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 וסיפורים  ליקוטים
 שמות - נפלאים

 

 לעי"נ האשה החשובה מרת מרגלית ע"ה בת יבלחט"א ר' שמואל הי"ו

 (א, א" )ישראל בני שמות ואלה"
 קול'ב, רגום'ת אחד'ו קרא'מ נים'ש סדר'ה ומד'ל שר'א אדם'ו
 (ט"בעה. )עולם'ל רוכים'א בות'ר נים'ש חיה'י, שיר'י עים'נ
 המשלים כל: אמי רב אמר יהודה דרב בריה הונא רב אמר"

 (ח ברכות". )ושנותיו ימיו לו מאריכין הציבור עם פרשיותיו
 

"ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה את 
 יעקב איש וביתו באו" )א, א(

הרה׳׳ק בעל הדברי שמואל מסלונים זי״ע אמר: סופי תיבות 
״שבת״. וכך מפרש: ״ואלה  -של המילים א'ת יעק'ב אי'ש 

מה היה הכח שהחזיק את  -בני ישראל הבאים מצרימה״ שמות 
בני ישראל בתוך טומאת מצרים להמשיך ביהדותם וקדושתם, 

הכח של  -ולהיקרא הלאה בשם ״בני ישראל״. ״את יעקב איש״ 
שבת!... דהיינו, מה שהחזיקו והתחזקו בשבת קודש, זה נתן 
להם חיות ושמחה בכדי להמשיך הלאה, ולא ליפול ולשקוע 

יל בטומאת מצרים... מסופר על גר הצדק המפורסם הקדוש כל
הגרף פוטוצקי הי׳׳ד, שבעת שישב בכלא לפני שדנו אותו 
לשריפה. הורשו לבקרו מספר מחבריו היהודיים שאותם הכיר. 
ולשאלתם הרבה, מה הניא והביא אותך לעזוב תהילות עולם, 

. את העושר בבית אביך המלך, ואת הכבוד הרב שהיה שמור לך
ולהסתכן ולהיות יהודי, ענה ואמר להם דבר מרהיב: פעם אחת, 
בעת עברי באחת מן השבתות ליד בית שכני היהודי, והנה אני 
רואהו יושב בביתו לאחר סעודת השבת, ונרות שמן הזית 
שדלקו ובערו עד לאותו רגע בצורה כל כך יפה, מתחילות 

ת נכבים. לעמעם ולהיחלש, ובעוד אני מביט, הנני רואה שהנרו
באותו רגע של כביית נרות השמן, והרחת ריח השמן השרוף, 
חשתי מעין כמיהה וכיסופים להיות משתייך לעם נפלא וקדוש 
זה!... באותו רגע זנחתי את כל תהילות עולם המדומים 
שהכרתי, ונסחפתי לאותו הרגשה אמיתית ורוחנית של נרות 

 השמן השרוף, נרות השבת שהאירו את חיי.
 

 (ו, א" )ויעצמו וירבו וישרצו פרו"
 שאחד לפי, בגופם הם חלשים שתאומים, הוא עולם של טבעו
 פרו"ש פי על אף, במצרים כאן ואילו. אחיו של מכוחו נוטל

 יפה מפותחים היו זאת בכל, בשישיות אפילו ונולדו" וישרצו
 ".ועצום חזק" מלשון", ויעצמו" -בגופם  ובריאים

 

 (י, א" )לו נתחכמה הבה"
 בלעם, עצה באותה היו שלושה.( יא סוטה) ל"ז חכמינו אמרו
 ישבו בניו שמבני זכה שברח יתרו, נהרג ביאור להשליכם שיעץ

 לאיוב שאלו כאשר. ביסורים נידון ששתק איוב. הגזית בלשכת
 אולם. צועק הייתי אם להועיל יכולתי וכי, ענה, שתקת מדוע

 זה, תצעק למה, שאלוהו. לצעוק החל יסורים עליו באו כאשר
 מדוע כן, אם. צועקים - כואב שכאשר אלא. יעזור לא כה בין
  (הלוי בית) . ליאור היהודים ילדי השלכת על צעקת לא

 

 (יז, א'' )הילדים את ותחיין''
 עם מיד מתים והם חיים-כח חסרי ילדים שנולדים יש פעמים
 שמא, חוששות המיילדות אפוא היו. העולם לאוויר צאתם
 וביקשו התפללו לכן, הללו הילדים את המיתו שהן בהן יחשדו
 גם יישארו לחיות מטבעם נועדו שלא ילדים כי יתברך-מהשם

: תורה שאמרה זהו. חשד כל עליהן יוטל לבל, בחיים הם
 (המדרש לפי)  ''... הילדים את ותחיין''
 

 (כא, א" )בתים להם ויעש"
 בשם ומבארים. ומלכות" )רש"י( לויה ובתי כהונה בתי -"בתים 

 מכיון כלומר, מידה כנגד מידה כאן שהייתה מישקובסקי א"ר
 המשך להיות יכול היה עדיין, הזכרים על רק הייתה שהגזירה

 של ייחוס אך, גר עם תתחתן ישראל שבת י"ע, ישראל לכלל
 יכול היה לא וזה, האב מן דווקא הוא ומלכות ולויה כהונה

 .ולויה כהונה לבתי זכו לכך, הזכרים את קיימו אלמלא להתקיים
 

 הבת וכל תשליכוהו היאורה הילוד הבן כל"
 (כב, א" )תחיון

 הורה, כך משום. ולאמללם ישראל לבני להרע ביקש הרי פרעה
 את להחיות הורה אפוא מדוע. שיולדו הילדים כל את להרוג

 הוא. ורעה זדונית מחשבה לו היתה בכך שגם אלא, הנקבות
 שילדו נשים יהיו שכן, הילדים כל את להרוג אפשר שאי הבין

 היה לא, כן אם. ילדיהן את להחביא יצליחו מהן וחלק, בבתיהן
, יצליח לא שבכך שידע כיון, ישראל עם כל את לאבד בכוונתו

 ידע פרעה, וכיצד. העם של גאולתו את למנוע שרצה אלא
 שאמרו כמו, ישראל בעם שישרור בשלום תלויה שהגאלה

, בהם שולטת ולשון אמה אין מאחד ישראל עם שכאשר, ל"חז
 לגרום החליט, עשה מה. השלום את להפר מחשבות וחשב

 ממילא. בחיים תישארנה והנקבות יהרגו הזכרים שרוב, לכך
 בית שבכל, לו מובטח ואז, נשים כמה לשאת יהודי כל ייאלץ
 מכך נלמד. יופר הבית ושלום, די בלי עד ומריבה קטטה תהיה

 בחיזוק מחלקו אחד כל יתחיל, הגאלה את לקרב שכדי, לעניננו
 את נתרום ובכך, וחברים אחים בין שלום בהשכנת, הבית שלום
 (אליהו אדרת)  . חלקנו

 

 קח את בת לוי" )ב, א("וי
 "זו יוכבד שהייתה בת ק"ל שנה כשילדה את משה" )רש"י(

ולכאורה תמוה: מדוע אין פרשה זו מודגשת בתור נס מופלא, 
בעוד שהתורה מדגישה את הנס שאירע לשרה, שילדה בת 

 תשעים? המגיד מדובנא ביאר זאת, כדרכו, במשל:
ר אחת, בה היו שני אביונים נזדמנו בדרך ושוחחו על אודות עי

רגילים שניהם לאסוף נדבות. הראשון שבהם הרבה לדבר 
בשבחם של בני העיר, שהם בעלי צדקה וחסד, הנותנים צדקה 
בעין יפה וברוח נדיבה. לעומתו, השני, צווח כנגדו ואמר שבני 
העיר הינם אנשים קפוצי יד, אבירי לב, שאצלם לא הצליח 

התברר כי הראשון להשיג מאומה להחיות את נפשו. לבסוף 
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ביקר בעיר בזמן "חג הפורים" בעת שידם של כל ישראל 
פתוחה לתת "מתנות לאביונים", ואלו השני ביקר שם באחד 
מימות החול הרגילים, ואמנם בעת כזו, כמעט ולא קיבל מהם 

 מאומה.
והנמשל: במצרים הייתה כל הילודה עניין ניסי ופלאי. נשות 

מילא בזמן שכזה, לא היה ישראל ילדו ששה בכרס אחת. ומ
משום חידוש מיוחד בזה שיוכבד ילדה בגיל מאה ושלושים 
שנה. לא כן בזמנם של אברהם ושרה, שהיה העולם כמנהגו 
נוהג, ובזמן שכזה הייתה לידתו של יצחק, בגיל תשעים שנה, 
משום חידוש מיוחד. ולכן דווקא זאת מדגישה התורה 

 בהרחבה.
 

" לו יעשה מה לדעה מרחוק אחותו ותתצב"
 (ד, ב)

 לכתוב היה ראוי יותר", לו יעשה מה" הלשון מהו, להבין ויש
 "?הנער עם' יהי מה"

 אכזרי מעשה לעשות מרים יכלה איך, קשה דלכאורה, אלא
 דומה במעשה הלא, אחיה במות לראות מרחוק לעמוד, כזה
 ותשב ותלך( "טז כא בראשית) כתוב וישמעאל הגר אצל, לזה
 ".הילד במות אראה אל אמרה כי קשת כמטחווי הרחק מנגד לה

 המים מן ינצל, משה שאחיה בבירור ידעה הנביאה שמרים ל"וי
 שבסוף עד, ההצלה תהיה אופן באיזה ידעה לא ורק הזדונים

 היות, אחיה על ולהסתכל לעמוד יכלה ולכן, פרעה בת באה
 לדעה" הכתוב שאמר וזהו, אותו יציל ת"שהשי בטוחה שהיתה

 .לבסוף לו שיעשה הנס יהיה מה כלומר -" לו יעשה מה
 (חיים חפץ -' הק האלשיך)

 

ף ותשלח את "ותרא את התיבה בתוך הסו
 אמתה ותקחה" )ב, ה(

נשתרבבה אמתה אמות הרבה )רש"י( מסופר על הגה"ק רבי 
מאיר שפירא ראש ישיבת חכמי לובלין זיע"א, שפעם נתכנסו 
בעירו כמה מראשי הקהילה עם רבני העיר, ודנו בענין חשוב 
שהיה בו משום הצלת נפשות רבות מישראל, אמרו אנשי 

זה שאנו דנים בו עתה כבד הוא המעשה שבין הנאספים, ענין 
מאתנו ולא נוכל לבצעו בכוחותינו הדלים והצנועים. התערב 
רבי מאיר שפירא וקרא בהתרגשות: רבותינו ז"ל דרשו כידוע 

"את ידה", ועוד אמרו אף על  -את הכתוב "ותשלח את אמתה" 
פי שידה של בת פרעה הייתה קצרה מלהגיע לתיבה באורח 

ת ידה להציל את משה, נעשה לה נס טבעי, כיון שהושיטה א
וידה נתארכה אמות הרבה, ונסיון ההצלה הצליח בידה. והנה יש 
מקום לשאול כאן, מה הייתה סבורה בת פרעה בשעה 
שהושיטה ידה לתיבה המרוחקת ממנה מרחק רב? אלא, 
המשיך רבי מאיר שפירא בקולו המלהיב, מפרשה זו עלינו 

האדם אל המטרה ללמוד מוסר השכל, שלעולם יחתור 
הנכספת מתוך אמונה ובטחון בהשם יתברך, ואפילו אם נראית 
לו המטרה רחוקה מכדי הישג ידו, אסור להתייאש ולהוריד ידיו 

בחוסר אונים ובאפס מעשה, ואף אנו נעשה למען המטרה 
 שלפנינו בכל כוחנו ומאודנו ובעזרת ה' גם יכול נוכל.

 

 עברים אנשים שני והנה השני ביום ויצא"
 (יג, ב" )נצים
 '.המן את שהותירו הם ואבירם, דתן: 'י"רש ופירש
 הם מי לנו להסביר רצה כאילו י"רש. כאן נשאלת עצומה שאלה

 שהותירו הם' ואמר הצביע הוא אז, שהתקוטטו ואבירם דתן
 עוולה בכל והרי, שלהם ביותר הגדולה העוולה זו וכי', המן את

 עברים שני, קרח במחלוקת, במן, מעורבים היו הם ציבורית
 , ריחנו את הבאשתם, נצים

 ?המן הותרת על רק מצביע י"רש מדוע
 אפשר היה, ואבירם דתן עם שהתרחש מה בכל: הוא והתירוץ
 שהמניע - ולהבין עליהם לסנגר, טובה בעין ולהביט, להיתמם

 כאשר למשל. ישראל לכלל דאגה הוא, הרעים למעשיהם
 על מנקמה חששו הם אולי, המצרי את שהרג משה על הלשינו

 , הדרך זו על וכן, המצרי רצח
 והם', בוקר עד ממנו תותירו לא' משה להם שאמר בשעה אבל

 עסק סתם? מה אלא? כאן יש ישראל לעם דאגה מה, הותירו
 נתגלה מכאן. דבריו את להפר משה על תגר קריאת של פרטי

 דאגת ואין, ל"חז כלשון מימיהם היו שרשעים, הכל על למפרע
 . המן מהותרת למדנו וזה, כלל אותם מעניינת ישראל

 

 "אכן נודע הדבר" )ב, יד(
פי מה שמספרים מחכם אחד שהיה בא לפניו  יש לפרש על

משפט שני אנשים, אדון עם עבדו אשר באו ממדינה רחוקה 
אחד אמר אני האדון והאחר העבד, והאחד אמר בהיפך, והחכם 
עשה בחכמה וציוה לצאת חוצה וכאשר יצאו לא הרחיקו קרא 
ויאמר, העבד יבוא נא הנה, פנה העבד אחרי קול הרב לשמוע 

יד הבין הרב כי הוא העבד. כעין זה היה כאן כי משה אל דבריו, מ
רבינו ראה שני אנשים נצים ולא ידע מי הצדיק ומי הרשע, אך 
כאשר אמר להם, רשע למה תכה רעך, הרים אחד קולו להשיב 
בעזות, הבין מזה כי הוא באמת הרשע ויאמר אכן נודע הדבר מי 

 הרשע. 
 )קרן לדוד(

 

 שמך מי ויאמר. רעך תכה למה לרשע ויאמר"
 (יד-יג, ב" )עלינו ושופט שר לאיש

. יד בהרמת רשע נקרא הכהו שלא פ"אע - תכה למה: "י"פירש
 ידו הרים אחד רק הלא, תמוה ולכאורה". כמותך רשע רעך

 ויאמר: "במפורש שכתוב כמו, דיבר ואליו, חברו את להכות
 לשון משה נקט למה כן אם, רשע אינו שהשני משמע", לרשע

 מי" השיבו מה, ועוד; כאמור, רשע השני שגם שמשמע -" רעך"
 לו יש ושופט שר דווקא וכי", עלינו ושופט שר לאיש שמך

  את חברו? להכות ידו מרים כשאחד למחות רשות
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 התנא דברי ידועים כי. בחברתה תתורץ אחת קושיא אלא
 בעיניך יהיו לפניך עומדים דינים בעלי וכשהיו(: "ח, א אבות)

 ומטעם. הדין את שיקבלו עד, רשעים שניהם, כלומר", כרשעים
 ומאחר". כמותך רשע" -" רעך תכה למה: "רבינו משה אמר זה

: לו הוקשה, לרשע אצלו נחשב השני שגם המכה האיש ששמע
 לא הוא אך, חברי על יד הרמתי כי, רשע קראת אותי בשלמא

 לשנינו קראת ודאי אלא, רשע לו קראת ולמה עלי ידו הרים
 בעיניך רשעים שנינו ולכן בדין עלינו לשבת רצונך כי, רשעים

 שמך מי: "לו אמר כך ועל, ל"כנ, הדין את קיבלנו שלא זמן כל
 . לפניך בדין עומדים אנו אין", עלינו ושופט שר לאיש

 (אמשטרדאם ד"אב ע"זי לידא דוד ק"הגה)
 

 (יד, ב" )אומר אתה הלהרגני"
 נפגש ע"זי מאפטא ק"הרה. המפורש בשם שהרגו ביאר י"וברש
 ע"זי יוסף שלום' ר ק"הרה ובנו, ע"זי מרוז'ין ק"הרה עם פעם

 הוא מה ושאלוהו אליו אותו קרא מאפטא ק"הרה. ילד אז היה
 אותו שאל( שמות בפרשת היה זה) י"ורש חומש, וענה, לומד

, וענה, אומר אתה הלהרגני י"רש מפרש איך מאפטא ק"הרה
 ק"הרה אותו ושאל. המפורש בשם שהרגנו לומדים אנו מכאן

 אל עשו יבוא אם ויאמר' כתיב וישלח בפרשת הנה מאפטא
 בראשית' )לפליטה הנשאר המחנה והיה והכהו האחת המחנה

להרוג  היה יכול הלא, יעקב פחד למה תמוה ולכאורה(, ט, לב
 מפורש הרי השיב הילד בשנינות המפורש. בשם את עשו

, היינו "להם נודעתי לא' ד ושמי" וארא( בפרשת) בקרא
שהקב"ה לא נגלה לאבות בשם המפורש ולכן לא יכל יעקב 

   ...להרוג את עשו בשם זה
 (ישראל נר)

 

 צילנו" )ב, יט("ותאמרנה איש מצרי ה
 יש בו שמץ של גזלה! )תנועת המוסר, חלק ב'( –הכפוי טובה 

מעשה, ונסעו יחד שני הגדולים, הגאון רבי שמחה זיסל זיו 
לווייתו הגאון רבי אליעזר שולביץ -זצ''ל, ה''סבא מקלם'', ובן

שיבת לומדה. בהגיעם סמוך לפונדק, שמעו כיצד זצ''ל, מייסד י
הפונדקית מכרזת ואמרת: הנה, הרבנים מגיעים! ערכה האישה 
שולחן מלא, הגישה לפניהם מטעמים ברוח נדיבה וביד רחבה. 

מפטפטת פטפוטי דברים,  –החלה מספרת, או ליתר דיוק 
אדמה, וכדומה. -אודות הפרות והתרנגולים, על הבצלים ותפוחי

סיפוריה הבטלים, עיין רבי אליעזר בספר, ולא שם אוזן במשך 
קשבת כלל. ה''סבא'', מאידך, התעניין והקשיב מה שבפיה. 

-כאשר היו מוכנים לעזוב את הפונדק, הציעו לה לשלם שכר
זכות יתירה היא לה,  –הסעודה, אך הפונדקית סירבה לקבל 

 לארח אורחים דגולים כאלה!
אל בן לווייתו, ושואלו: הכי אין  על אם הדרך, פונה ה''סבא'' 

חושש כבודו משום גזלה? אכל ושתה כדי שביעה, ולא פרע 
מאומה! לא ירד רבי אליעזר, לעומקן של דברים: הרי הצענו 
לפני הפונדקית שכר מלא, והיא לא ניאותה לקבל! באיזה גזל 
מדובר? אמנם כן, לגבי דידי קיבלה האישה את שכרה, 

לשיחותיה. לא כן כבודו, שלא שם והתכבדה במה שהקשבתי 
לב לדבריה, נמצא נהנה מסעודתה ללא תשלום! כל אימת 
שהיה רבי אליעזר מספר את המאורה, היה מתפעל מהנהגת 
ה''סבא'', בהוסיפו, שבלי ספק הרהר אז ה''סבא'' בדברי תורה. 
אלא, שעם כל זה, לולא שהקשיב לדבריה, אף על פי שמחלה 

רואה את עצמו חייב מצד ההלכה, היה  –להם שכר סעודתם 
לשלם לפונדקית טובת הנאה, בשכר הסעודה שהעניקה להם 

 בעין יפה...!
 

 (כג ,ב" )ישראל בני ויאנחו מצרים מלך וימת"
 על ולבכות להיאנח להם היה אסור חי היה שפרעה זמן כל

 אבל... שוחקות פנים להראות צריכים היו העבדים. המר גורלם
 בני ויאנחו" אז, מותו על בכתה מצרים כל, פרעה כשמת
 ולשפוך, יסוריהם על להיאנח בהזדמנות השתמשו", ישראל

 המלך על בכייה, כביכול, זאת היתה חוץ כלפי, לבם מרי את
  . שמת

 (השמים שער)
 

 ג, ג("ויאמר משה אסורה נא ואראה" )
רבי יוחנן אמר, שלוש פסיעות פסע משה. רבי שמעון בן לקיש 
אמר, לא פסע, אלא צווארו עיקם. אמר לו הקדוש ברוך הוא, 
נצטערת לראות? חייך, שאתה כדאי שאגלה עליך. מיד "ויקרא 
ה' אליו מתוך הסנה". )תנחומא שמות ט"ו( גרסאות אחרות 

חמישים  מדברות על שמונה צעדים )מופיע ברש"ש(, על
צעדים )ידי משה(. יש המאחדים וסוברים שגם במדרש רבה 
מופיע ג' פסיעות )יפ"ת(. מסופר על האדמו"ר הזקן )רבי 

בעל התניא( שישב בחדר אחד עם בנו,  -שניאור זלמן מלאדי 
האדמו"ר האמצעי )ר' דוב בער(, ושקדו בתורה, כל אחד 

הלא הוא בנו  בנפרד. כעבור זמן מה, נשמע קול בכיו של תינוק, 
של האדמו"ר האמצעי, ששכב בחדר השני. כשראה האדמו"ר 
הזקן שבנו לא השגיח בבכי, והמשיך ללמוד, קם בעצמו והלך 

"מדוע  -לטפל בתינוק. כשחזר, שאל את האדמו"ר האמצעי 
לא קמת לטפל בבנך". כשענה שלא שמע את קול הבכי משום 

"מי שלא שומע  -שהיה שקוע בלימודו, אמר לו האדמו"ר הזקן 
את התינוק הבוכה, גם לימודו חסר". אדם שמסוגל לשמוע את 
הבכי של התינוק, לראות את סבלם של עמו ולהבחין בבעירת 
הסנה, הוא האדם שגם מסוגל לשמוע את קולו של הקב"ה. 
עשרות אנשים, ייתכן, שהרבה עברו קודם לכן על פני הסנה, 

איש שהיה מסוגל משה רבינו, ה -אבל רק אחד עצר להסתכל 
 לסור ולראות.

 

 (ה, ג" )רגליך מעל נעליך של"
 איש לכל מופנים, מקוברין ישראל' ר אמר, הללו הדברים

 החוסמים, הטבעיים הרגליך על המנעולים את הסר:  מישראל
 אשר המקום כי" תווכח ומיד. אור ולהרגיש להתעלות בעדך
 בהם שרוי שהנך התנאים כי" הוא קודש אדמת עליו עומד אתה

 . להתעלות ומוכשרים מתאימים
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"מי אנכי כי אלך אל פרעה וכי אוציא את בני 
 ישראל ממצרים" )ג, יא(

תי שאלות שאל משה רבינו את ד': "מי אנכי", וכי חשוב אני ש
אל", מה זכו ישראל לדבר עם המלכים, "וכי אוציא את בני ישר

 בזקנותו של רבי משה סופר, בעל. (ש"יר) שייעשה להם נס
ה"חתם סופר", כבר כהו עיניו מראות, אולם אלפי מכתבים 
עדיין המשיכו להגיע לבית הרב מכל קצוות הארץ בשאלות 
והנהגות. משום כך, ישב בנו של הרב, רבי שמעון סופר, והיה 
מקריא לאביו את המכתבים. יום אחד הקריא רבי שמעון לאביו 

דול מכתב שפתח בתארים נכבדים, כיאה במכתב המיועד לג
הדור. כאשר שמע החתם סופר את התארים נאנח אנחה 
מרה... "מדוע אתה נאנח?" שאל בנו, "וכי נעלם ממך שאתה 

 –השיב החתם סופר בענווה  –גדול הדור?" "על כך אני נאנח" 
 "עד כדי כך הדור ירד שבעוונותינו אני הוא גדול הדור"... 

י רש"י על "את דבר –אמר רבי שמעון בנו  –"עכשיו מבין אני 
הפסוק "מי אנכי כי אלך אל פרעה". משה רבינו, ברוב 

מי אני שאדבר עם המלכים,  –ענוותנותו שאל את ד': "מי אנכי"
איני ראוי כלל להיות מנהיגם של ישראל. ואם באמת אני הוא 
הראוי להיות מנהיגם, סימן שהדור ירד מאוד. ואם כן, הוסיף 

" אם מצבם כה ירוד, משה ושאל: "וכי אוציא את בני ישראל
 מפני מה זכו ישראל שתעשה להם נס". )בעלי הסופר(

 

 "מי אנכי כי אלך" )ג, יא(
רבי עזריאל, רבה של לובלין, המכונה 'ראש הברזל', מתנגד 

ה'חוזה לחסידות היה, פנה פעם להאדמו"ר רבי יעקב יצחק, 
מלובלין' וקנטרו בדברים, תורתי עדיפה מתורתו, מה טעם 
נוהרים אנשים אליו ולא אלי, השיבו החוזה בענוותנותו, ומה 
אעשה, הם באים נגד רצוני. אמר לו רבי עזריאל, עצתי שביומא 
דפגרא יעלה על הבמה ויספר לחסידים שאין בו כלום, לא 

לבוא. עשה החוזה תורה ולא חכמה, ישמעו החסידים ויחדלו מ
כדבריו, נתעוררו החסידים מדבריו של החוזה, המלאים ענוה 

אמיתית, והם החלו לנהור ללובלין הרבה יותר מאשר עד אז.  
כאשר פגש רבי עזריאל את החוזה שנית, שח לו החוזה את כל 
המאורע. נענה רבי עזריאל, עצתי היא, שביומא דפגרא שוב 

ן ואדם גדול, יווכחו החסידים יעלה על הבמה ויכריז שהוא למד
לדעת שגם ענוה אין בו ויחדלו מלנסוע אליו. השיב לו החוזה, 
זאת לא אוכל להכריז, אמנם חכם אינני. למדן אינני. אבל גם 

 שקרן אינני. )בשפתי צדיקים(
 

 ושמתם ושמלות ...משכנתה אשה ושאלה"
 (כב, ג" )בנותיכם ועל בניכם על
 מה ישראל לבני לפרש לתורה צורך יש מה לשם תאמר ואם

 נתנו שהמצרים" יקר כלי"ה מסביר, השמלות עם יעשו
 בכל מתים שהיו היות ברצון, דווקא ישראל לבני שמלותיהם

 לבני בגדיהם יתנו אם מתו. מחלה שבגלל המצרים וחשבו בית
 בהם גם תדבק אותם, בכדי שילבשו –חשבו המצרים –ישראל 

 להם שאין ישראל לבני בהבטחה התורה באה לכן המחלה.
 להלבישם להם ומותר המצרים בבגדי מדבקת ממחלה לחשוש

 (יקר כלי)  . ילדיהם על אפילו
 

 )ד, יג( "שלח נא ביד תשלח"

פירש רש"י "ביד מי שאתה רגיל לשלוח והוא אהרן". משה 
מכל האדם, אינו מוצא את עצמו ראוי להיות גואלם רבינו, הענו 

של ישראל והוא שואל 'מי אנכי' משיב לו השם יתברך, כי 
דווקא שאלה זו מוכיחה, שהוא ראוי להיות הגואל. בין תלמידיו 
החשובים של הרבי מלובלין ז"ל היו שני אחים, אשר אל האחד 

ילו אל מהם נהרו הרבה חסידים והיו מחלקים לו כבוד גדול, וא
השני לא בא איש. כאשר נזדמנו פעם שני האחים למקום אחד, 
שאל השני את הראשון מתוך חולשת הדעת, הלא שנינו שווים 
בתורה ובחסידות, שנינו הסתופפנו בצילו של רבי אחד, ומדוע, 
אחי, נוהרים אליך החסידים בהמוניהם ואלי אין איש בא. השיב 

חי היקר, כי גם אני שואל לו האח הראשון ואמר, האמינה לי, א
שאלה זו, מדוע באים אלי ולא אליך. אלא, שאלות אלו שאנו 
שואלים כל אחד, הן הן מתרצות את עצמן. העובדה שאני איני 
מבין מדוע באים אלי ואתה אינך מבין למה לא באים אליך. היא 

 היא הסיבה שהחסידים באים אלי ולא אליך. )ענוות חן(
 

 (יד, ד" )בלבו ושמח וראך"
 עליו תעיד שהתורה יודע היה אהרן שאילו במדרש מבואר

. ובמחולות לקראת משה בתופים יוצא היה בלבו', ושמח 'וראך
 יצא לא אהרן מדוע באמת צוקרמן, מרדכי' ר הגאון הקשה

 שמח ודאי דאהרן' ותי? לעשות ראוי היה כך אם במחולות
 האם ידע לא אך לגדולה עלה שמשה כשראה גדולה שמחה

 של המעט מן מעט יש שמא או לבו בכל אמיתית שמחתו
 אמיתי לא שאולי מה חוץ כלפי להראות רצה לא ולכן קנאה

 זאת אומרת כך, עליו תעיד שהתורה יודע היה אם אך בלב
 .ובמחולות בתופים יוצא היה אמיתית היא שהשמחה

 

 (ז, ה" )תבן לתת תאסיפון לא"
 הוא" תאסיפון לא" שכן", תוסיפון לא: "לומר היה צריך לכאורה
 .התלכדות, התאספות: כלומר" אסף" משורש

 להתאסף ישראל לבני ליתן שלא, פקודה הוציא אכן פרעה ברם
 יחד מתחברים ישראל בני שכאשר היטב ידע כי, יחדו ולהתלכד

 .הגזירות כל את ולבטל הצרות בכל לעמוד הם יכולים
 (ל"זצוק מלעלוב רבי דוד ק"הרה)

 

 (ז, ה" )תבן לתת תאסיפון לא"
, היה פרעה של רצונו , כיעיקר כל תבן לתת שלא גזר פרעה
 רוח ושברון דאגה כי היה ויודע, ישראל בני של חייהם את למרר

 לפיכך. ביתר הקשה הגופנית העבודה מם כמה פי הם גרועים
 להרבות מאשר, תבן יקחו מנין הדאגה ידי על יותר למררם רצה
 (ל"זצוק מאלכסנדר ה"רח ק"הרה)  ...עבודתם את
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