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  ת בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך''''ואתה תצוה א
הבעל הטורים כתב ''תצוה'' בגימטריא ''נשים צוה'', רמז 

  להדלקת הנר לנשים חובה בשבת.
ודבריו תמוהים לכאורה, איך זה מתקשר עם המשך דברי 

  הפסוק ''את בני ישראל''?
  

מובא ליישב את דברי בעל הטורים על פי מה שכתוב אלא 
במשנה בשבת ''על שלש עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על 
שאינן זהירות בנדה, ובחלה, ובהדלקת הנר''. ובתוספות רבי 
עקיבא איגר שואל שם, למה כתוב ''ובהדלקת הנר'', ולא 

  ''ובנר'', כמו שכתוב ''ובחלה'' ולא ''בהפרשת חלה''?
רצה התנא לרמז מה שהובא במגן אברהם בשם התיקוני  אלא,

זהר ''שבעל הבית יתקן את הנרות בערב שבת, ואחר כך אשתו 
  תדליק''.

רמז , ''נשים צוה''גימטריא  – ''תצוה''וזהו, אם כן הכוונה, 
צוה  ''את בני ישראל''להדלקת הנר לנשים חובה בשבת, 

והתיקון מוטלים על בני ההכנות  – ''ויקחו אליך שמן זית זך''
  ישראל, והנשים רק תדלקנה את הנרות...

  תפארת יחזקאל
  

  ''ואתה תצוה את בני ישראל''
בפרשת ידועים דברי בעל הטורים שלכן לא נזכר שמו של משה 

תצוה מה שאין כן בכל החומש, שמשעה שנולד משה אין סדר 
שלא הוזכר בו, והטעם, משום שאמר ''מחני נא מספרך אשר 

  כתבת'', וקללת חכם אפילו על תנאי באה.
נעלם שמו של משה רבינו דווקא מפרשת ע אמנם יש לפרש מדו

תצוה כי קורא הדורות מראש ידע כי בז' באדר יסתלק משה 
 רשת ''ואתה תצוה'', ועל כן לארבינו, ועל פי רוב חל ז' אדר בפ

  נזכר שמו בפרשה זו דווקא. 
  הגאון מווילנא

  

  ''''ויקחו אליך שמן זית זך
א דכתיב ''זית רענן יפה פרי תאר קרא איתא במדרש: הדא הו

ה' שמך'', אלא מה הזית הזה עד שהוא באילנו מגרגרין אותו 
ואח''כ מורידין אותו וכו', ונחבט וכו', טוחנין אותו ואח''כ מקיפין 
אותו בחבלים ומביאין אבנים, ואח''כ נותנים את שמנן. כך 

תשובה,  ישראל, באין אומות העולם וחובטין וכו', ואח''כ עושים
  והקב''ה עונה להם הוי זית רענן יפה פרי תואר.

כי ישראל אינם עושים  משמע יש לתמוה, דמן המדרש לכאורה
תשובה אלא מתוך אילוץ שמאלצים אותם וחובטין בהם אומות 
העולם, והרי אין זה שבח כי אם גנאי לישראל שאינם באים לידי 

  תשובה מאהבה?
  

ל עושים תשובה רק אלא כך הוא פירושו: אם אמנם היו ישרא
מתוך דוחק וצער, אכן היה מקום לומר שאין תשובה זו ראויה, 
על כך באו חז''ל ואמרו שאין הדבר כן, אלא דומים ישראל לזית. 

שהשמן נוצר ונולד ע''י החבטות והטחינה, אלא  כשם שאין לומר
ודאי גם קודם היה שמן, אלא שהיה טמון בתוך הפסולת, 

א מתגלה השמן, כך הם ישראל. וכשמסלקין הפסולת ממיל
  במהותם ובשורשם הם זכים וטהורים, אלא שלעתים נדבקה 

  

  

לשם כך באים יסורים המסירים מהם את  ,בהם פסולת
  הפסולת, ואז מתגלה הטוב האמיתי הצפון בהם.

אין החבטות והיסורים עושים אותם טובים, אלא רק מגלים את 
  פנימיותם האמיתית.

בטעם הלכות גירושין פ''ב מרמב''ם בוזהו כעין מה שכתב ה
  ''כופין אותו עד שיאמר רוצה אני''.

  שם משמואל
  

  ''ויקחו אליך שמן זית זך למאור להעלת נר תמיד''
ובמדרש תנחומא איתא: מה מנורה שאינה לאכילה טעונה שמן 
זית זך, מנחות שהן לאכילה אינו דין שיהיו טעונין שמן זית זך? 

  תלמוד לומר ''כתית למאור'' ולא זך כתית למנחות.
שה עבור עצמו ובין הפועל למדך הכתוב, כי יש להבדיל בין העו

למען הכלל. מנחות שהיא מצות אכילה לאדם עצמו, לא 
הקפידה בה התורה שתהיה בשמן זית זך דווקא. לא כן המנורה 
אשר תפקידה ויעודה להאיר לעולם, היינו להשפיע על אחרים, 
טעונה דווקא שמן זית זך שעה שמבקש אדם לבא ולהאיר 

ויבחון את עצמו תחילה עד  לבבות הבריות, צריך הוא שישקול
ה נעלה זו, כי רק כמה לבו אמנם זך וטהור, שיהא ראוי למשימ

  רבי אליהו מאיר קובנר                           אז תצליח דרכו.
  

  ''ועשית חשן משפט מעשה חשב''
  על קלקול הדין.שמכפר  –''חשן משפט'' 

אמרו חז''ל, כי החושן מכפר על משפט אשר נפסק שלא כדין. 
תקן את עצמו כאשר הוא יושב ואכן המתבונן במעשה החושן י

למשפט, שכן ישנן ד' סיבות בגינם טועים במעשה המשפט או 
  מעוותים אותו, וכנגד כולן מזהיר מעשה החושן.

הסיבה הראשונה היא הכרת פני א' מהנידונים במשפט, אשר 
על כך הזהיר משה באמרו ''לא תכירו פנים במשפט'', הכרת 
הפנים נובעת על פי רוב מחמת היות הא' נכבד, עשיר או חכם. 

כסדר  תולדותם,שן הופיעו שמות שנים עשר השבטים כעל החו
ן הלידה לא ניכר שוע לפני דל וכל מעלת הא' לידתם, שכן בזמ

על פני חבירו אינה אלא מחמת לידתו המוקדמת. מעלה אשר 
  האנשים אינם נוטים לייחס לה חשיבות.

הסיבה השנייה נובעת מזלזול בדין שאינו נראה כחשוב לדיין, 
אשר רואה את הויכוח כפעוט ערך, כנגד זה הזהיר משה רבינו 

מעון'' דהיינו שיהיה חשוב לפניך דין באמרו ''כקטן כגדל תש
, פרוטה כדין מאה, כי אם אין הדיין מייחס חשיבות לסכום קטן

לא יחוש לעוות את הדין או לענותו. גם על זה מזהיר מעשה 
חושן, שכן חלק מהאבנים אשר היו עליו, היו יקרים, כמו אודם ה

פטדה וברקת הנמצאות בהיכלי מלכים. וחלק מהאבנים היו 
ואינם שווים בערכם ליקרות, כגון הלשם, השבו  פשוטות

והישפה, את כולן ציווה הקב''ה לקבוע בחושן, להורות כי כולן 
  חשובות בדין, ודין פרוטה כדין מאה.

הסיבה השלישית נובעת מחמת פחדו של השופט מא' מבעלי 
הדינים. על זאת הזהיר משה רבינו באמרו ''לא תגורו מפני איש 

הוא'', ומשום כך היה השם המפורש חקוק כי המשפט לאלקים 
שם ללמד כי המשפט לאלקים הוא, ומי יוכל להזיק ולהרע 

  לעושה משפט האלוקים.



הסיבה הרביעית, והיא הכבידה מכולן, נובעת מטעות בשיקול 
אשר הדעת וכדומה, ועליה הזהיר משה רבינו באמרו ''והדבר 

יבון אלי ושמעתיו'', וכנגד זאת היו שם האורים יקשה מכם תקר
והתומים, אשר מפרשים תשובה מן שמיא ללא כל ספק, ואשר 

  דבריהם ברורים.
זוהי כוונת חז''ל באמרם, כי החושן מכפר על המשפט. לא 
כפרה גרידא יש כאן, כי אם לימוד מוסר אשר לומד האדם מן 

ה גדולה כמו החושן ואינו בא לידי עבירה בדין. אין לך כפר
הלימוד אשר ממנו יכול האדם ללמוד לשפוט בצדק, שלא 

  לחטוא במשפט, ולשוב בתשובה כאשר חטא.
  עקידת יצחק

  
  ''ולא יזח החשן מעל האפוד''

ונשאלת השאלה מדוע התורה הקפידה על החיבור בין החושן 
  לאפוד שאסור שינתק א' מהשני?

  

אם נתבונן נראה, ששמות י''ב שבטי ישראל, היו כתובים 
פעמיים על בגדי הכהן הגדול, פעם אחת על אבני השוהם שעל 

  כתפי האפוד, ופעם שנייה על אבני החושן.
ן וגם על ולכאורה למה נזכרו שמות בני ישראל גם על החוש

  האפוד?
אלא, ללמדנו יסוד לדורות: שלא די לדאוג ולחשוב על יהודי בלב 
בלבד, אלא קח אותו גם על כתפייך ותן לו כתף ועזור לו ממשית 
בפועל! לכן לא די היה לכתוב את שמות בני ישראל על החושן 
שהוא נגד הלב, אלא גם על הכתפיים, להדגיש לנו את העזרה 

  מחשבותינו מן הכח אל הפועל.הממשית, להוציא את 
ללמדנו שהמחשבה בלב  ''לא יזח החושן מעל האפוד''וזהו 

  והעזרה הממשית הולכים יחד משולבות ואינם ניתנים לניתוק!...
  האדמו''ר ממישקולץ

  
  ''ולא יזח החשן מעל האפוד''

  מה טעם הקפידה התורה על הצמדתם של החושן והאפוד?
  

אמרו חז''ל כי החושן מכפר על עיוות הדין ואילו האפוד מכפר 
  על עבודה זרה.

, כאשר מורה אדם לעצמו בעסק ממוני מעסקיו היתר שלא והנה
כדין, אין זה אלא מחוסר אמונה. גם כאשר מטה הדיין את 
המשפט שלא כדין, אין זה אלא מפני שאמונתו אינה שלימה. 
אם אמנם היו מאמינים בבירור, כי הקב''ה קוצב את פרנסתו של 

לא היו  כל אחד, וכי כל אחד יקבל ויפסיד את אשר נגזר עליו,
חוטאים בענייני ממון, כיון שהיו יודעים שלא יוכלו לשנות גזר דין 

  שמים לטובה או לרעה.
יוצא, איפוא, שיסוד חטא עיוות הדין נעוץ בחטא הכפירה, שהיא 
השורש והסיבה לעבודה זרה, רמז רמזה התורה, כי כאשר בא 

ם אדם לבקש כפרה על שעיוות את הדין, הרי הוא טעון כפרה ג
שהיא תחילת הדרך לעבודה זרה. אדם  על אמונתו הפגומה,

כזה צריך כפרה על שניהם כאחת, שכן שני העוונות באים 
וזהו שרמזה התורה כאשר אסרה להבדיל את החושן מן כאחד.

  רבי משה פיינשטיין                                         האפוד.
  

  הב טהור ופתחת עליו פתוחי חתם קדש לה''''ועשית ציץ ז
אמרו בגמרא שהציץ היה מכפר על עזות מצח, שנאמר ''ומצחך 

  נחושה''.
ישראל הצטיינו בתואר ''עזים שבאומות'', מדה שהטביע הקב''ה 
בעמו כדי שיהיה לנו הכח והתקיפות לעמוד על אמונתנו ודתנו 

  כנגד המלעיזים עלינו. 

''עז פנים לגהינום'', הרי שמדה רעה  מאידך, הלא אמרו חז''ל כי
היא, לפיכך הוצרכו לכתוב על הציץ שעל המצח ''קדש לה'', 
להודיע שאנו מקדישים ומכוונים את כל עזות המצח שלנו רק 
לענייני ה''קדש לה''', ולא חלילה לעניינים אחרים, וכפי שאכן בין 

  בישראל נזכר גם ''ביישנים''.ג' הסימנים שמנו בהם 
  לכך דווקא בציץ, אשר על המצח, נחרט ''קדש לה''.

  חתם סופר
  

''והקטיר עליו אהרן קטורת סמים בבקר בבקר בהטיבו את 
הנרות יקטירנה ובהעלות אהרן את הנרות בין הערבים 

  יקטירנה קטורת תמיד לפני ה' לדורותיכם''
  מה ענין הקטורת אצל הדלקת והטבת הנרות?

  

ברם, שני דברים אלו ניתנו לאהרן ובניו דווקא, ואף קודם 
כהנים, משום שהם שעברה עבודת הקודש מהבכורים ל

המיועדים להורות תורה לישראל, כמו שנאמר ''יורו משפטיך 
  ליעקב ותורתך לישראל''. 

המנורה הרי מרמזת לתורה, והדלקת הנרות על הפצת התורה 
והאורה לכל העולם. באה הקטורת ונצטרפה למלאכת הפצת 

, ללמדך שראוי לחכם שיהיה בעל חוש הריח, להבין איזו האורה
תופעה או פעולה היא נגד התורה, ויוכל לחדור מבעל לרמאותם 

ללכוד  של הרשעים המציגים כל דבר רשע כדבר טוב, ומבקשים
  ההמון אחריהם.

כעין מה שהגמרא בסנהדרין מביאה מסימני מלך המשיח, 
שיהא ''מורח ודאין'', ופירש רש''י דהיינו ''שמריח באדם ושופט 

  ויודע מי החייב''.
  רבי משה פיינשטיין

  

  סיפור השבוע
''ולבני אהרן תעשה כתנות ועשית להם אבנטים...לכבוד 

  ולתפארת''
  ט מכפר על הרהור הלב.האבנ

 ומסופר על איש א' שבא אל המגיד ממעזריטש, והתאונן לפני
 שאיננו יכול לטהר את מוחו ממחשבות לא טובות והרהורים
רעים, שנכנסים אליו בעל כרחו ומבלבלים אותו. ציוהו הרב 

קופה ההיא החזיק ק רבי זאב מז'יטומיר, ובתהמגיד לנסוע לצדי
 ה בכפר אחד. הלך האיש לאותו כפר, וכשבאבי זאב בית מזיגר

יש כבר היה לילה, ומצא את הבית סגור. דפק הא ,לבית ר' זאב
על הדלת ואיש לא פתח לו. המתין זמן מה ודפק שוב על הדלת, 

ה אז זמן הקור, והתחיל להתאונן ושוב אין פותחים לו. הי
שיפתחו לו, ולא הועיל מאומה, התחיל לדבר בכעס וברוגז: איך 
אינכם מרחמים על יהודי להכניסו לבית? ומהבית אין קול ואין 

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

: דבר. תמה האיש בלבו ימים, ורבי זאב אינו שואל אותו על שום
קודם זה שלח אותי המגיד לכאן? והחליט לחזור לביתו. על מה 

הליכתו פנה לרבי זאב בשאלה: הנה רבינו המגיד שלח אותי 
לכבודו, ואיני יודע על מה. השיב לו רבי זאב: אני אגיד לך למה 
שלחך רבינו אלי? שתלמד ממני, כי האדם הוא בעל הבית, ולמי 

  נו רוצה אין הוא מניחו להיכנס...שאינ

  שבת שלום!
  . ת.נ.צ.ב.ה.מזל טוב בת תמר לעילוי נשמתיוצא לאור 

  : ל למייל לפנות נא העלון ענייני לכל
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