
*,
 בענן. ד' וירד שנאמר אחרונוה, בלוחות סיני, בהר דירידה

א.
 התקדשם אחרי 3ם , שבנאי איך , י""( נ ה' )ך לעיל ראינוכבר
 ואחרי , אלהיהם לקראת הכנס ואחרי , התורה קבלת לפניההפהרם
 התנשאם אחרי ונס , שלם ובלב בשמחה מלכותו עול אתקבלם
- בד' דבקה ונפשם מעלה שרפילעומת  . ההר בתחתית היו עדיין 
 להנבלות זקוקים שהיו עד , הראש עד באו כבר כי , מתחלה דמוואם

 גומיפו אשר כל בו-מ"מ, יגעו ולבל בהר יעלו לבלולאזהרות,
 עינם נפקחה אשר כל קולו, את ולשמע ה' כבוד אתלראות
 רב ומה הם, חדלים מה ולדעת להכיר הוסיפו השנתם,זמדככה
 עליון מימין ההר ראש על שם הלוהמת , אש"דה לבין בינםהדרך
 ולהתאמץ עז להתאזר עליהם וכי , מרחוק[ ויעמדו וינועו - העם]וירא
 קדשו. במקום ולקוס ה' בהר מעלה מעלה עוד לעלותמאד,
 עפים , מאה'ש דוגמת להיות דיו ומשתוקקים ומתאוים ,ונכונים
 כבר אשר , ומחמדיו התבל תעתועי כל על למעלה, למעלהבמועף,
 כל על עליון ומתנשאימ , בלבם להם ויבזו בעיניהם ערכם אתאבדו
 כאלקים, יהיו עתה ; וצביוניו צבעיו צבאות , ועדריותו התבלנסות
 עקר ועשה העליונים את האלקים עזב כבר כי עליון, הבני*דמו

 מעשרה/ למפה שכינה יארה לזו עמעולם ואמנם . בתחתוניםשכינתו
 במרום תעמוד ואדרבא העם, אל עצמה את תשפיל לא היאכי

 ולהתקרב ושאף, הלך תמיד לשאף העם ועל מאיר, כמנדלההר,
 למפה שכינה ירדה לא ניסא, לאידך וכן אליה. והדוקרבהלוך

 המבעים מחייהם ולהפרישם להעתיקם התחתונים, בנבולמעשרה,
 שהשמים ; ונעימותיו החיים שמחות את לדכא או ולנזלהארציים,
 הקב"ה צוה להם" אמור קלך אדם!" לבני נתן והארץ לדישמים
 מבעליונים, בתחתונים בכם, בחרתי אם 1" לאהליכמ לכם עשובולמשה,
 ושמחים החיים שת אוהבים תהיו הלא , תחתונים מנהנ תנהנוהלא

בחיים
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 קדושים,- תהיו ואעפ'כ עולם של וביישובו , בד"א ועוסקיםבחיים
 ! קדושים אדםבני

 אשר האהלימ, הם הם וכי - . לאהליהם ישראל בנישבו
 ועצבותיהם, דאגותיהם עם האהלים הם הם וכי ? לכן מקודםהיו
 עם וקנאותיהם, תאוותיהם עם , וקטטותיהם מחלותיהםעמ

 ! עתה יעקב אהלי מובו מה - ? ארנילים ותחבולותיהםמחשבותיהם

 ומנוחה ושמחה אורה נתמלאו כלם ! אלקים גן לעדן נהפכוכלם
 תשבע ורשן ענג באהלו, עתה האדם ימצא וחמד טוב אך ;שאננה
 קנאה לא עוד כאן אין ד'. מוב על ויתענג *תערן בצחצחות ,נפשו
 אבל מדומה, כבוד ולא גאוה ולא תאוה לא. תחרות, ולא_ שנאהולא
 שכלם חיים , רוח ונחת וחדוה עוז , ושמחה ושתיה אכילה כאןיש

- ! עוה"ב מעיןשלום,  מהם עדיין נפסקה לא אלהים קרבת - זהמה 
 עיניהם ראו אשר , הגדולים המראות , בנפשם זורח שואף עודואורו
 יצלצל עור בהדר א' קול , בכח אלקים וקול תמיר לנגדםעדיין

 ונעימות די!ודש חיות ושירת שרפים ורנת האופנים ואנש ,בא,ניהמ
 ונחלים דודה, על מתרפטת ונפשם ; נפשם בתי ימלאו עורמאה"ש
 באימה לפניו ולשרת ולעמד ובטהרה בקדושה ה' את לעבוד ,תלהט
 לפניו ולהשתפך אל לפני זמי.ות להנעים , מהעש דוגמת ,וביראה
 מה הה, :" ונשמע ענעשה : תמיד טלבמ קורא וקול ; ובזמרהבשירה
 הר על שמעו אשי מהורות, אמרות ד' אמרות ! אמרייאלנעימים
 ומה - ! מנגינתם הנה וקימתם שבתם , שיחתם הנה היום כל ,סיני
 ומה , וביראה באימה קונם רצון את לעשות , המה ושמחיםששים
 השערה כחוט עולם ומלך חיים אלהים במצות לדקדק להם,נעים
 ! רבה באהבה ולקיימם הזהב את כשקל אותםולהקל

 לא עאצילות", אומר אני כאלה! ,אצילות" חיי נעימיםמה
 בהיי אם כי , כנ"ל , ה' וצוה בחר מרישות בחיי לא ,"פרישות"
 ותנועה פעולה בבל ודבור, הגה בכל אשר כאלה, בחייםאצילות,
 יהיה לא אמנם אשר כאלה, בהים ואצילות, רוממות האדםירגיש

האדם
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 הון, כחול ולצבור לאסוף בוקר, ער מערב היום, כל אץהארם
 אם כי תוגות, שאחריתן ובתענוגות בשרים בתאוותולהתהולל

 ידבק אלה ובכל ויתעדן ויתענג ויהנה וישמח וישתה הארםיאכל
 עת בכל ממנו ימוש לא ותרו בו ויתהלל ויתעלה תמיד אלהיובר'

 אז ום כאלה אצילת לח" שעה, בכל רוחו תשמרופקודתו
 בני *אצילי ואל כמ"ש סיף, הר לפני הנדול הטעטד אחריאבזתיט

 אבותינו להם קדמו וכבר וישתו. ויאכלו האלהים את ויחזוונו'
 על כאלה חיים לחיות העוה"ב, מעין הקב"ה שהפעימםהקדושימן

 )ינקום חז"ל שהביעו וכמו ,הארץ
 ר5וכג"

 ,מה : ז"ל , אלנורי בסגנון
 ויעקב , המפעמים ע"י יצחק השיג , אנשים ג' ע"י אברהםשהשיג
 אבינו אברהם עבודת כערך ר"ל, הכנור', ע"י ודור הסולםעשי

 יצחק עבודת ערך היה כן אנשים[, ]נ' המילה, ע"י דמובהקרבת
 דוד ועבודת , ]המולם[ בשינתו יעקב ועבורת , ]הממעמים[באכילתו
 (otllb). 3ע["ס 53רתי 5סר וכבקוס סרכם כ5ן )קערתי . ]הכנור[במננינתו

 הנאולח בשעת שמיד איך ז'(, יריזס )סוף לעיל ראינוכן
 , ית' כבורו משכן שם להיות , ד' עפ"י בנ"י בתי התקדשוממצרים
 סבת כי בזה, והגיד מצרים, בארץ וככור כל וו הכה אשרובעת
 ובכורי נדולי באשר הבית, בהנהנת היא המוסרית העםירידת
 מה מלבד כי הבית, לבני הראויה חובתם את מלאו לאהבית,
 ילמדו ומהם הבית, בני לכל לנם תמיד עומרים הביתשבכור*
 עליהם עור בדרכיהם, וללכת כמעשיהם לעשות מהם,הקמנימ
 מתוקנים שיהיו עניניו, כל על ולפקח הבית בראש לעמד ,החובה
 בתי על שומרים והפקידם ישראל בכורי את לקח - ישרים,בדרכי
 למושב ד' אוה שם אשר בביתו, איש .איש לכהנים, והקדישםבנ"4,
 בארץ בכור כל הכותי ]ביום ית' אוכינתו עקר שם ולעשותלו

 בנ"י ואהלי בתי הניעו עתה ואך * לט אותם הקדשתימצרים
 בפועל. בם ה' לעבודת נכנסו והבכורים , הראויה ולמעלתםלתעודתם
 פירטי[. - ת 1 ר 1 כ ב ה - , בנ"י נערי שת]וישלח

בכוהן
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ישאיל

 וייויוה14,"ו"ג"4יבח"חן"ףח",ח,""חה"משץ,מ"ותע"א"חיייטתאךתחמיהע"ב"א""חתש"חץ""""ח""",יה"תח"אחי%וחיאאא"חימחוייהילה"ףיי,ש",ריי

 בשתי רק להם התורה נקית לא כזה במצב ישראלבהעת
 הממר נח בבת ןץ, ירידה ]סוף לעיל הנזכרחז מהטלםבחימתיה

 פ"י([, )סגת מ"ת, על וקאי ס"ה( )תס~יס אלקים תניף נדבות]גשם
 כבחינות אבל ההר[, בראש אוכלת אש ]כמראה האשובבחינת
 * אז להם נגלתה לאשפמיש'

 להם כבשו האמנם ? כלם עלטן ובני המה אלקייםהאמנם
 האמנם ? משם יזיזום לא הרוהות כל אשר , בקדושה חזקהפוזיציא
 המכנה להם עברה האם 1 ירדו ולא בקדש יעלו עלה אךמעתה
 : . , 1 למטה ומתנלנלימ יאחוריהם' ונופלים ומחליקימ נתקליםלהיות
 ומקדושתה ממעלתה התורה גם התרד ממעלתם, בררתם יהיהומה

 תתכוץ האם ? בשפלותם להם ותגחן היא נם התשפל י המהברדתם
 לבנ"א, ותתחנן התכרע . . . ? וכחפצם כמדתם להם להיות~תצטמק
 או ולרביע, לשליש למחצה לכה"פ, קיימתי,קבלתי,
 סביב ותלהט ההר בראש אוכלת כאש איתןתעטור
 תפיץ זה עם ויחד כננדה, המתקוממים וכלצריה
 מן הצללים ינוסו עראשר ארץ, מחשכי ותניהאורה,
 או-- ברעת, של מעלבתם לי אף תקרא, אם אורז ויחיהארץ

 . . ו. ! שרה של מעלבונה לברית להםאף
 ? עוד הטזקרבו יתרחקו, ואם ? עוד היקומו בנ"י, יפלוואם

 יקומו, וכי י שישובו - ויפשעו יחטאו ואם ז עוד הייטיבו - ירעוואם

 ? להם ויתרצה ה' היקבלם - ישובו וכי , ייטיבו וכי , יתקרבווכי
 לבל העבר, בחיק יזרעו אשר והעון, הרע זרע את יעקרומי
 את ידכא ומי ? ד י ת ע ב ולענה ראש פרה שרש להכותיוסיף

 החמא בעקבות לבא ומוזויבות הכרוכות , והמרות הרעותהתוצאות
 ובמה איך בו, פשעם אחרי הקב"ה, להם יהרצה ואם . ,והעחן1.
 הירצה י נפשמ בחטאת בטנם פרי בפשעם, בכוריהם היתש ?יתרצה

 ם י כ י ר צ ם ה י כ : בקצרה . ? ועתודים באילים , מיחים בעולותה'
 ה' אל יתחנכו וכ.יצד להתחנך, עתירים הם כיחינוך,

ותורצו
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 הזיוןמיטג3"1
 ילב""ע~ע"ע""קמא,יןם""ע"ע,ען"עסתעח",תא8,4אש ו"י"ו""י""'י""""""""ל,"שםשחאא"["ל""ע"ת,ע"""""~י"ע"ע",ןן" ""ל",וו"ןהה,ש"","חואאא""""י""

 נגמרה כאוטר סיר הנמאן, מתוך ללמד להם היה זהמזורתו---כל
 הברית לוחות , הערות ליחות שני למשרעזה בהנתן התורה,נתינת
 על השביעית זו ירידה ה' ירד 11 ולתכלית אלהים. באצבעכתובים
 . בעזה"ש יתבאר וכאשר 'הארץ

ב.
 זוהמתן פסקה מיני הר על שעמדו ישראל כי ידוע,כבר

 לירי תמיד האדם את מביא שבעיסה, כשאור שהוא, היצה"ר,זוהמת
 החטא קודם אה"ר כמו אז בנ"י ויהבו רצונו. וחקי ה' נגדתסיסה
 באה"ר, כמו במציאות. בפל לא היצה"ר ואמנם אז. ירידה]עיין
 כאח כרע אתם התהלך , בקרבם היצה"ר שלט לא כי אם אצלם,כן

 כאן היה נחש, בדמות שם היה ואם לנפשם. ויארב להם,מחוצה-
 אנשים:בימות

 זמורת , זר אלמנם בדרך עמם נתלוה , ממצרים ישראלבצאת
 מבנ"א היה האלמנט זה רב". המערב הוא ישראל, בכרם חםבני

 ולחטיהם מצרים חרטומי תכמת ע4 ונתגדלו מצרים בתרבותשנתרבו
 כל את שבראותם אלא , הפצה נפשם ובגלוליהם - מצריםובשקוצי
 לא אחריו, נמשכו במצרים, משה עשה אשר והנפלאותהנסים
 ולא , האלה והנפלאות הנסים וכונות רעיון אל שהשכילובשביל
 , האדונים ואדוני האלהים הוא ה' כי , לדעת ירם על שלמדומפני

 כלם ה', עפ"י ונעשו נתכנו לא אם ותחבולותיו, האדםומעשי
- ,הבל  יותר חכמה בס שראו , עצמם הנפלאות מאורעות אם כי 

 וסר[, ]עיין לבבם שלקחה היא מצרים חכמי מחכמת ונסתרתעמוקה
 היתה בנ"י אחרי לכתם שכל עור ואפשר . משה אחרי ללכת1נמשכ1

 תהיה ולא מצרים של שמשה בא כי ראו., המה פולימית: פסיעהרק
 - פלאים רדתה אחרי עלייה ולא , נפלה אחרי תקומה עודלה

 ללכדו נחרו עוכ ואור, הולך מעלה, מעלה עולה ישרוול שלושמשן
אחוי
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אןג"ו"**"4י"1"טיוו,יח"ון~ןוו"ו,1!"וווד!ו1יוו~"1ועו1"ושח,ןןוט1י,""הו"אח,"קחחחטןטאו11"אאו"ואטאזוןוףוט19וח*האואוווחוווווו11"א!48תוטוו,וח1חחוחוו,א8,אוווחו~וט,1ו"ו,(ן,ו1ו"1וון,*

 להם שרכשו מפני ולא בעלייתם, אתם ולעלות ישראל בניאחרי
 בקולפורו; מאסו חדש, לב להם וקנו ההיים, על הדשההשקפה
 אחרי ללכת ויבחרו ה', כנן הברוכה אדמתה, את ועזבוסצרי6
 כאלה אנשים היו לא כמובן זרועה. לא בארץ במדבר,ישראל
 למצא יכולים היו ולא "( בנ"י שהרגישו מה בס"ת להרגישיבולים
 יכלו לא ונם , בנ"י אז חיו אשר , כאלה אצילות בהיי רוחקורת

 לבבמ, משאלות למלא , ישראל בקרב א? ששלפו , כאלה חייםתנאי
 . נגף ולאבן מבשול לצור לבנ"יויהיו

 להיות ממצרים, וישראל משה אחרי בצאתם אלה, קווקוה
 נתונה תהיה והרשות רוחני. ומאמר מוסרי 3דר מכל חפשיםכמקדם
 אלה, קוו קוה לבם.- שרירות ואתרי עיניהם אחרי ללכתלהם,
 בתים מיד שם ולמצא ורחבה, פובה חמדה ארץ אל מידולכנס
 , למאכל ואוב למראה נחמד עץ כל מלאות גגות , פוב כלמלאים

 בלי בתענוגים ויתענגו וישכרו ישתו בפנם, למלאות יאכלושם
 מצרים חכמת ותחת בשרים, ותאוות חמרים כוס עלמצרים,
 בירם משחק ככדור ויהיו ההמון עיני בם אחיו אשרולהפיחם,
 להם ויעשו גדולות יותר נפלאות לעשורו וישכילו משה חנמתילמדו
 פובה חמרה ארץ , הארץ אל מיד לבא , אלה קח קוה - .שם

 והאיקונוםיא הפולימיקה הכמי המלומדים, המה ובהיותורהבה,
 וכל ולבנים חמר על האמונים , חכמה מכל הריקים ובנעיהמדינית,
 1 בידיהם ישראל ממשלת רסן את מיד לטתו רמו , בשדהעבודה

 של זו כעין ממלכה בדמיונם כוננו שם יתום. יחפצו אשרולכל
 שופרימ , וננידים פקידים , ושלישים תילים ופרשים רכב עם ,מצרים

 אדונים עפר, זוחל* והמונים נבוהות, מדברי מלומדיםונונשים,
 מהלאה! והנה - כבודם למרכבת רתומים ועבדים סומים עלרוכבים
 ומצוות תורה ועננו, ה' כבוי אם כי מאומה, ול8 אלה מכל כאןאין

4 *
 חקים

 כל"ט(4 נט6 )וסר אתטר, רב ביב עד - מרבק ויעמדו וינועו העם וירא*י
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 לבב למשאלות מתנגדים כה החקים אלה וכל ומשפטים:חקים
 , החק יקרב הלב ירחק ואשר , החק ירחק הלב יקרב אשר ,האדם

 וההשקפות* הדעות , היסודות כל את ומותרים , לרוחם מוזרים כהוהנם
 * להם והמקובלותהמוסכמות

- , מצרימה להם לשוב תחת והנה.  ותורתו ואלהיו ישראל אם 
 לקפץ , מחשבות חשבו , ולאלהיהם לעמם - בעיניהם חן מצאולא

 רמן את ולקהת ודעותיהם רוחם אל העם את ולהמות , העםבראש
 לאלהי הזרים , שבישראל האלמנפים אלה כל כדרך , בידיהםהעם
 טובתו,. ודורשי ישראל אפוטרופסי להיות שמתימרים , ותורתוישראל
 בפיתויים בערמה המה נם ויבאו , הקדמוני נחש של באומנותוויאחזו

 אל אם כי , האשה אל לא אבל , חשאית ובאניטציאובהסתות
- ,הנברים  שעה לפי הערב של פשופים בפתוים לא כי , ידעו כי 
 עיי זוהמתן פסקה אשר אחרי בנ"י, יתפתו עין למראיתוהנחמד
 האשה שאין , מופעים איקונומים פוליטיים בחשבונות אך ,מ"ת

 ' ישראל אלהיך באלה - מצאתי לא אלה בכל ]ואשה , להםנזקקת
 ! משה של עולו קשה מה : לאמר , חשאית אגיטציא התחילה ,מכרס[

 תורה ע"ד . מ"ת ע"ד ובפולימיקות בויכוחים כלל נכנסו לא]המה
 לא כאילו עצמן, את עשו אם כי הנבואה, אמתת ע"ד השמים,מן
 כדאי שאין עד כ"כ, וטבוטל מופרך הוא כאילו או כלל טוהידעו
 כמה עד . ד'...[ תורת על ולא משה תורת על רק ודברו בו,לטפל
 במדבר מצוות, במרה- ופתוחה-מצוות: רחבה ביד לנו נותןהוא
 החקים כל מ"ת ואתרי , התורה נתינת הכביד ואחרון , מצחת -מין

 מ"ת, אחרי מיד נצטוו ]שבהם משפטים בפ' המפורשים ,והמשפטים

 להביא , למרום עלה עוד , די יאמר לא ועוד . o'p~Gb] ס1ף רהנ'1טיינ
- ! ומצוות ומשפייםחקים  . בתחלה האגיטציא הצליחה לא כמובן 

 האיך מתחשבין היו יום וכ"ט הקב"ה עם בנ"י הי' יום י"א]ארשב"י
 ומשה שבועים, עברו שבנע, עבר עיי"ש[. ת"כ(, )סת1'ר. העגללעשות
 חקים, כמה אהה, האגיטציא: התגברה . החי. טן עוד שבלא

כמה

אש=_
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 יוכל ומי ! משה לנו יביא נדרים כמה אימורימ, כמה דקרוקים,כמה
 , בעם רושם לעשות האגימציא התחילה ! ? בהם .ולחיותלעמוד
 הודש עבר , , . והתעתועים הפתויים התרבו , לבבות לקחתהתחילה
 ותפקע משה", בושש כי העם *וירא - ויותר שבועות חמשהעברו
 עצמם את ולשחרר נפשם על לעמוד העם', -וייקהל סבלנותםכח

 ... משה שלמעורן

**י
 האיש משה זה כי , לפנינו ילבו אשר אלהים לנו עשהקום

 -- . לו היה מה ידענו לא מצרים מארץ העלנואשר
 שעשה , משה בטובות כופרים אנו אין , סובה כפויי אנואין
 א? , כן ואמנם , עולם לחרות מצרים מעבדות אותנו בהעלותועמנו,
 "אישא כי לכל הראה אז , והנפלא הטמיר כחו ורב עזוזו אתהראה

 ה', שם להשתיק נתכונו מצרים יציאת על בדברם כאן ]נםהוא,
 ורק למשה, רק ההעלאהן--ממצרים כל את וייחסר מלהזכיר,חם

 אלה ויאמצו ממצרים ההעלאה לאלהים ייחסו אז העגל,כשיצא
 ולא הוא איש עכ"פ, ו אבל ממצרים[. העלוך אשר ישראל,אלהיך
- , רוה ולא בשר ,אל  חושדים אנו אין - לו" היה מה ידענו .לא 

 אינם ודרכיו מעשיו עכ"פ אבל כונתו, לטובה ודאי בדבר,אותו
 מקום לא הזה, והנורא הגדול המדבר אל הביאנו הנה . לנורצויים
 משונות, בריות למין לנדלנו ורוצה , הישוב מן רחוק וקציר,זרע

 להתבסס וחותרים שואפים ועם עם כל אשר תחת , עם מכלשונות
 ולהבנות עליו ולהתכונן וחזק, אמיץ מבעי , מדיני , ארצי בסיסעל
 אנו יושבים , ובמלים במדבר אנו יושבים -- ער עדי בניןעליו

 בהעצר נעשה, ומה הנם! על סומכין אין שקים, ללחםומצפים
 ! רעב למיתת נאחד כלנו אנו צפוחם הלא 1 לחם יתן ולאהשמים

 הגויים כל 1 עם יחיה לבדו הלחם על וכי , שמים לחם יתמיד נםואם
מתפתחים
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 ומתחנכים וממתדרים תכונתם ולפי אפים לפי ומתגדליםמתפתחים
 את שם ומחשב בהר יושב משה ? מה ואנחנו - טבעם,"פן

 לזמן, מזמן. לנו ומביא מדעתנו, ושלא בפנינו שלאחשבונותינו
 ובכל הארץ בכל נשמע לא כמוהן אשר מצוות, הבילותחבילות,
 שלוים בבר יושבים אנו כאילו עשויה, מלאכתנו כל כאילו ןהגויים
 בחיבוק לשבת שנוכל באופן , לנו כל יחמר ולא אדמתנו עלושקטים
 נם ואס עאיש", שהוא מפני אלא זה אין במצוותיו, ולטפלידים
 מורם שהוא מפני , הוא כך מפני ואולי - העם כל על לו רוחשאר
 והיותר הנרהיים היותר וצרכיו העם למשאלות יבין לאמעם,
- ,שבעיים  ffl לו היה מה ידענו "לא 

 לפנינוע- ילכו אשר אלהים לנו עשהשקוס
 ובמשאלותיו, בצרכיו , ודעתו בטבעו האדם יוצר האלהים,כי

 , הביע ברור וכבר , עמהם ויתחשב כלם את ידע כברהלא

- האדם יחיה זזיהן עלכי  איש יחיו, החיים בעלי כל והלא 
- , בוראו בו שם אשר , ונטיותיו אפיו לפי ,איש  אח"כ שיתן , וא"א 
 את ולהמית לו ולהצר הכניעו לבעבור לטבעו, מתנגדיםהקים
 ילכו אשר אלהים לנו עשה .קום . . . ! בטבע בו שם אשר ,נטיותיו
 מי יהיה , איש לשום עוד ונשמעים נזקקים אנו אין !"לפנינו
 יתגלה הוא . . , לנון עשה אלהים ! אנחנו אנשים אנו נם !שיהיה
 , עם בתור , בעוה"ז לקיומנו נעשה אשר , המעשה את לנוויניד

 !... לתעודתנו בטה ונניע לעתידותנו, בה נלכה אשר הדרך אתויורנו
 ירועים מעשים ap~ , האלהים חת להכריח , באדם כח ישכאילו

 לעמוד או האדם, חפץ ככל לעשות, או להיות ידועים, בלתיאו
 ... ! מאר עמום מיתולוגי דמיון זה - . האדם השפעתותחת

 המה, אלהימ אלה !' ישראל אלהיך אלה ויאמרו - העגל*ויצא
 זוהי לפניכם! 'אשר את תדעו למען ודוגמא, בממל לכםהמתגלים
 העתכם אשר , אלהיכם לכם יקרא !" עבודה ! ,עבודה ! שלכםדוגמא
 וכי האיש! משה זה לכם שקרא כמו בטלה., עוד לא מצרים,מארץ

להנמ
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 בחריצות ולהתעלות בעבודה להתחנך אם כי טצרימה הורידכםלחנם
 וקלטנו והותר די במצרים השתלמנו כאשר ועתה המעשה,ובכשרן
 מדיני משטר להנהיג אנו ומוכשרים מצרים שבקולטורת הסלת,את

- בפאעקולטורי  והאפוטרופסות העבדות מעפר להתנער משמן העלנו 
 עבודה ! הוה המרבר את תיראו אל ואתם עצמנו, עלולהתקיים
 .,, ! מים למוצאי ציה וארץ אלהים לגן מדבר נם תהפכנהוחריצות

 ויתעו!, היזעום ויפחו, ברי אתפתו
 מהרף- לד' חג ויאמר אהרן ויקרא לפניו, מזבח ויבן אהרן*וירא
 אשר , מצרים הכמי בלהטי יצא אשר , העגל את אהרןכראות

 ומתעיו, העם מאשרי המדברים, ראשי עתה היו ואשר , ישראלבקרב
 לד', והנאמנים שוטפים, כבירים מים כירם אחריהם נמשךוהעם
 אמר, אז ,- ידיהם רפו העם בנין ורוב מנין רוב היו עדייןאשר
 ]1"ל בכחו, חיה לא למתות לעשות. אם כי היא, לחשות עת'לא

 שראו מלמר - אהרן וירא אלא ? בידם מיהו שלא אפשר'הס"א:
 ]בעצמו[ אהרן ויבן ? עשה מה , לפניו[ זבוח בידם שמיחה ,הקור
 לד' .הנ ויאמר: ]בעצמו[ אהרן ויקרא עצמו[, ]לפני לפניומזבח

 שהתאוות היום, לד', עוד הנאמנים אתם, רואים אםומחרזי-
 יד , הצליחה וההסתה חק, ויפרעו גדר פרצו . בעם אשר ,הפרואות
- , רמה , טובתו ודורשי העם למאשרי המתימרים ,,דים  יפול אל 

 בריותיו, עם הקב"ה עמל ולשוא הברית הופר כי , תדמו אל !.לבבכם
- ; לעיניהם עשה אשר והנפלאות, הגדולות כל את עמהם.לעשות  

 משחקימ במחול יוצא מקצה העם כל את היום אתם רואים:אם
 להאמת העתיד המחר, מתר! לד' חג תתיאשו! אל - העגל'לפני

 .רק והמדיתים המסיתים , המה ידנילו אם . ולתורתו לד'ולהאמונה,
 האספו לתלפיות. בנוי ד' מזבח הנה - שור בכח חומרית,בעבודה
 עבודתו, את לעבוד ה', למזבח סביב י, עם ברי,כלכם,
 המה יאספו אם המחנה. בקרב האלקים תורת תרן כןלהעמיד

 אוש נשבבה לפנס---אנחנו התחל* וישחז הרקדו הענל,לפף
מזבת

--  - -  * * 4 - -
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 ! ובמצמרתו בתורתו ונתחזקה , וביראתו בעבודתו ומטמאה ד'מזבח

 לד' מרכז ה', מעל במי בתעות לעשות, בידו, הצליח ה'וחפץ
 לף, 'סבם 'טבמו, כל נאסף לו סביב אשר ולעבודתו,ילתורתו
 ptntro~ שכרי 5תדתי וס )כ5 ונצלו. השבמים, מיתר רביםמלבד

t(nffttwהדבר, קרוב הזה, וסנדול הדבר את אהרן שעשה ולולא 
 נמשכר כי אחד, אף ישראל של משונאיהם נשתיירושלא
 . סם( )ג"1 , תקומה עוד להם היתה ולא , העגל אחריכלם
 לפני תמיד ולשרת לעמוד , עולם כהונת לברית אהרן זכהועיזת
 את לשכן , יבחר אשר במקום , ה' עבודת את ולעבוד , ד'מזבח
 גר' הדבקים החיים, בין אז אהרן התיצב וכאשר שם.שמו

 כן אחרי זכה כן , מתים מזבחי אכלו אשר , והמתים , לד'ונאמנים
 ואז במנפה. ממות החיים את ולהציל והמתים החיים ביןלעמוד
 ולהנות. ה', בית בחצרות ד' לפני ולשרת לעמוד לוי, שבטנבחר
 ישראל בני בתעות ה', למזבח סביב נאספו כאשר ה', למשכןסביב
 הלוים .והכהנים : ה' בשם ת"ת( (S~rrnt הנביא דבר וכן . ה'מאחרי
 מעלי בנ"י בתעות מקדשי משמרת את שמרו אשר צדוקבני
 ונו'.. ה"א נאמ ודם חלב להקריב לפני ועמדו לשרתני אלי יקרבוהמה

 ישראל' בקרב אשר ה', מרכז אל בנ"י באו אשר עתובבל
 ושם , ישראל לכל יוצאת תורה היתה ממנו אשר , ה' מקדשהוא
- , לבבם בכל ולעבדו ה' את ליראהלמדו  בעבודתם כהניס ויראו 
 הקרב והזר , יחנו ה' למקדש וסביב ובזמרם בשירם , בדוכנםולוים
- ,יומת  עדרו מכל יותר ה' אל להתקרב , איה זכו במה וישאלו 
 או2 זכרו זכר ? האלה והמעלה הכבוד כל אליהם הניע מה וע"י ,ה'

 אל את נאמנה לא אשר ומסיתים, מריחים באשמת אשרהימים,
 שלבם מה ולעשות ה' בתורת יר להרים היתה כונתם וכלרותמן
 אביהם לבין בינם הברית שהופרה וכמעם ה', מעל בנ"י תעו ,חפץ

 קצרה אם אף אשר, האלה, הכהנים של אביהם לולאשבשמים,
 לרקודים המרכז העגל, לעמת עשה הרשעה, עושי ביר למחות-דן

ולמחילות
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- , העמים ולתועבותולמחולות - , המזבח את   ולתורתו, לד' מרכז 
 .חנ : ויקרא , בבריתו ונאמן ה' לדבר חרד כל יאספו לו סביבאשר
- !" מחרלד'  נבחן ממש ומחר חק, הרחיק לא ההוא המחר ואמנם 
 לחרב - לחרב אשר את נדונו הרשעה ועושי , רק אשר עד ,העגל
 אהרן ]ויקרא , להדרקן - להררקן ואשר , למנפה - למנפהואשר
- מחר לה' חנויאמר  ועדיין הדס[, תדרס , העגל בעובדי לה' טביחה 
 בקרב ולתפארת ולתהלה לכבוד קיים , או אהרן עשה אשר הן,טרכז

 הגויים- כל נם הימים -ובאחרית ישראל כל ינהרו ואליוישראל,
 אשר עת, בכל בגלוד;, ובם * משפטיו ואת תורתו ואת ה'לבקש
 לבם, על האלה הזכרונות יעלו ה', תורת לספר טביב בנ"ייתרכזו
 כהן שם אין ואם ; ישראל - ואחריו לוי ואחריו ראשון קוראןכהן

 נתפרדה הוא אלולי אשר הראשון, להכהן יכר החבילה,נתפרדה
 יוצאים לב נעוי בראותם בנ"י, דעת למען ישראל[. של .החבילהכל
 ומצליחים, ועושים , מבנוי רבים ומדיחים , ותורתו ה' ננד רמהביד
 הארץ מעמ רבים , המה רואים אם , לבבם ירך ואל רוחם יפלאל

 במחול לפניו ויוצאים לפניו ומתהוללים הזהב, ענל לפנימרקדים
 : אליהם קורא ה', קדוש , אהרן קול אזנם תשמענה אז -משחקים

 ואם , חק ירחק לא המחר ואותו ! ההוא לר' המחר !א מחר לד'"חנ
 אשר השונים והעגלים יבא, יתמהמה-בא .נם ואם ירחק,גם

 ידי חיג כלא והיו , לרוח ויזרו רק עד יטחנו , הזמן לפי ויעשונעשו
 ושלומי יתקיימו. והמה - כנגרם הקמים כל את ינצחוותורתו
 להם יעשו , הרשעה בעושי למחות ירם קצרה אס , ישראלאמוני
 ויתאמצו ויתחזקו ולעבודתון וליראתו ולהורהו לד' מרכנים אוטרכ?
 ולהתאמץ להתאסף , לרעהו איש וידברו לרעהו, איש ויקראובה',

 מעל בנ"י בתעות אשר והמה, לד'. נפשות ולעשות בה',ולההחיק
 ולהיות , הימים כל ה' לפני לעמד יזכו ה', משמרת את ישמרו ,ה'

 ן לעולמים. העם מכלמורמים
 בשתיקה לעבר נוכל לא , לוי ושבט אהרן בכבור דברנומדי

על

__א4*__
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 המדרשות לפי כי צרכו, כל לי נתברר 'טלא ועדתו, קרח מאורעעל
 ובתורת "לרשת(. ים" )עק בכלל ה' מצמת כל על לחלק זטבאנראה,
 בפרשה. דקדוקים יש ועוד ? הכהונה על זטעוררו רק נזכרלא

 ה', בתורת יד להרים ועדתו קרח בקשו שבאמתונראה,
 כתירם(. )כתנומר ודקדוקיהן המצוות שעל ישראל את הפעם עודולהדיח
 ובחשבון: בתכסיס מעשיהם את עשו בפיון, מלומדי כחכמיםואמנם
 העם, בקרב חדש עוד ותוצאותיו הענל מעשה זכר כי היו,יורעים
 אלה ננד נמרצה מחאה ומעלתו יתפארתו אהלן בכבוד יראוותמיר
 לשרוש אהרן בעמוד ותמיד ה', תורת מעל ישראל את להדיחהבאים
 : להם עשה אשר המזבח לפני קריאתו קול את בג-י ישמעו ה',לפני
 יצליחו לא נדגלה בכהונה אהרן ישמש אשר עוד וכל 1" מחר לד'*ח3

 כבנדם, יתקוממו אשר מתקנאים, בישראל ימצאו ועודבמלאכתם,
 כהינתר את לעשות , מעשיהם ראשית היתה ולכן עצתם, אתויסכלו
 בשביל , היסב ידעו הכל כי ואם 5 לחציהם מפרה עצמה אהרןשל
 ודרשו בדבר, מפק והמילו המה באו היה, הכנוד לכל אהרן זכהמה

 וכל , אחיו משה עפ"י בזרוע אהרן לו לקח הכהונה את כי ,ברבים
 עד מעיקרא, הוא ומופרך בדיי הענל מאורע בעת אהרןהצמינות

 יש מעם מה .מדוע?ף כטענה: משה ננד לצאת החליפואשר
 קדושים' כלם העדה כל *כי ? ישראל לכל ובניו אהרן ביןלהגדיל
 וארת פיוסיי(, שמעו, כלם , רמ"א אנכי בסיני שמעתם לבדכם אתם%א
 אין כאילו , הזכירו לא העגל מעשה כל את , מודיעים לא עשואשר
 חפצם אם ידעו, לא כי ואם אהרן... של כהונתו עם יחם שוםלו

 להם היה די מים, אבל ממשמרתו, אהרן את להריח בידם,יצליח
 הוקמת עליו אשר , היסוד יתרועע עי"כ כי , עצמם והמוצאההערעור
 , עתה עד ישראל לכל לתו דפשימא ומילתא , אהרן שלכהונתו
 יבאו ואז ואזלא עמיא מעמיא יהיה הענל ויכר , טעתה להםיסתפק
 - . במה ישראלעל

 העם קרוב כי , מיר ראה , בו אשר אלקים ברוח משהחבל
להמשך
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 נחשד ולא , העם כל פני על היה מאד נכבד כי , קרח אחרילהמשך
 , תאות"( ~ירס )עי' בלצנות __המזוינת הסתה, של כחה ונרגל ,בדגר
 במו"מ נכנס עור בטרם : בחכמתו ישראל את וימלט , נרגלהוהמכנה
 אהרן קרא כאשר בעגל, אהרן של אותו כעין כרוז הוציא קרח,עם

 היום אם !* ה' ויורע .בקר עתה: הוא קרא כן !", מחר לר' *חגאזי
 ובמלאכ" תאמין לא ה' בקדושי , גבול כל תדע ולא תמניהחוצפה
 הברורים בדברים, ספק ולהפיל לכפר תעיז אם ; תהלה תשיםאלקים
 קדוש כל על צלליו יפיל החשך אמ ; בצהרים כשמש ישראללכל
 את ה' עזב ומאמרך ואל בנ"י, א5._תתיאשי כחש,- למעןורם,
 ירחה והאמת הצללים וינוסו אור ויאיר *בקר* יזרח עור !הארץ
 .משה : בעצמם יקראו עור החשוכים החצופים ואלה ובהדרו,בכבורו
 ראש אל פנה ואח*כ ה'!" ויודע *בקר אמתף- ותורתואמת

 הבדיל כי מכם והמעט : אליו ויאמר , עצמו קרח אל ,המדברים
 )5סי משה נתכון - . כהונה" גם ובקשתם 131' אתכם ישראלאלקי
 להשכיח המערערים המה שבאו מתוך א( דברים: לשניתערס(
 להזכירו אדרבא הוא נא , בענל במי בתעות אהרן מעשהאת

 . באצבע עליוולהראות
 1 לרה'י מרה'ר ולהטותו רעתו על עצמו קרח את להעבירב(
 וישטו כדבר, נונע העם בעיני יהיה ואז עצמו, לכבוד דורשלהיותו
 אשר תחת , בהעצמו שהוא אלא עוד ולא ; ויעברו מעליו בתיכל

 חומת אך. הכהונה ואת עקר, בכללה התורה את עשהמתחלה
 ישים מעתה התורה, על אח"כ להלחם למען לכבשה, שישהתורה,
 משה .ויאמר התורה' עם מהלחם ויתרפה הכהונה, אח מגמתועקר
 תערערו ומדוע א( ונו' מכם' המעט לוי בני נא שמעו קרח:א4
 הבדלות על תחלקו ולא fft 1 תתנשאו *מרוע : ותטענו הכהונה ע5רק

 "מדוע : שבפך ולכל לנפשך תימא ולא , ישראל מתוך לוישבט
 , אז לוי שבם הצטתנות בעקר אתם מודים ע"כ הלא !"תתנשאו1

 41 *אנכי בסיני שמעו כלם כי ואס הענלן אחרי ישראלבתעות

אלקיך
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 ורק !* ישראל אלהיך .אלה : באמרם לנזיזייהו תברי הלא , !"~לקיך
 הוא ע"כ , אהרן של קריאתו ע"י לר' נאמן שנשאר הוא לוישבם

 ה? משכן עבודת את שלעבוד ישראל בני מתוך נבדל להיותראוי
 מקום. לה אין קדושים' כלם העדה כל כי ,מדוע- ומענתכםוגו',
 לאהרן ואין נ לכהונה ראוי השבפ כל כי מוענים, הייתם ואילוב(
 ולולא אהרן, רק~ ולא המצטיינים אתם כי בדבר, עליכםיתרן
 ה', לטיבח סביב נאספתם ולולא ? בקריאתו היעיל טה , לקולובאתם

 גם )ובקשתם זו היא יתרה דרישה כי אם , אי ? בבנינו הועילמה
 כדורשים, לא כמבקשים ה', לפני מענותיכם הציעו מ"מכהונה(,
 עליו-? תלינו כי הוא מה איאהרן , כמערערים ולאכשואלים

 אפשר כי משה, של דבריו מתוך קרח הבין אשרואחרי
 פניו ויזם התורה את עזב כהונה, בבקשו ה', לפני בדיןשיזכה
 אם כי , כבתחלה ישראל כל בשם ולא , הכהונה אל רקומגמתו
 העגל חפא בעת הצטיינו הם שגם , לכהונה שראויים שכמו,בשם
 והופרה הראשונה כונתו נתבמלה ומיד , ממנו יותר או אהרןבמו

 לעשות ה' כבור ובהגלות ונצילו, מבחוץ נשארו כלם ובנ"יעצתו,
 כל ועל יחפא אחד "האיש : ואהרן משה שניהם מענו , בעםשפמים
 תקצף?!*.:.העדה

 הרשעים שנאבדו דברוסוף
 מתי

 הארץ, עליהם ותכס , הקהל
 אמת שמשה ארמה: ממעמקי קולם נשמע עוד אונינו, נרכיןואם

 אחריהם הבאים לכל לאות ויהיו !" בדאים ואנחנו , אמתותורתז
 הקהל מתוך אבודים להיות כופם כי ותורתו, ה' עללחלוק

 : עולם לדורונו המה וקוראים לתורת*ה', עוז מוסיפים המהוכהאבדם
 ," בדאים והטה אמת ותורתו אמת.משה

 השונים המינים מכל השקר, נביאי כל אחרית היתהכן
 והצדוקים ההיליניים אחרית היתה וכן בבי"ר, בישראלשעמדו

 ער החרבן שאחרי וכו' והקראים והמינים בבי"ש,והביתוסים
 מתוך המה קוראים וכלם האהרון, שבדור והמשכיליםהרישרמים

האבדון
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 אמתן .משה בבריתו: ונאטנים בר', הדבקים ישראל כל אלהאבדק
 ,; י . ו' וכוי אמתותורתו

ד*
,

 , לישראל מאד הוא. וקשה מעציב העגל מאורע אמנם אם.
 לזכרי"שר

 לאליוג נורמן ישראל בן כל את תאחז נפש ומצוקת
 וימת מן בעולץ המנסרות שאלותי הרבה לפתור ערבי רבמ'מ
 , ) ; )"(. לעיל הערוכות הנה והן.דנא,

' ,' 
 : היא 'מה') התורה .כי בישראל, עולם לעד היה' שהוא ; מלבד-
 שרום אשר , שבעולם והדתות ההיליניות ככל העם, ע"י נוצרהולא

 בראש אוכלת כאש ;ה' כבוד בעוד אשר העם, אותו : בנ"אוהינום
 השת יצלצל.בא1ניהם, פסל!" לך תעשה .לא ה': קול ובעורההרן

 ויזבח. יישתהוה לסלה עגל והלך.ועעה ומריחים; מסיתיםאזן.לקול

 ;של והדרישות מהאמתיות הריחוק בתכלית 'רחוק עדיין היהלו,
 מקרגו-;' יצאה שעווורה כלל, הדעת על להעלות, אפשר ואיהתורה,

 מלמדנו מזה, ויותר ישרוול. לעמו על14ן מפי.אל. .נתונה אםל4
 ה', מאת נתונה אשנית שהיא כמו הק', .התורה כי הזה,הלאורע

 ביחס כלל' תלויה בליני והיא , לעולם בתקפה ועומדת מוחלמת היאכן
 מעריצים, ע"י ונתעלה לא טעמה, תחליף ולא תשתנה לאבנ,א,אל.ה,

 אלויה אד מותנה בלתי כא' על עליון נתונה איא מזלזלים, ע"י תררולא
 ]ובטוחה , בה ומותנים תלויים ותכל , לעולם לעד קימת היא דב.,בשום
 הראוי מקומה לה ותכבש כנגדה המתקוממים כל את שתנצחהיא
 בואה בתהלת וסיר .. מוגבלת בלתי שלימת בו ותשלם .. בעולםלה

 אשר ,הנוי, כננדה התקומם והנה ביא, בקרב כבור לשכןלארץ,
 ,אם האיתן. מצבה ואת וגבויתה לחה את הראתה מיד; אזקבלה,
 לק*ימ ממוגלים בלתי'שולשרים.יובלתי הדיר: 'אותו בנ"י,למצאו
 , "תורהא,.

 א~
 נוחה דעתם ואין , .לרוחם .מתאימים אינס המצוות

 אמר !" לאכלם ל-נמהם
. 

 -בילא.,אכשיר' !* נדול לנוי אותך .*ואעשה , ה'
אה ,.נ
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 העולם מן אעבירם אם כי וחפצם, רוחם לפי אתקנח ולא התורהאת
 עמדתה על תעמוד והתורה מהם, שוב חדש נדול 3וי ולה ליואעשה
 י צ פ ח א י ה ה ר 1 ת ה . ויקבלנה הנוי יגדל אשר עדותמתין
 לעשות החפשי ברצוני עיי נברא והאדםבעולם
 מסוגים ים המה חפשית--ואם ובבחירה בדעתחפצי
 התורה והנה לחפצי. מתאים מתר שיהיה אחר, עם ~י אעשהלכך,
 ישאפו אליה אימר ~עולם, ל"2ראל המוחלטות התכלית"העלטנההיא
 מתקומם היה מעיקרא אשר , זה לעם הקב"ה נתנה ואם , הדורותכל

 הדעת על להעלות נוכל לא אופן בשום הלא , ערף בקשיותכנגדה
 ולנרע, להוסיף ולרחק, לקרב היא, בידינו כי רגע, אףולמעות
 לנלגל , מתחלה התורה נותן כונת היהה , ע"כ , אם כי ולהברלזרות
 באחרית הניענו עד ולהזקננו להכשירנו , ולהדריכנו לחנכנו ,עמנו
 הזה, במאורע בקצרה, והמוסרית, הרוחנית מעלתה לרוםהימים
 את להראות : לארץ בבואה התורה תעודת , ולעולם לישראלננלה
 לו נתנה אשר העם, ובתיקון בחינוך וביותר בתחלה האלקיכהה

 העם צורך נודע הזה המאורע ע" ורוחה. דעתה לפיובהכשרו
 : יתבאר וכאשר , והתיקון החינוך נ'כ התחיל ועמו ובחינוךבתיקון

 הצלית רב הערב בדמות הנחש חפץ אשר אחרי בנ"י,מצב
 , יכונה ישראל בשם אשר , האנושיות חלק אותו את להדיח ,בידו

 קודם אה*ר של הראשונה למעלתו וישב מנפילתו תתעודדאשר
 הדעת. עץ של הראשון החפא אחרי אז אתור של כמצבו היה ,החטא
 להרים יכלה ול8 , שכלם יד תחת כבושה האוהם היתה יוםארבעים
 ברב עליהם ותבא אחת בבת ותתפרץ , פתח לה נפתח ואך .ראש
 שהשטן להם הראה כבר . בקרבם מהפכה ותעש , ותהומםכה

 ותורתו והוא , משה מת שכבר לומר, משהש, של סטתו אתולדמיונם
 העטרו והם תקומה, עוד להם תהיה ולא העולם מן ובמלועברו

 , דכי , הגוים ככל ולהיות חפץ שלבם טה לעשות , עצמםברשות

 , למרחב ממיצר יצאו וכי , לתפ מותר הכל כי , הרצועה הוכההכי
ויחס.
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 מר צחוק כי ולראות, ומטעים, משכרתם העם להתעוררבירו,
 התפיו ; רב הערב המה , רצתו עושי משרתץ, ע" השטן להםעשה
 ובצלמוות והנם--בחושך בעיריהם, המזעים העלו אשר האבק,ענף

 חבל. ובראט ים בלב כשוכבים והנם , השכרע מתוךהתעורת
 במקום, ימה, פ בנפשם ה? ובהו וזהו ארץ! משמיס נפלואהה,
 רוח בגבורתו, השמש כצאת נורח, שואף היה ה' פני אוראשר
 ששין שמן תחת כהה מעטה נדיבה, רוח תחת עליהם נפלהעועים
 בענין לילה בין אבדו חורב בהר נחלו אשר והמעלה, הכבור כלאת
 . ]ויתאבלו[ לאבל ושמחתם נפש למפת תקותם נהפכה פתאום .רע
 בקחתו , למשה הוזננדות כל הראו ולא , העגל מן ירם רפתהומיד
 באש וישרף , בו וישמתו לפניו התהוללו שעה לפני אשר , הענלאת

 לא , בפח נפלו כי , וירעו ראו אמנם ואם ונו'. דק אשר עדויטחן
 על והתחרטו וזהו . למרחב ולצאת ולהמלם הפח לשבר , כחעצרו

 וימתק ראימורא טעמא טעמו כבר אבל עשו, אשר הרעהמעשה
 להם אוי . לחו ניחא ובהפקרא מוסרות נתקו עול שברו כנר ,להם

 * . . ! מיצרם -- להם ואףמעצרם
וק*

 תשלך ונר ומחלות הענל את מרא המחנה אל קרב כאשרחחי
 . ההר תחת אותם וישבר הלחות אתסירו

 יאכל פן לו הקב"ה שדאג , החמא אחרי באתור ראינוכבר
 מדת זו משם" ד"א *וישלחהו נאמר ושם לעולם, וחי החייםמעץ

 ולשמרה', .לעבדה , החטא קודם לנ"ע שהכניסתו עצמה, ]היא[הרחמים
 מפני ה' רצון בטל אשר אחרי , החטא אחרי , משם ששלחתוהיא
 ולהתחנך להתנטות מנוהמתו, להצמרף צריך הוא הלא כי .רצונו
 ע"י אם כי , הפועל אל לצאת חנוכו יוכל ולא , רצונו ועשית ה'אל
 *הכרובים , מקדם , כן אחרי סיר , הקב"ה שהשכין ההבוך גורמישני
 האדם אכל ואילו , ס'[ 6' יוייס 5עי5 עיין המתהפכת' החרב לחםעם

מעץ
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 אז ושעב"ם[, ]מה"ם והמתורי טבעי ממות ב"ח ונעשה החייםמעץ
 , ונסיון חינוך ע"י תכליתו אל להניע , ממנו ונקוה כל אפסהכבר

 בלכתה לאדם, הוא ויפה טוב דבר החרות אמםכי
 החרות אבל והמוסרית, הרוחנית השלמות עםכאחת

 לבבם אחרי עוד התרים שלמים, לבלתיהמוחלטת
 ומשפם, חק דבר להם יניד וזדונם ורצונםועיניהם,
 נוך הת ודרכי לאחרים ולמחתה להם לרועץתתהפך
 קבלת אחף גם אם ברי, כן יאבדו. ולנצק. מהםימנעו
 לעצרת הקדימו לא אילו והעחזלמות, לחיתך זקוקים הע עודהתורה
 מתחנכים היו הברית, לחות עם משה בא עד והמתינו העגלאת

 בכנפיהם הסוככים , לבדם אהכרובים' המה אחד, גורם ע"י רקוהולכים
 היתה לא החרב* ו"להט תמיר, ד' כבוד ישכן ועליהם הלחות,על

 בהם, שולטת ולשון אומה כל ואין , מתים היו לא , כלל בםשולטת
 תעבר לא וחרב - תלכו בחקתי *אם התורה: הועידהוכאשר

 בנ"י המתינו ולא חפתה, בקרב כלה שזנתה עכשו, אבלבארצכמ',
 לרצועת צריכים היו , שנית זוהמתו בהם להטיל הנחש והמפיקלמשה
 בכור ולהצטרף קשים בנסיונות להתנסות , חובלים ולמקלמרדות
 תמותון, כ"אדם" אכן כלכם, עליון ובני אתם אלקים אמרתי ]אניעני
 הראשונות, הלוחות את אז לבנ"י נותן משרע"ה היה ואילו ז'[, ט"וכיין
 להם היתה לא , ומיסורים ומשעב"ם ממה'מ בנ"ח נעשים היושע"י
 והמכים הלוחות את משה שבר ע"כ טובה, לאחרית תקוה כלעוד

 ישראל במחנה להתהפך , החרב התחילה וסיר , ס"ו[ הכת ע"יהקב"ה
 שמות בהם לעשות מה"מ והתחיל , ]סייף[ נתוחים בוולעשות

 . עיי"ס[ סאו יות" , ]סדרוקן רעים וחליים ייסורין בהםושלגוו ]תגססי
 עצומה התנגשות כאן היוזה 3'[, ]מבר"ג חז"ל לנו יספרווכאשר

 יריהמן מצאו לא אשר הזקנים, אלה , הזקנים ישראל: לזקני משרעשהבין
 נגד בחיקה להתיצב הלב, אומץ די להם היה ולא בישראל, פרעותבפרע

 להתיצב גבורה, רוח עתה לבשתם הרשעה, עושי , המדיחיםהפורעים
עד
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 למשכם הלחות, את ויתפסו העם', חרות את .להציל משה,נגר
 נבר משה אבל משה, של ורצונו דעתו ננד היד, בחוקתאליהם
 הבובות בעלי על אח"כ נבר כאשר , אלה תובות בעלי על ,עליהם
 , מסתפק משה היה עדמן ואמנם . ועובדיו העגל עושי , השניממין

 עד , במקומם לשברם או , לו שנתנם למי הלוחות את להחזיראם
 , בפירוש לו שנאמר עד , רבים לדעת ]או , לבסוף החליטאשר

 עולם לעד הלוהות' *שברי יהיו אשר למען , לשברם -עיי"ש[
 את ובנתקם הקב"ה של עולו בשברם כיבישראל,

 אם כי וחפש, חרות בזה להם יקנו לאמוסרותיה
 על ברזל עול ונותנים בידים, חרותם אתיאבדו

 רעים ופנעים קשים מאורעות מיני וכלצואריהם,
 השה והדברם וידכאום. בהם ישלמו בישיןומרעין

 הלותוריו יטבירת הזה, הקשה המאורע בו שאירע בתם ונעמווזכרו
 אחרי : בישראל רבים הסתורים בנסיונות ונתאמתו , פעמיםבמה

 מלכי בעשות , מלכים עליו וימליך , אדמתו על ישראלהתישב
 ה' מעל ישראל את להדיח השקר, נביאי עם אחת יהישראל
 וישתחרר , ותאוותיו לבו שרירות אחרי ילך אשר למען ,ותורתו
- *חפשי' ויהיה מ"שמעול  עוד ישראל של הרותו לוחות נשתברו 
 אשר בנולה, ישראל ויצא העיר*, והובקעה עצמו יום ובאותוהפעם

 ונשתעבד , לשבי-לשבי ואשר למות-למות, ואשר 1לחרב-לחרב
 ירושלים חומות ויבנה ישראל שבות את ד' ובשוב לאומה"ע*ישראל
 רשעי מפריצי בוגדים ועצרת , הבנידה התלה הפעם ועוד ,וביהם"ק
 תורת על ישראל את להעביר , היונים ממלכת את הסיתו ,ישראל

 ויאמרו בהיכלי, צלם ולהעמיד התורה את .לשרף , היד בחזקתר'
 בני הקב"ה, ממה"מ מעול קתפשים* להיות ישראל, אתלשחרר
 להוראה זקוקים ואינם , ורע טוב בעצמם יודעים , עליון בני ,חורין

 . מד'ואזהרה
 האלה המאורעות שני א', אצבע ה', יד פלא, זה ראהאבל

של
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 תעגיפ ]כיין , אפוסטמום עלי בהיכלי צלם והעמדת התורה .שריפתשל
 בו שנשתברו אחד-יום יום אירעו , סם[ וכרע,כ ת"ס ז'פרק

 אותם, המזהיר ה', קול בזה שומעים היו , ולבם אזנם פתחהואילו הלוחותי
 והכנסתם חרותכם לוחות את שברתם עתה אך : לאמר , להםוקורא
 ולא שמעו לא המה אבל ! יון מלכי של ברזל בעול צואריכםאת
 לדעות נוכחו מהרה עד אבל - לב על שמו ולא הבינו ולאידעו
 מכל ולהנות הנוים ככל להיות 1 לחרות יצאו לא כי , הנסיוןמתוך
 נזרו שעליהם , ולשון אומה מכל נשתנו אם כי , יון אזרחיזכיות
 שהבמיתו *הזכיותי ותחת , לבקרים חדשות , וקשות רעותנזרות
 וכבודם נפשם אם בי ורכושם, הונם לבד לא *הופקרו*,להם,
 י1ת, כ הם.הז ה אל לדוש. כעפר מהע ובנחתיהם, נשותיהםוכבוד

 והעמרים התורה שריפת עיי לישראל להםשהניעו
 אשר ן הנחים! כל אל הדמות למען ה/ בהיכלצלם
 הבמדים, את ו"טמידו ישראל, בקרב התורה רוה דם, רוחהתנגר
 ופט תורתו, ואל ה' אל 'צבו ישראל וכל ישראל, מקרבהפריצים

 טן מלכי עול נערו אז ]חנוכה[, ה' מזבח את ופהרו ה' היכלאת
 . בישראל התחדשה והמלוכה , חורין בני ויהיו צואריהםמעל

 התורה, את ישראל בעזב כי את,כ, ישראל מלכי שכהוואם
 התזרה כי התורה, בכח אם כי ניצול, ולא דע בכל היהכמעם
 עזבו ומחדש -- ולנצחם אויביו על להתגבר ועצמה עז לו שנתנההיא
 ובזדון , הנוים ככל עצמם על ולהתקיים להתבצר וידמו ד,ו;זלהאת

 והביעו ה', מבית התמיד את ה', עבודת את כפלו נפשובשאם
 עצמכם, את עבדו אלקימ, את עבוד לנם שוא לאמר, לעם,בזה
- 1 מדינתכם ואת מלככםאת  בהם התרתה א' אצבע הפעם ועוד 
 בפל בתמוז )בי'ז !' הלוחות שבירת יום בתמוז, 4'1 יום אתלזכרו

 -- , מהבין לבם את ויכבידו משמע אזנם אפמו המה אבל ,התמיד(
 דהי, אל מרחי והלכו רומי, מלכי בעול צוארם את הביאו מהרהאך

 של האחרונות המדינית החרות לוחות נשתברו בתמוי י'זוביום
יטראל
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 יעלה ושם - בנולה עוד ויצא בשנייה( העיר )הובקעהישראל
 בלבו ויקבע , ומאורעותיו ההוא יום זכרון את וגזנה שנהבכל

 יודה~ ובסליחות ובבכי ובצום לו, הביא אשר הנסיון אתובנפשו
 להשתמר עליו ויקבל , האלה המאורעות כל לו' באו בעוונותיוכי

 ן ו ש ש ל ה ז מ 1 י יהפך והחינוך הנסיון ככלות ואחרי , בעתידמהם
 הנמיוני, צירופו ולתכלית לשלמותו להניע זכה ע"י כי , ה ח מ שול

 הימים. באחרית לע"ל, לו השטורים והנדורה, הכבוד כלולרשת

ד*
 'נשבעת* אשר הארץ אי וגו' מזה עלה לך משה אל ד'וידבר

- וגו' בקרבך אעלה לא כי ונו' מלאך לפניך ושלחתיונו'  
 אמונתכם את ואבדתם , עליכם מלך מהיות אותי מאסתםהלא
 קיומם בעד בעצמם לוחמים , הגויים ככל להיות ובקשתם ביובמתונכם
 אמרתי אני ! יחי כן הנה חפץ- שלבם מה ועושים אדמתם עלויושבים
 ברעה הגויים יאמרו למה , משה מענת מפני רק , אתכםאכלה
- תעם שאתם דייכם ועתה , אתכם כליתי לא - וגו'הוציאם  מלאכי 
 אדמתכם, את ורשו עלו ואתם , מפניכם הנויים את לנרש , לפניכםילך

- הגויים ככל עליהוישבתם 4  -נקרע בקרבכם" אעלה לא "כי 
 אני ואין עור אתם עמי לא , הברית והופרה וביניכם שכיניהיחס

 ניחוחכם בריח אריה ולא במוככם שכינתי אשרה לא -אלקיכם
 כי לכו, לפניכם הישר ובדרך עשו בעיניכם המוב אתורק
 ! חפצתםבאלה

 . ויהאבלו היה הרע הדבר את העםוישמע
 לא החמא, אחרי אף סיני, הר לפני עמדו אשר בנ"י,המה,

 הנויים, ככל חוטרית ארצית בהצלחה , הארץ בהבמהת להתנחםיכלו
 בעינ* המה פעים אם ,, קניניהם בכל יועילו מה כי אתמ, ד' איןאם

 אלקים, באצבע כתובים הברית לוחות ! התמורה על , אהה .אדוניהם
י, apa וצרמניות, בנימוסים תמימה ד' תורת אדמה, ברגבי"תליפו

עג
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 לילה- בין אירו ההוד כתיי כתריהם, את בנ"א, תענוגות בננעיד'
 בקרבם התעורר מהרה ו ז יתנחמו ובמה איך 1 תמורתם להם יביאומי
 ויחישו מיין מתרוננים כנבורים ויתעודדו קמו מהרה גבורה,רוח
 בתחתית והמה ההר על רבם משה והפח, ההשך מתוך למומפלט
 וקרבתם ה' פני אור את מבקשים אחת, ובנפש אהד בלב 3לםועקר
 במה ויפיו ועשרו כבודו כל ותענוניו, התבל פנתי לכל יבויובו?

 לבבם בכל מבקשים המה ואותו זרשים nea ה4 את . להם,נחשבו
 להם נעתר אשר עד , לנפשם פנות יתנו לא וליצה .ומם , נפשםובכל
-ד'  וינצלו. 

 נראשונימ אבנים לוחות שני לך פסל משה חל ה'.ויאמר
 הראשונים הלוהות על היו אשר הדבדיט אמן הלוחות ע5וכתבתי
 , שברתןאשר

 הדברים עליהם להכתב הרשה, רוה הדש יכ חדשים,לוחות
 והדברים נשתברו הלזחות ן הראשונים הלוהות על היו אשר ,הראשונים
 של כקוצו מהם יגרע ולא , טהלפו ול24 ישתנו לא המה כי ,נתקיימו
 ותחתיהם , ותשאב הרוה תזרם סלעים יו2נפצו , אבנים יתפוצצויו"ד

 המקבלים דעת לפי לא ! לעולם יקום % ורבר - הדשיםיבראו
 אם כי חיים, חלקים דברי ישתנו ורצונם, כשרונם לפי לאוחפצם,
 האש, פתוך פיני הר לפני בניי שמעו אשר , עצמם הדבייםאותם
 אשר הראשונים הלוחות על אלקים באצבע כתובים היוואשר

 אשר ער , כפלו ולא ונתקימו באוימן פורחים היו המה הם ,נשתברו
 ועד לקבלם הלבבות נתחרשו אשר ועד , עבורם הלוחותנתחדשו
 "דם. על הברית נתחדשאשר

 וכשעלה - מיניי. הר על ויעל ונו' וישכם ונו' משה.ויפסול
 בלבם לחדש )פורט(, ישראל, במחנה שופר תקעו סיני הר עלמשה
 ואם . החטא ע"י ונטשמש עומעם אשר , הראשון המעטר וכרוןאת
 את ולראות , ה' עליו ירד אשר , ההר אל להתקרב , לור הורשולא

 הטראות את לננדם ש% עכ"פ - הראשונות בלוחות כמו ו;',עבוד
וחרולים

..11
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 הקולות ואת הראשון, במעמר אז עיניהם ראו אשרהגדולים,
 פניהם, על ה' יראת תהיה ' למען , אי אזנמ הקשיבה אשר ,האדירים

 נתעלה והקב"ה שלמה. בתשובה ר' אל וישובו , לחפא יוסיפולבל
 לדעת למדו ואם ע"י. אלי' שהתעלו , בנ"א של [oa] השופר אותוע"י
 עומדים עליון, בני בהיותם הראשון, הגדול המעמד באותו אז ה'את
 כמה"ש- בקולו ולשמע הרוממות, יראת אותו וליראה המעלה,ברום
 אליו לקרא עברתו, וקשי אפו עז ה' הודיעם אחרי עתה,למדו

 הרובץ ונדכה, נשבר בלב , צוקתם במעוף אליו ולהוחילממעמקים
 והחשכה, הנפילה מתוך אליו ולהתעודד ולהתגבר החפא, משאתחת
 , בם והאוחזת , שבים לקבל המשוטה , ימינו את הרנישו אשרעד

 את הרנישו אשר ער ממעמקים, ומוציאתם מנפילתםומקוממתם
 תחת חדשה, ברית אתם לחדש ברדתו מחדש, ואורו ה'קרבת
 . הפרוה אשר ,הברית

 על ישרוול בני בהיות , דרכיו אתי להודיעם - בענן ה'וירר
 ללמדם צורך היה לא מ"ת, בעת לו שיכו והמרומם, הנעלהמצבם
 היו ולא , ישר ביחם ית' בו דבוקים היו שכבר , הקב"ה שלדרכיו
 כי אז, הקב"ה למדם ולא הקב"ה, לבין בינם מפסיקים דרכיםכל
 1 בהם וחי האדם אותם יעשה אשר , ומשפטיו וחקותיו מצוותיואם
 1 ית' דרכיו ללמדם , הצורך נולד מהקב"ה התרחקם אחרי , עתהאך

 ולאור ה' בנועם לחזות בו, וידבק ה' אל ויתקרב האדם ילךשבם
 את למהר היא, בוראו את דאדם עבודת עיקר ומעתהבאורו.
 ועבודה הקב"ה, של בדרכיו אשוריו ולכונן נפשו, את ולזכךמדותה

 ]והרוצה "(. זמן ובכל מקום בכל מישראל, אדם בכל נוהגתוו
 מקוררובירו[. למור"מ דבורה" "תמר בם' יהנה זו, עבודה עקרי עללעמוד
 ללכת יתכון הקב"ה נם אלה, ה( בדרכי ללכת הארם יוכהואם

כננרו

 ומנופים, בתעניהים לא האדם, יתיסר ימיו וכל הגר'א: חיל*(
 לתרופה(. )עלים ומדווחיו נפשו בטוהר ותאוותיו, פיו ברסן אםכי
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 והדרכים. המדות באותן עכו ולהתנהג האדם, אל להתקרבכעדו,
 . 6תי[ ל והר , דלעילא אתערותט רליא רלתתאןבאתערותא
 סייעו ידעו למען תשובה, דרכי להורח2ם --- בענן יתרד
 הקב"ה ,מל ימית וכי לחוטא, תקוה יש עוד כי עולם,לדרות
 ישב ואם יקום, עור נפל ואם שב"מ, לקבל תמים ופשוטהפתוחה
 . וירצהז יקרבהו בנו את וכאב ; לו אור ה' יהיה עוד ,בחושך

 של תכלית ג"כ זו לירידה היתה כן הקודמות, להירידותוכמו
 לקראת מנפילתם להתעלות התעוררותם תניע כטה עד לראות ,בחינה
 נז"ד יחתך זו בחינה ועפ"י , ית' קרבתו מרחוק בהריחם ,צולקיהם

 אמרו בכלל זה נכלל ]ואולי או"א, כל ועל הכלל על החטאאחרי
 אתון אשר את וחגותי וגו' פניך על טובי כל אעביר אני.ית':

 בתשובה לשוב , הבחינה באותה יוכו ואם . ארחם[ אשר אתורחמתי
 עוד שכינתו להשרות , מהם התרחקו אחרי אליהם ה' ישוב ,שלמה
 יהיו והמה לאלקים להם להיוון עולם, ברית להם והקים ,נתוכמ

 . לעםלו
 שם ושהה אלול באח משה שעלה , 5"6( )תס6 בתנחומאואיתא

 בתענית שרויים הימים אותם כל ישראל והיו תשרי, לחודש עשורעד
 צוה ומיד , כדבריך" *סלחתי : למשה נאמר בתשרי דבי' ,ובתפלה

 . בתוכם" ושכנתי מקדש לי *ועשו :.ה'
 כי , הנצחון בעטרת הבחינה אותה מתוך ישראל יצאווהנה

 ישובו שלא תעלומות יודע עליהם "שיעיד המעולה להתשובהרכו
 ה', אור עליהם הופיע בעת הבחיגה, שבעת ר"ל, עוד",לכפלה

 מצבם לפי ש תעלומות, יודע עליהם שיעיד המדינה, לאותה"ניעו
 בלבם שקבלו ר"ל, עוד* לכמלה ישובו ,שלא בבחינת המה העת

 וזוהי עוד יחטאו שלא גמור החלט בנפשם והחליטו נמורהקבלה
 אשר בעת , הבחינה בעת שנם , אה*ר כמו ולא . המעולההתשובה

 וכמו ואכלי, עאכלתי בבחינת היה עוד עמו, ודבר ה' עליוירד
 . 4ל[ ]ידייה לעילשנתבאר

והנה
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 כל שאחרי עד , האדם לב יצר קשה כמה , אנו רואיםוהנה
 לא בנ"י1 'ראו אשר הגדולים, והמראות והנפלאות והנמיםהנכיונות
 ן עוד לכסלה ישובו שלא , .עתידות" יודע עליהם שיעיד ,התקדמו

 ימי ודברי , תשחיתון השחת כי ידעתי ואומר צפה הכתובשהרי
- , יוכיחוישראל  , וכנ"ל תעלומות" .יודע עליהם שיעיד אם כי 
 לשוב. שיוכלו אם כי , עוד יחטאו שלא לא , שהתקדמווהיינו

 * ג'[ יריים qle 5עי5 ]טיינ החטא אחרי המעולההתשובה

*?
 אשר נפלאות אעשה עמך כל נגד ברית כרת אנכי הנה"ויאמר

 וגו'". הנוים ובכל הארץ בכל נבראולא
 במצרים, ישראל את ה' הראה אשר הנפלאות, היוגדולות

 צרכי ספוק מהן נדולות , הים על שעשה הנפלאות חיו מהןנדגלות
 שבנפלאורכ הנדולה אבל שנה, ארבעים במדבר מיליונים כמה בןעם
 , ישראל והובמחו , הראשון הכפורים ביום לישראל שנעשההיא

 ושעה-. שעה בכל טוב יותר או , ושנה שנה בכל זה נס להםשיעשה
 . החוטא וטהרת העוונות כפרתהיא

 4 במצרים הברד בתוך מתלקחת אש ררת היתה,נפלאת
 מן לחם רדת ז היתה נפלאת ; נוזלים נד כמו הצב , היתהנפלאת
 כ" , האש יכבו המים כי , טבעי חק הצור. מחלמיש גסים ,השמים
 הצור וחלמיש לחם, יתנו לא שמים בי נד, כמו יעמדו לאנוזלים
 ארוך לא אם ? יפרנו ומי מבעי חק ננד יעמד ומי מים. יוציאלא

 צוה הוא ויחי אמר הוא אשר החק, את חקק אשר עצמו,המבע
 ! הנה נפלאות .ויעמד

חק
 כללי.

 הברואים. כל יכנעו לפניו אשר , הבריאה בכל שורר
 הנדול הנשר עד , לארץ מתחת אשר קמן משלשול , גדול ועדמקפן
 סבה של החק הוא ההמה, נלגל עד החול מנרניר בשמים,אשר

 ? שושנים ותוציא חוחים שדה התזרע )1ח1%1$9656!ו58טפא(.ומנובב,
אם
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 ל14 ובנדיו בחיקו נחלים אדם היחתה 1 פרי ותעש מלח תזרעאם
 1 ויחי מצולות הירד 1 תכוינה לא ורגליו אש במו הילך ?והשרפנה
 ימות?! רישיה-ולאפסיק

 : אמרה 1 עליה תהא מה החוטאת נפש , לחכמה שאלו :אחי"ל
- , לנבואה שאלו !" רעה תרדף"חטאים  החומאת .נפש : אמרה 
- , לתורה שאלו !'הטות  שאלו !" ויתכפר אשם *יביא : אמרה 

-להקב*ה - !" ויתכפר לפני *ישוב : אמר   . וסתום נפלא והמאמר 
 המחייבות , הנה סבות עושה, שאדם ופשע, חטא כל עברה,כל
 הרע תגבורת - ובנפש ; וצרות רבות רעות - בחיים : תוצאותשתי

 היתה הטבע, חקי לפי ה', חסדי לולא טומאה. על טומאהותוספת
 אפם עד לשאול ומקדימתו מלפפתו והיתה עברות, גוררת עכרהכל

 וחבלי מעמד, בלי והולך נופל היה לנפול, הארם התל ואםהקוה,
 פסיק במבע היא עברה כל מות. מוקשי יקדמוהו יסבבוהו,שאול
- לאדםרישיה  חייו" יותרו ותרן הקב"ה האומר .כל 1 ימות ולא 
 *ולכאורה : ז"ל , מ'[ ]גפס"ח מוולאזין זצוק"ל מוהר"ה ופירש . ג"ו[]נ*ק
 אמנם ? הותרנות במדת מתנהג חסד איש אדם אפילו הלא ,יפלא
 תרדף ים .הטא רק ח"ו, ונקיטה העונש ע"ד שאינו כמש"ל,הוא
 או 1 כו' הפגם וענין ערך לפי כו' דינו לקבל מוכרח והוא וגו'רעה

 שרצח "הרי . '( ותרנות" בזה שתך אין לזאת וכו' התשובה כהע"י
 היוכל , הזה הדבר לתקן יוכל איך - שנאף הרי ; חברו אתהאדם
 לעקר יוכל מי פיו(. ש"י )נסר המציאותיי מן העשוי המעשהלהסיר
 ילאה ? הפונות בלי ולענה ראש פרה יהיה לבל החמא, שרשאת
 תחליט החכמה . תתבדה אדם חכמת וכל יאת את להבין אנוש,שכל
~ffayתדע לא ואמנם !' רעה תרדף .חטאים והמסובב: הסבה כללי 

-
לברר

 מעוהי, בני יוהרו ותרן הקב"ה האומר כל , איתא ס"! ןובב"ר*(
 או !כובית או הלתית שיאכל לארם, שאניא כשם , כנ"ל ג"כומתבאר
 לא מעיו בני הלא לו-כי יותר ה' כי ויסמך הממיתים-, דבריםשאר
 . לין יותר הקב"ה , רע אין ויאמר אדם שיחכא , א"א כן , לויותרו
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 הניףםימכנו3נ

 היא- הרעה כי אחריה, ומלאה הנבואה באה ? היא מה הרעהלברר,
 היום לפניך נתתי *יאה , !" תמות מות ממנו אכלך ]עביוםהמות
 מפסוק ל"ג וביחזקאל . הרענו ואת המות ואת הפוב ואת החייםאת
-ו'  , אותנו למדה התוה"ק ואמנם * מספר[ אין מקומות ועור . כ"א 

 כי לטעות, לאדם מקום יש וכאן . קרבן ע"י לחוטא תקנה ישבי
 ירבה ואם והרעה, ההפא שרשי את לעקר מבעי כח לקרבןיש

- מרה יעמיק גם ואםלחבא,  רואים אנו .וכאשר ויתכפר, אשם יביא 
 אתם "הנה : כך על דורו את הנביא והוכיח בנ"י, בזה שטעובאמת
 . ונו' ונאף רצח הגנב : הועיל לבלתי השקר דברי על לכםבטחים
 ואמרתם עליו שמי נקרא אשר הזה בבית לפני ועמדתםובאתם
 . י'( )יפייס ונו' האלהי התועבות כל את עשות למעןנצלנו

 : הגדול הכלל הקב"ה למדנו הראשון הכפורים ביום כבראבל
 הנפלאות. הן והן לדורות, הבטיחנו התשובה ועל !' ויתכפר לפני*ישוב

 התשובה, אם כי המכפר, הוא הקרבן לא עמנו: לעשותשהבטיח
 תועבה"; רשעים איבת הוא תשובה בלי והקרבן , מ'[ ס"ת רתכ"ס]עיין
 והתשובה? ולהתכפר, לשוב החוטא על להקל אלא הקרבן באולא
 . התשובה בפני העומד , רבה לךאין

 תוצאות בתור הדין, שורת בענל. ישראל בני חטאוהנה
 . ט'[ ]ונניס שמם שימחה , שישמדו , ]ואכלם[ שיכלו , כנ"ל ,החטא
 פסיק עוד? פרי לעשות היוסיפו קיומם-- תלמי על מלח זרעוהלא

 אומרה עמך כל ננד ברעו כרה י אנכ *הנה ימותו?רישיה--ולא
 אל ה' קרא המים!" ובכל הארץ בכל נבראו לא אשרנפלאות
 אשר הנחם, דמעת המשלה; התשובה אלקט אל בשובו"הראל
 תתף, להופש טבעו מאסרי מתוך ומתעודד הקם האדם,בעיף
 הרצע בעולם, השורר ומסובב סבה 'טל מהחוק הנה לכחאמיצה
 וכ4 הארץ צבאם, וכל השמים את האוסר , החוק את עצתהטהור
 באמרו לאלקיו השב האדם, לרצון בהם. אשר וכל הימים , עליהאשר
 הרע, הזרע את לעקר , לבד לא , הכח ה' נותן והעחן החפאמתוך

אשר
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 ולענה, ראש פרה שרש כל את לשרש נם אם כי , האדם בלבאשר
 ותפרח תצמח חרשה ועתידות , החמא ע"י העבר בחיק נקלסאשר
- , ולשמחה לאורה , ולמגבה לחיים ,לחוטא  עוונותיהם הנוים כל 
- , קצירם וביבוש , שחת לבאר ויורידומילכדום  , החמא זרע ע"י 
- , קיומם אדמת על מרעואשר  ימותו פשעיהם וברוב , ישברו 

 אם אף .אנכיי, והנה אלי, תשובו שוב בנ"י, אתם, אבלויאבדו,
 לעלות, תקוה כל לכם אפסה ומסובב סבה של המבעי החקלפי
 - נאולימ לעבור דרך בים והמשים , מצרים מארץ המעלכם ,אנכי
- בטדבר אתכם והמכלכל החק,ננד  הוא אנכי, אנכי, החק, ננד 

 אנכי , עולם סדרי כל ננד , החק ונגד הטבע נגד , פשעיכםמוחה
 לטובה ומרעה לחיים, ממות אתכם ופודה *נפלאות" עמכםהעשה
 . נדגל לאור ומאפלה לקימהומנפילה

 נם כ"א , בעולם ישראל ' ה ת ו ר 1 ב נ מצבת רק לא ,ובכן
 והוצאות אחרית לרעת, ישראל והראה הראה כאשר / ה י ד מ חמצבת
 ומורה הורה כן ה', ננד לבם את המכבירים שבים,. לבלתיהחטא
 עברי על ישראל עמד כבר , ה ב 1 ש ת ה ע"י החוטא תקוות עלתמיד
 ה' אל שב מעמד-והנה לו ואין מצולה ביון בא כבר פחת,פי

 ממים וימשחו ממרום ידו וישלח , ה' ויענהו - באמת אליוויקרא
 עתידות מחדש לו ויצמיח , איתן ויעמידהו , למרחב ויוציאה,ורבים

 רחוקה: ולא היא נפלאת לא התשובה וזאת . הנוייח כל ננדמפוארה
 למקדש נם הכפרה. באה חטאת ובלי עולה ב4 קרבן, בלינם

 יטראל יתקים המקדש על לא והכפרה. התשובה קדמהעצמו
 ומתקים והתקים המקדש, התקים התשובה על אם מוהתשובה,
 וירצחו-ומיד אליו שב ואלקיו צולקיו, אל ישראל שבישראל.

 ! ! ! ה' נפלאות ף בתוכם ושכנתי מקדש לי יתעשו :צוה

 הכל סך את ולמצא עולם של חשבונו לחשב באנו אםוהנה
 ראשון ]מיום שנה ת"נ אלפים ב' באלה האנושיות שהתקדמהמח
 המעשים כל שאחרי , מוצאים אנו , הראשון[ יוהכ"פ עד אה'רשל

הנדגלים
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 עם שנתנלנל , הנלגולימ כל ואחרי בעולמו הקב"ה שעשה ,הגדולים
 הלק רק התקרם לא טוב יותר ]או האנושיות התקדמה לא ,בריותיו
 להתכוונה הפתותה מהתשובה אחת: פסיעה רק אהד[,אנושיות
 היה שכדי המעולה, התשובה של גדולתה מוצא אתה וכאןהמעולה.
 את להעמיד כדי בריותיו, עם שטפל הזה הטיפול כללהקב"ה
 כרת המרה לאותה ישראל הניע ואך התשובה, עיקר עלישראל
 ברית[. כרת אנכ. ]הנה עולם בריתעמו

 את יו משלימות סיני הר שעל הירירות שתי עתה]ולמצא
 היה ועוד התורה, אל עוד מותאמים היו לא שישראל שאחרייו,

 כנ*ל' התורה, אל להתחנך ברי היו וצריכים , לפתחם רובץהחטאת
 יכולים ישראל היו האיך התשובה, עקרי הקב"ה להם שקבעאלולא

 ובין הקב"ה בין ברית כריתת אפשרית היתה והאיךלהתחנך,
 קרא אשר , הוא הא', -- , האלה הגדולים המומנטים ושני ?ןישראל

 והאדם , תשובה של פתח לו ויפתח !* "איכה : החטא אחרי לאה"רה'
 הניע לא המעולה התשובה לידי אבל לתשובה, אמנםהתעורר
 לישראל לכרות מיני הר על ה' ירד אשר הוא והב', , עיי"ס[ "']יריים
- , המעילה התשובה יסור על עולםברית  ונקבעו ה; עפ"י התקרשו 

 המשיבה. התכליתית, והשתלמותו האדם חינוך בהם להשליםלדורות,

 הכפורים. ויום '( השנה ראש המה: משם, נורש אשר לנ"ע,אותו
 לתשובהן אה"ר את לעורר לנוע הקב"ה שירד ביום , ושנה שנהובכל
 ומזהיר !', ? *איכה שופר תקיעת ע"י עור עמו לישראל קוראהקב"ה

אותו
- - -

 אה"ר, נברא בר"ח אומר נמצא מפסקת"( כסס לר"מ (p~p הרק ז"ל*(
 בי' , נצמוה במ' , לג"ע הכניסו בח' , וכו' במחשבה עלה ראשונהשעה
 התשובה ולירי בתשובה )שהתעורר בדימוס יצא בייב נידון, בי"אסרח,

 אל ונמסר מרע נתגרש אם כי מיד, מת שלא והועיל , הגיע לאהמעולה
 שעמרת כשם לבניך סימן זה הקניה איל א'(, ירידה עין הנסיון,חינוך
 לפני עומרים להיות בניך עתירין כך , ברימום ויצאת זה ביום בדיןלפני
 בדימוס. ויוצאים זה ביוםבדין
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 אחרי שלחה אשר , המתהפכת" .החרב את לזכור , תרועה ע"יאותו
 סיני, הר על שנפז הקב"ה וטירד וביום מנ"ע.., בהנרעץאה*ר,
 עטהמ ולעשות ברית להם לכרות המעולה, התשובה יטראלבשוב

 להם: וקורא יד להם ופושט אליהם מתקיב הוא הנ"ל,*נפלאות"
 אותם ובודק ישראל של לבבם בוחן הקב"ה אלה ובימים ףמזטהרו
 הקב"ה המעולה בתשובה שבים הם ואם , גץ ירי1ס סוף ]עייןלאורו
 בריתו' את עמם ומחדש , עוונותיהם את ומלבין *נפלאות' עמםעושה
 מה"מ של הקשה הנסיון ליד ימסרו , המעולה לתשובה יזכו לאואם

 ויקבלם. המעולה התשובה ישובו אשר עד ר"ל, קשים, ויסוריםושעב"ם
 הדין ביום העשירית, בירידה תהיה והנסיונות החינוךותכלית

 צעד נז"ד, בעת לאה"ר ה' שרמז מה יתקיים שאז והנורא,הגדול
 נפשו ובכל לבבו בכל אלקיו אל ישראל וישוב 5'(ן יריוס )עייזשובך"
 ועם , עוד לכפלה ישוב שלא עתידות*, .יורע עליו שיעיד )'[,]נכריס
 בכל ישחיתו ולא ירעו *לא ויקוים לה', האנושיות כל תשובישראל
 מכסים*. לים כמים ה' את דעה הארץ מלאה כי טעו)ס( )ס~5 קדשיהר
 : נאמר העת אותהיעל

 בית ואת ישראל בית את וכרתי ה' נאם באים ימים*הנה
 . חדשתי בריהיהודה

 להוציאם בידם החזיקי ביום אבותם את כרתי אשר כברית*לא
 . 31ו'* בריתי את הפרו המה אשר וגו' מצריםמארץ

 חימים אחרי ישראל בית את אברות אשר הברית זאתלכי
 והייתי אכתבנה, לבם ועל בקרבם תורתי את נתתי ה', נאםההם
 . לעם' לי יהיו והמה לאלקיםלהם

 דעו לאמר אחיו, את ואיש רעהו את איש עוד ילמדו*ולא
 ח ל ס א כי , ה' נאם גדולם ועד למקננם אתי ידעו כלם כי , ה'את

 )א(, ~ותק עוד* אזכר לא ולחטאתםלעונם

צשששתמלה*
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