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 אני שמעתי את נאקת בנ''י אשר מצרי
 מעבדי
 אות
 ואזכור את בריתי 

האב� עזרא פי' ג� עוד שלחתי�, בעבור שעשו ישראל תשובה, וצעקו  �(ו', ד') 
עפ''י הגמ' במגילה (י''ד) א''ר אבא בר כהנא, גדולה הסרת וי''ל עוד  אלי.

הטבעת יותר ממ''ח וז' נביאות, שנתנבאו לה� לישראל, שה� לא החזירו� 
למוטב, ואילו הסרת הטבעת החזירת� למוטב (שגזרו עליה� תעניות לתשובה, 

כוונת הפסוק כא�, שהטע� של שיעבוד  ולפ''ז י''לכמ''ש וצו� ובכי ומספד.) 
  י�, הוא כדי לעורר לה� לתשובה.  מצר
  

עפ''י דברי התורת אמת (הרה''ק ר' לייבל איגר זצ''ל) שהגמטרי' של וי''ל עוד 
שראל ע� הכולל, הוא ס''ז, שהוא בגימטרי' ''בינה'' יני באקת נת א � הר''ת 

  שהוא שורש התשובה. 
  

אשר  –שזה בעצמו הי' נאקת בנ''י האוהב ישראל (הרה''ק מאפטא זצ''ל) פי' 
מצרי� מעבדי� אות�, דהיינו כי היו מתחרטי� על מה שלא צעקו אל ה' 
מקוד�, טר� שהי' לה� הדחקות במצרי�, ולמה המתינו עד שהמצרי� היו 
הגורמי� לה� לעבודת ה', וזהו כוונת הפסוק וג� אני שמעתי ר''ל אני בעצמי 

יעבוד, שמעתי את נאקת, היינו ע� הנאקה שה� צועקי� על צער הגלות והש
דהיינו שצועקי�  –אשר מצרי� מעבידי� אות�  –שומע אני עוד צעקה אחרת 

ביותר על זה שהמצריי� המצירי� ומעיקי� לה� יהיו מפעילי� ומעבידי� 
אות� עבודת השי''ת, ולקרב לבב� אל השי''ת, ולמה לא עשו זאת מאליה�, 

הברית והדביקות ולזה אזכור את בריתי, דהיינו עי''ז ראוי ונכו� שאזכור לה� 
שהי' לאבותיה� עמי ולגאל�, כ� יהי רצו� לגאול אותנו בביאת גואל צדק 

  במהרה בימינו. 
  

רבי אליעזר אומר א� ישראל עושי�  איתא בסנהדרי� (צ''ח) –ביתר ביאור 
תשובה נגאלי�, וא� לאו אי� נגאלי�. א''ל רבי יהושע א� ישראל אי� עושי� 

ה מעמיד לה� מל� שגזירותיו קשות כהמ�, תשובה אי� נגאלי�, אלא הקב''
כוונת הפסוק כא�, דכיו�  ולפ''ז י''לוישראל עושי� תשובה ומחזיר� למוטב. 

שא''א לה� לזכות לגאולה רק ע''י תשובה, ה� צעקו שלא זכו לגאולה עי''ז 
ולפ''ז שעשו תשובה מאליה�, רק ע''י תשובה שעשו בשביל שיעבוד מצרי�. 

שמות, ו', ט') ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה כוונת הפסוק (י''ל 
קשה, דהיינו שלא רצו לשמוע ולקבל הידיעה, שה� זכו להגאולה (והבאתי 
אתכ� אל האר") מחמת התשובה שעשו בשביל השעבוד, אלא רצו לזכות 

לש� שמי�, בלי שו� סיבה  דהיינו ,להגאולה מחמת התשובה שעשו מאליה�
  אחרת. 

  
הפסוק (ישעי' ס''ג) בכל צרת� לו צר ר''ל שהקב''ה  , עפ''יוי''ל באופ� אחר

אשר מצרי�  –שזהו כוונת הפסוק כא�  ולפ''ז י''למצטער בצרת� של ישראל. 
דהיינו אע''פ שהיו בשעבוד גדול, לא צעקו בשביל צרת�, רק  � מעביד� אות� 

שמעתי, שלכאורה די  ''אני''וג�  –בשביל צרת השי''ת. ולפ''ז מדוייק הפסוק 
שבא לרמז שעיקר נאקת� הי' בשביל צער  ולדברינו י''לר ''וג� שמעתי''. לומ

  השכינה.  
  

 ''שמעתי''שבתחלה נאמר  שלכאורה צ''ע – וי''ל עוד עפ''י האגרא דכלה
שהוא לשו� עתיד, דהיינו שכעת יזכור ''ואזכור'' דהיינו שכבר שמע, ואח''כ 

וסי ששאל אותו אליהו מה קול עפ''י הגמ' בברכות (ג') במעשה דר' י וי''ללהבא. 
שמעתי וכו' וא''ל אליהו כל זמ� שישראל נכנסי� לבתי כנסיות ולבתי מדרשות 
ועוני� יהא שמו הגדול מבור�, אומר השי''ת אשרי המל� שמקלסי� אותו 

למה רוצה  צ''עפרש''י אשרי כל זמ� שהי' קילוס זה בבית המקדש.  –בביתו כ� 
 וי''לדוקא, הלא בכל העול� כבודו וממשלתו.  השי''ת בקילוס זה בבית המקדש

שבית המקדש מכוו� נגד מדת מלכות שמי�, ומעתה התבונ� אומרי� יהא שמו 
''הגדול'' (בבחינת גדלות בסוד והקמותי) מבור� (בסוד הברכה מלשו� המברי�) 
עול� (היינו במלכות שמי� הנקרא עול�, בסוד זכרו לעול� בריתו) ולכ� מוב� 

שראל קילוס זה בגלות, אז אומר השי''ת אשרי המל� כשהי' כשאומרי� י
ג''כ  ולפ''ז מוב�קילוס זה במקו� הקודש, מקו� המכוו� נגד מלכות שמי�. 

כא�, כשהיו ישראל במצרי� והבינו ששעבוד� הוא מחמת העדר היחוד, והיו 
מתפללי� יהא שמו הגדול מבור�, אז השי''ת משתוקק כביכול שיהי' זה בבית 

, שאז יהי' היחוד בשלימות, וז''ש וג� אני שמעתי את נאקת בנ''י, המקדש
דהיינו שמתפללי� על היחוד, אשר מצרי� מעבידי� אות�, דהיינו שכעת 

לעתיד ואחיש  –המצריי� מביאי� אות� לידי עבודה זו, ואזכור את בריתי 
  מאד לרחמ�. 

  
על צער השכינה,  , שעיקר הצעקה לא הי' על צער�, אלאוזהו כעי� דברינו הנ''ל

, דזה גופא הי' המקור של הגמ' וי''ל בדר� חידושדהיינו שכינתא בגלותא. 
הנ''ל, שכשישראל אומרי� ''יהא שמי' רבא'' הקב''ה אומר אשרי המל� 
שמקלסי� אותו כ� בבית המקדש, דהיינו כששמע הקב''ה ''את נאקת בני 

אז הקב''ה  שמי' רבא'' ישראל'' דהיינו שצעקו על צער השכינה, והתפללו ''יהא

דהיינו שיזכו  –ולקחתי אחכ� לי לע�, והבאתי אתכ� אל האר"  –אמר 
  להגאולה, ולומר כ� בבית המקדש.    

  
י לתכ� אלקחתי ו –והשי''ת יראנו נפלאות מתורתו  �  ומסיי
 האגרא דכלה

ע� ר''ת אלול, רמז שבחודש אלול לוקח השי''ת את ישראל לע�, ע''י התשובה ל
, שהנה איתא ויש להוסי  על דבריו הקדושי
שמתעוררת בחודש זה עכ''ד. 

בר''ה (י''א) בראש השנה בטלה עבודה מאבותינו במצרי�, והוא מיו� שבאתה 
עד ז' תשרי, מכה ראשונה (עיי� בתוס' ש�) דהיינו שמכת ד� הי' מר''ח תשרי 

וכ� כל מכה ומכה התרה ג' רביעיות מהחודש שעבר והמכה התחילה בר''ח, 
כשהיו בנ''י במצרי�  ולפ''ז י''לושימשה ז' ימי�, ושוב התחיל כח מכה אחרת. 

ע�, וזה לי לתכ� אלקחתי ו � היו מתעוררי� לתשובה בחודש אלול, ועי''ז זכו 
  גר� הגאולה. 

  
את מוצא  � ולקחתי אתכ� לי לע�  –ת נשא המדרש בסו# פרש ולפ''ז י''ל

באברה� שאמר יקח נא מעט מי�, א# הקב''ה שיל� לבניו, ולקחתי אתכ� לי 
שע''י שבנ''י עשו תשובה במצרי�,  ולדברינו י''ללע� נגד יוקח נא מעט מי�. 

  נקראו בני אברה�, ועי''ז זכו להיות ע� ה', וזכו לגאולת מצרי�.  
  

� האלו ה� ימי השובבי''�, שמקובל בידינו מ� שימי מוב� הטע�ולפ''ז 
האריז''ל (שער היחודי�) שה� מסוגלי� לתשובה על חטא הידוע, שידוע 
שקריאת הפרשיות מעורר הזמ�, לכ� כיו� שמבואר בפרשה זו האי� בנ''י עשו 
תשובה במצרי�, וזכו שישמע הקב''ה את נאקת�, לכ� בודאי הוא זמ� מסוגל 

בפרשת וארא) ויזכה כל אחד ואחד לעשות תשובה  ביותר לתשובה (ובפרט
  י רצו�.יתית, ולהיות דבוק בה', אמ� כ� יהאמ
  

ב) וידבר משה כ� אל בני ישראל ולא שמעו אל משה מקצר רוח ומעבדה קשה 
וגו' ה� בני ישראל לא שמעו אלי ואי� ישמעני פרעה ואני ערל שפתי
 (ו', ט', 

צרי� משה להוכיח  למה צ''עבתורה עכ''ד. זה אחד מעשרה ק''ו ש � פרש''י י''ב) 
כ� מכח ק''ו, ולא די הסברא של ''ואני ערל שפתי�'' שמחמתו לא ישמע אליו 

מהו תשובתו של הקב''ה במה שהשיב לו (שמות, ו', כ''ט) דבר  ועוד צ''עפרעה. 
אל פרעה וגו' את כל אשר אני דובר אלי�, שלכאורה אי� זה תשובה להק''ו. 

משה הי' הול� לפרעה מיד לומר לו דברי הקב''ה, אפילו א� פרעה  שודאיוי''ל 
לא ישמע אליו, אבל חשב שלא נחשב קיו� בצווי של הקב''ה, רק א� פרעה 
ישמע אליו, והוכיח מק''ו שפרעה לא ישמע אליו, ועל טענה זו אמר לו הקב''ה 

הוא רק (ז', ג') ואני אקשה את לב פרעה וגו' ולא ישמע אליכ� פרעה, שהצווי 
לדבר אל פרעה, ולא הי' תנאי בקיומו שישמע אליו, ואדרבה אני אקשה את לבו 

שמשה לא רצה לטעו� מצד הסברא של ''אני ערל  ולפ''ז י''לולא ישמע אלי�. 
שפתי�'' שפרעה לא ישמע אליו, שידע שעל סברא יכול לחלוק, מע� קע� זי� 

ע� קע� נישט דינגע� אוי# די דינגע� אוי# א סברא, אבל א''א לחלוק על התורה, מ
  תורה, וק''ו הוא אחד מהי''ג דברי� שהתורה נדרשת בה�. 

  
שג� משה ידע שפרעה לא יסכי� לבקשתו לשלוח בנ''י, אבל חשב  וי''ל עוד

שא� לא ישמע לדבריו, עד כדי כ� שדבריו אינ� נכנסי� באזנו, ער הערט אי� 
אילו משה לא דיבר לו כלל, נישט אויס, אז נחשב שלא קיי� צווי ה', דהוי כ

וא''א להוכיח שדבריו אינ� נכנסי� באזנו של פרעה רק מכח ק''ו, דמסברא א''א 
 –להוכיח, שאדרבה פרעה כבר שמע לו, כמו שמבואר בפסוקי� דלעיל (ה', א' 

ד') ובאמת ג� כלל ישראל כבר שמעו לו, כמו שנאמר (ד', ל''א) ויאמ� הע� 
אל לא שמעו אליו, כמו שנאמר ולא שמעו אל וישמעו, אבל עכשיו שכלל ישר

  משה מקצר רוח ומעבודה קשה, אז יש לו ק''ו שג� פרעה לא ישמע אליו.   
  

תשובת הקב''ה להק''ו באופ� אחר, שמשה הוכיח מק''ו שפרעה לא יש לפרש 
ישמע לו, שהנה מסתברא לומר שא� פרעה ישמע לו, אז לא צרי� להמכות 

וע''ז אמר לו הקב''ה (ו', י''ג) וידבר ה' אל משה ואל הגדולות להכריחו לשלח�, 
אהר� ויצו� אל בנ''י ואל פרעה מל� מצרי� להוציא את בנ''י מאר" מצרי�, 
דהיינו שהקב''ה אמר למשה, אע''פ שפרעה לא ישמע אליו לשלוח בנ''י מדעתו 
ומרצונו, אבל ע''י המכות הוא ישלח� בעל כרחו, וזה מרומז במלת ''ויצו�'' 

שמטע� זה הוכיח משה מק''ו  ואולי י''להיינו שיצוה לו לשלח� בעל כרחו. ד
שפרעה לא ישמע לו, דהיינו כיו� שבנ''י יצאו ממצרי� בזכות התורה (שמרומז 
בק''ו, שהוא אחד מהי''ג דברי� שהתורה נדרשת בה�) אז בודאי לא צרי� 

ל לצאת רשותו לצאת ממצרי�, שזכות התורה הוא כ''כ חזק, שבזכותה יכו
  ממצרי� אפילו בעל כרחו של פרעה. 

  
עפ''י דברי המש� חכמה על הפסוק (ו', י''ג) וידבר ה' אל משה ואל  וי''ל עוד

 –אהר�, ויצו� אל בנ''י ואל פרעה מל� מצרי�, להוציא את בנ''י מאר" מצרי� 
שיתכ� כי ג� אז במצרי� היו גדולי האומה שהיו שרי� נכבדי�, וה� היו 

ולי היו ה� השלשה בנ''י לעבדי� שמכרו המצרי� לה�, ואמשעבדי� את 
שמעו�, ולוי, שהנהיגו שררה במצרי�, דהיינו שמה� היו הרבה שבטי�, ראוב�, 

  

  
פרשת 
  וארא
  תשע''ו
  לפ''ק

 



שהיו משעבדי� את ישראל הנמכרי� לה� מהממשלה של  ,בני חורי� ושרי�
פרעה, לכ� צוה השי''ת שבנ''י וג� פרעה יוציאו את בנ''י מהשעבוד, וכנראה 

יוו� הירושלמי (ר''ה, ג', ה') ויצו� את בנ''י, מה צו� על פרשת שילוח שלזה כ
דהיינו שישלחו עבדיה� מישראל ששעבדו תחת יד� (עיי� בספר מש�  –עבדי� 

כיו� שהטע� שבנ''י לא  ולפ''ז י''לחכמה, שמביא כמה ראיות על חידוש זה). 
פרשה של שמעו אל משה הי' מקוצר רוח ומעבודה קשה, לכ� צוה לבנ''י ה

 עו אליו (עכ''פ מי שהיושילוח עבדי�, וממילא נתבטל הק''ו, שאז בודאי ישמ
ואע''פ שלא מסתברא  וממילא ג� פרעה ישמע לו, לשבטי� אלו) י�משעובד

לומר שבנ''י היו משעבדי� אחיה� כ''כ קשה, עד כדי כ� שא''א לה� לשמוע 
למשה מקוצר רוח ומעבודה קשה. ואולי י''ל דזה גופא שהיו משועבדי� 

מגונה בעיניה�, שהיו במצב שפלות כזה, שא''א לה� לאחיה� בנ''י, הי' כ''כ 
לשמוע אל משה,  ודומה כמו שהיו עובדי� כ''כ קשה, שא''א לה� לשמוע 

שמטע� זה הוכיח משה מק''ו שפרעה לא  ואולי י''למקוצר רוח ומעבודה קשה. 
ישמע אליו, כדי שהקב''ה יצוה לו על פרשת שילוח עבדי�, דזה הי' דבר מגונה 

ו, שבנ''י היו משעבדי� אחיה�, ובודאי באופ� זה א''א לזכות מאד בעיני
לגאולה, ואפשר זה גופא הי' הק''ו, א� בנ''י לא שמעו אליו ר''ל (שבט ראוב�, 
שמעו�, ולוי) שה� ע� ה', כמ''ש ולקחתי אתכ� לי לע�, וממילא מוב� מאליו 

לי בנ''י שהי' מוטל עליה� לשחרר אחיה� שהיו משועבדי� לה�, וכמ''ש חז''ל 
  עבדי�, עבדי ה�, ולא עבדי� לעבדי�, בודאי פרעה לא ישמע לו לשלח�.     

  
, עפ''י הפסוק (שמות, ג', י''ב) וזה ל� האות כי אנכי שלחתי� וי''ל באופ� אחר

פרש''י  –בהוציא� את הע� ממצרי�, תעבדו� את האלקי� על ההר הזה 
ול יש לי על הוצאה זו, וששאלת מה זכות יש לישראל שיצאו ממצרי�, דבר גד

שמטע� זה הוכיח  ולפ''ז י''לשהרי עתידי� לקבל התורה על ההר הזה עכ''ד. 
משה מק''ו שפרעה לא ישמע אליו, דהיינו שהקשה האי� יכולי� כלל ישראל 
לצאת ממצרי� בזכות התורה, הלא מוכח מק''ו, שהוא אחד מי''ג דברי� 

  לא ישלח בנ''י מארצו. שהתורה נדרשת בה�, שפרעה לא ישמע אליו, ו
  

עפ''י דברי החת� סופר זצ''ל, על הפסוק וידבר משה לפני ה' וי''ל באופ� אחר, 
לאמור ה� בנ''י לא שמעו אלי, שהקשה שלכאורה צ''ע מלת לאמור, וכי האי� 

כי זה הוא אחד מעשרה ק''ו שבתורה, וחידש  ותי'שיי� הכא לאמור לאחרי�. 
משה רבינו ע''ה כא� אחד ממדות התורה, וביקש מהקב''ה לומר בשמו 
במתיבתא דלעילא, משה בני כ� הוא אומר, כמ''ש (ילק''ש ר''פ חקת) הקב''ה 

שבאמת משה  ולפ''ז י''לאומר אלעזר בני כ� הוא אומר וכדומה (חגיגה ט''ו). 
  סברא בלי ק''ו, אבל אמר כ� כדי לחדש אחד ממדות התורה.הי' יכול לומר כ� מ

  
קושיית החק נת� בזבחי� (נ''ז) שלמה דוקא בק''ו מצינו ולפ''ז יש ליישב 

מילתא דאתי' בק''ו טרח וכתב לה קרא (פסחי� י''ח) משא''כ בשאר מדות כגו� 
כלי, כיו� שק''ו הוא דבר ש האמרי אמת זצ''ל (ליקוטי יהודה) תי'היקש וג''ש. 

ואמרה התורה אל תסמו� על השכל של�, רק טרח וכתב לה קרא, משא''כ לגבי 
כיו� שרק ע''י ק''ו זו נתחדש שק''ו הוא אחד ממדות  ולדברינו י''להיקש וג''ש. 

שהתורה נדרשת בה�, וק''ו זו הי' נגד רצו� ה', שרצונו הי' שמשה ידבר אל 
  פרעה, לכ� יש עני� שק''ו צרי� סיוע מקרא.

  
וימררו  –, עפ''י דברי המהרי''ל דיסקי� זצ''ל, על דברי הזוה''ק ''ל באופ� אחרוי

זה ליבו� הלכה. שהכוונה  –זה ק''ו. ובלבני�  –זו קושיא. בחומר  –את חייה� 
הוא, שבנ''י היו בשעבוד מצרי�, מדה כנגד מדה, שבשביל שלא עסקו בקושיא, 

ת) כל הפורק ממנו עול תורה העבידו� בעבודה קשה, וכ� כולהו, וכמאמר� (אבו
שמטע� זה הוכיח משה מק''ו  ולפ''ז י''לנותני� לו עול מלכות ועול דר� אר". 

שפרעה לא ישמע אליו, לרמז שעיקר טע� השעבוד הוא מחמת החסרו� של 
שאדרבה הטע� שמשה הוכיח כ� מק''ו, כדי לכפר על  ואולי י''ללימוד התורה. 

ואפשר מטע
 זה אמר הרה''ק מקאצק ו. זה שבנ''י לא עסקו בתורה ובק''
 
זצ''ל, שצריכי
 להתייגע בפרשת גלות וגאולת מצרי
, כש
 שמתייגעי


   .בלימוד גמרא, פרש''י ותוס', דהיינו לתק� על זה שלא עסקו בתורה במצרי
  

שלח נא  –הנה כשמשה רבינו סירב לשליחות הקב''ה בהסנה ואמר וי''ל עוד 
שאבד את הכהונה, וכשטע�  � כמבואר בפרש''י ש�  ביד תשלח, הי' מקבל עונש,

הי' מקבל עונש,  –למה הרעתה לע� הזה, למה זה שלחתני  –בסו# פרשת שמות 
עתה  –ופירש המדרש  –עתה תראה אשר אעשה לפרעה  –שהקב''ה אמר לו 

תראה אשר אעשה לפרעה, ולא תראה במלחמות ל''א מלכי� שיעשה בה� 
שמטע� זה כשמשה הי' מסרב עכשיו ליל� לדבר אל  ולפ''ז י''ליהושע מלחמה. 

לפרעה, אמר כ� רק בתורת ק''ו, דהוי כאילו אמר מצד עצמי אני מוכ� ללכת 

לדבר לפרעה, אבל מוכח מהתורה (ק''ו) שאי� כא� תועלת ללכת, דהיינו שבודאי 
  פרעה לא ישמע אליו, דהוי כאילו התורה אמרה שפרעה לא ישמע לו.  

  
עפ''י דברי דו''ז הפני� יפות, שאיתא בזוה''ק שעיקר חיזוק ר, וי''ל באופ� אח

 לא ידעתי את ש� ה', �  כמו שאמר לו כיר לו ש� הוי''ה,לב פרעה הוא במה שהז
וג� ישראל לא היו יכולי� לקבל קדושת ש� זה בהיות� במצרי�, עד שנתקדשו 

לא ישמע  שמטע� זה הוכיח משה מק''ו שפרעה ולפ''ז י''לבשעת עשיית הפסח. 
אליו, לרמז הטע� שלא ישמע אליו, כיו� שהוא משוקע בטומאה, ואי� לו 
שייכות לתורה (שמרומז בק''ו, שהוא מהי''ג דברי� שהתורה נדרשת בה�) 

  וממילא לא יכול לקבל קדושת ש� זה. 
  

עפ''י דברי דו''ז הרה''ק מסיגעט זצ''ל (קדושת יו''ט) שהנה וי''ל באופ� אחר, 
ידוע שע''י אמונה יוכל להמשי� רב טוב לכלל ישראל, והעיקר הוא האמונה 

אי� ישראל נזוני� אלא בזכות האמונה, ומטע� זה צוה  –כמ''ש במדרש 
הקב''ה למשה מקוד�, לכ� אמור לבנ''י אני ה', דהיינו שע''י האמונה שיאמינו 

שראל שהקב''ה הוא כל יכול, בודאי יוציא אות� ממצרי�, שבזכות האמונה י
יוכל להמשי� גאולת� ממצרי�, ואח''כ בא דבר אל פרעה וגו' וישלח את בנ''י 
מארצו, דהיינו בזכות האמונה, וע''ז אמר משה רבינו ה� בנ''י לא שמעו אלי, 

ה� לא שמעו אלי,  יהי' מאיזה טע� שיהי' (מקוצר רוח ומעבודה קשה) סו# סו#
ונחסר האמונה להמשי� הגאולה, ולכ� אי� ישמעני פרעה לשלח�, כי בחסרו� 

שמטע� זה לא די לומר ולפ''ז י''ל והעדר האמונה, לא יוכל להמשי� הגאולה. 
הסברא של ''ואני ערל שפתי�'' שבודאי א� ישמעו לו בנ''י ומאמיני� בה', אז 

פרעה, שאמונת� ימשי� הגאולה, אבל אפילו א� הוא ערל שפתי�, ישמע אליו 
כיו� שלא שמעו בנ''י, וחסר לה� האמונה, אז בודאי לא ישמע אליו פרעה, כיו� 

  שהוא ערל שפתי�. 
  

, שהנה ידוע שא� בא איזה גזירה ועוד פירש דו''ז הרה''ק מסיגעט זצ''ל זצ''ל
ה מצוה רח''ל על ישראל, בי� צרות גופניות, או שרוצי� ח''ו לבטל מישראל איז

אחת ממצוות הבורא ב''ה, אז צריכי� ישראל קוד� לפשפש במעשיה�, ולשוב 
בתשובה באמת לפניו, ובכח זה יוכלו אז לבטל כל הגזירות רעות, וזהו כוונת 

ה� בנ''י לא שמעו אלי, דהיינו שלא שמעו לעשות תיקוני תשובה,  –משה רבינו 
א''כ אי� ישמעני פרעה, וראי' מהימנא שלא ישמע אלי פרעה, שראשית דבר 
הוא שיעשו ישראל בעצמ� מה שעליה� לעשות, ובא� לאו איכה אוכל עוד 
 –ליל� לפני פרעה, וע''ז באה תשובת השי''ת למשה עוד שיזהיר� עוד הפע� 

ו� אל בנ''י, ואח''כ אל פרעה מל� מצרי�, והשי''ת יזכנו לשוב תשובה ויצ
שלימה באמת, ולבטל מישראל גזירות קשות ורעות, ולעבדו ביראת הש� 

וידבר ה' אל  – ויש להביא ראי' לדבריו מדברי המדרשהטהורה, כ� יהי רצו�. 
בהפסוק  צווי זה פרישה מעבודה זרה, דהיינו –משה ואל אהר� ויצו� אל בנ''י 

עצמו לא נתבאר מה זה הצווי לה�, לכ� פי' המדרש שהוא להפריש� מעבודה 
  זרה. וזהו כדברינו הנ''ל, שרק עי''ז שבנ''י יעשו תשובה יהי' הגאולה.   

  
י''א) ויאמר ה' אתה חסת על  –וי''ל באופ� אחר, עפ''י הפסוק ביונה (ד', י' 

ואני לא  ,הי' וב� לילה אבד שב� לילה הקיקיו� אשר לא עמלת בו ולא גדלתו,
למה טע� הקב''ה ליונה בתורת  שלכאורה צ''ע  –אחוס על נינוה העיר הגדולה 

ק''ו, ולא אמר לו סת� שהוא חס על נינוה, כיו� שהוא עיר גדולה, וג� עשו 
שאע''פ שהקב''ה יכול לומר לו כ�, דער שפרא� פו� הקב''ה הוא  וי''לתשובה. 

ג� כא�, אע''פ שמשה יכול לטעו� סברא  ולפ''ז י''ל'ו. בסברת התורה, דהיינו ק'
דער שפרא� פו� משה רבינו  –שאני ערל שפתי�, אעפ''כ אמר ק''ו  –בעלמא 

  הוא בסברת התורה, דהיינו ק''ו. 
  

, שג� בזה שאמר ''ואני ערל שפתי�'' יש וי''ל עוד עפ''י דברי דו''ז הפני
 יפות
) בית , קי''ד, א'ו� מצרי�, כמ''ש (תהלי�ק''ו, כיו� שהי' קשה למשה לדבר בלש

יעקב מע� לועז, וכשהי' מדבר ע� ישראל הי' מדבר בלשו� הקודש, כמו 
שאחז''ל שלא שינו את לשונ�, והיו מדברי� בלשו� הקודש, אבל כשדיברו ע� 
פרעה לא מיבעי' לדעת המדרש שהי' אותו פרעה שהי' בימי יוס#, שלא הכיר 

חדש, מ''מ מחמת טומאת מצרי� לא  בלשו� הקודש, אלא אפילו א� הי' מל�
היו יכולי� לסבול לשו� הקודש, כמ''ש הפסוק בצאתו על אר" מצרי�, שפת לא 
ידעתי אשמע, וג� הוא כבוד המלכות לדבר בלשו� עמו, וזה שאמר ואני ערל 
שפתי�, דהיינו לשונות אחרי� שהלשו� נקרא שפה, כמ''ש ויהי כל האר" שפה 

לו במה שאמר ''ואני ערל שפתי�'' הוא ג''כ מטע� שאפי נראה מזהאחת עכ''ד. 
ק''ו, וזהו כדברינו הנ''ל, שאע''פ שיכול לומר כ� מסברא בעלמא, אמר בתורת 

  ק''ו, שמשה מדבר בסברת התורה, דהיינו ק''ו.    
  

  
די
 משה לאהר�, לומר ל� ששקולי� כאחד עכ''ד. אבי מורי אמר לי בש
 רבו מר� פרש''י יש מקומות שמקדי
 אהר� למשה, ויש מקומות שמק � הוא אהר� ומשה 

ע''פ מאמר זה התנהג הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל, שאע''פ שמשה רבינו הי' יותר גדול, מ''מ היו שקולי
 במה שכל אחד עובד ה' בכל כשרונותיו וכחותיו שהיו לו. ו
ת קודש אחר הסעודה, בא לביתי יהודי אחד שרח''ל לא הי' שפוי בדעתו, ואבי זצ''ל הי' מדבר עמו במש� הרבה אבי זצ''ל כל ימי חייו, נזכרתי שבכל ליל שב

, ואד
 כזה לפי שעות, ונוהג עמו בכבוד גדול, ושאלתי לאבי למה הוא מאבד את זמנו לדבר ע
 אד
 כזה, ואמר לי שהקב''ה לא ד� את האד
 אלא לפי כשרונותיו
  .מה שיכול, א''כ הוא צדיק גמור, וצרי� להתנהג עמו בכבוד גדולכשרונותיו עושה כל 

  
הרה''ק מאוסטרובצא זצ''ל הי' נוהג להרבות בצומות ובתעניות, הי' צ
 יותר ממ' שנה משבת לשבת, רק בלילות הי' אוכל, לבסו  התחיל  –ה� בנ''י לא שמעו אלי 

בשבת בפרהסי' לעיני כל, והוכיחו הרבי על כ�, ענה אותו יהודי, ג
 הרבי מחלל שבת, נדה
 הצדיק לצו
 ג
 ביו
 השבת, פע
 אחת קרא ליהודי אחד שהי' מזלזל 
ל שבת של�, ממ� ושאל הא כיצד, השיבו היהודי, הרבי מתענה בשבת, והרי זה זלזול בכבוד השבת, צדקת בני השיבו הרבי, אבל אינו דומה חילול שבת שלי לחילו

  ני לא ילמדו אחרי
. ילמדו אחרי
 לעשות כמות�, וממ
  

מתנצל  –התפלל לאבינו שבשמי
, שית� ל� פרנסה בריוח. רבי  � חסיד אחד בא להרה''ק מקאצק זצ''ל, לבקש ברכה על פרנסה, אמר לו הרבי  –ויצעק משה אל ה' 
  גדולה מזו אתה צרי� לבקש, שתדע אי� להתפלל.  � משיב הרבי  –אי� אני יודע אי� להתפלל, א''כ  –החסיד 

  
רב בושינגטו� הבירה, בת זקני  ,אשת הרב הגאו� ר' יהושע בורנשטיי� זצ''ל ,הרבנית מרת צירל ע''הדודתי גליו� זו מוקדשת לזכר נשמת 

 אדמו''ר מאסטרוב קאלושי�, נלב''ע ר''ח שבט תשל''ב, יהי זכרו ברו�. ה ,הרה''ק ר' משה מנח
 שפיגעל זצ''ל
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