
August September 

Scrnkfu,

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt

fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"

077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

fWetsnuWrakhyWt

hwfk

mshWevuks, abvk

v,abc vtb,pktu, b,pkt hw
xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka







  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



























































































































































































































































































































































































































































zea` iwxtl mixe`ia

ak dpyn d wxt

ìL ïa ,äðLnì øNò ïa ,àø÷nì íéðL Lîç ïa ,øîBà äéä àeä,ãeîìzì äøNò Lîç ïa ,úBönì äøNò L ¨¨¥¤¨¥¨¦©¦§¨¤¤¤©¦§¨¤§Ÿ¤§¥©¦§¤£¥¤§¥©©§
ìL ïa ,óBcøì íéøNò ïa ,ätçì äøNò äðBîL ïaíéML ïa ,äöòì íéMîç ïa ,äðéaì íéòaøà ïa ,çkì íéL ¤§¤¤§¥©ª¨¤¤§¦¦§¤§Ÿ¦©Ÿ©¤©§¨¦©¦¨¤£¦¦¨¥¨¤¦¦

ì íéòLz ïa ,äøeábì íéðBîL ïa ,äáéOì íéòáL ïa ,äð÷æì:íìBòä ïî ìèáe øáòå úî elàk äàî ïa ,çeL ©¦§¨¤¦§¦©¥¨¤§¦©§¨¤¦§¦¨©¤¥¨§¦¥§¨©¨¥¦¨¨

ycew zgiyn zecewp

וגו' האד� חטאות מכל יעשו אשר אשה או איש "דכתיב

הת� וכדאשכח� שלושֿעשרה ב� שהוא עד איש קרוי ואי�

ב� לוי היה ואז דינה אחי ולוי שמעו� יעקב בני שני ויקחו

רש"י. � שנה" שלושֿעשרה

לתמוה יש מוחלט, בדיוק ה� התורה עניני שכל מכיו�

קבלת זמ� � ביהדות עיקרי כלֿכ� שעני� יתכ� כיצד א�ֿכ�,

טוב היצר כניסת וזמ� המצוות מ"ויקחו..1עול דוקא נלמד ,

אביה� יעקב שהוכיח� וכפי רצויה, בלתי הנהגה חרבו", איש

פטירתו מכרותיה�"?2קוד� חמס כלי אחי� ולוי "שמעו�

שמעו� של זה במעשה חיובי עני� ג� יש כי לומר בהכרח

המדרש מדברי וכמוב� הרגו3ולוי, באפ� "כי הפסוק על

מזה אחד". כאיש אלא הקב"ה לפני כול� היו "שלא � איש"

מה כ� לא שא� העליו�, לרצו� מנוגד היה לא שהדבר מוב�

חשובי� הקב"ה ש"לפני העובדה לבי� פעולת� בי� הקשר

אחד"! כאיש ה�

לעצ� מכוונת היתה לא יעקב של שתוכחתו אפוא נמצא

על אלא חיובית, היתה העני� שבמהות לפעול, החלטת�

בצורה נעשה שלה� הענישה אופ� � פעלו ה� בו האופ�

להבאישני" אותי (עכרת� ה' לחילול ).4שגרמה

בגמרא שזו5ואכ� שבמעשיה�, החיובי העני� מבואר

ה' קנאת את שקינא פינחס דוגמת קדושה של קנאות היתה

ואדרבה, סלוא. ב� לזמרי ולויבמעשהו שמעו� של פעולת�

"הכזונה דכתיב דינה במעשה "שקינא לפינחס דוגמה היוותה

אחותנו" את .6יעשה

הוא כאשר מצוות: עול בקבלתו יהודי לכל ההוראה זוהי

התורה עבירות כל על שהרי חטא, של נסיו� בפני עומד

את�7נאמר אשר עיניכ� ואחרי לבבכ� אחרי תתורו "ולא

"נפרדי�" נעשי� עבירות שעלֿידי כיו� אחריה�"; זוני�

בעלה על שנאסרת זונה בדוגמת (רחמנאֿליצל�) �8מהקב"ה

של באופ� עצמו את להעמיד אד� צרי� כזה עני� בכל

ה"יסוד" אכ� וזהו והגבלה מדידה מכל למעלה מסירותֿנפש,

מצוות. עול לקבלת

העבודה מתחילה זו נפש מסירות של ההקדמה אחרי

הוא, היסוד (אבל ודעת טע� עלֿפי � "איש" של באופ�

קדושה). של מסירותֿנפש כאמור,

(150 'nr ,d jxk ,zegiyÎihewl)

ללמוד להתחיל האחרוני� בדורות נהגו א�ֿכ� מדוע

חמשֿעשרה. לגיל הגיע� לפני שני� כמה נערי�, ע� גמרא

הזק� רבינו דברי עלֿפי זאת להסביר ה'9נית� שעבודת ,

(העלאה ושוב" "רצוא עני� על מיוסדת ומצוות בתורה

למטה). אלוקות המשכת מכ� ולאחר באלוקות, והתכללות

בלימוד ושוב" ה"רצוא עבודת מתבטאת התורה בלימוד

שבו � הגמרא לימוד שזהו � דאורייתא" "פלפולא של באופ�

בקושיות ולכא�, לכא� סברות בהעלאת השכל מתייגע

ומעמיק הוא מתבונ� קושייתו, שתורצה ולאחר ותירוצי�;

הלאה. וכ� חדשה, קושייה אצלו ומתעוררת בהעני� יותר

נתגלתה התורה בלימוד ושוב" "רצוא של זו מעלה

כי העתידה; לגאולה הסמוכי� האחרוני�, בדורות במיוחד

נתגלו הגאולה אל ויותר יותר התקרבנו שבה� הדורות במש�

לבוא לעתיד שיהיו הגילויי� בדוגמת שה� עניני� הרבה

"פלפולא כולל התורה, בלימוד שלימות זה ובכלל

ללמוד מתחילי� האחרוני� בדורות דוקא ולכ� דאורייתא".

עשרה. חמש גיל לפני אפילו נערי� ע� גמרא

(357 'nr ,p"yzd zegiydÎxtq)

לגיל הגיעו קוד� האד� עבודת בי� משמעותי הבדל יש

עשרי�:עשרי� גיל לאחר לעבודתו

"ב� � התורה בלימוד היא עבודתו עיקר עשרי� גיל עד

לגמרא". עשרה חמש ב� למשנה, עשר ב� למקרא, חמש

עצמו ע� היא עבודתו עיקר בלימוד, עסוק האד� .10כאשר

ישנה ובהעמקה, בהבנה התורה לימוד לצור� ועוד: זאת

מהעול�. ובהתנתקותו האד� של בהתבודדות מעלה

עשרי� "ב� � המשנה אומרת עשרי�, לגיל בהגיעו א�

צבא" "יוצא האד� נקרא ומעלה" שנה עשרי� מ"ב� ;"�לרדו

ד''פרו באופ� העול�, את ו''לכבוש'' החוצה לצאת ועליו

וכבשוה'' �האר את ומילאו את11ורבו ''עושי�'' זה עלֿידי .

יתבר�. לה' דירה העול�

(1021 'nr ,c jxk ,zegiyÎihewl)

יג.1) ד, הפסוק על רבה ה.2)קהלת מט, ז.3)ויחי צט, רבה ל.4)בראשית לד ב.5)וישלח פב, ש�.6)סנהדרי� סנהדרי� רש''י

לט.7) טו, ג.8)שלח נג, קורח תורה לקוטי א.9)ראה נו, חוקת תורה שיש10)לקוטי בצור� א) נד, (עירובי� חז''ל מאמרי ראה

תורה. ללמוד כדי עצמו ע� האד� כח.11)לעבודת א, בראשית
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