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1. MIDRASH TANCHUMA – A TALLIT THAT IS COMPLETELY BLUE 
 

 חַרֹק ץַפָק .)חל ,וט רבדמב( תִציִצ םֶהָל ּוׂשָעְו םֶהיֵלֲא ָתְרַמָאְו לֵאָרְשִי יֵנְב לֶא רֵבַד ,ןָיְנִעָה ןִמ הָלְעַמְל ביִתְכ הַמ .חַרֹק חַקִיַו
 ןִמ הָרּוטְפ אֵהְיֶש איִה הַמ ,תֶלֵכְת ּהָלֻכֶש תיִלַט .)םש( 'ֹוגְו "]תלכת ליתפ ףנכה[ תִציִצ לַע ּונְתָנְו" ,רֵמֹוא הָתַא ,הֶשֹמְל רַמָאְו

 רֵטֹוּפ ןיִטּוח הָעָבְרַאְו ,ּהָמְצַע תֶרֶטֹוּפ ּהָניֵא תֶלֵכְת ּהָלֻכֶש תיִלַט ,חַרֹק ֹול רַמָא .תיִציִצְב תֶבֶיַח ,הֶשֹמ ֹול רַמָא ?תיִציִצַה
 םִיַתאָמ ּהָלֻכ הָרֹוּתַה לָכ :ֹול רַמָא .הָזּוזְמִב תֶבֶיַח :ֹול רַמָא ?הָזּוזְמַה ןִמ הָרּוטְפ אֵהְתֶש ּוהַמ ,םיִרָפְס אֵלָמ תִיַב ?ּהָתֹוא
 םיִרָבְד :ֹול רַמָא ?תִיַבַה תֶא תֹורְטֹוּפ הָזּוזְמַבֶש תֹוּיִשָרָפ יֵתְשּו ,תִיַבַה תֶא תֹורְטֹוּפ ןיֵא ןָלֻכ ,ּהָב ׁשֵיֶש תֹוּיִשָרָפ ׁשֵמָחְו םיִעְבִש
  ....םָאְדֹוּב הָתַא Xְבִלִמּו ,םֶהיֵלֲע ָתיֵוַטְצִנ ֹאל ּוּלֵא
 
 ,וט םש( תֶלֵכְת ליִתְפ ףָנָכַה תִציִצ לַע ּונְתָנְו ,הֶשֹמ רַמָאֶשְכ ... הָיָה ןֹורֲאָה יֵנֲעֹוּטִמּו ,חַרֹק הָיָה לֹודָג םָכָח ,ל"ז ּוניֵמָכֲח ּורְמָא
 יֵשאָר ׁשיִא םִיַתאָמּו םיִשִמֲח ןָתֹוא ןֶהָב ּופְטַעְתִנְו ,תֶלֵכְת תֹותיִלַט םיִשִמֲחַו םִיַתאָמ הָשָעְו הָוִצ דָיִמ .חַרֹק הָשָע הֶמ ,)חל
 ןֶהיֵתֹונְתַמ לֹטִל ןֹרֲהַא יֵנְב ּואָבּו תֶלֵכְת תֹותיִלַטְב ןָלֻכ ּופְטַעְתִנְו ,הֶתְשִמ םֶהָל הָשָעְו חַרֹק דַמָע ... הֶשֹמ לַע ּומָקֶש תֹואָרְדֶהְנַס
 םֹוקָמַה ֹוּמִע רֵבִד ֹאלֶש ,םּולְכ םֶכָל ןַתָנ ֹאל ?הֶשֹמ ֹאל ,]ָכ לֹטִל םֶכְתֶא הָוִצ יִמ ,םֶהָל ּורְמָאְו ןָדְגֶנְכ ּודְמָע .ןיִמָיַה קֹוׁשְו הֶזָח
 ...ֹודְגֶנְכ ּודְמָע דָיִמ .ןָסְיַפְל הֶשֹמ ]ַלָה .הֶשֹמְל ּועיִדֹוהְו ּואָב .הֶזִמ
 

Korah took (Num. 16:1) What is written above the matter (in Num. 15:38) Speak to the Children of 
Israel and tell them to make zizit for themselves. Korah immediately said to Moses, You say ‘and you 
shall give the tzitzit on each corner a blue thread’ - what about a tallit which is all blue, what is the rule 
about it being exempt from having the tzitzit? Moses said to him, Such a tallit is required to have the 
tassels. Korah said to him, Wouldn’t a prayer shawl which is all blue exempt itself, if only four blue 
threads exempt it? And what about a house which is full of Torah scrolls, what is the rule about it being 
exempt it from having the mezuzah? Moses said to him, you need a mezuzah. Korah said to him, If the 
whole Torah has two hundred and seventy-five chapters in it and they do not exempt the house from 
having the mezuzah, would the two chapters which are in the mezuzah exempt the house? And he 
added, These are things about which you have not been commanded. Rather you are inventing them 
out of your own heart. Here is what is written (in Num. 16:1), Now Korah […] took. (Numb. 16:1) Now 
Korah […] took. ...  The sages have said, Korah was a great sage and was one of the bearers of the ark 
... When Moses said (Num. 15:38), put on the tzitzit of each corner a thread of blue, what did Korah 
do? He immediately ordered them to make two hundred and fifty blue shawls for those two hundred 
and fifty heads of sanhedraot who rose up against Moses to wrap themselves in ... Korah got up and 
made them a banquet at which they all wrapped themselves in blue prayer shawls. When Aaron's sons 
came to receive their dues, namely the rib meat and right thigh, they protested against them and said, 
Who commanded you to receive these things? Was it not Moses? If so, we shall not give you anything, 
as God has not commanded it. Aaron’s sons went to inform Moses and he went to reason with [Korah 
and the 250 men]. But they immediately confronted him [and the rebellion began] ... 
 
2. LIKUTEI HALACHOT ORACH CHAIM, LAWS OF BUSINESS, CHAPTER 4:14 
 

 רַמָא ?תיִציִצְב תֶבֶיַח תֶלֵכְת ּהָלֻכֶש תיִלַט ,לַאָשֶש הָיָה ֹוּתְקֻלְחַמֶש הָכָרְבִל םָנֹורְכִז ּוניֵתֹוּבַר ּורְמָאֶש חַרֹק תֶק[ֲחַמ תַניִחְב הֶזְו
 םיִרָפְס אֵלָמ תִיַב ,לַאָש ןֵכְו .'ּוכְו רֶמֹחָו לַק ,ּהָרְטֹוּפ תֶלֵכְת לֶש דָחֶא טּוח רֵחַא ןיִמ לֶש תיִלַט הַמ ,ויָלָע קֵחַשְמ ליִחְתִה !ןֵה ֹול
 ]יִשְמַהְל ןיִלֹוכְיֶש ןיִמֲאַהְל הָצָר ֹאלְו ּהָלֻכ הָרֹוּתַה לַע קַלָח תֶמֱאֶבּו .רָקִעָב רַפָכ חַרֹק יִכ .ל"ַנַכ ּונְיַה ?'ּוכְו הָזּוזְמִב בָיַח
 אֹובָיֶש ,םֹולָשְו סַח רָשְפֶא יִאֶש םיִרְמֹואֶש םיִרְפֹוּכַה תַריִפְכִב לַפָנ יִכ ,תֹווְצִמַהְו הָרֹוּתַה םּוּיִק יֵדְי-לַע ּוניֵלָע ֹותּוּיִחְו ֹותָחָגְשַה
 תּוטְש לֶש םַעַט הֶזיֵא רַמֹול ןיִלֹוכְי תֹווְצִמַה תּוּיִלָלְכִב יִכ ,תֹווְצִמַה יֵטָרְפִמ תּונָציֵל הָשָע ןֵכ-לַעְו .ל"ַנַכ ּוניֵלָע ֹומְצַעְב ֹותָחָגְשַה
  .םיִרְפֹוּכַהְו םיִרְקַחְמַה לֶש לֶבֶהָו



 ןיִמֲאַהְל םיִצֹור םָניֵא םֵה יִכ ,רֵחַא םֹוקָמְב רָאֹבְמַכְו תֹווְצִמַה לַע לֶבֶה לֶש םיִמָעְט םיִרְמֹואֶש וָשְכַע םַג אָצְמִנֶש ֹומְכ
 ןיֵאְו ףֹוס ןיֵא דַע תֹומָלֹועָה לָכְב הָלֹועְו תֶכֶלֹוה הָוְצִמּו הָוְצִמ לָכְו .]ַרָבְתִי ֹוּב ןיִלָלְכִנ םָדָי לַעְו .]ַרָבְתִי ֹותּודְחַא םֵה תֹווְצִמַהֶש
  .םַעַט םֶהָב ֹאצְמִל םיִלֹוכְי םָניֵאְו תֹוהֵק םֶהיֵנִש הֶזִמ הָוְצִמַה יֵניִד יֵטָרְפִב לָבֲא .תיִלְכַת
 
 ןיִכיִרְצ ןיֵאְו הֶפ לַעְבֶש הָרֹוּתַב רֵתֹויְבּו .הָרֹוּתַה לָכְב םיִרְפֹוכְו הָכָרְבִל םָנֹורְכִז ּוניֵתֹוּבַר יֵרְבִדִמ םיִצְצֹולְתִמ תֶמֱאֶב ןֵכ-לַעְו
 ןֵכ-לַע ,הָכָרְבִל םָנֹורְכִז ּוניֵתֹוּבַר ּורְמָאֶש ֹומְכ ,רָקִעָב רַפָכ יִכ ,ּוּלֵא תֹוריִפְכִל לַפָנֶש חַרֹק ןֵכ-לַעְו .הָעָרָה םָתְעַד תּונְגִב ]יִרֲאַהְל
 םיִעְגֹונ תֹווְצִמַהֶש תֹודֹוּסַה ּוּלֵא יִפ-לַע רֶשֲא .תֹווְצִמַהְב םיִאָרֹונ תֹודֹוס ׁשֵיֶש ןיִמֲאַמ ֹוניֵא אּוה יִכ ,תֹווְצִמַה יֵטָרְפִמ ץֵצֹולְתִה
 תֹולְתִל תּוּיִטָרְפִב ,םֹולָשַה ויָלָע ּונֵבַר הֶשֹמ הָוִצֶש ֹומְכ אָקְיַד הֶז ]ֶרֶדְב תֹווְצִמַה םֵיַקְל םיִכיִרְצ ןֵכ-לַע ,םיִעְגֹוּנֶש םֹוקָמְל
 םִא ּוּלִפֲאַו דיִמָת ויָניֵע יֵנְפִל םָתֹוא הֶלְתִי םִא ּוּלִפֲא דֶגֶבַה יֵפְנַכְב םָתֹוא הֶלֹוּת ֹוניֵאֶש ןַמְז לָכְו ,אָקְיַד דֶגֶבַה יֵפְנַכ לַע תיִציִצַה
 רֵפֹוּכ אּוה ,אָבַרְדַא .לָלְכ תיִציִצ ]תַוְצִמ[ הֶזָב אֵצֹוי ֹוניֵא תֶלֵכְת ּהָלֻכֶש תיִלַט ׁשַבְלִי ֹוא ֹולְגַר דַעְו ֹוׁשֹארֵמ תיִציִצַהְב ֹומְצַע ]ֹרְכִי
 תֹווְצִמַה לָכְו .םִיָתָעְבִש קָקֻזְמ תֹורֹהְט תֹורָמֲא 'ה תֹורְמִא תַניִחְב .הָפּורְצ יַק[ֱא תַרְמִא לָכ יִכ ,הֶשֹמ תַרֹוּת תֶא ףֵדַגְמּו ףֵרָחְמּו
  .הָשֹודְקַה ּונֵתָרֹוּת יֵרְבִד יִפְכ אָקְיַד הֶז ןֶפֹאְב םָמְיַקְל ןיִכיִרְצֶש ]ַרָבְתִי ֹוּתִאֵמ םיִקָקֻזְמּו םיִפּורְצ
 
 רֵטֹוּפ תֶלֵכְת לֶש דָחֶא טּוחֶש הֶמַב הֶזִמ קַחָשְו .'ּוכְו תיִציִצְב תֶבֶיַח תֶלֵכְת ּהָלֻכֶש תיִלַט ,לַאָש ןֵכ-לַע .הֶזָב רַפָכֶש חַרֹק ןֵכ-לַעְו
 דַע תיִרֲחַא דַעְו תיִשאֵרֵמ תֹומָלֹועָה לָכ ןיִרְשַקְמ תֹווְצִמַהֶש ןיִמֱאֶה ֹאל יִכ ,תיִציִצְב תֶבֶיַח תֶלֵכְת ּהָלֻכֶש תיִלַטְו .תיִלַטַה לָכ
 דַע תּומֵלְשִב ָהיֶטָרְפּו ָהיֶניִד יִפְכ ףֹוס דַעְו ׁשֹארֵמ הָוְצִמַה םֵיַקְל ןיִכיִרְצ הֶז ליִבְשִב רֶשֲא .תיִשאֵרָב תיִרֲחַאָה ןיִלְלֹוכְו ןיִלֲעַמֶש
 תּוּיִלָלְכ תַניִחְב ּוהֶזֶש ]ַרָבְתִי ֹוּב םָלֹועָה לָלְכִנ הֶיְהִיֶש הָמֵלְש הָחָגְשַה תַניִחְבִב ּוניֵלָע ]ַרָבְתִי ֹורֹוא הָוְצִמַה יֵדְי-לַע ַעיִגַיֶש
 :ל"ַנַכ תיִשאֵרָב תיִרֲחַאָה

 
3. MEI HASHILOACH – KORACH HAD HIGH ASPIRATIONS 
 

 המ ינפמ )'ב,ח"י השרפ הבר רבדמב( שרדמב אתיא .חרק חקיו :בֵטיֵה ןֵבָהְו .רֵתֹוי חַרֹק לֶש הֶז ןָיְנִע רֵאָבְל ןיִכיִרְצ ןִיַדֲעַו
 לע הרומ תלכת יכ הזב ןינעה .תבייח וא הרוטפ רמאו תלכת הלכש תילט חקל חרקש יפל תיציצ 'שרפל חרק 'פ ךמסנ
 אובי ךיא כ"או .םימש תארי וליפא םימש ידיב לכהש ןיבמ אוהו וינפל תשרופמ י"שה תאריש ןעט חרק הנהו הארי
 היה ז"עו .ונוצרל אלש רבד השעי ךיאו ךרבתי ותאמ לכה השעמהו ןוצרהש ןויכ י"שה ןוצר דגנ רבד השעיש םדאל
 'מגב אתיאש הזו .םדאה יניעל היהי הזה םלועבש י"שה ןוצר תמאבו .הארי לע ןיזמרמ תיציצ יכ תיציצמ רוטפש ןעוט
 ידיב לכה קמועבו דאמ תררובמה המכח לע הרומ רוש יכ ,בורכל ךפהנו רוש ינפ לע ללפתה לאקזחי ):ג"י הגיגח(

 תדובעב ץופחי יכ םדא ינבמ וכרד ריתסה י"שה יכ ,ותעד יפל קר וניאו םושה תפילקכ קר וניא םדאה תריחבו םימש
 י"שה ךרד היהיש בורכל ךפהנו לאקזחי ללפתה ז"יעו .הדובע םוש וב חמצי אל וינפל יולג לכה היהי םאבו םדאה
 .ארטוז יפא בורכ ]םש[ שוריפ הזו הדובע םבלל אבי ז"עו הריחב ילעב םהש םדא ינבל המדיו רתסנ
 

The Midrash asks, why does the story of Korach come right after the portion about tzitzit? The reason 
the Midrash says is that Korach took a talit that was entirely techelet and asked whether it was not 
required to also have blue tzitzit. The idea behind this is that techelet teaches us about awe ("yirah"). 
Korach claimed that awe of  God would be evident to him and that everything is in the hands of God 
(shamayim) including Yirat Shamayim (whereas the accepted understanding was/is that everything is in 
the hands of God besides for our choice to have Yirat Shamayim). So how is it possible for a person to 
do something against the will of God if all will and action is from God? How can one do something that 
is not His will? Regarding this Korach claimed that we do not also have to color the tzitzit blue; tziztit is 
a hint to Yirah. And in truth, the will of God in this world will exist through the eyes of man ... The free 
will of man is not only the negative shells (negative desires) and is also not only according to what he 
knows, because God conceals His ways from man because He desires the the work of man. And if 
everything was revealed before man there would be no work for him to do. 
 
4. HON ASHIR ON MASECHET AVOT  
 

 ינפמ ותעדב קיזחמ אלא ,רקש םהש ומצעב עדויש פ"עא וירבד םייקל וא ,רטנקל קלוחה תנווכ ןיאש .םימש םשל איהש
 תושעל א"א הזה םלועבד ג"עא ,תקולחמה ותוא ידדצ לכ ,םייקתהל .אבה םלועל ,הפוס .ותומכ הכלה תמאבש רבוסש
  .םיקלוחהמ דחאה ירבדכ םא יכ



 וקלחנ הצחמו םינש השלשש ):גי ןיבוריע( םיאור ונא שוריפבש ,םהידימלת רמולכ יאמשו ללה לש תקולחמה ומצע והזו
 הכלהו םייח םיהלא ירבד ולאו ולא הרמאו לוק תב האצי ,ונתומכ הכלה םירמוא וללהו ונתומכ הכלה םירמוא וללה
 התיה ותנווכ אלא ,וימודו תלכת הלכש תילטב ותומכ הכלה ןיאש היה עדוי יכ ,חרק תקולחמה היה ןכ אלו .ה"ב ירבדכ
 אלא ,אבה םלועל תקולחמה התוא ידדצ לכ םייקתישו םייח םיהלא ירבד וירבדש רמול א"א כ"או ,השמ ירבד לטבל
.וז הנשמ 'יפ ד"עלנ ןכ ,קדצו תמא וירבדש וניבר השמ ירבד  

 
5. RABBI CHANOCH BEN PAZI Z”L – MACHON MEIR 
 

 .ותושחרתהל עקרהו דרמה תוביס תא תנייצמ הניא ךא .ותדעו חרק דרמ לע טורטורפב תרפסמ הרותה
 תקולחמ לכ" )זי ה( תובא יקרפב הילע רמאנ רשא ,וז המולע השרפמ טולה תא טעמ םיריסמ הרותה ישרפמו ל"זח
 םימש םשלש וזו( "ותדעו חרק תקולחמ ,םימש םשל הניאש תקולחמ יהוזיאו ,םייקתהל הפוס ןיא םימש םשל הניאש
 .)יאמשו ללה תקולחמ וז
 

 תיציצ לע ונתנו )חל וט( חלש תשרפ ףוס ,ןיינעה ןמ הלעמל בותכ המ "חרוק חקיו" :רמוא )חי קרפ הבר רבדמב( שרדמה
 ל"א .תיציצב תבייח ל"א ,תיציצה ןמ הרוטפ אהתש והמ תלכת הלוכש תילט השמל רמאו חרוק ץפק ,תלכת ליתפ ףנכה
 ןמ רוטפ היהיש והמ ,םירפס אלמ תיב ?התוא םירטופ םיטוח העברא .המצע תרטופ ןיא תלכת הלוכש תילט חרוק
 יתשו ,תיבה תא תרטופ הניא תוישרפ ה"ער הלוכ הרותה לכ ,השמל חרק רמא .הזוזמב בייח השמ ל"א .הזוזמה
 "םאדוב התא ךבלמו םהילע תיוטצנ אל הלא םירבד ול רמא ?תיבה תא תרטופ )עומש םא היהו עמש( הזוזמבש תוישרפ
 .)ש"ייע תועמדה תטחוס 'הנמלאה' לשמ תא איבמ ובש ,א םיליהת "םיצל בשומבו" קוספה לע בוט רחוש שרדמ ןייעו(
 

 תוכימסמ חקלנ חרוק שמתשמ הבש תלכת הלוכש תילטל רשקה :לאוש ,הזוזמהו תילטה שרדמ חתנל ואובב רקי ילכה
 זט רבדמב( רקי ילכה ךכ לע הנוע ?הזוזמב בייחה םירפס אלמ תיב לש ןועיטה חקלנ ןיינמ לבא .חרוקל תיציצ תוישרפה
 לעמ אנ ורוס רמאיו" רמאנ ,חרוקו םריבאו ןתדלו הדעל ונבר השמ לש עונכש תונויסינ רחאל :תירוקמ הבושת )זכ
 ?'םהילהא חתפ' יוטיבה תא קוספה שיגדמ עודמ ."םהילהא חתפ םיבצינ ואצי םריבאו ןתדו ...םיעשרה םישנאה ילהא
 לע יכ ,עובק תיב לש דממ םהב שי ולא םילהא ךא ,םיינמז םילהאב םיקוסע ונאש פ"עא( הזוזמה תווצמל זמור חתפה
 רתוסו הנוב ןיינעל תבש תכסמב הזל המודב ,הזוזמב םיבייח אמתסמו עבק יתבכ םהירהו ונחי 'ה יפ לעו ,ועסי 'ה יפ
 .)תבשב
 
 המל ,םהילהא חתפ םיבצנ ואצי םריבאו ןתדו :ביתכדמ )תאז דמלש ,אצויש( היל קיפמד יל הארנו" :רקי ילכה ירבדכו
 תשרפ לע קלח חרוק הנהו .םהילהא חתפבש הזוזמה לע ףדגלו ףרחל םיבצינ ואציש אלא ,םהילהא חתפ בותכל היל
 .ולא תווצמ יתש ובלמ הדב השמש ורמא יכ ,להאה חתפבש הזוזמה תווצמ לע קולחל דוע ופיסוה םריבאו ןתדו תיציצ
 אלמ תיב ןכו ,תיציצמ הרוטפ איהש תנתונ הרבְסַה תלכת הלוכש תילטש םשכ ורמא יכ ...םתקולחמ ןיעמ הז היהו

 חרוק תנעטש הזב זומר דועו )ייחב ונבר פ"ע( גיהנמל םיכירצ םניא םישודק הדעה לכש ןמזב ךכ הזוזממ רוטפ םירפס
 לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו' תיציצב רמאנש ומכ ,'ה תווצמ תא םיריכזמכ םדאל תויהל ודעונ ולא תווצמ יתש רמול
 יכ ,ריכזמה רבדל םיכירצ םניא םישודק הדעה לכש ןמזבו ותאצבו ואובב 'ה רוכזיש ידכ הדעונ הזוזמה ןכו ''ה תווצמ
 ."םיקלא יחכש םישנאל םא יכ םהב ךרוצ ןיאו ,ויתווצמ לכו ךרבתי אוה ,דימת םדגנל 'ה יכה ואלב
 
 תכסמ( רמאנכ הזוזמו תיציצ ,הלא תווצמ יתש דגנ םנועיט רקיעש יפל ?םפטו המה ושנענ עודמ רקי ילכה ריבסמ הז יפל
 יכ קומינהו ,"הזוזמ ןוועב םיתמ םינב רמא דחו ,תיציצ ןוועב םיתמ םינב רמא דח ריאמ 'רו הדוהי 'ר" )ב בל תבש
 תאז אלבו ,תווצמבו םישעמב זחאהל תבייח אלא ,תיטקרטסבא ראשיהל הלוכי הניא 'ה תדובעש ריכזהל םהינש תרטמ
 םישעמה םהש ,תודלות חכשתש ידי לע יכ" - "ינא םג ךינב חכשא ,ךיהלא תרות חכשתו" )ו ד עשוה( איבנה רמא
 ."דגבה ןמ ףנע איהש תיציצכ ,םדאה ןמ ףנע םיבשחנ םינבהש דועו .)ךינב( ךיתודלות תא םג חכשא םיבוטה
 

 תא תילטהו ,)תיבה=( חתפה תא תלמסמ הזוזמה .ץראו םימש רוביחל למסכ וידחי םישמשמ 'הזוזמה'ו 'תילט'ה
 חרוק לש ותויחרוק ."םדא ינבל ןתנ ץראהו" תניחבב ץראו םימש רוביחל דגנתה חרוק .תיבה לע הניכשה תארשה
 םיפסונ םישעמבו תווצמב םדאל ךרוצ ןיא ונייהד םישודק םלוכ הדעה לכש ןעט חרוק .םילגרמה אטחל תדגונמ
 ,םיירמוחה םייחה ןובשח לע רתי תוינחורל ופאש םילגרמה וליאו .תשרדנה תומלשה םע ונתוא ארב ה"בקה .ותמלשהל
 רמוח ןיב בוליש תשרודה לארשי ץראב תויחל רשאמ וניבר השמ לצב תיסנ החגשהו שאהו ןנעה דומע לצב תוסחל וצר
 ןויסנב ,)הזוזמה( הניכשה תארשהו )תיבה( חתפה תא םיאצומ ונא אופא ןכל .הרותה יפ לע למעו אבצ תובשייתה ,חורו

 .)תילטה( הניכש תארשהל )הזוזמה( חתפה ןיב ,ץראו םימש ןיב תרשקמ - תרוטק ,איה ןכ המשכ רשא ,'תרוטק'ה
 דובכ אריו דעומ להא חתפ לא ...חרק םהילע להקיו ...דעומ להוא חתפ ודמעיו ...ותתחמ שיא וחקיו" )ט-חי זט( רמאנכ
 .םינומה בהלשל עדויה גוגמדל תפומ םגד חצנל ראשנ חרוק .וידחי םירשוקמ הניכשהו חתפה בוש ,"הדעה לכ לא 'ד
 :הליפתל הכזנו .דעל ןוכי תמא 'ה רבדו לופיל ופוסו םיילגר ול ןיא רקשה ךא ,םיינויגה הרואכל םיארנ וינועיט
 ."םחרי וילזוג לע ונק ריעי רשנכ ,םליציו םהילע ויפנכ שורפי תילטהו..."

 


