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 נתנה תורה אלא לאוכלי המןלא  
 הגדול ביותרהמשבר 

מבחינות מסוימות, החוויה שעוברת על עם ישראל בקריאת 

אולי יא בקברות התאווה והאספסוף, השישי של הפרשה, 

 המשבר הגדול ביום שעם ישראל חווה במדבר.

לנוכח משברים גדולים  ,איך אפשר לומר את זהואם תשאלו 

 התשובה היא  -יותר לכאורה, כמו חטא העגל או המרגלים? 

דברים עומד משה רבנו ואומר נוספת לא פעם אחת  אףשהרי 

עוד לפני קשים כלפי הקב"ה כפי שאמר כאן. אך  כל כך

גם על עצם התאווה הזו שניכנס לדבריו של משה יש להתבונן 

לשאול מדוע הם כלל התאוו לבשר? והרי היה להם שליו שירד ו

, ואף היו להם צאן ובקר רב ביומו כבר למעלה משנה מדי יום

אמנם הרמב"ן טוען שהשליו לא היה  או איתם ממצרים.שיצ

יורד מדי יום, כמו המן, אלא רק לעיתים, ובני ישראל רצו את 

. לפי רש"י הם שבאספקת הבשר הקביעות, את הביטחון

את עומק התאווה ואת עומק  ועדיין צריך להבין -התאוו יותר 

 המשבר שהתעורר אצל משה, להלן. 

עם ישראל שהה למרגלות הר סיני  - רקע למאורע הזהניזכר ב

כבר מר"ח סיון בשנה הראשונה לצאתם ממצרים ועד לעשרים 

. אז נעלה הענן מעל )במדבר י', י"א( בחודש השני בשנה השנית

. כבר למעלה משנה משכן העדות ואז עם ישראל יוצא למסע

שיש להם מן ושליו. הם יוצאים 'דרך שלשת ימים' ואז קורה 

רע שם יתבערה ומיד נראה כי מה שא משהו במקום ששמו

היה בעל השלכות מרחיקות לכת, והתוצאה של כך היתה 

לל ורק אז שקעה רה בם אש ה' והעם צעק אל משה שיתפשבע

האש. בעוד ארבעים שנה, בספר בדברים, יזכיר וידבר משה 

 -על אותו אירוע 

ֲאָוָ֑ה ַמְקִצִפ   ּתַ ת ַהַֽ ה ּוְבִקְבר ֹ֖ ֹ֖ם ֶאת ה'.ּוְבַתְבֵעָר֙ה ּוְבַמּסָָּ֔  ים ֱהִייתֶ
 )דברים ה', כ"ב(

 לאחר מכן העם מתאווים תאווה. 

 ?תשש כח משהלמה 

  -לפני שניכנס לכל זאת נראה את מה שקרה למשה 

                                                           
כזכור רק בגין חטא המרגלים נגזר על אבותינו להישאר ארבעים שנה  1

  במדבר, וכעת אנו נמצאים בנקודת זמן שקודמת לחטא.

ה ֶאל אֶמר מ ש ֶֶׁ֜ א ה' ַוּי ֹּ֨ ה ל ַֽ ּמָ ָך ְוָלָ֛ ָּ֔ ָת֙ ְלַעְבּדֶ ה ֲהֵרע ֹּ֨ ן  ָלָמָ֤ ִתי ֵחֹ֖ ָמָצ 

ּום ֶאת ָך ָלש ׂ֗ ֵעיֶניָ֑ ל ּבְ ָ֛א ּכָ ה ָעָלַֽ  ַמש ָ ֹ֖ ם ַהזֶּ ת . יָהָע  יִתי ֵאֵ֚ י ָהִרׂ֗ ִכִ֣ נ  ֶהָאַֽ

ל ה ִאם ּכָ ם ַהזֶָּּ֔ י ָהָעִ֣ ַֽ ָ֑יהּו ּכִ נ ִכֹ֖י ְיִלְדּתִ ָך  ָאַֽ הּו ְבֵחיֶקׂ֗ ֵאִ֣ י ש ָ ר ֵאַלֶׁ֜ ת אַמֹּ֨

א ֵמ֙ן ֶאת א ָהַֽ ָָ֤ ר ִיש ּ ֲאש ֶֹּ֨ ַֽ ְֹ֖עּתָ  ּכַ ּבַ ה ֲאש ֶ ר ִנש ְ ֲאָדָמָּ֔ ל ָהַֽ ק ַעֵ֚ ַהּי ֵנָּ֔

ֲאב תַָֽיו ֹ֖ת ְלָכל. ַלַֽ ר ָלתֵ ש ָָּ֔ ִין ִל֙י ּבָ י ֵמַאָ֤ ַֽ ה ּכִ ָ֑ ם ַהזֶּ ּו ָעַליֹּ֨  ָהָעִ֣ ִיְבּכָ֤

ָנה ר ּתְ ָלה ֵלאמ ָּ֔ ֹ֖ר ְונ אֵכַֽ נּו ָבש ָ א. ּלָ  ֹ֖את  ל ַֽ י ָלש ֵ ָּ֔ נ ִכ֙י ְלַבּדִ ל ָאַֽ אּוַכָ֤

ל ֶאת י ּכָ ּנִ ַֽ ה ּכִ י ָכֵבֹ֖ד ִמּמֶ ָ֑ ם ַהזֶּ ָכה ַאתְּ  ְוִאם. ָהָעִ֣ ִ֣ ִני  ּכָ י ָהְרֵגָ֤ ה ּלִׂ֗ ש ֶ ע ִ֣

ג ִאם ֵעינֶ  ָנ֙א ָהר ָּ֔ ן ּבְ אִתי ֵחֹ֖ ָך ְוַאלָמָצ  ָעתִַֽי יָ֑ ָרַֽ )במדבר י"א,  .ֶאְרֶאֹ֖ה ּבְ

 ט"ו(-י"א

 -'הריון', 'לידה', 'נשיאה בחיק'? ביטויים השימוש במה פשר 

 -ועוד  משה רבנו, אתה בהריון?! אתה הרי גבר, לא אישה!

מה קרה לך, משה רבנו,  - 1אנחנו רגע לפני הכניסה לארץ

קשים עם שעכשיו אתה נשבר? הרי כבר עברת דברים יותר 

פרעה, עמלק, חטא העגל וכו'. משה מדבר כאן  -עם ישראל 

שוב ושוב ב'גוף ראשון יחיד'. האם אתה באמת חשבת שאתה, 

משה, תצטרך לספק לכל העם בשר בעצמך?! גם לקב"ה הוא 

תשש כחו של " -פונה כאן בלשון נקבה ורש"י במקום אומר 

 . מה הוא רוצה?משה כנקבה"

  -נראה את תשובתו של הקב"ה מר. והקושי בפסוקים לא נג

אֶמר  ְסָפה ֶאל ה'ַוּי ֹּ֨ ה ֶאַֽ ָרֵא֒ל  מ ש ֶׂ֗ י ִיש ְ ְקֵנִ֣ ׁ֘ ִמזִּ ים ִאיש  ְבִעִ֣ י ש ִ ּלִִּ֞

י ְעּתָ ּכִ ִ֣ר ָיַדָּ֔ ַקְחּתָָ֤ א ָת֙ם ֶאל ֲאש ֶ יו ְוָלַֽ ְטָרָ֑ ם ְוש  ַֽ י ָהָעֹ֖ ם ִזְקֵנ  ֶהל  ֵהָ֛ א ִ֣

ךְ  ַֽ ֹ֖ם ִעּמָ ּו ש ָ ב  ְתַיּצְ ד ְוִהַֽ ֵעָּ֔ ַֽ . מו  י ְויָ ׂ֗ ַצְלּתִ ם ְוָאַֽ ָךׁ֘ ש ָ֒ ְרּתִִ֣י ִעּמְ י ְוִדּבַ ׂ֗ ַרְדּתִ

ם  ִמן א ָהָעָּ֔ ִָ֣ ַמש ּ ָך֙ ּבְ ּו ִאּתְ אָ֤ ש ְ ְמּתִִ֣י ֲעֵליֶהָ֑ם ְוָנַֽ יָך ְוש ַ ּוַח ֲאש ֶ ר ָעֶלֹ֖ ָהרָ֛

א ךָ  ְול ַֽ ַֽ ֹ֖ה ְלַבּדֶ א ַאּתָ  ָ  י"ז(-)שם ט"ז .ִתש ּ

  -רש"י במקום מבאר את כוונת הקב"ה 

תך שאמרת לא אוכל אנכי אספה לי. הרי תשובה לתלונ

 לבדי...

'הנקודה המרכזית שבטענותיך היא שאתה לבד? אין בעיה, 

אני אצרף אליך שבעים איש'. האכן זו הבעיה?! למה משה חש 

לכאורה היה  -? ומה פירוש 'אספה לי'? פתאום לבד עכשיו

אתה, משה, זקוק לעזרה.  צריך להיות כתוב 'אספה לך', הרי

עם מבוקר עד ערב משה לא הרגיש כשהוא ישב ושפט את ה

 "אפתש תךלועהבפר'  "קש 

  השבתאת יציזמני כניסת ו

  20:20|  19:02 -ירושלים 

 20:22|  19:18 -תל אביב 

 20:24|  19:10 -חיפה 

 20:22|  19:17  - מגדלטבריה ו

 20:21| 19:18 -באר שבע 
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לבד. גם כשהוא היה לבד באוהל מחוץ למחנה הוא לא התלונן 

גם המשך דברי הקב"ה עכשיו?  התחדשעל הבדידות. מה 

  -מחייב הבנה 

ִכיֶת֩ם  ְוֶאל י ּבְ ִּ֡ ֒ר ּכִ ש ָ ֲאַכְלּתִֶ֣ם ּבָ ּו ְלָמָחרׁ֘ ַוַֽ ש ִ֣ ר ִהְתַקּדְ ם ּת אַמֶׁ֜ ָהָעֹּ֨

י  ָאְזֵנֹּ֨ ר ִמָ֤  ה'ּבְ יֵלאמ ׂ֗ ר ּכִ ש ָָּ֔ נּו֙ ּבָ ֲאִכֵלֹּ֨ ַֽ ן  י יַ ִים ְוָנַתֹּ֨ ִמְצָרָ֑ נּו ּבְ ב ָלֹ֖ ו  ט 

ֲאַכְלּתֶַֽם ה' ֹ֖ר ַוַֽ ש ָ ם ּבָ א . ָלֶכָ֛ ִים ְול ִ֣ ָמָ֑ א יו  ּון ְול ִ֣ אְכלֹ֖ ד ּת ַֽ ם ֶאָחָ֛ ו  א י  ל ִ֣

ם ו  ים יַֽ ִר  א ֶעש ְ ים ְול ֹ֖ ה ָיִמָּ֔ ָרִ֣ ים ְול ֙א ֲעש ָ ה ָיִמׂ֗ ִָ֣ ים . ֲחִמש ּ ֶדש  ָיִמׂ֗ ד ח ִ֣ ַעִ֣

ד ֲאש ֶ  י רַעָ֤ ַֽ ַען ּכִ א ַיׂ֗ ה ָלֶכֹ֖ם ְלָזָרָ֑ ם ְוָהיָ  ֶכָּ֔ ַאּפְ  'ה֙  ְמַאְסּתֶָ֤ם ֶאת ֵיֵצ֙א ֵמַֽ

ִים ְצָרַֽ אנּו ִמּמִ ה ָיָצ  ֹ֖ ה זֶּ ּמָ ר ָל  ּו ְלָפָני֙ו ֵלאמ ָּ֔ ְבּכָ֤ ם ַוּתִ ֶכָּ֔ ִקְרּבְ ִ֣ר ּבְ  .ֲאש ֶ

 כ'(-)שם י"ח

  -הקב"ה  וכך גם הפקפוק שמפקפק לכאורה משה ביכולות

ה֒  ש   ַוּי ׁ֘אֶמרׁ֘ מ ש ֶ ו   ש ֵ ִקְרּבָ֑ נ ִכֹ֖י ּבְ ם ֲאש ֶ ר ָאַֽ י ָהָעָ֕ ֶל֙ף ַרְגִלָּ֔ ת ֶאֹּ֨ ו  ֵמא 

י ֶדש  ָיִמַֽ ּו ח   ְכלֹ֖ ם ְוָאַֽ ֙ר ֶאּתִֵ֣ן ָלֶהָּ֔ ש ָ ְרּתָ ּבָ ר ם. ְוַאּתִָ֣ה ָאַמׂ֗ אן ּוָבָקָ֛ ֲהצ ֹ֧

ת ם ֶאַֽ א ָלֶהָ֑ם ִאִ֣ ט ָלֶהֹ֖ם ּוָמָצִ֣ ֵח  ָ ל ִיש ּ א  ּכָ ף ָלֶהֹ֖ם ּוָמָצ  ָאֵס  ַֽ ם יֵ ָ֛ י ַהּיָ ֵג  ּדְ

 כ"ב(-)שם כ"א .םָלֶהַֽ 

אֶמר ה֙  ד  ֶאל 'ַוּי ָ֤ ה ֲהיַ  י  ה'מ ש ֶָּ֔ ה ֲהִיְקְרָך  ְדָבִרֹ֖ ר ַעּתָ ה ִתְרֶאָ֛ ְקָצָ֑ ּתִ

א ִאם ֙ר ֶאל. ל ַֽ ה ַוְיַדּבֵ א מ ש ֶׂ֗ ֵצִ֣ י  ַוּיֵ ְבֵרִ֣ ם ֵאֹ֖ת ּדִ ף  ה'ָהָעָּ֔ ֱאס ִּ֞ ַֽ ַוּיֶ

ת ָהא ַֽ  ֹ֖ם ְסִביב   ֲעֵמ ד א תָ ּיַ ם ַוַֽ י ָהָעָּ֔ ְקֵנִ֣ ֙ ִמזִּ ים ִאיש  ְבִע  ֶרד . ֶהלש ִ  ה'ַוּיֵֹּ֨

ָעָנׁ֘  ַֽ אֶצל ִמןּבֶ ר ֵאָליו֒ ַוּיָׂ֗ ִ֣ ן ַעל ן ַוְיַדּבֵ ּתֵָ֕ יו ַוּיִ ִ֣ר ָעָלָּ֔ ּוַח֙ ֲאש ֶ ים  ָהרֹּ֨ ְבִע  ש ִ

פוּ  א ָיָסַֽ ּו ְול   אֹ֖ ְתַנּבְ ַֽ ּוַח ַוּיִ ַח ֲעֵליֶה֙ם ָהרָּ֔ ו  נָ֤ י ּכְ ים ַוְיִהׂ֗ ֵקִנָ֑  .ִאֹ֖יש  ַהזְּ

שר, לא?! ומה ענין הנבואה כאן? הרי הכל היה כדי לתת לעם ב

גם הפסוקים הבאים שמספרים על אלדד ומידד שהיו מחוץ 

הסיום במכה כמובן שגם , ומצריכים ביאור 2הזקנים לשבעים

  -הנוראית 

ף ה֙  ת ְוַאָ֤ ֵרָ֑ ֶרם ִיּכָ ם ֶטֹ֖ יֶהָּ֔ ּנֵ ין ש ִ ִ֣ ּנּו֙ ּבֵ ֶדֹּ֨ ר עו  ש ָׂ֗ ְך  'ַהּבָ ָ֤ ם ַוּיַ ה ָבָעָּ֔ ָחָרִ֣

ד 'ה֙  ֹ֖ה ַרּבָ ה ְמא ַֽ ם ַמּכָ ָעָּ֔ א אֶ . ּבָ ְקָרָ֛ ַֽם תַוּיִ ת  ש ֵ ו  ּוא ִקְברִ֣ ם ַההֹ֖ ו  ק  ַהּמָ

י ֲאָוָ֑ה ּכִ ּתַ ּו ֶאת ַהַֽ ְברָּ֔ ֙ם ָקַֽ ים ש ָ ַֽ ְתַאּוִ ם ַהּמִ  ל"ד(-)שם ל"ג .ָהָעֹ֖

בכל פעם שעם ישראל הרגישו שהם 'הגזימו'  -והערה אחרונה 

בתלונות ובטענות כלפי הקב"ה, והקב"ה שולח בהם מכה, הם 

ה התרה בהם גם לאחר שהקב" -עושים תשובה, ואילו כאן 

עד אשר ייצא 'שהוא יביא להם בשר לא יום ולא יומיים אלא 

  -מאפכם', העם לא שת לכאורה לבו אל הקב"ה אלא 

ל ם ּכָ ָקם ָהָעִּ֡ ִ֣ ֩ם הַ  ַוּיָ ּוא ְוָכלַהּיו  ל הֹּ֨ ְיָלה ְוכ ִ֣ ם ַהּלֶַׁ֜ ַאְספּו֙  יו  ַֽ ת ַוּיַ ֳחָרׂ֗ ּמָ ַהַֽ

ה ֳחָמִרָ֑  תאֶ  ָרִ֣ ף ֲעש ָ יט ָאַסֹ֖ ְמִעָ֕ ו ַהּמַ ָלָּ֔ ְ ַח ַהש ּ ו  טָּ֔ ּו ָלֶה֙ם ש ָ ְטחָ֤ ש ְ ים ַוּיִ

ה ֲחֶנַֽ ּמַ ת ַהַֽ ו   )שם ל"ב( .ְסִביבֹ֖

 וים ועוד שלוים. מה קרה פה?!לשלוקחים לעצמם עוד 

 של מנהיגבדידותו 

בואו נחזור להתחלה ונתחיל את כל הלימוד שלנו בבדידות 

נתנו מספיק את מעולם שחש משה רבנו, וברש"י שאולי לא 

  -מר רש"י על המילים 'אספה לי שבעים איש' או דעתנו עליו.

                                                           
ו חלק מהשבעים הנבחרים אלא ועי' רש"י שם שמבאר כי הם הי 2

שענוותנותם הם לא הרגישו גדולים מספיק לכך ולכן נשארו במחנה, 
 והנבואה 'נחתה' עליהם בעל כרחם.

והלא אף במצרים ישבו עמהם,  ?והזקנים הראשונים היכן היו

אלא באש  )שמות ג, טז( 'לך ואספת את זקני ישראל'שנאמר 

ויחזו את 'תבערה מתו, וראוים היו מסיני לכך, דכתיב 

שנהגו קלות ראש, כנושך פתו  - )שמות כד, יא( 'האלהים

רצה הקב"ה  , ולא'ויאכלו וישתו'ומדבר בפני המלך, וזהו 

 ליתן אבלות במתן תורה ופרע להם כאן.

נזכור כי היו אלו הזקנים שליוו את עם ישראל בשעות הקשות 

 שלו בשעבוד מצרים, עוד לפני שהגיע משה לגאול את העם.

בחנוכת המשכן יצאה אש מלפני ה' והרגה את נדב ואת 

אביהוא ואילו בתבערה יצאה אש נוספת וחיסלה את שבעים 

שהם וגם הם 'נהגו קלות ראש' במעמד הר סיני כלפי הזקנים, 

ה'. נדמיין את שבעים ההלוויות שנערכו במשך שלשת ימי 

יו נבין את המצוקה של ועכש -זקני ישראל גדולי התבערה ל

ת העם. צריך להבין ילא אוכל אנכי לבדי'. וכן את בכי'משה 

ם כולה, זו שליוותה אותנו ממצרים ועד אחרי הר עשהנהגת ה

הם הקב"ה כאן. זה רש"י מפורש שאנחנו לא פרע מנ -י סינ

 תמיד שמים לב אליו.

ה, אחרי שנת קורונ -אים היום בזמן מורכב צאנחנו כולנו נמ

האסון במירון והמערכה בעזה והמתקפות בכל הארץ, אז אולי 

יהיה לנו קל יותר לדמיין את מה שהתרחש אז, עם מותה של 

ים איש חדשים, 'אשר הנהגת העם. לכן יש צורך למנות שבע

  -ידעתי כי הם זקני העם ושוטריו', ואומר שם רש"י 

. אותן שאתה מכיר שנתמנו עליהם וגו' אשר ידעת כי הם

בעבודת פרך, והיו מרחמים עליהם ומוכים  שוטרים במצרים

על ידם, שנאמר ויכו שוטרי בני ישראל, עתה יתמנו 

 קחם. ולקחת אתם. בגדולתן, כדרך שנצטערו בצרתן

. בדברים, אשריכם שנתמניתם פרנסים על בניו של מקום

כדי שיראו ישראל וינהגו בהם גדולה . והתיצבו שם עמך

וכבוד, ויאמרו חביבין אלו שנכנסו עם משה לשמוע דבור 

 )רש"י שם ט"ז( .)ספרי צב( מפי הקב"ה

 הנהגתיתהפיכה 

כלומר, המינויים החדשים הם שוטרי ישראל אשר הקלגסים 

כאיבו לבני ישראל במצרים, והם המצריים נגשו בהם כדי שי

כל כלו לעמוד בסבל העם אלא לקחו את לא עשו כן כי הם לא י

הסבל על עצמם. כעת צריך הקב"ה לצוות את משה לקחת את 

המינויים החדשים עמו כדי שיראו ישראל בכך וינהגו בהם 

כי אין אלו הזקנים הגדולים שהיו במצרים  -גדולה וכבוד 

השוטרים. כלומר יש לפנינו היו אלו והנהיגו את העם אלא 

יומיים אחרי שיצאנו ממרגלות הר סיני.  - תיתגנהההפיכה 

גדולי ישראל, אלו שליוו אותנו ביציאה ממצרים, בעלי המדרגות 

העצומות שראו וחזו את האלוקים יחד עם נדב ואביהוא 

ים 'זקנים' נמבהם בערה אש ה', וכעת מת -במעמד מתן תורה 
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בדה שרש"י מביא את הדברים וגם לע לב םחדשים. נשי

 טם ולא כמדרש או מליצה. זה הפשט לפי רש"י.וכפש

ת היא שאלנו קודם מה הכוונה 'אספה לי שבעים איש', והאמ

  -במדרש הם עונים עליה שזו כבר שאלה ששאלו חז"ל, 

תּוב ָאַמר ַהּכָ ָתו  עמוס ט, ו() ֶאְסָפה ִלי, ֶזה ש ֶ ַמִים ַמֲעלו  ָ ֶנה ַבש ּ ַהּבו 

ָהְיָתה  ֶמה ְלָפָלִטין ש ֶ ָבר ּדו  תו  ַעל ֶאֶרץ ְיָסָדּה, ְלָמה ַהּדָ ַוֲאֻגּדָ

ִפינו   י ַהּסְ ּבֵ נּוָיה ַעל ּגַ ָלִטין ּבְ ת ּפָ רו  ת ְמֻחּבָ ִפינו  ַהּסְ ל ְזַמן ש ֶ ת, ּכָ

תָ  ַמִים ַמֲעלו  ָ ֶנה ַבש ּ ְך ַהּבו  ֶמֶדת, ּכָ יֶהן עו  ּבֵ ַעל ּגַ ל יש ֶ ְבָיכו  ו, ּכִ

ה ֶאָחת, ְלָכְך  ּוִין ֲאֻגּדָ ָרֵאל ֲעש  ש ְ ּיִ ְזַמן ש ֶ ְסאו  ְמבּוָסם ְלַמְעָלה ּבִ ּכִ

ַמִים ַמֲעלו   ָ ֶנה ַבש ּ תו  ַעל ֶאֶרץ יתָ ֶנֱאַמר: ַהּבו  ו, ֵאיָמַתי ַוֲאֻגּדָ

ֵמר רּון ֶמֶלְך. ְלָכְך  ַוְיִהי )דברים לג, ה( ְיָסָדּה. ְוֵכן הּוא או  ֻ ִביש 

ּנּוָסן  ּכִ ה, ש ֶ ה ֶאְסָפה ִלי, ָלּמָ רּוְך הּוא ְלמש ֶ ש  ּבָ דו  ָאַמר לו  ַהּקָ

ִעים  ל ְרש ָ ּנּוָסן ש ֶ ָלם, ֲאָבל ּכִ יִקים ֲהָנָיה ָלֶהם ַוֲהָנָיה ָלעו  ל ַצּדִ ש ֶ

ָלם ָקָלה ָלֶהם ּוְתָקָלה ָלעו   )במד"ר, ט"ו, י"ח( .ּתְ

מי שמתערער הוא בעל  -ן למטה לא חזק כלומר כאשר הסיפו

הארמון למעלה, ולכן אמר לו הקב"ה למשה 'אספה לי שבעים 

 איש'. לי ולא לך. 

שאלנו בתחילת הלימוד על פנייתו של משה כלפי הקב"ה 

הוא תופס שכל העולם  - )'אם ככה את עושה לי'(בלשון נקבה 

ים מתהפך עכשיו וצריך זקנים חדשים. ומה הייחוס של הזקנ

ת נפשם על שהם מסרו א -החדשים שמתמנים עכשיו? 

עדיין עלינו לברר מה היה אז ישראל, שראו בצרתם. יפה, אבל 

במעמד הר סיני, מה המשבר, מה זה קשור לכל פרשת המן? 

 מה קרה פה?

 תאווהאוו הת

הנקודה של רש"י היא אדירה, והיא שיש כאן מוות נוראי של 

ה, זקני ישראל שמשתנים עכשיו לדור אחר בקברות התאוו

במקומם שבעים ואחד זקנים חדשים שיהיו הבסיס  ומתמנים

 לסנהדרין, הבסיס לביה"ד הגדול וכו'.

יש כאן דבר נפלא ונשגב וצריך להתחיל לעסוק בו דרך השאלה 

שם עם ישראל? איך זה קורה שעם מה באמת מתאווה ל   -

פתאום עכשיו מתאווה כזו  ,ה שנה למרגלות הר סיניששה

והרי היה להם שליו, היו  -בר שאלנו תאווה גדולה? וכפי שכ

וגם מן ירד להם כל  ציאו ממצריםוצאן ובקר שההמון להם 

למה לדבר כל כך בזלזול על  בשר,קצת . וגם אם רוצים בוקר

 - המן

ַֽר ש ָ נּו ּבָ ֲאִכֵלֹ֖ ַֽ ְרנּו֙ ֶאת. ִמ י יַ ר ָזַכֹּ֨ ה ֲאש ֶ ָגָּ֔ ם  ַהּדָ ָ֑ ִים ִחּנָ ִמְצַרֹ֖ נ אַכ ל ּבְ

ים ִאׂ֗ ֻ ש ּ ת ַהּקִ ים ֵאִ֣ ִחָּ֔ ֲאַבּטִ ֹ֖  ...ְוֵאת֙ ָהַֽ ל ְוַעּתָָ֛ה ַנְפש ֵ נּו ְיֵבש ָ ין ּכ ָ֑ ה ֵאִ֣

ֹ֖י ֶאל ְלּתִ ינוּ  ּבִ  ו'(-)במדבר שם ד' .ַהּמָ ן ֵעיֵנַֽ

הרי במן היו כל הטעמים  !'ועתה נפשנו יבשה'? ככה מדברים?

  -כמו שאומרת התורה מיד 

ְזַרע ן ּכִ ד ַֽ  ְוַהּמָָ֕ ין ַהּבְ ֵע  ו  ּכְ ּוא ְוֵעינֹ֖ ד הָ֑ ֹ֖ ּו . ַלחּגַ ְקטֶׁ֜ ם ְוָלַֽ טּו֩ ָהָעֹּ֨ ֩ ש ָ

ת  ו  ו  ֻעגָ֑ ּו א תֹ֖ ּור ְוָעש   רָּ֔ ּפָ לּו֙ ּבַ ְ ה ּוִבש ּ ד ָכָּ֔ ּמְ ו  ָדכּו֙ ּבַ ִים אָ֤ ֵרַחׂ֗ נּו ָבַֽ ֲחִ֣ ְוָטַֽ

ֶמן ַָֽ ַעם ְלש ַ ד ַהש ּ ַטֹ֖ ו  ּכְ ה ַטְעמָּ֔ ִ֣  ח'(-)שם ז .ְוָהיָ

אמת היא עם שרוצים! היפה ומרגישים בו כל טהוא מוגש הכי 

אומר למה בדיוק התאוו העם, וזה לא היה  שהפסוק עצמו

  -לבשר 

ּו ּתֲַַֽאָוָ֑ה ו  ִהְתַאּוֹ֖ ִקְרּבָּ֔ ִ֣ר ּבְ אַסְפֻס֙ף ֲאש ֶ  )ד'( ...ְוָהַֽ

הם התאוו לתאווה. לא בטוח, אגב, שזו תאווה שלילית, וכדי 

ננתח את מה שהיה במן ואז נבין מה הם או ובלהבין את זה 

את  גםבין אולי גם נתחיל להעריך את העם הזה ונו ,רוצים

הנתק שהיה בינו לבין הזקנים, מה היה חטאם של הזקנים, 

להים -כפי שראינו בלשונו של רש"י, שהם חזו בהר סיני את הא

 ואכלו ושתו 'שנהגו קלות ראש כנושך פיתו ומדבר בפני המלך'.

 בעייתיות''ברכות 

מהו המן? קיבלנו אותו בזכותו של משה, כזכור, ולכן משה 

ה שהעם לא מצליח הוא רוא -אומר 'ואל אראה ברעתי' 

מן והוא מבין שיש כאן בש הנקודה הפנימיתלהתחבר אל 

את הברכה הראשונה בברכת המזון, נרחיב; כישלון אישי שלו. 

ירידת המן. מדהים תיקן משה רבנו ע"פ חז"ל, על ברכת הזן, 

אנחנו מברכים ברכת המזון על הלחם כאשר הוא שעד היום, 

יתר  היוצא מן הארץ, אנחנו מברכים על המן שירד מן השמיים.

הברכות בברכת המזון הן ברכות שעוסקות בדברים שעדיין 

על ארץ חמדה טובה, על בנין ירושלים. חז"ל  -רלוונטיים אלינו 

אומרים שאת הברכות הללו תקנו דוד המלך, יהושע, שלמה 

והם באמת דיברו על מה שאנחנו עדיין חווים, ואילו משה רבנו 

 נכנסנו לארץ.תיקן את הברכה שלו על המן שנפסק מיד כש

ישנן עוד שתי ברכות בברכות הנהנין, שאפשר כאילו לקרוא 

להן 'לא מדויקות', 'לא נכונות'. האחת היא ברכת 'המוציא לחם 

. )בסדר הברכות(הברכה הכי חשובה  , שהיאמן הארץ'

כשחושבים על הנוסח שלה, 'המוציא', רואים שהקב"ה 

קחנו חיטים, ואנחנו ל'רק' מעולם לא הוציא לחם מן הארץ אלא 

ואנחנו עשינו את הלחם.  -אותם טחנו אותם, לשנו ואפינו 

הלחם היחיד שהקב"ה הוציא היה המן שהוא הוציא מן 

השמיים, ולפי חלק מהמפרשים, באמת היו מברכים 'המוציא 

ל כ וייחודית כיזו ברכה מוזרה 'המוציא ' לחם מן השמים'... 

בורא פרי העץ, בורא פרי  -יתר הברכות מדויקות בנוסח שלהן 

בעצם אנחנו זוקפים את הפעולה שאנחנו  .)ולא בורא היין(פן הג

 לקב"ה עצמו. -עושים באפיית הלחם 

הברכה השניה 'הבעייתית' בנוסח שלה היא ברכת הזן 

"לא נתנה תורה אלא  -שכאמור נאמרה על המן. חז"ל אומרים 

ואין הכוונה שהיא נתנה , )מכילתא שמות ט"ז, ד'(לאוכלי המן" 

תורה רק פעם למי שהיו במדבר אלא שאנחנו צריכים להכיר 

את עצמנו כאוכלי מן, וכשנבין את המושג הזה לעומקו, נבין 

מדוע העם בוכה, מהי התאווה ומה העניין עם הזקנים שנעלמו 

 ומשה שטוען לבדידותו. בואו נתחיל הכל;

 ?חיובית או שליליתתאווה 

יאותי. הוא לא היה הוא שבאמת אין בו שום דבר מצ הקושי במן

מתעכל באיברים. אין בו מערכת של קליטה והפרשה רגילה. 

וטעמו כלשד השמן' כי לא היה לו טעם 'היו בו כל הטעמים 

http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01636_part_3.html#bm:0000776-#%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%98-{%D7%95}!
http://www.toratemetfreeware.com/online/f_01636_part_3.html#bm:0000764-#%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D%20%D7%A4%D7%A8%D7%A7-%D7%9C%D7%92-{%D7%94}!
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לוה -זה להבין שאתה חלק א עצמי, הוא כולו אלוקות. לאכול מן

ממעל, שאתה אוכל מן. זה דבר עמוק מאד שצריך להפנים 

יני ולא החל את המסע עם ישראל היה בהר סשאותו. כל זמן 

תה להם שום בעיה עם המן. הם רק הודו ילארץ ישראל, לא הי

ה. תאווה פירושו להרגיש ועליו. הם לא ביקשו להתאוות תאו

ח וקאני לעצמה שאני מתאווה למשהו ואת אותה תאווה 

 ל לא שלילי. עם ישראללומעלה למעלה. זה דבר נפלא ובכ

הוא אוכל למרגלות הר סיני אוכל מן שהקב"ה נותן לו, וגם שליו 

עם תחילת  .י"ג(-)כזכור השליו כבר ניתן להם בספר שמות ט"ז, י"ב

וזה חיובי  -להתאוות תאווה  רוציםהמסע לארץ ישראל הם 

. הם זוכרים את הדגה, את 'לא עוד מן'ביותר. הם רוצים 

הקישואים, את העבדות ומה שהם רוצים זה לקחת את אותם 

ת וכעת לעבוד איתם את הקב"ה. דברים של התאווה המצרי

ונפשנו " -בעוד שלושים שנה זה יחזור שוב עם נחש הנחושת 

. הם רוצים מערכת )במדבר כ"א, ה'( קצה בלחם הקלוקל"

מסבירה הגמרא טבעית, הם רוצים שתהיה פסולת. -ביולוגית

יקים ירד על פתח בתיהם, צד" - לכל אחד לפי דרגתושהמן ירד 

, אבל )יומא ע"ה.( ."יצאו ולקטו, רשעים שטו ולקטו וניםבינ

המשותף הוא שכולם זכו לו. כולם אכלו לחם אבירים, לחם 

שלא מתעכל באיברים. כל אחד היה צריך אמנם לחם אלוקי, 

אבל כולם  למדרגת אכילת המןאת רמת הזיכוך שלו כדי להגיע 

 היו שם. 

 ם שליחלה ב"את הקבלהופיע 

? למה 'המוציא זה 'המוציא לחם מן הארץ ברכת למה נוסח

כי זה האוכל היחיד שבו האדם ופעולתו  -? המוציא הקב"ה

באים לידי ביטוי בצורה הכי ברורה. הוא אופה, הוא טוחן. בזה 

אדם שונה מכל בעל חיים. אפילו היין והשמן שהם אמנם 

 -יהם אבן דברים ייחודיים לאדם, הרי שבסחיטה קלה, שים על

. יש שמן שיוצא מהזיתים כבר בראש נוזל מעצמםטפו יהם י

ילוש אותו  ,הזית אבל לחם כזה אין. אם אדם לא יטחן אותו

הוא לא יופיע. והקב"ה רוצה שאנחנו נמשיך  -ויאפה אותו 

המן גם  שתיקן משה על ונברך את ברכת 'הזן את העולם כולו'

כל הענין  על הלחם שאנחנו אוכלים, כדי שנבין שבעצם בעצם

שה מעביר לעם ישראל, הוא דעת המיוחד שלנו, וזה מה שמ

לדעת את האלוקות, שאתה חי את האלוקות בתוך  אלוקים, זה

 -האיברים שלך. שהיא חיה בתוכך. זה החידוש הגדול שלנו 

מצד אחד הצורך של העם להתאוות תאווה הוא מובן אבל 

לבזות את המן ן, זה יביא את העם מאידך, אם הוא לא יכוון נכו

להיקבר בקברות התאווה. ודברים הפוכים לגמרי, רצות ל

 תחילת ההליכה לארץ ישראל היא שמביאה אותם לתאווה הזו

ן הארץ, שם ווכי הם יודעים שכעת הם יוצאים מהר סיני לכי

 הם יצטרכו לעבוד עם התאווה הזו.

בתבערה  ?(וזה כזכור בסיס המשבר) ואיך זה קשור לזקנים

כל זקני ישראל. אלו גדולי העולם, אבל כאשר רש"י מתו לפי 

אתה לומד תורה, השאלה היא מה בעצם אתה עושה. התורה 
                                                           

 וזה העומק של אמרת חז"ל שהזכרנו 'לא נתנה תורה אלא לאוכלי המן'. 3
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מוד תורה שהיא לאתה יכול ל 3והמן בעומק הם אותו רעיון.

אלוקות, אתה בטל לנותן התורה ואתה גם יכול ללמוד תורה 

עם התאווה שלך. לא בהכרח באופן שלילי אבל יש בזה גם 

 השלילי. נסביר;מצד 

אומר שהמצוות  'עולם'הרבי מליובאוויטש זיע"א אומר שה

נחלקות לכאלו שמובנות גם לפי השכל האנושי ואחרות שלא 

צריך  -להיפך ניתנות להבנה, אבל בעצם זה היה צריך להיות 

גם בקרב חוקי כמו שמובן לי שיש חוקים שאני לא מבין, להיות 

ובן אנוש יש כאלה שלא ניתן להבין למה חוקקו. מה שלא מ

הביטוי  הוא שיש חוקים אלוקיים שאני יכול להבין בשכל שלי.

 -בלימוד תורה 'זה שצריך להבין את הסברה  -של הרבי נפלא 

שאני כדי זו גזרת הכתוב הכי קשה'. הקב"ה נותן לי שכל 

, אבל אז מה התפקיד אחשוב שכאילו אני מבין את הסברה

לחזור ולבטל את עצמי ולברך 'ברוך אתה ה' נותן  -שלי? 

. 'לברך בתורה תחילה' זה לומר 'רבש"ע, זה לא אני התורה'

יחד עם זאת בכלל. אני רק צינור. אני בביטול מוחלט', אבל 

 4הוא רוצה שאני אתאווה תאווה, שיהיה לי טעם.לדעת ש

'אני -האם בגלל ש -והשאלה היא ממה יבואו הטעמים שלי 

ני קשור לנותן התורה. אמרתי, אני המצאתי' או בגלל שא

ותן התורה אז התורה היא שאם אני קשור לנ אוהנפקא מינ

 -שאני לומד היא של כל עם ישראל, ואילו אם אני תופס מקום 

זה בא מהאגו. זה אני שתופס את המקום וההוא לא מבין 

  .'אספה לי שבעים איש'ולכן . ..כלום

 פיתו ומדבר לפני מלךכנושך 

מתאר את מה  רש"י .מה שקרה לזקני ישראל נבין את עכשיו

איזה על 'כנושך פתו ומדבר לפני המלך'.  - 5בהר סיני שהיה

. מןרק ה פת. כולם אכלו לאף אחד לא היהרי ? מדובר פת

באמת זה נשמע לנו כאילו היו להם פיתות בפה? תגידו, 

ך את הפת שומדבר ונהיה הכוונה היא שהוא אלא קרמבו? 

לא  -, הסברה שלו, התורה שלו, התאווה שלו לתורה שלו

 ,תאווה שלו לאוכלמדובר בהתורה של הקב"ה. ובוודאי שלא 

זו תאווה. עכשיו צריך זקנים  עדיין גם תאווה לתורה אבל

את נפשם על למסור  -שהתאווה שלהם היא אחת חדשים 

ישראל. אלה שעליהם נאמר 'ויוכו שוטרי ישראל', וגם אם 

הרי הם אינם גדולי  מה פתאום? -אנשים בעם לא יבינו וישאלו 

...יראו ישראל וינהגו בהם גדולה וכבוד, ויאמרו אבל ' -' העולם!

)רש"י  חביבין אלו שנכנסו עם משה לשמוע דבור מפי הקב"ה'

  .שם(

 -מלמעלה למעלה, מעולם האצילות  חואז הם יקבלו את הרו

'ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם'. אומרים חז"ל 

והקב"ה מעביר ממנו  משה רבנו היה נר שמאורו לא חסר כלום

לאחרים. ואז הם ילמדו את העם לא להתאוות תאווה אלא 

לרצות להמשיך לאכול מן גם כשנאכל סנדוויצ'ים. להמשיך 

ל המן גם כשאנחנו אוכלים את כל ולברך 'הזן את הכל' ע

גתם של הזקנים ושל בקוטן מדרגתנו לא מבינים כלום ממדר וברור שאנו 5

 נדב ואביהוא אך 'תורה היא וללמוד אנחנו צריכים'.
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שאני  -התאוות ולהבין שהכל בטל ומבוטל ויש רק דבר אחד 

 מצליח להחדיר לעצמי את הדבר הזה.

את הדבר הזה היה משה. בתורת החסידות  מי שלימד אותנו

הוא מכונה 'הדעת' שבנו, הדעת אלוקים. ולכן הוא זה שמעביר 

ם ומברכים את אלינו את המן, ולכן כשאנחנו ממשיכים כיו

ברכת הזן על האוכל שלנו אנחנו משתמשים בביטויים של 

כולם ניזונו מהמן. גם  -משה רבנו 'הזן את הכל'. 'הכל' 

הרשעים, גם הבינונים וגם הצדיקים. כל עם ישראל שייכים 

למן, ולכן קברות התאווה מתחילים בערב רב. זו הפעם היחידה 

התאוו תאוה' ורק 'והאספסוף אשר בקרבו  -שמפורש בפסוק 

לאחר מכן 'וישובו ויבכו בני ישראל'. הכח הזה להיות אוכלי מן, 

 הכח להבין את המושג מן

כבר הזכרנו לא אחת בעבר מה שורש המילה 'מן'. בטעות 

חושבים שזה בגלל שהם לא ידעו מה מקורו, אבל גם בעברית 

  -זה לא נכון וגם רש"י מביא ביאור אחר 

 '.וימן להם המלך' )דניאל א(א כמו הכנת מזון הו. מן הוא

 )שמות ט"ז, ט"ו(

זה אלוקי, זה מלמעלה, זה מזומן לנו מלמעלה. 'כי לא  -כלומר 

ההיפך מ'נושך פתו ומדבר לפני המלך'. משמעו ידעו מה הוא' 

זה 'אני לא יודע כלום. מה שאני יודע זה רק שזה דעת אלוקים. 

ל, אני אני הולך לארץ ישראנכון שהלחם שלי הוא אלוקות. 

אבל אני רוצה להמשיך את  - מאד רוצה להיות שם בקרוב

 מן הארץ'.שיצמח הרעיון של המן גם אם אני אוכל שם לחם 

 את ברכת משה בלחםלהמשיך 

"ואל אראה  לכן אומר משהש 6מבאר הרבי בעל 'פרי הארץ',

'כי אם הם לא ממשיכים להיות אוכלי  -ברעתי" )ולא 'ברעתם'( 

כל תפקידי מן, אז בשביל מה אני קיים? 'הרגני נא הרוג'. 

בעולם הוא להחדיר להם אלוקות, כי אחרת, אם מה שצריך זה 

לדבר אליהם, הרי שמזמן אמרתי לך כי 'לא איש דברים אנכי'. 

נותן שה שו, להיות המהכח שלי הוא למשות את עם ישראל

להם את המן פנימה. שימשיכו להיות אוכלי המן גם כשהם 

 -לחם מן הארץ' ויגידו 'המוציא יאכלו מכל מה שצומח בארץ, 

אני אומר  -. זו ברכת המוציא 'הוא המוציא את הכח שלי לאפות

שבעצם כל מה שעשיתי זה כלום, הכל זה רק הוא. בשאר 

הברכות אין בזה צורך כי במה שגדל על העץ, אפרסק או תפוח, 

אני יודע ורואה שזה רק הקב"ה. בסדר, אתה קטפת, אבל 

 '. לשבת, פששש... המוציא? 'וואי וואי, איזה חלות אפית

חז"ל אומרים שתינוק לא יודע לומר אפילו אבא, אמא או ללמוד 

תורה עד שהוא טועם טעם דגן. זה השלב שבו אתה מביא את 

הכח שלך ודווקא שם אתה צריך לומר 'המוציא לחם מן הארץ', 

 ולברך 'הזן את העולם'. להמשיך את ברכת משה.
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ב. עמד בראש בעל שם טולבדור השלישי  חסידותה אדמו"רי היה מגדולי
חר פטירת המגיד הוכתר למנהיג החסידים לא. לארץ ישראל עליית החסידים

ניסה . , והיה לרבו של בעל התניאברוסיה הלבנה על פי צוואת המגיד

ברו לפני יתם ודיבתבערה מתים הזקנים שבהר סיני נשכו פ

כזו אבל  -תורה אדירה, מופלאה תה שם יהיהמלך, כלומר, 

שאני מופיע שם. במדרגה העצומה שלהם. כמו נדב ואביהוא, 

שבמדרגה העילאית שלהם הם  -'בהקריבם אש זרה לפני ה'' 

אתה לא תהיה ' - תפסו מקום. ואז בא הקב"ה ואומר למשה

לבד אלא תייצר שבעים זקנים מסוג חדש. מהם תתחיל 

. אלדד ומידד 'מהם תתחיל תורה שבעל פה סנהדרין,

מתנבאים במחנה ואמר שם רש"י שהם הרגישו פחות ראויים 

מאותם השבעים הללו ולכן נשארו במחנה, ולכן זה הרגע שבו 

על יהושע שמבקש ממנו לכלוא אותם ואומר  'מתהפך'משה 

 -לו 

א אַ  .... ְמַקּנֵ  לַהַֽ ן ּכָ י ִיּתֵֶׁ֜ י ּוִמֹּ֨ ֹ֖ה ִלָ֑ ם  ּתָ יְנִבי 'ה֙ ַעָ֤ ַֽ ים ּכִ  ֶאת ה'ִיּתֵֹ֧ן  ִאָּ֔

ם ו  ֲעֵליֶהַֽ  א, כ"ט(")במדבר י .רּוחֹ֖

, אומר משה ליהושע, 'אני רוצה ''זה בדיוק מה שאני רוצה

אוכלי מן, אני רוצה נביאים שמתנבאים במחנה ומרגישים 

שהם בכלל לא ראויים ללכת לאוהל מועד'. כך היה גם משה 

ד עד עצמו שלא הרגיש שהוא ראוי להיכנס לאוהל מוע

אוכלי המן  7'ויקרא אל משה'. -שהקב"ה בעצמו לא קרא אליו 

הם אלו שלא יודעים בכלל 'מה', כמו משה ואהרן עליהם נאמר 

 'ונחנו מה'.  -

 נעשה''ל חשבון שלא ע אך 'נשמע'

בעם ישראל שבגללו פלא פלאות. מה שהיה בהר סיני זה דבר 

הזקנים האדירים הללו מתו בתבערה הוא שאמרנו 'נעשה 

שנעשה בלי הבנה, ואם כן  -'נעשה' פירושו לכאורה, ונשמע'. 

למה אמרנו מיד לאחר מכן 'ונשמע'? חז"ל אומרים שאמר  -

' שמלאכי השרת משתמשין בו ,מי גילה לבני רז זההקב"ה '

הכוונה שאני אעשה בכל מקרה, עם הבנה  'נעשה'. )שבת פ"ח(

. אבל זה לא סותר את זה שאני רוצה גם ללמוד או בלעדיה

אף פעם לא יבוא על  'נשמע'הש –ונשמע'  נעשהאלא 'ולהבין. 

מלאכי השרת  - 'נעשה ונשמע'. או לפניו חשבון המעשה

חכמה אצלם כי אין להם  לא זה אבל אצלם זורז המשתמשים ב

בחירה חופשית, אין להם סברות או טעמים. הם מחוברים 

 לאלוקות. 

זו גם הנקודה הגדולה שבעצם בה אנחנו ממשיכים כל הזמן, 

לא מפריעה לנו אנו ממשיכים את משה והשמיעה שלנו 

להישאר ולהיות 'אוכלי המן'. מותם של זקני ישראל 

הראשונים, על פי רש"י, הוא האסון הגדול שהיה בימי 

התבערה. הפסוק מתאר שהאש אכלה שם 'בקצה המחנה' 

ורש"י דן שם האם היו אלו המוקצים שבמחנה או הקצינים 

שבהם, אבל בפועל הוא אומר בעצמו בהמשך שיומיים אחרי 

תנו עד לשם את כל זקני ישראל שהיו אאנו מהר סיני ליווינו שיצ

של נוראיות לקבורה. נחשוב על המשבר הזה, שבעים הלוויות 

מצרים ומלווים את שואת גדולי ישראל, שרידי חרב שיצאו מ

התנגדותו מכדי להניאו , הגאון מווילנה עםיחד עם בעל התניא פגש ילה
העלמן הישן של טבריה. . נקבר בבית לאך הפגישה לא יצאה לפוע ,לחסידות

 )ויקיפדיה(.
 ועם א' זעירה. 7

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%22%D7%A6
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%27_%D7%91%D7%90%D7%99%D7%99%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%27%D7%AA%D7%A7%D7%9E%22%D7%97
https://he.wikipedia.org/wiki/1788
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%93%D7%9E%D7%95%22%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9C%D7%99%D7%99%D7%94_%D7%9C%D7%90%D7%A8%D7%A5_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%92%D7%90%D7%95%D7%9F_%D7%9E%D7%95%D7%95%D7%99%D7%9C%D7%A0%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%AA%D7%A0%D7%92%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%9C%D7%97%D7%A1%D7%99%D7%93%D7%95%D7%AA
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ובהר סיני מגיעים למקום הזה  ,העם הזה עשרות שנים

 . איזה ניסיון זה.ש'נשכו פיתן ודברו לפני המלך'

 תורה ת מעלבונה שללבריו םלהאוי 

  -מבקש לסיים במשנה מפורסמת ממסכת אבות  אני

ֵצאת ֵמַהר  ל יו  ת קו  ם ּבַ ם ָויו  ָכל יו  ן ֵלִוי, ּבְ ַע ּבֶ ֻ ש  י ְיהו  ָאַמר ַרּבִ

ָרה  ל ּתו  ָנּה ש ֶ ת ֵמֶעְלּבו  ִרּיו  י ָלֶהם ַלּבְ ֶמֶרת או  ֵרב ּוַמְכֶרֶזת ְואו  חו 

ָרה ִנְקָרא ָנזּוף, ּתו  ֵסק ּבַ ֵאינו  עו  ל ִמי ש ֶ ּכָ ֱאַמר "ֶנֶזם ָזָהב  ש ֶ ּנֶ ש ֶ

ה  ח ת ַמֲעש ֵ ֵמר "ְוַהּלֻ ה ָיָפה ְוָסַרת ָטַעם", ְואו  ָ ַאף ֲחִזיר ִאש ּ ּבְ

ח ת",  ב ֱאל ִהים הּוא ָחרּות ַעל ַהּלֻ ב ִמְכּתַ ְכּתָ ה ְוַהּמִ ֱאל ִהים ֵהּמָ

א ִמי  ִרין ֶאּלָ ן חו  ֵאין ְלָך ּבֶ א ֵחרּות, ש ֶ ְקָרא ָחרּות ֶאּלָ ַאל ּתִ

ֵסק עו  ָרה ֲהֵרי  ש ֶ ַתְלמּוד ּתו  ֵסק ּבְ עו  ָרה, ְוָכל ִמי ש ֶ ַתְלמּוד ּתו  ּבְ

ת מו  ֲחִליֵאל ּבָ ָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמּנַ ּתָ ֱאַמר "ּוִמּמַ ּנֶ ה, ש ֶ  ".ֶזה ִמְתַעּלֶ

 )אבות ו', ב'(

איפה היא נמצאת? מה זה 'עלבונה של  מי זו הבת קול הזו?

שלנו על הפרשה  זיע"א תורה'? אומר הרבי בעל ה'פרי הארץ'

בכל דבר יש את המילים, המשפטים, ויש את  -דבר מדהים 

 -האותיות. הפסוק בתהילים אומר 

ָלם  ָמִים ה'ְלעו  ָ ש ּ ב ּבַ ָבְרָך ִנּצָ  )תהילים קי"ט כ"ט( .ּדְ

ומסביר הבעש"ט זיע"א על פי חז"ל שאם היינו יודעים לעצום 

ו רואים בשמיים את אותיות 'יהי רקיע', נאת העיניים, היי

ר היינו רואים את האותיות 'יהי ספר'. כשהיינו לומדים ובספ

תורה היינו מרגישים את האותיות של התורה, אלו הם 

המאמרות שמהן נברא העולם. אלו האותיות שבהן אורייתא 

אחד איתם יחד. ישראל, כך הוא והקב"ה אחד, וגם ישראל 

לימדונו רבותינו, זה ראשי תיבות 'ישנן שישים ריבוא אותיות 

האותיות קיימות עוד לפני שהמילים נבנו. הן  -, פירוש לתורה'

, הן הבורא, הצורה שבה הכל נברא. 'יש'אל ה 'אין'המעבר מה

האותיות בוראות. האותיות של התורה כשאני נפגש איתן אני 

הוא השש מאות אלף רגלי. אני הגוף שבו מופיעות אותיות 

כי 'עלבונה של תורה' זה כאשר  'פרי הארץ'התורה. מסביר ה

אני לומד תורה, נהנה מהטעמים, נושך את הסברות ולא שומע 

את האותיות. האותיות הללו הן אותיות דיבור, בת קול. זו הבת 

'הישמר לך פן תשכח את -קול שיוצאת מהר חורב ואומרת לי 

עיניך'. בהר סיני ראינו את הקולות, את  ראוהדברים אשר 

וביקשנו האותיות, וחשבנו שאנחנו מתים והלכנו אל משה 

שהוא יתן לנו את האותיות במקום הקב"ה. 'בכל יום ויום יוצאת 

בת קול מהר סיני ומכרזת ואומרת אוי להן לבריות מעלבונה של 

אדם שלא שומע את אותיות הוא שהיא אומרת מה ש -תורה' 

התורה, שלא מתחבר לנותן התורה, שלומד את התורה אבל 

ה עלבונה של התורה. ז - שלוזה לא המן עבורו, אלא זה הלחם 

'כן, הקב"ה נתן', אבל הוא נושך פיתו ומדבר לפני המלך'. כן, 

צריך לומר את כל הסברות ולהבין הכל בשכל שלי אבל דווקא 

מזה התורה יכולה להיעלב, כי אתה יכול לומר את הסברות 

שלך ולחשוב שהן באמת שלך ולא להפנים שזו גזרת הכתוב 

כאן רק אותיות אלוקיות של לתפוס שיש להבין הכל בשכל. 

'אל תעליב את -תורה, שיוצאת בת קול שמכרזת ואומרת 

התורה. אל תיגע בה בזלזול, כמתאווה תאווה משלך. אני רוצה 

וה, שתגידו טעמים וסברות, תאכלו לחם, תלכו ושתתאוו תא

אבל  - 'אל הר האמורי ואל כל שכניו', אל תישארו בהר סיני

זה ציאות ותראו שכל העולם תרימו את האלוקות מכל המ

הנורא של  לזה התחלנו להגיע דווקא בשבר'. אותיות של תורה

מות המנהיגות הקודמת. המנהיגות האדירה והקדושה 

ה הזו בהר סיני מתחלפת בשבעים הזקנים דשנפלה בנקו

שנצטערו ומסרו את נפשם על ישראל ומקבלים מן הרוח 

ִהי ִביש  " -ונאספים אליו, אל הקב"ה  י ַוי  ף ָראשֵּ ַאסֵּ ִהת  רּון ֶמֶלְך ב 

ל ָראֵּ י ִיש  טֵּ  .)דברים ל"ג, ה'(" ָעם ַיַחד ִשב 

שם, באסון הנורא, התרחשה ההפיכה, אבל משם מתחילה 

הליכתו של הדור שבסוף בסוף יכנסו בניו לארץ אחרי שהם 

ילמדו לאכול מן ארבעים שנה על מנת להמשיך ולברך על 

ילת 'המוציא לחם מן הארץ'. הוא, באכאכילת המן בכל יום ויום 

 הקב"ה, המוציא את הלחם כאן בארץ.

 שנזכה להיות מאוכלי המן ומקבלי תורה טהורה וקדושה בב"א.
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