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 “ז כסליו"מאמר הכנה לי”

ָרן " )א"ג ע"ע)אחרי מות  'איתא בזוהר פ ַקשְּ תְּ יּנּון מִּ ין אִּ גִּ ַלת ַדרְּ ָתֵניָנן תְּ דְּ
ָדא יְך הּוא, ָדא בְּ רִּ ָשא בְּ יָתא, קּודְּ ָרֵאל, אֹוַריְּ שְּ יִּ ָכל ַחד. וְּ ָגא, וְּ ָגא ַעל ַדרְּ , ַדרְּ

ָיא  ַגלְּ ים וְּ ָגא .  ָסתִּ ָגא ַעל ַדרְּ יְך הּוא ַדרְּ רִּ ָשא בְּ ָיא ,  קּודְּ ַגלְּ ים וְּ יָתא .  ָסתִּ אֹוַריְּ
ָיא ַגלְּ ים וְּ י ָנֵמי ָסתִּ ָגא. ָהכִּ ָגא ַעל ַדרְּ י ָנֵמי ַדרְּ ָרֵאל ָהכִּ שְּ יב , יִּ תִּ כְּ , ֲהָדא הּוא דִּ

ָרֵאל (  תהלים קמז )  שְּ יִּ ָפָטיו לְּ שְּ ַיֲעֹקב ֺחָקיו ּומִּ ָבָריו לְּ יד דְּ ין .  ַמגִּ גִּ ֵרי ַדרְּ תְּ
יּנּון ָרֵאל, אִּ שְּ יִּ ָיא, ַיֲעֹקב וְּ ים, ַחד ַגלְּ ַחד ָסתִּ  .ל"עכ.  “וְּ

 

שהיה דרך כלל ,  ל "ר ז "נוכל לשער מעט ממדרגת אדמו ,  י זוהר הזוהר "הנה ע 
 וגם כל זה שייך בגדר ,  ה הוא בחינת גליא וסתים "כמו שהקב ,  גליא וסתים 

 .מה הוא גליא וסתים אף אתה תהא גליא וסתים,“ והלכת בדרכיו"

 

, ל שהיה בונה עולמות ומחריבן "כ חז "ואמרו ע ,  ה ברא את העולם "הנה הקב 
, וכמה שהעולם הזה מכוסה ממנו  "דין הניין לי" ואמר, עד שברא צורה אחרונה

כאותן העולמות שעלתה ,  מ עוד יותר מכוסה "מ ,  י שהוא בבחינת גליא "אעפ 
  .עד שהיה בלי קץ ובלי גבול, במחשבה והחריבן

 

שהוא ,  שאנן חזינן רק הצורה האחרונה ,  ל "ר ז "כן נוכל לאמור על אדמו 
ומכמה , אבל כל מה שעלתה במחשבתו להעמיד "עובדא דרבי חייא" בבחינת

ושם טמון כל . צורות שעלתה במחשבתו להעמיד הישיבה באופן אחר והחריבן
דין הניין " עד שאמר ,  כי לא נוכל לשער כמה היו וכמה הפקיר , מסירת נפשו

  ..."לי

 

יש בידי לסבב שלא לשמה במדה מרובה בהתפתחות " :ושמעתי ממנו שאמר 
 ."יותר בהתפתחות חובות הלבבות 'אמנם ידעתי שרצון ד, הכשרונות

 
שהחילוק בין ,  שזה כלל גדול ,  והנה יש עוד בחינה סתים וגליא באלקות 

שבגשמיות המסובב מבטל הסיבה והמסובב משובח יותר ,  רוחניות לגשמיות 
אילן של ,  למשל .  הסיבה יותר משובח מן המסובב ,  וברוחניות .  מן הסיבה 

והתפוחים המה , או הגרעין היא הסיבה, השורש של האילן הוא הסבה, תפוחים
, ה הוא שורש כל העולמות "הקב ,  אבל ברוחניות .  משובח ,  והמסובב. המסובב

. וכל מה שקרוב יותר אל השורש יותר משובח ,  והסיבה משובח מן הסובב 
 (א"ונמצא יסוד זה באריכות בספר הישר פי)
 
 

והוא השורש לכל ,  ל "ר זצ "תלמידי אדמו  "מסובבים " כי אנו כולנו , כן אצלינו
וכל מי שהוא קרוב יותר אל ,  ולא הגענו עד קרסוליו  "נאווארדאק " ישיבות 
שעבודת הרבים שלו היא מסובב מעבודת ,  וכן ידוע    .משובח יותר ,  השורש 

כי כל מה שאנו רואים מפירותיו הם , והשורש והסיבה יותר משובח, עצמו שלו
ועוד יותר מזה היה גדלותו בענין הלשמה שממנו השורש לכל ,  תלמידיו 

 'גליא ' והפירות היא בחינת  'סתים ' אלא שהשורש הוא בחינת .  המעשים שלו 
  .ופירותיו באתגליא -ה השורש מכוסה "כמו שאצל הקב

 
 

יעמדו עד ביאת  "נאווארדאק " ל שמשער שישיבות "ואמר הצדיק מלופץ זצ 
וכן אמר .  יען שנובעים המה משורש של לשמה ועבודת עצמו ,  המשיח 

ל כי בודאי יצליח במעשיו כי המקור הוא "ר ז "ל על אדמו"ז מקלם ז"מהרש
 ל"עכ - רצון טהור

 
 

איך ,  וקשה .  ה בעל בחירה "כי ידוע כי הקב  "סתים וגליא " והנה יש עוד בחינה
כיון ,  מ שייך בחירה "אמנם מ ?  ו "הלא איך יתכן שיעשה סכלות ח ,  יצטייר זה 

י שזה מין "אעפ , ומה שמקיימם הוא מצד הכרתו. שביכולתו להרוס כל עולמות
ז "ועד .  כיון שביכולתו לשנותם ,  אבל באתכסיא יקרא זה בחירה ,  הכרח בגליא 

י "אעפ ,  כמו שיש בחירה לאדם לכנוס באש ,  נאמר שהמלאכים יש להם בחירה 
לכן ,  ס יש לו יכולת על זה "כיון שסוכ, מ אין זה הכרח"מ, שבודאי לא יעשה כן

מחמת  'אינו עובר על רצון ד ,  כן המלאך .  נקרא שאינו עושה כן מטעם בחירה 
כיון שיכול ,  מ באתכסיא נקרא זה בחירה "מ .  הכרתו החזקה ודומה להכרח 

 .ונקרא זה חטא "משחיתים אנחנו"ש שהמלאכים אמרו  "כמ. לעשות כן
 
 

. ד הבחירה בפנים "וע ,  ד ההכרח בגלוי "היו כל מעשיו ע ,  ל "ר ז "כן אצל אדמו 
כמו ששמעתי .  כ קנין חזק עד שנעשה לו כהכרח "וגם במידת הבטחון השיג כ 

 04כבר  )= “  יאהר איז עס דרייט זיך שוין אוף ביטחון   04שוין  ” :  ממנו שאמר 
כי בודאי ,  ואין זה הכרח אלא בחירה (  ד הבטחון "שנה שהכל מתנהל אצלו ע 

, ונתיישבה באבריו ,  אלא שכבר נכנסה תורתו בגופו   -היה יכול לעשות אחרת  
עד שמי שהיה רואה אותו היה נדמה לו כמו שהוא מוכרח במעשיו מצד הקנין 

 .הגדול מאד
 
 

. שמורה על הכרח  - "ישראל " :ל שזה בחינת "ובזה יובנו סוף דברי הזוהר הנ 
, משמע  "ותוכל  'כי שרית וכו " :ש "כמ .  שמורה על בחירה  - "יעקב " ובחינת 

שלא יטעו  "יעקב" כ"כ קראו לו ג"ואעפ, שכבר נכנס הנצחון בקשר דבוק עימו
י הבחירה נעשה לו "אלא ודאי יש לו בחירה כי ע ,  לאמר כי אין לו בחירה 

    .כהכרח
 
 
 

 (ג"התרצ וישלח" ד סדר"גליון ל -אוסטרובצה  -חיי העובדים)
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הנסיונות אין תכלית .  עומד נבוך עקב מאורעות הזמן  “ המבקש ” ) 

כימינו .  ועליו לעמוד בהם תמיד בגבורה   -אמר החכם    -למספרם  
התנסו בני ישיבתו בנסיון הנורא ,  ל "ח זצ "כן אז בימי מרן הח ,  אנו 

ח הורה דרך "מרן הח .  בראדין  'של מחלוקת בין כותלי הישיבה הק 
ועוד על , את דבריו אלו. לתלמידיו אז כיצד יש לנהוג בעתות צרה אלה

 'צ ר"ח הגה"י תלמידו של מרן הח"שנאמרו ע, ניסיון נורא וקשה זה
שזכה   -לחודש חשוון   'שיום פטירתו חל בכ   -ל  "מרדכי צוקרמן זצ 

ת "בבית הת ,  להסתופף בצל גדולי עולם שלפני השואה הנוראה 
נסקי זצל 'וכן אצל רבי אלחנן וסרמן ורבי אברהם גרודזי ,  דקלם 

 (ועוד, ד"הי
 

 :אותם גם קבע בצוואתו , מרדכי 'מן הדברים שהיו בציפור נפשו של ר
הזהירות ממחלוקת שהיתה יסוד  ."לברוח ממחלוקת ולהיות ותרן "

הוד   -נחקקה בהליכותיו בעקבות מעמד נורא  ,  מרדכי  'מוסד בחיי ר 
  :והעלה אותו על הכתב לזכרון, שהיה עד לו

 
חיים הרגיש -החפץ .  חיים -היה זה כשנה וחצי לפני פטירת החפץ "

יום אחד .  אז שיש איזה עניין של מחלוקת בענייני הנהלת הישיבה 
חיים להודיע שבני הישיבה יכנסו אליו לביתו בבוקר -שלח החפץ 
ראינו , לאחר שנכנסנו ובאנו לביתו. כי יש לו משהו לומר, באופן דחוף

חיים החלש והישיש כל -החפץ .  מחזה כזה שעד היום לא מש ממני 
זקוף מלא קומתו וכל ,  עמד נתמך בשולחנו והיה משולהב כאש ,  כך 

הישיבה " :גופו רעד ופניו כשלהבת והרים יד ימינו ואמר בריתחא 
הוא סימן  "!מחלוקת החוצה   -חיים נוסדה על שלום  -של החפץ 

מחלוקת " :ושוב חזר על הדברים ,  בידיו כמשליך משהו החוצה 
 .וראינו איך שהוא בוער בדברו, כך חזר שלוש פעמים ."ארויס

 
 .דבריו נכנסו בי כארס של עכנאי  :מרדכי את רשימתו  'ומסיים ר 

וגם אז ניסו להסתיר את , שנים קודם לכן גם אירעה מחלוקת בישיבה
מיהר אל ,  אך כאשר נודע לו הדבר ,  חיים -עובדת קיומה מהחפץ 

את .  הישיבה ודרש בפני התלמידים במשך כשעתיים על עון המחלוקת 
 'עמ, ל"דוגמא משיחות אבי זצ)חיים -עיקרי דבריו מוסר בנו של החפץ

  (פא-פ
 
ם בהלכות דעות פוסק כי כת מספרי לשון הרע אין להם חלק "הרמב"

באשר לא רציתי לצאת ,  אולם השמטתי זאת מחיבורי ,  הבא -לעולם 
גם אם לא העתקתי -אבל זהו הדין .  שכזו  'פצצה ' אל העולם עם 

, אנכי עושה זאת למען האמת , כל אחד מבעלי מחלוקת חושב... אותו
? הבא -ו ידחוני מעולם "ואיך ח ,  ויגע על התורה ,  כן אנכי יושב ולומד 

ם הפוסק המפורסם מעתיק דינא דתוסספתא "אם הרמב, אמנם דעו
 "!לא יועיל לעולם הבא שום עצה וזכות, זו להלכה

 
והיה מרבה לתארה לפרטי ,  מרדכי  'שיחה זו עשתה רושם עצום על ר 

, חיים והיכן הוא עצמו עמד -והחווה בידיו היכן ישב החפץ ,  פרטיה 
חיים ישב כאן באמצע השולחן -החפץ ... :והצביע על השולחן שלפניו 

 ...ואני עמדתי לצידו כאן בפינה בראש השולחן... לאורכו -
 
. מרדכי היה מבין היחידים שלא התערבו כלל במחלוקת שבישיבה  'ר 

ובודאי שלא ,  הוא נקט במשנה זהירות שלא להביע דעה לכאן או לכאן
אל מול פניו עמד המראה של  .לעשות דבר שיפגע באחד מהצדדים 

וידע שרצונו  ,"מחלוקת ארויס " :חיים עומד נסער וזועק -החפץ 
 'וכל ימיו שמר ר .  מחייב את תלמידיו ,  הטהור להיות רודף שלום 

והקריב רבות בעבור זהירותו ,  מרדכי את עצמו במרחק ממחלוקת 
 .זאת

 
וזיכתה ,  נתנה לו את חייו ,  התרחקותו ממחלוקת זו ,  סופו של דבר 

אותו לימים בחביבות וקרבה יתירה אצל רבי אברהם גרודזינסקי 
    .כאשר יסופר להלן-בגטו קובנא

 
 "מתלמד"

. שב רבי אברהם גרודזינסקי לביתו   -יומיים אחרי שנמלט מקובנה  ...
ומיד דבק ברבי אברהם ונעשה ,  מרדכי  'ואך נקרתה לו ההזדמנות לר 

 -כבן שלושים    -מרדכי כבר היה מבוגר יחסית   'ר .  לו לתלמיד 
ובאמתחתו שנים ארוכות של שאיבה ממעיינות התורה של מקומות 

 . התורה וגדולי מרביצי התורה והמוסר שעיצבו את קומתו הרוחנית

 
דעה מוצקה שנהירין לו דרכי התורה -באותו פרק כבר היה בר 
ביטל את ,  ובכל זאת כופף את קומתו .  והעבודה משכמו ומעלה 

חיפש היאך לשאוב עוד ,  אישיותו וכנער צעיר העומד בתחילת דרכו 
קץ והדביק -ורבי אברהם השיב לו אהבת אין .  תורה ועוד דרכי חיים 

 .'מתלמד' :מרדכי כל ימיו 'לו את הכינוי שהיה אהוב על ר
 

מה מצא בו שכל כך הוא ,  מרדכי את רבו רבי אברהם  'שאל ר ,  לימים 
 :מרדכי עצמו הפתיעה תשובתו של רבי אברהם  'גם את ר .  מקרבו 

שמעתי עליך כי בעת התלקחות המחלוקת בישיבת ראדין לא "
, העובדה כי במשך כשמונה שנים סערו רוחות סביבו  "התערבת כלל 

העלתה את ,  גבורת נפש שכזו ,  ואליו לא הגיעו ,  הובעו דעות בקרבתו 
 .חינו בעיני רבי אברהם עד לאחת

 
 :גילה רבי אברהם את דעתו על אותה מחלוקת , וכיון שהוזכר ענין זה

לכן דוקא בביתו התגבר ,  מכיון שהחפץ חיים שמר כל כך על לשונו "
 .מרדכי 'כך נמצא ברשימותיו של ר . "השטן ועשה מחלוקת

 
פרי יצירתה של  'כלי ' :מרדכי כלי מלא וגדוש  'רבי אברהם מצא בר 

ביראת אלקים אותה שאב ממורו ורבו  'גדוש 'בתורה ו  'מלא ' ,קלם 
, מעין מכה בפטיש ,  דומה כי חסר אך ליטוש אחרון .  חיים -החפץ 

זהו התפקיד שנטל רבי אברהם .  להשלים את בנין האדם הגדול הזה 
 .מרדכי ניצל את ההזדמנות עד תום 'ור, על עצמו

 
הייתי נכנס .  שלוש שנים זכיתי להמצא במחיצתו של רבי אברהם 

 .אליו בכל יום במשך כשעה
על כל   -שוחחנו על התקופה  .  היינו מדברים דברי תורה ודברי מוסר 

על מה   -לתרגם ולהגדיר את כל העונשים והצרות   -מה שקורה בגטו 
 .לנו 'עשה ד

כה ,  אבל הימים היו כה טרופים ...  היה זה אוצר   -לו זכרתי הכל  
 ...פלא הוא שיש מעט דברים שאני כן זוכר, קשים

 
לרבי אברהם היה פשוט וברור כי האסון שניחת על העם היהודי הוא 

הזכיר את דברי ,  מרדכי  'באחת משיחותיו עם ר .  עונש על עוונותיו 
, להודיע כמה ארך אפים לפניו ,  עשרה דורות מאדם ועד נח " :המשנה 

עד שהביא עליהם את מי המבול,  שכל הדורות היו מכעיסין ובאין 
  (ב “ה מ"אבות פ)

. אם חוטאים מגיע העונש ! עצם המבול פשיטא הוא: אמר רבי אברהם
וסוף  ,'ארך אפים ' כי יש גבול למדת ,  אולם משנה זו באה ללמדנו 

, סד  'וראה תורת אברהם עמ .  רנט  'עמ ,  לב מרדכי ! ) העונש עתיד לבוא 
 )קז

 
 "מחלוקת"

אך אנחנו ,  הרע   -ניתן לנו כדי לחלוק ולהלחם עם היצר  'מחלוקת' כח
 [מרדכי 'מפי ר]    !מכלים את זה לרע

 
מחלוקת " :חיים וזעק -תואר המעמד הנורא בו עמד החפץ ,  לעיל 

 :עד שאמר ,  מרדכי  'והרושם העצום שעשו דברים אלו על ר  ,"ארויס 
הדבר .  ברחתי ממחלוקת כל החיים , מאותו מעמד ועד עצם היום הזה

איך שמורי ורבי הקדוש עומד כאן ואני עומד ,  אינו יוצא לי מהראש 
 !"מחלוקת החוצה" :והוא צועק בריתחה, לידו ממש

 
חיים על הסכנה -מרדכי סיפר על מעמד נוסף בו התריע החפץ  'ר 

היה זה באחת הפעמים הבודדות בהן .  העצומה הטמונה במחלוקת 
כמובן שעם כניסתו .  חיים להיכל הישיבה בערוב ימיו -הגיע החפץ 

חיים פתח בקולו החלוש -והחפץ  ,התקבצו כל בני הישיבה סביבו 
, ממחיית עמלק צריך לפחד !  מחיית עמלק " :במשפט קצר וסתום 

 .סתם ולא פירש !"ממחיית עמלק צריך לפחד
 

רב יש -חמשה מני ערב " :א "מרדכי הצביע על דברי הגר  'אולם ר 
, ובעלי מחלוקת הם גרועים מכולם והם נקראים עמלקים ... בישראל
. א ,  דברים א ,  אדרת אליהו ( "דוד בא עד שימחו מן העולם -ואין בן 

עליו התריע  'עמלק 'זהו הפחד מ .(  הובא באבן שלמה פרק יא אות ח 
 !חיים-והזהיר החפץ

 
 

  “...מחלוקת ארויס” :ח לבני ישיבתו"מרן הח

 המשך בעמוד הבא



 המשך -“ ...מחלוקת ארויס”

 !"מחלוקת עושה רושם
, מרדכי למסור שיחות מוסר באחת מהישיבות  'כאשר נתכבד ר ,  לימים 

מאחר והתברר לו שישנה .  יומיים -לא התמיד במשרה זו יותר מיום 
כי ,  ואף שהדברים לא נגעו אליו כלל וכלל .  מחלוקת בהנהלת הישיבה 

ומעמדו היה מקובל על שני ,  הכל היו תמימי דעים בחשיבות שיחותיו 
מלבד ,  מכל מקום לא היה מסוגל לסבול את האוירה העכורה -הצדדים 

מחלוקת עושה רושם על " :מה שחשש על השפעת רושם המחלוקת עליו
  .ומיד עזב את המקום  !"האדם

 
גם כאשר במשך תקופה קצרה היה חבר בהנהלת אחד המוסדות 

כי לא קיבל ,  במובנה הפשוט  'משרה ' לא היתה זו ) החשובים בירושלים  
, ( אלא היה עליו להשתתף מעת לעת בישיבות הנהלת המוסד , שום שכר

 - "ארויס " אמר לעצמו ,  מאחר והתגלעו שם מחלוקות בנושאים שונים 
גם לאחר התפטרותו לא נמנעו חברי ,  אמנם .  והגיש מיד את התפטרותו 

  .אף אם לא באופן רשמי, הנהלת אותו מוסד להתייעץ עימו
 

 :"פרנסה קלה ונקיה" וכך פירש את המשפט השגור בפי העולם
השווה ( !בלי מחלוקת עם הזולת -'נקיה ' :כפשוטה  'קלה ' פרנסה 

לעולם " : ].ברכות סג ,  א "הובא בחידושי אגדה למהרש ] לדברי הערוך  
 )"שהיא נקיה מגזל-'ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וכו

 
התייעצתי .  היתה לי מחלוקת עם שותפי לעסק :  סיפר אחד ממקורביו 

כך עשיתי ואכן  !ורק תרוויח ,  וותר  :מרדכי והוא הורה לי  'בענין עם ר 
ואני יודע זאת -ה משלם "על וויתור הקב  :אף הוא היה אומר! הרווחתי

 !מתוך הנסיון
 

 לא מן הנתבעים ולא מן התובעים
במכתב לאחד מבני משפחתו שביקש ממנו לפעול בעבורו בדין תורה 

ובתוך הדברים ,  מרדכי לבל יערב אותו  'ביקשו ר ,  ממוני בו היה מעורב 
 !מעולם לא הייתי לא מן הנתבעים ולא מן התובעים :כתב לו

 
. בתקופה מסוימת התעוררו ספקות באשר לבעלות מגרש מסוים 

וברור היה כי   -מרדכי   'הצדדים ביקשו לשמוע את חוות דעתו של ר 
. ואולי תפשוט את הספקות ,  לדעתו תהיה משקל בעיני כל הצדדים 

שבנקל עלולה ,  אולם הוא התרחק כמטחווי קשת מסוגיה סבוכה זו 
שהיתה לו חובת הכרת ,  מה עוד .  לגלוש למחלוקת ממנה נמלט כל חייו 

, ומשום כך ראה את עצמו כנוגע בדבר ,  טובה כלפי אחד מן הצדדים 
 .וכמי שאינו ראוי להכריע בכך

 
לימים .  שני גיסים היו בשכונת גבעת שאול שניהלו יחדיו חנות מכולת 

אחד .  גבה הר בניהם ונפרדו מתוך מריבה וכעס ,  נעכרה אווירת השלום 
כדרכה .  מהם עזב את החנות ופתח חנות מכולת נוספת באותו הרחוב 

מהם שהמשיכו לקנות דרך :  של מחלוקת נחלקו תושבי השכונה אף הם 
 'אולם ר .  ואחרים היו נכנסים רק לחנות החדשה ,  קבע בחנות הישנה 

והיו ,  מרדכי ורעייתו הרבנית החליטו שהם אינם שותפים למריבה זו 
פעם אצל זה ופעם ,  מקפידים לחלק את קניותיהם בין שתי החנויות 

 .אצל השני
 
 !"הצילו -קול קורא "

שכפי הנראה התכוון ,  בין רשימותיו נמצא מאמר אודות המחלוקת 
למעשה לא נשלם ולא ,  המאמר שנכתב בדם ליבו .  לפרסמו ברבים 

 :פורסם
 

ודווקא ,  ל "בזמן האחרון נתרבו המחלוקות ר !  קול קורא הצילו  - - -
פחד  - - -   .בירושלים ובני ברק במחנה החרדי מסלתה ומשמנה 

 !ורעדה אחזתני
 

וברור .  ראיתי במו עיני את חורבן ארופה  - 'אני הגבר ראה עני ' - - -
 ( ! - - - שאחת הסיבות הגדולות שגרמו לזה היה ענין המחלוקת

 
תלמיד חכם אחד שבימים שלפני ,  כי ראה בגטו קובנה ,  מרדכי סיפר  'ר 

שבימי שהותו בגטו היה בוכה  ,'מחלוקת' המלחמה היה מעורב בענין של
 ).יומם ולילה ושב בתשובה שלמה על אותה מחלוקת

 
 -איך שמשפחות שלמות מרובות ילדים נאבדו   , ראיתי במו עיני - - -

 .והכל בעונש המחלוקת - -
·  

אבל ידועה  .'לשם שמים ' הרבה בעלי מחלוקות סברו שמחלוקתם  --
 :התשובה שהשיבו בקלם לשואל על דבר מחלוקת לשם שמים 

כך היה ( ..."מחלוקת לשם שמים זה רק בחמשת הדקות הראשונות "
במחלוקת זה  'לשם שמים ' :מרדכי בשם רבי דניאל מקלם  'מורגל בפי ר

הלל יצאה -שמאי ובית   -במחלוקת של בית .  רק בחמש דקות הראשונות 
לאחר שלוש שנים  "אלו ואילו דברי אלוקים חיים " :בת קול ואמרה 

גם לאחר שנמשכה המחלוקת על פני שלוש ,  היינו [.  ב ” עירובין יג ע ] 
, הראשונה  'לשם שמים ' היא עדיין התנהלה מתוך אותה כוונת ,  שנים 

 הכוונה ,  במקרה הטוב ,  אבל אצלינו .  ללא תערובת רגשות אישיות כלל 
הכל -לאחר מכן ,  קיימת רק בחמש דקות הראשונות  ,'לשם שמים '

 ) !נגיעות
 

 !?מי נתן לך רשות לדרוש ברבים! ?מי אתה: בטח ישאלוני ויחרפוני
מי שרואה באמצע הלילה שריפה רחמנא ליצלן  - - -   :התשובה היא 

 :לא יחשוב אף רגע ויתחיל תיכף לצרוח ,  בשעה שהכל ישנים 
 !!!"שריפה"
 

 - - ואני רואה את השריפה רחמנא ליצלן - 'אני הגבר ראה עני' !רבותי
- 

 - - - ראיתי במו עיני את כל החורבן
 
 
       "ידום -המשכיל "

, כל אימת שהיתה מתעוררת סערה ציבורית בענין העומד על הפרק 
היה חוזר ,  זה מושך הנה והאחר מושך לצד האחר ,  וכדרכו של עולם 

 'וראה מה שפירש ר .  יג ,  עמוס ה ( !והמשכיל בעת ההיא ידום :  ושונה 
ומתפרש גם כן .  מלשון שתיקה  ,"ידום ":]פב  'לב מרדכי עמ ] מרדכי  

 - !"מען דארף עס זאהל בלוטינן די הארץ אויף דעם מצב " - 'דם' מלשון
 ) !"צריך שיהא ליבו שותת דם על המצב ההוא"
 

כן סבר כי אין מקום להדפיס ולפרסם פרשיות של מחלוקת בין גדולי 
וכך יעץ למחבר ספר על אחד מגדולי ראשי .  ישראל שהיו בזמנם 

שהתייעץ עימו אודות כמה פרשיות ,  מרדכי זכה להכירו  'הישיבות שר 
  :הכרוכות בתולדות חייו של אותו ראש ישיבה 'מחלוקת' של

איזו תועלת יביא לנו העיסוק ? מה ענין יש בזה? מה צריך לכתוב על זה
  ?בפרשיות הללו

 
וכשיצא לאור ספר ובו תיאור נרחב על פרשיית המחלוקת הידועה בין 

, ביקש אחד משומעי לקחו לשמוע את דעתו על כך , המתנגדים לחסידים
ודרך אגב סיפר ששמע כי רב פלוני עודד את מחבר הספד לפרסם את 

  ...ואילו רב אחד אמר שאין לפרסם דברים אלו, הדברים
  :מרדכי ואמר לו 'נאנח ר

 
והנה שוב אנו נכנסים ,  לא די במחלוקת שאירעה אז ?  אתה רואה ,  נו 

 ...!- - - לביצה ששמה מחלוקת
 

בחן את התועלת והצורך שבפרסום דברים כגון ,  כדרכו ,  מרדכי  'ור 
 :אלה

 
וסובבה על ענינים נשגבים ,  המחלוקת בשעתו היתה עמוקה מאוד 

 .בעניני קבלה
 

  ...'חסידים' ולא 'מתנגדים' כיום אין לא
 

   ???מ ה  צ ו ר ך  יש בזה, ואם כן
 
 
 

 (ל"מ צוקרמן זצ"לתולדותיו של הגר "יחיד ודורו"מתוך הספר הנפלא )

 

: לפרטים. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע
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 'פרק א
בכל יום מתקבלים ,  חליפות המכתבים היו בתקפן ,  חג השבועות עבר 

עיני כסיל " :'ד הכ "זה כותב מה ששמע מפיו ע ...  משם ,  סתומים וגלויים 
, החכם מביט על ההווה שיהיה בחזקה  "בקצה הארץ ואת פני מבין חכמה 

, כל דעתו בקצה הארץ , אבל הכסיל. ואינו הולך אחר דמיונו בדאגת העתיד
  ?...ולכן אינו עובד בהווה ומאין יהיה לו העתיד

 
בכלל חדשות משמחות מפעולותיו הכבירות בבנין הישיבות החדשות 

ואחת מהישיבות קטנות נוסדה ,  שנוסדו זה לא מכבר בכל חלקי העיר 
ולהמקום הזה יש יתרון מיוחד מפני האורחים ...  בסלובודקה פרוור קיוב 

  ...הבאים פעם בפעם להתראות עמו
 

ועל ...  ל למנוחתו מעמלו עד ימי אלול הבאים "ר ז "המקום שבחר אדמו 
שבילי היער הסבוך תחת שרף החמה בצל האילנות נחבאים יחידים שבאו 

גדולה שימושה יותר " :בגדר ,  על מנת כן להיות בצילו ימים אחדים 
 "עצמו" שזה בא בשאלה על, ובמשך הזמן הקצר היה נראה כך "מלימודה

איך לסדרה  "חבורתו" וזה בשאלה של? איך לצאת ממבוכתו בחיי עבודתו
זה ?  איך לכוננהו על נכון  "הרבים " זה בא בשאלות ?  שיהיה הצלחתה 

  ?איך לסדר שיהיה בלי מפריע להרוחניות "החיים הגשמיים" בשאלות
 

כשם שאין פרצופיהם דומין כך דעותיהם ,  ממינים שונים ,  שאלות למאות 
ושינתו רק רגעים ,  שאוכל מעט , והוא הסבא החלש בבריאותו -אין דומות 

בשביל התענינותו ראשו ?  ז בשביל מה "וכ .  אחדים של נשימין מועטים 
ולכונן כל אחד על מצב ,  לסדר את הכל ,  ורובו לפרק דרישות של כל אחד 

למען יוכל לפרוח ולהתפתח להיות גאון בשלימות ,  נכון בחומר וברוח 
  ...האנושי

 
מתאנח על ,  וכשקם מבין הסדין הפרוס בין האילנות בקשר החבלים 
לרוע מצבם ... השמועה ששמע מפי הקורא מכתב מהומיל משלום הישיבה

וההוצאה ,  בעת שהיוקר יאמיר משעה לשעה ,  הגשמי והדחק הנורא שם 
  .ולעומת כל זה ההכנסה מעוטה וקלה מאד. עולה לסכום הגון

 
יצחק  'שכותב לו תלמידו ר ,  חוזר הוא בדברים האחרונים ,  אמנם 

בבית המדרש רוח חיים גדול ברוח עז בלימוד , שלמרות כל זה, שערשעוור
ובמעשה העבודה בקצה גדול של יחידים מתנדבים בלב ,  התורה הרבה 

אף על פי שמצבם החומרי ,  ורהטשוב ,  ומשלום הסביבות רציצה ...  ונפש 
שמחה ... ועיניו מפיקות שמחה. מ העסק הרוחני עומד בתוקפו"כ ברע מ"ג

שרוב יומו הוא ,  יצחק  'כותב לו ר , ובאחרונה  ...ואור צהלה על פניו מתוח
ובקרוב ישלח .  שהתחיל בחג הפסח כשהיה עוד שם ,  מפנה לסדר כתביו 

  "מדרגת האדם בבקשת השלימות" 'עלים למבחן מס
 

שומע מפי הקורא ומגיה ,  ל מפני כובד ראותו "ר ז "ואדמו ,  הספר הגיע 
בפתרון , ומפליא מאד הרעיונות הספונות בקרב הספר הזה .ומוחק ומוסיף

. נ "לשאלות החיים ומטרתו לכל המבקשים השלימות האמיתי במס 
היו כל הכתבים האלו טרם ידפסו לאור מוסיפים תמצית החיים , ובאמת

ומחפשים הערה בלבבכם להאיר להם ...  לאלו העמוסים בעבודת הכלל 
והללו הצמאים לדבר ... רעיון העבודה וברור הדרכים באיזה יבחר האדם

אחר כל תנועה מתנועותיו לדעת ממנו , המדקדקים אחר כל פסיעה דקה 'ד
את המעשה אשר יעשו בששמעו מפיו שדברים העומדים ברומו של עולם 
ספונים בחוק הספר הזה באמון רב ובביטחון חזק מעיינים ובולעים כל 

  ...כל מילה יען שעדיין בכתב הוא, אות
 

נוספו שאלות חדשות שלא ,  עניו מגלה את הסמוך לו ,  וכדרך החכמה 
לעשות עוד ספר ,  ל "ר זצ "עד שנתעורר אדמו ,  נכללו עדיין בספר הזה 

ד בודניק "צ ר "ולרגלי דרישת תלמידיו המובהקים הרהגה ...  חדש 
א והתחילו להתרקם גוילי הספר הנהדר "ד בלאייכר שליט "צ ר "והרהגה 
        "מדרגת האדם ביראה ובאהבה" בקודש

 
 'פרק ב

לפנות ערב בין השמשות היו מתאספים יחידים לעבר הנהר להתראות עם 
ישבנו יחד על ,  אנה ואנה  "הקיטורים " ובין המון נוסעים על . ל"ר ז"אדמו

והקיטור ,  והגלים שוטפים זה אחר זה ,  המדור העליון לשאוף אויר צח 

להחיש ,  מזרזים אנו איש את רעהו ,  ובמהירות .  הולך וקרב אל החוף 
וכשראה אותנו הקדים את פנינו בסבר פנים .  ל "ר ז "להוסיף לקח מאדמו 

שהרי אין בית המדרש בלא ,  והיה שואל בשלום בית המדרש .  יפות 
  ...חידוש

 
עד שנכנס  ,לאט לאט בא בדברים איתנו אגב אורחא ,  ולפי שבתינו לפניו 

ד טוהר "ע ,  לדבר דברי כיבושין בעניני העבודה השלימה ,  בכל תקפו 
שיקח את .  שיבנה האדם את כל עבודתו על יסוד נכון  ,'הכונה בעבודת ד

וכן . כל ערמימותו והבנתו במילי דעלמא ממקור נאמן של היראה הטהורה
חיי " במילי דשמיא ואז יצליח בשיקול דעת עבודתו התמימה ויבנה כל 

למעלה , ויידע בבירור כי התורה למעלה מהכל "מחיי העולם" שלו "שעה
וכשיעמוד האדם על זה ,  כי היא נצחית ,  ולמעלה מין המקום ,  מין הזמן 

  .הדרך אז יתקיים בחכמתו
 

היינו  "חכמתו מתקיימת ,  קודמת לחכמתו -כל שיראתו " ל "כמו שאחז 
חכמתו " אבל אם ,  אז תרחיב עבודתו יותר ,  שיסוד חכמתו בנוי על היראה 

אלא מכיון שבאת לו ,  אף שיש לו יראה  "קודמת ליראתו אינה מתקיימת 
  .לאחר כן לא תועיל לו להינצל ממצודת היצר ומדמיונותיו

 
עלול להזיק ,  טרם השתדל על היראה עצמה ,  והמכוון להיות ערום ביראה 

כי צריך לבנות כל חכמתו בתוך בנין היראה  ,לעצמו ולאחרים זולתו 
ומה הוא גדר ...  ועיקר העבודה תלוי בלשמה הטהור של האדם , הנכונה
, ואת רצון עצמו יהיה אצלו ,  לגמרי  'שימסור את עצמו לרצון ד ,  היראה

, היינו שימות רצון העצמי "תשובו לתוכחתי" :כ"ועל זה אה... כמת ממש
וליחדה אל , שיזכה לפנות ליבו מכל ענייני העולם "אביעה לכם רוחי" ואז

  .ת"רצון הבוי
 

להרחבת דבריו , נעשה רעש בפלפול החברים, אחר דיבוריו שיצאו מן הלב
ל מתערב בוויכוח "וכוונתו זה אומר בכה וזה אומר בכה והוא הסבא זצ 

כ מזרז הוא את הבאים לחזור "ואח .  התלמידים להכריע בין המתווכחים 
קבענו ,  רק אחדים נשארו ...  כדי שלא ישארו שם כל הלילה אצלו ,  העירה 

, מקומינו בבית המדרש הקרוב וכאור הבוקר עמדנו על רגלינו אצל פתחו 
, בחדרו המיוחד מטרדת אדם ,  ואוחז עיפרון בידו ,  והוא כבר קם ממשנתו 

וכותב על הגליון בקצרה מרעיוני רוחו שנתחדשו לו בעניני התורה במשך 
 ...הלילה

 
א "יצחק שערשווער שליט  'ר ,  ועל השולחן מונח מכתב גלוי מאת תלמידו 

 "מדרגת האדם ביראה ואהבה" 'אני כותב כעת גליונות לס: ל"שכותב בזה
, ובקשתי שלוחה לכתוב יותר ויותר ...  וזה כל הרוח חיים שלי עכשיו 

א "צ מהר "ויש לי סמיכות וסיוע לכך גם מהרהגה .  בהרחבת המאמרים 
ה עד מאה "מן האפשרי לעשות אי, ל"ר זצ"אז אמר אדמו .א"יאפין שליט

והיה בידו מכל ענין להוציא ענינים ...  ספרים בעניני עבודת השלימות 
  .כבר ראינו זאת בפועל, ולו חי איתנו היום .גבוהים

 
והמעיין הנובע שבליבו ,  בשעות הללו הכרנו בחוש את המטמון הנסתר 

, ציוריו החדשים הלקוח מחייו הפרטיים ומחיי הכלל  ,'האצורה ביראת ד
אלא בתור ספר לחיות ,  לפי שהתורה לא הייתה אצלו בתור ספר לימוד 

עליו שצריך התורה להשלים את האדם עד שיהיה הוא גופא התורה שוה 
ח "ת " ל"חז 'כמא, שכל תנועותיו יהיו מצד פועל התוריי שבקרבו, בשוה

ושיהיה האדם אחוז ודבוק בקשר התורה . דקרתח אורייתא דקמרתח ביה
וימסור נפשו ,  אשר גם המוות לא יפריד בינו לבין התורה , כנשמה בגוף

תדבק נפשו ,  וכשנכנס האדם בשערי זאת העבודה העליונה . לגמרי 'עלי
ויחדש רזין דאורייתא ,  ויעלה מעלה מעלה ,  באלוקיו אהבה עזה כמוות 

   .ויתוקן נפשו וחושיו עד שיהיה הוא והתורה חד, בכל יום
 

       ...ה"ההמשך יבוא אי
 
ל מזכרונותיו " ה וויטקיניד זצ " י של הגר " מאמר נפלא זה לקוח מכת ) 

זיכרונות אלו התפרסמו .  ל " מתקופת חייו האחרונה של מרן הסבא זצ 
י " ל ע " בסטנצל שי "  אור המוסר " בשעתו בישיבות נובהרדוק בחוברת  

" חיי העובדים"כ בגליוני "וכמו. ב"בוורשה בשנת תרצ" בית יוסף"ישיבת 
 (              ג"באוסטרובצה בשנת תרצ" בית יוסף"ל בישיבת "שי

 ל"זצ( א"שליט)הלל וויטקינד  'ט  מאת הגאון ר"זכרונות מימי הקיץ תרע

 "בצילו של הסבא"


