
  
למה התחיל הפסוק צ''ע וידבר אלקי� אל משה ויאמר אליו אני ה' (ו', ב') 

''מדת  מז עלשמר מדת הדי�, וסיי בש ''ה''' מז עלשמר בש ''אלקי
 . �ו זקני הרה''צ ר' משה מנח� שפיגעל זצ''ל אדמו''ר מאסטראוהרחמי

ולמה כתוב  ויאמר אני ה', �לכתוב  דיהי' ש שלכאורה צ''ע קאלושי� תי'
צדיקי מהפכי מדת הדי� למדת ש � דברי חז''ל ע''פ  וי''ל .''אליו'' מלת

ע''י משה רבינו נעשה היינו הרחמי, וזהו כוונת הפסוק ויאמר ''אליו'' ד
  מדת הדי� שמרומז בש אלקי, למדת הרחמי שמרומז בש ה'.  

  
שמשה לא הרהר , באופ� אחר י'גר''מ פיינשטיי� זצ''ל (קול ר�) תמר� ה

 �אחר מדותיו של הקב''ה בשביל עצמו, אלא בשביל צער של ישראל, ולכ� א
שהקב''ה הוכיח לו על  ,למה הרעתה לע הזה �  שעשה חסרו� במה שאמר

משו אהבת  ,כוונתו הי' לטובהשזה, וזה מרומז בש אלקי, מ''מ כיו� 
ה בא לו יכול לסבול יסורי של כלל ישראל, על ז הי' שלאדהיינו ישראל, 

   שכר, וזה מרומז בש ה'.
  

למה הרעתה לע הזה, שסבר  � שמשה טע� לפני הקב''ה וי''ל באופ� אחר,
שהקב''ה התנהג עמה במדת הדי�, וע''ז השיב לו הקב''ה שאינו כ�, אלא 

ויבטל הגזירה  ,שזהו גופא ממדת הרחמי, שקושי השעבוד יקרב הגאולה
 �  ולפ''ז י''ל הפסוקמארבע מאות שנה שנגזרה עליה להיות בגלות המר. 

זה מדת  � ויאמר אליו אני ה' � זה מדת הדי� � וידבר אלקי אל משה 
, כדי הרחמי כלומר שמדת הדי� שסובלי עכשיו הוא באמת רחמי

   שתתקרב הגאולה.
  

שמביא בש� הקדושת , זצ''ל וי''ל עוד עפ''י דברי זקני הרה''ק הייטב לב
עפ''י הפסוק (שמות, פרשת בלק) י זצ''ל (מובא בספר עבודת ישראל, לו

 אי� פורענות באה על  –ל''ב, ל''ד) וביו פקדי ופקדתי עליה חטאת
 הלא ,שיי" דבר כזה האי" צ''עישראל שאי� בה קצת מפרעו� עו� העגל. 

ושנה, ואי"  בכל שנהמעביר אשמותינו ב הרחמ� אבינו א הקב''ה שהוא
אלה תשכחנה  –הלא אמרו חז''ל ועוד  .עו� העגלקצת מפרעו�  אצלנו נשאר

, והאי" שיי" הרי מבואר שהקב''ה כבר שכח מעשה עגל ,זה מעשה עגל –
שהנה ידוע כי מי שהוא בא מגזע טובה ממקור ותי' . לקבל עונש עלי'

זרת על אכסני' ש כ''כ, כי התורה מחוהקדושה ועובד את בוראו אינו חיד
שלה, משא''כ אד שבא ממשפחה בזוי' ומכח שורש לא טוב, והוא עוזב 

ש, והוא ודר" הרע המושרש בטבעו והול" בדר" הטוב והישר הוא דבר חיד
יתהלל יותר בזה ממי שבא ממשפחה הרמה ועושה טוב, והנה ישראל 

זרע אברה יצחק  ,אל צור מחצבת ממקו קדוש יהלכוקדושי הביטו 
ש, כי הי' ולא הי' דבר חיד ,הג שקבלו התורה ואמרו נעשה ונשמע ,עקבוי

 ,אבל אפשר לומר מעשה אבותיה בידיה ולא מיד, וכח הי' זאת לה
בטבע שורש רע  שהי' בה מוטבע מזה נראה בעליל ,אחר שעשו העגל

מאשר ישבו במצרי ויתערבו בגוי וילמדו מעשיה (עפ''י דברי האלשי" 
אשר בעמ" למה ה' יחרה אפ"  –שזה הי' מליצת משה בעד שאמר  –

במצרי  ש מה שעשו מעשה זה, כי היוואי� חידהוצאת מאר# מצרי ר''ל ש
מקור הטומאה, עד שהוצרכת להוציא מש בכח גדול ויד חזקה) וכיו� 

זה אז גדלה ונפלאה מעלת בעיני ה' ב ,שאח''כ עשו תשובה ונתק� החטא
יו� דה ע קשה עור� בטבע ועשו אחר מ' יו דבר את התורה, כ קבלוש

קבלת התורה, לא הי' מכח  –, א''כ נראה שהטוב שעשו מקוד הרע הזה
שורש הטבע קדושת אבות, כי אדרבה הי' מוטבע בה שורש הרע  

 ,ה בעצמ בגודל בחירת בחרו בטוב וגברו על הטבע רע ורק ממצרי
מעשה עגל, כיו� זה  –תשכחנה  אלה –וקבלו את התורה, וז''ש  ,שבה

זה מת� תורה ר''ל בעת שאזכור  –ואנכי לא אשכח"  �אבל  שעשו תשובה.
 מעשה סיני אז לא אשכח מעשה עגל, כי א זכור אזכרנו להגדיל זכות

שהג שהי' מוטבע בה שורש רע עד שעשו מעשה העגל  ,עי''ז לומר
שבה ואמרו נעשה והוצרכו לשוב בתשובה, עכ''ז גברו בסיני על הרע 

ופקדתי עליה  �וביו פקדי ר''ל להטיב לה ע''י זכות אז  ונשמע, וז''ש
   כדי להגדיל זכות.  –חטאת

  
וזה ל" האות כי אנכי שלחתי"  ולפ''ז י''ל הפסוק (שמות, ג', י''ב)

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

 .עתידי לקבל התורה על ההר הזה לסו� ג' חדשי שיצאו ממצרי
מה הי' קושיית משה מה זכות יש לה, הלא שלכאורה צ''ע  ולדברינו י''ל

בהוציא" את  –ה זרע אברה יצחק ויעקב מקור הקדושה, על זה אמר לו 
  –שהוא מקו טומאה ומושרש בה כח הרע, וע כל זה  –הע ממצרי

  . לה דבר גדול וזכות נפלא א''כ זהותעבדו� את האלקי על ההר הזה, 

למה הרעותה לע הזה, יש לדונו לכ�  –שהנה מה שאמר משה  ולפ''ז י''ל
ידע כי הצור תמי ש קשה בעיניו גו� קושי השעבוד, הי' לאבאמת זכות, ש

מה שהקפידו הנצבי  משפט, אבל מה שהוקשה בעיניו הי' פעלו וכל דרכיו
 – לקראתו ואמר (שמות, ה', כ''א) ירא ה' עליכ וישפט, וכדאיתא במדרש

מקוד, וכמו שפירש השל''ה  הרי שנעשו רעי וחטאי יותר משהיו
וירעו אותנו המצרי ר''ל שעשו אותנו רעי  )דברי, כ''ו, ו'(הפסוק 

למה  –''כ אמר משה דה קשה, וכמענונו ויתנו עלינו עבווחטאי ע''י וי
טאי חהרעותה לע הזה ר''ל למה כביכול גרמת לה לעשות רעי ו

זה למה  –ירא ה' עליכ וישפט, וא''ת מה איכפת ל"   �יותר במה שאמר 
הלא מגלגלי� זכות ע''י זכאי, וא''כ למה זה לי לעשות� ע''י רעי  – שלחתני

לפי מעשיה� שה במדרגה  עתה ר''ל �וחטאי, ולזה השיב לו השי''ת 
מרו אי, וע כל זה יקבלו התורה ורעי וחטאי יותרשפלה שנראה ל" 

נעשה ונשמע, הרי זכות של מת� תורה הי' נפלא ביותר, ע''כ תראה אשר 
עי''ז יהיו נגאלי, ולכ� אי� ל" להקפיד למה הרעותה כי כי  –פרעה אעשה ל

באותה  � מדרשדברי ה ולפ''ז י''לזה סבה להגאל ע ש זכות העתיד. 
, בקש מדת הדי� לפגוע במשה, מיד למה הרעתה לע הזהטע� שעה שמשה 

תיו על שהשי''ת הוא מקור הרחמי המרח על בריו –ויאמר אליו אני ה' 
 ח על משה על ש העתיד, שהוא המוציא העתיד, א''כ ראוי ג לרש

    והמביא את הע לקראת האלקי לקבל התורה.  
  

נשא) את מוצא פרשת איתא במדרש רבה ( )ו', ז'ב) ולקחתי אתכ� לי לע� (
תי אתכ חולק � באברה שאמר יקח נא מעט מי, א� הקב''ה של לבניו

שמות, ו', מדרש על הפסוק (העפ''י יש לפרש  קח נא מעט מי., נגד ילי לע
 ,ולא תראה במלחמת ל''א מלכי –) עתה תראה אשר אעשה לפרעה א'

שיעשה בה יהושע מלחמה, מכא� אתה למד שנטל משה את הדי� שלא 
לא נכנס לאר# הי'  רבינו שההנה מבואר שהטע שמשצ''ע יכנס לאר#. 
ולא  ,הסלע ולא דיבר אלי'הכה משה שדהיינו מי מריבה, של  מפני החטא

י הגאו� ר' וי''ל עפ''י דבר. למה  הרעותה לע הזה –משו זה שאמר 
שמחה ראפופורט זצ''ל (מובא בספר ש� משמואל, ובספר ישמח משה, 

 –שהנה חטא מי מריבה הי' תלוי במה שאמר אברה אבינו  פרשת בשלח)
ליח, שנאמר יקח נא מעט ימי ע''י שליח, והקב''ה של לבניו ע''י ש

) ויר משה את ידו וי" את הסלע (עיי� פרש''י, בראשית, במדבר, כ', י''א(
יקח נא מעט מי  –הנה משה רבינו הי' מוכרח ע''פ הדיבור ש י''ח, ד')

באמירה להכות את הסלע במטה דוקא, ולא סגי באמירה לחוד, כי א הי' 
ג''כ אמירת הקב''ה, כי  , כי אמירתו הואלא הי' נקרא ע''י שליח ,בעלמא

השכינה מדברת מתו" גרונו, וא" א הכה במטה הי' כנעשה ע''י שליח. 
דבאמת הטע שמשה רבינו לא נכנס לאר# הי' בשביל חטא מי  ולפ''ז י''ל

 מהלמה הרעותה לע הזה ל –ואמר  משה טע�, אבל י''ל דא לא מריבה
 רק ה משה לדבר אל הסלעהי' מצו זה שלחתני, אז יתכ� לומר שהקב''ה לא

במי הראשוני בפרשת בשלח (וכבר הקשו כמו שהי' מצוה לו ולהכותה, 
ובמי  ,במי הראשוני הצווי הי' להכות את הסלעהמפרשי למה 

ה הרעותה, הוא נענש למ –לדבר אל הסלע) אבל עכשיו שטע�  הי' האחרוני
הי' מוכרח ע''י אז לו במי אחרוני לדבר אל הסלע, ו שהקב''ה צוה

, שרק עי''ז נחשב להכותה יקח נא מעט מי –הדיבור של אברה אבינו 
נמצא  ילא נענש בשביל זה שלא יכנס לאר#,שיש לה מי ע''י שליח, וממ

 מריבה, רקלאר# הי' בשביל חטא מי  משה רבינו שעיקר הטע שלא נכנס
  חטא זה.  למה הרעותה, גרמה – שטע� טענה זו

  
מז  לי לע מרולקחתי אתכ דזה שנאמר כוונת המדרש הנ''ל, ולפ''ז י''ל

מי החטא של ל יקח נא מעט מי, וזה גר � ה שאמר אברה אבינומל
עתה תראה  –לא נכנס לאר#, וזהו סמיכות הפרשה  לה משהיבבש, שמריבה

על מדת הדי�, דהיינו על שמרמז  –אלקי  וגו' וידבר אשר אעשה לפרעה
  כנס לאר#.לא נ עונש זה שמשה רבינו

  
ג) ויקח אהר� את אלישבע בת עמינדב אחות נחשו� לו לאשה (ו', כ''ג) 

י רוב בני מכא� למדנו הנושא אשה צרי" לבדוק באחי', והטע כ – פרש''י
 .ראיתי דבר פלא מהרה''ק מדינוב זצ''ל (אגרא הולכי� אחר אחי הא

שנשמע מזה דכיו� שיצא מנחשו� מלכי יהודה, ע''כ זכו בני אהר� ג''כ  דכלה)
למלוכה בזמ� החשמונאי, ובזה יצא לנו טוב טע ודעת לכינוי 

דהיינו  ,א נחשו� � לשו� נחשו�, וכ� חשמונאי'' בגמטריא �  חשמונאי''
  מצד הא הי' יחוס נחשו�. 

  
ע שזכו בני אהר� , שהנה ע''פ פשוט י''ל הטנראה מדבריו דבר חדש

בת עמינדב מבית אי, כיו� שה יצאו מאלישבע למלוכה בימי חשמונ

  

 
פרשת 
  וארא

 ע''זתש
  לפ''ק



 וי' משפחה, ולא נחשבי שהקר לכ� אע''פ שמשפחת א אינהה, יהוד
זכו למלוכה בימי  ,יהודה, אבל עכ''פ כיו� שיצאו מיהודה ממשפחת

 . מפני למלכות הוא , והטע שזכוכ� אבל רבינו מחדש שאינוחשמונאי
זכו אלישבע הי' אחות נחשו�, ורוב בני הולכי� אחר אחי הא, ולכ� ש

  נחשו� ובניו.   ל למלכות שהיו דומי
  

שג''כ  יהונת� אייבשי� זצ''ל (תפארת יהונת�) ר' וכדאי להזכיר דברי רבינו
 –מטה אהר� את מטות  ויבלע(ז', י''ב)  תנושמונאי מפרשמביא רמז להח

 תלמי  –שמרמז על חשמונאי שה זרע אהר�, שזכו להכניע מלכי מצרי
      ואנטיוכס. 

  
אשר בידי על המי� אשר ביאר  ) כה אמר ה' וגו' הנה אנכי מכה במטהד

אמר  )(ז', י''ט ואחר כ" צוה הקב''ה למשה ,כ" התרה משה לפרעה(ז', י''ז) 
והיה ד בכל אר# מצרי אל אהר� קח מט" ונטה יד" על מימי מצרי וגו' 

כמו שהזהיר משה  ,ולא הזכיר לו אז אודות הכאת המי ,ובעצי ובאבני
 .''דבעשי' ועוד צ''ע לפרעה בפסוק לעיל, רק אמר לו ''נטה יד" על המי

ויר במטה וי" את המי אשר  כאשר צוה ה' ויעשו כ� משה ואהר� � כתוב 
נראה ש ביאור לד,מי אשר ביאר לעיני פרעה ולעיני עבדיו ויהפכו כל ה

 ובכלל צריכי� להבי� מהפסוק שלא עשה אהר� כמו שצוה לו משה.
וי''ל השינויי בי� התראת משה לפרעה, ובי� עשיית� של משה ואהר�. 

כל ב) המי אשר ביאור נהפכו לד. א) היתה שני חלקי.  דבמכת ש
 .חלק רק על שמשה הזהיר את פרעה ולפ''ז י''ל מימי מצרי נהפכו לד

אחד מ� המכה, שהמי אשר ביאור יהפכו לד, אבל לא הזהיר אותו על 
ולפ''ז  כל מימי מצרי יהפכו לד.היינו שד ,החלק השני של המכה

שפסוק הראשו� (ז', י''ז) התרה משה את פרעה  ,מיושבי� הפסוקי� הנ''ל
, ובפסוק ביאור שיהפכו לד, וזה נעשה ע''י הכאת המיעל המי אשר 

על חלק השני של המכה להפו" כל המי השני (ז', י''ט) הקב''ה צוה למשה 
 ,אשר במצרי לד, וזה נעשה ע''י שיטה אהר� את ידו על כל מימי מצרי
ובפסוק השלישי (ז', כ') שהזכיר עשיית� הזכיר רק חלק הראשו� של המכה 

לא הזכיר  שנעשה לעיני פרעה, שהמי אשר ביאור יהפכו לד, ולפיכ"
ע''י הכאת המי הביא הקב''ה חלק זה מהמכה , שהפסוק רק הכאת המי

  .  על מצרי
  

יבא אל ביתו ולא שת ויפ� פרעה ו(ז', כ''ג)  אח''כ יתיישב מה שנאמרולפ''ז 
 – רש''יועיי� פ .מהו הרבוירה צ''ע לשו� ''ג לזאת'' שלכאו � לבו ג לזאת 

.הלא במופת הראשו� צ''ע  למופת המטה שנהפ" לתני� ולא לזה של ד
 . (ז', י''ב)הפסוק  ע''פ ואולי י''לשנהפ" המטה לנחש לא עשו לו כלו

חשמונאי ה על מרומזזה וכבר כתבנו ש מטה אהר� את מטות, ויבלע
האי" פרעה ועבדיו  ג''כ שזכו להכניע  מלכי מצרי, וא''כ בודאי מרומז בזה

  וכ" הי'.  ,פלו ביד משה ואהר�י
  
וראה שלא רק המי אשר ביאור  ,שבא פרעה לביתוכדהיינו  דברינו י''לול

אלא כל מימי מצרי נהפכו לד, וע כ''ז לא שת לבו ג  ,נהפכו לד
  לזאת, כי חזק לב פרעה ולא שמע אליה כאשר דבר ה'.

  
שהי'  צינ� זצ''ל) (רבינו ר' ארי' ליב המלא העומרוי''ל עוד עפ''י דברי 

חילוק גדול בי� מופת הד שעשו משה ואהר�, למופת הד שעשו 
החרטומי, כי החרטומי לא הפכו רק אשר הי' למראה עיניה, אבל 

 � מעשה משה ואהר� התפשט בכל המי אשר במצרי, וזהו כוונת הפסוק 
ויפ� פרעה ויבא אל ביתו, דהיינו שראה שהתפשט הד ג במה שלא שלטו 
 עיני משה ואהר�, מה שלא יתכ� לחרטומי לעשות, ואעפ''כ לא שת לבו ג

  לזאת. 
  

, שלא די הנצי''ב (העמק דבר) פי' כוונת הפסוק ''ג� לזאת'' באופ� אחר
ת לבו להשיג עצות למי לצור" א ששלא נחת לשלח ישראל, אלא ל

ר המדינה, בהיות ברור אצלו שאינו אלא כישו� בעלמא, ובעוד שעות יעבו
   .�  כדר" הכישו

  
, כי בכל המכות מצפרדע ואיל" אע''פ דו''ז הפני� יפות פי' באופ� אחר
ישראל, מ''מ בשעת המכה הי' נכנע את שנחזק לבו אחר המכה ולא שלח 

כמפורש בפסוקי, משא''כ במכה זו א� בשעת המכה לא הי' נכנע, וזהו 
  ולא שת לבו כלל לזאת, דהיינו שלא ש לבו כלל לזאת.   –שאמר 

  
שא הי'  וי''ל עוד עפ''י דברי המלא העומר (רבינו ר' ארי' ליב צינ� זצ''ל)

פרעה משי לבו להכיר האמת, אז הבא לטהר מסייעי� לו להכיר האמת, 
אכ� א יפנה לבבו ויפנה לרוח אחרת, אז הבא לטמא פותחי� לו, ולזה 

 –בזאת תדע  � נות� ל" אות, א תרצה ותשי לב" להכיר האמת אומר אני 
תוכל לדעת, ואול פרעה שהכביד לבו, ופנה דוקא להכחיש האמת, לכ� 

  ופנה לפינה אחרת היפ" האמת, לכ� לא השיג האמת.  � נאמר ויפ� פרעה 
  

, עפ''י דברי התרגו הרה''ק מדינוב זצ''ל (אגרא דכלה) פי' באופ� אחר
דהיינו שמפרש ויפ''�  –ועבד פרעה צורכיה ועאל לביתי'  –זיאל יונת� ב� עו

ל" אל פרעה בבקר  –הנה אמרו חז''ל ש יש לפרשמלשו� הנפנה לנקביו. 
הנה יוצא המימה, להיות שעשה עצמו אלקי, ואמר שאי� צרי" לנקביו, 
ויצא בכל בוקר אל נילוס ועשה ש צרכיו, ולכ� אמר השי''ת למשה שיצא 

הי' יכול לעשות צרכיו בפניו, ובי� ינצבת לקראתו באופ� שלא לקראתו ש ו
די� לדי� נתהווה הויכוח ונתהפכו המי לד, ונתוודע הדבר ברבי, ובאו 
החרטומי והי' המו� ע ופרעה עודנו עומד ש, והעמיד עצמו והשהה 

 ולפ''ז י''ל. נקביו עד שלא הי' יכול להתאפק זמ� רב ועשה צורכו בפני רבי
 א" הכוונה למכת הד''ג�''  וולא שת לבו ג לזאת, מה –ת הפסוק כוונ

  ולגודל הבזיו� ובושתו לכל. 
  
עפ''י הגמ' התורת גבריאל (הגאו� ר' וועלוול מרגליות זצ''ל) י� זה פי' עכו

שהוצרכה לנקבי' ר' ירמי' אמר  – ותתחלחל המלכה מאד במגילה (ט''ו)
 .וע''כ א�  ,שבעתה ובהלה מרפה את המעי נראה מזהועיי� פרש''י ש

שחזק פרעה את לבו ע כל זה הי' נבעת ונרעש מאימת המכה ונתרפו מעיו 
לעיני כל השרי אשר הי' אתו, וזהו ויפ� פרעה האמור כא� שהוצר" 

התעה את עבדיו כי אליל הוא ואינו צרי" לנקביו, ע''כ מפני  לנקביו, ומאשר
 שלא שת לבו ג לזאת.  כל זה סיפר הכתוב הבושה מהר לבוא אל ביתו, וע

 
, שהוא עשה היאור לד הי' לפרעה בזיונות רבותשאחר שנהפ"  וי''ל עוד

עצמו אלקי, ועכשיו שכל אנשי מצרי מבקשי ממנו לעשות דבר להציל 
מימי היאור, והוא לא יכול לעשות כלו, ע''כ מפני הבושה מהר לבוא אל 

   שלא שת לבו ג לזאת. ב ביתו, וע כל זה סיפר הכתו
  

לביתו לא שת  שהטע דרק כאשר הגיע פרעה המש� חכמה פי' באופ� אחר,
לבו למכת ד, כמ''ש ויפ� פרעה ויבא אל ביתו ולא שת לבו ג לזאת, עפ''י 

אמר רב אבי� הלוי ברבי ממכת ד העשירו ישראל, כיצד  –המדרש רבה 
מצרי הל" למלאות הקיתו� המצרי וישראל בבית אחד הגיגית מלאה מי, ו

מוציאה מליאה ד, וישראל שותה מי מתו" הגיגית, והמצרי אומר לו ת� 
לי ביד" מעט מי ונות� לו ונעשו ד וכו' וכשהי' לוקח מישראל בדמי הי' 

 שהמי שהמצרי לקחכיו�  ולפ''ז י''לשותה מי מכא� העשירו ישראל. 
במחיר מישראל לא נשתנו לד, א''כ רב המחיר אשר נת� פרעה למשה 
שגדלהו תו" ביתו כבני מלכי, לכ� מימי ביתו לא נהפכו לד, לכ� לא שת 

  לבו ג לזאת. 
  

, שאע''פ כשבא פרעה לביתו ועבדיו וי''ל עוד בדר� זה אבל באופ� אחר
, עד כדי כ" שבנ''י בור מימי ביתושצרי" לשל לבנ''י בע הודיעו רב המחיר

ע כ''ז לא שת לבו ג לזאת, כי חזק לב פרעה ממכת ד,  הרבה העשירו
  ולא שמע אליה כאשר דבר ה'.

  
, עפ''י מה שאמרו חז''ל על הפסוק הקדושת לוי זצ''ל פי' באופ� אחר

בזאת רומז על כנסת  –) בזאת יבא אהר� אל הקודש ויקרא, ט''ז, ג'(
, שה עיקר הגור ישראל, כי כל העולמות לא נברא אלא בשביל ישראל

'' במלה ''זאת'' כלומר זאת העול, ובזה מרומז ''כנסת ישראל לבריאת
וזאת הברכה אשר בר" משה, וכא� משה  –הוא העיקר והגור, וזהו הרמז 

שישראל ה העיקר, ופרעה לא רצה להאמי� זה,  �  הראה לפרעה ואמר לו
    ולא שת לבו ג לזאת. –וזהו 

   

  
. אבי מורי אמר לי בש� רבו ולי� כאחדלומר ל� ששק ,רש''י יש מקומות שמקדי� אהר� למשה, ויש מקומות שמקדי� משה לאהר�פ � הוא אהר� ומשה 

חותיו שהיו לו. וע''פ מאמר כל אחד עובד ה' בכל כשרונותיו וכמ''מ היו שקולי� במה ש ,ולשאע''פ שמשה רבינו הי' יותר גד ,מר� הגר''מ פיינשטיי� זצ''ל
בדעתו, ואבי זצ''ל הי' מדבר עמו שפוי בא לביתי יהודי אחד שרח''ל לא הי'  ,נזכרתי שבכל ליל שבת קודש אחר הסעודה כל ימי חייו,זה התנהג אבי זצ''ל 
לי שהקב''ה לא ד� את האד� אלא לפי  בד את זמנו לדבר ע� אד� כזה, ואמר, ושאלתי לאבי למה הוא מאכבוד גדולבונוהג עמו  ,במש� הרבה שעות

  .כשרונותיו, ואד� כזה לפי כשרונותיו עושה כל מה שיכול, א''כ הוא צדיק גמור, וצרי� להתנהג עמו בכבוד גדול
  

� יותר ממ' שנה משבת לשבת, רק בלילות הי' אוכל, לבסו" בצומות ובתעניות, הי' צג להרבות הרה''ק מאוסטרובצא זצ''ל הי' נוה –אלי  וה� בנ''י לא שמע
מחלל  התחיל לצו� ג� ביו� השבת, פע� אחת קרא ליהודי אחד שהי' מזלזל בשבת בפרהסי' לעיני כל, והוכיחו הרבי על כ�, ענה אותו יהודי, ג� הרבי

ד השבת, צדקת בני השיבו הרבי, אבל אינו דומה חילול שבת ובענה בשבת, והרי זה זלזול בכבי מתשבת, נדה� הצדיק ושאל הא כיצד, השיבו היהודי, הר
  שלי לחילול שבת של�, ממ� ילמדו אחרי� לעשות כמות�, וממני לא ילמדו אחרי�. 

  
וח. רבי י�, שית� ל� פרנסה ברילאבינו שבשמהתפלל  �חסיד אחד בא להרה''ק מקאצק זצ''ל, לבקש ברכה על פרנסה, אמר לו הרבי  –ויצעק משה אל ה' 

 לבקש, שתדע אי� להתפלל.  גדולה מזו אתה צרי� � הרבימשיב  –אי� אני יודע אי� להתפלל, א''כ  –מתנצל החסיד  –
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