
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 גיליון פ"ג -שנה ב' 
 פרשת תזריע מצורע

 תשע"ז

 בס"ד
 מידת התפארת - כל שהיא תפארת

רבי אומר איזוהי דרך ישרה שיבור לו האדם כל שהיא תפארת לעושיה )אבות פרק ב' 
 משנה א'(

ה. וכי איננו יודעים את דרך שאלה שמעוררת תמיהה מעצם השאל -איזוהי דרך ישרה 
התורה המסורה לנו מסיני, וכי איננו מצווים ועומדים לקיים את כל התורה כולה וללכת 

 בדרכי ישרים לפניו ית', מה מקום לשאלה שכזו.
* 

כשהמשנה שנלמדת בשב"ק זו, , תפארת''נו לעמוד על פנימיותה של מידת היהזדמנות בפנ
 יחד עם העבודה של תיקון המידות משולבות יחדיו בס"ד.

גופו כגוף כל אדם. אולם מלכותו צריכה להיראות כלפי חוץ, להראות כבודו ורוב  -המלך 
 ר המה אשר מוסיפים כבוד בגופו של מלך.גדולתו. בגדי המלוכה בגדי יק

'. מלכו של עולם הרי הוא 'אל מסתתר' אין מלכותו נראית כלפי אתפאראשר בך  ישראל'
 חוץ. ישראל הם 'בגד המלכות' של השי"ת. הם מגלים בעולם את כבוד מלכותו ית'. 

 ואת כבוד תפארתאת ה להרגישאם אנו מפארים את השי"ת בעצמנו, צריכים אנו גם 
 המלכות שאנו מפרסמים בעולם, ושזה ישפיע על עבודתנו את השי"ת. 

הבה נתבונן בעבודת האיש אשר מרגיש את תפארת נועם העליון, וההבדל בינו לבין איש 
 אשר איננו מרגיש בכך.

* 
'בערל ושמערל' משכימים קום לעבודתם. עבודת הבורא ויגיע כפים. שניהם מתפללים 

לאחר התפילה. עבודת כפים עמוסה לפניהם ביום אשר אך  שחרית וקובעים שיעור קצר
עתה הפציע. שניהם שבים לביתם עם דמדומי חמה עייפים ויגעים, תפילת מנחה וערבית 
קביעת עיתים לתורה ועולים על יצועם לתת מנוחה לעצמותיהם הדואבות לקראת עמל 

 היום הבא למחר.
י, אולם הבדל תהומי ביניהם. 'בערל' קם לכאורה שני יהודים עמלי כפים ללא שינוי משמעות

בבוקר בתחושת 'כשור לעול וכחמור למשא' כשם שחמורי עמל אף אני באתי לשם כך, 
לעמול מצאת החמה ועד בכלל. 'א יידישע בהמה' בהגדרה. אמנם אני יהודי ויש לי כמה 

י וכד'. מטלות שאני חייב לעשות ולקיים כדי לתת חלק לנשמה אשר בי. שחרית, שיעור יומ
 נמצא יש לנו בהמה המקיימת מצוות.

מאידך 'שמערל' מרגיש הן יהודי אני, נשמתי חלק אלוק ממעל, אני בריה קדושה ועליונה 
אשר תלויה בגוף גשמי ועכור, ובכדי לקיים אותו, רצון הבורא הוא שאעמול לפרנסתי, ואת 

ה המתישות גוף ונפש זאת אני עושה כי כך עלתה ברצונו ית', לכן עם סיום שעות העבוד
 מתיישב ללמוד את שיעורו הקבוע. זה תכליתו וזה מרכז רצונותיו.

נשמה קדושה שחייבת לקיים את לבושה  -בהמה מקיימת תורה ומצוות, שמערל  -בערל 
 .הגשמי

 לא.  -והראשון, לצערנו  ,זה, מרגיש את ה'תפארת גופא'
גבוהה ונעימה, וזה הלך בדרך, אבל  ואם נשנה במעט את הניסוח, זה הלך ב'דרך ישרה' דרך

 לא ניתן להגדירה כ'ישרה'. היא מלאה בורות ופחתים, דרך נמוכה מאוד.
* 

שיבור לו האדם', ודאי צריך לקיים מצוות של כל התורה כולה, אולם  דרך ישרה'איזוהי 
 איזוהי הדרך שניתן להגדירה כ'ישרה', איזוהי הדרך שעליה יעמול לברור לעצמו בכל כוחו
ואונו כי היא היא הנעימה והנכונה עבורו, היא אותה הדרך שההולך בה מרגיש לפחות 

לעושיה', שמרגיש לפחות 'כלשהו', משהו, איזה הרגשה כלשהי בחלק  'כלשהיא תפארת
וכבוד המלכות. היא היא ה"דרך הישרה", והיא הדרך אשר צריך לבור  תפארתמעבודתו את 

והרווחנו גם מחשבה והתבוננות מחודשים לעבודה המוטלת עלנו בשבוע שלישי של  לו.
 פרשת פרה תרח"צ( -)עפ"י 'דרך המלך'                                                               ספירת העומר.

    

  

 

 מחשבה ומעשה - הכנה לקבלת התורה  

בימי ההכנה לקבלת תורתנו הקדושה, ימי הכנה בפועל 

בדרך של לימוד ותיקון המידות, עלנו להתבונן ולהעמיק 

העשיה בפועל היא החשובה ביותר. בהכנה זו ולהסיק כי 

זה חשוב מאוד, אולם המעלה היותר  'ללמוד וללמד'

'ללמוד וללמד  - גדולה היא שהתלמוד יביאנו לידי מעשה

לימוד , לשמור ולעשות ולקיים' -כשהתוצאה היא  -

הלימוד והמעשה , התורה יחד עם העמל הנרצה

 .יחדיוהמשולבות 

זוהי נקודה מחזקת מחד ומחייבת מאידך, להשקיע את 

כוחו ומרצו בעסק התורה כרצונו ית', אולם ישנה נקודה 

על כל שהעברת המיקוד אליה תתן לנו אור חדש וחזק 

 עניני המעשה בפועל שאנו מדברים עליו.

 ונתחיל בדוגמא וממנה לרעיון העומד מאחריה.

אברהם אבינו ביום שלישי למילתו, הקב"ה מרחם עליו 

ונמנע מלשלוח אליו אורחים ע"י הוצאת חמה מנרתיקה. 

אברהם אבינו לא מחזיק מעמד. נפשו כלתה לאורחים, 

אורחים שהם אזי השי"ת מזמין לו שלשה אורחים. 

למעשה רק כאילו אורחים. שלשה מלאכים ניצבים עליו. 

הוא שש ושמח, רץ אל הבקר, לשונות בחרדל, מצות 

פניהם ופני אברהם אבינו זורחות מאושר. לומים מוגשים 

המדרש מציין את דקדוק הפסוקים שלפני שנכנסו אליו 

', ולאחר שנכנסו וקיים עליוהמלאכים הרי הם 'ניצבים 

'. עליהםהגיע לדרגה עליונה של 'והוא עומד  את המצוה

כלו', שמעשה המצוה בפועל עמדה לו להתעלות על ידה 

 עד למעלה מדרגת המלאכים.

ואם נהרהר לרגע, ונהרהר עמוקות, וכי מצוה אמתית יש 

כאן, וכי קיים אברהם מצות הכנסת אורחים, והרי 

מנו כלום, ואיך הגיע למעלות מהאורחים לא נהנו באמת 

 גבות הללו.הנש

ואם כן מסקנא גדולה וחשובה עולה בחשיבות המעשה 

בפועל, כשמחובר אליו גם המחשבה שהוא מקיים מצות 

בוראו. באופן שכזה אין נפק"מ כלל אם באמת היתה 

מצוה או שמא לא. הפעולה היתה לשם שמים ולעשות 

 רצון ה', הרי היא פועלת את כל מה שמצוה יכולה לפעול.

 אייה נוספת להאיר את כח המעשה.הרי לנו זוית ר

  ימי ספירת העומר שאנו עומדים בעיצומן צריכים להיות

ידיעה הבהתרוממות המחשבה ואותן ימים של חיזוק 

ן אישה לה' כל מעשה התגברות הוא קרבדיבור וכל ש

, ולתיקון נפשנו רוחנו ונשמותנו מכל סיג לריח ניחוח

 ופגם.

 

  

ויתבונן נא האדם, מדוע מי שעומד לדין קשה חסר לו לגמרי חוש כל תאוה, וכן אף מי שטרוד במסחרו ישכח 
עליון הם והוא עושה אותם ליש  לאכול ... בעצם אין האדם מתאוה ומתענג מתאות, כי אין התאות שלו רק עונג

 שבועות ליל א' תרפ"ה( -)דרך המלך ודבר נפרד ... כי בעצם אין תאוה!!! 



 

 

 

 זפרק ע"

 כל הכועס
. והאמת כי ההרגשה שהענין עדיין לא כעשרים פרקים הקדשנו בס"ד לענין התפילה

מוצה עד תום, היריעה ארוכה מיני ארץ ורחבה מיני ים באופן שאין להם סוף כי הרי 

אותן דברים העומדים ברומו של עולם, ואף אם רצינו למצות את תורת מילה היא פהת

התפילה במשנתו של הרה"ק מפיאסעצנא היינו צריכים להרחיב את היריעה בעוד 

פרקים כפי שהעריך בקדשו ב'שלשה מאמרים' בהקדישו פרק מיוחד לכך, עשרות 

ואף ספר 'הכשרת האברכים' מיועד כולו כמעט לנושא פיתוח הרגשות בתפילה, ומי 

כיון שאנו מ ,אולם .יבא למצות את הנכתב ב'דרך המלך' הרבה כל כך בנושא התפילה

"ג פרקי הספר הקדוש שמנו פנינו לצעוד במשעול הכרמים בי"ג שורות הכרם של י

'חובת התלמידים', נישאר במסגרת זו דוקא, ונעמוד מהעיסוק הישיר בענייני תפילה 

 שעובר בקדשו לעסוק בעניין ה'כעס'. ,ונעסוק בהמשך דבריו הק' )פרק ט'(

כבר בתחילת הספר בפרק ג' כדברי הקדמה לעיסוק בתורת המידות הדגיש רבינו כי 

 -' )אטו כרוכלא לחשיב וליזיל'מידות שאין להם סוף וספר זה לא יעסוק בכל תורת ה

בעיקרי רק יעסוק  רפ  ס  , אלא ההאם אנו רוכלים שמראים את כל סחורתם אנחנו?(

אשר הלקוי בהם לא יצליח להתקדם כלל בעבודת ה', ומהם ילמד  ,המידות הרעות

 המשכיל לשאר המידות.

 .מידת הכעס –דה זו ועתה רבינו ניגש אל המלאכה מלאכת ה' לבאר ולהרחיב במי

 מידותומאותו רגע שהוצאנו מפינו את המושג מידת הכעס הגדרנוה במחלקת ה

כי אין  ,אין הכעס מידה רעהבטענה ש -כתב רבנו  - הרעות. ועל זה באו רבים וערערו

כפי שעינינו  ,'מחלת הכעס'יותר נכון אולי להגדירה  ,'מידת הכעסכ'להדיר את הכעס 

שיוצאים מכליהם בשעה שהמחלה פוגעת בהם, מי פחות  רואות את אותם האנשים

דקות ספורות ל רבות ביממה, ומי מאתנו שזכה למחלה זו רק ומי יותר, מי בשעות

 מחלה כרונית רח"ל של כעס. -יותר באו מי ש'זוכה' למידה גדושה  ,ביום

שמשמיעים  לקעקע את הגדרה מוטעית זו -מתחיל רבינו את דבריו  -שומה עלנו 

הכעס איננו מחלה, הכעס הוא מידה רעה כעצלות והגאוה ממש.  וטובים ברמה. רבים

ואם תאמר מה כל כך חשובה ההגדרה, עצם המציאות שהאדם כועס היא מפריעה 

אותו בפנינו ונצעד לפי הדרכתך  הצע ם,והנה אם יש בידך טיפול הול ,יפולטוחייבת 

ה במקרה רת, מבאר רבינו כי ההגדיכנס להגדרות כאלו או אחרונורפא לנו, ומה לנו כי 

 נכונה לא נצליח לגשת אל הטיפול. הגדרהכי בהעדר  ות.זה מחוייבת המציא

 ונסביר:

טבע האדם לתרץ את עצמו בכל מיני דרכים בכדי לנקות את מצפונו המעיק עליו. 

לפעמים אפילו בהסברים בלתי  ,וכל אחד מלמד זכות על עצמו ,דרך איש ישר בעיניו

ובלתי מתקבלים על השכל הישר, וכשמעירים לו על חוסר איפוק הגיוניים 

כאחד החיות הטורפות , בהיותו נוהג והתפרצויות של זעם בלתי מבוקר ובלתי מרוסן

רוץ הכי קל ישאינן עוצרות בזעמן על כל מה שיעמוד בדרכן, יתרץ את עצמו בת

ל הדעת ועל לו שהתשובה מתקבלת ע 'ברור'וספת, נופשוט, בלי לחשוב אפילו פעם 

אבל זה חזק ממני, זו מחלה השכל הישר, הוא יענה 'מה אוכל לעשות, אני מודע לבעיה 

אבל מה אוכל  ,זה כואב לי שאני לקוי בה ועדיין לא מצאתי תרופה ממשית לכך.

 .לעשות', וכועס חלילה

אולם אם נצליח להוכיח בהוכחה שאין יכולים לערערה שהכעס אינו מחלה כלל אלא 

ה ככל המידות אזי יסתתמו טענותיו של המתחמק מלעמול על עצמו, ברגע מידה רע

הכעס, אז  'מידת'בכעס אלא מתמודד עם  'חולה'מעל כל ספק כי איננו  ושיתברר ל

הוא מתוודע לכך כי הוא פשוט מאוד בעל מידות נשחתות ואין לו שום תרוץ לתרץ 

ות ממשיות להינצל מן את עצמו, או אז הסיכוי גדול ורב שיתחיל לפחות לחפש עצ

 הכעס ואז יש סיכוי ש'ורפא לו'. בפרק הבא נעמיד כחומה את ההוכחה בס"ד.

 

  
 תפילה זכה

בעת 'רפאנו ה' ונרפא' מתחנן אדם לפני קונו 
תפילת השמונה עשרה. חולה יש לו ח"ו בתוך 
ביתו, הדאגה מקננת בתוך ליבו על עתיד בן 
משפחתו השוכב ומתפתל בכאביו, והתפילה היא 
מעומק הלב 'והעלה רפואה שלמה לכל מכותינו', 

הוא מצפה לישועה הדמעות מתגלגלות מעיניו ו
 בקרוב.

* 
 כבר זמן רב מתגלגל ראובן בחובותיו, מהלואה
אחת לחברתה ומתשלום אחד למשנהו, מתבזה 
ומתייסר בכל יום ויום ממצב זה ומייחל ליום שבו 
יכסה את כל ההתחייבויות וכל ההלוואות, הוא 
מצפה לזמן שיוכל לחיות בשלוות הנפש וללא 
חשש מהמלווה שיצוץ מולו בהליכתו ברחוב ויהא 
חייב להתעלם כביכול ולעבור לצידו השני של 

עומד ומתפלל ושופך את ליבו לפני  הכביש. והוא
'וברך שנתנו קונו בדמעות שליש מעומק הלב 

ומצפה לעת שתעלה כשנים הטובות לברכה', 
תפילתו לפני כסא הכבוד ויראה ישועה בפרנסה 

 במהרה.
תפילות אלו הן תפילות אמתיות ומעומק הלב, 

עלו לרצון לישועה לכל כלל ישראל. ויה"ר שאכן י
לות ממין אלו את האמת. כי תפיצריך לומר  ם,לאו

שעל צרכי הגוף נחשבים למעלה כפי שמתייחסים 
לדים זאטוטים אשר בוכים באמת מעומק הלב לי

 כשרוצים ממתקים וקליות ואגוזים. 
כפי ששואפים התפלה שאנו שואפים אליה 

א תפילה נקיה מבקשת הימאתנו בשמי שמים, 
מיים, שנתפלל בדמעות ובבכיות גם צרכים גש

ללא כל צורך אישי, אלא רק  ילות שהםבתפ
מהצורך של הרגשה של קרבת ה' ולהיות דבוק 

 אליו באמת.
 ומהי העצה להגיע לדרגה זכה כזו?
 נעתיק את העצה מלשונו הקדוש:

עזוב על שעה על שתים את  ה.איפ עשה זאת'
ורצונה אשר  מיות חכמתהוערמ ,העולם ושאונה

והוי  ,היערה ואם אפשר לך לך ,והתבודד יחידי ,בך
עצמך ליצור תם פשוט בין יצורי ד' ויחד  רואה את

עצי היער לשיר  עם השמש והירח הצפרים וכל
ולמלא את כל העולם באת לגלות  .ני ד'פל

 ת'.מגדולתו י
אדון 'להכריז להם ולכל העולם את  להחל נא למש

ה אם לא א' ותרכוו 'נפש ידיד'וכו' את  'עולם
ה לקראת מלכ רץ נפשך בתפארתה החוצהפתת

להקשיב לקול  ,שהתקרב כביכול אליך, וקונה
ר רק קרבך אשד בואש של מעלה תוק .שירתך

אז תבין את  .ךוך וירגיעלושטף של דמעות יצי
בקשת מש"ר שהתפלל סמוך לפטירתו להיות 

 ה'לפני  ה'לספר ולשיר שירת  .השמים כעוף
 .'השתוקק

 (ח)צו וזירוז י
 
 

  ליון יו"ל ע"יהג

 5061267250 קרית קרעטשניף, רחובות דוד משה הרשקוביץהר"ר 

  dmh@okmail.co.il  לתרומות והנצחות ולהצטרפות לרשימת התפוצה

 רומתתגיליון זה  
 הי"ו ישראל יהושע טייטלבויםהר"ר 

 שיחי'  נכדולרגל הולדת 

 למזל טוב 
יזכו לרוות ממנו רוב נחת דקדושה ולגדלו לתורה לחופה 

 ולמעשים טובים מתוך נחת והרחבה
 


