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מוב� הרי � ישרה" 
דר היא "איזו א. במשנתנו: השאלות

הכתוב דיבר מלא ומקרא התורה, 
דר היא הישרה 
שהדר :1מאליו

� האד�" לו רע"ב) (שיברור, "שיבור ב. ה'". דרכי ישרי� "כי

על הרי בשכלו? ולהחליט לברר עצמו לאד� שנית� דבר זהו כלו�

לו ותפארת לעושי' תפארת שהיא "כל ג. התורה! לנו ניתנה זה

כיצד � רע"ב] ממנו, אד� בני נוחי� ויהיו לו נוח (שיהא האד�" מ�

שהנהגה מרגיש שאד� 
בכ תלוי' זו והחלטה שבחירה לומר אפשר

שרבי ג� ומה ולאחרי�). (לו ונוחה טובה יפה, מדייק2מסויימת

"ÏÎהוא לו" "נוח שהוא דבר שכל שמשמעו תפארת", שהיא

הישרה! 
הדר

והביאור:

ישרה דר� היא דר
איזו שה� המצוות, בקיו� השלימות מהי �

ה'"), דרכי ישרי� ("כי ישרה

האד� לו כאשרשיבור �Ì„‡‰אות� מקיי� הוא בה�, בוחר


"דר ה� כיצד בשכלו מבי� הוא אלא עול, קבלת 
מתו רק לא

עול קבלת הוא התורה כל שיסוד למרות שכ�, בה�. ובוחר ישרה"

להבי� האד� על אלא די, לא עדיי� בלבד בזה שמי�, מלכות

התורה. של והנחיצות היוקר הטוב, את ומדותיו בשכלו ולהרגיש

כנאמר זאת, ולהרגיש להבי� צריכה הבהמית נפשו "ואהבת3וג�

רש"י). ,
יצרי (בשני "
לבב בכל 
אלקי ה' את

לעושי' תפארת שהיא שיהי'כל 
כ התורה את לקיי� יש �

המצוה. מקיי� את ומאירה מפארת שהיא ניכר

האד� מ� לו התורהותפארת בעסק טע� והטוב החיות �

רואי� שסביבו האנשי� שג� ,
כ כדי עד להיות צריכי� והמצוה

התורה. יופי את ידו על

שלב הוא התורה) יוקר את יבי� השכל (שג� זה עני� והנה,

להשתדל יש מכ� לאחר ורק עול, קבלת היא חכמה ראשית שני;

שמשנתנו 
בכ הרמזי� אחד וזהו שכלית. הבנה לידי להגיע

קבל "משה היא ראשו� פרק התחלת שני: פרק בתחילת מופיעה

היות עול, קבלת 
מתו התורה קיו� מודגש שבזה מסיני", תורה

שכלית בחירה השני, השלב בא מכ� ולאחר מסיני; משה קבל 
שכ

האד�". לו "שיבור � בתורה

בחודש שנה בכל נלמד ראשו� שפרק מה יומתק זה לפי

שני פרק ואילו זה), חודש של האחרונה (בשבת ניס� הראשו�,

הנושא שכ�, שבו). הראשונה (בשבת אייר השני, בחודש נלמד

לא מלמעלה, שבאה מצרי�, יציאת � הוא ניס� חודש של המרכזי

בתחילת המודגשת לנקודה מתאי� וזה האד�; עבודת ידי על

ציווי מצד התורה קיו� מסיני", תורה קבל "משה הראשו�, הפרק

עבודת העומר, ספירת היא אייר חודש עבודת ואילו מלמעלה.

לפרק מתאימה זו ונקודה הבהמית; הנפש 
וזיכו בבירור האד�

האד�". לו "שיבור שני,

במצוה זהיר "והוי � המשנה 
המש ג� לבאר יש האמור לפי

מילי כא� אי� לכאורה בזה: לדקדק שיש כבחמורה", קלה

אי� שלגבה עול, קבלת מצד מדבר אינו התנא אלא, דחסידותא?

יש שלגביה� והרגש, השכל מצד אלא לחמורה, קלה בי� הבדל

חמורה, וזו קלה זו שאמנ� מלמדנו, והוא לחמורה; קלה בי� הבדל

העבודה שלימות שכ� כבחמורה, בקלה ליזהר יש זאת למרות 
א

עול. קבלת ע� חדורי� והרגש השכל ג� כאשר היא

ישנ� עצמו האד�" לו שב"יבור לומר, יש יותר בעומק והנה,

ולהגיע הבהמית הנפש את 
לזכ שנית� היינו כלליות, דרכי� שתי

"כל � היא הישרה 
והדר אופני�, בשני האד�" לו "יבור לדרגת

לעושי'". תפארת שהיא

הבהמית, נפשו של 
בחוש נלח� שהאד� � היא אחת 
דר

את ומבטלי� המחלישי� בה�, וכיוצא וסיגופי� תעניות באמצעות

הבהמית. והנפש הגו� 
לזיכו ומביאי� העול�, לתענוגי התאווה

היא זו 
ישרה",דר 
"דר איננה אול� תורה, פי על 
דר אמנ�

ישר" האד� את האלקי� עשה "אשר תוצאה4בבחינת היא שכ�

הרמב"� ובלשו� המקדש). (בית חורב� היא5של התעניות שסיבת

תשובה" דרכי לפתוח הלבבות לעורר כדי בה�, שאירעו "הצרות

לצו� יש � 
כ פרטית בתענית וא� לחורב�. שגרמו החטאי� על

הרעי�" מעשיה� "בגלל הבאה צרה", שתבוא וכדברי6"בזמ� .

ישא7הרמב"� ולא יי� ישתה ולא בשר יאכל ש"לא שאומר שמי ,

בה" 
ליל ואסור רעה 
"דר זו הרי � נאה" בדירה ישב ולא .8אשה

וטוב אור הוספת � היא ישרה, 
דר שהיא השני', 
הדר

הבהמית והנפש הגו� בשבירת רק עוסק אינו האד� וקדושה.

טובה והמצוה התורה שמירת כיצד לה� מסביר הוא אלא בלבד,

עד האד�"), מ� לו ותפארת לעושי' ("תפארת בשביל�

ה' בעבודת להוספה אות� מנצל והוא זאת, וירגישו יבינו ה� שג�

ממילא 
בדר נדחה ואז בזה). וכיוצא שמי� לש� באכילה (כגו�

וכמבואר מתבררת. והיא הבהמית, הנפש של והרע 
החוש

תעזוב9בחסידות "עזוב אלא בתעניות, להרבות אי� אלו שבדורות

הנפש10עמו" שג� 
כ ונחיצותה התורה יוקר את מסבירה וחסידות .

שבמצבו איפוא, היא, הישרה 
הדר זאת. להבי� מסוגלת הבהמית

אד� יעסוק � נתבררו) לא שעדיי� בהמית ונפש גו� (ע� בהווה

שג� 
כ הנכוני�, ההסברי� את לו ית� זה ולימוד החסידות, בתורת

וישרה טובה 
דר היא שהתורה ירגישו הבהמית ונפשו .11גופו

י.1) יד, ואכ''מ.2)הושע רבי). היינו הנשיא יהודה שרבי ב לב, שבת (ראה הנשיא יהודה רבי נקרא הבאה שבמשנה ואתחנ�3)להעיר
ה. כט.4)ו, ז, רפ''ה.5)קהלת תעניות רפ''א.6)הלכות רפ''ג.7)ש� דעות (שעבודת�8)הלכות מסויימי� בצדיקי� שמצינו ומה

מטבע�. חלק אלא אצל�, צער אינה זו שפרישות לומר, יש � העול� עניני מכמה שפרשו ישרה) בדר� פ''ג.9)היתה הוספות10)אגה''ת ראה
סט''ז. טוב ש� 11.419)לכתר עמ' ח''ב תשמ''ח ספה''ש
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