
 הבידן.מיטב
בעזה-ש

 אלק-ם ר' קול את כשמעו ~א' עדן, בגן א'ירידה
א. - . לננו ירד דורי  .עומר  בנן,ביעהלר

 ,י':"/ יני- פרא בעיר היה הקרמות שהאדם מחקרים, מפי לשקיע אנורגילים
4 וי ל י" לאט הגיע התפתחותו לכח הודות ורק דהאידנא, האדם בפני כקיףאו  

 עומר שהוא והשכלה, שלמות של מדרנה לאוהה שנים, באלפילאט,
 : לנו נתן אשר אמת תורת בהורתו, האדם יוצר יורנו כן לא אבלעליה.
 בעלי של פניהם על וטפחה הבריאה ספר בראשית ההורה באהכאשר

 ברא ,בראשית באמרה: העולם, חדוש על והעירה וכנותהון.הקדמות"
 חולרות ספר בראשיה פניה, שמה כן הארץ/ ואת השמים אתאלקים
 אדם אלקים ברא "ביום : אומר ותגזור .ההתפהחיה", הורת כנגדאדם

 ו מקצתייהו ולא מגיהו לא , פרא ולא קוף לא אותו', עשה א'בדמות
 האנושיות והמדות המעלית ובכל ובתבונה, בדעת בחכמה, ! אלקיםבדמות

 היה ונשא מרום הבוייש. "ל ידו מתחת האדם יצא האלקיות,הרוממות
 מכל ונקי ופשע חטא מכל ומהור קדוש וחמדה, האוה כל עלהאדם
 למשכיל, למעלה מתנשא היה רוחו ! אלקים בדמות , ורשע ואשמהעון

 היה )אהגר העליונים בעולמות שרשם ממקור הנבראים כל בטבעלהבין
 זה ויחוסם כלם קשורי את ומקיף ל"ת( סנהדרין הארץ, עד השמיםמן
 יתד גם אתם להשלים שם( סופו וער העולם ומסוף אחת בהרמוניאלזה
 . קונם רציןאת

 והתהלכו עמו ודבורו האדם אל ה' קרבת על להביט אנו רגיליםוכן
 בני לנו, אין כי ואם האנושי, מבע מכלל יוצאים מקרים על כמואתו

 הנבואה אמתה על ספק שום נביאים, בני מאמינים, בני מאמיניםישראל,
 ציור שום לגו ואין מהשגתנו, מאד הדבר רחוק מ"מ השמים, מןותורה
 ארם עם הקביה ירבר איך הזה, הנדול כרכר יהיה איך בשכל,ותפיסה

קרוץ
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 לא יל: רבותך החליטו זה כמר צלמות; בארץ ישב מחימר,קרוץ
 ישראל כל ועם משה עם האבות, עם הנביאים, עבריו עם ה' שלדבורו
 מהקב"ה האדם התרחקות אדרבא אם כי לל, הכ מן יוצאים מהעת,המה

 היתהוו בתחתונים שכינה "עקר כי לאדם, אי-טבעיות הנהוהתנשמותו
 ומצוהו, פנים, אל פנים אליו מדבר הקב"ה היה ימתחלה י"טן.ןב"ר

 אם כי בשמים, שם לא ואז ילך, זו בדחף ומדריכו להועילומלמרו
 אדמית עליפה

 היה.
 אלקיו, לבין בינו שלום בנפשו, היה :ושלום עדנו גן

 ובהדרו, ביפיו לפניו משחק היה הטבע וכל סביבו, המבע בכל היהושלום

 היו להאדם/ עתה מסוכנים היותר הבעה"ח, וכל ובשלמותו,בנעימותי
 כביר אומר כלו הבריאה היכל ובכל לשרתו, ועומדים לפניומתרפסים
 מצבו היה וזה הקדמוני, האדם היה זה וחדוה- עוז ושלוה, שלוםוהדר,
 ימים לאורף זה מצבו על האדם ההקיים לא ואמנם , בעולםהעקרי
 יחם הקב"ה ובין ביס היה הקב"ה, של ורצונו לרעתו ממור שהיה זמןבל

~ff
 ואל לבי ותאות עיניו מראה אחרי נפתה הפתה ואך הרל, קורבה

 וירחק מאחריו הקב"ה -שב רוחו שמרה לא ופקודתו שעה לא ר,מצות
 . שיתבאר וכמוממנו,

*4  וגו'. ערום היהוהנחש:.,
 אינם דהם, הרע ואת 5הם הטוב את בעצמם יודעים בעתיתבל

 יורם והוא בקרבם, ה, להם נתן חק מבחוץ, ואזהרה להוראה צריכים ,נ י,.י".י
 שם אשר הדרך, בא"ו רק ועתם להם, מהרע מרחיקם להם הטובאת ; ''"
 בצבינס בקימם נבראי, בשבילה אשר התכלית, לפי יצרם,לפיהם ג.",

 הקב"ה נק כלל בדרך ואמנם היתם, כל שבהם ומץ מץ לכלהמאחר
 צרכיהם וע"י בהם ימלאו אשר ופעולות, לדברים עזה תשוקה בעה"חלכל

 גדורה התשוקה זו וגם . והמיני העצמי לקיומם להם הדרושיםהמבעיים
 ואחד אחד בכל שם אשר הבוית"ש, של בחקו ומין מין כל אצלומוגבלת
 ונתיבית בדרכים מפיבך בלבירנת נתון האדם אבל יעברום. ,לאמהם,
 ולהניח הטובים את לבחר ועייו רעים, ומהם טובים, מהם מספר,אין
 השמים כימי ויחיה אלקי"ם, כגן לפניו הארץ כל תהי, ואז הרעים.את
 את יניח יאם . מאלקי"ם מעט ויחסר מאד, וגבה ונשא ירום הארץ,על

 יתמכו, שאול עפר.ורגליו עד לארץ ויגיע ישפל אז ברעים, וילךהטובים
 ? הרעה ואיזוהי הטובה הדרך איזו יודע, במה אבל כנגדו. תתקומם הארץוכל

והנה
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 מראה רעהו, שיקול : דרך מורי מ בטבעו לארם לו ישוהנה
 ירחק. לרע, - ואשר יקרב, לטוב, המה יכירו אשר את טעמו. וטובעיניו,
 אחריהם, ההולך והאדם, דרך, מתעי אם כי המה, דרך מורי לאאבל
 ולא . רעים פגעים מיני וכל מות דרכי אחריתו- בראשיתו, ינעם כיאם
 "דבר עפ"י אם כי ברע, ולמאס בטוב לבחור אופן, בשום האדם,ירע
 והמשימים בעה"ח כל ומרריכי מנהגני בעצם הם שהם רצונו", וחקיד'

 ~שמאל, ימין מהם ימו לא כלם ואשר ומטה, מעלה ברואי בכלמשמר
 רבר גג- כצר המיד יהיצבו הנ"ל ררך מורי ומ הפקידם. את ישנולבל
 היא ונאה אחריהם, האדם את להמשיך עז, בכל ויתאמצו וחקו,ד'

 על וחקו ד' דבר את להגביר בוראו, את האדם עבודת כבדנקורת
 רק אשר ה', אדרי ולהמשך האוותיו, והגבורת חושיו ודמיוני לבבויצרי
 המוב את לן-עת האדם אח יאלף והוא אדם, בני מצעדי עלילות נהכנולו
 . הרעואת

 תאוה להשכיל, ןחכד בהדרו, כלול הגי, בתיך העומד העץ,הנה
 ואמר: ד' נזר כבר אב5 הוא, נעים ומה טוב מה ! למאכל" וטובלעינים,
 ומתיראים לי מסביב הולכים ואשתו האדם ! הוא רע !"- ממנו תאכלו,5א
 זנה הוא! רע יחמרו- לא נעימותו ואת לבכם, יקח לא יפיו בו,לגער,
 יכנס אם לה', ליה איכפית ומה - ! הוא חק ? ה' של זו במצוה ישמעם
 את- האדם, את ד' שה הוא!-ואם אסור מאכל הארם? למעי זהפרי

 חק, עלט,! מפי ששמע האדם, לי בולפ נאמר לה צוה? פהאשה
 להנדן העתידות המצוח:, אותן 'טב"ףפ-מעץ תורה אמורות,מאכלות
 . עליהם משיבין ואוה"ע שיצה"רלישראל,

 האשה, אל נגשת הנחש, ערום היותר בנושאה הבהמיה, החכמהוהנה
 מנל האכלו שלא כך, מפני ובי אלקים, אמר כי נאף : בתמהוןושואלת
 ולתענוגיו, העולם להנאות התאוה נכח בראכם אשר הוא והלא הגזו"עץ
 מרוע רעה, ההנאה היתה ואילו המה? רעים כי ויאמר, עליכם ינזרואיך
 הביע, בזה הלא אליה? והנמיה ההאוה ולכם מושך, כח להנאהוהן
 ?! עליכם לאוסרה בא הוא ועתה לה, ואתם היא לכם ההנאהכי

 ותען להימנוהה, שבקה ולא דעתה על עמרה עיד האשהואמנם
 בפירוש ואדרבא הגן, עץ כל הנאת ה' לנו אסר 5א אופן בשוםותאמר:
 ככל הגן עץ מכל לאכל היינו !", תאכל אכל הגן עץ .מכל לנו:אמר
 לן. אמר !: תאכלו לא זה ,את רק בם, ולהתעזר להתעדן נפשנו,.אות
 , המהון",פן

וכאשר
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 נסה לברה, התאוה בכח האשה את לפחות הנחש נתיאשוכאשר
 ובחומר באמתת ספק עא ולחטיל באדם, אשר הגאוה רגש במיתרילנעת

 הוא, לב מורך רק !" תמוהון מות .לא בהחלם: ויאמר ויעןהמצוה,
 עליכם, לאים רק הוא גם וה' המות! מפני קטן דבר בכ5להתירא
 יורע כי ; כונתו עבד עבודת לו ותעבדו פניכם על יראתו תהיהלמען
 ולרוח עיניכם למראה צוה1 לא אשר העץ, מפרי באכלכם כיהוא,

 וברצונו, בו תלוים בלתי ותהיו לכם, לרע טוב בין תשפטומבימתכם
 , חפץ שלבבכם מה ועושים עצמכם ברעת תלויים חורין, בני תהיוכמוהו

 כעין הרמשה ומיד בלבה נכנסו כי המטרה, אל קלעה הנת.שדברי
 וגם חק, או נזרה בשביל הערבה ההנאה מן להמנע ועבדות,שפלות
 והקת וגוי האשה -וחרא הגאוה לקול ותקם התעוררה הערומההתאוה
 . וגו' ותאכלמפריו

 חק לפת אדם כל יעמור היום עוד ! ועון חטא כל תילדותאלה
 החק, דרך לפניו, דרכים שני הדעת, עץ לפני הראשון אדם בני כזונד',
 בקרבו. אשר והנחש והמותי והעין, הלב שרירות דרך ; והחיים ד',חק
 ה א"נ באמתלאות אליו ומדבר לפתיתו ימית על עומד היצהליהוא

 כד.מה השכלה של או קלומות, מהאויר פשוטוה, בטענית לשונות,באלפי
 של ממש המענות אותן רק הנה ותוכנן בקרבן אשר מרומה,וחכמה
 בקול לשמוע אם הבחירה, ולאדם הקרמויה, האשה אל הקדמותהנחש
 כנגדם להתקומם -או, שלו הבהמית נפש ולתעתועי חושיו לדמיוןיצרו,
 או ימין ית' רצונו מחקי סור ולבלתי ד', בקול רק ולשמוע עז,בכל

 לאדם, לו ולברר להכריע יכול ה', הוא, רק בי ובהכרה, בדעתשמאל,
 . הרע ומהו הטובמהו

 היה הוא כי סופו. ע"ש ורע", מוב הדעת ,עץ : העץ זה נקראולכן
 ואת המות ואת והטוב החיים את ידו על לרעת עולמית, מצבהלהאדם
 ואשר לבבו יתאוה ואשר האדם בעיני ייטב אשר לא כי לדעת, ;הרע
 אשר הטוב, זהו ואך באמת, טוב הוא טוב, זהו כי ובשכלו, בדעתוידמה
 האדם חושי בל אם אף לרע, ה' יכיר ואשר ; הוא טוב כי ד',יאמר
 אשר את ולהפך, תוצאות. 15 ולמות הוא, רע -  לטיב  יכירוהו בינונווגס
 הטוב, הוא ומר, לרע האדם יכירהו אם אף הוא, טוב כי עליו, ד'יאמר
 מדרש ]עין ימים. ויאריך לו ויסב בו וחי הארם יעשהאשר

 . פ"ז[תדשא,
ותפקחנה
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 - וגו, וישמעו וגון,ותפקחנה
או עינים פוקה החטא וכי היא? מה החמא ע"י זו עיניםפקיחת

ר' רבר כבר והלא היא, מה ר' קול שמיעה וכן ? העינים אחמסמא
 צ קול שמיעת שם נאמר ולא הארם,את

 רואים העם ,וכל : הפסוק על מאד סתום מאמר לחז"ל מצאנווהנה
 קול על ראיה לשון נופל איך חז"ל, ודקדקו '"ה( כי, )שמות הקולוה"את

 דברי את רואים ואט . הנרעץ את ושומעים הנשמע את ,רואים :ואמרו
 זצ"ל הנריח ד' קדוש שבא עד רואין, אנו מה יודעין אנו ואין אלההזיל

 הוספות: שים בלי דבריוש את מעתיק והבי נם, עינינו והאירמוולאזין
 מאד, השגתם ונזרככה הגשמיות, הכחות כל אז מהם נתבטלו כך.שכל
 ראיה אותם רואים תחלה שהיו הגשמים המוחשים עניני מציאות שכלעד

 שררך עד כלל, בהם והתבונן בחוש מראותם אצלם טזבמלותושיית
 צריך היה הנשמים המוחשים עניני להבינם מי רוצה היה אםמשל,
 הרותנים, והעניתם במציאות, שישנם אוזן, לשמע להשמיעם להםלספר
 ראותם בחוש ראום עתה אוזן, לשמע ענינם להבינם צחיך היהשתחלה
 : כטיש המצב לאותו עוד האנושיות השוב ולע"ל . , . השנהםונפלאות
 רואים הפעם עוד נהיה שאז ר.ל דבר, ד' פי בי יחרו  בשר בלוראו
 שאמרם. למי הדברים וראויים עכ"ל, כטל" הנשמע,את

 נח והטיל חוה על נחש ,בא שאסרו: חז"ל, מפי ידועוהנה
 בעת ישראל שהיו וכו,, זוהמתן פסקה סיני הר על שעמדו ישראלזוהטא,
 החמא, קודם הראשון אדם שהיה עצמה בחינה באוהה סיני הרמעמר
 קודם שאה"ר מזה, היוצא הבחינה, באוהה להיוה בשר כל ישובוולעיל,
 כסו הנראה, את ושומעים הנשמע את רואים היו אשתו, וחוההחטא
 המיל אשר אתרי אבל ; לעיל - בשר וכל סיני,  הר במעמד -ישראל
 יידעו .. הנראה. את לראות שניהם, עיני ותפקחנה - בם ווהמהוהנחש
 )ורו"ק ,,. הנשמע את שומעים - ד'" קול את יישמעו הם".,. עירומיםכי
 קצרהי(*כי

ע*
 ועולה- מקפץ - מתהלך אלא אב"כ, מהלך אראב"כ, בגן,מתהלך

  והורידה משה עמד - וכו' נסתלקו אתר המא היהה, בהחהונים שכינהעיקר
 . יש[ ןב"ר לממךמלמעלה

כעין

- -- -  -
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 . דברש שנפתה להמאמר הזה במאמר מרמים א% מירהכעץ
 היתה ית' שכמהו שעיק* הרע שכעה, למלוק מתהלך לשץ חרששזה

 אל ה' שבירר נחש, על נסמך עצמו, הלשון מזה דורש והואנההתינים,
 ו מרומים בננהי ית' שכינתו שהיתה הריהאדם,

 וכ'ע מתירה, או פלוגתא כאן דאין ההשערה, לפי בזה,והנראה
 האדם, שמרח ושמיד היתה, בתחתונים ית, שכינתו שעיקר וסוברים,מודים

 שהיא כ"ז רק הארם, עם ישכון לא הקב"ה כי מעליו, שכינהנסתלקה
 ד' דבר על אם כי והרע, המזוב דעת על יסמיך ו5א ובדמותו, א'בצלם
 וידמה הבהמי, יצרו עצת אחרי וילך ה,, מדרך הארם יסיר ואךומצותי,
 ושב נעליו מסתלק הקב"ה - לו הרע גאה הטוב אה בעצם. לרעתבנפשו

 ~שר שבעה"מ אלא "כאלקים"-נדמה, כבהמה-5א נמשל אז כימאחריו,

ירירוה-

 להקב"ה קשה היתה מאר מאד כי והוא, גדול, דבר להשמיעני בא
 אשר ה,, נסה עיד . בקרבתו לשבן אוה אשר יציריו, מבהר ~Lyפרידתו

 להתקרב וחיה, הרעה מררכו רשע בש.ב אם כי המת, במית יחפץלא
 את יפקח אולי שכינתו, באור פרידתו לפני עוד עליו ולהופיע האדםאל
 ו5התעירר מנפילתו, להתקימם ויתאמץ בפח, נפל כי וידע, ויראהעיניו
 נסה עור ; בתיכו שכינתו את וישיב וירחמהו, לו ויסלח ד' אלולשוב
 ולכן הישרה, הדרך א5 להטוהו הררך, מן מר אשר לבנו, יר לתתה,,
 לגנם. ירד "דודי כמ"ש: וידירית, באהבה באירו עליו והופיע אליוירד
 ולהתנער ולהתרומם, להתקומם תחת - ואשתו" האדם 9ויתחבא - ! לשואאבל

 ולבקש ובדברים בבכי לקראתו ולצאת ית,, קרבהו בהרגישםמזוהמתם,
 בעצותם, התכנסו עיך התגמדו, עיד התכוצו, עוד ! התחבאו - ית'קרבתו
 ור, במסתרים איש היסתר תתחבאו?!- ד' המפני מד,... התרחקועוד
 ? יראםלא

 את להעיר נמה עיד נואש, אמר לא עור די, רחמי רבי מהאבל
 הויתו איך "איכה, ]שטן: חז"ל ופי' ,איכהן" חבה: של בקריאהאזנם

 סופו ועד העולם טמוף אתמול נחש, של לרעתי ועכשו לרעתיאתמול
 שסרח, בכפה, המולך למלך, משנה גדול, לשר משל - הנן" בחיןועכשו
 בקדשים אשף ופוח!ים ריקים את לחבאה וארח המלך פני מאתוברח
 ובשיקוציהם בדרכיהם ויבחר בם, הפצו וימצא תועבה, כל ועושיםחיתם
 אבל בפניו, ויקוט יבוש למען הפיטים, חבריו בסוד בשבתו אליוייתנלה בכבודי עליו ויעבר להצילו, ויבקש המלך עליו .ויחמול חפצה.נפשו
 נא יזכר המלך: אליו ויקרא . כלל אלי, לבו ום ולא לו דהנכרהוא

טה
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 הית אתמול עמקהאו לבירא ימה מאערא נפלת איך ! .לך היהמה
 יררה פיך ועל עלו פיך על אשר המלכך, שרי כל על הנדגלהשר

 שוכן הייתי ואתך במדינה רגלו ואת ידו את איש ירים לאובלעדיך
 מפניך מתיראין והכל בראשך, מלכוח ועמרת עמך, וממיילומתהלך
 ושפלוץ נבזים בין שבת השפלת - ועתה רצונך, ולעשות לשרתףועומדים
 עליך ישלטו והשפלים הנבזים שאלו אלא עוד ולא להו, מהא בהפקיראאשר
 העולם מסוף הולך שמך היה אחמול יסוך, ירצו אשר כל ואל כףויררו
 .מתחבא הנך - ועתה כמכבידי, מכבידך, מלא היה הארץ וכל סופו,ועד

 מובן, הנמשל , , ! מרק אילני בין יער, עצי בין ובמערוה,ביערות
 לקראתו הריעו .לא הגן עצי גם בפח, נפל כי וידע, התעוררהאדם

 !" %נב : אחריו ויקראו ויללה נהי קול הרימו אם כי ובצהלה,בשמחה
tfee)כ"א לפניו, זמירות להנעים במקהלות עוד עמדו לא מהיש גם 

 אלקים ודברי הכהו, לבו גם )שם(. שפמים. לו נכונו בי בעצבון,בשרוהו
 לצאת איך ירע ולא בפח נפל כי ידע )שם(, !" אתה "מת : לאמרהבהילוהו ורעייניי בבהלוה, באזניו צלצלו המות!' מות ממנו אכלך ,ביוםחים
 רע מה או מר, רע כי ירע לא אבל לר', המא כי האדם ירעממנה,
 פיזוזה הרשת כי ידע, לא אבל הוא, ברע די ידע, ד,. את עזבוומר
 להתעורר וחתה ! ואשאנו הוא חלי אך בלבו, ויאמר יתמכו, שאול ורגליולו,

 להוציאו לו, הושימ אשר הקב"ה, של בידו כחו בכל ולהתאמץמהרה,
 לבו: מנהמות ולאמר יבהפלה, בבכי ד' לפני ולהשתפך ההפכה,מתוך
 בקש ותחנונים, פיוס של דברים וכדומה !" חמאתי נא שא ועהה.חטאתי
 עמדי" נתת אשר .האשה : באמרו כמקנהר ויהי עונו, ולהקמיןלהתנצל
 כ"כ, אין %אכלתי ע"ז: המל ראב"כ המליץ ויפה - לי-ולכל, נתנההיא
 כפיו יציר שאתגר, , חלילה כובהו, ואין t[cr] ואכל" אכלתי - ואכלאלא
 היא, ראב"כ כונת אלא !" ועכל "אכלתי ויאמר ה' כנגד יתרים הקב"השל

 לבלתי ועוזב, כמודה היה לא ואוכל, אה"ר, של שאמרו הנ"ל,לפי
 מעשה עוד שבבא אפשר, היה וכבר כמתנצל, אלא עוד, לכסלהשוב
 על והתהרט אה"ר שב ביראי כי ואם בנסיון, עור לעמוד יוכל לאלידו
 , שעה באותה , הקביה עליו שיעיד המעולה, ההשובה לידי אבלעוונו,
 לנו רמזה וכ"ז . הגיע לא בה"ד[ הרבב" ]לשו עודי לכסלה ישובשלא

 אלא מוחלט, עבר לשון שהוא ,יאבלתי" לשון כהבה שלא במההתורה
 אחיי ואמנם, בדיה, נתחייב ולפיכך ועתיר..י עבר שמשמעה %אכלי,לשון
 תליה יש כי הקב"ה, ראה יכבר וישב, חמאתו, על התחרט עכ"פאשר
 לאחריתוי
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 בנלות המיתה עונש לו מנחלף המעולה, התשובה אל להניעלאחריהו,
 לבעלהי ובהשתעברות וביסורים ולה-בנלות עולמית, פרךובעבודת

 פס"ד את הוציאו מרם הקביה, אמר מה"ד, לבני, נא לאטאבל,
 וישוב יתעודד אולי נא, המתיני לתשובה, התעורר כבר ! נא הרפיהאדם,
 לא כי ט'[: תזריע ןפרשה בתנחומא כמבואר ! בדינו ויזכה המעולהרוזשובה

 לחיב חפץ הקב"ה שאין ללמדך, רע, יגורך לא אתה רשע חפץאל
 חפץ? ובמה וגו,, הרשע במות אחפוץ אם ר'א, נאום אני הי שנא',בריה

 בריותיו את צדק למען תו,, צדקי למען חפץ ד' שנאן בריותיולהצדיק
 אכול מזה וציהו בנ"ע נהנו כשבראו באתגר, מוצא אתה וכן לחיבם,ולא
 של צוויו על עבר תמות, מות ממנו אכלך ביום כי תאכל, לאומזה

 שנא' תשובה יעשה אולי עמו, מסיח התחיל אפופסין, עליו הביאהקב"ה,
 וכו', האשה אצל חזר וכו,, האשה עם מסיח והתחיל האדם את דגיהונו',
 לעשות רמז לו שנדק ער הינו לא הארם אל וכשחזר וכף, האדם אלהזף

 תאכל אפך ,בזיעת : לו שאמר לוי, רבי נשם חכינאי א"ר 1 ומניןהשובה,
 אלקיך' ד' עד ישראל שובה שנא, תשובה אלא שובך אין שובך", -עדלחם
 טרדו תשובה עשה שלא כיון שם[, רמב"ם עין המעולה, דוזשובהוזוהי
 , ההנחומא עכ"ל האדם, את ויגרששנא'

 בכל לפעולות יצא הקב"ה של ופס"ר המעולה, התשובה שב לאהאדם
 קשה לחנוך נמטר והוא אתריו, נסגרו הרע ושערי מתגרש, הוא ושז,תקף
 לא כי להארם, הקב"ה לו רמז רמז הפס"ד, קריאת עם כנר אבלומר

 שעה ובכל עת בכל !' שובך ,עד : אם כי יקצף, לנצח ולא ייזורלעולם
 וקוראה: יוצאת קול בת ויום יום ובכל האדם לפני פהוהים תעיבהשערי

 האדם לב יתנדב אשר עה, ובכל !" משובוהיכם ארפא שיבבים בנים*שיגי
 נן ששרי לפמו ופיתח מקב15 הקב"ה מיד מעילה, בתעיבה ד' אללשוב
 מוהו. אחרי ומכיש אדמות, עלי פה שכינתו, כנפי תחת ומכניסיעדנו

 ד' בדרכי וללכת מנעוריו, בטהרה נשמתו את לשמור האדם,.בהתנדב
 אתו ידבר והקב"ה ית', לשכינתו מרכבה נעשה בקדושתי,ולהתקדש

 היו אלה, מעין ובנ"א בעוה"ז. והעיה'ב המע מעין ויטעימהו אתו,ויתהלך
 ישראל כמו שלם, עם ובההנדב ועוד, ודוד, ואליהו ואהרן ומשההאבות
 הקב"ה השרה ית', בו ולהדבק העוה"ז תעתיעי מעל להתרומםבשעתו,
 עדן, לנן הפעם עיד להם נהפך והעולם פא"פ, עמם ודבר בתוכםשכינתו
 לפתוח ותעודהו, האדם הורת וזאת בעזה"ש, להלן יתבאר עודכאשר
 אחריהם נסנרו אשר רע, שעהי לה. לפתוח כלה האנישיות כל והעודתלי,

ולעשות
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 ה' שכעת ולהשכץ האדם עד יער חיתו מכל בעולם שלום עודיל,לצת
 באחרכם ההיא התכלית שתניע הבוייש, הבטיתצ וכבר כנתנאלה,בתדוצנים
 עור. יהנאר וכאשרהימים

 *ך
 וגו', האדם את ויגרש תו', האדמה את לעבד מנ"ע ת"אוישלחהו

 אה"ר מה כאדה"ר, המה ברית, עברו כאדם והמה כתיב אר"ח,אר"א
 6יכה איכה? לו ויאמר האדם אל ה"א ויקרא שנא, וכוי .איכה",עליו וקוננתי ובגירושין בשלוחין אותו ודנתי צוויי, על ועבר וצויתיו לא"עהכנסחיו
 אוחם ודנתי הצווי, על ועברו וצויהים, לא"י, הכנסתים ברו אףכתיב,

 ןשם[. בדד, ישבה איכה שנא', וכו' איכה עליהם וקוננתי ובגירושיןבשלוחין
 עם איש בתור אה"ר, של חטאו שפרשת איך במאמרם, לנו הראוהזיל

 והעמידנו עם, בתור לישראל שנים אלפי אחרי נשנית וסעיפיה, פרקיהבל
 . ישראל ימי בדברי עקרים ג1 עלבזה

 לעם בהיותו ישראל את הקב"ה בה שהכנים , ישראל ארץ כיא(
 וכמצבו בהבראו. אה"ר את הקב"ה בו שהכניס העדן, גן כעין היהלד'
 כמבואר בא"י ישראל של מצבו להיות ראוי היה כנ"ל, בנ"ע אה"רשל
 שאר כגשמי לא גשמיכם - נשמיכם ונחתי : ז"ל וכמאמרם בחקותי", ,אםבפ'

 כדרך אלא עכשו, שעושה כדרף יבולה-לא הארץ ונתנההארצות;
 אלא עכשו, שעושה כדרך פריו-לא יתן .השדה ועץ ; אה"ר בימישעשתה
 במרימיו, שלום עושה אומר הוא וכן - בארץ שלום ונתתי ן אה"ר בימיכמו
 הוא וכן רעה חיה והשבתי ; מעלה( של שלום מעין השלום. שיהיה)ר"ל
 הראשון, כברית לא בריתי, אה והקמותי . ונט כבש עם זאב ונראימר

 -והתהלכתי תגעל ולא לעולם. הופר שלא ברית אלא אותה,שהפרתם
 והוא לפניו מזדעזעין יהמה הצדיקים בין לטיל הקב"ה עתיד -בתוככם
 הספרי ]עכ"ל בכם, כיוצא הריני מלפני, להזדעזע לכם מה להםאומר

 יכול אה"ר היה לא וכאשר הקטנה"[, "יד בספר שמובא כמובקיצור,
 עשו וחריצתזי חכמתי או ירי ועצם כחי לאמר ולההפאר בלבבולהתברך

 כליל ערן גן ומצא העולם לאויר יצא באשר הזה, הנבגד כל אתלי
 מצדו, השתדלות איזו שתקדם מבלי מיד, לשם יהכניסו' והקב"הבהדרו,

 ביים כרשתי ובכחי ארץ ירשתי בחרבי להתפאר, ישראל יכול היה לאכן
 הארץ היא לארצו, ,עמר את הכנים ר' אם כי נחלה, ארצםולקחתי

המגבה
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 ולזרעם. להם לרצע וליעקב, ליצחק /אברהם די נשבע אשרהטובה,
 והעידונים והתענוגים ההנאה, היהה לא לנ"ע אה'ר הכנסת ממרתוכאשר
 והיא ר', בעיני ירצויה לתכליתנכבדהמאד, אמצעים אם כי היהתכליה,לא

 ובשמירה, בעבודה ההשתדלות רוב ולפי מל"ח", ולשמרה-זו מ"ע,,לעברה-זו
 ודבש, חלב זבת ארץ לאא ישראל הכנסת היתה והעדונים-כן התענותם רבוכן

 זו ולשמרה- לעברה כנאם והערון, התענוג להבלית לא טוב, כל מלאהארץ
 בתנאי הארץ, ומוב אושר כל את ד' שתלה וכמו ד,, צוה אשר והמצוה,החורה
 בעברו ד', מעל אדה"ר הורח אשר אחרי כאשר ולכן ; וגויי תלכו בחקותי.אם
 אחריו -המע שערי נסגרו עיניו, ומראה לבו שריחות אחרי ללכת צוויו,את

 אחרי האדם ילך אם כי ע"י, ילמד למען קשה, הנסיון חנוך אלונפסר
 ילך לבו, יפזר וממצותיו ומד' לבבו, והאות עיניו, ומראי רעהו,דמרומי
 וירום יצליח ישכיל בטח; ילך אלקיו ד' אחרי בלכתו ורק ויאבד,ההו
 שרירות אחרי וילך ד"א, את בשבחו ישראל, עם כן - מאר, וגבהונשא
 תכלית, לשם העוה"ז עניני ואחרי והתענונים, ההאוות אחרי לררוףלבי,
 ונמסר אחריו ישראל ארץ שערי נסגרו דו, אחרי השליך די הורהואת
 דן תורת את לעשות בו, ילמד אשר הקשה, העולות הנסיון חנוךאל

 לו. טפלים לאמצעים העוה"ז הכענוגי עניני כל ו~יו,ואת לתכלית*ומצותיה
 מה', פמורין גט קבל לא מרע, הטרדו אתרי אתיר, כאשרב(
 תפקירו, אבד לא מצבו השתנות וע"י חפץ, שלבו מה ולהבא, מכאןלעשות
 בנ"ע, מאשר יותר הרבה ד', לעבודת נרחב כר לו נפתח אדרבא אםבי

 עפ"י הרף, בלי ולעבוד ד',. אל אחרים ולחנך אחד, כלה"מ-להתחנך
 לשלמותה ולהחורתה האנושיות להתפהחות לפניו, יחן אשר ה', שלהכניחו
 רצון לעשות שליחות, באמת המה האדם וגירושי העקרי, הקדוםילטצבה
 השליה: ]וז"ל שליחותיי עשיתי : ולאמר המשלח אל אח"כ ולחזורהמשלח,
 ומאדו ונפשו לבבו בכל המלך אדמו את עיבד הנאמן שהעברמכמו
 ומזכה זוכה האדם יהיה כן החתיו, עמים לכבוש גבולו, את ומרחיבולוחם
 שנשלח, הרי - האדמה את לעבוד מהע, ד"א יישלחהו : כתיב והריאחרים,
 העבורה היהה חטא לא אילו התבוננוה: צריך זה לעבוד-ודברכדי

 ואנה, אנה שיהפזף הגירוש, הוא תקטעו אז מהנשם, וכשחמארוחניות,
 לישראל הקב"ה עשה צדקה ואז"ל היית, לעבודת ולהחזירם אנשיםלזכות
 לי וזרעתיה שנא' בד', שירבקו גרים להרבות כדי האומות, ביןשפזרם
 עם הקב"ה כן בורין, כמה להכניס כדי כוף מוציא הזורע מהבארץ,
 שונותו ותקופות רבים נלנולים שאחרי באמות היה וכן עכ"ל[,ישראל,

שעברו
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 הריחוק, תכלית העולם מן הקביה התרחק אשר ואחרי העולם, עלשעברו
 בני לעבורת הורות שבו, הז', לרקיע עד האדם, בעיוניה עלתה,והשכינה
 - משהע"ה עד אבינו מאביהם - והנהגתו ד' השגחת החת גדולים,אדם
 אתהקריאה ויקראו ה', אל הנשים[, ]לבד ישראל מבני נביים רבואששים
 נאוה, הלאה תאוה, הלאה נעשה!" ד' דבר אשר "כל בעולםהגדולה
 נעשה דבר אשר וכל לנו, אדון ד' ! עימס ותעתועי הלב שרירותהלאה
 שנו ובמי בתחתונים, כבוד וישכון הזי, מרקיע עוד ירד והקב"ה !ינשמע
 והקב"ה החטא, קודם אה"ר כמו הנראה, את ולשמוע הנשמע אתלראות
 הכלית "יתה וזאת ממנו. האדם שנתגרש הנ"ע, כנגד המכוונת לא"י,הכנימם
 באמרו המשלח, אליה שנתכון שהעבודה", היא וזאת האדם,שליחות
 מנ"ע-הוא המרדו אחרי כלו, ישראל גוי כן וכא.- האדמתן אתאעבוד
 עצי לחנכו בגירושין, דנו אשר וד', תפקירו, את אבד לא הטובה,הארץ
 עכברה נעלה שליחות לו מסר האדם, מעלת רום אל ומרים קשיםנסיונות
 נרחב, כר לישראל נפתה בגלותו, עתה ואך באמונה, למלאותהיעליזו
 עולם, באי כל את ולחנך להתחנך ממש, ונפש לבב בכל ד' אתלעבוד
 יתל רצונו תחת המוחלטת ההננעה שהיא האנושית, שלמות תכליתאל
 ובמסירת באמונה, ומשלפיהו הפקידו את למלאות ירע כישראל, כמהו,ומי
 והאהוב היקר וכל ואשרו כבורו ותענוגיו, עניניו כל שהקרבת ומארו,נפשו
 בין להתפזר ישראל החל אשר מאז ורק זאת, ד, עבודת מזבח עללו

 ר' ידיעת וההלה האנושיות, מחשכי אל לחדור ד', אור החלהעמים,
 מעט ולההקרב עצביהם את להשליך העמים והחלו בעולם, .לההפכם

 ותורתו ד', את יודעים העולם רוב כבר והיום, ותורחו, ד' אלמעם
 רעת יותר או פחות ממנה ישאבו והכל לשונות, מאות ג' על ליהרנעהקה
 שפה העמים כל אל להפוך ישראל, של משלחתן היא זאת והלא ד',את

 תשיב ואז מלבותו, עול את כלם ולקבל ד', בשם כלם לקראברורה,
 כי יהדו בשר כל מראו" ד, כבור ונגלה העקרי, מצבה אל האנישיוהכל
 הנשמע. את רואים ,דבר"- ד'פי

 קרא אשר הזאת, הקריאה ערך רב "איכה",-מה עליו וקוננתיג(
 מהרה עד הקריאה, לילא ,איכה!" והירירה: החטא אחרי האדם אלד'
 ללון זכה לא אשר והנכבד, המזהיר הראשון, מצבו את שוכח האדםהיה
 למצבי מהרגל והיה במצ"אוה, היה שלא עובר, כחלום לו נרמה והיהבז

 ואך תקוה. א.ן עד דחי אל מדחי הנלך היה ובה והשפל, החומריהחדש
 רושם עליו -עשה לעיל פיהמבואר -על איכהו! : האדם אל המב"המריאת

 לתיב
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 קול צלצל הראשון, וממצבו מנ"ע התרחק אשר כל ואדרבא, עובר,בלתי
 !* ? ארץ משמים נפלת .איך !' ? הויה "איך !" ? "איכה : באזניו ביוהרד'

 חטאו, ע"י אבר אשר והמעלה, והכבוד האושר את תמיד לזכורויוסיף
 הראשונה. למעלתו ועשוב עות אשר את לתקן ולהתאמץ, אליוולהתגעגע
 בהיותם אף להרגיש, עולם, עד האדק בני א5 התנחל הקריאה זאתורושם

 הקול זה אליו. ולהתגעגע בנ"ע האלקים קרבת נעם את השפלותבהכלית
 לישון לבלתי ולהקיצו, להעירו האנושיות, את לזעזע מא! עוד חדללא
 אחד: פה כלה ותקרא ותהע~דד תתעורר אשר עד והתאות, האולתשינת
 ! האלקים הואדי

 ארץ, לירכתי ויתנפץ הנוים בין ויהפזר מארצו, ישראל בצאתכן
 לולא תאוותיהם, אחרי רודפים באולת, שוכני אלילים, עובדי גוים,בין

 ולתעות הגוים, דרכי אל ללמד לישראל, היה נקל מה ה',קריאת
 המרומם מצבו את שוכח ישראל היה ומהרה כמעשיהם, ולעשותאחריהם,
 ! תקוה אפס עד השפלים חייו אל ויתרגל לפנים, אשר והנשא,והנפלא

 אליו: ד' קרא והחשכה, הארוכה לדרכו ישראל צאת במרם עודאבל
 שהצילת הקריאה וזו !" ? ארץ משמים נפלת "איך " ! הוית "איך !""איכה
 בשוב בשנה, שנה מדי והאבדון. מהייאוש והגויעה, מהטמיעה ישראלאת

 את יזכור עוד *איכהו!" נביאו: ע"י ד, קריאת את להאזיןישראל
 בקרבו, הוקד תמיד ואש לבבו, על יעלה המפואר ומצבו מלפנים,מחמדיו

 כארי, להתגבר תמיד, ויעודדו יעוררו והוא אליהם, געגועים שלאש
 ולבלתי אחריו, ולררוף ד' את לבקש על, אל מצבו משפלולהתרומם

 וירהמהה אליו ד' וישוב די, אל תשוב אשר עד לנפשו, מנוחתת

 י*,
 החרב להט ואת הכרובים את עדו לגן מקדםוישכן

 החיים. עץ דרך את לשמורהמתהפכת
 זכר את ששמרה להאדם, הש"ת קרא אשר המל, הקריאהמלבד

 לשמור שומרים, ה' הפקיר עור בקרבו, בג"ע אשר המובות,ה.שעות
 ברמת האדם מן תאבר לבל במג אשר החיים, עץ ררךאת

 ירחק אשר ו~1 בכל חכירות, המה כי שד, למוצאה סלאההמים,
אלה ן אליה* ולהתקרב לשובממנה,
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 הכרובים,- המתהפכת". החרב ולהם קהכרובים הם השומריםאלה
 וכן ויעף, כרוב על וירכב כמ"ש בעילם, האלקוות משאי הנוהנרובים
 משה עם מדבר ותה כרביע שם על שכעתו את הקב"ה השרהבקודק,
 דממץ הקנך כי נזה, להבין הוא, רתוק לא ובכן הכרוכים, שםכעתן
 בעולם, האלקות דגל נושאים לנם, העימדים אדם, בני ודור דורבכל

 לשכינתו מרכבה נעשים והמה ד', באור עליה ולררים לארץומאירים
 השיית והופיע שהתגלה וההופעות, ההתגליות גם אולי זה ובכללית/

 תכליתה אל הרבה צעדים האנושיות את קרבה מהן אחת כל אשרבעולם,
 הנסים גם זה בכלל ואילי בעז"ה. לבאר עתידים שאנו כמוותעודתה,
 ובפרקים בזמנים ויעשה ועושה ה' עשה אשר והמופתים, האותוהוהנפלאוה,

 בעולם. שמו את להודיעתומם,
 יחד, ואדם גוי על הנטויה החרב היא - המתהפכה, החרב להטואת

 האחים שני בין לשלוט החלה מיד ]כי המע, אה האדם עזב אשרמעת
 ומדי וארצות, מדינות ועוברת למקום, ממקום והמתהפכתהראשונים[,

 את ומביאה נצים, לגלים ובצורות גדולות וארצות ערים מהפכתעברה,
 ותחבולותיו אנוש מחשבות כל כי הנסיון, ע"י הכרה לידי לסוףהאדם
 הארם יעלה אם ואף מאפע, חכמותיו וכל מאין, גבורותיו כי מאפס,המה
 הבל. - אחריתו שיאו, לשמיםער

 ירדו אשר והסייף, הספר המה המתהפכה, החרב ולהטהכרובים
 באחרית ולהניעה האנושיות אח בהם ולחנך ללמד השמים, מןכרוכים
 לאומים שני בין אח"כ די חלק אשר והמה, ושלמותה, הכליתה אלהימים
 ושניהם הסייף, את ולעשי הספר, את חלק ליעקב ועשו, יעקב ביןגדולים,
 וזה בספרו זה והרהבה, הארוכה ההסתוריא ים גלי בין יעברובאחת
 וזה ותורוהיו, ד, חקי ע"י שדי, במלכוה עולם להקן בספרו זהבחרבו,
 ותחבולותיו חשבונותיו עפ"י האדם, ממשלת לכונן והקשה, הגדולהבחרבו
 בעולם האדם ממשלת רואים? אנו ומה ידו. ועצם כחו עלהנשענים
 המאליפים האמצעים בכל ומתבצרה ארץ רחבי בכל ומתפשטתמצלחת

 בחומות ונשאים, רמים במגדלים זו, לתכלית הארם ימציא אשריהמרובבים,
 כסף ברב אבירים, ובחילים ארירים, בציים בשמים, ובצורותגבוהות
 לא דרכיך ודעה ממר, סוי לאל אומרת והיא חקר, אין ואוצרותוזהב

 לאמונה ולא תמאס, והשלום ,הדין הכיר, לא והצדק האמתאחפצה,
 את ומניע ההמתוריה כותלי  אחורי העומר  הקב"ה,  אבל בארץ,גברה
 את יהפוך עת אל ומעת להם, ישחק -  יטם יחפוץ  אשר  בל ואלגלגליה,

הגלגל
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 מעלה ויעלה ויגרל יפרח חרש, גוי מארץ כירק יעל ההסהוריאבמהי ועי אש, מפני דונג כהמם ועריצים, ודולים גויים מפניו ויאברוהנלנל,
 . ויאבר הוא גם ויבול קצו, למרום יגיע אשר עדמעלה,

 על לה שם ולא בעילם מקום תופסת שאינה כמעט - שמיםומלכות
 בכל ננדה ולוחמים לחמו ואבירים גדולים רבים ואדרבא חוצות,פני

 רבים כבושה, במשממה לה מתיחסים רבים ידם, שתחת הרביםהאמצעים
 נושאי:רגלה ולוחמיה ורוחשיה , ובאהרצון בהתנגרות להמהיחשים
 את ומנצחת בעולם, מקום לה וכובשה הולכת ואעפ"כ, וחלשים,מעטים
 וגלגוליו, מסבותיו עם ההסתורי, הנסיון זה בעילם, כנגרה הקמיםכל

 את יביאו יחדו ה' אש-דת אור ניצוצי ואלה ועלילותיו,ההפוכותיו
 שם אשר הבכבדה, האדם ותעודת ד' הכרת לידי לאם לאט,האנושיות

 עד כך, כל האדם ויתכשר ויתבכר ויתחנך ילמר וע"י . ארץ עליה'
 כל ישוב הגויים, כל לעיני הימים באתריה עור הקב"ה בהופיעאשר,
 הוציאו בעת הקב"ה אליה שרמז המעולה, בהשובה ר' אל האנושימין
 באחרית וגו' לך "בצר כמ"ש: מנ"ע, הגרשו מרם האדם, על פס"דאת

 ענש על ננאמת 11; כי ואם נ:קולו"; ושמער; ה"א עד וו'שכו;הקמינ(
 הימים באחרנו ,והיה נביאו: ע"י הבף"ה לנו הבמיח כבר מ"מ,ישראל,
 להם תשוב ואז ת". הגויים" כל אלת תהרו וע, ד' בית הר יהיהנכק

 חרבוהם וכתתו הנביאל שם שמסים כמו נדנה, אל המתהפכתההרב
 מלחמהק עוד ילמדו ולא חרב גוי אל גוי ישא לא למזמרות וחניתוהיהםלאחים

 זאב "וגר : עור שם שמסיים כמי , כג*ע הארץ כל ויהיה ישובואז
 כי העולם[, ]היא קדשי הר בכל ישחיהו ולא ירעו לא וגו', כבשעם

 את לראות בתא כל ישובו ואז '"א[, ]שט ד' את דעה הארץמלאה
 דבר" ד' פי כי יהדו בשר כל וראו ד' כבוד "וכלה : שם עוד כמישהנשמע,

 ונו'. למלך ד' והיה ככמש: לעולם בעולם שמים מלכות והתכונן מ'ן.]שט

ד*
 אלפים שני - עלמא הוי שבין אלפי שית וץ ע"ז צץ, )טנהרריןתנרב'א

 מבריאת - תהו אלפים ]שני - . ב"ר ימות אלפים שני תורה, אלפים שניההו,
 בינה, תועים ללמד ייחל אברהם זה צדק, ממזרח האיר אשר עדעולם

 י'(, )ע"ז בהרן על'ו אשר הנפש ואת כמ"ש השכינה כנפי תחתולקרבם
 המשנה חתימת אחרי עד בחרן עשו אשר תורה-מוהנפש אלפיםשני

 . נ'([ ד"א גאון, שריפא [4' לדעת רב )מיחה רב, ע"י בבל ישיבותוקביעה
לפי"ז
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מ2 הניקמיצב
 ,,,,,י" ו,,1,י,111ןוחנןש1.א14ןו,11*.יו"1יי1 . "א"וחו,"י,חן,1"11י,אא%",,,י.,,",,י,י1י""י1,,:,11,,11,1י,,,,ו וויון",..,ו:,,,,,"יו,וזו,"ו,ן,,ו,ו,;,,,ו,, ..י.,,,א"9~,י,"וי1,י,י"ו9,"4"י1,

 עולם ימות דברי כל אח לחלק יש הנדב"א של המאמר זהלפי
 נ"ע שערי נעילת תהו-אחרי ת"ד. -תורה-ימות ההו תקופות:לף

 האדם מן פניו את קם כמעט הקב"ה, הסתיר ממנו, שנתגרש האדם,אחורי

 אין ואוצרות טובה, גדותיו בל על המלא עולמי, בתוך לנפשוויע,בהי
 יצוגו, ולא האדם את הקב"ה ידבר עוד לא ; ממפר אין ותעמניםחקר,
 של עין וכאילו הארץ, את הקב"ה עזב כאילו ידריכהו ולא יורהולא
 לו, מחול הכל להאדם, ליה שרי הכל השמע, לא ואזת רואה אינהמטה
 יריעת עוממה מעם מעט, להם. דורש אין אדם, שנצמוה מצווה שבעגם
 הוחל .אז ; )אנוש( וילכו כלו רוממה סובה מדה כל ועמה בעולםד'

 לנמרי. ישתכח רבי ד'", בשם "לקרא הצורך הורגש די-אז בשםלקרא
 עוד ילמדו ולא הימים: באחרית להיות עתיד כאשר היה, עוד אזער
 אותי ידעו כלם כי ר' את דעו לאמר אחיו את ואיש רעהו אתיש

 ד,. בשם לקרא הוחל - ואילך מכאן ל"ד(, לקש, (rla-t גדולם יעדמקמנם
 כקופות, פמהם נעשו ואילך מכאן - ובדמות בצלם עוד היו כאןעד
 עוד, ואפשר אלקים. צלם מהם וסר פניהם, ונתעבו שמרשמו ר"ל, כיד(,)ב"ר
 להרמות משתדל אחד כ/ היה ובדמות, בצלם אז-היו שעד בזה,לכון

 מכאן ; וכו' אתה -אף רחום הוא מה במדותיו ולהדבק לקונוולהשוות
 רעהו, מעשי איש לחקוה שההחילו ר"ל, כקופות, פניהם -נעשוואילך

 תאוה כל בעולם. שלמת להיות - חמאת כל -אם המדהוהתחילה
 ידעה אשר הארם, בני בחברת לסו קן מצאו נמבזה חמדה וכלמשחתה
 הולכים - שדה כבהמות נעשו אדם בני ; מחריש והקב"ה - ולהעריצןלפארן
 - יער, לחיתו נהפכו ברא ; מחריש והקב"ה -. תאותיהם אחרי היוםכל

 להרע התמכרו במא ; מחריש -והקב"ה ורומסים גוזלים וחומסים,מורפים
 ! לא ? הארץ את הקב"ה עזב מחרישי והקב"ה - הועבה כל ולעשותולהשחית

 עליה תהא ומה אהריהה מה לראות הארץ, מן פרו את הסחיר הסתראך
 הארץ, על דרכו את בשר כל השחית אשר ער ? מחי ועד תורה.בלי

 לחשך שם קץ כי הקב"ה, לפני בא בשר כל קץ ואז- חמס, הארץותמלא
 חזון מאפם בעולם, ששרר הנורא, התוהו אחרית היתה וזאת . פ"ט()ב"ר
 מאות מ"ז העילם, על שנים מאוה מ"1 עברו כי הורה, 11 אלקים,ודבר
 כליון נורא אבדון - ואחריתם עול, ופריקות הוללות של תוהו, שלשנים
 האלקים ואת בה, דבקו כי וטחיהם, ובהו נח אך נשארו ולאחרוץ,
 להתקים שכל לא הארשית " שלם, באי כל דעת למען נח.התהלך

על
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 ומצות, תורה ועול שמים מלכות עול מעליה תפרק ואם עצמה,לעלדעת
 שאחריתו המבול, דור של התוהו לאותו תגיע אשר עד דחי, אל מרחיתרד
 ד', מעל האדם בני את להדיח בליעל, אנשי יקומו וכי ; אובדעדי

 עוד, שמים שם יוכר ולא לבנו, שרירות ואחרי דעתנו אחרי נלכדלאמר
 להם: אמור אהה אף עולם, למתקני ויתימרו לב, נשים לא ד' תורתואל
 וצא תורה, וללא אלקים ללא - תוהו אלפים שני לעולמים היהכבר
 ! לעולם עלתה מהוראה

*7
 אצבעות חמש לה יש הקב"ה של ירו מ"ח( )פ' בפדר"אאיתא.

 תעשה', אשר "וזה לנח: הראה קטנה באצבע גאולה: על מורותוכלן
 ברביעית הלוחות, את כהב בשלישית מצרים, את הכה הקטנה מןבשנייה
 והוא - ומגוג נוג את להכות עתיד הוא בחמישית יתנו, זה למשההראה
 . מהימהחרה

 והנוראים, הגדולים ה' מעשי כל את ראה הגדול שרבנוואפשר
 העולם השחתת : כמו הרבה, מזה זה רחוקים שונים, בזמנים עשהאשר.
 מחן מצרים, יציאת התבה* ע"י ההפכה מתוך נח והצלת המבולע"י

 שתהיה האחרונה, הגאולה עד ובמקדש במשכן יתן שכינתו והשראתתורה
 מכוונים ואינם לוה, זה וקשר יחס להם שאין בודדים למעשים לא -בב"א

 אריכתא, גאולה לחרא הקב"ה, של גרולה אחת ליד - אם כי אחת,לתכלית
 שלמותה אל ולהעלותה וההשחתה, החטא משחת האנושיות אתלגאול

 מעשה וכל ונפלאה, גדולה אחת יד הם, אחד מעשה כולן כמל,הראויה,
 ההיאן הגדולה היד של אצבע הוא, אלקים אצבע המנויין, מןבפ"ע
 כל על הוכיחה הוא העילם, כל באבדן נח הצלת היתה א'אצבע
 היה טבעי מאורע אך : ויאמר אחר דור יבא אם כי היא, מדי כיהמבול
 ויוריד היישוב פני על שעבר ונהרות ימים של או גשמים של שסףהמבול,

 פני אח לקדם נח, ידע מאין להם, אמור אתה אף - מצולות הי כלאת
 ולהכנים בשר, מכך חי מכל בה ולהכניס תבה, ולבימו לו ולבנותהרעה
 כל הערך, לפי מצומצמה תבה הכילה ואיך ן ? יאכל אשה מכלבה
 שם(, ומב"ג )עיין ? שלמה לשנה להם מאכל עם בעולם אשר בעה"חמיני

 והלא ? כיצד התכליתית, הגאולה על מורה והיא ! הוא אלקיםאצבע
 בדרכיו, ההולכים צדיקיו, את בהן להציל להקטנה, לו יש הצלותהרבה
 ז ארובותיהם אל וכיונים תעופינה וכעב כנפים לע"ל, לצדיקים יעשה לאוכי

הקצר
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 לו להקציע פשיט, מבעי בדרך או לנחו כן לעשיה ד', יד קצרההקצר
 אבל זעם? ביום כלם יסחרו שם אשר  בורר, אי  איוה אתי  אשרולכל
 יבנה, חדש עולם מהם אשר ונשיהם, ובניו שנח ית, חכמתו גזרהנף

 לו בטוו יראוהו כן , בקלקולו עו~מ ראו וכאשר הדור בצער כלסישתתפו
 המהומות והיללות, הצעקות אח ישמעו המה . היגונים כוס העבור עליהםוגם

 כי ברעתה מצולות והיורדת הטובעת האובדת, האנושיוה שלוהבהלות
 לדורות ויתנחל המאורעות רושם עמוק בנפשם יקבע אשר למעןרבה,
 ויראו בארץ שופטים אלקים יש כי וידעו , ובמסורה בתולרהעולם
 אנשי עשו אשר , התועבות בחקות עשות לבלתי , עצמן את ויגדרו ,מלפניו
 דמתה אשר , האנושיות אחרית ירעו למען , לאבדון הלך אשר , המבולרור
 השמימה עיניהם וישאו לה, והרע לה המוב בעצמה יודעת , כאלקיםלהיות
 . להם הרע ואת הטוב את לדעת הוראות ה, מאת לקבל , על אלויפנו
 אבל התכליתיים, הרוחמה הגאולה על מורה , נח הצלת היתה אןאצבע
 מצרים כיציאת אחריו, באו אשר , ד' מעשי לעומת קטנה אצבערק

 היא , נרולה אחרונה ואחרונה בישראל, השכינה וכהשראת הורהוכמתן
 שהיא , האחרונה האצבע דוגמת שהיא , גרס( )מלחמת , האחרונההגאולה
 על כי היד, כל השלמת היא אבל האצבעות, מיהר הרבהמרוחקת
 . בב"א , השלמה הגאולה , והנורא הגדול ד, מעשה כל ישלםירה
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א*י
 לראות ד' וירד שנא' המגדל, בדור ב'ירידה

 , המגדל ואת העיראת

א.
 להתחרש העתיר , לעולם אב להיות , נועד אשר , נח האישזה
 האדם בהיות , בתיקונו העולס את ה' הראה אותו , המבולאחרי
 לתכליתו הניעו עד , מסה מטה אח"כ וברדתו , ובדמות בצלםעוד

 ה' מעשה לפני . באבדונו - גם , ובאחרונה וההשחתה,הקלקול

 בשר, כל קין בא כי לנח, להודיע דברו, הלף זה, והנוראהנדול
 ותמלא )גויית( דרכו את בשר כל השחית כי , מעלליהם רועמפני
 מקרה לא כי , המבול בבא , ובניו נח דעת למען , )גול( חמםהארץ
 עשו אשר הרבה הרעה כל על שומה הרעה היתה מד' אם כי ,הוא
 : הסיעניות שעת , השעה הניעה והנה . אדםבני

 מי התיבה: אל ונשותיהם נח בני ויפת וחם ושם נחויבא
 אלוו על , עליהם שעברו וההרפתקאות, התלאזת כל את לשעריוכל
 יוכל מי 1 יחד נם ורמש ועוף ובהמה חיה מיני כל עם התבהאמירי
 את אונם. שמעה אשר והנוראות, האיומות הקולות אתלתאר

 רבים מים קולות את ממעל, בשחקים אשר , והרעמיםהקולות
 את נפתחו, השמים וארובות כמרקחה הים בהעשותאדירים,
 נסבו אשר המובעות, והבהמות והחיות האדם בני ויללותשאנות
 נפילות וקול לכנם, יכלו ולא בתוכו, להם מפלט לבקש , התבהאת

 ונלנולי ומלמולי אל, ארזי ועקירוה והמדרגות והחומותהבתים
 כמוה. מאין אלקים לחרדת היו כאחד כלם אשר עצמה,התבה
 היאת? החרדה כלומה
 שמריו, על שוקט מנעוריו, שאנן דור על פקודה יוםבא-

שבע-
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88 עיון יטבט
11,ו"וווא1,עו11לו,11,1,1יוו,ווו11111;1""11,"ין,ו,ו,ו"ן,"ו,,1,ל,1,11,"11,"1,11וון1,,1,1,1-1,-י,:,ן,1111,1",1111תוווון11111,וו,41"1111"1,1,י,1חי1,,,1:,,"11"ח,1,1ן,11,,יאי,ה--1,,1,',י1,11,ו,,,ן-י,ן,~,תן111הו111ןן1חתח11"ין4י"

 הארץ ומלא דרכו את השחית אשר ושמן, ודשן מגב, כלשבע
 הנשארים. נפשות על האלה המאורעות כל רושם היה נורא .חמם
 בחיים בעודם הגיהנם את ה', משפפי את ראו המה ! בתבהבהיים
 ככה! לרור הניע מה על תדעו, ראו --המה ! העולם בזהחיתם,
 - . המבול דור משפת חדש י'בעברו

 ויעל וגו' לר' מזבח נח ויבן התבה, מן וא' ובניו נח.ויצא
 ריחו .הריח : ואז"ל - . הניחת" ריח את ד' וירח , במזבחעולות
 מישאל חנניה של ריח האש, מכבשן עולה אבינו אברהםשל

 . )כ"ר( - שמך" של דורו ר"ה ן האש מכבשן עולין ,ויקריה
 הישן העולם , לפניו חדש עולם והנה , התבה מן נתכצאת

 , החמודות הנפיעות וכל תפארה היכלי כל , הענקיים הבנינים כלעמ

 הנפלאות ההמצאות כל , והנשרים הדרכים והרחובות, העירותכל
 רבה וביגיעה בחריצות בהם עמלו אשר , האדם בני ירי מעשיוכל
 המעשים רע, בענין אבדו בשנים מאות בנ"א,-ם"ז רבבותאלפי

 זכר ואין האדמה פני מעל נמחו יחרו וקוניהם הקנינים ,ועושיהם
 מעשי הדר לא , הטבע הדר בהדרו, כמל , חדש עולם והנהלסו.
 את מחתה אשר ן, יד ט . לפתו ובתפארתו בצבענו עומד ,ברא
 נהדר , חדזט עולם לנח זטהכינה היא , האדמה פני מעל היקוםכל

 י"ב היה הוא וגם * מפאר ברשה אתו ואזכר והוא אבד הכל ,תפלא
 תדע צח, ארר ,כאף ולא ד', עולמ ראה לא בתבה, כלואחורט
 לאורה מאפלה יצא הנה ועתה ובדלה, הרדה ותלאה, עמלאף

 ומלאה. הארץ כל נתנה ולבנת ולו , למרחב ממיצר לחפש,ממסגר
 שאבד1הרחש העקם על ההתאבל אז? הרמש מה אז? לברחמהירחש
 לפתת אשר הפוב: בכל השמח למרחב? צאתו הצלתוועל על לה'תודה

 יצמח תחת בבית--אל, הגחל המראה אתרי יעקב,כמו
 !" וגחלה כבוי לק יהיה "שלם : לאמר בלבבו ולהתברך ,בהבפחות

 אם כי זה אץ הזה! המקום מרא *5ה : משנתו בהקיצו יד,קרא
 יעקב: לאביר נדר לד', שנשבע עד משם, זז ולא !" אלקיםבית

והאבז
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 היה כן - 131' אלקים בית יהיה מצבה שמתי אשר הזאת,והאבן
 העולם אדמת על דרך דרך אף : שעה באותה , צדיק איש ,נח

 אדמת !" ומלואה הארץ .לדי : ויקרא - בהדרו ראה אך ,החדש
 כל , זה אין ! עליה דורכים שאנו , הזאת האדמה היאקודש
 )סניי ויבן ! ה" היכל אם בי , כלוהעולם

 כיר( ווטו., ס!מ5 ס' נוס גה,
 כי ממובו, מנחה לא , הצלתו על חודות לא . . עולחז. תעלמזבח

 הקדיש זה , אחים 'רני היו הישן העולם ראשית ! במזבח עקות אם)
 העולם בחיי מאם וזה )קין(, חייו לממרת העולם, וחיי , הקניןאת

 . יפה להם עלה ולא האטת, אל כונו לא ושניהם )הבל(,ובקניניו
 ויביע במזבח, עולות הביא החדש העולם חיי מיסד , נחאבל

 לעולם נכנס הוא הנה ; לד' קודש וקניניו חייו להקדיש ,שאיפתו
 למען אם כי עצמו, לשם לא אבל - ולהנות לרכש לחיות, ,חדש
 יוצרו שם אשר התפקיר, את חייו עניני בכל למלאות ית',שמו

 הארץ- על דרכו את השחית המבול דור אשר ותחח, לפניו,ובוראו
 ולהיות ית', בקדושתו דרכיו את לקדש , זרעו יעל עליו הואקבל
 עליו, קבל 5ד'(. ג5י5 )עלס-ג5ס נבוה, -צורך לעבודה מסורכלו

 ונפשו, גופו כחות מבחר את לבד לא ה', עבורת מזבח עללהקריב
 עצמה, שעה ובאותה . ממש נפשו את - גם אם כי , ואונו הונואת
 ובחפצה אותו באהבתה בר', להדבק כלתה וגם נכם2הנפשו

 להקריב,-לא נדר ות, עול אמ כי אחת, עולה רק ולאבעבודתו.
 עד , העולם הוא , ד' מזבח על עולות להקריב האנושיותתחדל
 . במעשיו ד' ישמח לעולם ד' כבוד יחי : יתקייםאשר

 רחשי כל אל והביט ה', -ראה הניחוח ריח את ר'וירח
 , וירע , וההיקף המרחק במלא , שהביע מה כל אל והבין ,לבבו

 הרושם, זה וכי המקווה, הרושם את נח, על המבול עשהכי
 ממנו אשר המשומר, היין והמעולה, הנחמד הגרעיןהוא
 תפארה. מפע - והתקופות הדורות בכל החדש, בעולם ויפרחויגדלו
 תופיע תמיד חישה בערפלי מאנושיות שמי יתכסו אשר עתובכל

שמש
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 ד', למען בעיניהם, יקר לא קרגן כל אשר קודש, אנשישמש

 ראה , למשל כן . ומאבדון מהשחתה העולם את יצילווהמה
 אטרפלנ- של בערפל התהו, אלפי באחרית השמים, בחכמותהקב"ה,
 , האש כבשן מתוך , התבל שמי על עולה אברהם של שמשווהנה

 נבוכרנצר, של דורו ראה ; ד' מכבוד ידו על האירה הארץוכל
 - אלקים מלאכי והנה , לעליון אדמה עב במתי על אעלההאומר
 ועולים , עולם גדולי כל לקראת מתיצבים - ועזריה מישאל ,חנניה
 ראה ; עולם באי לכל נגדה מתקדש שמים ושם , האש כבשןמתוך
 וכל לאומים, וערפל ארץ יכסה החושף אשר הבינים, ימיאת

 - ותועבות נבלות לעשות ויתמכר , ונאצות בהבלים שקועהעולם
 ד', מזבח על כליל עולים ולרכבות, לאלפים ישראל קרושיוהנה

 מתגדל שמים ושם , ואכזריות משונות למיהות נפשם אתמומרים
 נח -נפע אשר , הזה המעולה הגרעין פרי ד' ראה אלה כל *ומתקדש

 חי כל להכות עוד אוסיף קלא ויאמר: החדש, העולם אדמתעל
 ההשחתה מדרנת לאותה הערלם עוד יניע לא כי עשיתי",כאשר
 על עוד נח מי מעבור ד', נשבע אז . המבול לפני אשר ,הכללית
 עיי , עולמו את יחנף חנך . עולמו את ה' עוד יעזוב לא כיהארץ,
 , גדול מלך בתור פעמים , אדם בני לעינ* והתגלותו לפעמיםהופעתו

 בני את יראה צדק כשופט , פעמים , כרצונו בעולמו מדריםעושה
 הוד את ישמיעם דרך מורה , רחמן כאב פעמים , זרועו נחתאדם
 אבל ן קשים נסיונות ע"י ויחנכמ , ולאומים גויים ייסר ימרקולו*
 תבל שמי בהתכסות ולכן . האדם בני כל את עוד יעשה לאכלה
 הקב"ה הופיע - והאון העמל , והתאוה הכפירה תשף בערפליעוד

- . יתבאר וכאשר חדשים סדרים בו לעשותבעולמו,  

ב.
 לתהו קץ אבל ונהיה, בא כבר בשר כל' קעל - הסבואחרי

 תורה ללא , שנים מאות ארבע העולם על עברו עור , פא לאעוד
וללא
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 מבית תורה פסקה לא המקובל, לפי כי ואם . בעולם ר דברוללא
 השפעתו אבל המבול, אחרי נח ימד אשר ועבר, שם שלמדרשו
 הע? רושם את הנחילו ונשותיהם ובניו נח . תבל ע"פ נגרהלא
 ונוראותיו, בלהותיו ושבוכותיו, מהומותיו כל עם המבולשל

 עברתו ומועם ד' מפני וייראו ובמסורה, בתולדה אחריהםלבניהם
 הישר כל איש אשר , העולם זה הפקר של עולם לא כיוידעו
 לבי בשרירוו; כי , לי יהיה שלומ בלבבו ויתברך , יעשהבעיניו
 צדק, שופט , אמת דין הוא וכי וזמה, נזל ד' שונא כי וירעו,אלך.
 גדרים להם ויגדרו . מעלליו וכפרי כדרכיו ולעולם ולעס לאישלתת
 אחת, באגודה כלם ויהיו ן מטודרימ חברה ח" להםויכוננו
 בקרבם וינהיר , א' בדעה כלם ושוים ?א'ז ומכבדים יא"אוהבים
 . הארץ מטוב ויאכלו ובנעימים בטוב ויחיו , טהורים משפחה.חיי

 התגבר מקדמוניותה, האנושיות התרתקה .אשר כל מזה,ומעבר
 מקדמונו )נסעו , מבינה והלבבות ד' מדעת המוחות והתרוקנוהתהו
 ומבלי אותו דעת מבלי ה', את יראים ויהיו עולם(.של

 - . העבהבנת
 העולם את )המריר בעולם תמיכה והכנים נמרוד קםוהנה

 העם את ולהפליא ובעריצות בגבורה להתנהג , החל הוא . קינו(על
 ולהטותה הקהל דעת את לו לרכש , בערמתו ידע אףבגבורותיו,

 מחשבתו שראשית ואף , עריץ ובתחבולות שפתיו בחלקתאליו
 בחכמתו האדם ממשלת כסא ולהכין שמים שם לשכחהיתה,

 כאילו , עצמו עשה אחריו, וזרעו הוא ישב עליו אשר ,ובגבורתו
 זו לא ואך ד'[, לפני ציד ]נבור שמים בכבוד חפץ , הוא ורקהוא,
 העם את להנהיג לפניהם, נח כבש אשר העם, על השפיע ,הדרך
 מוב, לא . אתרית לה תהיה ולא תצלה לא כי מוסרית, השפעהשי

 עבד, ולא אדון לא נכבר, ואין נקלה אין שוים, הכל להיותאמר,
 חיי חי בפ*ע, עולם משפחתו, בחוג בביתן, ואחד אחד כלולהיות
 כנסיה סוף . משמחתו בקרב , ותרדמה עצלה היי , ומנוחהישלוה

נוו
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87 הנעןמישב
 ,"""" ת"יק"ןץו,",""עתאוץ"ע"""ןיייי,""ךה"ו,א,,,ו,"ה"זל,"י ",,,ע"ע""1 .,"",,"-,."1 1 ץ' י,""שא"ט"",""""."י"""",""חאתי,ן,:,--

 לפה כמו מזה, זה הפעם עוד האדם בני תתפרדו להתבטל,כע
 לעעןת ותחל הארץ, על כנפיה וזפרעו אשוב והאנרכיאהמבול,
 בסחופה החברה, תכן אז ורק . המבול לפני כמו ושור, חמסמעשי
 ויעמרו כללית צבורית לעבודה והרוחנ"ם החומרים כחותיהאת
 ורסני כלו העם כח יהיה לו אשר שופם[, או מנהיג ]לא מושלהחת

 , עליהם וגבוהים גבוה מעל גבוה פקידים ויפקד , בידוהממשלה
 וכל , מדיני משטר וינהיג צדיקים ומשפמים , מובים חקיםגיהק
 ולמובת החברה לכובת יעבדו כאחד וכלם , למשמעתם יסורהעם
 אז רק ואז כסלע, איתן ההברה מושב יהיה ואחר-או אהדכל
 נח יסורות על לא חזקים, יסודות על בעולם שמים מלכותתכון

 - 1 ד' לפני ציד נבור נמרור, דברי היו וכאלה כאלההרעועים*
 וילכו , העם על השפעתו נדלת כי , בידו הצלית הפצוואמנם

 תרבות ויחדש . להוליכם רוחו היה אשר בל אל דעת מבליאחריו
 . והכבישה הרכישה והעריצות, הגבורה אדני על המיוסדת ,חדשה
 והמוסרי הרוחני העצמי ערכו לפי לא האדם את למוד , העםויחל
 קננה וכה , שמו לפי - בחברה מצבו ולפי קניניו לפי אםכי

 , בעצמו העם החל אשר עד , העם בקרב הנמרריתהתרבות

 נדול צבורי מרכז בנין ולררש הכחות השתתפות צורך אתלהרגיש
 לדורות והממשלה העז , והגבורה הכח טשכן יהיה שם אשר ,ורם
 לנו ונעשה בשמים וראשו ומנדל עיר לנו נבנה הבה ]ויאמרועולם
 . נפוץ[ פןשם

 על כ"כ הק' התורה הרעישה למה , יודעים אנו איןועדיין
 , הקב"ה המריח אשר עד , כך כל רעתם גדלה ובמה , המגרלדור

 דעתם את והביעו ע"ז חז"ל עמרו כבר ואטנה 1 למענם משמיםלררת
 קיט(. )סגטירין והל ותירה, במשלכדרכם

 מגדל נבנה אמרי , ריש דבי אמרי ? עבוד מאי הפלנהדור
 מחכו - . מימיו שיזובו כדי בקררומות אותו ונכה לרקיעונעלה
 לנ' נחלקו אר"י אלא בטורא, אחד ליבנו א"כ ' במערבאלה

כחוח

-----
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 שמ העשה נעלה אומרת אחת 1 שם תשב נעלה אומרת, אחת :כתות
 ונשב נעלה שאומרת זו ן ע"ז שמ ונעבוד נעלה אומרת, אחת ;מלחמה
 קופין נעשו מלחמה, ונעשה נעלה שאומרת, זו ; ד' הפיצם משם -שם

 ד' בלל שם כי - ע"ז ונעבוד נעלה שאומרת, וזו ; ושדין וליליזורוחין
 : הכא כתיב נתכונו, ע"ז לשם כלם אומר ר"נ תניא הארץ, כלשפת
 מה תזכירו, לא אחרים אלהים ושם : התם וכתיב שם, לנוונעשה
 זרה. עבודה כאן אף זרה, עבודהלהלן

 תמוהין דבר"ש דברי מ"מ מאד, סתום המאמר כל כיואם
 בשמים, וראשו מגדל לבנות שיטרחו היו, שופים וכי :ביותר

 מה ידעו, לא וכי ? מימיהם שיזובו כדי בקרדומות, אותםולהבקיע
 ? השמים ארובות כשנפתחו המבול, לדורעלתה

 היה המבול רושם אשר אחרי : זה .הוא דברעש בכונתוהנראה
 זמן, כל כי העם, מתעי והתבוננו ראו כנ"ל, העם, כל על מאדגדול
 לא ערמתם של יוצר כלי כל העם, מקרב המבול רושם ימחהשלא
 נמרוד עצת והיתה , תתבלע חכמתם וכל שולל, להוליכהויצלח,
 ולהחליש ועונשיו, ד' מפני חת לבלי העם, את לעשות דיליה,וכת
 ראינו, הן : כאלה בדברים העם אל ויפן המבול, מאורע רושםאת
 בעוד במוח מקלט לעצמם הכינו אשר ובניו, נח הזקן אבינוכי

 את לעקור באה אשר ד' ויד נצולו, זעם, ביום בו להסתרמועד,
 ולשבת ' , ד' מפני לירא , לנו אל אנו, אף לרעה, בו שלטה לאהכל,
 מגרל - בטוח מקלט אנו נם לנו נכינה הבה ידים, בחיבוקתחתנו
 רבות, לשנים למכביר אוכל לנו נכינה שם בשמים, וראשוגדול
 מבול לפהר, נשחק ואז, . להשחיתנו עור בבואו ד', מפני נסתרושם
 בעצמנו נעלה שאנחנו אלא עוד, ולא יבואנו, לא יעבור, כישוטף
 כי רע, נירא ולא מימיו/ שיזובו "כרי בקרדומות ונבקיענולרקיע
 הבוערים, אלה ידעו ולא ונשגב. נסתר בו לסתרה, לנו יהיההמגדל
 ואין מפלט, ואין מנום אין ד' אף ביום בי והממיתים,המתעים
 1 ונשגב צדיק ירוץ בו ד', שם והוא אחד, עוז מנהל רקבקולם

מחכו
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 חמת מפט מתר מקום רק בקשו שלא א"ע -- במערבא" עלה.מחכו
 על מגדלם לבנת, להם מוטב -- הארץ על מבול עוד בהביאוד/
 נתללו : אריב'א אלא בבקעה, יבנו מאשר הגבוהים, ההריםאחד
ב. . כתותלג'

 קולטורות מ בה נמצא ההמתוריא בפרקיכשנדקדק
 : והן אדם, בני בקרב שולטותשונות,

 מפרתה, ; )עססעסיק5( היופי חכמת עם 111( )ק' היופי קולטורתא(
 עין מרהיבי תפארה, וארמנות עונו היכלי רמים, כמו בתיםלבנות
 והנזרה, הבנייה והשירה, המיסיקא חכמות את לפתת הדעת,ומרהיבי
 "שאיפה את להרים זה, עם ויהר והדירה, ההלבשה והריקום,הציור

 קדש והנעימות היופי את ולהקדיש נם; על בשרים ולחיילתענוגים
 וקראסיאות, כשריאות ומשהק, עונג .בתי נבנו יו ולתכליתקדשים,
4 ולהם ונפשם, לבם ומוחם, רותם השקיעו באלהורק ;  כבוד 

 . תפארה שירי להם וישירוותהלה,
 מלהמה טכסיסי חכמת לגם רומי( )ק' החרב קולטורותב(

 ולהמשיך הארץ נויי כל על מלחמה להקדיש , מפדתה ;)סער"ססניק5(
 הקולפורה, זו מחזיקי חפצי כל אדיר .היה וזה בחרמם. רביםנוים

 , בשבי נהוגים ומלכיהם גוים חיל להביא , מכסאותם מלכיסלהוריד

 שבעה. ידעה לא אשר , חרבמ מפני בטוחה ממלכה או נוי היהולא
 להגבורימ וישירו , והעריצות האכזריות את והעריצו הקדישוובכן

 להם ויפזרו , ותפארת תהלה שירי , האלה המשחיתים ,הפראים
 . קץ איןכבוד

 ; התיאולוניא חכמת עם הקתולים( )ק' הדת קולפורתג(
 אמונתם' ברית בממרת העולם כל את היד בהזקת להביאמטרתה,
 נבזים היותר , האמצעים כל את להם הקדישה הלזו הנלוזהוהמפרה
 שונים בענויים נקיים אנשים רבבות ענו : ואכזרים רעיםושפלם,
 המוקד על ".להעלות קרת עלי ברחובות, מדורות ערכו וגםומשונים,

אנשים
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 ונם . בהם עולתה ולא בכפיהם חמם לא על לב ישריאנשים

 אשר ההמון בעיני האלה המכוערים מעשיהם להקדישהערימו,
 . בהם להאמין , בתומונפחה

 הורכבי מהם אשר המה, )56תגעיס( יסודות הקולטורות נ'ואלה
 שם על נקראו כי ואם , האדמה פני על אשר העמים, קולטורותכל

 ידועים , הגויים שאלה מפני הוא , עולם ימי בדברי מאוחריםגויים
 הן וקנות באמת אבל , הקילמזדזת מאלה באחת ביותרלמצטיינים

 הקולטורות ג' שנות , בכלל העמים ימי דברי וכשנות , מאדלימים
 מיד נמצאו כבר בתוכם אשר , וסיעתו נמרוד דכולהו ואביהםהאלה,
 וזהו בה. ומחזיקים הנ"ל מהקולמורות אתת כל בשםמדנילים
 : ריב*איתאמר

 של בישובו נעסוק , ר"ל , שם ונשב נעלה , אומרתאתת
 3' ; רותי( )ק' מלחמה ונעשה נעלה אמרה, אחת ; יון( )ק'עולם

- ע"1 שם ונעבוד נעלה ,אמרה  . הקתולים קולטורת את ננהיג 
 האלה הקולטורות ג' שרש כי לשער, נוכל עוד,וכשנדקדק

 מקומות בהרבה מצאנו כבר כי ויפת*. חם #cw : נח בני -נ'היו
 מקובל שהיה הרי ומקומות, אנשים שמות שדורשיםבמדרשים,

 על מורים כי , המה ארעי לאו התורה ששמות , המדרש חכמיאצל
 בני שמית כי נאמר, כאן וגם למוד. או תכונה או מעשהאיזה
 לפי התורה להם שנתנה מה אם כי המה, הערימה שמות לאו ,נח

- *שם' ,תכונותיהם  כל לכנות היודעת שכליות, ההכרה על מורה 
- לפת" ; הדם רתיחות על - .חם" ; האמתי בשמה ומושנדבר  על 

 - . והנעימות היופיאהבת
 אבות שלשת - הארץ" כל נפצה ומאלה נח בני אלה*שלשה

 תמים, צדיק אחד, איש בני הנ"ל, השונות תכונותיהם עםאלה
 , המבול אחר בארץ ד' נטע אשר , הנטיעות היו , ד' אתמתהלך

 הכחות אלה כל יתאחדו בה אשר חדשה, אנושיות מהםלגדל
 יתכונו בה אשר הצענות הכחות וכל לשלטותה, הדרושותהשונות

לדבר
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 , והטוב הישר את , ד' רצון את לעשות , אחת ולתכלית , אחדלדבר
 . ובתמים באמת ד' לפני ולהתהלך)צדיק(

 כחותיה כל השתתפה אילו האנושיות, היהה נהדרה מהובאמת,
 בשמימיותם, שם בני : שלם בלבב ד' את אחד שכם כלה לעבודאלה,
 ודעה אחת שפה כלם בחמימותם, חם ובני ביפיפותם, יפתבני
 היו: מעלה כמלאכי קונם, לבין בינם ושלום ביניהם שלוםאחת,
 וביראה באימה עושים וכלם נבורים כלם ברורים, כלם אהובים,וכלם
 כימי חיים, והיו וזמרה" בשירה ובטהרה, *בקדושה קונם"רצון

 . הארץ עלהשמים
- , היה כן לאאבל  כחותיה כל את קבצה האנושיות 
 יהתבצרה והסתדרה ולשכלולה, להתפתחותה הדרושים"שונים,
 *שמ* ולקדש לגדל לא אבל , ראש עליה ותתן מרכז, להותעש

 כי ד', את ד לעבו לא *שם", לה אם-לעשות כי בעולס,-שמים
- !* *נמרוד , בר' ר 1 ר מ לאם - !" *נמרוד -- מנהיגם להם קרא   ענו 

 ]נעלה האלילים אל פנה , בשמימיותו *שם', מהרה. הכלאחריו
 ומהרהבות בשרים בתענוגי דבק , ניפיפותו יפת, ; ![ ע"ז שםונעבור
 על מלחמה הקדיש _ בחמימותו, חם, ; ![ שם ונשב ]נעלההדעת
 ענר אחד פה וכלם , מלחמה[ שם ונעשה ]נעלה עולם באיכל

 !*. שם לנו ,ונעשה :ואמרו
 ונעשה הכא כתיב נתכונו, ע"1 לשם כלם אומר ר"נהניא

- תזכירו, לא אחרים אלהים ושם התם וכתיב שםלנו  
 להם שברו , שונות תורות ובין ה' תורת שבין העקריההבדל

 לכבוד אלא נביא שלא האדם, את תלמד ה' תורת כי הוט,בנ"א,
 את האדם עבודת ועקר , בעולמו ית' *שמו* ולקדש לגדלבוראו,
 חייו בהתקדשות ומדותיו, רוחו, שכלו, בהתפתחות היאבוראו

 צדקה ובעשיית ית', רצונו חקי לפי ותאוותיו הנאותיוהארצים,
 שמים ככבוד למעם 1 באות אדם בני -ותורות . בארץומשפם
 האדם גבול ולהרחיב , ומשפט בצדקה למעפ , עצמו כבודכלהרבות

כתענוגים
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 על ימרתו ההברה או האדם אשר זמן, וכל , ובקניניםבתענוגים
 את ולא , עצמם את עובדים המה הרי !* ם ש 1 נ ל ה ש ע שנ :דגלם

 או והקנין, ההנאה 5א5יל משתתוה האדם אם חיא, אתתצולקיהם,
 , שיהיה אליל לאיזה או והגבורה, והנצחון המלחמהלאליל

 שאיפותיו שבכל אלא , כלל בפועל משתחוה שאינו או , אחרממין
 . יקרא עע"ז - מאלה לאהד כפוף הוא ודרכיו מעשיוובכל

 לפי לא האדם את המודרת קולטורה, שכל אלא , עודולא
 אותה , *ומצבו" "שמו" לפי אם כי , והמוסרי המדעי , האמתיערכו

 נין לחשך, אור בין לרע, מוב בין מבהנת שאינההקולטורה
 .שם בין , ללבוש" *לבוש בין אם כי , לטהור טמא בין , לחולקודש
 כבורו את למכור , האדם את המכשרת , הקולטורה אותה --לשם"
 עבודה היא - הכבור תאר או הכבוד אות בשביל ואנושיותוונפשו
 עץ , נבזה עצב לקחת לא אם זרה, עבודה של טיבה מה וכי !זרה
- ששם" להם ולקרא האדמה חרסי את הרם , זהב או כסף , אבןאו  
 : ו ותהלה כבור להם ויתן ברך, לפניהם יכרע בעורונו העםוכל
 אחרים אלהים ושם התם: יכתיב שם, לנו ונעשה הכא:כתיב
 --- . תזכירולא

ן**
 היה וכפשע פחת, פי עברי על האנושיות עמדה כאן אבל4
 ששררה האנרכיא, ע"י המבול, לפני אשר בעת, : האבדון לביןבינה

 בשנים, מאות אחרי ואך לשאול, לאט לאט, האנושיות צעדהבעולם,
 יכולה ענמרוד" של המונרכיא היתה ראש. ענבי אשכלותיההבשילו
 אלקים, ירא זכאי, בהיותו המושל, כי קלה. בשעה מלא עולםלאבר
 לעמו, ואשרי לו אשרי וברוח, בחומר והתפתחותו העם טובתדורש

 שאין הצדיקים, ומשפטיו הטובים חקיו וע"י וככחו, בהשפעתוכי
 המוסרי, מצבו את ולהרים העם את לתקן אם כי אחרת, מטרהלהם

 ויהי וישגשנ העם יפרח - למעלה למעלה, והקולטוריהז:קונומ4
לתפארת
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 מו"וא"ו"ןועוח"""י"חוןא"",,"","וחולומעוא11חז"ו,ן,1*א,""או",ו~וח

 ",י,""י'":,,"י,י,ו- :4,4,טחה"קו4,4"פ""""ה4"ןטו"1"4ןויןו,"",ן"וח",""יו,,"ו~וןהי,,ד""1,ל,י,"וו,"והוו""

 יחק א', ירע ולא עייץ, הוא כיטהמושל יה לעומת אבל *לתפארת
 בכחו וישתמש בהם, יחיו בל וסש2טימ טובים לאהקים

 אכזריות של רוח העם על לשפוף לרעה, אך . העם עלובהשפעתו
 אחריו ימשף והעם והפראות, הבערות בחושך ולדמםושובבות,
 לכל צפוי היה הנורל זה התהום. עד וירד דעת מבליבעורונו,
 דן ונו'"ו-וירד ד' "וירד לעזרתה. חש אשר ד', לולא ,האנושיות

 חדשים סדרים ולעשורי מזמתם, את ולסכל ערומים, עצתלהפר
 והתקרבותו ה' התגלות היא ד'-כלןירידה וירף . בעולס גדוליםולזקונים
 !" הויוז? עאיך !" .איכה : מחדש אליה והקריאה האדם,לנפש

 ן-
 תשובה, של פתח הקב"ה להם שפתח מלמדאראב"כ

 ישראל ועתה , המד"א , תשובה אלא ועתה ואין - "ועתה" :שנא'
 אשר כל מהמ ייבצר הקב"ה: עלאו!'-אמר אומרים: והןוגו';
 בעליו מה פירות, עושה שאינו בשעה הזה, הכרם !" לעשותיזמו
 . 5עח( )נ"ר אותו גו6מין ? לועוניין

 מפתן על בעמדה האנושיות, את לעורר הקב"ה נמהעוד
 עצמם בעצמם בנ"א יפרו אשר למען לתשובה, - והקלקולההשחתה

הרע"
 להם הקורא ד', אל למעלה, ויפנו הנלוזה, מחשבתם את ויעיבו

 ותחת עצביה6, את והשליכו ויתעודדו, ויתקוממו חשכם,מתוך
 אשר "כל : יקראו !", לנו .נעשה תחת !", ענעבוד : יקראו !ןונמרוד
 ויתקדש היתגדל יקראו: !" שם לנו *נעשה ותחת !" נעשה ד'ובר
 : כנ"ל עתה, עד אשר הנעלה, הארצי מצבם על וישארו !" הגדולשמו

 וגליתי עליכם, הופיעי אחרי - !" עועתה : הקב"ה להם אסףוכאילו
 על ותנחמו תשובו -"לא לבבכם סנור מעם ופתחתי עיניכםאת

 כפתחו לכם אפתח ואני מחט של כפתחו לי פתחו הרעה,דרכיכם
- !" *לאו : אומרים והן ! ובנעימים בפוב וחיו , שובו ! אולם,2ל  לא 
 4כפוסח כמסתפק , עפן!' שאמר אליו, ובקראו הקב"ה רדת בעת אה*רכמו
- *לא!" : אם כי , כ"6( מס )עין הסעיפים שתיעל  גז"ד, נחתם ואז . בהחלט 

 : הנסיון ירי על ההסתורי חנוף אל נמסרו - והמה , הופרהעצתם
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 --- ו*'". ד;טייצנ2  וקוקון  רון---  י11ווו1 נולות n~cww,זון
 וכל שונים, ולאקלימים לארצות ונתפזרו לנוייהם נחלקו האדםבני

 ומקום מקום כל ותנאי , ממנה ומושפע לארצו משוענה יהיה ועםעם
 יתנכו אשר למען , עמקיו וכל חייו משפטי את עם כל לפני ישימועצמם
 ד' פני מול עצמית בהתכוננות האדם נפש כחות צרדי כלויצתנו

1 

 נווני ובכל אנפי בכל מנוסה שלמה, הכרה לירי לניפוףויבא
 ויש , ונורא גדול אל , לעולם .אדון יש כי , האפשריםהנסיונות
 ורבוי וההנאה היופי רנשי מהתפתחות רמה יותר לארםתכלית
 * ד' עבודת - והיא ף והתענוגיםהקנינים

 הארץ'.- כל שפת ר' בלל שם ע"ז-כי ונעבור שאמרהנעלה.זו
 הדעות נתפרדו כן , מקומי פירוד האדם בני נפרדוכאשר
 בשאיפתו , האדם אשר למען ; והשפות הלשונות ,וההשקפות
 והניונד שכלו אל יפנה הדעת, אל ובצמאונו האמת אלהטבעית
 וימציא השערות ינבב 1 ויהגה יחשב , וידרוש יחקור , צמאונולרוות
 לא ולעולם הבקורת, בפני תלכנה תמס בוקר כטל וכלםשימות,
 את , אחת ושיטה דעה אל ההפלגה דור מאז , האדם בני כליסכימו
 האחדש ויעריץ יקדיש אשר ואת השני, ירחק האחד יקרבאשר
 ינא"ן , אחד דור יקדיש ואשר , בוז ברנל עליו וידרוף השניימאס
 האמת, בהכרת , האדם הכמת צדדי כל ויבהנו יתנסו וכה , אחרדור

 אשר האדם, שכל כי לדעת, הנסיון ע"י וילמוד חמרה.ותמצא
 יוכלבשום לא האמתמאתד', קבלת רקבכהנברא
 איוו מדעתו לברא או עצמו, מדעת לטכירואופן,
 שרת אל לבם ישיט מעט ומעט, ד'. מפי לקבלו כ"אאמת,

 אשר עד ד) מעת חכמה , קבלתם אפשרות כן טתוכה, הלמהד'
 ערקן יפת הארם ולהכמר כלם, עצביהם את להטליךהכבכרו,
 ואמרו ! מועיל בו ואין הבל , אגנותינו לנו נחלו ,פקר אף ,האמרו
* באורחותיו, ונלכה מדרכיו ויורנו ונו' ד' הר אל ונעלה.לכו  כי 
 . מ.רושלים' ד' ודבר תורה תצאמציון
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 ורוחין קופין נעשו - מלחמה שם ונעשה נעלה שאמרה.יו
 - ושדין".לילין

 השומרים מבן אחת היא , המתהפכת' ההרב .להם כיאם
 הארם. מן יאסר לבל החיים, עץ דרך את לשמור , ד' הפקיראשר
 החיים, עץ דרף אל האדם ישוב לא אשר זמן, וכל ה'( א,)כנ"ל
 והזדון הרע ישלטו אשר זמן וכל , בעולם החרב להםתתהפף
 של אפו שבט למלחטה, ושואפים חרב, נושאי גויים יהיובעולם,

 לאלה אחרית יהיה לא כי ד', גזר מ"מ, גידו. זעם ומטהה',
 שליחותם וככלות , הבל יושבי כל על מלחמה המקדישים ,הנויים
 קופין כמו בנ"א .חברת מתוף וידחו ויאבדו, הישוב מתוךיבדלו
 וכן )ינ( ישעיה נבואת הארץ", כל .פטיש לבבל, נתקיים וכברוכו'.
 ואת מרום את א' כמהפכת וגו' ממלכות צבי בבל "והיתה )ג'(ירמיה
 אתים בתיהם ומלאו ציים שם ורבצו , וגו' לנצח תשב לא ,עמורה
 אייתה ויו רותי(* )סי5 אדום נגל )צ'ט( ירמיה שנבא פה וכן .'ונו'

 , דוגמתם הרבה ועוד כידוע , נאפ"לעאןתחרית

ה.
 מס(. )גתת קיים שליש נבלע, שליש , נשרף שליש מגדלאר"י
 ~בבל[* למגדל זכר 3ל נמצא לא כידוע כי , תמוה כפשוטו]והמאמר

 השאיפות מ"מ ' העיר לבנות ויחדלו המנדל דור עצת ר'בהפר
 בנ"א בתוף התנחלו המגדל, בוני' בתוך אז ששררו , ההןוהנטיות
 לכונן , אחד ומנדל אחת עיר לבנות הדלו כי ואם דור. אלמדור
 העיר אותה מעין ומנדלים ערים אבל באדם, האדם ממשלתבו

 להם אוו שם אשר , בארץ תמיר ונבנים הולכים המנדלואותו
 עד ולהעלות , שם להם לעשות , להם למושב , שוניםנמרודים
 ופורשת ומתפשטת הולכת הנ"ל שיטות מם אחת וכל , שיאםשמים

 יעברו עמים קולמורה, של צורה ומקבלת ,' הארץ עלממשלתה
 את להרחיב , יתאמץ אתך כל . זה אחרי זה ההסתוריא פניעל

גבולאיו
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*6
סרטי

 ה:ןן,
 ולעשית , לעולם ברשותו ולהבפיחמ , ובתענוגים בקניניםגבולותיו

 את ותקעקע בניניהם תהרס נעלמה יד אבל , בארץ עולם שםלו
 . נצת ולחרבות למשואות ותפילמביצתם

 סמל , וממרותיו שאיפותיו כל עם בבל מנדל בהיות ,והנה
 ר"י שברצות , אפשר , נתבאר כאשר , כולה ההסתוריא שלהמנדל
 בבל מנדל על הוא מדבר , ההסתוריא מגדל אתרית על לנולרמז
 בבל, מגרל תבנית מחומב שהוא , כלו העולם בנין כלפיומכון
 משתמש , הראשון המנדל על ומליצה משל דרף מדבר שהואומכיון
 ישרף, לבלע, שר"ל: אף , ק"מ" , נבלע *מטרף, עבר: בליחןמב

 בכל .והיה : ל"ג( הנביא זכריה לכברי אולי, וכוטזו,קזקיימ".
 , בה יותר והשלישית , ויגועו יכרתו בה שנים פי ד' נאםהארץ

 שבדברי *כריתתו ולעומת 1 וצרפתיו" באש השלישית אתוהבאתי
 ולעומת *שרפה", בלשון ר"י משתמש אדם בידי שהיאהנביא,
 והשלישית *בליעה". בלשון ריי משתמש שמים, בידי שהיא*נויעה'
 * . הצירוף אחריותר

 , הנ"ל כתות נ' כנגד ר"י שנתכון , לומר יותר עודואפשר
 מן ויהיו , כנ"ל ארץ, -תבלעמו מלחמה ונעשה נעלה שאמרה-יו

 יורשי והם , שם ונשב נעלה שאמרה-- וזו ; אסור שאפרן ,הנקבמין
 , מותר שאפרן , הנשרפים מן ויהיו ישרפו , החצון וברקהתענוגים

 נעלה : שאמרה וזו . אחרון לדור ושארית זכר איזה שישהיירר"ל,
 וישתיירו גילוליהם- את והזניחו עצביהם את והשליכו - ע.1ונעבוד
 יניד , ההיא העת ועל . מהם סיגים והגה והזיקוק הצירוףאחרי
 שפה עמים אל אהפוף אז *כי ג'(: )מניס נביאו ע"י, הקב"הלנו

 ראשינו כאשר אחד", שכם לעבדו ד' בשם כלם לקראברורה,
 כל שפת את ד' בלל אשר ע"י , היה , המבול אחרי , בנ"אחנוף
 העמים כי להיות , והצירוף החינוך השלמת אחרי ישוב כן ,הארץ
 כלם יקראו שם!* לגו "נעשה ותחת ברורה, שפה כמקדם,עוד

 וכן !" אחד שכם *נעבוד כלם יקראו !' *נמרוד ותחת ד'",בשם
תהבמל
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 בראש ר' בית הר יהיה .נכון -- אם כי *הנפוץ', גזרת אזתתבמל
 131'. הנויים" *כל אליו ונהרוההרים,
 את ולראות הק', מתורתו נפשלות להביט ד' עזרנו הנהעד
 שני באחרית בעולמו הקב"ה הנהינ אשר , הסדרים ואתהתקנות
 *התורתי, ועקופר; אל ידם על העולם את והכין , *תהו" שלאלפים
 המגדל בוני של דורם בן אהד, איש עיי כן אחרי מיד תתלאשר

 , ד'" .בשם : הוא קרא לעומתם אשר , !' שם לנו .נעשה :וקוראי
 סנדל בוני , עולם בתוך הוא גם ישא אשר , עולם עם יצאוממנו

 *בשם : ויקרא , ד' דנל את !" שם לגו ענעשה : וקוראיההסתוריא
 שכם ולעבדו ד', בשם כלם לקרא העמים, כל ישובו אשר עדד",

 ! בב"א ,אחד
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ע*
 אלי. הבאה הכצעקתה ואראה נא ארדה שנאי במדום. ג'ירידה

 - . תורה של תקופהרתחילה
 להיסודות היר חוזק ואת הכח את המעריץ זה, עולםבתיף
 את והמרים , תפארתו וחוסן עזו בניני כוננו עליהם אשר ,העקריים
 בתוף , והחברותיים העצמיים החיים לתכלית והשם וההנאההקנין
 ממזרח ד' האיר אמרפל, של ערפל ע"י ובא המחשיף זה,עולם
 על גם * ונרסס( )סו5 ד' באור עליה ולדרים לארץ להאיר צדק,כוכב
 היה מאד שונה אבל נמרוד, דגל על כמו *נעשה', כתוב היהרגלו

 של שם" לנו ,נעשה אשר תחת נמרוד. משל אברהם שלקנקמטה4
 ראש, לכל ולהתנשא להתגדל האדם תאות את רק מביענמרוד,
 - בשקר או באמת 1 במשפם ושלא במשפם , בצדק ושלאנצדק
 המה , אברהם דגל על הכתוב , ונשמע" נעשה ' ד' דבר אשר.כל

 בנ"א על לא אבל , ולהתנשא להתגדל , לאדם המאיריםדברים
 ולעשות והשפלוה, הרעות ונטיותיו האוותו על אם. כייולתו,
 הי.ץ דנלו על נם ; ד' הפץ באלה כי , ורחמים חסד , וצדקהמשפם
 שולל, האדם את המוליך , אחרים אלהים שם לא אבל , //aQWכתוב

 גויים בנ"א, של עולם ובתוף עולם. ומלף היים אלהים שם אםכי
 עמר 4ש0', להם לעשות וזועפים, השואפים , ורצים האצים ,ולאומים

 לו אשר לעולם, אחד אדון רק כי להודיץ, ד', בשם ויקראהוא
 חפצו ולהשלמת לעבודתו ואשר והתפארת, הנרולה והגבורה,הכח

 ! האדם ובראשם וממח מעלה ברואי כל נקראוורצונו

 ואת ארצך את נא עשב לך!.., לף אברם אל ד'יאמר
 , עתה עסקים הארץ עמי כל אשר בעת ; משפחתך ואת ,טלרתף

אחר
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 נר אתה היה ן אדמתו על איש ולמתבצר להתישב , ההפלגהאחר
 , חדשה כבריה , ומשפחה עם יחם באין . מולדת ארץ באין ,בארץ

 את והודיעם בשמי וקרא ממלכה אל וממלכה גוי אל מבוי נאלף
 "אעשך אנכי עלי; צרכיך כל , דברי עושה , שלוחי ובהיותך ,דרכי
 , לך תחסרנה לזה הטבעיות ההקרמות כל אשר בעת , נדגל*לגוי

 אנכי מצדך, השתדלות כל בלי התבל, קניני בבל *אברכך*אנכי
 אין ואתה , שמה את לנבל עליך הקמים כל ננד שמך* את*אנדלה
 לאות הייך פרקי בכל תהיה למען רצוני, את לעשות אלאלף

 להריק פתוחה הקב"ה של ירו כי העמים, לכל חיה ולמצבהולמופת
 יש וכי רצונו, לעושי טוב ושם וכבוד ועושר ח"ים ברכות,שפע
 היא ושם, הנאה וכבישה, מרכישה להאדם, נבוחה יותרתכלית

 . ומשפט צדקה ולעשות ד' דרף את-לשמור
 אם כי , הזאת הקריאה את ד' קרא לבד לאברהם לאאבל

 ד' יקרא קיומו שנות באלפי הגויים בין נוי בתור , אחריו לבניונס

 את וגו': שמך את ואגרלה , ואברכך וגו', ואעשה tff1S *לךתמיד:
 לזרעו אח"כ הקב"ה העביר , איש בתור ומשלחתו אברהםתעודת
 שעמדה והיך , ההבטחה את נ"כ קבלו התעודה ועם , נוי~תור

 . יתבאר וכאשר , ולנולאבותינו
 אלקי שאומרים זהו גדול*, לנוי שיאעשך ג'( קיר )פסהיסאז"ל
 זהו שמך' ,ואנדלה יצחק אלקי שאומרים זהו .ואברכך'אברהם
 ןהיה לגמר תלמוד ? בכולם חותמין יחו יכול , יעקב אלקישאומרים
 , בהם ולא חותמין בךברכה"

-  
 תועים, של גדול עולם בין אחד איש אברהם, היהאחד
 אשר , איומה ארירי , ארץ גדולי וכל , בחזקה בטעותםמחזיקים

 נגדו כצר עמדו , בשעתו כנמרוד , מפניהם וחלו רנזו הארץ עמיכל
 מעלליהם. רוע כל על פניהם על וטפחה באה אשר , שיטתווננד
 כי הרע., לעשות התמכרו אשר הרעים, האנשים בטבע הואובכלל

 להתחזק המה, ונכונים , רוח ונריבות ר' ?ראת מריחיתרנזוהויתקצפו
בכל
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 ואברהם טובה, ומדה קודש רגש כל משרשו לעקר כחם מאמציבכל
 ממקום ניסע אברהם . מפניהם חת לבלתי ננדם מעמדמחזיק
 לעם ומורה ד' בשם קורא בואו מקוס ובכל גוי אל מגוי ,למקום
 הולך אברהם . לפה יד 'ממו באלילים והמתהללים , ד' דרךאת

 תורתו אחרי נמשך והעם , מקום לו כובשת ושיטתו ,ומצליח
 . יוכלו לא מאומה לו לעשות אבל , שן ויחרקו וכעמו יראווצורריו

 מהמסלה.- *גר" אחד איש להנות ~וכלו לא גויים עריצי ! פלא ,הה
 והיה וימפה יומו יבא מהרה , זקן אברהם , צריו יתנחמו עודאבל
 יהיה כמנהגו ועולם , יאבדו כבר אז והצלחתו שיטתו גם היה,כלא
 ' שמו ואבד ימות מתי ומצפים עומדים ובצפיתם .נוהג

- אשתו שרה , מאה בן -אברהם  אמר --והנה תשעים בת 
 ותצחק. שרה ויצהק;שמעה בן, יולדת אשתך שרה אבל לאברהם,ד'

 הבן אותו לשרה. בן והנה חיה ימי וכעבור ! ויחי אמר הואאבל
 הקב"ה והבטחות אברהם תעודת נוחל גדול, לנוי יהיההיה
 לאברהם. הקב"ה אמר , ויצחק" שמו את קרא ן יצחק השומע יל -אליו,

 את לחשוב רק והיורעים בשר, בעיני רק הרואים ' העולםכל
 על יצחק השערתם, לפי הקרובים , הטבעימ הכללים לפיהעתיד
 . לזקוניהם הנולר הרף התינוק הורי הגו אשר , הגדולותהתקוות
 העולס מן אותו מעבירים אנו קלהבתנועה

., 
 , ארץ אדירי אמרו

 ונעזב משולח יתום והוא , הוריו וימותו מעט עוד , כלל תנועהובלי
 כל יצחק עור היום ועד . יהי היה וכלא זועף עולס נלי בתוךיטבע
 עטרת ועל הוגים, אנו אשר , הגדולות תקוותינו ועל עלינוהעולם
- ב"ב לרשת בטוחים אנו אשר ,הנצחון  שם את ד' קרא שיצחק" 

 עליו, הצוחקים כל יי4 .יצחק" הוא לאמר, , לזקוניו הנולד אברהםבן
 . , . . אחרון ליום לשחקיוהוא

 עמדו אשר , אדירים רבים עמים בתוף אברהמ של קיומונם
 הפלא אלקים, אצבע - לגוי היותו אמנם פלא, הוא ננדוכצר
 ע"י ר"ל , א אברהם אלקי שאומרים זהו - גדול לנזי "ואעשך !ופלא
 יודו והכל ד', את תבל יושבי כל וידעו יכירו לגוי, והיותךקיומך
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 והמקיים המחיה הוא האלקים, הוא אברהמש *אלקיויאמרו:
 ! יראיואת

 שבעים יהיו איך , הגדול המראה על משתומם תעמודאם
 מורדפים , ומעונים מוכים , להם לא בארץ , מצרימה הבאיםנפש
 בתוך ישראל בני קומץ אלה, נפש שבעים יהיו איך חשך,בלי
 ודול לנוי *ואעשך לך תשיב ע"ז ? לגוי -שם מצרים אלפיםאלפי
 . אברהם' אלקי שאומריםזהו

 אחת שה בהיותנו , קימני נכחד לא ,איף , תתפלא תשובאם
 עלינו עומדים ויום יום שבכל , לתרף שואפים , רבים זאביםבין

 אלפי ועומדים קיימים ואנו , שבעולם תחבולות מיני בכל ,לבלענו
 , קדמוניות וכשנים עולם כימי בירינו רגלנו ועוד , נו* בתורשנים
 ד' דבר אשר ,כל עולס. באי כל נגר בגאון יתנומם עודועליו
- ?נעשה4  הוא גדול" לנוי "ואעשך בקדשו שדבר , אברהם אלקי 

 אף 3וי בתור לפניו המקיימנו הוא , אברהם אלקי ! פלא עושהזה
 גלותנו,בתוך

 בארצותי
 . לאברהם דבר כאשר לנו, לא

 עוסק שאינו והנורר, הנר , אברהם את אנו רואיםואם
 1 במקנה מאד בבד , מקום של בשליחותו רק , עולם שלבישיבו

 שברכו הוא וד' הוא, א' אצבע כי , להודות צריכים אנו , ובזהבבכסף
 , הכל ויודו וידעו שיכירו , המדה לשתה הגיע יא עדיין אבל ,בכל

 וימצא רעבון בשנת יצחק בזרע זה לעומת אבל הוא, א' אצבעכי
 *אלקי ואמרו: הכל הורו ע"ז , מס( פירחי )סיין שעריםמאה
 ד'[. ]ויברכהו , ליראיו ברבתו את הנותן -האלקים, הואיצחק*

 , לך אתן ברכתי את - יצחק' אלקי שאומרים זהו*ואברכך

 היא ברכתי כי ההכרה, תצא לא אבל ואוצרותיך' חילךלהרבות
 ן עולם במתי על יצחק בנך יופיע אשר עד , עולם לאור ,תעשיר

 השולח הוא, אני כי הכרה לידי תבל יושב* כל יבואו ידוועל
 כלם: ויאמרו המבע, יד קצרה אשר במקום אף , ליראי ברכתיאת

 1' האלקים הוא יצחק,אלקי
ובן
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 הנעןמיטב59
 שו:""ןש, 4ןנו4""ו"וומהו"4ןשו "4,"*הו4מוחואוע"חו4אא4

 ח411וחח"ןח114111,תו, 1אא41יא4"ח11אתוח " ווא"א1שי4וצ4ן4 4וו"א,4ח4 :אושו""
 שו,ו" 1"" " ,ה" " 1"1" "1"

 ץ,ץ11,1 "הח,ן":אשאש1,"" 1 י ! ,

 , ונדים נעים , נוי וזל מנוי הולכים גניהם "שת בראחזמ וכן'
 אשר , הגויים מחמת ומורדפים מוכים , ומטורפים דחופים"חופים
 ימצאו מקום ובכל דור בכל ואעפ"כ , מפיהם אוכל להכריתיבקשו
 שכניהם על יתר ובנכסים בעושר ד' ברבם אשר הרבה,בתוכנו
 ישכימו ארץ נדולי וכל , יהיו מהם והזהב הכסף ואדירי ,הנויים

 נהיה איף עצמנו, את אנו ושואלים , וזהב כסף לבקשלפתחיהם,
 את הנותן הוא יצחק" .אלקי : להשיב צריכים אנת ע"ז ?כזאת
 - . הרחבה ירו מתחת לבניוברכתו

 כבוד לו יתנו ארץ ומלכי בנויים, אברהם שם גדולואם
 היה מ"מ אבל הוא, א' אצבע זה גם , ישימוהו א' ולנשיאותהלה,
 לו שעמרו הן הנדולה והשפעתו הצלחתו כי , לומר מקוםלבורד
 בשפל ונתון , העולם מן הפרוש , אבינו יעקב אבל * לשםלזכות
 לבן בבית נחליא , מעשו נרדף , רבות בצרות וממובל עמום ,יזמצמ
 זכה ואעפ"כ , ראה לא וטובה שנה למאה הניע וכבר , שנהעשרים
 שנעשה והיקר, הכבוד רב ומה העולם. כל על גדול לשם ימיובסוף
 י"ג( סחט )עיין ! במותו , העולם מן והפ*וש הנודי , הזקןלאותו
 הכרה לידי העולם יבא לא אבל , שמך"- *ואנדלה ! אלקים אצבעזה
 הכבוד לי אשר , הוא אני וכי , שמך את שהגדלתי הוא אניכי

 שעל יעקב, בנך בן עד ן שמי ולחושבי ליראי לתתםוהנדולה,
 עאלקי : ויאמרו כלם יענו ואז , ההכרה ,1 את העולם לו ירכשידו

 ! ליהאיו ומכבודו מחכמתו pLn אשר , האלקים הואיעקב"

 את רועים אנו נפלא, מחזה רואים אנו ישראל ימיבדברי
 מהמת ושעל שעל כל על מורדף , בגהווטטא כלוא , בגלותוישראל
 , הניעו לשאול וחי? נרמס לעמר כבודו , העריצים הנויים ,מציקיו

 את עובר , חת לבלי עשוי , רוחו את רואים אנו השניומעבר
 מרגעי אחר רגע אף הרף מבלי מ!-ע ובכל ובחכמה בתורהעבודתו
 ועור . הרוחנית בעבורתו נכרות הצרות רושמי שאין וכמעט ,גלותו
 היותר בפרקים אפילו , עמנו ימי מדברי ופרק פרק בכל ,זאת

חשוכים
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63 הניוןסיטכ
8וא1"

 ",וח"ו"ו"""וון,לחת""חו",א,ון"וואו"חוח,או,ווא"וו"ן"חאוווח""ןוווןין"ווןת,"ןוקוא"ןואוןו,ח,חח,יאווו"ווח,חאפ"ואןןא"ןן9! ק,", - ---אץ","".""י"ע אואוא..שועייתח

 ישראל, מבני ה, ירש מעלה אנשי רואים אנו , הבימם יטבימיחשוכים
 הארקן כל ע"פ יכבדו ומאד , שמם ינדל ומאד מלכים בשעריבאים

 שהעמדתי בו' מאטתים לא תנא במתניתא , י"א( )במנילהוכדאיהא
 ואם דורות. חכמי להם שהעמדתי ער וכו' וחבריו דניאללהם
 , תקרא ואז בנו, ויוסף ע"ה אבינו יעקב ימי בדברי והסתכלצא י היה איך בו ולהתבונן , הזה הנדול המראה את לראות לפור אתהרוצה

 !" שמך ואנדלה - לך .לך : לאאע"ה שדבר , הוא יעקב"*אלקי
 ! עמנו לעשותהמפליא

 הגדולה לתכלית ימיו באחרית אבינו יעקב שהניעוכמו
 גויי כל על עליון הימים, באחרית אלקינו, ד" יתננו כן ,והכבור
 2 שכתוב ממרא בנו ויתקיים ולרזפארת, ולתהלה לשםהארץ,
 . 131' נוים" לאור.ונתתיך

 ולמופתים לאותות תמיד, ויהיו ועסו, ובניו אברהם היהובכן
 דברים ובאין אומר באין , תמיר ומפרסמים המכריזים , הארץבקרב
 הוא ד' כי , ובקניניהם במעלותיהם , ובקיומם , במציאותם אםכי

 באלה שיהיה ולא , ושם וכבוד ועושר חיים לאדם הנותן והוא ,האלקים
 , ורוממה נעלה לתכלית המה אמצעים כלם אם כי , שלמותוהכלית
 התכלירו ובלעדי ד', חפץ באלה כי וצרקה, משפט חפרלעשות
 הבטחת אחרי לאברהם הקב"ה מסיים ולכן . הבל הכלהלזו
 מעמך1-*היה שואל אני מה -ואתה, והשם והעושר.ההיים

 כל אדיר וזה ברוכים, להיתז ירוצו יהמו רבים, עמיםברכה!'
 אתה, נפשם,חפצמומשאת

 *ה"
 וארצות תיש לרשת --לא ברכהף

 לבמת אם מ , תפארהך תה" ולהרס להחריב לא , תעודתךההיה
 ! אברכך ואת ף ברכה *היה , ולהשכיל להיפיב ,ולגפוע

 ולפעול צדקות ~רוע ר, חפץ העלים כאברהםואמנממי
 הענקיים כתובע ממנו?בכל לעעות יגרל ומי הארץ, בקרבחטועטז
 אברהם נשא נם ואם ! נפש בחרף חייו ימי כל הטוב למעשהעבד
 לרשת לא נצחון, עטרנו נחל למען לא ויכם, מלכים עלחרב

ארצות
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 ק גי ה ב ט ימ54

 ההלתת על מופו הוכיח כשצמר בג לכח או שלל לשלול ולאארצית,
 לך אשר מהל אקח אם ונו' לד' ידי *הרימוהי מרום לסלךבאמרן
 ולגער עושקיהם, מיד ולהצילם לעשוקים משפט לעשות רקהו'",
 הטובים מעשיו עטרה היה זה פעלו עולם, משתיתי ארץ,רשעי

 במלחמה לו* נתן אשר הגדולה בישועהו ד' הוכיח נאשרוהגדולים,
 מגן .אנכי ד' בשרהו ואז ברכה!", .והיה תעודהן לתכלית הניעוו

 אח וללחום לעשוקים, משפט לעשוה בלפך, נפשך שמת כאשילך,1
 דרכיך. בכל ולשמרך רע מכל להצילך לך, מגן אנכי כן מאויבי,מלתמהי

 אנרהמף .מגן חותמין ובו נפש, במסירות !' ברכה *היה קיםהוא
 זכו ע"י סרובה, במדה רוח ולנדיבות חסד לאהבה בניו זכוממנו
 אשר עד הטובים, ובמעשיהם בצדקותיהם עמים לנס להיוהישראל
 יעשו אשר והטובוה, הישועוה הצרקות, כל כי לומר, נוכלבצרק
 כלם האנושיוה, ראש על גזר כאבני בעולם הינוססו ואשרבעולם,

 ירט מעשי המה, מטעיו נצר בעולם, הוא זרע אשי הטוב הזרעפרי
 חוחמין בך ברכה* נוהיה ת"ל בכולם חותמין יהא יכוללההפאי*

 בהם.ולא

4*י
 הציג לברכה, אברהם, זה צדיק, פשלה את דעה למעןוהנה

 אשר במקום בעולם, אז הקולטורה מצב את לעומרו ריעוה"קלנו
 שלט ,יא שם ]כי הככר; ארץ וכל הניעה-במדום לא אברהםהשפעה
 השמאל *אם אחיו בן לוט עם עשה אשר החווה, מפניאברהם,
 יבא שלא אברהם עם ההנה ,פי הרמב*ן כתב וכן ונו',ואימינה'

 עליו עוברים נרים אנשים בראיהו אברהם אשר בעה הככר"[,בכל
 ברגש, ורץ עליו, יעכיו לבל ומתחנן, להם, ומשהחוה לקראהםרץ

 רנליהם את לרחוץ האורחים, לקראת ב'הו בני כל אהומרגיש
 לחם שבעי מדום, אנשי המה, יושבים הררך, מעמל לבבםולמעוד
 עני; על חסלה אחת ריבה אשר על נפשות, דיני ודנים טוב,וכל

רצים
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65 הנהןטיטב
 ו,1,~11~111"וווח11חאואאוו~111וווו1"ו~~1""11או"1ה11"11""יטוחווח1"1ואו~ו~או,"181~י111**,111'ואוויויווףש,ואןאאאיוןויו,,ווווווווא~~11,1ואחן111אאהוי111"1111"1"ח~ן111~1וו~ן1~11111~ווווווו1,1אחוותווו11111,י,1111~1111י,י,,1

 אנשי כל ממשכבועם ומרנונים לילה, באיעען ברמה המהרצים
 ביוד קורת בצל ,צבאו האורחים עבי להוציא קפה ועד מגדולהעיר
 יכבד אשר ככל . רעים שפפים ובהם בו ולעשורו העיר, מאנשיאחד
 כזג וקולטורה כאלה אנשים אנו, מושגנו לפי בנפשנו, לציירלנו

 האנטי; מקולטורא קטעים, איזה ננזיה בבתי התוה"ק לנוהשאירה
 בו שיש אף ד', יראת בו שאין במקום איך דעת, למעןאברהמית,

 ארץ, איך לזעקה; וצדקה משפט לראש והפך ת"נ( ~ג רס"י )עיין ד'דעת
 *מדום ותכריז !" שלך ושלך שלי *שלי : מוסד לימוד לה תשיםאשר

 ובתי משפט היה במדום נם משפטיה: מעשה את תעשה !'לסדוםים
 העני את ולהציל להגן היה לא משפפה של עצמו כל אבלמשפם,
 מפני התושב את להגן אם כי עושקו, מיד העשוק את נוזלו,מיד

 מתחת פירורים ללקט העני יעיז לבל העשיר על להנן נרים,משלחוד
 שמריו על השוקם להעשיר, במראהו העני יגרום לבל אושולחנו,
 . . . רגע כמעט נעימה בלתי הרגשה כסל, עלי פימהועשה

 התוה"ק.- הראגו כזו קולטורא אחרית גםאבל
 היו ואברהם : עשה אני אשר מאברהם אני המכסה אמרוד'
 למען ירעתיו כי : האיץ נויי כל בו ונברכו ועצום נדול לגוייהיה
 צדקה לעשות ד' דרך ושמרו אתריו ביתו ואת בניו את יצוהאשר

 .ומשפט
 יפגוש אשר וכמכשולים, כל את ינצה יהיה-הוא היוואברהם

 וגדולתו ועצום, גדול לגוי יהיה אשר עד העממית, התפתחותובדרך
 בהיותו הוא כמדום. לקללה ולא האנושיות, לכל לברכה יהיוועצמו,
 ביתו ואת בניו את וינחיל יצוה הבריות, ואהבת ד' יראתמקור
 אתחקותיו ד'" דרך את *לשמור הנשאה תעודתו את עולם, עדאחריו

 אשר רוי, רק כי בפרט. ומשפם* צדקה *לעשות בכללוותורותיו
 יכשר ותורותיו, ד' תקי על ונתחנך ונולד נוצר ומבטן, מלדהמהריון
 והמכניס למשפם, צרקה המקדים ד', כרצון ומשפט, ערקה חיילחיות
 . לנר והנותן הציקה", על שיופין ואומר המשפם בתוך הצדקהאת

ליהום
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 הניו,מיטב66
חו*14וחיייוןו,11~11א"11ושו*וו,%11א111,1~1111111[1111111,1חא111111,111ןן11יח111י~ן1[11~111~1,111~1,ן1111,11שו"",11"1111111~~ןן11111וי11י,11ןא111~111,יא,1ןן11ש~ח11יוי1111ןי~יי111,11ש"11"11יאחאוש"שש1*י

 כל של ובבית בשדה הרגל דריסת ולאביון לעני ולאלמנה,ליתום
 שלתנו. על ומקום לו, נתן אשר ד', בברכת וחלק אברהם, מזרעאיש

 ית', חכמתו נזרה כזה, עולם עם לב, נדיב עם הקיםלמען
 כנ"ל, המבול, אתר הדש עולם יצא ממנו אשד נח, על גזרהכאשר
 ארץ וכל ועמורה מדום אחרית את בעיניו שיראה אברהם,על

 הנורא המראה של האדיר הרושם העדינה בנפשו ויקבעהככר,
 יצום, אשר אחריו, ולביתו לבניו ובמסורה בתולרה ינחיל ואותוהלי,

 ומשפט. צדקה לעשות ד' דרך אתלשמור
 מבלי הזה, הנדול המראה את יראה במשאון מכוסה לאאך

 יגלה אם כי החוח, לרושם ערך יהיה לא אז כי ולמה, מה עלדעת
 הרושם את לבניו וינחיל וירע, הקלעים, שאחורי מה לראות עינו,את
 פנת אבן את הקפיה ירה אשר ההיא בעת ולכן . בב"א הידועהעם
 להבים הראשון, אביהם הפאטריארך, עיני את גלה אברהמן אלקיעם

 עושה הוא אשר , רבה תהום ומשפטיו הוא נורא בי ד: מעשה את;
 ובתוך פוב, כל מלאות וטובות, גדולות ערים בתוך שעה,באותה
 ד/ דרך את ויעזבו יתהללו, עשרם וברוב טובתם, על השמחיםעמיחן
 למשפח משפם ויהפכו עצתם, ואהבת לבם שרירות אחריוילכו
 אבינו את הקב"ה הראה אשר הזה, המראה וע"י . לצעקהוצדקה
 יופי, כלילות הפורחות, הערים של אלה, נצה החרבות הי'הראשון,
 משרשי נצר לכל עולם, זכרון למצבת ד', כנן היו אשר סו'ע,שדמות
 את לדעת ומשפט, צדקה לעשות י', דרך את לשמור הנועדאאע"ה,
 ירע, אשר למען הזאת, המצוה ובטול ההיא, הדרך עזיבתאחרית
 בצורות, ערים יהפכו נצים ולנלים ממקומן, נתלשות עירותבראותו

 ערים בראותו ולהיפך, ומדותיו. ודרכיו ד', את עזבו כסייעכי
 את עזבו פרח,-אם ויפרחו ציץ יציצו מלאות, תשואות יופי,כלילות
 כי אובר, עדי ואחריתן להחרב, סופן כי צו"מ--ידע, לעשות ד'דרך
 מלפני ריקם תשוב שלא משפט, ורצוצי ענים לזעקת כרותהברית
 .הקב"ה

ויאבר
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