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ְוֶזהּו, "ַוְיַדֵּבר ֱא�ִקים ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֲאִני ה' ָוֵאָרא ֶאל ַאְבָרָהם ְוכּו'" ְּבֵאל

ַׁשָּדי ּוְׁשִמי ה' ֹלא נֹוַדעִּתי ָלֶהם", ִּכי ָּכל ַהִּוּכּוִחים ֵּבין ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ּוֵבין ֹמֶׁשה

ַרֵּבנּו ְּבִעְנַין ְׁשִליחּותֹו ִלְגֹאל ֶאת ִיְׂשָרֵאל, ֶׁשֹּמֶׁשה ָהָיה ְמָמֵאן ְמֹאד ַּכָּמה ְּפָעִמים,

ְוַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ִהְקִּפיד ָעָליו ְוִהְכִריחֹו ֵליֵל� ִּבְׁשִליחּותֹו ְלָגֳאָלם, ַּכְמֹבָאר ַּבָּפָרִׁשּיֹות

ַהּקֹוְדִמים, ַהֹּכל ָהָיה ְּבִעְנַין ָהֱאֶמת ַהַּנ"ל ֶׁשֲאִפּלּו ְּגדֹוֵלי ַהַּצִּדיִקים ָקֶׁשה ָלֶהם

ִּבְתִחָּלה ַלֲעֹמד ַעל ֶעֶצם ְנֻקַּדת ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוכּו' ְוַכַּנ"ל. ַרק ָּכל ַצִּדיק ְוַצִּדיק

ְמָבֵרר ָהֱאֶמת ְּכִפי ְיִגיָעתֹו ְוָטְרחֹו ַּבֲעבֹוָדתֹו ְוָכל ְיֵמי ַחָּייו ֵיׁש לֹו ְּבָכל ַּפַעם

ִנְסיֹונֹות, ִּכי ְּבֶהְכֵרַח ֶׁשִּיְהֶיה לֹו ְּבִחיָרה ָּכל ְיֵמי ַחָּייו ְוִעַּקר ַהְּבִחיָרה הּוא ְּבִעְנַין

ֵּברּור ָהֱאֶמת ַלֲאִמּתֹו ְוַכַּנ"ל. ְוַעל-ֵּכן ֲאִפּלּו ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָהָיה ְמָמֵאן ֵליֵל�

ִּבְׁשִליחּות ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�. ְוַהֹּכל ֵמֲחַמת ִרּבּוי ָהאֹור ֶׁשּלֹו, ִּכי ִּבְקֻּדַּׁשת ָחְכָמתֹו ָיַדע

ָהֱאֶמת ֶׁשָּקֶׁשה ְמֹאד ְלהֹוִׁשיַע ְלִיְׂשָרֵאל ְיׁשּוָעה ְׁשֵלָמה ְּבַתְכִלית ַעד ַהּסֹוף, ִּכי

ָרָאה ֶׁשּסֹוָפן ַלֲחֹטא ּוְלַהְמרֹות ְּכֶנְגּדֹו ּוְכֶנֶגד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר� ַּכָּמה ְּפָעִמים ַּבְּתִחָּלה

ּוַבּסֹוף. ּוְכמֹו ֶׁשָהָיה ֶּבֱאֶמת ֵּכן, ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, "ַוְיַנּסּו ֹאִתי ֶזה ֶעֶׂשר ְּפָעִמים ְוכּו'"

ְוַעל-ֵּכן ָהָיה ָחֵפץ ְלַסֵּלק ַעְצמֹו ִמְּׁשִליחּותֹו, ִּכי ָּתָלה ַהָּדָבר ְּבַעְנְוָתנּותֹו, ִּכי ָהָיה

ָקָטן ְּבֵעיָניו ְוָאַמר, "ִמי ָאֹנִכי ְוכּו'". ְוָכל ֶזה ְּבִחיַנת ֱאֶמת, ִּכי ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ְּבַוַּדאי

ִּדֵּבר ָּכל ְּדָבָריו ֶּבֱאֶמת ּוַבֲעָנָוה ֲאִמִּתית, ֲאָבל ַאף-ַעל-ִּפי-ֵכן ִהְקִּפיד ַהֵּׁשם ִיְתָּבַר�

ָעָליו, ְּכמֹו ֶׁשֶּנֱאַמר, "ַוִּיַחר ַאף ה' ְּבֹמֶׁשה ְוכּו'" ְוִהְכִריחֹו ֵליֵל�, ִּכי ָּכל ֵאּלּו

ַהֵּדעֹות ְוַהְּסָברֹות ֶׁשל ֹמֶׁשה ֶׁשָהָיה ְלָמֵאן ִּבְׁשִליחּותֹו, ַהֹּכל ִנְמַׁש� ְוִנְׁשַּתְלֵׁשל

ֵמָהֱאֶמת ֶׁשל ַהַּמְלָאִכים ַהַּנ"ל ֶׁשִּקְטְרגּו ְוָאְמרּו ֶׁשֹּלא ִיָּבֵרא ָהָאָדם, ִּכי ָמה ֱאנֹוׁש

ִּכי ִתְזְּכֶרּנּו ְוכּו', ִּכי ָעִתיד ְלֶמֱחָטא ַקָּמ� ּוְלַאְרָּגָזא ַקָּמ� ְוכּו', ַּכְמֹבָאר ְלֵעיל ֶׁשִּמֶּזה

ַהִּקְטרּוג ָּכל ֹּכַח ַהֵּיֶצר ָהָרע, ַוֲאִפּלּו ַצִּדיִקים ְּגדֹוִלים ְּגמּוִרים ְצִריִכים ְיִגיָעה ַרָּבה

ְלָבֵרר ַּדְעָּתם ִמְּסָברֹות ַהִּנְמָׁשִכים ִמֶּזה ַהִּקְטרּוג ְוכּו'. ּוִמֶּזה ִנְמָׁש� ַמה ֶּׁשָאַמר

א
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ֹמֶׁשה, "ָלָּמה ֲהֵרֹעָתה ְוכּו', ָלָּמה ֶזה ְׁשַלְחָּתִני". ֶׁשֶּזה ִנְמַׁש� ַעל-ְיֵדי ֹעֶצם

ַהַּמֲח�ֶקת ֶׁשל ַהחֹוְלִקים, ֶׁשֵהם ָּדָתן ַוֲאִביָרם ֶׁשָּיְצאּו ִנָּצִבים ִלְקָראָתם ְוָאְמרּו,

"ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹּפט ְוכּו'". ְוַגם ְלִפי ַּדְעָּתם ִּדְּברּו ֶּבֱאֶמת ְּכִאּלּו ֵהם ְמַקְּנִאים

ַעל ָצרֹות ִיְׂשָרֵאל, ִּכי ָּכל ַהְּפָגִמים ֶׁשָּבעֹוָלם, ִּבְפָרט ָּכל ִמיֵני ַמֲח�ֶקת ִנְמָׁש� ַרק

ִמְּפַגם ָהֱאֶמת ַהַּנ"ל ֶׁשִּמָּׁשם ָּכל ַהְּבִחיָרה ְוַכַּנ"ל. ְוַעל-ֵּכן ֲאִפּלּו ָהְרָׁשִעים ַהְּגמּוִרים

ַמְלִּביִׁשים ִּדְבֵריֶהם ָהָרִעים ְּבֵאיֶזה ֱאֶמת ְּכִאּלּו ַּכָּוָנָתם ֶאל ָהֱאֶמת. ְּכמֹו ֶׁשָרִאינּו

ְּבַפְרֹעה ֶׁשָאַמר ָלֶהם, "ָלָּמה ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ַּתְפִריעּו ֶאת ָהָעם ְוכּו'. ִּתְכַּבד ָהֲעבֹוָדה

ַעל ָהֲאָנִׁשים ְוַיֲעׂשּו ָבּה ְוַאל ִיְׁשעּו ְבִדְבֵרי ָׁשֶקר". ַהֵּבט ּוְרֵאה ְוָהֵבן ַאָּתה ַהְמַעֵּין,

ַעד ֵהיָכן ַהֶּׁשֶקר ִמְתַּפֵּׁשט ְלַהֲחִליף ָהֱאֶמת, ַעד ֶׁשְּבֹתֶקף ְׁשָקָריו ֵמֵעז ָּפָניו ָּכל ָּכ�

לֹוַמר ֶׁשֶאְצלֹו ָהֱאֶמת ַעד ֶׁשַּפְרֹעה ָהָרָׁשע ֶׁשִעָּנה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ְּבֶׁשֶקר ּוְבִחָּנם

ַּבֲעבֹוָדה ָקָׁשה ָּכל ָּכ�, ָאַמר, "ִּתְכַּבד ָהֲעבֹוָדה ְוכּו' ְוַאל ִיְׁשעּו ְּבִדְבֵרי ָׁשֶקר"

ְּכִאּלּו, ִּדְבֵרי ֹמֶׁשה ְוַאֲהֹרן ֶׁשרֹוִצים ֶׁשִּיְׂשָרֵאל ַיַעְבדּו ֶאת ה', ֵהם ַחס ְוָׁשלֹום, ִּדְבֵרי

ֶׁשֶקר ְוהּוא ָחֵפץ ַרק ָהֱאֶמת ֶׁשַּיַעְבדּו אֹותֹו ִיְׂשָרֵאל ְּבִחָּנם ְוֵכן הּוא ְּבָכל ּדֹור ָודֹור,

ֲאָבל ֶזה ָהִעְנָין ְלַהֲחִליף ַהֶּׁשֶקר ָּבֱאֶמת הּוא ְּבַכָּמה ְּבִחינֹות ֵאין ִמְסָּפר, ִּכי ָהָרָׁשע

ָּגמּור ְּכמֹו ַּפְרֹעה ַמֲחִליף ֶׁשֶקר ָּגמּור ֶלֱאֶמת ַּכַּנ"ל, ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ָּבאּו ַּגם ֵּכן

ְּבֶׁשֶקר ַלֲח�ק ַעל ֹמֶׁשה ְּבַעּזּות ְוֻחְצָּפה ְּגדֹוָלה ְּכִאּלּו ֵהם ְמַקְּנִאים ַעל ָצרֹות

ִיְׂשָרֵאל ְוָאְמרּו, "ֵיֶרא ה' ֲעֵליֶכם ְוִיְׁשֹּפט ְוכּו'". ֲאָבל ְּבַוַּדאי ֶׁשֶקר ֶׁשָּלֶהם ֹלא ָהָיה

ְמֻגָּׁשם ָּכל ָּכ� ְּכמֹו ַהֶּׁשֶקר ֶׁשל ַּפְרֹעה, ֲאָבל ַּגם ֵהם ָּבאּו ְּבֶׁשֶקר ְוָאְמרּו ֶׁשֶאְצָלם

ָהֱאֶמת ְּכִאּלּו ֵהם אֹוֲהִבים ֶאת ִיְׂשָרֵאל ֶּבֱאֶמת יֹוֵתר ִמֹּמֶׁשה ְוַאֲהֹרן. ְוֵכן הּוא ְּבָכל

ּדֹור ּוְבָכל ֵעת. ְוָהעֹוֵׁשק ְיהֹוֵלל ָחָכם ִויַאֵּבד ֶאת ֵלב ַמָּתָנה, ְּכמֹו ֶׁשָּדְרׁשּו ַרַז"ל

ָּפסּוק ֶזה ְלִעְנַין ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו, ֶׁשַעל-ְיֵדי ָהַעּזּות ָהַרע ֶׁשל ָּדָתן ַוֲאִביָרם ֶׁשָאְמרּו ֵיֶרא

ה' ֲעֵליֶכם ְוכּו', ַעל-ְיֵדי-ֶזה ָּגְרמּו ֶׁשַּגם ֹמֶׁשה ַרֵּבנּו ָׁשָגה ְוָאַמר "ָלָּמה ֲהֵרֹעָתה

ְוכּו'". ִּכי ַּגם ַהַּצִּדיִקים ַהְּגדֹוִלים ְוַהּנֹוָרִאים טֹוִעים ַּגם ֵּכן ִלְפָעִמים ַעל-ְיֵדי ִרּבּוי

ָהֱאֶמת יֹוֵתר ִמַּדאי ֶׁשִּנְמָׁש� ִמִּקְטרּוג ַהַּמְלָאִכים ַהַּנ"ל ְוַכַּנ"ל:


