
בעזהשי"ת

גליון נ"א - אחרי - קדושים תשע"ג

הינו  מרובעים[  ב]סוגריים  הקטעים 
ממקומות  זה,  בענין  מרבינו  הוספות 

אחרים: 

וכו' וידב י"י  לפני  בקרבתם  וכו'  ר 
וכו'  י"י  ויאמר  א(,  טז  )ויקרא 
הראשון  בפסוק  הנה  ב(.  טז  )ויקרא 
לא פירש מה היה הדבור למשה, ואם 
הוא מה שיצוה לאהרן, הנה זה אמירה 
בפני עצמו בפסוק ב'. ונראה דזה הוא 
סיבת  אדונינו  למשה  וטעם  הקדמה 
יבוא  שלא  לאהרן  שיצוה  המצוה 
בכל עת וכו', שלא יחשוב משה שח"ו 
שאינו  באהרן  נמצא  שמץ  איזה 
ביום  אם  כי  הקודש  אל  לגשת  ראוי 
לזה הקדים  המקודש שנתכפר העון. 
הש"י דבורו למשה אחרי מות שני בני 
אהרן, ומה היה הדבור הוא שהודיעו 
בקרבתם  הוא  מיתתם  סיבת  הש"י 
מאוד  שנתקרבו  היינו  וכו',  י"י  לפני 
אל פני י"י ונתבטלו ממציאתם מרוב 
במקורם,  להדבק  וחשקם  השגתם 
ונדבקו  בשרם  את  נפשם  וגעלה 
בקונם )עיין באור החיים(, ומזה הבין 
משה אדונינו דסיבת המניעה לאהרן 
מגשת בכל עת אל הקודש הוא לבל 
תשוקתו,  מרוב  ממציאותו  יתבטל 
בו תוספת  ביום המקודש שישנו  רק 
ויש  חיה,  מבחינת[  יתירה  ]נשמה 
ולעמוד  יותר  בהירות  לסבול  כח  בו 

בהיכל ולא יתבטל, והבן כי קצרתי:
אפשר  הדברים  ]ובאריכות 
בספר  שראיתי  ממה  להבין 
פרק  ויקרא  על  והקבלה  הכתב 
נדב  והנה  וזלה"ק:  א  פסוק  טז 
ואביהוא מה שעשו לא היה רק 
כמ"ש  והאהבה  השמחה  מגודל 
רבותינו בת"כ אף הם בשמחתם 
שירדה  חדשה  אש  שראו  כיון 
משמים ותאכל את העולה אמרו 
)עמ"ש  אהבה  על  אהבה  נוסיף 
המזבח(,  על  ותאכל  בשמיני 
ולהיות שקרבתם בזה היה מצד 
בקרבתם  במלת  בא  לכן  אהבה, 
הה"א  במקום  שהיא  התי"ו 
להורות על פעולה הנעשה ברצון 
ואהבה; ועמ"ש בפנחס בוראיתה 
חסר  דלהמפרשים  ודע  אותה. 
שאינו  זה,  במקרא  הדבור  נשוא 
ול"נ  משה,  אל  דבר  מה  מבואר 
שאמר. בקרבתם לפני ה' וימותו. 
אחרי  וטעמו  הדבור,  נשוא  הוא 
שמתו שני בני אהרן היה דבר ה' 
אל משה להודיעו סבת מיתתם, 
ה'  אל  שנתקרבו  בעבור  והוא 
לכן מתו, הבי"ת שבקרבתם היא 

לייחס הסבה הגורמת, כמו איש 
ר"ל בעבור חטאו,  יומת,  בחטאו 
קרבתם,  בעבור  בקרבתם  כן 
כמו  לכן,  כטעם  בוימותו  והוי"ו 
כי אהבך ה"א וברכך )דברים י"ג( 
יען אהבך לכן ברכך, בתום לבבך 
וימותו  כן  ואחשוך,  זאת  עשית 
לרמ"א  ומצאתי  מתו;  לכן  כמו 
והוסיף לאמר, שהודיע  כן,  שפי' 
ית' למשה שלא יעלה על דעתו 
וחטאים  רעים  להיותם  שמתו 
לה', אבל בשביל קרבתם להיותם 
מדקדק  כי  מתו,  ה'  אל  קרובים 
ויקדש  חסידיו  עם  הקב"ה 
אשר  הוא  משה  וכמאמר  בם, 
ואחרי  אקדש;  בקרובי  ה'  דבר 
הודעה  אל  בפ"ע  דבוק  שייחד 
אהרן  אל  האזהרה  לענין  בא  זו 
וראיתי  בפ"ע.  מאמר  לזה  וייחד 
במכדרשב"י דף ס' שאמר, משה 
הוה מהרהר מאן גרם לון טעותא 
וידבר  כתיב  עציב. מה  והוה  דא 
בני  שני  מות  ה' אל משה אחרי 
בקרבתם  לי'  אמר  ומה  אהרן, 
מבואר  ע"ש.  וימותו,  ה'  לפני 

כדברינו: עכ"ל[

אמר בקרבתם לפני י"י וכו' )ויקרא או י
שסיבת  הש"י  לו  שסיפר  א(.  טז 
י"י, היינו  מיתתם היה בקרבתם לפני 
מ"ש רז"ל חכמי האמת ענין יסורין של 
יסורין  היינו  ע"א(,  ה'  )ברכות  אהבה 
עליונים,  באורות  אהבה  שגורמים 
אז  הדינים  תגבורת  ח"ו  כשיש  כי 
אזי משפעת  ח"ו,  למעלה  היחוד  אין 
השכינה אותן הדינים לבניה הנעימים 
זה  ידי  ועל  כביכול,  בתקנתה  הרוצים 
הדינים,  שהוסרו  כיון  היחוד  נתהווה 
שגורמים  אהבה  של  יסורין  וזהו 
לפני  בקרבתם  הש"י  לו  וז"ש  אהבה. 
הוא  מיתתם  יסורי  סיבת  וימותו,  י"י 
שהיו רוצים לקרב לפני י"י, וכבר ידעת 
מלכות  השכינה  על  הכוונה  י"י  לפני 
שמים, )עיין בעץ חיים החילוק מלפני 
למה  הקדמה  והוא  י"י(,  לפני  י"י 
שיבוא אחר כך הציווי לאהרן בזא"ת 
יבוא אהרן )ויקרא טז ג(, וידוע דזא"ת 

היא השכינה, והבן:

אמר או  למה  שנדקדק  אחר  יאמר. 
א(,  טז  )ויקרא  אהרן  בני  שנ"י 
אך  לחוד.  אהרן  בנ"י  סגי  היה  ולא 
הוא להורות הדיוק שהנה כעת שהיו 
שנ"י בני אהרן בגופים מחולקים, הגם 
זה  כל  י"י במשכן עם  לפני  שהקריבו 
שניהם  כשיהיו  כן  שאין  מה  וימותו, 
בגוף אחד פנחס זה אליהו )זוהר ח"ב 

קדושים תהיו כי קדוש אני...

בני-ישראל  אל-כל-עדת  דבר  בפרשתינו: 
אני  קדוש,  כי  תהיו;  קדשים  אלהם  ואמרת 
ואת- תיראו,  ואביו  אמו  איש  אלהיכם:  ה' 
ובהמשך  אלהיכם  ה'  אני  תשמרו;  שבתתי 
הארץ  ומלאה  הארץ,  ולא-תזנה  הפרשה: 
תיראו;  ומקדשי  תשמרו,  את-שבתתי  זמה: 
ואל-הידענים,  אל-האבת  אל-תפנו  ה':  אני 
אלהיכם:  ה'  אני  בהם;  לטמאה  אל-תבקשו 
ויראת  זקן;  פני  והדרת  תקום,  שיבה  מפני 

מאלהיך אני ה': 

להבין בשתי המקומות בפרשתינו כשהתורה 
והקשר  תשמורו"  שבתותי  "את  על  מצווה 

לבין מה שכתוב לפני ואחרי.

בתחילת הפרשה קדושים תהיו שזה בכללות, 
עוברת  והתורה  אני,  קדוש  כי  קדושים  תהיו 
קדוש,  להיות  שרוצה  היהודי  של  לפרטים 
וזה שתכבד את אביך ואת אמך, ותשמור את 
בהמשך  ואח"כ  אלוקיכם,  ה'  אני  כי  השבת 
הפרשה באזהרות על התנהגות דקדושה ולא 
תזנה הארץ וכו', את שבתותי תשמרו ומקדשי 
בין  הקשר  את  להבין  וצריך  ה',  אני  תיראו 
שאר המצות לבין זה שהתורה מכניסה בתוך 
האזהרות האלו את מצוות שמירת השבת כי 

אני ה' אלוקיכם.

מזהירה  התורה  כאשר  הענין,  את  ולהסביר 
יסודות  שהם  בדברים  ישראל  בני  אותנו 
ההתנהגות הראויה של בני אדם, דהיינו כבוד 
הוא  לזה  היסוד  אז  וכו',  וטהרה  אב, קדושה 
שתדע שאנחנו יהודים, שאנחנו עם המובחר 
כי  השבת,  את  לנו  לתת  בנו  בחר  שהקב"ה 
כי  השבת  את  לכם  נתתי  אלוקיכם,  ה'  אני 
ביני  הוא  ברית  אות  כי  שתרגישו  רוצה  אני 
העולם,  אומות  לשאר  כן  שאין  מה  ובינכם, 
כאשר יהודי יודע ששונה הוא משאר אומות 
בו  בחר  הקב"ה  מיוחדות,  בו  שיש  העולם, 
זה  עימו בברית השבת,  בו להתקשר  ודווקא 
דורש קדושה מיוחדת, תתקדש גם אתה כדי 

שתהיה ראוי להיות בן המלך.

דרך  שהוא  להשי"ת  בנ"י  בין  שהברית  כדי 
יהודי  וכאשר  עצמו,  את  תבייש  לא  השבת 
מכבד את אביו ואמו, זה לא רק כי הוא מאכילו 
אלא  וכו',  לעולם  הביאוהו  והם  ומשקהו, 
על  ומוסיפים  ומחזקים  מעריכים  שאנו  כמו 
הקדושה והקשר בינינו לבין אבינו שבשמים 
כי  דרך השבת, כך אנו מכבדים את אבותינו 
הם ובגללם, בגלל הקשר שלי אליהם, שהם 
יהודים אז אני יהודי, אז אני נולדתי יהודי, ולי 
אחד  בברית  להיות  התענוג  את  בזכותם  יש 

עם קודשא בריך הוא וישראל חד הוא.

מאמר  השבתות  מאמרי  יששכר  בבני  ועיין 
לישראל  והעדות  וז"ל:  שכתב  ו'  אות  ט' 
קיימא  דהנה  השבת,  הוא  בנים  שנקראים 
מיתה  חייב  ששבת  גוי  נח(  )סנהדרין  לן 

השבת  את  קידש  הש"י  להיות  הטעם  וכתבו 
מבראשית ובו שבת הוא ית"ש מכל מלאכתו, 
ואסור  מלך,  של  שרביטו  שבת  נקרא  וא"כ 
והמשתמש  מלך,  של  בשרביטו  להשתמש 
מיתה,  חייב  ששבת  גוי  כן  על  מיתה,  חייב 
משא"כ ישראל ניתן להם השבת לאות לעדות 
שהם בנים, ויכולים שפיר להשתמש בשרביט 

אביהם עכלה"ק עיי"ש.

וה א"ב של היהודי זה השבת, זה הקשר דרך 
יום המובחר שהוא השבת שהקב"ה בחר גם 
אנו  גם  כך  המעשה,  ימי  מששת  לשבות  בו 
היהודים שובתים כי אני ה' אלוקיכם, אמנם 
דרך  אבל  המעשים,  כל  בורא  הוא  הקב"ה 

השבת עשה ברית עם בני ישראל,

כך גם בשאר הפרשיות של הקדושה והטהרה, 
כאשר יהודי שומר את השבת, ומתבונן קצת 
יום  מה זה השבת, האם השבת זה רק סתם 
מנוחה מהעבודה של היום יום, או שיש לשבת 
לעמך  וקדושה  מנוחה  יום  מטרות,  עוד  גם 
נתת, השבת מקדשת את האדם, ע"י שהאדם 
מתבונן בקשר שנוצר דרך השבת, בהתקשרות 
עם הקב"ה, אזי דרך שמירת השבת כהלכתו 
במשך  התנהגותו  כללות  על  הוא  מתבונן 
שמתקדש  ליהודי  מתאים  איך  השבוע,  ימי 
וקדושותו,  השבת  דרך  לבוכ"ע  ומתקשר 
לבוא  זה  אחרי  הקב"ה,  עם  הוא  חד  ונעשה 
של  הקדושה  ואזי  טומאה,  מעשי  ולעשות 
השבת נותן בו הכוח להתגבר על עצת היצר 

ולא ליפול ברשתו בטומאת האדם. 

לזלזל  מתחיל  יהודי  כאשר  הוא  ידוע  ודבר 
בדברים הקטנים בקדושת השבת באומרו זה 
לא כתוב בתורה, זה לא נראה לי חילול שבת, 
זה מביאו להתדרדרות בהרבה מצוות ובפרט 
זלזול  שע"י  וטהרה,  קדושה  בדברי  בזהירות 
בערך השבת, נגרם שיזלזל היהודי בקדושתו 

הוא וזה מביאו לידי עבירות.

קטן  נסיון  ואפילו  נסיון  לאדם  וכשמגיע 
שהתגבר,  אחרי  אח"כ  אז  השבת,  בקדושת 
מרגיש  מיוחדת,  קדושה  פתאום  מרגיש  הוא 
התעלות, מרגיש שנתקשר עוד יותר להבוכ"ע, 
בדברים  היצר  עצת  לו  כשמגיע  ואח"כ 
ההתעלות,  עצם  אזי  אחרות,  ובנסיונות 
בגלל  מרגיש  שהאדם  הרוחני  התענוג  עצם 
נותן  השבת  בקדושת  להתחזק  שהתגבר 
הנסיונות,  בשאר  גם  להתגבר  הכוח  את  בו 
והדבר בדוק ומנוסה. ומי יתן שנזכה להתחזק 
בקדושת השבת, להתענג באהבתך ובנחלתך, 
מלעשות  ולהתבייש  להתחזק  נזכה  וע"י 
אנחנו  כי  אותנו  שמביישים  אחרים  דברים 

קדושים בקדושת השבת.

המשך בעמ' הבא

אגרא דכלהדבר המערכת

ערש"ק אחו"ק, באוהל רבינו בדינוב,
 בברכת שבתא טבא,
ידידכם פנחס בנימין בן חנה לאה

רבינו ה'בני יששכר' זצוק"למתורתו של
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מהבנין  הדרך  בניית  המשך 
לאוהל רבינו

החלה העבודות לציפוי הבנין עם בידוד והכשרת 
השטח שליד הבנין לחניה וגישה נוחה לאורחים 
בצורה שלא יצטרכו ללכת בבוץ, התחלנו בשלב 
נוכל להמשיך את  הציבור  בעזרת  ורק  הראשון, 
אנו  ופונים  כל השטח.  והכשרת  הבנין  כל  ציפוי 
לעזור  ומאודם  לבם  את  לפתוח  היקר  לציבור 
דולרים  אלפי  מאות  של  הכבדות  הוצאות  לנו 
לסיימו  נוכל  למען  הזה  בפרוייקט  הכרוכים 

במוקדם.

העולים לדינוב:
שבת שכולו עונג ושמחה

בדינוב  שהו  תזו"מ,  פרשת  שעבר  בשבת 
יהודים, אשר באו לתפילות על קברי  קבוצו של 
ישעיהו  רבי  הרה"ק  ציון  ועל  בכלל  הצדיקים 

מקראסטיר זי"ע לכבוד יום ההילולא.

השבת ובפרט שולחן ליל שבת עברה בהתעלות 
הכתב,  על  לתאר  ניתן  בלתי  אשר  מיוחדת 
ישבו  רבות  שעות  כאשר  המיוחדת,  האוירה 

מסביב לשולחנו ערוכים יהודים ושרו ורקדו שירי 
הנפש,  ודביקות  שמחה  מתוך  ושמחה  דביקות 

בהתרוממות הניחנת לשבת בדינוב, 

דינוב  שקק  אחו"ק  פרשת  זו  שבוע  במשך 
יום  יום  מגיעות  רבות  קבוצות  כאשר  חיים 
לדינוב לתפילות על קברי רבותינו, ואירוח בבנין 

המוסדות. 

קבוצה  בדינוב  ישהו  אחו"ק  פרשת  זו  בשבת 
לרגל  ארה"ב  מספינקא  אדמו"ר  כ"ק  בראשות 

הילולת הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זצק"ל החל 
לאנצוט  בעיר  הטמון  אייר,  י"א  שבת  במוצאי 
סעודת  תתקיים  שבת  במוצאי  לדינוב,  הקרוב 
ללאנצוט  יסעו  ולאחמ"כ  בדינוב  דמלכה  מלווה 

לציון הרה"ק מרופשיץ.

בעומר,  ל"ב  אמור  גם לשבת  קבוצה  מתארגנת 
שבת ערב ל"ג בעומר, גם לאלו הבאים להילולת 
הרה"ק ממוגליציא זצוק"ל החל ביום ה ל בעומר, 
ולרגל הילולת הרמ"א הטמון בעיר קראקוב, החל 
מענדיל  מנחם  רבי  והרה"ק  בעומר,  ל"ג  א  ביום 

מרימנוב החל ביום ב' ל"ד בעומר.

מהנעשה בחצרות קדשינו:

בקרבתם לפני ה' וימותו
בתורת כהנים תניא ר' אלעזר אומר 
לא מתו בניו של אהרן אלא על ידי 
וכו',  רבן  משה  בפני  הלכה  שהורו 
רבך  מורא  ה',  לפני  בקרבתם  דרש 
רחקות,  הוא  ומורא  שמים,  כמורא 
רבו  בפני  הלכה  שמורה  מי  והנה 
ה'  לפני  בקרבתם  וזהו  קרבות,  זהו 
כמורא  שהוא  ברבן  קרבות  שנהגו 

שמים והיינו כעומד לפני ה'.
)אגרא דכלה(

יתנהג כמנהג רבו
מט  )סנהדרין  מהגמרא  לנו  נשמע 
להתנהג  לו  אין  שהתלמיד  ע"א( 
כי  רבו  ממנהג  מנהג  איזה  בהיפוך 
שכיב  לא  אכתי  לימרון  דלא  היכי 

רבו וכבר שבקינן שמעתתיה.
)אגרא דפרקא אות סח(

לא  רבו  פטירת  אחר  אפילו 
יורה באתריה כנגדו

אמרינן  ע"ב(  יט  דף  )שבת  בגמרא 

עובדא  עבד  רב  של  אחד  שתלמיד 
כר' שמעון ודלא כרב באתריה דרב, 
וזה היה כבר אחר פטירת רב, ואפ"ה 
תלמיד  לאותו  המנונא  רב  שמתיה 
דמר,  באתריה  רב  נגד  שפסק  על 
דאפילו אחר פטירת  שמעינן מכאן 
החכם אסור למיעבד באתריה דבר 
גירסא  ולפי  דאתרא,  המרא  שאסר 
אחרת בגמרא שם אסור אפילו לומר 
באתריה דבר שאסר החכם להתיר, 

וגירסא זו היא נכונה יותר.
)והיה ברכה(

ואל  לרבו,  להשיב  יבהל  לא 
ישמח בהשיבו

הלכה  בדבר  מסתפק  כשהרב 
להשיב  מה  להתלמיד  ויש  וכדומה 
להשיב  נבהל  יהיה  אל  זה,  בדבר 
אז  וגם  מרבו,  רשות  נטילת  מבלי 
אל ישמח להשיב לרבו כדי להראות 

שהוא יודע מה שנסתפק מר.
)אגרא דפרקא אות שטז(

 מדור ההלכה מתוך ספרי רבינו זיע"א
בעריכת הרה"ג ר' אברהם צבי פפנהיים שליט"א

מבני יששכר יודעי בינה וגו' לדעת מה יעשה ישראל )דברי הימים-א יב,לג(

הגם  אחד  בגוף  בהיותם  כן  שאין  מה 
כל  עם  י"י,  לפני  שלא  אז  שיקריבו 
ציווי  היה  כי  שמים  שם  יתקדש  זה 
הש"י בהוראת שעה, וז"ש שם אליהו 
ובדברך עשיתי את כל וכו' )מלכים א' 
מעולה  הקדמה  היה  זה  והנה  לו(.  יח 
לציווי של אהרן, ולטעם למה לא יבוא 
הש"י  הקדים  לפניו,  להקריב  עת  בכל 
תראה  דהנה  טוב,  מזבח  שמוע  הנה 
ולא  הש"י,  ציווי  לקיים  הוא  דהעיקר 
צוה,  לא  אשר  אלים  באלפי  י"י  ירצה 
כי הנה תראה הראיה מבני אהרן הגם 
לא  אשר  להיותו  י"י,  לפני  דהקריבו 
ציוה י"י וימותו, ואליהו הקריב בשעת 
הש"י  ציווי  להיותו  הבמות,  איסור 

נתקדש שם שמים על ידו, והבן

שני מדרש ) מות  אחרי  א'(  פ"כ  ויק"ר 
רבי  א(.  טז  )ויקרא  אהרן  בני 
שמעון פתח )קהלת ט ב( הכל כאשר 
בני  אלו  אחד  מקרה  וכו',  מקרה  לכל 

במחלוקת  להקריב  נכנסו  אלו  אהרן, 
נודע מה  ענין הפתיחה, דלא  נ"ל  וכו'. 
לומר  אפשר  דאי  למשה,  הדיבור  היה 
הקודש  אל  אהרן  יבוא  שלא  הנרצה 
לזה  עצמו.  בפני  אמירה  הוא  זה  וכו', 
התחיל הפתיחה הזאת, וממוצא הדבר 
היה שאמר הש"י אחרי  דהדיבור  נדע 
בני  מיתת  רצ"ל  אהרן,  בני  שני  מות 
ענין אחר מהנאמר במקום  אהרן היה 
שלא  )הגם  קרח,  בעדת  דהיינו  אחר 
זה  כל  עם  דקרח,  המעשה  עדיין  היה 
שהנכנס  משה  ביד  היו  מקובל  בודאי 
שריפה(.  מתחייב  במחלוקת  להקריב 
ואפשר חשב משה שגם בני אהרן זאת 
ביניהם  שהיה  מיתתם  סיבת  היתה 
אחר"י  הש"י  לו  ואמר  מחלוקת,  איזה 
אהרן  בני  שני  מות  הוא(  אחר  )ענין 
בשלום  אביהם  אחר  המתייחסים 
הוא  הסיבה  רק  ו(,  ב  )מלאכי  ומישור 
בקרבתם לפני י"י וכו', שנתקרבו מאוד 

לפני השם ונתבטלו ממציאותם:

בכתבי  בספרים  המבואר  פי  ]ועל  ע"א(  ק"צ 
"נדב  "אליהו  ר"ת  אנ"א  בתיבת  האריז"ל 
בו  שנתעבר  אליהו  זה  פנחס  כידוע  "אביהו 
נשמת נדב ואביהו[ עתידין להקריב שלא לפני 
י"י, היינו בבמה שהקריב אליהו בשעת איסור 

הבמות ונתרצה לו הש"י. וז"ש בפרשת שמיני 
י א( ויקחו שנ"י בני אהרן וכו'  גם כן )ויקרא 
וכו' הגם שהיו  י"י  ויקריבו לפני  דייקא,  שנ"י 
לא  אשר  להיות  זה  כל  עם  במשכן,  ד'  לפני 
מחולקים,  גופים  בהיותם  דייקא  את"ם  צוה 

יחסי ידידות והערצה הדדיים שררו בין רבינו הבנ"י 
לרבי נפתלי מרופשיץ שנמנה על זקני תלמידיהם 
מלובלין,  וה"חוזה"  מרימנוב  מנדלי  ר'  הרבי  של 
ושלש  בעשרים  מרבינו  מבוגר  היה  נפתלי  רבי 
שנים, אך עובדה זו לא מנעה את הערכתו הגדולה 
לרבינו, דווקא הוא בזכות גדולתו וקדושתו היטיב 

להכיר ולהוקיר את מעלותיו הגדולות והנצורות.

רבות,  פעמים  נפגשו  אלה,  ישראל  גדולי  שני 
בהזדמנויות שונות, נוסף לתקופות בהן הסתופפו 
בצל רבותיהם בלובלין ורימנוב, הם נועצו ביניהם 
נשגבים  ענינים  על  ושוחחו  שונים  בדברים 
ועמוקים בתורה וחסידות, לעתים היו מתקשרים 
ביניהם ע"י שליחים, לא אחת נסע רבינו לרופשיץ, 
כאשר היה שומע כי רבי נפתלי נמצא במקום לא 
הרחק ממקומו, היה הולך לשם כדי להיפגש עימו.

פעם כאשר נפגש השנים, הם ישבו ביחד סגורים 
שקועים  כשהם  מוגפים,  היו  תריסיו  אשר  בחדר 
בשיחה ארוכה ועמוקה, בדברים העומדים ברומו 
של עולם, כאשר בינתיים האיר פני המזרח ונדמה 
דהוא  מאן  ניסה  בכך,  הרגישו  לא  הם  כי  היה 
להרים מבחוץ את תריסי החלון, למען יפציעו קרני 
החמה לתוככי החדר ויראו הצדיקים שכבר האיר 
משני  אחד  העיר  בזה,  הרגישו  הם  כאשר  היום, 
כאשר  זה  שלילה  חושבים  הם  אלה:  לבנון  ארזי 
מחשיך, ויום זה כאשר מאיר, הזמנים הם דברים 
אחרים לגמרי..  )מפי הרה"ח ר' יוסף גוטסמן ז"ל 

בשם זקנו, שלא זכר מי משניהם אמר זאת(

מגוריו  במקום  ולא  בלאנצוט,  קבורתו  סיבת  על 
ברופשיץ, מסופר: רבי נפתלי ביקר פעם בלאנצוט, 
שנים מספר לפי פטירתו, בשמוע זאת רבינו הבנ"י, 
שניהם  הלכו  ללאנצוט  בבואו  לבקרו,  אליו  נסע 
לטייל בעיר וסביבתה במשך שעה ארוכה, כשהם 
רבי  אמר  הליכתם  כדי  תוך  ביניהם,  משוחחים 
נפתלי כי הוא מרגיש כאן את ריחה ולבלובה של 
כי אביהם אמר  בניו שמעו  תחית המתים, כאשר 
זאת, החלו להשגיח עליו לבל יסע יותר ללאנצוט, 
זו  בעיר  ימות  שהוא  היתה  כוונתו  כי  בחששם 
עבר  נפתלי  ורבי  אירע  תקפ"ז  בשנת  בה,  ויקבר 
בלאנצוט ובהיותו שם חלה ונפטר ומקום מנוחתו 

בבית החיים בלאנצוט.

גסיסתו של ר' נפתלי נמשך שלשה ימים, מקורביו 
מזמורים  יחוד  פסוקי  כנהוג  אמרו  ותלמידיו 
קדשו  ביד  הראה  פעם  בכל  אך  שונים,  ופיוטים 
רבינו  לשם  הגיע  בינתיים  כוונתו,  לזאת  לא  כי 
כרב  כיהן  בה  בהונגריה,  אשר  ממונקאטש  הבנ"י 
בתקופה ההוא, נכד רבינו המנחת אלעזר העיד, כי 
בואו  על  ימים  באותם  כלל  ידעו  לא  במונקאטש 
האנושה,  מחלתו  ועל  ללאנצוט,  נפתלי  רבי  של 
אבל רבינו ברוח קדשו חזה את המתרחש ומספר 

נכדו:

בתחילת חודש אייר תקפ"ז כאשר ליד בית רבינו 
עבר לתומו תלמידו ר' שלמה הכהן גרוס, רמז לו 
רבינו שיכנס אליו, בהיותו בקודש פנימה, אמר לו: 
קח נא עגלה מיוחדת בעבורנו כי אני צריך לנסוע 

ללאנצוט.

ללאנצוט,  עימו  ויסע  רבו  כדבר  שלמה  ר'  ויעש 
נפתלי  רבי  לבית  רבינו  נכנס  מיד  לשם  בבואם 
ששכב על ערש דוי, ונגש למיטת רבי נפתלי והורה 
נפתלי  רבי  פקח  אז  חי"  כל  "נשמת  עימו  לומר 
את עיניו ויורה ביד קדשו כי אכן זה רצונו, לאחר 
יצאה  בפסוק,  פסוק  "נשמת"  עימו  אמר  שרבינו 
נתון  אייר תקפ"ז כשראשו  בי"א  נשמתו בטהרה, 

על ברכי רבינו.

בעת אשכבתא דרבי הלך רבינו כברת דרך קצרה 
שבית  למרות  נפתלי,  רבי  של  ארונו  אחר  בלבד, 
החיים בלאנצוט אינו רחוק מן העיר, ושב העירה 

כשהוא משאיר את משתתפי הלויה מאחוריו.

כאשר נשאל לסיבת הדבר, השיב: כל זמן שעדיין 
הצלחתי לראות את הנפטר, המשכתי ללכת אחריו 
בעולמות  כבר משוטט  עתה שהוא  אבל  וללוותו, 
עליונים ביותר ואינני יכול לראותו יותר, אין לי מה 

להמשיך בהליכה אחריו.

נהרו  מרופשיץ  הרה"ק  פטירת  שלאחר  בשנים 
ההילולא,  ביום  קברו  על  לעלות  ורבבות  אלפים 
עד לשנות הזעם בו נרצחו וגורשו היהודים מפולין.

זיעועכי"א

ביום א' י"א אייר הבעל"ט יומא דהילולא של רבינו הרה"ק רבי נפתלי מרופשיץ זיע"א

הילולא דצדיקיא

המשך 'אגרא דכלה'


