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, א"רוזין זיעק רבי ישראל מ"ומא דהילולא של הרהלכבוד י
מרחשון' ג

ה"דין תורה עם הקב

יןמרוזישראלרביק "הרהשלמחסידיומסופר על אחד

עםחרוסהיה הוא.מאיר והיה עשיר גדול' שמו היה ר, א"זיע

. פניםלוהאירוהמזל,ארץוגדולישועים, חרים גדוליםסו

שטחיםפני- עלשהשתרעוואחוזותבתיםקנהשהרוויחבכסף

והיה נראה ונוחותעושרמחיינהנוורעייתומאיר' ר. נרחבים

. עלי אדמותוהם אנשים מאושריםומהשלא חסר להם מא

למרות כל העושר והרחבות שלהם , אולם לא כן היה הדבר

לפני.בטןפרילהם לא זכו, היה דבר אחד שהציק להם מאד

יבקשכיבומפצירהאשתוהייתה,יןברוזרבואלנסיעהכל

מהרביביקשוביקורביקורבכל, ואכן. לילדיםרביהברכתאת

הבטיח מלם מה נמנע הרביומשו, וקיימאחייאלזרעאברכה

.להם ישועה

פרצה,יןלרוזלצאתמאיר' רעצמושהכיןבעת, אחתפעם

הרבימפימתברכיםואלפיםשמאותייתכןאיך. "בבכיאשתו

חוזר, כך- כלאליומקורבשהנךאתהואילובזכותוונושעים

עודאסתפקלאהפעם. ישועהבלימחצרופעםאחרפעם

מהרבילדרושעליךהזאתהפעם", בכאבזעקה, "בברכה

נתלחלחועיניו, נצבטמאיר' רשלליבו".מפורשתהבטחה

ע בקולה ולבקש מהרבי הבטחה הבטיח לשמווהואמדמעות

להיפרדמאיר' רנכנסיןברוזשהייתובתום.'רך הלזרע ב

לנגדניצבהכמוהמיוסרתרעייתושלדמותה. לשלוםמרבו

בקרובכילנויבטיחאנא", נשברבקולאמר, "רבי. "עיניו

השתיקה. בשתיקהרביההתעטףהדבריםלשמע".ניוושע

ם תרצו תוכלו א: "הרבישלבקולושניותכעבורהופרה

דלותחייעליכםלקבלסכימותאם: חדלהיוושע אך בתנאי א

אילו. מאיר' רבעיניניצתתקווהשלזיק".בילדתזכו, ומחסור

לפיאך. ומיידתכףבחיובהיהמשיב, בלבדבותלויהדברהיה

כדישהותמהרביביקש, בדברתלויאשתוגורלשגם

.עמהלהתייעץ

ההתרגשות, כאשר שב הביתה עם הבשורה והתנאי לכך

מקוםשוםכאןהיהלאאשתומבחינת. עצומההייתהבביתו

, "?ולגדללאהובילדבלילחיינוישערךאיזה. "להתלבטות

יןלרוזתיכף חזרהוא. עמההסכיםכמובןמאיר' וראמרה

התנאיאתעליהםלקבלמסכימיםואשתוהואכילרביוהודיע

.לדרכוופטרובחום ברכו ,ידואתלחץהרבי.הלא פשוט

,כלכלייםאסונותשרשרתמאיר' ראתפקדהקצרזמןבתוך

איבדהפרטיביתואתגם. ורכושוהונוכלאתהפסידוהוא

ממשבעת- ובה.היסודעדאותושכילתהפתאומיתבדלקה

זכר בןוזוגתומאיר' רחבקוכשנהבתוך. הברכהגםנתקיימה

לעניות שפעמחייהחדהמעברולמרות . עם נשמה מיוחדת

.באדםמאושרים–הטרייםההוריםעצמםחשו, כוללחוסרו

-פרקימביתולהיעדרמאיר' ראתאילצההחדשההמציאות

בינתיים. מזדמניםמחיהמקורותאחרבחיפושיו, ארוכיםזמן

הממושכותוהיעדרויותיוהקשההעוני. לנערוהיההילדגדל

רחובלנערישחברבנעראותותיהםאתנתנו, מהביתהאבשל

.אוניםחסריהיוהםו, נחמץורעייתומאיר' רשלליבם. פוחזים

נכנס לחדרו של הרבי .יןלרוזונסעמאיר' רקםאחדיום

". ה"הקבעםתורה-דיןלייש":רבי": וזעק מנהמת לבו המיוסר

המשפטעלהתחרטוכברשפתיואתנשךמכןשלאחרבשנייה

. הרפהולאהדבריםאתשמעהרביאבל. מפיושנפלטהחצוף

לרבומאיר' רסיפר".?ולמהמהעל?ה"הקבעםתורה-דין"

כשקיבלנו: "הוסיףואזיחידו- בנושלהירודהרוחנימצבועל

, בבןלזכותכדיזאתעשינו, ודלותעוניחייורעייתיאניעלינו

אנותובעים. מהתנאיחלקהיהלאזה. עול- פורקבבןלאאך

שפעחיימבקשיםאיננו. מחסורנודילנושיספקה"מהקב

".שמים-וליראתלתורהבננואתלגדלשנוכלאלא, ומותרות

יש מן הצדק . "השתתפותבהבעתלדבריוהאזיןיןמרוזהצדיק

עםתורה- דיןלקייםכדיאולם. "אמר, "במה שאתה אומר

שים. "ברוד"הגדולה בעירהדין- לביתלפנותעליך, ה"הקב

.מוראכל ללא, הדייניםלפניטענותיךאתושטחלשםפעמיך

חברילפנימאיר' רהתייצב, רבומהוראתכוחשואבכשהוא 

שלמדבריוהדייניםנדהמוהראשוןברגע.ברודשלהדין- בית

בכבודוה"הקבאתתורהלדיןלהזמיןשביקש,האלמוניהעני

אתשינו, אליהםשלחומילהםגילהכאשראולם. ועצמו

קבעו, צדדיהמכלגרסתואתובדקושחקרולאחר.אליויחסם

יהיב, בנידיהיבמאן. "עמוהצדקאכןכיהדין- ביתדייני

' רהואראויכימפורשותקבעאשרהדיןבפסקציטטו, "מזוני

.בכבודלפרנסהמאיר

. מאחוריודהרהקולמאיר' רשמעלביתוחזרהבדרכו

מעשיךמה, מאיר, היי. "בחריקהלידועצרההדורהכרכרה

קולוהיהזה"?התחפשתהאם,נראהאתהאיךתראה? כאן

האציל. עמולסחורמאיר' רהרבהשבעברגויאצילשל

.להזמנתונענהמאיר' ורהכרכרהעללעלותהזמינו



בשניםעליושעבראתמאיר' רסיפרנסיעהכדיתוך

, בידידותהאצילאליופנה, "מאיר, נאשמע".האחרונות

מסיבותכילוסיפרהאציל".לילעזורתוכלאתהאולי"

קלהשעהלפני. מזומןלכסףבדחיפותהואזקוקכלשהן

לולמכורבניסיון, מסוייםאחוזהבעלעםמפגישהיצא

חשהאחוזהבעלשגםהייתההבעיה. מנכסיוכמה

כדיזאתניצלוהוא, נכסיואתלמכורהיתרהבלהיטותו

הוסיף, "למעשה".הוגנתבלתיבצורההמחיראתלהוריד

ברירהלישאיןעדלכסףזקוקכך-כלאני", ואמרהאציל

. לישהציעלמחירולהסכיםהאחוזהבעלאללחזוראלא

מצידיכניעהבכךיראה, כעתאליואשובשאםאלא

אליולך. המחיראתעודולהורידעלייללחוץעלולוהוא

ראויה תיווךעמלתתמורת, במקומיזאתועשהאתה

.לשמה

בעלשלביתואלופנהבגדיואתמאיר' רהחליף

. זהאתזההיטבהכירווהםבעברסחרעמוגם. האחוזה

על, תומולפיכמשיח, האחוזהבעללוסיפרבשיחתם

באוזניוהתייסרהוא. לוהוצעהעתהשזהגדולהעסקה

' ר.המשתלמתהעסקהאתהחמיץכיעלמאיר' רשל

, "למעשה".המקרהבפרטיוהתענייןתםפניהעמידמאיר

גם, העסקהבקיוםאניחפץ", האחוזהבעללבסוףאמר

, כעתאחריוארדוףאםאך. האציללישהציעבמחיר

".המחיראתעודויעלהמצידיככניעהזאתיפרשהוא

, מאיר".האחוזהבעלשלבמוחורעיוןהבריקלפתע

שלאהצעהבשבילךלייש", מבטיחבחיוךאמר, "ידידי

, הנכסיםאתבעבוריוקנהאתהאליולך. להלסרבתוכל

סופו".יקופחלאחלקךכימבטיחךוהריני. שביקשבמחיר

זכהמאיר' ורטוב-בכיהסתיימהשהעסקה, דברשל

. הצדדיםמשנימכובדיםתיווךבדמי

בכבודלפרנסמאיר ' רהיהיכול,שהרוויחבכסף

לשכוןחזרווהנחתוהשלווה,ובנואשתואתזמןולאורך

והוריו המאושרים רוו לתפארתגדלהבן.הצנועבביתם

היה אז הרגישו כמה , ממנו נחת לאורך ימים ושנים טובות

.למענולהקריבשווה

אמן, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל

לנצל את שעת הכושר

,הרשותלפנישהלשינו עליו אכסניהבעללמשל 

ובעבודתבצינוקימיוכלאתלכלותדינושנגזרוכמעט

פרקליטיםושכרעולמותהפךאדםאותועמד.פרך

העלהאולם,ועודלשופטיםשתדלניםשלח,גדולים

לךשאיןאנורואים,וידידיואוהביולואמרו.בידוחרס

,ובעצמובכבודוהמלךלפניולהתיצבלבואאלאתקווה

קשובותואזניומשפטורודףחסדכמלךהואידועשכן

אתלפניולהוכיחבידךיעלהאךאם,נתיניולבקשת

היהומנהג.משפטלעוותיתןלאכיאנובטוחים,צדקתך

בגדיאתפושטהיהבשנהאחתשפעםמלךאותונוהג

פניעלנוסעהיהוכך,פשוטיםבגדיםלובש,מלכותו

שיוכלכדיוזאת,המלךהואכיאיששידעמבליהארץ

איןאם,למישריןבמדינהמתנהלהכלאםהיטבלראות

קרהוהנה.ומשפטדיןמעוותואיןצווחהואיןפרץ

באואף,האכסניהבעלשלבעירועברשהמלךמקרה

לאואףכךעלידעלאאישברם,מלונובביתלהתאכסן

נסעשהמלךלאחראחדיםימים.עצמוהאכסניהבעל

מששמע,פלאיאורחאותוהיהמיהדברנודע,משם

רצהאשר,ובעצמובכבודוהמלךכיהאכסניהבעל

,אצלוולןבביתוהיהצדקתואתלהוכיחלפניולבוא

אתבאזניוולהשמיעפהאלפהאיתולדברהיהויכול

החמיצהוהואבידוהיתהכזאתכושרשעתוכי,טענותיו

ואבויליאויויוי,ומצעקבגדיוקורעהתחיל,תקנהללא

ואני,מלונילביתהזדמןהחסדורבהגדולהמלך,לנפשי

,נפשיעלממנוולבקשלפניותחינתילהפיליכולתי

רחוקוהואאליואגיעכיצדעתה.השעהאתוהחמצתי

ושומריםסביבועומדיםחייליםומאותבארמונווסגור

.נקראלאאשראדםאליויבואלבלעליו

,האדםלבנייקרהדומהמקרהממשהרי: הנמשל

הואמצוי,השפלהזהבעולםאדמותעליכאןבהיותם

,יהודיכלשלבביתוה"הקבהמלכיםמלכימלךכביכול

בוולהדבקאליולהתקרבלאדםישינתמצוכושרשעת

רבים,ברם,המצוותוקיוםהתורהלימודידיעליתברך
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