
אל המבקש

 .החכם מכל אדם ידע מה לבקש

 –ששלמה המלך יכל להשיג ככל העולה על ליבו  

הוא   –ה בחלום הלילה לחפצו  " כשנשאל מהקב 

לא לחינם אנשי .  ידע שהחכמה כוללת בתוכה הכל 

ע מיד " כנסת הגדולה קבעו את ברכת הדעת בשמו 

ובתור הבקשה הראשונה ,  לאחר שבחו של מקום 

 .בתפילת האדם לבוראו

 ?זו כיצד ניתן להשיגה" חכמה"אולם 

: ל באגרותיו לימד לנו זאת " ס זצוק " מרן הגרי 

' והניסיון יעיד בהשקפה קלה על לומד מוסר וכו " 

גילו ברעיונו וכל  ביתר שאת יעלה על בני 

שאין לנו   -אנו במצבנו  (  ' אגרת י " ) הנהגתו 

וכן רוצים   -ה בחלום הלילה  " הבטחות מהקב 

עצה אחת יש לנו ממרן ,  להשיג את החכמה 

כ " ועי "  חכמה " כ להשיג  "ללמוד מוסר ועי, ס"הגרי

 .להשיג את כל המעלות העליונות ברוחניות

כדאי להביא כאן מעשה רב ,  כדי לבאר יותר 

המראה מהי ,  ל " ל זצ " רי '  מהמשגיח מפוניבז 

אנו זהירים מאוד : " ל המשגיח"וז, המוסר" חכמת"

בביעור החמץ ובאפיית מצות המצווה בהכשרת 

כידוע מהספרים הקדושים שהוא ,  הפסח וכהנה 

כ מדוע לא ישתדל האדם " וא ,  רומז על ביעור הרע 

לבער את הרע מלבו ולתקן את מידותיו שזהו 

שבשנחאי הקימו ,  כ תלמידיו " והוסיפו ע "  ? העיקר 

וכשראה מרן המשגיח שהיו "  ועד כשרות לפסח " 

ה  בז ד  דים מאו ואמר ,  טרו ה  ן :  ענ אי ע  מדו

ואז "  ועד על ניקיון המידות " מתעניינים כך לייסד  

וביקר מרן את הטרדה והבלבול ?  יהיה פסח כשר 

שאם היה הכל ממקור נאמן ולשם ,  על הדבר 

כ בשאר חלקי התורה " אז היו טרודים ג ,  שמים 

 .ל"עכ. והיראה

האור " וידועה האמרה שהייתה שגורה בפי בעל  

מען זאגט אויף : " ל " ל חסמן זצ " צ ר " הגה "  יהל 

ער איז ?  אפרומער .  אז ער איז אפרומער ,  איהם 

על זה שלומד וחי   -אומרים עליו   -  -  -!  אקלוגער 

שהוא פרומער אך האמת שהוא   -על פי המוסר 

ט נזכה להימנות " ועד ליל הסדר הבעל !"  פיקח 

 !  תרתי משמע"... הבן החכם"בהגדה בתור 

 

 

 

 

 " התהפכות השכל בעת הניסיון כמו ענן מכסה השמש"

העידה ,  שיכניס כל אחד בהמתו לבית ,  ההתראה על הברד '  מצינו בתורה בעת שהי 

הלא כולם ראו בחוש ,  ולכאורה קשה .  ' וכו "  הכניס  בהמתו '  הירא את דבר ד " התורה  

כ מפני "וא, איך שכל ההתראות שבאו עד עכשיו כולם נתקיימו ולא נפל שום דבר ארצה

, צריך לפחד '  הלא גם הקל שבקלים הי ?  הכניס בהמתו "  ' הירא את דבר ד " מה דווקא  

, וכי לא נפל שום דבר ארצה מכל ההתראות , הולך בכל הארץ' הלא רואה בחוש כי יד ד

מצד ראיית '  שוטה ויאמין לדבר ד '  כי לא יהי ,  צריך העבר שלו ללמדהו בינה '  והי 

 .'רק הירא את דבר ד? ומה העידה התורה אשר מי הכניס בהמתו, המציאות

הלא היה צריך להכניס מצד המציאות ולא מצד יראת ', ועוד קשה כי גם הירא את דבר ד

הכניס מצד שהוא ירא '  והתורה אומרת כי הירא את דבר ד ,  העונש או יראת הרוממות 

 '?את דבר ד

כי כאשר בא עליו מחלה אחת ,  שיראת השכל הוא דבר נפסד ,  אמנם שהעניין כן הוא 

עד ,  ואי אפשר לו לנוד ולנוע ,  ממחלות הנגיעות והפגעים נעשה השכל מסוכן מאד 

לו '  גם מה שהי ,  ואובד האמת והאור עד שאינו יכול לראות כלל ,  שנעשה נטרף לגמרי 

מקודם ברור כשמש בעת שהוא בריא כן יתהפך כאשר יחלה מהנגיעה להיות חושך 

אבל זה רק , יכול כל אחד לדעת כי כל מה שהתרה משה רבינו הוא ברור' לכן הי. כלילה

, כי כל אחד חס על ממונו ,  אבל קודם המכה אז כל אחד נוגע לראות אחרת ,  אחר המכה

לכן החשיך הנגיעה הזאת את עיניו ,  ורצה שירעה בהמתו במרעה ולא יסגירנה בדיר 

ועושה אז ,  ולהראות שקר בצורת אמת ,  לבלבל המח ולכסות כל הרשמים של העבר 

כי מבהיל על הרעיון התהפכות השכל בעת ,  הדבר שהוא ממש נגד המציאות והחוש 

שכלו שכל מנוסה   גם '  יהי ,  כן הנגיעה מכסה על השכל . כמו הענן מכסה השמש, הניסיון

אבל כיון שאינו חי עליו אז לא יכול לעמוד עליו בעת דחיקת הנגיעה או , מן העבר שלו

ויש בין קודם   . וכסומא אינו רואה אור כלל ,  כי אז יחשיך לו בראשו ,  התפתחות הרצון 

אשר אז יתהפך ,  הנגיעה לאחר הנגיעה כמו שיש בין קודם לידת הולד לאחר לידת הולד 

ואחר הלידה צריך דווקא לאוויר ,  הטבע לגמרי כי קודם הלידה יכול להיות בלא אויר 

כן יתהפך ההכרח אחר הנגיעה יחשך לו העולם שלא ראה מה ,  ובלא אויר הוא מת 

 .שראה קודם לכן

, רשע '  שוטה ואל יהי '  במוטב שיהי '  הוא מתאמץ להחזיק בדבר ד ', לכן הירא את דבר ד

אז יחשך לו הכרתו '  אבל מי שלא ירא את דבר ד ,  כ כי חכם הוא " ואחר כך יתברר לו ג 

ש " וז .  ופועלת עליו מה שירצה ,  נמצא שהוא נופל בחושך הנגיעה ,  וגם אמונה אין לו 

אבל האינו ירא החשיך לו הנגיעה ולא , כי רק הירא הכניס' וכו' התורה הירא את דבר ד

 .    ראה גם מה שראה בחוש

 (א"פי" יראה ואהבה"מאמר " מדרגת האדם)"
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 מאמר המערכת

 ל "ממרן הסבא נובהרדוק זצוק



 " האדם הגדול בענקים"מאמר 

ן ' צ רבי אברהם יפה " ד לחודש ניסן חל יום הזיכרון למרן הגה " בי 

י והמשפיעים "ל היה מגדולי ר"בחיי חותנו מרן הסבא זצוק. ל"זצוק

י הכללי " ןלאחר פטירת הסבא נהיה ר ,  הוחניים בישיבות נובהרדוק 

פ יסודות מרן " ע '  לכל ישיבות נובהרדוק ומורה דרך בדרכי עבודת ה 

לאחר פטירת הסבא מסר נפשו להמשיך את הרבצת .  ל " הסבא זצוק 

א "התורה במדינות רוסיה ואף נאסר עבור כך ולאחר זמן בראותו שא

להמשיך כך פנה יחד עם ידידו ועמיתו בהנהגת ישיבות נובהרדוק 

ח בשאלה האם " ד למרן הח " ל הי " ד בלייכר זצוק " צ ר " מרן הגה 

כדאי להבריח את גבולות רוסיה למדינת פולין שם יוכלו לילמוד 

לאחר תלאות ארוכות .  ש " תורה ללא רדיפות הקומוניסטים ימ 

ל עברו רוב בניין ומניין של תלמידי נובהרדוק לפולין שם " שאכמ 

פ שיטת מרן הסבא " החל פרק חדש של הפצת תנועת המוסר ע 

ל הקים את מרכז ישיבתו "א זצוק"מרן ר. ל בכל עיירות פולין"זצוק

בה למדו מאות לומדים מופלגים העובדים את "  ביליאסטוק " בעיר  

" הנובהרדוקאית " בהתלהבות ובקיצוניות רבה כמיטת המסורת  '  ה 

לאחר זמן לא רב כיסו תלמידי הישיבה את כל מחוז ביאליסטוק 

לאחר שהחלה .  בעשרות ישיבות קטנות וגדולות בכל עיר וכפר 

מלחמת העולם השניה עבר עם ישיבתו לליטא עד שגם לשם הגיע 

ש בניסי ניסים הצליח לחמוק מהם והגיע לאמריקה ומיד "הצורר ימ

לאחר שהסתיימה המלחמה .  הקים שם ישיבה בנוסח נובהרדוק 

כמה שנים קודם .  נובהרדוק '  התקבצו אליו כל הנשארים מישי 

כ פתח כולל אברכים בני עליה לתורה " ק וכמו " פטירתו עלה לאה 

 .מלמידיו עוד קודם המלחמה' ראינו להביא כאן הספד מא. ומוסר

 

ראשי הישיבות שר -ל לוינו את האדם הגדול בענקים זקן"בערב פסח תש

הגאון .  שעלה בסערה השמימה ,  ל " ע זצוק " ן זי " א יפה " התורה מרן הגר 

נפש יותר מחמישים -ודעת לאלפים במסירות-האדיר שהרביץ תורה מוסר

כ " ואח ,  בפולניא   -כ בביאליסטוק " ואח ',  בנאוורדוק גאמעל ברוסי .  שנה 

ראש ורבן של .  ובסוף ימיו בירושלים עיר הקדש ,  ב " בברוקלין בארצה 

 .ל"ובחו, נוברדוק בארץ" יוסף -בית"כל ישיבות 

ע " מנאוורדוק זי " סבא"כבוד על יד חותנו הגדול צדיק וקדוש ה -ומנוחתו

 ".הר המנוחות"ל ב"זצוק

ל בערך " חורפי כאשר למדתי בביאליסטוק בישיבת מרן זצ -וזכורני מימי

בתקפו ובגבורתו ,  ישיבה   -ושם ראינו את מרן הראש , לפני ארבעים שנה

הרי הייתה ,  למרות מצב הכלכלי הירוד עם תשעה קבים עניות בישיבה 

אחר תפילת מעריב לא .  השקידה וההתמדה של מאות תלמידיו להפליא 

שלישי באיזה חמימות של "  סדר " והתחיל  ,  זזו התלמידים ממקומם 

לפנות   4כאלו שלמדו עד שעה  '  הי ".  תורה ואורה " ,  התורה   -מתיקות 

ואז ראש הישיבה פקד ,  שחרית -בכוחם לבוא לזמן תפילת ' ולא הי, בוקר

 .בלילה יכבו את המנורות 2בשיחותיו במוסר כמפקד שבשעה 

ומי לא זוכר את חשקת התורה כאשר נודע שראש הישיבה בא להגיד את 

רצו ,  כמבוגרים   -וכל התלמידים כצעירים ,  באורייתה -השיעור בפלפולא

ונשמע רעש גדול איך נופלים ,  לתפוס מקום על יד ראש הישיבה 

וכולם עומדים צפופים לשמוע דברי אלוקים ,  " סטנדערס " העמודים ה 

 .חיים

ראש הישיבה היה מתחיל .  גועש וסוער ,  הישיבה משולה אז לים 

מיד .  ם ראשונים ואחרונים " בפיסקה מהמסכת הנלמדת רמב "  השיעור " 

היו עפות ועטות אליו מכל אליו מכל צד ועבר קושיות והשגות ממש 

ואולם הישיבה ,  תלמידי הישיבה מסתערים על חידושי הרב ". הפצצה"כ

מנסים לפרק את .  התלמידים פניהם משולהבות .  נראה אז כשדה קרב 

הישיבה ברוב חריפות ובקיאות דוחה את -ברם ראש, הבניין שהעלה הרב

וכקברניט. סותר את הקושיות והפירכות שהערימו תלמידיו, "ההתקפות"

חידושיו בלב ים סוער -מנוסה נשאר ליד ההגה כדי להוליך את ספינת -

הישיבה -שיעור כזה של ראש. מגיע בשלום אל חוף מבטחים' עד שהי, זה

 .נמשך לפעמים שעתיים' הי

על יד "  חבורות " " חבורות " מתאספים התלמידים  "  השיעור " אחר  

הישיבה ועל -והם חוזרים לפניהם על שיעור ראש , התלמידים המבוגרים

פעם הופיע הגאון המפורסם רבי , ומענין. ואשרי עין ראתה זאת. חידושיו

, ל בביאליסטוק לערוך מגבית עבור ישיבתו בגרודנא " שמעון שקוף זצ 

הגאון רבי שמעון שקופ .  כמובן כבדו את הגאון להגיד שיעור בישיבה 

א " כי מרן הגר ) להגיד השיעור לפני תלמידי הישיבה  "  הבימה " ישב על  

כאשר גמר (  על יד ארון הקודש "  עמידה " מרצה השיעורים ב '  ל הי " זצ 

הישיבה נגש לרבי שמעון -השיעור אשר גרם להתרגשות רבה בין כותלי 

ל שלמד גם בגרודנא וגם בביאליסטוק " ד זצ " תלמידו הרב יצחק לוין הי 

( ל הרב מקרינק ” יוסף מישקובסקי זצ '  חתנו של הגאון רבי יחזקי '  הי ) 

ממש ' שהי" הישיבה-מהיכל" "יושר-שערי"הגיש לפני רבי שמעון ספריו 

ניקים לומדים ויגעים " ואמר ראה רבי איך המוסר "  לחתיכות " קרועים  

 .הם משתמשים בהם עד שנעשו קרעים קרעים, בספריך

" אדם -מדרגת " מנאוורדוק  "  הסבא " וכך הוא כותב בהקדמתו לספרו של  

איך שראשי '  הארורה ברוסי -כאשר הוא מזכיר התקופה של היבסקציע 

במאסר כחודש ימים '  ובניהם גם מרן שהי ,  הישיבות ותלמידיהם נמסרו 

והוא ...  א בעיר הומול עבור החטא של הרבצת התורה " בשנת תרפ 

ג רבי "ק ויסדנו יחד עם הרה"א זכיתי לעלות לארצה"בשנת תרצ: ממשיך

ט את הישיבה הראשונה ביפו שנעתקה " א יבלח " הלל ויטקינד שליט 

, פינה ליתר הישיבות   -והיא היא שנעשתה לאבן ,  אביב -כ לתל " אח 

ה " וב ,  שנוסדו במשך הזמן "  יוסף -בית " ש  " לאברכים ע "  הכוללים " ו 

מלבד זה הורם על ידם בכלל .  ק " הרימו קרן התורה והמוסר גם בארצה 

, כללי ללימודי המוסר "  בית המוסר " כי נוסדו על ידם  .  המוסר -קרן 

ה גם בזה הצליחו " וב ".  חניכי הישיבות " ולכנוסים מזמן לזמן עבור  

 . במידה מסוימת

, ל " וממשיך לספר שבמשך שבע עשרה שנה אחר הסתלקות הסבא זצ 

והנה אף .  ק ובגולה " נוסדו קרוב לשמונים קיבוצים וישיבות בארצה 

ר " שנקטפו בעוה "  יוסף -בית " שהגזר דין מהשואה שלט גם על בתי  

אשר מספרם הגיע לאלפים ,  הישיבות ותלמידיהם -בעודם באיבם ראשי 

ברם בכל זאת עלינו .  לנו '  ואוי ואבוי מה הי .  זכרונם קדוש וברוך '  יהי 

" יוסף -בית " והמטיב על זה שנשאר שם ושארית ל -לברך גם ברכת הטוב 

מהם מאה שהוגלו לסיביר יחד עם ,  ח " שנשארו בחיים יותר ממאתיים ת 

הלבנון עומדי -הרבנים הגאונים ארזי ,  ראשי ומנהלי ישיבת ביאליסטוק 

ליב -ל ויבדל לחיים חתני רבי יהודא " בפרץ רבי ישראל מאוושאוויץ זצ 

ואף שאין לתאר בשום פנים ואופן ההרפתקאות שעברו . א"נקריץ שליט

הקשה מכולם "  שבי " במצב של  '  ל הי " עליהם פרפרו בין חיים למוות ר 

למדו ולמדו וקדשו ,  ברם בכל זאת לא פסקו ישיבה מהם (  ל " פ חז " ע ) 

א " וכאן הוא מזכיר את הרב רבי גרשון ליבמן שליט . ש בסתר ובגלוי"ש

ש החזיק ישיבה " בפריז שבזמן הנאצים ימ "  בית יוסף " ראש ישיבת  

 .בלזן-וגלה משם עם התלמידים עד ברגן, בוילנא במחתרת

ל " ל במאמר אחד כי חז " וכמובן שקשה להקיף אישיות כבירה כמרן זצ 

ולפום צערא אגרא אם כן מרן .  אמרו טוב אחד בצער ממאה שלא בצער 

ל שבמשך שישים שנה הרביץ תורה בישראל מתוך עוני ויסורים " זצ 

רק בשמים אפשר להקיף ,  שוקל '  סופר ואי '  ונסיונות קשים ומרים אי 

 . מעלת נפשו הגדולה

 .    ה.ב.צ.נ.ת

 רב גבעת אולגה -הרב אליקים כהן 
 

 

 ל "ן זצוק‘אברהם יפה' צ ר"לקראת יום הזכרון למרן הגה

 א"תשל'א חשוון ה"ב גליון מ"שנה כ, הנאמן



 ל"אצל מרן הסבא ותלמידיו זצוק" ערבי פסחים"

הגיע לערב פסח אחר חצות , ל"פעם בתקופת הבדידות של מרן הסבא זצוק

ובבואו הרגיש ',  בכדי לאפות את המצות שמורה כדקדוקי הדת ופרטיה וכו 

, שמעשה זה עלול לגרום חלישות הדעת וקיפוח הכבוד של המרא דאתרא 

מדקדק ומהדר (  ר " אדמו ) הביטו היאך הפרוש הזה  :  שירננו אחריו לומר 

ובאמצע האפייה הפסיק . מה שלא ראינו מרבינו הרב שלנו, בקיום המצוות

וכמובן שגם מלאכתו נעשתה בזהירות ,  בכדי שלא לבייש את רב העיר 

 (ל"ר זצ"מגדולי המוסר תלמידי אדמו. )באופן שהמצות נאפו כדבעי

 
והיה בודק בנפשו למה ,  פעם בחג הפסח נחלש מאד מקלקול האיצטמוכא 

וימצא שנתעלם מעינו אחד התלמידים להלבישו ,  באה עליו הצרה הזאת 

והרגיש ,  אשר מפני זה נחלש דעת התלמיד ,  בגד חדש לכבוד חג הפסח 

ובזה ,  י " כמובן שלא החמיץ לתקן תומ ,  ר שזהו מידה כנגד מידה " אדמו 

 (ל"יצחק ולדשיין זצ' צ ר"מהגה. )נתיישבה דעתו

 
, ש כלו כל הקיצין " דוקא בשעת ניסיון והתלבטות כשנראה היה כאילו חו 

חיים -ל התרוננות ורוח " דוקא לעת כזאת היה מראה מרן הסבא זצוק 

וכל ,  ופעם קודם חג הפסח כלתה ממש הפרוטה מביתו . ובטחון אמיץ מאד

וחששו מאד שלא יבושו ולא יכלמו ,  ב התהלכו קדורנית ובעצב גדול " ב 

שהרבה מהם היו רגילים לסעוד , הן בפני עצמם והן בעיני הישיבה, חלילה

, ובשעה שכולם היו שקועים בצער ודאגה .  ר " ט על שולחנו של אדמו "ביו

ניסיוננו הוא כשמש ההולכת : ל היה מביט על השמש ומצביע ואומר"הוא ז

' ותשועת ד ,  והוא יתגלגל ממנו והלאה ,  לא לעולם יעמוד במקומו , וסובבת

, י הדוור " בערב חג הפסח נתקבל כסף סכום הגון ע :  וכך היה .  כהרף עין 

ב ולכל מקורביו ותלמידיו "שהיה בו כדי להכין כל צרכי החג די והותר לב

 (ל"ר זצוק"מתלמידי אדמו. ל"מ רייז זצ"צ ר"מהגה. )אוכלי שולחנו

 
בטחונו היה כל כך איתן שמעולם לא הרשה להכין שום דבר מצרכי הבית 

אל תצר צרת :  ומרגלא בפומיה .  והמזון אף בשנות הבצורת ושעת חירום 

 (ל"ד חתן נכדת הסבא זצוק"ל הי"ניסן פאטשינסקי זצ' צ ר"מהרה... )מחר

 
הבית ,  פעם עם פרוס ערב חג המצות ומצבו הגשמי היה ממש מדוכדך מאד

', קדימה וכו -ואף את המצות שקנו לא רצה האופה למסור בלי דמי ,  ריק 

ל מתהלך בחדרו אנה ואנה " והוא ז ,  ובכתה מאד אשתו כי ליבה מר עליה 

כ פנה בשאלת תמיהה אל תלמידו הרב " ולאחמ .   בשקט נפשי ובבטחון 

כזית מצה לצאת חיוב ,  מה הם בוכים (:  ל " זצ ) א  " קלמן גולדברג שליט 

? כ מה הרעש והדאגה " א ,  ויין הלא מצווים לחזר על הפתחים , ע יהיה"המ

ותוך כדי דיבור נפתחה הדלת ונכנס הדוור והביא סכום כסף מסויים שהיה 

 (ל"מהנ)מספיק לכל הצרכים 

 
נצצה , כשנסע פעם מבית הבדידות שלו שקבע לו ביער לביתו על חג הפסח

והמריץ .  ז לקלם " לו פתאום במחשבתו הארה גדולה לנטות אל בית הגרש 

ביקור זה בביתו של .  מברק הביתה שלא יבוא על החג כי הוא נוסע לקלם 

ובפגישה זו עוצב ,  מציין את ראשית העמקת וביסוס שיטתו ביראה , ז"רש

ותמיד היה רגיל לספר על מאורע זה שהתוו ,  כל אופי דרכו בזיכוי הרבים 

 (           ל"ר זצ"מתלמידי אדמו)לו את דרכו בחיים 

      

שלא היה סיפק בידם להכין ,  באחת השנים הגיע הישיבה עד לידי משבר 

. ועדיין לא הכינו כלום ,  נשארו עד החג שני ימים בלבד .  צרכי הפסח 

ולא היה כסף ,  חליפות הבחורים שהוזמנו לחג היו מוכנים בידי החייטים 

. בגלל חוסר התמורה ,  מצרכי הפסח שהוזמנו בחנויות לא נפדו .  להוציאם 

באותו יום שלח נדיב אחד נרות גדולים .  ובישיבה השתררה מבוכה גדולה 

כשהביאו . כפי שהיה נוהג בכל השנים, לבית הסבא להדליקם בשעת הסדר

אולם ...  פרצה הרבנית בבכי ,  את הנרות בשעה שלא היה שום דבר בבית 

והלך לבית הבדידות שלו מחוץ לעיר ,  הסבא היה שרוי במנוחת נפש 

למחרת הגיע לישיבה סכום ...  מבלי לשים כלל לב למצב ,  כדרכו תמיד 

מ " תנוה . ) דוב זלידוביץ ממינסק '  כסף גדול באמצעות מברק מהנדיב ר 

 (   ל"ו בשם הרבנית אשת מרן הסבא זצוק"מהנאמן התש

 
כשגדולי התלמידים נסעו להתבודדות ,  פעם אחת בפרוס חג הפסח … 

בלייכר '  מרן רד ) ל  " בעיירות כנהוג בישיבות נובהרדוק ורבינו זצוק 

התכונן אף הוא לנסוע ולהשתתף בהתוועדות הרוחנית (  ד " ל הי " זצוק 

ביקש מכותב השורות לפקח על ,  ם " המסורתית של רבותינו הרמי 

כ להכין את צורכי " וכמו ,  התלמידים הצעירים שנשארו בישיבה לבדם 

ם אשר יארחו על שולחנם עשרות בחורים " הפסח עבור משפחות הרמי 

ומאחר שהמצב הכלכלי היה אז דחוק מאד וכל .  בליל התקדש החג 

אמר לי שאקח מעות ,  המקורות הכספיים נסתתמו בדיוק בחודש זה 

ובשובו ,  ל בוילנא " ע זצ " בהלוואה והוא ישתדל לקבל תמיכה אצל הגרח 

ודאגתי להכין , והנה עשיתי מאמצים למלא את רצונו. נפרע את כל החובות

ל שב כמה "אבל רבינו זצוק. ולאפות מצה שמורה בהידור, יין של צימוקים

 . ימים לפני החג בידיים ריקניות

והיה צורך לערוך את ברית המילה באמצע ,  בינתיים נולד בן במשפחה 

במטבח הישיבה .  ואין בידינו פרוטה לפורטה אפילו לשווה פרוטה ,  החג 

ל ובבתי שאר הרמים עתידים לאכול יותר ממאה "ובמעונו של רבינו זצוק

גם הנושים ,  בחורים ואין שום אמצעים להכין עבורם את המצרכים לחג 

ה אשת רבינו בכתה " והרבנית ע ,  באו לדרוש את החובות המגיעים להם 

, ל לא היה מודאג ואמר בבדיחותא " אמנם הוא זצ ...  מרוב צער ומועקה 

שמן הסתם יבואו תיכף לתבוע גם את החוב עבור שכר דירה שלא שולם 

כי לא היה בידו לפרוע את השטרות שנתן מראש ונשארו ... זה שנה ומעלה

בתוך דבריו נתבקעה חבית היין שהכינו לצורך החג שעמדה .  ללא כיסוי 

ועוד ...  כ מרובה " והיין נשפך על מצות השמורה שנאפו ביגיעה כ ,  בביתו 

והנה הודיעו לו שהגיעה ,  אנו התלמידים מצירים בצערו של רבינו וזוגתו 

כפי שהתנבא ) הדירה  -תביעה משפטית מבעל הבית לסלק מיד את שכר 

ראינו איך הוגדשה סאת הצרות שלו .  או לפנותה ...(  לפני כמה רגעים 

, ל פצח בשיר " אבל רבינו זצוק ,  והסבל היה קשה מנשוא ,  באותה שעה 

אודך כי עניתני : " כשהוא אומר ,  ויצא לרקוד עם הבחורים שעמדו לידו 

ומעכשיו , הישועה היא במידה מקבילה לעוני ולעינויים -" ותהי לי לישועה

כ דיבר על ליבה של " אח !  והכל בידי שמים ,  מצפים אנו לישועה גדולה 

 . הקרובה' הרבנית לחזקה ולעודדה בביטחון ואמונה בישועת ד

ויהי למחרת בבוקר נתבשר שכרטיס ההגרלה אשר רכש לפני זמן מה 

ל שעניין "ר זצ"פ הדברים שקבל מאדמו"כדרכו לרכוש כרטיסים כאלה ע)

פ רוב היה אמנם " וע ,  זה אינו סותר את מידת הביטחון ומיעוט ההשתדלות 

זכה בסכום (  כי גם את ישיבתו ניהל לאור דרכי הביטחון ,  זוכה בגורלות 

ם וביתו "שהספיק לכל ההוצאות הדרושות עבור משפחת הרמי, כספי גדול

וברית המילה ופירעון החובות ואפילו לקנות בגדים חדשים לילדיו ,  שלו 

ואז היו הכל רואים בעליל את גודל מידת בטחונו .  ולבני ביתו לכבוד החג 

ל עצמו ראה בכל " אולם הוא זצ .  ה ואיך מסייעין על ידו מן השמים "בהקב

. עד היכן עוז בטחונו מגיע לעיתות בצרה , המאורע משום ניסיון שנעמד בו

צ רבי דוד בלייכר " על חייו ופעליו של מרן הגה "  חסדי דוד " מקונטרס  ) 

 (  ד"ל הי"זצוק

 
בימים של קודם פסח רגילים היו אנשים לשאת יורה קולחת רותחת 

אלץ ווערט : " ולסובב בחצרות הבתים של וורשה ולהכריז ולרונן בקול 

ל " א מירער זצ " והיה ר (.  הכל נהיה כשר " )אלץ ווערט געכשרט, געכשרט

, באמת גם אצל האדם יכול הכל לשוב לכשרותו ולטהרתו :  אומר על זה 

ואילו האדם הוא ,  אלא שההבדל הוא שהכלים מתכשרים באמת כדת וכדין 

. יעשה-בבחינת כל איש הישר בעיניו, מכשיר את עצמו רק לפי ראות עיניו

י בית יוסף " ד ר " ל הי " זצוק (  מירער ) ס  ' אברהם זלמנ '  צ ר " ממרן הגה ) 

 (בוורשא



 "קריעת ים סוף""

 ו"יתרו תרצ' ק פ"מה שדברנו במוצש

 

וירא ישראל את היד ,  וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים " 

' ויאמינו בד '  ויראו העם את ד ,  במצרים '  הגדולה אשר עשה ד 

 "ובמשה עבדו

 

הרי ',  שהאמינו בד ,  מהו שנשתבחו בה עם ישראל ,  ויש להתבונן 

וזה ?  ומה שייך אמונה בעת שהכל גלוי ונראה ,  ראו הכל בחוש 

ם " עד שהאיר הרשב .  פליאה עצומה שנתקשתי בזה הרבה שנים 

 .הוא על להבא" ויאמינו"באמרו שה, עינינו

 

כי "  עקש לב לא ימצא טוב " כבר דברנו על הכתוב  ,  והעניין בזה 

כמו שצריך להתבונן ולהעמיק בנס יציאת מצריים וקריעת ים סוף 

למען תדע כי " כמו שכתוב  '  וכו "  הארץ '  לד " שמזה יכיר ויודה כי  

עוד יותר יש להעמיק עד כדי להגיע עד תהום " בקרב הארץ' אני ד

 . עקשותו ופתלתולו -לבו של אדם 

 

בין בגדולי ,  והתורה הרחיבה הדבור בזה בפרשיות שלמות 

ופרעה ,  החכמים של אומות העולם כמו עמלק שהיה חכם גדול 

ודתן ואבירם ,  התלונות והתאוננות ,  וכן אצל עם ישראל ,  ובלעם 

שידע ,  והכל הוא לתכלית זה ,  ומרגלים ועדת קרח וזמרי בן סלוא 

וראתה שפחה "שאף שכבר זכו לראות , האדם ויבין עקמומיות לבו

פסוק זה אלי ,  מכילתא " ] על הים מה שלא ראה יחזקאל בן בוזי 

עקש לב לא ימצא " כ  " אעפ ,  וכל הלבבות נתמלאו ביראה [  ואנוהו 

כ נבוך ומסופק על כל מה שראה " ונעשה אח [  ' כ ,  ז "משלי י" ]טוב

זאל האבען צו טרוי " והעבר אינו נותן לו דרך על העתיד  .  ממש 

אלא כמו שיש ,  כי ליבו של אדם מנוקב לא רק בדפנות "  צום עבר

עקוב הלב " כמו שכתוב  ,  שלא תישאר כלום ,  נקב בתחתית הכלי 

ת הבוחן לב " רק השי [  ' ט ,  ז " י '  ירמי " ] מכל ואנוש הוא מי ידענו 

 .אין מי שידעו, אולם חוץ ממנו, וחוקר כליות

 

קריעת ים ,  מה שמועה שמע ובא "  וישמע יתרו " ל  " וזה שאמרו חז 

, לאחר שראה שכל העולם נתמלא יראה ופחד , סוף ומלחמת עמלק

כ הוא עמלק " אעפ ,  וראו ישועתן של ישראל ',  מגודל זרועו של ד 

רק אחז ,  ולא רצה להודות על האמת ולשוב ,  חרה לו עד מות 

' בדרכו להטעות את העולם ולאבד את כל האמונה והיראת ד 

, ומפני זה פחד יתרו ,  בעמלק מדור דור '  ולזה מלחמה לד . מהעולם

ומי ,  אולם התגבר בפעם ההוא "  בעצה אחת " שהרי גם הוא היה  

הלא האדם ,  יודע מה שהנסיונות והמידות יכולים לעשות מהאדם 

ואין יכולים לבנות על היראה והפחד . מאבד מה ששמע ומה שראה

יבואו כמה מקרים ויקררו את הפחד ואת ,  והרעדה שמשיג האדם 

 .כמו עמלק שבא וקירר הכל, הרעדה

 

לאחר שראה כבר שאין ממשות ברצונו של אדם ,  וכן אצל פרעה 

" הטעם תדע כי אבדה מצרים " וכמו שאמרו לו המצרים  ,  וכוחו 

כוחי ועוצם " הכל  '  כ אמר אחר כך ארדוף אשיג אחלק וכו " אעפ 

עודך " כמו שאמר לו משה רבינו  ,  ולא למד כלום מהעבר "  ידי 

אתה ,  מסתולל הוא לשון מסילה "  מסתולל בעמי לבלתי שלחם 

ואמר לו עוד ,  לא נשתנה עוד מחשבתך ודמיונותיך , מחזיק בדרכך

ומה נשאר ,  עוד אין התחלה ליראה "  ' ידעתי כי טרם תראון את ד "

נשארו רק "  ' הירא את דבר ד " כמאמר הכתוב  ,  להיראים במצרים 

אולם היראה לא ,  כ לרדוף את ישראל " עם הסוסים שנתנו אח 

הטוב שבמצרים " ,  וזה מאמרם .  והדעת לא היה להם ,  נשאר להם 

 [.'א ז"מכילתא בשלח פ" ]הרוג

 

וישמע " אלא  ,  אבל אצל יתרו לא מצינו שום לשון של פחד ורעדה 

עד שבירר ,  ומה שראה ושמע לא נתן לו מנוח ,  יתרו שמע "  יתרו 

וכמו שאמרו .  ומה צריכין לעשות ,  לעצמו מה מחייבת לי השמועה 

עמלק ויתרו היו בעצה עם פרעה ( " ז " כ '  ר יתרו פ " במ ) ל  " חז 

ה את עמלק מהעולם הזה ומהעולם הבא "כשראה יתרו שאבד הקב

שכן כתוב למעלה כי מחה אמחה את זכר .  תוהא ועשה תשובה 

אמר אין לי אלא לילך אצל אלוקי ,  כ וישמע יתרו " עמלק ואח 

 . ל"עכ" ישראל

 

כי אין ,  ולזאת עזב יתרו כבודו של עולם והלך למדבר שממה 

לאדם להאמין לעצמו ולבטוח במידותיו הטובות ובקשתו את 

 .אלא להימצא בסביבה טובה כדי להתקרב יותר ויותר, האמת

 

' ג ר " התקבל באדיבות נכדו הרה .  ל " ש זצ " י של הגר " מתוך כת ) 

 (א"א מחשובי הלומדים בכולל חזו"שליט' שלמה ו

 ל"שמואל וינטרויב  זצוק' צ ר"מאת ממרן הגה

 

. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע

 5052114250: לפרטים

 .פ בקשה למערכת העלון“כ ניתן לקבל העלונים הקודמים ע“כמו

 'ישמח לב מבקשי ה
תורת "בכלל הספר " נובהרדוק"י בפרט ועל תנועת "הננו להודיע שיצא לאור במהדורה חדשה ועם המון הוספות חדשות על ר 

מדרגת "ק "שהסבא סמך ידו עליו בכתיבת הספה" הסופר"שהוא היה , ד"ל הי"יצחק וולדשיין זצוק' צ ר"למרן הגה" יצחק

ניתן .  ל הוסיף חומר נדיר על תנועת נובהרדוק“המו. ל בפרט“הספר מלא וגדוש ביסודות המוסר בכלל ומדברי הסבא זצ". האדם

 5044442440: להשיג


