
יום עבודה עמוס הסתיים. הוא שב הביתה אל הקן החם 
ועבורו הוא משקיע כל כך רבות. הוא  אותו הוא מטפח 
נח מעט, סעד את ליבו ועתה זמן פנוי בפניו. הוא קורא 
את העיתון היומי, משוחח על דא ועל הא, ולמרות הרוגע 
והשלווה האופפת אותו לכאורה, הוא מרגיש חוסר נוחות. 
חוסר הנוחות הפנימית מלווה אותו זמן מה והוא לא מבין 
מה עובר עליו. כנראה אני לא שבע די הצורך, הוא מנסה 
לחקור אחר הרגש המלווה אותו באי נוחות. הוא ניגש אל 
לאכול.  מה  דבר  שם  ומוצא  המקרר  את  פותח  המזווה, 
הוא אוכל, והמועקות ששיבשה לו את הנעימות והנוחות 

סרה ממנו. 
נוחות  אי  מרגיש  כשאני   - מסקנה  במוחו  רושם  והוא 

משמע אני רעב. 
מתעוררת  הקודמת  והתחושה  השעה  מחצית  עוברת 
צריך  בכ”ז  אבל  רעב,  לא  שהוא  יודע  הוא  הפעם  שוב. 
להשקיט את התחושה הלא נוחה, הוא מוצא את הפתרון, 
זה  והנה  שלו.  וה’טוב’  אחד  כל  טוב.  משהו  שותה  הוא 

פלא וישקוט הרגש לזמן ארוך עד מאוד.
נוחות  אי  מרגיש  כשאני   - הוא מסיק מסקנה  עתה  וגם 

משמע אני או רעב או צמא.

אילו היה היהודי היקר הזה יודע לזהות את הרגש הנכון, 
היה  הוא  ולרגשותיו,  לעצמו  ‘להקשיב’  לומד  היה  אילו 
יודע כי גם בפעם הראשונה וגם בפעם השניה הוא לא היה 
רעב ולא היה צמא, אלא היתה זו נפשו ההומיה למשהו 
רוחני שיחיה אותה, רגש של אסיר בבית האסורים שמידי 
פעם מצליח להוציא את אצבעו ואפו מתוך הבור לאויר 
לא  כבר  אני  לחופשי,  לצאת  עזרוני  אנא  לאמור:  הצח, 
מסוגל לחיות בכאלו תנאים קשים, והסוהרים נותנים לו 
מכה אחת על אפו ומחזירים אתו לתוך הבור שבור ורצוץ 
מקרבו,  מתפרץ  להשתחרר  הרצון  אולם  מה,  לתקופת 
אותו  משקים  אז  או  לעזרה,  לזעוק  מנסה  שוב  והוא 
בטיפה המרה ובשילוב המכות שקיבל הוא מתעלף ונופל 

שדוד לעוד שעות ארוכות. 

מאכל  לדבר  או  לממתק  לא  אבל  נכון.  רעבים?  אנחנו 
את  שתחיה  וזכה  אמתית  לרוחניות  רעבים  אנו  כלשהו, 
האסורים  מבית  אותה  להתיר  מזון  לה  ותיתן  הנפש 

שהגוף סוגר עליה בתנאים קשים עבורה. 
רק תרגול ב’זיהוי רגשות’ נכון ומדוייק, יעזור לנו לזהות 
ולתת לעצמנו את הטיפול  את הרגש הנכון בזמן הנכון, 
בכל  קדושה  של  חיות  בנו  להחדיר  עבורנו,  המתאים 

דרכנו, רוח ישראל, רוח של בנים אתם לה’ אלוקיכם. 

וזה הכלל צריך איש ישראל לזכור, שכל כאב אשר יש לו מנמיכיותו אשר רואה בקרבו, לא יסתפק באנחה לבדה או בכאב לב לבד רק יעורר 
בקרבו התרגשות ומרירות יתירה על זה ... ומזה בעצמו שרואה את עצמו לנמוך יכול להוציא אש ומזה להתלהב

 )בני מחשבה טובה אות יא( 

זאת חקת התורה אשר צוה ה’ לאמר ... פרה אדומה תמימה )פרשת פרה(

פרשה זו, היא פרשת הטהרה שנצטוו ישראל לטהר את עצמם ולהזדכך מכל טומאה על 
ידי הפרה האדומה. ויש להתבונן אם כן בלשון הפסוק ‘זאת חוקת התורה’ ולא ‘זאת חוקת 
הפרה’ שבה מדבר הפסוק. ועוד יש להתבונן, מעצם תקנת קריאת פרשה זו בכל שנה, מן 
הסתם יש בה עבודה השייכת לנו בענין זה למעשה ממש גם בזמן הזה, וראוי לנו להתבונן 

מה מלמדת אותנו המצוה הזו של ‘חוקת התורה’. 
ויש לומר כי יסוד גדול בהתייחסות האדם אל עצמו ואל מהותו כאיש ישראל קרוב לה’ 
שנינו כאן. איתא במדרש )רבה, אסתר פרק ז’(, ‘ישראל הן פורפירא שהקדוש ברוך הוא 
מתפאר בהן הה”ד )ישעיה מ”ט( ישראל אשר בך אתפאר’. פי’, ישראל המה בגדי המלוכה 

של המלך ה’, וה’ מתפאר בהם. 
לובשים  האדם  שבני  בגדים  לסתם  מעבר  מיוחדת  משמעות  יש  מלוכה  לבגדי  ונבאר. 
ומתכסים בהם. יש בגדים שהם מכסים את חלקי הגוף הצריכים כיסוי, ישנם בגדים שהם 
ויש בגדי מלוכה. בגדי מלוכה הם לא בגדים הנצרכים למלך  לשמירה מלכלוך וטינופת, 
לכסות את גופו, כי גם כשאינו לבוש בבגדי המלוכה הרי הוא מכוסה די צרכו בבגדי ההדיוט 
שיש לו, בגדי המלוכה הם בגדים שלובש המלך להתהדר ולהתייפות. המלך מחמת עצמו 
גם ללא שיתייפה בבגדים המיוחדים הרי הוא מושל בכל ארצו והיושבים בה, הוא גיבור 
ואיש מלחמה גם מבלי שילבש תכלת וחור ועטרת זהב גדולה, אולם כל זה לא נגלה לחוץ. 
כל הדרו ויופיו של המלך מתגלה בעת שהוא לבוש בבגדי המלוכה שלו, כשהוא חובש את 

הכתר לראשו והגלימה על גופו. 
כאלו המה עם ה’ ותפארתו, ‘ישראל אשר בך אתפאר’, גם ללא ישראל הרי ‘אתה הוא עד 
שלא נברא העולם ואתה הוא משנברא העולם’, אולם תפארתו ויופיו של הבורא מתגלה 
בעולם במלא הדרו ויופיו רק דרך עם חביבו, ‘ישראל אשר בך אתפאר’. כל אחד מישראל 
מחובר אל המלך כבגד לגוף, וכשם שהתנועות המלכותיות נראות בחוץ בצורת הבגדים 
העוטפים את גוף המלך, כן על ידי היהודי הקדוש בקדושת ישראל נראות הנהגות מלך 

עולמים בעולם.
ויש בזה עבודה רבה וגדולה למעשה עבורנו. יש הבדל גדול בין אם האדם מגביה את עצמו 
כי אז כל עבודתו היא  ודווקא הוא, מייפה את המלך,  כי הוא,  והרגשה  בידיעה  והוא חי 
בדרך של גדלות והתעלות, גם ניסיונותיו, וגם ההתגברות עליהן, מקבלות הגבהה ועדינות 
גדולה ורבה. האהבה והיראה מקבלות אור חדש לגמרי, אור של ‘תפארת’, והשי”ת מתגלה 

ומתקדש עי”ז בבריאה כביכול.
משא”כ כאשר הוא חי בתחושה הטבעית בה אנו חיים בדרך כלל, בהרגשה כי הננו בני 
אדם ככל בני העולם, רק שיש לנו תורה ומצוות לקיים, לא רגש ולא התעלות על עצם 
היותנו ממלכת כהנים וגוי קדוש, הרי שכל עבודתנו היא ברמה נמוכה מאוד של התגברות 
ולהתלכלך  ליפול  ונזהרים שלא  והרפש  והתעלות, אנחנו נמצאים כל הזמן בגבול הטיט 
יותר מדאי. בעומדנו לפני ניסיון של עבירה בזויה, אמנם האהבה והיראה מצילות אותנו 
מלעשותה, דבר נשגב וחשוב, שכרו הרבה מאוד, אולם זוהי עבודה נמוכה, לא עבודה של 

‘אשר בך אתפאר’. 
עבודת ה’פרה’ היא עבודת הטהרה, הניקיון וההתייפות מכל זוהמא ומכל לכלוך. עבודה של 
אשר בך אתפאר. ‘זאת חוקת התורה אשר ציוה ה’ לאמר’. חוקת כל התורה היא להיעשות 
בטהרתה והתעלותה של פרה אדומה, בדרך של ‘אשר ציוה ה’’ של התחברות וצוותא חדא 
עם הבורא ית’ בעליה והתקשרות של גדלות והתפארות, עבודה של ‘פורפירא דמלכא’, 
זוהי המטלה שמוטלת עלנו לעמול עליה לקראת חג החרות, שאנו כבני מלכים נאחז בגופו 

של מלך כביכול, ונעבוד עבודה המפארת ומכבדת אותו ומגדילה את שמו ית’ בעולם. 

‘אכילה רגשית‘

)דרך המלך פרשת פרה תרח”ץ(

)דרך המלך פרה תרח“ץ( 



קשה  שחסימה  כתבנו  כבר  העצלות.  בנושא  אנו  מתעכבים  מספר  שבועות  כבר 
העומדת בפני התקדמותו של כל החפץ לצעוד במסלול החיים הטובים שמבטיח 
לנו ה’חובת התלמידים’. חסימה ושמה עצלות. ‘מאוסה ובזויה היא וכרקב בעצמות 

את הכל היא מכלה’ - כינה במילים חריפות את העצל )פרק ד’(.
לפני שניגש להסרת המפריע העמוק הזה, נעבור לרגע לחסימה נוספת, ולמרות 
שהיא דומה מאוד ל’עצלות’ הרגילה, אולם היא זן אחר ואלים במיוחד ללוקה בו. 
במחלת  מהלוקה  יותר  עוד  מסויימת  במידה  ה’  העובד  של  לעתידו  מסוכן  הוא 

העצלות. שמה של המחלה הקשה הזו היא:  ‘התרפות’.

ותחילה להגדרה: אפס מעש - זהו עצלות.
עשיה איטית ומבולבלת - זוהי התרפות. 

ומכאן לתיאור המסוכנות שבמחלת ה’התרפות’.
- ‘ילדי היקר, בבקשה סדר נא את החדר לכבוד שבת קודש’.

לקראת  תלמודו,  מבית  הביתה  ששב  הנער  לעבר  בפניה  המשפחה  אם  זו  היתה 
השבת המתקרבת ובאה לפרוש כנפיה על בתי ישראל.

בחוסר חשק מוחצן, בפנים של אבל, דומה לתרנגול נפוח שכרבולתו נקצצה, הוא 
פונה אל החדר המבולגן, והוא צריך להתחיל ליישם את הבקשה הכל כך פשוטה 
והכל כך מובנת מאליה. כל מי שדר במקום צריך לשאת בעול התחזוקה שלו. כמה 

פשוט.
בינוני  בלגן  בו  ששורר  ממוצע  בגודל  לחדר  המשוער  הסידור  זמן  התחיל.  והוא 
ומעלה - הוא כרבע שעה. עוברת לה יותר מחצי שעה וה’בן יקיר’ לא מראה סימנים 
מתימהון  נפערות  ועיניה  החדר,  אל  נכנסת  האם  העבודה.  סיום  לקראת  שהוא 

ומחרון שמשמשים בערבוביא.
המראה הנגלה לנגד עיניה יכול להוציא כל הורה שליו מכליו ובפרט בערב שבת 
קודש שהמטלות רבות כל כך בבתי ישראל הברוכים בלעה”ר. ה’בחור’ מצא עיתון 
ן מתגולל על אחד המדפים, הוא שוכב על המיטה במרכז הבלאגן ושקוע  ילדים ישָׁ

בקריאה. עדיין לא זזה אף חתיכת נייר ממקומה בחצי שעה שחלפה. 
- זהו עצל. אפס מעש.

בו  שקוע  שהיה  המוחלט  מהריכוז  אותו  הוציאה  האם  של  ההשתאות  קריאת 
כך  להיתפס  נעים  לא  זאת  בכל  קלות,  הסמיק  הוא  המרתק,  הסיפור  בקריאת 
בקלקלתו, הוא לא באמת התכוון לא לעשות כלום, הוא רק רצה לדפדף ולקרא רק 
את הסיפור המצוייר שבעמוד האחורי, וזה פשוט נמשך ונמשך. עתה הוא הבין כי 
באמת לא נהג כשורה והוא הסיק נכונה כי עתה הוא חייב להזיז את גופו ולעשות 

פעולות חשובות ברחבי החדר להכינו לקראת שבת. והוא התחיל.
לראות  האם  מגיעה  ושוב  שעה  חצי  עברה  עשרים,  ואף  דקות  עשר  שוב  עברו 
כבר  הוא עשה  והחרון התגברו בבת אחת.  ועתה התימהון  יקיר,  את פעולת הבן 
משהו, הוא הזיז כמה חפצים מהכא להתם ומהתם להכא, המיטה כבר נראית בדרך 
להסתדר, הכל בעצלתיים והכל לאט לאט כ’שחמתו מרובה מצילתו’, ההפסקות 

מרובות מן העשיה, ולפי הקצב הזה עוד דרך ארוכה לפניו לסיים את העבודה.
האם מעירה לו קשות. והפעם, בניגוד לפעם שעברה שהוא לא עשה כלום, הוא לא 
מבין למה הוא ננזף, הרי הוא עושה מה שבקשו ממנו, הוא הרי מסדר את החדר, 

הוא נפגע ממש עד עמקי נשמתו מההערה שקיבל.
זהו מתרפה. הוא יותר גרוע בבחינה מסוימת מהעצל שאנו עושה כלום. הוא אפילו 

לא מבין מה רוצים ממנו.
לעתידנו  מן השורש. שניהם מסוכנים מאוד  לעקור  חייבים  אנו  הסוגים  את שני 

בעבודת ה’.
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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

יש גרוע מעצלות
פרק כ“ח

התקבלה תרומת

הר“ר מרדכי פרידמן הי“ו

לזכות בנו היניק יצחק משה ני“ו
הנולד לו למזל טוב ובשעטו“מ

יזכו הוריו לגדלו לתורה לחופה ולמעשים טובים
ולרוות ממנו רוב נחת דקדושה

היה זה לאחר סדרת שיחות ששוחח הרב עם תלמידו. 
כבר זמן רב שהתלמיד לוקה במידת ה’עצלות’ החמורה 
היא  אצלו  הבוקר  השכמת  הסמוך(.  במדור  )ראה 
)המעיר(  ה’וועקער’  יומו.  בסדר  הקשות  מהעבודות 
בזמן הקבוע  קושי חמור בהשכמה  על  מדווח  בישיבה 

בסדר יומו של הבחור בישיבה.
אף  ונעימות,  מעוררות  נפש  לשיחות  לו  קרא  הרב 
הענישו בעונשים שונים, קנסות ועוד דרכים של הטלת 
וימין  דוחה  שמאל  השיחות,  בשילוב  בתלמידים  מרה 
באותה  נשאר  הקושי  הועיל.  ללא  אך  כדבעי,  מקרבת 

דרגת קושי, והבחור לא קם ולא זע לקול המעורר. 
כי  היטב  הבין  התלמיד,  של  נפשו  לעומק  המבין  הרב 
דבר מה מונע ממנו להתחזק, וכי זה בלתי מתקבל על 
הדעת שלאחר כל כך הרבה עמל וטורח עדיין אין שום 
שהוא  והמסקנא  התלמיד,  של  העצלות  במצב  שינוי 
הסיק מן המצב הוא, שיש מה ש’מזין’ את העצלות ויש 
המאוחרת  השכמתו  את  להצדיק  לתלמיד  שגורם  מה 
להגיע  דשמיא  סייעתא  ביקש  והוא  ביומו,  יום  מידי 

לחקר הענין.
התשובה שהוא קיבל בשיחה הבאה עם התלמיד שפכה 

אור על הנקודה המרכזית. 
כח  בענין  בישיבה  נפלאה  דרשה  דרש  הרב  ‘פעם 
הרצון. הרב האריך בדבריו ביסודות והוכחות מתובלות 
של  ברצונו  שטמון  הכח  בגודל  מצדיקים  בסיפורים 

העובד ה’, וכמה שהוא חשוב וחביב בעיני ה’’.
אני הסקתי מכך, טען התלמיד, כי מכיון שכל כך חשוב 
בעיני ה’ כל רצון שיש לי, בזה שאני כל כך רוצה לקום 
כל בוקר בהשכמה אני כבר עושה די צרכי במוטל עלי 

בעבודת ה’ וממילא הקימה בפועל מיותרת...
דברי  על  שחזר  ולאחר  בכבוד,  הקשיב  שמע,  הרב 
התלמיד, והבין כי הגיע לחקר הנקודה המרכזית אותה 

חיפש, ענה לו במשל מן החיים.

נהנה  תוכו,  אל  והביט  הנהר,  פני  על  ידידי  הלך  פעם 
מקומו  על  נדרך  לפתע  בה.  הטמון  והיופי  הזרימה  מן 
פני המים. הוא ראה  גולגולת אחת שצפה על  בראותו 
כי עדיין יש בה רוח חיים והיא מפרפרת בין חיים למוות 

בסכנת טביעה מיידית. 
בזעקות רמות מלא גרונו זעק ידידי אל עבר האיש, ‘הנה, 
ואציל אותך מרדת שחת, קרא ושנה אליו,  אחוז בידי, 
אולם ללא הועיל. הוא ענה לו בקול רגוע ושליו כאילו 
אין סכנת מוות מידית עומדת בפניו, כי הכל בסדר, הוא 
מאוד רוצה לצאת מן המערבולת הקשה והוא מסתפק 
בכך. פעם הוא שמע שיחה בישיבה כי כח הרצון חזק 
ולכן חבל על המאמץ,  זה.  וזה מספיק לו במצב  מאוד 
כל פעולה נוספת מיותרת. אלו היו דבריו ה’מחוכמים’ 

האחרונים לפני שנפח נשמתו.
וגם כאן כל מילה נוספת מיותרת - סיים הרב את דבריו 

הנכוחים לתלמידו.

גולגולת צפה על פני המים
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