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 עבודת ה' בראשית החסידות ובתורת רוז'ין
 

בישיבה בשנת תשס"ב( הועברה)שיחה ש
1
  

 
לא  ביהדות, כידוע, המעשה והכוונה משולבים זה בזה ובדיוק כפי שלא ניתן להפריד בין גוף ונשמה

ניתן גם להפריד בין הצד המעשי של המצוה למשמעות הרוחנית הטמונה בה. וזו למעשה נקודת 
המוצא שלנו בקשר לעצם הצום: הצום הוא לא משהו גופני בלבד אלא תהליך פנימי שעל האדם 
לעבור. הצום יכול להיות מנוף לחזרה בתשובה, לחשבון נפש, להתעלות והתחדשות, לאחדות ועוד. 

 שפיע על כל אחד לפי מדרגתו.הצום מ
אי אפשר להפריד בין האדם ובין מעשיו. כל מעשה שהאדם עושה מושפע ותלוי במכלול אורחות 
חייו: איך שהוא הולך לישון, איך שהוא קם, איך שהוא אוכל, איך שהוא לומד ובכלל במעשיו במשך 

יום הכיפורים: כל מה  היום. לכן, ההתעלות לא תהיה שווה אצל כל אחד. אם ניקח לדוגמא את
שהאדם עושה במשך השנה ישפיע על מידת ההתעלות שלו ביום הכיפורים והתועלת שהוא יפיק 

 ממנו. 
בצורה כזאת אנחנו יכולים להגיע לתעניות שאינן מחויבו  ת, כמו תעניות שהציבור גוזר בעת 

זה נותנת את הכוח  פורענות וצרה. אפשר להמשיך ולקשור זאת למה שאמרתי לפני כן. תענית מסוג
לציבור כמנוף של התלבטות וחשבון נפש, כפי שאנחנו מוצאים בכל מיני מדרשים. מכל מקום, את 

 התעניות אין להפריד מכלל חיי האדם וצריך להבין שיש בזה מנוף. 
מקורן כנראה כבר לפני יותר מאלפיים  -תעניות הרשות היו קיימות בעם ישראל במשך שנים רבות 

אלה שמאוד החמירו בהן ואילו אחרים פחות. אחת הנקודות המרכזיות של החסידות הייתה שנה. יש כ
בתיקון שהיא באה לעשות, בהתגברות על החומרות. דוגמה טובה לכך היא ביחסה של החסידות 
לתשובת המשקל. תשובת המשקל היא דרך בעבודת ה' שהייתה קיימת בעם ישראל במשך מאות 

ת אשכנז הקדומה. כאשר אדם חטא, אף אם זה היה בשוגג, הוא היה הולך שנים, ושיאה היה בחסידו
ועושה שאלת חכם, ומברר כיצד עליו לחזור בתשובה ולתקן את החטא. החכמים, לפי חומרת החטא, 
הורו על "קנסות" שכללו בין היתר: עינויים, צומות קשים, הליכה ברגל בלי סוף, הימנעות מרחצה 

 ה החסידות וביטלה את תשובת המשקל. ומלבושים ועוד ועוד. בא
אל רבי ישראל מרוז'ין הגיעה פעם אישה ענייה שישנה עם בנה התינוק באותה מיטה ומתוך שינה 
חנקה בשוגג את בנה. נקיפות המצפון של אותה אישה היו קשים מנשוא, ולפיכך עברה בין חכמים 

רים רבים, שתימנע מאכילה רבים שהורו לה על תשובות משקל מסוגים שונים: שתלך קילומט
ומשתייה, שתלך יחפה בחורף ועוד ועוד. כאמור, אחרי גלגולים רבים הגיעה האישה אל רבי ישראל 

                                                           
 השיחה סוכמה על ידי תלמידים ועברה את ביקורת הרב. .1
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מרוז'ין, שאמר לה כך: "כתוב במפורש בתורה 'נפש תחת נפש'. תאכלי, תשתי תהיי בריאה, ואז תלדי 
 נה כמובן.תינוק או תינוקת וכך יהיה 'נפש תחת נפש'". זוהי גישה מאוד שו

לאור גישה זו מסתבר שגם לגבי תעניות הרשות יחסה של החסידות יהיה שלילי, אך במפתיע, אין 
 . לדעתי יש לכך שלוש סיבות:אותןהדבר כך, והבעש"ט לא ביטל את תעניות הרשות ואף לא אסר 

הסיבה הראשונה היא שעניין תעניות הרשות היה מאוד מושרש. קשה מאוד לבטל מנהג הרווח 
 בצורה חזקה במשך תקופה ארוכה. 

הסיבה השנייה טמונה בגישה אינדיבידואלית לאדם. בוא ניקח לדוגמה אדם שיש לו מחלות רבות, 
ומקור המחלות הוא בריבוי אכילה ושתייה, בחיי חומרנות מוגזמים ביותר. כשהוא יבוא לרופא לטפל 

ה רוצה שאני אוכל לטפל בך תפסיק במחלות שלו יאמר לו הרופא: "ידידי, קודם כל דיאטה. אם את
לזלול". וזה עוד בלי קשר לטבעונים שאני לא יודע באיזו מידה הם צודקים כשהם אומרים שהם 
מרפאים אנשים על ידי הימנעות מאכילה והסתפקות בשתייה בלבד במשך תקופה ארוכה. מכל מקום, 

ופתאום הוא רוצה להתעלות, אנחנו צריכים להבין שאדם ששקוע מאוד בחומר, שהרמה שלו נמוכה 
יש לו צורך באותה ההרגשה שיש לנו ביום הכיפורים. לדוגמא, שלא היה עוזר לנו לדבר גדולות 
וגבוהות ביום הכיפורים ולאכול בינתיים. נראה לי שזו הסיבה השנייה לכך שהבעש"ט והחסידות לא 

בם האישי על מנת ביטלו את תעניות הרשות: הצורך של אנשים מסוימים להשתמש בהן במצ
 להתעלות.

בסיבה השלישית אני רוצה להתמקד ולהרחיב היום. לצורך כך אנחנו צריכים להקדים הקדמה 
קצרה. כמו בכל לימוד, גם כאן צריך להבין את השתלשלות העניינים. לחסידות של הבעש"ט בימי 

שהיו חסידים  הגאון מוילנא קראו "החסידות החדשה". וכשמדברים על חסידים חדשים זה אומר
ישנים, ואני עוד לא מדבר על כך שהיו "חסידים הראשונים", ועל כך שבכל דור ודור היו חסידים. לא 

: בעלי 13-עד המאה ה 11-צריכים ללכת כל כך רחוק. צריך ללכת לחסידות אשכנז של המאה ה
קופת התעוררות התוספות, בעל "הרוקח" ורבי יהודה החסיד. זאת הייתה חסידות של סיגופים. גם בת

החסידות החדשה של הבעש"ט היו חסידים שהמשיכו את דרכה של חסידות אשכנז. הם היו מרוכזים 
בקלויזים בגליציה, שהמפורסם שבהם הוא הקלויז בברודי. בקלויזים היו חסידים שהקדישו את זמנם 

ש"ט הגיעו ללימוד תורה ותפילה אך לא היה להם קשר ִעם פשוטי הַעם. חלק מתלמידיו של הבע
מאותם קלויזים, ולאחר ההיכרות עם הבעש"ט שינו את דרכם ביחס לצומות ולסיגופים, כפי שנלמד 

 בהמשך על דעת הבעש"ט. 
בדברים שנקרא באות לידי ביטוי שתי תפיסות המבטאות שתי גישות חיוביות לצום. הגישה 

ך להגיע למצב שהוא לא הראשונה אומרת שאדם לא צריך לצום כדי לכפר על עצמו, אלא הוא צרי
יוכל לאכול בגלל החטאים שלו. זה הבדל, הבדל גדול. אני לא החלטתי לא לאכול כדי שיסלחו לי אלא 
מתוך חשבון נפש אני מגיע למסקנה שעשיתי מעשים שלא ייעשו, וכך פשוט התיאבון עובר לי, כמו 

מעלה גבוהה עוד יותר, שאדם שכשאדם בצרה איננו יכול לאכול. זה דבר אחר. הגישה השנייה מציגה 
 יהיה במצב כזה של לימוד, של עשייה, של דביקות, שהוא שוכח לאכול. זה כבר סיפור אחר לגמרי. 

מאיר עיני לפני שנקרא את הדברים נקדים הקדמה אחרונה. הקטע שלפנינו הוא מתוך הספר 
בעש"ט בענייני רמ קיבץ בעל הספר תורות של ה-המקבץ תורות של הבעש"ט. בעמ' רלז ישראל

תענית. רופא שאינו רופא בית, אלא רופא בבית חולים מרגיש לפעמים שחלילה, כל העולם חולה, כי 
הוא עובד עם חולים כל הזמן. למעשה אנחנו יודעים שברוך ה', החולים הם בכל זאת יוצאים מן הכלל, 

בתעניות זה לא אומר מיעוט, וחלילה שזה יתהפך. אז לכן, למרות שהאוסף הזה הוא אוסף שעוסק 
שהחסידות כל הזמן עסקה רק בתעניות. אחרי שנקרא ארשה לעצמי לגזול טיפת זמן כדי לומר מהי 

 גישת חז"ל, ולהוסיף מהי גישת חסידות רוז'ין בכל הנושא הזה.
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 הקטע הראשון שנקרא הוא ביידיש. נקרא ואחר כך אסביר אותו:

ער וואס איז משיג און גייט נאך תאוות דאס איז דער פשט ולא ישיגוהו משיגי הגוף, ד
 2הגוף, קען ניט משיג זיין גאט ברוך הוא.

 עשר-מופיעה בעיקר השלישי של שלושההבעש"ט מתייחס למימרא: "ולא ישגהו משיגי הגוף", ה
העיקרים לרמב"ם. הבעש"ט דורש את המימרא ואומר כך: "לא ישיגוהו" )את הקב"ה( "משיגי הגוף" 

את תאוות הגוף, כלומר מי שעדיין שולטות בו תאוות, לא יכול להשיג את הקב"ה.  מי שעדיין משיג -
וזה ברור. נאמר דבר פשוט: תעשו פעם איזה ניסיון קטן ותבחנו איך נראית תפילה שלנו כשאנחנו רק 
קמים מהשינה, ישר קופצים, ואיך נראית תפילה כשיש איזושהי הכנה. המגיד ממזריץ' אומר שכשאדם 

התפלל, יתקשר עם כל העולמות שיש לו קשר איתם, ואם הוא לא מאמין שתפילתו פועלת אז מתחיל ל
היא באמת לא פועלת. זאת אומרת, זה לא שזה "בכיס שלך" שהתפילה שלך תתקבל, יש פה הרבה 
בעיות. אם אתה באמת לא מאמין שהתפילה שלך מגיעה לאיזשהו מקום אז באמת עדיף שלא תתפלל. 

, לך לראות כדורגל. אבל אם אתה חושב קצת קודם ואתה מתכונן לזה, וזה כמובן אין בזה כל טעם
כולל את ניקוי הגוף וכו', אז התפילה שלך היא אחרת. מי שכולו כל כך שרוי בתאוות, פשוט לא יכול 

 להשיג את הקב"ה. 
 נמוכה:כדבר נוסף מהבעש"ט, ועדיין אנחנו ברמה שהייתי מגדיר אותה 

 3ופשט מגשמיות ואיננו מרגיש מציאותו בעולם הזה.צריך להיות כמו מ

נבין את הדבר הזה: זה כמובן דבר מאוד קשה, והשאלה איך מגיעים לזה היא סיפור אחר. אדם צריך 
להגיע למצב שרוב הזמן הוא ישכח את עצמו, ואפשר לשכוח את עצמך כשאתה שקוע בדבר אחר 

ות או חלילה כשאתה באיזו צרה גדולה, גם אז שגורף אותך, מושך אותך. כשאתה מרגיש איזו התעל
אתה שוכח את עצמך. אם אחד מהקרובים שלך בצרה גדולה הכל מתגמד. גם אדם החולה במחלה 

 קשה פתאום הכל מתגמד עבורו. ממשיך הבעש"ט את דבריו:

ועיקר התפשטות הגשמיות, שיהיו נמאסים בלבו ובעיניו כל תאוות העולם הזה ומכל 
הרעות, שיהיה מופשט מכולם מחמת גודל תשוקתו לבורא יתברך שכן כל המדות 

שמו, אשר כל תאוות וחמדת עולם הזה ורהביו וקנאתו הבל הוא למי שזכה לטעום 
בנפשו תשוקה זו אפילו מאפס קצהו שיהיה באמת, דהיינו שיהיה ביראה ואהבה. כמו 

 4שכתוב "טעמו וראו כי טוב ה'".

תנו למעשה לשיא. פה אנחנו פתאום בפסגה הגדולה ביותר. אדם המימרא הזו של הבעש"ט מביאה או
שהוא בפסגה כזאת פשוט לא עושה שום מאמץ כדי להתגבר על יצרים, שום מאמץ כדי לשכוח את 
עצמו. לפעמים, כשאדם רוצה להיכנס למקום מסוים, הכל סגור, אבל אם הוא מוצא את המפתח 

עולם שבכלל לא ציפה לו. תיזכרו בספרי הילדות ב -כמו בסיפורים  -המתאים פתאום הוא נמצא 
זאת  -שלכם. ילד שמתחיל לנדוד איפשהו והכל אבוד, ופתאום הוא מגיע לאיזה ארמון בלתי רגיל 

 הכוונה. כיצד להגיע לזה? זו כבר שאלה אחרת. אני רוצה להמשיך הלאה ולהגיע לתעניות.
 

                                                           
 , דף פז ע"ב.התפלה עמוד, טוב שם בעלספר בעמ' רלז. מקור הדברים הוא  מאיר עיני ישראל .2

 ז, א. נר מצוה :, שם. מובא מתוךמאיר עיני ישראל .3

 שם. .4
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עשה המגמה של החסידות היא לבטל את החסידות, כפי שאמרתי, לא ביטלה את התעניות, אבל למ
התעניות במובן הפשוט, הנמוך, ולהגיע לכך שאם כבר מישהו מתענה זה יהיה כמו הבעש"ט. אתם 
בודאי מכירים את הסיפור הידוע על הבעש"ט שהיה מתבודד במשך שבוע שלם במערה שלידה היה 

ם, אחד לכל יום, ומים היה לו מעיין, ואשתו הייתה נותנת לו בתחילת השבוע שק של שש כיכרות לח
בשפע מן המעיין. ביום שישי, כשהיה מתכונן ללכת הביתה, פתאום הרגיש ששק הלחם שלו כבד. 
התברר לו שהוא שכח לאכול. חשוב להבין: לא שהוא לא רצה לאכול, לא שהוא חרק בשינים כדי לא 

ותרת של הקטע הבא שנקרא לאכול, אלא הוא פשוט לא הרגיש שהוא צריך לאכול, וזה האידיאל. הכ
מפני שאינו יכול לאכול". הבעש"ט בא לפרש שני פסוקים מתהלים,  -מבטאת זאת היטב: "התענית 

בכל ערב שבת במנחה: "אווילים מדרך פשעם  םלאומר -בעקבות הבעש"ט  -שמנהג החסידים 
 הוא מסביר אותם על ידי משל: 5ומעוונותיהם יתענו, כל אוכל תתעב נפשם".

בשם הבעש"ט לפרש הפסוק אוילים מדרך פשעם... על פי משל, לשלשה רעים נאמר 
אהובים ודבוקים יחד מאד זה עם זה באהבה עצומה, ונפטר אחד מן העולם, והשנים 
שנשארו בחיים הזדמנו יחד ובכו מאוד על חבר שלהם, ואמר אחד לחבירו: מיום 

ב ריעו: מאז שמת חברינו, שמת חברינו קיבלתי עלי להתענות איזה ימים בשבוע, והשי
אינני יכול לאכול כלל ונפשי תתעב כל אוכל, וכן הוא בהחוטא ששב להקב"ה, ומגודל 
התמרמרות שלו על חטאיו מקבל עליו תעניתים וסיגופים על אשר חטא על הנפש. ועל 
זה אמר דוד המלך ע"ה שזהו עדיין מדריגה קטנה ואמר "אוילים", שהן אוילים אם 

ות, דהיינו לקבל עליהם תענית, אך כך צריכין להיות, "כל אוכל תתעב צריכים להתענ
 6נפשם", שלא יהיו יכולים לאכול כלל מחמת צערו הגדול שחטא להקב"ה.

נראה לי שההבדל ברור. הקטע הבא עוסק בכוונת התענית. זה אמנם עניין של עצות טובות ולא של 
 בדברים האלה:חובות, אבל עיקר תורת החסידות של הבעש"ט טמונה 

יכוין בתענית, אוי לי, בשביל תאוותי וכבודי הסרוח הכעסתי את המלך העליון וכו', 
לכך אני רוצה לענות את עצמי להכניע היצר הרע ותאוותי וכבודי, ואגרום למעלה 
שיכנע עבד תחת רבו ושפחה תחת גבירתה, ולקיים מצות תשובה. והריני רוצה לענות 

ד את השם יתברך באמת ובלב שלם, באהבה ויראה, כדי את עצמי כדי שאוכל לעבו
שיהיה ייחודו על ידי, לכך אני רוצה לענות את עצמי כדי להקריב את עצמי לקרבן 

 7לפניו.

כדאי להתעכב על זה מעט. הוא רוצה לחזור בלב שלם, אבל תשימו לב ָלמה: "כדי שיהיה ייחודו על 
לשבר בשמים, בהנהגת העולם, ועל כך הוא רוצה לכפר. ידי". זאת אומרת, שעל ידי חטאיו גורם האדם 

גם התענית, גם הכפרה, גם התשובה וגם העונש על פי התורה, אינם עומדים בשום פרופורציה, על פי 
 לעצמו ולעולם העליון.  -עושה בחטא  הקבלה, לנזק שהאדם

ך כלל מספרים על יש משל בהקשר זה של רבי ישראל מרוז'ין. משלים של רבי ישראל מרוז'ין בדר
מלך שבונה ארמון גדול, אבל פה רבי ישראל מסתפק באיזה גביר, כלומר עשיר שבנה ארמון עצום. 
העשיר הזה היה יהודי וגם הבית שלו היה פתוח ומרבה צדקה וכו', וכשחנך את הארמון עשה סעודת 

צן, קבצן ממש, כרוני, מצוה והזמין את כל הציבור. הבית היה פתוח ממש לכל יהודי. היה גם איזה קב

                                                           
 יח.-יזתהלים קז,  .5

 רלח.-, עמ' רלזמאיר עיני ישראל .6

 , אות מג.קדש הקדשיםשם עמ' רלח. מובא מתוך:  .7
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. 19-וה 18-וכדי להבין את הסיפור צריך להכיר את הקבצנים של אותה התקופה באירופה של המאה ה
היו אמנם מעט קבצנים שהיו צריכים לתת להם מתן בסתר כי לעולם הם לא היו מבקשים, אבל היו גם 

ו עוברים ממקום למקום, חבורות של קבצנים, ספק קבצנים ספק פושעים, עולם תחתון ממש. הם הי
מגיעים למקום כלשהו ביום חמישי, שוהים שבת ונוסעים שוב ביום שלישי או רביעי, וכל זמן שהיו 
נמצאים היה חשש גדול מגניבות. מכל מקום, קבצן אחד כזה נכנס לבית הגביר וכמובן מכבדים אותו 

מאבן יקרה, מזכוכית בלתי כמו את כולם, וכשהוא יוצא הוא רואה פתאום מנורה מפוארת, מנורה 
רגילה. והמנורה הזאת, עם יופייה הבלתי רגיל, הייתה כמובן תלויה בתקרה, קשורה במעין רצועה. 
הרצועה מצאה חן בעיניו כי היא הייתה נראית לו מתאימה להיות חגורה בכדי לסדר את מכנסיו על 

ה. הרעש היה גדול וכל מנת שלא יפלו. אז הוא פשוט חתך את הקשר וכמובן שהמנורה התמוטט
המסובים הגיעו. תפסו את הקבצן ושאלו את הגביר מה יהיה עונשו. אמר הגביר: הוא ישלם שתי 
פרוטות, כפי שהרצועה הזאת שווה, כי הוא הרי לא התכוון להזיק. לא היה לו שום מושג ושום השגה 

זה מגיע לו עונש, אבל  ביופי של המנורה וביוקר שלה. מה שהוא רצה לקחת באמת לא היה שלו ועל
לא יותר מאשר הערך של הרצועה הזאת. המשמעות של המשל הזה קשורה לתורת הקבלה. על פי 
הקבלה, הנזק שעבירה של אדם גורמת הוא כפול: הראשון הוא הנזק שאתה גורם לזולת. עם הנזק הזה 

פסוק מה עליו לשלם כדי יכול אדם לבוא לבית דין של מטה אם השני תובע אותו ואם לאו, ובית הדין י
לתקן. אבל יש גם בית דין של מעלה ששם הכל שונה, ושם הנזק לאין ערוך יותר גדול. זה נראה מאוד 

יום נבין כמה שזה עמוק וכמה שזו -מופשט ומשונה אבל אם ננסה לתרגם את זה קצת יותר לחיי היום
דה. כפי שאומרים: החטא שלך אמת. רבי ישראל מרוז'ין אומר במשל, שהקב"ה משלם מידה כנגד מי

הוא לפי מידת השכל שלך. בדיוק כפי שלא יעלה על דעתו של אדם שפוי להעניש ילד בן שנתיים 
כשהוא שבר משהו, לא יעלה על דעת בית דין של מעלה להעניש אדם על דבר שאין לו שום השגה בו. 

 העונש של האדם הוא על פי מידת הבנתו את גודל החטא. 
 ות התענית על פי הבעש"ט:נמשיך בכוונ

אוי לי, מה אני ומה חיי שאני רוצה להקריב חלבי ודמי וגופי ואשי ורוחי ונפשי וכחי 
ולבי ורעותי לפניו, לפני בורא כל העולמות, וכל העולמות נעשו כדבריו והכל כאין 
נגדו, ומכל שכן אני עפר רמה ותולעה, ואין לי לבקש רק מחסדיו הגדולים שיוסיף לי 

 8להקריב הרבה קרבנות לפניו.כח 

זו לא תענית למען תועלת עצמית. יש כאן באמת מצד אחד חרטה ומצד שני עניין של תיקון עולם, של 
 הבנת הגדולה.

 
: הוא מביא פה גם הרבה פעמים שזה משהו טוב להתענות ולהסתגף שזה מזכיר את הגישה שאלה
 הישנה.

פי שיש מחלה מסוימת שהרופא אומר לחולה שהוא מה שניסיתי להסביר זה שבדיוק כ הרב ישראל:
צריך לצום איזה יום או יומיים על מנת שתהיה אפשרות בכלל להתחיל לטפל, ככה זה גם כאן: אדם 
שפתאום עושה מעבר חד מחיי חומר וחומרנות, בשלב ראשון לא יעזרו לו רק מחשבות של תשובה, 

 הוא בעצמו מרגיש שהוא צריך לעשות מהלך קיצוני. 
 

                                                           
 שם. .8



 שלום-בן פרידמן ישראל הרב|  396

 

המפנה חל, לפי מסורת משפחתית, אצל המגיד. המגיד וצאצאיו )אדמו"רי רוז'ין( הרבו לעסוק בצורך 
של האדם "להפוך את האני לָאִין". כמובן שגם הבעש"ט היה כולו "ָאִין", אך לא מצאנו תורות 

 מפורשות שלו בעניין זה. 
, וכדי שנבין במה מדובר אקדים מגדיל ישועותאני רוצה להביא פה דוגמא הקשורה לענייננו מספר 

למניינם הושלך רבי ישראל מרוז'ין לכלא. בשלטון אז היה המשטר  1838מעט ברקע היסטורי. בשנת 
הצארי, ובראשו עמד הצאר ניקולאי הראשון שהיה רודן גדול. שלטון זה ראה סכנה גדולה ברבי 

גם מבלבול ושמועות שווא, וכך ישראל מרוז'ין והיה חשש שהוא יכול למרוד במשטר. הדברים נבעו 
קרה שהכניסו את רבי ישראל מרוז'ין לבית סוהר שם הוא שהה במשך שנה עד ששחררו אותו. ליהודים 

שהמשטר, כלומר  -עוד לפני שהגיעה הפקודה הרשמית  -שהיו בעלי מהלכים אצל השלטונות התברר 
לא סיביר אבל רחוק ומנותק לגמרי הצאר, מתכנן לשלוח את רבי ישראל לגוברניה, מחוז רחוק. אמנם 

מן היהודים. ההחלטה הייתה מנוסחת כך: מאחר שרבי ישראל הוא אדם עדין וחלש וההמונים מזיקים 
לבריאותו, החלטנו לשלוח אותו, לנתק אותו, אבל עם מניין של יהודים. נודע לו הדבר הזה כשהיה 

הייתה חלק מרוסיה(. לא הייתה לו ברירה  בקישינב )כיום בירת מולדובה, על יד רומניה. אבל אז היא
אלא לברוח. הוא חצה את הגבול והגיע לעיר גדולה ברומניה בשם יאסי, והיו שם כל מיני אכסניות, 
ובין האכסניות שהיו שייכות למעצמות זרות הייתה גם אכסניה רוסית. הוא היה צריך לחכות כמה 

חר את האכסניה הרוסית בחכמה בלתי רגילה כי שעות עד שהכל יהיה מוכן כדי לנסוע הלאה, והוא ב
כשהמשטרה הרוסית הגיעה וחיפשה אותו, הדבר האחרון שעלה בדעתה הוא לחפש אותו בטריטוריה 
רוסית, באכסניה רוסית. השוטרים חיפשו אותו בכל מיני מקומות אחרים שנראה להם טבעי יותר שהוא 

הספיק לברוח לכיוון אוסטריה. היה לו מחותן,  יסתתר בהם, וכשהם הגיעו לאכסניה הרוסית הוא כבר
רבי חיים מקוסוב, שהיה מחותן שלו דרך בנו שהיה עתיד לשאת את מרת מרים, בתו של רבי ישראל. 
הבן הזה היה רבי מנדלה הגר מויז'ניץ, מי שהקים את חסידות ויז'ניץ. הרבי מקוסוב שלח לרבי ישראל 

דבר הם הגיעו לאיזה כפר נדח בשם סדיגורא, ליד העיר  מניין של חסידים שיהיו איתו ובסופו של
צ'רנוביץ. אחד החסידים הללו כתב את זיכרונותיו מהתקופה הזו שנים אחר כך, כשכבר היה בארץ 

היה זה ר' יוסף ראטה, שהיה ממשפחה חשובה מאוד.  .מגדיל ישועותישראל, והם יצאו לאור בשם 
, שהיה הנכד שלו. הוא היה, כמו סבו, קול מבשרל שו"ת ישנו פוסק גדול בשם הרב משולם ראטה, בע

 אוהב ארץ ישראל גדול, ואף חבר בתנועת "המזרחי".
ר' יוסף ראטה היה ממש צמוד אל ר' ישראל במשך שנה שלמה, אז הדברים שהוא כתב הם עדויות 

 ממשיות ולא סיפורים בעלמא. כך הוא מספר:

הקרואים הרב מטשארטקוב מו"ה נתן,  והמתאספים אליו לשרתו בס"ג )סדיגורא( היו
 והר' זעליג מהוסיאטין, והר' יצחק מבארשטשוב, ואנחנו שבאנו עמו מקאמפלינג.

אני הכרתי את המקום הזה שהיה כבר בירת מחוז, אבל בתקופה בה הוא כותב זה היה עדיין רק כפר. 
 מכל מקום, הוא ממשיך בתיאורו:

י בן הצדיק הקדוש מו"ה ר' משה ליב ואנחנו שבאנו עמו מקאמפלינג הר' שמעלק
ואני הבדל בין חיים לחיים הייתי הצעיר  9מסאסיב זצ"ל, ור' נתן שמעון משאטץ

ביניהם, וכלנו עמדנו על משמרתינו לשרתו בכל הענינים הנצרכים לו לכל אתר 
דמשתלח. והעיקר לעסוק בעסק הזה שהיו פרוטוקאלין לפני הגובערנא מטשרנוביץ, 

                                                           
 הערת הרב: הוא למעשה היה המבריח של רבי ישראל והוא הביא אותו לשם. .9
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 10מוכים על שלחנו, ששילם עבור מזונות שלנו עבור כל אחד א' קערבילהיינו כלנו ס
הגם שמזונותיו היה לשבוע, ועבור מזונות של הצדיק זצ"ל נתן ב' רובלים לשבוע 

 11.כתינוק בן יומו, רק השיריים אכלנו אנחנו

א אכל. זאת עדות אמת. זה ידוע, ויש על כך גם הרבה עדויות אחרות, שרבי ישראל מרוז'ין כמעט ול
הוא לא צם, אלא פשוט לא היה לו צורך לאכול. חלק לא קטן מהצאצאים שלו נהג בצורה דומה. 

כך למשל מסופר על רבי דוד משה מצ'ורטקוב בנו של רבי  12.נר ישראלסיפורים כאלה מופיעים ב
ישראל. על בן אחר של רבי ישראל, רבי אברהם יעקב מסדיגורא, מסופר כי כשהגיע לזקנה וחלה 

כולם אגב הגיעו לגיל זקנה( קבעו הרופאים כי מת מרעב. הוא אכל כל כך מעט, שכשהגוף נחלש הוא )
רבי אברהם מתתיהו משטפנשט שעד עצם היום  כבר לא היה יכול לעכל את האוכל. בדומה מסופר על

הוא הזה באים המונים ליום ההילולא שלו. היו מכניסים לו המון אוכל וכפי שזה נכנס ככה זה יצא. 
היה בריא כמעט עד גיל תשעים. היה כולו לעניין. אני כבר לא אספר איך שראיתי את סבותיי אוכלים, 

כשכבר יכולתי יותר להבחין. דודי היה מספר שכשסבי, רבי  13ואת דודי, רבי יצחק )השני( מבוהוש,
יה בא אליו לבוקרֹשט, הוא ה בנדודיוהגיע  14משה יהודה לייב פרידמן, האדמו"ר הראשון מפשקאן,

פעם בשבוע דווקא לארוחת צהריים. דודי היה מספר לי מה שהוא היה עושה בדיוק: בין המרק לבשר 
למד משניות ולאחר מכן גמרא. הוא היה אומר לי כמה כפות מרק בדיוק סבי אכל. ואני זוכר פעמיים 

מו חיה ובהמה, שהייתי אצל דודי כשאכל את ארוחת הצהריים שלו, וכשיצאתי הרגשתי שאני אוכל כ
ואתם מכירים אותי, אתם יודעים שאיני אוכל כל כך הרבה. הייתה שם אווירה אחרת לגמרי. זה לא 

 שאתה יושב ולא אוכל, פשוט אווירה של התעלות, אווירה מיוחדת.
כאן אני מגיע לדרך של רוז'ין. הרי כל החסידות, ולמעשה כל היהדות, מדברת על הסתפקות 

אתה מחליט להסתפק במועט אלא פשוט אתה לא זקוק. זו אחת הצורות או אולי במועט לא מתוך כך ש
התנאי הקודם להפוך את החומר לצורה. זאת אומרת, לא לוותר על החומר אלא לעדן אותו. זה לא רק 
עניין של החלטה. גם אם תחליט מאה פעמים שאתה תתעדן, אתה לא תתעדן אם לא תעשה שינוי כללי 

אפשר רק אם אתה לומד ומתפלל כמו שצריך, ורק אם אתה רואה את הזולת  בחיים שלך. להתעדן
ומרגיש אותו באמת. כמו שאמר רבי ישראל מרוזי'ן ש"ואהבת לרעך כמוך" זה לא שאתה מחבק את 
הזולת ושואל אותו "מה שלומך"?, אלא זה ממש להרגיש ולחוש את הזולת. שתסבול כשהוא סובל. 

אתה גם חש שאתה כל הזמן במחיצת הקב"ה. כאשר יש לך אורח  כשאתה מגיע לכל הדברים האלה
אתה תתנהג אחרת, תהיה מלובש אחרת, תהיה מלובש כפי שאדם מתלבש כשהוא מצפה  -ב וחש

 לביקור חשוב. 
כל הדברים האלה נותנים צורה אחרת לחיים: הן בלבוש, הן בתפילה והן בצורת ההתנהגות. ואז 

שה היא לעולם לא להטיף. זה חינוך של קודם כל "נאה דורש נאה מרגישים למעשה את העידון. הגי
מקיים", זה חינוך של שתיקה. מעולם לא שמעתי הערה מפי הסבים שלי. מקסימום הם אמרו למישהו 
אחר איזו הערה שאני הרגשתי היטב שהיא קשורה אלי. זה חינוך קשה, הוא לא קל. למשל, יש סיפור 

יש שערך, אחד הנכדים שלו, אברך, שפך כוס תוך כדי תנועה. אז על הרבי הראשון מסדיגורא שבט

                                                           
 הערת הרב: קערביל הוא מטבע רוסי. .10

 )ישועות ישראל(, עמ' מח. ישועות מגדילר' יוסף ראטה,  .11

 על אדמו"רי רוז'ין לדורותיהם.ספר המאגד תורות וסיפורים  .12

( מבוהוש השלישי ר"האדמו) פרידמן מנדל מנחם' ר של חתנו, מבוהוש הרביעי ר"האדמו(, ב"תשנ-ג"תרס) פרידמן יצחק רבי .13
 .פרידמן מנדל מנחם יעקב' ר, יצחק' ר של בתו בן הוא מבוהוש( החמישי) הנוכחי ר"האדמו. הרב של אמו מצד סבו שהיה

, סבו של הרב מצד אביו. נקרא ברכת משהתש"ז(, מייסד חסידות פאשקן, בעל הספר -יב פרידמן )תרכ"הרבי משה יהודה לי .14
 על שם סבו, רבי משה יהודה לייב מסאסוב. היה בנו השלישי של ר' יצחק הראשון מבוהוש ונינו של ר' ישראל מרוז'ין. 
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העיר לו הרבי מסדיגורא: "איך עושה היד מה שהמוח לא מצווה"? זו הייתה הערה אחת, ואחר כך 
כבר לא נאמר שום דבר אלא כשהיה מגיע הנכד בשבת, והסבא היה נותן לאחד ליטוף ולשני מסדר את 

יה תור של הנכדים לנסוע עם הסבא פעם בשבוע לאיזה טיול, וזה היה אוויר. הכמו הוא היה  -העניבה 
וזו  -כבוד גדול. עברו כמה שבועות והגיע התור של האברך הזה. כשהוא הגיע הוא פרץ בבכי. ואז 

 נתן לו הסבא ליטוף, סידר לו את העניבה, והכל נגמר.  -מסורת משפחתית 
שום משמעות אם אין לזה כיסוי של תפילה, של  כלומר, יש פה תורה אחרת שכמובן אין לדבר הזה

עשייה ושל לימוד. אז במקרה כזה לא צריך לצום, בדיוק כפי שאין מקום לתענית דיבור כיוון שממילא 
אתה צריך לדבר מעט. אני מבקש סליחה שאני מדבר כל כך הרבה. "מילה בסלע", אומרת הגמרא, 

רי" )= שתיקה בשתיים(. ואמר על כך רבי ישראל מרוז'ין: "כשאתה אומר מילה בסלע  "שתיקותא ִבת 
שיישארו לך תרי". כלומר, אל תזרוק כל מה שאתה יודע. וזה הכל דברים חשובים מאוד. כמעט ואין 
למדן שנתקל באיזשהו ויכוח, כשהוא יודע את העניין, את הפירוש ואת הפתרון, ובכל זאת הוא שותק. 

ברוז'ין. ברוז'ין שתקו. רק כשפנו אליהם, אז היה מתברר הוא פשוט לא יכול להתאפק. לא כך היה 
שהשתקנים ידעו את התשובה. וכך היו אלפים של חסידי רוז'ין למדנים, שהיית צריך לנער אותם היטב 

 כדי להוציא מהם משהו. 
אני רוצה לומר לכם שאי אפשר לשבור מידות. כבר שאלו את רבי ישראל מרוז'ין איך אפשר 

הרע, אז הוא ענה: "תשבור את היצר, יהיו לך שניים". אלא פשוט תחייה כך לשבור את היצר 
שהמידות יתעדנו מעצמן. כשמישהו אחר שאל אותו איך לנהוג בעבודת ה' הוא ענה כך: "מה שאסור 
אסור. זה כתוב. ומה שמותר אל תמהר לעשותו". אל תמהר לעשותו אין הכוונה שתתאפק. הכוונה 

וקא בצורה כזאת אני מבטיח לכם שיהיו לכם הנאות בלי סוף: מלימוד תורה, שלא יהיה לך צורך. ודו
 מתפילה, מראיית הטבע, מלחייך לאדם ומלהרגיש את הקב"ה. 


