
 - ההר. ראש אל מיני הר על ד' וירד שנא' בסיני, ו'ירידה

א.
 הגאולה של הנכבד ההמתורי במומנט ישראל, בני זכוכבר
 בבטחון שבשמים לאביהם לבבם את השלימו אשף בעתממצרים,
 ד' את לראות - ובשמתה באהבה בפועל, לעבודתו ויכנסוגמור,

 קרוביהם' שכניהם בחוג משפחתם, בקרב ביתם, בתוךאלהיהם,
 האהובים, לבניו רחמן אב ד'-בתור לפני שלחנם על מסביםבהיותם
 בהופעתו שמחתם, את לעמר והחפץ בניו, בשמחת השמח "אב"בתור
 בהיותם מדוכא, במצב מסוכן, במומנט לראות, בנ"י, זכו כבר ,בקרבם
 בהיות להם, אשר וכל וטפם ונשיהם המה מוחלט, לאבדוןצפויים
 הנורא והמדבר לפניהם סונר והים כח, בחמת רודף האכזרי'השונא

 אשר אלהיהם, ד' הטבע,-את דרך על ומפלט מנוס ואיןמצריהם,
 הנלחם "מלך", בתור - שעה, חיי חפצי מכל למעלה אליוהתרוממו

 צרת ומתוך צריהם, מכל להם ונפרע ושונאיהם ברודפיהםלהם
 לפניהם ההולך מלכם, ק*לם, הליכות ראו ואז ורוחה, פדותימציאם
 מחוז אל נאולים לעבור דרך בו ומשים הזועף, ההסתוריא ים נליבין

 יזכו איך ללמוד, זכו לא ועדיין לבדו. לו ונגלה מהם הנעלםחפצם,
 בתוף כבוד וישכן ה', של *בניו* להקרא ראויים להיותם ארחם,את

 והצבוריים, הפרטיים חייהם את ויכלכלו יסררו איך. תמיד,ביתם
 ,מלכסי ויתהלך ו"עמו", ד' עבדי להיות ויזכו והעממיים,הביתיים
 *מורה* בתור אלהיהם ד' את לראות עתירים, היו ועדיין -לפניהם

 יעשן אשר רצונו, חקי ולהוריעם ומצמת, תורה להם לתתמתגלה,
 . לעמו ומלל לבנים אב יחם ביניהם ויתקייםאותם

ואם
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 להופעתו במצרים עליהם הופעתו בין לבנ"י להם ה' נתןואם
 ד, בהנהגת בם, ולהתחנך לההרנל ימים, ז' של ריוח הים,שעל

 אחרי זרועה, לא בארץ במדבר, הולכימ להיותם הפרמית,והשנתתו
 ולילה הדרך לנחותם ענן בעמוד יומם לפניהם "ההולך אלהיהם,ד'

 ונשאה נכבדה להופעה מוכנים היותם להם"-עד להאיר אשבעמוד
 אשר הגדולות המראות את לראות מוכנים שיהיו הים, על שהיתהכזו,
 שהיתה הרושם, את ולקבלן שהשיגו, ההשנות את ולהשינ שםראו

 של התכליתית זו להופעה - )וכנ"ל( עליהם לעשות צריכהההופעה
 פעמים שגע של ריוח ה' 3תן ישרטו, עם עולם ברית וכריתת תורהמתן

 ולההעלות, ולהזדכך להצטרף יצי"מ, של ההופעה מאז ימים,שבעת
 אשר עד חנוכיות, והכנות מוקדמות, הכרות הנסיון ע"י להםלרכוש
 התורה קבלת היא - התכלית ואל ההופעה, עצם אל מוכניםיהיו

 ככתוב הנסיונות, רבת ההיא התקופה היתה ולכן הברית,וכריתת
 . בעזה"ש נבאר וכאשרבתורה,

 וההכרות הישרות הדעות קננו במהרה ולא בנקל לאאבל
 ובקושי לאט לאט, אם כי ישראל, בני וברוחות בלבותהאמתיות

 והאדם והעולם ה' ע"ד והרגילה והמוסכמת הכללינו ההכרה כיגדול,
 ההכרה אשר עד מהאמת, רחוקה כך וכל משובשת כך כלהיתה

 עצומה התנגדות ופסיעה פסיעה וכל על פוגשת היתההאמתית
 ולא ולעוקרן, בן ~הס באה אשר המפורסמות, המוסכמותמהדעות
 להן רכשו אשר פוזיציותיהן, את הקבועות הדעות עזבובנקל

 אלה כל .כן, לעמת אבל בשנים. מאות הרבה עליהןוהתבצרו
 התקופה באותה אז הנסיון, ע"י בנ"י אותן שלמדו והאמתיות,ההכרות
 תפסו אשר ואחרי עולם, לדורונו אם כי היו, לשעתן לאהחנוכית,

 עולם, לקנין להם נעשו כי מהם, פסקו לא שוב בישראל, מקוםלהם
 אחרי הראשון הנסיון והנה . האנושיות כל אל ועוברים עברוומהם
 * במרה היהקי"ס

ויסע

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



 הניקמיטב94
*,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

 . מרה,ב(

 וילכו שור מדבר אל ויצאו סוף מים ישראל את משהויסע
 . וגו' מרתה ויבאו מים מצאו ולא במדבר ימיםשלשדו
 שעה באותה ישראל אמרו אומר, יהודה ר' ; ג'ז( )נ"רארז"ל

 בזת לנו לתת "( : דברים ה' בשביל אלא ממצרים ה' הוציאנובלום
 7( ; הים את לנו לקרע ג( : כבודו ענני על להרכיבנו נ(מצרים;

 נתן שכבר עכשו ; שירה לפניו לומר ס( ; המצרים מן לנולהפרע
 את ופרעו באו סשה א"ל וכר ם י ר צ מ ל ר ז ח נ וכו' מצרים בנתלנו

 את תעבדון ממצרים העם את *בהוציאך ה' לי אמר שכךהשטר,
 הזהו. ההר עלהאלקים

 ראו אשר והנפלאותן הנמים והחזיונות, המראות כלאחרי
 גאולת תכלית כי להם, דמו כבר סוף, ים ועל במצריםאבותינו
 וו3מ : לאברהם ד' הבטחת נתקיימה כבר במלואה, נשלמהמצרים

 ראו כבר 3דולא. ברכוש יצאו ואח"ם אנכי, דן יעבדו אשר הנויאת
 שהיתה נפשם און וישפכו הים, ועל במדבר במצרים, ה' כבודאת

 ליראה למדו כבר : )כנ"ל( בשירה גדותיה כל על קודש רגשימלאה
 בו ולבטח צרתם, בעת אליו להתפלל למרו כבר בו, ולהאמין ה'את
 להם למה ? עוד להם לעצמם-ומה להושיע ירם קצרה אשרבעת

 ארץ הלא אוהה, לרשת כנען, ארצה וללכוד במדברות עורלהתענות
 וכבר מצרים, כארץ ה' כנן מבורכוז, ארץ היא, קרובהמצרים
 לבני היתה והארץ וחילו, ופרשיו מצרים רכב סוס כל לפניהםנפלו

 ישובו מאשר להם, טוב האין : מלחמה בכבוש אותה קנו אשרישראל,
 האמונה עקרי על ישראליים מדינה בה ויבוננו בה ויאחזומצרימה
 יכרתו כרות והאלילים הגלולים, כל ויעבירו יכל, כל יחיד,באל
 בם עבדו אשר הדתיים, והמנהגים הנימוסים כל ואת הארץ,מן

 מבקש ה' אותה כי אחד, ה' לעבודת יהפכו אלהיהם, אתהמצרים

 דמו המה ? להם למה תורה יכלו, לא הבין אופן ובשום מעותם(.)5סי
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 "טראל* ללטמע כי ידן, ולא היהדוח, הכלטן היא ישראל" *שמעכי
 החרות כי ידעך תזטמער,..ולא שמע אם מהיה עוד: לצרף"ט

 האמונה בצירוף אם אף עצמו, ברשותוהעמידה
 יתהפכולשר-ות בליטרה כי ממש, בהן תורה--אין--בלי

 דבר אשר משה, אל שמעו ולא .- ומחפירות, למרשישת אטמה,לב
 או את .תעבדון : חוב שמר לפרע עליהם עוד כי ד', בשםאליהם
 והנה בע"ב. משה הסיען אשר עד התורה, קבלת היא הזה/בהר

 *ויבאו , מים מצאו ולא שור במדבר הלכו ימים נ' : נסיוןהתחיל
 להם הועיל לא המח"ן מרים כי ממרה מים לשתות יכלו ולאמרתה
 מנע אשר מחסרם, למלאות מצרים, מבזת נחלו אשר הרב, ההוןכל
 לא להם, מצאו אשר והסגלות, האוצרות והזהב, הכסף כל ; מהםד'
 - . במרה המים מרירות את להם להמתיקיכלו

 אם כי נאמר, לא וגו'-.ויראהו' עץ" ה' ויורחו ה' אל*ויצעק
 למדו נמהו"-שם "שם רג"ו[ ['PIpl להם. הראה התורה מן דבר*ייורהו*,
 החים ממחסורי האדם ינצל לא לבדם הקנינים ע"י כילרעת,

 בישין ומרעין רעים, ופגעים קשים, מאורעות והרבהוממרורותיו,
 כל להאדם לו ואין לענה, ולהרותו במרורים להשביעו לו,מתוקנים
- כ"א להמתיקם, או להרחיקם ותחבולה,עצה  ואז התורה, ע"י 

 על נוסף מעמם, שיאל הוא מה ה' להם 3לה זו, הכרה לידיכשבאו
 והאמונה"-- "היראה : סוף ים על להם שרכשו הרוחניים,הקנינים
 ע ם ש אם תיאמר "המשמעתי. - היא לה, הכנה בעצםשהם

 כי עליך, אשים לא במצרים שמתי אשר המתלהתשמע...כל
 הרוח קניני כל המשמעת, מגלי כי לדעת הראו אז רופאך". ד'אני
 אך וכי עברה, ביום יצילום ולא להם יועילו לא העולם קניניוכל
 וחקי ר' דבר ע"י  התורה,ע"י

. 
 כל את להם ימתיקו ית' רצונו

 ופגעי מקרי מכל ינצלו ידם על אך וכי החיים, מרורות'צרורות
 . לעולם ובאות המתרנשית פרעניות, מיני ומכלהתבל
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 מן.נ(
 נכבדים במקרים הכלל, מן יוצאים במומנטים בו, במחונוישים אשי האדם, אל ד' קרוב כי לדורותיהם/ לדעת בנ"י הראוהן
 ומחמורי ואיש נאיש כל צרכי כי אבל וקי"ם, כעין-יצי"םביותר,
 וכי ה' אל קרובים ומצב, מצב בכל ודור, דור בכל וגויה, נויהכל
 הגדול האל ה', בעיני יבזו לא היומיים הפעומימ בנ"א צרכיאלה

 לר' הנאמן והאדם, והרחבה, הגדולה לידו יקמנו ולאוהנורא,
 שיספיק ויכלתו, ד' בחסדי במוח לבו, פמוף להיות יוכלולעבודתו,

 להם היתה זאת - להם יהמר אשר מחמורם, די לו אשר ולכללו
 כי התורה. לקבל סיני, הר אל קרבו בטרם עוד ולהכירללכוד
 כל את ירופפו המרומה, או האמת המחסר, מפני והפחדהדאגה
 היצה"ט. דברי כל את לאל וישימו הישרה, והבינה הדעתיסודות
 החומרי קיומו על הדאגה, יד מתגרת השתחרר לא האדם אשרוכ"ז
 לא השחרור זה אבל : בנפשו מקום לה לכבש ה', לתורת להא"א
 הראשונה הזו הדאגה 3ם בי העמוקה, ההכרה אחרי אם כייתכן,
 האדם שכם על כבד כמשא תרבץ לא שבדאגות, עזהוהיותר
 אלא להאדם, לו אין כי , פכ"א( ישרים ממלת )עי' ולתורתו, לד'הנאמן
 אבל לעשות, שהורשה ומה מחויב שהוא מה היינו, שלו, אתלעשות
 כל עם אדם בני בתי כל נוסכנו לו אשר היא, ה' של בידוהברכה

 הגדולים מחסוריהן כל נגלו ולפניו והקטנות הגדולותנפשותיהם
 יחמר אשר מהמורה. די ואחת אחת לכל לתת פתוחה וידווהקפנים,
 החומרן קיומו בשביל האדם פעולות על להבים אין בכלללה-וכי

 בבקשת והאדם חובה, או מצוה כעל אם כי הכרחי, מבעי חקכעל
 לא חובו, את הפורע כאדם להטת צרץ ב"ו וטרףטרפו

 דו. תפקי לא המםכאדם
 וענויים ויסורים מכות מלומדי היו במצרים בנ"י אמנםאם
 ירעו לא פרנסה דאגת אבל ביניה ומרעין פגעים מיה וכלכלטים

ולא
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 נתן לחמם היה במצרים, לפרעה עבדים בהיותם הכירו,ולא
 שבתם טת זכרו לחרות, צאתם אחרי ועוד . לשבעמאדוניהם
 ואת הדגה ואת לשבע, להמם את ויאכלו הבשר סיר עלבמצרים
- חנם* במצרים אכלו אשר ונו'הקשואים  אשר המדברה, ובבאם 

 והפחד, הדאגה גודל את מתחלה להרגיש ה' הניחם שם, כליחכר
 בלהות את בראותו והרגלו, טבעו אחרי ההולף לאדם, יקרואשר
 ולתמו עזרו יבא מאין לו, נשקפת תקוה כל ואין לפניו, מרחפותהרעב
 אביהם אל עיניהם וישאו קצם מרום אל והפחד הדאגהובהגיע
 להם ויהפך ומפרנס, זן בתור בכבודו ה' להם נגלה אז -שבשמים

 הטבעיות ההכנות כל בו יחמרו אשר והריק, השמם המדבראת
 שמים, בלחם ערוך לשלחן הכרחיים, היותר אף בנ"א, צרכילהספיק
 לשבעה לאכל שכס(, )כ,פיהית למאכל וטוב )גן( גל )כורע למראהנחמד
 יתחנכו למען - ביומו יום ביתם-דבר נפשות ולכל לנשיהםלהם,
 חובתם את היום ולמלא לחמם את בשמתה היום לאכל יתרגלו,למען
 הזה היום שנתן מי כי בפותים, ולהיות הלחם, את להם שנתןלמי
 כאלה, אנשים ורק ופרנסתו, לחמו ועם חובותיו עם המחר יוםאת ית' אשר הוא ושמחה, ביראה היום עבדו לפניו ואשר לחמו,ואת
 ביתם, ובעד בעדם אחד יום מזונות המוכן מן להם יכפיקאשר
 אם בתורתי הילך אנסנו ]למען ולשמרה. התורה את לקבלראויים
 ד', לתורת האדם את יבטיח בד' והשלם הנמור הבטחון ורק .לא[

 מדומות חומריות דאגות מחמת הבאות וחמורות, קלות עברותמעבור
 את הבא, היום מבמח את בר' לשום למד, לא אשר וכל אמתיות.או

 לעתיר הדגלנה גם שולל תוליך אותו , מאד, הקרוב העתידמבפח
 ברא הוא היום שברא מי ביומו, יום ]דבר . ותורתו ד' מעלכחוק,
 היום יאכל מה לו שיש מי כל אומר, ר"א היה מכאן פרנסתו,את

 . אמנה[ מקפני העז למחר, אוכל אני מהואומר
 על עלא כי ויום, יום בכל לדעת בנשי למדו שנהארבעים

 טרפו בקשת את האדם יחשב האדם"--לבל יחיה לבדוהלחם
למלחמה
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 בה להשתדל שעליו והחברה, הטבע ההיים-עםלמיחמה-למלחמת
 בין הבחנה מבלי דאפשר, מצדקי כל ולעשות כחו, מאמציבכל
- אם כי לאסור, מותר בין לרע,טוב  יהיה ד' פי מוצא כל "על 

 פרנסתו, את ויזמין צרכיו ויספיק חי לכל קצבה יחתה ה'האדם"-כ*

 אנוש שכל ילאה . הטבעיות ההכנות כל שיחמרו ובאופן במקוםאף
 לפרנס תקצר, לא ה' ויד יתבדו השבנותיו וכל תתבלע חכמתווכל
 שישב ה' שיחפץ ולא תמיד! לישועתו ומצפים בו הבוטתימאת

 המה והעצלות הבמלה כי עצלות, לחם ויאכל ידים בחיבוקהאדם
 העבורה על צוה וה' ולחברה, האדם לנפש מפסידות היותרהמגרעות
 שההשתדלות לחשב, האדם יפעה שלא ד', חפץ אם כיוהמלאכה,
 כלו לבלייעלה האדם, כ% הון-זה ולצבר ולכנס לאסףוהחריצות

 א'! קללת את האדם יחבב לבל וההרוחה, מזבת,הפרנמה עלכליל

 עד הפוגות, בלי ויזיע ויזיע מדאי, יותר לחמי תאכל אפיך"בזעת
 וטיולים מותרות על אם כי לחם, פת על לבר אדמתו,-ולא אלשובו
 וידע האדם יכיר אם תכלית-כי לשם הון צבירת ועל מספר,אין
 בוראו, עבודת היא עבודתו עקר כי אשכל,הבק

 השתדלותו רוב לפי יערכו לא ומעלתו האדםבתרון
 החומריים ונכמת קנינו רוב ולפי החלדבעבודת
 הררחניים קניניו רוב לפי כיאמ לו,הנטפלים

 השתדלותולמלאות והתורתיים,ולפירובוהמוסריים
 ולפי לאלקיו ותיבותיו ואת אדם בתור תפקידואת
 ויראת ודעת חכמה נפשו אוצרות את מלאותורוב
 לאלקיה האדם מחובות אחת חובה ג"כ היא .-- מרפו ובקטת .ד'

 חפץ אעם הדרך, ובזה המדה, ובאותה האופן באותו להעליםעחט.ו
 נתן הכות, זאת את העלים ולמען . פרנסתו ובורא האדם יוצרר'
 נם להם, החדשה האמתית, כלכלתו תורת את להם בתתו לעמו,ה'
 יום-.השברך,את
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 השבת.י(
 בסוף ונתקדשה שנתברכה שהשבת, שנה, מאלפים יותרזה
 עמה ' אדם מכל ושכוחה עזובה היתה , סתיהס( )טיין העולםבריאת
 אשר היחיר, והאדון הבורא ידיעת גםנשכחה

 ורצונו מחשבתי
 עמה שבה. דק היותר חלק ומכל בכללה הבריאה כל מתוךנכרים
 יה וערך ית', מעצמותו ניצוץ ה' בו נפח אשר האדם, מעלת נםנסכתה
 ובברית, ישר ביחס תמיד עמו עומד היחיד זה ו;' אשרהאדם,
 עת ד ב קונו רצון עושה ד/ במשרתי הראשון הוא להיות בו,ובחר

 יה כס לפני השבת עמדה שנה מאלפים יותר , ת י ש פ ח ה ר י ח ב ב1
 י"מ(- )נ"ר ושכוחה" עזובה בודדת אני ורק זוג, בן נתת "לכלםותתחנן:

 ונתן ממצרימ הברזל מכור ויוציאו ישראל בעמו ד' בחר אשרעד
 נם מברכותיה, גם בודדת; השבת היתה שי עד השבת, אתלו

 נהנו ולא צופה, טעמו לא כי האדם, בני את העניקה לאמקדושתה
 בני נצפוו לא עדיין ן", 1 ת ב עש ל השבת היה לא עדיין ,מנופה
 העולם תירוש על לאות להיות בשבת, ממלאכה השביתה עלאדם
 ישראל בבא עתה, אך ובתולדה. בטבע המוחלטת אדנותו ועל ד',ע"י
 ממלאכות השביתה על נצטוו השבת, עם הברית בממרת ה' פיעל

 בקשת כי לעד, לו היות למען * והכנתו פרפו בקשת בחוגידועות
 לא ידו, ומשלח קניניו וכבישתו, רכישתו רחב, יותר ובמובןטרפו,
 ,להגיע אמצעים אם כי תכלית, לא אם-תובה, כי לו, המהתפקיד
 . יקבנה ד' פי אשר רמה, והיותה נעלה היותר לתכליתו, ידםעל

 מישראל ואחד אחד כל היה ויום יומ בכל אשר בעת,והנה,
 המדה, באותה ביתו, וטרף טרפו את לבקש בעצמו, לפרחמצווה
 בשינת מדאי יותר מאריך או מתעצל, אחד היה ואילו ה',שצוה

 חם כי ביתו נפשות ולכל לו ההוא היום פרנסת את אבד אזהשחרית,
 אחד כל ~לבהמות,-היה אלא עור ראוי היה ולא המן ונמםהשמש
 את לבקש החוצה לצאת ושלא השבת ביום לשבת מצווהמישראל

מרפו
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 מאתטול ה' השנחת לו הכינה כבר כי דבר, חמר לא ואעפשכטרפך,
 מעצלות אסורה שביתה אינה זו שביתה כי ההוא, ליום מחסורודי

 ערכה ורב ית', לו ומקודשת ה', מפי ועומדת מצווה אם כיבדויה,
 הפה אותו המעשה. ימי ששת שבכל המצווה, מזריזות יותרעוד
 מספר לגלגלתו עמר אכלו לפי איש ממנו ו ט ק *ל : צוהאשר

 תמצאוהו"; לא היום לה' היום "שבת : שגזר הפה הואנפשותיכם!",
 תבעם עבור: הוא והם" תלקט ימים "מטת שצוה, הפהאותו

 בור. יהיה לא ת ב ,םהשביעי
 שנה, ארבעים קטן, ועד מנדגל במדבר, אבותיכן ראוובכן

 ונחתם נכתב פעמים אלפים בעיה עין היטבת יום קדושתאון
 ותינוקת, תינוק ואשה, איש היה לא בישראל. השבת יוםאמתת
 ושבת שבת כל ; השבת יום בקדושת להסתפק יכולים טפש, אוחכם

 "במן"-בתתו 1 כ ר ב ה' ביום, ובו שלפניה ביום עצמה עלהכריזה
- ,במן' 1 ש ד ק 1 הששי, ביום משנהלחם  . ביום בו המן בשלילו; 
 DW). מ"ר עיין ולא-קרעו" .ראו" השבת, את לכם נתן ד' כי)ראו

 משה ע"י צוה השבת, ואת המן את לעמו ה' נתן אשרואחרי
 הלתם" את יראו למען לדורותיכם למשמרת ממנו העמר ימלא :עברו
 במרבר לכתם כי במדבר, אבותינו את בשרה הזאת המצוה131'-
 ובכלל הארץ, ביאת אל והכנה חינוך אלא ואינה תהיה, לעולםלא
 בבואם ודורותיהם, המה ידעו אשר למען והנצחי, הגדול עתידםלכל
 עומדים כי טבעיים, נורמליים בתנאים ויחיו נושבת, ארץ אלאח"כ
 הידיעות, את וישמרו וקניניה, ותוצאותיה ועבודתה לארץ ממעלהמה
 בשבתם אז וגם לעולם, בלבם, במדבר, חינוכם בעת להם קנואשר
 *לחם" כעל לא ורכישתו, האדם כלכלת על יביטו אדמתםעל
 "טרף* כעל לא והחברה, הטבע עם החיים מלחמת ע"י לאדםהבא
 בערמד או היד בחזקת לו "לצוד" או "לטרף' עליו אשר "צידה",או

- *מן* כעל אם כי והחברה, הפבע מןתגרנית  הנתנת "מנה", כעל 
 וקצבד חיים החותך הקב"ה, עולם, של מלכו מאת ובקצבבמדה

לכל
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 למען העדות, לחות עם אחד במקום המן צנצנת השתמרה לכן . חילכל
 התורה; בשביל החיים אמצעי את בם נותן התורה, נותן ה', כידעת,
 את לכלכל איך ומשפט, חק גם נתן החיים, אמצעי את הנותןוה',

 מרעה שניהם והספר הככר : האמצעים אלה ירי על הנקניםהחיים,
 הקו, לחם לאדם והנותן . מזוני יחיב הוא חיי, דיהיב ומאן נתנו,אחד
 . ויחי האדם יתקים כאחד שניהם ועל . חיים חקי לו הניתןהוא

 לתכניכןה(
 עור- כי לשפט, יש נ'(, 6' )מס בפרשה האמור מן הנראהכפי

 יכולים בנ"י היו ועוד צמאון, ככנת לידי המים מחסור הגיעלא
 מפי נועד היה שם אשר 4חורבה", בואם עד שבכליהם במיםלהסתפק
 מסע דרי ורק תתלתו, על סופו הוכיח כאשר מים, להם לתתעליון,
 היה ותלונה, מריבה מבלי וגם לחורב, ישראל בין מפסיק היהאחד
 היה כדי . הצור מן מים להם ומוציא מועד בעוד שמה מביאםה'

 האותות היו ודים הזה, ברבר גם בו ויאמינו בנ"י שיבטחוהקב"ה,
 ספק כל להוציא לאבותינו, ה' עשה אשר והאמת, החמדיםוהמופתים,

 כי בלבבם, ולהתאמת ולהתברר בצמא, למות ד' יגיחם פןמלבם
 קרוב וכי האלקים, ד' אל קרובים ומשאלותיו האדם מחסוריכל
 מן ולחלצם להושיעם לימינם, הוא ועומד באמת אליו לקוראיםהוא

 יהב להשליך היא, זומרתי מלתא שלאו מה טלבדהמיצר-אבל,
 אשר בעת גמור, ובבמחון שלמה במנוויה ולשבת הכלכליות,הדאגות
 אשר הכרחיים, היותר להרברים פבעי, מוצא כל ואין קרובה,הסכנה
 אבותינו, יכלו בנקל כך כל לא כאמור, עוד, בם, תלויים האדםחיי

 שני, לטבע להם נעשו אשר הקדומות, הדעות יד מתגרתלהשתחרר
 עם העם *וירב שם. ישבו אשר מצרים, קולטורת השפעתע"י

 למים- באמת צמאו אשר עד הקב"ה, להם האריך זע*כ וגו/משהי
 מו2ה,..וגט של הפלחו ע"י רק אם כי מיג להם נחן לא אזונמ
 בתרם ראה כאשר ד' כבוד את לראות נכו לא מיטה, תפלתאחרי

להם
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 לעכר נצמת, העם וזקף משה אם מ הראשניה, בפעם המן אתלהם
 המחנה אל העם לקראת יצאו והמים חורבה, -- הצור אללפניהם

 אשר בכל ישראל עם מתהלכים האלה המים היו ומאזרפירימה,
 ם. י ר ם ל ש ה ר א והיא-ב חנייתם, מקום בכל וחונים המה,התהלכו

 המריבה היתה לדעתם שיטי, ביני כאן קראו חז"לואמנם
 עיקר אדות על קולם במרום להשמיע תואנה, המים דברעל

 יהודה ר' ? שם היתה מריבה ומה : כ"1( )ממ"ר יאמרו וכהתעורתם,
 : ורבנן נחמי'ור'

 שהוא כדרך המעשים, כל על הוא רבון אם אמרו,רי"א,
 ! בו לאו-נמרד ואפ נעבדנו, עלינו,רבון

 שהוא כמלך מנונותינו את לנו הוא מספיק אם אמרו,רנ"א,
 לאו- ואם נעבדנו, . לכלום צריכים המדינה בני ואין במדינהשרוי
 ! בונמרד

 מה יודע, והוא בלבבנו אנו טהרהרים אמרו,-אםורבותינו
 אם הקב"הן להם אמר . בו לאו-נמרד ואם נעבדנו מהרהרים,אנו

 עמלק"י מיד-,ויבא אתכם, ויבדוק הרשע אותי-יבא לבדוקבקשתם
 כוף, ים קריעת אחרי שתיכף למעלה, ראינו הדברים-כברביאור
 ורצו תעורתם, אל הגיעו וכבר השי"ת הפץ השלימו שכבר בנ"י,דמו
 כדי הלאה, ללכת הכריחם משה ורק , כ'( )עי) לעין מצרימהלשוב
 בראשית מראש, משה עם ה' שהתנה מה הוא, חוב, השפר אתלפרע

 הנהה בהר האלקים את תעבדון ונו' העם את *בהוציאך :שליחותו
 המקוס אל התקיבו אשר ככל אפם . משה-ויסעו הסיעםוכאשר
 וכן האיקרצון, התגבר וכן היצר, התגבר כן התורה, לקבלתהנועד
 ויתחילו העם, בקרב והמבוכה הספקות "גיט~יס[ "י,1 כ"י ]חיניהתגברו
 ומקבלת ה'" מ*עבורת להשתמט אמתלאוה, ולבקש וזנאים,להפיל
 לדעת והנה . א[ מ 1 ח נ ת התורה, מן ידם ]רפידימ-שרפו .תורתו
 אם ד' עובד להיות לאדם, ראוי "אם השאלה: עצם על דנור"י,
 רבון שהוא כדרך המעשים, כל על הוא רבון "אם : ויחלימו 2"-לא

עלינו
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 ""8 ך""וףו"ו"וח.,1"ןו"א8א:", ןןן,ו"11""1""""ן",""יןן ן"""א,"",ו,,יו""ו, "י """"ח(ש":,""9ח"ז""11,,",אחו"וות1קו"וחוותו"ט,ו"וואו,ו,שן""ן,:*"י"אאשעק"חאא,א,אחן"יה"""

 לאה ואם נעבדנהעלינו
 אחד אדק יש אם התנה -- בף נמרד.

 ויאר השמש, יזרח אם לעצמה? אדון ובריה בריה כל אולעולם,
 ושלג, גשם העננים ויריקו הברק, ויברק הרעם וירעםהירח,
 וידבר החי, ויחיה הרוח, ויסוה הסער, ויסער דשא, הארץותדשא
 בורא אחד, ון ד א מפי ועומדים מצווים שהם מפני -המדבר
 או- צורה,' וצר יוצר ומכלכל מסדר ומצוה, מפקדומנהיג,
  ךכוטח עצמה, בפני ורשות לעצמו אדון ואחד אחד כלשהה

 ? עריס[הכתי

 והנפלאות, הנסים כל !!!.יאחרי נפלאה חקירה !!! הנונהשאלה
 נתברר לא ובמדבר, הים ועל במצרים ראו אשר ומופתים,האותות
 וכלם ברף' היצורים כל יכרעו לו אשר לעולם ד ח א ן ו ד א כילהם,
 הכהות וכל החמה, נלנל עד שבקטנים קמן ישתחוו ולפניו יעבדו,לו
 מחשבותיו ומוציאי תפקידו, וממלאי רצונו עושי משרתיו, המהכלם

 אחד, נרול רעיון ישלימו כאחד וכלם הפועל, אל הכה מןוכונותיו

 במורו, הבאים יראיו, ולפני והבורא היוצר לפני אלא נגלה, לאאשר
 לעשות-כמוהם- הברואים, צבא לכל ממעל והפקד העמדוהאדם
 יעשה והוא בהכרח, מעשיהם עושים כמוהם-שהם קונו,-ולארצון

 הבו"ה, אדתה רצץ טא כי יק חפשית, ובבחירהבדעת
 ם לפרו להם היה קוטה ! ותפארתו כבוט "הו עבדה האדם,והוא,

 !ה" מצריםמנילי

 'טבח*-- האיקוטמי מצד ה' עבודז יטאלת על דט ר"הלדעת
 תורא גדול מלך כי ספק, בלי ה' את לעבד ראת אמרו, כהאמנם
"""י קיוצי אדם, בני אם כי אנחנו, מלאכים לא דבר, סוף הלא אבל,הוא,
 יעשה ומי בעדנו יעבד רב-מי וטפולם מרובים, צרכיהם אשרחומר,

 סוף והלא ? במן ונסתפק במדבר נשב לעולם וכי ?מלאכתנו
 קצירה בעת ולקצר חרישה נעת לחרש עלינו ויהיה לארץ,שנכנס

 ונלי נלומקאות הארץ ותוציא צרכינו/ כל את לנו יספיקוכו'-.אם
מילח
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 לכלום-- צריכים נהיה ולא אנחט עמל מכל פפורים שנהיה עדמילח,
 !,. גו נמרד לאו, ואםנעבדנו

 רשות : עבודות סוגי ושני רשויות שתי לאדם לו ישכאילו
 אלא לו אין ?-והלא עצמו ועבודת בוראו עבודת עצמן, ורשותקונו
 והכל רצונו, לעשות והיא אחת, ועבודה והוא-הקב"ה, אחד,אדון
 עבודת בכלל נכנסים והנאה המעשה וכשרון וקנין מלאכה, כלבכלל.

 והסוהר במחרשתו והאכר באומנותו, האומן ה' עובד יהיה וכך ;ה'
 מעשיו יכלכל אם בדליו, מים ושואג בגרזנו, עצים וחוטבבמחורתו,
 הבוי"ש,- אל ומחשבתו לבו את ויכון התוה"ק, עפ"י עניניוויסדר
 בקרבנו, והישראל בדוכנו, והלוי ניחותו, ובריח בקטרתו הכת"נכמו
 ושמחתו הנאתו ושתייתו, אכילתו הארציים, האדם חיי כל יהי'וכן
 מהע ]עיין יר"ש רצונו וחקי ה' מצות לפי יהיו אם ה', עבודתכלם
 . ר3"6[ חיים"זרח

 כי לחשב נפשנו, את להשלות נוכל כי אם - רבותינודעת
 נתבררה לא רבותינו דעת אבל אמת, פתרוני ור"י ר*נ לדעותמצאנו
 ואת החזקה ירו את לדעת למדו אמנם, בנ"י, כ* כונתם, ואולי ;לנו

 את הנפלאים, חפריו ואת הנוראים, משפפיו את הנפויה,?רועו
 הכירו לא אנוש לבב מצפוני את ה' ידיעת אבל ויכלתו,אדנותו
 ולהטיל להפעותם, מקום היצר ביה מצא ע"כ הנסיון, מתוךעוד

 ער אלקיו, את האדם עבודת חובת רגשי את בם ולהחלישספקות,
 טהרהרים אנו מה יודע והוא בלבנו, אנו מהרהרים *אםשהתלימו
 בו"!,.. לאו-נמרר ואםנעבדנו,

 כמסתפקים רק היו אילו הנ"ל, רבותינו דעות לכלוהנה
 אילו תסיסה, לידי עצמם את הביאו ולא אמת, וכמבקשיושואלים,

 היתה ?ק וכו' והמשפטים והחקים הערות *מה : כשואלים רקהיו
 : כשואלים היו המה אבל הקפדה, ובלי בנחת ה' תשובת להםבאה
 ריוולוציות, וערכו תנאים התנו המה - לנוף" הגאת העבורהזמה

 מן ה' להם ענה ע"כ . בו לאו-נמרד ואם כן-נעבדנון אם :לאמי
הסערה
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 כתה, רב אשר גנויו, בבית להקב"ה לו יש אחת טנולהעהטערה,..
 תלונות כל את ולדכא ודעות, באמונות הספקות צללי כל אתלהניס

 עם והיא שמהן מבעת" ו"הסרת - ועבודתו ד' כנגדזההקוממות
 שבלב עקמוטיות כל לפשם מאד, ממוגלת בעקבההורעמים"-הבאים

 קוום היאת, המגולה טעם לטעום לאבותינו היה ועודושבראש,
 אאם : תנאיהם שכנגד לדורותיהם ישראל שידעו כדי התורה,קבלת

 כנגדם: תנאי 3'כ להקב"ה לז יש !ן בו לאו-נמרד ואםכן-נעבדנו,
 ...!* תהא . לאו-שם ואם התורה-מוסב אתם טקבלים"אם

 תנאים לפני ולתת אותי, לבדוק בקשתם "אם הקב"ה.:אמר
 !"-סיר תנאו את לפניכם ויציע אתכם ויבדק הרשעיבא

 . עמלקיי12א
 חזקה, וביד כבד בעם כדרכו, עליתם, הבא הצורר, הצרלמראה

 והגמגומים, המפקות והמרידות, התלונות והתביעות, הטענות כלהיו
 ההרה משה עלה עלה ואך וכאפס. כאין - והריזולוציות:התנאים
 אחד כאיש וכלם מעלה, כלפי .כולם נסתכלו השמימה, כפיוויפרש
 מלכוהו עול עליהם וקבלו שבשמים, אביהם אל לבם אח.שעבדו

 ותחת .. מעליהם ויגרשום יהם אויב את נצחו עי"כ, ורק ועי"כ,ועבודתו,
 אחד כאיש כלם שמה ויבאו חורבה, - מרפידים נסעו הזההרושם
 נווהו לעבודתו, ולהכנם ד', תורת את לקבל אחת, ובדעה אחדבלב
 סיני מבבד ויבאו מרפידים ויסעו הכתוב לסורמז
 "הד ענק )ג4 ישראל DW "ויתן" במדברייתנו

 ואגר. נגד סירס"( ע"י

 וחצרו-*דץ. ,בTr-2י(
 131'--. ותייל,קים 4)ל נגיה"מהן

 כחם בא בתור משה עלה ההרד נגר בנ" הנו אשראחרי
 לכנם חפצה, ובנפער ,גלם, בלבב המה נכתים כי לה/ להגיר ה/אל

 תכלית תעורתם, את ולמלא תנאים, שום בלי ובעבורתו ה'ודבריה
כל

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



 הנינןהיטב106
אייאיויי,ו,חהו"ויום11חא11ןוא,ייא,1א""4א"!בואה11אוא1"1,,,י1,,י,11""היי",י",1י,"14,יישח"וי"ן",,1,1,1(ו"יךי"1,יי411,11"1,1[1114,111"ןההל1,,א1וא11"11111",ול!"1"חןו"11,אוה91,תן1,1חןחז,,ה"411אןי1,ין*

 שהודיע מה והוא לעיניהם, עשה אשר והנורא, הנדגל ה', מעשהכל
 !*. הזה בהר האלקים את *תעבדון מראש, למשהה'

 נ"נ *סת!דיט" ]סי' וגו'* יעקב לבית תאמר כה ההר מן ה' אליו*ויקרא
 להכנם אחת דה תאנו שלם בלבב ובאו נכנעו:בנזי אשר אתרי ' 88[82,

 המוכשרת, הראויה השעה היא שעכשו ה', ראה ממהקבזה,בעבודת
 תשובה- בל4 ונשארו בהם שנסתפקו הדברים, בירור עללהעמידם

 ואשת - מ למצרי עשיתי אשר - ראיתם *אתם : הדבריםואלה
 - אלי*. אתכם נשיים-ואביא כנפי עלאתכם

 SW~ ראיהמ*( באתם : מ"ת אחרי להלן )וכן - ראיתם".*אתם
 גל לא מיוסדים תורה" ומתן מצרים *יציאת האלה היהדותעמורי

 עינים ראית על אם כי להסכמה(, קרוב הרניל )שמושגה.אמונה"
 שום אחריהן יניחו לא אשר ברורה, נסיונית תושיית, הכרהועל
 אלפיים אלפי לעיני ישראל, כל לעיני נעשו כי והטעה, ומעותמפק

 כמעשים, ראיתם'!--לא .אתם . ונסיונות בירורים ומבקשיםמבקרים
 כת ועל התושימ על להשפיע לעינים, רק בנ"א עזי בעולםהנעשים

 בדבר דקדקתם לא אולי להסתפק, שתוכלו האלה,הדמיון-המעשים
 בני כמעשי למצרים*-לא י ת י ש ע *אשר . השפעה תחתועמדתם
 והנפלאותן המעשים וקים, עומד ערך כל להם שאין ונפלאותיהם,אדם
 המתוריות, מאורעות אלה כל והלא * !עיניכם במצרים עשיתיאשר
 מהפכות. הביאו אשר כבירים, מעשים ובערך, בגדל כמוהםיראין
 מיומי לעולמים; בחייכם מוחלמות ותמורותבעלם
~e'w

 *עשיתי* אע אנה רק ובבלם, יתפלצון. תבל ועמודי מפגיהםחל כי העולם כל בשעתם, אשר מעשיי וממלכות; גוים הרגו
 והנוראים, הגדולים המעשים על אתם עדים . זולתי אתר ולא אתםולא
 מצרים. את הנורא הענק את שהפלתי איך במצרים, עשיתיאשר

 ברגל ררך ועליכם מוגבלת בלתי שליטה ארץ, נוי על שלטאשר
 לחרות. עולם מעבדות אתכם וגאלתי למעצבה,נאוהובוז,

 בעת, , נאולים בו לעבור ררף בים שמתי איך ראיתם, אתם ; מ ל 1ע
אשר
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 טבעית להצלה תקוה וכל טבעי, מוצא בל לפניכם היה לאאשר
 אתכם והצלתי - ודאי למות כלכם היתם וצפויים מכם,אפסה

 אתם 1 העריציך נפשכם במבקשי נקמתי ונתתי ם י י ח ל ת 1 םם
 שבמין חלשים והיותר דלים היותר אתכם, שהרימותי איךראיתם,
 עצמית, לעזרה תקוה מבלי עליו מופלים הייתם אשר מעפר,האנושי
 חי כל יד תשיג אשר מכל למעלה לבדי, אני אני, אתכם,"ואשא"
 לבא אלי, אתכם אלי*-וקרבתי אתכם *ואביא - נשרים()כנפי
 נעלו האלה האמתיות שתי ולכן אמצעי, בלועי ישר, ביחםאתכם
 בכל ונכנסים והסכמה, ואמונה דם*ון כל מחוג ויוצאים ספק, כלמעל

 ולא ראיתם", *אתם וההכרה-והמציאות. היריעה חונ אלפרטיהם
 כי ראיתם, אשר הדברים, באלה מפק להמיל לכס, אפשרזר-גי

 מציאותכם כודאות ודאותם כי עצמכם, במציאות מפק בהטילכםאם
 והכרתה שיריעתה לכם, מחוצה אשר המציאות, כלכודאות
 *אמונה' על לא *. )"כ-pes] ד', יכויס ]עיין החושים עסי לכם'הגיע
 ולא .האמונה' על ולא .החקירה*-. על לא אף דתו, מכוני את ה'יסד
 *המסרת ועל היהדות יסור היא *הידיעה* תתקיים. *החקירה"על

 מתחילה. נוסדה השמיעה על לא דיעהן י *ה וזו , תתקייםהנאמנה
 משיעיה אמר כאשר בחידות, ולא במראה העינים, ראיית על אםכי
 מלבדו" עוד אין האלקים הוא ה' כי עת, לד הראת "אתה בנ"י:אל
 האלקים* הוא ה' כי , ך ב ב ל ל א ת ב ש ה ו היום ת ע ד י *ו ה'וצוה
 וראיתם" כאן ער , נפלאות ו;' יראה עת ובכל דור בכל לא אבלינו',
 שליט בתור ה", את ראו אבותינו ישראלי! ישמע : ואילךמכאן
 את ובקרעו במצרים, ברזל בריחי בשברו ברא, ובתולדותכטבע
 טבע. בתהומות שונאיהם ואת רודפיהם ואת בהרבה, ויעבירםהים,
 במדבר עשה אשר והנוראים, הגדולים ה: מעשי את לראויהמה

 הר על בהגלותו ה' דבר השמים מן כי *ראו", המה שנה.ארבעים
 מסרו אשר ההכרות, אלה ועל ומצות, תורה לעמו ללמדסיני,
 וריעתנו נומדה פשי, נ טבעי וברושם במסרה, אבותינולנו

והכרתנו
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 ההסתוריא ומתוך הפבע מתוך לא * הזה העם עד ה' אתיהכריעו
 אמונות בעניני ההלמות ולגבב דעתנו, לפי השערות, להוציאעלינו

 הנה הן בידינו, ה' נתן אשר אלה, מחזה כלי ידי על אם כיודעות'
 תורה, ומתן יציאמ ע"י ולנו, לאבותינו הניעו אשר וההכרות,היריעות
 מאירה באספקלריא ולראותם ובהסתוריא, בטבע להסתבלעלינו

 בתור ולעלוות ולהשכיל ולהבין ה', ויראת דעת ולהוסיףובהירה,
 ביותר התוה"ק דקדקה מדוע. היטב, נדע ומעתה . המעלהאדם
 להזהיר תורה, ומתן מצרים יציאת : האלה היהדות עמודי לשנ*כנוגע
 * בניך*( ולבני לבניך והודעתם וגו' לבנך ]והגרת "המסרת".על

 הרמב"ן של הזהב לשון בכאן להעתיק ראיתי לביה"ר, המביא אמר*(
 היות מעת רביה, מצות בטעם כלל לך אומר ועתה Sffll: בא( "' )סיף1"ל
 בעיקר, כופרים מהם באמונה, להשתבש הדורות החלו אנוש מימי בעולםע"ז

 מכחישים. ומהם הוא, לא ויאמרו בהי כחשו קדמין, העולם כיואיסרים
 שידעו ומהם בעליון, דעה ויש אל ידע איכה אטש הפרמית,בידיעתו
 בהם האל ישגיח שלא הים כרני אדם ויעשו בהשגחה, ומכחישיםבידיעה
 האל ירצה וכאשר . הארץ את ה, עזב ואמרו שכר, או עונש עמהםואין

 יתברר ומבעו, עולם של מנהגו בשינוי מופת עמהם ויעשה ביחיד אובעדה
 לעולם שיש יורה הנפלא המופה כי כולם, אלה ה הדעות בטוללכל
 תחלת נגזר ההוא המופה יהיי וכאשר ויכול, ומשגיח ויודע מחדשואלוה
 האדם את האלקים ידבר כי הנבואה, אמתת עוד ממנו יתברר נביא,מפי
 ולכן כולה. התורה ;ה עם ותתקיים הנביאים, עבדיו אל סודוויגלה
 על להורות הארץ" בקרב ה' אני כי תדע שלמען במופתים, הכתוביאמר

 לת כי תדע למען ואמר כדעתם, למקרים איתה עזב לא כיההשגחה
 ,בעבור ואמר מאין, שבראם שלו הם כי החדוש על להורותהארץ"
 בכל שליט שהוא היכולת על להורות הארץ" בכל כמוני אין כיתרע
 אם . מסתפקים או מכחישים המצרים היו זה בכל כי בידו, מעכבאין
 הבורש באמונת נאמנים עדים הנדולים והמופתים האותותכן

 רור בכל ומופה אות יעשה לא הקב"ה כי ובעבור כלה.ובתורה
 לאשר ואוה זכרון תמיר שנעשה אותנו יצוה כופר או רשע כללעיני
 אחרוןל לדור ובניהם לבניהם ובנית בנינו אל הדבר ינעתיק עינינו,ראו

והחמיר
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 על אתכם ואשא - למצרים עשיתי אשר -- ראיתם"אתם
 ועתה אלי,- אתכם נשרים-ואביאכנפי

ז*
 וועתה" המלה: זאת היא והענין הערך רבת מה --עועתה'

 שכלנו במאזני לשקל לנו ה' מוסר הזאת במלה ! עמו אל ה'בדבר

 הפסח ובעזיבת חמץ באכילת כרת שחייב כמו הזה בענין מאדוההמיר
 ידינו על ובמופתים, ובאוהוה באמת אלינו שנראה מה כל שנכתובוהצריך
 זה ושנזכור במזוזות, הבתים פתחי על עוד אותו ולכהונו עינינו, ביןועל
 שכתוב סמה דאורייתא ויציב אמת כ"א( )בתות כמ"ש ובערב בבקרבפינו
 מוכה ושגעשה הייך, ימי כל מצרים מארץ צאתך יום את הזכורלמען
 בהוציאי בנ"י את הושבתי במכות כי דורותיכם ידעו .)למען שנהבכל
 מצרים, ליציאת זכר רבות מצות בהן כיוצא כל וכן מצרים(, מארץאותם
 יהיה ולא ישכהו, שלא במופתים עדות הדורות בכל לנו להיותוהכל
 אחר בזוז מזוזה הקונה כי האלקים, אמונת להכחיש לכופר פהפהחון
 ובידיעת העולם בחדוש הודה כבר בשנינה ונתכוון בפתחו בעו1ק

 שהורה מלבד רמזורה, פנות בכל והאמין בנבואה, וגם והשגחתו.הבורא
 לחירות, עבדות מאותו שהוציאנו רצוני, עושי על יותר גדול הבוראשחסד
 זהיר הוי אמרו ולפיכך שמו, ביראת החפצים אבותינו לזכות נדולוכבוד
 נאדם שעה שבכל מאד, וחביבות חמודות שכולן כבחמורה, קלהבמצוה
 אליו ונודה באלקינו שנאמין המצות כל וכינת לאלהיו, בהןמודה
  הראשונה,  ביצירה אחר מעם לנו שאין  היצירה, כומר והיא בראנו,שהוא
 שבראו. לאלקיו ויודה הארם שידע זה מלבד חפץ, בתחתונים לעליוןואין

 )כמ"ש הנסתרים בנמים מורה אדם המפורסמים הגדולים הנסיםומן
 יסוד שהם בנסו( מכיר הנס בעל שאין לברו, ;גדולות נפלאותלעושה
 בכל שיאמין עד רבנו גמשה בתורת חלק לאדם שאין כולה.התורה
 ברבים בין עולס, של ומנהנו טבע בהם אין נסים שכולם ומקרינודברינו
 עליהם יעבור ואם שכרו יצליחנו המצות יעשה אם אלא ביחיד,בין

 החיים את היום לפניך נתתי ראה )כמ"ש עליון בנזרת הכל ענשויכריתנו
 וזרעך(, אתה תחיה למען בחיים ובחרת הרע, ואת המות ואת המובואח

וכהב
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 שהקרים, הנכברה מההקדמה להוציא עלינו אשר התוצאות, אתאנו
 עלי ו נ ת ד 1 ע ת תהיה מה הלב, ובהבנת צלולה בדעתולשפם
 ונסי נפלא באופן מ י מ ע ה ל כ ם בנו ה' בחר אשר אחריאדמות,
 ?!"- ועתה 131' ראיתם .אתם : יאמר וכה חובתנו, תהיה ומהכזה,
 כל והלא כזו! נפלאה הצלה אחרי תעודתכם תהיה מה נא,שפמו

 עשה אשר הנפלאות, וכל לאחריכם, ולא לפניכם ותפארתכםכבודכם
 אל הכנה רק המה הלא ובמדבר, הים ועל במצרים עמכםד'

- -
 לשמור מזהירך אני לבניך והודעתם ודל.. ואתתן( )בפי הרמב'ן עודוכתב

 הר מעמד תשכח שלא המצות, אליך באו מאין לנכור מאד מארעצמך
 כבודו את והלפירים, הקולות שם עיניך ראו אשר הדברים מכלסיני
 הדברים כל והודיע האש, מהוך שמעת אשר ודבריו נדלו,ואת

 1לבנ1 לבניך ההוא הנכבד במעמד עיניך ראואשר
 כף ההש המעמר עשה השם כי המעם ופירש עולם, ערבניך

 א"כ עולם, לרורותז וזלמדו בניכם ואת השים כל אותו ליראהטוזלמדו
 שנאמרו הדברות ותזכיר קודם והנה , אותו וזשכחו ואל ככה אוזםעשו
 ולא ההוא המעמד מן דבר נשכת שלא תעשה לא במצות הזהירשם

 מדור זרענו לבל בו שנוריע עשה במצות וצוה לעולם. מלבנונסירהו
 הזאת במצוה והתועלת ובשמתה. בראיה שם מהשתה כל ורל

 בלבל משה מפי אלט כאש חטרה דברי הע שאם מאה הגדול
 או נשא בקרבם יקום אם ובמופרטים, באוהות נתאמתה 'הנואתואע"פ
 ספק יכנס מופת, או אות אלינו ונתן התורה מן בהיפך ויצוגו חלוםחולם
 ועינינו לאזנינו הגבורה מפי התורה אלצו כשתגיע אבל האנשים,בלב

 לא אותו ונשקר ממפק, וכל חולק כל נכחיש אמצעי, שם איןהרואות
 היודעים אנחנו כי זה, בעד מהענישי מיפת יצילהו ולא אותיועילהו

 יאמינו בך וגם עמך( בדברי העם ישמע )בעביר שם שאמר זהבשקרותו,
 ספק, בלא אמת הדבר שהין ידעו לבנינו היבר ג"כ כשנעתיק כילעולם,
 דבר אותם ננחיל ולא לבנינו שקר נעיד לא כי הדורוה, כל ראוהוכאלו
 אבל להם, שנעיד בעדותינו כלל יסתפקו לא והם מועיל, בם ואיןהבל
 הרמב"ן, עכ"ל להם שמפרנו מה כל בעיינו כולה שראינו בודאייאמינו
 :הת(י יתריה 82 צד ד' "לק אלצם מעש" הורגני ב"כיר:י זה מאי, עודלעיין
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 ימי כל אליה לשאף עליכם ואשר לפניכם, אשר עצמה,התעודה
 ! התעורה רבה מה ותבינו, תדעו והלא !חייכמ

-- 
 *אם י היא ומה

 מכל מנלה לי והייהם - בריתי את ושמרתם -- בקלי תשמעושמע
 קדושי* כהנים-ונוי ממלכת לי תהיו הארץ-ואתם כל ליהעמים-כי
 אם וכלם, ה', אמר המה, ידי מעשי עליה אשר וכל הארץ,כל

 לשכלולם כ"א ישאפו, ולא לקיומם כ"א ידאגו, לא עין למראהגם
 אחד וכל לעולם, באו למענו אשר מיותר, תפקיד ממלאיםהחומרי,
 אם העמים, כל וכן הבריאה, בשרשרת אחת חוליא כ"א אינו,מהם
 ושאיפתם מעסיקם החומרי הקיום דאגת היצורים ככל המהגם

 מטובתם שלא מ"מ, - נפשם בתי כל תמלא הארצילשכלולם
 מיוחד תפקיד אחד כל ממלאים המה שאיפתם וכנגד רצונםולמרות
 חוליא כ"א אינו מהם, אחד וכל הבוי"ש, להם שם אשרבעולם,
 מעם, אם האנושיות, את טקרב אחד וכל ההסתוריא, בשרשרתאחת
 שמתי אשר לתכלית, 7- הארץ' כל *לי - תכליתה אל הרבה,אם
 העמים, מכל והטעלה היתרן יהיה בנ"י, לכם, אבל . פועלת היאלה,

 ופעולותיכם, מעשיכם בכל לי נתונים ממורים, כלכם תהיושאתמ
 את חפשית, ובבחירה בדעת לעשות, ותחבולותיכם, דבריכםבכל
 כל אשר תהיו, בארץ אחד גוי . הארץ כל אדון קונכם, רצוןרצוני,
 תקפו העצמית, נדולתו עצמו, כבוד יהיה לא ושאיפתומפרתו
 האנושיות כל ותקון ורוממוהי, וגדולתו ד' כבוד אם כיהעצמי,
- שמים,.במלכות  יקרא אשר שם, ומה - העמים" מכל סגלה .לי 

 חוץ, כהנים--כלפי ,ff-ממלכת קדוש ונוי כהנים ?-,ממלכת אזלכם
 ככתוב: בעולם, ומלכותו ה' כבוד את חייכם מומנטי כל ע"ילפרסם
 קדוש*- *ונוי , heD] ]יכעיס אלקינו" משרתי תקראו ה' כהני*יאתמ
 הן תורת בקדושת מקודשים הארציים חייו דרכי כל אשרמבפנים,

 התקדשות אם כי נפשו, משאת יהיו והתענוג ההנאה ולאומצותיו,
 כ"א חפצו, כל אדיר יהיו והגדולה, הכבוד והקנין הרכוש ולאהחיים,
 ה/ חפץ באלה כי והרחמים, החסד והמשפם,הצדקה

 ייית".י
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 הארץ"-- .כל לי כי העמים מכל מגלה לי תם"וה
 אף יצרתים בראתים, אנכי המה, לי עליה אשר וכל הארץכי
 ימסיו אשר והעם, והאדם הארק, כל אדון ואנכי לכבודי,עשיתם
 יכליר כל ואין בטבע, כח כל ואין המה, לי לרשותי, עצמםאת

 יכרעו לפני אשר מגלה, המה לי בהם; ולשלוט עליהם לנצחבאדם,
 ולכן עליהם. רשויה לאחרים המה-ואין לי והשלטונות, הכחותכל

 מחסוריכם וכל השנחתי, כנפי על נשואים תמיד אתםתהיו
 אתכם ואשביע אוצרי את לכם אפתח אני עלי, יהיוומשאלותיכם

 הזו המעלה כל אבל . הארץ נויי כל על עליון אתנכם ואני טוב,כל
 שמע בקולי"-אם תשמעו שמע 4אם - רק יתכנו לא היהוהכבוד
 לדעתי מסורים ותהיו שעה, ובכל מקום ובכל דבר בכל -תשמעו
 ושמאל ימין אתכם מצוה אנכי אשר הדבר, מכל תסורו ולאורצוני,

 לאלקים לכם *להיות אתכם: כרתי אשר בריתי", אתנושמרתם
 . לעם לי תהיוואתם

 !"- נעשה ך' דבר אשר כל ויאמרו יחדו העם כל *ויענו-
 - . ה' אל העם דברי את משהוישב

 אשר כל את לעשות וקבלתם, תשובתם את משרע"הבשמוע
 השלמות לתכלית שהניעו חשב, כבר כי גדולה, שמחה וישמח ה',דבר

 יהיו ולא ובכבודו, בעצמו אליהם ה' ידבר ומעתה והרצויה,הראויה
 ובינם בינו יהיה לא כי ה', ובין בינם לאמצעותו עודזקוקים
 : הטהורה נפשו משאת ותתקיים חפצו, כל אדיר היה שזהמאומה,
 תשובה לקבל מקוה היה וכבר !' נביאים ה' עם כל יתן*ומי
 להם זה לבבם והיה יתן מי ! דברו אשר *הטיבו : לאמר עליון.טפי
 *הנה : עליון מפי בשמעו משרע"ה נבהל ומה . וכדומה !' הימיםכל

 בך ונם עמך בדברי העם ישמע בעבור הענן בעב אליך באאנכי
 לקבל, העם חושי שיוכלו כזה, באופן הענן, בעב ר"ל, לעולם".יאמינו
 את מדבר שהקב"ה חושי, בבירור להם יתברר אשרלמק
על י התנית מטרת עקר ותהיה משה, את מדבר הוא בי וחקהאדם
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חו,"וא"ווא"ת,טו"וח,י"אחאי",4"

 וון:,",,ון""ו"" ""והו","ווץ,,:ן "ן,,וויל"ף, לון",,,
 "ו, ,,,,", ןו"א,טט""ואאו"והויןןו"[ן,י.,,"ן,ח"1,,ן,,

 ,מו,קיו"וק",עאקוא"
 "",חו""""",""1

 משרע"ה וצואת בכלל הנבואה את אמת בהותם לחתם מעה הרעל
 וכל אמת משה כי שלם, ורות ל ישראל ידע אשר לם;ןבפרם,
 כל אתי לעשות אמתי-ללא יאים נ דברי וכל המה, ה' דברירברס
 -- * נביאים רעם

 ר"- אל העם דברי את משהיעד
 לד העם דברי את משה, שנה הקב"ה לפת ומתחקוכמבקט

 4 אחי פה כלו העם דבר כה והלא : אמר וכאילו ה' לפניהפעם

 לשמע והדר דברו *עושי מלתעש למעלת הגיעו וכבר !" ונטמע"נעשה
 עליון מפי ה' דבר את בעצמם לשמע התבכרו וכבר דברו",קול

 ?!,., למה ואפומרופסותיואמצעותי

 עדיין העם הניע שלא רק לא כי למשה, 1ה' 3לה כאןאבל
 של מרחק יעדיין והלאה, מהם השלמות ואדרבא השלמות,לתכלית

 התפתחות של ונסיון, ייסור של והדרכה, חינוך של עניםאלפי
 שישפוך ראויים, שיהיו השלמות, לתכלית בינם מפסיקוהטתלמות

 : יתבאר וכאשר נביאים יהיו 'ה' עם וכל כלם, על רוחואת

ןק*
 וכבסו ונו' ם ת ש ד ק 1 העם אל לך משה אל ה'"ויאמר

 - . ונו' העם" את והגבלת ונו'שמלתם
 מהיק אם כי יצא, לא יכונה, גדת ריליניא בשם אשרכל

 אותו והשקפות דעוה תכנית חותם רק ואינם נתן, שכו הדור,אותו
 צריכות וע"כ החברה, ואל ה' אל וייחוסם בנ"א תעודת על ה', עלהדור
 יהד והזמן המקום לפי ולהתקרם להתפתח והריליניווז, הדתותכל
 האנושיות, מהיק שעתן לפי יצאו אשר הקולפוריות התוצאות כלעם
 תוצאת איננה התורה אבל והנימוסים. המעשה וחרשת החכמותכמו

 והכרות' דעות כוללת ואינה שעה, ובאיזו. זמן באיזה בנ"אהכרת
 ועניני דברי ועש ה' ע"ר הזמנים מן בזמן בנ"א והשערותהמכמות

 יפנית(, נטית גפופי )"" עצמו מד' נתנה היא ואררבא בנ"א; וענינימ,
וכוללת

- -
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 מקום ובכל  ורז בכל האדם, צריך ה' רצון ,טלפי מה רקוכללת
 האדם ע"ד טוב, יותר או לד' המגעים הדברים, וע"ד ד' ע"דלדעת

 תורות הנה הרתות יתר אשר ותחת להאדם; הנוגעיםועל*הדברים,
 יתידה התורה זאת . האדם ע"ר ה' תורת היא, תורתנו ה', ע"רהאדם
 למענו אשר עצמו, העם מן ולידתה הורתה היתה שלא במינה,היא

 ממי יצאה שלא , ה ד י ח י ה הריליניא היא התורה זאתנתנה,
 ומניעה האנושית הקולטורא יסוד ותהיה והנה היתה ולכן .בנ"א
 השתלשלות לכל מעל העומדת העליונה, המעלה היא ולכן נלנליה.את

 משתלשלים הדורות כל ואדרבא בעולם, והתקדמותוהשתנות
 והיא תכליתה, אל להגיע ושואפים אליה ומתקרביםומתקדמים
 המתקוממים כל את ותנצח עצמה, אל תכשירם האלק"י, בכחהבעצמים
 שהיא הזמנתה, מרום אל לאט לאט, האנושיות כל את ותביאכנגדה,
 מקרב יצאה שלא רק לא התורה, ?את האנושיית. השלמותהכלית
 נתנה, בעבורו אשר העם, אל מתחלה התנגדה אדרבא אם כיהעם,
 כננדה התיצב אשר הזה, העם על כחה את להראות היה,ועליה

 רכשה בשנים מאות במשך עזות מלחמות ע"י ורק ערף,בקשיות
 התורה נתנה בקרבו אשר העם, התנגרות זאת - . לבו אתלה

 התורה על להכחישם, אפשר בלתי האות*והמופת, הואמשכנה,
 מן יצאה לא התורה כי ברור, היותר המופת, הוא / ם י מ ש ה ןם

 אם כי הטועה, יפעה לבל ]ואמנם, העם. אל באה אם כיהעם,
 שהמציאה אפשר, עב"ם אבל העם, טקרב התורה יצאה לא*אמנם
 אולי חיו, מלבו, - יתרה, ובבינה רבה בחכמה מתונן שהיהמשה,

 המתארת יתרו, פרשת את תורה למתן סמוך התורה"קהקרימה
 ישב איך ; ישראל בקרב הראשונה ההמתדרות לאור יצאה איףלנו,
 נם הוא, גם נבל ונבל העם, את לשפם ערב, ועד מבקר לבדומשה
 איזו או תקון איזה לעשות מעצמו, רעתו על עלה ולא העם,כל

 ולמרר כך, על חותנו שהעירו עד העם, ומעל מעליו להקלהסתדרות,
 מטניס היה לא משרע"ה כי דשא, אות . להסתדר אופן ובאיזהאיף

מחוקק
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 לעם, חקים ולחק המתדרות לעשות מסוגל, כך כל היה ולאמחוקק
 ומשוכללת, שלמה תורה מדעתו הוא שהמציא אפשר, אי אופןובשום
 . הזאת[ התורה ככל ישרים ומשפמים פובים חוקיםעם

 ע"י , ה ל ב נ ה ה 1 ת 1 ש ד ק ת ה ה על מ"ת לפני אז אולי,בנ"י, נצפי ולרורות, לשעה הזה העיקר על העם את העמידולמען
 להביע צריכים הם והיו להם, נהקב*ה הביע ההתקדשותמצות

 כי התורה, את לקבל הם ראויים עתה, הם כאשר ל8 כילעצמם,
 ולחדש ולהמהר להתקדש גמורה, וקבלה שלמה דעת גמירת ע"יאס

 יאויים יהיו התורה, דרישת כפי חדשה, ורוח חדש לבבקרבם
 עליהם כי לעצמם, הביעו הבנדים כבוס וע"י התורה. אתלקבל
 ולהתלבש עליהם, שהיו הרוחניים, הצואים הבנדים את מעליהםלהסיר
 ההכנה אחרי יחשבו, לבל ואמנם והמהרה. הקדושהבלבוש

 מרום על עלו כבר כי וההתחדשות, המהרה אחריוההתקדשות,
 כי להם, הביע למען ההנבלות, על נצטוו והמעלה, הקדושהפמנת
 המה עדיין הרבה, מעלות נתעלו כי אם ההכנות, כל אתריגם

 מן רב מרחק ומרוחקים המה ומוגבלים ההר, בתחתיתעומדים
 מהם השלמות ועדיין ההר, בראש התורה עם השוכנתהשלמות,
 אליה לשאף ועליהם יראוה, מרחוק אך ועדיין ולמעלה, ומהםוהלאה

 אמר וכאילו מעלתך, רום אל ולהניע ההגבלות את להסיר'ולהתאמץ
 קדשו?!*,. במקום יקום ומי ה' בהר יעלה עמי אלה: בהגבלותיו הקב"הלהם

 ומצות ההתקדשות מצות ע"י אלה, מצוות שתי ע"ינמצא
 בין אשר המרחק, רב מה הדורות, לכל גלוי התורה הודיעהההגבלה,
 של לאותה שעה, באותה העם של והמוסרית הרוחניתהמדרנה
 !". ונשמע .נעשה : ואמרו אהד קול כלם ענו שכבר אחרי אףהתורה,

 .- ההר בתחתיתויתיצבו
~ffs-

 כניגיונ ההר עליהם הקב"ה שכפה מלמד ביט, ב"ח אבדימי
 תהא שם לאו ואם מוטב התורה אח מקבלים אתם אם להם,ואמר

 אעפ"נ רבא אמר לאורייתא, רבה מודעא מכאן אראב"יקבורתכם,
הדור
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 מח קימו היהודים, וקבלו קימו דכתיב אהשור,ט בימי קבלוהדרור
 . ס"ס[ ]סגת כבר,טקבלו

 מרחק התוה"ק ושאיפות מדרישות בנ"י היו רחוקים כהאמנם
 כל אחרי מ"ש כנ"ל, ונמיוה תנוך 'טנות אלפי יטל מרחקגדול,

 הרמטועות והנפלאות, הנסים כל ואחרי והעצומים הרביםהנסטנח;
 הים ועל במצרים ישראל כל לעעי הקב"ה 'פעוטהוהמלחמות,
 מעמר לפני בם שנצטט וההתקדשות ההכסת כל ואחריובמדבר,

 אלפי רבותים עם בכבודו עליהם הקב"ה בהופיע אילו מינההר
 כל את לבטת ותעתולי, העולם להבלי ממעל התנשאו לאיטנ-,

 רק ולהוקיר ובלבבם, ניהם בע האדם בף וחמודות ושאיפותתעטגהז
 בדרכה--אז וההליכה רצתו עטיית את ועבודרע, האלקים קרבו;אוז
 הזמנים מן בזמן עףגיעו לאחריתם, וזקוה '2ום עור להם היתהלא

 ושם ה', בהן חפץ אשר והטעלה, הצירוף השלמות,לתכלית
 . קבוהתם'(היתה

 ואמר כגיגיתן ההר הקב"ה עליהם לאכפה חז"ל מליצתוזוהי
 בהופיע, עתה, לאו-שנם ואם מוטב, התורה את אתם מקבליםאם

 משפלות ולהתנער להתרוממ מוכשרים, בלתי תמצאו בכבודי,עליכם
- פתוחות, בזרועות התורה את ,ולקבל הרגילההאנושיות  שוב 

 י קבורתכמ*'( תהא ושם לכם, נשקפת ואחרית טובה תקוהאין
 כפי אשר, אחרי - לאורייתא רבה מורעא מכאןאראב"י

 לקבל בעצם ומוכשרים ראויים עדיין ישראל היו לא שבארנו,מה

 : המרגלים חמא אחרי למשרע"ה הקב"ה ואמר שמצאנו, וכמז*(
 במצרים עשיתי אשר אותותי ואת כבודי ארז הרואים האנשים כל.כי

 הארץ". את יראו בקולי_אם שמעו ולא פעמים עשר זה אותי וינסוובמדבר
 לכאורה ,פה", ולא "שם" כאן נאמר מדוע רבים, שדקדקו ומה**(

 ההר, על כביכול, שהיה הקב"ה, בפי שוטו הדברים שהרי דקדוק,אינו
לא_ ששם לומר: היה צריך ההר, בתחתית העומרים בנ"י, אלובדברו

 פפה48
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 ונדלו, בכבודו עליהם ה' הופעת עיי ורק ולקיימה, התורהאת
 התקרבות ה' אל ויתקרבו הנורמלי, ממצבם למעלההתרוממו
 הק' התורה אל אז מותאמים ויהיו שעה, לפי בו וידבקופתאומית,

 וכעבור יתקיים, לא נורמלי בלתי מצב כי ידוע, עניניה,-הלאבכל
 להיוז האמתי, לאופן לשוב טבעם, ע"י מוכרחים היו היוםרושם
 מדוע מידם, לבקש יוכל מי - עושה, והנוף חומד והלב רואההעין

 מתוך רק היתה לא ~הקבלה אם תקיימוה, ולא התורה אתקבלתם
 . ונאסור עליהם, ה' הופעתרושם

 קיימו שנאמר אחשורש, בימי קבלוה תדור אעפ"כ, רבא,אמר
 מתוך התורה את ויקבלו נסיון, למודי בנ"י היו כבר שא?וקבלו,
 הטענות כל בטלו שוב כזו קבלה ואחרי הכרה, ומתוךהנסיון

 י הזאת התורה דברי כל את לעשות אלא לנו ואיןוהאסתלאות

כש.
 כבד וענן נברקים. קולת ויחי הבקר בהיות השלישי ביוםויחי

 במחנה.-- אשר העם כל ויחרד מאד חיק שופר וקול ההרעל
 בטהרם, נראים השמים - סיון, הודש הוא השלישיבחודש

 בהיות והנה ינוע, לא עלה יפוח, לא רוח כל בתקופתה,החמה
 האירו ברקים סיני, הר על נראה כבד ענן עבותי( לא בקרהבקר,
 מאד חזק וגיפר קול עם רעמים קולות יתהלכו, חצצים אףהבל

 לפשט אלא נבראו שלא רעמים, קולות אלקים. לחרדת ותהיישמעו,
 אלקימ יראת תהי למען העם, את להרגיש באו שבלב,עקמומיות

 הנרדמים קודש, רגשי את לעודר השופר, וקול יחטא, לבל פניו,על
 והפשושים הרגילים הארציים, לחיים ממעל ולהעלותו האדם,בנפש
 עם אדירים מבעים קולות ובעבודתו. בר' ודבקות אצילות הייאל

 כי העם, כל דעת למען כאחת, ובעו התלכדו חזקים מוסרייםקולות
 הכל. יהר*(
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 הטבעיים ההיים תמיר, שואף הוא ואליו יהלך אתר ממקוםהכל
 ישאפו; אחת ולתכלית יתפרדו, לא יחד, ודבוקים אחוזיםוהמומרים

 והנפש, הטבע אדון האלקים, הוא ה' כי העם, כל רעתלמען
 האדם ובראשם כאחד, וכלם ישמעו אליו והתחתוניםהעליונים
 רצונו, לעשות ונקראו קונם, לכבוד נבראו ובתחתוניותובעליוניותו
 - . התוה"ק ע"י עתה להתגלותהעתיד

- במחנה', אשר העם כל*ויחרד  במחנה, העם כל עוד 
 פחד מפני חררות לבשו השליש: ליום וככינים וממוהריםמקורשים

 תורה לעמו ללמד ובהגלותו סיני הר על ברדתו נאונו, ומהדרה'
 ! ה' ברעם לא - אבלומצוות,

 ויתיצבו המחנה מן האלקים לקראת העם את משהויוצא
 ,- מאד ההר כל ויחרד וגו' כלו עשן סיני והר - ההר.בתחתית

 לקראת העמ את משה הוציא הזה הכביר הרושםתהת
 האלקים לקראת לבם את. ויכונו ההר אל דתקרבו אך -האלקים,

 אחר* שאננה; ומנוחה וחדוה עוז באו ותחתה ההרדה, נכתלקהאז
 הקולות זרח. עליהם ה' ואור נפשם, שמי פני הטהרו והקולות,הרעם
 לב עד בוערת נדולה, ואש ננהם, אספו לא הברקים חדלו,לא

 ! מאד ההר כל ויחרד הכבשן, כעשן עשנו ויעל ההר, עלהשמים

 ובני ממנו, חרדו בראשית ובריות ה', מפני וחלה רגזה יראה,ארץ
 אל ה', אל נשא ורוחם נכון, ולבם ההר בתחתית *התיצבו"ישראל
- ! ! ה' באש לא - . בשמיםאל  

 יעננו והאלקים ידבר סשה מאד וחזק הולך השופר קולויהי
 - . ההר ראש אל סיני הר על ה' וירד יבקול

 וקול יתקע נדול בשופר -- מאד" ותזק הולך השופי קול*ויהי
 יעננו והאלקים ידבר הדקה-משה הרמסה ומתוך ישמע, דקהדממה
-בקול,  הר על ה' ,וירד -- אז - עמך[ בדברי העם ישמע ]למען 
 את ראו אז העם. כל אל ה' כבוד נגלה אז -- ההר* ראש אלסיני
 פני לקבל באו אשר שנאן, אלפי רבותים א' רכב ועמו ה'כבוד

בני
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 בקדושה לבם ויכונו והטהרו התקדשו אשר הומר, קרוצי אדם,בני
 וטצוות תורה ללמדם ירד אשר ה', אל וביראה באימהובטהרה,
 הוד כתרי כלם הביאו אלה שנאן אלפי עולם. ברית עמםולגדת
 : הנדולה קריאתם ע"י אשר אדם, בני לראשי 1ע5:רור2 ס"5[]ככת

 לשמע דברו עושי כת .גבורי מת"ש, חוג אל נכנסו !" ונשמעלנעשה
 ממרומים, ה' ירד כי עליהם, נתעלו ועוד , ]מס[ רברו"בקול
 בעולם, ערכם את ישראל הכירו עתה . בתוכם כבודלשכן
 שפלותם את הכירו עתה ; בהבריאה תופסים שהם הגדול המקוםואת
 הזה העולם בהבלי שקועים בהיותם שפלוחם, את : מעלתםואת
 חיצוני, בחירור ולהתהדר ולכנם לאכף ולשתות, לאכל תכלית,לשם
 היצורים בטקהלות ראשונים ה' עובדי בתור מעלתם רוםואת

 ליראה למדו עתה . רצונו , ועושי ה' משרתי והתההונים,העליונים
 ברתת עומדים קדושים רבבות רבי מחנות ת : בראותם ה',את

 וביראה באימה ועושים צבאות, ה' אדוניהם, לפני ובחלחלהבזיעה
 אלקים דברי ביראה ומשמיעים תפקידם, את ישנו ולא קונםרצון
 מקבלים וכלם השערה, כחוט עד בהם ומרקרקים עולם ומלךחים
 בקדושה פיהם את פותחים וכלם קדושה, בנעימה עומ"שעליהם
 קול את וכשמעם . וגו' ומשבחים ומכרכים ובזמרה בשירהובטהרה
 היותר נפשם נימי כל התעוררו מה"ש, אלפי רבבות מקהלותשירת
 ה' אל נפשמ כלתה נס נכספה א? לד', ומירות להנעיםעדינים,
 ובטהרה, בקדושה ה' אל המה נם והתעלו התרוממו מהישודוגמת
 עד אליהם קרוב אז ה' ובהיות ובשמתה, באהבה. וביראה,באימה
 בר' דבקו ואור, הולף עליהם, זורח שואף והקדוש הגדול ואורומאד
 חושיהם ובטלו הארציית זוהמתן. פסקה אז : נפשם ובכל לבבםבכל

 הנשמע את רואים אזן, בלי ושומעים עין בלי רואים ויהיוהטבעיים,
 נפתחו חקר, אין עד נפלאות השגות השינו אז הנראה אתושומעים
 הימים ומלאה, הארץ לפניהם ונגלו השמים, ושמי השמיםלפניהם
 הארץ ועל ממעל בשמים האלקים הוא ה' בי ויראו, בהם, אשרוכל

 ,וידבר . עוד איןמתחת
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 ייצואו לזל , א4,14."א9" :ו4%44 ,ול לן,ווו י"חח111וו1,111), .,1 ן ן1וו סו, והלין 11וחון;,ו 11., 1וה 11111: לווו ,אאוו4אפשע146888ט "ו.ן"וו ו,, ווו .ה ,4איוהלהאי4ואאוח"עא!444, ת המותז ח זך "וי."ויוודא

 האלה"!- הדברים כל את אלקים*וידבר
 שאג, לא אריה נעיק, לא שור ותחתונים, עליונים נשתתקואז
 לא הים עפו, לא אופנים קדוש, אמרו לא שרפים פרח, לאצפור
- רבר" "ה' כ"ט[ ]סת"רנזדעזע  ונעימות לשסע, אזן נעשה הכל 

 נתמלא כלו העולם ]כל כלה הבריאה בכל אז שררה נפלחתוהרמוניא
 דבקותם הגיעה ה', דברי קול את כשמעם ובנ"י pD], סכתבשמים,

 גופם בין החבילה נתפרדה ונעימותם דבקותם ומרוב הקצה,עד
 נמשכה השואבת אנן אחרי וכברזל האבוקה בפני וכנרונשאתם,
 עליהם ה' הזיל אשר עד בדברו-עס[, יצאה הן-]נפשי אלנפשם
 ויחיו. וישובו תחיה שלטל

 בהר הקב"ה של קולו ששמעו חרור אותו כל אומר, פינחסר'
 כל בהם משלו ולא בימיהם קרי טיסת ראו לא כמהיש, לחיים זכומיני
 בעוה"ז אשריהם והולעה, רמה בהם שלטה לא ובמותם כינים,מיני

 לו!" שככה העם "אשרי אומר: הכתוב ועליהם . בעוה"בואשריהם
]ב?ך'"

  ת"1%. ס'

י*
 אתה רבר משת אל ויאסרו וגו' .הקולות את רואים העםוכל

 אל משה ויאמר ; נמות פן אלקים עמנו ידבר ואל ונשמעהעמנו
 תהיה ובעבור האלקים בא אתכם נסות לבעבור כי תיראו אלהעם
 - . תחמאו לבלתי פניכם עליראתו

 וגו' אלינו תרבר ואת 31ו' ושמע אתה קרב תורה:ובמשנהי
 אשר כל הטיבו וגו' אלי ה' ויאטר וגו' ה' וישמע : ועשינוושמענו
 . ס,[ ]ונניס ונו' להם יה לבבם והיה יחן מי ;דברו

 משה תשובת העם, דברי על תשובות שתי כאן לנו ישהנה
 טענותיהם: החליפו ומשה שה' וכמדומה משה, אל ה' ות.שובתאליהם,
 הר על התנלותו תכלית כי מקת, קודם למשה ה' הגיד כברוהלא
 לעולם* יאמינו בך וגם עמך בדברי העם ישמע קלמען : היאמיני

לברר
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 חושי, בבירור אם כי הגיוני,.מופתי, .בבירור לא העם, לכללברר
 אשרן למען בכלל, הבבואה ואמתת בפיט, משה נבואת אמתהאת

 הארע, את א' ידבר כי כלם, וירעו יכירו איטי למען לעם,יתברר
 עמם שדבר הפה, אוהו וכי רחוקה, ולא ממגו היא נפלאתלא

 והטצוה, התורה דברי כל את משה עם שדבר הוא הדברים,עשרת
 האדם, ככל כאד הענו משה היה לא אילו להורותם. צוהאשר

 ה', דברי נתקימו כי ובראותו, אלה, דבריהם אתבשמעו
 יהיה .והוא ישראל, ובין ה' בין תמיר העומד הוא.שיהיה
 לא ישראל ומכל ישראל, אלפי טרבבות הדגול העם, מכל.המורם
 לג. כפופים יהי' והכל לבדו, הוא אם כי ד', קול את לשמע.יכשר

 שוכו דברתם אשד עהמבתם : הוא שיאמר ראוי היה לפניו,יעומדימ
 ן לאמר ראוי היה ולה' ה'!" עם העומר אהיה ואנילאהליכם,

 למען הזאת, בפעם רק בי הנדולה, והאש הקולות מפני וניראו.-אל
 אבל הזאת, החרדה כל את אתכם החרדתי פניכם, על יראתיתהיה
 זה אבל !" תחתו ולא קולי את תשמעו אז אותי, יראים תהיואם

 אותותיו ונחן דרכיו, בכל לוהו שלו מה" ש*יאנחנו משה,האיש
 היה ותמיר נפשו, של תללו את ומלא ומפעליו דבריו בכלאותות
 *אל : להם אמר הוא כניל, נביאים', ה' עם כל יהיו *מתי :מצפה
 ולא כמוני ה', קול את ותשמעו ה', את ויראו התחזקו !וניראו
 לך דברו, אשר את .הטיבו : שאמר הוא ה', ואך !" תמות~ן פןתראו
 !". עמיי עמוד פה ואהה לאהליכם, לכת שובו להמ,אמור

 הדבור- שלפני הקול זה - שפתותיך השני כחוםאז"ל:
 דברו- אשר את הדבור-הטיבו אחרי של הקול נאוה-זהומדברך
 כהטבת הטבה, וח"א, הנרות, כהסבת הטבה ח"א, וב"ק,רהב*א
 * ין לססס"רהקטתה
 נעשת ה' דבר אשר שכל הדברות: שלפני הקול היה אמנםאם
 בנ"א, ויתהללו ישתבחו ובזה שאמרו, למי ותהלה כבוד מתן !'.ונשמע
 *עושי שהם בזה המצמיינימ מה"ש למעלו* שכונו חומר,וקרוצי

רטרו
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 שלפני הקול פתותיך-זה ש השניןכחופ דברו*, בקול לשמעדברו
 של והשלמות המעלה הה לאו הגיעו באסת אילו בריא אבלדיבור[,
 ושומע* ה', דבר עושי לאהליהם, בשובם גם תמיד, כן להיותמהיש
 בו* משתמשים שמה"ש בלשון להשתמש להם נאה היה אזדברו,

 אשר כל את "הפיבו : ~אומר בראשי להם מנענע היהוהקב"ה
 אם שאף עכשו, אבל !' הימים כל להם זה לבבם והיה יתן .מידברו!"
 רחוקים היו עדתן מ"מ, אנושיו;, לשפלוו; ממעל שעה, לפיהתנשאו
 תחלתן,. על סופן הוכיח כאשר מהיש, ושלמוה רביממעלתמרחק
 הדיבורם שלאחר הקול להם היה נאה יותר חופתה, בקרב כלהשזנתה
 ועיטינרו וטמענו וט' אלית תדבר ואת תו' אתהוטמע*קרב
 כבר כי ודמה והנכבד הנרץ המעמד לפני בעצמם טעו אםכי

 והלאה מהם עדין השלמות כי אח"כ, נוכחו השלמות, למכליתהניעו
 משתמשים שמה'ש בלשון עדין להשתמש להם לא כי לדעת,ויוכחו
 בקשר ולכן אמצעי, בלתי ה', דבר את עוד לקבל יוכלו לא וכיבו,

 ]ומרברבי ו" נ י ש ע ו 1 נ ע מ ש ו וגו' ושמע אתה נקרב :ממשרע"ה
 כל. את *הטיבו ה': nsy וע"ז הדבור[, שלאחרי הקולנאוה-זה

 לשמע ראויים, בלתי עצמם אח שמכירים מה בין דברו",אשר
 *נעשור ולא- ועשינו", כשמענו : שאמרו מה בין אמצעי, בלי ה' קולאת

 יעשו, ואח"כ היטב שישמעו ועשינו", ,ושמעגו שיקיימו והלואי !"ונשמע
 ר"ל. - הנרות, כהטבת הטבה אמר תר המדרש, בהוטסיים

 את. לשמע יכו אילו לישראל: היה ויפה מוב יותר לכאובה כיאם
 שמער- אילו הוא,. כן לא באמת אבל הנבורה. מפי כלה התורהכל
 טספר, היה הדעות, מספר אז הגבורה, משי התורה כל אתכלם

 ה" דבר את ממביר היה מישראל ואחד אחד וכל בישראל,התורות

 מפי שמעתי כף ואומר לעצמו, במה בונה אהד וכל הבנתהלפי
 במוך כמוני לו, ישיב הוא ! שנית : אדם לו יאסר ואםהבבורה,
 שקבל עכשו, אב4 מדידי, דידך אולמא ומאי עליון, מפישמענו
nwoהיא  משרשת ונבואת ובשלמותה.- בטהיתה התורה כל את לבדו
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 חהאואיאח"חו" """א"""" "" "א""" אאחא"חחחו "אי" " "שא" " תשח"א*טאאיחי"14חאא4ןאחא" ץאא*1אא"ח "קלח" " ש ןחו"אחחןן "אחה: ""ק"ושאטשח%ק""""י""א"ו

 ,ח"ואן19 , " חאיאו"ד ,

 והמה -- למדי טעי, הר קי ה' התגלתז ע" אצלם, נתאמתהמלא
 ושינוי מחלוקת כל היו לא הרב, עפ"י ועשינו" .ושמענו עליהם.קבלו
 התורה, את משה מסר אח"כ, וגם ההוא, בדור בתורה, אפשריםדעות
 עליו ירו ממך ואשר לכך, ראוי שמצאו מיוחד, לאהד קבלהכאשר
 למלא באה ו" תשמעון "אליו : ה' ומצות עלא מרוחו ונתן ה'עפ"י

 כן משה אל שסענו ,כאשר : עליהם קבלו בעצמם והמהאחריו,
 משרעיה, עד איש, מפי איש וקבל לאיש איש ממר וכן אליך*.גשטע
 השתמרה עי"כ "ושמענוי, : עליהם קבלו כאשר אליהם, שמעוזבנ"י
 השני, הבית ימי אחרית עד היה ולא ובשלמותה, בפהרתההתורה
 בתורה מחלוקת שום צרכם, כל שמשך שלא הלמידים, אזשנתרבו
 ההלכה באה בתורה, מחלוקות כשנתחרשו אח"כ, ונםובמצוה,
 לפני ערוך' כ*שלחן שבע"פ, התורה כל נעשתה אשר עדוהכריעה,

 * עולם עד ישראל,בני

- הנרות" כהטבת *הטבה, : שאמרוזהו  שהטבת כשם רגל, 
 מסכסכת האור תהא ושלא הנרות, אור את להצהיל כדי באדוהנרות

 קול עיי כך עינים, יאיר אשר וזך, בהיר אור הנרות ויתנובפתילה,
 אליו ולשמע רב, מפי תורה לבקש עליהם שקבלו הדברות,שלאחר
 הצובה המרגליות גלאותה בניי זכו ויצום, יורם אשר ככלכעשות

 . חכמים אמונת - היא מעולם, בה מצוינים בניי שעםלהמזהירה,
 השערה, כחופ ורבותיו, חכמיו בדברי מרקדק הישראלי הואכמה
 כשוקל אותם שוקל הוא כמה בהם, ונותן ונושא מפלפל הואכמה
 בטלים הכל ורצונו והונו אונו, : בעיניו ינדל לא קרבן וכל הזהב,את

 אמץ כמה בהלכה; מרבותיו אחד של אחת סברא בשפילומבוטלים
 מאותו זה, לכל זכו ומהיכן לזה, דרושים הרוח גדולת כמההלב,
 איש, כל יודע 1" ועשינו *ושמענו : מיני הר במעמד אז שקראוהקיל
 והמה המה, תורה רבותיו, דברי כל כי מישראל, אשה כליודעת

 ידם על הקביה הסכים שהרי אתם, וד' קודש, ודבריהםודרכיהם
 והיה יתן מי דברו, אשר .הטיבו : ואמר הנ"ל, הקריאה אתבקראם

לבנם
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 התורה, אור האיר זה, יעקב לקול והורות !" הימים כל להם זהלבבם
 לא יטבעולם הרוחוד2 וכל נים, יט אלפי בישראל המצוה ז נרווהניחו
 ומה. הוא, ובהיר זך נשה התורה, אור והאור, כבום. ולאנצחום
 ! לעיניםמוזוק

 היטב" "הדק : ,טהקול כמו רל, הקטרת, כהטבת הטבה%ח"א,
 דבר, קול היה כן ונעים, פוב ריח תת להוסיף לבשמים, יפההיה
 לימור ע"י כי לתורה, יפה !" ועשינו זושמענו : הדברות אחר שרבנ"י
 הלכה כל הדזלמידים, ופלפול חברים דבוק ע"י התלמידים, עםהרב

 השדה כריח ונעים, טוב ריח ונותנת הדק, היטב מתדקדקתוהלכה
 שאדם מה שכל בה; מל ע שהוא מישראל, לאדם אלקים, ברכואצר
 טוב, וריח מעם בה למצא מוסיף הוא תורה, בדברי וממשמשעמל
 ולדקדק לשמה, תורה ללמלד הזוכה שכל אלא עוד ולא . ונה"רענג

 הכמים, שמנו הדברים, לכל זוכה הוא ז"ל, רבותינו החכמים,בדברי
 הוא ולמעשה, להלכה דבריהם, אר2 וללבן לברר שמוסיף מהוכל

 עצת ממנו, נהנים והכל האלה, הבשמים מריח להתבשםמוסיף
 . וכו'ותושיה

 משבחן משה התחיל שעה ,נאותה : עות המדרש שםוטוויים
 סיני הר לפני שעמרו והרבבות, האלפים אותן המגן-כל אלףונו',

 דור, לאלף הבא אותו בוכות אלא עליהם. הגנתי לא עליהמןוהגנתי
 מי, כל הגבורים, שלטי כל אלא בו, נתליתם בעצמכם אתםולא

 S-tp~ בשעתו, דוד בשעתו, משה כנון יצרו, על ויתגברשיעמוד
 בוץ". נתלה דורן כלבשעתו,

יקל*
 באר לנשמע, נעשהן ישראל שהקדימו בשעה מימאי, ר'ידרש

 כתרים שני לו קשרו מישראל או"א ולכל מאה"ש של רבואס'
 וכיון נשמע, כנני ואחד נעשה כנגד אחד , תינ"",[ חה"ר, של1ככתרו

שחטאו
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 שנאג ופרקום חבלה מלאכי של רבוא ק"ל יררו בעגל, ושראלשחטאו
 שנאמר לישראל, להחזירם הקב"ה ועתיר אר"ל ; מעליך עדיךהורד
 * פ"ח( )סגת ראשם על עולם ושמחת ישובון ה'ופדויי

 לשוב ישראל זכה מ"ת שבעת ס'[, , "' ]יוידס לעיל רמזנוכבר
 והמעלות האורות בכל ונכתר ]טס-"'[ החמא קודם אה"רלמעלת

 . החטאי( ם קוד לאתגר שהי' זהכבודהרוחניות,
 הולמתם רה העם היתה לא עדיין )"'ג לעגל כמבוארואמנם,

 יחידים אם כי כלו, הכלל לה זכה לא ושדב מהם, נתפרקה שחמאווכיון
 והפרישות. החסידות ובדרכי בתורה רבה ויגיעה עמל הרבהשטתע"י

 - . לישראל להחזירם הקביה ועתידאר"ל,
 *איך !" *איכה הקב"ה לו קרא החטא, אתרי באה'ר,וכמו

 ואת מעלתו, רום ואת כבודו את ישכח לבל 7'ן, " ]ירי7סהויוז*
 אל לשוב ויתאמץ, ויתגבר וישאף החמא, שלפני גדולתו,תפארת
 ,רק. : החטא אחרי ישראל את תורה היהירה כן וקדמותו,.כבודו
 עיניך, ראו אשר הדברים את תשכח פן מאד נפשך ושמר לךהשמר
 יום בניך ולבני לבניך והורעתם חייך ימי כל מלבבך יבורוופן
- בחורב*, אלקגך ה' לפני עמדתאשר  על אם כי עצמן, והמצוה התורה על כלומר, שמעו, אשרהדברים,. על כאן התורה הזהירה ולא 

 והמרומם, הנפלא המצב על כלומר עיניהם. ,ראו" אשר"הדברים",
 עוניך[, ראו אשר ]הדברים הנשמע את רואים שהיו אז, בושנמצאו

 להשאר זכינו לא כי ואם ההוא". היום .רושם על כלומר, היום,ועל
 יסור לא ?כרה עכ"פ אבל והנפלאת, הנכבדת המעלה אותהעל

 את תמיד נזכר זכר מאד[, נפשך ]ושמר הוא בנפשנו כימלבבנו,
 לשוב תלהט, נחלים ונפשנו תמיד, אליו ונתגעגע המרומם,המצב

לקדמותנו
 שדא וכמדומה היו, דוד" %ל כחוב: התריק שני ר"ה שם בתוס'*(

 שכליה רוחנית הארה שפע ג"כ הוא "הוד", שהוראת היא, אחתודא
 עובו דרף ויוצאת  ומפלוצו האדנם נפש על וזורחת השואפהעליונה
 בתום,. עיפש עליו, מהודך וטשו כמ"שחומרו
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 והמעימנו שהנחילנו הנדויה, ולאותה הכבוד לאותולקדמותנו,
 ולא ארץ, מלכי ובסגולות מדומה בכבוד נחליפנו לא אז,הקב"ה
 לגו, ישוו לא העוה"ז חפצי וכל הבל, של ותענוגות בהנאותנמירנו
 חי עוד והיום* זכר אשר עוד כל מקדם. אלה מתמדינו כלבזכרנו
 הוא, בפזה מנפשו, נמחה לא רושמו אשר עוד כל ישראל, בןבלבב

 לא וכזביו ודמיונ*ו העולם, תעתועי אחרי !ללכת יתפתה לאכי
 ויבא יכשל ואם שולל, יוליכוהוי לא וכשפיו וקסמיו עליו,יוצלחו
 ישכח כי ישראל, לבן לו אוי אבל הגא, אל מהרה ישוב חטא,לידי
 1 . . ! תמיד לרגליו פרושה הרשת .-- ההוא הגדול בויוי מצבואת

 חובתך, את רע ישראל, אב לכן וגו' בניך!" ולבני לבניךההורעתם
 תורתו, ואת אל את נאמן לבבך כי לך, די לא לפניך, אשר אתדע
 היהדות,-!נפש חבל ינתק לבל להיחר, מוטל, ועליך לראנ,עליך
 בעוד בבקר, יבוקש! מידך ה: מדרך יסורו אם בניך, ובניבניך
 נפעי בלבם נפע והילדה, הילד בלב ה' זרע את זרע באבו,הילד

 ציורי הפהורה ובנפשם הפתוחה בלבם צייר סיני, הר פרח,נעמנים,
 הגדול "היום" זכר בלבם רשם עיניך, ראו. *אשר מהדברים,קודש
 לא יזקינו כי גם ולתעודה, לתורה גדלם חכמם, חנכם,ההוא,
- ! מהןיסורו  

 הן הפקיד pt~Q' נם הטרדו ואהלי החמא, אחרי באה*רוכמו

 ררך את לשמר המתהפכת, החרב להט ואת הכרובים *אתשומרים,
 את ה' הפקיד כן , ]מס-ס'[ ~הימים ברבות תאבד לבל התיימ",עץ

- הברכות ה"ה החטא, אחרי בישראל, האלההשומרים  והקללות, 
 החיים עץ דרך יאבדו לבל ישראל, את לשמר והחרב, -הכרובימ
 בה נתן עצמה שהתורה אלא עוד ולא הימים. באחרית אליהוישובו
 ולהדריכם האדם, בני את בהן לחנך מסוגלות באינות, שלשהקב"ה
 ל.אש" לקחי[. כמפר ]יערף ל.ממר" התורה נמשלה כי הישרה,בררך

 סלע[. יפוצץ ]וכפטיש ול*פפיש" , ה'[ נאם כאש, דברי כה הלא ;]אשגדת
 תמיר נכון שהוא האדמה, לצמח נמשל האדם, לבלמטר-אם

לקבל
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 בצמא לשתות תמיד, פתוח ופיו המטר, שפעת את בתשוקהלקבל
 נמשלה התורה אז התורה, דברי את בצמא שותה כן ברכתו,את

 לרוממו ולטהרו, לקרשו ולהאדירו, לגדלו בקרבו, במים לבאלמטר,
 . מאד ונבה ונשא ירום כי עדולנשאו,

 כנחושה, מצתו ומשים כברזל, לבו את מקשה האדםלאש-אם
 עשי ממנו, סינים להגות כאש, היא התורה אז ה', דבר אתמלקבל
 ועיבוד. היתוך ע"י יוצרו, כחפץ למעשהו, כלי ממנו ולהוציאצירוף,
 את תוכו אל קבל לבלומי איתן, לסלע האדם לב נמשל אםאטנם,
 והוא והתכה, צירוף ע"י צורה שינוי קבל ולבלתי התוה"ק,השפעת

 ערף-- בקשיות ומשפטיה ומצותיה לחקיה התוה"ק, לדרישותמתנני
 ורוח תזרם סלעים, ותפוצץ הרים כ,פטישא-תדוק היא התוה"קאז

 - . מקומם עוד יכירום ולאתשחם,
 ובעמים, ישראל בקרב בחינותיה בשלש התורה בשליטהובכן
 חפצי לכל ולהתאמה והשתלמות הכרה לידי לאט, לאטהביה"מ
 ויתנדל ה', את וליראה לדעת ילמדו הנוים כל ונם התורה,ודרישות
 הקב"ה .עתיד . ליושנה העטרה תוחזר ואו בעולם, ה' שםויתקרש
 ואין - הנסיון-"ישובון' למודי ה'", בפדויי שנא' לישראל"להחזירם
 עולם*- היא--4ושמחת עד ישראל שובה שנא' תשובה אלאשובה
 * ראשם-.ולעולם על עולם, בריאת בעת שהיתה שמעולם,שמחה
 לאותו נשוב והנסיון, התורה ע"י הצירוף תכלית אל בהניענוואז,
 כל ו א ר .ו : כמ"ש תורה, מתן בעת בו, שהיינו המרומם,המצב
 הנשמע, את רואים עוד נהיה שאז דבר*-ר"ל, ה. פי כי יחדובשר

 רק המצב זה היה לא במ"ת אשי תחת אבל מס-[, עיין]גפס"ה,
 , לעולם קים אז יהיה עובר,מצב

אכמוש41שנאי
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