בס"ד
קברות התאווה
ר' מ .נבון
שיעורו של ר' סולוביצ'יק
במדבר פרק יא
אמרּו ִמי יַאֲ כִ לֵנּו בָ ָשר( :ה)
( ...ד) וְ הָ אסַ פְ סֻ ף אֲ שֶׁ ר בְ ִק ְרבו ִה ְתאַ ּוּו ַתאֲ וָ ה וַ יָשֻ בּו וַ יִ בְ ּכּו גַם בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל וַ י ְ
זָ כ ְַרנּו אֶׁ ת הַ ָדגָה אֲ שֶׁ ר נאכַל בְ ִמ ְצ ַריִ ם ִחנָם אֵ ת הַ ִקשֻ ִאים וְ אֵ ת הָ אֲ בַ ִט ִחים וְ אֶׁ ת הֶׁ חָ ִציר וְ ֶׁאת הַ בְ צָ לִ ים
שּומים( :ו) וְ עַ ָתה נַפְ שֵ נּו יְ בֵ שָ ה אֵ ין ּכל בִ לְ ִתי אֶׁ ל הַ מָ ן עֵ ינֵינּו( ... :י) וַ יִ ְש ַמע מ ֶׁשה אֶׁ ת הָ עָ ם בכֶׁה
וְ אֶׁ ת הַ ִ
לְ ִמ ְשפְ חתָ יו ִאיש לְ פֶׁ תַ ח ָאהֳ לו וַ יִ חַ ר ַאף יְ קוָ ק ְמאד ּובְ עֵ ינֵי משֶׁ ה ָרע( :יא) וַ יאמֶׁ ר מ ֶׁשה אֶׁ ל יְ קוָ ק לָמָ ה
יתי אֵ ת ּכָל
הֲ ֵרעתָ לְ עַ בְ ֶׁדָך וְ לָמָ ה ֹלא מָ צָ ִתי חֵ ן בְ עֵ ינֶׁיָך לָשּום אֶׁ ת מַ שָ א ּכָ ל הָ עָ ם הַ זֶׁ ה עָ לָי( :יב) הֶׁ ָאנכִ י הָ ִר ִ
יקָך ּכַאֲ ֶׁשר יִ ָשא הָ א ֵמן אֶׁ ת הַ ינֵק עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה
הָ עָ ם הַ זֶׁ ה ִאם ָאנכִ י יְ לִ ְד ִתיהּו ּכִ י תאמַ ר אֵ לַי שָ אֵ הּו בְ חֵ ֶׁ
אֲ שֶׁ ר נ ְִשבַ עְ ָת לַאֲ בתָ יו( :יג) מֵ ַאיִ ן לִ י בָ שָ ר לָתֵ ת לְ כָל הָ עָ ם הַ זֶׁ ה ּכִ י יִ בְ ּכּו עָ לַי לֵאמר ְתנָה לָנּו בָ ָשר
וְ נא ֵכלָה( :יד) ֹלא אּוכַל ָאנכִ י לְ בַ ִדי לָשֵ את אֶׁ ת ּכָל הָ עָ ם הַ זֶׁ ה ּכִ י כָבֵ ד ִמ ֶׁמנִי( :טו) וְ ִאם ָּכ ָכה אַ ְת ע ֶׁשה לִ י
אתי חֵ ן בְ עֵ ינֶׁיָך וְ ַאל אֶׁ ְראֶׁ ה בְ ָרעָ ִתי :פ (טז) וַ יאמֶׁ ר יְ קוָ ק אֶׁ ל מ ֶׁשה ֶׁא ְספָ ה לִ י
הָ ְר ֵג ִני נָא הָ רג ִאם מָ צָ ִ
ִשבְ עִ ים ִאיש ִמזִ ְקנֵי יִ ְש ָראֵ ל ( :...יח) וְ אֶׁ ל הָ עָ ם תאמַ ר ִה ְת ַק ְדשּו לְ מָ חָ ר וַ אֲ כַלְ ֶׁתם בָ ָשר ...
(לא) וְ רּוחַ נָסַ ע מֵ אֵ ת יְ קוָ ק וַ ָיגָז שַ לְ וִ ים ִמן הַ יָם וַ יִ טש עַ ל הַ מַ חֲ נֶׁה ּכְ ֶׁד ֶׁרְך יום ּכה ּוכְ ֶׁד ֶׁרְך יום ּכה ְסבִ יבות
ַַאספּו
ָארץ( :לב) וַ י ָָקם הָ עָ ם ּכָל הַ יום הַ הּוא וְ כָל הַ לַיְ לָה וְ כל יום הַ ָמחֳ ָרת וַ י ְ
הַ מַ חֲ נֶׁה ּוכְ אַ מָ תַ יִ ם עַ ל פְ נֵי הָ ֶׁ
אֶׁ ת הַ ְשלָו הַ מַ ְמעִ יט ָאסַ ף עֲשָ ָרה חֳ מָ ִרים וַ יִ ְש ְטחּו לָהֶׁ ם שָ טוחַ ְסבִ יבות הַ מַ חֲ נֶׁה( :לג) הַ בָ ָשר עו ֶׁדנּו בֵ ין
ִשנֵיהֶׁ ם טֶׁ ֶׁרם יִ ּכ ֵָרת וְ ַאף יְ קוָ ק חָ ָרה בָ עָ ם וַ יְַך יְ קוָ ק בָ עָ ם מַ ָּכה ַרבָ ה ְמאד( :לד) וַ יִ ְק ָרא אֶׁ ת ֵשם הַ מָ קום
הַ הּוא ִקבְ רות הַ ַתאֲ וָ ה ּכִ י שָ ם ָקבְ רּו אֶׁ ת הָ עָ ם הַ ִמ ְתאַ ּוִ ים( :לה) ִמ ִקבְ רות הַ ַתאֲ וָ ה נ ְָסעּו הָ עָ ם חֲ צֵ רות
וַ יִ ְהיּו בַ חֲ צֵ רות :פ
~ עגל הזהב ~
שמות פרק לב
ֹלהים
אמרּו אֵ לָיו קּום ע ֲֵשה לָנּו אֱ ִ
(א) וַ י ְַרא הָ עָ ם ּכִ י בשֵ ש מ ֶׁשה ל ֶָׁר ֶׁדת ִמן הָ הָ ר וַ יִ ָקהֵ ל הָ עָ ם עַ ל ַאהֲ רן וַ י ְ
אֲ שֶׁ ר יֵלְ כּו לְ פָ נֵינּו ּכִ י זֶׁ ה משֶׁ ה הָ ִאיש אֲ שֶׁ ר הֶׁ ֱעלָנּו מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ַריִ ם ֹלא י ַָדעְ נּו מֶׁ ה הָ יָה לו( :ב) ...
(ז) וַ יְ ַדבֵ ר יְ קוָ ק אֶׁ ל משֶׁ ה לְֶׁך ֵרד ּכִ י ִשחֵ ת עַ ְמָך אֲ שֶׁ ר הֶׁ ֱעלֵיתָ מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :ח) סָ רּו מַ הֵ ר ִמן הַ ֶׁד ֶׁרְך
אמרּו אֵ לֶׁה אֱ ֹלהֶׁ יָך יִ ְש ָר ֵאל אֲ ֶׁשר הֶׁ עֱלּוָך
יתם עָ שּו לָהֶׁ ם עֵ גֶׁל מַ סֵ כָה וַ יִ ְש ַתחֲ וּו לו וַ יִ זְ בְ חּו לו וַ י ְ
אֲ שֶׁ ר ִצּוִ ִ
יתי אֶׁ ת הָ עָ ם הַ זֶׁ ה וְ ִהנֵה עַ ם ְק ֵשה ע ֶׁרף הּוא( :י) וְ עַ ָתה
מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ָריִ ם( :ט) וַ יאמֶׁ ר יְ קוָ ק אֶׁ ל מ ֶׁשה ָר ִא ִ
הַ נִיחָ ה לִ י וְ יִ חַ ר אַ פִ י בָ הֶׁ ם וַ אֲ כַ לֵם וְ אֶׁ עֱשֶׁ ה או ְתָך לְ גוי גָדול( :יא) וַ יְ חַ ל מ ֶׁשה אֶׁ ת פְ נֵי יְ קוָ ק אֱ ֹלהָ יו
ּוביָד חֲ זָ ָקה( :יב) לָמָ ה
וַ יאמֶׁ ר לָמָ ה יְ קוָ ק יֶׁחֱ ֶׁרה אַ פְ ָך בְ עַ מֶׁ ָך אֲ שֶׁ ר הוצֵ אתָ מֵ אֶׁ ֶׁרץ ִמ ְצ ַריִ ם בְ כחַ גָדול ְ
אמרּו ִמ ְצ ַריִ ם לֵאמר בְ ָרעָ ה הו ִציָאם לַהֲ רג אתָ ם בֶׁ הָ ִרים ּולְ כַֹּלתָ ם מֵ עַ ל פְ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה שּוב מֵ חֲ רון אַ פֶׁ ָך
י ְ
וְ ִהנָחֵ ם עַ ל הָ ָרעָ ה לְ עַ מֶׁ ָך( :יג) זְ כר לְ ַאבְ ָרהָ ם לְ יִ ְצחָ ק ּולְ יִ ְש ָראֵ ל עֲבָ ֶׁדיָך אֲ ֶׁשר נ ְִשבַ עְ ָת לָהֶׁ ם בָ ְך וַ ְת ַדבֵ ר
ָארץ הַ זאת אֲ ֶׁשר ָאמַ ְר ִתי אֶׁ ֵתן לְ זַ ְר ֲעכֶׁם וְ נָחֲ לּו לְ עלָם:
ַארבֶׁ ה אֶׁ ת זַ ְר ֲעכֶׁם ּכְ כוכְ בֵ י הַ שָ מָ יִ ם וְ כָל הָ ֶׁ
אֲ לֵהֶׁ ם ְ
(יד) וַ יִ נָחֶׁ ם יְ קוָ ק עַ ל הָ ָרעָ ה אֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר ַלעֲשות לְ עַ מו :פ
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף לב עמוד א
+שמות ל"ב +וידבר ה' אל משה לך רד ,מאי לך רד? אמר רבי אלעזר ,אמר לו הקדוש ברוך הוא
למשה :משה ,רד מגדולתך! כלום נתתי לך גדולה אלא בשביל ישראל ,ועכשיו ישראל חטאו  -אתה
למה לי? מיד תשש כחו של משה ולא היה לו כח לדבר .וכיון שאמר+ :דברים ט' +הרף ממני
ואשמידם ,אמר משה :דבר זה תלוי בי  -מיד עמד ונתחזק בתפלה ובקש רחמים .משל ,למלך
שכעס על בנו והיה מכהו מכה גדולה ,והיה אוהבו יושב לפניו ומתירא לומר לו דבר .אמר המלך:
אלמלא אוהבי זה שיושב לפני הרגתיך! אמר :דבר זה תלוי בי  -מיד עמד והצילו+ .שמות ל"ב+
ועתה הניחה לי [רש"י  :משמע שהיה אוחז בו] ויחר אפי בהם ואכלם ואעשה אותך לגוי גדול וגו' -
אמר רבי אבהו :אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו; מלמד ,שתפסו משה להקדוש ברוך הוא
כאדם שהוא תופס את חבירו בבגדו ,ואמר לפניו :רבונו של עולם ,אין אני מניחך עד שתמחול
ותסלח להם+ .שמות ל"ב +ואעשה אותך לגוי גדול וגו'  -אמר רבי אלעזר ,אמר משה לפני הקדוש
ברוך הוא :רבונו של עולם ,ומה כסא של שלש רגלים אינו יכול לעמוד לפניך בשעת כעסך ,כסא של
רגל אחד על אחת כמה וכמה! ולא עוד אלא שיש בי בושת פנים מאבותי .עכשיו יאמרו :ראו פרנס
שהעמיד עליהם ,בקש גדולה לעצמו ולא בקש עליהם רחמים+ .שמות ל"ב +ויחל משה את פני ה' -
אמר רבי אלעזר :מלמד שעמד משה בתפלה לפני הקדוש ברוך הוא עד שהחלהו [רש"י :הפציר בו];
 ...ושמואל אמר מלמד שמסר עצמו למיתה עליהם שנאמר +שמות ל"ב +ואם אין מחני נא
מספרך.
רמב"ן שמות פרק לב פסוק ז
(ז) כי שחת עמך  ...-והנה רוב העם חטאו במעשה העגל ,כי כן כתוב ויתפרקו כל העם את נזמי
הזהב ,ולולי זה לא היה הכעס בכולם לכלותם .והנה הנהרגים והנגפים מועטים ,כי ברובם היה
החטא במחשבה רעה ,כמו שפירשתי:
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~ ע"ז לעומת פגניות ~
R. Soloveitchik, Reflections Vol.1, p. 153
Our Sages were convinced that idol worship leads inevitably leads to paganism, that worship
influences a society’s way of life. Yet paganism can persist even after idol worship has been
discarded. The later Greeks and Romans, having cast aside idol worship, still lived as pagans,
with a pagan life-style and value system. In our day, with idol worship no longer in
existence, paganism is still rampant.

רמב"ם הלכות עבודת כוכבים פרק א
הלכה א
בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדול ונבערה עצת חכמי אותו הדור ואנוש עצמו מן הטועים היה,
וזו היתה טעותם ,אמרו הואיל והאלהים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם
במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו ראויין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם
כבוד ,וזהו רצון האל ברוך הוא לגדל ולכבד מי שגדלו וכבדו ,כמו שהמלך רוצה לכבד העומדים
לפניו וזהו כבודו של מלך ,כיון שעלה דבר זה על לבם התחילו לבנות לכוכבים היכלות ולהקריב
להן קרבנות ולשבחם ולפארם בדברים ולהשתחוות למולם כדי להשיג רצון הבורא בדעתם הרעה,
וזה היה עיקר עבודת כוכבים ,וכך היו אומרים עובדיה היודעים עיקרה ,לא שהן אומרים שאין
שם אלוה אלא כוכב זה ,הוא שירמיהו אומר מי לא ייראך מלך הגוים כי לך יאתה כי בכל חכמי
הגוים ובכל מלכותם מאין כמוך ובאחת יבערו ויכסלו מוסר הבלים עץ הוא ,כלומר הכל יודעים
שאתה הוא לבדך אבל טעותם וכסילותם שמדמים שזה ההבל רצונך הוא.
הלכה ב
ואחר שארכו הימים עמדו בבני האדם נביאי שקר ואמרו שהאל צוה ואמר להם עבדו כוכב פלוני
או כל הכוכבים והקריבו לו ונסכו לו כך וכך ובנו לו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לו כל העם
הנשים והקטנים ושאר עמי הארץ ,ומודיע להם צורה שבדה מלבו ואומר זו היא צורת הכוכב פלוני
שהודיעוהו בנבואתו ,והתחילו על דרך זו לעשות צורות בהיכלות ותחת האילנות ובראשי ההרים
ועל הגבעות ומתקבצין ומשתחוים להם ואומרים לכל העם שזו הצורה מטיבה ומריעה וראוי
לעובדה וליראה ממנה ,וכהניהם אומרים להם שבעבודה זו תרבו ותצליחו ועשו כך כך ואל תעשו
כך וכך ,והתחילו כוזבים אחרים לעמוד ולומר שהכוכב עצמו או הגלגל או המלאך דבר עמהם
ואמר להם עבדוני בכך וכך והודיע להם דרך עבודתו ועשו כך ואל תעשו כך ,ופשט דבר זה בכל
העולם לעבוד את הצורות בעבודות משונות זו מזו ולהקריב להם ולהשתחוות ,וכיון שארכו הימים
נשתכח השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם ולא הכירוהו ונמצאו כל עם הארץ הנשים
והקטנים אינם יודעים אלא הצורה של עץ ושל אבן וההיכל של אבנים שנתחנכו מקטנותם
להשתחוות לה ולעבדה ולהשבע בשמה ,והחכמים שהיו בהם כגון כהניהם וכיוצא בהן מדמין שאין
שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים שנעשו הצורות האלו בגללם ולדמותן אבל צור העולמים לא
היה שום אדם שהיה מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם כגון חנוך ומתושלח נח שם ועבר ,ועל
דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו.
R. Soloveitchik, Reflections Vol.1, p. 153
The pagan worships deities which represent forces in nature. These deities make no demand
of man beyond specific acts of propitiation. For man lustily to partake of nature is, therefore,
an act of identifying with such gods. Man actually sees himself as coextensive to nature and
therefore craves unlimited indulgence.
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~ עגל ~
שמות פרק לב
(ו) וַ י ְַשּכִ ימּו ִממָ חֳ ָרת וַ ַיעֲלּו עֹלת וַ יַגִ שּו ְשל ִָמים וַ יֵשֶׁ ב הָ עָ ם לֶׁאֱ כל וְ ָשתו וַ י ָֻקמּו לְ צַ חֵ ק :פ
רש"י שמות פרק לב
לצחק  -יש במשמע הזה גלוי עריות... ,
~ בעל פעור ~
במדבר פרק כה
(א) וַ יֵשֶׁ ב יִ ְש ָראֵ ל בַ ִש ִטים וַ יָחֶׁ ל הָ עָ ם לִ זְ נות אֶׁ ל בְ נות מוָאב( :ב) וַ ִת ְק ֶׁראןָ לָעָ ם לְ זִ ְבחֵ י אֱ ֹלהֵ יהֶׁ ן וַ יאכַ ל
הָ עָ ם וַ יִ ְש ַתחֲ וּו לֵאֹלהֵ יהֶׁ ן( :ג) וַ יִ צָ מֶׁ ד יִ ְש ָראֵ ל לְ בַ עַ ל פְ עור וַ יִ חַ ר ַאף יְ קוָ ק בְ יִ ְש ָראֵ ל:
רש"י במדבר פרק כה
(ב) וישתחוו לאלהיהן  -כשתקף יצרו עליו ואומר לה השמעי לי ,והיא מוציאה לו דמות
פעור מחיקה ואומרת לו השתחוה לזה:
(ג) פעור  -על שם שפוערין לפניו פי הטבעת ומוציאין רעי ,וזו היא עבודתו:
~ קברות התאווה ~
במדבר פרק יא
אמרּו ִמי יַאֲ כִ לֵנּו בָ ָשר:
(ד) וְ הָ אסַ פְ סֻ ף אֲ שֶׁ ר בְ ִק ְרבו ִה ְתאַ ּוּו ַתאֲ וָ ה וַ יָשֻ בּו וַ יִ בְ ּכּו גַם בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל וַ י ְ
רש"י במדבר פרק יא פסוק ד
מי יאכלנו בשר  -וכי לא היה להם בשר?! והלא כבר נאמר (שמות יב ,לח) וגם ערב רב עלה
אתם וצאן ובקר וגו' .ואם תאמר אכלום ,והלא בכניסתם לארץ נאמר (במדבר לב ,א)
ומקנה רב היה לבני ראובן וגו' ,אלא שמבקשים עלילה:
ר' סולוביצ'יק
[אולי המילה "בשר" היא בלשון נקייה לתאוות] (.)a euphemism for the sensual
(ה) זָ כ ְַרנּו אֶׁ ת הַ ָדגָה אֲ שֶׁ ר נאכַ ל בְ ִמ ְצ ַריִ ם ִחנָם אֵ ת הַ ִקשֻ ִאים וְ אֵ ת הָ אֲ בַ ִט ִחים וְ אֶׁ ת הֶׁ חָ ִציר וְ אֶׁ ת
הַ בְ צָ לִ ים וְ אֶׁ ת הַ שּו ִמים:
יומא עה:א
זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם ,רב ושמואל; חד אמר :דגים ,וחד אמר :עריות.
מאן דאמר דגים  -דכתיב נאכל ,ומאן דאמר עריות  -דכתיב חנם.
תורה תמימה הערות במדבר פרק יא הערה ג
ג) הכונה שנאסרו להם קרובות ,ודגה הוא מלשון וידגו לרוב ,...,ויהיה לפי"ז
באור המלה "חנם" משום דעריות של קרובים ישיגו בחנם לא כמו רחוקות:
ּובעֵ ינֵי מ ֶׁשה ָרע:
(י) וַ יִ ְשמַ ע משֶׁ ה אֶׁ ת הָ עָ ם בכֶׁ ה לְ ִמ ְשפְ חתָ יו ִאיש לְ פֶׁ תַ ח ָאהֳ לו וַ יִ חַ ר ַאף יְ קוָ ק ְמאד ְ
רש"י במדבר פרק יא פסוק י
(י) בכה למשפחותיו  -משפחות משפחות נאספים ובוכים לפרסם תרעומתן בגלוי .ורבותינו
אמרו למשפחותיו על עסקי משפחות ,על עריות הנאסרות להם:
ַַאספּו אֶׁ ת הַ ְשלָו הַ מַ ְמעִ יט ָאסַ ף ע ֲָש ָרה
(לב) וַ י ָָקם הָ עָ ם ּכָל הַ יום הַ הּוא וְ כָל הַ לַיְ לָה וְ כל יום הַ מָ חֳ ָרת וַ י ְ
חֳ מָ ִרים וַ יִ ְש ְטחּו לָהֶׁ ם שָ טוחַ ְסבִ יבות הַ מַ חֲ נֶׁה:
במדבר פרק יא
(ו) וְ עַ ָתה נַפְ ֵשנּו יְ בֵ שָ ה
אֵ ין ּכל בִ לְ ִתי אֶׁ ל הַ מָ ן
עֵ ינֵינּו:

שמות פרק טז
(טז) זֶׁ ה הַ ָדבָ ר אֲ שֶׁ ר ִצּוָ ה יְ קוָ ק לִ ְקטּו ִמ ֶׁמנּו ִאיש לְ פִ י ָאכְ לו עמֶׁ ר ַלגֻלְ גלֶׁת
ִמ ְספַ ר נַפְ שתֵ יכֶׁם ִאיש לַאֲ שֶׁ ר בְ ָאהֳ לו ִת ָקחּו( :יז) וַ ַיעֲשּו ֵכן בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל
וַ יִ לְ ְקטּו הַ מַ ְרבֶׁ ה וְ הַ מַ ְמעִ יט( :יח) וַ יָמדּו בָ עמֶׁ ר וְ ֹלא הֶׁ עְ ִדיף הַ מַ ְרבֶׁ ה
וְ הַ מַ ְמעִ יט ֹלא הֶׁ ְח ִסיר ִאיש לְ פִ י ָאכְ לו ל ָָקטּו:

בראשית רבה (וילנא) פרשה לד י
"ויאמר ה' אל לבו"  -הרשעים הן ברשות לבן (שם /תהלים /יד) אמר נבל בלבו( ,בראשית
כז) ויאמר עשו בלבו( ,מלכים א יב) ויאמר ירבעם בלבו( ,אסתר ו) ויאמר המן בלבו ,אבל
הצדיקים לבן ברשותן (שמואל א א) וחנה היא מדברת על לבה( ,שם /שמואל א' /כז)
ויאמר דוד אל לבו( ,דניאל א) וישם דניאל על לבו...
~ מנהיגות מקיפה ~
במדבר פרק יא
יקָך ַּכאֲ ֶׁשר יִ ָשא
יתי אֵ ת ּכָל הָ עָ ם הַ זֶׁ ה ִאם ָאנכִ י יְ לִ ְד ִתיהּו ּכִ י תאמַ ר אֵ לַי ָש ֵאהּו ְבחֵ ֶׁ
(יב) הֶׁ ָאנכִ י הָ ִר ִ
הָ אמֵ ן אֶׁ ת הַ ינֵק עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ שֶׁ ר נ ְִשבַ עְ ָת לַאֲ בתָ יו( :יג) מֵ ַאיִ ן לִ י בָ ָשר לָתֵ ת לְ כָל הָ עָ ם הַ זֶׁ ה ּכִ י יִ בְ ּכּו עָ לַי
לֵאמר ְתנָה לָנּו בָ שָ ר וְ נא ֵכלָה( :יד) ֹלא אּוכַל ָאנכִ י לְ בַ ִדי ל ֵָשאת אֶׁ ת ּכָל הָ עָ ם הַ זֶׁ ה ּכִ י כָבֵ ד ִממֶׁ נִי( :טו)
אתי חֵ ן בְ עֵ ינֶׁיָך וְ ַאל אֶׁ ְר ֶׁאה בְ ָרעָ ִתי :פ
וְ ִאם ָּככָה אַ ְת עשֶׁ ה לִ י הָ ְר ֵגנִי נָא הָ רג ִאם מָ צָ ִ
www.DivreiNavon.com

3

© Mois Navon

