בס"ד

מזל טוב! לשב"צ נולדה פינה חדשה .בפינה הזאת נתקדם אי"ה בכל בפעם עוד
קצת בספר מסילת ישרים .הספר הזה מאוד מרכזי וחשוב בחיים שלנו .הרב דב
ליאור שליט"א ,הרב של קריית ארבע ,קונה אותו כמתנה לברית מילה ,לתינוק
החדש .שזה יהיה הספר הראשון שלו .כבר מההתחלה ,שיהיה לו מסילת ישרים.
"ולמה הספר הזה כל כך חשוב?" כי הספר הזה מלמד אותנו איך לא להיות
מלאכים" .מה???" .טוב ,ננסח את זה ככה :הספר הזה מלמד אותנו איך להיות בני
אדם" .אני כבר בן אדם!" .נכון .נסביר את עצמנו .גם לך היה פעם חלום להיות
מלאך? לעוף בשמים ,משוחרר מתאוות ,קרוב לה' ...אחל'ה חלום ,לא? "כן" .אז זהו,
שעם כל הכבוד למלאכים ,יש לנו יתרון עליהם" .איזה?" .יתרון משמעותי מאוד" .כן,
איזה?" .יתרון ענק" .שהוא?" .הם נבראו כבר במדרגה מאוד גבוהה ,אבל ...זהו .הם
גם יישארו בה .הם לא מסוגלים לטפס משם עוד .נכון שנקודת הזינוק של האדם
נמוכה הרבה יותר ,אבל אם הוא יתקדם ,הוא עוד יעקוף אותם ויטפס למעלה
למעלה .לאדם יש את יכולת ההתקדמות ,הצמיחה ,ההשתפרות .כשהוא נולד ,הוא
רחוק ִמש ֵלמּות ,אבל במהלך החיים שלו הוא צועד במסילה שמקדמת אותו אליה.
הוא הולך ומאיר את עצמו -עוד קצת אור ועוד קצת אור ,עד שכולו נהיה מואר.
מכף רגל ועד ראש" .תותח .ואיך עושים את זה? איך אני אדע איך להתקדם?".
בדיוק לשם זה נכתב הספר הזה  -מסילת ישרים .ללמד אותנו איך להתקדם
ולהתיישר עוד ועוד במסילת חיינו" .מי חיבר ת'ספר?" .את הספר חיבר הרמח"ל –-ר'
משה חיים לוצאטו זצ"ל ,שחי באיטליה לפני כ 300-שנה .מסופר שכשהגר"א מוילנה
זצ"ל ראה את הספר ,הוא אמר שאם הרמח"ל היה בחיים ,הוא היה הולך ברגל
לקבל את פניו" .נשמע מצוין .נתחיל לצעוד?".

בס"ד

אתם יודעים למה אוכלים כרפס בטיבול בליל הסדר? בטח ש'תם יודעים -כדי שהקטנים ישימו לב
לשינויים ,וישאלו מה מיוחד בלילה הזה ,ונספר להם שהיום הזה מיוחד ,כי בו יצאנו ממצרים .ככה זה
הולך ,פחות או יותר .אז זהו ,שהקטנים כבר התרגלו לשינויים האלה ,וזה כבר לא מפתיע אותם ,והם
לא שואלים שאלות ,ואיבדנו את כל הקטע! קראתי היום בספריה סיפור על ילד שהחליט לסדר ת'עסק...
למישו הזה קראו מושיקו .מושיקו הוא ילד בן  10שלמד שעושים ת'כרפס בשביל לגרום לילדים
שישאלו .הפריע לו שכולם כבר התרגלו ממזמן לשינויים ,והוא החליט שאצלם השנה -הם (יעני האחים
הקטנים שלו) ישאלו כמו שצריך "מה נשתנה הלילה הזה?" .אמר  -ועשה .לסדר הוא הופיע כשהכיפה
שלו מונחת איכשהו על המקדימה של הראש ,והחולצה נחנקת בתוך המכנסיים .בהחלט שינוי ראוי לשמו.
מושיקו למד שמורידים ת'קערה מהשולחן כדי שהילדים יחשבו שנגמרה הארוחה .מפנים ת'שולחן .אין
אוכל .זה יגרום להם לשאול .הוא החליט באמת לגרום להם לשאול .הוא התחיל לאסוף ת'צלחות ות'סכו"ם
של כולם כמו בפינוי שאחרי הארוחות .זה גרם למישו לשאול מה קרה ,אבל זה לא היה הקטנים .זה
היה אבא שלו" :מה העניין?" .מושיקו ענה" :צריך לעשות דברים מוזרים כדי שהילדים ישאלו ,נכון?".
אבא של מושיקו קרא לו ולחש לו באוזן (כדי שלא כולם ישמעו ,והוא יתבייש)" :אתה צודק ,אבל בוא
לא נהפוך את העולם ,בסדר? המטרה שלנו היא שהם ישאלו מה מיוחד בלילה הזה ,נכון?"" .נכון" ,ענה
מושיקו" .ולמה חשוב לנו שהם ישאלו מה מיוחד הלילה?" ,שאל אבא" .לוי'דע" ,משך מושיקו בכתף ימין,
"אני רק יודע שצריך שישאלו בלילה הזה שאלות .אין לי מושג למה".
"אז יש לי רעיון" ,לחש לו אבא" ,הנה ,תשאל את כולם אתה שאלה – למה בלילה הזה שואלים שאלות".
"מה ,אני ילד קטן? רק הילדים שואלים שאלות" ,נעלב מושיקו" .לא ,מה פתאום .אתה ילד ממש גדול.
עובדה  -אתה למדת שצריך שישאלו שאלות .ילד שלומד את ההלכות הוא ילד גדול" ,הרגיע אותו אבא,
"וגם גדולים שואלים"" .באמת? למה?" ,שאל מושיקו" .תשאל את כולם ,אולי מישו יודע" ,הציע אבא.
מושיקו סיים את ההסתודדות החשאית עם אבא שלו ,וחזר למקום .בדרך הוא סידר את הכיפה,
והוציא את החולצה שלו מבית הסוהר שלה ,שתהיה קצת בת חורין ...אחותו הקטנה שאלה אותו על מה
הוא ואבא דיברו ,והוא אמר לה שאבא אמר שהוא גדול כי הוא לומד הלכות .היא אמרה" :אה",
ומושיקו שאל בקול" :הי! יש לי שאלה! למה שואלים שאלות בלילה הזה? ולמה גם הגדולים שואלים?".

תארו לעצמכם ש:

אז מה עושים?

-

כשמוציאים ספר תורה בציבור
לקרוא בו ,נפתחים שערי רחמים
בשמים ,ומעוררים את האהבה
למעלה.
התורה היא שם קדוש [של ה'] .ומי
שעוסק בה נרשם ומתעטר בשם
קדוש ,וכך הוא יודע סודות
עמוקים שלמעלה ולמטה ,ולא
מפחד לעולמים.
יוסף ששמר את הברית זכה לכבוד
ולכבוד בעולם הבא,
בעולם הזה ְ
וזכה לברכה בעולם הזה ולברכה
בעולם הבא.

אמא הציעה שעדיף לספר את העניין של יציאת מצרים בצורה של שאלות ,כי כשאתה שואל שאלה,
אתה מסוקרן לדעת מה התשובה ,וקולט אותה יותר .דוד יואב הציע שאולי זה העניין של פסח –
האמונה .להבין שאנחנו לא מבינים הכל ,ולא תמיד יכולים להסביר הכל .יש לנו שאלות לא פשוטות ,וגם
אם אין לנו תשובות עליהן -אנחנו עדיין מאמינים .מושיקו קיבל ת'תשובות ,והתיישב במקום מרוצה.
אנ'לוי'דע מה היה ההמשך ,כי בדיוק אז הייתי צריך ללכת ,ככה שגם לי נותרה שאלה :מה קרה בסוף?
שב"צ שלום ,שמריהו.
"נו ,תרים כבר רגל! תתחיל ללכת! מי בא אלי?" ,קרא משגב למאיר ,אחיו התינוק ,שעדיין רק זוחל .מאיר
כנראה לא ידע מי בא למשגב ,כי הוא נשאר במקום" .הוא מפחד ללכת ,כי ככה הוא יוכל ליפול",
מסבירה לו אמא" .אז מה עדיף ,להישאר זוחל?" ,שאל משגב" ,נו ,בוא אליי .זה לא כזה כואב" .מאיר לא
זז" .טוב ,תישאר זחלן" ,התייאש משגב ,והלך משם" .כשתרצה לגדול -תבוא אלי ,המורה להליכה שלך"...
בפרשה כתוב שמי שחוטא בטעות מביא קרבן .אדם רגיל מביא כבשה ,וכהן גדול מביא פר .לכהן
הגדול יש אחריות יותר גדולה ,ולכן כל טעות שלו הרבה יותר משמעותית .הוא צריך כפרה גדולה יותר.
יש טע ות של חפ"ש (חייל פשוט) ,ויש טעות של רמטכ"ל .על טעות של חייל פשוט אפשר לשבת בכלא
ולחזור אחר כך ליחידה .על טעות של רמטכ"ל ,אפשר בקלות ללכת הביתה .כי הנזקים גדולים הרבה
יותר .אז אם ככה ,אולי עדיף לכולנו להיות פשוטים ,לא לשאוף להגיע לתפקידים רציניים? יש באמת
א נשים שמתאים להם שלא להיות בתפקידים של מנהיגים ,אבל יש אנשים שמתאים להם להיות בראש
החץ .ה' צייד אותם בכשרונות מיוחדים ,ומיועדים להם תפקידים גדולים .ולהם  -אסור לפחד לשאוף
לגדולות .אסור להם להצטמצם ולהישאר במשבצת הקטנה שלהם .זה נכון לגבי מנהיגים של ציבור ,אבל
גם לגבינו  -להיות מדריך למשל .נכון שזאת אחריות ,אבל לא מפחדים ממנה .לוקחים אותה על הכתפיים,
והולכים קדימה .בגדול .לפעמים יש קול קטן כזה בפנים שקורא; "למה לעלות למעלה? אם ניפול משם,
זה יהיה כואב יותר .עדיף להישאר נמוך" .אבל ההיפך הוא הנכון .מי שיכול -צריך לעלות ,לגדול ,ולא
לפחד מנפילות .להיזהר מהן .לא לחשוב "מה יהיה אם זה יקרה?" ,אלא להתקדם ,לעשות ,ולהיזהר

בפועל שזה לא יקרה .ואם זה יקרה  -לקום שוב ולחזור למקום הגבוה ,האחראי .עדיף שהמצב הרגיל
יהיה גבוה (ואם נופלים -קמים וחוזרים אליו שוב) ,מאשר להיות כל הזמן במקום נמוך ממה שמתאים ,לא?
גם על המרור צריך לברך .ואחרי שאוכלים אותו לבד ,כורכים אותו עם המצה  -הקשיים לא באו סתם .הם באו כהכנה לגאולה.

