ä"á

''äùà éðùò àìù
úéãåäéä-äîåàä ìù äúëøá
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ספר שיר השירים פרק ג
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È òaÈ äîÉ ìÉ LÀ êÀ ìÆ nÆ aÇ ïÉåiöÄ úÉåðaÀ äÈðéàÆ øe
)À äÈðéàÆ öÀ (àé
:åáìÄ úçÇ îÀ NÄ íÉåéáe
À åÉ úÈpúÂ
Ë ç íÉåéaÀ
ילקוט שמעוני שמות ,פל"ט ,רמז תיז

רבי שמעון בן יוחאי שאל לרבי אליעזר ברבי יוסי ,אמר ליה :אפשר
ששמעת מאביך מהו 'בעטרה שעטרה לו אמו? ]ביום חתונתו וביום
שמחת לבו'[?
אמר ליה :כך אמר אבא ,משל למלך שהיתה לו בת יחידה והיה אוהבה
ביותר מדאי ,לא זז מחבבה עד שקרא אותה אחותי ,לא זז מחבבה עד
שקרא אותה אמי ,לא זז מחבבה עד שקרא אותה בתי,
כך חבב הקדוש ברוך הוא את ישראל וקרא אותם בתי שנאמר שמעי בת
וראי ,לא זז מחבבם עד שקרא אותם אחותי שנאמר אחותי רעיתי .לא
זז מחבבם עד שקרא אותם אמי שנאמר שמעו אלי עמי ולאומי ולאמי
כתיב ,עמד רבי שמעון בן יוחאי ונשקו על ראשו ואמר אילולי לא באתי
אלא לשמוע דבר זה דיי...
åæ' åúðåúç íåéá åúîåà úà ä"á÷ä øéãâäù äáéçä-ééåðéë ìëî íðîàä
ìàøùé úñðë ïéàä ?['äùà' úðéçá] 'éúééòø' :äúåà àø÷ àì ,'äøåú ïúî
!?'äùà éðùò àìù' íðîàä ?ä"á÷ä ìù 'äìë'ì úáùçð
:
,äééç çøåàå úåãäéä ìà áø÷úäì íéáø íéãåäéì íéòéøôîä íéàùåðä ãçà
'úåãò'ì ïúåìñô åæ íà ,íéøáâì ñçéá íéùðä-úééìôä úùåçú àéä
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òåîùì äðìëåú íùî 'íéùðä úøæò'ì ïú÷éçã åæ íà ,úåéøåáéö úåøùîìå
.'äøåúì äéìò' ìá÷ú àì íìåòì êà ,'äøåúä úàéø÷'
ñéñá ìò ,äáùçîä-éøôñá åäùëéà íðîà åøäáåä øáë åìà íéàùåð
úðöçä' úà òåðîì íúøèîù ,'äîéðô êìî úá äãåáë ìë'å úåòéðöä-éëøò
.äéñäøôä íåçú ìà 'äùàä
:íæðéáåùä àéùá íéøáâä íéëøáî 'çåðé÷'ì éøä ,åìà ìëá éã àì íà ,íøá
'éåâ' íò ãçé ,äééùéìùë äúììëä éãë êåú úàæå] "äùà éðùò àìù"
!?äùàä úìôùäì õ÷ ïéà íðîàä [...'ãáò'å
äëøáä úáéñ ïåøúôá äáùçîäå äëìää éøôñ úåòã úà øå÷ñð äáä
:åæìä 'äàéîçî éúìá'ä
:שו"ע אדמו"ר הזקן בעל התניא סי' מו ה"ג

 שלא עשני נכרי ושלא:ועוד שלש ברכות שחייב אדם לברך בכל יום
[ ואפילו ]=יהודי[ השבוי ]=בבית האסורים,עשני עבד ושלא עשני אשה
 אלא על שאין, שאין הברכה על החירות מהעבדות,יאמר שלא עשני עבד
...העבד חייב אלא במצוות שהאשה חייבת בהם
,åì åîã÷ù íééãåîìúä-úåøå÷îäå íé÷ñåôä úòã úà àèáî àåä äæá
øáâä ìù åøùåà úòáä àìà ,äùàì ãåáë úåúéçô úòáä åæ äëøáá ïéàù
àåä úååöîá íáåéç ,äùàäå ãáòä åìéàå úååöî â"éøúá áééçúäì äëæù ìò
.ãáìá é÷ìç
:úåäéîú äîë øéúåî äæ øáñä íâ ,íøá
åð÷úð àì äîì ?'äìéìù' ïåùìá åììä úåëøáä úùìù åð÷úð òåãî .1
...?úåçô äìéôùîù ,úéáåéç ïåùìá
 שמעתי פירוש נאה בדרך בדיחותא,'אמנם בקשר ל'שלא עשני גוי
:בשם הרב פרנקל זצ"ל רבה של ת"א
'ישנם יהודים מתבוללים שבהתנהגותם היומיומית הרי הם כ'גויים
 עד,'היהדות סוג של 'נאורות-ואף רואים בכך בהתנערותם מססמני
שבא איזשהו בריון אנטישמי ומעניק להם אגרוף בפרצופם תוך
 אזי מבינים הם שאינם יכולים לברוח מזהותם,כינויי בוז כז'יד
...היהודית ומתחילים לחזור למורשתם היהודית
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נמצא שמי עשאו ל'יהודי'? האגרוף של ה'גוי' ...על כך אני מברך
כל בוקר ,אשריי ,שיהודי אורגינאלי אנכי ו'שלא ה'גוי' עשני'
]ליהודי[...
÷ø] íéååù íäéáåéç äùàå ãáò ,é÷ìçä 'úååöîä áåéç' úðéçáî éøä .2
àìù' äééãåäá ÷ôúñð àì òåãî ,['ïîæ'á úåéåìú ïðéàù äùò úååöî
?['ãáò éðùò àìù' äééãåää íâ øîåçå ì÷á ïáåú äðîîå] 'äùà éðùò
àøåáì úåãåäì íòè äî ,àåäù äîá 'øùåàî' àåäù àøáð ìë òáè .3
éðùòù' :øîåì ìåëé àøáð ìë àìä ?úøçà äøåöá éðàøá àìù
.'åðåöøë
àøåáäù âùåî åððéà 'ãáò' éøä ,'ãáò éðùò àìù' äëøáä ääåîú íâ .4
.1'ãáò'ì øëîéäì åäåàéáä úåáéñðä àìà ,êë åàøá
äëæù øáâä ìù åúåëæ úàôî àéä åììä úåëøáä úáéñ íðîà íà .5
íéðäëä íâù åð÷éú àì äîì ,äùàä ìò úåøéúé úååöî íéé÷ì
]ìë ìò 2éáåéç ïôåàá åëøáé ['úåøéúé úååöî áåúëä íäá äáéø'ù
!?'ïäë éðùòù' :íéðô
úà óå÷òì éãë äàøðë] ,ï÷æä ø"åîãà ò"åùá úàáåî äìá÷ä úùéâ íâ
:ì"æå [åæä äëìää ìù äèåùôî íéøøåòúîä íééù÷ä
הלכות ברכות השחר סי' מו ה"ד:

 ...ולפי דברי המקובלים שברכות אלו הן על יציאת נשמתו בלילה ,שלא
נדבק בה נשמת נכרי או עבד או אשה ,גם הגר יכול לברך כן...
ïéáäì äù÷ù ììâá ÷ø àì] ,íéùðä çåø úà òéâøäì äæ ïåéòø çëá ïéà êà
ä÷áãð ïë íìöàù åìàë íðùé íðîàä ,'äðåù äîùð úå÷áãéä' âùåîä úà
íà úòãì ìëåà ãöéë ,åìàë íðùé íàå ..?4äùà åà 3ãáò ,éøëð úîùð

 1ולהעיר שאמנם להלכה אין מברכין כמובא בתוספתא ברכות פ"ו' :שלא עשני בור' ]שגם הוא חסר-
מצוות ,שהרי 'אין בור ירא חטא'[ – כי 'בור' לא נברא כך ,אלא כתוצאה מהעדר-למידה שלו ]אלא א"כ
נאמר שכוונת התוספתא במושג 'בור' היא' :חסר-כשרון' בעל  I.Q.נמוך מבריאתו – אבל אז יקשה
מדוע אמנם לא נאמרת ברכה זו להלכה?[
 2כי באופן שלילי  -ברור שאיננו יכול לברך 'שלא עשני ישראל' או 'שלא עשני לוי'...
 3גם צ"ל האם 'עבד' יש בו 'נשמה מיוחדת'? כמו של'גוי' ששרש נשמתו מהקליפות ואיננה 'חלק אלוקה
ממעל' או כמו לאשה ש'נשיותה' איננה רק סיווג-ביולוגי ,אלא גם מאפייניה-הנפשיים ,הם 'נשיים'.
 4כשם שישנם 'ערומים' או 'עיוורים' ,שאז שייכת ההודייה שאצלי 'מלביש ערומים' או 'פוקח עיוורים'.
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éðôî [íâ àìà – ...?'äìèáì äëøá' åæ àîùå ...5ä÷áãð àì åà éá ä÷áãð
?'äùà úîùð åá ä÷áãð íà êëá òø äî' :äîå÷îì äìàùä äøæçù
:
úåòîùî úà íéëôäîä íééèâåìåôà íéøáñä åøöåð ,éðøãåîä åðøåãá íðîà
:äîâåãì ,äùàä úáåèì åæ äëøá
משל לשני חיילים שהתגייסו לצבא ,האחד נבחר לשרת בקומנדו-
ימי וחברו יועד לתפקיד-משרדי בקריה ,מחד ,חייל הקומנדו נחשב
למיטב חד החנית הצהל"י ,גם מוערץ על ידי סביבתו ,אבל מאידך,
הוא עובר סידרת אימונים קשים ומפרכים כל כך ,עד שחברו
הפקיד-הצבאי 'איננו מקנא' בו כלל ומברך בהודייה' :שלא עשני
קומנדו' ,אך חייל הקומנדו ,למרות כל הקשיים מאושר בחלקו
ואומר' :שעשני משרד הבטחון בתפקיד כרצונו'...
והנמשל :תפקיד האשה נעלה הרבה יותר מהגבר ,כל החינוך וצער
גידול הבנים ,יחד עם אוירת הקודש שבבית מוטלים על כתפיה ,כל
ניהול משק הבית שבלעדיו אין הבעל יכול להתפנות ללימוד תורה
ולהבאת פרנסה ,הוא על ראשה ,ולכן פטרה אותה התורה מכל
מיני מצוות התלויות ב'זמן' כי אין זמנה בידה...
הגבר בברכו 'שלא עשני אשה' מודה לה' על שקבל משימה קלה
יותר בעבודת הבורא ,בהכירו שהוא לא היה יכול לעמוד
בתפקידיה הקשים של האשה ,לעומתו ,האשה – שמחה בחלקה
ומודה לה' שהיא עושה את רצונו ,גם אם תפקידה מפרך יותר...
:äìåôë äìàù øøåòî ìáà ,äùàì ãàî àéîçî äæ ùåøéô íðîà
ìøåâ úîìùä ïéî ,'åðåöøë éðùòù' :äùàä úøîåà òåãî ,ïë íà .1
éì ïúð àìà ,'øáâ éðùò àìù' :úåãåäì äëéøö äúééä ...ãáòéãáù
.øúåé úéðéöø äîéùî
'øèôúä'ù ìò 'äì úåãåäì éãåäé øáâì åì äàé êëä ,êãéàîå .2
?èòåîá ÷ôúñäì 'äëæ'å øúåé äù÷ äîéùîî
:

 .5הרמ"ק ]בספרו 'שיעור קומה' פרק גלגול[ מבאר עניין ה'הידבקות' והסימנים לזהותה ,אך סימנים אלו
יובחנו רק לבעלי מדריגה ,מה גם ששם מבאר שתיתכן גם הידבקות בנפש בהמה ...מדוע א"כ לא נברך
גם 'שלא עשני בהמה'?
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øãñá 'íéúåçðä úééùéìù' íå÷éî ìò øáñä ùåøã ,ì"ðä úåìàùä ãáìî
éåìéî ìò 'èøô'ä úåëøá ïä ïáåø :úåöåá÷ éúùî úåáëøåîä øçùä úåëøá
ìàøùé øæåà'] 'úéîåàì-äàãåä' ïäù úåëøá éúù ãáìî ,àåä åéëøö
:àìô äæ äàøå - ['äøàôúá ìàøùé øèåò'å 'äøåáâá
,'øçùä úåëøá' ìù ïúìéçúá äòéôåî 'íéúåçðä úééùéìù' íéçñåðä áåøá
äéøçàì ãéî øùàë ,äæëë åúàéøá ìò 'èøô'ä ìù úéùéà äééãåäë
-úåàãåää' éúù íéôéñåî ïîåéñáå 'úåéèøô'ä úåëøáä úøåù úà íéîéìùî
.'úåéîåàìä
 שירד בוקר אחד,וכמסופר על הרה"צ רלוי"צ מבארדיטשוב נ"ע
 כדי שהציבור, והחל לומר בקול רם את ברכות השחר,לפני התיבה
 לפתע הבחין הקהל ש'דילג' על ברכת 'שלא,יענו אמן על ברכותיו
...עשני גוי' והחלו להעיר לו על שכחתו
 וכי חשבתם שאחכה:פנה רלוי"צ לאחוריו והשיב להם בחיוך
 קפצתי ממיטתי,לברכה זו עד עכשיו? והלא מיד שפקחתי את עיניי
...' 'שלא עשני גוי:ברוב אושר וברכתי מיד
úà ò"åùäå àéðúä ìòá òá÷ ,é"øàä çñåð 'ä úìéäú' øåãéñá ,ïë àì
øãñä àåä êë íðîàä ,'úåéîåàì'ä úåëøáä øçàì 'íéúåçðä úééùéìù'
ïäéðôì 'úåéèøô'ùë ,òöîàá 'úåéîåàì úåëøá' éúù 'òå÷úì' òåãî ?éåàøä
..?ïäéøçà 'úåéèøô'å

...úéèñéîéðô-úéåæî úåðùøô
àùåðä úà øéàéù ,'éãéñçä-ùåøãä' øåùéîá éøå÷î èáéä òéöäì äñðàå
óøöîä ï÷æä ø"åîãà ìù äåîúä åçåñéð ñéñá ìò úàæ ,úéðùãç-úéåæî
:úåéîåàìä úåëøáä ìà 'äééùéìù'ä úà
'èøô'ä ìù åúàéøá ìò äéãåä ÷ø ïðéà ,'éðùò àìù'ä úùìùù çéðð äáä
...'úéùéàä åúåøç' ìò åà ,'åúåéøáâ' ìò äãåîä
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,'úéãåäéä äîåàä' ìù úéáéè÷ìå÷-äééãåäë úåàá ïúùìùù àìà
-úåëøáä' éúùì êùîäá äãåîä ,äøàôúá úøèåòîäå äøåáâá úøæàðä
êåúî øùàë ,'äùà' äððéàå 'ãáò' äððéà ,'éåâ' äððéà øùà ìò ,'úåéîåàìä
','ìàøùé íò' ìù äàìôåîä åúìòî úàèáúî ,åììä 'úåìéìùä-úùìù
...åðîî ÷ìç éëðàù
ïúéð äéä ïäá ,'äùà' – 'ãáò' – 'éåâ' :úåøãâää úùìù ïäî øàáð ïìäì
ìë øàù ìò åúåéúìåâñå éãåäéä íòä ìù åúåäî úà ,äøåàëì ,øéãâäì
!åìà úåøãâä ìåìùì íéàá åðàå íéîòä
:
ושמא תשאלו:
 :וכי אפשר לשלול מהאומה היהודית את התואר' :גוי'? והלא
מקרא מפורש הוא" :ואעשך לגוי גדול" או "מי כעמך ישראל
גוי אחד בארץ"?
 :האפשר לשלול מעם ישראל את התואר 'עבד'? והלא מקרא
מפורש הוא":כי לי בני ישראל עבדים" ונקרא הקב"ה "מלך
ישראל וגואלו" ואם הוא 'מלכנו' הרי אנו ה'עבדים'...
 :וכי אפשר לשלול מכלל ישראל את התואר 'אשה'? והלא
מקרא מפורש הוא" :אני לדודי ודודי לי" או "באתי לגני
אחותי כלה"?
אומר לכם :בלשון הקודש ישנו ניב-מקראי ,אשר באומרו' :לא זה
אלא זה' כוונתו לומר :לא רק זה בלבד ,אלא גם זה'6
כמו כן בענייננו :כוונת שלשת הברכות הללו לשלול שההגדרה
הלאומית שלנו ,איננה רק 'גוי' ,איננה רק 'עבד' ואיננה רק 'אשה',
אלא משהו יותר מזה וכדלקמן:

] äððéà úéìàøùéä äîåàä :רק[ 'éåâ' :
àìù' :çñåðä ì"ö äéä æà éë] 'éãåäé' åððéàù éî úà ìåñôì åðàá àì äæá
íùá ä"á÷ä úà åðà íéëøáî àìà ,[úåàñøéâ äîëá àáåîë ,'éøëð éðùò
 6לדוגמה" :לא את אבותינו כרת ה' את הברית הזאת וגו' ]דברים ה,ג [.מוסיף רש"י שם :בלבד! או "כי
לא בחרבם ירשו ארץ וזרועם לא הושיעה למו" וכי בכיבוש הארץ לא השתמשו ישראל בנשק? אלא
הכוונה :לא רק "בחרבם" אלא גם בזכות "ימינך וזרועך" הסיוע משמיא.
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÷íä åéðééôàî øùà ,['íò' íúñ] 'éåâ éðùò àìù :úéãåäéä-äîåàä áéè÷ìå
'éôåàå äôù ,úåáøú éðééôàî úôñåúá ,'õøàä ééåâ' øàùáë 'íééòæâ
...éîåàì
ìãáð ñåèàèñ ìòá 'äìåâñ íò'ì íéáùçð åðééä àì ,êë äæ äéä åì
íéðúéð äéðééôàî øùà ,7úåáø úåöåá÷ ïéá äöåá÷ë àìà ,'úåùåðà'äî
íòä éðééôàîì úåìâ éáöî úåá÷òá åøîåéù äãéîá ,äòéîèå ùåèùèì
áééçî äæ ïéà [ãáìá 'úéîåàì' äøãâäë] 'éåâ' ÷ø åðééä åìù àöîð ,çøàîä
!'úéëøò' äðéçáî äîåàî åðúåà
אחת התופעות המוכיחות את היותנו 'עם סגולה' ולא סתם 'גוי'
היא ,ההכרה שאין לך שום אומה בעולם ,אשר 'אידיאל-ערכי' הוא
הוא 'המגדיר-הלאומי' שלה.
בנוהג שבעולם ,ש'אידיאלים-ערכיים' ,הם מחוייבות אישית של כל
פרט כ'אדם' ,אלא שישנם 'ערכים' מסויימים שאומצו על ידי כמה
אומות,
אבל אין 'אידיאל-אנגלי' ]שהרי 'דימוקרטיה' כערך ,איננה שייכת
לאומה האנגלית בלבד או רק לאמריקאית בלבד[ כשם שאין
'אידיאל-איראני' ,שהרי הפודמנטאליזם האיסלמי איננו שייך לאירן
יותר מאשר לאפגניסטן...
המאפיינים-הלאומיים של 'גוי' ,הם צרכי-האזרחים ,הבטחוניים,
הכלכליים ,התרבותיים והמדיניים ,הם הם המגדירים הלאומיים
שלו ,אך לא 'ערכים'!
:
לא כן ,העם היהודי 'שלא עשני ]סתם[ גוי' כשאר ה'אומות' ,אלא
ברא אותנו כקולקטיב הנושא בחובו 'ערך-סגולי' בלעדי ,השייך רק
לאומה היהודית ומגדיר רק אותה והוא:
ייעודו 8כמנחיל האמת האלוקית ותכלית הבריאה לכל האנושות,
בכח 'הנשמה-היהודית' שנשתלה בו מבריאתו.
,êë ìò ?äàøåáì ñçéá åæ 'äîùð' ìù äãîòî åäî òãåé éððéà ïééãò ìáà
:äìéìùä êøãá áåùå úôñåð úéîåàì äééãåä äàá
 7כשם שב'עולם החי' ישנם בעלי חיים טורפים וישנם בעלי חיים אוכלי עשב בלבד ,אך אין זה הופך
את ה'כבשים' לסוג מיוחד בסולם הנבראים ,החורג מעולם ה'חי'.
 8ייעוד זה הוא הגורם המשניא אותנו בעיני אוייבינו ,כמ"ש כי עליך הורגנו כל היום".
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'ãáò' [ ]רקäððéà úéãåäéä äîåàä :
íéòîùåîî 'íéãáò' åðúåéäá ,úéãåäéä úåäæä úà íéøéãâîä íðùé
úéúã-úåãáòúùä àìì ,åéô àöåîì 'íéãøç'å ä"á÷ä êìîä úåãå÷ôì
'êìîä ìåò ÷øåô'ù éî ,äîëå äîë úçà ìòå] äéúååöîå äøåúä é÷åçì
íò' ìù ãîòîä úà åðà íéãáàî éøä ,åììä íéøåáñ ,[ùôð-èàùá
...'éãåäé
ומעשה ביהודי ירושלמי שחלף ליד דוכן 'מבצע תפילין' וראה שאני
,עוטר תפילין לראשיהם המקועקעים של עוברי אורח פאנקיסטים
 האמנם אתה מציע תפילין:בזעזוע עמוק הוא פונה אלי בטרוניה
!?'ל'גויים
 אבל..? אר יו ג'ואיש: שאני מברר אצלם תחילה,ניסיתי להסבירו
,' בטענה שלהלכה נפסק שמי ש'מחלל שבת בפרהסיה,הלה בשלו
 כיצד א"כ אתה מחלל את,דינו כעכו"ם לכל דבר ויינו יין נסך
..?קדושת התפילין להניחם על 'גויים' אלו
 שכאשר טיפוסים כאלו עוברים,בתגובה שאלתיו כיצד הוא מסביר
:בשבת עם רכבם ב'מאה שערים' רוגמים אותם וצועקים לעברם
 אם כן מותר,''שאבעס'!!! – מה הבעיה? והלא לשיטתך הם 'גויים
...!?להם לנסוע בשבת
úåéäì íðîà øåîà åúåéä úåøîì ìàøùé íòù ,úåãéñçä úøåú äøéáñî
éøäù ,åúåäî úøãâä äæá ïéà ìáà ,'åãé÷ôú' ÷ø äæ ìáà ,'á÷òé éãáò'
'÷éøò'ì áùçðä 'ãøîù ãáò'ë àì ,'àåä ìàøùé àèçù ô"òà ìàøùé'
...êìîì åðéá éããää-ñçéä úà ãáéàå
åëìî ïåöø äùåòä ,'ãáò' ÷ø åððéà ä"á÷ä ìà åìù ñçéäù éãåäé ,ïë àì
äéä äæ åì ,íäéðéá ÷åîò éùâø ñçé ìë éìáî ,ùðåòä ãçô êåúîå 'äéôë'á
ìù úåëìî åìåò ìá÷ù éî ïéá ,[íãàë] éúåäî ìãáä äéä àì éæà ,ñçéä
áùçð äéä ìãáää ,åéãáò ìò äðîð åððéàù íãà ïéáì íéëìîä éëìî êìî
...ãáìá 'éùòî' ÷ø
ìù 'ãáò' [ ]כ'עם' שהוא רקéðùò àìù" :øçù íò éãåäé ìë êøáî úàæ ìòå
ñçéå äáäà êåúî ,íìåòä àøåá íò øúåé ÷åîò 'øù÷'ì åðéëæ àìà !ä"á÷ä
øéçáì äùàä úáäàë ,"éì éãåãå éãåãì éðà" ìù øù÷ ...÷úðé ìá éùôð
!äáì
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'äùà' :[ ]רקäððéà úéãåäéä äîåàä :
,àéä íìåòä àøåáì éãåäéä íòä ïéá éããää ñçéì øúåé ä÷åîò äøãâä
øàúîä 'íéøéùä øéù' ìë éåðá åéìòù éåîéã ,ä"á÷ä ìù 'äùà'ì åéåîéã
."éì éãåãå éãåãì éðà" :'äãåã' ìà 'äìë'ä úâøò úà
äáäà ,ä"á÷ì éãåäéä íòä ìù 'äáäà'ä ñçéì ìùî àåä äæ éåîéã
íå÷éä àøåáë åúöøòä ìò ,úéôåñ ïéàä åúìåãâá 'äøëä' ìò úññåáîä
.'úéùàøá äùòî ãéîú íåé ìëá åáåèá ùãçîä'
úà ãåáòì êéøö éãåäéù ,ã"áç úðùîá íâ 'úéëåðéç äøèî' äååäî äæ ñçé
úòãéå" :ù"îë ,äáäàå 'äøëä' êåúî íâ àìà ,'ãáò'ë äàøéî ÷ø àì 'ä
,"êááì ìà úåáùäå [æàå] íåéä
úàèáúî äúáäàå äáéì-øéçá úåìòî úà äøéëîä 'äùà'ë åäåîëù éøä
-äçôù'ë ÷ø àì ìáà] ,'äìòá ïåöø äùåòä ?äøùë äùà éäåæéà'ù êëá
.åéìà ÷åîò éùôð øù÷ êåúî [àìà ,'úòîùåîî
:

ïééãò ,'äùà'ë úéìàøùéä-äîåàä ñçéáù äàìôðä äìòîä úåøîì ,íøá
!åðúîåà-úìòî àéä åæ àì ,'äùà éðùò àìù' :ø÷åá ìë äîåàä úëøáî
åæ ïéà éøäù ,åá ùé 'ïåøñç' íâ ,'äùà' úðéçáá äæ øù÷ù éðôî úàæå
'äðúåî' íâ àåäù 'ùëøð-øù÷' àìà ,úåçàå çàë ,'úéòáè-äáäà'
...9'éçöð-çåèéá' åì ïéàå úåéããäá
ïç àöîú àì íà äéäå" :øîàð úåéîùâá 'äùà'äå ùéàä éñçéáù íùë
,"øçà ùéàì äúéäå äàöéå åúéáî äçìùå ... øáã úååøò äá àöî éë åéðéòá
ìà äîùðä ìù úèìçåîä äúåøñîúäá íéðúåî 'éãåãì éðà' éñçé íâ êë
.'äìòá ïåöø äùåò' àéäùë ,äãàî ìëáå äááì ìëá ,äé÷åìà

 אף שיש גם מעלה באהבת 'איש ואשה' בהיותה סוערת יותר מבחינה רגשית כ'רשפי אש' לעומת אהבת9
.' היא מתונה בבחינת 'אהבה כמים,'אח ואחות' שמפני היותה טבעית
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ìåìò ,åðúîåà ìù 'éúåäîä-øéãâîä' äéä àåä ,'äùà' øàåúä åìéàù êë
øùàë ,äé÷åìàì úéìàøùéä äîåàä ïéá '÷úð' ìù áöî äìéìç úåéäì äéä
ãò ,'ìâòä àèç'á äéäù íùë ,äéøåòð ìòáá úãâåá úéãåäéä äîåàä
íëòùôáå íúøëîð íëéúåðååòá ïä" :10åäéòùé øîà åéìò áöî ïëúéù
..."íëîà äçìåù
øèåò'å äééåìâ úéñéð äçâùäá åîò íò âäðúî ä"á÷ä øùàë ,êôéäì ïëå
íà ìáà ,äöøòäå äáäà åì äáéùî 'äìë'ä éæà ,'äøàôúá ìàøùé úà
ìà 'íìòð' ä"á÷ä æà ,úåìâä ïîæì æîø ,'íéä úðéãîì äìòá êìä'
äðîìàë ,ããá úáùåé äøéúåî àåäùë ,'íé' íéàø÷ðä íéøúñðä úåîìåòä
...'ïùé'ë åîöò äùåò äìòáå úåéøæëàá äá íéãåø úåîåàä ìë øùàë ,äéç
ù"îë...úåùãç úåéåðîàð äì ùôçìå äìòáá ãåâáì 'äùà'ä äìåìò éæà
:àéáðä
ספר הושע פרק ב

äëÈ ìÀ àÅ äøÈ îÀ àÈ ékÄ ... dLé
È àÄ àìÉ éëÄ ðÉ àÀ
È å ézÄ LÀ àÄ àìÉ àéäÄ ékÄ eáéøÄ íëÆ nÀ àÄ áÀ eáéøÄ (ã)
:éÈéewLÀ
Ä å éðÄ îÀ LÇ ézÄ LÀ ôe
Ä éøÄ îÀ öÇ éîé
Ç îe
Å éîÄ çÀ ìÇ éðÅ úÀ ðÉ éáÇ äÂ àÇ îÀ éøÂ
Å çàÇ

éøäù ,'äùà åðàùò àì'ù ìò ,'äîåà'ë ä"á÷ì åðà íéãåî åæ äëøáá ìáà
,úéðåöéç äðéçáî íà íâ ,çöðì ÷úðé ìá ,ìàøùé úñðëì ä"áå÷ ïéá øù÷ä
:àøîâä úøîåàù éãë ãò ,"íëîà äçìåù"ù äàøð
א/תלמוד בבלי מסכת סנהדרין דף קה

 באו עשרה: שמואל אמר...תשובה נצחת השיבה כנסת ישראל לנביא...
 עבד שמכרו: אמרו לו, חזרו בתשובה:בני אדם וישבו לפניו אמר להן
!?רבו ואשה שגרשה בעלה כלום יש לזה על זה כלום
íéñçéä-øåùéîá êà ,äééìâäå 'ä÷çøä' ïàë äúéäù óàù ä"á÷ä øéäöî
:àøîâä íù äëéùîîù éôë ,'úåúéøë øôñ' ïàë äéä àì íìåòî ,éîéðôä
 "איזה ספר כריתות: לך אמור להן:אמר לו הקדוש ברוך הוא לנביא
אמכם אשר שלחתיה או מי מנושי אשר מכרתי אתכם לו הן בעונותיכם
."נמכרתם ובפשעכם שלחה אמכם
:
,íòä ìù 'éîåàìä øéãâîä' ë"à åäî - åììùðù 'úåøãâää úùìù' øçà
 שלא לעבור על, ]האוזר כגבור חלציו להתגבר על יצרוäøåáâá øæàðä
?[ ]בפארן של מצוות עשהäøàôúá øèåòîäå ['מצוות 'לא תעשה
.א,נ
10

10

:úåãéñçä úøàáî
éøåëá éðá' :àéä 'úéãåäéä-äîåàä' ìù úèìçåîäå úéáåéçä äøãâää
ãçà ìë êë ,ïéôðà øéòæá 'áàä ìù ÷úåò' åðä 'ïá'äù íùë ,åðééä ,'ìàøùé
.ùîî "ìòîî ä÷åìà ÷ìç" úàø÷ðù 'úé÷åìà äîùð' åá ùé ìàøùéî
åúåéäá àì ,ììë äðúåî éúìáå 'éúåîöò' øù÷ àåä 'ïáå áà' ìù øù÷
áàä ìù åéúåìòî úøëäá àì íâ ['ãáò' ìù ñçéë] áàä ìà 'òîùåîî'
úåâäðúä íåùù øù÷ ïéî àìà ['äùà' ìù ñçéá åîë] åúöøòäì úîøåâä
íåùù íùë ,åðá åððéàù éîì äæë øù÷ 'úåðáì' äìåëé äððéà úéáåéç
!'øù÷ä-÷åúéð'ì íåøâì äìåëé äððéà ,'ïá'ä ìù úéìéìù úåâäðúä
òðåî äæ ïéà ,åéáà úåìòîá éúøëä-âùåî íåù åì ïéà ÷åðéúä íà íâ]
,åéáàì ÷åðéúä ìù åúâøò úà ììë ùéìçî äæ ïéàù íùë ,'ïá'ë åúøãâä
[...íéðô íåùá ,äìéìç ,ãøôéäì ïëåî åððéà åðîî
:
 ברכות אלו אינן עוסקות רק בדירוג חשיבות:חדשה זו-על פי זווית
,שטחי- כמשתמע ממבט,ה'מינים' הזכר והנקבה זה מול זו
 היה,לו היה מדובר כאן בדירוגם בסולם 'חיובם במצוות' בלבד
 בתואר 'אשה' לרוב,11" "שלא עשני נקבה:צ"ל נוסח הברכה
...''עלמה' או 'בתולה,' בניגוד לתואר 'נערה,'הכוונה היא ל'נשואה
, לדברינו מדובר כאן בשלילת הגדרת ה'אומה' היהודית,ברם
 "בני בכורי: כי הגדרתה האמיתית היא,כ'אשה' הנשואה לקב"ה
."ישראל
 שלא קלטו את,ומעתה "ובא לציון גואל" מתרעומת הפמינסטיות
...עומק כוונת ברכות אלו

!?'ïá éðùòù' åëøáéå
ïåùìá êøáú áéè÷ìå÷ë 'äîåàä'ù åð÷éú àì òåãî ,ìéòì øåîàä øåàì
!?'ïá éðùòù' :úéúåäîä äøãâää ìò ,úéáåéç

' 'ונוהגת בכל מקום ובכל זמן זכרים ונקבות: נוקטים תמיד בלשון, ולהעיר שאמנם ספרי מוני המצוות11
.'ולא 'אנשים ונשים
11

:øùôà êøãá øîåì äàøðå
ò÷ø ìò ,âùåî ìù úéáåéçä-åúìòî àèáì ì"æçå àø÷îä êøã ,úéùàø
:àîâåãì ,åðîî íéúåçôä úìéìù
ספר דברים פרק ל

ä÷È çÉ øÀ àìÀ
É å êÈ nÀ îÄ àåäÄ úàìÅ ôÀ ðÄ àìÉ íÉåiäÇ êÀ
È eöÇ îÀ éëÄ ðÉ àÈ øLÆ à
Â úàfÉ äÇ äÈåöÀ nÄ äÇ ékÄ (àé)
dúÈ àÉ eðòÅ îÄ LÇ
À éåÀ eðlÈ äÈ çÆ wÄ
È éåÀ äîÀ
È éîÇ MÈ äÇ eðlÈ äìÂ
Æ òéÇ éîÄ øîà
É ìÅ àåäÄ íÄéîÇ MÈ áÇ àìÉ (áé):àåäÄ
eðlÈ äÈ çÆ wÄ
È éåÀ íÈiäÇ øáÆ òÅ ìàÆ eðìÈ øáÂ
È òéÇ éîÄ øîà
É ìÅ àåäÄ íÈiìÇ øáÆ òÅ îÅ àìÀ
É å (âé):äÈpNÂ
Æ òðÇ åÀ
áÉåø÷È ékÄ (ãé) [החיובית- ]אלא – ועתה באה ההגדרה:äÈpNÂ
Æ òðÇ åÀ dúÈ àÉ eðòÅ îÄ LÇ
À éåÀ
:åÉ úNÂòìÇ êÈ áÀ áÈ ìÀ áe
Ä êé
È ôÄ aÀ ãàÉ îÀ øáÈ cÈ äÇ êé
È ìÆ àÅ

ìù äúåéä úà éë ,úéáåéç äøãâäì ïúéð àì éáåéçä ãöä íéîòô ,úéðù
'äîùð'ä éë ,'éðùò' úàæì àø÷ì øùôà éà ,'ìòîî ä÷åìà ÷ìç'ì äîùðä
÷ìç' äúéä àìà ,íéëàìîä ììåë ,íéàåøáä ìëë 'ïéàî ùé' äàøáð àì
éðôì øîàðù äîî òîùîù éôë ,'ïá'ë úåìâúäå ùåîéî éãéì àáù 'áàäî
:øçùä úåëøá'
אַתּה
ָ . אַ ָתּה יְ ַצ ְר ָתּהּ.אתהּ
ָ אַתּה ְב ָר
ָ .הוֹרה ִהיא
ָ ָת ָתּ ִבּי ְט
ַ  נְ ָשׁ ָמה ֶשׁנּ.ֱאל ַֹהי
...אַתּה ָע ִתיד ִל ְטּ ָלהּ ִמ ֶמּנִּ י
ָ ְ ו.אַתּה ְמ ַשׁ ְמּ ָרהּ ְבּ ִק ְר ִבּי
ָ ְ ו.נְ ַפ ְח ָתּהּ ִבּי
ùé' òîùî – äúàøá äúà :'äîùð'ä ìò øîàð íà ,äøåàëì äåîú çñåðäå
àø÷ì øùôà ë"à ãöéë ,'ïéà' äúéä 'äúàøá'ù íãå÷ù àöîð ,'ïéàî
?'àéä äøåäè' :'ïéà'ì
éøäù ,'ïéà' ìù áöîá äúéä àì íìåòî 'äîùðä' ,úåãéñçá øàåáî àìà
'àøáð' äððéà äúåäîá ,'éúéîàä ùéä' àåä àåäù ,ùîî 'ä÷åìà ÷ìç' àéä
'úåéùéà' ìù 'íéãéâå øåò' äîø÷ ,'áà'ä ïî äúåìùìúùäáù àìà ,ììë
'úåãìååéä' áöîìå 'àøáð ìù äøåö' äùáì ,'äàéøá'ä íìåò ìà äúãéøéáå
!'äúàøá äúà' :íéàøå÷ åðà ,äæ
:äéìò øîåì íéàúî àì ïë ìò ,'àøáð' äððéà äúåäîáå øçàî ,íøá
...12'äùòð' àìå ãìåð 'ïá' éë ,'ïá éðùòù"

 'שעשני איש'? – כי 'איש' מוסב על: לפי הסברנו זה יובן גם מדוע לא יברך הגבר בצורה חיובית12
 משא"כ עם ישראל מתואר תמיד, שהוא המשפיע הגלובאלי ולעולם איננו מושפע,הקב"ה בלבד
. כל תואר לפי עניינו,'כ'מקבל' או 'בן' או 'בת' או 'אחות' או 'אשה
12

...'äðéùä úòùá åá ÷áãð àìù' úåòîùî
åðàù íéøáåñä íéìáå÷îä úùéâ ÷úîåú ,ìéòìã éãéñçä-ùåøãä éô ìò
...äðéùä úòá 'äùà åà ãáò ,éøëð úîùð äá ÷áãð àìù' ìò íéëøáî
äàöé" øùàë ["' ]ש"החושך יכסה ארץ וערפל לאומיםäìéì' ìù ïîæá éë
úåçåë úåéîéðôá 'äøéàî' äððéà äùåã÷ä åúîùðù ,øîåìë ,"åúîùð
... éãåäéä ìù òãåîä
÷áãéäì äìåìò ,'éãåäéë åúåäî' úåãåà äééåâù äñéôú åá '÷áãéäì' äìåìò
äìåìò ,àãéøâ úåéîåàì úåéåáééåçî ìòá ,'éåâ' ìëä êñá àåäù äòéã åá
ä"á÷ì 'åúåãáò' úãéîá ÷øå êà úàèáúî åúåãäé ìëù äòéã åá ÷áãéäì
,'äùà' ìù ïôåàá àåä ä"á÷ íò åìù ñçéäù äòéã åá ÷áãéäì íâ äìåìòå
'éì éãåã' ìù ìéá÷îä ñçéä íâ êë ,'éãåã' úà áäåàå øåñî àåäù äîë ãò
...!àì åúå
úåéøîåçä úìéôàá 'äîåãø' åúîùð øùàë ÷ø úåîéé÷ åììä úåùùçä ìë
äá úøøåòúîå 'ø÷åá' ìù áöîì åúîùð äòéâî øùàë ìáà ,úåéðåðè÷äå
'÷åáãì' åñéðù äìéìä úåðåéîã ìëî 'øòðúî' àåä éæà ,äúåäîå äúåéîéðô
àìù'å 'éåâ éðùò àìù' ,äæë 'íò'î ÷ìç úåéä ìò ,ä"á÷ä úà êøáîå åá
."íëé÷åìà 'äì íúà íéðá" àìà ,'äùà éðùò àìù' åìéôàå 'ãáò éðùò
 באה ברכת,השלילות הללו-ובזה יומתק מה שמיד אחרי שלשת
 ]אף שכבר אמרנו 'המחזיר נשמות לפגרים,''המעביר שינה מעיני
[ כי ההכרה בשלשת..'מתים' וכבר ברכנו 'המכין מצעדי גבר
...'רוחנית- מוכיחה שנצלתי מ'תרדמה,השלילות הללו

?'åðåöøë éðùòù' :äùàä úëøáî òåãî
äððéàù íéøåáñä ùé ?äùàä úëøáî ãöéë ,íé÷ñåôä ïéá çåëéå åðùé
íéùðä áåø åâäð ïëå úåòéãä áåø ìáà ,'äùà' äúåéäì ñçéá íåìë úëøáî
íéùðäå..." :åìù 13ò"åùá ï÷æä ø"åîãà ÷ñô ïëå 'åðåöøë éðùòù' úåëøáîù
.'åëå 'åðåöøë éðùòù' êøáì úåâäåð
.' אבל בסידורו לא הביא נוסח זה ואמנם בחב"ד אין הנשים מברכות 'שעשני כרצונו13
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øäáåä éøä ,'úéîåàì äëøá' åæ íà ,äù÷åé åðì äùãçúðù úéåæä éôì ,íøá
äúåòîùî ë"à éäî ,'äùà'ë úéúåäî øãâåî åððéà 'ìàøùé ììë'ù ìéòì
ìòå 'äùà'ë ïëà áùçð ,áéè÷ìå÷ä íâù áöî åðùéù äøåîä ,åæ äëøá ìù
...['äùà' ,øîåìë] 'åðåöøë éðùòù' :äòðëäá 'äîåà'ä úëøáî êë

..!'åðåöø' á÷ò ÷ø 'äùà'ë åðúåéä
óà ìòù äçðäá ,ìéòì øåîàä èáéä åúåàî úàæ øàáì øùôà éìåàå
íâ äæ ìë íò ,'ïá' úðéçáá àéä ìàøùé íò ìù 'úéúåäîä äøãâää'ù
øùôà éàå äîåàä úåìòîá øúåéá éø÷éò ãåáë øàåú àåä 'äùà' øàåúä
...éøîâì åììåùì
íòì ÷ø ãçåéî åððéà [åúåáéùç óà ìòù] 'ãáò' øàåú äîåã åðéà éøäù
úòîùî' ÷ø àìà 'éùôð øù÷' øàúî åððéàå øçàî éë ,ãáìá ìàøùé
úåîåà ìò íâ 'ãáò' øàåú ìéçäì ïëúé ,íéëìîä éëìî êìî ïåöøì 'úéùòî
:äîâåãì ,ä"á÷äî íäéìò ìèåîä úà íéùåò íäå äãéîá ,íìåòä
ספר ירמיה פרק מג

úàÆ ézÄ çÀ ÷Ç ìÀ
È å çÇ ìÅ LÉ éðÄ ðÀ äÄ ìàÅ øÈ NÄ
À é éäÅ ìÉ à
Á úÉåàáÈ öÀ ãÈåãÉ éÀ øîÇ àÈ äkÉ íäé
Æ ìÅ à
Â zÈ øÀ îÇ àÀ
È å (é)
...éãáÀ òÇ ìáÆ aÈ êÀ ìÆ îÆ øvà
Ç øÆ ãÀ ëeá
Ç ðÀ
ספר צפניה פרק ג

íëÆ LÀ åÉ ãáÀ òÈ ìÀ ãÈåãÀ
É é íLÅ aÀ ílÈ ëË àøÉ ÷À ìÄ äøeø
È áÀ äôÈ NÈ íénÄ òÇ ìàÆ êÀ tÉ äÀ àÆ æàÈ ékÄ (è)
:ãçÈ àÆ
סדר תפלת מנחה

ãÈåãÀ
É é êéÆ
È ðôÈ ìÀ .ïÉåLìÈ ìkÈ òáÇ MÈ zÄ .êÀ øÆ aÆ ìkÈ òøÇ ëÀ zÄ êÈ ìÀ ékÄ .ìáÅ úÅ éáÅ LÉ
À åé ìkÈ eòãÅ
À éåÀ eøékÇ
Äé
íìÉ
È åòìÀ äøÈ äÅ îÀ íäé
Æ ìÂ
Å ò êÀ ìÉ îÀ úÀ
Ä å .êÈ úeë
Æ ìÀ îÇ ìòÉ úàÆ ílÈ ëË eìaÀ ÷éÄ
Ç å.eìtÄ
É éåÀ eòøÀ ëÄ
À é eðéäÅ ìÉ à
Á
.ãòÈ
Æå

ù"îë 'úùãå÷î'ä äîåàä ìàøùé íòì ÷ø ãçåéî àåä ,'äùà' øàåú ïë àì
."éúîú éúééòø" úàø÷ðå "åéúååöîá åðùã÷ øùà"
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÷ø ÷ôúñäì àìù äáåçä úà - ã"áç úðùî éô ìò – àèáî äæ øàåú
äáäàù éðôî ,äéúåìòî ìë ìò úéòáèä äáäàä úà âöééîù ,'ïá' øàåúá
íéîìòðä úåçåëá äùøåù ,íéîùáù äéáà ìà 'úé÷åìàä äîùðä' ìù åæ
äúåéùéà' úà äîò úôçåñ äððéà ìáà ,'äãéçé äéç' íéàø÷ðä äìù
'úåððåáúä' íéùøåãä ,ùâøå äòãåú íâ äì ùéù ,äîùðä ìù 'úéúøëää
..."êááì ìà úåáùäå [ ]ורק אזíåéä úòãéå" úðéçáá
äúòãåú úà úôçåñ äððéà 'úéòáèä äáäà'äù ,äîëå äîë úçà ìò
'íéé÷åìà-íéè÷ðéèñðéà' ìë ïéà äì éøäù ,úéîäáä ùôðä ìù äéúåùâøå
...'äéáà' åððéàù ,àøåáä ìà
åúáäàì òéâäì éãë 'úòãéå'á ÷åñòì áééçîä ,í"áîøä úùéâ íâ éäåæ
òéâúå ä"á÷ä úåìòîá øéëú äìëùá àéä íâù éãé ìò ,áìä ùâøá åúàøéå
...'êéøöé éðùá – êááì ìëá' :ì"æø úùøãë êøáúé åéìà úáäìð äáäàì
ìù éùòî íåé÷ì øáòî] åúàøéå åúáäàå íùä úòéãé ìù åæ úéñéñá äáåç
'úéàîöò úåùéé' àéäù ,'äùà' úðéçá éäåæ – ['ãáò'ë 'êåøò ïçìåù'ä
.äáì øéçáá äúøëäî úøçåáä
:
íéñøåâä íéâåçá äééåöîä ,'úéúô÷ùä úåòè' øöååéäì äìåìò ïàë ,íøá
ãò ,'ïéçåî'ä úãåáòì äðåéìò úåáéùç íé÷éðòîå 'úéìàåè÷ìèðéà-úåãäé'
íééôåà' åäæù äðòèá ,'äùòð'ä ìò 'òîùð'ä úà óéãòäì íéìåìòù éãë
!'äùà' úðéçáá íä éë ,úéîöò äøëäå äéôåñåìéô êåúî ãåáòì 'éðçåøä
úáäà'å 'úåððåáúä'ä-úåáéùç ìëù åòãééå åøéëéù ,åæ äëøá äð÷úð íøåáò
éðùòù' àìà ,åîöòìùë 'ìëùä úåðåéìò' êåúî äððéà ,úéðúìëùä 'íùä
!'åðåöøë [äùà]
['äùà éðùò àìù] 'ïá' úâøãá 'ä úà ãåáòì óéãò ,øîåìë
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úéìëù äáäà' :'úéùð'ä äãåáòì ,êúòãì ,äèåð 'êúîùð éôåà' íà ìáà
÷ø àéä äúåáéùç ,äîöò 'úåððåáúä'ä íâ éë !òã ,'úòãå íòè éô ìòù
,'åðåöøë'
,ùôðáù 'äãéçé äéç' éìëù-ìòä ãáåøä ÷ø àìù ,àåä íùä ïåöø øùàá
àìà ,íùä úãåáòá úåôúåù äðééäú ,ïáäå áàä øù÷ úà úà íéâöééîä
ãçåéîáå [äáù ð"øð úåâøã=] äîùðä ìù 'úéúøëää äúåéùéà' íâù åðåöø
éðùá' äáäàì òéâúù úéîäáä-ùôðä ìù äúòãåú úà óåçñì éãë
...'äùà' êàùò ,äæ ìéáùá ÷øå äæ ìéáùá ,'êéøöé
:
 אולי אפשר,'ומה שבחב"ד אין הנשים מברכות 'שעשני כרצונו
 ללא יוצא מן, כל נשמה אלוקית, כי לדעת חסידות חב"ד,לומר
 אם ישנו יהודי הרואה עצמו,הכלל היא בבחינת 'בן' דווקא
...'שכלתני' יותר ומייחס זאת לעובדה שכך 'עשאני' הבורא
 שגם אם אמנם ישנה מעלה מסויימת בעבודה,קובעת החסידות
התבוני עם הבורא כמו 'אשה' הוא אמנם- הקשר ההכרתי,'ה'נשית
...' אין זה 'עשאני,'מהותית- אך אין תכונה זו 'הגדרה,''כרצונו
 כיוון,' שאנו אימצנו ביזמתנו את העבודה שעל פי 'טעם ודעת,אלא
!'שזהו 'רצונו
íòÄ éøÄ òÇ
À é ézÄ ìÀ ëÇ àÈ éîÄ NÈ aÀ íòÄ éøÉÄ åî éúé
Ä øÄ àÈ älÈ ëÈ éúÄ çÉ àÂ épÇ
Ä âìÀ éúà
Ä aÈ (à) :14ù"îëå
éaÄ ìÀ
Ä å äÈðLÀ
Å é éðÄ à
Â (á):íéãÉ
Ä åc eøëÀ LÀ
Ä å eúLÀ íéòÄ øÅ eìëÀ àÄ éáÄ ìÂ
È ç íòÄ éðéÅ
Ä é éúé
Ä úÄ LÈ éLÄ áÀ cÄ
ìèÈ àìÈ îÀ ðÄ éLà
Ä øÉ LÆ éúÄ nÈ úÇ éúÈ
Ä ðåÉ é éúÈ
Ä éòÀ øÇ éúÄ çÉ àÂ éìÄ éçÄ úÀ tÄ ÷ôÉ
Å åã éãÉ
Ä åc ìÉå÷ øòÅ
:äìÀ
È éìÈ éñé
Å ñÄ øÀ éúÉ
Ç åvËe÷À
,' אשר תחילה בא 'שם העצם' של הנשמה הוא 'אחותי,הא למדת
 אלא שלאחר מכן בא 'שם,' כך 'עשני הבורא,הקשר הטבעי
 אותו החליטה הנשמה לאמץ ביזמתה,' 'כלה' או 'רעייתי:'התואר
...!' אבל לא כך 'עשני,'מפני שזהו 'רצונו
øå÷îá àøåáä 'äàùò'ù éôë ,úéúåäîä äúøãâä ìò ÷ø úëøáî äîåàä
!äáöåç

.א, שיר השירים ה14
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