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ְשֶתה אמֹר ַמה ּנִ ַּוִיּלֹנו ָהָעם ַעל מֶשה ּלֵ ׁ ׁ ּ ּ:
         




       


ֵני ִיְשָרֵאל ַע ל ֲעַדת ּבְ ַׂוִילֹינו ּכָ ּ ּ ן ּ ׁל מֶשה ְוַעל ַאֲהרֹ
ִּמי ִיֵתן מוֵתנו ּ ָשר...ּ ִשְבֵתנו ַעל ִסיר ַהּבָ ׂ ּבְ ּ ּ י ...ׁ  ּכִ

ָרָעב...ּהֹוֵצאֶתם אָֹתנו ְלָהִמית   ... ּבָ

  

         
       

       


"ויצאו מן העם ללקוט ולא מצאו" 
אל משה עד מתי מאנתם ' ויאמר ה

 ...לשמור מצוותי ותורותי   


        
ְרפיִדים ְוֵאין ַמִים ִַוַיֲחנו ּבִ ּ ּ... 

ַׁוָיֶרב ָהָעם ִעם מֶשה ִים ַוָיֶלן ...ּ ּ ַוִיְצָמא ָשם ָהָעם ַלּמַ ׁ ּ
ה ֶזה ֶהֱעִליָתנו ִמּמִ...ָהָעם ּ ָלּמָ  ...ְצַרִים ְלָהִמית אִֹתיּ

ַׁוִיְצַעק מֶשה "ּ עֹוד ְמַעט וְסָקֻלִני...ּ


     
    ַּוָיֹבא ֲעָמֵלק
ַׂוִיָלֶחם ִעם ִיְשָרֵאל ּבִ ּ ...ְִרפיִדםּ  

   
       

     


      
      
       ַּוִיְסעו ּ

ר ַוִיַחן  ְדּבָ ּמִ ר ִסיַני ַוַיֲחנו ּבַ ֵּמְרפיִדים ַוָיבֹאו ִמְדּבַ ּ ּּ ּ ִ
ָׂשם ִיְשָרֵאל ֶנֶגד ָהָה !!! רׁ    
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  לחידודי
 כאיש -שבאו בתשובה ויחן שם ישראל, מקיש ביאתן" ד לחודש באו מדבר סיניבאח ".א

איך יכלו לראות : כ יש להקשות"א, משמע שכולם היו צדיקים כשבאו לסיני, אחד בלב אחד
בשלמא בכל החודשים משכחת לה (, והא היו מוקפים מכל רוח בענני כבוד, את הלבנה בחידושה

אבל הכא שכולם היו , כמו שמצינו גבי בלעם שראה את קצה העם, בבעלי עבירה שנדחו מענני כבוד
    ???)פ הראיה"כ איך יכלו לקדש את הלבנה ע"א, צדיקים

: ובמגילה" כפה עליהם הר כגיגית", משמע שקבלת התורה הייתה בכפייה'    מדברי הגמ.ב
ו קבל: "וכן הלשון במדרש, משמע דעד עכשיו זה היה שלא ברצון" הדר קבלוה ברצון"

ס מצינו כשדברי "דהנה בכמה מקומות בש: וקשה מאוד, "עליכם שכל ההתחלות קשות
ה "תוד. עיין חגיגה טו(" כנתינתם בסיני"תורה היו מאירים כתוב והיו הדברים מאירים ושמחים 

  ?  משמע שהיה שם שמחה עצומה)שובו בנים
ונתפשט במתן , ישראל שהיה חגר בכניסת חג השבועות: ע"צ, "כל המומין נתרפאו  ".ג

ט שוב אינו נראה ונדחה לגמרי מהקרבת קרבן ראיה "האם כיון שנדחה בכניסת יו, תורה
   ?.)חגיגה ד(פרט לחגר " -רגלים"דחיגר הא פטור ממיעוטא ד

שכך , )ד"ם איסורי ביאה פי"עיין רמב( מילתו לאחרל דמי שנתגייר צריך להקריב קרבן " קיי.ד
סיון הקריבו ' כ ביום ה"ואח, ו ביציאתם ממצריםשקודם נימול, עשו ישראל במדבר

, לכאורה קאי נמי אערל שמתו אחיו מחמת מילה" כל המומין נתרפאו"כיון  ד, קרבנותיהם
ל דכל הבא להתגייר צריך "דהנה קיי: ע"כ צ"וא, כ נמצא שנתחייב לאלתר למול עצמו"וא

א דכיון דבשעה שהיזה האם נימ, גבי ערל זה: כ יש להסתפק"א, להביא קרבן לאחר מילתו
ח הקרבן ויהא צריך להקריב "כ שלא יצא יד"נמצא א, משה דם הברית על ישראל היה ערל

  ?? קרבן אחר מעצמו
כ שיצאו לאונסם "יוצא א, "ב מיל ומלאכי השרת החזירום"היו נרתעים לאחוריהם י ". ה

? כ מה היה דינם"א, :)לחד שיטתא שבת פו(והרי כבר נצטוו על תחומין במרה ,  מחוץ לתחום
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או כיון שמלאכי השרת החזירום דינם היה כאילו לא , האם היה להם אלפיים אמה לכל רוח
  .)עירובין מא(יצאו כלל 
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    " רק הבמות לא סרו
"עוד העם מזבחים ומקטרים בבמות
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