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פרשת תצוה תשע"ד
בעניין שמן זית זך
שמות פרק כז

ָ ָ ִתית ַל ָ"א!ר ְל ַה ֲעלֹת נֵר ָ ִמיד) :כא( ְא ֶֹהל
י ֶ ֶמ זַיִ ת ז ְ
ה ְ ַצ ֶה ֶאת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל וְ יִ ְקח ֵא ֶל ָ
)כ( וְ ָ
ע!לְ .לדֹר ָֹת.
הרֹ ָבנָיו ֵמ ֶע ֶרב ַעד  ֶֹקר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק *ח ַ-ת ָ
מ!עד ִמח ( ַל ָ)ר ֶֹכת ֲא ֶר ַעל ָה ֵעד*ת ַי ֲער ְֹ אֹת! ֲ
ֵ
ֵמ ֵאת ְנֵי יִ ְ ָר ֵאל:
רש"י

רשב"ם

)כ( ואתה תצוה  /למעלה הוא אומר
)כ( ואתה תצוה ,ז  /בלי שמרי ,.כמו ששנינו במנחות )פו א(
מגרגרו בראש הזית וכו' :כתית  /הזיתי .היה כותש במכתשת ,דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה
לפי שעה לצור המשכ ,אבל כא
ואינו טוחנ בריחי ,.כדי שלא יהו בו שמרי ,.ואחר שהוציא
שציווי זה לכל הדורות לתת שמ
טפה ראשונה מכניס לריחי .וטוחנ ,והשמ השני פסול
למאור לכל שנה ושנה לכ הוא
למנורה וכשר למנחות ,שנאמר כתית למאור ,ולא כתית
אומר ואתה תצוה ,שינה הלשו ,לפי
למנחות :להעלות נר תמיד  /מדליק עד שתהא שלהבת עולה
מאליה :תמיד  /כל לילה ולילה קרוי תמיד ,כמו שאתה אומר שכל לשו צוואה לדורות היא .וכ
הוא אומר בתורת כהני .ובסיפרי כי
)במדבר כח ו( עולת תמיד ,ואינה אלא מיו .ליו ..וכ במנחת
כל לשו ציווי אינו אלא מיד
חביתי נאמר )ויקרא ו יג( תמיד ,ואינה אלא מחציתה בבקר
ומחציתה בערב .אבל תמיד האמור בלח .הפני .משבת לשבת ולדורות :ז  /בלא שמרי ..הזתי.
כתושי .במכתשת כי ]מ[ הטחוני.
הוא) :כא( מערב עד בקר  /ת לה מדתה שתהא דולקת מערב
עד בקר ,ושיערו חכמי .חצי לוג ללילי טבת הארוכי ,וכ לכל בריחי .אינו ז כל כ) :כא( לפרוכת
 /לפני העדות:
הלילות ,וא .יותר אי בכ כלו:.
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)כ( ואתה תצוה וגו' .כלל פרשה זו נפלאה .לבד לשו ואתה תצוה שכבר עמדו הראשוני .ע"ז עוד עיקר
הפ' אי כא מקומה בתו מעשה המשכ ויותר היה מקומה אחר מעשה המנורה עכ"פ .ג .לשו ויקחו
אלי .אינו מבואר מה זה .והרמב" כ' שהזהיר שיביאוהו לפניו ומשה יראה א .הוא ז וכתית כראוי.
ואינו אלא פלא .וכי לא נאמנו פקידי המשכ ע"ז ומה יהיה אחרי מות משה .עוד יש להעיר על מאמר
חז"ל בויקרא רבה ס"פ אמור פל"א עה"פ צו את בני ישראל ויקחו אלי שמ זית ז .הד"ד ראש עלי
ככרמל וגו' מל אסור ברהטי ..ומפרשי מל זה משה כו' .ומסיי .אמר הקב"ה למשה .משה מל
עשיתי ואי דר מל לעשות בעצמו צו לאחרי .לעשות בשביל .וזה מדרש פליאה והלא כל התורה בא
בצווי משה לישראל בש .ה' ולמה זה נתעוררו לדרוש כ בזו הפרשה .אבל יסוד הדבר למדנו ע"י ביאור
עוד מאמר ברבה פ' זו ואתה הקרב אלי .הה"ד לולי תורת שעשעי אז אבדתי בעניי .בשעה שאמר
הקב"ה למשה ואתה הקרב אלי הרע לו כו' א"ל תורה נתתי ל שאלולי היא לא בראתי עולמי כו' .והנה
לא נודע עיקר התרעומת מנ"ל לחז"ל שהרע למשה ותו א .הרע למשה אי זה פיסו כ"כ .שהרי אינו
דומה כהונה שהיא לאהר ולזרעו ואי לזולתו חלק בה משא"כ התורה ניתנה לכל ישראל כמו למשה
ולזרעו אלא משה בעצמו היה שליח וזכה שתנת ע"י .ואי זה שיכות לזרעו כלל .אלא העני בכ"ז דיש
לדעת דאור התורה שהוא תכלית המשכ ועיקר המשרה שכונה בישראל .בא בשפע ע"י אמצעות שני כלי
קודש .היינו הארו והמנורה .ונשתנו פעולותיה ..הארו בא ליעוד הדברות שבכתב וג .לצווי בקבלה
בע"פ וכמש"כ לעיל כ"ה כ"ב .ועדיי אי בזה כח הפלפול והחידוש שיהא אד .יכול לחדש מעצמו דבר
הלכה שאינו מקובל .ולזה הכח הנפלא שנקרא תלמוד נית כח המנורה אשר נכלל בו שבע חכמות וכל
כחות הנדרש לפלפולה ש"ת .וכ"ז נכלל בכפתורי .ופרחי ..עד דאי' בב"ר פצ"א ר' טרפו בשעה שהיה
שומע דבר מתוק היה אומר כפתור ופרח .ושיח רב של ישראל ללמדנו בא שמה שתלמיד ותיק מחדש
דבר טוב הוא ע"י כח שנרמז בכו"פ של המנורה .וע"כ בבית שני שרבו ישיבות והעמידו תלמידי .הרבה
להויות דאביי ורבא שהוא התלמוד מש"ה נתחזק כח המנורה ע"י נס דחנוכה .וע"ע להל ל"ט ל"ז
שהראיתי לדעת שמרומז ג"ז בתורה .והיינו דאי' בברכות דנ"ז הרואה שמ זית בחלו .יצפה למאור
תורה שנא' ויקחו אלי שמ זית וגו' :עוד ראוי לדעת דמשה ואהר היו נחשבי .לחברי .כדתניא
באדר"נ פכ"ז ומני שכבוד חבירו יהא חביב עליו כרבו שנא' ויאמר אהר אל משה בי אדוני .והלא אחיו
הקט ממנו היה אלא עשאו אבו .והטע .בזה דאע"ג שאהר היה נצר לגמרא דמשה מפי ה' מכ"מ אחר
ששמע שוב לא היה נצר לו לסברא .והיה גדול בישראל כמשה .אלא שגדולת .בתורה לא היה באופ
א' .דכח משה היה נעלה בכח הפלפול לחדש דבר מה שלא שמע בקבלה .ע"י ההכרח והפלפול .וכדאיתא
בנדרי .דל"ח לא ניתנה תורה אלא למשה ולזרעו ומסיק ההוא לפלפולא בעלמא .ואהר היה נעלה בכח
הסברא לדמות מילתא למילתא ולכוי האמת .וזהו עפ"י דבר ה' לאהר ולהורות את בני ישראל .ועיקר
ההוראה בשעתו א"א לחדש כל שאלה דור עד שעלה פע .א' על משה במעשה דשעיר החטאת .וע"ע
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מש"כ בס' במדבר בפ' מקושש ובס' דברי .י' ו' שהיו משה ואהר שני ראשי סנהדראות בישראל זה
בכחו וזה בכחו .ואחר שמשה היה מיוחד לכח החידוש והפלפול ע"כ נדרש לו ביחוד כח המנורה שיאיר
לו הדר להגיע לאמת .והיה ראוי שמשה יעסוק בעצמו בהכנת השמ .אלא שישראל עשו צרכי משה.
כ"ז למדו חז"ל ברבה פ' אמור הנ"ל דלהכי כתיב ויקחו אלי היינו בשביל .אלא מ"מ צו את בני
ישראל ולא את בעצמ מפני שאתה מל .זהו כל ביאור אותו מאמר .ובפ' אמור הוספנו בזה לפי העני.
ומעתה אנו באי .בדר ישר לבאור מאמר חז"ל כא שנתקשה לחז"ל סמיכות הפרשיות .וכמו שקשה
לנו .והעלו חז"ל שכ"ז בא פיוס למשה .דקוד .שאמר ה' למשה ואתה הקרב אלי וגו' והודיעו מעלה
הפנימית שהכינו הקב"ה לקדושת העבודה הקדי .ה' מאמר זה למשה שהוא פיוס בזה שזה החלק
הנעלה של החידוש והפלפול נית רק למשה ולזרע עד שאני מזהיר שאתה תצוה את בני ישראל ויקחו
אלי וגו' שהוא שיי א אלי .ובזה גדול כחו מכח אהר .דאע"ג דכח אהר ג .בתורה רב בסברא
ובהוראה מ"מ אינו דומה מעלת ח החידוש לכח ההוראה .באשר ההוראה הבאה מכח דמיו מילתא
למילתא אינו מוכרח ואפשר שיבא רעהו וחקרו וידמה בא"א )וזהו עני מאמר .ז"ל בעירובי דנ"ב
שאול לא גלי מסכת .לא שהורה שלא כדי ח"ו אלא שהוראותיו לא היו מוכרחי .לדורות .ולא נעשהו
משנה .משא"כ דוד שהיה מחוקק ובא מכח החידוש והפלפול שהוא מוכרח ונקרא גלי מסכת .ויבואר
יותר בס' דברי .פ' ברכה (:ובזה נתפייס משה .והיינו שהביא המדרש מקרא לולי תורת שעשועי וגו'
ואי פי' שעשעי לשו שחוק ושעשועי .ח"ו אלא כמהפ ומסלסל בה .כמו אד .המשתעשע בדבר .וזהו
דר הפלפול :כתית למאור .בשעה שנכתת יהא מתחלה לצור המאור דיש נ"מ במעשה השמ דשמ
בעצ .מר כזית עצמו ומשימי .ב .עשבי .וכדומה שממתיקי .אותו אבל א .מתחלה נכתת למאור.
הרי הוא נקי מכל זיו :ועירוב :להעלות נר תמיד .לא לפע .ראשונה נצר לצוות שהרי בא לזה נדבר
הנשיאי ..אלא לאחר שיכלה זה השמ) :כא( חקת עול לדורות מאת בני ישראל .ג .אחרי מות משה
ויהי הנרות תועלת לגדולי ישראל בשעת .מ"מ חובה על כלל ישראל להביא מתרומת הלשכה .שבא
לכלל קרבנות צבור לפרנסת כל ישראל .יביאו ג .שמ למאור להאיר עיני גדולי הדור בתורה:
ויקרא פרק כד

רש"י

)ב( צו את בני ישראל  /זו פרשת מצות הנרות.
)א( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ֵ;אמֹר) :ב( ַצו ֶאת ְנֵי
ופרשת ואתה תצוה לא נאמרה אלא על סדר
ָ ָ ִתית ַל ָ"א!ר
י ֶ ֶמ זַיִ ת ז ְ
יִ ְ ָר ֵאל וְ יִ ְקח ֵא ֶל ָ
מלאכת המשכ לפרש צור המנורה .וכ משמע,
ְל ַה ֲעלֹת נֵר ָ ִמיד) :ג( ִמח ( ְל ָפר ֶֹכת ָה ֵעד*ת ְא ֶֹהל
ואתה סופ לצוות את בני ישראל על כ :שמ זית
הרֹ ֵמ ֶע ֶרב ַעד  ֶֹקר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק
מ! ֵעד ַי ֲער ְֹ אֹת! ֲ
ז  /שלשה שמני .יוצאי .מ הזית ,הראשו קרוי
יכ) :.ד( ַעל ַה ְ"נ ָֹרה
ע!לְ .לדֹר ֵֹת ֶ
*-ת ָ
ָ ִמיד ח ַ
ז ,וה מפורשי .במנחות )פט א( ובתורת כהני:.
ַה ְ<ה ָֹרה ַי ֲער ְֹ ֶאת ַה=ֵר!ת ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ָ ִמיד:
תמיד  /מלילה ללילה ,כמו עולת תמיד שאינה
אלא מיו .ליו) :.ג( לפרכת העדת  /שלפני הארו ,שהוא קרוי עדות .ורבותינו דרשו על נר מערבי,
שהוא עדות לכל באי עול .שהשכינה שורה בישראל ,שנות בה שמ כמדת חברותיה וממנה היה מתחיל
ובה היה מסיי :.יער אתו אהר מערב עד בקר  /יערו אותו עריכה הראויה למדת כל הלילה ,ושיערו
חכמי .חצי לוג לכל נר ונר ,וה כדאי א :ללילי תקופת טבת ,ומדה זו הוקבעה לה) :.ד( המנרה
הטהרה  /שהיא זהב טהור .דבר אחר על טהרה של מנורה ,שמטהרה ומדשנה תחלה מ האפר:
רמב"ן

)ב( צו את בני ישראל  /זו פרשת מצות הנרות ,ופרשת ואתה תצוה )שמות כז כ( לא נאמרה אלא על
סדר מלאכת המשכ לפרש צור המנורה ,וכ משמעה ,ואתה סופ לצוות את בני ישראל על כ ,לשו
רש"י .ואיננו נכו בעיני ,שאי הפרשה ההיא סמוכה לפרשת המנורה ,וכבר נאמר )ש .מ כה( ויעל
הנרות לפני ה' כאשר צוה ה' את משה ,והנה המצוה והמעשה נזכרי .ונעשי .כבר .אבל צור הפרשה
הזאת לשני דברי ,.שש .צוה ויקחו אלי שמ זית ז מאת בני ישראל ,כלומר מאת כל איש אשר
נמצא אתו שמ זית ז למאור ע .שאר תרומת המשכ ,וכ עשו כמו שנאמר )ש .לה כז כח( והנשיאי.
הביאו וגו' את הבוש .ואת השמ למאור .ואע"פ שאמר ש" .חוקת עול .לדורות ,".הוא על
ההדלקה ,ועכשיו כלה השמ ההוא שהביאו הנשיאי .נדבה ,וצוה שיקחו בני ישראל משל צבור
לדורות .שמ זית ז כתית כשמ הראשו ,כטע .ויקחו אלי פרה אדומה )במדבר יט ב( ,שיבקשו
אותה ויביאוה הצבור .וש .עוד לא אמר אלא יערו אותו אהר ובניו וגו' ,והיה במשמע על המנורה או
בלא מנורה א .תשבר או תאבד כאשר היה בשוב .מ הגולה ,ועכשיו אמר בפירוש )פסוק ד( על
המנורה הטהורה ,שלא ידליקו אלא על מנורה הטהורה :ומדרש רבותינו )ת"כ פרשה יג יב( על המנורה
הטהורה ,על טהרה של מנורה ,שלא יסמכ .בקסמי .ובצרורות .יערו את הנרות לפני ה' ,שלא יתק
מבחו( ויכניס .תמיד ,א :בשבת .תמיד ,א :בטומאה:
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