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ולענה"  "ראש  הרעים  המעשים  נקראים  למה 
לחיך הערב  מתוק  לדבר  נמשלים  הטובים  והמעשים 

ומבאר  ולענה".  "ראש  נקראים  יז) מבואר שהמעשים הרעים  (כט  בתורה 
למה  להבין  וצריך  ממיתים".  או  מרים  עשבים  [הם]  ולענה.  "ראש  הרמב"ן 
עשבים  שהם  ולענה"  "ראש  של  הזה  השם  עם  הרעים  המעשים  מתוארים 
ועוד) שהמעשים  יז  כט  דברים  ה,  ו  (שמות  האוה"ח  ומבאר  וממיתים.  מרים 
הרעים נקראים 'ראש ולענה' כיון שהם גורמים לאדם את כל המרירות שיש 
לו בחייו. שהרי 'מפי עליון לא תצא הרעות' (איכה ג לח), וכל הרעות הבאות 
לאדם, הן בעוה"ז הן לאחר מיתתו, הכל נגרם לו בסיבת מעשיו הרעים. ולכן 
כיון  ולענה'  'ראש  של  הזה  התואר  עם  הרעים  המעשים  את  הכתוב  הגדיר 

בחייו. לו  שיש  הרעות  כל  לאדם  באה  שבאמצעותם 

כיון  האדם  לחיך  וערב  המתוק  לדבר  נמשלים  הטובים  המעשים  אולם 
האוה"ח  וכמוש"כ  וערב  מתוק  טעם  לטעום  האדם  זוכה  שבאמצעותם 
כי  וראו  טעמו  ט)  לד  (תהלים  בסוד  הטוב  במעשה  "ולהיפך  שם)  (דברים 
האדם  שידבק  תסובב  היא  רצונו  "שעשית  משום  הוא,  הדבר  והסבר  ד'".  טוב 
(אוה"ח ל כ, וע"ע מסילת ישרים פרק א). ובאמצעות הדביקות ירגיש  בקונו" 

הערב  בחשק  "גם  ה)  ו  (שם  האוה"ח  וכמוש"כ  מאד  וערב  מתוק  טעם  האדם 
זה למולה  יוכיח שם  כי כל הנפש אשר  ד',  כי טוב  וראו  (תהלים לד ט) טעמו  בסוד 

נתכוין  "גם  יא)  כו  (ויקרא  האוה"ח  מש"כ  כעין  הוא  בזה  והכוונה  הוי'.  [-שם 
[-אין  הנשתוו"  בערך  אליו  שייכנס  הנבראים  בכל  עריבות  אין  עיי"ש.]  יתברך"  כו' 

אל  הדבקה  בשעת  להנפש  שיש  הזאת  להעריבות  להדמות  שיכולה  עריבות 
קונה].

לבין  בינו  המבדלת  מחיצה  מייצרים  האדם  של  שעוונותיו  זמן  כל  אולם 
המתהווה  והדביקות  הקדושה  אור  השפעת  מתעכב,  או  מתמעט  קונו, 
(ישעי'  ובין אלקיכם'  ביניכם  היו מבדילים  'עוונתיכם  ממעשיו הטובים, בסוד 
(הל'  הרמב"ם  כתב  ולכך  מצוה'.  מכבה  'עבירה  של  הענין  עומק  וזהו  ב),  נט 
תשובה פ"ז ה"ז) שע"י התשובה האדם מתדבק לקונו כי באמצעות התשובה 
אל  להאיר  המצוות  אור  וחזר  מהעוונות,  שנוצרו  והמסכים  המחיצות  הוסרו 
יונה בשערי תשובה (שער  כוונת הרבינו  (וזהו עומק  ולדבקו אל קונו  נשמתו 
ז  במדבר  שם,  (ויקרא  האוה"ח  דברי  מתוך  מתבאר  וכן  ודו"ק).  מא)  אות  א 
ולהרגיש  השכינה  אל  להדבק  מהאדם  נמנע  החטאים  מחיצת  ידי  שעל  כה) 
כ)  לב  (שמות  דברי האוה"ח  יאירו  כל מה שנתבאר  פי  ועל  בנועם קדושתה. 
ולאהוב  הרע  בחינת  לשנוא  עוורות,  עינים  לפקוח  דעת  לבן  יהי'  זה  "ודבר  שכתב 

טוב". במה שהוא  הטוב  אהבת  הקדושה,  מדרגת 

את  המות  המלאך  ממית  שבו  מרה,  הטיפת 
לידת  בשעת  כבר  קיימת  היא  האם  האדם: 
לזו זו  דומות  מרות  הטיפות  כל  והאם  האדם, 

הנה בגמ' (ע"ז כ:) מבואר האופן שבו ממית המלאך המות את האדם. וזה 
עומד  חולה  של  פטירתו  בשעת  כו'  המות  מלאך  על  עליו  "אמרו  הגמ'  לשון 
מעל מראשותיו וחרבו שלופה בידו וטיפה של מרה תלוי' בו, כיון ש[ה]חולה 
מרה]  [-מהטיפה  ממנה  פיו.  לתוך  וזורקה  פיו  ופותח  מזדעזע,  אותו,  רואה 
המות  שהמלאך  מהגמ'  ומבואר  מוריקות".  פניו  ממנה  מסריח,  ממנה  מת, 
ממית את האדם באמצעות הטיפת מרה התלוי' על חרבו. ויש לשאול, האם 
להמלאך  יש  שמא  או  לזו  זו  דומות  המות,  המלאך  של  מרות,  הטיפות  כל 
יש  ועוד  ואיש.  כל איש  ומשונה מחברתה בשביל  המות טיפת מרה מיוחדת 
לשאול, כיון שמספר ימי חייו של האדם, כבר קצובות לו מיום הוולדו, האם 

למות. עתיד  הוא  מרה שבאמצעותה  הטיפת  נוצרה  הוולדו  מיום  כבר 

יז) מבואר התירוץ לשני השאלות הללו, שהרי  (כט  דברי האוה"ח  ומתוך 
זו  שונות  המות  המלאך  של  מרות  מהטיפות  אחד  כל  א'  מבואר:  מהאוה"ח 
מרה  טיפת  המות  להמלאך  יש  מהצדיק)  (חוץ  ואיש  איש  כל  ובשביל  מזו, 
מרות  הטיפות  ב'  לו.  שיש  מרות  הטיפות  משאר  לגמרי  השונה   – מיוחדת 

אלא  האדם  לידת  בשעת  קיימות  אינן  האדם,  את  המות  המלאך  ממית  שבו 
הם רק מתהווים ונוצרים לאחר לידת האדם. והסבר הדברים הוא, כי ה"טיפת 
'תיסרך  יט)  ב  (ירמי'  בסוד  האדם,  מעבירות  תתהווה  המות,  מלאך  שבחרב  מרה 

המשונה  מרה  טיפת  אדם  לכל  שיש  מתבאר,  הזה  היסוד  פי  ועל  רעתך'". 

מבואר  וגם  עשה.  שהוא  המסוימות  מהעבירות  נוצרה  שהיא  כיון  מחברתה 
כיון  האדם  לידת  'לאחר'  מתהווה  רק  המות  המלאך  של  מרה  שהטיפת  מזה 

האדם. מתהווה מהחטאים של  רק  שהיא 

באמצעות  נעשית  לא  הצדיק  מיתתו של 
לזה והטעם  המות  מלאך  מרה של  הטיפת 

לשון  וזה  המות.  מלאך  ע"י  האדם  פטירת  אופן  מבואר,  כ:)  (ע"ז  בגמ' 
מעל  עומד  חולה  של  פטירתו  בשעת  כו'  המות  מלאך  על  עליו  "אמרו  הגמ' 
ש[ה]חולה  כיון  בו  תלוי'  מרה  של  וטיפה  בידו  שלופה  וחרבו  מראשותיו 
מרה]  [-מהטיפת  ממנה  פיו.  לתוך  וזורקה  פיו  ופותח  מזדעזע,  אותו,  רואה 
האדם  נשחט  שבו  שהאופן  והיינו  מוריקות".  פניו  ממנה  מסריח,  ממנה  מת, 
של  בחרבו  שתלוי'  מרה  הטיפת  באמצעות  הוא  המות  מלאך  של  החרב  ע"י 
כו  (ויקרא  באוה"ח  וע"ע  הנ"ל,  בהגמ'  שם  להלן  מתבאר  (כן  המות.  המלאך 

להלן). המובא  יא) 

'וחרב לא תעבור  "ואומרו  (ויקרא שם) כתב האוה"ח  והנה בפרשת בחוקתי 
בארצכם' כו' אבל ההולכים בתורת ד' כמצטרך 'חרב לא תעבר בארצכם' שהוא גופו 
של  בגופו  המות  מלאך  של  חרבו  יגע  שלא  יודע  אתה  דבר  ממוצא  מהארץ.  הנבנה 

דהיינו  הצדיק  בגוף של  תיגע  לא  המות  ומבואר, שהחרב של המלאך  צדיק". 

נעשית באמצעות הטיפת מרה התלוי' בחרבו של מלאך  שמיתת הצדיק לא 
כל  את  קיים  שהצדיק  משום  שהוא  לזה  הטעם  את  האוה"ח  ומבאר  המות. 
בו חרבו של מלאך המות. אמנם הענין  לפיכך לא שולטת  "כמצטרך",  התורה 
הצדיק,  של  והמצוות  התורה  פועלת  אופן  דבאיזה  נוסף,  הסבר  טעון  עדיין 

המות. המלאך  מרה של  אותו מהטיפת  להציל 

ומבאר האוה"ח (דברים כט יז) שהסיבה לזה שאין חרבו של מלאך המות 
הצדיק  של  והמצוות  שהתורה  משום  איננו  הצדיקים,  של  בגופם  שולטת 
משום  הוא  אלא  הצדיק,  את  מלהמית  מרה  הטיפת  את  ומונעים"  "מעכבים 
שבאמצעות צדקותו של הצדיק לא נמצאת שום טיפת מרה באמתחתו של 
הוא,  הדבר  והסבר  הצדיק.  את  להמית  יכול  יהא  הוא  שבה  המות  המלאך 
משום שה"טפת מרה שבחרב מלאך המות תתהווה מעבירות האדם, בסוד (ירמי' ב 
יט) 'תיסרך רעתך'". דהיינו שהטיפת מרה של מלאך המות, מתהווה ונוצר ע"י 

החטאים של האדם, ולכן אין להמלאך המות את היכולת להמית את הצדיק 
את  להמית  יכול  הוא  שבה  מרה  טיפת  שום  לו  שאין  כיון  מרה"  "טיפת  ע"י 
קיים  הוא  שהרי  מרה  הטיפת  של  להתהוותו  גרם  לא  שהצדיק  כיון  הצדיק, 

"כמצטרך". התורה  כל  את 

היינו  השמים  מתחת  את שמו  ד'  ומחה 
וביאור   - הרשע משורשה  נשמת  כריתת 

הרשע עונש  סדר השתלשלות 

בלבבו  יתברך  אשר  שהאיש  מבואר,  נצבים  פרשת  שבריש  בפסוקים 
משה  ישביע  אשר  האלה  את  עצמו  על  יקבל  ולא   - לי'  יהי'  'שלום  לאמר 
"ומחה ד' את  יט-כ)  (כט  וזהו שאמר הפסוק  ד' בכל תוקף.  יענישו  לישראל, 
מדברי  ומשמע  ישראל".  שבטי  מכל  לרעה  ד'  והבדילו  השמים.  מתחת  שמו 
ד'  יבדילו  אח"כ  ורק  יט)  (-פסוק  שמו  את  ימחה  ד'  שמתחילה  הפסוקים 
סדר  זה  שאין  מבאר,  האוה"ח  אולם  כ).  (-פסוק  ישראל  שבטי  מכל  לרעה 
ימחה  ורק אח"כ  ישראל  ד' לרעה מכל שבטי  יבדילו  הדברים, אלא מתחילה 

שיתבאר. וכמו  השמים  את שמו מתחת  ד' 

ולמה בחר הפסוק  זה של מחיית שם הרשע,  ענין  דהנה צריך להבין מהו 
נשמות  שורש  כי  "דע  האוה"ח  ומבאר  השמים'.  'מתחת  של  כזה  לשון  לומר 
'השמים  א)  סו  (ישעי'  בסוד  השמים',  'תחת  קודש,  בהררי  יסודתם  ישראל,  בני  עם 



והבן.  סט).  תיקון  (תקו"ז  יתברך  כבודו  כסא  מתחת  חצובות  הם  והנשמות  כסאי', 
וכבר ידעת סוד השם [של האדם] כי היא הנשמה וכמו שהארכתי במקומות אחרים. 
הרשע],  [של  נשמתו  שהיא  שמו',  ד'  'ומחה  בלבבו,  המשתרר  על  הכתוב  ואמר 

שענין  דהיינו  משורשה".  הנפש  כריתת  היא  וזו  השמים',  'תחת  שהוא   – משרשה 

משורשה. הנשמה  כריתת  הוא  השמים',  את שמו מתחת  ד'  'ומחה 

אמנם לפי זה צריך ביאור המשך הפסוקים, שהרי העונש המוזכר בפסוק 
'והבדילו  הוא,  השמים',  מתחת  שמו  את  ד'  'ומחה  של  זה  עונש  אחרי  הבא 
את  'מבדיל'  רק  שד'  הוא  זה  עונש  ומשמעות  ישראל'.  שבטי  מכל  לרעה  ד' 
משורשה.  לגמרי  כורתו  אינו  הוא  אבל  ישראל  שבטי  משאר  החוטא  נשמת 
מתחילה  שהרי  הללו  הפסוקים  שני  את  ליישב  איך  ביאור  צריך  כן  ואם 
לאחר  אולם  הרשע,  נשמת  את  לגמרי  יכרות  שד'  יט)  (פסוק  הפסוק  אומר 
שבטי  משאר  הרשע  נשמת  את  יבדיל  רק  שד'  כ)  (פסוק  הפסוק  אומר  מכן 
לבאר את סדר השתלשלות  צריך  זו  ומבאר האוה"ח, שמכח קושיא  ישראל. 
נשמת  את  מבדיל  רק  ד'  מתחילה  כזה:  באופן  נעשה  שהוא  הרשע  עונש 
"ביאור  של  בקטע  מבואר  לזה  [והסיבה  ישראל  בני  נשמות  משאר  הרשע 
וכורת  שמו  את  ד'  מוחה  אח"כ  ורק  שינתו.]  כו'  הרשע  נשמת  הבדלת  ענין 
רק  שמו  את  ימחה  שד'  הוא,  הפסוקים  וכוונת  משרשה.  הרשע  נשמת  את 

ישראל. שבטי  מכל  לרעה  יבדילו  לאחר שהוא 

רבא  ניצול  למה   - הרשע  נשמת  הבדלת  ענין  ביאור 
שינתו מקום  את  שינה  עי"ז שהוא  המזיקים  מן 

יט-כ).  (כט  ד' לרעה מכל שבטי ישראל"  והבדילו  כו'  ד' את שמו  "ומחה 
'שלום  ואומר  בלבבו  המתברך  הרשע  של  הזה  העונש  את  האוה"ח  ומבאר 
מכיון  אולם  משרשה.  [-'שמו']  נשמתו  את  יכרית   – ימחה  שד'  לי',  יהי' 
נשמות  גם  שמא  לחשוש  יש  א"כ  אחד  משורש  הם  ישראל  כל  שנשמות 
משרשה.  נכרתת  תהא  הזאת  הרשע  שנשמת  בשעה  ניזוקים  יהיו  אחרות 
הרשע  נשמת  על  השולטת  הרע  בחינת  שמא  לחשוש,  מקום  שיש  דהיינו 
הזה, תזיק ג"כ לשאר נשמות בנ"י כיון שכל הנשמות מחוברות זו לזו. לפיכך 
את  ד'  יבדיל  משרשה,  הרשע  נשמת  את  ימחה  שד'  שלפני  הפסוק:  אמר 
ישראל  וההתחברות שלה אל שאר הנשמות של כלל  נשמת הרשע מהקשר 

ישראל. בני  עם  נשמות  על שאר  לשלוט  הרע  בחינת  תוכל  לא  זה  ידי  ועל 

(כד:),  תענית  במסכת  הגמ'  דברי  את  האוה"ח  מבאר  זה  יסוד  פי  ועל 
נענה  וד'  בימות החמה,  גשמים  להוריד  מד'  ביקש  בגמ' מבואר שרבא  דהנה 
לשנות  (כביכול)  ד'  את  הטריח  שרבא  כיון  אמנם  גשמים.  הרבה  וירדו  לו 
לרדת,  אמורים  גשמים  שאין  בהזמן  גשמים  בהורדת   – הבריאה  סדרי  את 
עי'  אמנם  מהמהרש"א  מתבאר  (כן  לו  להזיק  להמזיקים  רשות  ניתנה  לפיכך 
בבן יהוידע ובלשון רש"י ד"ה בסכינו). אולם אביו של רבא נתגלה לו בחלום 
ולכן שינה רבא את  לילה,  ישן בכל  יישן במקום שבו הוא  והזהירו שהוא לא 
מקום שינתו. ובבוקר הוא מצא שמיטתו הרגילה היתה מדוקרת עם סכינים, 

מיטתו. את  דקרו  הם  ולכן  להרגו  רצו  המזיקים  כי 

מנע  מה  א"כ  להרגו  רצו  המזיקים  אם  שהרי  ביאור,  צריך  הענין  אמנם 
ומבאר  ההוא.  בלילה  ישן  הוא  שבו  החדשה  בהמטה  לו  מלהזיק  אותם 
רשות  להם  נתן  רק  ד'  כי  לעיל)  שנתבאר  (כמו  הוא  בזה  שההסבר  האוה"ח 
כיון  ולכן  רבא.  של  מיטתו  שהוא   – ומסויים  מוגבל  מקום  על  לשלוט 
[והסבר  לו.  להזיק  המחבלים  יכלו  לא  לפיכך  שינתו  מקום  את  שינה  שרבא 
א),  (כח  האוה"ח  בדברי  מבואר  רבא,  של  בהמעשה  המזיקים  שליטת  אופן 
כח  עליו  ונתעורר  המקטרגים,  בו  קנאו  ולכן  עליונים  ששמשוהו  מצד  שהוא 
האוה"ח  שכתב  ההסבר  כעין  והוא  שם,  האוה"ח  כוונת  (כנלענ"ד  הדין.  מדת 

.[ ואכמ"ל.)  פעולתה  את  פועלת  האופן שהקללה  לענין  י)  כג  (במדבר 

הפסוק  מדברי   - הקהל  למצות  הקטנים  באים  למה 
האוה"ח ותירוצו של  הגמ'  כדברי  דלא  משמע 

ילמדו  ולמען  ישמעו  למען  כו'  והטף  והנשים  האנשים  העם  את  "הקהל 

ד' אלקיכם  ליראה את  ולמדו  ידעו ישמעו  ובניהם אשר לא  כו'.  ד'  ויראו את 
'בניהם   - הקטנים  שגם  הפסוק  מדברי  ומשמע  יב-יג).  (לא  כו'  הימים"  כל 
אשר לא ידעו' דהיינו הטף - נתחייבו במצות הקהל, בכדי שהם ילמדו ליראה 
את ד'. אמנם בגמ' (חגיגה ג.) אמרו "הנשים לשמוע, והאנשים ללמוד, והטף 
הוא  הקטנים,  להבאת  שהטעם  בגמ',  ומבואר  למביאהם".  שכר  ליתן  למה: 
וצריך  ד'.  את  ליראה  ילמדו  שהם  בכדי  ולא  למביאהם  שכר  ליתן  בכדי  רק 
הוא  הקטנים  הבאת  שטעם  משמע  מהפסוק  שהרי  הגמ'  דברי  את  להבין 

ד'. את  ליראה  ילמדו  בעצמם  שהם  בכדי 

שאינם  קטנים  לקטני  טעם  בהגמ'],  [חז"ל  שנותנים  "ואולי  האוה"ח  ומתרץ 
הכתוב  שנתן  ומה  הכתוב.  שאמר  'הטף'  בכלל  נכללים  הם  שגם  דבר,  מבינים 

שני  שיש  דהיינו  הבן".  יתחילו  אשר  לבניהם  הוא  [ליראה'],  ולמדו  'ושמעו  טעם 

שאינם  קטנים  קטני  ב'  קצת.  להבין  שיכולים  הקטנים  א'  קטנים:  של  סוגים 
נכללים בכלל  והנה אע"פ ששני הסוגים הללו  וכלל.  יכולים להבין כלום כלל 
אחריו  הבא  הפסוק  דברי  כוונת  מ"מ  יב  בפסוק  הנאמר  'הטף'  של  ההגדרה 
ולהבין  ללמוד  אפשרות  להם  שיש  הקטנים  כנגד  רק  מכוון  הוא  יג)  (פסוק 

מועט. באופן  עכ"פ   –

ולכן בפסוק יג התורה מבארת את טעם הבאת הקטנים אל מצות הקהל, 
הקטנים  קטני  שגם  כיון  אמנם  ד'.  את  ליראה  ילמדו  שהם  בכדי  שהוא 
שטעם  חז"ל  ביארו  לפיכך  יב  בפסוק  המוזכר  'הטף'  של  בהתואר  נכללים 
הבאם הקטני קטנים הללו – אל מצות הקהל, הוא כדי ליתן שכר למביאהם.

מקטנותם הילדים  את  בזה שמחנכים  התועלת 

[האנשים  ישמעו  למען  כו'  והטף  והנשים  האנשים  העם  את  "הקהל 
ילמדו  ולמען  להם]  הנוגעים  המצוות  את  ישמעו  והנשים  המצוות,  כל  את 
האוה"ח  מבאר  (כן  כו',  ד'  את  ויראו  לזה]  ובנוסף  התורה  את  [האנשים 
ד'  את  ליראה  ולמדו  ישמעו  ידעו  לא  אשר  ובניהם  הזה).  הפסוק  דברי  את 

יב-יג). (לא  כו'  האדמה"  על  חיים  הימים אשר אתם  כל  אלקיכם 

שהזכיר  'הטף'  כנגד  [הוי]  זו  חלוקה  וגו'.  אשר  "ובניהם  האוה"ח  ומבאר   
הם  שבו  כזה  [לגיל  עדיין  הגיעו  שלא  [ש]הגם  הטעם,  [ו]אמר  'הקהל'.  (יב)  בפסוק 
לחנכם  פירוש,  השם',  את  ליראה  ולמדו  'ישמעו  כן  פי  על  אף  ללמוד,  יכולים]  יהיו 
יב) –  (פסוק  'הקהל'  יג] כדרך שאמר בפסוק  [בפסוק  ולזה לא אמר  ד'.  ליראה את 
ליראה',  'ולמדו  כתוב]  יג  [בפסוק  אלא  [נפרדים]  דברים  שני  שהם  "ו"יראו'  'ילמדו 
פירוש, שב[אמצעות דבר] זה [שהם יתקבצו במצות הקהל הם] ילמדו יראת שמים. 
ואומרו 'כל הימים' [פירושו הוא] כי כשהקטנים מתחנכים מתחילתם ליראה, יתייסד 

ימיהם". כל  ד'  יראת  בהם 

ומבואר באוה"ח שבהפסוק המדבר לענין הקהלת האנשים והנשים כתיב 
התורה  לימוד  לענין  שבנוסף  דהיינו  "ו"יראו'  ילמדו]  ולמען  ישמעו  ['למען 
ושמירת המצוות, האנשים והנשים נקהלים גם בכדי להתחזק ביראת שמים. 
שהתכלית  כיון  ליראה"  ולמדו  "ישמעו  כתיב  הבנים  הקהלת  לענין  אולם 
דהיינו  ד'  את  ליראה  ללמוד  בכדי  ורק  אך  הוא  שם  נקהלים  הם  שבגללה 

ד'. את  ליראה  יתחנכו  שהם 

כשהקטנים  "כי  הימים'  כל  ליראה]  ['ולמדו  ואומר  ממשיך  הפסוק  ולכן 
זה  ידי  דהיינו שעל  ימיהם".  כל  ד'  יראת  בהם  יתייסד  ליראה  מתחנכים מתחילתם 

והיא  פנימיותם –  היראה לתוך  ד' בקטנותם, תיכנס  ליראה את  ילמדו  שהם 
ד'  יראת  תהא  ולפיכך  ולחוץ.  השפה  מן  שהוא  כזאת  יראה  רק  תהא  לא 
אפילו  ולכן  הבנין,  כל  של  מהיסוד  חלק  תהא  היא  כי  ימיהם  כל  פניהם  על 
יראתם  להם  תעמוד  מ"מ  יתרופף  גופם  של  החיצוני  כשהבנין   – בזקנותם 
 - שלהם  הפנימי  בחלק  טמונה  תהא  שיראתם  כיון  בקטנותם,  למדו  שהם 
על  'לנער'  "חנוך  ו)  כב  (משלי  הפסוק  שאמר  וזהו  הבנין.  כל  של  בהיסוד 
בקטנותם  הילדים  את  כשמחנכים  כי  ממנה",  יסור  לא  יזקין  כי  גם  דרכו  פי 
ישתרשו הענינים בתוך עצם פנימיות מהותם ולכן היא תעמוד להם עד זקנה 

ושיבה.
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