
 

 
 
 
 
 

וידבר ה' א_ל משה _לאמר. דבר א_ל בני ישרא_ל _לאמר אשה כי 
 (ב-, איב) תזריע וי_לדה זכר

הני תרי לאמר. אפשר לומר שהוא ע"ד ותגזור אומר ויקם  להבין
 )ירמי' טו, יט(, וע"ד מוציא יקר מזולל כפי תהיה )איוב כב, כח(לך 

וביד הצדיק לפקוד עקרות וכל ישועות ישראל, וזה מרומז כאן 
וידבר ה' אל משה לאמר, ירצה שיש כח בפיו לאמר אשה כי 
תזריע וילדה זכר, ר"ל לפקוד עקרות, וגם ציוה הש"י לתת 

מהודו על בני ישראל, שגם 
הם יהיה להם כח זה, וזהו 

ר אל בני ישראל לאמר', 'דב
שגם הם יהיה להם כח בפיהם 
לאמר אשה כי תזריע, ולפקוד 
עקרות ולמלאות כל 
משאלותם, כי בכח ביד איש 
הישראלי ההולך בדרכי 
השי"ת לברך את ישראל 
ולמלאות חפצם, כמ"ש 

 כד(-)במדבר ו, כגבברכת כהנים 
כה תברכו את בני ישראל 
אמור להם, יברכך ה' וישמרך, 

ר ברמב"ם שכל איש ומבוא
ישראל ההולך בדרכי התורה 
ועבודה הוא ככהן גדול 
העומד לשרת לפני ולפנים, 
וממילא יש לו כח לברך את 
ישראל ולמלאות כל 

 (בית יעקב)               .מחסורם
· • • 

 (ג)יג, ומראה הנגע עמוק מעור בשרו 
 עיי"ש. ויש לרמז דלבן הוא 'כל מראה לבן עמוק הוא' וברש"י

ילבינו, וזהו  תשובה, כמו שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג
 .מעומקא דלבא, והבן 'לבן עמוק הוא, שהתשובה צריך להיות

 )ישא ברכה(
· • • 

בשרו וטהר את הנגע  וראה הכהן והנה כסתה הצרעת את כ_ל
 )יג, יג( בן טהור הואו הפך _לכ_ל

כי ישועתו יתברך  לרמז, כי ריבוי היסורים סימן הוא ענינו
 זיע"א( ה'יסוד העבודה מסלאנים)הרה"ק                        קרובה לבוא.

· • • 
השלימה הוא לשון רפיון, פירוש שעל ידי עשותו התשובה  נרפא

נשבר לבבו, ונדכא רוחו על חטאתו אשר חטא, ופגם בה' 
מלכות ה"א אחרונה, וזהו ה'  מוצאות הפה, והגיע פגמו במדת

 זיע"א( יצחק מנעשכיז)הרה"ק רבי                          . של תיבת 'ה'מצורע
· • •  

 (מיג, )ואיש כי ימרט ראשו קרח הוא טהור הוא 
עיקר שפלות צריך להיות מרוממות ה', אך אם האדם  דהנה

שפל, מחמת כי מכיר רוב שפלותו ומיעוט עבודתו גם כן טהור 
ראשו, היינו הגדלות, מחמת שקרח הוא, וזה שכתוב כי ימרט 

 (ממאגלניצא זיע"אהשרף הרה"ק )         .הוא ממצוות, גם כן טהור הוא
· • • 

 (ביד, ) זאת תהיה תורת המצורע
מי האיש החפץ חיים,  )תהלים לד, יג(הה"ד  )ויק"ר טז, ב( ובמדרש

מעשה ברוכל אחד שהיה מחזר בעיירות והיה מכריז ואומר מאן 
בעי למיזבן סם חיים וכו' סליק ]ר' ינאי[ לגביה הוציא לו ספר 
תהלים הראה לו פסוק מי האיש החפץ חיים? מה כתיב בתריה, 

עשה טוב וכו'. אמר ר' ינאי, כל ימי נצור לשונך מרע סור מרע ו
הייתי קורא הפסוק הזה ולא הייתי יודע היכן הוא פשוט עד שבא 
רוכל זה והודיעו וכו' לפיכך משה מזהיר את ישראל ואומר להם 

 .תורת המוציא שם רע –זאת תהיה תורת המצורע 
שיש שני מיני  ]הרה"ק מוהרמ"מ מרימנוב זיע"א[ שמעתי ממורי

צדיקים, הא' הם שאינם עוסקים כלל בעניני העולם הזה, רק 

במלאכת שמים ואינם יודעים כלל בעסקי בני אדם, ועל כן אינם 
יכולים להוכיח, כי אינם יודעים כלל במה העולם נכשל. וישנם 
עוד צדיקים שאינם כל כך כראשונים, דהיינו שעסוקין בעסקי 

וכיח. ועל כן ההוא רוכל, שהיה דרשן בני אדם, ולכן יודעים לה
על לשון הרע וסור מרע ועשה ומוכיח, ידע להזהיר בני אדם, 

טוב, אבל לרבי ינאי לא עלה בדעתו כלל שיצטרכו בני אדם 
 שערי ציון() לתוכחה זו.                                                    

· • • 
, היינו המוציא שם רע הוא מוכרי אונצעקומען אל המצורע

הכהן, וזה הוא התיקון שלו. שכן המדבר לשון הרע טוען שאמת 
הוא דובר, ומאידך הכהן שמידתו רודף שלום וכו', לפעמים 
משתכח שיש לו לומר בזה איזה דבר שקר, אבל מ"מ העיקר 
נחשב מה התכלית והכוונה שיוצא מזה, שמהדיבור של המוציא 

ם רע יוצא ונולד השקר והרע, ומן עבודתו של הכהן בא ויוצא ש
האמת והטוב. ולכן צריך הבעל לשון הרע להגיע וללמוד מן 

 )הרה"ק רבי מנחם מאמשינאוו זיע"א(                                             הכהן. 
· • • 

נרפא נגע וראה הכהן והנה 
 , ג(ד)יהצרעת מן הצרוע 

הכוונה 'וראה הכהן' ע"י י"ל 
הסתכלות הכהן, 'והנה נרפא 
נגע הצרעת', דידוע מה 
דאיתא בספרים הקדושים 
דע"י שמסתכלים בפני 
הצדיק הלומד התורה הק', 

עה מן רנדחה כל מיני רוח 
המסתכל, כי על ידי 
ההסתכלות באור פני כהן יש 

 ביטול הקליפה.
 )הרה"ק מהר"ש מבעלזא זיע"א(

· • • 
ו_לקח _למטהר וכו' ועץ ארז 

 (יד, ד)ואזוב 
הרוצה לטהר את עצמו  ר"ל

ומידותיו יעבוד את השי"ת 
בשתי המדות הללו גם יחד: 
עץ ארז שהיא בחינת חיזוק, ואזוב היא בחינת שפלות, אשר 

 לאמיתו של דבר הם תרין רעין דלא מתפרשין.
 )הרה"ק רבי נח מלעכוויטש זיע"א(

· • • 
ז"ל לפי שהנגעים באין על גסות הרוח, מה תקנתו  פירש"י

ותו כתולעת וכאזוב, ויש לדקדק, וויתרפא ישפיל עצמו מגא
שאם הכוונה היא בעיקר שישפיל את עצמו כאזוב, אם כן למה 
 צריך להביא גם עץ ארז. ויש לפרש להיפך גם כן, שמי שמכניע
 עצמו כאזוב יגביה עצמו כארז, כי לפעמים צריכים כפרה על
העניוות, למשל אם בא עני לאחד ומבקש לו טובה, משיבו מי 
אנכי שאוכל לעשות לו טובה, הלא שפל אני ואינני מוכבד כלל 
בעיני הבריות, ואף על פי שאם אחד יפגע בכבודו ירד עמו עד 
לחייו, אבל לעשות לחבירו טובה שפל הוא בעיניו. ועל עניוות 

 זיע"א( ה'חידושי הרי"ם)הרה"ק                              זו צריכין כפרה.
· • • 

 (כאיד, ) ואם ד_ל הוא ואין ידו משגת
 )תהלים קלב, יג(י"ל עפ"י דאיתא בשם האר"י זלה"ה ע"פ  אפשר

או"ה למושב לו ז"ל, אותיות או"ה חסרים בגלות א' מן כסא ו"ה 
כי יד על כס  )שמות יז, טז(מהשם הגדול ישתבח שמו לעד כמ"ש 

)ישעי' לח, כו' דו"ק. והנה מלת דל יש לפרש לשון הגבהה כמ"ש 
 דלר"ל תדע אימתי  ואם דלו עיני למרום וכו', ואפשר רימז יד(

ר"ל שיהא זמן הגאולה וישתלמו  הואיתנשא ויתרומם אותיות 
כמחז"ל  משגתשל ישראל  ואין ידואותיות אלו החסרים בזמן 

אין בן דוד בא עד שיכלה פרוטה מן הכיס דו"ק.  ()סנהדרין צז, א
אימתי  א"יומתורץ הכפל לשון כי היל"ל ואם לא תשיג ידו. 

הו"א בזמן שבא לידי מדריגת אי"ן, וז"א ואי"ן ידו יגביה אותיות 
 (אור פני משה)                                                 משגת דו"ק.

· • • 
 (טו, א)מטומאתם  והזרתם את בני ישרא_ל

איש ישראל נחשב אצלו לעבירה שלא למד כל היום, הגם למשל 
ועד"ז אם עשה שכבר קרא ק"ש שחרית וערבית, ומצער עצמו, 

 מצוא בפניות, וע"ז עצמו צריך ליתן לישראל זר וכתר.
 )זרע קודש, להרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זיע"א, יו"ד י"א אייר(

 אמרות קודש
 שליט"אים  אדמו"ר מנדבורנה ירוש_למכ"ק 

דייק בקדשו בסדר הנגעים המנויים  'נועם אלימלך'בספה"ק 
שלפנינו  בפרשתן, וזל"ק "שיש לדקדק לכאורה בהפסוקים

שנכתב בתורה ברישא נגעי אדם ואח"כ נגעי בגדים ואח"כ 
נגעי בתים", והלא הנגעים באים על החטא ואין בעל הרחמים 
פוגע בנפשות תחילה, והיה ראוי לכתוב מתחילה נגעי בגדים 
ובתים ואח"כ נגעי אדם." וכתב לבאר דנגעי הגוף רומזים 

הלבוש הרוחני  להמידות שיש באדם, ונגעי הבגדים רומזים על
דהיינו המצוות ומעשים טובים שעל האדם לקיים, ונגעי בתים 
רומזים על העולם העליון שהאדם קשור בו, וכלשון קודשו 
"שזה עיקר ביתו ודירתו של אדם". והתורה מלמדת לאדם 
סדר העבודה, דראשית כל, צריך לתקן את מידותיו שיהיו 

בין אדם לחבירו באופן הראוי, ושתהיה התנהגותו בענינים ש
בדרך הישר והרצוי, דתכלית כל עבודת האדם עלי אדמות 

י," ולזכות להגיע לזה אי -ד-הוא "לתקן עולם במלכות ש
אפשר כל עוד לא תיקן האדם את מידותיו בעצמו כראוי, ורק 
אז אפשר לבוא לתיקון הכללי. ומשו"ה פתח הכתוב בנגעי 

 הכל.הגוף הרומזים על המידות כיון שזהו ראשית 
לרמז בקרא דפרשתן "אדם כי יהיה" עפ"י האימרה  ואפשר

הידועה במה שאנו אומרים "לעולם יהא אדם וכו'" דראשית 
כל צריך להיות בבחינת 'אדם' דהיינו להתנהג באנושיות 
"מענטשליך", ואח"כ באים כל סדר המעלות והמדריגות, ועל 

כל  משקל זה ניתן לרמוז אף בקרא 'אדם כי יהיה' דראשית
'יהיה' בבחינת 'אדם' וכנ"ל. ועוד יש לרמוז בזה ד'אדם' הוא 
מספר 'מה' הרומז על מידת הענוה, כמאה"כ גבי משה ואהרן 
"ונחנו מה". ומכל האמור נחזה שהעיקר ותכלית הכל הוא 
תיקון המידות, ולמטרה זו נתקן ללמוד בשבועות אלו בפרקי 

 אבות כדי שנתקן את מידותינו כראוי.
רק בענין המידות צריך האדם לתקן אשר פגם בינו  לא והנה

לחבירו, אלא צריך להשגיח ביותר ולידע שכל מה שמתנהג 
באורח חייו משפיע על זולתו, ואל יאמר אדם לנפשו כי מי 

אלא הוא אשר ישפיע בהליכותיו על אחרים, אין הדבר כן, 
ידע ויבין שכאשר מתנהג כראוי בתורה ובתפילה הרי זה 

בה אף על אלו שסביבתו, על זה שעומד אצלו משפיע לטו
בשעת התפילה או על אלו שלומדים עמו בצוותא, והשפעה 
זו היא אף ללא ידיעתו וללא רצונו כלל, אלא מציאות קיימת 
היא, שכן הוא הדבר שבכל מה שהאדם עושה ונוהג משפיע 

. וכבר אמרנו פעם בכך על זולתו ובפרט על אלו שסביבותיו
מה צריך להיות אצל כל אחד תחושת האחריות בענין זה עד כ

כלפי האחרים, דיתכן שזהו ג"כ הכוונה במה שהנהיג האר"י 
בת הק' זי"ע לקבל ע"ע לפני התפילה מצות עשה של "ואה

דע ויזכור היטב את אשר לרעך כמוך" דהמטרה בכך למען י
שכאשר נכנס ובא לביהמ"ד בראשית היום יזכור היטב לפניו, 

השפיע בהתנהגותו ובמעשיו על יושבי ביהמ"ד עד כמה יכול ל
אפי' שלא בידיעתו, וכאשר יתנהג כראוי בשמירת הדיבור 
שיהיה כראוי, באיזה אופן לדבר ולהימנע בזמנים שאסור לו 
לדבר, או בהתנהגותו הראויה בשעת הלימוד אזי ישפיע בכך 

, וכמו"כ להיפך אם חלילה יהיה אצלו לטובה אף על אחרים
הו בכבוד התפילה או בכבוד ביהמ"ד, או בדיבור זילזול כלש

שלא כהוגן חלי', אז פעמים שאינו יודע עד כמה הוא גרמא 
בניזקין בכך כלפי זולתו, ולפיכך אף אם ישוב בעצמו אח"כ 
בתשובה הרי לא יהיה די במה שיתקן הפגם כלפי עצמו, אלא 
יהיה מוטל עליו לתקן אף את אשר פגם אצל אחרים, ואין 

ודע עד מה, ולא יהיה לאל ידו כיון שאינו יודע כלל מי איתו י
הוא זה שהשפיע עליו במעשיו, ולפיכך צריך משנה זהירות 
 להשגיח ולהקפיד מאוד שיהיה התנהגותו כראוי וכנכון, כדי 

 (תשע"הריע מצורע תזא דרעוין רעו) שלא יכשלו בו אחרים ח"ו.  

 •הנוגע לדידן • 

תֹזאת ה   ע  ר  ּצָ ע ה   ּתֹוָרה ְלָכל ֶנג 



 

  

  זיע"א משה מזוועהיל רבי הרה"ק
צ"אתק אייר 'י

זיע"א, ולאמו הרבנית מרת רבי יחיאל מיכל המגיד מזלאטשוב לאביו הרה"ק  הפציע זיע"א משה מזוועהיל רבי רה"קה רבינו של אורו
חומשי תורה, ורבינו היה הרביעי  שההיו לו לאביו הק' חמישה בנים צדיקים ומופלגים אשר אמר עליהם שהם כנגד החמ מרים ע"ה,

 שבהם ואמר עליו שהוא כנגד ספר 'במדבר'.
זיע"א, ואצל הרה"ק רבי מרדכי מנעשכיז זיע"א, ואצל הרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב קנה את תורת החסידות אצל הרה"ק  רבינו

 זיע"א. רבי יעקב יצחק החוזה מלובלין
 .לא רצה לקבל עליו שררה ופתח חנות למחייתו, ולסוף ימיו נתקבל להיות מגיד מישרים במעזריטש ולאחמ"כ בזוועהילבתחילה 

  .זוועהילו"כ בנמ, ותקצ"א, בספירת 'נצח שבנצח'אייר שנת  לחודש 'יביום  עמיו אל ויאסף
 

היתה חנות שהחזיק למחייתו, אך כל כולו היה שקוע  לרבינו
בדביקות יתירה, וגם בהיותו בחנות היא אחוז בשרעפי קודש, ולא 
שת לבו לכל המתרחש סביבו. והחנות היתה הפקר לכל דכפין, 

 וכל הסחורה היתה הולכת לה ללא תמורה.
בקודש הרבנית היתה שוקדת על מעשי החסד,  ומחברתו

שלא היה ביכלתם לשלם, באחד הימים, כאשר  ומעלימה עין מאלו
הגיעו מים עד נפש, והדוחק בבית היה קשה מנשוא, חגרה עוז 
בעצמה ויצאה לאחד הכפרים לגבות חוב מאחד הלקוחות שהיה 
מקיף בחנות, אולם בהגיעה לבית מצאה את בעלת הבית טרודה 

, בעלת הבית חפצה לגשת לרופא עם בנה החולה, עם ילדה החולה
ם באין איש עמה בבית לשמור על ילדיה לא יכלה לעזוב את אול

הבית, הציעה הרבנית שהיא תשאר לשמור על הילדים עד 
שתשוב, בשער ליל מאוחרת חזה הרבנית לביתה, וגביית החוב 

מובן שנתדחתה. ועד מהרה נשתקע 
 רבינו בחובות גדולים.

רבי מרדכי בא אל הרה"ק  ופעם
זיע"א, ואמר לו הרה"ק  מנעשכיז

שיכול לתת לו עיר מהערים שתחת 
חסותו, וענה לו רבינו שיהיה לו ישוב 
על זה, ובלילה בא אליו אביו בחלום 
עם פסוק שהיה לו משמעות שיקבל 

 למ"מ את העיר זוועהיל
• • • 

של רבינו היה בהצנע לכת, אך בפנימיותו היה כולו  דרכו
שלהבת. רק בשבת קודש בעת הקידוש היתה פורצת בהתלהבות 
יתירה אותה לבת אש אצורה ומכוסה. ומסופר שבשכנותו גר 
יהודי ליטאי שהיה עוסק בתורה כל ימי השבוע והיה מתמיה על 
הקידוש של אותו אברך שכולו התלהבות ודביקות, הרי כל 

אינו מתלהב בוע יושב הוא ועוסק במסחר, והוא שיושב ולומד הש
והחליט הלה  כל כך, ושמא אין התלהבות זו אלא בחיצוניות.

רבינו  –שבערב שבת יקדיש את כולו לתורה ועבודה, בעוד שכנו 
עמוד בחנותו, והנה ראה אותו שכן שערל וערלית נכנסים לחנותו 

כשקידש היום  ועבודה.של רבינו, בעוד שהוא עסוק כולו בתורה 
ניגש השכן לקדש על הכוס אחר הכנה רבה, אך גם הפעם אינו 
זוכה להתלהבות שלה ציפה, משא"כ מביתו של רבינו נשמע 

ניגש השכן לרבינו ושאלו  הקידוש בהתלהבות כמידי פעם.
הכיצד? אני שלומד כל היום איני זוכה להתלהבות בקידוש, 

לים, זוכה להתלהבות מדי וכבודו שעוסק במסחר ובמגע עם הער
ענה לו רבינו: ההבדל הוא שאתה בעת הקידוש חשבת על  שבת.

הערל והערלית שנכנסו לחנותי, ואני, בעת שנכנסו חשבתי על 
 .הקידוש..

• • • 
הימים בא לבקרו אחיו הבכור,  באחד
זיע"א, רבי יוסף מיאמפלא הרה"ק 

וכשנכנס לבית רבינו יחד עם מלוויו 
מצאוהו יושב ומעשן הלילקע שלו, 
שקוע כולו במחשבותיו, ואינו מבחין 
כלל בנוכחותם של האורחים, ביקש 
הרה"ק מיאמפלא לא להפריע וחיכה עד 
שגמר רבינו לעשן, ואז הבחין רבינו 
בנוכחות אחיו וקם לקראתו וקיבל פניו 

ל שלא קם כיאות. והסביר והתנצל ע
 ואמר, הן שמענומיד לקבל פניו, 

ו שכאשר מתחילים בעשיה כל נמאבי
ביחוד להקב"ה, שהיא יש להתחילה 

ואין להפסיק באמצע העשיה, ומשום 
 כך לא הבחנתי בך.
• • • 

 רבי שלמה מזוועהילהרה"ק סיפר 
זיע"א מזקינו רבינו, שפעם אחת 

איך יא זאגין תורה?  ביושבו עם תלמידיו והיה כמדבר לעצמו: זאל
אדער ניט זאגן? ושתק מעט, והיה שם אחד מהמתנגדים והלצים, 

 'חכם יחשב 'גם אויל מחריש )משלי יז, כח(קרא בצעקה הפסוק 
ותיכף נעשה רעש והתלמידים רצו להענישו כראוי, והשקיט 
אותם, ואמר כי לכאורה קשה הלשון 'מחריש' שהוא מפעיל, 

הצדיקים בתורתם שאומרים תמיד, מחריש לאחרים. והענין כי 
הם ממתיקים הדינים והגזירות הרעות שנגזרו ח"ו על ישראל. 
אמנם לפעמים אי אפשר בשום אופן לומר תורה, מחמת איזה 
קטגוריה ח"ו על ישראל, ואז הם פועלים כל טוב על ידי מחשבה 
שלהם, וזה פירוש, אויל מחריש להחכם, מלומר תורה, ואז 'חכם 

  .שבה שלו להמתיק הדינים ולפעול כל טוביחשב', במח
• • • 

 זיע"א ביקר פעם בזוועהיל, ובהיותו  הרה"ק רבי אשר מסטאלין
שם חלה, והיה מוטל על המיטה, וביקש שישאוהו כך לבית         

רבינו, ואמר: כשאגיע לעולם האמת ואביו המגיד מזלאטשוב 
שלא היה ישאלני אם בקרתי אצל בנו רבי משה, והיה אם אשיב 

בכוחי לבקרו, יאמר לי: איך באת הנה, לכאן? אם נשאו אותך 
  לכאן, אפשר היה לשאת אותך אליו.

• • • 
ביקר רבינו בעיר אחת, והיו אנשי העיר מפצירים בו מאד פעם 

בית עלמין חדש בעיר להקיפו כמנהג הצדיקים, ונעתר  שיקח
לבקשתם ולקח הבית העלמין החדש. ותיכף אחרי זה נחלש רבינו 
חולשה גדולה לערך שני ימים. וכאשר עברו השני ימים, קם 

זיע"א בא  המגיד מזלאטשובממיטתו וסיפר אשר אביו הרה"ק 
ית אליו בלילה הזאת וסיפר לו הסיבה שנחלש, כי מקום מהב

עלמין החדש היה מקום נחשים ועקרבים ושם הרגיעה וכו' ר"ל, 
וכאשר סבב רבינו זאת המקום בקדושתו ולקח המקום ההוא לצד 

, אזי נתעוררו כמה קליפות לקטרג עליו, מדוע לקח את הקדושה
מקומם, ובעבור זה נחלש עד שיצא 
הפסק מהבית דין של מעלה אשר 
הרב ז"ל יתרפא, רק סוס אחד 

ה שלו ימות תיכף, והוא יסע מהמרכב
 תיכף חזרה לביתו.

על זה שזהו נרמז בפסוק 'יהי  ואמר
דן נחש עלי דרך שפיפון עלי אורח, 
היינו יהי ]דין[ המשפט, ממה שלקח 
מקום נחשים ועקרבים. הנושך עקבי 
סוס, היינו שימות סוס אחד, ויפול רוכבו אחור והבעל מרכבה יסע 

סע תיכף לביתו בריא, ולא ניזק שום תיכף חזרה לבית, וכן היה, ונ
  .אדם מאז, והבית עלמין נשאר בקדושתו

• • • 
 סיפר כמה פעמיםזיע"א  הרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב

זיע"א, היה חסיד אחד  הרבי ר' ברוך ממעזבוזאצל הרה"ק  אשר
, שהיה רגיל תמיד לבדח דעתו של בשם ר' יעקבקא מאהליוויר

הרבי ר' ברוך, במה שהיה מתאר לפניו את העובדות מהרה"ק 
מבארדיטשוב, ואת הכריעות וההשתחויות שלו בעת תקיעת 
שופר, או הדלקת נר חנוכה וכדומה. והרבי ר' ברוך היה מתמלא 

ושחוק בלוא פי קדשו, והיה נראה ח"ו כאלו  על ידי זה בשמחה
 תלוצץ מעבודת הרה"ק מבארדיטשוב זיע"א.הרבי ר' ברוך מ

כאשר בא רבינו אל הרה"ק הרבי ר' ברוך זיע"א, וכשבתו  ויהי
בשבת בשלחנו הטהור של הרבי רק ברוך, החל החסיד הנ"ל 
לחקות עבודת הרה"ק מבארדיטשוב, ולעשות כל הכריעות 
וההשתחוויות שהיה רגיל לעשות בעת עבודת הקודש שלו, והרבי 

למלאות שחוק פיו הקדוש, עד שכמעט אחד עצמו  ר' ברוך החל
בבטנו, ורבינו נמוג לבו בקרבו מרוב היסורים והרוגז שלו, איך 
אפשר בעולם להתלוצץ מצדיק קדוש כהרה"ק מבארדיטשוב. כן 
היה בכל סעודות שב"ק, שהחסיד הנ"ל 
תיאר דמיון איזה עובדא קדישא של 
הרה"ק מבארדיטשוב, והרבי ר' ברוך לא 

פומיה מחוכא כל השלחן. ורבינו פסיק 
ממש נעשה בשרו חידודין חידודין, ולא 
ידע בנפשו שופ תירוץ על הרבי ר' 
ברוך. ולזאת אם כי היה בדעתו לשבות 
עוד שבת אצל הרבי ר' ברוך, לא רצה 

ביום א' לקבל ברכת פרידה  ויבוא עוד.
מהרבי ר' ברוך ולנסוע לביתו, וישאלהו 

לנסוע ככה  הרבי ר' ברוך מה זה ימהר
לביתו, ולא יכול היה רבינו להתאפק 
עוד, ויאמר בלב מלא כאב, היתכן 
להתלוצץ מקדוש כהרה"ק 
מבארדיטשוב, אשר רבינו ידעו לאיש 

 אלוקים קודש ונורא בהיותו תלמידו.
פתח הרבי ר' ברוך את פי קדשו ויאמר בזה"ל: ]אויך מיר  אז

[ הלא זה כמה שנים א גיטער יוד וויסט גאר ניט וואס מען רעדט
שהבע"ד עומד ומקטרג לפני המקום למה צריך לביאת המשיח 

כל  ובנין בית המקדש, הלא הרב מבארדיטשוב מכווין בעבודתו
הכוונות שהיה הכהן מכוין בבית המקדש, ולכן כדי לבטל קיטרוגו 
של הבעל דבר אני מוכרח לשחוק מעבודתו של הרה"ק 

יהיה הגאולה במהרה בימינו מבארדיטשוב כדי לבטל הקיטרוג וש
אמן ובנין בית הבחירה, אבל באמת גם אנכי יודע בלב את גודל 
מעלת הרה"ק מבארדיטשוב והשחוק הזה הוא רק לבלבל דעת 

 השטן כהנ"ל.
• • • 

 • ישרא_ל כ_ל וע_ל ינוע_ל יגן זכותו •
צדיק יסוד עולם, מאמר מרדכי, תורת המגיד  מקורות:)

   (צדיקים, דברי דוד, אמונת מזלאטשוב

איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהוא תפארת לעושיה 
דהיינו שכל עסקיו יחשוב שיעשה תענוג . ותפארת לו מן האדם

להשם יתברך עמו, וזהו שיהיה 'תפארת לעושיה' דהיינו להשם 
אותו. ומפרש 'ותפארת לו' כלומר למה הוא יתברך שהוא ברא 

ם והשרפים, תפארת להשם יתברך ממנו ולא מכל המלאכי
ואמר 'מן האדם' כלומר עבור שהוא אדם לבוש בגשמיות ואף 
על פי כן הוא מתגבר את עצמו לעבוד אותו בלב שלם ומזה 
בעצמו השם יתברך מתפאר עצמו עם בריותיו יותר מכל 

 (קדושת לוי)                   . ים אותוהמלאכים והשרפים שעובד
• • • 

כי נודע כשבא לאדם איזה מדה רעה צריך להמתיקה  פירוש
ולהעלותה לה' לשרשה, וזהו כוונת המשנה 'כל שהוא תפארת' 
כשיבא לאדם איזה התפארות יקח אותה 'לעושיה' היינו 
ליוצרה ותפארת לו, אבל אם יקח ההתפארות לעצמו בשביל 

 .'האדם' הוא מן חטא אדם הראשוןעצמו, מן 
 (הרה"ק הרבי ר' ברוך ממעזבוז זיע"א)

• • • 
שמעו היטב שזהו הדרך האמת להשי"ת ב"ה לקיים מה  אחיי,

'והודעת להם את הדרך אש ילכו בה'. ועל  )שמות יח, כ(שנאמר 
זה הכתוב אמר רבינו הקדוש איזה דרך הטובה והישרה שיבור 
לו האדם 'כל שהיא' היינו 'תפארת לעושיה' ובדבר נקל, כמ"ש 

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלב שיכוין לבו  )ברכות ה, ב(ז"ל 
לשמים, ואצל הקב"ה הוא בשוה אך רחמנא ליבא בעי, הוא 

אינו צריך כלום, ואצלו ב"ה חשוב זה המעט שאדם  לעצמו
עושה ואך בכוונת האמיתי יותר היא מקובלת מזה שעושה 
הרבה בלי כוונה. וזהו שאמר רבינו הקדוש 'כל שהיא' ואפילו 
בעושה כל שהיא מהמצוות ויהיה כוונתו אך לעשות נחת רוח 

 .להשי"ת, ואין חילוק בין אם עושה הרבה או מעט
 (להרה"ק רבי יצחק מראדוויל זיע"א, יו"ד י"א אייר)אור יצחק, 

• • • 
בבקשה מכם בני ישראל קדושים  כל מעשיך בספר נכתבים.

זרע אברהם יצחק ויעקב שמעו נא אלי, עיקר שמירת התורה 
היא והודעת להם את הדרך ילכו בה להיות 'וכל מעשיך בספר 

לחפש ולבדוק על כל דבר בשו"ע ובגמ' אם מעשה  נכתבים'
זה אסור או מותר או שמהחיוב לעשותו, ואל תשעו לדברי 

 (שפע חיים)                     .שקר ודעות כוזבות שנתרבו בעולם
• • • 

פירוש, כל תורה  כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה.
שאינו מייגע עצמו עליה במלאכה ועבודה סופה בטילה, כמו 

 לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, ודי למבין. )מגילה ו, ב(שאמו רז"ל 
 (דברי ישראל)

• • • 
אל תאמר  אל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה.

הרעות אז אשנה, שמא לא  לכשאהיה פנוי מן היצה"ר וממדותי
תפנה, כי אולי כל תפקידך בעוה"ז הוא רק לעמול ולעבוד 

 עבודת משא ולעמוד תמיד בקשרי מלחמה עם היצר.
 ()הרה"ק רבי משה מקאברין זיע"א

• • • 
היינו, אל תאמר אימתי בדעתך ללמוד, ואל תודיע מראש על 
כך, כי השטן עלול לעמוד בדרכך להניאך מלעשות כן. ועל כן 
מוטב שתסתיר ההליכה ללמוד תורה. וזהו שאמר 'אל תאמר 
לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה' מחמת השטן שיטרידך ולא 

 (מקור ברוך)    ישאר הזמן בידך ללמוד.                               
• • • 

יש לפרש על פי  ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש.
ששה דברים נאמרו בבני אדם, שלשה  )חגיגה טז, א(הגמרא 

כמלאכי השרת וכו', ושלשה כבהמה, אוכלים ושותים כבהמה, 
פרים ורבים כבהמה, ומוציאים רעי כבהמה. ואפשר לומר דעל 
זה נתכוון התנא 'במקום שאין אנשים', בשלשה דברים הללו 

 שבהם דומה לבהמה, בהם 'השתדל להיות איש', והבן.
 (טל חיים, אטיניא)

• • • 
אפשר לפרש להיפך, שאי אפשר שחסיד  ולא עם הארץ חסיד.

יהיה עם הארץ שכיון שבא תמיד אצל הצדיק ובין חסידים 
 (הרה"ק רבי דוב בעריש מביאלע זיע"א)                       . לומר הרבה

• • • 
 אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת.
פי' לכך נוצרת, שלא תחזיק טובה לעצמך גם כשהנך לומד 

 (הרה"ק רבי מרדכי מלעכוויטש זיע"א)                        . תורה הרבה
• • • 

אפילו  אחז"ל )נדה ל, ב(ובמקום אחר  ואל תהי רשע בפני עצמך.
כל העולם כולו אומרים לך צדיק אתה היה בעיניך כרשע. 
ואולי הפירוש כשאתה בין אנשים ואומרים עליך צדיק אתה, 
אל תגביה לבך אלא היה בעיניך כרשע, אבל אם אתה בינך 
לבין עצמך, ואז אם תהיה כרשע ממילא תבוא לידי עצבות 

 .והיינו כשאתה בפני עצמך –ולידי חטאים, אז אל תהיה כרשע 
 (ישמח ישראל)

• • • 
היינו מה שאפשר לבוא חס ושלום לכך על ידי התבודדות 
תמידי, ופורש מדרכי ציבור ח"ו והתרעמות, ואינו מכיר בצערן 
של ישראל ותלמידי חכמים, ויכול להיותו רשע על ידי הבפני 

 (משהעטרת ) . עצמך רח"ל, אלא יקיים חבר אני לכל אשר יראוך
• • • 

ע"י עבדות ויגיעה קומט מען צו  ונאמן הוא בעל מלאכתך.
 (זיע"א רבי מרדכי מלעכוויטשהרה"ק )                               . אמונה

 (אבות ה, כ) ובושת פנים לגן עדן עז פנים לגיהנם
היינו הפנימיות היא בתוקף, אפשר  –כשהפנים 

להלך גם בגיהנם ולא להינזק, 'ובשת פנים' 
 כשהפנימיות חלשה יש לשבת בגן עדן, באהלה של

 תורה ולא להסתכן ולצאת חוצה.           

 הסכמת רבינו לספר 'קצות החושן' 

 •פרק ב'  •

 


