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כל הזכיות שמורות
  לועד להוצאת

ק מרן "ספרי כ
 א"ר שליט"אדמו

  ו"ק קרית יואל יצ"פק

  

  טעם הכבדת לב פרעה

אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ' ה
ולמען  ,ואת לב עבדיו למען שתי אותותי אלה בקרבו

תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים ואת 
והקשו המפרשים . 'י האותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אנ

דהא אדרבה אם ממילא לא , זה משולל הבנהדנתינת טעם 
  .ישמע אליו פרעה למה ילך

 )ד"האזינו ס' פ(קדם מה דאיתא במדרש תנחומא בה
דברים (וכתיב , יו אליךפנ' ישא ה )במדבר ו כו(כתיב 

עשה , לא עשה תשובה לא ישא פנים. אשר לא ישא פנים )י יז
אליך ולא , תלמוד לומר אליך, יכול לכל, פניו' תשובה ישא ה
ד "מאמר חקו(ע מפאנו בעשרה מאמרות "והרמ. לאומות העולם

כי התשובה היא מצות , הסביר בטעמא דמילתא )א"ב פי"ח
לאו  ,והוומי שאינו מצ ,ל צד החמלהע לארשיל תדחוימהעשה 

ואל יקשה  ,כל כמיניה למחות כעב פשעיו וכענן חטאתיו
העמידו עצמם על דין תורה  הםכי  ,בעיניך מאנשי נינוה

בו איש מדרכו וויש .)תענית טז(ש "וכמ, אלה בעינילהחזיר גז
אפילו גזל מריש , )ח יונה ג(הם ומן החמס אשר בכפיהרעה 

 לבעליו ישכל הבירה כולה ומחזיר מרובנאו בבירה מקעקע 
ומדרבנן אין צריך לשלם אלא דמי מריש בלבד משום תקנת [

  .ד"עכ, ].)גיטין נה(השבין 

את לב ' שהכביד המה  לעפי זה יש לתת טעם לשבח 
משפט גבר ' וכי יעוות ההקשו המפרשים ו, פרעה

. )זוריש פרשה (ן "והאריך בזה הרמב, להכביד לבו כדי לענשו
היו בעת שירדו ישראל למצרים דהנה ידוע ש, ד יש לומר"ולענ

, במדריגה נשגבה כראוי לזרע קודש בני אברהם יצחק ויעקב
פירש כמו שו ,או אותםאלא שהמצריים בגודל רשעתם החטי

וירעו אותנו  )מסכת פסחים דרוש מצה שמורה(ה הקדוש "השל
ועל  .'תנו רעים וחטאים להשעשו או, )דברים כו ו(המצריים 

ידי זה נפלו בני ישראל לדיוטא התחתונה בסתר המדריגה 
והנה יש בזה חטא להמצריים מה . ט שערי טומאה"במ

ואם כן , שהחטיאו את בני ישראל והשפילו אותם ממדריגתם
רק בני , ה מענישם ומביא עליהם מכות"אלמלא היה הקב

היה , ישראל היו יוצאים ממצרים מיד בלא אותות ומופתים
נשאר פגם זה על פרעה והמצריים מה שבסיבתם נעשו בני 

לו היו רוצים המצריים לשוב ואפי', ים להאישראל רעים וחט
 י ישראלולהחזיר את בנדבר זה לתקן לא היו יכולים , זהעל 

שהרי , ולא היה מועיל להם תשובה, למדריגותם הקודמת

ק כמו לאומות העולם אינו מועיל התשובה רק אם יחזור ההיז
  .על דרך שצריכין לשלם המריש בעינא, שהיה מלפנים

, את לב פרעה ולא שלח את העם' בהכרח הכביד ה
רא וע נטויה ובמוממצרים ביד חזקה ובזר 'האנו ייוצו

תברך ונתקדש שמו י, פתיםותות ובמוובאזו גילוי שכינה ל וגד
ה לבני ישראל גודל "והראה הקב, בעולמו שהוא אחד ואין שני
והוא מעניש את כל אויביהם , חיבתם שהם בנים למקום

ומחמת אהבה זו נתעוררו בני ישראל ונתעלו , ותםהצוררים א
עד שחזרו לקדמותם למדריגתם , באמונה ובתשובה שלימה

וממילא נתקן בזה החטא של , הראוי לזרע אברהם יצחק ויעקב
אלא כפי , ונמצא שכל המכות לא היה בתורת עונש .המצריים

ק שהזיקו המצריים בבני ישראל כדי לתקן ההיז, שורת הדין
  .ר הדבר לקדמותוולהחזי

עה למלי נתרצה פרובכן א, זה לא נתגלה לכל העולםדבר 
 קרעונשים באים עליו הו היו, ידלשלוח את בני ישראל מ

היה חילול  ,םגפש המ ןקותיש ידכו כדי להראות חיבת ישראל
 ,שלא היו מבינים טעם וסוד העונש והמכות, גדול ונורא' ה

את ' לכן הקשה ה, שהרי פרעה רצה לשלחם ועם כל זה נענש
בתורת  וומעתה יסברו כולם שזה, רוחו ולא שלח את העם

כדי להכניס  ,ובאמת לא היה עונש אלא ענין אחר לגמרי, עונש
  .האמונה בקרב לבבות ישראל ולהעלותם למדריגה העליונה

לילך אל פרעה להתרות  ל כי משה רבינו לא רצה"י
אליו ישמע שמא  כי היה חושש, ישלח את העםש

להכותו באותות ובמופתים אשר היה ' שוב לא יוכל הו, פרעה
בא אל פרעה  ה"קבלכן אמר לו ה, טובת בני ישראלבהכרח ל

כי אני  ,ךחשוש פן ישמע לדבריין לך לאו ,י והתרה בו"ופירש
ולכן תוכל לבא , והוא ממילא לא יציית, 'הכבדתי את לבו וגו

, הרי ממילא לא יציית והטעם שהוצרך להתראה בכלל, ואלי
סיבת המכות הם ו ,תי אלה בקרבוולמען שיתי אותלזה אמר 

עד ש', וידעתם כי אני ה' זני בנך וכולמען תספר באומשום 
ולא שמעו אל  )שמות ו ט(כתיב טומאת המצרים עכשיו מגודל 

 )ה"ו ס"ר פ"שמו(ובמדרש , דה קשהוצר רוח ומעבומשה מק
אבל מאחר שיראו  .ה זרהקשה בעיניהם לפרוש מעבודשהיה 

אז יחזרו לקדמותם  ,עמהם' הנסים והנפלאות אשר יעשה ה
וידעתם כי אני  ,באמונה שלימה ובהירה כמו שהיו מקודם

בני ו, ן לפרעה אשר החטיאםווממילא זה יהיה גם תיק', ה
  )ט"תשל( .ישראל יתעלו במדריגה הראוי להם
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  ילארשיה שיא לש רגודל כח הדיבו

מקנינו ילך עמנו לא תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבוד 
 )לך' פ(ל "ובצפנת פענח להתולדות ז .'גוינו וקאל' את ה
כתבו בביאור  )פרשה זו(ובבאר מים חיים  )שלח' פ(ובערבי נחל 

  .פסוק זה בדרך העבודה

לפרש  )ויקרא' פ(על פי מה שכתב בתפארת שלמה 
כי האדם הרוצה להתקרב , הכתוב אדם כי יקריב מכם

בה על יקח לו ראיה מן הבהמה שנעשית הקדש להקר, ת"להשי
ונעשית קודש קדשים , פי דיבורו של אדם שאמר הרי זו עולה
ואף על פי שהבהמה , רק על ידי דיבורו והבל פיו של האדם

האדם אך הדיבור שמוציא , עצמה לא נשתנית והיא כמו שהיתה
ומזה יראה , והוא חל על הבהמה והקדישההוא קודש קדשים 

הדיבור ומה עוד קל וחומר , האדם גודל הקדושה אשר בדיבורו
 ,וזהו הפירוש אדם כי יקריב מכם .ת"של תורה ותפלה לפני השי

ה עליה יקח ראיה מן הבהמה שחל הקדוש', שרוצה להתקרב לה
יש ללמוד  )תרומה 'פ(תפארת שלמה וכן כתב ב. על ידי דיבור פיו

הלא אנו רואים בהמה , י ישראלכמה גדול כח הדיבור של בנ
אם מקריבה בעזרה היא נפסלת משום חולין  ,שהיתה חולין

 ,הדבור לקדשה הוא להיפך הואחר שהוציא עלי ,שנשחטו בעזרה
אחר הקדשו אם נהנה בו  וכן חפץ ,אם שחטה בחוץ חייב כרת

אם האדם משבח  ל שכןמכ ,הוא מחמת דיבורו ל זהוכ ,מעל
עושה רושם וכחו גדול  רובידה ,ומפאר ומהלל בדיבורו ליוצרו

  .ד"עכ, ה בדיבורו"להבורא ב חת רוחמאד לעשות נ

שמי מעל נוהגין על פי בשמזה נראה בחוש ד, להוסיף
על פיו נעשה הבהמה שהרי , דיבורו של איש הישראלי

כרת אם שחט  על פי דיבורו מענישין מן השמיםו, קודש
דה טובה מו, מיתה בידי שמים אם אכל הנותרו, קדשים בחוץ

שכל דיבור של , של קודש דיבורכמה גדול וחשוב הוא , מרובה
, מרוםבב הוא וה חשכמ, תורה ואפילו שורה אחת גמרא

ולעומת זה יש ללמוד . וכחה גדול לתקן בזה פגמי נפשו
כי אחרי  ,רעגודל ההפסד והפגם הנעשה בדיבור ן גם מקרב

פיגול  לש רוביד ול שיבעת שחיטתו הוא אם  ,קדש הקרבןתשנ
ואדרבה ', ולא ירצה לפני הנעשה פיגול , חוץ לזמנו ולאכל

ודיבורי  שפתי שקרמלהזהר וממנו נקח , האוכלו עונו ישא
  .כל פגמי הדיבורו, אונאה

כדי להקדישם , גם מקנינו ילך עמנוו, ביאור אומרו
, ובדיבור חדא יתקדש, ועולותולנדבם לצורך זבחים 

ידע ל', ד את ה"כי ממנו נקח לעבו, ובמלה אחת יתפגל
יקר בעיני  עד כמה, ).ב תינעת(עבודה שבלב זו תפלה חשיבות 

  )ס"תש( .כל דיבור ודיבור' ה

*  

  רכוש מצרים זכות להמצריים

נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת 
י אין נא אלא לשון "פירשו .רעותה כלי כסף וכלי זהב

בבקשה ממך הזהירם על כך כדי שלא יאמר אותו , בקשה
ואחרי כן יצאו , צדיק אברהם ועבדום ועינו אותם קיים בהם

ונלאו כל חכמי לב בביאור . ברכוש גדול לא קיים בהם
דכי אברהם אבינו אוהב בצע היה שיתאונן על , הדברים

  .חסרון הרכוש

כי כל  )בכללות הנסים(קדושת לוי על פי מה שכתב ב
ה על המצרים היא טובה "מכה ומכה שהביא הקב

, שעל ידי זה נתקדש שמו יתברך בעולם ,כפולה ומכופלת
שנעשו הם כלים לפרסום  ,םיוהגיע מזה טובה גדולה להמצרי

וזה תשוקת של הצדיקים שעל ידם יהיה  ,גדולת שמו יתברך
וזה שאמר  .כאות ויסוריםה קידוש שם שמים אפילו על ידי

ל "ודרשו חז, כל גוים' הללו את ה )תהלים קיז א(הכתוב 
כל גוים אגבורות ונפלאות דעביד ' הללו את ה :)פסחים קיח(

והכוונה דלעתיד יבינו אף הם דכל המכות הגדולות , בהדייהו
שהרי הם , אשר הם נלקים הוי טובה גדולה להם בעצמם

ועל ידם מתפרסם גדולת , םנעשים כלים להקידוש שם שמי
ועל כן יאמרו האומות שירה והלל על , שמו יתברך בעולם

אף הם יבינו טוב ש, הנסים והגבורות דעביד בהדייהו
  .ד"עכ, האמיתי

בקונטרס חידושי ה "זללהק "ז הגה"דוק מרן "כ
זכו פרעה הרשע  ךיאה, הקשה )עמוד קיב זו' פ(תורה 

כזה שיתקדש שם שמים על וגם שאר המצריים לדבר גדול 
  .ש לדרכו"עי, דבר שהצדיקים הקדושים מצפים לזה, ידם

זהב  דכיון שהמצריים נתנו להם רכוש מצריםתרץ ל
את  תונבלתנדבו בני ישראל הומזה , וכסף ונחושת

 םגזכות בזה  היה, ה דירה בתחתונים"לעשות להקב המשכן
זכו זה  ומחמת, להמצריים שעל ידם הגיע לישראל רכוש זה

 יפלו .על ידם בהנסים והנפלאות ם שמיםתקדש שנשהמצריים 
 ,ל"נקרא רכוש מצרים רכוש גדו אי טעמאמהד רמול שי הז

  .בעולםרך תקדש שמו יתביתגדל ויהיו מוכשרים שו ל ידשע

הים  )הובא בישמח משה(פי זה יש לפרש המדרש פליאה 
ישראל באים ראה , מה ראה, )תהלים קיד ג(ראה וינס 

הים היה צריך להבקע לפני בני דהנה . ורכוש מצרים בידם
זכו המצרים יבמה  ווהיה קשה ל ,ישראל ולנער את מצרים

ל וע, דבר גדול שצדיקים חפצים בו ,בגופן ם שמיםשיתקדש ש
 ותואמו, ה ישראל באים ורכוש מצרים בידםמתרץ ראזה 

זה ו, במדברמקום השראת השכינה המשכן  את יבנו שוכרה
  .עונש בעת קריעת ים סוףזכו להינחשב להם למצרים לזכות ש

, יבואר מפני מה יתאונן אותו צדיק על חסרון הרכוש
היה לקדש שם של אברהם אבינו משאת נפשו כל כי 

היו הרי לא י ,ואם לא יקבלו ישראל הרכוש, שמים בעולם
ל זה וע, תקדש על ידם שם שמים בעולםהמצריים ראויים שי

ולכן אמר בבקשה ממך , יתרעם אותו צדיק אברהם ריפש
שעל ידי זה יהיו , איש מאת רעהו כלי כסף וכלי זהב שישאלו

íâå 

éå"ì 

åùé 

åäæå 

øáã 

øàáúéå 

íðîà 

ùéå 

åìò 

äæáå 



  

H  ג  G 

מכת המצריים ראויים ומוכשרים להעונשים הגדולים של 
 )ג"תשל(. בעולםם שמים תקדש שוי, ם סוףבכורות וקריעת י

*  

  זכות מצות מילה

לכם למשמרת עד ארבעה עשר יום לחודש הזה ושחטו 
ל "וכתב רשיז, אותו כל קהל עדת ישראל בין הערבים

 )יחזקאל טז ח(הרי הוא אומר , היה רבי מתיא בן חרש אומר
הגיע שבועה , ואעבור עליך ואראך והנה עתך עת דודים

ולא היו בידם מצות , שנשבעתי לאברהם שאגאל את בניו
ואת ערום  )שם טז ז(גאלו שנאמר להתעסק בהם כדי שי

ונתן להם שתי מצות דם פסח ודם מילה שמלו באותו , ועריה
אם בכדי , וויש להבין הטעם שנתן להם שני מצות אל. הלילה

  .די במצות פסח בלבד אלה שיהיה להם זכות להנצל

שמצות  )אגרא דפרקא אות קמו(ק "על פי המבואר בספה
ל "ולפי זה י. ד"עכ, ברית מילה מסוגל לכפרת העונות

שעל ידי דם , ה שבני ישראל יעשו את הפסח"כי רצה הקב
אמנם , פסח ינצלו מן המשחית ויהיו ראויים לצאת ממצרים

, ם צאן לפסח ושחטו הפסח"משכו וקחו לכ )שמות יב כא(נצטוו 
הובא (והרי ידוע , ולא יחטפוהו החיצונים, שיהיה המצוה שלכם

ות שהאדם עושה כל המצש )א"א סק"תקע' ח סי"ט או"בבאה
וכיון שבני ישראל היו , בעודו ברשעו החיצונים חוטפין ממנו

, הרי לא תעמוד להם זכות מצות הפסח, ותערומים מן המצ
שעל ידי זה יזכו למחילת , לכן צוה להם גם על מצות מילה

 ולכויו, ות שעושיםולא יוכלו החיצונים לשלוט בהמצ, העונות
  )ה"תשע(. פסח ככל משפטו וחוקתולקיים מצות ה

*  

  במדת החסד ובמדת הדין' השגחתו ית

מן הדם ונתנו על שתי המזוזות ועל המשקוף על 
  .הבתים אשר יאכלו אותו בהם

הדם על המשקוף ועל שתי  נתינתענין ומר בטעם ל
ה "לקבוע בנפשינו יסוד האמונה שהקב כדי, המזוזות

כי ארך אפים  ,הוא משגיח על כל המעשים במדת החסד
לעומת זה משגיח ו ,צופה לרשע וחפץ בהצדקו ,הוא ורב חסד
להעניש על כל מעשה ועוברי עבירה  תאן ודל ,גם במדת הדין
אינו ו, ועל כל נעלם יביאהו האלקים במשפט, דיבור ומחשבה

שהוא , להזות את הדם על המשקוףטווינו צנזה לו. כלוםמוותר 
י יחזקאל "רש יןעי(כי השקיף ממרום קדשו  )תהילים קב כ(מלשון 

על , ועל שתי המזוזות, שזה מורה על ענין ההשגחה, )מ טז
ה חפץ חסד הוא ומצפה לתשובת "מזוזת ימין להורות שהקב

ינו וותרן על שום ה א"ועל מזוזת שמאל להורות שהקב, הרשעים
וכמו שרואים  ,ואף על המחשבה הוא דן ,מעשה עבירה

 .נענשו על המחשבה כמעשה המצרייםש )ז"רבה פא "תנדב(

  )ז"תשס(

*  

  רוח הקודש על שכר העבודה

איתא במכילתא , נתן את חן העם בעיני מצרים וישאילום
אין חן אלא רוח , רבי אליעזר בן יעקב אומר )ג"פי(
 יושב ועל דדו בית על ושפכתי )י יב כריהז(שנאמר , הקודש
וצריך ביאור מה היה צורך להשתמש . ותחנונים חן רוח ירושלם

ואם שרכוש מצרים היתה בשכר העבודה , ברוח הקודש
היו צריכין להיות בעל חשבון , .)צא ןסנהדרי(כמבואר בגמרא 

  .ולא ברוח הקודש, איש איש כפי מעשיו ושעבודו, גדול

רשה פ( משה ישמחה ב"ז זללה"על פי מה שכתב א

 ):ה בכורות( דמבוארבענין רכוש מצרים  )אות ז זו
 תשעים לו שאיןמיוצאי מצרים  ואחד אחד שום לך איןש

 שכר ובודאי, מצרים של וזהבם מכספם טעונים חמורים
 לא אם, כזה רב להון יעלה לא לבד אחד כל של עבודתו
 לבני להורותזה היה  וכל. כן גם אבותיו עבודת שכר בהצטרף
דאילו , ו"ח נטמעו ולא ,אבותיהם אחר מתייחסים שהם העולם
  .ד"עכ, אביו בשביל שכר ליטול לו אין כן אם ,נטמעו

כי הגם שעל פי רוב , צרכו לרוח הקודשויובן מה שה
אבל , נשתעבד הוא בעצמוכל אחד ידע בעצמו כמה 

זה ודאי לא ידע כמה נשתעבד אביו וזקינו ואבות אבותיו עד 
לידע כמה , ולכן הוצרכו לרוח הקודש, מאתיים ועשר שנים

על אביו ועל  מגיע להם על פי שורת הדין בשכר העבודה
  )ה"תשע(. זקינו ולמעלה כמה דורות

*  

  חשש קירוב להמצריים

בסידורו (ל "כתב האריז. גרשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה

כי היו משוקעים , בטעם שלא יכלו להתמהמה )פ"להגש
ואלמלי היו שוהים שם אף רגע , ט שערי טומאה"במצרים במ

ולא היתה חס ושלום תקומה ' היו נשקעים בשער הנ, אחת
וראוי להתבונן היאך נתהוה דבר זה שברגע . לעם ישראל
, ף הטומאה עד שלא יכלו להתמהמהקתקעו בתוהאחרונה נש

הרי כבר פסקה העבודה מהם בראש השנה כמבואר בגמרא 
שהיו , והוא תמוה טובא, והם יצאו בניסן, .)ראש השנה יא(

ודוקא , יכולים להתמהמה זה מאתים ועשר שנים ולא נטמעו
  .חה קצת אז לא יכלו להתמהמהולאחר שניתן להם הרו

ל זמן שידעו בני ישראל שהמצריים כי כ, ביאור הענין
היו מתרחקים ', הם אפיקורסים ואינם מאמינים בה

אמנם במכות , שערי טומאה' ולא היה חשש שיטמעו בנ, מהם
וגם פרעה , האחרונות שהודו המצריים שיש מנהיג לבירה

ונתלבשו בכסות של , הצדיק' ה )שמות ט כז(הרשע הצדיק אמר 
אז נעשה , 'נען געווארן פרוםדי מצריים זע', יראים וחרדים

ו להמצריים ויטמעו "חשש גדול ביותר שבני ישראל יתקרבו ח
לכן לא ', מאחר שגם הם היו נראים כמאמינים בה, ביניהם

  )ב"תשס( .יכלו עוד להתמהמה

*  
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  שמחה של מצוה
למען תהיה תורת  לזכרון בין עינךלך לאות על ידך ו

  .בפיך' ה

 )שער המצות בהקדמה(ל "י ז"האר מבואר בכתביעל פי ה
, שעיקר העבודה בתורה ומצות הוא השמחה של מצוה

אלהיך ' תחת אשר לא עבדת את ה )כח מז םדברי(כמו שכתוב 
 )בהקדמה(וכתב בספר חרדים , בשמחה ובטוב לבב מרוב כל

שכל מה שהשיג שנפתחו לו שערי החכמה  ,ל"י ז"שגילה האר
ח בעשיית כל מצוה בשכר שהיה שמ היתה ,ורוח הקודש

הרי שגם קודם שהשיג . ד"עכ, שמחה גדולה לאין תכלית
ות בעולמות מעלת המצואת  ול מדריגותי"י הקדוש ז"האר

ובוודאי , מצוה שמח בשמחה שלל "האריזהיה , העליונים
, ו פי כמה לפי ערכו הרםתה שמחתהי, לאחרי שזכה והשיג

לפי גדלו הגדול , אבל כל איש שייך לשמוח בשמחה של מצוה
  .והשמחה של מצוה יביאהו למדריגות, והקטן לפי קטנו

 )ג"ב ס"ר פמ"ב(דרך מאמרם על  ,ביאור הכתוב והיה
היינו שיהיה לך שמחה של ו, והיה הוא לשון שמחה
את להרגיש , ךדי לע תואל םהש מצוה על קיום מצות תפילין

על  ןיליפת תחנה לש עשהלקיים מצות  ךהזכיה שיש ל גודל
, בפיך' ועל ידי זה תזכה למען תהיה תורת ה, ראשהיד ועל ה

  .'להתעלות במדריגה בחכמת התורה ובעבדות ה

על שהוא זוכה  וזשמחה  תידימתבלאדם יהיה לו 
בודאי , ש של הנחת תפילין"לקיים מצות הבורא ית

מתוך ' יתלהב לבו ביתר שאת בעת עמדו בתפלה לפני ה
על  שגרה ךותמויתפלל באופן גבוה ונשא , שמחה של מצוה

 תא דבעשמו שדקמה וז הים מצוגודל הזכיה שיש לו לקי
, לא יבא לדבר שיחת חולין עם התפילין יאדובו ,'הל וירביא
 וא םיעונענה עצמאב ןילוח תחיש םדאה רבדי אלש ומכ
 תחישב קיספי ךיא ךכ ,הצמ לש הנושארה תיזכ תליכא עצמאב
  .ןיליפת תוצמ םויק עצמאב ןילוח

שאין לו אות הוא , בעת שהוא מעוטר בתפיליןמדבר ש
, לו לעול ולמשאאצהוא  תקיום המצוו, המצוהלהרגש ה

ער , ער איז געצוימט', אלא כהגבלהוכל המצות אינם אצלו 
ער האט , וואס זאל ער טוהן, מוז נעבעך אנטוהן תפילין

ער מוז נעבעך  ,מורא ער וועט פלאקערן אין גיהנום
א רחמנות איז 'ס, ער מוז נעבעך טוהן אסאך זאכן, דאווענען

אכט איז ביינא גאנצן טאג פון אינדערפרי ביז , אויף איהם
ער קען נישט דאס טוהן און ער קען נישט , ער געצוימט
שאין המצות  מי לבא. 'ער איז באמת א רחמנות, יענץ טוהן

ק "רגיש עריבות ומתיקות התוהזוכה לה, אצלו לעול ולמשא
, אומרים בכל יוםועל זה אנו  .והאושר של קיום המצוה
צריכים אלא , ואין זה אמירה בכדי, אשרינו מה טוב חלקינו

שזכינו  מי ידמה לנו ומי ישוה לנו כי, ולחיות בזהגיש להר
ת ות דאורייתא וכמה מצוג מצ"תריויש לנו , לקבל התורה

השתוקקו אשר המלאכים  'ללמוד תורת הואנחנו זוכים , דרבנן
ומה נעים גורלינו ', כי בנו בחר ה, ולא ניתנה להם הלקבל
  )ד"תשע( .זכינו לזהעל ש

  

 מוסר אביך
  ם"ילקוט דברות קודש שנאמרו בימי השובבי

  

  רבשנ בלב הלפת
ביום ' יענך ה )תהלים כ ב(השיב להם כתיב , אליעזר היאך נעשה תשובה ונחיה' שאלו תלמידיו את ר )ג"א זוטא פכ"תנדב( מדרשב

  . הוא פלאיו, דודי שלח ידו מן החור )שיר השירים ה ד(וכתיב , צרה

ואם יש לו , ו"ן פגמי הנפש חקולת כתמי העוונותמ הנשמהכבס ללים ביותר גוימים המס םם ה"ימי השובביהנה ד פ"ילו

 תוגירדמהגיע ללו הברה ןקתיכול ל ,אותם בתשובה תפלה וצדקה תומלאללאדם דעת כראוי שלא לבלות הזמן בריקניא ו
כי , בלב נשבר' גש אל היל ,עצה אחת יש לנואך , ר אין אנו יודעים איזה דרך שיבה ואיזה דרך ביאה"בעוהאולם . תובגשנו

לנשברי ' היפה תואר כי הוא מתפלל מתוך צרתו וקרוב ה' ופי, יפה תפלת החולה לעצמו יותר מכל )ד"ג סי"ר פנ"ב(ל "זאמרו ח
יפה תפלת , ל"סובב מאמרם זוגם על זה , הנפשנחלתה חטאים שעל ידי ה, יש חולי הגוף ויש חולי הנפשוהרי . ש"עי ,לב

בלב  אוה הלפתה מתפלל אוהשככי , יותר מתפלת אחרים עליו יפה תפלת עצמו, היינו מי שחולה בחולי הנפש, ה"החול
  .בל ירבשנל 'ה בורק יכ ,'יפה כח תפלתינו להתקבל לפני ה ןכ לעו, נשבר

איך , כלומר מאחר שברובי העוונות נדחים חלילה מן הקדושה, ך נעשה תשובה"היא, אליעזר' שאלו תלמידיו את רש וזה

ביום ' ועל זה השיב להם יענך ה, הלא ננעלו מלפנינו שערי התפלה, ת שיקבלנו בתשובה ונחיה"אל השי אפשר לנו לבקש
האדם היינו בזמן ש, ר"דודי שלח ידו מן החווגמר אומר , ויקבל תפלתו' אז יענך ה, צרתובזמן שהאדם מרגיש את ' פי, ה"צר

ל רחום כי א, ומקבלהו לרצון, אז דודי שלח ידו', שועת הומן החור ההוא צופה ומבקש לי ,נשבר ולבבו האבן נסדק ונשבר
  )ב"ג בא תשס"ס( .הוא

  טבש 'ו אלוליהד אמוי -  םייח יצעה ה"הללקוצז ט"וי 'יננח ק"הגה ןרמ ןב יבצ םייח יבר ק"הגה ןרמ נ"עלו -  ה"ע צביר "ב ישראל' נ ר"לע
  4196 662 845. או על הטעל -  dibroskodash@gmail.com:  להערות והארות, לנדב גליון
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