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ן ואמרת אליו בהעלותך אל משה לאמר דבר אל אהר' וידבר ה

כן  ויעש. את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות

  )ב- א, ח( 'אהרן אל מול פני המנורה העלה נרותיה כאשר צוה ה
  ). י"רש(שלא שינה , להגיד שבחו של אהרון –ויעש כן אהרון 

שלכאורה התמיהה בהם , י אלו"קולמוסים רבים נשברו לבאר דברי רש

שלא שינה , הכהן הגדול מאחיו, וכי זהו שבחו של אהרון: מובנת מאליה

וכי היינו מעלים על דעתנו שאהרון ישנה ? ה"מציווי מפורש של הקב

  ? זה ממה שנצטווה-כהוא

י באופן "מיישב כאן את דברי רש ע"זי "ק בעל השארית יעקב"הגה

 אל מול פני המנורה"י פירש את הפסוק "רש: וכך הוא מבאר, מיוחד

ה ציוה לצדד את כל הנרות כלפי הנר "שהקב, "יאירו שבעת הנרות

, והנה. כדי שלא יאמרו לאורה הוא צריך, אורםשלא יתפשט , המערבי

: כלומר, "כתית למאור ולא כתית למנחות.) "מנחות פו(מצינו בגמרא 

אך למנחות אין , שהשמן שבו מדליקים את המנורה צריך להיות כתית

, איך לוקחים למנורה שמן כתית: ולכאורה יש לתמוה. צריך שמן כתית

ריך לומר שסומכים על כך צ, אלא? והלא יאמרו לאורה הוא צריך

ואם כן לא , שלא יתפשט אורם, ששבעת הנרות יאירו כלפי הנר המערבי

יכול היה אהרן לכאורה , אולם לפי זה. יוכלו לומר שלאורה הוא צריך

לקחת כתית למנחות ולא כתית : לשנות במעשה המנורה ולעשות להיפך

ן אכן נוהג לּו היה אהרו. ולהראות בזה שלא לאורה הוא צריך, למאור

, םשהרי המנחות נאכלות לכהני, גם שמן כתית למנחות חהיה מרווי, כך

וכן היה יכול להדליק את הנרות באופן שיתפשט אורם ולא יאירו רק 

שהרי , "לאורה הוא צריך"ולמרות זאת לא יאמרו , לעבר הנר המערבי

ויכול היה אהרן להעלות על דעתו . לקח כתית למנחות ולא למאור

שהרי ממילא לא , לא יקפיד על כך שהוא משנה בשני הדברים ה"שהקב

ואילו לאהרן יש טובת הנאה משמן " לאורה הוא צריך"יכולים לומר 

. כביכול, "זה נהנה וזה לא חסר"ואם כן הרי זה בכלל , הכתית למנחות

ועל כך , אלא עשה בדיוק כפי שנצטוה, אהרן לא שינה, ובכל זאת

  !...  השתבח

  )ג, יב(יו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה האיש משה ענו
  שנת(' ספר המאמרים'ב ע"ב מליובאוויטש זי"מהרה״ק הרש מובא

והאיש משה עניו מאד מכל "דהנה התורה העידה  )עמוד תרעח, תרע׳׳ט

האיך עלתה בידו להיות , ולכאורה יפלא, "האדם אשר על פני האדמה

וכי לא ידע שהוא גדול מכל האדם אשר על פני , העניו מכל האדם

ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ") דברים לד י(וכדכתיב , האדמה

והוא היחידי מתוך כל יצורי אנוש שעלה למרום , "פנים אל פנים' ידעו ה

א אכל ומים לא שתה כמלאכי לחם ל -למשך ארבעים יום וארבעים לילה 

כ היאך עמד בדעתו כי הוא הפחות מתוך כל האדם אשר "וא, צבאות' ה

 ?  על פני האדמה

כמבואר (משה ראה ספרו של אדם הראשון  :וז״ל, אלא מבאר הרש״ב

וראה שיהיה דור בעקבות משיחא שלא יהיה בהם  ,)במדרש שמו׳׳ר מ ב

ובפרט , חשבת להשגה כללוהיינו שההשגה שלהם אינה נ, השגה אלוקית

וגם שלא תהיה להם עבודה , לגבי השגת משה שאינה נחשבת למאומה

היינו שיעשו [רק יהיה קיום המצות בפועל ממש , אמיתית במוח ולב

ואף גם זה יעלה להם , ]במח ולב אבל בלא כוונה, המצוות בגופם

ת שיהיו כמה מניעות ועיכובים בגוף ונפש בריבוי העלמו, במסירות נפש

) משה( היה, ויעמדו נגד כל מונע ויקיימו המצות במסירות נפש, והסתרים

, שהם גדולים הרבה ממנו, בתכלית השפלות בעצמו מפני היתרון הזה

פירוש כי כאשר ראה דור עקבתא דמשיחא המלופפים בצרות וייסורים ואפופים 

מבלי , כ יתגברו שוב ושוב ויתחזקו באמונה"ואעפ, בחשכות ובהסתרות

והדברים , כי ידע שהם גדולים יותר ממנו, אז השפיל משה את דעתו, תייאשלה

  .נפלאים

ואלמלא נכתב אי אפשר , בוודאי שאין לנו שמץ השגה בקצה גדלותו של משה(

אך יש ללמוד מן הדברים מעלת דורנו העומדים באמונתם על אף , לאומרו

  ) הנסיונות העוברים עליהם

   )ג, יב(מאד מכל האדם אשר על פני האדמה  ווהאיש משה עני
שאיש מלבדו לא , לא ידעוכי , ומפורסמת השאלה שרבים מנסים לתרץ אותה

ואם תאמר ? ה פנים אל פנים"להיות מדבר עם הקב, הגיע למדרגה גבוהה כזו

, "עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה"היאך ייתכן שהיה , שידע זאת

פענח "בספר  אלא ?שהוא קטן ונחות מכל האדם, אמתשאמנם יהיה חושב ב

שהגיע למדרגה בלתי , ר מחשבהמשה רבינו היה חדו: מובא הסבר כזה "רזא

אלא משום שמן השמים ניתנה לו , רגילה זו לא משום שזכה לכך במעשיו

היה אף הוא מגיע , ושאילו ניתנה נשמה כזו לאחר, נשמה גדולה ונעלה

ה ששמ – ע"ק רבי בונים מפשיסחא זי"הרה זאת שהסביר פיוכ. למדרגה זו

וכי ייתכן . על גג גבוה רבינו ראה את עצמו כאחד שהוליכוהו והעמידוהו

שעל ידי כך הוא באמת רם ונישא מכל , שאדם הניצב על גג יאמר בלבו

איך , ואם תשאל, "והאיש משה עניו מאד: "וזהו הפשט בדברי הכתוב? האדם

שמשה רבינו  –" מכל האדם אשר על פני האדמה: "התירוץ הוא? יכול להיות

על פני "הכי פשוט שמהלך  יכול כל בן אדם, שעם כזאת נשמה גבוהה, האמין

      ... להגיע לדרגה גבוהה כזו" האדמה
 

יש עניו האומר  :ישנם ענווים שונים: הסביר ע"ק בעל הכתב סופר זי"הגהואילו 

המצפה שהענוה תעשה אותו חשוב ומכובד , להגיע בדרך הענוה אל הכבוד

מצוה משום המצוה לקיים את התורה ה –ויש עניו לשם שמים ... אצל הבריות

מי שהוא עניו ללא  ,אבל העניו האמיתי הוא .על האדם לדבוק במידת הענוה

  !...משום שאין הוא מוצא אצל עצמו דבר להתגאות, פשוט, אלא, שום טעם

הוא  ,עניו אמיתי – "ל האדםמכוהאיש משה עניו : "וזהו הפשט בדברי הכתוב

אלא התנהג , דםכלל לא הכיר את אותם שני הדרגות הראשונות שיש בבני א

  ...כדרגה השלישית והפשוטה
 

 

והאיש משה עניו מאד "היה מסביר כך  ע"ק רבי  משה מקוברין זי"הרהואילו 

אבל , רבינו ידע להיות עניו ושפלמשה   -" מכל האדם אשר על פני האדמה

אין זה אומר שמי  .ידע ללכת ברחוב בראש ובהנהגה מורמת, עם כל זאת

יכולים  ,שרוצה להתנהג בעניוות צריך פתאום להתחיל לעשות מעצמו סמרטוט

  !... אבל בצורה מכובדת ומתאימה, להתנהג בעניוות

משה  –" פני האדמה והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על: "וזהו הפשט

ים וובכל זאת היה עניו גדול יותר מכל הענו, רבינו נהג בנשיאות וביד רמה

  !...שפניהם כבושים בקרקע, כלומר, "על פני האדמה"אשר 
 

 -  הסביר את הרגשת העניוות של משה ע"ק רבי נחום מטשרנוביל זי"הרה

ים אנו את הרי יודע: לפי ההסבר הבא ,שהיה עניו יותר מכולם, עד כדי כך

, "מי שיש לו מנה רוצה מאתיים" -ה טבע בכל בשר ודם "הכלל הידוע שהקב

, יוצא שהאחרון נצרך גדול יותר מהראשון... ומי שיש לו מליון רוצה שני מליון

מה . גם ברוחניות וכך... הוא זקוק למליון בעוד שהלה אינו חסר רק מאה

ט שערי בינה "ג מהוא השי, שחסר למשה רבינו לא היה חסר לשום אדם

ומפה ... ולכן אף יהודי לא היה נצרך גדול כמותו, ט"והרגיש שחסרים לו עוד מ

  !...הגיע העניוות
  



  

 

  

  )ג, יב(אשר על פני האדמה והאיש משה עניו מאד מכל האדם 
ומה בא ״אשר על ? וכי מה מקרא חסר אילו היה כתוב ״מכל האדם״ ודי

  ?פני האדמה״ ללמדינו

משה רבינו ידע כמובן רום מעלת ערכו . אלא שכוונת הכתוב אחרת היא

איש האלוקים שארבעים יום וארבעים לילה לא אמנם היה  נומשה רבי

וכלום יש לך ילוד אשה שיכול שלא לאכול ולשתות מ׳  ,אכל ולא שתה

ובכל  .אלא בודאי שהתעלה למדרגות גבוהות והיה בחציו מלאך? יום

אילו  ישאין אדם יודע נסיבות זולתו ויתכן כ ,זאת היה שפל בעיני עצמו

  . לא היה מגיע למה שאכן הגיע, היו לו כל הנסיבות של אדם אחר

במדריגתו הגבוהה  נויה יכול משה רביהכיצד ה: וזהו שמדגיש הכתוב

להיות שפל בעיני עצמו והחשיב עצמו פחות מבני אדם אחרים אשר 

אני : אך זה גופא אמר משה? אינם מגיעים לקרסולי קרסוליו בכל ענין

אך שאר בני האדם הם רק ״על פני האדמה״  ,קיבלתי כוחות של מלאך

  .וע שאתגאה עליהםומד ,יבשר ודם רגילים שלא יכולים להתרומם כמות

•   

: הסביר כך ניך מאלכסנדר זי״עעה 'מהרבי ר, "חשבה לטובה"בספר 

עם ישראל . היה צדיק הדור והיה שורשם של כל ישראל נומשה רבי

, והנה. מורכב מענפים ועלים והם יונקים מהגזע מהשורש ממשה רבינו

ומכיוון . בידוע שהשורש פגום הוא, אם משהו פגום בענפים או בעלים

כך היתה דרכו . זה משפיע גם לפגום את הענפים והעלים, הוא פגוםש

היה תולה , כיוון שראה אחד מישראל שסר מדרך הישר, של משה רבנו

משמע שבי האשם ואני צריך לעשות : את האשמה בעצמו ואומר

  . גם הענפים והעלים כן, שכן אילו השורש היה מתוקן ,תשובה

בכך היתה ענוותנותו של משה , "עניו מכל האדם: "וזהו שאמר הכתוב

  .ל על עצמו את אשמתו של כל יהודי ויהודיטרבנו שנ

   )ו, יא( ועתה נפשינו יבשה בלתי אל המן עינינו
 הרה״ק רביפעם בא רב מגליציה נכד אדמו״ר מפורסם אל מסופר כי 

התלונן על אנשי עירו שהדור הצעיר  ובדבריו ע"זי ישראל מרוז׳ין

. הסב הרבי את פניו ממנו ולא קרבו כלל .וכו׳מתרחק מן היהדות 

  ?סהתפלאו החסידים וכי כך מתייחסים לרב מיוח

) :יומא ע׳׳ה(חז׳׳ל . דור המדבר היה הרי דור דעה: הסביר להם הרבי

ומדוע בחלה  ,המן היה לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו יאומרים כ

עינינו׳ נפשם בלחם קודש זה עד שאמרו ׳נפשינו יבשה בלתי אל המן 

  )ה׳, במדבר כ׳׳א(? קצה בלחם הקלוקל׳ נווכן אמרו בהמשך ׳ונפשי )ו, יא(

, ״זטשמות " (והוא כזרע גד לבן: "אלא שבפרשת בשלח כתוב על המן

) יומא שם(ואמרו חז״ל מאי גד שהיה מגיד עוונותיהם של ישראל ) ל״א

 אם יהי לחם מן השמים או מיוחס ומי שמגיד עוונותיהם של ישראל אף

  ...של קדושים הנפש היפה תקוץ בו םבנ

  )ח, ט( עמדו ואשמעה מה יצוה ה׳ לכם
ק "הגהאצל  ע"זי שמואל מקמינקא הרה״ק רבימסופר שכאשר ביקר 

הגיעה אשה לשאול את הרב , בלעמבערג ע"זי" בה״ישועות יעקבעל 

ן ייהמתיני בתי עד שאלך לחדרי לע": לה ה״ישועות יעקבאמר . שאלה

. וכך אמנם עשה ונתן לאשה את הפסק. ומיד אשוב ואענך דברבספרים 

מדוע היה צריך מר להרבות כל כך : פנה אליו הר״ש מקאמינקא ושאל

היה יכול לפנות לספרים ', בשיחה עם האשה ולומר לה המתיני בתי וכו

  ? ולשוב עם התשובה מבלי לומר לה כל זאת

שאמרתי נחשב כלל ומנין לכם שמה : בחזרה" שאל ה״ישועות יעקב

הנה אנו רואים בפרשתינו : השיב הר׳׳ש מקמינקא? לאריכות בשיחה

כאשר פנו אל משה אותם אנשים אשר היו טמאים לנפש  ,בהעלותך

ומשה אמר  "למה נגרע"אדם ולא היו יכולים לעשות את הפסח בטענת 

ואילו בפרשת מטות כאשר באו  ,"עמדו ואשמעה מה יצוה ה׳ לכם: "להם

אלא מיד  ,לא אמר משה כן, בנות צלופחד בטענתם על נחלתןאל משה 

שעם הנשים לא דיבר משה  ,והרי לנו ,ויגש משה את משפטן לפני ה׳״"

  ".מפני ה״אל תרבה
 

והיו ... עשה לך שתי חצוצרות כסף. אל משה לאמור' וידבר ה

  )ב- א, י( .לך למקרא העדה
, כל כלי המקדש שעשה משה רבינו בשעתו.) מנחות כח(ל "מובא בחז

, משה חוץ משתי החצוצרות שעשה. יוכלו להשתמש בהם לדורות הבאים

  .ויצטרכו לעשות חצוצרות חדשים, שהן תהינה פסולות  לדורות הבאים

למה דווקא שתי החצוצרות תהינה פסולות לשימוש , ונשאלת השאלה

שבהם כן נוכל אנו , ובמה הן שונות משאר כלי המקדש, לדורות הבאים

  ?להשתמש

, א"ר ממישקולץ שליט"ק מרן אדמו"כתירוץ נפלא ביותר שמעתי מאת 

שמחת בית השואבה בעיר  -המעמד הקדוש של קירוב לבבות בעת 

  .בפני רבבות מעמך בית ישראל, פתח תקוה

לאסוף את העם  –" למקרא העדה"שהרי תפקידם של החצוצרות היו 

  .'לשמוע דבר ה

  

ולא ניתן לקרוא ', ולכל דור יש דרך מיוחדת איך לקרוא לעם לקרבם לדרך ה

לכן החצוצרות שעשה ... זאת בעברלעם בדור שלנו באותה הדרך בה עשו 

לכל , כי לכל מנהיג, אינן כשרות לדורות הבאים אחריו,  משה רבינו בעבר

איך לאסוף את העם , והשיטה שלה, ההנהגה, יש את הדרך, ולכל מקום, דור

  .בכדי לקרבם לאביהם שבשמים

שבירושלים " מקרא העדה"שבעיר פתח תקווה ל" מקרא העדה"ה אינה דומ

  ...קובבני בר

זכרנו את הדגה אשר נאכל . וישבו ויבכו בני ישראל מי יאכלנו בשר

ועתה נפשנו יבשה אין ' במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים וכו

  )י-ד, יא(' וכו' ויחר אף ה. כל בלתי אל המן עינינו
אם תאמר שמצרים נותנים להם  –" זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם"

אם תבן לא היו , )יח, שמות ה(' ותבן לא ינתן לכם'והלא כבר נאמר , דגים חנם

חנם מן , 'ומהו אומר חנם? דגים היו נותנים להם חנם, נותנין להם חנם

  ). י"רש(' המצוות

לכאורה צריכים  - ל"זצ ראובן קרלינשטייןרבי  צ"הגה המגיד המפורסםשאל 

: הרי הם טוענים טענה מוצדקת, כ חטאם של עם ישראל"היה בסהלהבין מה 

אין לנו כלום רק מן מן כל  –" ועתה נפשנו יבשה אין כל בלתי אל המן עינינו"

אז ', אבטיחים קשואים וכו, ואנו מבקשים עוד קצת דברים כמו במצרים! היום

  ? כ רע בטענתם"מה כ

ם מה היה צורך להוריד לש: נשאל שאלה נוספת, ובכדי להסביר את העניין

ירד מן פעם אחת בשנה , אדרבה, "מן"ולמחרת שוב ירד " מן"מידי יום ביומו 

ל אומרים המן ירד לישראל בכמות שיכלה להספיק לאלפיים "כי חז, או פעמיים

והיתה מידי יום זרימה אדירה " וחם השמש ונמס"ומידי יום הוא היה נמס . שנה

כ "א, )כא, י בשלח טז"בואר במדרש וברשוכמ(של מים טובים נשפכת לירדן 

ה הנהיג את דור "מסבירה שהקב' הגמ, התשובה ברורה? שיירד בפעם אחת

, הולכים במדבר בין שמים וארץ באמצע מדבר גדול ונורא, המדבר דווקא כך

אין שום אפשרות להגיע למקום יישוב ובמהרה , אם יום אחד אין אוכל, כאשר

מידי יום נמס ', ה רצה שיהא להם ביטחון בה"קבוכיון שה. הכל גוועים ברעב

ומשום כך נשאו עיניהם לשמים ובטחו ! ולא נשאר להם כלום, כל האוכל

   ....כך ביכולתו להביא גם מחר אוכל, שכמו שעזר לנו עד היום  –ה "בהקב

משל לבן מלך שנסע למרחקים מצויד בממון רב : ל משל"ועל כך מביאים חז

לא  -והוא יצא לדרכו חזרה הביתה , נה הכסף אזללאחר כש. שקיבל מאביו

. ערכו לו קבלת פנים מפוארת כראוי לבן מלך! אני בדרך" מברק"לפני ששלח 

הבן הודיע כי , חלפו שבעה ימים... הוא שב נכנס לביתו והשתעשע עם אביו

האם אתה זקוק "אביו הבין את המשמעות ושאל . בדעתו לשוב מחר למקומו

קים וחתם על המחאה 'המלך הוציא מהארון פנקס צ. ב הבןהשי, "כן"? "לכסף

הוא הסתכל על אביו , חשכו עיניווכאילו , ק'בן המלך הביט בצ. ומסרה לבן

האם החתימה , מה קורה –שאל אותו אביו . ק'ובאדיבות הושיט בחזרה את הצ

הכל טוב התאריך : ענהו הבן?  אולי התאריך לא טוב בעיניך, לא נכונה

, רשמת סכום פעוט מאד שיש בו רק לשבוע ימים... הסכום? לא מהא. והחותמת

  !...  אין לי מה לעשות שם במרחק בסכום כזה, לכן אני מחזיר

תישאר , כי לא תפליג לך למרחקים! זה מה שאני רוצה: השיב המלך –כן ילדי 

  !... קרוב ותבוא לבקר מידי יום

הם לשמיים מידי יום ה רצה שישאו את עיני"הקב, כפי שאמרנו, כך גם במן

בכדי שבכל יום , אלא מידי יום, בפעם אחת" מן"לכן לא נתן את כל ה, ביומו

  ... ה"יצטרכו לבטוח מחדש בהקב

גה זכרנו את הד" –י "כי אם נתבונן בדברי רש, ועכשיו מובן מה היה חטאם

חנם מן "ומה הכוונה ! י חנם מן המצוות"מסביר רש –" אשר נאכל חנם

אבל הם , עם כל זה שהם עבדו קשה, ששם במצרים, אלא הכוונה? "המצוות

וזה הכוונה , ה שיביא אוכל"לא היו צריכים לשאת את עיניהם מידי יום להקב

אבל כאן במדבר ', ללא שום עבודה במצוות הביטחון בה –" חינם מן המצוות"

, ה שידאג להם גם היום למזון"לבטוח בהקב, ה מיוחדת מידי יוםהיה להם עבוד

  !....   'ללא עבודת הביטחון בה" חנם"הם רצו אוכל מידי יום , וזה היה חטאם
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