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 בס"ד

 לעילוי נשמת גיליון זה מוקדש 
 הע" קלרהבת  נהמי מרת 

 שעברה את מאורעות השואה
  "ע כ"ג בטבת תשע"טנלב

 פורת-הרב יוסף צ. בן -שיחתו השבועית של ראש הישיבה 
 !וק האמונהזיח

 טשנת תשע" ,וארא
 הייחודיות שבמכת ברד

לקראת סוף הפרשה , מתחילה הנחתת מכות מצרים ע"י הקב"ה ופרשת ואראב

 מכת הברד:את להוריד  את משההקב"ה שולח 

ר" חָּ ֵעת מָּ ֵבד ְמֹאד ִהְנִני ַמְמִטיר כָּ ד כָּ רָּ ל  ...בָּ ד ְבכָּ רָּ ל ץ ִמְצַרִיםֶאֶר  ַוַיְך ַהבָּ  ֵאת כָּ

ם דָּ ֶדה, ֵמאָּ ל ְוַעד ֲאֶשר ַבשָּ ה; ְוֵאת כָּ דֵעֶשב ַהשָּ  ְבֵהמָּ רָּ ה ַהבָּ ל-ְוֶאת ֶדה ִהכָּ ֶדה  כָּ ֵעץ ַהשָּ

 .(כה-יח שמות ט) "ִשֵבר

 פעם זה סופי, הוא מסכים לתנאים ומוכן לשחרר את עם ישראל.יח, כי הפרעה מבט

יו, ֹמשֶ " ִעיר, ֶאְפֹרש ֶאת ה, ְכֵצאִתי ֶאתַויֹאֶמר ֵאלָּ לּון'ה ַכַפי ֶאל הָּ  ; ַהֹקלֹות ֶיְחדָּ

ד לֹא ִיְהֶיה רָּ ֶרץ. 'הִכי לַ  ְלַמַען ֵתַדע עֹוד ְוַהבָּ אָּ הַא וְ   הָּ דֶ  תָּ ַדְעִתי יָך: ַוֲעבָּ  ִכי ֶטֶרם ִתיְראּון יָּ

ֵני   .(ל-שם, כט) "ֹלִהים-א   'הִמפְּ

 ושהוא יחזור בו בהבטחתותי אמומבין שפרעה לא צופה  משהאת פני העתיד 

 אבל צריך להבין למה הוא מזכיר שני שמות של השי"ת? .כמו שקרה עד כה

ה ְוהַ " תָּ ְוַהִפְשתָּ ה, נֻכָּ ִביב ה: ְשֹערָּ ה אָּ ה ִגְבֹעל ִכי ַהְשֹערָּ ה ְוַהֻכֶסֶמת  ְוַהִפְשתָּ  ְוַהִחטָּ

מהברד והחיטה רה נשברו שתן והשעו, שהפהתורה מספרת .(לב-שם, לא) "לֹא נֻכּו

כי : "מבאר את המילה אפילות רש"י ות".לי"אפ הןששברו מפני והכוסמת לא נ

 נשברה והחיטה והכוסמת פירושו, כתהונ ו להם שלא לקו"אי פלאות נעשאפילות פל

 .םשפלאי פלאות נעשו לה, כיוון ונוכ לא

, סדר הפסוקים, תמה על (, ד"ה ויאמר אליוואראפ' ) רת משהו תובספרהחתם סופר 

את העיר אפרוש את כפי', אתי צכאל "למה מפסיק הכתוב בין 'ויאמר אליו משה וש

 'והפשתה והשעורה נכתה פסוקיאל ה' ב שה מעם פרעה את העיר ויפרוס כפיול'ויצא מ

אמרו כי חס ושלום שתי  הפילוסופים החוקרים הקדמונים ידוע כי"סביר מו ?" וכו'

אי אפשר לפעול דין ובשעה שפועל הדין אי אפשר לפעול מה כי פועל רחמים רשויות ה

 ."רחמים

שיש אלים טובים ואלים רעים,  ינוהאמהאמונות האליליות בימים הקדמונים 

. ומהוכד שלוםה, אל המלחמה, אל ושך, אל האורכוח מסוים, אל הח ייצגאל מ וכל

חלוקת  קיימתלפי אמונתם בלתי אפשרי שהאל בעת אחת יעשה גם טוב וגם רע, 

 גם רחמים ולהפך.לכן בשעת דין לא יכול להיות  , טוב או רע,ךאור או חושכוחות, 
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אחת יתה ו היל וזפילוסוף גדול ואפיקורס גדו ,כם מאודרעה היה אדם חפ

לֹום  מאמינים בני ישראלאנחנו מטענות פרעה, ולעומתו  ה שָׁ ְך ֹעשֶׁ "יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחשֶׁ

ע ֲאִני  ה" 'הּובֹוֵרא רָׁ ל ֵאלֶׁ ה כָׁ ישות אחת  ,הטוב וגם הרעהוי אומר, גם  .ז( ,)ישעיהו מה  ֹעשֶׁ

 נהיג כל עולמים!ומ , והוא בוראפועלת  אותם

עוד מלבדו ובמכה זו הקב"ה הראה  ל ואיןכל יכוהוא שהקב"ה  אנו מאמינים

מבאר החתם סופר לפרעה ולכל מצרים שבו זמנית הוא פועל גם דין וגם רחמים. 

אף על פי נכתה כראוי מחמת הברד הגדול הזה והחיטה והשערה ה הפשתה והשעור"

 ."י ניסיםיסנ שו להםונע נשברו לא כן

י לא ניזוק ס והשנד נפגע ונהרגידול אחידולים גדלים זה בסמוך לזה ושני גאם 

 יחד.. הדין ומידת הרחמים מידת –ן אחד מ, מוכח בעליל שאותו כוח פועל בזכלל

)שם,  וזה שסיפר לנו הכתוב דיןעל  ם-י-ה-ו-ל-א -רחמים ומורה על ה -י-ו-ה "כי

יו, ֹמֶשהוַ : "כט( ִעיר, ֶאְפֹרש ֶאת-, ְכֵצאִתי ֶאתיֹאֶמר ֵאלָּ ה,  ...;'ה-ַכַפי ֶאל-הָּ ְוַאתָּ

ֶדיָךעֲ וַ  ַדְעִתי : בָּ כלומר, אתם לא מאמינים ששני  ."ֹלִהים-א   'הִכי ֶטֶרם ִתיְראּון, ִמְפֵני  יָּ

 הכוחות מבורא אחד באים.

הגם ות בו זמנית "על אף שזה עתה חוזים בשתי הנהגות סותרות ומנוגד

סמת לא נכו כי והחיטה והכ ואף על פי כןמהברד הקשה  שהפשתה והשעורה נכתה

להראות דין את זבמטרת הקב"ה וכוונת חז"ל שנעשו פלאי פלאות  זהו 'אפילות הנה

. "םכרולא תקבלו יראת שמיים ותמשיכו בס 'אעפ"כ לא תיראון'… ורחמים יחד

 עכ"ל.

 נועדו לחיזוק האמונהת המכות עשר

רת חלקו הראשון מט, ות של ספר שמותמהפרשות הראשונפרשת וארא היא 

ד ורה ועבבכפירה גמ עם ישראל היה שקועכיוון ש .חיזוק האמונה איה ,ספרהשל 

 .(כפרק ) עבודה זרה, כמפורש בספר יחזקאל בנביא

שכל מטרת הקב"ה בעשרת " אבמסביר הרמב"ן באריכות בסוף פרשת "

 םוציא את בני ישראל ממצריולא כדי לה… אמונה ה אך ורק כדי לבנותתהימכות ה

ַמַען ֵתַדע ִכי ֲאִני " ץ"  'הלְּ רֶׁ אָׁ ב הָׁ רֶׁ קֶׁ   .(יח ,)שמות חבְּ

לחסרי אמונה או רפויים ק לא ר, הוא חובה לכל אדם יום יומי באמונהחיזוק 

שזמן קריאת ים בספר מבוארו דרגות, אין סוף לאמונה בה, אלא גם לחרדים וצדיקים.

 .מוכשר מאוד להתחזק באמונה ציאת מצריםיות יפרש

 ,כו)ספר תהילים ושו לבפיר :כותב , שהיה מגדולי גולי ספרד,ז"ל רבי יוסף יעבץ

להורות מה  בעשות רצון יוצרו בפועלשלמותו של אדם אינו כי אם  עיקר"כי  (יב

שם כל מאודו להשלים עולה במעשה כי אם בעשותו זה ששבליבו ואין המחשבה 

 .הטובה" מחשבתו
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לדבקה  בשכר הנפשות לעולם הבא ולא יענה נפשו וגופו  האומר בפיו שיאמין"

 :(טז, ג)איוב יוב ועליו אמר הכת תועבות בלבו בענוהו כי שיאל תאמבשם הנכבד והנורא 

ֵנף יָּבֹוא' יו חָּ נָּ   ."' ִכי לֹא ְלפָּ

א שהם מאמינים בלב, והעיקר נמצ ,טענה רווחת אצל אנשיםרבינו מתייחס ל

מי שבאמת מאמין חותר שאין להאמין לאנשים אלו כי  ,יעבץהחסיד בלב, מסביר 

רו היו ם הבא ובשכמאמינים בעול . אם באמת היולפועלאת המצוותומתאמץ להוציא 

עמוקה יוון שלא עושים כך סימן שאמונתם לא מדקדקים ומקפידים בכל פעולה וכ

 תית.וכנראה גם לא אמ

ֹאדא  הֶׁ ""וכך אומר דויד המלך  ִניִתי מְּ ִתי ִכי ֲאַדֵבר ֲאִני עָׁ כי אני  ,(תהלים קטז, י) "ַמנְּ

ם , עמי הביאני בצרה הזאתומאוד  איה כי עניתיפק בפי כן ליבי והרמאמין בלי ס

לענות בצום נפשי ולקום ולהודות חצות לילה הלא לכם  ,ישראלעל כל היותי מלך 

 ."תמיד מעניין ארצות החייםופת כי אני מאמין בליבי מה שאני מדבר בשפתי מ

ין? אני קם ארצות החיים זה עולם הבא, חיי נצח. איך אתה יודע שאני מאמ

ייגע ולכן הוכחה שאני מאמין באמת, אך אם אדבר ולא מתו מתאמץבחצות לילה, 

 תית. חיצונית, לא עמוקה וכנראה גם לא אמי, ראיה שאמונתי אתאמץ

זאת מטרת הקריאה כמו , ולם האמונהותנו בסלבנות אבכוחן הפרשות האלו 

 אז גם עכשיו.

 המצרים האמינו בחוקי הטבע

שכל מכה נועדה , מפני יו דווקא עשרמדוע מכות מצרים המסביר  רבינו בחיי

כל  לכן, שמאמינים בחוקי הטבעשיש אנשים  היות ,מהאמונות בטבערוס אחת לה

 .פישת העולם הזאתתאחת מהמכות נועדה להרוס את 

 הסיבה שהמכה הראשונה היתה דווקא במים שנהפכו לדם היא מפני שהדבר 

, וממילא אין גם וני ביותר בעולם הם המים. אם אין מים אין צמחיםהיסודי והחי

חמצן לנשום  ם בעלי חיים, כיון שאין להםאין גצאה ש. התוצר על ידםחמצן המיו

ראשונה כול. כמעט כל גוף בעה"ח כולל האדם עשויים ממים. א"כ המכה הואוכל לא

 היות מים.נו יחזרו לוברצוהשי"ת יכול להפוך את כל המים לדם, הראתה ש

פגעה בכוח אחר  כל אחת מהמכות מעשר, לכןזה המספר המקיף אין יותר עשר  

ן אלא קיים רק רצו ,כלל שאין לטבע קיום עצמיממציאות הטבע וחוקיו והוכיחה 

 .השם

ונו כל החוקים הם רצ, (א ,)תענית כה "מי שאמר לשמן וידלק יאמר לחומץ וידלק"

 .יתברך

ריא היא בגימט "הטבע", שהמילה (ראשית חכמה שער האהבה, פ"ז)כתוב בספרים  ןלכ

שכל חוקי הטבע הם  ,ואלוקים זה בעל הכוחות כולם ,להים"-"אשם וה ל, ששופ"ו
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שכשאומרים שם זה יש לכוון "בעל  )או"ח סי' ה("ע לכן כתוב בשו .אך ביטוי רצונו

 כולם".חות כוה

ם שם אלוקים כנגד ל"ב פע יםם ושתשלושיבריאת העולם כתוב בפרשת 

ֶרץ"ה'  :(, יטמשלי ג)נברא העולם כש"כ  םשבה ",נתיבות החכמה" ה יַָּסד אָּ ְכמָּ  . "ְבחָּ

ור זה העולם , בדיב ברא הקב"ה אתשבעשרה מאמרות כתוב  (, אה) בפרקי אבות

ַהְמַחֵדש " :ת ק"ש()ברכו מקיים אותםש הוא זה וכך גם החוקיםאת  בורא עולם יצר

ִמיד ַמֲעֵשה ְבֵראִשיתטּובֹו ְבכָּ בְ    ."ל יֹום תָּ

זכיר תמיד שם אלוקים ומבקש ממשה ולכן פרעה מ ,בטבעאמין הגם פרעה 

ֵאל לֹא -וָּ -הֹ -ִמי יְ ": ה, ב() עה אמרפר. ויתפלל בשבילש ה ֲאֶשר ֶאְשַמע ְבֹקלֹו ְלַשַלח ֶאת ִיְשרָּ

ַדְעִתי ֶאת יְ  , אמר )ה, א(", ואמרו חז"ל, שכשמשה אמר לפרעה שה' שלח אותו ה-וָּ -הֹ -יָּ

פר שבו כתובים כל שמות האלילים, וכשחיפש לא מצא שם ו שיביאו לו את הסלחכמי

לפי תפיסת הדת של  ל הכוחות.על כאין שליט  , כיון שעל פי תפיסתםה-ו-ה-שם י את

 העולם ולא מחוצה לו. מוגבלת רק בתוךלהיות דת כזו, תפיסת האנוש  הפרעה לא יכול

 שנישכולל שלפי תפיסה זו אין כוח כפי שראינו לעיל, החתם סופר כך הסביר גם 

ְך עֹ " :אוהושל כלל ישראל כאן טמון יסוד האמונה  ניגודים. ה שֶׁ יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא ֹחשֶׁ

ע ֲאִני  לֹום ּובֹוֵרא רָׁ ה 'השָׁ ל ֵאלֶׁ ה כָׁ  .(ז ,)ישעיהו מה "ֹעשֶׁ

 אמונת ישראל היא שכל הנפעל בעולם הוא מבורא עולם

ם  :תפיסה היותר עמוקה היא שאין רע כלל, שם הוויה הוא כולו חסדה "...֭עֹולָׁ

ֶ֑ה" נֶׁ ד ִיבָׁ סֶׁ ֶ֣ שנראה כחסד בורא עולם רוצה לעשות רק חסד! ישנו חסד  .(ג ,)תהילים פט חֶׁ

 .כדין "יוצר אור"וישנו חסד 

אור ובורא חושך עושה שלום ובורא רע, בורא רע זה בעולם הבריאה, צר יו

. צריך להיות הסתר ולכן ירה, יותר נמוך כדי שתהיה בחירה בעולםוהאור מעולם היצ

: (אפסחים נ, )ב" ומבואר לכן הצדיקים מברכים גם על הרע וגם על הטוב "הטוב והמטי

יָּה " ֶרץ ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ל ְלֶמֶלְך עַ  ה'ְוהָּ אָּ ל הָּ ד ה'כָּ ד ּוְשמֹו ֶאחָּ אטו  – (זכריה יד, ט)' ֶאחָּ

עולם הזה העולם הבא, העולם הזה על : לא כיוחנןהאידנא לאו אחד הוא? אמר רבי 

אמת'. אבל 'ברוך דיין  עות רעות אומר:ב והמטיב' על שמור: 'הטובשורות טובות אומ

 '.טיבלעולם הבא כולו 'הטוב והמ

רק "ברוך דיין על הרע כשמתרחש אסון  אנחנו אנשים פשוטים מברכים

שבעומק כל "הרע" לדרגת ההבנה מאמינים אך לא מגיעים האמת" אכן זו אמת וכך 

 חסד!מון ה, טלכאור

ל: כך מתחילה הפרשהו א אֶׁ ָ֗ ֵארָׁ ל "וָׁ ם אֶׁ ָ֛ הָׁ רָׁ ל ַאבְּ ֶֽ אֶׁ ק וְּ ָ֥ חָׁ ֵאֶ֣  ִיצְּ ב בְּ י ּושְּ -ל שַ -ַיֲעֹקֹ֖ ֶ֑ י דָׁ ִמֶ֣

א נֹו ה' ָֹ֥ ם"ל ֶֽ הֶׁ ִתי לָׁ עְּ  .(ג ,ו) ַדֹ֖
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אמצעות ב ההנהגה בתוך הטבע ולאה באמצעות האמונפירוש, הם קיבלו את 

א  ה' "ת להוביל לאותה אמונה שהנהגה של שינוי הטבע וזה על מנ ֹלִהים ֵאין עֹוד -הּוא הָּ

 .יםת מצרביציא היה רק פעם אחת בהיסטוריהוזה  ,(דברים ד, לה)" ִמְלַבדֹו

 יציאתשיש עשרות מצוות שמרמזות על  פרשת באבסוף ן "הרמב לכן מבאר

ווה יצאי לכך  לפי בקשתו,מצריים, כי הקב"ה לא יעשה אות ומופת לעיני כל כופר, 

ם ִבינּו :ורי דורותהקב"ה לד ִביָך ְוַיֵגְדָך ְזֵקֶניָך "ְזֹכר ְימֹות עֹולָּ דֹור ְשַאל אָּ  ְשנֹות דֹור וָּ

ְך ְויֹאְמרּו ר ֵלאמֹ  .ז( ,)דברים לב" לָּ חָּ ְלָך ִבְנָך מָּ יָּה ִכי ִיְשאָּ יו ְבֹחֶזק "ְוהָּ ַמְרתָּ ֵאלָּ ר ַמה זֹאת ְואָּ

נּו  ִדים"ִמִמְצַרִים ִמֵבית  'היָּד הֹוִציאָּ ב ררת מאב לבן ומלהעביר את המסו .יד( ,)שמות יג ֲעבָּ

צון השם ואת זה יש כפוף לר להכואנשים ראו שאין טבע כלל אלא  וניישמיללתלמיד 

 .להעביר הלאה, זה יסוד אמונת ישראל

 השי"ת נמצא בכל מקום

ַמע ִישְּ  ֵאל "שְּ ד 'הֹלֵהינּו -א   'הרָׁ חָׁ , שהוא מידת ה-ו-ה-יהשם ( ד ,)דברים ו" אֶׁ

 .במציאות זאתוכגודל אמונת האדם כך רואה דת הדין, מי להים"-ם "א, הוא גהחסד

ַהִגידהניסיון של כל אחד " ,העולם הזהבעולם ההסתר של  ָך  לְּ דֶׁ ר ַחסְּ ַבֹבקֶׁ

ָך ַבֵלילֹות תְּ מּונָׁ א  קר זה אור, זמן יפה שמש זורחת כל אחד טוב לו בו .(ג ',)תהילים צב "וֶׁ

, הרב צרות ויסורים, אז את ן של לילות, של חושך שאדם רעאך מגיע זמ… ומאיר לו

האלוקים  שגם אז, אז נשארת לאדם האמונה, להבין "ואמונתך בלילות"הדרגה של 

ֵגיא ַצלְּ  נמצא ָך ּוִמשְּ "ַגם ִכי ֵאֵלְך בְּ טְּ ִדי ִשבְּ ה ִעמָׁ ע ִכי ַאתָׁ א רָׁ ת לֹא ִאירָׁ וֶׁ תֶׁ מָׁ ה ַענְּ ָך ֵהמָׁ

ַנֲחֻמִני והחושך את האלוקים, וכך גם כשאדם ע, השכול הרולראות בתוך  ,(תהלים כג, ד) "יְּ

 .מתייסר ורע יאמר "השם הוא האלוקים"

ץ, לאושווי שכשהגיע ,פרומס צאנז זצ"לעל האדמו"ר מ "לפיד האש"ובספר 

לו רושם  ראה שלושה צעירים, ועשה מקום שרק מוות מכל עבר,סמל החושך והסבל, 

 ?""האם אתם מאמינים שהאלוקים נמצא כאן איתנו :שאל אותם ,שהם היו חרדים

וודאי " :והם השיבו לו ?"האם אתם משוכנעים בכך" שאלם:חזר ו: "כן". ענו לו

 ."תשרדושי אם כך וודא" :השיבםאז  ,"תנושהקב"ה א

סוף הם באמת לב, ום שרדושרק בודדי כךליון איש ימ שרפו שלושהבאושוויץ 

 .שראו את הקב"ה -הסיבה  !השלושה האלה ,שרדו

"נמצינו למדים, כי עיקר מציאות האדם בעולם הזה הוא רק לקיים מצוות 

לראות את הקב"ה מה הניסיון?  .רק א()רמח"ל בספרו מסילת ישרים פ סיון"יולעבוד ולעמוד בנ

 האדם לא פוחד.ום ואז בכל מק

ו שרצון השם הוא השובר ולא הברד פרעה לא יכול להאמין בזה. משה מראה ל 

ֹאִרי ַוֲאִני ֲעִשיִתִני":(ג ,יחזקאל כט) אלהיםאך פרעה האמין שהוא  בונה  רבנומשה  ."ִלי יְּ

 !אצל בני ישראל אמונה מחדש
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ל שאברהם אבינו הסתכל "אר בחזמבו ,מהטבע תואמונאת ה אברהם אבינו בנ

ִכי : "(בראשית לא, לו) ת כמוהמילה "דולקת" פירושה דוהר ,על העולם וראה בירה דולקת

י ַלְקתָּ ַאֲחרָּ ה על היקום שאדם מסתכלכ", דָּ א ֵאלֶׁ רָׁ אּו ִמי בָׁ ם ּורְּ רֹום ֵעיֵניכֶׁ אּו מָׁ  ..""שְּ

אברהם אבינו הרים ראשו וראה . תפסיםומים בלתי נ, הוא רואה כוחות עצ(כו ,ישעיהו מ)

השמש זורחת בזמנה,  צומח בזמנו, להכו. כבים, אלפי שניםשום איחור בכל הכושאין 

ומכאן אברהם אבינו הסיק שיש  בים,ללא עיכוומדויק כך. ועד היום  ,שוקעת בזמנה

 עולם הטבע.מצא את בורא העולם מתוך אברהם , כך מנהיג

: (איוב יט, כו) ופווך התבוננות האדם בגוכך גם ניתן למצוא את הבוי"ת מת

ֶזה א  " ִרי ֶאח  "אמונה  את מרן החזון איש זצ"ל בחיבורוז, והטיב לתאר "לֹוהַ -ּוִמְבשָּ

 וביטחון". 

ָ֗ בני ישראל קיבלו שיעור באמונה מעל הטבע אבל  ֵארָׁ ק "וָׁ ָ֥ חָׁ ל־ִיצְּ ם אֶׁ ָ֛ הָׁ רָׁ ל־ַאבְּ א אֶׁ

י  ִמֶ֣ י ּושְּ ֶ֑ ל ַשדָׁ ֵאֶ֣ ב בְּ ל־ַיֲעֹקֹ֖ ֶֽ אֶׁ ם" ה'וְּ ֶֽ הֶׁ ִתי לָׁ עְּ א נֹוַדֹ֖ ָֹ֥ זה מסביר הרמב"ן , י-ד-ש, (ג ,שמות ו) ל

 . עולמו דיי שאמר ל-ד-בתוך הטבע, ש

-ד-שהאבות הקדושים ראו את הנהגת הבורא ומציאותו בתוך הטבע זה שם "

עושים לו נס משמע שהוא ירד שאדם  !היו צריכים ניסים תינו הקדושים לאאבו" י

דור שעשו לו ניסים משמע שהדור ירד באמונה. אדם  יזוק., לכן נותנים לו חבאמונה

הם נפלו היה חולה אנוש, על סף המוות, ראל שאמונתו חזקה לא צריך ניסים. עם יש

, כמו חולה במצב קשה. לכן חזו 'נסאמבול'ט שערי טומאה! והם היו צריכים "מל

הגדול ביותר, די שיהיו בשלים לנס כבעשרת הניסים הגדולים ביותר בהיסטוריה וזאת 

, כמו שאנו אומרים קריעת ים סוף. שזה נס גדול יותר מכל הניסים האחרים כולם

 ה של פסח.בהגד

ועוד יותר באמונה.  לעלייה בתורה ששבועות אלה מוכשריםלכן עלינו לדעת 

מביאה תורה, כל מה שקרה היה תורה מביאה אמונה ואמונה … אתליהא בהא 

ת הָׁ "הר סיני הכשרה לקראת קבלת תורה ב דּון אֶׁ ַרִים ַתַעבְּ ם ִמִמצְּ עָׁ ת הָׁ הֹוִציֲאָך אֶׁ -א  בְּ

ה ר ַהזֶׁ הָׁ  .(יב ,)שמות ג "ֹלִהים ַעל הָׁ

ה מָׁ כְּ ה, ֵאין חָׁ אָׁ ה. ִאם ֵאין ִירְּ אָׁ ה, ֵאין ִירְּ מָׁ כְּ שני דברים  ,(יז ,)אבות ג" "ִאם ֵאין חָׁ

 ם יחדיוומחובריקשורים 

לת לחוקי הטבע, אנחנו מונתם מוגבבשונה משאר העמים, שא סיכום:

וכך   מאמינים בני מאמינים יודעים שהקדוש לא מוגבל לצורה או אופן מסוים

יש גם  ךחושה זו מלמדת אותנו שכשם שיש דין יש גם חסד וכשאם שיש פרש

 אור. 

לעלות  נפרד ולכולנו יחדבלכן כולנו תפילה שהקב"ה יעזור לנו לכל אחד 

 ישועה.לוכך נזכה שפע , לראות את החסד והונהלהתחזק באמ
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