בס"ד סיוון תשע"ט

הלב העליון ומדבר צין.
על דיבורים חמים וקרים

( )2ספר במדבר פרק כ
(א) ַו ָּיבֹאּו בְ נֵי י ְִשרָּ אֵ ל כָּל הָּ עֵ ָּדה ִמ ְדבַ ר צִ ן בַ חֹ ֶדׁש הָּ ִראׁשוֹן ַויֵׁשֶ ב הָּ עָּ ם בְ קָּ ֵדׁש וַתָּ מָּ ת ׁשָּ ם ִמ ְר ָּים וַתִ קָּ בֵ ר ׁשָּ ם( :ב) וְ ֹלא
ֹאמרּו לֵאמֹ ר וְ לּו ָּגוַעְ נּו בִ גְ וַע ַאחֵ ינּו לִ פְ נֵי ְי ֹדוָּד:
הָּ יָּה מַ יִם לָּעֵ ָּדה וַיִ קָּ הֲלּו עַ ל מׁשֶ ה וְ עַ ל ַא ֲהרֹן( :ג) ַויָּרֶ ב הָּ עָּ ם עִ ם מׁשֶ ה ַוי ְ
(ד) וְ לָּמָּ ה הֲבֵ אתֶ ם אֶ ת ְקהַ ל ְי ֹדוָּד אֶ ל הַ מִ ְדבָּ ר הַ זֶה לָּמּות ׁשָּ ם ֲאנַחְ נּו ּובְ עִ ֵירנּו( :ה) וְ לָּמָּ ה הֶ עֱלִ יתֻנּו ִמ ִמצְ ַריִם לְ הָּ בִ יא אֹ תָּ נּו
אֶ ל הַ מָּ קוֹם הָּ רָּ ע הַ זֶה ֹלא ְמקוֹם זֶרַ ע ּותְ אֵ נָּה וְ גֶפֶ ן וְ ִרמוֹן ּומַ יִם ַאיִן לִ ׁשְ תוֹת( :ו) ַו ָּיבֹא מׁשֶ ה וְ ַא ֲהרֹן ִמפְ נֵי הַ קָּ הָּ ל אֶ ל פֶתַ ח
אֹ הֶ ל מוֹעֵ ד וַיִ פְ לּו עַ ל פְ נֵיהֶ ם ַויֵרָּ א כְ בוֹד ְי ֹדוָּד ֲאלֵיהֶ ם( :ז) ַוי ְַדבֵ ר ְי ֹדוָּד אֶ ל מׁשֶ ה לֵאמֹ ר:
(ח) קַ ח אֶ ת הַ מַ טֶ ה וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָּ עֵ ָּדה אַ תָּ ה וְ ַא ֲהרֹן ָאחִ יָך וְ ִדבַ ְרתֶ ם אֶ ל הַ סֶ לַע לְ עֵ ינֵיהֶ ם וְ נָּתַ ן מֵ ימָּ יו וְ הוֹצֵ אתָּ לָּהֶ ם מַ יִם
ִמן הַ סֶ לַע וְ הִ ְׁש ִקיתָּ אֶ ת הָּ עֵ ָּדה וְ אֶ ת בְ עִ ירָּ ם:
(ט) וַיִ קַ ח מׁשֶ ה אֶ ת הַ מַ טֶ ה מִ לִ פְ נֵי ְי ֹדוָּד ַכאֲׁשֶ ר צִ ָּּוהּו:
כלי יקר על במדבר פרק כ פסוק ח
ותדע ותשכיל כי מצאתי בחזקוני ,שמטה זה היה מטה אהרן אשר הונח לפני ה' ודבריו בלתי מתובלים כי לא פירש
מה טיבו של מטה אהרן לכאן ,ואני אומר שבאמת הלשון מוכיח שמטה זה היה מטה אהרן מדכתיב המטה משמע
הידוע אשר הונח למשמרת לפני ה' ,והוא היה עץ יבש שלא היה בו לחלוחית מים כלל ומ"מ הוציא פרח וציץ
ואין פרח וציץ בלא מים אלא שהקב"ה גזר עליו שיוציא מים והפריח ה' עץ יבש ע"י המים שהוציא בגזירת האל
ית' ,ורצה הקב"ה שמשה יקח מטה אהרן ויראהו אל כל ישראל לומר כשם שהוציא ה' מים מן עץ יבש זה כך
יוציא מים מצור החלמיש זה היבש .ומ"ש ודברתם אל הסלע ונתן מימיו ,כי כך תדבר אל הסלע שיעשה גם הוא
כמו שעשה המטה הזה ויען כי לא פורש במקרא נוסח הדבור שידבר משה אל הסלע ודאי הנוסח הוא ב' תיבות
ונתן מימיו ,כי ונתן משמש לשעבר והוא שידבר אל הסלע ענין המטה שהוציא פרח ונתן מימיו כי בסתם פרח וציץ
יש לחלוחית מים וכאשר ישמע הסלע שהמטה כבר נתן מימיו אז יעשה גם הוא כמותו ,ועי"ז והוצאת להם מים
מן הסלע רמז לדבר סלע בגימטריא עץ שילמד מן עץ יבש לעשות כמעשהו ,אבל לא צוה להכות בו כלל .וכשהכה
בו משה כתיב במטהו משמע במטה שלו הכה ולא במטה אהרן .ויקח משה את המטה מלפני ה' כאשר צוהו .כי
הבין זה מדקאמר המטה הידוע ולא אמר מטך והודיע לנו שרק קיחה זו היתה כאשר צוהו ה' אבל מה שעשה מכאן
והלאה לא עשה כאשר צוהו ה':

( )114ספר ליקוטי מוהר"ן  -מהדורא קמא סימן כ
ִסּורין' :פַת בַ מֶ לַח תֹ אכַל,
[א] ַדע ׁשֶ יֵׁש נְׁשָּ מָּ ה בָּ ע ֹולָּםׁ ,שֶ עַ ל  -י ָָּּדּה נִתְ ַגלֶה בֵ אּורֵ י ּופֵ רּוׁשֵ י הַ תו ָֹּרה ,וְ הִ יא ְמסֻבֶ לֶת בְ י ִ
ּובְ מַ יִם בַ מְ שּורָּ ה תִ ְׁשתֶ ה ,כִ י כְָּך ַד ְרכָּּה ׁשֶ ל תוֹרָּ ה' (ָאבוֹת פֶ רֶ ק ו):
וְ כָּל ְמפָּ ְרׁשֵ י הַ תוֹרָּ ה הֵ ן ְמקַ בְ לִ ין מִ זֹאת הַ נְׁשָּ מָּ ה .וְ זֹאת הַ נְׁשָּ מָּ ה כָּל ְדבָּ ֶריהָּ כְ ַג ֲחלֵי  -אֵ ׁש ,כִ י אִ י אֶ פְ ׁשָּ ר לְ קַ בֵ ל וְ לִ ְׁשאֹב
מֵ ימֵ י הַ תוֹרָּ ה ,אֶ לָּא ִמי ׁשֶ ְדבָּ רָּ יו כְ ַג ֲחלֵי  -אֵ ׁש ,בִ בְ ִחינַת (י ְִר ְמיָּה כ"ג)":הֲלוֹא כֹ ה ְדבָּ ִרי כָּאֵ ׁש"ּ .וכְ ׁשֶ הַ נְׁשָּ מָּ ה הַ זֹאת נוֹפֶ לֶת
ִמבְ ִחינַת "הֲלוֹא כֹ ה ְדבָּ ִרי כָּאֵ ׁש" ,וְ אֵ ין ְדבָּ רֶ יהָּ כְ ַג ֲחלֵי  -אֵ ׁשְּ ,ודבָּ רֶ יהָּ נִצְ טַ ְננִיןֲ ,אזַי נִסְ תַ לֶקֶ ת; ּוכְ ׁשֶ נִסְ תַ לֶקֶ תֲ ,אזַי נִסְ תַ לֵק
בֵ אּורֵ י הַ תוֹרָּ ה הַ נ ְִמׁשֶ כֶת עַ ל  -י ָָּּדּהַ ,ו ֲאזַי כָּל ְמפָּ ְרׁשֵ י הַ תוֹרָּ ה אֵ ין יְכוֹלִ ין לְ הַ ִֹשיג ׁשּום בֵ אּור הַ תו ָֹּרה ,וְ ָאז נִתְ עו ֵֹרר ְמ ִריבָּ ה
אּורי הַ תו ָֹּרה ,כִ י הַ בֵ אּור הּוא תֵ רּוץ עַ ל קֻ ְׁשיוֹת
עַ ל הַ צַ ִד ִיקים ,כִ י עִ קַ ר הַ מַ חֲֹלקֶ ת ׁשֶ בָּ ע ֹולָּם ַנעֲשֶ ה עַ ל  -י ְֵדי הִ סְ תַ לְ קּות בֵ ֵ
ּומ ִריבוֹת:
ְ
"מ ְדבַ ר צִ ן"ׁ ,שֶ הּוא בְ ִחינַת ִדבּור ְמ ֻצנָּןׁ ,שֶ שָּ ם מֵ תָּ ה ִמ ְריָּם בְ ִחינַת הַ נְׁשָּ מָּ ה הַ סוֹבֶ לֶת ְמ ִרירּות
וְ זֶה בְ ִחינַת (בְ ִמ ְדבַ ר כ)ִ :
הַ ִשעְ ב ּוד עַ ל הַ תוֹרָּ ה .וְ ָאז נִסְ תַ לֵק הַ בְ אֵ ר ,הַ יְנּו בְ ִחינַת בֵ אּורֵ י הַ תוֹרָּ ה ,וְ ָאזַ ":וי ֶָּרב הָּ עָּ ם עִ ם מׁׂשֶ ה" ,הַ ְינּו בְ ִחינוֹת
הַ מְ ִריבָּ ה ׁשֶ נִתְ עוֹרֵ ר ַכנַ"ל .וְ אֵ לּו ְמפָּ ְרׁשֵ י הַ תוֹרָּ ה נ ְִקרָּ אִ ים בִ ְׁשבִ יל זֶה 'מו ִֹרים' ,מֵ חֲמַ ת ׁשֶ ְמקַ בְ לִ ים עַ ל  -י ְֵדי הַ נְׁשָּ מָּ ה הַ נַ"ל

'ּומתַ לְ ִמ ַידי יוֹתֵ ר ִמ ֻכלָּם' .וְ זֶה ׁשֶ ָאמַ ר לָּהֶ ם
'מ ְריָּם' .גַם הֵ ם מו ִֹרים אֶ ת מוֹרֵ יהֶ ם (א) ,כְ מַ אֲמַ ר (תַ ֲענִית ז)ִ :
הַ ְמ ֻכנָּה בְ ׁשֵ ם ִ
"ׁש ְמעּו נָּא הַ מֹ ִרים":
מׁׂשֶ הִ :
בּורים חַ ִמים כְ ַג ֲחלֵי  -אֵ ׁש ַכנַ"ל .וְ הַ ִדבּור
ּומי ׁשֶ רוֹצֶ ה לְ הַ ְמ ִׁש יְך בֵ אּורֵ י הַ תוֹרָּ ה ,צָּ ִריְך ִמתְ חִ לָּה לְ הַ ְמ ִׁשיְך לְ עַ צְ מ ֹו ִד ִ
ב] ִ
נ ְִמׁשָּ ְך מִ לֵב הָּ עֶ לְ יוֹן ,בְ ִחינַת (תְ הִ לִ ים ע"ג) "צּור לְ בָּ בִ י" :וְ צָּ ִריְך לִ ׁשְ פֹ ְך ִשיח ֹו בִ תְ פִ לָּה לִ פְ נֵי הַ שֵ ם יִתְ בָּ ַרְך ,וְ עַ ל  -י ְֵדי
בּורים,
תְ פִ לָּת ֹו נִכְ ְמרּו רַ חֲמֵ י הַ שֵ ם יִתְ בָּ רַ ְך עָּ לָּיו ,וְ נִפְ תָּ ח לֵב הָּ עֶ לְ יוֹן ,כִ י עִ קַ ר הָּ ַרח ֲִמים הּוא בַ לֵב ,וְ ִנ ְׁשפָּ ע ִמלֵב הָּ עֶ לְ יוֹן ִד ִ
(מגִ לָּה
וְ עַ ל  -י ְֵדי הַ ִדבּור מַ ְמ ִׁשיְך בֵ אּורֵ י הַ תוֹרָּ ה גַם כֵן ִמשָּ ם .וְ לֵב הַ נַ"ל הּוא בְ ִחינַת סֶ לַעׁ ,שֶ ִמשָּ ם הַ ִדבּור ,בִ בְ ִחינַת ְ
י"ח)' :מִ לֵי בְ סֶ לַע' .וְ סֶ לַע הּוא בְ חִ ינַת צּור ,בִ בְ ִחינַת (תְ הִ לִ ים ק"ה)" :פָּ תַ ח צּור ַויָּזּובּו מָּ יִם" ,וְ הּוא בְ ִחינַת לֵב ,בְ ִחינַת
בּורים חַ מִ ים ,בִ בְ ִחינַת (ׁשָּ ם ל"ט)" :חַ ם לִ בִ י בְ ִק ְרבִ י בַ הֲגִ יגִ י תִ בְ עַ ר אֵ ׁש
"צּור לְ בָּ בִ י" ,וְ הַ לֵב נִכְ מָּ ר בְ רַ ח ֲִמים ּומַ ְׁשפִ יעַ ִד ִ
ּומי ׁשֶ רוֹצֶ ה לִ קַ ח
ִדבַ ְרתִ י בִ לְ ׁש ֹונִי"ּ ,ובַ לֵב הַ זֶה כְ תּובִ ים כָּל בֵ אּורֵ י הַ תוֹרָּ ה ,בִ בְ ִחינַת (מִ ְׁשלֵי ג)" :כָּתְ בֵ ם עַ ל לּוחַ לִ בֶ ָך"ִ .
אֵ יזֶה בֵ אּור ,צָּ ִריְך ל ֹו לִ קַ ח מֵ הַ לֵב הַ נַ"ל בִ תְ פִ לָּה ,בְ בַ קָּ ׁשָּ ה ַכנַ"לּ :ובִ ְׁשבִ יל זֶה צָּ ִריְך כָּל אֶ חָּ ד ִמ ְמפָּ ְרׁשֵ י הַ תו ָֹּרה ,קֹ ֶדם
ׁשֶ מַ תְ ִחיל לְ בָּ אֵ ר אֵ יזֶה בֵ אּור ,צָּ ִריְך ל ֹו ִמתְ חִ לָּה לִ ְׁשפֹ ְך תְ פִ לָּת ֹו לִ פְ נֵי הַ שֵ ם יִתְ בָּ ַרְך ,כְ ֵדי לְ עו ֵֹרר לֵב הָּ עֶ לְ יוֹן לְ הַ ְׁשפִ יעַ עָּ לָּיו
אּורי הַ ת ֹו ָּרה:
בּורים כְ ַג ֲחלֵי  -אֵ ׁש ,וְ ַאחַ ר  -כְָּך יַתְ ִחיל לְ בָּ אֵ ר ,כִ י ַאחַ ר  -כְָּך נִפְ תָּ ח הַ צּור ַויָּזּובּו מֵ ימָּ יו ,הַ יְנּו בֵ ֵ
ִד ִ
ָאדם ְמבָּ אֵ ר ל ַָּרבִ ים ,כִ י כְ ׁשֶ דו ֵֹרׁש בָּ ַרבִ ים ,וְ קֹ ֶדם
[ג] וְ יֵׁש ִחלּוק בֵ ין בֵ אּור ׁשֶ ָאדָּ ם מְ בָּ אֵ ר בֵ ינ ֹו לְ בֵ ין עַ צְ מ ֹו לְ בֵ ין בֵ אּור ׁשֶ ָּ
הַ בֵ אּור הּוא ְמקַ שֵ ר אֶ ת עַ צְ מ ֹו עִ ם נ ְִׁשמוֹתֵ יהֶ ם וְ ׁשוֹפֵ ְך ִשיח ֹו ּותְ פִ לָּת ֹו לִ פְ ֵני הַ שֵ ם יִתְ בָּ ַרְך בְ ו ַַדאי 'הֵ ן אֵ ל כַבִ יר ֹלא י ְִמָאס'
(אִ יוֹב ל"ו) (ב); אֲבָּ ל תְ פִ לַת י ִָּחיד ,אֶ פְ ׁשָּ ר ׁשֶ מ ֹואֲסִ ין בִ תְ פִ לָּתוֹ .וְ זֶה בְ ִחינַת":וְ ִדבַ ְרתָּ אֶ ל הַ סֶ לַע לְ עֵ ינֵיהֶ ם"ׁ ,שֶ תְ פִ לָּתְ ָך
תִ הְ יֶה בְ ׁשָּ עָּה ׁשֶ הַ צִ בּור מְ קֻ בָּצִ ים .וְ זֶה( :ג) "הַקְ הֵ ל אֶ ת הָּ עָּם":
[ד] וְ זֶהּו הַ חִ לּוק בֵ ין הַ לוֹמֵ ד מִ תוְֹך הַ סֵ פֶר ּובֵין הַ שוֹמֵ ַע מִ פִ י הֶ חָּ כָּם עַצְ מוֹ ,כִי הַ שוֹמֵ עַ מִ פִ י הֶ חָּ כָּם עַצְ מוֹ ,בְ ו ַַדאי נִתְ קַ שֵ ר
נִׁשְ מָּ ת ֹו עִ ם נִׁשְ מַ ת הֶ חָּ כָּם בִ ׁשְ עַת תְ פִ לָּת ֹו ַכנַ"ל ,וְ יֵׁש לְ זֶה הָּ ָאדָּ ם חֵ לֶק בַ בֵאּור הַ זֶה ,כִי עַל  -י ְֵדי הַ תְ פִ לָּה נִתוֹסֵף ְקדֻ שָּ ה
ּומעוֹרֶ רֶ ת בְ יוֹתֵ ר לֵב הָּ עֶלְ יוֹן ַכנַ"ל ,וְ לֵב הָּ עֶלְ יוֹן
לְ מַ עְ לָּה ,וְ כָּל תְ פִ לָּה הַ יוֹצֵאת מֵ הַ ְרבֵה נְׁשָּ מוֹת הִ יא מ ֹו ֶספֶת ְקדֻ שָּ ה לְ מַ עְ לָּה ְ
ׁש ֹופְֵך מֵ ימֵ י הַ בֵאּור בְ יוֹתֵ ר הַ כֹל לְפִ י רֹב ֲאנָּׁשִ ים ,כֵן יוֹתֵ ר קְ דֻ שָּ תוֹ ,בִ בְ חִ ינַת (תְ הִ לִ ים כ"ב):
"וְ אַ תָּ ה קָּ דוֹׁש יוֹׁשֵ ב תְ הִ לוֹת י ְִשרָּ אֵ ל" עַ ל  -י ְֵדי תְ הִ לוֹת י ְִשרָּ אֵ ל נִתוֹסֵ ף ְקדֻ שָּ תוֹ:
גַם כָּל אֵ לּו הָּ ֲא ָּנ ִׁשים הָּ עו ְֹמ ִדים בִ ְׁשעַ ת הַ ְדרּוׁש ,נִכְ נָּע ִר ְׁשעָּ תָּ ם עַ ל  -י ְֵדי הַ טוֹב ׁשֶ בֶ חָּ כָּם הַ דו ֵֹרׁשּ ,ולְ פִ י הַ הַ כְ נָּעָּ ה ,כֵן
נִכְ נָּעִ ים הָּ א ֹויְבִ ים ,הַ יְנּו הַ ְקלִ פוֹת הַ שוֹכְ נִים סְ בִ יב לֵב הָּ עֶ לְ יוֹן ,בִ בְ ִחינַת (יְחֶ זְ קֵ אל ה)" :זֹאת יְרּוׁשָּ ַליִם ַֹש ְמתִ יהָּ בְ תוְֹך
"דבְ רּו עַ ל לֵב יְרּוׁשָּ ַליִם":
הַ ג ֹויִם" ,וְ הִ יא לֵב ,בִ בְ ִחינַת (יְׁשַ עְ יָּהּו מ)ַ :
כְ ׁשֶ מִ תְ פַ לֵל קֹ דֶ ם הַ ְדרּוׁש ,צָּ ִריְך לְ הִ תְ פַ לֵל בְ תַ חֲנּונִים ,וִ יבַ קֵ ׁש מֵ אֵ ת הַ קָּ דוֹׁש  -בָּ רּוְך  -הּוא מַ תְ נַת ִחנָּם וְ ֹלא יִתְ לֶה בִ זְ כּות
עַ צְ מ ֹו ל לִ פְ נֵי הַ שֵ ם יִתְ בָּ רַ ְך ַיעֲמֹ ד כְ ַדל ּוכְ רָּ ׁש וִ ַידבֵ ר תַ חֲנּונִים ,וְ ֹלא יִתְ לֶה בְ ׁשּום זְ כּות .וְ זֶהּו ְ(דבָּ ִרים ג):
"וָּאֶ תְ חַ נַן אֶ ל ה' בָּ עֵ ת הַ הִ וא לֵאמֹ ר"ׁ ,שֶ צָּ ִריְך לְ ַדבֵ ר תַ חֲנּונִים בְ ׁשָּ עָּ ה ׁשֶ רוֹצֶ ה לוֹמַ ר ,הַ יְנּו קֹ ֶדם הַ ְדרּוׁש:
וְ זֶהּו טָּ עּות ׁשֶ טָּ עָּ ה מׁשֶ הׁ ,שֶ הַ קָּ דוֹׁש  -בָּ רּוְך  -הּוא ָאמַ ר לְ מׁשֶ ה" :קַ ח אֶ ת הַ מַ טֶ ה וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָּ עֵ ָּדה וְ ִדבַ ְרתָּ אֶ ל הַ סֶ לַע
ּוממַ ע ֲִשים טוֹבִ ים ׁשֶ לוֹ" ,וְ הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָּ עֵ ָּדה" ,כִ י בִ ְׁשעַ ת הַ ְקהֵ לׁ ,שֶ יֵׁש
לְ עֵ ינֵיהֶ ם"ׁ ,שֶ יִ קַ ח מֶ ְמׁשֶ לֶת עֻז ֹו ׁשֶ יֵׁש ל ֹו ִממִ צְ ווֹת ִ
בָּ הֶ ם גַם רָּ עִ ים ,צָּ ִריְך מַ טֵ ה  -עֹ ז כְ ֵדי לְ הַ כְ נִיעַ ִר ְׁשעָּ תָּ ם ַכנַ"ל; וְ ַאחַ ר  -כְָּך "וְ ִדבַ ְרתָּ אֶ ל הַ סֶ לַע לְ עֵ ינֵיהֶ ם" 'אֵ ין ִדבּור אֶ לָּא
ּומ ְדרַ ׁש רַ בָּ ה ִׁשיר הַ ִש ִירים סָּ מּוְך לְ סוֹפוֹ .וְ עַ יֵן זֹהַ ר תֵ צֵ א רע"ט" :וְ ִדבַ ְרתֶ ם אֶ ל הַ סֶ לַע" וְ כּו' בְ ִדבּור
נַחַ ת' (ׁשַ בָּ ת ס"גִ .
ּופִ יּוס וְ כּו')ׁ ,שֶ יִ ְׁשפֹ ְך ִשיח ֹו ּותְ פִ לָּת ֹו בְ תַ חֲנּונִים כְ דַ ל ּוכְ רָּ ׁש ,אֶ ל הַ סֶ לַע ,הַ יְנּו לֵב הָּ עֶ לְ יוֹן ַכנַ"ל ,לְ עֵ ינֵיהֶ ם ַדיְקָּ אׁ ,שֶ יִ הְ יֶה
הַ קָּ הָּ ל בִ ְׁשעַ ת מַ עֲשֶ ה ,כְ ֵדי ׁשֶ יְ קַ שֵ ר אֶ ת עַ צְ מ ֹו עִ ם נ ְִׁשמָּ תָּ ם ַכנַ"ל .וְ הּוא ֹלא כֵן עָּ שָּ הׁ ,שֶ ָּזכַר טּוב ֹו וְ צִ ְדקָּ ת ֹו בִ ְׁשעַ ת תְ פִ לָּתוֹ,
ׁשֶ ֹּלא הִ ְׁש תַ מֵ ׁש עִ ם הַ מַ טֶ ה בִ ְׁשבִ יל הַ קָּ הָּ ל ,אֶ לָּא הִ ְׁשתַ מֵ ׁש עִ ם הַ מַ טֶ ה בִ ְׁשעַ ת תְ פִ לָּתוֹ .וְ זֶה בְ ִחינַתַ " :ו ָּירֶ ם מׁשֶ ה אֶ ת יָּדוֹ"
(ׁשמוֹת י"ז)ַ " :ויְהִ י י ָָּּדיו אֱמּונָּה" ,תַ ְרגּומוֹ :פְ ִרישָּ ן בִ צְ לוֹׁ ,שֶ הֵ ִרים אֶ ת תְ פִ לָּתוֹ ,וְ ֹלא ִקשֵ ר
יָּד ֹו זֶה תְ פִ לָּתוֹ ,כְ מ ֹו ׁשֶ כָּתּוב ְ
אֶ ת עַ צְ מ ֹו עִ ם הַ קָּ הָּ לַ " .ויְַך אֶ ת הַ סֶ לַע בְ מַ טֵ הּו פַ עֲמָּ יִם" כִ בְ יָּכוֹל "הִ כָּה צּור ַויָּזּובּו מָּ יִם" (תְ הִ לִ ים ע"ח)ׁ ,שֶ הִ כָּה לֵב
הָּ עֶ לְ יוֹן ,כְ מ ֹו ׁשֶ לו ְֹק ִחין אֵ יזֶה ָּדבָּ ר בְ כֹ חַ ּובְ אֹ נֶס ,כִ י בָּ א בְ כֹ חַ מַ עֲשָּ יו הַ טוֹבִ ים .וְ זֶהּו הַ כַָּאת הַ סֶ לַע פַ עֲמַ יִם :הַ כָָּאה ַאחַ ת,
ׁשֶ לָּקַ ח בֵ אּורֵ י הַ תוֹרָּ ה בְ כֹ חַ ּובְ אֹ נֶס וְ ֹלא בִ קֵ ׁש מַ תְ נַת חִ נָּם ַכנַ"ל ,וְ הַ כָָּאה ַאחַ ת כִ י ִמי ׁשֶ דוֹחֵ ק אֶ ת הַ שָּ עָּ הׁ ,שָּ עָּ ה דוֹחַ ְקת ֹו
(בְ רָּ כוֹת ס"ד .וְ עֵ רּובִ ין יג ,):וְ נִסְ תַ לֵק קֹ ֶדם זְ מַ נוֹ .וְ עַ ל הִ סְ תַ לְ קּותוֹ ,הַ שְ כִ ינָּהׁ ,שֶ הִ יא הַ לֵב הַ נַ"ל ,הִ יא ְמ ַי ֶללֶת ּוב ֹוכָּה עָּ לָּיו.
וְ זֶה" :פַ עֲמָּ יִם" ,כִ י מֵ תּו מׁשֶ ה וְ ַא ֲהרֹן עַ ל  -י ְֵדי הַ כָָּאה ,כְ מ ֹו ׁשֶ כָּתּוב" :הֵ מָּ ה מֵ י ְמ ִריבָּ ה" וְ כּו':
ּובִ ְׁשבִ יל זֶה אֵ ין לָָּאדָּ ם לִ ְדחֹ ק אֶ ת עַ צְ מ ֹו עַ ל ׁשּום ָּדבָּ ר ,אֶ לָּא יְבַ קֵ ׁש בְ תַ חֲנּונִים; אִ ם יִתֵ ן ל ֹו הַ שֵ ם ִיתְ בָּ רַ ְך יִתֵ ן ,וְ אִ ם לָּאו
לָּאו

