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 העגל, חטא אויפן זיין מכפר ניט אידן די
חורה״׳? פון ״מחני״ איז

 האט דערמיט אז מבאר״״, איז רש״י׳״
 יאמרו ״שלא באווארענען געוואלט משה
 עליהם לבקש כדאי הייתי שלא עלי

 לכאורה איז פירוש דער אבער רחמים״.
 איז הפסוק לשון פון ווייל גלאטיק, ניט

 צום ותביעה טענה דער מיט אז משמע,
 פועל׳ן געוואלט משה האט אויבערשטן

 בא־ צו ניט און העגל חטא אויף כפרה א
כו׳״. עלי יאמרו ״שלא זין ווארענען

 זיד רעדט עם ווען — ועיקר אויך
 חטאתם״ ״תשא ח״ו, אויספירן, ניט וועגן

 תפיסת א פאר וואם גדולה״, ״חטאה
 וואם מהימנא רעיא משה בא האט מקום

עם?! וועגן זאגן וועט מען

בןה: ביאור דער ד.

 מיט ממש זאר איין איז רבינו משה
 צו שייר ניט ס׳אין אז ביז ישראל, כלל

ובפרט, בכלל אידן פון אים אפטיילן
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. .לי שנתת התורה ״כל שם, סמ״ז בשמו״ר
 עושה אני מה כלים הם אם כו׳ מי' אל דבר

 כ״א ותביעה, בקשה וו אין עפ״ז אבל — בתורתו״
 יהי■ תמילא נדרך אותם ישמיד שבאם הדגשה

 דבר כוי המקומות כל שם: תואר ביפה ״מחני״(אכל
 להגיהם), וצריך מקום להם אין בנ״י אל

 שתמחה בהכרח אותם .וכשתשמיד שם, [במהרז־ו
 עמי דברת שלא שמי גם מחה התורה, מן שמם גם
 נוספת. בקשה היא נא־ ״מחני ועפ״ז בשבילם״. רק

 זח שבפנים): הקושיא (ע״ד צע״ג עדיין אבל
( תוצאה הוא התורה״ מן שמם גם ש״תמחה ?,ו1מי,  י

 רק משה בקשת היתה למה וא״כ אותם״); (״שתשמיד
 יא, בהעלותך וראה התורה. מן — מספרך״ נא .מחני

טו).

 ישראל הוא משה רש״י״: ובלשון
משה. הם וישראל

 העגל חטא דער האט דערפאר וואם
 כמחז״ל משה, אין ירידה א גע׳פועל׳ט

 מגדו־ רד — רד ״לך פסוק אויפן
 ניט דאד האט משה דלכאורה: לתר״״.
 חטא צום כלל שייכות קיץ געהאט
 ״מי פון גדר אינעם ניט אפילו העגל,

 דע־ איז ער ווארום למחות״, בידו שיש
 ובפרט (כפשוטו, בהר געווען מאלט

 היינט ברוחניות). במצבו — ועאכו״כ
 אנרירן העגל חטא דער זאל פארוואס

אים?
 מיט זאד איין איז משה ווייל נאר
 און ניתנה גדולתו — (ובמילא ישראל

 גדולת מיט זאר איין געווארן איז
 און (העגל) חטא דער האט ישראל),

 גע״ ממילא כדרך ישראל פון ירידה
משה׳ן. אין ירידה א פועל׳ט

 מיט משה פון התאחדות די אט און
 התאחדות זיין ווי טיפער נאך איז אידן
תורה: מיט

 פאר־ דער ביי מ׳געפינט ווי כשם
 אוי' דעם מיט אידן פון איינציקונג

 וקוב״ה ״אורייתא אז אע״פ אז בערשטן,
 ״‘הפנימי פירוש דער (ווי חד״׳״ כולא

 כתבית״״ נפשי ״אנא מחז״ל׳״ פון
 זיר האט אויבערשטער דער אז יהבית״,

 און ״אריינגעשריבן״ (״נפשי״) אליין
 פונדעסט־ תורה), אין ״אפגעגעבן״׳״

מיט אידן פון התאחדות די איז וועגן
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