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  ליקוטים כי תשאס "חת. 1

ידענו מה היה  כי זה משה האיש אשר העלנו מארץ מצרים לא
מ אין איש אלא "בכ] ה"ספרי ברכה ל[ל "ומכאן למדו חז. לו

וקשה דמאי מעליותא כולי , משה שנאמר כי זה משה האיש
והנה ידוע מה . עלמא נמי אישים נינהו ומה רצו ישראל בזה

שונים שלא נתכוונו ישראל להאמין שהסכימו גדולי הרא
ו כי לא טפשים "שהאלהים שעשה אהרן יהיה בורא עולם ח

ה והוא היה "י משה רבינו ע"אך הם ראו התנהגותם ע, היו
ובראותם כי בושש משה , מרכבה לשכינת עוזו ותפארתו

ובחרו , ונתייאשו מחזירתו בקשו להם איזה מנהיג ומנהל אחר
שיהיה רכבה לשכינה מרה צורה שלפי סברתם תהיה הצו

ממה נפשך ', והקשה בספר מעשי ה. כבודו חונה בצורת גויה
לייאוש הזה הלא יהיה  ט"מ כ"אי היה אהרן ראוי בעיניהם א

ם אינו ראוי אם כן איך חשבו שבעשיית או, אהרן במקום משה
חונה ' עגל ימשיך הוא אהרן עליו בכוונו כל כך שיהיה כבוד ה

  .בצורת גויה
יש בחינת הנהגה בחסד והוא בחינת דכורא  אבל הענין כי

שיהיו ישראל אוכלים ושותים ושמחים איש תחת גפנו ותאנתו 
 .... והנהגה זו בחינת איש', עובדים ומהללים לשמו הגדול ית

ה לא זכינו לכך כי אמרו "בעואמנם  –וזו היא עבודה שלימה 
ח "מן מגדולה הסרת טבעת יותר  ]א"ד ע"מגילה י[ל "חז

נביאות שכולם לא יכלו להחזירם למוטב והסרת ' נביאים וז
דינא קשיא מלך קשה זו בוהנהגה  –טבעת החזירתן למוטב 

 ,א הנהגת נוקבא בחינת אשהונקר, ]ב"ז ע"צ כסנהדרין[כהמן 
...  

לישראל מאז קודם משה ' והנה אהרן היה מפורסם לנביא ה
שנשלח לישראל ] י"ורשי' ז' כ[כמבואר ביחזקאל , ה"רבינו ע
וכמו שכתוב בשמואל לבית עלי הנגלה נגליתי , במצרים

ך אז היה כל א, ]ז"כ' ב', שמואל א[' לבית אביך וגו
ההתנהגות בבחינת אשה בקוצר רוח ועבודה קשה ובכל יום 

ה ומילא "עד שבא משה רבינו ע, ה על האנשיםתכבד העבוד
משאלותיהם לטובה והרים קרנם ונתן להם מן לאכול ומים 

ובראותם . זה היה הנהגה בחינת איש דכורא, מצור החלמיש
כ אמרו "ע, ונתיראו מהנהגת אהרן בחינת אה כי בושש משה

ורצו שיעשה להם  ,מה היה לו דייקא לידעש "איה השכי זה מ
, נת אישבבחי ה"ענו רביה אהרן אלהים שינהגם כמו מש

ובודאי היה אהרן גדול בעיניהם ומהולל מאוד אלא שחשבו 
  .שהיה מדרגתו גורמת כך ובאמת שקר הוא ואין להאריך
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כי כן יסד השם , ם שבעולם הם לעולם תולדות ההכרחיכל התיקונ

' הקליפה קודמת לפרי וההכרח של הרע יהי' בעולמו שתהי' ית

כ סדרי הסבות הבאות "ע. הסבה לעורר לבקש את הטוב ולמוצאו

היא בתחילה , בחברה האנושית עד שמוצאים הכרח לסידור מלוכה

ומתוך העדר , ן פרטיםתבא בכל קיבוץ התגעשות פנימית ריב ומדו

השלוה בפנים הקיבוץ יראו הכרח להם לסדר עניניהם הפנימיים 

כ הרעש הוא ההכרח להיות "א. י הקמת מלוכה ושלטון עז מלך"ע

ואחר , קודם בא המלך בתור הוראה על הסבה של העמדת המלוכה

והאומה , התגעשות הפנימית, י המלך"ע, שכבר שקטה, הרעש

שלא , הנה צריכה להתבצר בכוחותיה ,הסתדרה בתכסיסי מלכות

י ההבנות מחורבנם "א ע"יתכנו בתחילת ההתקיימות הלאומית כ

שאי , שבהכרח מתנגשים הם בתור צרים ואויבים, של עמים אחרים

י אש המלחמה "א ע"אפשר לפי הנהוג לבא לידי התיסדות בטוחה כ

אדם רב ואחר שכבר סרו כל המפריעים החיצונים , כעצים, האוכלת

, כ אז תבא המלוכה למתכונתה הראויה לה שהיא המנוחה"ג

זאת היא עיקר . ההנהגה הישרה בשבט מישור לכלל העם כולו

ולא הנצחונות , לא הנצחונות הפנימיים של הרעש, מטרת המלוכה

, "אין יוצאת ואין צוחה", א שקט ושלוה"כ, החיצוניים של האש

, לאהוב ולכבד 'וכשם שבחיי הכלל התכלית הראוי. קול דממה דקה

כן חיי הפרט היותר , הם חיי מנוחה ביושר לב ושלות צדיקים

לא התגלות לב של המון , מאושרים הם חיי מנוחה של צדק וכשרון

כ לא ההנאה המרעישה של פגישת ההמון "ע. מרעש מרקד ומפזז

א הכח "כ, הסוער תמשיך את השלם שבאנשים לצאת לקראת מלך

הבאה בסבת מלוך , עצמו ולכללשל הצדק ואהבת חיי המנוחה ל

, פ המדה של כבוד מלכים"ע, שראוי לקיימה ולהחזיקה, מלך

דמיון מלכותא דרקיעא בהקדמת רעש . המוספת לתמוך בעז כסאם

' הוא בהיות התוהו וחסרון כל סדר שורר הי, ואש לקול דממה דקה

אפשר לתת ' סדר פרוע שהי, תחלה בבני אדם בשני אלפים תוהו

פ מדות "ע, ושי במדרגה פחותה ממדרגת בעלי חייםאת המין האנ

, רעות ותכונות גסות שהתגברו עליהם מסבת חסרון האור האלהי

פ התכונה האנושית השפלה כבר נקבעו באדם מדות רעות "ע

י המצות שבאו "ק ע"אשר לעוקרם באה תוה, ותכונות פראיות

כח הכבישה של , איבוד המדות הרעות. לצרף בהם את הבריות

בערך אל המעמד , " הלא כה דברי כאש", דומה לאש, רההתו

שאי אפשר כלל שיבנה עולם מתוקן , הקדום הפרוע של המדות

שכבר יתקן , שבא אחר הרעש, ואחר האש. הדומה לרעש, עמהם

עוד צריך לא למלחמה פנימית ' לא יהי, טבעו של אדם ותכונותיו

יהיו תבא המנוחה השלמה שהמצות לא , ולא למלחמה חיצונית

א לרומם את רוח האדם "כ, משמשות לאיבוד ועקירת מדות בהמיות

בדברים הנאמרים בלחישה ' במנוחה שלמה של דעת ד, הרבה מאד

ומתוך שהשקט הגמור האהוב . קול דממה דקה, לפי חקר כבודם

לא ירעו ולא ישחיתו ", לאמתתו' א בדעת את ד"והרצוי לא יבוא כ

" . כמים לים מכסים' ת דבכל הר קדשי כי מלאה הארץ דעה א

ולקבל באהבה ' יכריח מזה הטבע האנושי עצמו לבא לדעת את ד

כמו שחסרון הסידור האנושי בתוכן המדיניות , עול מלכות שמים

  .מביא לקבל עליהם הנהגה מסודרת במלוכה
  

  חכם עדיף מנביא, 'ב זרעונים; א"קכ 'אורות עמ. 3

 של, פה אל פה של הנבואה אותה, משה של לנבואתו נתן

 הכללים של עזם אותלר יכולה היא שרק, המאירה אספקלריא

 נביא קם ולא" כמוהו קם לא אבל. כאחד הפרטים של ודיקנותם

 והוצרכה. "פנים אל פנים' ד ידעו אשר כמשה בישראל עוד

 וחכם. לחכמים הפרטים ועבודת לנביאים להמסר הכללים עבודת

 החוצבים מלחמתה בכלי, הנבואה עשתה שלא מה, מנביא עדיף

 עיקרי אחרי ולשרש אלילים עבודת מישראל לבער אש להבות

 רדיפת, וזמה רצח של, וחמס עשק של גרועות היותר ההשפלות

 בהעמדת, התורה בהרחבת החכמים עשו, ושלמונים שחד

 הליכות. "ותולדותיהם הפרטיים החקים ובשנון הרבה תלמידים

  ."הלכות אלא הליכות תקרי אל, לו עולם

 הנביאים עסק על החכמים עסק נתגבר הרב הזמן במשך

 נבלעו, להתרופף החלו והכללים הימים ארכו, נסתלקה והנבואה

 שצמיחת הימים באחרית כן על. החוצה יראו ולא בהפרטים

 על רוחי את אשפוך", להופיע תתחיל הנבואה אור שיבת מהלך

, תסרח סופרים חכמת", תתגבר הפרטים שנאת אז, "בשר כל

, לדבריהם גבול שמשימים חכמים תלמידי אלו, הגבול ואנשי

 אם כי כפרי־בוסר לא אשר עד, "יחוננו ולא לעיר מעיר ילכו

 אור התחלת של הניצוצות יצאו וחיים טל מלאים כבכורים

 החכמה פעולת גדל את בכללה תכיר וזו, מנרתיקם הנבואה

 משה של ונשמתו ..., "מנביא עדיף חכם: "תקרא צדק ובענות

   .בעולם להופיע תשוב
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