
ברוך שומר הבטחתו לישראל ברוך הוא
הלשון קצת תמוה, כי איזו חשיבות הוא כביכול 
שהשי”ת שומר הבטחתו, וגם הכפל לשון ‘ברוך 

הוא’ מה משמעותו.
העצום  בנס  בהתבונן  בזה,  הרמז  לומר  ונראה 
לעולם  שיורד  כי השפע  מצרים.  ביציאת  שהיה 
מאת הבורא ית”ש מגיע מן העולמות העליונים 
להשפיע  יכול  הרוחני  השפע  ומשכך  הרוחניים. 
לישועה  זקוק האדם  דהיינו, אם  רוחני,  דבר  על 
רוחנית הוא לזכות לקבלה, אולם ישועה גשמית 
איננה מסוגלת להגיע משפע רוחני. אולם, כאשר 
הוא  הרי  לב,  בכל  ית”ש  לבורא  מתקשר  האדם 
יכול  וממילא  ממש  איתו  נמצא  שהשי”ת  זוכה 

לזכות גם הוא לישועה גשמית.
ובקצרה נאמר: כאשר השי”ת נמצא אצלנו בבחי’ 
לא  הגשמית  הישועה  אז  נסתר,   - הוא’  ‘ברוך 
יכולה להגיע, אבל כשהשי”ת נמצא איתנו בבחי’ 
-  או אז הישועה הגשמית גם היא  אתה’  ‘ברוך 

תגיע.
כי  ית”ש,  מהבורא  רחוקים  ישראל  היו  במצרים 
הרי ‘הללו והללו’ טען הים בטענה שאין ישראל 
היה  הגדול  הנס  וא”כ,  לישועה.  כלל  ראויים 
והושיע  הרגיל,  כסדר  שלא  נס  עשה  שהשי”ת 
גשמית גם כשהם היו בבחי’  את ישראל ישועה 
‘הוא’ - נסתר מהם. והכל במטרה אחת ‘וידעו כי 

אני ה’’, שע”י הנס הם יזכו להכיר בבורא ית”ש.
שנה  בכל  אולם  במצים,  נס  באותו  היה  זה  כל 
מתעורר  זמן,  באותו  אז  שהיה  הנס  שמתעורר 
‘הוא’  בחי’  היו  הרי  ואז  אז,  ישראל  המצב שהיו 
ויתכן שהיום לא נזכה אלא לישועה רוחנית כפי 
שהיו ישראל ראויים אז, על זה אומר בעל ההגדה 
על  שומר  הוא  לישראל’,  הבטחתו  שומר  ‘ברוך 
שהיתה  בדיוק  צורה  באותה  לישועה  ההבטחה 
הוא’,  ‘ברוך  בחי’  רק  היום  היותנו  עם  שגם  אז, 
שעדיין אנו רחוקים מן התכלית האמתית שלנו 
לכל  שמית  ישועה  גם  מושיענו  הוא  זאת  בכל 

אחד ואחד מהנצרך לו במהרה בימנו.

מצה זו שאנו אוכלים על שום מה על שם שלא הספיק בצקם של אבותינו להחמיץ
וצריך להבין, א’, מדוע השאלה היא דוקא על ‘מצה זו’ של ליל ראשון של פסח, השאלה צריכה להיות על 
הציווי של כל שבעת הימים, ‘מצה שאנו אוכלים על שום מה’. ועוד יש להקשות בנתינת הטעם ‘שלא 
הספיק בצקם להחמיץ’, הרי זה אינו תשובה על טעם אכילת מצה בליל פסח, שהרי כבר לפני יציאתם 
ממצרים נצטוו לאכול ‘על מצות ומרורים יאכלוהו’, ואז עדין לא היה ענין שלא הספיק בצקם להחמיץ.

וי”ל שיסוד גדול שנינו כאן בעניין קבלת עול תורה ומצות. יהודי שמקיים מצוה איננו מקיימה מחמת 
שהוא מבין שכך צריך להיות, אלא כי הוא בטל לדעת קונו, והוא ציווה על מצוה זו. וזהו יסוד קבלת 

התורה, קבלת עול מלכות שמים שלמה.
בשביל להיות נכונים לביטול הזה מקדים השי”ת לקבלת התורה כמה מצוות, כמו שבת שבמרה נצטוו, 

וע”י קיום המצוה בביטול גמור יוכלו לזכות לקבל התורה בשלמות.
וזה אם כן ביאור הענין. הטעם של אכילת מצה בכל ימי הפסח ברור כשמש, שהרי ‘לא הספיק בצקם 
להחמיץ’, אולם השאלה היא על המצה של ליל פסח, ‘מצה זו’ על שום מה, הרי אז עדיין לא היה הנס 
שלא הספיק בצקם להחמיץ, והתשובה היא אכן מחמת כך, מצוות מצה נתקנה מחמת שלא הספיק 
בצקם להחמיץ, אך ניתנה להם כבר במצרים כ’קבלת התורה’ בזעיר אנפין לקבל עול מלכותו בביטול 
השלם למרות שלא הבינו טעמה על שום מה נתקנה. זהו הלימוד ללמד את בנו ב’שלשה דברים הללו’, 
לקנות בעצמנו קבלת עול מלכותו באמת ובתמים לא עוררין, וכך לקבל את התורה ולקיימה כולה ותרי”ג 

מצוות התלויות בה.

מצה זו שאנו אוכלים על שום מה וגו’ וגם צדה לא עשו להם 
ולכאורה ה’וגם צדה לא עשו להם’ אינו שייך לטעם על אכילת מצה, כי הטעם הוא הרי ‘שלא הספיק בצקם להחמיץ’, ועל זה היה די בהבאת לשון הפסוק 

עד ‘ולא יכלו להתמהמה’.
והאמת מילים אלו נותנות לנו אור חדש על כל ענין מצוות מצה. מצוות אכילת מצה היא מצווה שונה מכל המצוות שציווה ה’ אותנו. מצווה זו התחדשה ובאה 
לעולם רק בגלל שישראל האמינו בה’ ויצאו תכף ומיד ‘וגם צדה לא עשו להם’, בזכות זה הבצק שהוציאו ממצרים נעשה בו נס והוא לא החמיץ, ומהנחת רוח 

הגדולה שיש להשי”ת מזה שישראל מאמינים בו בחוזק שכזה, ציווה ה’ לקיים מצוה זו של אכילת מצה בכל שנה ושנה.
וזה ביאור בעל ההגדה, ‘מצה זו שאנו אוכלים על שום מה’, בכח מה נצטוו ישראל לקיים מצוה זו, והתשובה כי נעשה נס ובצקם לא החמיץ, ומדוע נעשה נס 

זה שחוץ לצורך לכאורה, התשובה היא, ‘וגם צידה לא עשו להם’, כח האמונה העצומה האירה מצוה חדשה לעולם.

ושאינו יודע לשאול את פתח לו
בשעת  שאם  הפסוק  וכלשון  בבעלים’,  ‘שאלה  של  ההלכה  נתחדשה  שומרים  מארבעה  ‘שואל’  בדין 
השאלת החפץ ‘בעליו עמו, לא ישלם’. והרמז בזה הוא לימי הפסח הקדושים, שהקב”ה מתגלה לכל 
אחד מישראל בדרך של ‘שאלה’, הוא ‘משאיל’ לנו אורות עצומים וגבוהים לזמן מסויים בלבד, האורות 
עדין אינן פרי עמלנו וקנין נפשנו ולכן נקרא בשם ‘שאלה’, בכדי שאנו ננצל את ההזדמנות להתקרב 
אליו באמת ובתמים. ואם לא ישים האדם אל ליבו להיות ‘שאלה בבעלים’ כלו’ להשאיר את הבעלים, 
את הקב”ה עמו, הרי שלא יישאר כלום מן ההארה, והנזק של הנפילה תבא עד מהרה, ומה שנדרש מן 
האדם הוא עבודה מעשית יחד עם ההארה, שיקנה את האור בנפשו פנימה, אז יש לה קיום והשי”ת 

יישאר עימו.
והרמז לזה הוא בפסוק בתהלים בפרק ‘מזמור לתודה’, שאמר הכתוב: ‘הוא עשנו ולא אנחנו עמו וצאן 
מרעיתו’. הכתיב - ‘ולא אנחנו’ והקרי - ‘ולו אנחנו’. והרמז בזה, שאם הקשר שלנו עם הקב”ה הוא רק 
מחמת ש’הוא עשנו’ והוא מאיר לנו בטובו וחסדו, אז ח”ו התוצאה היא ‘ולא אנחנו’, אנחנו לא מרגישים 
זאת לאורך זמן, אבל אם אנחנו ‘קוראים’, כלו’ אנחנו עושים איזה שהוא מעשה להתקרב אליו ית’, אז 

אנחנו נהפכים לבחי’ ‘ולו אנחנו עמו וצאן מרעיתו’, ונשאר קשורים אליו.
וזה הרמז בהגדה לאב היושב עם בנו בלילה כיום יאיר ורואה האב שאין הבן מבין כי האור הוא זמני 
בלבד, הוא בחי’ ‘שאינו יודע לשאול’ ‘שאלה’ נכונה, ‘שאלה בבעלים’ כנ”ל, אזי תפקיד האב הוא ‘את 
פתח לו’, תפתח ותראה לו את החילוק בין ה’ולא’ ל’ולו’ אנחנו, שבכדי להשאיר את הארת הלילה הזה 

צריך לעשות מעשה ממש, ורק כך יוכל להישאר בדרגת ‘ולו אנחנו’. 

משולחן המלך
ליקוטים יקרים ומאמרים קצרים מלוקטים מספר ‘דרך המלך’ על הגדה של פסח



הקטן  המקום  אל  נוהרים  אנשים  המוני  זה,  היה  מרעיש  גילוי 
והדחוס. אח! אילו היה זה אמתי וממשי, הלוואי והיה זה נכון, צמרמורת 
אוחזת בנו רק מהמחשבה הדמיונית שאכן כך היה במציאות, שחוקרי 
עתיקות חפרו והפכו כל אבן, ובין הריסות הגטו בוורשא מצאו תמונה 
מאת רבינו זיע”א כשהוא עורך את ליל הסדר מוקף תלמידים וחסידים.
ומה אילו היה ניתן להשיג הקלטה מן הקידוש או מן ההלל שנשפך 
בעיצומו  רבינו כשהוא בהתפשטות הגשמיות  מנשמתו הטהורה של 
של ליל הסדר, בודאי היה פקע איגרא מההתלהבות והשתפכות הנפש 
ושוב  שוב  זו  הקלטה  לשמוע  מתענגים  כשהיינו  בנו  אוחזת  שהיתה 

ללא הרף, הלא למשמע אוזן צהלה נפשינו. 
להקלטה  ולהאזין  תמונה  למשש  יכולים  איננו  אם  שגם  והאמת 
ממשית  לנקודה  להתחבר  האפשרות  בידנו  שיש  בפרוש  לומר  ניתן 
ונכונה ממה שהמשיך רבינו הק’ בנשמתו הטהורה בימי ההכנה ליו”ט, 
למצב  להגיע  שניתן  כדי  עד  ממש.  החג  התקדש  ובליל  פסח  בערב 
עם  יחד  במחיצתו  ועימו  במחיצתו.  עמו  הקודש  בצל  נסתופף  שאנו 
ה’ברען’ והשמחה העליונה ילחש באוזנינו מהרגשותיו הק’ שכל כולם 

רוח הקודש ונבואה, ויעלה וירומם אותנו לגובהי גבוהים בל ישוערו.
כותב  התלמידים’(  ‘חובת  )שבסוף  מאמרים’  ‘שלשה  בתחילת 
‘דברי  וז”ל:  הלומד,  אל  בהוראה  ומסיים  קצרים,  הקדמה  דברי  רבינו 
ההתעוררות שבהם, כגון ענין הפסח, וכו’, אין לקרות כמו שקוראים דבר 
מאיש זולתו, רק לצייר בעצמו שממנו יוצאים הדברים ונפשו מתגוללת 

בהם, כי לא דברים בלבד רק מאורעות הנפש נרשמו בהם’.
אם נתעמק בדברי רבינו אלו, מבואר כאן שענייני הפסח שכתבם 
רבינו במאמר ב’ אות ג’ אינם סתם דברים, אלא מאורעות הנפש של 
רבינו נרשמו בהם, ובטובו נתן לנו אפשרות שנפשינו תתחבר ותתגולל 

בהם, ע”י שנצייר בעצמנו שמאתנו יוצאים הדברים.
ננסה  הק’,  רבינו  של  הסדר  ליל  לתוך  החרכים  מבין  נציץ  הבה 

לטעום מקצת מן המקצת מצוף דבש נוגה אורו: 
“לא די לו הלל אחד שאמר, ובשירה אחת לא שקטה נפשו הסוערת, 
הימים ימי קדם הם הגן עדן ירד לו לעולם הזה והוא יושב בו, וכולו נהפך 
לאיש אחר, ... ליל פסח כבר בא והוא נעשה להר בוער, האש מתפרץ 
ואי אפשר לו להתאפק עד הסדר, ומוכרך תכף במעריב לומר הלל, וכמה 
חזק הוא הגוף שעומד על עמדו בשעה שהלב והנשמה כל כך מרקדים 

ומפזזים, הומים ורועשים בשירה לד’”,
יו”ט ראשון  הפוסקים דנו בדין אמירת ההלל לאחר ערבית בליל 
של פסח. למזלו של רבינו נס גלוי הוא שההלכה נפסקה עבורנו לצדד 
באמירתה אחר ערבית, כי איך יכולים להמתין עד לסיום ה’מגיד’ לומר 
הלל בלילה כזה שהגן עדן העתיק את דירתו כאן לביהמ”ד מקום עמדו 
מלומר  להמתין  יכול  מי  והאש מתפרץ’  בוער  כש’ההר  יהודי,  כל  של 

הלל.
הלל של גן עדן שכזה מסתיים, ולעת הפרידה הזמנית עד ההלל 
‘כי לך טוב להודות ולשמך נאה לזמר’,  השני שב’סדר’ אומר נוכח ד’, 
)נצייר לעצמינו קצת באיזה להבת אש קודש רבינו אמר מילים אלו( 
‘כמעט נמס לבו בקרבו, רבונו של עולם זהו באמת הטוב האמיתי, הטוב 

שבכל העולמות העליונים והתחתונים להודות לך ולזמר לשמך’.

רבינו ממשיך בתיאורו המשתפך: ‘ויושב על הסדר, מקדש ואומר 
הגוף  אברי  גם  הבא,  עולם  מעין  אשר  הסעודה  השולחן,  ועורך  הגדה 
משתחווים  וכולם  חושיהם,  את  והחושים  גופם  את  כבר  עוזבים 
ומתבטלים לד’ שכל כך התקרב אלינו עתה, אף השולחן הנרות והכתלים, 

כולנו יחד חטיבה אחת, וכולנו כורעים, בוכים, שמחים ומהללים להודו 
ותפארתו יתברך, מעין עולם הבא נעשה בהם, יעלוז שדי וכל אשר בו, 
כולם נשמות טהורות וכולם יחד עובדים ומשבחים להוד קדושתו אשר 

נתגלה לעיניהם’.
הגשמיות  עיננו  נפרדים,  דברים  רואות  שלנו  העינים  השנה  כל 
המנסות לראות דברים קדושים, רואות זאת בראיה פשוטה, אנו רואים 
השולחן,  סביב  יושבים  אנשים  רואים  ומנורה,  שולחן  רואים  קירות, 
פיו  ורוח  נעשו  ה’  בדבר  אלו  כל  כי  ומאמינים  יודעים  רק  ואנו  וכדו’, 

מחיה אותם בכל רגע ורגע.
מאין  וקדושה  עליונה  ראיה  היא  הראיה  פסח  בליל  עתה  אולם 
כמוה, ניצוץ האלקות שבכל דבר מתגלה בפננו, עיננו הרוחניות רואות 
יחד עם כל פמליא  ית”ש  אלוקות, עיננו החושיות רואות את הבורא 
המתלבש  אלוקות  ניצוץ  רואים  אנו  כאן,  אלינו  שמתקרבים  דיליה 
של  שלמה  חטיבה  יחד  הכל  ובמאכלים,  במנורה  ובשולחן,  בכתלים 
אלוקות בהתגלות ממש. ‘כולנו כורעים, בוכים שמחים ומהללים להודו 

ותפארתו יתברך’.
את  מעורר  הוא  הרי  המלך’,  ‘דרך  בסוף  שנדפס  מרבינו  במכתב 
כראוי  להתכונן  ההכנה,  הוא  שהעיקר  הפסח  חג  לקראת  תלמידיו 
ליו”ט קדוש זה, ובתוך הדברים מתלהטת נפשו של רבינו ומתאר שוב 
רבינו  היהודי.  בבית  סדר  ליל  להיראות  צריכה  כיצד  יותר  בפרוטרוט 
“אליכם  אחת  במילה  הענין  כל  את  שמבטא  בביטוי  בדבריו  פותח 
אישים אקרא ואל נשמותיכם אדבר” רבינו מדבר ומאיר נשמותינו , רק 

באופן כזה ניתן להגיע להרגשות וציורים קדושים אלו.
‘ותיכף כשמגיעה תפילת הערב בלילה, ישמח האיש בגודל זכותו, 
ויחשוב, מה מאושר אני, שזכיתי אל השלימות ועליתי אל עולם העליון 
... וכ”כ תגדל התלהבותו עד שרק בקושי יעצור את גופו מבלי רקד מן 

הארץ עד לרקיע, ומבלי התפרק והתפקע כמעט. 
ואח”כ כשבא אל הסדר יצייר לו עתה שהוא בגן עדן, והסעודה הוא 
מעין הסעודה של סעודה לעתיד לבוא היא, הכל מתערב לקדושה אחת, 
אכילת מצה מרור, אמירת הגדה, שתיית יין של הד’ כוסות, הארת יין 
והמפואר,  המשובח  לד’  ותשבחות  שירות  ושוב  הלל  ושוב  המשומר, 
עומד  מלכנו  ואבינו  לרינתנו,  להקשיב  צפופים  עומדים  מעלה  מלאכי 
ושמח, ומתענג לקבל את שירתנו ותהילתנו, כנודע מזוה”ק, וכל תיבה 
שאומר האיש הישראלי על הסדר, מרגיש בעצמו את קדושתה, אהובה 
וענוגה לו, שמח ומתקדש בה, עד שממש חבל לו על שכבר נשמטה 
ממנו, ורוצה הוא לכופלה עד אלף פעמים, ולא להנתק ממנה, בטל הוא 

כולו אליה, וכורע לפני מתיקת הדבורים’.

תועלת עצומה יש לכל אחד מאתנו ע”י התבוננות והתרגשות זו, 
כי זאת תורת האדם לפי מהלכו הקדוש של רבינו, להתרגל לתיאורים 
יותר  קלה  היא  פסח  של  ועבודה  מעבודה”ש  ענין  בכל  חיים  וציורים 
בהכשרת  רבינו  וכמוש”כ  החזקה’  ‘המחשבה  עבודת  להתחלת 
האברכים:  ... וטוב יותר שבמצוה שיש בה השתנויות שונות תתחיל, 
כגון השבת וכו’, ומכל שכן ביום טוב ופסח, כי בהן יותר יקל לך לחזק 
ממך  תגלה  אלו  כגון  מצוות  ידי  שעל  ואחר  מחשבתך,  את  ולהרחיב 
מחשבה חזקה, אז גם בכל מצוה גם התמידיות תוכל להרבות מחשבתך 

התעורות נפשך.
ואין לנו אלא לסיים בדבריו המלהיבים ב’שלשה מאמרים’: ‘כמה 
גדול הוא האיש הישראלי שממשיך את הלילה הזה לכל השנה ותמיד 

שקוע הוא בטהרה, קדושה, וצחצוח עליון כזה’.

הרה”ג אברהם חיים סעמיועלס שליט”א
ר”מ בישיבת ‘נתיבות אהרן‘ ירושלים עיה”ק

‘ליל התקדש החג’ במשנת רבינו הרה”ק מפיאסעצנא הי”ד זיע”א
רגשות ותיאורים המבוססים על פי כתביו ומלוקטים מספריו הקדושים



המופלא  ספרו  את  פותח  הק’  רבינו 
הראשון  החינוכי  ביסוד  התלמידים”  “חובת 
קריאה   – התלמיד”  אל  ב”קריאה  במעלה. 
של חיבה. אל התלמיד, לא אל המחנך. לא 
אל  ה”מטפל”,  אל  ולא  הישיבה,  ראש  אל 
התלמיד, ובקריאה של חיבה, לא של חובה. 
אם נרצה, זה סוד משנת חינוכו של רבינו 
הק’ זי”ע. קריאת חיבת הקודש אל התלמיד. 
נער  “אשריך  המלהיבים:  דבריו  הם  ואלו 
ה’  אור  התורה  את  חלקך,  ואשרי  ישראל 
בן רחומו,  ולהיות בן שעשועו  זכית,  ללמוד 
עלית... כשאנו מדברים עתה אליך, אין אנו 
תדע  לא  אתה  ואף  מדברים  מי  עם  יודעים 
בעבודתו  כשתתגדל  תהיה  ומה  אתה  מי 
ילך  שמך  אשר  וגאון  צדיק  אם  ובתורתו, 
תפארת  אשר  קצהו...  ועד  העולם  מקצה 
הדברים  תמצית  תהיה...”  כלו  ישראל  לעם 
על התלמיד להאמין, להכיר ולהפנים, כי הינו 
להניע  יוכל  זו,  הכרה  ומכוח  ישראל,  קדוש 

עצמו ולהתרומם ולהגיע לכל מעלה.

להאדיר את המעלות
טוב  ילד  היה  איציק,  המכונה   – יצחק 
גדל  הוא  וותרן.  נוח  ונעים,  נחמד  ירושלים. 
כולו להט  בבית טוב, אביו היה איש חסידי 
כולל  ראש  חכם,  תלמיד  תמה.  עבודה  אש 

אשר לו תלמידים רבים. 
לא  וביישן  שקט  טיפוס  היה  איציק, 
היה חריף כלל וכלל. במבט שטיחי לא ראו 
על איציק שום דבר מיוחד, הוא באמת לא 
בלט בכתתו, ילד מט – לא מבריק, - סתם 
עוד תלמיד. לעומתו, המלמד הר”ם בכתתו 
גבוהות  דרישות  לו  היו  ותקיף,  חריף  היה 
גבוהה,  היתה  הלימודים  רמת  מתלמידיו. 

הוא לימד בעיון, וגם עבד על הספק. 
הר”ם לא חסך מהם את שבט הביקורת, 
וציפיותיו  רצונו  את  השביעו  לא  כשלא 
שקטים  עדינים  לתלמידים  בבחינות. 
שנשמעו  המוסר  ודברי  המבחנים  כאיציק, 
סיוט של ממש.  היוו  אחריהם מפי המלמד 
פנים  בעל  רגוע,  ילד  היה  שמטבעו  איציק, 
רגיש,  נעשה  מנוחה,  חסר  נעשה  מאירות, 
ודמעתו היתה מצויה. ראינו שאור פניו כבה, 
הטבעית.  הנעורים  שמחת  את  מאבד  והוא 
זו,  אדומה  נורה  לב,  שימת  חייב  כבר  זה 

הביאה אותנו לשיחה אישית עמו.

יאוש שלא מדעת 
עד  ויאוש,  תסכול  ביטא  בשיחתנו, 
לי  ואין  לי שכל,  אין  אני סתם תם,  שאמר: 
דבר.  שום  יצא  לא  כבר  ממני  סיכוי,  שום 
אני מחכה כבר לסוף השנה, אני לא אצליח 
במבחנים, לא אזכה לקבל פרסים. ואני בכלל 
יצאנו  אכנס.  קטנה  ישיבה  לאיזו  יודע  לא 
הלימודים,  יום  לטיול של שיחה. אחר  עמו 
עמו,  ובתיאום  האב,  הסכמת  לאחר  פנינו 
מתוך  ולשיחה  להתאווררות  שקטה,  לגינה 
רגיעה וקרבה. שתי מטרות עיקריות הצבנו 
מחולט.  הדעת  קירוב  ראשית  לעצמנו, 
בעצמו.  אמונה  בליבו  להחדיר  והעיקר 
מן  יכולות,  לו  יש  בו מעלות,  שיאמין שיש 
יכול להצליח.  השמים נתנו לו כוחות, והוא 
למדרגה  להגיע  הסיכויים,  כל  את  לו  יש 
הרבה יותר גבוהה ממה שהוא מעלה בדעתו. 
מלא,  בפה  שמחה  הבענו  בתחילה 
בצורה  לדבר  יכולים  שאנו  ההזדמנות  על 
משוחררת. נראה לי שיש בך משהו מיוחד, 
אני  הוספתי:  טיבו.  על  עמדתי  לא  שעוד 
גם  אתה  נפש,  עדין  מיוחד,  שאתה  מרגיש 
ביישן, אבל גם וותרן, ועוד מעין אלו. ראינו 
שניצוץ הסכמה ניצת בעיניו. הרגשנו שהנה 
ושנינו  דעים,  תמימי  שנינו  כרגע  אנחנו 

סבורים שיש לו מעלות!.
למצא  הזמן,  שזה  הרגשנו  זה  בשלב 
בינינו,  האמון  את  ולחזק  משותף,  מכנה 
לנטוע  יחסית  בקלות  נוכל  מכך,  וכתוצאה 
וביכולותיו  במעלותיו,   – בעצמו  אימון  בו 

להגיע להישגים. 
אמרתי  עצמי,  על  מעט  לך  ואספר  בא 
לו. אתאר לך את ילדותי, תראה שיש כמה 
דברים שאנחנו דומים. האם אתה מעוניין? 
בוודאי! ענה במין התלהבות, אותה לא ראיתי 
אצלו עד רגע זה. סיפרתי לו עד כמה הייתי 
אלינו  לו שכשבאו  סיפרתי  בילדותי,  ביישן 
שהייתי  עד  מתבייש,  כה  הייתי  אורחים, 
שלא  התביישתי,  כך  כל  בעבר  מתחבא. 
“ידעתי”  לומר ולדקלם את הא’ ב’ שלמדנו 
מכך.  מוטרד  מאוד  היה  אבי  מכינה.  בכתת 
עד שהמלמד שלי בתחכום רב, הראה לאבי 
“מעיז”  לא  שאני  אלא  ומצויין,  יודע,  שאני 

הרה”ג גדליה גרינבוים שליט”א
מנהל ת”ת ‘חינוך נערים’ מנשסתר יצ”ו

כולנו חכמים – מצוה עלינו לספר
-סיפור-

הדרך להחכים ולהתעלות - להכיר את היכולות

התרגש,  כה  איציק  בושה...  מחמת  לומר. 
ואמר אני גם מרגיש ככה לפעמים. במבחן 
על הגמרא, אני מקשיב לכל השאלות, אני 
חושב עליהם, ואני מרגיש שבאמת אני אולי 
לא  אני  אותי,  כששואלים  אבל,  יודע.  כן 
בוטח בעצמי, ומפחד, ולכן אני נרתע ו”איני 

יודע”!

להכיר את המעלות ולאומרם בפה מלא
שאתה  מרגיש  אתה  אומר!,  אותה  מה 
יודע?! אתה בטוח במה שאתה אומר? חזור 
בבקשה על מה שאמרת!  והוא חזר... תנסה 
להביא לי דוגמא, איזו שאלה אתה זוכר, אין 
חזר  הוא  התשובה.  גם  את  שתאמר  צורך 
גמרא  מסכמת   – מורכבת  די  שאלה  על 
ב”ארבעה אבות”. ההפתעה היתה מושלמת, 

בעיקר של איציק. 
זוכר  אני  יודע”  “אני  שוב  ותאמר  בא 
אחר  שלב  כך   ... הסוגיא  על  השאלות  את 
שלב. המשכנו והעזנו לשאול, ומה התשובה 
שתלמיד פלוני ענה? לא זוכר מה הוא אמר 
היא....  שהתשובה  חושב  אני  אבל  לי,  ענה 

והוא אמר את התשובה המדויקת. 
שיבטא  א.  רבות,  פעמים  עמו  תרגלנו 
שלב  שלו.  המעלות  את  ויאמר  עצמו,  את 
מיוחדות  מעלות  לחפש  לו  הורינו  נוסף, 
לנו את  עליו להוכיח  היה  ולאח”כ  לו.  שיש 
ההצלחות שלו. לא יהיה בכך משום גוזמה, 
אם נאמר שהתלמיד סיים, את חוק לימודיו 
שום  נזכור,  ביותר.  הטוב  כתלמיד  בחדר, 
בגלל  לגדלותו  הגיע  לא  בישראל,  גדול 

ההכרה בחסרונותיו! 
העיקרי  הוא  שהחינוך  הקדוש  ובחג 
את  שיותר  כמה  להרבות  ואנומבקשים  בו, 
שאנו  קודם  הוא  התנאי  החכם,  הבן  דרגת 
לדעת   – הוא”  מה  “חכם  לעצמנו  נברר 
חכמתו  את  ולהכיר  ה”חכם”,  מיהו  ולהכיר 
הוא  “מה  ובהמשך  מקרוב.  תלמיד  של 
אומר” החכם יאמר על עצמו בפה מלא את 
מעלותיו וחכמתו, ולכן, עלינו לזכור ולדעת 
ש”אפילו כולנו חכמים”, אולם בכדי להכיר 
לדבר  לספר”.  עלינו  “מצוה  כדבעי  בזה 
ולספר ע”כ להכיר את הכוחות את היכולות 
ונזכה  יתן  מי  מכוחם.  ולהתרומם  והחכמה, 

לכך, והיה זה שכרנו. 



בפרק הקודם סיימנו בקביעה כי הבסיס לשינוי מתחיל בהכרה כי כח ההרגל הינו חזק ועוצמתי כל כך, עד ש’החלטה’ לשינוי עדיין לא מעידה 
על ההמשך שאכן כך יהיה. ה’הרגל’ חזק ממנו. 

זאת  בכל  כיצד  נכון  לימוד  גם  אולם  לעומק את הקושי שבשינוי ההרגל,  להבין  יהא כמשל  יומין שהוא  בסיפור עתיק  כך מעט  על  ונרחיב 
להשתחרר מהרגל ישן ולקנות הרגל חדש נכון וטוב תחתיו:

ואחד מן הרכים הבריאים  וחיותם,  ולצורך סיפוק צרכי פרנסתם  וחימר  בונים להם הכפריים בתי אבן  רוסיה  יערות העד של  בכפרים שבין 
את  עושים  הדבורים  היער,  בעומק  מבתיהם  מה  במרחק  רבים  דבורים  כוורות  התושבים  בונים  כך  לשם  טהור,  דבורים  דבש  הוא  והטובים 

מלאכתם נאמנה בחריצות יתירה ובני הכפרים מתפרנסים מכך ואף נהנים מן הדבש לצורך אכילתם.
אולם סכנה אורבת לכוורות אלו בעקבות ה’דוב הרוסי’ אשר אהבתו לדבש הינה מן המפורסמות. הדוב מריח את הדבש מרחוק והוא ממתין 
לעת ערב עת כל בני הכפר נמים את שנתם ואז הוא רודה את כל הדבש ומלקקו בהנאה יתירה, ולבוקר אור והאנשים רואים את הנזק העצום 

אשר לפניהם והמבוכה גדולה ורבה.
נועצו הכפריים בינם לבין עצמם כדת מה לעשות, והמסקנא אליה הגיעו היתה כי יבנו את הכוורות בין צמרות העצים, הדבורים יגביהו עוף בלי 
בעיות, ואילו הדובים ייאלצו לוותר על התענוג. אולם האכזבה היתה קשה. גם הדובים הצליחו לטפס גם על העצים, ליקקו להנאתם את הדבש, 

ואף צפו להנאתם בטיפות הדביקות הנוטפות על ראשי הכפריים העומדים חסרי אונים.  
חבל  ועליו  מסמר  תקע  הוא  לכוורת  מעל  אשר  ובענף  כחבריו,  העץ  ענפי  בין  הכוורת  את  בנה  הוא  סוף.  לדבר  לעשות  החליט  אחד  כפרי 

שהשתלשל עד לפתח הכוורת, כשבקצה החבל תלה אבן כבדה. האבן כיסתה את פתח הכוורת.
הדוב שזיהה את הכוורת טיפס בעינים דולקות לקראת הסעודה הדשנה האהובה עליו כל כך, נתקל במחסום כבד, וככל שניסה לדחוף ולהרחיק 
את האבן היא חזרה עליו בעוצמה. סוף דבר הוא שהדוב החבול והמוכה בכל חלקי פניו וגופו, נאלץ לרדת ולהיבלע בין עצי היער, מבלי שהצליח 

ללקק ולו טיפה אחת מן הדבש שהיה כל כך קרוב אליו.

היעד אליו אנו רוצים להגיע הינו הדבש השוכן לו אחר כבוד בתוך הכוורת. ואנו מבקשים להגיע אל המקום אשר אנו מבינים כי הוא הטוב 
עבורנו. אולם אבן גדולה וכבדה מונחת על פיה, הוא ההרגל הקודם אשר מונח בעוצמה וקשור בחבל לענף אשר מעל לחשיבה ה’מודעת’. הוא 
הנקרא ‘המבקר’, השומר שאף הרגל ומחשבה חדשה לא תכנס למוח. וככל שאנו מנסים להילחם בו ולדחותו הרי הוא מתעצם יותר ויותר ופוגע 

בסיכויים לשינוי אמתי וחזק. 
אולם, בדבר אחד אנחנו שונים מן הדוב. הדוב לא יכול לחשוב בהגיון ולהגיע למסקנא כי בלי מאמץ גדול מידי הוא צריך פשוט לנתק את 
המסמר התקוע בענף ובראש החבל, ואז האבן תיפול מאליה, אולם אנו יש בידנו האפשרות להגיע אל השורש בו תקוע ההרגל, לנתק אותו 

ולקנות הרגל חדש, אולם קצרה היריעה ונרחיב בענין בפרק הבא אי”ה.
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העלון יו”ל ע”י

הר”ר דוד משה הרשקוביץ 052-7621345

dmh@okmail.co.il להצטרפות לרשימת התפוצה, להערות והארות

לקראת שינוי אמיתי )2(
פרק ל“א

בשמחה רבה הננו להודיע כי לאחר חג הפסח נקיים בעזר ה‘ 
סדרת שיעורים בתורתו של

רבה“ק מפיאסעצנא הי“ד זיע“א

השיעורים יתקיימו אי“ה בירושלים מידי יום ג‘ למשך ששה שיעורים

שיעור פתיחה חינם ביום ג‘ ב‘ אייר תשע“ו בשעה 9.00 בערב
לפרטים והרשמה 052-7621345

השיעורים יעסקו בס“ד בעיקרי היסודות בעבודת ה‘ ונפש האדם
בדגש על עבודה למעשה 

‘שאני מבקש ומתחנן לפני כל אחד מישראל שילמוד בספרי, ובטח זכות 
אבותי הקדושים זצוקללה“ה יעמוד לו ולכל בני ביתו בזה ובבא‘ )מצוואתו הק‘(


