תצוה
אתו וְ ל ֹא יָמות:
ֹ
ֹאו ֶאל ַהק ֶֹד ׁש ִל ְפנֵי ה' ו ְבצֵ
לו ְבב ֹ
קו ֹ
{לה} וְ ָהיָה ַעל ַאהֲ רֹן לְ ׁ ָש ֵרת וְ נִ ׁ ְש ַמע ֹ

בגדי הכהן היו בגדים יפים ויקרים עד למאוד ,וידוע שאפילו בגד יפה יכול להביא את האדם
לידי גאווה .לכן באה התורה ומזהירה ,וְ ָהיָה ַעל ַאהֲ רֹן ְל ׁ ָש ֵרת – הבגדים הם כדי לשרת את
עם ישראל לפני הקב"ה ,ולא לגאווה ולכבוד אישי ,ולכן רק אם הכהן בא במטרה של לשרת
אתו וְ ל ֹא יָמות:
ֹאו ֶאל ַהק ֶֹד ׁש ִל ְפנֵי ה' ,ויזכה ל ..ו ְב ֵצ ֹ
לו ְבב ֹ
קו ֹ
מתוך עוונה ,רק אז ,וְ נִ ׁ ְש ַמע ֹ

הגמרא במסכת ערכין טז/א אומרת  -מעיל מכפר על לשון הרע ,ולכן רק כאשר לבש הכהן
את המעיל נתכפר לו לשון הרע ,וְ ָהיָה ַעל ַאהֲ רֹן ְל ׁ ָש ֵרת  -ורק אז אפשר לגשת ולהתפלל בלב
ֹאו ֶאל ַהק ֶֹד ׁש לִ ְפנֵי ה' .החפץ החיים (רבי ישראל מאיר הכהן)
לו ְבב ֹ
קו ֹ
נקי ויזכה ל ..וְ נִ ׁ ְש ַמע ֹ
אומר ,פיו של האדם הינו הכלי שלו ללימוד תורה ,ואם האדם הורס את הכלי במו ידיו
בלשון הרע ודברים אחרים – היאך תתקבל תפילתו.
בדורנו כאשר עדיין לא זכינו לבניין הבית ,בע"ה במהרה בימינו ,בתי הכנסת הם בתי מקדש
מעט שלנו .ושליח הציבור הוא מעין "כהן זמני" שמייצג את הציבור בעת התפילה לפני
לו ..כדי
קו ֹ
הקב"ה ,אבל כאן צריך להיזהר מאוד ..אם שליח הציבור עולה כדי ש ..וְ נִ ׁ ְש ַמע ֹ
להתפאר בקולו היפה ,ובביצועיו ,אז התפילה שלו באה ממקום של גאווה ולא תתפוס.
לכן על שליח הציבור קודם כל להבין שהוא – שליח של הציבור,
שזו אחריות מאוד כבדה ,וזהו מעניין ,וְ ָהיָה ַעל ַאהֲ רֹן ְל ׁ ָש ֵרת,
ֹאו ֶאל ַהק ֶֹד ׁש ִל ְפנֵי ה' !!!
לו ְבב ֹ
קו ֹ
ורק אז יוכל להתקיים ,וְ נִ ׁ ְש ַמע ֹ
וזהו שאומר הקב"ה לכנסת ישראל בשיר השירים (פרק ב,יד)

ֹיונָ ִתי ְב ַחגְ וֵ י ַה ֶסלַ ע ְב ֵס ֶתר ַה ַמ ְד ֵרגָ ה( .קודם כלַ )..ה ְר ִאינִ י ֶאת ַמ ְר ַאיִ ְך
(בואי ונראה שמעשייך ומחשבותייך הם נכונים וטהורים ,ורק אז)...

קולֵ ְך ָע ֵרב ו ַמ ְר ֵא ְ
יך נָ אוֶ ה:
קולֵ ְך ִכי ֹ
יעינִ י ֶאת ֹ
ַה ׁ ְש ִמ ִ

5:70
4:55
4:50

6:70
6:70
6:70

הרב סעדיה בן יחיא גהלי ז"ל נעמה בת סאלם זנדני ז"ל
יורם בן יחיא ודעי ז"ל
ר' יחיא בן סעיד ודעי ז"ל
שיכה בת מוסא ז"ל
ר' צדוק בן יצחק משה ז"ל
שלום בן יחיא ודעי ז"ל
משה בן עזרא שררה ז"ל
זכריה בן עיד'ה ימיני ז"ל
ציונה ימיני ז"ל
ת.נ.צ.ב.ה
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נס נסתר
הרב בנימין בלך
מדוע הגעתי לשם דווקא באותו הרגע? הרהרתי בכך אינספור פעמים מאז .זאת הייתה
נקודת מפנה בחיי ,ובכל פעם שאני חוגג את חג הפורים ,הרגע הזה חוזר אליי בצורה חיה.
לפני שנים רבות ,זמן קצר לאחר שנכנסתי לתפקידי הראשון כרב בארצות-הברית ,ניגש אלי
אחד מבני הקהילה ובפיו בקשה" .יש פה בעיר זקנה ",הוא סיפר" ,שלא שייכת לקהילה
שלך ,אבל היא מוכרחה לדבר עם רב בדחיפות .קשה לה ללכת ,והיא פשוט לא מסוגלת
להגיע אליך .האם תהיה מוכן להקדיש את הזמן כדי לגשת לביתה ולעזור לה?"
"כמובן ",עניתי .לקחתי ממנו את הכתובת ,וחשבתי לגשת אליה בהזדמנות הראשונה .לא
נעים לי להודות ,אבל חובותיי כרב חדש דרשו נתח גדול כל כך מזמני ,שהבטחַ תי לבקר
אותה המתינה בסבלנות ,כשאני שוב ושוב אומר לעצמי שבקרוב אמצא את הזמן ואקיים
את הבטחתי .שבועיים חלפו ,וערב אחד שמתי לב פתאום שעדיין לא נפגשתי עם האישה
שביקשה לדבר עם רב בדחיפות.
היה זה חודש דצמבר ,ובחוץ שרר קור צורב ,אולם רגשות האשמה שלי דחקו בי ,והחלטתי
שאני לא מסוגל לדחות עוד את הביקור" .אבל איך תמצא את הכתובת בחושך"? שאלה
אשתי" .קפוא בחוץ .אולי תחכה עם זה עד מחר"? עמוק בלבי ידעתי שאני חייב ללכת מיד.
חיפשתי את הכתובת ,ובסוף מצאתי את ביתה של האישה .ניגשתי אל הדלת והתכוננתי
ללחוץ על הפעמון ,כשהדלת נפתחה בפתאומיות .גבר צעיר עמד מולי ,חבוש בכובע ולבוש
מעיל .אין ספק שהוא היה בדרכו החוצה ,ואני הפרעתי לו כשהופעתי מולו באופן בלתי צפוי.
"כן ",הוא אמר" ,במה אני יכול לעזור לך"? "אני הרב בלך ",הסברתי" ,והגעתי לכאן אל
גברת כהן".
הבחור התחיל לרטוט ולרעוד ,ואני לא הבנתי את התגובה המוזרה שלו .איך השם שלי
והעובדה שהגעתי לכאן כדי לשוחח עם גברת כהן ,יכולים לעורר כזאת תדהמה גלויה?
המתנתי במבוכה ,ולאחר כמה רגעים הצעיר אמר" :גברת כהן היא אמא שלי ואני אומר לה
שאתה כאן ".נכנסנו לבית ,וזמן קצר אחר כך הצטרפה אלינו אמו בסלון.
היא אמרה לי שהיא מאוד שמחה שהגעתי ,ושהיא פשוט חייבת לדבר איתי .מה שנראה לי
מוזר ,זה שהבן שלה ,שבלי כל ספק התכונן לצאת מהבית ברגע שאני הגעתי ,התיישב לידנו
ובכלל לא נראה שהוא ממהר לעזוב.
אמו הופתעה שהוא נשאר בחדר ,וניסתה לדחות את העלאת הנושא שמטריד אותה ,עד
שהוא יצא – אולם ברור היה שהוא לא מתכוון ללכת.
אמו התחילה להסביר לי מדוע היא ביקשה לשוחח אתי" :לא רציתי לדבר על זה ליד הבן
שלי ,אבל כנראה שככה זה צריך להיות .למעשה ,הסיבה שבגללה אני צריכה לדבר עם רב,
קשורה אליו .אתה מבין ,אני מגיעה מבית יהודי דתי .ההורים שלי היו גאים במסורת
בשלב זה ,הבן שלה התחיל למרר בבכי ובקושי הצליח למצוא את קולו" .אני חייב
להתוודות ",הוא אמר .באותו לילה ,היה ליל חג המולד ,אך למרות שאני כמעט ולא שמתי
לזה לב ,מהר מאוד התברר שהדבר משמעותי מאוד לצעיר ,שניסה לייצב את נשימתו
כשהוא עדיין בוכה.
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"כן כבוד הרב ,אני יוצא עם אישה שאינה יהודייה ,והעסק נהיה רציני באמת .כבר תקופה
שהיא לוחצת עליי להתנצר ,כדי שנוכל להתחתן .אני אוהב אותה ,ולכן הסכמתי בסוף.
הלילה הייתי אמור לבצע את התוכנית שלי .אמרתי לה שאלך אתה למיסת חג המולד,
ושאחר כך ניפגש שנינו עם הכומר ,כדי לארגן את מה שצריך לקראת המרת הדת שלי.
ידעתי שזאת תהיה מכת מחץ לאמא שלי ,ושכפי הנראה אני כבר לא אהיה אורח רצוי
בביתה .אולם החלטתי ,והייתי מוכן לעשות את זה בכל מחיר.
"כשיצאתי הערב ,לא התכוננתי לעזוב רק את הבית ,אלא לעזוב את משפחתי ,את העבר
שלי וכל קשר עם עַ ם ישראל .זאת הייתה אמורה להיות פרידתי מהיהדות ,ואני פתחתי את
הדלת כדי לצאת אל מסעי לחיים החדשים.
אולם אז הופתעתי לראות מישהו עומד בדרכי .לא היה לי מושג ,הרב ,מי אתה ,אבל אז
אתה הצגת את עצמך .הייתי המום .לא ראיתי רב מאז הבר מצווה שלי .ובדיוק ברגע בו
התכוננתי להשליך מעליי את הדת שלי ,נעמד מולי רב וחוסם את דרכי.
הבנתי שלא יתכן שזה סתם צירוף מקרים .חייב להיות בזה מסר .הבנתי שזאת הדרך של
אלוקים לומר לי שאני לא אעז לעשות את מה שאני מתכנן".
רק אז הבנתי מדוע הוא הגיב בצורה מוזרה כל כך ,כשהבחין בי לראשונה .ואז הציפה אותי
מחשבה לא מוכרת  -לא הייתי יותר משליח ששיחק תפקיד במטרה אלוקית .לא אני בחרתי
את הרגע ,הרגע בחר אותי .הייתי יכול לגשת לפגוש את האם המוטרדת בכל רגע אחר ,אבל
איכשהו ,אלוקים דאג שאני אגיע בדיוק ברגע שבו עצם הופעתי תיראה בעיני הצעיר כאות
משמים  -ניסים נסתרים.
בנה של גברת כהן הבין שאלוקים שלח לו מסר ,ולכן הוא לא נטש את ביתו באותו הלילה.
שוחחנו במשך מספר שעות ואחר כך חזרתי לביתי .רק למחרת התבררו לי התוצאות.
הצעיר התקשר אליי וסיפר לי מה קרה אחר כך.
הכלה שלו התקשרה אליו ודרשה בכעס לדעת איפה הוא ולמה הוא לא הגיע למיסת חג
המולד ,כפי שהבטיח .היא צעקה עליו שהוא בייש אותה בפני הכומר שלה כשהיא נאלצה
לבטל את הפגישה אתו .הצעיר ניסה להסביר שהופעתו הבלתי צפויה של רב ברגע שהוא
התכוון לצאת ,עוררה אותו לעצור ולבחון מחדש את הדברים.
הצעירה כעסה ולא הסכימה להירגע .היא אמרה לו שהכול נגמר ביניהם ,וסיימה בהערות
משפילות ביחס ליהדות וליהודים" .יש לי מזל ",אמר לי הבחור" ,שאלוקים התערב לפני
שעשיתי טעות נוראית שהייתה הורסת לי את החיים".
הוא ניסה להודות לי ,אבל לא יכולתי לקבל את הכרת התודה שלו .אחרי הכל ,כך הבנתי,
לא אני בחרתי את העיתוי המדויק של הביקור ,שעזר לו לשנות את חייו .הייתי לא יותר
מאביזר במה בדרמה קוסמית גדולה יותר ,והתודות שייכות אך ורק למחבר השמימי שכתב
את המחזה.
מאז אני ערני יותר להבחין בניסים הקטנים שמקיפים אותנו פעמים כה רבות בחיינו .הם
אלה שאמורים לעורר אותנו לחשוב מדוע היינו במקום מסוים בדיוק ברגע מסוים.
הם אלה שאמורים להזכיר לנו שיש מקרים שבהם אנחנו לא יותר משליחים בסיפור שמימי
מתוזמן ,שמבחינים בנסיו הנסתרים של הא-ל

3

סיעתא דשמיא – תלויה בבקשת האדם ורצונו
אתיו רו ַח ָח ְכ ָמה וגו'
בפרשתנו נאמר (שמות כח,ג) וְ ַא ָתה ְת ַד ֵבר ֶאל ָכל ַח ְכ ֵמי לֵ ב אֲ ׁ ֶשר ִמ ֵל ִ
ובפרשת כי תשא נאמר (שמות לא,ו)  ...ו ְבלֵ ב ָכל חֲ ַכם לֵ ב נָ ַת ִתי ָח ְכ ָמה וגו'
בספר שיחות מוסר להגר"ח שמואלביץ מובא שהאדם צריך להכין את עצמו שיהיה בעל
"לב חכם" ורק לאדם שכזה תינתן חכמה ,ולמדים זאת משלמה המלך ע"ה.
ֹאמר אֱ ל ִֹהים ׁ ְש ַאל ָמה
לום ַה ָליְ לָ ה וַ י ֶ
עון נִ ְר ָאה ה' ֶאל ׁ ְשלֹמֹה ַבחֲ ֹ
(מלכים-א פרק ג) {ה} ְבגִ ְב ֹ
ֶא ֶתן לָ ְך :ובהמשך מבקש שלמה{ ..ט} וְ נָ ַת ָת ְל ַע ְב ְד ָך לֵ ב ׁש ֵֹמ ַע ִל ׁ ְשפ ֹט ֶאת ַע ְמ ָך לְ ָה ִבין ֵבין
טוב ְל ָרע ִכי ִמי יו ַכל ִל ׁ ְשפ ֹט ֶאת ַע ְמ ָך ַה ָכ ֵבד ַהזֶה :לאחר שבקשת שלמה מצאה חן בעיני
ֹ
יתי ִכ ְד ָב ֶר ָ
בון
יך ִהנֵה נָ ַת ִתי ְל ָך לֵ ב ָח ָכם וְ נָ ֹ
הקב"ה ,אמר הקב"ה לשלמה{ ..יב} ִהנֵה ָע ִש ִ
מוךָ:
ֶיך וְ ַאחֲ ֶר ָ
מו ָך ל ֹא ָהיָה ְלפנ ָ
יך לֹא יָקום ָכ ֹ
אֲ ׁ ֶשר ָכ ֹ
ָ

מסופר שכאשר ר' אייזיק חריף זצ"ל שהיה אחד מגאוני הדור ,רצה למצוא חתן ראוי לביתו
נסע הגאון לישיבת וולזין וביקש מראש הישיבה לשאת דבר תורה בפני האברכים.
עמד הגאון בפני בחורי הישיבה שמתוכה גדלו גאוני עולם ,ודרש בדברי תורה ,ולקראת סוף
הדרשה ,הקשה הגאון קושיא עצומה וסיים באומרו ,אני מתעכב מספר ימים באזור,
ומי שימצא את התשובה לקושיא ,יזכה להיות חתני !!!

חלומו של כל בחור ישיבה הוא להיות משודך לביתו של הגאון ,והנה בישיבה נפתחה
"מלחמה גדולה" מי יצליח לתרץ את הקושיא ,התלמידים החלו ללמוד ולחקור ,הציעו
תירוצים מסוגים שונים ,אולם כל תירוץ הופרך ונסתר בחזרה על ידי הגאון.
הזמן עובר ,אולם הישיבה כמרקחה ,תלמידי הישיבה לא מרפים ומנסים למצוא תירוץ עבור
אותה קושיא ואין ..לא נמצא מי שיאמר את התשובה הנכונה.
והנה לאחר מספר ימים שלא נמצאה תשובה ,פונה ר' אייזיק לדרכו .לאחר שהעגלה עברה
מרחק מסוים ,נשמעת צעקה מרחוק – עצור !!! עצור !!!
עוצר את העגלון את העגלה ,והנה תלמיד אחד מגיע מתנשף כולו מהריצה.
שואל אותו ר' אייזיק:
ענה לו התלמיד:

נו ..בני ,האם מצאת תירוץ לקושיא ?

לא רבי ,אין לי תירוץ לקושיא.

שואל אותו ר' אייזיק:

אז למה רצת עד לכאן ?

ענה לו התלמיד :כבוד הרב ,אתה לא יכול להשאיר אותי ככה ללא תשובה ,רצתי
אחריך כי אני מבקש לדעת את התירוץ של הרב.
ענה לו הגאון :בך אני בוחר להיות חתני ,כי מה שמעניין אותך זו התשובה עצמה,
אהבת התורה היא שגרמה לך לרדוף אחרי העגלה ולא הרצון בשידוך
מיוחס ,תלמיד כמוך שווה עולם ומלואו....

מתוך מספר – אוצרי חכמת התורה
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{כ} וְ ַא ָתה ְת ַצ ֶוה ֶאת ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל וְ יִ ְקחו ֵאלֶ ָ
אור ְל ַהעֲ לֹת נֵר ָת ִמיד:
יך ׁ ֶש ֶמן זַיִ ת זָ ְך ָכ ִתית לַ ָמ ֹ

פרשת תצוה היא הפרשה היחידה החל מפרשת שמות ועד פרשת מסעי (סוף חומש במדבר)
שבה לא מוזכר שמו של משה רבינו .ולמה ?
בפרשת כי תשא ,יום לאחר חטא העגל עולה משה ומבקש מהקב"ה למחול לעם ישראל על
אתם וְ ִאם ַאיִ ן ְמ ֵחנִ י נָ א ִמ ִס ְפ ְר ָך
חטא העגל ואומר לקב"ה (שמות לב,לב) וְ ַע ָתה ִאם ִת ָשא ַח ָט ָ
אֲ ׁ ֶשר ָכ ָת ְב ָת :ולכן אומר הזוהר הקדוש שבפרשה זו לא מופיע שמו של הקב"ה.
מֹּשה( ,מי גדול יותר ממשה) ְּדָאמַ ר
הזוהר הקדוש פרשת פנחס דף רמ"ד ע"ב :מַ אן לְָך ַרב ִמ ֶׁ
קּוד ָשא בְּ ִריְך
(שמות לב,לב) וְ ִאם ַאיִ ן ְמ ֵחנִ י נָ א ִמ ִס ְפ ְר ָך אֲ ׁ ֶשר ָכ ָת ְב ָת ,וְּ ָאמַ ר לְּ צו ֶֹּׁרְך ,וְּ ַאף עַ ל גַב ְּד ְּ
עּותיּה (אף על פי שהקב"ה עשה רצונו)ִ ,עם כָל ָדא (עם כל זאת) לָא ִא ְּש ְּתזִ יב
הּוא עָ בִ יד ְּר ֵ
ֹּנְּשא (לא ניצול מקבלת עונש על כך) ,וְּ הָ א ִא ְּתמַ ר (והנה נתברר) ְּדלָא ִא ְּדכַר בְּ פָ ָר ַשת
מֵ עו ָ
וְּ אַ ָתה ְּתצַ ּוִ ה (שלא הוזכר שמו של משה בפרשת תצוה) ,וְּ ִא ְּת ְּמחֵ י ִמ ַתמָ ן (ונמחה שמו משם).
וְּ הָ א או ְֹּּקמּוהָ (ופירשו )..מַ אן לָן ַרב ִמ ָדוִ ד מַ לְּ כָא (מי יש לנו גדול מדוד המלך) ְּ ,דָאמַ ר
עוד ָר ׁ ָשע
סום ְב ֹ
טוא ִב ְל ׁש ֹונִ י ֶא ׁ ְש ְמ ָרה לְ ִפי ַמ ְח ֹ
(תהלים לט,ב) ָא ַמ ְר ִתי ֶא ׁ ְש ְמ ָרה ַד ְר ֵכי ֵמחֲ ֹ
שע לְּ נֶׁגְּ ִדי ? הַ הּוא ְּממָ ָנא ְּד ִא ְּתפְּ ַקד עַ ל ָדא (זה שממונה/מלאך על
ְלנֶגְ ִדי ,מַ אי (מהו) בְּ עוֹּד ָר ָ
ָטיל הַ ִהיא ִמלָה (ולוקח את המילה של
כך) וְּ נ ִ
אדם בשביל אותה מילה)

האדם) לְּ ַאבְּ אָ ָשא לֵיּה לְּ בַ ר נָש

(להרע לאותו

ולמה דווקא נבחרה פרשת תצווה שממנה יחסר שמו של משה רבנו ?
אומר הגאון מווילנא (רבי אליהו בן שלמה זלמן) שנאמר ְמ ֵחנִ י נָ א ִמ ִס ְפ ְר ָך אֲ ׁ ֶשר ָכ ָת ְב ָת ,אל
תאמר ִמ ִס ְפ ְר ָך אלא מספר כ ,דהיינו מספר מס'  .02ופרשת תצווה היא פרשה מס' !!! 02
נק' נוספת ,פרשת תצוה חלה בשבוע שחל בו ז' באדר שזהו תאריך לידתו ופטירתו של משה
רבנו ,ולכן דווקא בפרשה זו לא מוזכר שמו של משה רבנו משום שגם מקום קבורתו לא נודע
עד היום.
הרב מאיר אליהו מביא את דברי המגלה עמוקות (רבי נתן נטע הכהן שפירא) שמסביר שמשה
רבינו היה אמור להיות הכהן הגדול .אבל ,כאשר משה התנגד במשך שבוע שלם לצאת
לשליחות ,הוא נענש בכך שהכהונה הועברה ממנו לאהרון אחיו ,ולכן בפרשה זו שבה
מופיעים כל הציוויים הקשורים בבגדי הכוהנים ובעבודתם ,הושמט שמו של משה רבנו.
מצד שני  -משה אמנם לא מוזכר בפרשה ,אבל הקב"ה פונה אליו מדרגת קירוב מאוד
גבוהה וזהו שנאמר וְ ַא ָתה ְת ַצ ֶוה ֶאת ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל  .שמראה את הקרבה המיוחדת בין
משה רבנו לקב"ה.

דברי החכם אפילו על תנאי מתקיימים.
בעל הטורים (רבי יעקב בן אשר) מפרש את דברי הזוהר ואומר קללת חכם אפילו על תנאי
מתקיימת .משה רבינו רק הוציא מפיו וְ ִאם ַאיִ ן ְמ ֵחנִ י נָ א ִמ ִס ְפ ְר ָך אֲ ׁ ֶשר ָכ ָת ְב ָת ,ולמרות
שהקב"ה אכן הסכים לבקשת המחילה של משה רבנו ,עדיין נמחה שמו של משה מפרשת
תצוה.
היסוד הזה מופיע במקומות שונים ,כאשר לבן רדף אחרי יעקב אבינו אמר יעקב ללבן

(בראשית לא,לב-ויצא) ִעם אֲ ׁ ֶשר ִת ְמ ָצא ֶאת אֱ ל ֶֹה ָ
יך ל ֹא יִ ְחיֶה ֶנגֶד ַא ֵחינו ַה ֶכר ְל ָך ָמה ִע ָמ ִדי
וְ ַקח לָ ְך וְ לֹא י ַָדע יַעֲ קֹב ִכי ָר ֵחל ְגנָ ָב ַתם :אמרו חז"ל בגלל דבריו של יעקב מתה רחל אמנו

טרם זמנה.
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כאשר האחים חזרו לארץ ישראל ושמעון נשאר אסור אצל יוסף במצרים ,יהודה התחייב
ליעקב שהוא יהיה אחראי להחזיר את בנימין לאחר שירדו שוב למצרים לשבור אוכל,
שנאמר (בראשית מג,ט-מקץ) ָאנ ִֹכי ֶא ֶע ְר ֶבנו ִמי ִָדי ְת ַב ְק ׁ ֶשנו ִאם ל ֹא הֲ ִביא ִֹתיו ֵאלֶ ָ
יך וְ ִה ַצגְ ִתיו
לְ פנ ָ
אתי לְ ָך ָכל ַהי ִָמים :אומר המדרש שלאחר שיוסף נתוודע לאחיו וביקש מהם
ֶיך וְ ָח ָט ִ
ָ
לעלות ולהביא את יעקב למצרים ,בנימין נשאר במצרים עם יוסף ,ולומדים זאת מהפסוק

תנֹת
(בראשית מה,כג – ויגש) ו ְל ָא ִביו ׁ ָשלַ ח ְכזֹאת עֲ ָש ָרה חֲ מ ִֹרים נ ְֹש ִאים ִמטוב ִמ ְצ ָריִ ם וְ ֶע ֶשר אֲ ֹ
נ ְֹשאֹת ָבר וָ לֶ ֶחם ו ָמ ֹזון לְ ָא ִביו לַ ָד ֶר ְך:

ולמה עשרה חמורים ולא אחד עשר כנגד כל האחים ? כי בנימין נשאר במצרים ורק עשרה
אחים עלו להביא את יעקב אבינו למצרים.
ולכן ,עצם העובדה שיהודה לא קיים את נדרו ולא החזיר את בנימין ,ולמרות שבנימין היה
מוגן אצל יוסף ,אומרת הגמרא שנענש יהודה שעצמותיו היו מתגלגלות בארון מסכת בבא
קמא צב/א  -וזאת ליהודה ,כל אותן ארבעים שנה שהיו ישראל במדבר היו עצמותיו של
יהודה מגולגלין בארון עד שבא משה ובקש רחמים.
גמרא במסכת כתובות סב/ב  -יהודה בריה (בנו של) דר' חייא חתניה דר' ינאי ,הוה אזיל ויתיב
בבי רב (היה הולך לבית המדרש) וכל בי שמשי הוה אתי לביתיה (וכל יום שישי בין השמשות
היה חוזר לביתו) וכי הוה אתי (וכשהיה חוזר) הוה קא חזי קמיה (היה נראה שהולך לפניו)
עמודא דנורא (עמוד אש) .יומא חד (יום אחד) משכתיה שמעתא (הוא לא הספיק לחזור
לפני שבת שהיה שקוע בלימודו) כיון דלא חזי (כיוון שלא נראה) ההוא סימנא (הסימן
ההוא=עמוד האש) אמר להו (אמר להם) רבי ינאי (חותנו של רבי יהודה)  ,כפו מטתו
(תהפכו את המיטה שלו – מנהג לסימן אבלות) שאילמלי יהודה קיים (שאם היה רבי יהודה
חי) לא ביטל עונתו (לא היה מבטל את מצוות "עונתה לא תגרע" כלומר רבי יהודה היה
עיקבי בעניין החזרה הקבועה בימי שישי לבית ,כך שאם הוא לא הגיע ,זה אומר שרק מלאך
המוות יכול לעקב אותו) הואי (אבל מחשבה  /קביעה זו של רבי ינאי לא התאימה

ב{ )..קהלת י-ה} כשגגה שיוצא מלפני השליט ונח נפשיה

למציאות אלא למה שנאמר
(נחה נפשו של רבי יהודה ,כלומר רבי יהודה נפטר בגלל מה שחשב ואמר חותנו רבי ינאי)

ישנו סיפור על הגאון מווילנא (רבי אליהו בן שלמה זלמן) שפעם ילד התיישב לידו בבית הכנסת
וישב על הטלית של הגאון .כאשר הגאון ניסה להרים את טליתו ,ראה שהילד יושב עליה,
אמר הגאון לילד תחיה  022שנה רק תשחרר לי את הטלית.
מספרים שאותו אדם (הילד) בגיל  89חלה בדלקת ריאות ,וכאשר בא אליו רופא ,אמר לו
הרופא שמצבו אנוש והוא לא יחזיק מעמד יותר מכמה ימים ,ענה החולה ואמר לרופא,
הגאון מוילנא הבטיח שאני אחיה עד גיל  022ויש לי עוד שנתיים לחיות – ואכן כך היה..
(פרק כט,מה)

יתי לָ ֶהם לֵ אל ִֹהים:
תו ְך ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל וְ ָהיִ ִ
וְ ׁ ָש ַכנְ ִתי ְב ֹ

כאשר מתבוננים בעניין השראת השכינה במשכן ,בבית המקדש ,ועכשיו בפסוק מדובר
תו ְך ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל – נשאלת השאלה מהו עניין השראת השכינה ? הלא הקב"ה מלא כל
ְב ֹ
הארץ כבודו...
השראת השכינה בבית המקדש הייתה נק' החיבור בין העולם הזה ,העולם החומרי ,לבין
העולם הרוחני ,מעין "צוהר" המחבר בין שתי העולמות.
כאשר בית המקדש היה קיים ,אדם שרצה לחזק את עצמו ביראת שמיים ,היה הולך לבית
המקדש ,ומעצם הנוכחות שלו היה חש בקדושה האופפת את המקום ,היה רואה את פעילות
הכוהנים ,עצי המערכה ,המזבח ,שום זבוב לא נמצא בבית המטבחיים ,עשן אש התמיד
שעולה מן המזבח ושום רוח וגשם שבעולם מזיז ומכבה אותו ,הרי שמיד היה מרגיש אותו
אדם את האמונה עוטפת אותו ,שום ספק לא היה בליבו ,שהרי מול עיניו הוא רואה
שהקב"ה הוא זה שמנהיג את העולם ואין עוד מלבדו.
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וכיום שאין לנו בית מקדש ,אם נרצה לחוש באותה אמת '' -אין עוד מלבדו'' – לאן נפנה ?
ראשית נבין שבימנו עניין גלות השכינה ,מצביע על הסתר הדברים מבני האדם ,ומתוך
הסתר זה אנשים מתחילים לפקפק ,הדברים נראים להם מונהגים על פי "הטבע" ,שם
שמיים מחולל – וזוהי שכינה בגלות .אבל עם כל זאת ,התשובה היא פשוטה ,אתה באמת
רוצה לחוש את הקב"ה ? לנסות ולהתחבר עם כל הסתר הפנים הקיים ? תסתכל על עצמך
פנימה ,ותחוש את החיבור עם הקב"ה – הוא תמיד שם !!!
תו ְך ְבנֵי יִ ְש ָר ֵאל ,שהקב"ה שוכן
עניין השראת השכינה תקף גם אצל היחיד וזהו שנאמר ְב ֹ
בתוך כל אחד ואחד מבני ישראל ,נשמת היהודי תמיד מחוברת לצור מחצבתה ,כל שניתן
הוא להתחבר.
תרגום יונתן בן עוזיאל לפסוק א של מגילת רות ,אומר שהצום העשירי יהי צמא לדברי
תורה ,ובאמת בימינו קיימת התעוררות גדולה לשמוע דברי תורה ,בכל מקום שנפנה נמצא
מקומות רבים בהם יש שיעורי תורה ,התורה נמצאת בכל מקום רק בוא ותתחבר..
וגם אם תגיד ,אבל אני עובד ,בא עייף  /גמור ,למי יש זמן ?
על כך אומרת הגמרא במסכת תמיד לב/ב – תנא רבי חייא כל העוסק בתורה בלילה שכינה
רות ׁ ִש ְפ ִכי ַכ ַמיִ ם ִל ֵב ְך נ ַֹכח ְפנֵי
ֹאש ַא ׁ ְש ֻמ ֹ
כנגדו שנאמר {איכה ב-יט} קו ִמי ר ִֹני ַב ַליְ לָ ה ְלר ׁ
אֲ דֹנָ י וגו' אמר ר''א בן עזריה תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר {ישעיה נד-יג} וְ ָכל
לום ָבנָ יִ ְך :הא למדת שלימוד התורה בלילה ,הוא כלימוד נ ַֹכח ְפנֵי
ָבנַיִ ְך לִ מו ֵדי ה' וְ ַרב ׁ ְש ֹ
אֲ דֹנָ י !!!

שמן זית זך
הפרשה מתחילה בפסוק (שמות כז,כ) וְ ַא ָתה ְת ַצ ֶוה ֶאתְ -בנֵי יִ ְש ָר ֵאל ,וְ יִ ְקחו ֵאלֶ ָ
יך ׁ ֶש ֶמן זַיִ ת זָ ְך

אור לְ ַהעֲ לֹת ֵנרָ ,ת ִמיד .ויש לשאול על הפסוק,
ָכ ִתית לַ ָמ ֹ
מדוע נאמר למשה בלשון וְ ַא ָתה ְת ַצ ֶוה ֶאתְ -בנֵי יִ ְש ָר ֵאל  ,ולא בלשון של ַצו ֶאתְ -בנֵי יִ ְש ָר ֵאל

רבי שלמה לוונשטיין שליט"א מביא בשם הספר גורל אליהו שהקב"ה פנה למשה רבנו
בלשון  -וְ ַא ָתה ְת ַצ ֶוה ֶאתְ -בנֵי יִ ְש ָר ֵאל ,כדי לומר למשה שגם הוא בעצמו מצווה בעניין זה.
דהיינו  -וְ ַא ָתה (גם אתה תיתן לנדבה זו ,וגם אתה) ְת ַצ ֶוה ֶאתְ -בנֵי יִ ְש ָר ֵאל.
ומדוע הקפיד הקב"ה על משה דווקא במצווה זו ,יותר מאשר שאר מצוות המשכן?
מביא הגורל אליהו ,את דברי הגמרא (ערובין נד/א) ואמר רבי אליעזר ,מאי דכתיב (ומה פירוש
הנאמר בפסוק) (שמות לב-טז) ָחרות ַעל ַה ֻלחֹת( .ומבארת הגמרא ש )...אלמלי לא נשתברו
לוחות הראשונות ,לא נשתכחה תורה מישראל .כלומר בלוחות הראשונות הקב"ה חרט את
עשרת הדיברות ,לכן אם לא היה משה רבנו שובר את הלוחות בגלל חטא העגל ,כל יהודי
שהיה לומד תורה לא היה הלימוד משתכח ממנו לעולם ,אבל בגלל שפרחו האותיות
מהלוחות הראשונות לפני שזרקן משה ,נענשו בני ישראל בכך שהלימוד אינו תמיד נשאר
בזיכרון ולעיתים תכופות "פורח" מראשו של הלומד כנגד אותן אותיות שפרחו מהלוחות.
למדונו חז"ל ששמן זית הוא אחד הדברים המועילים לזיכרון .וזאת כדי לְ ַהעֲ ל ֹת נֵרָ ,ת ִמיד

שעם ישראל ילמדו וישמרו תמיד את התורה ללא הפסקה ,שהרי נרות המנורה מרמזים על
התורה הקדושה ואסור ח"ו שתשתכח תורה מישראל לעולם.
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בהקשר זה אמר לי פעם מורי ורבי הרב יוסף שני שליט"א ,בדרך הבדיחותא על הפסוק
רות אֱ ל ֵֹהינו י ְַפ ִריחו .שישנם אברכים שכל עוד והם
(תהילים צב,יד) ׁ ְשתו ִלים ְב ֵבית ה' ְב ַח ְצ ֹ
נמצאים בכולל הם מרוכזים בלימוד = ׁ ְשתו ִלים ְב ֵבית ה' ,אבל איך שהם יוצאים החוצה
רות אֱ ל ֵֹהינו מיד י ְַפ ִריחו ופרח מהם כל מה שלמדו...
לחצר = ְב ַח ְצ ֹ

הרב יעקב יעקב שליט"א– בספרו באר יעקב על התורה
ית ִׂבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש לְ ַאהֲ רֹן ָא ִׂח ָ
יך לְ ָכב ֹוד ּולְ ִׂת ְפ ָא ֶרת
וְ ָע ִׂש ָ
ֵיהם עֲ ר ּו ִּׂמים ָה ָא ָדם וְ ִׂא ׁ ְש ּת ֹו וְ לֹא יִׂ ְת ּב ׁ ָֹש ׁש ּו".
על אדם וחוה קודם החטא נאמר" :וַ ִּׂי ְהי ּו ׁ ְשנ ֶ
יר ִּׂמם ֵהם וַ ִּׂי ְת ּ ְפר ּו עֲ לֵ ה
ֵיהם וַ ּי ְֵדע ּו ִׂ ּכי ֵע ֻ
לאחר שאכלו מעץ הדעת נאמר" :וַ ִּׂת ּ ָפ ַק ְחנָ ה ֵעינֵי ׁ ְשנ ֶ
ְת ֵאנָ ה וַ ּיַעֲ ש ּו לָ ֶהם חֲ ֹגרֹת" ,לאחר שהקב"ה העניש אותם נאמר" :וַ ּי ַַעש ה' אֱ ל ִֹׂהים ְל ָא ָדם
עור וַ ּיַלְ ִּׂב ׁ ֵשם" .בספר "אהבת שלום" כתב ,שלפני שהאדם חטא ,הגוף שלו
ּו ְל ִׂא ׁ ְש ּת ֹו ָּכ ְת ֹנות ֹ
היה ככסות ומלבוש לנשמה ,אך כאשר חטא ,הוא השתמש בגוף שלו שלא לצורך הנשמה,
ובאותו הרגע הרגיש שהוא ערום ,כי לאחר החטא הגוף לבדו כבר לא יכול היה לשמש
ככסות לנשמה .אדם וחוה תפרו חגורות כדי לכסות את ערוותם ,אך זה לא היה מספיק,
ולכן הקב"ה עשה להם כתנות עור ,והלביש אותם בבגד שמכסה את כל הגוף.
למעשה ,הבגדים שאנו לובשים הם לכאורה "אות קלון" ,כי רק בגלל החטא אנו צריכים
בגדים .משל למלך שאחד מעבדיו בגד בו ,והמלך כעונש אמר לו לכתוב על בגדו את המילה
"בוגד" ,ושילך כך ברחובות העיר .דבר זה אף רמוז בבגדים :בגד מלשון בגידה ,מעיל מלשון
מעילה ,לבוש מלשון בושה וכסות מלשון כיסוי ,שרוצה לכסות את מעשיו .הבגדים אמורים
להזכיר לנו את חטאו של אדם הראשון ,להזכיר לנו להיזהר מהיצר הרע ולהביא אותנו לידי
תשובה .למעשה מצינו להיפך בגמרא (בבא קמא צא/ב) "דרבי יוחנן קרי למאני מכבדותא"
(רבי יוחנן היה קורא לבגדיו "מכבדים") ,משום שהם מכבדים לאדם הלובשם .לפי זה
אפשר להפוך את הבגד מ"אות קלון" ,לתכשיט נאה ,וכל זה משום חסד ה'.
במדרש מובא" :ויעש ה' אלקים כתנות עור וילבישם"  -מלמד שעשה לו הקדוש ברוך הוא
בגדי כהונה כעניין שנאמר" :והנה איש לבוש הבדים" ,וכתיב" :כתנת בד קדש ילבש" .מכאן
אתה למד שכהן גדול דומה למלאך ,כי מלאך ה' צבאות הוא".
ובמדרש רבה נאמר" :אדם הראשון היה בכורו של עולם ,וכאשר הקריב קרבנו ,לבש בגדי
כהונה גדולה ,שנאמר" :ויעש ה' אלקים לאדם ולאשתו כתנות עור וילבישם" ,בגדי שבח היו,
והיו הבכורות משתמשין בהם .לפני שמת אדם ,מסרן לשת ,שת מסרן למתושלח ,מתושלח
מסרן לנח ,עמד נח והקריב קרבן .נח מסרן לשם ,והיה מקריב קורבנות ,שם מסרן לאברהם
והקריב קורבנות ,אברהם מסרן ליצחק ,עמד יצחק ומסרן ליעקב ,שאף הוא היה מקריב
קורבנות וכו'"...
הקב"ה הלביש את אדם הראשון בבגדים מיוחדים ,בגדי כהן גדול אשר עליהם נאמר
"לכבוד ולתפארת"! בכוח בגדים אלו להפוך את המהות מבגד של בגידה ,בושה וכלימה,
לבגד של כבוד ותפארת .וכתב הרמב"ן (רבי משה בן נחמני) "שהכהן הגדול יהיה נכבד ומפואר
במלבושים נכבדים ומפוארים ,כמו שאמר הכתוב" :כחתן יכהן פאר" ,כי אלה הבגדים לבושי
מלכות הן ,כדמותן ילבשו המלכים בזמן התורה ,כמו שמצינו בכתנת יוסף" :ועשה לו כתנת
פסים" ,שפירושו מרוקמת כדמות פסים ,והיא כתונת תשבץ ,והלבישו כבן מלכי קדם .וכן
הדרך במעיל וכתנת ,והמצנפת ידועה גם היום למלכים ולשרים הגדולים ,שהם פאר ושבח
למכתירים בהם .והאפוד והחשן לבוש מלכות ,והציץ נזר המלכים הוא".
בגדי הכהונה מצד אחד היו "לכבוד ולתפארת" ,אך גם היו "לקדשו לכהנו לי" – בפני המון
העם :היה צריך הכהן הגדול ללבוש בגדי הוד והדר למען יהיה לו לכבוד ולתפארת ,כי דרך
העולם לכבד את ההדור בלבושו .אמנם באמת לא לשם כך היה עיקר התכלית של בגדי
הכהונה ,אלא בשביל הסודות המיוחדים והקדושה שיש בתוכם ,לכן נאמר" :וְ אַ ָּתה ְת ַדבֵּ ר
ֵּאתיו רּוחַ חָּ כְ מָּ ה וְ עָּ ׂשּו אֶׁ ת בִ גְ ֵּדי ַאהֲ רֹן לְ ַק ְדׁשוֹ לְ כַ הֲ נוֹ לִ י" ,לחכמי
אֶ ל כָּ ל חַ כְ מֵ י לֵב אֲ ֶׁשר ִמל ִ
הלב ,שהם מבינים ,תאמר ,שהתכלית בבגדי הכהונה היא כדי "לקדשו לכהנו לי".
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בן של מלך
ית ִׂבגְ ֵדי ק ֶֹד ׁש
הנושא המרכזי בפרשה הוא בגדי אהרון הכהן הגדול ובגדי בניו .שנאמר וְ ָע ִׂש ָ
לְ ַאהֲ רֹן ָא ִׂח ָ
יך ְל ָכב ֹוד ּו ְל ִׂת ְפ ָא ֶרת.

הגמרא במסכת יומא סט/א מספרת על המפגש של שמעון הצדיק שהיה כהן גדול והיה
משיירי בית כנסת גדולה עם אלכסנדר מוקדון המלך שכבש כמעט את כל העולם.
והתניא (שנינו) :בעשרים וחמשה [בטבת] יום הר גרזים [הוא] דלא למספד ,יום שבקשו
כותיים (גויים) את בית אלהינו מאלכסנדרוס מוקדון להחריבו ונתנו להם .באו והודיעו את
שמעון הצדיק ,מה עשה ? לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה ,ומיקירי ישראל עמו
ואבוקות של אור בידיהן וכל הלילה הללו הולכים מצד זה ,והללו הולכים מצד זה עד שעלה
עמוד השחר .כיון שעלה עמוד השחר ,אמר להם (אלכסנדר לכותים) מי הללו ? אמרו לו
יהודים שמרדו בך .כיוון שהגיע לאנטיפטרס ,זרחה חמה ופגעו (נפגשו) זה בזה .כיון שראה
(אלכסנדר מוקדון) לשמעון הצדיק ,ירד ממרכבתו והשתחוה לפניו .אמרו לו (שריו עבדיו
והכותיים) מלך גדול כמותך ישתחוה ליהודי זה ?! אמר להם ,דמות דיוקנו של זה מנצחת
לפני בבית מלחמתי .אמר להם (אלכסנדר מוקדון ליהודים) למה באתם ? אמרו ,אפשר בית
שמתפללים בו עליך ועל מלכותך שלא תחרב ,יתעוך עובדי כוכבים להחריבו ?! אמר להם
(אלכסנדר מוקדון ליהודים) מי הללו (שאמרו כך) ? אמרו לו ,כותיים הללו שעומדים לפניך,
אמר להם  -הרי הם מסורין בידיכם...
בואו לרגע נדמיין מה עובר במוחו של הנציג הכותי שרוכב בגאווה לצד המלך האגדי והנערץ
אלכסנדר מוקדון ,מבחינתו הוא בשיא האושר בדרך להרוס ולשדוד את בית המקדש,
ולהרוג ביהודים האלו שהוא לא סובל .באור השחר הם רואים קבוצה קטנה של יהודים
מגיעה ובראשם יהודי זקן בעל הדרת פנים ,לבוש בבגדים מיוחדים...ומחשבה זדונית מלאת
תאוות בצע ודם עוברת לו בראש ,הנה עוד מעט אני מקבל אישור מאלכסנדר ואני שוחט את
הזקן הזה עם כל החבורה שלו ,וזו רק ההתחלה ...והנה לא פחות ולא יותר ,המלך הדגול
שלו אלכסנדר מוקדון הגדול ,יורד מהסוס ומשתחווה לשמעון הצדיק ?! מה קורה פה ?!
השתגעת אדוני המלך ?! יהודי זקן בשנייה אחת הכניע את אלכסנדר מוקדון הגדול...
מהסיפור המדהים הזה ברור לנו שזכותו של שמעון הצדיק הכהן הגדול עמדה לעם ישראל
באותה שעה ,אבל בכל זאת הגמרא גם ציינה לבש בגדי כהונה ונתעטף בבגדי כהונה כדי
שאנו נוכל לדמיין את המפגש ,גם לבגדים בוודאי יש משמעות בדבר...
ואני רוצה לסיים בשאלה פשוטה ,אח יקר ואחות יקרה ,בהנחה שאני לא מכיר אותך ,האם
בצורה שאת/ה מתלבש/ת ביום יום ,אם היו רואים אותך באותם הבגדים במדינה זרה האם
ניתן היה להרים לכיוונך אצבע ולהגיד – הנה בן ישראל ...הנה בת ישראל כשרה וצנועה? ...

"וזכני לגדל בנים ובני בנים חכמים ונבונים"
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