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 כי עולם עד אחריך ולבניך לך ייטב למען מצוך אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת 'שמור ×ë−) ,(ìכתיב בפרשתן 

אדם'. מקור דברי רש"י  בעיני - השמים, והישר בעיני - 'הטוב י"וכתב רשאלקיך'. ' ה בעיני והישר הטוב תעשה

 אומר הוא וכן ,אעקיב רבי דברי אדם בעיני והישר שמים בעיני הטוב, והישר הטוב תעשה 'כי ¼¬) (êš½−õכאן בספרי 

−ñ¾ô) ,è (ð שמים'.  בעיני הישר אומר ישמעאל רבי. ואדם יםקאל בעיני טוב ושכל חן ומצא  
  

ëî¬íëî¬íëî¬íëî¬í    −ò−¼ë−ò−¼ë−ò−¼ë−ò−¼ë    ó−ô¾ó−ô¾ó−ô¾ó−ô¾        
  

דחק את רש"י מה ע"כ יש להבין לפלוגתא,  עצמואין דרכו של רש"י הק' בפירושו לתורה להכניס בדרך כלל והנה 

עוד יש כאן.  Ï"¯‰ÓÏ ‰È¯‡ ¯Â‚ „Â„Ï ÏÈÎ˘ÓÂועי' הכתוב כדברי רבי עקיבא, ולא כרבי ישמעאל.  את הכריע לפרשל

אדם'. ואילו לשון  בעיני והישר ˘ÌÈÓ בעיני 'הטוב יתאבספרי ארש"י למקורו בספרי, דלדקדק על חילוק לשון בין 

בעיקר עוד יש להבין  אדם'. ולמה כתב רש"י השמים בה"א הידיעה. בעיני - , והישר‰˘ÌÈÓ בעיני - רש"י 'הטוב

שהישר היינו בעיני שמים, ואילו רבי עקיבא פירש רבי ישמעאל באמת מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבא, למה 

  ודור.נרמז בזה לעבודת האדם בכל דור  ומהבמה נחלקו פירש הישר בעיני אדם, 
  

þîô¾þîô¾þîô¾þîô¾    ³¼ô¾î³¼ô¾î³¼ô¾î³¼ô¾î    ³ê³ê³ê³ê    ñ×ñ×ñ×ñ×    ó−þëðíó−þëðíó−þëðíó−þëðí    íñêííñêííñêííñêí        
  

על מה קאי אזהרה '. יש להבין מצוך אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת בעיקר דברי הכתוב שהזהיר 'שמורו

בשר חולין ובשר קדשים, כל אחד ודיניו המיוחדים לו, ויש לעיין אם קאי בענין אכילת זו, שלעיל מיניה דיבר הכתוב 

 ·‡·"Úועי' אזהרה זו על איסורים הללו, או על כל המצוות, ומה פשר אזהרה זו כאן בתוך כל דיני אכילת הבשר. 

 ליךע חביבה שתהא - הדברים כל אתדברי הספרי 'שמור ושמעת את והנה רש"י הביא מש"כ.  Á"‰Â‡·Â ‰˜'כאן 

ענין אכילת בין זה לבין ויש להבין מהי מצוה קלה ומהי מצוה חמורה, ומה השייכות '. חמורה כמצוה קלה מצוה

  בשר תאוה ובשר קדשים.
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 הישר תעשה כי אחריך ולבניך לך ייטב למען תאכלנו לא' ×ë−) ,(íכתיב  עוד יש לדייק דלעיל גבי איסור אכילת דם

כתוב דידן, באיסור הדם כתיב 'למען ייטב לך ולבניך אחריך'. בין כתוב זה ל'. ויש לעמוד על ב' חילוקים 'ה בעיני

'. עוד חילוק מצינו, שבאיסור הדם ÌÏÂÚ „Úואילו בכתוב דידן הוסיף הכתוב ואמר 'למען ייטב לך ולבניך אחריך 

תיבת 'הטוב',  נוספו'. ‡ÍÈ˜Ïוהישר בעיני ה'  ·‰ÂË, ובכתוב דידן כתיב 'כי תעשה ‰'בעיני  ‰È˘¯כתיב 'כי תעשה 

  כאן. ·‡Ì"È·ÏÓ·Â '˜‰ Á"‰Âועי'  ,תיבת 'אלקיך', ויש להבין טעם החילוקים הללוו
  

−×−×−×−×    íîê³íîê³íîê³íîê³    µ¾õòµ¾õòµ¾õòµ¾õò    ñî×êññî×êññî×êññî×êñ    þ¾ëþ¾ëþ¾ëþ¾ë        
  

אכילת בשר, תחילה בענין  העוסקת בעניןונראה לומר ביישוב כל התמיהות, בהקדים התבוננות בפרשתא דא, 

 לולאכ נפשך תאוה כי בשר אכלה ואמרת לך דבר כאשר גבולך את אלקיך' ה ירחיב 'כי ×ë−) ,×-(íאכילת בשר תאוה 

נפשך וגו', והזהיר הכתוב בענין אכילת בשר תאוה על  אות בכל בשעריך בשר וגו', ואכלת תאכל נפשך אות בכל בשר

' ה מזבח על והדם הבשר עולותיך 'ועשית (ï× šî½õ)נאמר בכתוב דין אכילת בשר קדשים, שנאמר  זהאיסור הדם, אחר 

ג' בחינות באכילת בשר,  עלכל הפרשה מדברת שתאכל'. נמצא  והבשר אלקיך' ה מזבח על ישפך זבחיך ודם אלקיך
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שאין בו מצוה אבל אין בו איסור, בחינה יתירה על זו היא אכילת בשר חולין, בשר תאוה, בחינה ראשונה היא 

הנאכלים לבעלים, שהיא אכילת מצוה, והבחינה הג' בשר קדשי קדשים ילת בשר קדשים קלים זבחי שלמים, אכ

  הנאכלים לכהנים.
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 לך ייטב למען מצוך אנכי אשר האלה הדברים כל את ושמעת אמר הכתוב 'שמור ג' בחינות האכילה,והנה אחר 

האמור כל קאי הכתוב על באמת אלקיך'. ונראה לומר ד' ה בעיני והישר הטוב תעשה כי עולם עד אחריך ולבניך

שיש בו מצוה  , על כל בחינות אכילות הבשר, למן אכילת בשר קדשי קדשים החמור וגבוה מעל גבוה,הזו בפרשה

לקיים גופו, ע"מ אוכלו לשם שמים שרק כשאדם מצוה, לא קדושה ולא שאין בו ועד אכילת בשר תאוה,  וקדושה,

 כל שהביא רש"י 'שמור ושמעת אתכוונת דרשת חז"ל בספרי  ומעתה יש לומר שזהגם בזה איכא מצוה קלה, 

קלות הן ההאכילות,  סוגיליזהר בכל היינו שצריך האדם חמורה'.  כמצוה קלה מצוה עליך חביבה שתהא - הדברים

 ˙‡Â‰כי כמ"ש 'וות הגוף, באכילות בשר תאוה, חמורות, שח"ו לא יגרר אחר האכילות, ולא יימשך אחר תאוהן ה

גופו את לקיים כדי שאוכל כמצוה קלה, אפילו , שאע"פ שהתירו הכתוב, ופעמים שיש בזה 'נפשך לאכול בשר

יכול ליפול עד הדרגות הכי תחתונות ע"י שימשך אחר תאוות גופו, ואפילו בענין אכילת  מ"מ הואוכוונתו לשמים, 

לאכילה מכשיר את נפשו ומזכך את גופו כול האדם להתגשם על ידה אם אינו עדיין ימצוה רבה, ם, שהיא קדשי

ואפילו באכילת קדשי קדשים שאוכלים הכהנים משרתי ה' בבית המקדש, , ראויה בלתי לה' לבדושתהיה בדרגת 

ועבודת  ם שמים בלבד,להעלות את האכילה לש נתמל ע המשמר, באופן של 'מתניכם חגורים',עדיין נצרך לעמוד על 

האכילה היא מעבודות הקשות שבמקדש, שמחד צריך ליתן לגוף כדי מחסורו אשר יחסר לו, וצריך שלא יסגף עצמו 

אחר נפש ויאכל מאכלים טובים הערבים לחיכו, אולם יחד עם זאת צריך למשוך ידו שלא יגרר אחר האכילה, 

  .הבהמית
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 ˘Ê È·‡ ‡˙ÏÈ˘Â"‡‡ של החריפה אמרתו, ‡"È�È˜Ê„ Î"˜ Ô¯Ó ÂÓ„‡"¯ ÚÈÊ בפומיה וכבר זכרנו כמ"פ מה שהיה מרגלא

‡·‰„„ ‰¯‰"˜ ÌÒ¯ÂÙÓ‰ Â�È·¯ „Â„ ÚÈÊ"‡ ,שמעולם עצמו על שהעיד וכנודע, צחות בדברי החריפין דבריו שהסתיר 

 נראים שהיו בדברים, הנפש עמקי עד ונוקבים היורדים המחוכמים דבריו הסתיר אלא', ווערטיל גלייך' אמר לא

 ברוך דויד ויאמר הקהל כל לעיני' ה את דויד 'ויברך) י, כט א"דה( זה מקרא עצמו על שקרא וכנודע, צחות כדבר

 בחינת שהוא נראה היה הקהל כל לעיני אך', ה את Í¯·Ó היה שדוד', עולם ועד מעולם אבינו ישראל אלוקי' ה אתה

'¯Ó‡ÈÂ צחות בדבר בעלמא אמירה בחינת', דוד.  

 באברך שם פגע, בטאלנא הגדול המדרש בית בחצר שהיתה הגדולה הסוכה אל ס"בחוהמ א"זיע ז"אא כשנכנס ופעם

[שהיה מאכל ' לוקשען מיט יוהך' במאכל לבואת  וסועד יושב שהוא, סוכות ט"יולהסתופף בצל הקודש ב שבא אחד

 והביט אברך אותו נבהל?!, לסוכה חוץ עסט יונגערמאן חסידישער א' בתמיהה ואמר עליו הציץחשוב בימים ההם], 

 סוכהבתוך ה יושב אינך הלא ואמר א"זיע ז"אא נענה, הסוכה ג"שע ק"השלא לסלק שכחו שמא לראות הסכך על

 בזה לו ורמז. טומאה המקבל דבר שהיא, בה לסכך פסולה והקערה, ורובו ראשו בה מונח שאתה, קערהתוך הב אלא

הקערה, והרמז בזה שאפילו בעת אכילת מצוה, יכול האדם להיות מבחוץ, מחוץ  בתוך מונח שהיה, מאכלו אופן על

  לסוכה, ואחר כוונת הלב הן הן הדברים.

  

ö¼ôñö¼ôñö¼ôñö¼ôñ    ë¬−−ë¬−−ë¬−−ë¬−−    µñµñµñµñ    µ−òëñîµ−òëñîµ−òëñîµ−òëñî    µ−þìêµ−þìêµ−þìêµ−þìê    ð¼ð¼ð¼ð¼    óñî¼óñî¼óñî¼óñî¼        
  

שכאשר איש ישראל נזהר בכל כוחו ונפשו בענין  ',Ú ÌÏÂÚ„ אחריך ולבניך לך ייטב וזהו שהמשיך הכתוב ואמר 'למען

מעשיו נמשכים לדורי דורות, עד עולם, בלתי לה' לבדו, הרי ונשמר שיהיו אכילה ראויה, ומקדש מעשיו ועניניו 

לפי שאין צריך אלא 'למען ייטב לך ולבניך אחריך'.  וועבודה זו יתירה על הנזהר ונשמר באיסור דם, שלא נאמר ב

אמנם במצות הזהירות  '.ממנו קצה אדם של נפשו דם' ):×³î×ô è(ל ע באיסור זה, וכמו שאמרו חז"לעמול ולהתייג

כילות שיהיו לשם שמים, הנה זאת היא עבודה הקשה שבמקדש, והיא עיקר תכלית האדם בזה העולם, ועל כן אב
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 דקדק הכתוב ואמר 'למעןהנשמר בזה, זוכה להמשיך במעשיו טובה לו ולבניו אחריו עד סוף כל הדורות, ועל כן 

  '. Ú ÌÏÂÚ„ אחריך ולבניך לך ייטב

  

µ−šñê ’í −ò−¼ëµ−šñê ’í −ò−¼ëµ−šñê ’í −ò−¼ëµ−šñê ’í −ò−¼ë        

  

‰' בעיני ‰È‰Â ·ÂË˘¯ כי תעשה עולם  עד אחריך ולבניך לך ייטב ובזה יתפרש כמין חומר המשך דברי הכתוב למען

ÍÈ˜Ï‡ .' דקדק הכתוב להזכיר ב' הבחינות גם יחד, בחינת 'הטוב והישר', וב' השמות, שם הויה ושם אלקים, לרמז על

ש כל אכילותיו שיהיו ודיק לשלפי שעבודה זו הקשה שבמקדש, , הדיןואלקים מידת  הרחמיםב' המידות, ה' מידת 

ועל זהו הטוב והישר, ב' הבחינות גם יחד, לשם שמים, רומז לבחינה זו של התכללות מידת הדין והרחמים גם יחד, ו

'. ולא ‰' ‡ÍÈ˜Ïבעיני  ‰È‰Â ·ÂË˘¯כי תעשה  עולםסיים ואמר 'למען ייטב לך ולבניך אחריך עד דייקא  זה כתובבכן 

  .לפי שמצוה זו כוללת ב' הבחינות גם יחד כנ"ל .'‰בעיני  ‰È˘¯כנאמר במצות הדם 'כי תעשה 

  

êþš−îêþš−îêþš−îêþš−î    ó−šñêó−šñêó−šñêó−šñê    ¼−šþñ¼−šþñ¼−šþñ¼−šþñ    ó−ô¾ó−ô¾ó−ô¾ó−ô¾        

  

 והישר הטוב תעשה , במה שכתב 'כישל רש"י הק' הזהב המדוקדק עד לאחת מאד יותאמו הדברים עם לשוןומה 

, ולא העתיק ‰˘ÌÈÓהוסיף את ה"א הידיעה, בעיני רש"י אדם'.  בעיני שמים, והישר‰ בעיני הטוב - אלקיך ' ה בעיני

 יםקאל ויקרא' )ê ,ì( בבראשיתש"י '. לרמז על בחינת השמים, הוא שפיר˘ÌÈÓלשון הספרי שאמרו 'הטוב בעיני 

שמים רומז לבחינת ענין ה'. נמצא ששמים מהם ועשה בזה זה שערבן, ומים אש, מים שם, מים שא -  שמים לרקיע

בה"א  שמים',‰ב' הפכים גמורים, השוכנים בכפיפה אחת, בחינת אש ובחינת מים, וזהו שנתכוין רש"י 'בעיני 

ב' כבר נדברה התורה בם במעשה בראשית, וגילתה לנו בחינת השמים שכוללים עים, שהשמים הידואותם הידיעה, 

עבודה קשה לקיים ב' המידות גם יחד, בחינת שבור את  על עבדות האכילה, שהיאכנ"ל, בחינות הפכיות, והרמז בזה 

שמים, בכל החבית ושמור יינה, וזה בחינת שמים, אש ומים, להכליל ב' הבחינות גם יחד, לעשות כל מעשיו לשם 

דרכיך דעהו, בכל צרכי הגוף ובכל בחינות האכילות, של מצוה ושל רשות, שיהיה הכל בלתי לה' לבדו, הנאת הגוף 

  בהדי מצוה.

  

−îí−îí−îí−îí    ñëšôñëšôñëšôñëšô    ³ê³ê³ê³ê    ñ×ñ×ñ×ñ×    óðêíóðêíóðêíóðêí    íìô¾ëíìô¾ëíìô¾ëíìô¾ë        
  

בענין עיני שמים ועיני  ,נראה להאיר באור מופלא רום מעלה, את מחלוקת רבי ישמעאל ורבי עקיבאובענין זה 

לבאר דברי רבי ישמעאל  )Ï‡ÂÓ˘ ˘¯„Ó )³îëê è, −ë-−è בספרו ¯·ÈÊÂ‡ È„ Ï‡ÂÓ˘ Â�È„‡אדם, בהקדים מאמר יקר שכתב 

 רבי בשמחה. האדם כל את מקבל והוי לתשחורת ונוח לראש קל הוי אומר ישמעאל 'רבי ורבי עקיבא במשנה שם

 של חבירו היה ישמעאל שרבי בהיות שהכוונה ואפשר'זה לשונו ו לערוה'. מרגילין ראש וקלות שחוק אומר עקיבא

 האדם כל את מקבל שיהא ישמעאל ביר שאמר פ"אע כי ,לפרש ישמעאל ביר דברי על בי עקיבאר בא ,עקיבא' ר

 בהיות וגם ,זה אל זה הם קרובים כי שחוק להיות הדבר ימשך שמהשמחהבזה,  ימשך שלא צריך זה כל עם ,בשמחה

 באופן יהיה לא זה כל עם ,לראש קל עצמו את שיעשה האדם צריך ולפעמים ,לראש קל הוי אמר ישמעאל בישר

  '.לערוה מרגילין ראש וקלות שחוק כי ,ראש קלות לידי שיבא

  

−ò×þë −òë ñê¼ô¾−−ò×þë −òë ñê¼ô¾−−ò×þë −òë ñê¼ô¾−−ò×þë −òë ñê¼ô¾−        
  

שהזהיר רבי עקיבא מפני שחוק וקלות ראש, משום דברי רבי ישמעאל שאמר הוי  ,Ï‡ÂÓ˘ ˘¯„Óוהנה לדברי הרב 

יש לעיין א"כ מה היתה שיטת רבי ישמעאל, ולמה לא חשש שמתוך הקבלת פני כל מקבל את כל האדם בשמחה, 

ל אדם בשמחה, יכול לבוא לשחוק וקלות ראש, והנראה לומר שהיסוד בזה, עולה מתוך התבוננות במידת ובחינת כ

היה כהן מיוחס בן כהן גדול, ולכמה אחד מהתנאים הקדושים הללו, רבי ישמעאל ורבי עקיבא, הנה רבי ישמעאל 

³î×þë ( 'ישמעאל בני ברכני' מפי הגבורה שיטות שימש בעצמו בכהונה גדולה ונכנס לפני ולפנים, עד שכביכול נתבקש

î ,.ï ö−−¼³îþîðí þð½ë³îþîðí þð½ë³îþîðí þð½ë³îþîðí þð½ë í−í óê ì−×îíñ ó−þëð ³î×−þê î×þ¼ë öí× í−í¾ ó¾ ì−×îô óîšô ñ×ôî ,îêñ îê èþíòí ñîðè öí× ¼¾−ñê öë −"þ, (íñîðè ³î×−þêë ¾"−−¼.  והיה חכם



−"íë      ³îì−¾³îì−¾³îì−¾³îì−¾     ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõ ³¾þõíêþíêþíêþíêþ    "¼¾³"¼¾³"¼¾³"¼¾³íííí    ¾ðîš¾ðîš¾ðîš¾ðîš    ð 
'הרואה רבי ישמעאל בחלום יצפה לחכמה'. והיה מחכמי הסנהדרין שגלו לאושא  (í¼ëþê í"ð ô"õ ò"þðê)הדור, עד שאמרו 

 ¾"−−¼ .ì× ë"ë)ó"ë¾þëó"ë¾þëó"ë¾þëó"ë¾þë(,  וגם היה עשיר גדול ופרנס את בנות ישראל(.î½ ó−þðò) כנגד זה מידת ובחינת רבי עקיבא היא .

 î® ö−þðíò½)ó−½−ò îò−ëþëîó−½−ò îò−ëþëîó−½−ò îò−ëþëîó−½−ò îò−ëþëî: בבחינה ההפוכה לגמרי, רבי עקיבא לא היה מיוחס כלל, אלא היה בן גרים, מבני בניו של סיסרא 

(:ï× ³î×þëהארץ גמור, כנודע המעשה המובא באדר"נ  , ועד שהיה בן ארבעים שנה לא קרא ולא שנה, והיה עם(î"õ) ,

ובתחילת ענינו היה עני ואביון  .(ô ó−ì½õ¬:)והיה שונא תלמידי חכמים עד שאמר 'מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור' 

  .(ò ó−þðò.), כמו שאמרו בגמרא מופלג
  

šîì¾šîì¾šîì¾šîì¾    ³îñšî³îñšî³îñšî³îñšî    ¾êþ¾êþ¾êþ¾êþ    ö−ñ−èþôö−ñ−èþôö−ñ−èþôö−ñ−èþô    íîþ¼ñíîþ¼ñíîþ¼ñíîþ¼ñ        
  

מעתה יש לומר ע"פ השגתינו הדלה ומיעוט קוצר שכלנו, שכל חד וחד מהני תנאים קדושים, מדיליה נפח, ורבי 

ישמעאל שהיה מיוחס שבכהונה, וכל ימיו גדל בין החכמים וקדושי עליו, היה יכול לצוות 'הוי מקבל את כל האדם 

השמחה אחר שחוק וקלות ראש, לפי שהיו  בשמחה'. לפי שלדידו ולסיעתו לא היה צריך להזהיר שלא ימשכו מתוך

רחוק מזה כרחוק מזרח ממערב, ולא קרב זה אל זה כלל, ומידת השמחה שהכיר היתה מידת השמחה העליונה, 

כשמחת יום טוב שהיה עושה הכהן גדול בצאתו בשלום מן הקודש, אמנם רבי עקיבא, מידת אחרת היתה בו, שהכיר 

שלא היתה להם מסורת נקוטה אשר גדל עמם, אנשים האנשים הפשוטים, וידע את משפחות עמי הארצות ושאר 

מאבותיהם, לפי שהיו דורי דורות עמי הארצות בני גרים ובעלי תשובה, ולכל אותם אנשים הפחותים ממעלת רבי 

ישמעאל וחבריו, היה צריך להזהיר שלא יגררו וימשכו אחר שחוק וקלות ראש, שמביאים את האדם לידי עבירה 

   ן.ועוו
  

−òíë−òíë−òíë−òíë    ³ñ³³ñ³³ñ³³ñ³    −ñ−ô−ñ−ô−ñ−ô−ñ−ô    −ð−ë¼−ð−ë¼−ð−ë¼−ð−ë¼    öòëþöòëþöòëþöòëþ    îò¾ôðîò¾ôðîò¾ôðîò¾ôð    îí−−ñôëîí−−ñôëîí−−ñôëîí−−ñôë        
  

 בעיני הטוב, והישר הטוב תעשה רבי ישמעאל ורבי עקיבא בפרשתן 'כימחלוקת ובזה יוארו באור מופלא רום מעלה 

'. שהנה החילוק בין בחינת 'טוב' שמים בעיני הישר אומר ישמעאל רבי. עקיבא רבי דברי אדם בעיני והישר שמים

 אמר יהודה רב 'אמר ):×ô"ë) èגם בלא שהוא ישר, וכגון מה שמצינו בגמרא  שיכול שיהיה בחינת 'טוב' לבחינת 'ישר',

ובאושפיזא'. והנה ענין זה שמותר לשנות בהני  ובפוריא במסכת במלייהו דמשנו רבנן עבידי מילי תלת בהני שמואל

הוא מעשה הנצרך לשעתו, ומכל מקום ם שומשלעשות כן  טובמפני השלום, הרי הוא בבחינת טוב, שתלת מילי, ו

שרבי ישמעאל לרום גודל מעלות אינו בחינת 'ישר'. נמצא שהטוב יכול שלא יהיה 'ישר'. ויש לומר ע"פ הנ"ל, 

דרש שיעלה האדם עד למדריגה הכי גבוהה, שיהיה ישר בעיני שמים, שהיא המדרגה העליונה שאין למעלה הגבוהה, 

כיר בנפשות דורו, שאינו עולה יפה, דרש שדי במה שישיג טוב בעיני שמים וישר הימנה, אבל רבי עקיבא, שידע וה

בעיני אדם, ובזה לבד כבר יבוא למדריגה גבוהה ונכבדה, ועל כן נקט רש"י בפירושו את דרשת רבי עקיבא, אף שאין 

שיעמול בעבודת  דרכו להכניס נפשיה לפלוגתא, מכל מקום ביקש להשמיע הדרך השווה לכל נפש, וראויה לכל אחד,

  האכילות להיות עד בחינת טוב בעיני השמים, וישר בעיני אדם, ודו"ק.

  

íôíë þ¾¼ôñ íò¾í ¾êþ ñîñêë ðìêëíôíë þ¾¼ôñ íò¾í ¾êþ ñîñêë ðìêëíôíë þ¾¼ôñ íò¾í ¾êþ ñîñêë ðìêëíôíë þ¾¼ôñ íò¾í ¾êþ ñîñêë ðìêë        
  

 אחר שנתבארו ונתיישבו כל דברי רש"י וחז"ל, דבר דבור על אופניו, נתנה ראש ונשובה לבחינת המעשה בפועל, הנה

'באחד באלול ראש השנה למעשר בהמה'.  (ë í"þ.)תנן לול, וקורין פרשת ראה סמוך ונראה לראש חודש אבכל שנה 

שרומז על בחינת המעשר והמיעוט מנפש הבהמית, להמעיט ולחסר מן הנפש הבהמית, שלא ימשך  ·ÙÒ‰"˜ואיתא 

אכילות, ועתה הוא הזמן הראוי והמוכשר להתעורר בענין הזה, ולעשרה ולהעלות לגבוה את כל האחר תאוות הגוף, 

בענין אכילות של רשות ושל מצוה, שאף שנזהרים עד הקצה הכי אחרון בענין כשרות המאכלים שיהיו כשרים 

למהדרין מן המהדרין, וב"ה אכשר דרא ואפשר לאכול את כל המאכלים בהכשר יתרון והידור הדין, מכל מקום בענין 

פן האכילה, בענין שלטון המוח על הלב בתאוות האכילה, אנו צריכים לחיזוק והתעוררות מרובה מאד, צורת ואו

שלא לימשך אחר תאוותיו הבהמיות, ליתן לגוף די מחסורו, ובוודאי שיהיו דברים טובים וערבים, ולא יסגף עצמו 

וך'. ליזהר ולהשמר בעניני מצ אנכי אשר האלה הדברים כל את במאכלים שאינם טובים, אמנם 'שמור ושמעת

האכילות כולם, ובזה נזכה להמשיך קדושה וטהרה בכל מעשינו, שיהיו כל המעשים כולם בלתי לה' לבדו בכל דרכיך 

  אכי"ר. ,דעהו, ובזה נזכה ליכתב וליחתם בספרן של צדיקים גמורים לחיים טובים ולשלום
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