
אל המבקש

אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת 
 ( ה-משלי ב ד) ודעת אלוקים תמצא' ה
 

שבכדי ,  קביעתו החד משמעית של החכם מכל אדם 
צריכים אנו לבקשה ',  ודעתו ית '  להשיג את יראת ה 

נראית לנו בהשקפה ,  ולחפשה ככסף וכמטמונים 
 .ראשונה כגוזמה בעלמא

' חובות הלבבות ' אולם המעיין בהקדמתו של בעל  
בהקדמת ,  ל " או בדברי קודשו של רבנו הרמח ,  לספרו 
יראה לנכון כמה עמל ויגיעה ',  מסילת ישרים ' ספרו  

שהיא היא אוצרו של ,  נצרכים אנו כדי להגיע ליראה זו 
 :(פ ברכות לג"ע)הבורא 

מסלנט מסר נפשו כדי להחזיר '  אור ישראל ' רבנו  
. את היראה שהייתה בכלל ישראל ,  עטרה ליושנה 

, וגם תלמידיו אחריו . וחולל את תנועת המוסר לשם כך
והפיצו את תורת היראה ככל ,  המשיכו במלאכת רבם 

 . יכולתם
אולם את ,  אולם כמה שנאמר שהצליחו במלאכתם 

הנם ,  דרכי עבודתה והשגתה ,  תורת המוסר הפנימית 
ללא שימוש ,  ללא עיון מעמיק .  עוד בגדר תורת הנסתר 

אי אפשר להשיג ,  ובעבודת המידות '  ח ביראת ה " ת 
בתוך ,  דברי תורתם עברו מפה לאוזן .  אור גנוז זה 

ולכל ,  וועדים סגורים ומצומצמים לבני עליה מובחרים 
 . 'היותר בשיחות בהיכלי הישיבות הק

ורבים רבים מאותם שיחות עלו על מכבש ,  דורנו זכה 
שלל רעיונות נעלים ואופני עבודה נשגבים גם . הדפוס

מאותם אסכולות המוסר ,  הם הוסברו באותם כתבים 
 . השונות

 ' זכינו והננו אנשי בשורה לדורשי ומבקשי ה
במערכת העלון התקבלה בשורה משמחת שבימים 

קובץ שיחות " הקרובים ייצא ממכבש הדפוס ספר  
רבי גרשון ליבמן '  רבנו ' צ  " משיחותיו של הגה "  מוסר 
אם .  ל " זצ '  רבנו ' א ל " לקראת יום הזיכרון הכ ,  ל " זצוק 

כלל שיחותיו נודעו בעולמם של בעלי המוסר בעומקם 
בשיחותיו בלילי ההילולא של ,  ובתביעתם הנוקבת 

ל הגיעו שיחות אלו לשיא עוצמתם " מרן הסבא זצוק 
. והם הם תוכן השיחות המובאות בספר זה !  הרוחנית 

. ל ויסודות שיטתו הרוחנית "ז שיחות על הסבא זצוק"י
בצרפת '  רוב השיחות הינם ממה שדיבר בישיבה הק 

' ההתעוררות ' בליל ההילולא ולאחר מכן שיחת  
המסורתית שנהוגה בקרב ישיבות נובהרדוק בשיחות 

חלק מהשיחות לוקחו מפנקס . ז כסלו"ובי' האלול'ימי 
ועוד חלק מכתבי תלמידים ',  רבנו ' של  )!(  מכתב ידו  

כמובן שהשיחות עובדו בצורה הראויה .  נבחרים 
וגם ,  להשאיר את הניחוח הטוב הנובהרדוקאי ,  ביותר 

 .כדי שיתאים לבני דורנו, באותה מידה
משנת '  התעוררות ' ל שיחה ו " וקיבלנו מהמו ,  זכינו 
והיא נמצאת בעמודים האמצעיים של עלוננו , ט"תשמ

צ " יהר .  ל הנכבד " ברכותינו ואיחולנו הלבביים למו . זה
  .   שיזכה להמשיך ולזכות את הרבים כאוות נפשו

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "לישרי לב שמחה"

אמר רב נחמן בר יצחק אף אני אומר לא הכל לאורה "
. צדיקים לאורה וישרים לשמחה :  ולא הכל לשמחה 

ולישרים "  אור זרוע לצדיק " צדיקים לאורה דכתיב  
( תהילים צז " ) ולישרי לב שמחה " דכתיב  ,  לשמחה 

 .(תענית טו)דישרים עדיפי מצדיקים : י"ופירש רש
ליהודים הייתה אורה : " ואמרו בגמרא על הפסוק 

אמר רב יהודה אורה ( אסתר ח" )ושמחה וששון ויקר
ויקר אלו ,  שמחה זה יום טוב ששון זו מילה . זו תורה

שגזר :  י " ופירש רש :(  מגילה טז ) תפילין שבראש  
 .עליהם המן שלא יעסקו בתורה ובמצוות

 
הנה כשהובס הרשע וישראל היו יכולים שוב לעסוק 
בתורה ובמצוות ללא מפריע קבעו ימי שמחה ויום 

אולם עלינו לדעת שיש מדרגות .  טוב זכר לנס 
ממדרגות שונות בשמחת פורים עד שנגיע על ידה 
לשמחה הנצחית המיועדת לישרי לב שאפילו צדיקים 

 .אינם זוכים אליה
 

מי גרם לצדיקים שיתבזבז שולחנם :  איתא בגמרא 
ה " לעתיד לבוא קטנות שהיה בהן שלא האמינו בהקב 

י שאנשי אמנה הם המוותרים " ופירש רש:( סוטה מח)
ה וסומכים עליו לעשות " מממונם ובוטחים בהקב 

מבואר מזה שאף על פי .  ואין דואגים לחסרון ,  טוב 
בכל זאת עוד לא הגיעו לשלמות בדעות , שהם צדיקים

ם " ופירש המלבי .  שיהיה שכרם שלם לעתיד לבוא 
הוא זה "  ישר " אבל ה ,  הוא הכובש את יצרו "  צדיק " ש 

שהולך ישר בדעתו ובינתו ומוצא האמת תמיד 
באמונות ודעות והיושר נטוע בליבו בכל הנוגע למדות 

וכבר (  ם משלי א ג ותהילים לג יא " מלבי ) ולמעשים  
ם בהלכות דעות איך צריך האדם ליישר "מצאנו ברמב

ומובא בהקדמה . את עצמו כדי שיתנהג בדרך הממוצע
ל שחכם אחד אמר שלמד לברר מעשיו עשרים "לחוה

הרי שלקבוע את היושר שיהיה נטוע בלב . וחמש שנה
ולא די בזה מה שאינו ,  הוא העבודה הקשה במקדש 
אלא צריך מלאכה רבה , נמשך אחרי תאוות היצר הרע

ומתמדת כדי לעלות בסולם השלימות ולנקות את 
 .עצמו מכל סיג

 
וכן מצאנו בגמרא שהמצוות נמשלות לנר והתורה 

ונאמר בזה משל לאדם שהיה מהלך באישון ,  לאור 
לילה ואפילה ומתיירא מן הקוצים ומן הפחתים ומחיה 

, רעה ולסטים ואינו יודע באיזה דרך הוא מהלך 
נזדמנה לו אבוקה ניצל מן הקוצים ומן הפחתים ועדיין 
מתיירא מחיות רעות ומן הליסטים ואינו יודע באיזה 

כיון שעלה עמוד השחר ניצל מחיה .  דרך הוא מהלך 
רעה ומן הליסטים ועדיין אינו יודע באיזה דרך הוא 

(. סוטה כא ) הגיע לפרשת דרכים ניצל מכולם  ,  מהלך 
י שהאבוקה במשל מסמלת מצווה שעל " ופירש רש 

ידה ניצל ממקצת פורעניות אבל עדיין מפחד מחיות 
, רעות ולסטים שמסתובבים בלילה ואורבים לבריות 

, כלומר .  וכעלות השחר ונעשה יום אז ניצל גם מהם 
בזכות התורה שנמשלה לאור ניצל מן החטא ומן 
הייסורין אבל עדיין אינו בטוח בדרכו שמא יצליח 
היצר להטרידו מתלמודו ואז יכול שוב להיכשל בחטא 

אולם אם הצליח להגיע לפרשת דרכים .  ופורעניות 
אז כבר מובטח הוא מן , הוא יום המיתה ללא ביטולים

 .הכל
 

, אם כן שפתיהם בררו מללו שדרך הצדיק תלוי ועומד 
משום שיתכן ,  ואפילו אם עוסק בתורה ובמצוות 

שיפריעו יצר הרע ממלאכת שמים ואז לא יהיה לו 
אף האדם שכובש את יצרו נמצא .  במה להתגונן 

בסכנה תמידית אולי יתקומם יצרו נגדו ויבטלו 
כל זה משום .  מתלמודו ויגרום לו עבירות ופורעניות 

שהוא בבחינת צדיק ולא בבחינת ישר שהדרך הנכון 
משום שאז בודאי היה יודע הטיב ,  נקנה אצלו כטבע 

לא די במה שעוסק בתורה .  באיזה דרך הוא הולך 
באופן כללי אם אינו מייחד מאמצים רבים לשם תיקון 
המדות וקנין הבטחון משום שבלי זה יתכן שישאר 

ולא ,  די הצורך "  ה " שלא האמינו בהקב " בבחינת  
שומא על  .הגיעו לשלימות הראויה על אף שלא חטאו

האדם לשים אל ליבו לקחי התורה עד שמתקן את 
פנימיותו וקונה תכונות הישרות בטבע וזה לבד 

כן מצאנו אצל .  שמירה מעולה נגד תחבולות יצר הרע 
היהודים בדורו של מרדכי שלא הסתפקו בעשיית 

אלא התעמקו להבין , שמחה ויום טוב בלבד לזכר הנס
הם הוציאו דבר .  את הלקח הנכון ממאורע נפלא זה 

מתוך דבר בהכרת השגחתו יתברך והתאזרו בבטחון 
חזק שלא יתכן כלל שינזקו שלוחי מצווה ולכן קבלו 

ולא על עצמם כל התורה באהבה ובנפש חפצה  
, כבמעמד הר סיני שאז הייתה קבלת התורה בהכרח 

 .(שבת פח)שכפה עליהם הר כגיגית 
 

כמו כן עלינו ללכת בעקבותיהם לנצל את שמחת 
להגביר הכרתינו , הפורים לשם קניית קניינים בנפשינו

בהנהגה של מדה כנגד מידה ולהבין שהכל תלוי 
, אין לנו אלא להתחזק בבטחון מתוך שמחה. במעשינו

" תבלין"ולקבל על עצמינו מלאכת הקודש של ניצול ה
ואז ,  שבתורה לשם תיקון הלב וקנין הישרות בטבע 

 ". לישרי לב שמחה"נזכה לשמחה נצחית של 
 

 (מאמרי פורים" המוסר והדעת)"
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 י ועדת הרבנים לענייני תקשורת  “הגישה למייל מתבצעת ממקום שמאושר ע



 

 המשך בעמוד הבא

 
 ( ט באדר"ל שיחול בכ"זצוק' רבנו'א ל"לרגל יומא דהילולא הכ)

 
וישלח ישראל את ימינו וישת על ראש אפרים והוא הצעיר ואת שמאלו על ראש מנשה שכל "

' וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו על ראש אפרים וירע בעיניו וכו' את ידיו כי מנשה הבכור וכו
' וימאן אביו ויאמר ידעתי בני ידעתי וכו '  ויאמר יוסף אל אביו לא כן אבי כי זה הבכור וכו 

ויברכם ביום ההוא לאמר בך יברך ישראל לאמור ישימך אלהים כאפרים וכמנשה וישם את 
 ( 'כ-'ח יד"בראשית מ" )אפרים לפני מנשה

: ל " שהרי אמרו חז .  לא מובנת ,  בעת שבירך את בני יוסף ,  ה " הנהגת יעקב אבינו ע ,  ולכאורה 
אמר רב לעולם אל ישנה אדם בנו מבין הבנים שבשביל משקל שני סלעים מילת שנתן יעקב " 

ואחרי :(  שבת י" )ליוסף יותר משאר בניו נתקנאו בו אחיו ונתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים
ועוד ,  שראה את התוצאות שקרו בעבר מפרשת יוסף ואחיו איך עושה זאת שוב פעם לנכדיו 

 ? בכוונה תחילה
פ שזהו " ואע .  שיעקב אבינו הקדים בכוונה בברכתו את אפרים קודם לאחיו הגדול מנשה , אלא

. שזהו ניסיון עם קושי עצום ,  ניסיון קשה מאוד עבור מנשה שמקדימים את אחיו הצעיר לפניו 
, כ " אלא אעפ .  שזה למעלה מכוחות האדם לעמוד בכזה ניסיון קשה ,  א כזאת " ואולי תהיה הו 

שאין מושג כזה , והוראה לכל כלל ישראל לדורות' דרך'שזה  ',לכתחילה'יעקב אבינו עשה זאת 
אלא ודאי שאפשר להתגבר על כל המידות הרעות " למעלה מן הכוחות: "'בכל ענייני עבודת ה

ובאפשרות האדם לא רק .  ואפילו על ניסיון קשה כמו צרות עין ,  בלי שום כמות ומדידה 
ז כפי "וכ .שהאדם יהיה בעל עין טובה על הזולת' חיוב'אלא אפילו ב, את הצרות עין' לשלול'

 !שאין בדיעבד ברוחניות אלא רק לכתחילה: ל"הסבא זצוקהיסוד של 
, שאין מושג כזה של למעלה מהכוחות ,  כל כך חזק בדרכו הרוחנית של יעקב אבינו ' יסוד'וזה 

בהקדימו את ,  וכך חינך את נכדיו ,  ואפשר להתגבר על כל ניסיון וניסיון ובכל קושי שהוא 
עד כדי כך שבסוף דבריו הוא מצווה .  ' טוב עין ' כדי שיתרגלו למידת  ,  הבכור לאחיו הצעיר 

ויברכם ביום ההוא לאמר : "יברכם שיהיו כמותם, כל אבא שרוצה לברך את בנו, שבכל הדורות
שכל אב יברך את בנו (  ' שם שם כא )   " בך יברך ישראל לאמור ישימך אלוהים כאפרים וכמנשה 

 -בתור הוראה לדורות    -שיהיה לו מידות טובות ועין טובה בדיוק כפי שהוא עשה למעשה  
 !לנכדיו

ועלינו להבין מה הייתה מהותו של הסבא . ל"לכבוד ההילולא של הסבא זצוק, התאספנו הלילה
 ? "מדרגת האדם"ומהי הייחודיות הנפלאה בספרו ? ל"זצוק

ד שהיה מגדולי " הי   ל " צ רבי דוד בודניק זצ "הגה פ דברי"ואפשר להסביר את היסודות הללו ע
נובהרדוק "  בית יוסף " בהיכל ישיבת  "  התעוררות " ממה שדיבר בשיחה ו ,  ל " תלמידי הסבא זצ 

 : ואלו דבריו. ל"ביום הזיכרון הרביעי לסבא זצוק, ד"ז כסליו תרפ"בי
על כן החובה להזכיר לתלמידים הישנים ,  ה " זה השנה הרביעית לפטירת רבינו זצוקללה " 

צאי לך '  אם לא תדעי לך וכו : " כ " כמאה .  שהכירוהו בחייו לבל תשכח מהם דרכו ונתיבו 
וכן להזכיר לתלמידים החדשים שלא .  ל בעקבות שדרכו אבותינו " ופירשו חז "  בעקבות הצאן 

ר אמרו " והנה במד .  אשר ממנו שואבים אנו עד היום , להודיעם מקור הראשי שלנו, זכו לראותו
מדבר במשה על שנתעלה יותר מן '  הכ ,  רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולנה (  משלי לא ) 

ה שנאמר " שנבראתי בצלמו של הקב ,  אני גדול ממך ,  כיצד אדם הראשון אומר למשה .  הכל 
אמר לו משה אני נתעליתי יותר . שניצלתי מדור המבול, א נח אמר למשה אני גדול ממך"ד', וכו

אבל אני הצלתי את עצמי ואת ,  ולא היה בך כוח להציל את דורך ,  אתה הצלת את עצמך ,  ממך 
אחד הציל את עצמו ולא ,  ד לשתי ספינות שהיו בים והיה בתוכן שני קרבניטין "משל למה. דורי

 . ש"עיי, ל"עכ. ואחד הציל את עצמו ואת ספינתו, הציל את ספינתו
במידה '  עבודת עצמו ' ראה מסירות נפשו על  ,  ל ועקבותיו " ר זצ " הנה מי שראה דרכי אדמו 

בספינת   -להציל גם את הנוסעים  ,  והיה קרבניט נאמן .  למעלה מציור האנושי ,  נפלאה מאוד 
ומהטעויות הפרושות על כל מצעדי ,  ממצודת התאווה הנוראה ,  מסכנת שאול ואבדון  -החיים 

 (. 'א עמוד כו"ח" אור המוסר)"ל "עכ. גבר
, אנו מרגישים על כל ההשגות הגדולות והעצומות ,  ש עכשיו בזמננו " וכ ,  מתוך ירידת הדורות 

ל שעולה מדברי " והדוגמה של הסבא זצוק '  הציור ' אלא ש ".  למעלה מן הכוחות " הרגשה שזה  
שאין למעלה מן : " ובמיוחד ביסוד הזה .  עצום בשבילנו '  מחייב ' ל זה לימוד ו " ד בודניק זצ " ר 

לפני "  נובהרדוק " כידוע מכל העבר המפואר של ישיבות  ,  והציור הזה המשיך "  הכוחות 
שאין : " ל " וכל זה אודות ליסודו העצום של הסבא זצוק .  כ זכינו גם אנו לכך " וכמו ,  המלחמה 

 "  למעלה מן הכוחות
 .  נמצא ייסוד זה בדבריהם פעמים רבות' ל הק"וכשנתבונן היטב בדברי חז

. אתה מוצא מתחילת ברייתו של עולם האחים שונאים זה את זה ? אי זה אח -מי יתנך כאח לי "
ובאי זה אח אמר '  אחי יוסף ליוסף וכו '  עשו ליעקב וכו '  ישמעאל ליצחק וכו '  קין להבל וכו 

שהיו אוהבים זה "  הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד : " ' כמשה ואהרון שנא ?  ישראל 
א " ד '  לא קנאו זה את זה וכו ,  ואהרון את הכהונה ,  שבשעה שנטל משה את המלכות .  את זה 

וכתיב '  אנוכי אכלכל אתכם וגו : "אמר להם, אתה מוצא אחר כל הרעות שעשו לו. כיוסף לאחיו
 (ח"ר פ"ש שיהש"ילקו. )ל"עכ' וגו" וינשק לכל אחיו ויבך עליהם

היחידים בלבד בכל '  אחים ' שהם היו שני ה ,  כמו קין והבל "  אח " ל לא מסתפקים בסתם  " חז 
שעם !  כמשה ואהרון  -' אח'אלא . ה-ואפילו לא כמו שיבטי י' ולא כישמעאל ויצחק וכו. העולם

הם נשארו אוהבים זה את זה וללא שמץ של קנאה ושנאה ,  כל הקשיים שיכולים להיות 
 ! ועוד שכל אחד מהם שמח בגדולתו ובמעלתו של חברו! ותחרות

. ומושגים גבוהים אלו '  השקפות ' ל  " ל הללו מובן ביותר מאיפה לקח הסבא זצ " י דברי חז " עפ 
שבת אחים גם ,  כמו דרגות כמו משה ואהרון ?  ואולי נאמר שזה למעלה מן הכוחות האנושיים 

ל הקדושים " ואילו בחז .  ללא שיור קשה ביותר '  ביחד ' שהמדרגה וההשקפה הזאת של  ...  יחד 
' בקצה ' עבודה  .  וכמו יוסף עם אחיו ,  כמשה ואהרון :  אלא ',  שאין למעלה מהכוחות ' מפורש  

ועלינו ".  שאין למעלה מהכוחות : "כזו תהיה נחלת כל כלל ישראל' השקפה'וזה מחייב ש... כזה
 'ל הק"ללמוד זאת מהדוגמאות והציורים הגבוהים ביותר בדברי חז
בך יברך ישראל ישימך אלהים . " כמו שראינו לעיל גם אצל יעקב אבינו עם מנשה ואפרים 

איזה ,  אבל כשנתבונן .  שרגילים בכלל ישראל שכל אבא מברך ברכה זו לבניו" כאפרים וכמנשה

למעלה " ניסיון קשה שהוא באמת  ?  " שיכל את ידיו "ניסיון עצום היה למנשה במעשה הזה של 
וזה גרם "  שאין למעלה מהכוחות " "לכתחילה"כ אצל יעקב אבינו זה היה "ואעפי"! מן הכוחות

תמשיכו בהנהגה הגבוהה הזאת כמו :  וזוהי ברכת האב לבניו " עין טובה"לחינוך לדורות של 
 "! אין למעלה מהכוחות" -שבכל ניסיון וקושי שהוא , מנשה ואפרים

ורואים זאת .  חינך את עצמו בחינוך הזה כפי שחינך את נכדיו ,  יעקב אבינו עצמו ,  וכמו כן 
של ,  הלא זה דוגמא עצומה וציור לדורות .  באופן שבו הוא הכניע את עצמו בפני עשיו הרשע 

ובעת שנפגשו הוא השתחווה ,  עם דורון גדול מאוד ומתוכנן לפרטי פרטים ,  עצומה '  הכנעה ' 
י " ואעפ ...!  וישקהו :  עד שנהפך ליבו של עשיו עד שלבסוף מעידה התורה , בפניו שבע פעמים

א בכלל של יעקב לרכך את ליבו של " וממילא מה הו ,  שהלכה היא בידוע שעשיו שונא ליעקב 
 ? עשיו מהשנאה הנוראית שלו

' הנחות ' תיכף יש לאדם בליבו  ,  של שנאה '  מצב ' כשיש לאדם  ,  וכשנתבונן במבט אמת במצבנו 
הזאת של עשיו שונא '  ההנחה ' .  של השנאה הנוראה '  המצב ' א לשינוי  " ואין שום הו , על הזולת

כ ליעקב אבינו לא " ואפי ...!   שהרי הלכה היא' הנחה'ולא רק , אצל יעקב זה היה באמת, ליעקב
שאין למעלה מן " וזהו ציור נורא לדורות  .  על עשיו '  הנחה ' ואפילו לא  ,  כאלו '  הנחות ' היה לו  
 "!הכוחות

עלינו לדעת שיש לכל אחד ואחד את ,  ל " הנ '  ל הק " ומדברי חז ,  ממעשה זה של יעקב ועשיו 
וזה "  למעלה מן הכוחות " כי אין מושג כזה    -האפשרות המוחלטת להגיע לתכלית של הבריאה  

 -!  כ הוא הגיע לכל המעלות העליונות " ועי ,  ל " היה מהיסודות הגדולים אצל הסבא זצוק 
בבחינת מה שאמרה ,  " הכנעה : " התשובה לדבר היא ?  מהי התכלית של הבריאה , וכשנתבונן
פ שלא סייעוהו " אע : " י " וברש "  ויאמר אלהים נעשה אדם : " בבריאת האדם '  התורה הק 

שיהא ,  לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענווה ,  ויש מקום למינים לרדות ,  ביצירתו 
 (. בראשית א כו" )הגדול נמלך ונוטל רשות מן הקטן

ואולי נאמר "!  הכנעה " ?  ה מורה לנו בעת רצונו לברוא את אדם "מה הלימוד הראשון שהקב
אז , ויש היכי תמצא כזו במציאות, אם יש לנו ציורים כאלו! לא ולא! ?שזה למעלה מן הכוחות

 ! ואפילו הגבוהות ביותר, זה כן אפשרי להגיע לכל המעלות
לעמוד בניסיונות "  למעלה מן הכוחות " זה  ,  ל " כזו שכל הנ "  הנחה " וזה נכון שבנפש האדם יש  

א של חיזוק אמיתי " אבל אין הו ".  עד ועד בכלל " אבל לא  ,  אולי יכולים להתחזק מעט .  קשים 
זה ',  תיקון המידות ' ש שיהיה לאדם השקפה מקיפה וכוללת של  " כ .  לתיקון בנקודה העיקרית 

בתכלית נצרכת מאוד '  תיקון המידות ' ועוד יותר שהשקפה גבוה זו של  !  כמעט ואין בנמצא 
שזה גורם ,  כ פירודים " כ ,  כ מחלוקת " ובמיוחד בזו התקופה שיש כ ,  מאוד בזה הדור שלנו 

" חשבונות"והבעיה העולה על כולם שכל המחלוקות והפירודים מלווים עם . ל"רח', לחילול ה
תיקון " וממילא יש ייאוש גמור אצל כלל ישראל במה שנוגע ל   ... שכביכול זה לשם שמים 

 " המידות
חזקה ,  הזאת ' בחזקה'כדי לעורר ריעותא , ל"ביום הזיכרון לסבא זצוק, ולכן התאספנו עכשיו

אתה מוצא : " ל לעיל " כדברי החז   . של ייאוש גמור מכל עבודת ותיקון המידות , מדורות כבר
. ל " רח ...  חזקה שכזו (  ח " ר פ "ש שהש"ילקו" )מתחילת ברייתו של עולם האחים שונאים זה לזה

התאספנו כדי   -ל  " כך השריש הסבא זצוק "  אין למעלה מן הכוחות "   -ולמרות הכל  ,  כ " ואעפי 
וכן יש אפשרות לאדם להגיע לתיקון המידות שזה , שכן יש בחירה -ומידיעה  -לעורר אצלינו 

כ את "וכמו, שנוצרות מהשנאה" ההנחות"כ לתקן את השנאת חינם ואת "ועי, תכלית הבריאה
  "!בעשה טוב"אלא אפילו " בסור מרע"ולא רק . כל שאר המידות המגונות

אבל עוד לא .  צריך הרבה סבלנות ,  " תיקון המידות " שבעבודה על  ,  פ האמת " ועלינו לדעת שע 
כ אפשר בסוף בוודאי " שעי ,  בעבודה '  עקשנות ' עם יש לנו את היסוד של  ,  אבדה תקוותינו 

 ".אם תתעקש תצליח: "כמו שידוע מאמר החכם. להצליח
 

 "התעוררות"
" שאין למעלה מן הכוחות " ל  " אחרי שהבנו את ייסודו הנפלא של הסבא זצוק ...  מורי ורבותי 

גם עלינו להתעורר בדרכו הגבוהה של הסבא , ל"דוד בודניק זצ' של ר" ההתעוררות"מהשיחה ו
ואפשר לעורר את .  בהבי הילולא "  תורת התעוררות " פ רק בשביל שלא תשתכח  "ולכה, ל"זצוק

ל " ממה ששאל את הסבא זצוק ,  ל " ד בודניק זצ " י המשך דבריו הנפלאים של ר " עצמנו ע 
 : בעצמו

הלא בהתחלתו לא ?  מה דחפו לצאת בקצה השלמות הגבוה ,  והנה פעם אחת שאלתיו בחייו " 
ולהתבודד ,  ומפני מה עזב מסחרו ובני ביתו . שהיה מן ההכרח לפרוש ממנו, כ דורו פרוץ"היה כ

, השיבני ?  מה ראה על ככה שמסר נפשו כל ימי חייו על עבודת הרבים ?  עם קונו רבות בשנים 
 ". ידיעות העבר והשקפת העתיד", שתי תשובות יש בדבר

הרשות נתונה ביד כל אדם להיות : " תשובה '  ל בהל " ם ז " כמו שפסק הרמב ":  ידיעות העבר " 
מדוע לא נשתדל אנחנו להיות כמו שהיה ,  ואם יש רשות היכולת '  וכו "  צדיק כמשה רבנו 

 'וכו? ולעמוד חזק כסלע איתן בלב ים, מלפנים
אלא ,  מדרך התורה שיהיה האדם איש מדיני : " ל " ס זצ " כמו שאמר הגרי ":  והשקפת העתיד " 

כל אחד ,  כי בהיות הדעות הולכות ויורדות מטה ".  שמצד ההכרח עלינו לבחור דרך הפרישות 
ומצודה פרוסה על כל ,  והניסיונות מתגברות ומתחדשות ,  והפרצה הולכת ומתרחבת ,  לעצמו 
 ? כ תורה מה תהא עליה"א, איש איש במידה הראשית שלו, החיים

כי אם לא נתחזק לקחת הדרך ,  השכיל להבין הנולד מראש ,  ובעינו הבדולח והכרתו הבהירה 
לכן אמר מן ההכרח .  אז מצב הזמן וסיבות העולם ישפילו ערך מדרגת האדם לגמרי ,  הגבוה 

אור " ל ב " עכ .  ולעמוד חזק כסלע איתן בלב ים ,  בעוד שבידינו ,  למסור נפשנו ולעמוד בפרץ 
 .  ל"הנ" המוסר

ד " ור .  על השאלה ששאל אותו ,  ל " ל לרבי דוד בודניק זצ " זאת הייתה תשובתו של הסבא זצוק 
ידיעות : " ל בתשובתו אליו " בודניק מסביר כאן באופן נפלא מה הייתה כוונתו של הסבא זצוק 

והמתבונן היטב בתשובה נפלאה זו ייווכח בדרגתו הגבוהה של הסבא " העבר והשקפת העתיד
ידיעות העבר והשקפת : " אין לנו בכלל שייכות להשגות גבוהות כאלה ,  פ האמת " וע .  ל " זצוק 

ידיעות " לא ב ,  ואנחנו רגילים תמיד להרגיש שאין לנו בכלל שייכות למדרגה נעלה כזו " העתיד
 ". השקפת העתיד"ולא ב" העבר

 

 "ידיעות העבר והשקפת העתיד"

 ט"ז כסליו תשמ"י -ל "גרשון ליבמן זצוק' צ ר"הגה' רבנו'מ' התעוררות'שיחה ו



למעלה מן " מה שחושבים שזה  ,  שזה טעות נוראה ,  אבל לאחר ההתבוננות עלה בדעתי 
וכשנתבונן עוד יותר ". ידיעות העבר והשקפת העתיד"של , ההשקפות הגבוהות האלה" הכוחות

ויסוד היסודות של הדורות ,  שזהו המהות והתוכן ,  נראה שאנחנו נמצאים בתקופה ובדור כזה 
 ". ידיעות העבר והשקפת העתיד: "שלנו

קיבלו והסכימו על המהות הזאת של ,  י " מהי הסיבה שרוב ככל בנ ,  אם נתבונן היטב , ולדוגמא
מה הסוד בדבר שהם ,  ובאמת ?  הארורה "  הציונות " שזהו פרי טיפוחיה של  "  מדינת ישראל " 

מה הסיבה שיכולה להיות אם לא ?  בשוחד נורא כזה ,  את כל הכלל ישראל "  לשחד " הצליחו  
מכל הצרות ,  מקורות הדורות שעברו "  ידיעות העבר " ה !  ? " ידיעות העבר והשקפת העתיד " 

, ל " רח ,  האיומה "  שואה " במאורעות ה ,  ובמיוחד במה שהיה בדור שלנו .  והגלויות הנוראות 
ואפילו אלו ".  מחנות ההשמדה " ועל כולם  .  וההריגות ההמוניות, הרעב, הטעם הנורא של הגטו

רק השמיעה והידיעה על עבר נורא שכזה עם מחיר כזה זה כבר ,  שלא טעמו טעם נורא כזה 
וממילא "  איזהו חכם הרואה את הנולד : " בגדר "  השקפת העתיד : "וזה גרם להם... הספיק להם
ומה .  ש אחרי שקיבלו לידיהם את האפשרות הזאת " וכ ,  ניקח את גורלנו לידינו ,  נמנו וגמרו 

 " ידיעות העבר והשקפת העתיד"רק ? ההבנה וההסבר בזה
. נמצא אצל כל אחד ואחד בפרט "  ידיעות העבר והשקפת העתיד " כמו כן  ,  וכמו בכלל ישראל 

. ש בדאגותיו עבור בני משפחתו " וכ .  שלו '  שאלות החיים ' בכל  ,  כל אחד במצב הפרטי שלו 
כל אחד משתמש בכך ".  ידיעות העבר והשקפת העתיד : " רק ?  ומהו המניע העיקרי באדם בזה 

כ לומד איך לעזור " ועי ,  עם ציורים ודוגמאות מהעבר ,  כדי לפתור את כל דאגותיו ,  עם שכלו 
בזה נתונים כולם "  שבידיעות העבר והשקפת העתיד " ויוצא מכך  .  לעצמו ולמשפחתו בעתיד 

 .  וללא יוצא מן הכלל, מילדותו של האדם ועד זקנותו, מבוקר עד ערב
והפוך .  רק שאצלו זה היה על המצב הרוחני שלו ,  ל " ואותה המדרגה בדיוק היה לסבא זצוק 

מה שאנחנו נתונים בזה כל היום וכל "  הידיעות העבר והשקפת העתיד "ש, לחלוטין מאיתנו
אודות מדרגתו , אבל הוא לא היה שייך כלל לזה. ז"זה רק על שאלות החיים וענייני עוה, הלילה

למה שנוגע "  ידיעות העבר והשקפת העתיד " וממילא הוא ניצל את אותו הכח של  . הגבוהה
אבל ,  " ידיעות העבר והשקפת העתיד " שיש לנו את המדרגה של  .  ולא כן אצלנו .  לרוחניות 

בכוחי ועוצם "רק , נתונים בזה רק לצד השלילי שבדבר' בנערינו ובזקננו'אנחנו וכל הדור כולו 
. שזה ממש כמו המציאות והמהות של גויים , כמו הציונות הארורה .ובסיבות' במקרה'רק " ידי

 ..." בית ישראל, נהיה ככל הגויים: "וכך הם חרטו על דיגלם
ומה חידש ולימד ,  ל " כשנרצה לדעת ולהבין את דרכו הגבוהה של הסבא זצוק ,  ממילא 

כמו "  מדרגת האדם " נראה שזה מוסבר היטב בספרו  ,  שלו "  מהידיעות העבר והשקפת העתיד "
יש .  וכן בשאר מאמריו הנפלאים שם "  בקשת השלמות " או במאמר  "  תקופות העולם " במאמר  

' נאה דורש ' שהוא לא היה רק  ,  והמיוחד בכל זה ...  והשקפות מסוג אחר לגמרי '  השגות ' שם  
 ... במאוד מאוד' נאה מקיים'אלא גם 

, בשפתיים דולקות "  בהתפעלות " ודווקא  ,  י לימוד המוסר " זה רק ע, והסגולה להגיע לכל זה
כמו שמובא באריכות במאמר ,  ל בזה " וככל הדרך של הסבא זצוק ' וכו "בבית המוסר"ודווקא 

בידיעות העבר והשקפת " ועד כדי כך הוא הצליח  "  מדרגת האדם " שבספרו  "  יראה ואהבה " 
. זוכים להמשיך בכך בזעיר אנפין פחות או יותר , שגם אנחנו בתקופה ובדור שלנו, שלו" העתיד

אבל אם נתבונן בכך .  בין בכמות בין באיכות ,  והאמת שהיה יכול להיות הצלחה הרבה יותר 
, שעל פי דרך הטבע ,  ד להתאסף כאן בהבי הילולא "ד עצומה כמו שזכינו בס"שאנו מוקפים בס

 ... זה ממש ניסי ניסים
פ שאנחנו נמצאים בזמן ובתקופה נוראה " שאע ,  ועל זה עלינו לישא תפילה לאבינו שבשמים 

, עלינו להתפלל על כך ,  במעלות העליונות '  בחירה ' ומחוסר  ,  כזו של ייאוש מהשגות ברוחניות 
ע ייתן לנו " שהרבש ,  שכמו שזכינו עד עכשיו להרבה סייעתא דשמיא ,  שהשם יתברך יעזור לנו 

ידיעות " ל שניקח לנו את  " עוד יותר סייעתא דשמיא להמשיך את דרכו הגבוהה של הסבא זצוק 
 ":העבר להשקפת העתיד

 "לב טהור ברא לנו אלוהים ורוח נכון חדש בקרבינו"
 

זכור ימות : " גם מפורש בתורתנו הקדושה "  ידיעות העבר והשקפות העתיד"מצינו יסוד זה של 
 ('ב ז"דברים ל" )עולם בינו שנות דור ודור שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

גבוה '  מחייב ' האם ניתן לתבוע  ,  ולכאורה ...  זה לדורי דורות '  יסוד'התורה הקדושה כותבת לנו 
כל אחד זוכר את ...  שזה נמצא בכוחו של כל אחד ואחד ,  התירוץ הוא , אלא? כזה מכל הדורות

. ולא כך השקפת התורה הקדושה .  ' הייאוש ברוחניות ' שזה הגורם והסיבה של  ',  ימות העולם ' 
לצד החיובי "  הידיעות העבר " שעלינו לקחת את  "  זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור " אלא  

ושהיו להם השגות אחרות ,  לדעת שהיו לפנינו דורות עם מושגים אחרים ברוחניות , של הדבר
ואחרי כן בכל ,  ובדור המדבר ,  בשבטי יה ,  רק אם נתבונן היטב באבות הקדושים .  לחלוטין 

 ..." זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור: "'נבין היטב את דרישת התורה הק, המשך הדורות
, ל " ז מקלם זצ " והסביר רש (  אבות " ) איזה הוא חכם הרואה את הנולד : " ל " וכמו שאמרו חז 

הוא מבין ',  עבר ' שממה שנולד ב .  על העבר והעתיד "  הרואה את הנולד " ל בהסבר  " שכוונת חז 
ממש כמו .  ל " של חז '  החכם ' וזהו  .  שעל האדם ללמוד מהעבר על העתיד .  ' עתיד ' מה ייוולד ב 

 " ידיעות העבר והשקפות העתיד: "ל"יסודו של הסבא זצוק
של '  מצב , ' הזה שאנו נתונים בו '  המצב 'על , ועל כן עלינו להתפלל עוד הפעם לאבינו שבשמים

וממלא יש חוסר תוצאות ממה , הקודמים לנו' ימות עולם'וחוסר התבוננות אמיתית ב, אי בחירה
 :  שייוולד בעתיד

   .אבינו מלכינו בטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות
 

ד " מסביר ר (  ישעיה א " ) ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן " 
פ " נמצאת גם בדברי הנביא ישעיה ע ,  והטענה הזאת "  שהתביעה " ,  ל " ל בשיחה הנ " בודניק זצ 

' תביעה ' שזוהי  .  ל " עכ "  ישראל לא ידע מהעבר ולא התבונן על העתיד : "'ל הק"הסברם של חז
כמו ?  בזמן שאם נתבונן נראה שכן יודעים מהעבר ודואגים על העתיד .  מפורשת של הנביא 

אלא שתביעת .  ' דאגת העתיד ושאלות החיים ' כגון  ,  שקיים אצל בני האדם '  כח הדאגה 'שידוע 
או לצד החיובי ,  ז " האם לצד השלילי בענייני העוה ? לאן מופנית אצלנו כח הדאגה: הנביא היא

 ! ?ולהשגות הגבוהות ברוחניות, למעלות העליונות
כפי עדות תלמידו ,  ל " אצל הסבא זצוק  -" ידיעות העבר"את  -וכמו שאנחנו מוצאים זאת בחוש 

שדברו אודות צדקתו של יוסף הצדיק ,  עובדה '  קלם ' ואירע פעם ב :  ל " ד בודניק זצ " המובהק ר
. ועצר ברוחו להגביר השכל על הטבע ,  מקור ההשחתה ,  שפטפט ביצרו בהיותו במצרים ,  ה " ע 

אף שאחרים לא הבינו אז חפצו !  ? ומדוע לא נהיה אנחנו כמו יוסף הצדיק :  ל " והשיב הוא זצ 
עד ',  ואת בקשתו הנמרצה את דרך ה ,  ל " וקנאתו הגדולה לצאת בעקבות הראשונים ז ,  הכביר 

ודעתו ,  ל לא חת מפני כל " והוא זצ !  אשר לא יקשה בעיניו הציור הגבוה של יוסף הצדיק 
הרשות נתונה ביד כל אדם להיות צדיק כמשה : " ל " ם ז " על פי מה שכתב הרמב ,  ונימוקו עימו 

 ". רבינו
שמדרך התורה שיהיה האדם איש : ל"ס זצ"כמאמר הגרי, "השקפת העתיד"כ כוחו הרב ב"וכמו

, כי בהיות הדעות הולכות ויורדות מטה , אלא שמצד ההכרח עלינו לבחור דרך הפרישות, מדיני
ומצודה פרוסה ,  והניסיונות מתגברות ומתחדשות ,  והפרצה הולכת ומתרחבת ,  כל אחד לעצמו 

ובעינו הבדולח !  ? כ תורה מה תהא עליה " א ,  איש איש במידה הראשיית שלו ,  על כל החיים 
אז מצב ,  כי אם לא נתחזק לקחת הדרך הגבוה , והכרתו הבהירה השכיל להבין את הנולד מראש

לכן אמר מן ההכרח למסור נפשנו ,  הזמן וסיבות העולם ישפילו ערך מדרגת האדם לגמרי 
 . ולעמוד חזק כסלע איתן בלב ים, בעוד שבידינו, ולעמוד בפרץ
לעבור על המפריעים לו על "  שדה קרב"כל עניני העולם להאדם העליון הוא , כללו של דבר
. שמצרף את לב האדם "  שני מנורות המאור ,  המקרה והניסיון : " כמאמר החכם .  דרכו הגבוה 

  .ל"הנ" אור המוסר"ל ב"עכ
, ניווכח בחוש ,  ואת כל המשך דרכו ושיטתו ,  ל " וכשנראה את הצלחתו העצומה של הסבא זצ 

ידיעות העבר והשקפת : " שכל זה נובע מכך שהוא קיים בעצמו את ההתבוננות האמיתית של 
רק עבור דאגת ?  אבל עבור מה אנו משתמשים בו ,  שכח זה נמצא ופועל בנו ,  מה גם "  העתיד 

 ...!  ושאלות החיים שלנו, העתיד הגשמית
... ל עם כל תלמידיו הקדושים והטהורים משתתפים בחיזוק הזה שלנו "שהסבא זצ, בטח ובטח

וכמה זה ,  ממה שנתאספנו להבי הילולא ,  ובלי ספק שהם נהנים מהפינה הקדושה הזאת 
וגם הם יבקשו עלינו רחמים ושיהיו סנגורים ,  וממילא עלינו לבקש רחמים .  בשבילם נחת רוח 

, ירחם עלינו ועל כל בית ישראל '  ית '  ושה ,  ל"שנזכה להמשיך את דרכו של הסבא זצוק, עבורנו
 : יתברך' ועל זה נבקש שוב פעם מה. שנזכה לדעת מהעבר ולקחת השקפה אמיתית לעתיד

 "אבינו מלכינו בטל מעלינו כל גזירות קשות ורעות"
 

ל "זצ' רבנו'משיחותיו של ' קובץ שיחות מוסר'שיחה נפלאה זו לקוחה מתוך הספר החדש )
ג רבי דוד הלפרין "י הרה"ל שיצא לאור בימים אלה ע"שנאמרו בימי הזיכרון למרן הסבא זצוק

. ל"צ רבי חיים הלפרין זצ"מ אביו הרה"נובהרדוק צרפת ומ' אור יוסף'כ "י ור"א ר"שליט
 (0694323840: 'דעת חכמה'למעוניינים ניתן להשיג ספר יקר זה במכון 

 

 5057114750: לפרטים. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע

 על זאת שיבחו אהובים
 ל את הקונטרס הנפלא"על הו, מערכת העלון מברכת את חברנו וידידנו היקר המסייע לעלוננו

 ב"ח" המוסר והנועם"
 

ובו הסבר נפלא על מהותה . ל"צ רבינו גרשון ליבמן זצוק"ל מגדולי נובהרדוק ותלמיד מובהק לגה"ישראל דוד נייוונר זצ' צ ר"משיחותיו של הגה
שיזכה להמשיך לזכות את הרבים ' יתן ה. ד בימי השואה"סיפור נס הצלתו של הגרי" נס ההצלה"ובסופו קונטרס ". נובהרדוק"ודרכי עבודתה של 

 .כהנה וכהנה
  

 .                       י בקשה למייל של העלון"או ע  0605227504: ניתן להשיג בטל

 המשך -" ידיעות העבר והשקפת העתיד"



 "זכור"הלימודים בעבודת האדם מפרשת 

זוהי הפרשה ".  זכור " ק שלפני פורים קוראים בתורה את פרשת  " בשב 
פעם בשנה אנו ,  י צריכים לקרוא אותה מדאורייתא " היחידה שכל עמ 

 .מחויבים למחות בה את זכר עמלק
 

', כי תצא ' ' ס היה נוהג בשנה מעוברת לכוון לצאת ידי חובה גם בפר "החת
אנו צריכים לדעת שמצוות .  ב חודש מבלי מחיית עמלק " כדי שלא יעברו י 

אלא גם את ,  ולא רק את פירוש המילות ולקיים את ההלכות , צריכות כוונה
ואת מה בדיוק ?  המכוון מדוע קוראים ומדוע עושים ולמה צריך לזכור 

 !?זוכרים
 

שבה אנו אמורים ,  מאוד קשה להבין את כוונת מצוות פרשת זכור ,  באמת 
כ המצווה היא " ואח ,  את מעשה עמלק כל שנה ושנה מדאורייתא '  לזכור ' 
? כל פעם מחדש '  זוכרים 'מדוע ' למחות'ואם צריך . את זכר עמלק' למחות'

אם מחויבים ,  לכאורה מה הפשט '?  למחות ' מדוע  '  לזכור ' ואם צריך  
האם !  אם מדברים לא מוחים .  כ מחדש " למחות אז מדוע כל פעם לדבר ע 

 ?לזכור או למחות
 

 -מרים  ,  השבת ,  ממילא כל הזכירות האחרות שחייבים לזכור בכל יום ויום 
או לזכור חסדי .  כ " ואעפ '  שהיא לא התכוונה וכו ' שאפי, ר"להיזהר מלשוה

שעשה '  לזכור את חסדי ד "  וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך " '  כמו שכ '  ד 
 !?לא מובן -אבל זכירת מחיית עמלק . א בפרטות ובכללות"עם כאו

 
משל למלך שהיה לו כרם והקיפו גדר (: " ב " רמז רס ) ש  " מובא בילקו 

אמר המלך כל מי שיבוא ויפרוץ הגדר ינשכנו , והושיב בו המלך כלב נושך
כל זמן שהיה המלך ,  ובא בנו של מלך ופרץ הגדר ונשכו הכלב ,  הכלב 

... מבקש להזכיר חטא של בנו שעשה הוא אומר לו זכור את שנשכך הכלב 
ה מבקש להזכיר חטא של ישראל מה שעשו ברפידים " כך כל זמן שהקב 

" זכור את אשר עשה לך עמלק " הוא אומר להם  ?  בקרבנו '  היש ד :  שאמרו 
אלא אמר   -המלך שרצה להוכיח את בנו על מעשהו לא הוכיח אותו  . ל"עכ
' אתה ' והכוונה שים לב מה  ... תראה מה הוא עשה לך... איזה כלב רשע: לו

 !הבאתה עליך
 

בשעה שבא עמלק להילחם עם ישראל מה (: " שם ) ש  " בילק '  כמו שכ 
ויבא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים על ידי שרפו ידיהם מן " ?  כתיב 

כיון שנתן להם כל צרכיהם התחילו מהרהרים '  התורה ומן המצוות וכו 
חייכם שאני ,  הרהרתם עלי :  ה " ל הקב " א ?  " בקרבנו '  היש ד : " ואומרים 

ויבא : " זה עמלק שנאמר ?  ואי זה ,  הרי הכלב בא ונושך אתכם , מודיע לכם
 .ל"עכ" עמלק

 
אלא כל זה רק כדי להזכיר , היא לא נגד עמלק' עמלק'כל הכוונה בזכירת 

והיות שהיה חיסרון ,  היות שרפו ידיהם מן התורה   , לנו מדוע הגיע עמלק 
ואז ...  הוא הכלב ששומר על הכרם ,  מיד ויבא עמלק ,  ה " באמונה בהקב 

היות ,  מדוע ...  צריך למחות אותו ...  הכלב הרשע הזה   -ה אומר  " הקב 
זכור את אשר עשה לך " ועבורנו זה נקרא  .  שאתם הבאתם אותו עליכם 

ולמחות את ,  על האדם לזכור את הסיבה מדוע הגיע עמלק "  עמלק 
ה לא " ואז הקב ,  ו לא יהיה רפיון בתורה ולא באמונה "שח, העבירות שבידו

וזוהי העבודה בסור מרע ועשה טוב כדי .  צריך אף פעם להזכיר את עמלק 
 .שלא נצטרך תזכורת

 
דברים כח " ) אשר קרך בדרך " ?  ומה המעשה החמור ביותר שעשה עמלק 

לשון קור וחום : " י " כמו שאומר רש .  י ברוחניות " הוא קירר את בנ (  יח 
שהיו כל האומות יראים להילחם בכם ובא זה ,  ציננך והפשירך מרתיחתך 

משל לאמבטיה רותחת שאין כל בריה ,  והתחיל והראה מקום לאחרים 
פ שנכווה " אע ,  בא בן בליעל אחד קפץ וירד בתוכה ,  יכולה לירד בתוכה 

וזה הכי גרוע שכל מי שנכנס מעט .  ל " עכ "  הקרה אותה בפני אחרים 
כ מי שלומד מוסר יודע שהבעיה הכי גדולה זה הקרירות " וכש '  לעבודת ד 

וכנראה שזוהי הסיבה מדוע .  וזה מה שעשה עמלק ,  שחסר בהתלהבות 
זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם " נכתב מפורש בפסוק  

 "ממצרים
 

הרי ?  מדוע לומר את הפרט הזה שזה היה בדרך כשיצאו ממצרים ,  כ " כמו 
, אלא להראות את גודל התביעה ?  זה ידוע שמיד אחרי רפידים הגיע עמלק 

אז " כמו שכתוב  ,  שכולם פחדו מהם ,  כ מצב רוחני גבוה " פ שהיה כ " שאע 
נבהלו אלופי אדום אלי מואב יאחזמו רעד נמוגו כל יושבי כנען תיפול 

 .העיקר לקרר, פ שהוא נכווה"ואע, "עליהם אימתה ופחד
 

' ת וכדו " כמו בחודש אלול ועשי ,  וזוהי התביעה במיוחד בזמנים נעלים 
וצריך לדעת שקרירות ברוחניות ! שאם יש קרירות זוהי תביעה גדולה מאד

הסבא מנובהרדוק   ! ו " ח .  לא נורא   -א לומר על רוחניות  " א !  זה נורא 
 "!רק לכתחילה -אלא  -אין בדיעבד ברוחניות : "ל אמר"זצוק

 
אנו לא מוצאים .  ז להראות לנו כמה שזה גרוע וחמור קרירות ברוחניות "וכ

' בתפילה אנו מברכים ג .  ה לא מוכן לסלוח " בשום מקום בתורה שהקב 
" מרבה " אלא הוא    -לא רק לסלוח  ".  חנון המרבה לסלוח : " פעמים ביום 

וכן ידוע בדיני התשובה שאפשר שמה שעבר ופשע יהיו לו לאחר ... לסלוח
 . ה לא מוכן לסלוח"אבל על דבר אחד הקב. התשובה לזכויות

 
פן יש בכם איש או אישה או (: " כ -כט יז ) ניצבים  '  כמו שכתוב בפר 

והיה בשומעו את '  וכו '  משפחה או שבט אשר לבבו פונה היום מעם ד 
כי בשרירות ...  דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמור שלום יהיה לי 

וקנאתו באיש ההוא '  סלוח לו כי אז יעשן אף ד '  לא יאבה ד .  ליבי אלך 
את שמו מתחת השמים '  ורבצה  בו כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה ד 

 "'לרעה וכו' והבדילו ד
 

ה שהוא " ז אין סליחה מהקב " ע ...  מי שחושב ששלום יהיה לי !  מבהיל 
וזה היה האסון הגדול   . ל "ואיזה קללות ועונשים רח !חנון המרבה לסלוח

ש ואת כל הפחד " שהם קיררו את כל היר ,  של ההשכלה ושל הציונות 
אשר אמרו ללשוננו נגביר שפתינו איתנו מי : " בתהלים '  כמו שכ .  והיראה 

הם רק !  ויותר מזה מי אדון לנו '  העברית ' כ הקפידו על  " שהם כ " אדון לנו
 .ש של כלל ישראל"קיררו את היר

 
בבחירות .  כ " כ לעבוד ע " וצריך כ ,  הקרירות .  והאמת שהנגע הזה גם אצלנו 

והאמת שזה הוראת גדולי ישראל ...  כולם מרגישים שזה גופי תורה , למשל
! אבל ההערכה שלנו למפלגות זה בעיה .  רק להציל מעט ככל האפשר 

אמרו   !!! זה שקר   -ש  " שזה חוץ לתורה ויר "  למפלגות " שעצם הערכה  
שבאותה תקופה התחילו מפלגות חרדיות ויהודיות ,  צ מבובוב " בשם רב 

שקר ' ל  " והוסיף שהרי אמרו חז .  ' מפלגה זה שקר ' ל ואמר  " להתמודד בחו 
כל '  מפלגה ' אלא שכל  ?  כ מעמד " כ איך הם מחזיקים כ " א ',  אין לו רגליים 

, שהיא כולה שקר ,  הזמן מסבירה למה היא יותר טובה מהמפלגה השנייה 
 ...הזאת המפלגה עומדת' האמת'ועל , וזה אמת

 
וכן '  המשל של הכלב וכו ,  עלינו לזכור את הסיבה מדוע הגיע עמלק 

ואם .  כ להלחם בזה "להיזהר מהגריעות של עמלק שזוהי הקרירות שצריך כ
קוראים את פרשת עמלק ולא מבינים את התוכן האמיתי ואת הכוונה שזה 

' העמלק ' ומוטל עלינו למחות את  .  רק כדי להזכיר לנו מדוע מגיע עמלק 
שאז ,  קרירות   –כדי שלא יגיע עמלק חיצוני ומה הוא יגרום  ,  הפנימי שלנו 

 .ל"מאבדים הכל רח
 

ולא : " התורה מוכיחה ותובעת את עמלק .  כתוב דבר פלא '  זכור ' 'בסוף פר
שאין הכסא שלם ,  מדברים על שיא הטומאה .  ש"שאין לו יר, "ירא אלוקים

? ש " כ שיהיה לו יר " ואיך אפשר בכלל לחשוב ע .  עד שהוא ימחק כליל 
ה אחרי כל העשרה ניסיונות הקשים שעבר מה " ומצד שני אברהם אע 
וכי זה "  עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה " ה מכבדו  "התואר והכבוד שהקב

ללמדנו שזה !  עמלק '  אלא שזוהי המעלה שכאמור נתבע עליה אפי ?  הכל 
זה דורש עבודה רבה עד למאוד שרק אחרי עשרה ניסיונות , לא דבר פשוט

! ?ש"אבל אצלינו יר !'ירא אלוקים'ה לתואר הנכבד הזה "קשים זכה אאע
וכנראה שזה התוצאה מהקרירות שיש .  זה לא משהו חשוב !  ? יראת חטא 

 .                       ל"בנו רח
 (א"המוסר והנועם ח)

 ל"צ רבי ישראל דוד נייוונר זצ"הגה


