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שמים לשם מעשיך וכל 

 

הרה"ק רבי יצחק מראדוויל זיע"א נסע אל הרה"ק רבי ישראל 
מרוזין זיע"א, ועבר דרך עיר שהיו שם החסידים שלו ושאלו אותו: 
רבי, למה אתם נוסעים לרוז'ין, הלא כבודו איש זקן הוא ואילו הרה"ק 

אברך צעיר לימים. ועוד שאלוהו: מפני מה כבודו נוסע בעגלה  מרוזין
פשוטה ואילו הרה"ק מרוזין נוסע בעגלה מכובדת. השיב להם 
הרה"ק על ראשון ראשון: בעת ששני האחים הקדושים הרה"ק הרבי 
רבי שמעלקא זיע"א ואחיו הרה"ק רבי פנחס זיע"א נסעו בפעם 

, ונכנס אליהם אחד הראשונה למגיד זיע"א, הם עברו דרך בראד
מחכמי בראד ואמר להם: למה אתם נוסעים למגיד, הלא על לימוד 
נגלה אינכם צריכים רב, כי כבר היו חכמים גדולים ומפורסמים. ואם 
על לימוד נסתר, נתן להם ספר קבלה, ואמר להם: לימדו בזה הספר 
ותדעו גם קבלה. השיבו לו האחים הקדושים: אם עוד לא ידענו ולא 

ו את המגיד, אין אנו יודעים מה להשיב, לכן צריכים לנסוע לידע ראינ
את האמת, ונסעו. כשחזרו, חלפו שוב על פני העיר בראד ונכנסו 
לחכם הנ"ל ואמרו לו: הצדק אתו, שאין צריך לנסוע, אלא שצריכים 

לילך ברגליים. ועל השאלה השניה השיב להם כך: במסכת ברכות 
וב לא מראים חלום טוב, לאדם רע לא (נה:): אמר רב הונא, לאדם ט

מראים חלום רע. תניא נמי הכי, כל שנותיו של דוד לא ראה חלום 
טוב וכל שנותיו של אחיתופל לא ראה חלום רע. מקשה הגמרא: וכי 
אפשר שדוד כל ימיו לא ראה חלום טוב, והכתיב וכו'. ומשני הגמרא 

קשה להבין.  איהו לא חזי ליה אחריני חזו ליה. והנה לשון הגמרא
והשיב: הפירוש של הגמרא הוא כך: חלום נקרא 'עולם הזה', לאדם 

לטוב. ומביאה הגמרא לראיה את הברייתא,  -טוב אין לו עולם הזה 
העולם הזה,  -תניא נמי הכי, כל שנותיו של דוד לא ראה חלום טוב 

ומקשה הגמרא: וכי לא ראה דוד עולם הזה לטוב, הלא היה מלך 
טרין של מלכים ורכב ונסע בעגלה של מלך. ומשני וישב וגר בפל

הגמרא: איהו לא חזי ליה, פירוש, אצלו לעצמו לא היתה לו שום 
הנאה בזה כלל, ואחריני חזו ליה, פירוש, אחרים חשבו שיש לו הנאה 
בזה העולם. וכן הפשט גם כן על הצדיק בוצינא קדישא אדמו"ר 

מעולם הזה ('כתבי  מרוז'ין זיע"א שאחרים חושבים שיש לו הנאה
 חסידים הראשונים' רוז'ין, עמוד מה).

* * * 

סיפר הרה"ק רבי נחום מרדכי מטשורטקוב זיע"א, ביום ג' חשוון 
תרח"ץ, יומא דהילולא של זקנו הגדול הרה"ק רבי ישראל מרוזין 
זיע"א ('דורש טוב' עמ' קג מאמר ג): ויסופר עוד מזקני מרוז'ין ז"ל, 

בדרך נסתרת, שיצא פעם במוצאי שבת מענין 'גלגול שלג' שעשה 
ביחד עם חסידיו בליל חורף בהיר לקידוש לבנה כשהלבנה האירה 
יפה אבל שרר בחוץ כפור עז שהקפיא את העצמות. וזקני עמד שעה 

ארוכה מאוד דבוק במחשבותיו הקדושות בלא ניע. ואף לאחר שכולם 
לאחר כבר גמרו לומר הברכה, עוד הוא ניצב על מקומו כל הזמן. ו

שסיים ניתן האות למקהלה שפתחה בזמר 'טובים מאורות' ואחרי זה 

ואז נודע שהמגפיים היפים והמהודרים שהיו חזר לאטו לחדרו. 
לרגליו, עשויים מעור יקר של צבי, היו ללא סוליות. וזה נתברר 
מכתמי הדם שנחרתו בשלג הצח, שפסע עליו זקני מרוזין ז"ל, ובאופן 

 '.'גלגול שלג זה קיים בצורה נסתרת

* * * 

על הרה"ק האהבת ישראל מויזניץ זיע"א מסופר ('קדוש 
ישראל' ח"א פרק י) כי סנדלר ממרמורש שבצ'כיה היה נוהג מדי שנה 
בשנה לתפור זוג נעלים חדשות עבור רבנו כמתנה לראש השנה, והיה 
מביאן בעצמו או שלחן עם אחד החסידים. באחת השנים לפני ראש 

ת ואי אפשר היה לנסוע אל הסבא קדישא. חשב השנה נסגרו הגבולו
הלה כי אין לו מה להכין את הנעליים, שהרי ממילא אין לו שליח 

להובילן. ימים ספורים לפני ראש השנה נודע לו כי אחד החסידים 
השיג רשיון נסיעה לגרויסוורדיין, לפיכך מיהר לתפור את הנעליים 

שפשף את מסמרי העץ מרוב חפזון שכח לשיוכל לשלחן כדרכו תמיד. 
אשר נשארו בולטים בפנים. ה"אהבת ישראל" זי"ע קיבל את הנעלים 
בערב ראש השנה שעה קלה לפני לכתו לבית המדרש, וכך נעל אותן 
בלי לומר שמרגיש דקירות. והלך בהן כל החג. במוצאי יום טוב 
הבחינו בני הבית שרבנו אינו חש בטוב. הובהל רופא אשר קבע כי יש 

. כשהתחילו לחפש את הסיבה התברר כי עקב ת ברגליםלו דלק
דקירות המסמרים שהסבא קדישא עמד עליהן במשך כל ימי החג 

 קיבל את הדלקת.

* * * 
ואמנם זוכים הצדיקים ההמה למעלה נכבדה, שמקיימים מצות 
אהבת ה' ביתר שאת, והוא על פי מה שדרשו חז"ל את הפסוק 

וגו' ובכל מאדך', דהיינו בכל  (דברים ו ה) 'ואהבת את ה' אלקיך
ממונך, ונמצא שככל שיש לו יותר נכסים, כן גדלה בחינת אהבת ה' 
שבו, עד שאינו מניח בלבבו שום פינה לאהבת נכסיו המרובים, אלא 

 כולו בוער באהבת ה'. 

בעומק העניין, מצינו עוד שהיו הצדיקים נוהגים בעושרם אולם 
סיפר הרה"ק ש כמו ,שמיםל לרומם הכלדרך מיוחדת בעבודת השם, 

רבי יצחק מסקווירא זיע"א: פעם הלשינו לפני זקיני הרה"ק רבי נחום 
מטשערנובל זיע"א על בנו הרה"ק רבי משה זיע"א כי הוא מתנהג 
בעשירות. ואמר הרה"ק מה שאמר, וסיים וסיפר כי לאחר פטירת דודו 
ד הרה"ק ר' משה הלשינו לפני זקינו הנ"ל על אביו הקדוש המגי

 שליט"אמנחם מנדל פומרנץ רבי מאוצרו של הגאון 

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



 
   

מטשערנובל כי הוא מתנהג את עצמו בגדלות ועשירות עוד הרבה 
יותר מאחיו שנפטר. ואמר אז הרה"ק רבי נחום כי עתה אינו רוצה 
לסמוך על מה שאומרים ומספרים לו על בנו, כי הוא נשאר אצלו בן 
יחיד רק שילך בעצמו לבנו לראות אם אמת הדבר מה שמספרים 

בנו המגיד הנ"ל אמר לו: הנה עליו. וכן עשה. וכאשר בא לבית 
אומרים עליך שיש לך כלי כסף וכלי זהב ומורי שעות הרבה, הראני 
נא אותם. והוכרח המגיד להראות כל החפצים שלו לאביו הקדוש. 

הנה אמר לו אביו: על מה ולמה הם נחוצים לך. השיב לו המגיד: 
הגמרא מתארת ומספרת מעשרו של רבי שהיה רב מאד כידוע ולסוף 

יתא שבשעת פטירתו של רבי זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה ואמר א
לא נהניתי אפילו באצבע קטנה, וקשה, אם לא נהנה מעולם הזה 
כלום, על מה ולמה היה לו כל העושר שלו, אלא על כרחך מסתמא גם 

אז הלך הרה"ק ר' נחום מבית בנו  בזה יש דרך לעבודת הבורא יתברך.
תן ידיו על גופו הקדוש ואמר: שישו בני המגיד הנ"ל שמח וטוב לב ונ

 מעי שישו ('ילקוט מאורי אור' עמוד רנד).

* * * 
בשעת פטירת הרה"ק רבי ישראל מרוזין זיע"א מהעולם, היו 
מילותיו האחרונות לפני יציאת נשמתו הקדושה: הגמרא במסכת 

בשעת כתובות (קד.) מספרת על רבינו הקדוש, רבי יהודה הנשיא: '
זקף עשר אצבעותיו כלפי מעלה, אמר: רבונו של  פטירתו של רבי,

עולם, גלוי וידוע לפניך שיגעתי בעשר אצבעותי בתורה ולא נהניתי 
אפילו באצבע קטנה'. ואילו אני אומר שלא נהניתי מהעולם הזה 

. ואכן, עוד שנים קודם לכן, כבר העיד בו ברבינו אפילו כחוט השערה
ע"א: איני משיג כיצד זה הרה"ק רבי צבי הירש הכהן מרימינוב זי

האדם מסוגל לרצות בכל הכסף שבעולם ובכל הכבוד שבעולם וגם 
לשעה קלה אין לו כוונה אחרת זולת כבוד הבורא והיהדות ('על 

 ).21צדיקים ועל חסידים' עמוד 

* * * 
רבי יהודה הנשיא היה משורש ספרים הקדושים כי וידוע מה

ראשי תיבות: "ה'וא יעקב אבינו, עד שנתנו רמז ואמרו "הנשיא" 
נ'יצוץ ש'ל י'עקב א'בינו" ('מגלה עמוקות', ואתחנן, אות פג). ובייחוד 

, וכדבריו הנפלאים של היה בשניהם עניין זה שלא נהנו מהעולם
הרה"ק רבי פינחס הלוי זיע"א, בעל ההפלאה, אותם העלה בהקדמתו 
ע 'פיתחא זעירא' לספרו 'המקנה' (אות לז): ואם גבר עליו היצר הר

בבחינת התאוה, יכבשהו בעסק התורה, שהוא משבר כח התאוה, כמו 
שאיתא (אבות פ"ו מ"ד) 'כך דרכה של תורה פת במלח תאכל', עניינו 
כי לא יזכה בכתר תורה עד כי יפנה תאוות הגופניות מלבו ויסתפק 
באשר ימציאהו השי"ת אם רב אם מעט. וכן כתבו התוספות בכתובות 

אפילו באצבע קטנה) דאמרינן במדרש 'עד (קד. בד"ה לא נהניתי 
שאדם מתפלל שיכנס תורה לתוך גופו יתפלל שלא יכנסו מעדנים 

והוא בחינת לתוך גופו' וכו', כבר כתבנו שם בחידושינו מענין זה, 
'יעקב אבינו', דכתיב 'ויעקב איש תם יושב אוהלים' כי במיעוט 

שאמר יעקב  תאוותו לא היה חסר לנפשו כלום, כמו שפירש רש"י מה
'וכי יש לי כל' כדכתיב 'כי אין מחסור ליראיו' לכך היה נקרא 'איש 

, ועל ידי זה היה 'יושב אוהלים' של תורה.תם'
 

והיטב דיבר בזה הרה"ק רבי צדוק הכהן מלובלין זיע"א בספרו 
'פרי צדיק' (פרשת קדושים אות ח): כמו רבינו הקדוש שאמר על 

קטנה', וכבר הקשה בתוספות (ע"ז עצמו 'ולא נהניתי אפילו באצבע 
יא.) ממה שאמרו (ברכות נז.) שלא פסקו מעל שלחנם [לא צנון ולא 

אך חזרת ולא קשואין, לא בימות החמה ולא בימות הגשמים]. 
הפירוש, שהיה כיעקב אבינו ע"ה שלא הרגיש שום הנאה והיו כל 
 הנאותיו בקדושה כאדם הראשון קודם החטא, ומשום הכי יעקב אבינו

(כמו שאמרו תענית ה:). וכן רבינו הקדוש בא כל ביה שמשי  לא מת
לביתיה (כתובות קג.). ואיתא בספר חסידים (סימן תתשכט) שפטר 
הרבים בקידוש ידי חובתן, ולא כשאר מתים שהם חפשין מן המצות, 

 שהיה דינו כחי שלא מת כלל.

* * * 

 על פי הארות יקרות הללו יעלה ויבוא בידינו לפתוח חרך אל

ַוּיֹאֶמר ַּפְרעֹה ֶאל ַיֲעקֹב ַּכָּמה ט): -הבנת דברי הפסוקים (בראשית מז ח
ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּיי. ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ַּפְרעֹה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשִׁשים ּוְמַאת 

י ֲאבַֹתי ָׁשָנה ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְיֵמי ְׁשֵני ַחַּיי ְוא ִהִּׂשיגּו ֶאת ְיֵמי ְׁשֵני ַחּיֵ 

ורבותינו הקשו על דבר אומרו כן בלשון 'מעט ורעים'. . ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם
כי יעקב אבינו בא להשמיענו כי הגם לפרש יתכן אך לפי הנזכר, 

שהיה לו כמה וכמה מקנייני העולם הזה 'שור וחמור צאן ועבד 
ושפחה' (בראשית לב ו), מכל מקום אליבא דאמת היו שנותיו 'מעט 

, לפי שלא נהנה מהעולם הזה ממה שנוגע לבחינות עולם הזה 'ורעים
אפילו באצבע קטנה וכחוט השערה.

ַוִּיַּדר וכפי שנראה בקשתו של יעקב אבינו (בראשית כח כ): 
ַיֲעקֹב ֶנֶדר ֵלאמֹר ִאם ִיְהֶיה ֱאִהים ִעָּמִדי ּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶר ַהֶּזה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי 

ֶלֶחם ֶלֱאכֹל ּוֶבֶגד ִלְלּבֹׁש. ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום ֶאל ֵּבית ָאִבי ְוָהָיה  הֹוֵל ְוָנַתן ִלי

. לא ביקש יעקב כל דבר ממותרות והנאות העולם הזה ה' ִלי ֵלאִהים
כי אם צרכיו החיוניים בלבד, לחם לאכול ובגד ללבוש ולא יותר מכך, 

 לפי שלא היה ברצונו ליהנות מהעולם הזה כלל.

טוב טעם ודעת בדברי המדרש (בראשית רבה צו ה):  ובזה נמצא
בחייו היה דר בציפורי שבע עשרה שנה והיה קורא על עצמו ויחי 

וחיה יהודה בציפורי שבע  -יעקב בארץ מצרים שבע עשרה שנה 

. כי אכן רבינו הקדוש שהיה ניצוץ יעקב אבינו ע"ה, מהלך עשרה שנין
התייחד במידה טובה זו בדרכו הקדושה, להיות ימיו שוים לטובה, ל

שלא ליהנות מהנאות העולם הזה. ולפי שהיו אלו שנותיו השלוות 
של רבינו הקדוש, לאחר שסבל יסורים רבים כמבואר בגמרא (ב"מ 
פה.): אמר רבי חביבין יסורין, קבל עליה תליסר שני, שית בצמירתא 
ושבע בצפרנא. ואמרי לה: שבעה בצמירתא ושית בצפרנא. וראה 

ם תיאור יסוריו הנוראיים של רבינו הקדוש. את השנים בגמרא ש
השלוות הקביל רבינו הקדוש לשנים השלוות של יעקב אבינו 
במצרים. להודיענו בא כי אמנם היו אלו שנים שלוות, אך גם בהן היו 

השם ללא פניות וללא הנאות כל חייהם מקשה אחת של עבודת 
מכל טוב הארץ,  גם כל מה שהיה עומד לרשותם, , ואדרבהעצמיות

היו מעלין הכל לשמים, שכל מעשיהם היו לכבוד שמים.
 


































































