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ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית 

  )כ .כז(למאור להעלות נר תמיד 
שלא מוזכר שמו של , על הסיבה, טעמים רבים מובאים במפרשי התורה

ל "מביא טעם לפי דברי חז פענח רזאבספר . בפרשה זו" משה רבינו"

ה למשה "אחרי שאמר הקב, )יד .שמות ד(על דברי הכתוב ) זבחים קב(

שלח נא ביד : "סרב משה רבינו בטענת, שילך לפרעה ויתריע בעדו

ביד מי שאתה רגיל שלח : "י שהתכוין משה לומר"מסביר רש –" תשלח

ן הלא אהר, במשה ויאמר' ויחר אף ה": מיד כתוב, "ןלשלוח והוא אהר

 –" אחיך הלוי הלא אהרן: "יוסי' אמר ר". אחיך הלוי ידעתי כי דבר ידבר

, והכהונה הייתה אמורה לצאת ממך, שהיה צריך להיות לוי ולא כהן

ולכן כאשר בפרשה זו . אלא הוא יהיה כהן ואתה לוי, מעתה לא יהיה כן

אין זה מן ', בגדי כהונה וכו: כגון, מדובר על הענינים ששייך לכהן

  .י שלא לביישוהכבוד שיוזכר שמו של משה רבינו כד

  ..!כמה נזהרת התורה שלא לבייש גם בצורה עקיפה עד –רואים אנו 
 

הבעל מציין את הטעם שמביא  ע"א זי"החיד ק"הגהנחל קדומים ל בספר

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

מחני נא , ואם לאו: "נקט בלשון זה, ני ישראל על מעשה העגללמחול לב

שהרי משה (, וקללת חכם אפילו שבאה על תנאי", "ך אשר כתבתמספר

א מוזכר ולכן ל, "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

, לטובהשאפילו כשמתכוונים , בני ישראל יקחו אותך לדוגמא –" אליך

  ... אסור להוציא שמץ של קללה מן הפה
 

הטורים  בעללפי דברי : ע"ק בעל הקדושת ציון מבאבוב זי"הרה שאל

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

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

כי : ומתרץ? ומצא כאן את מקומו לא ליזכר בפרשה הזו הפרענות לבוא

עליו שלא יזכר  משום שנגזר, אדרבא התורה חסה על כבודו של משה

אם כן מן הראוי היה שמיד בפרשת , ת מפרשיות התורהחשמו בא

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

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

ובהגיע תור פרשת תצוה שהיא פרשה אחרונה , חלילה כל התורה

והגם  .נעלם שמו בפרשה הזו, ין מקום לדחות יותרלפרשת כי תשא וא

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

שאם תספור את הפרשיות : הסביר ע"זיק בעל הבן איש חי "הגה אילוו

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

: ה"וזה מה שאמר משה להקב .יש בדיוק עשרים פרשיות) פרשיות 8(

. "ך"-היינו מספר" מספרך"ו, "ני נא מספרך אשר כתבתואם אין מח"

  .שהוא פרשת תצוה' שימחה את שמו מספר כ נתווכוו
      

 

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

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

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

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

רמז להסתלקותו , לכן בכל הפרשה כולה לא מוזכר את שמו, תצוה

כי אף ששמו של , א"אולם מציין הגר. בשבוע שבו קוראים פרשה זו

    כי מנין הפסוקים: מוזכר הוא ברמז, משה רבינו לא מוזכר בפירוש

  

  
  

 ואם נכתוב את אותיות שמו של משה". מאה ואחד"בפרשת תצוה הוא 

ואם נוריד את האותיות הראשונות , א"הן "ישם "מ: הם, רבינו במלואם

מאה "א אשר הם בגימטרי,  א,נ,י,מ: ישארו האותיות, מפני פטירתו "משה"

  !  כמנין הפסוקים בפרשה ,"ואחד
 

שהיה אוסף הרבה  'רבה של לודז -ע "הגאון רבי חיים מיזל זימסופר על 

מים גדולים למטרות והצליח להוציא מעשירי העיר סכו, כסף לצדקה וחסד

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

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

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

בחלוקה , י כןאבל אחר, שמו מוזכר הרבה פעמים, על אסיפת כספים למשכן

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

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

  )כ .כז(להעלות נר תמיד 
הרי , "ואתה"ה "למה היה צריך לומר לו הקב: שואל ע"זי' האור החיים הק

זהר בכי הובא , ומסביר? "וצ"ולא " תצוה"וכן מהו הלשון ? איתו היה מדבר

גליות של ישראל כל אחד מהם נגאלו ממנו בזכות ' כי ד, )'בראשית ח( חדש

נגאלו ' ב, עליו השלום" אברהם אבינו"גלות הראשון נגאלו בזכות , אחד

ממשיך האור ". משה"תלוי בזכות ' והד, "יעקב"בזכות ' ג, "יצחק"בזכות 

כי כל עוד שאין עוסקים , ך הגלותולזה נתאר": ומתבטא כך' החיים הק

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

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

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

 –" חו אליך שמן זית זךויק: "וזהו מה שממשיך הכתוב ואומר! ישראל בתורה

מה השמן , ירמוז שהתנאי הוא שיקחו בני ישראל את התורה שנמשלה לשמן

  !...כך התורה, מאיר לעולם
  

רמז להדלקת הנר , "נשים צוה"בגימטריא " תצוה: "כתב הבעל הטורים

איך זה מתקשר עם המשך דברי הפסוק ? ודבריו תמוהים. לנשים חובה בשבת

ק רבי יחזקאל "יחזקאל להגה תפארתאלא מובא בספר ? "שראלאת בני י"

על פי מה דמובא במשנה : כך, לישב את דברי בעל הטוריםע "טויסיג זי

על , לידתןעל שלוש עבירות נשים מתות בשעת ) "'משנה ו' שבת פרק ב(

 ובתוספות רבי עקיבא איגר". ובהדלקת הנר, ובחלה, שאינן זהירות בנדה

" ובחלה"כמו שכתוב , "ובנר"ולא " ובהדלקת הנר"ה כתוב למ, שואל שם ע"זי

 אברהם במגןאלא רצה התנא לרמז מה שמובא  ? "בהפרשת חלה"ולא 

שבעל הבית יתקן את ) "תיקוני זוהר –בשם כתבים  –' ק ז"ג ס"רס' ח סי"או(

 –" תצוה", וזהו אם כן הכוונה, !"ואחר כך אשתו תדליק, הנרות בערב שבת

את בני ", רמז להדלקת הנר לנשים חובה בשבת, "צוהנשים "גימטריא 

ההכנות והתיקון מוטלים על בני  -" ויקחו אליך שמן זית זך"צוה " ישראל

  ... והנשים רק תדלקנה את הנרות, ישראל

לכבוד ' ולבני אהרון תעשה כתנות ועשית להם אבנטים וכו

  )מ .כח(ולתפארת 
מסופר על איש אחד שבא ). א"ערכין טז ע. (האבנט מכפר על הרהור הלב

והתאונן לפניו שאיננו יכול , ע"ק המגיד ממעזריטש זי"הרהפעם אחת אל 

שנכנסים אליו בעל , לטהר את מוחו ממחשבות לא טובות והרהורים רעים

 ק רבי זאב"הרהציוהו הרב המגיד לנסוע לצדיק . כרחו ומבלבלים אותו

הלך . ובתקופה ההיא החזיק רבי זאב בית מזיגה בכפר אחד, ע"יטומיר זי'מז

  ומצא את הבית סגור , זאב כבר היה לילה' וכשבא לבית ר ,האיש לאותו כפר



 

  

  

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

והתחיל להתחנן , היה אז זמן הקור. ושוב אין פותחים לו, שוב על הדלת

איך אינכם : התחיל לדבר בכעס וברוגז. ולא הועיל מאומה, שיפתחו לו

אין . ומהבית אין קול ואין קשב? כניסו לביתמרחמים על יהודי לה

והוא נכנס והתאכסן שם כמה , כאור הבוקר פתחו את הדלת. פותחים

על מה : תמה האיש בלבו. זאב אינו שואל אותו על שום דבר' ור, ימים

' קודם הליכתו פנה לר. והחליט לחזור לביתו? זה שלח אותי המגיד לכאן

. ואיני יודע על מה, ותי לכבודוהנה רבנו המגיד שלח א: זאב בשאלה

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

  ...ולמי שאיננו רוצה אין הוא מניחו להיכנס, האדם הוא בעל הבית

 )כח. כח( ולא יזח החושן מעל האפוד
החושן   ונשאלת השאלה מדוע התורה הקפידה על החיבור בין

 ?שאסור שינתק אחד מהשני לאפוד

: על כך א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כביאור נפלא שמעתי מאת 

היו כתובים פעמיים על , ב שבטי ישראל"ששמות י, אם נתבונן נראה

ופעם , אבני השוהם שעל כתפי האפוד  אחת עלפעם , בגדי הכהן הגדול

 .ה על אבני החושןישני

? ולכאורה למה נזכרו שמות בני ישראל גם על החושן וגם על האפוד

שלא די לדאוג ולחשוב : יסוד לדורות ללמדנו, א"ר שליט"וביאר האדמו

קח אותו גם על כתפייך ותן לו כתף ועזור לו   אלא, על יהודי בלב בלבד

על החושן   לכן לא די היה לכתוב את שמות בני ישראל! ממשית בפועל

להדגיש לנו את העזרה , אלא גם על הכתפיים, שהוא נגד הלב

 .ח אל הפועלותינו מן הכולהוציא את מחשב, הממשית

ללמדנו שהמחשבה בלב והעזרה " לא יזח החושן מעל האפוד"  וזהו

  !...הממשית הולכים יחד משולבות ואינם ניתנים לניתוק
 

  ) לח .כט(שנים ליום תמיד ' וזה אשר תעשה על המזבח וכו
 ע"זי הנתיבות המשפטבעל ק "הגהכי פעם אחת התאכסן , מסופר

רבי לייב . בעיר בריסקע "רבי לייב קצנלבוגן זיק "ההגבביתו של ידידו 

יומם ולילה היה רכון על ספריו ללא , ידוע היה בהתמדתו הנפלאה

. הפסקה ובלי שימת לב אם אכל או שתה וכן היה ממעט מאד בשינה

לפני שנפרד מעליו פנה בעל הנתיבות המשפט למארחו רבי לייב ואמר 

תמה "! שנים ליום תמיד"שיתקיים בך הכתוב , לייב' ר, לךמאחל אני : לו

אסביר  –ענה לו הנתיבות המשפט ? לייב מה פירושה של ברכה זו' ר

, "לנגדי תמיד' שויתי ה"השולחן ערוך פותח במילים  :לך את דברי

דואג אני משום שאצלך שני ". וטוב לב משתה תמיד: "ומסיים במילים

אלא , ועתיד אתה להיחלש חס ושלום הללו מעורבים יחד" תמידים"ה

  ... כל אחד בזמנו" שנים ליום תמיד"מברך אני אותך שיתקיים בך 
 

צריך כל אדם מישראל שיהיו עמו כל הזמן שני : בשם צדיקים אומרים

וחטאתי נגדי "והאחד , "לנגדי תמיד' שויתי ה" –האחד , "תמידים"

  "...       שנים ליום עולה תמיד"וזהו ". תמיד
 

  ~~~ שבת זכור~~~ 
 

יצא שנה אחת מחדרו לבית ע "זי מגור ם"ק בעל החידושי הרי"הרה

התורה : א בקול לקהל חסידיווקר, המדרש בשבת זכור לפני התפילה

צוותה על מחיית עמלק והתורה נותנת טעם לדבר משום שעמלק לא 

ואיך לא , ת"ולא היה לו בושה לפני השי, ירא אלוקים, היה ירא שמים

כי כל מחיית זכרו של רשע זה תלתה התורה עיקר טעם בגלל ! נבוש

כל אחד והלא על , ה"ולא היה לו בושה לפני הקב, שאינו ירא אלוקים

ה ולהתרחק ככל האפשר "ואחד מישראל להתמלאות בושה ויראה מהקב

  !...מבחינת עמלק

הטעם שנקראת שבת ע "זי ם"ק בעל החידושי הרי"הרהעוד מובא בשם 

שנאמר ? המן מן התורה מניין: אומרת.) ט"חולין קל(כי הגמרא ". זכור"

. אשר צויתיך לבלתי אכל ממנו אכלת" המן העץ) "יא .בראשית ג(

אבל מה הקשר , "המן העץ"מצאנו את המילים ! ונשאלת השאלה נכון

  ה שאל את "הקב: אלא התירוץ הוא? צורר היהודים 'המן'בינם לבין 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ומזה נוצרה בלבו של אדם תולעת , "המן העץ"אדם הראשון בדרך ספק 

כי הספקות שיש ! המן צורר היהודים ,ואחרי דורות יצא מזה המן חדש, הספק

והוא גרם להמן , של כל הדורות" המן"ורש כל הבעיות הוא הלאדם הוא ש

  ולכן שבת, של אותו דור לצוץ ולפרוח בחסות הספיקות

בשבת זו אנו זוכרים ולא נותנים לנו להיכנס "! שבת זכור"זו נקראת 

  ...    בספיקות

החטא של עמלק : ע"ק בעל הדברי שמואל זי"הרהאמר  –" אשר קרך בדרך"

קורה שאדם מעד והתקרר מעבודת "! דרך"הקרירות להיה שהוא עשה את 

שהנחיל : אך חטאו של עמלק הוא, אבל מיד הוא אוזר בו כח וחוזר בחזרה', ה

הוא כבר עבר , שוב אין זה מקרה –" דרך"את הקרירות לישראל בבחינת 

  ... לבו שוב אינו נשבר מזה כלל. ושנה והורגל בכך

זמן המסוגל לעקרות שיפקדו  שבת  זכור הוא –מובא  תורת אבות בספר

 .בראשית ל(כי אצל רחל כתיב ויזכור אלוקים את רחל ! בזרעא חייא וקיימא

ובפרשת זכור ). א,שם כא(פקד את שרה ' וה, ובשרה כתיב לשון פקידה, )כב

  ... ומפטירין פקדתי את אשר עשה לך עמלק, קורין לשון זכירה
 

  !ות את עמלקחלמ זוכיםבזכות לימוד התורה 
): סימן יא. מערכת פ" (מדבר קדמות" בספרו ע"זי א"החידק "הגהכתב 

 ,"פור"ולא " פורים"ולכן נקרא ). עם הכולל" (המן עמלק"גימטריא " פורים"

: להראות בכךו, בכדי לבטלם יחדיו, על הנס עצמו כמו בשאר המועדים ולא

  .גאליובכך נ ימחה זכר עמלקשבימים אלו שאיפתנו כמו שנמחה המן כך ש
  

על פי מה שכתב  ע"ממטרסדורף זי" בית ישראל"ק בעל ה"הגהומוסיף על כך 

אנו  ,תורת משהשאנו הוגים בשעל ידי , "שמחת הרגל"ע בספרו "א זי"החיד

  ". שמד"תוספת אות על " משה"יש בשם שכן , ניצולים מגזירת שמד

. בזכות התורה אנו זוכים למחות את עמלק" בית ישראל"המוסיף  –כמו כן 

שהם עולים בגימטריא " המן עמלק"תוספת אות על  ,"פורים"מילה יש בד

הדר קבלוה .) "שבת פח(ל "ומובא בחז .ו"בגימטריא של" פורים"ואילו  ,ה"של

פורים לבטל ובזכות התורה נעשה להם נס , "בימי אחשורוש) את התורה(

  . ולמחות זכרם של המן ועמלק

ובכך נזכה , את קליפת עמלקי לימוד התורה "עלבטל גם היום ' כן יעזרנו ה

      ...!להיגאל ולהיוושע בגאולת עולמים

ג באדר הם "ב י"א י"כי הימים י :אמר ע"ק רבי יצחק מווארקא זי"הרה, אגב

למדנו ) 'שבת פח(' הרי בגמ: לתמיהת כולם הסביר מיד! כשלושת ימי הגבלה

ולכן , כ היה אז קבלת התורה"וא, שהדור קבלוה בימי אחשורוש מאהבת הנס

  !...    ג הם שלושת ימי הגבלה"ב י"א י"י –הימים הללו 

  !מחיית עמלק
 )טז .יזשמות (ויאמר כי יד על כס יה מלחמה בעמלק מדר דר על הפסוק 

ידו של הקדוש ברוך הוא  –" כי יד על כס יה", משה –" ויאמר: "י"רש מפרש

" כס"ומהו . עמלק עולמיתהורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה ב

ה שאין שמו שלם "אלא נשבע הקב? ואף השם נחלק לחציו, "כסא"ולא נאמר 

יהיה השם , וכשימחה שמו, ואין כסאו שלם עד שימחה שמו של עמלק כולו

 . שלם והכסא שלם

 המחזור ויטריהובא על דרך זה את פירוש ) ה ועונין"ד. 'ברכות ג(ובתוספות 

יהא ". "שמא רבה מבורך לעלם ולעלמי עלמיא יהא: "על מה שאנו עונים

  . שיתמלא השם והכסא, גדול ושלם –" רבה", ה-שם י –שמיה 

) ג"י .ב"תהילים קל(את מאמר נעים זמירות ישראל  'ה הק"השלופירש בזה 

בזמן ביאת  –" בציון' כי בחר ה", דהיינו". בציון אוה למושב לו' כי בחר ה"

' האות א: דהיינו" למושב"יהיו ' ה' ו' א האותיות" אוה"אזי , משיח צדקינו

, מושבו של הקדוש ברוה הוא" כסא"כדי שיהיה ה" כס"תמלא את תיבת 

  . לשמו יתברך כדי שיהיה השם שלם" לו"יהיו ' ה' והאותיות ו. שלם, כביכול
 

שזה הוא  "החיים והשלום"בספרו הוסיף לפרש  ע"ק בעל הבן איש חי זי"והגה

". אך הוא צורי וישועתי משגבי לא אמוט) "ז.תהילים סב(הכוונה בפסוק 

, "צורי וישועתי"ה הוא "מתי יתגלה שהקב –" אך הוא צורי וישועתי", דהיינו

ו ימלאו את שמו "שהאותיות ה" הוא"כאשר יתמלא שמו יתברך מתיבת 

" משגבי"ואז יראה בעליל אשר הוא , תמלא את הכסא' והאות א, יתברך

  "...לא אמוט"ולפיכך 
  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  הדפסת והפצת הגליון

  ל"לעילוי נשמת רבי אברהם בן רבי אליהו בנדולי ז
 .ה.ב.צ.נ.ת –ה "תשס' ד אדר א"ע י"נלב

   "פרפראות נבחריםפנינים ולקראת ימי הפורים בשילוב  הכנה שיחת"
 . בערב 9.30בשעה  ,שליםירו "זכרון משה"בית המדרש הגדול היכל בט "ביום שני הבעלתתקיים 


