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 "ניצול הכח הבלתי גבולי שבאדם"

וכל זה איננו שווה לי בכל עת אשר אני רואה את מרדכי היהודי יושב בשער " 

 (ג"י' אסתר ו) "המלך

 ל"עכ" איני חש לכל הכבוד אשר לי: "ל"ז י"וברש

, כ כשחסר לאדם איזה מין ממיני הכבוד המדומה " בד ?  לכאורה איך אפשר להבין זאת 

. כבר נפשו תהיה במנוחה ,  וכשמגיע לו אותו הכבוד שרצה .  הוא מרגיש עצב בנפשו 

. כך ההנחה בנפש האדם .  הוא עוד מרגיש רעב בנפשו ,  וטרם שהגיע לו זה הכבוד 

ואמר דברים שיוצאים ,  ממה שנראה בדבריו שבכלל לא הגזים, ואולם אצל המן הרשע

יתעורר ,  למי ומתי אמר דברים אלו ,  וכשנתבונן .  את הרגשת נפשו האמיתית , מן הלב

שהרי דברים אלו נאמרו לאחשוורוש בעת שאחרי הסעודה שהזמינה .  תמיהה רבתי 

כ למה לא הסתפק " א ,  נמצא שהיה לו כבוד עצום ורב ביותר .  אותו אסתר המלכה 

 ?בכבוד העצום שהיה לו

, פעם אחת הגיע אליו אורח ".  בית בדידות " ל סיפר על איזה אחד שהיה לו  " הסבא זצ 

העשוי ,  ותביא לי את הכיכר לחם היבש ,  לך לבית הבדידות שלי :  ואמר לילד שלו 

גם אצל המן ...!  רדיפה אחרי הכבוד שכזו .  מקמח ישן מעל הכסא של התיקון חצות 

ועוד היה מספר את כל כבודו כמו ,  כ רודף אחר הכבוד בלי גבול " שהיה כ ,  רואים כך 

ואת כל אשר גידלו המלך ואת '  ויספר להם המן את כבוד עושרו וכו : "שהובא בפסוק

 (.  'יא' אסתר ו)' וגו" אשר נישאו על השרים

מאיפה היה להמן כח ..."!  וכל זה איננו שווה לי : " ז הוא אומר להם בסוף דבריו " ובכ 

" וכל זה איננו שווה לי " שהמילים  ,  אלא מה ?  כזה בנפשו שלא להסתפק בשום כבוד 

אבל המן הרשע אחרי .  וזה מובן שירצה עוד כבוד ,  יכול לומר מי שיש קצת כבוד 

   !?...כל זה איננו שווה לי: ולומר? ז עוד רוצה כבוד"ובכ, כ כבוד"שהגיע לכ

שיש לו בנפשו כוחות בלתי ,  אז יבחין בעצמו ,  אבל אם כל אחד יתבונן היטב בנפשו 

אוהב כסף : " ל " שיש בנפש האדם בגדר כמו שאמרו חז "  כח הקנאה " למשל  .  גבוליים 

אלא חשב שאם "  וכל זה איננו שווה לי : "וזה הגדר שהיה בנפשו של המן..." לא ישבע

פ "וזה אע, ורואים שהמן גם בזה לא הסתפק בזה. יגיע לו עוד כבוד זה יספק אותו יותר

 . שהיה לו כל כך כבוד

א לו לאדם " שאף פעם א ,  שיש לאדם כח בלתי גבולי ,  עלינו להבין את כוחות נפשנו 

 "!  לא ישבע: "אלא גדר נפש האדם היא, לשבוע

שלכאורה בענייני העולם הזה זה עם ?  " לא ישבע " מאיפה נובע כח זה של  ,  ובאמת 

, וההבנה היא ?  כ איך נתנו בנפשו של האדם כח כזה בלתי גבולי " א ,  כוחות מוגבלים 

, שברוחניות אין לאדם גבול ושיעור .  שכח זה ללא גבול נמצא באמת ברוחניות האדם 

" אוהב תורה לא ישבע תורה : " ל " כמו שאמרו חז .  שהתורה היא בלתי גבולית כלל 

ובכח האדם נמצא שלא "  השתדל להיות איש ,  במקום שאין איש : " כ אמרו " וכמו 

מעוד אחד '  על האדם לבקש ולחפש ולקנות דרך בעבודת ה .  להסתפק כלל ברוחניות 

ולכן ניתן כח בלתי גבולי ..."  לא ישבע : " בגדר .  ולבקש עוד ועוד ,  אחר שגדול ממנו 

 . עבור השגת הרוחניות, לאדם

אבל במציאות זה לא ...   וזה בגדר שיגעון ,  אבל האדם מנצל כח זה לכבוד המדומה 

 . שהיא באמת בלתי גבולית, הכתובת היא רק בענייני רוחניות. הכתובת בחיפוש האדם

'' מכל האדם אשר מעל פני האדמה '  והאיש משה עניו מאד וכו '' :  והראיה ממשה רבינו 

, מהמן ,  והראיה .  לא יוכל להשיג כזו השגה ,  הכי גדול שייתכן "  בעל כבוד " אפילו ה 

ואמר בליבו ?   " מה יעשה המלך לאיש אשר המלך חפץ ביקרו " ,  ששאל אותו המלך 

ז זה עם " ובכ ,  זוהי השגה עצומה בכבוד המדומה '  וכו" ככה יעשה המלך. "בטח זה אני

 ...    גבול

עניו מכל : " העידה עליו התורה ',  קרבת ה ,  ומשה רבינו שלקח כח זה למהות האמיתית 

. שהשגה ברוחניות זה בגדר אחר נעלה יותר ,  א " ז "  האדם אשר מעל פני האדמה 

זה טעות ,  ומנצל אותו לדברי הבל עם גבול ,  האדם אשר לוקח את הכח הזה ,  ולהפך 

 -שהוא ניצל את הכח שלו לדבר שיש בו גבול  ,  וזוהי הייתה מפלתו של המן !  איומה 

 . וזה עונש מציאותי, הוא השיג תיכף את העונש -שזה לא המכוון 

שכאשר הוא ניצל את הכח הבלתי גבולי שניתן לו על ,  ועונש זה הוא בתור מציאות 

וזוהי .  ובלי גבולות ,  בבזיונות נוראים ,  כך מיד נסתבב שנתלה על העץ ,  דבר מוגבל 

וכך אצל ..."  ליפני שבר גאון : " כדי שיתקיים בו ,  הייתה כוונת אסתר לגדל את המן 

המציאות הזו של הרדיפה מפסידה ,  כמה שהאדם הוא רודף יותר ,  האדם הרודף כבוד 

 .לו יותר ויותר

שהם ניצלו את הכח שלהם .  ולהיפך ממש התקיים אצל מרדכי הצדיק ואסתר המלכה 

הגיע להם שהגיעו ,  ממילא .  ' לברוח מהכבוד וכדו , הבלתי גבולי לדברים בלתי גבוליים

ומכאן מובן !  חוץ מגדלותם הרוחנית שהייתה ללא גבול כלל וכלל , לכבוד גדול ועצום

ושנתבונן .  או רוחניות ,  החילוק בין מי שמנצל את הכח שלו הבלתי גבולי לגשמיות 

 .שהוא בתור מציאות, נראה שזה גם בשכר

אלא על ידם כל כלל ישראל ניצלו מגזרת ,  ולא רק הם ,  ולבסוף רואים שהם ניצלו 

עם "  תמימות " כזו של  "  פעולה " ,  למשל במה שאסתר המלכה עשתה .  אחשורוש והמן 

וזה עוד אחרי צום של שלושה , ודווקא בזה הצליחה" וגם אני אבוא אל המלך: "מרדכי

ולא על יופיה הנדיר או על עצות ',  ואסתר רק בטחה בה ,  זה לא הפריע לה כלל . ימים

 .'ובטחה רק על ה, ז היא צמה"בכ, פ שפני המתענה משתנים לרעה"ואע. ותחבולות

מדרגת ומעלת .  גדול "  שפשוף " אנחנו נמצאים בזמן ובתקופה נוראה כזו של  

ובאמת מה .  הנוראה שיש בנו "  קנאה " מידת ה ,  למשל ...  זה מעל הכוחות "  תמימות " ה 

אלא רק !  לא ?  וכי מהמעשים הטובים של חבירנו ?  היא הקנאה האמיתית שיש לנו 

ואצל ".  תמימות " שגובלים רק בשפשוף ולא במעלת ה ,  מדברים גשמיים מוגבלים 

וכך גם ,  שבטחה באלוהיה "  תמימות " אסתר המלכה רואים שהיה לה כזה קניין של  

 .כ ניתן להצליח ברוחניות"ורק עי. למרדכי היה לה כזה חינוך של תמימות

במאמר "  מדרגת האדם " ל  " והיסוד הזה מוסבר בהרחבה בספרו של הסבא זצוק 

, שבא לאספסינוס קיסר ,  על המעשה עם רבי יוחנן בן זכאי '  י -ט '  פרק "  חשבון הצדק"

וראה .  והביא לו ראיה מפסוקים מהתורה וכך באמת היה '  שלמא עליך מלכא וכו:ל"וא

: וגם על ההמשך פסק לו ,  ולא מהמילי דעלמא ,  ז את זה רק מהמילי דשמייא " ריב 

 ש"עי. ו"וכ" בשורה טובה תדשן עצם"

מילי " ורק  "  שפשוף " שלוקחים דרך של  ,  כמה רחמנות יש עלינו שנמצאים בדור כזה 

ונמצאים רק בדאגת העתיד והתכלית .  ' ואודות לזה אין לנו אמון בתורה הק "  דעלמא 

' ובטחון בה "  תמימות " י  " זוהי הייתה דרכם של מרדכי ואסתר רק ע ,  ולהפך .  הגשמית

כ כיונו לכל כלל ישראל את הישועה " ועי ,  י המילי דשמייא " וראו הכל רק ע ,  ש " ית 

 . הנפלאה

וכי הגויים !  ככל הגויים ,  רק בשפשוף ?  ואיך היום רוצים להציל את כלל ישראל 

על " ועוד שיש להם הברכה של  ,  כ אם הגויים לא מצליחים " א !   לא ולא !  ? מצליחים 

 ... ש שכלל ישראל לא יצליחו בדרכים מעוותים אלו"וכ" חרבך תחייה

? י שנבין למה דווקא בחודש אדר מרבים בשמחה " ל ע " ואפשר להבין את היסוד הנ 

. זה עושה מהפיכה ,  מכווין שמהותו של חודש אדר '  ועוד עושים סעודה ומשתה וכו 

ומצד ,  מצד אחד מפלה לגויים ,  שכל כך זה היה בחוש "  קיימו וקיבלו " הראיה היא  מ 

אלא זוהי ,  כמו שחושבים "  מקרה " וזה לא ב .  שני הניצחון של מרדכי ואסתר המלכה 

אנו רואים את ,  י הרדיפה לדברי הבל " הדרך של המן ע ,  ולהפך .    הייתה דרכם בחיים

 (מעובד מכתבי תלמידים)         ...           התוצאות הנוראות שלו
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זה ,  ולהקיף את עבודתו ופעולותיו  ,ל"רבינו זצוקלדבר בכלל על ! מורי ורבותי
שכל מה שאנו יודעים עליו זה רק מעט על שנותיו ,  במיוחד . דבר בלתי אפשרי

אבל על עבודתו הגדולה על .  והלאה ,  שעסק בזיכוי הרבים מאחרי השואה 
ישנם מעט זיכרונות על ,  אצלי .  כמעט ואין אנו יודעים מאומה "  עצמו " 
 .ל "של הישיבה לאחר השואה עם רבינו זצוק" ההתחלה"

שהחיבור שלו זה   ל " הסבא זצוק אמר על    ל " איסר זלמן מלצר זצ ' שראומרים 
. הייתה להם שפה מיוחדת   שבנובהרדוק ,  וצריך להבין ".  הפקרות וביטחון " 

" נובהרדוק " ב .  ל " רח ,  זה לא כמו שמקובל בעולם ,  " הפקרות " המושג של  
ובמיוחד ,  הגשמי "  העצמו " להפקיר את  ,  הייתה מעלה גדולה מאוד " הפקרות"

רבינו והאמת שאפשר לדבר על מעלותיו של  .  את הקנאה התאווה והכבוד 
כמו ,  אבל נתמקד בהפקרות ובביטחון בבורא עולם כפשוטו . 'ב' פ א"ע ל"זצוק

 . ל"מ על הסבא זצוק"שאמר ראז
". את משה '  כאשר צוה ד " ח פעם  " כתוב בפרשה י ,  פקודי '  פר, בפרשת השבוע

ח ברכות של " כ הכוונה בי " שזה ג (  ג " ד ה " ברכות פ ) ל אומרים בירושלמי  " וחז
 . ה למשה"ח ציווים של הקב"כנגד הי, ע"שמו

ואומר הירושלמי שהספירה .  ט פעם " אבל כשסופרים בחומש רואים שיש שם י 
". נובהרדוקאי "בוודאי שזהו ירושלמי ". ואיתו אהליאב"היא רק מאחרי הפסוק 

אם יש "  את משה '  כאשר ציוה ד " שאם רוצים לבדוק אם האדם עושה באמת  
אם הוא יכול להשתתף ולשתף , שהמבחן של האדם הוא"! ואיתו אהליאב"כ "ג

האדם יכול לעשות מעשים גדולים ונשגבים עד למאוד בעבור . עוד אחד איתו
והכל נעשה עבור ... עשה" הוא. "אבל האמת שזה עבור כבודו ומעלתו. התורה
אבל עם עוד אחד איתו ביחד זה .  ואז הוא מוכן לעשות הכל .  כבודו 
 . שיהיה עבור שמו וכבודו, האדם מעדיף לעשות הכל לבד...! א"בשופו

ואיתו " רק מ ?  את משה '  שמתי סופרים כאשר צוה ד ,  אבל התורה מגלה לנו 
אז ,  ולא אכפת לו מכבודו ומעלתו ,  שאם האדם משתף איתו אנשים " אהליאב

ויש הרבה   ! זהו הסימן "! את משה' כאשר ציווה ד"אפשר לומר שהוא עושה 
 . להאריך בזה למי שמבין

כאשר ציוה " ח ציווים כתוב  "מדוע בכל הי, שואל ד"ל הי"אלחנן וסרמן זצ' ור
, אלחנן '  מסביר ר ?  " אותו '  כאשר ציוה ד " ופעם אחת כתוב  "  את משה '  ד 

ה משתמש בו " שהקב ,  שכביכול יש כאן עוד יהודי נוסף בשם משה רבינו 
ומשה רבנו עומד כביכול מהצד כמי שאין הדבר נוגע , להוציא לפועל שליחויות

 ! אליו כלל
אני ראיתי אותו בתור   . ל " רבינו זצוק אפשר להגדיר את , פ היסוד הנורא הזה"ע
עד   -ובכלל מהמידות הרעות  ,  כ מופקר מהאנוכיות שלו "הוא היה כ. אנשים' ב

אני   -לא היה אכפת לו מעצמו משום דבר  !  שהוא לא היה נוגע עם עצמו כלל 
, ל"שנזכרים ברבנו זצוק... נ שלו ועל העבודה העצמית שלו"לא מדבר על המסי

 ... כל הזיכרונות הנעימים האלו עולים ונזכרים היטב
 ל" רבינו זצוק שהוא היה תלמיד של    ',מנדל יוסקוביץ' מרשמעתי מעשה נורא 

לקחו את הטלית של ,  פעם אחת .  וגם באושביץ במחנה ריכוז ,  עוד בגטו וילנה 
פרס את הטלית ,  ש " הראש של הצריף ימ   -והבלוק אלסטער  ,  רבינו באושביץ 

וכפי הידוע לכולם שרבינו .  כמו מפה על השולחן כדי שיאכלו עליו הנאצים 
אם '  אפי ...  מהשולחן "  המפה " ורבינו הלך והוריד את  ... ל היה קנאי גדול"זצוק

! פשוט לא תבינו   -לא תוכלו לתאר מה זה מחנה ריכוז  ,  אספר לכם כל הלילה 
זה מיד מוות !  אמות של ראש הצריף '  אף אחד לא היה מעיז לעמוד בתוך הד 

ש מיד לוקח את " והוא ימ "...  המפה " ל לוקח להם את  " ורבינו זצוק !  בטוח 
: ל התחיל לרקוד שם " ורבינו זצוק !  וזה היה נס גמור ,  רבינו ושובר לו את היד 

ש שוב פעם החזיר את " והגוי הזה ימ !  נשבר לי היד בגלל הטלית ,  ה " ב 
ורבינו אז קיבל שם מכות .  ל שוב פעם הוריד את הטלית "ורבינו זצוק, "מפה"ה

פתאום ראו .  ולקחו אותו והניחן אותו בין המתים ,  עד שלא נשם בכלל ,  רצח 
כמה פעמים שאלו אותו על הסיפור הזה "...  בא ההרוג ברגליו " ,  שהוא חזר 

הוא ,  אצלו לא היה שייך עניין כזה של פחד …  נ " מסי ...  והוא לא הגיב כלום 
 !היה מוכן ומזומן למות על כל דבר של קדושה

שהיה לו ישיבה   -ולא שמענו על דבר כזה    -ל היה היחיד בעולם  " רבנו זצוק 
להקים ישיבה בגטו "  מהיודנראט " כ אישור מיוחד  " ועוד קיבל ע ,  בתוך הגטו 

 "(   בן פורת יוסף"המסמך נמצא בסוף ספר . )וילנה
אף ,  " ביאליסטוק " עוד מבחרותו בישיבת  "  גדר בעבודה " ל היה  " לרבינו זצוק 

והאמת .  תמיד להשאיר משהו מהאוכל ,  פעם לא לסיים את כל הארוחה שלו 
 ". דרך ארץ"שזה כתוב בהלכות 

שבירת " שזה ממש  .  יונה '  לר "  ביסוד התשובה " ומובא  ,  ד " הראב וכמו שכתב  
המשיך את הגדר שלו גם   ל " רבינו זצוק אבל  .  וזה לא דבר קל בכלל "  המידות 

... אני עוד זוכר איך שהיו מלקקים את הקערות עד שהתייבשו ... במחנה הריכוז
כך סיפר לי .  כ הוא תמיד השאיר משהו "ואעפ. א לתאר את הרעב שהיה שם"וא
  .ל"דוד אסטריק ז' ר

רבינו פעם נכנסתי בהפתעה לחדר של  ...  וברצוני להוסיף משהו יותר מזה 
והיה ,  וראיתי את הצלחת שלו לפני שאכל .  עוד כשהיינו בגרמניה   , ל " זצוק 

, וכוונתו הייתה בזה ...  מעורבב שם כל מיני סוגים ומינים שונים מעורבבים יחד 
... אבל בלי טעם והנאה ,  רק למלא את הנצרך ,  שלא יהיה לו שום טעם באוכל 

תקופות שלמות .  והן בעשה טוב ,  הן בסור מרע ...  שלו הקיפה הכל "  העבודה " 
הוא היה כל הזמן .  והמשיך הלאה , וארוכות עבד על דבר אחד עד ששירש אותו

 . ונגד רצונו, נגד הטבע" פעולות"עסוק בעשיית 
 -אני עוד זוכר    -אנשים  '  שהוא היה כמו ב ,  רק להבין יותר את מה שאמרנו 

כ " אז הרפואה לא הייתה כ .  שהוא היה אמור לעבור ניתוח בעיר ליון בצרפת 
, ח " ונכנסתי איתו יחד לביה .  והוא היה אמור להיות שם שבוע שלם ,  מפותחת 

כ התרופות לא " עד שג ,  והיו לו ייסורים נוראיים .  ושמשתי אותו שם עד שיצא 
ואפילו לא ,  ומעולם הוא לא דיבר על כאביו .  כ טובות ולא הקלו עליו " היו כ 

ובאותו זמן של !  הוא רק סגר את העיניים ,  וכשהיה בשיא כאביו .  נאנח עליהם 
אבל ...  ש " ייסורים נוראים אלו הוא היה יכול לדבר כרגיל בדיברי תורה ויר 

ל הרגיש שהגוף שלו הוא לא "רבינו זצוק. הגוף שלו סבל באותו זמן עד למאוד
 ! הרוחני והנשמה שלו" הרוח חיים"העיקר אצלו היה רק , העיקר בכלל

, " בדידות " מסר נפשו על העניין של ה   ל " שרבינו זצוק ,  ועוד דבר שידוע לכל 
ושולח כרטיסי ,  ומזרז , הוא היה מטלפן לכולם. שהיו מקיימים בין פורים לפסח

 . טיסה שיבואו ויתחזקו
שהביאו ילדים ממרוקו "  העלייה " שמע בתקופת    ל " רבינו זצוק ,  פעם אחת 

. ל " רח ,  י ישר לקיבוצים " ומשם לוקחים אותם לא ,  ושלחו אותם לעיר מרסיי 
אבל לרבינו הייתה שמיעה   -האמת שכולם שמעו    -ל שמע מזה  " ורבינו זצוק 

ומדוע רק .  וגם יתרו שמע כמו כולם "  שמעו עמים ירגזון : " ' כמו שכ .  אחרת 
ל נסע " ומיד רבינו זצוק !  אחרת "  שמיעה " אלא שליתרו הייתה  ?  יתרו בא 

ל נכנס " ורבינו זצוק '  והיו שם שומרים שלא נתנו להיכנס לרבנים וכד ,  למרסיי 
! ל קיבל מהם מכות רצח " ורבינו זצוק ,  ותפסו אותו השומרים , לשם בלי רשות

מיד רבינו ?  וכי הקרוב שלך נמצא שם ?  ומיד שחזר שאלו אותו מה איכפת לך 
כל !  זה של כולם ?  וכי זה רק שלי "!  כי עבדך ערב את הנער : " ל הזדעק " זצוק 

הוא היה מוכן לקבל מכות רצח רק כדי !  הכלל ישראל ערבים אחד לשני 
, בא ניסע למרסיי :  אמר לי ,  ובאתי "  הבדידות " ופעם אחת שזירז על  .  להציל 

, וזה היה הנחת שלו , ל במרסיי"והלכנו לישיבה של רבינו זצוק! נקבל קצת נחת
עבור התלמידים הוא היה מוכן לקבל .  לראות תלמידים יושבים ולומדים תורה 

 ! מכות רצח
הפקרות " והוא היה מיוחד מאוד בפרט ב .  שלו "  הפקרות " בכלל ה ,  ומעל הכל 

והתפעלות מהדברים ,  הערכה ,   לא היה שייך אצלו עניין של כבוד ".  הכבוד 
, אני זוכר .  הוא לא חשב מה יחשבו או מה יאמרו עליו הברואים בכלל .  הללו 

א להבין " היום א .  נסענו יחד ברכבת בגרמניה , בתקופה שלאחר השואה, שפעם
, והיה אסור לדבר בקול רם ברכבת ,  כ דרך ארץ ונימוס " אבל אז היה כ ,  את זה 

התחיל לדבר   ל " רבינו זצוק פתאום  ,  ובשעת הנסיעה ברכבת .  רק בלחש ממש 
והוא ,  וכולם הסתכלו עליו בתור משוגע ,  כמעט בצעקות ממש ,  איתי בקול רם 

זה לא תפס אצלו מקום במחשבה העניין של . בכלל לא היה אכפת לו שום דבר
 .ובמיוחד מה יאמרו עליו הברואים, כבוד

, כ היה שם רע על הישיבה בכלל " וכ ,  אני עוד זוכר שהישיבה הייתה בגרמניה 
הוא רצה .  ל הוא משוגע ממש " חשבו שרבינו זצוק ...  בפרט   ל " רבינו זצוק ועל  

והוא ,  כי הוא שמע שיש שם אלפי יהודים עזובים , להעביר את הישיבה למרוקו
ואז .  ל בתור משוגע " ב בגרמניה החזיקו את רבינו זצוק " והבעה .  רצה לקרבם 

אז משם הוא ימשיך ,  שאם בסוף הוא יצטרך ,  ל הלך לצרפת " בסוף רבינו זצוק 
 . למרוקו

... הגדולים שהיו אז "  בניסיונות " נזכרים גם  ,  שנזכרים בתקופה הנפלאה ההיא 
יצא שם !  לא דיבר איתי במשך שנתיים ,  אבא שלי .  זה טוב לקחת ציור ודוגמא 

א " והוא לא רצה בשופו .  בפרט   ל " רבינו זצוק ועל  ,  רע על הישיבה בכלל 
פה "   -וכל מה שדברו ואמרו לי לא הקשבתי בכלל רק החלטתי  ,   שאשאר שם 

ל שבישיבה שלו יש עניין של " יצא שם על רבינו זצוק "!  אשב כי איויתיה 
, ק " בלימוד התוה , "שבתי"וכידוע לנו שזה קבלות על עבודה עצמית ". קבלות"

מהתלמידים ועם תקיעת "  קבלה " ויצא קול שרבינו מבקש  ' וכדו, לימוד המוסר
ובפרט אצל ,  ואפשר לתאר מה קרה אז !  כף שלא להתחתן לפני גיל ארבעים 

ם אז ומראשי וועד "שהיה מגדולי האדמורי' ר מק"האדמוובמיוחד ... החסידים
, פ חשבו להציל אותי " ולכה . התעסקו בזה, וכל הרבנים שהיו בגרמניה, ההצלה

והיה גם צדיק אחד מגדולי הרבנים דאז ... היחיד שם" החסידי"שהייתי הבחור 
 .י הישיבה"להיות ע, שהגיע במיוחד לשבת "רב' קר"
 
 
 

 ל“ל ביום הזכרון לרבנו זצוק"ישראל דוד נייוונר זצ' צ ר"שיחה מהגה

 ל"של רבינו זצוק" השתוות ובטחון"

 המשך בעמוד הבא



 המשך -ל "של רבינו זצוק" השתוות ובטחון"

לרבינו ואז הם פנו  .  ולא הסכמתי ,  ב להשפיע עלי שאלך אליו "והתחילו כל הבעה
ל לא התפעל " ורבינו זצוק .  והם צעקו עליו מדוע הוא לא מסכים שאלך   ל " זצוק 
 "רב   ' הקר " ק  " ובשב !  הוא יכול ללכת ולעשות מה שהוא רוצה : ואמר להם, בכלל

... הו ,  רק נכנסתי וכולם אומרים .  ק בבוקר בטיש הלכתי לשם " ובשב .  עשה טיש 
, ראה שהגעתי לשם "  רב '  הקר " ו .  ב היו שם " ואבא שלי וכל הבעה ".  הוא הגיע " 

ר יכול " איך שהיצה ,  הוא מיד התחיל לדבר בהתעוררות עצומה ובבכיות ממש 
המסילת " ולעזוב את התורה הקדושה עבור  ,  להפוך ולעשות מקדושה טומאה 

, בליבי צחקתי .  ובבכיות נוראות ,  ודיבר דברים חריפים עד למאוד . ל"רח, "ישרים
אם אני ,  שלח אלי ,  אחרי שסיים את הטיש .  ר " וזה רק לשה ,  וידעתי שהכל שקר 

הגעתי לכאן :  ואז הוא אמר לי ,  ונשארנו לבד. והסכמתי, מוכן לדבר איתו ביחידות
ונעשה ביחד התרה לכל הקבלות ,  ומחר יבואו עוד רבנים ,  במיוחד בשבילך 

אני ,  רבי ,  אמרתי לו ...  היות שזה מתנה על מה שכתוב בתורה , והשבועות והנדרים
מדוע ,  ל " א !  אני לא מבטל , ומה שיהיה, שאם יבואו ויבטלו, עשיתי מסירת מודעה

הם ,  רבי ,  ל " א .  י נמצא פתרון לכך " אנחנו בעזה ,  אבל אל תדאג !  ? עשית כך 
והיה לי !   אבל קיבלנו את זה עד גיל חמישים שנה , חושבים שזה עד גיל ארבעים

ר על ישיבה שלימה " איך אפשר לדבר לשה, והייתי ברוגז גדול. ד ואומץ מיוחד"ס
 ? בלי לברר בכלל

כ שבחורים לא " והתחילו לדבר שם ע .  ד שהם עשו שם " למחרת הגעתי לבי 
והאמת !  ואצל חסידים זה ממש נורא ואיום ! וזה נורא ואיום, 04מתחתנים עד גיל 

בני תורה לא היו חשובים .  היא שהמצב היה שלא היה שידוכים בכלל לבני תורה 
ר בלי לברר " איך אתם יכולים לקבל לשוה !  רבותי :  ואז קמתי וצעקתי עליהם . אז

האם (  שבת נו ! ) ר " כ שקיבל לשה " הרי כל חטאו של דוד המלך היה ע ?  ולבדוק 
ומיד שמעו ממני !  כי כל זה רק שקר וכזב !  לא ?  אתם באמת בררתם את האמת 

 .וקבלו
וכל זה לא השפיע במאומה על .  שהיו אז "  נסיונות " כל זה רק כדי לדעת מה זה  

אך עמד בהם בגבורה , כל חייו הוא עמד בניסיונות קשים עד למאוד .ל"רבינו זצוק
 ! עצומה

, פעם אחת .  זה בכלל לא ניתפס אצלנו , ל"השבח והגנאי של רבינו זצוק" השתוות"
בשמחת תורה . והיה שם גם בימים הנוראים ובסוכות, נסע לאמריקה ל"רבינו זצוק

הוא סיפר ,  שהיה ידיד של אבא שלי , והרב שהיה שם, הוא הגיע לסייטל וושינגטון
זה היה ...  איזה שמחת תורה שרבינו עשה להם שם .  לי שכזה דבר לא ראה מעולם 

" פרטים " כ רבינו עשה שם  " ואח .  והיו שם מאות אנשים ,  בבית כנסת הגדול שם 
אבל .  פ שהוא היה אז כבר ראש ישיבה "ז אע"וכ. והתחיל לצעוק, ונפל על הרצפה

" עבודה " בזיקנותו הוא עשה  '  ואפי .   הוא תמיד המשיך לעבוד על עצמו ,  כ " אעפ 
 . על עצמו

רבינו ,  בתקופה מסוימת .  היה קיצוני מאוד ,  כמו כן הביטול שלו לממון וכסף 
והייתי משלם .  וזה היה מטעמי חינוך ,  מינה אותי להיות מזכיר בישיבה   ל " זצוק 

ל אף פעם לא נגע בכלל בכסף " ורבינו זצוק '  ומטפל בענייני הבנק וכדו ,  לספקים 
באותו זמן קיבלנו תרומה גדולה מאד לישיבה בסכום של מיליון ...  של הישיבה 

הוא בכלל לא .  ל לא התייחס לכך אפילו " ורבינו זצוק .  מהנדיב יצחק שלום , פרנק
עבר מיד לחשבון של ,  הכסף שהוא קיבל מהגרמנים .  ייחס ערך לכסף בכלל 

 ! כלום -לעצמו . הישיבה
חשבון בנק ,  י שאין לו ארנק " ל לא שמעתי על שום רב ור " וחוץ מרבינו זצוק 

, ל היה מגיע לארץ בתקופה של העשירות "אני זוכר עוד שרבינו זצוק' קים וכדו'וצ
 .והיה מחלק הכל לישיבות וכוללים בלי לספור אפילו, והיה לו מליונים בכיסים

בבני "  פרומער " ניגש אליו איזה בן תורה  , פעם. קרה פעם משהו מאוד מעניין בזה
שמעתי שעכשיו יש אצליכם עכשיו ,  רב גרשון ,  ל " וא ,  אני עד שמיעה לכך ,  ברק 

ואז רבינו ...  ולא רק לשמור לכם לבד ...  אתם צריכים לתת גם לאחרים , הרבה כסף
והאמת .  עכשיו אני יחזור בתשובה על זה ,  יישר כח שאמרת לי :  ל אומר לו " זצוק 
ולא השאיר ,  את הכל הוא חילק לכולם ,  ל עשה בדיוק הפוך " שרבינו זצוק ,  היא 

, והבריחה מהכבוד שלו ,  ל מעצמו " של רבינו זצוק "  ההפקרות ! " לעצמו כלום 
 . זה ממש פלא עצום, ובכלל משאר המידות

אני אף פעם לא ראיתי אותו ...  שלו "  הביטחון " ובכלל אי אפשר לתאר את מדרגת 

אתה .  ח " שהוא היה תלמיד של הח ,  מאקסלבן   ל " זצ '  הרב ח אמר לי  .  שהוא דואג 
אם יש ,  אני צריך לדעת שלושה חודשים מראש ?  יודע מה ההבדל ביני לבין רבינו 

אני לא יכול ,  ואם אין לי מראש .  לי את כל התקציב שאני צריך למוסדות שלי 
הוא לא חושב איך ,  כל פעם רוצה לדעת איך הסתדרנו אתמול ,  אבל רבינו .  לישון 

 !הוא בכלל לא דואג! הוא רק מתבונן איך הסתדרנו אתמול, נעשה היום ומחר
הם התנו עם .  וינט הפסיקו את התמיכה בישיבה ' אני עוד זוכר את היום שבו הג 

ואם יהיו יותר .  שלא יהיו בישיבה למעלה מארבעים תלמידים ,  ל " רבנו זצוק 
. והיו באים מידי פעם ועורכים בדיקות .  תלמידים הם יפסיקו את התמיכה בישיבה 

פ שהיו הרבה יותר מארבעים תלמידים "אע, וכל פעם היו מצליחים להתחמק מהם
עד שפעם אחת .  ל אף לא הגביל את מספר הבחורים בישיבה "רבינו זצוק. בישיבה

א היה כבר להסתיר " וא ,  ל כן מוסיף ומוסיף " שרבינו זצוק ,  הם גילו את האמת 
 . והם הפסיקו את התמיכה, מהם

הם   -הוא אמר לכולם    -ה  " ב !  ל היה במצב רוח מרומם "רבינו זצוק, ובאותו היום
ר " להאדמו   כ הלכנו " ואח .  וכך חזר ואמר כל הזמן !  ה הם הפסיקו " ב ,  הפסיקו 

, וינט ' ומיד שהוא שמע את ההפסקה של הג .  שהיה אז גר בפריז ל "זצ' א' ר' מפש
שהוא מקבל על ,  ואז הוא אמר .  הוא שאל ?  ואמר מה תעשו עכשיו ,  הוא החוויר 

אבל מה תעשו כל .  עצמו לעבור בין החנויות ולדאוג ללחם כל שבת לישיבה 
ואז הוא אומר ... לא מתרגש בכלל ל"שרבינו זצוקוהוא רואה . כך הוא שאל? הזמן

וידוע שהוא .  ל " ככה הוא שואל אותי על רבינו זצוק ? האדם הזה נורמלי בכלל: לי
ל היה נראה " ורבינו זצוק !  ר צדיק וחשוב מאוד " הוא היה אדמו ,  לא היה סתם 

' והוא בכלל היה נראה אפי ...  כמו ששום דבר לא מטריד אותו בכלל , ממש כרגיל
  .חלק מאישיותו, ל היה חלק ממנו"הביטחון של רבינו זצוק. שמח מהמצב

הוא הצליח להקים ,  ל " האדיר של רבינו זצוק "  הביטחון " בזכות  ,  ובסופו של דבר 
וזכה להעמיד .  ישיבות וכוללים ומוסדות חינוך בכל רחבי צרפת ובארץ ישראל 

בלי שהאמנו ,  כ גדולה " וההתפתחות הרוחנית הייתה כ .  אלפי תלמידים ומשפחות 
 . בכלל שכך יהיה

העיקר זה לא   ל " הסבא זצוק תמיד היה אומר בהילולא של    ל " שרבינו זצוק וידוע 
גם כן עלינו ,  לכן !  אלא החיזוק והלמידה מדרכיו של בעל ההילולא  -" ההילולא"

מתי יגיעו מעשי : " כמו שכתוב . מעט" לנגוע"ח רק "ולכהפ. ללמוד מדרכיו ודרכו
" הנגיעה " ו .  זה מלשון נגיעה "  יגיעו " ומסבירים ש (  א " תנדב ) '  וכו "  למעשי אבותי 

 . בקביעות שמזה נובע כל ההצלחות" לימוד מוסר"ל זה רק "בדרכו של רבנו זצוק
כולם הלכו ',  לאחר סדר א "  פובליין " שפעם אחת בתקופת  ,  אני עוד זוכר 

: צועק באידיש   ל " רבינו זצוק   ואני שומע את ,  ויצאתי מבית המדרש ,  לשיעורים 
חשבתי ,  לא ידעתי על מי הוא צועק .  בצעקות וגערות נוראיות !  מושחת ! מושחת

לראות על ,  " בית המוסר " י  " וחיכיתי ע .  אולי על בחור שעשה מעשה גרוע ביותר 
וחיכיתי לראות , ראיתי אותו יוצא משם, ואחרי חצי שעה של צעקות. מי הוא צועק

, הוא צעק על עצמו !  ואז להפתעתי ראיתי שרבינו יצא משם לבד. עם מי הוא יוצא
הוא עבד על עצמו ,  זה מה שהוא עשה כל חייו !  ותבע את עצמו שהוא מושחת 

 . ואימץ לעצמו כל מידה טובה, והפקיר כל מפריע, להגיע לשלמות
ואמר .  שאלו אותו האם הוא עוד לומד מוסר בהתפעלות , אני זוכר שעוד בזיקנותו

אני "! וזה כבר עובד לבד מעצמו, הלב שלי מלא כבר בצעקות ותביעות והרגשים"
" יום המוות " הוא התחיל ללמוד מוסר על  ,  נהייה בן שישים   ל " שרבנו זצוק זוכר  

, ובגיל שבעים הוא רצה לנסוע לארץ ישראל   . יונה '  ת לר " בשע כמו שכתוב  
שבכל יום שישי הוא היה ,  שיש עדויות ,  עד כדי כך .  להתכונן לפטירתו ולהתבודד 

ונרות דולקים ,  מכוסה בתכריכים ,  כשהוא שוכב על הארץ , לומד מוסר בחדר שלו
ופעם אחת הוא שכח . ז כדי להמחיש לעצמו בחוש את יום המוות"וכ, על יד ראשו

 ! וראה אותו כך והשתומם, ותלמיד אחד נכנס, לסגור את הדלת
? ל הגיע לכל המעלות העליונות"איך רבינו זצוק -עלינו לקחת מזה מוסר השכל 

י " ונזכה בעזה !  וללא הפסקה ,  עבודה עצמית עקבית ,  י לימוד המוסר " רק ע 
 .להמשיך בדרכו הגבוהה

 "(המוסר והנועם)"
 

 5350114055: לפרטים. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע

 "על זאת שיבחו אהובים"
 ל את הקונטרס הנפלא"על הו, מערכת העלון מברכת את חברנו וידידנו היקר המסייע לעלוננו

 "המוסר והנועם"
ובו הסבר נפלא על מהותה ודרכי . ל"צ רבינו גרשון ליבמן זצוק"ל מגדולי נובהרדוק ותלמיד מובהק לגה"ישראל דוד נייוונר זצ' צ ר"משיחותיו של הגה

 .כדי לזכות בו את הרבים, שיזכה להפיץ את כל החומר אשר יש לו' יתן ה" נובהרדוק"עבודתה של 

 

 .                       י בקשה למייל של העלון"או ע  5050114050: ניתן להשיג בטל



 "ממשיך דרך נובהרדוק"
ברגע הראשון מה , ל ניצל"גרשון זצ' שר' לאחר שעברנו את השואה הנוראה ונודע לי ברוך ד

ל בהיכל " ל בהלוויית רבינו זצוק "זצ י גלינסקי"הגרהספד ... )עוד יהיה נובהרדוק: שחשבתי
 ( ם-נובהרדוק בי" בית יוסף"' ישי

והמילה הראשונה שהוא אמר לי . י פרנקפורט"נפגשנו בפעם הראשונה בגרמניה בסלצהיים ע
צריך להעמיד בחזרה את מה :  אחרי חמש שנות פירוד נורא כזה אחרי השואה והסיביר 

 ( ל"כנ! )שנחרב
 
 "נובהרדוק בביאליסטוק' עמוד התווך דישי"

' ר בסיועו של הגאון  ',  ויסדו שם ישיבה מפוארה וכו ' ומהם מי שברחו למחנות הריכוז וכו...
ומסירות נפשו .  י ביאליסטוק " שהיה מעמודי התווך דישיבתינו ב   א " גרשון ליבמן שליט 

תפס ישיבה , ש אין לשער"י הנאצים ימ"וביותר גם בעת שהיה עדיין כבוש ע, במחנות הריכוז
ה תיכף כשזכה לראות במפלתם של הרשעים "וב. וגלה עימה מוילנא עד ברגן בלזן, במחתרת

ן ' א יפה " י ר " רה מרן  . ) כ בסלצהיים " הארורים יסד שם ישיבה גדולה בכמות ובאיכות ואח 
 (ז"יורק תש-ניו" מדרגת האדם"' בהקדמה לס ל"זצ
 

 "הכנעה"רק  -דרכו של יעקב אבינו 
, אנחנו מוצאים אצל יעקב אבינו שהתקין עצמו לשלושה דברים לדורון לתפילה ולמלחמה "

 ? לו אפשרות של מלחמה למה הניח לבסוף' אם היה
ו בתקופה "שזה דרך של סכנה אפילו אצל יעקב אבינו ק. אלא ללמד לדורות שזה לא הדרך

 שלנו וכפי שאנחנו רואים מנסיון התוצאות של המלחמות 
 "כמה עלינו להתלמד שרק הדרך של יעקב אבינו רק בהכנעה בין בכלל ובין בפרט

תיקון המידות " מדרגת האדם"כמבואר ב ל רק להסיר הקרניים"וזה היה הדרך של הסבא זצ
מפנקס השיחות שלו המצוי בשלבי   ל " י של רבינו זצוק " כת מתוך  .  ה " ז כסלו תשל " י . )ג"פ

ח " ו ותשוח " דוד הלפרין הי '  ל של שיחותיו של רבינו ר " תודת המערכת נתונה למו .  עריכה 
 (לו
 
 "סכנת הגאווה"
" מדרגת האדם " ואמר הסבא ב (  ד " ח ל " דברים כ " ) והיית משוגע ממראה עיניך אשר תראה"

ולכאורה איך ( א"דרכי התשובה פ. )כלומר מן ראיות העיניים מן המעלות שבך תהיה משוגע
 ?זה מזיק להאדם המעלות וההשתלמות

וכל שכן .  שאפילו אצל קורח עינו הטעתו ,  מכאן עלינו לראות הסכנה של המעלה והיתרון 
ז נעשה " וע   ! ממש משוגע , כמה היתרון שבנו גורם לנו גאווה ומדידות של גוזמא, אצלינו
כי תבא '  מהתעוררות מפ   י " מכת . ) אבינו מלכינו שלח רפואה שלימה לחולי עמך :  תפילה 
 ( ל"ג מהפנקס הנ"ק כי תבא תשל"ממוצש

 
 "י לימוד המוסר"ההצלחה רק ע"

? איך ההצלחה הזאת בין ברוחניות ובין בגשמיות? כשנשאל את עצמינו איך הגענו עד כאן...
! שזה דור יוצא מן הכלל ?  כל העבודה וכל הדרך ,  ש בדור כזה שזה למעלה מן הכוחות "וכ
ז "שיחת רבינו בי) !זה הסוד... קצת הרגש בלימוד המוסר קצת הרגש? כ מה הסוד בדבר"א

 (ו"תשע' אדר א "אל המבקש"ו הובא ב"כסלו תשמ
 
 "אור ההכנעה"

י ההכנעה אפשר להצליח ולכוון " וע   כמה אור יש בהכנעה "  ההכנעה " ועל כולם מידת  ... 
. על כל החיים "  בדרך " אלא שזה יהיה  ,  ולא להסתפק .  ש מילי דשמיא " וכ .  למילי דעלמא 

ורק בזה מכוון ההצלחה "  הכנעה " ובעצמנו כמה אנחנו עדים שכמה כיוונו בכל פעם של  
 ( ל"כנ! )בגשמיות וברוחניות בשבילנו ובשביל כל הדורות

 
 "נ"קיום המצוות במסי"
שני ידיו מוגבהות כלפי מעלה .  ל נכנס למחנות " ל סיפר איך רבינו זצוק " ז   ד איסטריק " ר 

כשבידו האחת מכונת תספורת שלא יעביר תער על זקנו ובידו השנייה תפילין וכך נכנס מבלי 
 (ו"אייר תשע "אל המבקש"בביכורי שמחה הובא ... )שיפגענו איש

 
 "ל"חידושו של הסבא זצוק"

" בירור המידות " ל לדורו ולדורות הבאים את החידוש הזה של  " הדרך שחידש הסבא זצוק 
הובא .  ז כסליו"שיחה מי. )ואיני יודע אם יודעים להעריך זאת. ניתוח שאינו יודע רחם"שזהו 

 (ז"חשוון תשע "אל המבקש"ב
 
 ש"אפילו עם חשבונות לש -" וויתור"

" מדרגת האדם " ל והובא בהרחבה בספרו  " ובעיקר זה מה שקבלנו מהחינוך של הסבא זצוק 
שכבר לוותר גם בלי   . שעיקר חיות האדם צרה בתוך ביתה "  חשבונות " לוותר אפילו על  

כמה זה קשה ,  ושזה נוגע לתכלית הרוחנית ...  ש " כל שכן חשבונות לש . כ קשה"חשבונות ג
וכמה שידוע .  ולמחלוקת ...  ואיזה חורבן ... וכמה זה סיבה לחורבן... א לוותר"ואין אפילו הו

 (ל"כנ" )להכניס צרה בתוך ביתה"לנו מפה ומשם ואפילו במוסדות תורה הניסיון הגדול הוא 
 
 בנובהרדוק" וועד הבירור"

ובניהם . ישראל מובשוביץ שהוא היה באסיפה של ועד הישיבות בפולין' שמעתי מגיסו של ר
" הריידל"איסר זלמן מלצר היה סקרן לדעת מה זה ' ור. ד"ל הי"דוד בלייכר זצ' היה גם מרן ר

הוא הכלי העושה רדידה במצה " ריידל: "דוד' והסביר לו ר. הוועדים שעושים בנובהרדוק –
שהיה בנובהרדוק שמעיינים שלא " וועד הבירור"וזה ההגדרה של ריידל . כדי שלא תתנפח

וועד " ובאמצעות    . יהיה ניפוח של גאווה אצל כל אחד מחברי הוועד מבקשי השלימות 
שיחותיו  "דרך החיים. )"מתפוררת הגאווה מהלב בהיווכח פחיתות הגאווה והכבוד" הבירור

 ( 04' ל עמ"של רבינו זצוק
 
 "י הפקרות הגשמיות"ההצלחה רק ע"

 והוא שבכדי להשיג שלימות ולהגיע אל התכלית . ק יסוד גדול בחיים"למדה אותנו התוה

 
היא ההפקרות העצמית הגמורה ,  ההכרח ללכת בדרך של קיצוניות , ש"האמיתית בתורה ויר

הפקרה עצמית פירושה כזו שמצינו באברהם . בלא שום תקוה לתשלום שכר וגמול כל שהוא
ל " היינו לעזוב הנ "  לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך : " אבינו 

. בלא שום שאלות ופקפוקים "(  אשר אראך )"וללכת בארץ לא זרועה לקראת יעד בלתי נודע 
בן "! )רק אז זוכים להצלחה רוחנית, רק כשמתחילים בגישה כזאת בלא פשרות ובלא פחדים

 (       כג' ל עמ"שיחותיו של רבינו זצוק "פורת יוסף
 
 "האושר שבעבודת המידות"

נ "במה לעבור עוגמ" עבודת המידות"כמה עלינו להרגיש את האושר שיש לנו חינוך כזה של 
אלא רק , א של התגברות על המידות"אין הו. ש בדור הזה"וכ, וסבל ושנאת חינם שיש בעולם

ייסורי ,  וכמה זה גורם לייסורים נוראים ,  וכמה זה גורם סבל ...  ושמחה לאיד ,  נקמה ונטירה 
וציור כזה מוחשי על ,  מספרת לנו דוגמא כזו '  וכך התורה הק .  וגורם לייאוש ...  איוב ממש 

כשם שאין לי שנאה על בנימין אחי כך אין לי שנאה   -"  כי פי המדבר אליכם : "יוסף הצדיק
 "(דרך נובהרדוק", מתוך שיחה) ...ציור כזה ודוגמא של אהבת חינם... עליכם

 
  "העיקר חסר מן הספר –חוסר בלימוד המוסר "

כן לומדים תורה ומקיימים .  שאננות גדולה ,  ואפילו בעולם של תורה ,  רואים אנו בעולם 
וזה בגלל שאינם יורדים לעומק הרגשת הלב ולא חושבים , אבל העיקר חסר מן הספר, מצוות

וזה יכול להגיע חלילה ,  ומה עשוי להתפתח מרשימה ומחשבה המתגנבת בלב , מה ילד יום
אמנם זהו המצב העגום כשלא לומדים מוסר וכל ,  וזה לא נעשה בפתאומיות ,  לשנה ופירש 

לבטל נגיעות והתקשרות לעולם וכל מיני השפעות רעות , שכן בהתפעלות ובתביעה על עצמו
ספר זיכרון לרבינו . )'וכו" ותראו את שקוציהם ואת גילוליהם"העומדים לו על הדרך בבחינת 

 (ט"קל' א עמ"ח "זיכרון גרשון"ל "זצוק
 
 !להבה" בית יוסף"

שאת ישיבותיו שהקים לא רק כנה ,  הנקודה המפליאה בפעילותו העצומה של רבי גרשון 
בהיותו .  אלא שכזו הייתה גם הרוח שנשבה בישיבותיו "  בית יוסף "בשם ישיבות נובהרדוק 
הצליח להשרות בישיבותיו את האווירה המקורית ששררה בבית ,  טופח על מנת להטפיח 
, לימוד מוסר בריתחא ובשפתיים דולקות ,  יגיעה בתורה :  המושגים .  מדרשה של נובהרדוק 

אף הוא . היו חלק מאוירת הישיבה, הפקרה עצמית וזיכוי הרבים, כיבוש היצר ותיקון המידות
בירור "ו" בורסה" "רעדלאך"לערוך , הנהיג בישיבה ככל אשר נהוג בעבר בישיבות נובהרדוק

 ( 601' עמ "נובהרדוקאי לפיד אש)"אשר מטרתם להתקדם בתיקון המידות " המצב
 
 "מסירות נפש במחנות ההשמדה"

עוד בגטו   ל " רבינו זצוק שהוא היה תלמיד של    ', מנדל יוסקוביץ '  מר שמעתי מעשה נורא  
והבלוק ,  לקחו את הטלית של רבינו באושביץ , פעם אחת. וגם באושביץ במחנה ריכוז, וילנה

פרס את הטלית כמו מפה על השולחן כדי שיאכלו עליו ,  הראש של הצריף   -אלסטער  
" המפה"ורבינו הלך והוריד את ... ל היה קנאי גדול"וכפי הידוע לכולם שרבינו זצוק. הנאצים

פשוט לא   -לא תוכלו לתאר מה זה מחנה ריכוז  , אם אספר לכם כל הלילה' אפי... מהשולחן
! זה מיד מוות בטוח !  אמות של ראש הצריף' אף אחד לא היה מעיז לעמוד בתוך הד! תבינו

, ש מיד לוקח את רבינו ושובר לו את היד "והוא ימ"... המפה"ל לוקח להם את "ורבינו זצוק
והגוי !  נשבר לי היד בגלל הטלית , ה"ב: ל התחיל לרקוד שם"ורבינו זצוק! וזה היה נס גמור

ורבינו .  ל שוב פעם הוריד את הטלית " ורבינו זצוק , "מפה"ש שוב פעם החזיר את ה"הזה ימ
פתאום .  ולקחו אותו והניחן אותו בין המתים ,  עד שלא נשם בכלל ,  אז קיבל שם מכות רצח 

כמה פעמים שאלו אותו על הסיפור הזה והוא לא "...  בא ההרוג ברגליו " ,  ראו שהוא חזר 
הוא היה מוכן ומזומן למות , אצלו לא היה שייך עניין כזה של פחד… נ"מסי... הגיב כלום

 ("המוסר והנועם)" !על כל דבר של קדושה
 
 "הידיעה והעבודה"

, אבל ידיעה אינה מספיקה להגיעו למחוז חפצו .  האדם מספיק יודע שומע ורואה ברוחניות 
. וגם להפקיר עוד רצונות ונטיות אחרים כדי להגיע למטרתו ,  עליו גם לנסוע ולעמול קשות 

על האדם להחליף עצמו לב חדש ורוח נכון .  כ " ואם לחיי שעה כך לחיי עולם הבא עאכו 
אמנם זה .  ומקיום מצוותיו '  כדי שיהנה ויתענג מקרבת ד ', המתאים לפי דעת התורה ורצון ד

אבל הבא . ת שיתן לו לב טהור"ומי לנו גדול מדוד המלך וכמה תחינות ובקשות מהשי. קשה
והשאר מן ,  הדרישה מהאדם רק לבחור לו הדרך הנכון ולעשות את שלו . ליטהר מסייעין לו

הידיעה ,  פתחו לי פתח כחודו של מחט ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם .  השמים 
והידיעות הם גורם חשוב .  מועילה רק למי שכבר זכה לרצון הטוב אז אין עם הארץ חסיד 

 ( ח"רמ' ב עמ"ל ח"הנ "זכרון גרשון"ז "ס. )לעלייתו בתורה ויראה
 
 "התלמידים כבנים"

והאהבה .  והאבא מצא את הילדים ,  כשבאתי לפה ראו עיני שהבנים מצאו את האבא שלהם 
 .אין בפי מילים, כמו שראיתי עכשיו... והאהבה של האבא לילדים, של הילדים לאבא

אני שמעתי מה שרבינו !  רבותי .  כך אני מרגיש רבותי ,  אני מרגיש זאת על פניכם של כולכם 
אין ,  וכמה פעמים שמעתי זאת מפיו , ל"ר זצ"כך אמר אדמו! אין בדיעבד, אין בדיעבד, דיבר

יצחק אורלנסקי '  ר . ) צריכים להתחזק יותר ויותר , אם קשה לנו הדבר. אין בדיעבד, בדיעבד
 ("דגל המוסר"הובא בספר . צרפת" אור יוסף"בכינוס תלמידי  ל"זצ
 
 "הרבצת תורה מופלאה"

איפה :  כאשר באו בחורים מישיבות נובהרדוק היה אומר להם ,  ל " שמעתי שהחפץ חיים זצ 
ל הרביץ "והסבא זצ, תילי תילים עפר? מה נעשה מהם? ל"הם המשכילים שצחקו מהסבא זצ

כ המשיכו תלמידי " ואח ,  כ המשיכו התלמידים בפולניא " תורה לאלפים ולרבבות ואח 
, א שהיה מן הבחורים החשובים ביותר בישיבת נובהרדוק " תלמידיו ואחד מהם רבנו שליט 

" אור יוסף " בכינוס תלמידי    ל " צ ברוק זצ " רב .  ) שהיה אחד מן המיוחדים שהרביץ תורה 
 ("דגל המוסר"הובא בספר . צרפת

 ז"תשע -ז "ט אדר תשנ"ל כ"צ רבינו גרשון ליבמן זצוק"שנה לפטירתו של הגה' כ

 "שיפתי ישנים"


