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אהביה ל ב  וגיל ל יר את מחְְְֲִִִֶֶַָָָָֹ
וע"ב) ע"א קיח במדבר (זוהר

ּפ תח,רי  סו)אלעזר יר וּ ׁש לם (ישעיה את "שׂ מחוּ  ִַ
חביבה  כּ ּמ ה וג וֹ '. אהביה" כּ ל בּה  וגילוּ 
הוּ א,  ּבּ ר ו ה ּק דוֹ ׁש  לפני הּת וֹ רה 
ת וֹ רה  ׁש דּ ברי מקוֹ ם בּ כל ׁש הרי 
הוּ א   ּבּ רו הּק דוֹ ׁש  נ ׁש מעים ,
מקׁש יבים  כּ לּ ם חיל וֹ תיו , וכל
בּ א  ה וּ א  ּבּ רו והּק דוֹ ׁש  לדבריו ,

ׁש כּ תוּ ב  זהוּ  עּמ וֹ . כ )לד וּ ר (שמות 
ולא  וגוֹ '. ׁש מי" את אזכּ יר אׁש ר  הּמ קוֹ ם "בּ כל
ּפ רׁש וּ ה. והרי  לפניו , נ וֹ פלים  ׁש וֹ נאיו  א לּ א עוֹ ד,

למעלה.א עליוֹ נוֹ ת הן  הּת וֹ רה מצו וֹ ת ראה , ֹ
ה ּמ צוה  אוֹ ת ּה  - אחת  מצוה  ועשׂ ה אדם בּ א
לפניו וּ מתעּט רת  ה וּ א,  ּבּ רו הּק ד וֹ ׁש  לפני עוֹ מדת 
מוּ ם  אני . וּ מּפ לוֹ ני  א וֹ תי, עשׂ ה  ּפ לוֹ ני ואוֹ מרת:
ע וֹ רר  ׁש הוּ א כּ מוֹ  למעלה. א וֹ תּה  עוֹ רר  ׁש ה וּ א
ועשׂ ה  למעלה , אוֹ ת ּה  עוֹ רר גּ ם  ּכ למ ּט ה, א וֹ תּה 

ׁש נּ אמר כּ מ וֹ  וּ למ ּט ה, למעלה  כז)ׁש ל וֹ ם (ישעיה  
יעשׂ ה  ׁש לוֹ ם  לי ׁש ל וֹ ם יעשׂ ה  בּ מע זּ י יחזק "אוֹ 
יעשׂ ה  "ׁש לוֹ ם למעלה . - לי" ׁש לוֹ ם "יעשׂ ה לּ י ".
ׁש עוֹ שׂ ה  אדם אוֹ תוֹ  ׁש ל חלקוֹ  אׁש רי למ ּט ה. - לּ י "

ה ּת וֹ רה. מצו וֹ ת 

מח" לא ׁש חדוה מוּ ם  וגוֹ ', ירוּ ׁש לם" את  ְִ
עוֹ מדים  ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן אלּ א נמצאת

בּ בעל ּה , אה מתח בּ רת ׁש ם הּק דוֹ ׁש ה, בּ ארץ
המחה  הכּ ל, שׂ מחת ז וֹ הי  ואז
בּ זמן ו ׁש לּ מּט ה. ׁש לּ מעלה 
בּ ארץ  נמצאים  לא  ׁש יּ שׂ ראל
לשׂ מח  לאדם אסוּ ר הּק דוֹ ׁש ה,
ׁש כּ תוּ ב  שׂ מחה , וּ להראוֹ ת 

וגילוּ  יר וּ ׁש לם את  "בּה "שׂ מח וּ  
דּ וקא. בּה " "וגיל וּ  וג וֹ ',

טרוֹ ניא רי  בּ בית שׂ מח ׁש היה אי ׁש  ראה אבּ א ִַ
את  "שׂ מח וּ  ואמר, בּ וֹ  הכּ ה ׁש בּ בבל.

כּ תוּ ב אבּ א)ירוּ ׁש לם" ר בּ י ׁש יּ רוּ ׁש לים (אמר  בּ זמן  , 
לטעמוֹ , אלעזר  רבּ י לשׂ מח. אדם  צרי בּ שׂ מחה

ׁש כּ תוּ ב הינוּ  ירוּ ׁש לם", את "שׂ מחוּ  (תהליםׁש אמר 
בּ שׂ מחה ".ק ) ה' את  "עבדוּ 

בּ שׂ מחה ".תב ה' את  "עבד וּ  אוֹ מר, אחד ָ
אוֹ מר, אחד  ב )וכתוּ ב ה'(שם את  "עבד וּ  

לזה  זה  בּ ין  מה בּ רעדה ". וגילוּ  אלּ א,בּ יראה ? 
- הּק דוֹ ׁש ה בּ ארץ ׁש רוּ יים ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן  כּ אן 

אחרת . בּ ארץ ׁש ר וּ יים  ׁש יּ שׂ ראל בּ זמן (ד"א)כּ אן 
בּ זמן ישׂ ראל כּ נסת ז וֹ  - בּ יראה" ה' את "עבדוּ 

העּמ ים. בּ ין בּ גּ לוּ ת ׁש היא


