
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון ע"ה -שנה ב' 
 שקלים -משפטים 

 תשע"ז 

 

 

 זה יתנו ... ממחצית השקל ... לכפר על נפשותכם.

 הרבה האריכו בספה"ק לבאר את טעם מצות 'מחצית השקל' דוקא, ואף אנו נענה חלקנו בזה בס"ד. 

א"ל  ,משאני מת אין אני נזכר, רבש"ע ,מר משה לפני הקב"ה'א( י תשא גכ תנחומאנבאר את המדרש )עוד 

ושנה  כך בכל שנה ,ואתה זוקף את ראשןם שקליפרשת  םשאתה עומד עכשיו ונותן לה םשכ ייךחהקב"ה 

לברור גם מדרש מופלא זה ראוי  '.באותה שעה וזוקף את ראשן םש שקוראין אותה לפני כאילו אתה עומד

 מעמיק במשמעות זקיפת הראש של משה רבנו בעניינה של פרשת שקלים.

הרבה זמן שהאהבה שוררת ביניהם, אהבה אמתית שאינה תלויה בדבר, ובליבו הולך לו אדם לקראת אוהבו. 

ת. הוא יודע ומכיר את הדרך. היא מתכונן האיש לקראת המפגש שבודאי יהיה מאוד מרגש ומחמם לבבו

רהיב ביופיו והצמחיה הנוף ממאוד ברורה וחדה. אין בה מהמורות או פחתים שאמורים לסכן את ההולך בה. 

ן.  היא ממשיך כביכול מת ליבו, לרגע הוא שוכח את הדרך הנכונה, והוא פונה לשביל לא נכותופסת את תשו

כפי המתוכנן, הוא הולך ישר כל הזמן, אבל משום מה הדרך זרה לו. אט אט חודרת בליבו ההכרה כי הוא 

סטה מן הדרך הנכונה, ואז במחשבה בלתי זהירה הוא מחליט שאם כבר איננו בדרך הנכונה אז כבר ישאר 

כר לפעמים לשם מה הוא בכלל יצא לדרך בדרך הזו וזהו. כשהוא נמצא שם בדרך הסוררת הוא כבר לא זו

ולשם מה הוא הגיע לכאן, אבל הכל התחיל מסטייה אחת קטנה, שכחה של רגע אחד שדרדרה את המצב 

במקום  והתבוננות במצבו. דעתלאן שהגיע. ואם נתבונן בעומק יותר, מה שחסר לו באמת הוא נתינת 

פה לו עד בלי די וללא הרף וזה יוציאו מן צריך להיזכר במטרה ובאוהב שממתין ומצ ,השכחה של הרגע

 ה'דעת'.המצב הבזוי אליו הגיע. זה כוחו של 

'רעך ורע אבית אל תעזוב' רעך זה הקב"ה שקרא לישראל אחים ורעים, ורע אי' במדרש )תנחומא יתרו( 

ו כך . ביאור במדרש לפי דברנ'אביך זה אברהם שנאמר בו 'אברהם אוהבי', אל תעזוב, ואם עזבת, תן דעתך

ש'אל הוא. הרי קוב"ה אוהב אותך ואת אביך, זוהי המציאות שאי אפשר לבטל בשום אופן, ולכן הזהר 

תעזוב', כי עזיבה בלבד לרגע אחד יכולה להפוך אותך לכיוון אחר לגמרי ממה שחשבת להגיע, ולא רק 

כן קרה הבלתי לסטייה קלה אלא אף לעומקים שלא שיערת, והכל מחמת העזיבה הקטנה, ולכן, אם כבר 

לא במחשבה בלבד אלא בנתינת הדעת ממש, הן ברצון חזק  ,', שימת הדעתדעתךרצוי, וכן עזבת, אזי 'תן 

תחדור אל פנימיות נפשך ותהפוך את לבבך שוב לכיוון הנכון ואז  'דעת'לשוב והן במציאות במעשה, או אז ה

 ו עד בלי די.הקירוב והאהבה בלתי נמנעת כי הרי הריע והאוהב ממתין ומצפה לנ

התורה הקדושה ציותה את כלל ישראל בבואם לכפר על נפשותם להביא מחצית השקל. הבה נתבונן 

שתי מטבעות של מחצית הינן שתי הינה מטבע שלמה, ומטבע המחצית במטבע ה'מחצית'. למעשה הרי 

, ולמה זה הן נקראות שקל אחד בלבד, הסיבה היא, כך עלה בדעת בני אדם שחתמו את שלמות מטבעות

מטבע זו שוויה מחצית בלבד וכשנרצה שקל מחצית, והם החליטו שהמטבע בחותם המלך עם המספר 

היא המאחדת שני גופים נפרדים למשמעות אחת, וזה  'דעת'הרי לנו שה שלם נצרף את שניהם לאחד.

המשמעות העמוקה לבני ישראל, אמנם אתם נמנים כל אחד וגופו הפרטי, אולם אתם כאותה מטבע של 

דעתכם להתקרב ולהתאחד עם בוראכם המחצית, כלו', אתם מאוחדים בכוח ה'דעת' לאחד ממש כשתתנו 

 אוהבכם שהתרחקתם ממנו.

, 'ישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים'בלישנא בישא שלו קטרג ואמר, המן האגגי צורר כל היהודים 

כשהמשמעות היא  כשכל רצונו היה להעלות לפני הבורא שכוח הדעת של כלל ישראל אינו בתוקפו,

ששכחו את בוראם ולפיכך הם גופים נפרדים שאין להם כוח מאחד פנימי, ולכן למלך אין שווה להניחם, 

זז מה אהבת הבורא לבניו גדולה כל כך שאף אם הם שכחו את בוראם הוא אינו כ אולם הוא לא ידע עד

פרשת שקלים לעורר בנו את הידיעה  מלחבבם, לפיכך הקדים שקליהם לשקליו, וקודם חודש אדר קוראים

אחד יחדיו בהבנה העמוקה כי אף אם ו, ע"י שנעורר את הדעת הקדושה ונתוהזיכרון של אהבת בוראנו אלי

 גופנו נפרד אין מהותנו נפרדת והיא אשר תזכה אותנו 'לכפר על נפשותכם'.  

כשקוראים פרשת שקלים  נהושה בכל שנ ,וידוע שמשה רבנו ע"ה הוא ה'דעת' של כלל ישראל, ומכיון שכך

הרי הוא עומד וזוקף ראשן של ישראל  ,הפנימית הינה חיזוק הדעת של כלל ישראל שכל משמעותה

 להתאחד כולם יחד להתאחד באחד 'לזכרון לפני ה' לכפר על נפשותכם'.

 

 
 2תמימות 

בכדי להגיע לאיזו שהיא מדרגה נכונה ואמתית צריך 
הקודם. מדוע  כך הסקנו בשבוע –להתנהג בתמימות 

 ננסה לעמוד ,ומהי בכלל אותה מידה ,כל כך חשובההיא 
 בפרקים הבאים. על כך

להתנהג בתום וביושר  –כפשטותן של מילים  ,תמימות
לאמיתה בכל תהלוכות חייו, הן  ללא כחל ושרק, באמת

הגה חיצונית בינו לבין העולם, ובין עם עצמו בהנ
דון נ החלק זב היממה. במחשבותיו ומעשיו שבכל שעות

בס"ד בהמשך הפרקים, לבאר מה בן תמימות נכונה 
ילתה להתקדמות בעבודה"ש לתמימות בוקדושה שאין 

דאי יש להתרחק ממנה ושל טיפשות ונערות שבו
ך לתה הדרימר שהיא ואין באכמטחווי קשת ולא עליה נ

 עלות בהר ה'.הסלולה ל
ל כוע דלכל הענין, לבאר מ עתה נדגיש נקודה המקדימה

כך חשוב לנו ענין זה לעבודה הרגשית והנפשית שלנו 
 בהתקדמות בעבודת ה'.

* 
בעל שם עולמי עומד ליד כן הציור  מןצייר מומחה א

ליון הריק והלבן יליון. הגיגבמכחולו על גבי ה רומעבי
ורבים, ערבובי צבעים נים וקווים שונים ומקבל אט אט גו

ומכחולים בגלים ועוביים שונים עוברים תחת ידי האמן, 
שצוייר פרח מופלא  -ולבסוף נגלה ציור מפעים כל נפש 

 שנראה מש כפרח זהה שגדל בגינה.בדיוק רב 
* 

בשדרה מאוד ידועה בלונדון הבירה ישנו מוזיאון מאוד 
את כל  מיוחד, 'מוזיאון השעווה' הוא מכונה, יש בו

הדמויות המוכרו ואינן מוכרות כל כך, גדולי אומות 
העולם ונשיאיהם ולהבדיל אף של אלילי תרבות שונים. 
מי שכבר ביקר במקום מעיד כי האמנים שיצרו את 
הדמויות הללו אכן דייקו דיוק רב והדמויות נראות כחיות 
ממש, עד שהמצטלם אתם נראה כמצטלם עם אותה 

 ן התמונה. דמות אמתית הנשקפת מ
* 

 יצר, וגם הציור הכי מדוייקיקת שנגם הדמות הכי מדוי
שנצייר יש בו מעלות רבות, אולם יש בו חיסרון אחד, רק 
אחד אמנם, אבל די משמעותי, זה פשוט לא אמתי. 
הצומח שגדל בגינה יוכל לתת חיות לכבשה שתלעס 

 לא.  -ציור אותה, ה
* 

האדם שפועל בעולם לא בתמימות, הוא חקיין מצוין של 
לי הוא אחרות שהוא מנסה להשתמש בהם, ואו דיעות

ות הללו, אבל דבר אחד יבאמת יצליח 'לשחק' את הדמו
 אין כלום. -כשהחיות חסרה חיות. ו -חסר בזה 

 

  

משביעה את הגוף אם  הנה משביעה את הנפש כמו שאין מחשביאלבדה ש וזאת היא מסירת נפש בקריאת שמע לא מחשבה ריקנית 
 נתמלאה על ידו כל גופו הוא משליך כבר עתה את נפשו עד שכל תשוקתו ,נפש בפועל הוא מסירת ,לא יאכל רק יחשוב בה לבדה

 )בני מחשבה טובה(  .הגוף מטהרת ההשלכה ואת הנפש עם חמתפעל מכו

 

  



 

 

 

 

 טספרק 

 היינו כחולמים

במסכת תענית  העובדה ידועה על כל פרטיה ודקדוקיה. הן גמרא מפורשת היא

, 'היינו כחולמים'. התנא הקדוש חוני המעגל היה מצטער כל ימיו על הפסוק (.כג)

את המציאות של החלום במשך שבעים שנה נתן לו להרגיש על בשרו והשי"ת 

רצופות. הוא ראה אדם נוטע חרוב שנותן פירות רק לאחר שבעים שנה, הוא נרדם 

והשי"ת כיסהו בסלע שאף אחד לא יפריעהו, לאחר שבעים שנה של שינה רצופה 

ים שנה בראותו את הנכד של אותו ז התברר לו כי אכן היה כחולם שבעהתעורר וא

  רוב והנה הוא כבר מלקט ממנו פירות.אדם שנטע את הח

מסופר ולא העלנו את סיפור מעשה זה הידוע לכל אלא מפני ענין שולי לכאורה ש

כחץ מוסרי פולח כליות ולב, ובפרט לנו, המתמחים כבר הוא עבורנו בו, אך 

יועיל הרגש זה  ,הדמיון הנכון והמועיל לעבודהבכח ו ,שבועות מספר בכח הציורי

יב את הרעיון.  הנה כי כן, מתברר שישנה מציאות כזו, אדם יכול להעצים ולהרח

נפשו והרגשותיו, מכסה את  ו תחת סלע, ליבו לב האבןילישון שבעים שנות חי

הוא, כלו' חיותו רגשותיו וכל שייכותו לעולם רוחני חי ומעלה לתיקון הנפש ומילוי 

פעולות שנראות תפקידו בעולם נעלם מנו, הוא חי כביכול בעולם, הוא עושה 

כתפילה ושייכות לעשיית מצוות, אך הסלע מכסה את כל כולו, האבן מונעת ממנו 

רגיש את נעימות להרגיש, לצייר, לדמיין ולפתח את מחשבותיו הטהורות ולה

קים שניתן לקבל דרך תפילה אחת מעומק הלב וברגשות נעלים וידידות קרבת אלו

 כפשטות הענין ממש. ותוחיים, 'היינו כחולמים' בהתגלמות המציא

אנו בפרקים הלו, אשר בכל אחד מהם אנו מביאים רעיון וציור אחר שמעלה בעל 

'חובת התלמידים' מנסים לעשות את הדבר הזה בעצמו, לא להיות כחולמים, 

להיות חיים וערניים במיוחד, לקלוט כל בדל של רחש מנפשנו ומה מתחת הסלע, 

פי הבאר, אותה אבן כבדה שמסתירה כל לעשות פעולות שיסירו את האבן מעל 

 התעוררות מעצמנו. 

ומתוך סערת הרגש זה נביא נא עוד ציור נוסף אשר רבנו בעל 'חובת התלמידים' 

מצא לנכון להביאו ולהעצים את עצמנו בו, תוך שהוא מדגיש, כי כאשר נתחיל 

יר לעמול ולהזיז את האבן המונחת על ליבנו, כח הציור אשר כבר התחיל להצטי

בנו יביאנו לכל מיני מחשבות וציורים חדשים שלא עלה על ליבנו שאנו שייכים 

לזה כלל ומכח התרגול וההתמדה לעמול לעורר את הנפש כבר מעצמנו יעלה לנו 

 רעיונות וציורים חדשים. 

* 

כך בדמיוננו ובציור חי שאנו מציירים נגד  –אריכות ימנו ושנותנו באו אל קיצם 

הגוף שוכב בקבר, וכאן אין בנו כח לצייר את המשך על גבי הכתב, כל אחד  –עיננו 

ימשיך את חשבון נפשו בעצמו מה עובר עליו באותה עת, אולם דבר אחד נמקד בו 

את הראיה, המצב לא טוב, אנו מבינים כי אנו זקוקים לרחמים רבים, אבל 

בר לאחר מעשה... ם חיותנו עברו וגזו, עתה כיההזדמנויות הרבות שהיו לנו בחי

, !, אילו!ואנו חושבים לעצמו בתוגה והעלאת מחשבות של רחמים על עצמנו, אי

אילו היתה לנו הזדמנות אחת נוספת לעמוד בתפילה לפניו יתברך ולבקש רחמים 

. והנ יוצא על עצמנו להצילנו ממצב ביש זה, כמה היינו נותנים עבור הזדמנות כזו

ת נוספת לבקש את אשר איותה נפשו. הזינוק הכרוז: פלוני יעמוד בתפילה אח

 והשמחה, ההתעוררות באותה תפילה אינה צריכה לתאור.

במחשבת התעוררות זו שנה שלמה, אנו  להרה"ק רבי אשר מסטולין זיע"א התפל

 נודה לשמו יתברך אם יועיל לנו לפחות לתפילה אחת.

 ---היינו כחולמים 

 

 

 מרבין בשמחה

אויר של טהרה ממלא את העולם. ששת השבועות של 

ה'שובבי"ם' חולפים ועוברים להם. הלא המה הגיבורים 

אנשי השם בחורי הישיבות הקדושות והיכלי הכוללים 

שמלאו את העולם בקדושת התורה בטהרתה תוך 

והגוף הבהמי, שעות ארוכות התגברות על  תאוות הלב 

דיבור בטל ומיותר מפיהם, והעולם הפנימי ורצופות חסכו 

שלהם מקרין אור גדול וקדוש בעולמו של הקב"ה ששש 

 ושמח לראות את צאן מרעיתו בכך.

ו הקדושים של ה'קדושת לוי' זיע"א מאירים לנגד דברי

עיננו בהתקרב לקראתו עוד מעט קט החודש המאיר 

 והשמח 'חודש אדר', שמיד עם כניסתו 'מרבין בשמחה'.

  לשונו הקדוש בדרוש לפורים:זה 

'לבאר מאמר חכמנו ז"ל משנכנס אדר מרבין בשמחה', כי 

עיקר השמחה לאדם בהעלותו הניצוצות לעבודתו יתברך, 

שהניצוצות נעשים לאדם שמעלה אותם כמו לבוש, ובזה 

מגיע לו השמחה, וקודם אדר הוא שובבי"ם שהוא העת 

יע העת העלאת הניצוצות לקדושה, ומשהגיע אדר כבר הג

 שהעלה אותם מקודם בשובבי"ם, ועתה באדר נעשים לו

מלבוש וגלל כן נקרא שמו 'אדר' לשון מלבוש, כמו 

 'אדרת אליהו'. 

וזהו מאמר חז"ל משנכנס אדר, כשהגיע אצלו הלבוש 

מניצוצות הקדושים שהעלה בשובבי"ם, מרבין בשמחה, 

 כי בא לו השמחה שהעלה אותם. עכלה"ק.

רבנו ב'צו וזירוז' באותו מהלך שאנו  ואלו דבריו הק' של

צועדים בו כבר מספר שבועות בהרהורים והרגשות 

שמחת תורה, וכפי שכבר כתבנו שאחר הריקודין של 

שהעת דומה מאוד לזמני הקודש בה אנו עומדים. וכפי 

 לשונו הקדוש המרטיטים לב ונפש: 

והאם אפשר באחרת, האם אפשר שעבודה זו של שמחה 

אלקים, וברקידתנו לפניו ית' הנשמות וכל לא תשמח את 

 פמליא של מעלה לא תרקדנה אתנו יחד.

האיש ישראל בעול ה' הוא נתון תמיד, אבל לשמוח לפני 

ועמל עלתה ה' בשמיני עצרת ושמחת תורה כמה טורח 

לו. ואפשר רק אחר ראש השנה ויוה"כ שעברו עליו, יזכה 

 לה'.

ם הנוראים בהם נשים לב למילים הקדושות. רק אחר הימי

העבודה היתה ביראה והתעלות הנפש בקבלת עול מלכות 

שמים ניתן להגיע לשמחה אמתית פורצת כל גבולות 

ואף אנו החושך הגשמי המאפיל על הנפש בחיי היום יום, 

בעת הקדושה הזו, לאחר עבודות הקדושות שקל ימי 

השובבי"ם ימי עבודה של 'עבודת הפרך' ושיעבוד מצרים 

ך עד קבלת התורה בשבועות אלו של יתרו וכל המהל

ומשפטים, עתה העת להגיע לשמחה עצומה לשמוח בה' 

בהגיע החודש הקדוש של חודש אדר וארבעת הפרשיות 

 שראשיתן בשבת קודש זו.

 ונסיים בהמשך הלשון הקדושה;

ויתחזק ויאמר, עם אלקי אני שמח עתה. ה' הרם ונשא 

אלים למקום לעילא מכל העולמות אף מלאכי מעלה שו

, הוא אלקי נפשי רוחי ונשמתי, ובו יתברך ועם כבודו

תורתו הקדושה שנתן לי באהבה אני שמח. הכל בטל 

עתה. אין עולם אין ולא דאגות, לא גוף ולא צרות עמו 

 .יתברך בכל כוחי אני מפזז ולפניו אני רוקד

 - - -מרבין בשמחה 
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