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גדלה וגם , ס"תנועת המוסר מייסודו של מרן הגרי

רוב מנין ובניין של עולם התורה .  עשתה פרי רב 

אודות למאמציו ,  עוסק בלימוד ובעבודות המוסר 

ס לכונן על בסיס נכון את "הבלתי נלאים של הגרי

 .לימוד המוסר

אם כל כוונתו ושיטתו של :  ואם ישאל השואל 

ס ועבודת המידות באופן " ס הייתה ליהמו " הגרי 

ד יצאו כמה וכמה " איך מאותו ביהמ ,  מסויים 

שיטות חולקות ומשונות בטבעיהם ובאופיים 

, קלם ,  נובהרדוק ?  ובמהותם החיצונית והפנימית 

. ' וכו '  וכו ,  טלז ,  מיר ,  א " רנ ,  ב " רי ,  סלבודקא 

אבל תירוצה נפלא , כנראה שככל שהתמיהה חזקה

. ס הוא עבודה עצמית " יסודו של הגרי :  עוד יותר 

בעבודת .  א הוא עולם בפני עצמו "שכאו, ופירושו

א צריך " כאו .  האדם עם עצמו אין מקום לחיקוי 

ר " היצה " ולתקן את  ,  לעבוד לפי מהותו ומידותיו 

כ הוא " ועי .  ואת מידותיו שלו ,  האישי "  שלו 

, מסיר את המחיצות שמפסיקות בינו לבין קונו 

 .א"י בפ"כדיברי המס –' ומתקרב אליו ית

התכוון לעורר ,  ס " ס בעוררו על ליהמו " הגרי 

כמו שידוע מאמר הסבא . באדם את הצורך בשינוי

ולד : " מקלם על הפסוק  י " עייר פרא אדם 

 ! יולד אדם -שעבודת האדם היא שמעייר פרא

, ולכן רבו השיטות והדרכים בתנועת המוסר 

להגיע לשלמות הנעלית   -שהכל היה למטרה אחת 

 . פ מהותו ותכונתו"כל אחד ע! 'והנרצת בעבודת ד

 

, ס " גליון זה מציין חוץ מיום הזיכרון למרן הגרי 

ישראל '  צ ר " גם את יום הזיכרון השישי להגה 

' צ ר " תלמיד מובהק לגה ,  ל " דוד ניוונער זצוק 

ר " בסביבתו של האדמו ,  בתור בחור שגדל באווירה חסידית .  ד יכול להוות דוגמה חיה לנכתב לעיל " רי .  ל " גרשון ליבמן זצ 

כ עוד בהיותו בחור " ואח ,  ל " זצ "  אמרי חיים " ניץ אצל ה ' ולאחר המלחמה למד בישיבת ויז ,  ל " זצ "  דיברי יואל " מסאטמר ה 

הגיוון שראו אצלו עם החום .  י אור יוסף נובהרדוק בצרפת " ל ר " ג ליבמן זצ " ולמורה דרכו ר " נובהרדוק"התקרב מאד לשיטת 

הוכיחה כמה שיש על האדם למצוא את דרכו ,  עם לימוד והרבצת תורה מופלאה ,  והאמת הנוקבת של נובהרדוק , והלהט החסידי

 .כ יעלה לדרגה נפלאה"ועי', המיוחדת לו בעבודת ד

שלכך הוא בא ,  הוא התכוון לעורר לאדם את הצורך שיש עליו לעבוד על עצמו ',  ס לא התכוון לבנות שיטה בעבודת ד " הגרי 

 " הבא להיטהר מסייעים בידו"אולם , פ שזה דורש מאמץ"וכפי הנראה שאע. ז"לעוה

 "   כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו: "'ה בתורתנו הק"וכבר אמר הקב

 מאמר המערכת

 ד“בס

 ה שבט"כ -ה "י סלנטר זצוקללה"לכבוד יום הזיכרון למרן הגר –עמודים  8 -גליון מוגדל
 ג שבט"כ -ל "ישראל דוד נייוונר זצוק' ר ר"ויום הזיכרון למו

 " הפצת לימוד המוסר"  
 ה"י סלנטר זצוקללה"מגאון ישראל הגר

 
לזכות את ,  ס ציווה והדריך את תלמידיו באגרותיו ובשיחותיו איתם " הגרי 

 : בסוף איגרת המוסר שחיבר הוא כותב. הרבים בהפצת לימוד המוסר

לשום ליבו ונפשו להדריך בני ,  ומה מאד תגדל מצווה הלזו בעיני האדם " 

:(: שבת קנא ) ל  " וכמאמר רז   , להציל נפשם משאול תחתית ,  ס " אדם לליהמו 

ואין לך רחמנות גדולה ".  כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים " 

כי אז בעיניהם יראו ואוזניהם   , בני אדם ללימוד היראה   מלהזכיר ולעורר 

וינהמו על אחריתם לשוב ,  ולבבם יבינו גודל המכשלה אשר לפניהם ,  ישמעו 

האדם המעורר . אם מעט ואם הרבה, להיות סר מרע ועושה טוב, יתברך' אל ד

להתעדן בעדן נצחי אשר עין לא ,  לזה יהיה לו חלק נכון בכל אשר יולד מזה 

נלאה שכל אנושי להקיף ולהכיר היטב כמות ואיכות מצות הרבים .  ראתהו 

העמל מעט והשכר הרבה באין ערך .  אשר תלווה להאדם מדבר הנקלה הלזה 

לזאת ישים האדם עינו וכוח שכלו להדבר הגדול הלזה אם בעל נפש . ושיעור

 .ס"ל הגרי"עכ. הוא

הניעה אותו לפעול לזיכוי ,  ס בתועלת לימוד מוסר " הכרתו העמוקה של הגרי 

. ובעצמו היה הגדול במזכי הרבים ,  ורבות עשה בעניין זה ,  הרבים בלימוד זה 

גדול הוא   -כפי שהתבטא   -ואם ,  דבר לא עצר בעדו בחתירתו להשגת מטרה זו 

, מה גדול איפה שכרו שלו ,  השכר של המזכה והמעורר את הרבים בזה 

 .שהביא לכך שדורות על דורות עוסקים בלימוד הזה

ס " פ דיברי הגרי " ע   -ל מעריך את ערך בית המוסר "י בלאזר זצ"תלמידו הגר

הבית הזה הנושא עליו : " המכריז על עצמו ומזכיר לאחרים חובתם   -ל " זצ 

. הוא בעצמו יפרסם חובת לימוד המוסר לרבים ,  חותם תיו של בית המוסר 

מי האיש החפץ :  ואמריו יאמר ,  וברחובות יתן קולו ,  בראש הומיות יקרא 

או מי האיש החולה במחלת ,  לבל יטבע במצולות התאווה ,  חיי השכל ,  חיים 

. כל צרי גלעד נמצא איתי ! סורו לתוך אהלי, הנפש וחפץ לבקש מזור למחלתו

גם כל העובר דרך עליו יזכור כי זה המקום נועד לדרך חיים !  דרשוני וחיו 

, מקום מועד לרבים ,  כן כאשר יהיה בית מיוחד ללימוד המוסר .  תוכחת מוסר 

פ "הנה יהיה להם עכ, הנה גם אלה אשר מטעמים שונים לא ילכו לבית המוסר

 "תורת רבי ישראל  מסלנט"מהספר  .                                   למזכרת ללמוד לעצמם



 עבודת התקופות
 ל“במשנתו של מרן הסבא מנובהרדוק זצוק“ הביטחון הקיצוני”

 'פרק ב
 

 "בעל בטחון"

בעל " הוא לקח לו לפסבדונים את התואר  .  ע בתור שכזה " עד שהוא מצא לראוי לכנות א ,  אחד מהיסודות החזקים ביותר באישיותו של הסבא הייתה מידת הביטחון 

 ". בעל בטחון"ראשי התיבות , ב"ב: והיה רגיל לחתום בשם" בטחון

ומהזמן שחולל .  ן שאין צורך בהשתדלות " נקט בשטת הרמב ,  כאמור .  עד שגדולי הדור אמרו עליו שהוא חד בדרא במדה זו ,  ואכן הייתה מדרגת ביטחונו מופלא מאד 

, ולא דאג לא לפרנסתו ולא לפרנסת ביתו ,  ישב בפרישות כמה שנים ,  על יסוד אסמכתא זו .  ' והשליך את כל יהבו על ד ,  לא עסק כלל בצורכי גופו ,  מהפיכה בנפשו 

צהלו פניו וכולו אומר ,  בכל המצבים ובכל התקופות ,  תמיד, ותמיד, הסיר דאגה מליבו, לעולם לא השתדל לטובת ענייניו הפרטיים וענייני ביתו. ובדרך זו הלך כל ימיו

 .שהכל יהיה כשורה' בהיותו בטוח בחסדי ד, חדוה

 "מופתי הביטחון באישון ליל ביער"

והוא נשאר ,  אזלו לו באחד הלילות כל נרותיו , בימי שבתו בפרישות בעיר זושן. נר אשר הזדמן לו במקרה מופלא, במשך עשרות שנים, כמופת לביטחונו שמר באוצרו

האיש הלז נעתר מיד .  והנה נתקל פתאום באדם שבא כנגדו ונר בידו .  ולמרות השעה המאוחרת יצא באישון לילה אל היער לחפש אור ,  הסבא לא התייאש .  בחושך 

 .ומסר לו את נרו, לבקשתו

הנר הזה היה שמור אצלו במשך עשרים .  והוא השאיר אצלו שיירי אותו נר למשמרת ,  המקרה הזה שימש לסבא לאות עד כמה צריכה להגיע מידת ביטחונו של האדם

גער בהם הסבא ואמר שאין צורך בהוכחות ,  כשאנשי ביתו הצטערו על אבידת הנר .  והוא נשרף ביחד עם כל חפצי ביתו, ושתיים שנה עד שנפלה דליקה בנובוהרודוק

 .על בטחון

ולא היו להם ,  על מנת ללון שם ,  ד " ל הי " יק זצוק ' יואל ברנצ '  פעם הגיע בלילה לצריפו אשר ביער זושן יחד עם תלמידו ר . מקרים דומים לזה נשנו לסבא פעמים רבות

והנה בטיילם נפגשו באיכר .  הציע הסבא לפניו לטייל קצת ביער ,  לאחר שנחו .  והוא חזק בביטחונו שיזדמנו לו מצעות ,  הסבא אמר לתלמידו שאין להתייאש . מצעות

אבל האיכר בקש מחיר גבוהה והסבא לא הסכים ,  הסבא פנה אליו שימכור לו את האלומות .  ובעגלתו כמה אלומות קש שלא הספיק למוכרן ,  שאיחר לשוב מהשוק 

לבסוף חזר האיכר ונאות למחיר שהציע . אולם באותו זמן הרגיש שלבו סמוך ובטוח שישיג את האלומות. ונתן לאיכר ללכת, לבזבז כסף רב כזה של הישיבה למטרה זו

 ( ל"יק זצוק'יואל ברנצ' ל בשם ר"קובנר זצ' מפי הר. )והם קנו את האלומות ושמו אותן מצע תחתיהם, לו הסבא

אם יתבונן בכל ,  ואכן כל אדם .  כי אם מאורעות רגילים של השגחה פרטית המצויים אצל בעלי הביטחון ,  במקרים הללו לא ראו מופת מיוחד שלא כדרך הטבע 

אלא שאין הבריות עומדים . וכיצד מזדמנים לפניו באורח פלא כל המבוקש והדרוש לו, יראה היאך משתלשלים ומתגלגלים כל העניינים לטובתו, המתרחש אתו יום יום

 .על כך ומתייחסים לזה מתוך הרגל ושיגרה

וקבלו עליהם לא לעשות שום צעד , בעוד שבתו בעיר קובנה הצטרף לחבורה של אישי מוסר שעסקו במידה זו. החל הסבא להתאמן במידת הביטחון, עוד בימי צעירותו

לבסוף .  בנמקו שיש לו בנות שהגיע פרקן ומוטל עליו לדאוג לסידורן , הוא היה מספר שאחד מאותה החבורה לא הסכים לקבלה זו. בחיים כי אם על דעת החבורה כולה

 .פרט לאותו האיש, עלה בידי כל אנשי אותה החבורה להסתדר בחיים ולהשיא את בניהם בהצלחה

 "חיים שלמים של בטחון"

מעולם לא דאג דאגת .  ואין מספר לעובדות שאפשר לציין על חשבונו בשטח זה , מידה זו של בטחון מצאה את ביטויה אצל הסבא במשך כל ימי חייו על כל צעד ושעל

תפוחי :  כגון ,  כרגיל באותם הישובים ',  מעונת הקיץ לעונת החורף וכדו ,  מעודו לא נתן לאגור בביתו מצרכים מעונה אחת לעונה אחרת .  ואף לא דאגת אתו יום , מחר

פעם בעוד .  והוא לא שם כלל לב לזה ולא שינה כלום מתוכניותיו והליכותיו עד שקרה מקרה והובא לחם לביתו )!( היו מקרים שבביתו לא היה לחם. 'עצים וכדו, אדמה

. אבל הוא טען שעוד היום גדול ,  אשתו החלה להציק לו .  לא מצה ולא שום מצרכי חג אחרים , ובבית הסבא לא הוכן כלום, וכבר הגיע ערב הפסח, שבתו בנובוהרודוק

נתן לו בהקפה את כל כמות המצה הדרושה בצירוף יין וכל ,  ולאחר שנודע לו מצבו ,  ופתאום בא לקראתו אחד מגבאי קמחא דפסחא ,  והנה לאחר חצות טייל ברחוב 

 .מצרכי החג

 "ביטחונו המופלא בזיכוי הרבים"

מספרים שכאשר בא לעיר אודיסה . יהבו' והשליך על ד, הוא לא שאל מהיכן יחיה ירק זה. נהג הסבא גם בעת גישתו לייסד ישיבות וכוללים, במידת בטחון קיצונית כזו

היה נאלץ לבקש ארכה לכיסוי ,  כשנפרד מבית מלונו .  שכר חדר במלון ושבת בו ונהג כמנהגו ,  ובכל זאת לא נרתע ,  לא הייתה פרוטה מצויה בכיסו , לייסד בה ישיבה

 .ורק לאחר ששב לביתו השיג את האמצעים לפרוע את חובו, החשבון

כל תלמיד בא וחבילתו : " הוא היה אומר .  ומעולם לא התחשב בעת קבלו תלמידים במצב הכלכלי של הישיבה , כן ניגש לייסד את הישיבה בנובוהרודוק בידיים ריקות

אלא המצב התקציבי יותאם לפי מספר ,  אין להתאים מספר התלמידים בישיבה לפי המצב התקציבי .  את פרנסתו '  יזמין ד ,  כלומר עם תוספת כל תלמיד ,  " בידו 

 (. נדה לא")בא זכר בעולם בא ככרו בידו: "ל"כדברי חז, התלמידים

(. ו " ביצה ט " ) לוו עלי ואני פורע : " ' ובכל זאת לא נרתע מללוות שוב בסמכו על הבטחת ד ,  היה מסובך בחובות רבים , אף בשנות השלום, כמעט בכל תקופות ישיבתו

בשעה שהגיע .  סיפר אחד הנדיבים שבאחד הימים הלווה לסבא כמה מאות רובל . ומלאו את בקשותיו, שלא קפצו את ידיהם ממנו, הוא השפיע מרוחו זו גם על המלווים

ברגע .  הקדימו הסבא ובקשו להלוות לו עוד כמה מאות רובל ,  והנה טרם שהספיק לפצות פיו ולהציע את משאלתו .  זמן הפירעון בא לבית הסבא לתבוע את חובו 

כפי ,  ובמקום לגבות את חובו הוסיף לו על הלוואתו ,  אבל לא יכול היה לעמוד כנגד עוז רוחו ועוצם ביטחונו , הראשון השתומם ונרתע המלווה מפני הצעתו של הסבא

 "(המאורות הגדולים. )"בקשתו

ושלח מכתב דחוף שלא ירשו לשום תלמיד , הסבא נמצא באותה שעה במעון קיץ. שלחו כל הישיבות את תלמידיהן לבתיהם, בעת שפרצה המלחמה העולמית הראשונה

אך ,  אמנם היו זמנים שישיבתו נמצאה במצוקה גדולה ואזלו כל האמצעים . ויש מספרים שגם פרסם בעיתונות שהוא מוכן לקבל תלמידים בלי כל הגבלה, לנסוע לביתו

)!( נשארו עד החג שני ימים בלבד .  שלא היה סיפק בידם להכין צרכי הפסח ,  מספרים שבאחת השנים הגיעה הישיבה עד לידי משבר . רוחו של הסבא לא נפלה לעולם

, מצרכי הפסח שהוזמנו בחנויות לא נפדו בגלל חוסר התמורה , חליפות הבחורים שהוזמנו לחג היו מוכנים בידי החייטים ולא היה כסף להוציאם. ועדיין לא הכינו כלום

כשהביאו את הנרות בשעה .  כפי שהיה נוהג בכל השנים , באותו יום שלח נדיב אחד נרות גדולים לבית הסבא להדליקם בשעת הסדר. ובישיבה השתררה מבוכה גדולה

. מבלי לשים כלל לב למצב ,  כדרכו תמיד , שלו מחוץ לעיר" בית הבדידות"והלך ל, אולם הסבא היה שרוי במנוחת נפש. פרצה הרבנית בבכי, שלא היה שום דבר בבית

 (.  ו בשם הרבנית אשת הסבא”טבת תש" הנאמן.)"ל ממינסק"ז' דוב זלידוביץ' למחרת הגיע לישיבה סכום כסף גדול באמצעות מברק מהנדיב ר

  "אל תבטחו בנדיבים"

עובדיה '  כשנפטר הנדיב ר .  והסתייג מלעשות מאמצים יותר מן המידה כדי להשיג כספים ,  לא היה הסבא בוטח בנדיבים ,  ומעניין שאף בימי המצוקה הגדולים ביותר 

אבל מיד נמלך שאין זה מדרכי הביטחון וחזר מאמצע ,  שם גם הסבא את פעמיו לדרך זו ,  לחמן ומכל הישיבות חשו אל האפוטרופסים של עיזבונו לקבל חלק בירושה 

 .הדרך

ולא מזכיר ענייני ,  בכל פגישותיו עם הנדיבים היה משוחח בענייני הישיבה הרוחניים או בענייני תורה סתם .  הוא קבע לו לא לדבר עם נדיבים על תרומות כספיות 

, ואולי יצליח בינתיים להשפיע על הנדיבים לקרבם לתורה וליראת שמיים ,  והשיב כי אצלו חשוב יותר הנפש מהרכוש, פעם שאלוהו בתימהון על התנהגותו זו. הכסף

' פעם נתקבל מברק מר .  לסמוך עליו (  ' חגי ב " ) לי הכסף ולי הזהב : " ה שהכריז על עצמו " ואילו לענייני הממון הרי כדאי הוא הקב 

לבסוף לווה להוצאות הדרך .  הסבא שהה בביתו שלושה ימים ולא הזכיר כלום על דבר כסף .  שהסבא נקרא אליו ',  דוב זלידוביץ 

 (.ד"ל הי”נסקי זצוק'י לובצ"שם בשם חתנו רי" הנאמן. )"וחזר כלעומת שבא

 ד“בס

 ההמשך בעמוד הבא



" 

 ד“בס

 "והשתוות השבח והגנאי -בטחון  

הוא היה פורץ ,  ולהפך .  כדרכם של אחרים ,  גם לא החניף להם מעודו ולא הופיע לפניהם בהכנעה ,  מתוך זה שהסבא לא הרגיש את עצמו זקוק לנדיבים ולא בטח בהם 

שדווקא משום כך הצליח להשיג מהם תרומות ,  ומעניין .  ואף מדבר איתם לפעמים דברים קשים כגידים ,  לא מדקדק איתם בדקדוקי נימוסים ,  לטרקליניהם בתקיפות 

ואילו לסבא מנובהרדוק הוא נותן כמה ,  למה הוא מקבל אצלו תרומה חמשה רובל בלבד ,  ביניש דייניש מחרקוב '  מאיר אטלס את הנדיב הידוע ר '  פעם שאל ר .  גדולות 

, משכיב את עצמו על אחת הספות הרפודות על בגדיו ונעליו , הוא נכנס מיד לפני ולפנים, כשבא הסבא מנובהרדוק לביתו: והנדיב השיבו כי הסיבה היא בזה. שהוא מבקש

הוא ,  מאיר בביתו '  אבל כשמופיע ר . והוא מעניק לו כידו הרחבה, מתוך כך יורד ערך הכסף בעיניו. הונו אינו שווה כלום, מבטל את עושרו והדרו ואומר לו שלולא הצדקה

ומשום זה עולה ערך הכסף בעיניו והוא מצמצם בתרומתו ככל ,  ומדבר איתו תוך יחס של כבוד ,  נזהר בניקיון ובנימוסי הבית ,  נכנס בהצנע ומחכה עד שיזמינוהו לפנים 

 (.ל"הלל וויטקינד זצ' מפי ר. )האפשר

פעם הודיע .  בזמנים ידועים הגיעו תרומותיו עד לשלושת אלפים ולארבעת אלפים רובל לשנה . תומך בישיבות נובוהרודוק בסכומים גדולים' דוב זלידוביץ' כאמור היה ר

דוב '  בבואו לר .  בטענו שחבל לבזבז כסף הישיבה ,  בדרך רצו מלוויו לשכור לו כרכרה ולא נתן .  הסבא נסע אליו למינסק .  לסבא שהוא מוכן לפתוח לפניו את אוצרותיו 

ואם איננו ,  ואין לאחרים להתערב בזה ,  הסבא הקובע ,  שבמה שנוגע לחינוך הוא ,  הסבא דחה מיד את דבריו ואמר .  החל הלה לבקר את דרך הנהגת הישיבה ',  זלידוביץ 

המלווים הביעו לפניו את . כשיצא מהבית ציווה למלוויו שיזמינו לו כרכרה!. והוא ידאג לה' התורה היא של ד. ריווח והצלה יעמוד לה ממקום אחר, מסכים לתמוך בישיבה

? ואילו כעת לאחר שנכזבה תוחלתם הוא מבזבז כסף על כרכרות ,  למה בשעה שנסעו אל הנדיב בתקוה לקבל ממנו תרומה גדולה לא הסכים לשכור כרכרה ,  תימהונם 

לאחר .  ואין צורך לקמץ ,  אבל עכשיו הם נוסעים על חשבונו של ריבון העולמים ,  כי קודם נסעו על חשבון נדבותיו של בשר ודם והיה צורך לחסוך ,  והשיב להם הסבא 

חסדי " '  המעשה מובא בגירסה אחרת בקו . )והעניק תרומות גדולות לישיבה, ומאז פתח לפניו את ידו הרחבה, התחיל להעריך אותו מאד, נודע מהנהגתו זו' שלמר זלידוביץ

 ( 42' עמ" דיברי בינה ומוסר"בסוף ספר " דוד

לסבא בימי שבתו בעיר ,  רב חשוב ,  פעם בא מפקח מטעם אותה חברה . שהייתה תומכת גם בישיבות, "מפיצי השכלה"ברוסיה הייתה קיימת בתקופת המלחמה חברה בשם 

', שחרור התלמידים מהצבא וכדו : כגון, כי יש הוצאות שאי אפשר לפרסמן, ונימוקו עימו, הסבא לא הסכים לכך. ודרש ממנו דין וחשבון מהוצאות והכנסות הישיבה, הומל

תהיה ,  אם תתמכו בישיבה : " באומרו ,  יחד עם זאת הודיע שאיננו שת לב כלל לאיומיהם על הפסקת התמיכה .  יש בזה משום מרמה ,  כדרך שעשו אחרים ,  ואילו להערים

 (.ל"אברהם רפפורט ז' מפי ר".)על חשבון הביטחון בבורא העולם, הרי תתקיים על חשבון בלתי קצוב, ואם לא תתמכו, לכם הזכות

 "ביטחון ומסירות נפש"

קבע תוכנית מפורטת היאך להשתמש ,  ומרוב ביטחונו שיזכה בגורל, של מאתיים אלף רובל" וויגרעשני בילעט: "בזמן ידוע קנה שטר הגרלה של הממלכה הרוסית הנקרא

אגב מעניין שבתוך .  ' על ידי הקמת כוללים וישיבות והרבצת תורה ויראה בין השכבות הרחבות באמצעות מגידים ודרשנים וכו ,  בכסף זה להחזיר את היהדות ליושנה 

ולא היה העולם כדאי ,  לא נפל ברוחו ובביטחונו ואמר שבוודאי לא היה הוא כדאי ,  לבסוף כשלא זכה )!(.  חשבונותיו לא חשב כלום לטובת עצמו או לטובת משפחתו 

אם ,  כי מי יודע שאם היה זוכה בסכום כסף גדול , אמר שאולי היה זה לטובה, לאחר כמה שנים שהצליח לפעול גדולות לטובת הפצת התורה בלי זכיות כספיות. לזכייה כזו

 (ל"בן ציון ברוק זצ' מפי ר. )היו עושים מאמצים כה גדולים ופועלים כה הרבה

 "ביטחונו בימי מלחמה"

בימי מהומות ,  בימים שהחרב היתה תלויה מעל לראשו של כל אחד ,  דווקא בשנות אימים אלה .  לשיא מדרגתו בביטחון הגיע הסבא בימי המלחמה העולמית הראשונה 

הוא הטיל את עצמו בזרועות .  ויצא מחוזק ומחוסן ', מצא הסבא את הרקע כדי לחשל את בטחונו בד, בימי רעב ומגפות וכל מיני פורענויות שהתרגשו ובאו לעולם, ופרעות

ובשעה שמצוקה גדולה השתררה ,  בעיצומה של שואת המלחמה והשתוללות הצבאות השונים . ומאז הסתלק מכל דאגה ופחד, והפקיר את כל גורלו ורוחו בידה, ההשגחה

ולא נדירים היו המקרים .  מבלי שיהיו אי אלו סיכויים ואמצעים לכלכלם ולהחזיקם ,  אסף בחורים ונערים והקים ישיבות ,  עבר הסבא מעיר לעיר , בין כל תושבי המדינה

על חשבון   -הרבה תלמידים ללא כל הסתייגות והגבלה ,  ובכל זאת הוסיף הסבא ישיבות על ישיבות ,  שלא השיגו בגד ללבוש ,  שרעבו ללחם ,  שלא מצאו מקומות איכסון 

 .ולבו היה סמוך ובטוח שהכל יבוא בזמנו ועל מקומו בשלום, אף פעם לא נאנח, ואף פעם לא התאונן. ביטחונו בלבד

 .לא ידע פחד ורתיעה משום דבר, היה יוצא יחידי באישון לילה ביערות ובשדות ולא ירא מפני איש, הוא לעג לכל בהלה ואימה. הוא גם לא נרתע משום סכנה בעולם

והמשיך בפעולותיו ,  נשאר הסבא עז ברוחו ,  ובערים רבות נערך בהם טבח איום , בשעה שבאוקראינה וברוסיה הלבנה התחוללו פרעות ביהודים על ידי הכנופיות השונות

והיאך ,  עד כמה לא חת מפני כל ,  תלמידיו מספרים עליו נפלאות . והוא עמד בהם בתוקף ובגבורה, הוא ראה בכל המאורעות הללו ניסיונות במידת הביטחון. ללא כל שינוי

ואילו הסבא הופיע ברחובות ,  והכל הסתגרו בבתיהם ולא יצאו מפתח ביתם ,  וערכו הרג בתושביה ,  היו מקרים שכנופיות כבשו את העיר בה ישב .  ניטלה ממנו כל אימה 

. ואדם אחד בקרבתו נפל חלל נגד עיניו ,  נשמעה פתאום ירייה , פעם בלכתו באחד הרחובות בלוויית תלמיד. מבלי כל פחד', למקווה וכדו, העיר והלך כדרכו לבית המדרש

 . כאילו לא קרה כלום, ואילו הסבא לא נע ולא זע והמשיך בדרכו ללא כל בהלה, התלמיד נדהם וכמעט התעלף מפחד

, הסבא המשיך להבדיל באותה נעימה כדרכו .  והחלו לירות ולהפציץ , שבעת הבדילו על הכוס התפרצו לפתע אנשי הכנופיות לאותה חצר, כן קרה פעם במוצאי שבת אחת

לבקר את תלמידיו ,  ומישיבה לישיבה ,  הסבא והיה נוסע ממקום למקום' על אף ימי בלהות אלו לא הסתייג ר)!(. שאף טיפת יין אחת לא נשפכה החוצה, ללא כל רעדה וזיע

וחיצים ,  ש ערכו פוגרום בעיר " בעת שחיילות פטליורה ימ ,  ב ' באחד הימים הגיע לעיר ברדיצ . לפעמים היה נקלע למקומות תוך עצם הפרעות ולא נרתע. ולעודד את רוחם

שעה זו שעת חירום ',  קנא קנאתי לד : " השיב להם הסבא ?  האם עכשיו הזמן לבא בענייני ישיבות : כשתושבי המקום שאלוהו בתימהון. ואבני בליסטראות נופלים בחוצות

שלרגלי התקוממות מסויימת הייתה מוקפת ,  פעם נזדמן לו להתעכב באחת מתחנות הרכבת !  ? " ואם כן תורה מה תהא עליה ,  ודעת הבריות אינה פנויה לתורה ,  היא 

ובכדי להפיג את ,  הסבא התהלך בשלווה גמורה בין גדודי הצבא . וכל הנוסעים אחזתם אימה ופחד , שוטרים וחיילים מזויינים מכף רגל ועד ראש ודרוכים לקרב, נדרמים'ז

' כדי להפגין בפני כל שרק ד ,  ובאותה שעה קרא בקול רם ובהתרגשות רבה פרשת קריאת שמע .  המתיחות מבין הנוסעים ניגש אל אחד הקצינים ופנה אליו באיזו שאלה 

.ואין בכוחם לפגוע מבלעדו אף באצבע קטנה ,  וכל החיילות והצבאות של מלכותא דארעא נחשבים כאין וכאפס ,  והממליך מלכים ולו המלוכה ,  הוא היחיד והמיוחד 

 "(.המאורות הגדולים)"

ומשום ,  עלו חיילים מהצבא האדום על הרכבת לערוך ביקורת ,  בהגיעם לעיר בכמץ .  נזדמן לו פעם לנסוע עם קבוצת בחורים ברכבת לכיוון העיר חרקוב , באותם הימים

איימה ,  שיריית בן אדם הייתה דומה להסרת פקק מעל פי צלוחית ,  לרגלי התנאים ששררו אז .  וכלאום באחד מחדרי התחנה ,  מה הורידו את הסבא עם קבוצתו מהרכבת 

כשראה שדבריו לא ?  כי האם יש בכוחם של החיילים לעשות להם מטוב ועד רע ,  אולם הסבא לעג להם וקרא להם שוטים .  עליהם סכנת מוות והבחורים נבהלו מאד 

נזעקו כל אנשי הציקא והסתכלו ,  לרגלי הרעש שהקימו .  והחלו להתווכח בניהם ,  והבחורים הסתדרו מיד זוגות זוגות , בענייני בטחון" בורסה"פקד עליהם לערוך , הועילו

 (יצחק רוכלין' מפי אחד מחברי אותה הקבוצה ר. )עליהם בתימהון עד שחשבו אותם למשוגעים וגרשו אותם

מאורעות אילו .  ועל כל התושבים נפלה אימה גדולה ,  ש שערכו טבח ביהודים " בידי צבאות פטליורה ימ ,  כאמור ,  נכבשה העיר , בשנתו האחרונה בזמן שנמצא בעיר קיוב

אולם הסבא אסף את תלמידיו ביום שמחת תורה והלכו בהקפות עם ספרי . ואנשי העיר לא עלה על דעתם כלל להתכנס באותם הימים לחוג את החג, חלו בימי חג הסוכות

והם לא שמו לב אלא חלצו נעליהם והמשיכו בריקוד כשהם ,  באותו זמן צלצלו הפעמונים לאות אזעקה . כבימים רגילים, בקולות רינה וצהלה, תורה בריקודים ובמחולות

הסבא השיב להם שהבוטח ?  " היאך הוא מסכן את עצמו ואת תלמידיו בימי אימים אלה : "תושבים רבים באו לבית במדרש ופנו לסבא במחאות. יחפים כדי לא להקים רעש

על תקופה זו הובא באריכות . ) והכניס אותם במעגל הרוקדים ושיתף אותם בשמחה ,  התורה תגן עליו ,  וכל מי שמחזיק ספר תורה ,  לא יפול משערותיו צרור ארצה '  בד 

 (ל"ר זצוק"האלול האחרון בחיי אדמו"ה במאמר "בעלוננו בחודש אלול תשע

מבלי לשים לב ,  כמסופר ,  היה הוא הולך ביניהם ומשמש אותם , בזמן שנדבקו רבים מתלמידיו בעיר קיוב במגיפה. הסבא לא נפחד גם מהמגיפות שהתפשטו באותה תקופה

שבבוקר אחד ,  מספרים עוד .  ובא הסבא והכריז שהוא מוכן למלא תפקיד זה ,  קרה פעם שנפטר אדם במחלת הדבר ואנשי החברא קדישא פחדו לטפל בו . לסכנה שבדבר

 .מצאוהו עומד בבתי השימוש שבחצר הישיבה ומנקה אותם כדי לסלק את הגורמים להתפשטות המגיפה

עד שהם קבלו שם ,  וכאמור הלכו גם הם בדרכו ומסרו את עצמם לגמרי לרשות ההשגחה העליונה ,  את מידת הביטחון הקיצונית הזאת הדביק הסבא גם בתלמידיו 

.ניתנת לו התורה כמתנה "  מי שמשים את עצמו כמדבר ומפנה עצמו מהכל " ש (  א " במדבר כ ") מתנה -וממדבר : " ל על הכתוב " הם קיימו בנפשם את דברי חז .  כמופקרים 

 . ולפעול גדולות ונצורות למען הפצת התורה בעולם, ל והם להגיע למדריגות רוחניות נעלות"ומשם זכה הוא זצוק(. ש שם"ילקו)

 (   ל"כ ז"ד לרד"מ ח"תנה)                

 המשך -עבודת התקופות 



 ד“בס

 ה"ישראל דוד נייוונר זצוקללה' צ ר"ר הגה"ממו

 ההמשך בעמוד הבא 

 "יסודות העבודה" 

 
ומשפיע מוסרי ורוחני "  נובהרדוק " מגדולי  ,  ה " ישראל דוד נייוונר זצוקללה '  צ ר " ר הגה " ג בחודש שבט יחול יום הזיכרון השישי למו " בכ 

היו לשם דבר ,  עצותיו והדרכותיו הנפלאות .  ל " ת נשמעו בשקיקה רבה בחוגים רבים ובקהלים רחבים בארץ ובחו " שיחותיו וד . ל"בארץ ובחו

והדרכה ,  ל " ס זצ " השפעה מוסרית בדרכו של הגרי ,  נ להרבצת תורה " מסור בלו .  ואיש האשכולות ,  ח מופלג " ת .  אצל מבקשי האמת והשלמות 

לשמו ולזכרו : " ואף יעידו על כך תלמידיו וידידיו הרבים ,  ללא גוזמה יהיה לומר עליו .  ט ותלמידיו " ד של הבעש " בדרכי החסידות מביהמ 

בעל .  ואף בעתות חולי רב ומכאוב , כל חייו' ית' איש מופלא באמונתו ובביטחונו העצום בה, עצום לכל דבר שברוחניות" מבקש". "תאוות נפש

ונושא בעול עם כל מי , ...(ל"ואכמ)וותרן ועניו ללא גבול ושיעור )!(. מתוך עבודה עצמית מאומצת במשך כל חייו, א לתאר"מידות נפלאות שא

חצה יבשות וארצות לקרב ליבות .  ' ית '  ל עוררו ליבות רבים לשמחה ודבקות בה " לחניו הרבים על פסוקי חז , בעל רגש נפלא. שבא במגע איתו

י בית יוסף " ל ר " גרשון ליבמן זצוק '  צ ר " ר הרה " מו :  י רבותיו ומחנכיו גדולי עולם " תלמיד חביב ומוערך ע .  י לאביהם שבשמיים " בנ 

י " ובעזה .  ל " ניץ זצוק 'מויז" האימרי חיים"ו, מסאטמר" הדיברי יואל"ם "ק האדמורי"וכ. ומקים עולה של תורה בצרפת, בצרפת" נובהרדוק"

 .עוד ידובר וייכתב על אישיותו ועבודתו

שלבסוף התברר שזה היה הוועד האחרון שמסר . וועד עם יסודות בענייני העבודה העצמית, ל"מוסרי ממנו זצ" וועד"ראינו להביא בגיליון זה 

 .             בחייו

 "ביקוש" 
 

ואם נכתב בפסוק בוודאי ?  " אז " לכאורה שהפסוק היה מובן גם ללא המילה  "  ' אם תבקשנה ככסף וכמטמונים תחפשנה אז תבין יראת ה : "כתוב במשלי

בזמן הביקוש "  אז " ממש כמו חיפוש מטמונים וכסף רק  "  מבקש " רק שהאדם  "  אז " כנראה שזה דווקא  . שזה למטרה להבהיר לנו נקודה חשובה בפסוק

אלא אם האדם מבקש ללא , זה לא עניין של פעם אחת שמבקשים ואז מבינים" הביקוש! "א להבין"ואם לרגע הוא מפסיק מהביקוש אז כבר א, הוא מבין

בשאר דברים " שאין חזקה ברוחניות"ל אמר "הסבא מנובהרדוק זצ! ואם מפסיקים ואפילו לרגע כבר שוכחים הכל! 'הוא מבין את יראת ד" אז", הפסקה

ואפשר לחיות ,  שנים המצב הרוחני בסדר אז זה כבר חזקה על כל החיים '  ה כבר ג " ב :  אבל ברוחניות אי אפשר לומר ...  ' שנים וכו '  יש חזקה חזקת ג 

אלא עד ועד בכלל צריך לבקש ולחפש כמו "!  אל תאמין בעצמך עד יום מותך : " אמרו '  ל הק " וחז ,  " הן בקדושיו לא יאמין : " כבר כתוב !  לא .  בטוח 

 "! כולי האי ואולי"מטמונים ואז 

אבי שהיה עשיר גדול התחיל להטמין ,  ש עומדים לשלוח אותנו מהעיר שלנו בשנות השואה " שכבר ידענו שהנאצים ימ ": ביקוש"בציור מוחשי מה זה 

כ כיסו את זה " ואח ,  חפירות מיוחדות ,  ולילות שלמים חפרו בקרקע לעומק ...  ' אבנים טובות ומרגליות וכו ,  היה שם כסף וזהב .  בקרקע את כל כספו 

, לאחר המלחמה חזרנו לכיוון העיר שלנו ... היה שם מליונים, זה היה מוטמן בכמה מקומות שונים ועבדו על זה קשה. בצורה מיוחדת שלא יורגש אפילו

זה נקרא !  כ חפרו וחפרו עד שמצאו הכל " כ !  שהגענו לא מצאנו כלום .  י נמצא את מה שהטמנו שם ונוכל להמשיך ולהתקיים "בעזה: ל אמר לי"ואבא ז

 ! משיגים -" באמת"כ מוטמן ומוסתר אבל שמחפשים "פ שזה כ"אע" ביקוש"

כ לבקש דרך איך " ואח !  כדי לתקנם ,  שהאדם יתבונן על עצמו ולחפש את המומים והחסרונות שלו !  מהאדם עצמו   -נועד להיות על האדם  "  הביקוש " 

בירור " שזהו  "  הכרת עצמו " ל דיבר הרבה על  " הסבא מנובהרדוק זצוק .  ' או מאחרים שיש להם כבר עצות ודרכים בעבודת ה , או מעצמו, לעבוד ולתקן

וחכם אחד אמר למדתי (: " בהקדמה ) ל  " וידועים דברי החוה "! שמי שלא למד לברר מידותיו הרי הוא כסומא שלא ראה מאורות מימיו"ואמר ". המידות

גם .  כדי להבין את עצמו ולעבוד על עצמו ,  הוא עמל ללא הפסק על בירור מעשיו והכרת עצמו )!( עשרים וחמש שנה"! לברר מעשי חמש ועשרים שנה

שנה זה חיים '  כה !  ג שעות " שעות ע ,  כתב שהאדם צריך לדקדק על דרכיו ומעשיו כל יום כמו סוחר שמתעסק עם חשבונותיו יום ביומו (  ג "פ)י "המס

? האם עשיתי טוב :  האדם צריך לעשות חשבון נפש ולשאול את עצמו !  ? ל נצרך לברר את מידותיו מה נענה אנן "וזה הזמן שבשביל בעל החוה, שלמים

והשאלה של ?  אבל את מידותי ,  שנה למדתי לברר את מיקחי זה מובן '  אם היה כתוב כה ?  כ " אולם מי חושב ע .  וכן הלאה והלאה ?  האם חשבתי טוב 

מדוע בדבר שאני ? מדוע אני שמח מכך: ע"ולשאול א, שהאדם צריך לשים לב ממה שיש לו הנאה ושמחה, והדרך לכך היא? העובד איך מבררים בעצמו

? מדוע אין לי רצון לזה ?  מדוע קשה לי מכך :  כ צריך לשאול לעצמו " בדבר שקשה לאדם ומרגיש צער ג ,  ולהפך ?  מרוצה ושמח אני רוצה עוד ועוד 

הרי   -מי שלא למד לברר מידותיו " ?  איך אפשר לו להבין את בירור המידות , אבל מי שלא שם לב לכך ולא מתבונן, בוודאי שלכל דבר יש סיבה והסבר

ר " למו "  שובה ישראל " '  עניין זה מבואר באריכות בקו ! ) דכולא בה -הפוך בה והפוך בה . ל"כך אמר הסבא זצוק-" הוא כסומא שלא ראה מאורות מימיו

 "( בשמחה' עבודת ה-רוח חיים"ל במאמר "ד זצ"רי

משל לאחד שהיה : " מביא המדרש משל על כך ( שלח' סוף פר)ובמדרש תנחומא " החזק במוסר אל תרף נצריה כי היא חייך: "שלמה המלך כתב במשלי

החזק " וכן הוא אומר  ...  ' וכו "  שאם תניחהו אין לך חיים , אמר לו תפוש החבל הזה בידך ואל תניחהו, הושיט לו הקברניט את החבל, מושלך לתוך המים

שצריך חזקה ברוחניות כמו " החזק"א מהמילה "אלא שהיה הו? לכאורה מה המדרש הוסיף לנו ממה שכתוב בפסוק"  במוסר אל תרף נצריה כי היא חייך

אדם שעומד לטבוע בים ויאמר כבר החזקתי כמה שעות זה ,  אם אתה מחזיק אתה ניצול !  בא המדרש ומגלה לנו אין חזקה , כדלעיל' שנים וכדו' חזקת ג

על האדם תמיד ללכת עם ההרגשה !  אתה ניצול ,  אבל כל זמן שאתה מחזיק מתאמץ ומבקש !  אין לך שוטה גדול מזה   -כבר חזקה שלא יקרה לי כלום  

-"  אל תרף . " אחוז את המוסר שהתחלת בו ותחזק את עצמך במוסר -" החזק במוסר : " ל " א כתב בפירושו על הפסוק הנ " והגר "!  ניצול   -מחזיק  " הזאת  

. אלא אדרבא תוסיף תמיד גדרים ומצוות על המוסר שלא תבוא לידי רפיון , כלומר" נצרה. "לשעה אחת אל תרף את עצמך מן המוסר -אפילו לפי שעה

החזק . " ל " עכ !  למה לו חיים ,  לכן צריך תמיד להתחזק ואם לא יתחזק ,  הוא כדי לשבור המידה שלא שבר עד הנה ,  כי מה שהאדם חי "  כי היא חייך " 

ובזה .  להתבונן ולחשוב על עצמו , זה לייסר את עצמו" מוסר"של המילה ' והפי! אין חזקה-כל זמן שאתה אוחז אתה ניצול' פי -אחוז את המוסר -"במוסר

הדברים "  כי היא חייך : " ה " א שאסור להפסיק  ובסוף דבריו בד " לפי שעה אומר הגר '  ואפי !  וכל זמן שאתה מחזיק אתה ניצול ,  צריך לאחוז כל הזמן 

כ " וע ,  להרגיש שזה התכלית של האדם ?  ! למה לו חיים ...  ואם לאו "  כי מה שהאדם חי הוא כדי לשבור המידה שלא שבר עד הנה "מבהילים עד למאוד 

 ! ?ואם לאו למה לו חיים! עלינו להרגיש שזה ממש חיים..." למה לו חיים"א פירש את המילים "רק להתבונן איך הגר... צריך תמיד להתחזק

: אבל על יראת שמיים מבקשים פעמיים חיים , אחד" חיים"על כל בקשה יש ... 'חיים ארוכים חיים של שלום וכו" חיים"בברכת החודש מבקשים הרבה 

, ש " אם אין ביחד עם זה יר -אהבת תורה לבד לא מספיק ? מדוע  פעמיים" ש"חיים שתהא בנו אהבת תורה ויר... ש ויראת חטא וכו"חיים שיש בהם יר"

וזהו החיים "  ש " אהבת תורה ויר " ש ויראת חטא לבד לא מספיק אלא צריך שיהיה עם  " חיים שיש בהם יר ,  " אהבת " ש שזה צריך  " וכ !!!  זה לא הולך 

-מה הפשט" צו פרום"אבל הוא . לפעמים אומרים על בחור שבחים הכל בסדר, כשמבררים על שידוכים! ש"ליר" אהבה"ש ושיהיה "שיהיה יר! האמיתי

 .ל"רח. לכך" אהבה"ועוד שצריך "חיים"וזו בעיה היום שבמקום להרגיש שזה ה... ש"שהוא אוהב יותר מדי יר



 

 ד“בס

 המשך-" יסודות העבודה" 
 

 " אמונה" 
 
 

, בחור בן שבע עשרה שנה ,  הוא היה בניסיון מתמשך .  זה ההערכה על כבישת היצר ".  צדיק " ,  קיבל את התואר שאף אחד לא קיבל "  יוסף הצדיק " כידוע  

וזורקות ,  שהיו עומדות המצריות וקוראות בשמו , "בנות צעדה עלי שור: "'ל על הפ"וידוע מה שאמרו חז..."  יפה תואר ויפה מראה: "והתורה אומרת עליו

הוא כבר לא היה ,  שאם היה רואה ראייה אחת ,  ל " ח שמואלביץ זצוק "כמו שאמר הגר! …ויוסף לא הרים את העיניים שלו, זהב וכסף רק שייתן עיניו בהן

כ שנאה וכעס על אחיו על מה שעשו לו "פ הטבע צריך שיהיה לו כ"וע. ולא משפחה, ואין לו רב וחבר, וסוף כל סוף הוא היה לבד במצרים". יוסף הצדיק"

כמו שאמר .  רק לא את עצמו ,  שכל אחד שיש לו בעיות וטענות מאשים את כולם ,  פ הטבע " זהו המצב ע . כ בבית האסורים"ואח. בזריקתו לבור ובמכירתו

, ועל משיחו טענות ובעיות '  קודם כל מדברים על ד "  ועל משיחו ננתקה את מוסרותמו '  ורוזנים נוסדו יחד על ד ( "'ב' תהילים ב)ל על הפסוק "רבינו זצוק

אבל ,  האם יש לנו מושג מה זה לזרוק אדם לבור שמים אין בו ,  אבל כאן הפוך .  צ " לפרוק עול תומ "  ננתקה את מוסרותמו " ,  ומה ההשקפה שלהם באמת 

ג נסיונות " כ נסיונות ע " וכ !  ? שנה '  ס יב " כ היה בביה " ואח ,  עד שהגיע למצריים , והמוכרים מוכרים לאחרים, כ למכור אותו"ואח! ?נחשים ועקרבים יש בו

כ להתעלות למדרגה הכי נישאת עד שקראו שמו "אלא הפוך עי, ומהו הסוד שהצליח לעמוד בניסיונות הללו שלא להקפיד ולא לרדת ברוחניות... והוא לבד

 . ?"הצדיק"יוסף 

... ' את יוסף ויהי איש מצליח וכו '  ויהי ד ( " ' ג -' ט ב "פל)וישב ' בפר. ע היא זאת שנתנה לו כח לעמוד בכל הנסיונות"השלמה של יוסף הצדיק בבו" האמונה"

עד , ה בחוש"ועד כדי כך שהרגיש את הקב" שם שמיים שגור בפיו": "איתו' כי ד"ה "ד' וברשי" מצליח בידו' איתו וכל אשר הוא עושה ד' וירא אדוניו כי ה

לחשוב על ,  " אמונה " עד ועד בכלל אדם יכול לדבר  !  יש מעטים בכל הדורות בעלי אמונה אמיתית (  ' ה '  ר פו " בר ! ) שכבר פוטיפר ראה את השכינה עימו 

שמגיע איזה ניסיון . האדם באמונה הוא עד ולא עד בכלל!. זה קשה מאוד, כ בהרגשה חושית עד ועד בכלל"אבל לחיות ע, "אמונה"לספר סיפורי , "אמונה"

בדיבור ברעיון במחשבה "  שם שמיים שגור בפיו " אבל יוסף היה עד ועד בכלל  .  א לחיות על ההרגשות והדיבורים של אמונה " כבר א ,  ש גדול " וכ ,  קטן 

א שאפשר "ז, ה עושה"הרי אם הקב? כ איך אפשר לרדת מהרוחניות"א, והכל לטובה' ואם הכל מד,  עד שזה כבר חוש אצלו, כל הזמן שם שמיים, ובמעשה

אלא ,  ויוסף הרגיש שאין שום טבע בעולם !  הרי הם רק שלוחים של הבורא עולם ?  ואיך אפשר לשנוא ולהקפיד על האחים ...! לעמוד ועוד להתעלות מזה

 ! ולטובה -הכל מן השמיים 

זה ,  אחרי שנים של סבל בבית האסורים לבוא לפתור חלום לפרעה ,  כ לשמוח מכך " היה צריך כ ,  וכן בעת שהריצוהו מהבור לפתור לפרעה את החלומות 

" ואני שמעתי עליך לאמר תשמע חלום לפתור אותו ,  חלום חלמתי ופותר אין אותו ( "ז"ו ט"א ט"בראשית פמ)אבל כשפרעה אומר ליוסף , כ גדול"כבוד כ

יתן עניה בפי לשלום ,  אלא אלוקים יענה ,  אין החכמה משלי "   -בלעדי :  על המקום '  אומר רשי "!  אלוקים יענה את שלום פרעה -בלעדי: "עונה לו יוסף מיד

האדם רוצה לתלות הכל בעצמו  ומחכמתו ,  הוא הרגיש בחוש את ההשגחה פרטית .  ע " וכן בתרגום יוב" בר מן חכמתי: "וכן התרגום מפרש בלעדי" פרעה

את אשר האלוקים עושה הראה , הוא הדבר אשר דיברתי לפרעה: "וכן בסוף פתרון החלומות אומר יוסף. ש"ית' הכל מד! לא -שהוא היודע אבל יוסף, שלו

 ...אצל יוסף הכל זה מהאלוקים.  כי נכון הדבר מעם האלוקים וממהר האלוקים לעשותו"וכן בהמשך " את פרעה

תראו ,  הנה החלומות שלי התגשמו ...  נו   -פ הטבע היה אמור מיד לומר להם " ע ,  ( ' ו '  מב ) וכן כשהשבטים הגיעו למצריים והשתחוו לו בפעם הראשונה  

הוא ידע שהתכלית היא ,  אבל הוא לא עשה דבר ...   פתאום משתחווים לך ,  פ דעתם " ס לראות את המוכרים שלך ע " סוכ .  הטבע אומר לנקום !  שצדקתי 

ויאמרו איש (: " ' כא '  מב ) י מיד התחילו להרהר בתשובה  " שחזרו לא ,  ובאמת .  כ " ורק רימז להם ע . כ רצה שיחזרו בתשובה"ה יבא למצריים וג"שיעקב אע

ורצונו של יוסף . כי גם אנו התאכזרנו על אחינו? שמדוע אדון הארץ מתאכזר עלינו, הם הרגישו שחטאו איתו... 'וכו" אל אחיו אבל אשמים אנחנו על אחינו

כל הזמן אתם מדברים על האבא שקשה לו אם :  אמר להם בזה " אני יוסף העוד אבי חי( "'ג' מה)וכשהתגלה להם ואמר . היה אך ורק כדי שיחזרו בתשובה

אני יוסף העוד !  ? האם אבא לא יצטער מזה שלקחתם אותי ממנו !  ? ומתי שמכרתם אותי מדוע לא חשבתם על אבא , וששמעון נשאר כאן, בנימין לא יחזור

י כל מה שעשה " ע "  מפני הבושה : " על המקום '  אמר רשי "  כי נבהלו מפניו ,  ולא יכלו אחיו לענות אותו ! " ? וכי האבא שלנו עוד יכול לחיות מזה ! ?אבי חי

ועתה אל תעצבו ואל יחר בעינכם : " ופייס אותם ,  כ יפה " דיבר איתם כ , כ שהגיעו לתשובה"ותיכף אח, וזה כבר הספיק. להם הגיעו להרהור תשובה אמיתי

ועתה לא אתם שלחתם אותי הנה ...  ' וישלחני אלוקים לפניכם לשום לכם שארית בארץ וכו ... 'וכו, כי למחיה שלחני אלוקים לפניכם, כי מכרתם אותי הנה

 ...הוא הרגיש בחוש את הדברים( 'ח-'ה ה"פמ... )'וכו" כי האלוקים

ואמרתם אליו כה אמר , מהרו ועלו אל אבי( "'ט' מה)שאמר בשם צדיקים גדולים על הפסוק שאמר יוסף לאחיו , ניץ'ל מויז"זצ" האמרי חיים"שמעתי פעם מ

ומי שיודע !.  ה אדון לכל מצריים " שמתי את הקב   -שיוסף התכוון להגיד לאביו שעשה את התכלית ...  ' וכו "  שמני אלוקים לאדון לכל מצריים ,  בנך יוסף 

כי " לכך  '  הוא מביא להם ראיה אפי "  לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים ! "א"א להקפיד על בנ"א לו בשופ"א, ה הוא האדון וממליך אותו עליו"שהקב

כמו !  אז אין מה להקפיד   -ע " כי מי שיודע שהכל מהבו ,  כ משפיע ומפייס כדי שיבינו שהוא לא מקפיד עליהם כלל "והוא כ" למחיה שלחני אלוקים לפניכם

חושבים שאמונה זה !.  רואים שמי שמקפיד סימן שחסר לו באמונה " כי אם ברשות הבורא, אין התועלת והנזק ביד נברא(: "שער הביטחון)ל "שאמר החוה

פ האמת " שהרי ע !  מבינים שבתוכינו  אנו רחוקים מהרגשת ההשגחה ...  ' ומרגישים שפלוני עשה לי ופלוני אמר וכו ,  אבל שמגיעים להקפדה ,  דבר פשוט 

י כך יוסף הצדיק הצליח לעמוד "וע, וממילא אם יש אמונה אז יש הכל" מה יעשה לי אדם, לא אירא -לי' ד: "בתהילים' כמו שכ, האדם לא יכול לעשות כלום

 ".יוסף הצדיק"עד שהגיע לדרגת , בכל הניסיונות

 

: לפרטים. כ לקבל עלונים לחלוקה“וכמו, שיש אפשרות למעוניינים לקבל את העלון באמצעות הדואר, הננו להודיע
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 .פ בקשה למערכת העלון“כ ניתן לקבל העלונים הקודמים ע“כמו

מי שמעוניין למסור שיחות . ל"ד זצ"ת אימרותיו וסיפור חייו של רי"וועד זה לקוח מספר בשלבי עריכה מד

 .יכול ליצור קשר עם מערכת העלון, כדי לזכות את הרבים' ואמרות וכדו

ד נייוונר “צ רי“שירים נדירים בקולו של הגה‘ כ המעוניינים יכולים ליפנות למייל של המערכת כדי לקבל ב“וכמו

 .תודת המערכת נתונה למוסר החומר . ל “זצ



 

 

 

 

 

 

 ד“בס

 ל"י מסלנט זצוק"פ משנתו של מרן הגר"ע –" דרכי לימוד המוסר"  
 

 "קביעות ללימוד המוסר"

עמדו על כך .  והתריעו על ההזנחה בקביעת לימוד זה ,  חכמי התורה בכל הדורות קבעו עיתים ללימוד מוסר לעצמם ועם תלמידיהם 

 .בהקדמות לספריהם" מסילת ישרים"ובעל " חובת הלבבות"במיוחד בעל 

הלא האדם רוב שנות ימיו עומד לחשוב : " ואלה דבריו ,  את החובה ללימוד מוסר "  דרך עץ החיים " ל בראש ספרו  " מסביר הרמח 

? ולמה בא לעולם ,  מה הוא , לחשוב מחשבת ממש, ולמה לא ישים אל לבבו אפילו שעה אחת גם לזאת, עסקי חיי שעה, חשבונות עסקיו

זאת היא התרופה היותר גדולה וחזקה שתוכל להמציא נגד ?  ומה יהיה סוף כל ענייניו ?  ה " או מה מבקש ממנו מלך מלכי המלכים הקב 

לחשוב רק בעניין זה , שיעמוד האדם בכל יום לפחות שעה אחת פנוי משאר כל המחשבות .ופעולתה גדולה ופריה רב, והיא קלה, היצר

וכל '?  מה עשה דוד משיח ד ?  ה " מה עשה משה רבינו ע ?  בהם '  שכך חשק ד ,  ויבקש בלבבו מה עשו הראשונים אבות העולם . שאמרתי

 .ל"ל הרמח"עכ. מה טוב לאדם כל ימי חייו לעשות כן גם הוא וטוב לו, ויעלה בשכלו? הגדולים אשר היו לפנינו

ישראל סלנטר '  עד שבא ר .  תורת רבים לא הייתה .  למדו ועסקו בתורת המוסר ,  נשמעו לדבריהם ,  בעלי שאר רוח ,  אבל רק יחידים 

 .שהרי יצר לב האדם רע מנעוריו. כמרפא לנפש החולה, בלי יוצא מן הכלל, וקבע את לימוד המוסר כחובה על כל איש ואיש( ס”הגרי)

את , הוא ראה את רפיון התורה והיראה בדורו. שתורת המוסר חכמה עמוקה היא, והראה, ס אף הרחיב את תורת המוסר במחקריו"הגרי

, לכן התמסר כולו להפיץ את לימוד המוסר .  וביותר חשש לדורות הבאים ',  הרוחות הזרות המנשבות ומסירות את לב האדם מעבודת ד

 .מחשבה מעמיקה וגאון נפש, הנותן ללומדיו בסיס רוחני איתן

 : י בלאזר"כה הם דברי תלמידו המובהק הגר. ס ראה עצמו כשליח ההשגחה להפיץ את לימוד המוסר בעולם"הגרי

כי מקום הניחו לו מן השמים ,  אמר פעם אחת לפני תלמידו על דבר לימוד המוסר אשר פרסם בעולם , [ס”הגרי]ל "ר זצוק"הנה אדמו"

 ( 24עמוד , שערי אור" אור ישראל. )"להתגדר בזה

 

 "על כל אדם -חיוב לימוד מוסר"

קשי יום ,  הנשים פטורות מתלמוד תורה .  אין לך לימוד אשר יקיף חיובו על כל הנפשות .  לא ככל הלימודים לימוד המוסרי הלזה … " 

כל אשר ירחיב ,  לא ראי זה כראי זה ,  איש איש לפי ענינו ישולל מחיובם ,  יש מקום הרבה לפוטרם ,  ו " ח ,  וחסרי דעת במצוקות רעות 

 .לאדם כן יגדל החיוב וכן ירבה

מלחמת היצר   היא ,  כי המלחמה פרושה על כל החיים המדברים [.  ה ] אחת לא נעדר , שהוא חיוב מקיף לכל הנפשות, לא כן לימוד הלזה

, אשר כמעט קט יפשע האדם למרבה ,  ו " אשר המה ילכדוהו במכמריהם לבל תהיה לו תקומה ח ,  תאוות האדם ועלילותיו ,  ותחבולותיו 

מעשה ,  המשפט על כל החיים '  כי יפקוד ד ,  מה נעשה ליום פקודה !  אוי .  באין מעצור לרוחו להוציא כל מפעל רע ונתעב לעיני השמש 

אור ישראל מכתב ).לימוד המוסרי -אם לא בלימוד הלזה, במה נאזר עוז ותעצומות לעמוד נגד המלחמה החזקה הלזו. האדם ותחבולותיו

 (.ג

 :שלימוד המוסר הוא התרופה היחידה לנפש החולה, קובע, באגרותיו לתלמידיו על חובת למוד המוסר, ס"הגרי

כן לא יכון התורה והעבודה אל האדם הנחלה ?  הישקיף איש ועינים אין לו ?  היהלך איש ורגליים אין לו ,  עתה נראה נא בעין חודרת " 

 ".אם לא בלימוד המוסרי, בתחלואי היצר

 : 'בסגנון אחר קצת נשנו דבריו במכתב יד

אכן ההתהפכות מרע לטוב בלי .  בלי לימוד המוסרי ,  ש גם במדרגה נישאה " ית '  להיות עובד ד ,  אם כי הנסיון יורנו ,  אכן בכלל נודע " 

 ".היא כמו בקשת הראיה בלי עין ושמיעה בלי אוזן... מוסרי

 

 "השפעת לימוד מוסר על האדם"

 :אף אם באותה שעה איננו מרגיש שינוי לטובה, ס על התפתחות והשפעת לימוד המוסר על האדם הלומד"מעניינים דבריו של הגרי

אם כי לא נגלה לעיני בשר ,  ידע נאמנה ,  ואין רושם בנפשו מוצאת לשנות דרכו ,  אל יפול לב האדם בלומדו מוסר ואיננו מתפעל " 

לבל ,  ותאוותו נאסרה ,  לאדם אחר יהפך ,  מהתקבצות הרשימות הנעלמות ,  בריבוי הלימוד ,  ברבות העתים ,  עיני השכל רואות ,  הרושם 

ביתר שאת יעלה על בני גילו ברעיונו וכל ',  והניסיון יעיד בהשקפה קלה על לומד מוסר אם מעט וכו .  ויש אשר תבטל ,  תפרוץ הרבה 

 . הנהגתו

בן ארבעים שנה היה ,  אמרו ?  מה הייתה תחילתו של רבי עקיבא : "ל"וז( ב)ו "ל באבות דרבי נתן פ"הוא הדבר נוכל להעמיס בדברי חז

והיה רבי . ] המים שתדיר נופלים עליה בכל יום :  אמרו לו ?  מי חקק אבן זו :  אמר ,  פעם אחת היה עומד על פי הבאר .  ולא שנה כלום 

מה רך :  מיד היה דן רבי עקיבא קל וחומר בעצמו ?  אי אתה קורא אבנים שחקו מים ,  עקיבא :  אמרו לו ([.  א " גר ) עקיבא מתמיה על זה  

כי .  ש " ע '  וכו "  מיד חזר ללמוד תורה .  דברי תורה שקשין כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את לבי שהוא בשר ודם , פסל את הקשה

אשר לא ,  והראו לו סתירת הדבר משפיכת המים על האבן ,  אמר נואש לנפשו ,  באין רושם מוצאת אצלו ,  רבי עקיבא בתחילת לימודו 

, היא הסיבה לחקיקת האבן ,  כי נעשה רושם נעלם מהרגש אנושי , ועם כל זאת המחקרים בשכלם גוזרים, יראה מאומה השתנות בהאבן

 ('מכתב י, אור ישראל. )מריבוי המים ברבות הימים מהתקבצות הרשימות הבלי נרגשות

 : על הכדאיות שבעסק לימוד המוסר, ס"מוסר דברי רבו הגרי, "אור ישראל"י בלאזר בספרו "תלמידו הגר

ללמוד שעה קלה בכל יום ספרי יראה ,  כי בתור עסק שווה וכדאי לפני האדם לקבוע עיתים כל ימיו , ל אומר"ר זצוק"כ היה אדמו"וע"

או , כי ימנע מלדבר לשון הרע אחת, אף אם רק תישא פרי כי במשך כל ימי חייו יחדל מלעשות עון אחד. כי גם הן הן גופי תורה, ומוסר

 ('י, שערי אור, אור ישראל".)או שעה אחת ביטול תורה וכדומה, שאר דיבור מדברים האסורים
 ההמשך בעמוד הבא 



 

 ד“בס

 המשך-" דרכי לימוד המוסר" 
 

 

 

 "לימוד בהתפעלות -צורת הלימוד"

ותחת אשר מלפנים גם .  וילבש אותה צורה אחרת ,  ס " ל בחכמתו שינה את פני ליהמו " ר זצוק "אדמו: "י בלאזר כותב"תלמידו הגר

אולם ,  או בעיון ובהבטה לבד ,  מי שלמד לפעמים איזה ספרי מוסר היה סגנון הלימוד הזה בטעם ובניגון לימוד גמרא ופוסקים 

לידע , הוא הידיעה וההשכלה בחכמת היראה -א: כי פרי התועלת מלימוד המוסר הוא לשתי פנים, ל הורה בינה ודעת"ר זצוק"אדמו

, " היא חכמה '  הן יראת ד (: " איוב ה כח ) וכמו שכתוב  ,  כי היא חכמה רבה ועמוקה .  להבין ולהשכיל בדרכי עבודתו ,  ש " ית '  דרך ד 

היא   -הב .  ש " ע ,  וכמו שהאריך בזה החסיד בספר מסילת ישרים בהקדמה .  ש " ע "  הן אחת :(: " א " שבת דף ל ) ל  " ואמרו חז 

, אור ישראל ". ) ש " ית '  ויתעורר בקרבו יראת ד ,  יחם לבבו ויתפעל נפשו ויכנע רוחו ,  י הלימוד בספרי מוסר "ההתעוררות אשר ע

 ('ט, שערי אור

, כדי שהדברים שהאדם לומד אותם ויודע אותם ,  ס בהתפעלות " חידש את ליהמו ,  ס ביודעו את המרחק בין הידיעה והמעשה "הגרי

שיהיו הדברים שהוא לומד ,  נוצר קשר בין האדם הלומד מוסר לבין המוסר , על ידי צורת לימוד זו. יעשו עליו רושם ויכנסו לליבו

 :כפי שהוא מסביר זאת במכתביו, וגם יוסיף על ידי רוח ההתפעלות תיאור הדברים באופן ציורי, מכוונים אליו

בציור רחב ,  ברעיון נכון ,  [ דולקות ] ללמוד בשפתיים דולקים  ,  בלימודים הנשגבים הללו ,  להלהיב הנפשות בזיכוך הרעיון … " 

, אשר תוכל תת כוחה להכין האיברים ,  אם מעט אם הרבה ,  עד אשר יתלהב הלב ,  ולקרבה בדמיונות קרובים ,  להרחיב כל דבר 

 ('אור ישראל מכתב ב". )אם ברצון או בחזקה, להוציא כל מעשה הטוב למענהו

ל בעצמו היה לומד ספרי מוסר בהתפעלות רבה ועצומה ובקול נעים מאד " ח זצוק " ר הגה " אדמו : " י בלאזר מספר " תלמידו הגר 

וגם לעת .  נמס לבבו ויהי למים ,  וכל השומע קולו .  ולפעמים היה חוזר על מאמר אחד בהתפעלות כמה וכמה פעמים .  מעורר עצב 

זאת לא חדל   בכל ,  וכמעט התפשטה נפשו מגשמיותה ,  והאיש קדוש ונורא '  וזקני תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים וכו ,  זקנות 

 (.'אור ישראל שערי אור ט) .ולפעמים היה בוכה בכי רב, מללמוד ולהגות בספרי מוסר בהתפעלות עצומה מאד

קבועה ,  י המנהלים הרוחניים של הישיבות "נוסף לשיחות מוסר הניתנות ע. לימוד מוסר בהתפעלות נתקבל בישיבות ובבתי המוסר

כפי ששמעתי מפי ,  ס הוא " סדר ליהמו : " ר נפתלי אמשטרדם "וכך כותב תלמידו הג, שעה מיוחדת ללימוד מוסר בהתפעלות כל יום

אם יקבע האדם שעה ללימוד המוסר ילמד במחצית השעה הראשונה :  שיחלק האדם זמן לימודו בשני חלקים ,  ( ס " הגרי ) ר  " אדמו 

ובמחצית .  כדרך שלומדים כל ספר בעיון ,  מתוך התבוננות ברעיונות שבספר ,  חובת הלבבות וכדומה , מסילת ישרים, בספר מוסר

 ".וכדומה שלפי סדר זה היה לימודו. עד שיתפעל מהם, לחזור פעמים רבות על מאמרי המוסר, "מוסר בהתפעלות"השנייה ילמד 

שהיא כמו ,  ס בהתפעלות " על אודות ענין ליהמו [  ס " של הגרי ] שמעתי מפיו : "... נ אמשטרדם " ל הגר " ובהמשך דיברי תלמידו הנ 

צריכים המנגנים בכלי השיר ,  ידוע שבמוסיקה ושיר .  לעורר כוחות הנפש הפנימיים שיצאו מהכח אל הפועל ,  חכמת המוסיקה 

כן .  הרי הוא חסר דעה, ואם ימצא איש אשר ילעג להם, ואין לועג להם, אשר לפניהם" תווים"לעשות בידיהם תנועות שונות לפי ה

, דרושה לפעמים גם פעולת הניגון וכדומה ,  י התפעלות הנפש " שבא לעורר כוחות הנפש הפנימיים ע ,  בלימוד המוסר בהתפעלות 

ועל כן .  י התפעלות " וקניית היראה היא ע , קניית התורה היא רק בשכל". יראה"ל" תורה"כי בזה הוא ההבדל בין . בכדי להתעורר

 "(אור המוסר"א ב"הרנ. )אל יהיו ללעג התנועות וההתפעלויות הדרושות ללימוד המוסר

 

 (        ל"לאחד מצאציו ז" י מסלנט"תורת ר"' ל מתוך הס"הדברים הנ)

 
 

" איגרת המוסר " ובסופו  "  אור ישראל " הספר  :  ס דרכו בקודש ותולדות חייו " מ לשיטת הגרי " להלן מ :  הוספת המערכת 

, ל " י בלזר זצ " י הגר " ל יצא לאור ע " י הנ " הספר או .   ' י כמה פי " יש לציין שחיברו על האו .  ל " ס זצ " י של הגרי " מכת 

ב מאמרים נפלאים על לימוד " י הוסיף הגרי " כ בסוף האו " וכמו .  ס " והוסיף עליו הקדמה חשובה מאוד בדרכו של הגרי 

קדוש " ל ספר הזיכרון  " כ י " כמו ".  כוכבי אור " " נתיבות אור " " שערי אור : " ס ושיטתו בפרט " המוסר בכלל ועל הגרי 

תורת " הספר  .  ס " הפרקים הראשונים הם על הגרי "  איצלה '  ר " בספר החדש  .  א " ח "  תנועת המוסר " הספר  . כ"ב" ישראל

 .מצאציו' י א"שיצא ע" ישראל מסלנט' ר

 

 ‘ישמח לב מבקשי ה
 

מדברי , ל התקבל במערכת העלון קונטרס נפלא על חשיבות לימוד המוסר“ס זצוק“לקראת יום הזיכרון למרן הגרי

 . א מניו יורק“משה מאיער שליט„ ג ר“מאת הרה, עד אחרוני זמננו, רבותינו הראשונים והאחרונים

א על “ג שליט“תודת מערכת העלון נתונה להרה. המעוניינים יכולים ליפנות למייל של המערכת כדי לקבלו

 הסכמתו להפצת הקנטרס לזיכוי הרבים



 

 ד“בס

 מאחד הקוראים

 "ומסירות נפשו להפצת לימוד המוסר –ס "מרן הגרי" 

 " אין עושים נפשות לצדיקים דבריהם הן הן זכרונם"
ש והמידות הטובות בכלל " על המשך היר ,  כפשוטו   -שמסר נפשו "  מחולל תנועת המוסר " ,  ל " ס זצוק " בעומדנו לקראת יום הזיכרון של מרן הגרי 

 . צדיק מה פעל, עלינו להתבונן מעט, ישראל

 "ס"מסירות נפשו עבור לימוה"

מעשי חסד ודאגה לכלל ישראל ברוחניות ,  טהרת ליבו ומעשיו ,  קיום התורה ,  ידיעת התורה .  יכולותיו הרוחניים היו למעלה מהשגת אנוש כמעט 

כ כמעט מעולם לא " ואעפ .  כך הוא כיסה טפחים רבים שלא נודעו , אולם ככל שגילה טפח ממהותו. היו בו למראה עיניהם של תלמידיו, ובגשמיות

' נחשב לא ,  ל " ח מבריסק זצ " פ עדותו של הגר " פ שע " אע .  ' ולא הסכים לקבל על עצמו רבנות או ראשות ישיבה וכו ,  שימש בתפקיד רשמי 

וקומתו ,  וגילה מעט מכוחו העצום בתורה , אולם בדבר אחד השיל מעליו את עול הצניעות ככל שנדרש ממנו! משלושת גדולי הדור שבאותו הדור

 "!לימוד המוסר: "נ למען הדבר שהיה מקודש לו מכל"בכל מקום שנדרש הלך ועבד במסי. הרוחנית

איך מגיע הוא ומעדיף את ,  פ שהינו חשוב מאוד " שאע ,  לעשות הכל למען דבר זה ,  מה ראה קדוש ישראל וגאונו ?  מדוע :  ומיד מתבקשת השאלה 

 ? דבר זה יותר מכל

 "ז מסלנט"י ר"ע" אור המוסר"גילוי "

ה "ושימש שם גדולי עולם כרצ, וישב ולמד בעירו סלנט בין גאוני עולם. ס עוד בצעירותו נחשב לחריף ובקי"הגרי, י בעלי המוסר"פ המסופר ע"ע

ז ולמד בין " וישב ר ,  שגם היה נמצא שם בסלנט , ין'חיים מוולוז' תלמידו של ר, זונדל' ח שנה התחיל לעקוב אחרי ר"בהיותו בן י. ל מסלנט ועוד"ז

ז זה הינו נסתר " ס עם ראייתו החדה הבחין שר " הגרי .  פ שהיה ענק שבענקים " אע ,  כ מפורסם בין הבריות " ז לא היה כ " אולם ר .  ח שבעיר " הת 

והדריך אותו ככל אשר ,  ושמדובר כאן באישיות מיוחדת מאד ,  י " ז הרגיש בר " ור .  והתחיל לעקוב אחרי מעשיו והנהגותיו הנפלאות , בתוך ההמון

וראה שהוא חוזר ומשנן לעצמו , ס הלך אחריו בהחבא"והגרי, ד והולך לאזור שמחוץ לעיר בין השדות"א ראה שרבו יוצא מביהמ"פ. ס"חפץ הגרי

ותהא ,  למוד מוסר !  ישראל : " ז ואמר לו בזה הלשון " ז הבחין בו ר " ס אחרי ר " א שהלך הגרי " פ .  ל בהתפעלות עצומה " פסוקים ומאמרי חז 

כ בכל יום ספרי יראה " ללמוד ג ,  והתחיל לתמוך אשוריו במעגלות רבו החסיד ,  הדברים האלה ירדו לתוך חדרי לבבו כחץ מקשת "!!!  ש " יר 

ויגבר חיילים ',  ית '  ולבקש רצון ד ,  והתעורר בלבבו רוח טהרה ורגש קודש להתרומם מעל חמודי הזמן ', ית' ונפשו התפעל מאד ביראת ד, ומוסר

 ".שערי אור"ל ב"י בלזר זצ"ל הגר"עכ. 'ביחד וכו' בתורה ויראת ד

 "י לימוד המוסר"החיות ברוחניות רק ע"

הוא עוד לא הרגיש עם . עד שלמד מוסר" רוח הטהרה ורגש קודש"ס את "עוד לא הרגיש הגרי, על אף תורתו והתמדתו הרבה עם גאונות מבהילה

י " שיחות של המשגיח ר "  יד יחזקאל " '  פ המסופר בס " ע .  ס " עד שגילה את האוצר הזה של ליהמו "  יחד '  התורה ויראת ד " תורתו העצומה את  

ס שכשהתוודע " וכתוב שם שהגרי .  ל " נ אמשטרדם זצ " ממה ששמע מר ,  ד " ל הי " ג מייאדניק זצ " בסופו יש קונטרס שכתב ר ,  ל " לוינשטיין זצ 

ס הוא הגורם היחיד לאדם לחיות " ס הבין שליהמו " שהגרי ,  היסוד הוא )!(  שנתיים ימים עסק רק בספרי מוסר ,  ז " ללימוד המוסר מפי רבו הגרי 

( מכתב י " ) לומד מוסר חי חי יקרא : " אור ישראל '  במכתביו בס '  וכך הוא חקק בא .  מבחינה רוחנית "  מת " או פשוט להיות  ,  בחוש את הרוחניות 

שידע שמי שיש לו שייכות ללימוד המוסר ממילא כל תורתו מעשיו ומצוותיו הם באופן נרצה ,  כ הרבה לפעול למען עניין נעלה זה "כ הוא כ"וע

 . ת"ל הוא מרוחק מהשי"ומי שלא רח -'בעיני ד

 " ס"ל כדוגמה מוחשית להשפעת לימוה"ד נייוונר זצ"הגרי"

, ס " מאחד מבעלי המוסר של הדור הרביעי והחמישי שלאחר מרן הגרי ,  כדאי להעתיק כאן ממה שנאמר בוועד מוסרי על ענייני אמונה ובטחון 

 : זה על מעלת והשפעת לימוד המוסר -ל שגם יום פטירתו חל בחודש "ישראל דוד נייוונר זצ' צ ר"הגה

מפני בטחונו באלוקים שלא ,  ואם יהיה כנגד טבעו , ומהן שמחתו בכל ענין שיעתיקהו אליו: "כתב הרגש נפלא, ל בהקדמה לשער הביטחון"החוה"

: ה " כמו שאמר דוד המלך ע ,  כאשר תעשה האם החומלת לבנה ברחיצתו וחיתולו וקשירתו והתרתו על כורחו ,  יעשה לו אלא הטוב לו בכל עניין 

. ה אז הוא יודע שמה שקורה לו זה טוב " אם האדם מאמין ובוטח בהקב .  ל " עכ "  כגמול עלי אימו כגמול עלי נפשי ,  אם לא שיויתי ודוממתי נפשי 

ואם אישה אחרת תשמע את הצעקות תחשוב איזה אמא אכזרית .  כ צועק וצורח "הילד כ, כשהאמא רוחצת את הילד. כ קולע"והמשל עם האמא כ

, ע לגמול עלי אימו " משווה א ,  ה " כ דוד המלך ע " וכמו .  זה הרחמנות האמיתית ,  אבל להיפך ?  כ איפה הרחמנות " וא .  כ בכל הדוגמאות " וכמו .  זאת 

כ שצריכים להרגיש " שאף פעם לא מדברים ע , וזוהי הבעיה. זה הרגש שחייבים אותו כל הזמן בחיים. ה"כך הוא הרגיש עם הקב, כמו יונק מאימו

המוסר הזה !  פנים ואופן להחזיק מעמד   א בשום " א ,  כ מצבים בחיים שאילולי הרגשים של השגחה ובטחון ושמחה " עברתי כ .  השגחה במציאות 

 . ל"ד זצ"ל רי"עכ "עלי אני חוזר על המאמר הזה ובכל המצבים שבאים, וזה נכנס בעצמות שלי. למדתי לפני למעלה משישים שנה

 

 "ולדורות -ס לשעה "שיטת הגרי"

היום כל העולם היהודי מבין את .  היא פעלה על כלל ישראל ,  ס " ס עשתה בגרי " המהפכה שליהמו 

הכל אודות לאותה מהפכה שחולל בקרבו ,  החשיבות העצומה שבלימוד המוסר יום יומי בקביעות 

עשה מהפכה אדירה ,  ס " ל בעקבות קשריו עם הגרי "ק מנובהרודוק זצוק"כ מסופר שהס"כמו. ס"הגרי

א " כ כאו " וכמו .  שגם היא פעלה המון בחייו ולאחר פטירתו על תלמידיו ושומעי לקחו , במהותו ובחייו

כ יזכה לעשות כן לכל " ס יעשה מהפכה בעצמו מרע לטוב ועי " פ דרכו של הגרי " שילמד מוסר ע 

 . סובביו ומכריו ולהועיל להם בחיי הרוח וממלא גם בחיי החומר

נצריה ,  אל תרף ,  החזק במוסר: "שכבר חקק זאת החכם מכל אדם בספרו, צ להביא ממרחק לחמנו"וא

 "! כי היא חייך
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