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  .ו באב"ונעסוק בליל ט, נחרוג ממנהגנו בעיסוק בפרשת השבוע

  .אנו ממשיכי� בשיעורנולכ� , ו באב נאמר שמהיו� ואיל� מוסיפי� בלילות ללמוד תורה"על ט

אסביר את . ו באב הוא מאות� ימי� גדולי� שמאז החרב� איננו באמת מעכלי� את שארע"יו� ט
אבל יותר מכל . היו מקריבי� קרבנות ולא מתפללי� תפילות, ברור שבכל מועד ובכל יו� –כוונתי 

ו באב שלפני החרב� אנו "שהרי את ט. ו באב יש בולטות של השוני"ט, יו� אחר בשנה לפני החרב�
' חג ה", בספר שופטי� מתואר שהבנות היו יוצאות לחול בכרמי� בשילה, פוגשי� במקרא עצמו

כ לא מכירי� אותו וצריכי� "אבל אנחנו כ, והחג הוא מוכר בדיבור עליו". ימימהבשילה מימי� 
  :באות� פסוקי� ש� בספר שופטי� נאמר לאחר ששבט בנימי� מנודה. ללב� מה הוא בדיוק

וראיתם והנה אם יצאו בנות  }כא{: ויצו את בני בנימן לאמר לכו וארבתם בכרמים }כ{

שילו לחול במחלות ויצאתם מן הכרמים וחטפתם לכם איש אשתו מבנות שילו והלכתם 

ו אחיהם לרוב אלינו ואמרנו אליהם חנונו והיה כי יבאו אבותם א }כב{: ארץ בנימן

  :אותם כי לא לקחנו איש אשתו במלחמה כי לא אתם נתתם להם כעת תאשמו

  .מדובר בחג מוכר ויש�". מימי� ימימה' חג ה"זהו חג שמתואר בספר שופטי� כ

  ...אשתו! חטפת� איש, ארבת� בכרמי� –צורת החג מוזרה , יותר מכ�

  

לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום , אמר רבן שמעון בן גמליאל 

. שלא לביש את מי שאין לו , שבהן בנות ירושלים יוצאות בכלי לבן שאולין , הכפורים 

, ומה היו אומרות . ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים . כל הכלים טעונין טבילה 

תן עיניך , עיניך בנוי אל תתן . מה אתה בורר לך , עיניך וראה  }לג{שא נא , בחור 

, ואומר .  }לד{אשה יראת יי היא תתהלל , שקר החן והבל היפי  )משלי לא(. במשפחה 

צאינה  )שיר השירים ג(, וכן הוא אומר . ויהללוה בשערים מעשיה , תנו לה מפרי ידיה 

וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתנתו וביום שמחת  }לה{

שיבנה , בית המקדש  זה בנין, וביום שמחת לבו . זו מתן תורה , יום חתנתו ב. לבו 

  .אמן. במהרה בימינו

 

  לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב

  ו באב"טענין ל

  א"התשע, ו מנחם אב"ט, הרב מרדכי אלון

 matan.ozana@gmail.com: הערות/להארות
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שהרי זה איננו חג .לא היו ימי� טובי� לישראל כחמשה עשר באב צרי� עיו�"המשפט הידוע 
מבלי ? זה יותר יו� טוב מכל החגי�? "לא היו ימי� טובי� לישראל"אז מה פירוש , דאורייתא
  .אני מדבר על לשו� המשנה שמגידרה יו� זה כיו� טוב, הפ� ההלכתי של איסור מלאכהלהכנס ל

כי , ובהמש� המשנה מתוארות לא בנות שילה". חמישה עשר באב ויו� הכיפורי�" –ויותר מכ� 
צדוק הכה� מלובלי� היה אומר שבגדי לב� ' ר. א� בנות ירושלי� שיוצאות בכלי לב� שאולי�

הא� באמת  .ויש קשר לא מבוטל בי� שני ימי� אלו, הלב� של הכה� הגדול מזכירי� לנו את בגדי
  . בנות ירושלי� יוצאות וחולות בכרמי� –כי האיפיו� הוא אותו איפיו� , יש קשר מהותי בינה�

  ? אי� זה קשור לכא� –כל אות� הכלי� טעוני� טבילה 

תנו לה "כל דברינו עתה מסתדרי� ע� ... ת� עינ� במשפחה, אל תת� עינ� בנוי –והבנות אומרות 
  להשלי� "... מפרי ידיה ויהללוה

  .כנראה שביו� הכיפורי� יש איזושהיא חתונה, כל חתונה וכל הברכות שבכל חתונה עוסקות בכלל

  

כול� נותני� . שהיו משאילות כדי לא לבייש את מי שאי� לה" כלי לב� שאולי�"י אומר על "רש
בתשעה באב אנו מתוארי� בספר איכה כנידה : ובעומק –" שמא נידה היתה"י אומר "רש. לכול�

  .'וכו, "דוה היתה", "לנידה היתה"

והיא זו ששמה את הכתר על , זו כנסת ישראל –" אמו", ה"זה הקב –" במל� שלמה: "י ממשי�"רש
בזוהר כתוב שאשת חיל זו ". בעלה עטרת –אשת חיל :  "וזה פסוק מפורש במשלי. ראש המל�

  .התורה שבעל פה

אבל איפה ראינו .  שניתנו בו לוחות השניי�, יו� הכיפורי�: י"רש, "זה מת� תורה  !ביו� חתונתו "
  ? "מת� תורה"שיו� הכיפורי� נקרא 

והלא ידוע . ו באב"זה ט, בפשטות? ו באב"היכ� ט  ! " זה בני� בית המקדש –וביו� שמחת ליבו "
באב עד ' שיחל מט, שיהיה זה חג ארו� של שבעה ימי�, אלא. ק יהיה בתשעה באב"י� ביהמשבנ

  .ו באב הוא יו� שמחת ליבו"וכנראה שכל עני� ט. ו באב"ט

ומבי� שני ימי� אלו . משלשת הרגלי� –אלה ימי� טובי� יותר מבחינה מסוימת מימי� דאורייתא 
  .באב הוא יו� שמחת ליבו של בני� המקדשו "ויו� ט, יו� הכיפורי� הוא יו� מת� תורה –

ועוד יותר מתמיד על , ו באב מתרחש במלאו של ירח"ט. חגי� מתרחשי� ביהדות באמצע החודש
ו באב הוא ג� היו� שמופיע לאחר "אבל ט. זהו לילה שבו הלילות מתחילי� להתאר�. פי הזוהר

  .מתית ביותר בחורב� המקדששכ� חודש זה מתאר בכלל את הירידה העוצ, הירידה הגדולה ביותר

  ?אז מה לוקחי� מיו� מיוחד זה

�  

  

בשלמא יום : כ''לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה :ג''ר שמעון ב''א

   .יום שניתנו בו לוחות האחרונות - משום דאית ביה סליחה ומחילה  ,הכפורים

כשירדו הלוחו , כשקראנו ליו� הכיפורי� יו� מת� תורה התכוונו ליו� של סליחה ומחילה
יש הבדל אחד גדול בי� לוחות ראשוני� ללוחות שניי� מוגדר . סלח לישראל' האחרוני� וה

שלא , שבלוחות הראשוני� משה רבינו קיבל עמ� אל# אורות –והזוהר מדבר עליו , בתורה
לא האורות באורותיות . ובמקומ� מגיעות ההלכות ותורה שבעל פה ,מופיעי� בלוחות השניי�
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אלא הכלי� שלנו לגלות את האורות במציאות הכי תחתונה ירדו ע� הלוחות , שלה� ירדו
  .בלוחות השניי� יש שכחה, בלוחות הראשוני� לא היתה שכחה. השניי�

ל בירושלמי "פ חז"ע .שבירת הלוחות –" ולכל היד החזקה" –י האחרו� על התורה "ברש, אגב
וזהו שכתוב ". גברה ידו של משה"עד ש, משה אוחז מצד שני, ה אוחז את הלוחות מצד אחד"הקב

  :י מביא ומקצר"רש". ולכל היד החזקה"

והסכימה , ואשברם לעיניכם )יז, לעיל ט(שנאמר , שנשאו לבו לשבור הלוחות לעיניהם

  )א, שמות לד(יישר כחך ששברת , שנאמר אשר שברת, דעת הקדוש ברוך הוא לדעתו

שמיד , י מגור"הרב הדרי העירני בש� אחד מאדמור". ששיברת"י במילה "ואנו מסיימי� את רש
ואז לא  –וכתוב שאילו היינו מקבלי� לוחות ראשוני� . לאחר מכ� מתחילי� את ספר בראשית

שאפשר , ישר כח� ששיברת –ולכ� . ולא היינו צריכי� להתחיל מחדש בראשית, היתה שכחה
. כל עני� לוחות האחרונות ויו� הכיפורי� הוא מת� תורה שמלמטה למעלה, אבל בעומק. להמשי�

הוא יו� סליחה ומחילה שניתנו בו לוחות , יו� הכיפורי� הוא לא יו� שניתנו בו לוחות אחרונות
ע� . לוחות אחרוני� זו עבודה של בעלי תשובה, וחות ראשוני� זה עבודת הצדיקי�ל. אחרונות

  .ו באב קשור לכ�"אולי ט. לוחות שניי� יורדי� אל# הלכות ובירורי� שאני יכול לגעת בה�

שכ� יו� מת� תורה של . לא יו� שמחת ליבנו, אבל שימו לב שחג השבועות הוא לא יו� חתונתנו
כל מנהגי ". כלה שמזנה תחת החופה"ישראל תוארו ביו� זה כשכ� , � שברלוחות ראשוני� היה יו

זה יו� , זה יו� החתונה –ישמח משה במתנת חלקו . החתונה שיש לנו כיו� לקוחי� ממת� תורה
  ! הכיפורי�

יש רק , אי� ענ� וערפל, אי� לפידי�, יו� שבו אי� קולות, זה יו� הכיפורי� –" תטהרו' לפני ה"
. התיקו�, מת� תורה הוא ההזדמנות השניה. � בשופר קט� שבקושי נשמע לעומת�אותנו שתוקעי

אבל היא לא באה לידי מימוש עד יו� הכיפורי� , בחג השבועות מתרחש עצ� העני� של החתונה
  .עצמו

  .ו באב"כי על בסיסה נבי� את ט, ההקדמה זו על יו� הכיפורי� חשובה מאוד

זה רק מעיד על עוצמה גדולה , � של חג כפי שאנו מכירי�ו באב לא קיבל ציביו"זה שחג ט, אגב
 –..." והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו. "שאנו לא יכולי� להגביל אותה בכללי� מוגדרי�

נתחיל להבי�  –אולי מהכמיהה הגדולה ליו� זה . זה החלק שאנחנו מכניסי� את הקדושה בעצמנו
  .מה באמת ארע בו

  

  .ירמיהו, ט"ז רנ"שמעוני רמנמשי� למדרש בילקוט 

עד גלות ירושלים ). חדש אב(במזל אריה , זה נבוכדנצאר הרשע –עלה אריה מסובכו 

קרית חנה , הוי אריאל אריאל –והחריב בית המקדש שנקרא אריאל  –בחודש החמישי 

במזל אריה , אריה שאג מי לא יירא: ה שכתוב בו"זה הקב –על מנת שיבוא אריה . דוד

  .'בונה ירושלים ה –ויבנה אריאל , בלם לששוןוהפכתי א –

ואז ק� אריה במזל אריה , עלה אריה במזל אריה על מנת להחריב: ל"יש כא� היפו� גדול בדברי חז
  .על מנת לבנות

יתגבר "חייו של יהודי מתחילי� ב –הוא מושג גדול מאוד אצלנו , האריה שהוא מזלו של חודש אב
יש אריה . הפוכי� זה מזה, בכל אחד מאיתנו יש שני אריות. אולעמוד בבוקר לעבודת בור, "כארי

על מנת שיבוא אריה אחר , והוא עולה כדי להחריב אריאל. בתסבוכת, בפלונטר, שנמצא בסבכו
ז בתמוז ולא אפשר לחתונה "עלה אריה מסובכו בי .ויבנה אריה, במזל אריה ג� כ� –כנגדו 
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היא לא היתה מתממשת בעוצמה שבה היא אבל אילו היתה החתונה מתממשת אז . להתממש
ההתגברות , סוד ההיפו�. לא היה יו� סליחה ומחילה, התממשה בסופו של דבר ביו� הכיפורי�

  .מל� החיות, מגיע מהאריה

  

את הסיבה שבגינה הוא ויו�  –ו באב "שמתארת לנו מעבר למה שארע בט, גמראנמשי� ב
  :נוהכיפורי� טובי� יותר מכל הימי� הטובי� שיש ל

  ?ו באב מאי היא''אלא ט

. את הנקודה העיקרית שמאחורי היו�, כא� מבקש לגלות את השורש" מאי"ה –" מאי חנוכה"כמו 
  '? מה היה'ולא ', הואהואהואהואמה ': כמו

זה הדבר "? מאי דרוש .יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה :אמר רב יהודה אמר שמואל

  .דבר זה לא יהא נוהג אלא בדור זה ,'וגו "לבנות צלפחד' אשר צוה ה

". בת יורשת נחלה"ה� חידשו ש –בנות צלפחד באות ומקבלות נחלה תחת אביה�  –במילה אחת 
וההכרעה היתה שה� , לאחר מכ� מגיעי� בני מנשה ובאי� בטענה שהנחלה תעזוב את שבט יוס#

ה נהג בדור שנכנס ל ומחדשי� לנו שכל החידוש בדי� ז"באי� חז. באותו שבט –יקבלו נחלה 
ומתי היה . בת יורשת נחלה –אבל לשאר הדורות . כדי שבבסיס תהיה חלוקה צודקת, לאר%

ל "ולכאורה דרשת חז. ממש –חג האהבה ". הותרו שבטי� לבוא זה בזה"שבו , ו באב"בט? השינוי
 – שלא זו בלבד שבטלה את ההלכה הזו, וזה כוחה של התורה שבעל פה, היא בניגוד לדי� תורה

  ...יו� שבו השתחררנו מעולה של פרשת מסעי, היא הפכה יו� זה ליו� חג

  :נקודה שניה 

ואיש ישראל " :שנאמר ,יום שהותר שבט בנימן לבוא בקהל :אמר רב יוסף אמר רב נחמן

ממנו  :אמר רב ?מאי דרוש ".נשבע במצפה לאמר איש ממנו לא יתן בתו לבנימן לאשה

  .ולא מבנינו

ועל הסדומיות הזו התחושה . סדו� בהתגלמותה בתו� כנסת ישראלמעשה פילגש בגבעה הוא 
מעשה פילגש בגבעה . ל"ג� זו היתה הכרעת חז. הטבעית היא הוקעת השבט ואי הכנסתו בקהל

ו "בסמו� לחג ט –למרות שה� מופיעי� בסו# הספר , ופסל מיכה ה� תחילת תקופת השופטי�
ו באב את הכנסת "כאילו הלבישו על יו� ט, מימי� ימימה' א יו� חג להוג� יו� חג זה נקר. באב

ממנו " –וביו� זה חכמי� הפרו את השבועה ומצאו לכ� דרוש  .שבט בנימי� בחזרה לחיק ישראל
  .ל מוצאי� את הדר� להשתחרר מכל מה שמעכב את החיבור"ג� כא� חז, "ולא מבנינו

  :נקודה שלישית

דאמר מר עד שלא כלו מתי  ,יום שכלו בו מתי מדבר :יוחנןר ''רבה בר בר חנה א) אמר(

ויהי כאשר תמו כל אנשי המלחמה למות וידבר " :שנאמר ,מדבר לא היה דבור עם משה

  .אלי היה הדבור - "אלי' ה

ומאז בכל שנה היו מתי� בכל שנה ביו� זה חלק מהע� היוצא , בתשעה באב היה חטא המרגלי�
וחשבו שאולי טעו . ולא ארע דבר, ארבעי� נכנסו לבורותבתשעה באב של השנה ה. ממדבר

וכ� המשיכו לחשוש עד שרואי� שהלבנה במילואה ואז ברור לכל שלא היתה , בקידוש החודש
כא� כבר ברור . ו באב"ויו� זה היה יו� ט. ליו� חג" כלו מתי מדבר"ואז הפכו את יו� בו , טעות

לא היה  , עד שלא כלו מתי מדבר –נגמר כא�  אבל זה לא. ו באב"הקשר בי� תשעה באב לבי� ט
אלי היה ! "ה ע� משה"במש� שלושי� ושמונה שנה לא היה דיבור של הקב. דיבור ע� משה
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נעשה  –ויש כא� סיבה עמוקה לכ� שהדיבור חזר ". בגללכ�' ג� בי התאנ# ה"שכ�  –" הדיבור
ביו� זה אנחנו קבענו שהגיע ו. נעשה התיקו�, כשהסתיימו הקינות –כמו שאמר רב נחמ� . תיקו�

  . זמ� התיקו�

  :נקודה רביעית

 ,יום שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שהושיב ירבעם בן נבט על הדרכים :עולא אמר

  .ואמר לאיזה שירצו יעלו .שלא יעלו ישראל לרגל

ובו , הושע ב� אלה הוא המל� האחרו� בישראל. הושע ב� אלה ביטל את מנהגו הרע שהנהיג ירבע�
בימיו עליו עלה שלמנאל : רק לא כמלכי ישראל אשר עשו הטוב לפניו', ויעש הרע בעיני ה: "רנאמ

מפני ששמט קולר " –ענתה הגמרא ? ל מדוע דווקא עליו עלה מל� אשור"ושאלו חז. "מל� אשור
שאמנ� , עד עכשיו היתה עבודת אלילי� קשורה ליחיד –כלומר ". מצווארו ונתנו בצוואר ברבי�

הושע ב� אלה ביטל . ה לא הביא גלות על כ�"והקב, א היה הול� באופ� פרטי"אבל כ ירבע� אמר
אבל לא אמר שכול� , ביטל כל המשמרות כול� ואמר שכל מי שיעלה לירושלי� יעלה –פרוסדיות 

שעד לימיו החטא היה תלוי על ירבע� ועל , הוא עשה מעשה שלא יעשה –יעלו לירושלי� 
, אל ירושלי� –ש ולשנות כיוו� "חנ� את ההע� שהתרגל ללכת לד� ולבאבל תפקידו היה ל, המנהיג

, שלפני שבוני� בית –וכא� למדנו יסוד גדול . ולא רק לתת לכל אחד לעשות מה שהוא רוצה
אבל אתה , לפעמי� יש ל� את כל התשתיות. צריכי� לראות א� הנפשות בנויות וערוכות לבית זה

  .לא לימדת וחינכת אות� מה לרצות, כי העמדת את הקולר בפני הרבי� –מפספס את הכל 

אבל הטרגדיה היתה שהחתונה עוד לא , החגיגה היא על זה שהוא ביטל את עצ� הפרסדאות
יתגבר כארי שיהא הוא מעורר . כי כל עני� חודש אב הוא עני� ההתהפכות וההתגברות. התממשה
א� זה לא היה אריה . הניחו� הוא בהבנה של ההיפו� .כ�? יכול לעורר את השחר אניאניאניאני. את השחר

  .עקיבא שוחק כשראה את השועל יוצא מקודש הקדשי�' לא היה ר, שק� מסובכו

  .זהו סוד ההיפו�". נדחי יכנס יכנס ! 'בונה ירושלי� ה "

  :נקודה חמישית

 - תקנו ביבנה הטוב והמטיב ,אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה :ואמר רב מתנה

  .והמטיב שנתנו לקבורה ,וב שלא הסריחוהט

זאת . הטוב והמטיב אומרי� ג� על יי� חדש. שניתנו הרוגי ביתר לקבורה? מה החג שהיה בביתר
את  ומהד� הוא השקה, גופ� של אנשי ביתרכי אדריאנוס קיסר גדר את הגפני� שלו ב? מדוע

כשהרוגי ביתר ניתנו . � היי� שלנומגלי� את ההבדל בי� היי� שלו לבי, בסוד ההיפו�, ואנו .הכרמי�
לקבורה התגלה שאני כא� ממשי� את דר� אבותי ומגלה אי� אני יכול להמשי� מתו� החרב� ועליו 

כי בעיני אריאנוס ! כ�? יו� שמחת ליבו הוא יו� שניתנו הרוגי ביתר לקבורה. אני בונה את הכל
ואנו מגלי� את סוד . ליחנותהכל מצ, הכל זול, אי� משמעות לטומאה, אי� בכלל בית קבורה

  .אנו עושי� חג מאותו יו� –ההיפו� 

כי בלעדי הלוחות השניי� היינו נשארי� ע� , וביו� זה הוא יו� שהתורה שבעל פה מתחילה
ו באב התגלה שבני "ובט, ויו� תשעה באב הוא היו� שמשה התבשר שלא יכנס לאר%. אורות

החוש� , לינו שג� כשהלילות מתחילי� להתאר�ו באב הוא היו� בו גי"ט. ישראל נכנסי� לאר%
ו באב הוא יו� שקמי� "רק ט, וזהו שלמותא בסיהרא ! אבל אנחנו כבר אחרי תשעה באב , גובר

  .מהחוש� הגדול ומגלי� שאפשר לגלות אור בחוש�

  :והנקודה האחרונה

  .יום שפסקו מלכרות עצים למערכה :רבה ורב יוסף דאמרי תרוייהו
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ו באב החמה מתחילה קצת "מט. נותרו עצי� יבשי� שהשמש יוקדת בה� לא. זה פלאי פלאות
, ו באב נקרא חג העצי�"ט. ואז העצי� כבר פחות יבשי� ומפסיקי� לכרות עצי� למערכה, להחלש

אש הוא היסוד היחיד שמגיע מלמטה . שאי� בכלל הפסקה, זה יו� שמגלי� אי� מדליקי� את האש
  . מגלה את האש האד�! שהאד� הוא זה שמגלה אותו –

  :ממשיכה הגמרא

רבי אליעזר הגדול אומר מחמשה עשר באב ואילך תשש כחה של חמה ולא היו ) תניא(

  .כורתין עצים למערכה לפי שאינן יבשין אמר רב מנשיא וקרו ליה יום תבר מגל

  

  :מכא� המסקנה

 :אמר רב יוסף ?מאי יאסף) תני רב יוסף) (יאסף(מכאן ואילך דמוסיף יוסיף ודלא מוסיף 

  :תקבריה אימיה

היו�  –וזה יו� שמחת ליבו . והחובה היא עלי, המסקנה היא שאפשר להאיר את החוש� בעול�
היו�  שבו יש לנו כח לשנות את התורה ולהתחיל את מה . שבו הוא העביר לנו את השרביט

מדבר רק " ברזה הד"יו� שבו חכמי� יכולי� לומר ש". תורה חדשה מאיתי תצא" –שנאמר במשיח 
ומי שלא . יוסי# –ו באב היא שדמוסי# "המסקנה של ט. אבל לא על יתר הדורות, על דור המדבר

. כנסת ישראל –בעטרה שעיטרה לו אימו ? ומי זו אימו שתקברנו. תקברנו אימו... יאס# –מוסי# 
  .את הבני�, את הכל? את מי היא תקבור

  

 .תנו עיניכם ליופי שאין האשה אלא ליופי ?תנו רבנן יפיפיות שבהן מה היו אומרות

 .תנו עיניכם למשפחה לפי שאין האשה אלא לבנים ?מיוחסות שבהן מה היו אומרות

  .קחו מקחכם לשום שמים ובלבד שתעטרונו בזהובים ?מכוערות שבהם מה היו אומרות

רוקדת ו באב מתגלה שאי� א# אחד שלא "ובט. מכל וכל, בכנסת ישראל יש את כל סוגי הנשי�
ו באב אנו "בט, ה הוא זה שמתגלה אלינו"בעוד יו� הכיפורי� הקב. זה יו� שמחת ליבו. בבגדי לב�

  .מגלי� אותו

  :ומסיימת הגמרא

עתיד הקדוש ברוך הוא לעשות מחול לצדיקים והוא  :אמר עולא ביראה אמר רבי אלעזר

ההוא הנה  ואמר ביום :'וכל אחד ואחד מראה באצבעו שנאמ ,יושב ביניהם בגן עדן

  :קוינו לו נגילה ונשמחה בישועתו' אלהינו זה קוינו לו ויושיענו זה ה

זה אלי "בעוד שבי� סו# אמרנו ". קיונו לו' זה ה"וכולנו נאמר , ה כביכול יושיב אותנו במעגל"הקב
כ "ה בסה"הקב –אבל ביו� ההוא . כי זה היה מלמעלה למטה, שפחות! ונשארו השפחות" ואנוהו

  ".זה קיוינו לו ויושיענו"שכל אחד יגיד  –ומפנה לנו מקו� , דת המרכזמסדר את נקו

   

�  

  


