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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג / בה'תשפ" 'משפטים פרשת ' 

   (א)ח" ק"כ תורה ליקוטי מוהר"ן פי על

י"ב פירושים על אמירת ישראל  / הטעם שמיד אחר מתן תורה, מתחילים בדיני ממונות
ה ְוִנְשָמע" למה /הכתרים היו מזיו השכינה וכתרים של הוד/ שקיעות בתורה של רבא /"ַנֲעשֶׂ

בזכות "נעשה /שני הכתרים כנגד תפילין דרש"י ורבינו תם /משה רבינו נקרא עבד נאמן
היין /הסימן בהם, וכיצד ניתנו? ז' מצוות בני נח/ונשמע" שאמרנו זכינו לכל תרי"ג מצוות 

גם /פו לאבות הקדושים צוות נוסאיזה מ /מתיישן ומשתבח עם השמרים כשהוא לא מסונן 
'בית     /בעגל איבדנו את נעשה, ונשאר לנו נשמע/הגאולה העתידה בזכות "נעשה ונשמע" 

ניצל כל /ע"י אמירת "נעשה ונשמע" ה' ית' צר את צרותינו/הכנה לגאולה -מלא ספרים' 
הצפת אוקיינוס  /העולם נברא כשהיה מים במים ונענש במים במיםמשל השושנה/ -העולם 

  זכו לחיים/באמירת "נעשה ונשמע" נרפאנו מכל המומין/האטלנטי, והצפת הים התיכון
שמירת סוד הוא בחינת /א העגלאיך אמירת "נעשה ונשמע" הועילה לרצות על חט/נצחיים

איך באמת /בכח שמירת הברית זכינו לסוד "נעשה ונשמע" במתן תורה  שמירת הברית/ 
 ע הכלה יודעת מה החתן שלה רוצה גם בלי שתשמ/שייך לעשות בלי לשמוע?

 מתחילים בדיני ממונות, הטעם שמיד אחר מתן תורה

ב"  א. פותחת  משפטים  המשפטיםפרשת  בע  ואלה  דיני וכו'"  נייני 

לחברושבין    ממונות ראוי ו  .אדם  היה  תורה  מתן  אחרי  לכאורה 

  והיזקים וחבלות וכו'   בדיני ממונות  ולא   רוחניות,  מצוותחיל בלהת

בא  אל שזה  כלא  מאוד,  חשוב  לקח  אותנו   רוצה  דם שאלמד 

ענייני צריך להיזהר זה ב   הואהדבר הראשון ש   ,לעבוד את הקב"ה

ממונות חש  ,דיני  להיות  נזיקין  בארבעמזיק    "ו לא   , שורה   :אבות 

העניינים האלו, וכן כל  איםבונו מתבפרשו .רעבוהה עה,המב ,הבור

  שהם   ,שואלוה  , שוכרה  ,שומר שכר  , חינם  רשומ:  ארבעת השומרים

ד: )   גמרא בבא קמאבא בכמו  ןזיקינת  אבו מה   כןגם   וכשאתה   .(דף 

לשמור ומאוד להיזהר  צריך    ,שומר מצוות ועובד השםרוצה להיות  

ל.(  "ק  וכמו שאמרו בגמ' בב  הזולת.על הממון של   מי שרוצה    )דף 

 .דנזיקיןלהיות חסיד, שיקיים מילי 

ה ְוִנְשָמערושים על אמירת ישראל "י"ב פי  "ַנֲעשֶׂ

  תורה ה   ,פרשהה  לקראת סוף  ענייני נזיקין,שכתוב כל  אחר  ל  מידב.  

בפרשת משפטים יש לנו את גולת  ו  ,מעמד הר סיני   עניןשוב ל  חוזרת

ישראל  שלהכותרת   שאמרו  חזק  הכי  ונשמע. המשפט  נעשה   : 

ח : " ( ז  ,כד)שמות    כנאמר ק ַ יתַוי ִּ רִּ ֵני ָהָעם  ֵסֶפר ַהב ְּ ָאזְּ ָרא ב ְּ קְּ ֹּל ַוי ִּ רו  כ  ַוי ֹּאמְּ

ר  ֶ ב  ר ד ִּ ֶ ש ְּ  ה'ֲאש  נִּ ה וְּ    ."ָמעַנֲעש ֶ

ב אמ   במדרשחז"ל   ש ְּ "של  זה    ענין ריכים  נִּ וְּ ה  עם   "ָמעַנֲעש ֶ שאמרו 

כדרכנו  ו   'נעשה ונשמע'פירושים על    שתים עשרהמצאתי  וישראל.  

השםנשתדל   לספ  בעזרת  אותם  למרות   הקדושות.  רותילהצמיד 

עוד    עושים פרצוף של עשר ספירות, היום נביא  אנחנו  רך כללשבד

אם יש כתר לא סופרים את    בד"כ  כי  ',דעת 'כנגד ה גם  שני פירושים  

נכניס שני פירושים  י"ב-מ פירוש  וכל פירוש  מו  ,הדעת ובתפארת 

בירושים  פ ש ְּ "  עניןשנאמר  נִּ וְּ ה  ל  ,"ָמעַנֲעש ֶ  ד לימו  ממנו  נויהיה 

 ונזכה בעז"ה לקבל  ,איך לעבוד את הקב"ה   בעבודת השם שלנו,

  .את הקב"האיתם  דלעבו שנוכל עבודות  של  םסוגי שניים עשר

 הכתרים שזכינו בנעשה ונשמע  -כתר 

דרש ר' "   (. חפ ף  ד ) בגמרא בשבת    מובא  -  ב'כתר'  הפירוש הראשוןג.  

ישראל    :סימאי שהקדימו  לנשמעבשעה  של    נעשה  ריבוא  ששים  באו 

אחד כנגד    שני כתריםקשרו לו  ומלאכי השרת לכל אחד ואחד מישראל  

 ה, עיה לשמ ייעשאת ההקדימו  ישראל  עם    ."נעשה ואחד כנגד נשמע

  שאנו   וןכיולמה? מ  ,שהקב"ה יאמר  כל מה  םלקבל על עצמ  מוהסכיו

  , ם אותחנו יכולים לסבול  שאנ  מצוותלנו רק    אמרהקב"ה ישבטוחים  

  .ולא יגיד לנו דבר שלא נוכל לסבול אותו 

 שקיעות בתורה של רבא 

רגל הו ,יין בשמועהעהיה מ שרבאמספרת  סוף העמוד()שם בהגמרא ד. 

  , נפצע וצבע  את הא  עותבט  ץלח  הואו   ,אצבעות ידיועל    היתה  ושל

עוסק בסוגי  ,דם  לווירד   היה  הרגיש   א,אבל מרוב שהוא  הוא לא 

  :אמר לו  ,)כופר(מין  עבר שם איזה    .דםלו    שנוטףו  ה,עיבכלל את הפצ

פזיז)  א,פזיז  אמ'ע עם  לאוזן    שהקדמתם  (אתם  הפה  אתם  עדיין  את 

שלכם ממשיכים   נעשה  הקדמת   ',בפזיזות  צריך   -  נשמעלם  היה 

  הסכים אז אפשר לו   ,אתם יכולים לקייםאם  ו  ותבינ תשמעו  ש קודם  

עדיין  ואתם '   .'נעשה ונשמעבפזיזות '  אמרתםאיך  ו  ,או לא להסכים 

  , לב על עצמךם  לא שו  ת,נפצע אתה  ש   וכמומיתו',  קיי  יזותייכוזפב

בלימוד שלך  מרוב שאתה לךו  ,שקוע  אכפת   : רבאו  ל  אמר  .לא 

בתמימות' הקב"ה  עם  נוהגים  בתמימות ו  ,אנחנו  איתנו  נוהג    , הוא 

אתם כי    ,אלא בדרך עלילה  הקב"הבתמימות עם  אתם לא נוהגים  

הוא נותן לכם דבר טוב או רע  האם אותו  רוצים קודם לברר לבדוק 

   בתמימות. גם הקב"ה לא נוהג אתכם לכן ,לא יכוליםאו יכולים  -

 הכתרים היו מזיו השכינה וכתרים של הוד

ש ְּ ש"אמרנו  .  ה נִּ וְּ ה  ישראל  "ָמעַנֲעש ֶ עם  של  הכותרת  גולת   , זה 

זה  ו כתריםבזכות  שני  לנו  נתן  יתברך   ששים ירדו  ודהיינו    ,השם 

מזיו   לכל אחד מישראל שני כתריםוקשרו    ,שרת הכי  אריבוא מל

  הוד   שני כתרי שהם היו    ,)ד"ה שני(  'תאומרים ה'תוספוו  .רש"י()  נהיהשכ

א ו ח לכל  בסומישראל  אחדד  ומזה  משה,  פני  עור  קרן  וביאור   .ף 

ֵרב"  ו(  )שמות לג,כתוב    :הדברים ָים ֵמַהר חוֹּ ָרֵאל ֶאת ֶעדְּ ש ְּ ֵני יִּ לו  בְּ ַנצ ְּ תְּ " ַוי ִּ

ים  כתרת כל ההאלו, וא כתרים  את ההפסדנו  העגל  חטא  שלאחר  

ֵני  "  לה(  לד,ם  ש)   כמו שכתוב  ,רבינוקיבל משה    והאל ָראו  בְּ ָרֵאל וְּ ש ְּ יִּ

ה ֶ מֹּש  ֵני  ְּ פ  ר  עוֹּ ָקַרן  י  כ ִּ ה  ֶ מֹּש  ֵני  ְּ פ  'קרני את  היה למשה  מזה  ש  ",ֶאת 

   .ודהכתרי  הם היושהכתרים שקיבלנו  וזה הראיה ,הוד'ה

 למה משה רבינו נקרא עבד נאמן 

ידי.  ו שעל  הקב"ה  ש  נמצא  עם  בתמימות  ה  " אמרנו  ו הלכנו  ַנֲעש ֶ

ש ְּ  נִּ של נעשה וכתר  של  כתר  קבל מהקב"ה שני כתרים:  זכינו ל  ,"ָמעוְּ

  , תנו ילו מא טים האלה נקדושרים הכתהעגל ה  טאשבח  ע"פא  .נשמע

  . רה מהכתרים האלהאנותן לנו איזה ה  רבינוכל שבת משה  ב  ךא

ש להאריז"ל  כתוב  כמו  הכוונות  ק בשער  א'()דרוש  שבת  מה   בלת  על 

  ת מתנ ב שמח משה  "י  :שבתשחרית של  ת  תפל ב  אומריםשאנחנו  

לו  קראת  נאמן  עבד  כי   ', נאמן'עבד    נקרא  רבינומשה    -  "חלקו 

 הוא  האלה, אפשרות להחזיר לנו את הכתרים הקדושים    לווכשיש  

בידו פקדון    ה' ית'כי אעפ"י שהפקיד  "י:  וז"ל האר  ,מיד מחזיר אותם

ישראל של  להחזיר   ,חלקם  נאמן  עבד  הוא  שבת  ביום  עתה  הנה 

 . , עכ"להפקדון לבעליו והם ישראל

 דרש"י ורבינו תםשני הכתרים כנגד תפילין 

מתן  כי  )האור של מתן תורה  איר שוב  מכל שבת  ב  וביאור הדברים:ז.  

חזרה ממשה אז אנחנו מקבלים  ו  ( פו:שבת    גמ' ב   כמובא   היה ביום שבתתורה  

 ת של מצוו   עניןזה הו  ,ים האלהכתרשני ה  ההוד, שהםאת קרני  רבינו  

בגלל שהתפילין   ,בה יהסו  ,תפילין בשבת  וותמצאין  הרי  ש  ,תפילין

י "רשתפילין    '.נעשה ונשמע'  של  הם כנגד שני כתריםי ור"ת  "רש  של

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  
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ה   פיליןות  ',נעשה '   כנגד  -  'ינה'בב  םה כנגד   -   'חכמה 'ב  םר"ת 

  .י"תפילין ר"ת יותר גבוהים מתפילין רשש  י"אומר הארו ,'נשמע '

להאדם   רשיפתיח  נשזוכה  לר"ת  וי  "לין  זוכה  ה "בחינת  הוא  ַנֲעש ֶ

ש ְּ  נִּ יש לנו   ,השבוע היות שאין לנו את הכתרים  כל ימותב   ולכן  ,"ָמעוְּ

בשבת קודש אנחנו זוכים שמשה ו  במקום הכתרים,  תפילין  תמצוו 

רה של מתן  אכי ברגע שיש ה  ,מחזיר לנו הכתרים שהפסדנו  רבינו

קרני של  בחינה  ל  ,ריםכתאנחנו זוכים חזרה ל  ,בשבת קודש   תורה

לכתרים    זוכיםאנחנו  כבר  כי    ,תפילין בשבת  יםניחמולכן לא    ההוד

ש ְּ "שאמרנו  זה בזכות התמימות  האלה, וכל נִּ ה וְּ  . "ָמע ַנֲעש ֶ

 שאמרנו זכינו לכל תרי"ג מצוות  "נעשה ונשמע"בזכות 

השני  ח.   '' חכמה'ב  –הפירוש  התורה  -  'חכמה :  חוכמת   כתוב .  זו 

"כ(- יט  )תהלים קמז, ָרֵאל:  ש ְּ יִּ לְּ ָטיו  ָ פ  ש ְּ ו מִּ יו  ֻחק ָ ַיֲעקֹּב  לְּ ָבָריו  ד ְּ יד  לֹּא  ,ַמג ִּ

לו ָיה   ָדעו ם ַהלְּ ל יְּ ים ב ַ טִּ ָ פ  ש ְּ י ו מִּ וֹּ ָכל ג  ה ֵכן לְּ אנחנו מהללים את  ",  ָעש ָ

שמות רבה  )  המדרש  מובא  .קדושההרק אנחנו זכינו לתורה  שהקב"ה  

נכנס ועבד הראשון  ה  אב  ,גדולהמשל למלך שעשה סעודה    :(ל, טו 

איזה    המלך  לקח  ,דהאתן לו איזה דבר מהסעו  המלך לעצמו  אמר

בא    ונתן לו,  אחת  ביצההמלך    שני, לקחעבד  א  ב  .ו תן לנ ו  חתיכה 

 המלך, אמר לו: פתאום נכנס בן    .שלישי נתן לו חתיכת ירקה   העבד

   '.שאתה רוצה כל מהא כל השולחן שלך ת ,בני'

 ? וכיצד ניתנו הסימן בהם,  ?מצוות בני נחז' מה הן 

נח ו  ,מצוות   ששאדם הראשון נתתי  ל   ,אמר הקב"ה  הנמשל: כךט.  

מה הסימן   מרים 'שבע מצוות בני נח'()ולכן אוהמצוה השביעית,  קיבל את  

ד'   -  עבירות חמורות  ג'  ?נחבני  מצוות    שבעאת    לזכור ג'  .  א' ב' 

הרג ואל י'הדין של  בהן את  בגלל שיש    ,חמורות  עבירותג'  פירוש:  

שנצטווה בהם   ,גילוי עריות שפיכות דמים,  עבודה זרה  :'. והןיעבור

חטא עץ הדעת  מסבירה שב  :(לחדף  ) בסנהדרין    אמרהג  .אדם הראשון

על   עבר  אפיקרוסות  עבאדם  בו  ונכנס  כופר  נעשה  כי  זרה,  ודה 

חש הנש  ,עריותגילוי  ה יש להסביר גם על  וכפי ז  .כשהאמין לנחש

על   מיתהשנגזרה    -ושפיכות דמים    . )ע' שבת קמו.(  והמה בחווהז  הטיל

 . , ועל כל זרעואדם הראשון

 נח הציל את הבהמות והחיות לכן ניתנו לו לאוכלה

ו מצוות  ארבעעוד    וישנןי.   החי  א'בר  .א  .א,ב,ג,ד  סימן:ה ,    ב.  .מן 

  . ד  .גניבהו  לז' ג  .ג  (קלל כלפי מעלה לא ל   "וח   -  בלשון סגי נהור)  רכת השם'ב

כי היה   ,החיוה של אבר מן אדם הראשון לא קיבל את המצ .ינים'ד

בשר לאכול  לו  כמ אסור  בשר  לאכול  הותר  לנח  ורק  שכתוב ,   ו 

ב "   ג(  )בראשית ט, יֶֶרק ֵעש ֶ ָלה כ ְּ ָאכְּ יֶה לְּ הְּ יִּ ר הו א ַחי ָלֶכם  ֶ ל ֶרֶמש  ֲאש  כ ָ

ֹּל  י ָלֶכם ֶאת כ  ת את כל  ל היות שאתה הצ  נחהקב"ה אומר ל  ,"ָנַתת ִּ

ו   מתיר לך לכן אני    ,אותם  תכל האובתיבה,    שהיוחיות  ההבהמות 

ו . אבל לאדם הראשון היה אסור להמית  לאכילה  חיותההבהמות 

כי  אהיה בגן עדן כתוב שמלהוא  רק כאשר  ו  ,בהמה ולאכול אותה

   .)סנהדרין נט:( יןבשר ומסננים לו י ושרת היו צולים לה

 עם השמרים כשהוא לא מסונןמתיישן ומשתבח היין 

  אותו   נןשצריך לס  ייןזה    - יין טוב    ,מוסגרהדרך אגב במאמר  יא.  

  ן תייש יהוא לא    ,מסונן  ייןאם כתוב על הבקבוק שה  ,השתייהלפני  

 מריו, בש   יישןתיצריך דווקא שהיין    ולכן  ,כי אין לו את השמרים,  לך

י ֵיה  '   :(טז)ח"א דף רר ויחי  בזוה  באכמו ד ַ ו רְּ ָיֵתיב ַעל ד  ֲחַמר ַטב ד ְּ וכמו    ,'כ ַ

הגמ'   יב:(שדורשת  ומואב    )מגילה  עמון  הפסוק  על  יא( את  מח,   )ירמיה 

י  " לִּ ֶ י ֶאל כ  לִּ כ ְּ לֹּא הו ַרק מִּ ָמָריו וְּ ֵֹּקט הו א ֶאל ש ְּ ש  עו ָריו וְּ נ ְּ ָאב מִּ ֲאַנן מוֹּ ַ ש 

ֵריחוֹּ לֹּא ָנָמר וֹּ וְּ מוֹּ ב  ן ָעַמד ַטעְּ ֵ ָלה לֹּא ָהָלךְּ ַעל כ  וֹּ , נמצא שהיין "ו ַבג 

 ים וצרכש רק  שלו, ויושב על השמרים  כשהוא  ומשתבח,  טוב    נשמר

ומצתחמצן  גם מתאוורר  הוא    ועל ידי הסינון  ,אותו  ניםסנמלשתות  

  ולומדים   .זה לא טובמכל השמרים  מסונן  בר  כאבל אם היין    ב.טו

ייןמאת  ז לו  מסננים  שהיו  הראשון  היה ן  עד  ןבגכי    ?למהו  ,אדם 

המלאכים  רק לפני שתיה צריך לסנן ולכן    ,יםשמרעם הח יין  משוב

   .את היין ול יננוס הם

אמר רב  "  ( .ג קדף  ) גמרא כתובות  ב  , מובא' חכמיםן  ולש'תראו מה זה  

  , "מרפא חכמים לשון עושר, חכמים ברכה,לשון חכמים  לשון הונא:

חכמים בלשון  יש  בל  ,הכל  בהם  כבר    , חכמים  שון תתבונן  תמצא 

 , איך היין משתמר טוב  -  סינון היין  עניןאת    אפילו תמצא  ,חכמה

 . יופי של התורה הקדושהב וזה

 פו לאבות הקדושים איזה מצוות נוס

נח  ו  ,מצוותשש  קיבל    ה"ראד)  בני נח  תו ומצ  ונחזור לעניינו, יש שבעיב.  

  מצות   ,קיבל מצווה שמינית  אברהם  (בר מן החי א   שהיא   שביעית קיבל את ה

יז:(   שמינית  שניתנהמצווה    סמליות שזוויש בזה    ,המילה ,  )מגילה דף 

  והיא נקראת "למנצח על השמינית"   גם נעשית ביום השמיני,  והיא

  יעקב שקיבל את לכאן מיד    מדלג  הנ"להמדרש    .מאוד יפהרמז  זה  ו

   .'הנשהגיד ' המצוה התשיעית

כתוב כמו ש   עשר,ת מוו מצ  ,גם יצחק קיבל מצווה  ותתיאבל באמ

כו, ֵמָאה  "  יב(  )בראשית  וא  ַההִּ ָנה  ָ ש   ב ַ ָצא  מְּ ַוי ִּ וא  ַההִּ ָאֶרץ  ב ָ ָחק  צְּ יִּ ַרע  זְּ ַוי ִּ

ֵכהו    ָברְּ ַויְּ ים  ָערִּ קשה  ו  ,ה'"ש ְּ מודדללכאורה  יצחק  כתוב   ,מה  הרי 

אומר    '? עיןן האין הברכה שרויה אלא בדבר הסמוי מ'   (דף מב.  "מב)ב 

מצוות   יצחק אבינו קיבלש  והרי  ."ומד זה למעשרות היה"א  :רש"י

ממשי  מעשר, עםויעקב  הזאת  ך  שכתובכמ  ,המצווה  כח,  ו   כב(   )שם 

ו  ָלךְּ " ֶרנ  ְּ ר ֲאַעש   ֵ י ַעש   ן לִּ ֶ ת  ר ת ִּ ֶ כֹּל ֲאש     ."וְּ

אחר כך ו   .מצוות  עשר  קיבלוהאבות הקדושים  אדה"ר, נח,  יוצא ש

ודם עם  שהיו ק  אלור הקב"ה  מוא ךכו   .התרי"גשאר  קיבלנו את כל  

לחם, לזה    קטנה,  כל אחד חתיכהל  כמה מצוות,  נתתי להם  ,ישראל

עדיין לא שהם  אברהם יצחק ויעקב  כשבאו  כי    ,זה ירקל  ,צהיבלזה  

 עם ישראל שהגיעו הם קבלו כל אחד מצוה, וכישראל היו בקדושת 

אנחנו  ש   כל מה ו   על הר סיני,  קיבלו את כל תרי"ג מצוות  -  'בנים'ה

לקבל מצוות  זכינו  העולם  כל  ולא  התורה,  את  זה    , אומות  הכל 

ש ְּ "שאמרנו בזכות  נִּ ה וְּ   ." ָמע ַנֲעש ֶ

 "נעשה ונשמע" גם הגאולה העתידה בזכות 

ז כזבה  ר   א ויקר)במדרש    מובא  לבינה.הגענו  יג.   ל  "  (,  כָּ י:  ֵלוִּ י  ַרבִּ ָאַמר 

ֵאל   רָּ ם יִּׂשְּ יד ַלֲעׂשֹות עִּ תִּ רּוְך הּוא עָּ דֹוש בָּ מֹות ֶשַהקָּ ֶנחָּ ֻעּלֹות טֹובֹות וְּ פְּ

ֶתם יַני ַוֲאַמרְּ סִּ ַני בְּ פָּ יֶתם לְּ עִּ ה ֶשפְּ יל פּועָּ בִּ שְּ א בִּ : "כֹּל ֲאֶשר  ֵאינָּם ֶאּלָּ

ה'   ֶבר  עדִּ מָּ נִּשְּ וְּ הגאולה    למה   ".ַנֲעֶׂשה    זה   בזכות  ?עתידההתהיה 

תורה  לבריאה    2448שבשנת   ָמע"  אמרנובמתן  ש ְּ נִּ וְּ ה  כל   ." ַנֲעש ֶ

נותן לנו במשך כל ב"ה נתן והמתנות שהקוהנחמות    כלוות  להגאו

כי    ',בינה'בספירת ה   ענין זהו  .'נעשה ונשמע'בזכות    זההכל    ,הדורות

ן  )ע' תקוני זוהר תיקו  ' בינהספירת ה'היא בוהפורקן  הגאולה  ש  רזוהב  ידוע
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  בלא', סטרא דיו 'מזה    -שהקב"ה גואל אותנו  ובכל פעם    ,כא סוף דף ס:(

ׁשֹוָפר"  ה:זו  ,השופר  ויובל זה ַקע ב ְּ ץ    ת ְּ ֵ ַקב  א ֵנס לְּ ש ָ ֵחרו ֵתנו , וְּ ל לְּ דוֹּ ג ָ

ֵתינו   ֻלי וֹּ ז,   וזהו שכתוב  .וכו'"  ג ָ " טו(  )מיכה  ֵמֶאֶרץ  :  ָך  ֵצאתְּ יֵמי  ם כ ִּ ָריִּ צְּ מִּ

ת ָלאוֹּ פְּ נִּ ו   ֶאנ  פלאות,  -  "ַארְּ הגאולה  עשנ'    שהם  נ'  של  בינה  רי 

ָמע"אמירת  בזכות ואומר המדרש שזה ,העתידה ש ְּ נִּ ה וְּ  . "ַנֲעש ֶ

 אר לנו נשמע נשאיבדנו את נעשה, ו בעגל

צריכים    .'דעת ' הספירת    יד. הצדיק  'דעת ל'  זכותלכולנו    . של 

תורהאנחנו  כש לקבל  ה  , רוצים  התורה  קבלת  דרך  לא    יאעיקר 

אלא  ה מקבל  כספרים  שלותורה  שאדם  עליו   ,מהרב  משפיע  זה 

בה יהס  מה  ח"א( תורה ק"כ  )  ר"ןבליקוטי מוה  רבינו  רסבימ  .הרבה יותר

משפיע כל כך  זה לא    בספרים  סרלדבר הזה כשאדם קורא בספר מו

ישמע את הרב שלו שאומר לו דברי כמו כשהוא    חזק,עליו ממש  

 . שפיע עליו פי כמה וכמה יותרמזה שאז  מוסר

משל למלך שנתן שתי כוסות יקרות "  (טשמות רבה כז,  )  תוב במדרשכ

 , תשמור עליהם  ,תיזהר זה כוסות מאוד יקרות'   :ול  אמרו   ו,של  עבדל

פתח להולך  לוקח את הכוסות והעבד  ו  '.ארמון ה   ותכניס אותם אל

  נותן  הואעבד ה רואה את וכשהוא  ,איזה עגלעמד שם ו ארמון השל 

ו  לו לנגיחה  מהעבד  נופל  ו אחת  עבד  ה  מגיע  .נשברההיא  כוסות 

קרה   מה   עד אתה רו  מה  :המלך  אומר לו  ,למלך כולו רועד מפחד

והעגל שעומד בפתח של ארמון   ,נתת לי שתי כוסות  ואמר ל  ?לך

  , אחת ה  נשבראמר לו המלך    .מהן נפלה ונשברה  אחתנגיחה ולי    תןנ

  .יהכוס השנעל ה  רתשמוו תיזהר 

ָמע"כשאמרנו    ,זה הסיפור שלנו  והנמשל ש ְּ נִּ ה וְּ שתי  את  קיבלנו    "ַנֲעש ֶ

יקרהכוסות  ה יין  מלאות  העגל  א  ב  ,יקרות  לנו  וחטא   , גיחהננתן 

  ', נעשהל 'שכוס    כוס נשברה?איזה    .נשברהוהיא    אחתהפסדנו כוס  ו

זה הכוס  נשאר לנו    מהו  ,רחם עשינו את העגלוה' י  ,'נעשה 'כי אמרנו  

תיזהרו ותשמרו על הכוס היקרה של   :ואומר לנו הקב"ה  ',נשמע'  של

  .רו מה תשילפחות על - 'נשמע '

 אשר לימוד בספר עיל יותר שמיעה מהרב מלמה מו

, כתיבה זה בחינה של עשייהודפוס    -  מהספרים  תורה  כשלומדיםיד.  

פחות   ד מוסר בספרהלימוולכן    ,שאיבדנו בחטא העגל  'נעשה '  נוהיי

  , תורה ו אומר דברי מוסר  את הרב    יםכששומע  אבל  נו.משפיע עלי

משפיע   יותרזה  וכמה  כמה  בספרים  ,פי  שתקרא  את   .ממה  כי 

  ת בחינת ל אאבדנו,  איב  -לימוד הספרים    -  'נעשהל 'ש  הבחינה

  עים היטב את הלימוד. ולכן אנחנו שומ  ,עדיין   הנשמע יש לנו אות 

יַנת  : )בתורה ק"כ( ובלשון רבינו חִּ הו א ב ְּ ֶ ֶפר ש  ֵ ךְּ ַהס  וֹּ ת  ֵמד מִּ וֹּ ל  ֶ ש  ן כ ְּ ֵ ַעל כ  וְּ

י  כ ִּ  , תוֹּ אוֹּ ֵרר  עוֹּ לְּ ךְּ  כ ָ ל  כ ָ ַֹּח  כ  ֶזה  ב ָ ֵאין  ה,  ַנֲעשֶֹּ יַנת  חִּ ב ְּ הו א  ֶ ש  י ָה,  ֲעשִֹּּ

יַנת   חִּ יק, הו א ב ְּ ד ִּ ה ַהצ ַ ֶ פ  ֵמַע מִּ וֹּ ש   ֶ ש  ה. ֲאָבל כ ְּ ֲעשֶֹּ דו  ֶאת ַהנ ַ ב ְּ ָרֵאל אִּ שְֹּּ יִּ

מַ  ש ְּ נ ַ"ל: נִּ ַ ָרֵאל כ  שְֹּּ יִּ ָאר ָלֶהם לְּ ש ְּ ֶתר נִּ ֶ ז ֶה ַהכ  ֶ  ע, ש 

 אולההכנה לג -' בית  מלא ספרים'

לנו את    עתיד הקב"ה להחזירשומרת  א  (. חדף פ סוף  ) ת  שב ב  אגמרהטו.  

דו יֵי  "  )ישעיה לה, י(  שנאמר  ,הכתרים של נעשה ונשמע בו ן ו ָבאו    ה'ו פְּ ֻ ש  יְּ

ה נ ָ רִּ ן ב ְּ י וֹּ ם  צִּ ָלם ַעל רֹּאש ָ ַחת עוֹּ מְּ ש ִּ להם מעולם   היתהמחה ש ש  -  "וְּ

ע' לקוטי מוהר"ן  )שמחה   נקראיםשם  כתרישני ה היינו   ,תהיה על ראשם

אז  כשיחזרו  ,(כ"ב תורה   הרבה ולקבל  הרבה  ללמוד  וכל  נ  לנו, 

  .ספריםמה

, ספריםשאנחנו קונים הרבה  ע"י    ?איך אנחנו מכינים את הגאולה

 בספרי  םאבל כמה קוראי  ,קודש  ספרי  הרבה ית  בהיום יש בברוך ה'  

 ללמוד  יםל כך מרבאז באמת עכשיו אנחנו לא כ  שיש בבית?  קודש

  בחינת כי איבדנו את    לכך   והסיבה  , הרבים שיש לנו   ספריםבכל ה

העגל.כש   'עשה'נ חטא  את  לשמוע יותר  אנחנו  ו  עשינו  אוהבים 

אנחנו    .יש לנו אותועדיין  ש  'ע שמנ'  שזה בחינת   ,דרשות של רבנים

עושים לכן  ו  ,מכינים את עצמנו לגאולהו  ,גאולהאת הכל הזמן חיים  

חזרה נקבל    טווטאוש   מכיון  , כיההכנה לגאולהל  ,בית מלא ספרים

 .את כל הספרייה נלמדאנחנו  ואז ',עשה 'נ  בחינת אתגם 

ו  עמד משיח בתי דפוס לא י  כי כשיבוא  ,ספרים  ותקנו  ינותכי  רבות

  , כל אחד ל הרבה ספרים שיהיה צורך  של כל כך    ההדפס בעומס של  

  בחינת את    אחתקבל בבת  נכי    ,הרבה  ספרים  דילומ אז כולנו נהיה  

מלימוד  נמאוד  ו  ',נעשה' בספריםהתתלהב  יבוא ש וכ  שלנו,  ורה 

הזבעז"ה  קבל  נמשיח   הי את  הכרון  מספיק ו  ,בתורה  טוברוחני 

ויהיה לנו מוחין   ,למד נש  מה כל  זכור את  נ  וכברקרא פעם אחת  נש

על  נלא  ו  מהר,בין  לה להתעכב  כדי   שעותהרבה  ספר    כלצטרך 

מה שהוא לומד, היטב  וזוכר    מהר  קורא ומבין  דםוכשא   ללמוד אותו,

  בעז"ה   ולכן הכנה לגאולה שיהיה  .זה מושך אותו ללמוד עוד ועוד

 איל כל אחד ישאז  גם    .עם הרבה ספרים  ספרייה גדולהכל אחד  ל

זכה  ת  , במוח  ךאצל  נמצאהספר  ו   למדת,שכבר  מה    ,ספרים לשני

ָמע "עכ"פ הענין הזה של  שילמד.  בר  הח  את ש ְּ נִּ ה וְּ , שנשאר "ַנֲעש ֶ

, כלומר שהעיקר עתה להשיג את  לנו עכשיו רק 'נעשה', הוא בדעת

 , על ידי שנשמע תורה ממנו. הדעת של הצדיק

 צר את צרותינו ה' ית' "נעשה ונשמע"ע"י אמירת 

ָמע"ינת  טז. נוסיף עוד בח ש ְּ נִּ ה וְּ הקב"ה אומר לעם שיש בדעת.    "ַנֲעש ֶ

על הפסוק , )שמות רבה ב, ה(במדרש . ישראל שהם כמו התאומים שלו

י  )שיר ה, ב( ָיתִּ י ַרעְּ י ֲאחֹּתִּ י לִּ חִּ תְּ ִּ ֵפק פ  י דוֹּ דִּ וֹּ ל ד  י ֵער קוֹּ ב ִּ לִּ ָנה וְּ ֵ ש  י יְּ : "ֲאנִּ

י" תִּ ָ "ַתמ  י",  תִּ ָ ַתמ  י  ָנתִּ בסיני  -בסיני    יוֹּ עמי  איתי    שנתממו  )התנהגו 

ָמע", אמר ר' ינאי מה    :ואמרו  ,בתמימות( ש ְּ נִּ ה וְּ ר ה' ַנֲעש ֶ ֶ ב  ר ד ִּ ֶ ֹּל ֲאש  "כ 

אחד בראשו   אם חשש  הללו  אמר    -התאומים  כן  מרגיש,  חבירו 

ָצָרה", עכ"ל.  )תהלים צא, טו(הקב"ה כביכול   י בְּ וֹּ ָאנֹּכִּ מ  יש   תאומיםה   "עִּ

ום אם לתאעד ש ,לשני  אחד קשורים   דמאו הם  מיוחדת ש  דברלהם  

את  מרגיש  השני    אוםתהגם    , או מרגיש לא טוב,כואב הראש  אחד

הם מרגישים זה    והשני בארץנמצא באמריקה    שאחדכואפילו    ,זה

, וכן אנחנו  עם השני  אחדחוברים  מהתאומים הם ממש  כי    את זה, 

איך הגענו  ו   .מצטערהקב"ה  גם כביכול    בכל צרהש  עד  הקב"ה,עם  

ָמע "ע"י אמירת  ?מדרגה הגבוהה הזאתל ש ְּ נִּ ה וְּ זכינו   שעל ידה  "ַנֲעש ֶ

', כי הדעת מכילה דעת '  וזה בחינת  .תאומים של הקב"ה   כמולהיות  

כלומר   -  "גבורותד  ועיטראחסדים  ד  עיטרא"  בחינת  ,שני תאומים

  .מו תאומיםבדעת כהם ת , וגם בחינת הגבורוגם בחינת החסדים

 ניצל כל העולם "נעשה ונשמע"בזכות 

זו   ",הפרדס ינצל    זו  נהבזכות שוש "שיר    יש  .'חסדספירת ה'יז.   מי 

 ו ל  היהש  אחד מלך  במעשה    )ויקרא רבה כג, ג(אומר המדרש    השושנה?

שורה של   ,של תאנים שורה של רימונים  אחתובפרדס שורה    ,פרדס

  אחד ל  הפרדס  נתן את  והמלך  הכל מסודר.  ם,נביעשורה של    ,זיתים

  , כמו שצריךטיפל  לא  הוא  אבל    .האריסים שלו שיטפל בפרדס שלו

 . אריס לא משתלט עליהםהקוצים בפרדס ו  ו הרבהלאט גדל-ולאט
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כולו קוצים  ש   אהר ונכנס לפרדס  ו  ,פרדסב  לבקר  איום אחד המלך ב 

 : להםאמר  ו  קצציםישר קרא לו  ,המלך כל כך כעס והתרגז  ,ודרדרים

כל    ותוך כדי שבא  .בו שום דברשלא יישאר  פרדס  האת כל    תקצצו

בין כל   יפה  רואה המלך שושנה  ,לקצוץמזמרות כדי  הצים עם  צהק

מריח    אשהו ך איו  ,ריח אותההו ניגש המלך לשושנה , ם האלהקוציה

עליו  הב דעתו  ואומרוהוא    ,נחה  אני אומר   :נרגע  בזכותך  שושנה 

ל ניצנמצא שבזכות השושנה    ".הפרדסלמקצצים שלא יהרסו את  

ן  "  :ב(  ב,  שיר )  שכתוב  זה מה  .כל הפרדס כולו ֵ ים כ  חִּ ין ַהחוֹּ ֵ ה ב  נ ָ ַ ש  וֹּ ש  כ ְּ

ת נוֹּ ַהב ָ ין  ֵ ב  י  ָיתִּ גדולמתי    "ַרעְּ הכי  השושנה?  היופי  בין    יאכשה  של 

  .ביניהם יפה שהיאכמה ושנה  ששל האז רואים את היופי  ,קוצים

 העולם נברא כשהיה מים במים ונענש במים במים 

דורות על    עשרים וששהסתכל הקב"ה אחרי    :(שם )   אומר המדרשיח.  

 יצא   בוא נראה מהם,  בראתי עולשנה    2500-כ  לפני  ואמר:  ,העולם

לפני    מה הפשט?   .כל העולם כולו מים במיםוהקב"ה    לכסתה  ממנו?

היהה  אהירבה שכתוב    ,במיםמים    עולם  ב,כמו  רו ַח "  ב(  )בראשית  וְּ

ם קִּ ֱאלֹּ  יִּ ָ ַהמ  ֵני  ְּ פ  ַעל  ַרֶחֶפת  מְּ בריא "  ים  קודם  היה   תכלומר  העולם 

  , תחתונים ועדיין לא היה עולםה המים ליונים עםהעערבוב של מים 

 סיפורואומר הקב"ה אני רואה שה   במים.היה רק מים מעורבב  הכל  

ממשיך זה  ומים  מים  אנוש    ,של  את פ הצוחטאו  שהם  בדור  תי 

בא דור המבול הענשתי    .במים  םעשיתי מיו  ,העולם  עלנוס  האוקיי

 גם. ו, שוב מים במיםתהומות  מים עליונים ומי  -  בולאותם במי המ

מים  הפלגה    דור עונש  כת  .מיםבהיה  הדבר  במפרשוביאור    יבו 

   .האוקיינוס את העולם ףהצי שפעמיים  ,המדרש

 כון , והצפת הים התיטינלהצפת אוקיינוס האט 

היו כל   שאחרי הבריאהדיברנו על זה    ?הצפותה היו שתי  מתי  ויט.  

מחוברות ע"י   ,היבשות  היבשות  בין  הפרדה  נעשה  כך   ואחר 

האטלנטי לאמריקה   ,האוקיינוס  ואפריקה,  אירופה  בין  שמפריד 

שמבדיל ים    ג"כ  הואש יש את הים התיכון  כן  ו הדרומית והצפונית.  

  .ומלמטה אפריקה ,מימין אסיה  ,למעלהמאירופה  :בין יבשות

מתי שהקב"ה   ,ים התיכון הם יחסית חדשיםגם  האוקיינוס האטלנטי ו

עולם   שליש  אנוש  בדהציף  נעשה  -ור  האטלנטי   אז  האוקיינוס 

קודם  היו ועשה את ההבדל בין היבשות ש   ,יבשותמההציף שליש  ש

ביחד המחוברות  בין,  ואפריקה  יינו  אירופה  היבשות  ל  ,אסיה  בין 

והצפונית  הדרומית  במפרשי  ו  . אמריקה  בדור ש המדרש  כתוב 

נכנס ועשה את ההבדל  ואז הוא    ,הפלגה הציף הקב"ה את ים התיכון

ג"כ  נהרגו  של ים התיכון  הצפה  ה  הובאות  ,אפריקה  אירופה לבין  בין

  מים. מים ב  אקר נ  גם בדור הפלגהולכן    .שליש מהעולם בדור הפלגה

שזמן  ברואה  הקב"ה   תורה  שמתן  מאז  זמן  הרבה  את    בראכבר 

 , העולם דור הפלגהו  דור המבול  ,דור אנושאז  מאבל עדיין    ,עולםה

אומרים ו עם ישראל בא ואז  .נשאר כל הזמן בבלאגן של מים במים

ָמע"  ופניל ש ְּ נִּ ה וְּ בין   נהשהשו   "בזכות שושנה זו"  :אומר הקב"ה  ,"ַנֲעש ֶ

ונח  השהריח ב  ,בין אומות העולם עם ישראל    -החוחים    ההקב"ה 

הפרדס היינו את כל  בזכות זה אמר הקב"ה אני מציל את כל    ,דעתו

אחד  שבשביל דבר טוב    ,פירושו  -חסד    .מידת החסדבזה  ו  .העולם

הכול את  מציל  הדין    כי  .אני  ב  פועליםלפי  שמגיע  מה    , דיןלפי 

גםנכנסרחמים  וב הדין  ים  משורת  מרחםו   לפנים  לא   ,אתה  אבל 

לגמרי.מת הדין  שבשביל  בטל  בחינת  טוב    אבל  אחד  אתה  דבר 

ה  " שבזכות שאמרנו    ,ב"השל הק  מידת החסד  וז  ,לציל את הכמ ַנֲעש ֶ

ָמע ש ְּ נִּ    .כל העולם לניצ - "וְּ

 עלינו יש טענה אם לא מקיימים את התורה

הר יספ כ.   אמרתם    .'גבורה'ת  אתם  ישראל  לעם  אומר  הקב"ה 

ָמע" ש ְּ נִּ ה וְּ אומר ו  .שקיבלתם על עצמכם  עם מהתהיו רציניים    ," ַנֲעש ֶ

קצת    היתה שדה ש  וה לתמלך שהיל  משל  :( שמות רבה כז, ה)   המדרש

לעבוד בה לקחת את השדה הזאת    הםוביקש מוהביא אריסים  ,  קשה

 וכל אחד התחמק ואמר   ,ולרביעשליש  ללמחצה  אה  בתבולקבל  ו

עד    ,הרביעיוהשלישי  ותחמק השני  ההראשון   ו,לא בשביל  שהשדה

 סוף בל  ,על עצמי  השדהעבודת  אני לוקח את    :אמרושהגיע חמישי  

  בה,   לא עבד  ,השאיר אותה בורה  ?ירההוב  הז  מה  -'  הבירוהו  הלקח'

זר ל מי  ע ורואה שהשדה בורה,    בא המלךסוף  לב.  שחר  אל  עלא 

שאמר אני לוקח   זהעל אלא  התחמקו,על אלה שלא  כועס? מלךה

   כלום. לא עשהו ,על עצמי העבודהאת 

אתם    :אמרתי להם ו  ,אומות העולם כל    לא  : 'באתיאמר הקב"הכך  

לא 'ה  בכתוב    ,לא מתאים לנו  זה  ,לא  :אמרו לי  ?רוצים את התורה 

 , מתאים לנולא    הז   ,'לא תנאף'  כתוב  ', לא תגנוב'כתוב    ',תרצח 

אבל   ולכן לא באתי אליהם בטענות,   מהתחלה לא הסכימו לקבל.ו

ָמע"אמרתם  שעם ישראל    אתם ש ְּ נִּ ה וְּ   וקבלתם על עצמכם, ,  "ַנֲעש ֶ

ח"ו,   השארתם את התורה בורה מה שצריך, ובסוף אתם לא עושים  ו

ָמע"הנקודה של גבורה שיש ב  וזו  .יש לי טענהעליכם   ש ְּ נִּ וְּ ה    . "ַנֲעש ֶ

עשה ונשמע אבל גם מידת הדין  נ הרבה זכויות בזכות קיבלנו אמנם 

ל ולומרה  יש  עליהם  לקטרג  אז    :מקום  עצמכם  על  קחו קיבלתם 

   .שקיבלתם תעשו את מהאחריות ו 

 ומין"נעשה ונשמע" נרפאנו מכל המאמירת ב

, מלבד שיש של רפואה  עניןזה  תפארת    .'תפארתה'  ספירתכא.  

בתפארת את שורש רפ"א של רפואה, כח הרפואה מגיע מספירה 

שעם    למדנושבוע שעבר  .)מערכת ר' אות ל"ג(זו, כמבואר במאורי אור 

  רבה א  ר יק )ובמדרש  ו  .התרפאו מכל המומיםבמעמד הר סיני  ישראל  

אי "  (ד   ,חי  עֹון ֶבן יֹוחָּ מְּ י שִּ ֵני ַרבִּ יַני    ,תָּ ֵאל ַעל ַהר סִּ רָּ דּו יִּׂשְּ מְּ ה ֶשעָּ עָּ שָּ בְּ

ֶהן   יָּה בָּ ה ֹלא הָּ עָּ ּה שָּ אֹותָּ ע", בְּ מָּ נִּשְּ ֶבר ה' ַנֲעֶׂשה וְּ רּו: "כֹּל ֲאֶשר דִּ ָאמְּ וְּ

ֹלא  וְּ ים  שִּ ֵחרְּ ֹלא  וְּ ים  מִּ ילְּ אִּ ֹלא  וְּ ין  סּומִּ ֹלא  וְּ ין  רִּ גְּ חִּ ֹלא  וְּ ע  צֹּרָּ ּומְּ זָּב 

ים ָמע " בזכות שאמרנו  כי    , "שֹוטִּ ש ְּ נִּ ה וְּ   . המומיםכל  התרפאנו מ  "ַנֲעש ֶ

ט,כתוב   ים"  :כח(  )אסתר  ַנֲעש ִּ וְּ ים  רִּ כ ָ זְּ נִּ ה  ֶ ָהֵאל  ים  ַהי ָמִּ של    עניןהו  ", וְּ

ָמע"אמירת   ש ְּ נִּ וְּ ה    ענין ולכן יש  ,  לעם ישראל  היה בו רפואה  "ַנֲעש ֶ

התורה  א בקריכוון  נש שאומרים  ת  ָמע"בפרשתנו  ש ְּ נִּ וְּ ה  אז  ו   "ַנֲעש ֶ

לרפואה   אדםזוכים  בקריאתל  הזוכ   ואם  לתורה  ה  "   עלות  ַנֲעש ֶ

ָמע ש ְּ נִּ וכמו כן גם מי שרק שומע את קריאת התורה אפילו שלא   , "וְּ

שעם   מו כ  ,מים מוכוון באותה שעה להתרפא מכל היעלה לתורה,  

ָמע" אמרו  התורה    תקבלבישראל   ש ְּ נִּ ה וְּ אומר רבי שמעון  כי    ,"ַנֲעש ֶ

בזמן  ם כן  ג אז    ,באותה שעה נרפאו ישראל מכל המומיםשבר יוחאי  

קורא   התורהשהבעל  הקדושותאת    בקריאת  ה  "  של  מילים  ַנֲעש ֶ

ָמע ש ְּ נִּ   .תפארת שהיא ביש לנו הזכות הגדולה לקבל רפואה  ,"וְּ

של הוי"ה בברכת    תפילת י"ח, הספירהיות ב ווהה  סדרשיודע את    מי

שזה    נו'רפא' ה'תפארת',  ספירת  חולםזה  בניקוד  )כמובא    הוויה 
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בנוש ֵ   ,בסידורים(  הוי"ה  ב  -  חולם  יקודם  פתח  ' ב)   כתוב  ', תפארת' הוא 

 '. תפארתב' הריפוי לכל הגוף הוא נמצא ו א'ופגתפארת '   '(אליהו

 חיים נצחיים זכו ל"נעשה ונשמע" אמירת ב

כולם רוצים לזכות לחיות   ,יםחיצנחיים  זה    -נצח    .'נצח 'ה  ספירתכב.  

ה  "ישראל שאמרו   שבעת  (שמות רבה לב, א )   כתוב במדרש  .לנצח ַנֲעש ֶ

ָמע ש ְּ נִּ שנתתי    אחת  בשביל מצווהומה אדם הראשון    :אמר הקב"ה  "וְּ

)בראשית  ו שכתוב  כמ  ,שרתה  לאכירתי שהוא יהיה כמו מאמ  -לו  

ו  קִּ ֱאלֹּ   ה'ַוי ֹּאֶמר  "  :ג,כב( נ  ֶ מ  מִּ ַאַחד  כ ְּ ָהָיה  ָאָדם  ָהָֽ ֵהן  כמו  אדם  ה   -"  ים 

אדם    .חיים לעולם  שהם  ?שרתהכי  אמלבמיוחד    מהו  .שרתהכי  אמל

בשביל   :אמר הקב"הו   .'יםחיצנחיים  ' ון קודם החטא היה לו  אשהר

  "כ אח)אפילו שים  חיצנ נתתי לו חיים    אחת,שאדם הראשון קיבל מצווה  

עם ישראל שאמרו נעשה ונשמע וקיבלו שקל וחומר  אז    את זה(הפסיד  

   .שאני אתן להם חיים נצחיים ,את כל תרי"ג מצוות

המדרש את הפסוק בשירת הבארוממשיך  ומביא  יט(   ,  כא,    : )במדבר 

יֵאל"   ָנה ַנֲחלִּ ָ ת  ַ מ  , שיהיו חיים וקיימין לעולםשנחלו מהקב"ה    -"ו מִּ

ָרֵאל"  שמות לב, ד(בחטא העגל  ) כיון שאמרו  ש ְּ ה ֱאלֶֹּהיָך יִּ ֶ בא מות  -"ֵאל 

אמר הקב"ה בשיטתו של אדם הראשון הלכתם שלא עמד    .עליהן

ת ִּ  ָאַמרְּ י  "ֲאנִּ מיתה,  עליו  נקנסה  שעות  ובתשע  שעות  ג'  י בניסיונו 

ם"   ֶ ים ַאת  והלכתם אחר מידותיו של אדה"ר "ָאֵכן    ,)תהלים פב, ו(ֱאלֹּהִּ

מו תו ן"   ָאָדם ת ְּ ים "  ומה פירוש הפסוק  , ע"כ.)שם, ז(כ ְּ י ֱאלֹּהִּ ת ִּ י ָאַמרְּ ֲאנִּ

ם   ֶ ֶכםַאת  ל ְּ ֻ ן כ  יוֹּ ֵני ֶעלְּ   , ' אלהים'  לפעמים בשםים נקראים  אכהמל  -"  ו בְּ

ים"  ב(  )בראשית ו,  ו שכתובכמ ֵני ָהֱאלֹּהִּ או  בְּ רְּ ודורש הזוהר בראשית    "ַוי ִּ

   עז"א ועזא"ל. כיםא מלה קאי על שזה "א דף יט:()ח

ם "   וזהו ֶ ַאת  ים  ֱאלֹּהִּ י  ת ִּ ָאַמרְּ י  אמרנו ובמעמד הר סיני    נוייהכש  ",ֲאנִּ

ָמע " ש ְּ נִּ ה וְּ   ואחד   ,כיםאלהיות במדרגת מל כל עם ישראל  ו  זכ  "ַנֲעש ֶ

ע"י אבל    ,הדברים שמאפיינים את המלאך שהוא חי לעולם חיי נצח

הפסוק ממשיך  העגל  את  ַאַחד "  :שעשינו  ו כְּ מו תו ן  ת ְּ ָאָדם  כ ְּ ָאֵכן 

ֹּלו   פ  ת ִּ ים  רִּ ָ הראשון שסרח   ",ַהש   כמו אדם  נהיינו  העגל  בגלל חטא 

חיי   את  עתה  .נצחהוהפסיד  עצמו    גם  על  מקבל  ה  "כשאדם  ַנֲעש ֶ

ָמע ש ְּ נִּ  . לעתיד לבוא בזכות התורה הקדושה נצח מקבל חייהוא  ,"וְּ

 "נעשה ונשמע" הועילה לרצות על חטא העגלאמירת איך 

וד  המצד אחד יש בה    ,מתהפכתשספירה    'הוד' זו  .'הוד פירת ה'סכג.  

יג(  כתובומצד שני   ָוה: ")איכה א,  ד ָ ם  ַהי וֹּ ל  ֵֹּמָמה כ ָ י ש  ָתַננִּ דוה הוא ,  "נְּ

חיים ה  .)ח"ג דף רפב.(הוד בהיפוך האותיות, כמבואר בזוהר כי תצא  

)שמות רבה כג, סוף אות  במדרש    .'הודה'בספירת    נמצאיםשניהם    יתהמהו

על  י'( ָנאָוה"  : ה(  א,  שיר)   קהפסו  מובא  וְּ י  ֲאנִּ ָרה  חוֹּ כנסת    האמר  "ש ְּ

שאני לא   מהב  כלומר, -  מה שאני שחורה לפניך הקב"הב  ,ישראל

 אומרש   אהדוגמ ו  .מתקנת את עצמיאני  בדבר הזה בעצמו    ,בסדר

וז"ל:   ם    )דברים ט, ח(חטאו בחורב שנאמר  המדרש,  ֶ ת  ַצפְּ קְּ הִּ חֵֹּרב  "ו בְּ

ָמע", ע"כ. פי',   ש ְּ נִּ ה וְּ ר ה' ַנֲעש ֶ ֶ ב  ר ד ִּ ֶ ֹּל ֲאש  ֶאת ה'", ובחורב אמרו "כ 

כבר  העגל  לחטא  וקודם  העגל,  חטא  את  שעשו  הקציפו  בחורב 

ָמע". ש ְּ נִּ ה וְּ    בחורב אמרו "ַנֲעש ֶ

ָמע"ה ו  ,זה כנגד זהש  -ומשמע שבא לומר   ש ְּ נִּ ה וְּ יכפר לנו על   "ַנֲעש ֶ

תשובה   השואדם עש  -   הוא  הרי הסדרשאבל קשה,    . חטא העגל

שיעשה    על החטאתשובה    ותעשלאבל אדם לא יכול    ,אחרי שחטא

הוא עושה תשובה אבל זה שאדם היה   ח"ו אזנפל  שאדם    .אחר כך

נפל בחטא  ,צדיק זהואחר כך  יעזור לו מה  ,  צד  לא  ק  י שהוא היה 

ָמע"אמרנו ש  כאןוא"כ  חטא. הואבסוף , כי קודם ש ְּ נִּ ה וְּ אחרי ו  "ַנֲעש ֶ

ָמע"היעזור לנו    איך  ,נו בחטא העגלטאיום ח  ארבעים ש ְּ נִּ ה וְּ ,  "ַנֲעש ֶ

  ?חטא העגל שהיה אחר כך ל

כי ליישב,  ָמע"ל  ש  המעלה  ונראה  ש ְּ נִּ וְּ ה  את    "ַנֲעש ֶ הוא שהקדמנו 

ם שומעים ואחר , קודזמןו יש סדר    אף שבדרך כלל  ',נשמע ל'  'נעשה'

. כי קודם  שאנחנו מעל הזמןב"ה  נו לקארה  עשוים, בכל אופן  כך  

לפי סדר   כיםכשהול  רק  זה  אני עושה מה ששמעתי,ע ואחר כך  לשמו

א  ,הזמנים אם  כזו    נחנואבל  הזמן משל  בבחינה   ממילאאז    ,על 

  חילוק  שוםאין  ו  ,לא משנה  זה  כי  ,לעשות ואחר כך לשמועאפשר  

אין עבר    -'  הווה מתמשך 'זה    ,על הזמןמ  כי כשאנו  ,קודם למה  מה

' הכל  רק  אלא  להיות    ולכן  ,הווה'ועתיד  כך    'נעשה 'יכול  ואחר 

   ., כי הכל ביחד'נשמע '

פינמצא,   ישראל  בל  יסושעם  ' נעשה ' אמירת    הקדמתהקב"ה 

 ולכן   . הזמן  מעלברך שאנחנו בעבודת ה'  להראות לו ית  ',נשמע ל'

ָמע"לפי סדר קודם אמרתם  שנכון    :אומר הקב"ה ש ְּ נִּ ה וְּ אחר ו  "ַנֲעש ֶ

העגל את  עשיתם  יכפר,    ,כך  שזה  יתכן  שאבל  ולא  אמרתם  כיון 

ָמע" ש ְּ נִּ וְּ ה  זה   ,הזמן   מעלבחינת  זה  ש  "ַנֲעש ֶ את  מסדר  גם  אני  אז 

ָמע"ה   אחר כך,  יהשהשחטא העגל   ש ְּ נִּ ה וְּ יש מעל הזמן    שהוא  "ַנֲעש ֶ

חידוש  זה  ו  .כפי הסדרשזה לא    אע"פ  על חטא העגלכפר  ל  כחלו  

 '. וד ספירת ה'ה מאוד יפה שאנחנו שמים אותו ב

 רית''שמירת הבה של א בחינהולשמור סוד 

לשמור מי שלא יודע    כי  ,סוד  יש בו בחינתיסוד    .ספירת ה'יסוד'.  כד

יל : "יא(  )משלי כט,  כתוב  ,פגם היסודנקרא  זה    ,סוד סִּ יא כְּ צִּ ל רו חוֹּ יוֹּ כ ָ

ה ֶחנ ָ ב ְּ ש ַ ר יְּ ָאחוֹּ ָחָכם ב ְּ , זה בחינת 'שמירת יודע לשמור סודשאדם  כ  , "וְּ

שברית הלשון וברית   כתובספר יצירה  ב  .שבספירת היסוד  הברית'

  - '  בריתבפגם  '  שהוא   כל מה  וממילא  ,מכוונים זה כנגד זה  -ור  עהמ

כל פגם הלשון  ו   ,דברים בטליםו  ,לכן לשון הרעו  פה.גם בשייך  זה  

שאדם לא כ   יסוד,ביש עוד פגם  ו  .יתהברגם  פבחינה של  גם  יש לו  

, אותו ומגלה  לא שומר    ואתהדבר סוד    ךם חבר אמר לא  ,ר סודמשו

 . 'פגם בברית ' אז זה כמו

יום הפסוק    אומרים  כל  ד  "   יד(  ה,כ )תהלים  את  יתוֹּ   ה'סוֹּ רִּ ו בְּ יֵרָאיו  לִּ

יָעם  דִּ הוֹּ  דורש   :(ול ר ח"א דף  ויחי  )  והרהזו   '.ברית'תלוי ב'סוד'  ש רואים    ,"לְּ

שומר את  זה מי ש  , ת הפסוק הזה שמי זוכה לקבל סודות התורהא

זה  קשר  ונ   .הברית בו  ם" שובביה  לזמן את   עלדיברנו    :שאנחנו 

התורה  סוד  לימוד הארוות  הת  "ל,ז  י"כתבי  לזכות  נאים  ואחד 

זוכה    י"זשע  ,דשקולשמור את הברית    הוא  ,למעלה הגדולה הזאת 

   .בחינה של שמירת הבריתגם זה  -סוד ושמירת  .לתורה

 מתן תורה "נעשה ונשמע" בשמירת הברית זכינו לסוד בכח 

בשעה שאמרו ישראל נעשה  "אומרת    פח.(סו דף  ) הגמרא בשבת  כה.  

שרת משתמשים הכי  אשמלרז זה    לבנימי גילה    :ונשמע אמר הקב"ה

כו   "  כ(  )תהלים קג,  על המלאכים  כתוב  ,"בו רְּ י   ה'ב ָ ֵ ֵֹּרי כַֹּח עֹּש  ב  ָאָכיו ג ִּ ַמלְּ

ָברוֹּ  ד ְּ ל  קוֹּ ב ְּ מַֹּע  ש ְּ לִּ ָברוֹּ  הקב"ה עושים    הם  קודם  ",דְּ דברו של  את 

שומעיםו כך  דברו  ואחר  סוו  , את  מל  דזה  אומר   .שרתהכי  א של 

אם זכינו אבל על כל פנים,    "?!את הסוד הזה    לבניילה  גמי  "  :הקב"ה

הלקבל   בחינת,  הזה  סודאת  ד  ":  שהוא  יֵרָאיו  ה'סוֹּ בו  ",לִּ דאי  זה 
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יָעםמשום שקיימנו " דִּ הוֹּ יתוֹּ לְּ רִּ   היתה תורה    למתןכנה  הה ואכן    ,"ו בְּ

הברית  ע"י יט,  ו שכתובכמ  , שמירת  ת  "  טו(  )שמות  ֶ לֹּש  ש ְּ לִּ ים  כֹּנִּ נְּ ֱהיו  

ה ָ ש   ו  ֶאל אִּ ש  ג ְּ ת ִּ ים ַאל  שמירת   תשו בקדוש קדישראל התכל  ו,  " ָימִּ

אפילו   הברית   היתהו  ,רבינומשה  כמו  נשותיהם  מהברית  שמירת 

ובזכות שמירת הברית זכינו    ,גדולה קודם מעמד הר סיניופרישות  

ד "ל יָעם ה'סוֹּ דִּ הוֹּ יתוֹּ לְּ רִּ יֵרָאיו ו בְּ ָמע"ה, זכינו לסוד "לִּ ש ְּ נִּ ה וְּ  .  "ַנֲעש ֶ

ֲעב"  יז(  )שמות כ,  כתוב ַבָֽ י לְּ א  כ ִּ ֶכם ב ָ ת ֶאתְּ וֹּ יֶה  קִּ ָהֱאלֹּ ו ר ַנס  הְּ ים ו ַבֲעבו ר ת ִּ

ָאתוֹּ ַעל רְּ או    יִּ י ֶתֱחָטָֽ ת ִּ לְּ בִּ ֵניֶכם לְּ ְּ קודם מתן    שמים  תהיה לנו ירא   ,"פ 

ד  "  לתורה ש יֵרָאיו  ה'סוֹּ כי  אוע"י זה זכינו לרז שמלאיו דייקא.  יר   -  "לִּ

ָברוֹּ , "שרת משתמשים בוה ל ד ְּ קוֹּ מַֹּע ב ְּ ש ְּ ָברוֹּ לִּ י דְּ ֵ ֵֹּרי כַֹּח עֹּש  ב     ולכן   ".ג ִּ

 ?איך באמת שייך לעשות בלי לשמוע

ָמע"   ולהקדים  ,רוצה לזכות לסודות התורה  דםאם אכו.   ש ְּ נִּ ה וְּ   "ַנֲעש ֶ

יודע  שאני    קיףיש לי איזה מש  א" ז  ,קודם לעשות ואחר כך לשמוע  -

איך אפשר לעשות    באמת  שהרי  .שמעתי  שלאלעשות אפילו    מה

אומר לך לא  והוא    ,אבא שלך רוצה ממך איזה משהו  ?בלי לשמוע

בלי לדעתתאיך  מה,   ישראלשאלא    ?עשה  בלי    עם  זכו שאפילו 

קב"ה ה   מה - (מקיף ב ) יש להם את זה כמו בנבואה  -באוזנים  לשמוע

אנחנו יודעים לעשות ואחר כך הקב"ה משמיע לנו   ,רוצה מאיתנו

הסוד    . דעתו של הקב"הכיוונו ל   ,שרציתי  מהבדיוק  שעשיתם זה    מה

ָמע"ל  ש ש ְּ נִּ ה וְּ  ,שאני יודע בלי שאני אשמע  ,של נבואה  דזה סו  "ַנֲעש ֶ

ד  "ל  מדרגה עצומה ש  וזו  ,רוצה  השם  מה יֵרָאיו  ה'סוֹּ כתוב וכמו ש  ,"לִּ

ז( ה  "   )עמוס ג,  ַיֲעש ֶ י לֹּא  דוֹּ ֶאל ֲעָבָדיו    ה'כ ִּ ָלה סוֹּ ג ָ ם  י אִּ כ ִּ ָבר  ים ד ָ ֱאלֹּקִּ

ים יאִּ בִּ אבל אני משיג   ,אפילו שזה לא נאמרששל סוד  הנקודה    "ַהנ ְּ

שכולנו   ם ישראל,ה לע לשנתגשרת ה כי אמל של רז הזה   ,את הסוד

  .מה רוצה ה' שנעשה בלי שנשמעשמירת הברית לדעת ינו ע"י זכ

 וצה גם בלי שתשמע יודעת מה החתן שלה ר  הכלה

ה   -  ספירת המלכותכז.   זכה לקבל את    .להכזו  ישראל  עם  למה 

וכלה  מהקב"ה,  התורה חתן  שכתוב  כמ  כמו  יא()שי ו  ג,  ם "  :ר  יוֹּ ב ְּ

 נו בגלל שאמר  :(ותענית כ גמרא  ב   )כמובא זה מעמד הר סיני    -  "ֲחֻתנ ָתוֹּ 

ָמע" ש ְּ נִּ ה וְּ בטכסיס של :  ()שמות רבה כח, סוף אות ב' מדרש  הז"ל  . ו"ַנֲעש ֶ

)פי', בסדר כבוד וגילוי של מלכים נהג הקב"ה  מלכים נהג הקב"ה עם ישראל  

ה", למה כך? בזכות    )שיר ד,  ח(שנאמר    , עם ישראל( ל ָ ן כ ַ ָבנוֹּ ל ְּ י מִּ ת ִּ "אִּ

ַמע".   ש ְּ נִּ וְּ ה  "ַנֲעשֶֹּ במתן    התגלההקב"ה  ש  ,המדרש  אומרשאמרו 

כמו שחתן מראה  )   ,את כל תכסיסיולנו    אההרו   ,להכחתן למו  תורה כ

, וזה בחתן  תוכל   תא משמח  בזה הוא  ו   ,האוטו  , אתשיש לו את הבית  ת כל מהכלה א ל

לנו    וכן  ...(להראות  מהו  ל שיש   הראה   שמים   ,העליונים  שמיםהקב"ה 

   .לה שלוכשאנחנו ה זה בזכות  ,מרכבה  עשהמ  ,התחתונים

אומר   ,המדרגה הזאת שקיבלנו לעשות עוד לפני שאנחנו שומעים

לה  כהשלה?  הכי טובה לחתןהכלה  מי זאת  .הבחינת כלהקב"ה זה 

  . שתרצה אני מוכנה לעשות  חתני היקר מה'  ה:שאומרת לחתן של

  ענין זה    .'אתה רוצה אבל אני כבר מוכנה   אני אפילו לא יודעת מה

 )הושע ב, כא(   , אבל כבר כתובתיכלשי יותר  נ  "כאולי לא כשל כלה,  

ָלם" עוֹּ י לְּ יךְּ לִּ ת ִּ ֵאַרש ְּ להיות    ושתמיד יזכ  מברכים חתן וכלה  וכך  ",וְּ

גם לפני   הכל  ןלה מוכנה לעשות בשביל החתכהש  -  מאורסיםכמו  

 . , וכך גם החתן לכלה רוצה הוא שהיא תשמע מה

  

 י"ב בחינות ב"נעשה ונשמע"סיכום ה

אומרת הגמרא   -  הפירוש הראשון בכתרנעשה סיכום מהיר:  כח.  

 הפרוש השני   .נשמעכתר של  נעשה ול  שכתר    ,י כתריםנקיבלנו ש

מגיד דבריו "  , כמ"ששהיא רק לישראל  התורה  תחוכמ  -  'חכמה ב'

אנחנו קיבלנו   ,עשה כן לכל גוימשפטיו לישראל לא  ו  חוקיוליעקב  

ו תורה  ונשמע 'כי אנחנו אמרנו  ,  הגוייםלא  אותה  הפירוש   '.נעשה 

הג   ',גאולה'של    עניןזה  בינה    -  'בינה 'ב  השלישי כל ו ולות  אכל 

המתנותהנחמות   ישראל  וכל  לעם  לתת  עתיד  ל  הכ  , שהקב"ה 

הרביעי הפירוש    :'תעד'ב  וחמישי  פירוש רביעי  '.עשה ונשמע 'נבזכות  

  , אשר קריאה משמיעה    אוהביםנחנו יותר  א   מהל  ,דעת הצדיקזה    -

 ומוסר מהרב, שיעור תורה    שומעים  יותר כשאנומתרגשים    ואנחנו

בספר כשקוראים  שאיבדנו    ,מאשר  בגלל    ' נעשה '  בחינתאת  זה 

ולכןנשמע'  בחינתעם    נשארנו רקובחטא העגל   אוהבים אנחנו    ', 

דווקא ע"י   זה  הצדיק  . ולדעתבספרים  לקרוא  יותר מאשר  וע,שמל

אותו שומע  בדעת'   :בדעת  שיהחמיפירוש    .שאתה    -   'תאומים 

דעיטרא   ועיטרא  לקב"הנעשי  ימתו,  בורותגדחסדים  תאומים   , נו 

כמו את הצער שלנו,  שהקב"ה מרגיש    ",צרתם לא צר  וזכינו ל"בכל

ום שלו זה נעשה באמירת נעשה  תאתאום שמרגיש את הצער של ה

שני    -  י פיצו  נתנו  הפעם אילו  , ובמקום הכתר   תמיד לא מזכירים את הדעת )   ונשמע

בזה   ',פרדס ינצל כל ה  זו  נהשוש  בזכות'  :חסדבהפירוש    .(! פירושים בדעת

הקב"ה כי    ,כל העולםאת    הצלנו  ,עשה ונשמענר  אמשעם ישראל  

  ב רצה כבר להחריו  לחטוא,ממשיכים  ו  ' מיםבמים  'כל העולם  אמר  

נעשה  '   מרנועד שא  ,להביא מקצצים לקצוץ את הכלו  עולם,את ה 

  -  בגבורה  הפירוש  .כמו של שושנהטוב  ריח    העלנו לפניו  ',ונשמע

כל הגויים אמרו שהם לא    ,שיש עלינואחריות  ה   גודלזה    :מידת הדין 

ולכן    ' נעשה ונשמע'ואמרנו  אבל אנחנו קיבלנו    בסדר,  , אזיכולים

אחריות. לנו  רשב"י  :' תפארת' ב  הפירוש  יש  נעשה  בזכות    אמר 

המומים.רפאות  התל זכינו    ונשמע   בזכות   ':נצח ' בהפירוש    מכל 

  את זה   הפסדנואמנם    ,יםחיצנקיבלנו חיים    ',נעשה ונשמע '  שאמרנו

העגל לנו  ,  בחטא  לחזור  עתידים  הם  לבוא  שובאבל  כי  ,  לעתיד 

ל להחזיר  עתיד  שו את  נהקב"ה  'הכתרים  ונשמעל    נזכה ו  ',נעשה 

  ' נעשה ונשמע 'אמירת    בזכות  :הפירוש ב'הוד'  .חיים הנצחייםבחזרה  

את העגל  תיקנו  אחרי   ,חטא  מגיעה  התרופה  שתמיד  פי  על  אף 

 היה  ' של עם ישראלנעשה ונשמע ה'אבל היות ש  ,לא לפניוהמכה  

 .כןרפאות את המכה שתהיה אחרי  לאז גם כן יש לו כוח    ,מעל הזמן

להודיעםסוד  "  :ביסודהפירוש   ובריתו  ליראיו  ע"י שמירת ,  "השם 

להקדים את    ,כי השרת משתמשים בואשמלולרז    דהברית זכינו לסו

 , ע"י קדושת הבריתשמק שהנקודה  ו עב  נווהסבר  .העשייה לשמיעה

את    כי זוכים לדעת  ,הקב"ה רוצה גם בלי שהוא יגיד לי  אני יודע מה

אף   ,השגות עליונות כי משיגים ,הקב"ה בלי לשמוע אותו הסוד של 

 "חכם ומבין מדעתו כמו בחינת "  .על פי שאתה לא שומע שום דבר

הקב"ה גילה   :להכה   שהיא  נהיהשכ  -'  מלכות ב'הפירוש    .א:(י חגיגה  )גמ'  

וצרות  האאת    , לה שלו את הכללכ  מראה לנו את הכול כמו חתן ש

שלו  והסודות    את  ,שלו מרכבה'  -התכסיסים  חתן מו  כ  ',מעשה 

  , כלהאין סודות בין חתן ל  -את כל הסודות שלו    גלה לכלתומש

 . ה' יזכנו אמן .נעשה ונשמע נובזכות שאמרוהכל 

 עריכה: ליאור גבע שבת שלום ומבורך 


