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פרעה הרשע ביקש להכניס ספיקות בבני ישראל 
  בכל הדורות

ויקרא למשה ולאהרן לילה ויאמר קומו צאו 
' מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל ולכו עבדו את ה

גם צאנכם גם בקרכם קחו כאשר דברתם ולכו 
 קומו )'ז' סי( ובמדרש תנחומא .וברכתם גם אותי

מרתי לכם מי ומי ההולכים אמרתם בנערנו צאו א
קומו צאו גם אתם גם בני ישראל , ובזקננו נלך

אמרתי רק צאנכם ובקרכם יצג אמרתם גם מקננו 
גם צאנכם גם בקרכם , ילך עמנו לא תשאר פרסה

קחו כאשר דברתם ולכו ולואי שתלכו כבר 
קחו כאשר דברתם , אמרתם גם אתה תתן בידינו

ולכאורה ענין זה הוא . כ"ע. ולכו וברכתם גם אותי
תמוה מאוד וכי הוה אמינא שיתן פרעה זבחים 

  .ב אומרו וברכתם גם אותי"ועוד צ', לזבוח לה

ואפשר לומר שכוונת פרעה הרשע באמרו 
היה בכדי להכניס ספיקות , וברכתם גם אותי

בלבות בני ישראל באמונת מכת בכורות 
ת אמר ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור "שהשי

', פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה וגו
ועתה הנכם רואים שאני נשארתי בחיים על אף 

כ בכל שנה לפני אכילת קרבן "וא, היותי בכור
פסח כשתברכו אשר קדשנו במצוותיו וצונו על 

על בתי בני ישראל ' אכילת פסח על שם שפסח ה
תכוונו , בנגפו את מצרים ואת בתינו הציל

ובזה יתפרש הפסוק , צלתיבברכתכם שגם אני נ
 דהיינו שתקחו צאן גם צאנכם גם בקרכם קחו

אזי , ובקר לקרבנות ותאכלו את הקרבן פסח
 שגם  גם אותיעל הפסח תכוונווברכתם בשעת 

  .אנכי נצלתי מהמכה

' אלקינו' ועשינו לה'משה הקדים את פרעה ואמר לו 
  ללא שום מחשבה זרה

אמנם לא עלה ביד פרעה להכניס ספיקות 
גם בבני ישראל שכבר הקדימו משה ואמר לו 

, אלוקינו' אתה תתן בידינו זבחים ועולות ועשינו לה

הגם שאתה תתן בידינו לחשוב בשעת אכילת ' פי
בכל זאת , הזבחים של קרבן פסח שאתה נצלת

, לא תעלה כוונתך על מחשבתינו בשעת הברכה
'  שנחשוב אך ורק להאלקינו' ועשינו להכי אם 

  . לשום מחשבה אחרת זולתואלקינו ולא

  ת היא על ידי ואנחנו לא נדע מה"כח עבודת השי
שיוציאו את כל '  פיוגם מקנינו ילך עמנוואמר 

לא , הניצוצין קדישין שהיו שקועים במצרים
אלקינו ' תשאר פרסה כי ממנו נקח לעבוד את ה

'  פיה"ואנחנו לא נדע מובשעת העבודה , דייקא
 עבודתנו כי אם שאין אנו יודעים כלום בעת

  .' וגו'נעבוד את הובכח זה , מהונחנו 

דהנה האדם בשעת , ואפשר לומר עוד בזה
קימתו בבוקר נוטל ידיו ואומר מודה אני לפניך 

ד ומניח תפילין "והולך למקוה ולביהמ' וכו
כ פסוקי "ומתפלל ומתחיל מאמירת הקרבנות ואח

שכידוע הם כנגד עליית ' דזמרה וברכת יוצר וכו
עולמות מעשיה ליצירה ולבריאה עד שמגיע ' הד

ומיד , ע שהיא עולם האצילות"לתפילת שמו
 )ב"ג דף קכ ע"ח(ק "נופלים על פניהם וכמובא בזוה

שהוא זמן קבלת מסירות נפש ואחרי הכל 
אומרים ואנחנו לא נדע דהיינו אחר שכבר עשינו 
כל מה שמוטל עלינו לעשות עד עולם האצילות 

נו כלום ואין אנו יודעים אנו מרגישים שאין ל
כי וזהו שנאמר , כלום ולא התחלנו לעשות כלום

ובכל זאת אחר כל , 'ממנו נקח לעבוד את ה
העבודה בני ישראל מגיעים למדריגה אשר 

שאין אנו יודעים מעשייתנו , ואנחנו לא נדע
  . ה"מאלא בבחינת ונחנו , ופעולתנו

ת אמיתית "לעת עתה אין אנו יודעים עבודת השי
  ד לעתיד לבאע

ואנחנו ועוד יש לפרש שכל זמן היותנו בגלות 
 שאין אנו יודעים איך 'לא נדע מה נעבוד את ה

כמו '  פיה"עד בואנו שמ, ת"ובמה לעבוד את השי
 שלעתיד לבוא ייקרא )יחזקאל מח לה(שכתוב 

וזהו שאמר שנדע במה לעבוד , ה"שמ' ירושלים ה
ו כשתהא הגאולה השלימה במהרה בימינ' את ה

  )א"ק זיעועכי"ק מרן רביה"כ(                                       .אמן

  
ש "רמז הכתוב על תמימות וקבלת עול מלכותו ית

  ללא קושיות
והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת ואמרת 

 ממצרים מבית עבדים' אליו בחוזק יד הוציאנו ה
' כי בחוזק יד הוציאנו ה' והיה לך לאות על ידכה וגו

 על )א" עז"מנחות ל(ל "ידוע מדרשת רז  .ממצרים
 -  .שהוא יד כהה של שמאל, של ידכה' היתור ה

, במצרים היה גלות הדעתש דועכיויש לרמז בזה 
תכלית יציאת מצרים היה למען יגיעו וכל 

וידוע כי פסוק זה נאמר אצל בן , להשפעת הדעת
מי שדעתו ו ,שאין בו דעת ובינה יתירה, תם

אין עליו שום עול של מצות , משובשת עליו
וגם אם הוא לעתים שוטה , וביםומעשים ט

  .אינו מצטרף לשום מצוה, תים חליםלע

 לבניך דעת להשפיע שתזכה תורה אמרה זה ועל
 ואז ,הזה פנים הסתר פשר מהו ,זאת מה שישאלו עד

 ת"שהשי ,ממצרים 'ה הוציאנו יד בחוזק אליו ואמרת
 ולכן ,והטוב הרעות תצא לא ומאתו יכול כול הוא

 ואז ,קושיות שום הקשותל שלא ומתמם תם תהיה
 אלו ,כהיד על לאות לך והיה יותר נעלה לבחינה תגיע

 והיה ואמר ,אצלך והחלושים הרפויים האיברים הם
 עול עליו שיקבל מה כפי יהודי שכל ,שמחה בלשון

 להתמשך השמים מן השפעתו יקבל כך ,מלכותו
 ,קדושות ומחשבות קודש ושפע ארוכים חיים עליו

 'ה וציאנוה יד בחוזק כי דרכיו כל לע שמירה לו ויהיה
 בטרם רגעים כמה יחדמי האדם ואם ,ממצרים

 'ה יעזרהו ,המצוה במהות להתבונן תפילין הנחת
 טובים ומעשים המצות לקיים ויוכל אליו ויקרבהו

 בו שיתקיים הבאים הדורות ולחנך ,יתברך כרצונו
   .זמן לאחרו מחר בנך ישאלך כי

   )א"שליט ר"אדמו מרן ק"כ(

  

 ו"תשע אב ז"קכגליון 
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למען שתי אותותי אלה ' אל משה בא אל פרעה וגו' ויאמר ה
בקרבו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי 

י "ופירש. 'במצרים ואת אותותי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה
הנה יש לדקדק בפרשה זו כמה . למען שתי שימי שאשית אני

מה , צריך ביאורי שאשית אני "מה שפירש רש. 'א: דקדוקים
ה "וכי לא משמע די מלשון הכתוב שהקב, רצה להשמיענו בזה

. 'ב. ומדוע הוצרך לפרש שאשית אני, ישית עליהם את המכה
מה , אומרו ולמען תספר באזני בנך ובן בנך דייקא במכת ארבה

מה ענין הציווי לספר באזני בן . 'ג. שלא נאמר כן בשאר המכות
מדוע הוא , ובנו יספר באזני בן בנו, נוהרי באם יספר באזני ב, בנך

היה ', אומרו וידעתם כי אני ה. 'ד. נצרך עוד לספר באזני בן בנו
  .וידעתםומהו ', לו לומר וידעו כי אני ה

ואפשר לתרץ דקדוק ראשון בהקדם מה שאומרים בסדר 
, ב"ש באח"ך עד"רבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצההגדה 

שהיה לו , שנראה כמיותר,  בהםודקדקו המפרשים על אומרו
  .ומהו בהם, לומר רבי יהודה היה נותן סימנים

ק שכל העשרה מכות "י דאיתא בזוה"אלא הענין מבואר עפ
שבאו על פרעה מלך מצרים עתידים לחול על ראש האומות 

והנה המכות , ת את נקמת עמו ישראל"העולם בעת שינקום השי
שה שהיה מוכן שבאו על פרעה היו מסומנים במטהו של מ

ועל זה הדרך ביקש רבי יהודה לעשות , מששת ימי בראשית
ועל כן , הכנה אל המכות שעתידים לבוא על ראש אומות העולם

הקדים לעשות סימנים אצל אלו האומות בכדי שיוכל לחול על 
ם "רבי יהודה היה נותן בהוזהו אומרו . ראשם כל אלו המכות

, ב"ש באח"ך עד"דצוהם ,  היינו בתוך האומות העולםסימנים
  .בכדי להכין את המכות האלו המעותדים לבוא עליהם

ש הבה נרדה "ה ענין הכנה והזמנה כמ"והנה מצינו אצל הקב
 ת אני"שאשיי "ופירש, למען שתי אותותי אלהוזהו אומרו ', וכדו

ת "דהיינו ענין הכנה והזמנה למכות שישית השי, בלשון עתיד
  . לבאעל ראש האומות העולם לעתיד

בטעם מצות הסיפור דייקא , ועתה נבוא לתרץ דקדוק שני
ראיתי : ל"א בספרו חומת אנך וז"י דברי החיד"עפ, במכת ארבה

י שכתב ולמען תספר "ל בכ"בנמוקי רבינו אליעזר מגרמיזא ז
  .ד"עכ, באזני גימטריא זהו שלושים יום לפני הפסח

ודם יום ק' ז אפשר לומר כי בהיות שהיתה מכה זו ל"ועפי
ל משה תיקן להם לישראל שיהיו "וכפי שאמרו חז, הפסח

על . שואלים ודורשים בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יום
מחמת , כן נאמר דייקא במכה זו למען תספר באזני בנך ובן בנך

  .היותו בשלושים יום קודם החג
א מילין יקירין ולחיבת הקודש נעתיק "וכתב שם עוד החיד

שכתב ,  לרמוז ענין יקר הערך והוא פלאויש: את לשון קדשו
ברב רחמיו וחסדיו הרבים ' כי ה', ל בחסד לאברהם וכו"ה ז"מז

בכל שנה שלשים יום קודם לפסח מתחיל להוציא נפשות 
משלשים ' ישראל מהיכלות הטומאה מעט מעט שיעור חלק א

באופן שבליל ביעור חמץ כל פושעי ישראל עומדים , בכל לילה
שיעור חלק אחד משעור , ון משערי טומאהבפתח היכל החיצ

ובליל , הכמות שהיו נכנסים ליל שלושים ואחד קודם הפסח
זהו תורף , פסח אין נכנסים כלל ועיקר וכלם פטורים ובני חורין

ואני בעניי כתבתי כמה ענינים בהקדמה זו היא , דבריו בקיצור
 א מגרמייזא"ועתה נרמוז כפי רמז מהר' נפלאת בספרי הקטן וכו

ל שכתב כי תיבת למען תספר באזני בגימטריא זהו שלושים "ז
לעשות ' דרמז להם הפלא העצום אשר הגדיל ה, יום לפני פסח

עמנו להוציא לאור נשמות ישראל מן הקליפות אשר היו 

מוטמעים שם וזהו אשר התעללתי במצרים שחקתי להוציא כל 
ם ועוד הפליא לעשות כי ממצרי, נשמות ישראל משערי טומאה

ועד הנה בכל שנה הוא מוציא כל לילה שלשים יום קודם לפסח 
ש ולמען תספר באזני בנך ובן "וז, נשמות ישראל משערי טומאה

שזהו רחמים גדולים כי ככה יעשה ' בנך החסדים המופלאים וכו
ש בזוהר הקדוש דמגאולת "ואפשר דזה בכלל מ. בכל שנה

יון דמגאולת דכ, מצרים נמשכת הגאולה העתידה במהרה בימינו
ה לזכות ישראל לטהרם בשלשים יום קודם "מצרים רצה הקב

ודאי זה גורם , א"לפסח בכל שנה ולהוציא נשמתם משערי סט
ל בניסן נגאלו ובניסן עתידין "ש רז"והיינו מ, הגאולה העתידה

ש ברעיא מהימנא דמחיית עמלק בליל בעור "והיינו מ, ליגאל
ש חייב "וז, א"לות הסטחמץ בזמן שמוציא נשמות ישראל מהיכ

כי גם לכל , אדם להראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים
שמוציא , אדם מישראל בכל שנה היא גאולת מצרים בעצם

כלומר הביטו וראו ', ש וידעתם כי אני ה"וז, א"נפשותם מהסט
רחם רחמתים לראש בני ישראל , ודעו כי זהו רחמים גדולים

 שנה נשמות ישראל לפני להוציא ממסגר אסיר ולהעלות בכל
  .כ לשון קדשו"ע, הפסח

שבליל הסדר נשפע באדם דעת ' נמצא לפי דבריו הק
ק "כמו שפירשו בזוה, ר יציאת מצרים"סיפווהיא ענין , מלעילא

שעל ידי סיפור יציאת מצרים , סנפרינון והארהשהוא מלשון 
ה יורד עם כל פמליא "וכמובא שהקב, נשפע באדם הארה גדולה

וזהו כאשר , חזות בעריכת סדריהם של בני ישראלדיליה ל
ושמא יאמר האדם די לי , הסיפור הוא בחשק והתלהבות כראוי

לא כן הדבר , והוא כבר יספר לבן בני, בסיפור יציאת מצרים לבני
כי שמא לא יוכל הבן לספר באותו חשק והתלהבות שאתה 

  .סיפרת לו
,  ותספרשתאירדהיינו , 'תספר'ולמען ועל כן אמר הכתוב 
שגם הוא ישמע את הדיבורים בחשק , באזני בנך ובאזני בן בנך

יענה ויאמר הלא , עד שכשישמע את הסיפור מאביו, והתלהבות
וכך תוכלו , מזקיני שמעתי את הסיפור בהתלהבות יתירה

 כי 'וידעתם'ובאופן זה , להשפיע את הדעת בבניכם ובני בניכם
  .בכם גם דעתע דהיינו שבאמצעות הסיפור יושפ, 'אני ה

חייב אדם לראות את עצמו כאילו ל "ובזה מבואר אומרם ז
דלכאורה הרי אדם בזמנינו שלא השתעבד . הוא יצא ממצרים

האיך יוכל לתאר לעצמו כאילו הוא בעצמו יצא , בגלות מצרים
 שהוא עד כדי חייבל באומרם "ואמאי חייבוהו חז, ממצרים

, אר כוונת המאמרי האמור מבו"אכן עפ. מסירות נפש כנודע
עד , כ"שתהא סיפור יציאת מצרים באופן של חשק והתלהבות כ

  .כאילו הוא יצא ממצריםשירגיש בעצמו 
ה על "והנה כי כן צריך כל אחד ואחד להודות ולשבח להקב

כל הנסים ונפלאות שעושה עמנו בכל יום ובכל עת ערב ובוקר 
צריך , וםובפרט כעת שנעשים אתנו נסים גלויים בכל י, וצהרים

ת כמובא בספר חסידים שכאשר האדם "להודות ולשבח להשי
ת נס "אזי עושה עמו השי, ה על נס קטן"מודה ומשבח להקב

והיה מן הראוי שכל אחד יספר לבניו ולבני ביתו ולעורר . גדול
בכדי להחדיר את , אותם להתבונן בניסים ונפלאות שנעשו עמנו

ה אתנו נסים "הקבואז יעשה , ת אותנו"האמונה באהבת השי
ויחולו , ונפלאות וינקום את נקמת בני ישראל מן האומות העולם

  .ל"על ראשם עשר מכות שהיו במצרים כנ
היא , ת עמנו"והנה תכלית הנסים והנפלאות שעושה השי

ומצד שני , בכדי להוציא אותנו מן גלות הדעת שאנו שרויים בו
ועל כן הוא , ר אינו חפץ שבני ישראל יצאו מגלות הדעת"היצה

מקרר את לבות האנשים שלא יתעוררו מן הניסים והנפלאות 
אבל האדם , וכמו שנאמר אצל עמלק אשר קרך בדרך, האלו

כי לא לחנם נעשים , ת מאתנו"צריך להתבונן מה רוצה השי
ועל כן כמו ביציאת מצרים היתה תכלית . אתנו נפלאות כאלו

כמו , די דעתהעשרה מכות והניסים שנעשו לישראל להביאם לי
ת ונפלאותיו נזכה שיתקיים בנו "י הסיפור של ניסי השי"כן ע

וכבר נזכה לקיום , הדעתדהיינו שיושפע בנו , ' כי אני ה'וידעתם'
 מתוך ,כמים לים מכסים' ה את ה"ומלאה הארץ דעהכתוב 

  .רחמים וחסדים מגולים במהרה בימינו אמן
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  -ה"תשע אבק "ליל שב-

 משה ואל אהרן בארץ מצרים לאמר החודש הזה לכם ראש אל' ויאמר ה
חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה דברו אל כל עדת בני ישראל בעשור 

  . לחודש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות שה לבית
ד קול דודי הנה זה בא מדלג על ההרים מקפץ על " ההבמדרשאיתא 

קום טמאים אשר בשר ענה דודי ואמר לי מה את עושה כאן במ, הגבעות
קומי לך רעיתי יפתי ולכי לך אמרו לפניו רבון , )כיחזקאל כג (' חמורים בשרם וגו

אמר ליה כבר שלמו , שנה אמרת לנו להשתעבד ועדיין לא שלמו' העולמים ת
מיד גילו הצדיקים את ראשיהם שהיה מכוסה , שנאמר כי הנה הסתו עבר

  .וי שהיו צדיקים כולןשנאמר הניצנים נראו בארץ אלו שבטו של ל
ה אם אני "אמר הקב, יהודה מהו מדלג על ההרים' עוד שם להלן אמר ר

אלא למי אני מסתכל , מסתכל במעשיהם של ישראל אינן נגאלין לעולם
לכך כתיב מדלג על , בזכות אבותם אני גואלם' לאבותיהם הקדושים וכו

  .'את ריב ה שמעו הרים )במיכה ו (ההרים ואין הרים אלא אבות שנאמר 
 אלה שני )ד ידזכריה (ד "הה, ולעיל מיניה אמרו דבר אחר החודש הזה לכם

ה חוזר "לוי מלמד שהיה הקב' אמר ר, בני היצהר העומדים על אדון כל הארץ
ולא היה מוצא עד שמצא זכותו של , ומבקש באיזה דבר לגאול את ישראל

למה הדבר , ד אלה שני בני היצהר"הה, משה ושל אהרן והיא עמדה להם
ובאו ואמרו לו עניה היא אין לה בעולם , דומה למלך שביקש לישא אשה

ה דיין לישראל שיגאלו בזכות משה "כך אמר הקב, אלא שני נזמים בלבד
ולהבין מהו קשר דברי . אל משה ואל אהרן' לכך נאמר ויאמר ה, ואהרן

  . 'המדרש אל החודש הזה לכם ראש חדשים וגו
אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי ' ויאמר הונקדים תחילת הפרשה 

וכבר עמדו במפרשים . את לבו ואת לב עבדיו למען שיתי אותותי אלה בקרבו
או התייצב לפני ,  אל פרעהלךכי בכל השליחויות של משה נאמר בלשון 

,  אל פרעה שאין במשמעו לשון שליחותבאואילו כאן אמר בלשון . 'פרעה וגו
, וכן אין סיבת הביאה כדי להזהירו. ונתכנס יחדבא  אלא כמי שאומר לחבירו

אלא לסיבה אחת ויחידה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי 
והוא כבר שליחות אחת לגמרי שיבא אל פרעה בהיותו , אותותי אלה בקרבו

ה ברא את כל העולם כולו "שהקב, כבר במצב כזה שאין לבו ברשותו
ואם הוא נכשל , אשונים שכל אדם יש לו שמירהוכמו שפירשו הר, בבחירה

וכך נותנים לו ברירה עד , הוא עלול ליכשל בו בשנית, בעון ואינו דואג לתקנו
אז הבא ליטמא , ואם אינו חוזר בו ואינו מנקה את העוון, שלש פעמים

פותחין לו ומסלקין ממנו השמירה עד שנופל מדחי אל דחי למצב שאינו יכול 
 ואין לו יד הפשוטה מן השמים ונעשה מטומטם ומגושם ,להושיע את נפשו

כי האדם המשתדל להיות זך ונקי אז אפילו . עד שלא חלי ומרגיש בשום פגם
אם בא לידי נסיון גדול לא מצד עצמו אלא בנסיבות סביבותיו מעד ונפל 

אז , ע הושיענו נא לבל אתנתק ממך"ונפשו תאבל עליו וצועק ובוכה רבש
ואפילו אם נכשל עוד פעם , ן השמים להצילו מרדת שחתמושיטים לו יד מ

אבל כל זמן שהוא עומד לבקש על נפשו ובמסתרים תבכה , ולא עמד בנסיון
עוזרים ומסייעין לו , נפשו לפניו יתברך אל תשליכני מלפניך ואל תרחק ממני

ם בהלכות תשובה שגם מי "וכמו שכתב הרמב, מן השמים להמשיך בדרכו
כי , ערי התשובהלא נועלים בפניו ש, רות שבתורהשעבר על כל העבי

וגם אם , נעשה ברגע אחד צדיק גמור, כשגומר בדעתו ומטה את לבו לטוב
נותנים לו הזדמנות שיוכל למרקו , נשארו בקרבו כתמי עוונתיו ופשעיו

אבל לא כן האנשים שהם כבר נמוכים וירודים כל כך שאינם שמים . ולנקותו
 אבדתי אבדתי על לבם והינם במצב שאומרים יעבור עלי ויהי מה וכאשר

-ויקרא כו כח(עליהם אמרה תורה , ואשאר כבר כך בזה הגלגול כי אין לי תיקון

 ואם בזאת לא תשמעו לי והלכתם עמי בקרי והלכתי עמכם בחמת קרי )כט
מ מקשה את "שעוברים עליו כל מיני נסיונות והס', ויסרתי אתכם אף אני וגו

ן השמים מדה כנגד לבבו כאבן הגם שרואה הרבה פעמים שמודדים לו מ
ומחפש כל מיני דרכים בעולם איך לצאת , מדה כדי להזכירו מה שלפניו

זולת הדבר היחידי שיכול לעשות לכופף את לבבו ולהתחנן לפניו , מצרתו
וכתיב , יתברך חטאתי עויתי פשעתי והנני מבקש לשוב ולתקן את מעשי

שיהיה , ות הארץ והיית לזעוה לכל ממלכ)דברים כח כה(בתוכחה של כי תבוא 
דוגמא ומשל ושנינה לעיני כל העולם מה גורלו המשפחה של אלו שבגדו 

ורואים בעוונותינו הרבים שהגם שהכלל ישראל רואים את מצב העולם ', בה
ומכל מקום יעשו כל מיני חשבונות , העומדת ממש על סף התהום ופי פחת

 אדוקים בדמיון ומכל מקום, גם אם אין יודעים בעוד רגע מה עלול להתחרש
ויש עוד תקוה אחת ויחידה לפושעים להיות תמות נפשי , של כוחי ועוצם ידי

אבל אין להם , שאם יבקש להשמיד אותי אשמידנו בחזרה, ו"פלישתים ח

זולת אם יחזרו לדרך העתיקה לסמוך רק על , שום עצה ופתרון איך לימלט
מסבב כל הסיבות ה הוא "ואם כבר עולה על דעת מי שהוא להכיר שהקב', ה

אזי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו , ואין שום מקום לברוח מפניו יתברך
בהיות שאין לנו עתה נביא וחוזה ונביא אשר יפתח עינינו לראות ולהבין את 

  .המופלאים  כי אתה הסבות לבם אחורנית' דרכי ה
 יובא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדלמשה ' ועל זה אמר ה

' בשעה שבא אליו משה בשם הלסיבה אחת משום שלא הכיר בכוחו יתברך 
אשר אשמע ' אלא התריס בפניו לומר מי ה, להוציא את ישראל ממצרים

ובכך המיט על עצמו כל , )שמות ה ב(' ישראל לא ידעתי את הבקולו לשלח את 
אבל בעבור חילול השם הזה , דגם אם תרצה לשוב' צרותיו עד שאמר ה

אלקים בעולם והוא המנהיג והמסבב ' ת אודיע אני תחילה שיש השגרמ
למען  ולב עבדיו ולשם כך אכביד את לבו, ועשה ועושה ויעשה לכל המעשים

שאלו העבדים שעמדו סביבו ונוכחו לראות איך , שתי אותותי אלה בקרבו
המלך מתדרדר מטה מטה ומושך עמו את כל עבדיו לשאול תחתית והם 

הכבדתי לבבם  לכן, ונאלמו דום ושתקו ולא מיחו בידו, גינועתידים ליאבד ב
הגם שמובא , ותכליתו הוא לא לתקן אותם ,אשית את אותותי בקרבו למען

יש לו , א שאם גוי נהרג ועל ידי מפלתו יוצא קידוש השם"זיע' ט הק"מהבעש
למען תספר באזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי אלא , מזה עליה ותיקון

בזה שהקשיתי את לבו לעומת מה , את אותותי אשר שמתי בםבמצרים ו
אתם וידעתם ובזאת ', שעצם את עיניו וסתם את לבו והכחיש במציאות ה

 שאם עובר עליכם איזה צרה ונסיון תפנו את 'כי אני הובניכם אחריכם 
ה הוא במדה ובמשורה בכל פעולה "דעתכם והתבוננו שמשקל אל דעות ב

ם ורצים לכל מיני מכשפים וחרטומים ומפזרים ולא כאלו שאצי, בעולם
במקום שיטול , אלפים ורבבות כדי למצוא קשר עם רופא מפורסם כל שהוא

וזהו ' את התהלים בידו ויעמוד בפינה וישפוך שיח לבו בדמעות לפני ה
  .המפלט האחרון שעולה על דעתו

למשה על מה ולמה שלח את כל המכות על פרעה ' והנה בזה שגילה ה
רים אחר שטען לפניו יתברך ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך הרע לעם ומצ

, ועתה נתגלה לו כי לא כמחשבותיו יתברך היה מחשבתו, )ה כבשמות (' הזה וגו
ה אשר מאיר בעולם לידע באיזה הנהגה "כי לא נתגלה אפס זעיר מדרכי הקב

דין וכאשר מדת ה, הוא מנהל את עולמו אם מצד החסד או הדין או הרחמים
ה משאיר פתח פתוח גם בעת "כי הקב, מתוחה גם כן מעורב בו מדת הרחמים

השראת הדין שיוכל האדם להתבונן ולעשות חשבון נפשו על מה ולמה 
  .באים עליו הצרות עד כדי כליון בלי תיקון בעולם הזה

, י בריש פרשת בראשית ברא אלקים"ובזה יתכן לומר מה שפירש רש
אלא , יך התורה להתחיל אלא מהחודש הזה לכםאמר רבי יצחק לא היה צר

 שאם יאמרו אומות ,)תהלים קיא ו(כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים 
ה הוא בראה "הם אומרים כל העולם כולו של הקב' העולם לסטים אתם וכו

וכל זה נכלל בפרשה זו של בא אל פרעה כי אני , והוא נתנה לאשר ישר בעיניו
שרואים היום שהכלל ישראל עומדים במצב , ת לב עבדיוהכבדתי את לבו וא

ה היה רגיל להתריע באזני כל יהודי שבא "ר זצוקללה"ק אאמו"כזה אשר כ
וכי אינך משים אל לבך , לפניו מחוץ לארץ עד מתי אתה יושב שקוע שם

ולא נשאר הרבה ימים עד שיאלצו לברוח , שכל יבשת אירופה בוער כאש
  ה לארץ ישראל בדרך מכובד ובהר ציון ומדוע לא תעלה עת, משם

ועתה נוכחים לראות כל זה במוחש שנתקיים כי אני הכבדתי , תהיה פליטה
וגם , את לבו ואת לב עבדיו שבאו הישמעאלים והופכים את סדר העולם

ומכל , מדינות שישבו השקט ושאנן מאות בשנים נכבשים עתה תחת ידיהם
מים רק את זרע ישראל שיש מקום כל העולם חשים לרחם עליהם ומאשי

והגיעו הדברים עד כדי שבתי המדרשות , להם עוד איזה בית כנסת בעולם
וכל זאת הוא למען שיתי אותותי אלה , זקוקים לשמירה מאנשים מזויינים

  .בקרבו
שאמרו במדרש , ועל זה נסמכה לו פרשת החודש הזה לכם ראש חדשים

היום את המצב שאין לנטות וכאשר רואים , מיד גילו הצדיקים את ראשיהם
ויתר ,  הוי היורדים מצרים לעזרה)ישעיה לא א(כמו שאמר הכתוב , ימין ושמאל

ק "שאמר כ, והיום רואים שכל זה חוזר נגד פניהם, האלילים שישנם בעולם
ל שערות הארץ של מצרים הגיעה בדור האחרון למדינת "ר זצוק"אאמו

כי הוא מכוון זה לעומת , יתאמריקה ולא לחנם כינו את עצמם ארצות הבר
וכימי צאתינו מארץ מצרים , ומשם יוצאים התועבות על כל העולם כולו, זה

וכאשר . יראנו אותם הנפלאות והמכות נגד כל הנסיונות שהיו לכלל ישראל
 חמרא �וכפי שרמוז במה שאמרו בגמרא , את סגור לבבינו הסתום' יפתח ה

רבי אלעזר בן , ת קיפחו עשרת השבטים מישראלדפרוגיותא ומיא דדיומס
כי הדר אתא קם , ערך איקלע להתם אימשיך בתרייהו איעקר תלמודיה

. ' וכוהחרש היה לבםאמר , החודש הזה לכםלמיקרי בספרא בעא למיקרי 
איזה התגלות בתוך החשכות באופן שנוכל להבין ולהשכיל ' וכשיראה לנו ה

ואז . חמיו המרובים בכל משך ימי הגלותאיך ניהל וזיכך אותנו יתברך בר
אינני מסתכל על המעשים ' ובאותו עת יאמר ה, יבושו ויכלמו מפניו יתברך
אלא על הצדיקים שבהם ובני הנעורים הממיתין , של כללות המון עם ישראל

, עצמם באהלה של תורה ולומדי הכוללים המתקשים להביא טרף לביתם
וביותר בימי השובבים הללו , םובפרט כשצריכים להשיא את צאצאיה

וכל אחד ואחד עושה כל ', שמוסיפין שעות על גבי שעות בעסק התורה הק
וכל זה מכתת ומשבר , ה"אשר לאל ידו כפי השגתו ועליהם מביט הקב

ובזכותם נזכה לישועה , החומות של ברזל בין ישראל לאביהם שבשמים
  .הרה בימינו אמןבנחמות ציון וירושלים במ' וגאולה אמתית ויראני ה
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~ז"שבט תקס'  ד–א "ועכיק רבי משה יהודה לייב מסאסוב זיע"הרה~

היה תלמידו המובהק של . יעקב מבראד' ק ר"ה לאביו הגה"נולד בשנת תקרבינו 
נתפרסם , שמעלקא מניקלשבורג ונסע גם להרבי רבי אלימלך מליזענסק' הרבי ר

צדיקי אמת העידו עליו כי . מצות פדיון שבויםכל ימיו פעל ב, בגאונותו המופלאת
  .כל כולו נשרף באהבת ישראל

*  

' שנים אצל הרבי ר' יצק מים ולמד זרבינו אשר : ק מטשארטקוב סיפר"הה
ונתן לו צידה , שיכול עתה ליסע לביתו: אמר לו רבו, שנים' ואחרי כלות ז. שמעלקא

  . חאלאטובגד לבן הנקרא, לדרך מטבע אחת דינר זהב וככר לחם

והגיע , והלך אחר הקול. שמע קול מר צורח, ויהי בנסוע בדרכו מניקלשבורג
ושאל . לבית ושמע מהמרתף איך ששם היה יושב יהודי אסור במשמר וצועק ובוכה

מאות ' מחמת שלא היה לו לשלם הסך ג: ואמר לו? מפני מה הוא אסור, רבינואותו 
 את הלחם להמרתף כדי שיהיה לו נורביקודם כל זרק . כ להאדון בעד הארענדע"רו

ורצה ליתן , ל"ודיבר עמו אודות היהודי הנ, ותיכף הלך להאדון מהכפר. להחיות נפשו
ז "ולא הסכים האדון ע. שמעלקא נתן לו' לו את הרענדל של זהב אשר הרבי ר

. בפחי נפשרבינו והלך משם . כ בעד דינר זהב אחד"מאות רו' לפטור חוב של סך ג
כי לא יכול להתאפק ולסבול הצער של היהודי , עם שנית אל האדוןותיכף רץ פ
ובימים מקדם היה אדון הכפר , ודיבר עוד הפעם אם יקבל הדינר זהב, האסור שם

ואופן מיתתו יהיה ,  למיתה כמו מורד במלכותרבינוכמו מושל ומלך ודנו את 
הקדוש לא  רבינואבל על . שהתגרו בו כלבים רעים בבית מסוגר שיאכלו את בשרו

צוה להובילו אל , וכשראה האדון אשר הכלבים לא עשו לו מאומה. חרץ כלב לשונו
 את החיות רעות רצים נגדו רבינווכאשר ראה . מקום החיות שהיו לו שם בארמונו

שמעלקא וברחו כולם ממנו ולא עשו לו ' לבש מהר את הבגד לבן שנתן לו הרבי ר
 אז הלך הוא בעצמו לפתוח הדלת ,ל"וכאשר ראה האדון את כל הנ. מאומה

ק "וסיים הה. צא ולך לביתך לשלום: ואמר להיהודי, והמסגרת של המרתף
  .ווי נעמט מען היינט אזוי א חאלאט: מטשארטקוב

*  

בית -והתפרנס מהיותו מלמד אצל בעל,  נחבא אל הכליםנובצעירותו היה רבי
היה לומד רבינו .  גדולובתחתית ההר היה נהר, בעל הבית היה גר במרומי ההר. אחד

פ "ת במסינ"ובשאר שעות היה עובד את השי, ב מספר שעות ביום"עם בני בעה
שהיה מכוסה שלג , בכל יום היה יוצא מהבית שבמרומי ההר. ובסיגופים נוראים

כך היה עושה . ע במורד ההר אל הנהר הקפוא"והיה מגלגל א, בימות החורף והכפור
  .בכפור הנוראמספר פעמים כשהוא מסגף עצמו 

הוא לא . אך עקבותיו לא נודעו, ק נעלם מהבית בכל יום"ב הבחין שהה"בעה
  .כי הכיר בו שהוא איש קדוש, רצה לשואלו

והיות הוא היה מכוסה , ק מתגלגל במורד ההר"פעם הבחינו שני גויים שהה
בוא נא ונצוד את החיה הלבנה : "אמר גוי אחד לחבירו. בשלג סברו שזהו בעל חי

באמצע גלגולו רבינו וכשהיה , הם לקחו שק, וכך הוה". אה איזה מין חיה היא זוונר
  .ק נפל לתוך השק"פתחו את השק והה

לקחו שני מקלות והיכו , אך הם קשרו את השק,  החל לדפוק בידיו וברגליורבינו
  .עד שנשתתק מגודל הכאבים, בו בחוזקה

ראה נא איזו , מושקה: "ו לוואמר, ב היהודי"נכנסו אל בעה, הגויים היו עייפים
ונכנס אל , בעל הבית הרהר רגע". חיה צדנו היום חיה לבנה כזאת עוד לא ראינו

עלה החשד בלבו שמא נמצא בתוך , כשראה שהוא אינו בחדרו. רבינוחדרו של 
  .ק חבול מוכה וזב דם"ונדהם לראות את הה, ב את השק"פתח בעה. השק

איך האב : "ב"לבעהרבינו אמר , תיולאחר שהשיבו את רוחו וחבשו את מכו
. וועט זיין' אבער אזוי גוט האב איך נישט געוויסט אז ס, וועט גוט זיין'געוויסט אז ס

  ].ידעתי שזה יהיה טוב אבל שזה יהיה טוב עד כדי כך זאת לא ידעתי[

*  

נסע להתחקות , תלמיד רבינו" עטרת צבי"ק רבי צבי הירש מזידיטשוב בעל "הה
כשבחוץ שרר קור , וראה שקם באמצע הלילה והיה אז ליל חורף, אחר מעשה רבו

אחר שסיים את , וראה שהחל לחטוב עצים, והלך אחריו. ויצא ליער עם גרזן בידו, עז
עד שהגיע לאיזה בית שהיתה , והלך אל הכפר הקרוב, מלאכתו הניחם על כתפיו

והיתה סכנה , ורוהיו עניים מרודים עד שלא היו להם עצים להסיק התנ, שם יולדת
אולי הם צריכים , ושאל אותם בשפה הפולנית, דפק על הדלת ופתחו לו. ליולדת

אמר , אבל אין להם כסף לשלם, והשיבו שאמנם הם זקוקים לכך, עצים להסקה
. ושיקחו עכשיו את העצים וכשירווח להם ישלמו לו, להם שאינו זקוק לכספם מיד

האיש ואשתו .  בעצים ונתחמם הבית לבית והסיק את התנוררבינוותכף נכנס 
איך רבינו ושמע , וחשבו שאינו מבין את שפתם, חשבוהו לגוי כיון שדיבר פולנית

, זאל איהם נישט גערכנט ווערן די מצוה: שהם מדברים ביניהם באומרם בשפתם
האם ' ושאל האיש לזוג. ואמרו ביניהם שצריך לקנות ממנו המצוה שלא ישאר לו

כעבור כמה . השיבה האשה בחיוב, ז נקנה ממנו המצוה"יתן לו ועיש ונ"נשאר מעט יי
נתנו לו ושמחו מאד , ש והשיבו שיש להם" אולי יש לכם מעט יירבינורגעים שאל 

כל זה  -  . נפרד מהם ויצא את הכפר וחזר לביתורבינו. על שזכו לקנות ממנו המצוה
בים דרכך : "כתובוקרא עליו ה. ק מזידיטשוב שעמד מאחורי הבית"ראה ושמע הה

  ".ושבילך במים רבים ועקבותיך לא נודעו

*  

". שעשה לי צרכי"שאלו אותו איך יכול לברך את ברכת .  היה בעל יסוריםרבינו
אילו לא . מכיון שיסורין ממרקין כל עוונותיו של אדם הרי הם תענוג: רבינוהשיב 

  .רכה בשלימותהיה לי יסורים לא היה לי כל צרכי ולא הייתי יכול לברך את הב

 על צרותיו ודאגותיו שמעיקים עליו עד שאינו יכול רבינואחד התאונן לפני 
ברגליו כמה פצעים וחבורות יש לו רבינו והראה לו . להיות בשמחה בשום אופן

שהיה , ועם כל זה ראה נא האיך משה לייב נראה. שמסבים לו יסורים קשים ומרים
הריני " שלא עשני גוי"ים בבוקר ומברך שכשאני משכ. נראה כאיש בריא ובעל בשר

  .משמין ממש משמחת היותי יהודי

*  

פעם באו כמה אנשים על היריד בסאסוב ונתאחרו מאד בעסקיהם עד שירד 
 שהיה פתוח לרווחה לכל רבינוונקלעו לבית , הלילה ולא היה להם היכן לאכול

 רבינואבל , כשגמרו סעודתם בקשו לשלם, דיכפין והטיבו את ליבם במאכל ומשתה
  .סירב ליטול מהם כסף בעד מצוות הכנסת אורחים

ק לדרכו ובהיותו ביער פגעו בו חבורת גזלנים וכמעט שלא "לימים נסע הה
רצחוהו נפש אבל אחד מהם הביט בפניו והכירו ואמר הלא זהו שנתן לנו לאכול 

ה לכן לא נפגע בו לרע. והחיה את נפשינו בפת לחם וחמיצה בעת היריד בסאסוב
  .והביאוהו למאורתם שילון אצלם, ולא נעשה לו מאומה

 שיבחון את לרבינוובכדי להשתעשע אמרו , ושם אתם היה נער אחד ששמשם
ואמר שהוא לומד חומש ? ושאלו מה הוא לומדרבינו ופנה אליו , הנער בלימודו

 ונטלוהו הגזלנים והכוהו מכות, ולא ידע לענות? ומה הפירוש ויקרא, ושאלו, ויקרא
  . לראות שלא צווח ולא בכה ולא הראה שום תנועת כאב וצעררבינונמרצות ונתפעל 

 רבינו בכבוד ושלחו עמו את הנער שילווה את רבינוכשהאיר הבוקר נפרדו מ
ואמר , האיך עצר כח ולא זעק מכאב המכותרבינו ושאלו , בדרכו לצאת מסבך היער

ות שאם יתפסו למלכות הנער שמימי קטנותם מרגילים אותם שלא יתפעלו ממלק
ומלמדים אותם , וייסרו אותם יתחזקו ולא יספרו סודותיהם ומקומות מסתוריהם

אייביג ", שהרי אין מלקים לעולם, לחשוב על כל מכה ומכה שזאת היא האחרונה
ק ואמר שלמד הימנה דרך בעבודת "ונראה תשובה זו בעיני הה". שלאגט מען נישט

  ".אז אייביג שלאגט מען נישט"לדעת , בהבהתחזקות וקבלת יסורים באה' ה

*  

דער , לשון קפיצה, פירושו ודילג' ופסח'" על הפתח' ופסח ד"פירש הכתוב רבינו 
. בורא כל עולמים איז אריין געקומען אין מצרים האט ער געזעהן אזוי פיהל גויים

יודישע שטוב האט דער בורא כל העולמים אן -אזוי ווי ער האט דערזעהן א
ה בא במצרים "הקב!" [יוד- דא וואוינט א! יוד- דא וואוינט א: ען צו טאנצעןגעהויב

כשאך הבחין בבית יהודי החל לקפוץ ולרקוד , וכביכול ראה שם גויים כה רבים
  ].כאן גר יהודי כאן גר יהודי: כביכול

בעל תשובה אחד התאונן לפניו על גודל פשעיו וחטאיו שאין בכחו להתנקות 
די גרעסטע בלאטע אז מען גיסט נישט צו קיין וואסער : רבינונענה אליו . מהם

  .ווערט זי אויסגעטריקנט

*  

וכאשר הרגיש שקרבה ,  במיטתו ופניו אל הקיררבינולפני הסתלקותו שכב 
כ צווח על עצמו בקול גדול "ואח, שעתו והגיע עת מצוא הפך את פניו אל העם

"  ופניו לכותל אינו סימן טובמשה לייב גם אתה מתיירא שלא יאמרו עליך שנפטר"
 ,ומיד הפך עצמו בשארית כוחותיו אל הכותל ואתקטר בהאי קטירא לחי עלמא

זכותו יגן . כ בעיר סאסוב"ז ומנו"שבט שנת תקס' ויצאה נשמתו בטהרה ביום ד
  . אמן,עלינו ועל כל ישראל

  
  
  

  
  

  

  א"ר שליט"ק מרן אדמו"י מפעלי התורה והחסד דחסידי שומרי אמונים בנשיאות כ"ל ע"יו
 058-3291146  072-2839533' ב  טל" ב4שפת אמת '  רח:כתובת המשרד

  .משומרי אמונים'  להפצת תורת רבותינו הקמונים'ומרי א'ורת ש'תי מכון "ק נערכו ע"דברי תורתם של רבוה

  .וכל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם, אין להעתיק קטעים מבלי לציין מקורם, כל הזכויות שמורות
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