
לכבוד הרה”ג דוד משה הרשקוביץ שליט”א
עורך הגליון ‘דרך המחשבה’

מהגליונות  גלויה  בהנאה  השלום  מבא  דרך  אחרי 
הנפלאים ובפרט הגליון האחרון חג הפסח שעעל”ט, 
שעסק בהרחבה גדולה בעניין התעוררות והתרגשויות 
רבינו עסקינן, אעורר ברשות  מליל הסדר בדרכו של 
קושי  יש  פשוטו  שלפי  הערה,  הנכבדים  הקוראים 
בהבנת הדברים לאשורם, והוא בדברי רבינו  ב’שיח עם 
המלמדים ואבות הבנים’ )בתחילת חובת התלמידים(. 
ללמוד  כדאי  בוריים  על  הדברים  להבין  שבכדי  והגם 
את כל הנושא שם בהרחבה, אעתיק בכאן את הצריך 

ביאור.
לגדול,  הקטן  בין  החילוק  ‘וזה  בה’שיח’:  רבינו  וז”ל 
החסיד הגדול אף אם מתחיל להתעורר להתרגש מדבר 
כשתיית  גופניות  פעולות  שעושה  בשעה  אף  גופני, 
היי”ש בין החסידים וכמיני המחשבות לעורר א”ע כמו 
שנדבר בפנים הקונטרס, לא ישאר בהתעוררות גופנית 
שגם  עד  וכו’,  והרוח  הנפש  את  יעורר  תיכף  רק  לבד 
נשמתו תתעורר ותתגלה בקרבו לכ”א כפי מצבו, וכפי 
זר  בדבר  הדליקו  המנורה  את  גם  בה,  שעומד  השעה 
אבל לא עזב הכהן את המנורה עד שתהא שלהבת עולה 
והתרגשות  בהתעוררות  להישאר  יכול  והקטן  מאליה, 
גופנית, אבל גם בה מין זהרה וקו הארה דקה מן הדקה 
כי  היא,  טובה  זאת  וגם  יזרח  עליה  מרחוק  הנפש  מן 
גם בה מתקשר גופו ונפשו הקטנים, והנער שמתרגש 
בליל פסח מן נקיון החדר, מן רובי הנרות ומן השלחן 
המסודר יפה, ג”כ טוב הוא, כי גופו מתרגש מזה ונפשו 
לאמרה  הגדה  באמירת  ומתרגשת  מבצבצת  פנימה 
מעט בהתלהבות לד’ אף שאינו יודע מה זה ועל מה זה, 

וזה ה’על פי דרכו’ וכו’’, עכ”ל.
בהתרגשות  מתחיל  הקטן  גם  הרי  לעיין,  יש  והנה 
ההגדה  את  אומר  ואח”כ  וכו’  החדר  נקיון  מן  גופנית 
מעט בהתלהבות לד’, וא”כ הוא כמו הגדול שמתחיל 
בהתרגשות גופנית עד שתהא שלהבת עולה מאיליה, 
הגופנית  התרגשות  בשניהם  כגדול  כקטן  הך  והיינו 
גרמה להם להתרגשות רוחנית לאמירת ההגדה מעט 

יותר בהתלהבות ומה בין קטן לגדול.

ויעלו  בזה  שיעיינו  הקוראים  מאת  למענה  אשמח 
הדברים ע”ג הכתב.

ושוב יישר כח גדול על אכסניא נפלאה זו לתורת רבינו 
הק’ מפיאסעצנא הי”ד זיע”א.

ח. א.
בית שמש

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ‘ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ נצר 
מטעי מעשה ידי להתפאר’

בשבתות הקיץ עת אנו מתיישבים לעסוק במילי דאבות, פותחים במשנה זו אשר מקורה 
בריש פרק חלק בסנהדרין. נעמוד בס”ד על משמעות לשון חכמים. ההוכחה ש’כל ישראל 
יש להם חלק לעולם הבא’, היא מהפסוק ‘ועמך כולם צדיקים’, מכיון שכולם צדיקים, לכן 
‘לעולם ירשו ארץ’, כשהכוונה לירושת הארץ העליונה, העולם הבא. עד כאן ניחא. אולם 
ההמשך נראה כמיותר וחסר הבנה. מה ירצה הפסוק, ויותר מכך התנא שטרח לצטט את 

הפסוק עד סופו, כשהוסיף את הסיום ‘נצר מטעי מעשה ידי להתפאר’. 

שיעור ארוך בן שעתיים תם. הסוגיה פורקה לגורמים, ובסופה התאחדה כמין חומר, כל 
המהלך נפרש כשמלה. הנהרה שפשטה על פני התלמידים לא הותירה ספק. הם הבינו 
אותה כל צורכה. סדר החזרה שלאחריה היה גועש ורועש, התלמידים יושבים בחברותות 
בלהט של תורה שניתנה באש, הם משננים את הנלמד, הם חוזרים על המהלך להבינו 

על בוריו. 
הם יודעים את החומר מצויין. אבל רק כשבערל ניגש ואמר למג”ש בענוות חן ובמצח 
שהקשה  הקושיא  את  ליישב  ניתן  ה’רא”ש’  דברי  שלפי  לי  “נראה  קמטים  חרוש 
ה’מלחמות’ על ‘בעל המאור’”, חידוש שהוא חידש מעצמו, זרחו פניו של מגיד השיעור, 
עכשיו יש לו הוכחה ברורה כי הדברים נקלטו בנפשו, הוא הצמיח והוסיף עוד הבנה על 

ההבנה שנטע בשיעור.

לכאורה, היינו יכולים לספר את אותו סיפור גם על ג’וני מבית הספר הנכרי בלונדון, ג’וני 
הוא תלמיד חרוץ שהבין היטב את שיעור מתמטיקה, והוא הצליח לפתור תרגיל מסובך 

אחר על פי ההבנה שהבין מהמורה, גם זה מוכיח על ההבנה האמורה, 
אך האמת שזה משהו שונה לחלוטין. 

זה  היהודי שקלטו את הנלמד לא רק הוסיפו על חומר שנקלט במוחם.  והבחור  הילד 
אמנם טוב וחשוב, לא ניתן לבטל אותו, אולם לימוד התורה שנקלט בנפשו של היהודי 

הרי הוא משנה את מהות גופו של היהודי. 
של  והנטיעה  הזריעה  וכך  נפשו.  בעצם  מהותי  שינוי  ומשפיעה  במוחו  נקלטת  התורה 
חומר שנלמד הוא כנצר וענף צעיר שניטע בקרקע פוריה, הקרקע היא נפשו היהודית 
התלמיד,  של  במוחו  ניטעת  כשהיא  הקדושה  התורה  הוא  והענף  האדם  של  הקדושה 
החיבור הוא נפלא ומועיל לענף שיתפתח ויהיה לעץ, החיבור מועיל שהנשמה תשפיע 
על גופו ונפשו של היהודי לזככו, לעדנו ולתת לו את המאור הזך שבתורה. התורה נמסכת 
בעצמותיו וגודלת איתו יחד בצורתו. כל מצוה שעושה בלב ונפש, מעשה המצוה שהיא 
למעשה רצון הבורא שהתגלה בתורה משפיעה על גידול הנפש, הנצר מתפתח ויצץ ציץ 
ויגמול שקדים. גוי לעומת זאת, כל כמה שילמד וכל כמה שיקיים מצוות, אין שום שינוי 

בנפשו, הוא נשאר יבש כשהיה.

‘כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא’. ישראל הם עם רוחני, עם שלמעשה שייך לחלק 
והמצוות  בה  שעוסקים  התורה  טוב,  מהותם  עצם  צדיקים,  כולם  עמך  הבא.  העולם 

שמקיימים עושים בהם את השינוי בעצם נפשם וגופם. 
שהרי - ‘נצר מטעי’ הם. הם הנצר הצעיר שניטע בחצרות בית ה’. הוא נצר משובח שניטע 
בנפש משובחת, ומנין לנו שהנצר אכן נקלט והוא משנה את עצמותם של נפשות ישראל,
בלימוד  חידושים  מוסיפים מעצמם  הם  למדו  חוץ ממה שהם   - להתפאר’  ידי  ‘מעשה 
וקיום המצוות מעשי ידיהם, ע”י עמלם לגלות את נפשם האלוקית, מה שמוכיח שהם 
אכן הפנימו, הנטיעה נקלטה ומתחילה להתפתח, גידולים כאלו אכן יש להתפאר בהם 
הפאר והיופי ניבטים ומופיעים מתוכם. ואז היופי שבבריאה המחודשת בנפשות היהודי 

מזהירה בזוהר הרקיע, א”כ זהו ה’יש להם חלק לעולם הבא’ שבעולם הזה - - 

מעשה ידי להתפאר



ובכן, הגענו אל השלב בו הננו מנסים להגיע אל הדרך לשינוי אמתי ויסודי, שינוי שבל ימוט מכל רוח מצויה, וההרגלים הישנים לא יהרסו כל 
החלטה חדשה.

נצטט כמה שורות מתוך הספר הקדוש ‘חובת התלמידים’: 
‘מחשבות אף דבורים כגון אלו תכפול כמה פעמים, ובעזרת ד’ יועילו לך הרבה. כי זאת חוקת הנפש, נכנעת היא לפני דבורים היוצאים בחזקה מן 

הלב. גם את זולתו יכול האיש לפתות בדברי הלב והנפש וכל שכן את עצמו. )מתוך פרק ט’(
הבסיס להצלחת השינוי היא, שאנו צריכים להגיע למצב שאנו נוכל לדבר לעצמנו בדיוק כמו שאנו מדברים לזולתנו.

בזמן שאנו רוצים לשכנע את זולתנו לרכוש דבר מה או שייעתר לבקשתנו לפעול עבורנו ענין מסויים, הרי שעלנו לבצע כמה שלבים בסיסיים 
בכדי שיהיה סיכוי אמתי שאכן נצליח לשכנעו להעתר לבקשתנו.

א. עלנו לדעת בדיוק מה אנו רוצים ממנו. מיקוד ההצעה והבהירות בנקודה זו היא מכריעה כתנאי ראשון להצלחה במכירת המוצר שהוא מבקש 
למכור.  

ב. להיות משוכנעים כי אנחנו באמת רוצים את הדבר ברמת צורך גבוהה מאוד. גם תנאי זה הינו חיוני ביותר להצלחה, כי האמונה בצורך במכירה 
הזו תעבור באופן בלתי מודע לקונה אשר ירגיש את שכנוע הפנימי של המוכר המאמין בצדקת מעשיו, ולכן היא השפעה מכרעת על הצלחת 

המכירה.
ג. אנו צריכים למצא את המילים הנכונות ואת הבעות הפנים המתאימות שיצליחו לשכנע אותו. 

ד. אנו גם נשוב ונבקש, נשוב וננסה למצא דרכים נוספות לליבו, אם לא נעתר לנו בפעם הראשונה.
בדיוק באותה דרך אנו גם נשכנע את עצמנו להגיע לשינוי בכל ענין ובכל תחום שאנו מבקשים להשתנות. אנחנו רוצים ‘למכור’ לעצמנו מוצר 
חדש, מוצר שיחליף את המוצר הישן שיש בנו ואנו רוצים להתפטר ממנו, ולכן אנחנו צריכים לעשות את הפעולות הנדרשות בכדי להצליח 

בקנין ההרגל החדש הנרצה, ולפי הסדר הנזכר לעיל.
א. לדעת מהו השינוי המדוייק אותו אנו מבקשים לבצע.

ב. להגיע למסקנא הברורה כי אנו חייבים את השינוי לעצמנו והדבר חשוב מאוד מאוד עבורנו מכל סיבה שהיא, וחשוב שנדע ונברר לעצמנו 
את הסיבות מדוע זה אכן כל כך חשוב לנו.

ג. אנו נפנה אל עצמנו, ונמצא את המילים הנכונות ואת כל ההסברים המשכנעים ביותר שנשכנע את עצמנו, כלומר, את המקום בו ‘תקוע’ 
ההרגל הקודם כי הדבר משתנה מעתה ועד עולם, וכי ההרגל הקודם לא תקף עוד.

ד. כלשון המחבר הקדוש: ‘מחשבות אף דבורים כגון אלו תכפול כמה פעמים, ובעזרת ד’ יועילו לך הרבה’. הכפילות והשינון הבלתי פוסק, נותן 
משנה תוקף להחלטה ומעניק למוחנו את הבהירות כי אכן הגיע זמן שינוי.

צורת הדיבור תהא ב’חזקה’, היינו בתקיפות ובהחלטיות של אדם שמבין כי לא עוד. לא עוד ההרגל הקודם, לא עוד המנהג הישן, ההרגל החדש 
יתפוס מקומו והוא ייקבע בנפשנו כהרגל החדש והרצוי.

העלון יו”ל ע”י

הר”ר דוד משה הרשקוביץ 052-7621345

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

לקראת שינוי אמיתי )3(
פרק ל“ב

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 ביום ג‘ ט‘ 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‘(


