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  אלעדהזמני� לפי אופק 

  

  ,חפ� בעילו� שמותור� הלהצלחת ההעלו� מוקדש 
  .י"בתשע ,ברוחניות וגשמיות ופרנסה טובה, והוא ובני בית

  

  

  ואתחנן

 ָמה ֵלאֹמר ָמָחר ִבְנ  ִיְ�!ְל  ִ�י ...ָל� ִייַטב ַמַע�לְ  'ה ְ&ֵעיֵני ְוַה�ֹוב ַהָ�ָ�ר ְוָעִ�יתָ    
ִ$י� ָהֵעֹדת  ֲעָבִדי� ְלִבְנ  ְו!ַמְר1ָ : ֶאְתֶכ� ינ*קֵ ֱא- 'ה ִצָ*ה ֲאֶ�ר ְוַהִ'ְ�ָ&ִטי� ְוַהח%
 ָ�ל ֶאת ַלֲע�ֹות ...ַוְיַצֵ*נ* ...ֲחָזָקה 2ְָיד ...'ה יֵאנ*ַו�ֹוצִ  2ְִמְצָרִי� ְלַפְרֹעה ָהִיינ*

ִ$י�   .)ד"כ 6 ח "י' דברי� ו( ַהָ�ִמי� ָ�ל ָלנ* ְלטֹוב... ָהֵא3ֶה ַהח%
בפרשת ואתחנ� בורא עול� מצווה את בניו היקרי� על מצוה נפלאה שטמו�    

ובמצוה זו הבורא מבקש , "ְוַה�ֹוב ַהָ�ָ�ר ְוָעִ�יתָ "הנקראת  6בה עול� ומלואו 
בי� בענייני , בכל דרכינו ומעשינו" ישרי� וטובי� ומושלמי�"שנהיה  מאיתנו

  ].לבורא[' ב� אד� למקו�'ובי� ובענייני ' ב� אד� לחברו'
היא יצד כהתורה לא מפרטת לנו במלי� ברורות  מדוע: וא� ישאל השואל   
ודוחסת  ומדוע היא מצווה אותנו בצורה כוללנית 6 שנתנהג בכל נושא צהחפֵ 

  ?ְוַה�ֹוב ַהָ�ָ�ר ְוָעִ�יתָ הכל בשלושה מילי� של 
  :ואלו מילותיו הנפלאות, � על המקו�"התשובה על כ? נמצאת ברמב   

  

 אחרי... ורעיו שכניו ע� האד� הנהגות כל ...להזכיר אפשר שאי לפי   
 תקו� שיבה מפני ...טורית ולא קו�ית אל ...כגו� הרבה מה� שהזכיר
 ...דבר בכל והישר הטוב שיעשה] בלשו� כוללת[ ...לומר חזר, בה� וכיוצא
] ויהיה... ['מצרא דבר דינא'גמרא ב שהזכירו מה וכגו�, הדי� משורת לפני�

 .)ח"י' ו דברי� �"רמב( 'וישר ת�' עני� בכל שיקרא עד ...בנחת ודבורו נאה רקויפ
  

' מסגרת תורנית'הקדוש מגלה לנו שהאד� היהודי נמצא בתו?  �"הרמב   
ובמקו� שאי� , עשרי� וארבע שעות ועליו לצעוד על פי חוקי התורה תמיד

לנצל את המצב ולנהוג כפי רשות לאד� אי�  6חוק ברור ומפורט בתורה 
הנזהר מלעבור על מה שכתוב ' נבל ברשות התורה'תאוות ליבו ולהיות בגדר 

אלא על האד� לחזר תמיד , מחפש את הפרצות בחוק ומנצל אות�א?  6בחוק 
, אחר הטוב והישר והשלמות בכל במעשיו וענייניו ולדקדק בה� עד מאוד

ועל פי  � ולנסות להקיש את מצבו למצבי� דומי� שעליה� התורה כ� דיברה 
, זה להחליט ולהסיק א� המעשה שהוא חפ( לעשות יגרו� לבורא נחת רוח

  .+או חלילה ההפ
דע נאמנה י, ורא לא יהיה מרוצה מאותו מעשהוהיה א� יתברר לו שהב   

 ְוָעִ�יתָ 'והאיסור שלו כתוב במילי� ', עבירה מהתורה'שאותו מעשה נחשב 
� מציי� בדבריו "הרמב 6וכדי שנבי� את רגישות ועומק העניי� . 'ְוַה�ֹוב ַהָ�ָ�ר

  :די� שכתוב בו כ?, 'בר מצרא'את הדוגמא המפורסמת מהתלמוד של די� 
  

, והוא חפ@ למכור אותה 6א� לראוב� יש שדה הסמוכה לשדה של שמעו�    
מפני  .מבחו@ עליו להציע את השדה לשמעו�בטר� הוא מחזר אחר קליינט 

  . בעדיפות ראשונה ,שהתורה נותנת לשמעו� את זכות הקנייה
ת השדה והיה א� ראוב� ינסה להתחכ� ולעקוA את שמעו� והוא ימכור א   

התורה נותנת כוח לשמעו� לגשת לבית די� ולערער על המכירה , לאד� אחר
ל "ומבואר בחז, ממנו את השדהוליטול  6ולשל� לקונה את הכסA שהשקיע 

מ "ע חו"כמפורט בשו(שאפילו א� המוכר יעשה כל מיני תרגילי� והתחכמויות 

של שמעו�  וידו, זה לא יעזור לו, כדי לעקוA את שמעו� השכ� )ח"ה כ"קע
 .תישאר תמיד על העליונה

  

מדוע התורה עושה מהפכת עול� כדי לאפשר לשמעו� לקנות ? וכל זאת למה   
  :גדולהחכמי התורה מגלי� לנו את הסוד ? את השדה לפני כול�

השכל הישר מורה שיותר נוח לאד� שתהיה לו שדה אחת גדולה והוא    
שאז הוא , שדות הרחוקות זו מזומשיהיו לו שתי  6יעבוד על כולה בו זמנית 

ולבצע את כל המלאכות , יצטר? להתרוצ@ ביניה� ולטרוח בעבודה יותר
  .פעמיי�

ולהציע לו את  ,ְמצ.ֶוה ראוב� להתחשב בנוחותו של שמעו�: משו� כ?   
מדובר כמוב� ש[ .השדה לפני שהוא מחליט למכור אותה למישהו אחר

במקרה שלמוכר לא תהיה יותר תועלת או רווח א� ימכור למישהו אחר 
  ].)ה כל שהמוכר"א ד"ח ע"מ ק"מאירי ב(
ור את השדה אני מעדיA למכ... אבל אני לא מחבב את שמעו� השכ�   

בא לי למכור את ... לתלמיד חכ� גדול שהוא ג� הני� של הגול� מפראג
עלי? להתעל� , יהיו הטענות אשר יהיו... השדה לקליינט ע� אA יותר ארו?
לתת ו, ת של שמעו� השכ� ולבוא לקראתומרצונותי? ולהתחשב ברגש ובנוחו

  .)ה כח זה"ד ש�אירי בומ', ע ש� נ"שו(לו את זכות קניית השדה בעדיפות ראשונה 

ולא להשיג את  �צ.ִוי� לעזור לשמעו� ולהתחשב בו כמו כ� כל ישראל ְמ    
 נסהמישהו מ כאשרמשו� כ? . גבולו ולנסות לרכוש את השדה במקומו

' כוח וסמכות'התורה מודיעה לאותו קונה שיש לשמעו� , לעקוA את שמעו�
 .להוציא ממנו את השדה בבית הדי�

  

כזה רגש מושל� ואיכות נפש התורה ... מי חל� עד כדי כ?... לא יאומ�   
אלא יש חיוב  6ת ְוִצְדק*ת ולא מדובר בחסיד*, מצפה שיהיה לאד� היהודי

וזה נפסק בשולח� ערו? בפירוט רחב  6זו האיכותית המהתורה לחיות ברמה 
� שהזכרנו מקוד� "והרמב, )ה בחוש� משפט ד� רק בנושא הזה"כמעט כל סימ� קע(ביותר 

שהאד� יתנהג בכל רוצה התורה שברמה הגבוהה הזו מדגיש בפנינו 
  .'וכו נאמנות בעבודה, יחס לשכני�, �חינו? הילדי, בשלו� בית. התחומי�

ואי� ספק ', ְוַה�ֹוב ַהָ�ָ�ר ְוָעִ�יתָ 'עד כא� ראינו שהתורה פוקדת על האד�    
ברור שמי שמתעניי� בזולת ובסביבה וליבו רגיש וער לנוחות . שזה נפלא ביותר

יש לו שמחה וסיפוק בכל . החיי� שלו ע� רמה ותוכ� אמיתיי�, ושלוות הכלל
מבעיות שלו� בית הוא כבר  99%ממילא , צרה בטוב השני צעד ושעל ואי� עינו

Aאד� כזה ג� לא יהיה מסוגל לשקר , מבעיות שכני� הוא פתר 100%, עק
מאחרי הגב ולא להיגרר לאיסור לשו� הרע ושקר  החברבמסחר ולרכל על 

ומה יותר , מושתתי� א? ורק על קדושה וטהרההחיי� שלו ו', וחנופה וכו
ומעלי� ממנו  6 שאלוקי� מודד לאד� באותה מידה ממהחו@ וזה  ?נפלא מזה

  .)ח"י' פני� יפות ו(' לפני� משורת הדי�'ונוהג עימו , את הגזרות והצרות והקשיי�
אלא שידעה התורה שעלולי� לבוא לעול� אנשי� ריקי� ופוחזי� אשר ינסו    

ה ה� יתנגחו ובאמצעות' ְוַה�ֹוב ַהָ�ָ�ר ְוָעִ�יתָ 'לנצל את המצוה היקרה של 
מפני ' ברית מילה'כמו אות� ליצני� מפורסמי� המתנגחי� במצות , ביהדות

ואות� ', מחמת שזה לא מוסרי וכו' שחיטה'שזה מצער את הילד וכ� במצות 
מחמת שלדעת� זה  6 לשנות את המצוות הללועמלי� ' חכמי� בעיניה�'

כ? טרחה התורה והוסיפה משו�  .ְוַה�ֹוב ַהָ�ָ�ר ְוָעִ�יתָ 'סותר את העיקרו� של 
   !'ה ְ&ֵעיֵני 6 ְוַה�ֹוב ַהָ�ָ�ר ְוָעִ�יתָ וכתבה , עוד שתי מילי� בעניי�

זכור שלעול� הזה יש בוס אחד ויחיד , עסק� חמוד, יהודי נחמד :פירוש   
מוסריות "והוא מכיר יותר טוב ממ? את הסיסמאות היפות של  6ובלעדי 
וא� למרות זאת אותו בוס עליו� , "וצדק וחופש הביטוי והשיסוי תוהומאניו

כתב בתורה שצרי? לעשות ברית מילה לילד היהודי ולשחוט את הבהמה לפני 
, ברור שזה המושל� ביותר ואי� ל? רשות להרהר ולערער על כ? 6אכילתה 

 בְוַה�וֹ  ַהָ�ָ�ר ְוָעִ�יתָ ולא  6 'ה ְ&ֵעיֵני ְוַה�ֹוב ַהָ�ָ�ר ְוָעִ�יתָ מפני שהינ? מצווה על 
  .ולהכתיב את חשיבת?נוסחה היחידה שאמורה לעניי� אות? וזו ה', בעיני?'
 הרחוקי� מהמצוות מגיע להרבה מאחינו האהובי� זה עלו�ומכיו� ש   
פשת היהדות כמהתקשורת המסולפת והמגויסת אשר Gמונה על המוזני� ו

 Aבוער  �בתו? תוכ אחי� יקרי�אות� אנו יודעי� שו 6האמת התורנית וסילו
 ,במצות מילה ושחיטההמסתתר להבי� את  חפצי�הניצו@ היהודי וה� בה� 
על שתי  'מיני סמינר' ונעשהא שמהנו רגעצור את העגלה ונסטה נע� לכבוד

  .הרי זה שכר כולנו, ליהודי אחדוהיה א� הועילו הדברי� , המצוות הללו
  

  מצות ברית מילה
ומחסנת את בריאות עד מאוד המדע גילה שמצוה זו מועילה למרות ש   

מגדולי  6 קאנווי  סורפרופ שלמחקר (בחלק מהמקרי� מפני המחלה הארורה  האד�

 6שכל גשמי ואי� בה  'אלוקי חוק'היא מצוה זו נדגיש ש, )�חוקרי מחלת הסרט
  :המזלג נציי� מספר נקודות עליהועל קצה  ,וכולה טעמי� רוחניי�

והוא כורת ' נחקק בגוA האד� ש� ה 6נפש שבמצוה זו המסירות על ידי  )א   
 ווהברית הזו החקוקה בבשר, )ב"ה ע"זוהר בראשית צ( ברית של ד� ע� הבורא

 �שמי את הקשר והרגש ליראתתמיד בכל מקו� ומבעירה בו  אותומלווה 
  .)במעשה ע� דוד המל? ב"ג ע"מנחות מעיי� (

חקוק אותו ש� קדוש החקוק  ובה "חות� המל?" הברית מכונה )ב   
כ? הברית  6נה על הבית וכש� שהמזוזה מגי ,)'ו א"תיקוני הזוהר ס( במזוזה

ומבריחה מעליו את  מאות� כוחות רוחניי� לא טובי� על האד� נהימג
  .)זוהר ש�( !!!על קדושת החותמת הזו א� הוא נזהר לשמור, המזיקי�

 המבדילה בי� היהודי� ושאר העמי�חותמת הטהורה ההברית היא  )ג   
  .)'ד ס"טור יו( ומעידה על כ? שאנו הע� הנבחר

  6  )'ז ו"יחזקאל ט(" 2ְָדָמִי� ִמְת2ֹוֶסֶסת ָוֶאְרֵא�"נאמר  מצות ברית המילה על )ד   
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 åäî"ãåçéà "íìùåî?  
ומערי� את , "בתו� ליבו"אי� ספק שכל אד� מכבד ומוקיר את ב� זוגו    

  ...טיפול בילדי�, פרנסה, בישול, ה� בניקיו�. ת למענוההשקעה שמושקע
עדיי� רחוק , אלא שמי שחי כ�. זה דבר נפלא" שהערכה בלב"כמוב�    

וחובת� , שהרי השקיעו ב�. ומהמוסריות[הוא מהאחדות המושלמת 
  ]. להודות על כ� בפה מלא

מבלי  �" ההערכה"להביע החוצה את ? "אחדות מושלמת"מהי    
  .שה או אי נעימת בכ�להרגיש בו

  ?וכיצד משדרי� הערכה החוצה   
על ידי פתק , בצורת כתיבה "דר� אחת : נית� לעשות זאת בשתי דרכי�   

פשוט לפתוח את הפה . בצורת דיבור "והדר� השנייה , קט� ומחמ�
  .ולהתחיל לפרג�

, "האיחוד המושל�"ומחפשי� את " בנישואי�"אלא שכאשר עוסקי�    
  .שתי הדרכי� יחדיוחובה לצעוד ב

נחו# מאוד לכתוב לב� הזוג דברי שבח והוקרה על . בצורת כתיבה) א   
להדביק למכתב " (מתנה קטנה"לצר' לזה , השקעתו ָ&נ$ ובבית

בתו� התיק ... להניח את זה על הכרית שלו. ולהפתיע אותו, ...)סוכרייה
  ...האישי שלו

ההערכה והשבחי� כאשר ב� הזוג יבחי� במכתב הזה ויקרא את    
  .שמעריכי� ומוקירי� אותו באמת" יחוש"הוא , שכתובי� בו

ובפרט בדורנו האוטומאטי , האמת היא שבחלק הזה קל לעמוד   
מרימי� צלצול . [יש אפילו מי שיעשה עבורנו את העבודה "והמתקד� 

ומבקשי� ממנו שיכתוב  "משחילי� ארבעה מילי� למוכר , לחנות פרחי�
והשליח של החנות כבר עושה עבורנו את העבודה , אות� על פתקית

  ].ודואג להביא את הכבודה ולהפתיע את ב� זוגנו
האוכל : להגיד מילי� בסגנו� ".בפה"להוציא את האמירה והפרגו�  )ב   

פתיחת ... ונכרת ההשקעה "הניקיו� בבית נוצ# מכל פינה ... של� מוצלח
הסוכה שבנית שובת ... ההסתימה בכיור הייתה נחוצה לי כאוויר לנשימ

  ...ניכרת בה ההשקעה והמקצועיות מכל פינה, לבבות
לכתוב ", הבעיה היא שאנשי� מוכני� בעיקר לבצע את השלב הקוד�   

א� את מהשלב . ולתת לד' והעט לייצג אות�, "פתק מפרג� ומחמיא
אנשי� , באופ� תדיר "" הוצאת השבחי� והמחמאות בפה"השני של 

  .רבי� מתעלמי�
יש אנשי� שמוכני� לכתוב פתקי� נפלאי� ולקנות את כל העציצי�  

ולפרג� בפני בני הבית " תודה רבה"א� להגיד פיזית , והבשמי� שבשוק
  ?מדוע. זה דבר שה� לא מסוגלי� להרשות לעצמ� "מכל הלב 

". גאווה קטנטונת"אבל בדר� כלל השורש הוא , לא נעי� להגיד   
, לה בכ� שהוא מרומ� את השניבאיזשהו מקו� האד� מרגיש השפ

משו� כ� הוא לא מסוגל  ,כביכול הגבהת השני הופכת אותו לקט� ונחות
  .למרות שבתו� תוכו הוא מאוד מערי� הרבה את ב� זוגו "לעשות זאת 

וה� אינ�  "כל עוד קיימת המחיצה הזו בי� בני הזוג . חשוב לציי�   
אות וסימ� הוא  ,"בפה"מסוגלי� להחמיא איש לרעהו בצורה טבעית 

  .שאחדות� אינה מושלמת
ל "כהגדרת החזו� איש זצ(א� אד� לא מסוגל לכופ' את יד ימי� ליד שמאל    

סימ� שהוא לא  )רק שאחד הוא יד ימי� והשני הוא יד שמאל "שבני זוג זה גו' אחד 
ועדיי� הקשר שלו לא הגיע , "אחדות בלב ונפש"הגיע עדיי� לשלב של 

  . )ד"כ' בראשית ב(" ְלָבָ"ר ֶאָחדְוָהי� "לרמה של 
  

  

 ³−ëí −òë −òõëî ³−¾õîì íþî®ë îí¼þñ ¾−ê öèþõñî ìë¾ñ ó−ñèî½ô¾ èîï −òë ³−ëí −òë −òõëî ³−¾õîì íþî®ë îí¼þñ ¾−ê öèþõñî ìë¾ñ ó−ñèî½ô¾ èîï −òë ³−ëí −òë −òõëî ³−¾õîì íþî®ë îí¼þñ ¾−ê öèþõñî ìë¾ñ ó−ñèî½ô¾ èîï −òë ³−ëí −òë −òõëî ³−¾õîì íþî®ë îí¼þñ ¾−ê öèþõñî ìë¾ñ ó−ñèî½ô¾ èîï −òë
 - - - -    íñõ¾í íïë ó−êîþ êñ óíîíñõ¾í íïë ó−êîþ êñ óíîíñõ¾í íïë ó−êîþ êñ óíîíñõ¾í íïë ó−êîþ êñ óíî        

     íôþ ñ¼ óíñ¾ þ¾ší ³î×−ê¾ šõ½ ö−ê íôþ ñ¼ óíñ¾ þ¾ší ³î×−ê¾ šõ½ ö−ê íôþ ñ¼ óíñ¾ þ¾ší ³î×−ê¾ šõ½ ö−ê íôþ ñ¼ óíñ¾ þ¾ší ³î×−ê¾ šõ½ ö−ê - - - -    ³î®−ìô óî¾ óí−òë ö−ê¾ öô−½î³î®−ìô óî¾ óí−òë ö−ê¾ öô−½î³î®−ìô óî¾ óí−òë ö−ê¾ öô−½î³î®−ìô óî¾ óí−òë ö−ê¾ öô−½î , , , ,
óšñì −þ¾êî óí−þ¾êîóšñì −þ¾êî óí−þ¾êîóšñì −þ¾êî óí−þ¾êîóšñì −þ¾êî óí−þ¾êî....        
ó−þëð íëþí ñ¼ í¼õ¾í µ×ñ ¾−¾ óè íôîó−þëð íëþí ñ¼ í¼õ¾í µ×ñ ¾−¾ óè íôîó−þëð íëþí ñ¼ í¼õ¾í µ×ñ ¾−¾ óè íôîó−þëð íëþí ñ¼ í¼õ¾í µ×ñ ¾−¾ óè íôî , , , , óí−òëî óí−òëî óí−òëî óí−òëî""""ó−ðñ−í µîò−ìó−ðñ−í µîò−ìó−ðñ−í µîò−ìó−ðñ−í µîò−ì."."."."        

  

 

  

  !יהודי יקר
  באפשרות� להקדיש את העלו�

  .ליקיר� ולכל מטרה
  ,עילוי נשמה, רפואה, הצלחה

  .וג$ לזיכוי היחיד והרבי$
  

  העלו� מופ' באלפי עותקי$(
  ) בהדפסה ובדואר אלקטרוני

  

  0503547630 �לפרטי$ 

ã  ã 

ולא לחינ� הנכשל , להודיע� שזה הבסיס של כל היהדות', בסיס'מלשו� ִמְת&ֹוֶסֶסת 
עוונו גדול מנשוא ומבואר בזוהר הקדוש שזה העוו� הגדול ביותר  בשמירת הברית גדול

  .)החכמת שלמבש "ועי', ג א"ז כ"אהע(וכ� נפסק בשולח� ערו� , "עוו� בבסיס של כל היהדותה"
שממעט מגופו על [ אשר נעשה בגו' האד� " הידוע" סוד הצמצו�"מרמזת על ברית ה )ה   

ומרגשי� ומרטיטי� והדברי� מבהילי�  "  סוד הצמצו� העליו� כנגדוהיא  ,]ידי המילה
  .)סו' פרשת ל� ל�קדושת לוי ( !אשרי הע� שככה לו, �"לכל בעל חכאחת 

  

  מצות שחיטה
ועל קצה המזלג נציי� שהעול� מחולק ', שכל גשמי'ואינה עניי�  "ג� היא רמה ונשגבה    

" האד� היהודי"ויש דרגה נוספת שהיא " [מדבר "חי  "צומח  "דומ� "למדרגות המכונות 
  ].שיש בו חלק אלוקה ממעל

� לשעבד את עצמ� ותכלית כול, ובכל דבר בבריאה יש ניצו# רוחני המחייה אותו   
ועל ידי זה להתחבר ע� שורש� בעול� , לבורא ולזכ� את הניצו# הרוחני הבלוע בה�

וכאשר , וכואב לה� כאשר עושי� בגופ� עבירה "ואפילו בעלי החיי� יודעי� זאת , העליו�
 אליהו" ע� המפורס� בסיפור �"בתנ שראינו כפי, ה� שמחי� בכ� "עושי� בה� מצוה 

 הזכות על' שמח' אליהו ידי על שנבחר שהקורב�, )ח"י פרק' א מלכי�(" עלהב ונביאי הנביא
ללכת  הסכי� ולא' הצטער' זרה העבודה למע� שנבחר השני הקורב� ואילו "' ה את לקדש

 ל"בחז כמובא', ה יתקדש באמצעותו שג� ולהודיעו אותו לנח� צרי� היה ואליהו "
  .)ו"כ בפסוק ש� ק"ורד י"רש עיי�( בהרחבה

ומשו� כ� כל הבריאה , ]'בחירה'חו# מהאד� מפני שיש לו [הנושא הזה ברור לכל נברא    
  .)המיוחס לדוד ושלמה בנו(' פרק שירה'מה שמכונה אצלנו  "שירה בכל יו� ' אומרת לפני ה

נספג בגופו ומתערב בדמו והופ� לחתיכה ממנו כפי  האוכל שהאד� אוכלנזכיר ג� ש   
  .גו' האד� משתני� בהתא� לאכילתווממדי הד�  שתרכובתשהמציאות מעידה 

ולמי שעוד לא הבי� נסכ� לכבודו את העניי� במלי� , כעת התמונה מתבהרת ומתבררת   
וכאשר זה  "והבהמה יודעת זאת היטב  "על ידה ' תכלית הבהמה שיתקדש ה: ברורות
  .שמחה בכ�' נפשה'קורה 

עליה ואוכלי�  ממילא בהמה שנשחטת מתו� דקדוק ההלכה ולאחר מכ� מברכי�    
על ידה ' תקדש המלאד� היהודי ו" לכלי שרת"הרי שהיא הופכת , אותה בקדושה

ועל ידי זה  "בגו' האד� שאכלה  בשרהועל ידי האכילה נספג , תבר� שמו באמצעותהמו
  !שמחה בכ� הונפש, 'האד� היהודי " ְמַדֵ&ר 'לדרגת ' חי'מתרוממת הבהמה מדרגת 

ויש , ממתינות בכיליו� עיניי� לתיקונ�המתגלגלות בבהמות ומות מה ג� שידוע שיש נש   
ואות� נשמות באו , סיפורי� רבי� על בהמות כאלו שנשחטו כהלכה ונאכלו בקדושה

 .ל בעניי�"ואכמ', תודה'בחלו� לאות� שוחטי� ואמרו לה� 
  

וות ולמי שיש עדי� קושיות וחוסר הבנה בטעמי המצ, נקודות אלו ה� על קצה המזלג[    
עליו לפתוח את הספרי� ולעיי� בסוגיה כראוי וללמוד היטב את שורש  "וחשבונותיה� 
כל ופתאו� יתברר לו שב, ועל ידי זה יזכה להחכי� בנושא הסתו� בעיניו " המצוה וטעמה 

  .מצוה טמו� עול� ומלואו
קבוצה אחת . שתי קבוצות של מצוות שיש בתורהלדעת ג� על האד�  "בבד  א� בד   

שאי� בה� הבנה לשכל ' חוקי�' והקבוצה השנייה נקראת, שטע� ִשכלי' מצוות' נקראת
מפני שא� האד� יבי� את השכל ! ובכוונה ניתנה כ� התורה, בבחינת גזרת מל� "הגשמי 

והוא יתרגל , יחסר לו ההתבטלות האמיתית לבורא "האלוקי הטמו� בכל מצוה ומצוה 
  ].ל בנושאי� ברורי� אלו"ואכמ )'ט ב"י במדבר י"עי� רש(' התורה'ולא את  "' שכלו'לעבוד את 

וג� , מתברר שהאד� היהודי נתו� בתו� מסגרת תורנית תמידית, עד כא� הכל טוב ונפלא   
 ְוָע2ִיתָ  ניצבת מולו המצוה "במקו� שאי� הוראות מפורשות בתורה כיצד עליו לנהוג 

  .והיא מחייבת אותו לנהוג כהוג�, 'ה ְ/ֵעיֵני " ְוַה5ֹוב ַה3ָ4ָר
וה� לא מביני� מדוע עליה�  "גרת הזו אלא שרבי� וטובי� ממאני� להתכופ' למס 

ומדוע התורה לקחה מה� , ולא כפי שכל� הענק המוצק והחזק "לפעול לפי השכל התורני 
  ?ובאמת מה התשובה עבור�. 'את אפשרות הבחירה וחופש הביטוי וכו

ומשו� כ� אחרי שהיא כתבה לנו , את הקושיה העצומה הזו כבר חזתה התורה מראש   
 ָמָחר ִבְנ7 ִי83ְְל7 6ִי: היא הוסיפה וכתבה כ�', ועשית הישר והטוב בעיני האת הציווי של 

9ִי� ָהֵעֹדת ָמה ֵלאֹמר הסיבה שמחמתה  מה? ֶאְתֶכ� ינ$ֵק ֱא< 'ה ִצָ$ה ֲא3ֶר ְוַהִ>3ְָ;ִטי� ְוַהח:
 ואי� לנו "אנו חייבי� להתכופ' לרצו� הבורא ולהיכנע למצוותיו ולהיצמד להוראותיו 

  ?רשות לנהוג כפי מצפוננו ורגשות ליבנו המפוארי�
 'ה ַוְיַצֵ�נ� ...ֲחָזָקה ְ&ָיד ִמִ>ְצַרִי� 'ה ַו4וִֹציֵאנ� ְ&ִמְצָרִי� ְלַפְרֹעה ָהִיינ� ֲעָבִדי$ ְלִבְנ7 ְו8ַמְרָ@    

9ִי� 6ָל ֶאת ַלֲע2ֹות   :פירוש .ַה4ִָמי� 6ָל ָלנ$ ְלטֹוב ינ$ֵק ֱא< 'ה ֶאת ְלִיְר8ה ,ָהֵאAֶה ַהח:
בעבר הרחוק אבותי� היו עבדי� לפרעה הרשע ועברו במצרי� שואה איומה , יהודי יקר   

תינוקות  300פרעה האכזר רח# בדמ� של , המצרי� יצקו לה� את הילדי� בבטו�, ונוראה
 במש� שני� רבות ע� ישראל עבר עינויי� שלא', נשי� עונו בעבודות גברי� וכו, מידי יו�

והבורא שמע את הזעקה והוציא את בני , והוא זעק לבורא עול� "נתפסי� בשכל אנוש 
והודיע לה� שמהיו� והלאה ה� מפסיקי� " חוזה"א� הוא עשה אית�  "ישראל ממצרי� 

לבורא ' עבד'וכיוו� שהאד� היהודי הוא , "' עבדי ה"והופכי� להיות " עבדי פרעה"להיות 
  .בי� א� הוא חפ# בכ� ובי� א� לא', אדונו' זה מחייב אותו לשמוע לפקודת "
אלא שמל� העול� באהבתו אותנו לא הפ� אותנו לעבדי� בזויי� ושפלי� המקיימי�    

אלא הבורא הודיע לנו שכל המצוות שהוא נות� לנו זה א� , מצוות ללא שו� טובת הנאה
  .עול� הזה וג� בעול� הבאג� ב... 'ַה4ִָמי$ 6ָל' ָלנ� ְלטוֹב! ומטרת� היא אחת, ורק למעננו

א� בו זמנית הוא ג� מכונה , )'ט 'ב מלכי�( 'ה ַעְבֵדיאכ� ע� ישראל אומנ� מכונה במילי�    
ִעי$... ִלי ֲהֵ/� ַי7ִירובמילי� המרגשות של  )ב"כ' שמות ד( ְ/ִני ְבֹכִרי במילי� היפות  ֶיֶלד 9ֲַע89

, מעלה וזכות וקירבה שאי� כמוה� ומתברר שהעבדות הזו היא בעצ�, )ט"א י"ירמיה ל(
 "וכלל לא מדובר בעבדות , המקנה לו זכויות נפלאות בעול� הזה ושכר לנצח בעול� הבא

  !אלא בפרס
אני חנוט במסגרת תורנית ונושא עלי תג של עבד ... לכ� אל יאמר אד� איזה מסכ� אני   

יכול להיות פרפר חופשי ומאושר השותה צו' ושט ועל גבי מונח עול תורה ומצוות ואיני 
  .מעלה לעלה בחופשיות ועושה מה שבא לו

על , צרי� האד� להביט על המעלה שבמסגרת התורנית, אדרבה! חלילה לחשוב כ�   
', ברו� אלוקינו שבראנו לכבודו'לחיות מתו� הכרה עמוקה בער� העליו� ' הזכות שבחובה'

  :ולומר לעצמו כ�
, הציצית זה בגד מלכות, הכיפה שעלי זה כתר ונזר, ב� של מל� המלכי� אני נסי�   

העיניי� שלי השמורות מפני טומאה ותועבה ה� שתי מרגליות , התפילי� זה תכשיט יקר
אשר באמצעותו הנני עוקד את  "הלב הז� שלי הוא מזבח מקודש , יקרות וטהורות

בתוכו אני אוגר את התורה  " המוח שבי הוא ארו� הקודש, תאוותי ומשפר את מידותי
כפי שנאמר , והבורא מתפאר ב� בכל העולמות "כל כולי משועבד לבורא ... שאני לומד

שעל עצ� זה שאני עבד , )'ט ב"ישעיה מ(" רֶאְתָ;8 ְ&7 ֲא3ֶר ִי2ְָרֵאל " ָאָ@ה ַעְבִ:י ִלי ַו4ֹאֶמר"
מתפאר בי בכל ' כדי כ� שה עד, אני זוכה לִקרבה עזה אליו וליוקרה אמיתית "'  ה

  ?היש תענוג וכבוד גדול מזה. העולמות
 ,]מצפונית, משפחתית, חברתית[בעול� הזה כול� נתוני� בתו� מסגרת ! ?הידעת .ב.נ   

   .בעל כורח� הללווכול� נתוני� באזיקי� , ושאנועקרונות וגבולות בכל יש כללי� וחוקי� 

אי� "או להפו�  " ברמזור אדו�א� מישהו יחליט לנסוע : לדוגמא   
א� אד� . הוא יועמד לדי�', או לנסוע ללא רישיו� וכו " ליש כניסה" כניסה

א� מישהו יחליט . סופו שהבנק יעלי� לו את הבית, יתעל� מהמינוס בבנק
  .אוי לו ואוי לכספו, לפתוח דוכ� באמצע המדרכה ללא רישיו� רוכלות

אלא , וכבולי� באזיקי החוק כולנו חיי� בתו� מסגרת ...שורה תחתונה   
  .ולכ� זה לא מפריע לנו ,וזה כבר הפ� אצלנו לטבע לכ� שהתרגלנו

תצעד ', תורניתהמסגרת 'ל, תנסה להתרגל לעוד מסגרת אחת, יהודי יקר   
לעשות לבורא נחת רוח תחפש תמיד  ,נותנות מבלי לעגל פיעל פיה בכ
ותאמי� שמהפירות תוכל עוד בעול� הזה והקר� נצורה ל�  " מושלמת

 ַא9ְֵרי 'הַטֲעמ$ $ְרא$ 6ִי טֹוב  יתקיי� ב� הפסוק "א� תחיה כ�  ,לעול� הבא
  .עלי אדמות מאושרתהיה ו ,)'ד ט"תהלי� פרק ל( ַהDֶֶבר ֶיֱחֶסה &וֹ 

א� היא ג� מכניסה את האד� , "עבדות"נקראת אומנ�  'עבודת ה! זכור   
ק "זוה( "ישראל והבורא והתורה ה� דבר אחד"למשולש המשפחתי של 

   ?ומה יותר מרגש מזה .)א"שמיני לו ע
  




