
  
  
  

  

 

  

  

  ליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד" ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו א    
  

"ואתה    תבובמקומה נכמדוע שינתה התורה מהלשון הרגילה "צו את בני ישראל"    -  הלשון הפסוק משונ
יצווה שידליקו נרות בבית ה' אשר ממנו  קב"ה  תצווה"? מפרש אור החיים: הדבר אינו מן המוסר שה

  הוא יצווה.  תצא אורה, אשר על כן אמר למשה כי מצווה זו לא יאמרנה לישראל על פי ה' אלא
  

תשובת אור החיים תמוהה: הרי מצווה זו, של העלאת נר תמיד, שנויה פעם נוספת בפרשת אמור ושם 
הנה גם שם ציווי  נכתב כך: "צו את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד".  

  והלשון שם: צו.  כלשון אור החיים, צא אורה, שממנו תמעל העלאת נר תמיד
  

  לשתי אפשרויות:  ניתן לענות ש"תמיד" יכול להתייחס 
  
ללא הפסקה, כמו תמיד האמור בשולחן הפנים, שם היה ערוך הלחם  שדולק  נר    –  אחת אפשרות הה

כך:   על  מרמזת  למשה  והפניה  הפסק  שללא  לתמיד  מתייחסים  בפרשתנו  הדברים  לשבת.  משבת 
בדומה למדרש שכל עוד שמעון הצדיק היה חי לא כבה נר מערבי במקדש, כל עוד משה חי לא כבה נר  

    התמיד במשכן.
  

השניה   ויום  –האפשרות  יום  אמור  בפ.  בכל  הנר רשת  שבה  מציאות  תיתכן  ואז  לדורות,  הוא  הציווי 
ללא הפסקה אלא במובן של מלילה ועד   אין משמעותה"תמיד"  והמילה  המערבי יכבה עם שאר הנרות  

  לילה, כמו התמיד של עולת תמיד.  
  
                                                                                                                                                              

  

  

 8:30מניין שישי בבוקר בשעה  
  . בבית הכנסת

שיעור פרשת שבוע של יהונתן 
בשעה  חמישי  בכל  וינטר 

20:30 .  

לתקופת המשכן, בה נר מערבי   בפרשתנואמור, מכוונות לשתי תקופות:  פרשת  ה ובתצופרשת  , בקות בנר התמידהעוס  שתי הפרשיות
ועל כן יצא מאת לדורות,  הציווי הוא  עיקר  בפרשת אמור  ;  מדגיש כי ההוראה הגיעה ממשההאן מתאים פירושו של אור החיים  ולכה,  לא כב

  .ה'
  

. בשני בסיפא של שתי הפרשיותוהשניה בפרשת אמור, ניתן לראות    בפרשתנוהאחת    –"תמיד"    השונה של המילהה  ראיה למשמעות
    ;דורותלבהדלקת הנר ת עוסק הסיפא המקרים,

  
נכתב: "יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני ה' חקת עולם לדורותם מאת בני ישראל".   פרשיית נר התמיד בפרשתנובסיפא של  

  , מערב עד בוקר. ", אך הסיפא מדוברת על הוראה לדורותללא הפסקהיא "ברישא  משמעותה    כישפט  במהמילה "תמיד" לא מוזכרת  
בסיפא של פרשיית נר התמיד באמור נכתב כך: "על המנורה הטהורה יערוך את הנרות לפני ה' תמיד". כיוון שברישא של פרשיית נר 

          ילה: תמיד.מערב עד בוקר, גם בסיפא, המכוונת אף היא לדורות, נכתבה המלדורות, היא  "תמידמילה "התמיד באמור משמעות ה
  

                                        שבת שלום!                                                                                                                                                                                                                      

 


