
אל המבקש
השלג יורד כמעט ,  אמצע כסלו .  הקור האירופאי העז לא יכל לאותה אש הרוחנית 

של הסבא מנובהרדוק "  אישו הגדולה " ,  אבל בתוך העיירה הצרפתית ,  ללא הפוגה 

ח כסלו כולם מתכוננים ליום הגדול יום הזיכרון " כבר מר .  בוערת ללא הפסקה 

אמרותיו .  כולם לומדים ומעמיקים במאמריו העמוקים .  ל " לסבא מנובהרדוק זצוק 

" ל " תקופת הסבא זצ : " התקופה היא .  השנונות ומשליו הקולעים נשמעים בכל פינה 

והרוח הנושבת בישיבה היא "  מתי יגיעו מעשי למעשי אבותי : " וההשקפה היא 

 ...בהתאם

הגיע אורח מיוחד להיות באותה תקופה ,  באותה שנה היה דבר חידוש בישיבה 

תלמידו ,  ל " יצחק אורלנסקי זצ '  צ ר " הגה .  כדי לרומם את רוח התקופה ,  בישיבה 

הופיע בשערי העיירה ,  המובהק ומשמשו של מרן הסבא בחמש שנותיו האחרונות 

 .ל"והיה אמור לישהות בה עד לאחר יום הזיכרון של הסבא זצוק, ח כסלו"לקראת ר

בבית " י הישיבה  " ל ביער שע " י זצ " שהה ר ,  ז כסלו " באותם ימים שקדמו לי 

שם התפללו עימו תפילת שחרית באריכות משעות ". העובדים"עם גדולי " הבדידות

תפילה עם המון התרגשות וסערת נפש כמיטב המסורת ,  הבוקר המוקדמות 

כ " ולאחמ ,  " רגשת הנפש וסערת הרוח " כ למדו מוסר ב " לאחמ .  הנובהרדוקאית 

על ,  של הסבא מנובהרדוק '  על דרכו בעבודת ה ,  ל " י זצ " התקיים וועד ארוך מר 

ס ותלמידיו הסבא " ועל שימושו אצל מרן הגרי ,  של הסבא "  תקופת התחלפותו " 

ג " שלו שנים ע "  תקופת ההתבודדות " כ על  " כמו .  ועוד ,  ל " י בלזר זצוק " מקלם ור 

בהקמת "  מסירות נפשו בעבודת הרבים "כ על "ואח, שנים ביערות רוסיה המושלגים

 .של ישיבות ברחבי רוסיה ואוקריינה -ללא גוזמה -עשרות אם לא מאות

 

: כגון .  נידונו שם באריכות רבה '  ל בעבודת ה " סוגיות עמוקות במשנת הסבא זצוק 

כל "  הפקרות " ,  ללא השתדלות כלל "  ' בטחון בה " ,  השבח והגנאי "  השתוות " 

, עד שימצא דרך למידותיו "  לימוד המוסר בהתפעלות ", הגשמיות האישית מכל וכל

והשאיפה ,  באופן השורשי ביותר "  בירור המידות " ,  " עבודת הפרטים והפעולות " 

ל " י זצ " למותר להוסיף שר .  ' וכדו "  זיכוי הרבים " ענייני  ,  " לתיקון המידות "הגדולה 

 .ל"ואכמ, ל"סיפר דברים נפלאים ממה שראה ושמע בעצמו בעבודת הסבא זצוק

עוד קודם .  ד מלא מפה לפה " ביהמ ,  ז כסלו " ליל י "  היום הגדול " והנה מתקרב  

ד ללימוד המוסר קודם שמיעת " השקיעה מגיעים תלמידי ואברכי הישיבה אל ביה 

, כמות גדולה מבוגרי הישיבה מכל רחבי צרפת הגדולה .  השיחה וההתעוררות 

 . מגיעים גם הם כדי להתחזק ולשאוף אל קרבם רוח חיזוק מהיום הגדול הזה

לפתוח   -כהסבא בשעתו   -ל " גרשון זצ '  י ר " יש לציין שרבים מהם בעצמם נשלחו ע 

 .ישיבות ומוסדות ברחבי צרפת ומדינות דרום אפריקה כדי להשיב בנים אל אבותם

המאחרים ...  הקולות הרמים של לימוד המוסר בהתפעלות הנפש נשמע למרחוק 

 ...ד"לבוא שומעים עוד בכניסתם לעיירה את קולו המעורר של לימוד המוסר מביהמ

לנוכחים קשה מאוד .  מספר דקות לוקח לגבאי הישיבה להודיע על תחילת השיחה 

 ... להתנתק מלימוד המוסר

ל לשאת את השיחה המרכזית ומיד בסיומה את " יצחק אורלנסקי זצ '  ואז מוזמן ר 

ס " הנאמרת בחושך עם הניגון המוסרי שמקובל ממרן הגרי "  התעוררות " שיחת ה 

כ מסביר יסוד מהסבא " ולאחמ ,  ל ומבארו בטוב טעם "י פותח במאמר חז"ר. ל"זצוק

וזוכים להרגיש מעט את רוחו הגדולה של ,  הקהל הרב מקשיב בקשב רב ' ל וכו"זצ

, ד כבה " האור בביהמ ,  מיד שניתן האות .  ל " י זצ " הסבא הנשמעת מתלמידו ר 

קשה לתאר את התחושה הנעלת ואת רוח הקדושה ...  מתחילה "  ההתעוררות " ו 

, ל " י מתחיל להסדק בבכי בדברו על הסבא זצ " קולו של ר .  ד " השוררת בביהמ 

מרגע לרגע גם בין הקהל נשברת המחיצות .  ל " י זצ " כך כינהו ר "  מלאך אלוקים " 

 ... הנובהרדוקאים" מהמבקשים"וקולות בכי נשמעים , הגשמיות

 

 

 

 "לתקן את מידותיו" 

ל "נסקי זצוק'ישראל יעקב לובצ' צ ר"ממרן הגה

 "כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום' וירא ד"

ועבודת האדם .  שהאדם עם יצר הרע צמודים יחד כל היום ,  זאת אומרת 

, ר באיזה דברים " וגם אם ינצח האדם את יצה ,  להפריד תמיד בין הדבקים 

אלא שהיצר ינוצח ,  ר שום דבר " צריך להיזהר שלא ישאר אצלו מן היצה 

 . ואז יש תקווה , י עבודת המידות"וזה יתכן רק ע, לגמרי

ובבית לא ,  ל " ר הסבא מנובוהרודוק זצ "ח אדמו"פעם בא גנב לביתו של מו

ל אולי הגנב השאיר כאן " ר זצ " אמר אדמו ,  היו אז שום חפצים של ערך 

יש ,  שאפילו מנצחים אותו איזה פעמים ,  ר " כ הוא עם יצה "וכמו. איזה דבר

רק רע כל : " כי על היצר נאמר ,  להיזהר שלא נדבק ונשאר ממנו איזה דבר 

ולעולם אי אפשר להסתפק ,  ועבודה קשה להפריד בין הדבקים "  היום 

 .ר"בניצוח היצה

, לבו של האדם הוא כמו שעון מקולקל שאינו מראה את השעה המדוייקת 

והלב שצריך "  רק רע כל היום " כ לבו של האדם  " וכמו .  ז טועים " ועי 

כיון שכל היום נמצאים , תמיד מתקלקל, להראות הדרך הנכונה כמו השעון

 .כ צריכים לתקן את יצירת הרע היוצא מין הלב"א, ר"ברשות יצה

משל למה ...!  ומה רבה עבודת האדם " כי יצר לב האדם רע מנעוריו"כתיב 

אבל לא הייתה לו ,  למי שיש  לו שומן של בשר לכבוד פסח ,  הדבר דומה 

ואמרו לו לקחת איזה קערת שופכין שיש ,  קדרה ראויה וכשירה לבשל בו 

ומובן כמה ...  וינקו אותה היטב ובזה יבשלו השומן לפסח , בה סירחון גדול

בכדי שהקערה הזו תהיה ראויה , צריך לעשות ניקיון ושפשוף אחר שפשוף

כ הוא גרוע הרבה " א ,  ה קראו רע להגוף " אם הקב ,  והנמשל .  לבשל בה 

כ עד כמה שפשוף ונקיון נצרך הגוף כדי " א ,  יותר ויותר מקערת השופכין 

 !שתוכל הנשמה לשכון בו כראוי

כדי שיוכל ,  ר " לכן על האדם להכין לעצמו לפחות כלי מלחמה נגד היצה 

 .ואז יש תקווה שאולי יעלה בידו לנצח את היצר, לעמוד במלחמה נגדו

 (ל"ל חתנו של מרן הסבא זצוק"ל זצוק"לריי" עקבי ישראל"' מס)

 
 ו“תשע„  אדר א  22„ גיליון מס„ שנה ב   

  לל““מנובהרדוק זצוקמנובהרדוק זצוק  הסבאהסבא  מרןמרן  שלשל  בדרכובדרכו  המוסרהמוסר  תורתתורת  להפצתלהפצת  חודשיחודשי  עלוןעלון

שעל כל אחד לדעת "  הכרת עצמו " ל הוא  " י מסביר בניגון של התעוררות שאחד מיסודותיו של הסבא זצ "ר. שמשאיר את הקהל בתדהמה, תוך כדי ההתעוררות קורה דבר פלא, ופתאום

לאחר התקופה :  ל " י זצ " וכאן הוסיף ר '  את מידותיהם וכו ,  ולפעמים אפילו ברבים ,  ובנובהרדוק נהגו לספר בוועדים .  עד שישתנה מקצה לקצה ,  את מידותיו ומצבו ולעבוד על עצמו 

שהוא היחיד ( ג ליבמן בישיבתו"כך היה הכינוי של ר)מרבנו " קנאה"שאני מרגיש ... גם אני מודה כאן בפניכם על המידות שלי, וראיתי את האווירה הגבוהה השוררת כאן, ששהיתי כאן

 .ללא שום שינויים ופשרות, נובהרדוק ליפני השואה' ל כמו שהיה בישי"שהמשיך את הדרך של הסבא זצוק

 * * * * * * * 

? ל " שהצליח להעביר את רוחו ודרכו הלוהטת של הסבא זצ ,  ל יותר מהרבה מחבריו ורבותיו "ג זצ"במה הצטיין ר, מיד עולה מאילה השאלה, לקראת יום הזיכרון לאישיות גדולה כזאת

כאן מתאים לומר עליו ?  ואת שאר ההשגות הגבוהות " השתוות וביטחון"איך הצליח לעבוד ולהשיג את המעלות העליונות , ועל הכל? איך וכיצד הצליח לזכות את הרבים בצורה אדירה

, ובימי השואה הנוראים ,  נובהרדוק '  לא הסיח דעת מעצמו ומחיוביו הרוחניים מצעירותו בישי , ג הוא דוגמא לעקשנות מוחלטת לצד הטוב כל ימיו"ר"! העקשן יצליח: "את מאמר החכם

בטוח ..."   אז מוכרחים לעבור ,  אם אי אפשר לעבור : " ואם היה מישהו בדורנו שקיים ללא פשרות את אימרתו של הסבא . וזיכה את הרבים ככל יכולתו, ועד יומו האחרון עבד על עצמו

 ...ל"ג זצוק"שהיה זה ר

ועבודה עצמית מאומצת לתקן את ,  יום יום ללא הפסקה "  עקשנות " י לימוד המוסר בהתפעלות ב " ע ,  תמידית ברוחניות "  עקשנות " ,  ולשמור את ירושתו הרוחנית , עלינו ללכת בדרכיו

 . ונזכה להיות מיורשיו הרוחניים, ירחם עלינו' הבורא ית, ואם נעשה את מה שבכוחנו. מידותינו

 ד“בס



 " ! אין בדיעבד ברוחניות: "ל"מיסודי הסבא זצ

עוד .  ל"גרשון ליבמן זצוק'  צ ר"לגה'  יט  -יחול יום הזיכרון ה'  לחודש אדר א'  בכט

כ בעצמו חינך "ולאחמ,  ברוסיה ובפולין"  נובהרדוק"מצעירותו התחנך בישיבות 

ן 'א יפה"עדות נפלאה לכך נשמעה ממרן ר.  עד השואה"  נובהרדוק"והשפיע בישיבות 

בגטו ,  ש"גם בתוך התופת הנאצית ימ".  עמוד התווך של ישיבתנו"ל שהגדירו כ"זצוק

 -מסר נפשו"  אושביץ"במחנה המוות .  ולימד תורה ויראה לרבים',  וילנא הקים ישי

מיד לאחר המלחמה הקים .  כפשוטו עבור קיום התורה ומצוותה ועבור אלו שהיו עימו

שם הקים ,  ומשם לצרפת,  לגרמניה'  כ גלתה הישי"אח,  ישיבה במחנה הניצולים

עם כל מסירות נפשו עבור .  י לאביהם שבשמים"מוסדות גדולים מאוד לקרב את בנ

ועבד על תיקון מידותיו ,  ל"כשיטת מרן הסבא זצ"  עצמו"מעולם לא שכח את ,  הכלל

. בלי פשרות"  הנובהרדוקאי"שמר בכל כוחו על החינוך המוסרי .  עד יומו האחרון

הבינו ,  וכשנפטר.  כ עניו וותרן בלי גבול"וכמו,  באופן מופלא מאוד"  'איש בטחון בה"

לקראת יום .  נאסף למנוחות"  נובהרדוק"ד של "כולם שאחרון אנשי האמת מביהמ

. ל"הננו שמחים לפרסם כאן שיחה שלו שדיבר על מרן הסבא זצ,  הזיכרון שלו

 .תלמידיו הרבים כבניו ומכיריו יעידו שקיים זה מה שכתוב בזה

 

 

 ל"יום הזיכרון למרן הסבא מנובהרדוק זצוק, ז כסלו"בי" התעוררות"שיחה ו
 

במושכל .  בבוסייר או בארמונטייר,  איפה לקיים את הבי הילולא,  היה לנו ספק גדול,  באמת

ממילא יותר ,  "שלילה"סוף סוף שם זה יותר ,  ראשון היה צריך ההשראה הזו של בוסייר

, "שאין בדיעבד"אבל לפי ההשקפה שלנו שעוררנו בזמן האחרון על ארמונטייר .  מתאים שם

הרגשנו כמה ,  ה מניסיון כבר"וב.  עד היכן חזרנו על ההנחות ועל הייאוש,  ובירור,  זה סימן

 .זה היה מכוון

 "אין בדיעבד ברוחניות" –ל "יסודו של הסבא זצ

" היסודות"שזה באמת היה אחד מן ,  כשנתבונן היטב נמצא,  בהזדמנות הזו של הבי הילולא

"ל"של הסבא זצ כמעט היום ,  ל"ש שכפי השקפת הסבא זצ"וכ"!  שאין בדיעבד ברוחניות: 

 .להזכיר אפילו מושג כזה, אין תנאים, בתקופה הזו

". נובהרדוק"איך הוא בא ל,  ל"דוד בלייאכר זצ'  כמו ששמעתי מר,  כ מהותי"והיסוד הזה כ

 .ל"שהוא היה באמת הממלא מקומו של הסבא זצ,  ל"דוד זצ'  ר,  הוא למד בישיבת סלבודקה

. ועל ימי החג הוא בא אצל הסבא שלו לנובהרדוק,  אבל היה לו בנובהרדוק סבא וסבתא

עד שהשפיעו עליו ,  כדרכם בקודש,  תיכף התחילו לימשוך אותו,  כשהרגישו בו התלמידים

עד שהתחיל באיזה פעם ,  ל להשפיע עליו יותר ויותר"במשך הזמן התחיל הסבא זצ.  שיישאר

" מדרגת האדם"כמו שאנחנו רואים זה ב"  מדרגת אדם הראשון קודם החטא"לדבר איתו על 

דוד '  ר.  ודיבר איתו איך להחזיר את כל העולם למצב של קודם החטא,  בתחילת הספר

השגה ?  כל העולם קודם החטא...  קודם החטא,  זה פעל עליו מאד,  כששמע מושגים כאלה

כל העולם ,  איך יכולים להעלות על הדעת מושג כזה?  הייתכן,  ל"עד ששאל מהסבא זצ!  כזו

עד שזה ,  כ נתעורר"וכך ספר שמזה כ!  י יחיד"ע,  י יחיד"ע,  ל"ל הסבא זצ"א!  ?קודם החטא

ידוע שהוא היה מן .  ל"היה הדחיפה העצומה אצלו להתמסר לדרכו הגבוהה של הסבא זצ

י כך "וע!  הבדיעבד,  "הבדיעבד"ל "עד כדי כך היה עומד לו בדרכו של הסבא זצ.  הראשונים

"היה בבחינת כל העולם ,  כמו אברהם אבינו"  והוא מעבר השני,  כל העולם מעבר אחד: 

 !רק לכתחילה, אין בדיעבד -!מעבר אחד

 

 'בבטחון בה –" אין בדיעבד ברוחניות"

כשאנחנו לומדים זאת בספרו ".  בטחון בלי השתדלות"של ,  ש החידוש האדיר שלו"כ

לא ,  כ"כ מתעוררים ע"בשום ספר אנחנו לא כ"  בדרכי הביטחון"במאמר "  מדרגת האדם"

ל "איך שהסבא זצ!  בלי סיבות,  "בטחון בלי סיבות"להתעורר על ',  בחובות הלבבות וכדו

לכאורה זה לא מדרכי ,  לומד פשט בסיבה מדוע יעקב אבינו הניח מקלות כדי לייחם הצאן

 .כ הרעיש בעולם התורה ההסבר שלו על המקלות"וכ! ?הבטחון

 

 במידות -" אין בדיעבד ברוחניות"

, תפילה,  לדורון:  ואת זה אנו רואים אצל יעקב אבינו בעת שהתכונן להיפגש עם עשו אחיו

"והרי הוא זומם?  לעשיו?  אבל לדורון.  כ מובן"ותפילה ג,  מלחמה מובן.  ולמלחמה יקרבו : 

להרחיק אותו מיצחק ,  רבקה אמנו החליטה להשליך אותו אצל לבן..."  ואהרגה,  ימי אבל אבי

וכל ,  כ מהמלאכים ששלח"אנחנו רואים ג!  סכנת נפשות,  שזה סכנה עם עשיו,  אבינו

אלא .  לא סתם דורון כמו שמביאים לשוטרים כאן?  ואיזה דורון,  ופתאום דורון.  ההשתדלות

הוא היה ?  וכי עשיו היה כמו השוטרים שלנו?  מה זה.  כ כשרון"דורון בכל כך חכמה וכ

"כמו שאמר מפורש,  עשיר גדול שזה ,  איך זה עלה על דעתו של יעקב אבינו"!  יש לי רב: 

ועם כל ,  שיש לנו בכלל ובפרט"  מצבים"כמו שאנחנו עדים כולנו על ?  תהיה סגולה לעשיו

למי יש אפילו אחוז אחד ?  א על שינוי"למי יש הו?  למי יש תקווה,  הפרודים והשנאת חינם

ש לכל "וכ!  שהיה אצלנו אכזבות שהם נוגעים ממש בהקיום,  והראיה?  שזה יכול להתחלף

א שאם היינו "ז.  באיזה מצב גבוה היינו היום,  ולולא המידות הללו".  ההשקפה"ולכל ,  המהות

: כמו שתמיד מדברים על כך אצלנו..."  מלאכים"אם היינו ,  השבח והגנאי"  בעלי השתוות"

והאמת .  שזה למעלה מן הכוחות,  כמו שלנו"  השתתפות"ש "וכ".  אבן הבוחן  -השתתפות"

כל ,  ה עוד קיימים"אם אנחנו ב,  שאחד מהניסים הכי גדולים...  שאנחנו מלומדים בניסים

זהו הנס הכי .  ל מדבר מזה"ירוחם זצ'  כמו שר!  כאן הנס הכי גדול,  התנועה וכל העבודה

שזה ,  ואם נאמר!  ואיזה איכות היינו יכולים להגיע לולא המפריע הזה,  ולאיזה כמות!  גדול

"פעם לא היינו שומעים המושג הזה...  למעלה מן הכוחות זה ..."  זה למעלה מהכוחות: 

! למעלה מהכוחות,  למעלה מהכוחות:  אצלנו התחלנו לשמוע נחמה כזו...  למעלה מהכוחות

למה ?  הייתכן,  כ בתמיהה"היינו כ,  כשהיינו צעירים  !!!ואין באמת למעלה מן הכוחות

אנחנו מעצמנו .  'וכו,  וורשה,  אוסטרובצה,  פינסק',  מזריץ,  ביאליסטוק:  כ מרכזים"צריכים כ

' ר,  ל"ר זצ'אברהם מירע'  ר,  היה אז,  שכולם יהיו ביחד איזה איכות,  איך היינו מרגישים

למה לא ?  הייתכן:  כ היינו סובלים מהרהורים"וכ'  וכו,  ל"דוד זצ'  ר,  ל"ישראל יעקב זצ

ואז הכל "  אל תדון את חברך עד שתגיע למקומו",  כ"וא...  עד שמתבגרים מבינים?  יכולים

 ...       כמובן! שזה למעלה מהכוחות? למה, מתורץ

 בויתור והכנעה –" אין בדיעבד ברוחניות"

" ויבך"על המילה ,  ולא סתם שנאה,  כאלה של שנאה"  הנחות"ממילא אצל יעקב ועשיו 

איך יעקב ,  לא מובן,  ממילא.  ל שכלל ישראל שילמו מחיר גדול עבור הבכייה שלו"אמרו חז

...  כמה אנחנו היינו צריכים להשתמש בדורון רק בשביל השלום בית?  אבינו חושב על דורון

ה "וב.  ומשלימים סוף כל סוף,  דרך של ויתור והכנעה,  פ דרכו של הסבא"ה אצלנו ע"וב

, "בפעולות"אלא גם ,  ולא רק ברוח,  וכמה יש אצלנו את הכח הזה של הכנעה.  ע"מכניעים א

" בקצה"כ "כ,  ולא לפי הכוחות,  ממש שלא לפי הדור...  ז"שנופלים על הארץ מנשקים זל

, ל הכי טוב שלא להקפיד"כמו שידוע משם הסבא זצ".  מחילה וסליחה"הרוח בכלל של ,  כזה

 !לא מחזיק בדבוריה בכלל! לא בדיעבד. ואם מקפידים לבקש מחילה

 ...פלאי" הכנעה"מעשה 

כמו .  ל"כפי החינוך של הסבא זצ,  "הכנעה"העניין של ,  ה כמה זה מצוי ושכיח אצלנו"וב

פעם היה איזה סכסוך במשך כמה שנים לישיבה עם איזה :  שאני תמיד מספר זה העובדה

והסכסוך נהיה מאוד .  אדם תקיף וגם עשיר גדול ומפורסם,  ק"בעל הבית מירושלים עיה

ובישיבה ,  ואיך שהוא יצא בינינו ריב ושנאה כזו.  'והנושא היה על איזה בית וכו.  רציני

ובעת ,  לעבור שבת"  גלי צאנז"אחרי כמה וכמה שנים אני נכנס למלון .  החליטו לוותר

תיכף ,  ל יושב ומקבל שבת"אני רואה את העשיר הנ,  שנכנסתי לקבל שבת עם הציבור

תיכף !  ממך"  מחילה"אני רוצה לבקש ,  רק שתדע,  "שלום עליכם",  ניגשתי אליו ואמרתי לו

, כזה תקיף...  בחלום'  לא פיללתי אפי?  ...אפשר להפך?  אפשר להפך,  על המקום הוא אמר

, א"ז!  על המקום?  ...אפשר להפך:  והוא אומר לי,  והוא היה  עשיר גדול מהעשירים הגדולים

לא פיללתי בחלום שזה הבן אדם פתאום יעשה ,  שהוא הבין שהוא צריך לבקש מחילה ממני

 ". הכנעה"של , ה יש את החינוך ואת הרוח"א שאצלנו ב"ז? ...אפשר להפך, הכנעה

 !כל החיים –" עבודת ההכנעה"

ומה הסיבה ,  הפריע מפריע ויפריע"  וההכנעה"אבל סוף כל סוף זה ידוע שכמה חוסר הויתור 

" בדרך"ש לחשוב על הכנעה "וכ.  ל"רח,  ואי אפשר להתגבר,  "בדיעבד"וה,  "הנחות"ה?  לכך

? כל החיים?  אבל בדרך,  מועטות וזמניות"  פעולות"אולי ,  טוב...  אוי ואבוי?  על כל החיים

זה ממש פיקוח ...  אוי ואבוי,  אוי ואבוי?  כל החיים?  כל החיים להיות מודה על השקר

 . אנו חייבים, והודות למצבנו הנוכחי, ממילא! נפשות

 "לבטל כל שנאה -כח ההכנעה"

ועוד ?  אבל דורון.  תפילה ומלחמה,  לדורון,  וכאן אנחנו רואים הכי תמצא כזו של יעקב אבינו

"ל הקדושים הגדירו את שנאתו ליעקב"עד שחז?  אחרי שנאה כזו?  בהתחלה דורון עברתו : 

עד ישוב חמת "שרבקה הצדקת אמרה ליעקב שילך אצל לבן ,  ל אומרים"חז"!  שמורה נצח

, כפי שאנחנו יודעים ורואים בחוש,  א"ז"!  שעברתו שמורה נצח"והיא לא ידעה ,  "אחיך

! ורק נטירה!  רק נקמה:  ל יש רק רצון אחד"רח...  ש אם יש כמה הקפדות"וכ,  שכל הקפדה

ואפילו על האבא ,  ואפילו על הרב.  ל"רח!  אין בחירה להתגבר!  ואין בחירה...  רק ורק ורק

"רק נקמה,  ועל כולם,  ועל האמא מה ,  איי.  י"כדיברי המס  -"!והנקמה מתוקה לו מדבש! 

בלי ,  בלי חשבון!  כ נקמה"אעפ?  זה מאבד עצמו לדעת, איי... יהיה מה שיהיה? יהיה מהנקמה

מסתמא בטח ,  ש עשיו הרשע"וכ!  ובשבילו נקמה זה הכל,  רק נקמה,  בלי שום תקווה,  שכל

ואיזה ?  פתאום איך זה עולה ליעקב אבינו הרעיון הזה לדורון,  היה מוכן לנקמה ולהרוג אותו

, כל השנאה"  ואין בדיעבד,  שאין הנחות"ל "כאן הלימוד הזה של היסוד של הסבא זצ,  דורון

ואז ,  צריכים רק לכוון בהכנעה אמיתית,  זה רק מקרה,  זה לא עצם,  וכל הנטירה,  כל הנקמה

"פתאום,  אותו עשו,  ואדרבה נהפוך הוא.  יכולים להסיר השנאה , וירוץ עשיו לקראתו: 

 "ויחבקהו ויפול על צוואריו וישקהו ויבכו

 בדברי הספורנו" ההכנעה"

"ל"ל וז"על הפסוק הנ,  אומר הספורנו חידוש נורא באמת נהפך ליבו כמו רגע בהכנעותיו : 

הן לו עשו .  ל שאחיה השילוני קלל את ישראל בקנה הנכנע לכל הרוחות"של יעקב כאמרם ז

בריוני :(  גיטין נו)ז באומרו "כמו שהעיד ריב,  לא היה נחרב בית מקדשנו,  כן בריוני בית שני

 .ל"עכ" דאית בן לא שבקינן

ולא היה לעם ,  בית המקדש השני נחרב...  חורבן בית המקדש,  מה שכתוב כאן!  איום ונורא

שמישהו יבוא ,  אבל מי יעלה על הדעת שלו מחורבן בית שני עד היום.  ישראל איזה תקווה

בית ,  שהיו מכניעים את עצמם,  שלולא עשו כן בריוני בית שני(  הבחנה" )דיאגנוז"וייתן כזה 

ועד היום זה ,  כל הארבעים שנים של הציונות?  האם זה לא נוגע גם היום?  שני לא היה חרב

הם ,  הציונים,  "הבריונים של הציונות"לו עשו כן ,  הזה בימנו"  הבירור"זה כן נוגע ?  לא נוגע

אז למעשה אולי נלך .  ל"ובכל הכלל ישראל חושבים שזה פתרון רח,  מרעישים שמים וארץ

על חורבן בית המקדש ,  ונכנס שם אצל הציונים הללו ונראה להם את דברי הספורנו הזה

 .השני
 

 נובהרדוק צרפת" אור יוסף"י "ל ר"גרשון ליבמן זצוק' צ ר"מאת הגה

 ההמשך בעמוד הבא



 המשך -" ! אין בדיעבד ברוחניות: "ל"מיסודי הסבא זצ

 !עיקר העבודה" הכנעה"

מדרגת "ל מדבר מזה בכמה מקומות ב"הסבא זצ.  אנחנו מרגישים כל הקפדה,  ר"גם אצלנו בעוה

"ל אמרו"וחז.  נקמה ונטירה,  ש שנאת חינם"כ,  שההקפדה זה החורבן הכי גדול,  "האדם לא : 

, בזמן שהיה פתרון כזה,  אבל על זה נחרב הבית מקדש:(  יומא ט")לא נתגלה קצם,  נתגלה עוונם

נהפך לבו ,  י הכנעותיו"שע,  מיעקב אבינו,  ומה הראיה שלו.  כך מפורש בספורנו!  של הכנעה

פתאום , מנסים לעשות קצת הכנעה, ואנחנו רואים אצלנו מעשים בכל יום. מהכנעותיו של יעקב

החשבונות של "מיד כל ,  אבל רק הווא אמינא לקצת הכנעה,  הכל טוב ויפה!  סוף העולם,  אוי

אבל בדברי הספורנו רואים את !  רק לא הכנעה...  ר"מצד היצה"  הלשמה"וכל "  ש"לש

"התוצאות המידיות של ההכנעה וזה באמת היה "!!!  בהכנעותיו של יעקב,  נהפך ליבו כמו רגע: 

ורואים זה   !ואפילו בזה הדור!  יש בחירה!  אין הנחות!  אין בדיעבד,  ל"מהיסודות של הסבא זצ

"... בחירה"כן רואים ...  כ גדולה"ה כמה ההפתעה היא כ"ב,  מה שנוגע לרכוש וממון,  בחוש

דן "ושל ,  "הכנעה"ש הבחירה של "כ?  מי יודע מתי נגיע לבחירה ברוחניות"!  בדיעבד"ולא 

אנחנו עדים מניסיון כמה יש .  ל בא וחידש את ההכרח שבדבר"הסבא זצ!  וזה עדיין,  "לכף זכות

אפילו ,  "ויתור"י קצת "וע"  הכנעה"י קצת "שע,  ואין חכם כבעל הניסיון,  אפשרות כן להיכנע

"כזאת שהיא בגדר"  הכנעה" , כמה זה מכוון לתכלית ולפיתרון האמיתי,  "מודה על השקר: 

מי היה יכול להעלות ?  מי חלם?  מי פלל"  ויפול על צוואריו!  ויחבקהו!  וישקהו"?  ואיזה פתרון

אבל אם היינו רואים ומתבוננים בצד הרע של ,  אנחנו כבר מורגלים!  ?על הדעת הכי תמצא כזו

 !שאין הנחות, שאין ייאוש, כן אנחנו רואים שאין בדיעבד, ז"העוה

 

 בניצול כח הרצון לצד הטוב" אין בדיעבד"

כמו המעשה שהתורה .  והאדם לוקח כח זה לצד הרע,  נוראות מה זה כח הרצון שיש לאדם

ויאמר שכם אל חמור קח "פתאום "  ותצא דינה בת לאה וירא אותה שכם בן חמור: "מביאה כאן

איך באים ?  וכי היה שוטה?  וכי הוא היה טיפש.  משוגע ומטורף".  לי את הילדה הזאת לאישה

היום בכלל הכל ...  וזה לא היה בצרפת!  בכלל בלי בושה?  להציע הצעה כזו,  א"ואיזה הו,  להציע

אבל !  כלבים,  כמו כלבים!  בלי בושה,  בלי בושה,  מה היום ההגדרה של כל העולם,  בלי בושה

שהאומות גדרו עצמם מן העריות ,  שזה היה הקפידה של שמעון ולוי,  אז היה דור של בושה

האדם נעשה ממש .  אין ייאוש ואין הנחות,  רואים מה זה רצון.  וכאן בלי בושה,  אחר המבול

רק ?  מה האסון היום,  הרצון...  כמה הרצון פועל,  כפי שאנחנו רואים היום בעולם.  משוגע

עד כדי כך אפילו ממש הכי תמצא !  הרצון,  ואין הגבלה,  הרצון פועל בכלל ובפרט,  הרצון

" נגיעה"וזהו הכח של ,  עד כדי כך רואים את הכח של הרצון לרע.  שכולם בשכם נעשו יהודים

, אלא!  לא...  והרי הוא מפונק כזה!  לא?  למעלה מן הכוחות,  איי,  שאין בדיעבד ואין הגבלה

וכן ! ]הפקרות.  כ מופקר כזה"ואעפ,  "והוא נכבד מכל בית אביו,  ולא אחר הנער לעשות הדבר"

, כאן הפקרות כזו ולא אחר הנער,  ה"ההפקרות שעשנו בזה השנה זה יישאר בהיסטוריה בעז

שמי .  התקשרויות,  בזמן האחרון אצלנו מתעוררים לעוף השקפות...  איפה שיש קצת?  מה יש

)התירוץ הוא שיש פה?  ז"מי חלם ע!  ?פילל גם כן ההשפעה ([.  רבנו שותק ונאנח בקול... 

להבאישני ביושב "?  הייתכן:  אפילו שיעקב אבינו הוכיח אותם,  שאנחנו רואים משמעון ולוי

מהו התירוץ ליעקב אבינו על ,  לכאורה שואלים?  "ויאמרו הכזונה יעשה את אחותנו"?  "הארץ

הכזונה יעשה את "כשיש הרגש !  זהו התירוץ!  ?הפקרות כזו?  התביעה והטענה שלו אליהם

הכזונה "גם כן להפך ,  כשיש הרגש של נקמה שזה בלי שום שכל,  ל"כמו במידות רח".  אחותנו

כ זה "שאעפ,  לכאורה זה לא תירוץ על קושיא כזו.  ממילא כבר אין קושיות"  יעשה את אחותנו

כשנשאל את כמו למשל !  זה התירוץ,  לצד הטוב"  ההרגש"כ "אעפ.  סכנה ליעקב ולמשפחתו

, ברוחניות ובגשמיות,  בין בכלל ובין בפרט?  איך הגענו?  עד כאן,  עד פה  איך הגענו,  עצמנו

קצת הרגש בלימוד ?  מה הסוד,  דור יוצא מן הכלל!  ש בדור כזה שזה למעלה מן הכוחות"כ

 !זה הסוד... קצת הרגש, המוסר

 

 "!לימוד המוסר"סוד ההתגברות 

לאו דווקא על כל הצעד שלנו על כל ההתגברות ,  כמה תקוות יש לנו,  ממילא בזה היום המרומם

, כמו שהסבירו תמיד...  ש על הייאוש שלא מדעת"כ,  אלא בכלל על הייאוש מדעת,  על הייאוש

כאן הסוד וכאן הפתרון של !  ש הרבה"וכ,  שזה תלוי רק באמצעי הזה של קצת לימוד המוסר

, על זה בטח יכולים לומר שאם שהבריונים האלה של בית שני!  חורבן בית שני,  חורבן בית שני

הם היו מתגברים ,  אם היו לומדים מוסר,  אלו הבריונים,  זה לא כמו על קורח  -היו לומדים מוסר

ז הציל את יבנה "כמו שריב!  אם היה קצת הכנעה,  ק"לא היה נחרב בהמ,  ז"והיו שומעים לריב

, כמה אנחנו יכולים להתגבר,  ש בתקופה שלנו שכן יש הכנעה"כ!  י הכנעה"ע?  י מה"ע,  וחכמיה

י אם נרצה אין זו "שבעזה,  בפרט ובכלל כל ההשקפה שלנו עכשיו.  ולהראות כמה אנחנו יכולים

, והבחירה דווקא לנו,  שיש בחירה!  על הייאוש,  ממילא נתגבר על ההנחות על הייאוש.  אגדה

ולפיכך העלימו את (: "'ח, ה"בראשית ל)נוראות , י כותב"חשבתי מה שרש. ולבנינו ולבני בנינו

אף הכתוב לא ,  כרס שיצא ממנו עשיו,  שלא יקללו הבריות,  של רבקה אמנו?  של מי,  יום מותה

כמה עלינו להרגיש ,  בזה התקופה ובזה הזמן,  בזה הדור,  כמה זה מאד מחייב.  ל"עכ"  פרסמה

לא למדה "פ שידוע על רבקה אמנו ש"אע,  שאם כרס שיצא ממנו עשיו,  אחריות ולא להסתפק

ולהפך כמה ,  וכמה עשתה בשביל יעקב'  וכו"  רבקה אוהבת את יעקב"וש"  ממעשיהם הרעים

ולהרגיש ,  כמה עלינו להיות רואה את הנולד,  שלא יקללו הבריות,  כ"ואעפ,  הרחיקה את עשיו

וזה ההזדמנות לראות את הנולד מה שהיה ומה ,  הזה"  בידו"ובמיוחד אחרי שיש לנו ה.  אחריות

מה ראה לצאת בקצה ,  ל"ד את הסבא זצ"ל הי"דוד בודניק זצ'  כששאל ר,  בגדר.  שיהיה

ומפני מה ,  כ פרוץ שהיה הכרח לפרוש ממנו"הלא בהתחלתו לא היה דורו כ?  השלמות הגבוה

ומה ראה על ככה שמסר נפשו כל ימי ?  עזב מסחרו ומשפחתו להתבודד עם קונו רבות בשנים

)ידיעת העבר והשקפת העתיד: "ל הסבא"א?  חייו על עבודת הרבים עניין זה מוסבר באריכות " 

כמה זה "  ידיעת העבר והשקפת העתיד"גם אצלנו (.  'לג-'כו'  א עמ"אור המוסר ח'  נפלאה בס

 .זה מה שיש לנו, ועתיד כזה, העבר שלנו, מחייב אותנו

 

 

 “התעוררות”
 מחייבת הוספה בעבודת האדם -קבלת סייעתא דשמיא

זה הכל הודות כמו ,  של אתמול ושל היום,  אנו מרגישים את ההפתעה שבכל יום,  מורי ורבותי

מכל ,  גם זה בא לנו מכל העבר,  גם זה המשך גם זה תוצאה"  אברהם הוליד את יצחק"שדברנו 

ואת ,  כמה הרעיש עולמות,  שידוע לנו כמה היה רעש בתקופה שלו,  ל"המהפכה של הסבא זצ

למה לא ...  איי,  וכמה המשיך הרעש וההפתעה בכל הדורות עד ועד בכלל,  כל הדור שלו

"בגדר.  הזה"  בידו"אחרי שיש לנו ה,  ולמה זה לא יחייב אותנו,  נתבונן " ה כזה-יש לכם אלו: 

וכל הדורות ,  אלא גם בשביל כלל ישראל,  ולא רק בשבילנו והדורות שלנו,  סייעתא דשמיא

"בגדר...  איי,  הבאים כפי שאנחנו '  וכו"  לא מאסתים ולא געלתים לכלותם להפר בריתי אתם: 

שאנחנו זכינו לסייעתא דשמיא כזו להיות מלומדים ,  יודעים ובקיאים בזאת הסוגיה שבדור הזה

שזה "  'ביטחון בה"  -מה זאת אומרת גשמיות,  בין בגשמיות,  בניסים כאלה שלא כדרך הטבע

"הסוד שירשנו זכינו להיות מלומדים .  'ובטחון בה,  "אלוקיך'  תמים תהיה עם ה",  "תמימות: 

עם יכולת ',  ז זכינו לקידוש ה"שעי,  אלא יותר ברוחניות,  בניסים שזה לא רק דווקא בגשמיות

צדיק מט "בגדר ...  איי,  כמה זה מחייב אותנו להרגיש אחריות ותביעה על הזלזול הזה,  הבחירה

למה לא נקבל ?  כ השפלות"כ למה תשלוט בנו כ"א"  מקור מושחת מעיין נרפש,  לפני רשע

למה נמשיך ...  ואיזה נסים?  כ מלומדים בניסים"דחיפה מהסייעתא דשמיא הזו שאנחנו כ

אלא להפך שמאיזה ניסיון קטן תיכף ?  וזה לא יחייב אותנו תמיד,  בהנחות כאלה שזה רק מקרה

, כל העולם מעבר אחד"ואין לנו הקניינים האלה של ,  ואין לנו אמיצות הדעת,  זה מייאש אותנו

לב טהור ברא לנו אלוהים ":  ז נעשה תפילה לאבינו שבשמיים"וע...  אוי"  והוא מעבר השני

   "ורוח נכון חדש בקרבנו

 ל"יסודו של הסבא זצוק –" התגברות"

, וכמו שעוררנו השאלה הזו,  שהכין עצמו לדורון לתפילה ולמלחמה,  כתוב ביעקב אבינו

ש שהיה לנו "כ?  איך לא היה בהנחות וייאוש מעשו,  איך יעקב אבינו עלה בדעתו?  הייתכן

"איך יעקב התגבר על ההנחה הזו על הכלל של,  של תפילה ומלחמה"  בידו"ה עברתו שמורה : 

מה ,  מה המפריע אצלנו,  למשל רואים אצלנו...  איי?  ואיך לא הפריע לו הייאוש הזה?   "לנצח

זה ... והנקמה שהיא מתוקה מדבש... שאין בחירה! רק ההנחות האלה? הסיבה של הייאוש שלנו

. ל"רח,  ואין לנו בחירה להתגבר על השיגעון הזה של נקמה ונטירה ושמח לאיד...  שולט עלינו

כמו שבכל ,  לקחת לימוד מיעקב אבינו,  כמה זה הזדמנות עכשיו להתגבר על המפריעים...  איי

למד הפרשה הזו ,  כשהיה צריך לילך לרומי,  רבי הקדוש.  הדורות למדו לקח בזה מיעקב אבינו

הודות שזה ?  ל בפרשת וישלח"למה היה הפטירה של הסבא זצ,  כפי שאומרים.  של יעקב אבינו

ל "כך גם הסבא זצ.  ס שנפטר בפרשת משפטים"כ אצל הגרי"כמו שהיה ג,  ל"היה הסבא זצ

אצלו לא ,  שכאן הייסוד של זאת הפרשה של יעקב אבינו שהוא התגבר,  נפטר בפרשת וישלח

ז "וע.  עלינו להתגבר,  ממילא!  אפילו על עשו הרשע,  היה המפריע הזה של ההנחות והייאוש

, כ הייאוש גדול"ובתקופה הזו שכ,  ש בדור הזה"כ,  איי,  נעשה תפילה לאבינו שבשמיים

אבינו מלכנו כלה ":   כ חזקות כמה עלינו להתפלל עלינו וגם על בינינו ובני בנינו"והמגפות כ

  "דבר וחרב  ורעב  ושבי  ומשחית  ועוון  ושמד  מבני  בריתך

 ר"התחבולה היחידה נגד היצה" לימוד המוסר בהתפעלות"

זה בגדר ,  זה לא במקרה,  הפתעה ברוחניות כזו,  כזה"  בידו"ל,  אם זכינו פתאום להתעוררות כזו

כמה זה מחייב אותנו ,  אם אנחנו בדרך כזה של הבא להיטהר"  הבא להיטהר מסייעין אותו"

שאנו רואים .  י לימוד המוסר בהתפעלות"ובעיקר ע,  להתגבר על הייאוש שלא מדעת,  להתגבר

כוחות שלמעלה מן ,  ובכל העיר שכם,  אם הרצון של שכם העיר בו,  בפרשה מה זה רצון

! רואים מה זה רצון,  כ אפילו למול את עצמם"והתמסרו כ,  שלא היה להם שום עיכוב,  הכוחות

, ס בהתפעלות"אם יש לנו האמצעי הזה של ליהמו!  מידה טובה מרובה אם מצליחים...  איי

טעמו "בגדר ,  אמצעי כזה נפלא לעורר את עצמנו,  ומכל הדורות,  ישראל'  מר,  ל"מהסבא זצ

להצליח ולכוון   י אפשר"וע,  כמה אור יש בהכנעה,  "הכנעה"ועל כולם מידת "  'וראו כי טוב ה

למה לא נשתדל להתגבר על הסיטרא ?  כ למה נסתפק"א ,ש מילי דשמיא"וכ,  להמילי דעלמא

ז נעשה תפילה לאבינו שבשמיים "וע...  איי,  כ מפריע בזה הדור ללימוד המוסר"שכ,  אחרא הזו

ושנוכל להשתמש עם התחבולה ,  ונזכה לסייעתא דשמיא יותר ויותר,  שייתן לנו סייעתא דשמיא

, ועל כולם בעניין של בטחון ושל השגחה,  ולהתגבר,  הזו שהיא מכל הדורות תחבולה כזו

, "ותלכו עמי בקרי"זה נורמלי ה,  והבעיה שלא מרגישים אפילו את הירידה.  ואמונה שלימה

ז נעשה תפילה לאבינו שבשמיים שייתן לנו סייעתא דשמיא שנוכל להתגבר שנוכל "וע.  ל"רח

ז "וע"  צדיק באמונתו יחיה"כ נוגע לנו ולבנינו בגדר "ללמוד מוסר על ביטחון והשגחה שזה כ

  "אבינו מלכנו החזירנו בתשובה שלמה לפניך": נעשה תפילה

 עד הקצה האחרון" הכנעה"

פ שהיה "אע,  שיעקב אבינו לא הסתפק בדורון,  וזה העניין אנחנו יכולים ללמוד מיעקב אבינו

, לכאורה זה מיותר"  וישתחו שבע פעמים"והשתמש ב,  כ לא הסתפק"ואעפ,  דורון איכותי כזה

וישתחו ארצה ",  למה צריכים עוד לבזות את עצמו שבע פעמים,  לכאורה כבר מספיק דורון כזה

בשביל מה ועל מה ,  מה היה כאן השכל של יעקב אבינו,  זה לכאורה יותר מדי"  שבע פעמים

שיעקב אבינו הרגיש שזה עוד לא ,  אבל עלינו ללמוד לקח...  איי?  כ לחנוף להרשע הזה"כ

את השנאה שלו את הכעס ,  את הגאווה שלו,  אלא יש גם הכרח לרכך את לבו,  מספיק הדורון

: הספורנו'  כמש"  וישתחו ארצה שבע פעמים"של ,  בקצה"  הכנעה"י "שלו ואת הנקמה שלו ע

אפילו אם זה ,  לא להסתפק,  נלמד לקח גם אצלנו"  נהפך ליבו כמו רגע בהכנעותיו של יעקב"

ורק להשתמש בזה הלימוד של ,  כ לא להתייאש"אעפ...  ואפילו על כל החיים,  "בדרך"יהיה 

ואפילו אם זה ,  "הכנעה"ובעצמנו כמה אנחנו עדים שכמה כיוונו בכל פעם של .  יעקב אבינו

כל ,  ורק בזה מכוון ההצלחה בגשמיות ורוחניות בשבילנו ובשביל כל הדורות"  בדרך"יהיה 

 "אבינו מלכנו קרע רוע גזר דיננו": ז נעשה תפילה לאבינו שבשמיים"וע... איי !הדורות ממש

 
יישר כח למוסר . מתוך ספר בשלבי עריכה, נערך ועובד קלות מתוך הקלטה

, ל לזיכוי הרבים"ג ליבמן זצ"המעוניינים למסור הקלטות וחומר מר. החומר
 .יכולים ליצור קשר עם המערכת



 "חשבונו של עולם"מאמר 

 

 "קדש לי"' ק סד"אשדוד עש

 א"שליט... הרב' לכ

 

מעט ,  כפי שהבטחתי לך אני שולח לך מאמר קצר ,  שלום וברכה 

בברכת יישר כוח . ואתך הסליחה כי הזמן עושק. המחזיק את המרובה

 .ידידיה אסרף אשדוד' שבת שלום ידידו הר
 

בואו . " אלו המושלים ביצרם   -" על כן יאמרו המושלים : "ל"אמרו חז

בואו ונחשוב חשבונו של עולם הפסד מצווה כנגד שכרה   -" חשבון 

כדי להגיע ,  ל " גילו לנו חז :(  ב עח " ב . ) ושכר עבירה כנגד הפסדה 

" חשבון הנפש " אין דרך אחרת אלא  "  מושלים ביצרם " למדרגה של  

כי : " והוסיף עוד '  כן כתב המסילת ישרים בפרק ג .  חשבונו של עולם 

, לא יוכלו לתת אותה ולא לראות אמיתתה ,  העצה האמיתית הזאת 

כי מי שחבוש ,  אלא אותם שכבר יצאו מתחת ידי יצרם ומשלו בו 

ושוב חזר בסוף .  ' במאסר יצרו אין עיניו רואות האמת הזאת וכו 

לא יוכל ,  הפרק ומי שעדיין לא משל ביצרו הוא בתוך השבילים 

 . ש"עי. להבחין בניהם

 

האם חשבון ,  חוקר ,  משער חשבון הנפש '  ובחובות הלבבות בפרק ב 

ומסביר שם בהרחבה .  זה הוא שווה לכל נפש או שתלוי לפי האנשים 

וגם לפי ,  צריך להיות לפי מדרגותיו של כל אחד "  חשבון הנפש " כי  

אלא ,  כי האדם נתבע לא לפי מעשיו ,  היכולות שנתנו לו מין השמיים 

ואם לא עושה כן נמצא שהוא מקצר ,  לפי מה שהיה ביכולתו להגיע 

אז ,  שאם אדם עושה חשבון באופן זה , כתב' ובחשבון כא. 'בעבודת ד

 . ירגיש סייעתא דשמיא ורוממות הנפש

 

כיון ',  שער האהבה פרק יא אות פא "  ראשית חכמה " כתב בספר  

ונכנס עם הבריות לפנים ,  שהאדם מתעלם ממידת הדין והאכזריות 

ה נכנס עם בריותיו " כמו שהקב ,  זוכה אל מידת החסד ,  משורת הדין 

שאדם כזה ,  פרשת נשא "  זוהר הקדוש " ועוד אמרו ב .  במידת החסד 

 .ש"עי" מלאך"נקרא 

 

, ל " גרשון ליבמן זצוק '  הדברים אמורים לזכרו של מורינו ורבינו ר 

, " חשבון הנפש " ו "  שבירת המידות " שלא די שחינך את תלמידיו ב 

ממש "!  גם אם מודים על השקר זה לא יזיק : " אלא מרגלא בפומיה 

בחינה של מלאך בבחינה זו שהיה מוכן להשפיל עצמו אפילו לפני 

 .התלמידים המתחילים כל שכן לפני מבוגרים

ז אומר אם " ריב : " ששנינו במסכת אבות ',  בחלק ב "  אור יהל " כתב ה 

וכי דבר ".  למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת 

ואיך לא ,  והגיע ללמוד תורה הרבה , שאדם עמל כל ימיו, קטן הוא זה

 ?יחזיק טובה לעצמו

כי מי אומר ,  שלא להחזיק טובה לעצמך   -כי לכך נוצרת ,  וביאר 

אולי באמת תוכל לפעול ?  שהגעת לשיא היכולות והכוחות שלך 

וזו הייתה דמותו של מורינו ורבינו ,  זהו חשבונו של עולם !  ? יותר 

ויותר , שכל ימיו תבע את עצמו שלא עשה מה שעליו לעשות, ל"זצוק

 .א"זיע. נכון מה שבכוחותיו לעשות

 

 

ג " צ ר " י אסרף הינו תלמיד מובהק עשרות בשנים לגה " ג ר " הרה ) 

, בצרפת "  נובהרדוק " '  מ בישיבה הק " י כיהן כר " ר .  ל " ליבמן זצוק 

 (באשדוד" אורות חיים ומשה"וכיום הינו ראש הכוללים במוסדות 

 א“ג רבי ידידיה אסרף שליט“מאת הרה

 

י בפרט ועל "הננו להודיע שבימים הקרובים ייצא לאור במהדורה חדשה ועם המון הוספות חדשות על ר: 'ישמח לב מבקשי ה

שהסבא סמך " הסופר"שהוא היה , ד"ל הי"יצחק וולדשיין זצוק' צ ר"למרן הגה" תורת יצחק"בכלל הספר " נובהרדוק"תנועת 

ל הוסיף חומר “המו. ל בפרט“הספר מלא וגדוש ביסודות המוסר בכלל ומדברי הסבא זצ". מדרגת האדם"ק "ידו עליו בכתיבת הספה

 9224227220: ניתן להשיג.  נדיר על תנועת נובהרדוק

  

: ניתן לקבל חינם בטלפון“ חובת הלבבות”מרגליות מהספר “ מרגליות הגפן”: כ התקבל במערכת העלון קונטרס נפלא בשם“כמו

 . ל“י בקשה מהמספר הנ“כ ניתן לקבל במייל ע“כמו 9274227422
 

ל של כתבי "והמו" ברכת יצחק"י "א ר"צמח פרץ שליט' ג ר"תודת המערכת נתונה לרה

 .      על החומר שהתקבל במערכת, ל"יק זצ'חיים זייצ' צ ר"הגה

 

 

 

כמו כן , ניתן לקבל  עלון זה במייל

 .הרשות ניתנת לצלמו ולפרסמו

 נשמח לקבל תגובות או הארות 

 :במייל

 elhamevakesh@gmail.com 

כמובן ניתנת האפשרות להקדשת 

 העלון 
הגישה למייל מתבצעת ממקום שמאושר 

 י ועדת הרבנים לענייני תקשורת  “ע

 

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

 9297442790: לפרטים. לקבל עלונים לחלוקה

 .פ בקשה למערכת העלון“כ ניתן לקבל העלונים הקודמים ע“כמו

 

( במברגר)משה אריה בן יצחק דב הלוי „ צ מזכה הרבים ר“נ הגה"התקבלה תרומה לע

 .צרפת, ל רבה של העיר מיץ“זצ


