
ובדבר  הענין  בליבת  לגעת  בחששתא  אנו  מנסים 
המרכזי אליו אנו חותרים זה מכבר. המחשבה החזקה 
כי לאחר שסבבנו את  דומה  גופני.  ציור  והנקיה מכל 
ההר סביב סביב וסללנו את הדרך להגיע אליו חייבים 
והוא,  הנרצה,  בענין  המרכזי  ההסבר  אל  לגשת  אנו 
כיצד  ומבואר  ברור  בביאור  למעשה  הלכה  להסביר 
וכיצד  גשמי,  ציור  עם  חזקה  מחשבה  נראית  באמת 
ללא  חזקה  במחשבה  עצמנו  את  לראות  אנו  רוצים 
ציור גופני כל שהוא. ומכיון שהדברים צריכים זהירות 
גדולה נרחיב בזה בפרקים מספר ולא נצמצם במסגרת 

מוגבלת זו דבר חמור וקשה שכזה.

משל  המחשבה החזקה עם הציור הגשמי הוא בדרך 
ונמשל. ונצייר זאת בהרחבת המחשבה בשני נושאים 

כיצד הדבר נראה.
הנושא הראשון – תפילה.

בהיכל  צפופים  עומדים  תשחורת  בני  חסידים  אלפי 
סביב  מוצבים  מימדים  אדירי  ‘פארענצ’עס’  הטיש. 
סביב וזקנים עם נערים עומדים באימה וביראה ברתת 
השולחן  בראש  שליט”א.  רבם  כניסת  לקראת  וזיע 
הגדול והמפואר מוצב כסא קדשו, סביבו כבר ניצבים 
זכו לקרבה מיוחדת לפי  נגידי עם אשר  נכבדי העדה 
רום ייחוסם ורוחב כיסם, וכולם עומדים בציפיה לרגע 
כבוד,  אומר  כולו  להיכלו  הרבי  כניסת  רגע  הנשגב, 

לנהל את שולחנו הטהור.
מחזה כזה חווה האיש במשך ימי חייו עם רב עם מעט, 
המראה הותיר עליו רושם עז של יראה מוחשית ורגש 
לפניו  ולהתפלל  לעמוד  בבואו  ואז,  גדול,  פחד  של 
יתברך הרי הוא מבקש לצייר לפני עיניו ציור שיעורר 
ולתאר  אותו, איזה דמיון שישווה במחשבתו לחשוב 
מלכים  רבבן  שרבוא  איך  המחשבה  בעומק  אותו 
זה  אל  זה  וקרא  ומשמאלו  מימינו  עומדים  ושרפים 
ואמר קדוש וכו’, ובקול רעש גדול אומרים ברוך כבוד 
חזק  דמיון  עבורו  מהווה  רבו  של  הכסא  ממקומו,  ה’ 
לכסא הכבוד כהתירו של הראב”ד הנזכר כבר, וכך הוא 
מקבל התעוררות הלב לתפילה. הוא רואה את עצמו 
מצטופף מרחוק ורואה כביכול את כסא כבודו יתברך 
בהשתפכות  כמים  נמס  ליבו  עליו,  מוטלת  ואימה 
הנפש יחד עם מלאכי מרום, ותפילתו עולה לו היטב. 

ולנושא השני, בפרק הבא.

וחטאך בצדקה פרוק, ולא כמו שטועים האנשים שכיון שנותן הוא צדקה מותר לו לעשטות כל מה שליבו חפץ. זהו רק ‘כי תשא 
את ראש‘, בראשית ההתקשרות כיון שרחוקה נפשו רגיל את עצמו לחבר את נפשו במחצית השקל, אבל אחר כך צריך הוא 

להוסיף על זה תורה ותפילה באהבה ויראה.

)בני מחשבה טובה אות י’()דרך המלך משפטים - שקלים תרפ”ח(

זה יתנו וגו’ מחצית השקל וגו’ לכפר על נפשותכם )ל יג(
וברש”י זה יתנו הראה לו כמין מטבע של אש ומשקלה מחצית השקל ואמר לו כזה יתנו.

ויש לפרש בכוונת דברי רש”י הקדוש שלמשה רבנו הוקשה לו קושיא גדולה, מחצית 
השקל הרי הוא לכפר על נפשותיכם, שע”י התרומה יזכו לכפרה מאתו ית’, וזה קשה 
מאוד להבנה, האיך מטבע של מתכת גשמית תהא כפרה על חטא שעשה האדם נגד 
רצונו יתברך, ועל זה הראה לו כמין מטבע של אש ואמר לו כזה מטבע הם נותנים, הם 
וביאור  וזה צריך הרחבה  נותנים מטבע של מתכת סתמית אלא מטבע של אש.  לא 

עמוק מהי אותה מטבע של אש הניתנת ע”י ישראל לכפר על נפשותם.
והענין יתבאר בהעמיק ענין התשובה בכללה כיצד היא פועלת לכפר על החטא. דידוע 
שגדולה תשובה שמגעת עד כסא הכבוד. והתשובה הגדולה הזאת היא כשהאדם הגיע 
למצב שיעיד עלו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם. וצריך להבין את התנאי 
או  בחרטה  די  ולא  עליון שכזה.  למצב  יגיע  כאשר  רק  הזה שתשובה שלמה תקרא 

בעזיבת החטא בלבד.
והביאור בזה הוא, כי הגדרת החטא היא, מעשה שהשי”ת אינו רוצה שהאדם יעשה. 
יום הכיפורים, אכילת חמץ  יום כיפור מול אכילת  ודוגמאות רבות לכך, אכילת ערב 

בערב פסח ובפסח ועוד רבות.
אברהם אבינו הלך בשמחה גדולה לקיים מצות בוראו לשחוט את בנו יחידו אשר אהב. 
כל הדרך הלך בשמחה עצומה והכנה דרבה לקיים את המצוה הנשגבה הזאת. באם לא 
היה השי”ת מצוה אותו אחר כך ‘אל תעש לו מאומה’ היה מקיים מצוה עצומה בזה 
ששחט אותו, אולם כשנצטוה של לשחטו או אז אם היה שוחטו היה שופך דם ח”ו, 
אולם גם לאחר שנצטוה שלא לשחוט, הדרך שהלך עד אז בהכנה למצוה נחשב לו 

כעשיית מצוה, וזאת מפני שהלך לעשות רצון בוראו.
וא”כ החשבון פשוט ונפלא ביותר. כאשר האדם שב בתשובה, ומתחרט על מעשיו, 
הרי הוא כאילו לא עשה אף חטא מעולם. כי השי”ת שהחליט שאותם מעשים אינן 
רצויים לפניו, עתה הוא מחליט שאותם מעשים כן רצויים לפניו, וממילא אין כאן שום 
חטא ושום עון. ואין זה שינוי רצון כי הרצון של השי”ת הנמשך ללא הרף הוא קרבת 

ישראל אליו.
אולם בכדי שהשי”ת יעשה את המעשה הנשגב הזה צריך להיות דרגת תשובה של 
חרטה והשתוקקות לקרבת ה’ מתוך הכרה שזה הוא פסגת שאיפת חייו וזולת זה אין 
ואז  לו דבר טוב בעולם, רק אז השי”ת אף הוא משתוקק לחדש קרבתו כבראשונה 
כשלג וכצמר מלבין חטאי שושנה. משא”כ אם רק מפסיק לעשות את מעשיו הלא 
טובים אזי אין להשי”ת כביכול את אותו הרצון להפוך את מעשיו הראשונים הרעים 

למעשים טובים ואין זה תשובה גדולה שמגעת עד כסא הכבוד.
וזה הוא ענין ‘מטבע של אש’ שהראה למשרע”ה. המטבע אף שנראית מתכת פשוטה 
יש בה אש עצומה היינו הרצון האמתי וכל מחשבות לב האדם בגופו רוחו ונפשו להשיג 
את המטבע הזו, ואם כן כאשר הוא מעביר את המטבע שברשותו, היינו את הרצון וכוח 
נפשו העמוק ביותר לצורך רצון ומצות בוראו, הרי זה הוא הדבר המדוייק ביותר להגיע 
לתשובה שלמה שמגעת עד כסא הכבוד, כי במצב של מסירת הרצון לבורא אף הבורא 

כביכול משנה את המעשים הלא טובים למעשים טובים, ‘לכפר על נפשותיכם’. 

בלי משל )1(
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כבר  כך  על  ומדברים  עובדים  אנחנו  ברור,  הרי  זה  להצלחה.  בדרך  אנחנו 
שבועות לא מעטים. כל מטרת המדור הוא הרי לשם העצמת המידע שלנו 

והתרגול הנכון להגיע אל היעד הנכון והגבוה ביותר ששייך.
בפינתנו השבוע נעמוד על המושג מהי ‘הצלחה’. כי הצלחה היא דבר מאוד 

משתנה ומאוד יחסי לכל אדם בפני עצמו. 
הוא  זול,  במחיר  טלאים  ללא  משומשת  חולצה  להשיג  שהצליח  הקבצן 
מאושר עד למעלה ראש. הוא הצליח הצלחה מרשימה. העני שהצליח לקבל 
יום העבודה, אין כמוהו  זנב דג מלוח שנותר לאחר  ‘הנחה’ משמעותית על 

מאושר. גם הוא רושם לעצמו יום מוצלח לגמרי.
העשיר שלא מצא את החולצה שחיפש מה’מותג’ הנחשב ביותר גם במחיר 
מפולפל מרגיש אכזבה. הוא נכשל במה שחפץ ולא קיבל. הגביר שלא הצליח 
עד  מאוכזב  מרגיש  הצהרים  לארוחת  עליו  האהוב  הבשר  נתח  את  להשיג 

מאוד.

שניים עמדו ליד הרכב העומד למכירה. האחד לבוש במיטב מחלצותיו, נראה 
כי הוא שייך ל’עשירון’ הגבוה יותר שבין האוכלוסיה. הוא בדק את הרכב מכל 
קשה  היה  ולא  המקצועיים,  הבידוק  מכוני  של  דוחות  ביקש  הוא  הכיוונים, 
לו להחליט, לא זהו הרכב עליו ירכב, ולא זהו הרכב שיחנה בחניית חווילתו 
המפוארת. הוא לא נוהג על רכב שעבר תאונה ושיש לו דפיקות שונות מכל 

צד.
השני לעומתו בדק אף הוא את הרכב מכל סביבותיו, הבחין בכמה ‘דפיקות’ 
קלות, שם לב לכמה קילופי צבע שיש בכמה מקומות, אך זה לא הפריע לו. 
וכמו שלכל  ‘אין אף אדם מושלם,  יש איזשהו חיסרון’ הוא טען,  ‘לכל רכב 
ב’מבינות’,  טען  דבר’.  אותו  זה  הרכב,  גם  כך  חסרונות,  להיות  חייבים  אדם 
העיקר שהמנוע עובד והכל בפנים תקין, זה העיקר. לא עברו שעות ספורות 

והרכב עבר בעלות לרשותו.
לא טעית קורא יקר, לא בכדי השמטנו את תיאור האיש הקונה ואת מעמדו 
החברתי. כי הרי ברור הוא לאיזה סגנון בני אדם הוא שייך, זהו אדם שרואה 
עשיר  לתואר  ראוי  ואיננו  שרד  לרכב  ראוי  שאיננו  וקטן  פשוט  עצמו  את 
לחשוב  ולא  יום  היום  קשיי  עם  להתמודד  התרגל  הוא  ‘אמיד’,  לא  ואפילו 
שיש בכלל אפשרות אחרת, של חיים שמתאימים לנסיעה ברכב ללא פגמים 
וללא דפיקות, הוא חי בטעות איומה שלכל אחד פשוט חייב להיות חסרונות, 
מידות רעות בלתי מתוקנות והרגלים רעים בלתי מטופלים, ולכן הוא מקבל 
את חסרונותיו ב’הבנה’ יתירה, ומשכך אין הוא מבקש לתקן אותם, עבור איש 

שכזה המושג הצלחה בעבודת ה’ תהיה מדברים מאוד פשוטים ונמוכים.
אנו לא מוכנים לכך, לא עבור עצמנו ולא עבור תלמידנו, אנחנו צריכים לדרוש 
מעצמנו את מה שאנו ראויים לו לפי דרגתנו. ולכן ההבנה הבסיסית כי אנו לא 
אנשים פשוטים כלל, אנו נשמות גבוהות שנמצאות כאן במסווה של אנשים 
עם מידות והרגלים רעים, ואנחנו לא מוכנים להשאר בשום פנים ואופן עם 
רכב שיש בו דפיקות ופגמים, אנחנו נעבור על כל אחד ונתקנו, אנחנו נבדוק 
כל הרגל לעומק ונשנה אותו לפי מה הוא צריך להיות לנחת רוח לבורא ית”ש, 
כי ‘המעמד מחייב’  שיהיה לנו רכב מפואר ומושלם לשאת ולהכיל את הנוסע 

הנכבד ביותר הוא הנשמה הקדושה שלנו חלק אלוק ממעל ממש.
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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

המעמד מחייב

פרק כ”ג

חושך בביהמ”ד. זמן של סעודה שלישית 

נעלה. חשבון הנפש שמטהר את הנשמה 

ומעלה מחשבות של תכלית. הבה נתחבר 

אל מחשבותיו הנוקבות.

שוב יום אחד לפני מיתתך - אמרו חז”ל. 

מה ניתן להספיק ביום אחד, זמן קצר כל 

להפסיק  ניתן  קצר  כך  כל  בזמן  נכון,  כך. 

ניתן להפסיק את  לעשות מעשים רעים. 

המחשבות הלא נכונות עבורי. אבל האם 

אני  הרי  בזה?  לי  די  האם  מספיק?  זה 

צריך  אני  היכן  יודע  אני  תקין,  לא  במצב 

שאיפותי  הן  מה  בדיוק  יודע  אני  להיות, 

הגבוהות, אני אולי אפילו יודע ומבין את 

וגם אם  לזה,  והעצות המובילים  הדרכים 

להתקדם  לעבוד  מעכשיו  כבר  אתחיל 

לוקח  הרי  זה  אבל  ההוא,  המקום  לעבר 

להשקיע  לי  יש  עמל  הרבה  זמן,  המון 

לי  יעזור  ומה  לזה,  להגיע  שאצליח  עד 

יום אחד לפני מיתתי. אם יקראו לי עתה 

במצב  כשאני  וחשבון  דין  ולתת  לעלות 

מוכתם שכזה הרי זה יהיה נורא. מחשבה 

זו לבד מוציאה אותי משלוותי. 

מפחד אנכי מן המוות, מפחד מאוד, אבל 

מן המראה שכך אעמוד לפני בוראי במצב 

שלי עתה, אני פוחד אולי עוד יותר.

ובמחשבה שניה. 

איננה  הרי  המצב  מן  והחרדה  הפחד 

לאחר  צריכה להיות רק איך אראה לפניו 

מתחיל  עתה  הרי  העולם.  מן  שאסתלק 

הזה,  בעולם  כאן  עדיין  אני  חדש,  שבוע 

חי את חיי וממשיך בעבודתי, אני חרד מן 

המצב שלי עתה, מי יודע אם לא נזרקתי 

מעל פניו לאחד מן הפחים הסמוכים, כפי 

שאני מוכתם מלוכלך במצבי. 

צעקה עמוקה מן הלב עולה מקרבי - רבונו 

של עולם, הצילני מטיט ואל אטבעה!!!

ויהי אור.

חשבון נוקב

)צו וזירוז יז(


