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( 268)   בהעלותך 

נֹוָרה ֶהֱעָלה   נֵּי ַהמְּ ן ַאֲהֹרן ֶאל מּול פְּ נֵֹּרֶתיָה ַכֲאֶשר  ַוַיַעׂש כֵּ
 )ח. ג(   ֶאת ֹמֶשה  ' ִצָּוה ה 

 )רש"י( ויעש כן אהרן, להגיד שבחו של אהרן שלא שינה  

, מהו השבח לאהרן שלא שינה, מדוע ירצה לשנות תמוה
", שפת אמתממה שציווהו משה מפי הגבורה? ביאר ה"

הוא   חדש,  דבר  לעשות  כשמתחיל  האדם  טבע  שהרי 
בחשק   אותו  ועושה  אולםמתלהב  כשמתרגל,    גדול, 

כמצוות  בעצלתיים,  עושה   והוא  פוחתת  ההתלהבות 
חייו  ימי  כל  הכהן,  אהרן  היה  כן  לא  מלומדה.  אנשים 
ביום  שעשה  אופן  באותו  ההדלקה  עבודת  את  עשה 

עצומה. ה" ובהתלהבות  ",  סבא מקלם ראשון, בשמחה 
היה אומר, שעבודת הטבת הנרות במנורה היתה פעולה 

היה כרוך בקושי מיוחד. אהרן הכהן,  קלה, וביצועה לא 
שנפלה בחלקו הזכות של עבודת יום הכיפורים, בה עליו 

נס אל קודש הקדשים וכל שאר סדר היום, היה יכול כלהי
את הטבת הנרות כמעשה של מה בכך, לעומת    להחשיב

זה  פסוק  התורה  לנו  ייחדה  האחרות.  העבודות 
לעבודה חש זו  עבודה  בין  שינה  שלא  ובה להשמיענו, 

ניתנו   זו  אף  זו  שכן  שווה,  בדרגה  אצלו  והיו  ביותר, 
 ספר "להתענג בתענוגים"                       בציוויו של הקב"ה.  

 
 טעמו של המן 

מוֹ  ַטַעם   ַטעְּ ַשד   כְּ    , ח()יא  ַהָשֶמן   לְּ

ַשד מובא מחלוקת בפירוש "  )יומא עה.(בגמרא   ":  ַהָשֶמן  לְּ
ַשד רבי אבהו אמר אל תקרי   דאלא   לְּ ד, מה שֵּ מתהפך    שֵּ

י"א     ַשד לכמה גוונים, אף המן מתהפך לכמה טעמים. 
ממש, כל זמן שהתינוק ממשמש בו וטועם   ַשדממש, מה  

בו כמה טעמים, אף המן כל זמן  שישראל אוכלים אותו 
ששניהם  כיון  להבין  צריך  טעמים.  כמה  בו  מוצאין 

מסק לאותה  לכמה מגיעים  משתנה  היה  שהמן  נה, 
י"א   מדוע  ד טעמים,  יש ַשד וי"א    שֵּ דהנה  לומר:  יש   ?

לשאול האם יכלו בני ישראל לטעום במן כמה טעמים 
מעורבים יחד, או שמא לא היה באפשרותם לטעום רק 
השיטה   השיטות,  שתי  נחלקו  בזה  בלבד.  אחד  טעם 

כמה    ַשד האומרות   במן  לטעום  שיכלו  סוברת  ממש 
בבת מאימו,   טעמים  יונק  שהתינוק  החלב  כעין  אחת, 

שאם האם אכלה תבשיל שיש בו כמה טעמים כגון בשר  
אורז ירקות ויין מעורבין יחד, וזה התבשיל נעשה חלב  

נוק יונק מכל התערובת ביחד, וכן כ"ג היה  יבדדיה, הת
אולם   יחד.  התערובת  מכל  לטעום  יכולים  היו  במן 

ד  השיטה האומרת טעום רק טעם  , סוברת שלא יכלו לשֵּ
דאחד בלבד, בדומה ל  שאין יכול להתהפך רק לצורה    שֵּ

אחת או לאיש או לאשה, ואם נתאוה לתבשיל שיש בו 
 תערובת מתהפך לעיקר שבהם.

 " )בעל הבן איש חי( בן יהוידע   אוצורת התורה בשם "בניהו 

ַעל ִפי ה   ' ַעל ִפי ה  ַיד ֹמֶשה   ' ִפי ה .... ִיָסעּו  '  ַיֲחנּו וְּ  )ט. כג(  בְּ

: מראה פני הכתיבת ס"ת,  )או"ח סי' קלד ס"ב(השו"ע  כתב  
לפניו  ומחזירו  ולשמאלו,  לימינו  העומדים  לעם 

נשים ונשים לראות הכתב,  א ולאחריו, שמצוה על כל ה
בני  לפני  משה  שם  אשר  התורה  וזאת  ולומר:  ולכרוע 

.  משה' ביד  '  על פי ה '  ישראל. ומנהג העולם לסיים ולומר
 " הקדוש  הספר  כהןכתב  לתלמיד  שפתי  ז"ל "  :  האר"י 

כתיבתו   ומראים  תורה  הספר  שמגביהים  מה  סוד  זהו 
לעם, לפי שיש בס"ת ששים ריבוא אותיות, וישראל ס'  
ריבוא נשמות. וכל נשמה ונשמה מושפעת מאות אחת,  

ל מושכת  אות  אותה  ידי  הוכשרואה  על  אותה    שפע 
 .        ראיה, מצא מין את מינו וניעור

"להתעד                                                       ן ספר 
 באהבתך" 

 
 דרישת המתאוים: בשר בטעם דג! 

ָבָׂשר  נּו  ַיֲאִכלֵּ ִמי  רּו  ַוֹיאמְּ ל  ָראֵּ ִיׂשְּ נֵּי  בְּ ַגם  כּו  ַוִיבְּ בּו    . ַוָישֻׁ
ַרִים ִחָנם ִמצְּ נּו ֶאת ַהָדָגה ֲאֶשר ֹנאַכל בְּ  ה( -)יא. ד  ָזַכרְּ

ובכן: למה משתוקקים המתאוים, לבשר או לדגים? שני 
דברים ביקשו המתאוים: האחד, שיברא הקב"ה בריאה 

ב פשוט  מזון  של  כדרך  לחדשה  הרכבה,  יכול    המןשי 
היה להיאכל כמו שהוא בלי הרכבה, ועוד ביקשו שיתן 

ִמי  "    הקב"ה בשר שיש בו טעם דג. זו כוונתם באמרם:
ָבָׂשר  נּו  ַהָדָגה,  ַיֲאִכלֵּ ֶאת  נּו  אנו ָזַכרְּ מבקשים  כלומר:   ,"

במצרים.   שאכלנו  הדגים  את  לנו  יזכיר  שטעמו  בשר 
שישנה   שמערבינו   משה הדבר  רחוק  היה  ובעיניו 

את הטבע עבור מי שאינם ראויים, וע"כ אומר   הקב"ה
", זה ראוי ודאי בכך,  הצאן ובקר ישחט להם להקב"ה: " 

הים "  אולם דגי  כל  את  הטבע  אם  שישתנה  כלומר:   ,"
יהיה טעם דג בבשר, זה כבר דבר תימה שייעשה 'ומצא 
הטבע!   בסדרי  כזה  לשינוי  ראויים  שאינם  למי  להם', 

" כלומר:  ' תקצר?היד ה אולם הקב"ה משיב: כלפיו: "
וכי בשביל שאינם ראויים תקצר יד ה', עד שאינו יכול  

עתה תראה  לתת להם ענין שיש בו טעם בשר וטעם דג? "
 ". מה עשה השם יתברך בחכמתו  היקרך דברי אם לא 

להשלים חפצם?: ויגז שלוים מן הים, ובשלוים אלו   כדי
 ספר "כמוצא שלל רב" דג.            היה טעם בשר וטעם 

 
ַאּוּו ַתֲאָוה  בֹו ִהתְּ ִקרְּ ף ֲאֶשר בְּ סֻׁ ָהאַספְּ נּו  ... וְּ רּו ִמי ַיֲאִכלֵּ ַוֹיאמְּ

 )יא. ד(   ָבָׂשר
" בוֹ תיבות  ִקרְּ בְּ ונראה ֲאֶשר  מיותרות.  לכאורה  הן   "    

מתוקה שנת העובד  על פי שמפרשים הפסוק: "  לפרש  
רבה יאכל והשבע לעשיר איננו מניח לו  ה אם מעט ואם 

האדם מטבעו היה  מסתפק בשלו, אם מעט  כי  .  " לישון
ואם הרבה יאכל, אבל לפי שרואה שחבירו יש לו יותר  



בשלו מחמת   מסתפק  ואין  כמוהו,  הוא  גם  לכן מבקש 
קה שנת העובד אם מעט  מתו קנאת איש  מרעהו. וזהו: "

" חבירו לעשיר" שיש לו " והשבע , אולם " "רבהה ואם  
. והנה האספסוף היו מסתפקים במן,  "איננו מניח לישון"

רק כיון שראו שיש לישראל אשר היה להם צאן ובקר 
" שנאמר:  וזהו  הם.  גם  הסתפקו  לא  ף  ואכלו,  סֻׁ ָהאַספְּ וְּ

בוֹ   ֲאֶשר ִקרְּ בני  בְּ ישראל שהיה ", בשביל  שהיו בקרבו 
ַאּוּו ַתֲאָוהלהם צאן ובקר, על ידי זה "                                " ואתי שפיר. ִהתְּ

 " עלים לתרופה ספר " 
 

 אלדד ומידד באו בגילגול 
ִני   ם ַהשֵּ שֵּ ָדד וְּ ם ָהֶאָחד ֶאלְּ נֵּי ֲאָנִשים ַבַמֲחֶנה שֵּ ַוִיָשֲארּו שְּ

ֶהם   יָדד ַוָתַנח ֲעלֵּ אּו ַבַמֲחֶנה.... ָהרּוחַ מֵּ ַנבְּ  כו( )יא.    ַוִיתְּ

למים שהיו בני אחותו י: על שני א)חגיגה ג.(  מובא בגמרא
של רבי יוחנן בן גודגדא, שהיו נכנסים אל בית המדרש 
של רבי יהודה הנשיא, והיו מנענעים בראשם ומרחשים  

עליהם ותבשפת רחמים  הנשיא  יהודה  רבי  וביקש  יהם 
הם יודעים  שהאדם, ומצאו    כאחדבר  ו והחלו לדאונתרפ

,  החיד"אכל הש"ס כולו. וכתב  והלכתא וספרא וספרי  
  שהאילמים ממהר"י סרוק זצ"ל    קיבלשהרמ"ע מפאנו  

הללו היו גילגול של אלדד ומידד, ורמז לזה מה שאמרו  
 דד. מידד  אל והוא ראשי תיבות,   אלמ"יבגמרא: תרי 

 תבל" עובדיה יוסף זצ"ל בספרו "משוש  רב  
 

 איך הגיע משה רבינו לדרגתו העצומה בענווה 
נֵּי ָהֲאָדָמה  ֹאד ִמֹכל ָהָאָדם ֲאֶשר ַעל פְּ ָהִאיש ֹמֶשה ָעָניו מְּ   וְּ

 )יב. ג(
גיע משה למדרגה זו? יש לבאר מדרך רמז, משה איך ה

רבינו היה מכיר ומעריך מעלותיו של כל אדם מישראל  
בכל   שהרי  ביותר,  והנחות  הפשוט  מישראל  ולו  אדם 

מיוחדת מעלות  עין טמונות  טוב  להיות  שצריך  אלא   ,
ולהשכיל להתבונן לרדת אל שורש נשמתו של כל אדם  
ולדלות ממנו את מעלותיו. ומשה רבינו עמל להתבונן 

שה אדם  כל  של  למדרגתו    ירכבמעלותיו  הגיע  וכך 
ָהִאיש ֹמֶשה  בו התורה: "  שהעידההעצומה בענווה. זהו   וְּ

ֹאד   ". איך? מכל האדם אשר על פני האדמה. היינוָעָניו מְּ
מתוך שהתבונן במדרגת כל האדם והתבטל בפני מעלה  

                           זו זכה לדרגתו העצומה. 
 ן" ו ספר "לתתך עלי                                                                     

 
ַעק ֹמֶשה ֶאל ה  ָפא ָנא ָלה   ' ַוִיצְּ ל ָנא רְּ אֹמר אֵּ  )יב. יג(  לֵּ

אותה אם  מרפאאתה  אם : השיבני"לאמר"הפירוש מה 
היה צריך תשובה, והלא יכול היה לברר   מהלאו. לשם  

ל פי סימנו של רבי חנינא בן דוסא: אם שגורה עדבר זה  
מקובל   שהוא  אני  יודע  בפי  לד( תפילתי  ברם  )ברכות   ?

לה, שלא יהיו ישה בתפאומר שלפיכך לא האריך מרש"י  
עומדת בצרה והוא עומד ומרבה   ישראל אומרים אחותו

רבי   של  סימנו  יפה  אינו  קצרה  תפילה  ולגבי  בתפילה. 
שגורות תמיד   קצרותחנינא בן דוסא, שכן מספר מילים  

 בפה, ולכן ביקש משה רבינו תשובה. 
 ספר "מעינה של תורה" 

פ הלכה  שביעית:  פירות  חוב  י :  שביעית  רעון  בפירות 
 ובדמיהם 

שביעית בפירות  חוב  לפרוע  שביעית,    אסור  בדמי  או 
בכסף   החייב  פירות   אוכלומר  יתן  לא  אחרים,  דברים 

שכתבו   יש  החוב,  בפירעון  דמיהם  את  ולא  שביעית 
שזו הנאה    שכתבורעון נחשב כסחורה, ויש  ימשום שהפ

שאם   שסובר  יש  הנאתם.  כדרך  שלא  שביעית  מפירות 
מותר  ממנו  שקנה  שביעית  פירות  בגלל  נוצר  החוב 
בדמי   ופרע  עבר  חולקים.  ויש  שביעית  בדמי  לפרוע 
שביעית או שקנה בהם דברים שאינם מאכל או משקה,  

להחזיר את הדמים יחזיר הדמים, ואם לאו,   אם אפשר
ש פירות  שיקח  חכמים  שביעית  קנסוהו  י ושובאינם 

אותם הדמים ויאכל אותם בקדושת שביעית. כל עוד לא  
 אכל מן הפירות הללו אסור לו להינות מכל  

ספר "פירות  תמורת דמי שביעית.                                   
   שביעית"

 
 געגועים, שפת הדממה בן לבבות רחוקים   : פתגם 

 ספר "שמחלה" 
 

 : קידוש חקירה 
הגפן נפרדת מברכת הקידוש, והיא ברכת הנהנין, ברכת 

מהקידוש חלק  שהיא  לברכת  או  היא  גם  ונחשבת   ,
 ספר "קובץ יסודות וחקירות"       (            )עיין בלומדותהמצות.  

 
 כוחו במעיו   : סיפור 

מיני  בכל  עצמו  מסגף  שהוא  פלוני,  אדם  על  סיפרו 
משבת   בצום  ושרוי  רב    ת.לשבסיגופים  כך  על  הגיב 

לסיגופים  הנמרצת  בהתנגדותו  ידוע  שהיה    אחד, 
וצומות, ואמר בבת צחוק מצינו הגמרא, מסכת שבת: 
שוהה  לפיכך  מועטים,  שמזונותיו  בכלב  הקב"ה  יודע 

 אכילתו במעיו שלושה ימים, עכשיו  
בנ זה, פשוו  ספגן  של  מדרגתו  מגעת  היכן  עד  שכם, 

רצופים.                            ימים  ששה  במעיו  שוהה  שאכילתו 
 ספר "חד וחלק" חלק ב' )דף קפו( 

 
 שלום   שבת 

אליהו  ,  קטי  בחלא  רחל  בת  אסתר  הדסהיוצא לאור לרפואה שלימה של דינה בת מרים,  
בן איזא, סשא    ראובן,  תמר  בן  אליהואברהם בן רבקה, מאיר בן גבי זווירה,    ,בן זהרה

בנימין בין קארין מרים, ויקטוריה שושנה בת ג'ויס חנה, רפאל יהודה בן מלכה, אליהו 
בן מרים, שלמה בן מרים,  שמחה ג'וזת בת אליז, אבישי יוסף בן שרה לאה, אוריאל  

'רד שלום בן רחל, נסים בן  ריש ,  ליזה  בת  בקהרבן חנה אנושקה,    אלחנןנסים בן שלוה,  
אסתר, מרים בת עזיזא, חנה בת רחל, דוד בן מרים, יעל בת כמונה, חנה בת ציפורה,  
ישראל יצחק בן ציפורה, יעל רייזל בת מרטין היימה שמחה. זיווג הגון לאלודי רחל  

ל ש  זרע  ברכה  שמחה  בן  מרדכי  וליונתן  אסתר   בת  לחנה  הצלחהמלכה בת חשמה,  
ג'ייזל לאוני. לעילוי נשמת:  לקיימא   וליאור עמיחי מרדכי בן  לבנה מלכה בת עזיזא 

, יוסף בן מייכה. מוריס  חג'ינט מסעודה בת ג'ולי יעל, שלמה בן מחה, מסעודה בת בל
משה בן מרי מרים. משה בן מזל פורטונה. שמחה בת קמיר. מיכאל צ'רלי בן ג'ולייט  

 .אסתר

 
 

 
 

 


