
התיקונים  את  ביארו  החסידות  ספרי 
הגדולים ברוחניות ובגשמיות שעושה הצדיק 
כתב  צדיק"  ה"צמח  ובנדידתו.  בנסיעותיו 
דור  שבכל  שהצדיקים  "ידוע  לך-לך(:  )בפר' 
ודור מעלים את הניצוצות הקדושים, ובפרט 
את  מעלים  הם  למקום  ממקום  כשנוסעים 
על- המקומות,  שבכל  הקדושים  הניצוצות 
עושים  שהם  טובים  והמעשים  המצוות  ידי 

בשמחה במקומות הללו".
שעבוד  את  בכך  מיקל  שהצדיק  כתבו  גם 

את  ומקרב  הגלות 
העתידה.  הגאולה 
תירץ  לוי'  ה'קדושת 
הענין  את  בזה 
שהקדימו בני ישראל 
לפני  ממצרים  לצאת 
מפני  שנקבע,  הזמן 
הגלות  מעול  שחלק 
האבות  כבר  לקחו 
עצמם,  על  הקדושים 
ממקום  נדדו  כאשר 

למקום.
והתיקונים שעושה 
מקום,  בכל  הצדיק 
וברכה  טובה  מביאים 
כפי  ההוא,  למקום 
הרה"ק  שכתב 
אייזיק  יצחק  רבי 
בספרו  מקָאמַארנא 

המשנה  על  חסד',  'נוצר 
שמובא  מה  שכל  תורה",  למקום  גולה  "הוי 
הק'  ותלמידיו  שרשב"י  הקדמונים  בספרי 
כדי  היה  וממנוחתם,  מביתם  להתגרש  נהגו 
השתתפו  שבכך  גלות,  עול  עצמם  על  לקבל 
דבריו  ובהמשך  הקדושה.  השכינה  צער  עם 
מאירים  בדרך  והייחודים  התפילות  מציין: 
מאוד, כמו שראיתי למורי הרה"ק רבי אברהם 
הרה"ק  דודי  ולמורי  מאפטא,  העשיל  יהושע 
רבנו צבי הירש מזידיטשוב, שבכל פעם שהיה 
כדי  והכל  גלות,  לערוך  יוצאים  היו  אפשרות 
להשפיע טובות לבני ישראל בכל מקום שהם.
בנסוע  "ויהי  הכתוב  על  בהעלותך  בפר' 

הארון", פירש רש"י "עשה לו סימניות מלפניו 
כדי  מקומו...  כאן  שאין  לומר  ומלאחריו... 
על  כתב  לפורענות".  פורענות  בין  להפסיק 
כך ה"תורת חיים" מקָאסוב זצ"ל, שהצדיקים 
בהם,  מונחת  שהתורה  מפני  ארון  נקראים 
ונסיעת הארון מרמזת לנסיעת הצדיק ממקום 
בנסיעת  כוח  שיש  ברש"י  ומרומז  למקום, 
הצדיק ובבואו למקום, להפסיק את הפורעניות 

שלא יבואו.
גם  הם  ישראל,  לקהילות  הצדיק  נסיעות 
להשפעת  וגורם  סיוע 
כמובא  פרנסה, 
'הרי  בספה"ק 
מהרה"ק  בשמים' 
צבי  שכנא  ר' 
מנעמירוב  המגיד 
המגיד  )מתקופת 
ממעזריטש(,  הק' 
על הפסוק "וימצאהו 
תועה  והנה  איש 
שגלות  בשדה", 
היא  חכמים  תלמידי 
דורם,  בני  לצורך 
את  מעליהם  להקל 
עול גלותם בין אומות 
ולהמציא  העולם, 
להם פרנסתם בריוח.

מצינו  מכך  יותר 
לשמים״  ב״אור 
יאמר(,  ובנוחה  )בד״ה  בהעלותך  בפרשת 
זי״ע, שלכן  רבו הרה״ק החוזה מלובלין  בשם 
שני  בנסוע"  "ויהי  פרשת  לפני  בתורה  כתוב 
לדרך,  הנוסע  שהצדיק  לרמז  הפוכים,  נוני״ן 
מגיע,  הוא  לשם  המקום  אל  להסתכל  צריך 
שיהיה  לביתו  כן  גם  ולהסתכל  טוב,  שיהיה 
ועוסק  ובעירו  כי בשעה שאינו במקומו  טוב, 
במסעותיו, הוא מפקח לא רק על העיר שהוא 
שרוי בה, שלא תבוא עליה פורענות, אלא אף 
עירו  תושבי  על  לשמור  בצדקתו  ודואג  מגין 
הקרובים אליו בכל ימות השנה כשאינו עוסק 

במסעותיו.

מצוות  ותרי"ג  וברש"י:  ה(.  לב,  )בראשית  גרתי  לבן  עם 
שמרתי.

'קיימתי'  בלשון  ולא  'שמרתי'  בלשון  בחר  רש"י 
וכדומה, שהרי כמעט מן הנמנע לומר שאדם קיים את 
כל תרי"ג המצוות. אבל 'שמרתי' הוא מלשון 'ואביו שמר 
לקיימן,  לידי  באו  שלא  במצוות  אף  היינו,  הדבר',  את 

שמרתי והשתוקקתי עליהם בליבי שאוכל לקיימן.
חתם סופר

ואתה אמרת היטב איטיב עמך ושמתי את זרעך כחול 
הים אשר לא יספר מרוב )לב, יג(.

יעקב ידע והאמין, שאף אם יבוא עשיו והכהו, גם זו 
לטובה ולישועה מה' הטוב. מכל מקום התפלל שתהא 
ההטבה נראית וניכרת לעין כל, כי ע"י זה יתגדל ויתקדש 
איטיב  "היטב  כפולה  בלשון  ביקש  לכן  יתברך.  שמו 
עמך" - טוב גמור, בלי צירוף רע כלל אף למראית עין, 
שכולם יראו בקיום "ושמתי את זרעך כחול הים אשר לא 

יספר מרוב".
הרה"ק רבי יקותיאל יהודה מצאנז-קלויזנבורג זי"ע 
]"שפע חיים"[

ואתה אמרת היטב איטיב עמך )לב, יג(.
יהודי המרגיל על לשונו לומר 'כל מה שהקב"ה עושה, 
לטובה הוא עושה', כמאמר חז"ל )ברכות ס:(, אזי במידה זו 
מודדים ומטיבים לו מן השמים. זהו שאמר 'ואתה אמרת 

היטב' - הכל לטובה, מבטיחו ד' 'איטיב עמך'.
הגאון רבי דוב בעריש מטשעבין זצ"ל 
]"ממעיינות הנצח"[

ויוותר יעקב לבדו )לב, כה(.
יעקב אבינו התחזק באמונה שאין עוד מלבדו, לפיכך 

ניצח את שרו של עשיו.
הרה"ק רבי שלמה מלוצק זי"ע ]"דברת שלמה"[

כי ראיתי אלוקים פנים אל פנים ותנצל נפשי )לב, לא(.
אלקים רומז למידת הדין; 'כי ראיתי אלקים' - כשרואה 
אדם דינים מתגברים עליו, ישפוך נפשו לפני ד' 'פנים אל 
פנים' - כבן המתחטא לפני אביו, אז יהא בטוח "ותנצל 

נפשי".
הרה"ק רבי מנחם מענדיל מוויזניץ זי"ע
 ]"צמח צדיק"[

ליקוטים יקריםממעיינות החסידות

ונכתב בספר
וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה ויעקב 

נסע סכותה )בראשית לג, טו-יז(.
'סוכות'   התורה מפרשת כאן את המקום 
בו שכן יעקב בדרכו לבאר שבע, אבל בעשו 
נאמר סתם ששב לשעיר, ולא נכתב המקום 
'בכל  מקיים  הצדיק  כי  בדרך.  אהלו  נטה  בו 
הוא  הולך  שהוא  פסיעה  בכל  דעהו',  דרכיך 
מתקן את התיקון הנדרש למקום ההוא, ולכן 
יעקב היתה ללכת לבאר שבע,  אף שמטרת 
תיקן בכל מקום תיקונים קדושים. ולכן נאמר 
אלא  היתה  לא  אף שסוכות  סוכותה,  שנסע 

דרך מעבר לנסוע משם לבאר שבע.
"קדושת לוי" 
להרה"ק רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע

נסיעת הצדיק

בס"ד. גליון ס"ב • פרשת וישלח תשע"ז • דף היומי: בבא מציעא פ"ב •

4:01  ............ הנרות:  הדלקת 

4:21 ......................... שקיעה: 

7:14  ................... החמה:  נץ 

8:54  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:30  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:16

12:17  .............. גדולה:  מנחה 

4:21  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 5:11

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 5:33

זמנים לשב"ק פרשת וישלח



עוד  עצמו  רבנו  העיד  הקדושה  נשמתו  על 

בילדותו. היה זה בשובו באחד הימים מן ה'חדר', 

הוא  מסכת  איזו  לדעת  ביקש  הבעש"ט  וזקנו 

שאל  קמא".  בבא  "מסכת  הילד:  השיב  לומד. 

תשובתו  זו?"  מסכת  דווקא  "ומדוע  הבעש"ט: 

'בבא  "מכיוון שאותיות  היתה:  הילד החכם  של 

קמא' הן ראשי התיבות של: 'ברוך בן אדל קדוש 

מרחם אמו'"...

מעמך"  שואל  אלקיך  ד'  "מה  הכתוב  את 

)דברים י, יב(, דרש רבנו על פי דברי חז"ל )עי' סוטה 

יד.( "הדבק במידותיו - מה הוא רחום וחנון, אף 

אתה היה רחום וחנון"; מה שהוא כביכול, את זה 

הוא שואל מעימך - להידבק במידותיו.

אלקים  לישראל  טוב  "אך  רבנו:  אמר  פעם 

לברי לבב" )תהלים עג, א(, אנו מבקשים מהשי"ת 

'אך טוב לישראל' - שלכלל ישראל יהיה אך טוב 

הדין,  משורת  לפנים  איתם  יתנהג  ושד'  וחסד, 

ואילו 'אלקים' - התנהגות במידת הדין, רק 'לברי 

לבב', לצדיקים, "פאר מיר און פאר'ן סדילקב'ער 

הרה"ק  ה"ה  מסדילקוב,  ולאחי  ]לי  ברודער!" 

בעל "דגל מחנה אפרים" זי"ע[.

רבנו  של  מבתו  פעם  ביקש  מרוזין  הרה"ק 

השיבה  הקדוש.  מאביה  מה  דבר  לו  שתספר 

הקדוש:  אבי  אמר  שפעם  אני,  זוכרת  הרבנית: 

"ריבונו של עולם, אוי לו לדור שאתה מנהיגו!"...

כשומעו זאת, החווירו פניו של הרה"ק מרוזין, 

שאתה  לדור  לו  "אוי   - כאלה  דיבורים  שהרי 

מנהיגו", אין הם דיבורים של מה בכך. 

ובשרעפים  במחשבות  שקע  מרוזין  הרה"ק 

הוא!  כך  "אמת,  ואמר:  נענה  ואח"כ  עמוקים, 

כשהיו צדיקים בדור, לא היה הבורא יכול להנהיג 

הדינים  את  ממתיקים  היו  הצדיקים  כי  כרצונו, 

כאלה  כשאין  אבל  הגזירות.  את  ומבטלים 

גזירותיו  את  לפועל  מוציא  והקב"ה  צדיקים, 

כרצונו, אזי אוי לו לדור ההוא...

לו  אוי   - ממעזיבוז  הרה"ק  כוונת  היתה  וזו 

לדור שאתה כביכול מנהיגו לבד, ואין בו צדיק 

שיבטל את גזירותיך!

לזכר עולם יהיה צדיק

קדושת לילות החורף
גדולי החסידות הפליגו בקדושת לילות החורף 
הארוכים, אשר ניתנו לעסוק בתורה, כמאמר חז"ל 
)ויקרא רבה יט, א( "אין רינה של תורה אלא בלילה".

כי  אמר,  מזידיטשוב  הירש  צבי  רבנו  מרן 
מקדשים  אם  להתארך,  מתחילים  כשהלילות 
יש  וריק,  הבל  בדברי  אותם  מבטלים  ואין  אותם 
)"מקרא  המועד  חול  קדושת  מעין  אלה  בלילות 
היה  מאפטא  ישראל'  ה'אוהב  והרה״ק  קודש"(. 
קורא ללילות אלה "גיבענטשטע נעכט" ]הלילות 

המבורכים[ )"אמרי דבש"(.
ה"ימים  לאחר  כי  אומרים,  היו  צדיקים 
ה"לילות  באים  תשרי[,  ]מועדי  הקדושים" 
הקדושים". וכך התבטא הרבי ר' בונם מפשיסחא 
לילות  הערבים,  האורחים  באים  "הנה  בערגה: 
החורף הארוכים... צריך להתכונן לקבלם בטהרה, 
טובים!  ובמעשים  בתורה  ה׳  את  בהם  לעבוד 

)"תפארת שמואל" אלכסנדר(.
בשם  כתב  ממונקאטש  אלעזר"  ה"מנחת 
זי״ע, שהגיד  רבי מנחם מענדיל מרימנוב  הרה"ק 
יותר  מאירים  החורף  חודשי  כי  קדשו,  ברוח 
ישראל  עוסקים  הארוכים  שבלילות  ע״י  בשמים, 

בתורה בלילה ובאשמורת הבוקר )"שער יששכר"(.
צבי"  ה"עטרת  רבנו  הפליג  מכך  ויותר 
מזידיטשוב זי״ע: "לפנות בוקר של יום חורף, יש 
כמו  ד'  לפני  נפשו  את  לשפוך  יהודי  של  בכוחו 

ביום הקדוש בתפילת נעילה! )"אוצר ישראל"(.

הרה"ק רבי ברוך ממעזיבוז זי"ע
י"ח בכסלו תקע"ב, 205 שנים להסתלקותו

קדוש מרחם אמו

הדבק במידותיו

לפנים משורת הדין

הקב"ה גוזר וצדיק מבטל

כ"א בכסליו: במגילת תענית )פרק ט'( נקבע יום 
שבקשו  גריזים".  הר  "יום  ונקרא  טוב,  כיום  זה 
מוקדון  מאלכסנדרוס  אלקינו  בית  את  כותיים 
שמעון  את  והודיעו  באו  להם.  ונתנו  להחריבו, 
ונתעטף  כהונה  בגדי  לבש  עשה?  מה  הצדיק. 
ואבוקות של  עמו  ישראל  ומיקירי  כהונה,  בבגדי 
ומלוויו  הצדיק  שמעון  הלילה  וכל  בידיהם,  אור 
הולכים מצד זה והללו באים מצד זה, עד שעלה 
ונפגשו  השחר  עמוד  שעלה  כיון  השחר.  עמוד 
שני הקבוצות, ראה אותם אלכסנדרוס. אמר: מי 

הללו? אמרו לו: יהודים שמרדו בך.
ופגשו  חמה  זרחה  לאנטיפטרס  שהגיע  כיון 
שמעון  את  אלכסנדרוס  שראה  כיון  בזה.  זה 
אמרו  לפניו.  והשתחוה  ממרכבתו  ירד  הצדיק, 
אמר  זה?  ליהודי  ישתחוה  כמותך  גדול  מלך  לו: 
בבית  לפני  מנצחת  זה  של  דיוקנו  דמות  להם: 
באתם?  למה  אלכסנדרוס:  להם  אמר  מלחמתי! 
אמרו לו בני ישראל: אפשר בית שמתפללים בו 
עליך ועל מלכותך שלא תחרב, יטעו אותך עובדי 
כוכבים להחריבו?! אמר להם: מי הללו? אמרו לו: 
כותיים הללו שעומדים לפניך! אמר להם: הרי הם 

מסורים בידיכם!
סוסיהם  בזנבי  ותלאום  בעקביהם  נקבום  מיד 
ועל הברקנים עד  והיו מגררים אותן על הקוצים 
גריזים,  להר  שהגיעו  כיון  גריזים.  להר  שהגיעו 
הם  שבקשו  כדרך  כרשינין  וזרעוהו  חרשוהו 
יום  עשאוהו  היום  ואותו  אלקינו.  לבית  לעשות 
שבכ"ה  אמרו,  סט:  יומא  במסכת  טוב.בגמרא 

טבת הוא יום-טוב זה.

קורא הדורות

רבנו נולד בשנת תקי"ג לאביו הרה"ק רבי יחיאל אשכנזי, ולאמו הרבנית הצדקת מרת אדל ע"ה בתו 

של אור שבעת הימים מרן רבי ישראל בעל שם טוב הקדוש זי"ע. בילדותו היה חביב על זקנו הגדול, 

ולימים הנהיג את עדתו במעזיבוז עירו של הבעש"ט, לשם באו צדיקים וחסידים לשאוב מבארו. 

גאון עצום היה רבנו, ותורתו - תורת אמת, תורה טהורה. אצל חסידים היה מקובל, שרבנו לא שכח 

להתגורר  יעקב שמשון משפיטיווקא שעלה  ר'  הרה"ק  אמו. תלמידו,  מה שלמד מפי המלאך במעי 

בטבריא, הגיע פעם לארצות המערב הרחוקות, בדרכי-נדודיו למען עניי ארץ-ישראל. הוא פגש שם 

כי  - אף  ברוך  ר'  רבו הרבי  ושמע ממנו דברי-תורה בשם  ומופלג בתורה,  בחכם ספרדי, איש קדוש 

מעולם לא ראהו - אך במתיבתא דרקיעא נאמרו הדברים משמו. החכם גילה לרבי יעקב שמשון, כי 

בשעה שמשמיעים בשמים את דברי תורתו של רבנו, נעשית שמחה גדולה בפמליא של מעלה.

אשר  השירים"  "שיר  את  אמר  כאשר  המלך.  שלמה  מנשמת  ניצוץ  ברבנו  היה  כי  אמרו  צדיקים 

לשלמה, היתה נפשו כמעט יוצאת בדברו מרוב דבקות ומתיקות, ובאותה שעה לא יכול איש להימצא 

במחיצתו, מפאת האש הקדושה שאפפה אותו. הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשוב החליט פעם להתחבא 

בחדרו של רבנו באותה שעה. בכוחות עליונים, ותוך שהוא מחליט למסור את נפשו ולהישרף באש 

האהבה - הצליח להישאר שם, עד שרבנו סיים לומר. אותה שעה מרוממת ונעלה נותרה חקוקה במוחו 

ובליבו של הרה"ק מזידיטשוב לעד, והעיד, כי בכל פעם שחש בחייו ב"נפילת המוחין", העביר לנגד 

עיניו את אותו מעמד נשגב, ומיד שבו אליו כל השגותיו. 

בטרם נסתלקה נשמתו הקדושה, התיישב רבנו בשארית כוחותיו על מיטתו ואמר: "ברוך שאמר 

והיה העולם" - אין "והיה" - אלא לשון שמחה. כאשר "ברוך" אמר ודיבר, שמחו כל העולמות! "ברוך 

גוזר ומקיים" - ברוך גזר וחתך גזירות קשות, וקיים גזירות טובות. "ברוך אומר ועושה" - ברוך אומר, 

והקב"ה עושה!

דברי  במעזיבוז.  הבעשטה"ק  זקנו  באהל  ונטמן  תקע"ב  בכסליו  ח"י  מעלה  של  לישיבה  נתבקש 

תורתו נאספו בספה"ק "בוצינא דנהורא".

מתולדותיו

למען דעת


