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 המלך                                                          פרשת תזריע                                           אור                      

 בעולמו:  כל יהודיד תפקי
ֵּ֥ה ֶ ָ֖ק ֶאל־מֹש  ְיֹקו  ֵּ֥ר  ַוְיַדב   ֙ה    ויקרא פ"יב )א(  ְמא  ֹֽ ָ֑ר ְוט  כ  ז  ה  ָ֖ ְלד  ְוי  יַע  י ַתְזִרֹ֔ ִּ֣ ִ ֙ה כ  ר ִאש    אמֹֹ֔ ל  ל֙  א  ר  י ִיש ְ ֵ֤ נ  ר ֶאל־ב ְ ב  ֵּ֞ ר: )ב( ד ַ אמֹֹֽ ל  

ֹו:  תֹֽ ְרל  ֵּ֥ר ע  ַ ש  ֹול ב ְ ָ֖ י ִימ  ִמיִנָ֑ ְ ֹום ַהש   ַבי ָ֖ א: )ג( ו  ֹֽ ְטמ  ָ֖ה  ת ִ ֹות  ת ד ְ ֵּ֥ י ִנד ַ ֵ֛ ימ  ים כ ִ ִמֹ֔ ת י  ְבַעִּ֣  ש ִ
 

 מאמר חז"ל מדוע האדם לא נולד מהול: 

מעשה ששאל  ונקדים שני מאמרי חז"ל הראשון על מצות המילה. במדרש תנחומא )ורשא( פרשת תזריע סימן ה 
של בשר ודם, א"ל של בשר ודם נאים,   טורנוסרופו' הרשע את ר' עקיבא איזו מעשים נאים של הקדוש ברוך הוא או

א"ל טורנוסרופוס הרי השמים והארץ יכול אדם לעשות כיוצא בהם, א"ל ר"ע לא תאמר לי בדבר שהוא למעלה מן  
הבריות שאין שולטין עליו אלא אמור דברים שהם מצויין בבני אדם. א"ל למה אתם מולין א"ל אני הייתי יודע שעל 

דמתי ואמרתי לך שמעשה בני אדם נאים משל הקדוש ברוך הוא. הביא לו ר"ע שבלים דבר זה אתה שואלני ולכך הק
א"ל  השבלים,  מן  יותר  נאים  אלו  אין  א"ל  אדם  ידי  מעשה  ואלו  הוא  ברוך  הקדוש  מעשה  אלו  א"ל  וגלוסקאות 

וש ברוך  טורנוסרופוס אם הוא חפץ במילה למה אינו יוצא הולד מהול ממעי אמו, א"ל ר"ע וכו' לפי שלא נתן הקד
 הוא את המצות לישראל אלא לצרף אותם בהם, ולכך אמר דוד )תהלים יח( כל אמרת ה' צרופה.

 עוד מאמר חז"ל יתוש קדמך:

זכה אדם  השני על בריאת האדם. מבואר במדרש ויקרא רבה )וילנא( פרשת תזריע פרשה יד סימן א  ומאמר  
יתוש קדמך שלשול קדמך וכו' א"ר שמלאי כשם    אומרים לו אתה קדמת לכל מעשה בראשית ואם לאו אומרי' לו

כך תורתו אחר בהמה חיה ועוף הה"ד זאת תורת הבהמה ואח"כ אשה כי    ,שיצירתו של אדם אחר בהמה חיה ועוף
תנו רבנן אדם נברא בערב שבת, ומפני מה? וכו' דבר אחר שאם    וכן מבואר במסכת סנהדרין דף לח ע"אתזריע.  

 תזוח דעתו עליו אומר לו יתוש קדמך במעשה בראשית. 
 שאלות: 

  רנוסרופוס הרשע לרבי עקיבא על בריאת העולם ומצות התורה? ועלינו להבין את הויכוח בין ט  במאמר ראשוןא{  
במסכת  שמבואר הפוך  שדברי חז"ל סותרים  אול  יש לש  שהאדם הוא הפחות שבבריאה,ועל המאמר השני  ב{  

שהאדם הוא המעולה, וז"ל מאי ]קהלת י"ב[ כי זה כל האדם? אמר   ברכות דף ו ע"ב, וכן במסכת שבת דף ל ע"א.
רבי אלעזר אמר הקדוש ברוך הוא כל העולם כלו לא נברא אלא בשביל זה. רבי אבא בר כהנא אמר שקול זה כנגד  

ון בן עזאי אומר, ואמרי לה רבי שמעון בן זומא אומר כל העולם כולו לא נברא אלא  כל העולם כולו. רבי שמע 
וקאמר דבר אחר וכו'. וקשה איך אפשר לומר שהיתוש הוא    עוד הקשה המהר"ל בדרשת שבת הגדולג{  לצוות לזה?  

אר הגולה  יותר משובח מן האדם ובשביל חשיבות היתוש נברא קודם לאדם ואיך אפשר דבר זה בציור )עיין בב 
 באר ה' בסוף(?

 המציאות ברוב העולם:

כל מאמצי האדם מושקעים שהוא  ובראש מעיינם  כל זוג שבונה בית בדרך כלל מה שתופס אותם  הנה כאשר נתבונן  
ותם מהועם דירה ריהוט רכב וכלכלה וכל    איך וכיצד להסתדר בחיים עם פרנסהבביסוס עצמו מבחינה כלכלית  

מושקע בחיפוש אחרי מילוי צרכיהם וכיצד להתפתח לשגשג בצרכי הגוף, ומתחילת חיי הנשואין נכנסים לסערת 
מה תכליתו של האדם בעולמו כך ששוכחים את החיים ורדיפת השגת הצרכים הגופניים עד שאין להם זמן לחשוב 

בלי   הםכך שעוברים רוב ימי  יםולשם מה נולד  םעל נשמת  יםחושב  םאינו  די.אתגר ומשימת החיים של הבית היהו
 שום חלק רוחני ותכליתי בחיים, אולם תורתנו מלמדת את האדם מהו תפקידו ותכליתו כאשר נבאר.  

 מהו תכליתו של האדם בעולמו:

מאמרי חז"ל נקדים לומר שיש שני סוגי מעגלי חיים אצל בני אדם יש הבוחרים במעגל חיים  לבאר  בכדי  והנראה  
שהכל סובב סביב קיומו וצרכיו הגופניים לדאוג לכלכלה ביגוד מדור ובריאות גופו והשגת כל צרכיו כך שאפשר  

גל חיים שונה והוא  לסכם אדם כזה במשפט קצר עובד בשביל להתקיים ומתקיים בשביל לעבוד, ויש הבוחרים במע
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שתכליתו של האדם הוא צרכי נשמתו ולשם כך הוקצב לו שנות קיום עלי אדמות אמנם בהכרח גם לדאוג לקיומו 
 וצרכי גופו אך אינם העיקר אלא האמצעי למלא את צרכי נשמתו שזה עבודה על המידות קיום התורה ומצוותיה, 

של טורנוסרופוס הרשע ובעצם כך  סרופוס הרשע, השקפתו  רנוווסביב הדבר הזה נסוב הויכוח בין רבי עקיבא לט
שהקב"ה ברא את העולם בשלימות ואין    וכן ההולכים אחר תרבות העולם החופשי  היאהשקפת כל אומות העולם  

ה    ,לאדם מה לשנות ש ָּ ר עָּ ֶ ל ֲאש  ָּ ְרא ֱאלִֹהים ֶאת כ  שהרי התורה כותבת בגמר הבריאה בבראשית פרק א פסוק לא: ַוי ַ
י, הרי שהקב"ה מעיד שכל הבריאה מושלמת ולא חסר דבר,  ְוִהנ    ִ ש   ִ אין    זאת ולה טֹוב ְמֹאד ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ַהש  

שמעגל החיים   טורנוסרופוססבור    לאדם להתיימר לחשוב לשנות ולתקן את הבריאה יותר ממה שעשה הקב"ה, ולכן
ו לעבור את חייו וליהנות ממה שניתן לו כך שאין לאדם שום תכלית בהיותו יצור זמני וחולף עליהראשון הוא הנכון  

ההיפך שמעגל החיים השני הוא הנכון    אולם רבי עקיבא לעומתו מוכיח לו  ,אלא למלא את צרכיו הגשמיים  בבריאתו
שהקב"ה בכוונה השאיר לאדם את התפקיד להשלמת תיקון הבריאה    שעיקר יצירת האדם להשלים צרכי נשמתו,

נאמר אדם עיר פרא יולד והיינו    זאתותכלית בריאתו של האדם בכדי שישלים עצמו בפרק הזמן שניתן לו, ולבהיות  
שהחלק הרוחני שבאדם קרי מידות ודרך ארץ תורה ומצות אין בו כלום והכל תלוי במעשיו של האדם, ולכן אפילו  

מץ לעצמו תורה ומצות ומעש"ט כאשר יאושמבחינת הגשמיות של הגוף אין יותר מושלם ממעשיו של הקב"ה,  
ומידות ודרך ארץ יכול להיות שותף לבנין העולם ואף להפוך לנזר הבריאה, ואף הוכיח רבי עקיבא מהמציאות את  

ל ברור  הרי  הלחם,  או  השיבולים  מושלם  יותר  מה  ושאלו  עוגה  או  ולחם  שיבולים  לו  שהביא  בזה  רות  מהדבר 
ממנה שכבר מעובד במעשיו של האדם ונמצא שהאדם משלים    שהשיבולים היא בריאת השם אבל הלחם מעולה

את הבריאה, כך האדם לא נולד מהול בכדי שהאדם ישלים את עצמו כי זה תכליתו, והוא אשר נאמר לאברהם  
ע  מושלם ואבינו שעל ידי המילה יהיה   ה ְות ִ֣ש ַ ָ֖ נָּ ָּ ים ש  ִעִ֥ ש ְ ן־ת ִ ם ב ֶ ָ֔ י ַאְברָּ א  תמים, בפרשת לך לך פרק יז )א( ַוְיִהִ֣ ָ֨ רָּ ים ַוי   ִנִ֑ ָּ ש 

ים:   ִמִֽ תָּ ה  ִ֥ ֶוְהי  י  ַנָ֖ ְלפָּ ְך  ִ֥ ִהְתַהל   י  ָ֔ ד ַ ַ ש  ל  ִ֣ ֲאִני־א  י֙ו  לָּ א  אֶמר  ֹֹּ֤ ַוי  ם  ָ֗ ֶאל־ַאְברָּ ק  ָ֜ הדבר ְיקֹוָּ את  ביטאו  חז"ל  השקפת    ובעצם  על 
דף מט ע"א, ונדה    , וכתובות דף קיא ע"א, וקידושין דף סח ע"א, ובב"קא"במסכת יבמות דף סב עטורנוסרופוס  
כוונת חז"ל בזה לבאר את הדמיון במעגל חיים  דכתיב שבו לכם פה עם החמור, עם הדומה לחמור.  דף יז ע"א,  

, מאחר וכל הבעלי חיים מעגל החיים שלהם כך חמור ובהמהל  דומהשהשקפת עולמם  שהכל סביב קיומו וצרכי גופו  
והאדם אף יכול להיות גרוע   אדם כזה לבעלי חיים שום הבדל,  עובדים בשביל לאכול ואוכלים בשביל לעבוד ואין בין

סטוריה כמה בני אדם שאיבדו צלם אנוש י כאשר היה בה  ,שאותו גוף יכול להיות חורבן לעולם  בעלי חיים מפנימ
לעומת זה כאשר האדם בוחר במעגל החיים השני שתכליתו הוא  ,  בכדי למלא צרכיהם וקיומם  והפכו לחיות טרף 

י נשמתו ואילו צרכיו הגופוניים אינם המטרה אלא האמצעי לקיום תורה ומצוות הרי הוא נבדל ומתעלה לדאוג לצרכ
ובב"מ דף קיד ע"ב, וכריתות דף ו ,  א"במסכת יבמות דף סא עולכן לעם ישראל אומרים חז"ל    ,מעל הבעלי חיים

הכוונה בזה שעם   שנא': ואתן צאני צאן מרעיתי אדם אתם, אתם קרויין אדם, ואין העובדי כוכבים קרויין אדם.ע"ב,  
ישראל אשר יש לו תכלית והשלמת ותיקון עצמו בעולמו נקרא בשם אדם, לעומת אומות העולם שהשקפת עולמם 

אכול ושתו  אכל בשר ושתות יין    והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן  א"במסכת תענית דף יא עכמאמר חז"ל  
וזו תשובת רבי   , כמאמר הקודם עם הדומה לחמור,אינם נקראים בתואר אדם אלא חייהם כבהמה,  כי מחר נמות

 עקיבא. 
שהאדם יכול להיות נזר  ובזה נבין שבמאמר השני הוסיפו חז"ל להבהיר ולהבליט את מעמד האדם מול בעלי חיים  

נברא בשבילו    הבריאה  ומאידךוכל העולם  חז"ל,  להיות ה  כמאמרי    שבבריאה עד שיתוש עדיף ממנו  גרועיכול 
קוע היות שלומעגל החיים הוא  הדבר תלוי בהשקפת עולמו ובבחירתו של האדם האם מוקד החיים  ו,  כמאמר חז"ל

, וממילא אפילו יתוש עדיף ממנו וקודם לבריאת האדםאך ורק בהשגת צרכי גופו וממילא הופך להידמות לבעלי חיים  
תניא, ר"ש בן אלעזר אומר מימי לא   ב"דף פב עבמסכת קידושין  ואפשר להוסיף בביאור הדבר את מאמר חז"ל  

והם מתפרנסים שלא ב חנוני,  ושועל  סבל,  וארי  קייץ,  יותר  צער,  ראיתי צבי  חיים  הגוף בעלי  ללמדנו שבענייני 
וכדומא שהרי בעלי חיים    ,מסודרים מאשר האדם ובנקים  ומגורים  והנעלה  אינם צריכים לתעשיית מזון הלבשה 
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 בשיםלומת  ,ממה שהקב"ה בורא בעולם כי הוא הזן לכל מקרני ראמים ועד ביצי כיניםמתפרנסים  ולמרות זאת הם  
מותם גודל איתם ונשאר יפה בלי לחפש מותגים וגם מגורים מסתדרים עם הטבע   בלבוש טבעי מיום לידתם עד

ולא נצרכים לרכב ולא    ,בתי חולים ועוד ועוד כיד הדמיוןבלי משכנתא ובלי חובות ואינם צריכים    שהקב"ה ברא 
עולה על לדלק עד שאפילו יתוש שמתעופף ומגיע לכל מקום ללא דלק וללא חלקי חילוף ואף נכנס לארמון המלך ו

ואילו אדם אשר מרכז חייו מתמקד בהשגת צרכי גופו הדבר   מצחו של המלך בלי רשות למרות כל השומרי ראש,
ונצרכים לתעשייה של מזון ושל הלבשה  קשה עשרת מונים לדאוג למדור ופרנסה וביגוד ונכנס לחובות ומשכנתא  

בכדי למלא כך שכל הסובב את האדם נצרכים  ושל בניה ומגורים ולבנקים ולבתי חולים לשמר את גופו מחולאים  
  אולם העולם להשיג את צרכיו,  ימחריביתכן ויהיה  את צרכי גופו נמצא שהאדם יותר גרוע מבעלי חיים, זאת ועוד

בהשלמת תכליתו בתיקון המידות וקיום התורה והמצוות וזה עיקר  במעגל החיים השני אשר כל תפקידו  בוחר  ה
דבר שאינו בהשגת בעלי חיים ובזה מתבטה גדולת   שונה מכל הבריאה ונעשה בחיר הבריאהתכליתו הופך להיות  

. כך שמעשה  שהכל נברא בשבילו מאחר וכל צרכי גופו אינם תכלית אלא אמצעי למטרה הנעלית הרוחנית האדם
צמו.  התכלית של האדם שמחוייב להשלים ולתקן את עת התורה הדרך ופאת השק סמל  מברית המילה הוא בעצם  

ִ֥  וזה אשר מצווה אותנו תורתנו הקדושה ב ְבךָּ ל־ְלבָּ כָּ ק ֱאלֶֹהִ֑יךָּ ב ְ ִ֣ ָ֖ת ְיקֹוָּ ָָּ֔ א  ַהְבת  ִ֣ דברים פרשת ואתחנן פרק ו פסוק )ה( ְואָּ
: ךָּ ל־ְמֹאֶדִֽ ָ֖ ו ְבכָּ ךָּ ל־ַנְפש ְ צריכה אשר חז"ל למדו שחובת האדם שבסדרי העדיפות אצלו אהבת השם ולעשות רצונו  ו ְבכָּ

 ירת נפשו וכל ממונו מאחר וזה הערך העליון ותכלית האדם.עד מסעולה להיות 
 נעשה אדם בצלמנו:

ובזה יובן היטב שכל זה נרמז בבריאת האדם שנאמר בלשון נעשה אדם בצלמנו שהוא לשון רבים מה שלא נאמר  
בשום דבר אחר בבריאת העולם הלא דבר הוא? אולם נראה לבאר שהקב"ה פונה לכל אדם ואדם בו ביחד נעשה  
את האדם אני יוצר את הגוף אך אתה תייצר את התוכן הרוחני ורק אז מגיע האדם לתכליתו, ועי"ז זוכה וירדו  

 בדגת הים ועוף השמים וכו' כיון שהופך להיות נזר הבריאה. 
 תולדותיהן של צדיקים מצוות ומעש"ט:

ובזה יובן היטב אשר נאמר על ידי חז"ל בפרשת נח אלה תולדות נח נח איש צדיק וכו' ודקדקו חז"ל מדוע לא כתב  
תיכף את שם חם ויפת?  ופירשו תולדותיהן של צדיקים מצות ומעש"ט, וראיתי במהר"ל מפרג דבר יפה אשר מפרש  

ומעשים טובים, והמעולה שבהן השלישי כיון  כי יש שלשה תולדות לאדם אחד תלמידיו והשני בניו והשלישי מצות  
שהראשונים הם חיצוניים מגופו ואילו מצות ומעש"ט הן עיצוב ויצירת גופו להגיע לתכליתו האמיתי.   נמצא שכל 
מעשה טוב שאדם עושה הוא מייצר את עצמו ומשלים את בריאתו ותכליתו וק"ו לימוד תורה אשר נאמר עליה וכל 

שהיא שקולה כנגד כל התורה, זאת ועוד שכבר אמר הקב"ה הלואי אותי עזבו ותורתי שמרו    חפציך לא ישוו בה כיון
מפני שאור שבה מחזירן למוטב, ובכח התורה לעדן את מידותיו של האדם ולשנות את מהותו ועי"ז זוכה להיות  

ב וירדו בדגת הים נזר הבריאה אשר כל תכלית העולם בשבילו נוצר ולכן יכול לשלוט על כל הבריאה כמאמר הכתו
 ובעוף השמים וכו' כאשר זכו צדיקים בכל הדורות וכאשר מפרש הכלי יקר את הפסוק.

 קושיית הט"ז על נוסח ברכות השחר:

וז"ל שלא עשני גוי. רבים מקשי' למה תקנו ברכה זו דרך שליל' ולא דרך    הט"ז או"ח סימן מו ס"ק דזאת ועוד כתב  
ומתרצים לפי שנמנו וגמרו ב"ש וב"ה טוב לאדם שלא    ?כת שלא עשני אשהחיוב דהיינו שעשני ישראל וכן בבר

  נברא ע"כ לא תקנו לברך על העשי' שנעש' האדם דטוב לנו שלא נעשה אלא לכל הפחות על שלא נעשה עכו"ם
ששנתיים ומחצה נחלקו ב"ה וב"ש האם טוב לו לאדם   במסכת עירובין דף יגוביאור הדברים כי מבואר     .וכו' עכ"ל

נברא או טוב שלא נברא נמנו וגמרו בדעה משותפת טוב שלא נברא ועכשיו שנברא יפשפש או ימשמש במעשיו, ש
ב"ה וב"ש התיחסו לחלק הרוחני אשר מוטל על האדם לרכוש במשך חיו, וכיון שהנסיונות קשים הרי שיש יותר  

שנתיים ומחצה שיותר טוב אילו לא    סיכוי לכישלון יותר מהצלחה מפני התאות הגופניות, לכן הגיעו למסקנה לאחר 
 . ולזאת לא תקנו לברך שעשני ישראל נברא אך עכשיו שנברא יפשפש או ימשמש במעשיו
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 כיצד מברכין בכל יום שלא עשני גוי:

עוד יתבאר דבר קשה כיצד חז"ל תיקנו לברך בכל יום שלא עשני גוי הרי לאחר שנעשה יהודי כיצד שייך שיתהפך  
פי סודם של דברים מבארים עניין עיבור הנשמה שיכולה בכל יום להתחלף, אך לדברנו אפשר  למחורת גוי? אמנם ל

להוסיף ולבאר כל יום שזוכה האדם לדעת מהו תכליתו ועיקר יעוד בעולם לעשות רצון השם הרי בזה הוא נבדל 
כגוי ובהמה שכל מעגל חייו רק מהגוי שאין לו את יעוד זה וצריך להודות על כך בכל יום לזכות לחיות כיהודי ואל  

ובזה נבין כאשר נספר על צדיקים כיצד ברכו את ברכת שלא עשני גוי בכוונה אפילו הגוי המאושר    צרכיו הגופניים.
עלי אדמות עדיין מעגל חייו הוא כבהמה בלי תכלית רוחנית לעומת היהודי שכל צרכיו הן רק אמצעי לתכלית 

 אהבת השם ורצונו. 
 הירושלמי: מעשה עם הצדיק

פתח הגרא"י קובלסקי את שיעורו, מי לא שמע על הצדיק מצדיקי ירושלים רבינו נטע ציינוירט זכר צדיק וקדוש  
לברכה" "יום אחד רבינו נכנס השכם בבוקר לפני התפילה לבית הכנסת. ושואל ומברר מי עלה לגדולה בבחירות 

שים ששמעו את השאלה התפלאו מאוד כי כולם לנשיאות ארצות הברית היה זה יום למחרת הבחירות שם, אנ
ידעו שרבינו פרוש מהעולם הזה כל הסיג ושיח שלו הוא בענייני עבודת השם. אז אחד התלמידים שאל אותו רבינו 
למה אתה מתעניין מה יתן לו מה יוסיף לו, בפרט קודם תפילת שחרית שזה לא הזמן לדברים כאלה, )הרבה צדיקים 

ענה הצדיק רבי נטע לאותו יהודי, וכי חושב אתה כשאנחנו מברכים  "  ."ר לפני שחרית(בכלל לא מדברים בבוק 
בבוקר בברכות השחר את הברכה שלא עשני גוי הכוונה לאותו גוי ישמעאלי מלוכלך ומזוהם משער האשפות  

שיא ארצות  בירושלים, לא ולא הכוונה היא על הגוי הכי מאושר עלי האדמות הגוי הכי נבחר עלי אדמות כדוגמת נ 
הברית, ולכן רוצה אני לדעת קודם שאברך ברכה זו על איזה גוי מכובד הנני מברך ומכוון שברוך אתה מלך העולם 
שלא עשני גוי, אפילו מכובד כמותו אלא שעשני יהודי בין אחינו בני ישראל עבדיו, וכך הברכה ברכת שלא עשני 

כי מקובל בשם צדיקים כשרואה אדם שאין דרכו צלחה הרב קובלסקי הוסיף    ."גוי מקבל משמעות שונה לגמרי
בעבודת השם יתברך ייתן אל ליבו אם אמר באותו יום כראוי ברכת שלא עשני גוי, כי מסוגלת ברכה זו להנחיל 

וכך אמר הצדיק רבי    .לאדם די סיפוקו וחיות של קדושה לכל היום כולו לרומם שכלו והשגתו ולהעמידו בקרן אורה
בבוקר ואין עבודתו להשם יתברך עולה לו בשופי, יוכל לעלות על דרך המלך על ידי שיעבור   נטע כשאברך קם

לרגע קט בשער שכם שבעיר העתיקה בירושלים, וכשיראה את הישמעאלים המגושמים מיד תתעורר מחשבתו 
  .לחשוב מה ביני לביניהם וגם מתוך מחשבה מועטת כזו יוכל להתעורר לעבוד את השם יתברך בשמחה

 מוסר השכל:

תלוי בבחירת   ומרכז החייםאתגר החיים  שמעגל החיים וכל זוג שבונה בית לדעת  עלה בידנו מכל האמור שחובת  
ם ולעשות סדרי עדיפויות בעולם ומה תכלית  ולהתבונן לשם מה נברא  בני הזוג מהו עיקר המטרה של החיים ועליהם

רדיפת השגת צרכיו הגשמיים בכדי לשפר ולשדרג את רמת החיים כמה שיותר, וההולכים  קיום גופו והאם    ,בחיים
אשר לא נותנים לאדם להתבונן מה יעודו  ורדיפת השגת כל צורכיהם  בים הסוער של החיים    ויטבע  הםבדרך זו  
  ת שבבריאה כתרבות יתר אומות העולם והופך בערכו לפחו  , ומרוב רדיפת החיים אינו זוכר את תפקידו  ,בעולמו

מבינים את עומק תכלית האדם בעולמו ובזה  ו  לעומת המשכילים,  עד שאפילו יתוש חשוב ממנו  וגרועים מבעלי חיים
מדוע   הםמצוות המילה לנגד עיני  אתתמיד  להציב    ו של כל יהודי באשר הואחובתו  הוא נעלה מכל הבריאה מאחר

להשלים    כל אדם צריךשהתורה בבניין הבית היהודי  לסמל את הדרך ואת השקפת  אלא בכדי    ,האדם לא נולד מהול
אינם אלא אמצעי ולא ואילו צרכי גופו הן אמנם הכרחיים לקיום אך    ,שזה עיקר תפקידו  בחלק הרוחני  ולתקן עצמו
 .והופך לנזר הבריאה ובזה ימלא תפקידו ותכליתו בעולמו אין כל מגמתו וכוחו משקיע בהשגתם,מטרה כך ש 

 בידידות ואהבה 
 עיה"ק אלעד  מרדכי מלכאהצב"י 

 
 


