
ובדבר  הענין  בליבת  לגעת  בניסיון  שעבר  בשבוע  התחלנו 
החזקה  המחשבה  מכבר.  זה  חותרים  אנו  אליו  המרכזי 
ברורה  בצורה  להגדיר  אנו  מנסים  גופני.  ציור  מכל  והנקיה 
ומדויקת ככל שניתן בכלים שניתנו לנו להגיע לביאור בהיר 
וברור לחלק את הדברים שיובנו לעצמנו ולקוראים מבקשי 
ה’ ועבודתו האמתית. והתחלנו לבאר כי המחשבה החזקה 
עם הציור הגשמי הוא בדרך משל ונמשל, וציירנו את זאת 
ניגש להרחבת  ועתה  בנושא התפילה,  בהרחבת המחשבה 
המחשבה בציור גשמי בענין ההתגברות על היצר ע”י קיום 
זו  בחז”ל שעצה  יום המיתה’ שאיתא  לו  ‘יזכיר  העצה של 

ודאי תועיל להתגברות.
והיות ורבנו זיע”א מאריך בצורת ההרחבה בעצה זו מספר 
פעמים, הן ב’הכשרת האברכים פרק שלם )פרק ו’( בנתינת 
במה  המיתה’  ב’יום  המחשבה  את  להרחיב  כיצד  דוגמא 
מחשבה  ב’בני  והן  העולם,  מן  שהולך  ביום  עליו  שעובר 
טובה’ במחשבה על מה שקורה אתו אחרי יציאת נשמתו, 

נעתיק חלק מלשונו הקדוש השייך לעניין:
ימיו  אריכות  לאחר  איש  כל  על  שעובר  הדבר  את  ‘יצייר 
ושנותיו, איך יסתכל ברגע האחרון על כל העולם ועל בניו, 
אל תחתית  בגופו  וללכת  מהם  עצמו  את  לפרוש  שמוכרח 
העפר רמה ותולעה, ובנשמתו אל הדרך שאינה ידועה לו אנה 

יוליכו אותה. 
בניו יסובבוהו ויבכוהו ויצעקו, הוי אבי אבי, אוהביו ומשפחתו 
יהמו ויקראוהו, והוא שומע ומבין הכל ואי אפשר לו לעזור 
כדי  עד  דוחק  הלב  אבל  לחיות  הוא  ומתחנן  רוצה  מאומה. 
להתפקע, הגרון יתכווץ עד כדי להיחנק, ובחזקה קורעים את 

נשמתו מגרונו ולבו. 
וכן אח”כ כשמלוים אותו אל בית עולמו. ואז, בניו זה מטיח 
את ראשו בכותל, צועק ובוכה אבי אבי איך עזבתנו, הלעד 
נקרעת מאתנו, וזו משלכת את עצמה על הארץ, ובקול מר 
צורח צועקת ומיללת, אי אפשר לי לחיות בלעדיך, אבי, מי 
יתן מותי תחתיך. דמעות וצעקה זורמות ממנה עד שנדמה 
שכולה ח”ו תתפקע מרוב היללה וצרה המתפרצות מקרבה. 
העם  כל  גם  המתים,  את  וגם  החיים  את  גם  מחריד  קולם 
ומבוכה  ועליהם. צוחה, מהומה  גועים בבכי מרחמנות עליו 
בכל סביבותיה, וסוף כל סוף כולם שבים לביתם. והוא, איפה 

נשאר ועם מי נשאר... אז בטח יתרכך גם לב האבן’.

שכאלו,  דיבורים  לדבר  כך  כל  מקובל  אין  שלנו  ב’עולם’ 
הנותן  מוחשי  כציור  המחשבה,  להרחבת  כדוגמא  אולם 
שאין  מצויין  מבחן  זהו  לחייו  ביחס  אחרת  תחושה  לאדם 
לתשובה  המעורר  החיים  מתוך  בציור  מחשבה  כדוגמתו. 

ובקשת קרבת ה’.
במחשבה  המהלך  את  להמשיך  בס”ד  ננסה  הבא  בשבוע 

ללא ציור גשמי.

וזה רמז המדרש ‘רעך ורע אביך אל תעזוב - זה הקב“ה‘. באמת יש לך אהבה ורצון אליו רק שהוא לפעמים בלבד, שאין לו קיום, 
ואתה עוזב אותו בכל פעם, ‘ואם עזבת תן דעתך‘, ‘דעתך‘ דוקא, ואז גם מידותיך תתעוררנה ומכולם תצא ידיעה אחת שלימה ואז 

אל תעזבהו, כי רצונך יהיה תמידי.

)בני מחשבה טובה אות ח’( )דרך המלך שקלים תר“צ(

כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו וגו’ מחצית השקל בשקל הקודש )ל יב( 

ג’( ‘אמר משה לפני הקב”ה משאני מת אין  שנינו בחז”ל )מדרש תנחומא כי תשא אות 
אני נזכר, א”ל הקב”ה כשם שאתה עומד ונותן להם פרשת שקלים ואתה זוקף את ראשן 

כך בכל שנה ושנה שקוראין אותה לפני כאילו אתה עומד שם באותה שעה וזוקף ראשן’.
וראוי להתבונן בכמה נקודות בענין. הא’, מדוע נצטוו ישראל לתת דוקא מחצית השקל 
ולא שקל שלם בעת מנייתם, ועוד, מהי ה’זקיפת ראש’ שנעשית ע”י משה רבינו בכל שנה 
ושנה בעת קריאת פרשת שקלים, וגם יתבאר ענין קביעת פרשת שקלים דייקא בכניסת 

חודש אדר שעיקרו חג הפורים.
וי”ל בדרך זה. דהנה כשנתבונן במציאות של מטבע העובר לסוחר. מטבע של זהב עשויה 
זהב. לא כל חתיכת כסף או זהב הרי הם מטבעות. למטבע דרוש חותם המלך  חתיכת 
המטבע.  שווי  עליה  מוטבע  להיות  שצריך  אלא  בלבד  זו  ולא  שולט,  הוא  בה  והמדינה 
כששתי חתיכות זהב או כסף עומדות זו לצד זו הרי הם שתי חתיכת נפרדות. ככל חפץ 
גשמי שיש לו אורך, רוחב וגובה המפרידים בין חפץ לחברו. אולם באורח פלא כביכול, 
כששתי החתיכות עומדות זו לצד זו ומוטבע עליהן שווי של חצי שקל על כל אחת, או אז 

שתי המטבעות יחד מתאחדות. שתיהן יחד שוות שקל אחד שלם.
כשנתבונן ונבדוק מה איחד את שתי המטבעות לאחד, נראה ונבין ש’דעת’ בני אדם גרמה 
לכך. שע”י שהאדם החליט בדעתו שמטבע זו תהיה נקובה בסך של חצי שקל או כל סכום 
יחד. כח ה’דעת’ המחברת כוחות  אחר הרי שאז קיבלה את הכח לאחד את המטבעות 

נפרדים למאוחדים.
ומכאן נלמד אל ישראל עם קרובו של השי”ת. עם ישראל מורכב מגופים נפרדים. כל גוף 
באורך רוחב וגובה משלו. אין קשר בין גוף אחד למשנהו. אולם כל זה הוא רק ביחס לגוף 
שאין דרך לחברם יחד. אולם ביחס לנשמה אין פירוד ופילוג בין נשמה לחברתה וזאת 

בכח הדעת דקדושה שבכוחה לחבר נפרדים.
ביניהם  ומקשרת  שבנפשו  המידות  עם  שבמוחו  מחשבותיו  את  באדם  מחברת  הדעת 
בדרך נפלא, וככל שהדעת בתוקפה יכולה היא לחבר את המידות עם המוח בדרך טובה 
וחזקה יותר, ואז מעשיו של האדם מושלמים. זהו כח הדעת שבכל יחיד מבני ישראל. וכח 
הדעת הכללי שמחבר את כל ישראל יחדיו והיו לאחדים ללא פירוד זהו הצדיק, בחי’ משה 
רבינו, שהוא היה הדעת של כלל ישראל. בכוחו נקראים ישראל עם אחד. זהו הזקיפת 

ראש שנעשה בכל שנה ע”י משה רבינו ע”ה בכל דור ודור במחצית השקל דייקא.
מחצית השקל  נצטוו למנות לפי  בני ישראל  ובזה נתבאר היטב הטעם מדוע בעת מנין 
בדווקא, כי כאשר יראו ישראל שהם נמנים אחד אחד, כל גוף בפני עצמו, הרי שיקבלו את 
הרושם המוטעה שעיקר האדם הוא הגוף, והוא החשוב יותר מן הנשמה ויבוא בעקבות 
כך להשקיע את כל מרצם ואונם בחיזוק כוחות הגוף ותאוותיו. ולכן ציווה אותם הבורא 
לקחת מחצית השקל, רמז על כח הדעת המחברת בין נפרדים, כי העיקר הוא להוציא אל 

הפועל את כח הרוחני המתאחד עם כל ישראל יחד ללא פירוד. 
ולפי”ז נבין היטב את ענין משמיעין על השקלים סמוך לחודש אדר, כי הנה המן ביקש 
בין העמים’, שהם  ומפורד  ע”י ש’ישנו עם אחד מפוזר  היהודים  על  לעורר את קטרוגו 
מילא לא מחוברים לדעת דקדושה, אין להם חיבור אמיתי וממילא אין להם זכות קיום. 
ולכן לפני בא עת הקטרוג ח”ו אנו מכריזין וזוקפים את ראשנו בנתינת ‘מחצית השקל’ 
לעורר אצלנו את ה’דעת הקדושה’ ונהיה לאחדים ביננו וממילא נס פורים יוכל להתחדש 

עלנו בכל שנה ושנה מחדש.

בלי משל )2(

)דרך המלך שקלים תר“צ( 



הרגלים ומידות אינן משתנות מעצמן, הן נשארות במלא עוצמתן ותוקפן כל 
זמן שלא יטפלו בהן טיפול הגון ונחוש. זוהי הסיבה שמזרזים אותנו לחנך את 
עצמנו ולהשקיע את כל מרצינו להוסיף ולעבוד עם חניכנו וצאצאינו להעמידם 
על דרך האמת לעקור את ההנהגות הרעות והמעוקלות ולקנות דעות ומידות 

טובות וישרות בכדי שבהתבגרותם כבר יהיו עומדים על המסלול הנכון. 
בפני התלמידים הצועדים  ‘חובת התלמידים’  ומעמיד בעל  זו קובע  קביעה 
במשעולי ספרו הקדוש, ומזרז את המבקשים להתעלות באמת ובתמים לבל 
‘אתה  יעבור.  זה  ימתינו עם עבודת המידות לעת זקנה בתקוה כי עם הזמן 
יותר, אז זה ממילא יעבור’ מלעיט היצר את מחשבת  תתבגר, ותהיה רציני 
האדם אשר מבקש ואוהב את המנוחה ומעדיף שכל החסרונות יסורו מעצמן 

עם הגיל.
‘כי  התלמידים’,  ה’חובת  הצעיר  לתלמיד  זועק  האיש,  טועה  חמורה  טעות 
לחזור  וראוי  ולב  כליות  שחודר  משפט  האיש’!!!  ולא  מזדקנות  השנים  רק 
עוברות,  השנים  האיש’!!!.  ולא  מזדקנות  השנים  רק  ‘כי  ושוב:  שוב  ולשננו 
מידות הבגדים משתנות, הגוף מתבגר והולך, הילד גדל, הבחור נישא, האברך 
היה לאיש חיל, משפחה מתפתחת וגדלה, הנכדים נולדים ואף הנינים כבר 

מתקרבים, אולם דבר אחד לא משתנה, האיש בעצמו.
הנרגז  מהאדון  היתר  ללא  שנלקחה  צעצוע  מכונית  בעבור  שניצת  הכעס 
כשהיה בן שנה ובן עשר, התחלפה לכעס על חברותא שדרכה לו על הרגל 
בטעות בישיבה. עצלות שהחלה בחוסר השכמת הבוקר לישיבה, ממשיכה 
ל’כולל’, והפסדים של הזדמנויות להצלחה במהלך החיים.  לעצלות בהגעה 
קמצנות וחוסר פרגון שנבט בחוסר הסכמה לחלק ממתק שקיבל מסבא או 
או  פרגון להצלחת החבר  במבחן במשניות  וחוסר  הולדת של החבר,  ביום 
בימי  איומה  מפלצת  לכדי  ומתפתח  וצומח  ממשיך  ‘חשוב’,  חצר  במשחק 
מקל  על  נשען  כבר  שהוא  הזקנה  בימי  שאף  עד  ופינה,  פינה  בכל  הבגרות 
לו את  נותנים  ולא  כולם רק מבזים אותו  כי  ומרגיש  נרגן  הוא  סבא מכובד 
חלק הכבוד המגיע לו. כמה בושה היא זו לפגוש את הזקן שכבר לא מצליח 
להטמין את הבושה הטבעית, הבושה שכיסתה את חלאת המידות הרעות 
בכמין קרם מיוחד שמעלים כתמים באופן זמני, ועתה לעת זקנה הכל פורץ 

החוצה בכמין הר געש שאין שליטה עליו.
המסקנא המחוייבת מכל הנ”ל. שינוי והתקדמות בעבודת המידות אינה דבר 
שהוא ‘מעלה’ ודבר שנחמד וחשוב לעשות, הדבר חשוב והכרחי, ממש חיוב 
גמור, כי אין שייך לומר כלל ש’זה יעבור’ כי זה בטוח לא יעבור. ‘כי רק השנים 

מזדקנות ולא האיש’!!!. ממש לא נעים להיות ‘תינוק עם מקל סבא’.
ולחיבת הקודש נביא את ציטוט לשונו הקדוש:

‘ואם לא תתאמץ ותתחזק בכל כוחך לרחק ולשרש ממך כל מידה רעה ושטות 
אשר בך עוד מילדותך, עד עולם תישאר בך ותזיקך. ואם יפתך יצרך לאמר, 
וכשתגדל  בך,  חסרונותיך  לכן  נער,  עודך  עצמך,  את  ולתקן  לעבוד  לך  למה 
בשנותיך ממילא הם יכלו ודעתך גם מידותיך מעצמן תחזקנה, רחם עליך ואל 
תאבה לו, כי רק השנים מזדקנות ולא האיש, ויש גדולים אף זקנים בשנותיהם, 
ונערים אף ילדים הם בדעותיהם ועצמותיהם, והכל מפני שבעבודתם התרשלו 

ועל התגדלות שנותיהם בטחו’.
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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

תינוק עם מקל סבא

פרק כ”ד
בעת  קונו  לפני  אדם  מתחנן  ונרפא’  ה’  ‘רפאנו 
בתוך  ח”ו  לו  יש  חולה  עשרה.  השמונה  תפילת 
בן  עתיד  על  ליבו  בתוך  מקננת  הדאגה  ביתו, 
משפחתו השוכב ומתפתל בכאביו, והתפילה היא 
מעומק הלב ‘והעלה רפואה שלמה לכל מכותינו’, 
לישועה  מצפה  והוא  מעיניו  מתגלגלות  הדמעות 

בקרוב.

מהלואה  בחובותיו,  ראובן  מתגלגל  רב  זמן  כבר 
מתבזה  למשנהו,  אחד  ומתשלום  לחברתה  אחת 
ומתייסר בכל יום ויום ממצב זה ומייחל ליום שבו 
הוא  ההלוואות,  וכל  ההתחייבויות  כל  את  יכסה 
וללא  הנפש  בשלוות  לחיות  שיוכל  לזמן  מצפה 
ברחוב  בהליכתו  מולו  שיצוץ  מהמלווה  חשש 
השני  לצידו  ולעבור  כביכול  להתעלם  חייב  ויהא 
ליבו  ושופך את  ומתפלל  והוא עומד  של הכביש. 
לפני קונו בדמעות שליש מעומק הלב ‘וברך שנתנו 
שתעלה  לעת  ומצפה  לברכה’,  הטובות  כשנים 
בפרנסה  ישועה  ויראה  הכבוד  כסא  לפני  תפילתו 

במהרה.
הלב,  ומעומק  אמתיות  תפילות  הן  אלו  תפילות 
ויה”ר שאכן יעלו לרצון לישועה לכל כלל ישראל. 
אולם, צריך לומר את האמת. כי תפילות ממין אלו 
שעל צרכי הגוף נחשבים למעלה כפי שמתייחסים 
לילדים זאטוטים אשר בוכים באמת מעומק הלב 

כשרוצים ממתקים וקליות ואגוזים. 
התפלה שאנו שואפים אליה כפי ששואפים מאתנו 
צרכים  מבקשת  נקיה  תפילה  היא  שמים,  בשמי 
גשמיים, שנתפלל בדמעות ובבכיות גם בתפילות 
של  מהצורך  רק  אלא  אישי,  צורך  כל  ללא  שהם 

הרגשה של קרבת ה’ ולהיות דבוק אליו באמת.
ומהי העצה להגיע לדרגה זכה כזו?
נעתיק את העצה מלשונו הקדוש:

את  שתים  על  שעה  על  עזוב  איפה.  זאת  ‘עשה 
העולם ושאונה, ערמומיות חכמתה ורצונה אשר בך, 
והתבודד יחידי, ואם אפשר לך לך היערה, והוי רואה 
ויחד עם  ד’  יצורי  בין  ליצור תם פשוט  את עצמך 
לפני  לשיר  היער  עצי  וכל  הצפרים  והירח  השמש 
ד’. באת לגלות ולמלא את כל העולם מגדולתו ית’.
החל נא למשל להכריז להם ולכל העולם את ‘אדון 
עולם’ וכו’ את ‘ידיד נפש’ וכו’ ותראה אם לא תתפרץ 
וקונה,  מלכה  לקראת  החוצה  בתפארתה  נפשך 
שירתך.  לקול  להקשיב  אליך,  כביכול  שהתקרב 
רק שטף של  בקרבך אשר  תוקד  מעלה  ואש של 
דמעות יצילוך וירגיעוך. אז תבין את בקשת מש”ר 
השמים.  כעוף  להיות  לפטירתו  סמוך  שהתפלל 

לספר ולשיר שירת ה’ לפני ה’ השתוקק’.

תפילה זכה

)צו וזירוז יח(


