
אל המבקש

ועד ,  מסירות לשלטונות, נידויים, חרמות, רדיפות - - -

היו באותה תקופה ,  )!( כדי כמעט שפיכות דמים ממש 

דבר שבשגרה במחלוקת שהייתה בין גדולי עולם אלו 

 .ותלמידיהם

לא בניהם ,  לא רק קרוביהם של אותם גדולים 

עמדו בראש )!(  אלא הם בכבודם ובעצמם , ותלמידיהם

אותה המחלוקת המפורסמת שהייתה במשך דורות 

 ...ג דורות בין אותם גדולי עולם אלו"ע

שמות "... ) המתנגדים והחסידים " מחלוקת    -  -  -

' והמגיד הק ...  א וסיעתו " הגר ...(  מושאלים כמובן 

מחלוקת שכמעט ודעכה בדורות ...  ותלמידיו אחריו 

המחלוקת הזאת התפשטה ,  אבל בדורות שלפנינו . אלו

 ...כאש בשדה קוצים

' לעשות את רצונו ית, כולם כיוונו למטרה אחת ויחידה

ו לא ליפול לעצת היצר הרע שמסתתר " וח ,  בשלמות 

 ... שמאיימת למוטט את כל היהדות, במחנה השני

כולם למדו תורה קיימו מצוות ועשו כל מה שצריך 

רק שבכל מקום שמו דגש על דבר אחר .  ברוחניות 

 .בלבד' כדי לעשות את רצונו ית, מהמחנה השני

, הלימוד .  בוודאי שאופני העבודה היו שונים לחלוטין 

כ הם היו " כמו '  ההתבטלות לצדיקים וכדו ,  התפילה 

ובכל ,  מובדלים וניכרים  באופן עבודתם בתפילתם 

 .מהותם

בהשקפה .  אולם בדבר אחד הושוו שניהם לחלוטין 

עד שבלי ידיעתם כתבו כמעט ,  כ דומים " אחת היו כ 

כשני נביאים שמתנבאים בסגנון ,  את אותו הלשון 

 ... אחד

אל ,  החזק במוסר : " ל על הפסוק"א ז"וכך כתב הגר---

כי מה " :  החזק במוסר "  כי היא חייך ,  נצריה ,  תרף 

לשבור המידה שלא שבר עד   הוא כדי ,  שהאדם חי 

 "!ואם לא למה לו חיים , לכן צריך תמיד להתחזק, הנה

עיקר חיות " :  והוסיף באבן שלמה (  ' יג '  משלי ד ) 

ואם לאו ,  האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות 

 ( 'ב' א) "למה לו חיים

ענסק ' א מליז " ר "  נועם אלימלך " ק בעל  " והרה ---

האדם לא נברא " :  שלו "  צעטיל קטן " ע כתב ב " זי 

 (ז"סי ט) "הטבע בעולם רק לשבור את

 : פירושו" כי היא חייך"

 . . .שלכן ניתנו לנו החיים  - - -

 . . .וזה מה שמחייה אותנו  - - -

 "...!!!תיקון המידות" -וזוהי מטרת החיים שלנו  - - -

פ כל " וזה ע ?  ... למה לו חיים   -ל  " רח   -ואם לאו   

 ...אסכולות השונות שביהדות

 

 

 

 

 

 

 

 תנאי הכרחי לקבלת התורה -“ענווה”

, כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא מופקר לכל "  וממדבר מתנה וממתנה נחליאל " 

, וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל "  וממדבר מתנה : " שנאמר ,  תורה ניתנה לו במתנה 

 (.ש"ה ע"נדרים דף נ" )וממתנה נחליאל: "שנאמר

כי לקח " כדכתיב  "  מכר " בחינת  '  א ,  והנה בעניין נתינת התורה אל האדם מצינו שתי בחינות 

ד אדם מוכר " מדת בו ,  ה מדת בשר ודם " ל שלא כמידת הקב " ואמרו חז .  ' וכו "  טוב נתתי לכם 

. ' ה אינו כן נתן להם תורה לישראל ושמח וכו " אבל הקב , לוקח שמח, מוכר עצב, חפץ לחברו

 . ל"כנ" מתנה"ועוד יש בחינת ( 'ברכות דף ה)

האחד הוא מה שישיג האדם ,  כי הנה גם בהשגת התורה יש שתי בחינות ,  ד " ז לענ " ויתבאר כ 

כי יותר שיהיה חכם ויוסיף ,  וזה תלוי לפי גדולת האדם ולפי רוב עמלו ,  מכח שכלו ותבונתו 

כי לפעמים יוכל ,  אולם עוד כפליים לתושייה .  ככה ימצא דעת ומטמוני מסתרים ,  להיות עמל 

וכמו שאמרו ,  בכח הופעת רוח ממרום ,  האדם להשיג למעלה יותר מכפי ערך שכלו ותבונתו 

. תדע דאמר גברא רבה מילתא ומתאמרה הלכל למשה כוותיה "  חכם עדיף מנביא " ל  " חז 

ז " והנה עד (.  ש " ב ע " ב דף י " ב ) מ  " סברת הלב הבאה לו בנבואה וזכה להסכים הלמ :  י " ופרש 

יש לומר כי הנה מה שישיג האדם בתורה בערך תבונתו ושכלו זהו בחינת מקח פרי עמלו 

הוא גדר ,  אולם מה שזוכה האדם להשיג בתורה יותר מכפי ערך כח הבנתו ושכלו ,  ויגיעו 

כי יתן את רוחו עליהם להאיר ,  הדבקים בתורתו '  ש ליראי ד " בחינת מתנה מנותן התורה ית 

 .ש"עיניהם באור תורתו ית

ובפרט לבא לבחינה  ,והנה ידוע כי עיקר השגת התורה הוא רק כאשר זוכה האדם למדת הענוה

להפשיט "בודאי צריך להגיע למדה זו להיות עניו ושפל בדעתו " מתנה" זו שיהיה התורה בגדר

ל כיון שעושה אדם עצמו כמדבר שהוא "וזהו מה שאמרו חז "כח שכלו מכל רצון ונגיעה עצמי

כי רצו בזה למידת הענווה להיות כמדבר הזה ,  ולדרכינו נאמר .  י " פרש '  ועי .  ' מופקר לכל כו 

אם משים אדם עצמו ( " ד " בעירובין דף נ : ) ד שאמרו " וע ,  שהוא מופקר לכל לדרוך עליו 

 -ואז זוכה שיהיה לו התורה בבחינת מתנה  ',  כו "  כערוגה זו שהכל דשין בה תלמודו מתקיים 

והנה ההבדל שבין .  השפעת רוח ממרום לסברת הלב למעלה יותר מכפי ערך שכלו ותבונתו 

שתי הבחינות הוא כי בהיות התורה בבחינת מכר והשגת האדם תהיה בערך תבונתו ויגיעתו 

אולם כאשר יזכה .  כי שכל האדם עלול לשגיאה ,  אינו בטוח אם שכלו לא תטהו עקלקלות 

הוא מה .  בפיהו '  ותורת אמת תהי ,  כ כי שכלו לא יטעהו " אז יוכל לבטוח ג ,  לבחינת מתנה 

הוא בחינת נחלה "  וכיון שניתנה לו במתנה נחלו אל שנאמר וממתנה נחליאל " ל  " שאמרו חז 

 .כי האמת היא בחינה ניצבת קיימת לעד( ט"ב דף קכ"ב)שאין לה הפסק 

כי כפי מה שאדם זוכה , והנה כל איש ואיש אפשר שיהיה לו חלק בבחינה זו אם מעט או הרבה

ככה יסייעוהו ,  ק מופשט מכל רצון ונגיעת עצמי " ולטהר מחשבתו בתוה ,  במידת הענווה 

ז " והנה כ   , ק באור פני מלך חיים "בתוה להאיר את עיניו, ש"בבחינת מתנה ממנו ית, ממרומים

בפרט כאשר ירצה האדם להפיץ מעינות חכמתו החוצה ,  הוא בדרך כלל בעניין חידושי תורה 

פ ליזהר " ועכ ,  מובן מאליו כי ביותר צריך להשתדל לטהר מחשבתו שיהיה בכוונה רצויה 

 . רמיה' מבלי לעשות מלאכת ד, מפניה גלויה

 
 ו“סיון  תשע 62„ גיליון מס„ שנה ג   

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

 נשמח לקבל תגובות או הארות . כמו כן הרשות ניתנת לצלמו ולפרסמו, ניתן לקבל  עלון זה במייל
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' הי ,  אחד מעמודי התווך בישיבות נובהרדוק ומנהיגי התנועה המוסרית הזאת 

קשר ,  עוד בצעירותו התקשר בעבותות האהבה .  ל " שמואל ווינטרויב ז ' צ ר"הגה

התדבק לשיטתו המוסרית ,  ל " יוסף יוזיל הורוויץ זצ '  ר ר " בל ינתק להאדמו 

, בהיותו ברוך בכשרון למעלה מהרגיל ולב רגש וחם . ולדרכיו הנעלים והכבירים

הצליח להיות מהמעולים והטובים והמבטיחים הרבה להתפתח ולהיות לאילן 

בכל חום לבבו ומרץ ,  עוד בצעירותו היה מיועד לגדולות . רברבא בעולם התורני

נעוריו התמסר להיות מהשקדנים הגדולים ביותר בלימוד התורה ובעמקות 

עד שזכה עוד בבחרותו להגיד שיעורים לפני הרבה תלמידים שהיו ,  הלימוד 

כבר אז מיזג בתוכו את .  ל " יוסף יוזל זצ '  ר ר " נמצאים בבית מדרשו של האדמו 

 .ובנפתולי היצר ופיתויו, במידות האדם, בהכרת עצמו, ההתעמקות במוסר

לשיא התפתחותו והתבגרותו הרוחנית הגיע בהיות הישיבות הקדושות ברוסיה 

ישיבת נובהרדוק שמה אז לה למטרה לייסד .  בימי המלחמה העולמית הקודמת 

תלמידיו המובהקים של .  מקומות של תורה ומרכזים רוחניים בכל רחבי רוסיה 

ל היו המארגנים את המרכזים הרוחניים הללו "יוסף יוזל הורוויץ זצ' ר ר"האדמו

הצעירים מגוייסים ונשלחים ,  כל הדרכים היו משובשות בגייסות . בזמן המלחמה

אז יצא הצו לקבץ .  כל מתחמק מגיוס נחשב לפושע ממדרגה ראשונה ,  לחזית 

לרכז אותם במקומות שונים ולהחדיר בקרבם את דבר , נערים מהעיירות והכפרים

ל שלקח חלק ארי בעבודה זו והראה מסירות נפש "שמואל זצ' אז ראינו את ר. 'ד

בלי אמצעיים ,  באמיצות יתרה .  רבה בדבר יסוד מוסדות התורה בערי רוסיה 

, חכמים צעירים בעיירות רוסיה -בלי הכנות היה נכנס עם חבר תלמידי , חומריים

בהסברת דברים לפני ,  בדברי מוסר .  ' והיה מכנס ואוסף צעירים ללמדם תורת ד 

' ז ורדיפת התענוגים וחיי בטלה ותפנוקים הי " הצעירים את פחיתות חיי העוה 

 .ולתורתו' מוציא נערים מהורים חפשיים ורחוקים ויוצר בקרבם תשוקה עזה לד

מחוץ להומל וקיוב שנעשו למרכזים לתורה נתייסדו ישיבות בערי השדה 

ל התיישב בעיר " שמואל זצ '  ר .  וב ' יטאמיר וברדיצ 'ז, שוב'רעציצא רוגט, מוהילוב

ונהל את כל ענייניה ,  ל " וב והגיד שיעוריו לפני הלומדים בישיבה הנ ' ברדיצ 

ל שהיה דורש " יוזיל זצ '  הלך בעקבות רבו הגדול ר .  הרוחניים והחומריים 

. לייסד מוסדות ומקומות של תורה בעד בני הנעורים , מתלמידיו לקדש שם שמים

נסע ,  הלוך ונסוע הנגבה '  ל על הכ " והיה מחבב מאד את הפירוש של המלבים ז 

 .לקדש שם שמים

, רעב ,  שוד ,  וב ' פרשה מיוחדת הם הניסיונות שחלו על ראש אחינו תושבי ברדיצ 

האויבים פשטו ידיהם לבלוע חיים כל ,  מגפות ורציחות שררו אז בכל אוקראינה 

בכל פרשת העינויים .  גם בני הישיבה סבלו הרבה מאד . אשר בשם ישראל יכונה

אחרי הצרות הללו ולאחרי .  לרפא ולנחם , שמואל גבורה עילאית להציל' הראה ר

הם רצו ,  שנתבסס שלטון הסובייטים נתגברו הניסיונות מפני רדיפת היבסקים 

אבל רוחם לא .  י השלטון " פעמים רבות נאסרו בני הישיבה ע ,  לעקור את הכל 

לבסוף באו לידי החלטה .  נשבר והלכו מחיל אל חיל להרביץ תורה בכל הערים 

רק ישיבת .  לעזוב את ארץ הרשע ולהעתיק את מוסדות התורה לפולניה וליטא 

ל לא סגרה את בית " ש ז " ר ,  וב שהייתה תחת הנהלתו של האי גברא רבא 'ברדיצ

 .מדרשה ועוד זמן רב החזיקה מעמד

 

 .ב

 
, לא תמו '  אבל חסדי ד ,  רבים חשבו שכבר לא יוכל להיחלץ מארץ הסובייטים 

נפתחו לפניהם קרני אורה , ורדיפות ועינויים שסבל מהיבסקציה יחד עם תלמידיו

ולבסוף אחרי הרפתקאות שונות ,  וישע בהקימם מרכז תורני חשוב באושמינה 

וחדות יצירה ,  העתיקו הישיבה לפינסק ושם נפתח לפניו כר נרחב של עבודה 

והתפתחות בייסדו שם ישיבה גדולה ומפוארה שלמדו בה קרוב למאתיים 

לנוכח האחריות הגדולה שרבצה על . והרבה ישיבות קטנות בכל הגליל, תלמידים

והודות ,  נתגלו בו כוחות נפלאים ,  שכמו לחנך הרבה בחורי חמד בתורה ויראה 

הצליח לחדש חידושים בפלפולא דאורייתא ,  לשקידתו שלותה אותו כל ימי חייו 

 .שירדו תהומות למעמקי כוחות נפש האדם, ושיחות עמוקות ונעלות

, שהכילה חדרי לימוד וחדרי איכסון ,  בפינסק עלה לו לבנות בניין נהדר לישיבה 

השפעתו על תלמידיו ועל כל הסביבה גברה .  והשקיע בזה הרבה כוחות ומרץ 

קארלין נתבקש להעמיס על שכמו את -ומקרב הבעלי בתים גרי פינסק, מיום ליום

באשר ,  הרבה שקל בדעתו אם לקבל על עצמו משרה זו .  עול הרבנות של קרלין 

ואולי זה יפריע להשפעתו ,  ידע כי לא שררה הוא מקבל על עצמו אלא עבדות 

בזמן קצר .  אבל לבסוף החליט לקבלה עליו . בתורה ומוסר בישיבה ולהתפתחותה

לקרב רחוקים ולרכז הרבה נכבדים לעזור לו בהתפתחות , עלה בידו לקנות לבבות

 .ובסוס הישיבה והרבנות גם יחד

 .ג

 
אסונות נוראים ניתכו על , באה המלחמה ועקרה תבל ומלואה. אך לא לעולם חוסן

הצר הצורר שפך זעמו .  אש וגפרית ורוח זלעפות הייתה מנת כוסם , יהדות פולין

גם ,  רבנן ותלמידיהן גלו לוילנא .  הישיבות נהרסו ונחרבו כליל , על כל ערי פולין

. בה קבעו ישיבתו ,  ל ביחד עם תלמידיו בא לוילנא ומשם לוילקומיר "שמואל ז' ר

. פה ראו את כבירות רוחו ועוז נפשו לארגן ולהציל את תלמידיו להעבירם גבולות

כמה מהם היו בני משפחה שהעברתם הייתה כרוכה בסכנת נפשות ובסכומים 

 .ענקיים

פתאום נתגברה יד היבסקים . אחרי הרבה צער וטלטולים הסתדרו בעיר וילקומיר

גרשו את הישיבה מהדירות המרווחות והתחילו לדרוך רגלי בני ,  בעירות ליטה 

' ל רשיון עליה לעלות לארץ הק"שמואל זצ' אז השיג ר. תורה בכל מקום הימצאם

הקדים לבוא לארץ הקודש כדי לתור מקום מנוחה לתלמידיו .  עם בני משפחתו 

משם אין נותנים לצאת . פה נודע לו כי סגורים השערים. הנמצאים במקום התופת

 .ולכאן אין נותנים להיכנס

עמל ויגע להרחיב ולבסס את מוסדות , גם פה בארץ הקודש לא נתן לנפשו מנוחה

עטרת " ואת הכוללים לאברכים  " נובוהרודוק"י חניכי ישיבות "התורה שהוקמו ע

 .בירושלים" עץ יוסף"בתל אביב ו" יוסף

על ,  התפלץ ליבו מרוב כאב ,  כאשר נפרצה המלחמה בין הגרמנים והרוסים 

הוא היה במזרח בארץ הקודש ולבו היה .  השמועות המבהילות המגיעות משם 

ם של " עם חבריו הרבנים והרמי ,  במקום שנמצאים מאות תלמידיו ,  במערב 

 .הישיבות גאוני ארץ אדירי התורה

-והוא עוד במלא כחו הרוחני ,  ונסתלק פתאום בשנות העמידה ,  והנה קרה האסון

. לבנות ולהקים עולה של תורה בארץ הקודש ,  מלא תוכניות נועזות ,  הנפשי 

למנהיג ,  עולמות זו שאנו זקוקים למורה דרך ולמדריך -ודווקא בשעת הרת 

' ר ר " בשעה שהרבה אדירי התורה תופשי המוסר יוצאי וחניכי האדמו ,  ולמעודד 

ל נספו ועלו בסערה השמימה על קדושת שמו יתברך " יוסף יוזיל הורוויץ זצ 

 .ויתעלה ביחד עם שאר קהלות הקודש

אוד מוצל מאש ידליק ויאיר , חשבנו כי בצילו נחיה. ההצלחה לא האירה לנו פנים

נגדע הארז בדמי ימיו בתחילת צעדיו הרוחניים בארץ !  חשכת נפשנו אבל אהה 

, נסתלק מאיתנו כביר הרוח וענק המעשה , אנו עומדים מיותמים על קברו. הקודש

הרבה כתבי יד בחידושי .  ועזב אותנו לאנחות ,  גדול הרוח והרגש ,  בעל מח ולב 

להפיץ ,  יש לעשות מאמצים להוציא אותם לאור ,  תורה ומוסר נשארו אחריו 

משמרת , אנו תלמידיו מעריציו וידידיו צריכים לעמוד על המשמר. מעינותיו חוצה

את הרצון העז לקדש שם שמים ,  התורה והמוסר להמשיך את שרשרת הזהב 

לעמול בתורה ובתיקון ,  להרים קרנה ולהחדירה בקרב הנוער , ולהקים עול תורה

 . המידות והשגת המעלות

 (ה"תמוז תש" הנאמן)" 

 רחובות" נובהרדוק"י "ל ר"אליהו מאיר קובנר זצ' ג ר"מהרה

י הוספה משמעותית בכל “ברצוננו להוסיף ולהגדיל תורה ולהאדירה ע. ונהנים ממנו כל חודש בחודשו„ ד זכינו ועלוננו התקבל בשמחה אצל מבקשי ה“בס

אך ההוצאות על הכתפיים מועטות של הנושאים בעול . שיהיה באופן נרחב יותר משמעותית, והן בגודלו של העלון,הן בכמות  העלונים הנדפסים : הבחינות

. כ נוכל להוסיף בזיכוי הרבים עצום זה“ולהשתתף בהוצאות עלון זה  ןעי -באופן חד פעמי „ ואפי  -אי לכך מי שמוכן לשאת בעול „  הדפוס הדואר וכדו, ההוצאות 

האדם המעורר לזה יהיה לו חלק נכון בכל אשר יוולד מזה להתעדן בעדן ניצחי אשר ” -“ איגרת המוסר”ס בסוף “האדם המתנדב לזה  תלווהו ברכתו של מרן הגרי

 5050112050: המעוניינים יפנו לטל“   ...עין לא ראתהו

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

5050112050 



 המשך-ל "ש ווינטרויב זצ"מרן הגר -" שרפי קודש"

 

 מתולדותיו
היה ,  " נובהרדוק " מגדולי רבותינו לבית  ,  ל " צ רבי שמואל וינטרויב זצ " הגה 

בצעירותו למד .  אשר סמך את ידיו עליהם ,  ל " ר זצ " מחשובי תלמידיו של אדמו 

' ד דפוניבז " ובהשפעת מרן גאב "  פרוסקורובר עילוי " בישיבת טלז ונתפרסם כ 

( ל בנובהרדוק " ר זצ " אשר בימי עלומיו למד תקופה קצרה בישיבת אדמו ) ל  " זצ 

ר " אדמו .  בה מצא את תיקונו השלם ,  בנובהרדוק "  סבא " עבר ללמוד בישיבת ה 

וכפי שמוסרים הרי . רוח וכאישיות מוסרית מעולה-ל העריכו מאד כבעל שאר"זצ

ש " נהג להורות שהגר ,  כל אימת שהבחין בהרפייה מסויימת של הרוח בישיבה 

כי אמנם היה ,  וילהיב את הלבבות ,  וינטרויב יעבור לפני התיבה בתפלת מעריב 

אשר הסעירה את נפשות כל ,  שכיחה -מתפלל מתוך רגש עז והתלהבות בלתי 

 . שומעיו והשאירה עליהם רושם בל ימחה

כמי שנהירין לו כל ,  ש הצטיין כמחנך משובח וכמשפיע מוסרי בחסד עליון "הגר

העולם הראשונה נדד -עם פרוץ מלחמת. המסור לטיפולו, שבילי הנפש של החניך

ביסוד ישיבות שונות "  סבא " לפנים רוסיה ועזר ל "  נובהרדוק " עם ישיבת  

החזיק מעמד ברוסיה , למרות כל הזעזועים והניסיונות. וב ובעוד מקומות'בברדיצ

נטשו את "  נובהרדוק " גם לאחר שמרבית ישיבות  ,  עם ישיבתו במשך זמן רב 

ש " ה עבר גם הגר " רק בשנת תרפ .  פולני -המדינה והבריחו את הגבול הרוסי 

והתמסר מיד להקמת ,  ביחד עם קבוצה מטובי תלמידיו ,  וינטרויב את הגבול 

ממנה ,  כ העביר את ישיבתו לאיוויא ולאושמינה " אח .  ' ישיבתו בעיירה סימיאטיץ 

וכך ,  אך כל המקומות האלה לא התאימו לניהול ישיבה גדולה ,  עבר לוולקוביסק

אך אל מקומו הקבוע לא הגיע עד שיסד , נדד ממקום למקום ויסד ישיבות חדשות

שהייתה אחת הישיבות המרכזיות של ,  קארלין -את הישיבה הגדולה בעיר פינסק 

לפני כן :  אגב . ] תריסין נהרו אליה -בפולין ומאות בעלי "  נובהדוק " תנועת  

ל שהעביר "ר משה רייז זצ"התקיימה בעיר זו ישיבה נובהרדוקאית מיסודו של הג

מוותיקי תלמידי ,  הוא היה מפורסם כאדם גדול .  כ את ישיבתו לעיר לוצק " אח 

גם .  ל ושליחו הנאמן בכינון כמה ישיבות מפוארות ברחבי רוסיה " ר זצ " אדמו 

ובימי הזעם נלכד בשחיתותם בגיטאות ,  בפולין ריבה פעלים להרבצת התורה 

ידו -ל סייע על " ד בליאכר זצוק " רבינו ר [  וניספה על קידוש השם ,  וילנא וקובנה 

כשהוא משגר אליו קבוצה נבחרת , לכונן את הישיבה הזאת על תלה, במידה רבה

ולהגביר את אוירת השקידה ,  של בחורים המסוגלים להרים את קרן הישיבה 

, ם מובהקים " מלבד זאת שיתף עמו במלאכת הקודש מספר רמי .  והמוסר בתוכה 

עילוי " ה [  ל " זצוק ( ] א " שליט ) יעקב קנייבסקי  -צ רבי ישראל " כמו הגה 

ד משרשוב " צ רבי יצחק וולדשיין הי " והגה (  ברק -כיום בבני " ) מהורונסטייפל 

 . ועוד אחרים

והשמיע לפני התלמידים ,  ש עצמו כראש הישיבה " שימש הגר ,  כלמדן מופלג 

כשהוא טורח באותו זמן לסיפוק ,  נוסף לשיחות מוסריות ,  שיעורים כסדרן 

ועל הכל נאלץ לקבל עליו גם את עול הרבנות , צרכיהם הגשמיים של התלמידים

הקים בה מוסדות חינוך .  דמתא -והיה טרוד מאד במילין ,  של העיר קרלין 

תפארת " חברה מיוחדת בשם  , ב"וכיו" בית יעקב"ס לבנות חרדיות "בי, לתפארת

ערב עבור צעירים דתיים העמלים כל שעות -להרבצת תורה בשיעורי "  בחורים 

ובסניף הפינסקאי ,  לחברה זו היו הרבה סניפים ברחבי פולין )ידם -היום במשלוח

 (.והיה זה סניף בודד בכל הסביבה הקרובה, השתתפו מאות חברים

 

ויסד מחדש את ,  עם פרוץ השואה הנאצית נמלט עם חלק ניכר מתלמידיו לליטא 

עד הכיבוש ,  כשהוא ממשיך ומרביץ תורה לעדרים ,  ישיבתו בעיר ווילקומיר 

ב " להימלט ביחד עם ב '  ברגע האחרון הצליח בחסדי ד .  ש " הסופי של הנאצים ימ 

והגיע אל חופי ארצינו הקדושה באחד מימי חודש ניסן , וילדיו הרכים דרך רוסיה

 . עד דכדוכה של נפשו, כשהוא שבור ורצוץ מכל התלאות, א"תש

ומיד התמסר לחיזוק ,  לא ידעה נפשו מרגוע ,  למרות שכבר היה חולה ונחלש 

בתל "  עטרת יוסף " ונעמד בראש כולל אברכים  ,  ק " בארה "  נובהרדוק " ישיבות  

ויזם להקים ,  ק ירושלים " בעיה "  עץ יוסף " כ האציל מהודו על כולל  " וכמ ,  אביב 

ומצב בריאותו הורע ,  לולא שהתגברו עליו ייסוריו הקשים ,  עוד מעוזים לתורה 

כשהוא ,  ב " ט סיון שנת תש " עד אשר שבק לן חיים בדמי ימיו ביום י ,  מיום ליום 

במותו . והובא למנוחות במרומי הר הזיתים בירושלים, אך בן ארבעים ותשע שנה

אשר בטיפולה ובמסירות, ט ושמונת ילדיהם"נשארו אחריו אלמנתו הצעירה לאוי

הבנים נעשו גדולים בתורה וביראה והבנות נישאו ,  נפשה גדלו למופת בישראל-

 .יהי זכרו ברוך. לתפארת אביהם הגדול, חכמים מובהקים-לתלמידי

 "(חסדי דוד"קונטרס )

 

 
פלך ,  ל נולד בעיר פרוסקורוב ברוסיא " שמואל ווינטרויב זצ '  צ ר " מרן הגה 

בצעירותו למד בישיבה המקומית . וב'והתייחס דור שמיני להמגיד מזלוצ, פודוליא

ח בא ללמוד בעיר " ובשנת תרס ,  ל " ר זצ " שנוסדה בשעתה על ידי אדמו 

ומיד נתפרסם בשם ,  ל " ר זצ " עצמה בישיבה שבראשותו של אדמו "  נובהרודוק " 

, בהיותו מחונן גם בלב רגש ובחמימות מיוחדת ולבבית ".  עילוי מפרוסקורוב " ה 

ל " ר זצ " כידוע נהג אדמו .  קלט לתוך נפשו גם ענייני המוסר ויראת שמים בשופי 

ר התמסר להדריכו " ואמנם אדמו , להתמסר באופן מיוחד לצעירים מצוינים כאלה

 .הטובה עליו' ולחנכו כיד ד

', ב שהה בישיבת סלוצק אצל הגאון רבי אלתר שמואלביץ " תרע -א " בשנת תרע 

 .אחר כך שוב חזר לנובהרדוק, ל"ר זצ"חתנו של אדמו

הגיע ,  כשהישיבה הועתקה מנובהרדוק להומל ,  בפרוץ מלחמת העולם הראשונה 

. ל הדריכו בדרך של זיכוי הרבים בתורה ובמוסר " ר זצ " ואדמו ,  גם הוא להומל 

פלס דרכו ללבות האנשים מכל הסוגים , וביכשרונותיו העילויים ולבו המלא רגש

 .'וקירבם לעבודתו ית

שמואל לעמוד בראש '  יעץ לר ,  ל קבע את מקומו בעיר קיוב " ר זצ " כאשר אדמו 

שם גם התחתן עם בתו של החסיד רבי שלמה .  וכן עשה ,  ב ' הישיבה בעיר ברדיצ 

כל ראשי ותושבי העיר .  והרביץ תורה ברבים במסירות נפלאה ,  ל " טלנגור ז 

במסירות נפש הוא יסד .  ועמדו לימינו בביסוס הישיבה ,  כיבדוהו כבוד גדול 

 .לובאר ועוד, קונסטאנטין, בפולנאה, ישיבות קטנות גם בערי השדה

וכל גדולי ראשי ,  עברו לפולין "  נובהרדוק " כאשר כל ישיבות  ,  ב " בשנת תרפ 

ל ברוסיה " נשאר רבי שמואל זצ , ן בראשם'הישיבות ומרן הגאון רבי אברהם יפה

להיחלץ גם הם ,  ועזר ליחידים שנשארו מסיבות שונות ,  מאסף לכל המחנות 

. אחר כך באו גם לפולין וקבע את ישיבתו בעיר קובל .  מרוסיה הקומוניסטית 

ואז התנדב הרב ,  בגבול תפסו הפולנים שמונה עשרה בחורים והחזירום לרוסיה 

, ובסכנות נפשות עבר שוב את הגבול לרוסיה ,  איש חי רב פעלים ,  יוסף גליק '  ר 

כ לאשה את אחותו " ל נשא אח " הרב הנ )והחזיר את הבחורים ועוד הוסיף עליהם 

התפרסם כדרשן נלהב ,  ונתקבל לרב בעיר טעלעחאן שליד פינסק , שמואל' של ר

במשך השנים פעל הרבה ,  שהלהיב את לב העם וקרבם ליראת שמים ולתורה 

 (.שמואל ובכל ענייני היהדות' לטובת הישיבה של ר

שם סבל סבל רב מהחילונים שהלשינו ,  העתיק את ישיבתו לאושמינה ,  מקובל 

ג " י עצתו של רשכבה " ועפ .  עליו שהוא מחזיק בישיבתו אנשים שגנבו את הגבול 

אולם .  עבר עם ישיבתו לעיר איוויא פלך וילנא , ל"נסקי זצוק'ע גרודז"מרן הגרח

הוא השאיר את הישיבה , מרצו הרב להרביץ תורה לא נתנו לו מנוחה במקום אחד

משם ,  בידי אחד מתלמידיו והוא עבר עם הבחורים המבוגרים לעיר וולקוביסק 

וכאשר בסוף קבע את ישיבתו בעיר ,  שם ניתוספו לו הרבה תלמידים '  לסמיטיץ 

, כבר למדו בישיבתו יותר ממאתיים תלמידים מצוינים ,  ח " בשנת תרפ ,  פינסק 

ובעזרתם עלה בידו לייסד ישיבות ,  גם אברכים למדו בישיבתו .  בתורה ובמוסר 

 . פרוזשינע, ברעזע-קארטוז, הורדוק-בדויד, קטנות בעירות הסמוכות לפינסק

שמואל גם עול משרת '  קבל על עצמו ר ,  פינסק -עם פטירתו של הדיין בקרלין 

 .ד בקארלין"ראב

והשמיע שיעורים בפלפולא ,  למרות שהוא עצמו היה מפורסם כגדול בתורה 

כגון , ם עוד גדולי תורה ומוסר מפורסמים"קבל לרמי, דאורייתא ושיחות מוסריות

יעקב ישראל '  ט הגאון המפורסם ר " ויבלח ,  יוסף קוסובר '  את הרב הגאון ר 

' צ ר " ולמשגיח רוחני את הגה .  כעת בבני ברק (  א " שליט [ ) ל " זצוק ] קנייבסקי  

 . ל"ירחמיאל שולמן זצ

במפתיע היה נכנס גם למטבח הישיבה ,  רבי שמואל נהג בשני תפקידיו ברמה 

ומעשה שביום אחד לא הופיעו עובדי . לדאוג לצרכיהם הגשמיים של בני הישיבה

כדי שאפשר יהיה ,  לא היסס רבי שמואל וניקה בעצמו דוד גדול , המטבח לעבודה

 .הוא הקים בנין גדול בפינסק למען הישיבה. לבשל בו

ה נמלט עם חלק מישיבתו לליטא והתיישב בעיר -עם פרוץ מלחמת העולם השני 

עלה בידו לקבל סרטיפיקאט ועלה עם משפחתו לארץ הקודש בחודש , ווילקומיר

 .ש"ניסן ת

ומרוב הייסורים , למרות היותו כבר חולה אנוש מרוב הצרות והסבל שעברו עליו

לא פסק מלפעול רבות למען ,  על השמועות בדבר השמדת היהודים באירופה 

" עץ יוסף " עמד בראש הכוללים  ,  ק " בארה "  בית יוסף " חיזוקם של ישיבות  

אולם מחלתו התגברה ונתבקש לישיבה של . בתל אביב" עטרת יוסף"בירושלים ו

 .  כ על הר הזיתים בירושלים"ב ומנ"ט סיון תש"מעלה ביום י

 ( גוילי אש)



 "גדלות האמונה"

ולפי .  מן הטובות אשר נטוע בנפש האדם הוא מדת הכרת הטובה למי שמטיב לו (  א 

ולא תמצא כפוי טובה אלא מי ,  ככה צריך שיגדיל הודאתו אליו ,  מדת החסד שבה 

 .שאינו מכיר בהטובה ולא בהמטיב עימו

שאין לו ,  כאשר יתבונן האדם בחייו יכיר כמה גדולה הוא עניות נפשו של האדם 

ש עולם " כמו העולם הגדול יסודה אך חסד כמ ,  ועולמו הקטן כולו חסד , בעצמו כלום

ל " ואחז "  ה -כל הנשמה תהלל י : " ש " כמ '  ועיקר חיי רוחו תלוי ברצונו ית .  חסד יבנה 

ל " ובחוה .  ' וכן כל פרט מחייו הכל מחסדו ית ',  על כל נשימה ונשימה צריכין להלל לד

אבל רובם ,  לכל' ש טוב ד"י שכוללות את כולם כמ"על ברואיו אעפ' כי טובות ד, אמר

' ש ובלתי הטבת ד " ואינם משכילים עניינם עיי , כעיורים מהכירם ומהבין גודל מעלתם

והאדם מזה גופא .  לא מזון ומלבוש ,  לא בריאות ,  לא חיים ,  היה האדם חסר כל 

ונדמה לו כי חייבים ,  " חסד"שוכח אשר כל זה הוא רק , מהתמדת הטובות לכל העולם

 . וטבע היא כל זה, לו מין השמים

ארורים הרשעים שמהפכים מדת הרחמים למדת : " ל " ז משחז " ואפשר להמליץ ע 

והוא סובר שכן צריך להיות ,  י מדת הרחמים " כי באמת כל קיומו הוא רק עפ ".  הדין 

נמשך אליו ונכנע לפניו לעשות רצונו '  הי ,  מכיר חסד '  ואלו הי .  י מדת הדין " כמו עפ 

דהלא הוא מקור כל ,  מבין כי זה טובתו המוחלטת למסור עצמו אל הבורא '  והי ',  ית 

 ?ומדוע לא יעבדנו, הטובות

" הלא הוא אביך קנך הוא עשך ויכוננך ,  תגמלו זאת עם נבל ולא חכם' הלד"כ "כמשה

למה :  ואמרו ,  ויגש כשראו המצריים שהציקם הרעב באו אל יוסף '  כמו שמצינו בפ 

י שטבע האדם " אעפ ,  אנחנו ואדמתינו עבדים לפרעה '  קנה אותנו ונהי ,  נמות לעיניך 

, וביד איזה איש להטיב לו ,  מ כשרואה עצמו אובד עצות " מ ,  שרוצה להיות בן חורין 

ז החובה גדולה על " ולפי .  כופף קומתו ומוסר כל אשר לו למי אשר יקווה טובה ממנו 

ה " ש החו " כמ .  ונוהג בחסדו כל דור ,  ת אשר רק בידו נפש כל חי " האדם להכנע לבוי 

 .ויבטח על אלוקיו כמו שהעבד חייב לבטוח באדונו

זה מיצר על ,  א מלא דאגות ופחדים " וכשנסתכל בחיי העולם אנו מוצאים שכאו (  ב 

ואדרבה מרבה נכסים מרבה דאגה לבקש ,  וזה דואג דאגות מחר ,  מצבו הגרוע בעיניו 

אולם חיי .  תחבולות כל היום לשמור עצמם משונאיהם ומבקשי רעתם מבית ומחוץ 

והתורה מגנה מאד ,  תמיד במנוחה '  התורה נותנת דרך לאדם שיהי ,  התורה היפך זה 

מי שיש לו פת בסלו ודואג מה אוכל למחר הרי : " ל " כמשחז .  את הדואג ואת הדאגה 

והחטא של דאגת מחר גדולה מאד שמאבד חיי עולם הבא ".  זה מקטני אמנה 

מי בז ליום קטנות מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם לעתיד לבא קטנות : "ל"כמשחז

, הרי לנו שגם הצדיקים צריכין לחזק עצמם שלא ידאגו דאגת מחר ".  שהייתה בהם 

שגורם בלבול הדעת ושלילת המנוחה ,  ולא יכשלו בפח קטנות אמונה בטובות הבורא 

עד שמאבד גם מקנייניו הרוחניים ,  ומסיח דעתו מעבודת ההרגש הדק לעלות מעלה 

 .שכבר השיג

לאדם הרחבת הדעת ורוממות הרוח עד '  ואלו נשכיל באמת נמצא כי מהראוי שיהי ( ג

והלא כל קיומו של העולמות כולם "  מאן מלכי רבנן : " ש " כמלך ממש כמ ,  להפליא 

ואלו היה מבין זאת היה מהפך כל הלך רוחו .  עליונים ותחתונים רק על התורה 

ותחת אשר לומד מוסר לחזק עצמו שיעמוד בניסיון העוני היה צריך שילמוד , ועבודתו

כי מה הגיד לו לאדם שהוא עני ורע ,  מוסר שיהיה לו יכולת לעמוד בניסיון העושר 

והבוטח האמיתי מרגיש ,  רק העדר הביטחון זה גורם לו הדאגות שמא יחסר לו ?  לו 

 .שאינו צריך לכלום, עצמו למלך

אשר לפי משפט העולם היה צריך ,  כשבאו אחיו הקדושים מצרימה , ש אצל יוסף"כמ

ולפרסם מעלתם לפניו למען ישאו חן ,  יוסף לסבב להראות לפרעה אחיו  הגיבורים 

, והוא עשה להיפוך ,  ויבחרו אותם לשרים ויתן תחת רשותם הנהגת המדינה ,  בעיניו 

ולא ,  כי עכשיו כשאחיו רחוקים משררה המה מאושרים יותר ,  מפני שהבין אחרת 

 . יחסר להם כלום

ופרסם אותם לרועי צאן ,  ואדרבה השתדל להראות לפני פרעה החלושים שבהם 

ביותר על ידי הגדר '  למען לא יאבדו עשירותם מה שקרובים אל ד ,  לבזבז כבודם 

צריך להיות האמת הזה '  ככה גדולה התביעה עלינו שהי "  עולם מיוחד " וסייג להיות  

י מראה לו " כי אילו היה הש ',  ברור לאדם שנמצא בתוך עשירות גדולה זהו חסדי ד 

נשקע בטובות הבורא עד למעלה '  הי "  המו מעי עליו " חיבתו אף מעט כענין שנאמר  

כמו שאיתא במדרש , כי אי אפשר לאדם לקבל, אולם החיסרון הוא מצד המקבל. ראש

הוציא אותם חוץ ,  י הרגיש כי תלמידיו נכשלו בקנאת עשירות " שרשב ,  פקודי '  בפר 

מיד נתמלאה כל הבקעה ,  ואמר בקעה בקעה הוציאי דינרין ,  לעיר במקום בקעה 

אז ...  אך מי שיטול כאן יחסר לו שם ,  ואמר להם כל הרוצה ליטול יטול ,  דינרין 

, והרגישו הכל כי נמצאים המה בתוך עשירות גדולה , נתחזקה רוחם והפקירו הדינרים

כי בשכלו המועט ,  כמו שאין נותנין כסף רב לתינוק ,  רק החיסרון הוא מצד המקבל 

כן מה אפשר לעשות עם האדם אם יתנו .  זה סיבת רעתו '  ויהי .  יפזר אותם על הבלים 

והמבין ,  וחורבן נפשו תישאר לנצח ,  הלא יאבד את נפשו בחיי שעה , לו עושר ונכסים

, כי יודע כי העושר מוכן לו , "הפרוש מי שיכול והניח"י המקיימים "כמו תלמידי רשב

ולגרש מלבבו אהבת ,  ש " לנטוע בנפשו אהבת תורה ויר ,  ועבודתו להצטער כל ימיו 

. ולתקן את נפשו '  נמשך לעבודת ד ,  ובזה דאגתו כל היום להיות ,  ז וחמודותיו " עוה 

וכל יגיעתו בנפשו ,  ומחמת חסרון הידיעה האמיתית סובר האדם שהוא עני ביותר 

מי יודע ,  וכשיבוא לידו ,  ז " ס נכסף בעומק נפשו אל חיי עוה "וסוכ, לסבול נסיון העוני

, והאדם עלול לכל זה ',  שלא ישבר לרסיסים ולהפוך הקערה על פי , אם יעמוד בניסיון

וחסר לו העבודה ברוח האמיתי ,  שפל הוא בעצמו מאד ,  מפני שמחזיק עצמו לעני 

אבל באמת הפוך הוא הדבר .  ורעיון הצלול ובאומץ הראוי עם התורה והשלימות 

 ".שהחכמה תעוז  לחכם יותר מעשרה שליטים"

וכל עבודתו צריך להיות להתרחק מניסיון , וצריך להרגיש בנפשו שאינו חסר לו כלום

לפניו התמונות הגדולות של יוסף הצדיק ' ויהי, ז"וזה כל המכוון מטובות עוה, העושר

וכרבינו הקדוש אשר אנטנינוס , לפני המבקשים" לעולם מיוחד"בחסידותו שהשתוקק 

וכרבי אלעזר בן חרסום אשר ברח מכל אשר ,  ב " השתוקק להיות מצע לרגליו בעוה 

ד שאחר שנתנו לו מן " מצינו אצל רחב " הרגש החיים"וזה . והיה שונא ממון עצמו, לו

כ " והתפלל כ ,  ה שיעשה לו נס ויטול ממנו " בקש מהקב ,  השמים כרעא דדהבא 

כמו שאנו מתפללים בתחנונים שנזכה לנס ,  בתחנונים שיזכה לחסד שיטלו ממנו 

הרי לנו שהרגיש כי העניות זהו ...  ז " ה יתן לנו משאלות לבינו הבלי עוה " שהקב 

וגם זכה לזה ונתגלה מדרגת הרגש החיים שלו ,  והתפלל על עשירות כזה ,  העשירות 

ואלו היה האדם .  מפני שכך טוב לו ,  אלא שאינו רוצה ,  שהרגיש כי יש לו הכל 

אבל .  י " מקבל הרבה מהש '  אז הי ,  במדרגה זו שאם נותנים לו הוא היה מחזיר 

ואינו מחזיר ,  כשהאדם הוא במדרגה נמוכה שאם נותנים לו הוא מחזיק בשתי ידיים 

, שאינו נותן לו כדי שלא יפול מטה מטה ,  ה מתנהג עמו לטובתו " אז הקב ,  מה שהשיג 

, " הפרוש מי שיכול והניח : "בבחינת, ולכן חסר לו המעלה הזאת להחזיר אחר ההשבה

שאי אפשר להאמין אותו ליתן לו דבר מהבלי ,  ובזה יבין האדם קטנותו בשלימות 

אלא מה שחסר לו המדרגה ,  ז " וצריך לדחוק לו לא מה שחסר לו הבלי עוה .  ז " עוה 

אשר רק מחמת זה אי אפשר להתנהג עמו כמו שעשה ,  הגבוה להפקיר אחר ההשגה 

 . ד"ה עם רחב"וכמו שעשה הקב, י עם תלמידיו"רשב

 ד  "ל הי"ר ניסן פאטאשינסקי זצוק"צ מוה"מאת הרהגה

 "אל המבקש" -ג "חיי המוסר ח

 מתולדותיו
, ל " ל חסמן זצ " ד הרי " בישיבת הגאב .  ין ' בצעירותו למד בעיר סטוצ .  נקר ' ונקרא על שמה רבי ניסן רוז ,  הסמוכה לגרודנה ,  נקה ' צ רבי ניסן פוטשינסקי נולד בעיר רוז " הגה 

בימי מלחמת העולם הראשונה ,  וכאשר בא .  ל השפיע עליו מאד " וכפי הנראה אישיותו הנפלאה של הגרי ,  ששימש בסוף ימיו כמנהל רוחני של ישיבת חברון בארץ ישראל 

 .בענייני מוסר ויראת שמים" וועדים"ושיחות בפני ה, ת"שכבר השמיע חיד, נחשב לאחד מן המצוינים בחבורה, "נובהרדוק"להישיבה המרכזית ד, לעיר הומל שברוסיא

ושכב ,  בהיותו בבית הסוהר הוכה קשות על ידי אחד השוטרים .  ל ועוד עשרה בחורים על ידי הקומוניסטים " ן זצ ' נאסר ביחד עם מרן הגאון רבי אברהם יפה , א"בשנת תרפ

 .ויצא מבית החולים בהתרוממות רוח ומוכן לפעולות יותר מקודם, אבל מאורע זה חיזק עוד יותר את רוחו, חצי שנה בבית חולים

הוא נשא את .  ולזכות את הרבים '  והתמסר בכל מהותו המופלאה להשתלם במידות ובעבודת ד ,  הוא עבר את הגבול מרוסיא לפולין ביחד עם עוד בחורים ובא לביאליסטוק 

הבטיחו לדאוג לפרנסתו אחר נישואיו שיוכל להמשיך בדרך , הוריו שהיו אמידים מאד. ין'ל משצוצ"ביתו של הגאון רבי רפאל אלתר שמואלביץ זצ, ל"ר זצ"נכדתו של אדמו

הוא ,  אבל דבר זה לא עשה עליו רושם כלל. פרצה שריפה גדולה בעיר וכל רכושם נשרף, הייתה זאת שבאותו יום שעשו את כל ההכנות לנסוע לחתונתו' אבל מאת ד, הקודש

 .צירף אותו להנהלת הישיבה, ל"ן זצ'חזר לביאליסטוק ומרן הגאון רבי אברהם יפה

ומאחר עד שעה מאוחרת בלילה לעסוק ,  היה משכים קום .  ופעל מבלי שמישהו ידע על פעולותיו בחיזוק הרוח בישיבה ,  וברח מין הכבוד ,  הוא התמסר בכל ליבו לישיבה 

 .ומוכן תמיד לעזור להם, מאזין לשיחותיהם, שומע את אשר בלבבם, במשך כל היום היה משוחח עם התלמידים במוסר. בתורה ובמוסר

 .תמיד היה שמח ופניו צהובים ומאירים, אבל מעולם לא ראו עליו אף שמץ של דאגה, ה כמעט תמיד בכל רע-מצבו הגשמי הי

ה מתהלך עם בחורים ומעודד אותם בעבודת -והי ,  אבל קירב מאד את המצוינים והמבקשים את דרכי השלימות ,  וממעט בשיחות בפני רבים , ה מתעמק ברעיונותיו-תמיד הי

 וכיצד לזכות את הרבים', ולומדים ממנו דרכי חינוך בעבודת ד, ומתנים לפניו את כל ליבם, וזכה שחבורות חבורות של בחורים היו מבקשים את קרבתו, המוסר

הוא וכל משפחתו ניספו ,  ה מין האחרונים שעלה בידם לעבור לליטא -והי .  ה מעודד ומשמח וקורא תמיד להתחזקות -והי ,  נשאר עד הסוף ,  ה -עם פרוץ מלחמת העולם השני 

 ”גוילי אש”         .        ד"הי, בשואה


