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 צא זי"ע. וולשטוק מאסטראארבינו יחזקאל נולד בשנת תרמ"ז בסקערנאוויץ, לאביו הרה"ק רבי מאיר יחיאל הלוי ה

 ימי נעוריו 

בעל כשרון,  בעל תפיסה ו  נותחילה לא היה רבי : ב'אש דת' זי"ע בעל    הרה"ק רבי משה יחיאל מאוז'רובידיד נעוריו  סיפר  
צלחה עליו רוח ממרום    רי תקופהאחתפילותיו עשה פרי, ואולם    ,והרבה כרים הרטיב בדמעותיו כדי להשיג חכמה

 .ונעשה גאון גדול ועמקן 

ויראת שמים.   רוב חכמה  וממנו קנה  ועל העבודה,  נתחנך ע"י אביו הקדוש על התורה  אביו לקחו אתו עמו  רבינו 
 ארטקוב.  שלט מפעם לפעם  בעצמו  רבינו  אח"כ נסע  בנסיעותיו להרה"ק רבי דוד משה מטשארטקוב זי"ע.  

על כסא, רק עמד  יושב  רה, לא היה  רבינו היה נכנע כלפי אביו בהתבטלות יתירה, וכשהיה נכנס לשוחח עמו בדברי תו
     עצמו על השלחן.  וסמך  

נשא את מרת ביילא מירל ע"ה, בת הרה"ק רבי נפתלי הורביץ זי"ע ממעליץ, נין הרה"ק   , שמונה עשרהכאשר הגיע לגיל  
הרבי ר' אלימלך מליזענסק    והרה"ק  זי"ע  המגיד הקדוש מקאזניץנכד  שהיה  השרף ממגאלניצא זי"ע  נכד  ומראפשיץ זי"ע,  

למד בשקידה עצומה, ושם לילות כימים, וכמעט שלא ישן, רק    רבינוו.  אחרי נישואיו היה סמוך על שלחן חותנזי"ע.  
רבינו התנהג  לימודו ביתר שאת.  את  לפעמים כאשר הרגיש חולשה גדולה ישן כשעה, ומיד נתעורר וקם כארי להמשיך  

  כלפי מטה.  כשראשו מורד ועיניו  בקדושה ובטהרה, תמיד היה מתהלך

  ע"ט שנים. בשנת תר  גוהוא עודו צעיר לימים בן כ",  סאכטשובהסמוכה לק"ק אינוולודז'  ב נתמנה לרב  על פי בקשת אביו  
 .בה למד ולימד תורה לתלמידים ולפשוטי עם  ,הן ברבנות דק"ק נאשלסקכעבר ל

 

 צא וו על כס הרבנות באסטרא 

ראשונה  אחרי  הפעם  בדרש  , מילא רבינו את מקומו ברבנות. כש י"ט אדר שנת תרפ"חאחרי פטירת אביו הקדוש ביום  
ואבן אחת היתה שם    ,ריסכמין  בית מדרשו של רבי אליעזר היה עשוי  (  שהש"ר א א) מדרש  את הרבינו:  הזכיר    ,הכתרתו

וסיים    ".האבן הזאת דומה להר סיני "  : אמר  .ותה האבן פעם אחת נכנס רבי יהושע והתחיל נושק א  .ומיוחדת לו לישיבה
כיצד   ,הרי זה כמעמד הר סיני  ,במקום הזה עמד אבא זכור לטוב להורות תורה לעם השםרבינו בקול מרטיט לבבות: "

 ".ארהיב עוז מבלי להיות ראוי לעמוד במקום קדוש כזה 

ערך  שלחנותיו הטהורים  את רבים אחרים שהסתופפו בצלו.    אלו נוספומלבד  ורותו,  מחסידי אביו המשיכו לקבל את  
מכל הסביבה באו . רבינו היה ידוע כפה מפיק מרגליות, ומקושרים רגישו  פשוטי העם י , ובאופן שגם  בהרחבה וברוב עם

 יני יראת שמים.  נמעמיקות בעה  יושיחותואת    ,לשמוע את חידושיו הנפלאים

 היה משמיע שיעור לאלה שכבר היו מוסמכים להוראה. א  וה  .'בית מאירל שמו 'על קבר אביו וקראו עישיבה    רבינו הקים
 אביו הגדול, אך לא עלתה הדבר בידו.  ור כתביו וחידושיו של  אלהוציא להשתדל מאד  גם  

צא, יצאו  אוולעיר אסטרלאפטא, עבר את העיר אסטראווצא. בהגיע  מסופר: כאשר נסע הרה"ק רבי אהרן מבעלזא זי"ע  
. רבינו  הלך לביתו לביקור נימוסין, כנהוגוהרה"ק מבעלזא  לא יצא לקבל פניו,  אולם רבינו  . ו העיר לקבל את פני כל בני  
כאשר    .בראש השולחן הרה"ק מבעלזא  והושיב את    ,בכבוד גדול, הגיש כיבוד וערך סעודהאת הרה"ק מבעלזא  קיבל  
ב )בראשית יד יח( ומלכי צדק מלך שלם הוציא  כתו"  :שיאמר דבר תורה, פתח ואמר כך רבינו מהרה"ק מבעלזא  ביקש  

ולכאורה קשה, הלא מלכי האומות יצאו אז לקראת אברהם אבינו, ומדוע לא יצא גם    .לחם ויין והוא כהן לקל עליון 
אלא, הנה כו'. שם בן נח, הרי אמרו חז"ל )ברכות נח.( לעולם ישתדל אדם לרוץ לקראת מלכי ישראל ו - מלך ירושלים 
ונושאי כליו של הרמב"ם    .)הלכות כלי המקדש פ"ה ה"ז( שכהן גדול אסור לו לצאת מירושלים לעולםהרמב"ם פסק  

ובמנחת חינוך )מצוה קעא אות ח( מביא את טעם הדבר, כי כל המקריב קרבן טעון לינה   .נלאו למצוא מקור לדבריו
וזהו הרמז בפסוק   .לצאת מירושלים  בירושלים, והכהן הגדול הרי הקריב בכל יום מנחת חביתין, ולכן היה אסור לו

, 'והוא כהן לקל עליון 'ועל כך אמר    ,רצה לתרץ מדוע לא יצא גם הוא לקראתו לקבל פניו   ',ומלכי צדק מלך שלם'
  . מבעלזא ומקורביו בעיר עד לשעות הצהרייםה"ק  נותרו הררבינו  לבקשתו של    .ומחמת כן לא יכול היה לצאת מירושלים

 )אור הצפון(

 

 דתו דרכי עבו 

. העיד , ובבכיות עד שהמקום שעמד בו היה שטוף דמעותובהתלהבות עצומה  חוצב להבות אשרבינו היה מתפלל בקול  
נתעורר   לפני הקב"ה  וואלגעלערנטער, שכל מי ששמע את קולו בעת ששפך שיחו  יצחק  חיים  רבי  תלמידו הרה"ח 

   בתשובה.



ז"ל: פעם אחת כשהיה רבינו בעיר מאנדזשוב, נסעתי שם כדי לשבות בצלו על שבת    סיפר הרה"ח ר' לייבוש ווישליצקי 
קודש. כשהגעתי עם המרכבה לשוק, ורבינו התפלל אז שחרית, שמעו קולו עד השוק. כשהיה רבינו סגור בחדרו ואמר  

השירים, ופניו היה   שיר השירים, הסתכלתי מתוך החור, וראיתי איך שהולך אנה ואנה, הלוך ושוב בחדרו, ואומר שיר
 כפני מלאך ה' צבקות. ואמרו החסידים: שאביו הרה"ק מאסטראווצא היה רגיל לשמוע איל רבינו אומר שיר השירים.    

צעק  כדרכו    .וורשא  אחד מרבני התאכסן בבית אחד עם  ו   ,אוטבוצק לנוח בימי הקיץ רבינו לעיירה  הגיע  : פעם  מסופר
  , אינני צווח אך    ,גם אני מתפלל בכוונה"  : ניגש אליו ואמרלא היה רגיל בכך,  הגאון ש  .בתפילתו בקולי קולותרבינו  

אות  ממפי מתפרצות זעקות    .לכן אינו משמיע קולו  ,ומתפלל בעד עצמהשיבו רבינו: "כבודו    ה"?זעקתו של מר לשם מ
 ".לכן מרים אני את קולי   ,חסידים

 ימי המלחמה 

באחת  של הרשע ימ"ש.  תבוסתו  את  גם  הוא ניבא    עוד בראשית ניצניה,את מוראות המלחמה  רבינו  בעיני רוחו חזה  
  , כי גזר הדין שלנו  ,אך ירא אנכי בסופו של דבר מפלה גדולה.    לוחהצורר ינ  י כ  אמר: "יודע אני   ,ותנרו חהאחותיו  י שמי 
חוששני    ,שראלבאמריקה ובארץ י בעד אחינו  אני מתפלל    ,אינני מתפלל יותר עבורנו  ל יהודי פולין כבא נחתם לרעה.ש

עמלק זה עוד יבלו את הרשע, שייכרת  ים  רעלינו להתפלל שיהודים ממקומות אחאירופה אבודים כבר, אך  שיהודי  
      ".מעבר לאוקיינוסאל אחינו ואחותינו  בטרם יספיק להגיע  

יה, עד  וורשא, שם סבל ימים של רעב ומחסור, כשהעיר מפוצצת מכל צדדכאשר נכנסו הרשעים לפולין שהה רבינו ב
שאהבוהו    אצוואיהודי אסטר  ברכב של חברת עזרה ראשונה.  אצוו אלאסטרשבקיץ ת"ש עלה בידי חסידיו להעבירו  

  .היכן שישב על התורה ועל העבודה בלי הפסק  ,השיגו עבורו דירה מוסתרת היטב  .נצרו עליו כאישון עינם  ,אהבת נפש
.  דחהמוסתרת סודר מנין מיו בדירתו .אפילו שכרו בשבילו אנשי משמר מזויינים שהוליכו אותו בכל ערב שבת למקוה

חסידים  רבינו  היו מתאספים בדירת    ,בעלי זקן ופיאות להיראות ברחובות העירלעל אף הסכנה המיוחדת הכרוכה  
   .שמיע דברי תורההו  ערך את שולחנו הטהורובשבתות    ,רבים

ורובם היו    ,היו פשוטי עם  אצאוובאסטר  'הויודנראט 'ברי  חכמעט כל    '.היודנראט 'סירב לקיים מגע כלשהו עם  ו  רבינ
אלא שמשכורת זו    ,רתו כמקודםכווהמציאו לו מש  נו,אבל למרות זאת נהגו כבוד ברבי   ,רחוקים מלהיות יראי שמים

  , מהעיירות הסמוכות  אצאוו אליו לאסטר   עוכי בניו הרבנים עם משפתותיהם הגי   ,לא הספיקה מחמת ריבוי הצרכים
  א צאווסטראחסידיו ב  .נשא עול זה באהבה וברצון רבינו  אף ש  ,והם היו למעמסה לאביהם  ,מת המציקחמהן נמלטו מ

התחיל לחיות חיי צמצום    ,בהחקודם בהרמשנהג  רבינו  ו   ,ספיקאך זה לא ה  ,ה ידםגי שהשתדלו לעזור לו ככל אשר מ 
 .ודחק

למד  ו  ,לא יצא מפתח ביתו  הרבה בתפילות ובצומות. רבינוהוא  ו  ,חורוו את  כאדי עבר,  וב שהגיעו אליו מכל  אי בשורות  
לוננו עליו  תאך הם כיבדוהו והעריצוהו ולא ה  ,מעורר את שכניו משנתם  היהבלילה    .תפלל ובכה על שבר בת עמוהו

 .בפני הרשוית

ספרי התורה להטמין את  יצא רבינו עם כמה ממקורביו    צא,וו, יומיים לפני הטבח הגדול באסטרא"גבקיץ בשנת תש 
. בנסי נסים ניצל רבינו עם כמה מבני  זי"ע  מאיר יחיאלהרה"ק רבי  ונפרדו ביללות מקבר רבם האהוב  בבית החיים,  

   משפחתו מהטבח הנורא, והצליחו לברוח לצויזמיר.  

ביום ג' דחול המועד    ג'.רמאן גרינעה'היה לי מקום עבודה במפעלי  סיפר תלמודו הרה"ח רבי אהרן ראפאפורט זצ"ל:  
קשות  נאנח    ,כשראה אותי בלבושי הקצר  .כי גרתי בשכנותו  , נכנסתי אל הרבי   ,תי לעבוד  תי בטרם אגש   ,סוכות תש"ג

מוטב לך    ,הקדוש  יהודי רצייט של האי היום ה ו  ,היוםלך  ושפיזא שאוהלא    ,איך זה  ?היום אתה הולך לעבוד "  : ואמר
 .יוםהתו  אונשארתי בביתו  נעניתי לו    ,תי ששתי להפסיד מקום עבודח אף על פי ש  ".שתישאר כאן אצלי 

בבית   ערכתי  את ביקורי הראשון    .לגטוי כסף רב כדי להיכנס  תאך שלמ   ,טוהיה מחוץ לגי עבודתי  עוד סיפר: מקום  
  שו.לני חבוש לרא פווכובע    ,מעל האדרת המשי שלו  י זקן ופיאות ועוטה מעיל פשוטמבל  וונזדעזעתי לראות  ,הרבי 

 "? הרואה אתה כיצד אני נראה  ,אהרן "  היו:   שהשמיענות  מלים ראשו

ה שלא  כמה  נחמאחר  במשך  תפילין  קצר  ,ימיםתי  תפילה  והתפללתי  בפינה  השוטרים  עיכו  חלמטה    ה,עמדתי  לי 
 : ושמעתי את קול אנחות הרבי מאחורי גבי  ,עשרהמונה תפלל ש לה עמדתי כך  .תלהחזירני לבית החרוש  ,האוקראינים

לין  משום מה אינך מניח תפי "  : שאל אותי מהרבי. והוא  י להיפרד  תלחוהת  ,גמרתי את תפילתי בחפזון   ".וי באוי וא"
אמר לי הרבי מתוך שברון    .י זוגות תפילין נל עלי עול של הנחת ש ול ליטכוי ני  כי בבית החרושת אי   : אמרתי לו  "?ת" דר
 ". ביךענ  ,במה אשם רבינו תם"  : לב

יומיים אחרי הגירוש    .הסתתרו במרתף  ,ובני משפחתו שלא היו להם כרטיסי עבודהרבינו    .ובימי הגירוש האיומים התקר
  , טץאני משפחתו ליודנראטלר פלרבינו ובגם את    ,"ג הוציאו אנשי המשטרה היהודיתש בא' דראש חודש מרחשוון ת

הנאצים יהודים רבים   נובתחבולה זו הו  ,במקום שבו אמרו לחלק מקומות עבודה בין כל היהודים הבלתי ליגאליים
רבינו  להציל את  הצליחו בס"ד  השוטרים היהודים  אמנם    ם.ך לגרשלו אחר ככלמען יו  ,איהםוושידלום לצאת ממחב

 .ולהסתירם מעין הגרמנים עד יעבור זעםמהגירוש,  יוב  'סק והרב ממונדזאי בניו הרב מנאשל נוש

אלא הסתתר בעליית גג והיה לומד    ,ל הוא לא הלך לעבודבאה,  כרטיס עבוד  נואנשי המשטרה היהודית סיפקו לרבי 
יאוש  'בדברי תורה בסוגיא של    ושוחח עמיד ל התחיל מכדרכו בקודש. כאשר ביקרו תלמידו רבי אהרן הנ"ל,  ומתפלל  

   '.שלא מדעת 



 

 

 על המוקד 

הגיע לגטו צוזמיר  בתחילת חודש טבת  רבינו העיד הרה"ח רבי ישעי' זויברמאן מצויזמיר:  על שעותיו האחרונות של  
יומצא לידו    אצוו אודרש שהרבי מאסטר  ,הוא נכנס לבית הקהילה  .שקיבל את הגטו לרשותו  ימ"ש,  בראון   הגסטפו  ראש

ישרוף חיים    ,הודיע כי אם לא יומצא לו הרבי תוך שעה  ,כשנאמר לו שהרבי איננו נמצא בגיטו צוזמיר  .תוך שעה אחת
להם  ציוה  והוא    ,ל עם הרבי המיד התקשרו ראשי הק  .מאתיים מבני העיר אנשים נשים וטף בבית הכנסת העירוני 

מלה לשאלות    אףלא השיב    נורבי וצח הלזה שאל מרבינו כמה שאלות, אך  ה  ו.הוליכו ללא דחיות אל ראש הגסטפל
ושמירתם    םת י אנשי הקהילה יקבלו את הרבי תחת חסוכ  : ואחר כך אמר  ,פעמים אחדותרבינו  הלה צילם את    .צחרוה

איומו  תיקיים א ,הרבי יימלט בינתייםובראון הזהירם אם  .וא לקחתווא היב זא ,בבוקרתשע עד למחרת היום בשעה 
 .יים יהודיםמאתוישרוף  

שם מעל המים, וטיהר את עצמו בסילודין,   שנתבצרה  הקרח  בקע את  ,ל במקוהוטבהלך ל  ,הרגיש כי הגיעה שעתושרבינו  
פים. יהודי  תפלל על נפשו ועל נפשות בני עמו הנרדאח"כ ה  .והכין את עצמו לעלות אל המוקד על קידוש שמו יתברך

   .העתירו תפילה וביקשו רחמיםו  ,לא עצמו עין כל אותו לילההעיר  

ואמר: "זה   .וגם על חטא  ,אמר סליחותו  ,פללהת  , קיטל לבן רבינו  לבש    ,עשרה בטבת תש"גשל  משעלה עמוד השחר  
עשרים איש    בליווי שוטרים.  צח בראון  ובתשע בבוקר הופיע הר  מזמן שאני מחכה לכך, מתי יבא לידי ואקיימנה".

טוב  , ואמר: "רץ בצחוק שטני פבראון    .הרבי   עבורהם מוכנים למסור את חייהם  כי  תחנונים,  פנו אליו במיהודי הגטו  
אחר כך פקד    .אישעשרים  הלעצור את  פקד על אנשיו  וא  ה  ".אתם תמותו ביריה יחד עם הרבי   ,מלאמאוד בקשתכם תת

שמע ישראל  "  : קרא הרבי בקול רם ובעוזרבינו,  כשכיוון את אקדחו אל    .בככר בית הכנסת מול הקיר  רבינולהעמיד את  
אותו   ילווהוב   ,על עגלת איכריםהקדוש  גופו  אחר כך העלו את    פעמים.ששה  בו  צח הנאצי ירה  והר  ".' אחדנו ה' אלקי ה

לם על  כו רו  נמיד לאחר כך    ,אולצו כעבור שעה לחפור לעצמם קבר אחים גדול  ,עשרים היהודים שנאסרו  .לבית החיים
 ימ"ש, ה' ינקם דמם.   ידי הנאציים  

"נהי וילל במו פי אפעיר, סדר פורעניות  )פיוט אזכרה מצוק(: סליחות בכל זה קרה ביום עשרה בטבת, בו אנו אומרים 
 בתוך לבבי יבעיר, אלה על פני אבק זריתי, פצתי על ארבעתן לו חץ בלבי יריתי, צרות על אלה קבר לי כריתי". 

בכל דור ודור יושבין ב"ד שלמעלה וגוזרין החורבן של כל שנה  והנה מרן החת"ס זי"ע כתב )תורת משה דרוש לז' אדר(:  
יהיה   ,עונג הוא  ,זהו על בטול צרה העתידה  ,אבל תענית י' טבת  ,ו רק על צרה שעברה לא דחי שבתדזהוכו'.    ושנה

ולזה אנו מצפים שהשי"ת יאמר לצרותינו די, ויגזור עלינו גזירות טובות ישועות ונחמות, ושיבנה בית  ת.  דוחה שב
 המקדש בשנה זו. 

 צאצאיו 

רבי יוסף הרה"ק  חתן    ,אב"ד נאשעלסקהי"ד  רבי אלימלך  הרה"ק  כל צאצאי רבינו עלו על המוקד בעת הזעם, ואלו הן:  
, חתן הרה"ק רבי ראב"ד אוסטראווצאהי"ד  יעקב  רבי    הרה"ק.  , בן הרה"ק רבי יעקב דוד מאמשינוב זי"עזי"עמאמשינוב  

רבי אברהם יצחק  הרה"ק    ק החסד לאברהם מראדאמסק זי"ע.נתן נחום הכהן ראבינאוויטש מקרימילאוו זי"ע, בן הרה"
רבי הרה"ק    דזשעוו, חתן הרה"ק רבי ישעי' ענגלארד מסאסנאוויץ זי"ע, חתן הרה"ק מקרימילוב הנ"ל.אב"ד מאנהי"ד  

בעל תפארת  זי"ע  רבי שמואל צבי מאלכסנדר  הרה"ק  בן    זי"ע,דל מאלכסנדר  נרבי יצחק מנחם מהרה"ק  חתן  ,  חיים הי"ד
הנערה  .  הי"ד  . הבחור מנחם מנדלהי"ד  הרה"ק רבי נפתלי הי"ד, חתן הרה"ק מפאריסאוו זי"ע. הבחור אליעזר  .ואלשמ

  דבורה הי"ד.  

 ספריו 

 .  ' מאביו הקדוש'מאיר עיני חכמים  הספר, נדפס יחד עם  מכתבי רבינו נשאר 'קדשי יחזקאל'

אפילו המלך שואל    ,עומדין להתפלל אלא מתוך כובד ראש וכו'אין    :(ברכות לגמרא )הנסיים באמרה נאה מרבינו על  
למה נקט המשנה משל משני דברים רחוקים   הקשה רבינוו . ואפילו נחש כרוך על עקבו לא יפסיק ,בשלומו לא ישיבנו

  ויכול לאבד   ,יש לו יסורים  י כן פל  עף  ורואה שאמתפלל   כשאדם  ,ותירץ שהנחש מרמז על יסורים רח"ל  '.מלך'ו  'נחש'
רק ידע שהמלך שואל גם עכשיו    ,לא יפסיק  ,היינו יסורים כרוך על עקבו  'נחש 'על זה אמר המשנה שאפילו    ,הבטחון ח"ו

 . )שיח זקנים ח"ב(.  והכל מושגח בהשגחה פרטית  ,בשלומו

 זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל אמן                       

          .  , אספקלריא המאירהמרביצי תורה מעולם החסידות, אלה אזכרהמקורות:  

           


