
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                 

 

 

 לעי"נ הגה"צ מוהר"ר מאיר רפאל ב"ר ניסן זצ"ל 

 בעשיית מצותיו -לצדיקים התדבקות 
  

 ואתחנןפרשת 
 ט"ז מנ"א
 תשפ"ב

 ד"עשגליון 
 'חשנה 
 

 בתפילה
בפרשתינו כתב שדרך הצדיק הוא לקרב רחוקים תחת  תפארת שלמהב

כנפי השכינה, והיינו שהצדיק בתפלתו מעלה האנשים הדבוקים בו, אל 
 שורש העליון וגם משפיע להם ברוחני ובגשמי.

והנה העלאת תפילתם של האנשים הדבוקים אל הצדיק, מבואר בהרבה 
בטוטו"ד  מבאר )בפרשת בלק( נועם אלימלךספרים הקדושים, ובספה"ק 

על הפסוק תפלה לעני כי יעטוף כו', שעני הוא הנקרא העני בדעת, ואינו 
יכול לכווין בתפלתו, ותקנתו הוא שיחבר את עצמו עם הצדיק הגמור 
המכוין בתפלה, והוא יעלה את תפלת העני עם תפלתו הזכה, כי תפלת 

, העני נשארה בלא נשמה, והצדיק נותן בה חיות ועל ידי זה תפלתו עולה
, איך יעשה שתקובל תפלתו לרצון, ומפרש תפלה לעניובזה מפרש 

, פירוש שיתחבר עם הצדיק גמור, ויעטוף הוא לשון כי יעטוףהכתוב, 
, פירוש שהצדיק ישפוך את השיחה של ולפני ה' ישפוך שיחוחיבור, וזהו 

 העני, לפני ד' לקבלה באהבה.

 בכל המצות
ת עצמו, ולדבק עצמו, עם מי וכן הוא בכל דבר מצוה, שצריך להכליל א

, וז"ל: התורה )בהקדמה( בן פורת יוסףשיודע סודי הדברים, ועי' בספה"ק 
רמזה לנו רמז מוסר בכללות עבודת ה' ועשיית המצות, הן שופר וסוכה 

מעשה ודיבור, ורעוא  -ופסח ותפילין וכיוצא, שיש בכל א' עובדא ומלולא 
ונורא, ולא כל אדם גם מבני  מחשבה, וכוונת המצוה והתפלה היא רבה -

עליה יודעין חלק מאלפי אלפים חלקים שכוונו אנשי כנסת הגדולה בכוונת 
התפלה, וה"ה בכוונת המצות, ובאמת צורך גדול יש לכל אחד מישראל 
בכל א' מן ג' בחינות הנ"ל, כי מן מעשה המצות נעשה לבוש לנשמה בגן 

מה בגן עדן העליון, לכך עדן התחתון, ומן כוונת המצות נעשה לבוש לנש
עצה היעוצה לכלול את עצמו וכונתו, הן בתפלה, במצוה, או בכוונת 

ישתף כוונתו עם שאר שלומי אכילתו בחול, ומכל שכן בג' סעודות דשבת, 
, ועל סוד כוונת אנשי כנסת אמוני ישראל היודעין כוונת התפלה והמצוה

פלה צריך לומר הגדולה, וכיוצא בזה, וזה סוד שכתב האר"י קודם ת
לקיים מצות עשה, כדי שיוכלל תפלתו  )ויקרא יט, יח(ואהבת לרעך כמוך 

 וכוונתו עם היודעין לייחד מדות העליונות, ודי בזה, עכ"ל.

 אופן ההתקשרות
 )אות לג( יושר דברי אמתוכן מובא דברים נוראים ואהובים בספר הקדוש 

ומחיבת הקודש נביא אותו כלשונו הזהב ממש, וז"ל: כי ענין המלחמה עם 
היצר הרע הלא עיקרה היא בעבודה שבלב זו תפלה, כי כל היום אי אפשר 

להלחם כנגדו, כי אין בידינו כלי זיין, אבל בתפלה האדם לובש טלית 
ומוכתר בתפילין והם בגדי מלחמה לשטן, ואוזר את עצמו בגבורה 

ו, לכוין נפשו להכינה במחשבה טהורה לבוראה על ידי חרב לכבוש יצר
פיפיות, היינו הדיבורים הקדושים מקרבנות ופסוקי דזמרה, ולוקח רומח 
בידו, רמ"ח תיבין דקריאת שמע, עד שמפיל חיל הרבה מהם, ויקל לו 
לכוין נפשו במחשבה נכונה בתפלת לחש, להיות המחשבה והדיבור 

בדחילו ורחימו, עם כל זה עולים דברי  אחד, אף שאינו יכול להיות
תפלתו, על ידי התקשרות האדם את עצמו באמרו הריני מקבל עלי מצות 

וכולל את עצמו באהבה גמורה עם נשמות עשה של ואהבת לרעך כמוך, 
קדושות הצדיקים שבדור שמכיר דיוקנם, ויצייר אותם לפניו בעת ההוא 

 בחסד לאברהם. כמבואר במחשבתו, שזהו סגולה ותועלת גדול

נמצא דאם הוא מקשר עצמו בצדיקי הדור, הרי זה תועלתו לכוין נפשו 
במחשבה נכונה כמבואר בלשונו, וכן הצדיק עצמו, מקשר את עצמו 
 בישראל כדי שיעלו תפלותיהם כמבואר לעיל בדברי הנועם אלימלך

 .זי"ע

 עדות נוראה מהזלאטשוב'ר מגיד
מת הנ"ל, מביא עדות נפלאה, ובאמת בהמשך דבריו של היושר דברי א

זלה"ה,  יחיאל מיכל ]מזלאטשוב[ששמע מפה קדוש הרב האלהי מוהר"ר 
שאמר קודם כל תפלה, אני מקשר את עצמי עם כל ישראל הן עם 
הגדולים ממני והן בקטנים ממני, ותועלת התקשרות הגדולים ממני שעל 

ידי, ידם תתעלה מחשבתי, ותועלת התקשרות בקטנים ממני שיעלו על 
 עד כאן שמעתי מפיו הקדוש.

 יתן והיה לבבם זה להם "מי"
מכל הנ"ל למידים אנו דכדי לזכות לעשות המצוות כדבעי מוכרחים 
להתקשר לצדיק, ובזה היסוד מבאר התפארת שלמה הפסוק בפרשתינו 

 מי יתן והיה לבבם זה להם כל הימים.

מפני "מי" ]והיינו כידוע מספרים הקדושים, שהצדיק נקרא בחינת 
ששואלים עליו במרום, "מי" הוא זה המרעיש כל העולמות בעבודתו ובתפלתו. וזה 

, "הצדיק" הוא הממתיק כל הדינין )תהלים קו ב'(נמי מה שכתוב "מי" ימלל גבורת ד' 

. וזהו "מי" יתן, והיה לבבם זה להם, ר"ל "הצדיק" [)שמולל הגבורות(מבנ"י, 
לעזר ולסייע להמסתופפים  הם" להיותהוא המסייע "והנותן לבבם זה ל

בצילו, כדי ליראה את ה' ולשמור את כל מצותי, דהיינו להדריכם בדרכי 
 התורה והמצות ולהטות לבבם לטובה.

 אמן. .ובזה נזכה לסיום הפסוק למען ייטב להם ולבניהם לעולם



 

 פניני הפרשה
 

 
 
 

העיקר ש"העת ההיא" מתפאר שנוצל , בעת ההיא לאמר

 .לעבודת השי"ת

עיקר עבודת האדם היא ליתן נחת רוח ותענוג ד ידועהנה 

כשהאדם עובד ומשמש נעשה להבורא יתברך ויתעלה, וזה 

לשמו יתברך בתורה ובמצות לשמה, ומאיר אור נשמתו באור 

התורה ובמצות, ועי"ז מקבץ את כל חלקי הטוב אשר הם 

ושלטו בהם ידי זרים והם בשפלות, בזה נתרבה תענוג  ,נפוצים

 ושפע בכל העולמות. 

מצות אינם עושים הו ואף שלפעמים רואים שהתפילות והתורה

כי צריך לידע שתועלתו גדולה באור המאיר פעולתם, כבר כתב 

ונשגבה, כי על כל פנים מדבק פנימיות מחשבותיו לרוממות 

תן חיות והארה להעתים והרגעים בורים, וניאלהות באותם הד

שעמד בהם בתפלותיו, ואם לא פעל מבוקשו, על כל פנים פעל 

ועשה הרבה, שהחיה את חלקי הזמנים, להיות להם במה 

להתפאר לפני הקדוש ברוך הוא, וזאת ביקש משה רבינו, 

'ואתחנן אל ה', מה אני מבקש, 'בעת ההיא', אפילו עת ההיא 

עת ההיא ה, בקשתי ותחנתי שרצון לקבל תפלתישאינו עת 

)כמו את ה' האמרת לפני הקדוש ברוך הוא. יתפאר בעצמה, 'לאמר', 

 היום, שהוא לשון תפארת.(

, )וכן תורה ומצוות(נמצא שעצם העמידה בתפילה לפני השי"ת 

הוא הוא התועלת הגדולה והנשגבה לנשמת האדם, ולתקן כל 

שהן בפירוש מאמר חז"ל  מאור עיניםהעולמות, וכמו שכתב ב

שעל ידם נעשה תיקון גדול  ,דברים שעומדים ברומו של עולם

, שבעמדו להתפלל שאז ובני אדם מזלזלים בהםבכל העולמות, 

אדרבה נהפוך במקום זה, עת לעשות תיקון גדול, וה הרי הוא

הוא שכל מחשבותיו של כל עסקיו במה שהוא עוסק בו, כולם 

אינו שומע באזניו מה שפיו מדבר, באים ומבלבלים אותו, עד ש

ואומר ראה בענינו וכו' וגאלינו מהרה וכו' ברוך אתה ה' גואל 

ולבו בל עמו, והאיך יקובל תפלתו ויעשה  , רפאנו וכו',ישראל

תיקון למעלה השייך לשורש נשמתו, או איך יהא עלייה 

לנצוצות קדושות ואותיות הנפולים כנודע, אחר שלא נתן לב 

רים של עצמו, ואדרבה גם כן לא די שלא יועיל בוילשמוע הד

כן הוא בכל ובורים והאותיות, יאלא שיפיל ויזיק ח"ו עוד הד

או שעל ידי זה יתקן ויגביה את א( שיש שני דרכים  ,הדברים

או שיעשה ב( עצמו עם כל הדברים השייכים לשורש נשמתו, 

העיקר הוא וצריך לתת לב דהמעשה ההוא עצמו ויקלקל עוד, 

 ודת הלב, ולפי כוונתו ואמונתו ודעת שלו.עב

צריך לדעת שאינו יכול לבדו להצליח בזה, רק הכול ועוד 

שאתם  )עה"פ נחמו נחמו עמי(מהקב"ה כדאיתא במאור עינים 

בור, רק כי פי ה' ייודעים שמצדכם אין שום מעשה הטוב וד

על ידי דעת זה אינכם נפרדים  ,בורים, ואתםיאלהים המדבר הד

 ברך, ועל ידי זה יגיע לכם הרחמנות שהוא הנחמה.ממנו ית

ועל ידי דעת האמור שיאמין באמונה גמורה, כי מעשיו ודבורו 

הבורא ברוך הוא המנהיגו ומצמצם מוכל תנועותיו הכל הוא 

שכינתו בתוכו, בודאי אינו מבקש שום פרס וקיבול שכר, מאחר 

ו רק שה' יתברך הוא העושה בעצמו ולא הוא, וכל עבודתו אינ

שלא יהיה נפרד ונפסק ח"ו משרשו, שלא יוכל להגיע אליו 

ורק שזה  ח"ו. )משלי טז, כח(רחמנותו, ויהיה נרגן מפריד אלוף 

עושה הוא יתברך  ,כשהוא דבוק בבורא יתברך ,ממילאנעשה 

 הכל, ומגיע אליו רחמנותו יתברך.

כאשר מכיר האדם וידע ומבין שהכל הוא להיות דבוק בה' וזה ו

כל התכלית, ממילא הוא מכוון בכל מעשיו אל התכלית הזאת, 

את העיקר ונמצא שבין אם פעל בתפילתו ובין אם ח"ו לא פעל, 

 הצליח להיות מקושר ודבוק בהבוית"ש. דהיינו ש ,עשה

 )ממורינו הרב שבשלבי עריכה( אהל ציון

יעקב רה"ק רבי אל ה' בעת ההיא לאמר פעם היה הואתחנן 

זצ"ל באיזה עיר על שבת פרשת ואתחנן  קאסרישראל מטשע

ובאותה עת השתוללה בעיר מגיפה רח"ל והפילה חללים רבים, 

בליל שבת קודש בעת שערך הרה"ק שולחנו הטהור נכנסו 

כמה נשים בבכיות עצומות על דבר המגיפה, נענה להם הרה"ק 

אהרן לאחיי הק' הרה"ק ר' בענוות קודשו מה תצעקו אלי לכו 

אבל הם לא סגו אחור וצווחו שלא ימחלו לו  ,משהוהרה"ק ר' 

 ,בראותו שאין לו שום ברירה פתח ואמר ,אם לא יושיע להם

הצדיק מבקש מהשי"ת אתה  ,ואתחנן אל ה' בעת ההיא לאמר

בכדי להראות את עבדו  ,החילות אתה עשית שיחלו האנשים

מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה את גדלו ואת ידו החזקה אשר 

 ,שאחר כך תוכל להושיע להם ולרפאותם ,כמעשיך וכגבורותיך

ובכן אני מבקש ממך אעברה נא ואראה את הארץ שתראה שגם 

שהלא  ,טוב הזה והלבנוןהההר  ,ההמון עם שהם בחינת ארציות

על כן תעזור להם שיתרפאו  ,גם הם מלאים במידות טובות

 ,הקב"ה שמע לתפילתי ,בי למענכםוסיים ואמר ויתעבר ה' 

 וכן היה שהמגיפה נעצרה. ,ועתה לכו לביתכם לחיים ולשלום

 מאורי אור  

כוונתו רק לצורך השי"ת, שלא יהיה ח"ו לנו  ואתחנן אל ה',

צרות ועל ידי זה בכל צרתם לו צר, ולכן כתיב בעת ההיא לאמר, 

ולא אמר באיזה עת, רק בכל עת ועת נפתחין שערי תפילה 

לתפילה כזו, שהיא בבחינת ואתחנן אל ה', ונפתחין לה מקור 

י"ג מדות הרחמים משם אהי"ה, אותיות "ההיא" כנ"ל, ויש 

עת , רק בשבילך, אז לך ה'לפרש גם כן על דרך זה ואני תפלתי 

תמיד, וזהו שאמר בתפילתו, אתה החלות, שכביכול  ,רצון

 בעמוד האחרון המשך  



 

 

 

 ז "י / נטילת ידים שחרית הלכות 

 המשך דברים הצריכים נטילה 
 

  

יש שהחמירו ליטול ידיהם כשנגעו א. 
בקנוח של ביה"כ, אף שלא עשה 

, ומסתבר שזה מיירי בקנוח 1צרכיו
 .2המיוחד והיה כבר בביה"כ

אין להכניס מאכלים ומשקין בבית ב. 
, ומ"מ מעיקר הדין, אם יש לו 3הכסא

בכיס בגדו דבר מאכל ונכנס לביה"כ 
, ואם אפשר בקל 4מותר באכילה

 האוכל, לשוטפם במים אם לא ימאסו
 .5ישטוף המאכל במים

מים נקיים שהכניסו לביה"כ, מותר ג. 
, 6הידיםבשעת הדחק ליטול בהם 

 .7וראוי ליזהר שלא ידיח את פיו בהם

, )בסימן תתכ"ג(כן הוא לשון הספר חסידים  1
כשלוקח קנוח בידו לקנח עצמו וראה שלא 
הוצרך ולא עשה לא גדולים ולא קטנים והסיר 
מידו הקנוח אף על פי כן לא יגע בספרים עד 

, (סימן ז' אות א')שירחץ ידיו, והביאו אליה רבה 
 .(כאן בסי' ד')רבי עקיבא איגר ו

דכתב דהיינו דווקא אם  )אות סז(עי' בכה"ח   2
יש בזה הקנוח שום צואה או דבר מגונה, אבל 
אם הוא נקי אין צריך, ]וכגון שלא נכנס לבית 
הכסא[, וע"ע לקמן בסי' קס"ד, בנגיעה בדבר 

 טינוף המצריך נט"י.

 ס"ג()חלק ג' סימן בשו"ת מנחת יצחק הנה עי'  3
שכתב וז"ל: הענין שנהגו העולם להקפיד בזה, 

)לקוטים נובע ממה שאיתא בספר דברי יצחק 

, מאת הרב הגאון מוה"ר יצחק אייזק מסוואלעווע ז"ל(
ששמע בשם מרן הגה"ק מהר"ש מבעלזא 
זצלה"ה, שלא יאכל מאכל שהי' בבית הכסא 
עיין שם, ועי' שם דדבר זה לא מצאנו בש"ס 

ים דאי אפשר ח"ו לדחות ובשו"ע, ומ"מ מסי
דברי הרב הדומה למלאך ד' צבאות מהר"ש 
זלה"ה, כי רב תנא הוא ופליג, וכן מנהג העולם 

 עכת"ד.
דכתב  )כרך ב' סי' ד'(ועי' עוד בתשובות והנהגות 

וז"ל: וכיון שענין רוח רעה חמור מאוד וקבלה 

בידינו שזה מביא האדם למחשבות זרות 
בספיקן, וא"כ  באפיקורסות וכדו' יש להחמיר

וודאי שיש למנוע לכתחלה מלהכניס אוכלין 
 ומשקין לבית הכסא.

שסובר  )סימן ס"ו(וכן עי' בשו"ת לב חיים 
דאיכא רוח רעה על מאכלים שנכנסו לביה"כ, 

ועי'  שהבאנו חולקים בדבר(. 6 )ומ"מ עי' לקמן בהערה
דהגרי"ח זאנענפעלד סובר  4לקמן בהערה 

 ות הדעת.דיש למנוע מזה, משום נקי

כן מבואר בכל הפוסקים דהבאנו לעיל  4
בהערה, דאין לאסור המאכלים, ועי' עוד 

שמחבר הספר  )ח"ג סימן ט'(בספר שלמת חיים 
שאל להגרי"ח זאנענפעלד ז"ל על אודות זה 
במי שיש בכיס בגדו דבר מאכל אם מותר 
ליכנס כך בביהכ"ס, והשיב לו בזה"ל: ודאי 
מדינא אין בזה איסור, אבל אין ראוי לעשות 

 כן מצד נקיות הדעת עכ"ל.

כן מסיק שם בתשובות והנהגות, דאפי' לשי'  5
הרי המ"ב הקיל  ,הלב חיים הנ"ל, דאיכא רו"ר

לשטוף האוכל, וא"כ  ,אפי' ברו"ר של שחרית
בוודאי יכולים לסמוך בזה, דמעיקר הדין אין 

 חשש, עי"ש.

עי' בשלמי צבור, דכתב וז"ל: המים הנותרין  6
מכלי תשמיש הבית, שהוליכוהו לבית הכסא, 
אם נוטלים הידים באותן המים, וגם בזה 
השבתי דאינו מן הפיסולים שמנו חכמים 
דפסולים לנטילת ידים ואי משום לתא 
דטומאה איני רואה שום חשש בזה לפי דברי 
חכמי האמת, שאמת שטעם הנטילה לאחר 
יציאה מבית הכסא אף דלא נתלכלכו ידיו, 
הוא מפני רוח רעה הנמצא שם, שנהנה 
מהליכלוך והטינוף, ומיד דאדם נכנס שם 
שורה על אצבעות ידיו, וכמו שאמרו בזוהר, 

הביא דבריו  ראשית בהקדמה דף י' ע"ב()פרשת ב
, אם כן אם כל )סימן ג'(בספר מקור חיים 

הטומאה הוא מפני אותו הרוח רעה, מה יש 
לרוח רעה בעצים ובאבנים, והיא אינה רודפת 
רק אחר מקום שיש בו קדושה ליהנות ממנו, 
דאם באת לחשוש בכך נאמר לו שירחץ גם 
מלבושיו שנכנס בהם בכית הכסא, אבל 
האמת יורה דרכו דאין מקום לחשוש לכלום 

 לנטול בהן ידיו בשעת הדחק, עכ"ל. 

אבל ראוי שם בשלמי ציבור מסיים וז"ל:  7
דמיאוס מיהא  ,ליזהר שלא ידיח בהן פיו

 .איכא

 
 השיעוריםקול  

 ממורינו הרב שליט"א 
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ענן כבד מעיב על חצר המלכות שברוזין חצר הקודש בה מלך עטרת ישראל 
 ,כפי שנקרא לדורות המקום הייליגער רוזינער רדעותפארתו סבא קדישא 

המקום ממנו נבעו ישועות  ,ממנו הזריח קרני אורה חיות ואמונה טהורה
המקום אליו היו נשואות עיניהם של רבבות אלפי  ,ורפואות ברכות ונחמות

עלילה  ,המקום הק' הזה שמם דמם ,ראל ועל צבאם גדולי צדיקי הדורותיש
מלכות הרשעה לא יכלה נשוא את  ,שפלה נטפלה על ראשו של הרה"ק

סטרא  ,ומצודתה פרוסה על כל הגולה ,המלוכה היהודית המוקמת כאן
 ,אחרא לא יכלה שאת עוד את התפשטות הקדושה והרחבת גבולותיה

תכנון עלילות שווא מערך  ,ימת תככים ומזימותלאחר תקופה ארוכה של רק
והובילו את  ,הופיעו קלגסי המשטר הצארי אל חצר הקודש ,זדוני ומרושע

בפרשייה זו רב הנסתר על  ,תפארת ישראל אל בית האסורים בקאמניץ
 ,ושחורוני בלא משפט ,וכפי שאמר לימים הרה"ק מרוזין בעצמו ,הגלוי

מסתבר כי היה זה מאבק איתנים שנוהל בין סטרא דמסאבותא לסטרא 
שהפקיר את גופו ונשמתו  ,דקדושה על גוו ועל חשבון יסוריו של צדיק הדור

ערפילים כבדים עטה המשטר הצאר על האסיר  ,למען כבוד שמו יתברך
מאחורי סורג ובריח במבצר הצבאי שבקאמניץ  ,ייקר הערך שנפל ברשותו

וככלל  ,איש לא הורשה לבקרו ,הרה"ק בתנאים מחמירים ביותראסור היה 
כל השתדלויות החסידים  ,מנוע היה מכל קשר עם העולם החיצון

הצאר היה נחוש  ,ושתדלנויות אישי צבור ועסקנים העלו בינתיים חרס
ובעקבות כך את רוחו של העם היהודי  ,בדעתו לשבור את רוחו של הרה"ק

 .כולו

יחזקאל אחד החסידים ליצור חרך בחומה הבצורה ר' אך בכל זאת הצליח 
קשרים ענפים לו בצמרת  ,נגיד ושוע מנכבדי החסידים ברוזין מזוואניץ

עסקיו חובקים זרועות עולם ומהלכים לו במסדרונות  ,המסחר והממשל
יחזקאל לשחד  'תמורת שוחד ושלמונים בסכומי עתק הצליח ר ,השררה

הוא זכה לבוא  ,עלה בידו מבוקשו הנכסףו ,את שומרי בית הסוהר הנבערים
אשר תחת  ,שוו בנפשכם את הרגשתו של חסיד ,ולבקר בקודש פנימה

להמתין בסילודין ובחרדת קודש בחדר המבוא המפואר לאחר טבילת 
טהרה והכנה נפשית נעלה לכתוב קוויטעל אצל המשמש בקודש הוותיק 

אז לפסוע מתונות וחסיד וכך לעמוד באימה ויראה עד הרגע המיוחל ואז 
בראש מורכן אל הקודש פנימה אל מול פני המנורה הטהורה ולהתייצב 
בחיל לפני הרבי הקדוש הספון בחדר משכיתו המעוטר בכל מיני יקר בחפצי 
ערך מופלאים שהובאו הנה מכל קצווי תבל אך ברור שעינו של חסיד אף 

א להסיר לא שזפתם מעולם שכן כאשר ניצב הוא לפני הרבי מי פתי יבו
עפעפי עיניו ולו לרגע כמימרא מפניו הטהורות מי יהין להפסיד ולו שבריר 

ועתה עתה  ,אמותיו של צדיק יסוד עולם 'שניה מהזכות הנשגבה לשהות בד
הוא מובל בפיקוחם של הסוהרים הגויים אטומי המבע שאין להם בעולמם 

ומעלי  כי אם הפרוטה והטיפה המרה מובל בין מסדרונות חשוכים טחובים
אימה אל מעמקי המבצר הענק שם בחדר זעיר ספון לו קדוש ישראל 

אולם לא חסיד כר'  ,ותפארתו אשר חליינו הוא נשא ומכאובינו סבלם
יחזקאל יהיה מושפע מהסובב הקודר אין תחושתו החסידית נפגמת בכהוא 
זה את היראה עילאה שלו לפני כניסתו אל הרבי אין הוא שואב מהפאר 

רו מסביב לא מן הווילאות העבותים וגם לא מן הגן המטופח וההדר ששר
יודע הוא  ,לא אלו שעוררו בו את רגשי הלב ,בו פסע בואכה בית ארמון הרבי

ומכיר כי מתעתד הוא להתייצב לפני קדוש עליון אשר אין לו בו ולו שמץ 
מכיר הוא כי זהו  ,מבין הוא כי לפניו נחשפים כל מסתוריו ,השגה והבנה
ידיעה  ,והוא סולם מוצב ארצה אשר ראשו מגיע השמימה ,ושורש נשמת

לדידו חד  ,ברורה זו החקוקה במורשי לבבו אין לה כל קשר לסובב הגשמי
הוא אם הרבי יושב בכבודו של עולם בחצרו שברוזין או אסור במסגר 

ר' יחזקאל מיודענו פוסע הוא בלאט אל החדר החשוך  ,במבצר שבקאמניץ
בפינה מצטנף לו ר'  ,ספר תורה השרוי בצערולבו מתפלץ בקרבו למראה 

הרבי הקדוש מקבלו בשמחה ובמאור  ,המשמש הנאמן שמואליק מענטשיק
יקירי  ,י'צריחזקאל סע ,'פנים עילאי ובת שחוק נראית על שפתותיו הק

הנלבב מקדם הרבי את ר' יחזקאל אשר לבו גאה בקרבו על עצם הזכייה 
בחרדת קודש נוגע ר'  ,רביהעצומה להעלות זיו של שמחה על פניו של ה

יחזקאל בקצות אצבעותיו הק' של הרבי המושטות לו לברכת שלום ואז 
 .פותח הרבי ושח לפני ר' יחזקאל

יאס עיר  ,לפני שנים רבות התגלע ריב מר בקהילת קודש יאס שברומניא
ואם בישראל היתה למאכולת אש של מחלוקת ופירוד זה בכה וזה בכה 

רה קהילות ואז ניחתה עליהם צרה נוראה המחלוקת חצתה משפחות ובית
וירב ביאס תאניה  ,מגפת ילדים חמורה פרצה בעיר ורבים חללים הפילה

ואניה צדיקים אמרו להם לבני יאס כי בשל המחלוקת הגיע להם הסער 
הגדול הזה והמצב זעק עד לשמים אזרו אפוא עסקני העיר עוז ואומץ 

אך  ,ויפה שעה אחת קודםוהחליטו נמרצות לשים סוף וקץ לריב הנורא 
לשם כך זקוקים היו לאדם משכמו ומעלה שיהיה מרוצה ומקובל על כל 

החישו אפוא פעמיהם אל קהלת קודש  ,הצדדים ועל פיו יישק כל דבר
שם שיחרו את פני המרא דאתרא הגאון הקדוש  ,בוטשאטש שבגאליציה

שטחו לפניו את צרתם הצרורה  בעל דעת קדושיםזצ"ל  אברהם דודרבי 
והפצירו בו להגיע לעירם לשבות בה את  ,ותיארו בפניו את חומרת המצב

 ,שבתו ולשהות בה ימים מספר על מנת להשכין שלום ונסו יגון ואנחה
כשמוע הגאון הקדוש את דבריהם נעתר לבקשתם והודיעם כי מוכן ומזומן 

שמחים וטובי לב חדורי  ,הוא להגיע לעירם בתקווה שחפץ הי בידו יצליח
רה יצאו השליחים את חדרו של הרב ופנו לדון עם מקורביו תקוה מאי

ביני לביני שחו כממתיקי סוד למקורבים דעו נא כי  ,בסדרי הנסיעה ליאס
יאס עיר גדולה היא לאלקים והקהילה רבתי עם היא ומשופעת בנגידים 
ועתירי נכסין שבוודאי יעטרו את רבכם בכבוד מלכים ובזהובים והוא ישוב 

לפתע נשמע קולו של הרב מן החדר פנימה ויצו לזמן  ,הון רבב"ה לביתו עם 
 ,פסק הרבי את פסוקו ,אליו שוב את שליחי יאס לא אוכל לבוא עמכם

באשר שמעתי כי נכון לי שם רווח הגון וכבוד רב ועתה נגוע הנני בטובה 
מידת האמת שבקרבו לא ידעה  ,ושוב איני כשר לדון ולהורות ,עצמית

פשרות ולא נכנעה לפני הפצרות השלוחים שקבלו בתאניה ואניה מה יהא 
יעץ להם הרב  זאת עשו וחיו ,הסוף אפוא למחלוקת ולמגפה הנוראה

סעו נא לרוזין שם שוכן כבוד הצדיק אשר אינו מתפעל כלל  ,מבוטשאטש
יוכל אפוא אם  הוא ,אשר כאין יחשבו בעיניו ,מממון ונכסים מכבוד וכסף
 .להגיע לקהילתכם ולהשיב את השלום והשלוה על כנם ,אך יאות לכך

ערכו את  ,לא נרתעו השליחים מן הדרך הארוכה מגאליציה ועד לרוסיא
 ,ולפשר בין הניצים ,לבקשני לבוא למחנה כבודם ,והגיעו לפני ,המסע



 

 

באלפיהם  ,ויהי כבואי לגבול יאס ותהום כל העיר לקראתי ,ונעתרתי להם
והקיפו את מרכבתי בהמון רב עד כדי כך גברה  ,היהודים לקבל את פני נהרו

האנדרלמוסיה שנאלצו להזעיק את שוטרי העיר הטורקים להשליט סדר 
הרצים יצאו דחופים פרשים רוכבי סוסים אבירים  ,ולפלס עבורי את הדרך

הקיפו את מרכבתי והחלו לכוון את הציבור הענק לסטות לצדדין תוך כך 
 ,שמו זאב שענקער ,זו הדחק נדחף יהודי אחד לפני הפרשים בתוך הלחץ

ואחד מהם בזעמו כי רב היכה אותו באלה אשר בידו והיהודי המסכן נפצע 
התבוננתי בעצמי והעברתי עט ביקורת על כל ימי חיי למן יום עומדי  ,בידו

קרא הרה"ק מרוזין ולא מצאתי בעצמי שום חוט  ,על דעתו ועד היום הזה
לפיכך כל טעם להבאתי  ,השערה של סרך ופגם כלשהו השערה של חוט

הנה אל מאחורי סורג ובריח אין זאת כי אם אותה המכה שהונחתה על בר 
אם כי לא אנכי קראתי להמון לבוא ולא אנכי זימנתי את  ,ישראל בגיני

יתכן אפוא כי כעונש  ,אמנם מכל מקום בשלי היה כל הסער הזה ,השוטרים
 ,שאל נא מפתח זה ,לפיכך אם למעני תעשה ,הנה מן השמיםעל כך גלגלוני 

בחדר פלוני בארון  ,ביקש הרה"ק את ר' יחזקאל ,וסע נא אל ביתי שברוזין
 ,תמצא שק ובו כל הממון שהגיעני בשהותי אז ביאס ,הניצב בקרן אלמונית

בחר נא אנשים  ,לא נהניתי מממון זה כחוט השערה ,פרוטה לא חסרה
מחלו לנסוע לעיר יאס לתור אחר האיש וי ,חשובים שיטלו את הממון

ר'  ,לפייסו וליתן לו את הממון כתשורה מאיתי וה' הטוב יכפר ,המוכה
ידע הוא כי הקב"ה מדקדק עם צדיקים  ,יחזקאל היה נרעש נבהל ונדהם

אך לא שיער בנפשו עד כמה צדיקים עצמם מדקדקים  ,כחוט השערה
 ,כל רגע וכל שנייהבחשבון נפשם עד כמה שקול ומדוד כל צעד וכל שעל 

אך לא תיאר  ידע אמנם את מאמרם ז"ל שכל המרים יד על חברו נקרא רשע
 .בלבד להרמת יד לעצמו עד כמה גרמא בנזקין יכולה להיות הגרמא

כן אעשה ופקודתו  ,התעשת ר' יחזקאל וענה כדברו ,בוודאי רבנו הקדוש
מסר את  מיד בהגיעו לרוזין ,הרה"ק נפטר ממנו בברכות רבות ,שמרה נפשי

התרגשות רבה שררה בקרב בני משפחת המלוכה  ,דבר השליחות

הם מיהרו לבחור  ,והמקורבים לקבלת פריסת שלום מאביהם הקדוש
 ,מסרו בידם את שק המעות ואת דבר השליחות ,בשניים מנכבדי החסידים

עם הגיעם החלו לתור בכל בתי המרזח שבעיר אחר  ,ויצאו ללכת לעבר יאס
משענקער לשענקער  [קער היינו בעל בית מרזחענש]אותו זאב שענקער 

והרימו  ,שואלכמעט נלאו  ,ומראנדאר לראנדאר אך את זאב לא מצאו
אך נקיפות מצפונם והכיסופין למלא את שליחות הקודש הניעתם  ,ידיים

עד שהגיעו לאכסניה נידחת בפאתי העיר  ,להמשיך ולחפש ולא להרפות
גם כאן ציפתה להם האחרונה במספר היחידה שבה טרם ביקרו אולם 

אותות יגון קודר ניכרו על פניהם  ,לא זאב שענקער הוא בעל הבית ,אכזבה
ילדי המשפחה שהתגודדו סביבם והבחינו  ,ובלטו היטב לעיני הרואים

הנה  ,לאט לכם מייאוש ורפיון ,בארשת פניהם הנוגה קראו לפתע לעומתם
סור שמא היא תדע ותוכל למ ,בקומה העליונה מתגוררת סבתנו הקשישה

זיק של תקווה  ,לכם בדיל מידע כלשהו אודות אותו זאב שהנכם מחפשים
והם מיהרו בעקבות הילד אל  ,ניצת בעיניהם הכבויות של צמד החסידים

 ,ואכן היא לא הכזיבה בוודאי הלא זהו בעלי המנוח ,מעונה של הסבתא
החסידים נשמו לרווחה שמחה עצומה מילאה את חדרי ליבם הנה עומדים 

מילוי משימתם הקדושה הנה יגרמו נחת רוח לרבם הקדוש הם  הם לפני
שמו בפניה את דברם אשר שלוחים הס מאת הרב הקדוש מרוזין שביקר 

אל לו לרבי הקדוש לדאוג  ,כאן לפני שנים רבות ובגינו נגרמה פציעה לבעלה
אך כעבור ימים מספר שבה ידו  ,אמנם נפצע בעלי המנוח בידו ,כלל וכלל

אך החסידים  ,ומהר מאוד שכחנו מכל העניין ,בריא אולם לאיתנה והוא היה
ומיד פנו לאסוף  ,הפצירו בה לקבל את המעות ששיגר הרבי בתור דורון פיוס

 ,איתרו את מקום מנוחתו של ר' זאב ,מנין יהודים יצאו עמם אל בית החיים
ביקשו את  ,ובשם הרב הקדוש רבי ישראל בן הרב הקדוש רבי שלום שכנא

ותהא נשמתו צרורה  ,שנגרם לו באותה קבלת פנים מחילתו על הצער
יצוין כי כעבור שבוע ימים השתחרר הרה"ק מרוזין מבית  ,בצרור החיים

 כנסת מרדכי האסורים:

 

)ש"א כב, השכינה חולה וצער לה כנ"ל, על זה תפילתי, על דרך 

 זרע קדש  ואין חולה מכם עלי: ח(

. ידוע אהבת השם לישראל, וכל בעת ההוא לאמרואתחנן אל ה' 

המעשים אשר נעשים לישראל וכל המאורעות אשר לישראל 

בה על ישראל, ואף על פי שבתחלת הכל מאת השם יתברך לטו

סוף הטובה יהיה, כי הכל לבהמעשה לא נראה הטובה, אבל 

לטוב לישראל, אף על פי שתחלת המעשה אינו כל כך. וזהו 

, יודעים אנו שסוף הכל )תהלים פה, ח(בקשתינו 'הראנו ה' חסדך' 

אנו מבקשים שהטובה יתראה תיכף ושראל, הוא טובה לי

אתחנן אל ה' בעת ההוא 'לאמר', לאמר בתחלת המעשה. וזהו ו

'וה' האמירך',  )דברים כו, יח(הוא לשון אהבה כמאמר הפסוק 

  כלומר שאהבתך, היינו החסד שלך עלי, יתגלה עכשיו:

 קדושת לוי 

 לאמור דבר תורה בלי הכנה צריך תפילה

 דוב בעריש מאלעסקהרה"ק רבי  ,רואתחנן גו' בעת ההוא לאמ

ובעל  המגיד מסקאהלזצ"ל  שלמה לוצקערבנו של הרה"ק רבי 

וכותב ספרו  המגיד ממעזריטשמגדולי תלמידי  ,דברת שלמה

אורי , תחילה היה רעו של הרה"ק רבי מגיד דבריו ליעקב

לאחר  מרדכי מנשכיזבנוסעם יחדיו להרה"ק רבי  מסטרעליסק

קיבל את מרותו פעם שהה השרף מכן כפף את עצמו לפניו ו

נסע שם רבי בעריש להסתופף בצילו בעריכת  ,בטאפרוב

השולחן פנה אליו השרף ואמרו אלעסקער רב אמור דבר תורה 

בלי הכנה מיד פתח ואמר כתיב ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר 

יש להתחנן רבות אל ה' על מנת להגיע למדרגה זו לאמר בעת 

שיבח השרף את דבריו שנאמרו  ,ההוא ללא שום הכנה מראש

 אור עולם  ללא הכנה.

 

 מפניני הפרשה המשך  


