


˜ובı ז‰ יוˆ‡ ל‡ור
לעילוי נ˘מ˙ ‰‡י ‚בר‡ רב‡, רו„ף ˆ„˜‰ וחס„

זכ‰ לפזר מכספו ל‰„פס˙ ˙ור˙ כ"˜ ‡„מו"ר מליוב‡וויט˘ זי"ע
ıרב ‰חסי„ ר' מ‡יר ע"‰ ז‡י‡נ‰

ס. פ‡ולו ברזיל
נלב"ע ביום ‚' סיון ‰'˙˘פ"‡ 

˙נˆב"‰
•  •  •

ולזכו˙ יבלחטו"‡ בניו ‰ני לומ„י ו˙מכי ‡וריי˙‡, רו„פי ˆ„˜‰ וחס„, 
ר‡˘ונים לכל „בר ˘ב˜„ו˘‰ ‰"‰ ‰‡חים ‰ח˘ובים

‰רב ‰חסי„ ר' י˘ר‡ל ‡פרים מנ˘‰
ו‰רב ‰חסי„ ר' יוסף מ˘‰
וכל בני מ˘פח˙ם ˘יחיו

י‰י רˆון ˘י˙ברכו בכל מילי „מיטב מנפ˘ וע„ ב˘ר,
וב‰ˆלח‰ רב‰ ומופל‚‰ בכל ‡˘ר יפנו, ˙מי„ כל ‰ימים

ˆוו˙ העריכה והה‚הה: הרב לוי יˆח˜ ברו˜, הרב מ˘ה ‚ור‡רי',
הרב מנחם מענ„ל „רו˜מן, הרב ˆבי היר˘ זלמנוב, הרב ˘לום חריטונוב, הרב מנחם 

טייטלבוים,  הרב ‡ברהם מן, הרב יˆח˜ נוב, הרב מנחם מענ„ל רייˆס, הרב ‡ליהו ˘וויכה



מקרא אני דורש. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ב
"וזה מעשה המנורה" – הרי כבר נאמר בפ' תרומה?

לכן מפר˘ם ר˘"י? / מ„וע מבין  ˘‰ ב"וז‰ מע˘‰ ‰מנור‰"̆  מ‰̃ 
כל ‰פרטים ˘במנור‰ נ˙פר˘ בכ˙וב ז‰ ר˜ ‰פרט ˘ל "מ˜˘‰"? 
/ בי‡ור ‰מעל‰ ‰מיוח„˙ ˘במנור‰ על ˘‡ר כלי ‰מ˘כן ˘נ‡מר‰ 

כ‡ן בכ˙וב ל‰פיס „ע˙ו ˘ל ‡‰רן

(ע"פ לקוטי שיחות חל"ח עמ' 33 ואילך)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .ה פנינים  עיונים וביאורים קצרים
"אין מוקדם ומאוחר" גם ב'תאריכי' התורה (ע"פ לקוטי שיחות חלק כ"ג עמ' 

62 ואילך)

קרבן פסח – יחיד או ציבור?  (יעויין בארוכה לקוטי שיחות חי"ח עמ' 104 ואילך)

ו יינה של תורה. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
קריאת התורה הכללית

מ„וע כ‡˘ר ‡ין יו„עים ‡˙ פר˘˙ ‰˘בוע, ˜ור‡ים ‡˙ פר˘˙ ‰מן? 
/ ‰‡ם ‰ר˘עים ‰ו˘פעו מ‡כיל˙ ‰מן? / ‡ם ˙ענו‚ ‰‡כיל‰ ‰ו‡ ‚ס 
‡כיל˙  ו‡יך   / ב‡כיל‰?  ב˘ב˙  ל‰˙ענ‚  מˆווים  ‡נו  כיˆ„  ומ‚ו˘ם, 
ו˘ייכו˙ו  ‰מן,  במ‰ו˙  יסו„י  בי‡ור   / ‰˙ור‰?  ל˜בל˙  ˜˘ור‰  ‰מן 

ל‡ור ˜„ו˘˙ ‰˘ב˙

(ע"פ ליקוטי שיחות ח"ד עמ' 1035 ואילך)

פנינים  דרוש ואגדה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ט
ב'  ספר השיחות תשמ"ט חלק  (ע"פ  אור"  ותורה  את ה"נר מצווה  "בהעלותך" 

עמ' 523 ואילך)

משה רבינו לא הקריב קרבן פסח – בשביל ישראל (ע"פ לקוטי שיחות 
חלק כ"ג עמ' 70 ואילך)

י חידושי סוגיות . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
שיטת הרמב"ם בתנאי הנבואה

י˜˘‰ על ˙ירוˆי ‰מפר˘ים במ‰ ˘˘ינ‰ ‰רמב"ם מן ‰˘"ס, ויסי˜ 
 "˙„‰ כ"יסו„  ‰נבו‡‰  בענין  כ‡ן  מיירי  „‰רמב"ם  מחו„˘˙  „רך 

˘ˆריך לי„ע – ול‡ ר˜ כ„ין פרטי „˘מיע‰ ב˜ול נבי‡

(ע"פ לקוטי שיחות חכ"ג עמ' 82 ואילך)

יד תורת חיים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
מזכי הרבים בשיעורי תורה

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  טו דרכי החסידות
'קליפת הליצנות'

בעז‰י״˙.

ב‰עלו˙ך,  פר˘˙  ˜ו„˘  ˘ב˙  ל˜ר‡˙ 

‰˙ור‰  ˘וחרי  ל˜‰ל  ל‰‚י˘  מ˙כב„ים  ‰ננו 
(‚ליון  ˘ב˙'  'ל˜ר‡˙  ˜ונטרס   ˙‡ ולומ„י׳, 
˙˘פ), ו‰ו‡ ‡וˆר בלום בעניני ‰פר˘‰ מ˙וך 
נ˘י‡  ˘ב˙ור˙  ובי‡ורים  חי„ו˘ים  רבבו˙ 
מליוב‡וויט˘  כ"˜ ‡„מו"ר  ומנ‰י‚ו,  י˘ר‡ל 

זˆו˜לל‰"‰ נב‚"מ זי"ע.

‰וב‡ו  ל‡  כלל  ˘ב„רך  למו„עי,  וז‡˙ 
מח„˘  עוב„ו  ו‡ף  ˘נ‡מרו,  כפי  ‰בי‡ורים 
בע˙  ולפעמים  ‰מערכ˙,  חברי  ע"י  ונערכו 
בפרטי  ‰˘˜ו"ט  ריבוי  ‰ו˘מט  ‰עיבו„ 
כפי ˘‰ם  עם ‰מ˜ורו˙  ו‰רחב˙ם  ‰ענינים 
"חי„ו˘י  במ„ור  [ובפרט,  במ˜ורם  מופיעים 
סו‚יו˙", ˘מופיעים כ‡ן ר˜ עי˜רי ‰„ברים], 
ב˜יˆור  נ‡מרו  ל‰יפך, ‡˘ר ‰בי‡ורים  וי˘ 
‰מבו‡ר  ע"פ  יו˙ר  ונ˙ב‡רו  ‰ורחבו  וכ‡ן 
ופ˘וט  רבינו.  ב˙ור˙  ‡חרים  במ˜ומו˙ 
˘מעומ˜ ‰מו˘‚ ו˜וˆר „ע˙ ‰עורכים י˙כן 
‡חריו˙  על  ו‰ם  וכיו"ב,  טעויו˙  ˘ימˆ‡ו 

‰מערכ˙ בלב„, ו˘‚י‡ו˙ מי יבין.

‡ו  ‰ער‰  ˘בי„ו  ˘מי  פ˘וט  כן  ועל 
˘יעיין  מוטב  ‰בי‡ורים,  ב‰בנ˙  ˘מ˙˜˘‰ 
ב˙וכן  ˘נסמנו  (כפי  ‰„ברים  במ˜ורי 
בעˆמו  לעמו„  ויוכל  טוב,  וימˆ‡  ‰ענינים), 

על ‡מי˙˙ ‰„ברים.

◇ ◇ ◇

מל‡‰  "כי  ‰יעו„  ל˜יום  ˘נזכ‰  וי‰"ר 
˙ור‰  ל˘מוע  ונזכ‰   ,"'‰  ˙‡ „ע‰   ıר‡‰
במ‰ר‰   ,‡ˆ˙ מ‡˙י  ח„˘‰  ˙ור‰  ח„˘‰, 

בימינו ו˙יכף ומי„ ממ˘.

בברכ˙ ˘ב˙‡ טב‡,
מכון ‡ור ‰חסי„ו˙

תוכן ענינים פתח דבר לקראת שבת יח

‡˘ר  ˘לו")  ‰‚לייכווערטלעך  ‡ויסבעסערן  ז‡ל  ער  ("ווי‡  ˆחו˙ו  לפ‡ר  ‡יך  „ע˙  ומעמי˜ 
סוף סוף ‰ו‡ ˘טו˙ ‚מור ו˜לו˙ ‰„ע˙ ˘‡ין ב‰ם ˘ום ממ˘.

(ספר ‰מ‡מרים ˙˘"ז עמ' 192)

מוריד ומשפיל הנפש
..."וחט‡˙י נ‚„י ˙מי„", „חט‡ ענינו חסרון, כמ״˘ "ו‰יי˙י ‡ני ובני ˘למ‰ חט‡ים", ופר˘״י 
מבי‡  במיל‡  ‡˘ר  ‰חסרון,  ענין  ענינו  כ״‡  „ו˜‡,  ופ˘ע  עון  ענינו  ‡ין  „חט‡  "חסרים",   –
‰מחסור ב‰עבו„‰ ‰‡ל˜י˙, ‡˘ר חסרון ז‰ ‰ו‡ ‰ע˜רי, ו‰ו‡ בכל ‡ח„ ו‡ח„ מ‰ ˘י„וע ר˜ לו 
ועˆמו בלב„, „י„ע ‡ינ˘ בנפ˘י׳ „י˘נם כמ‰ וכמ‰ ענינים בחסרוני בני ‡„ם, ‰ן בעניני ‰מ„ו˙ 
ו‰ן בעניני ‰מוחין ‡ו בלבו˘י ‰נפ˘ „מח˘ב‰ „יבור ומע˘‰ ‡ו ‚ם בר‚ילו˙ ˘ונים רעים למ‡„ 

מ‰ ˘‡ינם בערך מ‰ו˙ו ‰כללי,

„לב„  ווערטלעך"),  "‚ל‡ייך  בנ״‡  בל׳  (‰נ˜׳  ˆחו˙  עניני  ול„בר   ıˆל‰˙לו ˘טבעו  מי  כמו 
ז‡˙ ˘י˘ בז‰ עניני ‡יסור ממ˘ ‰נ‰ ‚ם ב„בר ˘‡ין בז‰ ‡יסור ‰נ‰ כללו˙ „בר ז‰ פועל פעול‰ 

‰רע‰ בנפ˘ו ומורי„‰ ומ˘פיל‰,

וכמ״˘ במ״‡ ב‡רוכ‰ „ליˆנו˙ ‰י‡ ‡ס˜ופ‰ ‰נ„רס˙ לכל מיני רע, וכמו ˘‡נו רו‡ים במוח˘ 
ב˜לו˙,  בינ‰ „ע˙ ‰ם  בחכמ‰  ˘כלו  כלי  כל  כלומר  בטבע ‰ליˆנו˙ ‰ו‡ ˜ל ‰„ע˙,  ˘‰ו‡  „מי 
‰יינו „לב„ ז‡˙ ˘‰ו‡ רי˜ מחכמ‰ ו˘כל, ‰נ‰ עˆם מ‰ו˙ ˘כלו בחב״„ ‰ם ב˜טנו˙, כי ‰רי˜ו˙ 

„ליˆנו˙ מ‡ב„ ‡˙ חו˘י ‰˘כל ע„ ˘‡ינו יכול ל˜בל ˘כל עיוני...

(ספר ‰מ‡מרים ˜ונטרסים ח"‚ עמ' ˜פט-˜ˆ)

בלימת פיו מלדבר הגה קל מדברי הלצה
חי„ו„ין  ובעלי  בעלי ‰‰לˆ‰  רוב  פי  על  כי  חולי ‰חומר,  בעי˜ר‰ ‰י‡  ...חולי ‰‰לˆ‰ ‰נ‰ 
‰ם עבי ו‚סי ‰חומר ומו˘ח˙י ‰‰נ‰‚‰ ("‚ר‡בע מענט˘ין מיט פער„‡רבענע ‡ויפפי‰רונ‚ען"). 

מל„בר ‡ף ‰‚‰  פיו  בולם  ל‰יו˙  ונזירו˙  ˘ביר‰  ב„רך  כן ‰נ‰ ‡ופני ‰רפו‡‰ ‰ו‡  על  ‡˘ר 
˜ל ˘ל „ברי ‰לˆ‰ וחי„ו„ ב„רך ‰כרח ב˜בל˙ עול.

(‡‚רו˙ ˜ו„˘ ח"„ עמ' ˘נו)



יז

'קיפת היצנות'
גם בהיותם בינם לבין עצמם מוחם ולבם טרודים בכמה ענינים ודברים בטלים שאין בהם ממש וכל דברי צחות 

("אלע גלייכע ווערטלעך") הן קבוצים במוחו וחושב בהם ומתענג במחשבתו בעונג גדול ונהנה בהנאה מרובה מכל 
אשר דבר בזה

הקלות שבנפשו ועוצם פתיחת לבבו לכל דבר
מי ‰˙ור‰  ל‡  בו  ממ˘, „‡ין  רי˜ן  כלי  ˘‰ו‡  ביו˙ר  '˜ליפ‰' ˜˘‰  ...'˜ליפ˙ ‰ליˆנו˙' ‰י‡ 
 ıˆו‡ „וח˜ לז‰ ו˘וח˜ מז‰ ומ˙לו‰˘ ıול‡ עבו„‰ ˘בלב כ״‡ נח˘ים וע˜רבים, וז‰ו ענין ‰ל
חכמ‰ ‡מי˙י˙  חכמ˙ ‰לˆים ‡ינ‰  ˘טו˙ („‚ם  ˘ל  ענינים  כמ‰  ˘עו˘‰  לי„ו, „‰‚ם  מכל ‰ב‡ 
ו‰ו‡  ‰בל),  „ברי  בכמ‰  ˘טו˙ו  ˘מפ‡ר  ר˜  ˜לו‚ינ˜ער")   ‡" (‰נ˜ר‡  ומרמ‰  ‰˙חכמו˙  כ״‡ 
מפני ‡˘ר ‡ין פח„ ‡ל˜י׳ נ‚„ עיניו „‰ל‡ לי˙ ‡˙ר פנוי מיני׳ ומל‡ כל ‰‡רı כבו„ו, ו‰ו‡ ‡ומר 

ומ˙עס˜ ב„ברי ליˆנו˙, 

ו‰רחב˙  ‰˙פ˘טו˙ו  „בע˙  רע,  מיני  לכל  פ˙וח  לבבו  ‡˘ר  לבבו  זחו˙  ‰ו‡  בז‰  ˘‰עי˜ר 
פיו ול˘ונו ב‰ליˆנו˙ ˘לו ‡ינו מבחין כלל בין „יבור נ‡‰ ל„יבור מ‚ונ‰ בעˆם ומנבל ‡˙ פיו, 
כלל  לרוחו  מעˆור  בל˙י  „בר  לכל  לבבו  פ˙יח˙  ומעוˆם  ˘בנפ˘ו  ‰˜לו˙  מˆ„  ב‡  „‰ליˆנו˙ 
ער  ˘יעור  בלי  „י ‰‡רı ‡יז ‡פען  זייער ‡ון   ıי ‰‡ר„ ער ˆול‡זט   ıונ˜ר‡ "‡ˆול‡זענע ‰‡ר)

‰ערט ˜יין ז‡ך ניט ‡ון ˜יין ענין ‰‡לט ‡ים ניט ‡פ מז‰"). 

ולז‡˙ נר‡‰ במוח˘ „בטבע ‰לˆים ‡ינם ˘ייכים לענין פנימי ("ˆו ‡ טיפען ענין"), כי לבם 
ו„ברים  ענינים  בכמ‰  טרו„ים  ולבם  מוחם  עˆמם  לבין  בינם  ב‰יו˙ם  ו‚ם  לז‰,  ר˜  נ˙ונ‰  ר״ל 
וחו˘ב  במוחו  ווערטלעך") ‰ן ˜בוˆים  וכל „ברי ˆחו˙ ("‡לע ‚לייכע  ממ˘  ב‰ם  ˘‡ין  בטלים 

ב‰ם ומ˙ענ‚ במח˘ב˙ו בעונ‚ ‚„ול ונ‰נ‰ ב‰נ‡‰ מרוב‰ מכל ‡˘ר „בר בז‰, 

שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע
שיחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״רחות ומכתבים בעניני עבודת ה' מכ״ק אדמו״ר 
מוהריי״צ מיובאוויטש זצוקה"ה נבג"מ זי"ע

המדור מודפס זכות
הרה"ת משה וזוגתו 
אה שיחיו בייטמאן

 חיים מאושרים בכ
בגשמיות וברוחניות

"וזה מעשה המנורה" –
הרי כבר נאמר בפ' תרומה?

מה קשה ב"וזה מעשה המנורה" שלכן מפרשם רש"י? / מדוע מבין כל הפרטים שבמנורה נתפרש בכתוב זה רק 
הפרט של "מקשה"? / ביאור המעלה המיוחדת שבמנורה על שאר כלי המשכן שנאמרה כאן בכתוב להפיס דעתו 

של אהרן

ב˙חיל˙ ‰ס„ר‰: 

פני  מול  ‡ל  ‰נרו˙   ˙‡ ב‰עלו˙ך  ‡ליו,  ו‡מר˙  ‡‰רן  ‡ל  „בר  ל‡מר.  מ˘‰  ‡ל   '‰ "וי„בר 
‰מנור‰ י‡ירו ˘בע˙ ‰נרו˙. ויע˘ כן ‡‰רן, ‡ל מול פני ‡‰רן ‰על‰ נרו˙י', כ‡˘ר ˆו‰ ‰' ‡˙ 
כמר‡‰ ‡˘ר ‰ר‡‰ ‰'  מ˜˘‰ ‰י‡,  פרח‰  ע„  ירכ‰  ע„  ז‰ב,  מ˜˘‰  מע˘‰ ‰מנור‰  וז‰  מ˘‰. 

‡˙ מ˘‰ כן ע˘‰ ‡˙ ‰מנור‰".

‡ור  ‡ברבנ‡ל.  חז˜וני.  (ר‡‰  זו  ˘ב"פר˘‰"  ‰‡חרון  ‰פסו˜  על  ‰מפר˘ים  ˙מי‰˙  י„וע‰  וכבר 
‰חיים. ועו„): 

לב‡ר  ‰כ˙וב  ר‡‰  ומ‰  ‰נרו˙,   ˙‡ ל‰עלו˙  ו˜יים  נˆטוו‰  ˘‡‰רן  בז‰  ‰ו‡  ‰פר˘‰  ˙וכן 
מ˜˘‰  פרח‰  ע„  ירכ‰  ע„  ז‰ב  מ˜˘‰  ‰מנור‰  מע˘‰  "וז‰   – ‰מנור‰  ע˘יי˙  ˆור˙   ˙‡ כ‡ן 
ע˘יי˙  מל‡כ˙  כולל  וכליו,  מע˘‰ ‰מ˘כן  מפורט  ˘ם  ˘מו˙,  בספר  ˘מ˜ומו  ו‚ו'" – „בר  ‰י‡ 
"מ˜˘‰  ˘‰מנור‰ ‰י˙‰  ונ˘נ‰  נ‡מר  כבר  ו˘ם  ו‡ילך),  יז  לז,  וי˜‰ל  ו‡ילך.  ל‡  כ‰,  (˙רומ‰  ‰מנור‰ 

‡ח˙ ז‰ב ט‰ור"?!

ב. ועו„ י˘ ל„˜„˜ - ל‡י„ך ‚יס‡: 

כ‡ן  ‰כ˙וב  רˆ‰  ‡ם  ובכן,  ‰מנור‰,  ע˘יי˙  בענין  רבים  פרטים  ‰כ˙וב  מפרט  ˘מו˙  בספר 
לחזור ˘וב על פרטי ‰מנור‰ (מ‡יז‰ טעם) – למ‰ ל‡ ‰בי‡ ‡˙ כל ‰פרטים, ‡ל‡ „ו˜‡ פרט ז‰ 

˘‰מנור‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ "מ˜˘‰"? 

ביאורים בפשוטו של מקרא

המדור מודפס 
עיוי נשמת

האישה החשובה מרת

רוחמה חי' פרומא ע"ה
בת יבחט"א ר' דוב 

ביסטריצקי
 וזכות משפחתה שיחיו



‰לקראת שבת

‰רמב"ן מפר˘, ˘ב‡ ‰כ˙וב ללמ„נו ˘„ין ז‰ ˘‰מנור‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ "מ˜˘‰" – מעכב ‰ו‡ 
ל„ורו˙, ו‡י ‡פ˘ר בל‡ו ‰כי. 

מע˘‰  "וז‰   – פעם ‡ח˙  ר˜  כ˙וב‰  "ז‰ב"  ˙יב˙  ו‡ילו  "מ˜˘‰",  פעמיים  כ‡ן  נכ˙ב  ולכן 
‰מנור‰ מ˜˘‰ ז‰ב, ע„ ירכ‰ ע„ פרח‰ מ˜˘‰ ‰י‡" – כי ז‰ ˘‰מנור‰ ˆריכ‰ ל‰יו˙ מז‰ב ‰ו‡ 
כפל  ולכן  ‰ו‡,  מעכב  "מ˜˘‰"  ל‰יו˙  ˆריכ‰  ˘‰מנור‰  ז‰  ‡מנם  מעכב,  ו‡ינו  לכ˙חיל‰  ר˜ 

‰כ˙וב וחזר ו‡מר: "מ˜˘‰ ‰י‡" – לעיכוב‡.

‡מנם מובן ˘„בר ז‰ חי„ו˘ ‚„ול ‰ו‡ ב"פ˘וטו ˘ל מ˜ר‡", ומכיון ˘ר˘"י בפירו˘ו ˘˙˜ 
יו˙ר  פ˘וט  ‡חר,  ב‡ופן  ‰ענין  מ˙פר˘  ר˘"י  ˘ל˘יט˙  מובן   – ז‰  חי„ו˘  כלל  ‰ו„יע  ול‡ 
˘˙מ‰  (מˆו‰ ˆח)  חינוך  מנח˙  ר‡‰   – מוסכמים  „ברי ‰רמב"ן  ב„רך ‰‰לכ‰ ‡ין  ˘‚ם  [וב‡מ˙ 

עליו מ‰‚מר‡ במנחו˙ (כח, ‡)].  

˘במנור‰,  ‰מיוח„   ˙‡ ל‰„‚י˘  ‰י‡  ז‰  בפסו˜  ˘‰כוונ‰  „ר˘"י,  ‡ליב‡  לפר˘  ונר‡‰   .‚
מ˘‡ר  יו˙ר  מ˘‰",  – "כמר‡‰ ‡˘ר ‰ר‡‰ ‰' ‡˙  על ˆור˙‰  מ‰˜ב"‰  מחז‰  ב‰ ‰י'  ˘„ו˜‡ 

כלי ‰מ˘כן (ר‡‰ ‚ם ˘"ך על ‰˙ור‰ כ‡ן). 

‰˜ב"‰  ˘‰ר‡‰ו   – ‰מנור‰  מע˘‰  "וז‰  ‰פסו˜:  ב˙חיל˙  ר˘"י  ˘פיר˘  מ‰  י˙ב‡ר  [ובז‰ 
"וז‰  ‰ל˘ון  ˘לכ‡ור‰  במפר˘ים,  ‰˜˘ו  וכבר  'וז‰'".  נ‡מר  לכך  ב‰,  ˘נ˙˜˘‰  לפי  ב‡ˆבע 
"˘‰ר‡‰ו  ז‰   ˙‡ כ‡ן  ל‰וסיף  לר˘"י  ‰כריחו  ומ‰  כמ˘מעו,  פ˘וטו  מובן  ‰מנור‰"  מע˘‰ 

‰˜ב"‰ ב‡ˆבע"?

ולב‡ר  ל‰‚„יר  ‡ל‡  ב‡  ל‡  ˘כולו  ז‰,  ˘בפסו˜  ‰מכוון  בכללו˙  מיוס„  ז‰  ˘פירו˘  ‡ל‡, 
ובמיל‡  (כ‰מ˘ך ‰כ˙וב);  מ˘‰"   ˙‡ '‰ "כמר‡‰ ‡˘ר ‰ר‡‰  ˘‰י˙‰  ˘במנור‰,  ‡˙ ‰מיוח„ 
ב‡ר  ‚ם  (ר‡‰  ענין  ל‡ו˙ו  ˘מכוון  "וז‰",  ב˙חיל˙ ‰פסו˜, ‰ל˘ון  „יו˜ ‰ל˘ון  ‚ם  ˘ז‰ו  מס˙בר 

יˆח˜ כ‡ן)]. 

מנור‰  לו ‰˜ב"‰  מפר˘: "˘‰ר‡‰  ˘ר˘"י  מˆינו  מ)  ˙רומ‰ (כ‰,  לפר˘˙  בפירו˘ו  ו‡כן, ‚ם 
בפירו˘  ו‰˘ולחן, ‰רי  ל‰‡רון  בנו‚ע  ז‰ ‚ם  כט, ‡) ‰וב‡ „בר  (מנחו˙  ˘ב‚מר‡  ו‡ף  ˘ל ‡˘" – 
ר˘"י על ‰˙ור‰ ‰וב‡ ז‰ ‡ך ור˜ בנו‚ע ל‰מנור‰ [וˆריך לומר, ˘‡ף ˘מפור˘ בכ˙וב ˘‰˜ב"‰ 
ב‡ופן  ז‰  במנור‰ ‰י'  - ‰נ‰  ט)  כ‰,  (˙רומ‰  כליו"  כל  ˙בני˙  ו‡˙  למ˘‰ "˙בני˙ ‰מ˘כן  ‰ר‡‰ 

מיוח„ ונוסף (ור‡‰ ˙וספו˙ „"‰ ‰כ‡ מנחו˙ ˘ם. „ברי „ו„ על ר˘"י ˙רומ‰ כ‰, מ ˘ם. ו‡כמ"ל)].   

„. ומע˙‰ י˙ב‡ר ‰טעם ˘‰„‚י˘ כ‡ן „ו˜‡ פרט ז‰ ˘‰מנור‰ ‰י˙‰ "מ˜˘‰":

‰טעם ˘‰˜ב"‰ ‰ר‡‰ למ˘‰ ‡˙ ˙בני˙ ‰מנור‰ „ו˜‡, ‰ו‡ מˆ„ "˘נ˙˜˘‰ ב‰" (כל˘ון ר˘"י 
כ‡ן);

עˆמ‰, ‡ל‡ ‰„ין ‰מיוח„  ˘במנור‰  ריבוי ‰פרטים  ל‡ ‰י‰  בע˘יי˙ ‰מנור‰  ועי˜ר ‰˜ו˘י 
ופרטי  ‰פרטים  כל   ˙‡ לע˘ו˙  ביו˙ר  ו˜˘‰  „ו˜‡,  "מ˜˘‰"  ל‰יו˙  ˘ˆריך  ע˘יי˙‰  ב‡ופן 
ומ˜י˘   .  . ז‰ב  ככר  ˘ל  "ע˘˙  כ‡ן)  ר˘"י  (כפירו˘  לו˜ח  ˘‰‡ומן  "מ˜˘‰",  ˘ל  ב‡ופן  ‰פרטים 
ב˜ורנס וחו˙ך בכ˘יל לפ˘ט ‡ברי' כ˙י˜ונן" (וכפי ˘‰כ˙וב מוסיף "ע„ ירכ‰ ע„ פרח‰ מ˜˘‰ 
‰י‡", ומפר˘ ר˘"י "‚ופ‰ ˘ל מנור‰ כול‰ וכל ‰˙לוי ב‰. ע„ ירכ‰ ˘‰ו‡ ‡בר ‚„ול, ע„ פרח‰ 

הזכות לקרב עשרות יהודים 
לתורה ולמצוות וליראת שמים

במענה על מכתבו . . הנה נבהלתי להשאלה 

שבו אודות השיעור ברבים הנלמד על ידם ב... 

שהשומעים  אף  כי  בזה  להמשיך  אם  ושואל 

חצי  כמעט  לוקח  הרי הענין  מאד  רצון  שבעים 

יום פעמיים בשבוע, 

ותמיהתי היא, כי הרי אחרי שמבואר בכמה 

מקומות בדברי רז״ל ובפרט בתורת החסידות, 

יורדת  הנשמה  אשר  הבעש״ט  בפתגם  ובעיקר 

טובה  לעשות  בכדי   שנים  פ׳  או  לע׳  למטה 

או  בגשמיות  אחת  פעם  אחד  ישראל  לאיש 

ברוחניות, עדיין בספק הם עומדים - אם כדאי 

בכדי  בשבוע  פעמיים  יום  חצי  של  הטרחה 

לזכות כמה מישראל, עשיריות יהודים, לקרבם 

לתורה ולמצות וליראת שמים.

ואדרבה,  להבא,  על  גם  בזה  ימשיכו  ובודאי 

כפסק רז"ל דמעלין בקודש. ובודאי בהשיעורים 

היום  בחיי  הנוגעים  והענינים  הלכות  מדגישים 

אלא  העיקר,  הוא  המעשה  הרי  כי  יומיים 

ע"י  זהו  הרי  כדבעי,  המעשה  שיהי׳  שבכדי 

מיוחדת  והדגשה  למעשה.  שקודם  תלמוד 

שמבואר  וכמו  ישראל,  ואהבת  שמים  ביראת 

הדרכותי׳  ע״י  לפועל  ובאים  החסידות  בתורת 

והנהגותי׳.

וגדול  כדבעי,  בהנ״ל  ג״כ  ישתדלו  ובודאי 

בריאות  להמשיך  בהנ״ל  התעסקותם  זכות 

הנכונה לו ולזוגתו ולכל ב"ב שיחיו.

(אגרות קודש ח"ח עמ' שלא-ב)

מסירת השיעור – מוסיפה 
בריאות, כח וחיות

קשה  אשר  כותב  בו   .  . מכתבו  על  במענה 

עליו הדבור הרבה מפני בריאותו, ולאידך גיסא 

הרי מוטל עליו ללמוד שיעורים ברבים.

בזה  רופא  עם  להתייעץ  צריך  בכלל,  הנה 

ולעשות כהוראתו, ובטח יוכל להסתדר באופן 

("אנשטריינגען")  ייגעו  לא  ברבים  שהלימוד 

ואז, אדרבה, יוסיף לו כח וחיות.

בקרוב,  טובות  לבשר  יעזרהו  יתברך  ...וה' 

באופן  בשיעורים  וממשיך  בריאותו,  שהוטבה 

המתאים.

('מקדש מלך' ח"ג עמ' רנב)

לדאוג לממלא מקום
מידידינו  משמחות  ידיעות  קבלתי  בעתו 

תניא  לימוד  דבר  על  במיאמי,  אשר  אנ"ש 

ובוודאי  שם,  נקבע  אשר  בשיעור  ברבים 

לחזק  בכדי  מקום  ממלא  מינה  ָנְסעו  קודם 

אלא  לחזק  רק  לא  שנצטווינו  ובפרט  העניין, 

וכיוון  ומצוות,  תורה  בענייני  להוסיף  גם 

עם  בטרוניא  בא  הוא  ברוך  הקדוש  שאין 

את  מראש  ה'  מכין  לעשות,  ונצטווינו  בריותיו 

תלוי  הדבר  ואין  הציווי,  למלאות  האפשרויות 

אלא בהמעורר, ועל פי מה שכתבו לי משם על 

יעמוד  באם  תקוותי  התניא,  לימוד  רושם  דבר 

בקישור מכתבים עם העומדים בראש השיעור 

ומזמן לזמן יעוררם בחשיבות העניין ובנחיצות 

הובטחנו1  וכבר  שיצליח,  בודאי  בזה,  ההמשך 

דברים היוצאים מן הלב נכנסים אל הלב.

(אגרות קודש חי"ז עמ' יג)

1) ר‡‰ ˘ל"‰ ˘ער ‡ו˙יו˙ ‡ו˙ ל' (לב טוב). ספר 
˘יר˙ י˘ר‡ל לרמב"ע עמ' ˜נו.

מזכי הרבים בשיעורי תורה

ימכתבי עצות והדרכות בעבודת השי״ת בחיי היום יום היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות יוכתבי היום בחיי השי״ת בעבודת והדרכות עצות כתבי

זכות הרב איהו ישרא וזוגתו מרת נאוה תהה ומשפחתם שיחיו ממן, הצחה מופגה מתוך בריאות איתנה ועשירות גדוה



טולקראת שבת

„ב‚סי  „סוט‰  ‰נ"ל  ‰˘"ס  כמ‡מר   – נבי‡) 

יכולין  ו‰ו‡  ‡ני  ‡ין  ‰˜ב"‰  "‡מר  ‰רוח, 

וע˘ירו˙  ‚בור‰  מ˘‡"כ  בעולם".  ל„ור 

˘‰נבי‡  „כ˘ם  ‰נבו‡‰,  לענין  ר˜  ˘ייכים 

‚„ול  "חכם  במעלו˙יו,  ב˙כלי˙  ˘לם  ˆ"ל 

ˆ"ל  כן  כנ"ל,  כו'"  במ„ו˙יו  ‚בור  בחכמ˙ו 

‰‚וף  ‚בור˙  ‚ופניי˙,  ˘לימו˙  ‰נבי‡  ‡ˆל 

ממ˘"כ  ול‰עיר  ˘ם.  ‰ר"ן  „ר˘ו˙  (עיי'  וע˘ירו˙ 

ממעלו˙  ˙˘וב‰ ‡ו„ו˙ ‰˙ועל˙  מ‰ל'  רפ"ט  ‰רמב"ם 

˘פע ‚˘מי לעבו„˙ ‰˙ור‰ ו‰מˆוו˙, ו„ון מינ‰ לכ‡ן. 

ועיי‚"כ רפ"„ מ‰ל' „עו˙).

י"ל  ‰סו‚יו˙  בין  ל‰˘וו˙  בכ„י  ו‡"כ, 
„ל‡ מחלו˜˙ ‰סו‚יו˙ ‰י‡ זו, ור˜ ˘בסו‚י‡ 

(ב„ר‚‰  ממ˘  נבו‡‰  לענין  מיירי  „˘ב˙ 

‰נבי‡),  על  ‰˘כינ‰  „‰˘ר‡˙  ‰‚בו‰‰ 

ובנ„רים ˜‡י (לענין נבו‡‰ ˘למט‰ מ‰„ר‚‡ 
„מיירי ב‰ ב˘ב˙, ‡ו) לענין ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰ 
בכלל (כי בענין "˘כינ‰ ˘ור‰" מˆינו ריבוי מ„רי‚ו˙, 
˘ם).  ˘נסמנו  ובמ˜ורו˙   88 ע'  חכ"‚  בל˜ו"˘  עיי' 

„כנ"ל  כלל,  "עניו"  ב˘ב˙  נזכר  ל‡  ולכך 
‚רוע טפי ‡ף מע˘יר ו‚בור, ˘‡לו ‰‡חרונים 
מ˘‡"כ  נבו‡‰,  לענין  „ו˜‡  נו‚עים  עכ"פ 
ול‡  ‰˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  בכל  כלל  ‰ו‡  "עניו" 
„˘ב˙  לסו‚י‡  ענין  ‡ינו  ולכך  בנבי‡ו˙,  ר˜ 
„ו˜‡.  לנבי‡ו˙  ‰מיוח„ים  ב„ברים  „˜‡י 
‰˘ר‡˙  „ר‚ו˙  לענין  מיירי  בנ„רים  מ˘‡"כ 
‰˙נ‡ים  ר˜  (ול‡  ‡„ם  על  בכלל  ˘כינ‰ 
‰כרוכים ב„ר‚˙ נבו‡‰ „ו˜‡), ולכך נזכר ‡ף 
בכלל.  לי„י ‰˘ר‡˙ ‰˜„ו˘‰  "עניו" ‰מבי‡ 
ומ‰‡י טעמ‡ ל‡ ‰זכירו ‰˙ם חכם ב˙חיל‰, 
ל„ר‚˙  „ו˜‡  ‰י‡  כעי˜ר  ‰חכמ‰  „מעל˙ 
נבי‡ ממ˘, ול‡ לענין ‰˘ר‡˙ ˘כינ‰ בכלל.

לקראת שבת ו

˘‰ו‡ מע˘‰ „˜ ˘ב‰ – ‰כל מ˜˘‰").  

ולכן בפסו˜ ז‰, כ˘ב‡ ‰כ˙וב ל„בר על ‰מיוח„ ˘במנור‰ ˘‰י' ב‰ "מר‡‰ ‡˘ר ‰ר‡‰ ‰' 
‡˙ מ˘‰" – מזכיר ‡˙ ‰יו˙‰ "מ˜˘‰", „‰‡ ב‰‡ ˙לי‡. 

‰ס„ר‰,  ב˙חיל˙  ר˘"י  ˘פיר˘  מ‰  לפי  ‰י‡  מובנ˙   – לפר˘˙נו  ז‰  ענין  ˘ל  ו‰˘ייכו˙   .‰
˘כ‡˘ר "ר‡‰ ‡‰רן חנוכ˙ ‰נ˘י‡ים, חל˘‰ ‡ז „ע˙ו לפי ˘ל‡ ‰י' עמ‰ם בחנוכ‰, ל‡ ‰ו‡ ול‡ 

˘בטו; ‡מר לו ‰˜ב"‰: חייך, ˘לך ‚„ול‰ מ˘ל‰ם, ˘‡˙‰ מ„לי˜ ומטיב ‡˙ ‰נרו˙". 

וז‰ו ‰טעם ˘נ‡מר כ‡ן ‰ענין „"ב‰עלו˙ך ‡˙ ‰נרו˙" – ב‰מ˘ך לפר˘˙ ˜רבנו˙ ‰נ˘י‡ים, 
ל‰פיס „ע˙ו ˘ל ‡‰רן, ˘‰ו‡ זכ‰ לחנוך ‡˙ ‰מנור‰ (ור‡‰ ב‡רוכ‰ ל˜ו"˘ חי"ח ע' 94 ו‡ילך).

מ˘ל‰ם"? ‰רי  ‚„ול‰  מ˘ל ‰נ˘י‡ים – "˘לך  ˘ל ‡‰רן  חל˜ו  במ‰ ‚„ל  בי‡ור,  חסר  ‡מנם 
י-י‡.  ז:  נ˘‡  בפ'  (כמפור˘  ‰מזבח"  פעלו ‡˙ "חנוכ˙  כך ‰ם  לחנוך ‡˙ ‰מנור‰,  זכ‰  ˘‰ו‡  כ˘ם 

פ„. פח)!  

ו‡ילו ‰מנור‰ ‰י˙‰  ‰חיˆון,  ˘חינכו ‰נ˘י‡ים ‰י‰ ‰מזבח  ˘‰מזבח  לפר˘,  י˘  ובפ˘טו˙ 
ול‡  ב‰„ל˜˙ ‰נרו˙ –  ניחמו  וכ˜ו˘יי˙ ‰רמב"ן: "למ‰  בי‡ור,  ע„יין ˆריך  ב‰יכל. ‡ך  בפנים, 
˘‚ם  ‰פנימי,  ‰מזבח   ˙‡ ול‡   – ‰מנור‰   ˙‡ „ו˜‡  ‰„‚י˘  למ‰  וערב"?  בו˜ר  ב˜טור˙  ניחמו 

‰ו‡ ב˙וך ‰‰יכל? 

מ‰˜ב"‰  מיוח„  "מר‡‰"  ב‰  ˘‰י'  ‰מנור‰,  במעל˙  ומ„בר  ‰כ˙וב  ˘ממ˘יך  ‰ו‡  ז‰  ועל 
‰נ‰  (כנ"ל),  ˘בע˘יי˙‰  ‰˜ו˘י  מפני  ‰י'  בז‰  ‰ˆורך  ˘בפ˘טו˙  ו‡ף  ע˘יי˙‰;  ב‡ופן  למ˘‰ 
˘ב‚ללו  מיוח„  ˜ו˘י  בע˘יי˙‰  ˘י˘  ‰כלים,  ˘‡ר  כל  על  מעל˙‰  על  מור‰  ‚ופ‡  ˘ז‰  מובן 
‡פ˘ר לע˘ו˙‰ ר˜ על פי ‰"מר‡‰ ‡˘ר ‰ר‡‰ ‡˙ ‰' מ˘‰", ומובן ‚ו„ל חל˜ו ˘ל ‡‰רן בז‰ 

˘חינך כלי כללי וח˘וב כז‰. 

[וי˘ לומר, ˘ייחו„‰ ˘ל ‰מנור‰ מכל ˘‡ר ‰כלים מובן על פי „ברי ר˘"י בפר˘˙ ‡מור (כ„, 
˘‰י'  וכיון  בי˘ר‡ל";  ˘ור‰  ˘‰˘כינ‰  עולם  ב‡י  לכל  ע„ו˙  "‰ו‡  ˘במנור‰  ‰מערבי  ˘נר   (‚
במנור‰ ענין מיוח„ ˘ל "ע„ו˙" ו‚ילוי ˘כינ‰ ל„ורו˙, לכן ‚ם בע˘יי˙‰ ‰י' ‚ילוי ˘כינ‰ מיוח„, 

˘‰˜ב"‰ ‰ר‡‰ למ˘‰ ‡˙ מר‡‰ ‰מנור‰]. 

ומ„ר˘  ˘ע˘‡‰,  "מי  ‰מנור‰":   ˙‡ ע˘‰  "כן  ‰פסו˜,  סיום  על  ר˘"י  פירו˘  לפי  ויומ˙˜ 
‡‚„‰ – על י„י ‰˜ב"‰ נע˘י˙ מ‡לי'"; 

˘לפי פירו˘ ז‰ מבו‡ר˙ עו„ יו˙ר מעל˙‰ ˘ל ‰מנור‰ מכל כלי ‰מ˘כן, ˘ל‡ ר˜ ˘נע˘י˙ 
י„י  על  ‰י˙‰  בפועל  ע˘יי˙‰  ˘‚ם  ז‡˙  עו„  ‡ל‡  מ˘‰",   ˙‡  '‰ ‰ר‡‰  ‡˘ר  ‰"מר‡‰  פי  על 

‰˜ב"‰, ו‡‰רן זכ‰ לחנוך כלי ˘‰י' מע˘‰ י„י ‰˜ב"‰! 



פ

"אין מוקדם ומאוחר" 
גם ב'תאריכי' התורה

וידבר ה' אל משה במדבר סיני בשנה השנית לצאתם 
מארץ מצרים בחודש הראשון לאמר

בחודש הראשון – פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר, 
למדת שאין סדר מוקדם ומאוחר בתורה
(ט, א. רש"י)

לכאו' דברי רש"י תמוהים שהרי כלל זה ש"אין 

כו"כ  רש"י  הביא  כבר  בתורה"  ומאוחר  מוקדם 

פעמים בפירושו על התורה (ראה לדוגמא בראשית ו, 

כיצד  וא"כ,  רבות).  וכהנה  כ.  ד,  שמות  כט.  לה,  וישלח  ג. 

כותב רש"י שכעת, בפסוקים אלו, "למדת" ש"אין 

סדר מוקדם ומאוחר בתורה"?

ויש לבאר בפשטות:

זה,  כלל  רש"י  שמביא  המקומות  שאר  בכל 

שלא  שנכתבו  פרשה  או  למאורע  בנוגע  זה  הרי 

נכתבו  לא  מדוע  כ"כ  קשה  לא  ושם  במקומם, 

התורה  כי  הזמנים,  סדר  לפי  בתורה  הפרשיות 

לנו  להורות  באה  ולא  הימים"  "דברי  ספר  אינה 

דברי  דברי  ואלו  וזמנם.  המאורעות  תאריכי  את 

ומאוחר  מוקדם  ש"אין  אלו  במקומות  רש"י 

בתורה", שלא נטעה בתאריכי המאורעות.

"בראש  הן  שהרי  הדבר,  שונה  בפרשתנו  אך 

בפירוש  התורה  כותבת  בפרשתנו  והן  הספר" 

נאמר  במדבר  ספר  בראש   – מדויקים  תאריכים 

השנית  בשנה  השני  לחודש  באחד  גו'  ה'  "וידבר 

נאמר "וידבר  ובפרשתנו  מצרים",  מארץ  לצאתם 

ה' גו' בשנה השנית לצאתם מארץ מצרים בחודש 

הראשון". ולמרות כתיבת התאריך המדוייק מ"מ 

שנאמרה  הפרשה  כי  הזמנים,  סדר  לפי  זה  אין 

הפרשה  לאחר  נכתבה  הראשון"  "בחודש 

שב"חודש השני".

בפרשת  שכאן,  רש"י  אפוא  משמיענו 

שגם  גדול.  חידוש  לראשונה  "למדת"  בהעלותך, 

ולכאו'  המאורעות,  זמני  מדגישה  התורה  כאשר 

מוקדם  "סדר  להשמיענו  בזה  התורה  באה 

ומאוחר" – האמת אינו כן, ו"למדת" שבכל מקרה 

"אין סדר מוקדם ומאוחר בתורה".

קרבן פסח – יחיד או ציבור?
ויעשו בני ישראל את הפסח במועדו
(ט, ב)

זה  מפסוק  יאשי'  ר'  למד  הפסוק)  (על  בספרי 

ששחיטת הפסח דוחה שבת, וחלק עליו ר' יונתן 

וס"ל שאין שחיטת הפסח דוחה שבת. ויש לבאר 

סברת פלוגתתם:

עיקרו ומהותו של קרבן פסח הוא קרבן יחיד, 

לעצמה  קרבן  להביא  צריכה  חבורה  כל  שהרי 

ציבור.  כסף   - הלשכה  מממון  ולא  שלה,  מממון 

בקרבן  מצינו  לאידך,  בעלים.  אכילת  בו  יש  וגם 

"אתי  הוא  שהרי  ציבור,  קרבן  של  גדר  פסח 

נשחט בכיתה, בקהל  א), והוא  נא,  בכנופיא" (יומא 

– בשלש כתות שכל אחת – קהל (פסחים סד, א-ב).

א.  אופנים:  שני  בו  יש  "ציבור"  גדר  והנה, 

כל  של  גדרו  נתבטל  שבו  ציבור,  של  מציאות 

יחיד בפני עצמו, ויש כאן רק מציאות חדשה של 

מפענח  (ראה  רבים  יחידים  של  צירוף  ב.  "ציבור". 

בקרבן  שמצינו  ומכיון  וש"נ).  ואילך,  ס"ב  פ"ד  צפונות 

קרבן  של  גדר  והן  יחיד  קרבן  של  גדר  הן  פסח 

אינו  כאן  "ציבור"  של  שגדרו  לומר  יש  ציבור, 

שנעשה בו מציאות חדשה של "ציבור" ונתבטלו 

היחידים, אלא הוא צירוף יחידים רבים.

יונתן  ור'  יאשי'  ר'  מחלוקת  לבאר  יש  ועפ"ז 

דוחה  פסח  דקרבן  הא  שהרי  זה,  בענין  שנחלקו 

קרבן  או  יחיד  קרבן  הוי  אי  בגדרו  תלוי  שבת 

קרבן  ותמיד  "הואיל  בירושלמי  כדאיתא  צבור, 

ציבור  קרבן  תמיד  מה  ציבור,  קרבן  ופסח  ציבור 

דוחה השבת, אף פסח קרבן ציבור דוחה השבת" 

(ירושלמי פסחים פ"ו ה"א).

ציבור  קרבן  שהוא  אף  פסח  שבקרבן  ומכיון 

יחידים,  של  צירוף  שהוא  כזה  ציבור  הוא  מ"מ 

הרי יש מקום לחקור האם גדר היחיד מכריע את 

גדר הציבור שבו, ולכן אינו דוחה את השבת, או 

שגדר הציבור מכריע, ולכן דוחה את השבת.

המדור מודפס עיוי נשמת ר' עזריא צבי ב"ר מרדכי ע"ה

לקראת שבת י„

ב˘כל,  ˜„ו˘‰ ‰מ˙˜בל˙  רוח  ˘‰י‡  נבו‡‰ 
כ‡ן  ‰רמב"ם  ל˘ונו˙  מ‰מ˘ך  ‰עול‰  כפי 
"„ע‰  לו  ˘י˘  ˘מי   – ‰נבי‡ו˙  ˙נ‡י  ‚בי 
˙מי„  פנוי'  ו"„ע˙ו  ול‰˘י‚"  ל‰בין  נכונ‰ 
ב‡ו˙ן  ל‰בין  ‰כס‡  ˙ח˙  ˜˘ור‰  למעל‰ 
עליו  ˘ור‰  כו'"  ‰ˆורו˙ ‰˜„ו˘ו˙ ‰ט‰ורו˙ 

רוח ‰˜ו„˘.

[ועפ"ז י˙חוור ‰יטב מ‰ ˘מנ‰ ‰רמב"ם 
יסו„ ‰‡מונ‰ בנבו‡‰ כיסו„ ע˜רי בפ"ע ו‡ף 
מן ‰˘מים  ב˙ור‰  ליסו„ו˙ ‰‡מונ‰  ‰˜„ימו 
„‡מונ‰  ‰יסו„ו˙  ‡חרי  ˙יכף  ו‰בי‡ו  וכו', 
פי"ב   ‚ מ‡מר  ‰עי˜רים  (ובס'  וכו'   '‰ במˆי‡ו˙ 
בפ"ע  יסו„  ‡ינ‰  בנבו‡‰  „‰‡מונ‰  ב˘יט˙ו  ‰‡ריך 

‰˘מים  מן  ב˙ור‰  ‰‡מונ‰  מיסו„  ‰ס˙עפו˙  ר˜  ‡ל‡ 

בנבו‡‰ ‰י‡  ˘‰‡מונ‰  מלב„  ל„י„י'  כי  כו'), 
יסו„ ב˜יום ‰˙ור‰, כי ענין ‰נבי‡ ‰ו‡ לˆוו˙ 
‰עי˜רים  בס'  ˘‰‡ריך  (כמו  כו'  ‰˙ור‰  „ברי  על 
˘ם), י˘ ‚ם יסו„ בפ"ע ‰נו‚ע לי„יע‰ ‡ו„ו˙ 
„ˆריך   – בעולם  ופעול˙ו  ‰‡-ל  מˆי‡ו˙ 
לי„ע ˘‰‡-ל ˘ור‰ ומ˙לב˘ בעולם, ב„ע˙ם 

ו˘כלם ˘ל בעלי רוח ‰˜ו„˘ כו'].

˘‰רמב"ם ‰זכיר  מ‰  ˘פיר  מבו‡ר  ובז‰ 
מן  ˘‰˘מיט  מ‰  ו‰˘מיט  ˘‰זכיר  מ‰ 
ב‡  ל‡  כ‡ן  ‰רמב"ם  כי  ˘ב˘"ס,  ‰˙נ‡ים 
ו‰˙נ‡ים  כ˘לעˆמם  נבו‡‰  „יני  כל  לב‡ר 
ר˜  ב˘ע˙ ‰˘ר‡˙ ‰נבו‡‰,  בפועל  ‰נז˜˜ים 
בכלל  ˘‰ו‡  מ‰  כל  כ‡ן  ל‰˘מיענו  נ˙כוון 
‡י˘  כל  ‡ו˙‰  לי„ע   ˙„‰ ˘מיסו„י  ‰י„יע‰ 
‰נבו‡‰  „"‡ין  מ"˘  ר˜  נכלל  ובז‰  י˘ר‡ל, 
‚בור  בחכמ‰  ‚„ול  חכם  על  ‡ל‡  חל‰ 
‡ל‡  עליו  מ˙‚בר  יˆרו  י‰‡  ול‡  במ„ו˙יו 
„ע‰  בעל  כו'  יˆרו  על  ב„ע˙ו  מ˙‚בר  ‰ו‡ 
‰ללו  עניינים  „ו˜‡  „‰נ‰  מ‡ו„".  ע„  רחב‰ 
˙וסיף  וי„יע˙ם  ‰נבו‡‰  ‚„ר  מעˆמיו˙  ‰ם 
‚ילוי  ‰ו‡  ˘ענינ‰   – ‰נבו‡‰  יסו„  ב‰בנ˙ 
˘י˘ לו פעול‰ על „ע˙ ו˘כל ‰‡„ם ‰מ˙נב‡, 

ולכך ˙לוי' במˆב „ע˙ ‰‡„ם ו˙כונ˙ו ב˘ע‰ 
‡ו˙ם  „ו˜‡  וז‰ו  עליו,  חל‰  ˘‰נבו‡‰ 
‚„ול  "חכם   – ‰רמב"ם  ˘‰זכיר  ‰עניינים 
בחכמ˙ו ‚בור במ„ו˙יו (ול‡ ב‚וף) כו' ו‰ו‡ 
עניינים  ˘‡ר  מ˘‡"כ  כו'".  רחב‰  „ע‰  בעל 
(בנכסיו)  ע˘יר  (ב‚ופו)  "‚בור  ˘ב˘"ס, 
˘ˆ"ל  בנבו‡‰  „ין  ‡כן  ‰ם  ˘‚ם  ‡ף  ועניו", 
˙נ‡ים ‡לו ‡ˆל ‰נבי‡ כ„י ˘י˜בל ‰נבי‡ו˙ 
ומ‰ו˙  ‚„ר  מעˆמיו˙  חל˜  ‰ם  ‡ין  מ"מ,   –
‰נבו‡‰ ‰נ"ל. „‰‡ ‚בור˙ ‰‚וף וע˘ירו˙ ‰ם 
ז‰  ˘‚ם  (‡ל‡  ‰‡„ם  ˘ל  ‰‚ופני˙  ˘לימו˙  ר˜ 
„רו˘  ‰ר"ן  „ר˘ו˙  עיי'  ‰˘כינ‰,  ל‰˘ר‡˙  ˙נ‡י  ‰ו‡ 

‰), ועניוו˙ ‡ינ‰ „בר ‰‚ורם ב‡ופן י˘יר ענין 
ר˜  ו˘כל,  ב„ע˙  לנבי‡ו˙  ו‰יכול˙  ‰כ˘רון 
 ‡"‡ ענוו˙ן  ˘‡ינו  „מי  ‰מונע,  ‰סר˙  ‰ו‡ 
‰רוח  ˘‚סו˙  מחמ˙  ˘כינ‰  עליו  ˘˙˘ר‰ 
כמו  ל‰יו˙‰   ,(‡  ,‰ (סוט‰  לז‰  מניע‰  ‰י‡ 
כופר בעי˜ר (˘ם „, ב. רמב"ם ‰ל' „עו˙ פ"ב ‰"‚). 
מ‰  בכלל  וענוו‰  ע˘ירו˙  ‚בור‰  ‡ין  ולכך 
עי˜ר  י„יע˙  בכלל  "לי„ע"  ‡י˘  כל  ˘ˆריך 

מ‰ו˙‰ ˘ל נבו‡‰.

‰סו‚יו˙  ˘ינויי  ‚ם  ליי˘ב  י˘  ומע˙‰ 
עˆמם  ‰ללו  ב˙נ‡ים  „‰נ‰  ו˘ב˙,  „נ„רים 
‡ין  ˘כולם  ‡ף   – ועניוו˙  ‚בור‰  ע˘ירו˙   –
כולם  ו‰ם  עˆמ‰,  ‰נבו‡‰  ממ‰ו˙  ב‰ם 
מחול˜ים  ‰נבו‡‰,  ב‰˘ר‡˙  ˆ„„יים  ˙נ‡ים 
‰מ‰ זמ"ז ב˘ייכו˙ם לענין ‰˘ר‡˙ ‰˘כינ‰. 
˙נ‡י  ‰וי  ‰עניוו˙  ענין  ˘בכללו˙  „‡ף 
מ‚בור‰  ‰˘כינ‰  ל‰˘ר‡˙  מוכרח  ‰יו˙ר 
‚בור‰  ‰וו  מסויים  בפרט  מ"מ,  וע˘ירו˙, 
וע˘ירו˙ „ברים ‰˘ייכים ב‡ופן י˘ר לנבו‡‰ 
כללי  ‰ו‡  ‰עניוו˙  „ענין  ‰˘כינ‰.  ו‰˘ר‡˙ 
ל‰יו˙  לענין ‰נבו‡‰  ר˜  מוכרח  ו‡ינו  יו˙ר, 
נו‚ע  בני ‰‡„ם", ‡ל‡ ‰ו‡  מנב‡ ‡˙  "‰‡-ל 
‰‡„ם  בני   ˙‡ ‰˜ב"‰  ‰נ‰‚˙  לכללו˙  ‡ף 
על  ‰˘ר‡‰  ר˜  (ל‡  בכלל  ˘כינ˙ו  ו‰˘ר‡˙ 



י‚לקראת שבת

‰˙ירוı כי פ˘טו˙ ל' ‰רמב"ם בכל ‰‰לכו˙ 
ב˜ביעו˙  ˘כינ‰  ב‰˘ר‡˙  נר‡‰ „מיירי  כ‡ן 
לרמב"ם),  מ˘נ‰"  ב"ס„ר   ‰˘˜‰ (וכן  ˜בוע  „נבי‡ 
ב‰לכו˙ ‰ללו  „כוונ˙ו  בל˘ונו  נר‡‰  ובכלל 

לכל סו‚י ‰נבי‡ים.

 ıל˙ר רˆו  ועו„  ‡בן  בטורי  ו‰נ‰, 
ב‰יפוך ממ"˘ ‰כס"מ, „‡„רב‰ – ל‰רמב"ם 
ו‚בור  כלל,  „נ„רים  כר"י  ל„ינ‡  ˜יי"ל  ל‡ 
ור‡י'  לנבו‡‰,  ˙נ‡ים  ‡ינם  כפ˘וטם  וע˘יר 
‰יו  ˘ל‡  כמ‰  ‰נבי‡ים  בין  „מˆינו  ל„בר 
‚בורים ‡ו ע˘ירים. וכן מוכח ב˘"ס, „˘פיר 
עיי'  ע˘יר,  ˘‡ינו  במי  ˘כינ‰  ‡יכ‡ ‰˘ר‡˙ 
˜ול  בב˙  עוב„‡  (ובכ"מ)  ע"‡  י‡  בסנ‰„רין 
˘˙˘ר‰  ˘ר‡וי  ‡ח„  כ‡ן  "י˘  ˘‰כריז‰ 
„ורו  ˘‡ין  ‡ל‡  רבינו  כמ˘‰  ˘כינ‰  עליו 
ב‰לל  עיני‰ם  חכמים ‡˙  ו"נ˙נו  לכך",  זכ‡י 
‰ז˜ן". וכבר מˆ‡נו מפור˘ ביומ‡ ל‰: „‰לל 
˙נ‡ים  ˜יי"ל  ל‡  ול‰כי  ‚„ול.  עני  ‰י'  ‰ז˜ן 
רוחניים  ˙נ‡ים  ר˜  ‰רמב"ם  מנ‰  ולכן  ‡לו. 

‚ם ל˘כינ‰ ב˜ביעו˙ ו‰כל ‡"˘.

˘‰רמב"ם  מ‰   ‰˘˜ „ע„יין  ‡יבר‡, 
ועיי'  עניו.  „ˆ"ל  ‰רוחני˙  מעל‰  ‰˘מיט 
˘ל  ענוו˙נו˙ו  מחמ˙  „„ו˜‡  ˘ם  בסנ‰„רין 
ו‡ף  ˘כינ‰.  עליו  ˘˙˘ר‰  ר‡וי  ‰י'  ‰לל 
ל˘‡ר  ילפינן  („מיניי‰ו  „פר˘˙נו  ב˜ר‡י 
נבי‡ים, כנ"ל מנ„רים "וכולן ממ˘‰") נר‡‰ 
מ˘‰  "ו‰‡י˘  מ˘‰,  ˘ל  ענוו˙נו˙ו  ˘נזכר‰ 
נבו‡˙ו  למעל˙  כעין ‰˜„מ‰  מ‡„ ‚ו'",  עניו 
‚ו'  נ‡מן  בי˙י  "בכל  ‰כ˙וב,  ˘ב‰מ˘ך 
ו‚ו'".  יביט   '‰ ו˙מונ˙  בחי„ו˙  ול‡  ומר‡‰ 
ברמז  ענוו‰  ‰רמב"ם  ˘כלל  לומר  ו„וח˜ 
כו', „למ‰  מי„ו˙  בעל  ˘‰נבי‡ ˆ"ל  במ˘"כ 

י˘נ‰ מ‰˘"ס ˘‰זכיר ענוו‰ בפ"ע.

‰נ"ל  סו‚י‡  „‰נ‰  ז‰,  בכל  ו‰נר‡‰ 
ו˘ם ‡מרו "‡ין  ב˘ב˙:  „נ„רים ‰וב‡‰ ‚"כ 

וע˘יר  ‚בור  חכם  על  ‡ל‡  ˘ור‰  ‰˘כינ‰ 
ובעל ˜ומ‰". וכבר נ˙חבט ‰לח"מ כ‡ן בז‰, 
ב˘ב˙ "בעל ˜ומ‰"  ˘‰זכירו  מ‰  „ב˘לימ‡ 
˘ל‡ נזכר בנ„רים, י"ל „‰יינו פירו˘ ובי‡ור 
"‚בור" „נ„רים (עיי' ב˙וס' ור"ן נ„רים ˘ם); ‡בל 
‡י"מ ‡מ‡י נ˘מט‰ ב˘ב˙ מעל˙ ‰ענו‰, ו‚ם 
נ˘˙נ‰ ˘ם ס„ר ‰מעלו˙ מבנ„רים, „בנ„רים 
"חכם  וב˘ב˙  כו'",  חכם  ע˘יר  "‚בור  ‡י˙‡ 

‚בור ע˘יר כו'".

‚„רים  ˘ני  „ב‡מ˙  לח„˘  נר‡‰  ולכך 
„‰נ‰  ˘ו‰.  ‰סו‚יו˙  ענין  ו‡ין  כ‡ן,  נ˘נו 
בז‰  ‰פר˜  „ברי  פ˙ח  כ‡ן  ‰רמב"ם 
בני   ˙‡ מנב‡  ˘‰‡-ל  לי„ע   ˙„‰ ˘"מיסו„י 
כ‡ן  לעסו˜  ר˜  כוונ˙ו  ˘‡ין  וניכר  ‰‡„ם", 
נבי‡,  ל„ברי  ל˘מוע  „מˆו‰  ‰„ין  ב‚וף 
מי‰ו  מפרט  ולכך  בפועל,  נבי‡ו˙  כ˘˙‰י' 
נבי‡ ‡מ˙ ˘ל ˙ור‰ וכו'; ‡ל‡ מ˘מיענו כ‡ן 
יסו„ מיסו„י ‰„˙ מ‰ ˘ˆריך כל ‡י˘ י˘ר‡ל 
ב‡‰  כ‡˘ר  ר˜  (ל‡  בכלל  בכל ‰ע˙ים  לי„ע 
ו‰נ‰  ‚ו').  ˙˘מעון  ‡ליו  מˆו˙  פועל  לי„י 
ע˜רים  בי"‚  ‰רמב"ם  כ'  ‰נבו‡‰  ב‰‚„ר˙ 
‰מ˙לב˘  ענין  ‰ו‡  ˘˙וכנ‰  ב‡ריכו˙  ˘לו 
ˆור˙  ומבין  ˘מ˘י‚  ‰נבי‡,  ו„ע˙  ב˘כל 
‰ז‰  ‰פירוט  לכל  ומ˜„ים  כו',  רוחני  ˘כל 
וכן  ז‡˙.  כל  ‡„ם"  "˘י„ע  עי˜ר  כ‡ן  ˘י˘ 
ב‰לכו˙  ‰רמב"ם  ל˘ונו˙  ‰מ˘ך  לב‡ר  י˘ 
‡ינ‰   ˙„‰ מיסו„י  ˘‰י‡  „‰י„יע‰  ˘לפנינו, 
‰‡-ל  ˘ל  נבי‡ו˙  ˘י˘  ז‰  עˆם  לי„ע  ר˜ 
‰ו‡  ˘מ‰ו˙‰  ל‰בין  ‚ם  ‡ל‡  ‡„ם,  לבני 
ו‰בנ˙ם  ב˘כלם  ‰מ˘י‚ים  ‡„ם  בני  ˘י˘ 
‰נבי‡  ˙נ‡י  פרטי  וכל  וכו',  ˜„ו˘‰  רוח 
ו„רכי נבו‡˙ו ˘מפרט ‰רמב"ם ב‰מ˘ך לז‰ 
˙˘מעון,  ‡ליו  מˆו˙  ˜יום  לענין  ר˜  (‡ינם 
˙ור‰, ‡ל‡) ‰ם  ˘ל  נבי‡  מי‰ו  לי„ע  ˘ˆריך 
בכלל מ‰ ˘ˆריך כל ‡י˘ י˘ר‡ל לי„ע ˙מי„, 
כיסו„ מיסו„י ‰„˙, ˘ˆריך לי„ע מ‰ו˙‰ ˘ל 

ח

קריאת התורה הכית
מדוע כאשר אין יודעים את פרשת השבוע, קוראים את פרשת המן? / האם הרשעים הושפעו מאכילת המן? / אם 

תענוג האכילה הוא גס ומגושם, כיצד אנו מצווים להתענג בשבת באכילה? / ואיך אכילת המן קשורה לקבלת 
התורה? / ביאור יסודי במהות המן, ושייכותו לאור קדושת השבת

‡י˙‡ בספר ‰ע˙ים (‰ל' ברכ˙ ועונ‚ ˘ב˙ ס˜פ"„) ב˘ם ר' סע„י' ‚‡ון: "ו‡ם י‰י' ˘ב˙ ˘‡ין לו 
טז, „  (ב˘לח  מן ‰˘מים""  לחם  לכם  ממטיר  ˘ב˙ "‰נני  בעניין  בו  ל˜רו˙  ˘ר‡וי  מ‰  י„וע,  ענין 
עניינ‰  במ‰ ‰י‡  ל‰ון  בריר  ול‡  רחי˜‡,  ב‡ורח‡  ע˘ר‰  בי  ל„בר: "כ‚ון „‰וו  בס' ‰ע˙ים ‡ו˜ימ˙‡  ומב‡ר  ו‡ילך. 

˘ל ‡ו˙‰ ˘ב˙").

י˘  ‰˘בוע  פר˘˙   ˙‡ יו„עים  ‡ין  כ‡˘ר  ‰מן"  "פר˘˙  ל˜רו˙  ˘י˘  מ‰  ‰„בר  בטעם  ו‰נ‰ 
˘למ‰  ˙ור‰  (ר‡‰  ‰˘ב˙  על  נˆטוו  ˘ב‰  ‡ו  ב˘ב˙,  נ‡מר‰  זו  ˘פר˘‰  מ˘ום  ˘‰ו‡  ‰מפר˘ים 

ע‰"פ. ‰מו"ל).

וי˘ ל˙מו‰:

עלמ‡  ˘"„כולי  ˙ור‰,  מ˙ן  פר˘˙  וב˙וכן  ˜ו„˘,  ב˘ב˙  ˘נ‡מרו  פר˘יו˙  עו„  י˘נן  ‰ל‡ 
כפר˘‰  „ו˜‡  ‰מן  פר˘˙  „וו˜‡  נ˜בע‰  מ„וע  כן,  ו‡ם  ב),  פו,  (˘ב˙  ˙ור‰"  ני˙נ‰  ב˘ב˙ 
˘מ˙‡ימ‰ ˙„יר, כ‡˘ר ‡ין יו„עים ‡˙ ˜ביעו˙ ‰פר˘‰, ול‡ נ˜בע‰ פר˘˙ ע˘ר˙ ‰„ברו˙ ˘‚ם 

‰י‡ נ‡מר‰ ב˘ב˙?

וי˘ לב‡ר ˙חיל‰ ‡˙ עניין ומ‰ו˙ ‰מן ב„רך ‰פנימיו˙, ובפרט על על פי ‰מסופר בפר˘˙נו 
ב‡ופן ל˜יט˙ו ו‡כיל˙ו (י‡, ז ו‡ילך), ו‡זי י˙ברר ‡˘ר י˘נו יסו„ מ˘ו˙ף בין ‰˘ב˙ לעניין ‰מן, 

ומ˘ום כך עניין ‰מן ˘ייך בכל ˘ב˙ ו˘ב˙, ור‡וי ל˜רו˙ו ב˘ב˙ ˘‡ין פר˘יי˙‰ י„וע‰.

"לחם מן השמים" – גם בנושאי פסל עכן
‰מן מכונ‰ ב˙ור‰ ב˘ם "לחם מן ‰˘מים" (ב˘לח טז, „), וכן נ˜ר‡ ב˙‰לים (עח, כ„) ב˘ם "„‚ן 
˘מים", וי˘ ‡ומרים ˘‰ברכ‰ ˘‰יו י˘ר‡ל מברכים עליו ‰י‡ "‰מוˆי‡ לחם מן ‰˘מים" (ר‡‰ 

רמ"ע מפ‡נו בס' מ‡מר ˘ב˙ו˙ ‰' ח"ב ב˙חיל˙ו. ס' חסי„ים (‰וˆ' מ˜יˆי נר„מים) סי' ˙˙˙˙מ).

ביאורים בעניני הפרשה על דרך החסידות

המדור מודפס 
עיוי נשמת

הרה"ת ר' יהודה ייב ב"ר 
מרדכי אברהם ישעי' 

ע"ה גרונר
מזכיר כ"ק אדמו"ר זי"ע
נב"ע י"ד ניסן ה'תש"פ

תנצב"ה



טלקראת שבת

מובן ‡ם כן, ˘‰מן ‰י' מזון נעל‰ ביו˙ר, מזון ˘ל "˘מים". ‰„בר ‰˙בט‡ בכך ˘ל‡ ‰יי˙‰ 
בו פסול˙ כלל (יומ‡ ע‰, ב): לחם מן ‰‡רı „ור˘ עמל וי‚יע‰ כ„י ˘י‰י' ר‡וי ל‡כיל‰, וכמפורט 
ול‡חר  ב),  ע„,  ע‚, ‡;  (˘ב˙  ˘‰ם "סי„ור‡ „פ˙"  וכו',  ו‰˜וˆר"  ו‰זורע  ˘ב˙ "‰חור˘  במל‡כו˙ 
(ור˜  למל‡כו˙ ‡לו  נˆרכים  ל‡ ‰יו  במן  ו‡ילו  פסול˙.  בלחם  י˘  ע„יין  ו‰י‚יע‰  כל ‰מל‡כו˙ 
חל˜ מבני י˘ר‡ל (ר‡‰ ל˜מן מיומ‡ ע‰, ‡) ‰יו ˆריכים למל‡כו˙ ˜טנו˙ לפי ערך), ומכל מ˜ום ‰י' 

‰מן לל‡ פסול˙.

ו‰נ‰, בנו‚ע למעל˙ו ‰רוחני˙ ˘ל ‰מן, מוˆ‡ים ‡נו עניין נפל‡:

‰מ˙‡ים  ב‡ופן  ˜יבל  ‡ח„  וכל  ור˘עים,  בינונים  לˆ„י˜ים,  י˘ר‡ל,  לכל  ‰יי˙‰  ‰מן  ירי„˙ 
לו לפי ערכו. וכמו ˘‡מרו חז"ל בנו‚ע ל‡ופן ל˜יט˙ו (יומ‡ ע‰, ‡, על פי פר˘˙נו י‡, ז ו‡ילך; ב˘לח 
טז, „): "ˆ„י˜ים יר„ על פ˙ח ב˙י‰ם, בינונים יˆ‡ו ול˜טו, ר˘עים ˘טו ול˜טו", וכמו כן, בנו‚ע 

ל‡ופן ‰כנ˙ ‰מן: "ˆ„י˜ים לחם, בינונים עו‚ו˙, ר˘עים טחנו בריחים ‡ו „כו במ„וכ‰".

כ‡˘ר ‰יו  מ˙בטל˙  ל‡ ‰יי˙‰  מן ‰˘מים" -  ˘במן – ‰יו˙ו "לחם  מעל˙ו ‰מיוח„˙  ‡מנם, 
‚ם  כי ‡ם  עביר‰,  ˘ום  עוברים  ˘‡ינם  פי"ב,  ב˙ני‡  מיבעי ‰"בינונים" ‰נזכרים  (ל‡  ‰בינונים 
‰"בינונים" "ב˘ם ‰מו˘‡ל" ˘‰ם "מחˆ‰ זכויו˙ ומחˆ‰ עוונו˙") ו‰ר˘עים ‡וכלים ‡ו˙ו. ו‚ם 
כ‡˘ר ‰י' מ˙עכל ב˜רבם ˘ל ‰ר˘עים ו‰ופך ל‰יו˙ „ם וב˘ר כב˘רם, ע„יין ‰י' נ˘‡ר במעל˙ו 

‰נ˘‚ב˙ ˘‰ו‡ לחם מן ‰˘מים, ול‡ ‰יי˙‰ ממנו פסול˙.

˘‰י'  מובן  ‰רי  במעל˙ו  ‰מן  נ˘‡ר  ב‚ופם  ‰מזון  ˘נ˙עכל  ל‡חר  ˘‚ם  מכיוון  כן,  על  י˙ר 
‰מן פועל ב‡ו˙ם בינונים ור˘עים עלי' וזיכוך. ו‡פילו נו˘‡י פסל מיכ‰ (˘‰י' עו„ ב˜ריע˙ ים סוף 

– סנ‰„רין ˜‚, ב), ‡כלו מן ‰מן ו‰ו‡ פעל ב‰ם ‰˙עלו˙.

ל„רו˘  ˙ור‰  ני˙נ‰  "ל‡   („ טז,  ˘מו˙  (מכיל˙‡  חז"ל  ˘‡מרו  ˜בל˙ ‰˙ור‰,  ‚בי  ˘מˆינו  וכפי 
ו‡ף ‰בינונים  ˘במ„בר,  י˘ר‡ל  ריבו‡  ˘˘ים  כל  מ˜בלי ‰˙ור‰ ‰יו  ו‰רי,  ל‡וכלי ‰מן".  ‡ל‡ 
‰‚ל‚ולים  (˘ער  ‰˙ור‰  בפר„"ס  חל˜  י˘  י˘ר‡ל  רבו‡  מ˘˘ים  ‡ח„  ולכל  ˘ביני‰ם,  ו‰ר˘עים 
‰˜„מ‰ יז. ˘ע' ‰מˆוו˙ ב˙חל˙ו. ור‡‰ ‚"כ ‰ל' ˙"˙ ל‡„מו"ר ‰ז˜ן פ"‡ ס"„). ונמˆ‡, ˘‚ם ‰ר˘עים נז„ככו 

על י„י ‰מן, ע„ ‡˘ר ‰יו ר‡ויים ל˜בל חל˜ ב˙ור‰.

ו‡ף ˘‰ר˘עים נו˙רו בר˘עם ‚ם ל‡חר ‡כיל˙ ‰מן, ו‚ם ל‡חר ˘‡כלו ‡˙ ‰מן ‰יו ˆריכים 
נז„ככו  ˘ל‡  ‡ל‡  מסוים,  זיכוך  ב‰ם  פעל  ‰מן  ‰רי  מ˜ום  מכל  וכו',  ולטחנו  ולל˜טו  ל‰רחי˜ 
ב˘לימו˙, וכ˘‡כן נ˙˜נו ב˘לימו˙, ‰רי ברור ˘חל˜ מ˙י˜ונם וזיכוכם ב‡ מ‡כיל˙ם ‡˙ ‰מן.

וזו‰י מעל˙ ‰מן, ˘בכוחו ליר„ ל„ר‚ו˙ ‰נמוכו˙ ביו˙ר; ול‡ ר˜ ˘ל‡ י‰י' בו על י„י ירי„‰ 
זו ˘ום ˘ינוי וירי„‰, ‡ל‡ ‡„רב‰, ‚ם במ˜ומו˙ ‰נחו˙ים ‰ללו ‰ו‡ פועל זיכוך ו‰˙עלו˙.

העולם נכלה ומשתוקק להשי"ת
‰נחו˙ים  למ˜ומו˙  ע„  מט‰,  מט‰  חו„ר˙  ˘‰י‡  זו,  מעל‰  ‡נו  מוˆ‡ים  ב˘ב˙  ‚ם  ו‰נ‰, 

ביו˙ר, ו‚ם ˘ם נ˘‡ר˙ ‰י‡ במעל˙‰ ‰נ˘‚ב˙:

‰ו‡  "ויכולו"   .(‡ ב,  (בר‡˘י˙  ˆב‡ם"  וכל   ıו‰‡ר ‰˘מים  "ויכולו  נ‡מר  ‰˘ב˙  יום  ‡ו„ו˙ 

יב

שיטת הרמב"ם בתנאי הנבואה
יקשה על תירוצי המפרשים במה ששינה הרמב"ם מן הש"ס, ויסיק דרך מחודשת דהרמב"ם מיירי כאן בענין 

הנבואה כ"יסוד הדת" שצריך לידע – ולא רק כדין פרטי דשמיעה בקול נביא

כ˙ב ‰רמב"ם ברפ"ז מ‰ל' יסו„י ‰˙ור‰ 
‚„ול  חכם  על  ‡ל‡  חל‰  ‰נבו‡‰  "ו‡ין 
מ˙‚בר  יˆרו  י‰‡  ול‡  במ„ו˙יו  בחכמ‰ ‚בור 
ב„ע˙ו  מ˙‚בר  ‰ו‡  ‡ל‡  בעולם  ב„בר  עליו 
נכונ‰  רחב‰  „ע‰  בעל  ו‰ו‡  ˙מי„  יˆרו  על 
„לכ‡ור‰  כליו  נו˘‡י  ו‰˜˘ו  מ‡„".  ע„ 
„‡י˙‡  ‰˘"ס,  מן  ‰רמב"ם  כ‡ן  ˘ינ‰ 
‰˜ב"‰  ‡ין  יוחנן  ר'  "‡מר  ע"‡  לח  בנ„רים 
וחכם  וע˘יר  ‚בור  על  ‡ל‡  ˘כינ˙ו  מ˘ר‰ 
לכולן  „ילפינן  פירו˘  ממ˘‰",  וכולן  ועניו 
"„כ˙יב  לענו‰  ע„  מ˘‰,  ‚בי  ‰כ˙ובים  מן 
מ‡„".  עניו  מ˘‰  ו‰‡י˘   (‚ יב,  (פר˘˙נו 

כפ˘וטו  ‰יינו  ו"ע˘יר"  „"‚בור"  ומ˘מע, 
לר‡י'  ˘‰בי‡ו  כבכ˙ובים  ובנכסים)  (ב‚ופו 
רוחניו˙,  מעלו˙  ˘‰כל  כ„ברי ‰רמב"ם  ול‡ 
ע˘ירו˙  ל‡  ענין ‰‚בור‰ ‡בל  ר˜  ו‚ם ‰זכיר 

וענו‰.

˙י' „‡‰"נ „ברי ‰רמב"ם  מ˘נ‰  ובכסף 
כ‡ן ‰ם ל‡ מ‰‡ „נ„רים, ר˜ "סבר‡ „נפ˘י' 
˜‡מר". ובי‡ר „‰רמב"ם ל‡ ר‡‰ ל‰בי‡ ‰‡ 
˘כינ‰  ב‰˘ר‡˙  מיירי  „‰˙ם  כיון  „נ„רים 

ולכך  ˘ם,  ‰ר‡"˘  כמ"˘  ˜ביעו˙,  ב„רך 
˘ל‡  מ˘‡"כ  ‰ללו.  ‰˙נ‡ים  לכל  בעינן 
ב˜ביעו˙ "‡פ˘ר ˘י˙נב‡ ‡ע"פ ˘ל‡ י‰‡ בו 
כל ‰מ„ו˙ ‰ללו, ורבינו ל‡ נח˙ ‰כ‡ לפר˘ 
˘ל‡  ו‡פילו  ל‰˙נב‡ו˙  ‰נבי‡  ˙נ‡י  ‡ל‡ 

י‰‡ ב˜ביעו˙".

יפ‰,  עול‰  ˙ירוˆו  ‡ין  לכ‡ור‰  מי‰ו, 
˘‰מעלו˙  ‰פוך,  עולם  נמˆ‡  „לבי‡ורו 
מוכרחים  בנ„רים  ˘נזכרו  ‰‚ופניו˙ 
ממעלו˙  יו˙ר  ב˜ביעו˙,  ל‰˘ר‡‰  „ו˜‡ 
נו˙נ˙  ו‰סבר‡  ‰רמב"ם,  ˘‰זכיר  ‰מ„ו˙ 
„ו˜‡  ‰רוחניו˙  מעלו˙   – „‡„רב‰  לומר 
יו˙ר  ב˜ביעו˙  ל˘כינ‰  וסיב‰  ‚ורם  ˆ"ל 
 ıירו˙‰ ב‚וף  ו‚ם  ‚ופני˙.  וע˘ירו˙  מ‚בור‰ 
מ‰  מפני  בעי  טעמ‡  ‚ופ‡   ‡‰„ ˆל‰"ב, 
˘ל‡  ˘כינ‰  ‰˘ר‡˙  „ו˜‡  ‰רמב"ם  ‰זכיר 
‰נז˜˜ים  ‰˙נ‡ים  ‰זכיר  ול‡  ב˜ביעו˙, 
ל˜ביעו˙, כ‡ופן נבו‡˙ ‰נבי‡ים ‰מפור˘ים 
ב˙ור‰, מ˘‰ י˘עי' ירמי' וכו'. ובכלל ‰סבר‡ 
נו˙נ˙ ˘ר‡וי יו˙ר לב‡ר „ין „בר ˜בוע מ„בר 
בעˆם  ˆ"ע  ‰עי˜ר,  ו‰ו‡  וב‡מ˙,  ‡רעי. 

עיון ופלפול בסוגיות הפרשה



פ

"בהעלותך" את ה"נר 
מצווה ותורה אור"

בהעלותך את הנרות
צריך להדליק עד שתהא שלהבת עולה מאלי'
(ח, ב. רש"י)

יש לבאר זה בעבודת האדם לקונו:

כדכתיב  לנר,  היא  משולה  יהודי  של  נשמתו 

יש  זה  ו"נר"  אדם".  נשמת   – ה'  "נר  כז)  כ,  (משלי 

להאירו ב"נר מצוה ותורה אור" (שם ו, כג) – באור 

את  "בהעלותך  עבודת  וזוהי  והמצווה.  התורה 

 – כהנים"  "ממלכת  שהם  ישראל  כל  של  הנרות" 

להדליק או להוסיף אור בכל "נר ה' נשמת אדם" 

התורה  באור  להאירו  במגע.  באים  הם  שאיתו 

והמצוות (ראה בזה בלקו"ת (לאדה"ז נ"ע) ריש פרשתנו).

ובעבודה זו גופא – שלמותה היא כאשר "תהא 

שלהבת עולה מאלי'":

עוד  על  והמושלמת  האמיתית  ההשפעה 

היא  והמצוות  התורה  באור  להדליקו  יהודי 

"שלהבת  בבחינת  נעשה  השני  כאשר  דווקא 

עולה מאלי'", שגם כאשר המקרב והמדליק עוזב 

לדרכו, הרי השני ממשיך להאיר מעצמו.

השני  נתקרב  כבר  הרי  לומר,  יכול  האדם  ואין 

ידי  יצאתי  כבר  ובכך  ולמצוות,  לתורה  קצת 

לדעת,  האדם  על  אלא  הנרות",  "העלאת  חובת 

שאין לו לעזוב את השני עד שרואה שהשני רכש 

עד  ומצוות,  ובתורה  ביהדות  ידיעות  מספיק 

הוא  אם  שגם  באופן  מאלי'",  "עולה  שהשלהבת 

יאיר  עדיין  תבל,  בקצווי  ממנו  רחוק  במקום  יהי' 

השני מעצמו ב"נר מצוה ותורה אור".

משה רבינו לא הקריב קרבן 
פסח – בשביל ישראל

וידבר ה' אל משה גו' ויעשו בני ישראל את הפסח 
במועדו

פרשה שבראש הספר לא נאמרה עד אייר וכו', ולמה לא פתח 
בזו, מפני שהוא גנותן של ישראל, שכל ארבעים שנה שהיו ישראל 
במדבר, לא הקריבו אלא פסח זה בלבד
(ט, א-ב. רש"י)

משה  שגם  הדבר  יתכן  כיצד  תמוה,  לכאו' 

ארבעים  "כל  הפסח  את  הקריבו  לא  ואהרן 

שנה"?!

הקרבת  זו [של  מצוה  הכתוב  ש"תלה  אף  הרי 

הפסח] בביאתם לארץ ולא נתחייבו במדבר אלא 

כה)  יב,  בא  (רש"י  השנית"  בשנה  שעשו  אחד  פסח 

הקב"ה  מאת  ישראל  בני  בקשו  שלא  זה  מ"מ 

לחייבם בפסח גם בשאר שנותיהם במדבר נחשב 

שמשה  שייך  איך  וא"כ   – ישראל"  של  ל"גנותן 

ואהרן לא בקשו דבר זה מהקב"ה?

ויש לומר הביאור בזה:

עבור  נפשם  מוסרים  ישראל  ורועי  נשיאי 

ועל  עצמם  על  כלל  חושבים  ואינם  ישראל  כלל 

על  ורק  אך  אם  כי  שלהם,  האישית  התועלת 

של  נפשו  שמסירות  מצינו  והלא  ישראל.  טובת 

שביקש  כדי  עד  הייתה  ישראל  בני  עבור  משה 

(תשא  כתבת"  אשר  מספרך  נא  "מחני  מהקב"ה 

לב, לב)!

היו  ואהרן  משה  באם  בענייננו:  מובן  ומזה 

אותם  שיחייב  הקב"ה  אצל  ופועלים  מבקשים 

את  'ירוויחו'  שעי"ז  אף  הרי  הפסח,  בהקרבת 

את  מגלה  זה  דבר  הי'  לאידך  אך  הפסח,  מצוות 

הי'  זה  כי  יותר.  גלוי  באופן  ישראל"  של  "גנותן 

מורה שהייתה אפשרות להתחייב בהקרבת קרבן 

זה – כפי שפעלו משה ואהרן – אלא שבני ישראל 

לא חיפשו אפשרות זו.

נאמנים  רועים  ואהרן  משה  בהיות  ולכן, 

האישית  תועלתם  על  הם  וויתרו  לישראל, 

ובלבד  הפסח,  בהקרבת  להם  בא  שהי'  והעילוי 

של  כבודן  ויושמר  "גנותן",  עי"ז  יתגלה  שלא 

ישראל.

לקראת שבת י

נכל‰  ˘‰עולם  ‰כוונ‰  ו‡ין  ב),  מב,  בר‡˘י˙  ‰˙ור‰  ‡ור   .„ פ"י,  רב‰  בר‡˘י˙  (ר‡‰  "כליון"  מל˘ון 
ומ˙מסר  ומ˘˙ו˜˜  וכוסף  נכל‰  במˆי‡ו˙ו,  ˘‰ו‡  כפי  ˘‰עולם  ‡ל‡  ממˆי‡ו˙ו,  ומ˙בטל 

ל‰˘י"˙.

רוחני, ‡ל‡  ל‰יו˙  ˘‰עולם ‰ופך  ז‡˙  ו‡ין  בעולם ‰˙ח˙ון,  חו„ר˙ ‰˜„ו˘‰  ביום ‰˘ב˙, 
‰עולם נו˙ר ב‚˘מיו˙ו, ובמˆבו ‰‚˘מי ו‰˙ח˙ון, מ‡יר‰ ˜„ו˘˙ ‰˘ב˙.

ב‡כיל‰  יום ‰˘ב˙  לענ‚ ‡˙  ˘ˆריך  רמב)  סי'  רי˘  (˘ו"ע (ו˘ו"ע ‡„מו"ר ‰ז˜ן)  לפיכך ‰לכ‰ ‰י‡ 
כפי  ר˜  ל‡כול  י˘  ‰חול  בימו˙  ולכן  עˆמו,  מˆ„  ונחו˙  ‚˘מי  ‰ו‡  ‰‡כיל‰  ˙ענו‚  וב˘˙י'. 
‰„רו˘ ל˜יום ‰‚וף, ו‡ף ז‡˙ ל‡ ל˘ם ˙ענו‚, ו‡ם ‡וכל ‡„ם ל˘ם ˙ענו‚, ‰ו‡ נ‰י' ‚ס ומ‚ו˘ם. 
ולעומ˙ ז‡˙, ב˘ב˙ ˜ו„˘ ‡ין ˙ענו‚ ‰‡כיל‰ מ‚˘ם, ‡ל‡ ‡„רב‡ – ‰˙ענו‚ עˆמו מˆוו‰ ‰ו‡. 
 - במ‰ו˙ו  נ˘‡ר  ‰ו‡  ‚ופ‡  ו˘ם  ביו˙ר,  נחו˙  למ˜ום  חו„ר  ‰˘ב˙  ‡ור  כיˆ„  ‡נו,  רו‡ים  בכך 

˜„ו˘‰ ומˆו‰.

בימו˙  ל˘˜ר  ‰ר‚יל  ˘‡פילו  פ"„)  רי˘  „מ‡י  (ירו˘למי  חז"ל  ˘‡מרו  במ‰  ‚ם  רו‡ים  ז‰  ענין 
ו‚ם  ל˘˜ר,  חוזר  ˘ל‡חר ‰˘ב˙ ‰ו‡  ו‡ף  מ˘˜ר.  ב˘ב˙ ‡ינו  ר˘ע ‚מור, ‰נ‰  ו‰רי ‰ו‡  ‰חול, 
ב˘ב˙ נו˙ר בר˘עו, מכל מ˜ום ‡ור ‰˘ב˙ חו„ר ‚ם בר˘ע ז‰ ופועל בו ˘ל‡ י˘˜ר במ˘ך יום 
זו‰י  כי  ‰˘ב˙).  ביום  ‚ם  ˘˜ר  ˘ל  מˆי‡ו˙  בפועל  ˘רו‡ים  למ‰  בי‡ור  ‰„ברים  במ˜ור  (ור‡‰  ˜ו„˘  ‰˘ב˙ 
ו‚ם  ביו˙ר,  נמוכים  במ˜ומו˙  ‚ם  וחו„ר˙  יור„˙  ˘˜„ו˘˙ ‰˘ב˙  ˘ל ‰˘ב˙  מעל˙‰ ‰מיוח„˙ 

˘ם ‰י‡ נ˘‡ר˙ במ‰ו˙‰ ו˜„ו˘˙‰ ‰נ˘‚ב˙.

קריאת התורה הכללית – פרשת המן
ומע˙‰ י˙ב‡ר ‰יטב מ‰ ˘י˘ ל˜רו‡ פר˘˙ ‰מן כ‡˘ר ‡ין יו„עים מ‰י פר˘˙ ‰˘בוע:

כלל ‰ו‡ ˘כל ‰‰˘פעו˙ ו‡ורו˙ ‰˜„ו˘‰ ‰ב‡ים לעולם, ‰˙‚לו˙ם ‰י‡ „רך ‰˙ור‰ ‰˜„ו˘‰.

˘ב˙  ובכל  י„י ‰˙ור‰ „וו˜‡.  על  נפעל  ˘‰ו‡  בעולם,  ל‚ילוי ‡ור ‰˘ב˙  בנו‚ע  וכן ‰ו‡ ‚ם 
י˘ ‡˙ ‰‡ור ‰מיוח„ ‰˘ייך ל˘ב˙ זו „וו˜‡, ויור„ ‰ו‡ לעולם על י„י ˜רי‡˙ ‰˙ור‰ ˘נ˜בע‰ 

ל‡ו˙‰ ˘ב˙.

וכ‡˘ר ‡ין יו„עים מ‰י ‰˜רי‡‰ ‰פועל˙ ‡˙ ‚ילוי ‡ור ‰˘ב˙ ב˘ב˙ מסוימ˙, ‡זי י˘ ל˜רו‡ 
‡˙ ‰˜רי‡‰ ‰˜˘ור‰ לעניין ‰˘ב˙ בכללו˙, ו‰י‡ פר˘˙ ‰מן. ˘‰רי עניין ‰מן ועניין ‰˘ב˙ י˘ 
במ˜ומו˙ ‰נחו˙ים  מט‰  במט‰  מח„ירים ‡˙ ‡ור ‰˜„ו˘‰ ‚ם  ˘˘ני‰ם  מ˘ו˙פ˙,  מעל‰  ב‰ם 

ביו˙ר.

˘‡ין  מ‰  כולן.  ‰˘נ‰  ˘ב˙ו˙  כל  ˘ל  ‰כללי˙"  ‰˙ור‰  "˜רי‡˙  ‰י‡  ‰מן  ˘פר˘˙  ונמˆ‡, 
כן ˘‡ר פר˘יו˙ ‰˙ור‰, ו‡פילו פר˘˙ ע˘ר˙ ‰„ברו˙, ‰רי ‡ף ˘‚ם ב‰ן י˘נם מעלו˙ ‚בו‰ו˙ 
˘‰י‡  כפי  ‰˜„ו˘‰  ירי„˙  ˘‰ו‡  ‰˘ב˙  יום  עניין  במ‰ו˙  עוס˜ו˙  ‡ינן  מ˜ום,  מכל  ביו˙ר, 

במ˜ומו˙ ‰נחו˙ים. ועניין ז‰ י˘נו בפר˘˙ ‰מן „וו˜‡.


