
  

  

 הקבלות של אלולפנקס 

רות זאת, נראה שיש מובא בשמו של רבי ישראל מסלנט, אבי תנועת המוסר, שכל השנה צריכה להיות כמו אלול. למ 

לחודש אלול את המעמד הרוחני הייחודי שלו. בשיחה של היום אני מבקש לעסוק קצת בעבודה הייחודית לתקופה זו. 

הטור (או"ח תקפ"א, א) מביא בשם הפרקי דרבי אליעזר שהימים שמראש חודש אלול עד יום כיפור הם אותם ארבעים 

ן הם ימים מיוחדים מאוד. ימים המסוגלים לתיקון לעבודת המידות, וודאי הימים שמשה רבינו זכה ברחמים מאת ה', ולכ

  שצריך לנצל אותם.

  

'מלך בשדה'. בסיפור זה מסופר -אני רוצה לפתוח בסיפור ידוע שפורסם בשמו של האדמו"ר הזקן, סיפור שזכה לכינוי ה

חה או מפגש, היה עסק מורכב מאוד, וזאת מפני על מלך שמתנהל כל השנה בסדרים מיוחדים. ההגעה אליו, אם זה לשי

שישנה פרוצדורה מסוימת שצריך לעבור אותה בכדי להיפגש עמו. צריך לפנות לפקידים, והפקידים צריכים לפנות 

לפקידים יותר גבוהים, והפקידים יותר גבוהים לשרים ולממונים למיניהם, וכן הלאה וכן הלאה, עד שזוכים אחרי משך זמן 

ש עם המלך. אבל ישנם זמנים שבהם ניתן להיפגש עם המלך בצורה יותר פשוטה, והזמנים הללו הן כאשר רב להיפג

המלך מסייר במדינה, זמן שמכונה כשהמלך בשדה. מי שימתין בתוואי הסיור והמהלך של המלך יוכל להיפגש ולדבר 

ש השנה ויום כיפור, תקופה של 'המלך אתו מבלי לעבור שום דבר. על כן האדמו"ר הזקן קרא לתקופה של אלול עד רא

בשדה'. תקופה שבה נשתברו הכללים הנוקשים הרגילים של סדר ותהליך עוקב וסדור שמאפשר גישה אל המלך. בתקופה 

זו כל אחד יכול לגשת. מה שנדרש ממנו זה רק לרצות, לא יותר מזה. הרעיון שמסתתר מאחורי המשל הזה הוא ההבנה 

לא שגרתית. זוהי תקופת רחמים וחסד, שהדלת לרבש"ע פתוחה בפני כל אחד. המסקנה שאנחנו נמצאים בתקופה 

המתבקשת מכך היא, כמובן, שאם זה המצב, אז זאת תהיה שטות מוחלטת אילו אדם לא ינצל את התקופה הזאת 

טיפוס לרמות להתקדם, לפרוץ קדימה מהמציאות הנוכחית שלו, ולעשות צעדים משמעותיים של התקדמות, של זינוק, של 

יותר גבוהות. זוהי תקופה שיש בה הזדמנויות נדירות, אחת לשנה, לכל אחד ואחד מאתנו. לאור כל זאת אנחנו צריכים 

  לראות מה טיבה של העבודה הזאת, ומה יש לנו לעשות כדי להתקדם ולנצל את העובדה שהמלך בשדה.

   

שהמלך נמצא בשדה כוללת את כל העולם התורני, מקטנה ועד גדולה, ומצעיר התלמידים הדרישה לנצל את התקופה 

והטרי ביותר בבית המדרש עד הוותיקים וזקני תלמידי חכמים. על כל אחד מוטלת המשימה לברר על פי דרכו לראות מה 

נושאים היום יומיים ביותר. עליו לעשות כדי להתקדם. ההתקדמות איננה מצריכה ידענות גדולה מפני שהיא מקיפה את ה

לימוד וכל המתלווה אליו. וגם התייחסות בן אדם לחברו  -במה שקשור לענייני בית המדרש וסדרי יומיום -בצד הפרטי

שיפור דרכי השיח הציבורי, החלפת המילים הדוקרניות והפוגעניות למילים מתונות  -מחוץ לכותלי בית המדרש. בצד הכללי

לול מהווה בשביל כולנו הזדמנות שחבל לנו להחמיץ אותה. עלינו ללכת בעקבות גדולי ישראל שעשו והגונות יותר. חודש א

את זה. בעניין נטילת דוגמא מגדולי ישראל, מובא בשם הגר"א על הפס' מספר משלי (כ', יח): "ַמֲחָׁשבֹות ְּבֵעָצה ִתּכֹון 

ַתְחֻּבלֹות ֲעֵׂשה ִמלְָחָמה:", שאומר כך: "להיטיב בד רך ה' צריך להתייעץ עם החכמים והצדיקים ההולכים כבר בדרך ה' ּובְ

ולא יינגפו באבן נגף". מי אלה אותם החכמים והצדיקים, אני לא יודע, אבל באופן טבעי, זה החובה של הרבנים והמחנכים 

ברים נכונים להיות הדוגמה, ולתת את הסעד ואת העצה, להתקדמות רוחנית נכונה, כי זה מצריך הרבה שיקול דעת. הד
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2  פנקס הקבלות של אלול  

 

בוודאי למי שנכנס למציאות הזאת לראשונה, אבל גם מי שוותיק בספסלי בית המדרש יודע, שצריך לחזור שנית על 

  הראשונות. לשנן, לבחון, לבדוק. לא להישאר עם ההנחות הקודמות. 

  

בינו שאלה ימים גדולים של עבודה, אנחנו יודעים שבכל המקומות בלי הבחנה בסגנון, אם זה חסידות או מוסר, כולם ה

שוודאי חייבים אנחנו לנצל אותם. וכל אחד הורה על סדר העבודה שונה על פי סגנון העבודה הרוחני שהיה מקובל בבית 

מדרשו. אם זה בדרכי החסידות ואם זה בדרכי המוסר. כמובן שישנם דרכים מיוחדות של קבלת אורחות קדושה נוסח הבן 

בי"ג אלול, חל יום הזיכרון שלו. ה'בן איש חי' הכניס מהלך של קדושה וטהרה בסדר העבודה הרוחני. איש חי, שהשבוע, 

ובאמת זכות גדולה הייתה לו שהצליח להתמיד באופן מופלא בספרי ההלכה. וספרי הפסיקה שלו של משקפים גישה 

האחרות שהיו קיימות. אבל הנה מתברר  'לכתחילית' של קדושה לאחר עבודת המידות ותיקון באופן מיוחד, מעבר לשיטות

לנו שגם בעולם המוסר היו גדולי עולם שהשקיעו עבודה רבה בתחום זה, ואחת משיטות העבודה הייתה הקבלה. אנשים 

רשמו לעצמם בפנקס מוצנע שלהם כל מיני הנהגות טובות, קבלות, החלטות מיוחדות, פוזיטיביות, כדי שמכאן ואילך הם 

'מוסר אביך' נהג בסגנון שונה, אבל יש כמה דברים שמאוד קרובים וקשורים לכך. נקודת -שהרב זצ"ל ב ינהגו כך. ועם זה

המוצא של הנהגת 'הקבלות' היא שהבעיה המרכזית של אחד מאתנו מאיפה עלינו להתחיל לתקן. והנה מסתבר שהרב 

כיר מאוד את השיטות המנחות לכתוב זצ"ל, כפי שהרב צבי יהודה ערך בספר שלו מוסר אביך, בדברי הפתיחה שלו מז

בענין חובות הלב רק  אפשר לצאת ידי חובה-נראה שאיולקיים רשימות בתחום עבודת המידות. ואדרבה, הרב כותב: "

אם יסדר ספר לעצמו בלימודים הדרושים לו בזה..". ועל מה אנחנו בעצם מדברים? אנחנו לא מדברים על כתיבת ספר, 

שאדם צריך לערוך לעצמו רישום בפנקס. רישום שבו האדם אומר: אני חייב לתקן את הנושא  אלא אנחנו מדברים על כך

זה. אני חייב להיכנס בצורה משמעותית לשמירת הלשון, אני חייב להיכנס בצורה מסודרת ולהקפיד בסדרי התפילה וסדרי 

יש לברר באופן זה. בין השאר הוא הלימוד, ולברר מספר נושאים. והרב מביא בהמשך דבריו רשימה גדולה של דברים ש

מציין את בירור האמונה בבורא ואמתית התורה והתושב"ע; קדושת ארץ ישראל ועם ישראל. את כל זאת אומר הרב מתוך 

  הבנה שבלעדי הדברים האלה אדם אינו יוכל לזכות בתפילה כראוי אם הוא לא מבין ולא תופס את הנושאים הללו לעומק. 

  

בעניין הקבלות יצא ספר, דווקא מהחוגים של ישיבת קלם, שנקרא 'פנקס הקבלות' ובו מופיע רשימה של הנהגות שסידר 

ר' שמחה זיסל, הידוע בכינויו 'הסבא מקלם'. ר' שמחה סידר רשימה בה הוא כתב לעצמו שלושה דברים יסודיים שבהם 

-נושא ההשגחה. ההבנה כיצד ההשגחה האלוקית פועלת ביוםהוא היה רוצה להתחזק. היסוד הראשון בדבריו הוא בירור 

יום שלנו. יסוד נוסף המופיע בספר הוא הבנת האדם כיצד הוא פועל ומתפרנס מהרצונות שלו. היסוד השלישי שעליו דיבר 

 ר' שמחה זיסל הוא הבנת הסבל, הבנת הקשיים של עצמינו, כיצד הם מהווים מרכיב יסודי בתהליכי ההשתלמות שלנו.

כלומר, באופן פשוט, כאשר אדם מבקש להתקדם ולהתפתח מבחינה רוחנית הוא עלול להיתקל בקשיים ובעוגמת נפש 

המתלווה לכך. אבל עלינו לדעת שעצם הקושי שאנחנו חווים הוא הפתרון לבעיה ולא הבעיה עצמה. כלומר, אנחנו עסוקים 

ועוד מדרגה. עוד מעלה ועוד הנהגה טובה. הקושי, העובדה  בימים הללו בבניין הקומה הרוחנית שלנו. בהוספת עוד נדבך

שאתה מתייסר ייסורי נפש וחש עוגמת נפש, הכול חלק מהעניין. הכול חלק מההשתלמות של האדם. דברים אלו חשובים 

שבועיים ראשונים בישיבה -במיוחד לבני הישיבה הצעירים שרק הצטרפו לאחרונה לבית המדרש. לעיתים, לאחר שבוע

ה חוויה של משבר קטן. לאחר פתיחת זמן מלאת התלהבות, לעיתים יש כאלה שמרגישים דעיכה קלה בהתלהבות, ישנ

מה שגורם גם לתחושה של אכזבה. שהרי ציפינו 'לחטוף מלאכים' וזה כנראה לא הולך לנו. וזה סבל. סבל זה לא רק 

נובעים מכך שאנחנו משתדלים, עושים את המאמץ שחובטים בך ואתה מקבל מכות. סבל זה גם ייסורי נפש. חיבוטי נפש ה

להתקדם, וזה לא הולך. אני משתדל לכוון בתפילה וזה לא מסתדר. לפעמים אני באתי מרצון עז להיכנס לתוך סוגיית 

הגמרא ולא נקלט. כל הדברים הללו מייסרים. ובוודאי כאשר אנו מוסיפים ההשתדלות בשמירת הלשון, השתדלות ביחס 

  עמים אנחנו לא עומדים אפילו בציפיות של עצמינו. אלה דברים כואבים ומייסרים מאוד. שביננו, שלפ

  

אבל כנראה שאין קיצורי דרך. אינם קיימים פטנטים כאלה שאני רק נכנס לבית המדרש, ומיד אני משתנה. זה נכון שעצם 

ספת חיזוק, תוספת אמביציה להשתדל ולהתקדם. הכניסה לבית המדרש היא כבר מעוררת השראה. היא כבר מעוררת תו
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וכשהדבר נעשה במהלך כללי, אז וודאי שזה מוסיף. אך עלינו להכיר בכך שבכדי שנצליח לעבור שינוי, עלינו ללכת 

בדרכם של גדולי עולם, ולהשקיע ולעבוד קשה. אנחנו צריכים להבין שעבודה רוחנית היא עבודה קשה. הקושי נובע מכך 

שים לשנות את הצדדים הפנימיים ביותר של הנפש, וכדי שנצליח לחולל שם שינוי משמעותי, יש צורך לעבוד שאנחנו מבק

קשה. אז מי שלא מרגיש כלום לא צריך להיבהל. כנראה שעליו להתאמץ יותר. וגם להתפלל על זה. להתפלל על כך שה' 

ו. לדעת איך לקחת את עצמינו במציאות העכשווית ייתן לו את החוכמה הנדרש כדי להיכנס פנימה לחדרי הנפש של עצמינ

הנוכחית, שהיא ברובה חולין וחלקה מבולבלת, ולקדם אותה. עלינו להתפלל על כך כי אנחנו לא יודעים מה בדיוק אנחנו 

צריכים לעשות כדי להתקדם בצורה נכונה. קודם כל עלינו לקבל את העקרונות. את הצורך בלימוד הדבר בצורה מסודרת. 

קיחת פנקס קטן שבו נרשום במה כל אחד מאתנו צריך להתקדם. את מה הוא צריך לתקן. יכול להיות שאנחנו נוסיף ול

ונלך בדרך של הפלגה, ותשרה עלינו איזה רוח ונוסיף דברים שלא נעמוד בהם, אך זה לא נורא. העיקר שנדע שיש לנו 

. איננו יכולים להרשות לעצמנו לתת לחודש אלול רשימה של נושאים שנראה לנו שיש צורך לטפל בהם, ובהם נטפל

  לעבור מבלי שננצל אותו כדי להתקדם במשהו. 

  

איך עושים את זה? לכך יש שיטות שונות. פעמים רבות הזכרנו בעבר את המחלוקת בנוגע לפתיחתו של ספר התניא, האם 

מכך שכל שער עוסק בעבודה אחרת. אחד עוסק עבודה הוא היה צריך להיפתח בשער הראשון או השני. המחלוקת נובעת 

מהתחתית כלפי מעלה, והשער השני מהנימים העליונים כלפי מטה. ובאמת מחלוקת זו מבטאת סוגים שונים של אנשים. 

יש אנשים שמתחילת הדרך הוא מסוגלים להתמודד בלימוד עם אורות התשובה כבר מתחילתו. אך ישנם אנשים שמתקשים 

אני אומר: תניח לרגע לפרקים הראשונים ותקפוץ לפרק י"ד, הפרק שבו הרב עוסק בנתיבות התשובה הפרטיות. בכך. ולהם 

-תתחיל משם, תקבל את ההרגשה הטובה, תפגוש בנקודה שאתה מתחבר אליה, ואז תחזור להתחלה. הכלל החזל"י ש

שעליהם להתחיל ולעסוק בעניינים האישיים  'אין מוקדם ומאוחר בתורה' נראה שתקף גם לפה. ויכול להיות שישנם אנשים

יותר, ואחרי כן לחזור לעניינים הכלליים. עלינו לחפש את הדרך הטובה ביותר שבה נוכל להשפיע על עצמנו. חשוב לומר 

שהשינוי המיוחל לא יבוא משיחה נעימה שתשמעו, אלא רק מעבודה אישית. את ההחלטה להיות בבית המדרש קיבלתם 

להתחיל לעבוד. לעבוד בצורה יסודית ואינטנסיבית מאוד, מבלי לוותר על  -ת העת לעבור לשלב הבאעל עצמכם, וכע

שום דבר. ואתם תראו שזה מוליך קדימה. לא היית רגיל ללמוד שנים מקרא ואחד תרגום? אז אתה תלמד. לא היית רגיל 

וד משניות? אז תתחיל ללמוד משניות, לקביעות בפרקי תנ"ך? אז אתה תקבע לעצמך את המינימום. אתה לא רגיל ללמ

לא רגיל ללמוד הלכה? תלמד הלכה. בזבזת קצת את הזמן בסדר עיון? אז ביום אחר תלמד יותר טוב. לפעול, לעבוד, 

לקחת את עצמיכם בידיים. זה מובן לכם שמי שרוצה לשמור על כושר אז הוא קם מוקדם והוא עושה ריצה או פעילות 

ות ספורטיבית רוחנית שצריך לעשות אותה, ומי שלא יפתח את הכושר הזה אז יתפתח מעצמו. ספורטיבית. אז יש פעיל

אני במכוון לקחתי את העניין הזה לדבר על הפרקטיקה, כי אידיאלים אתם שומעים הרבה. אנחנו רוצים להתעלות, ורוצים 

  להגיע לפסגות יותר גבוהות.

  

את זה בכל מקום, שהמציאות הסובבת אותנו דורשת מאתנו לא להישאר ברמה היום יומית, אי אפשר אנחנו מזכירים 

להישאר. ראשית, כי זה לא מפרנס אותנו בכל הקשיים הרוחניים החברתיים שישנם בחברה, ושאינם תמיד הם נעימים. 

ישראל. מספיק רק לשמוע איזה  לא עם הקשיים שבתוך החברה ולא עם מה שקורה בעולם שמחוץ למדינת ישראל וארץ

עולם מטורף יש סביבנו, ולמה יכולים להגיע אנשים בשיגעונם בגלל שהם בעמדות מפתח עם עוצמה גרעינית וטכנולוגית 

ביד. אז אנחנו במקום הצנוע שלנו. אנחנו עושים את התרומה הלאומית החברתית, ובכלל זה האישית. ולא להתבייש בזה. 

צמינו את אותם הדברים הבסיסיים ויסודיים, וכל אחד לא יתעצל לרשום תכנית מינימלית לפחות וכאשר אנחנו נסגל לע

עד יום כיפור, אחרי כן בעזרת ה' נצעד לפסגות יותר גבוהות ולמקומות יותר גבוהים. אבל ברגע שאנחנו נעשה את זה 

   תוביל אותנו לדרך העולה יותר. עצם הקבלה הזאת שאני מקבל על עצמי ומחליט החלטה טובה, -ונקבל על עצמינו

דם, חיזוק בלימוד תורה מתקיימת בביהמ"ד של "ישיבת הגולן" שיחה כללית. העוסקת בתורת המידות ובנפש הא 19:00מידי שבוע ביום שני בשעה 

עניינה ועבודת ה'. להבדיל משיעורי האמונה העוסקים בעיונים מהותיים וכלליים מתורת מרן הרב וכתבי ראשונים, שיחה זו הינה בעלת גוון מוסרי, ו

   בהדרכות רוחניות, הנגזרות מן המבט האמוני, ושופכות אור על דרכו הרוחנית של בן תורה בדורנו.

  


