
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                הספרים דף מתוך סדרת                   

 ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת  "א"תשע   ֲאָלִפים'ה יתרוגליון פרשת 

ֶׂשה  ֲע ע ַנ ַמ ְׁש ִנ   ְו

' ָּדַרׁש רְּבַׁשָּבת '  ַעל ַהְּגָמ)משפטים' פ( 'ֵּבית ַהֵּלִוי' רֶפְּבֵס

' ִסיָמֵאי ְּבָׁשָעה ֶׁשִהְקִּדימּו ִיְׂשָרֵאל ַנֲעֶׂשה ְלִנְׁשַמע ָיְרדּו ס

 ֶׁשִּלְכאֹוָרה ָמה ַהַּמֲעָלה .'ְּכָתִרים ְוכּו' ִרּבֹוא ַמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת ְוָקְׁשרּו ב

ֲהֵרי ְּבַוַּדאי ְצִריִכים ִלְׁשמַֹע ְּכֵדי ָלַדַעת ַמה . ַנֲעֶׂשה ְלִנְׁשַמעֶׁשִהְקִּדימּו 

ְוִאם ֵּכן ָמה , ְוַעל ָּכְרֲחָך ַּכָּוָנָתם ָהְיָתה ַנֲעֶׂשה ְלַאַחר ֶׁשִּנְׁשַמע, ַּלֲעׂשֹות

, ֹות ֲעֵׂשה ַהַּכָּוָנה ְלִמְצַנֲעֶׂשהְּד, ִנְרֶאה ְלָפֵרׁש. ְּכָתִרים' ַהַּגְדלּות ֶׁשָזכּו ְלב

ְּדָמִצינּו . ֶׁשִּנְׁשַמע ַמה ּלֹא ַלֲעׂשֹות,  ַהַּכָּוָנה ְלִמְצֹות לֹא ַתֲעֶׂשהְוִנְׁשַמע

ְוָכל ִעְנַין ַהּלֹא , ֶׁשְּׁשִמיָעה ַׁשֶּיֶכת ְלַצד ַהְּׂשמֹאל .)יקונים קכבת (ַּבּזַֹהר

 ְךר ָּכַחַאְו, ם סּור ֵמָרעּוֶבֱאֶמת ַהֵּסֶדר הּוא קֶֹד. ַּתֲעֶׂשה ַׁשָּיְך ְלַצד ַהְּׂשמֹאל

ְוַהַּגְדלּות ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ָהְיָתה ֶׁשִהְסִּכימּו ַלֲעׂשֹות ִמְצוֹות . ֲעֵׂשה טֹוב

ְוֵכן .  ַהֵהֶפְך ֵמַהֵּסֶדר ָהָרִגילאּו ֶׁשה,ֲעֵׂשה קֶֹדם ֶׁשָּיְדעּו ֶאת ָּכל ַהּלֹא ַתֲעֶׂשה

ַנֲעֶׂשה ְּבַמֲעִׂשים , ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע) חריא' פ( 'ִּמְדָרׁש ַהֶּנְעָלם'ְמֻרָּמז ַּב

  , ְורֹוִאים ֶׁשַּנֲעֶׂשה ְמַרֵּמז ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה. טֹוִבים ְוִנְׁשַמע ַּבּתֹוָרה

  .ְוִנְׁשַמע ְמַרֵּמז ַעל ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ֶׁשְּמַלֶּמֶדת ַּגם ָמה לֹא ַלֲעׂשֹות  

ֶׁשָּצִריְך קֶֹדם סּור ֵמָרע ְוַאַחר ָּכְך ֵּבאּור ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהַּטַעם 

ח ִמְצוֹות ֲעֵׂשה "ַרַמ :)וישלח קע(ְּדמּוָבא ַּבּזַֹהר , ֲעֵׂשה טֹוב

, ה ִּגיִדים"ה לֹא ַתֲעֶׂשה ְּכֶנֶגד ְׁשָס"ח ֵאיָבִרים ּוְׁשָס"ְּכֶנֶגד ַרַמ

, ֹוִליִכים ֶאת ַהָּדםֶׁשּמ, ה ִּגיִדים"ּוְכֶׁשָאָדם ָסר ֵמָרע ְלַגְמֵרי הּוא זֹוֶכה ִלְׁשָס

ְּדִבְזכּות , ת"ְּדַהְינּו ֶׁשּזֹוֶכה ְלֶנֶפׁש ְּבִריָאה ַלֲעבֹוַדת השי, ֶׁשהּוא ַהֶּנֶפׁש

ֶׁשהּוא ָסר ֵמָרע ִמָּדה ְּכֶנֶגד ִמָּדה ְמִסיִרים ֵמָעָליו ֶאת ָּכל ָהָרעֹות 

' זֹוֶכה ְלִהְתַעֵּנג ַעל הח ִמְצוֹות ֲעֵׂשה "ְוָאז ְּכֶׁשְּמַקֵּים ֶאת ָהַרַמ, ֶׁשָּבעֹוָלם

 :)בלק ע(ת "ְוֵכן מּוָבא ְּבלק. ח ִמְצוֹות ֲעֵׂשה"ַעל ְיֵדי ַרַמ, ח ֵאיָבָריו"ְּבַרַמ

ַחס , ְוִטּנּוף, ְךֶׁשּלֹא ִיְהיּו ׁשּום ִלְכלּו, ַהּלֹא ַתֲעֶׂשה ֵהם ְלָבֵער ָהָרע

ּון ְוִסּדּור ֵּכִלים ִּתּק,  ָמָׁשלְךֵהם ַעל ֶּדֶר, ְוַהִּמְצֹות ֲעֵׂשה, ְוָׁשלֹום

ת האזינו " בלק'וע, ה גידים הם בסוד רפואה"ששס.  בזוהר שמות כה'ע(ָנִאים 

 ְךר ָּכַחַאְו, ְוָלֵכן ַהֵּסֶדר הּוא קֶֹדם סּור ֵמָרע. :)ובתורה אור אסתר צה: עב

ַעְּנגּו ַעל ֶׁשִּיְת' ֶׁשֶּזה ְרצֹון ה, ְּכֵדי ֶׁשָהֲעֵׂשה טֹוב ִיְהֶיה ְּבַתֲענּוג, ֲעֵׂשה טֹוב

 "סּור ֵמָרע ַוֲעֵׂשה טֹוב ּוְׁשכֹן ְלעֹוָלם" )תהלים לז(ּוְמֻדָּיק ַּבָּכתּוב ', ה

 ֲעֵׂשה טֹוב זֹוֶכה ְךר ָּכַחַאְּדִמי ֶׁשעֹוֶׂשה ַּבֵּסֶדר ַהֶּזה קֶֹדם סּור ֵמָרע ְו

ְוזֹאת ָהְיָתה . 'ַהְׁשָרַאת ַהְּׁשִכיָנה ְוִהְתַעְּנגּות ַעל ה ,"ּוְׁשכֹן ְלעֹוָלם"ְל

, ַהַּגְדלּות ֶׁשל ְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ֶׁשִהְקִּדימּו ַנֲעֶׂשה ַהְמַרֵּמז ַעל ִמְצֹות ֲעֵׂשה

ֶׁשִהְסִּכימּו ַלֲעׂשֹות ִמְצֹות ֲעֵׂשה ַאף , ְלִנְׁשַמע ַהְמַרֵּמז ַעל ִמְצֹות לֹא ַתֲעֶׂשה

  ַוֲעַדִין ָהֲעבֹוָדה ָהְיָתה , ַתֲעֶׂשהָּכל ַהִּמְצֹות לֹא ת ֶאַעל ִּפי ֶׁשֲעַדִין לֹא ָיְדעּו 

  .ְּבִלי ַּתֲענּוג  

ל ַעֵּמֶׁש, ןצֹוָרג ְונּוֲעת ַּתיַנִחא ְּבר הּוֶתֶכְּד, ְּכָתִרים' בָזכּו ְל

ת יל ֶאִבן מֹוצֹוָרָהְו, םָדָאן ָהצֹות ְריל ֶאִבג מֹונּוֲעַתְּד, הָמְכָחַה

ר ֶתֶּכא ַההּוֶׁש, ןצֹוָרָהג ְונּוֲעַּתת ַה ֶארּוְסל ָמֵאָרְׂשל ִיַלְּכת ֶׁשכּוְזִבּו. יןִחֹוּמַה

ל ז ַעֵּמַרְמַה, הָרֹור ּתֶתֶכ ְלכּוָז, גנּוֲעא ַּתלֹה ְלָרֹול ּת עֹלּוְּבִקְו', הַל, םֶהָּלֶׁש

  בביאור זה (. הָרֹוּתַהל ֵמדֹוָּגג ַהנּוֲעַּתת ַהים ֶאִגְּנַעְת ִמּוּנֶּמִּמֶׁש, הָרֹוי ּתֵמֲעַט

  ).א"יחיאל פליסקין שליט' ג ר"סייעני הרה  

 ֶאְלָעָזר ְּבָׁשָעה יִּב ַררַמָא )יתרו רעז' ילקוט פ(ַּבִּמְדָרׁש 

ָיְצָאה ַּבת קֹול , ֶׁשִהְקִּדימּו ִיְׂשָרֵאל ַנֲעֶׂשה ְלִנְׁשַמע

ָּבַני ִמי ִּגָּלה ָלֶכם ָרז ֶזה ֶׁשַּמְלֲאֵכי ַהָּׁשֵרת , ְוָאְמָרה ָלֶהם

, עֵֹׂשי ְדָברֹו, ִּגּבֵֹרי כַֹח, ַמְלָאָכיו' ָּבְרכּו ה"ִּדְכִתיב , ין ּבֹוִמְׁשַּתְּמִׁש

 ּוְמבָֹאר ְלִפי .ַוֲהַדר ִלְׁשמַֹע, עֵֹׂשיְּבֵריָׁשא , "ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו

ְוֵכן , ְּדָבֵרינּו ֱהיֹות ֶׁשַהַּמְלָאְך ֵאינֹו עֹוֶׂשה ְלֵׁשם ַּתֲענּוג אֹו ַקָּבַלת ָׂשָכר

ִאְּבן ' ְוֵכן מּוָבא ָּב.דֶב ֶעמֹו ְּכְׂשָרֵאל ָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ִּבְתִחָּלה ְללֹא ַּתֲענּוגִי

ַהַּמְלָאִכים ֵאיָנם ִּכְבֵני ָאָדם ֶׁשְּיַקּוּו  )ל"הכתוב הנתהלים קג על ( 'ֶעְזָרא

 ּכֹל ֲאֶׁשר" )ז, שמות כד(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ֵמַהֵּׁשם ָׂשָכר ַּבֲעׂשֹוָתם ְּדָברֹו

  ִּגּבֵֹרי כַֹח עֵֹׂשי " ְּבִגיַמְטִרָּיא ַהָּכתּוב "ה ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע"ִּדֶּבר הוי

  ."ְדָברֹו ִלְׁשמַֹע ְּבקֹול ְּדָברֹו  

ֶׁשָהָיה ָעִתיד ְלַהְקִּדים " ַנֲעֶׂשה ָאָדם" :)הקדמה א(ַּבּזַֹהר 

ָכתּוב ָׁשם ֶׁשָּכתּוב ָּכאן ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְו, ֲעִׂשָּיה ִלְׁשִמיָעה

ִנְרֶאה ְּדַהּזַֹהר ְמַרֵּמז ִלְדָבֵרינּו ֶׁשָּכל ַּתְכִלית ְּבִריַאת . ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע

  ֶׁשּקֶֹדם , ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע ִּבְבִחיַנת ַנֲעֶׂשה ָאָדםָהָאָדם ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ָהְיָתה 

  . ִמּתֹוְך ַּתֲענּוג ִיְזֶּכה ַלֲעבֹדְךר ָּכַחַאְו, ְללֹא ַּתֲענּוג' ַיֲעבֹד ֶאת ה  

ֲחִניָנא ַמאי ִּדְכִתיב ' ר ָחָמא ְּבר"א .)שבת פח(' ַּבְּגָמ

, ָלָּמה ִנְמְׁשלּו ִיְׂשָרֵאל ְלַתּפּוַח" ְּכַתּפּוַח ַּבֲעֵצי ַהַּיַער"

ַאף ִיְׂשָרֵאל ִהְקִּדימּו ,  ַמה ַּתּפּוַח ִּפְריֹו קֹוֵדם ְלָעָליוָךלֹוַמר ְל

ֶׁשֵּיׁש ,  ִנְרֶאה ְלָבֵאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ֶׁשַהְּפִרי הּוא ְּכֶנֶגד ַנֲעֶׂשה.ְׁשַמעַנֲעֶׂשה ְלִנ

, ְוֶהָעִלים ְּכֶנֶגד ִנְׁשַמע ִמְצוֹות לֹא ַּתֲעֶׂשה, ְּדַבְּפִרי ֵיׁש ֲהָנָאה, ּבֹו ַּתֲענּוג

ף ַעל ִּפי ֶׁשְּבִלי ְוַא, ְּדֶהָעִלים ֵהם ַרק ְׁשִמיָרה ַעל ַהְּפִרי, ֶׁשֵאין ָּבֶהם ַּתֲענּוג

ֲאָבל ַהַּתֲענּוג הּוא ֵמַהְּפִרי , ְוֵהם ִנְצָרִכים ַלְּפִרי, ֶהָעִלים ֵאין ְׁשִמיָרה ַלְּפִרי

ְּכֵדי ֶׁשּיּוַכל , ְוֵכן ִמְצוֹות לֹא ַּתֲעֶׂשה ֵהן ְׁשִמיָרה. ַעְצמֹו ְולֹא ֵמֶהָעִלים

ֵּבין ְּפִרי ְוָעָליו ְלַנֲעֶׂשה ' יֹון ַּבְּגָמְוֶזה ַהִּדְמ. ְּבִמְצוֹות ֲעֵׂשה' ְלִהְתַעֵּנג ַעל ה

ּוְׁשַמְרֶּתם ִמְצֹוַתי ַוֲעִׂשיֶתם " :)אמור צב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְוִנְׁשַמע

, ָּכל ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֵהם ִּבְׁשֵני ֳאָפִנים ֶׁשֵהם ֶאָחד". 'אָֹתם ְוגֹו

, ּוְׁשַמְרֶּתם ֶזה ָׁשמֹור, ָבהָׁשמֹור ִלְנֵק, ָזכֹור ְלָזָכר, ָׁשמֹור, ָזכֹור

ִמְצוֹות ַהּתֹוָרה ֵאּלּו ֵהן ֵׁשׁש , ֶׁשַהּכֹל סֹוד ֶאָחד, ַוֲעִׂשיֶתם ֶזה ָזכֹור

ֵמאֹות ּוְׁשלֹׁש ֶעְׂשֵרה ִמְצוֹות ֶׁשֵהן ַהְּכָלל ֶׁשל ָזָכר ּוְנֵקָבה ְוַהּכֹל 

ֶׂשה ֶאת ִעְנַין  רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר לֹוֵמד ַעל ִמְצוֹות לֹא ַּתֲע.סֹוד ֶאָחד

ַוֲעֵׂשה ִלי ַמְטַעִּמים " :)תיקונים נא( ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ".ָׁשמֹור"ַהְּׁשִמיָרה 

  רֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ָלַמד ֶׁשִעְנַין ַהַּתֲענּוג . ִמִּמְצֹות ֲעֵׂשה" ַּכֲאֶׁשר ָאַהְבִּתי

  . ְוַהַּמְטַעִּמים ָּבא ִמִּמְצֹות ֲעֵׂשה  

 מּוָבא

ּוְבֶיֶתר 

ְוָלֵכן 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 



 ְך ֶחֶסד ְנעּוַרִיְךָזַכְרִּתי ָל"ַעל ַהָּכתּוב  :)מטות פג(ת "ְּבלק

 ֶׁשְּבֵני ִיְׂשָרֵאל " ַאֲחַרי ַּבִּמְדָּברְך ֶלְכֵּתְךַאֲהַבת ְּכלּולָֹתִי

ַהְמַרֵּמז ַעל ַנַער ָצִעיר ִּבְתִחַּלת ָהֲעבֹוָדה , "ְךְנעּוַרִי"ַּבִּמְדָּבר ָהיּו ִּבְבִחיַנת 

 ַאֲחַרי ְךֶלְכֵּת"ְוָלֵכן ָּכתּוב , ת"נּוג ַּבֲעבֹוַדת השיֶׁשֲעַדִין ֵאין לֹו ַּתֲע

ּוִבְבִחיַנת , ֶׁשַהֵּיֶצר ָהָרע ְּבָּתְקּפֹו, ַוֲאחֹוַרִּים" ַאֲחַרי" ִּבְבִחיַנת "ַּבִּמְדָּבר

  ְורֹוִאים ֶׁשְּכַלל ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבר ִקְּבלּו . ְללֹא ַּתֲענּוג,  ְוִׁשָּממֹון"ִמְדָּבר"

  .ֲעֵליֶהם עֹל ַמְלכּות ָׁשַמִים ַּגם ְּבִלי ַּתֲענּוג  

 ַמּדּוַע ָּכָפה )ה כפה"בד. שבת פח( 'תפֹוּתֹוְס'ִנְרֶאה ְלַיֵּׁשב קּוְׁשַית ַה

ְּדִעְנַין ְּכִפַּית ַהר . ה ַהר ְּכִגיִגית ֲהֵרי ְּכָבר ָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע"ַהָּקָּב

ּוְכֵדי ִלְהיֹות , ל ִיְׂשָרֵאל ִנְהיּו ְּבֶגֶדר ֻמְכָרח ְלַקֵּבל ַהּתֹוָרהְּכִגיִגית הּוא ֶׁשְּכַל

ָצִריְך ֶׁשַּיְרִּגיׁשּו ֶאת ַהַּתֲענּוג ַהָּגדֹול ֶׁשֵּיׁש , ֻמְכָרח ְּבִיְרַאת ָהרֹוְממּות

ּוִמֵּמיָלא ִיְמֲאסּו ְּבַתֲענּוֵגי עֹוָלם ַהֶּזה ִויַקְּבלּו ֶאת ַהּתֹוָרה , ַּבּתֹוָרה

, ֶזה ָהָיה ֲעַדִין ְללֹא ַּתֲענּוג ְּכִדְלֵעיל, ּוְכֶׁשָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע, ְׁשֵלמּותִּב

ַוֲעַדִין לֹא ִהִּגיעּו ְלַמְדֵרַגת ֻמְכָרח ִמִּיְרַאת , ְוָהיּו ְּבַמְדֵרָגה ֶׁשל ִיְרַאת ָהעֶֹנׁש

ַרֵּמז ַעל ַהַּמְדֵרָגה ְוָלֵכן ָּכָפה ֲעֵליֶהם ַהר ְּכִגיִגית ְּדַהר ְמ, ָהרֹוְממּות

 ֶׁשָּבּה "'ִמי ַיֲעֶלה ְבַהר ה") תהלים כד( בתּוֶׁשָּכ ֹוְּכמ, ַהְּגבֹוָהה ְּכַהר

ֶׁשַהֵּׂשֶכל , ִמִּיְרַאת ָהרֹוְממּות, ּוָבּה ִנְהיּו ְּבַמְדֵרַגת ֻמְכָרח', ִמְתַעְּנִגים ַעל ה

  ְך ָיֵמינּו ְוִהיא ַהַּתֲענּוג ָהֲאִמִּתי ִּכי ִהיא ַחֵּיינּו ְואֶֹר, ַמְכִריַח ְלַקֵּבל ַהּתֹוָרה

  .ֶׁשִּבְׁשִבילֹו ָהָאָדם ִנְבָרא  

ֶׁשהּוא , ְוִעְנַין ָּכָפה ֲעֵליֶהם ַהר ְּכִגיִגית .)ראה כב(ת "מּוָבא ְּבלק

ְּדַהְינּו ִהְתַּגּלּות ַאֲהָבה ָהֶעְליֹוָנה , ְּבִחיַנת ִויִמינֹו ְּתַחְּבֵקִני

ַּגם ֵּכן ְּבִנְׁשַמת , ל ְיֵדי ֶזה ִמֵּמיָלא ִנְתעֹוֵרר ָהַאֲהָבהְוַע, ְלִיְׂשָרֵאל

 ְוֵכן ַמְׁשַמע .ַעד ֶׁשָּבא ִלְכלֹות ַהֶּנֶפׁש, ַּכַּמִים ַהָּפִנים ַלָּפִנים, ִיְׂשָרֵאל

ְיסְֹבֶבְנהּו ְיבֹוְנֵנהּו ִיְּצֶרְנהּו ְּכִאיׁשֹון " )י, דברים לב(י ַעל ַהָּכתּוב "ֵמַרִּׁש

, ְוִסְּבָבם ִּבְדָגִלים, ִסְּבָבם ְוִהִּקיָפם ַּבֲעָנִנים" ְיסְֹבֶבְנהּו" "ֵעינֹו

י ָלַמד " רֹוִאים ֶׁשַרִּׁש.ְוִסְּבָבן ְּבַתְחִּתית ָהָהר ֶׁשָּכָפהּו ֲעֵליֶהם ְּכִגיִגית

   ֶאת ְּכמֹו ָהֲעָנִנים ְוַהְּדָגִלים ֶׁשִּסְּמלּו, ֶאת ִעְנַין ְּכִפַּית ָהָהר ְּבֶדֶרְך ָהַאֲהָבה

  . ה ְלִיְׂשָרֵאל"ָהַאֲהָבה ֶׁשל ַהָּקָּב  

ּוֻמת ָּבָהר " )נ, דברים לב(ַהֻּמְסָּגר ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב 

 ַּכֲאֶׁשר ֵמת ָךֲאֶׁשר ַאָּתה עֶֹלה ָׁשָּמה ְוֵהָאֵסף ֶאל ַעֶּמי

ּמֶׁשה ְוַאֲהרֹן ֵמתּו  ְלַרֵּמז ֶׁש" ְּבהֹר ָהָהר ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיוָךַאֲהרֹן ָאִחי

ְוֶזהּו ִעְנַין ִמיַתת ַהְּנִׁשיָקה ', ֶׁשִהיא ַמְדֵרַגת ַהְּדֵבקּות ַּבה, ְּבַמְדֵרַגת ָהָהר

 אֹוָתם הְּבַמְדֵרָגה ְּגבֹוָהה ָּכל ָּכְך ַעד ֶׁשֵהִביָא' ֶׁשָעלּו ְּבַהר ה, ה ָלֶהםָתֶׁשָהְי

ְוֵכן . "א ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחיִּכי לֹ )כ, שמות לג( בתּוֶׁשָּכ ֹוְלִמיָתה ְּכמ

ְוָהְלכּו ַעִּמים ַרִּבים ְוָאְמרּו ְלכּו ְוַנֲעֶלה ֶאל " :)יתרו סט(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ה ִמי ֶׁשִּנְדָּבק ּבֹו "ָּכל ֱאִליֵלי ָהעֹוָלם ֵיׁש ָלֶהם ְיִריָדה ְוַהָּקָּב" 'ַהר ה

   ַעל ֲעִלָּיה ְּבַמְדֵרגֹות ַּבֲעבֹוַדת ְמַרֵּמז'  ְורֹוִאים ֶׁשַהר ה.ֵיׁש ּבֹו ֲעִלָּיה

  .] ת"השי  

ַמְלכּות ֵמעֹל ְּפטּוִרים ֲעָבִדים ּוְרֵאה ּבֹוא " .)קחבהר (ַּבּזַֹהר 

ַלֶּבן לֹו  ְךָצִרי. ַהִּמְצוֹותִמן ְּפטּוִרים ֵּכן ְוַעל , ֶׁשְּלַמְעָלה

ֶׁשהּוא ְלַאַחר , הִּבְתִחָּלָׁשַמִים ַמְלכּות עֹל ָעָליו ְלַקֵּבל ָאָדם 

ֵמאֹותֹו עֹל ָעָליו נֹוְתִנים , ְמנּוָחהּבֹו ְוִנְמֵצאת , ְּבֵחרּות ]ָהֶעֶבד[

ָאַהְבִּתי ָהֶעֶבד יֹאַמר ָאמֹר ְוִאם ", ַלֵחרּותאֹותֹו ֶׁשהֹוִציא ָמקֹום 

ַמְלכּות עֹל ֶׁשָעַזב , ַהָּמקֹוםֶזה ֶאת ָּפַגם ַוַּדאי ֲהֵרי " 'ְוגֹוֲאדִֹני ֶאת 

ֶאל ֲאדָֹניו ְוִהִּגיׁשֹו "ָּכתּוב ֶזה ְוַעל , ֲאדֹונֹועֹל ְוָלַקח , ַמְעָלהֶׁשְּל

ָהֱאלִֹהים ֶאל , "'ְוגֹוַּבַּמְרֵצַע ָאְזנֹו ֶאת ֲאדָֹניו ְוָרַצע ָהֱאלִֹהים 

ְּבֶזה ְּתלּוָיה ְׁשִמיָעה " ָאְזנֹוֶאת ", ֶׁשָּפַגםָמקֹום אֹותֹו ֵאֶצל , ְסָתם

ֲעִׂשָּיה ִהְקִּדימּו ִסיַני ְלַהר ָקְרבּו ַּכֲאֶׁשר ִּיְׂשָרֵאל ֶׁשּוִמְּפֵני ַהָּמקֹום 

ּבֹו ְוִיָּׁשֵאר ֶׁשּלֹו ְׁשִמיָעה ִּתָּפֵגם , ַהְּׁשִמיָעהזֹו ָּפַגם הּוא , ִלְׁשִמיָעה

, ָׁשַמִיםַמְלכּות עֹל ַקָּבַלת  אהּוִסיַני ְּבַהר ֶׁשָאְמרּו ֶׁשַהִּנְׁשַמע רֹוִאים  .ְּפָגם

עֹל ְלַקֵּבל ָרָצה ְולֹא , ַּבִּנְׁשַמעָּפַגם ִּכי , ָּבאֶֹזןָהֶעֶבד ֶאת רֹוְצִעים ְוָלֵכן 

ְּדַקָּבַלת ְּדָבֵרינּו ְלִפי ּוְמבָֹאר  .ַאֵחרָאדֹון לֹו ֶׁשָּלַקח ֵּכיָון , ָׁשַמִיםַמְלכּות 

ָלזּוז כֹוָלה ְיְוֵאיָנּה , ַהְּבֵהָמהַעל ֶׁשָּׂשִמים ָהעֹל ְּכמֹו , ַּתֲענּוגְללֹא  יאִהעֹל 

  הּוא , ֶעֶבדְלִהָּׁשֵאר ַּתֲענּוג לֹו ֶׁשֵּיׁש ִּפי ַעל ַאף , ָהֶעֶבדָּכְך , ְוִלְׂשמֹאלְלָיִמין 

  . ָּבֶזהַּתֲענּוג לֹו ֶׁשֵאין י ִּפַעל ַאף , ָׁשַמִיםַמְלכּות עֹל ָעָליו ְלַקֵּבל ָצִריְך ָהָיה  

 ֶׁשַעל ְיֵדי ִמְצַות ְּתִפִּלין ִנְזֶּכה ְלַקֵּבל ַּבֲחָזָרה ֶאת ְׁשֵני 'ה"ְּׁשָל'ַּב

ֵרינּו ְּדִמְצַות ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָב, ַהְּכָתִרים ֶׁשִּקַּבְלנּו ְּבַמֲעַמד ַהר ִסיַני

ּוְכמֹו ֶׁשאֹוְמִרים ַּבְּתִפָּלה , ְּתִפִּלין ִעְנָיָנּה ַּגם ֵּכן ַקָּבַלת עֹל ְללֹא ַּתֲענּוג

ְלַׁשְעֵּבד ָּבֶזה ַּתֲאֹות ּוַמֲחֶׁשֶבת  ,ְלַהִּניַח ַעל ַהָּיד, קֶֹדם ֲהָנַחת ְּתִפִּלין

, ֶׁשַהְּנָׁשָמה ֶׁשְּבמִֹחי, ַחְוַעל ָהרֹאׁש ֶנֶגד ַהּמֹ, ש"ִלֵּבנּו ַלֲעבֹוָדתֹו ית

. ש"ֻּכָּלם ִיְהיּו ְמֻׁשְעָּבִדים ַלֲעבֹוָדתֹו ית, ִעם ְׁשָאר חּוַׁשי ְוכֹחֹוַתי

 ְוֵכיָון ֶׁשְּמַקְּבִלים עֹל ַמְלכּות ,דֶב ֶעמֹו ְּכְוִעְנַין ַהִּׁשְעּבּוד הּוא ְללֹא ַּתֲענּוג

, ֲהֵרי ֶזה ִּבְבִחיַנת ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע, ןָׁשַמִים ְללֹא ַּתֲענּוג ְּבִמְצַות ְּתִפִּלי

ר ֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ּוִמֵּמיָלא זֹוִכים ְלַקֵּבל ַּבֲחָזָרה ֶאת ְׁשֵני ַהְּכָתִרים

ִאיָתא ַּבֲעָׂשָרה ַמֲאָמרֹות ֶׁשְּבָׁשָעה  )בהקדמה( 'ְּתרּוַמת ַהְּכִרי'

ה ְּבֶקֶׁשר ֶׁשל ַקָּיָמא "ּו ַלָּקָּבֶׁשִּיְׂשָרֵאל ָאְמרּו ַנֲעֶׂשה ְוִנְׁשָמע ִנְקְׁשר

', ּוְכֶׁשעֹוֵבר ִיְׂשָרֵאל ַּפַעם ַאַחת ֻהַּתר ֶקֶׁשר א. ִּבְׁשֵני ְקָׁשִרים

יומא (ְוזֹו ֶׁשָאְמרּו , ֻהַּתר ַהֶּקֶׁשר ַהֵּׁשִני' ּוְכֶׁשעֹוֵבר ִיְׂשָרֵאל ַּפַעם ב

  ' ל ֶׁשֻהַּתר לֹו ַהב"ר, ָעַבר ָאָדם ֲעֵבָרה ְוָׁשָנה ָבּה ֻהְּתָרה לֹו :)פו

  .ְקָׁשִרים ֵמֲעֵבָרה זֹו  

, הָּיִׂשן ֲעֹוׁשְּלא ִמהּו ֶׁשוָׂשֵעל ז ַעֵּמַר ְמהֶׂשֲעַּנא ֶׁש"ָרְּגם ַהֵׁשְּב

ּוְמבָֹאר , היָעִמן ְׁשֹוׁשְּלא ִמהּו ֶׁשלעֵאָמְׁשִיל ז ַעֵּמַר ְמעָמְׁשִנְו

 ִּדְקֻדָּׁשהין ִמת ְייַנִחְבא ִּבהּו, הֵׂשת ֲעַוְצל ִמז ַעֵּמַרְמה ַהֶׂשֲעַנְּדִלְדָבֵרינּו 

, הֶׂשֲעא ַתת לַֹוְצל ִמז ַעֵּמַרְמע ַהָמְׁשִנְו, וָׂשל ֵעה ֶׁשָּפִלְקִּדִּנְלָחם ַּבְּׂשמֹאל ֶׁש

ְּכִפי , לעֵאָמְׁשל ִיה ֶׁשָּפִלְקין ִּדִמְים ַּבָחְלִּנ ֶׁשִּדְקֻדָּׁשהאל מֹת ְׂשיַנִחְבא ִּבהּו

  ה ָּפִלְקִּדֶׁשַהָּיִמין ִּדְקֻדָּׁשה ִנְלָחם ַּבְּׂשמֹאל ' ּכַֹח ָהַאְחדּות'ְּבַמֲאַמר ֶׁשֵּבַאְרנּו 

  . הָּפִלְקין ִּדִמְים ַּבָחְל ִנִּדְקֻדָּׁשהאל מְֹׂשּו  
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