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!שנה לחורבן בית מקדשינו שיבנה במהרה בימינו 1948ו                 "אלול התשע' יד

ּדֹורםגַַּ.'הִבְקַהלּומֹוָאִביַעּמֹוִניָיבֹאלֹא
('דכג)!עֹוָלםדעַַּ'הִבְקַהלָלֶהםָיבֹאלֹאֲעִשיִרי

ְתַתֵעבלֹא.הּואָאִחיך ִַּכיֲאֹדִמיְתַתֵעבלֹא
ִיָּוְלדּוֲאֶשריםָבנִַּ.ְבַאְרצֹוָהִייָתֵַּגרִכיִמְצִרי
('ט-'חכג)'הַהלִבְקַָּלֶהםָיבֹאְשִליִשיּדֹורָלֶהם

הא!מידמותרין[ומואבמעמוןחוץ]האומותושאר

!ההורגומןלוקשהלאדםשהמחטיא,למדת

מוציאווהמחטיאו,הזהבעולםהורגושההורגו

אדוםלפיכך.הבאהעולםומןהזההעולםמן

ִטְבעּוםמצריםוכן,נַתֵעבלאבחרבשִקְדמּום .שֶׁ

!ִנְתֵעבּושהחִטיאּוםואלו

שאדםחמורזהכמההתורהאותנומלמדת

אתששעבדושמצריםמכך.אחריםמחטיא

בחרבישראללקראתשיצאוואדוםבפרךישראל

.ולהתגיירלבואזכותלהםישעדיין,להילחםבכדי

.בגופוישראלבעםלפגועזה,שעשומהכלכי

בשיטיםישראלעםאתשהחטיאוומואבעמוןאך

גיורזכותלהםאין,הרוחניתבנשמתםופגעו

יותרהרבההאדםאתשמחטיאשמימפני!לעולם

(שלוהבאהעולםאתשמסכןמשום)!שהורגומזהגרוע
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עלבתחילתהלנורומזת"תצאכי"פרשת

עםלאדםלושישוהמלחמותהמאבקים

מרגעשמתחיליםמאבקיםאותם.יצרו

האחרונהנשימתולרגעעדונמשכיםהלידה

:הפסוקעלי"רששכותבכפי.אדםכלשל

י" ֻעָריוַרעָהָאָדםֵלבֵיֶצרכִּ נְּ ,('כאחבראשית)"מִּ

ַתןאמוממעילצאת[האדם]שננערשברגע נִּ

אתמלווההואומשם.ל"עכ!הרעיצרבו

מלחמותעליוומעוררחייוכלבמשךהאדם

.סוףבליגדולות

הלבבותחובותבספרומביאבחיירבינו

אנשיםשראהאחדבחסידמעשה('ה-בחלק)

שניצחועלושמחיםבידםותופיםהולכים

אליהםפנה.הסמוכההמדינהנגדבמלחמה

כךכלאתםלמה:להםואמרהחסיד

אך,ניצחתםהקטנההמלחמהאת?שמחים

לואמרו.לפניכםעדייןהגדולההמלחמה

,מאודגדולהמלחמההייתהזואבל:האנשים

ענה?קטנהמלחמהשזואומראתהאיך

נחשבתשבעולםמלחמהכל:החסידלהם

,הרעהיצרנגדהמלחמהלעומתלקטנה

.גדולהלמלחמהנחשבתהיאורקשהיא

הכילמלחמהנחשבתהיצרעםהמלחמה

אותהלהשוותאפשרשאימפני,שישגדולה

ברגעמלחמהבכל.אחרתמלחמהלכל

הוא,למפלתווגורמיםהאויבאתשמכניעים

,בקרובמכךיתאוששאםוספקבכוחונחלש

אך.שנחלהתבוסהגודלפיעלהכל

אוקרבכלאחרי,הרעהיצרעםבמלחמה

וגודלמתחזקהאויב,מנצחיםשאנומלחמה

שוניםותכסיסיםתחבולותמכךלומדואף

פעםלנצחוניתןיהיהשלאוכמעט.ומשונים

ישרמפלתולאחרכי,דרךבאותונוספת

הקודמתבפעםהפסדלוגרםמההואלומד

.חדשותבתחבולותחמושלמלחמהויוצא

יוםבכל"ש:(:לקידושין)הגמראכותבתגםוכך

."יותרומתחדשמתגברהאדםשליצרוויום

כזהאויבלנצחאפשרישלאנראהולכאורה

אדםאיך?לעשותניתןמהכןאם...כלל

?חייוכלבמשךכזהאויבמוללשרודיכול

צֹוֶפה":('לבלזתהלים)אותנומלמדהמלךדוד

יקָרָשע ַבֵקשַלַצדִּ יתֹוּומְּ ֶבנּולֹא'ה[ו],ַלֲהמִּ ַיַעזְּ

ָידֹו מצפהשתמידהרעיצרזהוהרשע."בְּ

בשבילקטנההכילאפשרותומחכה

הואמבקשובנוסףהצדיקאתלהפיל

כלעלמלחמה!מזהפחותלא.להמיתו

לֹא'וה":ואומרהפסוקממשיךאך.הקופה

ֶבנּו ָידֹוַיַעזְּ הטבעשבדרךאומרתזאת."בְּ

במלחמהוהפסד,בטוחמפסידהצדיקהאדם

לעזרתובאה"הקבאך.מוותפרושהזו

ה"הקבבלעדי.מלחמותיובכלאותוומציל

אנוולכןמלחמהבשוםכלללנצחניתןלא

חזקאויבמולהזאתהעזרהאתחייבים

העזרהאתלקבלניתןאיך.הרעכיצרואכזרי

?הזאתנצרכתכךהכל

אמרה''הקבכך:אומרת(:לקידושין)הגמרא

ובראתיהרעיצרבראתי,ָבַני":לישראללהם

בתורהעוסקיםאתםואם.תבליןתורהלו

םֲהלֹוא":שנאמר,בידונמסריםאתםאין אִּ

יב ֵאתֵתיטִּ אתםאיןואם.('זדבראשית)"שְּ

שנאמר,בידונמסריםאתםבתורהעוסקין

מלמדה"הקב.(שם)"ֹרֵבץַחָטאתַלֶפַתח"

ניתןשאיתוהתבליןהיאשהתורהאותנו

,בתורההעיסוקללא.הרעיצראתלנצח

הרעיצראתלנצחתוכלשבהםהרמות

זהאחדכלעלשמוטלומה.נמוכותמאוד

לצאתואזהכבדהנשקשהיאבתורהלעסוק

'הכךובעקבות,להיכנעולאנגדולהילחם

.הקרבאתלוומנצחלאדםעוזריתברך

ולצאתלהשכיםשעליולדעתעודאדםוצריך

מתארגןשהואלפניעודהיצרנגדלמלחמה

!"להורגוהשכםלהרגךבאאם",כוחותיועם

לעיר?דומההדברלמהמשל.(.עבסנהדרין)

הימיםמןובאחד.גבוהותחומותעםמבוצרת

זיההבמגדלשהשומר,ידיעההמלךמקבל

קטנותקבוצותכמהשלהתגודדותשישנה

לעשותהםומתארגנותלחומהמחוץ

ישבשהמלךיתכןהאם.העירעלמלחמה

שזהאמת.?כלוםיעשהולאידייםבחיבוק

עללאייםיכוליםהםואיןקטנותקבוצות

דברשלבסופואך,המבוצרתהחומה

שמנסהרבעםויהיואלהקבוצותיתאחדו

מלךאותויצטעראזאו.השעריםאתלפרוץ

היושעודאזנגדםויצאהשכיםשלא

...קטנותבקבוצות

י":הפרשהאומרתולכן ָחָמהֵתֵצאכִּ לְּ ַעלַלמִּ

ֶביָך ָתנֹוֹאיְּ ָיֶדָךֱאֹלֶקיָך'הּונְּ יתָָבְּ ָשבִּ יֹווְּ בְּ כא)"שִּ

"כי"שהמילהל"חזלנומגלים,תצאכי.('י

שמתחיליםיום40אותם.40זהבגימטרייה

.ובאהקרבהדיןליוםועדאלולחודשמראש

עללמלחמהלצאתצריךאדםשבהםיום40

אםואז!הרעיצרהואשהריהגדולאויבו

שהיאבתורהועסקלמלחמההתכונןאדם

ָתנֹו"אז,הנשק ָיֶדָךֱאֹלֶקיָך'הּונְּ ה"הקב."בְּ

בכלותעמודהמלחמהאתלךינצח

להגיעתוכלאפילוואז.בהצלחהניסיונותיך

יתָָ"שללמצב ָשבִּ יֹווְּ בְּ ושביתנאמרולמה."שִּ

יֹו בְּ ייָךולאשִּ בְּ תהיהשאםלךלומר?שִּ

תוכל,המלחמהאתותנצחחייללגיבור

הרעיצראצלשנמצאשביאותואתלשבות

בעבודתוהקרירותהעייפותהעצלותכלשזה

יצרשלתוצאותשהםהתורהולימוד'ה

במהלךמאתנושבההרעשיצרדברים,הרע

ונצאשנתכונןוכעת.הקודמותהמלחמות

אתלשבותנוכל,למלחמהאלויום40ב

לקייםנזכהואזבחזרהאלינוהזההשבי

מתוךהתורהללימודעיתיםולקבועמצוות

!ר"אכי.הדעתויישובהתלהבות

,   ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,  ל"זבנה בתחזימה,  חנהבתל"זקרן כהן ,  יסמיןבתל"זתהל תקווה
,ל"זדוב ל בן "זמרדכי ,  מלכהבןל"זנתנאל יהודה,  ל"זזוהרהבןמסעוד פחימה 

,ל"זסעדה בןיצחק אלפסי ,  ל"זרות בןליאור אלכסנדר , ל"זעישהבןדוד חזן 
,  יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם

,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

('יפסוקכאפרק)!ִשְביֹוִביָתְַּושְַָּבָיֶדך ֱַּאלֶֹקיך ַּ'הּוְנָתנֹוֹאְיֶביך ַַּעלַלִּמְלָחָמהֵתֵצאִכי

ִתְהֶיהְולֹוָרֵאלִישְְַּבתּוַלתַעלָרעֵשםהֹוִציאִכי
('יטכבפרק)!ָיָמיולכְַָּלַשְלָחּהיּוַכללֹא.ְלִאָשה

שהיא.ישראלבתולתעלרעשםהוציאכי

כידועפהשבעלתורהנקראתוהיא...השכינה

הגםפירוש'וגו"ִתְהיֶׁהְולֹו"ואומרו.חןליודעי

,עתיםקביעותאלאתורהבתלמודחיובשאין

לשקודצריך,עליהרעשםשהוציאכזהאדם

יּוַכללֹא-הלילהוכלהיוםכלדלתותיהעל

לרבותינולהםמצינווכזה!ָיָמיוָכלְלַשְלָחּה

אםתשובהשבעלשאמרו(כהרבהויקרא)ל''ז

עלוכן.שניםילמוד,אחדדףללמודרגילהיה

משארתשובהבעל[עלשדיברומה]וזה,הדרךזה

,התורהעלרעשםמוציאאבל.העבירות

!אומנתותורתוישבעמהימיוכלמשפטו

וממשילרומזשהפסוקלנומגלההחייםהאור

.פהשבעלולתורהלשכינהישראלבתולתאת

והזניחבעברוהתורהאתוקייםלמדשלאומי

מאדםיותרכעתללמודצריך,[תשובהכבעל]אותה

התורהעלו"חרעשםוהוציאשזלזלומי.אחר

!אומנתותורתואתלעשותצריך,הקדושה

לֹו":הפסוקשמצווהכפי ֶיהוְּ הְּ ָשה[התורה]תִּ אִּ .לְּ

ָחּהיּוַכללֹא ַשלְּ !"ָיָמיוָכללְּ



('יגפסוקכהפרק)!הּוְקַטנְַָּגדֹוָלהָוָאֶבןֶאֶבןְבִכיְסך ְַּלך ִַּיְהֶיהלֹא

ואבןקטנהאבןלמשלידבהישגלנויהיהשלאאותנומזהירההתורה

אתלשקוללמוכרשמשמשיםהמשקולותאבניכלומר.גדולה

.שונהמשקלםאךדבראותונראותהאבניםשתי,הקונהשלסחורתו

מפסידהקונה,פחותששוקלתהאבןאתהמשקלעלשםהמוכרואם

בהישגשיהיההבעיהמה":ויאמראדםיבואואם.הסחורהבכמות

950שוקלתהיאובפועל,קילועליהשכתובכזאתמשקלאבןידי

"?בכללבהמשתמשאיניהרי?גרם

הקודמיםשבפסוקיםשלאחר:ְספֹוְרנֹועובדיהרביכךעלכותב

התורהמזהירה,בישראלהשכינההשראתדרכיאתמזכירההתורה

ישנאגםאלה,בלבדזוולא!הדיןעיוותאתשונאה"שהקבואומרת

להרחיקושצריךעווללעשותשמוכניםבכליםשמחזיקמיאתהוא

י":שנאמרכמו.אותנונפשותגעלפןהכליםאותםאת 'התֹוֲעַבתכִּ

.ל"עכ('טזפסוקכהפרק)"ֵאֶלהֹעֵשהָכלֱאֹלֶקיָך

.(:מדחולין)".לוהדומהומןהכיעורמןהרחק":ל"חזאומריםכךועל

עלינושנאסרהמעשהאתמלעשותנמנעיםשאנומספיקלא

.עצמולמעשהשקשורדברמכללהתרחקגםעלינואלה,בתורה

ידיעללגרוםלאבכדיוגם,העבירהמןאותנולהרחיקבכדיגם

!מאודעדחמורדברשהוא'הלחילולאותנויראהאחרשאדםכך

..."הזההעולםהנאותאתותפסידתמותשמא,כןעושהאתהאיןואם,ותהנהטרפךבשמחהאכוללך,החטאמןמאומהיקרהלאולך

לבורלבושתלא,ופזיזותורעבונומרוב,לעברוכשדילג...אבויאך.האישאתלטרוףושעטמידקם.בקולווישמע,האריהבעיניהשועלדבריחןוימצאו

צעקהויצעקקולואתהרים,צרהצרתוכיהאריהוירא.לתוכוונפלהאריהמעדבטרפוציפורניושנעץוקודם,האישבקרבתפעורשהיהונסתרעמוק

:אותווישאלהבורמפתחהאריהלעברוהציץהבוראלרץ,האריהשלצעקותיואתהשועלכשמוע!"?איכהשועלשועל"ויאמר,מאודעדומרהגדולה

עלנפקדאבותעווןשכןלדאוגממהלישאיןליאמרתאמורהלא"ויאמרהאריהויען"?זהוחשוךעמוקבבורלמטהנמצאהנךכיאריהלךהיהמה"

!"?המתפללהאישאתלטרוףזממיאתביצעתיטרםהזההבורלתוךנפלתיעתהולמה,בניםבניועלבנים

"...בעוונםונלכדתעליךחשבולאאבותיךגםכנראהכך,בניךעלחשבתלאשאתהכשם,האריהידידילינאסלח"לאריהויאמרהשועלויען

...כשאדם מחזיק בחטאי אבותיו אל לו לשאול מדוע סובל הוא בעוונם: ברורוהנמשל 

ְבֶחְטאֹוִאיש,ָאבֹותַעליּוְמתּולֹאּוָבִנים,ָבִניםַעלָאבֹותיּוְמתּולֹא
('טזפסוקכדפרק)!יּוָמתּו

תּולֹא"שזהפסוקבין:סתירהמביאהברכותבמסכתהגמרא ָאבֹותיּומְּ

יםַעל הדברים)הפסוקלבין,שלוחטאיובגיןימותאחדשכלשמשמעו"ָבנִּ

יםַעלָאבֹותֲעֹוןֹפֵקד":('ט ַעלָבנִּ יםוְּ ֵלשִּ ַעלשִּ יםוְּ ֵבעִּ יסבלושהבנים–"רִּ

תּולֹא"ששהפסוק:מתרצתהגמראו.אבותםחטאיבעבור ַעלָאבֹותיּומְּ

ים הפסוקואילו,בידיהםאבותיהםמעשיאוחזיםהבניםכשאיןמדבר–"ָבנִּ

יםַעלָאבֹותֲעֹוןֹפֵקד"של –בידיהםאבותיהםמעשיכשאוחזיםמדובר"ָבנִּ

.אביהםחטאיעלעונשיקבלוכזהובמקרה

וחזקגדולבאריההיהמעשה:דומההדברלמהמשלבראשוניםמובא

רצהברעבונוהאריה.וחכםזקןבשועלופגשטרףלבקשבשדהשעבר

:לוואמרהאריהאלפנה,קרבשקיצושהביןהשועל.השועלאתלטרוף

תימלאלאבוודאיהלאכמוניזקןשועללטרוףברצונךיקראריהמדוע"

..איןובשרלעורימתחתעצמותאםכיביואיןאניזקןשהרימבשריכרסך

שמןוהואומתפללעומדאדםממולנולךהרי,עצהאשיאךתחתיאבל

."...כרסךאתולמלאלשבועתוכלמבשרוובוודאי,בשרומלא

לעשותאוכללא!?הייתכן":לוואמרהשועלשלמהרעיוןנפעםהאריה

בעווןומתתיהרעהתדבקניפןהמתפללאדםלטרוףאנימפחדכי,זאת

ואלכלללפחדמהלךאין":לוויאמרבערמהלאריההשועלויען..."הזה

בניועלבניםעלנפקדאבותעווןכיהאריהידידיתדעהלא...לחשושלך

עונותיךעלויכפרואחריךבניךובניבניךיבואו,רבעיםועלשלשיםעלבנים

('פסוקָטופרקָכד)...!ְַּולֹאַָּתבֹואַָּעָליוַַּהֶשֶמשַּ

בבסיסהטמפרטורה,האחרונותבשנים

!חוםמעלות15,700,000לכדימגיעההשמש

רגעשבכלענקיאשכדורכמוהואהשמש

אםאך,אדירותחוםכמויותמבסיסומשחרר

החיצוניתבשכבההטמפרטורהאתנמדוד

מעלות6,000"ורקאך"שהיאנגלה,שלה

הגבוהההטמפרטורהכלנבלמתאיך.חום

?השמשמליבתשבאה

:רבהמדרשהלנונותןכךעלמדויקתתשובה

שנאמר!"נרתיקלוישחמהגלגל":('ובראשית)

!"ָבֶהםֹאֶהלָשםַלֶשֶמש":('היטפרק)בתהילים

"נרתיק"השאלמלאמתבארהמדרשמדברי

היוהארץבכדורהחייםכל,השמששל

.!ביותרחמורהבצורהניזוקים

ישראללתורתמתנגדיםשאותםלצייןמיותר

אנוהריכי,הדבריםאתלקבלהתקשו

סימןשוםרואיםולאהשמשאלמסתכלים

ל"חזאך.אותהשמכסהנרתיקאואוהלשל

אומרתשכךמפניבהחלטיותזאתקבעו

והצילומיםהחלליותבעידןכיוםוהנה!התורה

הגיע,מתקדמותטכניקותידיעלהשמששל

ישנהאכןש"למסקנההמדעעולםגם

!השמשאתשמכסהמעטפת

בכיראסטרונום),וידאל.נר"דשלדבריוואלו

במרכזופרופסור,"גריניץ"הבריטיהמלכותיבמצפה

בספר,ב"ארה-הרווארדבאוניברסיטתלאסטרופיזיקה

הגבוהותהטמפרטורות":(אחלק"השמיםצבא"

שםשהגזיםלכךגורמות,השמשבתוךהאלו

גליםיוצריםואף,אדיריםבממדיםגועשים

בשכבותאדיריםבכוחותההולמיםמתפרצים

אלושכבות.השמששלהחיצוניותהגזים

הבוקעתעצמההחוםקרינתאתסופגות

הזעזועיםאתבולמותוכן,השמשמתוך

אלוחיצוניותלשכבות.בהמכיםאלהשגלים

."!הנרתיקבשםקוראיםאנו

מאלףיותרלפניהמדרששכתבכפיבמדויק

הּוא"הפסוקעלי"רשגםשכתבוכפי!שנה וְּ

ֹחםָהֹאֶהלֶפַתחֹיֵשב :(יחבראשית)"ַהּיֹוםכְּ

שלאמנרתיקהחמהה"הקבהוציא"

."באורחים(אבינואברהםאת)להטריחו

נמצאהחמהגלגלשאכן:המדרשמסייםוכך

מערטלוה"הקבלבאלעתידאך,בנרתיקו

:שנאמר.הרשעיםאתבוומלהטמנרתיקו

י" ֵנהכִּ ָהיּוַכַתנּורֹבֵערָבאַהּיֹוםהִּ יםָכלוְּ ֵזדִּ

ָכל ָעהֹעֵשהוְּ שְּ ַהטַקשרִּ לִּ "ַהָבאַהּיֹוםֹאָתםוְּ

.('מלאכיָג)

היאשלנוהשמש

העיקריתהתומכת

תהליכיםספורבאין

עלשקוריםחיוניים

.הארץכדורפני

גזכדורהיאהשמש

ובהתאם,ענקי

שבידינולחישובים

שנעשוממחקרים

כלמחוייב,והסליחותהרחמיםימישהםאלובימיםהנה
ההתחזקותומכלל.קונואללשובבמעשיולפשפשאדם

,התפילהעבודתבעניןהיא,אדםבנירובעלהמוטלת
,אליולהשיבנותפילתינואת'השישמע,כראוישתהיה

.ומבורכתטובהשנהעלינוושיחדש,תשובתינואתלקבל
,חיים,בנים)ומזוניחייבני,אמרו(.כח)קטןמועדבמסכתובגמרא

תליאבמזלאאלא,מלתאתליאבזכותאלא,(פרנסהכלומר,ומזונות
פיעלואף,כראוי'האתעובדשהואאדםיתכן,כלומר.מלתא

.ימיםלאריכותיזכהשלאאו,בניםלויהיושלאאו,ענייהיהכן

זהעלוכן,בניםלויהיושלא,הואכךאדםאותושלשמזלומשוםוזאת
משום,אלובענייניםלאדםהתפילותיועילושלאמבוארולכאורה.הדרך
תועילמה,ענישיהיההואכךברייתומטבעאדםאותושלמזלושאם

כתב,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןאולם?מזלורועאתלשנותהתפילה
אתאפילו,הכללשנותאדםשיוכלספקאיןתפילהי"עמקוםדמכל,בזה

ֶתם":('כו-'כהכגשמות)הפסוקיםמןלדברוסמך!מזלו ֲעַבדְּ ֵהיֶכם'הֵאתַוַֽ "ֱאֹלַֽ
כךואחר,(תפילהזו-שבלבעבודההיאאיזו.בבתעניתשאמרוכמו).תפילהזו-

י":נאמר ֹרתִּ ֶבָךַמֲחָלהַוֲהסִּ רְּ קִּ תּוֵבַרְך".רפואהזוהי–"מִּ ָךֶאַֽ מְּ ֶאתַלחְּ וְּ
ֶיהלֹא".מזונותאלו-"ֵמיֶמיָך הְּ ַשֵכָלהתִּ ֶצָךַוֲעָקָרהמְּ ַארְּ .בניםאלו–"בְּ

הכוונהעניןמלבדוהנה.האדםשלהרעמזלומשתנהותפילהתורה
,ונדכאנשברלב,שנאמרוכמו,נשברבלבהתפילהשתהיהצריך,בתפלה
הנאנקיםתפלתביותרשומעהואברוךהקדושכי.תבזהלאאלוקים

,ננעלוהשעריםכלאפילו,רבותינוואמרו.לפניולבםבכלומתפללים
,סיבהמאיזובתפלתולבכותאדםיוכללאואם.ננעלולאדמעהשערי
,בכיבקולנשברבלבלהתפללפניםכלעלשיוכל,א"החידמרןכתב
.ממשבדמעותלתפלהקרובהמעלהישכזובתפלהשגם
השתדלותמיניבכלולפעוללעשותשיוכלמהכלכי,אדםכלוידע

.הלבמעומקהבאותתפלותכנגדשווהאינוזהכל,שבעולם

ַפרֶאת" סְּ ידיעלכןואם.ימיםאריכותהרי–"ֲאַמֵלאָיֶמיָךמִּ
שתהיה,בתנאיזאתאולם.מזלורועאתלשנותאדםיוכלתפילה

וכמו,תורהלימודשאחריתפילהובפרט.מלאהבכוונההתפילה
כל,וראהבא:דבריוואלו,(פנחספרשת)הקדושזהרבשכתוב
ובכלל,במזלתלוייםהיו,התורהשנתנהלפנישבעולםהבריות

הוציאם,ישראללעםתורהשניתנהאחראבל,ומזוניחייבניזה
,אבינומאברהםלמדנווזאת,והמזלותהכוכביםמשלטון'ה

צא,לואמרה"והקבבניםלויהיושלאשעתידבמזלושראה
ידיעלכי,אלולדבריםתתייחסאל,כלומר.שלךמאיצטגנינות


