
מרכז  ואת  העולם  את  הקב"ה  ברא  כאשר 

הבריאה - האדם, ברא כאחד יחד איתם את יצר 

הרע. בלי יצר הרע אין טעם ואין סיבה מוצדקת 

למעלה,  והותר  די  יש  מלאכים  כי  לבריאה, 

בשפע.  בשמים  יש  עמל,  ללא  חלקה  עבודה 

לא נתאווה הקב"ה בבואו לברוא את האדם - 

אלא לעבודה הבאה מתוך מאמץ, יזע ודמעות, 

לעבודת-עבודה משא ומלחמה, עבודה הכרוכה 

ורצופה ניסיונות מרים.

את  הקב"ה  זרק  ולא 

האדם אל החזית הבוערת 

ריקות,  בידיים  לבדו, 

האויב  אל  גלוי  וכשהוא 

את  שיגר  הקב"ה  ופגעיו. 

המערכה  שדה  אל  האדם 

רק לאחר שנתן בידו נשק 

ראוי ומתאים, כזה שמבטיח את הניצחון באופן 

מכריע, אם רק ישתמש באותו נשק. ומהו?

- "בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. 

בני, אם פגע בך מנוול זה, משכהו לבית המדרש. 

אם אבן הוא - נימוח, ואם ברזל הוא - מתפוצץ" 

)קידושין ל:(.

קדושת  על  רבות  הרחיבו  החסידות  בספרי 

הרע  היצר  מידי  היהודי  את  המצילה  התורה, 

זצ"ל  מלובלין  הכהן  צדוק  ר'  הרה"ק  ופגעיו. 

מדייק: "אם פגע בך מנוול - שאפילו כבר פגע 

ומתפוצץ".  המדרש  לבית  משכהו  בך,  ונגע 

)ברכות  שאמרו  כמו  כחרב,  היא  "התורה  שכן 

'כאילו אוחז חרב של שתי  ה.( בקריאת שמע: 

מסובב  ואפילו  מקרוב,  הורגת  שהחרב  פיות'. 

מכל  והרהורים  זרות  מחשבות  תוך  ומסובך 

צד, אם פונה לדברי תורה, הוא הורגן ומבטלן 

שהתורה  דהיינו  החרב".  פיות  בשתי  צד  מכל 

לא רק מונעת מלכתחילה את פגעי היצר, אלא 

בו  ונעץ  ידיו  את  היצר  עליו  שם  כבר  אם  גם 

בכוח  ברשתו,  נלכד  כבר  גם אם  ציפורניו,  את 

התורה ייחלץ ממנו )"צדקת הצדיק" אות רכג(.

של  והשפעתה  קדושתה  כוח  ועצום  רב 

יוכל  שבשפלים  השפל  ש"אפילו  עד  תורה, 

היא  זאת  כי  התוה"ק.  ע"י  ה'  לעבודת  לבוא 

שלימות התוה"ק, שתוכל להתפשט לכל מיני 

שפלים ועומקים ולהעלות כל הבחינות - אפילו 

קודש"  )"זרע  התוה"ק"  ע"י  מתעלים  הפחותים 

פר' במדבר ד"ה(.

הנלמדת  לתורה  ועוצמה  תוקף  שבעתיים 

כמו  ובהעמקה.  בעיון 

נועם"  ה"אמרי  שכתב 

מדזיקוב )פר' וישב(: "העיקר 

היצה"ר,  עצת  לבטל 

העיון  בדרך  הלימוד  הוא 

מחשבתו  לדבק  והפלפול, 

ה"נועם  וכתב  בתורה". 

הספר(:  )בפתיחת  מגדים" 

"הלומד בלי עיון, גם שטוב 

אינו  זה  כל  עם  רעות,  מחשבות  להעביר  הוא 

בתורה  ועמוק  רב  בעיון  ומעיין  המעמיק  כמו 

עצמו  לפשוט  צריך  אז  כי  ודיניה,  ובהלכותיה 

מכל וכל מעסק העולם, ואז נמלט ונושע מכל 

הרהור רע. ולא זו בלבד, רק בוא יבוא לדביקות 

הבורא ב"ה באהבה רבה והתלהבות גדולה ע"י 

זה, כי אורייתא וקב"ה אחד הם".

"עיקר  ויחי(:  )פר'  ישראל"  ב"אוהב  וראה 

כל  וצדקה,  ותפילה  תורה  ע"י  הוא  התשובה 

תורה  בלימוד  ובפרט  יכולתו,  לפי  ואחד  אחד 

זהו  יפה,  ובירור  בליבון  הלכה  ולברר  שבע"פ, 

בכוונת  שבע"פ  תורה  לימוד  כי  התיקון,  עיקר 

וכל  והנורא,  הנכבד  יתברך  שמו  וביראת  הלב 

שכן מי שזוכה ללמוד תורה לשמה ממש, וע"י 

תשובה כראוי - זוכה לתקן את כל הפגמים.

וכך מסופר על הרה"ק מאפטא זי"ע, שאמר: 

כשהייתי אברך רצה היצה"ר לטורדני, והתחלתי 

שע"י  וראיתי  התבוננתי  אח"כ  להתענות. 

הרע  היצר  עלול  ובזה  התגבר,  הרעב  התעניות 

הדקות  בהבנת  עצמי  השקעתי  אותי.  לתפוס 

של סברות הר"ן - ועי"ז התפטרתי ממנו!

אשה כי תזריע )ויקרא יב, ב(.

ומצורעים,  נגעים  רובה  שרוב  תזריע  פרשת  נסמכה  למה 

לפרשת שמיני שרובה ענייני מאכלות אסורות?

סמכה  לפיכך  הרע.  לשון  עוון  על  באים  שהנגעים  משום 

שמכניסים  אסורות  במאכלות  שנזהרים  כשם  לאמור:  תורה, 

לפה, כך יש להיזהר בדיבורים שמוציאים מהפה.

הגאון רבי ישראל מסלנט זצוק"ל ]"ממעיינות הנצח"[

תשב בדמי טהרה )יב, ד(.

'בדמי'  והדומיה.  השתיקה  היא  ביותר  הנעלית  הטהרה 

לשון דממה, ככל שאדם מסוגל לשמור על שתיקה, כך זוכה 

לשלימות בטהרה.

הרה"ק רבי שמעלקא מניקלשבורג זי"ע ]"דברי שמואל"[

זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן )יד, ב(.

בהלכות  הרמב"ם  לדברי  רמז  "ואהוב",  אותיות   - "והובא" 

ואחרי  מה',  ומרוחק  שנוא  היה  קודם  תשובה, שבעל תשובה 

- כאשר  "ביום טהרתו"  וזהו  ה'.  לפני  וחביב  אהוב  הוא  שובו 

הוא   - הכהן"  "אל  לה'.  "ואהוב"  הריהו  ועושה תשובה,  נטהר 

הוא  תשובה  כשעשה  מיד  כי  עצמו,  הכהן  כמו  ורצוי  אהוב 

כבריה חדשה.
החיד"א

וראה הכהן והנה נרפא נגע הצרעת מן הצרוע )יד, ג(.

הכהן רומז לצדיק - כאשר צדיק מביט על האדם, יש בכך 

נרפא  והנה  - ראייה לבד,  וראה הכהן  ורפואה לאדם.  תועלת 

נגע הצרעת מן הצרוע.

הרה"ק רבי שלמה מראדאמסק זי"ע ]"תפארת שלמה"[

זאת התורה לכל נגע הצרעת וגו' )יד, נד(.

זאת התורה - תורת ה', היא הרפואה לכל המחלות, 'לכל נגע 

הצרעת', כדברי חז"ל )עירובין נד( 'חש בראשו יעסוק בתורה'.

הרה"ק רבי משה חיים אפרים מסדליקוב זי"ע 

]"דגל מחנה אפרים"[

ממעיינות החסידות

ונכתב בספר
ב(.  יד,  )ויקרא  המצורע  תורת  זאת 
הרע  יוצא  תורה,  לומד  כשיהודי 

מקרבו.
"דברי אהרן" להרה"ק רבי אהרן 
מקארלין זי"ע בעל "בית אהרן"

התורה מטהרת ומעדנת
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7:28  ............ הנרות:  הדלקת 

7:47 ......................... שקיעה: 

5:49  ................... החמה:  נץ 

8:43  .............. מג"א:  סזק"ש 

9:19  ............... גר"א:  סזק"ש 

סוף זמן תפילה: ........... 10:29

1:23  .............. גדולה:  מנחה 

7:48  ...................... שקיעה: 

מוצאי ש"ק '50 דקות': ..... 8:38

מוצש"ק זמן רבנו תם: .... 9:00

זמנים לשב"ק פרשת תזריע ומצורע

ליקוטים יקרים



לפני  פעם  הלך  ואביון,  עני  היה  עוד  כשרבנו 

זי"ע.  ה'חוזה'  רבו  אל  ללובלין,  ברגל  כיפור  יום 

ממנו  גנב  שהוא  גברתן  עגלה  בעל  בו  חשד  בדרך, 

לכפר  והובילו  רבנו  את  העגלון  תפס  סוסים.  שני 

לחבשו  המקומית  המשטרה  לידי  ומסרו  הסמוך, 

התחנן  יוהכ"פ,  ערב  שהתקרב  כיון  הסוהר.  בבית 

"כל  להתפלל  ללכת  לו  להתיר  שומריו  לפני  רבנו 

השוטר  הביאו  העגלון  בהסכמת  בביהכנ"ס.  נדרי" 

הבריחה. עמד  מן  ידו לשמרו  על  ועמד  לביהכנ"ס, 

שיח  ושפך  בטליתו,  עטוף  ביהכנ"ס  דלת  ליד  רבנו 

לפני קונו. כשהבחינו יהודי הכפר ביהודי שלא מבני 

המקום, שמתפלל בכוונות עצומות ובדביקות שלא 

ואמרו  בקול  התפעלותם  את  הביעו  כמותה,  ראו 

ונכנסה  העגלון  שמע  נסתר.  צדיק  הוא  שבוודאי 

חרטה ללבו שחשד את אותו צדיק בגניבה, הלך מיד 

והאשים  טעה  כי  לו  שהתבררה  למשטרה  להודיע 

לשחררו  וביקשם  סוסים,  גנב  שהוא  תמים  צדיק 

מיד. נעתר לו המפקד ושחרר את רבנו מכלאו.

רבנו  אל  בבקשה  הכפר  אנשי  פנו  למחרת 

שיעבור לפני התיבה לתפלת שחרית. תחילה סירב, 

אולם לאחר שהפצירו בו נענה לבקשתם. כששמעו 

המתפללים את בכיותיו וצעקותיו, נחרדו עד עומק 

מתוך  בתחנונים  קולם  את  נשאו  הם  ואף  לבם, 

תשובה שלימה.

קיבלו  ללובלין,  רבנו  כשהגיע  יוהכ"פ  למחרת 

התפלל  היכן  ושאלו  שוחקות,  בפנים  ה'חוזה' 

שבדרכו  המעשה  את  רבנו  לו  סיפר  הקדוש.  ביום 

לו החוזה:  פלוני. אמר  נתפס בכלא בכפר  ללובלין 

בני  "מן השמים עכבו אותך, כדי להחזיר לבם של 

המקום ההוא אל אביהם שבשמים"!

ישירו'  אף  'יתרועעו  הפסוק  את  פירש  רבנו 

באהבה  ישראל  "יתרועעו"  כאשר  יד(;  סה,  )תהילים 

"משירין"  מלשון  ישירו"  "אף  אזי  וריעות,  ואחוה 

את  מסירים  הם   - כא:(  )יומא  ו"נושרין"  לה:(  )ביצה 

האף וממשיכים רחמים על ישראל! )"היכל הברכה"(.

לזכר עולם יהיה צדיק

לבישת בגדי משי בשב"ק
ובמועדים  בשבתות  ללבוש  החסידים  מנהג 

ישראל  רבי  הרה"ק  קאפטען.   - משי  בגדי 

רמז  מצא  ישראל",  "דברי  בעל  זי"ע  ממאדזיץ 

"והבגד  נט(  יג,  )ויקרא  בפרשתנו  בפסוק  לדבר 

בבגד  או  צמר  בבגד  צרעת  נגע  בו  יהיה  כי 

פשתים", וכן "זאת תורת נגע צרעת בגד הצמר 

או הפשתים... או כלי עור", ובגד משי לא נזכר. 

ועיין  נגעים.  מצויים  אין  משי  שבבגדי  משמע 

ב'כלי יקר' שגם כן הזכיר זאת. ולכן נהגו ללבוש 

נגע  של  מציאות  בו  אין  כי  בשבת,  משי  בגדי 

וטומאה כלל.

ופלא הדבר שלא מצינו באומות העולם כולו 

שילבשו בגדי משי, אלא ישראל לבדם לובשים 

בגדים אלה, והם מיוחדים לבגדי שבת, עכ"ל.

ובספה"ק "מגן אברהם" להרה"ק רבי אברהם 

המגיד מטריסק זי"ע כתב טעם ללבישת בגדי 

וע"י  מתולעת,  אותם  שעושים  משום  משי, 

ושפלות  ענווה  לידי  יבוא  משי  בגדי  שילבש 

הרוח. 

הרה"ק רבי משה מסאמבור זי"ע
בעל "תפילה למשה" • ו' באייר ת"ר, 177 שנים להסתלקותו

מחזיר בתשובה

כוח האחדות

שני  זו,  בשבת  תמ"ט:  אלפים  ב'  באייר  ג' 
המקושש  מעשי  אירעו  פסח,  אחרי  שבתות 

)סנהדרין  והמגדף  שלח(  פר'  תנחומא  )מדרש 

לה(. 

שבצרפת  שפייר  בעיר  תתנ"ו:  ד'  באייר  ח' 
כפי  ישראל,  קדושי  השם  קידוש  על  נהרגו 

ראשי  יתן  "מי  בקינת  באב  שאומרים בתשעה 

הוקרה,  מרגוע  ביום  בו,  בשמונה  "בשני  מים" 

בחורי- נהרגו  להבעירה.  הוחלפו  לרגוע  מרגוע 
חמד וישישי הדרה, נאספו יחד; נפשם השלימו 
בגבורה,  יחדו  השם-המיוחד  יחוד  על  במורא, 
ועלמי  וכהני  למהרה,  עושי-דברו  גבורי-כח 

נגוועו כולהם עשרה".
בישראל  שנהגו  האבלות  מנהגי  על  בנוסף 

עקיבא,  רבי  תלמידי  מיתת  מזמן  העומר  בימי 

מנהגי  לדורותיהם  אשכנז  גדולי  עליהם  קיבלו 

אבילות נוספים בימי העומר, לזכר הרוגי גזירות 

נחרבו  יהודיות  קהילות  עשרות  כאשר  תתנ"ו, 

ע"י  ונהרגו  יהודים  ואלפי  הצלב,  נוסעי  ידי  על 

הרוצחים במיתות משונות.

מעשי הרצח היו בעיקר בימי ספירת העומר, 

ההרג  בוצע  בה   - שבועות  שלפני  ובשבת 

)סי'  הלבוש  בדברי  וראה  פרנקפורט.  בקהילת 

אלה:  בשבתות  נשמות  הזכרת  לגבי  תצ"ג( 

"ומזכירים כל הגזירות שהיו באלו המדינות".

קורא הדורות

רבנו היה בנו השני של הרה"ק ר' יצחק אייזיק מכפר סאפרין והרבנית מרת הינדא ע"ה, שכידוע היו להם 
נאנח  אייזיק  יצחק  ר'  הצדיק  בעלה  את  פעם  ימיה כששמעה  ובערוב  בהם,  בנים שהיתה מתפארת  חמשה 
מאוד, שאלה אותו מדוע הוא נאנח. השיב לה: הנה אנו כבר זקנים ואנו עניים ממעשים, במה נעלה לעולם 
העליון? השיבה לו: במסיל"ה נעלה! )במדבר כ, יט(, בזכות בנינו הקדושים ששמותיהם נרמזו בתיבת "במסלה" 
נעלה  ]מזידיטשוב[,  הערש  ]מסאמבור[,  ליפא  ]מקאמרנא[,  סנדר  ]מסאמבור[,  משה  ]מזידיטשוב[,  בעריש   -

לעולם האמת!
רבנו הסתופף בצל הרה"ק רבי מנחם מנדל מרימנוב, רבי משה מפשעווארסק ורבי יעקב יצחק החוזה מלובלין 
זי"ע. מקורביו העידו עליו ששימש מאה ועשרים בעלי רוח הקודש, וכולם העידו עליו כי השכינה מדברת מתוך 

גרונו של משה )הקדמת ספרו "תפלה למשה"(.
חי תמיד בעוני ובדחקות, זוגתו הרבנית פירנסה את הבית בהכנסה מעטה שהיתה לה מחנות מכולת, שרוב 
הקונים היו איכרי הסביבה, ואילו רבנו ישב בחצרות הצדיקים ועסק שם בתורה ובחסידות. רק בימים שלפני 

חגאות הגויים בהם הפדיון בחנות גדול יותר, היה חוזר לביתו לסייע לזוגתו בחנות.
אחרי פטירת ֶאָחיו הרה"ק ר' צבי הירש והרה"ק ר' יששכר בעריש, באו חסידים רבים להסתופף בצל רבנו, 
והוא תמה עליהם שהם באים אליו בעוד שהוא אינו ראוי לכך. אולם כיון שלא היה יכול לסרב נאלץ לקבל עליו 
את עול ההנהגה. מסופר שבשנה הראשונה לפני הימים נוראים, כשעבר בדרכו אל המקוה וראה המוני חסידים 
שבאו אליו, נחרד מאד, וכשירד לטבול לחשו שפתותיו: "רבש"ע, מה אוכל לעשות כדי להיטיב לקהל הקדוש 

הזה? אני מקבל עלי יסורים בעד כלל ישראל!" ומאז נעשה בעל יסורים גדול.
פעם שאלו אחד ממקורביו, מפני מה הוא שרוי כל ימיו בעוני, וסובל מכאובים קשים, ואילו צדיקים אחרים 
חיים בעושר וה' שומר אותם מפני המחלות. השיב לו רבנו: פעם באה אצלי עשירה, ובכתה לפני. שאלתיה: 
למה את בוכה? הרי יש לך הון רב. השיבה האשה: מה מועיל לי הממון הרב כשאין דעתי נשמעת אצל בעלי. 
ואף אני סבור כך: מה לנו כסף וזהב? העיקר שתהא דעתנו נשמעת בשמים, שנהיה בחזקת 'צדיק גוזר והקב"ה 

מקיים'!
פעם חלו מאוד שני נכדי רבנו, ילדי בנו רבי יהודא צבי מראזלע. אביהם הפציר רבות בעד רפואתם ולא 
נושעו. כשכתב רבי יהודא צבי מכתב לאביו רבנו על כך, השיב לו רבנו: "חוצפא כלפי שמיא נמי מהני )סנהדרין 
בידיים  הכותב  דברי  ושלמים.  בריאים  ממיטתם  ויקומו  הילדים  שני  יתרפאו  שתיכף  ואומר  גוזר  אני  קה.(; 
שיש בהם כוח לקרוע גזר דין של שבעים שנה, הק' משה מסאמבור". כשהניחו את המכתב מראשותיהם של 
הילדים, תיכף הוטב להם וחזרו לבריאותם! כשסיפר זאת הרה"ק ר' יצחק אייזיק מזידיטשוב, התבטא: מי יוכל 

לדמות עצמו לרבי ר' משה, שהיה למעלה מהשכל, למעלה מהזמן, למעלה מהטבע!
רבנו נלב"ע בשבת ו' אייר ת"ר, ונקבר באהל אחיו הרה"ק ר' צבי הירש מזידיטשוב. השאיר אחריו ברכה את 

ספרו "תפלה למשה". בנו היה הרה"ק רבי יהודה צבי מרָאזלע זי"ע.

מתולדותיו

למען דעת


