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 לעי"נ הרה"צ 
  בנימין ביינושבן ר'  פנחס

 כ"ו בניסן -רוזנבוים זצוק"ל 
 

 " )ח, ב(בהעלתך את הנרות"
ברש"י בהעלותך לשון עלייה שצריך להדליק עד שתהא 

 השלהבת עולה מאליה.
איתא בשם הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע לפרש 

( "לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם", הפסוק )תהילים לד, יב
יש להבין מהו הלשון לכו בנים, הוי ליה למימר בואו בנים שמעו 
לי, אלא דרך העולם הוא דבשעה שמתאספים כולם באסיפת 
מרעים או כשמתקבצים ובאים אצל הצדיק, אזי מרגישים כולם 
קדושה יתירה והתעלות רוחנית, אך כשיוצאים מהצדיק, חוזר 

קדמותו, וכמו שאמרו משמו של רבינו הק' רבי יצחק האדם ל
אייזיק מזידיטשוב זי"ע שאמר, "כי כל מי שבא אצלנו יש לו 
ישועה ברוחניות ובגשמיות, רק השאלה עד היכן אוחזו, אחד 

לרחובה  ידית( של הדלת, השני מיד בצאתו)מאבדו בקלאמקע 
 של עיר והשלישי כשדורך על מפתן ביתו".

מלך לכו בנים שמעו לי יראת ה' אלמדכם, ר"ל זהו שאמר דוד ה
הישועה שזוכה לה האדם כשהוא בא אצל הצדיק או כשיושב 
בבית המדרש ומתעלה ברוחניות, שישאר הרשימה גם 
כשהאדם בבחינת לכו, היינו שיצא מבית המדרש או מהצדיק, 

 שרשימה זו תביא לאדם חיזוק לאורך זמן.
את הנרות, כשרוצה ולפי זה אפשר לפרש הפסוק בהעלותך 

הכהן שהוא הצדיק להדליק באדם שלהבת התורה והקדושה, 
צריך להיות באופן זה עד שתהא השלהבת עולה מאליה, דגם 
בעת שיצא מהצדיק תישאר בו הרשימה שתמשיך בו השלהבת 

 וסף(י)שיח יעקב  לעלותו מעלה מעלה.
 

 "ויעש כן אהרן" )ח, ג(
 ."להגיד שבחו שלא שנה"י: "רש רשיפ

הוא,  גם כאשר יהודי נוגס במאכלו, אפשר לראות עליו שיהודי
  .ושאכילתו אכילה יהודית היא

ל, סיפר סיפור מופלא "המלמד הוותיק, רבי מרדכי זאב בלוי זצ
בשם רבו, שהעיד שבדידו הווה עובדא, ויש בסיפור זה מסר 

ן ההקפדה שלא יעד מאוד בענייני חינוך. בעני מאלף וחשוב
 לשנות.

 'רבו של הרב בלוי העיד שהגאון בעל ה'מנחת אלעזר
אדם היושב  ממונקאטש, נסע פעם ברכבת, וראה לפניו

 אחר, ואוכלו.-בספסל ממולו, המוציא כריך עם בשר דבר
יהודי, "הגאון שראה את אשר נעשה, צעק על האדם ההוא 

בפליאה,  'מנחת אלעזר'הנוסע הביט ב "!ראסור לך לאכול חזי
אינני יהודי, "כמי שתמה על ההערה שיצאה מפיו, ואמר לו: 

אבל הגאון האדיר,  "ולכן מותר לי לאכול את הבשר הזה!
שפסקי ההלכה שלו הופצו עוד בחייו ברחבי העולם היהודי 

יהודי, אל תאכל "כולו, פונה אל האדם בשנית, וחוזר ואומר לו: 
 והוא, מתעקש אף הוא, ומצהיר שאינו יהודי... "חזיר!

כשהגאון ממונקאטש אמר לו בפעם השלישית שלא יאכל  אבל
חזיר, קרה משהו... האיש שאכל את בשר החזיר ניגש אל חלון 

בפניו  הרכבת, והשליך את הבשר החוצה, ניגש אל הגאון והודה
וביקש לדעת איך הצליח לזהותו  .שאכן הוא יהודי, פרץ בבכי

 יהודי. כ
אני ' , השיב ה'מנחת אלעזר'.'הסתכלתי עליך בשעת אכילתך'

נפגש עם הרבה אנשים, ואף אחד מהם לא אמר לי שאני יהודי, 
 שאל האיש את הגאון.  - 'וכיצד הצלחת לראות שאני יהודי?

די 'אחז בידו של היהודי, חיבקו בחום, ואמר לו:  'מנחת אלעזר'ה
את הבשר, כדי לדעת עת שאכלת היה להביט בהתנהגותך ב

 'יהודי! נךשה
ע "משלא הבין האיש את פשר הדברים, הסביר הגאון שהשו

לא ינשוך פרוסה ויניחנה ' :אומר 'ע הלכה י"אורח חיים סימן ק
מפני '. והטעם הוא, כפי שמביא המשנה ברורה, 'לחןועל גבי הש

 .'שנמאסה לבריות
החתיכה דהיינו אדם הנושך בכריך הלחם, מכניס לפיו את 

, ממאיס בכך את חברו לחןוומניח את שארית הפת על הש
דו. ולכן, המשיך הגאון והסביר לאיש ההוא, נהגו יהודי היושב לצ

פולין שכאשר הם אוכלים לחם, הם חותכים בסכין את החתיכה 
שברצונם לאכול, ומכניסים רק אותה לפיהם, והלחם עצמו 

 נשאר נקי.
ל כיו"ב, שלא נוגסים בתפוח הדבר מקובל גם באכילת תפוח, וכ

עצמו, אלא חותכים את החתיכה הראויה בסכין. כך נהגו יהודי 
, ציין 'אבותי שהתנהגו כך-ואני זוכר גם את אבותי ואבות'פולין, 

 א, בעת שסיפר את הדברים."י זילברשטיין שליט"הגר
, אמר "אחר-הסתכלתי עליך בשעת אכילתך את בשר הדבר"

וראיתי שגם אתה אוכל בצורה כזו, "לאיש,  'ה'מנחת אלעזר
דהיינו שלא נגסת בכריך עצמו, אלא אחזת סכין בידך, וחתכת 
לעצמך את החתיכה שרצית לאכול. זה הספיק לי כדי לדעת 
בבירור שאתה יהודי, וככזה בוודאי ראית אצל הוריך את קיום 

תכן יע, ולכן גם אתה מתנהג כך. לא י"ההלכה ההיא בסימן ק
 "תכן!יורה שכזו! לא ישגוי יתנהג בצ

האיש הודה והתוודה שכל דבריו של הגאון הם אמת ויציב, הוא 
אכן גדל בבית יהודי לכל דבר, ובגלל תוקף הצרות והמצוקות 
שפקדו את העם היהודי בתקופה ההיא, הגיע לאן שהגיע, הוא 
התדרדר לאן שהתדרדר, עד שהגיע למצב בו הוא אוכל בשר 

ע שראה בבית הוריו, לא "בסימן ק דבר אחר. אבל קיום ההלכה
אבל כך הורגל  ,לא שהוא ידע שזאת ההלכה .נשכחה ממנו

 קא בגלל שלא ידע שזו ההלכה המשיך בכך...וודו
האיש הפך להיות אחד מחסידיו הנלהבים של הגאון 

נגע לו בדיוק  'ממונקאטש. הוא הרגיש שה'מנחת אלעזר
מהיום והלאה בנקודה הרגישה ביותר בחייו, וקיבל על עצמו 

 ע. "להישמר ולהיזהר בקיום כל ההלכות בשו
רבו של רבי מרדכי זאב בלוי הוסיף וסיפר שגם הוא השתמש 

אל המנזרים של  ס', וכאשר נכנבסימן זה של ה'מנחת אלעזר
 הנוצרים, אחרי תקופת השואה, כדי להוציא משם את ילדי 
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ישראל ולהצילם, התבונן בצורת אכילתם של הילדים. כאשר 

 ,הבחין בילד שאינו נוגס בפרוסה עצמה, אלא משתמש בסכין
ולא טעיתי אפילו 'היה בטוח שהוא יהודי, והוציאו מהמנזר, 

במקרה אחד. כל הילדים שהוצאתי על פי הסימן הזה, היו 
 , אמר.'יהודים

נמצאנו למדים עד כמה גדולה ועצומה היא השפעת החינוך של 
בית זה, וגם אם אנחנו הבית היהודי על כל הצאצאים שגדלו ב

סבורים שהילדים אינם מבחינים במעשים הקטנים שלנו, ואינם 
 לומדים מכך מאומה, טעות גדולה בידינו.

כל מעשה הנעשה בבית, כל פעולה, וכל מילה היוצאת מפי 
ההורים, נקלטת היטב היטב בראשם ובמוחם של הילדים 

כיצד מה לעשות ו 'הלכה לדורות'הקטנים, והם לומדים מכך 
 להגיד שבחו שלא שינה...  לפעול בחייהם הם.

 )הרב משה פוליאס(
 

 "ויעש כן אהרן" )ח, ג(
 פרש רש"י: "להגיד שבחו שלא שנה".

לפני מספר שנים זכינו לקיים את מצות  פשר לפרש כדלהלן:א
ברכת החמה. לפני הנץ החמה, בשעת בוקר מוקדמת, היו 
הרחובות שחורים מרוב אדם. אנשים, נשים וטף השכימו קום, 

וכי בשביל ברכה  כדי לברך את ברכת החמה. מה קרה? ברכה...
ל יום משכימים לקום בבוקר ונוהרים לרחובה של עיר, והרי בכ

 יש מאה ברכות? אה... זה הרי פעם בעשרים ושמונה שנה...
והרי ברכת החמה זו ברכה שתקנו רבנן, ומה עם קריאת שמע 
דאורייתא? הרי את זה שאתה רואה ברחוב באשמורת הבקר 
כדי לברך ברכת החמה, תמצא ביום רגיל במיטה, כאשר עובר 

 זמן קריאת שמע... כי זה הרי בכל יום...
הן, במשך כל השנים בהן הדליק את המנורה, לא איבד אהרן הכ

אפילו לא ליום אחד את תחושת ההתחדשות. מדי יום הוא 
הדליק כאילו זו הפעם הראשונה. כאלו הוא מדליק פעם 

בכל יום ויום,  -בעשרים שנה ושמונה שנה... "ויעש כן אהרן" 
 אותה התרגשות, אותה התחדשות. "מלמד שלא שנה". 

  )יחי ראובן(
 

"ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל 
 אל הקדש" )ח, יט(

 
 )רש"י( שלא יצטרכו לגשת אל הקודש

פירש בספה"ק אמרי נועם בדרך הלצה על פי המסופר שפעם 
זי"ע, אותו חסיד היה גביר  אחד בא חסיד אל המגיד מקאזניץ

מפורסם ובריא, בניו כשתילי זיתים ולא היה חסר לו מאומה, 
שאלו המגיד מה עם בריאות, פרנסה ונחת, והשיב שברוך השם 
אינו חסר מאומה, ושאלו אם כן שאינו נצרך לשום ישועה למה 
בא אצלו, והשיב החסיד אשר אמת הדבר שאין אני נצרך 

י אשר הרבי יפעל בתפילתו אשר לכלום רק בשביל זה באת
לעולם לא אהיה נצרך אליו, וזהו ולא יהיה נגף בבני ישראל 
בגשת בני ישראל אל הקודש, היינו כאשר יבוא אל הקודש 

הרומז על הצדיק, לא יהיה מחמת איזה נגף וחסרון, רק שלא 
יחסרו להם כל טוב, וא"ת אם כן למה באו אל הצדיק, לזה 

ו לגשת אל הקודש, היינו בשביל זה פירש"י ז"ל שלא יצטרכ
גופא יבואו אשר הצדיק יפעול בתפילתו אשר לעולם לא יחסר 

   לבוא אל הקודש. דבר ולא יהיו נצרכים
 )שיח יעקב יוסף(

 

 "עמדו ואשמעה מה יצוה ה' לכם... " )ט, ח(
כתלמיד המובטח לשמוע מפי רבו: אשרי ילוד אשה שכך 

 בר עם השכינה )רש"י(. מובטח, שכל זמן שהיה רוצה היה מד
 -ובכל זאת מנין למשה רבינו העניו מכל אדם, הביטחון הזה? 

אלא, אנשים אלו באו במרירות לב ובהשתוקקות נפש לפני 
משה ואמרו: למה נגרע בתוך כלל ישראל. וכאשר ראם משה 
בשפלות רוחם ובכיסופם, היה מובטח שיבוא אליו הדבור 

ים לא תבזה" )תהלים כא, בזכותם, כי "לב נשבר ונדכה אלוק
יט(. ולכן אמר "ואשמעה מה יצוה ה' לכם", דווקא "לכם", 

  בזכותכם אזכה לדבר עם השכינה. 
 )דברי יחזקאל(

 

"ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן 
 משה" )י, כט(

בספר 'מעשה שהיה' הביא בשם רבי יוסף חיים פישמן זצ"ל 
י מורי', ואת חמיו את הסיבה שאדם רגיל לכנות את אביו 'אב

'מורי חמי', משום שהאב הוא קדם כל 'אב' ורק מרגע שהבן 
יודע לדבר מוטל עליו חיוב ללמדו תורה והופך הוא ל'רב', לכן 
אומרים קודם אבי ואח"כ מורי. לעומת זאת אצל חותן, כיון 

ברגע שהוא נושא ונותן עמו  -שאסור לישא בת עם הארץ 
השידוכין בכדי לבדוק אם הוא  בדברי תורה כמנהג העולם לפני

באמת תלמיד חכם, הופך הוא מיד להיות רבו, שהרי אי אפשר 
שלא ילמד ממנו אות אחת. לכן אומרים קודם 'מורי' ואח"כ 

 'חמי'.
  

תן ובב בן רעואל המדיני חו"ויאמר משה לח
תנו כי על כן ידעת וב אומשה... אל נא תעז

כי תלך ם והיה יתנו במדבר והיית לנו לעיניוחנ
עמנו והיה הטוב ההוא אשר ייטיב ה' עמנו 

 לב(-והטבנו לך" )י, כט
ם"? המהר"י אסאד מסביר י"והיית לנו לעיני המילים רושימה פ

מגיע למצב ש"אין בעל הנס מכיר  -שאדם החי כל היום בנסים 
 בנסו", וכאשר הוא אינו מכיר בנס, אין הוא מודה עליו. 

)נדה לא ע"א( שרצה להפליג כאותו אדם שחז"ל מספרים עליו 
טתו, יה ויום לפני ההפלגה נכנס קוץ ברגלו והוא רותק למיבאני

ה טבעה יבעודו שוכב ומקלל את מזלו הביש, הוא שומע שהאני
ן רגע משתנה סבר פניו והוא מודה ומהלל על מזלו הטוב... יוב -
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לא הודה על המצב שנקלע  -רע לו יכל עוד לא הכיר בנס שא

 ן הרגע שבו הכיר בנס, הודה על כל המתרחש עמו.אליו, ורק מ
אדם שמכיר בנסים שנעשו לו ומבין כי הכל הגיע משמים יודע, 

אינו שלו, אלא מן השמים הוא, ומשום כך אין  -שכל מה ששלו 
 לו כל בעיה לחלק את שלו עם אחרים בנדיבות.

אנו, שעברנו את ניסי יציאת  -זהו שאומר משה רבנו ליתרו 
ריעת ים סוף, איננו מתפעלים מכך שאנו זוכים למן מצרים וק

מן השמים ולמדבר 'נקי' מנחשים, משום שאנו חיים במציאות 
 הזו כל הזמן.

אך אתה, אשר "ידעת חנותנו במדבר", ונוכחת לראות את ניסי 
המדבר מבלי שראית את ניסי יציאת מצרים, הנך מעריך עדיין 

ר עמנו, היה לנו אנא ממך, השא -כל נס ונס שמתרחש עמנו 
, והסבר לנו היכן הם ניסי ה'! והיה, כאשר נפנים את םלעיניי

או אז "והטבנו לך", נוכל לחלק אתך  -בדה שהכל מה' והע
 הגאוובטובתו של המקום אתנו, אך אלמלא כן נהפך לבעלי 

 ונחשב שהכל מגיע לנו בזכות ולא נתן לך דבר.
 

שטו העם ולקטו וטחנו ברחיים, או דכו "
 )יא, ח( "במדוכה

שיספק לו כל ערכו, הריהו שמח בחלקו ואינו דואג  'הבוטח בה
 דאגת המחר!

כלומר:  "שטיא הוא דא" - "שטו העם ולקטו": 'ומובא בזוהר הק
שוטים הם אלו שהשתטחו על הארץ ללקוט את המן, שכן מה 
ששייך ומיועד לאדם, יבוא לו בנקל עד שלא יצטרך אפילו 

 חכמת חיים(. -ל "להתכופף... )הגאון רבי יוטף חיים זוננפלד זצ
ל מעשה שאירע אצל יהודי "צ רבי יעקב גלינסקי זצ"סיפר הגה

ניצלו בזכות עצה שקיבל בדור הקודם, שהתגורר בווינה, וחייו 
ל וכפי שסיפר "רבי ישראל מטשורטקוב זצ האדמו"רק "מכ

 אותו יהודי:
לי בדוחק. חשבתי לעקור לארצות  ההייתפרנסתי מצויה "

, בים לגהפההברית, להתפרנס שם בכבוד. קניתי כרטיס 
ונכנסתי לרבי רק כדי לבקש ברכת הדרך. למען האמת גם על 

 יעצו לי לעשות כן.זה לא חשבתי, אבל כמה מידידי 
אהה, "ובכן, נכנסתי, והרבי מטשורטקוב מסתכל עלי ואומר: 

לאמריקה אתה נוסע? אתן לך סגולה לשמירה, ואהפוך אותך 
 ."שלוחי מצוה אינן ניזוקים"לשליח מצוה. והרי ידוע, ש

שמחתי, על אף שאיני חסיד, שמחתי לעשות את רצון הרבי 
הרב את שליחותו: ואגב כך לזכות לשמירה. ואז מסר לי 

 .""תמסור בבקשה דרישת שלום בשמי ל...אלוקים שבאמריקה
רבי, האין זה אותו אלוקים "בגודל תדהמתי שאלתי את הרבי: 

אה, ככה? אם כן, מה יש לך לנסוע "? השיב לי הרבי: "שבווינה
 ..."עד לאמריקה, יעזור לך האלוקים כאן

, אבל דברי ובכן, נשארתי, את הוצאות הכרטיס כבר הוצאתי"
. וסיים אותו יהודי את סיפורו בהתרגשות: "הרבי שכנעו אותי

, 'טיטניק'ה ההייתאותה אוניה שהייתי אמור להפליג בה "
עליו הרבי  השציוו ןהביטחו "שכידוע טבעה במצולות ים...

 מטשורטקוב הציל את חייו...
 

 "בכה למשפחתיו" )יא, י(
ם התאספו חסרון הבשר העיק כל כך על עם ישראל, עד שה

ובכו על כך ברבים, ולמעשה, בכי מעיד על הנקודה שבה מרגיש 
האדם חסר, ובעניין זה העיר הרב שטיינמן שליט"א הערה 

 מעניינת המופיעה בחוברת "מזקנים אתבונן":
היה זה כאשר שמעו מקורביו אשה שמבכה את פטירת 
קרובתה בבית הקברות ואומרת: "אוי לנו, מי יעשה 'ספונג'ה' 

 כך טוב כמוך?!...".כל 
לשמע דבריה הבליעו אחדים מן השומעים חיוך, וכשהבחין 
בכך ראש הישיבה אמר מיד: מדוע אתם צוחקים? הרי סוף כל 
סוף כל אחד בוכה על הספונג'ה שלו... שכן כל מי שבוכה על 
פטירת קרוביו מצטער בעיקר על מה שחסר לו, כל איש כפי 

שה זו שעיקר הכאב שלה על עניינו. אם כן, אין הם שונים מא
 שאין לה מי שישטוף לה את הרצפה...

 

 "הממעיט אסף עשרה חמרים" )יא, לב(
איתא בגמרא שמהלך אדם בינוני ביום הוא עשר פרסאות, 

, והשלו נפל סביב והנה מחנה ישראל הייתה שלש פרסאות
למחנה והם לקטו יום ולילה ויום, אם כן אלו שדרו באמצע 
המחנה היו צריכים ללכת שלש פרסה, וביום לילה ויום היו 
יכולים ללכת שלשים פרסאות שהם עשר פעמים הליכה 
וחזרה, לכן "הממעיט" אלו שדרו הכי רחוק מקצה המחנה 

יותר היו  "אסף" רק "עשרה חמרים", אבל אלו שדרו קרוב
 יכולים לאסוף יותר. 

 )הגאון מווילנא(
 

 "והאיש משה ענו מאד" )יב, ג(
א, שאחרי פטירת ''יעזק רבי דוד מטאלנא ''מסופר על הרה

אביו כשמילא את מקום אביו, בא אצלו עשיר אחד ונתן לו 
פדיון גדול, אמר לו הרבי מה ראית על כך? ענה החסיד, אבי 

 לתת פדיון כזה לאביך, ואף אני רוצה לנהוג כן.ה היה רגיל ''ע
אמר רבי דוד, מה ההשוואה? אבי זכותו תגן עלינו היה קדוש 
עליון והיה ראוי לכך אבל אני אינני ראוי. כיון ששמע העשיר כך 
נטל את הפדיון בחזרה. אמר רבי דוד: מאז למדתי שאסור 

 לשחק בענווה.
 

"והאיש משה ענו מאד מכל האדם אשר על 
 פני האדמה" )יב, ג(

 כיצד יכול משה רבנו, שהיה הגדול מכל היהודים, להיות ענו?
ה "חפץ חיים" השיב כי משה טען שאין מקום להשוות בינו לבין 

מפי ה'. כלל ישראל, שכן הוא היה בשמים וזכה ללמד תורה 
גם הם יכולים היו להיות  -'אלו היה להם רבי כמו שהיה לי 

 כמוני', סבר.
והוסיף הרב זלמן סורוצקין שבמעמד הסנה, כאשר הקב"ה 
מצוה את משה רבנו ללכת ולגאול את עם ישראל, שואל משה 
)שמות ג, יא(: "מי אנכי כי אלך אל פרעה"? לכאורה, צריך היה 
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תאים! רק אתה נבחרת לגואל! אם הקב"ה לענות לו: רק אתה מ
תסרב לתפקיד זה, הרי שעם ישראל יישארו לעולמים 

 במצרים!
אך, למעשה, אומר לו הקב"ה דברים אחרים: "אהיה עמך..." 
)שם, יב(, ומשמעות הדברים היא שבאמת אינך מתאים 

 למשימה הגדולה הזו, אבל אני אהיה אתך ואעזור לך.
אים לתפקיד הגואל, ואף וקשה, אם אכן משה רבנו אינו מת

 מדוע אינו לוקח מישהו יותר מתאים? -הקב"ה מסכים לכך 
אלא, שאהבה מיוחדת אוהב הקב"ה את אלו שאינם 

 מתאימים...
דווקא ה'כלים השבורים' זוכים אצלו לחבה ולקרבה, כמו 
                   שאומר הכתוב "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" 

 )תהלים נא, יט(.
היה הבסיס לענוותנותו הגדולה של משה רבנו: הקב"ה לא  זה

מצא כלי שבור יותר ממני, וכל הצלחתי היא מפני שה' הולך 
 אתי, כלומר: מכל עם ישראל אני האדם הכי פחות מתאים...

לפיכך העידה התורה שמשה רבנו היה ענו מכל האדם על פני 
 האדמה!

 

 "והאיש משה ענו מאד" )יב, ג(
א, שבהיותו ''יעזהגאון הגדול רבי משה פיינשטיין  למסופר ע

מהלך פעם ברחוב, שמע קול קורא, משה! משה! בהביטו סביב 
ראה כי זהו קולו של מכר אשר ישב ליד הגה מכוניתו. מבלי 
להניד עפעף ניגש ר' משה אל המכונית, האיש הבין שר' משה 

: מכוונת אליו הסמיק מרוב מבוכה ואמר ההייתחשב שהקריאה 
הבחנתי בבני משה פה ברחוב, לא הייתי מעלה בדעתי לקרוא 
לראש הישיבה בצורה כה פשוטה, נוסף לכך לו הייתי מבקש 
לדבר עם ראש הישיבה, הייתי יוצא ממכוניתי וניגש אליו, לא 
הייתי מהין לבקש מראש הישיבה כי יסור אלי. ר' משה הבטיחו 

שאיני מייחס כל נאמנה כי אין לו סיבה לדאגה, זה שנים רבות 
 משמעות לדברים הללו.

 

"אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו 
 חצי בשרו" )יב, יב(ויאכל 

מה משמעות הדברים שאומר אהרן למשה, כאשר הוא מבקש 
 ממנו להתפלל על מרים אחותם?

ה"אוצר אפרים" מסביר בשם ה"ארח חיים" רבי מנחם צבי 
הורה לנער  -טוקסין שישנם שני סוגי אבלות על אדם שנפטר 

בן חמש עשרה שאבד את בנו לעולם אינו מתנחם על כך, 
ן הוא מתרגל למציאות ואפילו מצליח לתפקד אמנם לאחר זמ

 אך תמיד יוסיף הצער ללוות אותו על כל צעד ושעל. -אתה 
לעמת זאת, אשה שילדה תינוק מת ל"ע, חשה כאב ואכזבה 

בחלוף הזמן  -קשים מאד, אולם מאחר שהתינוק לא חי אתה 
העניין נשכח מלבה, כיוצא בכך, כאשר נפטר אדם זקן ושבע 

סבל מחלי ומייסורים מרים, חשים הסובבים אותו ימים, אשר 
ולמרות הכאב על הפטירה, יש בה  -שהקב"ה רחם עליו 

 איזושהי תחושת הקלה.
"מדוע אינך מתפלל  -אומר אהרן למשה  -"אחותנו חולה" 

 עליה?"
אין היא כתינוק  -"אל נא תהי כמת אשר בצאתו מרחם אמו" 

יא לא הייתה במצב ה -שנולד מת, ואף לא "ויאכל חצי בשרו" 
 של חלי קשה, שהסובבים חשים כי טוב מותה מחייה. 

 מדוע, אם כן, לא תתפלל עליה?!
 (גיה ח  )יב, "בר בעבדי במשהדמדוע לא יראתם ל"

בסוף הפרשה מסופר על מרים ואהרן דיברו לשון הרע על משה 
ואהרן, ושמרים נענשה בצרעת. ולכאורה, מדוע נענשו והלא 

ו מחל להם, כי היה עניו מכל האדם אשר על בודאי משה רבינ
פני האדמה, ומדוע נענשו, והלא 'רב שמחל על כבודו' מועילה 

 .המחילה
אומר רבנו האור החיים הקדוש, משהו מבהיל, שאם האדם 
מדבר על 'עבד המלך' כאילו דיבר על המלך בעצמו, כפי 

כמלך' , והרי מלך שמחל על כבודו,  -שאמרו חכמינו 'עבד מלך 
אין כבודו מחול, וזה מה שאמר להם הקדוש ברוך הוא 'מדוע 

 במשה' ם לדבר בעבד  לא יראת
שהיות שהוא 'עבדי' לא יועיל מה שהוא מוחל ואינו מקפיד. 
ולכן למרות שמשה לא הקפיד ומחל, לא הועיל המחילה כי 

 .מלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול
 (אור החיים)

 

י יאכלנו בשר כי בכיתם באזני יהוה לאמר מ"
כי טוב לנו במצרים ונתן יהוה לכם בשר 

  (יח ,יא" )ואכלתם
בפרשתינו מסופר שבני ישראל התלוננו ובכו על שאין להם 
בשר, והקדוש ברוך הוא העניש אותם ונתן להם בשר שהביא 

כי בכיתם "אותם לכל מיני צרות ובעיות. ובתוך הדברים נאמר 
בשר כי טוב לנו במצרים ונתן יהוה  באזני יהוה לאמר מי יאכלנו

 ".לכם בשר ואכלתם
ושואל רבנו האור החיים הקדוש, הרי זה הדרך שכשאדם יש לו 

 ?צרה הוא בוכה לפני ה' ומדוע נענשו על הבכיה
ומתרץ רבנו הקדוש: יש בכיה ויש בכיה, יש בכיה מתוך תקוה 
ושאלת רחמים, שהוא בוכה מתוך אמונה שהקדוש ברוך הוא 

לו. לעומת זאת, יש אדם שבוכה מתוך יאוש, שכבר אין  יעזור

  .לו תקוה חס ושלום
וזה היה הטענה על בני ישראל שהם 'בכו' מתוך יאוש וחסרון 
אמונה, שהם קבעו ואמרו בצורה מוחלטת 'מי יאכילנו בשר' 
שאין מי שיכול לעזור להם, ולא התפללו ובכו מתוך תקוה 

 '.ל ה', ולכן הענישם הואמונה, והיה בשאלתם כפירה וחילו
 (אור החיים)
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