
 
 

 בראשית ברא אלקים.

 חובת כי ראשית. שנקראו ישראל בשביל ד( ,לו ר")ויק ל"רז ודרשו

 לשמו המעשה לייחד ענין ובתחילת כל בראשית הישראלי האיש

 ובשביל כראוי. המעשה שיהיה השמים מן בידו מסייעין ואז', ית

 הארץ. ואת השמים את ה"ב ברא בלבד זו והתחלה ראשית נקודת

 מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע()        

 

 ים.קבראשית ברא אל

בראשית אותיות "ראי שבת" "ירא שבת" "יאר שבת", ופירש 

כאשר איש ישראל יראה ויצפה כי יבא יום השבת, אז יהי "ירא 

 ז זי"ע("אדמוהמרן )            שבת" מאד, ויזכה שיאר לו יום השבת.

 עמיםפ 'לו גומה שיש בסדר ויכ רך זהדל אפשר לרמז עו

"ויכל" מתרגמינן  .ים ביום השביעי"ק"ביום השביעי" "ויכל אל

פיה לשבת והוא "ראי שבת". "וישבות ביום י"וחמיד" הוא הצ

שירא ולא יעשה בו שום  רושהשביעי", הוא כנגד "ירא שבת", פי

במאי רש ים את יום השביעי", ואמרינן במדק"ויברך אל .מלאכה

 )מרן אדמו"ר מוהר"י זי"ע( אר שבת".ברכו ברכו במאור פניו, והוא "י

 

 בראשית ברא וכו'.

ו"ארץ" מכונה להמון עם.  כמיןחלמידי "שמים" מכונה לת

' ברא בראשית בריאת העולם אשר אנשים המכונים הכי  רושוהפי

שמים יהיו בהתחברות עם אנשים המכונים ארץ דהיינו המון עם, 

 נתן עם הם בבחיכי המו רוש", פיובוהו "והארץ היתה תוהומשום ש

להיות בהתחברות  כמיןחלמידי "תוהו ובוהו", לפיכך צריכים הת

ים יהי קעמהם להאיר להם הדרך. אבל לעתיד לבוא "ויאמר אל

: "ומלאה הארץ תיבכדכ שראליני אור", שהקב"ה יאיר על עמו ב

המכונים ארץ יתמלאו לדעה ובינה, ן עם והמ לואפיווכו',  "דעה

". ויקויים גם "וירא אלקים את האור כי ואז יקויים "ויהי אור

טוב", פירוש כי בזמן הזה האור מעורב עם החשך, אור וחושך 

בערבוביא, אבל לעתיד לבוא כשיאיר ה' ב"ה פניו עלינו אז יהיה 

האור רק טוב ולא יהיה בו תערובת ויקויים "ויבדל אלקים בין 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(      האור ובין החשך".

 

 שית.ברא

באות ב', מפני שבאות ב'  'קה הרהטעם שפתח הקב"ה את התו

הנקרא  רעהר יש לו ג' רוחות, ופתוח מצד צפון, לרמז על היצ

 כתובשו , וגם הזהב הבא מצפון כמ'קה הרהוא מתנגד לתווצפוני 

וכן המשיל שלמה  '.קה הרמתנגד לתו ןכם "מצפון זהב יאתה" ג

מש אשר מהלכה רק בג' לש 'קה הרע"ה בספר קוהלת התולך המ

 ע("זי "ירהמו רמרן אדמו")      רוחות מפני טעם זה.

 

 בראשית ברא אלקים את השמים ואת הארץ.

היינו בתחילה ברא ה' ענינים רוחניים המכונים לשמים ואחר 

כך ברא את הענינים הגשמיים המכונים ארץ. הגם שאצל הבורא 

מיענו סדר ית' לא שייך ח"ו אחור והקדמה, אולם הפסוק מש

 הבריאה למען האדם אשר ירדוף גם כן אחרי הרוחניות קודם.

 ע("זי "ירהמו רמרן אדמו")   

 

 ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור.

 אומר חשכות של במצב הנמצא ישראל איש "ויאמר", כאשר

 ווערן" אנא מיר לעכטיג זאל עולם של "רבונו -אור"  יהי "אלקים

בחשכות,  אתהלך מתי עד כי ביול עיני והאר עלי רחם ע"רבש

 העיקר אך לו. מאיר ת"השי – לעכטיג אים ווערט אור" "ויהי

 1)מרן אדמוה"ז זי"ע(           אביו. לפני המתחטא כבן באמת שיבקש

 

 ויאמר אלקים יהי אור ויהי אור וירא אלקים את האור כי טוב.

ג' פעמים אור נאמרו בכתובים אלו, ונרמז בהם ג' בחינות 

ודת ה'. דבתחילה צריך האדם להתבונן ולמשמש במעשיו אם בעב

הנם כראוי, וכשיתבונן היטב יבין שעדיין לא התחיל מאומה 

בעבודת השי"ת ונשבר לבו בקרבו, וממרירות זו גופא מתחיל 

להאיר לו, ואז מחזק עצמו בהארה זו ושב בתשובה שלימה על 

די התשובה מעשיו שזהו אור נוסף, ואחרי שמאיר לו השי"ת על י

הנו מתייגע להכניע את החומר להשי"ת ואז זוכה שגם עניני 

החומר אינם חשובים אצלו ומגלה גם בהם את אור השי"ת. וזהו 

תכלית הבריאה. וג' פעמים אור בגימטריא כתר, )עה"כ( כי עבודה 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(           באופן זה היא כתר לכבודו ית'.

 

 ויהי אור.

קום שנאמר ויהי אינו אלא לשון צרה. והיינו אף בעת כל מ

שצר לו לאדם ומוקף בחבילין דמעיקין צריך להתבונן על מה עשה 

לו ה' ככה וכן יתחזק באמונה שלבסוף יאיר לו השי"ת ויראה אור 

גדול. וזה שאמר הכתוב שאף בזמן "ויהי", יתבונן שבסופו יהיה לו 

 מוהרחה"ד זי"ע()מרן אדמו"ר                "אור".

                                                 
 נ"א בשם מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע 1

 

  



 

 

 וירא אלקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד.

ובמדרש: טובה שנה וכי שנה טובה וכו' אלא מתוך שאדם ישן 

מרן הס"ק  קימעא הוא עומד ויגע בתורה הרבה. סיפרו לפני

על אדם אחד שהוא נעור כ"ג שעות ביממה וישן מלעכוויטש זי"ע 

של יפה שעה  שעה אחת, אמר: ודאי השעה שהוא ישן היא השעה

 .)אבות פ"ד, מי"ז(אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה וכו' 

שהיה אומר: כל מרן אדמו"ר הקדוש מקרלין זי"ע  ואמר בשם רבו

זמן שיש לי עדיין שעה לחיות יכול אני לקוות ולצפות לשעה זו 

 שעליה אמרו "יפה שעה אחת".

 

 ויכל אלקים ביום השביעי.

בשם אלקים כלה ותמה ביום השבת היינו שמדת הדין הנרמזת 

 קדש. וכמו שכתב בזוהר הק' "וכל דינין מתעברין מנה".

 )מרן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע(          

 

 ועץ החיים בתוך הגן.

עץ החיים רומז על לב האדם, בתוך הגן רומז על המח שנקרא 

 )מרן אדמו"ר מוהר"נ מלעכוויטש זי"ע(   גן, כי המח מקיף את הלב.

 

 את האדם וינחהו בגן עדן. ויקח

וברש"י: לקחו בדברים. וצריך ביאור מה ענין הלקיחה בדברים 

לגן עדן וכי צריך היה להתחנן אליו שיבוא לגן עדן, רק הוא 

דוגמת מה שאנו בדורינו צריכים לעשות פעולות בשביל להכניס 

בלבנו הרצון לבנין בית המקדש, כך גם אדם הראשון לא הרגיש 

 עדן והיה הצורך לקחתו בדברים. בטעמו של גן

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(   

 

 ויבן ה' אלקים את הצלע.

, )תהלים לה, טו(צל"ע הוא מלשון שבירה כמו "ובצלעי שמחו" 

 )מרן אדמו"ר הק' מקרלין זי"ע(           היינו שבנה את שהיה שבור.

 

 נע ונד תהיה בארץ.

תהיה בארץ לשון  נע מיקרי הגוף על שם שנד ממקום למקום.

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(               ארציות.

 

 ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא.

דהנה כל כוונתך היה שאשוב אליך בתשובה. "גדול עוני" יותר 

מלשוב בתשובה דנשוא נקרא  –אני עלול לחטוא לפניך, "מנשוא" 

 תשובה על דרך נושא עוון. "והיה כל מוצאי יהרגני", כל דבר

  שימצאני יהרגני יבלבל אותי ועלול אנוכי לחטוא.

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(         
 

 גדול עוני מנשוא.

 –"גדול עוני", היינו גורם העיקרי לעוונות הוא "מנשוא" 

משרשי הגאוה וההתנשאות, כי כל המעביר על מידותיו מעבירין 

 )מרן אדמו"ר מוהר"א זי"ע(     .ממנו על כל פשעיו

 

גרשת אותי היום מעל פני האדמה ומפניך אסתר והייתי נע ונד בארץ הן 

 והיה כל מוצאי יהרגני.

"מפניך אסתר" היינו שאין לי שום הארת הדעת, ובלי הראת 

הדעת הרי "והייתי נע ונד בארץ" אהיה שקוע בעניני ארציות 

וחומריות, ובמצב כזה "והיה כל מוצאי יהרגני", היינו כל עניני 

שבות ומדות רעות וואס וועט מיר טרעפין ]שיבואו עלי[ תאוות ומח

יהרגו את נפשי ויורידוה מבלי שתהיה לי תקומה. "וישם ה' לקין 

אות", אות הוא אות שבת קודש ואות ברית קודש שעל ידם ינצל 

האדם מיצר הרע מבקש נפשו, "לבלתי הכות אותו כל מוצאו" 

ט אים טרעפין ]שלא ס'זאל אים ניט שלאגין אין מוח וואס סיא ווע

 יבלבל ויטריד את מוחו כל ענין מעולם הזה שיבוא עליו[.

 מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע()

 

 וישם ה' לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו.

לבלתי הכות זאל אים ניט  ,נתן לקין אות כח וקדושה ת"יהש

שלאגין אין מוח שלא יבלבל אותו כל מוצאו וואס סיא וועט אים 

 )מרן הס"ק מלעכוויטש זי"ע(     .טרעפין

 

 וישם ה' לקין אות.

איתא בספרים הק' דהכונה הוא על שבת שעל ידי שבת זוכים 

לתשובה, כי שבת אותיות "תשב", ונפסדים מכל העניינים רעים 

 )מרן אדמוה"ז זי"ע(              שבעולם וד"ל.

 

 ויתהלך חנוך את האלקים ואיננו כי לקח אותו אלקים.

     לישיבה מרן אדמו"ר מוהר"א הגדול מקרלין זי"ע  בקשכשנת

מרן אדמו"ר  של מעלה ונגנז ארון האלקים עשה עליו הספד תלמידו

ואמר הנה רש"י ז"ל אמר על הפסוק ויתהלך חנוך הק' מקרלין זי"ע 

את האלקים ואיננו כי לקח אותו אלקים וז"ל: צדיק היה וקל 

"ה וסילקו והמיתו קודם בדעתו לשוב להרשיע, לפיכך מיהר הקב

זמנו. ולכאורה קשה אי סלקא דעתך שקל בדעתו לחזור להיות 

רשע אלא שהקב"ה חס עליו וסלקו קודם זמנו, אם כן לא היה 

צריך להעלותו לבחינה גדולה כזו, לעשותו מט"ט שר הפנים 

לקשור כתרים לקונו וכמה מלאכים נשרפים בהבל פיו כנודע, אלא 

שהיה ח"ו קל בדעתו להרשיע חלילה, אכן האמת שאי אפשר לומר 

הכי פירושו, שהיה לחנוך עבודה ובחינה רמה כזו שאם היה מדבר 

עם איזה איש אף בדברים פשוטים וגם שלא הוכיח אותו, בכל זאת 

התחיל האיש להרהר בתשוב ולצעוק אל המלך. וכאשר ראה הקב"ה 

לאט שעל ידי כך יהיה הבירור קודם זמנו והקב"ה רצה לעשותו 

לאט, על כן סלקו כמה שנים קודם זמנו מן העולם ובא לבחינה 

 גדולה כזו.

מחמת דעתו  –וזה שכתב רש"י ז"ל "צדיק היה וקל בדעתו" 

הרחבה היה נקל לו לפעול על אחרים אף בדיבור חול בעלמא 

שישובו בתשובה על רוע דרכם שלא ירשיעו  –"לשוב להרשיע" 

קץ הדיבור קודם זמנו, ובכן עוד ובעבור זה היה מוכרח להיות 

 סלקו מן העולם.

ואמר על רבו הק' שהיה גם כן בבחינה זאת, שזה היה דרכו 

בקודש בדברו עם אחד אף דיבורי חול, הרהר תיכף בתשובה וצווח 

רבי תן לי תיקון, ולכך סילקו הקב"ה קודם זמנו, כי נסתלק בן 

 ל"ו שנים.

 

 וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכו' וינחם ה' כי עשה את האדם בארץ.

וברש"י: נחמה היתה לפני שבראו בתחתונים שאילו היה מן 

העליונים היה ממרידן. וענין זה מרומז בפסוק "כי רבה רעת האדם 

כלומר בארציות מן התחתונים, ועל כן היתה נחמה לפניו  –בארץ" 

 רן אדמו"ר מוהרחה"ד זי"ע()מ  כי עשה את האדם בארץ.



 

 

 
 רעוא דרעוין פ' בראשית תשס"ה

 

 :"יש. ופירקים נעשה אדם בצלמינו כדמותינו וגו'ויאמר אל

תו של הקב"ה למדנו כאן לפי שנברא האדם בדמות וענוותנ

במה  יאורבריך וצ .המלאכים ונתקנאו בו לפיכך נמלך בהם וכו'

"א , וכי מה ההושהתייעץ הקב"ה עם המלאכים בבריאת האדם

הרי כל תכלית הבריאה היתה בשביל ישראל  ,שלא יברא האדם

איו, וטיב לבריוהצדיקים שנקראו ראשית, וכל הבריאה היתה לה

מקום יש להיוועץ ומה  ,פשוט הוא שצריך לברוא האדם ןכם וא

 .במלאכים

 

מובא, שבשעה שברא הקב"ה את האדם ה(  ,חרבה ) שובמדר

כתות מהם אומרים יברא מהם נעשו מלאכי השרת כתות 

חסד אומר יברא שהוא גומל חסדים אמת  ,אומרים אל יברא

אומר אל יברא שכולו שקרים מה עשה הקב"ה נטל אמת 

טענו  ,השליך אמת לארץ כתיבדוא הדא והשליכה ארצה ה

דחותמו של  ,מלאכי השרת לפני הקב"ה וכי חותמך אתה מבזה

אמת  כתיבדוא הדא ה ההקב"ה אמת הוא, נטל אמת והגביה

 מדועאם היה צריך להשליך אמת ארצה  'ולכאו .מארץ תצמח

בהשלכתה  ך, ואם אין צריך להשליכה מה הועילכר אח ההגביה

 מעיקרא.

 

הנה בבריאת העולם ברא  .עבודה רךדל הענין ע לבארש וי

איברים האברים גשמיים כדוגמת בובראו  את האדםהקב"ה 

  "י כצלמינורש דפירשוכ ,ממעל קרוחניים שהם חלק אלוה

נו להבין ולהשכיל, והיינו שהאברים כדפוס שלנו, כדמות

 יאהגשמיים הם כדפוס שלנו כביכול, ותכלית בריאת האדם ה

שישעבד אבריו הגשמיים לאברים הרוחניים ולהפוך הצורה 

והחומר ליוצרה שכל האברים הגשמיים יעשו רצון השי"ת וכל 

 פעולתם יהיו עבדות השי"ת.

 

בפרי הארץ, זי"ע הרמ"מ מויטבסק רביה"ק מומ תאואי

כל היש היינו ' יש מאין, וביאר ששבריאת העולם הוא בבחי

החומריות והגשמיות שמושרש אצל האדם, צריך להפכו 

היינו לקשרו ולדבקו להשי"ת אין סוף ב"ה, וכך כל  ,אין נתלבחי

 יהודי ועל זאת צריך .יהפך לחלק רוחני זההלם הגשמיות והעו

לשאוף ולעבוד שגופו יתדבק יותר ויותר  - יגע בכל עתילהת

 כלל. ותלהשי"ת, ושלא ישלטו בו כל תאוותיו ותשוקותיו הרע

בבריאת האדם, שטענה אל יברא  מתהיתה טענת הא ווז

היינו כיון דמדרגת הנשמה שנפח ה' אצל האדם  .שכולו שקרים

ר איך אפש ןכם עוד יותר מדרגת המלאכים, א הגבוה ךכל היא כ

נקרא עולם  זההלם לבוראה בעולם כזה גשמי ושקרי, דהעו

 'שהוא נעלם מאור השי"ת, ואין אורו ית םשל מלשון העלמה ע

 ךכל כ תמאיר בו בגלוי, ואיך אפשר לברוא בו נפש אלוקי

ובאמת מצד הטבע הוא בלתי אפשרי וזו החכמה  .גבוהה

אשר יצר את האדם , הנפלאה שעשה השי"ת כלשון הברכה:

 שברא ה' את האדם נשמה בגוף נפלאהכי היא חכמה , 'הבחכמ

ולכן נטל הקב"ה אמת והשליכה ארצה, ובכך יאיר  .לשלבם יחד

אור ה' בגלוי בזה העולם כדי שנפש יהודי תוכל לעבוד את 

אך  .באמת ובזה יסתם טענת המלאכים עולם הזההשי"ת אף ב

ו טענו המלאכים לעומתו, וכי חותמך אתה משליך לארץ, היינ

יכול לבוא אדם  עולם הזהבגלוי ב כל כךאור ה' יאיר  שאם

שאינו הגון וישתמש באור ה' לדבר שאינו רצון השי"ת, ולכן 

ה, אך זאת הועיל בהשלכתה שעדיין נשאר נטל אמת והגביה

אמת שהיה בעולם, שזה נותן כוח לכל יהודי האור רשימא מ

דרכו בכל מצב הזועק מקירות לבו הנדכה להשי"ת שיאיר לו 

עוזר לו הקב"ה וזוכה ששיוכל לעובדו בלבב שלם ובאמת 

ממרן  'וכדאי עולם הזה.להארה מהאור שנשאר רשימתו ב

שאם יהודי  ',ויאמר אלקים יהי אור, פסוקהל עזי"ע  אדמוה"ז

זועק אל השי"ת שיאיר לו נתיבות אמת, זוכה להארה מאת 

כל הוא  עולם הזהוידוע מאמר הצדיקים שה '.ויהי אור,השי"ת, 

אלא כל כולו  , אך בדוקא למי שאינו מונח בוטוב ומאיר כך

 לרוחניות. צמועת דורש לשעבד א

 

ו כוונת רש"י דנמלך הקב"ה במלאכים ולא הסכימו, היינ וזה

אשר הם  עולם הזהב י אדםבנדודאי הסכימו שהקב"ה יברא 

עולם הזה, או לתכלית בריאת הויעבדו לה' בזה העולם ובזה יב

גבוהה  כל כךמה רוחנית לא הסכימו שהקב"ה יתן נשאלא שהם 

 בגוף גשמי אשר כולו שקר. 

 

בביאור מאמר  ה דאי' בנועם אלימלךמ יפל ע הוא, והענין

מלמדו מלאך את כל התורה שהולד במעי אמו  )נדה ל:(חז"ל 

ולכאו' מה תועלת סוטרו ושוכח כל מה שלימדו,  ךכר ואח

דאם המלאך לא היה בלימוד אם הוא שוכח אחר כך, ופי' 



 

 

ל וע '.קה להשיג קדושת התורה ךכר מלמדו לא היה בכוחו אח

 השהגביה יפל עף ענין השלכת אמת ארצה א בארלש י הזרך ד

השלכתה לארץ נתן בזה כוח לאדם שירצה  "ידע ך,כר אח

 שיוכל להתחזק בזה. תדבק בנקודת אמת ולעבוד את השי"תלה

 

 ןכם דת אמת שייך גשיוכל האדם להתחזק בעבו 'הבחי וזה

חודש תשרי מתעוררת מידת אמת, בעולם ושנה, דהנה  נתבבחי

פי , וכ'ואמת, :דרחמי ןא המידה השביעית שבי"ג מכיליישה

, שאז מתעורר אצל 'ותשב עליו באמת, שאומרים בתפילה:

הקב"ה להשפיע לעמו מידת אמת, וזה מרומז בשם אהי"ה 

וזה מה  .אמת 'מיגב "הפעמים אהי "השהוא שם התשובה ואהי

שאם אדם מתאמץ בעת שגובר זי"ע שאמר הרה"ק מלובלין 

ר אלא אומר אהיה טוב דו ואינו מוותועליו יצרו בעת לימ

תגבר על יצרי, משפיע עליו השי"ת אומעכשיו  מעכשיו באמת

 שיוכל לעובדו באמת.

 

יה', הא רעוא קמיה דתשרי על עמקוים בנו ,יהשי"ת שי יעזור

חודש תשרי על כל השנה, והנקודת אמת  לנו קדושתישפיע ש

נוכל בכל עת כל השנה ש משיךתבחודש תשרי  השהתעורר

 )בלתי מוגה(                          .'להתחזק בעבודת ה

 

 
 

 
 

 

 
 ואני תפלה

 

 "?ן "שבת בראשית" לימים טובים"מה בעצם הקשר בי

כך שאל אחד מן החבורה, פנימיות הענינים הלא מבוארים 

עיין שם ותרוה נחת, אולם במבט פשוט הקשר הלא  ,בספרים הק'

מתחילים מהתחלה, מהו הזמן המתאים ביותר לכך  - בראשית ברור,

ההתעלות והקדושה להם זכינו  ,הטהרה ,אם לא כעת לאחר התשובה

 ושים, זהו הזמן להתחיל מבראשית!בימים הקד

להחליט במהירות באלו  -עלינו א"כ רק לנצל את ההזדמנות 

תחומים זקוקים אנו להתחדש וכמובן כיצד מבצעים למעשה 

 .התחדשות

במישור הפרטי יבחון כל אחד בעצמו את תפקידו לפי מצבו 

ויכולתו, אולם במישור הציבורי רצינו להעלות נקודה הזקוקה 

 .להתחדשות

לעת עתה הצטברו שלשה סיבות לדרוש חיזוק  ."עבודת התפלה"

דוקא בענין זה, א. הלא חז"ל כבר גילו )ברכות לב:( כי התפלה היא 

מהדברים הצריכין חיזוק וכפי שמפרש רש"י שהכונה לחיזוק קבוע 

באופן תמידי. ב. מרן אדמו"ר שליט"א עורר מספר פעמים בתקופה 

נין זה. ג. הציבור עצמו מרגיש ודורש האחרונה על החיזוק הנדרש בע

 חיזוק ושינוי בענין.

 מחייביםובניתוח הדברים הרי ששני הטעמים הראשונים הינם 

אותנו להתחזק, אולם הטעם השלישי מראה כי אין זאת כחוב עלינו 

 אלא זכיה של ממש שהציבור דורש ומבקש מהרגשתו האישית.

ורה שלמה היא בה ין עלינו לברר, עבודת התפלה הלא תימה שעד

סעיפים רבים, מאלו חלקים א"כ נדרשים אנו להתחזק, האמת היא 

ישנם הסבורים שאין להצביע כלל על  -שבזאת כבר חלוקים הדעות 

בנפשו בשורש  -נקודה מסויימת מכיון שכל אחד עליו לטפל בעצמו 

הדברים, לעומת זאת סבורים אחרים שניתן להגדיר כי הנקודה 

ק בין כותלי בית מדרשנו אינה בחלק הפנימי הטעונה כעת חיזו

לה אלא דוקא בצורתה החיצונית אשר ללא ספק ישבעבודת התפ

 לה.ימשפיעה באופן ישיר על עצם התפ

לה שיהא ה' בעזרנו ילכלל הכרעה לא הגענו, ואנו תפ -ולמעשה 

את  חמיץבצורה כזו או אחרת, רק שלא נ -לחולל שינוי כלשהו 

 ההזדמנות להתחדש...
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