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57 הגיוןמיטב

ג*
 ואראה נא ארדה ונר. רבה כי מרע זעקת 91האמר
 )נ"ר -- אדעה, לא ואם כלה עשו אלי הבאההכצעקתה

 מ"י
 תט

 שפתח מלטד אראב'כ בתיה, האמהות יהדות מעשר אחת חדשב"
 הכצעקתה ואראה נא חרדה שנאמר תשובה של פחח המקוםלהם
 מדת בהן אודיע אדעה, לא ואם חיבין, הם כלה כלה, אלי,הבאה
 להם שפתח דרשתו, הוציא מאין מבואר, אין ]לכאורה בעולם.הדין

 ש"ת?[ פתחהקב"ה
 ללופ שקרא ז"ל, רש"י עינינו מאור על לתמוה עודונקדים

 ) עד אורחים בהכנסת נדולה הצטינות בו מוצאים ואנו "י( )י"נושע
 וגם ז אורחיו נפשות כפר בטנו, פרי בנותיו שתי לתת רוצהומהיה
 עד התורה את מקים שהיה הרי היה, פסח אפה, ומצות חו"ל,דרשו
 נתנה?שלא

 ומבין ה' דורש הלבבות שכל שאי'פ הוא, בזה הנראהואמנם
 וחסדו טיבו ממדת מ"מ, ותחבולותיהם, אדם בני מעשי כל אלהוא
 ולבלתי בדין, אם כי החוטאת, נפש את הטית לבלתי הקב"ה,של

 בנפש הקלקול שלס כמה עד הבחינה, אחרי אם כי נזיד, אתהתוך
 תרופה היות מבלי הנפש ותטמא תתקלקל אשר יש ביההומא,
 היא ומה לטהרתה, שתשוב לאחריתה, תקוה עוד אשר וישלמכתה,
 עליה והופעתו האדם נפש אל הקניה התקרבות היא ?הבחינה
 מיד קדושה, של נצוצות ערתן בה יש אם תבחן, ובנאת יחו,באורו
 כן פנימה, בקרבה אשר הקדושה נחות וכרוב להתנוצץ,יתחילו
 ד', אל ולשוב מחלאתה ולהתנער אלהיה, לקראת להתקרבתוסיף

 תתויק אז נם ואם לחים. ויחתם צדיק בכחינת האדם הואמיד
 לה אין א, ית', אורו קרבת תרגיש ולא תתעורר ולאבפומאתה

 באי. כל על הדין ימי במניע וכן יחתם. ונזיר בהים, תקוהעוד
 מתים ומפרי חים וספרי ליוהכ"פ, ר"ה שבין הימים עשרת אלהעולם,

 היםסו
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 הניוןםיטנ53
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 וכמר ית: באורו אליו ומופיע הארם אל מהקרב הקב"הפתוחים,
 עשרות קרוב-אלו בהיותו קראות בהמצאו, ר' את .ררשושאחי"ל
 להחתם, נזיד עומד שאז ביוהכ"פ, וביותר . ליוה"כ" ר"ה שביןימים
 וההתקרבודנ הימים, עשרת מכל יותר האדם אל הקביהיתקרב
 האדם, משפט את ד' יוציא פיה שעל האחרונה, הבהינה היאהזאת
 אומריהם שאנו זהו ]ואולי לחסד, אם לשבט אס לפות, אם לחייםאם

 אנשים אנו רואים ולכן דין"[. ביום לבבות *לבוחן וביוהכ"פברשה
 וכל הרע לבם בשרירות הולכים המה כולה השנה כל אשרהרבה,
 את מענים חדשות, לבריות מתהפכים וביוהכ"פ למג, משהקקשש
 דרכם. את כמעט ועוזבים דמעות, ושופכים בכונה, ומתפלליםנפשם,
 הרעה לדרכם ישובו היום בעבור הרוב עפ"י כי ואם .הרעה

 עליהם בהופיע הבחינה, בעת עכ"פ אשר אחרי .אבלכבתחלה,
 מעפרתה והתנערה מתרדמתה נפשם התעוררה קורבתי, ע"י ד'אור
 היותר המדרנה ואמנם . יחשבו ולצדיקים לאחריתמ תקוה ישעוד

 א? מצבו שלפי כ,11 לנקודה הבחינה בעת האדם שיגיע היא,גבוהה
 תטכס(.. ס' סרמכ"ס )5' עוד" לכבלה ישוב שלא תעלומות, יודע עליו*יעיר
 אז שנם ואף * אליה יזכו רבים לא אשר הפעולה, התשובה~היא
 הגיע הבחינה בעת 8ם מ"מ, עוד, ויחטא ישוב כן שאחריאפשר
 בלשון ]ודו"ק ימנה במורים צדיקים בין המעולה, התשובהלנקודת
 ולבחינה. תעלומות"[. לודע אם כי עתידות", "יודע כתב שלאהרמב-ם
 מטהר ומי וכו' ישראל אשריכם באמרו רע"ק נ'כ שכיון אפשרהנ"ל,
 . יום"( );5סי שבשמים אביכםאתכם

 הקב"ה להחתם, אים של גזיר שעומד שבעת למדי, מבוארוהנה
 הכל שונות, מדרגות לה יש ההופעה זאת האמנמ . באורו עליומופיע
 הקרא אשר ויש ומציאה", בשם הקרא אשר יש : ית' ורצונו חכמתולפי

 נעלה. היותר הבחינה אבל וכדומה. *הרצות*, תקרא אשר ויש.קורבה/
 ובכבורו-כביכול-- בעצמו שהקב"ה המורה .ירידתי, את הנקר היאבזה,
 ולא אליו, להעלותו כדי ממנו, שכשרחק האדם אל מרומים מנבחיירד

נמצא
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 שנסדום 111 לעיל, המנויות פעמים, עשר רק התנ"ך נכלנמצא
 מהן.אחת

 עושה הוא אשר את לראות אברהם, עיני את ד' בנלוהואמנם
 זה, מה ועל זה מה ולדעת דברן, את לשמוע אזנו ואתבמדום,
 ועד גדול, היוהר החוטא אף ד', בעיני האדם יקר מה נ'כהודיעו
 זעקת ד/ ויאמר ויחי. ישוב למען עמו, הקב"ה וישתדל יהגלגלבמה
 שפטים בהם לעשות הובעה, ומה"ד כברה, כי וחמאהם רנה כיתו"ע
 אשר עד בהם, לשלט למה"ד אהן לא מים אבל מעלליהם, רועעל
 שפרור מלמד ארא"ב*כ, ונו', ואראה נא ארדה כנ"ל, בחינה, אעשהאם
 שירידהו ר"ל, ואראהג נא ארדה שנא' תשובה של פתח הקב"הלהם
 שנתנאר וכמו ש"ח, הפתת פתיהת היהה היש היא בטרום הקב"השל
 'באורי עליהם נא נאי-אופיעה .ארדה דורש, הוא וכךלעיל.
 כברם תוכם בעצם המה אם - אליי הבאה *הכצעקתהואראה,
 לא עליהם בהופיעי וגם מעשיהם, שמראים , 5מו היסוד, עדטשחתים
 עכ"פ יהעורהו שבהופיעי הינו, לא, ואם הייבים, המה כלהישובו,
 זרועי, נחת אח אוריעמ מהועבוהיהם, וינזרו מתרדמתם,מעט
 בם. אעשה לא וכלה לסשפמאיסרם

 צריכים הבחינה שבעת הקב"ה, מדברי הבין אאע*הוהנה
 או רחמים לבקש אאופה בא ועק לכה.פ, רובם או שלםלשוב
 אברהם בה שהשתמש .ימצאון' לשון היטב יובן דרכינו ]ולפןמשפט.
 אין יאם יש, יש אם כי תמיהה, לכאורה שהוא הקב"ה, עםבדברו
' ו ימצאוןטאין -  שאם, ,היא, שהכונה 

 ית' הופעתו ע"י הבהינה אחרי
 שישא ד', אל שישובו אנשים: של ידוע מטפר לכה"פוימצאון'
 הקב"ה[. לו והודה געבורם, המקום לכלהקב"ה

 סדומה: לוט אל המלאכים שני ויבאו - הבחינה התחילהוהנה
 אלקים התנלות היא העולם, בזה אנשים בדמות אף מלאגים,בבוא

 )שלגר לחבל מצאנו וכן - אלקי. אור נדול, אור הופעתאמיתית,
 הוא*. ד' מלאך בי מנוח, ידע לולא שנא' מנוח ,על שתטהו פזי(לנס

ושאלו
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 שבשעה למד, אתה מכאן ע"ז, והשיבו בו1 הכיר לא למהושאלו,
 שורה היתה רוה"ק מקום, של בשליחותו הולכים הנביאיםשהיו
 מתיראים שהכל הבריות בפני אימה להם נותנת והיתהעליהם
 בכלל היתה עצמה המלאכים וביאת , למת"ש דומים שהםמפניהם
 -לוט, 1 הבחינה תוצאות היו ומה . לאאע"ה הקב"ה שאמרהבהינה
 טובות מדות הרבה ממנו וקלם אאוחה של בביתו מהונךשהיה
 ויעש דרכיהם אל למד במדום רב זמן בשבתו ורק נכבדותןומעלות

 מיד הקדושים, מלאכיו התגלות ע"י ד' אור עליו בהופיעכמעשיהם,
 שתו סביב אשר חושף, ענני ולפלש הוד קרני לשלח נשמתוהתחילה
 חדשה, לבריה ויהי ,מחטאתו ויתנער ויתעודדעליו,

 להיות וישב,
 הדברים פרשנו וככל אאע*ה, את באמנה בהיותו כאשר תורהשומר

 מאנשי איש ידעו לא לאשר בנוהיו, וכן : בפרשה שםהמבוארים
 חזק כונת אולי ]ויו ד': באור וילכו הרעה מדרכם סיר שבומדום,

 הבחינה בשעת כשרות, שנמצאו ר"ל בסדום*, "הנמצאות ע"י()ינחת
 באין זקן, ועד מנער מדום אנשי העיר, אנשי זה ולעמתבסדום['
 המלאכים, קורבת את הרנישו ולא הבית על נסבו הכלל מןיוצא
 ' נחתם'( ונז"ר לנמרי, נתקלקלו כי היא,אות

- - - -

 יעקב הטריח למה נכון, טעם לתת ג"כ אפשר דרכנו ולפי'(
 לומר אפשר )בפשטות ? כדרחי'ל מטע, מלאכים עשו אלאע*ה
 יעקב. ידע כי 1 יהרנם( או לשלוחיו עשו ירע שלא יעקב,שיירא
 כי חשב, אבל קשתה, כי ועברתו עשו, של לבו זדון היפב,אמנם
 אמו, רבקה ,משרי וינק אביו יצחק מזרע הוא עכ"פ אשראחרי
 אד מעט מהם קלט שלא אפשר אי ורבקה, יצחק :בביתונתגדל
 בשתותו ונאלח נתעב הרע לבו בשרירות לכתו שעלי אלאהרבה,
 יהל הקדושים, מלאכיו ע"י ד', אור עליו בהופיע ואולם עולה,כמים
 )יסים אנדה במדרש ת.ל ומצאתי . להתנוצץ לבבו בעמקי הגנוזהאור
 ס' תרג*ד, סגתויען,

~nSPt 
 אשלח יעקב אמר כף אלא מלאכימו שלח ולבנה

לו
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 מאות ארבע לעולמו הקב"ה עוד ירד לא הוו, הירידהואחרי
 עזב לא אלה, שנה מאות בארבע ואמנם מצרים, יציאת ערשנה,
 אומה ביצירת עסק אם כי עיניו, ומנגד מידו העולם חנוךאת

 עוד ירד המלאכה, נשלמה כאשר ואז ובשכלולה, ובבנינההישראלית
 לעס, לו בחר אשר הצעיר, העם את עוזו לימין מוליך לעולם,הפעם
 . הרביעית-במצרים הירידה היתהואז
----- 
 יעקב טעה לא כן, ואמנם 1 מוטב( בתשובה יחזור אם מלאכים,לו

 ולא המלאכים לקראת עשו נתעורר לא כי ואם בחשבונו,לגמרי
 ואדיר נדול יותר אור עליו בהופיע מים בפניהם, הרעה מדרכויטב
 את ויעיוב בקרבו, הרוח ונדיבות אנושיות י*קי התנוצצומאד,
 וגו' ויחבקהו אחיו יעקב לקראת וירץ רגע, eeF ושנאותועברתו

 . עצמו יעקב של פניו אור היה גדול, וך4 האור?ה

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 . מצרים מיד להצילו וארד שנא' במצרים, דןירידה
א.

 עץ כל מגרלת ורעננה,  רשנה מצרים  ארסת -  הישגהמצרים
 ברוכה, מצרים, כארץ ד' כנן למכביר. פרי ועושה למראה,נחמד
 מוכרתימ העמים כל אשר ובעת . בה כל יהסה לא טוב, כלמלאה
 למל שפיים, על צח לרוח נשמים, של לטפה לשמים, עיניהםלשאת
 נשואות מצרים עיני היו אנושי, חשבון כל מעל הנעלים ברכה,של
 מים שפעת מביא היה נדותיו, כל על בעלותו אשר נהרם,  אלרק

 ארץ קצות אל וחריצות, חכמה ברוב ערוכות תעלות ע"יודשן,
 אז במועדו הנילוס עלה אך ואם . ד' לנן מדבר חרץ ומהפךמצרים,

 הלא ועלייתו יקר, הון כל אוצרותיהם  מליה וחרוצים חכמיםיר
 בימי קרה גם ואם . ושנה שנה בכל עולה הוא הלט בטוחה.היא
 הארצות כל אשר  או נם 11, אחר 11 שנים שבע עלה לא  אשרקדם,
 ולכל לעמה בר והשביעה  אוצרותיה את היא פתתה התמוגנו,ברעב
 . מאד ותפרץ בארץ, אשר  העף,  בל  8ת ותלקט הארץ,עמי

 דמה קבעו האסמרונומיא בחכמת : להם רב ידם בחכמהנמ
 המעשה בחרשת עתה, עד ההיא החכמה תכן עליהן אשרמסמרות,
 בניני שיורי אשר עד ונצורות, נדולות פעלו מחשבת מלאכתובכל

 הצטיינו אם כי ומובן, . אחריהם  הבטים הדורות כל יפליאותפארתם
 וההנדסה, החשבון המדידה, בהכמת בקיאים נהיו הבנין,בחכמת
 מצרים כחרטומי הסדינה-מי ובהנהגת . הבנין יתכן לא בלעדמאשר

 מצרים, כארץ ומי . תמוט בל מכוניה על ארץ להעמיד ידעווהכמיה
אשי
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 יהכנעתו האדם ועבדות ושלמונו, האדם אדנות שיטת השהלמה בהחשר
 העם בעיני נחשב ונורא, נדול מלך עמד העם בראש יתרה,באמנות
 העם עיני המאחזים חרפומיו, עומדים לו מסביב בעיניו. הוא וכןלאלקים
 חיל מוגבלת. בלתי אמונה בהם .יאמינו אשר למען ובלהטיהם,בקסמיהם
 היה העם כל הנוים. כל על אימה המילו ושלישיו ופרשיו רכבופרעה,
 יותר או עליהום ונבוהים גבוה מעל נבוה מעלות, מעלות,מסודר
 בנ"א נוליו לא במצרים שם תחתיו;ם. ושפלים שפל תחת שפלנכון,
 אצילים, הילים, הרשים, אכרים, רועים, עבדים, אם כי היו,ולא

 בדומיה נשאה העם משורות שורה כל בה. נולדו מלכיםחרמומים,
 ותמצא שהחתיה השורה על מגבוה בהבימה שעליה, השורה טשא4הז
 ספקתת היתה חזקה יד אשר הזה, הסרר המביע בה לנפשה.נחם
 ויחי ומנער, טלירה מבטן, מהריון, ואחר אחד כל על טבעו אתעליה,
 בארץ עמוק עסוק שרשיו ויך הזה המשמר ויהכונן העם נפשלקנין
 תבנית המדינה התנומטה וכה ממקומו, יזיזנו לא הרוחות וכלטצרים,
 יום, אל מיום והתבצרה התחוקה וכה הזקים, יסודות על בבלמנדל
 שיאה, לשמים עדויגדל

 ציה מערץ כיונק יעקב שורש עלה הנדול, הארז מצריםלעומת
 על השוקט מצרים, לעומת חסן, ולא חיל לא הדר, ולא לו הארלא

 לאבותיהם ולא לבנ"י, היה לא לעבים, עד עליה ומתנשאאדמתו
 היה ולא עליה, להתישב אדמה, שעל לא אף והושב, מולדתארץ
 לאומים יתכוננו עליהם אשר והסבות היסודות אלה שכל דברלהם

 בתבל.ויתפתחו
 ורב.- עצום גדול לגוי שם וינוי מעת במתי שם ויגר מצרימה.והרר

 מצרים. ארץ כמרום ולא מצרימה בנ"י באו נפשבשבעים
 לנור באו אשר ובניו, ישראל. את אורחיה, את שצרים קבלהבספ*י
 המדינה, אזרחי זכיות מכל ויהנו הארץ, במיטב אתהה להם ונתנהבה,
 העם כל היה יועף מימי אשר בעת כי עליהם. להם יתרהזעוד

עבדים
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 "נ"""""""""ק11"יחהחה""וחת",וחח,,11""אמחמ""ש הח"4"חיז"חחש"יזההחקח"מההז1ל"",""ן" חח""אחאחמ" "1יי"ה"ןש"11יחח1"*1אא14"19""%0"""א"

 רק הע ללחם, הרעב בעבות עצמם את מכיו כי לפרעה,עבדים
 את אכלו אשר והכהנים, הטף, לפי לחם יוסף כלכלם אשרהמח,
 לא בתחלה כי ואם . חורין בגי ואהמהם, עצמם את מכרו ולאחקם,
 בכ"ז הרעב, ימי יעברו אשר ער בארץ, לגור אלא להשתקעבאו
 ולהתגאות חייהם יסוד כעל אדמתם על להביט ויחלו מצרים, שלטורא ובקוליי באדמתם נפשם דבקה בה, והתאחזם בארץ התישבםאחרי

 ,למצרים"( התחשבו אף מצרים, בארץ אזרחותם עם בלבבמולהתנשא
 נשאה ולא מאד, מאד ויעצמו בנ"י וירבו הימים וירבו ישראלי;בני
 המה,. אורחים הלא הארץ, כל על להתפשט ויהלו אדמתם, עודאותם

 הארץ, לבד ולא אותם, הארץ ותמלא י בעדם יעצר ומי המצרים,ככל
 מפני ויקוצו )י)קוט( מהם נתטלאו וקרקיסאות טפריאות בתי נםכי
 ובשיקוציהם מצרים, תועבות ככל באחרונה ויעשו ישראל.בני

 (. ג' ~מיקס) חפצה נפשםוגלוליהם
 יומף.- את ירע לא אשר מצרים על חדש סלףויקם

 היה ולא כגדול, כקטון העם כל הושוו יוסף בימי אשרתחת
 לעבדים לו כלם היו אשר פרעה, הוא אחד, אדון אלאלכולם
 שיטת היא חדשה, שיטה עתה התחדשה כנ"ל, ובנ"י, הכהניםמלבד

 לבנ"י אשר הזכות, את הכירה לא החרשה השיטה . הנ"להמדינה
 גרורים, גרים הם, איפה ואלה אומר, נזרו למצרימו* *מצריםבמצרים,
 בנזי. מצרים לא . אזרח זכויו ובלי מולדת, ארץ בלא זר,עלעמענט

 יהבה עם* בתוך עמ עצמו, בפני עם ישראל", בני אם--זעםכי
 את הוקירו כי ממפר, מתי בנ"י, את קבלו אבותינו ו' לונתחכמה

 לברכה ויהיו הטצרים, באגרי יבלעו טהרה כי ויקוו,כשרונותיהם,
 בפ"ע, עם והוא ועצום, רב עם בהיותו עתח, אבל הארץ,בקרב

 מלחטה ובשעת מראשנו, למעלה ירבה פן אלה, מעם הארץובהמלא
 יתוסף------
 ריים, כמצ נהיו אמרו מילה ברית הפרו יוסף כשמת א', 'שמ"ר*(
 . ם חלקיה את ,חדש" ,אכלם עתה שבא, מה לקים עלו לשנא לבם הפףשנא, אה לשנ אותם אוהבים המצרים שהיו האהבה הקבצה הפך כן ,שעשווכיון
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 בעול ישא לא עכ"פ או בנו'. ונלחם שונאינו על הוא גם,יתוסף
- מלחמתנו את ילחם ולאעטנו  מן ינוס ר"ל הארץ", מן לעלה 
 אחר הגבלה !- היהודים שאלת אחרת. בארץ נדור וירחיקהארץ
 כנ"ל, המדינה שיפת ובהתחדש . עבותם למען נירה, אחר גזרההגבלה,
 שורה וכל כנ"ל, מעלות, מעלות שורות, שורות נעשתה מצריםוארץ

 התחתונה את נם רצון להשביע ראוי רגליה, שתחת בשורהמתנחמת
 אשר יכות, כל משוללי ארם, בני שורת עבורה ולמצאשבתחתונות,

 חמת עליהם ותשפוך לשררות, האותה את היא גם בםתשביע
 בעם עיניהם חת ויועציו פרעה ויתנו ' זעמה תצי בם ותכלהמציקיו,
 וקורבה יחס .כל להם אין אשר בניה כמו לזה, יכשר מי כיבנ"י,
 ובשרת בבית עבודה כל 9 בארץ פטרון שום לחס ואין העמים,בין

 עליהם, פרך עבורת כל עליהמן ובזויה נמבזה טלאכה כלעליהם,
 לשוא! אבל עליהם! אדון יש כי ידעו עליהם, העבודהתכבד
 . , . יפרץ וכן ירבה כן בנ"י, את יענוכאשר

 המימה, השליכו המקתו, ו המה ראש-בוגדים להרים יזידועוד
 העליונה- ההנהגה ננד במדינה פגע וכל נגע כל 1 העבריםהשמידו
 5'(. ת"ר פרעה מחרטומי היעוצה העצה זאת ! היהודים מדמימרחץ

ב.
 ובין החיים בין מפרפר בדמו, ימתבוסס בנ"י, עם שכבכה
 מצרים, - והתקיף הנרול הענק וזרון נאוה ברגל ידרך ועליוהמות,
 היא, גויעה אנקת - ויזעקו'! מן~העבורה בנ"י -*ויאנחו ? עודהיקום
 *בדמיך לך ואמר בדמיך מתבוססת ואראך עליך ואעבר מות,יעקת
- !חיי"  ,. הם. לידה חבלי - הזעקות אלה האנחות, אלה הדם, זה 

 1 לגוי" שם *ויחי נושעו, ובנא *גויי, נולד והנה רגע,כעבור
 מצרום. מלך היה *עם* בשם בנ"י את קרא אשרהראשון,

 מצרים, אס כי בעולס, בנ"י עט עוד היה לא אז אבל בניין עם,הנח
 ואלה הימים ארכו לא אז כנגדם, הוא התקומם אשר ולולאבנ"י,

המצרים
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 ךישראל שם יזכר ולא חם, בני המצרים בין התבוללו בנייהמצרימ
 תוקף בכל בנייע .עם דמיונו יליד ננד מצרים מלך בהתאזר אךעור.
 הוסיף כננדם, להתקומם הוסיף אשר וכל העם, לבנין באמת נגשועי,

 מן אותם הבדילו וע"י ונירותיו, הנבלותיו ע"י . מטרתם אללקרבם
 גורל ולתנחומין, לצרה אחים להיות אחד, אל אחד קרבם:המצרים,

 וכל כלם, לחיי מיוחד ואופי לכלם, מיוחדים וחוקים לכולם,אחד
 עד או"א, כל בצער הרגישו והכל הכל, בצער והרגיש השתתףאחד
 אביהם אל ולבם עיניהם את כאחד כלם נשאו באחרונהאשר

 !*. נעמי השמים: מן אש בלבת ענמ וד' אליו, ויקראושבשמים,
- * במצרים אשר לעמי" בעני ראיתי ראה ד'ויאמר  )ראוי 

 ולהיפך, רבים, ללשון יחיד מלשון הלשון, להתחלפות לבלשים
 משרעיה(. עם הקג'ה של הראשון דבורו המקראותבאלה

 עם לי יש כבר - במצרים" אשר עמי בעני ראיתי*ראה
 כל על ירבץ אשר עברתו, בשבט העני את רואה והנניבמצרים,
 )5'י( נגשיו* מפני שמעתי )5"ו(, צעקתם *ואת ; כאתר כלוהצבור
 ירעתי *כי כלו; הצבור כל צער על אלי זועק אווא שכל מהכלומר,
 המצרים יכאיבו כמה עד ירעתי, אני כלומר, )5"י(, מכאביו'את
 . העממי הרגשםאת

 וגו' טובה ארץ אל ולהעלותו עם( נתור )5*י ונו' להצילווארר
 צרתו על או"א כל ר-ל, )5"ו, בנ"י צעקת הנה ועתה גג"5(.)ג*ג

 לוחצים מצרים אשר הלחץ את ראיהי ונם אלי, באההפרטית(
 ואחד(. אחר לכל )5"ר,אותם

 כלם )שהם עמי את והוצא פרעה אל ואשלחך לכהועתה
 ישראל, בן בתור בפוע, ואחר אחד )שכל בנ"י את .עמי*(כאחד,
 . להושע( וראוי לישועה ומצפהצריך

 מסצרים- בנ"י את אוציא וכי ונו' אנכי מי ונו' משהויאמר
 ישראל* בני רק בהיותם עמך, שלך, היה ולא שלם, עם היו לאלו
 . , . כזאת נכבדה בשליחות ללבת כדאי אינניכבר

והנה

*
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 והמו"מ פנים הקבלת את לנו מסרו קדשם ברוח ש"לוהנה
 ואביאה. ד/ בשם הא' בפעם פרעה לפני בבואם ואהרן, למשהשהיה
 שבהם: הקשים המקומות את בע?-ה, לבאר, ואנמה בקצרה, דבריהםאת

 )נראה היה פרעה של פרוזבומי יום היום, אותו"ארחב"א,
 זמן לפני שהרי המלכים, אצל עתה הנהוג הכתר, חג יום כעיןשהיה
 המלכים כל ובאו היה( חדש מלך היה, והמלך מצרים, מלך מתקצר
 שהוא אותו, מעטרין והיו עטרות של דורונות והביאו לכברוכלם

 משעטרו עולם(: מושל הערוף, פי' (KosmoLrifor,קוזמוקראטור
 איל, ? אתם מי להם אמר וכו/ לפניו עומרים ואהרן משה היואותו,
 ד',זשלח אמר כה א"ל, 1 מבקשים אתם טה אנחנו; הקב"ה שלשלוחיו
 הם, מתים אומר שאתה אלו א"ל, וכו'; כעם שעה אותה עסי;אר2
 כמה זקן, או הוא בחור א"ל, ; עולם ומלל חיים אלקים אלקינו,אבל

 פרעה )מושג וכו' י לכד מדינות כמה כבש, עיירות כמהשנותיו,
 רוח בך ונתן עצרך והוא עולם, מלא וגבורתו כחו א"ל !(באלקות
 וגו'. שמים' נוטה הוא לפרעה משה א"ל . . . מעשיות ומה א"להיים;

 האמתית, ד' ביריעת פרק לפרעה ללמד משרעיה ראהכאן
 וארץ שמים בורא שהוא "'( ד': והן בקצרה, הידיעה עקרי לומסר
 בעולם, המועל וכח, ה כ וכל הבריות, כל אדון שהוא נ'( ; צבאםכל

 מקהם שהקב"ה ל( ; תפקידו וממלא רצונו עושה הקב"ה, שלשלוחו
 אלקי הוא כף הטבע אלקי שהוא שכשם 7'( ; הכל ומברףהכל

 נוטה הוא לפרעה, משה "א"ל - . העמים והתפתחות אדם,תולדות
 קשתו אש, להבות תוצב קולו הכל[, ]בורא ארץ ויוסדשמים
 ברק, חרבו עננים, מנינו לפיד, רומתו שלהבת, חציואש,

- ורוח שלהבת ואש, לפירים וברקים,)קולות  עושי שלוחיו, הכל 
 דשאים מפריח וטללים, גשמים מוריד בעשבים, הרים מכמה ;רצונו(
 בטן- ופרי ארמה פרי כל וטל, גשם טפוס כל ודשא, ע'טב )כלוכו'
 וגויים, מלכים על )סלף מלכין' ומהוקימ מלכין מהעדה ; ברכתו(הכל
 . מרומם( אף משפיל ומוריד,מעלה

א"ל
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 ~41, 11יווווווווווווווו11 4111411 11וו ,1ווו ן או %11ו.ןווו~ו

 עולם אדון הוא אני ! אומרים אתם שקר מניקלה פרעה.איל
 תותף, מופת לך הרי ר"ל, - נילום' ואת עצמי את ברגועיואני

 אדון ש*הוא' אטרת אתה : תיאוריתך את הבימול תכליתהמבמל
 והנך עולם"! *אדון הוא שאני לכל, וגלוי ברור, דבר זה והריעולם,
 הוכל ולא מבעה ע"י מוכרחת שהיא מפני זורחת השמש - :רואה
 מממלותיהם להמיש יוכלו לא הככבים וכן ושמאל, ימין מממלתהלנטות
 מוברחת שהיא מפני צמחים מיני כל מגדלת הארץ השערה,כחוט
 ואי מבעם לפי ורבים ופרים חיים הבעה"ח תוכל, לא ואחרתלנדל,
 והכל מבעם, עיי ברזל, בכבלי כבולים הכל וברירה; בחירהלהם

 ישלוט בו אשר וחריצותו, הכמתו לפני האדם, לפני ברךכורעים
 הלא רצוןו לאדם לו יש וכי ? כרצונו כרצונו. תבל יצורי כלעל
 ונמצא ובמשרה, במעלה ממנו ונבוח שלמעלה מי רצון עושיםהכל
 כי רצון, אין זולרגי, אדם בני ולכל רצון יש לי רצוני. עושיםהכל
 . מצוה שאני מה -- והם חפץ, שאני מה עושה, אני ; משמעתאס
 הוא זה כל והלא רצוני,. עושי עברי, והכל עולם, אדון אניוהרי

 הברורה, המציאות ווו ולשנות, להכחיש תוכל לא אשרמציאות,
 כלליה עם תיאוריתך כל לאל והנגלית-משימה הנראיתהמוחשת,
 ובלתי מוחשות, ובלוני נראות, הבלתי ודמיוניה, הניוניהועקריה,
 . . . הלב עלמתקבלות

 ב( ? בראני מי א( ; דברי ע5 השיב השב ידעתי,ואמנם
 גם לו ואין ולהשפיע' לעלות בטבע קגוע וזמן חק לו שאיןוהנילום,
 ? לו אדון מי הכל, הי תלויים ובוטשמעת,
 הוא גופי כי תדמה, אל אך אנק עולם" "אדון באמת כי עןד
 שפושט והוא הכל, על שליס קדמון, כה הוא רוחי ! לא עולם,אדון
 שמתגשם והוא נוף, בצורת שמתנשם והוא צורה ולובשצורה
 הנהר, ידי ועל ידי ועל בשנינו, אחד רוח ויאורי, ואני .נילום'בצורת
 חורין בן לך ואין בהשפעתו, והוא בהשפעתי אני העולם,כותקיים
 ,,. ! עבדינו והכל שנינו, אנואלא

כאותה
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83 הנע,טיוב
 קו ".,,ו",""",ו",,,,,ל",.ל,,., ,, ,1 ,י,,, ,,,ל,,,,1,1.,וו,,ן,"וע",ע"ןן",ו,קן,י"ן,רו,:,~,4,,,1,,,ו,מ,,,ל ,,."ן,",אאןיסא,אאוותא,"יש,י,י*,ומה",",-ט*י"או*י,,.,,

 שמו,טל 'טמעתם איל מצריג חכמי כל קבץ שעה.באותה
 קדם/4- מלכי בן הוא הכמים בן 'טמענג א"ל ? אלו 'טלאלהיהם

 בלשם, מצוינים מדינה אנשי בהיותם פרעה, יועצי חכמיאלה
 3ם ולכן המדינית, והתועלת הפוליפיקה מנקורת הכל עלהשקיפו

 העולם, כל את ומנהיג מקיים אדון, בורא, יחיך, חי, ק"ל תורתעל
 וכבר ברבים, שלמדוה ויוסף, יעקב מימי להם ידועה היתהאשר
 אלה, שקמו עד הטצרית, הקהל בדעת נדול מקום לפנים להרכשה
 נשאר ולא החיים, מארץ ויעבירוה החדשים, והחכמים החרשהמלך
 : ואמרו זו, מנקודה דרכם, לפי השקיפו, בארכיווים, אם כיוכרה
 ומלכים. חכמים לה: יש אבות שני 1 מקורות משני יוצאת היאתהתורה

 וחפצים ופראותו, בהטפלותו האדם להצלת הדואגים,חכמים,
 שוכן כי הוא, ברע כי העם, את בראותם ובהתקדמותו,בהתפתחותו

 להיטיב ובחפצם לאדם, ראויות שאינן תועבותי ועושה בחושךהוא
 נשגבים בדברים העם באמונת השתמשו החושך, מתוך ולהצילםלהם

 משפלותם יתקוממו ירה שעל ההיא, התורה והמציאו משכלם,למעלה
 ויניעו המעשה ובכשרון בנמוסים ויתפתחו אולתמן משינתויתעוררו
 קראני רעם : אהד אשכנזי של הידועה הפרזה )כעין ודעתלהשכלה
 יליר הוא-הוא חכמים בן * ( י, , ערדטכפע שלאו וועלמפלטנסקען
 ! דמיונם ויציר חכמים, שלמווים

 מדינ? משטר להנהיג ידעו לא אשר קדם,מלכי
 ובחריצות, בחכמה חזקה, ביד הממשלה רסן את ולהחזיקתקיף,
 שהיא ההיא, התורה את המציאו המה יוסף( לממשלת נתכוונו)אולי
 ויוכלו אדוניהם, מיד יתפרצו לבל העם, על להשפיע ידם עלתעוור
 מלכי בן יחפצו. אוטר כל אל ולהמותו כבודם, במרכבתלאסרו
-קדם,  . המדינה בהנהגת שיטתם ויציר קדם, מלכי יליד 

 נזקקים אנו אין הנאורים, החכמים המצרים אנחנואבל
 ואינם במשקל, ונשקלים במרה נמדדים שאינם כאלה,לתיאוריות
  ffy~מוכרחים

 לאמונה, זקוקים אנו אין וכן ; מוחשיות מרעיות נסיונות
שתעוור

--  - 
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 ן יו נ ה נ ט יס0?
 ה" 1י"נ"1""1"1" 1""ת,ן14"1וא1",הןן" ""1"1"1",ח """ין1"י'""ו~"ח""א "א"ח1י""י"יא""1"1יי"""

 1"""1,""חק"1חוחח"1ה"11"1י"ת"ל",תאי ין: " 1"1י"ל"1"1ך, "1ן ",

~lty,-C
 פליפיקה ז 'טים לנו יש כבר - המרינה, בהנהגת נו יד על

 ושררהן כבוד על וזהב, כסף על ותועלת, אינמרם על בנויהנכונה,
 . * . המושלה והזרוע החזקה היד והממשלה, הכח לנו יש כלםועל

 חכמים )אתם חכמים קוראים אתם לעצמכם הקב"ה,עא"ל
 מה ראה - חכמים( )יליד חכמים בן קוראים אתם ולי ,אמתימ(
 וגו'. נבערה עצה פרעה יועצי חכמי צוען, שרי אוילים אך בהם,כתיב
 מצרים?!"- על צבאות ד' יעץ מה וידעו, לך נא ויגירו חכמיך איפהאים

 אשר וכתותיה, חקותיה כל עם התבל יסורות כל הלא !חכמים
 בהמ- ותתנשאו ותתפארו ותשכילום ותלמדומ ותחקרוםתדרשומ
 בראתי הכחות ואת יסדתי, היסורות את חקקתי, החקות את המה,שלי
 אשר את ויצרתי, בראתי אשר את וחקקתי, סדרתי אשר את .מאין
 ולקבוע חשבונות בהמ ולחשוב ולרעת, ללמד תוכלו עשיתי,כבר
 זיז ממנו ולזוז מחקותי אחד חק לשנות התוכלו אבל כללים,בהם
 התוכלו אבל תוכלו, בעולם, ישנו כבר אשר את להמציא ? שהואכל

 חקי יריעת לתכלית הנעתם נם ואם ? היה לא עדן אשר דבר,לחדש
 וביסודות בכחות להשתמש ותלמדו ובארץ, בשמים שמתי אשרהטבע
 ולסתור, לבנות ולהפריד, להרכיב האלה, החקים לפי בראתי,אשד
 את מראש ולהגיר לדעת התוכלו - ולהגיג להניע ולעקור,לנטוע
 הבא, הרגע על שליפים להיות התוכלו ? אהד רגע אחרי יקרהאשר
 ויכונו חשבנותיכם9 יצדקו ואם ?! גזרתי ואת עצתי אתלשנות
 מתכונתה, על התבל את להניה בעיני ייטב אשר זמן כלכלליכם,
 תבל, סדרי לשנות הארץ, על ברדתי אבל בתחלה; לה נתתיאשר

 האדם, לחנוך הצורך וכפי כרצוני ובארץ בשמים חדשותואעשה
 אז - בעולם כונתי להשלטת הצורך וכפי ההשחתה, מןלהצלתו
 נבוניו ובינת הכמין חכמת קואבדה ובינתכם! חכמתכםתאבדנה
הסתתרן

 ר/ מי שנא' הוא מי יודע איני שלכם אלקה פרעה,"השיבם
 אתה במי אמרת, ד' מי רשע הקב"ה א"ל ; בקולו אשמעאשר

לוקה
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ו? הנילטיטכ
 ,ן,,,",ן,ןו,ן,י,ו,",,,ן,"ון,ו,ו,ו,ו,וןו,",ו,""ו,,ו,ו,4",ו,,ווו,וו",וווווו,וו"וו ,א,,, ,,,,",,,," ,,,","ן,ן,ןן,,","ן,,ן,,,ן,ן,,,",ן,,,,,.י,, ,,,:,,,ן,",!,,",,,"",ן,"",,,,,ןן,", ,, , ",ן",,אח,""ן,הוט,ן,,"ן",א"א"ן"ן4,"ן,,.

 דע* באלים כמוך מי לומר סופך אטרח, ד' מי ! הדיעךלוקה--ים
 ברכבו חילו ובכל בפרעה דע-ואכבדה את ירעתי לא אמרתאתה

9  !" ד' אני כי מצרים ויעוובפרשיה
 יד עצובת !כמיד תלך בד' הכפירה איך התוה"ק, הראתנוהן

 אל סוררת כתף האדם יחי אשר מדה, ובאותה הכטפט, עהב!זאוז
 אשר בשעה, ובה והמשפם. הצדק אל כן גם יתנכר בד/האמתה
 לכ4 1וי מלא בפה להכרח תעש מלכותה כסא ממרם האדםגבהות
 ככתר המשפם יהיה ר'1 את ידעתי לא בקולוץ אשמע אשר לבי

 קדושחז ותר ה האטעיטז חכימזט האדם וחרות עריצים, בידימצחק
 פרעה! אני ותקרא קצה למרום תרע היון וממשלת תרמם:ה, ליםבר

 ! אשלחע לא בנ" לאת ! האנשף יחי ! שד ואפסיאם
 מזה אלה הוא: נחשב במה ד' אשר כוה, עולם בתורוהנה,

 בעולם אשר המופרך, דבר כעל ד, אל יבימו פרעה, תעציהכמי
 החיים. ובין בינו יבדילו בד/ המאמינים מזה, ואלה יסורו,האגדות
 אשר כזה' בעולם ; בו יבטחו ולא ממנו, ייראו לא אבל בו,יאמינו

 הון להרבוה רק הלא ועיניו פשעים, כל על יכמההאינמרס
 !" ד' "אני : ויקרא ד', הופיע כזה בעולם בתענוגים,ולהתענג

 אין בו"ר! של עאני" הלאה אינמרס, הלאה העצמיות,הלאה
 אנכי חי ואמר ידו שמים אל ישא אשר הוא, אחר, *אני" רקבעולם
 ואני אמחץ ואחיה, אמית אני הוא, צאני* אני כי עתה, ראו !לעולם
 ! מציל מידי ואיןארפא,

 על ואם אש, מפני דונג כהמם מפני ימס האדם, לב יכבדאם
 על יבמת . ואס אותו, ושברתי זרועי את ונאיתי ישען, עזו?רוע
 וגו, חילו ובכל בפרעה ואכבדה פרשיו, ועל רכבו על ר.ב, כיחילו
 להלן( עיין הים על ד' מעשי )ע*ד ! יודיעך ים ד'. אני כיוידעו

ב.
 ומאותה . פרעה אל משה בא מאז נטורם( הדשים ששה.עברו

שעה

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 1 י י נ - ב ט י5ז,,,,י,י.,.,,ו,,וו.,,ו-ו,..איאא.ויאאא..ט
 את עשה כבר כאילו משה, עם עוד הדבור נתיחד לא ואילךשעה

 * לתקנתו ולא העם להות רק ? בשליחותו הועיל ומה ישליחותו

 יוכל לא . נדויה.. הוה לעם. פרעה הנע ושד נעשו בלישועות
 ? המדורה על עצים הלהוסיף ? הקב"ה שלחו למה ... פתרוניםלמצא

 ראיתי ראה לו אמר הקב"ה שהרי ועוד המכה? איה להתרעה?ואם
 מי אבל ! היא חדה . הציל לא ולסוף- להצילו, וארד .עמיי,בעני
 ראה כאשר לסוף אמנם מדותיו? אחרי יהרהר מי ? הסלף אחרייבא

 לבו, עד ננץ ידו על להם הניע אשר והצער ישראל שלבצערן
 מה - שאלה . ותביעה בשאלה הקב"ה אל ויגש יכל, לאהתאפק
 תחלתו, על סופו שהוכיח אחרי ובפרט שליחותו, וכונתתועלת
 זה הוא-ומפני שעמי" אמרת, ותביעה-הלא ? לעם הרע עודשפרעה
 .עמדא!- את הצלת לא הצל ועתה להצילו,וארר

 - . ונו' תראה עתה משה אל ד'ויאמר
 אפיפת התברר אחרי עתה, אך . אליה שחכיתי השעה, היאזו
 ואחרי ; עצמו את להציל העם כח ואפיסת העם, את להציל ,כחך

 ונציל, ולא תועיל לא פרעה אצל השתדלות כל כי לכם,התברר
 מבלי ישראל, זקני לפני נאלמתם אשר ואחרי למחסורג ההי'ועזר
 ומכל עצמית עזרה מכל בנ"י והתיאשו תוכחות, בפיכםהיות

 המה, וידעו תדעו עתה . הנאולה שעת הניעה אדם-עתההשועות

 אעשה"- העושה-,אשר ואני דברי, דוברי מבמא*, כלי רק אתםכי
 והן 'הכרח בדרך הן בדבר, וסיוע עזרה שום אליכם ליחס יסעוולא
 הרואים תהיו אתם וע', ישלחמ" חזקה ביד .כי השתדלות,בדרך
 . הרעותי למה ותדע תבין ובזה העושה,ואני

 אם ? בשליחותך צירך מה דן, אתה אודר הדבר עקר עלואולם

 ? לך למה אתה העושה,אני

 לי, יש הצלות הרבה להציל, רק באתי לא אילו כן,אמנם
 השעה, הניעה עתה אבל פדות, עמי והרבה לי, יש שלוחיםהרבה
 גויים לעריצי במסתרים רשתות החורנת הנעלמה, היר אתלגלות

והכורה
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73 ן יו נ ה ב ט ימ

 און !תבל לאבי כל לעיני לנלוז היעה, השעה שותות; להםוהכורה
 ירון בניה ירעו למען וים, רשע זטעווש המשברת החזקה,היד

 ידי* אמ כי היא, המקרה יד לא כי ארץ, אפסי כל וידעומצרים
 לעושקיהם ולמור לעשוקים, משפט לעשות במשפט, תאח?אשר

 ואל אלק.ם, ולא המה אנוש והמה ד'ו"ן *אני כי כלם וירעוכפעלם,
 ד'!'.. את ידעתי לא בקולו, אשמע אשר ד' .סי : עוד:לקרא אנושיעוז
 מעש" על אור המפיץ דברי, יתלוה מעשי שאל אני, צריךולכן

 צריך ולזה ארצה, צרור יפל ולא תקרינה אשר את מראשיתוהמגיר
 כל - ובין פרעה, ובין ביני מבטא, לכלי לי להיות שליחותכם,אני
 ומי ! אלי ברבדו פרעה קול את העולם כל ישמע ידכם על .העזים
 ,אני.ד'!*- בקראי: העולם כל ישמע וע"י ד'!' את ידעתיד'?!לא
 הרשעימף ועמי ואני הצדיק .ך' : פרעה בענות העולם, כל ישמעוע"י
 הפעם עוד יקום ד'"!-ואם באלים כמוכה ,מי : העולם כל ישמעוע"י
 ימצאו ?! מי.ד' לאמר: נבוהות מדברי בו ימצאו אשר אחר,דור
 לנו אין קדם!* מלכי בן הוא, חכמים "בן : האומרים מתחכמיםבו
 במשקל ונשקלות במדה, נסדרות שאינן כאלה, בתיאריותעסק

 ארבע- הן שתים פעמים שת* כמו במבחן ונבחנות לעין,יגראות
 יותר של לאחור לאחור, נים נסו אם כי המה, מתקדמים לא כיידעו
 ועתידים לעולמים, כאלה ושליטים חכמים היו וכבר שנה, אלפיםמג'
 כמוכה *מי הרשעים!* ואנחנו הצדיק ,ה' ליעוק: כמוהםאלה

 אנכי חי ואמר השמים אל עוד ידו את ד' ישא אשר בעת ד'!*באלים
 ונו' ונשפטתי יתקים אשר ובעת ונו' הוא אני אני כי ראולעולם,

 ד'! אני כי וירעו רבים נוים לעיני ונודעתי והתקדשתיוהתגדלתי
 .  ע"ס(ליה1סיל

 ר'1'* .אני ההורעה: ררושה  לפרעה רק כי  בנפשך, תרמהואל
 . נהני בנן היה ת שההודעה ורק לד, ונם לישראל, נםכי

 עתת ד'!" אני אליו ויאמר משה אל אלקים .וידבר - לך6(
 במעט* או ברב מהושיע ירך קצרה כי לפני, הירית אשראחרי

והמערבית
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,ן),,,,,,,,,,,,,,,,,,י,,י,,,,,,,,,,,ן,,",,,,,,.,ו,,,,,,.ן,~,י.,.,.,,י.,""
 ן 1 י נ ה ב ט י ם

 לפרעהך4 ;אלהים אותל- בתתי תדע, היה, למחסור אך אדםוהתערבות
 ולא תוסיף לא אצוך, אשר כל את תדבר אתה )יוקיע(, ד'!" עאניכי

 4 רעי( פרעה, באוני וימעימנו ימליצנו אחיך )ואהרן ממנותגרע

 תדע ירוע עושה, אתה כי ידמה, העם ובעיני פרעה בעיניואם
 ופועלנו נפלאות העושה היא החזקה וירי אעשהע ,*Uh כילעולם,
 ישראל לבני אמור קלכן - ישראל לבני נ( . בזה רי ולך .ישועות
 ארם, והתמצעות עצמית עירה מכל הטוחלמ הייאוש ד'"-אתריאני
 להם העושה הוא אני אני כי להם, יתברר ד'!' "אני להם:אטר
 הכל ונו', ולקחתי ונו' וגאלתי וגו' והצלתי ונון והוצאתי אחר,ולא

 בהודעתך להם די ולא ; ומיזע אמצעות שום בלי ובכבודךבעצמי
 כלם4 המעשים כל אחרי אם כי הידיעה, שלמות את לקנותלבדה
 131'; המוציאן ד', אני "כי ספק, שום בלי בפועל, ויוכחו ידעואו
 אם כי ! להועיל לא כי תדבר, אל כסיל לפרעה,-באזני ואמנםנ(

 ד'". אני כי מצרים או-"וירעו מצרים" על ידי את,בנמותי
 במענה. כבא !א עמך את הצלת לא ווהצל שאמר תביעתו, עלואמנם י שלחתני זה למה שאלתו על למשרע"ה תשובה הואכ"ז
 הקב"ה. השיבו ! כה עד הצלתהו לא מדוע הוא, .עטך" הלא :לאמר
 לאמר:. . ולקחתי וגאלהי, והצלתי, והוצאת*, : גאולה של לשונותבר'
 ומאמינים שמי, יודעי שהם בשביל ~P'Dy, ישראל חת קראתיאילו
 ולהצלה, לגאולה המה ראויימ כבר ני צדקת, או אלי, ומתפלליםבי
 אני גבור כי ילמדו, ובהצלתם אלי, להתפלל צרתם ע"י למדו,כבר
 מעיקרא, א? אבל . עת בכל אלי ויתפללו בי ויאמינו להושיע,ואוכל
 מיד לתת ירי קצרה והקצר ? למה הזה הגלות כל פירכא,דדינא
 הוא התישב ועליה לעשו, שנתתי כמו ורחבה חובה ארץליעקב
 המיוחד אופים עפ"י והתפההו העמים, ככל עם בתור מתחלהובניו
 בני מאמינים והיו אבותיהם, להם שהטביעו המטבע כפילהם,

 ירי על עתה להם שרכשו ומה מתפללים, בני מהפלליםמאמינים,
 שאננים. והיו במסורת, להם השתמר המסורה, אבדן אחריהנסיון

מנעוריהם
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 היתה בו והאטונה ד' וידיעת שמריהם, על שוקטיםמנעוריהם,
 ועל אדמתו על מתקים הגויים, ככל היה הוא ואף ? עמהםמתגדלת
 שרירות אחרי והולך ,רועו, בשר ושם הארציים, קניניו ועלרכושו
 נאצלימן רגעים או פנויות שעות אעפ"כ, ומוצא, עיניו, ומראהלבו

 שמן קרבן כן גם ומביא ד', בבית התפלה ואל הרנה אללשמוע
 . להקב"ה רוממות להכרתלך',

 הקב"ה רצה זבח של או תפלה של או דת של כנסיה לאאבל
 מעצמו יהיה מזה, מעבר אשר עם, ד'". "עם אם כי בעולמו,לתקן
 כל שמתקימים כמו אלקיו, על רק ומתקים ונחלה, קנין כלמשולל
 קיומו מציאותו, עצם כל אלא עוד ולא אדמתו. על אישהגויים

 כל רק לא יקבל הקב"ה מיד אלקים", עאצבע יהיווהתפתחותו
 ועממי, עצמי וקיום אנושיות זכיות כל גם אם כי העולם,קניני
 מזה ומעבר האלקים", הוא עה' כי לעולם, חיה" "מצבה:יהיה
 הביתיים והמדיניים, האישיים והצבוריים, הפרטיים עניניו בכלימתרר

 ללמוד חיה", עתורה לעולם בוו* ויהיה. ד', תורת עפ"י רקוהמסחריים
 לעם"-מתקיים לי יהיה עהוא ומשפטיה; חקיה ומדותיה דרכיה אתטמנו
 רואה והנך . עליו כביכול-מתקיים - לאלקים" לו אהיה עואניעלי,
 בתחלה עומד במצרים ישראלאת

. 
 כך אחר המעלה ברום

 חשבון כל ולפי האפם לנקורת הניע והנה הירידה, תקופתמתחלת
 עליו עובר הקב"ה והנה לחיות. , תקוה שום עוד לו היה ל4טבעי
 אצבע . לשמים עד ורם ורב וגדל וקים, חי והוא !ע *חיה אליו:וקורא
 לחסר עני בכור הצטרף מזה, ומעבר ! סופו ועד מתחלתו הואאלקימ
 ד', כרצון חייו את לחיות ומסוגל, ראו* יהיה למען ממנו,ביגיו

בקדושה
. 

 רק לא ולהיות ן וברחמים בחסד ובמשפם, בצדק ובטהרה,
 ובכל נפשו ובכל לבבו נכל ד' את 4והב גם אם כי בר',מאמין
 מציים! גלות סוד ?הו עולם, ער ובמדיתיי בו ודבק ממנו ויראמאדו,

 ככל לפרעה עבדים משילשים, עבדים היו במצרים בנליוהנה

 עברים וכחמורם, כשורם כספם קנין לארוניהמ, עבדים , המדינהבני
רעבודת
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 הסו; בהיותם המדינה עול כל רבץ עליהם אשר המדינה,לעיודת

 מתחת אתכם 4והוצאתי : הקב"ה אמר וע"ז . כנ"ל התחתונה,הדיומא
 מצרים"י ,סבלות יקרא אשר המדינתי נעבדות מצרים'-כנגדטבלות
 מעובודתם- אתכם והצלתי ולפרעה, לאדוניהם עובדים הםועדין
 משועבדים עבדים, המה ועדין . לחרות מעבדות ר4ל העבדות,כננד

- אתכם ונאלתילפרעה:  . לנאולה משעבוד ר"ל 1השעבוד, כננד 
 והייתי כנ"ל, לעם, לי תהיו אתם לעם, לי אתכם ולקחתי זה:ותחת
 . כנ"ל לאלקים,לכם

 קשה-ואחז"ל ומעבודה רות מקוצר משה אל בנ"י שמעוולא
 סנלולי לפרוש להם קשה שהיה לפי משה, אל שמעו טלא)תכנת"(
 הוא אבל ? בר' והאמינו הא' בפעם שמעו מדוע וקשה .מצרים
 כי דן דברי את להם, והניר בתחלה משה בבא : דברנו אשרהדבר
 לשמוע להם היה נעים מה - להצילם ירד וכי ,עמי", להםקרא

 מאמינים הלא אמונה, אלא לזה, עריכים היו וכלום ! אלהנחומות
 להם שהניד יו בשליחות אבל העם. מיד-.אמן המה, מאמיתםבנן

 במה האמונה היראה, ובלעדי ליראה, - מעמם שואל ד' מהמשה,
 . . . בנ"י שמעו לשמוע-ולא להם קשה היה זה דברנחשבת,
- אדמתו על כבר ישראל בשבת אח"כ, גם מצאנווכן  אשר 

 היראה, את האמונה אל ולצרף ד' עם להיות תעודתו, אתומכח
- הוא לכ' ההיכל רק כלומר ! ד' היכל ד', היכל :ויאמר  הביוד לא 
 והאשה, האיש לא ; והרחוב השוק המסחר, ובית החנותוהשדה,

 ד': בשם הנביא ירמיה אליהם דבר והאמה-אז העבד והבת,הבן
 הננב, ! והתורה הקדושה משכן ד', היכל יהיו המה !4 הפה ד'.היכל
 כי ונו', נצלנו ואמרתם הזה בבית ועמדתם ובאתם ונו' ונאףרצח,
 דברי על מצרים מארץ אותם הוציאי ביום אבותיכם את דברתילא
 שמעו לאמר, אותם צויתי אשר הזה, הדבר את אם כי וזבח,'עולה

 * ז'( ~יתיג 131' לעם לי תהיו ואתם לאלקים לכם והיתיבקולי
ורנת
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 ראשית ותהי לעם, לו ישראל את לעשות הקב"ה ננשוהנה

 את ולבנות מנפילתה ישראל איש את ולעודד להקים ר',מעשה
 : הנהרסים ישראלבתי

 לו להיות את,הבר*ת, הראשון אבינו את לכרות ד' בבאכמו
 קורשן ברית באות בשרו את ,מתום צוה אחריו, ולזרעולאלקים
 לד' קודש גופו נם אם כי ונשמתו, רוחו רק לא יהיה, אשרלמען
 צוה לאלקים, לו ולהיות עולם לעם ישראל את לעשות בבואוכן

 קידש, בשר מעליהם ויעבירו ד', ברית את במצרים עזבםאחרי
 של גופו התקרש וע"י , מס( רנס )תירם המילה ע"י הברית אתלחדש
 החים בארץ לפניו להתהלך הקבעות של בקדושתו ישראל אישכל

 אחרי גופו, לשד ואפם זקן כבר אשר אאוחה, וכמו . קדשולהיות
 בנ"י, כן עלומיו, לימי וישב חדשים לחים התעודד ד', בבריתבואו
 ויבשו ועורם בשרם בלה ועזובה, עבודה מרוב קומתם נכפפהאשר

 לתחיה התעוררו מילה עשי ד', בברית בואם אחרי -עצמותיהם,
 באי כל ויפליאו עלומיהם, לימי וישובו רעננים, בכחותויתחדשו
 . תבניתם ילהוד מראיהם ליפיעולם

 . הפסח מצות ע"י לתלפיות *שראל בתי את הקים זה עםויחד
 !"-אחרי לבית שה אבות לבית שה איש להם ויקהו בנ"י אלנדבי
 נ"פרקו אשר אחרי המענים, המצרים עשי ישראל בתי נהרסואשר

 ישראל בני בכה-יתאגדו, וזה בכה זה אברים, חברים, בנ"ימשפהוה
 לב ישובו המשפההן! ראשי לאבותם, סביב ויתרשולמשפחותיהם,

 אחת. ונפש אהד לב כלם ויהיו אבוהמע על בנים ולכ בנים עלאנות
 להראות מצרים, בכורי את להכות ד' ננלה אשר בעת,בה

 ~בכורי ממון, העם השחתת שורש היכן ראו באצבע, כמובנה
- , הביתוגדולי  משפחות, משפחות לשבת ישראל נצטוו שעה באותה 
 עפ"י החרות, חנ ר/ חנ את ולחנ בראשיהם, ואבוהם בתים,בתים
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 הבירג גדול כל על החובה בזה והופלה ית/ רצות חקי כמצותד/
 1, הבי בני את להדריך החנוך, .מלאכת על ולנצח הבית ט בראלעמוד

 טהורה. ד' וביראת מונ במומר למופת להם ולהיות הישר,בדרך
 פנימה* בבית הנעשה כל על אחראי הואולהיות

.
 משפחה, אגורות להתאגד לבנ"י, ד' קרא אשי בעת, ובה ,

 לפתוח, צוה בפ"ע, מגורה אגורה משפחה כל ולהיות בבתים,מובדלות
 נעשה ביתם אשר ,להוללים, צא אבל לרוחה, הבית פתח אתאעפ"כ,

 , עני מרוב בצר ביהם אשר לעניים, אם כי צובה, מרוב להםצר

 חלק וקהו אלי יבאו : להם וקראו בתיכם פתחו ד/ אמרלהם,
 באו מחסר, ולכם מותר יש לי רחבה, ביד ל* נתן אשר ד',בברכת
 הוא ולקח משה מהיות הבית ימעד ואם !" במותרי מחמרכםומלאו
 לשכנו אתכמ, העני אחיכם ידרוש אשר עד תחכו אל וגו'.ושכנו

 עם עושה העני העני, עם עושה שהבעה"ב סמה יותר !תדרשוהו
 כל וגו' דכפין כל לומר, התיקון, או המנהנ יצא )ומזה !בעה"ב
 - . ונו'(דצריך

 גם נחתם כן קודש, ברית באות ישראל איש נחתםוכאשר
 המזוזות שתי ועל המשקוף על נתן אשר הפסח, בדם ישראלבית
 אחזתן )וכן . אאב לאגודות נדמו אשר הבית בתוך אשר האגודותע"י

 לעצמי, אגודה אתכם עושה "אני" כלומר אגוב, אגודת לכםולקחתם
 ממצרים בנ"י נצלו דמים בשני וכו' כאזוב שפלים שאתםאע"פ
 . מילה( וגדם פסחברם

 שכינתו עיקר מקום איה לחמן ויוכיח הקב"ה עליהם הופיעא?
 בבית אם כי היכלות, בבתי לא מקדש, ובתי תפלה בבתי לאית',

 יחיה אשר בשלום, וביתו איש שם יחיו אשר ישראל, בן שלדירתו
 את ישכין ושם ד: ישכן ותורתו-שם ד' עפ"י בקדושה חייו אתשם

 !ברכתו

 ידרוש אשר העבודה, היא מה ישראל לבני הקביה הודיעאי
 עוצב חי נזירות, חיי להיות ל% וענוי, צום לא והיא,מהם,

יצמציר-
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 עניבה נפשות ולשמח בחלקו, ולשמח ולהתענג לאכל אם כיוצמצום,
 1 רצונו חקי ועפעי ד' ארציים-לפני חיים אדם, חייולחיות

 אבני לא אבל עולם, עד לד' ישראל בתי קדשו ההואביום
 ! תוכו אם כי מצרים, בארץ עזבו אותם כי ואבניו, ועציוהבית,
 ושלוה, שלום ומנוחת ואמונה, אמת אהבת אהבה, רצוף תוכולהיות
 אחת, באגודה אגודים כלם והגר והעני והבת, הבן והאם, האבויהיו

 ההקדש ישראל בני של ושלחנם , רצונו ולחקי לד' נתוניםמסורים,
 משמרת שומר עליון, לאל כהן ישראל, איש והוא לר', מזבחלהיות
 ביתו, הוא מקדשו בתוך ובמהרה בקדושה ד' את עובדהקודש,
 ית'. לעבודתו ביהו בני אתומקרב

 והאבות לאבותם ישראל בגי התנכרו כבר אשר אחריוהנה
 המראה, העבדות ע"י המשפחה, אנודת נועם את שכהו וכברלבניהם,
 עצמם את בהאנישם עתה, צוואריהם, על רבץ אשר הברזלוהעול
 פקידים סיר חפשים ומענים, נוגשים מעול חפשים הראשונהבפעם

 הלבבות התלהבו - משפחהם בני בחברת יחד ובשבתםואדונים,
 משפחה חיי נעימות מעם את ויפעמו עזה משצמה באהבתמחדש
 ושכנם בניהם ובני ובניהם אבות יחד משפחה, באמבת חגוחגיגת
 של ביתו בתוך ד' עבודת נעם אח הרגישו אז ביהו, נפשות כלעם

 ד', עבודת ובין החיים בין המבדילים אלה, שנו איך הכירו, אזאדם,
 ומה החיים, נעימות אל ד' עבודת קרובה מה לדעת, נוכחווא,

 יד, שלובי בלכתם שניהם, מהתאחדות היוצאה ההרמוניא,נפלאה
  הנורי( ארמות עלי פה הריחו עדן גן ריח החיים. בארץ ה'לפני

 !.. עליהם" נצב ר'  עוהנה לבם, וייטבוישמחו
 מצרים, מארץ  יצאתם  בהפוון כי  לשעבר, :  פי"ט( )ד"ראז"ל

 אני לשעבר ; הלכו לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא כי לעאל,אבל
 לע"ל, אבל לפניהם, הולך ור' שנא' לפניכם מהלך הייתי דיניובית
 הממוכים המאמרים שני וכונת . ד' לפניכם הולך כי שנא' לבדיאני
 . נסתרה לזהזה

יבר

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 הניג'זסיבב80
י*שאאא**אי4יו,אחייווו"4יי-וואיו,.,יוי-הייי,.יו,"",יההי-ויח,4ן,,4---

 הקב"ה לפני הדין מדת טענה הנאולח תור בהגיע כי ידוע,כבר
 עבודה עובדי והללו ע"ז עובדי הללו מאלה, אלה נשתנומה

 זרה~
 אז,

 והתגלה ובכבודו, בעצמו הקב"ה ירד לאלה אלה בין מה הראותלמען
לעיני

 ידה על להבהין המעולה, הבחינה היתה הזאת וההתגלות בשר,'
 ית', כבודו אור עליהם בהופיע בנ"ך מצרים: ובין ישראלבין

 והתנשאו הרעה ומחשבתם דרכם את ויעזבו עצביהם, אתהשליכו
 ובטהרה, בקדושה ד' מצות את ויעשו הקב"ה, לעומת למעלהלמעלה
 מלא ד' וכבוד ושיר, בהלל פצחי קדושה, ובנעימה ובצהלה,בשמחה
 במרדם, עומדים עודם - ומצרים ; מלאו"ש מעין קודש רגשינפשם
 הרנישו ולא חפצה, נפשם עוד ובשיקוציהם מתועבותיהם שבוולא
 את להרוג ד', יד בהם נגעה אשר עד - האלקים בקרבתבלל

 וו נדגל ובמורא )כמשאז"ל ופחך אימה עליהם נפלה אזבכוריהם,
 פתאום פחד מפני לפחד הבהמה, כטבע אינסטינקטים, שכינה(נלו*

 אפכ, המה אשר הרניננו, כי מתים', נעלנו ואמרו תבא, כיוטשואה
 ואשר ארץ, לשפוט י' בקום בעולם, ותקוה מעמד להם איןואשר
 וכה נאונו, בהדר ד' בהופיע כאין, ונאונם נאותם ותקפם, חסנםכל

 הבחינה ומפני היד. בחזקת שעה לפי ונאונס נאותם לבם, ורוןנכנע
 . הדין מדת נשתתקההלזו

 על האלקים התנלות עשתה אשר הרושם, היה גדול כן,אמנם
 מתועבות לפרוש להם קשה היה עוד ובעצם שעה, לפי רק אבלבנ"י,

 היה ולכן עולמית, עזיבה ולעזבם לאהבה, בהם דבקו אשרמצרים,
 עקב על וישובו ההוא, הרושם יעבור טרם מיד, לנאלםההכרה
 אולי וזו הנ"ל, לטענתה הדין מדת ותחזור הנורמלי, למצבםבשתם,
 שלשעבר משום ממצרים, יצאתם בחפזון לשעבר : ושל מאמרםכונת
 נדגלה טענה היתה הדין שלמדת ר"ל לפניכם, הולכים ובי"דהוא

 ממצבכם יצאתם עליכם, הופעתה ידי שעל אלא כנ"ל,עליכם,
 תעבור לבל יצאתם, בחפיון ולכן להגאל, ראוים ותהיוהתמירי,
 לבוא, לעתיר אבל ; בו שעטרתם הנכבד והמנומנם הטובההשעה

בהגיעכם
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 והצירוף, השלמות להכלית והעצומים הרבים הנמיונוה ע"יבהניעכם,
 דרכיכם אח כלכם תעזבו עזו, בנאון עליכם הקב"ה בהופיעאז

 אליהם שוב לבלתי עולסיה, עזיבה הטכוערות ומחשבותיכםהרעות
 לפניכם הולך כי תלכו, לא ובמנוסה תצאו בחפזון לא אז, -עוד
 ופ'פ מענה שום הדין למדה שר יהיה לא כי לבדו, ד' ר"ל,ד',

 , לעולםעליכם
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 .ו,ן
 וירד. 'ככרם וים שנא/ הים על, ה,ירידה

 .א
 בנ"י ראו אשר והמופהים, האיתות הנכיונות, שכל ראינוכבר
 האלקים, אל הרוה בנפי על לשעה להתרומם רק הכשירום לאבמצרים,
 חזרו ההופעה של הרושם כעבור אבל הנאולח, בעת עליהםבהופיעו
 הקדום מצבם ואל מבעם אל ולשוב מר, והתרחק הלוך ,להתרחק

.. 
 . אחם באמנה בהיותם כאשר , המצרים ודרכי מחשבות אחריולהמשך
 שיקבע חזק, ויותר .אדיר יותר רושם ע"י הכשר צריכים היועדיין
 ואח"כ גדולה, ובצרה ברעה ד' הביאם זו ולהכלית לעולם,בלבם
 אשר הנדופה התשועה ואת , במצרים עשה אשר , הגדולה ידו אתהראם
 ובכבודו, בעצמו עליהם הופיע ואז . סוף ים קריעת ע"י להםעשה
 מהם ימושו לא ורושמן זכרן המוש ונפלאות גדולוה מחזות שםויחזו
 : יתבאר וכאשרלעולם

 ויצעק מאד וייראו וגו' עיניהם את בנ"י וישאו הקריב"ופרעה
 ד'". אלבנ"י

 לחשובה ישראל את _שהקריב הקריב ופרעה כ"א( )ע"ראז"ל
 ותפלות צומות מק, לישראל פרעה הקרבת היתה יפה אר"בשעשו:
 ותלן מאד נתייראו אותן וראו אתריהם שרדפו שכיוןלמה?
 שנא, והתפללו תשובה ועשו למרוםעיניהם

 אל ישראל בני ויצעקו ,
 רודף והשונא פוגר הים , רוחות מנ' מוקפין שהיו ישראל שראו כיון . , .ד'

 שנא' להקב"ה וצעקו שבשמים לאביהם עיניהם תלו המרבר מןוהחיות
 הקב"ה שהיה אלא כך? להם הקב"ה עשה ולמה ד', אל בנ"יויצעקו
 1. . למה"ד' אריב"ל לתפלתן.מתאוה

 את ראו וכבר והעצמיות, החרות טעם מעמו כבר אשראחרי
 איש ושקמים שלוים חו"ד זבת ארץ , אדמתם על יושבים בדמיונםעצמם
 כל, מרוב ובששון בשמחה , בתענוגים ומתענגים , תאנתו והחת גפנוהחת

והגת
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 חרותם רגע, בין נכזבה הוחלוזם וכל , הגלנל עליהם נהפך אהה,והנה
 המצב! היה ומיואש נורא נפש. למפח ותקותם לרועץ, להםנהפך
 לק.ראתם המרבא מן וחיות רודף והשונא , הדרך לפניהם סוגר היההים
 ים: בכל מאד הערך ורב נכבד היה המומנמ זה להם, ומפלט מבוםואין
 שבלבם עקמומיות לפשט הרבה והועיל , תמיד בהם שקוע שהוא ,האדם הבלי ותעתועי שוא לדמיונות מעל רגע בין אותם הרים הוא , ישראלהיי
 שבין ברזל של המחיצה את שבר הוא ?תפלות, צומות מק'יותר
 הרוממה תעודתו אל ישראל את הקריב הוא , שבשמים לאביהםישראל
 אותם בהביאו , ית' כונתו תכלית עיקר היה וזה , הנשגבה מטרתוואל
 . כזה עצום נסיוןלידי

 חז"ל דרשי כאשר , עזה פנימית ממלחמה ישראל ניצול לאוינמנם
 על ישראל נעשו כתות "ד, שבפרשה: המקראות על נסמך רלי()ילקוט
 אומרת ואחת למצרים, נחזור אומרת ואחת , לים נפיל אומרת אחת ,הים
 לים נפול שאומרה זו ; כנגסן נצווח אומרת ואחת , כנגדן מלחמהנעשה
 כ: להם נאמר , למצרים נחזור שאימרת זו ; וראו התיצבו להםנאמר
 וזו ; ילחם ד' להם נאמר כנגרן מלחמה נעשה שאומרת זו ; ראיתםאשר

 . החרישון" ואתם להם נאמר כנגדן נצווהשאומרת
 ועל הזה המאמר הבנת על התקשו שלפנינו בדורות אוליאם

 לפנינו כשמלה המאמר יתפרש אנו בדורנו אנף האלה, הכתות ד'ענין
 דברי כל על אור והמפיץ מספיק היות* , קאמענטאר הואדורנו
ל . האלה כתותהד'  

 דעת קלי שונים, טובות בעלי ר"ל, צרה, בעת בי ראינו,כבר
 ברמה, המשונות רעותיהם להוות העם, בראש קופצים לב,ונעיי

 כלו Dyn כל למען אם כי למענן, רק לא , ותחבולות עצותולחשמיע
 לראשי יהימרו הערה, ועיני ראשי הדור גדולי אל לשמועותחת

 העם. להות הרבה ויועילו באמת חכמים עצת ויסכלו העםולמאשרי
 היה ככר אם כי הזה, המעציב המחזה כל הו" תמול לאואמנם

 כתות ד' החרות, ריח את ולשאף להרגיש ישראל החל מעתלעולמים
 כי מיד החלימו המה הייאוש בעלי הם האי הים, על ישראלנעשו
 בים לפול ויבחרו המיצרן מן לצאתן , עוד לישראל ותקוה תוחלתאין

 ויעגום , בם יתעללו פן האכזרים המצרים , עולה בגי בידימנפול
 , קויםבעיתיים

 המסוכן המצב מתוף אחר מוצא ראו לא אשר המשלימים, ,הב,
והמיואש
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 ולהתייאש , ובקילטורהם בהם ולהרבק , מצרימה לשוב אם כי ,והמיואש
 זכיות ישיגו עור ואולי הההם להתענות אם בי ועצמיות, טחרותלנמרי
 . במרבר ממותם מצרים את עבוד להם ומוב , אחם בהשלימםשוטת,

ו
 בנפשם און ומצאו להתייאש רוחם, נפלה לא אשר 'הנ"והנלחם.ם

 כהלחם טיב כי , ויחליטו , ואריריהם מצרים נכורי את ללחמהלהכריז
 או אלה, משהי ואחת ועטם, הרותם בעד האחרונה דמם מפהעד

 . הים שפת על גבורים מות למות או , ועצמיוה reln חיילחיוה
 ונמהה כנגדן נצית אמרו אשר , הטחאוה בעלי , הצוחנים ,הר'

 הוצאתונו אתם הלא , ונאמר כסרן נצוח ; זכיוהינו שלילת כעד עז,בכל
 גול לך אין ? אחרינו הררפו השבו ואיף !", צאו לנו ואמרתםלחרזה,
 . ומחאות מעמת וכדומה . . . . ! מזה גדולכשפט

 עור אוחם אוו ורואים ראינו, בעינינו אשר הכהות, ד'אלה
 ימי ברברי ונאצה והיכחה צרה של , הקופוה בהרבה בזכריםנמצאים
 , אמר א' הכת נכד לגזי,ייהו, ע"ה רבעו משה הבר כבר אבל ,חיית
 הישועה הצרה, כגודל ואררבא לבבכם ימס ואל רוחכם יפולאל
 ואז , בר' ובטחו הרוח באמץ הכן רי,יצבו ואך , ובטוחה קרובהיותר
. . ה, ישועת אתהראו

 אתה להשלים ולאלהיה, למצרים לשוב ההפשה הב' הכת וכננה
 תשובו לא לכם! שוא הוסיפון' לא משרעיה: אמר בה,ולהתבולל
 לתיניק, אפשר שאי וכשם משם, יצאהם כבר אשר אחרילמצרים
 מצרימה. לשוב עור לכם אפשר אי כך , קדם כירחי , אסי לתיקלשוב

 נוהלי , בר' נושע עם , לכם אל אמר, , ועלהמים הנ' הכתואל
 ובחנית, בחרב , רודפיכם ואת אויביכם את להלחם אביכם, ישראלהעודת
 ילחם הוא לעילם( שם- )ואזיל אויביכם את לכם ילחם ד, ! בקול אםכי
 ! לפניכם אויביכם ויהן מלתמהכםאת

 לכם -שוא ר החרישין ואתם אמר הצוחנים, הרי, הכתואל
 הזידונים אויביכם את הנצחו באלה לא כי ומחאותיכםזוחותיכם
 ומשפם. חק דבר להם יגיר ואגרופם , בכחםהמועילים
 DV ומתוכחות בזו, זו ומתעשית מדיינות, האלה הכהיה שר'וער
 המה מקצה העם כל הרחבוה, העם שדרות אז עשו מהטשרעשה,

 ולתרופוהיהם , הטנואצות ולעצותיהם , הטובות בעלי לקול אעםאטמו
 השמימה, ולבם עיניהם אח וישאו )א( אבותם באימנות ויאחזו ,וכשרופיה
 האמתית הנקורה אל כונו ובזה שלם, ובלב באמת ד', אלויצעקו

קלויעו
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 דן אל להתפלל ממרע"ה וכשבא ד'. כון שאליה המטרה אלייקלעו

 הצען מה הקנסה, לו אמר - דנ'ל טובותיו, מבעלי ישראל, אחלשמור
 בעת לעשות עליהם מה בני, המה ירעו בנ*י1 אלי צעקו כבראלי,
 עם תדבר ומה באה, כבר והישועה צעקתם, שמעתי וכברצרה

 נאמנה אשר "בנ"", אל דבר , הועיל ללא דבריך אה ותשחיתהכחוח,
 !9 ותשועתי בטוחים ויהיו ויסעו , ערי מסור ולבם רוחם אלאת

ב.
 . ביבשה הים בתוף במי ויבאו המיםויבקשו

 והבטחון והבטחון, הפחד בין דגפשית המלחמה ונשלמהננמרה
 : במקומם מנוחה ותבא הנפוחים והשאון הרגש עבר , הנצחון עמרתנחל

 ספקית ולא ייאוש לא כאן אין , הקב"ה של בישועתו נשעמם שלמהמנוחה
 כל נשכחה , הרודף השונא נשכת , ובסתה הלקט אם כי , דאנהולא
 ימים בלב אונים ?עדי ויצעדו , ר' בנדי , עז לנשי וכלס ,סכנה

 ורצה . ביבשה" הים בהוך , במי ויבאו המים יויבקעו . מצולותבמעמקי
 ריח ויריחו , לאפם בשמים יזלו , המים מן להם עולה , ונעים נחמדריח
 אלקים, מראות נפלאים, מחזות ? רואים הם ומה ד, ברכו אשרשרה

 חי כל הרגישם לא אשר רגשות בשר, עין שזפתם לא אשראורות,
 עינם תשבע לא ב"ב(, יחזקאל ראה שלא מה הים על שפחה)ראתה
 כל על למעלה מתנשאת ורוחם , חקר אין השנות מהשיג ורוחםמראות
 מתגברת , הי לאל שואפת ונפשם , ההבל ותענוגי התבל ומעדנימהמדי
 בלהב לעלתי , עבותותיו ולהשליך סופרותיו לנהק הגויה, כחותעל

 קרושה, בנעימה ד, אל ולזמר לשורר חין בקל ולהדבקהשמימה,
 י עליון משרתי עליונים , קדושים במקהלות ובזמרהבשירה

 אל ופרשיו רכבו פרעה סוס כל אחריהם ויבא טצריםוירדפו
 . היםיסוך

 המצרים היו מה , כנ"ל אל מראוה על בנ"י שהתענגו שעהבאותה
 בנ"י את משיגים והנם מעט עוד ! הים תוך אל באו המה גם ןעושים
 , אהה אבל , שלל יחלקו יהנה נפשם תמלאנה והנה חרבם מריקיםוהנם

 יאיר הלילהו ארוך מה ! יאחזון ורעדה חיל ! האפלה זו , החושךזה
שלס נקם" ! נקם . שלמה המירדים בעי , נפשם שנואי אלה הבוסת ייהיהבוקר
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 בנפשותם , אדוניהם על הבא כל על הנבזים העבדים אלה ~'1DSeשלם
 הופיע הקוה שביב ! אור ויהי - הבקר באשמורת ויחי . זרעיהםובנפשות
 יוכל מי ג .ראשם על לוהב אש והנה .. , ישינים. .עתה , המצריםבלבות
 אשר את לראות יוכלו לפניהמ_לא Oyn1 לסבל? יוכל מינשא?

 ! ? איהם ? לגזרים ויקרעום ויטרפום , איהם 1 נפשם שנוא. איחם ,לפניהם
 מבקש אחד כל לנפשו, ירא אהד בל עליהם! נפלה אלקיםהרדה
 אין , במחנה המהומה רבתה ינוסו? אנה , יפנו אנה , לו ומפלטמנום
 רצים המוסים , המרכבות אומי הוסרו והנה וראה, , משמעת ואיןמדר
 עליהם נפלו מות אימות . נכברות מתנהגות והמרכבות כחברב

 . * י פלצות,ותכססו
 __ . במצרים להם נלחם די כי ומי איומה מצריםויאמר

 במצרים נלחםד'
_ 

 ? בנ"י ואת ה' אח השלימו מהרו אהה,
 ואמרו לבבכם מנור פתחו אתכם! הנלחם ד, אל לבן נסהרימו

 אליו זעקי !" הצדיקים וישראל הצדיק, ואתה הרשעים אנחנוחטאנו!",
 כן לא ירחם-אבל אולי יחוס, אולי כפים, אליו שמחו לבב:בכל
 ?.,. תברחו מפניו וכי הנוסו ד' מפני  וכי שומים! אנוסה!' אם כ.אמרו

 וינער ומ ירו את משה וים ירך, את נטה משה אל ר'ויאמר
 . הים בתוך מצרים אתד'

 מתוך לנוס מבקשים המה , הים גלי עם כאבקים המה - היםבתוך
 המה ומה ! מהם מנוס לשוא-אבד אבל המצולה, מתוךהמהפכה,

 בחמת אחריהם רודפים , ואכזרים רעים ומלאכי , בלהות צלמי ?רואים
 , הזועפים והגלים , ומכאובים יסורים מיני בכל אוחם ומיסריםקרי,
 מלטלה ימלטלום , למטה וישפילום למעלה ירימום , ויורידוםיעלום
 חיים כי ן חבטה וכל מלמול כל מרגישים והנם כדור, צנפהויצנפום
 מצרים של היתהנפשם )כך .. . צרור גרונם אבל לצעוק מבקשים והנםהמה,
 כסיר ירתיח שנא' , המים מריח מעולפים מכניסין, ולא מוציא.ן לא בהןצרורה
 . רמ"ח( , ילקומ -מצולה

 מצרים את , הנרדפים נגר הרודפים אה , מחזה מיל מחזה הצגנוהן
 ישראל וירא מעליהם ר' וכעלות הים, על ד' ירד אשר בעת , ישראלנגר

 ! הים שפת על מת , והנורא האדיר מצרים , ושונאיהם רודפיהםוהנה-

 תכלית 1 טוביה מרגליוה לשתי זכינו ההוא הנכבד המומנמע"י
 4 הים שפת ועל במצרים ישראל לעיני נעשו אשר והנפלאוה הנסיםכל

 . בר'( ויאמינו ד' את העם )וייראו והאמונה" היראה"הן
ע"י
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 לעינינו מצרים הזה, והנורא הגדול התנין ראש רציצתע"י
 וכינו ים, טשברי כבירים, רעים מים כבישת וע"י כזה, נפלאבאופן
 הנורא המצב מן הנצלנו וע"י ; והנורא הגבור הגדול ה' אתליראה
 הוא אחר עבדו ובמשה בר' לאמונה זבינו , כנ"ל , ההואוהמיואש
 משפט לעשות והממשלה הכח לו ואשר רחמים', והמלא משפטהאוהב
 . ואביונים שפלים להגביה , וזירונים נאים להשפיל ,לעשוקים
 בטלה אז כבליהם, נתקו אז , מעליהם מצרים עול נשבראז
 הרוח, את גם אם כי , הכח את רק לא שעבדה אשר , האיומההעבדות
 ישראל יצא אז הנפש, את גם אם בי הנוף את רק לא הכניעהואשר

 משה ישיר ואז לגאולה ומשעבוד לאורה, מאפלה לחרות,מעברות
 לר'- .ובנ"י..

 רחש אשר הרגשות, ואותן נפשם, בתי טלאו אשר האורות,ואותן
 אמ כי , עשתונותיהם במעמקי נסתרו ולא במצפוניהם נחבאו לא ,לבם
 באור , עליה ולדרים לארץ מאירה , לשירה ויהיו , שפהיחיהם עלפרצו
 טמיר כח המלא . הזרע גרעין יהפרץ כאשר עולמים. לעולמיד,,
 בהופיע עולם, לאור לצאת , בה ישכן אשר הארמה, בטן מחשכימתוך
 והנעלם הטמיר הכת פרץ כה - אורה קרני את ובהריחו , השמשעליו
 את ויריחו , ד' אור עליהם בהופיע החומר גדרי את בנ"י בנפשותאשר
 אש רשפי עם זכה, ואמונה מהורה ד' אהבת שלהבת וכמו הודו,קרני
 לאלקי קדושה שירה לבבות מרבבתי יצאה הדקה, מן רקההשנה
 היא והחנון. הרחום והנורא, הנבור הגדול ישראל, אלקי , והארץהשמים
 החשכה הלזו הארץ על לד' אדם בס שרו אשר הראשונה,השירה
 , מאורע היא , מעשה היא הים שפת על ישראל סירת . האחרונה -והיא
 הנצחונות מכל התוצאות רבת האדם בני תקף מעשי מכל נכבדיוהר

 כל אשר בעה, : מהם מלאים הימים דברי עלי אשרהמפוארים,
 אלמים, אלילים לפני , קפואות במחשבות , עצומות בעינים ברך כרעוהדורות
 אורה, ובלי תקוה בלי ברעה יתמותו הדורוה כל להם-בעה ויהפללוישתחוו
 וכל , הנפלאים ד' ממעשי ונרגשים נרעשים הים שפת על ד', צבאות פה?מדו

 ד, באלים כמוכה מי תאמרנה:גצמותיהם
 וכארץ האדם ממשלה אשר בעת !-

 יקראו עוד, ואפסי אני ? ד, מי קוראת: ונאתה גאותה וברב , קצה למרוםהגיעה
 סלע על לרמימים מתפוצצים חסנו ותוקף האדם ממשרת אתהמה,בראותם

 הלאה וא וער לעולם ימלוך ד' הנרולה הקריאה אח , הקב"ה שלעזו
יש של התכליתית הנקודה את המה רואין המלוכהו' לד' ! האדםממשלת
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 ודרך הראשיהית, הנקודה על ונדיין עמדו אשר בעת הימים/ דבריכל
 לך ואין , יקוו ואליה ישאפו ואליה , בינן מפסקת שנים אלפים הרבהשל
 בסופה , דרכו ובמערה )בסופה , אליה מהניע יעכבם. אשר , דברעוד
 רבה(, . השמימה נסערה )ע"ש אליהו זה ובסערה , סוף( ים וע"ש משהזה

ב.
 ובין האלקים בין , הארץ ובין השמים בין עולם ברית נכרתאז

 יוסף אם כי לעולם, ימומ ולא , בארץ ד' כסא הוכן אז האדם,בם
 כסאך נכון הה"ד , משה ישיר אז : אז"ל וכן לנצח. ולהתכונןלהתבמם

 נודעת ולא כסאך נהישב לא אתה שמעולם אע"פ , ר"א בשם אר"במאז,
 משל , מאז כפאך נכון נאמר לכך , שירה בניך שאמרו עד ,בעולמך
 בין כבוד יש מה , ובו, אגוסטוס אותו ועשו ונצח מלחמה שעשהלסלף
 )עמידה יושב, ואגוסטוס הלוח, על עומד המלך אלא לאגומטוסוסלף

 היא וישיבה-כי ועומדת, תלויה רופפת, מלכותו עדיין כירומזת,
 עולמף בראת שלא עד באמת , ישראל אמרו כף . לדורות( וקימתקבועה
 עמד שנא' עומד כביכול אלא הוא, אתה אותו ומשבראת אתההיית
 נתיישבה , באו לפניך "שירה" ואמרנו בים משעמדנו אבל 1 ארץוימודד
 . כ"ז[ ]שפי ישיר באז - מאז כסאך נכון הוי , נכון וכסאךמלכוהך

 פני על יעברו בהסתוריא הערך רבי מומנטים הרבהוהנה
 ידעו ואילו ; בעולם רושם הנית מבלי ואיננה, מופה כעבורהאנושיות,

 נכבדות הוצאות הרבה מהם להוציא יכולים היו בהם להחזיקבנ"א
 ו

 מהרה אותה מקרבים והיו האנושיות, והתקדמות להשתכללותמועילות
 מאד ערך נכבדי חזיונות והווים היו עתה אבל העתידהי תכליההאל

 והתפלאו השחוממו והכל ומלואה ארץ הרעישו בשעתם אשרבעולם,
 זכרם יאבד יחמיד, לא והמקרה ועדנים עדן עליהם ובעבורעליהם,

 עלי: ישפט אחד כל אשר ן ועמום קל זכר רק ישאר לנמרי, לאואם
 אשר , חיים דברים בלבוש המקרה בהתלבש כן לא ונמייתשכלו, רצונוכפי
 רבבוה שפתות על נשאים בהיותם גם ומה , עליהם חופף השיררוח

 , דבריהם על חופף ר' ורוה , לפניהם נעשי הנפלאות אשראנשים,
 לדור, מדור הדברים בהמסר כי עולם. לדורות האמתית בצורתו משתמרהרושם
 הנעשה את נחזה וע"י חי, כמו הרישם את לו ידעת לב אשר כל בנפשיציירו
 לפנינו. געשה כאלו הרואים על שעשה הרושם עם ביתר שמם אלפילפני

ובדברינו
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"שמאחאב"

 י"יחאוחאא(א""41,אשן4י",*" *אה"אא"וא"אא""ח"וחח"חא" ו,"ואיחיי אאשוח~"א01הומוא"ואאן"יחואאוחאשומחומח"א0ו,חקמחח""ו"ה"1"יתלות""""",ש",ן"חחחח

 חזקיה אמר אילו ב( שהש )יי שאראל מה נפץ אלהובדברננו
 גח רב , רוס" ומנחריב משיח הוא היה , סנחריב של מפלוץ עליירה
 חומות תחת אשור מלך מנחריב הענק מפלו; של המרעיש במאורעהיה

 את להרעיש ולבו בפיו אלא כחו שאין יעקב, תולעת לפניירושלם
 הגדול ד, מעשה את ולראות , עינים ולפקח לבבות לפתח העולם,כל

 אז בהופיע כי עד , ארץ ושוכני תבל יושבי כל נגד עשה אשר ,והנורא
 ן, העולם, כל גם כש כלם, ברי לבד לא קוראים, היו בעולם,ד,

 והע , שד אליהם שב לבלתי , עצביהם את משלשים ויו (" האלקשהוא
 אילו ק ר , בארחייו בלכה מדרכה ותרת , ד' הר אל תעלה לכו"וטים
 , לד' בשירה ולהחל ההוא הנכבד במסנט להשתמש אדע חזקיהוהיה

 אשר עד , המועד העביר הוא אבל הראשון, האדיר הרושם יעבורשטרם
 זמירות נשמעו אשר עד צ"ד(, )מהדרין שמענו זמירות" הארץמכנף

 )שם(, ! לחזקיה גנאי בכה..,.. יזה בכה זה המאורע, ע"דשונות

 , בעולמנו נכבדים "כי המומנטים את לזכור התורה צותהולכן
 עצם בזכירת הסתפקה לא ובצוויה , תורה ומתן מצרים יציאתח"ה

 מא"מ, צאתך יום" ]אח היום", זכירת הקפידהעל אם כי , בלבדהמאורעות
 אל , יום ה רושם אל כונה בזה אשר בחורב[ ד"א לפר עמרת אשריום"

 האותות ע"י , הגדולים החזיונות ע"י להם רכשו אשר , הרוחנייםהקנינים
 צותה לא ואמנם , הימים באותם ישראל כל לעיני נעשו אשרוהמופתים
 לקיום ערובה עצמה הנפלאה השירה כי כוףו ים קריעת אתלזכור
 המחדשת , עילם למורשת לנו היתה הנשגבה השירה ואותה . לעדהרושם
 ההוא, הגדול המומנת של האריר שם היו את בנפשנו תמיד יוםבכל

 אל במקהלות אמן[ שבמעי עמנו עוברי ]אפילו כלנו אותנווהמצרפת
 ," ועד לעולם ימלוף ד' : הגדולההקריאה

 נשאף אלי, אשר , נצחי לאידיאל לנו ותהי היתה הזאתוהקריאה
 , לה נחכה תתמהמה ואם עתידותינו ותכלית תקותנו והיא , חייני ימי.כל

 במעולה אותה מביעים שאנו , היא התקוה וזו ן תבא בא כי , אנובטוחים
 ד, "והיה עד וכן, לך נקוה וע"כ : לשבח" עלינו תפלת היאשבתפלות,

 וכל , ברא בתוך כבוד לשכון הקב"ה ישוב ואז י הארץ" כל עללמלך
 דהמ"עה האלקי המשורר לנו שתאר כמו עדן כגן להיות תשובהארץ
 : יאמר אשר בעת , העולם מצב את ]צ1-צט[, מזמוריו בר' קדשוברוח
 העתיד , העולם אותו מעין אז" אבותינו את הי הטעים וכבר !" סלף*ד,

 לנו יתאר וכאשר 1" מלף ד' : העולם כל יקרא אשר בעת ,התחדש
קדוש
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 שאמרו בשעה והיא: הנפלאה, בחידתו רבא[ ]ילקיט עקיבא רי ד'קדוש
 כ4 עליו חקוקים והיו הפארת של חלוק הקב"ה לבש ישיר' אזבנ"י
 *או פמה', כאיל ידלנ ,אז במחולי, בתולה תשמח "אז שבחורה""או"

 ור/ האמרת ד' את , 1שנא'[ ונהרת" תראי אז עורים", עיטתפקחנה

 להחזירה ה' ועתיר , אמרתו בצע שנאי וקרעו חזר שחטאו וכיוןהאמירך
 לדקדק יש חרה, כלו שהמאמר )מלבד ע"כ , פינו" שתוק ימלא *אושנא'
 ישראל אמרו לא וש"כ ל'( מ"א )סטה( 9קירה4 מתחלת השירה שהריבו,

 חוץ נצא הזה הנכבד המאמר חביבות מחמת והנה ישיר"? "אזמעולם
 . אחר( מאמר בהקדם מעט ונאריךלדרכנו

 בימית ד' נשבע שנאי תפלין מניח שהקב"ה מנין ו'( )ברכתאז"ל
 עליון* ולההך ? בהב כתיכ מאי עלמא דמאריה הפלין עוזו,ובזרוע
 באדרעיי. כתיבי האמירך"רוכלהו ודי האמרת ד' .אתבו,

 הקב"ה את להמליך תכע);ם, שלנו שהתפלין בזה,והנראה
 בהם ולשעבד בפרט, לו אשר כל ועל הארם ועל , בכללבעולמו
 והכחות, החושים כל מרכז שהוא שבמיחו, האדם נשמת את ירם,ועל
 ולהשלמת ית' לעבודהו , והמחשבות התאות כל מרכז שהוא , הלבואת

 מחשבות כל , ופעולותיו ארם מעשי כל יתקדשו ועי"כ , רצונותכלית
 נצטוינו וע"כ לד', איש-קודש מעללי יצרי וכל ותחבולותיו,אנוש
 כהה שידנו , בנה להביע , כהה יד שהיא , שמאל על ש"י הפליןלהניח
 ותעצומות עוז לה ומהז שמחיה, הקב"ה לולא היא, אוניםוחדלת
 את לי עשו ידי ועוצם כחי של האנושי מהדמיון ]היפך י,,לעבודתו
 ידר זה וכנגד , חיל ותעשה ותשליח תנבר ית' בעבודתו ורק הזה[,ההיל
 אין בכח נאדרי והיא שמים וטפחה ארץ יסדה אשר הוא , הקביהשל

 המסבבת. היא הקב"ה, של ערו חרוע * "ימין" נקראת היא לכן ,תכרית
 אשר כל ואל , מלכין ומהעדה מלכין מקים ההמתוריא, נלנלי כלאת
 לנו, מביעים הכהה, ידנו שעל התפלין כאשר והנה, ימם.יחפץ

 העיקר אל מכוונת להיות צריכה ותתבולותימ פעולותינו כלשהכלית
 שפה העמים אל ה, שיהפוך בזה )שהכונה אהד!" די אלקינו ד'היחידי:
 עיין , אחד ושמו אחד הי ההוא ביום ויהיה ה' בשם כולם לקראברורה
 הזה, העולם את ה' חנחנת גלגולי כל תכיית הוא כן ד,( וי דבריםרשיי

 * הארץ נויי כל על עליון ולתתו , בארץ אחד גוי ישראל אתלעשות
 , לבם לוח ועל בראשם התפלין ענין את חוקקים שישראל , במדהזבה

 הטובה, כל את עליהם להביא באדרעי', תפליו ענין את חוקקהקב"ה
הידה
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 האמירך,,.. וד, האמרח ד, את שנא' הימין, באחרית להםוריעודה
 מדרגת~לע"ל אל שלמה, עומ"ש בקבלת ישראל, שהתנשאו שעה, באותהולכן,

 או , !" וער לעולם ימלך "ד, ואמרו והמליכו הודו כאחר וכלם ישיר()אז
 בתפארת עמו על הקב"ה הופיע אז , ר"ל תפארה של חלוק הקב"הלבש
 .אז" )כל , לע"ל להם היעודה הסובה, כל את מיד עליהם והביאעוזו,
 ביי נשארו ולו 4 . . וכנ"ל , האמירך וך, האמרת ה' את שנא, רה(שבת,

 ההן המובות כל בהם נתקיימו אז כי , שעה באותה שהיו ,במצבם
 ראויים להיותם כך כל הנסיון עוד הכשירם לא באשר אבללעולם.
 ריאקציא, והתחילה , ימים לארך ההוא המרומם המצב עללהשאר
 המובות את מיד עליהם מהביא הקב"ה חזר ר"ל הקב"ה", קרעו -יחמאו

 את בה שהאמיר ההאמרה, שבטל ר"ל ןאמרתף, ישנא,-בצעהיעודוה,
 הנסיונות ע"י כאשר לע"ל', להחזירה ועתיד האמירוהי. שהם כ"זבנ"י,
 וההשלמה, הצירוף לתכלית יגיעו במי על יבואו אשר והעצומיםהרבים
 על למלך ר' ויהיה , וקימת שלמה עומ"ש העולם כל ועמם המהייקבלו
 המובים, היעודים כל עליהם להביא הקב"ה יחזור אז הארץ,כל

 ר"ל, פיני, שחוק ימלא אז" שנא' הארץ, נוי כ5 על עליוןביתנם
 , תוגה אחריה שאין , וקימת , ביגון מהולה בלתי , שלמה שמחתנושתה"
 ישראל .ישמח ואז במעשיו" ד' ישמח לעולם ד' כניר "יהייתקיים

 בייעאו"א. במלכם" יגילו ציון בניבמשיו
ת
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