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 העיון הוא מסלנט ישראל ר' של המוסר בתורת גדוליסוד
 )ר' ז"ל "אדמו"ר : כותב מקלם הגרש"ז המובהק תלמידובמדות.
 גאוניותו את הראה בהן המדות, בתורת חדש עולם לפנינו פתחישראל(
 חידושיו כת=י(. )מתוך המדות" בדרכי בהליכותיו ישראל עיניוהאיר

 המדות. תורת של שלמה מסכת יצרווהליכותיו

 האמת. תורתא.
 התורה. בלימודאמת

 האמת? היא מה האמת... תורת בקשת היא אלי גדולה"...והיותר
 מדרכי סעיף אלא אינה הפשטות כי האמת, תהיה לבד הפשטות עללא

 קודמות מהעכבות הנולדות חמורות קושיות הרוב פי ועלהראיות
 אנו כאשר ולהזיזה, הפשטות נגד ללחום הכן עומדות חזק,בשילוב
 התוספות בעלי רבותינו ובדברי בהאוקימתות התלמוד בדברירואים
 יש כי האמת, תתמך הקצר בחידוש לא גם תמיד. נלך לאורםאשר
 ריח גם אשר עד באוימו פורח בשילוב משולבות והקדמותיו קצרדבר
 אזי נכון, בשילוב משולבות והקדמותיו ארוך מאמר ויש ; בו איןהאמת
 בהיות יתר, ולחיפוש רב לביקור נצרך כי אם יבוא, האמתבחדר

 האמת בספר - מהן אחת בהנתק גם לפעמים ואו רבות,שליבותיו
 האמת, תבנה האמת תורת אחרי לתור האדם חפץ ע"י לא גם יכתב,בל

 "אם : ב'( )משלי הוא מלא ומקרא שכלו, יורנו אשר את בחדרהלהביא
 רק לבד, האדם בחפץ די אין הכסף ובבקשת וגו'" ככסףתבקשנה

 התורה, בבקשת גם כן לבקשתו, השייכות ההכנות לו תמצאנהאם
 הכנות היסוד ובתורה אלקי עזר הוא היסוד בכסף כי שאה,וביתר
 כי עליון, נוגה גם עליו יזהיר ואז מאחרים( אם מעצמו )אםהאדם



 אצלם היא בשביה לא אכך אדם; לבני נתונה והתורה היא בשמיםלא
 הטבעיות הסיבות להקים ישרה, דעת כבעל רק כחפצם, בהלהתנהג
 האמת. ידיעת - והוא להמסובב,המובילות

 , בטבעי היכולת א( : יסודות שני האמת תורת לבקשתובכלל,
 בהקדמות הגדולה הבקיאות היא - היכולת במחשבתו. הטהרהב(

 מוצק כראי חזקות הרכבות לבנות וישר חד בשכל היתירהוהתבונה
 אשר היא - הטהרה ; האמת לברר הצדדים כל על הרב העיוןואחר
 "התפשטות בשם המוסר וחכמי מדעית" "הכרה בשם החכמיםיכנוה

 הכחות יתר עם הרכבתו בלי בודד, הכל שיהיה היינו,הגשמיות",
 מסכים הם הנפשיים הכחות נטיית זאת, זולת כי שבאדם,הנפשיים

 בעוזרתו הישר הדעת שיקול גם אשר האמת, הכרת לבין בינר יליםמבר
 אשר את - היכולת מקור עקלקלות. בדרך לצעוד תעקמהוהנטיה
 חז"ל בימי הומכן כאשר לב, חקרי גדולים רבים מתבונתנאצל

 הנפשיים הכחות ישוו כאשר - הטהרה ויסוד 1 ז"ל רבותינווהקדמונים
 הטוב ה' ואז מכריע באין נצב יעמוד והשכל הצדדים לשני אחדבמשקל

 במאור עיניהם להאיר הנדרשת( )בהכנה בתמים להולכים טוב ימנעלא
 ל,,התבונה"(. הגרי=ס )הקדמתתורתו".

 ת. 1 ד מ ב ת מא
 דרכי בתהלוכות הנוגע אמת בדבר להעיר אמרתי אחת"...עוד

 להיותן בהן למצוא מאד יקרה האמת אשר וסעיפיהן,המדות
 "אמת הוא האמיתי גדרם אשר מ,,מושכלות" נבדלותמהמפורסמות,

 המפורסמות כן לא הנפש, כהות מכל חפשי פשוט בשכל נתליםושקר"
 הוא יסודם כי אם "נאה", או "מגונה" "רע", או "טחב" האמיתיבגדרם
 חילם יתנו הנפש כחות גם זאת בכל צדדית, נטיה בלי החפשיהשכל
 ערכם, גבול יפרצו לבל החפשי השכל במאסר אסורים שיהיובאופן
 אל לא נקנה חפץ אל האמת להטות היא מצויה רוח הנטיה פנייתבזאת
 במצבו במדותיה נשחת )בלתי ישר איש כל בלב הנטוע טבעיחפץ

 ועל ראשיים יסודות המה אשר דוחה(, או מושל כח ענין בליהפשוט,
 )שם(. הנכוחה". בהרכבתו היקישיו השכל יבנהפיהם
 ן. י ד ב ת מא

 נטיית מסיבת בו למצוא יקר האמת אשר הדין, בדבר גס"...כ.
 ישמור אם ואף פקחים. עיני המעור וכיוצא, ולשנאה לאהבההדעת
 בכל ק"ה(, )כתובות הדעת נגיעת של חשש מכל להזהר' דרכוהאדם
 האדם נפש כח דרר זה הלא ? הנטיה לדרכי ומשקולת קו יתן מיזאת

 הרבה, וחבלים רעיונות הרכבת בנימא, נימא בחבל, חבללקשור
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 אולי אופר סיבתו, ראשית האדם ימצא אשר מבלי עמל פרילהוציא
 חר'ב כאילו עצמו דנין יראה, "לעולם : ז'( )סנהדרין חז"ל הזהירולזה

 כן הזהירו ולא מתחתיו" לו פתוחה וגיהנם ירכותיו בין לומונחת
 למאד. עלולה הנטייה בדין כי יעןבטריפות,
 פי על מחשבתו לטהר ונפשו לבו האדם ישים אם זאת,בכל
 )של לאמתתו זהו דורש, ה' אשר הצדק רדיפת היא היאיריעתו,
 הירושלמי מאמר הוא ואולי דין. אצל האמת גדר שהוא מהדין(

 אמרו קומוי מידון נש בר תרי אתון חלפתא בר יוסי "ר' :)סנהדרין(
 תורה", דין יודע איני אני לון אמר תורה. דין שתדיננו מנת עללו
 שזה מה כלל, הרצון נטיית בלי שכל בחינת היא התורה גדרכי

 להפלגת לזאת, ? הנעלמות נטיית יערוך מי כי בדין, להמצארחוק
  חובתו. מלא לא אולי חששיראתו

 יאמר "שמא ו( )סנהדרין חז"ל מאמר בכלל הוא הדברואולי
 לדיין לו אין המשפט בדבר ועמכם לומר תלמוד הזה בצער' לי מההדיין
 יד לא אם בטוח אינו מחשבתו טהרת לאחר כי רואות". שעיניו מהאלא
 המשפט הוא ועמו רואות, שעיניו מה והוא באמצע, נפשוכחות

 כללי". הוא אשר השכל ע"י לא הפרטיים, נפשו כחותבהרכבת
 "תבונה"()הגרי"ס

*
 והיא בשמים פסוקה אינה שהתורה אחרי . ישראל( )ר'"...אמר

 וכפי דין, בית ומיתות בכריתות המועדים, בקביעות לחכמיםנמסרה
 ואמרו ולמעשה להלכא' בשמים הדין נפסק מטה של דין לביתשנראה
 הדיין צריך כן אם רואות", שעיניו מה אלא לדיין לו "אין :חז"ל

 אפשר אז ורק משוחה יהיה שלא בכדי במדות תחלה עצמולהשלים
 לראות. עינים לו יש כי רואות", שעיניו מה אלא לדיין לו "איןלומר
 הגרש"ז )ע"פ דיין" להיות ראוי אינו במדות עצמו השלים לא אםאבל

 .מקלם(
*

 לפי למעלה נפסקת אינה התורה כי ישראל( )ר'"...אמר
 שאמרו: ממה לכך והראיה פטור, או חייב מותר, או אסורפרטיה,
 לו חסרות אם זה, לפי כן, אם רואות". שעיניו מה אלא לדיין לו"אין
 )ע"פ אמת". דין דן הוא אין - לכך הנצרכות והאמת היגיעהלדיין

 מקלם(.הגרש"ז
*

 עליו הוטל טרם הילדות, ימי חנוכו, בימי לעמול צריךהאדם
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 כל מבלי מעשיו שיעשה - והוא האמת, תורת ללמוד העולם,עול
 ההוראה עבודת אל האדם בהגיע הרי זה, לימוד בלי כי רצונו. אלעטיה
 רבו(. בשם אמסטררם )הגר"ג ומכשוליו. לרעתו סוףאין
 העצמית. הנגיעהב,

 להיות אפשר שאי וכשם הנפש בחכמת קשורה המוסר"חכמת
 הנפש את לרפאות אפשר אי כך הגוף, נתוח ידיעת בלי הגוףרופא
 להכיר בכדי האדם, של הנפש כחות את לדעת י הנפש נתוח ידיעתבלי
 באדם. המוטבעות הרעות המדות מנגיעות הנובעות ההטעיותדרכי
 לעצמו נוגע יהא שלא אפשר אי שלו, הנפש בכחות ידיעה לו שאיןומי
 יתחלף שתמיד ישראל( )ר' ז"ל אדמו"ר שאמר וכדומה, במעשיו.המיד
 היא והאמת חושש הוא שמים שלהילול חושב הוא כונותיו,לאדם,

 מקלם(. הגרש"ז כת"י )מתוך תושש". הוא עצמושלהילול
*

 לחפש עצמו את ישחד צדקתו מרוב שהאדם קורהלפעמים
 האשמה את לשום האדם של חובתו מהאמת. יטה ובכך עצמו עלזכות
 וכמו , האמת את להכיר קרוב יהיה ואז האמת, על להודות עצמו,על

 פרומע א הקבן צו "נישט תמיד: ישראל( )ר' ז"ל אדמו"ר אומרשהיה
 דברי )מתוך שמים(". יראת של מנגיעה משוחד להיות )שלאנגיעה"
 מקלם(.הגרש"ז

*
 הולך אדם : זו בתופעה להתבונן עלינו : אומר היההגרי"ס

 את להחריב הוא עלול ובמרוצתו מצוה, דבר לעשות אי דרשהלשמוע
 הוא רץ הלא שכן בכך, חושש ואינו ומחבל הוא מזיק ; כולוהעולם
 בחברה ולחבל להזיק שאסור היטב יודע עצמו שהוא אף ! מצוהלדבר
 המתרת היא דרשה, לשמוע הולך שהוא הזאת, הצדקותית הנגיעהאבל
 מצוה. לדגר הליכתו והיא כסכנתו סכנה אין כאילו כלה, התורה כללו

 מאמרים"(. "חבר ז"ל, לבוביץ הגר"י)ע"פ
*

 ביניהם, רבים פשוטים כשאנשים אומר: היה מסלנטהגר"י
 רעה אבל בשלום. יבוא מקומו על והכל פשרה לידי בסוף הםמגיעים
 במהרה לא  בוו מחלוקת שמים". "לשם של  במסות שהיא  המחלוקתהיא

 גדולה הנגיעה שמים" וב"לשם שמים" "לשם שהיא כיוןתשקע,
 )כנ"ל(. זה. במצב היתר לאדם נעשית התורה שכל עדועצומה,

*
 צדקות של נגיעה שגם צדקות, של נגיעה שיש חידש,"הגרי"ס
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 נגיעה לך שאין יוצא בשיחותינו הדברים הרחבת ולפי נגיעה,היא
 )כנ"ל(. מצוה" ש4כנגיעה

":4
 וכל דרבנן" "איצטלא מללבוש עצמו מונע היההגרי"ס

 האדם עבודת עיקר הבתים". ה,,בעלי אחד היה כאילו היתההתנהגותו
 את ללבוש שלא מאד מאד להזהר הוא, מחייבו, המוסרשלימוד
 אלא ממנה, ישוחד שלא יזהר מצוה בעשותו שגם דרבנן,האיצטלא
 משפטי עם מעשיו יתאימו אז שגם ולהזהר בתים", היבעלי כאחדלהיות
 )כנ"ל(. התורה.ודיני

1

*' 

 דורש היה העמסוני נחמיה לה ואמרי העמסוני שמעון"תניא
 לו' אמרו פירש תירא אלקיך ה' לאת שהגיע כיון שבתורה אחיןכל

 שקבלתי כשם להמ אמר עליהם ההא מה שדרשת אחין כל רביתלמידיו
 עקיבא רבי שבא עד הפרישה על שכר מקבל אני כך הדרישה עלשכר
 כ"ב(. )פסחים חכמים". תלמידי לרבות תירא אלקיך ה' אתולימד
 נגיעה לו היתה שלא עקיבא, שרבי זה, על להתפלא שיש הגרי"סואמר
 העמסוני ושמעון ; הזה ה,,את" את לפרש מצא האלו, לדריכותכלל

 רבים שהנם שבתורה, האחין כל לדרוש ימיו כל הרבה וטרחשעמל
 ספק אין כי עמלו. על הס לא - בהם חידש נפלאים וחידושיםמאוד,

 לדרוש שיש עקיבא ר' של דרשתו את הוא גם ידע העמסוניששמעון
 שכן כל עקיבא, ר' בעיני נראית זו דרשה ראם חכמים", תלמידי"לרבות
 עי"ז לקיים בכדי העמסוני, שמעון בעיני ראויה להיות צריכהשהיתה
 ? דרש לא ולמה שבתורה, ה,,אתין" כל את - דרשותיו, כלאת

 וטהורים נקיים הקדושים רבותינו היו כמה ללמוז-, אפשרמכאן
 שמעון הדרשות, בעל בעיני שכן טוב. יצר מנגיעת אף נגיעה,מכל

 לכן עקיבא, ר' בעיני שנראה מה זה פירוש נראה היה לאהעמסוני,
 העמסוני. שמעון דרשות כל את קיים עקיבא ור' דרשותיו, כל אתביטל
 אהבת מפני לבטלו טוב ביצר ה' את לאהוב שביארנו מההוא

 ח"ב(. הדעת", "יסודי )ע"פהאמת.
*

 הוא מונח יסוד : שמימ ביראת כלל אמר ישראל( )ר'אדמו"ר
 בעיניו שוה שיהיה כלומר, ו "דיעבד" פנים בשום האדם אצל יהיהשלא
 מעשה. כקודם מעשה לאחר בדברהעיון

 "תבונה"( מקלם, הגרש"ז)עפ"י



 רעות. מדש דרכיג.
כעס:

 התרופה היא מה ישראל( )ר' אדמו"ר את שאלתי אחתפעם
 שיעשה - ההטבה במדת האדם יעמול אם : לי והשיב ? הכעסלמדת
 אמסטרדם, הגר"נ )ע"פ הכעס. מדת ממילא תתוקן - להברו טובותרק

 המוסר"(."אור
 ת. 1 נ ד פק

 כעם להשקיט כיצד ועצה רעיון ישראל( )מר' ממנושמעתי
 מי "כל : )ברכות( חז"ל שאמרו במה שיתבונן והואוקפדנות,
 מה נשמעים אינם דבריו ואם נשמעים", דבריו שמים יראת בושיש
 בו שאין עצמו על יכעס רצונו, עושים שאינם אחרים על לכעוסלו

 המוסר"(. "אור אמסטרדם, הגר"נ )ע"פ שמים.יראת
*

 לי, והשיב הקפדנות, למדת תרופה ישראל( )טר' ממנושאלתי
 אשר גדול עשיר : זה ציור לפי בעניניהם העולם בדרכי האדםשיתבונן
 וכשיזדמן, והקשוט, הנוי על ומקפיד יקרים בגדים מלובש הואתמיד
 והוא לשלם, לו ואין גדול חוב תשלום כגון - גדולה בדאגה שרויויהא
 עם לרחוב לצאת יקפיד אז גם האם - הלואות לבקש מביתויוצא
 כי כך, כל יקפיד לא שאז ברור ו ובהקפדה בדקדוק והקשוט הנויכל

 כשיתבונן. האדם, כן הטפלים. הדברים את ממנו משכיחה הגדולההדאגה
 גדזלוע עבודה שהיא אחרים, ולתקן עצמו לתקן בעולמו חובתומה

 דברים אודרת על ההבל מחשבות את ממנו תסיר הוגת הגדולההדאגה
 )בנ"ל(. חברו. על להקפיד כאלופעוטים

*
 אדמו"ר אמר שעליה הטומאה, אבות מארבעה אחד היאקפדנות

 טוב. דבר שום בה מצא ולא הצדדים כל על שחזר ישראל(, )ר'ז"ל,
 תולדת היא כי ובפרט 1 בפסח כחמץ היא ימצא זבל יראה בבלוכי

 המקום. בעיני הוא ומתועב מקונו האדם את המרחקת הארורההגאוה
 מקלם(. הגרש"ז )ע"פ הברוכה. הענוה מדת לקנות ויעזרנו יצילנוה'

*
 שעל ואמר ההקפדה במדת מאד מחמיר היה ישראל( )ר'הוא

 הוא עבירות. להרבה סיבה היא כי וכל, מכל ולשרונה לעקרההאדם
 הקפידה, היא סיבתן לחברו אדם שבין העבירות כל שכמעטאמה
 הפרידני וזמן הבלים הם העוה"ז עסקי שכל האדם שיחשובואמר,
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 שאינו עולם על ? מקפיד אני מה ע" כן ואם לאדם ידוע אינומהעולם
ץ. העתק.כת"י(. )ע"פ אקפיד?שלי

 הרוח:גסות
 )סוטה חז"ל למאמר הסבר ישראל( )ר' ז"ל מאדמורשמעתי

 עוכרתו" קמעא רוח אפילו הרוח גסות בו שיש מי "כל :ה'(
 למעלה נתבע האדם : רש"י( - ומאבדתו" טורפתו קלה),,פורענות

 ן למעלה ממנו הדרישה - במעלות יותר הגדול גדולתו. לפי מעשיועל
 ' י. - מעלה בעל עצמו את שרואה המתגאה, האדם גדולה. יותרהיא

 את רואה שהוא מה כפי גדולה, יותר כן גס היא למעלה ממנוהדרישה
 ונמצא הוא מתגאה רק אם כי מעלה, בעל איננו הלא ובאמתעצמו;
 מקלם(. הגרש"ז )ע"פ עוכרתו". קמעא רוח "אפילו לכןמפסיד.
 ועקשנו] ניצוחגאו]

 ופרטיהם מכלליהם הריחוק תכלית להתרחק ועקשנות מצוחגאי, י הללו המדות מן אתת אצלו תהיה ,נלא להתחכם האדםצריך
 הניצוח הרצון. היפך תמיר לעשות י מהן באחת ושלום חס יכשלשלא

 וגורמת הטומאה אבות אבי שהיא הגאנה, תולדות הםוהעקשנות
 קטנים, בדברים הרצון היפך לעשות האדם יתרגל רבות.לעבירות
 שגם פעם שום חברו את ינצח שלא עליו, חברו נצחון תמידשיסבול
 מעבירות וינצל טבע כמו כך אחר לו ישוב בזה ההרגל לנצחו.כשבידו
 הללו מהמדות אחת בו בהמצא כי המדות, מאלו תמיד יחרדועונשן.
 ן היה ימיו שכל ואקר ספור. לאין גדולות עבירות לעבור מסוכן הואכבר
 והעקשנות", הנצחון "הגאוה, : הטומאה אבות משלשת מאד וחרדירא
 ושלום. חס העולם, כל להחריב יכולה הללו מהמדות אחתשכל

 כת"י(. העתק)ע"פ
*

 הכבוד.רדיפת
 ן הכבוד כרדיפת הטובות המדות את שמפסיד אדם לךאין
 הבא, העולם ומן הזה העולם מן האדם את מוציא הכבוד כיוחימודו,
 המדומה בכבוד למאוס האדם צריך לכן נתן. דרבי באבותכמבואר
- יצליח. ואז השנאה בתכלית אותוולשנוא

 כת"י(. העתק)ע"פ
*

 הרעות, המדות מן ולהתרחק הטובות המדות את לקנותהאמצעי
 האפשר, ככל הכבוד מן ולהמנע בזיון, לסבול עצמו אדם שירגילהוא



 יום בזיון יסבול אם ואילו מזה,, יחלש אחד יום האדם יצום אםואמר,
 התענית. מן יותר הרבה לו יועיל אלא כלום הדבר לו יזיק לאאחד

 כת"י(. העתק)ע"פ
 פנים.הלבנת

 עשיתי לא מעודי יחיד, על ולכוון בענין לדרוש וחלילה"חלילה
 פניו אפילו "יכול והמוסר התורה מצד נכון שאינו מה מלבדכזאת,

 קונה האדם בזה גם - חטא( עליו תשא ולא לומר )תלמודמתלבנות"
 מזאת". נא יחדל כן על למכביר,שנאה

 תש"ג(. תבונה הגרי"ס מכתב)מתוך
 המדות, תיקוןד.

 בדור לבריאות מזיק ידיעה, לי אין המשקל תשובת"בענין
 הטוב העיקר.' היא אשר תורה לביטול לבוא הלילה ויוכל הלזה,החלש
 יחזיק וכר, הרבה מדותיו על מעביר להיות הסבלנות במדתשיחזיק
 הבריאות". נגד בהפלגה לא אבלבלמוד

 ציון(. שערי הגרי"ס מכתב)מתוך
*

 מרחוק, ובפרט בכתבו הנפש רפואת לשואל להגניב החול,כנטל
 אל פנים להתראות לבוא למותר כן. יעשה לא הגוף ברפואת גםכי

 ארוך זמן ועל אחת, רגל על לשואל להשיב קצרה ידיעתנו כיפנים,
 וכר, אכילה הגוף סיגוף להעמיס בידינו אין הצדדים. לשניכבד

 על וממעבירים מהנעלבים למרבה להיות המדות, סיגופי לפנינווהיסוד
 כלם. על התורה לימוד ועמל וכף הכבוד בריחתהמדות,

 אור-המוסר(. הגרי"ס מכתב)מתזךפ
 טובות מדות]

 לבקש הבא והעלטו מלנטר ישראל בר שפגע באחדמעשה
 לו הציע אף אלא לו שמחל בלבד ץ לא ישראל ר' ישהאל. מרימחילה
 כך על מאד התפעל אדם אותו והמלצות. בעצה לו לעוור עזרתואת

 לאיש עזרה להציע ישראל ר' של והסליחה הענוה מדת עלוהשתומם
 את לו והסביר במבוכתו אותו ראה ישראל ר' והעליבו. בושפגע
 מידי מוציא "מעשה ב"ה( פרק )כלים בהלכה כלל לנו ישהדבר:
 הזה הכלל הוא וכן מחשבה" מידי מוציאה מהשבה ואיןמחשבה
 כשמעליבים ובזיון צער מרגיש האדם האדם, של הנפש כחותבתפיסת
 ישתייר שלא יתכן לא זאת בכל כך, אחר לו מוחל שהוא ואעפ"יאותה
 השנאה את הלב מן להוציא כדי לכן עליה בלבו תרעומת שלרושם
 בפועל, מעשה דרוש - כמקודם בו שפגע חברו את לאהובולשוב
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 רגש להסיר האדם על יפעל המעשה ידיו. בפועל לחברו טובלעשות
 שבלב. השנאה את לעקור חברו, על שבלבוהתרעומת

 אלפס"(. "מעשה ספר)ע"פ

 הולך ושמו מישרים, מגיד בתור בקובנה, ישראל ר'כשישב
 הבא דרשן שכל הנהיג - העיר ראשי על ומקובל גאון, בתורלפניו
 תוכן לו שיסדר מנת על אליו יבוא שבעיר, הכנסיות בבתילדרוש
 ישראל ר' עמל הימים שבאותם משום היתה זו להנהגה הסיבההדרוש.
 יבוא שמא חשש לכן המוסר, לימוד את והנהיג המוסר תורת אתלהפיק
 וכל ברבים, המוסר לימוד להפצת רעיונו נגד וידרוש הדרשניםאחד
 בבתי לדרוש אחד דרשן לעיר שבא אירע אחת פעם לריק. יהיהעמלו

 אותו קודם. אליו הדרשן בא ישראל ר' שהנהיג הנוהג וכפיהכנסת,
 שלבסוף עד ישראל, ר' עם להתוכה והתחיל ומחוצף פנים עז היהדרשן
 את ישראל ר' משראה ומעליבים. בוטים בדברים נגדו פניו העיזגם

 למלא העיר לראשי הוראה ונתן מיהר הדרשן, של והעזתוחוצפתו
 ר' של מקורביו הכנסת. בבתי לדרוש לו ולתת הדרשן שלרצונו
 זה מעשה עשה ישראל ר' כי מיד הבינו מעמד, באותו שהיוישראל,
 הדבק חז"ל ואמרו תדבק" )"ובו דאוריתא עשה מצות לקייםכדי

 כשם נגדו, חוטא שהוא רגע באותו האיש עם טובה לעשותבמדותיו(
 את עובר שהוא ברגע בו גס לאדם ובריאות חיים נותןשהקב"ה
 ההטבה מעשה תמיד. נוהג ישראל ר' היה וכן כנגדו. וממרההעבירה
 ולעקור בו שפגע חברו על תרעומת כל האדם מלב להוציא כן גםמועיל
 הקפדנות, מדת אחמלבו

 המוסר"(. "אור אמסטרדם הגר"נ)עפ"י
 מד1תי1. על מעביר1.

 וארבע עשרים ואמר התיבה לפני שירד אליעזר בר'"מעשה
 מלך לנו אין מלכנו אבינו ואמר אחריו עקיבא ר, ירד נענה ולאברכות
 לא ואמרה קול בת יצאה רבנן, מרנני הוי גשמים וירדו וכו' אתהאלא
 על מעביר אינו וזה מדותיו על מעביר שזה אלא מזה גדול שזהמפני

 כ"ה(. )תעניתמדותיו"
 בלבד מדותיו מעביר של הזאת המדה הלא מאד, יפלאולכאורה

 גדולה כמה ידוע כי אליעזרע ר' על עקיבא ר, מעלת להגדילתספיק
 כל על לו מעבירין מדותיו על המעביר "כל חז"ל שאמרו הזאתהמדה
 "לא הבת-קול אמרה ואיך פשע, על ועובר עון נושא שנאמרפשעיו,
 ? מזה" גדול שזהמפני
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 ליישב, שאמר זצוק"ל ישראל קדוש אדמו"ר קדוש מפהושמענו
 ולא כהלל ענותן אדם יהא לעולם ת"ר' : איתא )ל'( שבת בגמ' הנהכי

 יותר גדולה היתה הלל של שמעלתו חושב העולם והנה כשמאי",קפדן
 מדת גרועה וכמה הענוה מדת היא משובחת כמה כידוע שמאי,ממעלת

 גבוהה הלל של מדרגתו ספק ללא האמת בעולם כן ועלהקפדנות,
 שמאי. ממדרגתיותר

 ולהשתומם להתפלא יש לכאורה כי טעות, זוהי באמתאכן
 בדורות אף חז"ל, בעלי כל כי ידוע הלא שמאי, של קפדנותו סיבתעל

 ממאת השרת למלאכי דומים היו הראשונים דורות גם ומההאחרונים
 סיבת נבעה מאין ומעתה שבעולם, הטובות המדות כל התורה כלוקיימו

 ממנו היבצר אבל בטבע, קפדן שהיה ממה האם ? שמאי שלקפדנותו
 ? הענוה במדת להשתלם לחפצו ולהטותם מדותיו אתלכבוש

 שמאי מחלוקת מסיבת היתה זו כי כך, הוא הענין ביאוראולם
 התורה בכל והלל שמאי שנחלקו כמו כי ית"ש, ה' עבודת בדרכיוהלל
 התורה לכבוד או הענוה, במדת להתנהג אם העבודה בדרכי נחלקוכן

 התורה דרך עפ"י כי סובר היה שמאי הקפדנות במדת להתנהגצריך
 לעולם כי סבר והלל התורה, לכבוד הקפדנות במדת להתנהג אדםצריך
 עפ"י והתנהג בדעתו החזיק אחד וכל הענוה, במדת להתנהג אדםצריך

 אדם צריך התורה שעפ"י כהלל, סובר היה שמאי אם אמנם.שיטתה
 סובר היה הלל אם וכן כהלל, עניו היה הוא גם הענוה, במדתלהתנהג
 קפדן היה הוא גם הקפדנות, במדת להתנהג צריך התורהשעפ"י
 להתנהג אדם שצריך סבר שמאי כי הדבר נהייתה במקוה אךכשמאי,
 במדת להתנהג צורך .שיש סבר והלל התורה לכבוד הקפדנותבמדת
 קפדנותו בעד שכר מקבל שמאי שיטתו. לפי נהג אחד וכלהענוה
 רצונו עושין היו ששניהם אחרי ענותנותו,. בעד שכר מקבל שהללכמו
 גדולה כלל היתה לא הלל של מעלתו כי נמצא התורה, עפ"י מקוםשל

 ומתענגים זה אצל זה שרויים הם האמת בעולם ושם שמאי,.ממעלות
 אשר אחרי ברם שיטתו, לפי הנהגתו בעד אחד כל העליון, זיובנועם
 קפדן יהא ואל כהלל ענותן אדם יהא לעולם ואמרו כהלל פסקוחז"ל

 מאד. גדול עונו הקפדנות במדת שמתנהג מי עתה הנהכשמאי",
 מזה גדול שזה מפני לא : ואמרה קול בת שיצאה מה הדברהוא

 לכאורה אשר מדותיו", על מעביר אינו וזה מדותיו על מעביר שזהאלא
 מדותיה על מעביר היה לא אליעזר שר' הדבר פירוש מה מאוד;יפלא
 מדותיו? על מעביר ולהיות לחפצו מדותיו להטות ממנו יפלאהכי
 שמותי היה אליעזר ר' כי ידוע הנה כי מובן הדבר רעיוננו לפיאבל
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 להתנהג אדם שצריך כשמאי להלכה סובר והיה שמאי, מתלמידיהיינו
 אולם מדותיו, על מעביך היה לא ולכן התורה, לכבוד הקפדנותבמדת
 הענוה במדת להתנהג שצריך סובר והיה הלל' מתלמידי היה עקיבאר'

 עקיבא רבי היה לא באמת כי נמצא מדותיו. על מעביר היהולכן
 נראה כאשר שיטתו לפי מתנהג היה אחד שכל אחרי אליעזר מרביגדול
 התורה. עפ"ילו

 שמדתו עקיבא ר' הרי - הגשמים על התפללו כאשרולזאת,
 מדה השמים, מן נענה - מדותיו על מעביר להיות הלל, בדרךהיתה
 מעביר היה ולא שמאי בדרך היתה שמדתו אליעזר ר' ברם, מדה,כנגד
 שהוא מה זה על גם הרבה שכר יקבל כי אמנם אם - מדותיועל

 שיטתו לפי סוף סוף כאשר אולם -- שיטתו לפי ית"ש ה' רצוןעושה
 פשעי על לעבור מדה כנגד מדה זו אין לכן מדותיה על מעביר היהלא

 מזה גדול שזה מפני "לא : קול הבת שאמרה וזו נענה, לא ולכךציבור,
 נענה ולכך מדותיו" על מעביר אינו וזה מדותיו על מעביר שזהאלא
 כח(. "אור-ישראל" )לפי מדה כנגדמדה
 . ת 1 ר צ קז.

 עצמו. על לחפות ולא למעשיו בנוגע בעצמו לחשוד צריךהאדם
 )עפ"י מעשיו. על התנצלות לו מוצא כשהאדם הוא דבר מכלהרע
 כת"י(.העתק

*
 : רצונו היפך לעשות האדם שיתרגל היא המדות לתיקוןהדרך

 פעמים כמה בזה שיתרגל אחרי אבל הדבר, עליו יקשה בהתחלה אםואף
 הרעות. מדותיו לתיקון מאד לו ויועיל קל הדבר לויהא

 כת"י( העתק)עפ"י

 עם בריבך צודק אתה אם בני, אומר: היה מסלנט ישראלר'
 אלפס"( נמעטה ספר )עפ"י צודק. תמיד להשאר השתדלחברך,

 . ם 1 י סח.
 מעטות שורות אלא אינן מדות, בעניני זה שבפרק אלואמרות

 לשמר? שזכו הם תלמידיו פה. שבעל ישראל ר' של "מדות"ממסכת
 שכותב מה והגה קבלנו. אנו ומהם מדות בדרכי מוסריו ממנוולקבל
 כשנפטר רבו: הסתלקות אחרי ז"ל מקלם הגרש"ז המובהקתלמידו

 יש : ישראל( )ר' אדמו"ר אמר מלנט, אב"ד ז"ל ברוידא צביו"
 מגדולי מורכב בפניה נידון שהאדם מעלה, של הדין שביתהאומרים
 הדיך בבית הדיינים בין יהיה ודאי ברוידא הגל"צ הרי כך אם דור,אותו



 אחרי עכשיו לכן : שבת בהלכות המחמירין מן היה הלא והוא מעלה,של
 על נאמר כן השבת בשמירת יותר ולדקדק להחמיר עלינוהסתלקותו
 מעלה. של הדין בבית עתה יושב שהוא ישראל( )ר ז"לאדמו"ר
 מעכשיו לכן מדות, בעניני היו דבריו ורוב במדות מחמיר היההוא
 המדות. בתיקון יותר לדקדקעלינו

 כתביו(.)עפ"י



 הפרק.בשולי
 - "הטהרה : אומר התורה בלימוד האמת בבקשת ישראלר'

 בשם המוסר וחכמת מדעית" "הכרה בשם החכמים יכנוה אשרהיא
 יתר עם הרכבתו בלי בודד השכל שיהיה היינו הגשמיות,התפשטות
 מסכים הם הנפש כחות נטיות זה זולת כי שבאדם, הנפשייםהכחות
 בעוזרה הישר הדעת שיקול גם אשר האמת, הכרת לבין בינומבדילים
 עמוקה חכמה היא זה יסוד עקלקלות". בדרך לצעד תעקמהוהנטיה

 כחות הכרת האדם, ידיעת אחרי רק האדם. של הנפש כחות חקרשל
 לברור לאדם אפשר - בפרט נפשו ותכונות בכלל האדם שלהנפש
 הנפש כחות בהכרת הצורך של זה חידוש והנהגה. בלימוד וסדר דרךלו
 ראשוני. כיסוד ובאגרותיו במאמריו ישראל ר' אצל חוזר - האדםשל

 שהנגיעה ב,,מדות" האמת מדרך לנטות ביותר עלולהאדם
 יהיו שמעשיו כדי ומוסר לחכמה זקוק ואדם בהן, שולטתהעצמית
 האדם חינוך מתלמידיו, דרש ישראל ר' פניה. של שמץ מכלנקיים
 הרעות. המדות ועקירת טובות למדות נערותובימי

 למאד", עלולה הנטיה בדין "כי ישראל ר אומר בדין"ב,,אמת
 נגיעה מפני שחששו הגמרא חכמי על מסופר קה'( )כתובותבגמ'
 הדין של נפשו כהות משחדת, כבר ביותר הקלה הנגיעה בדין.קלה
 מנגיעה עצמו לשחרר יכול ואינו משוחד כבר הוא אחד, לצדנוטים
 ונפשו לבו האדם ישים "אם נגיעה מכל מחשבתו לטהר האדם עלזו.

 .דורש, ה' אשר הצדק רדיפת היא היא ידיעתו, עפ"י מחשבתולטהר

 ישראל ר' קובע - דין" אצל האמת גדר שהוא מה דין של לאמתתוזוהי
 שעיניו מה אלא לדיין לו אין מהאדם. לדרוש אפשר אי מזהיותר
 אדם, הוא באשר לאדם זאת בהתנצלות אין אבל חז"ל, אמרורואות
 וטהרת האמת חיפוש עול מעליו לפרוק לדיין מקום נתינתמשום

 והאמת "היגיעה כל ועם במדות שלם להיות צריך הדייןהמחשבה.
 האמת תורת וללמוד להתכונן עליו ילדותו בימי ועוד לכך".הנצרכים

 המאמר רואות". שעיניו מה אלא לדיין אין אמרו אלו בתנאיםורק
 מנת "על לו ואמרו חלפתא בן יוסי לר' שבאו - סנהדדריןבירושלמי

צח



 יפה מוסבר תורה" דין יודע איני "אני להם אמר תורה" דין'והתדיננו
 נטיית בלי השכל בחינת הוא התורה שגדר ישראל ר' של'בדבריו
 להם. לדון רצה לא ולכן כללהרצת

 תמיד נוגע שהאדם - במדות יסוד היא העצמית הנגיעהתורת
 טהור אם שלפניו, המעשה את תמיד לבדוק האדם על ולכןלעצמו
 שאיננו ונגיעה פניה באיזו מוסווה אינני הוא אם עצמית, מנגיעההוא

 והסכנה המעשה, כוון על ומשפיעה בו פועלת והיא כלל, בהמרגיש
 שאז במצוה, העצמית הנגיעה לאדם לו כשמתחלפת ביחודכרוכה
 ישראל ר' שאמר כפי כטוב הרע את לראות עיניו את מסנוורתהיא
 שלחילול היא והאמת חהסש הוא שמים שם שלחילול חושב"הוא
 )אור- ישראל ר' של י"ג במכתב נמצאת לזה דוגמא חושש". הואעצמו

 .יוהרא מחמת המוסר לבית ללכת שחשש לאחד תשובה בתורישראל(
 התורה בשמירת יותר להחזיק השם חילול שמירת "גדר השםוחילול
 עליו שילעגו רוצה אינו שהאדם מה תאוה רק היא למעטה, לאוהטצוה
 הזהירו המוסר בעלי הצדק". במעיל להלבישה טלפיה פושטתחבריו,
 עטוף שבו הצדקותי הלבוש שמחמת נגיעה" - "אפרומע מפנימאד

 ומלואו. עולם להחריב הוא עלולהמעשה
 ישראל ר' של המוסרית ההארה לפי העמסוני שמעוןמעשה

 הלימוד טהרת היא זו טוב/ יצר נגיעת מפני טהרה של דוגמאמשמש
 השכל "שיהיה תורה שבלימוד האמת בבקשת מזכיר ישראל שו"כפי
 שבאדם. הנפשיים הכחות יתר עם הרכבתו בליברדד

 ועל רע מקורן אלו מדות - והכבוד הגאוה והקפדנות,הכעם
 הרע את לעקור עליו אלא מהן להמנע רק לא עליו אותן. לעקורהאדם

 "אדם שיעמול ישראל ר, יעץ הכעס מדת נגד תרופה בתורכהוורשה
 על מדבריו למדנו תיקונה. על הכעס מדת ממילא ותבוא ההטבהבמדת
 הרעה המדה הרעה: למדה נגרית תרופה המשמשת ההטבהמדת
 הטוב. המעשה ידי עלבמילה

 רק לא שהמתגאה הרוח, גסות על ישראל ר' של מדבריולמדנו
 אלא - וריקנית פסולה תועבה, שהיא שבו, הגאוה במדת הואשנפסד
 את רואה שהוא כפי למעלה נידון שהוא בנה עוד נפסד גםשהוא
 תולדות שהם והעקשנות הניצוח על ישראל ר' של מדבריועצמה
 הרצון היפך תמיד לעשות להתרגל העצה את למדנו -הגאוה

 שני. טבע כמו כך אחר לו וישוב קטנים, בדבריםולהתחיל
 תשובה". "תיקון של מעשה ישראל ר רואה מדות"ב,,סיגופי
 ישראל ר' של ממדותיו סיפורים שני לפנינו טובות"ב,,מדות
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ן רעות מדות תיקון של דרף  המרות, בתיקון ודרך דוגמא משמשיםוהם
 1  המעשה מחשבה" מידי מוציא "מעשה מצד א( טוב. מעשה יריעל

 חברו על תרעומת של רגש כל להוציא והלב המחשבה על פועלהטוב
 אדם עם טוב לעשות במדותיו" "הדבק של המצוה מצד ב(מלבו.
 ! "אור- בספרו בלזר הגר"י זו במדה. האריך רע. לו שעושה ברגע בוגם

 ישראל. ר' רבו של מדותיו בסיפורישראל"

ן
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 שמיניפרק
 והנהגות.רשמים

 ד' אצל תורה שמחת ב. שמים. ויראת בתורה הדביקותא.
 הנהגות. ה. במצות. הדקדוק ד. ענוה. ג.ישראל.

 השפעת ח. ישראל. ר' השפעת ז. ישראל. ר' של חידושיו1.
 שבו לשם בעל רשמי י. תלמידיו. הערכות ט. המוסר.בית

 הרגשה יב. והמלבי"ם. ישראל ר' פגישת יא.ואחלמה.

 הרבנית. של נאה שיחה יד. מוסר. לימוד יג.מוסרית.
 הפרק. בשולי קצרות. טז. ישראל. ר' של ההסתלקות רושםסו.

 שמיש ויראת בתורה הדביקותצ
 בשדה לשוח ישראל( )ר' עמו הלכתי לדותה בטל אחת,"פעם

 -- כוה רב ממורא מאד עלי היה מוראו אשר אנכה העירמאחורי
 ענינים, לו לספר עמה לשוח האדם, כאחד מעולם אתו דברתילא
 ואמריו, דיבוריו מתק לשמוע כאפרכסת תמיד אזני עושה הייתירק
 התבל. מעניני סיפור איזה לו ספרתי - מטרה איזו אז לי היתהאך

 לי שספרת במה כונה איזו לך היתה האם אותי: שאל לדברכהתימי
 אוהב הפסיק - מטרתי לו להגיד החילותי אך אנכי ? מתכון בלאאו
 נפקא מה עצמך. את לתרז צריך אינך : לי אמר שמוע* אבהולא
 אנה בטלים. דברים אודות על אותך להעיר רק רוצה אנכי לימינה
 דרכיו על תמיד ולהתבונן ישראל מראות את לראות זכינוכאשר

 ברעיון אמות ארבע הלך לא השערתנו לפי כן על ותנועותיו,ועלילותיו
 שמים". יראת או מתורהבטל

 אור-ישראל( בלזר)הגר"י
 ן: ישרא ר אצל תורה שמחתב.

 על מאוד ומצטער נאנח היה ישראל( )ר' וקל זצ ר"אדמו
 ביום אחת, פעם פלאים. ירדו כי והיראה התורה קרן על הדור,מרצת
 : ככה על אותו שאלו פניה אור נפלו כי עליו התבוננו תורה,שמחת
 ענה 1 התורה בשמתא לשמוח וצריך תורה שמחת יום הוא היוםהלא
 ענינים משני ביחד וצער שמחה לאיש יהיו אם הנה : שפתיו במתקלהם'

 אחד מפרט לבבו תרנין אשר השמחה כי הוא בהכרח הלאנפרדים,
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 השמחה יהיו כאשר אכן השני, מהפרט וצערו דאגתו את מעטתפיג
 בכל מאד נעלה יחיד בן לו יש אחד - כדומה אחד, מעניןוהצער
 מאוד, בו וישמח בנפשו קשורה אביו נפש אשר החמודות,המעלות
 היתכן - ר"ל מסוכן חולה יהיה הנחמד הבן זה כי מקרה יקרהוכאשר
 נהפוך עוד הלא ממחלתו, ועצבונו דאגתו את תפיג בבנו וכמהתוכי

 החמודות ומעלותיו האהוב בנו זכרון בלבבו יעלה אשר עת כל כיהוא,
 הקדושה, בתורתנו לשמוח לנו יש : הזה הדבר כן ויגונו. צערו נכפלעוד
 היא התורה הרבים בעונותינו כי צער רגשי יתעוררו זה לעומתאולם
 אשר כל ולזה יום, אל מיום וימעטו ישוחו ומקיימה הוגיה ר"ל,גוססת
 ביותר בקרבו יתעורר ככה הקדושה בתורתנו לבבו שמחת האדםיגביר
 בכ"ז אבל אחורנית. פלאים תרד כי הנורא ממצבה ויגון צעררגשי
 לשמחה". מקום יש זאת כל עם איך נועם אמרי צוף לדבריהרבה

 אור-ישראל(. בלזר)הגר"י
 . ה ו נ עג.

 לבקרו אבה ישראל( )ר' אדמו"ר אשר לעיר גדול אדם"בבוא
 יקבל האורח כי בעולם הנהוג הנימוס על הביט לא משכנו,בבית

 לו לחלק האורח למעון לסור מיד עצמו זירז אך התושב, פנימתהילה
 לבית לסור ממנו יבצר לא לו הנדרש ענין איזה בגלל וכן הראויכבוד
 זמן משך אחד במקום אדמו"ר בהיות בעיני ראיתי אנכי איש.כל

 אליו צריך היה אדמו"ר לשמו, נכבד גדול אדם כן גם לשםונקרה
 גדול האדם פעמים. כמה לביתו והלך שמים מחפצי ענין איזהבדבר
 מדת נהג לא עוד לראשונה אדמו"ר פני קיבל לא אשר מלבדהנ"ל
 חרה הקהל מנכבדי כמה במעונה אדמו"ר את לבקר לשוב ארץדרך
 שהלך מה גם הכבוד לפחיתות חשבו כי הזה, הדבר בגלל מאדלהם
 שב שלא אחרי פעמים כמה אליו הלך מדוע וגם לראשונה,אליו
 רוח ועל זה אודות ביחוד אדמו"ר עמי דיבר זה אתרי אותו.לבקר
 הדבר אין אופך בשום : לי ואמר מאד מאד נתפעל דברו ומדי אדם,בני
 פנים לקבל לראשונה ילך מי - זה הוא ענין מה להבין במוחינתפס
 וביחוד הנערים כצחוק הוא בעיני לא, או אותי לבקר ישובואם

 ובהתפעלות בחכמה לדבר הרחיב וכה ענין, באיזה אליו צריך אניכאשר
 הגדולה. התפעלותו למראה נשתוממתי אשר עד ועצומהרבה

 אור-ישראל(. בלזר)הגרויי
*

 דרכיו וכל ענותנותה היתה כן כגדולתו הנה הענוה,במדת
 הכתב על להעלות אפשר אי צדק וענות ה' ביראת ותנועותיוודבריו
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 את מחשיב היה ,לא ית"ש ה' עבודת בבחינת אנוש. בחרט יתוארולא
 כאשר תלמידיו לפני ביחוד דרש, אשר ובדרשותיו למאומה,עצמו
 - הלבבות ולעורר להעיר בהתפעלות באמצע להגיד דרכו היתהזו
 הרוחני, מצבו על עיניו ירדו מים פלגיהנה

 ישראל(. אור כלזר,)הגר"י
 במצות. הו-קדוקד.

 בסור הן למקום, אדם שבין התורה בחלק בקדש, עבודתודרך
 כל את לקיים גדולה, ובזריזות בזהירות היתה - טוב בעשה והןמרש
 וכו' ככסף תבקשנה אט : הכתוב בפומיה מרגלא היתה התורה.דברי
 ית"ש ה' עבודת להיות הוא הכלל כי אומר והיה ה'" יראת תביןאז
 העסק מדרכי דוגמאות כמה מראה והיה תבל, עסקי תהלוכותכפ"

 שלת אחת פעם יתב'. ה' בעבודת וזריזות לזהירות בהםלהשתמש
 בדיקת דבר על ניסן י"ג ביום זצ"ל הגאון לחתנו לוילנה מממלמברק
 מצוה ידי בו לצאת מצה כזית של עשה מצות בקיום בחדרו.חמץ
 אחד איש והיה השמורה, בדבר חומרא שנ"ל מה היה הראשוןבלילה
 היה הדישה ואחר אותם, ויבש מצוה לשם שבלים מעט בידיוקוצר
 וקודם גנזיו בבית בביתו מחזיקו והיה קטנה בתיבה אותםמכניס
 בלילה בו לצאת קמח מעט ועשה יד של ברחיים אותם טחנוהפסת
 רבה הוצאה גם ולפעמים בזה, היו יגיעות רכמה מצוה, יריהראשון
 ערכו.לפי

 לאחד למדינה מחוז בהיותו כתב אשר אחד במכתבוראיתי
 "אבקש הטהור: וז"ל מצוה, למצת השמורה הכנת דבר עלממקורביה

 אל וכו' בעדי פסח ליל על שמורה המעט לעשות למקול מכת"רנא
 אין אשר אתרוג כמו אצלי זהו כי זה על הנדרש בהוצאות כלליקמץ
 על יחוס "אל : הלשון בזו כתב אחרת משנה אחר ובמכתב קימוץ",בה

 של עשה ממצות דמצה עשה מצות גרע לא רו"כ איזה על גםההוצאה
 מינים".ארבעה

 "אור-ישראלע(. בלזר)הגר"י
 . ת 1 ג ה נ הה.

 ציצית נעל הטלית נשיאת זמן לקצר ישראל( )ר' דקדק1(
 לשמן והיו גזיזתם משעת )כמדומה( שהציצות היתה דעתו כישעליו,
 לתלמידים ואמר עבורו שהשיגו שמע כך ואחר להשיגנו 'לו היהוקשה
 הטויה מעת הפחות לכל ששם מדוברונא יקה ציצית לקנות שירצהשמי
 עוד דיבר לא בה לעמוד יכולים הציבור רוב שאין ראה וכאשרלשמן
 ישראל(.מזה.)ו"



 ויהיה בשוק כשישא ראש של כי הפחות, )לכל יד של תפלה2(
 בלא )אף היום כל שישאו ישראל( ר' )של דעתו ואיטלולא(לחוכא

 ואין תפילין( הלכות ריש עט"ז )ע"י בזה שיקילו רצה ולאהכריכות(
 ראש. של עם שייכותלה

 מאד. מאד ברח ממחלוקת3(
 נגדי "וחטאתי תמיד אומר ישראל( )ר' היה שנים כט"ו4(
 חז"ל אמרו והלא נייר )בשבת( בכיסו והיה שכח אחת שפעם עלתמיד"
 אחת פעם אשר ועל חשיכה", עם שבת ערב בגדיו למשמש אדם"חייב
  שעבר  ואעפ"י - מלח בו שמחזיקין  המקום הפסח קודם בדק ולאשכה
 הכיפורים.  יום  כמהעליהם

 ערוך. השולחן עפ"י בדקדוק היתה הנהגתו כל5(
 ליפקין(. הגר"י בנו כת"י)מתוך

 ישראל. ר' של "ידזשיוז.

 היום" מצוך אנכי "אשר שמע קריאת בפרשת בתורה...הצווי
 כמו לא הוא - כחדשים", בעיניך יהיו ויום יום "כל : חז"לואמרו
 פירסמו הוא כך אלא - היום ניתנו כאילו בהם שישמח כפשוטו,שמובן
: בין הזה הצווי ובא ובהתבוננות. חדשה בידיעה פעם בכל בהםשיתבונן

 מצות עול בקבלת ובין ראשונה שבפרשה שמים מלכות עולבקבלת
 ן אשר בתים בעלי כפסקי ולא ניתנו" היום "כאילו השניהשבפרשה
 ן שמהדש במי וראינו מנעוריהם. המורגלות המצות רק בידםנתקיימו
 [ ז"ל אדמו"ר כמו תמיד, חדשות מדעתו מחדש הלא תמיד,דעותיו

ן
 בדיני וגם ממונות בדיני חדשים דינים לרוב חידש ישראל()ר

 ן הזה בדור גאונעארץ רגם אדם, בני הרבה אצל מוזרים היו שהםנזיקין,

 עתה. עד נשמעו שלא הנפלאים החידושים על תמהו זאת ראואשר
 בין החדשות, ובידיעות החדשה בהתבוננות הגולה עיני האירהוא

 במאכלות העיון כמו נזיקין, בדיני לעיין ופקודיו, הדתביסודות
 - הגזילה את שישיב עד מכפר הכיפורים יום שאין ובפרטאסורות
 כלומר רבו, דעת תמיד בו שחי ומי חברו. את שיפייס עד במדות,ובין
 בעיניו חמורים שיהיו אפשר אי בנערותו, שקיבל וחינוך בידיעותרק
 הורגל שלא נפשות פיקוח גם ואף החמורים. נזיקין ודיני ממונותדיני
 ומכל גדול, היותר פקוח-נפש אצלו ידחה האיש" "אשרי אמירתבהם,
 שבהם הקלה אף הרי - ולרצונו ולכבודו לממונו שנוגע בדברשכן
 מנערותו בהם הורגל שלא מכיוון גדול, היותר נפש הפקוח אצלותדמה
 כחדירים", בעיניך יהיו ויום יום "כל : הצווי בא ולכן ובמעשה,בידיעה
 מקלם()הגרש"ז חדשה. התבוננות ויום יום מדילחדש

 - סד-



 ישראל. ר' השפעתז.
 יצא ביתו, לבנות מנוהרדק הורוויץ הגר"י של שעתובהגיע

 לגרמניה.. מסחרו לרגלי קרובות לעתים נוסע והיה המסחהלעולם
 הרצה ישראל ר' ז"ל. מלנטר ישראל ר' עם פעם נפגש ממל דרךבעברו
 הרוחנית במדרגתם ונשארו ארץ ודרך בתורה שעסקו יחידים עללפניו
 אומנותם היתה ותורתם לתורה רק עצמם שמסרו הסגולה יחידיואלו

 נכנסו ישראל ר' של האלו הדברים גבוהות. במדרגות ועלוהצליחו
 הכסף את המסחר. את לעזוב שהחליט עד יוקדת, כאש בו ובערוללבו
 לביתו התזיר המסחר לצרכי רובל מאות שמונה בסכום בידו,שהיה
 מקום לקבוע היכן ישראל ר' בעצת שאל הוא פרישות. עצמו עלוקבל
 הפרושים, לחברת ולהצטרף לקובנה לנסוע לו יעץ ישראל ור'לימודו

 הגר"נ שינקר הגר"א בלזר, הגר"י הצדיקים הגאונים שלבמחיצתם
 ז"ל.אמסטרדם

 הנאמן(. חיים בן)הרב
 ג א ר יש ר' של המוער בית ת ע פ שה
 יררטלים( מגדולי 'שפירא רצ"מ )הגר"צ בהיותו תרי"א, בשנת.
 ההנהגות לו ויספר קובנה מעיר אחד חיט לחברון בא שנה, עשרה אהדכבן
 וימהר האיש דברי את כשמעו ויהי ז"ל, סלנטר ישראל ר' האדיר"גאון
 "מסילת- ספר, למענו לקנות ויבקשהו ז"ל אביו אל מלבוא אחרולא

 יום בו וילמוד כחפצו הזה הספר את לו ויקן בקשתו מלא ואביוישרים",
 המדות כל לו רכש ועי"ז כהלכה, בקי בו שנעשה עד קבוע, שיעוריום

 אותנו עורר מיכל צבי הגרן בו. הכתובות הנשגבות והמעלותהטובות
 תולדה יש דבר ולכל למרחקים גם פועל שכל איך להתבונן.תמיד

 הגאון של תעודתו כי זמן ולכל דביי, משום להתרפות ואיןופעולה,
 שבית ואמר מאד, הרבה נפשו מצב להטבת עליו פעלה ז"ל ישראלר'

 בחברון. פעולתה את הרשימה בקובנההמוסר
 זצ"ל(. חרל"פ להגרי"מ לצדיק צבי)ספר

 תלמידיו. הערכותט.
 יאמרו לנו שהיה ה' לולא ישראל. נא יאמר לנו שהיה הילולא

 המורה לנו שלח האחרון בדור גם הנה עמו על ה' בהמלת כי ה'.יראי
 לגהות הנפש, חיי רב עם להחיות ורב מהציע נאמן רועהלצדקה,
 הרב אדמו"ר כ' הני לתחיה, ולהשיבם הנפשות לתחלואי ומזורצרי

 בקצוי המפורסם עולם, אור והעניה החסיד רשכבה"ג, הגדולהגאון
 מודעת כבר אשר זצוקלה"ה, מסלנט ישראל ר' ורבנא מרכאארץ,

 וקדושתה וענותנותו חסידותו וצדקתו, גדולתו תוקף כל בתבללמפורסם

 - קה-



 נפרזה במדה הרבים את וזיכה זכה עוד וחסיד גאון שהיה יותרוהנה
 כל ויגע עמל והיה ויראתו בתורתו ישראל בית עיני האיר הוא כימאד,
 אותה לחבר קרנה את ולהרים הנופלת היראה סוכת את להקיםימיו
 את ולהשיב נפשות תחלואי לרפאות בישראל, לפנים כמו התורהאל

 כל והשביע מעון רבים השיב שפתיו במתק שבשמים. לאביהםלבבם
 נפשו ונתן הרבה תלמידים העמיד הוא ית"ש. ה' ביראת נענהנפש

 ולהשריש לנטוע תבונות, ודעת ה' דרך ללמדם אותם להדריךעליהם
 ית"ש. ה' עבודת דרכי ולהורותם ורצויות ישרות ומדות ה' יראתבלבבם

 . "אור-ישראל"( לספרו בהקדמה בלזר)הגר"י
*

 לפניו לעמוד וזכיתי מתלמידיו,' אחד הנני אשר הכותב אנכיהנה
 אותי קירב הוא וגם הרב, לפני כעבד אותו ולשמש ידיו על מיםליצוק
 הקדרם מפיו יוצא מפורש תמיד חיים אלקים דברי לשמוע וזכיתימאד,

 ועל בכלל מוסריו תוכחת את ית"ש, ועבודתו ה' יראת בדרכיוהטהור
 ואשר רב, בקהל צדק בישר אשר את בפרט, והמוסר היראה לימודדבר
 שרידים לפני הדיבור יחד אשר וכן תלמידיה לפני ביחוד דורשהיה

 נפשו ונתן שפע לקבל עלולים כליש הם כי אותם ידע אשרמתלמידיו
 וכן ה', דרך אותם ללמד אותם ולהדריך הדיבור עמהם לייחדעליהם
 וחסידותו צדקתו עם בקודש עבודתו .דרכי על להתבונן לבי אלנתתי

 וקדושו. ישראל מאור עיני ואורו החמודותומדותיו
 אשר היראה בלימוד המחזיקים כהיום הם רבים ב"ה כאשרהן

 דבורו את ושומעים וקדושו, ישראל אור המופלא האור את ראולא
 האלו המכתבים ע"כ9 איש, מפי איש רק הזה לימוד חובתע"ד

 לעינים יהיו "אור-ישראל"( בספרו שפירסם ישראל ר' של)המכתבים
 לימוד בדבר והחלטתו והשקפתו דעתו פני על נוגה אור יפיצוכי

 תועלתה ועוצם ופעולתה ערכה חין את החזיק כי והמוסר,היראה
 ולגהות ישע להחיש בכנפיה ומרפא שמש כי מאד להפליאלמעלה
 אך הוא התועלת יסוד וכי יושע, עולם ובה הנפשות לתחלואימזור

 לכל מקיף חיוב הוא לימודה חיוב כי וכן הנפש, בהתפעלותהלימוד
 בני ולהדריך ולעורר להעיר הזוכה איש וכל נעדר, לא אחתהנפשות
  ממצדיקי להיות  לפרח  ופצולתו אותו  שכרו הנה המהוסה ללימודאדם
 יזהירה ועד לעולם וככוכבים יאירו החיים באור אשרהרבים

 ה' עבודת בדרכי במכתביו נמצאו אשר הידיעות כמה,מלבד
 הלבבות ומלהיבים ית"ש ה' ביראת אש להבות חוצבים הנם הנהית"ש,
 מהיר סופר עט עטו כי גם ולב כליות חודרים והמוסר היראהללימוד

קי



 בשום הקדושים דבריו הקורא וכל להפליא עד לימודים לשוןולשונו
 והמוסר. היראה ללימוד לבבו ויקחהו ה' ביראת נפשו יתפעללב

 את זצ"וקל אדמו"ר מסר כמה עד מוסר ונקה נלמוד מכתביומהמת
 הנפש עני ענות שכח לא מרוחק בהיותו גם כי היבים, את לזכותנפשו
 דבריו ולהריז מכתבים מלכתוב התעצל לא פניה אור את הסתיר%א
 היראה וללימוד ית"ש ה' ביראת לבבם לחזק מקורביו ואל תלמידיואל

 רפות ידים לחזק עמהם אחרים לזכות אותם ולעורר להעיר וכןוהמוסר,
 ליראה ללמוד למען לאמץ כושלות וברכים והמוסר היראהללימוד
 הימים. כל בדרכיו ולהלוך ית"ש ה,את

 "אור-ישראל"(. לספרו בהקדמה בלזר)הגר"י
*

 לנו והעמיד ישראל אלמן לא בפרץ, עומדי תמו ספווכאשר
 ניהו הוא ויראתו, בחכמתו הגולה עיני מאיר בענקים, גדול העברבדור

 באהבת כן גם ברכה ית' הוא לנו והשאיר ישראל(, )ר' ז"לאדמו"ר
 ומכל האחה מן השנים וטובים רעהו" אל איש ה' יראי נדברו "אזרעים
 מן המלקק ככלב לא אף ממנו לקבל זכינו חסדו וברוב יותר:שכן
 בענקים הגדול האדם לנו ופתח בזאת גם התועלת רב עכ"ז אךהים,

 ככוכבים אשר חז"ל דברי טמוני שפוני עיננו להאיר זלה"האדמו"ר
 בפשוטם. גםיאירו

 מקלם(. הגרש"ז)תלמידו
ע ואחלמה/ שבו "לשם בעלרשמי
 הגר" על אמר דל ואחלמה" שבו "לשם בעל המקרלהגאת

 מאס, בכבוד כי מהעוה"ז. נהנה לא כי לומר ראוי שעליו ז"למלנטר
 הדברים ושלשת בלבה מקום נתן לא בניו לאהבת בתכלית, שנאבצע
 זכיתי לא כי אם : לומר והוסיף הזה. .בעולם האדם הנאת יסוד הםהאלה

 המורט האיש אל ולהתקרב להכירו ותשוקתי רצוני למרותלראותה
 מלעסוק ימנעני שמא מחשש אליו, מלבוא משתמט הייתי אמנם -הזה

 ההתעמקות היתה בזאמוט, ביחוד ההוא, בזמן אשר האמתבחכטת
 אחד ע"י להכירו זכיתו זאת בכל - נפרץ, כלתי חזק הקבלהבחכמת

 הגרן הציע זמן וכשאחרי עיניה ראוי ואשר הק' מפיו ששמע הגהכל לי מסר והוא מדוקשיץ(, )העילוי זצ"ל המ"'נחום ביותר,ממקורביו
 מעולם אדרבה, : ישראל ר' השיבו - חששותי את ישראל ר' לפנינהום
 ה' בעבודת המיוחדת מדרכו מישהו את להפריע דעתי על עלהלא

 אתה להתראות מילתא לי אסתייעתא לא אז גם אבל לעצמו. לושבחר
 לחו"ל. הגרי"ס נסע כך אחר קצר זמןכי



 לא דעתי לפי : ואמר ואחלמה"( שבו "לשם )בעל עודוהוסיף
 לכו הדרך "זו לומר ה', בעבודת מסוימת שיטה זצ"ל להגרי"סהיה
 תמיד נמצא ה' גאון מהדר ויראתו פחדו ומרוב הרגשתן מעומק כיבה"

 המובהקים תלמידיו גם כי הוא זה על והאות נובעת, התפעלותבמדרגת
 "אבן רק ה' דרכי ישרים כי אחת, בדרך כולם נשתוו לא ז"להגה"צ
 רוה וגאוני בה" מתרפא הרואה וכל בצווארו לו תלויה היתהטובה
 נפשם בהלוך ספוקם די מוצאים היו ה' דבר את המבקשים לבחכמי
 נפשו, ותומת דרכיו לפי אחד לכל הגדול, מרוחו עליהם האצילאשר

 הכל. חזותבבחינת
 לוין(. אריי להרב ואחלמה" שבו "לשם בעל תולדות ספר)לפי

 והמלב"ים, כלנטר ישראל ר' פגישתיא.
 בקינגסברג בשהותו ז"ל, ליב ארי' ר' הרה"צ מורי אביסיפף

 לביקור הימים באחד הגרי"ס אביו אבי הגיע - העינים רפוילשם
 התפללו מיד שלג. היה ובחוץ ערב, לפנות היתה והשעהבקינגסברג,

 תפלת אחרי ותיכף ישראל ר' התאכסן שבו באכסניה בציבורמנחה
 נלוה ז"ל אבי וגם ז"ל המלב"ים הגאון פני את לקבל הלךהמנחה
 בחבה צוואריהם על נפלו והמלב"ים ישראל ר' כשנפגשו זה.לביקור
 ר' את שאל המלב"ים אבי. שמע לא ביניהם שדיברו ומהיתירה,
  המתרפא נכדי הוא הזה העלם : ישראל ר' אמר ? הוה העלם מיישראל:
 גזר מאז ו אלי נכדו בא  לא למה  המלב"ים שאל  בקיגגמברג.כאן

 שולחנו. על סמוך יהיה בקניגסברג שהותו שבזמן אבי עלהמלב"ים
 פעם ובכל אורחים, מלא תמיד היה המלבי"ם של שולחנו כי אבי,סיפר
 בשעת המנות את לו הגיש ובכבודו ובעצמו המלב"ים אליוניגש

 ר' של נכדו אותך, לכבד זה הוא התורה כבוד : לו ואמרהסעודה,
 ישראל ר' של ביקורו למחרת הסעודה. מן אכול אתה, סלנטרישראל
 לשאול, ישראל ר' של לאכסניה שליח המלב"ים שלה המלב"יםאצל
 ר' עזב הבוקר השכמת לפני עוד אבל באכסניתו, לבקרו לו נוחאם

 קניגסברג. אתישראל
 לוין(. ארי' הרב דודי)מפי

 מוסרית. הרגשהיב.
 נכנס תלמידיו, במסבת מלנטר ישראל ר' כשישב אחת,פעם

 נאנח השיחה בתום שאלה. איזה לשאלו בעלי-הבתים מחשוביאחד
 וכשנטפלו האנחה, פשר המסובין הבינו ולא עמוקה אנחה ישראלר'

 ברגע ואמר: ענה האנחה, סיבת להם שיבאר מיודעיו כך אחראליו
 הבגד שרוול כי בפניו, התביישתי לפני בא הנכבדשהבעל-בית



 - בעצמי ותומר קל  נשאתי כך  ואחר קרוצ.  היה שעה אותהשלבשתי
 שבשרוול קלה קריעה בגלל פני את כסתה הכלימה ודם בשר לפניאם

 הקרעים כל אם הבא לעולם הבושה תהיה ומרה גדולה מה הריבגדי,
 מועד. בעוד יתוקנו לא שבנפשוהכתמים

 הגדולים( המאורות)ספר
 מוסר. לימודינ

 מלנטר ישראל ו" עם אחת פעם התאכסן ז"להחפץ-שים
 החפץ הטה בלילה ישראל. ר, של לחדר סמוך היה וחדרו אחת,באכסניה
 כל חוזר ישראל שר' ושמע ישראל ר' עוסק במה לשמוע אוזןחיים
 הות פ"א( )אבות חייב" קטלא יליף "ודלא : החז"ל מאמר עלהלילה
 אנשים לעורר שלא כדי שקט, בקול אבל עצרמה, בהתלהבות זה עלחזר

 שהתאכסן מסלונים, יהודה ר' מהגאון חיים החפץ סיפר כןכחננתם.
 בהתלהבות חוזר ישראל שר' בלילה ושמע ישראל ר' עם אחתפעם
 האדם" כל זה שמור*כי מצותיו ואת ירא האלקים "את הפסוקעל

 בפני אז עמד ישראל שר' ודא" ואמר: החפץ-חיים סיים י"ב(.)קהלת
  לעמוד שיוכל רוחו את לחזק כדי הזה הפסוק על כך כל הזר לכןנסיון
 נסיון.בפני

 ישר(. להרב החפץ-היים)תולדות
 הרבנית. של נאה שיחהיה

 ז"ל( הגרי"פ אשת אסתר)הרבנית
 אבלמן יהונתן ר  הגאון  ז"לאבינו

~fft 

 "זכרך ספר )מחבר
 אלי' ר' הגאון דוילנה, המו"צ של לביתו להכנס רגיל היהיהונתן(
 שרסנים צליו שקפצו  ואחרי ז"ל:  מלנטר הגרי"ס של חתנו  ו"ל,אלשר
 לישב בידו יהא כך. ידי על כי הכסף, בצל  לשבת  לפתותו דבריםוהרבו
 להתגדל רק היה ז"ל אבינו של ורצונו חפצו וכל החכמה, בצלבשקט
 די"דז אבל אליעזר; אל" ר' הגאון מבית רגלנו להוקיר החל -בתורה
 לבוא ממנו בקשה הגרי"ס( )אשת ז"ל אסתר מרת החכמניתהרבנית
 לה ויספר לפניה הציעו אשר השידוך מהות על אותו שאלה והיאאליה
 רובל אלפים חמשת סך נדוניא יתן אשר אחד עשיר בת לו הציערכי

 נוטה ולבו שנים, עשר משך הזוג צרכי כל להספיק ומתחייבבמזומן
 אמנם לאבינו דוד"ז אמרה בתורה. להשתלם רוצה שהוא מכיוןלכך
 מיעוט בגלל לו  באה  וו וטעות בהשבון הוא טועה אבל רצויהכונתו
 אין שבעולם בנוהג כי המעשה, בעולם וערכו הממון בטיבידיעתו
 לאיזה המקבל שישתעבד מבלי בחנם חברו אצל מטותיו מניחאדם

 אבל מהעסק ריוח בדרך או קצוצה בריבית אם והתחייבות,שעבוד
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 ועתה כלל שכיח דלא מילתא זוהי - המקבל של ההנאה כלשתהיה
 אלפים חמשת סך בידו להניח האומר אחד איש נמצא הנה : נאיתבונן
 עשר ביתו ואת אותו ולהספיק לפרנסו ישתעבד עוד לכך ונוסףרובל
 ואיך רובל, אלפים חמשת הפחות לכל יעלה זה שגם רצופותשנים
 ולא רב הון שהוא רובל אלפים עשרת לידו ישקלו כי כבודויחשוב
 לא כזאת כי לדעת עליו ? ותרבית נשך של שעבוד שום עליויושם
 האומר כזה איש כי הייו ימי כל עליו יושם גדול נשך ואמנםתהיה
 לערך הונו כל יעלה רובל אלפים עשרת אחת בת נשואי עללהוציא
 היא ביתו הגהגת הרי כזה עושר לו שיש ומי אלף, וששיםחמשים
 ונוחיות במותרות רגילה ובתו שבעולם, כנוהג אלף, מאה בעליכמנהג
 ימי כל בעלה מאת תדרוש וכזאת וכזאת אלף, מאה בעלי גביריםשל
 להמיש יוכל ולא עליו יושם אשר אכזרי נשך הברזל, עול וזהוהייה,
 יותר גדול תורה וביטול הדעת בלבול ואין חייו, ימי כל ממנוצוארו
 מתמוך כפיו ונער ז"ל אבינו של לבו הדרי ירדו אלה דבריםמזה.

 והאמת. החכמה בצל לשבת ויחמודבעושר
 יהונתן"(. "זכרון לספר המחבר הקדמת)מתוך

 ישראל. ר' של ההסתלקות רושםסו.
 שממה לי קרה לא ישראל( )ר' הכרתיו מאז כי כבודוידע
 בעיניהם קלים דברים ממנו לי שסיפרו אחרים מפי ואף ממנוששמעתי

 ואף נשגבים, למודים תמיד לי יהיו שלא - חולין, שיחת כמואף
 כי - דבריה הבין לא בעצמו השומע אשר השמועה שעפ"יסמה

 בשנותיו המכירים.אותו בדעת יעלה אל יקרא. אמלבושיהומילתא
 הרבה עלולים זו טעות כי נאמנה ידעו אותו, מכירים הם כיהאחרונות
 להסתיר מעודו היה בקדש שדרכו מה מלבד כי והאמת בולטעות
 לרבים מסור בהיותו גם אף שלם, בבירור ידעתי כאשר מעשיומאד
 שמכיר מי ביראה. בין בתורה בין להענין שנדרש מה רק הראהלא

 שידמה עד מאומה אותו יודע אינו ימיו( )בסוף הזמן באותואותו
 ברבים שעסק קדמוניות משנים אותו המכירים אנחנו אותו.שמכיר
 ע"י אבל וקטנים נשים באמונת לא אותה יודעים אנו אין כיידענו

 לפי פנים והסברנו מאמר ממנו שמענו כדומה, היטב. בארבירורים
 אין רבות פעמים לנו קרה כזה איש. לב על כמעט יעלה ולא עלהלא. אשר המאמר בזה אחרת כונה מאתו לנו נתודע שנים כמה ולאחרדרכנו
 לפי אף זאת לספר עלי לא תהלותיו, לספר באתי לא כמעט.מספר
 לא אמנם מהם מעט לבאר גליונות כמה קצרה אותו. ידיעתימיעוט
 עלולים שהם ימיו מבסוף אותו המכירים להאנשים להודיע רקבאתי

קי



 אינם אשר יודעים שאינם מאלה )והם( אותו יודעים הם כאילולטעות
 מאנשי ונעלם נסתר נשאר הוא כי בפוסוה מרגלא מאז ואנייודעים.
 אותו. יודעים מעט מעט ורקדורו

 הגרי"ס( פטירת אחרי מקלם הגרש"ז מכתב)מתוך

 האיומה הרעה השמועה לאזני באה תרומה, במוצש"קאתמול,
 אדמו"ר אבינה מגיננו ראשינה עטרת הקודש, ארון מאתנו לוקחכי
 ואין כיתומים היינו החכמה. מעינות נסתמו הכ"מ. זלה"ה ישראלרכב
 האחדים נא, נקומה דברו לשאול נקוה מי ואל נפנה מי אלאב.

 אמרותיו נא נלקטה בדרכיה נתחזק הקדושה, לדעתו"נמשכים
 וממי נשמע ממי ברזל. בעט לבנו לוח על חרותות תהיינההמזוקקות,

 יחה גם והמדות והיראה התורה עפ"י המזוקקות דרכיו קצותבראה
 נתחכמה הבה אותה. שיחיה מי אין הרוממה שיטתונסתמה
 בדרכי הרוממה מדעתו פרקים ראשי לאסוף מלכנו אבינוויעזרנו
 ללכת העוור יעזרנו אולי ומזרענו, מפינו ישכח לא למעןהיראה,
 ערכי, מעוט לפי פנאי, לי אין טרדותי מרוב אנכימדרכיו.
 לקטנו אשר הגורנה קוטבי את גורנה כעמיר ולאסוףלהתבונן
 לאירו זכו אשר תלמידיר ויתעוררו יתן מי הקדיש.מאורו

 תהודו לקטו אשר הדברים וכללי פרקים ראשי ולקבץ היטבלהתבונן
 אחרים, ספי כזאא נשמע לא אשר יחד, גם והמדות והיראה התורהעפ"י
 לאחוריה קרעיה הדר אהבה בר אדא רב "קם מ"ג( )ברכות חז"לואמרו
 גמירנא" לא מזונא וברכת דרב נפשיה נח אמר אחרי(נא קריעהוקרע
 מכבוד בשאלתי נפשי כלל. גמירנא ולא דרב נפשיה נח נאמר מהאנן
 רצה לא בהייו אשר ממנו דבריט ידו תחת יש אולי מעכ"ת ש"בידידי
 עניני כגון לגלות: יוכל ועכשיו בסוד, להיות צריך והיה לילגלות
 למען עתה, לי לגלות יוכל אשר וכהנה הרבה, לי הידועים בכללעסקיו
 אחרים מפי וגם ממנו ששמעתי ודבר דבר כל כי : לתועלת לייהיה

 יקרא, אאלבישהו מילתא בי גדולה, לתועלת לנו הלא ממנוימשמעו
 את שותים אנו ובצמא שמושה, וגדולה בקודש, מעשיו שכןומכל
 יהיו, גדולה לתועלת הלא המופלאים, מעשיו כל ויגלו יתן מידבריו,
 אולי לכת"ר לנסוע לפני כדאי היה הבריאות בקו הייתי אילו לייאמין
 תועלת אין כי יחשב, רבה ולמצוה ממני, מכוסה שהיה מה לייגלה
 האדם של תולדה לרשום להתחכם החכם יתן מי רב. ממעשהגדולה
 אולי גם לו. היה גדול זכות הכ"מ זלה"ה אדמו"ר הלזה, הגדולהענק
 ליום, אחד גמרא דף ללימוד שיעור לקבוע אחריו להנמשכיםכדאי
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 היה כאשר ילמדו אחד ודף אחת מסכתא וכולם הטהורה, נשמתולכבוד
 הש"ס. בחלוקת רצונו לזהקרוב

 כשהגיעה שנכתב מקלם הגרש"ז מכתב)מתוך
 רבו(. פטירת עלהשמועה

 . ת ו ר צ קטז.

 מאיר ממש היה אשר ישראל(, )ר' ז"ל אדמו=ר בצל הייתילולי
 ערוכות מגמרות כאלה רמים ענינים לוקח הייתי לא הגולה,עיני

 מהם. התפעלות לשבוע אין ופלא, הפלא מלאיםומקראות
 מקלם()הגרש"ז

*
 הית מסלנט זונדל שהג"ר ישראל( )ר' ז"ל מאדמו"רשמעתי

 במוסר. מובהקרבו
 מקלם()הגרש"ז

*
 לזעוק פוסק אינו במכתביו, ישראל( )ר' ז"ל ישראלגאון
 ממה ראיה מביאין אין אותו הזוכרים וכל המוסר, לימוד עלולהריע
 עינים", בלי כראיה הוא מוסר בלי האמת לראות "כי אמר, אושכתב
 ותלמידיו לעצמו, מוסר שלמד בשעה אותו שראו מה את מזכירין רק-

 מימיף. יראה. ראה לא אותו ראה שלא "מיאמרו
)איר-יהל(.

*
 הסוגיא את גיטין במסכת שכשלמד ז"ל מלנטר הגר"י עלמסופר

 - העולמע תיקון מפני דמיהן כדי על יותר השבויין את פודין"אין
 היתה שהתורה היתה ישראל ר' של שבחינתו מפני בבכי, פתאוםפרץ

 יראה. והלכה הלכה מכל לו יצא ולכן אצלו,מעוכלת
 מאמרים(.)חבר

*
 להספידו, ראוי איני הכ"מ ישראל( )ר' ז"ל אדמו"ר אתהנה

 מסתיר היה כי ובפרט קצהו, אפס להכיר הכי בר שאיני ידעתיכי
 שעליו מסלונים ז"ל אייזל ר הגאון עליו שאמר וכמו דרכיו:תמיד
 שמם להגדיל עמלים הכל בעולמי, שבראתי בריה ראו : המדרשאמר
 אותו. אספיד החיוב מחמת ורק שמו, להקטין עמלוהוא

 מקלתך)הגרש"ז
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 י"-לנא,.ננניג"
 ,; ' המוסף'ח"ב(.)תנועת

*
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 , וידך להיטיב, להשכיל אותנו יעיר כי נקוה אליו אשר הואמי

' 
 והנורא הגדול הדין ביום הזכות כף את יכריע מי מאד.ישראל
 אב הנוראים, ימי נוראות תוקף המעיר אבי ישראל, אביר :הבעל"ט
 ראש יחד, גם והתורה המוסרבחכמת

 לחכם"
 חכמת עפ"י המדות

 ., ההכרעה גודל האהובים ורעי אתי התבוננו בעוה"ר, אבדנו -התורה
 .) לא אם הבע"ל, והנורא הגדול הדין ביום ר"ל בעוה"ר לנוהחסרה
 ', הגדול הענק יסודות להעיר ח=ו, תמוט בל ביסודות להמחזקנתעורר
 אם לגמרי. ת"ר אותו אבדנו הרי - הכ"מ זלה"ההלזה

 נחיה.
 ) אותו

 י שפתהתיר אז ברכה, אחריו השאיר אשר החדשות ידיעותיו ע"ילנו

 , זכויותנו כף להכרעת לקוות עתה, גמ לנו חי זכותו ויהיה בקברדובבות
( 

 . עתה גם ספק ישראל,'ובלי לכלל דואג היה בחייו אשר ישראל, כלבתוך
 לתורה ישורון עדת לקרב המוסה ידיעת שתתרחב וחפצו.רצונו

 גדולה זכות לנו גם לו גם ואז שבשמים לאביהם לחבבן כדיולקיומה,
 ' לעד. לניתהיה

 מקלם(.)הגרש"ז

 . ולא שלו,' הכל כי מאד, מזה נהנה ישראל( )ר' ז"לאדמו"ר

- 

 )' ולחזק המוסר דרך לפרסם הזה, האחרון בדור אקב"ה שתלולחנם

 .' הקב"ה "ראה ל"ת( )יומא חז"ל כמאמר רפה, שידם במיאמונה

 'סוכה ונחזיק בואו דור", אחר דור ושתלם עמד מועטיםשצדיקים
 .. . ) רבא.להאי.גברא

 מקלם(נ)הגרש"ז
*

.

 תוארים על מקפיד שהיה ישראל( )ר' ז"ל מאדמו"רראיתי
 יעשו שמא חשש שהוא היתה להקפדתו שהסיבה ונראה עליו.שכתבו
 מקפינו. היה טעם מה זאת לולא כי עליו, רושםהתוארים

 מקלם(.)הגרשגז

 להתקבל. נוחה עצה נתן דרשותיו שבכל ישראל( )ר' אמר:
 . מקלם(.)הגרש"ז

*
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 האדמו"ר כנפי בצל לחסות הדבר סבב אשר להשי"תאודה
 תמעדנה שלא המוסרי, מהמאור מעט מעט לטעום ישראל(, )ר'ז"ל
 לצאת לאדם תקוה אין המוסר; לימוד הזה, הלימוד זולת ר"ל.רגלי
 ממנו. הנעלמים החסרונות על לעמוד גם ומה התאוה,מרשת

 מקלם(.)הגרששז
*

 וכל הגה כל דברים. המפזרים מן לא הוא ז"ל מלנטרהגר"י
 כסף כצרוף ומצרפם קודם, ומחשב דן הוא מפיו מוציא שהואמלה

 מרקחת. בתי במשקל כמוושוקלם
 מולוזין(. ז"ל)הנצי"ב

*
 ולייסד לעשות הגדיל אשר ישראל( )ר' הגדול הענקעפ"י
 אשר ית' בעזרתו יחד. גם והתורה האדם שיטת כנשר ולחדריהנשכחות
 - הים מן המלקק ככלב לא אף הכ"מ, זלה"ה אדמו"ר מאת לקבלזכינו
 ליושנה. עטרה להחזיר הזה, הבית אהיסדנו

 מקלם(.)הגרש"ז
*

 שנשמע ישראל(---כשידענו )ר/ ז"ל אדמו"ר אצל היהאנחנו-זה
 שהיינו ההיא ההערה כי ואף פרסאות, כמה אף לילך לנו היה כדאימה,

 ובמקום בנו, היתה התשוקה אך - ידענוה טרם לשמועמתעתדים
 ולא תהיה לא הידיעה מבלעדי כי ידיעה, גם ישנה תשוקהשישנה
* . התשוקה.תולד

 מקלם(.)הגרש"ז
*

 ורציתי מאד בעיני חביבות היו ישראל( )ר' ז"ל אדמו"רדרכי
 דרכיו כל ויראתו, חכמתו בינתו רוחב מעט הכרתי כי אליו,להדמות

 אליו. להדמות רציתי לכן אצלי, ונאות יפותהיו
 מקלם(.)הגרש"ז

*
 הרעיש מוסר, של "קנייטש" המציא ז"ל מסלנט ישראלר'
 הזה הרעש כל מה ולכאורה להפצתה, נפש במסירות ולחםעולמות
 נחשב שבעיננו ביום, רגעים כמה מוסר לימוד על הנפשומסירות

 אנו ולמדים שמים, לשם כלו ר"ישראל שהיה לנו אומר זה ז לקטנותזה
 נפש. מסירות מחייב זה וכמה בתורה "קניטש" זה מאמזה

 מאמרים(.)חבר

...',ש ק-



 י,,.ש 1.1,, .,.ן . .,י
"5"'[

., ,..,.,..",, 
 ין " ישראל ר' התעלף אחת שפעם ז"ל אמסטרדם נפתלי הג"רסיפר

 אמר: מהתעלפותו כשהתעורר קשה, רמב"ם שתירץ אחריסלנטרע
 , ' ן.

 ממני ויתבעו גדולה אחריות עלי מוטלת הרי כאלה כשרונות לי ישאם
 למוטב. העולם את מהזיר אינילמה

 ח"א(. המוסר)תנועת
*. 

 ונסיון מבוכה בשעת - מנוהרידק הורוויץ הגרני בפימרגלא
 מזדמן היה אילו ז"ל סלנטר הגר"י מתנהג היה איך ואתבונן הבה-

 כזה. נסיוןלפניו
 המאורות-הגדולים(.)ספר

*.
,. 

 שלו מורה-הדרך את סלנטר ישראל בר' ראה ז"ל הייםהחפץ
 : אומר היה הוא מדבריו. ומצטט אודותיה מדבר תמיד היה הואבחיים.
 לעולמנו אותו שלחו ומהשמים מדורו, למעלה היא ישראל רן ולגדולתו
 אלקים דברי ודבריו היה קדוש אלקים מלאך בעולם. שמים יראתלהפיל
 אש. להבות חוצביםחיים

)

 היים ההפץ)תולדות
 להרלי

 ישר(,
*

 אפשר - ישראל ר' של השפעתו את חיים החפץ העריך כמהעדי
 להחפץ-העם כשסיפרו העולמית, המלחמה בעת שאמר מדבריוללמוד
 שהישקו - הרוסי לצבא ממל תושבי הגרמנים שהנחילו המפלהעל
 אותם הרגו כך ואחר בבתיהם התאכסנו אשר הרוסים הקצינים אתיין
 'תבוסה נוחל צבא אם ישראל, עם על זכות לימוד שזהו תיים החפץאז אמי גמורה תבוסה קציניה בלי שנשאר הרוסי, הצבא נחל כךוע"י

 הקב"ה יכול טענה איזו כן אם קציניו, בלי רועה בלי כצאןכשנשאר
 הפחות לכל הקב"ה לנו יתן : מנהיגים לנו אין הלא כנגדנולטעון
 אפשר מה כלום לנו אין שלדאבוננו עתה אבל אחד, סלנטר ישראלר'

 מאתנהלדרוש
 ישר(. להרב חיים החפץ)תולדות

*
 ז"ל גוררון אליעזר רן הגאון אמר ז"ל סלנטר הגרייכשנפטר

 המחזיקים הן ישראל, בית כל להתאבל חייבים הנפטר שעלבהספדו,
 רבם אבדת על - המוסר אוהבי לה. המתנגדים אלה והן המוסרבשיטת
 ומתנגדי בהבנתה, חדש ואור ה' ביראת חדשה דרך לפניהםשפתח

,;1 
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 כי ולהוכיח להתאמץ נאלצו לשיטתו בהתנגדותם אשר על -המוסר
 המוסר. לימוד בלי שמים ירא להיותאפשר

 הגדולים(. המאורות)ספר
*

 ז"ל: מלנטר הגרויי על אמר מנובהרדוק ז"ל הורוויץהגר"י
 שקוע והוא גדול נהר בתוך הנטוע גדול לאילן דומה סלנטר ישראלר'

 האילן. של צמרתו רק נראית ולמעלה האדירים המים בזרמיכולו
 הגדולים(. המאורות)ספר

*
 ז"ל סלנטר הגרויי פטירת על שכששמע זצ"ל, קוק הגרא"יסיפר

 ראה ולא אותו הכיר שלא פי על אף לרב, תלמיד כדין אבילותנהג
 ורוחו. מדרכו השפעה עליו שיש הרגיש באשר מעודו,אותו

 ח"ב(. המוסר)תנועת
*

 ישראל( )ר' הכ"מ זל"ה אדמו"ר דרך לי לפנות חזקכוספי
 עליון שיש קושיות ולתרץ ישובים ליישב רצה לא שהוא ממנווקבלתי
 רצות כי המדות, נגד שזה טעמו כי והנראה זה, על טעם אמר לאהוא
 בהפסדוי שכרו ויצא האדם של ודעתו רוחר ומבלבל האמת משחיתזאת,

 ח"ב(. המוסר תנועת מקלם)הגרש"ז
*

 לטובת הרבה משתדל היה בפריז, ישראל ר' של שהותובעת
 בעזרה פעילה היתה גינצבורג הברון של ואמו מרוסיה,הפליטים
 שן" הזכות לה יהיה שאם הברון אם אמרה אחת פעם האלה.למהגרים
 בכפלים. זו במצוה להשתדל מוכנה תהיה אז בביתה אותה יבקר'ישראל

 עם חיט אליו בא לביתו ישראל ר' כשחזר אשה. בפני הסתכללא כי בפניה, להביט עיניו נשא ולא אותה ובירך אצלה ביקר ישראלר'
 ישראל רן אס כי בבקשה מהברונית נכבד שליח עם יחד משי,חתיכת
 גדיל כסף סכום לתרום מוכנה הריהי הזאת המתנה את ממנהיקבל
 ולא יהנה, אל ליהנות שלא הרוצה ן ישראל ר' השיב כך על זו.למצוה
 :קיבל.

 אבי מפי לוין אריה הרב)דודי
 ז"ל(..

 השתפכה - רחם בברכת המזון, ברכת בשעת אחת,פעם
 הלואתם" לידי ולא תצריכנה.. אל "ונא כשאמרה בדביקותהרבנית
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 "..,ן לדלן להלוות שירצו הלואי : חן שפתי שפתיו במתק ישראל ר' להאמר
 ",ל(, , לד. להלוות שירצו מהשי"ת לבקש צריכה את זה על גםכן

 ,ן ' ,, ז"ל(. אבי מפי לוין אריה הרב)דודי
*

.

 עשאה ולא תורה מדברי טלנטר ישראל ר' נהנה לאמעולם
 תורתו גאון עוצם אז וראה לתלמידיו, תורה הרביץ בה. להתגדלעטרה
 - ישיבתו( )שנפסקה מאז אבל דעתו. לסוף ירדו שלא עליו שהעידועד

 . . לידי לבוא שלא כדי תורה בדברי אתו להתפלפל שבאו מאלוהשתמט
 קרדום עשאה ולא בה. להתכבד או תורה מדברי ליהנותהתפעלות
 ' מהעריס אליו שהגיעו רבנות למשרת הצעות לקבל סירב - בהלחפור

הגדולות.
 "קדוש ספר)מתוך

 ישראל"(נ-
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 הפרקבשולי
 עם שנכתבו מקלם הגרש"ז כתבי מתוך מכתבים קטעילפנינו

 הידיעה ברושם שנכתבו אלו ממכתבים רבו. פטירת על השמועהקבלת
 התלמיד שבין הקשר על למדים אנו ישראל, ר' רבו שנסתלקהאיומה
 בצמא שתה רבה את ושימש שלמד הגרש"ז התלמיד של גדולתו :להרב
 של גדולתו הרב של וגדולתו : רבו מפי שיצאה מלה כל וייקר דבריואת
 מאז "אני : דבריו בסוף ואומר הגר,ע"ז אותו שמעריך כפי ישראלר'

 מעט מעט ורק דורו מאנשי ונעלם נסתר נשאר הוא כי בפומימרגלא
 מעט. מעט אותו יודעיםאנשים

 הדברים באסיפת הצורך על הגרש"ז כותב המכתביםבאחד
 הש"ס לימוד ועל תולדותיו, לרשום הצורך ועל ישראל, ר' מפיששמעו

 ישראל ר' של תכניתו על זה אגב ומרמז הטהורה, נשמתולעילוי
 הש"ס.בחלוקת

 על מקלם הגרש"ז של פירושו ניתן ישראל" ר' שלב"חידושיו
 ההתבוננות שפירושו ניתנו" היום "כאילו היום" מצוך אנכי"אשר

 המצות רק בידם נתקיימו אשר בתים" בעלי "כפסקי ולא תמידוהחידוש
 של חידושיו את ומגדיר מעריך הוא זו הסתכלות ומתוך מורגלות,שהן
 בחידושיה ישראל עיני את שהאיר ובמדות המצות בסוגי ישראלר'

 גילויים. בראשית מוזרים היי וגאונים לגדוליםשגם
 ר' של השפעתו כא מתגלה ישראל ר' עם הורביץ הגר"יבפגישת

 אחד גדל זו מפגישה שכתוצאה לקבל, מוכשר אדם בן עלישראל
 ישיבות מיסד תלמידים לאלפי המוסר תורת מרביץ המוסרמגדולי

 על ללמוד ניתן ישראל" ר' של המוסר בית ב,,השפעתנובהרדוק.
 בן מחייב זה וכמה במרחקים, גם הפועלת רוחני דבר שלההשפעה

 ישראל שר' המוסר בלימוד וביחוד אחרים את ולזכות לפעולאדם
 נפשות. הצלת בזהראה

 חביב שהיה ישראל ר' של המובהקים מהתלמידים בלזרהגר"י
 אותו ולשמש ידו על מים ליצוק לפניו לעמוד "וזכיתי : כותב רבועל

 גדולת את מעריך הוא מאד". אותי קירב הוא וגם הרב, לפניכעבר
 וו. בעבודה הרבים וזיכוי המוסרית, שיטתו אתרבו,

הדוי. גדולי ורשמי יפות הנהגות יקרים פנינים מובאיםב,,קצרות"
4.
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