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  חזון הצמחונות והשלום
  הערת התורה והערת השכל – 2שיעור 

  
בפרטן של בנ"א, יפה פירש החסיד בחוה"ל, שיסוד המוסר בנוי על יסודן של "

שתי הערות: הערת התורה והערת השכל, והערת התורה מביאה להערה השכלית, 
שכשהיא משתלמת באדם הוא מוסיף על ידה ללכת באורח צדקה גבוה ונעלה, 

להביא את האדם לההערה השכלית השלמה.   ותכליתה של הערת התורה היא ג"כ
כמשפט פרטי בנ"א, כן הוא ג"כ משפט הכלל, אלא שדרך הפרטים קצרה וישרה, ודרך הכלל ארוכה וסבוכה. 
התורה הכינה את ההערה התורית כפי אותה המדה הראויה לאדם, בשיקול דעתו של אל דעות נותן התורה ברוך 

ידה לההערה השכלית. כשיהיה בכללו כולו ראוי לה, ואותה ההערה הוא, באופן שבכללו יבוא האדם גם על 
תהיה דרך  -השכלית שהיא בעת ירידת הרוח נחלה רק לחלק קטן מבנ"א מחסידים וחכמים נשאים שבהם 

הרבים כשיתקיים מה שכתוב (ישעיה נד) "וכל בניך למודי ד'", "ונתתי את תורתי בקרבם ועל לבם אכתבנה" 
  (ירמיה לא).

  
שאנו צריכים להסתכל על אותם הרשמים שהניחה תורה, שעל ידם יחזור המאור האלהי השכלי לבא. מובן אלא 

הדבר שאין אנו יכולים כלל לקבוע זמנים לאותה ההתנשאות, והיא מונחת באותה התיבה הרחבה שכוללת 
"ותחיית המתים".  תכונות שונות נעלות זו מזו, היא תיבת "לעתיד לבא" שכוללת ג"כ בחלקיה "ביאת המשיח"

  ."לא על הזמנים ותארם אנו דנים, כ"א על הרשמים שהניחה תורה שאנו מוצאים בהם מהלך האידאלים
  

בבא היתר התורה לאכילת בשר, אחרי קדושת המצות במתן תורה, האריכה בהצעת הדברים: (דברים יב) 
חכם נסתרת -. יש כאן גערת"ואמרת אוכלה בשר, כי תאוה נפשך לאכול בשר, בכל אות נפשך תאכל בשר"

והערה גבולית. כלומר, כל זמן שמוסריותך הפנימית לא תקוץ באכילת בשר בע"ח, כמו שכבר אתה קץ מבשר 
אדם, שע"כ לא הוצרכה תורה לכתוב עליו איסור מפורש, שאין האדם צריך אזהרה על מה שקנה לו כבר מושג 

האנושי לשקץ בשר בע"ח, מפני הגעל המוסרי שיש טבעי בזה, שזהו כמפורש, שבבא התור של מצב המוסרי 
בו, הלא אז לא תאוה כלל נפשך לאכול בשר ולא תאכל, שהרי "דברי תורה נדרשים מכלל לאו הן ומכלל הן 

  לאו" (ספרי ורש"י דברים יא).
 מאמר "חזון הצמחונות והשלום")מתוך ( 

  
פני שהאדם חייב בעבודת ה' יתברך מדרך אמר המחבר: אך הצורך אל ההערה על עבודת ה' וחלקיה הוא, מ

השכל וההכרה. ויש בין עת הראות הטובות על האדם, ובין עת שישכיל ויכיר מה שהוא חייב עליהם מן 
זמן ארוך, הייתה הערת האדם על מה שחייב בו מן המעשים ואמונת הלבבות, אשר בהם תשלם לו  -העבודה 

  דת עד שיגמור שכלו. העבודה לאל ית', חובה, כדי שלא יישאר בלי 
  וההערה על שני עניינים: 

  אחד מהם תקוע השכל נטוע בהכרת האדם, נוצר עליו בשורש בריאתו ותולדתו. 
והשני קנוי בדרך השמע, והיא התורה אשר יגיענה הנביא אל בני אדם, להורותם דרך העבודה אשר הם חייבים 

  בו לבורא יתברך. 
  

ההערה הוא, מפני שההערה התקועה בשכל נחלשת משלושה פנים, אך הצורך המביא אל כל חלק מחלקי 
  התחייבנו לחזקה בהערה התורייה. 

והאחד מהשלושה פנים הוא, מפני שנברא האדם מדברים שונים זה מזה, וטבעים מתגברים זה על זה,   
דות וכוחות יכסוף בהם לדברים, כאשר ומעצמים זה הפך זה. והם: נפשו וגופו.  ונטע הבורא יתברך בנפשו מי

יתנהג בם האדם יגדל בהם גופו ויתחזק על ישוב העולם הזה, ויישאר המין האנושי על עניינו, ואם יפסדו אישיו.  
והמידה הזאת היא התאווה  להנאות הגופיות, והיא כוללת כל מיני החי הגדל. והרכיב הבורא יתעלה בנפש 

ף בהם כאשר ישתמש בהם למאוס בעמידתו בעולם הזה ויחפוץ להיפרד ממנו, האדם עוד מידות וכוחות, יכסו
והיא ההכרה השלמה. ומפני שהיו ההנאות הגופיות קודמות אל נפש האדם מנעוריו, וצוותו בהם מתחילת עניינו 
חזק וגדול עליהם ונחוץ לו יותר, הגבירה מידת התאווה על שאר מידותיו, עד שגברה על השכל שנוצר עליו 
האדם, וטחה מראות עינו ואבדו סימני חמודותיו.  והוצרך האדם בעבור זה לדברים שהם חוץ לו, לעמוד בהם 
כנגד מידתו המגונה, והיא התאווה להנאות הבהמיות; ולהחיות בהם סימני מידתו המשובחת, והוא השכל. 

  וחיו ונביאיו עליהם השלום. והדברים ההם ענייני התורה, אשר הורה בהם האל ברואיו דרך עבודתו על ידי של
והשני, שהשכל הוא עצם רוחני, נגזר מן העולם העליון הרוחני, והוא נוכרי בעולם הגופים העבים.   

והתאווה אשר באדם, מחוברת מכוחות הטבע ומזג היסודות, והיא בעולם יסודם, ומעיין שורשה מושכים אליה 
כל, מפני שהוא נכרי, אין לו מחזק ולא חבר, והכל כנגדו. המאכלים כוח, ומחזקים אותה ההנאות הגופיות.  והש

ומן הדין היה שייחלש. ונצטרך לדבר שידחה בו מעליו גובר התאווה, ושיחזקהו עליה. והייתה התורה רפואה 
לחולה כזה מחליי הנפשות ומדווי המידות.  ועל כן תמצא התורה מזהרת מהרבה מאכלים ולבושים ובעילות 
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שהם מחזקים כוח התאווה. וכן הוא מצווה במה שהוא עומד כנגדה מהדברים שהם הפכה, וקניינים, מעשים 
והם התפלה והצום והצדקות, וגמילות חסדים, ולהחיות בהם סימני השכל, ולהאיר האדם בם בעולם הזה 

ה ותורה ובעולם הבא.  כמו שכתב דוד (תהילים קיט) נר לרגלי דברך ואור לנתיבתי.  ואמר (משלי ו) כי נר מצוו
  אור.  ונאמר (קהלת ב) וראיתי אני שיש יתרון לחכמה מן הסכלות, כיתרון האור מן החושך. 

  
והשלישי, כי התאווה משתמשים בה תדיר במזון הגוף ולא תרפה מהעבודה לילה ויום. והשכל אין   

הטבע משתמשים בו אלא במה שהוא מפיק לתאווה. ומן הידוע שהכלים שמשתמשים בהם תמיד, על דרך 
ייפסדו וייחלשו מעשיהם. והדין נותן, שתחזק  -מוסיף תיקונם ומתחזקים מעשיהם. וכאשר ימעט שימושם 

התאווה מפני שמשתמשים בה תדיר, וייחלש השכל מפני מיעוט השימוש בו, והנהגתו על מה שהוטבע עליו.  
הבהמיות מאומה, אבל והצריך הדוחק למציאות עניין, שאין משתמשים באמתתו מאברי האדם ותאוותיו 

משתמשים בה בשכל הניצל מגובר התאווה עליו, היא התורה, אשר בהשתמש השכל בה יחזיק וייזך ויזהיר, 
וידחה מעל האדם הסכלות הגוברת על נפשו, המונעת אותו מראות הדברים על אמתתם ומהניחם על מכוניהם.  

' נאמנה מחכימת פתי, פקודי ה' ישרים משמחי כמו שכתוב (תהילים יט) תורת ה' תמימה משיבת נפש, עדות ה
לב, מצוות ה' ברה מאירת עיניים. והתחייבה מאשר זכרנו הערת האדם בדרך התורה, הכוללת המצוות השכליות 
והשמעיות, לעלות בהם אל העבודה אשר האדם חייב בה מדרך הראיה השכלית, אשר היא תכלית העניין 

  ם הזה. המכוון בו בבריאת המין האנושי בעול
  

  והכניעה שתהיה מחמת הערת השכל ודרך הראיה, קרובה אל האלוהים ורצויה יותר לשבעה פנים.
  מהם אחד

שהעבודה שתהיה מהערת התורה, אפשר שיהיה האדם מכווין בה לשם שמים, ואפשר שתהיה כוונתו לחנופה 
  ...כי שורשה מוסד על התוחלת והרהות.ולשבח בני אדם וכבודם בעבורה. 

  יוהשנ
ואשר תהיה מהערת  כי העבודה שהיא מהערת התורה, לא תהיה אלא אחר הייחול בגמול והרהות בעונש. 

השכל, לא תהיה כי אם לנדיבות הנפש ורצונה להשתדל בכל יכולתה בעבודת אלוהים לשמו, אחר ידיעה והבנה 
  רצות האל אותה. כי הנפש לא תתנדב במה שיש לה, אלא אחר שיתברר לה שהתמורה עודפת עליו, והוא 

  והשלישי
כי העבודה שהיא מן התורה בלבד, יהיה הנראה ממנה על האיברים מן המעשים הטובים, יותר ממה שהוא צפון 

והעבודה שתהיה מן השכל, הצפון בלב כפליים ממה שנראה ממנה על האברים, והם  בלב מעבודת האלוהים. 
  חובות הלבבות. 

....  
  והחמישי

  כלית למספרן, והן מגיעות עד סך ידוע, והוא תרי"ג מצוות. כי מצוות התורה יש ת
אך מצוות השכל כמעט שאין להם תכלית, כי בכל יום יוסיף האדם דעת בהן, וכל אשר תוסיף הכרתו ויבין 

  ..יוסיף להיכנע לו ולהישפל לפניו. טובות האלוהים ועוצם יכולתו ומלכותו,
לאות מתורתך, הורני ה' דרך חקיך וגו' הדריכני בנתיב מצוותיך כמו שכתוב (תהילים קיט) גל עיני ואביטה נפ

  וגו', הט לבי אל עדותך וגו'. 
....  

  והשביעי
כי העבודה שהיא מן התורה בלבד, אין האדם בטוח בעצמו שלא ייכשל בה, כי כוח התאווה אורב לה ומצפה 

  העתות שהוא מתעלם ממנה. 
של בה ומחטוא, כי הנפש אינה נמשכת אליה אלא לאחר אבל העבודה שהיא מהערת השכל, בטוח הוא מהכ

המית תאוות הגופות והגברת השכל עליה ושימושו בה כחפצו ורצונו. ועל כן היא עבודה מובטחת מהכשל בה, 
  כמו שאמר הכתוב (משלי יב) לא יאונה לצדיק כל און.  ובעלה שמור מן החטא. 

  ג)-, שער שלישי, חלקים מפרקים אקּוָדהן ּפַ רבי ַּבְחֵיי בן יוסף ִאּבְ (תורת חובת הלבבות / 
  
  

ֹכל ָּבָׂשר ְּבָכל ַאַּות כ ִּכי ַיְרִחיב ְיהָוה ֱא=ֶהי2 ֶאת ְּגבּוְל2 ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ָל9 ְוָאַמְרָּת ֹאְכָלה ָבָׂשר ִּכי ְתַאֶּוה ַנְפְׁש2 ֶלאֱ 
קֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה ֱא=ֶהי2 ָלׂשּום ְׁשמֹו ָׁשם ְוָזַבְחָּת ִמְּבָקְר2 ּוִמֹּצאְנ2 ַנְפְׁש2 ֹּתאַכל ָּבָׂשר. כא ִּכי ִיְרַחק ִמְּמ2 ַהּמָ 

ת ַהְּצִבי ְוֶאת ָהַאָּיל ֵּכן ֲאֶׁשר ָנַתן ְיהָוה ְל2 ַּכֲאֶׁשר ִצִּויִת2 ְוָאַכְלָּת ִּבְׁשָעֶרי2 ְּבֹכל ַאַּות ַנְפֶׁש2. כב ַא9 ַּכֲאֶׁשר ֵיָאֵכל אֶ 
ל ַהֶּנֶפׁש ִעם ַהָּבָׂשר. ֶלּנּו ַהָּטֵמא ְוַהָּטהֹור ַיְחָּדו ֹיאְכֶלּנּו. כג ַרק ֲחַזק ְלִבְלִּתי ֲאֹכל ַהָּדם ִּכי ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש ְו=א ֹתאכַ ֹּתאכְ 

ָבֶני2 ַאֲחֶרי2 ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהָּיָׁשר ְּבֵעיֵני כד =א ֹּתאְכֶלּנּו ַעל ָהָאֶרץ ִּתְׁשְּפֶכּנּו ַּכָּמִים. כה =א ֹּתאְכֶלּנּו ְלַמַען ִייַטב ְל2 ּולְ 
ֹע=ֶתי2 ַהָּבָׂשר ְוַהָּדם  ְיהָוה. כו ַרק ָקָדֶׁשי2 ֲאֶׁשר ִיְהיּו ְל2 ּוְנָדֶרי2 ִּתָּׂשא ּוָבאָת ֶאל ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר ִיְבַחר ְיהָוה. כז ְוָעִׂשיתָ 

ֵפ9 ַעל ִמְזַּבח ְיהָוה ֱא=ֶהי2 ְוַהָּבָׂשר ֹּתאֵכל. כח ְׁשֹמר ְוָׁשַמְעָּת ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ַעל ִמְזַּבח ְיהָוה ֱא=ֶהי2 ְוַדם ְזָבֶחי2 ִיּׁשָ 
  ֵעיֵני ְיהָוה ֱא=ֶהי2.ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצֶּוָּך ְלַמַען ִייַטב ְל2 ּוְלָבֶני2 ַאֲחֶרי2 ַעד עֹוָלם ִּכי ַתֲעֶׂשה ַהּטֹוב ְוַהָּיָׁשר ּבְ 

  רים י"ב)(דב
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