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  "אפתש אלול                        בס"ד  

   כי תצאפרשת השבוע נגיעות מ

 

אדם  מצוות שבין   השונים, תחומי החייםיחסות לימתה מצוות  .גדולמצוות ריכוז מכילה  תצא-כירשת פ

מקבלים את הדרישות לקיים אנו  את התורהמעט מכירים אנו מאחר ו .לחברוומצוות שבין אדם  לקב"ה

, מדובר בדרישות תקדימיות בעולם בשו, אולם  ניותוהגימצוות , כמובן מאיליו לחברואדם  ביןמצוות 

שאינם יש חיקויים  ) הדומה לתורהאין ספר  .עוסקתנים שהיא תחומים השוהתורה תקדימית ב. העתיק

, הגינות יושר  לצדקהיא דורשת שהיא נכנסת ולדרישות אשר  לרזולוציותשנכנס  (נאמנים למקור 

                        .לבעלי החייםביחס והתחשבות ואפילו  בהתנהלות של איש לזולתו ,החייםאמינות בכל תחומי ו

,  מתן כבוד לשבויה ושמירה על איפוק:  ל אחת ""על רגליהם התורה נכנסת אלתחומים שה דוגמאות בפר

 ,( ה לגג)מעק בטיחות בבניה ,גירושין הלכות ,וילדיה על פני שנואהוילדיה איסור להעדיף אישה אהובה 

 ,גה לענייםדא  ,צדק חברתי וסוציאלי ,חובה לדאוג לרכוש הזולת, וד המת גם אם הוא פושעשמירה על כב

 )מפני המאמץ העצום של , איסור לחרוש בשור ובחמור יחדיוהקן האם מן שילוח ,קיםנזק  ,חלשים

                                                                                        ועוד. החמור לעומת השור (

 

'כי לוית  שכתוב זהו  –'כי יקרא קן צפור לפניך'  ה שמצטט ממדרש רבמובא בשם הרב אהרן ליכטנשטיין 

מהו 'לוית חן'?... אמר רבי פנחס בן חמא: לכל מקום שתלך המצוות    )משלי א', ט ( חן הם לראשך' 

המצוות מלוות אותך, שנאמר  -'כי תבנה בית חדש' וגו'. עשית לך דלת  מלווין אותך. מנין? שנאמר

 'המצוות מלוות אותך, שנאמר 'לא תלבש שעטנז' -חדשים  בגדים'וכתבתם על מזוזות ביתך'; אם לבשת 

מצוות מלוות אותך, שנאמר 'לא תקיפו פאת ראשכם'; אם היה לך שדה והלכת לחרוש  -הלכת לגלח 

המצוות מלוות אותך,  -אותך, שנאמר 'לא תזרע כרמך כלאים'; אם קצרת אותה המצות מלוות  -בתוכה 

שנאמר 'כי תקצור קצירך בשדך' וגו'. אמר הקב"ה: אפילו לא היית עסוק בדבר אלא מהלך בדרך, המצוות  

 'מלוות אותך, שנאמר 'כי יקרא קן צפור לפניך בדרך

 

 -שור בצורה מובהקת לעבודת ה' לשניים: חלק אחד קתחומי החיים יש המחלקים את הרב   ילדבר

 .כלכלה, מסחר, חקלאות וכיוצא באלו -חלק שני קשור לדברי הרשות  .קרבנות, תפילה, תשובה וכו'

להפריד הפרדה גמורה בין שני החלקים: עבודת ה' של האדם אינה קשורה כלל לעיסוקיו רים המחמייש 

 .'בין עבודת ההיומיומיים, ומאידך אין כל קשר בין ענייני העולם ל

מתוך גישה זו צמחה עמדה מרחיקת לכת אף יותר: כיוון שעבודת ה' מובהקת ועמוקה אפשרית רק במרחב  

 .הקיום הראשון, יש לצמצם ככל האפשר את המרחב השני ולהינזר מכל עיסוק בפיתוח העולם ובבניינו

 

ההלכה קשורה בצורה  -ן אותך" "לכל מקום שתלך המצוות מלווישלעיל מלמד אחרת המדרש 

לעסוק וצריך יכול  אדם "לית אתר פנוי מיניה".  -אינטנסיבית לכל תחומי החיים. "מלוא כל הארץ כבודו" 

לכל מקום ההלכה מלווה את האדם  .לרוח ההלכהתאים את עצמו ולהעליו להרגיש אך גשמיים  בעניינים

 .הזה גם כאשר הוא עוסק בענייני העולם

 

דם עושה מאומה, ההלכה עמו: "אפילו לא היית עסוק בדבר  בסוף דבריו אומר המדרש שגם כאשר אין הא

המצוות מלוות אותך"; "לית אתר פנוי מיניה" ואין רגע פנוי ממנו. רעיון זה מבואר   -אלא מהלך בדרך 

ג( ובשמונה פרקים )פ"ה(, בעיקר על פי -בהרחבה על ידי הרמב"ם בהלכות דעות )פ"ג הלכות ב

 ."מעשיך יהיו לשם שמים וכל  " אבות )פ"ב מי"ב(ב המשנה

יחד עם שילוב דרישות    צורך לעסוק בכל תחומי החייםיש חרתה על דגלה את קידוש החיים  היהדות 

  .ה התור

 

שמירה על ל עלינו לנהוג במשנה זהירות לחברובין אדם  וניםוזניה הש המגיפההפצת של תקופה זו ב

רוח  בבחינת  למניעת הפצת המחלה ככל שאפשר  וההמלצות מבחינה בריאותית ולקיים את ההנחיות זולתה

ָך " – התורה לדאגה לזולת ע, ִמִקְרבֶּ רָּ  .המצוות מלוות אותך ובבחינת  " ּוִבַעְרתָּ הָּ
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