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מהיכן מגיע חינוך ועיצוב אופיו ותכונותיו של האדם ?
א .החנוך הפשוט מתחיל משבא הילד לכלל איזו הכרה ,והחנוך המדעי
(תת-מודע) מתחיל משיצא לאויר העולם ,והאמוני מההתחלה היצירית,
והתקדשתם והייתם קדושים.
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מקלל ה' יהרג בסקילה

{י} ַויֵּצֵּ א בֶּ ן ִא ָּׁשה י ְִׂש ְׂראֵּ ִלית וְׂהּוא בֶּ ן ִאיׁש ִמצְׂ ִרי ְׂבתֹוְך ְׂבנֵּי י ְִׂש ָּׁראֵּ ל וַיִ נָּׁצּו בַ ַמחֲ נֶּה בֶּ ן
הַ יִ ְׂש ְׂראֵּ ִלית ו ְִׂאיׁש הַ יִ ְׂש ְׂראֵּ ִלי{ :יא} וַיִ קֹּ ב בֶּ ן הָּׁ ִא ָּׁשה הַ יִ ְׂש ְׂראֵּ ִלית אֶּ ת הַ ֵּשם ַוי ְַׂקלֵּ ל
ֹלמית בַ ת ִד ְׂב ִרי ְׂל ַמטֵּ ה ָּׁדן{ :יב} ַויַנִ יחֻ הּו בַ ִמ ְׁׂש ָּׁמר
ְׁׂשם ִאמֹו ְׁׂש ִ
ֹּׁשה ו ֵּ
ַוי ִָּׁביאּו אֹּ תֹו אֶּ ל מ ֶּ
ֹּׁשה לֵּ אמֹּר{ :יד} הֹוצֵּ א אֶּ ת הַ ְׂמ ַקלֵּ ל
ִל ְׂפרֹּׁש לָּׁ הֶּ ם עַ ל ִפי יְׂהוָּׁה{ :יג} ַוי ְַׂדבֵּ ר יְׂהוָּׁה אֶּ ל מ ֶּ
אֶּ ל ִמחּוץ לַ ַמחֲ נֶּה וְׂסָּׁ ְׂמכּו כָּׁל הַ ש ְֹּׂמעִ ים אֶּ ת י ְֵּׂדיהֶּ ם עַ ל ר ֹּאׁשֹו ו ְָּׁׂרגְׂ מּו אֹּ תֹו כָּׁל הָּׁ עֵּ ָּׁדה:
{טו} וְׂאֶּ ל ְׂבנֵּי י ְִׂש ָּׁראֵּ ל ְׂת ַדבֵּ ר לֵּ אמֹּר ִאיׁש ִאיׁש כִ י י ְַׂקלֵּ ל אֱ ֹלהָּׁ יו ְׂונ ָָּּׁׁשא חֶּ ְׂטאֹו{ :טז} ְׂונ ֵֹּּקב
יּומת( :ויקרא
יּומת ָּׁרגֹום י ְִׂרגְׂ מּו בֹו כָּׁל הָּׁ עֵּ ָּׁדה ַכגֵּר כָּׁאֶּ זְׂ ָּׁרח ְׂבנ ְָּׁׂקבֹו ֵּׁשם ָּׁ
ֵּׁשם יְׂהוָּׁה מֹות ָּׁ
כד)
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מאיפה באה רשעותו של המקלל ?

רש"י  -ושם אמו שלומית בת דברי .שבחן של ישראל שפרסמה הכתוב לזו
לומר ,שהיא לבדה היתה זונה :שלמית .דהות פטפטה ,שלם עלך ,שלם עלך,
שלם עליכון ,מפטפטת בדברים ,שואלת בשלום הכל :בת דברי .דברנית היתה,
מדברת עם כל אדם לפיכך קלקלה:

איך אדם קולט נכון את המציאות ?
ב .כל בהירות באה מתוך אמונה ,ואמונה מורכבת בהתחלתה מתוך מזג
(שילוב) של יראה ואהבה .והנשמה בפנימיותה מרגשת היא שאמונה
יראה ואהבה מיסודם הנם פונים רק אל הענין האלהי ,וכל מה שישנם
מדות הללו כלפי ענינים זולתיים אינם כי-אם ע"י איזו הארה של הניצוץ
האלהי המגיע שמה.

