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  בס"ד

 הרב ברוך רוזנבלום שנת תשע"א. –פרשת תצוה 

  פרשת השבוע שנקרא בע"ה בשבת זו, פרשת תצוה. 

 ֵאֶלי ְוִיְקחּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְּתַצֶּוה ְוַאָּתה{כז, כ} פותחת הפרשה 
 מוֵֹעד ְּבֹאֶהל} כא{: ָּתִמיד ֵנר ְלַהֲעת ַלָּמאוֹר ָּכִתית ָז ַזִית ֶׁשֶמן

 ַעד ֵמֶעֶרב ּוָבָניו ַאֲהֹרן ֹאתוֹ  ַיֲעֹר ָהֵעֻדת ַעל ֲאֶׁשר ַלָּפֹרֶכת ִמחּוץ
ה ִלְפֵני ֹּבֶקר   . ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֵמֵאת ְלֹדֹרָתם עוָֹלם ֻחַּקת ְיהוָֹ

בשנים שאינן מעוברות, קוראים בשבת פרשת תצוה, גם את 
פרשת זכור. השבת אנחנו נקרא בע"ה רק את פרשת תצוה, 

  היא שנה מעוברת.  היות והשנה

הייתי רוצה לעמוד היום על נקודה אחת בפרשה, שקשורה לז' 
באדר. נרחיב בנושא הזה בס"ד, בדברים נפלאים שמגלים לנו 

  רבותינו. 

למה פותחת הפרשה, דוקא במצות הבאת  – נשאלת השאלה
  השמן למנורה ?

 וָֹנהַהּי ַמה, יוִֹנים ֵעיַנִי - ה}{תנחומא, תצוה, אות אומר המדרש 
, ִיְׂשָרֵאל ָּכ, ִמֶּמּנּו ָזָזה ֵאיָנּה זּוָגּה ֶּבן ֶאת ַמֶּכֶרת ִמֶּׁשִהיא ַהּזוֹ 

 ְוֵאיָנן ִמֶּמּנּו ָזִזים ֵאיָנם ׁשּוב הּוא ָּברּו ְלַהָּקדוֹׁש ִמֶּׁשִהִּכירּו
 ִטיןִנְׁשחָ  ְּכֶׁשֵהן ָהעוֹפוֹת ָּכל זוֹ  ּיוָֹנה ַמה, ַאֵחר ָּדָבר. אוֹתוֹ  ַמִּניִחין

 ֻאָּמה ֵאין ָּכ, ַצָּואָרּה ּפוֶֹׁשֶטת ַהּזוֹ  ַהּיוָֹנה ֲאָבל, ְמַפְרְּכִסין ֵהן
 ֶאָּלא ַלֲהִריָגה ַעְצָמּה ּומוֶֹסֶרת ְׁשמוֹ  ְקֻדַּׁשת ַעל ֶנֱהֶרֶגת ָּבעוָֹלם

). כג, מד תהלים' (ְוגוֹ  ַהּיוֹם ָכל ֹהַרְגנּו ָעֶלי ִּכי: ֶׁשֶּנֱאַמר, ִיְׂשָרֵאל
: הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ָלֶהם ָאַמר: ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר. יוִֹנים ִיֵעינַ 

 הּוא, ֵמֲחֵברוֹ  ִחִּטים ִלַּקח ֶׁשְּמַבֵּקׁש ִמי, ְליוָֹנה ּדוָֹמה ֶׁשְּל ֻּדְגָמא
. ְליוָֹנה ּדוָֹמה ֶׁשְּל ֻּדְגָמא ַאָּתה ַאף, ֻּדְגָמָתן ַהְרֵאִני לוֹ  אוֵֹמר
 ַוֵּיֵצא ָהֹעֵרב ֶאת ַוְיַׁשַּלח? ָׁשם ְּכִתיב ַמה, ַּבֵּתָבה ֹנחַ  ָיהְּכֶׁשהָ ? ֵּכיַצד
 ֵאָליו ַוָּתֹבא, ַהּיוָֹנה ֶאת ִׁשַּלח ָּכ ְוַאַחר), ז, ח בראשית( ָיצוֹא

 ַהּיוָֹנה ַמה: הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ָאַמר). יא, ח בראשית' (ְוגוֹ  ַהּיוָֹנה
 ֶׁשֶמן ָהִביאּו, ַּכּיוָֹנה ֶׁשִּנְמַׁשְלֶּתם ֶּתםאַ  ַאף, ָלעוָֹלם אוָֹרה ֵהִביָאה

 ֵאֶלי ְוִיְקחּו ְתַצֶּוה ְוַאָּתה: ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהֵּנר ֶאת ְלָפַני ְוַהְדִליקּו ַזִית
  . ֶׁשֶמן

מה הקשר בין מה שהביאה היונה לנח, ובין  – נשאלת השאלה
  הציווי שנצטוה משה רבינו ?

ת תצוה היא הפרשה מפרשה שמות ועד פרשת מסעי, פרש
(בחומש דברים היחידה ששמו של משה רבינו לא מופיע בה. 

ישנם כמה פרשיות שמשה רבינו ג"כ לא מופיע, לכן הדגש הוא על 
  מסעי)-שמות

 ַרב ָלן ָמאן - {פרשת פנחס דף רמ"ו, ע"א}שואל הזוהר הקדוש 
 ַּכָתְבָּת  ֲאֶׁשר ִמִסְפְר ָנא ְמֵחִני ַאִין ְוִאם) לב שמות( ְדָאַמר ִמֹּמֶׁשה

 ָּכל ִעם ְרעּוֵתיה ָעִביד הּוא ְבִרי ְּדֻקְדָׁשא ַּגב ַעל ְוַאף ְלצוֶֹר ְוָאַמר
 ְוַאָּתה ְּבָפָרַׁשת ִאְדַּכר ְּדָלא ִאְתַמר ְוָהא ֵמעוְֹנָׁשא ִאְׁשְּתִזיב ָלא ָּדא

 ָנא ְמֵחִני ַאִין ְוִאם, ֶׁשָאַמר, ִמֹּמֶׁשה ָּגדֹול ָלנּו ִמי. ִמַּתָּמן ְוִאְתְמֵחי ְתַצֶּוה
ֶזה ֶׁשָאַמר, ָּכַתְבָּת  ֲאֶׁשר ִמִּסְפְר ֶׁשַהָּקדֹוׁש ִּפי ַעל ְוַאף, ִיְׂשָרֵאל ְלצֹוֶר 

א, ֶזה ָּכל ִעם, ְלִיְׂשָרֵאל ּוָמַחל ְרצֹונוֹ  ָעָׂשה הּוא ָּברּו ַוֲהֵרי. ֵמעֹוֶנׁש ִנָצל 
  .ִמָּׁשם ְוִנְמֶחה, ְּתַצֶּוה ְוַאָּתה ַׁשתְּבָפָר  ְׁשמוֹ  ִנְזָּכר ֶׁשא, ָאְמרּו

. לא הזכיר משה בזה הסדר ואתה תצוה -  בעל הטוריםכותב 
משא''כ בכל החומש שמשעה שנולד משה אין סדר שלא הוזכר 

בה (חוץ ממשנה תורה) והטעם משום שאמר מחני נא מספרך 
  ... אשר כתבת וקללת חכם אפי' על תנאי באה ונתקיים בזה

 ֱאֶהי ֶאת ִּתְמָצא ֲאֶׁשר ִעם{בראשית לא, לב} ורה אומרת הת
  ... ִיְחֶיה א

 ָרֵחל ַוַּתַען - {בראשית רבה, פרשה עד, אות ט}אומרים חז"ל 
, ְּתִחָלה ָרֵחל ֵמָתה ָלָּמה), יד, לא בראשית( לוֹ  ַוֹּתאַמְרָנה ְוֵלָאה

 לוֹ ָאַמר, ֲאחוָֹתּה ִּבְפֵני ְּבָרהֶׁשִּד  ָאַמר יּוָדן ַרִּבי, יוֵֹסי ְוַרִּבי יּוָדן ַרִּבי
, אוֹתוֹ עוֶֹנה ְוִׁשְמעוֹן ְראּוֵבן קוֵֹרא ָאָדם ִמָּיֶמי ָרִאיתָ  יוֵֹסי ַרִּבי

 ְיהּוָדה ְּדַרִּבי ַּדְעֵּתיּה ַעל, אוֹתוֹ  ָעְנָתה ְוָרֵחל ָקָרא ְלָרֵחל ַוֲהלוֹא
, ָזֵקן ֶׁשל ִמִּקְּלָלתוֹ  אֶאּלָ  ֵמָתה א יוֵֹסי ְּדַרִּבי ַּדְעֵּתיּה ַעל ִניָחא

 א ֱאֶהי ֶאת ִּתְמָצא ֲאֶׁשר ִעם): לב, לא בראשית( ֶׁשֶּנֱאַמר
  .ַהַּׁשִּליט ִמִּלְפֵני ַהּיוֵֹצא ִּכְׁשָּגָגה ְוָהָיה, ִיְחֶיה

' ר דאמר -  יא, ב. ב"ק צב, א} {מסכת מכותאומרת הגמרא 
} ו-לג דברים{ דכתיב מאי יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל

למה הסמיך  ליהודה וזאת מספר מתיו ויהי ימות ואל ראובן יחי

 כל ?ולא כסדר השבטים  משה רבינו את ברכת יהודה לברכת ראובן,
 של עצמותיו היו במדבר ישראל שהיו שנה ארבעים אותן

(שיצאו ממקום  בארון מפוזריםשהיו  בארון מגולגלין יהודה

 של רבונו לפניו אמר רחמים ובקש משה שבא עד חיבורם)
שלאחר שהודה במעשה  יהודה ? שיודה לראובן גרם מי עולם

 עאל .יהודה קול' ה שמע מיד .תמר, הודה ג"כ ראובן על 'חטאו'
 קא הוה לאחזרו איבריו של יהודה למקום חיבורם  לשפא איבריה
אבל עדיין לא היו מכניסים את  דרקיע למתיבתא ליה מעיילי

פלל עליו משה רבינו שיכניסוהו לישיבה הת. יהודה לישיבה של מעלה
 של מעלה, נשמעה תפילתו והוכנס לישיבה של מעלה, שנאמר

 למישקל ידע קא הוה לא .תביאנו עמו ואל} ז-לג דברים{
עדיין לא היה יודע יהודה לישא  רבנן בהדי בשמעתא ומיטרח

וליתן בהלכה ביחד עם שאר החכמים, עד שהוסיף עליו משה 

 לפרוקי ידע הוה לא לו רב ידיו} ז- לג דברים{ בתפילתו, שנאמר
עד , אבל עדיין לא היה יודע לתרץ את הקושיות שהקשו עליו קושיא

  .תהיה מצריו ועזר} ז-לג דברים{ שהתפלל עליו משה, שנאמר

יוצא מדברי הגמרא, שמאחר שיהודה היה בנידוי לשמים, לא 
  הגיע למנוחה עד שהתפלל עליו משה.

 חייא' דר בריה יהודה  - כתובות סב, ב}{מסכת אומרת הגמרא 
היה הולך ויושב במשך   רב בבי ויתיב אזיל הוה ינאי' דר חתניה

ובכל ערב שבת בין השמשות   שמשי בי וכלכל השבוע בבית המדרש 

 אתי הוה וכי לשאול בשלומו לביתו של ר' ינאי  לביתיה אתי הוה
היה רואה כשהיה מגיע לביתו,  דנורא עמודא קמיה חזי קא הוה

יום  שמעתא משכתיה חד יומא ר' ינאי שהולך לפניו עוד של אש

 ההוא חזי דלא כיון אחד המשיך בלימודו ולא שם לב לזמן שעבר
 ינאי רבי להו אמר כיון שלא ראה ר' ינאי את עמוד האש סימנא

 ביטל לא קיים יהודה שאילמליתנהגו כדרך אבלים  מטתו כפו
 ונח השליט מלפני שיוצא הכשגג} ה- י קהלת{ הואי .עונתו

  כיון שהוציא ר' ינאי את הדברים מפיו, נפטר ר' יהודה. נפשיה 

מצאנו  – }, מסכת כתובות{קובץ שיעוריםאומר ר' אלחנן וסרמן 
שקללות וברכות של צדיקים מתקיימות. לר' ינאי לא היתה 

כוונה שחתנו ימות. אבל לשונו של האדם היא כמו חרב, בפרט 
   לשון של צדיק.
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כמו שלאדם נופלת הסכין מהיד, ויכולה לחתוך את רגלו 
למרות שהוא לא רצה ולא התכוון לכך, אבל כשנפלה הסכין 

  והיא חדה, היא פועלת את פעולתה.

", למרות שלא התכוון, מטתו כפו"כך אצל ר' ינאי, כשאמר 
  המילה פעלה את פעולתה.

ליד מובא בספר הקהילות של וילנה, שישב פעם אחת ילד קטן 
  הגאון מוילנה בזמן התפילה, והתיישב לו בטעות על הטלית. 

לאחר התפילה, כשקם הגאון מוילנה ממקומו, הוא הבחין 
  שטליתו תפוסה אצל הילד. 

שנה, רק תשחרר לי את  100אמר הגאון לילד: "אתה תחיה 
  הטלית". 

אביו של הילד ראה שהגאון אמר דבר מה לבנו, ורץ לבנו ... 
  ר לך הגאון ???""תגיד, מה אמ

  שנה, רק שאשחרר לו את הטלית !" 100"שאחיה 

שמע האבא את הדברים ... "אם זה מה שאמר לך הגאון, צריך 
  לעשות סעודה בשבת בבית הכנסת !"

וחלה בפעם  98מסופר בספר, שאותו יהודי הגיע לגיל 
עם דלקת  60(בזמנם, מי שהיה בן בדלקת ריאות.  ,הראשונה

  ה חי). ריאות, כבר לא הי

הוא הלך לרופא של העיירה כדי להיבדק. אמר לו הרופא: 
"תשמע, נראה לי שהסימפוניה כבר גמורה ... תתחיל להיפרד 

  מכולם"

אמר לו היהודי: "תשמע ד"ר, אתה טועה ובגדול. יש לי עוד 
, אני לא מחזיר את 100שנתים לחיות. הגאון אמר עד גיל 
  'הציוד' אפילו דקה אחת קודם !" 

  ר לכם בדידי הווה עובדא :אספ

שנה, למדתי בישיבת גרודנא שבאשדוד. באותה  35לפני 
תקופה, היה חי שם הצדיק ר' מאיר אבוחצירא זיע"א. מלאך 

  אלקים צבאות !

הקב"ה זיכה אותו לשבת וללמוד בשקט, כי באותה תקופה 
אביו. היה בקי עצום בכל  –כולם היו הולכים לבבא סאלי 

  ! שוט גאון הגאוניםהש"ס ישר והפוך, פ

  אנחנו, תלמידי הישיבה, היינו נכנסים אליו כסדר. 

יום אחד, אני ועוד חבר לישיבה, הלכנו לטבול במקוה שליד 
  הישיבה, לא רחוק ממקום מגוריו של ר' מאיר אבוחצירא. 

אחרי שסיימנו במקוה, אמר לי החבר: "בוא נלך להתברך מפי 
  ר' מאיר לפני כיפור !"

מאיר, פנה אליו החבר: "כבוד הרב, אני רוצה ברכה נכנסנו לר' 
  לבן זכר עוד השנה !"

ר' מאיר שם את ידיו על ראשו למשך כמה שניות ... ופתאום 
  נתן לי צ'אפחה על הראש "גם בנות זה טוב!!!"

 ☺בן פורת יוסף, תשע בנות יש לו ! 

הייתי בחתונה של הבת השישית שלו, אמרתי לו: "אתה רואה, 

  ☺במקוה !"  אסור למהר

  מילה אחת של צדיק, תראו מה נהיה ! –בדידי הווה עובדא 

 ֲאֶׁשר ִמִּסְפְר ָנא ְמֵחִני{שמות לב, לב} משה רבינו רק אמר 
  . רק אמר את המילה, וכבר לא נמצא בפרשת תצוה !ָּכָתְבָּת 

 ָנא ְמֵחִני{שמות לב, לב} אמר משה רבינו  – נשאלת השאלה
למה דוקא בפרשה הזאת הוא לא מופיע ?ָתְבָּת ּכָ  ֲאֶׁשר ִמִּסְפְר ,  

  ' ?ִמִּסְפְרמה פירוש ' – התשובה הפשוטה שאומרים כולם

'כ'  –. הפרשה ה  כָ  – = ספר ִמִּסְפְר – אומר הגאון מוילנה
 ָנא ְמֵחִניהיא פרשת תצוה. ולכן הוא אמר  מתחילת התורה

א נמחק דוקא מפרשת . לכן הוִמִּסְפר ָנא ְמֵחִני, ולא ִמִּסְפְר
  תצוה. 

 ָנא ְמֵחִניאמר משה  –תירוץ נוסף שמופיע בעוד כמה מפרשים 

תצוה=  501=  ֲאֶׁשר ִמִּסְפְר .  

לעולם תחול פרשת תצוה,  –תירוץ נוסף שאומר הגאון מוילנה 
בשבוע שחל בו ז' באדר. היות ומשה רבינו נפטר בז' אדר, לכן 

רבינו ים את משה רמז זאת הקב"ה בפרשת השבוע, שהעל
  מפרשת השבוע. 

האם אנחנו  ,{שנה מעוברת}מה קורה השנה  – נשאלת השאלה
או ות את יום הזיכרון למשה רבינו בחודש אדר א', נוהגים לעש

  ? בחודש אדר ב'

אם תשאלו את אנשי חברת קדישא, הם יאמרו שזה רק בחודש 
אדר ב', כי הם נוהגים עפ"י השיטה שמשה רבינו נפטר בז' 

  אדר ב'. ב

אבל עפ"י חידוש שראיתי השבוע, משה רבינו נפטר בז' באדר 
  . {אליבא לאחת השיטות במדרש}א' 

  :דנה, מתי הניחו את משה רבינו ביאור{מסכת סוטה} הגמרא 

 מאי אלעזר רבי דאמר -  סוטה יב, ב} {מסכתאומרת הגמרא 
 ואל האובות אל דרשו אליכם יאמרו וכי} יט-ח ישעיה{ דכתיב
 צופין מה יודעין ואינם צופין והמהגים המצפצפים ניםהידעו

 ישראל של שמושיען ראו מהגים מה יודעים ואינן מהגים
 תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל וגזרו עמדו לוקה הוא במים

 בטלו סימנא ההוא כי חזינן לא תו אמרו למשה דשדיוה כיון
 יינווה לוקה הוא מריבה מי שעל יודעין אינן והם לגזירתייהו

 מי המה} יג-כ במדבר{ דכתיב מאי חנינא ברבי חמא רבי דאמר
 והיינו וטעו פרעה איצטגניני שראו המה רבו אשר מריבה
 אמר' וגו רגלי אלף מאות שש} כא-יא במדבר{ משה דקאמר

 פפא בר חנינא' ר כולכם נצלתם בשבילי לישראל משה להן
 בניסן דואח עשרים ששמו את משה רבינו ביאור היום אותו אמר
 מי עולם של רבונו ה''הקב לפני השרת מלאכי אמרו היה

 אחא רבי?!  זה ביום ילקה זה ביום הים על שירה לומר שעתיד
 ששה ששמו את משה רבינו ביאור היום אותו אמר חנינא בר

 מי ע''רבש ה''הקב לפני השרת מלאכי אמרו היה בסיון
 זה ביום ?! ילקה זה ביום סיני מהר תורה לקבל שעתיד
 מר דאמר ירחי' ג לה משכחת בסיון בששה ד''למ בשלמא
 באדר ומשבעה משה נולד באדר ובשבעה מת באדר בשבעה

 בניסן ואחד בעשרים ד''למ אלא ירחי תלתא בסיון ששה ועד
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 איפה יש לך ג' ירחים ?! ,מז' באדר ועד כ"א בניסן לה משכחת היכי

של אדר  ןראשו של רובו יש לך ולכן היתה מעוברת שנה אותה
  ואדר ב' שלם.  שלם ואמצעי כ"א ניסן אחרון של ורובוא' 

יוצא עפ"י השיטה השניה בגמרא, שמשה רבינו נולד בחודש 
  אדר א'. 

 באותו התאריךש{מסכת מגילה יג, ב} אם אומרת הגמרא 
באותו תאריך הוא גם הסתלק, זה לא אומר שמשה רבינו נולד, 

  לנו שום דבר. למה ?

הוא הסתלק לבית עולמו בשנה פשוטה . אם כי יכל להיות ש
  ככה, זה לא נ"מ כי אין שני אדרים. 

  : מצאתי בספר יהושע מחלוקת, שקושרת אותנו לנושא הזה

בספר יהושע, דנים כמה זמן אכלו את המן לאחר פטירת משה 
  רבינו .

 ִמָּמֳחַרת ָהָאֶרץ ֵמֲעבּור ַוֹּיאְכלּו {יהושע ה, יא}אומר הנביא 
 ִמָּמֳחָרת ַהָּמן ַוִּיְׁשֹּבת} יב{: ַהֶּזה ַהּיוֹם ְּבֶעֶצם ְוָקלּוי ּצוֹתמַ  ַהֶּפַסח

 ַוֹּיאְכלּו ָמן ִיְׂשָרֵאל ִלְבֵני עוֹד ָהָיה ְוא ָהָאֶרץ ֵמֲעבּור ְּבָאְכָלם
  . ַהִהיא ַּבָּׁשָנה ְּכַנַען ֶאֶרץ ִמְּתבּוַאת

יוצא, שממחרת חג הפסח, הפסיקו לאכל מן. זאת אומרת, 
  אריך ט"ז בניסן הפסיקו לאכל מן. שבת

 אומר יהודה' בר יוסי' ר - {מסכת תענית ט, א}אומרת הגמרא 
 ואהרן משה הן אלו לישראל עמדו טובים פרנסים שלשה
 ומן וענן באר הן ואלו ידם על ניתנו טובות מתנות' וג ומרים

  .משה  בזכות מן אהרן בזכות ענן עמוד מרים בזכות באר

 רבי, תניא -  ט שמעוני, יהושע, פרק ה}{ילקואומר המדרש 
 מיתתו אחר המן את ישראל אכלו יום ארבעים: אומר יהושע

 ארבעה ממנו ואכלו, משה מת באדר בשבעה ?כיצד. משה של
 המן וישבות: שנאמר, ניסן של עשר וששה, אדר של ועשרים
  . ממחרת

 משה מת ?כיצד. יום שבעים: אומר המודעי אלעזר רבי
 ראשון אדר של ועשרים ארבעה ממנו אכלוו, באדר בשבעה

 של עשר וששה, היה עיבור ששנת, שני אדר של ושלשים
   .ניסן

  יוצא, שר' אלעזר המודעי סובר, שמשה רבינו נפטר בז' אדר א'. 

אם ככה, אלה דבריו של הגאון מוילנה שאומר, שזמן פטירתו 
של משה רבינו חל בז' באדר, ולכן הוא לא נכתב בפרשה הזאת, 

כי כמעט תמיד פרשת תצוה תצא בסמיכות לחודש אדר, ולפי 
  דברי חז"ל שהבאנו, זה מתקשר לאדר א'. 

אמרו  – ואומר} פרשת תצוה, א {חומת אנךבא הגאון חיד"א 
{שמות לב, לב} רז"ל דבפרשה לא נזכר משה משום שאמר

ָּכָתְבָּת ונתקיים. מיהא שלא נזכר שמו  ֲאֶׁשר ִמִּסְפְר ָנא ְמֵחִני
בפר' זו. ואפשר דיען דמשה רבינו ע"ה מסר עצמו להצלת 

ישראל והפליא לעשות בעידן רתחא. לכן דיבורו נתקיים איזה 
דבר שלא נזכר שמו בפרשה זו. וגם זה המעט לכבוד משה 

נאמרה פרשה זו בלשון הזה 'ואתה תצוה', דנראה  רבינו ע"ה
שזאת הפרשה היא סיום פרשת תרומה ואינה פרשה בפני 

ה, אלא היא מחוברת עם פרשת תרומה וכבר נזכר כמה עצמ
זמני שמו הטוב בפרשת תרומה. ועל פי זה אפשר לישב 

חקירה גדולה, כי אמרו רז"ל בזוהר ובמדרשים כי הפרשיות 
הם ג"ן פרשיות. והרב עיר וקדש מהר"ם זכות ז"ל הקשה 
דהם נ"ד פרשיות. והרב החסיד מהר"ש אבוהב ז"ל תירץ, 

רכה דל מהכא דנקראת בשמחת תורה ועל דפרשת וזאת הב
הרוב הוא בחול ואינה כשאר פרשיות שנקראות בשבתות 

עכ"ד. ולא ריוה צמאונינו בזה ואינו טעם מספיק. אמנם לפי 
האמור דלכבוד משה רבינו ע"ה רצה הקב"ה דפרשת תצוה 

נחשבת בסיום פרשת תרומה. י"ל דהיינו דאמרו רז"ל שהם 
  ...  נחשבות אחת ג"ן פרשיות דתרומה ותצוה

תצוה. ודקדקו המפרשים ואתה  – פרדס שאולכותב הספר 

על לשון זה 'ואתה תצוה', ונ' עפ"י מ"ש הראשונים ז"ל כי 
 שמו של משה רבינו ע"ה לא נזכר בפרשה זו משום שאמר

ואולם נראה לי  – ָּכָתְבָּת  ֲאֶׁשר ִמִּסְפְר ָנא ְמֵחִני{שמות לב, לב} 
ש, אבל נכתב ברמז תיכף בהתחלת הגם שלא נכתב בפירו

ויקרא רבה, פרשה א, {הפרשה, והיא עפ"י מה דאיתא במדרש 

 ְוַאָּתה): טז, יד שמות( הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש לוֹ  ָאַמר –} אות ה
 ַאֵחר ֵאין ּבוְֹקעוֹ ַאָּתה ֵאין ֶׁשִאם לוַֹמר, ּוְבָקֵעהּו ַמְּט ֶאת ָהֵרם

 ֶאל ֲעֵלה): א, כד שמות( לוֹ  ָאַמר, ַהַּצד ִמן לוֹ  ָעַמד ְּבִסיַני. ּבוְֹקעוֹ
 ָעַמד מוֵֹעד ְּבֹאֶהל. עוֶֹלה ַאֵחר ֵאין עוֶֹלה ַאָּתה ֵאין ֶׁשִאם לוַֹמר', ה
 ַמְׁשִּפיל ַאָּתה ָמַתי ַעד הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש לוֹ  ָאַמר, ַהַּצד ִמן לוֹ 

ֶאָּלא ְמַצָּפה ַהָּׁשָעה ֵאין, ַעְצְמ עֵּתדַ , ָל א ֶׁשִּמֻּכָּלן ֵּכן ֶׁשהּוא ְל 
   .מֶׁשה ֶאל ַוִּיְקָרא, ְלמֶׁשה ֶאָּלא ַהִּדּבּור ָקָרא

והנה לפי"ז יבואר דהקב"ה אמר איזה פעמים למשה רבינו 
ע"ה בלשון 'ואתה', להורות כי הוא הנבאר לכל זה, מה שלא 
מצינו כן שאמר לשון זה לשום נביא שדיבר עמו, לכן בא כאן 

ת הפרשה בלשון 'ואתה' לרמוז בזה דקאי על משה תחיל
שבלשון זה מורגל הקב"ה לדבר עמו בלשון 'ואתה' וכמ"ש 

'ואתה הרם את מטך' וכן 'עלה אל ה' אתה וכו', ולכן אמר לו 
   כאן 'ואתה תצוה'.

  '. ְוַאָּתהיוצא עפ"י דבריו, ששמו הנוסף של משה רבינו הוא '

  . עד כאן דבריהם הנפלאים של רבותינו

{ילקוט הראובני, מדבר בכל ספרי הקבלה 'הניתנים להבנה' 

מדברים כאן בפרשה על המילה קדמות, מגלה עמוקות וכו'} 
  ', ומחברים אותה לפרשת תרומה : ְוַאָּתה'

אומר לנו החיד"א, שלדעתו פרשת תרומה מחוברת לפרשת 

  . ְנֹחֶׁשתתצוה, כי המילה האחרונה בפרשת תרומה היא 

  ' זה משה רבינו. משה רבינו, מחובר לנחושת. ַאָּתהוְ ' ְנֹחֶׁשת

  ? ְנֹחֶׁשתלמה משה רבינו מחובר למילה  – נשאלת השאלה

והיות . שת -וְ  נח –כוללת שני בני אדם  ְנֹחֶׁשתכי המילה 
, לכן הפרשיות ְנֹחֶׁשת' באה מיד לאחר המילה ְוַאָּתהוהמילה '

  {ילקוט הראובני, פרשת תצוה}הללו מחוברות. 

{תהילים מה, ג} פסוק  נבארפירוש הדברים,  אתי להבין כד

 ֱאִהים ֵּבַרְכ ֵּכן ַעל ְּבְׂשְפתוֶֹתי ֵחן הּוַצק ָאָדם ִמְּבֵני ָיְפָיִפיתָ 
   : ְלעוָֹלם

הפסוק מדבר על ד' אנשים, ששמותם לא כתובים במפורש 
  בפסוק. 
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 -  מביאים אותו ג"כ}מגלה עמוקות , ה החיד"א{אומר המדרש 
 –לאדם הראשון היו ג' בנים. הא' אינו יפה  .ָאָדם ִמְּבֵני ְפָיִפיתָ יָ 

הבל נרצח ושת בא במקומו,  –קין שהיה רוצח. ב' מהם יפים 
  שהיה כפיל של הבל. למה ?

 ַוִּתְקָרא ֵּבן ַוֵּתֶלד{בראשית ד, כה} כי כשבא שת לעולם, נאמר 
 ֲהָרגוֹ  ִּכי ֶהֶבל ַּתַחת ַאֵחר ֶזַרע ֱאִהים ִלי ָׁשת ִּכי ֵׁשת ְׁשמוֹ  ֶאת
  . אותה הנשמה של הבל, נכנסה בתוך שת. ָקִין

 ֵחן הּוַצק הבל ושת –שני בניו של אדם הראשון  ָאָדם ִמְּבֵני ָיְפָיִפיתָ 
 –מי שהמשיך בתיקון של נשמת הבל ושת, הוא האדם שנקרא 'חן' 

 זה מיו .ה' ְּבֵעיֵני ֵחן ָמָצא {בראשית ו, ח} ְוֹנחַ נח, שנאמר זהו 

זהו משה רבינו.  ? ְּבְׂשְפתוֶֹתי  

  בוא ואגלה לך מה קורה כאן : – אומר האר"י הקדוש

 ַהָּקדוֹׁש ֵהִׁשיב ָמה -  {בראשית ס"ז, ע"ב}כותב הזוהר הקדוש 
ָחֵרב ָהעוָֹלם ֶאּת ְוָרָאה ַהֵּתיָבה ִמן ְּכֶׁשָּיָּצא ְלֹנחַ  הּוא ָּברּו 

 ָהָיה  ַרחּום ִנְקֵראָּת  עוָֹלם ֶׁשל ִרּבוֹנוֹ  ְוָאַמר ְלָּפָניו ִלְבּכוֹּת וִהְּתִחיל
ַעל ְלַרֵחם ְל ַהָּקדוֹׁש ֶהִׁשיבוֹ '. ְוכּו ְּבִריוֶֹּת ְוָאַמר הּוא ָּברּו .

 ְּבַׁשְעָּתא ֲאַמְרָּת  א ָלָמה, ָּדא ֲאַמְרָּת  ַהְׁשָּתא, ָׁשְטָייא ַרֲעיאָ 

 ִהְנִני, ָּכ ְוַאַחר'. ְוגוֹ  ְלָּפַני ַּצִּדיק יָרִאיִּת  אוְֹּת ִּכי, ָל ְדֲאָמִריּת
 ָּכל. גוֶֹּפר ֲעֵּצי ֵּתיַבּת ְל עשה, ָּכ ְוַאַחר. ַמִים ַהַּמּבּול ֶאּת ֵמִביא

. ַעְלָמא ַעל ַרֲחִמין ְּדַּתְבֵעי ְּבִגין ָל וֲאָמִריּת ִאְּתֲעָּכִביּת ַהאי
 ְלִמְבֵעי ְּבִלָּב ָעאל ָלא ֵּתיבּוָּתאּבְ  ְדִּתְׁשְּתִזיב ְׁשָמְעָּתא ּוִמְּכֵדין
 ּוְכַען ְוִאְׁשְּתִזיַבּת ֵּתיבּוָּתא וֲעָבְדּת ְדַעְלָמא ִיׁשּוָבא על ַרֲחִמין

. ְוַּתֲחנּוִנים ַּבְעָיין ֳקָדָמי ְלַמְּלָלא ּפּוָמ ַּפָּתְחּת ַעְלָמא ְּדִאְּתֲאִביד
') ח בראשית( ִּדְכִּתיב וֲעָלָוון יןָקֵרָּבנִ  ַאְקִריב, ָּכ ֹנחַ  ְדָחָזא ֵּכיָון

  .'ְוגוֹ  ַהָטהוֹר ַהעוֹף ּוִמָּכל ַהְטהוָֹרה ַהְּבֵהָמה ִמָּכל ַוִּיַּקח

 הלך הקב"ה, והנציח את מי המבול על שמו של נח, שנאמר
  ... ִלי ֹזאת ֹנחַ  ֵמי ִּכי {ישעיה נד, ט}

ירד משה רבינו לעולם, כדי לתקן את  – אומר האר"י הקדוש
  נח. 

  בשביל מה לתקן את נח ? -  נשאלת השאלה

 ִמֶּמִּני ֶהֶרף יד}, ט {דבריםכי בשעה שאמר הקב"ה למשה 
 ְלגוֹי אוְֹת ְוֶאֱעֶׂשה ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ְׁשָמם ֶאת ְוֶאְמֶחה ְוַאְׁשִמיֵדם

אין יותר אברהם יצחק ויעקב. ממך אני מתחיל,  – ִמֶּמּנּו ָוָרב ָעצּום
  ו בני משה!כל עם ישראל יקרא

 ַחָּטאָתם ִּתָּׂשא ִאם ְוַעָּתה{שמות לב, לב} אמר לו משה רבינו: 
 ִמִּסְפְר ָנא ְמֵחִני טוב, ואם לא –אם אתה מוחל להם  ַאִין ְוִאם

  ! ָּכָתְבָּת  ֲאֶׁשר

  . ֹנחַ  ֵמי= אותיות  ְמֵחִני

נח לא תפלל על בני דורו, לא היה אכפת לו . לעומת משה רבינו 
  שימחו את שמו מהתורה, בתנאי שהעם שלו ינצל. שהיה מוכן 

  בזה תיקן משה רבינו את נח, שמי המבול נקראו על שמו.

 ַרְעָיא כאן קיבל משה רבינו את שמו – אומרים חז"ל
  . ְמֵהיְמָנא

  : אם אלה הם פני הדברים, נוכל להתחיל להבין

ומיד לאחר ,{נח, שת}  ְנֹחֶׁשתפרשת תרומה מסתיימת במילה 
כי משה  ,{משה רבינו}'ְוַאָּתהחילה פרשת תצוה במילה 'מכן מת

  רבינו ע"ה השלים את תיקונם של נח ושת. 

 ָיְפָיִפיתָ {תהילים מה, ג}  אם  ככה, נוכל להבין מה אומר הפסוק
אחריהם הגיע נח, שהיה  ֵחן הּוַצק שהם הבל ושת ָאָדם ִמְּבֵני

כי , את זה הבל, אבל הוא לא תיקן תיקונו שלתפקידו להמשיך את 

השפתים של משה  ְּבְׂשְפתוֶֹתי ?!מה התיקון. לכן התפלל על דורו לא

 ֱאִהים ֵּבַרְכ ֵּכן ַעל ֹנחַ  תיקנו את ֵמי, 'ָנא ְמֵחִני' רבינו שאמרו
  .ְלעוָֹלם

  {מקור הדברים מופיע בדברי המגלה עמוקות}.  כך מבאר החיד"א

שה רבינו את הקשר של מ {אופן מ"ג}מבאר המגלה עמוקות 
  : עם הנחושת

{במדבר כא, ה} בשעה שעם ישראל דיבר כנגד המן ואמר 

ל ַּבֶּלֶחם ָקָצה ְוַנְפֵׁשנּו   .  ַהְּקֵקֽ

לפי שהמן נבלע באיברים קראוהו  בלחם הקלקל. - אומר רש"י
קלקל. אמרו עתיד המן הזה שיתפח במעינו, כלום יש ילוד 

  .אשה שמכניס ואינו מוציא

ְיַנְּׁשכּו ַהְּׂשָרִפים ַהְּנָחִׁשים ֵאת ָּבָעם ה' ַוְיַׁשַּלח} ו{  ָהָעם- ֶאת ַוֽ
ל ָרב- ַעם ַוָּיָמת אְמרּו ֹמֶׁשה- ֶאל ָהָעם ַוָּיֹבא} ז{:  ִמִּיְׂשָרֵאֽ  ַוֹּיֽ

י ָחָטאנּו יֹהָוה ִדַּבְרנּו- ִּכֽ ָעֵלינּו ְוָיֵסר ְיֹהָוה-ֶאל ִהְתַּפֵּלל ָוָב ַבֽ  ֵמֽ
ם ְּבַעד ֹמֶׁשה לַוִּיְתַּפּלֵ  ַהָּנָחׁש-ֶאת  ֹמֶׁשה- ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר} ח{: ָהָעֽ

 ֹאתוֹ ְוָרָאה ַהָּנׁשּו- ָּכל ְוָהָיה ֵנס-ַעל ֹאתוֹ  ְוִׂשים ָׂשָרף ְל ֲעֵׂשה

י   ... ַהֵּנס-ַעל ַוְיִׂשֵמהּו ְנֹחֶׁשת ְנַחׁש ֹמֶׁשה ַוַּיַעׂש} ט{:  ָוָחֽ

הו פרטי ', זה משְל ֲעֵׂשהמה פירוש ' – מגלה עמוקותשואל ה
  '.ֵנס-ַעל ֹאתוֹ  ְוִׂשים ָׂשָרף ֲעֵׂשה?! היה צריך לומר '

 – 'ָׂשָרף ְל ֲעֵׂשה'" אמר לו הקב"ה: – מגלה עמוקותאומר ה

  השרף הוא שלך !"

  !" ְנֹחֶׁשתאמר משה רבינו: "אם זה שלי, אני עושה 

  ? ְנֹחֶׁשתלמה דוקא  – נשאלת השאלה

 ,שם, נח – ְנֹחֶׁשת כי משה רבינו הוא –התשובה פשוטה מאוד 
  ! 'ואתה'

  ואתחנן, אופן מג}.{ מגלה עמוקותכך אומר ה

  : אם אלה הם פני הדברים, נוכל בע"ה להתקדם הלאה

  בל. הת ששה מ=  משהר"ת  –ידועים דברי האר"י הקדוש 

  לכאורה, נח לא מופיע כאן.

  : בואו נראה שני מדרשים, וננסה להבין את פשרם

 ְלמֶׁשה ָאַמר ֹנחַ  - פרשה יא, אות ג}{דברים רבה, אומר המדרש 
 ֲאִני מֶׁשה לוֹ ָאַמר, ַהַּמּבּול ִמּדוֹר ֶׁשִּנַּצְלִּתי ִמְּמ ָּגדוֹל ֲאִני

 ֹּכחַ  ְב ָהָיה ְוא ַעְצְמ ֶאת ִהַּצְלָּת  ַאָּתה, ִמְּמ יוֵֹתר ִנְתַעֵּליִתי
 ּדוִֹרי ֶאת ְוִהַּצְלִּתי ִמיַעצְ  ֶאת ִהַּצְלִּתי ֲאִני ֲאָבל, ּדוְֹר ֶאת ְלַהִּציל

' ה ַוִּיָּנֶחם): יד, לב שמות( ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמַּנִין, ָּבֵעֶגל ְּכָלָיה ְּכֶׁשִּנְתַחְּיבּו
 ִלְׁשֵּתי ּדוֶֹמה ַהָּדָבר ְלָמה, ְלַעּמוֹ  ַלֲעׂשוֹת ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ָהָרָעה ַעל
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 ֶאת ִהִּציל ֶאָחד, ַּבְרִניִטיםַק  ְׁשֵני ְּבתוָֹכן ְוָהיּו ַּבָּים ֶׁשָהיּו ְסִפינוֹת
, ְסִפיָנתוֹ  ְוֶאת ַעְצמוֹ  ֶאת ִהִּציל ְוֶאָחד, ְסִפיָנתוֹ  ֶאת ִהִּציל ְוא ַעְצמוֹ 
 ֹנחַ  ָּכ, ְסִפיָנתוֹ  ְוֶאת ַעְצמוֹ  ֶאת ֶׁשִהִּציל ְלאוֹתוֹ  א ְמַקְּלִסין ְלִמי
, ּדוֹרוֹ  ְוֶאת ְצמוֹ עַ  ֶאת ִהִּציל מֶׁשה ֲאָבל, ַעְצמוֹ  ֶאת ֶאָּלא ִהִּציל א
  .ֻּכָּלָנה ַעל ָעִלית ְוַאְּת  ֱהֵוי

  על מה הוויכוח בין משה לנח ?! – נשאלת השאלה

 ֲחִניָנא ַרִּבי ָאַמר -  {בראשית רבה, פרשה כו, אות ו}מדרש נוסף 
 ֶׁשָּצָפה ֶאָּלא, ְּכַדי ֶׁשָהָיה א ֵמֶהם ֶׁשִּנְׁשַּתֵּיר ֹנחַ  ֲאִפּלּו ַּפָּפא ַּבר
 ֶזה, ְּבַׁשָּגם ֶׁשֶּנֱאַמר, ִמֶּמּנּו ַלֲעֹמד ָעִתיד ֶׁשּמֶׁשה הּוא ָּברּו דוֹׁשַהָּק 

 ָלּה ַמְייתּו ַרָּבָנן. ְּדֵדין חּוְׁשְּבֵניּה הּוא ְּדֵדין ְּדחּוְׁשְּבֵניּה, מֶׁשה
 ְוֶעְׂשִרים ֵמָאה ַחי ּומֶׁשה, ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ֵמָאה ָיָמיו ְוָהיּו, ֵמָהָכא

   .ָׁשָנה

אליבא למדרש הזה, נח ניצל משום שעתיד היה לצאת ממנו 
  . משה רבינו 

ואברהם לא יצא ממנו ? ויצחק ? ויעקב ?  – נשאלת השאלה
בגלל משה ?! מה הקשר בין משה י"ב שבטים ? למה דוקא 

  ?!לנח

כי  –עפ"י הדברים שאמרנו עד עכשיו, התשובה פשוטה מאוד 
  משה רבינו הוא שתיקן את נח !

הקב"ה: "לא כדאי בכלל להשאיר את נח, אבל שווה לי אמר 
להשאיר אותו, כי לעתיד לבוא, יהיה בן אדם ששמו משה רבינו 

  והוא יתקן אותו !"

  לכן לא מזכיר המדרש את האבות הקדושים. 

מביא המדרש ג' דעות על מה היתה המחלוקת בין קין והבל 
 ַוְיִהי ָאִחיו ֶהֶבל ֶאל ַקִין ַוֹּיאֶמר -  {בראשית רבה, פרשה כב, אות ז}

 ּבוֹאּו ָאְמרּו, ִמַּדְּיִנים ָהיּו ָמה ַעל), ח, ד בראשית' (וגו ִּבְהיוָֹתם
 ֶאת ָנַטל ְוֶאָחד ַהַּקְרָקעוֹת ָנַטל ֶאָחד, ָהעוָֹלם ֶאת ְוַנֲחק

 ַמה ָאַמר ְוֵדין, ִּדיִדי ֲעָלּה ָקֵאם ְּדַאְּת  ַאְרָעא ָאַמר ֵּדין, ַהִּמַּטְלְטִלין
אחד אמר תוריד את הבגדים הם  ֲחץ ָאַמר ֵּדין, ִּדיִדי ָלֵביׁש ַאְּת ְּד 

ואחד אמר תעוף באוויר או שתשלם לי אגרה,  ְּפַרח ָאַמר ְוֵדין, שלי ! 

 ָאִחיו ֶהֶבל ֶאל ַקִין ַוָּיָקם): ח, ד בראשית( ָּכ ִמּתוֹ הקרקע שלי !
 ָנְטלּו ְׁשֵניֶהם ָאַמר ֵלִוי ַרִּבי ְּבֵׁשם ןְּדִסְכִני ְיהוֹֻׁשעַ  ַרִּבי, ַוַּיַהְרֵּגהּו

 ָהיּו ָמה ְוַעל, ַהִּמַּטְלַטִלין ֶאת ָנְטלּו ּוְׁשֵניֶהן, ַהַּקְרָקעוֹת ֶאת
 אוֵֹמר ְוֶזה ִנְבֶנה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִּבְתחּוִמי אוֵֹמר ֶזה ֶאָּלא, ִמַּדְּיִנין

 ְוֵאין, ַּבָּׂשֶדה ִּבְהיוָֹתם ַוְיִהי: ַמרֶׁשֶּנאֱ , ִנְבֶנה ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ִּבְתחּוִמי
 ִצּיוֹן): יב, ג מיכה( ָאַמר ְּדַאְּת  ַמה ֵהי, ַהִּמְקָּדׁש ֵּבית ֶאָּלא ָׂשֶדה
 ֶהֶבל ֶאל ַקִין ַוָּיָקם): ח, ד בראשית( ָּכ ּוִמּתוֹ, ֵתָחֵרׁש ָׂשֶדה
, ִמַּדְּיִנין ָהיּו וָֹנהָהִראׁש ַחָּוה ַעל ָאַמר ָאֵמי ַּבר ְיהּוָדה'. וגו ָאִחיו
, ִמַּדְּיִנין ָהיּו ָמה ְוַעל ַלֲעָפָרּה ָחְזָרה ָהִראׁשוָֹנה ַחָּוה ַאְיבּו ַרִּבי ָאַמר
 ֲאִני אוֵֹמר ֶזה, ֶהֶבל ִעם נוְֹלָדה ְיֵתָרה ְּתאוָֹמה הּוָנא ַרִּבי ָאַמר

 ּוִמּתוֹ, ִעִּמי ָדהֶׁשּנוֹלְ  נוְֹטָלּה ֲאִני אוֵֹמר ְוֶזה, ְּבכוֹר ֶׁשֲאִני נוְֹטָלּה
ַקִין ַוָּיָקם ָּכ.  

 ַאָחא ַרִּבי ָאַמר -  {שמות רבה, פרשה ל, אות יג}אומרים חז"ל 
 ְוִיּסּוִרין ּתוָֹרה, ְדָבִרים ַאְרָּבָעה ָלֶהם ִלֵּתן הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ִּבֵּקׁש

): יד, כא איוב( רֶׁשֶּנֱאמַ , ִבְּקׁשּו ְוא, ּוְתִפָּלה ָקְרָּבנוֹת ַוֲעבוַֹדת
 ְוַדַעת): יד, כא איוב. (ַהִּיּסּוִרין ֵאּלּו, ִמֶּמּנּו סּור ָלֵאל ַוֹּיאְמרּו
א ְּדָרֶכי ִּכי ַּׁשַּדי ּוַמה): טו, כא איוב. (ּתוָֹרה ֶזה, ָחַפְצנּו 
 ,ּבוֹ  ִנְפַגע ִּכי ּנוִֹעיל ּוַמה): טו, כא איוב. (ַהָּקְרָּבנוֹת ֵאּלּו, ַנַעְבֶדּנּו

 ֶׁשֹּתאְבדּו ָלֶכם ָגַרם ִמי הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ָלֶהם ָאַמר. ְּתִפָּלה ֶזה

 ִמְּפֵני, ַהָּבא ָהעוָֹלם ֶׁשל ַהֹּבֶקר ּוִמן ַהֶּזה ָהעוָֹלם ֶׁשל ָהֶעֶרב ִמן
): כ, ד איוב( ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּדין ָּבּה ֶׁשֵּיׁש ַהּתוָֹרה ֶאת ִקַּבְלֶּתם ֶׁשא

 ֵמִׂשים ְוֵאין, ֹיאֵבדּו ָלֶנַצח ֵמִׂשים ִמְּבִלי, ָלָּמה, יַֻּכּתּו בָלֶעֶר  ִמֹּבֶקר
  .ִלְפֵניֶהם ָּתִׂשים ֲאֶׁשר ַהִּמְׁשָּפִטים ְוֵאֶּלה: ֶׁשֶּנֱאַמר, ִדיִנין ֶאָּלא

היות והמריבה הראשונה של הבל עם קין  – זרע ברךאומר ה
היתה סביב הענין של בית המקדש, שלח הקב"ה לעולם את 

כדי להמשיך את 'מפעל חייו' של הבל, אבל הוא לא  שת,
  המשיך. ומי בכל זאת המשיך ?! משה רבינו !

משה רבינו, הוא הראשון שהקים משכן, שהוא כנגד רצונו של 
  הבל !

  : אם אלה הם פני הדברים, הייתי רוצה להיכנס לנושא נוסף

  ישנה הקבלה שעושים רבותינו בין משה רבינו לנח:

וגם משה רבינו היה בתיבה. גם את התיבה של נח היה בתיבה 
  נח עשו עם זפת, וגם את התיבה של משה רבינו עשו עם זפת.

  מי שקורא כיצד בנו את התיבה, שואל את עצמו שאלה: 

 ַּתֲעֶׂשה ִקִּנים ֹגֶפר ֲעֵצי ֵּתַבת ְל ֲעֵׂשה{ו, יד}  –אומר הקב"ה לנח 
 ֲאֶׁשר ְוֶזה} טו{: ַּבֹּכֶפר ּוִמחּוץ ִמַּבִית ֹאָתּה ְוָכַפְרָּת  ַהֵּתָבה ֶאת

 ָרְחָּבּה ַאָּמה ֲחִמִּׁשים ַהֵּתָבה ֹאֶר ַאָּמה ֵמאוֹת ְׁשלׁש ֹאָתּה ַּתֲעֶׂשה
 ַאָּמה ְוֶאל ַלֵּתָבה ַּתֲעֶׂשה ֹצַהר} טז{: קוָֹמָתּה ַאָּמה ּוְׁשלִׁשים

 ְׁשִנִּים ְחִּתִּיםַּת  ָּתִׂשים ְּבִצָּדּה ַהֵּתָבה ּוֶפַתח ִמְלַמְעָלה ְּתַכֶּלָּנה
  .ַּתֲעֶׂשהָ  ּוְׁשִלִׁשים

בשביל מה הקב"ה נתן לנח הוראות,  – שואלים המפרשים
  כיצד לבנות את התיבה ?! מה זה משנה איך הוא יבנה אותה ?!

  אתם חושבים שנח הלך לויקטור הנגר וקנה עצים ?!

, ֶפרגֹ  ֲעֵצי ֵּתַבת ְל ֲעֵׂשה - {תנחומא, נח, אות ה}מספרים חז"ל 
 ַמְתֶרה ָהָיה ָׁשָנה ְוֶעְׂשִרים ֵמָאה, יוִֹסי ַרִּבי ְּבֵׁשם הּוָנא ַרב ָאַמר

 ֶׁשא ֵּכיָון. ְתׁשּוָבה ַיֲעׂשּו ֶׁשָּמא, ַהַּמּבּול ְּבדוֹר הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש
 ְוָעָׂשה ֹנחַ  ָעַמד. ֹגֶפר ֲעֵצי ֵּתַבת ְל ֲעֵׂשה: לוֹ  ָאַמר, ְתׁשּוָבה ָעׂשּו

 ָאַמר? ָלָּמה ֵאּלּו ֲאָרִזים, לוֹ  אוְֹמִרין ְוָהיּו. ֲאָרִזים ְוָנַטע ׁשּוָבהְת 
 ִלי ְוָאַמר, ָלעוָֹלם ַמּבּול ְלָהִביא ְמַבֵּקׁש הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש, ָלֶהן

 ִמֶּמּנּו ְמַׂשֲחִקין ְוָהיּו. ּוֵביִתי ֲאִני ָּבּה ֶׁשִאָּמֵלט ְּכֵדי, ֵּתָבה ַלֲעׂשוֹת
 ְוָהיּו. ְּגֵדִלין ְוֵהן ֲאָרִזים אוָֹתן ַמְׁשֶקה ְוָהָיה. ִּבְדָבָריו יִגיןּוַמְלעִ 

 ְוָהיּו, ַהֶּזה ָּכִעְנָין ָלֶהן ּוֵמִׁשיב? עוֶֹׂשה ַאָּתה ָמה: לוֹ  אוְֹמִרים
: לוֹ  אוְֹמִרים ְוָהיּו, ְמַנְּסָרן ְוָהָיה ִקְּצָצן ָיִמים ְלסוֹף. ָעָליו ַמְלִעיִגין

 ֶׁשא ֵּכיָון. ָבֶהן ַמְתֶרה ְוָהָיה, ָּכ ָלֶהן ְואוֵֹמר. ֶׂשהעוֹ  ַאָּתה ָמה
 ָּכל ֶאת ַוִּיַּמח: ֶׁשֶּנֱאַמר, ַמּבּול ֲעֵליֶהן ֵהִביא ִמָּיד, ְתׁשּוָבה ָעׂשּו

  .ַהְיקּום

לכאורה, למה נטע ארזים דוקא וקצצם ?  – יוסף עץה אומר
כמו וי"ל לפי שהיה דרכם אז, לעשות אלוה אף מארזים. ו

 ָקו ָנָטה ֵעִצים ָחַרׁש {מד, יג}שהוכיחן ג"כ הנביא ישעיה 
 ַוַּיֲעֵׂשהּו ְיָתֳאֵרהּו ּוַבְּמחּוָגה ַּבַּמְקֻצעוֹת ַיֲעֵׂשהּו ַבֶּׂשֶרד ְיָתֲאֵרהּו
 ֲאָרִזים לוֹ  ִלְכָרת} יד{: ָּבִית ָלֶׁשֶבת ָאָדם ְּכִתְפֶאֶרת ִאיׁש ְּכַתְבִנית

  וגו'.  ְיַגֵּדל ְוֶגֶׁשם ֹאֶרן ָנַטע ָיַער ַּבֲעֵצי לוֹ  ַוְיַאֶּמץ ןְוַאּלוֹ  ִּתְרָזה ַוִּיַּקח

אשר תעשה וזה  – {פרקי דרבי אליעזר, פרק כג}אומר המדרש 

אותה. תני בשם רבי שמעיה באצבע הראהו הקב"ה לנח ואמר 
לו כזה וכזה תעשה לתיבה מאה וחמשים קנים אורך ימינה 

 שים ושלשה קניםשל תיבה חמשים , אורך בצד שמאלה של
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בצד רחבה בדפנותיה לפניה ושלשים ושלשה בדפנותיה 
לאחריה, ועשרה בתווך הרי אלו לאוצרות של מאכל. וחמש 

אפטניות בצד אורך ימינה של תיבה וחמש אפטניות בצד אורך 
שמאלה של תיבה והמכניסים אמת המים נפתחים ונסגרים, 

    שלישית.וכן ביציע התחתונה וכן במעלה שניה וכן במעלה 

  הורה הקב"ה לנח באצבע, כיצד עושים את התיבה. 

בשביל מה צריך הקב"ה להראות לנח  – נשאלת השאלה
  באצבע, כיצד לעשות תיבה ?

רבי  – {פרק מח}פרקי דרבי אליעזר יותר מזה, אומר ה
ישמעאל אומר חמש אצבעות של ימינו של הקב"ה כולן יסוד 

לעשות בתיבה, גאולות. אצבע קטנה בה הראה לנח מה 
. אצבע שניה וגו' ֹאָתּה ַּתֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ְוֶזה{בראשית ו, טו} שנאמר 

 ֶאְצַּבע{שמות ח, טו} , שנאמרלקטנה בה הכה את המצרים
ִהוא. אצבע שלישית לקטנה בה כתב את הלוחות,  ֱאִהים

שנאמר לוחות אבן כתובים באצבע אלהים. אצבע רביעית 
קב"ה למשה מה יתנו ישראל שהיא שניה לבוהן בה הרארה ה

. הבוהן וכל היד ִיְּתנו ֶזה{שמות ל, יג} בפדיון נפשם, שנאמר 
בה עתיד הקב"ה להשמיד לבני עשו שהן צרין לבני ישראל וכן 

 ַעל ָיְד ָּתֹרם{מיכה ה, ח} לבני ישמעאל שהם אויביו, שנאמר 
ְוָכל ָצֶרי ִיָּכֵרתּו ֹאְיֶבי.  

נים. אני רוצה להציג עוד כמה לכאורה, הדברים אינם מוב
  שאלות, לפני שנגיע לענין :

  לכל הדעות, תיבת נח היתה נס אחד גדול. 

  מה הכוונה 'נס אחד גדול' ?

 מכל} ב-ז בראשית{ - {מסכת סנהדרין קח, ב}אומרת הגמרא 
 אישות .ואשתו איש שבעה שבעה לך תקח הטהורה הבהמה
 ר''א ג אצל בהמות ?!וכי יש מציאות של בני זו לה אית מי לבהמה
 .עבירה בהם נעבדה שלא מאותם יונתן ר''א נחמני בר שמואל

 שהתיבה כל התיבה לפני שהעבירן חסדא רב אמר ידע מנא
 התיבה שאין וכל עבירה בהם נעבדה שלא בידוע קולטתו
  עבירה. בה שנעבדה בידוע קולטתו

מה בדיוק היה בתיבה, שבחן את הבהמה  – נשאלת השאלה
  עבירה או לא ?אם עשתה 

  : ואומר יסוד נפלא{פרשת נח} מאור שבתורה בא הספר ה

ששאול המלך  כיוןהגבעונים ביקשו נקמה בצאצאיו של שאול, 
הגבעונים ללא כתוצאה מכך נשארו הרג את נוב עיר הכהנים, ו

  מקור פרנסה. 
חוץ מזה, הם ביקשו נקמה בשבעה מילדיו של שאול, כנגד 

  .ניםשבעה אנשים שהרגו מהגבעו

 ָּדִוד ָׁשַלח ִמָּיד –  {במדבר רבה, פרשה ח, אות ד}אומר המדרש 
 ְמזוֵֹננּו ֶׁשָּפַסק ַעל ֵליּה ֲאַמרּון, ָׁשאּול ּוְלֵבית ָּלֶכם ַמה ָלֶהם ְוָקָרא

 ּוְׁשֵני, ֵעִצים חוְֹטֵבי ְׁשֵני, ֲאָנִׁשים ִׁשְבָעה ִמֶּמּנּו ֶׁשֵהִמית ְוַעל
גם בירושלמי קידושין  מובא{. ְוַׁשָּמׁש, ְוסוֵֹפר, ְוַחָּזן, ַמִים ׁשוֲֹאֵבי

  .פ"ד, ה"א}

 ויקרא} ב-כא ב שמואל{ - }{מסכת יבמות עט, אאומרת הגמרא 
 אכפר ובמה לכם אעשה מה אליהם ויאמר לגבעונים המלך
 עם וזהב כסף לנו אין הגבעונים לו ויאמרו' ה נחלת את וברכו

 מבניו אנשים שבעה ולנ יותן' וגו איש לנו ואין ביתו ועם שאול
ניסה דוד לפייסם כדי  פייסינהו ולא מיפייס' וגו' לה והוקענום

 שלשה אמר שלא ימיתו את בני שאול, ולא הצליח לפייסם.
 חסדים וגומלי והביישנין הרחמנים זו באומה יש סימנים
 והרבך ורחמך רחמים לך ונתן} יח-יג דברים{ דכתיב רחמנים
 פניכם על יראתו תהיה עבורב} כ-כ שמות{ דכתיב ביישנין

 את יצוה אשר למען} יט-יח בראשית{ דכתיב חסדים גומלי
 ראוי הללו סימנים שלשה בו שיש כל' וגו ביתו ואת בניו

 בני שני את המלך ויקח} ח-כא ב שמואל{ זו באומה להדבק
 מפיבושת ואת ארמוני את לשאול ילדה אשר איה בת רצפה

 ברזילי בן לעדריאל ילדה אשר שאול בת מיכל בני חמשת ואת
למה דוקא את שבעת הבנים הללו, בחר  הני שנא מאי .המחולתי

 כל ארון לפני העבירום הונא רב אמר דוד למסור לגבעונים ?
  .לחיים קולטו ארון שאין כל למיתה קולטו שארון

לפני הארון, ומי שהיה נתקע שהיו מעבירים אותם  יוצא,
{בן היה צריך להיתלות במקומו ולא יכל לזוז, סימן שהוא 

  יהוידע}. 

אם ככה יוצא, כשעברו החיות על יד התיבה , מי שלא חטא 
  התיבה קלטה אותו לתוכו. 

רבותי, כולנו היינו פעם בספארי. כולנו יודעים איך נראה פיל, 
ואיך נראה אריה. תארו לכם, להכניס את כל החיות האלה 

  מטר ! 180בתיבה של 

לא היה רק סוג אחד של פיל  אם ניקח לדוגמא את הפיל,
  פיל הודי, פיל תאילנדי ועוד.  –בתיבה, אלא כמה וכמה סוגים 

תארו לכם כמה סוגי דובים, כמה סוגי אריות ... ! אבל כולם 
  הצליחו להיכנס ולכולם היה מקום. 

איך אפשר להבין, ששום חיה לא הזיקה  – שואלים רבותינו
נח (מלבד האריה שאיחר לנח ולבניו, בזמן שהיו מאכילים אותם 

   ? את מזונו)

מה אכל האריה בתיבה במשך שנה שלימה ?  – נשאלת השאלה
  הרי מאכלו בשר, ולתיבה לא נכנס אפילו ק"ג אחד של בשר !

  האריה היה צמחוני במשך שנה שלימה. 

...  במשך שלשה ימים לתת היום לאריה מאכל צמחוניתנסו 
, הוא יאכל אותכם בפעם הבאה שתבואו לו עם מאכל צמחוני

    ☺ביחד עם המאכל הצמחוני ! 

איך כל המזון שהכניס נח לתיבה, לא  – עוד שאולים רבותינו
  נרקב ??? מה קרה בתוך התיבה הזאת ???

  למה קוראים לתיבת נח בשם 'תיבה' ? – שואל הזוהר הקדוש

  אצל מי נאמרה פעם נוספת המילה 'תיבה' ?

 ַוַּתְחְמָרה ֹּגֶמא ֵּתַבת לוֹ  ַּקחַוִּת {ב, ג} אצל משה רבינו, שנאמר 
.  ַהְיֹאר ְׂשַפת ַעל ַּבּסּוף ַוָּתֶׂשם ַהֶּיֶלד ֶאת ָּבּה ַוָּתֶׂשם ּוַבָּזֶפת ַבֵחָמר

  . } נאמר המילה 'תיבה' שרהגם אצל דינה ו{

  מטר 'תיבה'.  180נח בונה 

המידות האלה מתאימות לתיבה ?! היו  – נשאלת השאלה
  אוניה' !  צריכים לקרוא לזה '



 

 

7  

  בתורה לא כתוב אוניה ?! –מה תאמר 

 ִיְׁשֹּכן ַיִּמים ְלחוֹף ְזבּולֻן{בראשית מט, יג} כתוב אוניה, שנאמר 

  . ִציֹדן ַעל ְוַיְרָכתוֹ  ֳאִנֹּית ְלחוֹף ְוהּוא

 ָּבֳאִנּיוֹת ִמְצַרִים ה' ֶוֱהִׁשיְב{דברים כח, סח} מקום נוסף 
ָאַמְרִּתי ֲאֶׁשר ַּבֶּדֶר א ְל ָׁשם ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ִלְרֹאָתּה עוֹד ֹתִסיף 

ֹקֶנה ְוֵאין ְוִלְׁשָפחוֹת ַלֲעָבִדים ְלֹאְיֶבי .  

אם ככה, למה נקראה תיבת נח בשם 'תיבה', המידות שנבנתה 
  לא מתאימים לתיבה ?!

  ארון הקודש נקרא בשם 'תיבה' ! – אומר הזוהר הקדוש

 מוִֹציִאין, ֵּכיַצד ַּתֲעִנּיוֹת ֶדרסֵ  -  {תענית פ"ב, מ"א}אומרת המשנה 
  ... ִעיר ֶׁשל ִלְרחוָֹבּה ַהֵּתָבה ֶאת

  למה דוקא תיבה ? – נשאלת השאלה

  כי בתיבה מונח ספר תורה !

= תיבת נח = {עם הכולל} ארון ברית   -  אומר הזוהר הקדוש
870 .   

 ְּבַחְצרוֹת' ה ְּבֵבית ְׁשתּוִלים{תהילים צב, יד}  -  אומר הרד"ל
. 'ה בבית ה"הקב אותם ששתל ובניו נח אלו. ַיְפִריחּו ֱאֵהינּו

  . 417גימט' 'תיבה' =  'ה ֵבית

  כשאמר לו הקב"ה לעשות תיבה, הוא לא התכוון לאוניה. 

אמר הקב"ה לנח: "תשמע, אתה הולך להיכנס לבידוד במשך 
  שנה. המקום הזה יהיה מקור להשארת השכינה". 

 ִחָּיא ַרִּבי ָאַמר -  פרשה לו, אות ז}{בראשית רבה, אומר המדרש 
 ְוֶכֶלב, ְמֻפָחם ָחם ָיָצא ְלִפיָכ, ַּבֵּתָבה ִׁשְּמׁשּו ְוֶכֶלב ָחם ַאָּבא ַּבר

  . ְּבַתְׁשִמיׁשוֹ  ְמֻפְרָסם

 ֶׁשל ָאֳהלוֹ  ְּבתוֹ ֶׁשּלוֹ  מוִֹניִטין ֶׁשָּקַבע ְלֶאָחד ֵלִוי ַרִּבי ָאַמר
ָאַמר, ֶמֶל ַמְטֵּבעוֹ  ְוִיָּפֵסל ָפָניו ֶׁשִּיְתַּפֲחמּו ֲאִני רּגוֹזֵ  ַהֶּמֶל ,ָּכ 

 ְמֻפְרָסם ְוֶכֶלב ְמֻפָחם ָחם ָיָצא ְלִפיָכ, ַּבֵּתָבה ִׁשְמׁשּו ְוֶכֶלב ָחם
  .ְּבַתְׁשִמיׁשוֹ 

  ! ֶמֶל ֶׁשל ָאֳהלוֹ תיבת נח נקראת עפ"י המדרש 

  : אם ככה, נוכל להבין עכשיו מה קורה בתיבה

ך יכל להיות שכ"כ הרבה חיות ביחד, ואף אחד לא אי – שאלנו

  ☺התלונן ? 

 ַלֲאבוֵֹתינּו ַנֲעׂשּו ִנִּסים ֲעָׂשָרה - {אבות ה, ה}אומרת המשנה 
 ְוא, ַהֹּקֶדׁש ְּבַׂשר ֵמֵריחַ  ִאָּׁשה ִהִּפיָלה א. ַהִּמְקָּדׁש ְּבֵבית

, ַהִּמְטָּבַחִים ְּבֵבית ְזבּוב ִנְרָאה ְוא, ֵמעוָֹלם ַהֹּקֶדׁש ְּבַׂשר ִהְסִריחַ 
 ֵאׁש ְגָׁשִמים ִכּבּו ְוא, ַהִּכּפּוִרים ְּביוֹם ָּגדוֹל ְלֹכֵהן ֶקִרי ֵאַרע ְוא
 ִנְמָצא ְוא, ֶהָעָׁשן ַעּמּוד ֶאת ָהרּוחַ  ָנְצָחה ְוא, ַהַּמֲעָרָכה ֲעֵצי ֶׁשל

 ְצפּוִפים ִדיםעוְֹמ , ַהָּפִנים ּוְבֶלֶחם ַהֶּלֶחם ּוִבְׁשֵּתי ָּבֹעֶמר ְפסּול
 ִּבירּוָׁשַלִים ְוַעְקָרב ָנָחׁש ִהִּזיק ְוא, ְרָוִחים ּוִמְׁשַּתֲחִוים

  .ִּבירּוָׁשַלִים ֶׁשָאִלין ַהָּמקוֹם ִלי ַצר ַלֲחֵברוֹ  ָאָדם ָאַמר ְוא, ֵמעוָֹלם

  איך יכלו לעמוד צפוצים ולהשתחוות ?!  – נשאלת השאלה

  ה' ! יכלו לעמוד צפופים, כי זה היה בבית

איך זה שלא הזיקה שום חיה לנח, בזמן  – שואלים המפרשים
  שהיה מאכילה ?!

כי  ֵמעוָֹלם ִּבירּוָׁשַלִים ְוַעְקָרב ָנָחׁש ִהִּזיקכמו שלא  –פשוט מאוד 
  היתה השראת השכינה, כך גם בתיבה, היתה השראת שכינה. 

 תָאִׁשי ְוֵאיָבה{בראשית ג, טו}  -  {פירושו לאבות}אומר היעב"ץ 
פירוש הדבר, שלפני החטא לא היתה שום ָהִאָּׁשה ּוֵבין ֵּביְנ .

  איבה. הבעיה החלה רק אחרי החטא. 

  במקום שישנה השראת השכינה, אין שום בעיות !

איך יכל להיות שלא נירקב שום מאכל במשך י"ב  – שאלנו
  חודשים בתיבה ?

 ֵריחַ מֵ  ִאָּׁשה ִהִּפיָלה א" כי כתוב  –התשובה פשוטה מאוד 
 ְזבּוב ִנְרָאה ְוא, ֵמעוָֹלם ַהֹּקֶדׁש ְּבַׂשר ִהְסִריחַ  ְוא, ַהֹּקֶדׁש ְּבַׂשר
. " כי בבית המקדש שום דבר לא מתעפש ַהִּמְטָּבַחִים ְּבֵבית

לא צריכים ריסוס במקום ששורה שכינה, לא נכנסים זבובים. 

  ☺ולא צריכים תיאורה כחולה שתהרוג את היתושים 

 בית מקדש נייד במשך י"ב חודשים. בה היתה מעיןיוצא, שהתי
  , כי זה בית ה' !'תיבה'לכן קוראים לה 

  : אם אלה הם פני הדברים, נוכל להבין טוב מאוד

ומי  .הבל רצה לבנות את בית המקדש, אבל קין הרג אותו
  המשיך את בנית ה'מקדש' שרצה לבנות הבל ?

   נח, כשבנה את התיבה שהיתה מקום השראת שכינה.

  אבל היתה בעיה ...

נו נח לא היה ראוי להינצל, כיון שהשקר היה חֶ  – אומרים חז"ל
  .ַהֹּיִפי ְוֶהֶבל ַהֵחן ֶׁשֶקר{משלי לא, א} של נח, שנאמר 

יכל נח לבטל את בניית התיבה, אם היה מתפלל על בני דורו 
  , כמו שביקש משה רבינו. ָנא ְמֵחִניומבקש 

דיעבד. כי אם נח היה מתפלל יוצא, שבניית התיבה היתה רק ב
  על בני דורו, לא היה צורך לבנות אותה וכולם היו ניצלים. 

  : אם אלה הם פני הדברים, נוכל בע"ה עכשיו להבין

  נח בנה תיבה, שהיתה משכן ה'. 

הראה הקב"ה לנח באצבע, כיצד לעשות את התיבה, בדיוק 
  כמו שהראה למשה רבינו כיצד לעשות את המנורה. 

  ת באצבע ?רוולהלמה  – שאלהנשאלת ה

כי תיבת נח ומעשה המנורה, שניהם קשורים  –פשוט מאוד 
  למשכן ה'. 

  :אם ככה, נוכל להבין מהי פרשת השבוע שלנו

נח לא התפלל על בני דורו, ולכן המבול נקרא על שמו, שנאמר 
  .  ִלי ֹזאת ֹנחַ  ֵמי ִּכי {ישעיה נד, ט}
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  ומי תיקן את נח ?

 {שמות לב, לב}נו בפרשת השבוע, שאמר תיקן אותו משה רבי

  . ַּכָתְבָּת  ֲאֶׁשר ִמִסְפְר ָנא ְמֵחִני ַאִין

. ב' במסורה ותנח ותנח - {בראשית ח, ד} בעל הטוריםכותב 
התיבה. ותנח עליהם הרוח. לומר שרוח הקודש נחה על אותם 

  . אשר נשארו בתיבה וזה הוא ותנח עליהם הרוח

  על כל יושבי התיבה. אם ככה יוצא, שהשכינה שרתה 

איך יכל להיות שעל כל יושבי התיבה שרתה  – נשאלת השאלה
  השכינה ?!

 ָרָאה ֶׁשא ִמי ָּכל, ָאְמרּו - {משנה סוכה ה, א}אומרים חז"ל 
  .ִמָּיָמיו ִׂשְמָחה ָרָאה א, ַהּׁשוֵֹאָבה ֵּבית ִׂשְמַחת

 יַרּבִ  ָאַמר - {בראשית רבה, פרשה ע, אות ז}אומר המדרש 
 ָהיּו ֶׁשִּמָּׁשם, ַהּׁשוֵֹאָבה ֵּבית אוֹתוֹ קוְֹרִאים ָהיּו ָלָּמה הוַֹׁשְעָיא
  .ַהֹּקֶדׁש רּוחַ  ׁשוֲֹאִבים

בבית המקדש היו שואבים רוח הקודש. כך גם בתיבת נח, 
  שהיתה בית ה' !

זה משה  – ְוַאָּתה.  'שת -וְ  נחזה  ְנֹחֶׁשת – מגלה עמוקותאומר ה
  ו את התיקון השלם. רבינו. שלושתם השלימ

שת הוא תיקונו של הבל, שרצה לבנות את בית המקדש, ועל זה 
הוא נהרג. שת בא במקומו לעולם, ולא עשה שום דבר. לכן מי 

תיקן את הבל ?! נח, שבנה תיבה, שהיתה מקום השראת 
  בית ה'.  –השכינה 

אבל התיקון של התיבה זה רק בדיעבד, כי רצה הקב"ה שנח 
  דורו. יתפלל על בני 

 ַאִין ְוִאם {שמות לב, לב}בא משה רבינו, ותיקן את נח, שאמר 
  .ַּכָתְבָּת  ֲאֶׁשר ִמִסְפְר ָנא ְמֵחִני

  באה פרשת תצוה, ושמו של משה רבינו לא מוזכר בה. למה ?

: ִיְצָחק ַרִּבי ָאַמר - {תצוה, אות ה}הבאנו את דברי התנחומא 
 ִמי, ְליוָֹנה ּדוָֹמה ֶׁשְּל ֻּדְגָמא :הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ָלֶהם ָאַמר

 ַאף, ֻּדְגָמָתן ַהְרֵאִני לוֹ  אוֵֹמר הּוא, ֵמֲחֵברוֹ  ִחִּטים ִלַּקח ֶׁשְּמַבֵּקׁש
 ַמה, ַּבֵּתָבה ֹנחַ  ְּכֶׁשָהָיה? ֵּכיַצד. ְליוָֹנה ּדוָֹמה ֶׁשְּל ֻּדְגָמא ַאָּתה
 ְוַאַחר), ז, ח בראשית( צוֹאיָ  ַוֵּיֵצא ָהֹעֵרב ֶאת ַוְיַׁשַּלח? ָׁשם ְּכִתיב

יא, ח בראשית' (ְוגוֹ  ַהּיוָֹנה ֵאָליו ַוָּתֹבא, ַהּיוָֹנה ֶאת ִׁשַּלח ָּכ .(
 ַאף, ָלעוָֹלם אוָֹרה ֵהִביָאה ַהּיוָֹנה ַמה: הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ָאַמר
 ֶאת ָפַנילְ  ְוַהְדִליקּו ַזִית ֶׁשֶמן ָהִביאּו, ַּכּיוָֹנה ֶׁשִּנְמַׁשְלֶּתם ַאֶּתם
  .ֶׁשֶמן ֵאֶלי ְוִיְקחּו ְתַצֶּוה ְוַאָּתה: ֶׁשֶּנֱאַמר, ַהֵּנר

  עלה הזית היה סימן לסיום המבול. 

יוצא שנח סיים את תפקידו, כאשר הוא קיבל את היונה, 
  שהביאה איתה עלה זית. 

  איפה משה רבינו מתחיל ???

 ָז ַזִית ֶׁשֶמן ֵאֶלי ְקחּוְויִ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ְּתַצֶּוה ְוַאָּתה{כז, כ} 

  . ָּתִמיד ֵנר ְלַהֲעת ַלָּמאוֹר ָּכִתית

  משה רבינו ממשיך, מאיפה שנח סיים !

  ח. נשה מת שר"ת  שמן* 

  עד כאן, דברי רבותינו. 

  נכנסו לחודש אדר בס"ד. 

  כתוב בחז"ל, שכל חודש אדר בזכותו של משה רבינו. 

השקל, יתן לע"נ משה כשנותן מחצית  – כותב האלשיך הקדוש
  רבינו ע"ה. 

 ִיְׁשָמֵעאל ַרִּבי ָאַמר -  {אסתר רבה, פרשה ז, אות יג}מספר המדרש 
 ְוָׁשתּו ְוָאְכלּו ַהִּמְׁשֶּתה ְלֵבית ָהְלכּו ֵמאוֹת ַוֲחֵמׁש ֶאֶלף ָעָׂשר ְׁשמוָֹנה

 ִלְפֵני ֲעֵליֶהם ְוִהְלִׁשין ָׂשָטן ָעַמד ִמָּיד. ְוִנְתַקְלְקלּו ְוִנְׁשַּתְּכרּו
 ִּתְדַּבק ָמַתי ַעד עוָֹלם ֶׁשל ִרּבוֹנוֹ  ְלָפָניו ְוָאַמר, הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש
 ַאֵּבד ְרצוְֹנ ִאם, ִמְמ ֶוֱאמּוָנָתם ְלָבָבם ַמְפִריִׁשין ֶׁשֵהם זוֹ  ְּבֻאָּמה

 ָאַמר. ְלָפֶני ִּבְתׁשּוָבה ָּבִאים ֵאיָנם ִּכי, ָהעוָֹלם ִמן זוֹ  ֻאָּמה
 ֶׁשל ִרּבוֹנוֹ  ְלָפָניו ָאַמר, ָעֶליהָ  ְּתֵהא ַמה ּתוָֹרה הּוא ָּברּו דוֹׁשַהָּק 

. ִיְׂשָרֵאל ֶאת ִלְמחוֹת ַדְעּתוֹ  ִהְׁשָוה ְוַגם, ָּבֶעְליוִֹנים ִּתְסַּתֵּפק עוָֹלם
 ֶׁשִּבְׁשִביָלּה ֻאָּמה ִלי ָלָּמה הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ָאַמר ָׁשָעה ְּבאוָֹתּה

, לב דברים( ְלָרָעה ֲעֵליֶהם ַהָּקִמים ְלָכל ּומוְֹפַתי אוֹתוַֹתי יִתיִהְרּבֵ 
ָטן הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ָאַמר ִמָּיד. ִזְכָרם ֶמֱאנוֹׁש ַאְׁשִּביָתה): כו  ַלֹּׂשָ

ָטן ָהַל ַהָּׁשָעה ְּבאוָֹתּה. ְּכָלָיה ָעֶליהָ  ְוֶאְכֹּתב ְמִגָּלה ִלי ָהֵבא  ַהֹּׂשָ
 ַאְלְמנּות ְּבִבְגֵּדי ַהּתוָֹרה ָיְצָתה ִמָּיד. ָעֶליהָ  ְוָכַתב ְמִגָּלה לוֹ  ְוֵהִביא
 ַהָּׁשֵרת ַמְלֲאֵכי ְוַגם, הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ִלְפֵני ִּבְבִכי קוָֹלּה ְוָנְתָנה
 ִיְׂשָרֵאל ִאם, עוָֹלם ֶׁשל ִרּבוֹנוֹ  ְלָפָניו ְוָאְמרּו, ְּבִכָּיָתּה ְלקוֹל ָצֲעקּו

 ישעיה( ֶׁשֶּנֱאַמר, ָּבעוָֹלם ְצִריִכין ָאנּו ְלָמה ָאנּו ָהעוָֹלם ִמן ְּבֵטִלים
 ֵּכיָון, ִיְבָּכיּון ַמר ָׁשלוֹם ַמְלֲאֵכי ֻחָצה ָצֲעקּו ֶאְרֶאָּלם ֵהן): ז, לג

): ג, נ ישעיה( ֶׁשֶּנֱאַמר, ָנְגָהם ָאְספּו, ָּכ ּוְלָבָנה ַחָּמה ֶׁשָּׁשְמעּו
 ָרץ ָׁשָעה ְּבאוָֹתּה. ְּכסּוָתם ָאִׂשים ְוַׂשק רּותַקְד  ָׁשַמִים ַאְלִּביׁש
 ֶּבן מֶׁשה ְוֵאֶצל ָהעוָֹלם ֲאבוֹת ֵאֶצל ְּבֶבָהָלה ַלּטוֹב ָזכּור ֵאִלָּיהּו
 ְוִאי ְּבֵׁשָנה ְרדּוִמים ָהעוָֹלם ֲאבוֹת ָמַתי ַעד ָלֶהם ְוָאַמר, ַעְמָרם
 ַמְלֲאֵכי ִּכי, ָּבּה רּוִייןְׁש  ֶׁשְּבֵניֶכם ַהָּצָרה ַעל ַמְׁשִּגיִחים ַאֶּתם

 ְצָבא ְוָכל ָוָאֶרץ ְוָׁשַמִים ּוַמָּזלוֹת ְוכוָֹכִבים ּוְלָבָנה ְוַחָּמה ַהָּׁשֵרת
. ַמְׁשִּגיִחים ְוֵאיְנֶכם ִמֶּנֶגד עוְֹמִדים ְוַאֶּתם, ְּבֶמֶרר ּבוִֹכים ַהָּמרוֹם

 ֶׁשל ִמְּסעּוָדתוֹ ֶׁשֶּנֱהנּו ִמְּפֵני ָלֶהם ָאַמר, ָמה ִמְּפֵני לוֹ  ָאְמרּו
 ָהעוָֹלם ִמן ְלַכּלוָֹתם ְּגֵזָרה ֲעֵליֶהם ִנְגְזָרה ֹזאת ּוַבֲעבּור, ֲאַחְׁשֵורוֹׁש

 ָעְברּו ֵהם ִאם ְוַיֲעֹקב ִיְצָחק ַאְבָרָהם לוֹ ָאְמרּו. ִזְכָרם ֶאת ּוְלַאֵּבד
 וִֹליםְיכ ָאנּו ָמה, ְּגֵזָרָתם ְוֶנְחְּתָמה הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ָּדת ַעל

 ְּפָעִמים ַּכָּמה ֶנֱאָמן רוֶֹעה ִאי ְלמֶׁשה לוֹ  ְוָאַמר ֵאִלָּיהּו ָחַזר. ַלֲעׂשוֹת
, ַהְׁשִחית ְלִבְלִּתי ְּגֵזָרָתם ּוִבַּטְלָּת  ְלִיְׂשָרֵאל ַהֶּפֶרץ ַעל ָעַמְדָּת 

 ְלָפָניו ַּבֶּפֶרץ ָעַמד ְבִחירוֹ  מֶׁשה לּוֵלי): כג, קו תהלים( ֶׁשֶּנֱאַמר
, לז ישעיה( ַהֹּזאת ַהָּצָרה ַעל ַּתֲעֶנה ַמה, ֵמַהְׁשִחית ֲחָמתוֹ  יבְלָהִׁש 

 ָאָדם ֵיׁש ְּכלּום מֶׁשה לוֹ  ָאַמר'. וגו ַמְׁשֵּבר ַעד ָבִנים ָבאּו ִּכי): ג
 ֵל לוֹ ָאַמר. ָמְרֳּדַכי ּוְׁשמוֹ , ֵיׁש לוֹ  ָאַמר, ַהּדוֹר ְּבאוֹתוֹ  ָּכֵׁשר

 ּוְנַבֵּקׁש, ִמָּכאן ַוֲאִני, ִּבְתִפָּלה ִמָּׁשם הּוא ֶׁשַּיֲעֹמד ְּכֵדי ְוהוִֹדיעוֹ 
, ֶנֱאָמן רוֶֹעה, לוֹ ָאַמר. הּוא ָּברּו ַהָּקדוֹׁש ִלְפֵני ֲעֵליֶהם ַרֲחִמים

 ְּבִטיט ִאם מֶׁשה לוֹ  ָאַמר. ִיְׂשָרֵאל ַעל ְּכָלָיה ִאֶּגֶרת ִנְכְּתָבה ְּכָבר
 ֶּׁשָהָיה ַמה ֶנְחְּתָמה ְּבָדם ִאםוְ , ִנְׁשַמַעת ְּתִפָּלֵתנּו ֲחתּוָמה ִהיא
 ְוהוִֹדיעַ  ֵל ַרֵּבנּו מֶׁשה לוֹ ָאַמר. ֲחתּוָמה ִהיא ְּבִטיט לוֹ ָאַמר, הּוא

 ּוָמְרֳּדַכי: ִדְכִתיב הּוא ֲהָדא, ְלָמְרֳּדַכי ְוהוִֹדיעַ  ָהַל ִמָּיד, ְלָמְרֳּדַכי
  ... ְּבָגָדיו ֶאת ָמְרֳּדַכי ַוִּיְקַרע ַנֲעָׂשה ֲאֶׁשר ָּכל ֶאת ָיַדע

זהו משה רבינו, שאליבא לשיטתו של ר' אלעזר המודעי, 
השבוע ז' אדר א', חל יומא דהילולא שלו. 
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מבקשים אנו ממשה רבינו, שאותם זכויות שהפעיל בימי מרדכי ואסתר, יפעיל גם בדורנו ויבטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות ונזכה 
  ואמן !!!לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן 

   

  

  

  


