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 הפ  צ  א  ה' -בואני  
גם הפעם אני מבקש להיכנס כמו בשבועות האחרונים, 

להפטרת פרשת השבוע, בלק, יחד עם לימודנו בפרשה עצמה. 

השבוע חל גם י"ב בתמוז, הוא היום בו החלה גאולתו של 

האדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש זיע"א, המצוין כ'חג הגאולה' 

 .נלמד תורתומ, ואי"ה גם בחסידות חב"ד

 דעת צדקות ה'למען 

 האלו לפרשת בלק. מדוע נקבעו פסוקי ההפטרה ברור על פניו,

  -שבאמצעיתה כתוב 

י ְזָכר ב ו ֶמה ָנ֙א ַמה ַעמ  ִּ֗ ֶלְך מֹוָאָ֔ ָל֙ק ֶמֶ֣ ץ ב ָ ַעִּ֗ ם  י ָ ְלָעֶ֣ ָעָנָ֥ה ֹא֖תֹו ב  

ן ן ב ֶ ֑עֹור מ  י֙ם ַעד ב ְ ט   ֹות  ַהש    ְדקָ֥ ַעת צ  ֖ ַען ד ַ ל ְלַמַ֕ ְלג ָָ֔ )מיכה  ה'.ַהג  

 ו', ה'(

מעט הפטרות נוגעות  מוזכרת כאן פרשת בלק.הנה מפורשות 

אלא שהקושי בחלקה הזה של ההפטרה  ,כך בעצם הפרשה

; ראשית, שני הפסוקים שקדמו לפסוק הוא בשני דברים

  -שציטטנו אמרו 

י ֶמה ִּ֛ י ַעמ   ִֽ ה ֶהְלֵאת ֑יָך ֲעֵנָ֥ה ב  ָמֶ֣ י ְלָך֖ ו  ָ֥ית  ֶרץ . ָעש   ֙יָך֙ ֵמֶאֶ֣ ת  י ֶהֱעל  ִּ֤ כ  

 ָ֥ ב ֵ ם ו מ  י  ְצַרָ֔ יָך ֶאתמ  ח ְלָפֶנָ֔ ַלֶ֣ ית ֑יָך ָוֶאש ְ ד  ְ ים פ  ֖ ן  ית ֲעָבד  ֖ה ַאֲהרָֹ֥ מֹש ֶ

ם ִֽ ְריָ  ד'(-)שם ג' .ו מ 

אהרן ומרים ואז קפיצה  ,כלומר מזכירים באופן כללי את משה

תה שום התרחשות משמעותית בין ילבלק כאילו לא היעד 

וצריך לתת על  - היציאה ממצרים לבין החלק של בלק ובלעם

בכלל ן מאד כי יהפסוק הזה עצמו מעני ,הדעת. בנוסףכך את 

. מה מה ענה אותו בלעםו מה יעץ בלק לבלעםלא ברור ממנו 

למה מתכוון הנביא במילים  -המשך הפסוק בהכוונה בזה? גם 

 'צדקות ה''?

אמן. על ידברי חז"ל ידועים. חז"ל אומרים פה דבר לא ייש 

  -בלעם נאמר כבר בפרשה 

ְלָע֙ם  ם ב   ִּ֤ ןְנא  י  ָ֥ם ָהָעִֽ ת  ֶבר ש ְ ֖ ָ֥ם ַהג ֶ ְנא  ר ו  ֹו ְבֹעָ֔ נֶ֣ ְמֵרי. ב ְ ַע֙ א  ֵֹמֵ֨ ם ש   ְנא ִּ֗

ַעת ֶעְל֑יֹון ֶ֣ ַע ד ַ ל ְוֹיֵד֖ ם ֵאָ֔ י  י ֵעיָנִֽ ו  ְגלָ֥ ל ו  ה ֹנֵפ֖ ֱחֶזָ֔ ִֽ ֙י יֶ ד ַ ה ש ַ ִּ֤ ֲחזֵ )במדבר  .ַמִֽ

 ט"ז(-כ"ד, ט"ו

  -וחז"ל אומרים על כך בגמרא 

 ידע? השתא דעת בהמתו לא הוה ידע, דעת עליון הוה

 )סנהדרין ק"ה(

הוא  כלומר, את דעת בהמתו הוא לא הבין אז דעת עליון

? והם עונים שהיה לו כח מופלא לדעת את התיימר לדעת

סו של הקב"ה ולזעמו. הוא ידע בו ניתן לכוון לכע והזמן המקום

 -ן בדיוק את השעה בו זועם הקב"ה לכוו

ו מאי למען דעת צדקות ה'? אמר להן הקב"ה לישראל דע

נא כמה צדקות עשיתי עמכם שלא כעסתי כל אותן הימים 

בימי בלעם הרשע שאילמלא כעסתי כל אותן הימים לא 

היינו דקאמר , נשתייר משונאיהן של ישראל שריד ופליט

ליה בלעם לבלק מה אקב לא קבה אל וגו' שאותן ]הימים[ 

 )שם( לא זעם ה'.

משונאיהן 'שלא היה נשאר  -זו התבטאות קיצונית של הקב"ה 

האם זה יותר חמור  שריד ופליט! )בלשון סגי נהור( 'של ישראל

מחטא העגל, למשל, מה שהיה שם? הרי ראינו מקומות 

נוספים שהקב"ה כעס על עם ישראל במדבר ושם שרדנו, 

ואילו כאן לכאורה, אם היה זועם הקב"ה ובלעם היה תופס את 

 מה תה קשה יותר מכלינקודת הזעם ומקלל אז התגובה הי

 ?שם אנחנו מכירים. מה החטא הנוראש

 תו'זמן מאיר בתכונכל '

כשאומרים לאדם  -שאלה נוסף, צדדית, על הפסוק שהזכרנו 

אירוע שבו הוא זיכרון של , הכוונה היא מטבע הדברים ל'זכור'

 -יזכר במשהו מעברו, אולי משהו שהוריו היו בו יהשתתף. ש

יציאת מצרים, מעמד הר סיני וכו', ואילו כאן בפרשה המופלאה 

אף אחד לא  -, אלמלא משה רבנו היה מספר לנו אותה שלנו

היה בכלל מודע לזה שהיא התרחשה. זה נשמע כמו איזה 

באבא, עם אתון שהוא -סיפור מוזר על קוסם כזה, מעלילות עלי

ולמרות זאת הנביא מבקש  נו בו,רוכב עליה, שבכלל לא היי

 אני חייב לספר לכם' -תנו לזכור אותו. כאילו הוא אומר מא

. זה אחרת 'סיפור שאתה לא מכירים שאתם לא מודעים לו

סיפור שלא 'כרון קריעת ים סוף או מעמד הר סיני. ימזלגמרי 

חווים אותו מעולם, אבל הוא כל כך חשוב ואני חייב שאתם 

 . מה הרעיון?'תלמדו אותו

בעקבות הפסוק הזה אני מבקש להבין את גודל החטא, מה 

מה קורה לעם ישראל קרה שם בשנה הארבעים ובעיקר 

בנפילה הזו בפעור. לכולנו יש יצר הרע כזה או אחר, אבל היצר 

 פ"אתש בלק פר' "קש 

  השבתאת יציזמני כניסת ו

  20:31|  19:13 -ירושלים 

 20:33|  19:29 -תל אביב 

 20:35|  19:21 -חיפה 

 20:33|  19:28  - מגדלטבריה ו

 20:32| 19:29 -באר שבע 

 

 שליט"א מרדכי אלון הרב
 לא מוגה - נכתב ונערך ע"י תלמידים 
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הרי -הזה שמביא אותך לעבוד את הפעור הוא שונה וייחודי 

להבין אותו. בכלל כל כך משונה שאנחנו לא מצליחים הוא 

עבודת הפעור היא כפי שכבר הזכרנו בעבר להתריז את 

את הזנות עם בנות ל נפש. זה גועהצרכים שלך וללכלך בפניו. 

יכולים להבין, אבל מה הסיפור עם הפעור, עד  עוד מואב אנחנו

כדי כך שמתגלה שהוא היה כל כך נורא כמו שראינו בגמרא 

עבודה זרה היא זו? זה סתם מגעיל. מה הרעיון מן לעיל?! איזו 

בעומק בזה? והכל מתרחש בערב הגאולה, ברגעים האחרונים 

  ...שלפני הכניסה לארץ

שכתב לרב  באחת מאיגרותיוזצ"ל יש ביטוי של מרן הרב קוק 

)אגרת שע"ח,  "כל זמן מאיר בתכונתו"-, שהוא אומר בו שפ"חרל

ברור . כל תקופה משפיעה על המבנה של האדם. אגרות הראי"ה(

שזמן משפיע ויש משמעות לכל מה שקורה באותו זמן כדי 

נוכל להזדהות איתו, גם שנבין את תוכן החטא ואולי כדי ש

עם ישראל כבר לא  -שהרי גם אנו נמצאים במציאות דומה 

במדבר, הוא הוריש את האמורי ויושב בעבר הירדן המזרחי, 

ודווקא אז הוא נופל בחטא  -לארץ  םגעים ספורים נכנסיעוד ר

ור יותר מבכל חטאי שאולי דווקא בו אנחנו צריכים לעצ הזה

רת לנו. עוד רגע גאולה, ות מוכהמדבר האחרים כי המציא

 -וקא שם יש מקום נורא לנפילה, שיש בה שתי בעיות ודו

 -שנובעת ממנה האחת שהיא לא מובנת לנו, והאחרת 

מסתבר שהיא כל כך חמורה ומאיימת עד שאלמלא צדקותו 

של הקב"ה שנמנע מלזעום באותם הימים לא היה נשאר שריד 

 ופליט.

 לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם

ו רק אם ראשית נעיין נדמה לי שנוכל ללמוד את ההפטרה הז

בפסוק הפותח אותה, שמדבר על קיבוץ הגלויות, השארית 

  -שמגיעים אחרי הגלות חזרה לארץ 

ת  ַטל֙ ֵמֵאֶ֣ ים כ ְ ים ַרב  ָ֔ ֶ֣ ֶר֙ב ַעמ   ֶק֙ ב ב ְ ית ַיֲעֹקִּ֗ ֶ֣ ֵאר  ה ש ְ ֶ֣ ֖ים  ה'ְוָהיָ יב  ְרב  כ  

א ֲעֵלי ִּ֤ר לִֹֽ ב ֲאש ֶ ש ֶ בְ  ֵע֑ ל ל  א ְיַיֵח֖ יש  ְוֹלָ֥ ָ֔ ֙ה ְלא  םְיַקו ֶ י ָאָדִֽ )מיכה  .ֵנָ֥

 (ה', ו'

  -רש"י במקום מסביר 

בא לעולם ע''י אדם ולא יבקשו פני  כטל מאת ה'. שאין

 '.אדם עליו כך לא יקוה ישראל לעזרת איש כי אם בה

האדם חורש הטל איננו קשור לעבודת האדם. לעומת זאת 

מתחשב  האדם. וכו' לפני שהוא מגיע לקראת הגשם, זורע

בגשם ולא בטל. נכון, גם הגשם בא מאת ה' אבל יש לו לאדם 

הגאולה של תיאור הגאולה בפסוק איננו  .ן איזה מגע מולויעדי

עצמה, אלא לקראתה. הפסוקים מתארים את התקופה 

יש עדיין עדיין יש אויבים,  -שקודמת לה, ממש כמו בימינו 

ה, כשפים ודה זרבפנימיות וחיצוניות. עוד יש ע -מלחמות 

תהליך איטי של כיבוש העבודה  כבר התחילומעוננים אבל 

ר. יש לנו בואו ונדב -הזרה ואז הקב"ה פונה לעמו ואומר להם 

 -עדיין דיון גדול לקיים 

י ֶמה ִּ֛ י ַעמ   ִֽ ה ֶהְלֵאת ֑יָך ֲעֵנָ֥ה ב  ָמֶ֣ י ְלָך֖ ו  ָ֥ית  ֶרץ . ָעש   ֙יָך֙ ֵמֶאֶ֣ ת  י ֶהֱעל  ִּ֤ כ  

ָ֥ית  ב ֵ ם ו מ  י  ְצַרָ֔ ית ֑יךָ מ  ד  ְ ים פ  ֖  ד'(-)שם ו', ג'... ֲעָבד 

  -והוא מזכיר את בלק וכו' ומסיים במילים 

ם ַמה יד ְלָךִּ֛ ָאָד֖ ָ֥ ג   ה ה  ָמִֽ ֹוב ו  ֑ ם ה' ט  י א  ֶ֣ ָךִּ֗ כ   ְ מ  ש  מ  ֹוֵרֶ֣ ֹות  ד  ֲעש ִּ֤

ֲהבַ  ֙ט ְוַאֶ֣ ָ פ  ש ְ םמ  ֶכת ע  ַע ֶל֖ ֶסד ְוַהְצֵנָ֥ יךָ  ת ֶחָ֔  )שם ח'(  .ֱאֹלֶהִֽ

לנו  מוכרת ומובנתנביא מיכה מאד הפה התקופה עליה מדבר 

ודווקא בשל כך אני מבקש להבין את המושג בו פותחת 

ה לאיש ולא ייחל לבני אדם'. אם היו ו'אשר לא יקו -ההפטרה 

הדבר היה  -מדברים על הגאולה השלמה, על תחיית המתים 

וים לאיש ולא מייחלים לבני אדם. אנו ומובן, שאז לא מק

ב"ה אבל עדיין אנו מבינים שיש מאמינים תמיד שהכל זה הק

עבודה, פרנסה, לעשות כלי כדי  -משמעות למעשי בני האדם 

ולכן בתקופה  ,לקבל את הברכה, יש יחסים בין אנשים וכיו"ב

שאיננה הגאולה השלמה, צריך להבין מה המשמעות של 

המילים הללו 'לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני אדם'. אגב גם 

  -בהלל אנו אומרים 

ָאָדם. 'ה-ב ַלֲחסֹות ב ַ טוֹ  ֹטַח ב ָ ב ְ  )תהילים קי"ח, ח'( מ 

לדעת  אסור לבטוח באדם, אלא שצריךבכלל ואין המשמעות ש

, אבל מצד שני הפסוקים ולא באדם ה'-שהעיקר זה לחסות ב

 -בנביא מתארים מצב הפוך 

ם ... ָאָדָ֔ ח ב ָ ְבַטֶ֣ ֶ֣ר י  ֶב֙ר ֲאש ֶ ֙ ו ר ַהג ֶ ֖ר ְזֹר֑עוֹ ָארִּ֤ ש ָ ָ֥ם ב ָ ן ְוש ָ ו ר  ה' ו מ  ָיסָ֥

וֹ  ב ִֽ  )ירמיהו י"ז, ה'( .ל 

שני הפסוקים לכאורה  -בתורת החסידות שאלו בדיוק על זה 

ה'' -ב ש'ארור הגבר' או ש'טוב לחסותאו סותרים זה את זה. 

אבל עדיין מותר לבטוח גם באדם. צריך להחליט. זה שאני 

בדבר השני זה  ימעדיף משהו אחד לא אומר שאם בחרת

הוא מצפה לרגעים בהם נגיע  -'ארור'. ועל זה מדבר מיכה 

לשלב שבו לא נקווה לאיש ולא נייחל לבני אדם, במציאות 

הרגילה שלנו, עוד לפני הגאולה השלמה. אז מה כוונתו? ואיך 

 כל זה קשור לפרשה ולפעור?

 יכלכלךוהוא 

אתם יודעים, את המושג הזה שהקב"ה נותן לנו ברכה ואומר 

פשר להבין בשני בכל אשר תעשה', א רכך ה' אלוקיךלנו 'וב

רך כלל אנחנו חיים דאופנים. הצורה הראשונה, וזו הצורה שב

שמאחר שהקב"ה ציווה לעשות כלי בדרך הטבע  ,בה היא

לקבל את השפע שלו, ואני עושה כלי, אז בעצם לאט לאט 

שיבות בעיני האדם. אמנם הקב"ה הטבע בעצמו מקבל ח

אני נותן לכלי, לטבע, עם הזמן כלי אבל  וה עלי לעשותמצו

חשיבות עצמית. אין זו עבודה זרה ח"ו אלא אני מעניק לו 

חשיבות עצמית. במצב כזה יכולה להיווצר סתירה בין קיום 

התורה והמצוות והחיים על פי האמונה והתפילה, לבין 

הפעולות שהן בדרכי הטבע, ואז האדם נתון במלחמה בין שני 

ומצד שני  ,חד יש לעבודה ערך, חשיבות משלהמצד א -ערכים 

פתאום מגיע החלק של עבודת ה' שהוא בוודאי חשוב. למשל 

אז אני מזרז את  ה,אני באמצע עבודה והנה הגיע זמן מנחאם 

העבודה ומנסה לתמרן בין השניים. אלו דברים שקורים בכל 

 יום אצלנו, לאורך כל החיים.
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לא שיש לטבע  -רי תפיסה שניה במקביל, שהיא אחרת לגמ

חשיבות בפני עצמו, אלא שאני רואה בכלי, בטבע, אמצעי 

 -אם יקחו ממני את האמצעי הזה גם בלבד לקיום רצון הבורא. 

לא נורא, יהיה אמצעי אחר. כלומר, הטבע במציאות הזו הוא 

חלק מעבודת הבורא. באמת באמת הטבע הוא כלי, אמצעי, 

יהיה משהו אחר שאיתו  נורא,לא  -ואם וכאשר הוא לא יהיה 

תירה בינו לבין אוכל לעבוד את ה'. לפי זה לא יכולה להיווצר ס

 ,מצווה אחרת. הקב"ה נתן לי כלי ואמר לי לעבוד בו אותו ית'

 . אחר אז יהיה זה כלי -אבל אם יהיה כלי אחר 

  -מפורסם בתהילים יש פסוק 

ְך ַעל ֵלִּ֤ ֶלָ֥  ו אְ֢וה ְיָהְבָך   ה' ַהש ְ ְלכ ְ  )תהילים נ"ב, כ"ג( ...ךָ ְיַכַ֫

ה' והוא יתן לנו -בדרך כלל מסבירים את זה שצריך לבטוח בו

ועמוק  פרנסה. בתורת החסידות הסבירו את זה באופן שונה

השלך על ''והוא יכלכלך' הכוונה היא שהקב"ה יתן לך.  - יותר

, וגם אם פתאום שברו לך את הכלי בו אתה עובד את 'ה' יהבך

בחיים שטלטלה אותך ואיבדת את ה', חטפת מכה אנושה 

הכלי הזה, עליך להשליך על ה' את יהבך והוא כבר יעשה הכל 

'יכלכלך' כדי לייצר לך כלי חדש שלא דמיינת בכלל את קיומו. 

אתה יודע למה אתה יתן לך כלי חדש, יהפוך אותך לכלי.  -

במשבר? כי אתה כל כך סומך על הכלי שלך... 'הרי אני 

צריך  -זה המקצוע שלי'. 'השלך על ה''  חשמלאי, אני עו"ד,

להשליך את הדברים כאילו אני משליך אותם לאשפה ולא חוזר 

ומחפש אחריהם, אלא אני בונה לגמרי על הקב"ה. צריך לדעת 

התפרנסתי ממנו שלושים שנה, 'לוותר על הכלי, גם אם כבר 

למדתי תואר ראשון ושני והתמחיתי בזה ומה יהיה על האוכל 

תבין שהקב"ה אז  -לא קיים הוא עכשיו הכלי נשבר,  ?'לילדים

הוא זה שהביא לך את המכה, את 'הבומבה' הזאת כדי לייצר 

 . 'הוא יכלכלך'כלי אחר, שלא חשבת עליו מעולם. 

 סובב כל עלמין כל עלמין, ממלא

באופן דומה מסבירים בחסידות את הפסוק שהזכרנו "טוב 

בין אין פה סתירה בין הארור ל -ה' מבטוח באדם" -לחסות ב

ני לא נוגע 'לחסות' הכוונה היא להיכנס מתחת למחסה. אזה. 

רק חוסה תחתיו, לעומת זאת 'מבטוח' זה דבר בטוח,  בו אלא

לקב"ה יש הרבה  -עמוק  ההסבר הוא. 'אינשורנס'ביטוח, 

שלא תמיד אנחנו זוכרים הוא אחד התארים שמות ותארים, ו

 -ם בתורת החסידות שכולנו מכירי שגי יסודיש שני מו 1'אדם'.

כדי לסבר את האוזן, "סובב כל עלמין". -"ממלא כל עלמין" ו

ננסה להמשיל את זה לפעולת איברי האדם. אפשר להבין איך 

זרימת הדם אליו וממנו, התחלקות  -כל איבר פועל בגוף האדם 

תאים, שדרים חשמליים שמועברים אל האיבר מהמוח 

איך  -' זה נקרא 'ממלא כל עלמיןמעין וכו'.  אותו ומפעילים

. גם בגוף האדם ומחייה אותם הקב"ה ממלא את כל העולמות

, למרות שהמדע הגיע לרמות מביניםיש דברים שאנחנו לא 

                                                           
נחנו בדמותו כצלמו. יחזקאל במרכבה רואה אכי  'אדם'אנחנו נקראים  1

ה של א'ד'ם' היא ''דמות אדם'. בקבלה זה נקרא 'שם בן מ"ה'. גימטרי
 ארבעים וחמש.

עדיין יש דברים לא ידועים, עמוקות מאד במחקר שלו, אבל 

ברמה כזו או הבנה  לדמותיחד עם זאת אנחנו יכולים אבל 

המערכת  אחרת. אמנם יש אבחנה נוספת, והיא להבין איך כל

איך ובזה אין לנו שום השגה, ב -הזו כולה מופעלת ע"י הנשמה 

איך הקב"ה מפעיל את כל היא פעולת הנשמה על הגוף או 

העולמות, וזה נקרא 'סובב כל עלמין'. עכשיו נתקדם; לגבי שם 

הוי"ה, אין לנו שום מושג מה הוא, אבל אנחנו כן יודעים שזה 

כולים להבין כל זמן בפני עצמו היה, הווה ויהיה גם יחד. אנחנו י

)עבר, הווה ועתיד( אבל אין לנו יכולת להבין את שלשתם יחד. 

אנחנו אפילו לא יודעים איך קוראים אותו. ה -ו-ה-שם יאת לכן 

'לא כשם שהוא נכתב הוא נקרא'. באופן זה מבארת תורת 

שם "הוי"ה", ב "טוב לחסות" -הנ"ל החסידות את הפסוק 

 בממלא כל עלמין. ,באדם" מבטוח" -במקיף בסובב כל עלמין, 

אתה )או חושב שאתה מבין( אתה מבין ש מפניכשאתה בוטח 

יכול להגיע למקומות מסוכנים. אתה יכול להבין בטעות שאם 

עשית כך וכך אז בוודאות יתקיים כך כך. 'הרי אנחנו חברים 

פרנסה פתאום'. כי , רבש"ע, הרי אתה לא תקח לי את המזמן

עובד 'כמו שצריך' אז זה מצוין, אבל מה קורה כאשר אם הכל 

יש משבר? אז אנחנו בוחנים האם אתה מי שיודע לחסות 

בהוי"ה, במקיף, או רק לבטוח בממלא, באדם. אתה כל כך 

עסוק בהבנת האלוקות, ואתה מבין ויודע ואתה ואתה, אבל 

כשמגיע משבר אין לך מושג מה עושים עכשיו. טוב להיות 

טוח בל, מ)דברים ל"ב, ל"ז( בו' וה', 'צור חסי-ת בחוסה, לחסו

לתת יותר מדי זה שיודע בבחינה של הממלא, של המבין, 

חשיבות לכלי ואז לאט לאט להפוך אותו לבעל חשיבות בפני 

  עצמו. 

 !כךעשה 

  -על הגמרא זיע"א האדמו"ר הריי"צ יש תורה מיוחדת של 

 שכך אומנותו של יצר הרע, היום אומר לו עשה כך ולמחר

אומר לו עשה כך, ולמחר אומר לו לך עבוד עבודת כוכבים 

 )נדה יג:( והולך ועובד...

איך אפשר להבין את הגמרא הזו? הרי היצר הרע לא לכאורה, 

טיפש. אם הוא יבוא ויגיד לי 'אל תברך' ברור שאני לא אשמע. 

אלא הכוונה היא, מסביר הרבי הריי"צ, שבתחילה הוא אומר לי 

ה מקיים את המצוות. תמשיך ותעשה כך, כמו 'איזה יופי את -

עשה כך'. הוא הופך  - מצוין שאתה! אתה מבין את הדברים

אותך למרכז של הדברים. אתה מבין שאתה לא הבנת אבל זה 

'עשה כך'.  -הלך לכיון הנכון והצלחת, אז הוא מעודד אותך 

הנה אתה מבין, אתה ואתה..'. עד שבסוף האדם מבלי לשים '

חושב שזה הוא עצמו הוא ת האמונה שלו, לב מאבד א

שמצליח, ויכול ליפול אף בעבודה זרה. זה עומק לא יאמן 

 אתה עדיין נותן חשיבות לטבע, לחשיבות לכלים.  בהסבר.



 

4 

הכח לחיות בתמימות באמונה גמורה, בתוך הטבע מבלי לתת 

זו ההכנה הכי אמיתית לגאולה. נסביר; כל עוד  -לו חשיבות 

אין חשיבות שעם ישראל היה במדבר, לא היה צריך להסביר לו 

הם מבחינה אמיתית למה שאנחנו מבינים או לא מבינים. 

שהמן יורד מהשמיים גם אם הם לא ידעו בחוש פשוט ראו 

, כי הם פעלו במדבר להסביר את זה. כן, היו לפעמים נפילות

גל, אבל ראו בחוש שהדברים אינם פועלים לפי ע"פ ההר

הטבע. אבל אין זו המגמה של הקב"ה בעולם אלא להביא 

שניפגש עם על מנת אותנו מהר סיני לארץ ישראל וכאן כן 

לו חשיבות בפני עצמו אלא כדי לבטל גם  שניתןלא כדי  הטבע.

 את הטבע בפני הקב"ה. 

 לבולשל בתקופה 

 יבר אלינוד לוקינו' אה פנו וסעו לכם מהר חורב,' -זו המדרגה 

בעולם  - )דברים א', ו'( הר הזה'רב לכם שבת בלאמר בהר חורב 

שם אין טבע. כי באמת  ,יש רק הקב"ה נמצאים כעתשבו אתם 

סביב שם. לכן מה שאני מבקש הוא שתלכו להר מהכל ניסים 

האמורי, לארץ ישראל, לטבע. תראו מה קורה רגע לפני 

היתה  -בנות מואב  שאנחנו יושבים בשיטים ומזנים עם

מלחמה מול סיחון והאמורי, חיסלנו את עוג מלך הבשן. לא כמו 

בשנה הראשונה שם משה ישב על האבן ואהרן וחור תמכו 

גבר בידיו מזה ומזה, וכולם ראו שכאשר ירים משה את ידיו 

גבר עמלק. לא! עכשיו זה היה  -וכאשר הוא הניח אותם  ישראל

משה אנשים לרגל את יעזר ויורש "וישלח  -עם טנקים וסוללות 

את בנותיה וישב שם". אתה יודעים מה קורה בחודשיו 

האחרונים של משה בעולם, בשנת הארבעים לאחר שעם 

ישראל כבר איבד את אהרן ומרים? תוך חצי שנה יישבנו את 

עבר הירדן המזרחי, שישים חוות יאיר. קשה לתאר את זה 

והצלחה. איך זה קרה?  במילים איזו תנופת התיישבות ופיתוח

הרי הגאולה מחכה מעבר  -ואז מגיע הניסיון הקשה מדהים. 

שנשב פה  - ?לפינה עוד רגע או שניים. מהי בעצם הגאולה

נעבוד את ה' ונמשיך לתת לטבע חשיבות או שנשעבד את 

 הטבע לקב"ה? למה אנחנו שואפים? זה הרגע של הבילבול

 האתחלתא דגאולה.  - הגדול

התבלבלנו קצת. נדמה שדברים קשים.  לומר מבקשאני 

ואת ) את האמורי ואת עוג ואת מלכי כנעןות בהן ניצחנו המלחמ

כולן  - '(שומר החומות'מצרים ואת ירדן ואת סוריה ואת החמאס ב

חשובות מאד, אבל הגאולה הגדולה עליה דיברנו שאיתה רוצה 

הקב"ה להכניס אותנו לארץ היא מציאות אחרת לגמרי. 

ו בעגל ובמרגלים היו האומות משלימות איתנו אלמלא חטאנ

היינו מצליחים להעלות את כל הטבע לל לא הייתה מלחמה. וכ

ולגלות כיצד הוא משועבד לקב"ה. הגאולה איננה הניצחון אלא 

י"ת, לגלות שיש רק ה' בעולם, שרק ה' הוא שהשגת הדווקא 

העולם ואני משועבד לו. הגאולה איננה שיהיו ישראל חכמים 

כמו שאומר הרמב"ם בסוף הל' מלכים, ושינצחו את נצחים ומ

כל העולם והעולם יהיה משועבד להם אלא הגאולה היא 

ָעה ֶאת שתימלא " ִסים"  ה'ָהָאֶרץ דֵּ ָים ְמכַּ ִים לַּ מַּ . )ישעיהו י"א ט'(כַּ

כי חטאנו בעגל ובמרגלים.  -דרך הניצחונות  בדרך אני עובר

ריבה בלי החטא שחטאנו מ ילו היה הקב"ה מכניס אותנו במיא

כך היינו נכנסים לארץ, עם משה רבנו, דרך אדום, ומגלים  -שם 

ביום ההוא יהיה "-וש )עובדיה א', כ"א(ה' המלוכה" -"והיתה ל-ש

 אבל נאלצנו בעל כורחנו .)זכריה י"ד, ט'(ה' אחד ושמו אחד" 

גם כי אנחנו  -הקדמנו לכולם בשלום  בזה. , לא רצינולהילחם

 מנומסים אבל הסיבה האמיתי היא כי זה בכלל לא הרצון שלנו

, זה לא העסק שלנו. יש ביטוי באורות של מרן הרב להילחם

יש שעזבנו את הפוליטיקה העולמית מתוך אונס " -זצ"ל קוק 

ה' . אנחנו רוצים לגלות "כי ל)אורות המלחמה ג'( בו רצון פנימי"

עוברים דרך מציאות , רק שאנחנו "המלוכה ומושל בגוים

אנחנו תופסים את הסיכון שיש בדרך האם טבעית, ב"ה, אבל 

אני יכול לתת  ,הגאולהלפני הזו? רגע קל לפני השבת הגדולה, 

ובזה קיים  ותר מדי משמעות לכלים של ערב שבת,בטעות י

 סיכון כבד מאד. 

 הפעור ו שלמהותלהבנת 

מעולם לא הבנתי את העבודה הזרה של הפעור עד שהגעתי 

התאווה הזו באמת, ת לכך. להסבר שמובא בתורת החסידו

כדי להתמודד עם תאווה צריך להרגיש ו מאד מוזרה ולא מובנת,

 סידות,, מסבירה תורת החקודם כל. הפעורולהבין אותה אותה 

, להפרשות שלך, לצרכים שלך. הוא השתעבדות לפסולת שלך

כך הוא נותן אדם מוכשר יותר בעולם המדע והטבע, השככל 

לתת פסולת, לכל דבר. הוא יכול למחזר יותר משמעות ויישות 

לכמה פסולת אנחנו  - לה משמעות. בואו נהיה אמיתיים

לוה? כי אני כבר -משועבדים? כמה פסולת אני עושה אותה א

שם ידעתי שהיא לא נותנת לי כלום, זה סתם גועל.  -לא במדבר 

לא הגעתי לגאולה שבה ברור לכולם כי לה' המלוכה. ועדיין 

ו יוצאים אנשי מואב מואב והיגבול מ דקותאילו היינו באים שתי 

  -כפי שאמרה רחב הזונה לנו ואומרים 

י... ִֽ י כ   ְעת   י ָלֶכ֖ם ֶאת ה'ָנתַַ֧ן  ָיַדַ֕ ִֽ ינו   ָהָאֶ֑רץ ְוכ  יַמְתֶכ֙ם ָעֵלָ֔ ה ֵאִֽ ָנְפָלִּ֤

ל ָ גו  כ  ָ֥י ָנֹמִּ֛ ם ְוכ  ֵניֶכִֽ ְ פ  ֵבָ֥י ָהָאֶ֖רץ מ   )יהושע ב', ט'( .ֹיש ְ

גם אנחנו היינו מצטרפים  -והיו יוצאים במחולות ובריקודים 

יעץ בלק ומה ענה אותו בלעם בן מה לחגיגות, אבל מה בפועל 

'תפוס אותם דקה לפני שהם נכנסים. תפוס אותם  -בעור? 

מילים של אמונה. תפוס ויר ובאם מפריחימשועבדים לטבע ו

את כל אחד מאיתנו אפשר לתפוס  -אותם בבלוף הזה'. תכל'ס 

ואז לא יישאר ' -נו כל יום בבלוף הזה שאנחנו מבלפים לעצמ

 .'מהם שריד ופליט

לתת לטבע משמעות זה  -אני אגיד את זה באופן חריף 

והטבע הוא  כי גאולה משמעה שהכל אלוקות ,להישאר בגלות

משלו אלא רק לקב"ה. אז כשאתה בגלות  כלי, אין לו משמעות

, אבל אם אתה אבל זה מה יש נו, זה לא טוב -וחי לפי הגלות 

ה' ירחם... איזו פסולת,  -חי בגלות כאשר אתה כבר בגאולה?

איזה פעור אפשר לעשות מזה. אתה יכול להפוך להיות יצרן 

  כך עדין ודק. ל פסולת. הקו הוא כלעולמי ש
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ת  ַטל֙ ֵמֵאֶ֣ ים כ ְ ים ַרב  ָ֔ ֶ֣ ֶר֙ב ַעמ   ֶק֙ ב ב ְ ית ַיֲעֹקִּ֗ ֶ֣ ֵאר  ה ש ְ ֶ֣ ֖ים  ה'ְוָהיָ יב  ְרב  כ  

א ֲעֵלי ִּ֤ר לִֹֽ ב ֲאש ֶ ש ֶ יש   ֵע֑ ָ֔ ֙ה ְלא  םְיַקו ֶ י ָאָדִֽ ְבֵנָ֥ ל ל  א ְיַיֵח֖ )מיכה  .ְוֹלָ֥

 (ה', ו'

זאת עבודת ההכנה לגאולה. לתפוס שכל משבר רוצה להביא 

אותי קרוב יותר ויותר אל הגאולה שבה אין איש, אין בני אדם. 

לים חיימה הכוונה לימים שיש בהם נבואה? אנחנו הרי כל כך מ

ימים שבהם אתה קולט שמה שאתה רואה  ולדברים הללו. אל

שאתה לא משועבד ימים יכול להיות זיוף מוחלט. דימיונות. 

 ות., ולא הופך את הפסולת לאלקלטבע ולא לפסולת שלו

 ?טבעל יישותהיש 

שהיחיד שיכול הרבי מליובאוויטש זיע"א כותב שזו הסיבה 

להילחם את המלחמה הסופית בפעור הוא פנחס, ובדרך של 

צריך למסור  -להילחם באמת בפעור מסירות נפש. כי בשביל 

את הנפש. צריך לזרוק. צריך לא להתבלבל, כי החיים 

מבלבלים. כשאתה בגלות הם די קשים ומורכבים אבל לא כל 

כך מבלבלים. גלות היא להיות תלויים באחרים, ללכת בפחד 

ברחוב, חילול ה'. לחיות בארץ שאינה שלנו זה חילול ה'. 

ן נשארים יראי שמיים ונאמנים אנשים שחיים בחו"ל ועדיי

לחיות הוא יותר הנורא צריך להצדיע להם. אבל  -לתורת ה' 

שאתה לוקח אליה  בכזאת גלות במציאות של ערב השבת הזו,

משמעות בפני עצמו, ולמטוס לתת לטנק  את מושגי הגאולה,

לפרנסה משמעות בפני עצמה, לאגו ולאט לאט לתת משמעות 

את  קולטים בלק ובלעם, הזה הרגעכזו גם לפסולת. את 

האתחלתא דגאולה הזאת. ובזה הם זוממים לחסל את עם 

סטטיסטית, רוב תאונות הדרכים והכי שישראל. כולנו יודעים, 

קשות, מתרחשות רגע לפני שאתה מגיע הביתה. כשהיינו 

רחוקים בגלות ידענו שאנחנו בדרך, ידענו להיזהר, אבל רגע 

, לפני שמגיעים הביתה אנחנו מרשים לעצמנו קצת להשתחרר

 העיניים מתחילות לנקר...

וברגע הזה אתה יכול לשכוח שבכלל לא באנו הנה כדי לנצח 

או אפילו להילחם. בכלל לא באנו הנה כדי לגלות שהכלכלה 

'והוא יכלכלך'. באנו לפה  -שלנו הכי טובה. כל זה אלו כלים 

הכל ית' שאין עוד מלבדו. שהוא  -ות דבר אחד בלבד לגכדי ל

החיים לא מעניינים בכלל. אין פה שום  ואחרת, לא נעים לומר,

בשביל מה לקום אם לא זה, דבר בעל משמעות חוץ מזה. 

הפעור? בשביל הפסולת? הרי מה שרק בבוקר? בשביל 

היה מדע ענק היום הוא סחורה רקובה שאין לה דורש.  אתמול

, במציאות אבל אני צריך להיות בזהפסולת מחליפה פסולת. 

שצריך  ןהסיכווזו בדיוק  -לפני הגאולה שרגע בכי אני  הזו,

 בלק ובלעם מגיעים.  . כאןולהיזהר ממנו לתפוס

 המורשתימיכה 

את ההפטרות. בנביאים  יחד בשבועות האחרונים זכינו ללמוד

הנביאים האחרונים אילו , ויותר קל הלימוד לכאורהראשונים 

מורכבים יותר. מיכה הנביא הוא מהנביאים הראשונים. כתוב 

הושע,  -שהיו לישראל ארבעה נביאים שהתנבאו באותו הפרק 

לפני ירמיהו ויותר מאה שנים כישעיהו ומיכה. הוא חי עמוס, 

אר את חורבן ביהמ"ק הראשון. בטעות אנחנו חושבים ישת

כ"ו בפרק ניזכר שירמיהו הוא הראשון שמדבר על החורבן. 

שדה, משפט מוות, ובסוף משפט עושים לירמיהו בירמיהו, שם 

, וכל בלבד חצר המטרהקים אותו לליטים על פשרה ובה זורמח

א על החורבן. הסנגוריה זאת בגלל שהוא העיז להתנב

  -שם שאומרים לו הזקנים 

ים֙ ְוָכל ר  ָ ו  ַהש   ֹאְמרִּ֤ ם ֶאל ַוי  ים ְוֶאל ָהָעָ֔ ֖ ֲֹהנ  ֑ים ֵאין ַהכ  יא  ב  יש   ַהנ ְ ִּ֤ ָלא 

ט ַ פ  ש ְ ִּ֛ם  ַהז ֶה֙ מ  ש ֵ י ב ְ ֶות כ  ִּ֗ ינו   ה'ָמָ֔ ָ֥ר ֵאֵלִֽ ב ֶ ים  .ֱאלֵֹה֖ינו  ד   מו  ֲאָנש  ָ֔ ֶ֣ ק  ַוי ָ

י ָהָאֶ֑רץ  ְקֵנ֖ ז   ו  ֶאלמ  אְמרָ֔ ֶֹ֣ ל ַוי  ָ ר כ  ם ֵלאֹמִֽ יָכ֙ה  מיכיה() .ְקַהָ֥ל ָהָע֖ מ 

ֶלךְ  הו  ֶמִֽ ֶ֣ י ָ ְזק  יֵמ֖י ח  א ב   ב ָָ֔ ה נ  ֶ֣ י ָהיָ ָ֔ ת   ֹוַרש ְ ֶ֣ אֶמר ֶאל ַהמ  ֶֹ֣ ה ַוי  ָד֑ ל ְיהו  ָ  כ 

ה ִֹֽ ר כ  ה ֵלאֹמֹ֜ ָדֵ֨ ר  ַע֩ם ְיהו  ֙  ה'ָאַמֶ֣ ה תִֵָֽחֵרש  ֶדִּ֤ י ֹּ֞ון ש ָ ֹות צ  ְצָבאִּ֗

 ֶ֣ י   ֙ם ע  ַל֙י  ירו ש ָ ַערו  ִֽ ֹות יָ ת ְלָבמָ֥ ֖י  ה ְוַהָ֥ר ַהב ַ הו  . ים ת  ְִֽהֶיָ֔ ת  מ  ת ֱהֱ֠ ֶהָהֵמֶ֣

ֶלךְ  הו  ֶמִֽ י ֵָ֨ ְזק  ה ְוָכל ח  ָדֹ֜ א ֶאת ְיהו  ה ֲהֹלא  ָיֵרֶ֣ ָדִּ֗ י  ַוְיַחל֙ ֶאת ה' ְיהו  ֵנֶ֣ ְ פ 

ֶחם  ה' ֶ֣ נ ָ ר ֶאל ה'ַוי   ה ֲאש ֶ ִּ֛ים ָרָעָ֥ה  ָהָרָע֖ ְחנו  עֹש   ר ֲעֵליֶה֑ם ַוֲאַנִּ֗ ֶ֣ ב ֶ ד  

ה  ֹותִֵֽינו   ַעלְגדֹוָל֖  י"ט(-)ירמיהו כ"ו, ט"ז .ַנְפש 

זו טענת אחד ציטוט מנביא אחר.  בספר נבואהנדיר למצוא 

מיכה הוא הראשון מכל הנביאים שהתנבא על  -הסנגורים 

, ולמרות זאת לא חשבו בכלל לדון חורבן בית המקדש הראשון

כי מיכה הוא  - ?למה אנחנו מזכירים את זה .אותו למוות

החורבן ואת האתחלתא דגאולה. הוא בא לגלות המנבא את 

  -תגלית אחת 

֙י ב ַ  יה' -ַוֲאנ  י ֱאֹלָהִֽ נ  ָמֵע֖ ש ְ י י  ֑ ע  ש ְ י י  יָלה ֵלאלֵֹהֶ֣ ֖ ה אֹוח  ֶָ֔ ל. ֲאַצפ   ַאִֽ

י ִֽ י כ   ְמת   י ָק֑ ְלת   ָ֥י ָנַפ֖ י כ   ֙י ל ָ֔ ְבת   י ֹאַי֙ ִּ֤ ְמח  ש ְ ְך  ת   ש ֶ חָֹ֔ ֶ֣ב ב ַ ֹור  ה'ֵאש ֵ אָ֥

י ִֽ  ז'(-)מיכה ז', ו' .ל 

ה' -ל'ואני  ריך להיות כתובלכאורה לפי כללי העברית היה צ

הו ולא במשהו. אלא ה' אצפה'? מצפים למש-באצפה' ולא '

התרופה, הדרך היחידה להתמודד עם  - אומר כאן מיכה

המציאות הזו של האתחלתא הזו, של לקראת הגאולה מבלי 

היא לבדוק האם אתה  ,לתת לפסולת ולפעור להוריד אותך

מציאות לצפות בה'. -לצפות לה' למלאט לאט לעבור מצליח 

ולי בתוך הציפיה הזו. אין לי שום דבר אחר. להיות כאני  שבה

ה' -ה' כמו שוופל מצופה בשוקולד... וכשאני "ב-מצופה ב

להי ישעי". המשמעות של זה היא -אוחילה לא" – ", אזיאצפה

שאני לא מצפה משום דבר אחר לכלום. לא מייחל לאיש ולא 

יטיקאים לא מצפה מקווה לאדם. לא מצפה מהטבע, לא מהפול

ה' -'ב -ד שלשמו הגעתי לעולם חא רוצה רק דבר יאנ -מכלום 

כדי לשעבד את כל הטבע אליו ית', ואני לא מתבלבל  אצפה',

)כי עם אמצע הדרך. זהו הקו הדק שבין לתת חשיבות לטבע 

את הטבע לאמצעי לקיום לבין להפוך  ב"ה אמר שזה הכלי שלי(קה

אז הקב"ה לוקח אותי, וזה מתרחש . 'והוא יכלכלך'. ורצונו ית'

 באופן אישי וייחודי אצל כל אחד ואחד. 

 קמתי -נפלתי כי 

מאה וכמה  (שלנו בנפש)מיכה הוא הנביא שמתאר את החורבן 

שנים לפני שזה באמת מתרחש. והוא אף מתאר את הגאולה 

  -עד סופה, וזה מסתיים במילים הבאות 
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י ר ַעל מ  ִּ֤א ָעֹו֙ן ְוֹעֵבֶ֣ ֹוָך ֹנש ֵ מִּ֗ ָ ל כ  ע  ֵאֶ֣ ש ַ ֶָ֔ ית ַנֲחָל֑תֹו לֹאפ  ֖ ֵאר  ש ְ  ל 

י ִֽ ֹו כ   ָ֔ יק ָלַע֙ד ַאפ  ִּ֤ ו א ֶהֱחז  ֶסד הִֽ ץ ֶח֖ ש  . ָחֵפָ֥ ֹ֖ ְכב  נו  י  ֲחֵמָ֔ ו ב ְיַרִֽ ָיש ֶ֣

ל ָ ם כ  ֖ ֹות יָ לָ֥ ְמצ  יְך ב   ִּ֛ ל  ֹנתֵ֑ינו  ְוַתש ְ ֹאותִָֽם ֲעֹוִֽ עֲ  .ַחט  ִֽ ִֵּ֤ן ֱאֶמת֙ ְליַ ת  ב ת   ֹקָ֔

ר ֶסד ְלַאְבָרָה֑ם ֲאש ֶ ֖  ֶח֖ ָ ַלֲאֹבתֵ ְָ֥עת  ב ַ ש ְ ֶדםנ  ָ֥יֵמי ֶקִֽ  י"ט(-)שם י"ח .ינו  מ 

מיכה הנביא הוא זה שמסיים את הכל בסיפור הגדול של י"ג 

י  לאַּ  " -הוא הופך את זה לכמעט אישי מידות הרחמים.  ִתְשְמִחִ֤

ְבִת֙י ִל   אז  ,שכמותך. אתה רואה אותי נופל לפעמים, אויב "י...ֹאיַַּ֨

ְלִתי  "... -אל תשמח כל כך  ַ֖ י ָנפַּ ְמִתיִכִּ֥ . חז"ל מסבירים ..."ָקָ֑

 -)מעין מה שאמר עמוס הכוונה לנפילה שאחריה יש קימה  ןשאי

'אילולי שנפלתי, לא באופן של אלא  (יק וקם"שבע יפול צדי כ"

. זוכרים את יצחק אבינו כשגורש מבאר לבאר ע"י קמתי'

הפלישתים ובכל גירוש הוא היה יותר מבסוט? כי הוא הבין 

שהם משתגעים מההצלחה שלי למצוא מים בכל מקום, אז 

, הרי שגם בו אני אראה להם שאני אם אני מגורש למקום נוסף

ישם מים. "...מוצא  ֶשְך  ִכ  ֹח  ב בַּ ֵׁ֣ שֵּ י ה'אֵּ ֹור ִל  לא כתוב  - )שם(" אִּ֥

שה' יאיר לי אלא שהוא כבר כעת 'אור לי'. מה שהם רואים 

חנון ורחום  ,עבורי הוא אור. "זרח בחושך אור לישרים -כחושך 

ה' -, כי אני חי וב. אל תשמחי אויבתי)תהילים קי"ב, ד'(וצדיק" 

אצלי זו בכלל  -חושבים שאני נפלתי  לכן מה שאתםאצפה ו

לי הוא אור. כי האור  -הקימה. ומה שאתם קוראים לו חושך 

 שלי הוא היכולת שלי לשעבד הכל לאלוקות.

ל להפוך את והאם אני יכ -הפרשה הזו היא השיא של הכל 

יה? הכל לפסולת או שהפסולת תהפוך אותי ח"ו למשועבד אל

כי נפלתי 'אין באמצע. זה או זה או זה.  -לא נעים לומר אבל 

ה'. -הוי"ה, אני חוסה בב. אני מצופה 'ה' אצפה-אני ב'. 'קמתי

קשה  הוא מצפה אותי ואני מצפה בו, לא לו. ',ה'-טוב לחסות ב'

להי -אוחילה לא'לומר אבל הכוונה היא שכאילו הוא מצופה בי. 

 .'כי אשב בחושך ה' אור לי ...ישעי

 ה"מצופים בקבלהיות 

בעצם רה של מיכה הנביא והיא ההפטרה האחרונה ההפט היזו

בהפטרות שעוסקות במקבילות לפרשה, ומהשבת הבאה ועד 

. ברוב פרשת בראשית ההפטרות תעסוקנה בחורבן ובגאולה

השנים כמו השנה, פרשת פנחס היא הראשונה שמפטירים 

בה בהפטרות הפורענות של החורבן. יש פעמים שפרשת 

לא ז ואז מפטירים באליהו הנביא. פנחס נקראת לפני י"ז בתמו

אף פעם, אבל ההפטרה שלנו, שהיא ההפטרה לכך שמתי לב 

היחידה מספר מיכה והיא המקור לנבואות החורבן של ירמיהו 

ושמעו ' מה את הפטרות של דברי ירמיהו שלכמו שראינו, מקדי

החורבן  ישל השבתות הבאות, אבל היא לא באה בחלק 'דבר ה'

, לא לקוות ליפול שם יח לאאיך אתה מצל אלא בדרך שלשלה 

עשות משפט ואהבת חסד והצנע 'לאיש ולא לייחל לאדם, אלא 

ה' -ואני ב' -אולי הכוונה פה בעומק היא ו .'לכת עם אלוקיך

אם אני מצניע לכת עם אלוקי אז אני מצופה ש , דהיינו'אצפה

-ב הצופאת זה. אני לא תופס נפח. כשאני מה', לא רואים -ב

הכל במקיף, אין יותר  -ה' והוא מצופה בי ואני לא בוטח באדם 

 הצנע לכת מזה.
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