
אל המבקש

ראיתי להביא כאן סיפור נורא המובא בראש . . .  

על התורה מאת הגאון רבי "  באר יצחק " הספר  

נפטר   -א " נולד תקס ) ל  " יצחק אייזיק ביליצער זצ 

ומצד אימו " ה"השל"שהיה מצד אביו נכד ( ז"תרמ

ששימש כדין "  יוסף שמואל " נכד הגאון רבי  

ואחר כך היה אב בית דין (  ח " בשנת תכ ) בקרקא  

חבר הוספות למסורת ,  ( ן " בשנת ת ) בפראנקפורט  

וכתב שם (  א " תפ -ד"בשנת תע)ס ועין משפט "הש

שזקנו הגאון רבי יוסף שמואל למד שעורים דבר 

יום ביומו לפני גדולי תלמידי החכמים וזכה לסיים 

כמובא בערכו ,  ארבעים ושתיים פעמים ,  ס " הש 

ודברת " וקים  ,  א " להרב החיד "  שם הגדולים " ב 

ה " ולמד תורה בעמידה כ ,  " ם " ויקדש ב " " ם " ב 

ודבריו היו נשמעין ,  ולמד תורה לשמה ,  שנים 

 .בשמים כאחד מהראשונים

ע מיד לאחר " וכאשר עלתה נשמתו השמימה ונלב 

קבורתו באו ונקבצו בני החבורה ורצו להמשיך 

מצאו את ,  ולקיים השיעור הקבוע כדרכם בקדש 

הנפטר הגאון רבי יוסף שמואל יושב על כסאו 

ואמר להם אל ,  ונפל עליהם פחד נורא ,  כמקדם 

 , כי מיד אני חוזר והולך למרום, תפחדו כלל

. רק באתי לספר לכם את אשר קרה אותי למעלה 

כאשר באתי למתיבתא דרקיע נפיק כרוזא ,  והוא 

ומיד ,  בחיל פנו מקום לרבי יוסף שמואל מקראקא 

נתנו לי מקום אצל הגאון הקדוש רבי ישעיה הלוי 

לזה "  ה " של " ולא נתרצה ה (  ה " השל ) הורוביץ  

שני לוחות " ואמר שהוא עשה הספר  , שיהיה שכנו

והזיל ,  שכולו מלא דברי מוסר להעם "  הברית 

 , דמעות הרבה כדי שדבריו יתקבלו

ס " למד הש "  יוסף שמואל " בעוד שהגאון רבי  

ברבים הרבה פעמים ולא למד עם העם ושומעי 

והביאו ,  שיעוריו דברי מוסר אפילו פעם אחת 

ה לפני הבית דין של מעלה ויצא " טענות השל 

ה מגיע לי " הפסק שהמקום שנתנו לי אצל השל 

רק אני מחוייב לתקן ,  בדין ואין אפשר לטלו ממנו 

וקבלתי על עצמי הדין לרד ,  זאת ללמוד מוסר 

לכאן ולעורר את אנשי החבורה שילמדו מכאן 

, " קודם הלימוד דברי מוסר " ולהבא בכל יום  

ומיד ,  והסכימו אנשי לומדי השיעור לקיים הדבר 

 . . . נעלם הנפטר ולא נראה עוד 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "לשם מוסר -למוד המוסר "חובת קביעות 

 י "בעזה

מתאספים להועץ בענין קדוש ,  שזכו לשמוע מהותה של מוסר וטעמו בה ,  הוד כבוד חבורתא קדישתא 

 .'עליהם וגו' יהי נועם ד, בארץ הקדושה

שהמבין אותה והמסתכל בה יגיע אל הטוב והישר ,  אקדם בברכה שהבטיח לנו מי שידע חוב הלבבות 

', וכו ,  וידעו ויעשו ,  ויחשבו וידעו ,  ויאזינו ויחשבו ,  ישימך האלוקים מאשר ישמעו ויאזינו : "ל"ה וז"בעז

ובדוק וידוע כי גדולי המוסר ".  ויאמרו ולא יעשו ,  ישמעו ולא יאזינו '  ואל ישימך מן האנשים וכו 

הם הם היו סמל המוסר בכל ,  עיקר גדלם היה בזה שידעו ועשו ,  שמתחשבים אנו לתלמידי תלמידיהם 

נשים ,  טרם שנצטרכו להראות על פעולותיהם לזכות אחרים ,  במעשיהם הם לעצמם , איבריהם וגידיהם

 .ה"ונגיע לכל הטוב והישר בעז, והמטרה אשר נכוין כל עצה ותחבולה, נא תמונתם נגד עינינו

ומי הוא שנוכל להראות באצבע ,  עמל שנים רבות ,  הרי זה פרי של דורות , המתקיימת עתה' הכנסיה הק

ושלא נצטרך , שהאירו את עצמם בזוהר שקבלו מרבותיהם הם, שהנהו דמות ודיוקנא של אותם המאורות

ל במכתביו אינו פוסק לזעוק " גאון ישראל זצ .  הרי זה מוסר ,  רק להראות הרי הוא זה ,  לגבב זכותים 

כי להתהפך לראות ,  אין מביאין ראיה ממה שכתב או אמר , וכל הזוכרים אותו, ולהריע על לימוד המוסר

. רק מזכירין את מה שראו אותו בשעה שלמד מוסר לעצמו ,  האמת בלא מוסר הוא כראייה בלא עיניים 

ועוד האם נוכל גם אנחנו להראות מי שאינו ,  ותלמידיו אמרו מי שלא ראה אותו לא ראה יראה מימיו 

א " היו מייחדים עיקר לימוד המוסר להגר ,  וכאשר קבלתי אני ,  פוסק למסור נפשו על מוסר לשם מוסר 

 .י"א ועל כ"זיע, ס"והוא להגרי, ז"והוא להגר, ח"והוא המקור להגר, ל"ז

 

אל תרף , החזק הוא למתחיל, ל"כי היא חייך וז' ל במשלי החזק במוסר אל תרף נצרי"א ז"וזה שכתב הגר

 .ל"ואם לא יתחזק למה לו חיים עכ', להוסיף תמיד וכו' נצרי, ע מן המוסר"אפילו לפי שעה אל תרף א

א " הגר ,  ז לראות בכתוב כי בלא חיזוק למה לו חיים "בכ, הדברים מאירים ומבוארים בכתוב כי הוא חייך

א צריכים לעיניים " כן לראות בהגר ,  א " וכשם שלראות מבואר בכתוב צריכים לעיני הגר , ל ראה זאת"ז

, כי מוסר הוא חיים ,  כי מי שיוכל לימצוא דבר יותר יקר מחיים הוא ימצא דבר יותר יקר ממוסר , רואות

והמתחזק לבקש ולהגיע   , ל " והפסק החיבור הוא מות ר ,  לקיום נצחי ,  מהו חיים שפע דבקות לאין סוף 

כ ואתם " כמה ,  הרי זה מתדבק לחיים ,  שמקורם בעולם הקיים ,  למעלה ומדרגה שלא הגיע להן עוד 

כי חיים של ,  ולמה לו חיים ,  ואיננו חי ,  ואם לא יתחזק הרי הפסיק החיבור ,  חיים כולכם '  הדבקים בד 

פ מי " עכ ,  כ אורח חיים למעלה"כמאה, תמידית' וחיי עולם השאיפה לבלי הפרד מעלי, הפסק הוא חיי גוף

' אילו קבלו מעתה כל הכנסי ,  ונצייר נא .  יוכל לתאר את מה שראו בכתוב חיוב של מוסר ומדרגתה 

, וסוף התועליות לזולתם לבוא ,  לעצמם ,  לשם מוסר ,  לקבוע חובת לימוד המוסר ,  למצוא עצה ,  הנכבדה

 .ה"כהבטחת בעל חו, ה"אז נגיע להטוב והישר אי, ע"ולילך בעקבות רבותינו הגדולים נ

 בכל הכבוד לכולכם               

 ל"יה

 
א חשוון " ל חסמן נפטר י " רי ) ה  " א אלול תרצ " האיגרת נשלחה בשעתה לכנוס המוסר שהתקיים בת 

, לשם מוסר ,  למוד המוסר " ומפאת חשיבותו המיוחדת להארת העיקר הגדול של חובת קביעות  ( ו"תרצ

לשון תלמידיו בריש . ) הדפסנוה בראש ספרו ,  נ כל ימי חייו " ל במסי " ז פעל ולחם רבנו זצוק " אשר ע 

 "( אור יהל"ספרו 

 
 ז“חשוון  תשע 13‘ 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

 elhamevakesh@gmail.com: במייל

 י ועדת הרבנים לענייני תקשורת  “הגישה למייל מתבצעת ממקום שמאושר ע

 ד“בס

 "שיפתי ישנים"

 ל"יהודה לייב חסמן זצוק' צ ר"אגרת מאת הגה



 "צרה בתוך ביתה: "עיקר חיות האדם

חשובה "  התעוררות"מובאת בזאת שיחה ו, א חשוון"ה בי"לרגל יום פטירת רחל אמנו ע)

ל בביאור עבודתה "פ שיטתו ודרכו של מרן הסבא זצוק"ע, מאוד בעבודת האדם עם עצמו

שיחה .  ' הכנעה ללא גבול ושיור וכדו ,  בויתור עד הקצה האחרון, ה"הנשגבה של רחל אע

ערב הילולת מרן ,  ז כסלו " נובהרדוק בצרפת בליל י "  אור יוסף "זו נאמרה בהיכל ישיבת 

תקופת " יכולה להוות הכנה מעולה ל ,  ההבנה בעמקות שיחה אדירה זו .  ל " הסבא זצוק 

 "(ל"הסבא זצ

 "מדרש אגדה"

רחל מבכה על בניה מאנה להינחם על בניה ,  קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים ',  כה אמר ה"

ושבו מארץ ' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך נאום ה' כה אמר ה.  כי איננו

י " מביא כאן רש (  ד " א י " ירמיה ל " ) ושבו בנים לגבולם '  אויב ויש תקווה לאחריתך נאם ה 

ה על שהעמיד מנשה דמות " שהלכו האבות והאמהות לפייס את הקב :  הקדוש מדרש אגדה 

רחמיך או רחמי בשר ,  ע רחמי מי מרובים " רבש :  נכנסה רחל אמרה לפניו ,  בהיכל ולא נתפייס

שכל עבודה שעבד יעקב ,  והלא אני הכנסתי צרתי בתוך ביתי . הווי אומר רחמיך מרובים? ודם

, ולא די ששתקתי ,  הכניסו את אחותי ,  כשבאתי להיכנס לחופה .  את אבי לא עבד אלא בשבילי 

יפה :  אמר לה .  אם הכניסו בניך צרתך בביתך שתוק להם ,  אף אתה .  אלא שמסרתי לה סימניי 

 (    י שם"רש. )שמסרת סימניך לאחותך, יש שכר לפעולתך ולצדקתך. לימדת סנגוריה

עד שאמר לה יפה , רחל אימנו כן הצליחה, ה"מה שלא הצליחו האבות והאמהות לפייס את הקב

 .יש שכר לפעולתך ולצדקתך שמסרת סימנייך לאחותך. לימדת סנגוריה

? איך יכולים את זה להשיג ?  מה כאן הסוד ,  איך זה ,  מה שתמיד רגילים לעורר כאן, וכבר ידוע

 ? ה"מה שלא הצליחו האבות והאמהות לפייס את הקב, ההיכי תמצא הזו

 "המדרש אגדה באריכות"

באיזה נוסח הם ,  ויותר באריכות כל הנוסח של האבות הקדושים , כ מביא זה המעשה"במדרש ג

נוסח הפיוס שפייסו (  ד " פתיחתא כ "  איכה רבה )" כפי שמובא במדרש  .  ה " באו לפייס את הקב 

 : ה"להקב

וכשעמד על דעתו והיה ,  למאה שנה נתת לי בן ,  ע " רבש :  ה ואמר"מיד פתח אברהם לפני הקב"

ולא ריחמתי ,  ונעשתי עליו כאכזרי , אמרת לי העלהו עולה לפניי, בחור בן שלושים ושבע שנים

 ? ולא תרחם על בני? אלא אני בעצמי כפתתי אותו ולא תזכור לי זאת, עליו

לא עכבתי על "  אלוהים ירא לו השה לעולה בני " ע כשאמר לי אבא  " רבש :  פתח יצחק ואמר 

ולא ?  ג המזבח ופשטתי צווארי תחת הסכין ולא תזכור לי זאת " דבריך ונעקדתי ברצון לבי ע 

 ?תרחם על בניי

לא עשרים שנה עמדתי בבית לבן וכשיצאתי מביתו פגע בי עשיו ,  ע " רבש :  פתח יעקב ואמר 

ומסרתי עצמי למיתה עליהם ועכשיו נמסרו ביד אויביהם כצאן , הרשע  וביקש להרוג את בניי

כי רוב ימיי ,  וסבלתי עליהם צער גדול בנים , לטבחה לאחר שגידלתים כאפרוחים של תרנגולים

 ? ועתה לא תזכור לי זאת לרחם על בניי, הייתי בצער גדול בעבורם

ורצתי לפניהם כסוס ,  לא רועה נאמן הייתי על ישראל ארבעים שנה , ע"רבש: פתח משה ואמר

ועכשיו שגלו שלחת לי , וכשהגיע זמן שיכנסו לארץ גזרת עליי במדבר שיפלו עצמותיי, במדבר

 ...       'לספוד ולבכות עליהם וכו

 ... מיד פתחו כולם ובכו בקינה

 "ה"פיוסה של רחל אימנו להקב"

גלוי לפניך שיעקב עבדך אהבני ,  ע " רבש :  ה ואמרה " באותה שעה קפצה רחל אימנו לפני הקב 

וכשהשלימו אותם שבע שנים והגיע זמן נישואיי , ועבד בשבילי לאבא שבע שנים, אהבה יתירה

כי נודע לי ,  והוקשה עליי הדבר עד מאד ,  לבעלי יעץ אבי להחליפני לבעלי בשביל אחותי 

. כדי שלא יוכל אבי להחליפני , והודעתי לבעלי ומסרתי לו סימן שיכיר ביני ובין אחותי,  העצה

ולערב .  וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה ,  ולאחר כן נחמתי בעצמי וסבלתי את תאוותי 

כדי שיהיה סבור ,  ומסרתי לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי ,  חלפו אחותי ובעלי בשבילי 

והיה מדבר עימה והיא , אלא שנכנסתי תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי, ולא עוד. שהיא רחל

וגמלתי חסד עימה ולא ,  כדי שלא יכיר לקול אחותי ,  ואני משיבתו על כל דבר ודבר ,  שותקת 

לא קינאתי לצרה שלי ,  אפר ועפר , ומה אני שאני בשר ודם.  ולא הוצאתיה לחרפה, קינאתי בה

מפני מה קינאת לעבודת כוכבים ,  רחמן ,  ואתה מלך חי וקיים ,  ולא הוצאתיה לחרפה ולבושה 

מיד נתגלגלו רחמיו של ?   והגלית בניי ונהרגו בחרב ועשו אויבים בם כרצונם , שאין בה ממש

( א " ירמיה ל : ) הדא הוא דכתיב .  בשבילך רחל אני מחזיר את ישראל למקומן :  ואמר ,  ה " הקב 

קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה להינחם על בניה כי ' כה אמר ה"

: וכתיב "  ' מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך וגו '  כה אמר ה: "וכתיב" איננו

 .ל המדרש"עכ". ושבו בנים לגבולם' ויש תקווה לאחריתך נאם ה"

 "ה"אי יכולתם לפייס את הקב"

, כ היה מידת הדין על כלל ישראל "כ, ה"יעקב ומשה לא הצליחו לפייס את הקב, יצחק, אברהם

 .ואפילו עם מדרגות כאלו של האבות הקדושים ומשה רבנו

והחורבן המשיך וממשיך בין בגוף ובין ,  אחר חורבן נורא , אחרי שואה כזו, כמו בתקופה שלנו

ועל כולם במסירת ,  בלימוד התורה ,  אם זה במצוות ,  כ מתנחמים " כ כמה אנחנו כ "ואעפ, בנפש

כמה אנחנו מרגישים ,  איזה גאווה זה נותנת לנו כל ההתקדמות הזאת פה ושם ברוחניות , נפש

 ... בן פורת יוסף, סיפוק ושמחה

ממש ?  מה זה !  משה רבנו !  מהאבות הקדושים ? וממי, יתברך כביכול לא קיבל פיוס' איך זה שה

איזה ,  פה ושם ...  בן פורת יוסף , איזה שינוי מצב, התקדמות, איזה הצלחה, אפילו אם רק משהו

, וזוהי בחינה על הפרצות , וזוהי תביעה על כל התדרדרות...! ומתקררים, איזו התקררות, גאווה

והרי אם .  ה " וכאן אנחנו רואים שזה לא היה באפשרותם לפייס את הקב .    והייאוש פה ושם 

זה בשביל שהרגישו שיש להם במה ,  א " האבות הקדושים ומשה רבנו הם באו והיה להם הו 

בדומה !  ה לא נתפייס " כ הקב " ואעפ ,  כמו שרואים בהפיוס שלהם את המדרגות שלהם .  לפייס 

כמה דמים הוא שפך אותו .  ק עם דמו של זכריה הנביא " מוצאים במדרש מה שהיה בבהמ , לזה

 כ לא נתפייס "אעפ...  משופרא דשופרא? רשע

 "ה"י עבודתה הצליחה רחל לפייס את הקב"ע"

וסבלתי את ,  ולאחר כן ניחמתי בעצמי "? ובמה! רק רחל אימנו...  ה"ומי הצליח לפייס את הקב

ומסרתי ,  חלפו אחותי ובעלי בשבילי ,  ולערב .  וריחמתי על אחותי שלא תצא לחרפה ,  תאוותי 

אלא שנכנסתי ,  ולא עוד .  כדי שיהיה סבור שהיא רחל ,  לאחותי כל הסימנים שמסרתי לבעלי 

והיה מדבר עימה והיא שותקת ואני משיבתו על כל דבר ,  תחת המיטה שהיה שוכב עם אחותי 

. וגמלתי חסד עימה ולא קינאתי בה ולא הוצאתיה לחרפה .  כדי שלא יכיר לקול אחותי ,  ודבר 

ואתה . ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה, ומה אני שאני בשר ודם עפר ואפר לא קינאתי לצרה שלי

ועשו ,  והגלית בני ונהרגו בחרב , ם שאין בהם ממש"מפני מה קינאת לעכו, רחמן, מלך חי וקיים

בשבילך רחל אני מחזיר את :  ואמר ,  ה " מיד נתגלגלו רחמיו של הקב ?  אויבים בם כרצונם 

 ... 'קול ברמה נשמע וכו: זהו שנאמר. ישראל למקומם

 "לכאורה לא מובנים דיברי הפיוס"

מה הדמיון המשל של ומה אני שאני בשר ודם אפר ועפר לא קינאתי לצרה , ועוד יש להתבונן

אלא ?   ... ם " ה כביכול מקנא לעכו "וכי הקב... 'ם וכו"להנמשל מפני מה קינאת לעכו... 'שלי וכו

וכי הוא ,  וכל העונש והחורבן ?  וכי זה מחילת כבודו ?  לוותר על עבודת גילולים , לא לקנא, מה

. כלום לא דומה ,  כלום ,  כל המשל אינו דומה בכלל להנמשל ,  לכאורה ?  בשביל נקמה לחינם 

לא " ?  ה מהדוגמא הזו שהיא ויתרה " איך הצליחה רחל אימנו לפייס כביכול להקב ,  ממילא 

ה " וכי כביכול הקב "  מפני מה קינאת לעבודת כוכבים " אף אתה כביכול  "  קינאתי לצרה שלי 

כ עבדו " ואעפ ,  אין בו ממש ,  אדרבא זה עוד יותר טענה ! אין בו ממש? יוותר על עבודת אלילים

בשבילך רחל אני מחזיר את :  ואמר .  ה " שמיד נתגלגלו רחמיו של הקב ,  ורואים !  ? אלילים 

 . ישראל למקומם

 "בירור המידות -ל"חידושו של הסבא זצ"

וכמו בכל שנה ,  בזאת ההזדמנות שנתאספו עכשיו ,  עכשיו ,  אפשר מכאן ליקח לימוד ,  יכולים 

ל יכולים " בהילולא של הסבא זצ ,  וגם עכשיו ,  כ שנים " גם ברוסיה ובפולניה כ ,  ובכל השנים 

ל לדורו ולדורות " הדרך שחידש הסבא זצ של  ,  את כל החיזוק שלו ,  לנצל זה המעמד לחיזוק 

ואיני יודע אם ,  " ניתוח שאינו יודע רחם " שזהו  "  בירור המידות " את החידוש הזה של  , הבאים

  !יודעים להעריך את זה

 !"ברוחניות' אפי -ויתורה של רחל"

ל " זה חז ,  מילים בעלמא ,  שהמשל של רחל אימנו זה לא סתם מליצה , שצריכים להשתדל להבין

אלא צריך להבין שרחל אימנו כיוונה כאן בזאת הנקודה שזה כן מתאים . הקדושים שהביאו זה

בשביל שהניסיון של רחל אימנו זה לא היה ?  במה .  ואין המשל כחרס הנשבר , המשל להנמשל

ועיניי : " ל על לאה אימנו " אלא כמו שאומרים חז . יעקב אבינו, כאן רק להפקיר את הבעל שלה

, שהייתה סבורה לעלות בגורלו של עשיו (  ג " ב קכ " ב ) ,  רכות (  ז " ט י " בראשית כ " ) לאה רכות 

והקטנה לקטן ,  הגדולה לגדול ,  ושתי בנות ללבן ,  שני בנים לרבקה :  ובכתה שהיו הכל אומרים 

שכאן לא הייתה "  ועיניי לאה רכות " עד כדי כך ש ! גורלו של עשיו, "גורלו של עשיו(. "י"רש)

 .שאלה על התכלית שלה במצב הגשמי

לא "!  תכלית " ,  פשוט ?  של הייאוש ,  מה הם הסיבות של דאגות העתיד ,  למשל אצלנו ,  במקרה 

אפילו בזמנים שלנו כמה המחלה הזו של . ] וחסר לנו במצב הגשמי ,  ז " רואים תכלית בעוה 

אפילו רק .  משהובטח בשמירה "  וישא יעקב את רגליו " בגדר  ,  ייאוש ואין לו סיפוק עדיין 

! כבדים ...  הוי ,  כ כבדים " כ ,  כ " ואעפ ...  ואיזה הקיץ ,  ואצלנו בהקיץ .  בחלום הובטח בשמירה 

, טוב ?  למה זה כל הכבדות הזו ,  כ " א .  בהקיץ ,  אבל עכשיו "  חלומות " היה לנו תקופה של  ,  טוב 

אבל האמהות שלנו בטח לא היה דאגתם על התכלית ...[  עכשיו זה לא הזמן לספר בשבחים 

ומה היה הניסיון של .  אלא שאלה של רוחניות ,  אלא הייתה אצלם שאלה של חיי עולם , הגשמי

כ מה היה כאן " א !  להפקיר הגורלו של יעקב ושמא תיפול בגורלו של עשיו ?  רחל אמנו 

איזה תכלית היה מחכה ליעקב ,  אלא להיפך ,  לא את תכלית הגשמי ?  ההפקרות של רחל אימנו 

אלא רק להעמיד שבטי יה ולהעמיד את הכלל ישראל שהם קיום ? אבינו איש תם יושב אוהלים

בזמן שהיה לה "  לא קינאתי לצרה שלי ולא הוצאתיה לבושה ולחרפה "   -כ " ואעפ .  הבריאה 

 ". בידו"ה

, בלית ברירה ,  " בידו " זה רק בשביל שאין לנו ה ,  וניסיונות "  מצבים " אם אנחנו למשל עוברים  

, ושום לחץ לוותר לאחותה ,  ה לא היה לה שום הכרח " אבל אצל רחל אע ?  מה יכולים לעשות 

ויתרה על כל ,  כ " ואעפ .  פ דין " וזה אפילו ע ,  והיה לה אפשרות מייד לסלק את אחותה 

לחשוד ,  זה ניתוח שאינו יודע רחם ,  ויתור על חשבונות .  והכניסה צרה לתוך ביתה , החשבונות

  ...אבל סוף כל סוף, אפילו עם החשבונות, מה כאן צרה בתוך ביתי, את עצמו

 "הסבר המשל לנמשל"

במה שהיא עמדה ,  א " ז .  זה המשל וזה אפשר כאן היה הסוד של הפיוס ,  ואפשר זהו הדמיון 

שלא לבייש את אחותה על חשבון לוותר על כל התכלית הרוחנית ,  בניסיון כזה של רוחניות 

ל במדרגת " ובעיקר זה קיבלנו החינוך הזה של הסבא זצ " לכוף את יצרו עדיף"בגדר ...)!( שלה

שכבר לוותר "  צרה בתוך ביתה   שעיקר חיות האדם " ,  לוותר אפילו על חשבונות , האדם

שזה נוגע לתכלית הרוחנית כמה ... ש"כל שכן כשיש חשבונות לש, כ קשה"גם בלי חשבונות ג

וכמה ,  ולמחלוקות ...  ואיזה חורבן , וכמה זה סיבה לחורבן. ואפילו אין הווא אמינא לוותר, קשה

 הניסיון להכניס צרה בתוך ביתה, אפילו במוסדות תורה.  פה ושם, ידוע לנו

, אפילו מדרגה של אברהם . שלא להסתפק, הדגש הזה, החינוך הזה, ל"וזה החינוך של הסבא זצ

יפה לימדת : אמר לה, רחל אימנו? ומי הצליח לפייס. לא נתפייס, משה רבנו, יעקב אבינו, יצחק

הנקודה ,  אלא זה הדגש הזה ?  מה פרוש יפה לימדת ?  מה יש .  כי יש שכר לפעולתך ,  סנגוריה 

אברהם .  ש " אפילו רחל שהיה לה חשבונות לש ,  לזה נכנע כביכול ,  יפה לימדת סנגוריה ,  הזו 

 . יפה לימדת סנגוריה, רק! יצחק יעקב משה רבנו לא נתפייס

 5050334051: לפרטים. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע

 ל"גרשון ליבמן זצוק' צ ר"ר הגה"מו



 המשך-"צרה בתוך ביתה: "עיקר חיות האדם

ג " משלי כ " ) כל היום '  אל יקנא ליבך בחטאים כי אם ביראת ה " ל  " זה אפשר מה שאומרים חז 

ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא " ?  ואיך זה יכול להיות שרחל אימנו תקנא באחותה ( ז"י

כשראתה אחותה נכנסת לחופתה לא ? מה ראתה לקנאות עכשיו( א"בראשית ל" )רחל באחותה

אמרה אילולא שהיא ,  אלא במעשיה הטובים קנאתה ?  למה קנאתה .  ועכשיו קנאתה ,  קנאתה 

אל " שכן כתיב  .  לפיכך קנאתה במעשיה, ה נותן לה בנים קודם הימני"לא היה הקב, צדקת ממני

ותקנא רחל ותאמר אל יעקב הבה לי " לפיכך  "  כל היום '  יקנא ליבך בחטאים כי אם ביראת ה 

אם :  אלא אמרה רחל .  היא מתה ,  אישה שהיא עקרה ואינה יולדת "  בנים ואם אין מתה אנוכי 

שנאמר .  ב " ואני מתה עימו בעוה ,  אבא משיא אותי לאחר רשע ,  איני יולדת מן הצדיק הזה 

מדרש אגדת " ) מתה אנוכי ,  ואם אין : " לכך אמרה "  תמותת רשע רעה ( " ב " ד כ " תהלים ל ) 

 ( ב"בראשית פרק נ

רואים ?  ש " הרי יש חשבונות לש ,  איך אפשר לומר שקנאה זה גדר של קנאה בחטאים, לכאורה

זה כבר בגדר ,  אם יש קנאה באחותה ,  רחל אימנו ,  שאפילו אצל שבטי יה ,  כאן אותו הייסוד 

ולא מרגישים בכלל שזה ...    ש " כל הקנאה עם חשבונות לש ,  כמו אצלנו !  קנאה בחטאים 

 .חטאים

כי אם זה היה בשביל השבטים זה כבר היה ,  שקינאה במעשיה הטובים ,  ל " ועל זה מתרצים חז 

מהסימנים שהיא מסרה ?  שמאיפה הראיה לזה התירוץ ,  ל"ואומר הסבא זצ. סתירה לרחל אמנו

היא זכתה ,  אודות לשלילה הזו ,  ממילא ,  כ מתוקנת מהצרות עין " זה ראיה שהייתה כ .  לאחותה

 .שקינאה במעשיה הטובים, לחיוב הזה

ומדוע אנחנו אפילו ?  כ רחוקים מהחיוב הזה לקנאות ממעשים טובים " למה אצלנו אנחנו כ 

ממילא אין ,  זה בשביל שיש בנו המידה הזאת של צרות עין ?  מיואשים לקנאות קנאה כזאת 

 . וכל הקנאה שלנו זה בחטאים, א לקנאות במעשים טובים"אפילו הו

, ממילא אודות זה השלילה זכתה לזה החיוב ,  שהיה מתוקנת מצר עין ,  לא כן אצל רחל אימנו 

התחת : " שכשיעקב אבינו אמר לה ,  והראיה .  שיהיה לה הרגשה לקנאות במעשיה הטובים 

כך עשה אביך :  אמרה לו .  ממני לא מנע ,  ממך מנע "  אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פרי בטן 

: אמרה לו .  אבל אני יש לי בנים ,  אבי לא היה לו בנים :  אמר לה? לא חגר מותניו כנגדה, לאמך

יכולה את לעשות כשם שעשתה :  אמר לה ?  וחגר מותניו כנגד שרה ,  וזקנך לא היה לו בנים 

אם הדבר הזה :  אמרה לו .  הכניסה צרתה לתוך ביתה :  אמר לה ?  מה עשתה :  אמרה לו .  זקנתי 

י " אף זו נבנת ע ,  י צרתה " מה זאת נבנת ע "  הנה אמתי בלהה בוא אליה ואבנה גם אנוכי "מעכב 

 ( 'א ז"ר ע"בר" )צרתה

אם יש לי ?   הרי מה כל הסיפוק?  זה בניין זה? איזה בניין זה להכניס צרה לתוך ביתה, לכאורה

האדם מרגיש ?  ... זה בניין ,  כ איזה בניין זה " א ,  אבל אם יש צרה בתוך ביתה ".  בליטה " כל ה 

כשהיא פסקה מלדת ,  וגם אצל לאה רואים זה ?  זה בניין ...  אם כבר רק משהו !  שזה חורבן 

 . הכניסה את שפחתה

ויזכור ( " ב " כ '  בראשית ל " ) ויזכור אלוהים את רחל וישמע אליה אלוהים ויפתח את רחמה " 

ושהייתה מצרה שלא תעלה בגורלו של ,  זכר לה שמסרה סימניה לאחותה "  אלוהים את רחל 

ואף עשו הרשע כך עלה בליבו כששמע שאין לה . לפי שאין לה בנים, עשיו שמא יגרשנה יעקב

 ( י"רש. )בנים

אנחנו יודעים כ  " כ ,  אנחנו נמצאים פה ' כולנו יודעים שברוך ה, במקרה? מה אנחנו רואים מכאן

שאם .  רחל ולאה ,  אם לא שרה אימנו ,  הכוח החשד הזה, הדגש הזה, מאיפה בא לנו החינוך הזה

שקנאה ,  התירוץ הוא ?  מה הסבר בזה ...  רחל אימנו הצליחה לפייס יותר מהאבות ומהאמהות 

כמה רואים בדורות ,  ואין חכם כבעל הניסיון בזה ,  חטאים " ש זה בגדר  " אפילו שזה לש 

מן האי ,  וכל החורבן ,  אין הברכה מצויה אלא מתוך השלום ,  בפרט בתקופה הזו ,  האחרונים 

רואים אצל רחל      "! צרה בתוך ביתה "כל שכן שזה לא ...! ש"אפילו לש, ש"אפילו לש. שלום

בעוונותינו נתחדש לנו ?  אלא מה ,  ואנחנו יודעים את זה ,  זה פשוט כפשוטו , לאה אימנו, אימנו

ורחל !  הותרה הרצועה ,  הותרה הרצועה ...!  למעלה מן הכוחות ,  המושג למעלה מן הכוחות 

 ! ה"בזה הצליחה לפייס את הקב, שעמדה בזה הניסיון

 

 

 "התעוררות"
 

 

קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים רחל מבכה על בניה מאנה '  כה אמר ה ... " מורי ורבותי 

מנעי קולך מבכי ועיניך מדמעה כי יש שכר לפעולתך '  כה אמר ה .  להינחם על בניה כי איננו 

 (א"ירמיה ל" )ושבו בנים לגבולם' ויש תקווה לאחריתך נאם ה. ובו מארץ אויב' נאם ה

זה כבר היה ,  הנחמה המדוברת כאן לרחל אימנו ?  איזה נחמה זו בשביל רחל אימנו ,  ולכאורה 

בזמן ?  כי יש שכר לפעולתך   -איזה פיוס זה לרחל אימנו  ?  כ איזה נחמה זו " א ,  אחרי מותה 

ובעיקר שזה לא היה רק ניסיון באותו הרגע ובאותו , כ גדול"שהניסיון של הפעולה שלה היה כ

הניסיון הזה שהכניסה את ...  אלא זה היה הניסיון על כל החיים , כ כבר עבר הניסיון"ואח, הזמן

על ,  אלא זה היה תמיד ,  זה לא היה ניסיון רק עכשיו בהווה ,  את צרתה לתוך ביתה , לאה אימנו

אם ממשיך וימשיך תמיד המצב הזה של צרה בתוך ,  שזה ניסיון הכי גדול ,  כל החיים שלה 

ו אם זה " ק ,  כ זה למעלה מן הכוחות " הרי אפילו רק בהווה ג ,  לסבול הסבל של קנאה ,  ביתה 

 .ועל תמיד ועל כל החיים, להרבה זמן

וכמו !  ? ואיזה ייאוש ...  אלא רק ייאוש! כמעט שאין נחמה על סבל כזה, וליכאורה איזה נחמה זו

כי זו היא חולה רעה שאין לה , אל תיתן בלבבך קנאה"ש "לרבנו הרא" אורחות חיים"שאומר ה

באידיש זה מחלה נוראה ,  ל " זה כמו חולירע ר ?  וכבר אמרתי פעם מה זה חולה רעה "  רפואה 

. הניסיון של קנאה זה חולה רעה שאין לה רפואה ,  ש בא והגדיר לנו מה זה קנאה " הרא ,  מאד 

כי יש שכר לפעולתך ושבו מארץ אויב יש תקווה " וכאן במה הוא מנחם את רחל אימנו  

 "ושבו בנים לגבולם' לאחריתך נאם ה

ומגיעים ,  מהו הרווח כשמצליחים לשלול את הצר עין מלבו של אדם ? מה יש לנו ללמוד מכאן

? שמהו הנחמה הכי גדולה ?  לאיזה מדרגה ולאיזה קניין מגיעים ?  רק לקנאה במעשים טובים 

כי יש שכר " הנחמה זה  .  של חולה רעה ,  את הניסיון הכי גדול של הקנאה "  לעבור " שיכולים  

זהו הנחמה בשביל מי ,  קיום של רוחניות ,  הנחמה היא ההצלחה ברוחניות ,  א " ז "  לפעולתך 

בשבילו יכולים לנחם אותו לפייס ,  את הקנאה מתוך ליבו ,  שהצליח לשבור את החולה רעה 

זהו ',  נחמות של קדוש ה ,  נחמות של כבוד שמים ,  נחמות של כלל ?  באיזו נחמות ,  אותו במה 

 "ושבו בנים לגבולם"הנחמה האמיתית 

, להרגיש ולהתעורר על התביעה על הקנאה הזו ,  כמה עלינו לנצל את ההזדמנות ,  בזה השעה 

, כ שולטת אצלנו המגיפה הזו " שהיא כ ,  על מחלת הקנאה ,  על החולה הרעה הזו ...  המחלה הזו 

ובין ,  בין בגשמיות , ואיזה מחיר עולה לנו החולה הרעה הזו של הקנאה. כ מטרידה ומפריעה"וכ

, פ שזכינו לחינוך כזה " ואע ?  י " וכמה זה נוגע לכל העתיד של הרוחניות של עמ ?  ברוחניות 

אל תיתן " לתקן את ה ,  על הצר עין , על העין הרעה, כ הדגש על תיקון מידת הקנאה"שנותנים כ

כמה עלינו להתחזק !  כ זה עד הניסיון " ואעפ "  בלבבך קנאה כי היא חולה רעה שאין לה רפואה 

שנוכל לעמוד "  אל תיתן בלבבך קנאה " בזאת ההשקפה של  ,  בזאת ההזדמנות ,  בזה הלילה 

ועל זה נעשה תפילה .  כ נוגע לנו ולבנינו וגם לכל הקיום של כלל ישראל "בניסיון הזה שהוא כ

  :לאבינו שבשמיים

 "אבינו מלכנו  שלח רפואה שלמה לחולי עמך"

 

 

הבן יקיר לי אפרים אם ילד שעשועים כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד על כן המו מעיי לו " 

לפי שכל הדברים תלויין ברחל לפיכך :  י " תני רשב (  ט " א י " ירמיה ל " ) ' רחם ארחמנו נאם ה 

אולי " אלא אפילו לשם בנה  ,  ולא סוף דבר לשמה "  רחל מבכה על בניה " ,  י לשמה " נקראו בנ 

פסיקתא " ) הבן יקיר לי אפרים " ,  ולשם בן בנה (.  ו " ט '  עמוס ה " ) צבאות שארית יוסף ' יחונן ה

שלא רק היא זכתה ,  שהזכות של רחל אמנו ,  ל " מביאים כאן חז (  ' אות ב '  דרב כהנא פיסקא כ 

הבן יקיר " ונחם אותה בהנחמה הזאת של  .  גם אפרים '  ואפי ,  אלא גם יוסף ואחיו , לזאת המידה

וזה .  וזה כח ההמשך מרחל אמנו ,  ויוסף מרחל ,  שאפרים מיוסף ,  " לי אפרים אם ילד שעשועים 

שמע שמעתי אפרים " " ויש תקווה לאחריתך " ה פייס אותה  " הכל המשך מהפיוס שהקב 

 (ז"שם י... )'וכו" מתנודד

הבן יקיר לי אפרים אם " ואפרים  , ביוסף, מה הנחמה שמנחם אותה? מה כאן ההמשך, ולכאורה

כי יש שכר " ,  אפשר זה חלק מהנחמה מהפיוס לרחל אמנו ,  כ יכולים " ג ?  " ילד שעשועים 

כ שמע שמעתי " ג " " לפעולתך ושבו מארץ אויב ויש תקווה לאחריתך ושבו בנים לגבולם 

גם עכשיו באותה שעה שנתאספנו כאן להבי , למשל במקרה" אפרים מתנודד אם ילד שעשועים

, ל " מהחינוך הזה שקבלנו מהסבא זצ ,  כ משתדלים להזכיר ההקדמה הזו " כ אנחנו כ "ג, הילולא

אם "  הבן יקיר לי אפרים "כ את "כמה עלינו להרגיש בלבנו ג... יש שכר לפעולתך, מהפיוס הזה

כי מדי דברי בו זכור " בגדר  ,  ילדים שעשועים ,  כ בנים יקרים " אנחנו רואים כאן לפנינו כ 

כשנצייר לפנינו עכשיו בהפמליא של "  ' כ המו מעיי לו רחם ארחמנו נאם ה " אזכרנו עוד ע 

... איזה ילד שעשועים ,  ל עם כל התלמידים ותלמידי תלמידים שלו "רואים שם הסבא זצ, מעלה

כמה זה חיזוק ,  זכור אזכרנו עוד ...  מהבן יקיר לי אפרים , כמה שעשוע יש להם מאותם הילדים

, אותו השורש ,  זה רק אודות אותו המקור ,  בשבילנו ובשביל כל הכלל ישראל על הגרעין הזה 

, י " ואיך אנחנו בהשקפה להמשיך עוד ועוד בעזה ?  ואיך אנחנו נמצאים כאן , מאיפה באנו לכאן

הפעולה הזו שמסרה סימנים של ?  ואיזו פעולה "  יש שכר לפעולתך " אם לא מאותו הגדר של  

בזה ,  ובזה החינוך "  חולה רעה שאין לה רפואה " לעמוד בניסיון הכי גדול של  , של סבל, ויתור

ועל זה נעשה תפילה לאבינו .  ויכולים עוד בעתיד יותר ויותר , מזה נולדנו והגענו עד פה, הדגש

 : שבשמיים

  "אבינו מלכנו חמול עלינו ועל עוללינו וטפנו" 
 

 

וכרתי את '  הנה ימים באים נאם ה (: " א " ירמיהו ל )שירמיהו הנביא מבטיח , אנחנו מוצאים כאן

בית ישראל ואת ברית יהודה ברית חדשה לא כברית אשר כרתי את אבותם ביום החזיקי בידם 

כי זאת הברית אשר '  להוציאן מארץ מצרים אשר המה הפרו את בריתי ואנכי בעלתי בם נאם ה

נתתי את תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה '  אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם נאם ה 

ולכאורה איך ירמיהו הנביא יכול לנחם את הכלל "  והייתי להם לאלוהים והמה יהיו לי לעם 

כ בא ירמיהו הנביא ומנחם "ואעפ?   בזמן של ייאוש כזה, ישראל בתקוות כאלו בזמן של חורבן

כמה ,  בזו התקופה ,  כמו במקרה היום !  אותם ומבטיח להם השקפות כאלה של ברית חדשה 

כמה זה ,  כמה הצלחות פה ושם ,  ה שהגענו לברית אשר כרת עם אבותינו "אנחנו מתנחמים שב

לו ישמעאל " אם היה כברית אשר כרת עם אבותינו היינו שמחים בגדר  .  נותן גאווה וסיפוק 

וכאן ירמיהו הנביא לא מסתפק עם !  ולא עולה על הדעת השגות יותר גבוהות "  יחיה לפניך 

אלא ברית של ...  ' אלא לא כברית אשר כרתי את אבותם וכו ,  הברית אשר היה עם אבותינו 

נתתי תורתי בקרבן ועל ליבם אכתבנה והייתי להם לאלוהים והם היו לי לעם ולא ילמדו עוד 

' כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם נאם ה ' איש את רעהו ואיש את אחיו לאמור דעו את ה

השגות כאלה בזמן של ייאוש וחורבן ( א"ירמיהו ל" )כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכור עוד

 .כזה

 

 

, במקרה "   כי יש שכר לפעולתך " ,  אפשר זה המשך עוד מרחל אימנו ?  מה אנחנו רואים מכאן 

להשקפות האלה להיות בגדר של ,  לרוח הזה ,  כמה אנחנו עכשיו זכינו להשגות כאלה ,  למשל 

כמו שידוע ההשקפות שיש ,  א השגות של איכות " ז "  נתתי תורתי בקרבם ועל ליבם אכתבנה "

והייתי להם לאלוהים והמה יהיו " של  ,  השגות של איכות, כ עוד יותר אצלנו"וג, בעולם התורה

 .ולהתחיל מחדש אחרי חורבן כזה, השגות של להתגבר על הבדיעבד" לי לעם

 :  ז נעשה תפילה לאבינו שבשמים"וע 

 "   לב טהור ברא לנו אלוהים ורוח נכון חדש בקרבנו"
 

 

 (נעתק מסרטי הקלטה)



 " אזכרה ימים מקדם"

עבר ללמוד ,  עקב סערת המלחמה ,  עם פרוץ המלחמה העולמית הראשונה ... 

י "ל והגאון רבי א"ברוך קאמאי זצ' בישיבת מיר בראשותם של הגאון רבי אלי

, עם התקרבות חזית המלחמה עד שנשמעו רעמי התותחים בעיר . ל"פינקל זצ

מחמת סערת ,  אולם הוריו .  נאלץ לעזוב את מיר ולנסוע בחזרה לבית הוריו 

ר " ואחרי רוב נדודים ותלאות הצליח אאמו ,  גלו מביתם שבדוינסק , המלחמה

ר " אולם אאמו .  ל לאתר את מקום המצאם ולפגשם בעיר קזן שברוסיה " זצ 

, בעצם סערת המלחמה ,  ומיד .  ל צמאה נפשו לעמל התורה ויראת שמים " זצ 

ל לתור אחרי ישיבה שיוכל לרוות נפשו הצמאה לתורה " ר זצ " החל אאמו 

ועזב את בית ההורים והחל בנדודיו למצוא מקום שירווה בו ,  ויראת שמים 

ובדרך נדודיו אחרי מקום תורה נקלע לעיר הומל והגיע לאזניו .  צמאונו זה 

ק רבי יוסף יוזל " שמועה שמתקיימת שם ישיבת נובהרדוק בראשותו של הגה 

 . מיד אץ לישיבה". הסבא מנובהרדוק"ל "הורביץ זצוק

מאות :  ובהיכנסו להיכל הישיבה ראה לפניו תמונה שהרעידה את כל ישותו 

בעוד הוא ,  בחורים יושבים ושוקדים על לימוד התורה והמוסר בשקידה רבה 

מתבונן בתמונה הנפלאה הזו קבלו אותו הבחורים מיד בברכת שלום עליכם 

שהיא הייתה ,  כשאמר להם שהגיע מעיר קזן ,  לבבית ושאלוהו מניין הוא בא 

שנער צעיר יעזוב את בית ,  מיד נשמעו קולות התפעלות ,  מרוחקת ביותר 

הוריו באמצע סערת המלחמה וינדוד בדרך לא דרך למקום מרוחק ביותר 

אין גדלות יתירה ,  והכל בכדי ללמוד תורה ,  כשמכל עבר נשקפת סכנת חיים 

ואחרי ברכת שלום ,  ובתוך הדברים עבר על ידו גם הסבא מנובהרדוק !  מזו 

מיד אמר בקול מלא , ענהו שהגיע מעיר קזן, עליכם לבבית כששאלו מניין בא

נער צעיר כמותו בא מעיר מרוחקת כל כך ומתוך סכנת נפשות :  התפעלות 

ומיד אמר שאינו רוצה להפריע בשיחה !  אין גדלות יותר מזה   -ללמוד תורה  

מכיון שאצלנו נהוג שהעניינים מתנהלים " ,  ל " ר זצ " שבין הבחורים לאאמו 

 ".בידי הבחורים

 

כשענהו ?  אחר זמן קצר חזר אליו הסבא ושאלו איפוא מונחות החבילות שלו 

ענה לו רבי יוזל כי נער שמגיע , שהן נמצאות בתחנת הרכבת והוא תיכף יביאן

נ ממקום מרוחק כל כך בכדי ללמוד תורה אין זה מכבודו לסחוב את "תוך מסי

ל השקיע " ר זצ " ואאמו .  יוזל שלח בחור שיביא לו את החבילות ' ור, החבילות

הסבא ,  תוך התמדה עצומה ,  מיד את כל ישותו בעמל התורה והיראה 

והיה .  מנווהרדוק חיבבו וקירבו באופן מיוחד בראותו בו כלי מחזיק ברכה 

וספג לתוכו להט של יראת שמים ובייחוד את .  לתלמידו המובהק של הסבא 

כפי שהתבטא ,  מידת הביטחון אשר לוותה אותו בנאמנות בכל שנות חייו 

 .ביומו האחרון

, ל בעת למדו בישיבתו " תמיד היה מדגיש את דבריו של הסבא מנווהרדוק זצ 

ויצא ,  והימים ימי מלחמת העולם הראשונה מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה 

צו מאת שלטונות הצבא האדום שכל איש מגיל שמונה עשרה שלא יתייצב 

או להישלח לקווי החזית הקדמיים שרוב באיהם לא ,  לגיוס אחת דתו להמית 

ובאותה עת נמצאת ישיבה   –פקודה שהטילה פחד על כל התושבים  ,  ישובון 

עם מאות בחורים במרכז העיר יושבים ושוקדים על התורה והעבודה בלי שום 

ובתאריך יותר מאוחר הודבקו מודעות ברחובות העיר ובהם צו שאפילו . פחד

ואז ,  כ להתייצב לגיוס " מחוייבים ג (  א בעלי מום " ז ) בעלי התעודות הלבנות  

ל מספר בהתפעלות איך שהסבא " ר זצ"והיה אאמו, קמה איזו תסיסה בישיבה

מי זה קורא :  מנווהרדוק נכנס בסערה לישיבה ובקולי קולות התחיל לזעוק 

ומה ,  ואנחנו נשאר בשלנו   –שידביקו להם מודעות כרצונם  ?  כאן מודעות 

וקול התורה החל להדהד בישיבה ביתר תוקף וביתר עוז ?  אכפת לנו 

השיב הסבא ?  הלא זה עניין של פיקוח נפש ואין סומכין על הנס : וכששאלוהו

ל דאין סומכין על הנס שייך רק בדבר שאין קיום העולם תלוי "מנווהרדוק זצ

לא שייך "  אבל בדבר שקיום העולם תלוי בו כגון קיום ישיבות לא שמתי , בו

 . לומר אין סומכין על הנס

והקצין בלווי , שפעם בערב הקיפו חיילים חמושים את הישיבה, וכן היה מספר

וזה היה ,  כמה חיילים נכנסו להיכל הישיבה והחלו לדרוש תעודות התייצבות 

בחורי הישיבה עשו עצמם .  ל " ן זצ ' באמצע שיעור של הגאון רבי אברהם יפה 

כלא יודעים כלום מהנעשה סביבם ומיד החלו לשאת ולתת בהלכה ובמוסר 

והבחורים שלא הגיעו לגיל .  והישיבה געשה כמרקחה בתורה ובמוסר 

וקול התורה נשמע ,  ל " ר זצ "ובתוכם היה אאמו, ההתייצבות נעמדו ליד הקצין

וגם הפנסים שדלקו בישיבה החלו להיכבות ,  בישיבה ביתר תוקף וביתר עוז 

הקצין בראותו את כל האווירה השוררת בישיבה .  ובישיבה שררה אפלולית 

. ועזבו את היכל הישיבה ".  הלא אלו חסידים : " הפטיר בידו וקרא ברוסית 

מיד נכנסו .  בצאתם מהיכל הישיבה שמעו רשרוש מהחדרים הסמוכים 

ומיד עצרום ".  הסטענדרים " החיילים ומצאו שני בחורים שהסתתרו תחת  

ל היה בין הבחורים שהביאו להם אוכל לבית " ר זצ " ואאמו ,  ולקחום למאסר 

שלבחורים הללו היה חסר במידת הבטחון בזה ,  אמרו אז בישיבה .  הסוהר 

 .ומשום כך נתפסו -שהתחבאו

ל היה מתאר וממחיש בהתפעלות את שיחותיו המלהיבות של " ר זצ " אאמו 

בעיקר כנגד אלו המחפשים אמצעים ותכסיסים להתפשר ,  הסבא מנווהרדוק 

ואיך שהיה הסבא מנווהרדוק מתלהב ,  עם דרישות העולם והחיים הארציים 

בשיחותיו וקורא לא לפסוח על שתי הסעיפים כמו שאמר אליהו לעובדי 

הוא האלוקים לכו '  אם ד ,  עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים : " הבעל 

אנשים אלו לא :  בכדי שלא ישארו קרחים מכאן וקרחים מכאן .  ' וגו "  אחריו 

וגם יאבדו את תענוגי החיים   -יצליחו להשתרש בדרכי התורה והרוח מזה 

ל " והיה הסבא מנווהרדוק זצ ,  ונמצאים מפסידים את שני העולמות ,  מזה 

אחת ,  מעשה בכלב אחד שנזדמנו לו שתי חתונות ביום אחד :  ממשיך במשל 

הכלב רצה להספיק לשתי .  בעירו ואחת בעיר אחרת המרוחקת מעירו 

ובכן ירוץ קודם אל ,  שהרי החתונה בעירו הוא בטוח :  החתונות וחשב בליבו 

ואחר ישוב לחתונה שבעירו ,  החתונה הרחוקה וימלא את בטנו מכל מעדניה 

אולם עד שהכלב הגיע לעיר .  וירווה בדשן נפשו מכל תענוגיה כאות ליבו 

הוא נחפז מיד לחזור על . כבר איחר את החתונה ולא השיג בה כלום, הרחוקה

אבל כשהגיע אליה בשארית כוחותיו , להספיק לפחות לחתונה שבעירו, עקביו

מרוב צערו .  מצא שגם פה איחר את המועד ,  כשהוא עייף ויגע מעמל הדרך 

אבל משהרגישו בו חבטו במקל ,  כדי לקבל עוד אי אילו שיריים , נדחק בדלת

דעת העולם , כן האדם הרוצה לצאת כל הדעות. על רגליו ונעשה חיגר כל ימיו

שהרי הוא דומה כידוע ,  מצד אחד לא ימצא סיפוק בחיי העולם , ודעת התורה

ומצד שני יפסיד את ,  שכל מה ששותה יותר צמא יותר ,  לשותה מים מלוחים 

ויהיה נתון כל ימיו בשקר המשול כחיגר , שאיננה סובלת פשרות, חיי התורה

 .שאין לו רגליים

ל והם היוו אצלו ליסוד מוסד " ל ספג לתוכו את הדברים הנ " ר זצ " אאמו 

ומכאן נבעה מלחמתו הגדולה בהשכלה ,  שממנו השפיע והקרין גם לאחרים 

משום שראה בזה פסיחה על שתי הסעיפים ,  אותה תיעב עד עמקי נפשו 

 .שבסופה ישארו קרחים מכאן וקרחים מכאן

 

ל עם קבוצה של בחורי " בתקופה יותר מאוחרת שלחו הסבא מנווהרדוק זצ 

ל לייסד ישיבה בעיר " צ רבי שמואל וינטרוב זצ " ישיבה בראשות הגה 

ר " ובקשר לזה היה אאמו .  מקום מרוחק ביותר על גדות נהר הוולגה, אסטרחן

ל מספר בכל עת בהתפעלות את גודל הצטיינותו של הסבא מנווהרדוק " זצ 

הבטיח ,  כשהסבא מנווהרדוק הציע להם לייסד שם ישיבה . 'במדת הבטחון בד

שזה היה סכום גדול מאד ,  רובל לשבוע   53להם שכל אחד מהם יקבל  

הבחורים חשבו לתומם שכנראה הסבא מנווהרדוק ארגן שם .  בתקופה ההיא 

בבואם נוכחו לדעת שאין שום ועד ושום מוסד .   איזה ועד שיתמוך בישיבה 

מיד נכנסו לבית הכנסת והתיישבו ללמוד בשקידה בתורה .  שיתמוך בהם 

ב " כשהגיע זמן האוכל היו שם בעה . ומוסר לפי  הסדרים שהונהגו בנווהרדוק

אבל הבחורים , אולם פתרון זה היה זמני. שהזמינו את בחורי הישיבה לבתיהם

. והם למדו בשקידה עצומה ,  שבוודאי ימציא להם את הנחוץ להם '  בטחו בד 

, נ רק בימים נוראים " באחד הימים נפטר אחד מעשירי העיר שהיה בא לביהכ 

שבדרך כלל התפללו בו רק , נ"בבואם לביהכ. נ"והביאו את הארון לפני ביהכ

הופתעו לראות קיבוץ גדול של בחורים שיושבים .  בחגים ובימים נוראים 

מיד ,  כשהוברר להם שפתחו כאן ישיבה ,  ושוקדים על התורה ועל העבודה 

רובל   53התכנסו לאסיפה והוחלט שכל בחור ישיבה יקבל הקצבה בסך  

והיה הדבר הזה , בדיוק כפי הסכום שהסבא מנווהרדוק הבטיח להם)!( לשבוע

 .לפלא

 (    ל "א דבורץ זצ"לר" חכמת אליהו)"

 . ל שנאמרו על ידי אחד מתלמידיו"זכרונות נפלאים מחיי מרן הסבא זצוק


