
אל המבקש

 "ל"בעל מוסר ולמדן במשנתו של מרן הסבא זצוק"

 

ל מעלה " ל נעקריץ זצ " רי '  אותו הי ,  וטוב להביא כאן מאורע"

עבודה " ואשר דרכו תתבלט לנו נחיצותה של ה ,  מזכרונותיו 

הדבר ארע בימי : "וזהו הסיפור[ ארבעטן אויף זיך" ]על עצמו

כאשר גלו הישיבות מליטא לעיר ,  מלחמת העולם הראשונה 

בניהם היו ,  נתקבצו הרבה פליטים .  חרקוב אשר באוקריינא 

פעם .  ומעולם התורה בכלל , וראשי הישיבות, מעולם הרבנים

התבטא רב אחד ,  ל " י זצ "הגרי" הסבא"נוכח ' באספה שבה הי

 ". מי שהוא בעל מוסר כבר איננו למדן: "ואמר

: הגיב על דבריו תיכף ואמר ,  שמע זאת "  הסבא " כאשר  

אזי כבר ,  " למדן " איננו    -שמי שהוא בעל מוסר ,  האומר זאת"

, בואה ונבחנה נא ,  " למדנות " ובדבר    , ירא שמים   ודאי שאינו 

ובאומרו זאת פשט את ! ] האמיתי "  הלמדן " מי הוא  ,  ונראה 

: כל הנוכחים ניסו להרגיע את הסבא באומרם [. אדרתו מעליו

 .'אל תתרגזו וכו, רבי יוזל

 

, " סבא " עמד לבאר את דברי ה ,  אחר ספרו כל זאת ,  ל " רי 

, והצהרתו הפומבית שאותו הרב המכריז איננו ירא שמים 

יוזל ידע היטב '  יען כי ר ,  והוא באר בזה ? ושאל מנין ידע זאת

שרק לימוד המוסר מביא את האדם לידי ,  את היסוד המוצק 

וידועה היא .  חדורה לתוך ליבו ומהותו '  יראת שמים שתהי 

וכי תתארו : " מתבטא' שהי, ל"אמרתו של רבי דוד בליאכר זצ

רק בתור ,  שיראת שמים תבוא לכם בנקל בלי עמל , לעצמכם

יתכן ,  כסף ?  מציאה שפריץ אחד יאבד אותה ואתם תמצאוה 

אבל להתעשר ,  ואתם תמצאו ותתעשרו "  פריץ " שיאבד  

העושר ביראת !  י מציאה הרי זה לא יתכן " ע "  יראת שמים "ב

וככה רוכשים ומגיעים לידי ,  י למוד המוסר " שמים יתגשם ע 

ורואה בעבודה ,  ובכן המתנגד לבעלי המוסר ,  יראת שמים 

 .ש"בוודאי מופקע הוא מיר, סתירה לגדלות בלימוד

ל חתנו של מרן "ל נעקריץ זצ"על רי. א"ק' עמ" לב הארי)"

 "(נובהרדוק"עם תולדות ישיבות , ל"ן זצ'א יפה"י ר"רה

 

 ל"במשנת מרן הסבא זצוק" ההשתוות וההפקרות"

 

ל " ל נעקריץ זצ " היה רי ,  בכל מהותו" נוברדקאי"עם היותו ...

בהיותו בחור .  וכלו אומר כבוד ויקר ,  תמיד הדור בלבושיו 

ד משגיח דקלצק " ל הי " יוסף נענעדיק זצ '  צ ר " נפגש עם הגה 

! ? והלה תמה והכי כך נראה נובהרדוקאי ,  ומגדולי קלם 

א "כ, לחיות וללכת מוזנח' שלהיות נובהרדוקאי אין פי, והשיב

י " תשובה זו מצאה חן בעיני הר ...  מסוגל להיות מוזנח 

עוד ,  " הסבא " וכעין יסוד זה היה מוסר מהנהגת  .  נענעדיק 

מסלובודקא לשמשו וללמוד '  ובא בחור א ,  בהיותו בבדידות 

ביום הראשון נתן לו הסבא מעות שיקנה .  מהליכותיו בקדש 

 . חמאה וכל מיני מתיקה' עבורם פת שחרית נקי

, אבל עשה כמצוותו ,  יוזל' הבחור התפלא שכך נוהג הפרוש ר

, למחרת נתן לו מעות שיקנה פרוסת לחם שחור בלבד 

השיב דכך צריך להיות שאין הבדל ?  מאי שנא ,  ולקושייתו 

 ...הנובהרדוקאית" ההשתוות וההפקרות"וזהו ... ביניהן

 

 (       נ"ק' ל עמ"הנ" לב הארי)"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה"במשנתו של מרן הסבא זצוקללה" ניצוצי אש"

 ..."כח השפעה נורא"
המייסד '  ר הצדיק הג " ואני מכיר טובה לנשמת מו …  " 

כעת נמצאו במדינתנו בערך שלושים , ישיבת נאווארידק

. י ישיבות נאווארידק " ישיבות הנקראים ישיבות ב 

שמו ,  שזכיתי להיות בביתו באמצע המלחמה העולמית 

והייתי בביתו , ל בגן עדן נשמתו"יוזל זצ' ג הצדיק ר"מהר

ואי אפשר לשער גודל ערך מה שקבלתי ,  שלוש שנים 

שהיה כח נורא בדבריו ולהפוך דעת , ממנו מדברי קודשו

 ..." האיש מקצה אל קצה

 

ל מנהל רוחני "אברהם יעקב גורדון זצוק' ק ר"הגה)

ומלפנים . בבריסק ועוד ישיבות" תורת חסד"בישיבת 

 (ק פינסק"ד דק"אב

 "דרך העליה"
ח שאלו רב גדול " בהיותו פעם ברוגטשוב בקיץ תרע 

ר בחר לו בדרך שנראית כל כך " למה זה כת :  אחד 

כשמזדקקים לסולם : "ר ואמר"אז ענה לו האדמו? עקומה

בכדי לעלות לקומות הגבוהות מן ההכרח להעמידו 

 ..."בעקמימות

 (בערך הסבא מנובהרדוק' כח' המאורות הגדולים סי)

 "בטחונו האיתן בכל עת"

כך איתן שמעולם לא הרשה להכין שום -בטחונו היה כל 

דבר מצרכי הבית והמזון אף בשנות הבצורת ושעת 

 ". אל תצר צרת מחר: "ומרגלא בפומיה)!( חירום

 ('מח' ל סי"הנ' בס)

 "הסומא האמיתי"
מי שלא עמל על תיקון ובירור מידותיו הרי הוא כסומא "

 " שלא ראה אור מימיו

 "(מדרגת האדם)"

 ..."רבב על ליבו"
אם חייב אדם להיזהר שלא יהיה רבב על בגדו כמאמר ...

שבת )ח שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה "ל כל ת"חז

... כמה הוא חייב להיזהר שלא יהיה רבב על ליבו( 'קיד

מה אתה דואג על הרבב על בגדו יותר מאשר על , א"ובנ

 ..." הרבב על ליבו

 "(תנועת המוסר)"

 ..." עד הדיוטא התחתונה ביותר -בלי מוסר"
לעזוב   -כפי שמספרים -החל לחשוב  ,  פעם בזמן מסויים 

את נובהרדוק ולקחת איתו כשנים עשר בחורים מבחירי 

ויש מספרים שתיכנן תוכנית . הישיבה ולעלות לירושלים

שהתלמידים יתיישבו בארץ הקודש על האדמה כדי 

שיוכלו ללמוד תורה תוך קדושה וטהרה ולקיים גם את 

ואף בזה ראה כתנאי ראשון .  המצוות התלויות בארץ 

עלולים   -היה טוען -כי בלי מוסר  ,  שילמדו הרבה מוסר 

 ... בני אדם להרוג איש את רעהו בגלל חבילת קש

 ( ל"צ ברוק זצ"רב)

 ..."מיזוג של קלם וסלובודקה –נובהרדוק "
היה מגדיר את שיטתו בתור מזיגה של שיטות קלם 

בקלם היו מדגישים ומדקדקים הטעם על .  וסלובודקה 

האיש " ובסלובודקה בהיקף הכלל ובתווך  ,  היחיד 

ל שיתף ושילב את שני הכיוונים לשיטה "והוא ז". המדיני

י השתלמותו "זאת אומרת לבנות ולבסס את הכלל ע, אחת

את הדרך הזו היה משתדל .  ושכלולו המוסרי של היחיד 

זייען : " להתאים בשטח החינוך בישיבה גופא והיה אומר 

לזרוע צריך "    -"  אומעטום און היטען אוואו עס וואקסט 

 "  לשמר ולהגן אך על המקום המצמיח, ברם. בכל מקום

 (קסד' המאורות הגדולים סי)

 "הדרך לגילוי אליהו"

אבל באמת לא כן . הכל מתגעגעים וכמהים לגילוי אליהו"

כי באמת צריכים לכסוף ולעמול ,  צריכה להיות הגירסא 

 ..."ולהגיע אל הדרך המובילה לקראת גילוי אליהו

 (המאורות הגדולים)

 "?...מהו שיעור לימוד המוסר"

. ר כמה הוא שיעור של לימוד המוסר "שאלו פעם לאדמו

ביז : "ענה ואמר? ...היינו מתי אפשר להפסיק באמצע וכו

היינו עד ..." עד שייהפך את עצמו" -" מען קערט זיך איין

ד למישהו " משל למה .  שמהפכים את עצמו מרע לטוב 

ויבא איש וישאל ,  שנוסע בעגלת סוס והעגלה מתהפכת 

עד : "הלא התשובה ברורה? כמה זמן צריך לעמול להפכה

עד "   -"  מען קערט זי צוריק אויף דעם זעלבען פליאץ 

 "... שיחזירנה וישיבנה למצבו הראשון

 (ל"יצחק אורלנסקי זצ' מהר)

 "הגזר דין הכי קשה"
הוא שנשאר בטבעו ,  הגזר דין הקשה ביותר להאדם " 

מימרא זו היה חוזר ושונה ומשליש ..."  הישן והפראי 

בנקישת אצבעות על העמוד בשיחות התעוררות שלו 

 .בימים הנוראים

 "(אור המוסר)"

 "ביקוש ללא גבולות"
לו ידעתי שישנו במדינת הים או במרחקי המקומות " 

הייתי נודד ומכתת את , מישהו שיכול לברר לי את האמת

 " רגלי לשם בכדי להתלמד ממנו

 "(חיי המוסר)"

 

 "כל ימי חייו -עבודת האדם"
בתחילה חשבתי שאעבוד ואתעמל בתיקון הנפש עד " 

שמעצמי וכאילו בעל כורחי אחשוב טוב ואפעל רק טוב 

. ואשאר מחוסן ומובטח בשגב ועוז שלא אכשל לעולם 

עכשיו נוכחתי לדעת שתמיד בלי הרף ובלי הפסק צריך 

האדם להתחזק שיחשוב טוב ולהתחזק שיעשה טוב ואין 

 ..." בלבד" מעצמו"שום ערובה שהעובד במדרגתו יעמוד 

 "(חיי המוסר)"

 
 ז“כסלו  תשע 23‘ גיליון מס‘ שנה ג   
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 ד“בס

 "שיפתי ישנים"



 " חזיתיה מאחוריה"

א מתוכן שיחה מוסרית " משה רוגינסקי שליט '  ג ר " י הרה " נכתב ע ) 

ק בכינוס תלמידי " ל בארצות הברית לרגלי עלייתו לאה " שאמר מרן זצ 

אשר בשיחה זו . ל"ישיבות נאוואהרדוק ליום הזכרון של חותנו הסבא זצ

 (ל קצת משיטתו של מחולל השיטה בתקופת זוהרה"גלה מרן זצ

 
 " ל"ליום הזכרון של הסבא זצ"

מ לא קאי איניש אדעתא דרביה " אמר רבה ש ',  לכם לב לדעת וגו ' ולא נתן ד

 (.ז ה"ע)עד ארבעין שנין 

ואילו ',  מאיר מאחורי '  לר '  אמר רבי האי דמחדדנא מחבראי משום דחזיתי 

 (.ערובין יג)הוה מחדדנא טפי ' חזיתי מקמאי

 
 "איפה ואיפה"

להציג את פעולותיו הוא במלא ,  פרצופיותו של כל אדם ואדם הריהו -דו 

, במלא הנפח ולהתגנדר בם ,  י " להגדיל כל מעשה טוב שיצא מתח , התפארות

, שם בערפלי עמקי ותהום נבכיו-לחטט אחרי כל הנאה והמשובח המתגולל אי

לאמץ את כל מפעל מוצלח ומזהיר ,  ולהוציאם לאור באספקלריא מאירה 

להצדיק כל , להבליט יתרון כושר מעשיו ועליונותו המדומה, לחלקו הבלעדית

ולהגדיש סיכום מעשיו הטובים ואיזון תפקידו ומשימותיו , י"פועל שיצא מתח

לכסות על פשעיו ,  לשכח ולהשכיח כשלונותיו ,  בעולם היצירה והמעשה 

ואת מערומי בהמיותו להלביש ,  לכסות על פער פראותו ,  ולהחליק פגמיו 

וגם את העולם ,  השתכרות -לטפח את אנוכיותו עד כדי השתכחות ,  מחלצות 

, מאושר הוא בחייו ונהנה מתורתו וצדקתו הוא, "ש"לש"נתן בלבו ליהנות בו 

 . אשר לא מצא ומיצה בו עוול

מוצא מגרעות ,  יד את מעלות הזולת -מצמצם ומבטל במחי  ,  ולאידך מקטין 

, מטיל דופי בלשמה של האחר .  בתלמודו של איש התורה שהוא לא כמו הוא 

ומחטט ,  מעפיל להאפיל את טהרת הלב וזוהר נפשו של בר הלב וזך הדעה 

זהו מאזנו הכללי של ...  ש מתכוין"מובן שהכל לשם ש -אחר פגם שלא נולד 

ושולל את ,  שמראה פנים לתורתו הוא , החיוב ושלילה של התורני הלכאורתי

ושל חברו ,  מגרדי שחקים   -בניניו שלו    -תורתו  ,  כל הזולת ופונה לו עורף 

 .סותר עד תהום רבה -האחר 

אישורם -חיובם ,  " קומתם השלמה של פנים ואחור ,  תכלית שינוי היא 

העמלים מני ,  בנייתם וסתירתם של האלקיים החרדים על דברו ,  ושלילתם 

אשר לא נתנו פוגת למו מלבדוק ומלבקר אחרי ,  שחרותם ועד לערוב ימיהם

, בחששם אולי לא כיוונו נכונה ,  אחר כל מעשה טוב ומהודר ,  כל זיע וניע 

בנאי התורה בצד כחו ,  יש להם לאנשי התורה . אולי חטאו בהחטיאם המטרה

אדירי כלי הבניה של דרכי התורה והיכלי ,  הבונה גם כוחו הסותר ומהרס 

יש להם ההסתגלות הנאמנה של חשדנות ,  המדע האמונים עלי יגע ועמל 

, לאחר שנות עבודה מתוחה בתורה .  בקורת נוקבת על כל המפעל ,  עצמית 

לאחר כל נדבך ונדבך מיגע ומפרך בתורת הלבבות ,  שיטה ומידה נכונה 

עדי מיצוי ,  ודרוכי חשד ,  ומעמיקים דרוש ,  חסרי אמונה הנם   -וחובת אנוש  

ועל כל אבן ואבן ,  הפרטים ושברי פרטים של כל הנחה מיוסדה כאילו 

, בשבעה עינים יבדקון אם אין בכל הנבנה והמטופח משהו מן הטעות ושגיון 

חדורי האחריות הם כלפי דורות עולם ,  סוללי הליכות העולם .  וסינוור '  סטי 

אמני תכסיסי פשפוש ומשמוש .  ביצירת הלכה ובבירור מידה שבתורה 

ומעמיקים חקור עד היכולת אף לקעקע את כל הבירה וההלכה ,  מעשים הם 

כשם שקבלתי שכר על " בטענת  ,  וכל השיטה הנקוטה בהתברר הטעות 

 "...קבלתי שכר על הפרישה-הדרישה כך

ומראה לו , מ שהוא אומר על טמא טהור"אמרו עליו על ר(: יג)עירובין ' במס

מאיר שהוא מאיר '  ולמה נקרא שמו ר .  ועל טהור טמא ומראה לו פנים, פנים

, ואף שלא יכלו ) ולא יכלו חבריו לעמד על סוף דעתו  .  עיני חכמים בהלכה 

 -מגלה טעמים ופנים להתלמידים לשני הצדדים  '  מ הי " מ ,  ואין הלכה כמותו 

? מ " מהו אופיו של ר (  א " מהרש ,  כ בשני הפנים איזהו האמת " להכריע אח 

אף שיסודי .  נהוג לסתור את דברי עצמו ,  כלומר היה סותר !  חריף ומקשה 

כ חשד " אעפ ,  ומומחה ליסודות מוסדים ,  כסתם מתניתין ,  ההלכות הנם שלו 

גדול עד שמים שיאו של .  מקשה וסותר עד שהגיע לכיוון האמת ' והי, בעצמו

אלא שכח הבנייה שלו עלה ,  מ להיות סותר ומפריך עדי לקעקע את הכל " ר 

מ " ואף שלא ירדו תלמידיו לסוף דעתו מ ,  על כחו הסותר בהרבה מאוד 

 .מסקנתו בסתם נתקבלה

חיוב ,  וסתירה '  בהוראה של בניי ,  מ " מבואר ענינים של פנים ואחור בכ 

הכי לא הגיע לכיוון ?  מ " מדוע אין הלכה כר .  אישור וביטול ,  ושלילה 

לא בחנו ולא מצאו את הגבול בין !  מפני שלא ירדו לסוף דעתו   -?  האמיתי 

' מטפס ומדרג בשלבי החריפות של בניי '  הי ,  אמינא שלו להמסקנא -ההווא 

זה כמושג אמתי ' שלכל העולם הי. וסתירה עדי טשטוש גבולין להבלתי משיג

אלא שבמסקנתו הגיע והראה פנים של ,  וצמרת הפארות של תורות אמת 

 .קיעקוע הבנין והרס הדעה, ביטול והירוס עד היסוד

שללו ,  האפס ,  אבל רק עד גבול השלילה ,  אכן הגיעו תלמידיו להבין דעותיו 

אילו . " אלא שלא הגיעו לתכלית מסקנתו הסופית ,  הם מה ששלל גם הוא 

 ..." הוה עדיפנא טפי' מקמי' חזיתי

ואיני ,  נהוראי אומר מניח אני כל אומנות שבעולם '  ר (:  פב ) קידושין  '  במס 

ז והקרן קימת לו " שאדם אוכל בשכרה בעוה ,  מלמד את בני אלא תורה 

כשאדם בא לידי חולי או לידי זקנה ,  ושאר כל האומנות אינן כן ,  ב " לעוה 

משמרתו '  אבל התורה וכו ,  ואינו יכול לעסוק במלאכתו הרי הוא מת ברעב 

שהוא -מ   " כאן הנהיר לנו ר '  ונותנת לו אחרית ותקוה בזקנותו וכו ,  מכל רע 

מ " סתר ר " החיובית"בשלילה זו , תורת השלילה אמתית ומחייבת -נהוראי' ר

בהרכיבם ,  את כל החשבונות הרבים אשר עשו להם בני האדם ובטלי התורה 

-והתמכרותם האין ,  על צוואריהם רחיים מתוללים של מלא עולם הדאגה 

לעולם ,  סופית בכל ישותם לתלאי הזמן הדורש והמסביך בהתבטלות הכל 

, עד לכדי שעבוד עולמי ונטול עצמאות ,  יומי -היום ,  החומרי הגס והמעשי 

במחיר של הגעה לידי תכלית מקווה ומבטיח ,  ביטול אנושית ואבדן המצפון 

מ החריף "והנה בא ר', זקנה טובה ושם טוב וכו, של עתיד עשיר ושלווה נוחה

א בדמיונם " ומקשה בשלילתו המסקנתית וסותר את כל אשר בנו להם בני 

 ! --הרי הוא מת ברעב --כשאדם בא לידי זקנה : חסר היציבות

 
 "תכלית התכליות"

מ " נזכיר שלילה אחרת של ר ,  המבטלת את כל , מ"במקביל לשלילה זו של ר

העוסק . " המחייבת הרבה לדירוג עילאי עד אפילו עשיית סולמות לרקיע 

מגלין לו ,  נותנת לו מלכות וממשלה '  וכו ,  בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה 

" ארך רוח מוחל על עלבונו :  והלאה ',  רזי תורה ונעשה כמעין המתגבר וכו 

, שאדם כזה בעל לשמה שהגיע לתכלית המקווה האמיתי שנקרא רע ' פי. כ"ע

, ברם .  נהר שאינו פוסק ,  מכשרתו להיות צדיק ונאמן '  משמח את המקום וכו 

סוף ,  שזהו כנראה מזה "  ארך רוח ומוחל על עלבונו "כל זמן שלא הגיע לידי 

בספק ,  כל השגותיו הקודמות והמורכשות כבר ,  הסופות ותכלית התכליות 

כור המבחן של האדם המוכשר לצדקות ונאמנות בעל המעיין .  יסודם 

. רוח -אם הוא מוחל עלבון וארך ,  מכל הדברים הטובים ההם '  המתגבר וכו 

א " שא "  ולדברים הרבה " תכלית כל המאוויים    -משמע שאף שהגיע ללשמה  

עליו עוד להתחיל לעלות שוב ,  אפילו לפרטם למי שלא הגיע לידי מידה זו 

זוהי שלילותו .  למדרגות יותר עליונות שבמידות יסודן ובתיקונם יתוקן 

 .והמחייב -מ המבטל "המסקנתית של ר

 
 "האי דמחדדנא"

מ הראשונה של ביטול " רב הוא הדרך וכבדה היא המלאכה של מדתו של ר 

ס היו כאלה והווים שהבינו " אבל סו ,  העולם המעשי של רבי נהוראי המאיר 

מ להניח את כל האומנות שבעולם ולא לימדו אלא תורה אף "לדרכו זו של ר

, מ המחייבת הלא היא כמה קשה " אולם את תורתו של ר .  שלא רבים יחכמו 

 ... שעל כן אילו השיגו גם את זה הוי עדיפו טפי

ואינו עובר על שום ,  יש אדם שתורה ניתנה לו במתנה ,  ל " א ז " מבואר בהגר 

מאי :  ' וכמבואר בגמ .  ה משפילו " ואז הקב ,  הגביה עצמו , אולם, דקדוק דרבנן

ניתנה לו   -כ " ואח ,  ל -כיון שעשה עצמו במדבר נחלו א , דכתיב וממדבר מתנה

. ה משפילו "ואם הגביה עצמו הקב' ל עולה לגדולה וכו-כיון שנחלו א, במתנה

 !נורא הדבר

 ה"ן זצללה'אברהם יפה' צ ר"י הגה"ממרן רה
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 "המבקר הגדול"

ידוע ומפורסם בכחו הכביר והמופלא של סתירה ובקורת '  ל הי " הסבא ז 

סותר ושולל את כל מה שמקובל על '  והי ,  כלפי העולם הזה על כל מעלליו 

. וכהנה ממקובלות שאין עליהם פירכא , נאה ומושכל, כתכליתי ונאור, הכל

בטל את כל תענוגות בני האדם המדמים בהוכחות מוחשיות והמאיסם אף 

גינה את נושאי הכבוד והכיבוד של עולם השקר .  לפי המעונגים שבהם 

מרט את נוצות הפאר של העולם המתלבש במחלצות רקמת כסגוני , והנבל

חשף את מערומיו והציגו ככלי ריק אשר אין חפץ ,  האושר ואדרות ההדר 

חדר לתוך תוכיותם של ,  הוא בכוח המנוף שלו של בקרת עזה וחדה .  בו 

אלה המתפארים באשרם ,  א ומשועבדי התאוה ורתומי לעגלת היצרים "בנ

מצאם ,  המדברים גבוהה בשגב אונם ,  שכלם   -ומתיימרים בשלטונם  

פיקחותו .  מאוכזבי תקוה ורודפי קדים ,  מכורסמי קנאה ומוכי בלהות 

א הפתולתלות וקטנות אנושיותם " הנדירה עמדה לו להבין את כל דרכי בנ 

כאיש המסחר בעבר .  מצומצמי אפיקים ונטולי יציבות -בהשגותיהם הדלות

הכיר מקרוב ,  כאילו "  העליונות " סחר של השכבות  -והתמחותו בהתמקחות

המתחפשים ,  " הנאור " את כל ערמומיות השקר והתרמית של בני העולם  

ש ) ועוטים בצביעותם השקיפה  ',  בגלימות האדיבות והנדיבות העשוי 

שלמעשה אינם אלא כשפיפון ,  צדק ויושר ,  ודוגלים בשם האמת (  פתוחה 

ממש חד בדרא לההביל ולמאס את כל העולם כלו ' ובשיטתו זו הי. עלי דרך

, הוקיע את כל הנמבזה וכל אביזרייהו של העולם המבריק, ז"וכליצנותא דע

כל העולם '  שלאחר ביטולו המקיף והמסביר הי ,  והמושך ומשכו ,  במבטיח 

 .ההווי נמאס ועלוב

וסלק ממנו ,  ועל מידת הכבוד ידו הדה להשפיל את היצר עד אפקירותא 

ומשומעיו את כל הנטל הכבד הזה אשר בדו להם בני האדם כמיטב דמיונם 

שיש בו ,  ועשה מזה ליצות הליצנות מכבוד המבוזה ,  המתעתע והתרסנו בו 

 ...כדי להתבזות

אולם גדול מזה הייתה שלילתו בחיסול בעיות העולם והויותיו בנוגע לבן 

שמוצא את עצמו מבולבל ניצב נגד העולם הגדול ומתבטל לגביו ,  תורה 

 .בביטול עצמיותו עד כדי התבטלות אפסית

 

 "בתוך הגן"

כאשר נפל ,  בתקופה ההיא שהייתה עמוסה בניסיונות קשים לפני בני תורה 

שצצה בעם וחדרה לכל ,  תקופת ההשכלה   -דבר אז במחנה ישראל היא 

ויצר הזה של ההשכלה צד ברשתו את חלק הארי ,  שכבות של עם הספר 

למשמע עץ הדעת של ההשכלה "  שנפקחו עיניהם " של מיטב בני הנוער  

כפי אשר כינוה בעת ההיא בראשית צמיחתה הפותחת להם "  בת השמים " 

והתרחבו האפיקים בשדות ישראל ,  המלומד והמנומס ,  שער לעולם הרחב 

ועולמות חדשים הוברקו בתחום ישראל ,  למדע לחקירה ולכל ילדי נכרים 

" והמשכילים " העתיק עד כדי השג יד להשתוות לכל הגויים המלומדים  

ורבים מחובשי בית המדרש ,  ויתפרצו מהגיטו של דעת ישראל הקדומה 

, ויצאו ללקט אורות בעולמות החדשים שנתגלו להם פתאום "  התנערו " 

 ...שהוברק להם ברעם בת השמים" האור"סונוורו מעצמת 

וילכו הלוך ולקוט עד ,  ויעזבו את תורת אבותיהם ,  ויצמדו למולך ההוא 

אשר כעת ) ל בראותו המגיפה השחורה ההיא  " ר ז " ואדמו .  אשר טעו ותעו 

ובכוחו ,  עמד בין המתים ובין החיים והציל את החלקה !(  הכל מודים בזה 

 .  העז והאדיר שלל את המשולל ויבז בז

לפי החתף "  תורה והשכלה " דכירנא כשגם בנאווהרדק נפתחה ישיבה של  -

והגיע לישיבה ההיא בעל כישרון גדול שאביו , של התקופה התסוסה ההיא

בני כבר טעם במדה :  ל " ובמכתבו על יד בנו כתב בזה ,  הרב שלחו שמה 

ואמנם תלמידי ...  גדולה מעץ החיים וכעת רוצה לטעום גם מעץ הדעת 

הקדימו '  ל שהיו בולשים אז על כל תלמיד חדש הבא העירה וכו " הסבא ז 

הוא בהכירו את הצעיר כי .  ל " ר ז " ל לפני אדמו " והביאו את התלמיד הנ 

אמת :  ותוכן בירורו אז זכורני שאמר לו ,  ברכה בו המשיכו בדברים 

ותפקחנה עיניהם וידעו כי " אבל יתקיים בך גם כבעץ הדעת של  !  כדבריך

הלא " ?  "! איכה " גערת  -שתגיע עד לכדי שאלת '  הסוף יהי ,  " ערומים הם 

וההבדל ?,  "! בתוך הגן -אתמול היית מביט מסוף העולם ועד סופו ועכשיו 

וראיית ,  תורת החיים   -היסודי של ראיית השכל כפי אשר סידרה התורה 

י " והראייה שע .  עיני הבשר של האדם קצר הראות של הרואה והלב חומד 

שזאת אומרת הצטמצמות ,  הריהו התפתחות הרצון והחמדה "  ההשכלה " 

וראיית התורה ,  רק אל מה שבתוך הגן של החמדה ואהבה עצמית '  הראי 

להסתגל לראות את העתיד ,  מרגילה ומלמדת את האדם לאמן עיני נשר 

הכריע ,  ולאחר אריכות הדברים ועיון מעמיק .  והתוצאות האין סופיות 

והתמסר לעבודת "  נאווהרדוק"ל להישאר בישיבת המוסר של "התלמיד הנ

 .המוסר בכל כולו

 
 "זלזל ביצרו"

ראו והרגישו בו את הכוח ,  אלה שזכו להיות במחיצתו ותחת השפעתו 

" סתירת הזקן " עד שהבינונו את  ,  שולל וסותר "  חריף ומקשה " הגדול של  

את השקפות בן ,  השולל את דאגת העולם ומלחמת החיים החומריים 

והובנו היטב הזולות שבהתמסרות ,  התמותה לסידור ועונג החיים עלי חלד 

אי הבטוחות של השתדלות הקצרה של בר נש ,  אנוש לבסס מצבו הפרטי 

 . ש שאין לזה מקום במילי דשמיא"דילן אף מצד הטבע כ

ודרש ,  א " ראינו אותו בהתקצפו על בני הישיבות על דאגת לתכלית הבנ 

ושיכנע אותם , בתוקף מהם בכל החשבונות והוכחות לבל לדאוג דאגת מחר

 .שלא יתאנו בחשבונות רבים השגוריים בפעוטי האנשים קצרי הראות

, זלזל ביצרו -ל על יוסף שפטפט ביצרו "ם ז"ש הרשב"מ' בפומי' מרגלא הי

אחר שראה שלא מועילים ,  שעשה את כל העיסקא של היצר לזול ולזילזול 

יועילו יותר אולי ביטולי ,  " וחטאתי לאלקים " הסברות שמימיות של  

אומר ומדגיש בכל ' הוא הי-. י הזלזול והתמאסות עד כדי שימצה"התאווה ע

להגדיל " בצדה של  "  להקטין הנסיון " שהחובה לפתח את ההנחה של  ,  עת 

כשעליו ,  ר " כי המוצא בשבת כיס מלא מעות ברה ,  ביתר שאת "  היראה 

אילו ,  ש שלא להגביה את הארנקי מטעם האיסור " להחלץ בכח רב של יר 

צ " אין לו שום נסיון וא ,  יתוודע שכל הכסף שבארנקי הזה מזוייפים הם 

ז שאינן " וככה הוא בכל חזיונות ותופעות העוה. להתגברות השכל על היצר

כל ...  ואין כדאית ההתאמצות להתגבר על מרמה ושוא מתעה ,  אלא מרמה 

מטיל להראות את השקר והרמאות שבחביון '  כובד המשקל והעבודה הי 

 .תרמיתו של העולם הדמיוני לאמתית

 
 "חזיתי מאחורי"

סיעת תלמידיו ,  אלה ששפכו מים על ידו ולא משו מתוך אהלו ומחיצתו 

, שנהנו מאור פניו ולמדו קצות דרכיו וחכמו בתורת היראה ומדרגות האדם 

ידעו מה ,  הספיקו להבין את תורתו בשלילת מה שאינו ראוי והגון באמת 

, התחדדו בהרגשתם בטיב העולם והמונו הניתעה ,  שיש לבטל ולהשליך 

ושכל עמלו של בן , על שלל צבעיו ורקמיו, ז"והובהר להם חזיונו של העוה

, ז " העולם לשיפור חייו ולסיפוק דרישותיו הרבות והשונות והסותרות זא 

העולם -שאיפות איש ,  יום שסופן אכזבה ומפח נפש -אינן אלא תקוות בנות 

נטולי ,  אינן אלא פרי דמיון ,  לביטוח כבודו ונוחיות נפשו המרחיקות לכת 

, אמנם ידרדרוהו לתהום סחרחורת .  שלא יתממשו לעולם ,  יסוד ובני נפל 

 .ויכבלוהו בעבותות חטאת לגופו ולנשמתו עד זיבולא בתרייתא

מאחוריו -אבל ,  והשקפנו את רוחו הענקי ,  ל " ר ז " ה את אדמו " ראינו ב -

אלה ".  בפניו " אולם מעטים מאד שהבינוהו וזכו לראותו  . תורתו שבשלילה

שראוהו עת קצפו וזעמו כלפי תלמידיו על הקיצור בעבודה לפי השגתו 

עוד יותר התקצף והתרגז על עצמו בתביעותיו ודרישותיו לרום ,  הוא 

תכלית האדם -מעלות התורה המחייבת לשלמות הגבוהה בלתי פגומה  

על הצנע .  שלא יכילהו הרעיון   -למדרגה  של סבילת עלבונות .  בעולמו 

 . לכת

אשר סלל לזה שיטתו המקורית וחי בה   -על בטחון בלי השתדלות ממש 

, "( בדרכי הבטחון " מדרגת האדם מאמר  '  ולימדה לתלמידים והונצחה בס )

 .'וכו' על פרישות מוחלטת מכל הבלי העולם וכו

עד שגבה לבו "  ' גבהות לב בדרכי ד " בו בזמן שהשריש את המדה של  

בעוז ובאומץ נחושה ובממד זרועות עולם הרביץ תורה וייסד ,  ורחב 

לא ידע .  נ בלתי משוערה " ובמס -ישיבות ברחבי רוסיא האדירה בשטחה  

ולא ידע שבעה  -ליאות ולא הבין מנוחה ולא הכיר גבולים ולא מדד שטחים

 .'בתורה ובדרכי

 
 המשך בעמוד הבא



 המשך-"חזיתיה מאחוריה"
 "באיזה דרך"

' הי ,  חש וחרד מפני זחיחות הדעת ' הי, ובעונה זו עצמה של זוהר ההצלחה הרוחנית

מי יודע אם לא :  אומר '  בחששיו הי , ו החטיא במטרה הנכונה"קובל ומתאנח אולי ח

שמרוב התפשטותם וכבושם את רוסיא (  אז ) גורלנו כגורל הגרמנים עצמם  '  יהי 

אפשר שכדאי יותר .  ' כמסתפק אולי לא בזה בחר ד ...  הרחבה הוכרחו לסוג אחור 

מלהתרחב ולכבוש ,  ההצטמצמות והתעמקות באיכות של התלמידים שישנם 

ברכות ". ) אינו יודע באיזה דרך מוליכין אותי " ז  " מעין פחדו של ריב .  עולמות 

ולהציל יותר ,  וודאי שפחדו זה לא בלמו את מרצו לייסד יותר ויותר ישיבות (. ח"כ

בלתי ' והי, מחשב לבל ייתפס בזחיחות הדעת' אבל כל צעד ושעל הי, נפשות לתורה

אם לבנות או ,  בנוגע להבא ,  תלוי אף בדעת וחשק עצמו בכל מה שבנה וטיפח 

 .לחדול

 "יתפשט מבגדי טובתם"

" בעל הבטחון " הכירו בו את מלא ההתגלות של  ,  הרבה מהמקורבים והמושפעים 

ולא יקוה לאיש לא יעבדם , ומהם שהבוטח באלוקים לא יעבד לזולתו: בציירו אותו

ולא יפחידוהו ,  לא יחניף להם ולא יסכים עמהם בבלתי עבודת אלקים ,  להתרצות 

, (ל שער הבטחון"חוה)' אבל יתפשט מבגדי טובתם וכו, ולא ירא ממחלוקתם, ענינם

 .כל זה הוא מתורתו של סתירה ושלילה

ולא ,  שבאותה מידה שאחז להתרחק מלהחניף .  המבינים מתלמידיו הכירו בו 

בה במידה לחם והתרחק שלא לקבל ,  להסכים על שום דבר שהוא כנגד האמת 

כי מי שאינו ,  ובאמת שהוא שתיים שהן אחת . שבחים והילולים שהיא קבלת חניפה

 .הריהו קל גם להחניף לזולתו, ממאס מלקבל חניפה ושבחים

 

 "מעשי גדול ממעשיך"

ואין '  ל משגברה אגרופה של חנופה נתעוותו הדינין וכו " ש רז " מ ,  א " ביארנו במקו 

מהי ,  ופלא הוא הדבר (.  א " סוטה מ ) אדם יכול לומר מעשי גדלו ממעשיך  

יכולת להתגאות במעשים -עד אי ,  ההשתייכות של עיוות דינין לאגרופה של חנופה 

, ז " ט ושלא להתגאות זע " ומה העיוות יש בנימוס הזה שלא להתפאר במעש ? טובים

זהו מרחק גדול מוויכוח כמעט דומה , "מעשים של מי יותר גדולים"אמנם . אתמהא

התפארות אישית וגאוותנית -" של מי גדול ממי"במקום של הויכוח ". מי גדול ממי"

איזה מעשים .  מעשים של מי יותר גדולים :  יש יותר חריף ורציני באמת , על זולתו

יוכל היות שאתה במדרגה יותר ? דרכך שלך-של דרכי שלי או, יותר נעלים ורצויים

ותורה היא ,  אבל הדרך שבחרתי אני היא יותר אמיתית ונכונה ,  גדולה ממני וודאי 

: ' מרגלא בפומי '  והי ) ,  ש"ואין חולקין כבוד לרב במקום חה, ועלי ללמדה לאמיתתה

אולם אם יברר ,  לא אאמין לו ולא אקבלה ,  אם יבא אליהו ויברר שאין דרכי נכונה 

 (. אקבל הבירור במלא הנכונות ולכל המסקנות, לי מישהו שאין דרכי נכונה

ט של הזולת " יודע ומכיר במעש ,  אבל המתגאה איננו מתחשב במעשים של חבירו 

כ הנהו בדעתו שהוא "ואעפ. ולא יתמקח בזה כלום, שהם יותר גדולים ממעשיו הוא

א " וכ ,  באשר הוא לפי מצבו ועמדתו צודק במעשיו ותהליכתו !  יותר גדול מחבירו 

כשגברה אגרופה של .  הסתירה שבשיטתו -בכל תאוותו הגאוותנית אינו מבין את אי

והחניפה התחילה ,  ומעשים אמתיים כשלעצמם אבדו את ברקם ואת שוויים , חנופה

ותפשה את רסן הדעה וההכרעה ,  מתהלכת ברחובות ובשלטנות ובכל כח האגרוף 

בא אז ,  ונהיו כמטבע שנפסלה ,  פסקו מלהעריך מעשים כבירים ,  בכל חלקי החיים 

ואם רק לא תתבטל גדלותו של ,  " גדלות האדם " בסיסמה של , לעולם מטבע חדשה

אף בידעו ששקר ,  כל אדם ואדם הנהו מוכן לומר שמעשי חברו הנם יותר גדולים 

וזהו מין הנימוס הנקוט ודרך ארץ של כיבוד חברים בחלוקת מחמאות ,  דבר 

 .ובגומלין

ואחר כמה ,  מגדולי תלמידיו יליד אוקראינה נסע הביתה על זמן מה '  זכורני כשא 

חודשים כשחזר לישיבה הביע הכרתו לחביריו שישר בעיניו המנהג שקוראים 

וכן התחיל לקיים ,  כי היא תועלת גדולה להשפעת הרב על אדוקיו "  רבי " במחנם  

ז " י ע " ל מיחה תומ " הסבא ז ,  " רבי " ר בשם  " את אשר ישר בעיניו וקרא לאדמו 

ל לא נפל מהסכמתו ועוד התחזק ביתר שאת " אבל הנ ,  באמרו שאיננו סובל את זה 

נזף בו הסבא באמרו שאם ישנה ,  קורא אותו רבי '  פ הי " כ כ " שאח ,  להתנהג כן 

 .וחסל, באוולתו יוכרח לקיים בו דין התוכחה עד כדי הכאה

כ ראיתי בתחילת יסוד הישיבה בהומיל כשעברה מנאווהרדוק בזמן המלחמה "כמו

נכנס אחד לישיבה ומצא את הסבא עומד ומשוחח עם חבורת תלמידים נגש ,  אז 

: האיש סר הצידה ואמר! ?ומה נוגע לכם: ענהו? יוזל' הרבי ר' האם כ: ההוא ושאלו

כה עמד לדקדק לדחוף בכל תוקף ועוז את מבול !(  רבי זעפן ) א בייזער רבי  !  אוי 

 .'השבחים וכו

אפילו כל העולם אומרים עליך שצדיק :  שמה שאמרו בסוף נדה ' בפומי' מרגלא הי

היינו שאמירת כל העולם צדיק אתה לא יעשה עליו שום ,  אתה הוי בעיניך כרשע 

 ".השתוות"זהו כוחה של ...שווה בעיניו כאילו מחזיקים אותו לרשע' רושם ויהי

 "השתוות"

במחיצתו ועקב '  מי שלא הי ,  ברם כל זה אינם אלא דברים טובים ואמרות טהורות 

ותפיסתו ,  יחשוב בדעתו שאמנם כשרונו המבריק ,  אחר דרכו הארוכה והקשה 

הן , וכח הסברתו בחסד עליון, שלקחה לב וצידדה נפשות, המהירה ושפתו והטעמתו

הן שעמדו לו להצליח בהסברותיו ולגייס נפשות לתורה ולהעלותם לתורה וליראת 

ודברי פיו של חכם הרי הם חן ,  ולהתפשטות מאהבת העולם ומאוים ,  טהורה '  ד 

הרי אלה שליווהו על דרכו רבת המעקשים ראו בו לא . כשלעצמם לעורר ולהתרגש

ולא מחמת התפלפלות ומתוך השכלה או הבנה הגיע למה ,  רק נאותות הדרוש 

אלא מתוך יגיעה עצומה ולמידה מעמיקה והתרגלות לכל , שהגיע בדעותיו ושיטתו

 .מידה נכונה התאמן ויגע עלה ונתעלה כאחד מבני מרום

א רתום " שכ ,  התאווה הכי אבירה והקשה של בני האדם   -לדוגמא -במדת הכבוד  

נ מושכים בעגלתם הגדושה והצועקת הב " ובזיעת אף ובמס , לעגלת הכבוד הכבדה

ל עמל בכל " הוא ז ,  ואין מוחה ומהרהר למרוד ביצר הזה השליט על האדם ,  הב 

, מוצאיו ומובאיו ,  יכולת התעמקותו להבין את היצר הזה על כל נפתוליו ומבוכיו 

תועלתו והפסדו והפיק מה שראוי למעשה תכסיס המלחמה נגד ,  אמיתתו וכזבו 

במאמריו הורה שאין להסתפק רק בסתירת את כזבי .  היצר שידע את דרכו והבינו 

ולא להסתפק בדרשות טובות אשר לא יועילו ,  היצר ולעשות אותו לקלסה 

אלא שעל האדם לעמול ולהתאמן לברוח ממיצר ,  כפילוסופי הדמיון וחוקרי סרק 

 . הזה

והמפחד ללכת (.  ג " מ פ " בב ) ז שדומה ללילה  " זה העוה "  תשת חושך ויהי לילה " 

יחידי בלילה לא יועילו לזה כל ההסברים שבעולם והתיאורים שאין מה לפחד 

המפחד יפחד גם אחר כל .  ושאין בזה שום סכנה וכדומה מן ההבנות ,  מהחושך 

אבל צריך לקחת את המפחד בחזקת יד ולהוציאו החוצה פעם , הפילוסופיא המובנה

ולילה אצלו כיום יאיר בלי ,  ושתים ושלש עד שיתרגל ויסור ממנו פחד המדומה 

ז שאינן אלא " כן הוא בכל תאוות העוה .  ואז ילך לבטח דרכו ,  פחד ובלי מורא 

ועל הרוצה להתפכח מהפחד ,  או מכזיבות ומשקרות עיניים ,  דמיוניות ומבטיחות 

והשטות ,  ולהתנער מבערות המפתה ,  והדמיון של גושפנקת העולם המעיד עליו 

עליו להיחלץ חושים להתאמן למעשים נועזים ואמיצים לרוח כביר ואומץ , הגדול

 .רב וללכת נגד השטף המוסכם של העולם הבלתי מתמצה והמאמין לכל שטות

להתרגלות ,  מהזדלזלות ,  כבוד -מן הפרט הזה למדנו ולומדנו הרבה מפרטי אי 

מי מאיתנו לא עבד למעשה ... לסבול בזיון וללון בעומקו של בזיון, לבריחה מכבוד

את ,  החלק האחורי שלו ,  זהו חלק השלילי של השתוות ! ?על פרט הזה שחונכנו בו

 .חלק הסותר של בנינו של העולם שאינו אלא סתירת ילדים כולו

אופנו החיובי והמחייב ,  הבניין האמיתי העילאי של ההשתוות ,  ברם חלק הבונה 

לאופן הזה הרם העליון ,  הדורש שעליו יגע עד מצוי הנפש ומיצה את מידותיו 

 .ל"אשרי עין ראתה את זה אצל הסבא ז -המוביל את האדם לתכלית הכיסופים

י מדת הבטחון האמיתית הטהורה " א ע "א כ"שלהגיע להשתוות המידות א' דעתו הי

ממש חד בדרא '  בשיטה זו כאמור הי . יגיעת בשר ונפש, מכל סיג השתדלות ושידול

העמיק והרחיב את שיטתו שהוא חזר חידשה וייסדה ביושר .  בלי גוזמא והפרזה 

אם )ובאופני הבטחון בחיים הממשיים ובהנהגה היומיומית בחייו הפרטיים , הבטחון

ובחייו שהיו מסורים ומוקדשים לכלל ...( אפשר לבטא שהיו לו חיים פרטיים בכלל

מבטחו '  ד '  לא אחת ראינו בעינינו אצלו מימוש הבטחון ושהי .  הישיבה והישיבות 

וכל דרכו הגדולה המקורית והנועזה היתה רפודה בטחון אין ,  אף לעיני בשר 

 .שיעור

 
 "שחורות כעורב"

ל הם " א ז " וביאר הגר "  מי שמשים עצמו אכזרי על בנין כעורב  -שחורות כעורב "

ידעו ,  אלה הקרובים לו . איכא מרמי באגמא: א"וכמש. אבירי לב בשלימות הבטחון

רחמן מטבעו ומטיב ללא  ,  מטבעו רך וענוג עד מאד ולא סבל צער '  ל הי"שהסבא ז

, מרגיש בייסורי הזולת יותר מייסוריו הוא ,  לאנשי ביתו   -כטבע אדם  -ש"וכ. גבול

' ולעצמו בבטחון הי, בהצנע -עד הורדת דמעות' חלה במכאובי תלמידיו ומיודעיו וכו

 -כבש רחמיו ,  לא דאג להם כלום ,  ב והשליכם על הליכות הגוזר " כאכזרי על ב 

בידעו נאמנה ,  ואמץ ליבו והשליך יהבו על המרחם מכל מרחם   -' וכו   -רחמי אב 

הוא יותר נאמן ורחמן ואבהי ומסדר יותר ממנו האב ' ותורה החי, שהבורא המבטיח

וכל כח ,  התמסר כולו להדרכת תלמידיו אשר זהו חובת האדם והמוטל עליו . הבעל

ההשתדלות השתולה בלב האדם וערמומיות וחריצות למען הפרנסה והכבוד 

הנטועה באדם מיום גוחו מבטן מסר לתורה ולהרבצת תורה ולהעמקת דרכי התורה 

 .ובחיי תלמידיו שומעי דברו, והיראה והחדרתה בחייו הוא

והעלאה לשלימות '  מעטים היו אלה שזכו ליהנות מאור פניו ולהבנות בבנין של בני 

עוד טרם הגענו ,  " דרבו '  עד ארבעין שנין לא קאי אדעתי . " תכלית אנוש   -הגבוהה 

י " לקיום תורה לשם פועלם ע , את אופני העבודה להגיע להשתוות, להבין את דעתו

יהי זכרו ,  פ שנת הסתלקותו " מדת הבטחון והסתפקות זה ארבעין שנין מאז תר 

 .ברוך וזכותו תגן עלינו

 

 (ל"ן זצ'א יפה"י ר"למרן רה" זכור לאברהם"ספר הזכרון )


