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,  ל"זמריםבת שולמית :העלון מוקדש לעילוי נשמת

,ל"זיפה בןמשה הרמן , ל"זבנה בתחזימה,ל"זפרחה בתלידיסיה

, יוכבדבתברכה ויסי'ג: לרפואת כל חולי עמו ישראל ובכללם
,בנהבתמרים , שרהבןאליהו הכהן , אליסבןמאיר ' ר

י הקדוש"רשמתוך הפרשה

זמני השבת

 v.hayom@gmail.com

האור החיים הקדוש

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

אתלקבלניתןאיך.הרעכיצרואכזרי

?הזאתנצרכתכךהכלהעזרה

אמרה''הקבכך:אומרת(:לקידושין)הגמרא

ובראתיהרעיצרבראתי,ָבַני":לישראללהם

בתורהעוסקיםאתםואם.תבליןתורהלו

םֲהלֹוא":שנאמר,בידונמסריםאתםאין אִּ

יב ֵאתֵתיטִּ עוסקיןאתםאיןואם.('זדבראשית)"שְּ

ַלֶפַתח"שנאמר,בידונמסריםאתםבתורה

אותנומלמדה"הקב.(שם)"ֹרֵבץַחָטאת

אתלנצחניתןשאיתוהתבליןהיאשהתורה

הרמות,בתורההעיסוקללא.הרעיצר

מאודהרעיצראתלנצחתוכלשבהם

לעסוקזהאחדכלעלשמוטלומה.נמוכות

לצאתואזהכבדהנשקשהיאבתורה

'הכךובעקבות,להיכנעולאנגדולהילחם

.הקרבאתלוומנצחלאדםעוזריתברך

ולצאתלהשכיםשעליולדעתעודאדםוצריך

מתארגןשהואלפניעודהיצרנגדלמלחמה

!"להורגוהשכםלהרגךבאאם",כוחותיועם

לעיר?דומההדברלמהמשל.(.עבסנהדרין)

מןובאחד.גבוהותחומותעםמבוצרת

במגדלשהשומר,ידיעההמלךמקבלהימים

קבוצותכמהשלהתגודדותשישנהזיהה

לעשותהםומתארגנותלחומהמחוץקטנות

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 יֶָדָךֱאֹלֶקיָך'הּונְּ ה"הקב."בְּ

בכלותעמודהמלחמהאתלךינצח

להגיעתוכלאפילוואז.בהצלחהניסיונותיך

יתָָ"שללמצב ָשבִּ יֹווְּ בְּ ושביתנאמרולמה."שִּ

יֹו בְּ ייָךולאשִּ בְּ תהיהשאםלךלומר?שִּ

תוכל,המלחמהאתותנצחחייללגיבור

הרעיצראצלשנמצאשביאותואתלשבות

והקרירותהעייפותהעצלותכלשזה

שלתוצאותשהםהתורהולימוד'הבעבודת

מאתנושבההרעשיצרדברים,הרעיצר

שנתכונןוכעת.הקודמותהמלחמותבמהלך

לשבותנוכל,למלחמהאלויום40בונצא

לקייםנזכהואזבחזרהאלינוהזההשביאת

מתוךהתורהללימודעיתיםולקבועמצוות

!ר"אכי.הדעתויישובהתלהבות

י ְלָחָמהֵתֵצאכִּ יָתְָושְָָבָיֶדךָ ֱאלֶֹקיךָ 'הּוְנָתנֹוֹאְיֶביךָ ַעלַלמִּ ְביֹובִּ יָיבֹאלֹא('יפסוקכאפרק)!שִּ יַעמֹונִּ ְקַהלּומֹוָאבִּ יּדֹורםגַָ.'הבִּ ירִּ ֲעשִּ
ְקַהלָלֶהםָיבֹאלֹא ('דכג)!עֹוָלםַעד'הבִּ

יְתַתֵעבלֹא יֲאֹדמִּ יךָ כִּ יַתֵעבְתָלֹא.הּואָאחִּ ְצרִּ מִּ
י יָתֵָגרכִּ ים.ְבַאְרצֹוָהיִּ ָּוְלדּוֲאֶשרָבנִּ ּדֹורָלֶהםיִּ

י ישִּ ְקַהלָלֶהםָיבֹאְשלִּ ('ט-'חכג)'הבִּ

הא!מידמותרין[ומואבמעמוןחוץ]האומותושאר

!ההורגומןלוקשהלאדםשהמחטיא,למדת

מןמוציאווהמחטיאו,הזהבעולםהורגושההורגו

שִקְדמּוםאדוםלפיכך.הבאהעולםומןהזההעולם

ִטְבעּוםמצריםוכן,נַתֵעבלאבחרב ואלו.שֶׁ

!ִנְתֵעבּושהחִטיאּום

מחטיאשאדםחמורזהכמההתורהאותנומלמדת

בפרךישראלאתששעבדושמצריםמכך.אחרים

,להילחםבכדיבחרבישראללקראתשיצאוואדום

,שעשומהכלכי.ולהתגיירלבואזכותלהםישעדיין

.בגופוישראלבעםלפגועזה

בשיטיםישראלעםאתשהחטיאוומואבעמוןאך

!לעולםגיורזכותלהםאין,הרוחניתבנשמתםופגעו

מזהגרועיותרהרבההאדםאתשמחטיאשמימפני

(שלוהבאהעולםאתשמסכןמשום)!שהורגו

י יאכִּ ְשָרְָבתּוַלתַעלָרעֵשםהֹוצִּ ְהֶיהְולֹוֵאליִּ תִּ
ָשה ('יטכבפרק)!ָמיויָָָכלְלַשְלָחּהיּוַכללֹא.ְלאִּ

שהיא.ישראלבתולתעלרעשםהוציאכי

כידועפהשבעלתורהנקראתוהיא...השכינה

שאיןהגםפירוש'וגו"ִתְהיֶׁהְולֹו"ואומרו.חןליודעי

כזהאדם,עתיםקביעותאלאתורהבתלמודחיוב

דלתותיהעללשקודצריך,עליהרעשםשהוציא

!ָיָמיוָכלְלַשְלָחּהיּוַכללֹא-הלילהוכלהיוםכל

שאמרו(כהרבהויקרא)ל''זלרבותינולהםמצינווכזה

ילמוד,אחדדףללמודרגילהיהאםתשובהשבעל

בעל[עלשדיברומה]וזה,הדרךזהעלוכן.שנים

עלרעשםמוציאאבל.העבירותמשארתשובה

!אומנתותורתוישבעמהימיוכלמשפטו,התורה

אתוממשילרומזשהפסוקלנומגלההחייםהאור

שלאומי.פהשבעלולתורהלשכינהישראלבתולת

כבעל]אותהוהזניחבעברוהתורהאתוקייםלמד

שזלזלומי.אחרמאדםיותרכעתללמודצריך,[תשובה

לעשותצריך,הקדושההתורהעלו"חרעשםוהוציא

!אומנתותורתואת

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

ָחּהיּוַכל ַשלְּ !"ָיָמיוָכללְּ



ר  כֹל ֲאש ֶׁ ַמְרת ָׁ ַלֲעׂשֹות כ ְ (' ייזדברים ) יֹורו ךָׁ ְוש ָׁ

ר   ָֽ ֹוְכחֹות מו סָׁ ים ת  ְך ַחי ִּ רֶׁ (' משלי ו כג) דֶׁ ֹון  ב  ש ְ ֹאו  חֶׁ ים ב  לִּ ֹש ְ ן יֹאְמרו  ַהמ  ('כזכאבמדבר )ַעל כ ֵּ

ךָׁ   בֶׁ ל ְלבָׁ בֹתָׁ אֶׁ ַדְעת ָׁ ַהי ֹום ַוֲהש ֵּ (' טדברים ד ל) ְויָׁ

('וקָטופרקָכדָפס)...! ְולֹאָָתבֹואָָעָליוַָהֶשֶמשָ

השמשבבסיסהטמפרטורה,האחרונותבשנים

!חוםמעלות15,700,000לכדימגיעה

רגעשבכלענקיאשכדורכמוהואהשמש

אםאך,אדירותחוםכמויותמבסיסומשחרר

,שלההחיצוניתבשכבההטמפרטורהאתנמדוד

.חוםמעלות6,000"ורקאך"שהיאנגלה

שבאההגבוהההטמפרטורהכלנבלמתאיך

?השמשמליבת

:רבהמדרשהלנונותןכךעלמדויקתתשובה

שנאמר!"נרתיקלוישחמהגלגל":('ובראשית)

!"ָבֶהםֹאֶהלָשםַלֶשֶמש":('היטפרק)בתהילים

של"נרתיק"השאלמלאמתבארהמדרשמדברי

ניזוקיםהיוהארץבכדורהחייםכל,השמש

.!ביותרחמורהבצורה

ישראללתורתמתנגדיםשאותםלצייןמיותר

אנוהריכי,הדבריםאתלקבלהתקשו

שלסימןשוםרואיםולאהשמשאלמסתכלים

קבעול"חזאך.אותהשמכסהנרתיקאואוהל

!התורהאומרתשכךמפניבהחלטיותזאת

שלוהצילומיםהחלליותבעידןכיוםוהנה

גםהגיע,מתקדמותטכניקותידיעלהשמש

מעטפתישנהאכןש"למסקנההמדעעולם

!השמשאתשמכסה

במצפהבכיראסטרונום),וידאל.נר"דשלדבריוואלו

לאסטרופיזיקהבמרכזופרופסור,"גריניץ"הבריטיהמלכותי

חלק"השמיםצבא"בספר,ב"ארה-הרווארדבאוניברסיטת

,השמשבתוךהאלוהגבוהותהטמפרטורות":(א

בממדיםגועשיםשםשהגזיםלכךגורמות

ההולמיםמתפרציםגליםיוצריםואף,אדירים

שלהחיצוניותהגזיםבשכבותאדיריםבכוחות

החוםקרינתאתסופגותאלושכבות.השמש

אתבולמותוכן,השמשמתוךהבוקעתעצמה

לשכבות.בהמכיםאלהשגליםהזעזועים

."!הנרתיקבשםקוראיםאנואלוחיצוניות

מאלףיותרלפניהמדרששכתבכפיבמדויק

הּוא"הפסוקעלי"רשגםשכתבוכפי!שנה וְּ

ֹחםָהֹאֶהלֶפַתחֹיֵשב הוציא":(יחבראשית)"ַהּיֹוםכְּ

את)להטריחושלאמנרתיקהחמהה"הקב

."באורחים(אבינואברהם

נמצאהחמהגלגלשאכן:המדרשמסייםוכך

מערטלוה"הקבלבאלעתידאך,בנרתיקו

י":שנאמר.הרשעיםאתבוומלהטמנרתיקו כִּ

ֵנה ָהיּוַכַתנּורֹבֵערָבאַהּיֹוםהִּ יםָכלוְּ ָכלֵזדִּ ֹעֵשהוְּ

ָעה שְּ ַהטַקשרִּ לִּ "ַהָבאַהּיֹוםֹאָתםוְּ

.('מלאכיָג)

היאשלנוהשמש

העיקריתהתומכת

תהליכיםספורבאין

עלשקוריםחיוניים

.הארץכדורפני

גזכדורהיאהשמש

ובהתאם,ענקי

שבידינולחישובים

שנעשוממחקרים

ְהֶיהלֹא יְסךָ ְלךָ יִּ ('יגפסוקכהפרק)!ָנהּוְקטְַָגדֹוָלהָוָאֶבןֶאֶבןְבכִּ

קטנהאבןלמשלידבהישגלנויהיהשלאאותנומזהירההתורה

אתלשקוללמוכרשמשמשיםהמשקולותאבניכלומר.גדולהואבן

משקלםאךדבראותונראותהאבניםשתי,הקונהשלסחורתו

,פחותששוקלתהאבןאתהמשקלעלשםהמוכרואם.שונה

הבעיהמה":ויאמראדםיבואואם.הסחורהבכמותמפסידהקונה

ובפועל,קילועליהשכתובכזאתמשקלאבןידיבהישגשיהיה

"?בכללבהמשתמשאיניהרי?גרם950שוקלתהיא

הקודמיםשבפסוקיםשלאחר:ְספֹוְרנֹועובדיהרביכךעלכותב

מזהירה,בישראלהשכינההשראתדרכיאתמזכירההתורה

אלה,בלבדזוולא!הדיןעיוותאתשונאה"שהקבואומרתהתורה

ושצריךעווללעשותשמוכניםבכליםשמחזיקמיאתהואישנאגם

י":שנאמרכמו.אותנונפשותגעלפןהכליםאותםאתלהרחיק כִּ

.ל"עכ('טזפסוקכהפרק)"ֵאֶלהֹעֵשהָכלֱאֹלֶקיָך'התֹוֲעַבת

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

עלינושנאסרהמעשהאתמלעשותנמנעיםשאנומספיקלא

למעשהשקשורדברמכללהתרחקגםעלינואלה,בתורה

לגרוםלאבכדיוגם,העבירהמןאותנולהרחיקבכדיגם.עצמו

חמורדברשהוא'הלחילולאותנויראהאחרשאדםכךידיעל

!מאודעד

יםַעלָאבֹותיּוְמתּולֹא ים,ָבנִּ !יּוָמתּוְבֶחְטאֹוישאִָּ,ָאבֹותַעליּוְמתּולֹאּוָבנִּ
('טזפסוקכדפרק)

תּולֹא"שזהפסוקבין:סתירהמביאהברכותבמסכתהגמרא ַעלָאבֹותיּומְּ

ים ֹפֵקד":('טהדברים)הפסוקלבין,שלוחטאיובגיןימותאחדשכלשמשמעו"ָבנִּ

יםַעלָאבֹותֲעֹון ַעלָבנִּ יםוְּ ֵלשִּ ַעלשִּ יםוְּ ֵבעִּ חטאיבעבוריסבלושהבנים–"רִּ

תּולֹא"ששהפסוק:מתרצתהגמראו.אבותם יםַעלָאבֹותיּומְּ מדבר–"ָבנִּ

ָאבֹותֲעֹוןֹפֵקד"שלהפסוקואילו,בידיהםאבותיהםמעשיאוחזיםהבניםכשאין

יםַעל עונשיקבלוכזהובמקרה–בידיהםאבותיהםמעשיכשאוחזיםמדובר"ָבנִּ

.אביהםחטאיעל

שעברוחזקגדולבאריההיהמעשה:דומההדברלמהמשלבראשוניםמובא

אתלטרוףרצהברעבונוהאריה.וחכםזקןבשועלופגשטרףלבקשבשדה

יקראריהמדוע":לוואמרהאריהאלפנה,קרבשקיצושהביןהשועל.השועל

זקןשהרימבשריכרסךתימלאלאבוודאיהלאכמוניזקןשועללטרוףברצונך

הרי,עצהאשיאךתחתיאבל..איןובשרלעורימתחתעצמותאםכיביואיןאני

תוכלמבשרוובוודאי,בשרומלאשמןוהואומתפללעומדאדםממולנולך

."...כרסךאתולמלאלשבוע

כי,זאתלעשותאוכללא!?הייתכן":לוואמרהשועלשלמהרעיוןנפעםהאריה

ויען..."הזהבעווןומתתיהרעהתדבקניפןהמתפללאדםלטרוףאנימפחד

הלא...לחשושלךואלכלללפחדמהלךאין":לוויאמרבערמהלאריההשועל

ועלשלשיםעלבניםבניועלבניםעלנפקדאבותעווןכיהאריהידידיתדע

מןמאומהיקרהלאולךעונותיךעלויכפרואחריךבניךובניבניךיבואו,רבעים

תמותשמא,כןעושהאתהאיןואם,ותהנהטרפךבשמחהאכוללך,החטא

..."הזההעולםהנאותאתותפסיד

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

עדומרהגדולהצעקהויצעקקולואתהרים,צרהצרתוכיהאריהוירא.לתוכוונפלהאריהמעדבטרפוציפורניושנעץוקודם,האישבקרבתפעורשהיהונסתר

כיאריהלךהיהמה":אותווישאלהבורמפתחהאריהלעברוהציץהבוראלרץ,האריהשלצעקותיואתהשועלכשמוע!"?איכהשועלשועל"ויאמר,מאוד

עתהולמה,בניםבניועלבניםעלנפקדאבותעווןשכןלדאוגממהלישאיןליאמרתאמורהלא"ויאמרהאריהויען"?זהוחשוךעמוקבבורלמטהנמצאהנך

!"?המתפללהאישאתלטרוףזממיאתביצעתיטרםהזההבורלתוךנפלתי

"...בעוונםונלכדתעליךחשבולאאבותיךגםכנראהכך,בניךעלחשבתלאשאתהכשם,האריהידידילינאסלח"לאריהויאמרהשועלויען

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

אדםכלמחוייב,והסליחותהרחמיםימישהםאלובימיםהנה
עלהמוטלתההתחזקותומכלל.קונואללשובבמעשיולפשפש

שישמע,כראוישתהיה,התפילהעבודתבעניןהיא,אדםבנירוב
ושיחדש,תשובתינואתלקבל,אליולהשיבנותפילתינואת'ה

.ומבורכתטובהשנהעלינו
,חיים,בנים)ומזוניחייבני,אמרו(.כח)קטןמועדבמסכתובגמרא

תליאבמזלאאלא,מלתאתליאבזכותאלא,(פרנסהכלומר,ומזונות
כןפיעלואף,כראוי'האתעובדשהואאדםיתכן,כלומר.מלתא
וזאת.ימיםלאריכותיזכהשלאאו,בניםלויהיושלאאו,ענייהיה

.הדרךזהעלוכן,בניםלויהיושלא,הואכךאדםאותושלשמזלומשום
מזלושאםמשום,אלובענייניםלאדםהתפילותיועילושלאמבוארולכאורה

לשנותהתפילהתועילמה,ענישיהיההואכךברייתומטבעאדםאותושל
?מזלורועאת

איןתפילהי"עמקוםדמכל,בזהכתב,ל"זצוקיוסףעובדיההרבמרןאולם
הפסוקיםמןלדברוסמך!מזלואתאפילו,הכללשנותאדםשיוכלספק

ֶתם":('כו-'כהכגשמות) ֲעַבדְּ ֵהיֶכם'הֵאתַוַֽ .בבתעניתשאמרוכמו).תפילהזו-"ֱאֹלַֽ
י":נאמרכךואחר,(תפילהזו-שבלבעבודההיאאיזו ֹרתִּ ֶבָךַמֲחָלהַוֲהסִּ רְּ קִּ זוהי–"מִּ

תּוֵבַרְך".רפואה ָךֶאַֽ מְּ ֶאתַלחְּ ֶיהלֹא".מזונותאלו-"ֵמיֶמיָךוְּ הְּ ַשֵכָלהתִּ מְּ

עניןמלבדוהנה.האדםשלהרעמזלומשתנהותפילהתורהידיעלכי
נשברלב,שנאמרוכמו,נשברבלבהתפילהשתהיהצריך,בתפלההכוונה
הנאנקיםתפלתביותרשומעהואברוךהקדושכי.תבזהלאאלוקים,ונדכא

שערי,ננעלוהשעריםכלאפילו,רבותינוואמרו.לפניולבםבכלומתפללים
מרןכתב,סיבהמאיזובתפלתולבכותאדםיוכללאואם.ננעלולאדמעה
כזובתפלהשגם,בכיבקולנשברבלבלהתפללפניםכלעלשיוכל,א"החיד

.ממשבדמעותלתפלהקרובהמעלהיש
השתדלותמיניבכלולפעוללעשותשיוכלמהכלכי,אדםכלוידע

.הלבמעומקהבאותתפלותכנגדשווהאינוזהכל,שבעולם

ֶצָךַוֲעָקָרה ַארְּ ַפרֶאת".בניםאלו–"בְּ סְּ הרי–"ֲאַמֵלאָיֶמיָךמִּ
.מזלורועאתלשנותאדםיוכלתפילהידיעלכןואם.ימיםאריכות

תפילהובפרט.מלאהבכוונההתפילהשתהיה,בתנאיזאתאולם
ואלו,(פנחספרשת)הקדושזהרבשכתובוכמו,תורהלימודשאחרי
היו,התורהשנתנהלפנישבעולםהבריותכל,וראהבא:דבריו

לעםתורהשניתנהאחראבל,ומזוניחייבניזהובכלל,במזלתלויים
למדנווזאת,והמזלותהכוכביםמשלטון'ההוציאם,ישראל

ה"והקבבניםלויהיושלאשעתידבמזלושראה,אבינומאברהם
,אלולדבריםתתייחסאל,כלומר.שלךמאיצטגנינותצא,לואמר


