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  .ה.ב.צ.נ.ת ברטה בת פרחה שאשאנ "לעהעלו� מוקדש 

' ְוָ"ְמר� ֶאת ִמְ"ַמְרִ!י ְו א ִיְ�א� ָעָליו ֵחְטא �ֵמת� בֹו ִ�י ְיַחְ�ל�ה� ֲאִני ה   
 .)'ב ט"ויקרא כ(ְמַקְ%ָ"� 

אנו ... א/ המצוות... רבי מאיר אומר: על פסוק זה כותב המדרש   
עשו משמרת ', ושמרו את משמרתי'שנאמר , חייבי� להישמר בה�

כדי , הוסיפו על מצוות התורה עוד סייגי� וגבולות: פירוש. למשמרתי
 .)מכילתא(שבאמצעות� ִיַ"ְמר� המצוות והסייגי� הכתובי� בתורה 

ל הרבה מצוות והנהגות אשר ה� "משו� כ2 הוסיפו לנו חכמנו ז   
משו� . ובזכות זה יש לאד� היהודי הגנה נוספת, "ַגֵדר נוס/"בבחינת 

א2 לא  3" בגדר ובתוספת"אזי הוא יפול , ויפול שג� א� חלילה הוא יכשל
  .יכשל בדבר האסור מהתורה

. לאד� שגר בסביבה שמצויות בה חיות טורפות והסכנה ש� רבהמשל    
, אד� זה לא מסתפק בגדר אחת שתחצו5 בינו לבי4 החיות המסוכנות

כדי שא� חלילה הוא יתבלבל . אלא הוא מקי/ את עצמו בגדר נוספת
  .עדי4 הוא יהיה מוג4 על ידי הגדר השניה, אחתויעבור גדר 

והוא עלול בקלות לעשות , האד� מוק/ בסכנות רוחניות רבות :הנמשל   
משו� כ2 בורא עול� נת4 . פעולה הגורמת לנשמה נזק והרס ומוות רוחני

ובאמצעות4 הוא , "תמרורי דר2"לאד� מצוות וסייגי� המשמשי� עבורנו 
ומהי פעולה הפועלת את , מת לבורא נחת רוחיודע מהי פעולה נכונה הגור

  .ההפ2
שהרי יתכ4 ויצר הרע ַיְטֵעה את האד�  3א2 מחמת שעדי4 העסק רגיש    

משו� כ2 באו חכמנו , ויבלבל לו את התמרורי� ויכשיל אותו בדבר עבירה
המהווי� עבורנו מערכת תמרורי�  3ל והוסיפו לנו עוד מצוות וסייגי� "ז

משו� שג� א� האד� . ההגנה הרוחנית שלנו מתחזקתועל ידי זה , נוספת
עדי4 הוא יהיה , )מצוות דרבנ4(יכשל במערכת התמרורי� שמקיפה אותו 

וממילא לא יגיע , )מצוות התורה(מוג4 על ידי מערכת תמרורי� נוספת 
  .לנשמתו הרס ונזק ומוות רוחני

ת המצוו" כל"מי אמר שבורא עול� מחבב את : וא� יבוא אד� ויטע�   
אולי יש בחלק ממצוותיה� גוזמה או דבר ? שהוסיפו לנו גדולי ישראל

ומדוע שלא אפקפק על דבריה�  3 שאי4 לה� בסיס וטע� בשכל הגשמי 
  ?ואצעד לפי ִ"ְכִלי הבהיר הסובר אחרת

  :שכותבת כ2.) ז לה"ע(התשובה לאותו יהודי מתוק נמצאת בגמרא    

ריבונו . י הקדוש ברו2 הואלפנ] השכינה הקדושה[אמרה כנסת ישראל    
  .יותר מיינה של תורה, ַעֵרִבי� עלי דברי דודי2! של עול�

אהובי� עלי התקנות והגזרות , אומרת השכינה הקדושה: פירוש   
יותר מהמצוות שהבורא , שחכמי ישראל חוקקו וציוו ברוחב דעת�

  .)'ה' ז ב"עובדיה מברטנורא ע' ר(בעצמו חקק בתורה 
אי4 לו רשות להרהר על  3ות דרבנ4 שלא נראי� לאד� וג� א� יש מצו   

  .בדיוק כמו שאי4 לו רשות להרהר אחר א/ מצווה מהתורה, דבריה�

שהוא חייב לכופ) את , משו� שכ& גזר בורא עול� על האד� היהודי   
ובי� א� הוא , בי� א� הוא מבי� את דבריה�, דעתו לדעת חכמי ישראל

 .)ש פרק א הערה כ"ות שיהתורה תמימה הער(חושב אחרת מה� 

זו הסיבה למסירות נפשו של הע� היהודי במש2 אלפי שני� על כל    
מבלי לסטות מדבריה� ימי4  3 מצווה ותקנה והנהגה שציוו חכמנו 

כפי שראינו בתקופת השואה שיהודי� אגרו במסירות נפש את , ושמאל
התפוחי וא/ החליפו את חתיכת הלח� וקליפות  3מנת המרגרינה שקיבלו 

כדי שיהיה לה� אפשרות , בעד עוד חתיכת מרגרינה 3אדמה שהגישו לה� 
ולקיי� את , בחנוכה להדליק בשמ4 של המרגרינה חנוכייה מאולתרת

  .ל כהלכתה"מצוות חכמנו ז
כל אד� מהדר ומחזר אחר ": וכא4 המקו� לציי4 נקודה מאוד מעניינת   

. ובי� ברוחניות �מיות בי� בגש, "השלמות באותו דבר שהוא מחובר אליו
סימ� שחסר לו את , וא� יש דבר שהאד� אינו מחזר בו אחר השלמות

  ?רוצי� דוגמאות מחיי היו� יו�. ההערצה והחיבור המושל� לאותו דבר

הוא משקיע ברכב . יש אד� שמחובר אל ריכבו בכל לבבו ונפשו ומאודו   
ס ומלביש לו הוא מקלח אותו בכל הזדמנות ע� סבו4 ווק, מהונו ואונו

וכל מיני בובות  ledעניבה ומפזר בתוכו בוש� ומקשט את הרכב בנורות 
הוא מתקי4 ברכב כסא משוכלל לא פחות מהכסא , ועציצי� וקשקושי�

וכ4 מערכת סטריאו מסועפת שלא מביישת א/ אול�  3 של שלמה המל2 
בנוס/ לכל זה ידידנו , שמחות בעוצמת הדציבלי� שהיא מסוגלת להפיק

ולכבוד כל  3ד לחנֹות את הרכב בחניה המוגנת במצלמה במעגל סגור מקפי
, ציו5 הבוקע מהחלו4 הוא מזנק החוצה ובודק א� הכל בסדר ע� הב4 שלו

  .ע� הרכב שלו! סליחה
ה� משקיעי� ). אודיופילי�(יש אנשי� שמחוברי� למערכות סטריאו    

ודש את את כל נשמת� ונשימת� בנושא זה ובודקי� כל הזמ4 בחרדת ק
שחלילה לא ייפג� מחמת שינויי� אקוסטיי� או  3איכות הצליל וניקיונו 

 Balancedה� קוני� מגברי� אגדיי� ע� חיבורי ... שחיקה של הציוד

ומחליפי� במכשיר ) מעבדה מיוחדת(ושולחי� אות� לחדר ניתוח פרטי 
בהתא� לטע� והגוו4  3) שפופרת(או המנורה ) Capacitors( את הקַבלי�

אנשי� אלו מקפידי� שלא לשנות את הריהוט ... תחבר יותר לאוזנ�שמ
והשטיחי� שבחדר כדי לא לגרו� שינוי בזרימת הצליל והתהודה 

ולמרות הכל נפש� לעול� לא שקטה וכל הזמ4 ה� מחפשי� , האקוסטית
לשדרג את המערכת המושלמת כדי להשיג עוד איזה רמה של איכות וה� 

יש לה� תורה שלימה וטריליו4 אופציות ! הואל דאג, עסוקי� בכ2 תדיר
סוג הַמְחָ:ר שמולח� , רמת סיכו2, סוגי כבלי�. להתעסק בה� כל הזמ4

מייצבי ומסנני מתח , תוספת בטריות על הכבל, הציפוי שלו, לכבל
או  Bi-ampחיבור בשיטת , )Power line Conditioner( להשקטת רחש החשמל

Full-range ,ו4 הזווית שלה� וכומיקו� הרמקולי� וכיו'.  
... לכבוד... לאוכל... לאופנה... לביזנס... יש אנשי� שמחוברי� למחשב   

ומי שלא , וה� הולכי� בנושא הזה על כל הקופה, זה ממש החיי� שלה�
כנראה שהאד� הזה לא מחובר  :יש לכ2 רק סיבה אחת, נוהג כמות�

ובר לאותו א& א� הוא היה מח. לאותו נושא גשמי כמות�" עד הסו)"
ג� הוא לא היה , נושא בשלמות והנושא הזה היה יקר וחשוב בעיניו

  .באותו תחו�" הידור"מתפשר ולא מוותר על א) 
אד� ! 'הנקודה הזו שייכת ג� בעבודת ה, להבדיל בי4 הקודש ובי4 החול   

המצוות יקרות בעיניו , ולמי שציווה עליה� 3שמחובר בכל נפשו לִמצוות 
ולא . ואי4 הוא מזניח מה� א/ פירור, י� בה� כל הידורוהוא מתאמ5 לקי

  .הוא ג� רווה מזה נחת, רק שהוא לא רואה בכ2 עול
יש יהודי� המשקיעי� במצווה זו . ניקח לדוגמא את מצוות תפילי4   

כוחות עצומי� וכספי� מרובי� וממתיני� תקופה ארוכה עד שה� זוכי� 
התפילי4 ע� ההידורי� להגשי� את חלומ� הקדוש ולקבל לידיה� את 

 3י "ואלו שמתאמצי� על תפילי4 ע� חומרות האר, שה� מבקשי�
צרי2 לכתוב קוד� את התפילי4 של ראש ולהכניס לבית ולצבוע (. הפרויקט שלה� כפול

... ת"י יהיו גדולי� מעט משל ר"להקפיד שהתפילי4 של רש... ורק אחרי זה לכתוב של יד 3

וכמו כ4 הסופר אמור להיות ע� ידע נוס/ , שכותב קט4 ויפהצרי2 למצוא בתי� קטני� וסופר 

  .)'ועליו להקפיד על עוד הלכות וענייני� בכתיבה ובצורת האותיות וכו
כאשר אות� יהודי� קדושי� , רחה והיגיעה הארוכהילמרות כל הט, א2   

לא רק שה� לא , זוכי� סו/ סו/ לקבל את התפילי4 מהסופר ולהניח אות4
ה� ג� קורני� מאושר ומתמוגגי� , מייללי� על הטרחה שעברה עליה�

וה� חשי� אל התפילי4 , מנחת של קדושה בכל רגע שה� אוחזי� בתפילי4
 !ד� לבנולא פחות מהחיבה שחש הא 3 חיבה 

ואשרי האד� המחובר , אלוקיו' אשרי הע� שה, אשרי הע� שככה לו   
אלא , לא רק שהוא לא מחפש את המינימו�. לבוראו ברמה גבוהה כזו

תו2 כדי  3' הוא עוד מחזר אחר המושל� והמהודר ביותר בעבודת ה
התבטלות מלאה לתורה ולמצוותיה ולהנהגות וההידורי� שהוסיפו לנו 

ואי4 ספק שישול� לו על , מבלי להשמיט א/ פרט מדבריה� חכמי ישראל
כפי שאנו אומרי� בכל יו� בתפילה בברכת , כ2 שכר מלא בעול� האמת

  ".ליראיו טוב שכרברו2 משל� "ברו2 שאמר 

 
 

 
 

  18:46 הדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרותהדלקת נרות
  19:56 אי שבתאי שבתאי שבתאי שבתמוצמוצמוצמוצ
  20:29 תתתת""""ש רש רש רש ר""""מוצמוצמוצמוצ

  אלעדהזמני� לפי אופק 

  
  
  

  בעילו� שמו החפ� ומשפחתו תור�גשמיות לויות ה ברוחנלהצלח
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, הרי לנהל בית זה דבר מאוד מורכב, לבני הזוג יש עיסוקים רבים' ברוך ה   
כל אחד משתדל לעשות , הבעל בענייני החוץ, האישה עסוקה בענייני הפנים

עלולים לפספס  -אלא שדווקא משום כך , את מלאכתו בצורה הטובה ביותר
  .דבר מאוד חשוב

היא , ניקיון, כביסות, ם עסוקה בבישולכל היו, אשת חיל חרוצה: לדוגמא   
, משקיעה הרבה מרץ ואנרגיה בבית, מנצחת על המלאכה בנאמנות גמורה

והשניה לא  -אחת נעימה . הוא מוצא שתי הפתעות, וכשהבעל חוזר בערב
אך הוא , ניחוח של אוכל וניקיון באוויר, בית מסודר: ההפתעה הנעימה. נעימה

כל כולה מדיף ריח של , שה מרוטה ומפורקתאי: גם פוגש בהפתעה לא נעימה
ועם זה היא אומרת לו , לבושה בסמרטוט מלא כתמי אקונומיקה, חומרי ניקוי

  ".שלום עליכם"
הוא מקרצף את , בעל רוצה להפתיע את אשתו. אותו דבר יכול להיות הפוך   

האישה חוזרת , משכיב את הילדים מבשל ארוחת ערב, מרוקן אשפה, הבית
, אך היא גם פוגשת בהפתעה לא נעימה, נהנית מההפתעה הנעימה...בערב ו

  .'נוטף מפלי זיעה וכו, בבעל מאובק כדבעי
מסדרים כל , נעמדים ליד הראי, לפני כל חתונה או מפגש חשוב: מצד שני   

, שופכים תמרוקים ללא גבול, מתאימים את הסיכה לנעל, קמט שבקושי נראה
  .העייפותשוטפים פנים ומסירים את סימני 

את החן והנעימות  .פועלים בדיוק ההפך מהדרוש -בשורה התחתונה    
, ואילו את המסכנות העיפות, לחתונות וליציאות, משאירים לשכנים והידידים

  .  משאירים לבן הזוג -ריח האקונומיקה ובלויי הסחבות 
אין עליך , מילא אם קרה אונס ולא הספקת להתארגן לכבוד בן זוגך, נו   
לסדר את , לשטוף פנים !!!צריך לשריין לכך זמן, לכתחילהאך . ושיהק

להספיק את זה , לשבת לנוח עם איזה כוס קפה, לֵהראות אנושי, הבגדים
אלא גם , מהשקעתך בבית" רק"בכדי שלא יהנה , לפני שבן הזוג מגיע

  .שיהיה לו נעים לשהות במחיצתך
יותר מכך חשוב לו , ן הביתדע לך שלמרות שחשוב לבן הזוג האוכל וניקיו   

הוא מעוניין , וכאשר הוא חוזר מהעבודה, הסדר והניקיון והערנות של בן זוגו
, ובפרט אישה. ובלבוש מכובד, בניחוח אנושי, לפגוש אותך באווירה נעימה

בכדי , צריכה להקפיד על כך ביותר, :)יבמות סב(שהיא החומה של הבעל 
  .ל"דל ו"שתהיה חומה מושלמת לבעלה ואכמ

אף אחד לא מתכוון , כולם מבינים זאת, שדברים אלו הגיוניים, הבעיה היא   
אם כן מה ההסבר לכך שבשבע ברכות ובירח דבש היינו . להיות רע אל בן זוגו
אנו ... ואילו היום, קיבלנו את בן הזוג עם עניבה ונעלי לקה, נקיים ומצוחצחים

'? זיעה פיח עייפות וכו, ניקוי מקבלים את פניו עם חלוק מוכתם בניחוח חומרי
  ?כיצד נוצר המעבר מבלי שהבחנו בכך

אחרי " רק" -בהתחלה התרנו לעצמנו להראות בצורה לא נעימה ! בשלבים   
אחר . גם אחרי הניקיון היסודי שעשינו בערב ראש חודש, אחר כך. ניקיון פסח

ים סרבל לובש -בבית : עד שבסוף פיתחנו קו כזה. כך בניקיון של יום שישי
 -ואילו לפני שיוצאים , טמבור בריח חומרי ניקוי ומלא בכתמים וקמטים

  .מתקלחים מתגנדרים ומתייפים
זה מפריע לבן , באיזה שהוא שלב! צריך לדעת שאסור להיַ�חק בנושא זה   

, וגם אם נראה לנו שזה לא מפריע לו. הזוג ועלול להשפיע על איכות הקשר
ולבן אדם יש , "בבן אדם"שהרי מדובר כאן , חובתנו לדעת שאנו טועים

אלא שלא תמיד הוא מראה אותם ולא תמיד אנו מגלים את זה !!! רגשות
  .בזמן
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  מודעה רבה לאורייתא
  מידי שבת לאחר התפילה בנ� מתקיי	 שיעור תורה

  " והלכה למעשה"בנושאי השקפה 
  

  א"שליטיוס� גיצי ג "ע	 הרה
  

  כיבוד קל מוגש למשתתפי	, קידושא רבה במקו	
  

  אצל משפחת עיני, 54/7יוחנ� ב� זכאי ' השיעור מתקיי	 ברחוב ר
        

î øåáéöäî øåáéöäî øåáéöäî øåáéöääøéãàäìå äøåú ìéãâäì ïîæåäøéãàäìå äøåú ìéãâäì ïîæåäøéãàäìå äøåú ìéãâäì ïîæåäøéãàäìå äøåú ìéãâäì ïîæå  

אלא ג� על , לא רק על קיו� המצווה האד� מקבל שכר בעול� הבא :פירוש   
ג� על זה ', גודל יראת השמי� שיש לאד� והרגש שהוא מפתח בעבודת ה

שכר מיוחד השמור א� , "שכר טוב"אלא , "שכר"ולא סת� . הבורא משל�
  . יהי חלקנו מחלק�, ורק למי שבמדרגה הזו

�  :נצהיר, בטר� נמשי
מחבב אותו אפילו א� הוא עושה שגיאות ' ה �' כל יהודי שעובד את ה   

וכפי שנאמר , ו רעועה קטועה ודלה וחסרה ולא מושלמתשל' ועבודת ה
ש "שיה(  "עלי אהבה ודילוגו"ודרשו חכמנו  )'ד' ש ב"שיה(" ָעַלי "ֲהָבה ְוִדְגלוֹ"

 �' שאפילו ע� כל הדילוגי� והחיסורי� של האד� בעבודת ה, )'רבה פרשה ב
מה עיי& תורה תמי( כיוו� שכוונתו של האד	 לטובה, עבודתו אהובה ורצויה

  .)ש פרק ב הערה נו"הערות שיה
התופעה מצויה בעיקר אצל אות� יהודי� יקרי� המתקרבי� אל התורה   

שפעמי� מחמת חוסר ידיעה שיש לה� , והמצוות וה� בתחילת דרכ�
כמו כ& , או שעושי� אותה שלא כהוג&' במצוות ה� מחסירי� בעבודת ה

חי� פעמי� שה� עושי� רק חלק מהמצוות מחמת שה� לא מצלי
וה� עושי� זאת  � להתמודד בבת אחת ע� המעבר החד בסגנו& החיי� 

  .בהדרגה
בורא עול� , כיו& שכוונת� של אות� יהודי� לטובה, למרות כל זאת   

וה�  "ואוהב את עבודת	 הקדושה"מחבב אות� עד מאוד ושמח בה� 
ג� בקטגוריה של ', למע& ה" הלב הרחב שהשקיעו"יקבלו שכר מלא על 

  ...ירבו כמות� בישראל, "ליראיו טוב שכרל� ברו� מש"
לא באופ& ישיר ולא באופ& , ולא עליה� מכווני� הדברי� הבאי�   

 .עקי'

לא רק שה� לא מחפשי� את . יש אנשי� שנוהגי� בדיוק ההפ�, מצד שני   
אלא ג� מהבסיס ה� חותכי� ומצנזרי� ', ההידור והשלמות בעבודת ה

מה שלא נראה  תא. לה� בשכל� הגשמי ומשמיטי� את כל מה שלא מוב&
  .ולדעת� אי& טע� לקיימו �לה� ה� מתעלמי� ממנו במצח נחושה 

וה� אינ� יודעי� , אנשי� אלו בטוחי� בעצמ� ובשכר� בעול� הבא   
' חולי& ה(" מומר לדבר אחד הרי הוא מומר לכל התורה כולה"שעליה� נאמר 

תידי� לגלות בעול� העליו& ה� ע, הזו" המעלה"אלא ג� בלי , ל"ואכמ )א"ע
  :התשובה נמצאת בגמרא שאומרת כ�? מדוע. לא נעימה" הפתעה"

מי שעסק : "ומכריז, לעתיד לבוא מביא הקדוש ברו� הוא ספר תורה   
  "...יבוא ויטול שכרו, בתורה

: אומר לה� הקדוש ברו� הוא... מיד מתקבצי� ובאי� מלכות רומי   
  ?קת� בתורהוכי עס, בזכות מה מגיע לכ� שכר

... עשינו מרחצאות, ייסדנו שווקי�, ריבונו של עול�: אומרי� לפניו   
אומר . והכל לא עשינו אלא לכבוד ע	 ישראל כדי שיתעסקו בתורה

לצור�  � כל מה שעשית� ! שוטי� שבעול�: לה� הקדוש ברו� הוא
  ... עצמכ� עשית�

לה� אומר ... אחרי מלכות רומי באה מלכות פרס ומבקשת שכר   
  ?וכי עסקת� בתורה, בזכות מה מגיע לכ� שכר: הקדוש ברו� הוא

עשינו גשרי� וכבשנו ְ,ַרִכי� ונלחמנו , ריבונו של עול�: אומרי� לפניו   
והכל לא עשינו אלא בשביל ע	 ישראל כדי שיתעסקו ... ע� האויבי�

לצור� עצמכ�  � כל מה שעשית� : אומר לה� הקדוש ברו� הוא .בתורה
  ...עשית�

ונות& , לכל אומה ואומה ודוחה את כול� מלקבל שכר' וכ� אומר ה   
 .)ב"ז ב ע"ע(שכר רק לע� ישראל 

מה איכפת : ועליה שואלי� רבותינו שאלה, עד כא& הגמרא המפורסמת   
או בשביל ע�  �לבורא עול� א� הגויי� פיתחו את העול� בשביל עצמ� 

יחות� בעול� ופיתחו וקידמו סו' סו' הגויי� מיצו את תפקיד� ושל? ישראל
. ועל ידי זה התאפשר לע� ישראל לעסוק בתורה �בו את ענייני הגשמיות 

 �הא� זה לא מספיק כדי לזכות את הגויי� בניקוד גבוה ולתת לה� בגי& כ
  ?שכר מושל�

תשובה שהיא יסוד חשוב וחשבו& עמוק , ועוני� חכמנו את התשובה הבאה   
  :ונוקב שחייב כל יהודי לדעת

הכוונה "אלא על , "המעשי	"בעול	 הבא בורא עול	 לא משל	 שכר על    
ומחמת שאומות העול� לא התכוונו  ".שמסתתרת מתחת למעשי	

אלא כל  � ' במעשיה� ְלַמֵמש את שליחות� וייעוד� בעול� ולעשות את רצו& ה
לכ& אי& על מה , מעשיה� נבעו מחמת קידו� אישי ונוחות וסיבות חיצוניות

  !ואת החשבו� הסודי הזה יצר הרע מסתיר מהאד	 היהודי. ה� שכרלתת ל
שמופיעה בתורה או בדברי ' כל מצוה'יצר הרע לא מוכ& שהאד� יבצע    

הוא משכנע את האד� לקיי� רק את המצוות שהוא מבי& את הטע� , רבותינו
והוא לא מגלה לאד� , ומבקש ממנו להתעל� מכל השאר � וההיגיו& שבה� 

מחמת שמתברר , הוא מנטרל את עצמו מכל השכר בעול� הבא שעל ידי זה
  ?לא חבל". מציווי הבורא"ולא  (" משיכלו הגשמי"שכל מעשיו היו מונעי	 

שכל מצוה שהוא  � מחמת החשבו& הזה צרי� האד� לשדר לעצמו כל הזמ&    
הוא מתכוי& בעשיית המצוה , בי& א� הוא מבי& את טעמה ובי& א� לא, עושה

והוא כלל לא עושה , ולקיי� את רצונו ופקודתו התורנית' רוח לה לעשות נחת
  .את הפעולה בגלל הבנתו השכלית שכ� צרי� לנהוג

לא בגלל שהשכל שלו סובר שזה לא , הוא לא גונב ומרמה בעבודה: לדוגמא   
 �הוא מכבד את אביו ואימו . אלא מחמת שכ� ציווה הבורא בתורה, מוסרי

אלא מחמת , � אחרי כל ההשקעה שהשקיעו בולא בגלל שלא נעי� לו מה
  .כ� צרי� לחשוב לפני עשיית כל מצוה. שהבורא חייב אותו לכבד�

ויש  �שמצוות צריכות כוונה לפני עשיית&  )'ד' ח ס"ע או"שו(נפסק בהלכה . ב.נ[   
ומטע� זה נהגו הרבה צדיקי� לומר לפני כל , דעות שזה ג� במצוות דרבנ&

..." בא לקיי� מצוה פלונית כדי לעשות נחת רוח לבוראהריני "מצוה שעושי� 
כדי לגלות דעת ולהראות בשטח שהמעשה שה� עושי� נובע מחמת הרצו& 

�עיי& כ' ( .לקיי� את המצוה ולא מפני ההיגיו& והשכל הגשמי המחייב לעשות כ
מת שלא מח" לש� יחוד"וכל המחלוקת זה על נוסח . א"י �סימ& ס סעי' ד אות י , סופר �החיי� 

  ].)ל"ואכמ, כל אד� מבינו
  יצר הרע לעול� לא , מי שמאמ0 את הגישה הזו ומבי& את צורת החשיבה הזו  

ג� א�  �והוא לא יוותר על א' מצוה ', יוכל להזיז ולהסיט אותו בעבודת ה
שהרי הוא רגיל לעשות את . הוא לא יזכה להבי& את עומק ההיגיו& שבה

  .ל שהוא מבי�ולא בגל, אמר' המצוות מחמת שה
 ?מה דעתכ� לאמ0 את הגישה הזו ולהתחיל לחשוב כ� לפני עשיית כל מצוה   

  ?לפחות פע	 ביו	




