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ממשנתם הטהורה של רבוה"ק 
בפרשת השבוע

 בפרשה זו למדים אנו את יסודות לימוד התורה 
ובראשם מידת הענווה וההתבטלות בלא שמץ גאווה

זך  זית  שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה  "ואתה 
דקדק  ז"ל   הרמב"ן  תמיד".  נר  להעלות  למאור  כתית 
וצוית  אמר  ולא  תצוה,  ואתה  הכתוב  כאן  שאמר  ממה 
ולא  ועשית,  שאמר  המשכן  של  הציווים  בשאר  כמו 
ואתה תעשה. דזה בא להורות שמצוה זו אינה ככל שאר 
שבמשכן,  הציוויים  בכל  כי  במשכן,  שנאמרו  הציוויים 
אף שאמר הקב"ה למשה ועשית כמו ועשית כפרת זהב 
טהור )שמות כה, יז(, ועשית שולחן עצי שיטים )שם, כג( וכן 
רק  יעשה,  בעצמו  שמשה  הכונה  היתה  לא  כיו"ב,  כל 
שיצוה על העשיה, וכדאשכחן דאכן בצלאל הוא שעשה 
את המשכן וכליו ולא משה רבינו. לזה אמר כאן הכתוב 
יצוה  לומר שהוא בעצמו  וצוית,  ולא אמר  תצוה,  ואתה 

את בנ"י, ולא ימנה אחר לצוות. עכ"ד הרמב"ן. 

הדבר  טעם  מה  יקר  בכלי  ע"ז  והקשה 
מבכל  יותר  זו  במצוה  הקפיד  שאכן 
את  בעצמו  יקיים  שמשה  המצוות 
המצוה ולא שיצוה לאחרים לקיים את 

המצוה.

תצוה  )פ'  זיע"א  הקוה"ט  רבינו  מבאר 
בספה"ק  מבואר  דהנה  תשמ"ב(, 

דהמנורה רומזת לתוה"ק, וכמו"כ שמן 
התורה  לימוד  והנה  לחכמה.  רמז  הוא 
קדושות  במחשבות  שיהיה  צריך 
וטהורות, אשר זה הרמז במה שציותה 
שמרים,  בלי  זך  השמן  שיהא  התורה 
התורה  בחכמת  מעורב  יהיה  שלא 
זוכה  אדם  ואין  ח"ו,  חלילה  ופגם  סיג 
זך  בתורה  לימודו  שיהא  זו  למדריגה 
ונקי מכל תערובת זרה רק לאחר יגיעה 

ועמל רב.

שכבר  שהאדם  הוא  עלול  כן,  כי  והנה 
בתורה  עוסק  שיהא  כך  לכדי  הגיע 
בעצמו  יחשוב  גבוהות,  במדריגות 
ויבנה  קימעא,  להתנשאות  לו  שמותר 
שאמרו  ז"ל  חכמינו  מדברי  במה  לו 

)סוטה ה.( ת"ח צריך שיהא בו אחד משמונה 

שבשמינית ממדת הגאוה, וביותר אם הוא ממונה לרבים 
ומרביץ תורה ויראה לאחרים, עלול הוא להכשל בדעתו 
בהתנשאות על הציבור, כאשר ידמה לעצמו שבזה הוא 
ברמים,  נשיאותך  נהוג  קג:(  )כתובות  שאמרו  מה  מקיים 

זרוק מרה בתלמידים. 

רק  אלו,  במאמרים  חז"ל  התכוונו  לזה  שלא  ובוודאי 
רק  כי  שררה,  של  באופן  לנהוג  הרב  צריך  חוץ  שכלפי 
יהיה  אם  משא"כ  אחרים,  על  להשפיע  יכול  יהיה  עי"כ 
התלמידים,  על  השפעה  לו  תהיה  לא  בעיניהם  מזולזל 
אבל חלילה לו שירגיש בנפשו התנשאות כל שהיא עקב 

כך שזכה למדרגות בתורה.

אמה"כ ואתה תצוה את בנ"י ויקחו אליך שמן זית  ולזה 
זך כתית, שיקחו עצמם אליך, ללמוד מדרכו בקודש של 
משה רבינו ע"ה, אשר מי כמשה זכה למדריגות בתורה, 
ובכ"ז היה האיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני 
ילמדו כל הבאים  ומזה  האדמה כאשר העידה התוה"ק, 
התורה,  בלימוד  למדריגות  זכו  אם  שאף  תורה,  בשערי 
וכל לימודם הוא במחשבות קדו"ט בלי סיג ופגם, דהיינו 
לב  כתית,  בבחינת  יהיו  עכ"ז  שמרים,  בלי  זך,  זית  שמן 

נשבר ונדכה ולא תהא להם התנשאות כלל. 

ובזה שפיר מובן מה שבמצוה זו נצטוה משה רבינו שהוא 
צריכים  ממנו  כי  שליח,  ע"י  ולא  בנ"י  את  יצוה  בעצמו 
זו שאף אם זוכים למדריגות בתורה,  הם ללמוד הוראה 

צריכים להיות נמוכי רוח ושפלי ברך בלא שמץ גאוה.

)ליל שב"ק  כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א  יסוד זה יישב  ועפ"י 
הטורים  בבעל  דהנה  נוספת,  תמיהה  תשע"ה(  תצוה  פ' 

כתב, "לא הזכיר משה בזה הסדר, משא"כ בכל החומש, 
שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר בה, והטעם 
משום שאמר )לקמן ל"ב ל"ב( 'מחני נא מספרך אשר כתבת', 
י"א.(  במכות  )כדאיתא  באה  תנאי  על  אפילו  חכם  וקללת 
אחר  דאף  וקשה  ע"כ.  רמו.(,  פנחס  )זוה"ק  בזה"  ונתקיים 
פירושו עדיין צריך לדעת מה טעם לא נזכר שמו דווקא 
אחרת  פרשה  בכל  ולא  זו,  בפרשה 

שבתורה.

רצה  דהשי"ת  שליט"א,  רבינו  מבאר 
קנייני  דרכי  את  לישראל  להנחיל 
הבחינות  באותן  בטהרה,  התורה 
ומהאי  בה,  להחזיק  משה  שזכה 
בעצמו  למשה  לצוות  נצרך  טעמא 
ע"י  ולא  לבדו  הוא  תצוה"  "ואתה 
שליח, כדי שיוכלו לקנות הימנו את 
לקיים  היאך  והתנאים  היסודות  כל 
כראוי  בה  ולעסוק  הקדושה  התורה 
מפי  שומע  דומה  דאינו  וכנכון, 

התלמיד לשומע מפי הרב.

ולא  אליך"  "ויקחו  הכתוב  אמר  וכן 
שזוכה  מי  כי  להשמיע  'ויתנו',  אמר 
ללמוד התורה לשמה ובענווה כדרך 
לעצמו,  מקח  לוקח  רבינו,  משה 
בתורת  שמו  על  נקראת  ותורתו 
ליקוחין. כמו שאמרו בגמרא )ע"ז י"ט.( 
"אמר רבא בתחילה נקראת על שמו 
של הקב"ה ולבסוף נקראת על שמו, 
חפצו  ה'  בתורת  ב'(  א'  )תהלים  שנאמר 
נקראת  שמתחילה  היינו  ולילה".  יומם  יהגה  ובתורתו 
נקראת  לשמה,  בה  שעוסק  לאחר  ולבסוף  ה'",  "תורת 
קרויה  שכן  'ויקחו',  בתיבת  מרומז  וזה  שלו.  "תורתו" 
התורה לקח כלשון הכתוב )משלי ד', ב'( "כי לקח טוב נתתי 
לכם, תורתי אל תעזובו", ולקיחה זו תהיה 'אליך' כלומר 
נקראת על שמך, באופן שתהגו בה באופן הנרצה לשם 

שמיים בכוונה טהורה.

וסדר זה צריך שיהיה בקביעות בכל עת תמיד, ויורה על 
אפשי  אי  אם  ואף  תמיד".  נר  "להעלות  הכתוב  לשון  כך 
שיהיה תלמודו בקביעות מוחלטת בלא הפסק כלל, אין 
זה גורע מן הקביעות, כשם שפירש"י כאן וז"ל, "כל לילה 
ולילה קרוי תמיד, כמו שאתה אומר )במדבר כ"ח ו'( 'עולת 

תמיד' ואינה אלא מיום ליום" וכו'. 

זו דווקא, שבה לא  יובן מפני מה נבחרה פרשה  ומעתה 
נזכר שמו של משה רבינו. כי הלא בפרשה זו אנו למדים 
דרכי קניין התורה במשנתו של משה רעיא מהימנא, והוא 
דווקא  נעלם שמו  ולכך  הלא היה כתרו ענווה כמבואר, 
ענוותנותו  תוקף  על  להורות  כדי  בכך  שיש  זו,  בפרשה 
של משה, שכל כך היה שפל בעיניו עד שנעלם שמו מן 

הפרשה, לרוב ענוותנותו ושפלות רוחו.

של  בסיומם  עתה  אנו  עומדים 
ימי  שהם  ת”ת  השובבי”ם  ימי 
מיסודי  והנה  כידוע.  תשובה 
מצוות התשובה, שכאשר יחפוץ 
יתוודה  בתשובה  לשוב  אדם 
ובכן  שעשה,  מה  על  ויתחרט 

יינחם וישוב על מעשיו. 

אך בעוונותינו הרבים הזמן חולף 
מתעממות,  החרטה  והרגשות 
התשובה  דרגת  שגם  ונמצא 
נחלשת ואינה בשלימות. והעצה 
לזה הוא לעסוק בתורה, כדאיתא 
מודית  קא  “אורייתא  בזוה”ק 
אימת  וכל  נש”,  דבר  חוביה  ליה 
שיתעוררו  יזכה  תורה  שילמד 
העבר  על  החרטה  רגשי  אצלו 
ויוכל לשוב בתשובה שלימה.       

  )רבינו שליט”א ברעוא דרעוין 
פ’ תצוה תשע”ד(

בשער קהלא

כתית  זך  זית  שמן  אליך  ויקחו  ישראל  בני  את  תצוה  "ואתה 
בזה  לדקדק  הרבו  התורה  מפרשי  תמיד".  נר  להעלות  למאור 

הפסוק דיוקים רבים. 

המרכזית היא מדוע לא הוזכר שמו של משרע"ה בזו  השאלה 
 - העגל  חטא  שלאחר  דמכיון  הטורים  הבעל  וביאר  הפרשה, 
כשהתחנן משה לפני השי"ת שימחל לעם ישראל - אמר "ואם 
חכם  וקללת  ל"ב(  ל"ב,  )להלן  כתבת"  אשר  מספרך  נא  מחני  אין 
אפי' על תנאי באה )מכות י"א ע"א( ע"כ לא הוזכר שמו בפרשה זו, 

ונתקיים דיבורו בזה.

עוד דייקו המפרשים מהו הלשון "ואתה תצוה" מדוע לא כתיב 
כתיב  מדוע  דייקו  ועוד  ישראל",  בני  את  "צו  נוכח  לשון  בלי 
בלשון ציווי ולא בלשון דיבור, כגון "דבר אל בני ישראל ויקחו 
דבמצוות  דרכו.  לפי  אחד  כל  המפרשים  וביארו  וכדו',  אליך" 
בני  את  בעצמו  הוא  שיצווה  למשה  הקב"ה  ציווה  המנורה 
ועוד  שליח,  ע"י  כן  יעשה  ולא  זך  זית  שמן  להביא  ישראל 
שיצוום דהיינו שיזרזם על כך, כדאיתא "אין צו אלא לשון זירוז, 

מיד ולדורות" )רש"י ריש פ' צו(.

חזינן מכל זה גודל דרגת הצדיקים, שכל דיבור והוראה שלהם 
יצוום  שמרע"ה  הקפיד  שהקב"ה  עכ"כ  מאוד,  עד  נחשבים 
בעצמו על מעשה המנורה, ושכל דיבור שלהם מתקיים, אפי' 
חז"ל  אמרו  בחינם  ולא  וכדו'.  תנאי  על  אלא  אותו  אמרו  לא 
כל  דהא  לימוד,  צריכה  חכמים  תלמידי  של  שיחתן  שאפי' 
תלמיד חכם יש לו ניצוץ מנשמת משה, כדאיתא בתיקוני זוהר 
)תיקון סט( "ואתפשטותיה דמשה הוא בכל דרא ודרא, בכל צדיק 

וחכם דמתעסק באורייתא".

רבינו הקוה"ט זיע"א, רועם של ישראל, זהירות מופלגת היתה 
לו במידת ה"דיבור", ואין הכוונה ח"ו לדיבור האסור כלשה"ר 
אף  אלא  אצלו,  ימצא  ובל  יראה  בל  בגדר  היה  דזה  ורכילות 
בדיבור פשוט שדיבר עם חסידיו, נזהר היה שלא תיגרם תקלה 

ח"ו ע"י דיבורו.

כלפי מה הדברים אמורים, סיפר אחד מחשובי האברכים הי"ו: 
מסוימת  בעיה  שהיא  איזו  היתה  בישיבה"ק,  בחור  בהיותי 
רצויים,  לא  דברים  של  ארוכה  לשורה  גרמה  אשר  בישיבה 
ולתקן את העיוות. התחלתי  בזה  ע"י הרבי לסייע  ונתבקשתי 
ונצרכות  מאוד,  עד  סבוך  שהענין  נוכחתי  אך  בענין,  לטפל 
כלל  את  ולתקן  לטפל  שונים  אנשים  ע"י  רבות  פעולות 

העיוותים.

אל הרבי, ותארתי בפניו את הקשיים, ותוך כדי דיבור  נכנסתי 
שאלתי את הרבי, הלא אם הרבי יאמר מילה אחת לאדם מסוים, 
רבות  בפעולות  להתאמץ  ומדוע  מאליהן,  יפתרו  הבעיות  כל 

כ"כ, במקום לפתור את הענין בשיחה קצרה אחת?.

לי רבינו זיע"א: יודע אני שלאותו אדם יש יכולת לפתור  ענה 
את הבעיה משורשה, ובקלות, אך אינני בטוח שישמע בקולי 
ויעשה כהוראתי, והנני מקפיד שלא להורות הוראות לאדם כל 
זמן שאינני בטוח בוודאות שיקיים את הוראתי!. מסיים החסיד 
לאדם  לגרום  רוצה  שאינו  השתמע,  הרבי  שמדברי  ומסביר, 
שעלול  דבר  לרבי  באי-ציות  ולהיכשל  בקולו  לשמוע  שלא 
יותר,  הרבה  להתאמץ  העדיף  כן  ומחמת  עליו,  קטרוג  לגרום 

ולפתור את הבעיה בדרך אחרת ארוכה הרבה יותר. 

לא תמיד אפשר לצוות



כוח השמחה והאמונה 
דחודש אדר

"הרוצה  אומרת  ע"ב(  )טו,  בביצה  הגמרא 
שיתקיימו נכסיו יטע בהן אדר", רבו הפירושים 
בספר  האלו.  המופלאים  הגמ'  דברי  בביאור 
שפע טוב מביא את ביאורו של הישמח משה 
הישראלי  האיש  עבודת  ושורש  שעיקר  זי"ע, 
לגוף  רפואה  היא  והשמחה  השמחה.  היא 

ולנפש בחינת "אדר". 

וזה מה שאמרו חז"ל - הרוצה שיתקיימו נכסיו 
יטע בהן אדר. ו"נכסיו" פירש קניני הגוף וקניני 
בהן  יטע  אז  שיתקיימו,  רוצה  שאם  הנפש, 
אדר, רצה לומר בחינת אדר שמרבין בשמחה. 
שהעיקר הוא שמחה, וכמו שכתוב "תחת אשר 
לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב" 

)דברים, כח, מז( עכ"ד.

טבת   - כסלו  חודש  )מאמרי  יששכר  ובבני 
דרכו,  עפ"י  פירש  והודאה(  הלל   - ד  מאמר 
דדברי הגמ' אזלי כפשוטם על הרוצה שיתברכו 
נכסיו הגשמיים, וז"ל ופירשנו דהנה נסי חדש 
ניסן המה נסים נגלים שנתגלה אז לבאי עולם 
שידוד המערכה על ידי שם הוי"ה, ובזה בודאי 
לעיל,  כמו"ש  אדם  בן  לשום  הספק  יפול  לא 
אבל נסי אדר המה נסתרים בטבע, אך עם היות 
שהיה בטבע, עכ"ז היה באופן כזה שלא היה 

מסתפק בו שום בן אדם כמו"ש לעיל.

יטע בהן  וזהו שרמזו הרוצה שיתקיימו נכסיו 
השכל  נכסיו  בתוך  וישים  יטע  היינו  אדר, 
בסחורה  העוסק  כי  אדר,  חדש  מן  הנשמע 
את  לי  עשה  ידי  ועוצם  כחי  ויאמר  ובנכסים 
שבחרתי  בטבע  הדבר  היה  כי  הזה  החיל 
]שסחרתי[ במסחר פלוני ובמקום פלוני, הנה 
כי  לבו  ישים אל  אם  נכסיו, אבל  יתקיימו  לא 
השגחת הש"י מלובש בטבע והוא המסבב לדבר 
יתקיימו  הנה  אדר,  דחדש  המעשה  כעין  הזה 

נכסיו".

בחיזוק  "אדר"  חודש  נפתח  הק'  בקהילתנו 
בכינוס החשוב  הן  מצוה,  ובשמחה של  עצום 
האברכים  בכינוס  והן  הבחורים  לחבורות 
אמרנו  סוטה.  מסכת  וסיום  ר"ח  לסעודת 
להביא בפני חברי קהילתנו הק' מעט רשמים 
של  חלקם  מנת  שהיו  הרוחניות  מהחוויות 

המשתתפים במעמדים נפלאים אלו.

דיבוק חברים

כלל  ובאו  התכנסו  אדר,  דר"ח  א'  שני  ביום 
בביתר  הק'  קהילתנו  שע"י  החבורות  בחורי 
ראש  ולסעודת  והתעלות  חיזוק  לכנס  עילית, 
כותלי  בין  והדר  פאר  ברוב  שנערך  חודש, 

לעיר.  שבכניסה  בבניין  חסידי"  "כלל  תורה  תלמוד 
מרדכי  הרב  ה"ה,  החבורות,  ראשי  של  בהשתתפותם 
אלבוים  מרדכי  חיים  הרב  צביון,  יוסף  והרב  אייזנבך 

והרב מרדכי אברהם שנור, הי"ו.

הרב יוסף צביון הי"ו, אשר ציין את  פתח את המעמד 
נוצר  בליהע"ר  החבורות  התרחבות  שעקב  העובדה 
על  החבורות  לכלל  כינוס  לפעם  מפעם  לערוך  צורך 
מנת שכל הבחורים יהיו מגובשים ומאוחדים אחד עם 

השני. כשלשם מטרה נעלה זו נערך כינוס חשוב זה.

ה'חבורה'  עמד על התועלת הגדולה שנותנת  בהמשך 

לכל בחור ובחור, כאשר המטרה העליונה של החבורות 
להגיע  כך  ידי  ועל  באחדות,  הש"י  את  לעבוד  היא 
של  מעייניו  עיקר  את  יתפסו  העבודה  שענייני  למצב 
מקום  יתפסו  לא  העוה"ז  וענייני  בחור'  ה'חסידישע 
מרבינו  טבין  עובדין  בדבריו  ושילב  כלל,  בראשו 

הקוה"ט זיע"א בענין זה.

ריע אהוב

אשר  הי"ו,  אייזנבך  מרדכי  הרב  דברים  נשא  לאחמ"כ 
קניני  ממ"ח  שאחד  כך  על  הנפלאים  בדבריו  עמד 

ונתן  הבריות",  על  "אהוב  להיות  הוא  התורה 
לכך עצות פרקטיות ומספר תובנות לחיים כיצד 
שבחור  ע"י  והוא  החברה,  על  אהוב  להיות  ניתן 
משתדל לשמוע את השני ולהקשיב לו בדרך של 
כבוד, וע"י שנותן לשני הרגשה טובה השני ישיב 

לו באותה מטבע.

בברכת המזון כובד הרב מרדכי אברהם שנור הי"ו, 
ועד כלה  כל האירוע מהחל  וארגן את  יזם  אשר 
הי"ו. בסיום  חיים מרדכי אלבוים  הרב  ביחד עם 
וגדושים  סיפוק  מלאי  הבחורים  יצאו  האירוע 
בקנינים רוחניים להצלחה בתורה וירא"ש ושאר 

עניינים.

יומא טבא לרבנן

ביום שלישי ב' דר"ח אדר, ערכו משתתפי שיעור 
לרגל  מצוה  סעודת  הק'  דקהילתנו  היומי  דף 
סיום מסכת "סוטה", בשילוב סעודת ראש חודש, 
שמחת הסיום נערכה ברוב פאר והדר בבית ידידנו 
החשוב ראש וראשון לכל דבר שבקדושה הרה"ח 
ר' נחמן עקשטיין הי"ו, בהשתתפות רבים מחברי 

קהילתנו.

שמחה פנימית

שניאור  הרה"ג  הכולל  ראש  המעמד  את  פתח 
זלמן צביון שליט"א, בדבריו ביאר שענין השמחה 
אלא  חיצונית,  שמחה  סתם  אינו  אדר  בחודש 
רק  מגיע  וזה  שמחה אמיתית שמחה של מצוה, 
על ידי התמדת התורה ובקירבת השם, שזהו ענין 

"הדר קבלוה מאהבה".

אדם  באותו  המעשה  את  הביא  הענין  להמחשת 
שהיה עליז במיוחד בחודש "אדר" אך ניכר היה 
לו:  אמרו  אמיתי,  ממקור  מגיעה  שמחתו  שאין 
לדברי  היתה  כשכוונתם  ה"כשם"?...  עם  מה 
שמשנכנס  "כשם  ע"א(  כט  )דף  בתענית  הגמ' 
מרבין  אדר  משנכנס  כך   - בשמחה  ממעטין  אב 
בשמחה", דהיינו כשם שבאב יש למעט בשמחה 
מפני צער השכינה וחורבן ביהמ"ק אותו דבר יש 
להרבות בשמחה בחודש אדר מחמת שמחת הנס 

והודיה להשי"ת, ולא בשמחה חיצונית גרידא...

ענין חודש העיבור

לאחמ"כ נשא דברים הרה"ג מנחם פרנקל שליט"א 
על  עמד  בדבריו  עיה"ק,  בירושלים  כוללנו  ראש 
החת"ס  דברי  עפ"י  וביאר  העיבור,  חודש  ענין 
דבשנה רגילה יש בחודש אדר גם את יום פטירת 
משה רבינו אך גם את יום לידתו, משא"כ בשנה 
לידת  של  זו  זכות  האדרים  בשני  אין  מעוברת 
משרע"ה, ולכן בשנה זו חסרות לנו זכויות ומשום 
פרשיות  וכן  פשע",  "ולכפרת  במוסף  מוסיפים  כך 
המעשים  ותיקון  לתשובה  המיועדות  השובבי"ם 

ארוכות יותר עד פרשת תצווה. 

והרבו  המצווה,  סעודת  את  הקהל  סעדו  לביני  ביני 
הגיע  ולאחמ"כ  דיומא,  מענייני  ותשבחות  בשירות 
למעמד הסיום הרה"ג משה וינבך שליט"א, אשר נשא 
עריבים  תורה  בדברי  הקהל  את  ושימח  מדברותיו, 
ונעימים כיד ה' הטובה עליו, ושיבח את עמלי התורה 
היומי.  הדף  בשיעור  ביומו  יום  מידי  המשתתפים 
אשריכם תלמידי חכמים שדברי תורה חביבים עליכם. 

משנכנס אדר 
רשמים מכינוס חבורות הבחורים, וסיום מסכת סוטה - ר”ח אדר תשע”ו


