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 !סיני הר מעמד זכרו
 הלוי-דחוח אדיר מאת

 על נעמוד זה במאמר סיני, הר מעמד הוא היהודי העם בהיסטוריית ביותר המכונן המעמד
 איתנים ברית נכרתה זה, אדיר במעמד לעולם. עוד יחזרו ולא חזרו שלא הייחודיים מאפייניו

 שפלים עבדים מקבוצת התורה, את קבלתֹו בזכות שהפך – ישראל-עם לבין הקב"ה בין
ים  אפּוף במעמד בנוסף, האנושות. לכל סגולי ייעוד ובעלת מטרה חדּורת נׂשגבה לאומה ּומּוכִּ

 ובמשך סיני, הר אל רבנו משה עלה ולאחריהן, הדיברות, עשרת ישראל-לעם ניתנו זה, הֹוד
 שמו על שנקרא התורה ספר הוא משה תתור את ה' מאת קיבל לילה וארבעים יום ארבעים

 רבנו. משה של

 משה: בתורת עליו אמרנ וכך פלאיות, טבע צמותווע הוד אפוף זה מעמד כאמור,

י" י ַבּיֹום ַוְיהִּ ישִּ ְהֹית ַהְשלִּ י ַהֹבֶקר בִּ ים ֹקֹלת ַוְיהִּ  ַוֶּיֱחַרד ְמֹאד ָחָזק ֹשָפר ְוֹקל ָהָהר ַעל ָכֵבד ְוָעָנן ּוְבָרקִּ
יַני ְוַהר [....] ַבַמֲחֶנה ֲאֶשר ָהָעם ָכל ְפֵני כֻּּלֹו ָעַשן סִּ  ְכֶעֶשן ֲעָשנֹו ַוַּיַעל ָבֵאש ה' ָעָליו ָיַרד ֲאֶשר מִּ

ְבָשן י .ְמֹאד ָהָהר ָכל ַוֶּיֱחַרד ַהכִּ  "ְבקֹול ַיֲעֶנּנּו יםְוָהֱאֹלהִּ  ְיַדֵבר ֹמֶשה ְמֹאד ְוָחֵזק הֹוֵלְך ַהֹשָפר קֹול ַוְיהִּ
ְקְרבּון" יט(.–טז יט, ')שמ ם ֵלב ַעד ָבֵאש ֹבֵער ְוָהָהר ָהָהר ַתַחת ַוַתַעְמדּון ַותִּ  ָעָנן ֹחֶשְך ַהָשַמיִּ

 ד,יא(. ')דב "ַוֲעָרֶפל

 את הביאה דורות, לדורי בסיני שנכרתה הברית וחשיבות סיני הר מעמד של הכבירה צמתווע
 דברי במסגרת :דורות דוריל וללמדו סיני הר מעמד את לזכור למידיותל להורות הרמב"ם

 לזכור אותם עודד הרמב"ם שנה, 850-כ לפני אליהם באיגרתו תימן ליהודי ורבנ של החיזוק
 ההיסטורית באמיתתו הדעה בהנחלת להתחזק ונוראותיו, נפלאותיו סיני, הר מעמד את

  ו.בנינ ולבני לבנינו אותו ולהודיע ,והאמּונית

 :כח( )עמ' שם רבנו דברי ֹכהו

 לבנינו להודיעֹו וחייבנו מלָשכחו והזהירנו תמיד, לזכרו ה' ונויוצ אשר סיני הר מעמד "וזכרו
 לו אין שהרי לה', אמירה ליחס ]=חלילה מלומר יתרומם – אמרו והוא בידיעתֹו שיגדלו כדי
כלל הגוף דמות ולא גוף  "ה' אומרים אנחנו אלא וכו'(, שיניים חיך, )לשון, דיבור כלי גם זה ובִּ

 רוצים שאנחנו המחשבה את להביע אחרת אפשרות וחוסר ההשאלה, דרך על רק אמר",
ָשֶמר ַרק' – להביע[ ְשַכח ֶפן ְמֹאד ַנְפְשָך ּוְשֹמר ְלָך הִּ ים ֶאת תִּ  ָיסּורּו ּוֶפן ֵעיֶניָך ָראּו ֲאֶשר ַהְדָברִּ
ְּלָבְבָך ְבֵני ְלָבֶניָך ְוהֹוַדְעָתם ַחֶּייָך ְיֵמי ֹכל מִּ ְפֵני ָעַמְדתָ  ֲאֶשר יֹום .ָבֶניָך ְולִּ  ']דב 'ְבֹחֵרב ֱאֹלֶהיָך ה' לִּ

 י[".–ד,ט

 :שם ואומר הרמב"ם וממשיך

 רוממותו קהל בכל ותספרו הגדול, המעמד אותו ידיעת על בניכם את לגדל נואחי לכם "וראוי
 ה' שרוממֹו כפי מאד, ורוממוהו הנכון, אל המובילה וההוכחה הדת ציר הוא כי וחשיבותו,

י' :ואמר ים ָנא ְשַאל כִּ ים ְלָימִּ אֹשנִּ ן ְלָפֶניָך ָהיּו ֲאֶשר רִּ ים ָבָרא ֲאֶשר ַהּיֹום ְלמִּ  ָהָאֶרץ ַעל ָאָדם ֱאֹלהִּ
ְקֵצה ם ּוְלמִּ ם ְקֵצה ְוַעד ַהָשַמיִּ ְהָיה ַהָשָמיִּ ְשַמע אֹו ַהֶזה ַהָגדֹול ַכָדָבר ֲהנִּ  ָעם ֲהָשַמע .ָכֹמהּו ֲהנִּ

ים קֹול תֹוְך ְמַדֵבר ֱאֹלהִּ י ַאָתה ָשַמְעתָ  ַכֲאֶשר ָהֵאש מִּ  לג[".–לב ד, ']דב 'ַוֶּיחִּ
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 הדת, ציר את והאמּונית ההיסטורית אמיתתו ובהנחלת סיני הר במעמד רואה הרמב"ם
 של ייחודו את לבאר נעבור עתה היהודי. האדם אמונת נשענת שעליו המרכזי העוגן כלומר,
 דורות. לדורי חשיבות הרמב"ם לו ייחס ומדוע סיני הר מעמד

 סיני הר מעמד של ייחודו א.

 לכל מעל אך ,בו שאירעו העצומים ומופתים אותותב סיני הר מעמד צמתוע את מתאר רבנו
 בעין. עין זהרו וראתה יתעלה ה' דבר את שמעה בכללותה האומה שכל במה הוא ייחודו

 כמוהו היה שלא ומיוחד ייחודי למעמד סיני הר מעמד נתרומם אלה, רושם אדירות בתופעות
 באופן האמת את לנו ולהנחיל האמונה את לחזק זאת כל מטרתו – לעולם כמוהו יהיה ולא

 יוצאי לדור רק נועד לא סיני הר מעמד כלומר, כוזבת. אמונה שום ידי על לעולם יתרופף שלא
 לדורי בלבנו ֶשֵתיָחֵקק כדי ,סיני בהר הלפידים את וראינו הקולות את שמענו אלא מצרים
 ומיוחד. יחיד אחד כאל הקב"ה של ובייחודו עלינו, בהשגחתו ה', במציאות הדעה דורות

 כט(:–כח )עמ' שם רבנו דברי וֹכה

יד ואשר במציאות, אירע אשר הזה הגדול הדבר כי ולדעה, הזו לברית אחינו "ודעּו  עליו ֵהעִּ
 את ]=ראו אחריו יהיה ולא כמוהו לפניו היה שלא [ויתרומם יתעלה ]=ה' שבעדים הטוב

 ָזֳהרֹו ותראה יתעלה ה' דבר בכללותה אומה שתשמע והוא לעיל[, דברים מספר הפסוקים
ְשֵנהּו שלא חוזק האמונה את לחזק כדי אלא זה הֶנֱעׂשָ  ושלא בעין, עין ְשֶנה יִּ  יערערֹו ]=שלא מִּ

 כובד עם הקשים, הללו בעתים רגלינו את שמייצב מה האמת מן בו לנו גְויּושָ  [,מאומה
י :זה את לנו ְבַלְמדֹו יתעלה אמרו והוא הגמורה, והכפייה השמדות  ָבא ֶאְתֶכם ַנּסֹות ְלַבֲעבּור 'כִּ

יםָהאֱ  ְגָלה שלא כלומר [,יז כ, ']שמ וכו' 'ֹלהִּ  שינסה ניסיון כל בעת שתתחזקו כדי אלא כך נִּ
סטּו ולא לעתיד, בו אתכם טעּו. ולא תִּ  בביטחונכם, וִאמצו בבריתכם, אחינו זקויח ולכן תִּ

 ".באמונתכם מדוועִ 

 ,מסוים בשלב ברם הדיברות, עשרת כל את ה' מאת לשמוע אמורים היינו סיני הר במעמד
 זועק העם ,יהיה( ולא ה' כי)אנ הקב"ה מאת הראשונות הדיברות שתי את שמענוש לאחר

ָמנּו ַאָתה ַדֵבר ֹמֶשה ֶאל ַוּיֹאְמרּו" רבנו: משה אל ְשָמָעה עִּ ָמנּו ְיַדֵבר ְוַאל ְונִּ ים עִּ  "ָנמּות ֶפן ֱאֹלהִּ
 בנור ממשה וביקש הקב"ה מאת הקולות עוצמת את לשאת מסוגל לא העם טז(. כ, ')שמ

 את הרמב"ם ציטט וכך המדרש, לפי כך ימותון. פן ה' דבר לבין ביניהם ומתווך מגשר שיהיה
 :הראשונה( עשה )מצות חיברש "המצוות ספר"ב הזה המדרש

 מן כך על הראיה ]=מאין ְקָרא? ַמאי בסיני, למשה לו נאמרו מצוות עשרה ושלש מאות "שש
ָּוה תֹוָרה' התורה?[ קשו ]=בגימטריה[. 'ּתֹוָרה' מנין כלומר ד[ לג, ']דב 'ֹמֶשה ָלנּו צִּ  זה על והִּ

 611 בגימטריה "תורה" ]=הרי הואי סר וחד מאה שית הרי הואי? הכי בגימטריה תורה ואמרו:
י' :התשובה והיתה [,613 ולא ְהֶיה ו'לֹא 'ֱאֹלֶהיָך ה' ָאֹנכִּ  .שמענּום" הגבורה מפי ְלָך' יִּ

 אומר יביע לדור דור ב.

 נכונים פחות ולא שנה, 850-כ לפני תימן ליהודי ואמיתיים נכונים הללו הרמב"ם דברי
 ישראל-עם של המדינית בגאולתו לראות שזכינו אף אמנם, .21-ה במאה ולבנינו לנו תייםואמ

 הרוחנית, בגאולתו לראות זכינו לא עדיין ,םוייסורי גלות שנות 2000-כ לאחר ישראל-בארץ
ים הקרובים שכנינו ידי על אם בין ומעּוֶּנה. מּוֶכה נרדף, ישראל עם ועדיין  ובין אותנו, ַהשֹוְטנִּ
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ים הם אף אשר "הנאורים" הרחוקים שכנינו ידי על  זאת מכסים שהם אלא אותנו ׂשֹוְטנִּ
 עדיין ישראל עם לכל, ומעל ּומעּוָשה. סלקטיבית ו"הומאניות" "נאורות" של שקרי במעטה

כלותם "יהודים", שנקראים מבית רשעים מעט לא ידי על נרדף  ממשיכים ברשעם ו/או ובסִּ
 המובילים אף הם מזומנות ולעתים רבות, ופנימיות אומיותבינל בזירות ישראל לעם להזיק

 ישראל.-עם כנגד הטנהש ופעולות הביקורת ההתנגדות, את והיוזמים

 חשכת את יאירו ישראל,-בארץ כאן בחיינו צמהוע רב למאור יהיו הרמב"ם שדברי רצון יהי
 ומחוץ, מבית ים,הנפשע והשנאה העוול מעשי כנגד ורוחנו לבנו את ויחזקו הרוחנית, גלותנו

ָזֵכר קשה עת ובכל הרמב"מיים. ה' ומייחדי ישראל עם כלפי מופנים אשר  מעמד תתיבאמ נִּ
 הרמב"ם: תבושכ וכפי וזהרו, ייחודו סיני הר

 האמת מן בו לנו גְויּושָ  [...] בעין עין ָזֳהרֹו ותראה יתעלה ה' דבר בכללותה אומה "שתשמע
זקו [...] הגמורה והכפייה השמדות כובד עם שים,הק הללו בעתים רגלינו את שמייצב מה  חִּ

מצו בבריתכם, אחינו מדו בביטחונכם, ואִּ  .באמונתכם" ועִּ

 שלמה משל ג.

 העולם, גויי את והמשיל השלמות, כלילת יפה לאשה ישראל-עם את המשיל המלך שלמה
 את לפתות מנסים אשר לפושעים בדעותיהם, להחזיק ישראל-עם את למשוך מנסים אשר

 הרמב"ם: תבוכ וכך תאוותיהם. את ממנה להפיק כדי הכבּודה היפה האשה

 כָֻּּלְך' :כאמרו מום, בה שאין הדמות, כלילת יפה לאשה האומה את ע"ה שלמה המשיל "וכבר
י ָיָפה  הרוצים הללו והדעות הדתות בעלי את והמשיל ז[. ד, ]שיה"ש 'ָבְך ֵאין ּומּום ַרְעָיתִּ

 תֹובּודכְ הַ  הנשים את המפתים המסיתים לפושעים לשיטותיהם, ולהשיבה אליהם לָמשכה
 ונסבור דתם את נקבל אולי אליהם, להשיבה אותה מסיתים הללו כך – תיעוב מהם להשיג

 דעותיהם". את

 ֶתֱחזּו ַמה" א:הי לפתותה שמנסים פושעים לאותם ,שלמה של במשלֹו היפה האשה תשובת
ית ְמֹחַלת ַבשּוַלמִּ ם כִּ  אתם האם הרעות? עיניכם את בי נותנים אתם דועמ כלומר, ."ַהַמֲחָניִּ
 מציאלה מסוגלים אתם האם והשקפותיכם? דעותיכם אחר להתפתות אותי לשכנע מסוגלים

 יש אםה בעין?-עין זהרו את וראה אליו ה' דבר את שלם-עם שמע שבו סיני, הר כמעמד לי
 את בתארו כט( )עמ' שם רבנו דברי הנהו הנשגב? המעמד לאותו שישווה דבר פיתוייכם בכל

 תיעוב: ממנה להשיג המנסים לפושעים הכבודה היפה האשה תשובת

 ולהחשיב להסיתה הרוצים לאותם אומרת היא לויכא ,האומה בלשון בחכמתו ]שלמה[ "וענה
 כלומר המחנים? כשמחת לי להמציא תוכלוה בי? מחזיקים אתם מדוע בעיניה, דעותיהם

 ישראל-מחנה בו שהיו סיני הר מעמד כמו לי המציאו :להם ואומרת עמם מתווכחת שהיא
י' :המשל דרך על אמרו והוא להשקפתכם. ואחזור זה, לעומת זה אלהים-ומחנה י שּובִּ  שּובִּ

ית י ,ַהשּוַלמִּ י שּובִּ  ,[להם: משיבה והאשה ;הכבודה לאשה הפושעים ]=דברי ָבְך ְוֶנֱחֶזה שּובִּ
ית ֶתֱחזּו ַמה ְמֹחַלת ַבשּוַלמִּ ם כִּ ית' וענין [.א ז, שם] 'ַהַמֲחָניִּ  ְמֹחַלתו' ַהַּנֲעָלה. השֵלמה – 'שּוַלמִּ

ם  ָהָעם ֶאת ֹמֶשה ַוּיֹוֵצא' כאמרו: ישראל,-מחנה בו שהיו סיני, הר מעמד שמחת – 'ַהַמֲחָניִּ
ְקַראת ים לִּ ן ָהֱאֹלהִּ ים ֶרֶכב' :ואמר שבאר כמו אלהים-ומחנה יז[, יט, ']שמ 'ַהַמֲחֶנה מִּ  ֱאֹלהִּ
ם ֹבַתיִּ ְנָאן ַאְלֵפי רִּ  .יח[" סח, ']תה 'שִּ
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 עמם מתמודד ישראל-שעם הרוחניים האתגרים לאור שלמה של במשלֹו להתבונן מעניין
 רפש של צונאמי בגלי אותנו להציף מאיימת והשטחית הרדודה המערבית התרבות כיום.
 בבהמיּות משתמשים תקשורת אמצעי ובכל רחוב שלט מכל ונתעבים. נסרחים וטיט

 האינטרנט בדור רובץ אשר הרוחני החושך סמיכות מרוב מוחלט. מיאּוס כדי עד וברדידות
 להיכנע עלינו נגזר וכאילו ,ומהבהמיות מהתיעוב מנוס שאין לעתים נדמה ה"חכם", והטלפון
 הקלוקלת. המערבית התרבות של הרוח עלובי לנכסיה

 אחר לשגות הישראלית, האומה של לבניה לנו, שַאל הוא שלמה של ממשלֹו המסר ברם,
 בערכי כוחותינו בכל ולאחוז כבודנו על לשמור מאודנו בכל להתאמץ יש ונתעבה. זרה תרבות

 וגמילות טובות מידות ארץ, ודרך מוסר ויושרה, עותצני ישראל.-עם של הקדומים הרוח
 שתיים על הולכי חיים-בעלי מהיֹות נפשנו את להציל עתידים ועוד אלה ערכים חסדים,
 ֵהָמה. אדם לא בפנימיותם ברם להם, אדם שדמות

 תימן-ליהודי הרמב"ם פתרון ד.

 שנגזר הרוחני מהשמד לברוח תהיהי שנה 850-כ לפני תימן ליהודי הרמב"ם של הצעתו
 כותב: הוא וכך עליהם,

 מן הפרידה על יחוסו ואל ולמדברות, ליערות ולהיכנס ולנוס לברוח להם ראוי "ולפיכך
 בכל, המושל המלכים מלך ה' כלפי מזער ודבר מעט זה כל כי רכוש, אבדן על ולא הקרובים

 טוב שכר לשלם הוא ונאמן נח[, כח, ']דב 'ֱאֹלֶהיָך ה' ֵאת' הזה והנורא הנכבד שםה והוא
 ה' לדת רצים ומׂשיגיו האמת מעדיפי הטהורים החסידים מצאנו כך הבא. ולעולם הזה בעולם
 כדי בתורה הבנה להם שיוסיפו החכמים למעונות ובאים וקצותיה, הרחוקים הארץ מאפסי
 התורה?". כל בגלל האדם ירוץ לא והיאך ב,הטו מן ה' מאת בכך שישיגו

 מלמדת תימן ליהודי והצעתו רוחנית, מכליה להינצל כדי הכל לעשות שיש מבאר, הרמב"ם
 הרמב"ם בדברי איזונו. על ולשמור הרוחני למצבו לחּוש ישראל מזרע האדם חייב כמה עד

 אותם שמכריחים םמקוה מאותו לברוח תימן יהודי את לעודד ממשיך הוא האיגרת, בהמשך
 הצלחתו את לחפש יוצא והוא ,מסוים במקום לו שרע לאדם זאת ומשווה דתם, על לעבור בו

 לעיר יוצא אחת בעיר פרנסתו דחוקה כאשר אדם מבני אחד כל מוצאים "ואנו אחרת: בעיר
 אחר". למקום ֶשֵּיֵצא ה' בדת הדעה בעבור מקום באיזה לו שצר מי שכן כל אחרת,

 גרורותיו? את אליו לחוש לא הקלוקל המערבי שהמּוסר מקום שאין בדורנו נעשה מה ברם,
 לזאת גםש נראה כולו? העולם כל את בתוכו מכיל "חכם" טלפון כל הרי לעבור? ניתן לאן

 ישראל-שעם הרוחניים לאתגרים גם משהו פתרונומ ללמוד ניתן ואולי פתרון, הרמב"ם נותן
 :(לא )עמ' שם כותב הוא וכך בדורנו. עמם מתמודד

 ואכילת שבת לוליבח ויתפקר עצמו את יזניח אל מסוים זמן לצאת ממנו שנבצר "ומי
 מבני אדם ממנה ישתחרר שלא תורה זו כי התורה, עול ממנו נסתלק שכבר וידמה סוריםיהא

ְתֶכם ְולֹא" שנאמר יןי]כענ זרעו זרע ולא זרעו ולא הוא לא לעולם, יעקב י ְלַבְדֶכם אִּ  ֹכֵרת ָאֹנכִּ
ית ֶאת י .ַהזֹאת ָהָאָלה ְוֶאת ַהזֹאת ַהְברִּ ָמנּו ֹפה ֶיְשנֹו ֲאֶשר ֶאת כִּ ְפֵני ַהּיֹום ֹעֵמד עִּ  ֱאֹלֵהינּו ה' לִּ

ָמנּו ֹפה ֵאיֶנּנּו ֲאֶשר ְוֵאת  מה על נענש הוא אלא ירצה, לא או ירצה יד([,–יג כט, ')דב "ַהּיֹום עִּ
 אזהרותיה". על עובר או ממצוותיה שמבטל
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 שנכרתה הברית שהרי התורה, עול ממנו סתלקי לא שלעולם תחילה לזכור האדם על כלומר,
 רגליו עמדו שלא מי גם בנינו. ולבני ולבנינו לנו דורות, לדורי ושרירה תֵקפה סיני הרב עמנו

 על העובר או ממצוותיה והמבטל היסטורית,ה בריתה באותה נכלל סיני הר למרגלות
 אסור והמכשולים הקשיים עם יחד ולכן, ֵדעֹות. ֵאל של דעתו שיקול כפי ייענש, אזהרותיה

 אליה, ולשאוף האמת דרך את תמיד לזכור עליו ונכשל נפל אדם אם וגם להתייאש, לעולם
 מה כל על לשמור ישתדל אלא לחלוטין. שמיים ויראת מצוות עול בייאושו מעליו יסיר ולא

 קצין...ה כל שכלו נדמה קרובות שלעתים אף שאפשר,

 החמּורֹות על שעבר שאדם המשובשת הדעה היא ,אליה מתייחס שהרמב"ם נוספת נקודה
 עבר כבר ממילא כי הקלות בעבירות להתפקר לו ומותר הקלות, על נענש אינו כבר כביכול

 :שם לשונו וזה החמורות, על

 ירבעם אאל בהם, ויתפקר הקטנות על נענש אינו החמורות על בָעברֹו כי אדם יחשוב "ואל
 על ונענש ישראל, את והחטיא בהם חטא אשר העגלים על נענש ,עצמות שחיק נבט בן

ָכה עשיית ביטולו  השמיני לחודש השביעי החודש מן הסוכות חג את ]שהעביר כותובס ַהּסֻּ
ישּוהּו ּוְלָמדּוהּו ְדעּוהּו התורה, מיסודות יסודי עיקר וזה לג([–ל יב, מ"א)  ָעָליו". ְוַהקִּ

 דבר סוף

 שלא במדעים ידיעהו הבנה של דור אדירה, טכנולוגית התקדמות של דור דעה, דור הוא דורנו
 יום-יום ולהתפעל הקב"ה של במעשיו להתבונן מסוגלים אנו ימינוב שנים. אלפי ידועים היו

 המשוכללות הבריאה מערכותו הטבע עולם את ומופלא נפלא באופן ולהבין שעה,-שעה
 ה' בידיעת מעלה-מעלה להתרומם והאפשרות היכולת לצד ברם, ובמורכבותן. בעדינותן
תקדמות את לרתֹום נׂשכיל לא אם מכשלה, לה ניצבת בעולם, פעולותיו ובהבנת  ההִּ

 מטה-מטה להתדרדר עלולים אנו ,החכמהו הידיעה במעלות להתרומםו לעלות הטכנולוגית
 מעלה.-מעלה לרוממנו עשויים שהיו טכנולוגיה פלאי באותם

 טמון הוא השני, הפתרון לחצי וביחס הפתרון, חצי טמון במודעות כי זאת, כל לדעת יש
 רוחני נר כבה אם ואף הרוחני. בעולמנו נר עוד ולהדליק והנכון הטוב לעשות תמיד בשאיפתנו

 בידיעת נתחזק אלא ׂשכלנו, מאורות כל את ונכבה נתייאש לא התקופה, בסער בנפשנו
 הייעודי במסענו בהתמדה ונמשיך סיני, הר במעמד עמנו השנכרת הברית ובזכירת האמת
 נוספים נרות ולהדליק להוסיף ואף שכבו הנרות את להדליק נזכה ובזאת, האמת. אור לעבר

 הייחודי. היהודי הרוחני לעולמנו ושמחה אור ונוסיף בנפשנו,

 כז(: )עמ' שם רבנו בדברי ונחתום

 מאמתים סיני הר במעמד שעמד מי שכל דיענווהו – בהבטחתו ודי – יתעלה ה' הבטיח וכבר"
 הם ידו-על שבא מה ובכל ,רבנו משה בנבואת מאמינים ,אמת[ משה שנבואת ברור ]=יודעים

ֵּנה' :יתעלה אמרו והוא עולם, לדורות בניהם ובני ובניהם י הִּ  ְוַגם' ,וכו' 'ֶהָעָנן ְבַעב ֵאֶליָך ָבא ָאֹנכִּ
ינּו ְבָך  המעמד ובאות שניתן זה מדתו שסטה מי כל ידע ולפיכך .ט[ יט, ]שמ' 'ְלעֹוָלם ַיֲאמִּ

 'לא בשליחות: במפקפקים ע"ה ]חכמים[ אומרים וכך האנשים, אותם מזרע שאינו הגדול,
 ".א[ ד, ירוש' ע"א; כ נדרים] סיני' הר על אבותיו עמדו



 
6 

 שעקרה ,החדשה םבדת לבם בשרירות וההולכים האמת מדרך הסוטים אלה כל על כלומר,
 אליליות, מאגיות הזיות אינסוף לעצמה סיפחהו הטהורים המחשבתיים הדת יסודות את

 סיני... הר על אבותיהם עמדו לא שמא בייחוסם לבדוק


