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עיון בפרשיית המן והתבוננות בעבודת      

  ה' האישית שלנו

  מגדל, ליל י' שבט תשע"ה. פרשת בשלח. 

  

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים!''
1  

  

  

  ליום ההילולא של הרבי הרי"צ) –(לימוד שיחה של הרבי מתוך התוועדות תשמ"ה 

. לפני שלושי� שנה בדיוק בתשמ"ה יש התוועדות של הרבי היו� י' שבט, יו� ההסתלקות של הרבי הרי"צ
  מלובאוויטש ונלמד את ההתוועדות בפני�. 

התוועדות הזאת היא תהווה לנו כפתח אל הכניסה אל הפרשה. ההתוועדות הייתה בפרשת בשלח שהייתה 
ו בלשו� ביא' שבט. הרבי פתח את הדברי� בדברי� על שמו של בעל ההילולא. "שהרי שמו אשר יקראו ל
הזק�  הקודש, מהווה, מחייה ומקיי� את הדבר הנקרא בש� זה, ומורה על תוכנו הפנימי כדברי אדמו"ר

  בש� הבעש"ט". 

� י מקדי� בדבריו ועוסק ב'לחיות ע� הזמ�'ברה  �ולכ� צריכי� לחיות ע� היו� בפרשה של יו� ההילולא. לכ
  ולחיות מתו� הפרשה את חיינו. צריכי� ללמוד בי' שבט את העלייה בפרשה של אותו היו�, 

 �זה לא ללמוד רק הוראה, אלא זאת הוראה הנעשית 'חלק מחייו של האד� עד שלא שיי�  –לחיות ע� הזמ
שיהיה הפסק בדבר אפילו לרגע אחד בלבד, כש� שלא שיי� שיהיה הפסק אחד ח"ו בעניי� החיי�". כלומר, 

שמחייה את האד� הוא רביעי, הוא שלישי וכו'. ולכ�  כמו שברור לכל אד� שהוא צרי� לנשו� אוויר, כ� מה
  מה הוא לוקח מתו� העלייה בפרשה.  –צרי� האד� לבדוק הוראה למעשה 

את המקור לדברי� אלו קיבלו מהרבי הרי"!. היו� יו� ב' בחשוו�: הרבי הרי! מצטט את אביו הרבי הרש"ב 
– ... ,�שיש לחיות ע� פרשת השבוע ופרשת היו� של "נהג רבינו הזק� לומר ברבי� כי יש לחיות ע� הזמ

  ת, לא רק ללמוד אלא לחיות עמה". הסדרה השבועי

(הערה: מצורף   כעת ניכנס אל ההתוועדות ונראה כיצד הרבי חי את הזמ� אז, ונלמד מכ� הוראה לימינו:

  העתקים מהשיחה של הרבי מן ההתוועדות בתשמ"ה, יכולים להיות טעויות כתיב, עמכם הסליחה)

מסופר בארוכה אודות  בשלחבחלק הפרשה השייך ליום ההילולא מששי עד שביעי בפ' 

ובהקדמה שירידת הימן הוא ענין עיקרי וכללי ביותר  מן לחם מן השמים שירד עבור בנ"י ה

שנה  ישראל להיותו הילחם ומזון שבו ועל ידו נתקיימו כל בנ"י במשך ארבעים  בחיי עם 

מן הוא גם הקיום רכל ה נושמת ומכיון שכן נמצא שענין  שהיו במדבר עד בואם אל ארץ

שיצאו ממצרים שנתקיימו ע"י אכילת  בנ"י עד סוף כל הדורות כתוצאה מקיומם של הדור 

  המן

  
בברכת המזו� אנו מברכי� (מדאורייתא) שלוש ברכות: הז�, על האר! ועל המזו�, ובניי� ירושלי�. חז"ל 

 �משה תיק� שירד המ�. יהושע תק� ברכת על האר!, ודוד ושלמה תיק� בניי� –אומרי� שאת ברכת הז
א הברכה של דוד והיא וודאי אותה אר!. ברכת בניי� ירושלי� הי –ירושלי�. ברכת האר! היא ברכת יהושע 

והיא הברכה אליה אנו מדברי� היו�, ומבקשי� את אותו בניי� מקדש וירושלי�. אבל השינוי  –ושלמה 
 .�  הוא שברכת הז� היא לא על האוכל שלנו, אלא על המ

על כ� מופיע בספרי� שכשאנו מברכי� את ברכת הז�, ההבנה שלי צריכה להיות שהנס שאני מתפרנס ע"י 
 �זה אותו נס כמו המ�. כי אחרת הברכה שתיק� משה אינה רלוונטית. הברכה שתיק�  –אותי הקב"ה והוא ז

  משה היא אותה ברכה ג� להיות. 

  על כ� אומר הרבי שהמ� הוא הקיו� של בני ישראל בכל הדורות. 
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מובן שכל המאורעות שהיו  ועוד כשם שענינו של המן הוא קיום מציאותם של בנ"י כמו כן 

מענין המן חיותם של בנ"י כולל  י בהיותם במדבר נתאפשרו כתוצאה בחייהם של בנ"

הענין דמתן תורה שאודותיו הולכים ללמוד בפרשת  ובמיוחד הענין הכי עיקרי כללות 

יתרו שלאחרי פרשת כשלח שבה מדובר אודות ירידת המן היינו  שבוע הבא פרשת 

  שאפילו 

בן שההוראה שלמדים מהענין דירידת ומזה מו הענין רמתן תורה הי' תלוי בירידת המן 

 עיקרית וכללית הנוגעת לחייהם וקיומם של בנ"י בכל הדורות וזאת נוסף  המן היא הוראה 

  לכך שכל עניני התורה מהווים הוראה נצחית לכל בנ"י עד סוף כל הדורות כדלקמן

  

ה ממש שהמ� צרי� בסו% שישי כתוב לקחת צנצנת ולשי� בה מ� שיהיה לדורות. כלומר יש הוראה בתור
  להיות הוראה נצחית לדורות. א� הדברי� מתחילי� בחמישי: 

 ְ*י(מ( י(ם ְ)ַבר וְָלְקט' ָהָעם וְיָָצא ַהָ%ָמיִם ִמן ֶלֶחם ָלֶכם ַמְמִטיר ִהנְנִי מֶֹ"ה ֶאל יְקֹוָק וַ�ֹאֶמר) ד(

 ִמְ"נֶה וְָהיָה יִָביא' ֲאֶ"ר ֵאת וְֵהִכינ' ַהִ%ִ%י ַ*�(ם וְָהיָה) ה( :0א  ִאם ְ*ת(ָרִתי ֲהיֵֵל. ֲאנֶַ,+' ְלַמַען

 ה(ִציא יְקֹוָק 3ִי וִיַדְע5ֶם ֶעֶרב י4ְִָרֵאל ְ*נֵי 3ָל ֶאל ו2ְֲהרֹן מֶֹ"ה וַ�ֹאֶמר) ו( ס: י(ם י(ם יְִלְקט' ֲאֶ"ר ַעל

 ָמה וְנְַחנ' יְקֹוָק ַעל 5ְֻל+ֵֹתיֶכם ֶאת ְ*ָ"ְמע( יְקֹוָק 3ְב(ד ֶאת 'ְרִאיֶתם 'בֶֹקר) ז( :ִמְצָריִם ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם

  2ָעֵלינ'. ַת9ִינ' תלונו 3ִי

  ובוקר וראית�, את מה? מסביר רש"י שלא מדובר על כבוד ה'? אלא: 

לא על הכבוד שנאמר (להלן פסוק י) והנה כבוד ה' נראה בענן, נאמר, אלא כך אמר להם 

היכולת בידו ליתן תאותכם ובשר יתן, אך לא בפנים מאירות יתננה לכם, ערב וידעתם כי 

כי שלא כהוגן שאלתם אותו ומכרס מלאה, והלחם ששאלתם לצורך, בירידתו לבקר תראו 

את כבוד אור פניו שיורידהו לכם דרך חיבה בבקר, שיש שהות להכינו וטל מלמעלה וטל 

   3מלמטה כמונח בקופסא.

שהקב"ה יוריד אותו לנו בדר� חיבה. המ� הוא  �כלומר בבוקר אנו נראה את אור פניו, אנו נראה את ההארה
לא רק אוכל אלא הוא אוכל היורד דר� חיבה. לכ� בערב תקבלו בשר ולכ� לא תראו את כבוד ה', ולא תראו 

  את אור פניו. אבל בבוקר כ� נראה את אור פניו. 

לעול� חסדו". חז"ל מלמדי� אותנו שהקב"ה ז� ג� את האלוהי� האחרי�, ג� "הודו לאלוהי האלוהי� כי 
לשו� הזוהר  –את הקליפות. אז מה ההבדל? ההבדל הוא הא� זה נית� באור פני�, או "שדיה בתר כתפוהי" 

  יזרוק לו מאחורי הכת%.  –

  הפסוקי� ממשיכי�: 

) יד( :ַלַ;ֲחנֶה ָסִביב ַהַ>ל ִ"ְכַבת ָהיְָתה 'ַב*ֶֹקר ַ;ֲחנֶההַ  ֶאת ו5ְַַכס ַהְ:ָלו ו5ַַַעל ָבֶעֶרב וַיְִהי) יג(

 י4ְִָרֵאל ְבנֵי וַ�ְִרא') טו( :ָה<ֶרץ ַעל 3ְ3ַפֹר ַ)ק ְמֻחְסָ=ס ַ)ק ַהִ;ְדָ*ר ְ=נֵי ַעל וְִה+ֵה ַהָ>ל ִ"ְכַבת ו5ַַַעל

 נַָתן ֲאֶ"ר ַה9ֶֶחם ה'א ֲאֵלֶהם מֶֹ"ה וַ�ֹאֶמר ה'א ַמה יְָדע' 0א 3ִי ה'א ָמן <ִחיו ֶאל ִאי" וַ�ֹאְמר'

  4ְל<ְכָלה. ָלֶכם יְקֹוָק

מה הכוונה ב"מ� הוא"? אי� הכוונה שה� לא ידעו מה הוא, וה� אמרו מה הוא. אלא ה� ידעו עברית 
  מופלאה ורק אנחנו לא כ"כ מביני� אותה. רש"י מסביר: 

 -כי לא ידעו מה הוא  ניאל א ה) וימן להם המלך:הכנת מזון הוא, כמו (ד - מן הוא  

  בשמו.   שיקראוהו 

                                                           
2
 שמות ט"ז.  
3
 רש"י, שמות, ט"ז, ז'.  
4
  שמות ט"ז.  
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ה� ידעו שזה לח� וה� ידעו לאכול את זה, אבל ה� לא ידעו את ההגדרה עומק העניי� הוא פשט הדברי�. 
 �של זה. (ג� עצ� זה שהרבה יהודי� עומדי� וה� מודי� שה� לא יודעי� משהו. (:) לכ� ה� אומרי� "וימ

  ה", (אצל יונה) ה� אומרי� שזה לא ה�, אלא הקב"ה מ� אותו. 

  והפסוקי� ממשיכי�: 

 ִאי" נְַפ"ֵֹתיֶכם ִמְסַ=ר ַלֻ?ְל?ֶֹלת עֶֹמר <ְכל( ְלִפי ִאי" ִמֶ;+' ִלְקט' יְקֹוָק 'ָהצִ  ֲאֶ"ר ַהָ)ָבר זֶה) טז(

  Aָ5ִח'. ְ*<ֳהל( ַלֲאֶ"ר

  עומר הוא עשירית האיפה, ולוקחי� כמות זאת עבור כל נפש באוהל. ומה קרה: 

 ַהַ;ְרֶ*ה ֶהְעִ)יף ו0ְא ָבעֶֹמר וַ�ָמֹ)') יח( :וְַהַ;ְמִעיט ַהַ;ְרֶ*ה וַ�ְִלְקט' י4ְִָרֵאל ְ*נֵי ֵכן וַ�ֲַע4') יז(

  ָלָקט'.  <ְכל( ְלִפי ִאי" ֶהְחִסיר 0א וְַהַ;ְמִעיט

  מסביר רש"י: 

יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט וכשבאו לביתם ומדדו בעומר, איש  -המרבה והממעיט 

לא העדיף על עומר לגולגולת אשר באהלו,  איש מה שלקטו, ומצאו שהמרבה ללקוט

  והממעיט ללקוט לא מצא חסר מעומר לגולגולת, וזהו נס גדול שנעשה בו.

כלומר היו כאלה שלקחו הרבה והיו כאלה שלקחו מעט, אבל כשהגיעו לבית לכול� היה רק עומר לא פחות 
לת זה לפי אוכלו? הרי כל אד� עומר לגולגו –כי אי� ילד קט� ואד� גדול  � ולא יותר. זה לכאורה סותר

  אוכל שונה. 

  לאחר מכ� הניסיו� "אל תותירו": 

  *ֶֹקר.  ַעד ִמֶ;+' י(ֵתר 2ל ִאי" ֲאֵלֶהם מֶֹ"ה וַ�ֹאֶמר) יט(

  ואז מגיעי� לשבת: 

 :ְלמֶֹ"ה וַ�ִַ?יד' ָהֵעָדה נ4ְִיֵאי 3ָל וַ�ָבֹא' ָלֶאָחד ָהעֶֹמר ְ"נֵי ִמְ"נֶה ֶלֶחם ָלְקט' ַהִ%ִ%י ַ*�(ם וַיְִהי) כב(

 וְֵאת ֵאפ' 5ֹאפ' ֲאֶ"ר ֵאת ָמָחר ַליקֹוָק קֶֹד" ַ"ַ*ת ַ"ָ*ת(ן יְקֹוָק ִ)ֶ*ר ֲאֶ"ר ה'א ֲאֵלֶהם וַ�ֹאֶמר) כג(

 ַה*ֶֹקר ַעד אֹת( וַ�ַ+ִיח') כד( :ַה*ֶֹקר ַעד ְלִמְ"ֶמֶרת ָלֶכם ַה+ִיח' ָהעֵֹדף 3ָל וְֵאת ַ*ֵ%ל' 5ְַבְ%ל' ֲאֶ"ר

 ַה�(ם ַ"ָ*ת 3ִי ַה�(ם ִאְכֻלה' מֶֹ"ה וַ�ֹאֶמר) כה( :*( ָהיְָתה 0א וְִרָ;ה ִהְבִאי" ו0ְא מֶֹ"ה ִצ'ָה 3ֲַאֶ"ר

 :*( יְִהיֶה 0א ַ"ָ*ת ְ%ִביִעיהַ  'ַב�(ם 5ְִלְקֻטה' יִָמים ֵ"ֶ"ת) כו( :ַ*ָ:ֶדה ִתְמָצֻאה' 0א ַה�(ם ַליקֹוָק

  ָמָצא'.  ו0ְא ִלְלקֹט ָהָעם ִמן יְָצא' ַהְ%ִביִעי ַ*�(ם וַיְִהי) כז(

  א� הפסוקי� הבאי� קצת תמוהי�: 

 ָלֶכם נַָתן יְקֹוָק 3ִי ְרא') כט( :וְת(רָֹתי ִמְצ(ַתי ִלְ"מֹר ֵמ2נ5ְֶם <נָה ַעד מֶֹ"ה ֶאל יְקֹוָק וַ�ֹאֶמר) כח(

�(ם ִמְ;קֹמ( ִאי" יֵֵצא 2ל 5ְַח5ָיו ִאי" ְ"ב' י(ָמיִם ֶלֶחם ַהִ%ִ%י ַ*�(ם ָלֶכם נֵֹתן ה'א 3ֵן ַעל ַהַ%ָ*ת*ַ 

 ַ?ד 3ְֶזַרע וְה'א ָמן ְ"מ( ֶאת י4ְִָרֵאל ֵבית וַ�ְִקְרא') לא( :ַהְ%ִבִעי ַ*�(ם ָהָעם וַ�ְִ"ְ*ת') ל( :ַהְ%ִביִעי

 ִמֶ;+' ָהעֶֹמר ְמ0א יְקֹוָק ִצ'ָה ֲאֶ"ר ַהָ)ָבר ֶזה מֶֹ"ה וַ�ֹאֶמר) לב( :ִ*ְדָב" 3ְַצִ=יִחת וְַטְעמ( ָלָבן

 ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ְ*ה(ִציִאי ַ*ִ;ְדָ*ר ֶאְתֶכם ֶהֱאַכְל5ִי ֲאֶ"ר ַה9ֶֶחם ֶאת יְִרא' ְלַמַען ְלדֹרֵֹתיֶכם ְלִמְ"ֶמֶרת

 ִלְפנֵי אֹת( וְַה+ַח ָמן ָהעֶֹמר ְמ0א ָ"ָ;ה וְֶתן 2ַחת ִצנְֶצנֶת ַקח 2ֲהרֹן ֶאל מֶֹ"ה וַ�ֹאֶמר) לג( :ִמְצָריִם

 :ְלִמְ"ָמֶרת ָהֵעֻדת ִלְפנֵי 2ֲהרֹן וַ�ַ+ִיֵחה' מֶֹ"ה ֶאל יְקֹוָק ִצ'ָה 3ֲַאֶ"ר) לד( :ְלדֹרֵֹתיֶכם ְלִמְ"ֶמֶרת יְקֹוָק

 *ֹ<ם ַעד <ְכל' ַהָ;ן ֶאת נ(ָ"ֶבת ֶאֶרץ ֶאל *ֹ<ם ַעד ָ"נָה 2ְרָ*ִעים ַהָ;ן ֶאת <ְכל' י4ְִָרֵאל 'ְבנֵי) לה(

  5ה'א. ָהֵאיָפה ֲע4ִִרית וְָהעֶֹמר) לו( :3ְנַָען ֶאֶרץ ְקֵצה ֶאל

נאמרי� אחרי  –המ�, הטע�, והש� של המ� מה קרה, הרי יש כא� דברי� יסודיי� מאד , המאפייני� את 
  שבוע? 

                                                           
5
 שמות ט"ז.  
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אני תמיד הבנתי למה המ� לא יורד בשבת? כי א� הוא ירד בשבת יש איסורי� שאני אצטר� לעבור עליה�. 
אבל הרבי רוצה לחדש שההפ� הוא הנכו�. שהתוכ�  של עניי� המ� הוא מה שגר� שתינת� לנו מצוות 

סורי שבת, לכ� לא ירד מ� בשבת, אלא שרק כדי שנבי� את עניי� השבת. כלומר, לא שכדי לא לעבור על אי
 �ניתנה השבת. התוכ� של עניי� השבת הוא שגר� שתינת� לנו מצוות השבת. לפחות באות� ענייני�  –המ

  השייכי� ללקיטת המ�, ל"אל יצאו איש ממקומו" ו"שבו איש תחתיו". 

וההסבר בזה: בנתינת המ� יש שני חידושי�. האחד שיורד לח� מ� השמיי� ואי� לו לאד� לעבור עבור 
  שהקב"ה נות� את המ� בדר� של חיבה.  –הלח�. במהות המ� יש עוד נס 

 .�  כל שהמ� מגיע אל בני ישראל באופ� שה� שובתי� ונחי� ומתענגי�, וכל זה הוא חלק מהותי מ� המ

ביני� מדוע המ� נקרא מ� אחרי שבת, אבל כעת ננסה לברר את הדברי�. במ� יש שני אנחנו א% פע� לא מ
דברי�: א. יש מישהו שהכי� ל� את המזו�. ב. האד� יכול להתענג מ� האופ� בו המ� מופיע. לכ� השלמות 

 �  מופיעה לבני ישראל ביחד ע� השבת.  –שבחיבה שבנתינת המ

  "ְרא0 ִ/י ְיֹקָוק ָנַת� ָלֶכ� ַהַ*ָ)ת". (פסוק כט) ואומר רש"י: בתחילה כתוב שה' נות� בשר, ואח"כ כתוב 

בעיניכם כי ה' בכבודו מזהיר אתכם על השבת, שהרי נס נעשה בכל ערב שבת לתת  -ראו 

  לכם לחם יומים.

בתחילה ה� קראו לו מ� כי ה� לא ידעו מה הוא. כלומר ה� קראו  לו על ש� הכנת המזו�, ועל ש� זה 
לא  –ואי� לזה ש� אחר, ולכ� זה הכנת מזו� ללא טרחה. אבל עכשיו ה� קוראי� לו מ�  –א מ� שהוא נקר

 ":�על ש� אי הטירחה, אלא על ש� העונג. "שהיה כל אחד מישראל טוע� מה שהיה רוצה". ולכ� מוזכר כא
ור המזו� ויקראו בני ישראל". יש כא� קריאת ש�, ולא רק אמירה של חוסר ידיעה. יש כא� קריאת ש� עב

המופיע אלינו בטע� של צפיחית בדבש. זה שמופיע רק עכשיו תואר זה, ולא מקוד�, הסיבה לכ� כעת 
שמתאר עונג, מ� הדבש והמתיקות, התואר הנ"ל לא היה בהתחלה. אלא עכשיו  –מובנת. כי התואר הנ"ל 

  �  וג המ�. את תענ � ה� ראו את שלימות עניינו של המ�, ועכשיו ה� הבינו את משמעות המ

וכול� מקבלי� אותו דבר, וכול�  �הוא דבר עגול. ואי� ראש ואי� זנב, ואי� ממעיט ואי� מרבה � כזרע גד
בא להגיד  –שבעי� מ� המ�. ואז מגיע הציווי על הצנצנת. ומדוע הוא לא נית� בהתחלה? כי הציווי לדורות 

� בשבת הקב"ה מכי� ל� את המזו� שהמ� נית� באופ� כזה שלא רק בששת ימי החול יש מעט טרחה, אלא ג
מערב. המ� כולו הוא קיטרינג מ� המוכ�, אבל בשבת זה ג� מ� המוכ�, אבל הוא מוכ� קוד�. כי בשבת 

  הקב"ה רוצה שתתענג על ה'. 

במציאות שלנו, יוצא שההשפעה לישראל הניתנת במ� יש לה כמה היבטי�. מצד אחד אי� במ� ריבוי של 
האיפה. אדרבה, לא רק שהוא עשירית האיפה, אלא יש כא� מידה. כלומר, יש כמות, כי הוא רק עשירית 

חשיבות להגיד שהמ� נית� ע"פ מידה. ג� א� תנסה לקחת יותר, אתה תקבל אותה מידה. מאיד�, את אותו 
  עומר ה� מקבלי� בפני� מאירות, ובזה ה� ראו את כבוד אור פניו. 

שאצל בני ישראל ההשפעה מצד קדושה היא מצד ש"באור פני מל�". ברגע – הנקודה המייחדת את הכל
שה� מקבלי� את הכלב בבחינה של אור פני מל� חיי�. כדי לקבל את ההשפעה בצורה כזאת, צריכי� 

של עשיו, אינה מאפשת השפעה של 'כל'. זה  –לבטל את עצ� הריבוי. כנראה התפיסה של "יש לי רב" 
  איסור הנותר. 

הוא להשאיר עוד קצת. אז מה הבעיה? זה ההבדל בי� הקבלה של הריבוי, או הקבלה של  �י� הנותרכל עני
  אור פני ה'. 

כשאנו מבקשי� מהקב"ה שובה אלינו. מה הכוונה? הרי אנחנו צריכי� להתרומ� אליו. אלא הרבי הזק� היה 
דבר, אבל המרחק הכי גדול שבגלל שהעול� הוא עגול, אז המרחק בי� כל אחד בעול� הוא אותו  –מסביר 

הוא כששני אנשי� נמצאי� גב אל גב. לכ� כשאנו מבקשי� מהקב"ה להפסיק להסתיר פני�, הכוונה שהוא 
  יסתובב ויתגלה אלינו באור פניו. 

אנו הכרנו את המ� עד היו� בתור נס של הכנת מזו�. אבל רק לאחר שבת אנו מקבלי� את המימד של 
 .�  הארת הפני� שבמ
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, מספיק רק להסתכל בעיניי� אחד לשני. זה הגדרה של תענוב במוב� הרוחני. שבת לא 6איר פני�כשאני מ
  רק שמחה, אלא זה עונג. עונג זה דר� חיבה. זה כבוד אור פניו. 

פני שבת נקבלה. זה להעלי� פני חול ולקבל פני� של שבת. ותענוג הוא לא ריבוי, אלא הוא דבר שאתה 
  רוצה אותו עוד ועוד. 

  שיו ניכנס אל ההתוועדות, ונבי� את הדברי� ב"אחד המרבה ואחד הממעיט: עכ

ממנו איש לפי אכלו עומר  בשיעור חומש דיום ההילולא נאמר זה הדבר אשר צוה ה' לקטו 

לומר כפי מנין נפשות שיש לאיש כ לגלגלת מספר נפשותיכם איש לאשר באהלו תקחו 

שמסיים בשיעור דיום ההילולא והעומר עשירית  באהלו תקחו עומר לכל גולגולת וכפי 

  האיפה לכל נפש  האיפה הוא עשירית 

  

איש ואשה למגדול  כלומר המן הי' דבר השוה לכל נפש היינו שכל אחד ואחת מישראל 

שהגיע לחינוך או לפני שהגיע לחינוך  ועד קטן לאחרי בר מצוה או לפני בר מצוה לאחרי 

שגם הוא בכלל מנין נפשות שיש לאיש באהלו  העולם עד לתינוק שזה עתה יצא לאויר 

 הן בנוגע לכמות עומר לגולגולת והן בנוגע לאיכות וטעמו  כולם קיבלו בשוה ממש 

  כצפיחית בדבש ענין של תענוג. 

  

  אי� כול� הגיעו לאותה מדרגה רוחנית?  –כול� קיבלו אותו. ויש להבי�  –התענוג הרוחני 

שבקטנים תינוק שזה  הימן שבו היו שווים כל בנ"י מהקטן  וזהו החידוש המיוחד שבענין

רבינו שבזכותו ירד הימן לישראל  עתה יצא לאויר העולם עד לגדול שבגדולים משה 

בפשטות הכתובים שהרי משה רבינו השתדל וביקש על  כמבואר במדרשי חז"ל ומובן גם 

  מן באופן שוה ממש  זה כו' לכולם הי' 

  

והממעיט ואעפ"כ  לאח"ז נאמר ויעשו כן בני ישראל וילקטו המרבה בפסוקים ש :זאת ועוד

וימודו בעומר ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר איש לפי אכלו לקטו היינו אף שיש 

אעפ"כ כשבאו לביתם מדדו בעומר איש איש מה שלקטו  שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט 

ר באהלו והממעיח ללקוט לא ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת אש ומצאו שהמרבה 

  .חסר מעומר לגולגולת וזהו נס גדול שנעשה בו מצא 

  

שבקטנים לא גרמו לחילוק  כלומר זו בלבד שחילוקי הדרגות דבנ"י מהגדול שבגדולים עד 

עוד זאת שאפילו החילוק בלקיטת המן  בקבלת המן שכן כולם קיבלו באופן שוה אלא 

מעט לא שינה מאומה בעובדת היות הימן דבר השוה  גופא יש שלקטו הרבה ויש שלקטו 

כשבאו לביתם מדדו בעומר איש איש מה שלקטו ומצאו שהמרבה ללקוט  לכל נפש שכן 

 העדיף על עומר לגולגולת אשר באהלו והממעיט ללקוט לא מצא חסר מעומר  לא 

  לגולגולת וזאת למרות שהסדר הרגיל ע"פ תורה הוא לפום צערא אגרא. 

  
שצרי� להיות אוכל ע"פ העבודה? אי� יכול להיות  –עניי� שאי� כא� טרחה, אבל מה ע� הגינות  זה לא רק

  ההבדל בזה? 
  אלא אומר הרבי: 

  

שלמעלה מדרך הטבע ויש  והגע עצמך בנ"י רואים שה' נותן להם לחם מן השמים באופן

רק  יש הרבה ואעפ"כ עומד לו יהודי באדישות ולאשכאפשרותם ללקוט הרבה והראי' 

 אם לוקט סתם אלא הוא ממעיט ללקוט ואעפ"כ בבואו לאהלו לא  שאינו מרבה ללקוט 

  מצא חסר מעומר לגולגולת אלא קיבל באופן שוה כמו כל שאר בנ"י 

                                                           
6
 שבשבע הברכות צריכים פנים חדשות.  –כמו ההלכה בחתן וכלה  
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   :ויתירה מזו

מכיון  משה רבינו  ו על הציווי כרוכעמסופר בשיעור היומי שבין לוקטי הימל היו כאלו 

לא בעבר לא בהוה ולא  שהדיבור בזה לא יזיק לאף א'  שנמצאים ביום השבת הרי בודאי

שלמעלה מדרך הטבע ויש כאפשרותם ללקוט הרבה והראי' שייש  הרבה ואעפ"כ  בעתיד

עומד לו יהודי באדישות ולא רק שאינו מרבה ללקוט  אם לוקט סתם אלא הוא ממעיט 

אופן שוה כמו ללקוט ואעפ"כ בבואו לאהלו לא  מצא חסר מעומר לגולגולת אלא קיבל ב

ויתירה מזו  מסופר בשיעור היומי שבין לוקטי הימל היו כאלו וכעכרו על   כל שאר בנ"י

 מכיון שנמצאים ביום השבת הרי בודאי שהדיבור בזה לא יזיק לאף א'  הציווי  משה רבינו

  . לא בעבר לא בהוה ולא בעתיד

  
�ג� מי שעשה זאת בכוונת זדו�, והוא הכעיס בכוונה, ג� בשבילו ירד המ�. ובדר� אפשר  �יש הבדל ג� בכ

  היה אפשר לבשל, אבל בשבת לא היה נית� לעשות כלו�.  –בששת הימי�. בששת הימי� 

  

דבנ"י מהגדול  זהו איפוא החידוש המיוחד שבענין המן' שלמרות חילוקי הדרגות 

המן גופא יש שלקטו הרבה ויש  שבקטנים ולמרות החילוקים בלקיטת שבגדולים עד לקטן 

שלקטו מעט עד שהיו כאלו שעברו על ציווי הקב"ה בנוגע ללקיטת המן מ"מ הי' המן 

  עומר לגולגולת שטעמו כצפיחית בדבש. באופן השוה לכל נפש 

  

  ליתר ביאור :

לוקי הדרגות דבנ"י א בענין המן ישנם כ' פרטים שמצדם יש מקום לחילוקים בהתאם לחי

היותו לחם מן השמים ב ירידתו ע"י הקדמת אתעדל"ת בקשת בנ"י שהם זקוקים ללחם 

  ולא באופן של אתעדל"ע כדלקמן 

  

  והביאור בזה:

ניתן להבין שהי' אצל  אילו הי' המן מזון גשמי בלבד מה שמוכרח לקיומם של בנ"י בלבד

הרוחנית דכנ"י אמנם מכיון שהי' בזה  כולם בשוה מבלי הבט על חילוקי הדרגות בעבודה 

השמים כלומר לא רק מזון גשמי סתם המוכרח לקיום  כל העילוי וההפלאה דלחם מן 

 שמימי הימל ברויט הרי הסברא נותנת שחילוקי הדרגות בעבודתם  האדם כי אם לחם 

נעלה  יקבל באופן הרוחנית של בנ"י ישפיעו בענין הימן היינו שיהודי שבדרגא נעלית יותר 

  יותר כו'

  

של אתעדל"ע  וכמו כן מצד אופן המשכת הדבר בשלמא בדבר שנמשך מלמעלה באופן 

באופן השוה לכל מכיון שאין הדבר  שלא מצד התעוררות האדם דלמטה ניתן להבין שיהי' 

הנמשך ע"י אתעדל"ת כבנדו"ד שירידת הימן נפעלה  נמשך מצד עבורת המטה אמנם דבר 

נ"י ותפלתו של משה רכינו הרי הסברא נותנת שהדבר יומשך ב כתוצאה מבקשתם של 

  ערך חילוקי הדרגות שבעבודת המטה עבודה שהמשיכה ופעלה דבר זה.  בהתאם ולפי 

השמים ולמרות שנפעל  ומזה מובן גודל החידוש שבענין הימל שלמרות היותו לחם מן  

שה רבינו שבזכותו מהגדול שבגדולים מ ע"י אתעדל"ת מ"מ נמשך לכל בנ"י בשוה ממש 

  שבקטנים.  נפעלה ירידת המן עד לקטן 

  

  יו�: �אי� חיי� ע� הפרשה ביו� –עכשיו מגיעי� אל ההוראה המעשית 

  

מן הוא המזון דבנ"י שנמשך להם ע"י משה רבינו כאמור  וההוראה מזה מובנת בפשטות:

פשטותא רמשה את שירודת המן היתה בזכותו של משה רבינו וכן בכל דור ודור ע"י  לעיל 

שפירנס את כל אנשי הדור ע"י  שככל דרא ודראי נשיא הדור ובדודנו בעל ההילולא 

כידוע שצוה והשתדל בעצמו ככל האפשרי  פעולותיו בהפצת התורה והמעיינות חוצה 
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שפות בשבעים לשון וכמו כן שלח שלוחים שלוחו של אדם  לתרגם עניני חסידות בכו"כ 

להפצת  לפנה נדחת כדי להפיץ את אור התורה והיהדות עד בכל קצוי תבל עד  כמות 

  המעיינות דפנימיית התורה חוצה

  

הרבי הרי"! הוא זה שהתחיל את כל השלוחי� בכל העול�, כדי להפי! את כל היהדות חוצה. ובעניי� זה 
יהודי  –ההוראה שלומדי� משיעור החומש היומי. כי כול� קיבלנו את הכל בצורה שוה. או במילי� שלנו 

מספיק לכאורה שהוא יקבל קצת מי�, קצת תורה.  –שנולד זה עתה, ורק עתה התחיל להתקרב ליהדות 
  שלא יתחיל מיד בכמות ראויה, אלא יתחיל לאט לאט. 

  

הימן הי' אצל כל בנ"י  ובענין זה למדים הוראה מהשיעור חומש דיום ההילולא שענין 

הרי לעת  שיו התחיל להתקרב ליהדות בשוה ממש לכאורה יהודי שזה עתה נולד רק עכ

עתה מספיק שיתנו לו כמות קטנה של מן לחם מן השמים בהתאם למעמדו ומצבו בהוה 

כמות גדולה יותר עד שסוכ"ס יגיע לכמות הראוי'  ורק לאחרי שיגדל ביהדות אזי יוסיפו לו 

ורק הדברים מן הקל אל הכבד תחילה לחם צר ומים לחץ  לשמה ועד"ז כנוגע לאיכות 

  יגיע סוכ"ס לדרגא שיוכלו לתת לו צפיחית בדבש ענין של תענוג.  לאח"ז 

  

בגלוי עכ"פ כאשר  ובפרט כאשר מדובר אודות יהודי שאינו להוט כל כך לעניני יהדות 

אבל תודה זו אינה אלא מצד הנימוס  באים אליו ונותנים לו ענין של יהדות אומר תודה 

לעניני יהדות שכן לא רק שאינו מרבה ללקוט אלא  שכן הוא מצדו אינו להוט כל כך 

 ועאכו"כ כאשר מדובר אודות יהודי שעלול לזלזל ח"ו בימן שיתנו לו  אדרבה ממעיט ללקוט 

צורך לכאורה  עד שיעבור רחמנא ליצלן על ציווי הקב"ה הרי בודאי שלעת עתה אין כל 

באה ההוראה הנה על כך  לתת לו מן לחם מן השמים בכמות ואיכות המירבית 

מישראל מהגדול שבגדולים עד לקטן  מהשיעור חומש דיום ההילולא שכאו"א 

ואפילו לו שעברו על ציווי הקב"ה בנוגע  שבקטנים כולל אלו שמיעטו ללקוט 

באופן שוה ממש הן כנוגע לכמות עומר לגולגולת  ללקיטת המן לכולם ניתן המן 

  ג. של תענו והן בנוגע לאיכות כצפיחית בדבש ענין

  
לא משנה מי. גדול קט�, ומי שלקט הרבה או מעט. וזה לא רק אני וחברי, אלא אני בתו� עצמי. לקבל את 

 �הכל בצורה שווה אי� העדפות. יש יחס שווה לכל דבר, ואד� צרי� לתת את החשיבות לכל דבר, אבל במינו
  הנכו�. יש מידה. 

  ה� בכמות, וה� באיכות . וממשי� הרבי:  –ממש  לכול� המ� נית� באופ� שוה

  

וזהו גם כללות הענין דיפוצו מעינותיך חוצה תוכן עבודתו של בעל  ההילולא שכזה ג' 

פרטים א. מעינותיך המעיין עצמו ולא רק מי  המעיין ב. יפוצו באופן של הפצה ולא רק 

צה עד לתוצאה שאין טיפין טיפין ג. חוצה שהמעיין עצמו בא באופן של הפצה גם בחו

  חוצה ממנו. 

  
 .�  זה אותו מעיי�. ג� הקט� ביותר מרגיש שהוא במעיי

  
עינות מי�. במרה ה� המתיקו מר במר, אבל באילי� ה�  12ממרה בני ישראל נוסעי� לאילי�. ש� יש 

, למדו שלכל אחד מוכ� מששת ימי בראשית מוכ� מעיי� של מי� מתוקי�. ש� נאמר: "ויחנו ש� על המי�"
'וש� ה� למדו את התורה שלימד אות� משה רבנו במרה'. לפעמי�  � במכילתא דרבי שמעו� בר יוחאי

צריכי� להגיע אל המעיינות של אילי�, ורק ש� התורה תוכל להיכנס פנימה. זה המעיי�. והשלב השני הוא 
  חיצוניי�. הוא צרי� לצאת ג� למקומות הכי  � באופ� של מעיי�. והשלישי הוא 'חוצה' �צרי� הפצה

  
  אז "אימתי, קאתי מר". –וכשכול� יקבלו מ� באופ� שווה 

  
  : וממשי� הרבי
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והענין בזה  לכאורה יכולים לחשוב שמכיון שמדובר צידות יהודי שנמצא בחוצה  מספיק 

  שיתנו לו מים מן המעיין ואין צורך להביא אליו את המעיין עצמו. 

נותיך חוצה לא רק  להביא את מי המעיין ועל זה באה ההוראה שצריך להיות יפוצו מעי

אלא להביא את המעיין עצמו למקום החוצה  ולא עוד אלא שגם לאטרי שמביאים את 

המעיין עצמו למקום החוצה  אין להסתפק בכך שיתנו לו טיפין טיפין אלא צריכים לתת לו 

ריכים באופן של הפצה  בריבוי מופלג ובסגנון האמור בנוגע לימן שלכאו"א מישראל צ

לתת  צפיחית בדבש ענין של תענוג כלומר דבר הכי נעלה לא רק מי המעיין  אלא המעיין 

עצמו ובמדה המירבית עשירית האיפה לא רק טיפין  טיפין אלא באופן של הפצה באותו 

  אופן ממש כפי שנותנים לגדול  שכגדולים. 

  

איפה, ואי� הבדל בי� קט� לגדול. הוא נות� זה מחנ� אמיתי. שזה אותו מעיי�, באותו אופ�, באותה עשירית ה
  את אותו עומר, וכל אחד יקבל אותו במדרגה בה הוא נמצא. 

  
  והסיו� הנפלא בדברי הרבי: 

  

והמעשה הוא העיקרת לחיות עם ההוראה שלמדים משיעור ומש דיום ההילולא 

ובפועל ממש ולהמשיכה על כל הימים שלאח"ז בדוגמת ענין החיים  כפשוטם כנ"ל סיב  

להוסיף ביתר שאת וביתר עוז במילוי שליחותו של בעל  ההילולא בהפצת היהדות 

והמעיינות חוצה לתת לכאו"א מישראל לחם מן  השמים במלוא המדה וכאמור להביא 

את המעיינות עצמם למקום החוצה  ובזה גופא באופן של הפצה  ובודאי שנותנים לכאו"א 

יחות זו  במילואה ובשלימותה צריכים רק לרצות בכך את כל הכחות הדרושים לבצע של

והרי פשיטא שאפילו מצד השכל דנפש הבהמית לא יהי' מי שיוותר על שליחות זו רחמנא 

  ליצלן מהאי  דעתא. 

  

ובלשון בעל ההילולא עמדו הכן כולכם ברכת ה' אשר  ישפיע השי"ת לכם ולנו ע"י 

א ובמיוחד ביום ההילולא שלו שאז התעוררות רחמים רבים אשר יעורר בעל  ההילול

נמשכים כל הברכות  וההשפעות ביתר שאת וביתר עוז  החל מברכת הצלחה אמיתית 

בכל פעולות אלו כאשר הימן לחם  מן השמים שנותנים לכל יהודי בשליחותו של נשיא 

הדור נבלע  באיברים היינו שנכנס וחודר בפנימיותו עד שנעשה החיות שלו בפועל  ובגלוי  

וכמו כן בנוגע לכל עניני ברכה בכל המצטרך לכאו"א ברגעי הגלות  האחרונים ומכיון 

שנמצאים ברגעי הגלות האחרונים מובן שכל הברכות  וההשפעות שצריכים בנ"י לקבל 

בזמן הגלות באים בשעתא חדא וברגעא חדא  בפועל ממש למטה מעשרה טפחים שהרי 

יון שנמצאים כאמור ברגעי הגלות האחרונים  אי אפשר לדחות זאת לזמן מאוחר  יותר מכ

ותיכף ומיד זוכים ליבואם של כל בנ"י אל ארץ נושבת הכניסה  לארץ בגאולה האמיתית 

  והשלימה ע"י משיח צדקנו במהרה בימינו ממש. 

  
יהודי הוא אותו יהודי,  –"אמריקה אינה שונה"  –בהתוועדות הראשונה באמריקה הייתה  � הרבי הרי"!  

של יהודי היא אותה נשמה לא משנה היכ� היא תהייה.  מכא� הרבי הרי"! שלח שלוחי� שיעוררו ונשמה 
את הנשמות בכל המקומות הכי נמוכי�. וג� המכעיסי� הרבי� היו ש�, אבל זה לא משנה כי כול� כזרע 

 .�  גד לב
  

המשיח מתי יבוא, בשיחה של הרבי על "יפוצו מעיינותי� חוצה". הסיפור המפורס� על הבעש"ט ששאל את 
בשיחה: אני לא מבי�. הרי זה סיפרו בגמרא על  –והוא ענה לו = "לכשיפוצו מעיינותי� חוצה". הרבי שואל 

רבי יהושע ב� לוי שהיה פוגש את אליהו הנביא, והוא שאל אותו א� יש קשרי� אצל המשיח, ואז הוא רצה 
 –ושאל רבי יהושע ב� לוי  –גשו בשערי רומי ואליהו הנביא שלח אותו למשיח. הגיע אליו ופ –לדבר איתו 

"אימתי קא אתי מר", ענה לו המשיח: "היו�". טוב הוא שמח, שהמשיח הול� להגיע. חזר רבי יהושע ב� לוי 
שהוא   �ואליהו הנביא פגש אותו ושאל אותו, א� לא הבי� את דבריו. לכ� הסביר אליהו הנביא לרבי יהושע

  ו". התכוו� ל"היו� א� בקולו תשמע
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  להסתכל בגמרא, הרי כבר ענו על שאלה זו?  –שואל הרבי: הרי המשיח היה צרי� לענות לבעש"ט  
אני  –כבר עניתי. אבל אז אומר הבעש"ט  –הבעש"ט  שאל שאלה זו, והמשיח אמר לו  –אלא עונה הרבי 

וע אתה לא בא? הסתובבתי בכל העול� וכול� כבר הגיעו למדרגה זו של "היו� א� בקולו תשמעו". אז מד
לכ� ענה לו המשיח: "לכשיפוצו מעיינותי� חוצה". שכ� יהודי יסתכל על יהודי , יסתכל על המעיינות שלו, 

  אז המשיח יבוא. 
  
  


