
 

 

  
למה תלה יציאת מצרי� ע''ש  צ''ע(י''ג, י''ז)  ויהי בשלח פרעה את הע�

כהלשו�  ,שילוחו של פרעה, ולא כתב ויהי בהוציא ה' את ישראל ממצרי�
) ויהי בעצ� היו� הזה הוציא כמה כתובי� בתורה, כמ''ש (י''ב, נ''אשמצינו ב

דכל מקו�  איתא במגילה (י')ש ועוד צ''עה' בנ''י את ישראל מאר� מצרי�. 
אדרבה הי' שמחה , שוקשה מהו הצער כא� אינו אלא לשו� צער, שנאמר ויהי

בכל ש � וי''ל עפ''י דברי האור החיי�גדולה שכלל ישראל יצאו ממצרי�. 
ירמוז על ערב רב, ולזה תמצא בעני� זה  ''ע�''מקו� שיכנה ישראל, בש� 

וחמושי�  � דכתיב ''בני ישראל''ולפעמי� מזכיר�  ''הע�''לפעמי� מזכיר שמ� 
הרי זה מראה באצבע, כי הע� לא מבני ישראל המה, ואמרו  ,עלו בני ישראל

חז''ל כי השחתת ישראל במדבר זה הוא סיבתו, ה� אמרו נתנה ראש, ה� 
 ,צער גדול לשונאיה� של ישראל � אמרו עשה לנו וגו' וזה הוא אומרו ויהי

אלא  ,לא הקב''ה הוציא� ,ששלח� פרעה ,בשלח פרעה את הע� פי' הערב רב
פרעה שלח�, וטעמו הי' לכו  את ישראל לשוב למצרי�, וה� מצאו מקו� 

  וסובב בתכלית� צער לישראל.  ,להדבק בישראל
  

שלכאורה ויגד למל" מצרי� כי ברח הע�.  ואולי זהו כוונת הפסוק (י''ד, ה')
 – שפרעה שלח הע�  ולדברינו י''ללמה נאמר ''הע�'' ולא ''בני ישראל''.  צ''ע

כדי לכו  את ישראל לשוב למצרי� אחר ג' ימי� במדבר, וה�  ,ערב רב עמה�
 – , ולזה נאמר ע� בני ישראל אלא הלכו ,לא חזרו (ערב רב) לא עשו כ�, וג� ה�

  כי ברח הע�. 
  

כל מקו� שנאמר ויהי הוא צרה לשונאי  –  דברי האגרא דכלהפ''י עוי''ל עוד 
�, כי ''וי הי'' הוא בשלח פרעה את העשכא� '' יש לפרשישראל, מלשו� ''וי הי''. 

הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, ועדיי�  �הי' עדיי� הקיטרוג 
  לא נשל� הק� עד קריעת י� סו , שנאמר ויושע ה' ביו� ההוא.   

  
למה טע� שר של  �קושיא גדולה  הנה המש" חכמה הקשה, שיש לפרש כוונתו

הללו עובדי עבודה זרה,  – מה נשתנו אלו מאלו  ,קריעת י� סו ב מצרי� רק
לבני ישראל במצרי�,  על הנסי� שנעשו ע� כ�והללו עובדי עבודה זרה, ולא ט

, שלא ישראלל י�שה נסעהמצריי� בעשר מכות,  את דהיינו כשהקב''ה הכה
כמ''ש באבות (ה', ה') עשרה נסי� נעשו לאבותינו  עליה�, שלטו המכות

  מה נשתנו אלו מאלו. ג''כ אז טע�  למה לאא''כ ו במצרי�,
  

הללו עובדי עבודה  � בשעת המכותמקטרג הי' של מצרי�  שרדבאמת וי''ל 
בג' ימי אפילה ארבעה  מתו מטע� זה אפשרזרה, והללו עובדי עבודה זרה, ו

כמ''ש (י''ג, י''ח) וחמושי� עלו בני ישראל  ,ישראלשל בני מחמשה  חלקי�
שעבדו עבודה זרה במצרי�, ולא רצו  אלו מבני ישראלדהיינו  מאר� מצרי�,

שזכו לצאת אלו  , משא''כמצד קיטרוגו לצאת מש�, מתו בג' ימי אפילה
קוד� שיצאו  , ואדרבהש� לא עבדו עבודה זרהו היו במדריגה גדולה, ממצרי�
וא''כ  לקרב� פסח, י�של מצר עבודה זרה שהי'השה את ו שחט ה� ממצרי�

מה נשתנו אלו מאלו  ,בשעת קריעת י� סו  של השר מצרי� צ''ע מה הי' הטענה
�, הלא בני ישראל שיצאו הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה 

מקטרג על בני הי'  לא  ששר מצרי� וע''כ צ''ל .עבדו עבודה זרה ממצרי� לא
ובאמת עבודה זרה במצרי�, עובדי על הע�, דהיינו הערב רב, שהיו  רק ,ישראל

לדחות השר של  כביכול שהוצר" הקב''ה כדי כ" עליה�, עד זה הי' קיטרוג גדול
 (שר של מצרי�) כמ''ש ויושע ה' ביו� ההוא את ישראל מיד מצרי� ,מצרי�

על , מזידיטשויב הרה''ק ר' צבי הירש זצ''ל אדמו''ר הראשו�וכמ''ש זקני 
היינו הוא לוח� מלחמות ע� ד) ה' איש מלחמה ה' שמו, ט''ו, ג'הפסוק (

המקטריגי� על ישראל ומזכיר זכות�, וכביכול משתיק המקטריגי� בדי�, 
ומראה לה� ששורת הדי� הוא להטיב ע� ישראל, וכאשר ח''ו אי� מקו� 

שמי, שאני  לדחות טענות המקטרג, הנה ה' שמו ר''ל הנה הקב''ה אמר ה'
  מהווה כל הויות ורצוני להטיב ע� ישראל, ומי ימחה בידי.  

  
, מה נשתנו אלו מאלו, הי' על כול� �  גוטרהקומר ש, שא''א לוכ� מוכח לומר

שבט לוי לא עבדו עבודה זרה במצרי�. וכ� נראה מהגמ' בסנהדרי� בודאי ש
והביאו  פרש''י מיכה עשה פסל, – (ק''ג) אלא ועבר בי� צרה והכה בי� גלי� 

שחס עליו הקב''ה שעבר  – המהרש''א פירש הי�. את עמו כשעברו ישראל 

רק על  שעיקר הטענה של שר מצרי� הי' ולפ''ז י''ל. מיכה ע� ישראל בי�
  . �לוולא על כ ,מיכה

  
נאמר (י''ד, י''ג) כי אשר ראית� את מצרי� הזוה''ק הקשה ש וי''ל באופ� אחר,

) וירא י''ד, ל'(אח''כ  נאמר א''כ האי"יפו לראות� עוד עד עול�, והיו� לא תוס
לאחר ששחלוק הוא  ''לע''פ פשוט י .מת על שפת הי� מצרי�את ישראל 
וירא  ולפ''ז יש לתר� קושיית האור החיי� על הפסוק (י''ד, ל')מותר.  מיתה

 פשיטאהלא מת,  � קשה למה הוצר" להודיענו שראוהו – וגו' מת על שפת הי� 
שבא לפרש האי" יכול ולדברינו י''ל שלא יהיו חיי� אחר הטביעה.  היא

 אמר לה� לא תוסיפו לראות� עוד עד עול�, וע''ז כבר לראות�, הלא משה
  כבר מתו מותר לה� לראות�.  מת, דהיינו כיו� שה� �  נאמר

  
 ,בזכות עצמוכי נודע מי שניצול  תי' (הייטב לב) זצ''ל עטיגמס זקני הרה''ק

בל הניצול בזכות אחרי� די להציל את עצמו, זוכה לראות במפלת שונאיו, א
ניצול הוא אל תביט אחרי", ש – כמ''ש בלוט  ,רואה במפלת שונאיוזוכה ואינו 

כי הניצול בזכות עצמו אומר שירה, אבל  �  עוד יש חילוקו. רק בזכות אברה�
בני ר שובהי' ס שמתחלה משה ולפ''ז י''לבזכות אחרי� אינו אומר שירה. 

התיצבו וראו את  – אינ� כדאי להנצל בזכות עצמ�, לכ� אמר לה� ישראל 
היו� לא  ישועת ה', דייקא שיושיע למענו ית', ואז אשר ראית� את מצרי�

תוסיפו לראות�, כי אינכ� כדאי לראות במפלת�, וג� את� תחרישו� ר''ל 
ת עצמ�, דהיינו בזכות אמונה שותקי� מלומר שירה, אבל האמת כי ניצולו בזכו

דהיינו  – כשראה הנס  – ומילה, לכ� כתיב וירא ישראל וגו' אז ישיר פרש''י 
   לכ� אמרו שירה. � מכלל שניצולו בזכות עצמ�

  
שמשה לא ידע שיש לה� זכות מילה ואמונה, וכבר  ,כ� קצת דחוק לומראבל 

הי' כדאי רק לעני� כל זה לא הע�, וע''כ צ''ל שויאמ�  – יות� במצרי� הכתיב ב
לעשות לה� נס כקריעת י� סו , ובפרט  כ''כ היציאה ממצרי�, אבל אינו שוה

שבאמת וי''ל שהשר של מצרי� קיטרג מה נשתנו אלו מאלו.  � שנאמר במדרש
, לכ� אמר משה לא תוסיפו לראות� וגו' זכות עצמ� מצד העבר לא הי' כדאי

הנצל בזכות עצמ�, ומיד חזרו ואת� תחרישו�, ובשמע� דבר זה שתו אל לב� ל
 ,עול מלכותו ית' ברצו� אמת ובלב של�וקבלו עליה� מהיו� והלאה  ,בתשובה

לשמור חקותיו ותורותיו אשר יצוה לה� בהר סיני, וקי''ל המקדש את האשה 
 מקודשת, שמא הרהר תשובה כל ימיו ע''מ שהוא צדיק, אע''פ שהוא רשע

וירא ישראל, ומזה  � יק, לכ� נאמר ר תשובה לבד נעשה צדבלבו, הרי דבהרה
לכ� אמרו שירה. כיחו לעצמ� שנושעי� בזכות עצמ�, שראו במפלת שונאי� הו

ואמונה כל זאת וכו' המעביר בניו בי� גזרי י� סו ,  (ערבית)ולפ''ז י''ל התפלה 
את רודפיה� ואת שונאיה� בתהומות טבע, וראו בניו גבורתו שבחו והודו 

האי"  צ''ע צמ�, אבלבזכות ע וו שירה מוכח שניצולזה שאמר וע''כ – לשמו 
הללו עובדי עבודה זרה, והללו  �הלא השר של מצרי� קיטרג שיי" לומר כ�, 

מהיו�  �ומלכותו ברצו� קבלו עליה�  – על זה נאמר הטע�  – עובדי עבודה זרה 
הנוהג  – משה ובני ישראל ל" ענו שירה וכו' מי כמוכה באלי� ה'  � והלאה, ע''כ 

בתהלי�  חשבה טובה למעשה לפני� משורת הדי�, והיינו דכתיבדו לצר  מבחס
לגוזר י� סו  לגזרי� כי לעול� חסדו ר''ל ע''י חסדו שציר  מחשבה  )קל''ו, י''ג(

) הנני ממטיר לכ� לח� מ� השמי� ט''ז,ד'טובה למעשה, והיינו דכתיב לקמ� (
כבר הל" וגו' למע� אנסנו היל" בתורתי א� לא ר''ל שלא אשגיח על העבר, א� 

כי א� אנסנו היל" בתורתי, א� בדעתו ליל" מהיו� והלאה  � רק  ,בתורתי
  ולקטו. וויצא � אז אפרנסנו ,בתורתי

  
שירה חדשה שבחו גאולי� , שזהו כוונת התפלה (שחרית) יש להוסי� על דבריו

שירה חדשה, הלא כל שירה בפע�  � שירת הי�למה נקרא שלכאורה צ''ע  – 
� דמי ''שירה חדשה''נקרא שמטע� זה  י''לולדברינו  שירה חדשה.ראשו� הוא 

רק א� ניצול בזכות עצמ�, וכא� בקריעת י� סו  בני  ,הדי� א''א לומר שירה
 וקבלבזכות שהוא ובזכות עצמ�, ואעפ''כ זכו לומר שירה,  וישראל לא ניצול

    עצמ� מכא� להבא עול מלכות שמי�. על
  

שאע''פ שהיו לבני ישראל זכותי� לצאת ממצרי� (ד� מילה  ולפ''ז י''ל
של קריעת י�  הגדול ואמונה) אבל זכות זה לא הי' מספיק לה� לזכות לנס

חסד השי''ת, שמצר  מחשבה טובה למעשה לפני�  לזה רק מצד וזכוסו , 

  

  
  פרשת 
  בשלח
  זתשע''
  לפ''ק



 

 

והלאה עול מלכות  מהיו� על עצמ� שה� קיבלובזה דהיינו משורת הדי�, 
הללו עובדי עבודה  � רק בשעת קריעת י� סו  ולכ� טע� השר של מצרי� שמי�,

להנצל בני לא מוב� דבר כזה,  מלא"ל, דהיינו זרה, והללו עובדי עבודה זרה
וטע� שמצד הדי�  ,לפני� משורת הדי� בגדר ישראל ע''י קבלה על העתיד, שהוא

כות, שעל המצריי� בעשר מ וכו, אבל לא טע� טענה זו כשהאי� חילוק ביניה�
   .נסי� אלו הי' כדאי זכות אמונה שהי' לה�

  
שאע''פ ששר מצרי� ידע שיש חילוק ביניה�, ומטע� זה לא טע� על  וי''ל עוד

נשתנו אלו קריעת י� סו  מה שראל במצרי�, אבל טע� עכ''פ בהנסי� שנעשו לי
, דבודאי לא הוי בזכות אבותינוהוא  וע''כ הטע� שבני ישראל ניצולמאלו, ש

וא''כ למה ות עצמ�, דהא הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה, בזכ
זכו לדברי� י , וג� למה זכו לומר שירה, דהא לאזכו לראות במפלת שונאיה�

, למה לא ולפ''ז יש לתר� קושיית המפרשי�בזכות עצמ�.  וצולאלו רק א� נ
דזה שיצאו ממצרי�  ולדברינו י''לאמרו בני ישראל שירה כשיצאו ממצרי�. 

) וג� את בראשית, ט''ו, י''ד, כמ''ש (י' בזכות עצמ�, אלא בזכות אבותינולא ה
  . , וא''כ א''א לומר שירההגוי אשר יעבדו ד� אנכי ואחרי כ� יצאו ברכוש גדול

  
דמשמע שג� הע�  את ה' ויאמינו, הע�וייראו  ולפ''ז י''ל הפסוק (י''ד, ל''א)
ומיד אחריו , וזכו לומר שירה   למדריגה גדולהנתעלה בשעת קריעת י� סו

ע''פ . ולא הע� שירה אמרו בני ישראלשרק  אז ישיר משה ובני ישראל, � כתיב
בזכות  וצולאמרו שירה, כיו� שה� נ ''בני ישראל''שבאמת רק  פשטות י''ל

 ו, אבל כיו�נו בה' ובמשה עבדיכמ''ש ויאמ ,נתעלואע''פ ש עצמ�, משא''כ הע�
שותקי�  � וכמ''ש ואת� תחרישו�  ,לא זכו לומר שירה ,בזכות עצמ� וצולשלא נ

שירה חדשה שבחו  � דזה שאומרי� בתפלת שחרית  ולפ''ז צ''ל. מלומר שירה
גאולי�, דמשמע כול� אמרו שירה, לא קאי על כל השירה, רק ע''ז שאמרו ה' 

משה ובני  –שמתחלה נאמר  נוסח התפלה)(ב ימלו" לעול� ועד, וכ� משמע
ישראל ל" ענו שירה וכו' מי כמכה וכו' שירה חדשה שבחו גאולי� וכו' ה' ימל" 

דהיינו  שירה, ושאר גאולי� כל , דהיינו רק משה ובני ישראל אמרולעול� ועד
  . ה' ימל" לעול� ועד –לא אמרו כל השירה רק  ''הע�''

  
ובני  משה אז ישיר )ט''ו, א'וי''ל עוד עפ''י דברי התפארת יהונת� על הפסוק (

משה אמר אשירה,  �) מהו לאמר ל'( איתא בסוטה –ישראל וגו' ויאמרו לאמר 
דאצל הי� היו  וי''לאשירה, אות באות כפי מה ששמעו ממשה. וישראל אמרו 

רק  ישראל זוכי� לקבלת השכינה, וכל אחד הי' מדבר מתו" גרונו שירה הזאת,
אז ישיר  –�, וזהו שכתוב ישראל בעצמ בני הערב רב לא הי' זוכי� לכ", אלא

משה ובני ישראל בדוגמתו, דהיינו שקיבלו השירה ברוח הקודש, ואמרו לערב 
משה  ולפ''ז י''ל התפלה (שחרית)רב לאמר אחריה�, מה שישמעו מפיה�. 

שלכאורה צ''ע  –ל" ענו שירה וכו' שירה חדשה שבחו גאולי�  ישראל ובני
אמרו  ''גאולי�''נאמר משה ובני ישראל אמרו שירה, ולבסו   –שמתחלה נאמר 

שבאמת כול� אמרו שירה, אבל יש חילוק ביניה�, שמשה  ולדברינו י''ל. שירה
אות באות כפי מה  וובני ישראל אמרו ע''פ רוח הקודש, משא''כ הערב רב אמר

משה ובני ישראל, שה� אמרו השירה ע''פ  –ששמעו ממשה, לכ� מתחלה נאמר 
שירה חדשה שבחו גאולי�, לרמז שג� הערב רב  –וח הקודש, ולבסו  נאמר ר

  אמרו שירה, אבל לא ע''פ רוח הקודש רק כפי מה ששמעו ממשה. 
  

בזכות עצמ�, משה  וצוללא נ ''הע�דכיו� '' ,ולפ''ז יש לתר� קושיית הנ''ל
כי אשר ראית� את מצרי� היו� לא תוסיפו לראות� עוד עד עול�,  �אמר לה� 

זכות ו בשניצול ''בני ישראל'', משא''כ לא תזכו לראות במפלת שונאי"דהיינו 
את מצרי� מת על , כמ''ש וירא ישראל לראות במפלת שונאיה� עצמ� יזכו
ויאמר ה' אל משה מה תצעק  ולפ''ז י''ל כוונת הפסוק (י''ד, ט''ו). שפת הי�

אי� הי� עומד פרש''י אי� לה� אלא ליסע, ש –אלי דבר אל בני ישראל ויסעו 
לקרוע לה�  ,בפניה�, כדאי זכות אבותיה�, וה� והאמונה שהאמינו בי, ויצאו

יינו האמונה , דהבזכות עצמ� וניצול בני ישראל, שוזהו כדברינו הנ''להי�. 
 ולא ניצול ''הע�''לרמז שהוא זכיר זכות אבותיה�, שהאמינו בי, והטע� שה

  .  יה�רק בזכות אבות ,בזכות עצמ�

כי ע''י זכות  �דבר אל בני ישראל ויסעו  – עפ''י דברי התפארת יהונת� וי''ל עוד
אמונה שיסעו לצד הי� יג� עליה� וינוצלו, ולכ� אי� לה� אלא ליסע, אבל הערב רב 

מה תצעק אלי, הלא ידעת כי הכל הי' בסבת  –הי' במרד, לכ� אמר הקב''ה למשה 
בלא הרמת מטה משה,  זכו בלאו הכי לקריעת י� סו ,יישראל בני ערב רב, ולכ� 

  אבל הערב רב אי� לה� זכות, לכ� אתה הר� את מט" ובקעהו. 
  

וג�  ''בני ישראל''דהיינו  ,כול� שרושאיה''נ  ,באופ� אחר ולדברינו הנ''ל י''ל
אלא  ''הע�''לא להוציא את  ,בני ישראלו � משה  אז ישירשנאמר ה , וזשרו ''הע�''

 ,ונתעלה� שבאותה שעה זכה ליקרא בש� בני ישראל,  ''הע�''להראות שג� 
על  מצד קבלת� לומר שירה זכו ג� ה�לכ� ו ,לו על עצמ� עול מלכותו ית'יבוק

  . העתיד
  

בי� הנסי� שנעשו לישראל  גדול , שיש חילוקוי''ל עוד בדר  זה אבל באופ� אחר
 מצרי� להנס של קריעת י� סו , שהנסי� שנעשו לאבותינו במצרי� הואב

מהבטחת הקב''ה לאברה� אבינו, כמ''ש (בראשית, ט''ו, י''ד) וג� את הגוי אשר 
ש�, משא''כ נס  העשר מכות שלקו המצריי� במצרי� כפרש''י, שקאי על יעבדו ד�

אברה� אבינו  את של קריעת י� סו  הי' בזכות עצמ�, דהיינו הקב''ה לא הבטיח
על הנסי� שנעשו לישראל  שמטע� זה לא טע� השר של מצרי� ולפ''ז י''לעל זה. 

''ה הבטחת הקבשו� קיטרוג, כיו� שזה הי' קיו�  במצרי�, דעל זה לא מהני
בודאי ע''ז הי' מועיל  ,י� סו  שהי' בזכות עצמ�לאברה� אבינו, משא''כ קריעת 

  טע� מה נשתנו אלו מאלו.  , ולכ�קיטרוג
  

ירות בי� אד� דכשיתבונ� בדרכי התורה יראה שבעבחכמה תי' באופ� אחר, המש  
למקו�, כמו ע''ז ועריות יש כרת וסקילה, ושאר מיתות ומלקות, משא''כ בעבירות 
שבי� אד� לחבירו, כמו מחלוקת, לשו� הרע, רכילות, וגזל, אי� מלקות, דהוי לאו 
הנית� לתשלומי�, או דהוי לאו שאי� בו מעשה, אול� זה דוקא ביחיד העושה, אבל 

להיפ", שאיתא בירושלמי פאה (א', ה') שדורו של א� הצבור נשחתי� בזה מצאנו 
דוד אע''פ שהיו כול� צדיקי�, כיו� שהיו בה� דלטורי� היו נופלי� במלחמה, 
משא''כ דורו של אחאב שהיו עובדי ע''ז, כיו� שלא היו בה� דלטורי�, היו יורדי� 

מר שא� הציבור היו נשחתי� בע''ז ועריות, על זה נא נראה מזהלמלחמה ומנצחי�. 
השכ� את� בתו" טומאות�, אבל בלשו� הרע ובמחלוקת, על זה נאמר רומה על 
השמי�, שכביכול הקב''ה סילק שכינתו מה�, ולכ� מצאנו שעל העגל שהי' חטא של 
ע''ז, הקב''ה מחל לה� ונתרצה לה�, אבל על המרגלי� שהי' לשו� הרע וכפיות 

דעל הנסי� שעשה לה�  י''לולפ''ז טובה לא מחל לה�, ונגזר שבמדבר הזה יתמו. 
במצרי� לא טע�, משו� דהג� דהיו נשחתי� במצוות כמו שעבדו עבודה זרה, והפרו 
ברית מילה, אבל מאושרי� היו במדות, שלא הי' בה� לשו� הרע, והיו אוהבי� זה את 

 , וישנסי�, אבל במי� כשנחלקו לד' כתותזה, ולכ� בציבור הקב''ה עושה לה� 
ג שצרי" לדי� אות� כיחידי�, וה� נכרתי� טרשאמרו נשוב מצרימה, השר מצרי� קי

  על עבודה זרה, והאי" אתה עושה לה� נסי�.  
  

עפ''י הפסוק (י''ד, ב') דבר אל בני ישראל וישבו ויחנו וגו'  ,ואולי י''ל בדר  חידוש
פרש''י הוא נשאר מכל אלהי מצרי� כדי להטעות�, שיאמרו קשה  –לפני בעל צפו� 

כמו  ולפ''ז י''לעליו יראת�, ועליו פירש איוב (י''ב, כ''ג) משגיא לגוי� ויאבד�. 
חנו לפני בעל שר שלה� טעו, וחשב שהטע� שבני ישראל  כמו''כ ,צריי� טעומשה

  ו אלו מאלו.ולכ� טע� מה נשתנ, רח''ל צפו� הוא כדי לעבוד עבודה זרה
  

 את האי" הקב''ה מטעה על פרש''י הנ''ל, שהנה האב� עזרא הקשה וי''ל עוד
שבאמת כא� היתה כוונת הקב''ה לדבר אחר, רק פרעה  הימי� יוס� תי'הבריות. 

בעצמו טעה, והוא דידוע כי ג� בני ישראל הי' עובדי עבודה זרה במצרי�, ובאמת 
הללו עובדי עבודה זרה, והללו עובדי  � השר של מצרי� קיטרג עליה� באמרו 

נת עבודה זרה, והנה עיקרה של תשובה הוא באותו מקו� ובאותו פרק, א''כ הי' כוו
א , אבל ללפני בעל צפו� מה, ויחנוהיינו שישובו בתשובה שלי � הקב''ה וישבו ויחנו 

, שג� שר של מצרי� ולפ''ז י''ל כדברינו הנ''לעצמו. פרעה טעה מ אלא ,להטעות
הללו  � עבודה זרה, ולכ� קיטרג עבד כדי ל אצל בעל צפו� , וחשב שה� שבי�טעה

   עובדי עבודה זרה, והללו עובדי עבודה זרה.
  

  
היא, ביר  זקני  מעשה בזקני הגה''ק ר' משה ליב מסאסוב זצ''ל, שבאה אצלו אשה אחת וגעתה בבכיה, רבינו, יתפלל על בתי, חולה מסוכנת �כי אני ה' רפא  

קני נשבע זצ''ל שהקב''ה ישלח לה רפואה שלימה, לא רבינו, אמרה האשה במר נפשה, איני זזה מכא� עד שישבע לי בחלקו לעול� הבא, שבתי תתרפא, ענה ז
ד ממקורביו, רבינו, מה ראה אני בחלקי לעול� הבא, שבת  תתרפא א� ירצה הש�, לכי לשלו� ובטחי ברופא כל בשר, משנפטרה האשה ויצאה, שאל אותו אח

  ד מסאסוב.להשבע בחלקו לעול� הבא, א� אני אומר ל , החזיר לו הגה''ק זצ''ל, שקולה שעה אחת של נחמת א� בישראל, כנגד כל עול� הבא של משה ליב אח
  

וד את החת� סופר זצ''ל, ובמש  השיחה תיאר לפניו פע� אחת ביקר הגאו� ר' אברה� יצחק וויינבערגער זצ''ל אב''ד קו �אל תיראו התיצבו וראו את ישועת ה' 
הי' נכו�  ששנאת העמי� גדולה עד מאד, הע� שרוי בצער, הפרנסות נתמעטו, וכמעט שהתרופפה האמונה בלב הע�, ושאל את החת''ס זצ''ל, הא� לפי דעתו לא

עי''כ האמונה והבטחו� בה', וע''ז השיבו, תאמי� לי שיש בכחי ליצור  לעשות איזו פעולה בכח הטמיר של השמות הקדושי� כמו יצירת גול� וכדומה, כדי לחזק
בדר  זה, הוא  ע''י השמות והצירופי� ''גול�'' בלי התאמצות יתירה, בעמל קל של לגימת מי� (וויי איינע טרונק וואסער) א  עיקר הסיבה של מניעתי לאחוז

  מות הקדושי�, וע''כ ג� עלי להמנע. (זכרו� למשה)עפ''י הירושלמי הידוע, שמי שנהנה מאחרי� אסור להשתמש בש
  

�  ויושע ה' ביו� ההוא  �פע� אחת קהלה אחת סמו  לפרעשבורג רצו למנות ולבחור לעצמ� רב ומנהיג, ובי� הנבחרי� היו שני�, אחד הי' מתלמידיו של מר
ויראת שמי� שלו, ומר� החת''ס זצ''ל השתדל בכל מאמצי כחו והשפעתו החת''ס זצ''ל, שהי' מפורס� לת''ח גדול, והשני הי' מפורס� בגודל עבודתו ותפלתו 

נישט (מה לטובת תלמידו, אבל תוצאת הבחירה היתה שהשני נבחר, וכשבאו הדברי� לפני החת''ס זצ''ל, אמר בנוע� שפתיו, יא וואס תהלי� קא�, קא� אי  
 שתהלי� יכול לעשות, אי� אני יכול). 
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