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Yitro 5710. 
 פרשת יתרו
 שנת תש"י

 "בחודש השלישי...באו מדבר סיני"
 שמות פרק יט

 

 "...בחודש השלישי"  .א

 

 פסוק א'

ר ִסיָני"                          בַּ ֶזה ָבאּו ִמדְּׁ ּיֹום הַּ ָרִים בַּ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמצְּׁ ֵני ִישְּׁ ֵצאת בְּׁ ִליִׁשי לְּׁ שְּׁ ֹחֶדׁש הַּ  "בַּ

 :קהלת רבה ג

 ן למטה בקהלת ג:ב()עיי
 :'תנחומא יתרו י

 אוליכנו כן ואחרי החולי מן נפשו שתשוב עד חדשים שלשה לו נמתין אביו אמר מחוליו שעמד מלכים לבן משל שלום בר יהודה רבי אמר
 , תורה ללמוד הרב לבית

 את להם אתן כן ואחרי שיתרפאו עד ןלה אמתין הוא ברוך הקדוש אמר, השעבוד מן מומין בעלי בהן היו ממצרים ישראל כשיצאו כך אף
 .התורה

 

 ?מהי השאלה העומדת בפני המדרשים שאותה רצו לתרץ  .1 

 (?מהו הרעיון המסומל בדברי המדרשים הנ"ל? )היש הבדל ברעיון בין שניהם או לא  .2 

   

 

  ג פרק קהלת

ֹּל ֶאת( יא) ָֹּלם ֶאת ַגם ְבִעּתֹו יֶָפה ָעָשה ַהכ ֹּאש יםקָהֱאֹל ָעָשה ֲאֶשר ַהַמֲעֶשה ֶאת ָהָאָדם יְִמָצא ֹלא ֲאֶשר ִמְבִלי ָבםְבלִ  נַָתן ָהע  ֵמר

 :סֹוף וְַעד

 

 יא סימן ג פרשה( בובר) קהלת - זוטא מדרש

 ראויין היו שלא מלמד, עולמו את האל ברא בעונתו[ תנחומא( ]נחמן' )ר אמר. בעתו יפה עשה הכל את[ יא]

 דין אמר. אלו את שברא עד, ומחריבן עולמות בורא הוא ברוך הקדוש שהיה מכאן אבהו ר"א. לכן קודם להבראות

 .לי הניין לא ודין לי הניין

  

 יא סימן ג פרק קהלת( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא

 את הסביב, בעתה התורה נתן בעתם העולם צרכי וכל בחכמה עולמו את ברא. בעתו יפה עשה הכל את( יא)

: טוב כל מלאים בתים וכבשוה ישראל ובאו כבראשונה הארץ את כנעניים שיתקנו כדי שנה ארבעים במדבר ישראל

  : בפניו אומנותו יפה אדם שכל מלמד. בעתו יפה עשה הכל את אמרי רבנן

 

 יא פסוק ג פרק קהלת י"רש

 שהמע לתשלום היא ראויה הרעה ובעת, הטוב מעשה שכר תשלום לבא הוא יפה הטובה בעת - בעתו יפה( יא)

 :הרע

  

 יא פסוק ג פרק קהלת עזרא אבן

 החכמה מתכונת פי על בעתו דבר וכל הזוקן בעת המות בעתו יפה יםקהאל עשה שהכל הכרתי - הכל את( יא)

 וכן קדם יקאל או נצח יקאל כמו' ה עולם יקאל וכן ונצח זמן על אם כי מצאנוה לא המקרא בכל עולם ומלת' העליונ
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 לא התעסקם ובעבור לעולם יחיו כאילו' מתעסקי אדם שבני בלבם נתן העולם את גם וענין, עולם זרועות ומתחת

 תאות והענין ל"ז קדמונינו בלשון שהוא כמו העולם זה כי מפרשים ויש סוף ועד מראש יםקהאל מעשה יבינו

 :העולם

 

 ספורנו

 נתן מזונות בזמניהם.

 

 מצודת ציון

 להשתמש בהם בעתם המיוחד להם לא בעת זולת עת.כל מה שברא ועשה הקב"ה בעולמו הכל יפה  אבל 

 

 יא פסוק ג פרק קהלת תמימה תורה

 ברוך הקדוש לו יפה ואחד אחד שכל מלמד, בעתו יפה עשה הכל את דכתיב מאי, רב אמר - בעתו יפה עשה( יא)

 ג"מ ברכות] (מאזיל לדידיה והוא אחר לדבר קורא ליה תלי, אינשי דאמרי היינו, פפא רב אמר. בפניו אומנתו הוא

 '[:ב

 את שנאמר, נברא לשעתו אלא לכן קודם להבראות ראוי היה לא, העולם נברא בעונתו, תנחומא ר"א - בעתו יפה

 [:ר"מ]( מאבעתו יפה עשה הכל

 הכל את אומר הוא מימיו פרוסה אכל שלא זה אומר הייתי בעתו יפה עשה הכל את אמר אחר אלו - בעתו יפה

 נפנה לזה', וגו סולת כור שלשים אחד ליום שלמה לחם ויהיה'( ה א"מ) בו שכתוב השלמ אבל, בעתו יפה עשה

 [:שם]( מבבעתו יפה עשה הכל את לומר

 אלא( מגהראשון אדם קודם להבראות אברהם היה ראוי[, מדבר הכתוב אבינו באברהם] אמר בון רבי - בעתו יפה

 הריני אלא, אחריו ויתקן שיבא מי אין מעשיו יקלקל ואם אברהם את תחלה אברא אם, הוא ברוך הקדוש שאמר

 [:שם]( מדויתקן אברהם יבא יקלקל ואם אדם בורא

 שהיו אלא, לארץ לכנס ממצרים שיצאו מיד ישראל היו ראויים[, מדבר הכתוב בישראל] אומר יצחק רבי - בעתו יפה

' מ המדבר דרך מקיפן הריני אאל, לחורבה מכניסם אני מה, הוא ברוך הקדוש אמר, נח מימי ישנות האילנות שם

 [:שם]( מהברכות מלאה אותה וימצאו לארץ ישראל ויכנסו חדשות ויטעו הישנות ויקצו הכנענים שיעמדו כדי שנה

 להיות ראויה היתה וירבעם רחבעם בין שהיתה מחלוקת[, מדבר הכתוב המלך בדוד] אומר אלעזר' ר - בעתו יפה

 בית במלכות מחלוקת מכניס ואני ק"ביהמ נבנה לא עדיין הוא ברוך קדושה שאמר אלא, (מובכרי בן ושבע דוד בין

 [:ר"מ] יהיה שיהיה מה כ"ואח ק"ביהמ יבנה אלא( מזדוד

 [:שם] (מחבעתו יפה עבירה לדבר אפילו, אומר רב - בעתו יפה

   
 להיות אזיל' לדידי והוא[, י"וברש' ב ח"כ עירובין עיין] למאכל וטוב הראוי רך דקל צוארו על לחזיר לו כשתולין ל"ר (מ

 :באשפה נובר
 היה זה עולם בריאת שקודם בראשית פ"ר ר"במ ש"למ דרומז לומר ויש. בעתו שנעשה לפי יפה שנעשה ל"ר (מא

 נברא בשעתו זה שעולם הוא וזה. לי הניין דין ואמר זה עולם שברא עד ומחריבן עולמות בונה הוא ברוך הקדוש

 :נברא ויפה
 אחר אלו, קהלת אמר הבלים הבל בדרשה' ב פסוק' א פרשה דלעיל להדרשה ענינה בערך ונתמכו זו דרשה (מב

 :לכאן וצרף ש"יעו' וכו הבלים הבל אמר
 המעלות בכל שלמה תהיה הוא ברוך הקדוש של כפיו מיציר האנושית בריאת שתחלת ראוי שהיה משום (מג

 :לאברהם יאות וזה, הרוחניות
 ולכן ממנו למעלה ואין שבאבות גדול ואברהם, אותו מתקן שהוא ממי גבוה יותר הבמעל להיות צריך דהמתקן (מד

 מזכה ברא שאמרו ד"וע, ב"לעוה וחלקו נשמתו תיקון רק דהוא נראה בזה התיקון ענין וכלל. אותו שיתקן מי היה לא

 ר"אדה שקלקל מה כל באמת שהרי, בעולם שעשה המקולקלים המעשים את ממש תקון הכונה אין אבל, אבא

 קלקול וזה, בעבורך האדמה ארורה שנאמר מה וכן, לעולם מיתה שגרם מה כמו עולם עד מקולקלים נשארו בעולם

 דעתך תן ר"לאדה הוא ברוך הקדוש שאמר יםקהאל מעשה את ראה בפסוק ג"י' ז לקמן ר"המ יתבאר ובזה, נצחי
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 ודאי אלא, תיקן שאברהם מכאן סתירה זה ולכאורה, אחריך שיתקן מי אין תקלקל שאם בעולמי מעשי תקלקל שלא

 : ק"ודו, נתקנו לא באמת שהם, המעשים גוף בתקון איירי והתם, ר"אדה של וזכותו נפשו בתקון רק איירי דהכא
 ישראל ימצאו לא ולמה, הקודם מזמן יותר חדשות אילנות הכנענים יטעו עתה זה למה, באור מחוסר זה ענין (מה

 בשלח פ"בר שהיא כמו ל"וצ, היא וחסרה קטועה זו דדרשה האמת אבל, מקרוב זה הכנענים נטעו אשר את עתה

 שנתעכבו ששמעו ומכיון, להם שהיו הנטיעות וקצצו עמדו לארץ נכנסין שישראל הכנענים ששמעו כיון, ל"בזה

 זו רשהד לשון גם מבואר ובזה', וכו אחרות נטיעות ונטעו עמדו, דירתם תהא שבמדבר סבורים היו שנה' מ במדבר

 ע"צ בכלל אך. נח מימי והריקות הישנות אם כי נשאר לא היפות הנטיעות כל הכנענים שקצצו שמכיון, שלפנינו

 ינחם פן יםקאל אמר כי פלשתים ארץ דרך יםקאל נחם שלא הטעם מפורש כתיב בפסוק דהא, זה טעם בעיקר

 הוליכם לא למה להסביר רק הוא' וגו עםה ינחם פן דהטעם ל"וצ, אחר טעם כאן אמר זה ואיך, מצרימה ושבו העם

 שיהיו רחוקה כך כל הדרך היתה לא שהרי, שנה ארבעים ההליכה על טעם צריך זה זולת גם אבל, קצרה בדרך

 :וכדמפרש הנטיעות שיתבכרו עד להמתין צריכים שהיו, מנטיעות טעם נותן זה ועל, כזה מרובה זמן ללכת צריכים
 :בשעתו להיות צריך זה היה כ"וא, דוד חטא מפני היתה זו מחלוקתד בילקוט ש"מ פ"ע יתבאר (מו
 :הבית בנין יתעכב זה ומפני (מז
 שנים אחרי המזנה לאשה חופתה בתוך המזנה כלה דומה אינו, העת לפי נחשב הכל עבירה בדבר אפילו ל"ר (מח

 כך כל גדול החטא היה לא תורה מתן לאחר שנים כמה אחר העגל עושין ישראל היו אלו וכן, בעלה שעזבה רבות

, לשמה עבירה גדולה' ב ג"כ בנזיר ש"למ דמכוין ל"י וגם. בזה כיוצא כל וכן, תורה מתן לאחר מיד שעשו כמו

, בעתו יפה עבירה לדבר אפילו שאמר וזהו, להרגהו שתוכל כדי לסיסרא שנזדוגה הקיני חבר אשת יעל כגון ומפרש

 כשנים חטאיכם יהיו אם פ"עה ה"ה ו"פ ביומא הירושלמי דרשת לזה יןלכו ויש. לזה גורם והמצב כשהזמן כלומר

 מפני, ילבינו כשלג אז, ודמו גופו וחום שנותיו ערך כפי כלומר, שניו כפי אדם של שעונותיו בזמן' וגו ילבינו כשלג

 הזקןש כגון, השנים ערך לפי שלא הוא שהחטא כלומר, מכאן יתר, ר"היצה תקיפת מסבת כ"כ גדול האשם שאין

 :יהיו כצמר רק אז, לימים לצעיר הראוי בחטא חוטא

 

  ג פרשה( וילנא) רבה קהלת

 נברא לשעתו אלא לכן קודם להבראות ראוי היה לא העולם נברא בעונתו תנחומא ר"א, בעתו יפה עשה הכל את[ יא] א

 עד ומחריבן עולמות בורא ןומחריב עולמות בונה הוא ברוך הקדוש שהיה מכאן אבהו ר"א, בעתו יפה עשה הכל את' שנא

 וירא'( א בראשית' )שנא התהום עד פתוח הפתח זה אומר אלעזר' ר, לי הניין לא יתהון לי הניין דין ואמר אלו את שברא

 מימיו פרוסה אכל שלא זה אומר הייתי בעתו יפה עשה הכל את אמר אחר אילו, מאד טוב והנה עשה אשר כל את יםקאל

 סלת כור שלשים אחד ליום שלמה לחם ויהי'( ה' א מלכים) בו שכתוב לפי שלמה אלא בעתו יפה עשה הכל את אומר הוא

 לו קנה שלא זה אומר הייתי' וגו קהלת אמר הבלים הבל אמר אחר אילו א"ד, בעתו יפה עשה הכל את לומר נאה לזה', וגו

 בירושלם הכסף את המלך ויתן בו ובשכת שלמה זה אלא הבלים הבל ואומר עולם של בממונו פירת הוא מימיו פרוטות' ב

 שם) שנאמר היו זהב של שלמה בימי שהיו ומשקלות, אמות שמונה ואבני אמות עשר אבני שהיו נגנבות היו ולא כאבנים

 העולם ראה הבלים הבל אמר למה, הבלים הבל לומר נאה לזה למאומה שלמה בימי נחשב לא כסף אין'( י'/ א מלכים/

 מימיו זבובים שתי על שלט שלא זה שמא אומר הייתי חשיבין כלא ארעא דיירי וכל אמר אחר אילוו, בסופו להיות והעתיד

 וגם( ח"כ ירמיה) שנאמר כולו בעולם ששלט הרשע נבוכדנצר שהיה יותר חשיבין כלא ארעא דיירי וכל'( ד דניאל) אמר הוא

 והשלטך בידך יהב שמיא ועוף ברא חיות אנשא בני דיירין די ובכל'( ב דניאל) שכתוב מה מן לעבדו לו נתתי השדה חית את

 ידעתי עתה( ח"י שמות) האומות חכמי מן הפסוק זה אמר אחר אילו', וגו חשיבין כלא ארעא דיירי וכל לומר נאה לזה בכלהון

 אלא יםהאלה מכל' ה גדול כי ידעתי עתה אומר כוכבים עבודת של ודאי יודע שאינו זה אומר הייתי יםקהאל מכל' ה גדול כי

 עבודת יתרו זה רעואל הניח לא ישמעאל' ר דתני הרבה כוכבים עבודת שעבד' וגו גדול כי ידעתי עתה שאמר יתרו זה

 הם אלה האלה האדירים יםקהאל מיד יצילנו מי לנו אוי'( ד' א שמואל) דכתיב ועבדה עליה יחזיר שלא בעולם כוכבים

 יםקהאל מכל' ה גדול כי ידעתי עתה לומר נאה לזה, ה"להקב והודה ירנתגי ולבסוף יםקהאל מכל ואמר וחזר' וגו יםקהאל

 הצור( ב"ל דברים) לומר וחכם נביא אחר עמד ואלו, לדורות לישראל וקבעו וקבלו הוא ברוך הקדוש לפני בתשובה שב', וגו

 הצור לומר נאה לזה, ותיועליל ישראל לבני למשה דרכיו יודיע( ג"ק תהלים) בו שכתוב לפי רבינו משה אלא' וגו פעלו תמים

 בו שכתוב משה אלא מוכיחן מהן ונהנה מהן ושתה שאכל אדם אומר הייתי ישראל את והתוכח בא אחר אדם אלו, תמים
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 משה דבר אשר הדברים אלה'( א דברים) ד"הה לישראל להוכיחן נאה לזה' וגו נשאתי מהם אחד חמור לא( ז"ט במדבר)

 '. וגו הירדן בעבר ישראל כל אל

 

 הראשון אדם קודם להבראות אברהם ראוי היה אמר בון' ר, שיטי תרתי בה אמר בון' ר, בעתו יפה עשה הכל את א"ד ב

 ואם אדם בורא הריני אלא אחריו ויתקן יבוא מי אין יקלקל שאם אברהם את תחלה אברא אם הוא ברוך הקדוש אמר אלא

 אברהם היה ראוי הוא בענקים הגדול האדם( ד"י יהושע) כתיב חורי אמר בון' ר, ויתקן אחריו אברהם יבא זה יקלקל

 ברוך הקדוש אמר אלא תחלה להבראות ראוי שהיה גדול קורא ולמה הוא בענקים הגדול האדם שנאמר תחלה להבראות

 יבא יקלקל ואם תחלה הראשון אדם בורא אני הרי אלא ויתקן אחריו יבא מי אין יקלקל שאם תחלה אותו בורא אני אם הוא

 הוא איכן וביתו דירתו בתוך קורייה שפעת לו שהיה לאחד ד"למה משל מושלין יש כהנא בר אבא ר"א, אחריו ויתקן רהםאב

 הוא ברוך הקדוש ברא מה מפני כך אחריה של וקורות שלפניה קורות סובלת שתהיה כדי הטרקלין באמצע לא נותנה

 של לביתה המתוקנת את מכניסין לוי ר"א, אחריו איםהב והדורות שלפניו הדורות שיסבול כדי באמצע אבינו לאברהם

 על התורה שתנתן הראשון אדם היה ראוי סימון' בר יהודה ר"א המתוקנת של לביתה המקולקלת מכניסין ואין המקולקלת

 רחז בה לעי ויהא תורה לו נותן ואיני כפי יציר אדם הוא ברוך הקדוש אמר, אדם תולדות ספר זה'( ה בראשית) שנאמר ידו

 מצות ח"רמ מצות עשרה ושלש מאות שש לו נתתי אלו ולשמרן בהן לעמוד יכול היה ולא לו נתנו מצות שש אם מה ואמר

, לבניו נותנן אני ולמי, נותנן איני לאדם, אדם לא, לאדם ויאמר כתיב לכך בהם יעמוד שלא ו"עאכ ת"ל מצות ה"ושס עשה

' ז אדם תולדות ספר זה'( ה בראשית) דכתיב שבטים עשר שנים ממנו שיעמדו הראשון אדם היה ראוי חנן דכפר יעקב ר"א

 ב"י לו נותן ואיני כפי יציר אדם הוא ברוך הקדוש אמר, אדם תולדות ה"ז מנין הרי שבטים עשר שנים חמשה' ה שבעה

 ויאמר כתיב לכךו ו"עאכ בנים עשר שנים לו נתתי אילו לאחיו והרג מהן אחד ועמד לו נתתי בנים שני ומה ואמר חזר שבטים

 שתנתן ממצרים שיצאו בשעה ישראל היו ראויין יצחק ר"א, הצדיק ליעקב נותנן אני ולמי לאדם נותנן איני, אדם לא, לאדם

 מיד תורה לקבל יכולין ואין יצאו ולבנים טיט משעבוד בני של זיוון בא לא עדיין הוא ברוך הקדוש אמר אלא מיד תורה להם

 לאיסכולי בנך ילך אומר ואתה בני של זיוו בא לא עדיין אמר שלו לאיסכולי בנך ילך לו ואמרו יומחל בנו שעמד למלך ד"מלה

 הוא ברוך הקדוש אמר כך, שלו לאיסכולי ילך כך ואחר ויבריא ובמשתה במאכל ירחים ושלשה שנים בני יתעדן אלא שלו

 ושלו ובאר במן חדשים' וג' ב בני יתעדנו אלא התורה את להם נותן ואני יצאו ולבנים טיט משעבוד בני של זיוון בא לא עדיין

 ישראל היו ראויין מריון בר יצחק ר"בש הונא' ור איבו' ור ביבי ר"וא ,השלישי בחדש אימתי התורה את להם נותן אני כ"ואח

 את מכניס אני מה הוא ברוך הקדוש אמר, האילנות נח מימי ישנות שהיו אלא מיד לארץ שיכנסו ממצרים שיצאו בשעה

 שיכנסו כדי חדשות ויטעו ישנות ויקיצו הכנענים שיעמדו כדי שנה ארבעים המדבר דרך מקיפן הריני אלא לחרבה ישראל

 . בעתו יפה עבירה לדבר אפילו אומר רבי, ברכות מליאה אותה וימצאו לארץ

 

 דוד בין וירבעם רחבעם בין שהיתה מחלוקת אלעזר רבי בשם אבהו רבי אמר ברכיה רבי, בעתו יפה עשה הכל את א"ד ג

 דוד בית במלכות מחלוקת מכניס ואני ה"ב נבנה לא עדיין הוא ברוך הקדוש אמר אלא להיות היתה ראויה בכרי בן ושבע

 לוי רבי בשם בנימין' ר(, בעתו יפה עבירה לדבר אפילו אומר רבי, )הוי בסופא דהוי מה כך ואחר המקדש בית יבנה אלא

' דר בריה נחמיה, בלבם נתן המות מלאך של פחדתו יונתן רבי אמר, בלבם נתן עולם אהבת בלבם נתן העולם את גם אמר

 מאד טוב הרע יצר וכי, הרע יצר זה מאד, טוב יצר זה טוב והנה, אדם זה טוב והנה מאד טוב והנה אמר נחמן בר שמואל

, מרעהו איש קנאת היא כי אומר שלמה שכן בנים הוליד ולא אשה נשא ולא בית אדם בנה לא הרע יצר שאילולי ללמדך אלא

 ד"מלה בלבם נתן תינוקות אהבת בלבם נתן עולם אהבת בלבם נתן העולם את גם אמר יונתן ר"בש אבהו ורבי ברכיה' ר

 ר"א, הגדול מן יותר הקטן את אוהב הוא כ"אעפ מטנף והקטן מכבד הגדול קטן ואחד גדול אחד בנים' ב לו שהיו למלך

 תן לו אמרו ושתו משאכלו אורחים זימן סעודה שעשה למלך משל, המפורש שם מהם הועלם העולם אזיר' דר בריה אחווה

 נתתי אני ומה המלך אמר, אלו את אלו ופצעו אלו את אלו והכו דהדס שבישתא להם נתן בהם ונשחק ורמחים חרבות לנו

 שעה אם ומה הוא ברוך הקדוש אמר כך, ו"עאכ ורמחים חרבות לכם נתתי אלו, עשיתם כך הדס של שבישותה לכם

 פרסייא אינתא בחד הוה עובדא, ו"עאכ המפורש שם להם וגליתי נתתי אלו בכינוי הורגים הם המפורש שם מהם שהעלמתי

 כד המפורש שם בידו הוה חנינא' ר, תכריכין ליה אתקין זיל אמר שמואל שמעה מפרשא שמא מן מילה בחדא ברה דאקלת

 ואיטמר בריה ועלל ואתא בתריה שלח נחשון בר עניני הכא אית אמרין, ליה דמימסור נש בר הכא אית אמר מידמך אתי

 חד, למיקבלה זכה לא ודין למישמע זכית לא את תמן מן לך פוק אבוי אמר ינוקא ההוא עטוש מימסור אתי כד ערסא תחות

 בר פנחס רבי הכא אית אמרין ליה דמימסור נש בר הכא אית אמרין למידמך בעא כד המפורש שם בידו הוה בציפורי אסייא
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 עליה קבל ולא מעשר נסיבית ליה אמר, יומיך מן כלום יהודאי מן נסיבת ליה ואמר יתיה ושאיל ואתא בתריה שלח חמא

 אדם לכל השם את מוסרין אין תנא, ליה וקטל עלוי וכעס ליה יהיב ולא כלום נש בר גבי תבע דילמא אמר מימסר ליה מימסר

, המים ועל טהור במקום אלא אותו מוסרין ואין מעומד אלא אותו מוסרין ואין שניו רוב שיצאו למי אלא ימיו בחצי לעומד ולא

 והצנועין שבכהונה לצנועים אלא אותו מוסרין יהו שלא התקינו הפושעים וכשרבו אדם לכל אותו מוסרין היו בראשונה

 אזני והטיתי הדוכן על אמא אחי שמשון עם עליתי אחת עםפ טרפון ר"א, הכהנים נעימת בתוך אותו מבליעין היו שבכהונה

 אותו שומעין שכשהם הקרובים, פני על ונפלתי שמעתי אחת פעם טרפון ר"וא הכהנים נעימת בתוך והבליעו גדול כהן כלפי

 נאמרש מהם שנתעלם שעה עד משם זזין היו לא ואלו אלו, ועד לעולם מלכותו כבוד שם ברוך ואומרים פניהם על נופלים

 ועד מראש יםקהאל עשה אשר המעשה את האדם ימצא לא אשר מבלי למה כך וכל כתיב לעלם לעולם שמי זה'( ג שמות)

 .סוף


