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להיות צדיק כמשה רבינוראוי לו  

 

א, הרה"ק רבי צבי זיע"א בנו של רבינו הבעל שם טוב זיע"
רבינו הבעל שם אור שבעת הימים היותו בנו יקירו של על אף 

וית בצניעות ומייסד דרך החסידות, היה יושב בקרן ז אטוב זיע"
ובענווה ולא היה מפיץ לרבים את עיקרי תורת החסידות. ברבות 
הימים, נשאל הרה"ק רבי צבי על ידי אחד מהחסידים אשר בעיר 

פינסק, מקום מגוריו, על הדרך ילך בה להתעלות במעלות היראה 
 והחסידות ובכך לבוא למדרגת הצדיקים. 

ומה: לשני ענה לו הרה"ק רבי צבי בדרך משל, למה הדבר ד
עשירים שגרו בעיר אחת, ואם כי שני העשירים היו שווים בגודל 

עושרם הרי שהדרך בה הם באו לידי עשירותם הייתה שונה 
לחלוטין זה מזה: האחד בן עשירים היה, ודורות של בעלי ממון 
היו במשפחתו. ועם פטירת אביו זכה מן המוכן בממון רב אשר 

אבותיו. ואילו השני בנו של אדם הורישו אביו מקנייניו וקנייני 

פשוט היה, אלא שביגיע כפו ובזעת אפו עמל וטרח לפרנסתו, 
פרוטה לפרוטה הצטרפה לחשבון גדול עד שבא לידי עשירות. 

ויהי היום, אדם מן השוק ביקש אף הוא להגיע לידי עשירות ופנה 
אל אותו עשיר בן עשירים וביקש ממנו כי ילמד אותו כיצד באים 

שירות. חייך אליו העשיר וענה לו: יאמין לי שאין לי כל לידי ע
שמץ של מושג על האופן בו באים לידי עשירות, שהרי עשירותי 

באה לי מאבותיי ללא שטרחתי על כך כלל. אם יש את נפשך 
לעשיר השני  לדעת כיצד מתעשרים, מוטב תעשה אם תפנה

עניים היה נו, שהרי הוא הגיע לידי עושרו בכוחות עצמו. בן שבעיר

ומחוסר ממון, אלא שהשקיע כוחות רבים לבוא לידי עושרו, והוא 
בוודאי יידע להורות לך את סוד הצלחתו, כיצד עולים מבירא 

 עמיקתא לאיגרא רמא.

אף אני כיוצא בזה. כל כוחי סיים הרה"ק רבי צבי ואמר: 

ברוחניות בא לי מכוחו של אבי הקדוש רבינו הבעל שם טוב אשר 

נשמה גבוהה ועילאית, ואין אני יודע איך באים המשיך לי 
למדרגה זו בכוחות עצמיים. ואתה, אם ברצונך להתעלות ביראה 
ובחסידות, זאת עשה, פנה אל העיר הסמוכה, קארלין, שם מתגורר 
הרה"ק רבי אהרן הגדול זיע"א, והוא בכוחות עצמו הגיע לידי 

ת דרכו מדרגותיו הנשגבים, בעמל ובטורח רב הבקיע לעצמו א
העולה בית א

-

ל, ובוודאי הוא יוכל להורות לך דרך טובים 
.ואורחות צדיקים

 

* * * 

של הרה"ק הקדושים את דבריו אפשר לצרף דלעיל  למעשה
ספרו 'נועם אלימלך' (פרשת נסק זיע"א ב'רבי אלימלך מליז

הנה יש שלש מיני צדיקים: יש צדיק שהוא מחמת זכות נשא): 
יכול לבא לאור גדול. ב', מחמת שהוא אבותיו, ולזה הצדיק בקל 

 ,מעורר את הצדיק שהיה כבר בעולם ועתה הוא בעולם העליון
הוא מעורר את אורו ובא לו מכוחו אור גדול. ועוד, יש שהוא 
צדיק מעצמו ולזה הצדיק הוא בקושי קצת שיבא לאור גדול אך 

שלבו מתלהב וחושק לעבודת הבורא ברוך הוא בשלימות, וזהו 
, פירוש, האור הוא זרוע להצדיק (תהלים צז יא) וע לצדיק''אור זר

מאבותיו. 'ולישרי לב שמחה', פירוש, אותם הצדיקים שהם ישרי 
 לב מעצמם שמחה שלבם מתלהב ומשמח לעבודתו יתברך.

הרה"ק רבי צבי דברים אלו עולים בקנה אחד עם דבריו של 

בוא שיש צדיק שכוחו הוא מכוח אבותיו ובנקל עבורו לזיע"א 

ואור גדול, אך יש צדיק שאין כוחו אלא  ותגבוהלידי מדרגות 
לאחר עמל ויגיעה רבה, ההשגות  באיםבכוח עצמו, ואכן אצלו 

 להאיר באור גדול. ואז זוכה הוא 

* * * 

מסופר אודות השליחות בפרשת השבוע, פרשת וארא, 
(שמות ששלח הקב"ה את משה רבינו לפרעה מלך מצרים, וכתוב 

ּבֹא ַדֵּבר ֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶל ִמְצָרִים ַוְיַדֵּבר ה' ֶאל מֶֹׁשה ֵּלאמֹר.יג): -ו י
ַוְיַדֵּבר ֹמֶׁשה ִלְפֵני ה' ֵלאמֹר ֵהן ְּבֵני ִויַׁשַּלח ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמַאְרצֹו. 

ַדֵּבר ַויְ  ִיְׂשָרֵאל א ָׁשְמעּו ֵאַלי ְוֵאי ִיְׁשָמֵעִני ַפְרעֹה ַוֲאִני ֲעַרל ְׂשָפָתִים.

 ה' ֶאל מֶֹׁשה ְוֶאל ַאֲהרֹן ַוְיַצֵּום ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְוֶאל ַּפְרעֹה ֶמֶל
ונתקשו המפרשים ִמְצָרִים ְלהֹוִציא ֶאת  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים". 

הלא אם  ,בינו באומרו 'ואני ערל שפתים'משה ר ו שלתשובתב
ותו ערל שפתיים, אם על אף היהקב"ה שולח אותו בשליחות זו 

מה להבין כן מה תשובה השיב בזה. ואם יש ממש בדבריו, יש 
 השיב לו הקב"ה בזה.

 תכן לומר על פי יסוד גדול אשר הביא הרה"ק בעל 'דגלוי

הבעל שם טוב  אור שבעת הימיםמחנה אפרים' זיע"א בשם זקנו 
על דרך ששמעתי מן אא"ז זללה"ה על זיע"א (פרשת כי תשא): 

(בכורות ה.) 'משה רבכם קוביוסטוס הוא או גונב  הא דאמר
גם להבין 'והביטו אחרי משה', איך דור דעה  ,נפשות', להבין זה

שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 
 

ריש מתיבתא 'עוז והדר' וראש כולל 'באר ישראל'
 



 
   

כדורו של משה יביטו אחרי משה, ובפרט שיחשדו אותו באשת 
איש. ופירש הוא ז"ל, כי משה רבינו נולד בבחינת שיהיה רשע 

בר כל אך שהוא היפך ושי ,גמור ויהיה לו כל המדות הרעות
וראה ( .שתדל רק להכניס עצמו במדות טובותהמדות רעות וה

קדושת לוי, פרשת תרומה; אור פני משה פרשת חקת; פרי הארץ, 
פרשת בלק; תשואות חן, פרשת תולדות; ישמח משה, פרשת 

 .דורו של שבת שורש ו ענף ג אות יד, ועוד)יס ,קרח

נו סיפורים נפלאים על מצוקי ארץ אשר מפיהם א יםוידוע

חיים שהעידו על עצמם כי נולדו במידות מגונות אלא שהשקיעו 
הובא  גםכך ועמלו עד אשר הפכו הנהגותיהם מהקצה אל הקצה. 

סיפר על עצמו כי נולד על הרה"ק רבי חיים מצאנז זיע"א ש
במידת הקמצנות באופן נורא, עד כי בהיותו ילד היה קשה לו 

מצלעותיו, והתייגע נפילת כפתור מבגדיו כמו שחותכים אחת 

, עד שהיה מופלג ביותר במידת זו בעצמו לעקור ולשרש מידה
 הצדקה ועין טובה, ופזר נתן לאביונים את כל רכושו ממש

(הרה"ק מצאנז קלויזנבורג, שיעור חומש רש"י פרשת בהר 
 .תשכ"ד)

וחידוש נפלא הביא בספר 'אמרי פנחס' שדווקא מי שנולד 

י בעניין זה 'צדיק גמור', ואלו עם מידה רעה ותקנה הוא הקרו
דבריו (ח"א שער טהרת המידות אות ב): צדיק גמור וצדיק שאינו 
גמור (ברכות ז.). בשם הרב ז"ל, דהקשה בזוהר, כיון שאינו גמור 

ד'גמור' האיך נקרא צדיק. ואמר הוא ז"ל [רבי בנימין זאב ז"ל], 
בו  פירוש 'לימוד', היינו שלימד את עצמו להיות צדיק, שהיו

שלא לימד את  ,פירוש ,יק שאינו גמורדמדות רעות ושברן, וצ
וממילא הוא צדיק שאינו טוב  ,מדות טובות םעצמו רק שנולד ע

 . כל כך כמו אותו ששבר המדות רעות

ומעתה, נוכל לומר כי אף משה רבינו טען כי הוא אינו הראוי 
נולד לילך לפני פרעה, בהיות 'ואני ערל שפתים', היינו שהוא לא 

בשלמות המידות, ושמא לשליחות זו צריך לילך דווקא מי שהוא 

על זה השיבו צדיק מעיקרא ונולד בתכלית המידות המתוקנות. ו
ואמר לו  קא הוא צריך לילך לשליחות זו.הקב"ה, כי אדרבה, דו

 .רֹן ָאִחי ִיְהֶיה ְנִביֶאְרֵאה ְנַתִּתי ֱאִהים ְלַפְרעֹה ְוַאֲה ): שמות ז א(
שהוא עצמו יהיה מי שיגאל את בני ישראל מידי פרעה, ומה 

שיהיה חסר לו בבחינת הדיבור, על זה יהיה אהרן נביא בעבורו 
 להשלים את דבריו.

כי היציאה ממצרים היא אות וסימן לכל  וטעמא דמילתא
הגלויות, גלויות כלליות וגלויות פרטיות, ובכוח היציאה ממצרים 

שורש הגלויות נפעל לכל הדורות שאדם יוכל לצאת מהגלות בה 
, מטרה נעלית זור דווקא משה רבינו להוא נמצא. ובשל כך נבח

להראות באצבע כי בכוחו של האדם לתקן את מידותיו ולצאת 
 מהמצרים בהם הוא מצוי ולהתקרב לעבודתו יתברך.

* * * 

הסבר לדברי משה רבינו ע"ה באורח לחיים והנה מצינו 
דהנה כתוב שביאר  אלהרה"ק רבי אברהם חיים מזלוטשוב זיע"

ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה ֶאל ה' ִּבי ֲאדָֹני א ִאיׁש 'יא) -בפרשת שמות (ד י
ַוּיֹאֶמר ה' ֵאָליו ִמי  .ּוְכַבד ָלׁשֹון ָאנִֹכיִּכי ְכַבד ֶּפה וגו' ְּדָבִרים ָאנִֹכי 

ומשמעות הדברים שישמע אליו  '.ֲהא ָאנִֹכי ה'וגו' ָׂשם ֶּפה ָלָאָדם 
שלא על פי הטבע, או שיתוקן חסרונו, וכיון שראה שדיבר אל בני 

ישראל ולא שמעו אליו מצד הטבע מחמת קוצר רוח ועבודה 
לו שינוי שהולך כפי הטבע, קשה, ואם כן כיון שבשליחותו אין 

ואין שומעין לו בני ישראל מצד הטבע מחמת קוצר רוח ועבודה 

קשה, 'ואיך ישמע אלי פרעה ואני ערל שפתים', שגם כן אינו 
מטבע, שהמלכות שאומרים לו דברים שאינו רוצה לשמוע ויש לו 

צער מהדברים, שיטה אזנו ויכוף את עצמו לשמוע הדברים 
 מבני ישראל אל פרעה.  ולהבינם, וזהו ק"ו

נמצא כי כוונת משה רבינו היתה לומר שמאחר ובדרך הטבע 
הוא כבר ניסה את שליחותו והדבר לא עלה יפה, אם כן, איך יוכל 

  עוד להוסיף וללכת בדרך הטבע, והלא הוא 'ערל שפתיים'.

כי עומק המכוון בזה שמשה רבינו לפרש ולפי האמור יש לנו 
א ראוי לשליחות, והדבר גם הוכח לו חשב שמצד טבעו אין הו

אני ערל ממה שבני ישראל לא שמעו אליו, ולכן טען ואמר 'ו
 שפתיים'.

* * * 

אל יעבור הרמב"ם בהלכות תשובה (פ"ה ה"ב): ולזה כיוון 
במחשבתך דבר זה שאומרים טפשי אומות העולם ורוב גולמי בני 

ברייתו להיות צדיק או  ישראל, שהקב"ה גוזר על האדם מתחלת
אלא כל אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רשע, אין הדבר כן 

... ואין לו מי שיכפהו ולא גוזר עליו ולא מי שמושכו לאחד רבינו

 .מו ומדעתו נוטה לאי זו דרך שירצהאלא הוא מעצ ,משני הדרכים

כי אכן, ממשה רבינו יראה האדם ויקח מוסר, כי הגם שנולד 
שפתים', הצליח להפוך עצמו מהקצה אל הקצה, בבחינת 'ערל 

 , וממנו יראו וכן יעשו.'להיות עבד ה


