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במדבר פרק ד

ַ $%ה ְלוִ 'ִ &:
הרֹ ֵלאמֹר) :יח( ל ַ ְכ ִרית ֶאת ֵ ֶבט ִמ ְ ְ"חֹת ַה ְָ #ה ִתי ִמ ְ
)יז( וַיְ ַד ֵר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה וְ ֶאל ֲ
א%ת& ִאי ִאי
בנָיו ָיבֹא וְ ָ(מ ָ
הרֹ ָ
ָמת ְ ִג ְ ָ& ֶאת ק ֶֹד ַה ֳָ #ד ִי& ֲ
)יט( וְ זֹאת עֲ( ָל ֶה& וְ ָחי וְ לֹא י *
ָמת:
ַעל ֲעב ָֹדת %וְ ֶאל ַמ ָ.א) :%כ( וְ לֹא ָיבֹא ִל ְרא%ת ְַ 0ב ַ/ע ֶאת ַהֶֹ #ד ו ֵ
רש"י

רמב"ן

)כ( ולא יבאו לראות כבלע את הקדש  1כשמכניסי
)יח( אל תכריתו  1אל תגרמו לה& שימותו) :כ(
את הכלי לתו $נרתיקו כמו שפירש למעלה
ולא יבאו לראות כבלע את הקדש  1לתו $נרתק
בפרשה זו ,ופרשו עליו בגד פלוני וכסו אותו
שלו ,כמו שפירשתי למעלה )פסוק ה( בפרשה זו,
במכסה פלוני ,ובלוע שלו זהו כסויו ,לשו רש"י.
ופרשו עליו בגד פלוני וכסו אותו במכסה פלוני,
והוא דעתו של אונקלוס .ורבותינו אמרו במסכת
ובלוע שלו הוא כסויו:
סנהדרי )פא ב( ,שזו אזהרה על הגונב כלי שרת
שחייב מיתה והקנאי פוגעי בו ,שהגנבה והגזל יקראו בליעה ,מלשו חיל בלע ויקיאנו )איוב כ טו(,
והוצאתי את בלעו מפיו )ירמיה נא מד( :ור"א אמר כפשוטו ,שלא יבאו לראות כאשר יוסר פרכת
המס $ויגלה הארו ,רק אחרי כ כאשר יכוסה יבאו לשאת אותו .ויהיה "כבלע את הקדש" ,כאשר
יוסר הבני מעל הארו שהוא הקדש ,מלשו בלע ה' ולא חמל )איכה ב ב( ,יחד סביב ותבלעני )איוב י
ח( .והנה הלוי& מוזהרי& שלא יגעו אל ארו הקדש ומתו רק בבדי& ישאוהו ,ועוד יזהיר& שלא יבאו
לראות כלל הסרת הבני בעוד שיוריד אהר את הפרכת ,כעני כי ראו בארו ה' )ש"א ו יט( .ויפה אמר.
אבל ע"ד האמת טע& הכתוב ,כי בעבור היות כבוד יושב הכרובי& ש& הוזהרו הלוי& שלא יהרסו
לראות את ה' עד שיורידו הכהני& את הפרכת ,כי אז תראה הכבוד בחביו עזו ,וישוב אל מקומו
הראשו לקדש הקדשי& ,ויהיה כבלע את הקדש כפשוטו .והמשכיל יבי:
רמב"ן  -הקדמה לספר במדבר

אחר שביאר תורת הקרבנו' בספר השלישי התחיל עתה לסדר בספר הזה המצות שנצטוו בעני אהל
מועד וכבר הזהיר על טומאת מקדש וקדשיו לדורות .ועתה יגביל את המשכ בהיותו במדבר כאשר
הגביל הר סיני בהיות הכבוד ש& צוה והזר הקרב יומת כאשר אמר ש& כי סקול יסקל וצוה ולא יבאו
לראות כבלע את הקדש ומתו כאשר הזהיר ש& פ יהרסו אל ה' לראות וגו' וצוה ושמרת& את משמרת
הקדש ואת משמרת המזבח כאשר אמר ש& וג& הכהני& הנגשי& אל ה' יתקדשו וגו' והכהני' והע& וגו'
והנה צוה אי $תהיה משמרת המשכ וכליו ואי $יחנו סביב ויעמוד הע& מרחוק והכהני& הנגשי& אל
ה' אי $יתנהגו בו בחנותו ובשאת אותו ומה יעשו במשמרתו והכל מעלה למקדש וכבוד לו כמו שאמרו
אינו דומה פלטרי של מל $שיש לו שומרי לפלטרי שאי לו שומרי והספר הזה כולו במצות שעה
שנצטוו בה& בעמד& במדבר ובנסי& הנעשי& לה& לספר כל מעשה ה' אשר עשה עמה& להפליא וספר
כי החל לתת אויביה& לפניה& לחרב וצוה אי $תחלק האר :לה& ואי בספר הזה מצות נוהגות לדורות
זולתי קצת מצות ובעניני הקרבנות שהתחיל בה בספר הכהני& ולא נשל& ביאור ש& והשלימ בספר
הזה:
במדבר רבה  -פרשה ה

]ט[ אהר ובניו יבאו ושמו אות& וגו' מיכ היה ר' שמואל ברבי נחמ אומר מפני שהיו בני קהת יודעי
שכל מי שטוע בארו שכרו מרובה והיו מניחי השלח והמנורה והמזבחות וכו' כמו שכתוב למעלה עד
אהר ובניו יבאו וגו' ולא יבאו לראות כבלע וגו' א"ר יהודה הלוי ברבי שלו& רוצה אתה ללמוד באיזה
עני מתי בני קהת צא ולמד מ המקרא הזה ולא יבאו לראות כבלע וגו' מלמד כשהיו באי לטעו את
הארו היו מפרקי את הפרכת מפניו והיו זני& עיניה& מ הארו לפיכ $היו מתכלי& שנאמר )שמות
לג( כי לא יראני האד& וחי והיא $עשה לה& משה תקנה אמר לו האלהי& בשעה שהיו מפרקי את
המשכ לא יהיו בני קהת מפרקי את הפרוכת מפני הארו אלא יהיו בני אהר נכנסי ומפרקי אות'
מפני שה& כהני& ויכסו את הארו וכ השלח וכ כל הכלי& הנזכרי& לו ובזה היה לה& תקנה שלא
ימותו א& אינ& מסתכלי בארו הה"ד ולא יבאו לראות כבלע וגו' זה הארו א& עושי כ מהו כבלע
אמר רבי לוי א& רואי בארו כבלע הזה שהוא נופל מ העי מיד ה& מתי& תדע מאנשי בית שמש
המשך <<<
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שנאמר )שמואל א' ו( וי $באנשי בית שמש כי ראו בארו ה' וי $בע& וגו' מהו כי ראו בארו ה' רבי
אבהו ור' אלעזר חד אמר קוצרי& ומשתחוי& היו וחד אמר מדברי& דברי& יתרי& היו מה אמרו מא
אמרי $דאמרית ומא פייס $דאיפייסת ר' לוי אמר נכפפה היריעה שעל הארו וראו בו איתא חמי כמה
תקלה גדולה היה לה& ע"כ שכ כתיב )שמואל א'( וי $בע& שבעי& איש וחמשי& אל= איש ר' אבהו
ור"א חד אמר שבעי& איש היו וכל אחד ואחד שקול כחמשי& אל= איש וחד אמר חמשי& אל= היו כל
אחד ואחד שקול כשבעי& סנהדרי ר' חנינא ור' מונה חד אמר שבעי& איש זו סנהדרי וחמשי& אל=
איש שהיו שקולי כנגד חמשי& אל= איש וחד אמר שבעי& איש אלו סנהדרי וחמשי& אל= איש מע&
האר :אליהו אומר נתקבצו ויצאו למלחמה ונפלו מה& חמשי& אל= איש ונפלה כת סנהדרי גדולה
עמה& מי הרג אות& הוי לא הרג אות& אלא אנשי בית שמש על שראו בארו לכ $הזהיר בני קהת ולא
יבאו לראות וגו' אמר הקב"ה כש& שעשיתי לבני קהת על שהיו יראי& אותי כבדתי& וחלקתי לה&
כבוד והזהרתי עליה& להציל ממות נפש& כ $כל מי שהוא מתיירא ממני אני מכבדו ואיני מכרית שמו
מ העול& ממי את למד מבני יונדב ב רכב על ידי שעשו רצוני מה כתיב בה& )ירמיה לה( לא יכרת איש
ליונדב ב רכב עומד לפני כל הימי& ומה א& אות שה& גרי& כ $עשיתי לה& לישראל שה& בני אוהבי
בני ידידי על אחת כמה וכמה כשה& עושי& רצוני שה& עומדי& לפני כל הימי& שנא' )ישעיה מח( לו
הקשבת למצותי ויהי כנהר שלומ $וגו' ,ואומר )דברי& ד( ואת& הדבקי& בה' אלהיכ& חיי& כלכ&
היו&.
שמואל א פרק ו

ֹהנִ י& וְ ַלְֹ #ס ִמי& ֵלאמֹר ַמה
)א( וַיְ ִהי ֲאר %יְ קֹוָק ִ ְ( ֵדה ְפ ִל ְ ִי& ִ ְב ָעה ֳח ָד ִי&) :ב( וַ'ִ ְק ְרא ְפ ִל ְ ִי& ַלֲ 0
ֹאמר ִא& ְמ ַ ְִ /חי& ֶאת ֲארֱ %אל ֵֹהי יִ ְ( ָר ֵאל ל
ה%דע*נ ַ ֶ?ה נְ ַ ְֶ /ח> ִל ְמק%מ) :%ג( ַו' ְ
ֲ(ה ַל ֲאר %יְ קֹוָק ִ
ַ>ע ֶ
ֹאמר
נ%דע ָל ֶכ& ָל ָ?ה לֹא ָתסר יָדִ %מ ֶ) :&0ד( ַו' ְ
A &Aז ֵ ָר ְפא וְ ַ
יק& ִ0י ָה ֵב ָ ִיב לָ %
ְ ַ ְ/ח אֹתֵ %ר ָ
ָהב ִ0י
ַח ִמ ָBה ַע ְכ ְ ֵרי ז ָ
ָהב ו ֲ
ֹאמר ִמ ְס ַ"ר ַס ְרנֵי ְפ ִל ְ ִי& ֲח ִמ ָBה >עפלי< ְטח ֵֹרי ז ָ
ָיב לַ %ו' ְ
ֲ &Aא ֶר נ ִ
ָמה ָה ָ
ית& ֶאת
יכ& ַה ַ? ְ ִח ִ
יכ& וְ ַצ ְל ֵמי ַע ְכ ְ ֵר ֶ
ית& ַצ ְל ֵמי >עפליכ&< ְטח ֵֹר ֶ
ֲ( ֶ
ֵיכ&) :ה( ַוע ִ
ל ַס ְרנ ֶ
*ְ &/
חת ְלכ ָ
ֵפה ַ
ַמָ E
ר ְצ ֶכ&) :ו( וְ ָל ָ?ה
מ ַעל ְ
יכ& ֵ
מ ַעל ֱאל ֵֹה ֶ
יכ& ֵ
ֲל ֶ
ָקל ֶאת יָדֵ %מע ֵ
אלי י ֵ
Aר :נְ ַת ֶ& ֵלאל ֵֹהי יִ ְ( ָר ֵאל ָ0ב%ד ַ
ָה ֶ
ֵלכ:
פ ְרעֹה ֶאת ִל ָ& ֲהל%א ֲַ 0א ֶר ִה ְת ַע ֵ/ל ָ ֶה& וַיְ ַ ְ/ח& ַו' ֵ
ְת ַכ ְד ֶאת ְל ַב ְב ֶכ& ֲַ 0א ֶר ְִ 0ד ִמ ְצ ַריִ & ַ
ַא ַס ְר ֶ& ֶאת ַה ָ"ר%ת
יה& עֹל ו ֲ
ֲל ֶ
 ֵי ָפר%ת ָעל%ת ֲא ֶר לֹא ָע ָלה ע ֵ
ָלה ֲח ָד ָה ֶא ָחת ְ
)ז( וְ ַע ָה ְקח ַועֲ( ֲעג ָ
ָלה וְ ֵאת
ל ַק ְח ֶ& ֶאת ֲאר %יְ קֹוָק נְ ַת ֶ& אֹתֶ %אל ָה ֲעג ָ
יה& ַה ָיְ ָתה) :ח( ְ
ח ֵר ֶ
ֵיה& ֵמ ֲ
ַה ֵיב ֶֹת& ְנ ֶ
ָלה ו ֲ
ָ ֲעג ָ
ית& ִא& ֶֶ Gר ְEְ $בל%
ר ִא ֶ
רַEז ִמ ִ %GHוְ ִ ְַ /ח ֶ& אֹת %וְ ָה ָל ְ) :$ט( ְ
(ִ ָ &Aימ ָב ְ
ָהב ֲא ֶר ֲה ֵב ֶֹת& לָ %
ְֵ 0לי ַהָ F
ָד ְענ ִ0י לֹא יָד %נ ְָג ָעה ָנ ִמ ְק ֶרה הא
ד%לה ַהֹFאת וְ ִא& לֹא וְ י ַ
ֲלה ֵית ֶ ֶמ הא ָע ָ(ה ָלנ ֶאת ָה ָר ָעה ַהָ ְE
ַיע ֶ
ֵיה& ָ0ל ַב ָיִ ת:
ָלה וְ ֶאת ְנ ֶ
ַסר& ָ ֲעג ָ
ָי& ֵ 0וַ'ִ ְקח ְ ֵי ָפר%ת ָעל%ת ַו' ְ
ָהיָה ָלנ) :י( ַו ַ'עֲ( ָה ֲאנ ִ
יה&) :יב( וַ'ִ ְַ Bרנָה
ָהב וְ ֵאת ַצ ְל ֵמי ְטח ֵֹר ֶ
רַEז וְ ֵאת ַע ְכ ְ ֵרי ַהָ F
ָלה וְ ֵאת ָה ְ
ָ(מ ֶאת ֲאר %יְ קֹוָק ֶאל ָה ֲעג ָ
)יא( ַו' ִ
(מֹאול וְ ַס ְרנֵי ְפ ִל ְ ִי&
ָמי ְ
חת ָה ְלכ ָהל ְֹ $וְ גָע %וְ לֹא ָסר י ִ
ַה ָ"ר%ת ַ ֶֶ Gר ְַ $על ֶֶ Gר ְֵ $ית ֶ ֶמ ִ ְמ ִס ָ/ה ַ
ֵיה& וַ'ִ ְרא
בית ֶ ֶמ ק ְֹצ ִרי& ְק ִציר ִח ִIי& ָ ֵע ֶמק וַ'ִ ְ(א ֶאת ֵעינ ֶ
יה& ַעד ְEבל ֵית ָ ֶמ) :יג( ֵ
ח ֵר ֶ
ה ְֹל ִכי& ֲ
ד%לה
ַ ֲעמֹד ָ& וְ ָ& ֶא ֶב ָ ְE
הַ %ע ֵית ַה ְִ Bמ ִי ו ַ
ָלה ָAה ֶאל ְ( ֵדה יְ *
ֶאת ָהAר %וַ'ִ ְ( ְמח ִל ְרא%ת) :יד( וְ ָה ֲעג ָ
רַEז
ה%ריד ֶאת ֲאר %יְ קֹוָק וְ ֶאת ָה ְ
ָלה וְ ֶאת ַה ָ"ר%ת ֶהעֱל ע ָֹלה ַליקֹוָק) :טו( וְ ַה ְלוִ 'ִ & ִ
ֲצי ָה ֲעג ָ
וַיְ ַב ְ#ע ֶאת ע ֵ
ד%לה וְ נְ ֵי ֵבית ֶ ֶמ ֶהעֱל עֹל%ת וַ'ִ ְז ְח ְז ָב ִחי& ַ'&%
ָ(מ ֶאל ָה ֶא ֶב ַה ְָ E
ָהב ַו' ִ
ֲא ֶר ִאֲ %א ֶר ְ %כ ֵלי ז ָ
ָהב ֲא ֶר
ָב ֶע ְקרַ &%'ַ %ההא) :יז( וְ ֵא ֶ/ה ְטח ֵֹרי ַהָ F
ַח ִמ ָBה ַס ְרנֵי ְפ ִל ְ ִי& ָרא ַו' *
ַההא ַליקֹוָק) :טז( ו ֲ
 ְקלֶ %א ָחד ְלגַת ֶא ָחד ְל ֶע ְקרֶ %א ָחד:
%Gד ֶא ָחד ְל ַעָFה ֶא ָחד ְל ְ
ַ &Aליקֹוָק ְל ְ
ֵה ִיב ְפ ִל ְ ִי& ָ
Aבל
ָהב ִמ ְס ַ"ר ָ0ל ָע ֵרי ְפ ִל ְ ִי& ַל ֲח ֵמ ֶת ַה ְָ Jרנִי& ֵמ ִעיר ִמ ְב ָצר וְ ַעד ֶֹ 0פר ַה ְ" ָר ִזי וְ ַעד ֵ
)יח( וְ ַע ְכ ְ ֵרי ַהָ F
ְַ $נְ ֵי ֵבית
הַ %ע ֵית ַה ְִ Bמ ִי) :יט( ַו' ְ
יה ֵאת ֲאר %יְ קֹוָק ַעד ַה'ַ &%הֶFה ִ ְ( ֵדה יְ *
ד%לה ֲא ֶר ִה>ִ יח ָע ֶל ָ
ַה ְָ E
ל ָה ָע& ִ0י ִה ָ0ה יְ קֹוָק ָ ָע& ַמ ָ0ה
ַָ ָ $ע& ִ ְב ִעי& ִאי ֲח ִמ ִBי& ֶא ֶל= ִאי וַ'ִ ְת ְ
ֶ ֶמ ִ0י ָרא ַ ֲאר %יְ קֹוָק ַו' ְ
ֲלה
יכל ַל ֲעמֹד ִל ְפנֵי יְ קֹוָק ָה ֱאל ִֹהי& ַה ָ#דַ %הֶFה וְ ֶאל ִמי ַיע ֶ
ֹאמר נְ ֵי ֵבית ֶ ֶמ ִמי ַ
ד%לה) :כ( ַו' ְ
ְג ָ
יֵ %בי ִק ְריַת יְ ָע ִרי& ֵלאמֹר ֵה ִב ְפ ִל ְ ִי& ֶאת ֲאר %יְ קֹוָק ְרד ַהעֲל
Aכי& ֶאל ְ
ֵמ ָע ֵלינ) :כא( וַ'ִ ְ ְלח ַמ ְל ִ
יכ&:
אֹתֲ %א ֵל ֶ
שמות פרק י פסוק כח

ֹאמר לַ %פ ְרעֹה ֵל ְֵ $מ ָע ָלי ִה ֶָ Bמר ְל ָ $ל  ֶֹס= ְרא%ת ָ"נַי ִ0י ְיְ &%רא ְֹת ָָ $פנַי ָמת:
ַו' ֶ
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Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva.
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שמות פרק לג

רש"י

)יב( ראה אתה אומר אלי  1ראה ,ת עיני $ולב $על
ה א ֵֹמר ֵא ַלי
ֹאמר מ ֶֹה ֶאל יְ קֹוָק ְר ֵאה ָ
)יב( ַו' ֶ
דברי .$אתה אומר אלי וגו' ואתה לא הודעתני
ה%ד ְע ַנִ י ֵאת ֲא ֶר
ה לֹא ַ
ַה ַעל ֶאת ָה ָע& ַהֶFה וְ ָ
את וגו' ,ואשר אמרת לי )שמות כג כ( הנה אנכי שולח
יְ $ב ֵ& וְ גַ& ָמ ָצ ָ
Aמ ְר ָ יְ ַד ְע ִ ָ
ה ַ
ִ ְ ַלח ִע ִ?י וְ ָ
מלא ,$אי זו הודעה ,שאי אני חפ :בה :ואתה
ֶי$
אתי ֵח ְ ֵעינ ָ
ֵח ְ ֵעינָי) :יג( וְ ַע ָה ִא& ָנא ָמ ָצ ִ
ֶי $אמרת ידעתי בש  1הכרתי $משאר בני אד&
ְֲ $ל ַמ ַע ֶא ְמ ָצא ֵח ְ ֵעינ ָ
ה%ד ֵענִ י נָא ֶאת ְָ Gר ֶכ ָ $וְ ֵא ָדע ָ
ִ
בש& חשיבות ,שהרי אמרת לי )שמות יט ט( הנה
ֵלכ
ֹאמר ָ"נַי י ֵ
ר ֵאה ִ0י ַע ְ? ַָ $ה%Eי ַהֶFה) :יד( ַו' ַ
ְ
ֶי $ה ְֹל ִכי& אנכי בא אלי $בעב הענ וגו' וג& ב $יאמינו
ֹאמר ֵא ָליו ִא& ֵאי ָ"נ ָ
ַהנִ ח ִֹתי ָל ְ) :$טו( ַו' ֶ
וֲ
לעול&) :יג( ועתה  1א& אמת שמצאתי ח בעיני$
אתי
ָדע ֵאפ%א ִ0י ָמ ָצ ִ
ב ֶ?ה יִ  ַ
ֲלנ ִמֶFה) :טז( ַ
ל ַע ֵ
ֶיֲ $אנִ י וְ ַע ֶ? ֲָ $הל%א ְ ֶל ְכ ְ ִָ $ע ָ?נ וְ נִ ְפ ִלינ ֲאנִ י הודיעני נא את דרכ ,$מה שכר אתה נות למוצאי
ֵח ְ ֵעינ ָ
ח בעיני :$ואדע למע אמצא ח בעיני  1ואדע
וְ ַע ְ? ִָ $מ ָ0ל ָה ָע& ֲא ֶר ַעל ְ"נֵי ָה ֲא ָד ָמה :פ
ֹאמר יְ קֹוָק ֶאל מ ֶֹה ֶ &ַEאת ַה ָָ Gבר ַהֶFה ֲא ֶר בזו מדת תגמול $מה היא מציאת ח שמצאתי
)יז( ַו' ֶ
בעיני ,$ופתרו למע אמצא ח ,למע אכיר כמה
ֲ:&ֵ ְ $
ָא ָדע ָ
את ֵח ְ ֵעינַי ו ֵ
ֱ(ה ִ0י ָמ ָצ ָ
ְִ ַ Gר ָ ֶאע ֶ
שכר מציאת הח :וראה כי עמ הגוי הזה  1שלא
ֹאמר ֲאנִ י
ֹאמר ַה ְר ֵאנִ י נָא ֶאת ְ0ב ֶֹד ָ) :$יט( ַו' ֶ
)יח( ַו' ַ
ֶי $תאמר ואעשה אות $לגוי גדול ,ואת אלה תעזוב,
אתי ְב ֵ& יְ קֹוָק ְל ָפנ ָ
ֶי $וְ ָק ָר ִ
טבי ַעל ָ"נ ָ
ֲביר ָ0ל ִ
ע ִ
ראה כי עמ $ה& מקד& ,וא& בה& תמאס ,איני
וְ ַח> ִֹתי ֶאת ֲא ֶר Aחֹ וְ ִר ַח ְמ ִי ֶאת ֲא ֶר ֲא ַר ֵח&:
סומ $על היוצאי& מחלצי שיתקיימו ,ואת תשלו&
תכל ִל ְראֹת ֶאת ָ"נָי ִ0י לֹא יִ ְרנִ י
ֹאמר לֹא ַ
)כ( ַו' ֶ
השכר שלי בע& הזה תודיעני ,ורבותינו דרשוהו
ֹאמר יְ קֹוָק ִה>ֵה ָמקִ &%א ִי
ָחי) :כא( ַו' ֶ
Aד& ו ָ
ָה ָ
במסכת ברכות )ד= ז א( ואני ליישב המקראות על
י$
וְ נִ ְַ Hב ָ ַעל ַהHר) :כב( וְ ָהיָה ַ ֲעבֹר ְ0ב ִֹדי וְ ַ( ְמ ִ ָ
אופניה& ועל סדר& באתי) :יד( ויאמר פני ילכו 1
יַ $עד ָע ְב ִרי:
ְנִ ְק ַרת ַהHר וְ ַ(ִֹ 0תי ַכ ִ"י ָע ֶל ָ
כתרגומו ,לא אשלח עוד מלא ,$אני בעצמי אל,$
פנַי לֹא
ית ֶאת ֲאח ָֹרי ָ
ַה ִסר ִֹתי ֶאת ַ"ִ 0י וְ ָר ִא ָ
)כג( ו ֲ
כמו )שמואל ב' יז יא( ופני $הולכי& בקרב:
ֵרא:
יָ
)טו( ויאמר אליו  1בזו אני חפ ,:כי על ידי מלא$
אל תעלנו מזה) :טז( ובמה יודע אפוא  1יודע מציאות הח ,הלא בלכת $עמנו .ועוד דבר אחר אני שואל
ממ $שלא תשרה שכינת] $עוד[ על אומות העול& :ונפלינו אני ועמ  1ונהיה מובדלי& בדבר הזה מכל
הע& ,כמו )שמות ט ד( והפלה ה' בי מקנה ישראל וגו') :יז( ג את הדבר הזה  1שלא יושרה שכינתי
עוד על אומות העול& ,אעשה ,ואי דבריו של בלע& על ידי שריית שכינה ,אלא נופל וגלוי עיני& ,כגו
)איוב ד יב( ואלי דבר יגונב ,שומעי על ידי שליח) :יח( ויאמר הראני נא את כבוד  1ראה משה שהיה
עת רצו ודבריו מקובלי& ,והוסי= לשאול לראותו מראית כבודו) :יט( ויאמר אני אעביר וגו'  1הגיעה
שעה ,שתראה בכבודי מה שארשה אות $לראות ,לפי שאני רוצה וצרי $ללמד $סדר תפלה ,שכשנצרכת
לבקש רחמי& על ישראל ,הזכרת לי זכות אבות ,כסבור אתה ,שא& תמה זכות אבות אי עוד תקוה,
אני אעביר כל מדת טובי לפני $על הצור ,ואתה צפו במערה :וקראתי בש ה' לפני  1ללמד $סדר
בקשת רחמי& א= א& תכלה זכות אבות ,וכסדר זה שאתה רואה אותי מעוט= וקרא י"ג מדות הוי
מלמד את ישראל לעשות כ ,ועל ידי שיזכירו לפני רחו& וחנו יהיו נעני כי רחמי לא כלי& :וחנתי את
אשר אח  1אות פעמי& שארצה לחו:ורחמתי  1עת שאחפו :לרח& .עד כא לא הבטיחו אלא עתי&
אענה עתי& לא אענה ,אבל בשעת מעשה אמר לו )שמות לד י( הנה אנכי כורת ברית ,הבטיחו שאינ
חוזרות ריק&) :כ( ויאמר לא תוכל וגו'  1א= כשאעביר כל טובי על פני $איני נות ל $רשות לראות את
פני) :כא( הנה מקו אתי  1בהר אשר אני מדבר עמ $תמיד ,יש מקו& מוכ לי לצרכ $שאטמינ $ש&
שלא תזוק ,ומש& תראה מה שתראה ,זהו פשוטו .ומדרשו על מקו& שהשכינה ש& מדבר ואומר
המקו& אתי ,ואיני אומר אני במקו& ,שהקב"ה מקומו של עול& ואי עולמו מקומו) :כב( בעבור כבודי
 1כשאעבור לפני :$בנקרת הצור  1כמו )במדבר טז יד( העיני האנשי& הה& תנקר) ,משלי ל יז( יקרוה
עורבי נחל) ,מלכי& ב' יט כד( אני קרתי ושתיתי מי& ,גזרה אחת לה& ,נקרת הצור כריית הצור :ושכתי
כפי מכא שנתנה רשות למחבלי& לחבל ,ותרגומו ואגי במימרי ,כנוי הוא לדר $כבוד של מעלה ,שאינו
צרי $לסוכ $עליו בכ= ממש) :כג( והסרותי את כפי  1ואעדי ית דברת יקרי ,כשאסלק הנהגת כבודי
מנגד פני $ללכת מש& ולהל :וראית את אחורי  1הראהו קשר של תפילי:

