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 וסיפורים ליקוטים
 בהעלותך -נפלאים 

 
 המנורה פני מול אל הנרות את בהעלותך"

 (ב, ח" )הנרות שבעת יאירו
 הכהן שעליה המנורה לפני הייתה שמעלה מכאן – בהעלותך"

 שלוש רק היה המנורה של גובהה הלא. (י"רש) "ומיטיב עומד
, ידו את בהרימו בנקל אליו להגיע יכול אדם שכל כך, אמות
 מלא" בעל משיב, ברם? במעלה צורך היה, אפוא, מה לשם

 על הציץ את נשא אשר הכהן באהרן מדובר הרי כאן –" העומר
 וכמו, הציץ מן ידיו להרים לו היה אסור הדין לפי ואשר, מצחו

 למדרגה אהרן היה זקוק ולכן(, ב, ז תמיד) במשנה שאמרו
 מעל ידיו להרים מבלי המנורה את להיטיב שיוכל כדי, מיוחדת
 . לראשו

 (ת"מעש)
 

 (ב, ח" )הנרות את בהעלותך"
 .(י"רש) "מעליה עולה שלהבת שתהא"

 הדלקה" הרי, הכהן לאהרן נאמר הנרות הדלקת על שהציווי אף
 קדושה בעבודה לעסוק חייב ואחד אחד כל, כלומר". בזר כשרה

 . שבשמים לאביהם וקירובן ישראל נשמות' הדלקת' של זו
", מאליה עולה שלהבת שתהא עד" להיות צריכה זו' הדלקה'ו

 עוד להזדקק מבלי, עצמו בכוחות' ידלק' 'נר'שה עד היינו
 '. המדליק' של להשפעתו

 (317 'עמ, ב כרך שיחות-ליקוטי)
 

 (ג, ח" )ןאהר כן ויעש"
, בניו שני מתו כאשר, המשכן חנוכת של הראשון ביום אפילו

(, איכה מדרש) אבל הוא כאשר נרות להדליק הוא הנהוג מן ולא
 כי אף, אחר לידי הנרות הדלקת את ןאהר מסר לא זאת בכל

 והוכיח הנרות את העלה עצמו הוא אלא, בזר כשרה הדלקה
 דין הוא מקבל אם כי, אסונו עקב שינוי שום בו חל שלא בזה

  ...מאהבה שמים
 (משה תורת)

 

 (ג, ח" )ןאהר כן ויעש"
 להוראות פנימית התנגדות מעין בו שיש אדם של טבעו

 גדול שאדם ככל. אחר אדם ידי על מגבוה עליו המונחתות
 שיקול פי על נעשים שמעשיו להראות הוא משתדל, יותר

 אם, ייפגע שכבודו לאדם נדמה לפעמים. שלו והבנתו דעתו
 או שיתקנה מבלי, ודקדוקיה לפרטיה מגבוה הוראה יקיים אכן

 בכל אלא, כך בגדולים רק לא. האישי מסגנונו משהו בה יוסיף
 הם שלגביו במקום דווקא דברים עושים רבים אדם בני. אדם

 גדול יצרו – מחברו הגדול כל"ו. כן לעשות שלא נקראים
 סמל, הכהן אהרן". שינה שלא – אהרן של שבחו" כן על". הימנו

 העלאת לגבי ההוראות כל את משה מפי שמע, והענווה השלום
 ". לו שהורו כפי בדיוק ועשה, במנורה האור

 (. שבת לקראת)
 

 (ג, ח" )ןאהר כן ויעש"
 . "שינה שלא אהרן של שיבחו מגיד" י"רש מסביר

 ?שינה לא ןשאהר זה שבח איזהו: שאלו רבים
 ואינה, מאוד עד הוא דורסני" ההרגל" של שכוחו לך לומר אלא

הנחות התפילין לאחר ל הראשונה בפעם תפילין הנחת דומה
  מספר שנים.

 מפותחת הכי שהמחלקה: הצדיקים אחד פעם אמר לחינם ולא
 לאנשים המיועדת" הקפואים מחלקת" היא העליון בעולם
 , התלהבות שום וללא מקפיא בקור' ה את שעבדו

 באותה המצווה את קיים שתמיד ןאהר של מעלתו הייתה וזו
 ". קודש שלהבת"
 

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

 דהלומד ל"חז שאמרו מה בזה לרמוז כתב" אהלך שלום" בספר
.( ל שבת) בגמרא כמובא. בו ליגע יכול המוות מלאך אין תורה

 היה ולא תורה ולומד יושב שהיה, ה"ע המלך דוד של במעשה
 הלך. מלימודו פסק שלא כיון, אליו להתקרב המוות מלאך יכול

 בחוץ דוד שיצא וקשקש בענפי האילנות ועשה רעש גדול עד
 . שם עיין נשמתו. ונטל ונפל המדרגה ונשברה, לראות
, המוות ממלאך מציל תורה שלימוד (.י מכות) בגמרא ואמרו

 היה ולא תורה ולומד יושב שהיה חסדא רב על הגמרא ומספרת
 הלך. מלימודו פסק שלא כיון, אליו להתקרב המוות מלאך יכול

 ויכול מלימודו חסדא רב ופסק. ונשבר שם הארז העץ על ונשען
 . לו

 בגשת נגף ישראל בבני יהיה ולא" :הפסוק שאמר מה אפוא וזהו
 היא הקודש אל שייגשו בזמן היינו": הקודש אל ישראל בני

 . נגף בהם יהיה לא אזי - בה ולעסוק ללמוד, הקדושה התורה
 

 ולא העבודה מצבא ישוב שנה חמשים מבן"
 (כה, ח..." )עוד יעבוד

 (. י"רש) השערים" לנעילת הוא חוזר "אבל
 אומר, לעצה חמשים בן( כא', ה פרק) באבות המשנה על

 מצבא ישוב שנה חמשים ומבן בלווים שנאמר: הברטנורא
, השירות ומהו' וגו אחיו את ושירת עוד יעבוד ולא העבודה

 ?כאן מדובר עצה באיזו". עצה להם שייתן
 כמה תעה אדם: מעשה לספר רגיל היה ם"הרי חידושי בעל

 אחד זקן ראה לפתע. ממנו לצאת איך יודע היה ולא ביער ימים
 בוודאי מפיו: בלבו אמר, גדולה שמחה ושמח לקראתו הולך
 לצאת הדרך היכן לי אמור: אותו שאל. הנכונה הדרך לידע אוכל

 אני שנה שבעים שכן. יודע אינני אני אף, הזקן לו ענה. היער מן
 – אני שהלכתי בדרך: לך לומר יכול אני זה דבר רק. כאן תועה
 לילך שיש הנכונה הדרך את. תועים זו שבדרך, תלך אל אתה

 בן יכול הזאת העצה את. למצוא עצמך אתה תצטרך – בה
 המשמר על לעמוד" משמרת לשמור, "לתת החמישים

 . שם להיכנס לא כדי לנעול שער איזה", שערים לנעילת"
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 וסיפורים ליקוטים
 בהעלותך -נפלאים 

 
 יצוה מה ואשמעה עמדו משה הםיאל ויאמר"
 (ח, ט" )לכם' ה

 אלא? כך לומר אדם מכל לעניו מתאימה זו לשון אין לכאורה
 להם אמר כך. משה של ותנותווענ גודל ללמוד יש מזה, אדרבה

 ואשמעה, עמדי שתעמדו ובזכותכם בכוחכם, בגללכם, עמדו
 כל לי אין, לבדי אותי ותשאירו מפה תלכו אם כי'. ה יצוה מה

 (ע"זי מקרלין אהרן רבי ק"הרה) .לכם' ה יצוה מה לשמוע זכות
 

 לפני ונזכרתם. בארצכם מלחמה תבואו וכי"
 (ט י," )מאויביכם ונושעתם אלוקיכם' ד

 ישראל גדולי שקבעו, אירופה יהודי הרג בימי שאירע מעשה
 שיאמר ולהתפלל, עליהם שמים רחמי לעורר ציבור תענית יום

 מרדכי אברהם' ר ק"הרה והיה, הרף המשחית לשטן ה"הקב
 שיצטרפו בשידולים ומרבה לכן קודם מתאמץ ל"זצוק מגור
 כחטיבה, ועדה חוג מכל אמונים שלומי כל ולתפילה לצום
 להשתתף סירבו מסוימים אנשים. בידו עלתה לא אך, אחת

. הציבור בהנהגת עמהם שנחלקו פלוגתא בעלי עם יחד בתענית
, שנינו, לאמור והתבטא גדול צער מגור ר"האדמו אז הצטער

 אינו ואומר בנהר אשה שטובעת כגון, שוטה חסיד דמי היכי'
 ישראל כנסת עכשיו'. מצילה ואינו, בה להסתכל ארץ מדרך

 ואלו, להצילה רחמים לבקש צריך, הנורא בים טובעת
 ... מתחסדים

 

     '"ד אמר אשר המקום אל אנחנו נוסעים"
 ( כט ,י)

 ונבאר, החיים של העיקרית הנסיעה, זה מפסוק ללמוד יש
 אחד את פעם ליווה ל"זצ דסלר אליעזר אליהו רבי. משל בדרך

. אחרת לארץ ונסע הישיבה את עזב הלה כאשר, מתלמידיו
 ואמר הרב אל התלמיד פנה הרכבת תחנת עבר אל בהתקרבם

 לבי מקרב לך מאחל אני: ובירכו הרב עמד. רבי ברכני: לו
 עד, רבינו: ושאל התלמיד תמה! בנסיעתך נוח מקום שתמצא

, חיי ימי כל במשך בדרכי אותי שתלווה ברכה ביקשתי, כאן
 לו השיב. ונעימה טובה לנסיעה בברכה רק מברכני הרב ואילו
 הייתה כוונתי. חייך ימי כל למשך בירכתיך, אכן: דסלר הרב

. ב"העוה לקראת הנסיעה, החיים כל במשך הנמשכת לנסיעה
 תנאים לך יהיו הזאת הארוכה הנסיעה כל שלאורך לך איחלתי

 חייו ימי כל במשך עצמו את לראות האדם על, הנמשל. נוחים
 אינו בנסיעה המצוי שאדם כשם. למקום ממקום שעובר כמי
 משום זאת וכל, אותו הפוקדים נעימים לא למצבים לב שם

 של תחושתו להיות צריכה גם כך. חולף מצב זהו כי יודע שהוא
 פרוזדור הינו ז"שהעוה האמיתית הידיעה את לעצמו שסיגל מי

 הקשיים על להתגבר יותר קל לו יהיה כך ידי על. ב"לעוה בלבד
 לאחר. בחיים בדרכו בהם ייתקל שהוא והגשמיים הרוחניים

 העיקרית מטרתו לקראת יתקדם הוא הקשיים על ההתגברות
 . ובהצלחה בבטחה

 (לא, י" )לעיניים לנו והיית"
 אחד צבי. משל פ"ע נסביר להבין וכדי, טובה בעין תלוי הכל

 בעצי מההסתבכות להיחלץ יכולת בלי עבות ביער בקרניו נאחז
 שנלכד הפח מן להינצל יוכל כיצד מחשבות הצבי חשב. היער

 היער את לעקור שעליו, למסקנה הגיע הוא מחשבה לאחר. בו
 שוב להסתבך מבלי בשלום הדרך את לעבור יוכל הוא ואז, כולו

 ברגליו לרקוע החל הוא. בדרכו העומדים הרבים העצים בענפי
 היה עמלו כל אולם, העצים את להפיל כדי בקרניו ולהכות
. הרבים מאמציו למרות בדרכו התקדם לא כמעט הוא. לשווא
 שנות כל, עמלך כל לשווא: לו ואמר אחד פיקח לשם הזדמן

 רק. כולו היער את לעקור כדי לך יספיקו לא כוחותיך וכל חייך
 היער את לעבור רצונך אם, לעשות תוכל ויחידה אחת פעולה

 בשלום לעבור תוכל אז. קרניך את לקצץ עליך להסתבך מבלי
 אדם בני ישנם, הנמשל. כלל לך יפריעו לא והעצים היער את

 לאנשים בינות בחברה התנהגותם דרך. פנימי תוכן להם שאין
 להשפיל יודעים הם. מחודדות וקרניים חריפה לשון י"ע היא
 תוך, חייהם את לעבור שיוכלו מדמים הם כך י"וע זולתם את
 צודקים תמיד הם לדעתם. אחרים על אשמה הטלת כדי

 לא זו שדרך לדעת עליהם אולם. החוטאים הם והאחרים
 פנימה בלבו יכיר שהאדם היא והנכונה היחידה הדרך. תצלח
 הגרועות לתכונותיו רסן לשים ועליו מידותיו את לתקן שעליו

 ייפגעו לא שאחרים באופן המידות ותיקון קרניים קציצת י"ע
 הכל זו פעולה לאחר. הזולת על מבטו את לשפר עליו. ממנו
 את ישיג עצמו האדם וגם, שלם יישאר העולם, לתיקונו יגיע

, החיים את בשלום לעבור מעוניינים אם. הרוחנית שלמותו
 של בגישתו תלוי שהכל ללב להחדיר צורך יש, ליער הדומים

 בזולת ויתבונן דרכו את ייטיב שהוא ככל. לחיים עצמו האדם
 . למישרין תתנהל שלו דרכו גם, טובה בעין

 

 (ד, יא" )בקרבו אשר והאספסוף"
 של טיפוס. אסיפות בעלי אלו" אספסוף"ה: חריף אייזל' ר אמר

 מכנסים. באסיפות אלא אינו וכוחם פעולותיהם שכל, עסקנים
  ...ישיבות ומושיבים כינוסים

 

 (ה, יא" )חנם... הדגה את זכרנו"
 כרוןיהזש כתב'( ה פרק הבחינה שער" )הלבבות חובת" בספר

, להתקיים יכול העולם היה לא ויבלעד כי, ה"הקב מטובות אחד
 בשאר וגם, יצא איך יודע היה לא זה של בפתחו נכנס הוא אםו

 זוכר, זה דבר אחד פעם אוכל שאם, ובמשתה במאכל דברים
 מה יזכור' ב פעם לאכול כשירצה כדי במאכל שהיה הפעם

 .זה במאכל טעם
, כלומר", חנם במצרים נאכל אשר הדגה את זכרנו" שאמרו וזה

 .עכשיו דגים לנו שאין, הוא בחנם בדגה עכשיו הזכרון
 

 אנכי אם הזה העם כל את הריתי האנכי"
 (יב, יא" )ילדתיהו
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 במחנה למשה ויקנאו("ז"ט, ז"ק) בתהילים אומר המלך דוד

 ". ה קדוש לאהרן
 מופרש שהיה שמשה, הסטייפעלר הסביר, הדבר פירוש

 להיות צריך שהוא היו נגדו הטענות, לשמים ועלה ומובדל
 . במחנה

' ה קדוש כי נגדו טענו, במחנה והיה שלום רודף שהיה אהרן
 צריך ולא טענות יהיו תמיד. ומובדל מופרש להיות צריך

 . מביקורת להתפעל
 רוכב האב כאשר החמור עם שהלכו ובנו אב על הסיפור וידוע
 על תרחם לא איך: באב ונזף אדם בהם פגש. לידו מהלך והבן
 וכי: בבן ונזף אחר אדם בהם פגש. בנו את והעלה האב ירד? בנך

 מה: השלישי בהם פגש. החמור על שניהם עלו? אב כיבוד זה
 פגש. לידו וצעדו החמור מן שניהם ירדו? חיים בעלי צער עם

... ליד החמור השלישי הולכים חמורים שני: ואמר רביעי בהם
 מי של סופו זה ...עליהם והרכיבוהו החמור את שלקחו דבר סוף

 . לו שאומרים ממה שמתפעל
 

 חמישה ולא יומיים ולא תאכלון אחד יום לא"
 עד יום עשרים ולא ימים עשרה ולא ימים

 כי יען ...מאפכם יצא אשר עד ימים חודש
 (כ-יט, יא" )’ה את מאסתם

 הבשר ריח את אפילו לסבול תוכלו שלא מאפכם יצא אשר עד
 השמים מן שהכל שתדעו כדי. מיתה לידי שתבואו עד

 על ותמותו, בבשר נפשכם קצה ולבסוף, בבשר כ"כ שחשקתם
 . בכבודי ופגעתם בי נפשכם שקצה

 ימים ועשרה, ויומיים אחד יום של זה גבול הכתוב שקבע וזה
 ביום שימותו שיש. מיתתם לאופן רמז וחודש, יום ועשרים

 ויש. יום בעשרים ויש ימים בעשרה ויש ימים בשני ויש אחד
 וזה, הראשון ביום מיד ימותו שביניהם שהרשעים. בחודש
 . ימים כמה עוד יחיו כ"כ רשעים שאינם

, כ"כ רשעים היו שלא, שבהם שהכשרים, להיפך אומרים ויש
 . מותו ויבקש מיטתוב ימים הרבה יתענה והרשע. מיד ימותו

 

 האשה אודות על במשה ואהרן מרים ותדבר"
 עניו משה והאיש... לקח אשר הכושית

 (ג-א, יב..." )מאוד
 משה של ענוותנותו ענין את התורה הסמיכה מדוע: השאלה

 ?משה נגד ןואהר מרים של דבריהם לתוך
 אם, אומרים ל"חז: כך( סופר החתם בן" )סופר כתב"ה משיב
, מקומו את וממלאים אותו יורשים אינם שצאצאיו אדם ראית
. ב. הוגנת שאינה אשה נשא. א: סיבות 2-מ אחתמ הדבר נובע
 . הציבור על משתרר הוא

 מת משה"ש במחנה התנבאו ומידד שאלדד אחרי תמהה מרים
 שאחד משה זכה לא מדוע", לארץ י"בנ את מכניס ויהושע

 האשה אודות..." אלא זה אין? ישראל בהנהגת אותו יירש מבניו

 ואם !הוגנת שאינה אשה נשא הוא" = לקח אשר הכושית
 בגלל זה דרכו ממשיך בן לו שיהיה זכה לא משה אולי, תאמר
 מוסיף זה על? הציבור על משתרר שהוא - השניה הסיבה
 פני על אשר האדם מכל מאד עניו משה והאיש: "הכתוב

 הסיבה ולכן. הציבור עם בשררה נהג שהוא לא ייתכן=  "האדמה
 אשה - הראשונה סיבהה היא רק ממשיכו להיות זכה לא שבנו

 . הוגנת שאינה
 

 על אשר האדם מכל מאוד ענו משה והאיש"
 (ג, יב" )האדמה פני
 למצוא אוכל חטאי כל על: אומר היה מברשד רפאל רבי

 דין בבית כשישאלוני. הגאוה על לא אך, הבא בעולם תירוצים
 בור, תורה ידעתי לא: אענה. בתורה עסקת לא למה: מעלה של

 ידי על' ה את עבדת לא למה כשישאלוני, הייתי הארץ ועם
 הייתי טרוד, פנאי לי היה לא: אענה? טובים ומעשים תפילות
 סיגפת לא למה: שוב וכשישאלוני. ביתי לבני טרף למצוא
 של חשש והיה הייתי חלוש: אענה? בתעניות ישבת ולא עצמך
 היה לא: אענה? צדקה נתת לא למה: ושישאלוני. נפשות סכנת

 קבצן הארץ עם: כשישאלוני אך. הייתי ואביון עני לתת, בידי
 על? שלך הגאוה מקור מה, כך כל נתגאית למה, שכמותך וחלש

 . מענה כל לענות אוכל ולא תירוץ לי יהיה לא כך
 

 על אשר, האדם מכל דומא עניו משה והאיש"
 (ג, יב" )האדמה פני

 בה ןיחנש כפי, הענווה למידת להגיע יכול, הפשוט האדם גם
 הטובות המידות את", אדם מכל" ללמוד ויש - נוירב משה

 האדמה עובדי" האדמה פני על אשר" ומהאנשים. בהם שימצא
 . אמיתית ענווה המחוננים - והתמימים הפשוטים

 

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

 דומא: "אומראיש יבנה  לויטס' ר(: ד, ד) נאמר אבות בפרקי
 משה גדולת כן אם היא מה קשה זה ולפי", רוח שפל הוי דומא

 ענו משה והאיש" לומר וצריך? אחד" דומא" רק אלא שאינו
 ומשה, דומא פעמיים להיות צריך אדם שכל", האדם מכל דומא
  …דומא פעמים שלש דהיינו אדם מכל נוסף" דומא" היה

 (דניאל פניני)
 

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

-שהקדוש, וראה צא: מסלנט ליפקין ישראל רבי כך על העיר
 עניו" שהיה, רבינו משה על כאן מעיד ובעצמו בכבודו הוא-ברוך

 בכל כמותו מצינו שלא, מופלג כינוי -" האדם מכל מאוד
 ימיו בערוב נאמרו לא אלה ודברים. אחר אדם שום על המקרא
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; העם כמנהיג הענפה פעילותו של בעיצומה אלא, משה של
 שעה אותה נכונו מנהיגות שנות ושמונה שלושים עוד שהרי

 ציון הוא-ברוך-הקדוש מפי משה ששמע אחרי ואף. למשה
 הנעלה המדרגה זוהי. עיניו רמו ולא ליבו גבה לא - זה לשבח
 פני על אשר" אחר אדם שום זכה לא שכמותה, ענווה של ביותר

 ". האדמה
 

 (ז,יב" )הוא נאמן ביתי בכל משה עבדי כן לא"
 של בדרך רבים לדברים להגיע יכול היה רבינו שמשה פי-על-אף

 בכל" זאת-בכל, בבית דבר כל לראות שיכול בית-כבן, הבנה
 . פשוטה אמונה מתוך ’ה את עבד הוא -" הוא נאמן ביתי

 (ממעזריטש המגיד)
 

    "במשה בעבדי לדבר יראתם לא ומדוע"
 (ח ,יב)

 ביאור ביתר ונבאר, ישראל בגדולי דופי ו"ח מלהטיל להיזהר יש
. יפים בציורים היכלו את שיציירו מעוניין היה מלך. משל בדרך

 כראוי ארמונו את שיקשטו ציירים הזמין הוא זו למטרה
 באו והציור הקישוט עבודת שהסתיימה לאחר. המלך לארמון
 כדי המדינה מבני רבים אנשים גם ובאו הציירים טובי למקום
 איש, אחד כפרי גם היה הבאים בין. היפים הציורים את לראות
 שבולת לצייר שהפליא צייר של ציור שם היה. מאוד פשוט
 אמר. צפור עומדת השבולת גבי ועל חיטים של שדה בתוך

 בשדה השבולת שהרי, נכון לא באופן מצייר הנך: לצייר האיכר
 הצייר, עליה תעמוד שצפור ייתכן וכיצד ברוח תמיד כמעט נעה
 האיכר מצא כאן גם. מחרשה אחרי הולכים איכרים גם צייר

 העבודה בעת הולכים האיכרים כלל שבדרך משום, גדול חסרון
 מצד האנשים את צייר והצייר, ימין מצד המחרשה אחרי

 ראה הוא כי, האיכר של מהערותיו הצייר התבייש. שמאל
 המשרת נער של בציור האיכר התבונן מכן לאחר. עמו שהצדק

. בציורו דופי האיכר מצא כאן וגם, המלך של הפנימי בחדר
 הערת כאשר: ואמר האיכר על וצעק הצייר התרגז הפעם אולם

, ברצון דבריך את קיבלתי, הקודמים ציורי על שהערת מה
 לשדות הקשורים אלו בדברים מבין הנך כי שידעתי משום

, המלך ולחדרי לך מה אולם. עיסוקך זהו שהרי, השדה ולעבודת
 על גם דעה מחווה שהנך עד מלך של חדר פעם ראית כלום

 בשלומי דופי המטילים אנשים יש, הוא הנמשל, אלו ענינים
 השגה כל אין עצמם אלו שלאנשים למרות ישראל אמוני

 שאין להם להסביר צריך. ישראל אמוני שלומי של בגדלותם
 ואם. מאד הם נעלים התורה גדולי של מעשיהם. כאן מקומם

 המלך אצל הנעשה על פשוטים אנשים אותם יודעים מה, כן
 בהם להם שאין דברים על דעה לחוות יכולים הם כיצד, פנימה

 לבקר ולא בענווה לנהוג, מקומם את להכיר עליהם, מושג כל
 . מהם וטובים גדולים על ודופי מום ולהטיל

 (ברוך אמרי)
 

 (ט, יב" )וילך בם' ה אף ויחר"
" וילך)" והלך נגוז מהרה ועד להתקיים האריך לא האף-חרון

 - זעמו וכמה: "חכמינו שאמרו כפי"( אף ויחר" על פואא מוסב
 (. ו ברכות) "רגע

 

 (יב, יב" )כמת תהי נא אל"
 (. מדרש) זר - משה, קרוב - אהרן ?נגעה את רואה מי

יכל לראות את נגעה של  שלא נוירב משה אצל לפרש יש למה
 שנעשה משעה, ברם? קרוב היה הוא גם והלא, זר בתור מרים
 . קרוב מלהיות חדל ,שמימי ,יםאלה-איש משה
-בעל אם הרי, דיין להיות פסול שקרוב פי-על-שאף הוא הדין
 . דיין להיות האב אפילו כשר" אבא עלי נאמן: "אומר הדין
 בכל משה עבדי כן לא: "מקודם הוא-ברוך-הקדוש שאמר וןמכי

 . קרוב בתור פסול עוד היה לא ממילא", הוא נאמן ביתי
 

 (יג, יב" )לה נא רפא נא ל-א"
 ח"תרס פסח המועד בחול: כהנמן שלמה יוסף רבי הגאון סיפר

 מיד, בראדין לביקור לראשונה הגיע הוא, בחור עדיין בהיותו
 ישב הוא. מצאו לא אך" חיים חפץ"ה של לביתו פנה הוא

 כאב המבטא בכי, בוקעת יללה קול שמע הוא לפתע. והמתין
 עתה מבקש" חיים חפץ"שה לו הסבירו, נדהם הוא. נורא

 שלמה יוסף רבי אמר מיד. בלידתה המקשה אשה עבור רחמים
 המסוגל אדם מצוי בו, כזה מקום לעזוב יכולים כיצד: לעצמו
 אומר גמר במקום ובו! הזולת צרת על לבבות קורע בכי לבכות
 "…חיים חפץ"ה של בצילו ולהסתופף בראדין ללמוד

 היו שהילדים שבתקופה" חיים חפץ"ה של אשתו סיפרה וכן
. לרופאים קראו לא הם הילדים אחד חלה כאשר, קטנים

 לחם( קילו עשר כשישה) פוד לחלק לה יעץ" חיים חפץ"ה
 שליש בדמעות' לה והתפלל לעלייה עלה והוא, לעניים

 .לרפואתו

 

 ימים שבעת למחנה מחוץ מרים סגריות"
 (טו, יב" )מרים אסףיה עד נסע לא והעם

 למשה שנתעכבה אחת שנה בשביל המקום לה חלק הכבוד זה"
 (י"רש" )'מרחוק אחותו ותתצב' שנאמר ליאור כשהושלך

 בעת למרים הכבוד הראה יתברך שהשם מה לכאורה תמוה
 היה לא חטאה לא אם וכי, שלה החטא ידי על השבא צרעת
 ?לה לחלוק שרוצה כבוד לה חולק
, יתברך השם לפני היא חביבה כך שכל להודיע שהוא נראה אבל
 וגם, הטובים מעשיה מצד ביותר אוהבה הוא חטאה בעת שגם

 .שכר לה וליתן לכבדה רוצה אז
 (משה דרש)

 

  א גוט שבת
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