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בוּ ) כה( ׁשֻ ץ ָהָאֶרץ ִמּתּור ַוּיָ ִעים ִמּקֵ ְלכוּ ) כו( :יֹום ַאְרּבָ בֹאוּ  ַוּיֵ  ַוּיָ

ה ֶאל ל ְוֶאל ַאֲהרֹן ְוֶאל מׁשֶ ֵני ֲעַדת ּכָ ָרֵאל ּבְ ר ֶאל ִיׂשְ  ִמְדּבַ
אָרן ה ּפָ יבוּ  ָקֵדׁשָ ׁשִ ָבר אָֹתם ַוּיָ ל ְוֶאת ּדָ ְראּום ָהֵעָדה ּכָ  ֶאת ַוּיַ
ִרי רוּ ) כז( :ָהָאֶרץ ּפְ אנוּ  ַוּיֹאְמרוּ  לוֹ  ַוְיַסּפְ ר ָהָאֶרץ ֶאל ּבָ  ֲאׁשֶ

נוּ  ַלְחּתָ ְרָיהּ  ְוֶזה ִהוא ּוְדַבׁש  ָחָלב ָזַבת ְוַגם ׁשְ י ֶאֶפס) כח( :ּפִ  ַעז ּכִ
ב ָהָעם ָאֶרץ ַהּיׁשֵ ֻצרֹות ְוֶהָעִרים ּבָ דֹלֹת ּבְ  ְיִלֵדי ְוַגם ְמאֹד ּגְ
ם ָרִאינוּ  ָהֲעָנק ב ֲעָמֵלק) כט( :ׁשָ ֶאֶרץ יֹוׁשֵ ֶגב ּבְ י ַהּנֶ  ְוַהִחּתִ

ב ְוָהֱאמִֹרי ְוַהְיבּוִסי ָהר יֹוׁשֵ ַנֲעִני ּבָ ב ְוַהּכְ ם ַעל יֹוׁשֵ  ַיד ְוַעל ַהּיָ
ן ְרּדֵ ַהס) ל( :ַהּיַ ֵלב ַוּיַ ה ֶאל ָהָעם ֶאת ּכָ  ַנֲעֶלה ָעלֹה ַוּיֹאֶמר מׁשֶ
נוּ  י אָֹתהּ  ְוָיַרׁשְ ים) לא( :ָלהּ  נּוַכל ָיכֹול ּכִ ר ְוָהֲאָנׁשִ  ִעּמוֹ  ָעלוּ  ֲאׁשֶ
י ָהָעם ֶאל ַלֲעלֹות נּוַכל לֹא ָאְמרוּ  ּנוּ  הּוא ָחָזק ּכִ ) לב( :ִמּמֶ
ת ַוּיִֹציאוּ  ּבַ ר ָהָאֶרץ ּדִ רוּ  ֲאׁשֶ ֵני ֶאל אָֹתהּ  ּתָ ָרֵאל ּבְ  ֵלאמֹר ִיׂשְ
ר ָהָאֶרץ ֶבי אֶֹכֶלת ֶאֶרץ אָֹתהּ  ָלתּור ָבהּ  ָעַבְרנוּ  ֲאׁשֶ  ִהוא הָ יֹוׁשְ
ר ָהָעם ְוָכל י ְבתֹוָכהּ  ָרִאינוּ  ֲאׁשֶ ם) לג( :ִמּדֹות ַאְנׁשֵ  ָרִאינוּ  ְוׁשָ
ִפיִלים ֶאת ֵני ַהּנְ ִפִלים ִמן ֲעָנק ּבְ ִהי ַהּנְ ֲחָגִבים ְבֵעיֵנינוּ  ַוּנְ  ְוֵכן ּכַ

ֵעיֵניֶהם ָהִיינוּ    :ּבְ
א) א( ָ ׂשּ ל ַוּתִ נוּ  ָהֵעָדה ּכָ ּתְ ְבּכוּ  קֹוָלם ֶאת ַוּיִ ְיָלה ָהָעם ַוּיִ ּלַ  ּבַ

ּלֹנוּ ) ב( :ַההּוא ה ַעל ַוּיִ ֵני ּכֹל ַאֲהרֹן ְוַעל מׁשֶ ָרֵאל ּבְ  ַוּיֹאְמרוּ  ִיׂשְ
ל ֲאֵלֶהם ֶאֶרץ ַמְתנוּ  לוּ  ָהֵעָדה ּכָ ר אוֹ  ִמְצַרִים ּבְ ְדּבָ ּמִ ה ּבַ  לוּ  ַהּזֶ
 ִלְנּפֹל ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאל אָֹתנוּ  ֵמִביא ְיהָֹוה ְוָלָמה) ג( :ָמְתנוּ 

ֶחֶרב ינוּ  ּבַ נוּ  ָנׁשֵ ) ד( :ִמְצָרְיָמה ׁשּוב ָלנוּ  טֹוב ֲהלֹוא ָלַבז ִיְהיוּ  ְוַטּפֵ
ָנה ָאִחיו ֶאל ִאיׁש  ַוּיֹאְמרוּ  ּפֹל) ה( :ִמְצָרְיָמה ְוָנׁשּוָבה רֹאׁש  ִנּתְ  ַוּיִ
ה ֵניֶהם ַעל ְוַאֲהרֹן מׁשֶ ל ִלְפֵני ּפְ ֵני ֲעַדת ְקַהל ּכָ ָראֵ  ּבְ ) ו( :לִיׂשְ

עַ  ן ִויהֹוׁשֻ ן ְוָכֵלב נּון ּבִ ה ּבֶ ִרים ִמן ְיֻפּנֶ  ָקְרעוּ  ָהָאֶרץ ֶאת ַהּתָ
ְגֵדיֶהם ל ֶאל ַוּיֹאְמרוּ ) ז( :ּבִ ֵני ֲעַדת ּכָ ָרֵאל ּבְ  ָהָאֶרץ ֵלאמֹר ִיׂשְ

ר  ִאם) ח( :ְמאֹד ְמאֹד ָהָאֶרץ טֹוָבה אָֹתהּ  ָלתּור ָבהּ  ָעַבְרנוּ  ֲאׁשֶ
נוּ  ָחֵפץ  ֶאֶרץ ָלנוּ  ּוְנָתָנהּ  ַהּזֹאת ָהָאֶרץ ֶאל אָֹתנוּ  ְוֵהִביא ְיהָֹוה ּבָ
ר יהָֹוה ַאךְ ) ט( :ּוְדָבׁש  ָחָלב ָזַבת ִהוא ֲאׁשֶ ְמרֹדוּ  ַאל ּבַ ם ּתִ  ְוַאּתֶ
יְראוּ  ַאל י ָהָאֶרץ ַעם ֶאת ּתִ ם ָסר ֵהם ַלְחֵמנוּ  ּכִ  ֵמֲעֵליֶהם ִצּלָ

נוּ  ַויהָֹוה יָרֻאם ַאל ִאּתָ ל ַוּיֹאְמרוּ ) י( :ּתִ  אָֹתם ִלְרּגֹום ָהֵעָדה ּכָ
ֲאָבִנים אֶֹהל ִנְרָאה ְיהָֹוה ּוְכבֹוד ּבָ ל ֶאל מֹוֵעד ּבְ ֵני ּכָ ָרֵאל ּבְ   :ִיׂשְ

  
  

  'ל, ג"ח במדבר י"מש. 2

 דהמה, הענין - 'כו נעלה עלה משה אל העם את כלב ויהס
 משה מתנבאים ומידד מאלדד ששמעו מפני, מתפחדים היו
 כי וראו, )יז סנהדרין, י"ברש כח, יא לעיל( מכניס יהושע מת

 בארץ להכנס כ"וא, עליהם גער ולא בהם מיחה לא משה
, ענקים ועם, בו נכשלו כבר אשר, עמלק עם ולהלחם מבצר
 את כלב השתיק ולכן, חרב לפי כולם יפלו הלא משה בלא
 אדרבא כי, משה אל המופתים כל את שיחסו במה, העם

 נתיחד לא במדבר שהיו זמן שכל, בכם תלוי משה גדולת
 בעצמנו נעלה עלה אמר ולכן, )ח בא מכלתא( למשה הדבור

 רק, הנסית לההנהגה השם אצל סבה משה אין כי, משה בלא
 האלקית לההשגחה ראויה היא בעצמה הישראלית האומה

 את כלב ויהס שאמר והוא. לה נוכל יכול כי וזה, הפרטיית
 יעלה ולא תדברו לא זה, משה אל הכל שמיחסים במה העם

 עלה רק, כן לא, והנסים הנצחון תלוי במשה רק כי לבכם על
' א כי תדעון בזאת' כו ויאמר' ג יהושע שאמר וזה. 'כו נעלה

 והוא בקרבכם היה משה כי תדמו שלא, פירוש, בקרבכם חי
, תמיד חי הוא אשר, האלקים כי רק, הגדולות כל את עשה
 להוריש ויכול עד לעולמי חי' וד, מת שכבר משה ולא

. ק"ודו. ח"א שקראו מי היה לא יהושע עד ולכן. 'כו מפניכם
 לישראל נביא שליחות י"ע שלא נאמר אשר הדבור והנה

 כיון אבל, )ד-י התורה יסודי' ה ם"רמב' ע( להשתנות יכולה
 נולד דור יבוא ואם, העיקר הוא שמשה בזה טעו שהמה
 ידמו, בנים והוליד אשה ילוד היה משה אשר את וישכחו
 המסבב הוא כי בו ויטעו אלקי בעצמו הוא כי באמת

 כדי, מת משה כי בנבואה הוחלט לכן, ומשדדם מערכות
 גם' כו ויקצוף דברים' בפ אמר לכן. הטעויות מלבבם להוציא

 שאין. שם תבוא לא אתה גם לאמר בגללכם' ד התאנף בי
, זה לדבר יכול יהושע היה לא ולכן. ב"כמוש לבוא יכול
 יכניסם שהוא, דורש הוא עצמו שלכבוד שאומרים מפני

  .ק"ודו. עליו ויבטחו לארץ
  

  'ו- 'א', ישראל ג אורות; ז"קמ-ו"קמ' אורות עמ. 3

, לבו ודעתו להתדבק באור אלוהי כשהאדם משים את. א

ת ובכל הדורות בכל הנשמו, המאיר בכנסת ישראל בכללה

ז ממילא באור האלהות "מתדבק הוא עי, מראשית ועד אחרית

שכנסת ישראל , השורה בכללות שיעור הקומה של כלל האדם

כ בכללות האור "ז הוא מתדבק ג"ועי, היא מרכזה ותמציתה

שבצד העליון של נשמת , של האלהות המתגלה בכל ההויה

את  וממילא מקשר הוא בזה, האדם משתקפת כל תמציתה

ונפשו , דעתו לדבקות באלהות העליונה שלמעלה מכל ההויה

ובתוספות , מתמלאה חיות מלא קודש ותפארת גדולה וגבורה

מפני שהוא חלק , כחו מוסיף הוא כח בכללות כנסת ישראל

, וממילא מוסף הוא כח בקומת האדם ובכל העולמות, ממנה

ורא נ, על ישראל גאותו ועזו בשחקים, שנאמר תנו עז לאלהים

, אל ישראל הוא נותן עז ותעצמות לעם, אלהים ממקדשיך

  .ברוך אלהים

. ח ישראל צריך הוא להתגברהצמאון להבלע כולו ברו. ה

, ראלייםלחיות חיים יש, להרגיש ישראליות, ישראליותלחשוב 

, היא מגמה עמוקה גבוהה ורחבהזאת , לראות בשמחת ישראל

אצל אומות וגמתה מובדלת מרגש ד, מלאה טל חיים של קודש

ה בלא אידיאל שרפוד בהרבה שנאת הבריות ורשע, העולם

, לאור תורה', לרוח האומה צמאון הוא לדהצמאון , קדש פנימי

  . וכל טוב ונעלה, לחכמה, ליושר

צריך , אור חיים באמתאדם מישראל שהוא רוצה לזכות ל. ו

להיות שותל עצמו בכנסת ישראל בכל לבו בכל הוא שיסכים 

שישים את מגמת חייו , שיו וכחותיו הגשמיים והרוחנייםחו

ת שבידו את המדות הישראליות ואת לקנות לו לפי היכול

שראש לכולן היא התורה בכל , הידיעות המיוחדות לישראל

, ועמה כל מה שמיוחס לחכמת ישראל, רחבה בכל סעיפיה

כללית של מקור עליתה של כנסת ישראל יבא לעליה  ומתוך

  .האנושיים והעולמיים החיים
  

  ד"אורות התחיה כ; ו"ע' אורות עמ. 4

, אשרי איש שחושב עצמו כשיריים לגבי כנסת ישראל כולה

, חפצו ושאיפתו, הגיונותיו, שכל מחשבות לבבו', שהיא נחלת ד

חד להכלל כולו באוצר א חשק טמיר א"אינם כ, אמונתו ורעיונו

ההכרה !" י"דא כנ -, תחסד עם קן דיליהלה", חיים זה

שכל , ץ חיים רב דליות ושגיא פרישהננו שריגים מע, הפנימית

מה שאנו יותר מעורים בגופו של אילן הננו חיים את החיים 

היא תביא את תחית , בהווה ובנצח, היותר שלמים ורעננים

שאליו אנו , היא ואך היא תקיץ את הקץ, האומה למגמתה

חסידי , קורא' והשרידים אשר ד, ותתן לנו חוסן ישועות, עורגים

בשום צד , אין להם להסתכל בשום גרעון, יוןקדושי על, הדור



הדבקה באיזה דבק בצור , שלילי של כל נפש בישראל

כי אם להעלות את הנקודה הכללית שבכל נשמה , מחצבתה

האהבה הבלי גבולית אל . פרטית ברום גבהה ובעלוי קדושתה

אינה יכולה להפחת משום סבה , אם החיים שלנו, האומה

, און ביעקב ולא ראה עמל בישראל לא הביט", וכשלון שבעולם

מתנשאים אנו מעל כל ". אלהיו עמו ותרועת מלך בו' ד

שתופסים בה מוסרים , מחשבות השטנה של ההבנה השטחית

, שמעוררים על ידם כעס ושנאת אחים, ומאמרים מיוחדים

ומלאי רצון ושקויי טל חסדים אדירים הננו שבים לחבק 

החפצה לראות , עקבבזרועות אהבה את כל הנשמה לבית י

דוקא מתוך האהבה . בשמחת גויינו ולהתהלל עם נחלתנו

מתוך רחשי הכבוד היותר מסורים בכל חום רוח , הנאמנה

אל , הננו באים להכריז על התשובה אל התורה והמצוה, ונפש

' אל אור ד, אל מורשת אבות ומסורת קדומים, הקודש והאמונה

. לעדי עד בגאון עזוהמופיע על עמו ועל ארצו , אלהי ישראל

נתעלה , נתרומם מכל קטנות מח ולב, נתרחק נא מכל טינא

נספוג נא את האהבה הרעננה ממקור , מכל שנאה וקנטוריה

את הוד החופש , נרכיב את ענפי החסד על שרשי הדעה, עדנה

אשר , של האמון של כבוד הורים ומורים, על הדרת השיבה

קרואים אנו ואליה  לתחיה איתנה זו. לעם עתיק אציל ואיתן

היא תכשירנו לעילוי , ארץ חיים לנו, ארץ אבות החמודה, נבא

  .הוא ינהגנו על מות, אלהינו עולם ועד, עילויים זה
  

  מ"ר ן קמא"ליקוטי מוהר. 5
ל עֹות ּכָ ּפָ ָבִרים ְוָכל ַהַהׁשְ ִאים ֵהם ַהּדְ יק ַרק ּבָ ּדִ  -  ְוַעל, ָהֱאֶמת ֵמַהּצַ
ן קָֹרב ּכֵ ּמְ ׁשֶ יק ּכְ ּדִ ל יּוַכל, ָהֱאֶמת ְלַהּצַ ַקל ְלַקּבֵ ִריךְ  ַמה ֶאת ּבְ ּצָ ֶ  לוֹ  ׁשּ
ִנים אוֹ  ירּותֲעשִׁ  ֵהן הּוא ֲאָבל, ּבָ ׁשֶ יק ָרחֹוק ּכְ ּדִ א ֲאַזי ֵמַהּצַ  לוֹ  ּבָ
ק יוֹ ּבְ דֹול ׁשִ י, ּגָ ל ּכִ ל ֶאָחד ּכָ ירּות ְמַקּבֵ ִנים אוֹ  ֲעׁשִ זָּל ְלִפי ּבָ ּלוֹ  ַהּמַ , ׁשֶ

זָּל ל ְוַהּמַ ָעה ְמַקּבֵ ּפָ יק ַהַהׁשְ ּדִ י, ֵמַהּצַ ם ּכִ ָ ִאים ִמׁשּ ל ּבָ עֹות ּכָ ּפָ , ַהַהׁשְ
ן ְוַעל הּוא ּכֵ ׁשֶ יק ָרחֹוק ּכְ ּדִ זָּל ֲאַזי, ֵמַהּצַ  ּכֹחַ  לוֹ  ַלֲעׂשֹות ָצִריךְ  ַהּמַ
דֹול ֵדי, ּגָ ל ּכְ ָעה ְלַקּבֵ ּפָ יק ַהַהׁשְ ּדִ הּוא ֵמֲחַמת, ֵמַהּצַ ּנוּ  ָרחֹוק ׁשֶ   :ִמּמֶ
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חוברות זו עם זו כששתיהן האמונה והאהבה הן תמיד מ

וכשאור אחת מהן שלם לגמרי , בשלמותןזורחות בנשמה 

הנפש להאיר בכל ויוצאת ממעמקי , מתעוררת השניה בכחה

אין האדם מוכשר לשום כח רוחני שבעולם בשלמות . מלואה

, וזהו אות, גדולה כזאת שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה

כל מה . הותיותויסודות הויות משבכחות אלו מונחים כל 

הכחות המתגלים בכל גלגולי הסבות וכל , שהיחיד והכלל עושה

הכל הולך הוא להשלים במעלה העליונה את , בחיי התרבות

מתוך האמונה והאהבה מתאצלים כל . האמונה ואת האהבה

המאירים את כל דרכי החיים , האורות הרוחניים שבעולם

ובעולם ולם הזה האמונה והאהבה הן עצם החיים בע. וההויה

כשעושקים מהם את שני , שום דבר איננו נשאר בחיים; הבא

, התרבות הזמנית. את האמונה ואת האהבה, הללוהמאורות 

בנויה היא כולה על , כפי מה שהיא מתבססת עתה בעולם

ואי אפשר , שהן שוללי החיים העצמיים, הכפירה ועל השנאה

ל אוצרות הטוב כי אם לגלות את כ, זולהתגבר על מחלה 

וזאת היא מטרת , המונחים בבית גנזיהן של האמונה והאהבה

והן , האמונה -והמצות , התורה היא האהבה. גלוי סתרי תורה

שפע האמונה והאהבה שופע שעל ידם , כ הצנורות"הנן ג

, ישראלוכל התרבות הרוחנית והחמרית של , והולך תמיד

ז כולה סביב המרכז צריך שתתרכ, בהתעוררות חייו הלאומיים

, התורה והמצוה: שתים שהן ארבע, המאוחד הזההכפול 

והאהבה ואומץ קיומן שכלול האמונה . האמונה והאהבה

או כפי , מתחזק ביסוד דבקות נפשית בחכמים ותלמידיהם

, יסוד זה, התקשרות עם הצדיקים: המבטא של החסידות 

כלול גדול צריכים אנו להקימו בש, הרבהשהחסידות טפלה בו 

לשכינה הכוללת את והדום רגל , והדור מאד בתור אוצר חיים

שמהות , השרויה בחכמים צדיקים, אור האמונה והאהבה

המחוזקה , כולה היא התגלות האמונה והאהבהחייהם 

, המעשיים והרוחנייםבכל מלוייהן , באיתנות התורה והמצוה

הראוי , ח הקודששהיא הסתגלות רו, עם סגולה נפשית מיוחדה

  .להולד דוקא בארץ ישראל
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רב כח המציאות שבנשמתם עם כדי שיתע, הדבקות בצדיקים

היא דבר נכבד מאד במהלך , הבלתי נשלמתהנשמה 

שאם יטעה , גדולהאבל צריך שמירה . התפתחות הנפשות

כ "וידבק ג, דבקות פנימית הויתיתוידבק בו , בצדיק אחד

במדה גרועה הרבה הם יפעלו לפעמים על הדבק , בחסרונותיו

אשריהם ישראל שהם . על האיש המקוריממה שהם פועלים 

לשאוב על ידה אור , שהיא טוב מוחלט, ם בנשמת האומהדבקי

  .הטוב' ד
  

��ח"קל',�ז�שמונה�קבצים.�8
,�ההבהקה�האיכותית,�בסגולת�ישראל�חדר�החפץ�העליון

�פה �שבעל �ובתורה �במוסרה, �הסתום, �בחזיונה למכסה�,
�עתיק �היחידים, �בשרידים �והאושר �הטוב �להסגר נושאי�,

ד�"יו.�ראיתי�בני�עליה�והם�מועטים.�האיכות�המציאותית
�שבאותיות �קטנה �מועטי, �הםוצדיקים �ם �הם�, �הם אבל
�באמת �המרובים �ובמיעוטם, �ביחידיותם ,�המרובים

�ועליהם �עמם �הריבוי �את �הנושאים �הנטיה�. התפרצה

�הכמותית �לנטיה �והזרה �הרגזנית �הצורה�, באותה
�המינות �של �המחפירה �העולם�, �את �להכניס שרצתה

�אל�תוך�המחנה �במלא�טומאת�זוהמתו �האלילי את�כל�,
�ד �הטמאים�אל�משכן �בזוהמתםאשר�יסאבו', �הו וכנסת�.

�השמירה�האיכותית �דגל �נושאת�היא�את �ישראל שרק�,
�הכמות �את �גם �תציל �היא �העולם�, �את �תעלה �היא רק

�היקום �כל �ואת �בריה, �לכל �ותקוה �שאר �ותתן מה�,
�לכליון �סופה �הגסה �שהכמותיות �נגדו, �כאין �הגוים ,�כל

�לו �נחשבו �ותוהו �מאפס �נתכנסו�. �משה �של ותלמידיו
מור�חותם�בתוך�חותם�את�הסגולות�לש,�בכניסה�פנימית

�העליונות �יחד, �גם �הכמות �ולטובת �האיכות .�לטובת
נתמכין�הם�על�ידי�תמכין�,�עומדים�הם�עמי�הארץ�מבחוץ

�דאורייתא �בהם, �להחזיק �יכולים �שהם �יבנה�, והכל
�ויתכונן �הכמותיות. �כלפי �האחרונה �החסידות ,�נטתה

�על�ידי�התגברותה,�חפצה�להכניס�את�עמי�הארץ�כולם
�התורה �על �התפילה �של �הדבקותית�, �האמונה של

בצדיקים�על�יסוד�השימוש�של�תלמידי�חכמים�ותמיכתם�
דוגמת�החפץ�,�יש�בזה�קצת�פסיעה�כלפי�בר.�הרציונלית

דוגמת�הכנסת�ערב�,�של�התפשטות�הכמותיות�העולמית
אבל�כבר�הוכנו�הכנות�רבות�של�יפגעו�,�רב�בתוך�המחנה

�החיים �במרכזי �הענינים �להיפך. �שלל�, �הצילה החסידות
�מהמינות �רב �שנשבו�, �תורה �מרזי �הרבה �ממנה חטפה

�בידה �מקודשה�, �בצורה �האמונית �הטבעיות �את בססה
התקשרה�אל�התורה�ואל�המצוות�על�,�בקדושת�ישראל

�חזקים �קישורים �ידי �צליעה. �כאן �היתה �אמנם ,�ואם
�מהתחום �המתרחק �במהלך �שנשמטו �והאבידות מעיר�,

אבל�סוף�כל�,�הנן�גם�כן�רבות,�מןעד�לא�הגיע�הז,�המקלט
�ביתה �אחוריהם �כל �סוף �וקצת�, �ועזיז �קדוש �תוכן והוכן

�זה �בראי �ידו, �על �כך �אחר �לבסס �מירוקו, �אחר את�,
�בכללותה �ההצלה �של �העזיזיות �של�. �העבודה ובגמר

,�ואחרי�הנשר�העלים�שנכמשו,�החטיביות�המיוחדה�שלה
�ושנפרצו �שיבשו �שנדעכו, �הניצוצות �הכ, �ושב ל�הולך

�והמתוקן �העליון �והשיכלול �התשוקה �לאותה שגזירת�,
�הצדיקים�מתגלים�בנקודת�יחודם"הקב �ה�ורצון באותה�,

�העליונים �המוחין �של �התמציתית �התכונה המחשבות�,
מאשרות�,�שהן�מחוננות�כל,�הכוללות�כל�מראש�ועד�סוף

�כל �כל, �ומפארות �כל �מתקנות �שונאיכם�. �אחיכם אמרו
�ד �יכבד �שמי �למען �מנדיכם �והם�', �בשמחתכם ונראה

�יבושו �יבושו. �נכרים �יבושו, �לא �וישראל �יבוש�, לא�עתה
�יחורו �יעקב�ולא�עתה�פניו �מעשה�ידי�, �ילדיו �בראותו כי

והקדישו�את�קדוש�יעקב�ואת�אלהי�,�בקרבו�יקדישו�שמי
  .ישראל�יעריצו
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