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Source du cours de Rav Abdelhak - Paracha Tétsavé 
 

 בס״ד פרשת תצוה
 

 א) בעל הטורים :
 ואתה תצוה לא הזכיר משה בזה הסדר 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.
 ומקורו מהזוהר פרשת פינחס דף רמ״ו

 
 ב) הגמרא מכות יא׳ אחיתופל ודוד המלך

  אמר רב יהודה אמר רב קללת חכם אפי' בחנם היא באה מנלן מאחיתופל שבשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא בעא למישטפא
 לעלמא אמר מהו לכתוב שם אחספא ומישדא בתהומא דליקו אדוכתיה ליכא דאמר ליה מידי אמר כל היודע דבר זה ואינו אומרו

 יחנק בגרונו נשא אחיתופל ק"ו בעצמו אמר ומה לעשות שלום בין איש לאשתו אמרה התורה שמי שנכתב בקדושה ימחה על המים
 לכל העולם כולו לא כל שכן א"ל שרי כתב שם אחספא שדי אתהומא נחת וקם אדוכתיה ואפ"ה כתיב ואחיתופל ראה כי לא נעשתה

 עצתו ויחבוש את החמור ויקם וילך אל ביתו (ואל) [אל] עירו ויצו אל ביתו ויחנק
 

  ג) כח הדיבור שבאדם-רוח ממללא
 בזה נבדל מבעלי חיים

ָאָד֖ם ְלֶנֶ֥פׁש ַחּיָֽה׃ ָאָד֗ם ָעָפר֙ ִמן־ ָהֲ֣אָדָמ֔ה וִַּיַּפ֥ח ְּבַאָּפ֖יו ִנְׁשַמ֣ת ַחִּי֑ים וְַיִה֥י הָֽ   וִַּי֩יֶצר֩  השם אלוקים ֶאת־ הָֽ
 אונקלוס : ... ָאָדם ַעְפָרא ִמן ַאְדְמָתא ּוְנַפח ְּבַאְנּפֹוִהי ִנְׁשְמָתא ְדַחֵּיי ַוֲהַות ְּבָאָדם ְלרּוַח  ְמַמְלָלא׃

 
 ד) יהודה בנידוי עד תפילת משה בגלל דיבור

  א"ר יונתן מאי דכתיב יחי ראובן ואל ימות וגו' וזאת ליהודה כל אותן מ' שנה שהיו ישראל במדבר עצמותיו של יהודה היו מגולגלין
 בארון עד שעמד משה ובקש עליו רחמים אמר לפניו רבונו של עולם מי גרם לראובן שיודה יהודה וזאת ליהודה שמע ה' קול יהודה

 עאל איבריה לשפא לא הוה קא מעיילי ליה למתיבתא דרקיע ואל עמו תביאנו לא הוה קא ידע למישקל ומיטרח בשמעתא בהדי רבנן
 ידיו רב לו לא הוה ידע לפרוקי קושיא ועזר מצריו תהיה

 
 ה) הגמרא מועד קטן י״ח שני סיפורים

  פנחס אחוה דמר שמואל איתרע ביה מילתא על שמואל למישאל טעמא מיניה חזנהו לטופרי דהוו נפישן אמר ליה אמאי לא שקלת
  להו

  אמר ליה אי בדידיה הוה מי מזלזלת ביה כולי האי הואי כשגגה שיוצא מלפני השליט ואיתרע ביה מילתא בשמואל
 

  על פנחס אחוה למישאל טעמא מיניה שקלינהו לטופריה חבטינהו לאפיה
 אמר ליה לית לך ברית כרותה לשפתים ?

 דאמר ר' יוחנן מנין שברית כרותה לשפתים ?
  שנאמר ויאמר אברהם אל נעריו שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלכה עד כה ונשתחוה ונשובה אליכם ואיסתייעא מלתא דהדור

 תרוייהו
 

 ו) הכלי יקר על מעיל תכלת-
  ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת. לפי שהמעיל מכפר על לשון הרע ע"כ היה כולו תכלת כי תכלת דומה לים וע"י התכלת יסתכל
 בים וממנו יראה וכן יעשה, כי בים נאמר ואשבור עליו חקי ואשים בריח ודלתים, ואומר עד פה תבא ולא תוסיף וגו'. וכך נתן הקב"ה
 אל הלשון חומה ובריח כמ"ש רז"ל (ערכין טו, ב) ולא עוד אלא שהקפתי לך שני חומות אחת של עצם ואחת של בשר ומה יתן ומה

 יוסיף לך שמירה לשון רמיה, כי יצא לחוץ ידבר ישלח חץ שחוט לשונו לכל ד' רוחות העולם ויעבור בריח ודלתים, והיה מן הראוי
 שילמד האדם מן הים אשר אינו עובר דלתים ובריח ואינו פורץ גדרו, וזהו טעם התכלת שדומה לים כי בהסתכלו בתכלת יהיה נזכר

 אל הים שדומה לו בצבע וממילא יתבונן אז במעשה הים וממנו יראה וכן יעשה.
 

 ועל ענין הקפת שני החומות אמר, והיה פי ראשו בתוכו שפה יהיה לפיו כי גם הלשון צריך להיות כן שיהיה פי ראשו בתוכו תוך
 החומה הסמוכה לו והיא של עצם, וכנגד החומה של בשר דהיינו השפתים אמר שפה יהיה לפיו לא יקרע כדי שלא יקרע ב' החומות

 כאחד, ולא נאמר בו מעשה חשב כי חטא הלשון הוא בדבור דווקא ולא במחשבה, והיו בו רמונים ופעמונים המשמיעים קול לכפר על
 הלשון שבתוך הפה כענבל שבתוך הזגים והתיקון אל הלשון הוא שלא יחל דברו עוד ולא ידבר כ"א בדברים שבקדושה, שנאמר
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 ונשמע קולו בבואו אל הקדש ולא ימות. כי לה"ר תלתא קטיל (ערכין טו, ב) מכלל שהנזהר בו לא ימות כמעשה של ההוא רוכל שהיה

 מכריז מאן בעי למזבן סם חיי כו' בדרך שיתבאר בפר' מצורע בע"ה.
 

  בפרשת תצוה נלמד
 כיצד נבחרו אהרן ובניו לשרת בקדש להקריב הקרבנות בבית המקדש

 
  א)

 -רמב"ם הלכות בית הבחירה (פרק א-א)
  ״מצות עשה לעשות בית לה', מוכן להיות מקריבים בו הקרבנות,

  וחוגגין אליו שלש פעמים בשנה
 שנאמר ועשו לי מקדש.

 וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו..
 

 חז"ל ביארו את התכונות המיוחדות של הבגדים
 ואמרו (מסכת זבחים פ"ח ע"ב):

  אמר רבי ענני בר ששון:
 למה נסמכה פרשת קרבנות לפרשת בגדי כהונה ?

 לומר לך: מה קרבנות מכפרין אף בגדי כהונה מכפרין !
 

  -כתונת : מכפרת על שפיכות דם,
 שנאמר (בראשית ל"ז): "וישחטו שעיר עזים ויטבלו את הכתנת בדם".

 
 -מכנסים : מכפרים על גילוי עריות, שנאמר (שמות כ"ח): "ועשה להם מכנסי בד לכסות בשר ערוה".

 
  -מצנפת : מכפרת על גסי הרוח,

 מנין ? אמר רבי חנינא: יבא דבר שבגובה ויכפר על גובה.
 (לכהן הדיוט היתה מגבעת במקום האבנט)

 
 -אבנט : מכפר על הרהור הלב, היכא דאיתיה.

 (לפי הירושלמי היה באורך 32 אמות בגימטריה לב)
 

   נוסף עליו כהן גדול
 

 -חושן : מכפר על הדינין, שנאמר: (שמות כ"ח): "ועשית חושן משפט".
 

 -אפוד : מכפר על עבודת כוכבים, שנאמר (הושע ג'): "אין אפוד ותרפים".
 

 מעיל : מכפר על לשון הרע, מנין ?
 אמר ר' חנינא: יבא דבר שבקול, ויכפר על קול הרע.

 
  -וציץ : מכפר על עזות פנים.

  בציץ כתיב (שמות כ"ח): "והיה על מצח אהרן",
 ובעזות פנים כתיב (ירמיהו ג'): "ומצח אשה זונה היה לך".

 
  ב] שמות רבה (וילנא) פרשה ג ד"ה יז מה חרון

 
 ג] מה חרון אף היה שם ( ויחר אף ה') שנטלה כהונה ממשה ונתנה לאהרן,

 אמרו רבותינו ז"ל הלא אהרן אחיך הלוי
 וכי מאחר שאמר אחיך איני יודע שהוא לוי,?
 אלא אמר לו ראוי היית להיות כהן והוא לוי,

 ולפי שאתה מסרב על דברי תהיה אתה לוי והוא כהן,
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 ומה שאתה סבור שהוא מיצר לא כן הוא אלא שמח שנאמר וראך ושמח בלבו, א"ר שמעון ב"ר יוסי הלב ששמח בגדולת אחיו ילבש
 אורים ותומים שנאמר (שמות כח) והיו על לב אהרן

 
 ואמר רבי שמלאי, בשכר 'וראך ושמח בלבו' זכה לחושן המשפט על לבו [שבת קלט].

 כלומר מאחר שאהרן שמח בכל ליבו במינויו של משה רבינו , ללא שמץ של קנאה אלא להיפך, זכה לחושן המשפט על ליבו.
 

  ד] רש״י שמות ד׳ י״ד
 ויחר אף. (זבחים קב.) רבי יהושע בן קרחה אומר, כל חרון אף שבתורה נאמר בו רושם, וזה לא נאמר בו רושם, ולא מצינו שבא
 עונש על ידי אותו חרון, אמר לו רבי יוסי אף בזו נאמר בו רושם, הלא אהרן אחיך הלוי, שהיה עתיד להיות לוי ולא כהן, והכהונה

 הייתי אומר לצאת ממך, מעתה לא יהיה כן, אלא הוא יהיה כהן ואתה הלוי, שנאמר ומשה איש האלהים בניו יקראו על שבט הלוי
 (דברי הימים-א כג, יד.)

  
 ה] למה דוקא שכר זה

 מה המידה כנגד מדה ?
  ביאור הרב חיים שמולביץ זצ״ל

 על פי הגמרא מסכת ברכות (דף ל״א:)
 

 אמרה ליה לא אדון אתה
 לאו איכא שכינה ורוח הקודש גבך שדנתני לכף חובה ולא דנתני לכף זכות ?

 מי לא ידעת דאשה קשת רוח אנכי ויין ושכר לא שתיתי ?
 

  אמר רבי אלעזר : מכאן לנחשד בדבר שאין בו, שצריך להודיעו !
 

 אל תתן את אמתך לפני בת בליעל..ויען עלי ויאמר לכי לשלום !
  אמר רבי אלעזר : מכאן לחושד את חברו בדבר שאין בו, שצריך לפייסו !

 ולא עוד אלא, שצריך לברכו !
 שנאמר ואלהי ישראל יתן את שלתך

 
 -ו] הגר״א בקול אליהו (שמואל)

 -ובאמת גם על עלי יפלא, האם לא היה מכיר את חנה שהיא אשת אלקנה ונחשבת משבע נביאות. ואיך חשד אותה לשכורה. והנה
 באמת במדרש שמואל איתא כשרה רבקה ורחל, והכוונה שגם הן היו עקרות... ולכן כאשר ראה עלי את חנה שהיא מדברת על לבה

 ורק שפתיה נעות וכו', והיה מכירה שהיא מן הנשים הצדקניות, לכן תמה מאד ורצה לדעת על מה זה, ושאל באורים ותומים ויצאו
 האותיות "הכשר", והוא צירפם "שכרה", ועל זאת אמרה לא רוח הקודש שורה עליך לצרף האותיות כהוראתם האמיתית, שהיא

 כשרה, שאני מתפללת על בנים כשרה אמנו. (קול אליהו שמואל א)
 

 הנה מה טוב ומה נעים
  האחווה

  ִׁשיר ַהַּמֲעלֹות ְלָדִוד ִהֵּנה ַמה־ּטֹוב ּוַמה־ָּנִעים ֶׁשֶבת ַאִחים ַּגם־ָיַחד׃
  ַּכֶּׁשֶמן ַהּטֹוב ַעל־ָהֹראׁש ֹיֵרד ַעל־ַהָּזָקן ְזַקן־ַאֲהרֹן ֶׁשֹּיֵרד ַעל־ִּפי ִמּדֹוָתיו׃

 ְּכַטל־ֶחְרמֹון ֶׁשֹּיֵרד ַעל־ַהְרֵרי ִצּיֹון ִּכי ָׁשם ִצָּוה ה' ֶאת־ַהְּבָרָכה ַחִּיים ַעד־ָהעֹוָלם׃
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