק 

בענייני שמים,  –(יתרו כ, ד): "אשר בשמים" 
אפשר  –ממעל"  בדברים שבקדושה,

בעניינים  –להשתמש בגדלות, "ואשר בארץ" 
ללכת בענוה  –גשמיים, ארציים, "מתחת" 

  ודש)(עולת ח                                    ובשפלות. 

  
והרבי ר' זושא מהאניפולי אמר: ובעוונותינו 
הרבים אין לנו מקדש וכהן שיכפרו עלינו לכן, 
גם בענייני קדושה חלילה להשתמש בעזות, 

  ה.כי אין ציץ שיכפר על חטא ז

  
הנה  – ופתחת עליו פתוחי חתם קדש לד'

אמרו חז"ל (תענית ב) שלשה מפתחות 
- נוטריקון: חי'ה, תחית המתים, מטר

המפתחות הללו "קודש לד'" ולא נמסרו 
  (הגר"א)                                              לשליח. 

  
וזה הדבר אשר תעשה להם לקדש "

אתם לכהן לי לקח פר אחד בן בקר 
  )ט, א(כ                "ואילם שנים תמימם

כשנתכהנו אהרן  – הדבר אשר תעשהוזה 
ובניו הקריבו שלושה קרבנות: פר אחד 

שנים. עיין בפרשת הקרבנות האלה  ואילים
ובניו  ןרתמצא, שאצל הפר כתוב: וסמך אהו

לשון יחיד,  –את ידיהם על ראש הפר (כט, י) 
אם כי המעשה נעשה על ידי רבים, אהרן 

וב: וסמכו אהרן ובניו את תובניו. באיל כ
לשון רבים. –ם על ראש האיל (כט, טו) ידיה

חת את האיל השני וסמך קלובאיל השני: ו
אהרן ובניו את ידיהם על ראש האיל (כט, יט) 

  שוב לשון יחיד. –
הקרבן הראשון, הפר, שהקריבו אהרן ובניו, 
הי'ה חטאת, ועל החטאת צריך להתוודות, 

ואין וידוי אלא ביחידות, איש איש לנפשו, 
ך", לשון יחיד. האיל הראשון לכן כתוב "וסמ

סמכו  –הי'ה קרבן עולה, שאינו טעון וידוי 
עליו כולם כאחד. וכשהגיעו לקרבן האחרון, 
האיל השני, שהי'ה איל מילואים לעלייתם 
לגדולה, נתמלאה נפשם חדוה גדולה, ומרוב 
שמחה עלה על לבם להתוודות, כדרכם של 
צדיקים, שוב פרש כל אחד לקרן זוית 

  "וסמך". – והתוודה
  )אוצר החסידות בשם השר שלום מבעלז(            
  
  

ושחט את האיל ולקחת מדמו "
ונתתה על תנוך אזן אהרן ועל תנוך 

בהן ידם -אזן בניו הימנית ועל
הימנית ועל בהן רגלם הימנית וזרקת 

  )ט, כ(כ        "את הדם על המזבח סביב
ונתתה על תנוך אזן אהרן.. ועל בהן ידם 

שלושה  – רגלם הימניתהימנית ועל בהן 
אלה: האוזן, היד והרגל צריכים להיות 
מצוינים ומצטיינים אצל כל כוהן ומנהיג 

ן שומעת את נאקת בני ישראל, זבישראל: או
לידע ולהבחין את צרכיהם ובקשותיהם של 

לא רק לקחת מתנות כהונה,  –ישראל. ידים 
אלא גם לתת מלא חופניים ברכה לכל נצרך. 

לרוץ להיטיב לכל מאן ורגליים ממהרות 
  )איש יהודי(                                            דבעי.

  
שבעת ימים ילבשם הכהן מבניו "

אהל מועד לשרת -אשר יבא אל
  )ט, ל(כ                                          "בקדש

אותו כוהן המוכן ליכנס לפני ולפנים ביום 
הכפורים, וזהו כוהן גדול (רש"י). וצריך 
ביאור,  למה הוצרך הכתוב לתת סימנים כדי 

ל, יכתוב בפירוש לדעת שהכוונה לכוהן גדו
כוהן גדול? ונראה לומר, לפי הראב"ד 
בהלכות כלי המקדש פ"ד הי"ג: זה שאמרו, 

כשמחנכים כוהן גדול לעבודה  - נתרבה שבעה 
לובש ח' בגדים ופושטן וחוזר ולובשן למחר, 

ח שבעה, שמונ –שבעה ימים, יום אחר יום 
דבעינן שבעה לכתחילה, זה רק לעבודת יום 

עבודת כל השנה, אין צורך הכיפורים, אבל ל
לכתחילה, כדי שיוכל לעבוד  בשבעה, אפילו

בח' בגדים. אם כן העניין מבואר, שרק 
ל"אשר יבא אל אוהל מועד לשרת בקדש", 
היינו, כהן גדול ביום הכיפורים הוא שצריך 

  "שבעת ימים ילבשם הכהן".
  )הרב זאב סולוביצ'יק(

  

ועשית מזבח מקטר קטורת וכו' "
  )(ל, א            "וציפית אותו זהב את גגו

הנה היו שני מזבחות; האחד, שמקריבין עליו 
הקרבנות. והשני, "מזבח הזהב", ואין עליו 
אלא הקטרת "הקטורת". והנה רואים שבו 
הי'ה הדגשה מיוחדת בציפויו בזהב שנאמר: 
"וצפית אותו זהב טהור את גגו ואת קירותיו 

  , ומדוע?סביב ואת קרנותיו"
ושר אכן כידוע "הקטורת" היתה מעשרת ע

(יומא כו). והנה תכלית הכסף והממון אינו 
אלא לעבודת ד', דאילו לעולם הזה נאמר 
(קהלת ה, יב) "עושר שמור לבעליו לרעתו". 
אכן כאשר הממון והכסף מנוצלים לדברים 
רוחניים על זה נאמר (קהלת ז, יב) "כי בצל 
החכמה בצל הכסף" שאמרו על זה חז"ל 

לתורה זוכה  :) "שהנותן מכספו(פסחים נג
וד", וזה ענין ויושב בישיבה של מעלה בכב

  שרבי הי'ה מכבד עשירים.

ולכן כאן במזבח של הקטורת הרומז 
(שמות ל, ו): "ונתת אותו ל"עשירות" נאמר 

 –וגו' לפני הכפורת וגו' אשר אועד לך שמה" 
תקרב את המזבח אל הקודש קרוב כלומר 

   ך.צרילקדושה  –קרוב, כי תכלית העושר 
  )חומת אנך(                    

  
  

  

        הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות הליכות והלכות 
  

  המשך הלכות מוקצה
דבר שאינו כלי ואינו  – מוקצה מחמת גופו

משמש למאכל אדם או בהמה וכן מאכל 
שאינו ראוי לאכילה בשבת כגון: אורז שאינו 
מבושל, תפוח אדמה שאינו מבושל, אבנים, 
כסף או אסימונים, אבקת מרק, וכן קליפות 
שאינן ראויות למאכל בהמה, שעון שאינו 

, עציץ פועל, וכן כל בעלי חיים אפילו ביתיים
עם פרחים, וכן תמרוקי נשים שאסורים 

כיון  -בשימוש בשבת כגון אודם, כל אלו
שאינם כלי ואינם מאכל לשבת, החמירו בהם 
יותר מכלי שמלאכתו לאיסור לכן אסור 
לטלטלו אפילו אם צריך את מקומו. לדוגמא 
אם שכח כסף על השולחן או על המיטה אין 

שתמש לטלטלו, אפילו שעושה כן על מנת לה
במקום. וכן אין לטלטלו לצורך גופו כגון 

  שרוצה לקחת אבן לעצור את הדלת.
את המוקצה אם  לנערמ"מ התירו חז"ל 

רוצה את המקום, כגון לנער את השולחן 
בכדי להפיל את הכסף, בתנאי שלא נעשה 
השולחן בסיס לדבר האסור כגון שלא השאיר 

  את הכסף בכוונה על השולחן.
של ניקוי השולחן בשבת אם ולכן נוצרת בעיה 

נשארו קליפות שאינן ראויות למאכל בהמה 
מצויה. ולכן יש לנקות על ידי ניעור המפה או 
על ידי גרירה בגב סכין וכדו' ולא יגע 
במוקצה בידיו. וכן יש להעיר שאם אדם 
אוכל מאכל עם קליפות או גרעינים מותר 
להוציא מפיו בידיו את הקליפות על אף 

ת, אך מכל מקום לא יאסוף שאינן ראויו
כמות בידיו ויזרוק אלא מיד ישליכם על 
הצלחת. והצלחת שמונחים בה הקליפות 
מותר להוציאה אם זה מפריע לו מחמת 

  מיאוס.
כלי שנשבר, בין בשבת ובין בחול. ושבריו 

נחשב למוקצה  -אינם ראויים לאף תשמיש 
ורק אם עלולים השברים להזיק מותר 

כן רהיט או רגל של כסא לטלטלם ולהזיזם. ו
שהתפרק ובנקל יכול להחזירו, נהפך הרגל 

עצמו למוקצה גזירה שמא יתקן  וגם הכסא
בשבת. ורק אם עלול להזיק מותר להזיזן 

  כדין כלי שנשבר.
דלת של בית, חלון או ארון גדול שהתפרקו 
ממקומם דינם מוקצה ואין לטלטלם, אך 
דלת של ארון קטן, שהארון עצמו מיטלטל, 
מותר לטלטלה כיון שהארון עצמו זז, רק אין 

  לחברה חזרה לארון.
ומובא בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל שכפתור 

דינו כמו דלת  ועומד להחזירהשנפל מבגד 
ומותר בטלטול, אך טוב להחמיר אם אינו 

  ראוי לשום שימוש בשבת זו.
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        מעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמיםמעשה חכמים
סיפורו של הרה"ג הרב זאב 

  ל"גוסטמן. זצ
הצוררים ניסו לחפשני אבל השיח הי' הצוררים ניסו לחפשני אבל השיח הי' הצוררים ניסו לחפשני אבל השיח הי' הצוררים ניסו לחפשני אבל השיח הי' 

לחתי להסתתר לחתי להסתתר לחתי להסתתר לחתי להסתתר עבה במיוחד כך שהצעבה במיוחד כך שהצעבה במיוחד כך שהצעבה במיוחד כך שהצ
        מתחת לענפיומתחת לענפיומתחת לענפיומתחת לענפיו

כתב הברטנורנא, שכאשר אדם עושה טובה 
לחבירו, ולבסוף עולה החבר הזה לגדולה, 
הרי שדרך העולם היא לשכוח את מי שעשה 
לו טובה, ולמרות שיש לו עתה אפשרות 

  להיטיב איתו, הוא אינו עושה זאת.
כך רואים אצל שר המשקים, שבעת שהי' 

בעצה ותושי'ה, בבית האסורים נהנה מיוסף 
ולבסוף כשהתמנה שנית לתפקיד השר, שכח 
  את מיטיבו, ולא זכר את הטובה שעשה עימו.

ואילו משה רבינו, כך רואים מהפסוק שלנו, 
זכר את יתרו שעשה עימו טובה בעת צרה, 
וגם בעת שעלה לגדולה לא שכח לו את החסד 

  הזה, ויצא לקראת חותנו וכיבדו.
נעלות היא -אחת המידות הטובות היותר

הכרת הטוב, ואשרי לאדם היודע באמת 
  להכיר טובה למי שעשה עימו טובה. 

והנה שמענו לספר בענין זה מעשה מופלא על 
אחד מגדולי ראשי הישיבות שהיו בירושלים, 
שזכה עוד להימנות כאחד מחברי בית הדין 

  של מרן הגרח"ע גרודז'נסקי בוילנא.
. כל לראש הישיבה ההוא לא הי' זמן מיותר

רגע מרגעי יומו נוצל עבור התלמידים, הכנת 
השיעורים, והעמדת הישיבה על תילה, רבים 
התפלאו אפוא לראות את ראש הישיבה 
הדגול מבזבז כמה דקות מדי יום ל... 

  השקיית צמח מסוים בגינה שליד ביתו.
 

  הייתי קרוב לפתח
  מדי יום ביומו, והי' זה בשעות הבוקר, יצא 

  
, נטל את הצינור והשקה גאון זה אל הגינה

  את הצמח.
מששאלו את ראש הישיבה לפשר מעשהו, 
השיב ואמר: בתקופת השואה, נכנסו 
הנאצים ימ"ש לעיירה שבה התגוררתי, 
 וביקשו להוציא את כל היהודים אל

המשרפות. הם עברו מבית לבית, ועל פי 
הרשימות השמיות שבידם, גילו את כל 

שלנו, היהודים, כאשר התקרבו אל הבית 
קבלנו על כך התראה מהשכנים, אבל אבי 
ואימי, אחיי ואחיותיי, לא הצליחו לברוח, 
והוצאו אל המשרפות. אני, שהייתי קרוב 
לפתח, נמלטתי החוצה, והתחבאתי מאחרי 

  שיח גדול אחד.
הצוררים שהבחינו בי, ניסו לחפשני, אבל 
השיח הי' עבה במיוחד, כך שהצלחתי להכנס 

ולא התגליתי. הנאצים אל מתחת לענפיו, 
המשיכו לחפש, אולם בשלב מסוים 

  התייאשו, ועזבו את המקום.
ברגע זה קמתי ממקום המסתור שלי, 
וברחתי אל היער הסמוך, והתחברתי אל 

  הפרטיזנים, ושם הייתי עד תום המלחמה.
כיון שידעתי שהצמח ההוא הי' שליח טוב 
מאת הקב"ה להצילני ממות לחיים, ביקשתי 

  רגשי הכרת הטוב, ולהודות על כך. לשמור על
ויהי לאחר המלחמה חזרתי לביתי, וגיליתי 
שהצמח שפרס עליי את ענפיו והסתירני 

רואים, עדיין קיים. חתכתי ממנו ענף -מעין
והבאתיו לארץ ישראל, וכאן שתלתי אותו 
מחדש בגינת ביתי, ומדי בוקר אני משקה 

  אותו, ומעניק לו חיים.
  טובה!-כפוי כל זאת כדי לא להיות

  
  עוזר זמן לטייל?....-ממתי יש לר' חיים

ואגב, ראש הישיבה ההוא סיפר דבר מופת 
  שאירע לו עם מרן הגרח"ע גרודז'נסקי.

שבועות מספר לפני פרוץ המלחמה, לקחני 
רבים חיים עוזר לטיול בין השדות והצמחים, 

ואמר לי, אני רוצה להראות לך את סוגי 
לו מהם אפשר הצמחים, ולהצביע בפניך א

  לאכול, ואלו מזיקים ואסור לאוכלם.
בזמנו, אמר ראש הישיבה, לא הבנתי את 
פשר מעשהו זה של ר' חיים עוזר. וכי יש לו 

הגאונים הזה, כדי להצביע -זמן מיותר, לגאון
  בפניי על סוגי הצמחים?!

אבל כאשר הגיעה המלחמה, ונאלצתי 
לשהות עם הפרטיזנים ביערות, ולאכול 

יער, הבינותי שנבואה נזרקה בו, בר' מעשבי ה
חיים עוזר, שידע שאתגלגל למקומות כאלה 
שבהם אצטרך לנצל את הידע שיעביר אליי 

  בענין הצמחים.
ואכן, ידעתי לפרנס את עצמי באותם עשבים, 

 ואף להדריך את חבריי בכך.
  (ברכי נפשי עמ' שיז, שיח)

  
  

  

 תולוי נשמהעלון לעי
  זצוק"ל יעקב בן מלכה יגן

  ואשתו

  ע"הרחל בת שרה    

  ת.נ.צ.ב.ה

  

 העלון לעילוי נשמת
  ישראל מאיר בן

  זצוק"לשרה 

  ת.נ.צ.ב.ה

  


