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ראשו  וגו',  אבות  לבית  איש שה  להם  "וייקחו 
)נדה  חז"ל  אמרו  )י"ב(,  וגו'"  קרבו  ועל  כרעיו  על 
ל':( 'למה הוולד דומה במעי אמו, לפנקס שמקופל 

ב'  על  אציליו  שתי  צדעיו,  שתי  על  ידיו  ומונח 
ארכובותיו, וב' עקביו על ב' עגבותיו, וראשו 
מונח לו בין ברכיו וכו'', והנה, זהו בחי' קרבן 
פסח "ראשו על כרעיו ועל קרבו", שמצווה 
על כל איש ישראל לקחת לו שה לבית אבות 
שה לבית, דוגמת הוולד כשהוא נמצא במעי 
אמו ונר דלוק על ראשו, כי יש ג' מדרגות בסדר 
התגלות הקדושה העליונה המבוארים באורך 
בכתבי האריז"ל, והם עיבו"ר, יניק"ה, מוחי"ן, 
היא  גילוי  לידי  הקדושה  שבאה  שמקודם 

במצב גולמי, בחי' "גלמי ראו עיניך", שמוטלת 
גולם בחי' עיבור שעדיין לא נולדה לעולם, וזה 

אך  בעולם  בוודאי  שנמצא  אימו  במעי  לעובר  דומה 
מכוסה ונעלם, ואחר שנולד לאוויר וניכר כבר, הוא בא לזמן 

המוחין  קטנות  בחי'  אימו", שזה  יונק משדי  "תינוק  היניקה, 
ותגדלי  "ותרבי  מתגדל  הוא  אט  ואט  וקטן,  חלוש  ששכלו 

ותבואי בעדי עדיים", עד שבא לכלל גדלות ומוחין שיש לו שכל גדול ובהיר, ובזה לבד 
יש מדרגות ועליות על גבי עליות שנכנס ומגיע בהם לכלל זקנה ושיבה.

ובחי' קרבן פסח הם אלו המוחין של עיבור וקטנות, "ראשו על כרעיו ועל קרבו", 
כי ענין האור של פסח הוא להאיר אל הקטנות והילדות, כמ"ש "והגדת לבנך ביום ההוא 
לאמור וגו'", וכאן הבן שואל מה נשתנה, וכל עניינים הנעשים כדי שישאלו התינוקות, 
שהוא העת לדבר אל מוח התינוק שהוא בעניות ודלות, הא לחמא עניא, לחם עוני ואין 
עני אלא בדעת, ולהמשיך לו אור פשוט אף על פי שהוא קטן ודל, כי הגם שפסח הוא 
גילוי גדלות המוחין הגדול ביותר שאפשר להיות, בחי' "קול דודי הנה זה בא מדלג על 
ההרים מקפץ על הגבעות", שהוא גילוי בדרך דילוג וקפיצה כנודע, עם כל זה ענין קרבן 
פסח שציווה השי"ת על כל איש ישראל, הוא המוחין הקטנים והדלים, בחי' יונתי בחגווי 
הסלע בסתר המדרגה וגו', שצריך לנטוע שם נטיעה חזקה שיהיה לה קיום, כי סוף כל 
סוף, קטנות המוחין הם כל הקיום והמעמד של האדם, שאינו נוטה מן המסילה גם כאשר 

עולם חשך בעדו.
והנה המוחין של העיבור, היינו שהוולד נמצא אך הוא טמיר ונעלם כנ"ל, הם ענין 
מציאות השגחתו ית' על כל פרט ופרט בדקדוק גדול בלי ספק, שאף שהיא מציאות 
גמורה ומוכרחת, היא סתומה וחתומה מאוד במסווה הטבע, עד שמרוב ההרגל והגשם 
נדמה כלפי חוץ שעולם כמנהגו נוהג ולית דין ולית דין איש הישר בעיניו יעשה, וזה 
יעצום השי"ת עין השגחתו  ויהיה מה שיהיה לא  מוח קטן מאוד שהוא קבוע לעולם 
מן הנבראים, אך אינו מעורר הלב מחמת שהוא קטן. ואחר העיבור באה הלידה שהיא 
יציאת האמונה ומציאות ההשגחה הנ"ל מן העלם אל הגילוי והניצנים נראו בארץ זרע 
אמת ואמונה נשמעים בין החיים להתוודע ולהיגלות כי הוא מלך על כל הארץ, אך עדיין 
הוא רק בחי' יניקה, שלא נתגלה באופן שלא יוכלו לטעות בו כי אם בזעיר אנפין וצריך 
כוח ואומץ רב להידבק באמת להינצל מטעות העולם, ועם כל זה הוא מוח יותר גדול מן 

העיבור שהוא רק נמצא ולא מושג, ועכשיו הוא מושג. 
בניסים  תבל  מערכות  ישדד  קטן  ברגע  אז  הבוית"ש,  לפני  רצון  שיעלה  ובעת 
ונפלאות לא שערום ראשונים, ויכירו כל העולם כוח מלכותו, וכשם שנתגלה על מצרים 
בעשר מכות נאמנות ומופלאות ובני ישראל יוצאים ביד רמה ומצרים מקברים את אשר 
הכה ה' בהם כל בכור בהשגחה נוראה ונפלאה של אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה 

של בכור לטיפה שאינה של בכור וכו', אשר בזה באה האמונה לכלל גדלות בשלמות.
עמו,  במעי  כתינוק  מצרים  בתוך  טבועים  היו  האמונה,  שהם  ישראל  עם  והנה, 
והיינו  כנודע,  והללו  הללו  הקטרוג  עד שגבר  טומאה  ומ"ט שערי  בקליפות  מטונפים 
דומים  היו  ובזה  ידעו מאומה,  ולא  בלי ספק אך חשך משחור תארם  שהיו במציאות 
לגמרי לאמונה שנעלמה מן העולם ופרעה הרשע אמר "מי ה' אשר אשמע בקולו" וכו', 
והוכרח להאיר להם בבת אחת מוחין גדולים של על פי הסדר, כדי שלא ישתקעו לגמרי 
בקליפות ויאבד סברם ח"ו, לכן בקע להם השי"ת את השמים והגדיל המוחין ברגע אחד 
באותות ובמופתים עד שראו את שורשי הקדושה ואת רחובות הנהר נחלי אמונה, מוחין 
גדולים ועצומים מאוד, אמנם תכלית הארת המוחין הגדולים הללו לא הייתה שיישארו 
המוחין הללו תמיד, כי הגדלות באה והולכת על דרך רצוא ושוב, רק הייתה תכליתם 
להאיר למוחין של עיבור ויניקה שהם נשארים עם האדם תמיד, וכמו שכאשר גדל האילן 
ופריו בשל, אזי לוקחים גרעין מן הפרי וזורעים באדמה במקום חשוך וקר, ועל ידי זה יש 

לו קיום לעולמי עולמים, כך התכלית לקחת מן 
הארה הגדולה של התגלות האמונה והשגחה, 
למעלה  פשוטה  באמונה  האדמה  בעמקי  ולטעת 
מטעם ודעת, כדי שמה שרק יהיה, אפילו יסתלק ממנו 
ימינו לשמאלו ח"ו, תהיה  ידע בין  ולא  הדעת לגמרי 
האמת תקועה בליבו כיתד שלא תמוט ולא יעשה 

קטנה או גדולה נגד רצון השי"ת.
גדולים  'להזהיר  "והגדת לבנך",  וזה ענין 
גרויסע  די  פון  שיינען  אריין  הקטנים',  על 
קערלע  א  איינפלאצן  טעג,  קליינע  אויף  טעג 
כדי  הזו  הגדלות  מן  ליקח  היינו  אמונה,  פון 
החיות  הלוא  כי  התינוק,  מוח  ולגדל  להשקות 
האור  ייגנז  רגע  וכמעט  כנודע  ושוב  רצוא 
והרוח תשוב אל האלוקים, ומה שנשאר הוא 
תמיד,  בה  להתחזק  שיש  הפשוטה  האמונה 
וכמ"ש הרמב"ן הקדוש: 'ובעבור כי הקב"ה לא 
או  כל רשע  לעיני  דור  בכל  ומופת  אות  יעשה 
כופר, יצווה אותנו שנעשה תמיד זיכרון ואות לאשר ראו 
עינינו, ונעתיק הדבר אל בנינו, ובניהם לבניהם, ובניהם לדור 
קרבו,  ועל  כרעיו  על  ראשו  פסח,  קרבן  מצוות  והיינו  אחרון', 
בחי' עיבור, פנקס מקופל וכו' וראשו מונח לו בין ברכיו, שאף 
שהוא יושב בחושך ה' אור לו ונר דלוק על ראשו ומלאך מלמדו כל התורה, כי כאשר 
מאיר מן הזמנים הגדולים שלו הנר דלוק על ראשו ומניח על פתח ביתו בחוץ לזמנים 
אחרים, על ידי זה מכניס האמונה בתוך כלים גשמיים ממש, היינו למצבים של עיבור 
ויניקה שאין לו מוח כלל כי אם איברים גשמיים, כי גם הגוף שלו נעשה אמוני, ונעשה 

בחי' נר המערבי שלא כבה לעולם. 
וכבר איתא בספה"ק, שמה שארע לכללות ישראל במצרים בכל אופן השתלשלות 
גילוי האמונה, הוא בכל נפש ונפש פרטות, שמתחילה, כשהרבש"ע רואה שאדם שקוע 
בתאוות שלו ובבלאטע שלו, והוא הלא חושב מחשבות לבל ידח ממנו נידח, הוא מתגלה 
אליו בשידוד המערכות וגדלות המוחין כדי שידע מן האמונה, ובאים עליו זמנים טובים 
שמרגיש קרבת אלוקים לי טוב וזוכה לדבקות וקבלת התפילות, ממש בבחי' טרם יקראו 
ואני אענה, עד שתוהה ומשתומם על בני אדם שמשוטטים בעולם כעיוורים ולא רואים 
מה שהוא רואה בעליל שיש ריבונו של עולם שנותן לו כל מה שמבקש וכו', וגם בעיניו 
ייפלא איך יש לו חשק כזה ללמוד ולהתפלל ולשורר לה' ביקד יקוד אש, ובאמת הנהגה 
כזו לא יכולה להימשך זמן רב וזרח השמש ובא השמש, והעיקר לקחת מן הזמנים האלו 
נקודה חזקה בבחי' "משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם ושחטו הפסח", לקחת גרעין 

אחד מן הפרי השבל ולשים בעומק האדמה כדי שיהיה לו קיום ואחרית ותקווה.
 )בא תשע"ב(

גם תאוות  רק  ופשעים מכבים הלבבות,  עוונות  רק  וראוי לדעת שלא  שובבי"ם. 
שלו  הקדושה  הרגש  ליבו,  אחר  ונמשך  לו  במותר  עצמו  מקדש  כשאינו  הזה  העולם 
מצליח  ולא  כרימון  דאגות  ומלא  לשמאלו  מימינו  יודע  ואינו  ואזלא  עמיא  מעמיא 
התאווה,  עוד  מגבירה  והעצבות  ר"ל,  בעצבות  ושוקע  והולך  ליבו  מצפוני  להשקיט 
כמבואר בספה"ק מאור ושמש, שמי שהוא בעצבות מתגבר עליו תאוות האכילה ביותר, 
ואם כי אפשר להסביר זה בדרך חכמת הנפש, כי כשהוא בעצבות הוא מבקש לספק 
נפשו ואוכל ואוכל מגודל חלישותו, עכ"ז הנרצה לעניינינו כי התאווה מולידה העצבות 
והעצבות מגבירה התאווה וחוזר חלילה, וככל שהוא בעצבות, הוא יותר ויותר רחוק 
וזהו שכמעט אין לו מבוא לשוב בתשובה שהיא הקרבה והגעגועים והשירים אל השי"ת.

ומה היא עצת האיש הלזה, עצו כמבואר בספר התניא ע"פ לשון הזוה"ק )ח"ג קס"ח.(, 
'אעא דלא סליק נהוריה יבטשון ביה ואנהיר, גופא דלא סלקא ביה נהורא דנשמתא יבטשון 
ביה ויסלק נהירו דנשמתא', וביטוש הלזה הוא שלוקחים קורנס גדול ומכין העץ בחוזק 
רב, ולעניינינו, למשל כשאדם נופל בשקר, מיד ממציא שקר שני להצדיק השקר הראשון 
ואחר כך ממציא שקר שלישי להצדיק השקר השני, עד שנופל לגמרי בשקרים ושוכח 
לגמרי מה היה השקר הראשון, כן האיש שנפל בתאוות ר"ל עד שנכבה ליבו ומחמת זה 
נפל בדאגות ונסתר ממנו אור האמונה ונכנסו בליבו תמיהות ושאלות, העצבות שהיא 
תאווה גדולה עד מאוד, קשורה בו ככלב, וכל היום הולך ובוכה באוזני הבריות, מדוע 
כל  עליו  באים  ולמה  תורה  בדברי  מלהבין  ראשי  נסתם  ולמה  להתפלל  מצליח  אינני 
מיני מקרים ומאורעות? ומחפש חיזוקים וכל מיני הסברים שבסופם רק מועילים לחזק 

בא

מילין יקירין 
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ולייסד עיצבונו, רק דבר אחד אינו רוצה לשמוע ולהבין, שהכל מחמת שקר הראשון, ושקר 
הראשון הוא: 'אז ווייל ער זינדיקט און זינקט אין גשמיות, איז זיין הארץ גיווארן הארט וואו 
א שטיין און טריקן כעץ יבש", )שמחמת שחוטא ושוקע בגשמיות, נהפך לבבו לאבן וכעץ 
יבש(. וזה התרופה שלו והביטוש שלו, שיעמוד ויאמר לעצמו האמת הלזו: כי כל הקושיות 
שלך והדאגות שלך והעצבות שלך הכל מחמת התאוות! הכל מחמת הפגמים! שלקחת 
הנפש שלך ופגמת בה מאוד, ואפילו שאתה שכחת, הרבש"ע לא שוכח אף פעם, וכך פגם 
שלך עומד ומקטרג עליך, ואין לך דרך אחרת לשוב אל ה' רק לתקן גדרי הקדושה שלך 

ולומר לגוף הסורר שלך, לא!!! וזו תהיה תרופתך!

ושמעתי בענין זה מהראחמיסטריווקער רבי מעשה נורא, שבחור אחד ל"ע ול"ע ולא 
על שום אחד מישראל, נקלע לתאונה תוך כדי נהיגה ברכב והרג את אביו ר"ל, ומרוב 
ובנפש, עד  בגוף  יום  אל  מיום  והלך  והתמוטט  יצא הבחור בדעתו  וייאוש כמעט  צער 
ונפש, אך לא הצליחו להעלות  גוף  והלכו אל כל רופאי  שהחלו לדרוש עמו ברופאים 
ארוכה למכתו האנושה ופכרו ידיהם בייאוש. אחר זאת החלו לשהכים עמו לפתחי רבנים 
וצדיקים שיאצילו עליהן מברכותיו ויקשיבו מעט למדווי ליבו וניסו כוכם זה בכה וזה 
בכה אך לא הועילו כל דברי החכמים לפכח צערו, וככל שניסו להסביר לו כי שגגה יצאה 
מתחת ידו ולמה יעניש עצמו בכדי, רק התעצם כנגדם בראיות והוכחות כי גדול עוונו 

מנשוא ושקע עוד ועוד בייאושו.

יום אחד הגיעו עמו בני משפחתו ועמוד לפני החזון איש, וכמעשהו בראשונה כך 
מעשהו בשנייה, החל הבחור לגולל את גודל צערו ויגונו על המקרה הנורא שאירע לו 
שהרג ר"ל את אביו כמעט במו ידיו, והחזון איש מנסה במילים רכות ומשיבי לב לסמוך 
את רוחו ולחזקו, אך הבחור קשה עורף וכנגד כל טענה מתעצם בטענות שכנגד ומתבצר 
בתוך עיצבונו וייאושו. כראות החזון איש את פני הדברים נפרד ממנו לשלום והבחור 
החל יוצא את הבית. רגע לפני שסגר הדלת אחריו, הרעים לפתע החזון איש בקולו קול 
עז: רוצח!!! רוצח!!! רצחת את אבא שלך!!! הבחור זינק לאחור והביט כלא מאמין בבעל 
ניסה  הוא  אדיר.  בקול  זועק  כשהוא  רוחו  את  וסמך  ניחמו  רגע  לפני  איש שאך  החזון 
לפצות את פיו ולהצטדק: אבל הלא הייתי שוגג ואולי אפילו אונס, אך החזון איש אינו 
מניח לו וממשיך לצעוק: רוצח!!! ומביא ראיות מחז"ל ומפוסקים שאין מועיל בזה שום 
טענות ומענות והפגם גדול ונורא, והבחור פורץ בבכיו ומתחנן על נפשו מה יעשה ויחיה, 

עד שמתוך כך הייתה לו הרווחה.

אל  הביט  לבלתי  סחור  סחור  ללכת  פושע פשע  כל  אורחות  כן  כי  יבין  והמשכיל 
החטא והפגם עצמו ומזה נופל אל העצבות והמרירות שהם מים שאין להם סוף, והעצה 
היא כנ"ל לומר לעצמו האמת הגמורה: "נחנו פשענו ומרינו אתה לא סלחת" )איכה ג' 
מ"ב(, עוונותינו היו מבדילים בינינו לבין אלוקינו ומחמת זה נסתמו עינינו מראות וליבנו 

מלהבין, ואתה ניחמנו על חטאינו ולבבנו יבין ושב ורפא לו...

)ז' שבטו תשע"ב( 

ד' שבט יו"ד של הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע. בספה"ק "אור יצחק" להרה"ק 
רבי יצחק מראדוויל זי"ע )בפרשת יתרו( מביא עובדה נוראה על גודל מדריגתו של הרה"ק 
רמ"ל מסאסוב זי"ע, וזה לשונו: "מעשה בהרב הקדוש הרב ר' שמעלקא מניקלשבורג עם 
הרב הצדיק ר' משה לייב מסאסוב תלמידו שנסעו על הים, מהנסיעה מה שנסעו הוא 
באריכות גדול, אך בקיצור שהיה רוח סערה והספינה חשבה להשבר. הרב ר' שמעלקא 
ישב משתומם והרב רבי משה לייב היה בשמחה גדולה, והיו שם אנשים יהודים ושאלו 
אותו ומה זו עוד השמחה, והשיב בזה הלשון: אין לי שמחה גדולה יותר מזו שבזמן קצר 
אהיה בשרשי כביכול ב"ה. ואע"פ שניצולו ולא הטבעו בים עכ"פ בין כך הוא היה בשמחה 
גדולה..." עכ"ל. ]וממשיך שם הרה"ק מראדוויל ומבאר את שמחתו של רבי משה לייב 
"והוא זה מצד שהצדיק מקושר תמיד ברצון הבורא ב"ה ומשתוקק תמיד לבוא לזה הרצון, 
ועוה"ז הוא ללא נחשב אצלו והוא אך בהכרחיות גדול, ורצונו בתמדיות לבא לרצון האמת 

המכוון ברצונו הקדוש והטהור, ואך בשבת קודש יכולים אנחנו לבא לזה הרצון וד"ל"[.

עוד  עם  בימי החורף  בעגלה  לייב  רבי משה  נסע  כי פעם  זו מסופר  מעין  עובדה 
נוסעים, ועל אם הדרך נהפכה העגלה על צידה מחמת סערת השלגים ונתקעו הנוסעים 
בתוך השלג העמוק תחת העגלה לבלי יכולת להיחלץ משם מחמת השלג שסגר עליהם 
מכל הצדדים והעגלה ההפוכה שעליהם, ובדיוק אירע שרבי משה לייב נתפס תחת כולם 
וכל הנוסעים עם העגלה היו על גבו ר"ל, וכל הנוסעים היו בפחד גדול בהבינם שבדרך 
הטבע לא נמצא דרך להחלץ וח"ו סופם קרב. רק רבי משה לייב היה בשמחה גדולה 
בהבינו שעוד מעט יזכה לעלות לשרשו למעלה, ומרוב שמחה לא היה יכול לעצור ברוחו 
והתחיל מכרכר ומקפץ ברקידה ככל יכלתו תחת העגלה בתוך השלג עד שמרוב הריקוד 
והכרכור התחיל השלג שסבב אותם להמס לאט לאט, ואחר זמן כבר מצאו דרך לבקוע 

השלג ולזחול אל מחוץ לבור השלג, ובאופן זה ניצלו כולם...

על  מספר  תבוא(  כי  )פרשת  הברכה"  "היכל  בספרו  זי"ע  מקאמארנא  הרה"ק  גם 
הרה"ק רבי משה לייב מסאסוב זי"ע וזלה"ק: "פעם אחת היה הצדיק הקדוש רבי משה 
לייב אצל שר אחד לפדות שבוי אחד והוא עדיין לא טעם כלום באותו היום, והיה עומד 
שם בבית התבשיל הנקרא קעך והעבירו לפניו שם תבשיל אחד שהיה שויו שמונה מאות 
גולדין פוליש, ועלה הריח בנפשו עד שאחזו בולמוס, וסיפר זה לתלמידו מורי דודי רבינו 
צבי )מזידיטשויב( ואמר בזה הלשון 'משה לייב האט זיך דערמאנט נשמת כל חי פון שבת 
האט ער פול מער תענוג ממש' )כשמשה לייב נזכר מהנשמת כל חי של שבת היה לו 
הרבה יותר תענוג( ונתישבה דעתו". ]ובעובדא זו מבאר הרה"ק מקאמארנא את הפסוק 
בפרשת כי תבוא "והיית ממשש בצהרים כאשר ימשש העיור באפילה" שבכל הקללות 
הויה  לך  שיהיה  "והיית"  גדולה,  ברכה  נאמר  כאן  וז"ל  בזוה"ק,  כמובא  ברכות  נרמזים 
חדשה אשר "תמשש" באור עליון הנקרא "צהרים" אור צח אור מתוק זיו השכינה תרגיש 
ממשות תענוג ואור בתורה ומצוות שבע ממש, "כאשר" יתפעל ו"ימשש העיור" ההולך 
אחר תאוות לבו בתאוות עוה"ז והוא מרגיש ממשות תענוג בתענוגי עוה"ז כך תהיה אתה 
מרגיש ומתפעל ושבע מתענוגי התורה והמצוות כאשר ימשש העיור באפילה של חשכות 

תענוגי עוה"ז" עכלה"ק[.

עסק  בו  שבויים  פדיון  מצות  עבור  בדרכו  זי"ע  לייב  משה  רבי  הרה"ק  נסע  פעם 
תמידין כסדרם, ועל אם הדרך איקלע לפניו מחזה מזעזע ביותר, יהודי בעל חוב שלא 
סיפק בידו לסלק את חובו לפריץ, נקשר בעבותות אל אחורי עגלת הפריץ, והפריץ עם 
אשתו וילדו הרך בשנים יושבים במרכבה ההדורה בשלוות נפש, והעגלון בהוראת הפריץ 
מריץ את הסוסים בדהרה גדולה בשעה שהיהודי המסכן נגרר על הקרקע כולו זב דם 
ומצעק בקול חזק מגודל היסורים. הרה"ק רבי משה לייב ברוב חכמתו ביקש לעצור את 
העגלה כדי לדבר עם הפריץ, וברגע שנפתחה דלת העגלה אחז רבי משה לייב בילדו 
הקטן של הפריץ והחל נושקו ומחבקו במחוה של חיבה יתירה, ובו בזמן לא פסק פומיה 
וכו',  והחביב  הנחמד  ילדם  אודות  ואשתו  הפריץ  ראש  על  והילה  דברי שבח  מהרעיף 
או אז הפטיר כבדרך אגב האיך  לייב מסילות לליבו של הפריץ,  עד שמצא רבי משה 
אין כבוד הפריץ חושש לחינוך הילד הקטן והחביב, הלא כשרואה הילד אדם הזב דם 
ונאנק ביסורים מצעק בקול גדול בודאי יפגום ברגישות נפש הילד הקטן... וקיבל הפריץ 
את דבריו ושיחרר על אתר את היהודי. לאחר מעשה סיפר רבי משה לייב על עצמו, כי 
כאשר הגיע לאחר מכן לביהמ"ד להתפלל, התבייש בנפשו ולא ידע איך יוכל פה שנשק 
לשייגעץ לדבר לפני מלך מלכי המלכים הקב"ה, עד שנזכר רבי משה לייב שאפילו כלבים 
אומרים שירה, ואם כלבים יכולים לומר שירה בודאי שגם משה לייב יכול לומר שירה 

ומיד פתח בתפילה...

הרה"ק רבי משה לייב היה איש רחב מאד, פעם אחת ראה רבי משה לייב בעד החלון 
לייב  מיילא משה  כ"כ,  גוי שמן  נהיה  לייב ממה  רבי משה  נכרי שמן מאד, תמה  איש 
כשהוא מברך ברכת "שלא עשני גוי" הינו משמין מרוב שמחה, אולם גוי זה הרי אינו אומר 

שלא עשני גוי וא"כ איך יתתכן שהוא שמן...

ויאמר ה' אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו )שמות 
י', א'(. הנה באור החיים הקדוש בפרשת וארא עה"פ והחיטה והכוסמת לא נוכו הביא 
את דברי רש"י בשם המדרש כי פלאי פלאות נעשו להם שלא שלטה בהם מכת ברד, 
והיינו שהיה מעשה שלא עפ"י טבע כדי לגלות כוחו הגדול של הקב"ה בעולם, וכתב ע"ז 
האוה"ח הק' שהשאיר הקב"ה לפרעה מקום עבור הבחירה שלא תתבטל ממנו מגודל 
הפלאות ויוכל לטעון שסיבת בלתי שליטת המכה על החיטה והכוסמת הוא מחמת שאין 
ח"ו לאלוקי ישראל שליטה בכל הווה ובזה יוכל לכפור ולהכביד את ליבו, עכתו"ד. נמצינו 
למדים שמנקודת הגילוי של הקב"ה בעולם בניסים ונפלאות שלא עפ"י טבע, דייקא שם 
מוצא הרשע מקום לדברי הכפירה והבלע שלו. ויש לרמוז כן בפרשתינו בתיבת הכבדתי 
העולה בגימ' אמת, שהכבדת הלב של הרשע נובע דייקא מנקודת האמת אשר בו מתגלה 
אורו ית' בעולם בלי שום הסתרים. וכן הוא בכל גילוי כבוד שמו ית' בעולם ע"י נס או 
פלא אף כהיום הזה, מניח הקב"ה פתח של בחירה שיוכלו ללמוד בו את ההיפך מן האמת 
ח"ו. גם סופי אותיות המילוי של כי אני הכבדתי גימ' שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד, גם 
כן מורה כנ"ל על יניקת הכבדת הלב דייקא מגילוי אחדותו ית' בעולם בחי' שמע ישראל 
וגו', ולמעשה אילו היה מסיר את הרע מנגד עיניו היה רואה את עוצם הניסים והנפלאות 
ששידדו את כל טבעי העולם והיה מבין את גודל גילוי אחדותו ית' בעולם, אולם כאשר 

לנגד עיניו עומדים רק ענייני הרשע וכדו' אז אינו יכול להבחין בטוב כלל.
עוי"ל הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו גימ' בלע יובב חושם הדד שמלה שאול בעל חנן 
הז' מלכים דמיתו, כי הכבדת הלב נגד ה' הוא גופא השבירה, אמנם למעשה ע"י הכבדת 
הלב באו עליו המכות שהיו תיקון עבור הבריאה כולה שנתגלה כבוד ה' בעולם לעין כל, 
על כן ויאמר הוי"ה אל משה בא אל פרעה כי אני גימ' וימלך תחתיו הדר, והמשך הכתוב 
אתתי אלה בקרבו עם הג' תיבות גימ' ושם אישתו )מלא י'( מהיטבאל, והיינו מלך השמיני 
כי בעת תיקון העולמות היה בסדר  נאמר שם אשתו,  ורק אצלו  מלך הדר הוא התיקון 

השתלשלות של דכר ונוק' שיושפע האור ממשפיע למקבל. 

לע"נ הרה"ק רבי יעקב ב"ר דוד יצחק זי"ע מפשעווארסק זכותו יגן עלינו.

אנפין חדתין  חידושי תורה על פרשת השבוע עירין קדישין  עובדות ומוסר מקדושי עולם 


