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בעקבות החטא במי מריבה קבע ה' שמשה ואהרון לא יכנסו לארץ. אהרון כבר עלה אל הר ההר 
ונאסף אל עמיו (במ' כ כב-כט), ובפרשתנו ה' מצווה את משה להאסף אל עמיו. אף על פי 
שביצוע הצו של משה יתממש רק בסוף ספר דברים, מדובר כבר כאן על מינוי יהושע כמחליפו 

של משה (במ' כז יב-כג).   
ויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל.  
וראיתה ׂאתה ונאספת אל עמיך גם אתה כאשר נאסף אהרן אחיך. כאשר מריתם פי 

במדבר צן במריבת העדה להקדישני במים לעיניהם הם מי מריבת קדש מדבר צן. 
וידבר משה אל ה' לאמר. יפקד ה' אלקי הרוׂחת לכל בשר איש על העדה. אשר יצא 
לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם, ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין 
להם רׂעה. ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך 
עליו. והעמדת ׂאתו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה וצויתה ׂאתו לעיניהם. ונתתה 
מהודך עליו למען ישמעו כל עדת בני ישראל. ולפני אלעזר הכהן יעמד ושאל לו במשפט 
האורים לפני ה' על פיו יצאו ועל פיו יבאו הוא וכל בני ישראל אתו וכל העדה.  ויעש 
משה כאשר צוה ה' אתו ויקח את יהושע ויעמדהו לפני אלעזר הכהן ולפני כל העדה. 

ויסמך את ידיו עליו ויצוהו כאשר דבר ה' ביד משה. 
 

סיפור זה מקביל במבנהו ובאוצר המילים שלו לסיפור מותו של אהרון (במ' כ כב-כט).1 על רקע 
הדמיון שבין שני הסיפורים, מזדקר לעין הבדל משמעותי מאוד ביניהם. כאשר ה' מצווה על 
מותו של אהרון מיד הוא גם מצווה על העברת תפקידו לבנו אלעזר. צו זה כולל גם את אופן 
העברת התפקיד: הפשטת בגדי הכהונה מאהרון והלבשת אלעזר באותם הבגדים. לעומת זאת, 
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הודעת ה' למשה בדבר מותו אינה כוללת גם הוראה בדבר הורשת התפקיד לממלא מקומו. 
היוזמה למנות מנהיג במקומו באה ÓÓ˘‰ (במ' כז טו-יז):  

וידבר Ï‡ ‰˘Ó ‰' לאמר: יפקד ה' אלקי הרוׂחת לכל בשר איש על העדה. אשר יצא 
לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין 

להם רׂעה.  
 Â˘¯ÂÈ ÏÚ ÂÏÈ‡Â Ô‰Î‰ ÔÂ¯‰‡Ï ˘¯ÂÈ ÈÂÈÓ ÏÚ ÚÈ„Â‰ '‰ ÚÂ„Ó ‡È‰ ˙˘˜·˙Ó‰ ‰Ï‡˘‰

  ?„ÈÓ ÚÈ„Â‰ ‡Ï ‰˘Ó Ï˘
שאלה זו מחריפה לאור הפסוק התמים כביכול: "וידבר Ï‡ ‰˘Ó ‰' לאמר" (טו). מבנה משפט 
זה מייחד את משפטי הפתיחה של דברי ה' אל משה, והוא חוזר פעמים אין ספור בתורה. 
השימוש בתבנית זו כאן, אבל בסדר הפוך - כפתיחה לפניית משה אל ה', מדגיש את מה שהקורא 
ציפה שיבוא עכשיו: הוראת ה' בדבר יורש. במקום זאת, מופיע המבנה ההפוך למצופה: "וידבר 

Ï‡ ‰˘Ó ‰' לאמר".2  
בתיאורים המקבילים בספר דברים, מודיע ה' למשה על מותו, ומיד מבשר לו כי יהושע מתמנה 
אחריו (א לז-לח): "גם בי התאנף ה' בגללכם לאמר ‚Ì˘ ‡·˙ ‡Ï ‰˙‡ Ì. יהושע בן נון העמד 

לפניך ‰Ó˘ ‡·È ‡Â‰ ׂאתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל" (ראה גם דב' ג כז-כח). 
מדרש ספרי מסביר כי יוזמה זו מלמדת על אופיו של משה, הדואג לצורכי העם בשעה בה ניתן 

היה לצפות שידאג לצרכיו (ספרי קלח):  
להודיע שבחן של צדיקים, שכשהם נפטרים מן העולם מניחים צורך עצמן ועוסקין 

בצרכי ציבור. 
משה אכן מתגלה כאן בגדולתו, אך הסבר זה אינו עונה על השאלה מדוע ה' אינו ממנה מנהיג 
תחת משה מיד, לפני שמשה מספיק להגיב. לאמיתו של דבר, פרשנים וחוקרים מתעלמים בד"כ 

משאלה זו.  
נראה כי המסקנה הסבירה ביותר היא, שה' אינו קובע מנהיג במקומו של משה, משום שהכוונה 
הראשונית הייתה שלאחר הסתלקותו של משה לא יתמנה מנהיג כלל. לפי תפיסה זו, משה הוא 
המנהיג הראשון של ישראל שהוציא את העם ממצרים, הוא זה שהיה אמור להכניס את העם 
לארץ, ולאחר מותו לא היה אמור להתמנות מנהיג תחתיו, כפי שלא נתמנה מנהיג לאחר מותו של 
יהושע. השוואת מותו של יהושע למותו של אלעזר הכהן בן דורו, מחדדת נקודה זו יותר. באותו 
קטע המספר על מותו של יהושע (יהו' כד כט-ל) מסופר גם על מותו של אלעזר (כד לג), אבל 
 Â¯·˜ÈÂ באותו קטע ישנו רמז להעברת הכהונה לפינחס בנו (יהו' כד לג): "ואלעזר בן אהרון מת
‡ÌÈ¯Ù‡ ¯‰· ÂÏ Ô˙È ¯˘‡ Â· ÒÁÈÙ ˙Ú·‚· Â˙Â". אכן פינחס הוא הכהן עליו אנו שומעים 
בסוף ספר יהושע (כב) ובספר שופטים (כ כח). לעומת זאת, לאחר מות יהושע נשאר העם ללא 
מנהיג ריכוזי אחד, והמנהיגות עברה לזקנים המקומיים של כל שבט וכל משפחה. טענתנו כאן 
היא, שמצב זה היה אמור להתחיל מיד לאחר מותו של משה, אילו היה נכנס לארץ. עיון בתוכן 
דברי משה ובסגנונם יאשש את ההנחה שהועלתה כאן: "ולא תהיה עדת ה' כצאן אשר אין להם 
רׂעה". ממשפט זה משתמע במפורש, שמשה הבין שה' אינו מתכוון כלל למנות מנהיג תחתיו, 

ובתגובה לכך מנסה משה להניא את ה' מהחלטה זו.  
השימוש בדימוי של צאן ללא רועה נועד להציג את התוצאות הרות האסון שעלולות להיות 
למצב כזה. הדימוי של רועה המטפל בצאנו מופיע כמה פעמים במקרא, כמאפיין טיפול מסור 
ואידיאלי של המנהיג,3 ודימוי זה מופיע גם בנבואות ירמיה ויחזקאל כדי להוכיח את המנהיגים 
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3   לעיתים הדימוי מתייחס למנהיגותו של ה' (תהילים כג; ישעיה מ יא; תהילים פ ב) ולעיתים למנהיגות בשר 
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עז כא; עח נב; ישעיה סג יא ואילך). 



אשר מעלו בתפקידם, בהזניחם את צרכי העם ואף בנצלם את העם לטובתם.4 בתיאורים אלה ה' 
מופיע כרועה הממלא את תפקידם של מנהיגי העם, ומקבץ את הצאן חזרה לארץ, לאחר שהתפזר 
עקב רשלנותם של הרועים. לאור אנלוגיה זו, משמעות דברי משה - "כצאן אשר אין להם רׂעה" – 
היא, שאי מינוי מנהיג לאחר מותו, יגרום לפיזור העם לכל עבר ולכישלון העם להשלים את יעדו 
- כיבוש הארץ. יתר על כן, הדימוי של רועה-עדר בדבריו של משה כלפי ה', מקבל משמעות של 
ביקורת נוקבת. אין משה קובע רק כי העם ללא מנהיג עלול להיות כצאן ללא רועה, אלא הוא 

רומז בכך שהימנעות ממינוי מנהיג תחתיו משמעה אי מילוי תפקידו של ה' כרועה של ישראל.  
משה פונה אל ה' בכינוי הנדיר: "ה' אלקי הרוׂחת לכל בשר" (טז). קשה להבין את משמעותו 
המדויקת של ביטוי זה, אך ההקבלה לסיטואציה היחידה בה הוא מופיע, יכולה להאיר את ענייננו 

כאן.  
לאחר שה' קובע, בעקבות מעשה קורח, שהוא יכלה את ישראל, מתחננים לפניו אהרון ומשה 
שלא יבצע זאת (במ' טז כב): "ויפלו על פניהם ויאמרו ‡-ÏÎÏ ˙“ÁÂ¯‰ È˜Ï‡ Ï ·˘¯, האיש 
אחד יחטא ועל כל העדה תקצף". במבט נוסף נראה, כי הקשר בין שני האירועים עמוק יותר: 1. 
בשני המקרים מדובר על משבר מנהיגות סביב אישיותו של משה.5 המשבר הראשון נוצר 
בעקבות טענתו של קורח, שמשה ואהרון נטלו לעצמם שררה שאינה מגיעה להם. במידה רבה 
טענתו של קורח היא, שהעם אינו זקוק למנהיג יחיד מכיוון ש"כל העדה כלם קׂדשים" (טז ג). 
טענתו של משה בפרשתנו היא הפוכה: לא ניתן להשאיר חלל לאחר מותו, שכן השארת העם 
ללא מנהיג תגרום משבר בעם. 2. בפרשת קורח ה' מבדיל את משה ואת אהרון מכל העדה 
במטרה להחיותם ולהשמיד את כל העם (ולממש את הבטחותיו לישראל באמצעות משה 
ואהרון). בפרקנו ה' מצווה את משה להיאסף אל עמיו ובכך להצטרף אל אהרון שכבר מת, ואילו 
העם ימשיך בדרכו לארץ המובטחת. 3. בשני המקרים משה פונה אל ה' על מנת שישנה את 
תוכניתו: במקרה של קורח, משה ואהרון טוענים כלפי ה' על חוסר הצדק בהכרתת העם כולו 
בעוונו של איש אחד, ובפרק כז משה מעלה בפני ה' את הטענה, שיישום העונש כלפיו ואי מינוי 
מנהיג תחתיו, תוך השארת העם ללא מנהיג, יביא את העם לאבדון. שוב עולה בעקיפין הטענה 
של משה שאין להביא על העם אסון בעבור חטאו של איש אחד. בקשת משה שימונה מנהיג 
תחתיו כדי שהעם לא יישאר כצאן ללא רועה, מקבילה אפוא לבקשתו מה' בסיפור קורח שלא 
יעניש את העם כולו: בשני המקרים בהם פונה משה אל ה' בתואר "אלקי הרוחת לכל בשר", 

מדובר על האפשרות של כליית העם. 
אין שום מקום שבו הוגדר תפקידו של משה בתואר מקובל. בהתאם לכך, גם בבקשתו של משה 
מה' אין הגדרה לתפקיד אותו הוא מבקש להוריש: "יפקד ה' איש על העדה". משה מבקש שה' 
ימנה איש שיעמוד בראש העם, אבל הוא אינו נותן תואר מוכר לתפקיד זה. ביטוי נוסף בו 
משתמש משה על מנת להגדיר את התפקיד - "אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם 
ואשר יביאם" - אף הוא מצביע על כך שישנה הימנעות מכוונת מלתת למשה או ליהושע תואר. 

יתכן שאי מתן תואר למנהיג שימלא את מקומו של משה נועד למנוע את ִמיסּו ד התפקיד.  
כיצד אפשר להסביר רעיון זה, שלכתחילה לא היה צריך להתמנות מנהיג לאחר משה? יחד עם 

זאת, יש להבין מדוע תכנית זו אינה יוצאת לפועל. 
התפיסה העומדת מאחורי אי מינוי מנהיג לאחר משה היא, שהמנהיג הבלעדי של ישראל הוא ה'. 
התפיסה המקראית היא שה' הוא ריבון העולם וכל מציאות של מנהיג אנושי העומד בראש העם, 
פוגמת בריבונות זו. רעיון זה מזכיר את התפיסה המקראית המוכרת של מלכות שמים. בכמה 
קטעים מקראיים מצויה תפיסה אנטי-מלוכנית, הנעוצה באידיאל שמלך אנושי עומד כניגוד 
למלכותו של ה'. הרעיון העולה מפרק כז בבמדבר הוא קיצוני יותר. האידיאל לפי קטע זה הוא, 

שלא תהיה שום דמות של אדם המתווכת בין ה' לבין ישראל, וכי ה' הוא המנהיג של ישראל.  
משה יוצא דופן מבחינה זו, בגלל שהוא המנהיג הראשון ועליו מוטלת המשימה לתווך בין ה' 
לבין ישראל. ואכן, אנו מוצאים בספר שמות שאין תפקידו של משה להראות לפרעה את ידו 

                                                           
4   למשל: ירמיה כג א-ד; כה לד-לה; יחזקאל לד; זכריה יא ד-יא. 
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החזקה של ה' בלבד, אלא עליו להציג לפני העם גם את כוונתו של ה' להושיעם.6 כאשר אנו 
מעיינים בדברי המינוי של משה במעמד הסנה, אין שום תואר לתפקיד שמשה מקבל. נראה שהוא 
מתמנה רק להוציא את ישראל ממצרים (שמ' ג י): "ועתה לכה ואשלחך אל פרעה והוצא את עמי 
בני ישראל ממצרים". ואכן, בכל ספרות התורה והספרות המאוחרת יותר אין אנו  מוצאים הגדרה 
למנהיגותו של משה, אף על פי שבתורה ובודאי במקורות חוץ מקראיים קיימות הגדרות שונות, 

כגון: מלך, נשיא, שר, נגיד או נביא. 
בעוד הצגת דברי ה' בקטע משקפים את המישור האידיאלי, משקפים דברי משה את המישור 
המציאותי. הימנעות ה' מקביעת יורש למשה מיד עם ההודעה על מותו, מבטאת את המישור 
האידיאלי - לישראל לא אמור להיות מנהיג אנושי אשר יעמוד בראש העם. לעומת זאת, בקשתו 
של משה משקפת את המישור המציאותי - העם אינו יכול להתקיים ללא מנהיג אנושי: "ולא 

תהיה עדת ה' כצאן אשר אין רׂעה".  
לאור רעיון זה, מתבאר ייחודו של טכס המינוי של יהושע. הטכס המוכר ביותר הוא המשיחה 
בשמן.7 באמצעות טכס זה אנו מוצאים במקרא מינוי של מלכים8 וכהנים9. סוג נוסף של טכס 
מינוי הוא העברת בגדים.10 העברת בגדי אהרון לאלעזר בנו מסמלת את העברת תפקיד הכהן 
הגדול אליו. הבגדים במקרה זה מסמלים את התפקיד, ולבישתם על ידי אלעזר מסמלת את 
כניסתו לתפקיד הכהן במקום אביו. לעומת שני טכסים אלה, המינוי של יהושע מתבצע על ידי 
סמיכת ידיו של משה עליו. משמעות סמיכת הידיים במקרא היא העברת דבר מה מהסומך אל 
הנסמך.11 לפיכך נוכל להסיק כי המינוי המיוחד של יהושע נובע מפשרה בין התפיסה האידיאלית 
המיוצגת על ידי ה' בקטע, לבין הגישה הפרקטית המיוצגת על ידי משה. משה אינו מעביר 
ליהושע את תפקידו, אלא הוא מעביר אליו מהודו; הוא מעביר כעין חלק מאישיותו. כדי שלא 
למסד את תפקיד המנהיג העומד בראש העם, מתואר יהושע לא כנושא תפקיד או תואר, אלא 
כממשיכו של משה. מכאן גם נבין את טעם בחירתו של יהושע דווקא. על יהושע נאמר שהוא 
נער, לא ימיש מתוך האוהל, והוא היה מקורב במיוחד למשה. כך אפשרה קירבה מיוחדת זו, 
שבין משה ליהושע, את המינוי של האדם שיוכל להיכנס לנעליו של משה בצורה הטובה ביותר. 

כאמור, לא מינה יהושע מנהיג תחתיו, ובמקומו הנהיגו הזקנים את העם. באמצעות שלטון 
הזקנים, שלא נתן יתרון ליחיד מסוים, היה איזון בין כוחות שונים בחברה. באמצעות כוחו של 

הציבור בא לידי ביטוי הרעיון שבראש העם עומד מנהיג יחיד – אלוקי ישראל.   
רעיון דומה לזה מופיע בפולמוס סביב שאלת המלוכה, והוא בא לידי ביטוי בהתנגדות העקרונית 
למלוכה כפי שבוטאה היטב על ידי גדעון: "לא אמׂשל אני בכם, ולא ימׂשל בני בכם, ה' ימׂשל 

בכם"! (שופ' ח כג). 
 

                                                           
  Noth M., Exodus, A Commentary (OTL, ;25 'ירושלים תשי"ב, עמ ,˙ÂÓ˘ ¯ÙÒ ÏÚ ˘Â¯ÈÙ ,6   קאסוטו מ"ד

  tr. J.S. Bowden), Philadelphia 1962, 40-41.
7     על המשמעות של טכס זה ראה: Noth M., “Office and Vocation in the Old Testament”, 239-240. לדעת 

נות באותה תקופה סברו שהשמן מכיל אנרגיה של חיים, וכך מי שנמשח בשמן קיבל תוספת של אנרגיית 
חיים באופן קבוע.  

 de Vaux R., Ancient :8     ראה: שמ"ב ב ד-ז; ה ד; יט י; מל"א א לד, מה; מל"ב יא יב. על משיחת מלכים ראה

  Israel: Its Life and Institutions (tr. J. McHugh), London 1965, 100-107. 
  de Vaux, Ancient Israel, 346-348. :9    ראה: שמות כט ז; מ יג-טו; ויקרא ח יב, ל. על משיחת כהנים ראה

10  כך למשל, אחד הטכסים במינויו של אהרון ושאר הכהנים היה לבישת הבגדים, שמות כט ה-ו, ח-ט, כט-ל; מ 

יג-יד; ויקרא ח ז-ט, יג.  
11   ראה למשל: ליכט "סמיכה", ‡È‡¯˜Ó ‰È„ÙÂÏ˜Èˆ˙, ה, ירושלים תשכ"ח, טורים 1054-1053.  כך למשל, 

אהרון מעביר את עוונות ישראל לשעיר, כאשר הוא סומך עליו את ידיו (ויק' טז כא): "וסמך אהרן את שתי ידו 
על ראש השעיר ... והתודה עליו את כל עונׂת ... ÈÚ˘‰ ˘‡¯ ÏÚ Ì˙“‡ Ô˙Â¯". מכאן מסיק ליכט "שכל 
סמיכה שבחטאות משמעה העברת העוונות". אכן, בדברים לד ט מפורש כי משה העביר ליהושע רוח חכמה. 
לעומת זאת בבמדבר כז נאמר שמשה העביר ליהושע מהודו: "ונתת Í„Â‰Ó עליו" (כ). ליכט מעלה משמעות 
נוספת להסבר סמיכת הידיים: "הזדהות: הסומך מזדהה עם הנסמך, עושה אותו למעין עצמו, לשליחו או 

לתמורתו". למשל, בסמיכת הלוויים על ידי ישראל הם נעשו למחליפיהם בעבודת הקודש (במ' ח י).  



ד"ר אליהו עסיס 
המחלקה לתנ"ך 
 


	áñ"ã
	àåðéáøñéèú áø-àéìï
	-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
	
	
	
	ã ó  ù á å ò é
	îàú äîøëæ ììéîåãé éñåã áéäãåú
	ò"ù äìðä åôàåì ùåìîï






	îñôø 350
	
	ôøùú ôðçñ, úù"ñ
	îðäéâåú àðåùéú åîðäéâåú àì÷éí*


	áò÷áåú äçèà áîé îøéáä ÷áò ä' ùîùä åàäøåï ìà éëðñå ìàøõ. àäøåï ëáø òìä àì äø ääø åðàñó àì òîéå (áî' ë ëá-ëè), åáôøùúðå ä' îöååä àú îùä ìäàñó àì òîéå. àó òì ôé ùáéöåò äöå ùì îùä éúîîù ø÷ áñåó ñôø ãáøéí, îãåáø ëáø ëàï òì îéðåé éäåùò ëîçìéôå ùì îùä (áî' ëæ é
	ñéôåø æä î÷áéì áîáðäå åáàåöø äîéìéí ùìå ìñéôåø îåúå ùì àäøåï (áî' ë ëá-ëè).� òì ø÷ò äãîéåï ùáéï ùðé äñéôåøéí, îæã÷ø ìòéï äáãì îùîòåúé îàåã áéðéäí. ëàùø ä' îöååä òì îåúå ùì àäøåï îéã äåà âí îöååä òì äòáøú úô÷éãå ìáðå àìòæø. öå æä ëåìì âí àú àåôï äòáøú äúô
	åéãáø îùä àì ä' ìàîø: éô÷ã ä' àì÷é äøåçÉú ìëì áùø àéù òì äòãä. àùø éöà ìôðéäí åàùø éáà ìôðéäí åàùø éåöéàí åàùø éáéàí åìà úäéä òãú ä' ëöàï àùø àéï ìäí øÉòä.
	äùàìä äîúá÷ùú äéà îãåò ä' äåãéò òì îéðåé éåøù ìàäøåï äëäï åàéìå òì éåøùå ùì îùä ìà äåãéò îéã?
	ùàìä æå îçøéôä ìàåø äôñå÷ äúîéí ëáéëåì: "åéãáø îùä àì ä' ìàîø" (èå). îáðä îùôè æä îééçã àú îùôèé äôúéçä ùì ãáøé ä' àì îùä, åäåà çåæø ôòîéí àéï ñôåø áúåøä. äùéîåù áúáðéú æå ëàï, àáì áñãø äôåê - ëôúéçä ìôðééú îùä àì ä', îãâéù àú îä ùä÷åøà öéôä ùéáåà òëùéå:
	áúéàåøéí äî÷áéìéí áñôø ãáøéí, îåãéò ä' ìîùä òì îåúå, åîéã îáùø ìå ëé éäåùò îúîðä àçøéå (à ìæ-ìç): "âí áé äúàðó ä' áâììëí ìàîø âí àúä ìà úáà ùí. éäåùò áï ðåï äòîã ìôðéê äåà éáà ùîä àÉúå çæ÷ ëé äåà éðçìðä àú éùøàì" (øàä âí ãá' â ëæ-ëç).
	îãøù ñôøé îñáéø ëé éåæîä æå îìîãú òì àåôéå ùì îùä, äãåàâ ìöåøëé äòí áùòä áä ðéúï äéä ìöôåú ùéãàâ ìöøëéå (ñôøé ÷ìç):
	îùä àëï îúâìä ëàï áâãåìúå, àê äñáø æä àéðå òåðä òì äùàìä îãåò ä' àéðå îîðä îðäéâ úçú îùä îéã, ìôðé ùîùä îñôé÷ ìäâéá. ìàîéúå ùì ãáø, ôøùðéí åçå÷øéí îúòìîéí áã"ë îùàìä æå.
	ðøàä ëé äîñ÷ðä äñáéøä áéåúø äéà, ùä' àéðå ÷åáò îðäéâ áî÷åîå ùì îùä, îùåí ùäëååðä äøàùåðéú äééúä ùìàçø äñúì÷åúå ùì îùä ìà éúîðä îðäéâ ëìì. ìôé úôéñä æå, îùä äåà äîðäéâ äøàùåï ùì éùøàì ùäåöéà àú äòí îîöøéí, äåà æä ùäéä àîåø ìäëðéñ àú äòí ìàøõ, åìàçø îåúå ì
	äùéîåù áãéîåé ùì öàï ììà øåòä ðåòã ìäöéâ àú äúåöàåú äøåú äàñåï ùòìåìåú ìäéåú ìîöá ëæä. äãéîåé ùì øåòä äîèôì áöàðå îåôéò ëîä ôòîéí áî÷øà, ëîàôééï èéôåì îñåø åàéãéàìé ùì äîðäéâ,� åãéîåé æä îåôéò âí áðáåàåú éøîéä åéçæ÷àì ëãé ìäåëéç àú äîðäéâéí àùø îòìå áúô÷
	ìàçø ùä' ÷åáò, áò÷áåú îòùä ÷åøç, ùäåà éëìä àú éùøàì, îúçððéí ìôðéå àäøåï åîùä ùìà éáöò æàú (áî' èæ ëá): "åéôìå òì ôðéäí åéàîøå à-ì àì÷é äøåçÉú ìëì áùø, äàéù àçã éçèà åòì ëì äòãä ú÷öó". áîáè ðåñó ðøàä, ëé ä÷ùø áéï ùðé äàéøåòéí òîå÷ éåúø: 1. áùðé äî÷øéí îã
	àéï ùåí î÷åí ùáå äåâãø úô÷éãå ùì îùä áúåàø î÷åáì. áäúàí ìëê, âí áá÷ùúå ùì îùä îä' àéï äâãøä ìúô÷éã àåúå äåà îá÷ù ìäåøéù: "éô÷ã ä' àéù òì äòãä". îùä îá÷ù ùä' éîðä àéù ùéòîåã áøàù äòí, àáì äåà àéðå ðåúï úåàø îåëø ìúô÷éã æä. áéèåé ðåñó áå îùúîù îùä òì îðú ì
	ëéöã àôùø ìäñáéø øòéåï æä, ùìëúçéìä ìà äéä öøéê ìäúîðåú îðäéâ ìàçø îùä? éçã òí æàú, éù ìäáéï îãåò úëðéú æå àéðä éåöàú ìôåòì.
	äúôéñä äòåîãú îàçåøé àé îéðåé îðäéâ ìàçø îùä äéà, ùäîðäéâ äáìòãé ùì éùøàì äåà ä'. äúôéñä äî÷øàéú äéà ùä' äåà øéáåï äòåìí åëì îöéàåú ùì îðäéâ àðåùé äòåîã áøàù äòí, ôåâîú áøéáåðåú æå. øòéåï æä îæëéø àú äúôéñä äî÷øàéú äîåëøú ùì îìëåú ùîéí. áëîä ÷èòéí î÷øàéé
	îùä éåöà ãåôï îáçéðä æå, áâìì ùäåà äîðäéâ äøàùåï åòìéå îåèìú äîùéîä ìúååê áéï ä' ìáéï éùøàì. åàëï, àðå îåöàéí áñôø ùîåú ùàéï úô÷éãå ùì îùä ìäøàåú ìôøòä àú éãå äçæ÷ä ùì ä' áìáã, àìà òìéå ìäöéâ ìôðé äòí âí àú ëååðúå ùì ä' ìäåùéòí.� ëàùø àðå îòééðéí áãáøé ä
	áòåã äöâú ãáøé ä' á÷èò îù÷ôéí àú äîéùåø äàéãéàìé, îù÷ôéí ãáøé îùä àú äîéùåø äîöéàåúé. äéîðòåú ä' î÷áéòú éåøù ìîùä îéã òí ääåãòä òì îåúå, îáèàú àú äîéùåø äàéãéàìé - ìéùøàì ìà àîåø ìäéåú îðäéâ àðåùé àùø éòîåã áøàù äòí. ìòåîú æàú, á÷ùúå ùì îùä îù÷ôú àú äîéù
	ìàåø øòéåï æä, îúáàø ééçåãå ùì èëñ äîéðåé ùì éäåùò. äèëñ äîåëø áéåúø äåà äîùéçä áùîï.� áàîöòåú èëñ æä àðå îåöàéí áî÷øà îéðåé ùì îìëéí� åëäðéí�. ñåâ ðåñó ùì èëñ îéðåé äåà äòáøú áâãéí.� äòáøú áâãé àäøåï ìàìòæø áðå îñîìú àú äòáøú úô÷éã äëäï äâãåì àìéå. äáâã
	ëàîåø, ìà îéðä éäåùò îðäéâ úçúéå, åáî÷åîå äðäéâå äæ÷ðéí àú äòí. áàîöòåú ùìèåï äæ÷ðéí, ùìà ðúï éúøåï ìéçéã îñåéí, äéä àéæåï áéï ëåçåú ùåðéí áçáøä. áàîöòåú ëåçå ùì äöéáåø áà ìéãé áéèåé äøòéåï ùáøàù äòí òåîã îðäéâ éçéã – àìå÷é éùøàì.
	øòéåï ãåîä ìæä îåôéò áôåìîåñ ñáéá ùàìú äîìåëä, åäåà áà ìéãé áéèåé áäúðâãåú äò÷øåðéú ìîìåëä ëôé ùáåèàä äéèá òì éãé âãòåï: "ìà àîùÉì àðé áëí, åìà éîùÉì áðé áëí, ä' éîùÉì áëí"! (ùåô' ç ëâ).
	ã"ø àìéäå òñéñ
	äîçì÷ä ìúð"ê

