
 .ח-ט
 אליף וידבר בענן הז וירד כמ"ש, אחת : מועד באוהלשתים
 - מרים(. טעשה מעת ענן" בעמוד הן וירד ועוד, ותקמש משיכעת

א.
 את יקח ומשה : חורב מהר עדים את ישראל בניהיתנצלו

 מועד* אהל לו וקרא המחנה מן הרחק למחנה מחוץ לו ונטההאהל
 . ז'( 5"ג )סתות פירס'י[ , תורס לתכקסי יטו]כיח

 . אהרן עשה , 1'[ ריש ]י לעיל כמבואר נם אם - . מועדאוהל
 אשר המיבח, את ה', לעבודת מרכ? ד', מעל בנ"י בתעותמיד
- ה', עם שלם לבבו אשר כל נאספו לומביב  להתקיים גניי היוכלו 
 שכינתו וסלק לבינם בינו אשר היחס, את קרע והקב"ההחמא, ברשני נפלו אשר אחרי נם ומה תורהט מבלי לבדה העבודהעל

 ישוב אשר למען , ה' אל ולשוב ולהתעודד להתקומם ועליהם ,מהם
 כאשר מיד , ע"כ . בתוכם שכינתו ויתן אתם בריתו ויחדשאליהם
 עוד , ט',[ רכס כחוכר ]עיין חורב מהר עדים את ישראל בניהתנצלו
 ולשרש הרשעה עושי את לבער הכבדה, מלאכתו את משה כלהטרם

 לשבטיהם, העם את לחלק היינו במהנה, תיקונים ולעשות ,אחריהם
 עוד תתפשט ולא , אחת בדעה כלם עוד יהיו לא אשר למען .וסורם[
- המחנה קצות כל את , אחד מחנה בקצה תאחז אם ,הקלקלה  יסד 
 ואורה תורה שפע ישראל כל יינק ממנו אמםר לתורה,מרכז
 אישמדרים עוד שרר אשר ואחרי . למוטב יחזירם שבתורהוהמאור
 עושי את ולבער הקוצים את לכלות התכונה, בו ורבתהבמחנה,
 למחנה, מחוץ , לתורה המרכז את , האהל את נטה , מישראלהרשעה
 . בתורה ההוגים מנוחת את במחנה אשר , האייסדרים יפריעלגל
 המהנה", מן *הרחק ממש"כ ודרשו שיטי, ביני כאן קראווחז"ל
 . ותגחונומ[ ]ונס התרחקות ביה להם להראות משהשרצה

 עשת אשר הזה הגדול המעשה תוצאות את התורהומונה
 ט'(: ח', 1', )מס *והיה"[ זא"ז פעמים ]נ'משה

 הוהי
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- מועד" אהל אל יצא ה' מבקש כל .והיהא(  כאן היתה לא 
 רלבא-כל רעותא אם כי מבחוץ, השפעה וכל ואונס, כפייהכל

 , מועד אהל אל יצא בתורה חשקה נפשו אשר כל -- ה'מבקש
 ממלא יהושע היה במחנה משה ]ובהיות רבנו משה טפי תורהללמוד
 משמרת תופסק לא אשר למען , האהל* מן ימיש .לא והוא ,מקומו
 עוד מצאו לא העם מרבית כי ואם ; הלילה[ וכל היום כלהתורה
 תצא משם אשר , המקום אל יצא ה' מבקש כל אבל , בתורהחפץ
 . ה' ודברתורה

 איש ונצבו העם כל *קומו האהל אל משה כצאת "והיהב(
 ' העם כל וגם - . האהלה' באו עד משה אחרי והביטו אהלופתח
 בראותם תורה, לבקש ה', אל לקרבה אוחם, לבם נשא לאאשר
 ללמד והולך מהמ, ומתרחק אותם עויב האהל", אל *יוצא משהאת
 הר זיקי בקרבם התלהטו תורה, שם, ההאכפו אשר ה' עדתאת
 המאורעות ע"י נדכאו אשר קודש, רגשי בנפשם והתעוררגכיני,

 * ונענועינו קנאה ובעין לסו, נתיב לפלס ויחלוהאחראים,
 האהלה. בואו עד מימה אחריהבימו

 כל וראה ונע הענן עמוד ירד האהלה מיטה כבא *והיהנ(
 איש" והשתחם , העם כל וקם האהל פתח עמד העק ענעף אתהעם
 שרת היתה נכבדה והעתר האחרתה מתוצאה -- אחלף.פתח

 בשביל ישראל על השכעה השראת עקר היתה החטאיפת האהל אל החמא, ע" ישראל בני מעל הסתלקה כבר אשרהשכעה,
 ישראל, כשחמאו ולכן ישראל של כחם ובא שלוחם רק היהומשרע"ה ישראלי

 הקב"ה כשבקש , אח"כ אבל , מס[ לס"י ]עיין !" רד נלך : ה' לואמר
 ומשה תחתם, נדול לנוי משה את ולעשות ישראל אתלהשמיד
 וחוצה המחנה בקרב עשה אשר הנדולים, ובמושיו כתפלתוהצילם

* כל על הוא נתעלה , )סס( !' עלה *לך : הקב"ה לו ואמר , ]סגתןלו
 במדבר ישראל נחלו אשר הכבוד וכל , לו מפלים כלם ונעשו 1ישראל
 יעיין עמך" עשה אני ואשר : כמ"ש , משה ג,2ביל היה הכל ,אח"כ

 -אררת

- - --- - 44484__
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 מטה מעמר *כחן : סף6( )רבו בילקוט איחפז וכן . he~loS) 6)"1חדרת
 הואיל משה הקביה, לו אמר המיתה, מן יטראל את והצלבתפלה
 להם שמתה תורה, כהר ישראל, את והצלת בתפלה לפתועטרה,
 מונת הוא הרי שעשו, חורה במביל בניהם ולבני ולבניהםלישראל

 מרחוק בנ" וכראות מו: משה פני את במי וראו שנא' לעולם,לי
 עתה הצטמצם , אתם ושוכן לפניהם הולך היה אשר , ה' כבודאת
- , ה' ולדבר לתורה המקודש האהל, משה, של אהלו פתהלעמד  
 ה' שכן אשר , המאושרים השובים הימים מזכרת לבם עלעלתה
 ולהיות דודה על להתרפק נפשם והתלה בקרבם, והתהלךבתוכם
 בהשתחואתם והביעו אהלו*, פתח איש ,והשתחוו ה', אל וכלהנכספת
 כבוד לשכן ה', כבוד שישוב נפשם, תאות את אהליהם**פתח

 המה גם בהקדישם באהליהם, אם כי מחנם, בקרב רק ולאבתוכם,
 על ההשהחואה! זו ערך רב מה ה'. ולעבודת לתורה בתיהםאת
 אהליהם, אל התרכז מן ית' כבודו שכינת אור זרם את המשיכוידה
 - . נפשם את ולהחיות להם להאיר ה' אורויחל

 אלול ר"ח ער בתמוז מי"ה , האמצעים יום ארבעים עברופה
 סבות האלה התוצאות הנ' כל היו ויהד . hff1JOS) 6)יס1 נדרת)עיין

 בכוח ה' אל לשוב אחד כאיש כלם שקמו המקווה, התכליתלהשלמת
 המחנה תוך אל אהלו את להכניס משה, את ה' צוה ומידנדול,
 שני נתקרבו ואז התקרבות, להם להראות ס'7(, ח"נ ג7כ"6)עיין

 והמרכז , המזבח - לעבורה המרכז , משה ושל אהרן שלהמרכזים
 לעלות נצטוה ומשה . אחד והיו אחד אל אחד , האהל -לתורה
 ובתענית ובתפלה בתשובה התעצמו ובנ"י חדשים, לוחות עםההרה
 מקדש לי ,ועשו להם: צוה ומיד ה', להם שנתרצה עדובבכי,
 הפרשיות סדור לפי כי )ואם : figs) תס6 )תגה1ת6 בתוכם"ושכנתי
 אין , י"ל ע"כ 1 העגל למעשה המשכן מצות קדמה כבר ,שבתורה
 כי , התנחומא לדעת , לומר אני וקרוב . בתורה ומאוחרמוקדם
 כדי במקדש, לישראל צורך היה לא בעגל, ישראל חמאואילולא

לה.שרות
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 וכל .מקדשי, היה בית כל כי ישראל, בקרב ית' שכינתולהשרות
 סיר כ5 וסיס : 5ט") 5~1 )כתיוטד שרת" *כלי - סיר וכל ,מזבח", -שלחן
 ואך , לדת *כהן - בכור וכל , י"ר( וכריס , )ד' קבס ~גיסודסגיר~ס)יס
 הצורך נולד , החמא ע"י לאכזב ישראל בתי נהפכו אשר אחריעתהה
 וש'נ ישראל, לכל ולעבודה לתורה לד'"-מרכז *מקדשלבנות
 1 ב'( י"א ויקרא השפטים, סוף ספורנו ועייו , בתוכם ה'ישכו

** * 

 כל אל ה' עפ"י משה דבר מאז לישראל עבר שנה תציאך
 אבות לבית שה איש להם ויקחו הזה לחדש *בעשר : ישראלערת
- ת* י ב לשה  ען , לר' בראשונה ישראל בתי נתקדשו אשר מאז 
 לשכי , המזוזות שתי ועל המשקוף על לתת ה/ צוה אשר הפסחדם
 של המרומם המומנט באותו כמו ישראל, בני בקרב ה' כבודשם

 ישראל: נצמוו שבו השביעי, לחדש העשר עד ממצרים,הנאולח
 רב והתמורות, החליפות רב בתוכם". ושכנתי מקדש לי.ועשו

 הערך רבת , גדולה תקופה , השנה חצי זה היה והלמודיםהנסיונות
 את ולעולם להם בנ"י קנו בו ועמים, ישראל ימי בדבריהיא

 עולם כמא הוכן בו וחשובים. נכבדים הכי הרוחניים,הקנינים
 והציל ושפם בעולם פעמים ארבע ה' ירר בו . בעולם שמיםלמלכות
 הנדולות לעתידותיה האנושיות את והכין , בריותיו את וחנךולמד

 על האמת , החשך על האור לנצחון : הימים באחרית לההצפויות

~pwn
 שרירות על והחק הזדון על הצדק , הכפירה על האמונה ,
 הגאולה על המורות , ה' יד אצבעות שתי לבנ"א נתנקו בו .הלב

 הכתה אשר ,האצבע*, מ'ן: יפייס סוף 5טי5 ]טיינ התכליתיתהעתירה
 אויביאת

 ד-

 ה, מפני מצרים אלילי את ותניע החתין, ותכריעם
 את ואוכלה מאירה באש כתבה אשר ההאצבע*, נאונו,ומהדר
 ולכלות , ישרים עיני בם להאיר , אבנים לחות על ית' קדשזדברות
 דעת מפליאה אלקים. *אצבע" עוד והנה יחד. 3ם וזדון ודיםבם

בני
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 קרוצי בנ"א, ]טיים[. יהנו!" מה מהקורסות: יותר עור אדםבני
 הכל לו אשר והארץ, השמים אלקי לד' יתנו ורשים, דליםהמר,
 , הכלומידו

~UfN 
 והעושר וההור והנצח והתפארת והנבורה הגדולה לו

 שוכני קשיים, יצורים ארם בני ! בכל מושל והוא מלפניו,והכבוד
 השמים אשר ה', כבוד שם לשכן , יריעות יפו אהל, יעשך , חמרבתי
 "- בתוכפן יעשו!'-%שכנתי יתנו!"-לכזה .זה יכילוהו! לא השמיםושמי
 משם" ה' ירר האמנם לחו נוכל לא נשגבה ממנו, רעתפליאה
 ותחת , וזהב כסף , ואבן עץ בתי בתוך , בתחתונים וישכןקדשו
 יקח האמנם ! ? הכרובים כנפי על לשכן וצטמצם האמנם ! ץהיריעה
 שרי וזיז ארץ חיתו כל לו אשר ונסכים זבח וקרבן עולה בנ"אמיד
 ?!- בנ"א של ניחותם ריח את ה' ירח האמנם ! ? אלף בהררי בהמותוכל
 ערוך אין נושאותיך, רבו מה מחשבותיך, עמקו מה הנדול,האל
- !אליהם  

- ! שנה חציאך  במאורעות השנה הצי זה היה עשיר מה 
 המצוה הראשון, לתיש בעשר ! תכופים זל"ז ותקיפים,גדולים

 של לרשותו נכנסו יצה על 1 ק*פ[ ]לקיחת הראשונה בפעםהראשונה
 מהם שללה אשר האנושיות הזכיות כל להם שהחזירה והיאוכקב"ה,
 משפחה יחם )איש(, העצמיות , להם( )ויקהו הקנין זכות :העבדות

 צוה *כאשר הראשונה המצוה את -עשו בייר ; אבות( לבית)שה
 בכבודו ה' עבר בו , שמורים ליל - ובלילה . ואהרן' משה אתה'

 , בנ"י את צבאותיו, את ולהוציאן , מצרים בכורי את לננףובעצמו
 אז משפהה, מוסדות בישראל נתחדשו אז עולם. להרותמעבדות

 לתחיה קם וישראל , אבותם על בנים ולב בנים על אבות לבשבו
 כאשר בעשותו בבתיו, בכבודו עליו ננלה אשר לאלקים, לעםויחי
 צעקה מצרים ובבתי וחדוה עז ישראל בבתי . ואהרן משה אתצוה
 יוצאים , בניח ישראל ובני - ממחרת ; נהיתה לא כמוה אשרגדולה
 נשרים כנפי על נשואים ישראל בני , מקברים ומצרים , רמהיניר

 הדרך, לנחותם יומם ענן בעמוד לפניהם הולך ונף סכותה,מרעטסם
ולילה

נשא_.
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 הים. על והמדוכא המסוכן המצב - להם. להאיר אש געמורולילה
 המראות הרוח. התרוממות הגמור. הפנימי הנצחון הפנימיות.המלחמות
 והיד , להצילם ה' בררת הים. על עינם ראתה אשר והנוראיםהגדולים
 השירה עבדו, ובמשה בר' ואסונה יראה במצרים. ה' עשה אשרהנהולה
 שמים. רעבון-להם מרה. המדברה. משם הים.- בזת והנפלאה.הנדגלה
 . עמלק מלהמת וריזולוציות. תנאים . החלמיש מצור מיס -צמאון

 כהנים ממלבת ישראל. לבל אחד לב סיני. מדבר חדשה. הרוחהתרוממות
 תורה מתן והנבלות. הכנות ו". ונשמע "נעשה : אחד פה קדוש.31וי

 התקרבות . כנינית הר כפיית סיני. הר על % ברדת והמראותהקולות
 לשמע דברו געושי אתת: נקורה על פנישתם ותחתינים.עליונים
 הושית. התבררות . מישראל ואחד אחד לכל הוד כתר דברו",בקול
 * *אים נב ישראל גל . אדם בני את ייבר וכי האלקים הוא הןכי

 ערן גן חי - . הכמים אמונת הדבור. אחר של קול ~דברות.עשרת
 המיבח- ובמשה. בר' הבנירה ההדחה. * יום ארבעים ארץעלי
 התנצלות . ושבירתם הלוחות י ו;' זעם . אהרן עשי ה' לעבודתמיכז
 מש- אהל . לשבמיו ישראל הסתדרות * השפטים . עדים אתישראל
 פתח ישראל השתחואת האהל. על ור כבוד שכינת לתורה.המרכז

 לוחות התשובה. החטא, אחרי הרוח התרוממות הנוחם.אהליהם.
 סיני. הר על שנייה ירידה הכמורים. יום הראשונים. הדברים .הדשים
 בתוכם!* ושכנתי מקדש לי *ועשו . חדשה ברית , מדות י"נ .הסליחה

ב.
 - . בתוכם ישכנתף מקדש ליועשו
 .מקדשי לו? למושב ה' אוה אשר הזה למכון נקראו שמותשני
 .השכינה'. ע"ש משכן *הקדושתי, ע"ש מקדש ג'(.  עילויין )עייןז*משכן'

 שאינם מפשפים, ענינים המה והשכינה, הקדושה שתיהן, ביואם
 המה והם , בשכל ומושכלים בנפש מורגשים אך , בחושמושנימ
 ? אדותם אחדים דברים לעצמנו נרשה מ"מ , היהדותנופי

הקררנה
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 ופושטת ומתהפכת מתחלפת המכבית, אינה הקדושה .-הקדושה
 ומקום, מקום ובכל ודור דור בכל ותועלתם בנ"א טעמי לפי צורהולובשת

 אל מפי נתונה ומסוימת, קבועה מציאות היא אםכי
 טעמה תחליף ולא תשתנה לא הקדושה, מקורעליון,

 ,צירימוניות או דתיים" שמנהגים היחרות תכיר שלא וכשם . ם ל ו על
 ומשפטים ישרים חקים עם תמימה ה' תורת אם כיריליניות"
 1 האדם בשביל , האדם יוצר אל מפי נתונים , חיים חקי ,צדיקים

 תכיר לא כן האחרונה, נשימתו ער יצירתו מראשית אותוהמלוים
 עצמית קדושה אם כי , הקרושה אפר טוב יותר או , דתיתקדושה
 חיו עניני בכל והמתפשטת , דרכיו בכל הארם את המלוהפנימית,
 את והמעלה אדם, בני מעיני נסתרים והיותר אינטימים,היותר
 והמשימה ה', חק תחת לבו זדון ומכנעת , טבעו נפות מתוךהאדם
 אמת אהבת הבריות, אהבת בקרבו והנוטעת ונאוותיו, בפירמן

 כל את , לו אשר כל ואת אותו והמקדשת , ומישרים צדקומשפט
 והנאותיו קניניו כל עם , נוו ובדי אפיו נשימות כל ואת , חיוכנעי

 יצוה, אשר לכל הנמורה המשמעת היא ה',לעבודת
 , לתת או לקנות אם , לפרוש או להנות אם , לחדל או לעשותאם

 בדעונ וכו'--והכל לרחק או לקרב אם לחשות, או לדבראם
 חפשית. ובבחירהובתבונה
 אין מ"מ , קץ אין רבות מעלות , בקדושה מעלות יש כ*ואם

 מנולה ליחידי .אך : ולאמר , ממנה להפמר חורין בן מישראל אדםכל
 ה' קרא ישראל לכל אם כי וללויים", לכהנים ורבנן, למרנןהיא,

 צוה: לכלם !' קדוש ונוי כהנים ממלכת לי תהיו שואתםמתחלה:
 והייתם *והתקדשתם : נזר כלם על !" לאלקיכם קדושים.והייתם
 להיות עליה מלך של *פמליא : חז"ל ופירשו ף אני קדוש כיקדושים
 להיות ומצווים קדושים להיות ראויים ישראל כל , ר"ל , למלך"מחוקה
 עליהם ולכן ולניונו', מלך של .פמליא המה,. ה' *עם כי ,קדושים

להיות
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 העולם מלך של במטבע טבועים מעלה, של רו3מא מעיןלו;יור2
 , בהם נכרוחותמו

 הקב"ה, של כקדושתו האדם יתקדש איך , השואל ישאלואם
 יתקדש איך י ישיגנו ולא יכירנו לא אם , ירענן ולא יראנו לאאם
 3וף שאינו , עליון אל , כאלקים להיות , קטנה בריה , בו"ד , אדםבן
- ? כלל דמיון שום לוואין  משל : קדשם ברוח חז"ל לנו השיבו ע"ז 
 ונחנן שתים נטל , יום בכל עפרות נ' לו מביאים עבדיו שהיולמלה
 יום בכל .להקב"ה מקדישים המלאכים כך , בראשו ואחת בניובראש
 שוהתקדשתם- : בניו בראש ונתנן שתים נמל עיטה1 מה קדושות,בג'

 ה'". אני קדוש *כי : בראשו ואחת קדושים"-והייתמ
 מרומא בשמי .קריש בתרגומו: יב"ע לנו גלה הקדושות נ'ענין

 לעלם קדיש נבורתיה, עובד ארעא על קדיש שכנתיה, ביתעלאה
 . עלמיא'ולעלמי

 ית' עצמותו בבחינת רק לנו נודעת ית' קדושתו היתהאילו
 היינו לא אי שכנתיה", בית עלאה מרומא בשמיה אקדישהיינו:
 : חכמינו קדמוני שהמליצו וכמו , אופן בשום אליו להדמותיכולים

 עטרה אלא לו שאין , לסלך אפשר שאי נמו , הייתיו" ידעתיולאילו
 עם וימסר , מכסאו שירד לא אם , לבניו העפרה את למסר ,אחת

 בחינות, בנ' לנו נודעת שהיא עכשו אבל ו , . הכסא את גםהעמרה
 לזכות יכולים אנו , העולמות לכל ובייחוסה , ארץ שוכני לנובייחוסה
 עולם של מלכו נתן אשר אתרי כי בכך, מהויבין אנו וא"כ בה,ולעמר
 מעל הנסירן ועבדיו, לבניו בזה להכירנו בראשנו, העטרותשתי
 ונשאנה משמר, מכל נשמרנה שמר ? מלכנו בעטרת הנבעט ?ראשנו
 1 ולתפארתלכבוד

 על .קדיש לנו: נתונות הקב"ה של מעטרותיו עפרותשתי
 על נקדיש עלמיא". ולעלמי לעלם קדיש נבורתיה, עובדארעא
 אומרים שאנו מה , ה"ה * גבורותיו הן ומה נבורתיה"- עובדארעא

 לעולם נבור אתה 4נבורות", בברכת בתפלתנו יום בכל פעמיםנ'
ה'

12
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 )כת(, נופלים סומך , )פרנסה( חיים מכלכל , )חים( מתים מחיהה':
 לישני אמונתו ומקים ל )חרות( אסורים ומתיר )רפואה( חוליםרופא
 הקב"ה, של גבורותיו בנ"א, כגבורות לא ואחריהם* )תקוהעפר

 אבל , ולאסר לדכא , לעשוק , להפיל , להמית : הנה בנ"אגבורות
 להתיר , לרפא , להקים , לכלכל , להחיות : הנה הקביה שלגבורותיו
 בינה חיץ המשימה המזויפת, כקדושה ולא . לכל ותקוה אחריתולתת
 בשעה ובה תפלה, ובבתי במנזרים נושאיה את וסוגרת החים,ובין
 להם פותחת היא החברה, מן להפרישם בפניהם, .דלת נועלתשהיא
 פרושים שהם בעת נמבזות-ובה היותר , והתועבות כשאוות לכלשער,

 האמתית, האלקית הקדושה ... ההיים כל על פרושה מצודתםמחחים,
 , הנבורה היא , הרוחניית הגבורה עם יד שלובת תמיד הולכתהיא

 ולא בנ"א לדכא לא 1 וחרמים מצודות לפרש. ולא תמימים, ללכד.,לא
 איזהו : ]כמשאז*ל 1 ר צ י את האדם לכבוש אם כי , עליהםלהשתרר

 . הרעות 1 י ת 11 א ת את לדכא , יצרו[ את הכובשגבור
 והפראות

 בפניהן ולנדר השפלות, נטיותיו את ולאסור עצמו, .עלולהשתרר
 ישועות לפעל עז, לאדם הנותנת הגבורה, והיא מיה, ונדר מזהגדר

 הקדושה היא ורחמים. חסד וצדקה, משפם ולעשות הארץ,בקרב
 שע לרוחה לו ופותחת , ועלילותיו האדם תאוות בפני דלתהנועלת
 בשמחתם שמח הבריות, עם מעורבת דעתו להיות ובחברה,בחים

 מתקדש שהאדם , במדח ובה . וברעתם בצרתם ומצטערובטובתם
 ומחבק הבריות עם מתדבק היא , מתאחתיו ופורש קונו לפניומטהר
 ה', עבד אברהם הראשון אבינו והדי . הרוה ונדיבות באהבהאותם
 כאשר , ערלתו בשר את ומל , הקב"ה של בבריתו שנכנס בעתבה
 ! תמים והיה י נ פ ל ך ל ה ת ה : לו רבר וכאשר , אלקים אותוצוה

ל בחדר סגור לא , זקן אותו רואיםאנו  יושב אם כי , מחרר לפנים 
 רגליהם לרחוץ , מימ להם לתת , לאורחים ממתין , ל ה א ה ח תפ

 תחת הדרך מעמל ולהניחם , לחם פת לבבם את ולסעור ,העיפות
 בשבילם.- הבית בני כל את ומרגיש ברגש למראתם רץ ובבואם ,העץ

באותה
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 על לא ומתחנן ומבקש בתפלה עומד אותו אנו רואים שעהבאותה
 קרוב נז"ר אשר , וחטאים רעים בעד אם כי , בעוה"ב נשמתועלוי

 נפשו עד נגע ואסונם צר, לו בצרהם כי מעלליהם, רוע מפנילהחתם
 נשתבח? במה ה', קדוש הראשון הכהן אהרן והרי!העדינה.-

 לאשתו איש ובין , לרעהו איש בין שלום ורודף שלום אוהבבהיותו
 בכל ישראל קדושי , והחסידים הצדיקים כל וכן 1 הבריות אתומקרב
 רעה, ומדה תאוה מכל פרישותם ככל ואתר, אתר בכל ודור,דור
 בעול ונושאים מישראל ואהד אחד כל עם ודבוקים חבוקים היוכן
 להמומים אבות , לפסחים ורגלים לעוזרים עינים תמיד היו וכן , כלםעם

 והפרם. הכלל חיי משאלות לכל תמיד ער ולבם לאלמנות,ורינים
 מישראל. אדם כל , האדם יכול - עלמיא" ולעלמי לעלם,קדיש

 לאדם אין ; עולם להיי שעה חיי עומד, לעולם העובר עולמו אתלהפך
 היות למען , תמיד ולהתבודד להסתנף , נפשו בצום לענותמישראל
 , ובמתנו במשאו ובמשתהו במאכלו ש ד ק ת ה ל אם כי ,קדוש

1 ימיו וכל : הגר*א ןוז"ל . תורתו וחקי ה' עפ"י עניניו ובכלבהנאותיו

 ותאוותיו פיו ברסן אם כי , וסיגופים בתעניתים ולא האדםיתיסר
 *כ,ימים קודש כלם הארציים חייו יהיו וא, . ומדותיו[ נפשוובפהר
 ושיחותיו, הנאותיו גם שהייהו, נם אכילתו נם 1 עלמיא" ועלמילעלם
 בלתי קדושה קדושה, על קדושה לו יוסיפו כלם , וסתנו משאוגם

 בנפש נצחי קנין הנעשית , נצחית עולמית, קדושה ועוברת,חולפת
 העטרות, שתי הן אלה . עלמיא" ולעלטי *לעלם לפניו ומאירההאדם
 .קדיש , כנ"ל היא , עצמו בראש ואחת ! בניו בראש הקב"השנתן
 יכולים ובריה מלאך כל שאין שכנתיה", בית עלאה מרומאבשמי
 *והתקדשתם : במדרש שם עוד שאמרו ויהו ן במקצת אףוהשיגה
 -קדושתי ד"א אני קדוש כי , ת"ל - כמוני יכול - קדושיםוהי-תם
 . י"מ-ט'[ ויקרס , כתורס טכו"ריס בקזוסס ]מקרי מקדושתכם*.למעלה

- ,השכינה  פרזה, לא , לעיל כמבואר , היא שהקדושה כשם 
 בעולם קימת מציאות, אם כי הסכם, ולא דמיון לא המצאה,ולא

יבנה

-4444_"
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 ה לפני האדם התהלכות היא לי, הכ שמושגהננפש,
 השכינה, היא כן עניניו, ובכל דרכת בכל , חיתו בחיםבעוה"ז,

 חמושנה ובנפש, בעולם קימת מציאות, אם 'כי ומ', פרזהלא
 בקרב אדמות, עלי פה עםבנ"א ה' התהלכות היאה4%,
 בהופעת א( מתגלית, והיא מז2כביהם. בחדרי ואפלו בבתיהםמחניהם,

 ששון ומעטרם נפשם בתי כל את המאיר בנ"א, על ה' כבודאור
 אורה , ודעת חכמה שערי להם ופותח , תסמכם נדיבה ורוחושמחה
 הרבה ובהצלחתם והצבוריים הפרמיים החיים בהפרחת ב( .וייתעה

 )בכל ועסקיו, וקניניו האדם מעשה בכל רכה הב ובשפעוהנפלאה,
 ובשלום ג'(, סתות וברכתיך, אליך אבא שמי את אזכיר אשרהמקום

 ובנפש ובמשפחה בחברה השוררות שלמה ומנוחהוהרמוניא
 . ג'1()ויקרץ

 תמצא לא ולעולם השמים, מן ירדו כרוכים והקדושההשכינה
 מתהלך ה"א .כי כמשה*כ מצויה שהקדושה במקום אלאהשכינה
 . נ"נ( )לגריס קדוש" מהניך והיה 1נ1' להצילך מחנךבקרב

 כגר כי רחוקה, ולא האדם מן היא נפלאת לא הנאתוהשכינה
 בהמרות ורק היתה*, בתחתונים שכינה *עקד כי 5'( )יוי~סלמדנו
 הטוב על שפט מבינתו רוח ולפי עיניו ולמראה , ה' פי אתהארם
 המיוסדת הקדושה, תחת עמוקה חתירה בזה ויחתר לו, הרעועל
 מעל שכעה נסתלקה ה',-- למצווז המוחלטת המשמעוועל

 רעד לו: קראה ממנו, הפרדה במדם הסתלקה, בעת טבלהאדם,
 יתנדב אשר , שעה ובכל עת בכל . ואשה איש כל ולכן )סס( !'שובך
 הארציים חיו את לחיות ה', לפני בהיים ויטהר ויתקדש , לד'לבו
 מקום ותופם , ישכן מרומים אם , היא אחת , ומצותו תורתו עפ"ירק

 או "גרפס(, )גמז ארץ וחכמי מלכים בין וכסאו בעולם גדולהיותר
 ישכב נם אם , בעולם קטון היותר מקום ותופם , בחיים חלקו דלאם
- יעקם( )גתו ' מראשותיו והאבן במדבר, הארץ, עלבודד  

 עמו ה,
 ישא* לד' עם יתקדש ואם הזה, בעולם לשכינה מרכבה והואתמיד,

א"ר
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 וכל , ה' את דעה כלו העולט ימלא וכאשר , בקרבו ויתהלך ,אתו
 תבל, יושבי כל עוד ישחיתו ולא ירעו ולא , קדשו הר תהיההארץ
 כמעיקיא בתחתונים עוד ה' וישכן העולם, כל את ה' עוד ימלאאז
 וזהו בעולם, ישראל משלחת היא וזאת )טיי*ם(. נ"ע יהיה העולםוכל
 התכליי;יוצ מטרתו אל העולם את להכין התורה, חפץ כלאדיר
 . הגמורים ושכלולו תיקונו ואלההיא,

 והשכינה: הקדושה ע"ד האמור מכלהיוצא
 תורתו עפ"י יר', האדם התקרבות היא הקדושה מושג כיא(
 הארץ על פה האדם אל ה' התקרבות היא השכינה ומושנ ,ומצוותיו

 . נפשית פנימית והארה , וישועה ברכה שפעעם
 אם כי הארציים:, לחים צוררת אינה שהקדושה כשםב(
 איננה השכינה כן נצחי, וערך ונעימות יפי להם נותנתאדרבא
 ששון אותם מעטרת והיא , בחים חפצה אם כי , להחייםצוררת
 . ואורה טובה רוב עליהם ומשפיעהושמחה
 קימת עצמה והקדושה בעוה"ז היא האדם שהתקדשות כשםג(
 הארם על השכינה השראת היא כן עלמיא', ולעלמי .לעלםבנפשו
 עלמיא". ולעלמי "לעלם הנפש עם ודבוקה היא וצרורהבעוה"ז,
 ה ש 1 ר ק ה פרטי המה ומשפמיה וחקיה התורה מצוות כלד(

 , והברכות הטובות כל , התעודיםוכל
 הישועו"

 המיועדות , והנהטות
 . ה נ י כ ש ה פרמי המה - ובנביאים בתורהלנו

 וכל ומלמטה, מלמעלה המה תואמים והקדושה שהשכינהה(
 שכינה. אין קדושה שאין מקומ וכל שבינה, יש קדושה ש"שטקום

 ולעולם , לאדם ת 1 ר ת 1 מ ם נ י א והשכינה הקדושה שתיהןו(
 תלוי העולמות וכל והעולם האדם ושכלול וקיום חיות עקר אםכי

 האי", נבלה ואבלה קדרות השמים ילבשו לקויות וכשהןבהן,
 במענדו, ו" ישמח לעולם ד' כבוד אז---יה* בטלואן,וכשהן
 בעוצרו*1"עראל

עלת
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ג.
 אשר דף לפני מועד אהל פתח לדורותיכם תמידעלת
 שם. אליך לדבר שמה לכםאועד

 בכבורי. ונקרש ישראל לבני שמהונערתי
 בניד ואת אהרן ואת המזבח ואת מועד אהל אתוקדשתי

 . לי לכהןאקדש
 כ"ס(.  )סחות לאלקים להם והייתי ישראל בני בתוך נתיושכ

 והשכינה", ,הקדושה מושני את בעזיה לבאר נסינו אשראחרי
 ומשכן". "מקדש גחינותיו בשתי ה' לבית יחוסן ע"ד דבר לנסותנשובה

 השראת אין כי , אנו רואים הקודם בפרק ומבואר האמורמכל
 בענודים ולא עצמה, בקדושה אם כי במקדש, תלויה בישראלהשכינה
 . בכללן והמצוה התורה בעבודת אם כי , בפרטם והקרבנותהמזבח
 תמיד הוא והשכינה הקדושה מקום עקר כי למדים, אנוונמצא
 הגאולת בעת , ישראל בתי שנתקדשו וכמו , ואישיו בתיו עםהמחנה
 7'(, ירידת )סו4 הטילה רם ע"י ישראל ואשי , הפסח דם ע"יממצרים

 המנביל המקום, אינו והמקדש , עומדת לעולם ושכ*נתמ קדושתםכן
 המנביל , המקום אינו והמשכן לקרושה*, .המרכז כ"א , הקדושהאת
 ההוא המקום מן ומשם, לשכינתו, "המרכז אס כי השכיבה,את
 ואישיו. ישראל אהלי לכל אחת בבת והשכינה" *הקדושה זרםימשך
 לא )בתוכו בתוכם' ושכנתי מקדש לי ,ועשו הקב"ה: שאמרוזהו
 המשכי או המקדש כי , נמצא בדבר וכשנדקדק . בתוכם( אלאנאמר
 האהל הוא האחד : לנו הידועים המרכזים שני צרוף אם כי , היהלא

 המרכו הטובח, הוא והשב* משה, שדו חשר לתורה, המרכזמועד,
 האוהל כי , נמצא בדבר עוד וכשנדקדק . אהרן ימדו אשרלעבודה,
 עם לדבר ה' נועד שם כי , לישראל הקדושה מקור היה הוא ,מועד
 שמהם ותורותיו, מצוותיו ומשפטיו, חקיו את בנ"י אל ולצוותומשה
 השכינת סקור היה הוא והמזבח , ישראל לכל הקדושה זרםיוצא

לישראל
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 את ליראה לסדו שעיי ה', לעבודת המרכז היה הוא בילישראל,
 היה ולכן בחיים. בפועל ותורותיו מצוותיה' את ולקיםה'

 . ישראל לכל השכינה זרם 1 נ ם מיוצא
 : שהקדמנו במקראות היסב באר מבואר יהוכל
 יך אל לרבי -טסה לכם אועד אשר ה', לפני מוער עאהל--

 י נ ב ל 'טסה .תועדתי ותכליהו: , מץ עיכר 5שרס תסס ס5 "רכ"שם*
 עות)[. 5% סקחסס [o9r בכבודי" ונקדיייטראל

 וז א ו הרן א ואת מזבח ה ואת מועד אוהל אתיקדע"זי
- מסרן ס5 )תרכזו לי" לכהן אקדש ו י נב  : ורזכליתו , וטכודתו( סתזכח 
 והיידוי 5יסר55( ססגיגס )-רס ל א ר ש י י נ ב ך 1 ת ב י ת נ כ ש.1
 . לאלהים. מ הל

 המיבא, על היה ית' .כבודו* שכינת שעקר אלא עודולא
 וכבוד האהל על הענן שכן המשכן שהוקם שמיד אנו, רואיםשהרי
 בל גמר אחרי השמיני, ביום ואה'כ , ססות( )סוד המשכן את מלאה'

 וגו' נעם ,ויחי , אמרו : ופירש"י העם', את *ויברכו : נאמרהעבודות
 העם אל ה' כבוד נראה ואה"כ ידיכם/ במעשה שכינה שתשרהיה"ר
 היתה הזאת והאש , ונו' המזבח' על ורעאכל ה' מלפני אש*ותצא
 בבית וחזרה שילה, שחרבה עד כנראה, המיבח, כאר"יעלרבוצה
 סוף ל .)זס*י בתחלה כנול. מוצאים אנו שם ונם . שלמה ע"יעולמים

 מפני לשרת לעמוד הכהנים יכלו ולא ה' כבוד ענן מלא .והבית :ס'(
 תפלת מתחלת ואח"כ האלקים', בית את ה' כבוד מלא כיהענן
 ז'(. נסס ונו' ירדה,מהשמימ* והאש להתפלל שלמה *וככלת ונו'שלמה
 בכבורי*, הנקדש : נאמר האה'ם שאצל , הג'ל במקראות מדויקוב"ז
 בנ"י* בהוך *ושכנתי : נאמר ובמזבח ה/ כבוד רק יחי לא ששםר4ל
 . כבויו שכינת יהי ~DWר"ל:

 והקה'ק. הקדש : לשנים מובדל כידוע, ה", מועד האהלוהנה
 והנשמיינע הרוחנימ החים אל הרומיים , והשלחן הממרה עםהקדש
 שני בין נתון "הקדש" ונמצא והתורה, והלחות הארון עםהשיהוק

המרכ!ים

__84אא4 -- --
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 וו 11 י", ווו, וו 1 ", " " , ן . .
 ח1"וןו1,1"
 1חחוןן"1,"811""זצו1""חוווואהא,ח ,מו"1ון ואו 1111, 11ןו ו"ןןחלחחחו 1,

 וכמו . המזבח - העבורה ומרכז , הקה*ק - התורה מרכז ,המרכזים
 שתי בין נתונים ישראל כל של והגשמים הרוחניים חתים היוכן

 החיים אל מרמזת המנורה היתה כאמור תמיד. האלהההשפעות
 המנורה קני שבעת היו ובפרטות ; התומרים - אל והשלחןהרוחניים
 רוח עליו יונחה : במקרא המנויים , הרוח ענפי שבעת אלמרמזים

 - מימין מנורה קני שלשת , ה' רות - ננד האמצעי הנר : ונו'ה'"
 משמאל- מנורה קני ושלשת דעת, רוח עצה, רות חכמה, רוהננד
 - התלות עשרה ושתים , ה' יראת רוח , נבורה רוח , בינה רוחננד
 ישראל, שבטי ""ב נגד ה', לפני אשר השלחן, -שעל הפניםלחם
 ה ש 1 ד ק שפע משפיע הקה"ק והיה . ברכתו מעין ושבט שבטלכל

 במהנה, המקרש, לכותלי מחוץ המתפתחים התייש על ה ר ו ת הממקור
 חכמה רוח ה' רוח אותם וממלא ובמדינה, בעיר ובשדה,בבית
 והוא , ניחוח ולריח לרצון ה' מזבה על עולים היו והמה ונו',ובינה
 לכל , החיים אל ה נ י כ ש ה ממקור ה כ ר ב שפע ומשפיע חוזרהיה
 יוכלו אשר למען ברכתו, מעין ושבט שבט לכל ישראל,שבטי
 מזבח על לרצון ולעלות ולשוב התורה קדושת שפע את ולקבללשוב
 שני בין תמיך נתונים ישראל חיי היו ובכל המקדש. פתח אשרה',

 זה המתאימים , בחיים תמיד פוגשים שהיו האלה, העליוניםהגרמים
 המרכזים, שני את הקב"ה צירף ולכן זה. את זה ומשלימיםלזה,
 השכינה עם לעבורה המרכז ואת הקדושה עם לתורה המרכ?את
 הטקדש להיות 1 בתוך שניהם בין הכפולים החים ונתן , אתתבבת
 בעת כמו ישראל, בני עמדו אשר עת ובכל . אחד והמשכןוהחיים
 ]עיין אהליהם, פתח הראשון, האוה"ם את משרע"ה נטהאשר
 מפתח כנגדם המופיעה השכינה, ננד טשם והשתחם 6'[, סרק5עי5
 והשכינה הקרושה לזרם לרוחה פתוחים היו ולבם וביתם מועד,אוהל
 ולתפארת, לכבוד בתוכם אשר והמקרש המה התקיימו משם,השופע
 והקימו , והשפעתו המקדש שפע בפני בתיהם דלתות את סנרו"אך
 נם הקדושה עם השכינה את לכלא ודמו , ביהם"ק ובין בינםחיץ

יחר

 ._נ
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 לפני השתחוו במקדש : החים מן ולהבדילן המקרש, בחוסותיחד
 כגלים ומזבחותיהם השמים, למלאכת כונים עשו וכבית ד',מזבה
 נבוחה חומה כל אז - יהודה אלהי הי' ערי' וממפר , שדי תלם*על

 כי , המקדש בבית והשכינה הקרושה את להכיל יבלו לאובצורה,
 ויהרסו חומות ויפוצצו כלאם מבית התפרצו האלקי האדירבכחם
 היו והיכל מזבח ואבני , למשואות הפילו ומנדלים , היסוד עדבתים
 התפלצו, תבל ועמודי הארץ רעשה הנפץ ומקול , מנפצות גירכאבני
 לארבע ונופצו הנפץ, משואות תחת נקברו ישראל אלפיורבבות
 לבקש , וינועו וילכו לתפשי יצאו הקדושה עם והשכינה 1 הארץבנפות
 . וימצאו - ובחברה בחים אמות ד'להם

 במראות הנביא לישעיהו ה' הראה אשר הדבר, שוהווכמדומה
 : עזיהו המלך מות בשנת , שליחותו בראשיתהנבואה

 מבקש כל עור לא ונשא*- רם כמא על יושב ה' את.ואראה
 בנפות על ה' ישכן עוד לא , ד ע 1 מ ל ה א אל יצא רס"י[ מסקס, [Dh"ה'

 רם כסא על מושב : אם כי , הארץ על אשר ה' בביתהכרובים
 תחתיתו , קרקעיתו הכמא, שולי *שוליו", ורק , ממעל בשמיםונשא",
 והמחשבה הכעס *ובעת ד': שער כוזרי ]עין ההיכל אתמלאים
 כבור לכסא בסים ההיכל היה עוד . וכו'[ רם' נסא על יושבלנסע
 . בכבודו ישב ם ש 1 , השמימה מניע ראשו אשר. , והנשא הרםה'

 . )ת"י( לשמשו , *לו" , ממעל בשמים שם ממעל", עומדים*שרפים
ww~אל מהבים מתעלם פניו*- יכסה בשתים וגו' לאהד כנפים 
 , מצבו מנקורת מתעלם - רגליו* יכסה *בשתים , מעופו ת י ל כת

 אשר כל אל במועף יעופף כחו בכל יעופף'-בשתים,"ובשתים
 ישאל- לא משלחתו, תכלית , ידרש לא ה' מצות טעם . יוצרויצונו
 את ולמלא שולחו רצון לעשות אלא לו אין ולו, המה!לד'

 . בשמחהתפקידו
 .ד' קדשו: ברוח ה' משיח מפי יצא כבר זו נבואהוכעין
 משלהן בכל ומלכותו כסאו הכיןבשמים

-  , הארם יביט אשר בכל 
בכל
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 פועלים , מרובבים מאליפים כחות יראה רדזבתן, יסתכל אימרבכל
 טצרמ להם התוה אשר פעולוזם, או2 מספר, אין נופיםבתוך

 ומחוקו קונם רצון ובזריזים נץ"וק עושים כלם נפלאה,בהרמוניא
 מהכחות כח פני את לראות אדם היוכל ; ושמאל ימין יסורולא

 מן , קיומם וסבת הויתם ראשית את לראות היזכה האלה?האדירים
 ואל ישמע, הכחות כנפי משק קול את רק ? המאותר אלהמוקדם
 ראשיתם אל להבין ילאה אנוש שכל כל אבל , וישתומם יביטמעופם

 , כלם היצורים בין , ה' יציר , עצמו האדם , הוא גם !ותכליתם

 , הקמן בעולמו הרף בלי פועלים , ה' משרתי אדירים כחותרבבות

 ראשיתם את יבין, לא קיומם רגלי ואת להביט, יוכל לא ניהם פאל
 ממעל- העומדים השרפים כמו אך , ישיג לא תכליתם ואת ידעלא
 הוא נם יכמה - )כנ"ל( ורגליהם פניהם את המכסים , לשמשו ,לו
 ויעמד , הויתו ראשית אל מהביש רגליו ואת , לפניו מהביטפניו

 ת 1 ש ע ל כנשר וקל כנמר עז ולהיות במועף,םלםםה-לשמשו-ולעוף
 : וביראה באימה , ובששון בשמחה 1 נ 1 ק ן 1 צ ר תא

 לשמע , דברו עושי כח בבורי )טס"ם( 1 י כ א ל ם ה'ברכו
 : דברובקול

 : רצונו עושי משרתיו , ססתיס( ~נ6 1 י א ב צ כל ה'ברכו
- 1 ממשלתו מקומות בכל סקרן(, )635 1 י ש ע ם כל ה'ברכו  
 . ep() )תסיס . )סקס( ! ה' את י ש פ נברכי
 הארץ כל .מלא . ל[ 5י5 ]עק הל' קק'ק : ואמר ,א"יקרא

 , התקהכבוק

 גהעת עעען ימלא והבית הקורא מקל הספים אמותקיטעי
 בתוך נתונים והחיים ית', כבודו ולשכינת לקדושה המרגזההיכל
 יתפעם משם אשר , ישראל לבית נאמן מקור ההיכל בהיות ;]נג"5[
 המתפתחים ומקצעותיו החיים ענפי לכל ה' ותורת קדושהשפע
 , ההיכל כותלי בין יצומצם ולא במקום יונבל לא ד' כבוד ואם ;בו

 החים קצות כל את ויאר ההיכל נדות על הודו קרני ישלה אםכי
באור
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 , הגדול המלך כמא יעמד בו אשר , לו יקרא "היכל' 1% . ה'באור

 ההיכל ויתחזק יתבממ ואז , העולמות כל מע( והנשא הרם ,ה"צ
 אהל אל יצא תסבן 1StD~I ול מבקש כל נאי השרפים, קריאתלקול
 והמצמצם ה' כבוד את המגביל למקום ההיכל נהיות אבל - .מועד
 אז להיות החל כאשר !', תבואו פה ,עד להם: ואומר קדושתואת
 להשהיתן עד לבו נבה *כחיקתו אשר עזיהו,בימי

 אם ; נ*ז( נ' )1ס*י
 לאלקיו, חובתו את האדם ימלא שם אשר המקום, רק ההיכליהיה
 וירמה אלקיו, מרשות יצא משם, יצא יצא ואך לו, ישתחוהושם
 ישאף משם, יצא יצא ואך ; אחר לאל וישתחוה עצמו לרשותלכנס
 עצמו, כבוד ולהרבות , שמשם בכבוד ולמעם , השכינה רגלי אתלדחק

 קול את ישמע ולא , לו אדון לבו ושרירות עקר רצונוולעשות
 !'- כבודו - ההיכל רק לא - הארץ בל *מלא : הקוראים ,השרפים

 יקרא, היכל עוד לא אז ; הקורא מקגל ההיכל ספי אמות ינועואז
 ימלא*- *והבית ; לשכינה אסורים בית , כלא בית - *בית" אםכ*
 תתהוה אשר , האש מפני , נעשן* - אם כי , ה' כבוד ענן עורלא
 לצאת דרך לה הפורצת בון האצורה השכינה מכח הבית נפץע"י
 1-ס[. ת"ג* Shpin1 ז', ירתיס זס תעגין ענו נעיין . מס כורי ]עיין . החוצהממנו

 ראה הבינו, ולא נביאו ע"י ה' דברי את שמע בג"שמעו
 ואזניו העם לב היה השמן ידעו, ולא בהם ד' יד היתה ביראו,
 יושב מאין ערים שאו אם אשר עד סס(, )יסעיסו השע ועיניוהכבד
 אזנם, נפתחה ואז הס(, וגו' שממה תשאה והאדמה אדם מאיןובתים
 הקרושה ערך את הבינו אז לבבם, מנור ונקרע עינםונפקחה
 לבער, והיתה שבה אשר אחרי ,העשיריה*, וזו לחחים,והשכינה
 טעם, מקדשי לה בנתה )סס(, ונו' בשלכת אשר וכאלון כאלהותהי
 לעבודה, כנמיות-מרכזים ובתי לתורה, מדרשות-מרכזיםבתי
 הזרמים שני בין להתנועע והנשמים הרוחניים החים אתזתתן

 זה עצמם ישראל בני מפי ישמע עשרה בי וכל האלה,המניעים
 כל מלא 4'צ .קק"ק : השרפים מפי הנביש שמע אשר , הקוראהקול

האר"
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 הניוןמיטב198
 י,אן,ווי

 וןוו~
 "א,4" ואאיאויאןןאי"י"י"~א~א114י וווויווו!444

ש ""א" ,וו"ן"ו"א,",ו *" א4,ישאחו44א14"%א,""ייחי""א ,טין א~,ו ן~,, ,וווו ןןא :"ו ו י יייי יןין ו ויי אי" ןןחו יוןו ו ןןא4ן~ן ,ןןין ו 4א י4יוי, " 4 ן  

 , קדש זרע מצבת זו העשיריה, 11 התקיימה וע"כ כבודו*.הארץ

 שלטו לא חנית ועץ ברזל כלי וכל לה, יכלו לא וסער מעה רוחוכל
 ובכל מקום ובכל עת ובכל . לעולם מתקימת והיא נשברו המהבה,
 ולתת האלה, המניעים מתוך להשתמט ישראל פריצי נסו אשרשעה

 קיר עוד ולבנות החיים, נלגלי את להניע וזרים, אתריםלמניעים
 פתחי את ולפתח ישראל, בני בתי לבין ומדרשות כנסיותבין

 נפץ קמות מיד נשמעו - מבחוץ הבאים שונים זרמים אל .אהליהם
 אלקים: ולחררת לזעוה ותהי ישראל, במחנה חרס ככלי שברוהרם,
 מקום להן ותבקשנה כלאן חוסות מתוך התפרצו והקדושההשכינה
 ותכוננה ומדרשות, כנמיות בתי מחדש להן ויבנו . -וימצאוחדש
 , ורעננים מפריחים הים , ולעבודה לתורה חדשים חים מחדששם

 ולתפארת לתהלה קודש פריעושים

ד4

 הרברים אלה אליהם ויאמר בניי עדת כל את משה.ויקהל
 - . ונו'* אתם לעשות ה' צוהאשר

 אלפי רבבות , ישראל במהנה ותנועה רגש - . יוהכ"פממתרת
 כל כאן אין עבודה, מלאות ידים אלפי ושוב. רצוא רציםישראל
 והתהררות תנופה כל כאן אין ; מבחוץ השפעה וכל וכפיהאונס
 איזו , נשנב רגש איזה - . לה" לב .נדיבות - אם כי , בנ"אלפני

 הרמוניא המחנה; פינונו בכל ישלמו נאצל רעיון איזה רמה,שאיפה
 הפחיתות מקומו, את מכיר אהד כל העם, שדרות בכל שוררתנעימה

 והתבונה, החכמה נחבאו, כמו והכבוד התאוה הקנאהוהשפלות,
 בכל עתה ישלם המצוה רנש , עליון ראש הרימו והעבורההמחשבה
 רנלם, את ישא הוא ויניעם, הוגם את יעודד הו8 המהנה,קצות
 לבב וכטוב בשמחה לתת לבם, את ינדב הוא ידם, את יפהחהוא
 משה ביד ה' צוה .אשי המלאכה, לכל להם, והאהוב היקר כלאת

 בהמה והכונה חבטה ה' נתן אשר לב חבם איש בללעשותה'.
עובדים
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שיויאאא"ווו111יוו~וןח~חו"ו~י[י"יחמאץ85אשש"תו"חהא"ח",וןוןאא"ן,י~,ווןןוויאו,ו,,,.ו,וווי,ו,ו,וווו,ו,י,,וו~י~ווןוואוו~אוווו"11או[וואווואיויוויווווןו,ואאווו,~ןוו~חחאאאויןיווו11וווי~י~[111א,י111~11~1,1,1

 העם, בכל אחד רוח משה". את ה' צוה .אשר העבודה אתעובדים
 : בכולם אחת ושאיפה אחד הפץ , נדול ועד מקמן אשה, ועדלמאיש
 המשכן בטלאכת הנעשה בכל . משה" את ה' צוה כאשר*לעשות
 היתה לא , ונשים אנשים ישראל אלפי רבבות ע"י מופו ועדמתחלתו
 והיא משה". את ה' צוה .כאשר : אם כי אחר, והנ*ון אחרתמחשבה
 ע"3[. יוק" , כמליס-5על מטיס ]עגי ונצחיותו המשכןתהלת

 פעולה בכל ונוי, המשכן את משה ויקם המלאכה, כלותשלם
 ובחינוכו במשיחתו , ובסירותו המשכן בחקמת משה שעשהופעולה

 . . הי" צוה *כאשר : אם כי , אחרת מחשבה ג"כ היהלא
 וכבוד מועד אהל על הענן שכן כבר - . השמיני ביוםויהי

 היא ה', כבוד עוד נראה לא המזבח על אבל המשכן, את מלאה'
 אח אשר השכינה, היא , ועבודתו המשכן מעשה כל הכלית ,השכינה
 ראו כבר כאשר , אדמות עלי פה לראותה ישראל בני רבבותאלפי
 , בעבודתו בפועל לכנס , לאהרן הנכבדה השעה הניע . סיני הרעל

 , הסיבה את יסד הוא ; ובניו הוא , לעולם ישראל מכל להשנבחר
 ישראל את בו והציל ה' מעל ישראל בני בתעות לה', מרכזלהיות
 .חג ; לעולם לפניו לכהן נבחר ע"כ , זן יייזס )עע ]עיי: האבדון,מן
 הניע הנה ועתה , ישראל במחנה פרעות בפרע , אז קרא !' מחרלה'

 לפני מסיגיהם נצרפו אשר , ישראל נקהלו ; יעד אשר ההואהמתר
 נבנם ואהרן מועד, אהל פתח ה', כלם-לפני ויעמדו ה',מיבח
 לפניו עבר הענל עשית של המדוכא המומנם זכר . עבודתולעבוד
 עם , ומפלצותיו בלהותיו עם העגל וילפת. הזה הנשא במומנטעתה

 לא הוא . עצמותיו כל וירחפו , לפניו עתה עברו וקולותיומחולותיו
 האשים אדרבא אם כי , ישראל את בהצלתו ולהתנצל להתנחםיכול
 ]רס"י להעגל הנורם היה הוא כי תמיד, נפשואת

 ורתעי
 עד . מס[

 כוננת, אשר , ח" ב י מ ה אל נקרב : ואמר לבבו את משה אטץאשר
 !- צוה ד' עז. וילבש אהרן התעודד אז ה'!* צוה כאשר"ועשה
 ופעולה פעולה בכל , הוא גם עיטה אשר ובכל . המזבח אלויקרב
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 . משה" את ה' צוה אכאשר : אם כי , הנה לא העבודה פרטימכל
 חנופה שמץ מכל ישראל, כל לעיני עשה אשר עבודתו, היתהנקייה
 קונו, רצון לעשות אם כי עצמי, ורצון וחפץ והתנשאות הרוחונמות
 העם כל וירא ונו' ה' כבוד וירא - . משהן את ה' צוה*כאשר
 ה'". צוה לא עאשר זרה אש ה' לפני ויקריבו וגו' אהרן בני ויקהווגו'.-
 היחידה, זאת אהרן בני פעולת היתה ועבודתו, המשכן מעשהבכל
 רוממה לכונה היתה , בל"ם כי ואם ; המצוה חותם עליה נשאהשלא
 מסוכנת, היא אם כי , לרצון שלא שהיא לבד לא כי , מיד ה'הראה
 וימותו אותם ותאכל ה' מלפני אש ותצא . , . בעליה את ,וממכנת
 . . . ה'לפני

 חטייא דכפר רוע בשם וריח ראב"כ : 1'( ויקרץ )הזרואחז"ל
 האחד לו בישל )נהתותיס( מנירסין ב' לו שהיה למלך משלאמרו:
 וערב ואכלו תבשיל השני ועשה לו ערב והיה ואכלו אחדתבשיל

 מצוה שהוא במה אלא 9 ביותר לו ערב איזה יורעים אנו ואין ,לו
 שהשני יודעים, אנו ל4 תעשה הזה כתבשיל לו ואומר השניאת

 שנא' לדוקרנה לו ערב והיה קרבן נח הקריב כך ביותר, לוערב.
 ואין להקב"ה לו ערב והיה ישראל הקריבו , הניחוח ריח את ה'וירח
 את מצוה שהוא במה טלא ? ביותר לו ערב מהם איזה יודעיםאנו

 יודעך אנו לי*, להקריב תשמרו ניהוהי "ריח : להם ואומרישראל
 וירושלים יהודה מנחת לה' וערבה : הח"ר ביותר, לו ערב ישראלששל
 קדמוניות וכשנים משה כימי עולם כימי , קדמוניות וכשנים עולםכימי
- , שלמהכימי  

 ? היא מה המעולה העבודה על ישראל. חכמי גדולי נחלקוכבר
 ולדקדק ה', שצוה מה לעשות אלא לאדם לו און כי מודים,הכל

 משובח. ח"ז בהן לדקדק יוסיף אשר וכל השערה, כחוטבמצוותיו
 ה', עבורת אופני החוץ מן להכניס או מלבו לבדות לאדםוחלילה
 אנכי אשר הדבר כל את אמר *וע"כ : מ'[ יג הכויס הרמזתןוז"ל
 שלא המקדש ועבודת הקרבנות מעשה על להזהיר ונו' אתכםמצוה

להוסיף

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



181 הניוןמיטב
 ןוןוזןו.* , ו וו , ו א""אוווווואאאוי.ואון~וו"ודחוןו.,ון "וווווושו"ווו"אשוחושאןוואןושוואו.וו,ואאאווו.ו"ן"וואואוואואאואא*אאאשאשאאזאאאש ין"ין,""וו,,,"",",,ו,,",ןןש*וא"וו%ווווווווו11וווווווווווו"

 - . באמתי הזאת הפרשת ענין וזהו , ממנו לגרע ולא עליולהוסיף
 כל את מעליו האדם יפשים המצוה עשית שבעת עוד, מודיםוהכל

 ועניניו ושיחותיו. ותאנותיו העוה"ז ועסקי הזרות והמחשבותהפניות
 האדם צריך כי , עוד מודים והכל - . עבודתו במחשבת רקוידבק
 וכל , וכונותיהן % מצוות סתרי עמקי ולהשכיל להבין ולתקר,לדרש
 מעלתו תגדל כן , העבודה פנימיות את ולהשכיל להבין יוסיףאשר
 מה , ירחש מה : הפרם בזה מחולקים שהם אלא . עבורהוומעלת
 בעת כי , סוברים יש י אז יכון ומה העבודה מעשה בעת האדםיהנה
 לעשות אם: כי אחרת, כונה בשום לחשב לו אין המצוהעשית
 ימלאו הזה ההרנש ורק הזאת המהשבה ורק מלך. ונזרת ו;'מצות
 ולהתלהב המחשבה בזו להתדבק יוסיף אשר וכל נפשו, בתי כל'את
 המצוה תיסב וכן ה/ את עבורתו מעלת תרב כן רבה, בשמחהבה
 את שמביע .לרהמע"ה, גדול, היותר להעוגד מצאנו וכן ה'.בעיני
 וכן חפצתף, אלהי רצונך .לעשות : האופן בזה ה' את עבודתו.רגשי
 שצריך , סוברים ויש ועוד.- אלהי" מצות ואצרה מרעים ממניוסורו
 יוסיף אשר וכל העבודה, בכונות להתדבק העבודה, בעתהאדם
 בעיני תיסב וכן העבודה, מעלת תרב כן העבודה, בכונותלכון

 פרט כל כונת ר"ל , כונה בלי והעבודה , לנחיר לו ותהיה"אלקים
 הראויה פחותה, לעבודה בעיניהם תתעב פודות" עמקי לפיופרם
 יתקרב כזו בעבודה ולא ה', במור באו לא אשר עם, להמוני)רק

 - . ממנו רצון ולהפיק בעיניו חן למצא , לאלקיו"אדם
 עבורת היא הא', : בתורה מוצאים אנו אלה עבודות מינישתי

 עבודת היא והשנייה הניחוחי, ריח את ה' וקירח בה שנאמרגח,
 מלפני אש התצא שנא' כמו לרצון שנתקבלה משה, בימיהמשכן
 עבורת והנה - וגו'. החלבים' ואת העולה את המזבח על הנאכל"'
 כונת כי , הנ"ל העבודות מיני משני השני למין אלא תךוחם לאגח

 העבודה, על צווי לו קדמה לא באשר , לו אפשרית היתה לא"מצוה
 במרה וכונותיו הקרבן סורות את השינ נביא, בו;יותו שכ"כ, ",

*יונה
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 קרבנו נתקבל ובזה נפשו, ובכל לבבו בכל בהן וידבקעליונה
 רק בה שררה לא , המטכן עבודת היא , והשנייה . וברצוןבאהבה
 איזה יודעים אנו ואין כנ"ל. המצוה, עשיית של האחתהמחשבה

 ישראל את מצוה שהוא במה אלא ? ביותר להקב"ה לו ערבמהם
 ונעשה *שאמרתי : חז"ל שפירשו כמו ר"ל, ניחוחי", *ריח להםואומר
 זה טמין שעבודה יודעים אנו במועדו", לי להקריב .תשמרו ,רצוני"
 וירושלים יהודה מנחת לד' וערבה : הח"ד ביותר, להקב"ה לוערבה
 . שלמה כימי , קדמוניות וכשנים , משה כימי , עולם כימי ,לע"ל

 הראיני המדרנה בסתר הסלע ננחנוי *יונתי כ'( )ססס"רואחז"ל
 רעת.' נאוה"-על ומראך ערב קולך כי קולך את השמיעני מראיךאת

 -- דר"ם ע"ר . עולמים בבית - דרבנן ע"ד , באוה*ם לה פתרדר"מ
 אוהל פתח אל העדה ותקהל שנאמר מראיך, את -4הראיניבאוה"מ
 לעשות". ה' צוה אשר הדבר זה העדה אל משה ויאמרמועד,

 ע"י , אמרו נאה שירה , וירנו העם כל וירא , קולך אתלהטמיעני
 את בנ"י ראו כבר ר"ל, חדשה". שירה אמרו לפיכך הדש דברשראו
 אז ואמרו , יחזקאל ראה שלא מה אז שפחה וראתה , הים עלה'

 אבל , במצוות לפניו ואתנאה , חדל ופי' . , !" ואנוהו אלי מה :שירה
 עליהם קבלו אשר , המצוות אלה אל הקב"ה יתיחס איך ראועכשו
 ה, מרבת ואת המצוות נעם את הרגישו עכשו בם, להתנאותאז

 השיר זה ערב קולך "כי . ה ש ד ח ה ר י ש אמרו וע"י , ידן עלהבאה
 שכל ר"ל, ה'*, לפני ויעמדו העדה כל ויקרבו , המד"א נאוה,ומראך
 עומד עצמו את והרגיש , ממש לנגדו ה' את שוה מישראל ואחדאחד
 - . ממש ממהקב*הלפני

- , עולמים בבית - דרבנןע"ד  המד"א , מראיך את *הראיני 
 למחצצרים כאהד ויחי , המד"א , קולך את השמיעני , שלמה יקהלאז

 ויאמרו יחרו העם כל ויענו כתיב אחד, קול להשמיעולמשוררים
 כל ויאמרו אחד קול העם כל ויען וכתיב נעשה, ה' דבר אשרכל

 כא-ר ויהי עד , הקול זה עמד היכן עד , נעשה ה' דבר אשרהדברים
למחצצרים
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 של כונונם שכל ר"ל, אהד*, קול להשמיע ולמשורריםלמחצצרים
 , ההוא הקול את להשמ~ע אם כי היתה לא והמשורריםהמחצצרים

 הזובחים ואת העובדים את לבד ולא נעשה, ה' דבר אשר כלשל
 ה' דבר אשר .כל של ההרנש וזה הרעיון זה מלא המקריביםואת
 את רק ה' האזין לא ובמשוררים במחצצרים נם אם כי לבר, !"נעשה
 בשיר, ערב קולך *כי המדרש, מסיים וע"כ הנ"ל, האחדהקול
 וגוא. השלמים יבת את שלמה "ויזבח : המד"א בקרבן, נאוהומראך

ה.
 ה', עפ"י נעשה אשר והאוה"ם, המשכן, הוקם .אשראחרי

- , כמבואר , לתורה המרכיהיה  כבר, שהיה , משה של מועד אוהל 
 ? עליו היהמה

 אבנים, לוחות על אלקים באצבע הכתובה , התורה היתהאם
 אבל , בכבודו יראה ה' ועליהן , הכרובים כנפי בצל בארוןחבויה
 שמיר ובצפרן ברזל בעט כתובה להיות נועדה אשר , שבע"פהתורה

 של לבבם לוה על בשר, לוחות על אם כי אבנים, לוחות עללא
 למען , בקדושתו ולקדשו ה' באור העם כל את בה להאירישראל
 1 עליה תהא מה , בתוכם כבוד ישכןאשר

 לדבר ה' נועד שם אשר , המקום , החדש מועד האהל היהואם
 מועד להאהל צריכין היו עדיין אבל , בנ"י אל ולצוותו , משהעם
 התורה את ללמרם , בנ"י עם משה יועד שם אשר , משה שלהישן

 אה"מ בצד שם ע"כ ה', צוה אשר והמשפמים החקיםוהמצוה,
 ובקומתו וברגובו בארכו ראשון, של זה כעין ושני, אהלהתנוטם
 משה נועד שם כי אה"מ, נקרא הוא ונם , fffsan) רמז נסט)ותך)ינקום
 דברו כאשר מפיהו, יבקשוה אשר תורה, ללמדם ישראל כלאל
 ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה *דבר : סיני הר מעמד אחריאליו
 מעט מעט . ועשינו* "ושמענו : עליהם קבלו וכאשר , אלקים"עטנו
 ומשפט" וחקי' ומצוותי' התורהי רוח לפי ומתפתח מתחנך העםהיה

כובשים
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 על ומתחבבים , והצבורים הפרטיים העם בתי מקום להםכובשים
 דגלו על ואיש מחנהו על איש ה', עפ"י הסתדר העם וכל . . .ישראל
 , באטצע , והמזבח הנ"ל האהלים שני , ה' -ומקדש , מקומו עליאיש
 וכל ישעם .וכל , ישראל לכל וישועה קדושה שפע משפיע בגוף,כלב
 חיו וכאשר ... ולילה יומם יהנו ובם ה/ ובעבודת בתורה אךחפצם
 אצילות, חיי ביתו, בני במסבת באהלו, איש מנת, אחריאז

 על השכינה השראת אחרי , עתה חיו כן עמם, וד' ובטהרהבקדושה'
 , סמ,כח )610 הראל ועל , עשו אשרהמשכן

 יח1ק"~
 כוננו אשר כ"י(

- , ה' עפ"י הרוח ונדיבות אצילות היי ,ידיהם  כבר אשר אתרי 
 עפ"י מעשיהם בל את לעשות ועבודתו, המשכן מלאכת ע"יהתרגלו

 עוד עניניו. לכל מסודר עם משה*-בתור את ה' צוה קכאשרה',
 כבוד את העם כל ראו אשר מאז בשלום, יום ארבעים עברוהפעם
 וירנו החלבים ואת העלה את המזבח על .ותאכל האש ברדתה',
 מעל הענן נעלה והנה כנייר(, עתריס עד גיסן )תו*מ פניהם" עלויפלו
 ];לעיס מיד ישראל לארץ הכניסה אל הכנות עושה סשה .,.המשכן
 , טנוחה' להם לתור לפניהם נוסע ה' ברית *וארון , otpno] מ1"נחנו
 ה' *וענן תקכ"ון י1ק1ע , וכו' שנא' , ישראל ארץ אלא מנותה]ואין
 2 וישאלו מרחוק יראו הגוים וכל 1 המחנה* מן בנסעם יומםעליהם

 ?tttfft וגו' ולבנה מר מקוטרת עשן כתמרת המדבר מן עולה זאת*מי

 מלחמות את וללחם , לארץ להכנס , עתה בנ"י הוכשרוהאמנם
 נוי ולהיות מטובה, ולשבע מפריה ולאכל בישובה, ולעסקה',

 שם ולבונן , קדוש נוי - אם כי , הגויים ככל לא אבל , נויםבקרב
 כהנים, -ממלכת אם כי הארץ, ממלכות ככל לא אבלממלכה,
 ולהיות , ומצותו ה' עפ"י והצבורים הפרטים עניניו בכלולהסתדר

 והעבודה, התורה הנ"ל הזרמים שני בין רק מתנועעים הייו ענפיכל
 את ישראל ישמר האם ומצותוו ה' כרצון והשכינה, הקדושהאו

ברית
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 , ובעבודתו המשכן בבנין עסוק בהיותו כאשר , הארץ על ה'ברית
 שהתנה הרבעון התנאי וישמר , ולדגלים למחנות במדברובהסתדרותו

 ליושב ברית פכרת פן לך ,השמר הראשון הכפורים ביוםהקב"ה
 וכבודה, טובה וכל הארץ כי , היריעה בלבו התאזרחה הכבר 1*הארץ
 ולא תעודתו, את בם למלאות לאמצעים אם כי לו, נתנולא

 האדם אושר כי להכיר, התבכר האם י כרצונו בהם לעשותלתכלית
 תמימה ה' ובעבודת עצמיים פנימיים רוחניים בקנינים רק הואוכבודו
 מדוטות, שברות בהנאות ולא רנעיים, חצונים גשמיים בקניניםולא
 אחריהמז יתורו ולבו האדם עיני אשר החומריי, העולם בעבודתולא

 בורחים היו כך הפפר, מבית הבורח_ כתינוק ה'-אז"ל מהרויסעו
 כתוס' ס"מ , ]עתדנו בסיני הרבה תורה שלמדו לפי , להםזהולכים
 * קמ4'[ ד'יכת

 .נוסעים משה: מפי שמעו אך לארץ, ישראל נכנסו לאעוד
 אל המה נוסעים כי שמעו, אך ה", אמר אשר המקוס אלאנחנו
- .ה' טהר ויסעו , והרחבה הטובה הארץ אל תו'ד, יבתארץ  הסיעו 
 לא סוף מים . וכבורחים כבועטים , ה' מהר ובחפזה בזריזותעצמם
 אשר עד , רב שלל שם מצאו כי , הטוב ברצונם עצמם ארןלהסיעו
 לסגלוו2 שם זכו אשר , ה' ומהר , מס[ נוסעי בע"כ משהוכסיעם

 ולשכינה, למשכן , ולמצוות לתורה מספר, אין רוחניותולאוצרות
 מצוות הוסיפו יום ובכל משרעיה מפי תורה ללמד הוסיפו יוםובכל
-ה',  מיד- ה'ן אמר אשר המקום אל אנחנו *נומעים : שמעו אך 

 זכו אשר , כזה נכבד ממקום הפרידה להם קשתה לא איך . , .וויסעו
 ולחי השכינה להשראת מצוות, של ולאורן תורה של לכתרהבו

 לא איך ? כסים דמעה שפך מבלי , משם להתרחק יכלו איך ?עולם
 כאשר ? אבינו יעקב עשה כך וכי ? עפרו חוננו ולא המקום אבנייצו
 ובמשמני השמים בטל אביו בברכת ולזכות ללכת אמו עליוצותה
 ס"ה(, )ב"ו ובוכה' וכפוף ,אנום - הלך1 איך .. . וילך וגו',הארץ
 של ביישובו ולעסק וסורה של אהלה לעזב מוכרח יהןה כי ,בזכרו

עולס
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 ועבר, שם של מדרשם בבית שנים י*ד עוד נטמן ולבסוףשלם,
 ארץ.** דרך בעול צוארו את הכניס בטרם ולילה, יומם בתורהועסק

 סימניות.,. כאן התורה עשתה וע"כ כאן, היתה ררכיםפרשת
 בד אשר המקום, ואת המצוות ואת התורה את להוקיר ידעואילו
 . עקר והמצוה התורה את עושים היו לארץ בהכנסן אז , בהןזכו
 נכנסים היו מיד ואז להעקר, טפל והשם והכבוד , וההנאה הקניןואת
 הית אשר אחרי אבל העולטית, הנחלה ואל המנוחה ואל הארץאל
 ולהיות. , לארץ להכנם מסוגלים אינם עדיין כי , הוכיחו , ההפךבהם
 ימית שלשדו ררך להם הלכו וע"כ , קדוש* ונוי כהנים *ממלכתשם
 באו לא הנהלה ואל המנותהואל

 )ומכ"י
 אחר ומאורעות מס(, ,

 להם) ולתקן ולהדריכם לחנכם הצרך על ויוכיחו , התחדשומאורעות
 וייסור חינוך שנות אלפי אחרי , הימים ב-אחרית יגיעו ידן שעלתקנות,
 * הנתלה ואל המנוחה ואל להם הראויה המעלה אל , וטיפולוהדרכה

 הדבר' זה להם שהיה אלא ויהי ראין - כמתאוננים העםויחי

 . ]מסרי[ הראשון" לקלקולם וחזרו מקולקלין שהיו מלמדמתחלה,
 לא ק, מפלס כמבואר והמה רב*. היערב המה ,העם'כידוע
 בעשית כתתם עקר וכל מאסו, ובמצבתיו תתם אל אתנאמנה
 הקדחתם ומנדרי והמצתת התורה מעול להשתחרר רק היתההעגל

 המת ; עצמם על וכמתאבלים כמתאוננים העם ויהי ]עיי"ס[.והאצילות
 והענד לפניהם אשר ה' ארון ; החיים מארץ נזורים עצמם אתחשבו
 ושאיפותיהם החיים וגין בינם מבריל לממך להם היו עליהם,החופף
 במת ועבודתו תורתו ושכינתו, האלקים קרבת והמונם.ושאונם
 ישראל בתעודת לרוחם, זרים היו ומצוותיו חקיו להם,נחשבו

 שעת להם היתה ויפה האמינו, לא או אבו לא הנכבדותועתירותיו
 הוללות. של אתת ושעה העוה"ב, חיי מכל בעוה"ז רוח קורת שלאחת
 ושממון, ריקות בנפשם הרגישו ע"כ והמצמת, התורה מכל רוחורעות

 . ויתאוננו נפשם עלויתאבלו
 ובמצוותיוא ובתורתו בד' דבוקים היו שישראל ?מן בלואמנם

לא

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



 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,י,,,י,,,,,,,".,ן,ך,ץ,,ל,ן,ו,ךן:ן,ך,,ן,ןן,ן,,,,ן,,,ןי,,,,,ן,ן,ןין,ןן,ן,,,ןי,ןון,,י,ןן,י,,,ו,ן,ןןןן,ן,,י,ן,ן,,ו,,,ן,,ן,ן,ן,.,י,ויו,,,,,,,י..181.,,,,,

 ה* מהר בנ"י נסו כי , ראו ראה ואך , ראש להרים המה יכלולא

 המקומן אל אנחנו .נוסעים : משה מאמר נתקיים לא וכי וכו/כתינוק
 עקב 'אל ולשוב , ממארבם הפעם עוד לצאת , הכשר שעת מצאואז

 ואל התאוות התעוררות ואל , וההדחה ההסתה מלאכת אל ,בשתם
 בענל שהיה - הראשון לקלקולם חזרו . . . משה כנגדההתקוממות

 שבהם, *במוקצין המהנהר בקצה ותאכל ה' אש בם *וייבער .ןטיי"ס[
 נרד- , ]רמוי[ ובגדולים" שבהם בקצינים אומר רשב"ם ; רב ערבאלו
- ומ"ר , החופאים היו שהם מפני , רב ערבאלו  מפני , הקצינים אלו 
 . מביה"מ הבורת כתינוק ה' מהר בברחם , הגורמים היושהם

 את כאן נראה לא כי ואף -בעגל, הראשון לקלקולםחזרו
 !* אלהים לנו געשה : בקשו לא כאן , שם ראינו אשר , המראותאלה

 פתח איש למשפחותיהם בכו -כי היד, בחזקת התקוממו לאכאן
 בא הוא ורק , עצמו הקלקול זה היה בעצם הקלקול אבל ,אהלו
- אם כי עיקר, העגל היה לא שם נם , צורהבשינוי  והמחולות הצחוק 
 להוקיר אלא ע"ז, ישראלי עבדו לא וכמאמרז"ל: עול...ופריקת
 . בפרהסיאעריות

 בנ" נם ויבכו וישובו תאוה התאוו בקרבו אשר*והאספסוף
 בשר". יאכילנו מיייטמרו

 בעת ! ? בשר יאכילנו מי : לאמר , ובכיותם בנ"י תלונותאלה
 עושים והיו לשבע המן להם היה כי בדבר חסרון להם היה *לאאשר
 המשילו אבל יספר, כאשר מאד חשוב בפעם שונים מטעמיםבו

 על משפחות, עסקי על כדחז"ל או ]הרמנה[, רעה" תאוהבנפשם
 בא היה לא הקדושה זרם כי , למדי הוכיחו , להם שנאסרועריות
 שבכל כשם כי אהליהם. nrD~ אל מועד אהל מפתת רבנשפע
 כל כך קדושה, מוצא אתה שם ערוה, 3דר מוצא שאתהננקום
 הית וראוי ... ערוה נדר מוצא אתה שם קדושה, מוצא שאתהמקום
 מקור מאוה"מ, הקדושה את ישפיעו אשר , חדשים צינורותלתקן

 . אישיו ואל אהליו ואל המחנה אל ,הקדושה
יאולם
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 להם עול ראה לא לישראל אהבתו. ,ברוב n~y-toואולם'
 ענותו, בנודל נפשו את האשים ואדרבא .ובבכיותיהם,בתלונתם
 את למלא ידאנ לא וללטדה, אןתה ללמד , לתורה כלו מסורשבהיותו

 ; כראוי צבור בצרכי יעסק ולא החומריים., וטשאלותיו העםמחם'ורי
 משא את לשום וגו' לעבדך הרעות ,למה הקב"ה: לפני שעןע"כ
 החומרים העם מחכורי הכפקת טשא את היינו . , עליי הזה העםבל

 הוא האומן, ר"ל, היונק*, את כאומן ישא .כאשר וגו'.האנכי
 והיונק רוחני,. למזון וצריכים לחינוך, שהגיעו ודולים, לילדיםהמהנך
 כיחם לישראל, ייחוסו את והמשיל למינקת, הצריך התינוקהוא

 אלא ראוי איננו שהוא , ר"ל . למינקת .הצריך , ליונק המחנךהאומן
 מפרנס להיות לא אבל ה,, בדרך ומדריכו ומלמרו לעם מורהלהיות
 העם?ו לכ4 לופת בשר לי .מאין שסיים,: וזהו לכלכלתו ודואג .העםאת

 ,העמן את לשרת יוכל לא יונק, בבחינת עדיין העם אשרואחרי

 - . היונקי את האומן ישא *כאשר , הואשהרי
 במשא עוירים לו להעמיד ראוי כן שאמנם , הקב"ה לו השיבוע"ז

 כי הרוחניים, - אם כי החומריים, צרכיהם להספקת לא אבלהעם,
 התאוה, התעוררות מחמת הבאה , חנם של בכיה היא בכיתםבאמת

 פנוי לבם שעור מעירה, כך, כל מרובה במרה התאוהוהתעוררות
 ראו* וע"כ ובדמם, בנפשם נקלפה לא עדד וקדושתה התורה,פחכמת.
 שררות בין התורה רוח אר2 להפיץ ירו על יעזרו אשר זקנים,למנות
 זו ו;' ודבר ה', ויראת מוסר ודעת, חכמה וללמדם הרהבות,העם
 *אספת : ה' צוה וע"כ , מעצמה במלה להיות האוה של וסופה ,הלכה
 ללמד רק הזקנים מינוי תכלית עקר היה לא ולפי'ז איש". שבעיםלי
 בהקרמתו הרמב"ם כתב וכן שבע"פ, תורה היא התורה, הכמת העםאת

 עף ולהנות ללמוד העם כל על השרים יישטולפייס:
 ולומדים המצוה כותבים והיו וכף ההיא .המצוה פירושי למדוםואח"כ
 לישראל התורה את ימכרו למען ואמנם , עת"ש' וכו' הקבלהע"פ
 ן השני ומצד , ח"ו ונירעון תוספת , שינוי שום בלי , טהרתהבעצם

למען

4א..,._

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



189 ה1י1ןמיטב
א444ש*א*4אחחחשיא"ו~יו"אי11וו411*או"ש~ווושואוו[וו*ווואוואוואווווווושאו~חו~אח"ו,וווזשו111וו11"11א,וווווו11ש111ששזשוו[ושווווווחושו*ש~שאאא*אא44*אאא,א.אואאא4

 מפיהם, הורה ויקבלו ויבקשו בהם, אמון בנ"י יתנו אשרלמען
 מרוחו עליהם להאציל ההכרח היה , עצמו משרע"ה מפי שמעוכאילו
 מבינתו[, רוח לפי או"א כל יבינו שלא אפשר אי זה זולוג ]כי משהשל

 להאציל ישראל, כל . לעיני ובכבודו, בעצמו הקב"ה עליהםושיופיע
 את ולהשכיל. להבין ובינה, חכמה רוח משה, של מרוחועליהם
 שקבלה וכמג משה, שהבינה כמו אהדתה, בעצם התורהחכמת
 . הגבורהמפי

 האהל'.- סביבות אתם ויעמד העם מזקני איש שבעים,ויאסף
 תורה היתה ממנו אשר חט5"ז[, ]ינקוט משה של מועד האהלהוא

 אלא אינו מינוים עקר כי לישראל, להם. להודיע , ישראל לכליוצאת
 קצות עד יניע אאור לטען התורה, אור את ישראל עללהשפיע
 שיום להוייע : yw,]  ובבריר ואז"ל וגו' בענן ה' .וירד . העםשדרות
 השלישי ביום כי שנא' , ס"ה כיום הקב"ה לפני חביב הזקניםמינוי
 נמנו שלא זמן כל כי ונו'. ודברתי" וירדתי כתיב והכא ה'ירד

 הגבורה, מפי שקבלה כמו משה מפי שבע"פ התורה את לקבלהזקנים
 נתינת תועלת היה לא בנ"י, עם המון שדרות בין ולפשתהוללמדה
 במהרה, שתשכח תורה היהה ועתידה , הפועל אל לצאת יכולההתורה
 התפשפה היום עד ודור דור ושבכל הדור שבאותו היקנים ע"יורק

 לקנין וההי העם בקרב רוחה והשתמר ישראל בכל שבע"פהתורה
 . עולם קניןנפשם

 את הזקנים מינוי פיפור בתוך התוה"ק לנו ספרה לחנםולא
 כל והיה יתן ומי לי אהה "המקנא : ב"ג ליהושע משרעיהתשובת

 ודור, דור שבכל ומאשריו בנ"י עם מורי דעת למען נביאים*, ה'עם
 היא תמיד, יתכונו אליו אשר , בנ"י שדמות על פעולתםשתכלית
 עוד יצטרך שלא כזו, ראה רוחנית למעלה שדרותיו בכל העמשיניע
 ודור, דור שבכל ישרוול, זקני בזה הצטיינו ובאמת . ולמאשריםלמורים
 כי ומבקש, רוחש לכל וחכמה תורה שערי תמיד שפתחו לבדשלא
 : אמרו והם בישראל, תורה להרביץ כוחם, מאמצי בכל השתדלונם

והעמידי

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



 הזיזןמיטב188
חווןוווןוווו,111,11411111111,ון1111,111111,11~1111,וווו11,~ן111.1,111ון1111,111ןיא111,11,1,,11~1111וווווון1ן,1111111~1111111,11111111,ן,ן1111ןי11,1~111,11111,111;1111111וין11111111,11,ו-ו,11,111.1111,1~11יי11,11.111,י-י1111יי,1,1111יחווןן111-1"11אי~יי"אא8

 כחפץ חפצם אריר היה ותמיר , עשו וכן !* הרבה תלמירים*והעמירו

 כי הזקנים, נמנו בלבד לשעתם לא כי ולאדיר. תורה שינרילדיי
 ואחד שבעים של סרגלה הסנהדרין מגמד נוסד אן כי לעולם,אם

 שבעים של שהיא לגדולה .מנין : נ'( )סגשוריז ששנינו כמובישראל
 נביהןן על ומשה ישראל מזקני איש שבעים לי אספה שנאמר,ואתר,
 שהיתה הגזיתן *בלשכת הבית הר על המזבח בצד יושבים היווהמה
 מבית היוצאים הצינורות היו המה כי בחול, יתציה בקורשחציה
 מהורה' ה' ויראת ואורה תורה שפע עליהם להשפיע העם, כל אלה'

 הפרסיים , והגשמיים "רופאנים החיים כל את המניעים היווהמה
 . ]5עי5[ והשכינה הקדושה ביןוהצבוריים,
- ! פלא זהוראה  *יא : ואמרה המזוח על התורה שהזהירה בעת 

 ומקבות נבנה מסע שלמה אבן בהבנותו *והבית !' נזית אתהןתבנה
 הי. 1'( 6' )ת5כיס בהבנותף בב-ת נשמע לא ברזל כלי כלוהגרזן

 - . הגזית* "בלשכת דוקא יושבים המזבח בצד היושביםהסנהדרין
 ואונם כפייה מעשי וכל , הכהונה ביד ההרב נתנה לא כי ,להודיע
 השפעה אלא לה אין כי לה, אסורים היו העם על הכריכייתוהשפעה
 אלא לכהנים להם ואין , כ'( )ת65כי ומישור" *שלום של ,מומריית
 אוהב שלום ורודף שלום *אוהב שהיה , אהרן של מתלמידיולהיות

 משפט , אלקים משפט המשפט, כן לא לתורהן ומקרבן הבריותאת-
 בעייתן דין לעשות , ]הת"נ[ בידו החרב נתנה לו ה', תורת קלהאמת
 עשוק להציל , ואלמנה יתום דין לעשות , השערה כחוט ) לותר.שלא
 וכיפה מרדות של ורצועה מיתות וד' רודפיו, מיד ונרדף עושקומיד

 לצורך אלא הדין מן ועונשין,שלא מכין היו ובי"ד לבי"ד,נמסרו
 ,יקוב : אומר משה היה *וכן : 1'[ ]מסכרין ואז"ל . כ'[ א"ת ]צ"עשעה
 שלום ומשים שלום ורודף שלום *אוהב : אהרן אבל !" ההר אתהדין
 שנחלק ולא וגו'*, בפיהו היתה אמת תורת שנא', לחברו אדםבין
 כמו אלא רבו, על חולק חיו, היה אז כי משה, על אהרןח"ו,

עיי. לפנ14 שיבאו קודם ביניהם מחלוקת שומע שהיה עדכיון :שפירש"י

קאשע._.
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 וווי , י נהו,, ת4 ן,
 יש,ון,א , ,ן ;4 ייי,"ישחןןוןו~וןוווווו"~חאו ,וטית וו וו שן , , , ,

 *אבל ר"ה והתום' . ביניהן' שלום ומפיל אחריהם רודף היהלרין
 אלא לפניו בא הדין היה ולא דיין היה שלא *כיון פי':אהרן"
 : בהזהירה , ע"ז רמזה עצמה והתורה שרת לרידי' ודאי משהלפני
 *ולא , רס*י[ ]כיין השלום רריפת על המורה נזידה, אתהן תכנהולא
 *ואלה מיד הוסיפה , ]עיי"ס[ הצבור כבוד על המורה במעלות',ננעלה

 ורצועה. מקל הרוזנים כלי אלה חבל ופי' ונו' תשים" אשרהמשפמים
 רבים באשר התאוה: בקברות הקב"ה ירידת לעניןונחזור
 לך שאין ידוע וכבר , כנ"ל , לתאוה שעה באותה התמכרומישראל

 של לבו המפמטמת התאוה, כמו התורה, חכמת בפני החוצץדבר
 ואורה התורה קדושת את לקבל ראוי לבלתי אותו ועושהאדם,
 להעמיד ה', שייר שעה באותה לכן ביותר, מתדבקת מחלהוהיא
 , ובירור בחינה ג"כ nwy , בישראל וקים נכון במיס על התורהאת

 הפרד לבלתי בה וידבקו לתאוה התמכרו אשר מישראל, המהמי
 תומם לפי נכשלו אשר המה ומי , מיד למיתה נבדלו והמהממנה,
 תאמר העם ואל משה: אל ה' אמר ולכן לחיים. ונבדלובדבר,
 אחרי נם מתאותם פירשו שלא שאותם * דבר וסוף . . .התקדשו
 ושם תאותם מתוך מתו בירירהו, הקב"ה הופעת ואחריהאזהרה
 נשארו בשכינה ונדבקו , מיד שפירשו ואותם , המתאוים העםקברו
 לקבל מוכנים ויהיו באהבה בה' נתקבלו נמורה תשיבה וכבעלי ,בחיים
 עליהם. ולהשפיע להורותם מעתה שנמנו הזקנים ע"י התורה אוראת

 פן הזקנים, מינוי ערי לתורה צפויה סכנה היתה עדייןואמנם
 דבר לעם להורות למשרשה, עצמם את להשוות בלבבם,יתנשאו
 בנפשם וידמו , הגבורה מפי משה להם צוה לא אשר , מלבםאחד
 שוב נזקקים אינם משהן, של מרוחו עליהם ה' האציל אשראחרי

 הקב"ה והאצלת בה'טפעת וישתמשו , עליו לחלק המה ויבוליםלמשה,
 הדבר, וקרוב לרעה, בם העם ובאמונת משה, של מרוחועריהם
 היה ~tff , תורות להרבה אם כי , תורות לשתי לא התורהשתעשה
 הדורונו ולכל העם לכל להוריע , הקב"ה של אחרת להופעה עודהצורך

מעלת
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 בישראל, כדולים וכמרים, באהרן מי בי הנביאים. מכל משהמעלת
 ושניהם סרים, בשביל והבאר אהרן בשביל היו הכבוד ענניאשר

 עצמם להשוות רמו אם , ואעפאכ , משה לפני עור בנביאותמות?קימ
 אל ובכבודו בעצמו הקב"ה וירד פלילי, לעוון ה' להם תשבלמשה,
 שבינו העקרי החילוק את נמרצים בדברים להם להוכיח מועד,אהל
 כ4 , למשה הורו אשר ער , הסור בעונש מרים את שקד ונם ,לבינם

 עד נסע לא "והעם להג ורפא ד' אל משה ויתפלל וחמאו, נואלו.
 כל כי , לעולם הרושם וישאר ישראל כל ידעו למען - מרים"האסף
 לחרש רשאי ואינו משה, אל ישוה ולא ירמה לא בעולם שיקוםנביא
 עפ"י זולת , משרע"ה עד מרבו קבל שלא מה , מדעתו מעולםדבר

 . ממיני למשה נמסרו עצמן שהן , בהן נדרשת שההורה ,המדוה
 ושתיהן זאת ג"כ השלימו , שבאוהדם האלה הירידות שתי נמצא.
 למשקיים שיוכל , נכון במיס, על שבע"פ התורה את להעמיד דקהנו

 יוכלו לא שבעולם, הרוחות שכל עמדתה, ולבצר ,לעולם,בישראל
 וכמו יתד, של כקוצו אף בה ולשנויו שהוא, כל ,י? מטקומהלהגיגה

 . בעזיהשנתבאר
** * 

 בנע חנוך ונמסר , היהודים מתוך יעבר ולא וף נתן חק ,לעולט לעי נותנה ויעמירה בישראל התורה שנתבססה אחריוהנה

 ע." ירד ולא , בעולם הקב"ה עוד ירד לא , התורה אל העולםוחנוך
.

 , בעולמל הקברה של האחרונה 4הירידה4 תהיה שאו , הימין קץעת
affa  על ההוא ביום רגליו .ועמדו שנא' "עמירה' ב,שמ מכונה שהיא ,
 יו וירידה עולמים, ולעולמי לעד תעמוד שהיא ספני , הויתים"הר

 האצבע תהיה והיא ה., אל כלו העולם כל עליית , היאעליה
 הנרול ה' מעשה כל וקבלית 6'[, ירילס סיף ]עיין ה' יד שלהנדולה
 העולם ומסבות גלגולי כל תכלית בעולם, עשה אשרוהנורא,

 ההוא. האחרון היום עד הארץ על ארם ר' ברא מיוםומאורעותיו
ולמען

*4נ._
-- .- --  
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 הנאון ליד מעט נטייל , הפתיחה מעין החתימה היותולמען
 המפר בכל הלכנו בעקבותיו אשר , מפפד"מ זג*ל הירש רש"רהצדיק
 רות אשר , )ח( הנפלאים ממזמוריו באחד , תהלים ס' בפררם ,הזה
 : לדוד מזמור הנחית על למנצח : בם דוברה'

 . הגת" .דריכת וענינו גחן(, ינקוט )סיין "גתי מלשון -"נתית'
 ג'(', , פ"נ-ג' יסעיר ; י"ג ד' Shtt ; ס'1 מ' )ניגס בכ"מ אנוומוצאים

 לאמר , נהי .דריכת בשם יכונו ואדם נוי על הבאותשהפורעניות,
 למען תכליתה אין , הענבים את ומפרכת הרוצצת , שהדריכהשכמו
 התירוש את מהם להוציא , להעלותם אם כי , להשחיתם אוענותם

 דריכת היא כן , מלכים שלחן על ולהעלותו ואנשים", אלקים*המשמח
 המשומר *היין ממנה להוציא כ"א להשחיתה, ח"ו אינההאנושיות,
 והמדות , והנעלמים הטמייין הכחות הן בראשית", ימי מששתבענביו

 באחרית להתגלות העתידות בקרבו, הצפונות האלקיות,הרוממות
 הדריכה ואחרי , שונים במכבשים האנושיות נלנולי רוב אתרי ,הימים
 התכלית היא ומה . הנטורים והצירוף הזיכוך ואחרי הרבה,בגתות

 בתפלתנו מביעים שאנו מה לא אם , הנ"ל המשומר התן ,האחרונה
 וכל שדי במלכות עולם ,לתקן : פעמים ג' יום בכל .עלינו"הנפלאה
 וידעו יכירו , ארץ רשעי כל אליך להפנות , בשמך יקראו בשרבני
 את כלם רקבלו יתנו יקר שמך ולכבוד ויפלו יכרעו ת"א לפניךכו'
 ההוא ביום האיץ כל על למלך ד' והיה ונו', ככתוב מלכותךעול
 !1 אחד ושמו אחד ד'יהיה

 וישתפך האריקי הטשורר נפש בתי כל חת מלא הזההרעיון
 שמך אדיר מה ! אדונינו שד' : ונמרצים קצרים במלים הזהבמזמור
 מלדאימ הוא והשאר , מסיים הוא וגזה משקיל הוא בזה ! הארץ"בכל
- !* אדונינו .ד' . העקרי הזה להרעיון ביאוריםאו  אצילות אל לא 

 שאדון בתור אלינו יחוסו אל אם כי , המשורר נתכון ית'נבתו
 והחיצונים הפנימים , היינו של ותנועה הנה כל על ומצוה*ומפקד
 מקודשים חייהם כל אשר רצונו", עושי .משרתיו בתור אליוויחוסנו
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 נודעת לא זו, !'-שבבחינה אדזנינו .ד' ואמר: ית', לעבודתורק
 בכל - לעתיד - שמך אדיר *מה .עבריך', ישראל בני לנו רקעתה
 ערב ולבנינו לנו משננים שאנו העקרי, הגדול הרעיון הוא !*הארץ
 שקותו[. רפ"י ]עיין !' אחד ד' - אלקינו .ד' : ובקומנו בשכבנו ,ובקר
 ויצפו ישראל גבורי יקוו אליה אשר והנשנבה, הנעלה התכליתהיא
 נצחונם לא תמיד. ונפשם לבבם בכל ישאפו ואליה , חייהם רנעיבכל

 כבוד נצחון אם כי נפשם, משאה - וממשלתם כבודםוהתפשטות
 לא ! בב"א שיהיה הארץ כל על ממלכתו והתפשטות והדרו,ה'

h~ros",ce chante ,או שך : cano' girumque 
~Rrma השירה התהילה 

 בעולם, האדם ממשלת התפשטות בתקות סימה ולא הראשונההישראלית
 !' ועד לעולם ימלך וב*ד' , התחילה !" גאה נאה כי לד' ,אשירה : אםכי

 עזו* *תפארת את רק , הנ"ל .עלינו' בתפלת עושים אנו וכן .סיימה
 כן נעל - ושמחים כבודו את לרואים רק עצמנו ואת , עקר ה'של
 !' עזך בתפארת מהרה ת 1 א ר ל ד"א לךנקוה

 פרש מראשינו לטעלה שם - . השמים' על הודך תנה*אשר
 הורו , וגבורתו כחו , קדשו שם חקק בו אשי . , השמים כספרד'

 ואיש איש כל יקרא ובו , ולהמחק להזדייף יכול שאינו בכתבוהדרו
 עבר בכל שעה ובכל עת בכל אל כבוד וכלשונו ככתבו ועם עםכל

 תהו ההולכים עולם, הכמי כל יתכנסו אם ואף . היטב בארופנה,
 שם את להשתיק , יתימרו האנושית ובחכמתם , לבם שרירותאחרי
 הכהב אותו - עלילותיהם בכל עוד יזכר ולא , ספריהם מתוךה'

 השמים ימי עוד , בקולמוסם יעבירו ולא ימחו לא השמים עלאשר
 והדרו, אל כבוד ודור לדור עולם לעם וינידו יקראו הארץ,על

 והכמיה. ארץ אדירי כל ישתיקו לא קולם ואת , יתנו יקר שמוולנבור
 השמים שעל הכתב אותו כי עז'.- יסדת ויונקים עוללים.מפי

 הכמים לא , מפרשים ולא מליצים לא צריך אינו לכל, ומפורשנלוי
 טח לא אשר כל , באפו ה ר ו ה ט ה ם ש נ אשר כל - . חרטומיםולא

 ימצאנו קדומות, ודעות תאוות ע"י לבבו, מהשכיל עינו,מראות
מפורש

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



185 הזיזןמיטב
 ו~חאא"ואאאוווואאחואאאואחא"ו"ואאאאחאאאחאא5א1אחחח"ווןואו~ואאאאאיי~"אאואיא~יווןווויווו,ו,ווןוויןן~יווןוןואווואווו11111אאהואא15וו~וווווו,ווו1111ווווו~ווווווי~,ווץו,ווייווו~ווווו,111~11וון1111ןו1911,1

 כלו העולם כל את והמרידו וסיעתו נמרוד בקום שכל, ושוםמפורש
 אז ושם'. להם ולעשות העולם' מן ה' שם להכחיד ויאמרו ה',על
 נ' בן אשר , אברהם הוא * אחד תינוק )תרה( סיעתו מתוךיצא
 ובתמתו , מתוכו והכירו *השמים* מפר מתוך אלקיו את דרששנים

 כל בחזקה בה החזיקו אשר , האלילים תורת את נצח בד'ובאמונתו
 : וקרא פרעה עמד ואם ; וסופריה חכמיה ושריה מלכיה ארץ,אדירי

 בן הוא חכמים *בן אמרו: וחכמיו !*, ה' את ידעתי "לא ה'1"*מי
 , משה נולה אי , אחריהם נמשך העולם וכל ;  רץ ]יויזס !* קדםמלכי
 אלקיו, את והכיר השמימה הביט נתגדל, בו אשר פרעה, ביתומתוך
 פרעה, אל וישלחהו האלקים אליו נגלה אשר עד אליו, לבבווהכין
 בתי כל אחז אחז ואם - . אלקים יש אכן כי , ולעולם לולהודיע
 היר, בחזקת מישראל ה' שם להשכיח וידמה מדרשות, ובתיכנסיות
 ובעמיס- בישראל ר' שם עוד יזכר ולא מעת ועוד , והצליח עשהונם

- לנו* נתן בן לנו יולד ילד*והנה  המשרה' ל*מרבה - חזקיה הוא 
 רבה משרה בנס, העומדת שבלוחות, לה5*ם' נתן אשר ע'(,)יסעיר

 תינוק מצאו ולא שבע באר ועד מדן ברקו אשר עדבישראל,
 אשר ודור, דור בכל כן . טו"מ בהלכות בקיאים היו שלאותינוקת
 תקות אבדה לא העולם, מן טהורה ד' ויראת שמים שםישתכח
- ה' את ודשתהאמת - !' עז יסדת ויונקים עוללים נספי   יקום עור 
 את ויחדש , ה' כבוד את השמים מפר מעל יקרא אשר נ חדשדור

 * חקת[ פ' ריס נתזמר ]עיין . וינצח - הכפירה ננדהמלתמה

 רעיון אשר , בנ"א אותם אלה , ה' צוררי - צורריך**לבהנן
 וזדון תאותם מלמלאות , להם יצר וקדושתו ה' כבוד וזכרהאלקות
 עם אחד במרור לרור יוכלו לא אשר , הגאים אותם המה הם ,לבם

 ה' עבודת של הרעיון להם ינעם לא אשר בנ"א, אותםהקב"ה,
 הרעיון ואשר 1 בחיים צרה להם נעשית ה' עבורת אשר ,האמתית

 ע"כ ואשר , ויבהלם יפחידם , ועונש שכר של , דו"ח של , השנחהשל
 צעהיו להצר לכה'פ או הארץ מן ולהאבידו להעבירו עמלםכל

ולהכחירו
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 וליהר .תפלה ובתי מנזרים בחומות ולכלאו , החים מארץולהכחידו

ן
 ,צוררל אלה למען - . בשנה מספר 'מוסנפי או פנויות שעות רק לו
 הארם ישא אשר , עת בכל אשר למען , כבורו השמים על י' נתןד'",
 התהו אותו מתוך , וההרנשים המחשבות שפלות מתוך עיניומרום
 של הכתב אותו ויראה , האלה הצוררים בו הכניסוחו אשר ,והבהו
 שמך אדיר מה , אדונינו *ה' : ממעמקים ויקרא , בשמים החקוקאש
- ומתנקם" אויב "להשבית !", הארץבכל  וחמס, שוד , ונקמה משפמה 
 שוא מסוה מכל מפשט הוא , הכל נגד הכל .מלחמת , ואוןעמל

 מקרבה. ה' שם תמחה אשר , החברה כל וחלק גורל , עיניםואחיזת
 יוכלו לא וחקיו, ד' משפטי ואיגידיעת ויראתו, ד' הכרתחסרון
 , עוד כל ; בעולס ופרזה צרמוניה בכל ואידיאל רעיון בכללהמנות
 הגויים, כל אליו ונהרו ההרים בראש נכון יהיה לא ה' בית הראשר
 -לא באורחותיו ונלכה מדרכיו ויורנו ה' בית אל ונעלד; לכוואמרו
 מלשאת יחדלו ולא למזמרות וחניתותיהם לאתים תרבותם בנ"איכתתו
 האיומים חזיונותיה כל עם ההיים מלחמת החרל ולא , חרב גוי אלנוי

 יחרלו לא ה', את דעה הארץ תמלא לא אשר עוד, וכל ,והמבהילים
 כ"א העולם, מן ומתנקם אויב ישבתו ולא ולהשחית, להרעבנ"א
 אויביך הנה כי ה' אויביך הנה *כי : ככתוב ה', צוררי יאבדובעת

 הארץ. מן וישבתו און" פועלי כל *יתפרדו : ואזיאבדו',
 כוננתש. אשר וכוכבים ירח אצבעותיך מעשה שמיך אראה*כי

 העולמות צבא צבאם, וכל השמים -בראותי שמיך אראהכי
 כלם אלקים, ד' הוא, שלך הכל כי ובהתבונני, הרבים,הענקיים
 ירח אצבעותיך עשו אשף שלס, אחד שסי[ ]63 "מעשה*משלימים
 כי אנוש "טה : אקרא אי , אחת למכונה כוננת אשר ן כלםוככבים
 חס", "ו6גחגו : כתו , מסיתות ע5 יגרס ]קתס" ו" תפקדנו כי אדם ובןת,כרנו

 תכן , ססס5 ס6דס ט3 יורס "ct:h~ !" ס' תטסיך רני *תס : כתו , רפתות ע3וגס
-תוס'  סקס[. ע5 

 את בהעריכו , אנוש אנוש תקות מה - תיכרנו" כי אנוש*מה
עצמו
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 הגדול, הצבא זה , יספרו ולא ימדו לא אשר העולמות אלה ננדעצמו

 שחקים ברא במאמרו "אשר , יוצרם לפני המשתחוים השמיםצבא
 קונם"; רצון לעשות ושמחים לששים והמה צבאתן, כל פיווברוה
 , % האדון ננד יתקומם אם , קלה בריה ., האדם הוא נחשבובמה

 בתור ולהנאות ולכבודו לעצמו רק ויחיה , רצונו את וימרה בווימרד
- 1 ! לכל ומתנקםאויב  

 !* תפקדנו כי אדם *כןומה
-  לעמת , הוא ורם ורב גדול ומה 

 , והנורא הנבור הגדול האדון את לעובד ג"כ עצמו את בהכירו ,זה

 .וחק , השמים" צבא לכל מספר *מונה ה' כאשר כי , לדעתובלמדו
 , יקרא" בשמות שולכלם , תפקידם" את ישנו שלא להם נתןוזמן

 ועל משמרתו על איש איש כרצונו', ברקיע במשמדותיהם*וי0דרם
 משמרתו על ויפקידהו בשם האדם את , אותו נם יקרא כןפקודתו,

 הוא גם בהיותו , ערכו ורם רב ומה כרצונו, הארץ' *על עבודתוועל
 את ולמלא לשרורו צבטות, ר' המלך לפני העומדים ביןנמנה

- : !* ותפקדנו - אדם עבן --וכפקידו  

 עליון הפקד שהאדם אלא עוד ולא מאלקים"- מעפקותחסרהו
 ולהיות , עליהם הנרול המפקד הוא להיות , הברואים צבא כלעל
 והוא רצונו, וחקי ה' דבר את ומקשיב מאזין , ומשכיל מביןהוא
 מקיף לברו הוא ולהיות ; חפשית ובבחירה בדעת ה' את עובדלבדו
 אשר הנדולות, המחשכות את ויודע כלה, הבריאה כל תכניתאת
 . לה שם אשר , הנדולה התכלית את ומכיר בעולמז, יתיש ה'חשב
 מעלה ברואי כל ! האדם או נהדר ומה נכבד ומה ... ! מאלקיםמעם
 באהבם רצונו את ויעשו רגליו, תחוז ויתרפסו מפניו יחרדוומסה
 רנליו, תחת שת והכל המעשים כל על האדם הוא מושל ואם .וברצון
 והממשלה, הכח לו מירך 1נ1' ידיך במעשי הסשילהו , האל אתההלא
 בם ולמלא , כרצונו בהם ולעשות , הכל על להשתרר למענו,ולא
 תפקירו את ידם ועל בהם למלא אם בי , לבבו ומאויי תאותואת

ותפקידם
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 . הגייןמימכ198

 ותכליתם תעודתם אל ולקרבם ולהניעם , להם נתת אשר ,.ותפקידם
 הגדול, הרעיון את ישלימו ביחד כלם והם והוא , לפניהם שמתאשר
 . עולמו ביצירת היוצר הנהאשר

 ! הארץ בכל שמך אדיר מה ! אדונינוד'

4

 לתמדמערוק
- עומד. 5"5 "ומד, 8 סורס 8צד - מסי. 5"5 מכסי, 82 סרס כרץ מס   סט 
- . כמענדך 5*5 פעכדך, "מרוגס סורס סס - . ותו 5*5 ומ, אסורסכסוף  9 צד 
 צד - מכלי. 5"5 מכ15, 21 סורס 13 צד - מעלס. פ5 5*5 , יעיס ס5 5סורס
- , כרע כי 5"5 נרע, די 17 סורס21 - סתכו "חרי )מלמטס( 2 סורס 85 צד   קן5, 
- סמכו5-קן. "חרי3*ל - נפסס. 5*י יפסס, 3 סורס 40 צד   67 צד 
 וצין. sfi וצי, 8 סירס סיף 65 צד - 5כ"ס. וכ5 5"5 5כ"ס, כ5 18סורס
- סוסעתי. 5"5 סופעחס, )ת5תטס( 8 סורס 80 צד-  , כסכ 1 1 סירס 90 צד 
- . נסס5"5 - . ג"ח ניח 5*5 כ"מ, כ"ח )ת5תטס( 3 סוים 115 צד   צד 
- מ"ח. 5"5 ""ס, פנת 2 סורס116  ועסות, 18 סורס 123 צד - תירך. 5'5 תרצו, )מ5מעס( 9 סורס 121צד - כס.סיעי. 5"ל ,  כסוסיע  16  סורס סוף סס 
YS-,וסמוסירס. 5"5 סמוסירס, 19 סורס סס והעסות -  15 סורס 126 צך 
- . סיגי הר סרחי 3*5 סיני, סרפרח, - hbt. 5"5 ונ5'5ו, 16 סורס 142 צך   
 5פכון- 5"5 וסכי, 10 סרס סיף -סס טרי. 5"5 ע', 9 סורס סוף 163צד

 אצלה גן להש תוכי אלפס טעיה מחברותי חתר זהספר

ארריסתי:

 .BNabaa.2~ab*eclh 8 וחלנא אלפםבן-ציון
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