
אל המבקש

ר הגאון רבי ישראל סלנטר " לאדמו "  אבן ישראל " מצינו בספר  ,  ובעניין המדרגות בבטחון "

החובות " ל ".  ן " הרמב " ובטחון של  ,  "חובות הלבבות"בטחון של :  שיש שני מיני בטחון, ל"ז

אף כי אין ,  כי אסור לסמוך על הנס ,  י השתדלות דווקא " ה ע " צריך לבטוח בהקב "  הלבבות 

מה שבכוחו לעשות מחויב הוא ,  אף על פי כן ,  ה להושיע אף בלא השתדלות " מעצור להקב 

 . רק ברופאים כמפורש בפסוק, כלל' וחטא אסא היה מה שלא דרש בה. לעשות

ורפא "ל "ומה שדרשו רז. בלי שום סיבה, לבד' הבטחון הוא להשליך יהבו על ה" ן"להרמב"ו

אבל העובד השלם אין ראוי לדרוש כלל ברפואה .  היינו שניתן רשות לרופא לרפא "  ירפא 

 .'רק בטחון בה, ולדידה גם בפרנסה אין צריך שום השתדלות, טבעית

רק לעשות סיבה שיהיה אפשר גם , אסור להרבות בהשתדלות" החובות הלבבות"אמנם גם ל

 .אבל ריבוי ההשתדלות הוא חסרון בטחון כידוע', ית' ולבטוח בד, כן על פי הטבע להרוויח

רק נתנו ההנהגה ,  יתברך מנהיג העולם '  אבל המינים והאפיקורסים שאינם מאמינים שד 

ולעשות סיבות ,  להרבות מאד בהשתדלות ,  זה דרכם כסל למו ,  לכוכבי השמים וכסיליהם 

 (. 'דרוש ג, ס"אבן ישראל להגרי. )מאחר שאינם מאמינים רק בטבע, למחסוריהם

והשיטה של ,  היא בשביל בעלי הבית היראים "  חובות הלבבות " וכפי הנראה שיטת ה 

, כל ימי חייהם '  אשר אחת שאלו שבתם בבית ד   , בשביל חובשי בית המדרש "  ן " רמב " ה 

 .בלי שום השתדלות' שאינם צריכים שום סיבה אלא לבטוח בד

כתב בשביל יחידי סגולה שיטה מיוחדת של ביטחון בלי " חובות הלבבות"אמנם מצינו שגם ה

והעילה אשר בעבורה חייב הבורא את האדם לחזר ולסבב על : "באומרו שם, שום השתדלות

אחד מהם מפני שחייבה התורה בחינת : ושאר מה שהוא צריך אליו לשני פנים, סיבות הטרף

והוא הצורך והחיסרון .  בחן אותה במה שמראה זה ממנו , הנפש בעבודת האלוקים ובהמרותו

וציווה אותם לחזר עליהם להביאם ,  אל מה שנחוץ לה ממאכל ומשתה ומלבוש ומעון ומשגל

והשני כי אילו לא הוצרך ...  ' בסיבות המוכנות להם על פנים מיוחדים ועיתים ידועים וכו 

ואם הוא ...  ' האדם לטרוח ולחזר ולסבב להבאת טרפו היה בועט ורודף אחר העבירות וכו 

וסר מין הדברים ,  ובוטח בו בענייני תורתו ועולמו ,  ובוחר ביראתו ,  מגביר עבודת האלוקים 

, לא ישיאהו היצר ,  ולא יטה אל השלווה ,  וכוסף למידות הטובות לא יבעט במנוחה , המגונים

מפני ההסתלקות , יסתלק מעליו טורח הגלגול והסיבוב בהבאת טרפו, ולא יפת בכשפי העולם

ויבואהו טרפו בלי טורח ובלי יגיעה כפי ,  והבעיטה בטובה ,  הבחינה ,  שתי הפנים מעליו 

 (.'שער הבטחון פרק ג" )נפש צדיק' לא ירעיב ד( "'ג' משלי י)כמו שאמר , סיפוקו ומזונו

אלא כל איש ואיש מכל באי , ולא שבט לוי לבד: "סוף הלכות שמיטה ויובל" ם"הרמב"וכתב 

והלך ישר ',  ולעבדו לדעת את ד '  עולם אשר נדבה רוחו והבינו מדעו להיבדל ולעמוד לפני ד 

הרי זה נתקדש קדש ,  ופרק מעל צווארו עול החשבונות הרבים ,  כמו שעשהו האלוקים 

כמה שזכה ,  ויזכה לו בעולם הזה דבר המספיק לו ,  חלקו ונחלתו לעולם '  קדשים ויהיה ד 

מנת חלקי וכוסי '  ד ( " ' ה '  תהלים טז ) הרי דוד המלך עליו השלום אומר  ,  לכוהנים וללווים 

 .ש"עי". אתה תומיך גורלי

ומפנה את ', הרי מבואר בלשונו כי האדם המעולה אשר נדבה רוחו להימסר לגמרי לעבודת ד

ויזמין לו ,  חלקו ונחלתו '  כי יהיה ד ,  אינו זקוק לשום סיבה ,  ליבו לגמרי מכל טרדות העולם 

 ".דבר המספיק בעולם הזה כמו שזכה לכוהנים

 

  לל““מנובהרדוק זצוקמנובהרדוק זצוק  הסבאהסבא  מרןמרן  שלשל  בדרכובדרכו  המוסרהמוסר  תורתתורת  להפצתלהפצת  חודשיחודשי  עלוןעלון

 ו“טבת תשע     02‘ גיליון מס‘ שנה ב   

מיד ...  ברוחניות אף פעם לא מתעייף "  המבקש " 

הוא מיד פונה "  ל " תקופת הסבא זצ " שמסיים את  

העבודה העצמית אף פעם ,  בכלל ".  ביטחון " לתקופת ה 

האדם אמור להכיר את .  היא רק מתגברת ,  לא מפסיקה 

ולעבוד על ,  את מעלותיו ואת חסרונותיו ,  עצמו 

שאילולי כן הוא יכול לעבוד על מה שחבירו "  עצמו " 

ולא יגעו בו אף ,  והדברים אליו לא יגיעו ,  אמור לעבוד 

 . פעם

לא רק ,  היה עוד מימד נוסף "  ביקוש " בנובהרדוק ל 

לחפש "   -אלא רק ובעיקר ,  לבקש אצל מורי דרך אחרים 

 ".  בעצמו

מגד גבעות " כדאי להעתיק כאן קטע נפלא מספר  

, ממה ששמע מאביו ,  א " ז שורקין שליט " לרמ "  עולם 

אבי : " ל " וז .  שנה '  ל טז " ח זצוק " שלמד אצל מרן הח 

נסע מראדין ללמוד ,  ל באחד מחודשי האלול " זצ 

בישיבת "  אלול " ולשהות באווירה הקדושה של  

וזכה אז לשמוע הרבה .  שבביאלסטוק "  נובהרדוק " 

ואחד מהם זכיתי לשמוע ,  שיחות מוסר ודברי חכמה 

ששמע בזמן שנכנס לבית הראש ,  דבר חכמה ,  מפיו 

ובעודו ממתין .  ל " ן זצ ' אברהם יפה '  ישיבה הגאון ר 

שאלה אותו ,  להיכנס כדי ליתן שלום להראש ישיבה 

מאיפה אתה ,  ל " בת הסבא מנובהרדוק זצ "  הרבעצען " 

 ". מראדין באתי"והשיב לה ?  בא

אולי תוכל להבינני ,  ל פנתה אליו באמרה " הרבנית זצ 

ולא ידע אבי ?  מהו ההבדל בין ראדין לנובהרדוק ,  דבר 

 .מה להשיב

, אם אינך  יודע אגיד לך איפא , ל"ואמרה לו הרבנית זצ

ולמה הוא ,  ראדין מלמדת אותך למה אדם יכול להגיע "

און וואס א ,  וואס א מענטש דארפ זיין ) צריך להגיע  

ג " בשעה שמביטים ורואים את הכה ,  ( מענטש קען זיין 

מלמדת "  נובהרדוק " אבל  .  ח ומדרגתו הגדולה " הח 

...(. וואס א מענטש איז ... ) אותך מה אתה באמת עכשיו 

האדם ,  שכדי להלחם עם היצר הרע , וביאור העניין הוא

 .ל"עכ. מי הוא ומה הוא, צריך לדעת להכיר את עצמו

יכול לדעת ולראות דברים עצומים "  המבקש " א ש " ז 

, ח " זה רואים אצל גדולים כמו הח ,  כיצד צריך להראות 

שזה מה ,  אבל אסור לשכוח את המצב האמיתי שלו 

 ".נובהרדוק"שלימדה 

 מאמר המערכת

 ד“בס

 

 ל"ח הסבא מנובהרדוק זצוק"ר הגה"ממרן אדמו

 "הביטחון"שיטות הראשונים במידת 

 ט"פ" דרכי הבטחון"מדרגת האדם מאמר 



במשנתו של מרן הסבא מנובהרדוק " הביטחון הקיצוני"

ולהתמסרות ,  עם הטפתו להתפשט מענייני החומר .  בא הסבא גם לידי שיטה קיצונית במידת הבטחון ,  מתוך ההתפרקות הקיצונית מהמאווים הגופניים והאנוכיים 

הרי עליו ,  אם שומה על האדם להזניח את הדאגות לעניינים הגופניים .  כי לא יתכן אחד בלי משנהו ,  חייב בהכרח את הקיצונית בדרכי בטחון ,  קיצונית לחיי רוח 

 .ולשים בו את כל מבטחו' להשליך בהכרח את יהבו על ה

כמידת הבטחון כן מידת .  ותלה את שיעורה בדעתו של האדם ,  הוא כמעט לא גרס את ההשתדלות .  ואמנם חייב הסבא את מידת הביטחון עד הקצה האחרון 

 .ישיג הכל מבלי כל טורח ויגיעה, ולא ישתדל כלל' ואם אדם ישליך את כל יהבו על ד. באותה מידה עליו להשתדל יותר, במדה שהוא בוטח פחות. ההשתדלות

 -אומר הסבא -והם דומים, איזו משענת שהיא, הם משאירים להם על כל צרה שלא תבא' שעם כל בטחונם בד, טבע בני האדם הוא. לא קל להגיע, למדרגת בטחון זו

, והרי בדרך זו לעולם לא ילמד לשחות .  ומרוב פחדו הוא משאיר יד אחת מחוץ למים שאם יתחיל להיטבע תוכל יד זו להצילו , לאדם שיורד אל הים ללמוד לשחות

מבלי כל '  כל מי שמטיל את כל חייו על ד ,  כן במדרגת הבטחון .  ורק בדרך זו יצליח לשחות ,  אלא עליו לקפוץ בשתי הידיים והרגליים לתוך הגלים הסוערים 

 .מובטח לו שימציאו לו הכל משמים ולא יחסר לו כלום, הסתייגות שהיא

והוא מיוסד רק על מאמר השם , הרי כל כדור הארץ עומד בנס. שאין כלל טבע בעולם והטבע מיוסד על הנס, הוא מפתח רעיון. הסבא נתן להשקפה זו רקע פילוסופי

ובמה נפסקים ?  היאך רגליים הולכות ,  היאך אוזן שומעת ,  היאך עין רואה ?  מה הוא הכח המניע את בעל החי ,  וכן כל מציאות החיים ,  " תולה ארץ על בלימה " ה 

אלא הכל אינו אלא נס ומתקיים על ?  ולמה נשללה ממנו התנועה והפעולה ?,  מה היה בו קודם ומה יצא ממנו , הרי אין אנו רואים הבדל בין החי ובין המת? החיים

מה . ולא עוד אלא שנמצאים הדברים הפוכים. 'משום שגם הן גזירות ד, הן באותו מצב של הטבע, ובוטחים בו' ולפי זה כל הבטחות התורה להולכים בדרך ד. 'דבר ד

כי אין לו זכות קיום ,  הרי יש בזה משום נס שהטבע עומד לשרותו ', ואם אדם עובר על דבר ד', על דבר ד, כאמור, משום שכל הטבע תלוי, שמקובל לטבע הוא נס

הרי אף דרכי הטבע הרגילות ',  כי אם אדם מקיים דבר ד ,  הנס הוא טבע ,  ולהיפך ".  חוקות שמיים וארץ לא שמתי ' אם לא בריתי וכו: "כדברי הכתוב, מדרך הטבע

, ואין פלא איפה ".  שתהיה מדרגת הטבע אל התורה כמדרגת עבד אל אדוניו " ,  ביסודה של הבריאה '  כי כן הייתה גזרת ד , אין זה אלא מטבע הדברים, ישתנו לגביו

הוא עמד על .  בעיקר חייב הסבא בביטחון קיצוני את תלמידי החכמים ותלמידי הישיבות . הכל יזדמן לו אף בתנאים שלמעלה מן הטבע', שאם אדם ישים מבטחו בד

שיש ,  ן " של הרמב ,  ואחת ,  על ידי השתדלות דווקא '  שאסור לסמוך על הנס וצריך לבטוח בד ,  " חובות הלבבות "של רבינו בחיי בעל , אחת: שתי השיטות בביטחון

אבל תלמידי חכמים צריכים לנקוט ,  שמדת הבטחון של רבינו בחיי ראויה להמון העם , ישראל מסלנט' והוא קבע בשם ר. בלי שום סיבה' לאדם להשליך יהבו על ד

" רבים " דוק  ,  " י ולא עלתה בידם " רבים עשו כרשב : " ל אמרו " ואם כי חז .  שמעון בן יוחאי '  כפי דרכו של ר ,  בלי כל השתדלות '  ן ולבטוח בד " בשיטתו של הרמב 

הלא רואים אנו שאין אדם משיג ? היתכן שאדם לא ישתדל כלל לטובתו: "והיו שואלים, רבים תמהו על דרכו של הסבא. אבל יחידים ראויים ללכת בדרך זו, דווקא

כי לוא בחרתי להיות ,  אשרי שבחרתי להיות פחמי : "משל בפחמי שהביע פעם שמחתו ואמר: והסבא היה משיב כלפיהם במשל"! פרנסתו בלי שיעשה בזה מאמצים

כי הלא ,  והרי אין לך שוטה גדול הימנו ". שהרי זה כמה שנים שאני עוסק במלאכתי ומעולם לא בא אלי איש להזמין להתקין לו טבעת, הייתי גווע מרעב -צורף זהב

אנחנו בחרנו .  כן הדבר הזה .  היו פונים אליו במלאכת הצריפה ,  אבל אילו בחר להיות צורף ,  דווקא משום שבחר במלאכת הפחמות לא פונים אליו בצירוף טבעות 

לאחר שיחה .  לא היינו זקוקים לכל המאמצים האלה ' אבל לוא היינו בוטחים בד. כאותו פחמי, ומשום כך אין אנו רואים דרך והזדמנות אחרת, בעבודה ובהשתדלות

ועם זה עינכם רואות שלא מתי ,  שישבתי שלש שנים בבדידות מבלי לדאוג לפרנסתי ,  בדידי הווה עובדה : " כזו היה הסבא מסיים לרוב בהוכחה מניסיון עצמו 

זרוק מעליך את כל ,  כלומר ,  מלשון משא "  יהבך " ,  ( ו ” ה כ ” וראה ר ',  תהלים נה " ) יהבך והוא יכלכלך '  השלך על ד : "הוא היה מפרש בדרך זו את הפסוק..." ברעב

ולא ,  אינו דואג לעולם .  הוא האדם המאושר ביותר עלי תבל   -היה טוען הסבא   -בעל בטחון כזה .  יכלכלך '  וד, את הטרדות והדאגות, המשאות והחבילות המיותרים

ובשעה ,  עד הסוף '  שבני האדם אין להם הסבלנות והאומץ לבטוח בד , דא עקא, אולם. והוא יכול לשבת במנוחה גמורה', כל צרכי חייו מוטלים על ד. חסר לו כלום

 .הם מאבדים את אורך רוחם ובאים לכלל יאוש ומפסידים איפה את הכל, שהם מגיעים לשלבים האחרונים של הביטחון ועדיין אינם רואים את התוצאות הרצויות

בין המדרגות העליונות של הסולם התקין , ולצידה סולם לעלות לראש החומה, משל במלך שבנה חומה גבוהה: א"במשלו של הגר, הסבא היה מסביר את רעיונו זה

אבל ,  רבים ניסו את מזלם לעלות עד קצה הסולם .  והכריז שמי שיעלה בראש החומה ייתן לו את ביתו לאשה ויעניקהו עושר רב ,  המלך דרגה אחת מסחררת 

הסולם אינו מתוקן כראוי והתייאשו ,  מתוך ניסיון זה באו בני האדם לידי מסקנה שלמעלה מדרגה זו . הסתחרר ראשם ונפלו אחורנית, משהגיעו לדרגה המסחררת

והוא קבע בדעתו שבוודאי יש בסולם פרשת דרכים .  כי אחרת לא יתכן שהמלך יכריז לזה פרס , אולם במקום נמצא חכם שהבין שיש כאן סוד בדבר. מפרס המלך

, החכם הזה עלה על הסולם עד הדרגה שממנה היו נופלים . יגיע לראש החומה ויזכה בפרס, ואם אדם יתאזר בסבלנות ויצליח לעבור תקלה זו, שבה תקלה מסוימת

 .ועלה לראש החומה, והנה מצא את הסולם מתוקן וישר, והוא אזר כוחותיו וקפץ בבת אחת לדרגה שלמעלה ממנה, אשר זו הייתה המדרגה המסחררת

ורק אז הוא מוכן לבא , שהבריות יאמינו בו ויבטחו בו בלי הגבלה עד הקצה האחרון, רצונו של ריבון העולם. דומה לסולם הזה, מצבם של בני האדם במידת הבטחון

הם נופלים ביאוש ומאבדים ,  וכאשר הם מגיעים למצב של מצוקה שאינם רואים ממנה מוצא , אולם הבריות אין להם סבלנות. לעזרתם ולמלא את כל משאלותיהם

וזוהי כוונת דברי .  ואז מובטח להם שתבוא התשועה ,  ולא להתייאש עד הסוף   -אלא עליהם ללכת בדרכו של אותו חכם .  את ביטחונם ובזה הם מפסידים את הכל 

ומלאכתו , שמעון בן יוחאי היא שעל האדם לא לעסוק בדרך ארץ' דעתו של ר. שמעון בן יוחאי ולא עלתה בידם' בקבעם שהרבה עשו כר, לדעתו של הסבא, חכמינו

 .ופקע ביטחונם, מפני שלא הייתה להם סבלנות עד הסוף, אבל רבים לא הצליחו בדרך זו, תיעשה על ידי אחרים

הלך .  פעם עלו כל ישראל לרגל לירושלים ולא היה להם מים לשתות : "ל מספרים"חז. הסבא מביא דוגמא למדריגת הבטחון הקיצונית מהמעשה בנקדימון בן גוריון

ואם אני נותן לך הריני נותן לך .  ואני אתן לך שתים עשרה עינות מים ,  הלויני שתים עשרה מעלות מים לעולי רגלים :  אמר לו ,  נקדימון בן גוריון אצל אדון אחד 

כל ,  עדיין יש לי זמן :  שלח לו .  שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך :  שלח לו ,  כיון שהגיע הזמן ולא ירדו גשמים בשחרית . וקבע לו זמן, שתים עשרה ככר כסף

כל השנה כולה לא :  אמר ,  לגלג עליו אותו אדון .  עדיין יש לי שהות ביום : שגר לי או מים או מעות שיש לי בידך שלח לו: במנחה שלח לו. 'היום כולו שלי הוא וכו

נתעטף ועמד ,  נקדימון נכנס לבית המקדש כשהוא עצב ,  עד שהאדון נכנס בשמחתו לבית המרחץ .  נכנס לבית המרחץ בשמחה ? ועכשיו ירדו גשמים, ירדו גשמים

מיד נתקשרו . שיהיו מים מצויין לעולי רגלים, אלא לכבודך עשיתי, ולא לכבוד בית אבא עשיתי, גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי: ע"אמר לפניו רבש. בתפילה

, כשפגעו זה בזה .  נקדימון בן גוריון יצא מבית המקדש , עד שיצא אדון מבית המרחץ. השמים בעבים וירדו גשמים עד שנתמלאו שתים עשרה מעינות מים והותירו

אלא עדיין יש לי פתחון פה עליך שאוציא ,  יודע אני שלא הרעיש הקדוש ברוך הוא את עולמו אלא בשבילך : אמר לו, תן לי דמי מים יותר שיש לי בידך: אמר לו 

. הודע שיש לך אהובים בעולמך !  ע " רבש : נתעטף ועמד בתפילה ואמר לפניו, חזר ונכנס לבית המקדש. וגשמים ברשותי ירדו, שכבר שקעה החמה, ממך את מעותי

 ". מיד נתפזרו העבים וזרחה החמה

: ועוד בשעת מנחה עמד נקדימון באמונתו בשלוה גמורה ,  כמה גדולה הייתה מדריגת הבטחון של הקדמונים שעד הרגע האחרון לא נתייאשו ,  עובדה זו מוכיחה 

לא נתבלבלה דעתו ולא התרפה בבטחונו שעוד תזרח , ואף לאחר שהאדון בא בטרוניה שכבר שקעה החמה. עד שעורר לגלוגו של האדון, "עדיין יש לי שהות ביום"

ואף לאחר שראה בעיניו ,  הייתה חזקה יותר מהכרת חושיו ,  שהוא עוזר לבוטחים בו ' שאמונתו של נקדימון בדבר ד, הסבא הוסיף לדייק מכאן עוד. השמש בעבורו

כי אין באפשרותם של בני עלייה להחזיק מעמד בנאמנותם והתמסרותם לשאיפותיהם ,  הסבא הטיף לביטחון ממדרגה כזו .  ששקעה החמה לא איבד את ביטחונו 

תלמידיו הסיחו כל .  ואכן הצליח להחדיר בישיבתו רוח של בטחון קיצוני . בלי שיהיו מזויינים בכוחות איתנים של הבטחון, בימים טרופים וסוערים אלה -הרוחניות

ולא רק משום זה שהמטרה החומרית לא .  ולא הופרעו מזה כלל בתוכניותיהם ובפעולותיהם ,  כדרך טבעם של הבריות ,  דאגה מלבם לקראת מטרת חייהם בעתיד 

והכל יבוא על ', מקורות פרנסה וכו, סידור חיי משפחה, כגון נישואי אישה, אלא ליבם היה סמוך ובטוח שישיגו את הדרישות ההכרחיות בשעתן, תפשה אצלם מקום

ראו בזה ,  ואם הרגישו דאגה בלב איש , הדאגה וההשתדלות החומרית לא מצאו משכן באוהלי חניכי ישיבות נובוהרודוק. מקומו בשלום

 .נפילה
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פעם שמע איך בני חבורה אחת   . באשר רפיון זה שולל את שלוות הנפש ומבלבל את האדם ',  חשב הסבא למפריע הרציני ביותר בעבודת ד "  בטחון " את רפיון ה 

תסולקנה מהם כל הדאגות וממילא , כי אם יתאזרו בבטחון, ואמר להם שבמקום זה יטכסו עצה להגיע למדריגת הבטחון, מטכסים עצה כיצד להגיע לתפילה בכוונה

 .יכוונו בתפילה

לפעול מה ,  ללכת לאן שישלחום ,  הם היו מוכנים תמיד לכל פקודה .  כוח בטחונם של אנשי נובוהרודוק התגלה בעיקר בימי סערת המלחמות והמהפיכות ברוסיה 

ואם לא נזדמנו להם , יש שיצאו לדרכים ארוכות בלי פרוטה בכיס? "איפה נישן? מה נאכל: "ולא שאלו, ומעולם לא בחנו את התנאים והאפשרויות שבדבר, שיצוום

ואף בתקופה שיצאה פקודה שאין לעבור ממקום למקום בלי דרכון ובלי רשיון מעבר . והגיעו, דלגו מרכבת לרכבת, נסעו בעגלות, הלכו ברגל, דמי הוצאות לנסיעה

לא פעם קרה שתפשום בדרכים בלי . מבלי לנקוף אצבע כלל להצטייד בתעודה מסוג שכזה, שוטטו חניכי נובוהרודוק מקצה ארץ רוסיה האחד עד לקצה השני', וכדו

קרו הרבה קוריוזים בינם לבין בודקי ".  למה לי פספורט אם יש לי בטחון : "ויש שהיו גם משיבים גלויות. והם היו מיתממים ועושים עצמם כלא מבינים, רשיונות

, כאילו לציין שבזה בטחונם, ספר מוסר או הציצית, ויש שהראו במקום הפספורט. חשבו שהיא מעין תעודה כזו, הרוסים שלא הבינו פירוש המילה בטחון. התעודות

כמה פעמים היו נאסרים ונשלחים כשהם עצורים למקומות .  והביאו לידי חקירות ודרישות ודיון בין הממונים הגבוהים ,  ולא פעם עוררו גיחוך או הטילו מבוכה 

 .ואולם תמיד היו מגיעים לבסוף למטרתם וחוזרים חלילה, מגוריהם

 ".אדון בוטח: "ואופייני היה הדבר לשמוע כיצד הפקידים והפקחים קוראים אחריו". בוטח: "קרא לעצמו בשם, אחד שהיה צריך פעם להחליף שם משפחתו

היו מקרים בעת .  שלא יארע להם כל רע '  ותלו בטחונם בד ,  לא נענו צעירי ישיבות נובוהרודוק לפקדות הגיוס ,  בשעה שכל הצעירים ברוסיה נתגייסו למלחמה 

יומת ,  כלומר ,  יובא אל הקיר ,  שניתנה פקודה שכל איש ואישה מגיל שמונה עשרה עד חמישים או ששים שלא יופיע לגיוס עד יום פלוני ,  שלטון הצבא האדום 

אבל תלמידי הסבא סמכו על בטחונם ,  הפקודות הללו הטילו אימה על כל התושבים ואיש לא ההין להמרות צו זה . כפי הנוהג הרגיל יום יום באותה תקופה, ביריה

 .ונמלטו בדרכים שונות, ולא הופיעו

דפק על ,  הוא עלה מיד על הבמה .  קמה איזו תסיסה בישיבה ,  פעם הרגיש הסבא שלרגלי פקודה אחת על דבר גיוס כללי שנתפרסמה ברחובות העיר ובעיתונים 

הרוחות בישיבה ?  " ומה איכפת לנו הדבר , יכתבו הם מה שרוצים? ומי חייב להתעניין במודעות שמדביקים על הקירות, מי זה קורא עיתונים: "השולחן וקרא בלעג

 . שקטו ואיש לא התעניין עוד בכל הפקודות ובכל המודעות

, המשיכו ללמוד או להתפלל .  הבחורים נשארו במנוחה במקומותיהם . פעמים רבות הופיעו חיילים בבתי המדרשות שלהם לערוך בדיקת הפספורטים של הבחורים

במקרים אחרים יצאו לקראת החיילים דווקא אלה .  ועזבום לנפשם ,  פקעה סבלנותם לחכות ,  והחיילים שלא רצו להפריע באמצע , כפי דרכם בהתלהבות ובסערה

יש אשר גם נתפשו .  ועוד מקרים דומים .  הקימו מהומה ומבוכה ועזרו לאחרים להתחמק ,  ובעת שהקיפו כולם את החיילים בבת אחת , שהיו להם תעודות שחרור

 .ומכל התלמידים לא שרת איש בכל התקופה ההיא בשום צבא, אבל השעה שיחקה להם תמיד והצליחו להשתמט ולהתחמק, ונאסרו

ובתוך ,  לא נשברה רוח הבטחון של אנשי נובוהרודוק ,  שהאדימו את כל הסביבה בדמי אלפי חלליהם ,  ואף בעת השתלטות הכנופיות ברוסיה הלבנה ובאוקראינה 

ויש אשר ,  רבים גם נתקלו בפורעים ונלכדו ברשתותיהם . עסקו בפעולותיהם ועברו ממקום למקום בשקט ובקור רוח, בתוך המהומות והמגיפות, היריות והפרעות

לפעמים היו גם מגלים לרוצחים שאינם יראים אותם ושהם תלויים רק .  אבל עד הרגע האחרון לא איבדו את בטחונם וניצלו לבסוף ,  גם הובילו אותם לגרדום 

 . מבלי לשים לב ללעגם ולהתעללותם, בהשגחתו של מקום

בגזרות ,  בזוועות האיומות של גדודי הצבאות הלבנים למיניהם ,  אם לספר כמו את גבורתם ההירואית ותוקף בטחונם של תלמידי נובוהרודוק תוך אותה תקופה 

, הם לא נפחדו מפני כל מאורע . תקצר היריעה מלהכילם -השמד הרוחני של שליטי הצבא האדום ובהרפתקאותיהם הנועזות עם עזבם את רוסיה ובהברחת הגבולות

לאחר שערכו טבח ,  שאנשי הכנופיות ,  יטומיר ' פ בעיר ז " קרה בשנת תר .  שיפלטם מכל צרה '  ולבם היה תמיד סמוך ובטוח בד ,  ולא נרתעו מפני שום אימה וסכנה 

ציוו ,  ולאחר שהלמו בהם באכזריות על ימין ועל שמאל בקתות רוביהם , אספו את כל התלמידים, התפרצו גם לתוך ישיבת נובוהרודוק, ועשו כלה בתושבי המקום

כל אחד לקח איתו תחת שחיו את תפיליו וגמרתו והלכו אחריהם ,  התלמידים לא איבדו את בטחונם .  עליהם להסתדר בשורות כדי להוציאם מחוץ לעיר להורג 

אבל ,  באמרם שהנה בעוד רגע קט לא יישאר מהם זכר ,  בדרך התעללו הרוצחים בהם ולעגו לתפילותיהם .  כשהם מלחשים בשפתותיהם תפילה לבוראם , במנוחה

ואמנם כשהגיעו .  לא יוכלו לנגוע בהם לרעה ,  ואם הוא לא ירצה ,  וכי יש אלוקים שופטים בשמים ,  התלמידים השיבו להם תוך שלוות נפש שלא הם שופטיהם 

להצילם מכף ההמונים ,  ונמצא שכל מאסרם היה לטובה ,  ולאחר שישבו שם ימים אחדים שחררו אותם ,  ציוה המפקד לכלאם בבית המשטרה ,  לתחנה ידועה 

 .הפרועים

התלמידים לא צייתו .  שיחתמו כי יפסיקו את לימודיהם ,  כשהקלגסים האדומים דרשו מתלמידי ישיבת נובוהרודוק , א בעיר מוהילוב"בדומה לזה קרה בשנת תרפ

 .ובזמן שהוליכום לבית האסורים לקחו איתם את ספריהם ותפיליהם תוך תקווה ובטחון שיצאו מצרה לרווחה ומאפילה לאורה, לפקודותיהם

ועוד מעט ויחסלו אותם וכי הוא הראשון ,  שניגש אליו מפקד החיילות הלבנים ואמר לו שהתלמידים הם קומוניסטים , ידוע מקרה בבחור אחד בישיבת יליסבטגרד

והרי אתה רואה שחייך בידי ועוד רגע ,  היאך אתה בוטח באלוקיך : "המפקד לעג לו ואמר. לא יקרה לו כלום, הבחור השיב לו שאם לא נגזר עליו למות. שיירה בו

גם אני מאמין   :  המפקד התרגש מאד מתשובתו ואמר .  לא יוכל לעשות מאומה ,  שאם האלוקים לא ירצה ,  אבל הבחור לא התבלבל והשיב לו ".  ונשמתך פורחת 

 .שלא יאונה להם כל רע, והוא נשאר בישיבה ושמר עליהם במשך שלשה הימים שנערכו הפרעות בעיר". אבל באמונה כזאת עדיין לא נפגשתי, באלוקים

תחת אש יריות ותוך אימת שודדים ,  לא היה בכוחם בשום אופן לבצע את ההרפתקה רבת העלילות של הברחת הגבולות ,  לולא מדת הבטחון בדרך קיצונית כזו 

, קרו גם מקרים שבחורים נתפשו בעת גנבם הגבולות ועונו בענויים איומים .  ונפשם תלויה להם מנגד ,  אשר בכל רגע היו מרחפים בן החיים והמוות ,  ומרצחים 

 .ולאחר שנשתחררו ערקו ושוב הבריחו את הגבול כשפסוקי הבטחון בפיהם

לא לאבד את התקווה והבטחון  -כי שנים על שנים עמד על גבם רבם הגדול וחישל בהם את הגבורה הזאת, עד למדה כזאת הגיע רוח בטחונם של אנשי נובוהרודוק

 .ולהאמין בו עד הסוף, בכל הנסיבות והמצבים' בד

ועליו להשתדל בכל כוחותיו ומאמציו ,  בחובותיו הרוחניות '  אמנם אסור לאדם לסמוך על ד . עד שחייב את הבטחון גם לענינים רוחניים, ולא נחה דעתו של הסבא

ברם השתדלות זו מוגבלת במדה .  לזכות את הרבים ולהרבות כבוד שמים בעולם ,  להשיג את כל המעלות הטבועות בכוחו ,  לקיים את המצוות המוטלות עליו 

אם כי ,  אין לאדם לחשב חשבונות לפי שיקול דעתו ולהוסיף מאמצים יותר ממה שכתוב בתורה . ומכאן ואילך יש לבטוח בסייעתא דשמייא, שהתורה מחייבת אותה

בחשבון אשר בדרך זו יגדיל '  גם אם תרצה לפעמים לשנות את דבר ד ". " בכל לבך ואל בינתך אל תישען '  בטח אל ד : " וזוהי כוונת הכתוב . כוונתו לפעול לטובה

 ". שהוא יוציא מבוקשך הטוב לפועל' ותבטח בד, "אפילו כחוט השערה' אלא לא תזוז מדבר ד, על בינתך אל תישען, גם בזה, עוד יותר' קידוש ד

, משום שנתחלפו לו האבנים ,  משה רבינו תחילה דיבר אל הסלע ולא יצאו מים . שכל מפרשי התורה מתקשים לבארו, הסבא הסביר ברעיון זה את חטא מי מריבה

כי לפעמים ביטולה זהו ,  לדורות '  ראה שהשעה צריכה לכך לבטל דברי המקום להגדיל קידוש ד " ומשום כך  ', והוא חשש שמא יצא חילול ד, כפי דברי המפרשים

ולא לשנות ,  למרות שכל החשבונות מראים אחרת ,  שבוודאי יצא קידוש שם שמים ', כי משה היה צריך לבטוח בד, אבל כאן היה המשגה. והכה את הסלע, "קיומה

 .כלום על פי שיקול דעתו ובינתו

שהוא יסייע בידו והכל יבא על מקומו בשלום ' ויבטח בד, ולאחר שעשה את שלו אין עליו המלאכה לגמור, מכאן יש ללמוד שאין לאדם לעשות אלא כדברי התורה

". עיון המעשה ובטחון ,  תמימות המחשבה : " שעל האדם לעמוד בעבודת קונו על שלושה דברים ,  " מסלת ישרים " ל דרך זו בספרו  " וכבר התווה רמח .  ובשלמות 

 ".לא ימנע טוב להולכים בתמים, .'אשרי אדם עוז לו בך וכו: "ועליו נאמר, ואז מובטח לו שיצליח בדרכו( כ"י פ"מס)

 .ה בגליון הבא"המשך המאמר אי            

 ל"במשנתו של מרן הסבא מנובהרדוק  זצוק" הבטחון הקצוני"

 ל "ד כץ ז"ד לר“מ ח"תנה



 ד“בס

 "השגחה ובטחון"

 " עבודת התקופות"  

ל " כ השתאות מעבודת הסבא זצוק " רק מהידיעות הנפלאות שמעוררות כ . מאחורינו" מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי -ל "תקופת הסבא זצוק"התקופה הנפלאה 

ש מי שטעם טעם של עבודה עצמית "ש וכ"וכ" מדרגת האדם"ש מי שלמד את דרכו ושיטתו בספרו "כ. כ להתרומם"אפשר כ" בעבודת עצמו ובעבודת הרבים"

 ".איכותית"

מיד ". הסבא"י בפועל את דרכו ושיטתו של "שמיישמים ע, בעבודה נפלאות" תקופות"' כ הגיעו ב"מיד לאחמ. אף פעם לא שקטו ולא נחו" נובהרדוק"בישיבות 

אבל רק שלא ,  " תקופת הקנאות " פ שאין כאן המקום להרחיב במהותה של  " אע .) שמתאימה מאד לתקופת החנוכה " הקנאות"ז כסליו התחילה תקופת "לאחר י

חייבתי ,  כשהתחלתי ללמוד מוסר . וזיכיתי את עצמי, חייבתי את כל העולם, ליפני שלמדתי מוסר: "ל"ס זצ"ראוי להזכיר את אמרתו של מרן הגרי, ו"יטעו בה ח

" לרבות את עצמך -"את". "הוכח תוכיח את עמיתך: "ומקרא מפורש הוא -! ואת כל העולם דנתי לכף זכות, חייבתי את עצמי, ולבסוף. את עצמי וגם את העולם

תקופת "   -תקופה שמשאירה חותם עצום על מי שנגע בידית של בית היוצר הנובהרדוקאי  ,  ומיד לאחר חג החנוכה התחילה התקופה הנפלאה (.  ל"וד. ק"עכל

 " הבטחון

השיחות נסובו סביב .  הייתה סוערת במיוחד ',  אדר א   -חודשים '  ג   -כמו השנה הזו -ובשנה מעוברת ,  שבט -טבת ,  חודשים '  כ על פני ב " תקופה זו שנמשכת בד 

כ את מאמריו של מרן הסבא " וכמו ,  ל " למדו בעיון רב את שער הבטחון בחוה , כולם העמיקו בסוגיה חשובה זו. ן"בלי שום השתדלות כדעת הרמב' הבטחון בד

, ובגנות הדואג והמשתדל, על אושר הביטחון" בהתפעלות הנפש ובשפתיים דולקות"שיננו מאמרים רבים ". דרכי הבטחון"ל בספרו מדרגת האדם במאמר "זצוק

', כדי לזכות ליישם את הביטחון בה , ותרגילים רבים נעשו באותה תקופה" פעולות. "כלשון הסבא" התלמדות הבטחון"ומתוך כך יצאו גם כן לעבודה מעשית ב

 . ולחיות את הבטחון בפועל

בכדי לתקן "  מעשים ממשיים " כ מלוות ב " כל העבודות הנזכרות למעלה היו ג : " ל " יהודה לייב נקריץ זצ '  לר "  לב הארי " כדאי להעתיק כאן קטע מתוך הספר  

מסופרת ,  עובדה ברכישת מדת הבטחון ,  דוגמא לזה תשמש לנו ?  האלה "  המעשים הממשיים " ומה הם  .  ל שתעשינה לטבעו של האדם"ולהרגיל את המידות הנ

[ ולאן הלכו, איש לא ידע איפה הם], היו יוצאים לבית המדרש נידח בפרברי העיר(: "מ בישיבת אור יוסף בצרפת”ר[ )ל”זצ]א "י רבי אברהם לינצברג שליט"ע

שחבריהם ידעו לשער באומדן דעתם כיצד למצוא את מקום משכנם ולהביא להם , לפעמים אירע. שיזמין להם את אוכלם' בביטחונם בד, אוכל לא לקחו עמהם

אזי היה הבחור . והיה מביא לו אוכל? האם טעם כבר היום, ב של בית המדרש ושואל את הבחור"שהיה נכנס אחד מבעה, כ"ג, אירע. היו צמים -ואם לאו, אוכל

שום איש לא ,  ד נידח בעיר " הרי נמצא אני בביהמ : " והיה מחשב חשבונו כדלהלן, י מידת ביטחונו"ת ע"שהרי עזרו השי, "מחוזק"הצעיר הזה מרגיש את עצמו 

 ".במידה זו, זכו להתעלות יתירה, אשר אלה שהלכו להשתלם במידת הביטחון, נמצא". ת"ז נעזרתי מאת השי"ובכ, וגם אחרים לא ידעו איפה אני נמצא, הכירנו

ן ' א יפה " ר ) מרן ראש הישיבה  .  בתקופת העבודה על מידת הביטחון ,  ק " היה זה ליל שב ,  זכורני : " היה מעלה זיכרונות בעניין זה ואומר ,  ל " רבי יהודה לייב ז 

, כחצות הלילה ,  השעה הייתה מאוחרת .  והיינו יושבים ומפלפלים בדרכי השגת המדרגות שנזכרו בשיחה ההיא ,  הגיד שיחה מוסרית לפני בני הישיבה , (ל"זצ

ח " וגיסו של הגר , בביליאסטוק" נובהרדוק"' והמשפיעים בישי" העובדים"ומגדולי , ל"תלמיד הסבא זצ" )רוזשאנקער"ד ה"ל הי"ניסן פטשינסקי זצ' והנה קם ר

עד שלפעמים עובר יום או אף ,  ועמלים במידה זו ,  " התלמדות הבטחון " שכל אלה אשר יצאו למען  ,  דבר ברור הוא אצלי : " והעיר לפנינו ,  ( ל " זצ '  שמואלביץ 

כל ". ת יזמין להם ארגזים מלאים זהב"שהשי, לשאת בעול הפרנסה, שכאשר הם יכנסו לתוך מעגל החיים, אזי בטוחני, פרוסת לחם' יומיים שלא בא לפיהם אפי

אזי אין עליו לדאוג על צרכיו ,  ישים את מגמתו על הדרך הישרה ,  שאם האדם ,  אשר חינך "  מדרגת האדם "בעל , ל"זה היה לפי רוחו של הסבא מנובהרדוק זצ

 ".כאשר עשה לדור המדבר, ת יוריד גם את המן בשבילו"כי השי, הגשמיים

אלה היו ?  " בטוב '  ביום טובה הי " מתי היו הימים שלנו בגדר  , ז”והוא היה אומר ע( 'יד' קהלת ז" )בטוב' ביום טובה הי: "ל"נשלים הדברים בהרגש שביטא הרי

היו כל .  ברם היינו עשירים ברוח .  ' פינסק וכו ,  ביאליסטוק ,  בישיבות מעזריטש "  בתקופות הביטחון " והיינו רעבים  ,  כאשר היינו בחורים צעירים, ימי עלומינו

כל השולחנות לא יכלו לפתות ,  " כי כל שולחנות מלאו קיא צואה ( " ' ח '  כח '  ישעי ) ש  " השולחנות העשירים של העולם בעינינו בטלים ומבוטלים בערכם וכמ 

 (.'קו' עמ" לב הארי" )"והיינו בטוב, יום טובה בשבילנו"והיו אלה , והיינו שמחים בגורלנו, הצצנו עליהם בביטול גמור, אותנו

כ " ואח ,  ביאליסטוק שלפני המלחמה ' שהיה מעמודי התווך ביש, ל"אברהם יפהן זצוק' ל חתנו של מרן ר"ל נעקריץ זצ"אומנם אלו הדברים נכתבו בספרו של רי

ויאמר האומר שזה ראוי לאדם . ג שנים השפיע בישיבת בית יוסף בברוקלין"כ שנים ע"ואח, "נובהרדוק"שהקימו שם בחורי ישיבות " נובהרדוק"' בסיביר ביש

כ עמדו " אמרו שרק אודות לכך שבבחרותם כ '  מי בשואה ומי בסיביר וכדו ,  שספרו את הניסיונות שלהם "  נובהרדוק " אלא כל בחורי הישיבות מ !  לא .  כמוהו

ס ועבודת המידות יכול להפוך כל אחד "כוחו של ליהמו! זה מה שעזר להם כל חייהם לעמוד בנסיונות, למעשה" בהתלמדות הבטחון"ועסקו , בניסיונות גדולים

 . ל"ישראל מסלנט זצוק' כך השריש  ר, מרע לטוב

ואיך "  ' בטחון בה " עומד משתומם איך שהוא מפרט בהרחבה ובברירות את הדרך כדי להבין מה זה  "  דרכי הבטחון " המתבונן בספר מדרגת האדם במאמר  

' כי המעלות העליונות נמסרו לנו במצוות עשה וכו ,  ודע : " ל " וז ,  היא מצווה דאורייתא " מצות הבטחון"ש, ת"י בשע"וכבר כתב ר". קניני הבטחון"משיגים את 

השגחה ,  כ מנוכרת לאמונה " בסביבה כ .  לא קלה "  התלמדות הבטחון "עבודת (. יז', ת ג"שע)ל "עכ" אלוקך' תמים תהיה עם ד"' שנא" שלמות הבטחון"ומעלות 

ולצאת עם ,  לעמוד בניסיונות בגבורה ,  " מידת הבטחון " ד אפשר להתלמד ב "ואז עם המון ס, ונכונות, המון סבלנות, צריך המון לימוד המוסר באריכות, ובטחון

ה " ולומר על כל דבר אי ,  והכל לטובה '  קל מאד לאדם לומר שהוא מאמין שהכל מה ,  בדיבור .  לכאורה נראה הדבר מאד קל .  נזר הניצחון במידת הביטחון 

והוא מתנהג בהשתדלות , נשכחים ממנו המאמרים הנפלאים שמורגלים על לשונו, עת שהדאגות טורדות את מוחו וליבו, אולם שמגיע עת הניסיון', י וכו"ובעזה

 ". בטחון"' יראה את הדברים הללו באופן מבואר בפרק ב, א"לחזו" אמונה ובטחון"המעיין בספר . גובלת בכפירה ממש' גמורה שאפי

ולאט לאט יתרגל ,  שמתי שיגיעו אליו הניסיונות והדאגות יוכל להלחם בהם ,  אצלו "  חוש " להפוך אותם ל ,  לכן אדם צריך להשריש בעצמו את הידיעות הללו 

 . לאמונה ובטחון אמיתיים

. במידת הבטחון "  חד בדורו " ל ל " הגדיר את מרן הסבא מנובהרדוק זצוק ,  ל " איסר זלמן מלצר זצ '  הגאון ר 

" התלמדות הבטחון " מעולם לא דאג לפרנסתו מאז שהתחיל את  , הסבא עמל ויגע על מידה נפלאה זו כל חייו

כ " וכ .  במידה נפלאה זו "  חד בדרא " עד שהגיע להיות  ,  ויגע הרבה בהתאמנות עצמית ועקבית .  האישית שלו 

" בעל בטחון " כ נתוודע שקרא אז עצמו  "ב ולאחמ"ע תקופה מסויימת ב"עד שחתם א, השריש בליבו מידה זו

 .בעצמו" בטחון"כדי להשריש את ה

עמד בביתו והבדיל על הכוס ,  שכמה חודשים לפני פטירת הסבא ,  כדאי לציין את הסיפור המפורסם ,  לסיום

באותה עת נכנסו לתוך חצרו כנופיות .  ועשרות מתלמידיו הרבים ,  והיו שם משפחתו המורחבת ,  ש " במוצ 

באותה עת כולם השתטחו .  והפחד היה נורא ,  הם ירו יריות לתוך הבתים .  מרצחים שבאו לבזוז את היהודים 

בטחון כזה !  ואף טיפת יין לא נשפכה מכוסו , שהמשיך והבדיל על הכוס בנעימה כרגיל, חוץ ממנו, על הארץ

בהתבוננות בדרכי "  ' בטחון בה " בתקופה זו נרבה בלימוד המוסר על  !!!  רק ממעשים ,  לא משיגים מדבורים 

 .ואולי ניגע מעט במידה גבוהה זו, ההשגחה העליונה
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