
אל המבקש

 ...אמרו קדמוננו" קבל את האמת ממי שאמרה" - - -

 .ברשותכם הפעם אסביר את הדברים בנימה אישית. פ שזה קשה ולא פשוט בכלל"אע

חלקם ,  קיבלתי תגובות שונות ומשונות .  ד לכתוב את רוב המאמרים בטור זה " זכיתי בס -

. ולפעמים בקורת תקיפה וחריפה ביותר ,  לפעמים קלה ,  וחלקם עם ביקורת , מאד מעודדות

ואולי .  ומעוררים התנגדות אצל חלק מציבור הקוראים היקר , המאמרים היו חדים וברורים

ולאלו שלא ,  לאלו החפצים בחיזוק .  זוהי הייתה גם חלק מהמטרה שלשמם הדברים נכתבו 

 ...נכתבו הדברים  כדי לעוררם מעט... כ"כ

ואולי להקצין ,  א אולי למתן מעט " הייתה הו .  א להפסיק עקב הביקורת " לא היתה לי הו 

. ואפילו קילס ושיבח אותם ,  ל של העלון הנכבד הזה האיר פנים למאמרי "אבל המו... מעט

ל היקר על " וזוהי ההזדמנות להודות למו .  ואמר לי שקיבל תגובות טובות ברוב המקרים 

רצונו של אדם זהו .  פ שהוא נשאר בעילום שם " ואע ,  טרחתו למען הפצת תורת המוסר 

 .כבודו

ד הגיעה תגובה " א וסרמן הי " ח ור " אחרי המאמר של חודש תמוז על המעשה עם מרן הח 

' מהאברכים שעוזרים להפצת העלון בדואר וכו '  א ...  חריפה וקשה ממקור לא צפוי בכלל 

ל של העלון ששמע " אמר למו "  אל המבקש " שמספר הטלפון שלו מופיע מידי חודש בגליון  

שהוא שהוא שימש בעצמו ', בעיר ב' מאחד מגדולי המשגיחים בדור שהנו משגיח בישיבה מ

ד " א שהיה מגדולי בעלי המוסר בדור שלפנינו שהיה ממעתיקי השמועה מביהמ "את רבו זיע

ב הברכת שמואל " כ תלמידו של מרן רב " וכמו ,  א " ל ממיר זיע " של קלם ותלמיד למרן ריה 

 .   ל"זצוק

ל וספריו אלו " ל הוציא לאור הרבה ספרים מתורתו של רבו הנ "כ המשגיח הנערץ הנ"וכמו

 )!( ל מסתובב בכל הארץ ובעולם "והמשגיח הנ. ד ובישיבות לרוב"נפוצים בביהמ

 ...'ס וכו"פ שיטתו של מרן הגרי"כדי להפיץ את תורת המוסר ע

נוסח הכתיבה מתאים ,  ל טען שהשפה שבה נכתב המאמר לא ראויה לעלון כזה "המשגיח הנ

ודברים אלו יכולים להאמר ביחידות אבל לא בעלון ,  יותר לסופרים מאשר לבעלי מוסר 

והוסיף המשגיח .  כ לא ראוי לבן דורנו לכתוב מאמרים כאלו " וכמו .  שיש לו תפוצה רחבה 

והציע להחליף את המדור ולכתוב שם .  ל עוד הערות מחכימות על נוסח וסגנון הכתיבה "הנ

 . רק ממה שרבותינו כתבו

 ... ל של העלון והמלחמה הפנימית החלה"הדברים הועברו אלי דרך המו

א שורש הכבשן " לכאורה זהו עלון מוסרי בדרכו של מרן הסבא מנובהרדוק זיע 

... ושיאמרו מה שיאמרו ...  הנובהרדוקאי היה שלא להתפעל ממה יאמרו הבריות 

והפעולות כפי שהתבאר בהרחבה "  הפרטים " הנובהרדוקאים הצטיינו במידה זו בעבודת  

 ...בספרי קורות ישיבות נובהרדוק

והמאבק העיקש שלהם "  לא קם ולא זע " בתקופת  "  התקופות " שלא לדבר על עבודת  

 . להמשיך ביתר שאת! אלא הפוך! ?כ מדוע להתפעל מביקורת"א... בקומוניסטים יוכיח

ביקורת ?  אבל מצד שני קול פנימי לוחש בליבי שכחת שיש מושג כזה של שמיעת תוכחה 

הרי זה ??  קבל את האמת ממי שאמרה :  וכפי הנאמר לעיל ?  לדיברי הזולת " הכנעה"? בונה

שאי שמיעת ,  ולקבל באהבה את הדברים , אלף בית של עבודה עצמית לשמוע לקול המוכיח

 !דברי תוכחה זוהי רק תוצאה ברורה של היישות והגאוה הארורה שבאדם

האם כאן נדרשת אמיצות .  מלחמת הטוב והרע .  טענות רבות שונות ומשונות לכאן ולכאן 

או כאן צריך להיות רך ?  עזות דקדושה לא להתפעל מהברואים ויאמרו מה שיאמרו ? הדעת

 ?   ...והעיקר להכנע, כקנה להיות שומע לדברי חכמים ולקבל האמת

מאמר " ) מדרגת האדם " וכאן עולה בזיכרוני מדברי מרן הסבא מנובהרדוק בספרו הנפלא  

ואיפה להיות רך ,  שעל האדם באמת לדעת איפה להיות אמיץ הדעת ( ב"פ" בירור המידות"

עד שכל רוחות שבעולם לא " אמיץ הדעת" -' כקנה מול העולם מול המידות והתאוות וכדומ

ומוסיף הסבא שזהו המכשול של .  ומול המבקשים והעובדים רק כקנה .  יזיזו אותו ממקומו 

 ש"כדאי לעי. האדם שמול העולם הוא רך כקנה ומול העובדים והמבקשים הוא קשה כארז

 ...! הכנעה---מכאן נפלה ההחלטה 

פ עדות תלמידיו מקפיד " ש שמדובר כאן על אדם שע " כ "...  קבל את האמת ממי שאמרה " 

ושמוסר נפשו עבור לימוד המוסר עבודת המוסר ועבור , ס בהתפעלות"יום ביומו על ליהמו

י הפצת ספרי מוסר של " וע )! (  ברחבי הארץ והעולם  ', פ בישיבתו הקדו"הפצת המוסר בע

 . שנאמרת על איש אמת" אמת"א וזוהי "תורת רבו זיע

וזוהי עצת היצר .  להם רך כקנה   –מול העובדים והמבקשים  ,  ל " וכאן כיון הסבא זצוק 

 .להחליף את היוצרות

ובתחילת חודש ...  שזמני תשובה ממשמשים ובאים ,  בסוף חודש תמוז .  כ נפלא " והעיתוי ג 

הבריאה מתכוננת לימי   –העולם עכשיו נושם תשובה  ! אלול בא: ת"אב שמכריז החודש בר

י " והשגת התשובה האמיתית היא ע . ימי האושר ברוחניות, ימי הרצון, האור הנפלאים הללו

ולכן הסמיך בעל חובות הלבבות את שער התשובה לאחר !  הכנעה :  דבר אחד אחד בלבד 

ל בתחילת שער "כך מסביר החוה! שאילולי ההכנעה אין אפשרות של תשובה, שער הכניעה

רק ,  י בשערי תשובה מסביר זאת בעיקרי התשובה בעיקר השביעי " כ ר " כמו .  התשובה 

" הכנעה " רק    -ש " עי '  לא אלפי קורבנות ולא רבבות נחלי שמן וכו ! זוהי התשובה" הכנעה"

 .כדאי מאד לעיין בדבריו

. אבל רחוק מאד מעולם המעשה '  מוסר יכול להיות בדיבורים פטפוטים שיחות נאות וכדו 

מוסר אמיתי ,  אמיתי מוכיח בשעת אמת מעשים אמיתיים   מוסר !!!  אבל זה לא מוסר בכלל 

ללכת עם ,  אני מעדיף להיכנע   . חיים שלמים של מוסר ואמת ,  מוכיח חיי מוסר אמיתיים 

ובשעת אמת להתנהג כמו בעל מוסר שנכנע ולא כמו בעל מוסר מזויף שיודע לכתוב , האמת

 ...יפה אבל לא יודע לקיים

 

כפי ,  לחיות חיי מוסר של בעלי מוסר אמיתיים ,  ונזכה יחד ,  ותזכו ,  היו שלום ,  היו ברוכים 

 ! רצונו של הבורא יתברך
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 י ועדת הרבנים לענייני תקשורת  “הגישה למייל מתבצעת ממקום שמאושר ע

 ד“בס

 מאמר המערכת

 "ענוים הגיע זמן גאולתכם"
 

עומד על גג ,  בשעה שמלך המשיח בא ( "ס, סב' ילקוט שמעוני ישעי)ל "איתא בחז

". הגיע זמן גאולתכם   -" ענוים "   -בית המקדש והוא משמיע להם לישראל ואומר 

צדיקים חסידים הגיע זמן ,  או טהורים ,  למה לא אומר קדושים ,  הקשה המשגיח 

ומבואר דגאולה ?  " ענוים " וכי חסר תוארים לכלל ישראל ולמה אומר  ,  גאולתכם 

 .יהיו רק ענוים ובשעת ההתגלות, הולכת ביחד עם ענוה

 גאוה וגאולה סתירה

ובשעת הגאולה כל הבעלי גאוה יתבטלו ,  הם הסתירה הכי גדולה ,  גאוה וגאולה 

ל אין בין דוד בא עד " כדאיתא בחז   , כל הגאולה העתידה תלויה בענוה .  לגמרי 

 שתכלה גסות רוח מישראל

 אין אני והוא

ה לא יכול לחיות בעולם " והקב ,  התגלות של אלוקות ,  היא גילוי שכינה "  גאולה " 

אמר ,  כל אדם שיש בו גסות הרוח .(  סוטה ה ) ל  " ואיתא בחז ,  אחד עם בעלי גאוה 

הם הסתירה ,  ולכן גאוה וגאולה "  אין אני והוא יכולים לדור בעולם אחד "ה "הקב

 .הכי גדולה

 ענוה מה היא

שאין מחיצות בינו לבין בורא ,  ענוה היינו ,  אפשר לזכות לגאולה רק עם ענוה 

 .ושלמות הענוה תלויה בזמן הגאולה, וזה המעלה הכי גדולה, עולם

 אדם גדול מהו

מה !  צריך לבדוק בעיקר ,  כשמחפשים ורוצים לראות אדם גדול ,  אמר המשגיח 

 ...קורה אצלו במדת הענוה

אני מאמין באמונה שלמה בביאת המשיח ואף על פי שיתמהמה עם כל זה 

 אחכה לו בכל יום שיבוא
 

 (ל המשגיח דלייקווד"נתן וואכטפויגל זצ' צ ר"לגה" לקט רשימות)"



 "אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים"

ואף הסבא מסלבודקה ,  א רבינוביץ ממינסק " הגר ,  ע מוילנא " הגרח ,  נוהגים היו גדולי ליטא 

, בירת פרוסיה המזרחית , הסמוכה לקניגסברג, לבוא בימות הקיץ לעיר הרחצה קראנץ, בתוכם

להפסיק ,  ל " פקודת הרופאים גברה על הסבא זצ .  כדי לשאוף אויר הים לשם נופש ורפואה 

בטיולים אלו .  הים   -ורק לטייל במנוחה על שפת ,  בעונת הרפואה מעבודת העיון והמחשבה 

 .חולין שלו -כדי להקשיב לשיחות, את הסבא, אנחנו רבנים צעירים מליטא, ליוינו

הוא הזכיר .  בשיחה אחת הסב הסבא לדבר על חיוב האבלות בין המצרים וארבעת ימי הצומות 

התשובה ויהיה זה זכרון  -כדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי: "ם בטעם האבלות"את דברי הרמב

, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות ,  ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה ,  למעשינו הרעים 

ם " רמב ) ',  והתודו את עוונם ואת עון אבותם וגו :  שנאמר ,  שבזכרון דברים אלו נשוב להיטב 

 ( א, הלכות תעניות ה

 

דבר זה ,  והוא ענה ?  שגרמו להם ולנו אותן הצרות  -ל"שאל הסבא ז -ומה הם המעשים הרעים

אחרונים שלא נתגלה עונם , ראשונים שנתגלה עונם נתגלה קצם“: ל אמרו"חז, מפורש בגמרא

, קדשם  גילו לנו את העוון   -ל ברוח " חז .  אבל לנו נתגלה ,  לא נתגלה   -להם ".  לא נתגלה קצם 

מפני שלושה ?  מקדש ראשון מפני מה חרב “ :  ' מקדשנו וגלינו מארצינו וכו -שבגללו חרב בית

שהיו עוסקין ,  אבל מקדש שני ...  דמים -עריות ושפיכות -זרה וגלוי -עבודה :  דברים שהיו בו 

ללמדך ששקולה . חינם-מפני שהייתה בו שנאת? חסדים מפני מה חרב-בתורה ובמצות וגמילות

 (ב,יומא ט" )דמים-עריות ושפיכות-גלוי, זרה-עבודה: חנם כנגד שלש עבירות-שנאת

 

ומי !  חינם עדיין מרקד בתוכנו -והרי השטן הזה של שנאת ? האם לא יחרד לב כל אחד מאיתנו

והרי הם ?  וכי טובים אנחנו מאבותינו ?  יודע כמה צרות ופורעניות מתרגשות עוד לבוא עלינו 

? ואנחנו במה אנו עסוקים !  זה לא הגן עליהם ביום עבירה -וכל ,  ח " עסקו בתורה ובמצוות וגמ 

ועוד מרהיבים אנחנו .  אנחנו עוסקים בכך יומם ולילה ,  כן .  חינם -בשנאת   -אנחנו עוסקים 

רצו להחיש את גאולתינו ולמשות ,  ל דאגו לנו " חז .  הגלות -להתמרמר ולהתלונן על אריכות 

כדי לעורר ,  הלכו והתקינו לנו שלושה שבועות של אבלות .  אותנו מין הגלות המרה הזאת 

מקיימים אנחנו את הדינים ואת המנהגים ? ומה אנו עושים. 'התשובה וכו-הלבבות לפתוח דרכי

בלא דעת ובלא זכרון למעשינו ,  מקיימים אותם כתינוקות ,  שקבעו לנו רבותינו הגדולים 

  ...הרעים

 

באב את מישהו -אם יכבדו ביום המר של תשעה :  אמור את האמת   -פנה אלי הסבא   -שמע נא 

שאירע ,  הסבא רמז למאורע ) ?  זה בשתיקה -האם תעבור על ,  ולא אותך " ארזי הלבנון"בקינת 

, ( ” ארזי הלבנון “ שגרם למחלוקת גדולה משום שלא כיבדו את מאן דהו בקינת  , בעיירה אחת

ולשאר ,  שזכה לכבוד זה במקומך ,  ולאיש ,  האם לא יבער בלבך אש השנאה לגבאים : התוודה

נסמכים על ,  " מוסר " שאין צורך ב ,  ועדיין יש טוענים ?  שראו בקלקלתך ולא מיחו ,  האנשים 

והרי (.  ב , קידושין ל " ) הרע בראתי תורה תבלין -בראתי יצר “ :  כהלכה   שלא נתפרש ,  המאמר 

וכי אפשר .  חינם -אלא שהייתה בהם שנאת ,  ח " אנשי דור החורבן עסקו בתורה ובמצות ובגמ 

אבל הם ,  שמים -לשם ,  אולי ,  הללו שאומרים כך כוונתם ?  לטהר את הלב העקוב בלא מוסר 

 ...מעכבים את גאולתנו ופדות נפשנו

 

אשר תמיד קרנו ,  פני הסבא .  התרגשותו לא ידעה גבול ,  ל הפסיק לרגעים אחדים " הסבא ז 

חששתי שלא יתפרצו ,  ענן קודר של עצבות מפחידה כיסה אותם ,  שונו פתאום , מזוהר מיוחד

מקום שאורחים רבים ,  פניתי הצדה מתוך בושה לראות אותו בוכה ברחוב .  דמעות מעיניו 

הענן ,  " כבש את עצמו “ ,  זה המורה הגדול לתורת כיבוש היצר   -אבל הסבא .  ושבים -עוברים 

, צחוק שהיתה מיוחדת לו בשעה שרצה ללמד זכות -בבת ,  פניו זהרו שוב במאורם ,  חלף עבר 

, צרות עין ,  רוע לב .  יודע אני, פשיטא -?חינם-היודע אתה מה זאת שנאת: ואמר, אחז בשרוולי

 .חינם-כויה מחופתו של חברו מביאים לשנאת, קנאה

 

מדרשו -כלום לא למדת בבית ,  לך הכל פשוט :  ל לגלג נגדי תוך אמירה רכה ומלבבת "הסבא ז

חנם היא חטא שאינו מתגלה -שנאת   –"  אחרונים שלא נתגלה עונם “ :  ל אמרו "חז! של המוסר

ומי שהוא .  מנמק האדם את שנאתו בטעמים מכריעים , כרגיל. לא לו ולא לאחרים, לעין האדם

אין המבוע   . וכדומה ,  מצוה לפרסם את החנפים   -שמים מנמק אותה בטעמים שבדת -ירא 

לאנשי , הראשון שממנו השנאה נובעת בא לידי גילוי אלא לאחר חפירה עמוקה בתחתית הנפש

אומנות …  "  על חטא " הולך ומונה וסופר פרשה ארוכה של    -ואתה ,  דור החורבן לא נתגלה 

התאוה בוערת והנטיה “ :  ל אומר " ס ז " רבינו רי .  כך כמו שאתה חושב -החפירה אינה קלה כל 

ואף מצוה זו של (.  ל ” ס ז ” אור ישראל לרי " ) לטהר את השרץ אשר טמא טמא יקרא ,  דולקת 

, וכבר הזהירנו רבינו יונה על הסכנה החמורה הזו .  פרסום החנפים סכנה גדולה כרוכה בה 

אלא רק מי שיודע בנפשו כי כוונתו ,  כי לאו כל אדם מחויב במצוה זו ,  ל הורה הלכה " והוא ז 

, תשובה שער ג-שערי)רבנו יונה מביא , ואין בליבו נדנוד של שמחה לאיד אחרים, שמים-לשם

פי שעשה -על -אף ,  " ופקדתי את דמי יזרעל על בית יהוא “ ( : ד,א)פסוק מפורש בהושע ( ריט 

 .כי גם הוא היה רב פשע, יהוא מצוה בהכריתו בית אחאב נשא עוונו

 

קמצא חרוב ירושלים -אקמצא ובר ( :  א ,  נו -ב ,  גיטין נה ) ל חזר על הסיפור התלמודי  "הסבא ז

מינה קא ניחא להו איזיל איכול בהו -שמע ,  הואיל והוו יתבי רבנן ולא מחו ביה ,  אמר …  

א ” ראה מהרש ) ? חנם של אדם מישראל-האם באמת הוה ניחא לרבנן בעלבון. קורצא בי מלכא

-כי ,  כ אתה אומר " בע ?  ומדוע לא מחו נגד מעליב חברו ברבים שלא כדין(. שנתקשה בזה, שם

ההוא גברא שהזמין רבנן לסעודתו ידע להצדיק את עצמו .  עיקר -לא היה כאן עלבון חנם כל 

יש ,  קמצא זה -הלך וגולל לפניהם את תועבותיו של בר ,  שמים -כך בטעמים של יראת -אחר 

פנים הלך והלשין -בשל הלבנת ,  הרי סופו הוכיח על תחלתו . להניח כי לא היה מחסידי ישראל

והרי כל אחד .  לא קשה היה למצוא מומים באיש שכזה .  מקדשו -וגרם לחורבן עמו ובית 

באותה מסיבה .  כמובן ,  אצל אחרים .  מומחה הוא לחיפוש מומים  -הוסיף הסבא בלעג -מאיתנו

ואף הוא לא (  ף ” ם שי ” כדאיתא במדרש איכה ומובא במהר ) זכריה בן אבקולס  '  ישב גם ר 

ומה ,  " מורידין ולא מעלין " והרי חסיד גדול היה וסירב לקיים במומר ומלשין זה את ה .  מחה 

ומה    -" יאמרו מטיל מום בקדשים יהרג“? ישראל כולו-נפשות לעם-טעם לסירובו במקום סכנת

ויציל כל ישראל מסכנה  ,  ובלבד שיקויים בו את דינו ,  יאמרו מה שיאמרו ?  איכפת לו בכך 

שמא יש כאן ',  חשש שמא יאמרו מטיל מום וכו ,  משום שחסיד גדול היה , אלא. האורבת להם

עוקר מלכתחילה את "  יאמרו " כי ה ,  הרבים -נפש ללא תועלת וללא הצלת -משום רציחת 

על פי דעת הראשונים , עונש חמור זה בא לכתחילה ". מורידין ולא מעלין"התכלית המכוונת ב

. כדי לקנוס את העבריינים ולהפחיד את המשחיתים המעמידים בסכנה את קיום עמנו ,  ל " ז 

ואף ,  מי שרוצה להרוג את הרודף אחר חברו להורגו ,  ( מצוה פג ) ק  " וכבר הורנו רבנו הסמ 

צריך להיזהר תמיד מאבק רציחה ,  שניתן להצילם בנפשו של הרודף ,  אחר נערה המאורסה 

, יחשב לו דמי הרודף שהרג לדם נקי ,  בזה-בעבירה שכיוצא, ושלום-חס, כי אם יכשל, ועריות

, פי שהנביא צוה להרגם -על -אף ,  ואף הוא מביא ראיה מיהוא המלך שנענש על דמי בית אחאב 

 .ש"עיי

מדרך הענווים להשתמט מקיום מצוה . לא לכל מסור" שנאת הרשע"כי מצות , מכאן אתה למד

ולא ,  זכריה בן אבקולס היה אחד הענווים האלו '  ר .  הם חושדים את עצמם ולא את אחרים , זו

זכריה בן אבקולס החריבה את ביתנו '  ענוותנותו של ר “ :  יוחנן במרירות ליבו '  לחנם קרא ר 

 ".ושרפה את היכלנו והגליתנו מארצנו

 

. היכן הגבול ומהו הגדר ,  כיצד יש לנהוג ,  זו בעיה חמורה שבחמורות של החישוב המוסרי 

במעשה ) לפי שנתעצל  " הנביאים נענש  -אדון .  רבה סוף פרשת בלק -מצינו לה פתרון במדרש 

ללמדך שצריך אדם להיות עז כנמר וקל כנשר (  ו ,  דברים לד )לא ידע איש את קבורתו ( זמרי

 (.כד, רבה כ-במדבר" )ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון קונו

ונגש ,  כי זמרי אחז בבלורית של מדינית זו ,  המדרש מספר ?  ה " מדוע נתעצל משה רבנו ע 

בת יתרו מי התיר   –תאמר אסורה  -ואם? מדינית זו מותרת או אסורה, למשה בשאלה מחוצפת

 ". ה ונתעלמה ממנו הלכה"מיד נתרשלו ידיו של מרע“? לך

 

שיכול היה לעמוד נגד ששים רבוא ,  מדוע רפו ידיו של משה ,  שואלים במדרש שם ,  אבל 

ראוי הוא פנחס ".  שיבוא ויטול את הראוי לו ,  אלא בשביל פנחס “ ?  מישראל במעשה העגל 

שיהא אדם עז ,  גזירה היא ?  ומדוע נענש .  כך חשב העניו מכל אדם   –לאותה מצוה ולא אני  

-מצווים על קיום החובה ומענישים על נדנוד של מחשבה .  יתברך -כנמר לקיים מצות בוראו 

מחויב הוא להכניס את ,  במקום שיש הלכה מפורשת אין האדם יכול להשתמט הימנה .  זרה 

הלכה " ויש  ,  חכם -צריך שאלת  -ואידך, כך היא מידת התורה. עצמו בסכנה של עונש ממרומים

 (.נ”ב וש, שבת יב" )ואין מורין כן

 

-וכי לא רשעותו של מלשין זה ששמו בר  -'וכו" זכריה בן אבקילוס החריבה' ענוותנותו של ר"

אין אנו יכולים לקבוע בוודאות   -דבר -של -לאמיתו .  והרי רשע גדול היה האיש הזה ?  קמצא 

חנם יכול גם אדם בינוני להיפך לרשע -באטמוספירה של שנאת .  שהיה רשע מהורתו ולידתו 

כל -ומרעילה את ,  כמחלת הסרטן ,  שהולכת ומתפשטת ,  חנם היא צרעת ממארת -שנאת .  גמור 

המוסר שלא די לאדם -ולפיכך הזהירו חכמי. הגוף עד כדי התפוררותו ונפילתו איברים איברים

. אלא צריך גלגלי המעשים כולם ,  פי ההלכה הקבועה -בבדיקת מעשיו ובשאלה אם נעשה על 

שהן ממניעי השרשים ,  שיפנה את עינו לסיבות הראשונות ,  צריך שיחתור ויחתור הרבה 

 .שמהם המעשים עולים וצומחים, הנעלמים

 

" אין " אבל אין ה ,  אדם על התפרצות פתאומית ועל ספונטניות מקרית -כרגיל מדברים בני 

אותו דחף ,  לספונטניות יש חוקים משלה .  מתפרץ ואין ספונטניות אלא לכוח עצור וכבוש 

אדם -מעשי. המכונה ספונטניות אינו אלא סיום אחרון של פרוצס ארוך וממושך  ברקמת הנפש

עומדת התהוות ,  קלה -ואפילו שיחה ,  מאחורי כל מעשה קטן .  ואף דיבוריו אינם ילידי רגע 

אשר רק לאחר גמירתה היא חורגת מן התהום העכור ומתפרצת ,  הנפש -ארוכה במעמקי 

כפרי זה הגדל באילן ולא נגמר בישולו אלא לאחר שעברו עליו ימים של ,  לאוויר החיצון 

 .'פריחה וחניטה וכו, יניקה

 

לנו היא   -הגאולה .  התיקון לגלותנו ,  הלב של כל אחד ואחד מישראל בלבד -במוסר :  המסקנה 

מאחורי הפרגוד המפריד בינינו ובין .  ובידינו לחסל את הגלות ולהחיש את הגאולה ,  מסורה 

 .מיד אתם נגאלים -אם תרצו: קוננו קול דופק ואומר

 

לשרש את הצמח הארסי קודם ,  מתפקידו של המוסר לפקוח עין על צמיחה במעבה הנפש 

באומנותם ,  ל " חז   . שאינו נשמע עוד לא לשכל ולא לרצון ,  שגמל ובשל ונעשה לכוח סוחף 

שלכאורה היה מאורע פשוט ,  שקדם לחורבן ,  נתנו לנו תיאור מחריד של מאורע ,  הגדולה 

. חנם ואת הצללים הנזרקים ממנה -אבל הוא מאיר כשיקוף רנטגן את השלד של שנאת , ורגיל

-עלינו להתאבל על חורבן ,  מקדשנו -כי עד שאנו מתאבלים על חורבן בית ?  ומה רצו ללמדנו 

הגלות המרה .  כי בידינו הוא לשוב ולבנות את הנחרב ,  והאבל הזה הוא המר ביותר .  נפשינו 

בעבר הרחוק היא "  על חטא שחטאנו " ה ,  שאנו שרוים  בתוכה היא הרבה יותר מעונש גרידא 

הרחמים ,  מקור האהבה .  החטא הגדול שריחקנו מן המקור האלוקי שבתוכו ,  החטא עצמו 

 .והחסד

 ל"פ מסלבודקה זצוק"משיחותיו של מרן הסבא הגרנצ



 המשך -"אקמצא ובר קמצא חרוב ירושלים"

 הסתכלות הסטורית תוך גישה מוסרית

וכמה ,  כשבגרתי ראיתי כמה שגבו רעיונותיו ,  הייתי עוד צעיר בשעת השיחות , כאמור למעלה

לא היו אלה .  שיחה -בשעתן לא עמדנו על עומק הדברים שיצאו מפיו בדרך .  עמקו מחשבותיו 

הארה הסטורית עמוקה של מאורע ,  אלא הארה גדולה פוקחת עינים ,  סתם "  דרוש מוסרי " 

ל " הסבא ז .  קדם ועד היום -זה שהכריע בנוראותו את כל מה שעבר עלינו מימי , החורבן האיום

פרשת הגלות ואבדן ,  ישראל ושל האנושות כולה -גולל לפנינו פרשה גדולה בהיסטוריה של עם

 .הקודש הכרוך עמה-מעין

". מלחמות היהודים " המתרגם של ספר  , מבלי משים הנני נזכר בדברים שכתב סופר עברי אחד

ומתוך שבחו הוא בא ,  יוסף בן מתתיהו ,  במבואו לספר מרבה המתרגם להלל את הסופר הגדול 

הבית לא נשאר אלא -מכל המעשים הגדולים אשר קדמו לחורבן “ :  וכותב ,  ל " לידי זלזול בחז 

קמצא ועל זכריה בן אבקולס -המדרש על דבר קמצא ובר -חולין של חובשי בית -המון שיחות 

והתמונה רבת ,  התלמוד -ששקעו במקרה בים ,  שיחות חולין מקוטעות ...  ועל כלבא שבוע 

 .”!יהודה הגוססת נתעלמנ מין העין-הצבעים של בית

ל כפי אשר חשף "ולא ראה את האור הגדול של חז, לא ידע סופר עברי זה מה שהוציא קולמוסו

ל לא באו לספר " כי חז ,  עיקר -לא הבין הסופר כל .  שלו "  שיחות חולין " אותו מרן הסבא ב 

, צד האמת אינם מעלים ואינם מורידים -שעל ,  מאורעות היסטוריים פרטיים שאין להם שיעור 

כי לא כותבי .  אלא להאיר את עינינו על התהליך הפנימי ועל המשמעות של ההיסטוריה 

, אשא ,  אלא פילוסופים גדולים של ההיסטוריה של האנושות ,  ל " לנו בחז -היסטוריה סתם יש 

 זכר ימות עולם בינו שנות “: רצו ולמדו את התורה היוצאת מהיסטוריה זו, ישראל-כמורי עם

 

 (.ז, דברים לב( )לנקד")דר ודר שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך

ל תמונה מרעידה "נותנים לנו חז, באמנות נפלאה שאין דוגמתה לקימוץ הלשון ולריבוי הצבעים

-עלילת קמצא ובר .  ומדהימה של המצב המוסרי הירוד בתקופה רבת העלילות שקדמה לחורבן 

חנם -הנה ציור טיפוסי של מידת שנאת ,  ( שם ,  בגיטין ) ל  " א ז " כפי שהעיר המהרש ,  קמצא 

. עד שהמיטו עלינו את האסון הנורא ,  ושגרמה לסיבוכים מסיבוכים שונים ,   שגברה בעולמנו 

צאו וראו מה אדם יחיד יכול לגרום לעם גדול כולו בשנאתו :  ל לומר לנו " כאלו רצו חז 

ולהשגיח בעינים ,  העם ומדריכיו לעמוד על המשמר -ללמדנו כמה צריכים מורי !  הפעוטה 

שהרי אפילו תינוק קטן יכול לגרום לשריפה גדולה ,  פקוחות על מעשי היחיד ותחבולותיו 

גפרורית .  ואינו נזהר בה כהלכה ,  כשאין מפקחים עליו בשעה שהוא אוחז גפרורית דלוקה בידו 

אבל גפרורית של שנאתחנם אין לה ,  בכיבויה או בסילוקה ,  דלוקה יש לה תקנה בהרחקתה 

לפי שגפרורית מקרובית זו נולדת לרגעים , בחיטוי יסודי, שמירה אלא בטיהור מלא של האויר

 .באויר מורעל

וכי יש ,  ( ב ,  שבת קיט " ) פנים-לא חרבה ירושלים אלא מפני שלא היה להם בושת: "ל אמרו"חז

חולין של -אלא שיחת ,  ושלום -חס ,  שדבריהם אינם ,  ל " להלעיז על חז   -לך גסות גדולה מזו 

 !?המדרש-חובשי בית

ידן אנו לומדים הסתכלות היסטורית במאורעות -שעל ,  חולין אלו צריכות לימוד גדול -שיחות 

הללו כל כולם בסיפור .  ל " הסטוריונים הם חז -לא כסופרים .  העולם בכל גלגוליהם וחילופיהם 

ושאין להם תכלית אחרת אלא ,  הנשיה -עברו ושקעו בתהום ,  ובשיחה של מאורעות שחלפו 

אבל לאמיתו.  לרוות צמאונם של התאבים לדעת מה אירע וכיצד התרחש בדורות שעברו ואינם 

, אלא הלקח היוצא מהם ,  לא ידיעת המאורעות חשובה בשבילנו ובשביל השכלתנו ,  דבר -של -

. השרוי עליהם ( מנהיגו של עולם בעצם ולאמיתו)האור האלוקי , ההגיון המיוחד המפעם בתוכם

אבל התמצית המוסרית שמוציאים ממנה ,  ל למדונו איך לגשת אל ההסטוריה בכדי להבינה "חז

גישה של התבוננות ,  ל אל ההסטוריה היתה גישה מוסרית טהורה "גישתם של חז. היא הקובעת

אמני הספור ,  גישה זו נבדלת במהותה מזו של הסופרים היווניים והרומאים . הנפש-ושל חשבון

שהסופרים ,  כך -ומכיוון שאנו שרויים בגלות המרה באנו לידי .  המבדח והשיחה המשעשעת 

קיבלו ,  הסופרים העבריים ,  הם .  האומה ומדריכיה -מאורי ,  העבריים נתרחקו ממורינו הגדולים 

שאינה יודעת ,  זוהי תפיסה מצומצמת ומוגבלת . העולם-את תפיסתם ההיסטורית מסופרי אומות

להתרומם אל הגובה שמעל למאורעות ושרק ממנו אפשר להשקיף ולראות כיצד התרחשו 

אלא היא שקועה כולה בחיטוטים וניקורים קטנוניים של אישים ושל ריבים ,  הדברים באמת 

 .ומקשטת את הרוזן שבנפתולים אלו בקורי דמיון ובריר חלומות, ומדנים

 

ל ושל " אינם מתלמידיהם של חז ,  זאת אומרת ,  המדרש -רובם של הסופרים אינם מחובשי בית 

אלא הם ,  אנשים שרואים את ההיסטוריה מרומו של הר המחשבה העליונה   -המוסר -גדולי 

הם רואים את עצמם כאילו היו שותפים למאורעות ,  כביכול ,  אנשים חיים ופעילים 

תחת לשמוע קול אלקים הבוקע .  הם על המחזור ההיסטורי -ושופכים מרוחם ,  ההיסטוריים 

מטביעים עליה את חותם ,  משמיעים את קולם הם   –ועולה משלשלת המאורעות ההיסטוריים  

תאותם לניצוח ,  קנאתם ונקמתם ,  את אהבתם ושנאתם , אישיותם כפי שקנוה מסביבתם הזמנית

אלא בבואה ,  מה שהתרחש באמת -אבל היסטוריה זו אינה אספקלריה של .  ועריגתם להפתעה 

 .של נפש הכותב על נפתוליה ומעשיה היא

 

גישה מדעית ,  צבאית -גישה מדינית .  כידוע קיימות בין סופרי ההיסטוריה גישות שונות אליה 

התפיסה החמרנית הסבירה את ההתרחשות ,  שמתחלקת אף היא לאידיאולוגיות שונות 

ויש .  בזה -התנגשות של כוחות חמריים עוורים זה .  ההיסטורית כפונקציה של היסוד החמרי 

בזה על -מאבק של מעמדות נלחמים זה ,  רואים ביסודה של ההיסטוריה גורמים חברתיים 

אידיאלית בהיותה נגררת אחרי הפילוסוף הגרמני -התפיסה הרוחנית .  הכיבוש ועל השחרור 

כל עם נועד להגשים .  יוצר של האידיאה הכללית הפועלת בה -רואה בהיסטוריה כלי ,  הגל 

, זו הגשמה גסה של הרוחני .  ואידיאה זו נאבקת ונלחמת בדרך דיאלקטית ,  אידיאה מיוחדת לו 

הייתי שואל ?  מה טיבה של האידיאה הגרמנית .  רואה את האמת ומתרחקת ממנה במרד ובעזות 

 ?האם לטהר רציחות וגזילות בסופיסטיקה פילוסופית מזוייפת. את ראש האסכולה הזאת

אבל ,  שעל פיהם ההיסטוריה הולכת ומתגלגלת ,  חוקרי ההיסטוריה העמידו לנו חוקים וכללים 

ולעצור בעד המחשבה ,  העשויות אך לזרוק אבן בעין , כללים אלה אינם אלא פונקציות מרומות

אין בכל החוקים והכללים ההם משום ביאור והסברה למה שאינו .  מלחדור לפנימיות הדברים 

ההיסטוריונים שלנו .  לאמיתה -בהם כדי להסיר את לב האדם מלחפש את האמת -אבל יש, מובן

שהוא יותר סודי וחידתי מאשר ,  ישראל במעטה עבה -את ההיסטוריה של עם ,  כביכול ,  עוטים 

 ".טבע"הדבר המכוסה והנעלם אשר הם קוראים לו 

אבל דבר קטן אחד ,  ויכולים להסביר כל דבר סתום בטבע ובתולדה , לכאורה הנם מבינים הכל

שאינן כלל בשטח ,  את האדם כמו שהוא עם תעלוליו וסגולותיו :  את האדם   -העלימו מן העין 

 .אלא בשטח אחר לגמרי, המדיניות ומשחק הגורמים הפועלים בהיסטוריה

נפוליון   -?  מי גרם לירידת צרפת מהיות שרתי במדינות .  עובדה היסטורית אחת ,  למשל ,  נקח 

? מי הניע את נפוליון לצאת במלחמה על עמים שלא התגרו בו .  ומלחמותיו ותבוסתו האחרונה 

תאות השלטון והשררה שלא ידעה .  יש דורשים לשבח ויש דורשים לגנאי, כאן הדעות חלוקות

הרצון   –או  ,  או השאיפה לשחרור עמים נדכאים וביצורו של החופש האינדיבידואלי ,  גבול 

נתפלגה ,  עם הסוחרים הערומים ,  אשר בעטיה של אנגליה ,  באחדותה הכלכלית של אירופה 

אין בו ,  ברם .  בו משום סימון המטרות הפוליטיות או הצבאיות -פירוש זה יש ,  לפלגים שונים 

גורם חשוב ומכריע .  האדם :  חסר בו דבר אחד , כדי ביאור שלם וממצה לזיון הכוחות ופלישתם

. הוא המניע הראשון למעשי האדם ומחשבותיו -שהוא ואך ,  הגורם הפסיכולוגי   -נעלם מן העין

הוא היה   –'  וכו ,  מדינאי ,  גבור צבאי ,  במשל המובא שכחו כי נפוליון לא היה רק מושל כביר 

 .חולשותיו וליקוייו, מגרעותיו, עם כל מומיו, ודם פשוט-בשר, אדם: קודם לכל

 

מה נתן את הדחיפה ?  מי השפיע על נפוליון זה במזימותיו המלחמתיות :  ונשאלת השאלה 

 .או שיחה זהומה עם קלת דעת, אפשר הסתכלות בבגד צבעונים? הראשונה בליבו

מי יוכל לדעת את המתרחש :  שותקת במשיכת כתפים ,  כך -כשהיא נשאלת על ,  ההיסטוריה 

ולכן מוטב להם להינזר מלפרש את ! בודאי שאינם יכולים לדעת? בחדרי חדריו של הלב העקוב

ל לבדם ראו את המאורעות של ישראל באור " חז .  ההיסטוריה ולגלות בה פנים שלא כהלכה 

 .אדם-השמים אשר נגלו לפניו כל תעלומות בני

או ,  חברותי -הפירושים השונים על המאבק ההיסטורי בין אלה של בעלי המדע הסוציולגי 

אינם מסוגלים ,  ובין אילה של הפילוסופיה האידיאלסטית ,  פוזיטיביסטית -השיטה הסוציולוגית

לפיכך אנו רואים את בני הדורות .  להוציא את האדם ממבוכתו השכלית וממצוקתו המוסרית 

המשגים .  שהם לא למדו כלום מן הנסיון ההיסטורי ,  העוסקים בהיסטוריה בשקידה רבה 

וכה ישאר .  חזרה זו הנה היסוד המתמיד שאינו מתחלף .  ההיסטוריים הולכים ונשנים תדיר 

 .לעולם

זה .  לבין דברן רודה במפלגה ולא כלום , שאין הבדל בין שליט יחידי עריץ, זמן שלא למדנו-כל

זה לקח את הכתר בירושה וזה נטל את .  אדם שאין להם בעולמם אלא הנאתם הם -וזה הנם בני

שהאנוכיות הוא הכח ,  השווה שבהם -הצד .  בערמה ומזימה ,  שרביט הממשלה במחמאות פיו 

שינק את ,  שהורתו ולידתו ברגש המוסרי ,  הרי הסוציאליזם ,   צא וראה .  המניע ודוחף אותם 

כשיצא על .  עשן -בשלטון לוחם בדם ואש ותמרות ,  כוחו וליחו מהציווי האלקי משמעת ברזל 

והוא נתגלגל והגיע לידי כך שהוא מדכא , במת ההיסטוריה הכריז על חירות האדם ועל זכויותיו

 .האדם הוא דורס וטורף-וזכויות, ומשעבד את האדם עד אפסותו

ניתנה לנו הנבואה ,  שאינם אלא סילופים וכיסויים ,  כביכול ,  לעומת הפירושים המדעיים 

 .ל הקדושים פירוש היסטורי משלהם"ונתנו לנו חז, האלוקית

האדם הנו עיקר .  האדם הוא המקור הראשוני לכוחות הדוחפים ומניעים את גלגלי ההיסטוריה 

, הוא הכוח היוצר והוא הקובע את החברה .  הוא הגורם המכריע במהלך הענינים .  ולא טפל 

שרת לביצוע -יוצר וכלי -בו בחרה ההשגחה העליונה להיות לה כלי .  את ההיסטוריה ,  כלומר 

או ,  כל העולם לטובה -ולו מסרה את הבחירה ואת הבחינה לבחור בטוב ולהכריע את , תכניותיה

לפיכך לא חדלו נביאי ישראל להוכיח .  פחת -כל העולם לעברי פי -לבחור ברע ולהכריע את 

לא חדלו .  ת " ידי השי -לישראל ולעמים על המעל אשר מעלו בשליחות שנמסרה להם על 

 .להכריז כי החטא הוא אבן הנגף בדרך האנושות אל האושר הכללי

אם ,  הרע שבאדם-הטוב ובין היצר-ההיסטוריה כולה אינה אלא היאבקות בלתי פוסקת בין היצר

לבער את   -?  ומהי שליחותו של ישראל בעולם .  המוסר -נדבר בלשונם הקדושה של בעלי 

כתורתו של הלל הזקן ,  ואידך פירושה הוא ,  אדם -אלוקים ואהבת -אהבת .  הרשעות עד תומה 

 . נשיאנו

 .הוא גילוי סודה של ההיסטוריה העברית, קמצא אינו סיפור היסטורי פשוט-אקמצא ובר

לא השינון ולא הזכירה של שמות ומאורעות הם העיקר :  ובכן אנו לומדים דבר גדול אחד 

רק לידע מה עשו ומה לא -שהיא מלמדת אותנו לא , אלא ההכרה המוסרית, בלימוד ההיסטוריה

, אלא היא מעוררת בנו את הרצון ואת המרץ להתחיל בתיקון החטא , עשו בני הדורות החולפים

יהושע בן חנניה בתינוק השבוי בכרך '  לא לחנם ראה ר, לפנות דרך להתקדמות מוסרית חדשה

לא ידיעה של פסוק (.  א ,  גיטין נח ) הגדול שברומי את מי שעתיד להיות מורה הוראה בישראל  

שיודע ,  החויה הפנימית של תינוק זה .  אלא ההגבהה הנפשית , ך הפתיעה את התנא הגדול"בתנ

טהרה ,  דורו -ולא האשים אחרים אלא את עצמו ואת בני ,  את רשעותם של הרומאים האכזרים 

בלעדה כל העמל ,  טהרה מוסרית היא הקודמת לכל משימה אחרת . מוסרית זו היא שחסרה לנו

 .לחיסון ולזיון מדיני הוא לשוא

 

במידה .  מידה כנגד מידה :  וכלל גדול בהנהגה העליונה ,  שנאה מולידה שנאה : כלל גדול במוסר

ואהבת לרעך כמוך אני “ ,  העולם שונאים אותם -אומות ,  ישראל שונאים זה את זה -שבני 

אין תיקון לעולם ואין תיקון .  הגוזר והמנהיג את העולם בגזירותיו   –(  יח ,  ויקרא יט ) ”  ' ד 

ורק תיקון זה יביא לנו ולעולם . שכל יחיד ויחיד מתקן את עצמו, לישראל אלא בתיקון המוסרי

גאולת ישראל .  גאולת עם וארץ וגאולת נפש ורוח . גאולת יחיד וגאולת רבים. כולו את הגאולה

זמן שלא תבוא גאולה זו עלינו לנהוג -כל ,  זו התחלתה של התחדשות ההיסטורית האנושית 

 . מנהגי אבלות

 ל     "י וינברג זצ"להגרי“ שרידי אש”            



 “מסכת המוסר”

היא אינה ,  שכמעט אין קץ למו ,  אלפי נושאים לה -מסכת המוסר  
מקפלת :  אלא מקיפה את כל התורה כולה , מצטמצמת במספר דפים מסוים

 .בתוכה כל מצוותיה ופרטיה 
 

, מי שנצמד לסולם שוב אינו פורש ממנו .  שומה על האדם להעפיל כל ימיו 
שקלו  וי מ שו הוא מאבד את  כן  ם  " אלא א הזה .  ם  שרו   -"  העול

כחוט   -רוחבו  :  הוא נטוי על פני תהומות "  גשר צר מאד "   -הנובהרדוקאים 
יש להתאמן שנים על גבי שנים כדי להגיע .  כקרום של ביצה -עביו ,  השערה 

 . העולם -בשלום לגדה השנית של הסמבטיון 
 

התעמלות רוחנית ,  ההעפלה דורשת קודם כל אימון השרירים הרוחניים 
שאם .  פעילה מוקדמת ומתמדת והחזקת שיווי המשקל הרוחני במצב תקין 

עלולים הכוחות הרוחניים שבאדם לאכזב בגבור המלחמה בין ההר ,  לא כן
מדרדרים את האדם   -רפיון ידיים כלשהו  ,  קלה -חולשה  .  ובין התהום 

שבעים   -השלישית  ,  ההעפלה השנייה קשה פי כמה מן הראשונה .  למטה 
 . כמוהו כשני רגעים של ירידה, רגע ללא עליה, ...ושבעה מן השניה וכו

 .ויש גם כאלה היורדים ואין בכוחות עצמם לעלות
 

העומד על השלב הראשון של .  חייב אדם להימצא תמיד בשלב של עליה 
רציפות המחשבה , חייב כבר להימצא במחשבתו על גבי השלב השני, הסולם

ללא ליאות ובהתמדה עליו שוב ושוב לבדוק את .  תסעד עלייתו למעשה 
תוך שיתוף פעולה , אם הם עובדים בהתאמה: כושרם הרוחני של כל איבריו

ואת תפקידיו המיוחדים ,  אם מבין אבר אחד את עבודתו של השני ,  מלא 
 . ואם אין אבר אחד מביט בעין רעה על חברו

 
הוא מתחייב בה מאותו רגע שהוא מתחייב . זוהי עבודתו של האדם המעפיל

ואז .  ועד הרגע שמחשבתו מטרפת עליו ,  לפי התורה במחשבה עובר למעשיו 
 , הוא פטור מחיוב ההעפלה

, ילודי אישה ,  שהרי אנשים כמונו ,  וההעפלה היא עד כדי עליה השמימה 
 . עלו השמימה -קרוצים מחומר 

 
היא מטפלת בכל אבר שבו . על-תורת המוסר מאמנת את האדם לעלייתו אל

בשרירים ובחמשת ,  ולא עוד אלא שהיא מטפלת גם בדם ובמוח .  לחוד   -
, ממיתה או מחיה תכונות ,  היא מדרבנת חושים ומפעילה אותם .  החושים 

היא :  מצמצמת או מגלה אפיקים חדשים :  מגלה אורות ומכבה להבות 
 . תוכן לצער ומשמעות לשמחה, נותנת מהות לבבי ויסוד לחיוך

 .  את האדם-היא מגלה לאדם 
                            

                                          *                               *                                * 
אכול :  את האדם בעל הפרצופים השונים והגוונים המתחלפים לבקרים -

 . וחופר שוחה לעצמו בכוונה, הריקבון של מידות
או להטבילו בנהר היוצא ,  את האדם המסוגל להפוך את העולם לתוהו -

, ו את בית אלוקים " או שורפות ח ,  ששתי ידיו כשתי ספרי תורה ,  מעדן 
שיר " ואהבתו נהפכת לקודש קודשים ב ,  שתאוותו מרקידה את השטן 

 . שהשטן נברא למענו ומפתח הדעת ניתן לו, "השירים
 

האדם ,  והוא ,  לשכוח כי אין בין זה לזה אלא כחוט השערה ,  לאדם ,  ואל לו 
ואיש לא יבוא לעזרתו אם לא ,  לבדו צועד אל הגשר הנטוי על פני התהום 

 . יפתח בעצמו את הפתח לעולם העליה
 האם הוא מעבר זה של חוט , וכיצד ידע האדם באיזה עולם הוא נמצא

 ? ו כבר מעברה השני"השערה או שמא ח
 

האם ,  היכן הוא נמצא ,  לוודא לאדם מקומו :  לשם כך באה תורת המוסר 
ואולי .  פניו -רצונו הוא ופניו -האם רצונו ,  על או אל שחת -פניו מועדות אל 

, אין הפנים הללו אלא מסכה מוקיונית והרצון אינו אלא תשוקה בהמית 
או מורכבת ,  האם דעתו היא מקרית ? מעין רפלקס שאין מאחוריו ולא כלום

 ? מחלקים זעירים של מידות פגומות בתערובת אנוכיות וביטול הזולת
 

. האדם השלם לא ילמד אלא תורה שלימה . חייב האדם להיות שלם-העיקר
הכל יהיו שלמים ,  דעתו ומידותיו ,  אהבתו ויראתו ,  מעשיו יהיו מושלמים 

 . ללא פגם וללא סירוס ושיבוש
 

פותרת כל ,  כל ההוויה ,  מקיפה את כל העולמות :  תורה שלימה פירושה 
אינה מניחה מקום לפקפוקים ולזעזועים ,  עונה על כל השאלות ,  הספיקות 

 . נפשיים
ללא הפליה בין מעשה ,  במוח ובחושים ,  בלב :  מעשים שלמים פירושם 

הקל והקשה המובן   -ללא נטייה אנוכית למצווה זו או אחרת ,  למעשה 
 . אחד הוא -והבלתי מובן

 
מעמיקה עד ,  מכוונת תדיר ללא אפשרות של סטייה   -? דעת שלימה כיצד 
מנוערת ,  משוחררת מכל נטיות שמחוץ לדעת התורה ,  היכולת האפשרית 

 . טהורה כביום שניתנה לאדם. מכל קורט של השפעה שבמידות או בחושים
, נתונות בבדיקה אנליטית מתמדת ,  ברזל -חשוקות ברצון :  והמידות 

ללא רתיעה ,  ללא ויתור בכל מצב שהוא , רחמים -נמצאות במשמעת חסרת 
 . משום דבר שמחוץ לגדרי התורה

 . האדם השלם-
 

                                            *                                          *                                       *                       
 . לא היה צורך לגלותה, ישראל לא גילה תורה חדשה' ר 

מוצא ,  כל הדואג לשלמותו הרוחנית . ל"היא מקופלת בצווי השם ובדברי חז
ברם הירידה הרוחנית שקיצצה אברים שלמים .  לפניו שולחן ערוך 

אנשים לא הרגישו כלל כי ,  הביאה לירידה מוסרית ,  מרוחניותו של האדם 
כי קיום המצוות נהפך אצלם ,  לשליש ולרביע ,  הם מקיימים מצוות למחצה 

המוח אינו שולט ,  הלב אינו קשור למוח ,  הפה אינו תואם את הלב : לשיגרה
זוית שבנפש -נמצאת התורה מונחת בקרן  .  הרצון והמעשים ,  על המחשבה 

, ברצונות שפלים ,  במידות רעות ,  עכור ומעורב ברע   -והיתר ,  האדם 
 . בכמיה אל הגשמי, במאוויים בהמיים

 
בנוגע .  ישראל וניער את האבק מנפש האדם ביחס לכל חלקי התורה '  בא ר 

, הציב את השלמות האמיתית כמטרה , לעצמו ולזולת, למקום ובנוגע לאדם
 . והתווה דרכים להגיע אליה

 
בעל ,  שמים -אביר הרועים בתורה ויראת ,  על ידי שהיה גאון בפסיכולוגיה 

כיצד לצלול למעמקי ,  יותר מאשר רבים מקודמיו , הוא ידע-מוח עילויי נדיר
פרפורי נשמה המחפשת מוצא מן ,  הנפש ולדלות משם סטיות נפשיות לרע 

צליל דק מן הדק של ניגון התשובה החבוי בתוך האדם והוא אינו ,  הסבך 
 . או ברק של תשוקה בהמית שיש בו כדי לסנוור את העיניים, יודע עליו

 
במידות ,  הוא פיתח שיטה של עיבוד עצמי בדעת ,  כפסיכואנליטיקון גאוני 

כיצד מסוגל אדם להימצא .  בעקימת שפתים, עין-בעפעוף, בהילוך, במעשים
או ,  כסוחר עשיר :  תמיד בקצב של עבודה למען השגת השלימות האמיתית 

בשכיבה ,  בשעת הליכה בדרך ,  כרב ופוסק או כבלן פשוט ,  כרוכל סידקית 
 . מוות...האוכל וה, בשעת הלימוד, ובקימה

 . כי על האדם השלם לדעת גם כיצד עליו לעזוב את עולמו
 

קבלו ממנו את תורת המוסר ומסרוה   –והם קומץ קטן    -ותלמידיו 
 -ותלמידיהם ,  והם כבר קיבוץ גדול של אנשי מוסר מובהקים -לתלמידיהם 
היו מקימים קטדרא ,  אילו הבינו אנשי דעת .  עד היום הזה   -לתלמידיהם 

, והיו צעירי ישראל נושמים בריאותיהם רוח של מוסר ,  לתורת המוסר 
 . על והיכן מצב הסולם-האיך מעפילים אל, לומדים את תורת השלמות

מתבסמים בני הישיבות ,  בכך -עכשיו וקטדראות הוקמו לדברים של מה 
 .  משיחותיהם של רבי המוסר מתוך הספדים ומפי השמועה

 .מתבסמים ומתרפאים ממחלות נפש אנושות-

 ל“מאת רבי דוד זריצקי ז

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