
 פלק זאבפרופ'

 בהללה הרוחנית ההנהגה שלסמכותה

 כפי נוקבת המנהיגות שאלת היתה לא מעולם כידומה,
 בין בולט כל-כך אי-תיאום הרגשנו לא ומעולם כיוםשהיא

 לנו קם טרם הרוחנית. יכולתנו לבין החומרייםההישגיפ
 גורלית בשעה לפנינו ולבוא לצאת שיוכל העדה עלהאיש
 לו לבור בעל-כירחו נדרש מאתנו ואחד אחד וכלזאת,
 בה. ילד הדרך אתבעצמו
 טייטלבוים; יואל .הרב בתורה, גדול המערב בקצה יושבהנה

 המ- המוסדות ואת בארץ-ישראל קיומנו עצם אתהרואה
 הקדוש- של נשבועהו יכמרד הקץ כדחיקת בה שכיננודימים

 הישג אלא אינו לדעתו, אויביו, על ישראל ניצחוןברוד-הוא.
 השלימה. הגאולה את יותר עוד ומרחיק הסטרא-אחראשל

 הערביים הצבאות על-ידי ינוצח היהודי שהצבא היהמוטב
 הכל ידעו אז כי ערבי, בשלטון יוחלף היהודיושהשלטון

 שכשמיס. אבינו על אלא להישען לנושאין
 בירן לנצח עתיד ישראל שצבא צפה מסטמר הרביאכן,
 "הכל אלא דשמיא, סייעתא לכך דרושה לא לדבריו~טבע.
 מתישה שהתורה רק שבאומות, העזה היא ישראלצפוי".
 מן בתורה עוסקים אינם שהציונים ומאחר אדם, שלכוחו
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 פלק ז'פרופ'

 מעשה אלא. ה' ישועת אפוא כאן אין אויב. כל שינצחוהדין
 כך. על והודאה הלל לקבוע מקום ואיןשטן,
 ליד התפילה אח טייטלבוים הרב שולל זאת גישהמתוך
 העולם, באומות מרד כעין בעיניו שהיא המערבי,הכותל

 משלטון הפקעתה ועל ירושלים בינאום על החליטואשר
 מארצות לצאת הזוכה יהודי שכל אלא עוד ולאישראל.
 אחרת לגולה יפנה אם ממטמר, הרבי לדעת ייטיב,המצוקה

 החוטאת. הציונית המדינה את לחזק ארצה יעלהולא
 מסטמר הרבי של בספרו המבוארות אלה, יעותלעומת

 שיטתו מתייצבת בחוץ-לארץ, חסידיו אלפי אתוהמנחות
 הרב גורן, שלמה הרב הוא הלא בהויה, אחר גדולשל

 לצה"ל.הראשי
 המל- שלשלת את בזמננו ישראל מלחמת ממשיכהלדעתו
 בשעה יהודיים וחיילים ובמשנה, בתנ"ך המתוארותחמות

 על-פי גמלחמת-משוה. כעוסקים עצמפ לואזת משניטזו
 ובהתאם: במלחמה, הופעותיו את גורן הרב קבע זותפיסה

 "נחם" בברכת למשל החיילים, בתפילת שינויים התקיןלה
 גם דרש חיילינו שליחות על השקפתו לפי באב.בתשעה
 העבודה. את בו ולחדש הר-הבית אללחזור
 אחידה דעת-תורה של להיעדרה יותר קולע ביטוי לךאין

 היסודיות. ההשקפות בין הוה הניגוד מןוחד-משמעית
 גדו- של ארוכה שורה כמובן מצויה הללו הקצוות שניבין
 מהם חלק אין אפילו בפרטים, מזה זה השונים בתורהלים
 חבריו. יפסלוה שמא מחשש האישית דעתו את להביעמעז

 המחלוקת מול הקהל יעשה מה : השאלה אפואנשאלת
 אותו שינהיג רב לעצמו יעשה כיצד 1 בעלי-התריסיובין

 למזרה האמת מורה בין להבחין יוכל וכיצד משבר,בשעת
 1השקר
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 בהלכה היוחדת ההזחיח שלסמכותה

 לבי- מקום יש שהזכרנו המעשי הטעם בגלל רק לאאולם
 שמדברים אימת כל הקהל. מצד הרוחנית ההנהגה עלקורה
 אשר למעמד אלא שרירותי לשלטון הכוונה אין סמכות,על

 רוצה אם שלו. הבסיסית הנורמה על-פי מתמיד צידוקצריך
 עליו לסמכותו, הנתון הקהל את להנהיג הסמכותבעל

 הוא כד על-ידי סמכותו. בתחום פועל הוא כי אותולשכנע
 חורגת תשע שהוא שתביעה ייתכן כי לביקורת, פתחפותח
 בין העקרוני ההבדל כאן שלו. הבסיסית הנורמהמגדר

 יהודי. חכם של הנהגתו לבין למשל, האפיפיור, שלתנהגתו
 הוא אלא בלבד, רוח-הקודש על להסתמך יכול אינוהלה
 על-פי הפסיקה את ולנמק הוראתו על הדין את לתתחייב

 והמסורה.התורה
 אפילו לעתים המצויות הכאריסמאטיות הנטיותלמרות
 קובע בהוראה היום עד הנוהג הבלל הרי המאוחרת,בהלכה
 המקורות, על דין כל לבסס יש היא.". בשמים "לאשהתורה

 מסוימים לדברים הכינוי שכינה. גילוי על-פי דבר לחדשואין
 אדרבה, מחמאה, מלהיות הוא רחוק נביאות" "דברישהם
 ההנחה מת71 וזה הדברים, לתוכן ושלילה לגלוג מבטאהוא

 לשוטים. הנבואה ניתנה הזה גזמןכי
 חכמים", "אמונת גם השכלית הבדיקה בצד קיימת..אכן
 זה דבר והוכהה. גימיק ללא חכם מפי תורה קבלתהיינו
 שאינם עניינים לגבי לחכם נותנים שאנו אשראי כעיןהוא

 שנסיוננו מי כלפי מוצדק זה ואשראי להוכחה,ניתנים
 של בכלל להשתמש אין אולם צדקתו. את הוכיחבעבר
 ולסברה. לבדיקה הניתנים בעניינים חכמיםאמינת
 כלפי להפעיל אנחנו שחייבים דרכי-הביקורת איפוא הןמה

 לזמר צריך אין ? והרבנים ההלכה מירי הרוחנייפ,מנהיגיה
 והמורא הכבוד בגדר תמיד להישאר צריכה כזאתשביקורת
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 שמים, לשם תהיה ושמטרתה וללומדיה, לתורההראויים
 מעשיות. בשאלות אותנו להנחותהיינו
 איש- מבחינת הביקורת את הצדיקו חז"ל כי נזכירתחילה
 הן.אתה "מכלל של בדרך זאת אמרו הם החכם. שליוהו

 היא,ההת- ההוראה לנכונות שהערובה והורו 1, לאו"שומע
 הרב. של המופתיתגהגות
 הוא אס מהחכם ההוראה סמכות את שללו כן, עליתר

 להתרומם יוכל שלא החשש את הצדיקו ואפילו בדבר,נוגע
 ההוראה לביקורת רחב פתח נפתח כאן 2. האישי עניינומעל
 השומעים. קהל,מצד
 וגם השם, חילול שיש במקום כבוד_לרב חולקיו איןכידוע
 נ. שופטיה את לשפוט העדה נקראת זהמצד
 מהצד לביקורת היינו הביקורת, של האחר לצד מביאניוזה

 ההו- של גופה מבחינת והן הסמכות מבחינת הןהענייני,
 חול- של בחמישי בהווה. טובה דוגמה מצויה שובראה*

 סו חגיגה, )בבלי מפיו" תורח יבקשו ה', למלאך הרב דולח"אפ
ע"ב(.
 אמרת מעשה קודם אם ובא, הלכה שמורה חכם תלמיד"כל

-  לאו ואם לו,שומעין 
-  

 ע"א(, עז יבמות, )בבלי לו" שומעין אין
 חבט שאפילו לומר, רוצח ; ומשקר" "שחיישינן : שם רש"יופירש
 בו יחשדו שמא בו, נגיעה לו שיש בעניין יורה לא וחסידמובהק
בשקר.

 חכם על מסופר למשל, ע"א, די"ג ה"ז, פו"ב יבמותבירושלמי3
 חילול שגרמה בצורה כשלעצמה, המוצדקת ההלכה, אתשהפעיל
 דרוש זה וכלל כשירה", מוטעית ש"חליצח בכלל חיא המדוברהשם.

 שבמקרה התלמוד, עזרך מספר מקים מכל מעיגון. אשה להתירנדי
 להרע המה "חכמים י עליו וקרא הדין את היבם הצדיו לאזה

 בכך למשח ראה כי נראה כס. ד, )ירתיחו ידעו" לאולהיטיב
 דומות תגובות מפני אותנו ולהזהיר במקרת הטיפול צורת עלביקורת
 בעלי-דין.מצד

224

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 והלכה הרוחנית ההיהרה ילסמירתה

 י..ד. הרב כי ב"מעריב", קראנו תשכ"ח של_סוכותהמועד
 רב.להו- של סמכותו אזל שלל מארצות-הבריתסולובייצ'יק

 ששוחררו השטחים החזרת של המדינית בשאלה הלכהרות
 מסורות הוא, .אומר אלה, שאלות הימים. ששתבמלחמת
 בהן. לפסוק הרוחניים למנהיגים ואל המדינהלמוסדות
 ניסים יצחק .לישראל הראשיים .הרבנים פרסמובינתיים

 לשיטה מנוגדת דעה אחרי.ם רבנים ועמם אונטרמן י.וא.
 .הזאת.

. . 

 הרבני. בעולם וגם בקהל גם הבהרה טעונה זו נקודהאכן,
 היום , שעד אף-על-פי, . במקרא, כבר מצויה הרשויותהפרדת.
 .זקני בתי-האבות, ראשי למעשה. הלכה נתקבלהטרם

 את בידיהם ריכזו עדיין המלל יגס הערים זקניהמשפחות,
 במשך אך והכלכליות. הדתיות המדיניות, הסמכויותמלוא
 ללמד כוהנים בדין, לשבת מיוחדים שופטים נקבעוהזמן
 לקריא ונביאים והטהרה, המקדש דיני את בעיקר העםאת
 לתשובה.לו
 וההנהגה השלטון סמכויות תחילה היו השני הביתבימי

 החשמו- ממלכות החל אך הגדולים, הכוהנים בידיהדתית
 רק כאן מעניינת אותנו רשויות. לשתי נתפצלו שובנאים
 לתפקידם. קבעו עצמם שהם וההגדרה החכמים שלגישתם
 לעניינים המלך של טיפולו את לצמצם ביקשו אחדמצד

 גם להתערב זכות לעצמם שמרו גימא מאידךמדיניים*,
 "רבנן : אחר-כך אמרו גם זאת ברוח ,. מלכות שלבעניינים

 כהויה כתר תניח מלכות בכתר שיסתמק המיד לינאי קראוהם4
 , הכשרים. אחרןלבני

 בית פי על אלא הראוה למלחמת מוציאיו "אין , למשל ששנינוכפי5
 ה(. א, סנהדרין, )משנה ואתר" שבעים שלדין
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 פיק ז'פרופ'

 של היחידים המנהיגים הם שהם כלומר ., מלכים"איקרו

 הנושא. הגבלת ללא ישראלעם
 כפי המציאיה, במבחן עמדו לא זה מסוג שתביעותברור

 אחרי גם הורדוס. ובמלכות החשמונאים בימי כברשהתגלה
 לבין החכמים תביעת בין מתמיד מאבק התנהלהחורבן
 לצמצום בהמשך י. הדיוטות של יהודיות עירומותרשויות

 הדמוקרטיה הגשמת את לציין יש ההוראה מורי שלכוחם

 ישראל. ובמדינת ישראלבקהילות
 מגעלי-הבתים רבים של והיהודית הכללית ההשכלהגם

 פס- את ולצמצם הרגנים את לבקר כלים בידיהםנתנה
 ההלכה פוסקי היו המעשיות המצווה בתחום אפילוקיהם.

 והדיו- רפורמה אנשי קראים, של בביקורת לעמודצריכים
 בארץ- החיים ובעיות הציונות גרמו לאחרונה אחרים.טות

 וויכו- מרעיתם, קהל לבין הלכה אנשי בין ויכוחיםישראל
 עצמה. ההלנה של אמותיה בארבע אפילו השפיעו אלהחים

 ו ההדיוטות מצד עניינית ביקורת לאותה סימוכין ישהאם

 ול- שבמקורותינו, החשובות מהראיות להביא ננסהלהלן
 למורה חז"ל שנתנו הנחיות כמה לציין נשתדלאחר-מכן

 לשלנו. דומות בנסיבותההוראה
 פרשת על הספרי של הקיצונית הדרישה את להביארגילים

 י ולחכמיה להלכה המשמעת את להדגים כדי . ממרהזקן
 שהיא ימין ועל ימין שהיא שמאל על בעיניך נראים"אפילו
-שמאל  ואינה היא קיצונית זאת דרישה אכן להם". שמע 

 ע"א. סג גיטין,בבלי6
 בכסא, דמתמנין "אילן במאמרו ז"ל אלון גדליהו מורי שהראהכס7

 ואילך. 25 עמ' גשי"ח. ב, כרך ישראל", בתולדות "מחקריגזבספרו
 ח--%א. יז, דברים על8

.126

אתר דעת - מכללת הרצוג

www.daat.ac.il



 בהלכה הדיחפת ההנהוה שלסמכותה

 אמורים הדברים כי אם היחיד, מצד לביקורת מקוםמניחה
 והמורכב הגזית בלשכת היושב ואחד שבעים שלבבית-דין
 אחרות. בנסיבות ולא דווקאמסמוכים

 ודוחה יותר ליבראלי הוא . בירושלמי המקביל הנוסחאך
 שמאל שהיא ימין על לך יאמרו אם "יכול : זאתקיצוניות

 ימין : לומר תלמוד להם, תשמע ימין שהיא שמאלועל
-ושמאל  שהיא שמאל ועל ימין שהיא ימין על ל7 שיאמרו 
שמאל".
 בית-הדין דברי אפילו ~WtDW היכול היחיד, שלאחריותו
 הוריות במשנה כבר מצויה טעו, אם להם לשמוע ולאהגדול
 והוא תלמיד או שטעו, מהן אחד וידע דין בית "הורו : אא,

 חייב". זה הרי . . . פיהן על ועשה והלך להוראה,ראוי
 קיבל כאשר היחיד, של טעותו היתה מה מפרש שםובבבלי

 וטעה דטעו, דידע "כגון : בית-הדין של דעתו את עצמועל
 יש כי איפוא היא ההנחה חכמים". דברי לשמועבמצווה

 הרוחנית. ההנהגה לדברי לשמוע שלא עת ויש לשמועעת
 וכיצד לבית-הדין מחוץ העומד היחיד על דיברנו כאןעד
 קיים והנה הרבים. דעת על חולק היא כאשר לנהוגעליו
 : מחייבת היא אין שבלעדיו ההלכה של לגיבושהתנאי

 כולו, מתוך ברובו רק להטות רבים אחרי שייך"דלא
 טענות מת71 היחידים דעת ונתבשלה בישיבה ביהדשהיו

 שלא היבא אבל זאת. מהכרעה לזוז אסור ואזיהמרובים,
 פה ונתנו נשאו ולא אחד במעמד המתווכחים החכמיםהיו
 שימעין המרובים היו דאילו כלל, רוב כאן אין פה,.אל

 "ו. ." . . לדעתם חוזרים היוסברתם,

 ה"א. פ"א הוריות9
 0"ד. הוראה משפט חיות, מהר"צסג
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 פלק ז.פרופ'

 לא עוד וכל מוקדם, חפשי בירור אפוא דרוש החלטהלכל

 דברים הבאתי ההלכה. לפסיקת מקום אין כזה בירורנערך
 דברי על הראוי, הכבוד כל עם תמיהה, להביע כדיאלה
 בעי- שהתפרסם בראיון אונטרמן י. א. לישראל הראשיהרב
 שלל הרב כבוד תשכ"ח. השנה ראש ערב של "מעריב"תון

 כל כי וקבע רבנים, של עולמי כנס בקיום הצורד אתשם
 שלו. בקהילה המתעוררות בשאלות לפסוק יוכל מקומירב

 המסו- העניינים באותם אפילו משותף דיון דרוש לאהאם
 בעניינים לומר צריך ואין דאתרא, מרא בידי בדרך-כללרים

 1 געולמנו שנהחדשוהרבים

 או לימין יחליט בטרם לחבריו להאזין חייב שהחכםכשם
 הוראתו. מכוונת שאליו בקהל להתחשב עליו כןלשמאל,
 מעמדו את המגדירות נוסחאות שתי אנחנו מוצאיםושוב
 ד ד, בכורות במשנה ההלכה. את לקבוע בבואו החכםשל

 של ממעמד שנהנה כמי דין" לבית "המימהה אתמזכירים
 איפוא צומח כוחו נזיקין. תביעת בפגי המחוסןשופט,

 הכפוף הקהל מיחס ולא ביה-הדין על-ידי שניתןמהמינוי
 שמו- מי את קוראת ה"א פ"ה סנהדרין תוספתא אבללו.
 "המומחה בשם הצדדים בהסכמה צורד ללא ידוןסמל

 הקהל, הסכמת על הדיין של מעמדו מושתת כאןלרבים".
 ימינו. של הדמוקרטית בהברהכמקתל
 נוס- משתי זאה מהנחה מסקנות להסיק יכוליט אנוושוב
 זז הבבלי של שיטתו ידועה במקורותינו. המופיעותחאות

 ציבור רוב כן אט אלא הציבור על גזירה גוזריןש"אין
 החכ- את המחייב אוגייקטיגי מבחן זהו בה". לעמודיכמין
 היא הגזירה לסמכות הגבול בסמכותם. שישתמשו לפנימים

 ע"ב. ס שבת,11
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 בהלגה הד1חניה ההנהנה שלסמכותה

 מוג- הקנות לההקין לרבנים ואל האובייקטיבית,המציאות
 החיים. לצורכי בניגודזמות
 המחליפה וז, שבירושלמי הנוסחה היא לכת מרחיקהאך
 גזירה "שכל : הדמוקרטיה במבחן האובייקטיבי המבחןאת

 עליהן הציבור רוב קיבלו ולא הציבור על גוזרין דיןשבית
 רוב קיבלו ולא שמן של גזירה ומצאו ובדקו גזירה.אינה

 .". . . שמן התירו דינו ובית רבי . . . עליהןהציבור
 לא הדמוקרטי העיקרון דברים; שלשה זו מסוגיהנשמע
 מלכתחילה, מסוים דבר יתקינו שלא החכמים את מנחהרק
 רק ולא בדיעגד. אף מסוימות הוראוה פוסל הואאלא
 מסמכות חורגים הקהל של ליכולינו מעבר שהםדברים

 אותם לקיים היה שאפשר דברים אפילו אלאההתקנה,
 ואפילו הקהל, להחלטת סייג כל אין בכך. הקהל רצהאילו
 עליו לגזור הרבנים של כוחם את מצמצם פורק-עולקהל

 כי מוכיחה בירושלמי המובאת הדוגמה כן, על יתרגזירות.
 להתחשב הרבנים ועל להשתנות, עשויה הקהלהסכמת
 של השמן על הגזירה כי ספק אין נהלך-רוחו.בשינויים
 עם ורק החורבן, מלחמת בימי בשעתה נתקבלהנוכרים
 בה. לזלזל החלו לנוכרים היהודים בין היחסיפשיפור
 דרבנן. המצוות לבין מהתורה מצוית בין עקרוני הבדלקיים

 כהר עליו כפויות אלא ישראל בעם תלויות אינןהראשונות
 של ברצונם והגזירות התקנות תלויות זה לעומת כגיגית.או

 שוב מסוים שאיסור עד הקהל דעת נשתנתה ואםישראל,
 לבטלו. יותר מאוחר ביה-דין רשאי העם, רוב על מקובלאינו
 כלל על-ידי להשתנות יכולות דאורייתא מצוות אפילואך

 ה"1. 9"א שבת12
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 פלק ז'פריפ'

 בהתאם ,;. הלכה" מבטל ש"מנהג לעיקרון בהתאםישראל
 מבשר שונים חלקים בימי-הביניים למשל התירו זולהשקפה
 הה- מקורות על-פי לא חלב, לאיסור לחשוש מבליהבהמה
 אשכנז. קהילות של מנהגן בגלל אלאלכה
 להתחשב אפשר כיצד י,, התלמוד חכמי שאלו זאתברוח

 השלילי שהמנהג וכשם 1 להתיר מנהג קיים כאשרבאיסור
 יכול קטן בית-דין שאפילו עד גזירה של תוקפהמחליש
 לדברי תוקף לתת המנהג יכול כד גדול, בית-דין דברילבטל
 ,ו. הרבים דברי מולהיחיד

 קוד- בדורות גם דרושה היתה שלו בקהל הרבהתחשבות
 דמוקרטית-ליברלית בחברה הכרח שהיא וחומר קלמים,

 אלא ולהורות לגזור ההלכה מורי בידי אין שובכחברתנו.
 ולכפות העבריינים את לייסר במקום ולחנך. לשכנעעליהם
 אישית דוגמה בפניהם להעמיד יש חוק, של בדרכיםאותם
 וסובלנות. אורך-רוחולגלות

_' 
 המרבה "אחד המאמר של האמיתית המשמעות כידומה
 כדי בה יש '!, לשמים" לבו שיכוון ובלבד הממעיטואחד

 בעיתונות הידיעות על בתגובה זו. בשעה בייחודלהנחות
 הרב פרסם לעיל, בה שדובר ממטמר הרבי של עמדתובדבר
 של בית-הדין חברי של מדבריהם ב"מעריב" שנברגרא.

 אליהו יבוא "אם י ח"א 5,"ב יבמנה בירושימי הנתונה חדודיה ים13
 שימעין איי גסניל חולציו שאיו לו, שומעיו במנעל שחויציוויאמר
 ההלכה". את מבטל והמוהר בסנפי, יחלוד נחוו הרביט שחרילו,

 לי אמדת ואת יהרי לד "קאמ.וא , ע"ב סו השנה, ראש בבלי4נ
איסורך"

 היחיד שסגדת העם והנו אם ויגיס, יחיד בו שנחלקו דרבנן "יאיסור15
 עמ' לח, מ', אות חמד גשרי מיבא אברהם, ירע יחו..."שבקינו
תמת(.

 ע"א יז ברכות,בבלי16
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 המערבי: הכותל אל בלכתם בירושלים החרדיתהעדה
 ערוד באין רבוה זכויות בעל הינו ביותר הפשוט החייל . . ."

 במחיצתו לשבת לזכות היא שאיפתי מאתי. ומגדוליםממני
 . בגן-עדן";. החיילשל

- 

. 
 הגדולים בישראל'בימים העם כל על זאה,שהתגברההכרה
 ישועת של ביותר החשובים 'מהאותות אולי .היפההללו
 החסידים ראשוניל על. בשעתם מקובלים שהיו רעיונותהשם;
 בלבותיהם ונדלקו פתאום התפשטו 1"ל קוק הרב עלאו
 ולימוד זה מסוג ישראל אהבת קרתא". "נטורי ראשישל
 צריכים ישראל צורכי על נפשו המוסר אדם כל עלזכות

 לעמו. הוראה המורה רב כל ג6להנחות
 אדם יכול הרי מליצות, בגדר רק יאינם הדברים נכוניםאם

- האלוהים אללהתקרב - המצוות כל תכלית 111   בדרכים 
 אולי קיימת ומצוות תורה של המקובלת הדרך בצדשונות.
 ההולד וכל המלך", ו"דין שעה" "הוראת של אחרתדרך
 המטרה; לאותה דבר של בסופו להגיע עשוי שלם בלבבה

 ברגעים זקוקים הקדוש-ברוד-הוא, וכביכול ישראל,עם
 בבחינת ההלכה, ממסגרת החורגים למושיעיםמסוימים
 התורה התישה שכבר שאדם להניח אין יפהח. אושמשון
 כצנחן. אחר-כך לפעול מסוגל יהיה רבות שנים כוחואת

 כשר-ביטח11. דווקא יצליח ישיבת-מוסר שגר אסוספק
 לקיים כדי לעמי-הארץ איפוא זקוקים וחכמיםחסידים

 כאן יש הכלל. קיום על ולהגן יחידים של הנפשותאת
 מלאכתי "אני : עבודהחלוקת

 בש- מלאכתו והוא בעיר.
 חובתו. ממלא רק אחד וכל ...",דה
 להתייחס שיוכל כדי זאת הכרה חדור להיות הרבחייב
 רבות מטות מקיימיכן שאינם בציבור החלקים לאותםגם

 שהם התפקיד את, להבין עליו בעיקר. כופרים אףואולי
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 ק פל זפרופ

 להכיר ועליו ישראל, גואל של תכניתו בביצועממלאיט
 ול- קולו להשמיע יוכל זאת הכנה לאחר רקבזכויותיהם.

 ן האגדה חכמי אמרו כך יחלא הדרך. אח להטהורות

 ין האש מתוך מדבר חיים אלוהים"קול
-  

 וראה בוא
 י כוחו לפי ואחד אחד כל ישראל, כל אצל יוצא הקולהיאך

 לפי הקטנים כוחם, לפי הבחורים כוחם, לפיהזקנים
 לפי והנשים כוחם לפי הקטנים כוחם, לפי הבחוריםכוחם,
 'ו. ל' . .כוחו

 כב ה, דבתםזג
 ח. דבה שמות16
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