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כל שכן מי שעבר .  ל " התאריך הזה מרומם ומגביה את כל מי ששמע על מרן הסבא הקדוש מנובהרדוק זצוק "...  ז כסלו " י " 

 .ל"מסלנט זצוק" גאון ישראל"פ דרכו ושיטתו שהושתתה על יסודות "תקופה של עבודה עצמית ופנימית ע

לא גרסו "  נובהרדוק " ב "  וכל הרוצה ליטול יבא ויטול , תורה מונחת בקרן זווית"ל ש"גרסו בפשטות את מאמר חז" נובהרדוק"ב

אם רוצה ,  רשות לכל אדם נתונה : " ם " גרסו כפשוטו את ההלכה המובאת ברמב " נובהרדוק"ב, את הייחוס את המוסכם והמוחלט

אלא כל '  וכו .  הרשות בידו ,  ואם רוצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע , להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק הרשות בידו

 .ל"עכ" או רשע כירבעם, אדם ראוי לו להיות צדיק כמשה רבינו

ומתי יגיעו מעשי למעשי אבותי אברהם יצחק "   -ל  " תקופת הסבא זצ : " שנקראת ,  ז כסלו " ח כסלו עד י " בתקופה הזאת שמר 

ל שאין גבול  ברוחניות ואפשר להתקדם לעלות להשתנות ולהתחלף עד " הכל דברו והתחזקו ביסוד הזה של הסבא זצ "  ויעקב 

בעבודת " ו "  עבודת עצמו " תולדות חייו מעשיו וגבורתו ב ,  דרכו של הסבא בפרט ובכלל נלמדה ודוברה ביתר שאת .  ועד בכלל 

פורט בהרחבה על מהות התקופה עבודתה ,  של חודש כסלו הקודם "  אל המבקש " בגיליון  . ) סופרו נותחו וחיזקו "  הרבים 

 (.וחיזוקה

במעט זילזול על מי שחושב שיום הילולת רבו מסתכם בשתיית משקה " נובהרדוק"נאמר ב' וכדו" זכותו יגן עלינו"המושג של 

 .חיזוקים והתעלות, קבלות, יום הילולת הרב אמורה להוות יום של חשבון נפש. י"א ועכ"ואמירת זיע

" החזון איש " הגדרתו של  .  וזיכוי הרבים שלו ,  ל העריכו מאד את דרכו שיטתו ועבודתו " גדולי ישראל בדורו של הסבא זצוק 

כל ,  ל כיפף את כל הרצונות של הטבע " הסבא זצ "  גיבור הכורך פסי פלדה על זרועותיו כרצועות : " עליו היא מאד מפתיעה 

י " רבינו המס .  וזה לא פשוט כמו שזה נשמע .  ואת כל המידות והתאוות שלא יוכלו להזיקו לתכליתו וחובתו בעולמו ,  המאוויים 

שהיה חסיד אחד שראה גיבורים שבים ממלחמה חזקה , ל כתב"וידוע שהחוה". המלחמה כנגד הטבע מלחמה חזקה היא"ש, כתב

: אמר להם ?  אמרו לו ומה היא .  עכשיו תתכוננו למלחמה החזקה והגדולה ,  שבתם מהמלחמה הקטנה :  אמר להם ,  עם אויבים 

יחיד " ל  " מרן הסבא זצוק . וספק אם מנצחים ,  מעט מעט מצליחים להילחם .  זוהי המלחמה האמיתית "  מלחמת היצר וחייליו " 

ומשם הוא יצר ,  עמד בכל הנסיונות !  והוא לא נרתע ,  בעל משפחה וילדים ,  ועוד בגיל מבוגר , יצא למלחמה החזקה הזאת" בדורו

שהוא מורה דרך ברורה "  מדרגת האדם "כ בספרו הנפלא "וכמו. והם העבירו הלאה, פ לתלמידיו"את דרכו הנפלאה שנמסרה בע

 . ולנצחו, ואיך להילחם אתו בתבונה, איך האדם יכול להכיר בברור את השונא הגדול שלו לפרטי פרטים, סלולה

ס ותלמידיו " בכולל של הגרי ,  הדרך הזאת נבנתה בעמל וביגיעה רבה בבתי הבדידות ביערות האין סופיים של רוסיה ואוקראינה 

אלא מתוך , את הדרך הזאת הסבא לא שרטט וכתב כמעין מרשם רפואי קר ויבש. כ בעת התעסקותו בעבודת הרבים"ואח, בקובנה

נסיונותיו הרבים בתיקון המידות הביאו אותו , ידיעותיו הרבות בתורה ובתורת המוסר. המלחמות הכבירות שעבר עם הטבע וניצח

אולי יש בה טעות ואולי צריך להוסיף משהו או ,  חקר וביקש ,  שאל ,  עמל ,  ותמיד תמיד, וגם בה לא הסתפק, לדרך הגבוהה הזאת

 ".שכמעט ואין יום או שבוע שהוא לא מעביר את כל שיטתו ודרכו כדי לבדוק אותה מפני טעויות ומכשולים: "ואמר. לייעל

ואת ,  כ לדעת את הדרך אותו נלך בה"ועי, להבין את דרכו ושיטתו, עלינו ללמוד מדרכיו, בהגיע התקופה המרוממת הזאת, וכרגע

זיכוי ,  השתוות ,  הפקרות ,  אמיצות ,  לשמה ,  בטחון ,  הירושה הכבירה שהשאיר אחריו הוא להגיע לשלמות .  המעשה אשר נעשה 

אולם .  וקיום המצוות ',  המון לימוד התורה הק , אולם להגיע לכך צריכים המון עבודה. 'תיקון המידות וכו', אהבת ד, חסד, הרבים

אפשר בקלות להפסיד את ,  חשבון הנפש בקביעות ועבודה מסודרת לתיקון המידות , ללא עבודת המידות ולימוד המוסר יום יומי

מאז שהתעורר בליבו ההרגש הכביר של .  וזה מה שהוא רצה ,  זה מה שהוא פעל ,  וזה מה שהוא עשה .  ל " התכלית הנעלה הנ 

ובעת השיחות המשותפות ,  י " כ מעת שהושפע משיעוריו במס " ואח ,  ס " בעת פגישתו עם הגרי "  תכלית וחובת האדם בעולמו " 

מפני שהיה ברור לו חובתו ,  הקים וטיפח , למד ולימד, חיזק את עצמו ואחרים, כך עלה והתעלה, לא הפסיק ולא נח, שהיו להם אז

 ! ותכליתו בעולם

פ מקורות " כל דרכו ושיטתו מוסברת היטב ע , הוא לא חידש דברים חדשים!!! יבא ויטול, כל הרוצה ליטול, דרכו ושיטתו מונחת

" בטחון " ,  י בר אילעי " ר ,  ע " ר ',  של האבות הק "  ראשונים " הוא אמר על עצמו שבחר לעצמו דרך של  .  ' ל ומהתורה הק " מחז 

 "! יגעת ומצאת תאמין.  "אבל הכל תלוי ברצונו של האדם. 'ן וכו"פ הרמב"ע

 מאמר המערכת

 ד“בס

 ז כסלו “גליון מורחב לרגל  י



 עבודת התקופות

 ..."ונר אלוקים טרם יכבה"

 

, ל קיים אז מצוות סוכה בשמחה גדולה "ר זצ"אדמו, ימי החג הגיעו. הימים הנוראים עברו בחרדת קודש שהניחה רושם עז לדורות

ששומר מצווה לא '  מפני בטחונו החזק בד ,  והוא לא פחד כלל ,  אז לישב בסוכה מפני הרוצחים והשודדים '  צפוי' מפני הסכנה שהי

ועל הימים , ימי החג הראשונים היו בגילה וברעדה, כהרף עין' ובשמחתו זאת הורה לרבים שאין להתייאש מישועת ד, ידע דבר רע

י בעיר קיוב כמה מאות איש " עד שנפלו חללים מאחבנ ,  להרג ולאבד ולשלול שלל ,  נפרצה המהומה של חיילות הרצח ,  האחרונים 

 .ה"תנצב

' אבל רחמי אלוקנו ית ,  ל " ר זצ " וכמה פעמים באו הרוצחים בחצר אדמו ,  ל " ר זצ " בני הישיבה היו כולם במקום אחד בדירת אדמו 

ל לחזק לבות התלמידים לבל יפלו ביאוש " ר זצ " ואז השתדל אדמו .  ואף לתוך ביתו לא נכנסו כלל ,  שניצולה הישיבה כולה ,  גברו 

ז הפעם התערב בעצמו כדי להסיר הפחד והתוגה " בכ ,  אף שאין מנהגו להתערב בשמחת הרבים ,  וביום שמחת תורה ,  הנורא 

תמהו איך לא הופרע שמחת החג ,  וכשבאו שכני החצר נבעתים מפחד המות השולט בראש כל חוצות , והלכו בהקפות כדת, מהרבים

שכל זמן שספרי התורה בידיהם לא '  ת בזרועותיהם לעודדם ולאמצם בבטחון חזק בד " כ ס " אז נתנו למו ג ?  מפני הסכנה המרחפת 

 .יאונה להם כל רעה

אימה וחשכה נפלה על כולם קדרות חושך ,  החלה התקופה הכי נוראה של עם ישראל במדינת אוקראינה , אחר ימי החג הנורא הזה

מבחוץ תשכל חרב ,  האויבים פשטו ידיהם לבלוע חיים כל אשר בשם ישראל יכונה ,  וצלמוות פרשה כנפיים על שטח כל המדינה 

, אימת הדבר אשר אכל מה שנשאר מן החרב ,  ומבחדרים אימה ,  אשר אכלה יותר משלוש מאות אלפים איש מכל ערי אוקראינה 

 . ל"רע ר-דבר של רעבון וחולי

יטאמיר ' כמו בעיר ז ) מכף כל אויב בניסים גלויים ונפלאים כמה וכמה פעמים בכל מקומותיהם למושבותיהם  ' ואת הישיבות הציל ד

בעת הפוגרום באו ,  פ " ובקיץ שנת תר ',  ואדר ב '  אדר א '  ט בח " בשנת תרע ,  ששתה מכוס התרעלה שלש פעמים ,  פלך וואהלין 

ובפעם השלישי אחר ,  נצלו '  וברחמי ד ,  וממש החרב החדה הייתה מונחת אל צווארם ,  הרוצחים באולם הישיבה שלש פעמים 

והובילום אל מקום מעמד החיילות והיו בסכנת ,  אסרו את כולם ,  ושללו עד פרוטה האחרונה ,  חיפושים שבדקו בחורין ובסדקין 

שומר מצווה לא " ש ,  ש " למופת על הביטחון השלם בו ית ,  הבחורים בהיפרדם מדירתם לקחו אתם התפילין והספרים , נפשות ממש

על צרת ,  ושפכו לבם לפני אדון הכל ,  היו גומרים את תפילתם שנפסקה באמצע ,  ובעמדם בפרוזדור בית שר הצבא ,  " ידע דבר רע 

כי כן היה מורגש בסביבה ההיא שלשם כך הובילום ',  והרהרו בתשובה והיו מוכנים למות על קידוש ד , עצמם ועל צרת הכלל כולו

אמר לו אינני חושש ,  וכשאיים אחד הרוצחים להרגו על מה שמתפלל לאלוקי השמים , ז לא נפל הביטחון אצל הבחורים"ובכ, לשם

לשמרם בימים ,  שמשם לקחו אותם לבית שר העיר , ומן הצרה גופא נצמחה הישועה, לחיינו לא תוכל להמיתנו' שאם ירצה ד, ממך

כן בימי הפוגרום השלישי רחפה סכנת מות על הרבה . מה שבבית דירתם אפס לחם ביום הזה, וכלכלום בלחם ובמים, הנוראים הללו

את לב '  הפך ד ,  ובהיות החרב החדה על צווארם ,  וכבר אמרו הוידוי האחרון ,  לירות בהם חצי מות ,  מהם שהעמידום אל הקיר 

אלה וכאלה עברה עליהם בכל מקומותם ,  והטריד ליבם לבוז בז מאוצר טמון בחצר ההוא !  האויבים ואמר למלאך המשחית הרף 

 (.ורק בכוח התורה שהגינה עליהם נצלו בעידן דריתחא כזו, עצמו מספר

כי בתקופת המגיפה שנמשכה שלש חודשים גוועו יותר ,  אמנם הדבר לא מנע גם את הישיבות בכל המקומות בכלל ובקיוב בפרט 

כי הבתי מדרשים ,  מפני שלא היה מקום לנוח , ל"עד שניתפשטה המחלה גם בהישיבה ר, מהדבר והרעב, י"ו אלף איש מאחבנ"מט

והיו נמצאים בדוחק ,  מהנודדים שנמלטו על נפשם מערי הסביבה אל עיר הבירה לעמוד על חייהם ,  היו מלאים אנשים נשים וטף 

 . ל"שגרם להתפשטות המחלות ר, גדול ואי נקיון

כל בני .  ובלי שום שמירה כראוי ,  מפני שהבתי חולים העירוניים היו מלאים בחולאים , ד של הישיבה נעשה כבית חולים"גם ביהמ

כי כולם היו ,  קורא עליהם '  ואין תומך מן העיר להציל נפשות הבנים היקרים השרידים היחידים אשר ד ,  הישיבה נפלו למשכב 

ועמדו על משמרת הקודש לבקר החולים ולהחיות את ,  רק שלושה מהבחורים נשארו בבריאותם , סגורים בבתיהם מפני אימת המות

 . נפשם

ולא נח מעבודתו יומם ,  התלמידים היקרים ,  בשארית כוחו להציל בניו הנאמנים ,  ל אתם יחד אזר חלציו ושינס מתניו "ר זצ"ואדמו

התחזק להראות צהלתו ,  ז " ובכ ,  נגעה הדבר עד נפשו ,  מ לגזור אחד מהחבורה " וכשהתחיל מלאה , כאב נאמן היה לתלמידיו, ולילה

, ב היו מוטלים כולם על ערש דווי " אף שב ,  ולעמוד בין החיים ובין המתים לעצר המגיפה , להחיות לב נדכאים ורוח שפלים, בפניו

לא פעל עליו הפצרת תלמידיו שיעזוב הבית הזה , היו בביתו, א"ושלושה מתלמידיו המובהקים שהיום המה מנהלי הישיבות שליט

 .ללכת לחדרו המיוחד לו ברחוב אחרת

ולא דיבר ,  שכב על המיטה ,  וידע כי לא יקום ממנה ,  עד שנפל למשכב ,  שלשה חודשים עמל ביום ובלילה כנשר על גוזליו ירחף 

, פ בנוגע לענייני הרבים " מה שקשה לכלכל בדבר פקונ ,  שרק מזה יסבול ,  דיבר לפני מקורביו ,  בימים האחרונים לימי חייו .  כלום 

 . נשמע מדבריו אלו כעין צואה' והי

כדי שלא להצטער ,  באחרונה הביאו אליו פרופסור .  ובקש ממנה מחילה על כל ימי חייהם ',  כ ביקש את זוגתו הרבנית תחי " אח 

מראות בעיניו צרות הכלל , והוכיח כי מעגמת נפשו הוא, שאמר נואש לחייו, כ פן לא השלימו כל חוקי ההשתדלות להצלת חייו"אח

כה ,  בשעה השלישית עלתה נשמתו השמימה ,  פ " ז כסליו שנת תר " ובהגיע ליל י ,  ובייחוד צרת תלמידיו היקרים לו כבנים ממש 

חבל על " הישיבות נשארו כספינה המטורפת בלב ים  !  הי עניו !  הי חסיד ! הישר באנשים צדיק יסוד עולם, הלך האדם הגדול בדורו

 "!דעבדין ולא משתכחין

 ד“בס

 ההמשך בעמוד הבא



 

 ד“בס

  

כדומן על פני ,  ובעת מהומה כזו שלא היה האדם נחשב לכלום , על השבר הנורא, כל ידיים ספקו כף, לעת הבוקר כל עין תיזל דמעה 

טרם ,  והיו המתים מונחים כמה ימים ,  מלבד הקדושים שהביאו אותם מן השדות והיערים , ל"כי אין בית אשר אין שם מת ר, השדה

ארבעה אנשים נושאים '  ומעשה שהי ,  גם הרוצחים לא נתנו לקבור המתים שהיו זורקים באבנים על אם הדרך , הגיעו לקבר ישראל

ז נתאסף עם " מכ ...   צריכין לשאת את הארון הקודש הזה ' הי, ודרך גהינם כזה. כ חמשה מתים"ומצאו אותם אח, מטה של מת אחד

ועל הטוב יזכר אחד מחשובי ,  ובאו כולם לתת הכבוד האחרון לנפטר הגדול הלזה, סוחף בו ביום' אף שהמטר הי, החנויות נסגרו, רב

והספידוהו רבים מרבני ,  שפעל בהשתדלות אצל השוטרים להעמיד שמירה על הדרך לבל יפריעו המזיקים את העם ,  העיר קיוב 

 ! העיר קיוב ועשו אבל כבד

ופנה אל ,  שהזכיר על האבידה הגדולה [  ד " ל הי " זצוק ( ] א " שליט ) דוד בודניק  '  ר ר " ג מו " תלמידו המובהק הרה   באחרונה הספידו 

לא מת " ובסוף גמר את דבריו  ?  תשובה כהלכה '  מי ישיב לשואלים בדבר ד ?  מי יסע לחזק הישיבות :  בני הישיבה בדברי כיבושין 

 !ולבלתי עזב את דרכו הגבוהה לעולם ,  לבלתי סור מירושתו שהנחילנו ,  מקבלים אנחנו בכל כוחנו "  כי אם חי רוחו בקרבנו ,  הוא 

וכמוהו לחזק ,  ולעמוד כסלע איתן בלב ים ,  לעבוד בשארים כוחם במרץ גדול ,  על עצמם "  קבלות " באותו שעה קבלו כל התלמידים  

ולנשוא דגל התורה והיראה בגאון ואומץ ,  ולעבוד בכמות ובאיכות לבל ימוטו לעולם ,  ולייסד ישיבות חדשות ,  הישיבות הקימות 

 . בישראל כל הימים

גדולה מיתת צדיקים " ל  " ל כמאז " ר זצ " נתחזקו הפעם שנית לרגלי פטירת אדמו ,  פ " שקיבל כל אחד על עצמו ביוהכ "  הקבלות " 

וההסכמה החזקה "  מי יודע מה יולד לשנה הבאה : " ' ד התעוררותו האחרונה שנמלט מפיו הק " כולם נזכרו ע " פ"שמכפרת כיוהכי

, ואז הבינו אל מה נרמזו דבריו , לעמוד על שלימות התורה בלי וויתור כל שהוא בכל המצבים הוסיפו לחזק, א בלבבו אז"שהחליט כ

מחמת ,  ולנושאי דגל התורה בפרט , כי ימים רבים עמדו לישראל בכלל "ללחום כל חיינו בעד האמת"לאמר , בזכרו על דאגת העתיד

בכוח שום שכל אנושי לציירו בשכלו '  ועד כמה רבו הנסיונות והמפריעים עד שלא הי ',  המציק רודפי התורה והדת שונאי ד 

היא ,  חי בקרב לבו של כל אחד ואחד ללחום בעד האמת כל ימי חייו '  שהי (  אונטערנעמונג ) אמנם ההסכמה הכללית  ,  בתחילה 

 .י בנזר הנצחון"ולצאת בעזה, שעמדה לנו ללחום בחרף נפש נגד המסיתים והמדיחים

ובן כך נתרומם איכות הישיבה על ,  סדרי הישיבה החלו להלך כרגיל ,  הישיבה בקיוב שבה לאיתנה הראשון לאט לאט במדה ידועה 

ומלבד זאת עמד לייסד ישיבות ,  [ ד " ל הי " זצוק (] א " שליט ) דוד בליאכער  '  ר ר " ג מו " י תלמידו המובהק הרה " ע ,  מדרגה נכונה 

מעצר לכוח היצירה וההתחדשות של הבחורים שעמדו ברוח נכון '  ז לא הי " בכ ,  אף שהסכנה הייתה מרחפת , קטנות גם בגליל קיוב

כן .  שבם ימצאו בני הנעורים הצלה לחיי נפשם ,  להעמיד ישיבות חדשות ,  מפני פחד הזמן ורדיפת שונאי התורה ,  וחזק לבלי חת 

והרבה לעשות ,  והעמיד שם הישיבה על בסיס נכון , יטומיר'נסע למקומו בז, [ד"ל הי"זצוק(]א"שליט)דוד בודניק ' ר ר"ג מו"הרה

ז לא הביטו אל כל המפריעים ועשו גדולות " ובכ ,  רדיפות מצד הממשלה על לימוד התורה ברבים ' אף שהי, ישיבות בגליל וואהלין

אחר פטירתו בא תיכף לקיוב לחיזוק ,  ל " ר זצ " חתנו של אדמו ,  [ ל " זצוק (] א " שליט ) ן  'אברהם יפה' ר ר"ג מו"כן הרה. בגליל ההוא

וכאן מצאו מקום ,  באפשריותן לבא להומל '  הייתה האסיפה הכללית מכל הישיבות שהי ,  כ " ובמשך חדשים אחדים אח .  הישיבה 

, שגרמו הפסק גדול בהתאגדות הישיבות משך שנה וחצי ,  להתגדר כל התלמידים שנשארו חזקים ברוחם במשך ימי הפרעות האלו 

זכו להתראות יחד הפעם הראשון אחר ,  ועתה אחרי רוב הרפתקאות שעבר על כולם .  ולא היה שום מרוצת מכתבים בן עיר לעיר 

כ " אח .  ל " ר זצ " כאז בימי חיי אדמו ,  והתחזקו והתאמצו לבלתי עזוב את העבודה בין לעצמו ובין לרבים ,  ל " ר זצ " פטירת אדמו 

וככה ,  ק " וגזרו אומר לסגור הישיבות ומוסדי התורה ,  החלה תקופת הרדיפות מצד הממשלה המועצית ובייחוד מפריצי עמינו 

כל אחד לבנות ,  כן ירבה וכן יפרוץ ,  כי כאשר יענו אותנו ,  התנהלה במשך שתי שנים המלחמה בין הרודפים עם העומדים בפרץ 

זה בגליל זה , א יעשה ישיבה"שכ, קבלות לזיכוי הרבים, ל בהאלול האחרון מתלמידיו הגדולים"ר זצ"כפי מה שקיבל אדמו, ולנטוע

כ כיון שראו שמצד הבחירה לא יפעלו על בני הישיבה לעזוב דרכי חייהם גזרו אומר לאוסרם בכלא ויחד עם " אח . וזה בגליל אחר

ל " זצוק (] א " שליט ) אברהם זעלמאנס  '  ר ר " ג מו " אז בא הרה .  עד שהיינו נאלצים לעזוב ארץ הדמים והרשע , התלמידים אסרו רבם

וביחד טיכסו עצה להעתיק חבורה ,  שהוכרח לברוח משם מחמת המציק על דת קדשנו ,  נ דן " עם ישיבתו מעיר ראוסטאו ע [  ד " הי 

כ כל " והתחילו אח ',  דוד בלאייכר לפולני '  ר ר " ומו ,  ן ' אברהם יפה '  ר ר " ג מו " ומאז נסעו בראשונה הרה ',  אחת לגבול מדינת פולני

יטומיר עם ישיבת ' ישיבת ז ',  ישיבת קיוב נעתקה למעזריץ ,  ישיבת הומיל נעתקה לביאלסטוק ',  הישיבות להעתיק מקומם לפולני 

שמואל '  ר ר " ג מו " וישיבת ברדיטשוב שנשארה באחרונה להלחם עם רודפי הדת ובראשם הרה ,  ראוסטאו נעתקו לוורשא 

ועתה כשעומדים אנחנו ,  ה " א על מקומו ב " וכן שאר הישיבות כולם נסתדרו כ ,  נעתקה לסמיאטיץ [  ל " זצוק (]א"שליט)וויינטרויב 

יש ,  ובאחרונה האספה הכללית בביאלסטוק בפעם הרביעית ',  שלוש פעמים בפולני ' אחר אסיפות כלליות שהי, ז"לקראת שנת תרפ

לפעול להרמת קרן התורה ,  והן בפני הרבים ,  לקוות כי יתאגדו כולם ברוח אחד לחזק עבודתנו עבודת השלימות הן בפני עצמינו 

ולהכין לעצמנו צידה ,  לעבוד במרץ גדול "  ל צדיקים במיתתם קרואים חיים " כמשאז . " ל מלפנים " ר זצ " והיראה בישראל כאדמו 

 .תועלת על כל החיים' שממנו יהי, לשנה הבאה עלינו לטובה, לדרך

 

 ( א“ח“ אור המוסר”מספר " ל"ר זצוק"האלול האחרון בחיי האדמו"מאמר זה הינו המשך למאמר מחודש אלול ) 

 המשך -עבודת התקופות 

: לפרטים. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע
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ט התקבל במערכת העלון קונטרס מיוחד על תולדות חייו דרכו ושיטתו של “ז כסלו הבעל“כ הננו להודיע שלקראת י“כמו

 .המעוניינים לקבלו יפנו למייל של העלון. י בני משפחתו“ל שנערך ע“מרן הסבא זצוק

 .כ ניתן לקבל העלונים הקודמים“כמו



 ד“בס

 ל "ד על מרן הסבא מנובהרדוק זצוק"ל הי"יצחק ולדשיין זצוק' צ ר"הספד מרן הגה

 ההמשך בעמוד הבא 

 "מעלות ודרגות בצדיקים" 

שמזהירים כאור ] והנכם היום ככוכבי השמים לרוב הרי אתם קיימים כיום  (: " א ובספרי " תת '  סי '  בילקוט דברים א ) ל  " אמרו חז 

והמשכילים יזהירו כזוהר " '  שנא ,  לרקיע ".  יפה כלבנה ברה כחמה " '  שנא ,  י אומר נמשלו צדיקים לחמה וללבנה " רשב [  היום 

שנאמר ,  לשושנים ".  כברקים ירוצצו " שנאמר  ,  לברקים ".  ומצדיקים הרבים ככוכבים לעולם ועד " שנאמר  ,  ולכוכבים ".  הרקיע 

 .ל"עכ". ושני זיתים עליה"למנורת בית המקדש שנאמר ". למנצח על שושנים"

אפרש ,  אך לתועלת שלא לאבד מה שיש לי .  כי אי אפשר לי להשמיע תהילתו ,  ל " ר ז " הנה קשה לי מאד לספר בשבחו של אדמו 

 .ל לסימנים מראשי המעלות המפורסמות"ואקח את מאמר הנ, מעט

ברה ( " ו " ט '  רבה פ ) כדאיתא במדרש  "  ברה כחמה " ל יכולים לאמר  " ר זצ " ובייחוד על אדמו ,  כל הצדיקים בכלל נדמו לשמש 

הכל בורחים ,  בתקופת תמוז מי יוכל לעמוד נגד השמש". ישוש כגבור לרוץ אורח"שנאמר , השמש גבור נקרא, במלכות יון" כחמה

ה וברחו מפניהם " ומתתיהו הכהן ובניו עמדו באמונתו של הקב ,  כך מלכות יון הכל ברחו ממנה ".  ואין נסתר מחמתו "' שנא, ממנה

" לא יחת מפני כל " ל אמרו השבח  "ר ז"גם על אדמו. ל"עכ" ברה כחמה"לקיים מה שנאמר , האוכלוסין של אנטיוכוס ונהרגו כולן

. לא ברח מפני המפריעים אלא המפריעים ברחו מפניו .  ומעולם לא חנף לשום אדם ,  ועמד על בחירתו ודרכו במצבים היותר קשים 

רצון כזה היה .  רצון וגבור לא ינוצח ' בוודאי יהי, אמר עליו כאשר נקבץ כל הרצונות מכל בני דורו ונחבר מכולם רצון אחד' וחכם א

( א " שליט ) איסר זלמן מלצר  ' ושמעתי מהגאון הגדול ר. להוציא לפועל מגמתו לייסד ולבנות ולעמוד בפרץ, ל לבדו"ר ז"אצל אדמו

 .ובמידת הפקירות חד בדרא במידת הביטחון' ל שהי"ר ז"על אדמו[ ל"זצ]

כמו הלבנה היא כמו חומר היולי שמקבלת אורה ,  ל יכולים לדמותו ללבנה "ר ז"ובייחוד על אדמו, והנה הצדיקים בכלל נדמו ללבנה

שעיקר ,  והיה אומר תמיד "  גדרי המבקש " ל שאחר גבורתו והסכמתו החזקה לא יצא מכלל  " ר ז " כך ראינו על אדמו ,  מן השמש 

ובין "  לכתחילה " שיש אצל האדם הבדל גדול בין  .  שנשרש במוח האדם "  בדיעבד " פעולת המוסר צריך להיות לעקור את הנחת  

וכח המוסר צריך .  קשה לו לשנות דרכו " בדיעבד"מ כיון שכבר נכנס הדבר ל"מ, י שמבין שצריך להיות אחרת"שאעפ, "בדיעבד"

וצריך לתפוש  דרכיו ולחקור כאילו ,  שלא היה לו אתמול מימיו ,  לפשט על לב האדם שירגיש בכל יום כברייה חדשה וכקטן שנולד 

וחושב מחדש ,  שאינו חושב מחדש אם לשנות אם לאו   שלא יעבור יום ,  והיה אומר על כלל הדרך שלו . עומד על פתח של לכתחילה

, ואילו היה מרגיש פירכא ,  ומוצא שגם עכשיו אין להם פירכא  ,כל החשבונות והסברות שחשב בשעת התחלת ההסכמה ובודק אותם

כן מהלך חשבונותיו של ,  כמו שהלבנה מקבלת בכל לילה אורה מן השמש   , הוא מוכן מצדו לקבל את האמת בלי שום עיכוב כלל 

 . כלום" בדיעבד"ולא היה מעורב בהם סיוע של , ל היה בכל יום בגדר קבלה מאור האמת מחדש"ר ז"אדמו

כשעומדין מרחוק נראה ,  כמו הרקיע .  ל יכולים לאמר התואר הזה במילואו " ר ז " ובייחוד על אדמו ,  נדמו הצדיקים בכלל לרקיע 

ר " כן אדמו ,  אבל כל מה שמתקרבין אל הרקיע אז נראה כי הרקיע ממנו והלאה ,  שרואין סופו של הרקיע והתחום שנופל על הארץ 

כי היה מתעלה ומוסיף קדושה ,  ראו כי מדרגתו עדיין גבוה מעל גבוה ,  ל כל מה שהיו התלמידים מתעלים ומתקרבין אל דרכו " ז 

ושמעתי ממנו .  שצומח ומעלה עם הרבים יחד ,  ל היה אומר כי עבודת הרבים מגביה ומעלה נושא אחריות "ר ז"כי אדמו, מעבודתו

עד שקיבל על עצמו עבודת ,  ה לא מצא נחת רוח  מעבודתו " ל שיש מדרש שמשה רבינו ע " י סלנטר זצ " שאמר לי כי שמע ממהר 

ואחר שקבל עליו שליחותו של ,  ואמר שמשער כי המכוון שיש מדרש ומשה רועה צאן שהלך לרעות את עצמו .  ל " הרבים עכ 

 .מ שכבר מצא נחת רוח בעמלו"ש, ה להיות נושא עול הציבור לא כתיב הלך לרעות את עצמו"הקב

כמו הכוכב מה שנסתר מן העין הוא כמה פעמים , ל יש לומר הדמיון לכוכבים"ר ז"ובייחוד על אדמו, נדמו הצדיקים בכלל לכוכבים

ומן הנראה נשפוט על .  ובמציאות יש כוכבים גדולים מכדור הארץ ,  שלפי הנראה הוא גדול כמטבע עגולה ,  יותר מין הנגלה לעין 

ל שמן " ר זצ " כן נאמר על אדמו .  נשפוט מזה כי גדולה היא אלפי אלפים פעמים ככה ,  אם אחר הריחוק ממנו נראה כך ,  גדולתה 

הוה גמירנא ,  ואלו חזיתי מקמיה , מ מאחורי"אמר רבי אנא עדיפא מחבראי שחזיתי לר"ל "כי איתא בחז, השלילה נשפוט על החיוב

מ מה " של ר "  הביטול " ואמר רבי אני הבנתי  ,  ומקמיה נקרא מה שקיים ,  מ " ל מאחורי נקרא מה שביטל ר " א ז " הגר '  ופי ,  " טפי 

, ל שרבים הבינו הביטול שלו " ר ז " וכן נאמר על אדמו .  אבל סוף דעתו מה שקיים ואמר שכך טוב זה לא הבנתי , שדחה ומה שפריך

זה לא נוכל ,  ואת הפנימיות שלו ,  אבל הקניינים שלו מה שהשיג ,  ומה שהפקיר ומה שפרסם למפריעים ,  מה שדחה בשתי ידיים 

 .הלשמה ובעבודת הרבים ובמעביר על המידות   נבין גדולתו במידת הביטחון ובמידת ,  רק ממה שהרחיק הפקיר וברח ,  להרגיש 

ומלאכתו נשא ,  כאשר גמר הצייר מלאכתו ,  שפעם אחת לקח המלך צייר נפלא לצייר ביתו ואולמו . ומרגלא היה בפומיה הציור הזה

ואמר לו הצייר .  עד שרעד המלך ושאל ממנו מה הוא עושה ,  לקח כלי מלא ששר ושפך על כל הציורים שלו , חן בעיני המלך ושריו

מ לא יכול אני לנוח ולהוציא " מ ,  י שאין כאן מבין שיכיר פגימה זו " ואעפ ,  כי יש כאן חיסרון דק שאינו דומה הציור אל המציאות 

י שבעיני הבריות היה נדמה זה " ל בשעת עבודתו אעפ " ר ז " מחשבות כאלה חשב אדמו .  מתחת ידי דבר שאינו מתוקן בשלימות 

ונוכל לשער מזה כמה היה מחשבתו שקוע לעשות כל ,  מ חשב אם לא חיסר בהדבר שום חלק מכפי השקפתו הבהירה " מ ,  לגדלות 

 .דבר בשלימות

ד " כי מלבד אורו התמידי שזרח בכותלי ביהמ ,  ל יפה מאד התואר הזה " ר זצ " ובייחוד על אדמו ,  נדמו הצדיקים בכלל לברקים 

י " אעפ ,  והיו דבריו שזרק בלבם כמו ברקים ,  " בעלי בתים " היה משפיע דרך אגב בכל פגישה ופגישה גם בעולם ה ,  ובהישיבה 

וטייל שם זקן ,  ופעם אחת הלכתי עמו בעיר הומיל בגן העיר .  מ נשאר רושם של ברק לעין הרואה " מ ,  שהברק דרכו לשקוע תיכף 

? ב"האם הכינו פה לחיי העוה, ושאל לו פתאום, ל עבר לפניו ולא הכירו מקודם"ר ז"ואדמו, אחד נראה לעיניים לנכבד עשיר ותקיף

ומובן מזה שכמה וכמה שאלות כאלה זרק כברקים בכל פגישה . ט שעשה"ב נבעת משאלתו ובהכנעה השיב לו מאיזה מעש"והבעה

מ " מ ,  י שכל דבורו ועסקו היה רק עם אנשי סגולתו " ד גופא אעפ " וכן בביהמ .  ופגישה אשר הביא תועלת גדולה למי שנפגש עמו 

אבל מתברך הוא במעיהם שמכלכלים הרבה עניינים על , והרבה אנשים אשר שמעו ממנו קמעא, היה זורק ברקים דרך אגב לכל אחד

 .פי ברקים אחדים שראו ממנו או שמעו ממנו



 

 ד“בס

 "המשך-מעלות ודרגות בצדיקים" 
אני חבצלת השרון שושנת " דאיתא בזוהר על פסוק  .  ל יכולים לומר התואר הזה " ר זצ " נדמו הצדיקים בכלל לשושנים ובייחוד על אדמו 

ר " והנה אדמו ,  עניין שושנה מורה על גמר הדבר ושלימותו .  מדאישתלים נקראת שושנה ,  עד דלא אישתלים נקראת חבצלת ,  " העמקים 

ל " ומרגלי בפומי מאמר חז ,  ושמעתי שבשעת זיקנותו היה כל עבודתו על מידת הזריזות . ל היה מושלם במידת הזריזות גם בעת זקנותו"זצ

, ד לעיתים קרובות " לו חשבונות שלא ליכנוס לביהמ '  י שהי " שאעפ ,  ונפלא הוא ,  " עשה כל זמן שאתה מוצא ומצוי ועודך בידך לעשות "

לא התעכב משום דבר ונסע ,  וכן אם היה חושב אודות נסיעה ,  מ בזמן הגשמים או סער וסופה או קור גדול דווקא אז היה מן הראשונים"מ

נסע לקדש שם " ל  " הנ '  ופי "  ויסע אברם הלך ונסוע הנגבה " ל על הפסוק  " ם ז " המלבי ' ופעם אחת הראה לי שהתפעל מפי. בזריזות יתירה

 .    ש"ולמד מזה שצריכין לנסוע לייסד ישיבות ולחזקן כדי לקדש ש, ל"עכ" שמיים

אבל היו צריכים בכל ,  כמו המנורה בוער תמיד .  ל יכולים לומר תואר זה "ר ז"ובייחוד על אדמו, נדמו הצדיקים בכלל למנורת בית המקדש

מתחילה עלה בדעתי " :  ל "ר זצ"כן אמר אדמו. י שהיו שופכים שמן בכל יום"הייתה מתקיימת ע" תמיד"נמצא שבחינת , יום לשפוך שמן

כ נתברר לי שצריכין "אבל אח, יעשה טוב" ממילא"יחשוב טוב ו" ממילא"בבחינת , שיכולין להגיע למדרגה להיות עומד תמיד בלי הפסק

, " קאזאק " צריך להיות כמו  '  שהעובד ד " '  ומרגלא היה בפומי   ". לחזק הנפש בלימוד המוסר שיחשוב טוב ויעשה טוב ,  חיזוק בכל יום 

ומוטב יותר לישב על ,  שכאשר נופל הקאזאק מן הסוס אינו נשאר מונח על הקרקע ביאוש לאמר שקשה לרכוב על הסוס כי יכולים ליפול 

אלא הקאזאק ,  וגורם חוכא ואטלולא ,  מחשבות כאלה הן הבל וריק . כ יכול ליפול"הקרקע שאז הוא בטוח שלא יפול משירכב על הסוס ואח

עד שמוטב לסבול לפעמים מן הנפילה בשביל ליהנות ממעלת הרכיבה ,  ויודע את מעלת הרכיבה ,  קופץ מיד על הסוס ונוסע הלאה 

אבל כדאי הוא להיות רם ,  כ " ע יכול ליפול אח " פ שלפעמים אם האדם מרומם א " כן צריך כל אדם לזכור מעלת החיזוק אע .  ומתועלתה 

ופעם הוכיח מפני .  המעלה ולסבול לפעמים מן הנפילה מלהיות שקוע בטיט היון וישמח מה שלא יפול יותר מזה כי אין לו שם ממה ליפול 

שדומה מצב העולם בשעת המלחמה ?  ואיננו זוכר הנפילה והמכשולים של השקר ,  מה האדם זוכר הנפילה והמכשולים של עבודת האמת 

בא לץ לאדם אחד ופתה אותו שיקשור עיניו ויעשה עצמו לסומא ויקבלוהו בבית ,  לעיר אחת שנפתח שמה בית חולים לעיוורים בחינם 

. ושמח בחלקו ובתחבולתו, השיג ארוחתו היפה והערב דבר יום ביומו, האדם השוטה עשה כן. ויתנו לו כמו לכולם בשר עוף וכל טוב, חולים

לקח הלץ המטפחת ,  והוליכהו באמצע השוק ורמה אותו שכאן שפת הנהר ופשט בגדיו ,  פעם בא אליו הלץ וקראהו לרחוץ על שפת הנהר 

, רימה הרבה מן העולם שיאמינו בכוחם ותחבולתם ,  ל " כן מצב הכפירה ר .  נשאר האדם בביזיון באמצע השוק , מעל עיניו וגם בגדיו וברח

ועכשיו הרי כולם עומדים כאותו הסומא ערום באמצע השוק בלי כסות בלי ,  ומתחילה הצליחו ,  ויעשו עצמו כעורים ולא יביטו בתורה 

גם אם לפעמים הוא נופל ,  הלא נפילה זו צריך ליתן אור בהיר למבקש שלא יזוז מדרך התורה . ל"משען ומשענת ברדיפות ובזיונות רבות ר

 (תורת יצחק.   )אבל הדרך הוא דרך בטוח וצריך להתחזק לעמוד על הדרך כי רק בדרך התורה יראה שאין שם משבר ורמאות

 ל "מתוך משנתו והנהגתו של מרן  הסבא זצוק
הנני נכון לעזוב ,  ואילו יבורר כי מעבר לים יש מורה דרך האמת . אם ישרה היא, פעמים ביום הנני שוקל את דרכי' יב: "ל היה אומר"רבינו זצ.  א

 ..."    אלא עתה נראה לי כדרך הנכונה, את דרכי

 ..."הרי הוא כסומא שלא ראה אורות מימיו, מי שלא עמל לברר את מידותיו.  "ב

 ". מכניס את האדם תחת כנפי השכינה" בטחון. "השתוות בשבח וגנות מוציאה את האדם מחברת העולם.  "ג

 ...כלל" בדיעבד"ואין ... בכל ימי חיי אדם עליו ללחום לבקשת דרך האמת.  ד

 ...היה מתוך הכרתו בהשקפת הבורא על כל צעדיו, העיון במעשיו והבירור במידותיו.  ה

י עבירה " כי על ידי קיום התורה מתעלה למעלה ראש וע .  ומי שעשה רעה יקבל רעה , מי שעושה טוב יקבל טוב. דרך התורה היא נועם ושלום.  ו

 ...הוא מאבד מדרגת האנושיות שלו

 ..."הוא שיישאר במדרגת מידותיו הטבעיות, גזר הדין הכי גרוע על האדם.  "ז

אף בימי הרעבון והבצורת ,  ולא הקדים לאכול עד שידע כי כבר אכלו התלמידים . בהנהגת הרבים היה שוקל מזונות בני ביתו כמזונות תלמידיו.  ח

 ...בזמן המלחמה

ל והוכיח אותו על " ז ז " ומעשה שבא לקבל תמיכה הגונה מרד . ולא וויתר מדרכו כלום בעד ענייני כסף, במידת הביטחון היה מנהל אל ישיבתו.  ט

הרי ידוע כי הוא מקמץ מכספי :  הנדיב חזר אחריו ושאלו .  הוא וויתר על הכסף ועזב אותו ולקח עגלון להסיעו לרכבת .  דרכו בהנהגת הישיבה 

וסומך כולו ,  כי מעתה אין לו לסמוך על מתנת בשר ודם , והשיב לו רבינו? ומדוע הוא כעת מפזרו ולא הולך רגלי כמנהגו תמיד, הישיבה כל פרוטה

 .העשיר התרגש מדבריו והכפיל את תרומתו... ה לבדו"על הקב

 ...מטעם הכמוס אתו. וחזר באמצע הדרך. כ להשתדל עבור ישיבתו"נסע ג, ל מהונו לישיבות"כשציווה הנדיב לחמן ז.  י

כי עבודת הרבים צריכה להיות כמלבוש : " והיה אומר .  והיה יכול להתפשט מזה בכל עת הצורך , עבודתו ברבים הייתה נובעת מעבודת עצמו.  יא

 ".וברצותו פושטו, ברצותו לובשו

היה אומר לנפשו שצריכין לחזור לימי הבחרות בזריזות ,  וכשראה כי גברה הזקנה .  בזקנותו היה זריז ושמח לעשות רצון יוצרו כמו נער .   יב 

 .וחריצות

 (...א”ז מלצר שליט”מפי מרן הגרא. )במידת הבטחון והפקרות המידות היה חד בדרא.  יג

 .וכנגד מה שגלה טפח כיסה טפחיים, ומימיו לא הסיח דעתו מעבודת עצמו, יחיד היה בתוך הרבים.  יד

 ...'ולא יתייאש תמיד מעבודתו את ד, שאם ייפול ישוב וירכב.צריך להיות כמו הרוכב על הסוס מאנשי החיל' כי העובד ד: מרגלא בפומיה.  טו

אבל הם .  היה חכם גדול בהכרת בני אדם ולדעת את הנפש תלמידיו בכל עמקי חדריהם : כן היה רבינו" ויכר יוסף את אחיו והם לא הכירוהו.  "טז

 ...ולא השיגו את מדרגתו. ותיקון המידות' כי היה צנוע במדרגתו בעבודת ד, לא הכירו אותו

לא יעמדו כל ענייני העולם כנגדו בדרך עבודתו את ,  ואם ישבור את מידותיו . כי כל ניסיונות העולם באים מתוך מדותיו של האדם, היה אומר.  יז

 ...'ד

כי ,  בעבודתו "  לשמה " סימן כי חסר לו  ,  ואם יחסר לאדם רוח חיים בעבודתו .  ' הוא הרוח חיים של העובד את ד "  לשמה " כי ה ,  היה אומר .   יח 

 ...הלשמה ורוח החיים אחת הן

מתחילה "  ילכו ולא ייעפו .  ירוצו ולא יגעו ,  יעלו אבר כנשרים : " כ " וביאר בזה מאה .  כי היא לרוץ ולא ללכת לאט ,  הוא היה אומר על דרכו .   יט 

 ...כ ילכו"ירוצו ואח

 " כי כל מעשיו לשם שמיים, מעיד אני עליו: "ל כתב לעיר אחת עליו"זצ" החפץ חיים"מ בעל "והגרי

 (ו"כסלו התש" הנאמן"בן חיים . הרב ה)

 



 

 

 

 

 

 

 ד“בס

 "  ז כסליו"י"מאמר לכבוד  
 

 

 

 פ  בקיוב "ז כסליו שנת תר"שנפטר בי. ה"י הורווויץ זצל"ר הגאון החסיד מוהרי"לזכר נשמתו של אדמו

ה פרשת מעשים גדולים על " וכבר יש לפנינו בע ,  וגם עברו ימי האבל ומה גם ימי הבכי ,  הנה כבר עברו ששה שנים מיום הסתלקותו 

רק ,  לאלו אשר לא הכירוהו ,  לפנינו '  אמנם זה גופא גורם להזכיר זכרו הק . הנצמח מזרעו אשר זרע בחייו, שדה הרבצת התורה והיראה

גם '  להורות מדרכיו ופעולותיו אשר מהם יתד ופנה לעבודתינו הק ,  ומה גם לאלו את אשר שמעו לא שמעו כראוי ,  את שמעו שמעו 

, לעשות חיל בישראל ,  והיראה בגאון ואומץ   לבנות עולם מיוחד אשר ישאו דגל התורה ,  אשר זה היה כל משאת נפשו ,  לימים יבואו 

חובה גדולה מוטלת עלינו  .א טהורה ותיקון המידות"ויר להתגדל ולהשתלם בתורה', ולהכניסם בבית ד, להציל בני הנעורים מזרם הזמן

והנה בשתי תקופות .  אשר ברוחו הטהור טיפח וגידל את אשר לפנינו ,  ל " ר זצ " את אדמו ,  להכיר ברבת הפעלים תואר צורת הפועל 

, כי בתחילת פרישותו בעזבו את דרכי המסחר ,  והוא .  ותקופת עבודת הרבים ,  תקופת הבדידות :  יתחלקו תולדות ימי חייו בקצרה 

מגאוני '  ובייחוד בין החבריא הק .  וייעצו להסתופף בחברת הפרושים הנעימה אשר בקובנה, ל"ס זצוק"ר הגרי"בהיפגשו עם מרן אדמו

יק ' אברהמצ '  צ ר " ובייחוד לקח לבבו הגה ,  ל אמשטרדם " ר נפתלי ז " הג ,  ל " י בלזר ז " הגר ,  ל " ז ז " ה הגרש " ה ,  וחסידי עולם 

עד שבאו ,  עד אשר גמר אומר בלבו שלא לשוב לביתו מיראתו מטרדת המסחר ,  ובתוקף צדקותו וברירות דעתו .  ל " ז (  שינקר ) '  תניאס 

כ מתה " אח ..."  ולא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם " כ  " כמושה '  לבטוח בד ',  לעמוד בעבודת הק ,  והוא לא מש מאהלו , ב אליו"ב

, עד שנזדמן לו חפצו להשיג מקום מיוחד לבדידות ,  אף בעת צרה ' לעמוד בעבודת ד, והוא לא סר מחפצו הכביר, עליו אשתו הראשונה

שהבטחון האמיתי הוא בלי ,  ל " ן ז " כי הלך בדרך הרמב ,  ואף להכין את טרפו , מבלי צאתו מפתח ביתו, וישב שם שנה ותשעה חודשים

כי לא בא בדברים עם שום אדם פן ,  ס ופוסקים יומם ולילה בקדושה ובטהרה " ועסק בתורה ש .  שום השתדלות הסיבות העולמיות 

ש " וירא ,  השתוות השבח והגנות ,  פרישות ,  בהגיעו למדרגות גדולות בדרכי הבטחון ,  ונתקדש האיש הזה בקדושה עליונה ,  יטרידוהו 

ירא לצעוד '  ל הי " ובעת עבודתו הנ   , מושכלות הראשונות אצלו ,  עד שהיה השגת הבטחון והשקפת הבורא על האדם , טהורה על כולנה

ופעם ,  "( בעל הבטחון " כדי לקבוע בנפשו המדרגה של  ,  ן ' ע בשולי היריעה בשני בית "ובמכתביו חתם א), צעד אחד מבלי חשבון צדק

והחזיק הנר הזה ,  ולא הכירו בבואו ובצאתו , ונתן והלך לו, ושאלו אם נחוץ לו נר, בא אליו אחד, ויצא החוצה, לו נר בלילה' אחד לא הי

ושמח מזה שהורוהו מן ,  עד שנאבדה ממנו בשעת השריפה בנבהרידאק ,  עשרים וחמשה שנים למופת על דרך הבטחון בלי שום סיבה 

מסור כליל '  כי הי ,  ולכן לא עמד לו על דרכו שאלות חיי שעה . כי מציאות הוא, השמים שאינו צריכים למופת על אמיתת דרך הביטחון

א " יק שליט ' ר יואל בארנצ " ג מוהר " שנסע פעם אחת עם תלמידו הרה ,  מוכיח העובדא ',  ועד כמה היה חרד לדבר ד .  ת " לעבודת השי 

ובהקיצם נפחד על איחור ,  ונרדמו ,  היום מאיר '  שהי ,  ש על המטה " ובאו שם כאור היום וקראו קר ,  לייסד ישיבה בביאלסטוק ,  מריגה 

כ בהיותם יחד במעוני קיץ " אח )!(  ובשבעה שנים .  ש על המטה " שכבר היה היום מאיר כשקראו קר ,  ל " והרגיעו תלמידו הנ ,  ש " זמק 

חוששני לאותה איחור ,  כ הזכירו עוד " אח )!(  ופעם שני בעוד ששה שנים .  ש " ד אותו איחור זמק " הזכירו עוד הפעם ע ,  בדובלין 

וכל הקניינים הגדולים קנה בעת התבודדותו .  ש " על ספק איחור זק ,  )!( עד כמה לא מש מתוך זכרונו הפחד שלוש עשרה שנה ... ש"זק

 .ועוד כמה שנים במקומות אחרים, כ בעיר זאשן במחוז נבהרידאק שלושה שנים"גם אח, עם קונו

ולא ,  בין בכרך ובין בכפר ,  לייסד מקומות של תורה בכל תפוצות ישראל ,  כן גדל כוחו בעבודת הרבים ,  וכפי גודל כוחו לעבודת עצמו 

, ל " י בלזר זצ " ובעזרת הגר .  א טהורה ברבים " פ בעבודת הרבים להקים עולה של תורה ויר " ועבד במסינ ,  שקט ארבעים שנה שלמות 

, רבנים וראשי ישיבות בכל תפוצות הגולה ,  שיצאו ממנו כמה גדולי ישראל ,  ק " ד לפ " בשנת תרנ "  כולל לאברכים " ייסד בנבהרידאק  

 . י"עד שנתרבה עד שלוש מאות בחורים מצוינים בתו, י"גדול מבחורים מופלגי בתו" קיבוץ"כ נתפתח מזה "ואח

להבדיל בין ,  קם הוא בעוז רוחו הטהור ,  ורבים נמשכו אחר זרם הזמן ,  ורוח זר פרץ גדרות עולם ,  עד שהגיע תקופת ההשכלה והמרד 

ומני אז ,  לעבודת היראה והשלימות ברוח טהור ,  ל -לישא על נס הבחורים אשר נאמן רוחם עם הא ,  ולהוציא יקר מזולל ,  קודש לחול 

אשר לזה שם נפשו ,  י במדרגה נשאה מאד " ק בתו " להתנוסס על עבודה ,  מבחירי הישיבה ,  יחידי סגולה ,  לקבץ יד על יד ,  עלתה בידו 

היה ,  למחזיק בידו .  י " ולבנות הנהרסות בעזה ,  ומהם לגדור פרצות עולם ,  יחידים טהורי לב , להעמיד כל ימיו חבורת אנשי סגולה, בכפו

ביודעו נאמנה שמוסרם לגזבר ,  ביד רחבה וברוח נדיבה פזר ממונו להשתתף בזכות הרבים ,  ל ממינסק " בער זעלדאויץ ז '  ר' הגביר הצ

לו גדר להנות '  הי ,  כ " ואף בהיותו נהנה אח ,  ל " י בלזר זצ " ז הגר " עד שהכריחו ע ,  כי לא השתמש בכספי הישיבה שנים הרבה ,  נאמן 

כאשר ,  וגם משלוח הכספים נפסק ,  עת נפסקו הדרכים מפני הסכנה ,  ופעם בשנות המרד . בכל ימי חייו, כ"ואת עצמו אח, הרבים תחילה

בה בשעה שלא היה אף , ולא השאיר לעצמו אף פרוטה אחת, חלקם לבחורי הישיבה, כ"ל במכתב סתום עם מאה רו"שלחו אז הגביר הנ

לא מסר מפתח הפרנסה , עת חלקו חצי לטרא לחם לנפש, וכן בשנים האחרונים בעת המלחמה העולמית בקיוב, נפט בביתו להדליק בערב

וכבר השתמש בכספו בעת ,  במידה ובמשקל כמו להתלמידים ,  ב נכדיו הקטנים " כ לב " ואח ,  ובעצמו חלק לתלמידיו תחילה ,  לזולתו 

ועוד שנשכחו ,  ברדיטשוב ופרסקורב ,  כאודיסה ,  אף בערי רוסיה ,  לייסד ישיבות בכל תפוצות ישראל , לשלוח אברכים מהכולל, הרחבה

נתוודע לנו שכבר מלפנים עשה ניסיון לייסד מקומות של תורה , ובהגיענו פעם שני בזמן המלחמה בארץ רוסיה הגדולה. זכרונם מאתנו

 . בל יודע לשום אדם, ב מעשיו הגדולים"כי היה כוחו גדול להסתיר ולהצניע אף מב, ואין איש שהיה יודע מי הוא המייסד, שם

היינו שעמלו :  הייתה הישיבה כמו בתחילתו בתקופת ההתבודדות ,  ובהיות הישיבה על מכונה בנבהרידאק קודם המלחמה העולמית 

אמנם בפרוץ המלחמה .  בל ידע איש ערך מעשיהם הגדולים ,  פ בקצה האחרון " א במידה רבה יומם ולילה במסינ " ויגעו בתורה ויר 

אשר הלכו בעקבותיו ושמשו כל צרכם אצלו ,  ל עם תלמידיו המובהקים " ר ז " אז באו לידי גילוי הכוחות הטמירים של אדמו, העולמית

פ גדולה מבלי הבט על שאלות החיים וצרכי " ובמסינ .  ' ולהשיב נדחים מזרם הזמן לחצרות ד ,  לחולל נפלאות לזכות את הרבים ,  תמיד 

מקום אשר לא ,  ביותר מארבעים עיירות גדולות וקטנות מארץ רוסיה ואוקראינה , נתייסדו ישיבות וקיבוצים ומכינות לצעירים, השעה

למאורות '  שיהי ,  לא עמדו מלכת לבנות בתי אלוקים ,  ל ” ואף גם בימי הפרעות והמגפות ר .  כ בתקפו " פילל איש לשמוע קול תורה כ 

להציל שארית הפליטה בעת ,  ללכת בדרכים מסוכנים ברגליהם ,  והעמידו את נפשם בסכנה , לכלכל במזון רוחני את בני הנעורים, בארץ

ובאשו ,  אם ליסע אם לנוח, לוהים במדבר נורא זה-ל היה אז כשר צבא על שדה המערכה להדריך את מחנה הא"ר זצ"ואדמו, זעם כזאת

ומבין כדורי אש וחיצים .  לבל יתייאשו ויתפחדו מיד תגרת הזמן ,  להבהיק אור התורה בלבות התלמידים ,  הגדול האיר חשכת הזמן 

אך כדי להשיב , לעבוד ולעבוד בלי הרף, ולחסות בו' השמיע קולו לאוזני תלמידיו לבטוח בד, ובליסטראות

 . לבבן של ישראל לאביהן שבשמיים
 ההמשך בעמוד הבא 
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לעבודת ,  ותקופת יציאתו לחיים . תקופת בדידותו ופרישותו: ל נחלקת לשתי תקופות בולטות"תקופת חייו של הסבא מנובהרדוק זצ

בהרבה .  בשני המצבים האלה תמיד ראו בו את תקיפות רוחו ויציבותו הרוחנית בלי הפכפכיות .  הרבים והרבצת תורה בישראל 

עוני ורעב לא עצרוהו מלעזוב את ,  דחקות בפרנסה ,  ביטול ,  בקורת .  אבל הוא עמד איתן ,  גלים כבירים עברו עליו ,  נסיונות נתנסה 

בחר לו לשבת בבדידות ביערות ,  צמצם את עצמו ,  פקחות ובקיאות בהוויות העולם ,  איש בעל כשרונות גאוניים   . החיים הרוחניים 

. להתעמק ולהשתלם ולהעלות את עצמו ולהגיע לידי כבישת ותיקון המידות במידת הבטחון ולמוד התורה לשמה , או בפאתי כפר

אם בחר לעלות בסולם .  התאמץ להשתלם ,  ודווקא בעניינים שלא רבים דשו בהם ,  עז להגיע למדרגות גדולות ונצורות '  חפצו הי 

כן הרגיש יותר את שמחת הנפש כי מגיע הוא למדרגות ,  וכל מה שסבל יותר ,  אף שהרבה הרבה סבל ,  ההשתלמות לא זז ממנה 

האושר של מין האדם ראה בעזיבת תענוגי הזמן ומסירות . 'סער בקרבו אש יותר גדולה של אהבת ד, כל מה שיותר התעלה. נעלות

הכרתו המלאה שהגיע בבדידותו באפסיות .  כי איך לא ידאג לדור ולנבוכי הזמן , לא מצא מנוחה לנפשו הסוערת. 'נפשם לעבודת ד

מפעם לפעם היה בא לעיירות .  חס על האנשים שרודפים אחרי הבלים ,  הקנאה והתאווה ,  החומריות והכשלונות שגורמים לאדם 

בהימצאו חודש או חודשיים בעיירה מישראל היה .  בכדי לזכות את הרבים ,  ומקום תורה ,  לייסד שם ישיבה ,  ישראל המאוכלסים 

וללימוד ,  לסדריו הרוחניים ,  נותן להם סכום כסף לסדור הראשון וחוזר למקום בדידותו ,  משפיע על היראים במקום לייסד ישיבה 

 .כי בלימוד המוסר ושבירת המידות הרעות הכיר תכלית עליון ותקונם. המוסר בהתפעלות שזה היסוד לכל עבודתו

החליט להקים ישיבה מפוארה שבסיסה יהיה השתלמות עצמית בתיקון ,  בראותו שרוחות ההשכלה מנשבות בין כתלי הישיבות 

הרבה רדיפות .  כוחות איתנים ותקיפות ועוז הראה ביסדו את הישיבה בנובהרדוק ובהנהלתה .  ובירור המידות והשגת המעלות 

 .אך הוא לחם לבסס ולהרחיב את מבצר התורה שיצר, הרבה טרדות וחובות העמיס על שכמו, ומפריעים פגש על דרכו

שלא , אי לאות וחמימות בלבו לקרב צעירים יש לראות במקרה זה. שעות רבות דיבר עם תלמידיו ביחידות שיתמסרו ללמוד המוסר

ותיכף בבואו חזרה התהלך ,  פעם אחד כשאחד מתלמידיו המצוינים נסע לביתו ליווה רבינו אותו כעשרים קילומטר רגלי: היה נדיר

אחד .  בתוך ביתו ולמד מוסר ודיבר עם תלמידיו דברי תורה ומוסר והלהיב את נפשם ללחום מלחמת זעם נגד היצר ותחבולותיו 

לדאוג למצבו , לפרנס ישיבה עם כמה מאות בחורים: כי אף על פי שהעמיס על עצמו הרבה הרבה טרדות, מגדולי התורה אמר עליו

כמו שבעת בדידותו אחז .  את עצם הוויתו הרוחנית לא שכח ,  בכל זאת את עצמו , לפי מצבו של כל אחד, הרוחני של כל אחד ואחד

היה רגיל לעזוב את הישיבה שעלתה לו   . שלמות נפשו   עם ,  ככה דאג בכל נימי נפשו מה יהיה עמו ,  לבו פלצות מה יהיה עם הדור 

בשנים הראשונות של יסוד ישיבתו . בתמצית דמו וחלבו והיה מתבודד חודשים בכפר נידח או ביער עם קונו בכדי לתקן פגמי נפשו

. י דעליאטיש " היה עוזב בימים הנוראים את הישיבה ומתפלל ועוסק בשלמות הנפש ביחידות בבית המוסר ביער זאשען ע 

 .מההתבודדות הנפשית הזאת שאב עוז וגבורה לעשות ולפעול

לרכז סביבו טובי , לחזק ידיים רפות, לעבור גבולים, במעשים נועזים' מקנא קנאת ד, בזמן המלחמה העולמית הראשונה ראינו אותו

ראו אותו על הרכבות .  לאלה היה רבינו כמלאך המושיע .  בלי עין פקוחה ועידוד ,  בני תורה שנדדו ברחבי רוסיה בלי משען 

, סאראטוב  צאריצין ואסטרחן ,  ונסע הוא לייסד ישיבות ,  גם בשעה שזורקים יהודים מחלונות הקרונות , והקרונות גדושים חיילים

מטמיעה ומניוון ,  ערש התורה והמוסר שזרמו לשם לאלפים ,  כדי להציל נפשות מזרם הפליטים מליטא ,  היו מקומות התחנה שלו 

להצילם ,  נכסי רוח ונפש ,  לשמור על נכסי דורות , צעירים המוקפים ניסיונות וצרות לאין שיעור בתנאי המצב השורר בין הפליטים

כל מני ,  " בחוץ תשכל חרב " הרבה ישיבות בתקופה איומה ש , בזמן קצו יסד ברחבי רוסיה הרבה מוסדות תורה. לעצמם ובעד עמם

הסבא ותלמידיו כובשים עיירות ומקומות נידחים לתורה למוסר לתיקון המידות , הדרכים בחזקת סכנה, כנופיות משתוללות בדרכים

 .                                השתוות ומסירת נפש, והשגת מידות של ביטחון
 

 נובהרדוק רחובות" בית יוסף"י "ל  ר"מאיר קובנר זצ' הרב אלי

 

שם נפשו ,  והנה שלח תלמידיו בניו הנאמנים על פני כל הארץ להחיות לב נדכאים ,  ובראותו כי ימי הזקנה ממשמשים ובאים 

ובחכמתו העמוקה דלה ,  להוציא לאור עולם רעיונותיו והשקפותיו הבהירות בחיי ההווה והעתיד של קיומי הישיבות ועבודתם 

שתים עשרה אשר "  מדרגת האדם " ואלו הם ספריו הקדושים  ,  להשאיר ברכה לפני תלמידיו לימים יבואו ',  פנינים מתורתינו הק 

כ " שבחמש מאה שנה אח ,  כי אמר בחייו על הספרים ,  זכינו לאורם מעט מזעיר מיראתו וחכמתו הנסתרת לפנינו עד היום הזה 

והוא ,  לדורות עולם "  בית יוסף " והכין את ביתו והעמידו  .  ל אשר בם "ישתוממו על ערך הספרים הללו ובבירור דרך הראשונים ז

פ עבור " להלחם במסינ ...  בין גלי ים זועף מרדיפות פריצי עמנו ומגזרת השמד ,  ואותנו עזב לאנחות ,  נסע למנוחות בגנזי ערבות 

ובין שודדי ליל ורוצחי נפש , ידיהם לנחושתיים הוגשו, הרבה מאתנו ישבו בכלא, עקיבא ועשרה הרוגי מלכות' כבימי ר, ק"תורה

ונשארנו חסרי ,  עמלנו אלו הבנים לקחו מחקינו ,  ל הטוב ברחמיו הגדולים הותיר לנו פליטה להחיותינו כיום הזה -אך הא. השיבנו

אך רוחו ?  ואיך ניפרד ממנו ,  ל העמיד על דרכינו " הגדול של רבינו זצ "  הקבר " אך  ,  לברוח אמרנו מארץ הדמים והרשע , כל טוב

ועל כנפי רוח שטינו ,  די עברנו על גבולי ארץ -ובחסותנו בעל ש ,  בהיותנו גולים נע ונד ממדינה למדינה ,  ונשמתו לקחנו אתנו 

והנה זה ששה שנים ... ו הלהב הגדול מבית יוסף"י לבל תכבה ח"ואת מגמתנו השגנו בעזה, ברחנו ומלטנו על נפשנו, מעמק הבכא

ובעמדינו ,  ל " כי צדיקים במיתתם קרואים חיים הורונו חז ',  כאילו היו הי ,  ז בכסליו אנו מזכירים את שמו " ובכל שנה בי ,  עברו 

כדי לעבוד , להתבונן ולזכור ימות עולם, יתאוששו הלבבות ותפקחנה העיניים, ליום הזכרון, בשנה זו

 .בלי הרף גם לשנות דור ודור

 "  ז כסליו"י"מאמר לכבוד  -המשך

 “ אור המוסר”מתוך 



 ד“בס

 ם-נובהרדוק י" בית יוסף"י "ל ר"בן ציון ברוק זצוק' צ ר"הרה

 ו “כסלו תש“ הנאמן” 

 “ל"קוים לדמותו של מרן הסבא מנובהרדוק זצוק” 

לא להזדלדל בבקשת ,  היה מסתייג בדברים שונים ,  ר נושא על עצמו גם את עול הגשמי של כלכלת הישיבה " אף שהיה אדמו    -א -

היה ממעט ,  למרות שהיה בעל השפעה רבה .  ופורש מדברים שראה בהם שאינם לפי כבוד התורה ולפי נתיבות ההנהגה הגבוהה , תרומות

הרי האיש בעצמו יותר חשוב מהכסף ,  והיה אומר אם כבר באים למי שהוא ,  מלבקר בעצמו אצל עשירים לשם קבלת תרומות לישיבה 

ונכנס איתו בדברים וויכוחים שעות שלמות בחיי ,  דוד בליאכר אצל בנקאי אחד '  והיה מעשה שבקר עם הרב ר .  שאפשר להשיג אצלו 

 .ולא דיבר כלל ממבוקשו על דבר תמיכה לישיבה, האדם וחובתו בעולם

ד " ברם החליט לא לדבר עימו כלום ע .  ושהה אצלו שלושה ימים ,  בער זלדוביץ בטלגרמה שיבוא למינסק '  פעם הזמינו הנדיב הצדיק ר 

 ( נסקי'לובצ. י.מפי חתנו הרב י.)ולווה כסף להוצאת הדרך וחזר כלעומת שבא. אם לא יתן לו בעצמו. תמיכה להחזקת הישיבה

הרב רצה להסב את הדיבור לענייני .  ד עניינים שונים " בקר ביחד עם רב אחד בבית גביר נכבד ונהלו שיחה ע ,  פעם בהיותו בעיר סרטוב 

הכל :  השיב לו ?  וכי אנכם רוצים בכסף להחזקת הישיבה :  וכשהרב תמה ושאל אותו , באמרו שאין זה ממנהגו, אבל רבינו מנעו מזה, כסף

היה משתמט מלקחתו ,  רבנו היה נוהג שאם מי שהוא היה מביא לביתו כסף עבור הישיבה ( ל”מפי הנ... )אבל כל המנבל את פיו... יודעים

 ( ל”מפי הנ. )והיה מסבב שאחרים ייקחו מידו, בעצמו מידי המנדב

בראותו את המצב .  ר הישיבה לקובנה וביקר בבית משפחתו " נסע פעם שד ,  בהיות משפחתו של רבנו בקובנה והוא בנובהרדוק    -ב -

כיצד נתן למשפחתו :  בחזרו לנובהרדוק תבע ממנו רבנו ,  נתן להם איזה סכום מהכסף שאסף עבור הישיבה , החומרי הדחוק ששורר בבית

בכל מקום שהייתה אפשרות ,  כלפי עצמו וביתו היה מתנהג בהסתפקות גמורה (  חפץ .  ז '  ר '  מפי הר ! ) ? כסף מקופת הישיבה בלי רשות 

ולא היה מרשה להכין בביתו צרכי מזון כדרך בעלי , והיה מסתייג מלקנות שום דבר במזנון תחנת הרכבת, ללכת רגלי לא היה נוסע בעגלה

 ( מפי הרבנית. )'תפוחי אדמה וכד, עצים: כגון, בתים

כמה חליפות של .  נשארו רק שני ימים לפסח ולא היה בכיסו של רבנו פרוטה לצורכי החג ,  פעם הייתה הישיבה במצב דחוק מאד    -ג -

באותו היום שלח נדיב אחד נרות גדולים לבית רבנו .  ובביתו הייתה מבוכה גדולה ,  ולא הוצאו מחוסר כסף ,  הבחורים היו אצל החייטים 

אולם רבנו .  פרצה הרבנית בבכי ,  כשהביאו את הנרות בשעה שלא היה שום דבר בבית .  כפי שהיה נוהג בכל שנה , שידליקו בשעת הסדר

מפי . ) בער זלדוביץ ממינסק '  למחרת הגיע כסף טלגרפי מר .  היה שרוי במנוחת הנפש והלך לבית הבדידות שלו מחוץ לעיר כדרכו 

 ( הרבנית

יואל אמר '  הרב ר .  ובאו בעלות השחר ,  יק לעיר בילוסטוק כדי לייסד שמה ישיבה ' יואל ברנצ '  ג ר " פעם נסע רבינו ביחד עם הרה    -ד -

ש " בקומם בשעה מאוחרת עורר רבנו חשש פן לא קראו קר .  וכן עשו ושכבו לישון ,  ש של שחרית " לרבנו שכבר הגיע הזמן לקרות ק 

הרי עד כמה היה ?  ד אותה קריאת שמע " מה דעתך ע ,  שאלו רבנו ,  יואל באיזה מקום '  נפגש שוב רבנו עם ר )!( לאחר שבע שנים. בזמנה

 . מפחד כל השנים מאיזה ספק אי קיום מצוה כראוי

, פן חלילה יש איזה מכשול בכשרות , והתחיל לחקור ולדרוש במקומות שהבחורים אוכלים, כ בתקפו"פעם הרגיש שהמצב הרוחני איננו כ

 ".אלא ונטמטם, אל תקרי ונטמתם: "דכתיב" עבירה מטמטמת לבו של אדם: "ל"כפי שאמרו חז, ומכאן הסיבה להתרפות זו

 .כדי להחדיר קודם כל בעצמו מה שהולך להגיד לאחרים, רבנו היה נוהג לחזר לעצמו בפה את השיחה שהיה הולך להגיד בישיבה  -ה-

כדי לעורר את ,  היה לפעמים מעיין במדרש איכה בעניין חורבן בית המקדש ,  " התעוררות " לפני שרבנו היה הולך אל הישיבה להגיד  

 ( וולדשן. א.ר י"מפי הר. )עצמו בבכי

ורצו לסדר לו קבלת ,  שחכו לבואו בקשר עם ענייני הישיבה ,  ומעשה בעיר שנמצאה בה אחת מישיבותיו ,  רבנו היה בורח מהכבוד    -ו -

רבנו ידע ,  ויצאו גם מנכבדי המקום לקבל את פניו ,  בא למקום שהייתה שמה ישיבה שלו ,  פעם אחרת .  והתחכם לבא ברכבת אחרת , פנים

ויהי כראותם מרחוק שמתקרבים אליו היסב את דרכו ,  שיש ביניהם אנשים שכונתם לקבל ממנו איזו הסכמה בכתב או בעל פה לשיטתם 

וכשראו את מידת האמת שבו שלא לחנוף ,  לא מנע את עצמו מלבקר בבית אחד מאותם האנשים לטובת הישיבה ,  בכל זאת .  לרחוב אחר 

רבנו לא רצה , וב הלך רבנו לרכבת לנסוע וסיעה של בחורי ישיבה הלכו אחריו ללוותו'פעם בעיר רוגצ. מלאו את כל בקשותיו, לשום איש

 .וציווה לאחדים ללכת בראש לסדר הכרטיסים, בזה

ורצו לסדר את החופה לא ,  ומעשה בקיוב שנקרא להשתתף בשמחת חתונה .  את דעתו לא ביטל רבנו אף בזמן שהיה יחיד נגד רבים    -ז-

וכאשר ראו תקיפות ,  אבל הוא קם ממקומו ורצה לעזוב את המקום בתור מחאה , רבים ושלמים שהיו שם שתקו והודו. תחת כיפת השמים

 .סדרו את החופה כפי רצונו תחת כיפת השמים, דעתו בזה

נגש אליו רבנו ,  פעם הלך רבנו לטייל עם בחור אחד בהומל בגן של השר פסקוביץ ופגעו באדם אמיד שהלך בזחיחות הדעת ושאף אויר 

 ( י שרשבר"מפי הרר)? "האם הוא כבר מוכן לעולם הבא: "ושאלו

היו נוהגים השלטונות הרוסיים ,  כשחובת הגיוס חלה על כל הצעירים ,  בשנות המלחמה     -ח -

והיה ,  בכל זאת לא נמנע רבנו לקבל בחורים בני תורה לישיבתו ,  לערוך חיפושים אחרי עריקים 

 .מסייע בידם בתחבולות שונות להיסתר ולהימלט מעבודת הצבא

היו כל התושבים סגורים בבתיהם ומפחדים עדיין ,  כעבור ימי הזעם ,  פעם בשעת הפרעות 

כדי שיראו בני אדם שני אנשים ,  רבנו לקח איתו את אחד מהבחורים ויצא איתו לרחוב .  לצאת 

 .וייצאו גם הם, הולכים

, התלבש ,  קם ,  כששכב לישון נזכר שהמכתב נשאר על השולחן . פעם כתב מכתב על מנת לשלחו

 .והלך בעצם ליל חושך אל הדואר לשלוח את המכתב

וגם בביתו הייתה הרבנית וכל הנמצאים בו בבהלה , בזמן הפרעות בקיוב היו כל החצרות סגורות

 .  'וכל רואיו נתחזקו בבטחון בד, וצהלת פניו מאירות, רבנו ישב לו במנוחת הנפש, גדולה
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