
‘אין האדם יכול למוד את כוחותיו לעבודה, ואף בפשוט 
האדם רואה, אם יחפוץ לעשות באמצע השנה העבודה 
שעושה איזה ימים שקודם פסח לצורך פסח - לא יכול 
בשום אופן, לא יהיה לו כח ולא פנאי לעשות את הכל, 
שולטים  ורצונו  שבדעתו  עבודה  ורצון  שהכרח  מפני 
עתה על גופו, והם בבחירתם החפשית מוסיפים לו כח 

יותר ממה שיש לו’.
כמה  עד  באריכות  רבינו  לנו  ביאר  תולדות  ובפרשת 
רק  איננה  למצווה, שההכנה  בהכנה  הוא העסק  גדול 
הכשר מצוה גרידא שיוכל לקיים המצוה כדבעי, אלא 

חלק מהמצוה ממש:
אז  כי  המצוה  עיקר  המצוה  של  העשיה  היתה  ‘באם 
ההכנה לא היתה כלום - בלתי הכשרה בלבד, כיון שעוד 
לא עשה את המצוה, אבל כיון שעיקר המצוה הוא עצם 
חלק  ובכל  עשיה  חלק  בכל  לכן  בה,  שיוצא  הישראל 
ישראל שיוצא והתקרב לד’, חלק מצוה עשה, לא הכנה 

והכשרה לבד רק חלק מצוה עשה.
וזה ששמעתי מכ”ק חותני הה”צ הק’ זצלל”ה שאמר 
הנשים  לפני  שכשעבר  זצללה”ה  לוי  הקדושת  בשם 
שניקו את הכלים לכבוד הפסח אמר יה”ר שהמלאכים 
כשרין  ראבין  שאבין  קראצין   - קשר”ק  מן  היוצאים 
יעלו וימליצו טוב בעדינו’  עיי”ש עוד באריכות בביאור 

גודל ענין ההכנות לפסח’.
רואים  זיע”א  הי”ד  רבינו  בדברי  וכשמתבוננים 
משורת  לפנים  לנהוג  הוא  ה”חסיד”  של  שמיסודו 
וזה המקור לחומרות  ולהחמיר על עצמו,  הדין להדר 
ואנשי  חסידים  אצל  נוהגות  שהיו  מיוחדות  והנהגות 
וכל  אחד  כל  חומרא,  על  חומרא  שמוסיפים  מעשה 
הוא  שבהם  השווה  והצד  ודרכיו,  מנהגיו  לפי  ציבור 
נוחות והנאות שיכלו להשיג והכל  שמונעים מעצמם 
ותחילת  המלך.  גזירת  לקיים  ברצון  הקפדה  למען 
יסוד הענין מה שחסיד באופן כללי  הדברים בעצמם 
מהדר במצות, מתוך מקום נעלה שקנה ומתוך קדושה 
הדין,  קדושה שלא מעלמא  בנשמתו,  יתירה שהשיג 
הנהגה  הזה,  מעולם  שלמעלה  להנהגה  מביאו  וזה 
המצוות  את  מקיים  והוא  והצמצום,  הדין  מן  למעלה 
וכפי שהאיר רבינו בזה בפרשת  לפנים משורת הדין. 

ויחי תר”ץ:
בשביל  לא  הדין.  משורת  לפנים  שעושה  הוא  ‘חסיד’ 
אמת  הן  בלבד,  עצמו  על  מחמיר  להיות  רוצה  שהוא 
אבל  במצות,  מדקדק  והוא  עצמו  על  מחמיר  שהוא 
מן  ‘מהדרין  בחינת  מהדר  נקרא  היה  לבד  זה  משום 
המהדרין’, אבל חומרות של החסיד מפנימיותו באים, 

ימי ניסן בעיצומן, אין ‘סדרים’ בישיבות ובכוללים כל כולנו עסוקים בלהכין את צרכי החג, אין אלו ימים שבשגרה שכל אחד לפי מדרגתו עוסק בתורתו ועבודתו 
תמידים כסדרם, אלו ימים שאפילו בעלי תריסין במשנה ובגמרא, עסוקים לכאורה בדברים גשמיים, אבל עלינו לדעת את עוצמת וקדושת הימים האלו ולרומם 

את קדושתם, והעבודה הזאת לכם, ומה טעם של גן עדן יש בה. וכלשון רבינו:
‘בהתקרב ימי הפסח, ימים שאינם בסוד ימות העולם הזה, בהתקרב ימים שהם של אורה, של שמחה ושירת גן עדן, כנשמה במרום גם נפשו עתה אל הגן עדן 
ויום הוא מתקרב, גופו כבר מכין בפועל את צרכי וכשרות החג ונפשו כבר מתחממת כנגד אורו המופיע מרחוק’ )שלשה  שואפת ואל הפסח משתוקקת, יום 

מאמרים מאמר ב’ אות ג’(.
הבה נצא השדה ללכת ב’דרך המלך’ וללקוט מן האורות הנפלאים הללו להאיר את נשמותינו, לרומם את השקפותינו ביחס אל ההכנות הקדושות ועל החומרות 

שנוהגים חסידים ואנשי מעשה להחמיר על עצמם בכל עת ובפרט בהכנות ליו”ט הקדוש בו לילה כיום יאיר. 
ראשית עלינו לדעת שבהכנות לחג הפסח מתגלים באדם כוחות פנימיים רוחניים הבאים לידי ביטוי בכוחות הגוף העמלים על ביעור החמץ, וכלשון קדשו בדבריו 

על ההגדה )בד”ה בכל דור ודור וגו’(. )כל הציטוטים הם מספה”ק ‘דרך המלך’ אא”כ צויין אחרת(. 

‘הכנה‘ ו’חומרה‘ - גוף המצוה

מפני שנתעבר בו מין בריה - לא מה שנתגדל ונתעלה 
מבוררת  קדושה  מין  רק  הזה,  עולם  הזה של  איש  מן 
מכל העולמות, לכן אף במעשיו ומצוותיו אינם יכולים 
לעשות  מוכרח  והוא  בלבד,  בעוה”ז  מוגבלים  להיות 
המשפט  מחוקות  וגדול  והרבה  הדין,  משורת  לפנים 

אשר לפני כולם’.
גבוה  למקום  השייכות  הנהגות  הן  שחומרות  ומכיון 
מטרת  אין  לכן  החסיד,  של  הרוחני  הנפשי  במצבו 
‘ומי  מנהגים  סתם  היתירות  והחומרות  ההנהגות 
שמחקה את הנהגות החסידים ועושה כמעשיהם כבר 
וההידורים  המנהגים  קיום  תכלית  אלא  הוא’,  חסיד 
ממשיכים  אנו  ובקיומם  יתירה,  לקדושה  להגיע  הוא 
הצדיקים  ושאר  הבעש”ט  וקדושת  אור  את  בקרבנו 

זצ”ל אל קרבנו. כדברי רבינו בפרשת יתרו:
להיזהר  צריכים  גדולה  יותר  שהקדושה  שככל  ‘מפני 
ולהישמר ולעשות מעשים יותר טובים, כמו שבמקדש 
שבכל  אף  העולם,  מבכל  יותר  להיזהר  צריכים  היו 
היו  לויה  ובמחנה  כבודו’,  הארץ  כל  ‘מלא  העולם 
יותר, מפני  עוד  ובמחנה שכינה  להיזהר,  יותר  צריכים 
שהקדושה יתירה בה ובכל אחד מן המקומות היו דינים 
להתנהג  שצריך  החסידות  הנהגות  כל  כן   - יתירים, 
ומי  החסידות  כל  הם  לבד  וההנהגות  שהאזהרות  לא 
כמעשיהם  ועושה  החסידים  הנהגות  את  שמחקה 
את  בקרבנו  להכניס  הוא  העיקר  כי  הוא,  חסיד  כבר 
זצ”ל,  הצדיקים  ושאר  הבעש”ט  של  וקדושתם  אורם 
וכמו  והנהגותיהם,  פקודתם  כפי  להתנהג  צריכים  לכן 
לא   - אני’  חסיד  כי  נפשי  ‘שמרה  המלך  דוד  שאמר 
אני  אני,  חסיד  כי  רק  בלבד,  חסידים  בדרך  שמתנהג 

בעצמותי חסיד’.
ללא  החומרות  עשיית  היא  מסוכנת  באמת  כי 
התעוררות של קדושה, כי רק מגודל יראתו וזהירותו 
יוסיף משמרת למשמרת, וכאזהרת רבינו בסוף דבריו 

הקדושים ליל ב’ דפסח תר”צ:
ובכל  נגיעה,  בהוסיפה  חוה  חטאה  שלכן  נודע  ‘כי 
כי אף  יען  מקום אומרים “עשו משמרת למשמרתי”, 
מנהג  אינו  הישראל  שמוסיף  למשמרת  המשמרת 
ועשיה ריקנית רק נעשה ג”כ מצוה, לכן אם מרגיש איש 
הישראל בקרבו התעוררות קדושה ומגודל התעוררותו 
יראתו וזהירותו מוסיף משמרת למשמרת, אז ההוספה 
שלו מצוה עם חיות קדושה היא, והיא מצוה שלימה, 
מפני  רק  הוסיפה  הרגשתה  מפני  שלא  חוה  משא”כ 
פיתוי הנחש והיתה מצוה ריקנית בלא נפש ובלא חיות 

שלט הס”א עליה’.

וב’שלשה מאמרים’ שבסוף ‘חובת התלמידים’ )מאמר 
ב’ אות ג’( נותן רבינו טעם ועמקות מיוחדת בחומרות 

ודקדוקי דינים בהכנות לפסח:
אהבה,  בחינת  הוא  הפסח  שחג  אמרו  ז”ל  ‘קדושינו 
ואיש בלב אטום ישב ויחקור למצוא טעם וסברא למה 
דוקא אהבה, אבל הוא אינו צריך לחקור ולבקש רמזים, 
בעליל מרגיש הוא בלבו את כל מצוות הפסח זהירותיו 
כאב  רק  עבדיו,  על  שגוזר  כמלך  בלבד  לא  ודקדוקיו, 
אהבה  ומתוך  חביבות  ומתוך  הקטן,  בנו  את  החובק 
ושידול אומר לו עשה נא זאת וזאת, והבן בכל כוחו רץ, 
עושה ומביט על אביו ואין דעתו מתקררת בעשיותיו 
מן אהבה ויראת הכבוד, ומוסיף בעצמו דברים במצות 
לפסח  הכנות  בכל  אהבה,  ומוסיף  עושה  שמח,  אביו, 
את  נפשו  מהרגשת  דינים,  ודקדוקי  חומרות  מוסיף 
אהבת אביו שבשמים ואת עיני החמלה המביטות עליו 
ועל כל מעשיו, גם במקום שמכניסין, גם במקום שאין 
מכניסין, בכולם הוא בודק ומחפש, רוצה הוא להכניס 
גם כולו לחורים ולסדקים, קופץ הוא על התנור, מכניע 
ודוחק עצמו אל תחת המטה, כי הלב עורג ודעתו אינו 

מתקררת’.
ובסיום המערכה נוסיף בדרך ‘אם תמצי לומר’, שעל אף 
שרבינו מדבר מאחד שכבר מרגיש את האהבה, ומרוב 
וזהירות,  חומרות  מוסיף  האהבה  והרגשת  התלהבות 
להתקרב  הרוצה  לכל  יעוצה  עצה  כאן  שיש  אפשר 
לעבודת האהבה אף שהוא מרגיש עדיין רחוק, כאשר 
יתבונן בתוך כל העיסוקים והתעסקיות בביעור החמץ 
והקפדות,  חומרות  מתוך  שנעשים  לפסח,  וההכנות 
הוא  ולמה  חמץ,  ממשהו  לו  איכפת  כך  כל  מה  וכי 
הוא  זה  שכל  וכשיתבונן  זו,  ומסורת  זה  מנהג  מקיים 
מחמת האהבה שיש בו לבוראו בפנימיות נפשו, ולכן 
בצורה  שבשמים  אבינו  רצון  למלאות  מחפשים  אנו 
הטובה ביותר, ואפילו שאינו מרגיש כרגע את האהבה 
אבל  אליו,  ומאיתנו  אלינו  השי”ת  בין  שיש  אמיתית 
אחר הפעולות נמשכים הלבבות, ע”י שירבה להתבונן 
בזה, ובצירוף המעשים שעושה שתוכם רצוף אהבה, 
הלילה  לקראת  תתלהט  שנפשו  ביותר  מסוגל  זה 
אהבה  אש  עוצמת  את  ולהרגיש  ובא,  הקרב  הקדוש 
שנשפע בימים קדושים אלו להרגיש את קרבתו ונועם 
לעצמנו  אלו  קדושות  הרגשות  את  ולהעביר  עבודתו 
בטבעת  ונחתום  ישראל.  ולכל  בנו  התלויים  ולדורות 
‘שנזכה  אש:  של  בלשונות  במכתבו  שחתם  המלך 
ונלך  נסע  ובאורה  השנה,  כל  על  זו  קדושה  להשאיר 

תמיד’.

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



ה’התרפות’.  ואחותה  ה’עצלות’  מחלת  הינו  הקודמים  בפרקים  עסקנו  בו  הנושא 
העמקנו וחדרנו לכל פרטי הגדרת הבעיה, ועתה, הגענו לשלב הפיתרון.

וכהקדמה כללית לפיתרון, נקדים יסוד קבוע בכל תורת השינויים אשר אנו עוסקים 
בהם. ולדוגמא: בבעיה שהצבנו עד כה, בעית העצלות. הכרנו את הבעיה - העצלות. 
הכרנו את פרטיה - חוסר האחריות האישית, והכרנו את מהותה - פיזור הדעת בכל 
מה שקשור לעשיה. רק לאחר ברור נוקב של הבעיה ופרטיה הגענו לשלב בו נתחיל 

לחפש את הפיתרון.
ועתה, כשבאנו לחפש פיתרון לשינוי אמתי בכל הקשור למידה הבעייתית הנזכרת, 
צריכים להפנים כי פיתרון אמתי ובר קיימא לא יוכל להסתפק אך ורק ברצון לשינוי. 
קריאת  לא  גם  ודרשות,  הרצאות  שמיעת  יועיל  ולא  שינוי  על  דיבור  כל  יועיל  לא 
אמתי  שינוי  בענין.  שעוסקות  התורה  ברוח  כתבות  ולהבדיל  וחסידות  מוסר  ספרי 
העצלות  את  שיפסיק  מעשה  רק  ובענייננו,  ממש.  בפועל  במעשה  בשינוי  רק  יהא 
זהו  עתה,  עד  שנעשית  הפעולה  לחוסר  התיקון  את  שיעשה  מעשה  ממש,  בפועל 
שינוי שהתקוה היא שבסופו יקנה העצל את מידת הזריזות הנכונה ולא רק לתקופה 

קצרה אלא שינוי עמוק בתודעתו ובנפשו עד שיהפך לזריז בעצם נפשו.
והראיה לכך היא מחולי הגוף. הרבה ניתן ללמוד ולהקיש ממחלת הנפש למחלת הגוף 
ולהפך, וכאן היא אחת מהן. לא ניתן לרפא פצע זב דם בהבעת רצון בלבד שהפצע 
שהמחלה  מאוד  חזק  ברצון  רק  שהתפתח  וזיהום  מוגלה  לרפא  ניתן  לא  יתרפא. 
תבריא. חייבים לעשות מעשה. חייבים לבלוע תרופה בכדי שהפצע לא יזדהם יותר, 

ואין ברירה אלא למרוח משחה בפועל ממש בכדי שהפצע יגליד.
הרי לנו כלל ראשון בפיתרון בעיות: חייבים לעשות מעשה בפועל ממש. 

כלל שני בפיתרון בעיה ושינוי אמתי. כשכבר מצאנו את הדרך לשינוי וכבר יש לנו דרך 
סלולה לכאורה לפתרון החיסרון והבעיה, עלנו לדעת בברור כי הגוף וכח ההרגל אשר 
בו הינו חזק ועוצמתי עד אין לשער. הרגל אשר הורגל בו האדם גם אם יחליט לעשות 
מהיום והלאה מעשה הפוך מן המידה שהורגל אליה, עד מהרה בדרך כלל ימצא עצמו 
שוב עושה את המעשה אשר הורגל אליו עד היום, באותו מצב ובאותו מינון בדיוק 

כאילו לא קיבל על עצמו וכאילו לא ביצע שום שינוי במשך תקופה כלשהיא. 
עצמנו  על  שקיבלנו  ‘קבלות’  מאותן  היום  אצלנו  נותר  כמה  רחוק.  נלך  כי  לנו  מה 
בימים הקדושים שחלפו עלנו לטובה, אם בימי הפורים הקדושים או בימי השובבי”ם 
ת”ת ולמעלה בקודש במשך הזמנים הגבוהים הקדושים שממלאים את לוח השנה 
היהודי ומציבים בפניו הזדמנויות פז לשנות ולהטיב את דרכו. כמה רצינו באמת, כמה 
השינוי  סוף את  סוף  לעשות  וטובות  קבלות חדשות  לקיים  התחלנו  כמה  החלטנו, 

המיוחל, ובכל זאת הכל חוזר כמעט לכשהיה. 
לכן כלל שני בהגיענו למצב של רצון לשינוי הרגל ישן עלנו לדעת כי הדבר כלל איננו 
פשוט. נאלץ למצא דרך לחדור לעומק המקום בו נוצרים ההרגלים ושם לשנות את 

ההרגל ממקורו.
איך נעשה זאת, על כך בפרקים הבאים 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 ולהערות והארות

לקראת שינוי אמיתי )1(
פרק ל’

ימות השנה מלאות תהפוכות בחיי היום יום של 
כל יציר נוצר ובפרט בחייו של היהודי. ישנן ימים 
בהם הוא מרגיש נעלה, חשוב ואף קרוב להשי”ת, 
וישנן ימים שהוא מרגיש ‘מה אני ומה חיי’, הוא 
איננו מרגיש שום חיות ואור בעבודתו, הכל מתוך 
כבד  ‘כמשא  העבודה  את  לסיים  ורצון  כפייה 
שתחושה  אדם  בני  שישנם  ויתכן  ממני’,  יכבדו 
זו היא במרכז חייהם, רוב ימות השנה הם חיים 
בתחושה כי ‘שוא עבוד אלקים’ ח”ו, אין לו שום 
תועלת ואין לו שום רווח בחיים היהודיים ויתכן 

שאף עדיף היה שכך יהא ח”ו.
כל זה בימים רגילים ימים של אפרורית נפשית, 
הללו  כימים  ובוערים  קדושים  בימים  לא  אך 
הנפלאים.  הפסח  ימי  לפנינו  ובאים  הקרבים 
יהודי  כל  אצל  משתנה  ההרגשה  הללו  בימים 
באשר הוא, ולשם כך נעתיק מעט מלשון הזהב 
ב’  )מאמר  מאמרים’  ב’שלשה  זיע”א  רבינו  של 

אות ג’(:
הוא  יודע  הפסח  בימי  אבל  השנה,  בכל  רק  ‘זהו 
הלל אחד  לו  די  לא  הוא.  ישראל  כי  בקרבו  כבר 
שאמר ובשירה אחת לא שקטה נפשו הסוערת, 
הימים ימי קדם הם, הגן עדן ירד לו לטולם הזה 
והוא יושב בו, וכולו נהפך לאיש אחר, על כל פנים 
לעקבי איש ישראל אמתי הגיע. לא זהו המוח ולא 
והוא  בא  כבר  פסח  ליל  השנה,  כל  הלב של  זהו 
לו  אפשר  ואי  מתפרץ  האש  בוער,  להר  נעשה 
ומוכרח תכף במעריב לומר  להתאפק עד הסדר, 
הלל. וכמה חזק הוא הגוף שעומד על עמדו בשעה 
ומפזזים, הומים  כך מרקדים  כל  והנשמה  שהלב 

ורועשים בשירה לה’. 
‘כי לך טוב  וכשמסיים את ההלל ואומר נוכח ה’ 
ליבו  נמס  כמעט  לזמר,  נאה  ולשמך  להודות 
בקרבו. ריבונו של עולם, זהו באמת הטוב האמתי, 
והתחתונים,  העליונים  העולמות  שבכל  הטוב 

להודות לך ולזמר לשמך  - - -

את  לתאר  הלוהטת  בלשונו  ממשיך  רבינו 
נראה אצל היהודי, אבל אנו  המשך ה’סדר’ איך 
מרכזית  בנקודה  הנה  עד  סיפוקנו  די  באנו  כבר 
נגיע  אנו  ובא,  הקרב  הפסח  בחג  כן  כי  הנה  זו. 
כי  וידיעה  להבנה  ובחמלתו  ית’  הבורא  בעזר 
‘זהו באמת הטוב האמתי, הטוב שבכל העולמות 
העליונים והתחתונים, להודות לך ולזמר לשמך’. 
וידיעה זו תעמיק ותשתרש בנו יחד עם קיום כל 
מצוות הלילה הקדוש להיות נבלעת בדמנו וחלק 
מחיותנו לחיות בחיי היום יום בידיעה ברורה כי 
אין עוד בעולם דבר טוב אמתי ונכון אלא ‘כי לך 

טוב להודות ולשמך נאה לזמר’

זהו באמת הטוב האמתי

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

רבה“ק מפיאסעצנא הי“ד זיע“א
השיעורים יתקיימו בס“ד בעיה“ק ירושלים 

במתכונת של ששה שיעורים שבועיים
ויעסקו בעיקרי היסודות בעבודת ה‘ ונפש האדם בדגש על עבודה למעשה 

שיעור פתיחה יתקיים אי“ה ביום ג‘ ב‘ אייר תשע“ו בשעה 9.00 בערב
לפרטים והרשמה 0527621345

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


