
אל המבקש

ופשיטא שהוא חוב גמור על כל אדם שילמוד בכל ... (  א 

יום בספרי היראה אם מעט ואם הרבה שהוא יותר חיוב 

י זה מלימוד פרק " אם יתבטל ע '  מכל לימודיו ואפי 

אלוקיך מבקש ממך כי '  כי מה ד " משניות או שאר לימוד

אם אין (  יז '  אבות ג ) וכדאיתא במשנה  "  אם ליראה אותו 

יראה אין תורה כי מה תועיל לו התורה אם אין דעתו 

ואומנם לא תספיק לו היראה לבד אם אינו לומד ,  לקיים 

. התורה כי אם אינו יודע מה לעשות מה תועיל לו היראה 

כדאיתא שם במשנה אם אין תורה אין יראה רוצה לומר 

שבודאי יותר טוב כאשר יהיה אדם אין יראתו כלום הגם  

ירא שמים אף שהוא עם הארץ יותר ויותר טוב מלמדן 

טוב איש רש הולך בתומו מעקש " '  כמו שכ  ואין לו יראה

רצה לומר טוב רש בתורה והולך בתומו מלומד "  שפתיו 

חיי . )" תורה בלא יראה שנקרא תורתו רך עקשות פה 

 (.כ כלל קמג"הלכות יוה" אדם

וצריך האדם לקבוע לו עת ללמוד ספרי מוסר בכל יום (  ב 

ויום אם מעט ואם הרבה כי הגדול מחברו יצרו גדול ממנו 

ברכי יוסף וחיי .  ל"ר הוא תוכחת מאמרי חז"ותבלין היצה

שכתב שהוא יותר חיוב .  כ עיין שם " אדם בהלכות יוה 

 (ב"סי' ב סימן א"ח במשנ"מרן הח. )מלימוד משניות

יש ללמוד מעט בכל יום בספר מוסר עד שירגיש בעצמו ( ג

כי באו אל קרבו לקרבו לעבודת הבורא ולהשיבו אל אביו 

' תרג '  ת סי " הלכות עשי "  מטה אפרים . )" שבשמים 

 ( ד"סק

 ל כתב שחיוב ללמוד בספרי מוסר כל השנה"י ז"והאר( ד

א " וכן כתב הגר (  ג " יסוד ושורש העבודה שער הניצוץ פ )

ג " תר '  ב ס " משנ . ) במשלי בכמה מקומות ובמעשה רב 

 (ב"ת סק"עשי' הלכ

לכן חיוב גדול מאוד ומאוד על האדם בלימוד ספרי ( ... ה 

יראים ומוסר בכל יום בשיעור קבוע יותר משאר לימודים 

ל מזהיר מאד לאדם שילמד בכל יום ספר " י ז " וגם האר 

יסוד )"   יראה ומוסר ולא ייעדר אף יום אחד מלימוד זה 

 (ג"הניצוץ פ' שע" ושורש העבודה

לדעתי אני אשפוט בדבר מי שלא יעסוק במוסר כל ( ... ו 

כי החרטה והקבלה ביום אחד  )!!!(כ מכפר"השנה אין יוה

כ כיון שהתחיל " מצער הוא ורק הסמיכות לגמור אחר יוה 

? כ ובלי התבוננות המוסר בכל השנה מה החרטה " ביוה 

 ('שפא' א עמ"מ ח"א חו”מרן הסבא מקלם זיע)

שהוא לעורר נפש האדם שהוא לימוד " לימוד המוסר" (ז

 היא הסיבה לזכות בה ביום הדין,  שכר ועונש ,  משפט 

 ('רלב' א עמ"ל ח"ל ממיר זצ"מ לריה"דחו)

היש תשובה בלא לימוד !  אין ? היש כפרה בלא תשובה( ח

 (ל"ל חסמן זצ"רי) !גם זה אין-?המוסר

אין לך .  אשר לא ככל הלימודים לימוד המוסרי הלזה (  ט 

הנשים פטורות .  לימוד אשר יקיף חיובו על כל הנפשות 

ו יש מקום " ת קשי יום וחסרי דעת במצוקות רעות ח "מת

הוא חיוב מוקף   -לא כן הלימוד הזה .  ' הרבה לפוטרם וכו 

לא נעדר כי המלחמה פרושה על כל   לכל הנפשות אחת 

מרן ) '  וכו   החיים המדברים היא מלחמת היצר ותחבולותיו 

 ('י מכתב ג"ס באו"הגרי

 

 

 

 

 

 

 

 ! ברגע אחד –התחלפות והשתנות האדם 

שאינו מאמין על עצמו כי יוכל להשתנות שנוי ,  מבהיל הדבר עד כמה שטף הטבע כל אמונת היכולת מהשכל 

ולהכחיש את הידיעות על הגעת ,  שלא יאמין גם על זולתו אשר זכה בזמן קצר להתחלף ,  ועוד יגרום לו .   למעליותא 

 .אחרים לשלמות כאילו בדו מלבם

והים הוא אהוב ונחמד ,  אתמול היה שנאוי משקץ ומרוחק ותועבה : " ם שכתב " והוא באמת נגד פסק ההלכה מהרמב 

הרי את מקודשת לי על : " וכמו שאמרו ,  הרי לנו שדין התשובה נמצא ברגע אחד (. 'ז ו"הלכות תשובה פ)וקרוב וידיד 

רגע ?  וכמה יש זמן בנתינה :(  קדושין מט " ) שמא הרהר תשובה בדעתו ,  אפלו רשע גמור מקודשת ,  מנת שאני צדיק 

 .אחד

, שאם לא הייתה אפשרי המציאות . מסתמא גם המציאות כך, ואם הדין כך, הרי מפורש שיצויר דין התשובה ברגע אחד

כי לא נפסקה .  הדין הוא התשובה והתשובה הוא הדין ?  כי איך יצויר דין בלא מציאות ! לא יצויר דין התשובה לעולם

אלא פסק ההלכה הוא כרבנן שדוקא עם ,  הלכה כרבי שבין עשה תשובה בין לא עשה תשובה יום הכפורים מכפר 

אין יום ,  ואפילו לדעת רבי הלא מבואר שאם יאמר האדם אחטא ויום הכיפורים מכפר .(.  יומא פה ) התשובה מכפר  

אלא על כרחך האמת כמו ?  ולפי דברי העולם איך יצויר דין התשובה ביום הכפורים .(  שם פז ) הכפורים מכפר  

ולהתחלף ,  ויכול האדם באמת להחליף עצמו ברגע אחד , שברגע יכול האדם לצאת מאפלה לאור גדול, שהתורה אומרת

 .במדרגות ברגע אחד

ולא שהיכולת . שבמציאות יכול האדם להחליף עצמו ברגע אחד, כי גם המציאות הוא כן, ואם נסתכל היטב בדבר נראה

, אלא דבר מוכרח הוא לכל אדם ,  אשר לא ידע להשתמש ביכולת זו אלא החסיד שבחסידים , הזו היא דבר מעלה באדם

גם ברגע ,  מפני שלא יכול לעזוב דרכו ,  כי מפני מה לא יתחלף בהרגע  .לא יתחלף לעולם, לא יתחלף ברגע אחד כי אם

, שלא יתפנה ,  זה ודאי ?  ועד מתי יחכה עד אשר יתפנה מהטרדות המפריעים לו , וכן ברגע השלישית, השניה יטעון כך

, כי אמנם מוכרח שיבוא עת. ונמצא שאף אם יחיה שנות מתושלח לא יתחלף, כי לטרדות ומפריעים אין קץ ואין תכלית

 ?היום מעט ומחר מעט, כי איך יעשה, והעת הזאת רגע הוא, אשר יעזוב העבר ויצא לחיות על דרך התורה

יאמר הלא איך אשוב ברגע אחד לשבר את ,  ולעשותו כשר ,  ורוצה לשוב ,  הרי הדבר דומה למי שיש לו מטבח טריפה 

, בתחילה אשבור כלי אחד ,  אני אעשה מעט מעט .  הרי הפסד גדול הוא ,  ולקנות בפעם אחת כלים חדשים ,  כל הכלים 

כי מיד שיתערב הכלי עם !  הלא לשוטה יחשב ...  השלישי והרביעי עד גמירא ,  ואחר כך השני ,  ואקח כלי אחר כשר 

ובעל ,  לא ינצל מן הטריפה לעולם ,  וישבור ויקח ,  ואף אם יחיה חיי מתושלח וישבור ויקח ,  יהיה הכל טריפה ,  השאר

 .כרחך אם ירצה לשוב צריך לשבור בפעם אחת כל הכלים ולקנות חדשים לגמרי

אסגור מקודם ,  יאמר בפעם אחת לא אסגור כל השבת כלו ,  וכן מי שחלל שבת בפרהסיא בחנות פתוחה ורוצה לשוב 

לא ,  כי אם לא יכאב לו החילול שבת לסגור כל היום כולו .  לא יהיה הדבר הזה במציאות , שעה אחת ואחר כך שתיים

 .יסגור גם לשעות

, כי זה דבר פשוט .  אותו המפריע לא יניחנו לשוב לעולם ,  אם לא יפקיר מיד מה שמפריע לו . כן ממש בחובת הלבבות

יש כוח במקום ,  כי כמה שישתדל במחשבתו לדעת חובתו ,  אשר בהיות האדם במקום עברה לא יוכל לשוב לעולם 

שילך במו אש ולא ,  ואם יתרמה בדעתו .  העבירה להסיר כל המחשבה וימשך אחר העבירה כברזל אחר אבן השואבת 

ואם יתרמה .  הלא הכל פועל עליו ?  כי איך ימלט מן האבדון בהיותו במקום העבירה ,  למשוגע יחשב בפני כל ,  יכוה 

כי מי שהוא עומד על הקרקע לא ,  שאינו מרגיש כבר מה הוא רושם ,  גם זה מתוצאות הפעולה ,  שאין הכל פועל עליו 

 .יען שאין לו ממה לפול, יפול מטה

ובהכרח שצריך לעזוב ,  הוא כטובל ושרץ בידו ,  ולהתרומם מנפילתו בהיותו במקום עברה , ונמצא כי מי שרוצה לשוב

אם לא יעזוב לגמרי ?  להניח רגל אחת בתוך המקום ורגל אחת אחר המקום , כי איך יתפשר אז, מיד את מקום העברה

בזה שנקח הפקרות ,  אשר על ידי זה נוכל להגיע אל כל המדרגות , כי רק זה נשאר לנו. אין לו עצה להמלט, את המקום

ואיך יפקיר את   . ידעו האחרונים למלט על ידי שמירתם ,  כי מה שבנו הראשונים בגבורתם ,  מקום עברה ליסוד   של 

כי יהיה זה כמו הפקרת כלי מטבח הטרפה אחת ? או ליום בלתי הלילה? או לחצי יום? לשעות, המקום עברה לאט לאט

לא תהא ,  ואם לא תהא זאת בפעם אחת ,  שצריך לצאת להפקיר את המקום לגמרי בפעם אחת , הלא בהכרח הוא. אחת

 .אם הוא אדם המקושר לא יפקיר לעולם, אם הוא אדם המפקיר יפקיר מיד, כי כך טבע הדבר, זאת לעולמים

 (ה"פ" דרכי התשובה"מדרגת האדם מאמר )
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  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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 י ועדת הרבנים לענייני תקשורת  “הגישה למייל מתבצעת ממקום שמאושר ע

 ד“בס

 "שיפתי ישנים"

 ל "ר הסבא מנובהרדוק זצוק"מרן אדמו



 "עבודת הפרטים והפעולות" -" דרכי העבודה"

ב מאמר על עניין יסודי שעבדו עליו בישיבות המוסר " מצ "  אל המבקש " עורך העלון הנכבד  ' לכ

מאמר זה הוא המשך ישיר ורציף ".  עבודת הפרטים והפעולות " בפרט  "  נובהרדוק " '  בכלל ובישי 

במדור "  פנקס העבודה " ו מאמר בשם  " למאמר הקודם שפורסם בעלונכם מחודש חשוון התשע 

 ".דרכי העבודה"

מאמר זה יכול ,  " תשובה " כ לקראת חודש אלול והימים הנוראים בהם הכל חפצים בעשיית  "כמו

" פרטים ופעולות " י עבודת ה " ד להועיל רבות לאלו החפצים להתחלף ולהשתנות מרע לטוב ע "בס

 .  א לפי טבעו ומידותיו"כ

א " ז ,  הינה המשך ישיר ורציף בעבודת האדם לאחר שהאדם הכיר את עצמו "  הפעולות " עבודת  

: ובמה עליו לעבוד על עצמו והוא ,  ויודע במה לקוי הינו ,  את נטיותיו רצונותיו מידותיו ומהותו 

ומעשים "  פעולות " עליו לעשות  ,  ס " כדברי הגרי "      שפך מים הרבה על נפשו בלימוד המוסרי "

 -ם " פ דברי הרמב " ע   -כ להגיע לשביל הזהב הנרצה " ועי .  כדי לשנות את מהותו מהקצה לקצה 

 .שהוא דרך האמת

פ דברי רבותינו הראשונים והאחרונים " ה באריכות את היסוד החשוב הזה ע " קודם שנסביר בעז 

 -" תולדות ישיבת בית יוסף " ל  " ל נעקריץ זצ " כדאי להעתיק מספר שורות ממאמרו הנפלא של רי 

פרק מיוחד בעבודת המוסר הייתה שיטת ניהול : " על עבודת הפעולות  -מעט המחזיק את המרובה

בשביל להרגיל עצמו בכך היה .  בדבר מעשיו ופעולותיו בכל יום "  העובד במוסר " י  " החשבון ע 

" פעולותיו " בין אדם לחבירו ו "  פעולותיו " העובד מנהל פנקס מיוחד שהיה רושם בו לעצמו קצת  

פעמים בשבוע היו היחידים .  ובזה היה רושם לעצמו תיאור ממהלך היום שלו .  שבין אדם למקום 

, והם מציעים פעולה אחת לדוגמא ולמופת ,  חברי הוועד מתוועדים יחדיו לבירור מעשיהם 

ומתווכחים בנידון על כוחות הנפש שנתגלו באותה ,  ומנתחים ומבררים את הפעולה הנידונה 

ומה החסיר בה מי שעשאה למען ידע ,  וכיצד הייתה פעולה זו צריכה להיעשות בשלמות ,  פעולה 

 .ל"עכ. עבודה חינוכית רגילה זו נמשכה כל השנה. איך לעשות בעתיד ולתקן מה שהחסיר

שהכל ,  כמובן .  היא כדי להרגיל את האדם לשנות את טבעו מרע לטוב "  הפעולות " מהות עבודת  

שהוא אדם שיודע ומכיר היטב את דרכי ,  פ הדרכה צמודה של מחנך מוסמך לדבר "אמור להיות ע

הפעולות " בעבודת  "  דרך למעשה " ובפרט אצל מי שבא לקבל ממנו  , העבודה וכוחות הנפש בכלל

 .ל"והקשר של התלמיד לרב נצרך לכך מאמר מיוחד ואכמ. נדרש לצורך כך לרב" והפרטים

ביאר "  והכל לפי רוב המעשה : " על המילים (  ' מטו '  פג)אבות ' ם בפירוש על המשניות למס"הרמב

אבל לפי רוב מספר ,  המעלות לא יגיעו לאדם לפי רב גודל המעשה …  :  זאת בלשון קודשו 

ועם זה יגיע קניין ,  הטובים פעמים רבות   שהמעלות אומנם יגיעו בכיפול המעשים , והוא. המעשים

. כי בזה לבדו לא יגיע לו קניין חזק ,  לא שיעשה אדם פועל אחד גדול מפעולות הטובות   , חזק 

, ולאיש אחר לא נתן כלום ,  והמשל בו כשייתן אדם למי שראוי אלף זהובים בבת אחת לאיש אחד 

לא עלה בידיו מידת הנדיבות בזה המעשה האחד הגדול כמו שמגיע למי שהתנדב אלף זהובים 

מפני שזה כפל מעשה הנדיבות אלף פעמים ,  באלף פעמים ונתן כל זהוב מהם על צד הנדיבות 

כ " ואח ,  וזה פעם אחת לבד התעוררה נפשו התעוררות גדולה לפועל טוב ,  והגיע לו קניין חזק 

וכן בתורה אין שכר מי שפדה אסור במאה דינרים או עשה צדקה לעני במאה דינרים . פסקה ממנו

כמו שפדה עשרה אסירים או השלים חיסרון עשרה עניים כל אחד בעשרה ,  ושהוא די מחסורו 

. לפי רוב המעשה אבל לא לפי גודל המעשה (  והכל : ) דינרים ואל זה ההקש וזה עניין אומרו 

אך המעיין יראה במילות קודשו את ההסבר הברור וחבל .  אפשר להסביר את דבריו .  ק " עכל 

 .לקלקל

, ודע " :  כ בלשונו הזהב " ז כמו " כתב ע "  פרקים '  ח " אבות  '  על מס '  לפי '  ם בהקד " כ הרמב " כמו 

אשר למידות לא יגיעו ולא יתיישבו בנפש רק בכפול הפעולות הבאות  שאלו המעלות והפחיתויות

ואם היו הפעולות ההן טובות יהיה   . והרגילות בהן ,  ובזמן ארוך ,  מן המידה ההיא פעמים רבות 

ומפני שאין אדם בטבעו ..  ואם היו רעות יהיה המגיע לנו מהן פחיתות ,  המגיע לנו מהן מעלה 

ח והוא ירגיל בלא ספק פעולות " בתחילת ענינו בעל מעלה ולא בעל חסרון כמו שנבאר בפ 

הפעולות העקביות והיום (.  ד " פרקים פ '  ח . ) ק " עכל ' וכו" מקטנותם כפי מנהג קרוביו ואנשי ארצו

כדאי לעיין .  ל " רח .  יומיות הם אילו שקובעים את טבעיו ומידותיו של אדם בין לטוב ובין לרע 

 .המבאר עניין חשוב זה באריכות נפלאה' ופד' ם שם באריכות בפג"בדברי הרמב

הראשון והמפורסם .  בכמה מקומות "  פעולות " הביא את היסוד הזה של  "  ספר החינוך " כ ב " כמו 

משרשי המצווה לזכור ניסי מצרים כמו : " ל " וז "  שלא לשבור עצם מן הפסח "   -ז " במצווה ט 

ובכל שנה ושנה באותו הזמן ראוי לנו לעשות מעשים המראים בנו המעלה ' שכתבנו באחרות וכו

בנפשותינו הדבר   מתוך המעשה והדמיון שאנחנו עושין נקבע הגדולה שעלינו בה באותה שעה ו 

יתברך לעשות כל אלה '  ואל תחשוב בני לתפוש על דברי ולומר ולמה יצווה אותנו ד   . לעולם 

כי לא ,  דע ?  לזיכרון אותו הנס והלא בזכרון אחד יעלה הדבר במחשבתינו ולא ישכח מפי זרענו 

תתפשני על זה ומחשבת הנער ישיאך לדבר כך ועתה בני אם בינה שמעה זאת והטה ?  מחכמה 

פעולותיו וליבו וכל   כי האדם נפעל כפי ,  דע .  אלמדך להועיל בתורה ובמצוות ,  אזנך ושמע 

ואפילו רשע גמור בלבבו וכל .  מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רע 

אם יערה רוחו וישים השתדלותו ועסקו בהתמדה בתורה ,  יצר מחשבות ליבו רק רע כל היום 

ובכח ,  ומתוך שלא לשמה בא לשמה ,  מיד ינטה אל הטוב ,  ובמצוות ואפילו שלא לשם שמים 

אם יהיה אדם צדיק גמור '  ואפי .  כי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות )!(  מעשיו ימית היצר הרע 

ולבבו ישר ותמים חפץ בתורה ובמצוות אם יעסוק תמיד בדברים של דופי כאילו תאמר דרך משל 

שהכריחו המלך ומינהו באומנות רעה באמת עם כל עסקו תמיד כל היום באותו אומנות ישוב לזמן 

 כי ידוע הדבר ואמת שכל האדם נפעל כפי פעולותיו)!(  מן הזמנים מצדקת ליבו להיות רשע גמור

ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם " רצה הקב :( " מכות כג ) ל  " כ אמרו חז " כמו שאמרנו וע 

כי .  כדי להתפיס בהן כל מחשבותינו ולהיות בהן כל עסקינו להטיב לנו באחריתנו " תורה ומצוות

ז באומרם כל " ל ע " ורמזו ז   . מתוך הפעולות הטובות אנחנו נפעלים להיות טובים וזוכים לחיי עד 

לפי שאילו מצוות ,  מי שיש לו מזוזה בפתחו וציצית בבגדו ותפילין בראשו מובטח לו שלא יחטא 

ואחר דעתך זה אל יקשה עליך מעתה רבוי המצוות בעניין זכירת ', וכו. תמידיות ונפעל בהם תמיד

. ניסי מצרים שהם עמוד גדול בתורתינו כי ברבות עסקינו בהם נתפעל אל הדבר כמו שאמרנו 

 (ז"כ בחינוך במצווה שפ"כמו. )ק"עכל

והתמה על "  הפעולות " עבודת    -מדברי החינוך עולה שזוהי העיצה היחידה לקבוע משהו בנפשינו 

, ואין הבדל בדבריו בין צדיק גמור לרשע גמור )!(  כך זה מחשבת הפך החכמה ומחשבת נערות 

אפשר לדייק !  ר " את היצה )!(  י הפעולות אפשר להמית " וע .  ישתנה מקצה לקצה "  פעולות " י  " ע 

" מצוות בנין בית הבחירה " '   במצווה צה "  החינוך " כ האריך בזה  " כמו .  דיוקים נפלאים בדבריו 

הלא ידועים הדברים וברורים שהכל להכשר גופותינו : "כתב" ומעתה בהיות הנחת דעתנו"ה "ובד

וברבות הפעולות הטובות ורוב התמדתן מחשבות הלב מטוהרות ,  י הפעולות"כי הגופות יכשרו ע

זוהי הדרך היחידה להידבק "  פעולות " י ה " ש באורך שע " עי .  ל " עכ '  וכו   מתלבנות מזדקקות 

יעלה שכלנו אל ,  המעשה וטהרת המחשבה שיהיה לנו שם   ומתוך הכשר ": ל בהמשך"ה וז"בהקב

 .ל"עכ "הדבקות עם השכל העליוני

שבו היה מנהל "  פנקס " א היה מותקן לו  " כאו .  בישיבות המוסר מנהגים אילו היו שכיחים ביותר 

פ שהיו חילוקים באופני " אע ".  פנקס העבודה " כמו שהרחבנו במאמר על  .  אלו "  פעולותיו " את  

אבל היו כמה יסודות שכולם נהגו בהם באותו אופן כמו ,  העבודה בין אסכולות המוסר השונות 

א לפי צורכו " כ עניין העבודה בפעולות ותרגילים שונים כאו " וכמו '  ס בהתפעלות וכדו " ליהמו 

 .פ מה שקיבל ממחנכיו ורבותיו"וטבעו ע

בדברי קורות ימינו מוזכרת ומובלטת בהרחבה רבה המחלוקת המפורסמת בין המתנגדים 

אז בימים שבהם החילוק '  אולם אפי .  ה שהיום תופעה זאת כמעט וחלפה מהעולם " וב .  והחסידים 

מפני '  וכל קבוצה עמדו בפני חרם וכו '  ק וכו " היה ברור בין באופני העבודה התפילה ולימוד התוה 

ל יבחין שבדבר זה הייתה תמימות דעת " ל אולם המעיין בכתביהם זצוק " רח '  קבוצה השניה וכו 

 :מוחלטת

( ' יב '  ד " ) החזק במוסר אל תרף נצריה כי היא חייך : " א בפירוש על משלי על הפסוק "א זיע"הגר

כי מה שהאדם חי הוא כדי לשבור המדה שלא שבר עד :  כי היא חייך ...  ' החזק במוסר וכו :  כתב 

(: ' ב '  א " ) אבן שלמה " ובספר  .  ק " עכל .  הנה לכן צריך תמיד להתחזק ואם לא יתחזק למה לו חיים 

מפורש שהעיקר "  עיקר חיות האדם הוא להתחזק תמיד בשבירת המידות ואם לא למה לו חיים " 

על איזה זכות הוא נשאר   -שהאדם חי ובא לעולם הוא כדי לשבור את מידותיו הרעות ואם לאו 

 !.?בחיים

: כ בפירוש " כתב כמו (  ז " ט '  סי " ) צעטיל קטן " ענסק ב ' מליז "  הנועם אלימלך " ק בעל  " ואצל הרה 

 .'וכו" כי הרגל של כל דבר נעשה שלטון. 'האדם לא נברא בעולם רק לשבור את הטבע וכו"

שמסופר שהסבא מקלם הרגיש באחת מבנותיו בעודה קטנה שיש לה נטייה , כ יעיל"הדבר הזה כ

כדי לחלץ .  פ שמצבו היה דחוק מאד " אע ,  והרגיל אותה בכל יום לתת פרוטה לצדקה ,  לקמצנות 

פ שהיה במצב גשמי דחוק מאד בהעריצו את עבודת "אע, והוא. אותה בעודה קטנה מנטייה רעה זו

 .כדי לייקר עבודה נפלאה זו" פעולותיו"כדי לרשום את )!( היה לו עט מיוחד מזהב" הפעולות"

למרן הסבא מנובהרדוק "  מדרגת האדם " כ מקומות בספר  " כ בכו " עניין נפלא זה נמצא כמו 

כותב הסבא ,  שבו מסכם את עבודת התשובה '  בפרק ט "  דרכי התשובה " ובסוף מאמר  .  ל " זצוק 

לדעת מה היא מחלתו ומה עליו לעשות כדי '  ל שהתשובה צריכה להסכמה חזקה מאד וכו " זצוק 

אלא מסור ,  והמידות אינן שוות בכולם : " ל " וז "  פעולות " י  " וזה ייתכן רק ע ' לרפא חולי נפשו וכו

ושם אין ,  ובמקום שמרגיש אשר נכשל שמה .  לכל אחד אשר הוא צריך ליקח לו דרך לפי חכמתו 

במה שיעשה פעולות קיצוניות ,  צריך שמה לתקן המכשול הזה , לעמוד על דרך התורה לו אמיצות

וזה מסור לכל אחד אשר יבחר לעצמו   . כנגד החולשות ממין המכשול שיהיה זה לעומת זה בדיוק 

מה הוא היפוכו של חסרונו והוא יכול להיות בכל פרט ומעשה ותנועה אשר האדם החי ומרגיש 

ל יפה שיחתם של עבדי אבות מתורתם " ז אמרו חז " וע '  וכו ".  בחוש את הנגיעה שלו יטהו להיפוך 

והשרץ מגופי תורה ואין דמו ,  שהרי פרשתו של אליעזר שנים ושלוש דפין היא אמורה , של בנים

והוא משום שכל התורה נתנה רק לתקן מדותיו של האדם '  מטמא כבשרו אלא מרבוי המקרא וכו 

כנגד "  פעולות " ולכן צריך האדם להרבות ב " :  ל את הפרק " וכך חותם הסבא זצוק .  ש " עי .  ' וכו 

ש שמסביר באופן נפלא " עי '  וכו   " כן תגדל החכמה והרעיון שבה "  פעולות "וכפי מידת ה, מידותיו

 .את עניין הפעולות

מרן .  ל ותלמידיו " ס זצוק " זוהי דרכו של מרן הגרי .  א נהגו בדרך זו " זיע "  כולם " בעלי המוסר  

מדרגת " דרכו זו מבוארת בספרו הנפלא  .  הסבא אחז בדרך זו ביותר קיצוניות משאר בעלי המוסר

הסביר באופן נפלא על כל "  תנועת המוסר " ל בספריו  " כ ז " רד .  ' ובכתבי יתר תלמידיו הק " האדם

ל " ד שחציו מוקדש למרן הסבא זצוק " ובספרו תנועת המוסר ח '  בעלי המוסר בדרכי עבודתם וכו 

 -ז " פט "  דרך הקצוות "   -ד " פי :  במיוחד בפרקים הבאים .  ושיטתו מוסבר עניין זה באופן נפלא 

שכל בעלי המוסר פעלו באופן זה המקובל ,  וכפי שהוזכר .  ובשאר פרקי הספר " שבירת המידות"

בחלק "  אור ישראל " ב העלה בספר  " ס הגרי " כפי שתלמידו של הגרי .  ם והחינוך ועוד " מהרמב 

בפרקים שביעי שמיני "  איצלה '  ר " ב  " כ בספר על רי " כמו .  ס " על תולדות הגרי "  נתיבות אור " 

דסלר '  על הר "  מחנך לדורות " כ בספר  " כמו ". פעולותיו"ותשיעי מסופר באופן נפלא על עבודתו ו

בספרי .  ב בפרק עשרים וחמישה ובפרק עשרים ושישה " כ בח " א בפרק חמישי וכמו " ל בח " זצ 

 .כ ועוד"נובהרדוק ב"

 

 5050114050: לפרטים. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע

 ‘ישמח לב מבקשי ה
על חודש אלול “ שובה ישראל”בשמחה רבה הננו להודיע לשוחרי המוסר שהתקבלה כמות מצומצמת של הקונטרס המיוחד והחשוב ברוח נובהרדוק 

 .ל“גרשון ליבמן זצוק„ ל תלמיד מובהק לרבנו ר“ישראל דוד נייוונר זצוק„ צ ר“ר הגה“וירח האיתנים למו

   5050114050: ניתן להשיג במחיר עלות לזיכוי הרבים בטלפון

 המעוניין לקבל קונטרס זה באמצעות המייל ישלח בקשה לכתובת המייל של העלון  



 המשך-"עבודת הפרטים והפעולות" -" דרכי העבודה"

מסביר באופן נפלא "  שמירת הפנים   -מעשה " ג במאמר  " ל בספרו בח " זצ "  מכתב מאליהו " בעל ה 

שזה הדבר היחיד שיכול לגרום לאדם להשתנות ממצבו ולהתעלות "  שבפעולות " על התועלת  

הללו קיימת סכנה ממשית "  פעולות " א שאילולי ה " אולם מוסיף בעל הממ .  למצב גבוה מאוד 

לא : " ל " וז "  פרי הארץ " ק בעל  " פ דבריו של הרה " ומבסס את דבריו בזה ע .  למצבו הרוחני 

תהיה חכמתו ,  כ כשירבה מדרש והחכמה לדעת ולא המעשה " מה שא , המדרש עיקר אלא המעשה

וכמאמר כל הגדול .  אלא אדרבא והופכתו על פניו כנזכר ,  ולא די שלא יתקן ,  מרובה ממעשיו 

אפילו אם ירבה לדעת תוכחות ומוסר חכמה ודעת איך להינצל מאותה .  מחבירו יצרו גדול ממנו 

למה ...  כ מזיק יותר והוא מאמר " ג ,  תאווה ולא ירבה במצוות אותו אבר המיוחד לאותה התאווה 

ל כי בראייתו הוא נוזר ומבין יותר " והוא דברינו הנ .  ' וכו '  נסמכה פרשת סוטה לפרשת נזיר וכו 

ומאז צריך שימור יותר ויותר כי אין לו עדיין מעשה להגן עליו שלא ...  באמת שלא לעשותו 

הננו לומדים :  ל " א זצ " ומסיים בעל הממ ".  פרי הארץ " ל ה " עכ '  תתהפך הידיעה על פניו וכו 

המוסר וגם לימוד התורה   מדבריו את ההכרח הגדול לריבוי מעשים טובים כי בלתם לימוד 

לא זכה ,  נעשית לו סם חיים (  פירוש זיכך את עצמו במעשים )זכה : "ל"כמאמר חז )!(מסוכנים הם

אם חשבנו שזה צורך כדי להשתנות ותו !  נורא . " א " ל הממ " עכ :(  יומא עב " ) נעשית לו סם מיתה 

ה " א ח " כ רעיון זה מובא בממ " וכמו !  סכנה עצומה "  פעולות " ל שיש בחוסר  " גילה לנו הוא ז , לא

 . 354עמוד

הביא עוד טעם נוסף לסכנה ללא עבודת ...(  ' החמישית וכו '  ל '  סי ,  שער השני ) ת  " י בשע " ור 

שהמידות הולכות ומתקשות יותר ,  שככל שהזמן עובר יותר קשה לתקן את המידות "  פעולות " ה 

 . ויותר

י באופן הרביעי " הכניעה פ '  ל בשע " החוה :  ע באו בדבריהם על יסוד נפלא זה " עוד מרבותינו נ 

כי התנועה החיצונית : " ל " ז בענין הזריזות וז " י בפ " כ המס " כמו ...   ' ה והייתה כוונתו וכו " בד 

, שניים המרגילים את האדם אל הענווה הרגילות וההתבונן : " ג " כ בפכ " כמו ".  מעוררת הפנימית 

כ " וכמו .  ' ד שזכרנו וכו " הרגילות הוא שיהיה האדם מרגיל את עצמו מעט מעט בהתנהג בשפלות ע 

ההרגל על כל : " כ מהראשונים " שמוזכר בספרי כמו "(  מבחר הפנינים " נמצא ב " ) מאמר החכם " 

והיינו מידות שנולדו עימו והם אצלו ,  ששני עניני מידות הם :  א " כ כתב הגר " וכמו ".  דבר שלטון 

. ל " ומחמת הרגלם עשאם כטבע עכ ,  ומידות שהרגיל את עצמו והם נקראים טבע שני ,  בטבע 

שמיני '  כ בפר " כמו .  '  ה ויש לך לדעת וכו " בד '  ד '  בבראשית מט :  ק בכמה מקומות " כ באוחה "כמו

 .ש"עי' כוונת מאמר זה לכאן וכו' יח' כ בדברים יג"וכמו... 'ה ביום וכו"ה ד"בד' א' ט

שזוהי סכנה ללא עבודת "  פרי הארץ " ק בעל  " א את דברי הרה " וכמו שהוזכר בדברי בעל הממ 

, י פעולות אלו " במעלת ורווח העובד על עצמו ע '  כדאי להביא את דברי רבותינו הק ,  הפעולות 

 :ע"חוץ מכל מה שהוזכר לעיל בדברי רבותינו נ

" בפעולות " שזה מדובר  "  שבירת התאווה הגשמית " ת בשער ראשון בעיקר התשיעי  " י בשע " ר 

שאילולי התגברות על התאוה האדם נמשך אחרי   -א :    מביא מספר תועלויות " הפך התאווה"של 

י תיקון התאווה כל מהות " ע   -ב .    ואז יתגבר יצרו עליו ,  החומר וירחק מדרך הנפש המשכלת 

י " י פעולות אלו גורם לעצמו ערבות בנפשו וע "ע -ג.   האדם עוזרת לשכל וכל מעשיו יהיו טובים

.   א " י תאוותו הוא נפרד מכל בנ " וע ,  א " י עבודה זו יהיה מרוצה לבנ " ע   -ד .    כך תצליח נפשו מאד

שהרי בתאווה מותרת ,  י עבודה זו הוא מובטח שבבואו אליו תאווה בעבירה לא ישמע ליצרו "ע -ה

ש שמגלה חפצו לחזור בתשובה "ית' בזה הוא מרוצה לד -ו.   ש לדבר רע"הוא מתגבר על עצמו כ

 .ד"כדאי לעיין בתו

וזה פשוט אצל כל בעל דת שאין המדרגות מתחלקות בעולם : " ל " ד וז " י כתב בפ " כ המס " וכמו 

אלא מי שהוא רב המעשים ,  ושלא יתרומם שם .  ב אלא לפי המעשים " האמיתי שהוא העוה 

 ל "עכ" ואשר הוא מעט המעשים הוא יהיה השפל, מחבירו

: ל " ז מאריך מאד במעלת עבודה זו וז "בפכ" ליקוטי אמרים"ל בספרו "זצוק" התניא"ק בעל "הרה

הרי זו היא מידת הבינונים ועבודתם לכבוש היצר וההרהור העולה מהלב למח ולהסיח דעתו 

ובכל דחיה ודחיה שמדחהו ממחשבתו אתכפיא (  ב " פי ) ל  " לגמרי ממנו ולדחותו בשתי ידיים כנ 

פרשת '  וכמו שהפליג בזוהר הק ... 'סטרא אחרא לתתא ובאתערותא דלתתא אתערותא דלעילא וכו

ה " א לתתא דאסתלק יקרא דקוב " כד אתכפיא סט " בגודל נחת רוח לפניו יתברך  :(  קכח ) תרומה  

ולכן אל יפול לב האדם .  ' וכו "  לעלא על כלא יתיר משבחא אחרא ואסתלוקתה דא יתיר מכולא 

אם יהיה כן כל ימיו במלחמה זו כי אולי לכך נברא וזאת עבודתו   עליו ולא ירע לבבו מאוד גם 

', א לגמרי וכו " מביטול הסט '  ושני מני נחת רוח לפניו יתברך למעלה א . 'וכו א תמיד"לאכפיא לסט

' ומשם מורידה ד '  א בעודה בתוקפה וגבורתה ומגביה עצמו וכו " והשנית כד אתכפיא הסט 

כל מה שהאדם זובח יצרו ,  ולא עוד אלא אפילו בדברים המותרים לגמרי . 'באתערותא דלתתא וכו

כגון שחפץ לאכול ומאחר סעודתו עד לאחר שעה או ' א וכו"שעה קלה ומתכוון לאכפיא לסט' אפי

שעה רביעית מאכל כל אדם שעה שישית מאכל : " ' בגמ '  כדאי, ועוסק בתורה באותה שעה, פחות

אף שגם אחר הסעודה היו לומדים כל ,  והיו מרעיבים עצמם שתי שעות לכוונה זו " תלמדי חכמים

וכן אם בולם פיו מלדבר דברים שליבו מתאווה מאד לדברם מענייני העולם בהרהורי .  היום 

. ה וקדושתו לעילא הרבה " א לתתא אסתלק יקרא דקב " במעט מזער דאתכפיא סט '  מחשבתו אפי 

וזהו .  ' ומקדושה זו נמשכת קדושה עליונה על האדם למטה לסייעו סיוע רב ועצום לעבודתו ית 

לבד מה שמקיים ".  אדם מקדש עצמו מעט למטה מקדשין אותו הרבה מלמעלה " ל  " שאמרו רז 

ופירוש והתקדשתם שתעשו .  כשמקדש עצמו במותר לו '  וכו "  התקדשתם " מצוות עשה של ו 

א כי היא בתקפה ובגבורתה " כלומר אף שבאמת אינו קדוש ומובדל מסט ,  עצמכם קדושים 

כלומר סופו להיות קדוש ומובדל "  והייתם קדושים "רק שכובש יצרו ומקדש עצמו ' כתולדתה וכו

. י שמקדשים אותו הרבה מלמעלה ומסייעים אותו לגרשה מליבו מעט מעט " א ע " באמת מהסט 

 . ק"עכל

עד כדי כך   -ה " ר העצום שזה גורם לקב " נח :  מעלות בעבודת הפעולות '  יוצא מדבריו שיש ב 

והמעלה .  ז כל הזמן לשבור את טבעם ומידותיהם " א שזה תכליתם בעוה " שיכול להיות שיש בנ 

ד נשפעים עליו מן " כ קדושה וס " כ ,  ד העצומה שמקבל זה שעשה עבודה גבוהה זו " הס :  השניה 

 .השמים

כ תלמידיו ותלמידי " וממשיכי דרכו וכמו "  התניא " למותר לציין שהמעיין בכתבי הרב בעל  

' פ דברי הזוהר הק " ע ”  אתכפיא " ממשיכי דרכו רואים באופן מוחש שעבודה זו שמוזכרת בשם  

בעבודת ”  העובד " י רמת  " בעל התניא וע '  פ הר " ע '  מוצא מקום נכבד נכבד מאד בעבודת ד 

 .ל"ואכמ' היה נחשב מעמדו ומצבו בעבודת ד" אתכפיא"ה

ל ממה שכתב בפנקסו " ירוחם הלוי ממיר זצוק '  לסיום מאמר זה עלינו להביא את דברי ר 

כי אם ביד אחרים ,  שבתי וראיתי שאין אני ברשות עצמי : "ל"כ עוד בימי חורפו וז"ליוה" קבלות"

ולא די בזה כי גם יתנו שוחד .  אשר הם שולטים בקרבי , והוא החומר עם אבותיו ותולדותיו, ממש

לכן .  אשר אך לגרש את האדם מן הטוב זהו כל רצונם ,  להשכל להטעותו בדבריהם המעקשים 

ובקנס אם אחסר איזה יום ,  נ לעשות בכל יום חמשה פעמים עניינים נגד הרצון " קבלתי עלי בל 

הדבר ...  מדברים נפלאים אילו שכתב עוד בימי חורפו (  9'  א עמ"מ ח"דחו. )ל"עכ" קאפיקעס 01

י " להתגבר על הרע שהוא השולט בנו אין שום אפשרות התגברות רק ע :  מפורש היטב 

כ " ואח ".  בר דעת " שזוהי המעלה העליונה להיות  "  דעת " והרווח הגדול שמשיגים  "...  פעולות " 

ומשם הוא שזכה ,  שם מגמת פניו בכל עבודת שלמותו בחיים "  הדעת " למעלת  : " כתבו בניו עליו 

" ולהיות משכיל בכל דרכיו מראשית עד אחרית "  כל " לראות בישע אלוקים להתברך במידת  

 . ל"עכ

ל חיבור שלם בשם " ש וולבה זצ " חיבר המשגיח ר , ל"ל הנ"חשוב לציין שרק על מילותיו של ריה

ואת האופן שבו אפשר להשיג דבר ,  ל"המסביר באופן נפלא את דבריו של ריה" פרקי קניין דעת"

 ".דעת"ובסופו הוסיף וועדים נפלאים על עניין ה. זה

ובזה מבואר מה : " ל " ל על ענין הפעולות וז " ל ממיר זצ " כ כדאי להעתיק כאן מדברי ריה " כמו 

לאילן שענפיו מרובים ושורשיו מועטין '  כל שחכמתו מרובה ממעשיו וכו ( "'יז' ג)שאמרו באבות 

לאילן שענפיו מועטין '  אבל כל שמעשיו מרובין מחכמתו וכו .  ' והרוח באה והופכתו על פניו וכו 

נראה ".  ושורשיו מרובין שאפילו כל הרוחות שבעולם באות ונושבות בו אין מזיזין אותו ממקומו 

כי תכלית '  וזהו סוד גדול ויסוד תורתינו הקדו . מדבריהם כי הם מכנים את המעשה בשם שורשים

כ לעבודת " לתקן את הגוף ולמשול בו ובכל תולדותיו ולשעבד אותו ג , ל"ר, ט"חכמה תשובה ומע

עד שנעשה הגוף קדוש בקדושת הנפש כעניין ,  ויתאים בכל מעשיו עם הנפש ',  ת וכו " השי 

והתורה גילתה לנו כי הגוף לא יתוקן בשום אופן מחכמה יהיה מה , וזהו על הגוף". קדושים תהיו"

שלמותם   דהיינו להרגילו הרגל גדול מאד וזהו ,  כי אם דווקא ורק מהמעשה זהו תיקונו ,  שיהיה 

הכל לפי רוב " כענין  .  ' וכו   ואז דווקא יתוקן ויוכל להתאים עם הנפש ,  והרגל נעשה טבע שני 

וזהו (  המאמר '  לעיל בתחי '  כפי שכ ) '  ם וכו " ז מהרמב " וידוע ביאור ע (  ' טו '  אבות ג " ) המעשה 

כי תיקון הגוף ושלימותו כי מריבוי נתינות יוליד בו יותר הרגל וטבע לב טוב  , מהיסוד אשר דברנו

וזהו עניין '  וכו   ! הדבר   תלוי דוקא במעשה ולא בשום דבר אף לא החוכמות היותר גדולות נורא 

כך '  מר דרור מה המור וכו '  על האבות הק (  ' נח '  ר א " שהש ) ל  " כידוע אומרים ז '  מעשה אבות וכו 

ס היה לו " אף כי בל ,  והיינו כי הכין את גופו לטבע שני '  ע וכו " היה אברהם ממרמר ומסגף א 

והיה אחד הגוף ,  י ריבוי מעשיו עד כי נתקדש קדושת נפשו "אכן הפך אותם ע, טבעים מאביו תרח

מ " דחו ". ) פעולות " כדאי לעיין בפנים במאמר את המהלך הנפלא שהכל תלוי ב . ל"עכ. 'והנפש וכו

קדושים " ת על חומש ויקרא על הפסוק  " בספרו דע '  כ המעיין בדבריו הק " כמו (  ' ג מאמר נו " ח 

שמכניע כוחות הגוף יזכה "  פעולות " י עבודת ה " יראה מהלך נפלא שע (  ' קעד -' קעב '  עמ " ) תהיו 

עבודה " י עסק ה " ל שע " ל הביא בשם ריה " וולבה זצ '  והמשגיח הר .  ש " עי .   להרגשות נעלות 

( ירוחם '  ר ) א  " ר זיע " שמעתי הרבה פעמים מאדמו : ל"וז. הזאת אפשר לזכות את הרבים" העצמית

כי במידה שאדם מזכך את עצמו עד "  משה זכה וזיכה את הרבים " ו דאבות  " במה שאמרו בפ 

 ( 'קע' ב עמ"ח' אגרות וכת)ל "בה במידה יכול לזכות את הרבים עכ, שיהיה זך במידות ובמחשבה

ל באגרותיו " וולבה זצ '  הר :  שמצריכה זהירות "  פעולות " כדאי להוסיף נקודה חשובה בעבודת ה 

ותרגילים לתיקון "  פעולות " כתב  שהאדם שעובד על עצמו ועושה  "  עלי שור " '  כ בס " וכמו 

כל הזמן צריך "  בטחון " א אדם שעובד על  " ז ".  מתלמד " ושיפור מידותיו עליו לדעת שהוא רק  

כ " ו שכבר הגיע לדרגה כל שהיא שעי " ולא לטעות ח ,  לזכור שהוא רק מתלמד בעבודת הבטחון 

 ... יכול ליפול בגאווה של בעל בטחון

צריך לדעת שתמיד יש התעלות ,  כפי שהוזכר מעט במאמר הזה " פעולות"י "כל עבודת המידות ע

פ " ע "  בירור המידות "   -והעצה לזה .  ומעשים יותר איכותיים ויותר נקיים "  פעולות " י  " ע ,  בזה 

. ' ומעשה שעשו מה היה אפשר לשפר בזה וכו "  פעולה " שיטת בעלי המוסר שתמיד חשבו על כל  

, ס המובחרים " מסופר שתלמידי הגרי .  ל " ל נעקריץ זצ " לעיל בתחילת המאמר מרי '  כמו שכת 

וכל פעם ,  שעשו "  פעולות " ס ומספרים לו  "ע היו באים לרבם הגרי"א נ"ב ורנ"ז מקלם והגרי"רש

היה מברר להם מחדש את פעולותיהם ומעשיהם כיצד עליהם לשפר את מעשיהם וכיצד עליהם 

 .ואיכותי יותר" נקי"לעשות באופן 

ס ראה שמעשהו נקי ושלם כמבואר " והגרי , ב שעזב את רבנות העיר פטרבורג"וכידוע ממעשה רי

ס ברכת " ובירך עליו הגרי .  ' בכמה מקומות שמעשה זה היה נקי מפניות של כבוד וממון וכו 

כ בתנועת " וכמו .  ' עו '  ב עמ " ל ח " ל ממיר זצ " מ לריה " באריכות בדחו !  ) בשם ומלכות "  שהחיינו"

 "פעולה שלמה" -א"ז( 222' ב עמ"המוסר ח

ה לזכות את "ח בין עקשיה אומר רצה הקב"ר( "מכות' סוף מס)ם את המשנה "ז פירש הרמב"וע

כ פעולות ומצוות אולי יהיה אחד "י שיעשו כ"שע. 'ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצוות וכו

אחת שלמה " פעולה"וזוהי התפילה שלנו שנזכה לעשות ! ב"כ יזכה לעוה"ש ועי"מהם שלם לש

מ מהספר "הכותב נעזר במ! )יתברך שמו' כ נזכה להגיע לרצון ד"ועי. ש"בחיינו שתהיה כולה לש

 ( א"קובס שליט'י ג"ם עם ביאור ועיונים לר"פרקים להרמב' ח

 !!!הודעה חשובה
או  1544030441: המעוניינים יפנו לרב שוורץ. ל מלא ללא תשלום“כולל אש„ עם שיחות וועדים וכו“ בדידות”ס “בימי האלול מקיימים בק

1530399290 . 

  1544002910: ל ביבניאל המעוניינים יפנו לרב ולדמן“כנ“ בדידות”ד “כ יתקיים בס“כמו



 !יסוד התשובה –" כניעה"

 מעלת הכניעה
אתכם ומשמרו '  כי מאהבת ד, כי אתם המעט מכל העמים, בכם' לא מרובכם מכל העמים חשק ד

 (. 'ז' דברים ז... )את השבועה אשר נשבע לאבותיכם

ומדרשו לפי שאין אתם מגדילים עצמכם כשאני משפיע . כפשוטו, לא מרובכם: ל"י ז"אומר רש

ואנוכי :  הממעטים עצמכם כגון אברהם שאמר ,  כי אתם המעט .  לכם טובה לפיכך חשקתי בכם 

. אדמה לעליון :  לא כנבוכדנצר שאמר .  ונחנו מה :  וכגון משה ואהרון שאמרו ,  עפר ואפר 

 . אני מושב אלהים ישבתי: וחירם אמר. מי בכל אלהי הארצות: וסנחריב אמר

וכי עולה על הדעת שכלל ?  מה יש להתפעל כל כך מזה שהם ממעטים עצמם ,  יש להתבונן 

וכך כותב !  הרי המציאות תוכיח ?  ואפילו מכל העמים ,  ישראל ירגישו את עצמם מאד מרובים 

וכי משה רבינו היה סבור שישראל היו טועים בזה הדבר ,  אנשי לבב יבינו ויתמהו :  ם " הרשב 

, בכם '  ועוד שאמר חשק ד ?  שיהיו מרובים מכל האומות שבעולם שהוצרך לומר לא מרובכם 

ם אינו רואה כאן שום סיבה שישראל ירגישו " הרשב ? אותם' וכי בשביל שהם מרובים יאהב ד

ממה יש ?  ומהי ההתפעלות הגדולה הזו של התורה !  גאווה לא מוצדקת מריבוי שאינו קיים 

 ?להתפעל

אנו מתפעלים ,  ומבטל את הכבוד "  פעולה " עושה  ,  אפילו אצלינו אם אנו רואים תלמיד שנכנע 

ה כלפי כלל " וכאן כל החשק שיש להקב . ולא יוצאים מן הכלים! אבל התפעלות עם גבול, ממנו

מה גם שלכלל ישראל לא חסרות מעלות אחרות !  זה רק מפני שהם מבטלים עצמם ,  ישראל 

! כמה גדולות מעלותיהם ,  וגם אברהם אבינו ומשה ואהרון ' וכו, אמונה, קבלת התורה, חשובות

ואילו כאן כל ההתפעלות מהם היא רק בנקודה זו של ,  כמה התורה משבחת אותם בכל מקום 

 ?מה יש בזה! ושל הרגשת מיעוט ערכם, ענווה

זה ,  אף על פי כן ,  אמתיות ,  רואים כאן שאם אנו משבחים אדם שהתברך בהרבה מעלות טובות 

" הכבוד העצמי " ביטול  .  אין כלום ,  דהיינו ההכנעה ,  אם אין העיקר .  עוד לא הוכחה על גדלות 

י " דהיינו לא שאינו מכובד ע ,  מי שהכבוד אינו מזיק לו !  ' זוהי ההוכחה על מדרגתו של עובד ד 

זהו ,  אבל הכבוד אינו מפריע לו ולא מזיק לו ,  אלא שהבריות מכבדים אותו הרבה ,  הבריות 

 .זוהי הוכחה שחסרה לו כל השגה במעלות האמתיות ,  אדם שמתפעל מכבוד .  האדם השלם 

! לא ,  אין פרושה לסבול בזיונות ולא להתייאש ,  עבודת הכבוד :  אומרים רבותינו בעלי המוסר 

 .לכבוד" בית קבול"שיהיה לאדם . ושהכבוד לא יזיק לו, אלא לקבל כבוד

או , האם הכניעה סמוכה למדות הטובות: יש שאלה( ח"פ)בשער הכניעה , בספר חובות הלבבות

האם הכניעה טפלה ,  כך כותבים המפרשים , זאת אומרת. אולי שאר המדות הטובות סמוכות לה

, האם אדם בעל הכנעה יש לו כל המידות הטובות ,  דהיינו ?  למידות הטובות או שהן טפלים לה 

, ומסיק בעל החובות הלבבות ?  או שמא זוהי מעלה בפני עצמה בנוסף לשאר המידות הטובות 

ומי שיש בו הכניעה האמתית זוהי ,  הכניעה היא העיקר .  שהמידות הטובות טפלות לכניעה 

 .הוכחה שהתברך בכל שאר המידות הטובות

זה להרגיש עבדות ',  התכלית בעבודת ד ".  אדון " עד שיהיה לו  "  עבד " האדם אינו ראוי לשם  

ואם אין לו ,  אינו יכול בשום פנים להרגיש שיש מעליו אדון ,  מי שהוא בעל גאווה .  ת " להשי 

ובזה הוא מוכיח ,  ולא לכבוד קונו ,  אז כל מה שהוא עושה הוא עושה רק לכבוד עצמו ,  אדון 

מי בכל אלהי :  שאמר , זוהי הדוגמא של סנחריב. הוא עובד רק את עצמו. שאין בו מידות טובות

אין ,  כל דבר אחר שאין לו קשר להאדרת לעצמו .  הוא רואה רק את עצמו , הארצות שידמה לו

בגלל ,  וכל שכן כלפי הזולת ,  לא יתכן שאדם כזה יהיה בעל מידות טובות . לו שום ערך בעיניו

 .ואין מעליו מאומה, הבלעדי" אדון"שהוא מרגיש שהוא ה

כניעתם זוהי ההוכחה שהם עבדים ,  ומשה ואהרון ,  והאבות הקדושים ,  לא כן כלל ישראל 

ה " והקב "  ממעטים עצמם לפני " את זה הם מוכיחים במה שהם  .  רבון העולם ,  מוחלטים לאדון 

והאיש :  זוהי עדותו יתברך עליו ,  זוהי המעלה הכי גבוהה ".  ועבדי משה : " מעיד על משה רבנו 

זוהי ההוכחה שהוא עבד נאמן ,  קיצוניות כזו ,  משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה 

ואי אפשר לאדם להיות עבד נאמן לקונו כל זמן ,  וזהו מה שכתוב בספר מסילת ישרים .  לקונו

זה מחייב אותנו להתחזק בעבודה של .  זוהי ההתפעלות של התורה .  שהוא חס על כבוד עצמו 

להגיע לדרגה שהכבוד לא יזיק לנו ורק בזה נוכיח שאנו עבדים ,  של הכנעה ,  בטול הכבוד 

 .יתברך' נאמנים לד

 הרגשת הצדקות מפריעה לתשובה
לרשת את הארץ '  אלהיך אותם מלפניך לאמר בצדקתי הביאני ד '  אל תאמר בלבבך בהדוף ד 

לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת את :  מורישם מפניך ' הזאת וברשעת הגוים האלה ד

' אלהיך מורישם מפניך ולמען הקים את הדבר אשר נשבע ד '  ארצם כי ברשעת הגוים האלה ד 

 (.'דברים ט)לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב 

אמנם ?  איזה איסור יש בכך שישראל יחשבו שגם בצדקתם זכו לרשת את הארץ : יש להתבונן

בשלמא האזהרה ?  למה לא ,  אבל גם בצדקתם ,  בודאי ,  הם מסכימים שזכו בגלל רשעת הגויים 

כי .  בפסוקים הקודמים לבל יכשלו בהרגשת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה מובנת 

, שגם כוחך ועוצם ידך הם ממנו יתברך ,  הוא הנותן לך כח לעשות חיל '  חייבים לזכור כי ד 

מה ,  עזר להם '  ובגלל צדקותם ד ,  אך שיחשבו שגם להם יש זכויות . וממילא לא תתגאה בכוחך

, שאם הם חושבים את עצמם צדיקים אז זה מחזק ,  אדרבא יש בזה מן התועלת ?  פסול בכך 

ל שיש תועלת לאדם " כך היה אומר הסבא מנובהרדוק זצוק . ודוחף אותם ליתר צדקות, מדרבנן

כך אם .  כי בזה הוא מתחזק ,  להכריז על עצמו שהוא בעל בטחון ,  המתחנך במידת הבטחון 

 ?ולמה לא, יחשבו ויכריזו כי הם צדיקים הם יתחזקו במידת הצדקות

 .זהו מפריע גדול לאדם ואפילו גאווה של צדקות , הגאווה. אלא ירדה תורה לסוף דעתו של אדם

ה אוהב " ואז מביא ראיה כמה הקב ,  נסים גדולים ועצומים ,  כלל ישראל רואה שנעשו לו ניסים 

. ומזה מגיע לגאווה שתפריע לו בעבודתו ותביאנו להסתפקות ברוחניות ולא לחיזוק ,  אותו 

ואין "  אפילו כל העולם אומרים עליך צדיק אתה תהיה בעיניך כרשע : "ל"קבעו לנו חז, אדרבא

 .זה דומה למי שמתחזק במידת הביטחון אשר אינה מביאה לידי גאווה

הרגשת החיסרון באדם היא שמעוררת אותו לתשובה .  הרגשת הצדקות מפריעה לתשובה 

בגלל שאומרים ,  ואולי אף צדיק גדול , בהרגשה כי צדיק הוא אך אם הוא הולך, ולתיקון מעשיו

: במדבר ,  וזה נאמר אף לדור דעה .  אז לא יוכל לעשות תשובה ,  עליו או בגלל שאומר על עצמו

 ...בצדקתי, אפילו בלבבך, אל תאמר

ל חד " א ,  יעקב בר אחא '  חליף ואזיל ר .  אלעזר הוו יתבי '  סימון ור '  ר (: " לא ) במסכת שבת  

ל " א .  ניקו מקמיה דגבר בר אוריין הוא: ל אידך"א, ניקו מקמיה דגבר דחיל חטאין הוא: לחבריה

סימון '  לכאורה וכי ר ?  ... אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין הוא 

והרי פסוק מפורש ?  ה בעולמו אלא יראת שמים בלבד " לא היה דורש את הדרשה שאין להקב 

רואים כאן שבעניין הרגשה ביראת ?  אלהיך דורש מעמך כי אם ליראה '  ועתה ישראל מה ד 

ל " ס זצ " וכך היה הגרי .  ואפילו אצל תנאים ואמוראים אין ההרגשות שוות ,  שמים יש דרגות 

, יהיה מי שיהיה ,  תולה כל עניין ההרגשה ביראת שמים בלימוד המוסר ומי שאיננו לומד מוסר 

: בבחינת   . אף כי הינו בעל ידיעות מופלגות בתורה ,  חסר לו בדרגות גבוהות של יראת שמים 

 ! אין דמיון? "ואתה אומר לי בן תורה הוא, אני אומר לך ירא חטא הוא"

. אפילו לפני אלול ולפני יום הדין אין אנו מזדעזעים ואנו ממשיכים בשאננותנו ? ומה נענה אנן

הרגשת הצדקות היא המקררת את האדם "!  אל תאמר בצדקתי : " על זה התורה מתריעה 

ואפילו כל ,  תהיה צדיק ואל תהיה רשע ,  משביעין אותו :  ועל כך צריך שבועה .  ומפריעה לו 

כי הכבוד שנותנים !  משביעין אותו .  העולם כולו אומרים עליך צדיק אתה תהיה בעיניך כרשע 

על כך כתוב במסילת ישרים הכבוד אינו אלא הבל . מפריע לו, לו כשאומרים עליו שהוא צדיק

מקור התשובה הוא .  ' ומשכחו כל חובתו וכו , הבלים המעביר את האדם על דעתו ועל דעת קונו

אם ?  והרי כולם מקלסין ומשבחין אותו ,  מדוע ירצה לחזור בתשובה ,  ובאין הכנעה ,  ההכנעה 

 .אמר החכם מכל אדם,תקוה לכסיל ממנו, ראית חכם בעיניו

כי עם קשה ...  על המילים וידעת כי לא בצדקתך ,  נפלא בפרשתנו "  בירור " אומר  "  ספורנו " ה 

כי אי אפשר שיהיה צדק ויושר לבב עם קשה העורף כי אמנם קשה העורף הוא :  עורף אתה 

ההולך אחרי שרירות לבו ומחשבתו אף על פי שיודיעהו איזה מורה צדק בראיה ברורה 

שמחשבתו היא בלתי טובה ומביאה אל ההפסד וזה כי לא יפנה אל המורה כאלו ערפו קשה 

 .ל"עכ. באופן שלא יוכל לפנות אנא ואנה אבל ילך אחרי שרירות לבו כמאז, כגיד ברזל

כל אחד מוכן ?  מי לא מרגיש כמה קשה לו לקבל שום תוכחה על עוון ?  מי לא מרגיש את זה 

ואפילו על תפילה ,  רשע ,  אבל לא ,  צדיק אתה :  לקבל כבוד אך לא תוכחות מוכן שיגידו לו 

. הוא כגיד ברזל שאינו יכול לפנות אנה ואנה , כל שכן על כל מהלך היום, אין להוכיחו, בציבור

אל תעשה בסתר " ודי לו שיגיע לדרגה ש ,  ורשע שאינו גמור , הוא יודע שיש צדיק שאינו גמור

אלא שאז ,  לפעמים הוא נכשל בדברים שאפילו ילד קטן היה מתבייש "! מה שלא תעשה בגלוי

אך מיד אחרי זה הוא מסתכל גם על אחרים ,  "ואנכי תולעת ולא איש: בבחינת, הוא נעשה עניו

כל עוד האדם לא .  אך אצלו הכל טוב ,  והוא רואה שאצל הזולת הכל פגום ,  בביטול ובתוכחות 

שהיא המחייבת לחזור ,  יפרוק מעליו את הכבוד וההרגשה שהוא צדיק הוא לא יגיע להכנעה 

 .בתשובה

 קשיות עורף
כי עם קשה עורף ,  אלהיך נותן לך את הארץ הטובה הזאת לרשתה '  וידעת כי לא בצדקתך ד 

למן היום אשר יצאת מארץ ,  אלהיך במדבר '  זכור אל תשכח את אשר הקצפת את ד ,  אתה 

 (.'דברים ט)' ממרים הייתם עם ד, מצרים עד בואכם עד המקום הזה

כי הנה חזרתם להקציף פעם .  ויעיד על היותך עם קשה עורף ,  זכור אל תשכח : אומר הספורנו

 .אלהיכם ואת גדלו' אחר פעם ככלב שב על קיאו אף על פי שבכל פעם ראיתם את מוסר ד

אלא על ,  התורה לא הקפידה על עצם המכשולים שנכשלו כלל ישראל בהזדמנויות שונות 

אין קפידא על מה ,  " ככלב שב על קיאו : " על זה כותב הספורנו ביטוי חריף .  הקשיות עורף 

זהו המשל לקשיות ,  הקפידא היא כי הוא שב על קיאו ,  ואפילו אם הקיא פעמים רבות , שהקיא

מי יאמר  ?  איך מחליטים לתלות את החסרון בקשיות עורף אצל כלל ישראל ,  לכאורה .  עורף 

? איך נדע שזה מעיד על קשיות עורף , אף כי חוזר כמה פעמים, לנו שלא מדובר במכשול מקרי

אצלנו כשאנו נתקלים באיזה תלמיד .  דור דעה , דור המדבר, כל שכן כשמדובר על כלל ישראל

אבל איך !  עקשנות כזו ,  ואז אנו מתפעלים ומתרגזים , עקשן אנו מרגישים שהוא יוצא מן הכלל

איך עלה על הדעת "!  ישיבה של קשי עורף : " אתם ,  שייך לבא ולומר לכל הישיבה למשל 

 !יותר סביר לחשוב כך לגבי כל אחד בתור פרט? להדביק תכונה כזו לכלל שלם

ואמחה , ועתה הרף ממני ואשמידם: כאן התורה מדגישה שכל העונש הכתוב אחרי זה. זאת ועוד

אלא ,  זה לא בגלל העבירות והמכשולים , עונש של כליה, רחמנה לצלן. את שמם מתחת השמים

פתאום נשכחו כל . ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא, אלי לאמור' רק בגלל ויאמר ד

החשדות במשה רבינו ,  התלונות החוזרות ונשנות ,  מעשה העגל : העבירות שאינן מוזכרות כאן

כל העבירות אין בהם לעורר את הכעס של ,  " קשה עורף " רק  ,  כל זה לא מוזכר כאן . 'וכו' וכו

 ! ?רק קשיות עורף" ואשמידם"הכביכול עד כדי 

ויעיד על רוע מדת קושי העורף כי אמנם ,  ובחורב הקצפתם :  יסוד חשוב "  ספורנו " אומר ה 

כאמרו ,  בחורב לא היה אומר להשמידכם אלא בשביל שאתם עם קשה עורף ' כשהקצפתם את ד

וזה כי אמנם קושי ,  הרף ממני ואשמידם ,  ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף הוא '  ית 

קשיות עורף מונעת את האדם מלהגיע .  זהו הסוד .  ל " עכ .  העורף מסיר את תקות התשובה 

זאת היא המידה .  ו " ח ,  ואין תקוה ,  ולהשפעה טובה , האדם סגור לתוכחה. וכאן האסון, לתשובה

 .שחותמת את גזר דין של הכליון

אנו מרגישים !  ? מי יאמר זכיתי לבי ?  מה נענה אנן אבתרייהו .  אנחנו עכשיו בחודש אלול 

אבל הדברים האלו .  ל " רח .  ובודאי שאין אנו זקוקים לתוכחות ,  הסתפקות במצבנו הרוחני 

. נראה שכל מצב הרוחניות שלנו בנוי על תוכחות ,  אם נתבונן .  מבררים לנו שזו טעות גדולה 

שאי אפשר שיהיה צדק ,  כי עם קשה עורף אתה :  עלינו לשים נגד עינינו את דברי הספורנו 

כי אמנם קשה העורף הוא ההולך אחרי שרירות לבו ומחשבתו אף , ויושר לבב עם קשה העורף

, על פי שיודיעהו איזה מורה צדק בראיה ברורה שמחשבתו היא בלתי טובה ומביאה אל ההפסד 

וזה כי לא יפנה אל המורה כאלו ערפו קשה כגיד ברזל באופן שלא יוכל לפנות אנה ואנה אבל 

 .ילך אחרי שרירות ליבו כמאז

ואת השגיאות ,  לעיין על עצמנו ולהסיר מנפשנו את קשיות העורף ,  עלינו להתעורר ולהתחזק 

ושומע תוכחת : "וכמו שכתוב במשלי ,ורק אז יש תקווה לתשובה, המפריעות לנו בהכנה לאלול

 (דגל המוסר)".                                                                                             קונה לב

 ל"גרשון ליבמן זצוק' צ ר"הגה


