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 "פ התש שמיני פרשת 

 

 " ִנְמְשלּו ִיְשָרֵאל ָכעֹוף"

ה ,ַוְיִהי ַבּיֹום ַהְשִמיִני" .א ' ט, )ויקרא, "ּוְלִזְקֵני ִיְשָרֵאל , ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו - ָקָרא ֹמשֶׁ

 '(.א -

ת ,ַוִּיְתנּו ָבֵהן ֵאש ,ִאיש ַמְחָתתֹו ,ָנָדב ַוֲאִביהּוא - ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן" יָה ְקֹטרֶׁ  ,ַוָּיִשימּו ָעלֶׁ

ר לֹא ִצָּוה ֹאָתם ,ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ֵאש ָזָרה ַותֹאַכל  ,ַוֵתֵצא ֵאש ִמִלְפֵני ְיהָֹוה .ֲאשֶׁ

ל ַאֲהֹרן .ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ,אֹוָתם ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ר ְיהֹוָ  ,ַוּיֹאמֶׁ ר ִדבֶׁ  ,ֵלאֹמר ,ההּוא ֲאשֶׁ

ָקֵדש ָכֵבד ,ִבְקֹרַבי אֶׁ  ג'(.  -", )ויקרא, י', א' ַוִּיֹדם ַאֲהֹרן ,ְוַעל ְפֵני ָכל ָהָעם אֶׁ

ל ַאֲהֹרן"  ח'(. -", )ויקרא, י' ֵלאֹמר ,ַוְיַדֵבר ְיהָֹוה אֶׁ

 : 1דרשו רבותינו ז"ל והנה,  .ב

 ִיְשָרֵאל ָכעֹוף,ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא, ָלָמה ִנְמְשלּו "

ָלא ַבְכָנַפִים, ַאף יְשָרֵאל ָלא ַבְזֵקִנים - ַמה עֹוף ֵאינֹו פֹוֵרַח אֶׁ  ".ֵאיָנן ְיכֹוִלין ַלֲעֹמד אֶׁ

 מדוע אין ישראל יכולים חוץ מזקניהם,והדבר צריך ביאור, 

 ומדוע כה נשגבה מעלתם.

 :הביאה הגמרא ,במסכת יבמות )סב' ע"ב( .ג

 מגבת עד אנטיפרס, -"אמרו, שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא 

 וכולן מתו בפרק אחד,

 .מפני שלא נהגו כבוד זה לזה

 -ושנאה להם  ,עד שבא ר''ע אצל רבותינו שבדרום -והיה העולם שמם 

 

 מדרש רבה, פרשה ה', יב'. 1

 ילקוט שמעוני, פרשתן, רמז תקכ', ד"ה "אמר ר' ישמעאל".
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 -ורבי אלעזר בן שמוע  ,ורבי שמעון ,ור' יוסי ,ור' יהודה ,ר''מ

 והם הם העמידו תורה אותה שעה.

 תנא, כולם מתו מפסח ועד עצרת,

אמר רב חמא בר אבא, ואיתימא ר' חייא בר אבין, כולם מתו מיתה רעה, מאי היא 

 א''ר נחמן, אסכרה". -

 מצינו: '(ג', סא פרשה, רבה בראשית)ובמדרש 

ף ָעָשר ְשֵנים" לֶׁ  .ֵמתּו ֶאָחד ְבֶפֶרק ְוֻכָלם ... ֲעִקיָבא ְלַרִבי  ָהיּו ַתְלִמיִדים אֶׁ

ָהְיָתה, ָלָמה ם שֶׁ ֱעִמיד ּוַבּסֹוף. ְבֵאלּו ֵאלּו ָצָרה ֵעיֵניהֶׁ  ... ִשְבָעה הֶׁ

ם ָאַמר ָלא, ֵמתּו לֹא ָהִראשֹוִנים, ָבַני, ָלהֶׁ ָהְיָתה, אֶׁ ם שֶׁ  ְתנּו. ְלֵאלּו ֵאלּו ָצָרה  ֵעיֵניהֶׁ

ם לֹא, ַדְעְתכֶׁ ם ַתֲעשּו שֶׁ  ."ְכַמֲעֵשיהֶׁ

לרבי עקיבא, כוחות ותעצומות נפש,  -והדבר צריך ביאור גדול, מניין היו לו 

 להעמיד תלמידים נוספים,

 -והלא, כל אדם, באשר הוא, וגדול ככל שיהיה 

 -כאשר יגיע לידי "נפילה" כזו, מאיגרא רמא לבירא עמיקתא 

 ליפול ברוחו. עלול 

 :ג'(  -והנה, על הפסוקים )ויקרא, י', א'  .ד

ת ,ַוִּיְתנּו ָבֵהן ֵאש ,ִאיש ַמְחָתתֹו ,ָנָדב ַוֲאִביהּוא - ַוִּיְקחּו ְבֵני ַאֲהֹרן" יָה ְקֹטרֶׁ  ,ַוָּיִשימּו ָעלֶׁ

ר לֹא ִצָּוה ֹאָתם ,ַוַּיְקִריבּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ֵאש ָזָרה ַותֹאַכל  ,ִמִלְפֵני ְיהָֹוהַוֵתֵצא ֵאש  .ֲאשֶׁ

ל ַאֲהֹרן .ַוָּיֻמתּו ִלְפֵני ְיהָֹוה ,אֹוָתם ה אֶׁ ר ֹמשֶׁ ר ְיהָֹוה ,ַוּיֹאמֶׁ ר ִדבֶׁ  ,ֵלאֹמר ,הּוא ֲאשֶׁ

ָקֵדש ָכֵבד ,ִבְקֹרַבי אֶׁ  ",ַוִּיֹדם ַאֲהֹרן ,ְוַעל ְפֵני ָכל ָהָעם אֶׁ

 כתב רש"י, וז"ל:

 ,וקבל שכר על שתיקת -' וידם אהרן" '

 -ומה שכר קבל, שנתיחד עמו הדבור  

 ".פרשת שתויי יין ,שנאמרה לו לבדו
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 :והדבר צריך ביאור

 איזו שייכות, יש בין שתיקתו של אהרון הכהן,

 לכך, שנתייחד עמו הדיבור, 

 כי אם הדבר, הוא מדין מידה כנגד מידה, מה מידה כנגד מידה שייך בזה.

 )נד' ע"ב(, מצינו:במסכת עירובין  .ה

 .וגמר ,דהוה תני ליה ארבע מאה זימני -הוה ליה ההוא תלמידא  ,רבי פרידא"

 .ולא גמר - תנא ליה ,בעיוה למלתא דמצוה ,יומא חד

 ,האידנא מאי שנא יה,למר א

אסחאי  ,איכא מילתא דמצוה - למר יהלמרו מדההיא שעתא דא יה,למר א

 -לדעתאי 

 .השתא קאי מר ,השתא קאי מר ,אמינא ,וכל שעתא

 ,ואתני ליך ,הב דעתיך יה,למר א

 .הדר תנא ליה ד' מאה זימני ]אחריני[

 - יהלמרה וא ,נפקא בת קלא

 ,לעלמא דאתי - או דתיזכו את ודרך ,ניחא ליך דליספו לך ד' מאה שני

 ,דניזכו אנא ודריי לעלמא דאתי ,אמר

 ". תנו לו זו וזו ,אמר להן הקב''ה

 ומעשה זה, צריך ביאור רב:

 זכה לשכר כה עצום, וכי בשביל סבלנותו של רבי פרידא, 

עולם הבא, מדוע אמר הקב"ה "תנו לו זו   -ועוד, אחר שבירר רבי פרידא לעצמו 

 -זו" ו

  - אם כך היה רצונו של הקב"ה מתחילה, לשם מה היה צריך לשאול אותווהלא, 

 לו את הבחירה לכך. ולתת 
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 רבי משה איבגי שליט"א, כדלהלן: סבי מו"ר הגה"צ 2וכתב בזה   .ו

, בפרשת העקידה, כשבא אליו ויש להסביר, על פי שנאמר אצל אברהם אבינו ע"ה

ר" - 3 הציווי מהקב"ה ת ִבְנָך ,ַוּיֹאמֶׁ ת ְיִחיְדָך ,ַקח ָנא אֶׁ ת ִיְצחָ  ,ֲאֶשר ָאַהְבָת  ,אֶׁ  ,קאֶׁ

ץ ַהֹמִרָּיה רֶׁ ל אֶׁ ְך ְלָך אֶׁ יָך ,ְוַהֲעֵלהּו ָשם ְלֹעָלה ,ְולֶׁ ר ֹאַמר ֵאלֶׁ ָהִרים ֲאשֶׁ  ,"ַעל ַאַחד הֶׁ

 - 4  ואחרי שעמד בניסיון, וכמעט שחט אותו, שוב בא לו הציווי מהשם יתברך

ר" ל ַהַנַער ,ַוּיֹאמֶׁ ִכי ַעָתה ָיַדְעִתי ִכי ְיֵרא  ,ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּוָמה ,ַאל ִתְשַלח ָיְדָך אֶׁ

ת  ,ֱאֹלִהים ַאָתה ת ִבְנָך אֶׁ ִני ְיִחיְדָךְולֹא ָחַשְכָת אֶׁ  ",ִממֶׁ

 - "ֲאֶשר ָאַהְבָת הציוויים, יחסר בציווי השני, המילים " לשני ובהשוואה

 וצריכים להבין, פשר הדבר. 

הניסיון של העקידה, לא היה כדי  וראיתי הסבר בזה, שבאמת כל עצם  5 .ז

 -לשחוט את יצחק 

 לא זה היה התכלית.

, בוחן ליבות וכליות, ויודע תעלומות, שנשאר עוד אלא, שגלוי הוא לפניו יתברך

 לבנו יצחק, -של אברהם אבינו  איזה זיק דק של אהבה בליבו

 היא לאהבת ה' בתכלית. חוצצתואהבה זו, עם קלישותה, בכל זאת 

 רוחנית היא,שגם אהבה זו ליצחק, הן אמת, 

שזה תכלית  -, מעמד הר סיני, וקבלת התורה שתכליתה, להקים עם סגולה

 הבריאה,

 
 ד'. -עמודים תלא'בספרו "ישרי לב", ח"א,  2

 ב'.   -בראשית, כב'  3

 יב'.  -בראשית, כב'  4

 גם זה, מועתק כמעט מילה במילה, מספרו של סבי מו"ר שליט"א, 5

 הבאים בהמשך המאמר, -וכן כל הקטעים  

 "עד כאן דבריו". -עד אשר נציין 
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 - מדרגתו של אברהם אבינו, היסוד והשורש של כלל ישראלאבל, כלפי 

 - בתכליתת השלימה, ולאהבת ה' ְלַהְדֵבקּוחוצצת עדיין גם אהבה זו, 

 - וזו היתה נקודת השיא, בניסיונו של אברהם אע"ה

 -לשחוט את בנו, על מזבח ה' הניסיון, לא היה סתם ניסיון פיזי, 

 , ע"ִכי ְבִיְצָחק ִיָקֵרא ְלָך ָזַר " - 6 של אבל הניסיון היה, להקריב את כל ההשקפות

 להפקיר את כלל ישראל,

 ,להפקיר את מעמד הר סיני

 כל העתיד,להפקיר את 

 להפקיר את כל הנביאים,

 להפקיר את כל התנאים,

 להפקיר את כל האמוראים,

 להפקיר את כל הראשונים,

 -להפקיר את כל האחרונים 

 , בשביל רצונו יתברך. ל-כ-להפקיר את ה

ָך" - 7נאמר בתורה הקדושה אשר כבאופן, ש   8 , ודרשו בזה רבותינו ז"ל"ּוְבָכל ַנְפשֶׁ

ָךֲאִפלּו " - ת ַנְפשֶׁ  ,"הּוא נֹוֵטל אֶׁ

 הנפש, היא הסמל של הרוחניות,הביאור בזה, ש

להפקיר את עלייתו בתורה ויראת שגם דרישה זו, מוטלת על האדם, דהיינו, 

 . שמים, בשביל רצון ה' יתברך

 וממילא, תובן קושייתינו, בעניין ב' הציווים שהיו לו לאברהם אע"ה, הפלא ופלא:

 
 יב'.  -בראשית, כא'  6

 כט'. -דברים, ד'  7

 מסכת ברכות, פ"ט מ"ה. 8
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 בשמחה רבה, אחרי שעמד אברהם אע"ה בניסיון, והלך 

 - , ועקד את יצחק בנו 9  שעמדו לו בדרך  ולא התפעל מכל המכשולים הרבים

 וכבר לקח את המאכלת לשחוט את יצחק בנו,

 ,זה כבר היה מספיק לו להתרוקן, מכל האהבה ליצחק

 -וראיה לכך 

ל ַהַנעַ ַאל ִתְשַלח " -  10שגם אחרי הציווי של  , התעקש לעשות בו לכל  ר"ָיְדָך אֶׁ

 הפחות חבורה,

 , 12"אל תעשה בו מום"  ,ה"ְוַאל ַתַעש לֹו ְמאּומָ " - 11עד שאמר לו המלאך 

 
שבשעת לכתם של אברהם אע"ה ויצחק  , פרשת "וירא", רמז כב'(, ן בדרשת רבותינו ז"ל )מדרש תנחומאעיי 9

 אע"ה, ג' ימים להר המוריה:

ה לֹו ִכְדמּות ָזֵקן.  ְך, ְוִנְדמֶּ רֶּ  "ְקָדמֹו ַהָשָטן ַבדֶּ

 ָאַמר לֹו, ְלָאן ַאָתה הֹוֵלְך. ָאַמר לֹו, ְלִהְתַפֵלל, 

ָמא ִנְשהֶּ  ת ְבָידֹו, ְוֵעִצים ַעל ְכֵתפֹו. ָאַמר לֹו, שֶּ לֶּ הֹוֵלְך ְלִהְתַפֵלל, ָלָמה ֵאש ּוַמֲאכֶּ ה יֹום אֹו יֹוַמִים, ָאַמר לֹו, ּוִמי שֶּ

ה, ְונֹאַכל,   ְוִנְשַחט, ְונֹאפֶּ

ָך ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא  -, לֹא ָשם ָהִייִתי ָאַמר לֹו, ָזֵקן ָאַמר לְּ שֶׁ ָך, ֵיֵלְך ִויַאֵבד ֵבן  -כְּ מֹותְּ ָזֵקן כְּ ָך'. וְּ ת ִבנְּ 'ַקח ָנא אֶׁ

ֵמָאה ָשָנה,  ִנַתן לֹו לְּ  שֶׁ

ָהָיה ְבָידֹו, ִאְבדֹו, ּוְמַבֵקש ֵמֲאֵחִרים ...  לֹא ָשַמְעָת ַהָמָשל, ַמה שֶּ

ל ִיְצָחק, ָהַלְך מֵ   ָעָליו, ְוִנְדָמה ְלָבחּור, ְוָעַמד ַעל ְיִמינֹו שֶּ

 ָאַמר לֹו, ְלָאן ַאָתה הֹוֵלְך?  

 ָאַמר לֹו, ִלְלֹמד תֹוָרה, 

יָך אֹו ְבִמיָתְתָך,   ָאַמר לֹו, ְבַחיֶּ

ִיְלֹמד ַאַחר ִמיָתה?   ָאַמר לֹו, ְוִכי ֵיש ָאָדם שֶּ

ַתָטה ָאַמר לֹו, ָעלּוב ַבר ֲעלּוָבה ה ִהשְּ ַהָזֵקן ַהזֶׁ ָת, וְּ לֹא נֹוַלדְּ ָך ַעד שֶׁ ַעֵנית ִאמְּ הּוא הֹוֵלְך  -, ַכָמה ַתֲעִנּיֹות ִנתְּ וְּ

ָך ָשֳחטֶׁ  ". לְּ

 בראשית, כב' יב'.  10

 שם. 11
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 .הנרציתובזה, הגיע אל התכלית 

 , "ֲאֶשר ָאַהְבָת " - ולפיכך, לא נאמר בציווי השני

רגשות האהבה שנשארו לו עקר אברהם אע"ה, את כל  - כיוון שאחרי העקידה

 , עם בנו יצחק

 היא אך ורק להשם יתברך.   ,וכל אהבתו

נוכל לתרץ ולבאר, את ב' קושיותינו בעניין מעשה דרבי  ולאור האמור,  .ח

 פרידא:

 פרידא, לא היה סתם סבלנות, כפי שאנו נוטים לחשוב,הניסיון אצל רבי 

פעמים, יכול היה לשבת שהיה מלמד לתלמידו ארבע מאות רבי פרידא, בזמן 

 ולעסוק בעצמו בתורה,

, מה שאין מוח וכשרבי פרידא, יושב ועוסק בתורה, יכול הוא להשיג בכוח עיונו

 אנוש יכול,

את גודל  -, שאין אנו יכולים לשער ולהשיג "תנא"רבי פרידא היה ובפרט, ש

 .ומעלת

מאות פעמים משקיע בתלמידו, ומלמדו ארבע היה רבי פרידא  וממילא, כאשר

 -את תלמודו  

ולימדו רבי פרידא שוב ארבע   הסיח התלמיד את דעתו,ובפרט באותה העת, ש

 -מאות פעמים 

זמן יקר מזמנו, זמן שבו יכול היה להתעלות עלייה כביכול, הפסיד רבי פרידא 

 .רוחנית גדולה לאין ערוך 
 

 יעויין מה שכתב רש"י על פסוק זה, וז"ל: 12

 לשחוט,   -' " 'אל תשלח

 -אם כן לחנם באתי לכאן  ,אמר לו

 ואוציא ממנו מעט דם,   ,אעשה בו חבלה

 ".אל תעש בו מום -'  אל תעש לו מאומה' ,אמר לו
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 והדבר אומר דרשני: 

 מזמנו.מי התיר לו לרבי פרידא, לאבד זמן יקר 

 -אלא, שכאן גילה רבי פרידא, כמה הוא מוכן להפקיר את עתידו הרוחני 

 -דהיינו, להיות ענק שבענקים 

 . להשפיע מטובו לכלל ישראל, ולא רק לתלמיד אחד ויחידובנוסף, 

 הנרצית,שרבי פרידא הגיע לתכלית כלומר, 

 , לעבודת ה' שלימה לאין ערוך

 שלימה לאין ערוך,  ה' לאהבת

 שלימה ותמה, עד כדי כך שהפקיר את התעלותו האישית, אך ורק אהבת ה'

 לכבוד ה' יתברך. 

 ולפיכך:

, עד כמה הוא מפקיר את עצמו לכבוד שאל אותו הקב"ה במה תבחר, בכדי לבוחנו

 ה' יתברך, 

 -שברצונו שהוא ובני דורו יזכו לעולם הבא וכשענה, 

 בכבודו יתברך,  הוכיח בזה, עד כמה הוא חפץ

 -ולכן אמר הקב"ה, "תנו לו זו וזו" 

 -ארבע מאות שנה, להתעלות רוחנית עצמית, כנגד מה שכביכול "בזבז" 

 . 13  מחמת אהבתו והתבטלותו להשם יתברךועולם הבא, 

 רבי צדוק הכהן זיע"א מלובלין, וז"ל: קהגה" 14כתב  .ט

 ...  שאלו ולא , למדבר והלכו ,הזה עולם עניני כל ישראל שהפקירו ההפקרות"

 - הזה עולם עניני כל והפקירו השליכו רק

 
 א, ודבריו הפלא ופלא.עד כאן, מדברי סבי מו"ר שליט"  13

 ", פרשת "יתרו", אות ב'.בספרו הקדוש "פרי צדיק 14
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 ",תורה למתן זכו ,זה ידי ועל

 והיינו:

 שבכדי לזכות לתורה, צריך האדם להפקיר את עצמו ורעיוניו, הפקירות מוחלטת,

 לכבוד ה' יתברך.ואך ורק 

 , "משה שפיר קאמרת", 15ומעתה, יובן מה שמצינו בגמרא 

אמוראים, גדולי ומאורי העולם, זכו ולמדו את התורה הקדושה, כיוון, שאותם 

 -בקדושה ובטהרה 

 -אחרי שהפקירו מעל עצמם, את כל תאוות העולם הזה 

 והפקירו עצמם, אך ורק לכבוד ה' יתברך, 

 ועל ידי כך, זיככו ומירקו את מידותיהם והנהגותיהם,

 ונעשו, מעין בחינת משה רע"ה, בדורם. 

 עניין אהרון הכהן, ורבי פרידא, וכעין

 שהפקירו את כל עצמיותם, לכבודו של ה' יתברך,

 ובזה, זכו להגיע לידי מעלתם.

 והוא העניין שהיה אצל רבי עקיבא:

 שאחר שהפקיר מעל עצמו, את כל עצמיותו, לכבודו יתברך, 

 -ידע, השיג, והבין 

"פרטי", הדואג אך ורק שהסיבה שזכה לקבל תורה, אינה בכדי שיהיה איש 

 לרבי עקיבא,

 -רבי עקיבא, הינו איש "כללי" 

 רבי עקיבא, הוא איש אשר ביטל את עצמו, לכבוד ה' יתברך, 

 
 ' ע"ב. סוכה, לט' ע"א. ביצה, לח' ע"ב(, כן מצינו בכמה מקומות בדברי רבותינו ז"ל )שבת, קא 15

 שהיו האמוראים קוראים לחבריהם, "משה, שפיר קאמרת".
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 -וממילא, גם כאשר נפטרו לו כד' אלף תלמידיו 

 -תלמידים קדושי עליון  

 -ל ועיקר אינו נופל ברוחו, כל

 לזולתו. כי רבי עקיבא, הוא איש ה"כלל", אשר מעניק מעצמו

 הנשגבה, של עם ישראל וזקניהם:והיא מעלתם 

 התורה הקדושה, מונחת בקרן זווית,

 -כולם יכולים לזכות בה 

 ,אך לא כולם עושים זאת

 -והסיבה שאינם עושים זאת 

מחמת, שקשה בעיניהם לפרוש מן התאוות, ולהפקיר עצמם לכבודו של ה'  

 יתברך.

 ברם, יחידים, זכו לכך, 

 , "עיני העידה".חכמים שבדור  אותם יחידים, הם התלמידי

 , עם כלל ישראל,הם מהווים את "החיבור" של השראת השכינה ומשכך,

 , לכלל ישראל.והם, זוכים ומזכים

 , הקב"ה "אסתכל באורייתא, וברא עלמא", 16  דהנה

 ,ָוָלְיָלה יֹוָמם יְבִריִת  לֹא ִאם ,ְיהָֹוה ָאַמר ֹכהכה'(, " -והנה, נאמר בפסוק )ירמיה, לג' 

ץ ָשַמִים ֻחקֹות  ",ָשְמִתי לֹא ָוָארֶׁ

 והיינו, שכאשר אין תורה, אין חיבור עם הקב"ה, ואין קיום לעולם. 

הם  -הוא ואורייתא  בריך אשקודשוכאשר אנו מתבטלים ל"זקנים", אנו מגלים 

 עיקר חיותינו,

 -עצמינו  כי אע"פ שאנו לא זכינו להפקיר

 
 "זוהר הקדוש", פרשת "תרומה", דף קסא' ע"א. 16
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,  מתבטלים, מבטלים, ומפקירים את עצמינו, לאלו שזכו לכךמכל מקום, אנו 

 -ם" שלנו ְכָנַפיִ "הַ שהם 

 ם" של עם ישראל.ְכָנַפיִ "הַ 

 והוא מה שמצינו:

 ָאַמר ַרִבי ֲעִקיָבא, ָלָמה ִנְמְשלּו ִיְשָרֵאל ָכעֹוף,"

ָלא ַבְכָנַפִים, ַאף יְשָרֵאל ָלא ַבְזֵקִנים - ַמה עֹוף ֵאינֹו פֹוֵרַח אֶׁ  ",ֵאיָנן ְיכֹוִלין ַלֲעֹמד אֶׁ

 את מקור חיותינו. כי ללא שנתבטל להם, אנו מסירים מעל עצמינו

 יתן ה' יתברך, ונזכה להתבטל התבטלות מוחלטת בפני תלמידי חכמים, .י

 ,אשר הם עיקר חיותינו, והם יסוד קיומינו

 ובכך, נרוויח ב' דברים:

 ומחמת שהעולם נברא בעבורם,ה, ְוִנְחיֶׁ האחד, שבזכותם נתקיים 

ְרגֵ והשני,  הֶׁ  -ל נעשה טבע שֶׁ

 -, נוליד בנו את אותה מעלה כה גדולה וכאשר נדבק במידה מעולה זו

 -להפקיר את עצמינו, לכבוד אהבת ה' יתברך 

 ועל ידי זה, נזכה לקבלת התורה בשלימותה.

 יהי רצון שנזכה לזה, אמן.

 


