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יראה ואהבהיראה ואהבה, , דעתדעת, , לבלב   
@FaithBit  30/10/2018 

  ".נעשה ונשמע' בר הכל אשר דִ " ]כד ז' שמ[: מרו ישראלא
  ."… ליראה אֹתי ולשמֹר את כל מצותילבבם זה להם והיה מי יתן" ]ה כה' דב[: ה"מר הקבא

… קשוכי לא ּבִ (" עד היום הזהואזנים לשמע ועינים לראות   לדעתלכם לב 'ולא נתן ה" ]כט ג' דב[ :אמר משה
  .)'אתה תן' : ישראל צריכין לומרהיו

 ]י"רש["  לבבם אליךוהכןלבב עמך אלהי אברהם יצחק וישראל אבתינו שמרה זאת לעולם ליצר מחשבות ' ה "]י א כט יח"דה[

 שגם אם יעלה על רוחם ]ם"לבימ[. אמץ לבבם להפנות אליך ]מצודות[ .וכן תפרש אליך חדשני לבבם שלם להיות לב א

  .'איזה ציור רע יתגבר הלב בכח המושל אשר בו להכניע את הציור הרע ולהתגבר עליו ולמשול בעז ביראת ה

ללכת בכל דרכיו  לבבנו אליו להטות. תינו אל יעזבנו ואל יטשנואלהינו עמנו כאשר היה עם אבֹ' יהי ה" ]נח-מלכים א ח נז[
  ".תינווה את אבֹטיו אשר צִ קיו ומשפולשמר מצותיו וחֻ 

.  ְלָבֵבנּו ְלַאֲהָבה ּוְלִיְרָאה ֶאת ְׁשֶמְוַיֵחד.  ִלֵּבנּו ְּבִמְצֹוֶתיְוַדֵּבק.  ֵעיֵנינּו ְּבתֹוָרֶתְוָהֵאר ] סדר יוצר דשחרית- סדור תפלה [

א ִנָּכֵׁשל ְלעֹוָלם ָוֶעד א ִנָּכֵלם ְו א ֵנבֹוׁש ְו   .ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה ִּביׁשּוָעֶת. ְדְׁש ַהָּגדֹול ַהִגּבֹור ְוַהּנֹוָרא ָּבָטְחנּוִּכי ְבֵׁשם קָ . ְלַמַען 

. ונתן לנו תורת אמת. והבדילנו מן התועים. ברוך הוא אלהינו שבראנו לכבודו ] סדר הוצאת ספר תורה-סדור תפלה [

א  למען ל.ראתו ולעשות רצונו ולעבדו בלבב שלם בלבנו אהבתו ויוישם.  לבנו בתורתויפתח הוא. בתוכנווחיי עולם נטע 

  .ניגע לריק ולא נלד לבהלה

לכם לב ' ולא נתן ה" ]כט ג' דב[מהו  ] ז יר"דב[ …ה כפויי טובה בני כפויי טוב:מר להן משה לישראלא…  ]א/ז ה"ע[
' דב[ה " אמר הקב,"ונשמענעשה ' ר הּבֶ כל אשר דִ " ] ז כד'שמ[ר יצחק בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו " א?"לדעת

 ?ד"למה ר יהודה בן לוי" א.שמעו ישראל ושתקו ".… ליראה אֹתי ולשמֹר את כל מצותימי יתן והיה לבבם זה להם" ]ה כה

 : אמרו לו?את זו )לאלף( מי יוכל לחבר : אמר.)לאילוף( אחת קשה )נחש( שראה עכנא ) מומחהאלףמ( בר אחד קשהלחֹ 

ע "רבש") לדעת("היה להן לומר  "להםמי יתן והיה לבבם זה "ה " כך כיון שאמר הקב!ל ממך הכ?)המומחה( ברולא את החֹ 

  .) היה נותןמבקשיםאם היו  ("…לכם לב לדעת' ולא נתן ה" אמר משה  לפיכך.!'אתה תן'

 כך . ושותקשהוא יודע שהוא נגנב - הוי אומר הנגנב גדול ?או הנגנב )גונב דעת(הגנב  - גדולר מאיר מי " א"מי יתן"א "ד

מי יתן " כביכול והוא אומר 1" ולא נאמנו בבריתוולבם לא נכון עמוויפתוהו בפיהם ובלשונם יכזבו לו " ]לז-  לו עח'תה[כתיב 
  ".…והיה לבבם זה להם

והכל , רשות האדם בידו להצדיק ולהרשיע בעבור היות ]ן"רמב[" …מי יתן והיה לבבם זה להם ליראה אתי "]ו ה כ'דב[

  .והוא כלשון בני אדם, יאמר הכתוב כן, )]ב/ברכות לג[ ( חוץ מיראת שמיםבידי שמים

 שני ? כיצד.ל משה את הדבר הזה"ר שמואל בר נחמני בשביל עצמו א"א" …ולא נתן לכם לב לדעת "]כט ג' דב[ ] ז י'רבה דב[

 ] יד ט'דב[ שנאמר ? מנין.)להעג(  בשעה שעשו אותו מעשה:אחד על ישראל. ה אחד על ישראל ואחד על משה"דברים גזר הקב

לא תעבור את הירדן  "]ג כז' דב[ה " בשעה שביקש משה ליכנס לארץ ישראל אמר לו הקב:ואחד על משה". הרף ממני ואשמידם"
 ובטלה " לעון העם הזה כגודל חסדךסלח נא "]יד יט' במ[ע " רבש:לפניו אמר. ה לבטל את שתיהן"ומשה ביקש מן הקב". הזה

 ]כה  ג'דב[י התחיל אומר "כיון שבא ליכנס לא". סלחתי כדברך" ] כ יד'במ['  שנא?מניין. יימה של משהה ונתק"של הקב

" ואשמידם"אני אמרתי .  כבר בטלת את שלי וקיימתי את שלך, משה:ה"אמר לו הקב".  את הארץ הטובה ואראהאעברה נא"

 משה אין אתה :ה"ל הקב"א. שלי ולבטל את שלךואף עכשיו מבקש אני לקיים את . ונתקיים שלך". סלח נא"ואת אמרת 

 "סלח נא" בטל -   אתה מבקש לקיים"אעברה נא"ל אם "א. יודע מה לעשות אתה רוצה לאחוז את החבל בשני ראשין

ל כיון "אריב". אעברה נא"בטל  - אתה מבקש לקיים "סלח נא"ואם . )"ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול… " ]לב י' שמ[ויתקיים (

  .ולא תנזק צפורנו של אחד מהם )כמוהו(ימות משה ומאה כיוצא בו ע " רבש: אמר לפניו,ה רבינו כךששמע מש

ל אחד " אותן והתחיל מוכיחן א כנסולא בקשו עליו רחמים שיכנס לארץלמות ר שמואל בר יצחק כיון שנטה משה "א

 אמר להם אי אתם זכורים "לכם לב לדעת' ולא נתן ה"הרי  ?רבוא לא היו יכולין לפדות אדם אחד' רבוא בעגל וס' פדה ס

  ".…שנה במדבר' ואולך אתכם מ" ] ד כט'דב[' כל מה שהנהגתי אתכם במדבר שנא

. "ויאמר אליהם שאוני והטילוני אל הים" ]יונה א יב[רבי יונתן אומר לא הלך יונה אלא לאבד עצמו בים שנאמר  ]מכילתא[

ועתה אם תשא חטאתם ואם " ] לב לב'שמ[ ?במשה מה הוא אומר. ל ישראלהאבות והנביאים היו נותנין עצמם עוכן תמצא 

                                                 
  ".ויאמר אדני יען כי נגש העם הזה בפיו ובשפתיו כבדוני ולבו רחק ממני ותהי יראתם אתי מצות אנשים מֻלמדה "]ישעיהו כט יג[ 1
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. "אם ככה את עושה לי הרגני נא הרוג אם מצאתי חן בעיניך ואל אראה ברעתי" ] טו יא'במ[ ,"אין מחני נא מספרך אשר כתבת

כי …  שמא מחמתו באה בכל תקלה ידאג] הדאגה- צ "א[( הנה אנכי חטאתי ואנכי העויתי" ] יזב כד"ש[ ?בדוד מהו אומר

בכל מקום הא . " תהי נא ידך בי ובבית אבי?ואלה הצאן מה עשו )…והנה הוא כאלו הרגו… אולי מת בעבור שחטא הוא

  .שראלאתה מוצא האבות והנביאים נתנו נפשם על י

ך גדולה ה למשה משה רד מגדולתך כלום נתתי ל"אמר רבי אלעזר אמר לו הקב…  ]א/ברכות לב[" לך רד "]לב ז' שמ[

ט ' דב[ מיד תשש כחו של משה ולא היה לו כח לדבר וכיון שאמר ?אלא בשביל ישראל ועכשיו ישראל חטאו אתה למה לי

  … מיד עמד ונתחזק בתפלה ובקש רחמיםדבר זה תלוי בי אמר משה " ואשמידםהרף ממני "]יד

  ". ֱאלִֹהים ַצִּדיקּבֹות ּוְכָליֹות לִ ּובֵֹחןִיְגָמר ָנא ַרע ְרָׁשִעים ּוְתכֹוֵנן ַצִּדיק  "]ז י' תה[

  ". ִכְליֹוַתי ְוִלִּביָצְרָפה ְוַנֵּסִני'  הְּבָחֵנִני "]כו ב' תה[

  ". ֶאְרֶאה ִנְקָמְתָך ֵמֶהם ִּכי ֵאֶליָך ִּגִּליִתי ֶאת ִריִבי ְּכָליֹות ָוֵלבּבֵֹחןְצָבאֹות ׁשֵֹפט ֶצֶדק ' ַוה" ] יא כ'יר[

  ".ִּכְפִרי ַמֲעָלָליו ְוָלֵתת ְלִאיׁש ִּכְדָרָכיו  ְּכָליֹותּבֵֹחןב  לֵ חֵֹקר' ֲאִני ה" ] יז י'יר[

  ". ֶאְרֶאה ִנְקָמְתָך ֵמֶהם ִּכי ֵאֶליָך ִּגִּליִתי ֶאת ִריִבי ְכָליֹות ָוֵלברֶֹאה ַצִּדיק ּבֵֹחןְצָבאֹות ' ַוה" ] כ יב'יר[

  ".ְּכָפֳעלֹו ְוֵהִׁשיב ְלָאָדם ְונֵֹצר ַנְפְׁשָך הּוא ֵיָדע ֹות הּוא ָיִבין ִלּבתֵֹכן ֲהלֹא .ִּכי תֹאַמר ֵהן לֹא ָיַדְענּו ֶזה" ] כד יב'מש[

 ְוָכל ֵיֶצר ַמֲחָׁשבֹות ' הּדֹוֵרׁשָכל ְלָבבֹות  ּוְבֶנֶפׁש ֲחֵפָצה ִּכי ְּבֵלב ָׁשֵלםְוָעְבֵדהּו ְוַאָּתה ְׁשלֹמֹה ְבִני ַּדע ֶאת ֱאלֵֹהי ָאִביָך  "]י א כח ט"דה[
  ". ִיָּמֵצא ָלְך ְוִאם ַּתַעְזֶבּנּו ַיְזִניֲחָך ָלַעדְדְרֶׁשּנּוּתִ ִאם . ֵמִבין

  ".לב ליראה' כי האדם יראה לעינים וה "]שמואל א טז ז[ דכתיב ,ה ליבא בעי" הקב]ב/סנהדרין קו[" בכל לבבך "]ו ה' דב[

  …]  בביאור מדת הקדושה- מסילת ישרים פרק כו [

על , כי סוף סוף חומרו הוא בשר ודם, צמו במצב הזה כי כבד הוא ממנוואמנם לפי שאי אפשר לאדם שישים הוא את ע

כי מה שיוכל האדם לעשות הוא ההשתדלות ברדיפת הידיעה האמתית והתמדת , כן אמרתי שסוף הקדושה מתנה

וישרה עליו קדושתו ,  בדרך הזה שהוא חפץ ללכת בהה ידריכהו"אך הסוף הוא שהקב, ההשכלה בקדושת המעשה

כי מה שהטבע מונע ממנו יעזרהו , שיוכל להיות בדביקות הזה עמו יתברך בתמידות, ואז יצלח בידו זה הדבר, ויקדשהו

יומא [ (ועל כן אמרו במאמר שזכרתי, "לא ימנע טוב להולכים בתמים" ] יב פד'תה[וכענין שנאמר , יתברך וסיועו יתן לו

מקדשים אותו הרבה שהוא העזר שעוזר . דלותו אדם מקדש עצמו מעט שהוא מה שיוכל האדם לקנות בהשת)]א/לט

  …. ת וכמו שכתבנו"אותו השי

. שתרחם על הבריות]י"רש[" רחמיםונתן לך  "]יג יח' דב[



 4

מהו  ]ח ב כ'רבה דב[ ".הּוא ָהֱאלִֹהים ַּבָּׁשַמִים ִמַּמַעל ְוַעל ָהָאֶרץ ִמָּתַחת ֵאין עֹוד'  ִּכי הְלָבֶבךָ ַוֲהֵׁשבָֹת ֶאל ם ְוָיַדְעָּת ַהּיֹו" ] ד לט'דב[
ה את ולבך יודעים מעשים שעשית ויסורין שהבאתי אליך שלא כנגד "מאיר אמר הקב'  אמר ר?"והשבות אל לבבך"

  .)יך הרעים נהיו יותר מן היסורין הבאים עליךהיינו שמעש( מעשיך הבאתי עליך

הצור  "]לב ד' דב[ ]תנחומא האזינו ד[ ". ּוְבָכל ַנְפֶׁשךָ ְלָבְבךָ ִּכי ִתְדְרֶׁשּנּו ְּבָכל ֱאלֶֹהיָך ּוָמָצאָת '  ִמָּׁשם ֶאת הּוִבַּקְׁשֶּתם" ] ד כט'דב[
 למה אמר "ועוזו'  הדרשו "] יאה א טז"ד, קה ד' הת[ ודוד אמר ".בהמצאו'  הדרשו "] ו נה'יש[ ישעיה אמר "תמים פעלו

 פעמים שומע ופעמים אינו , פעמים נראה ופעמים אינו נראה,ה יתברך שמו" ללמדך שהקב?" פניו תמידבקשו" ]שם[
 פעמים , פעמים מצוי ופעמים אינו מצוי, פעמים נדרש ופעמים אינו נדרש, פעמים עונה ופעמים אינו עונה,רוצה לשמוע

שם [ חזר ונעלם ממנו כשאמר לו ."אל משה' ר הּבֶ ודִ " ] יא לג'שמ[ שנאמר ? כיצד נראה למשה.פעמים אינו קרובקרוב ו
ומראה " ] יזשם[ ואומר "ויראו את אלהי ישראל" ] י כד'שמ[ וכן נראה לישראל בסיני שנאמר "הראני נא את כבודך "]יח

 וכשהיו "קול דברים אתם שומעים" ] יבשם[ ואומר "תם כל תמונהכי לא ראי" ] טו ד'דב[ חזר ונעלם מהם שנאמר "'כבוד ה
בקולכם ולא ' לא שמע ה "]א מה' דב[ כיון שחטאו "וישמע אלהים את נאקתם "] כד ב'שמ[ישראל במצרים בשעבוד פרך 

 ] אשם טז[ר  חזר ולא ענהו שנאמ"'ויענהו ה' עק שמואל אל הזוי" ] טשמואל א ז['  ענה לשמואל במצפה שנא".האזין אליכם
 חזר ולא ענהו "וענני' דרשתי את ה" ] ה לד'תה[ ענה לדוד ואמר "ל שאולאאל שמואל עד מתי אתה מתאבל ' ויאמר ה"

 ובזמן שישראל "גם הבן הילוד לך מות ימות" ] ידשם[ דכתיב "ויצם דוד צום ובא ולן ושכב ארצה" ] טזשמואל ב יב[שנאמר 
בצאנם  "] והושע ה[ ואם לא עשו תשובה "אלהיך' ובקשתם משם את ה" ] כטד 'דב[עושין תשובה מצוי להם שנאמר 

פעמים אינו . "לכל קוראיו' קרוב ה" ] יח קמה'תה['   פעמים קרוב שנא".ץ מהםלַ ולא ימצאו חָ ' ובבקרם ילכו לבקש את ה
אשר לא " ] יז י'דב[אחד אומר  וכתוב "פניו אליך' ישא ה" ] כו ו'במ[ וכתיב "מרשעים 'הרחוק " ] כטמשלי טו[' קרוב שנא
ה לבך עָ כבסי מרָ " ] יד ד'יר[ שנאמר ם" ולא לאומה מעכו"אליך"ל " ת? יכול לכל. עושה תשובה נושא לו פנים"ישא פנים

' דרשו ה "]נה ו' יש[לכך אמר ישעיה " רתֶ כי אם תכבסי בנֶ  "]בב כשם [ אם עשו תשובה ואם לאו "עיׁשֵ ירושלים למען תוָ 
 למלך שאמר לעבדיו צאו והכריזו בכל ממשלתי שאני יושב ודן דיני ממונות כל ?ד" מלה".ו בהיותו קרובבהמצאו קראוה

אמר  ה יתברך שמו"מי שיש לו עסק עם חברו יבא לפני ואני דן אותו לכף זכות עד שלא אשוב לדון דיני נפשות וכן הקב
 בראש , בעצרת על פירות האילן,פסח על התבואה ב:לישראל בני הוו יודעין שאני דן את העולם בארבעה פרקים האלו

 בחג נדונין על המים ובאלו שלשה פרקים יושב לדון דיני ממונות להעשיר או ,השנה כל באי עולם עוברין לפניו כבני מרון
א בתקיעתא דרב ועל המדינות בו "להעני להרבות או למעט אבל בראש השנה דן דיני נפשות אם למות אם לחיים כד

ואם עשיתם תשובה לפני בלב שלם אני אקבל אתכם ואדון אתכם לכף זכות ששערי שמים פתוחין ואשמע ' ויאמר וכ
 עד שלא אחתום גזר דין ביום הכפורים לכך נאמר "משגיח מן החלונות מציץ מן החרכים "]ש ב ט"שה[תפלתכם שאני 

יו בני המדינה מכעיסין אותו כעס המלך  למלך שהיה דר במדינה וה?ד"ר שמואל בר נחמני מלה" א".בהמצאו' דרשו ה"
ויצא מתוכה כמו עשרה מילין ועמד לו ראהו אדם אמר לבני המדינה דעו שהמלך עמכם בכעס והוא מבקש לשלוח 

קח אחד היה שם אמר להם שוטים עד  ּפִ .לגיונותיו על העיר להחריבה צאו ופייסוהו ויחזור אצלכם עד שלא ירחיק מכם
' דרשו ה "]נה ו' יש[ לכך כתיב .פייסו ועכשיו קודם שיתרחק צאו אצלו אולי יקבל אתכםשהיה אצלכם לא בקשתם ל

 ]נה ו' יש[ הוי "והקיר ביני וביניכם "]מג ח 'יח[ שכן יחזקאל אומר . אלו עשרת ימי תשובה שהוא שרוי ביניכם"בהמצאו
  ."…חמהוויר' ן מחשבותיו וישוב אל הוֶ קראוהו בהיותו קרוב יעזב רשע דרכו ואיש ָא"

' ד את התו ולעבֹ אֹולאהבהאלהיך ללכת בכל דרכיו '  את הליראהאלהיך שאל מעמך כי אם ' ועתה ישראל מה ה "] י יב'דב[
  .היראה היא פתח ליכנס לשער האהבההרי ש ]ח"אוה["  ובכל נפשךלבבךבכל אלהיך 

  ."ָאְזַנִים ָלֶהם ְולֹא ִיְׁשָמעּו,  ְולֹא ִיְראּוֵעיַנִים ָלֶהם. ְוֵאין ֵלבִׁשְמעּו ָנא זֹאת ַעם ָסָכל " ]ירמיהו ה כא[
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  ".עֹוד ַתְקׁשּו לֹא ְוָעְרְּפֶכם ָעְרַלת ְלַבְבֶכם ֵאת ּוַמְלֶּתם" ]דברים י טז[

  
  

ם יִ ִאיׁש ְיהּוָדה ְויְֹׁשֵבי ְירּוָׁשלָ  ָעְרלֹות ְלַבְבֶכם ְוָהִסרּו ' ַלהִהּמֹלּו" ]ירמיהו ד ד[
  ".ֵאׁש ֲחָמִתי ּוָבֲעָרה ְוֵאין ְמַכֶּבה ִמְּפֵני רַֹע ַמַעְלֵליֶכםֶּפן ֵּתֵצא כָ 

ַוֲעׂשּו  ֵעיֶכם ֲאֶׁשר ְּפַׁשְעֶּתם ָּבםֶאת ָּכל ִּפׁשְ  ַהְׁשִליכּו ֵמֲעֵליֶכם" ]יחזקאל יח לא[
  ".ְוָלָּמה ָתֻמתּו ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲחָדָׁשה ְורּוחַ  ָחָדׁש ֵלב ָלֶכם

  
  

  ." ְּבִקְרִּביַחֵּדׁש ָנכֹון ְורּוחַ  ֱאלִֹהים ְּבָרא ִלי ָטהֹור ֵלב" ]יב  נאיליםתה[
  ? ִמִּיְרָאֶתךָ ִלֵּבנּו ְקִׁשיחַ ּתַ  ?ִמְּדָרֶכיךָ ' ָלָּמה ַתְתֵענּו ה" ]ישעיה סג יז[

  ". ְלַמַען ֲעָבֶדיָך ִׁשְבֵטי ַנֲחָלֶתךָ ׁשּוב
  
  

 'ְלַאֲהָבה ֶאת ה ְוֶאת ְלַבב ַזְרֶעךָ  ָבְבךָ ֶאת לְ  ֱאלֶֹהיָך 'ּוָמל ה" ]דברים ל ו[
 ".ְלַמַען ַחֶּייךָ  ְּבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפְׁשךָ  ֱאלֶֹהיךָ 

 ֶאת ַוֲהִסרִֹתי ְּבִקְרְּבֶכם ֶאֵּתן  ְורּוַח ֲחָדָׁשהָחָדׁשֵלב  ְוָנַתִּתי ָלֶכם" ]כז- יחזקאל לו כו[
 ֶאֵּתן רּוִחיְוֶאת  ָּבָׂשרֵלב  ְוָנַתִּתי ָלֶכם ִמְּבַׂשְרֶכם ָהֶאֶבןֵלב 

 ".ִּתְׁשְמרּו ַוֲעִׂשיֶתםּוִמְׁשָּפַטי ֵּתֵלכּו ְּבֻחַּקי ֵאת ֲאֶׁשר  ְוָעִׂשיִתיְּבִקְרְּבֶכם 
 מה שהיה אחזיר לכם רוח הנבואהל " ר]מצודות[" ואת רוחי אתן בקרבכם"

י הנסים והנפלאות "שע,   הוא רוח הקדש]ם"מלבי[. נחסר כל ימי הגולה
ק תקבלו טבע אחרת נוטה "י השראת השכינה ורוה"שאתמיד ביניכם וע

ל " ר]מצודות["  את אשר בחקי תלכוועשיתי "ובזה, והטהרהאל הקדושה 
  .לבבכם שתלכו בחוקי ולשמור משפטי בלב ולעשותםאעיר 

ֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם  ֶאת ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ַאֶאְכרֹתִּכי זֹאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר " ]לה- ירמיהו לא לב[
 ְוָהִייִתי ָלֶהם  ֶאְכְּתֶבָּנהָּבםלִ ְוַעל  ֶאת ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם ָנַתִּתי' ְנֻאם ה

 ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו ְוִאיׁש ְולֹא ְיַלְּמדּו עֹוד. ֵלאלִֹהים ְוֵהָּמה ִיְהיּו ִלי ְלָעם
 ְוַעד ְלִמְּקַטָּנם, יאֹותִ  ֵיְדעּוכּוָּלם  ִּכי .' ְּדעּו ֶאת ה:ֶאת ָאִחיו ֵלאמֹר

ּכֹה . ר עֹוד ַלֲעֹוָנם ּוְלַחָּטאָתם לֹא ֶאְזּכָ ֶאְסַלח ִּכי .' ְנֻאם ה.ְּגדֹוָלם
נֵֹתן ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמם ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים ְלאֹור ָלְיָלה רַֹגע ַהָּים ַוֶּיֱהמּו  - 'ָאַמר ה

 ַּגם ֶזַרע -  ' ִמְּלָפַני ְנֻאם הָהֵאֶּלה יםַהֻחּקִ ם ָיֻמׁשּו אִ .  ְצָבאֹות ְׁשמֹו'הַגָּליו 
  ".ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּו ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַני ָּכל ַהָּיִמים

 ֵלב ֶאָחד ָלֶהם ְוָנַתִּתי. ְוָהיּו ִלי ְלָעם ַוֲאִני ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאלִֹהים" ]מ- חל בל ירמיהו[
.  ָּכל ַהָּיִמים ְלטֹוב ָלֶהם ְוִלְבֵניֶהם ַאֲחֵריֶהםאֹוִתי ְלִיְרָאה  ֶאָחדֶדֶרךְ וְ 

  ָלֶהם ְּבִרית עֹוָלם ֲאֶׁשר לֹא ָאׁשּוב ֵמַאֲחֵריֶהם ְלֵהיִטיִבי אֹוָתםְוָכַרִּתי
  ." ְלִבְלִּתי סּור ֵמָעָליִּבְלָבָבם ֶאֵּתן ִיְרָאִתית ְואֶ 


