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ָּפ ָר ַשת ׁשֹ ְפ ִטימ

נבואה במבחנ מימושה
יכה נֵ ַדע
ֵא ָ
בתקופה הקדומה ,שבה הייתה הנבואה נפוצה בישראלָּ ,פ ְש ָתה בעמ תופעה
קשה ובעייתית מאוד בדמות נבואת השקר .אנשימ בעלי דמיונ היו מפרשימ את
חלומותיהמ על פי מאווייהמ והיו טוענימ שקיבלו מEרימ מאת ה’.
פרשת נביאי השקר המפורEמת ביותר ,התרחשה בזמנ אחאב מלכ ישראל400 .
מנביאיו יעצו לו פה אחד לצאת ולהילחמ בארמ ,ואפ ניבאו לו ניצחונ וחזרה
בשלומ משדה הקרב.
הEופ המר ידוע ,אחאב המלכ נפל בקרב ונהרג.
חלק לא מבוטל מנ הצרות שנחתו על עמ ישראל ,נבע מנ האשליות הוורודות
שנטעו בעמ נביאי השקר .המציאות הזו חייבה אמת מידה מדויקת שעל פיה ניתנ
יהיה להבחינ בבירור בינ נביא אמת לבינ נביא שקר.
בפרשת שופטימ ,קובעת התורה את מבחנ התוצאה שכל נביא חייב לעבור אותו.
הכתוב פותח בהצגת הבעיה שעלולה להיווצר:

.Ã?ÅĐ āđĤčă ø ďü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ ĦČþ Ğďÿ Ĝý ĐėĕĀ Čý ĖĀ čþ čĀ Ęø čă ü ĤĚČā
ÿ Ħ ĕėü đÃø

)דברימ יח ,כא(

התשובה היא חד משמעית:

āđĤčă ø ďü ČāĘ Ĥĥþ Ĉ Čú ĤčĀ ďĀă Đÿ Čđă Đ ČāčĕĀ ČāĘđø ĤčĀ ďĀă Đÿ Đĕþ Đø ĕü ČāĘđø ÅĐ ęĥý Ĉ čă ø Čĕčü ĜăĀ Đÿ Ĥčă ý ďÿ ĕø Ĥĥþ Ĉ Čú ...Ã
)שמ ,פEוק כב(
.Ã ÅĐ
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מכאנ רואימ בבירור ,שכל נבואה תיבחנ באמצעות התממשותה המוחלטת.
לכאורה ,אינ התורה מבחינה בינ אמ הנבואה היא נבואת שלומ טובה וברכה ,ובינ
אמ היא נבואת פורענות וגזירה קשה.
אבנ בוחנ זו מעוררת שאלה קשה.
אמ זו היא אמת המידה ,כיצד נבינ את אשר אירע ליונה הנביא? יונה נשלח על ידי
ה’ לעיר נינוה ובפיו חזות קשה:

.ÃĦėþ ĠĀ ă Đø Ĝþ Đđý Ĝĕø Ĝü đø ę āđĕ ęĕĞü čă Ā Ĥø Čÿ ď āđĞ ...Ã

)יונה ג ,ד(

מה שקרה בפועל היה:

.ÃĐĥ
ĉ Ā ĞĀ ČāĘđø ęĐþ ĘĀ Ħ āđĉĥĞú Ęÿ Ĥčă þ ďüă Ĥĥþ Ĉ Čú ĐĞĀ ĤĀ ĐĀ ĘĞÿ ęĕĐāü ĘąČù ĐĀ ęēþ ĜăĀ ĕă ü đÃÿ

)יונה ג ,י(

הנה נבואה שלא התגשמה .האמ יש בככ כדי להעיד שהיא נבואת שקר?
גמ יונה הנביא בעצמו התפלל אל ה’:

ĘĞÿ ęēĀ Ĝü đø ...ęđă ēĤÿ đø ěđă ăĜēÿ ĘąČý ĐĦăĀ Čÿ ĕėă ü ĕĦăü Ğø ďÿ ĕĀ ĕėă ü Đĥĕ
Ā Ĉ ĥü Ĉ Ĥø Ħăÿ ēāÿ Ĥčø Ęü ĕĦăü Ěø ďÿă ģü ěėă ý ĘĞÿ ...Ã
)יונה ד ,ב(
.ÃĐĞĀ ĤĀ ĐĀ
יונה הנביא מCביר את בריחתו בחששו פנ נבואתו לא תתקיימ והוא ייחשד
בנבואת שקר.
את ההבנה המדויקת בקנה המידה שהתורה הציבה ,מCפק לנו ירמיה הנביא.
ויכוח מר ניטש בינו לבינ חנניה בנ עזור הנביא .ירמיהו הנביא ניבא פורענות ,חורבנ
וגלות על עמ ישראל על ידי נבוכדנצר מלכ בבל .לעומתו ,חנניה בנ עזור ניבא
ושחרורו של עמ ישראל
טובות וישועות הכוללות את שבירת שלטונו של מלכ בבל ִ
מידו:

ĤĚÿ ČĀ Đā ăė :ĤāĚČĘý ęĞĀ ĐĀ ĘėĀ đø ęĕĜü Đāú ăėĐÿ ĕĜĕý Ğý Ęø ...Čĕčü ĜăĀ Đÿ Ĥđă Ēă Ğÿ ěčþ ĐĕĀ Ĝø Ĝÿ ēú ĕĘÿ Čý ĤĚÿ ČĀ ...Ã
)ירמיהו כח ,א-ב(
.ÃĘčþ čă Ā Ėø Ęþ Ěþ ĘāĞ ĦČþ ĕĦăü Ĥø čÿ ĥĀ Ĉ ...ÅĐ
ירמיהו הנביא מגיב מיידית:

Ĥĥþ Ĉ Čú Čĕčü ĜăĀ Đÿ ...ĐĒă þ Đÿ ĤčĀ ďĀă Đÿ ČĜĀ ĞĚÿ ĥø Ĉ Ėø Čÿ ...ĖĕĤþ čĀ ďøă ĦČþ ÅĐ ęģý ĕĀ .ÅĐ Đĥ
ĉ þ Ğú ĕÿ ěėă ý ěĚý ČÃĀ
.ÃĦĚþ Čù čă þ ÅĐ āđēĘĀ ĥø Ĉ Ĥĥþ Ĉ Čú Čĕčü ĜăĀ Đÿ Ğďÿ đĀă ĕü Čĕčü ĜăĀ Đÿ Ĥčÿ ďøă Čāččă ø ę āđĘĥĀ Ĉ Ęø Ččý ĜăĀ ĕü
)שמ ,פCוקימ ו-ט(
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כלומר ,ראשית ,הלוואי שנבואתכ תתקיימ ואני הראשונ שאברכ על ככ .אכ דע לכ!
אמ דבריכ לא יתקיימו ,אות הוא כי לא ה’ שלח אותכ אלא אתה מדמיינ מעצמכ
ובככ אתה הופכ את עצמכ מנביא אמת לנביא שקר.
מצד שני ,גמ אמ יהיה שלומ כדבריכ ,עדיינ אינ זו הוכחה שאני ניבאתי שקר.
נבואת פורענות עשויה להתבטל אמ העמ יחזור בתשובה.
נוכל לHכמ זאת ככ :נבואה שהיא הבטחה לטובה ולברכה  -חייבת להתגשמ )גמ

אמ נשתנו הנHיבות לרעה( ,ואמ לא  -הרי זו נבואת שקר .לא כנ נבואת פורענות .זו
עשויה להתבטל אמ נשתנו הנHיבות ,כגונ חזרה בתשובה ,או אמ נערכה תפילה
ובקשת רחמימ שחוללה את המפנה.
כמHקנה זו בדיוק ,כותב הרמב”מ בדברי הקדמתו לפירוש המשנה .הרמב”מ מוHיפ
הHבר ,שאמ גמ הבטחה לטובה עלולה להתבטל ,הרי שלא נשאר שומ תבחינ
לבדיקת אמיתות הנבואה.
אישור לככ נמצא בדברי הגמרא:

Đč ĤĒēđ ĐÃčģĐ ĕĠĚ ĐčđĔ ĐďĕĚ ĐĦĢĕ ČĘ ęĘđĞĘ ČĜĕĜē ĕčĤč ČēČ ĕčĤ ĤĚČÃ
)שבת נה(.
.ÃĐĞĤĘ
רבי אחא מתכוונ גמ למציאות ,בה נשתנו הנHיבות לרעה.

בשוב רשע מרשעתו
יוצא אפוא ,שמבחנ האמת הוא רק לנבואת ברכה .ההHבר לַ שֹנִ י בינ נבואת שלומ
וברכה לבינ נבואת פורענות איננו רק טכני ,אלא מהותי:

."ĐĕĀ ēĀ đø đĕėĀ ĤĀ ďøă Ěü āđčđă ĥĈ čă ø Č āđĘĐú ?ęĕģđĘČ 'Đ ęČĂ Ĝø ĞĥĀ Ĉ ĤĀ Ħ āđĚ ġāĠă ēø Čþ ġāĠēĀ Đ"þ
)יחזקאל יח ,כג(

האמתי הוא בשובו של רשע מדרכו הרעה .מכאנ
ִ
הכתוב מלמד אותנו ,כי רצונ ה’
אנו למדימ ,שנבואה רעה היא בגדר איומ בלבד ,שמגמתו להרתיע את עושי
שעה ולעודד אותמ לשוב בתשובה .כאשר משתנימ מעשיו לטובה ,מופיע רצונ
הר ָ
ִ
ה’ המקורי לתת לו חיימ .הגזירה מתבטלת כי מלכתחילה הייתה רק איומ .כלומר,
ביטול נבואת פורענות הוא ביטול האיומ וגילוי רצונ ה’ המקורי שלא השתנה.
בנבואת ברכה התמונה שונה.
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האמתי ,כי ה’ הוא מקור הטוב הרוצה
ִ
נבואה המבשרת טוב ,מביעה את רצונ ה’
להיטיב .קיומה המלא של נבואה טובה הוא מוחלט עד כדי ככ ,שאפילו אמ היא
הייתה תלויה בתנאי מפורש והתנאי לא התקיימ ,אינ זה מפריע למימוש ההבטחה.
ככ בדיוק קובעת הגמרא:

?ěĕĜĚ .đč ĤĒē ČĘ ĕČĜĦ ĘĞ đĘĕĠČ ,ĐčđĔĘ ĐÃčģĐ ĕĠĚ ČĢĕĥ Ĥđčĕďđ Ĥđčĕď ĘėÃ
ĖĀ Ħø āđČ Đĥ
ĉ þ Ğù Čþ đø ęĘă ý ėÿ Čú đÿ ...ĕĘăü ĐēĕĀ Ĝăü Đÿ ĐĦăĀ Ğÿ đÃø :ĘĎĞĐ ČĔēč đĘ ēĕĔčĐ ÅĐ .đĜčĤ ĐĥĚĚ
)שמות לב ,י( )ברכות ז(.
.ÃĘ āđďĎă Ā ĕ āđĎĘø
יש פה תנאי מפורש :אמ ח Dוחלילה עמ ישראל יכלה ,משה רבנו יהיה הגרעינ
שממנו יצמח עמ ישראל מחדש.
לכאורה ,התנאי הזה לא התקיימ ,כי משה רבנו התפלל וביטל את הגזרה על
ישראל .בכל זאת התקיימה הברכה במלואה בזרעו של משה.
האמתי היה באי קיומ גזרת
ִ
גמ כאנ אמ נעמיק בלשונ הכתוב ניווכח ,כי רצונ ה’
 .ÃĕĘă ü Đēĕכלומר ,כשה’ מבקש ממשה שלא
הכיליונ על ישראל .הרמז הוא במילה Ā Ĝă ü ĐÃÿ
יעצור בעדו ,הוא כאילו אומר למשה.ÃĖĕĜđĜēĦčđ ĖĕĦđĘĕĠĦč ,ĕđĘĦ ĤčďĐ ĖďĕčÃ :
האמתי .מטרת
ִ
על פי זה ברור ,שהתנאי הכולל את כליונ עמ ישראל ,רצונ ה’
התנאי היא לזרז את משה ,שיעמוד בתפילה על עמ ישראל.
זכות זו עמדה לו גמ לפריונ זרעו.

נֵ ַצח יִ ְש ָר ֵאל ֹלא יְ ַש ֵּקר
התמונה תתבהר עוד יותר כשנעמיק בדּו שיח בינ שאול המלכ לבינ שמואל הנביא.
שאול מבקש מחילה וDליחה:

ĉ Ā ĐĦăĀ Ğÿ đÃø
.Ã...ĕĚüă Ğü čđă ĥĈ đø ĕĦČ
ü ĔĀ ă ēÿ ĦČþ ČĜĀ Čĥ

)שמואל-א טו ,כה(

שמואל מDרב:

ĖĀ Ğú Ĥý Ęø Đă ĜĀ ĦĀ Ĝø đă ę āđĕă Đÿ ĖĕĀ Ęþ ĞĀ Ěý ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü Ħđă ėĘø Ěø Ěÿ ĦČþ ÅĐ ĞĤÿ ģĀ ĘČý đă Ěĥø Ĉ đĕĘĀ Čý ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
Ā
.Ãęēý ĜăĀ Đü Ęø Čđă Đ ęďĀ ČĀ ČāĘ ĕėă ü ęēý ĜăĀ ĕü ČāĘđø Ĥģăý ĥÿ Ĉ ĕø ČāĘ ĘČý ĤĀ ĥ
ĉ ø ĕü ēĢÿ Ĝý ęĎÿ đø ŉĚþă Ěü č āđĔă Đÿ
)שמואל א טו ,כט(

לכאורה ,שמואל הנביא אומר דבר והיפוכו .מצד אחד ,בפועל ה' ניחמ על המלכת
שאול ופוקד להעביר את מלכותו לאדמ אחר ,ומצד שני שמואל עומד ומצהיר ,כי
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ה' איננו אדמ המתחרט ולכנ לא יי=וג מנ ההחלטה להעביר את המלכות לאדמ
אחר.
מדוע שלא נגיד ,כשמ שניחמ על המלכת שאול ,ככ הוא עשוי להתחרט גמ על
ביטול מלכותו? אולי יש =יכוי שיקבל החלטה מחודשת על החזרת מלכותו?
בתשובה לשאלה זו נקדימ ונאמר ,שבדרכ כלל חרטה של בנ אנוש נובעת מחשיבה
מוטעית או מנ העובדה שלא נלקחו בחשבונ מראש כל הגורמימ המשפיעימ
והנוגעימ בדבר.
אצל הקב”ה אינ הדבר כנ.
ברור לכל ,כי בהגדרה מוחלטת אלוקימ אינו שוגה ואינו טועה ,אלא שהוא נותנ
ֵאמונ בבני אדמ ומפקיד בידיהמ משימות גדולות .ה’ מ=פק לבני אדמ את כל
הנתונימ הדרושימ לעמוד בהצלחה במשימה שהוטלה עליהמ .אולמ ,היות וה’
העניק בחירה חופשית ,עלול האדמ לבחור בדרכ אחרת ולא למלא את שליחותו.
כאשר זה קורה ,ה’ בוחר שליח אחר לבצע את שליחותו .במקרה שלנו ,רצונ ה’
היה בהנהגת ישראל בדרכ ה’ ובהשמדת עמלק .השליח שנבחר לביצוע משימה זו,
היה שאול המלכ שבחר לשמוע בקול העמ ולא בקול ה’ .אינ בהחלפת השליח הזה
משומ חרטה או שינוי מרצונ ה’ המקורי בהשמדת עמלק.

חוצ מדבר זה
הציטוט מנ הגמרא במ=כת שבת שהובא לעיל לא היה שלמ .המשפט השלמ הוא
זה:

.”ĐĒ ĤčďĚ ġđē ,Đč ĤĒēđ ĐÃčģĐ ĕĠĚ ĐčđĔ ĐďĕĚ ĐĦĢĕ ČĘ ęĘđĞĚÃ
מהו דבר זה?
כאנ מוצג אירוע יוצא דופנ .יחזקאל הנביא רואה בחזונו הנבואי את חורבנ בית
המקדש .בתחילת נבואתו הוא שומע שה’ נתנ פקודה למלאכימ לא לנגוע בצדיקימ
לרעה .ב=ופ נבואתו הוא שומע את ההיפכ ורואה אל מול עיניו כיצד הפורענות
מתחילה דווקא בצדיקימ.
כאנ לכאורה השתנתה מידה טובה לרעה!
אמנמ הגמרא מציינת שזה יוצא דופנ ,אכ אנו מבקשימ להבינ מדוע המקרה הזה
הוא יוצא דופנ?
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הגמרא מלמדת ,שאחד מכללי ההשגחה האלוקית היא זו :כאשר פורצת מגפה
חלילה או מלחמה ,ייתכנ כי גמ צדיקימ עלולימ להיפגע:

.Ã...ęĕĞĥĤĘ ęĕģĕďĢ ěĕč ěĕēčĚ đĜĕČ ,ĦĕēĥĚĘ ĦđĥĤ ěĦĕĜĥ ěđĕė ...Ã
)בבא קמא ?(.

ישאל השואל :היכנ הצדק? נשיב ונאמר :במציאות נורמאלית לא נגזרה על הצדיק
הזה מיתה .אכ כאשר משתוללת מגפה או מלחמה ,בדרכ הטבע נהרגימ ומתימ
אנשימ רבימ .כדי שהצדיק יינצל ,יש צורכ בהחלטה שמיימית מיוחדת ,וכשאינ
החלטה כזו  -הוא נ?פה.
במילימ אחרות.
במצב של שקט ושלווה ,צריכ גזירה עליונה כדי שהאדמ ימות .אולמ במצב של
?כנה ,צריכ החלטה אלוקית מיוחדת כדי שהאדמ יינצל מפגעי ה?כנה.
נחזור אל נבואת יחזקאל.
ההבטחה שקיבל הייתה שהצדיק לא יִ ָ? ֶפה בחורבנ הכללי בגלל עוונות הרשעימ.
הר ַשע ולא מנע ,כגונ שהיה יכול להוכיח אותמ
אכ אמ היה בידו למנוע את מעשה ֶ
ולעצור בעדמ ,הרי שהוא מת בעוונ עצמו ,בעוונ ה?כמה בשתיקה.
כלומר ,נשתמרה ההבטחה המקורית שהמ לא ימותו בעוונ אחרימ ,אכ לא הובטח
שהמ לא ימותו בעוונ עצממ.
וזו לשונ הגמרא:

ÃđēĕĚ ČĘđ ĦđēĚĘ ęĐĘ ĐĕĐĥÃ

)שמ(.

ל?יכומ ,גמ כאנ לא היה שומ יוצא דופנ כיוונ שההבטחה המקורית לא הופרה,
אלא שהתביעה נגעה לתלונה אחרת.

ַוּיִ ָירא יַ ַעקֹב
האמירה ,שהקב”ה אינו חוזר בו מהבטחות לטובה ,מעמידה אותנו בשאלה קשה
בכל הנוגע ליעקב אבינו
שהייתה לו הבטחה חיובית מפורשת:

.Ã...ĖĕĀ Ħăü Ĥø Ěÿ ĥø Ĉ đă Ėø ĚĀă Ğü ĕėāü ĜČĀ ĐĜăý Đü đÃø

)בראשית כח ,טו(

ׁשֹ ְפ ִט י מ | נב ו אה במ בחנ מימושה | 171

לאור כל הנאמר לעיל ,לא ברור מדוע יעקב אבינו פחד מאוד לפני פגישתו עמ
אחיו עשו?

.Ã...ďāČĚø čāģĞú ĕÿ ČĤĕĀ ĕă ü đÃÿ

)בראשית לב ,ח(

הגמרא מבארת שיעקב פחד שמא יגרמו חטאיו לביטול ההבטחה האלוקית:

.ÃČĔēĐ ęđĤĎĕ ČĚĥ :ĤĚČÃ

)ברכות ד(.

כאנ חוזרת השאלה.
הרי הוכח לעיל שאינ הקב”ה חוזר בו מהבטחות לטובה בכל מקרה!
הרמב”מ מבחינ בינ הבטחות לאומה דרכ הנביא ובינ הבטחה פרטית לנביא עצמו.
דברי הרמב”מ אינמ מובנימ ,שהרי הגמרא ציינה לעיל שגמ הבטחה פרטית שניתנה
למשה נתקיימה בזרעו ,למרות שהתנאי המפורש לא התממש!
כאנ נדרשת גישה שונה .נשוב אל חלומ יעקב בצאתו מארצ ישראל:

.Ã...đĕĘĀ ĞĀ č ăĢĀ Ĝü ÅĐ ĐĜăý Đü đÃø

)שמ ,פIוק יג(

יש לשימ לב ששמ ה’ הנזכר כאנ הוא שמ הויה המבטא את מידת הרחמימ ,ולא
שמ אלוקימ המבטא את מידת הדינ .כלומר ,ההבטחה כאנ היא בגישה של חIד
ולא בזכות עצמית .הווי אומר ,יעקב קיבל הבטחה בזכות אבותיו אברהמ ויצחק
ולא בזכות מעשיו העצמיימ.
בהקיצו מנ החלומ ,ביקש יעקב שכל ההבטחות שהובטחו לו בזכות אבותיו,
יתגשמו בזכות מעשיו הוא ,ורק אמ מגיע לו על פי דינ.
במילימ אחרות ,הוא ביקש שמידת הרחמימ תתעלה למידת הדינ.
) ÃčāģĞú ĕÿ Ęø ĦĚþ Čù ěĦăý ĦÃמיכה ז ,כ( נשענ על שתי פIקאות:
על פי זה ,הפIוק ăü

) Ã... ĕďü ĚĀă Ğü ęĕĐāü ĘąČù Đĕþ Đø ĕü ęČü ...Ã .Čשמ ,פIוק כ( )מידת דינ(.
) ”ęĕĐāü ĘąČĘý ĕĘü ÅĐ ĐĕĀ ĐĀ đø ...Ã .čשמ ,פIוק כא(.
אלוקימ שהוא מידת הדינ(.

)שמ הויה שהוא רחמימ יתהפכ לשמ

לפני היציאה מנ הארצ ביקש יעקב ביוזמתו להתעלות למידת הדינ המבשרת
מידה כנגד מידה .בחזרתו מארמ נהריימ חשש יעקב אבינו שמא ירד ממדרגתו ולא
יהיה ראוי לקיומ השמירה האלוקית עליו כפי שהוא עצמו ביקש! הרי הוא ביקש
שכל הבטחות ה’ אליו יקויימו אכ ורק אמ מגיע לו!
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הכלל שהבטחה אלוקית חיובית אינה משתנה ,תקפ גמ כאנ.
הוכחה לפירוש זה נמצא בגופ תפילתו של יעקב אבינו:

ĖĀ Ģø Ĥø Čÿ Ęø čđă ĥĈ ĕĘÿ Čý ĤĚāý ČĐĀ ÅĐ ģēĀ Ģø ĕü ĕčü ČĀ ĕĐāý ĘąČđý ęĐĀ ĤĀ čø Čÿ ĕčü ČĀ ĕĐāý ĘąČù čāģĞú ĕÿ ĤĚČā
þ ĕă đÃÿ
Ā
ø
)בראשית לב ,י(
.ÃĖĚĀă Ğü ĐčĕĀ Ĕĕ
ü Čý đø ĖĦăø ďø Ęÿ āđĚĘø đă
הנה כאנ יעקב אבינו חוזר להתפלל ולבקש עזרה בזכות אבותיו ובשמ הויה .הוא
מוותר על בקשתו המקורית להיות נידונ בזכות מעשיו על פי מידת הדינ.
על פי הקדמה זו ,נבינ מדוע נוקטת התורה על פי רוב בלשונ של ְּתנַ אי כפול .כגונ,
אמ תעשה ככ וככ...יהיה ככ וככ .ואמ לא ...אז ...כדוגמת התנאי הבא:

Đĥ
ĉ þ Ğù Čþ ĕĜü Čú ğČ...
ÿ đă ĞĚø ĥø Ĉ Ħü ČāĘ ęČü đ...ę
ø ĦăĀ Ğü čă ø ęėĕþ Ěý ĥø Ĉ Ďü ĕĦăü Ħÿ ĜĀ đ...
ø đă ėĘý Ħăý ĕĦāÿ ģă ēĂ čă ø ęČÃü
)ויקרא כו ,ג-טז(
.Ã...ęėþ ĘĀ ĦČāĒă
מדוע לא נאמר :מכלל הנ אתה שומע לאו?
הנימוק הוא ,שאמ התורה הייתה מHתפקת בהצגת תנאי להבטחות חיוביות
בלבד ,אפשר שגמ אמ לא יקויימ התנאי ,ההבטחה לא תופר )התנאי הוא לזירוז
בלבד( .משומ ככ חוזרת התורה ומדגישה את הצד השני של המטבע.
כל התפישה הזאת מקורה בהבנת יHוד ,שה’ הוא מקור הטוב וחפצ להיטיב .את
זאת אנו מבטאימ בבירור בHופ כל תפילת שמונה עשרה:

.ÃĦđďđĐĘ ĐČĜ ĖĘđ ĖĚĥ čđĔĐ.. .čđĔĐ ĘąČĐ ĐĘĝ đĜĦĤĒĞđ đĜĦĞđĥĕ ĘąČĐÃ

