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  200 ינואר   08 שבת 

  
  ה'בע

  !השלום והברכה עליכם עם ישראל היקר 
  1 -' שעור מס

  מתא-דרך ה
   

התמצית שבתמצית , הם נוזל החיים ,  בלוחות הברית אשר קיבל עמינו 
עשרה -ב, ביכולת אלוהית בלבד , המרוכזת ביותר לכללים אשר נכתבו 

  .חוקיי חיים 
ועל כן , ואת חסרונותיינו ,  ידע אותנו , כל בכל מכל -אך אלוהים אשר ברא ה
) של אלוהים ( הדרכה מלאה בכוונותיו שלו , היא , רוב רובה של התורה 

  ) .בגלל יצר האדם ( שחלילה לא ישתמעו אחרת , בעשרת הדברות 
המסביר כל דבר ומבהיר את הכללים שדרכם , פשוט כמו מורה טוב ויסודי 

  .דירה בענווה וצניעות יבנה עם של סגולה מיוחדת ועוצמה א
  - :אמר אלוהים

  ... " .היו קדושים כי קדוש אני " ... 
   

  -:פרשת קדושים , פרק יט , ויקרא  -בספר 
  -: הבאות העובדותאלוהינו מעמיד בפניינו את 

   
  .הוא האלוהים האחד והיחיד אשר ישלוט בעמו , עובדה . 01
   .לכבד את אלה אשר יטפלו ויגדלו אותך, עובדה . 02
  .לעניים וליתומים , דאגה לחלשים , עובדה . 03
  

אשר יבנו  , בסיס החיים, הטונים של שלושת עובדות אלו הן מודגשות היטב 
  .עליו שאר העובדות 

בניית חברה  , מכאן והלאה שאר העובדות יש בהם מין הטעם השונה
  ... " .ואהבת לרעך כמוך " ..., מאוחדת ואוהבת עם מעלות מיוחדות 

   
  לפני כל עובדה והסברה כותב בצורה חדה את ,   קראו וראו יאמפסוק  
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שלא הותיר לאדם מה להוסיף על , וההסברים כל כך ברורים  .  לאהמילה 
, עורמה ,  תככים -:האדם הוסיף , כפי שקרה עד היום , אלה אם כן , דבריו 

  .בהמשך ) אינטרס ( אשר ישרתו את צרכיו , ... 'שתלטנות וכו, כוחניות 
, ללא מחלוקות , עם מאוחד , היינו כיום , לו רק נצמדנו לדבריו של אלוהים 

וללא הבחירות שאנו בוחרים מתוכנו , ללא שררה , ללא פילוג , ללא קרעים 
  ) .מה אנחנו יכולים לדעת ( למנהיגיי ולמוביליי העם 

ו והרי הוא יודע את אשר ברא והוא יבחר את המדריך לעמו והמוביל מעמ
  .אשר הוא ייעד אותם תרם לדתם 

והרי , מפני שידע מה טבעו של האדם , מעולם לא מסר את השליטה לאדם 
  ... " .יצר האדם רע מנעוריו " ... מציין זאת בהמשך ספרנו הקדוש 

  העמיקו והשכילו לעומק הנדרש
  לאן הובילו אותנו כל אלה אשר דברו ומדברים, והבינו 

  'בשם אלוהים ' 
  .ושאר רודפי כסף ועמדות 

בגלל עיסוקינו בענייני אלוהים , מוחנו השתבש עלינו , פשוט יצאנו מדעתנו 
.  

  
  -:המשך העובדות 

   
  ... .לא תגנוב , עובדה . 04
  ... .לא תכחשו , עובדה . 05
  ... .לא תשקר , עובדה . 06
  ... .לא תשבעו לשקר , עובדה . 07
  ... .לא תעשוק , עובדה . 08
  ... .לא תגזול ,  עובדה .09
  ... .לא תלין שכר , עובדה . 10
  ... .לא תקלל , עובדה . 11
  ... .לא תיתן מכשול , עובדה . 12
  ... .לא תעשו עול במשפט , עובדה . 13
  ... .לא תשא , עובדה . 14
  ... .לא תהדר , עובדה . 15
  ... .לא תלך רכיל , עובדה . 16
  ... .דם -לא תעמוד על, עובדה . 17
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  ... .לא תשנא , עובדה . 18
  ... .לא תיקום , עובדה . 19
  ... .לא תיטור , עובדה . 20

   
הכתובות באותה בהירות  כולי תקווה שאין צורך לציין שיש עובדות נוספות

  .לפני אלה ואחרי אלה שאני בחרתי להדגיש 
  שזה החלק הקטן בלהבהיר מה הם, לשם ההמחשה  ,ההדגשה היא 

   .ותעשרת הדבר
   

   .אמת-זהו חלק מדרך ה
  א  מ  ת

   מת-א
  ....אשר הוא מעניק את החיים או את,  תחילת שמו -:א

  .המוות  ...-:מת
  .' השולטים והמובילים'כולל אלה , אנו אבודים , בלעדיי אלוהים 

  
  .במו ידינו נכחיד את עצמנו 

נענה מייד ,  כאשר דרשנו את זכות הבחירה -:והרי לכם את חוכמת אלוהים 
משום שידע את ייצרנו ואת גורלנו אשר אנו נכתוב אותו במו ידינו ,לנו 

  .ובמעשינו 
  

לכן לא הפריע לו לכרות ברית עם אברהם עם יצחק ועם יעקב ולאחר המבול 
,  

  .שהוא לא יפגע בנו 
  ... .בחרנו בזכות הבחירה , אנו  "חכמים"
  

  . או פרושים ללא מפרשים,  יש לגרוס את ספר ויקרא היטב -:עבודה 
  בפורומים...  פורום לשעורי הדרכה -:לשאלות והבהרות

  
  אמת-אוהבת ומברכת לדרך ה

בין וה
©
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