
ז' כ בס"ד    מטותפרשת  – והתשע" תמו

ת י ֶא ַח י ַא ִכ נֹ ש   ָא ֵּ ק  ַב   ְמ

 וינטר שי הרב

 'תרבות מלחמת'

 שיש, עינינו לנגד המתחולל המאבק כלפי אמורים הדברים. העכשווי הציבורי בשיח מאוד טעון נושא על לדבר מבקש אני

  סוטה במסכת המשנה את נזכיר לכך ובהקשר, וכואבת קשה מילה היא' מלחמה' המילה'.  תרבות מלחמת' -אותו המכנים

 : (א משנה ח פרק) לקרב יציאה לפני לחיילים' המלחמ משוח כהן' של דבריו את מביאה אשר

 לא אחיכם על ולא אויביכם על למלחמה היום קרבים אתם ישראל שמע אליהם ואמר( כ דברים) הקודש בלשון העם אל ודבר... 

 מרחמין אין בידם תפלו שאם הולכים אתם אויביכם על...  עליכם ירחמו בידם תפלו שאם בנימין על שמעון ולא שמעון על יהודה

 'וגו תחפזו ואל תיראו אל לבבכם ירך אל( כ דברים) עליכם

 את מציין הוא. האחרים השבטים בני, אחיהם מול ולא אויבים מול להילחם עתידים שהם, למלחמה ליוצאים מבהיר הכהן

 -ההפוך הצד את לעצמנו שנזכיר חשוב' התרבות מלחמת' על לדבר בבואנו. זו עובדה של הלכת מרחיקות ההשלכות

 אכזר אויב מול אל, חלילה ,עומדים שאיננו לדעת עלינו, ישראל עם בתוך המתרחש תרבותי במאבק עוסקים אנחנו כאשר

 את אלו אוהבים אחינו וכל אנחנו. זו שיחה לסיים אבקש גם ובה, דברי של המוצא נקודת זאת. שלנו האחים מול אל אלא

 על ואף. באהבה להרבות יש בהם, המצרים בין בימי ובפרט, תמיד זאת לצין חשוב. ינתק בל קשר לאלו אלו וקשורים אלו

 . האחרונים בשבועות שלו בהופעה שהתעצם מאבק, בדורנו המתנהל התרבותי המאבק על לדבר צריך, סתירה וללא, כן פי

  אנשים חטאיםתרבות 

 המילה. זה לנושא מאוד קשורה השבוע פרשת גם, אמנם. למתרחש הקשבה מתוך, כאמור, זה בעניין לעסוק בחרתי

 כאשר מופיעה זו מילה. כולו במקרא שלה היחידה ההופעה וזוהי, מטות פרשת, שלנו השבוע בפרשת מופיעה' תרבות'

 בני של מבקשתם הבין רבנו משה. המזרחי הירדן בעבר להישאר בקשתם בעקבות ראובן ובני גד בני את מוכיח רבנו משה

 הוא כן ועל השבטים שאר עם ביחד המערבי הירדן עבר לכיבוש במלחמה להשתתף רוצים אינם שהם ראובן ובני גד

 ראובן ולבני גד לבני ואומר המרגלים של חטאם את מזכיר רבנו משה, שלו התוכחה דברי כדי תוך. 1קשות אותם הוכיח

ם ְוִהנֵּה(: "יד: לב במדבר) ם ַתַחת ַקְמתֶּ יכֶּ ל' ה ַאף ֲחרֹון ַעל עֹוד ִלְסּפֹות ַחָטִאים ֲאָנִשים ַתְרּבּות ֲאבֹתֵּ ל אֶּ  רבנו משה". ִיְשָראֵּ

 ַתְרּבּות: "אותם מכנה אף הוא אלא בלבד זו ולא. המרגלים של הנורא החטא על מוסיפים הם שבבקשתם להם אומר

 קרוב והוא ורביתי טפחתי אשר: מגזרת - תרבות(: "שם: שם: )אומר עזרא האבן? הזה הביטוי פירוש מה". ַחָטִאים ֲאָנִשים

 מטיח רבינו משה, פירושו פי על'. גידול' משמעותה' תרבות' המילה, לדבריו". השנים גדול והטעם ביתו רב כל על: מגזרת

 במילה' ט באות – ונדגיש. )המרגלים של, חטאים אנשים של דרכם וממשיכי' גידוליהם' שהם, ראובן ובבני גד בבני

'(. חטא אנשי' בעצמם שהם, באנשים אלא עסקינן בעייתיים במעשים שלא היא שמשמעותו', תבניתי דגש' יש', ַחָטִאים'

י ֲאָבַהְתכֹון ֲחַלף ַקְמתּון ְוָהא: "אונקלוס בתרגום גם מצאנו ע"הראב של לפירושו בדומה ְבַרָיא ַתְלִמידֵּ  של תרגומו . "ַחָיַבָיא גֻּ

 הוא' תרבות' המילה את. פרשנות גם הוא תרגומו, שלעיתים, לדעת חשוב אך המילים לפשט, כלל בדרך, נצמד אונקלוס

 שהרי, המרגלים דור של הפיזיים גידוליהם שהם לומר רבנו משה של כוונתו שאין ברור, באמת'. תלמידי' - מפרש/מתרגם

 שהם, היא משה של כוונתו. הארץ באי מדור הם בפרשתנו המוזכרים השבטים ובני מצרים יוצאי מדור היו המרגלים

, רבנו משה של לדעתו, מואסים שהם בכך המרגלים של דרכם את ממשיכים הם. רוחנית מבחינה המרגלים של גידוליהם

 
 כוונתם את נכונה הבין לא שמא או דעתם את שינו הם תוכחתו בעקבות ורק דבריהם בהבנת צדק רבנו משה אם הפרשנים בין ויכוח ישנו 1

.ן"הרמב בדברי לדבר ניתן למצואדוגמא . המקורית





2  את אחי אנכי מבקש 



 ֲאָנִשים ַתְרּבּות: "נחשבים הם ובכך, הציבור עם בעול נושאים להיות בהכרח ומואסים' ה דבר את מואסים', ה בנחלת

 .החוטאים האנשים של דרכם ממשיכי דהיינו", ַחָטִאים

 ותרבות חינוך

 ורבו פרו הביטוי'.  ורבו פרו' מצות – שבתורה הראשונה במצוה כבר מופיע' גידול' של במובן' תרבות' המילה שורש

ךְ : "במים השורצת החיה אצל לראשונה מופיעה אמֹר ֱאלִֹהים אָֹתם ַוְיָברֶּ ת ּוִמְלאּו ּוְרבּו ְּפרּו לֵּ : א בראשית" )ַּבַיִמים ַהַמִים אֶּ

 יותר ולא' א מוליד אחד היה ְּפרּו אלא אמר לא אם -' ּוְרבו; 'פירות עשו כלומר פרי לשון -' ְּפרּו: " 'שם מבאר י"רש( כב

 ':גידול' של במובן' רבו' מבאר, שם, הירש ר"הרש, אמנם". הרבה מוליד שאחד ּוְרבּו ובא

 גמור הכרח והוא; החי מבעלי ברבים גם - להתרבות תנאי הוא בוולדות הטיפול. יתרבה האדם שמין כדי ילדים בהולדת די אין

 קיומו על ישקדו ולא, לידתו משעת בו יטפלו לא הורים אם, מיד יאבד האדם ולד. גרידא פיסית מבחינה רק ולו - האנושי במין

 .האדם התרבות של האמיתי הגורם הוא הטיפול אלא, הלידה לא. הגופנית והתפתחותו

 את מבאר הוא כן על. בהם בטיפול גם אלא ילדים בהולדת רק תלויה אינה האנושי המין שהתרבות מסביר הירש ר"הרש

 .  ילדיהם את לגדל האדם בני על אלוקי כציווי' ורבו פרו' הביטוי

 : ואומר הירש ר"הרש ממשיך

 רק לא - להוריהם דומים יהיו והבנים; בניהם בדמות יקומו הם: בבניהם להתרבות ההורים חובת. מזה למעלה כולל" רבה, "אולם

; והמוסריים הרוחניים כוחותיהם מיטב את בבניהם ולפתח לשתול ההורים על. ומוסרית רוחנית מבחינה אלא, גופנית מבחינה

 מצות את ויקיימו בניהם בדמות ההורים יקומו אז רק. ומוסרית רוחנית מבחינה בניהם את ולחנך לעצב עליהם: דבר של קיצורו

 ".רבו"

 המילה. ילדיהם את לחנך, ההורים על מוטל. גשמית מבחינה ילדיהם גידול מאשר יותר רחבה, כן אם, היא ההורים חובת

 גופנית מבחינה רק לא להוריהם דומים יהיו הילדים. כדמותם יהיו שילדיהם זה דרך יתרבו שההורים היא משמעותה' רבו'

 . שלהם לאישיותם בהתאם, כמובן, ומוסרית רוחנית מבחינה גם אלא

 של הראשוני הציווי. ומוסר רוחניות השקפות מתוך, עולם תפיסות מתוך ומתרבה שנוצר מה כל, כן אם, היא התרבות

 שהובאו, אונקלוס דברי על גם חדש אור שופך זה הסבר. הגשמי לפריון רק ולא, זה במובן, לתרבות לדאוג הוא התורה

 רבנים של תפקידם גם הוא כך, ילדיהם חינוך י"ע הרוחנית דמותם את להרבות הוא ההורים של שתפקידם כשם. לעיל

 לבין' רב' המילה בין קיים הדוק קשר. התרבות ביצירת משמעותי מאוד תפקיד בחינוך שעוסק מי לכל יש כן על. ומחנכים

 מוסר של תרבות או, ו"ח', חטאים אנשים תרבות' תהיה היא אם וההכרעה התרבות על הגדולה ההשפעה'. תרבות' המילה

, דיברנו עליו במובן' תרבות' במילה השתמשו ל"חז, אגב. והרבנים המחנכים של בידם, מבוטלת לא במידה, נתונה – וצדק

 כינו בו אחר בהקשר' אילוף'ל' חינוך'מ המילה של משמעותה את הרחיבו ואף' רעה לתרבות יצא: 'בביטוי, למשל, כמו

 (. ד משנה  א פרק קמא בבא' )תרבות בני' בשם מאולפים חיים בעלי

 המאבק שורשי

. ישראל במדינת בימינו שמתחולל התרבותי במאבק, מעט לדון מבקש אני', תרבות' המילה של מהותה על שעמדנו לאחר

 מרן מדברי ביחד ללמוד מבקש אני. המתחדשת הציונית התנועה של הראשונים בימיה נעוצים הנוכחי המאבק של שורשיו

 כבר.  2קצר סטורייה ברקע נפתח, דבריהם את להבין כדי אך, זה בנושא העוסקים ל"זצ ה"הרצי רבינו, ובנו ל"זצ הרב

 הציוני בקונגרס. התרבות בעניין משמעותיים מאוד פולמוסים התקיימו הרצל של בהנהגתו הראשונים הציוניים בקונגרסים

 קשות במילים זו לאמירה מתייחס ל"זצ הרב'. הדת עם לה אין דבר – הציונות' ההחלטה נתקבלה בבאזל שהתקיים הראשון

 אות"ו" השיבוש", "הרשעה" "המעוות החוק", "המחפיר הסעיף: "במילים אלו דברים כינה השאר בין. ביותר וחריפות

 :הוא, זה בעניין, הרב בדברי המצוי ביותר החריף הביטוי אולי. 3"הקלון

 
 למאמר רקע': הכותרת תחת' ישיבה' באתר מופיע המאמר. זה בעניין כהן הראל הרב של ממאמרו לקוחים ההסטורי הרקע בעניין הדברים עיקרי 2

.'הישראלית התרבות

.והלאה ז' עמ 'ה"ראי זכרון' בספר שהודפס הרב של ובמאמרו ,תקעא אגרת ב"ח 'ה"הראי אגרות'ב למשל' עי 3



  3 אחי אנכי מבקשאת 



 השחורות המות כנפי את פורשת המן ושל פרעה של מגזירותיהם יותר הקשה' הדת עם לה אין דבר הציונות'ש הקונגרסית הגזירה

 אנו שבה התורה זאת היא, תפארתו ואור חייו ממקור אותו בהפרידכם שלנו והנחמד הרך היונק הלאומי הרגש על שלה והאיומות

...מצויינים
4

   

 : 5כך הוחלט שבו, השני בקונגרס גם והתפתח המשיך הפולמוס

 התרבות קרקע על ניצב שהוא שעה, היהודי העם של רוחנית לתחייה גם אלא ופוליטית כלכלית לתחייה רק חותרת אינה הציונות

 . היהדות של הדתיים לחוקים המנוגד דבר שום עצמה על תקבל לא הציונות. הישגיה בכל בחוזקה ונאחז המודרנית

 זה פולמוס בסיס על. רוחנית תנועה מעין גם היא אלא מדינית תנועה רק איננה היא שהציונות הוחלט השני הציוני בקונגרס

 מסדר להסיר הייתה זו תנועה של הראשונה מטרתה. ל"זצ ריינס יעקב יצחק הרב הגדול הגאון ידי על המזרחי תנועת קמה

 כך כל מוצא נקודות מתוך שנעשה התרבות על שהדיון מפני וזאת, התרבות על הדיון את הציונית התנועה של היום

 תעסוק ולא היהודי לעם לאומי בית בהקמת תתמקד הציונית שהתנועה דרשו המזרחי אנשי. מאוד קשה שיח יצר, מרוחקות

 . רוחניים בעניינים כלל

 הרב כתב וכך. הדת עם קשר לה שאין תנועה היא שהציונות האיומה ההצהרה למחיקת לדאוג המזרחי שעל סבר ל"זצ הרב

 :6(ט"י פרק' )בנגב אפיקים' במאמרו ל"זצ

; בעמלם כלל להועיל יוכלו לא, הזאת השלילית בהרפואה רק, ומחלה מדוה מכל להצילה שחושבים, שבציונים הקולתורה מתנגדי

 אין ואם, בצדה קולתוריותה הרי, מקום לה כובשת שהלאומיות כיון. אחד בנושא הפכים שני - קולטורא בלא עם. בידם יעלו חרס

 עולה, ועולה הולכת, מתגברת הנגעים בעלת הקולתורה הרי, הישראלי טבעה לפי ערוכה, הגונה לקולתורה מקור המוכן מן לה

 . גבול אין עד, ומהרסת

 זה לענין במשל מאריך  הרב. ביניהן לנתק יהיה אפשר אי. התרבות את בהכרח בעקבותיה גוררת שלאומיות אומר הרב

 את מגדילים כאשר, אמנם. שלו התאורה צורכי את לספק כדי קטנה במנורה שדי קטן בית על מדבר הוא(. כ פרק, שם)

: הרב לדברי, הנמשל הוא וכך. האור עוצמת את להגביר הוא הכרח – קומתו את ומגביהים קירותיו את מרחיבים, הבית

 ביותר היא החובה בציור או בפועל שהוא מובן באיזה הכללים הכוחות את ותגדיל הדעת את תרחיב כאשר הלאומיות"

 להגדיל לא ניתן ."...תורתו וחוקי מצוותיו משמירת הבאה' ה שם מאהבת הנלקח ודעת אמונה, תורה אור, באור להרבות

 התרבות ובהכרח, יותר גדול לאור זקוק הוא יותר גדול הלאומי שהבית ככל. האור את להגדיל בלי הלאומי הבית את פיזית

  .יותר משמעותי חלק בו תתפוס

 הישראלית התרבות

 אשר הראשון המאמר והוא', הישראלית התרבות: 'הוא המאמר של שמו. זה בנושא מאמר כתב ל"זצ יהודה צבי הרב, רבנו

 מובן"כ התרבות את במאמרו הגדיר יהודה צבי הרב". ישראל לנתיבות: "הנקרא רבנו של המאמרים קובץ בתוך נדפס

 היא זה במאמר מאוד חשובה נקודה". השונות האדם רוח עבודות כל את באמת כולל שהוא, החינוך של והכולל הרחב

, התרבות בבסיס העומד החינוך של עניינו. ובעם בחברה, ביחיד הקיימים הטבעיים ליסודות מתייחסת התרבות כי הקביעה

 את עוזב וכשהוא. ופיתוחם שכלולם, לגלוי מהעלם, לפועל מכוח והוצאתם גילויים :הוא טבעיים כוחות לאותם בייחס

 את להוציא הוא העיקר יחיד של שבחינוכו כשם .אובד -עדי ואחריתו ההויה לטבע חוטא הוא אז, הטבעיים היסודות

 חרס – לטבעו מתאימים שאינם דברים לילד' להדביק' ומחנכיו הוריו ינסו ואם, הפועל אל הכח מן, כשרונותיו ואת כוחותיו

 כל ולכן, שלנו הטבע הם האלוקיים החוקים, התורה. אלוקי טבע יש ישראל לעם. כולו לעם בייחס גם הוא כך. בידם יעלו

 וללמוד לקחת שניתן הרב אומר אחרים במקומות. המקווה הפרי את תשא לא, ישראל עם על להשפיע שתנסה זרה תרבות

 תואמת האומה של הבסיסית שהתרבות לאחר רק, יקתומדו מרובה ובזהירות, אפשרי זה אך, זרים ממקורות אפילו

 את להסיר שביקשו אלו הם הרבנים – הרוח אנשי שדווקא האבסורד על מדברים ל"זצ ה"הרצי ובנו ל"זצ הרב מרן. לטבעה

 בית של שהקמה סבורים הרבנים, הרוח שאנשי, חלילה, משתמע זו מהנהגה. הציונית התנועה של יומה מסדר הרוחני הדיון
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4  את אחי אנכי מבקש 



 הרבנים. הנכון הוא ההיפך, כמובן. רוחני עניין מאחוריו עומד שלא, בלבד מדיני עניין, טכני עניין היא ישראל בארץ לאומי

 מבחינה, אמנם. המדינית התנועה כל של ובבסיסה בשורשה שעומד כזה הרוחני העניין את בגאון להוביל שצריכים אלו הם

 היה חשוב כך כל כך משום. נכונה החלטה תהיהי שברוח בעניינים לדון שלא המזרחי תנועת אנשי של החלטתם, פרקטית

 לבין ומדיני לאומי בית בין להפריד אפשר אי, התרבות לבין הציונות בין להפריד אפשר אי באמת כי להדגיש ולבנו לרב

 שאנו משום אלא זה בתחום לומר מה לנו שאין מכך נובעת אינה הרוחני לעניין' מניחים' אנו שבינתיים העובדה. רוחניות

 . לאומי בית של הקמתו בפועל שתתאפשר כך, העם חלקי בין המשותף המכנה את למצוא רוצים

 הבירור תהליך של עיצומו

 עניין על מלדון להתחמק יותר יכולים לא אנו שבו לשלב שהגענו לי נדמה אך, היסטוריים תהליכים מלנתח קטונתי

. לאו אם ובין הדיון של היוזמים אנחנו אם בין נכון הדבר. מכך להתעלם אפשר ואי' השולחן על מונחים' הדברים. התרבות

 הגדול הקושי למרות שהרי, בכך לשמוח מקום שיש דומני, מכך יתרה .שמתחולל למאבק המודעות בעצם חשיבות יש

 נכתב כאילו שנדמה, התחיה באורות פרק ישנו. כולנו את לקדם בסופו עתיד אשר לבירור נדחפים אנחנו, יוצרים שהדברים

 הכפירה את לחקות שיחשבו ישראל בעם נפש קטני יהיו דגאולה אתחלתא שבעת כך על, שם, מדבר הרב. השבוע

 את לחקות חושבים נפש וקטני...": לנו גם המתאימה כללית אנושית תרבות שהיא בטעות וידמו, הגויים אצל המתרחבת

 שישראל ונכרית זרה תרבות א"כ שאינה במקום, כללית אנושית לתרבות אותה ומדמים, הגוים אצל המתרחבת הכפירה

  ".ממנה למעלה למעלה כבר עומדים

 : גדולה תקוה מסתתרת, הנפש קטני של טעותם בתוככי, ל"זצ הרב של העמוקה בראייתו, אמנם

 מגדלת שהיא, היצונה השפעה עירוב בלא הנקיה העצמיות על עומד להיות החפץ של בעצמה הזאת המחשבה סוף כל סוף מ"מ

 שהאנרכיה עד, מישראל חיים חלושי מצד הרוחני החקוי את חשני ומעבר, ביותר לישראל העמים שנאת את מזה מעבר

 את תקרא, להעצמיות המסגלת התוכית הנקודה על לעמוד שיש, זו הכרה בעצמה היא, וקודש קושט כל את מהרסת המחשבתית

 ..  לתשובה ישראל

, לכולם מתאימה האוניברסאלית שההשפעה מחשבה מתוך, מובהקת נכרית השפעה מתוך ישראלית תרבות לפתח הרצון

 . מאוד חיובי רצון הוא לנו המתאימה התרבות את לברר הרצון עצם, מאידך. הרב לדברי, מרה טעות הוא

 : ואומר הרב ממשיך

 עבודה התלהבות, התולדה דעת, גלמית תרבות, שפה, ארץ חבת, עם מקנאת המתחילה, מאד אטית בהתפתחות הבאה זו והכרה

 בלב לישראל מיוחדה היותר וההרגשה המחשבה, את ולעורר, הראש עד לעלות היא מוכרחת, המגושמה היד בכח ארצית גשמית

 מלכם דוד ואת אלהיהם' ד את ובקשו ישראל בני ישובו" אחד וחשק במחשבה, אחד ובלב, יחדו והצעירים הזקנים, האומה כל

 . טובו ואל' ד אל ופחדו

, מתקדם שלב בתוך נמצאים אנחנו. האלוקית לתרבות, האמתית לתרבות תשוב האומה שכל לכך יגרום בסופו הזה המהלך

 . "מאוד איטית" להיות עשויה שההתפתחות בכך והכרה סבלנות תוך, כמובן. לשמוח צריך כך ועל הזה בתהליך, נראה כך

 להשמיע איך לדעת

, המור הר ישיבת ראש עם שהתקיים ראיון לי הראה נתי הרב. לנו לא שהוא תרבותי לשיח ניגרר שלא מאוד חשוב, אמנם

 לשיח להיגרר לא להיזהר שצריך כך על דיבר הוא. 7האחרונים בימים המתרחש על בריד אשר, שטרנברג מרדכי הרב

 מביא הוא. אמונותינו את לחלוטין סותרות הן שבאמת אף, מוסכמות כאילו שהן, יסוד הנחות בחובו טומן שהוא התרבותי

 : דוגמא לכך

 האמתית שהתשובה וחשבתי?', להפלות מתנגד, שמאל כאיש, אתה איך' - בכיר פוליטיקאי שואלת עיתונאית פעם שמעתי

 הנחת. לא או רצח זה אם היא תהאמתי השאלה'? עובר לרצח מתנגד שמאל כאיש אתה איך' שואלת אינך למה - היא זו לשאלה

 ליברל לא הוא למה להצטדק ממילא מוכרח הזה נכון הלא לשיח שמצטרף ומי, השיח כל את מעצבת רצח אינה שהפלה היסוד

 ... מספיק
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  5 אחי אנכי מבקשאת 



 על להתיישר העונה שעל יסוד והנחות ערכים' מתחבאים' יםמסו באופן מתמסוי שאלה העלאת מאחורי, רבות פעמים

 של ההנחה נקודות עם מסכים המשיב אין שאם כזו בצורה מנוסח השאלה ניסוח, פעם לא, ולצערנו. פיהם על ולענות פיהם

 התרבות מתוך, בה מאמינים שאנו התרבות מתוך התרבותי לדיון להגיע עלינו. וכפרימיטיבי כחשוך יוצג הוא אזי השאלה

 מתוך ולא זלזול מתוך לא, כמובן. מורא ללא, תהאמתי האלוקית התרבות את ולהציג לבוא עלינו. התורנית – האלוקית

 נוכל בהן, וראויות מתאימות במות למצוא לנסות עלינו. דרכנו בצדקת מלאה אמונה מתוך אבל, חלילה, באחרים פגיעה

 שבהקשרים בהחלט ויתכן פשוטה לא ממש משימה זו. שמעילה שיכול כזה, ובהיר ברור באופן שלנו העמדה את לומר

. לגופו להבחן צריך מקרה כל. להגיב ולא בצד לשבת הוא הנכון המעשה-הציוני בקונגרס אז שעשו למה בדומה, מסוימים

 האמת את להשמיע נוכל בו, כזה שיח ליצור יוזמה תנומא שנדרשת ודאי, כאמור, אלא תגובה-באי או בתגובה די לא אבל

   .נועם ובדרכי נכון באופן התורנית

 מבקש אנכי אחי את

 אבל. היטב אותו לברר ועלינו בתוכנו שקיים מסוים רובד הוא התרבותי המאבק. בהם שפתחתי בדברים לסיים מבקש אני

 שנאת היפך שהיא, חינם באהבת להרבות עלינו אלו בימים. אחים, אחד עם היותנו עצם - והוא שורשי יותר הרבה עניין יש

 שבו, יותר העמוק המקום את לראות הוא תפקידנו. קיומו בעצם עלי מאיים בדעותיו ממני שהשונה מכך הנובעת החינם

 לא ומאידך, המבדיל על בהרבה רב שהוא המשותף את לראות צריך(. שכד – שכג' עמ ג"ח הקודש אורות' עי. )אחד אנחנו

 .כולנו את המאחד הפנימי בשורש בעיקר להיאחז אבל, בהיר באופן האמת את לומר, מהמבהיל להיבהל
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