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 ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ – פרשת כי תשא   
 

Чтение в синагоге главы «Ки тиса» разбито в начальной части на отрывки длиннее 
обычных – к их чтению вызывают коэнов и левитов, и на отрывки короче обычных – в 
заключительной части главы. Сделано это для того, чтобы не вызывать просто евреев 
(исраэль) к чтению эпизода о золотом тельце. 

 

  Кажется непонятным, как это святые люди, только что слышавшие Б-га, могли 

подумать, что кусок золота определенной формы – отлитый из их же серег! – и впрямь 
сила, извлекшая их из Египта1

. Спад произошел так стремительно, что рав Гирш 

высказывает мнение: на самом деле евреи с самого начала и не поднимались намного 

выше идолопоклонства2
. Эти люди –  דור דעה – несли в себе такие серьезные противоречия, 

что, согласно Ибн Эзре, и умереть должны были с рабством в крови. Но противоречия, как 

известно, – не что иное, как две стороны одной медали. Духовная высота, на которой 

евреи оказались, вызвала у них страстное желание применить свою духовную энергию, 

но, увы, не по назначению. Маараль указывает, что хет а-эгель имел место в момент, когда 
лухот были наполовину, так сказать, в руках Всевышнего и наполовину – в руках Моше. В 

этот момент, когда Клаль Исраэль находился на самом высоком духовном уровне, евреям 

необходимо было, для сохранения своей свободы выбора, обладать равной силы йецером3
. 

Но для народа, искусственно вознесенного к духовным высотам, этого оказалось слишком 

много, чтобы принять пережитой опыт совершенно адекватно4
.  

  

Давайте вдумаемся. Евреи на Синае были вознесены так высоко, что тела их были 

не менее святы, чем их мысли. Они заявили:  נעשה ונשמע – сделаем (действие тела) и потом 

поймем
5
. Параллельно с этим они не только услышали слово Всевышнего на Синае, но 

также получили физически реальные лухот6
. Буквы на скрижалях были не отделенной от 

материального святостью, как в Сефер Тора7
, – они были врезаны во вполне 

                                                 
1
 וא אשר הוציא� ממצרי� אי� טפש בעול� שיחשוב כי הזהב אשר היו באזניה� ה:  שמות לב ד, �"רמב 
 

2
Рав Ш.-Р. Гирш ( לב א): … Люди были так далеки от истин и заповедей этой Торы, что просто нельзя и 

подумать, что эта Тора могла быть создана, как другие законы и другие религии, людьми, жившими в то 

время, как продукт, соответствующий идеям того времени. 

 
3
לכ� היו צריכי� להבח� בנסיו�  ... ל עוד דדוקא משו� שישראל היו במדרגה כה עליונה ”וי : ב, מעשה העגל, כי תשא, נתיבת שלו� 

 גדול וקשה 
 
4
 לא השיגו זאת ביגיעה : ש�, נתיבת שלו� 
 
5
ת ה� רק תשמישי קדושה שה�  " שהגוילי� של ס� בספר המלחמות כתב " ונראה דהנה הרמב: רכה' עמ, ב"שנת תרע, ש� משמואל 

שהשכל והרוחניות שבו ה� גופי קדושה והגו   , ובדוגמא זו הוא האד�. משמשי� לאותיות וגו  הקדושה אינ� נקראות אלא האותיות
מה זה  העומד בשעת יציאת נשמה חייב לקרוע הא ל .) ה"שבת ק(ל "כאמר� ז, כי האד� הוא בדוגמת ספר תורה. הוא תשמיש קדושה

 ת שנשר  "דומה לס
 
6
שיש להבי� מה יתרו� כל כ# בכתיבת הדיברות על הלוחות דלכאורה  . 'בפסוק והלוחות מעשה אלקי� המה כו : ח "תרל, שפת אמת 

 . כ בכתב על הלוח"גדולה שמיעה ששמעו בני ישראל דברי אלקי� חיי� בהר סיני ממה שנית� לה� אח

 
7
ת ה� רק תשמישי קדושה שה� משמשי� לאותיות  "ספר המלחמות כתב שהגוילי� של ס� ב "ונראה דהנה הרמב:  ש�, ש� משמואל 

שהשכל והרוחניות שבו ה� גופי קדושה והגו  הוא תשמיש  , ובדוגמא זו הוא האד� . וגו  הקדושה אינ� נקראות אלא האותיות
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материальный камень1
. Подобно этому Тора была так «врезана» в их сердца и так слилась 

с их сердцами, что действовать в гармонии с ее духом и велениями было для них 

естественно2
עשה נ .  – мы будем поступать в полной гармонии с волей Б-га3

. После 
совершенного греха, говорит мидраш, евреи утратили уровень  נעשה – святость тела – и 

сохранили лишь святость שכל – свое  4.נשמע Лухот оказались разбиты – у Моше не было 

возможности удержать их5
. И перед евреями развернулся новый этап истории. 

  

Евреи решили, что посредник между ними и Б-гом был решающим элементом в их 

аводат Ашем6
. Когда Моше задержался, не спустился вовремя (по их расчетам) с горы, 

они ощутили потребность в какой-то замене – ר ילכו לפנינו  אש .
 7
  

 

«Ошибочная идея, что человек может и должен сделать для себя «Моше»
8
… – 

заблуждение, которое с незапамятных времен господствует в нееврейском мире и 

породило как грубый, так и духовный фетишизм
9
 … в их понимании не Б-г вывел их из 

Египта посредством Моше, но Моше был средством побудить Б-га исполнить дело 

освобождения
10

».  

                                                                                                                                                             
ת  " חייב לקרוע הא למה זה דומה לסהעומד בשעת יציאת נשמה.) ה"שבת ק(ל "כאמר� ז, כי האד� הוא בדוגמת ספר תורה. קדושה
 שנשר 

 
1
והוא שני לוחות  , לשמיעה שג� הגופי� נעשו גופי קדושה זכו נמי להשיג מ� השמי� דבר הנרגש' ובהקדמת עשי:  ש�, ש� משמואל 

  ... הברית 
האותיות חקוקי�  אבל לוחות האב� שהיו , והקל  והכתב ה� שני דברי�, ל שהכתב מונח על הקל "ת שהוא תשמישי קדושה כנ"ס

י שאד� חוקק דברי תורה בתו# לבו יכול להעשות הוא  "רומז שע,  ואינו הרכבה שכנית לבד, הרי הלוחות והכתב דבר אחד ממש, בה�
משוקע במי�  ] שבא לכפר על חטא העדל[וזה עצמו הוא עני� אפר הפרה , ולב האב� נהפ# ממש ללב בשר, והתורה דבר אחד ממש

 .  החיי�
 
2
רשימה חקוקה בלב כל איש ישראל כעני� כתב�  '  אבל הי .  אבל העני� הוא שלא היה כתיבה זו על הלוחות בלבד: ח"תרל, שפת אמת 

 . על לוח לב#

 
3
ה  "רצו� הקב' ובזכות נעשה הי. ובזכות נשמע שמעו דברי אלקי� חיי�. והנה בני ישראל הקדימו נעשה לנשמע : ח"תרל, שפת אמת 

ל חרות חירות ממלא# המות  "ש חז "והיו גופות בני ישראל מזוככי� מאוד כמ ... .  בשלימות' שישיזכו בני ישראל ג� לתיקו� הע 
   .  'ר כו"ומיצה

 
4
ל במדרש אבדת� נעשה  "וזה שאמרו ז, אינ� ראויי� ללוחות הברית] היינו ע� הגו  לבד, וכשחטאו בשוגג: [ש�, ש� משמואל 

 שמעלת נעשה אבדו , שמרו נשמע
 
5
 נתיבות שלו�  
 
על איסור האמצעי אלא כל עוד שיהיה משה ולזה  ' שרצו באמצעי ואולי שחשבו שלא צוה ד … : ה אשר ילכו לפנינו" החיי� דאור 6

   בלא אמצעות שליח '  אמצעי שלא הציאנו ד# הרי ל# ראיה כי צרי' פי ' אשר העלינו וגו …  '  אמרו כי זה משה האיש וגו 
 
7

 י� אשר ילכו לפנינו קהל הע� על אהר� ויאמרו אליו עשה לנו אלו וירא הע� כי בשש משה לרדת מ� ההר ויק:  לב א 

 
8 Рав Гирш, с. 603 (на англ. яз.) 

 
9 Там же, с. 604 

 
10 Рав Гирш, там же, с. 605. Однако они в коем случае не смешивали Моше с Б-гом, ו"ח : 

 
לא שיהיו נותני� חיי�  , י� אשר ילכו לפנינוקפירוש אמרו אלו כי ב…כי בידוע שלא היו סבורי� שמשה הוא האלוקי�  :לב א, �"רמב

ביד משה הנה אבד ממנו אמרו שנעשה לנו משה  ' פ ד"שהיו המסעי� ע… שי� משה אחר קבעול� הזה או בעול� הבא אבל היו מב 



 - 3 - 

  

Аарон оказался лицом к лицу с растерянными людьми с самыми разными 

мнениями о том, что надо делать1
. Среди них была агрессивная толпа2

, полная решимости 

обзавестись кем-то или чем-то, обладающим высокой святостью и такими же силами, 

которые Всевышний применил, чтобы вывести их из Египта3
. Конечно, Хур (племянник 

Моше, выступивший против этого замысла) с Моше равняться не может, но сбить с толку 
может, а потому пусть либо уйдет с дороги, либо будет убит4

.  

  

Эта группа считала, что надежнее всего гарантировала бы их будущее не личность, 
а какая-то модель, структура, которую они сами изготовят, чтобы низвести сюда 
истинную святость5

. Эта святость будет представлять скорее коах авода, чем коах Тора6
. 

Кузари указывает, что основная идея – отношение к ананей-а-кавод или ковчегу – не столь 
уж радикально отличалась от идеи других посредников, обращаясь к которым можно 

установить связь с Всевышним7
. Она была, говорит он, בודת האמת קרובה לע . В конце 

концов, рассуждали евреи, если бы среди нас был человек, постигший все детали 

Творения, вплоть до небесных сфер, он мог бы интуитивно постичь элементы структуры 

                                                                                                                                                             
כי  , ציאנוו  ולא אשר הנטי ו וגו ובבאור הלבוש לרקאנלבדו וזה הטע� הזכירו משה האיש אשר העלי' פ ד "אחר שירה הדר# לפנינו ע

 רק הזכירו העלייה הרומזת  על הוראת הדר#, מי שאמר אנכיבלא כפרו 

 
ולבסו  הרגישו אחדי� מה� צר# לבקש  , כי רבו ביניה� הדעות והסברות, אותה שעה התחיל הע� להחלק לכתות:  כוזרי א צז 1

 ביניה� הדעות והסברות 
 

2
Рав Гирш, с. 602:  הל עלהק : ויקהלו הע� על אהרו�  – собрать массы против кого-то, подавить кого-то собранием 

масс. Это выражение встречается дважды: в «Бамидбар», 16: 3 и 22: 2. В первый раз – против Моше, во 

второй раз – против Моше и Аарона. 

 
 י אי� טפש בעול� שיחשוב כי הזהב הזה אשר היה באזניה� הוא כ … :  י# ישראל אשר העלו# הה ויאמרו אלה אלו "� לב ד ד"רמב3

 ' אשר הציא� ממצרי� אבל אמרו כח הצורה הזאת העל� מש� וגו 
 
ונראה לתת טע� למה שהרגוהו ואולי כי כשלא רצה לעשות מעשיו מוכיחות כי חפ/ להיות הוא  …  :  ה וירא הע�"אור החיי� ד4

ו שלא רצו שיהיה אמצעי אד� לפי שיש בחינת ברצו� הטבעי וכוחותי� נמשכי�  ז לכ� הרגוה"אמצעי כמשה ועיי� בפסוק שאח 
 בארציות והב� 

 
 ונתחכמו לעשות הדבר להמשי# כח עליו� :  י# ישראלה ה ויאמרו אלה אלו"אור החיי� ד5

 
ואי#  , יכי� לרב ומורהועדיי� צר'  וה� הרגישו דעדיי� לא הגיעו למדריגת כול� ידעו וגו: 38ז ד  '  מחשבות חרו/ ס  ,רב צדוק הכה�6

ה ודימו  "שה רעעבודה ולא כח התורה דהוא דרגא שמת והשיגו דאהרו� הוא כח ה"י כ# אחרי שהתחיל להאיר עיניה� במ"יעזב� הש
 . י בעבודה לבד"כי רצו� הש

 ה "שכוונו למדת הדי� של הקב, �" וברמב
 
בצאת�  , כש� שכונו, לוק דבר מה אשר ירואוה ויכונו אליווהנה בני ישראל א  ה� הבטח לה� כי יורד אליה� מע� הא:  כוזרי א צז 7

וכ� יהיו  (' שהיו מסתכלי� בה� ומכבדי� אות� ופוני� אליה� ומשתחוי� נכח� לאלוק ית, אל עמוד הענ� ואל עמוד האש, ממצרי�
 הע� את השבור האלוקי  ומשמעו בני ) ויהיו עומדי� ומשתחוי� נכחו לאלקי�, פוני� אל הענ� שירד על משה בכל עת דבר אלוק אתו

יעשה כתבניתו  ] יראה בהר למע�[בעשרת הדברות ומשה עלה אל ההר מתו# צפיה ללוחות הכתובי� אשר יריד אל הע� ולארו� אשר 
שני  :  רצוני לומר–הבריאה החדשה אשר יברא האלוק  ,  הברית האלוקית –ובארו�  ,  נו וואליו יכ,  לע� והיה לה� דבר נראה לעי�

 '   והמופתי� שיראו בעבורו וגו , והאור האלוקי,    על אלה הענ� אשר יכסה את הארו�ונוס,  הלוחות
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типа Мишкана1
. На собственный даат они в этом смысле не полагались, а обратились к 

святому Аарону-коэну, чтобы он изготовил для них такую структуру2
.  

 

Эта структура будет не другим богом3
, а другим Моше-рабейну4

 – осязаемым 

способом восприятия Б-га, не намного отличающимся от строительства бейт-кнессета или 

осознания Б-га через какой-то аспект природы5
.  Ведь, в конце концов, форму тельца 

выбрал Аарон – чтобы «удержать ошибку в рамках полуотступничества; ибо… скот… не 
управляющая, но обслуживающая сила. А выбрав тельца, но не быка, Аарон воплотил эту 
силу в ее слабейшем выражении»

6
. 

 

Но есть и другое мнение. Эгель был выбран как символ  שור, о котором поведал нам 

Иехезкель, передавая свое видение Престола Всевышнего. Он олицетворяет  מדת הדי� – 

качество суда. И золото – именно тот металл, который символизирует  מדת הדי�.
7
 

Безусловно, это может способствовать святости в нашей среде! (И для пущей надежности
 потому что они не знали, какая форма окажется наиболее – אוו לאלוהות הרבה  
эффективной8

.) Во всем этом они искали только помощи в достижении святости9
. Но 

кончилось все плохо, ибо они стали служить средству как таковому10
.  

 

                                                 
1
והנה לכאורה יעלה בדעת האד� לפי שכל האנושי אשר א� היה נמצא בעול� אד� מיוחד אשר  : ה הנה במעשה העגל"ד,  בית הלוי 

א# לעשות המשכ� בכל הפרטי� שבו ועל ידי ידיעתו  ויודע סודות סדרי בראשית ומרכבה יוכל להבי� מעצמו מה� הי' כבר בא בסוד ה 
 .'בהסודות והכוונות יבי� מ� המוקד� אל המאוחר ויהיה יכול לידע מזה היא# לבנות משכ� כבוד לה 

 
2
ועוד לא סמכו על חכמת עצמ� ועל כ� הלכו אל אהר� הכה� שהיה גדול מה� והוא ידע עומק הדברי� בסודותיה� יותר מכול�   

 'ו� עשה לנו כו וביקשו ממנו ק 

 
 .  מציא� מאר/ מצרי� לא כחשו באלוקותו של: כוזרי א צז3

 
4 Рав Гирш, с. 607 

 
 כאשר עשו זאת  –ה� בקשו רק כי יהיה את� תמיד נעבד מוחש אליו יוכלו לרמז מדי ספר� את נפלאות אלקיה�  : כוזרי ש�   5

 וכמו שאנו עושי� כיו� ברמזנו לשמי�  –!  הנה האלוק: וה קרא" לימי� אות� המאמיני� אשר בראות� את הארו� אשר עשה משה ע
 ולא בכחות מכחות הטבע ,  ולא ברצו� אד�, לא במקרה, ולכל דבר שנתאמת אצלנו כי תנועתו אינה כי א� ברצו� האולק בלבד

 
6
Аарон, один величайших мудрецов и пророков, когда-либо существовавших, вложил в свой выбор 

огромную мудрость. А именно: 

 
מ�  ] היינו[… והחרב� ושממות עול� יבואו מ� הצפו� , והכוונה לאהרו� היתה מפני שישראל היו במדבר חורב שממה:  � לב א"רמב

עיי�  ' וגו …מחר '  וזהו שאמר חג לד …  והנה המעשה המרכבה אמר פני שור מהשמאל לארבעת�   … השמאל תבא מדת הדי� לעול�  
 ש� 

  
7
 רו�  ה אלא שש� כותב שזה היה כוונת א– לב א  , �"רמב 
 

 
8

כי ה� לא ידעו במה יבחרו ואיזה הטוב  , מלמד שאוו לאלוהות הרבה) סנהדרי� סג( וזהו מאמר החכמי� שאמרו :  לב א , �"רמב 
 לה�

 
9
 ה "במטרה לסייע לה� לכוו� את לב� להקב... עשיית השור : 359שמות ד  , ממעמקי� 
 
10
 ו  טעו ישראל ועבדו את אותו כח עצמו א# בס : ש�, ממעמקי� 
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В том, как близко идея  עגל подошла к идее משכ�, проявилось творческое начало 

человека. Но и только. Свести мудрость Всевышнего исключительно к тому, что доступно 

пониманию человека, – идея не из лучших! (См. примечание1
)  Человек может 

приблизиться к истине, но стоять близко к истине, когда служишь Всевышнему, – 

недостаточно. Здесь и миллиметр – значительная дистанция. Этот «миллиметр» и отличал 

Мишкан от эгеля.  
 

Говоря о строительстве Мишкана, Тора снова и снова подчеркивает, что Бецалель и 

его помощники строили его в точном соответствии со «спецификацией»
2
.   

 

Означает ли это, что человек достигает духовности только тогда, когда следует 
инструкциям, как робот? Нет, напротив. Проблемой здесь был не творческий порыв сам 

по себе. В конце концов, строительство Мишкана опиралось именно на человеческие 
дарования. Тора считает нужным сообщить, что люди давали материалы для Мишкана 
добровольно, но по разным мотивам3

' תרומת ד –  . Были среди них נשאו לב� и были  4נדבה רוחו

, 
בי לב נדי5  – щедрые сердцем и деловито сосредоточенные на полезности своего дара6

. 

Вчерашние рабы7
 с огрубевшими от тяжелой работы руками8

, они могли предложить 
лишь свое страстное желание9

 и инстинктивную мудрость10
נשאו   לבו  –  .כל אשר  

1
 Страстное 

                                                 
1
 ראוי לאד� להתבונ� במשפטי התורה הקדושה ולידע סו  ענינ� כפי כחו ודבר שלא ימצא לו טע�  :ח ' י הל "מעילה פ' הל, �"רמב 

ש  "ע(' וגו  פ� יפרו/ בו ולא תהא מחשבתו בו כמחשבתו בשאר דברי החול' ולא ידע לו עילה אל יהי קל בעיניו ולא יהרוס לעלות אל ה
 ) שמארי#

  
2

 ' וכל חכ� לב בכ� יבאו ויעשו את כל אשר צוה ד):  ויקהל ( לה י 
 ובצלאל ב� אורי בו חור למטה יהודה עשה את כל אשר צוה את משה ): פקודי(לח כב 
 ויתי# ואני הנה נתתי אתו את אהליאב ב� אחיסמ# למטה ד� ובלב כל חכ� לב נתתי חכמה ועשו את כל אשר צ):  כי תשא(לא ו 
  ואת שמ� המשחה ואת קטרת הסמי� לקדש ככל אשר צויתי# יעשו ) שאתכי  (ל יא 

 
3
ל כי מעשה התרומה  "והוא מאמר� ז, פסוק זה מראה באצבע כי לבד המורגש יש המושכל'  את תרומת היביאה: ה לה  החיי�אור 

ועיקר הרצו�  , בה דבר טוב ויחבר אוהל בל ימוטועל ידי מעשה התרומה יפעיל ', מושכל היא בחינת השכינה כי לה יקרא תרומת ה 
ואמר כל  , וביאר הכתוב מי הוא אשר יביאה', פירוש יביא לבחינה הנעלמת ע� תרומת ה, אהוהוא אומר יבי ,  במעשה הוא המושכל

,  מושכל נעל�יפעיל ב , אשר ידבנו לבו לצד התנועעות הרוחנית השוכ� בלב בחשק הדבר,  פירוש העושה דבר מנשיאות הלב, נדיב לבו
 : אבל א� יביא התרומה בלא נדיבות לב אי� זה פועל במושכל

 
 למלאכת אהל מועד ולכל עבודתו ובגדי הקדש ' ויבאו כל איש אשר נשאו לבו וכל אשר נדבה רוחו אתו הביאו את תרומת ד : לה כא4

 
 לה כב שמות 5

 
6
וכל אשר נדבה רוחו מאשר צייר ברוחו  ,  התנדב ברצו� טובשכח המושל והבחירה שלו ,  באו כל איש אשר נשאו לבו :כא  לה �  "מלבי 

 ) ש שהארי#"ע(תועלת הנדבה הזאת וגודל ענינה 
 
כי ישראל במצרי� פרוכי� בעבודת חומר ולבני� לא למדו מלאכת כס  וזהב וחרושת אבני� טובות ולא ראו  ): כי תשא(� לא ב "רמב7

 אות� כלל
 
'  בה� חכ� ובקי במלאכה אחת היה ראוי שישכחנה בהתעסקו במלאכת החומר והלבנה וגוואילו היו ):  כי תשא(רבינו בחיי לא ב 8

 בבא ידיה� תמיד בטיט ורפש לא יוכלו לעשות בה� אומנות דקה ויפה : � ש�"וכמו שהסביר הרמב
  
 בה� ידיו   לא היה בה� שלמד את המלאכות האלה ממלמד או מי שאימ� י וטע� אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה כ: � ש�"רמב9

 כלל 
 
 ה נות� חכמה אלא למי שיש בו חכמה כבר " הקב�מדייק מלב כל חכ� לב שאי.)  נה(בברכות ' הגמ10
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сердечное желание совершить то, что кажется невозможным, принесло им Б-жественное 
вдохновение, которое привело их к пониманию того, что надо делать2

.      
 

Проблема с творческой деятельностью возникает, когда творчество приобретает для 
человека самостоятельное значение, и особенно когда оно становится для него высшей 

ценностью. По ошибке или нет, но еврейский народ оказался перед проблемой, которую 

воспринимал как легитимную. Но вместо того, чтобы обратиться к Б-гу или хотя бы к 

своим великим лидерам, люди взяли дело полностью в свои руки. Потребность выразить 
себя уникальным способом любой ценой, даже ценой истины, – один из аспектов 
катастрофы, связанной с хет а-эгель.    

 

Причина тому – не только то, что даже величайший из человеческих умов 

ничтожен сравнительно с данной Б-гом Торой. Дело в том, что люди, вообразившие себя 
равными Б-гу – даже ради служения Ему, проявят в этом служении лишь ограниченность 
человеческого разума. 

 

Но это не все. Способность человека постигать благо очень хрупка. Без помощи 

Всевышнего человек неизбежно сваливается в мусор искажений, если не прямо во зло3
. 

Эгель был попыткой человека создать духовное «своими руками» – создать свое 
собственное средство дотянуться до Б-га. 

 

Взгляните, к какому духовному спуску это привело. Поскольку люди все разные, 
им никогда не прийти к устойчивому, продолжительному согласию в том, какими эти 

средства должны быть. Хет а-эгель резко нарушил единство народа, образовав множество 

группировок с различными мнениями (см. примечание4
). А почему это было так 

катастрофично? 

                                                                                                                                                             
1

 חכמה בלבו כל אשר נשאו לבו לקרבה אל המלאכה  ' הויקרא משה אל בצלאל ואל אהליאב ואל כל איש חכ� לב אשר נת� ) ב( לו 
 לעשת אתה 

 
2
   ת כ�אבל מצא בטבעו שידע לעשו:  � ש�"רמב 

ג שלא למד  "אע. ע להתקרב אל המלאכה"כ חכמת הלב לבטח שיצליח בזו הפעולה ושירצה לקבל ע" זהו ג  ' כל אשר נשאו לבו וגו 
   מעול� אמנות זו

 
3
 ה עוזרו אינו יכול לו "אלמלא הקב:  ב "סוכה ד  נב ע'  מס  

� בכחות עצמו בכלל אינו מסוגל בשו� פני�  שהאד, היינו שבעצ� כח היצר כח חזק:  מעשה העגל א, ועל זה כתב הנתיבות שלו�
ובלתי השמירה העליונה אינו  , ה שומר עליו"והקב:) יומא לח(דהבא ליטהר מסייעי� אותו ,  אלא שיש שמירה עליונה, לעמוד כנגדו

 יכול לו   
 
 לב כו בסו  שמונה ש� שלושה כתות :   עיי� בדעת זקני� מבעלי התוספות 4

 

Элияу Ки-Тов, Книга нашего наследия, т.3, с. 243-244, глава «Сделай нам идола": 

 …те немногие, кто еще сохранили связь с идолопоклонством, немедленно и полностью вернулись к 

нему. На них не подействовали даже предупреждения. 

 Другая группа, более многочисленная, чем предыдущая, состояла из людей, связь которых с 

идолопоклонством не была полностью разорвана. Однако встреча с Всевышним на горе Синай… потрясла их 

до глубины души, и на какое-то время они полностью отказались от идолопоклонства.  Теперь, когда идол 

уже был сделан, они заинтересовались им и смотрели на поклонявшихся ему людей со стороны. 

 Третья группа состояла из людей, потрясенных ужасным зрелищем идолопоклонства… Они 

порицали и тех, кто служил идолу, и тех, кто бранил их за это, полагая, что все эти точки зрения равноценны. 
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На Синае Клаль Исраэль обрел абсолютное единство1
. Каждая нешама внесла одну 

из букв Торы, и все эти буквы соединились в Тору. «Зоар»
2
 говорит, что за словом ישראל 

стоят слова:  
 

3תורהלותיות איבוא רישי� שש י
 

 

600000 евреев стояли у горы Синай. 

 

Это было слияние отдельных душ в единый еврейский народ, что сделало 

возможным дарование Торы. Тора должна была быть дана человеку, и каждый еврей 

вносит свой вклад в структуру этого «большого человека», т.е. Клаль Ираэль, с его 

руками, ногами и сердцем4
. Синай создал это единство и привел евреев к осознанию еще 

более высокой концепции: когда Б-г сказал на Синае –  אנכי, евреи поняли –  אי� עוד מלבדו, а 
значит – творение едино5

.   

  

С  חטא העגל все это было утрачено. В тот момент Клаль Исраэль больше не 
осознавал единства творения6

. Когда человек пытается быть творческой 

индивидуальностью вместо того, чтобы быть единственной в своем роде буквой истины, 

его потребность в творчестве становится эгоистичной и своекорыстной, а удивительное 
единство еврейского народа разрушается. (И потому, когда Моше говорит евреям о 

                                                                                                                                                             
 Четвертой была группа праведников в еврейском лагере. 

 …Несмотря на то, что еврейский народ вовсе не действовал как единое целое в том, что касалось 

«золотого тельца», Всевышний рассказал Моше о происходящем… так, как будто все евреи как один 

предались идолопоклонству. Ведь даже те, кто остались верными Всевышнему и выступили против 

идолопоклонников – даже они восприняли культ «золотого тельца» как нечто реальное. В противном 

случае они не пришли бы в такое отчаяние и отнеслись бы к своим поклоняющимся «тельцу» братьям как к 

детям, разбушевавшимся в классе, когда в нем нет учителя. Разве есть в идолопоклонстве что-то настоящее, 

подлинное, способное… отнять святость у того, что действительно свято?...  

 
1
 כאיש אחד ובלב אחד  
 
2

 זוהר חדש סו  שיר השירי� 
 
3

,  ל חשבו האותיות באופ� אחר" רבוא אותיות אלא דחז' שובת חת� סופר פירש דבאמת על פי חשבו� אי� בתורה אלא חצי מסבת
ל שיש ששי� רבוא  "פ חשבו� זה קבלו חז"וע, וכדומה, �" ע� שני יודי' הוא צירו  ו' וא ', על גבי כ' אותיות ו' הוא בצירו  ב' למשל הל

 )המגיה על אור גדליהו(ל בפרי צדיק ריש פרשת במדבר "צדוק הכה� זצ' ק ר"וכ� כתב הגה.  אותיות בתורה
 
4

 המי� האנושי הוא אד� אחד וכל אחד הוא אבר מאיברי האד� הגדול וכל אחד נצר# לחבירו  שכל :יד  כב בראשית   חכמה מש#
   .מושפע ומשפיע זה לזה וכול� כאחד נושאי� קיו� מי� האנושי ונצחיותו

 
5
  В этот момент еврейский народ понял, как взаимосвязаны мириады деталей мира, образуя единое 

творение. Так же, как Творение началось с Клаль, Берешит бара, и затем расчленилось на детали, так мы, 

идя в обратном направлении, берем детали и связываем их в Клаль, единое творение.    

 
 ניתק שייכות� לבני� המשכ� , כשחטאו בני ישראל בהעגל ובאו ליד פירוד): ויקהל פקודי(  אור גדליהו 6
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заповеди Мишкана как искуплении хет а-эгель, он делает это в форме  ויקהל משה – собрав 
всех вместе, чтобы восстановить это единство1

.) 

  

По правде говоря, лишь самая слабая часть народа (и к тому же немногочисленная: 
немногим более 3000 из 600.000, т.е. 0.5%

2
, да и те из эрев рав) положила начало этой 

путанице между средством и целью. Лишь на мгновение эти люди предались настоящему 

идолопоклонству3
, но намерения у них были самые благие4

. Они просто думали, что Б-г 
наделил Своей силой множество посредников5

. Золотой телец был для них всего лишь 
символ этой силы, а не сама сила6

. Но такой подход полностью исключается второй из 
Десяти заповедей: Да не будет у тебя других богов  על פני – пред Моим лицом.  על פני – даже 
если это что-то, наделенное Мною, как вы считаете, чем-то особым, как, скажем,   רוח

 дарованный человеку, или какой-то аспект исключительной святости, вам нельзя ,הקודש 
обращаться к этому вместо того, чтобы обратиться ко Мне7

.  

О том, что это идолопоклонство минимально отклонялось от истины, мы узнаем 

благодаря тому факту, что Всевышнему пришлось объяснить Моше, насколько это опасно 

и чем это чревато, сказав, что в этом поступке лежит зерно последующего распада8
. Такой 

поступок – в несколько измененном виде – мог бы даже считаться приемлемым в какую-

то другую эпоху, так же, как, например, в иное время могло бы показаться совершенно 

недопустимым устройство по всему миру специальных домов (батей-кнесет) для 

                                                 
1

)  לט מג(וכ� אמרו במדרש תנחומא על מה שכתוב … …בני� המשכ� היה דוגמת בריאת שמי� ואר/  ): ויקהל פקודי(  אור גדליהו

 כי תכלית הבריאה היתה השראת  …כא� רק המלאכה הוא מעשה בראשית  ת המשכ� אי� כתיב כמלא" וירא משה את כל המלאכה"

שאותו היו� שהוק� המשכ�  :) מגילה  י('  ולכ� מצינו בגמ…נמצא כח בהמשכ� נשלמה כוונת הבריאה ומטרתה  …השכינה בתחתוני�  
 . ה כיו� שנבראו בו שמי� ואר/"ה לפני הקבחהיתה שמ

 
2 А если взять всех в целом, это составило бы не более 0.13% 

Виленский гаон говорит, их было только 600: 
.  היינו שרק אחד מכל אל  ישראל חטא,  זה מעשה העגל–אד� אחד מאל   "הספר סערת אליהו שמה דאיתא במדרש על הפסוק 

תחת  "  תחת השור" למו  אלו שלושת אלפי איש שש–וחמש פעמי� שש מאות הוא שלושת אלפי�  .  נמצא שחטאו רק שש מאות איש
 אשר פגמו בדמות השור אשר במרכבה

 
ל אמרו  "כי קצת מה� אמרו זה לכול� ורז… ו אלוקינו  "והנה מדוקדק אומרי� אלוהי# ולא אמרו ח:  ה ויאמרו "אור החיי� ד3

ול מ� הע�  והנה אחר שנעשה העגל בהכרח לומר שחלק מישראל טעו אחריו דכתיב ויפ…  שערב רב שעלו ע� ישראל ה� העושי� 
 ) י#ה ה אלה אל"י לב ד ד"וכ� ברש(' כשלשת אלפי איש ובהכרח שמישראל נפלו כמוב� מאומרו הרג איש את אחיו וגו

 
היה המעשה זה משו�  , לדעת�!  ולהיפ# –ה הוא יוצא מעבודת האלוק  זאכ� הע� לא חשב כלל כי על ידי המעשה ה: כוזרי צז א4

 .  אהרו�השתדלות יתר בעבודת האלוק ולכ� באו אל
 
5
אלא שאיוו  .  ולכ# לא נעקרו, דוודאי שהאמינו בנמצא יחיד) : שמעו� בר יוחאי' לפי דעת ר (א "ג ע "א על מסהדרי� ד  ס"מהרש 

 .  ואלו הכוחות והאלוהות יהיו מנהיגי� באר/, את האר/'  עזב ד.ואמרו שהאחד הנמצא נת� כוח וכוחות רבי�, לאלוהות הרבה
 א "י שמות לב ע"וכ� ברש

 
6
 347שמות ד  , ממעמקי� 
 
7
וכח פרטי  '  ו בשו� דבר לאיזה בחי" ל שלא לכוי� ח"ר. ז הכתוב לא יהיה ל# אלהי� אחרי� על פני"ל עפ"וי:  ט"פש החיי� שער ג פנ 

   הקדושה שבאיזה כח עליו� שבעליוני� ' ק שבאיזה אד� או פרט בחי "לפרט רוה' פני היינו אפי' א� יהיה אותו הכח בחי' אפי
 
…   ועמי� ההשחתה הריסת הבני� , האחת כי שחת עמ#,  אמר הש� למשה כי עשו שתי� רעות:  ה כי שחת עמ#"לב ז ד שמות � "ברמ8

והנה העבירה הראשונה לא ידענה רק הש� לבדו  . שקראו רבותינו מקצ/ הנטיעות והשני כי עשו עגל מסכה והשתחוו לו ויזבחו לו
 ' שהוא יודע תעלומות לב וגו 
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служения Всевышнему, которые мы создаем сегодня1
. Но дайте больному сильное 

лекарство при неточном диагнозе, даже если некоторые симптомы с ним совпадают, – и 

вы его убьете2
. 

 

МОШЕ СПАСАЕТ НАРОД 

 

Моше появляется на сцене, и люди немедленно разбегаются, безропотно глядя, как 

он уничтожает тельца3
. Да, не тот это материал, с которым вершат революции и создают 

новые религии! Они хотели, чтобы их золотой телец стал их Моше, но как только явился 
реальный Моше, они сразу вернулись к своей истинной вере4

. 

 
  משה וישל# מידו את הלחת וישבר  ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל ומחלת ויחר א) יט(שמות לב 

 :את� תחת ההר

 

Элияу Ки-Тов заключает5
: нет поколения, для которого подобный грех был бы 

столь маловероятен… Почему же Тот, Кто провидит все поколения, привел к тому, что 

это великое прегрешение совершило именно поколение знания? Для того, чтобы научить 
тшуве – пути покаяния – многих.  

 

Прежде чем Моше спустился с горы, Б-г сообщил ему, что намерен уничтожить 
этот народ6

. И тут раздается самый настойчивый и самый драматический призыв в 
мировой истории7

. Завершение этого эпизода нам известно: 

 
 על הרעה אשר דבר לעשות לעמו' וינח� ד: לב יד

 

  Вдумаемся в диалог, который здесь произошел. Когда Б-г послал Моше освободить 
еврейский народ из Египта, Он назвал евреев  עמי – Мой народ:  ועתה לכה ואשלח# אל פרעה ) י

                                                 
שכ� אנחנו נוהגי�  , לא היה דבר זה זר בעינינו… ואלו היתה חטאת� בזה שבנו לה� מרצונ� בית מיוחד לעבודת האלוק :  אכוזרי פז  1

 ש "ע' כ# היו� וגו 
 
ג בני אד� באות� תרופות אשר קד�  ראשר נכנס לאוצר תרופות של רופא וה…  דרכ� בזה לא היה כי א� דר# הכסיל :  כוזרי א צז2

 . לכ� היו מתרפאי� בה�
 
3
 : ויקח את העגל אשר עשו וישר  באש ויטח� עד אשר דק ויזר על פני המי� וישק את בני ישראל) כ(שמות לב   
 
כיו� שראו הע� את משה מיד הניחו את העגל ובעטו בו שהניחו לו לשרפו ולזרות עפרו על פני המי� ולא מה� חולק  : � לב א"רמב4

, וכ� תראה שלא הוכיח� ולא אמר לה� כלו�…   שיניח אד� מלכו ואלהיו לשרפת אש  ואלו היה לה� לאלוקי� אי� דר# … ,  עליו כלל
 אבל בבאו במחנה וירא את העגל והמחולות מיד ברחו ממנו 

 
5
Книга нашего наследия, т. 3 с. 248. 

 
6
ואכל� ואעשה אות# לגוי  ועתה הניחה לי ויחר אפי בה� )  י( : אל משה ראיתי את הע� הזה והנה ע� קשה ער  הוא'הויאמר ) ט(לב  

 :גדול
 
7
למה  ) יב( :  יחרה אפ# בעמ# אשר הוצאת מאר/ מצרי� בכח גדול וביד חזקה' ה יו ויאמר למה ק אל ' הויחל משה את פני )  יא( לב  

זכר  ) יג( :יאמרו מצרי� לאמר ברעה הוציא� להרג את� בהרי� ולכלת� מעל פני האדמה שוב מחרו� אפ# והנח� על הרעה לעמ#
ליצחק ולישראל עבדי# אשר נשבעת לה� ב# ותדבר אלה� ארבה את זרעכ� ככוכבי השמי� וכל האר/ הזאת אשר אמרתי  לאברה� 

 :את� לזרעכ� ונחלו לעל�
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. בני ישראל עמיוהוצא את 
1
  Теперь Он говорит Моше: #ל# רד כי שחת עמ – твой народ 

развратился2
. Моше-рабейну не соглашается с этим: בעמ#יחרה אפ# ' למה ד  – зачем, Г-сподь, 

возгораться гневу Твоему на Твой народ?
3
 И Всевышний принимает это – стих, который 

мы привели выше, говорит: לעמו על הרעה אשר דבר לעשות  '  דוינח�  – и отказался Г-сподь от 
зла, о котором сказал, что сделает его народу Своему

4
. 

 

 Сам Моше, великий человек, но смертный, как ни парадоксально, именно в этом 

эпизоде наиболее близко подходит к прямому познанию Б-га. Чувствуя, что ему выпала 
уникальная возможность, он просит Всевышнего показать ему Его Славу во всей 

полноте5
. Эта просьба на самом деле невыполнима6

, но Моше получает возможность 
увидеть Б-га «со спины». Это высший уровень непосредственного восприятия Б-га, 
возможный для человека на этой земле. И самое поразительное, что именно великий грех 

еврейского народа привел отношения Моше с Б-гом к новым высотам. 

 

ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

  Сразу после хет а-эгель все, казалось бы, пришло в норму. Все продолжалось, как 

прежде: так же сопутствовали евреям  הכבודי עננ ,
 7

 и мы получили новые лухот8
. Но на 

самом деле все было не совсем как прежде. Мы потеряли синайский тикун חטא אד� הראשו� 

и по сей день не решили этой задачи. Мы проявили духовную слабость, и теперь получаем 

небольшими порциями наказание за грех тельца каждый раз, когда снова «спотыкаемся»
9
. 

                                                 
1
 שמות ג י  
 
2
 :  אל משה ל# רד כי שחת עמ# אשר העלית מאר/ מצרי�'ד וידבר )  ז(שמות לב  
 
3
 :  יחרה אפ# בעמ# אשר הוצאת מאר/ מצרי� בכח גדול וביד חזקה ' דיו ויאמר למה ק אל 'ד ויחל משה את פני ) יא(שמות לב  
4
 ה"של 
 
5
 : ויאמר הראני נא את כבד#) יח( לג 

 
6
 : ויאמר לא תוכל לראת את פני כי לא יראני האד� וחי) כ( לג  

 
מכל   לה אחת ולא נעדרה מה� סגו,  חות�נהאש מלה מלסוכ# עליה� ועמוד  נ� ולא פסק המ� מלרדת על הע� ולא הע:  כוזרי א צז 7

והושבו לה� שני לוחות אבני�  , א# מיד התפלל להשבת�, ה" חו/ משני הלוחות אשר שבר משה ע, הסגולות אשר חננו לה�
 כי כפר לה� החטא ההוא , כראשוני�

 
8
   אל משה פסל ל# שני לחת אבני� כראשני� וכתבתי על הלחת את הדברי� אשר היו על הלחת הראשני� אשר'ד  ויאמר : אשמות לד  

ואיש לא יעלה עמ# וג� איש אל ירא בכל ההר ג� ) ג: (רל הר סיני ונצבת לי ש� על ראש ההוהיה נכו� לבקר ועלית בבקר א) ב( :שברת 
 אתו  'דויפסל שני לחת אבני� כראשני� וישכ� משה בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה ) ד: (הצא� והבקר אל ירעו אל מול ההר ההוא

 :� ויקח בידו שני לחת אבני

 
9
 # וביו� פקדי ופקדתי עלה� חטא  ועתה ל# נחה את הע� אל אשר דברתי ל# הנה מלאכי יל# לפני  3  לד :שמות לב 

 עתה שמעתי אלי# מלכלות� יחד ותמיד תמיד כשאפקוד עליה� עונותיה� ופקדתי עליה� מעט מ� העו� הזה  3'   וביו� פקדי וגו:י"רש
 : שאי� בה קצת מפרעו� עו� העגלע� שאר העונות ואי� פורענות באה על ישראל 

לכ# נגזר ארבעי� כדי שיהיו אות� של בני עשרי� מגיעי� לכלל  '   לא מת אחד מה� פחות מב� ס 3ארבעי� שנה ) לג(י במדבר יד "רש
פ שקדמה לשלוח המרגלי� לפי שמשעשו את העגל עלתה גזירה זו במחשבה אלא שהמתי� לה�  "ששי� ושנה ראשונה היתה בכלל ואע

תשאו את עונותיכ� ולא  '  וביו� פקדי במרגלי� ופקדתי עליה� חטאת� וא  כא� נא) שמות לב(תמלא סאת� וזהו שנאמר  עד שת
 : עונכ� שתי עונות של עגל ושל תלונה וחשב לה� במני� חייה� מקצת שנה ככולה וכשנכנסו לשנת ששי� מתו אות� של בני עשרי�

שמות  (שאי� ל# פקודה שאי� בה מפקודת העגל שנאמר ' ל שמור לדורות לפורענו כמו שפשע העג3למשמרת ) ט(: י במדבר יב כב "רש
)  ש�(' כל העוסקי� בה וכש� שנטהרו באפרו שנא' וכש� שהעגל מטמא כל העוסקי� בו כ# פרה מטמא . 'וביו� פקדי ופקדתי וגו ) לב

 : ' כ# ולקחו לטמא מעפר שריפת החטאת וגו. 'ויזר על פני המי� וגו
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Трагедия в том, что  מעמד הר סיני была полностью удавшейся попыткой устранить 
нечистоту, вызванную первым грехом1

. Мы были тогда в состоянии сразу войти в Эрец-

Исраэль2
 и привести Машиаха, которым должен был быть Моше-рабейну. Эта попытка 

была подорвана חטא העגל  .חטא העגל произвел на нас такое же действие, как грех  אד� הראשו�

. Он разрушил наш завет с Б-гом3
, что нашло отражение в разбитых лухот. (Моше разбил 

эти лухот потому, что они не подходили больше для людей, которые так согрешили4
.) Это 

привело к тому, что поколениям и поколениям – по сей день – предстояло платить за этот 
грех5

.  

 

С одной стороны, к такому сокрушительному концу пришли совместные усилия 
ряда поколений, начиная с Авраама-авину. Смерть еще раз вводится в порядок вещей, 

делая необходимым 
תחיית המתי� 6 . С другой стороны, наше положение было лучше, чем 

после первоначального חטא, потому что теперь у нас была Тора, которую мы никогда не 
утратим7

.  

 

Никакие последующие усилия никогда не избавят нас от наследия 8 חטא העגל . 

Возможно, мы решим эту проблему только непосредственно перед наступлением эры 

Машиаха9
. Мы подошли очень близко к полному очищению в период царя Шломо во 

                                                                                                                                                             
כל זמ� שלא יוסיפו  , שלא יזוקו בדבר זה,   אני מוחל לה� עתה3 כלומר  3וביו� פקדי ופקדתי עליה� חטאת�   ) דל(בכור שור לב 

 אני מוחל ל# כל זמ� שלא  3כאד� שאומר לחבירו  , אפקוד ג� זה עמו, אבל א� יוסיפו לחטא כשאפקד עליה� החטא שיעשו, לחטא
 : אפקוד עלי# ג� מה שעשית עתה  שלא אמחול אלא שלא די, � תוסי אבל א, תוסי  לעשות

 
1

 פסקה זוהמתא של הנחש 
 
2

):  דברי� לג ב(וזהו שאמר … ,  כמו שנתבאר, ובראשו� עשו וישמעאל, ואז נטלה השליטה מ� האומות: ב"ח, מאמר הגאולה, ל"רמח
 אלא שישראל לקחו  ,ואז לא די שלא שלטו האמות בישראל." מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פאר� ואתה מרבבות קדש' ד"

 א� לא שחטאו  ,  ה� הממשלה
 
3
 � לד כז "רמב 
 
4
 32334ממעמקי� שמות  
 
5
 :  ועתה ל# נחה את הע� אל אשר דברתי ל# הנה מלאכי יל# לפני# וביו� פקדי ופקדתי עלה� חטאת�: לד לב  שמות  

ונותיה� ופקדתי עליה� מעט מ� העו� הזה   עתה שמעתי אלי# מלכלות� יחד ותמיד תמיד כשאפקוד עליה� ע3'   פקדי וגווביו�: י"רש
 : ע� שאר העונות ואי� פורענות באה על ישראל שאי� בה קצת מפרעו� עו� העגל

 
6

את�  ' שהיו במדרגת אני אמרתי א.) ז ה"ע(' ישראל היו במדרגה כה עליונה כדאיתא בכמ: ב, מעשה העגל,  כי תשא, נתיבת שלו�
 כ במעשה העגל חזר אליה� שלטו� המיתה ואכ� כאד� תמותו� "ורק אח, המותשבטל מה� שלטו� מלא# , ובני עליו� כלכ�

ולא תוכל הנשמה לזכ# הגו  אלא אחר שתצא ממנו תחלה  ...]:  על הצור# למיתה אחרי חטא אד� הראשו�  [ט, פרק ג, חלק א' דר# ד
והוא עני� תחית  , על האד� שימות ויחזר ויחיהועל כ� נגזר ...וימות הגו  ויפסד ואז יחזר ויבנה בני� חדש ותכנס בו הנשמה ותזככהו

 ' המתי� וכו 
 
7

 ל דעת תבונות "רמח
 

8
א# לא יצא  , וזה נמעט וחסר או חזר ונתגבר, והאמת שזה הרע שחזר ונדבק עדיי� לא טהרנו ממנו: ב" מאמר הגאולה ח, ל"רמח
 ' וגו , לגמרי

 
9
Это вернуло бы нас к уровню Адам-а-ришон до грехопадения. (См.  ח ' ג סו  ס "א פ"ח'  דר# ד ). Однако, учитывая 

неизбежность смерти и все, с ней связанное, наследие  חטא будет устранено только, когда произойдет  תחיית

ט '  ס ,там же) המתי�   ). 
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времена Первого храма1
. Однако мы потеряли этот уровень и отошли от него так далеко, 

что оказались, при одной короткой передышке ( בית שני), в состоянии изгнания на 
протяжении более двух с половиной тысяч лет2

.  

 

Вторые скрижали отразили новую реальность, реальность после греха золотого 

тельца. Рав Гирш3
 объясняет, что текст на скрижалях завета можно было читать с двух 

сторон и уже это само по себе учит нас, как исправить ошибки עגל. «Если тот же Закон… 

виден с двух сторон, если Закон одновременно равно предстает и перед Моше, и перед 

народом… то народ может прочесть Закон Моше так же, как Моше может прочесть Закон 

народу. Так что даже если «этот муж Моше» исчезает, народ в нем не нуждается; Тора 
дана в любой момент непосредственно от Б-га каждому». 

 

                                                                                                                                                             
 

1
,  ובאמת." אי� שט� ואי� פגע רע): " מלכי� א ה יח(ונאמר , בזמ� שלמה עמדו בתקו� ונבנה הבית: ב "ח, מאמר הגאולה, ל"רמח

 אלא שמעט היה וחזר ונתגבר עד שהחריב את הבית , אלא שעל ידה עוד נשאר לפני�, אלמלא בת פרעה היה הרע מסתלק וכלה
 
2

וכאשר  .  פי הכח שקבלה הקלפהלועמדו בגלות שבעי� שנה , וחזר ונתגבר עד שהחריב את הבית:  ב"ח, מאמר הגאולה, ל"רמח
אבל לא עמדו הרבה  , ועל כ� היה לה� לישראל מקו� להתחזק,  נמעט ונחלשא א# לא נסתלק אל , ו ובנו את הביתהניחת� מעט חזר

 ועמדו בחשוכתו עד עמוד לכסא משיח צדק , עד שחזרו ומחש# לה� אור חש# לגמרי
 

3
С. 619 (на англ. яз.). 

 


