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  ד"בס

  הנישואין קדושת סוד

  האדם נברא בצלם אלקים

, ה להיות לו דירה בתחתונים"א כי נתאוה הקביתכלית בריאת העולם הזה ה

עולם ההסתר , א לפניו יתברך שכבודו מתגלה בתוך העולם הזהינחת רוח ה, כלומר

  . כל הבריאה כולה משמשת מטרה זו של גילוי כבודו יתברך. )א לו"תניא לקו(

כל פרטי הבריאה אינם אלא גילויים של , ברא את העולם יש מאין ת"השי

בורא ומנהיג את הוא שבהם  ,כביכול ומידותיו, בינתו ודעתו ,חכמתו, רצונו יתברך

, ת ברא את עמו ישראל ובתורתו גילה להם את סוד הבריאה ושורשו"והשי. העולם

יא את סוד לגלות ולהוצ, ומסר בידם את התפקיד לגלות כבודו בעולם הזה

  . הבריאה מן הכח אל הפועל וכך להביא את העולם לתכליתו

מידותיו יתברך מוטבעים ומשתקפים בנפש כל , היהודי נברא בצלם אלקים

הוא , בשמירת תורה ומצוות, ת"כשהיהודי חי עם אמונה וביטול להשי. ויהודי יהודי

ור ומעשה שלו דיב, כל מחשבה. מחבר את כל תנועות נפשו וגופו לשורשם האלוקי

חייו וכל , צלם האלקים, הם גילוי והמשך ישיר של מידותיו יתברך הטבועים בו

  . מציאותו הופכים למקשה אחת של גילוי כבוד שמים

בית , ביגוד, מזון(האדם משתמש בכל חלקי הבריאה לצרכי חיותו , יתרה מכן

מהם חיות  הוא שואב, )נוף ועוד ועוד, כבישים, אויר, ורהיטים וכל האביזרים

הוא , ת"כשיהודי זה מאמין ומבטל עצמו להשי. ונשפע מתכונותיהם ומידותיהם

לחלק  כתכל הבריאה הופ. מעלה עימו את כל הבריאה כולה ומחברה לשורשה

כל יהודי הינו . תגלה על ידומפנימיות הבריאה וסודה , מגילוי כבודו יתברך

הוא משתמש בכל הבריאה  ,כבוד שמים "מייצר"שלם ומורכב שכל הזמן  "מפעל"

  . שמים הטמון בה-את הכבוד הכחומר גלם לגלות ולהפיק ממנ



 4 אותך אבקש

חביב אדם " :ת"ל מציינים את מעמדנו המיוחד ואת חיבתנו לפני השי"חז

כי בצלם : ")בראשית ט(שנאמר , חבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם. שנברא בצלם

אתם קרויין אדם ואין : "ל"זוכבר אמרו ח. ()יד-משנה אבות ג(" אלקים עשה את האדם

ת כביכול מסר את כוחו בידינו "השי. ))ב-בבא מציעא קיד(" עובדי כוכבים קרויין אדם

  . ומינה אותנו להשלים את הבריאה ולהביא אותה לתכליתה

אלא גם נתן לנו את הכח להיות , ולא את כח ההנהגה בלבד מסר בידינו

 בשבע ברכות נישואין נו מברכיםשאכמו , עולמות יויוצר יכביכול כמותו בורא

אשר יצר את האדם בצלמו " היא הוהברכה אחרי, "יוצר האדם... 'ברוך אתה ה"

של יצירת עצמו כח זה האת ו, ת ברא ויצר את האדם"השי ."בצלם דמות תבניתו

 –להיות גם הוא כדמות תבנית בוראו , בצלם האדםהטביע כביכול  שםהאדם ה

בראשית ( "פרו ורבו: "ת מצוה את האדם היא"נה שהשיהמצוה הראשו .יוצר בני אדם

מעתה הדבר , את המפעל הראשון אני הקמתי: ת אומר לאדם"כביכול השי, )כח-א

פרו ורבו ומלאו את הארץ ", נא אתה כדוגמתי מקים מפעלים ֶהֵיה, מסור בידך

ּהָ ורדו בדגת הים ובעוף השמים ובכל חיה הֹרמשת על הארץ ְבׁשֻ הצב תפשט וה". וּכִ

לשמש אותך להיות מגלה , עד שתהיה כל הארץ כבושה תחתך, מפעלים כדוגמתך

  . כבודי בכל העולם

ת מתייחד עימו "והשי, ובטהרה בקדושה ,באמונה, יהודי נושא אשה כהלכה

  . בייחודם ומשפיע עליו מכוחו להיות בורא עולמות

, פועללהוציא פנימיותו מן הכח אל ה, יהודי חש צורך עז לבטא את עצמו

ה להיות לו דירה בתחתונים וחפץ "שנתאוה הקב, שמפעם בו' והרי זה רצון ה

   !לברוא וליישב את העולם

אך הוא מבקש רק לבטא את המציאות שלו עצמו , עצמואת גם גוי להבדיל מבקש לבטא (

, מחובר לשורש הבריאה, חלק אלוק ממעל, רק יהודי הוא צלם אלקיםו, והוא מנותק לגמרי מהשורש

  . )בבריאה ת"ביטוי והמשך של כח השי
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  סוד הנישואין

והוא המחדש בטובו בכל יום , "יש מאין"ת ברא את העולם "השי, כאמור

דברך ' לעולם ה"הבעל שם טוב הקדוש מסביר על הפסוק . תמיד מעשה בראשית

ת את "ברא השי הםשב עשרה מאמרות', דבר ה, )פט-תהילים קיט(" ניצב בשמים

הבריאה כולה אינה  .לברוא ולקיים את העולם בכל רגע ורגע םממשיכי, העולם

ת "אלא היא רק ביטוי וגילוי של רצונו של השי, עומדת כמציאות בפני עצמה

  .לגלות כבוד מלכותו בתחתונים, לכבודו יתברך, המחיה אותה באותו רגע

היהודי . הרי הוא מגלה מלכותו יתברך בעולם, תורה ומצוות שיהודי מקייםכ

, יומעשבדיבוריו וב, מחשבותיוב ת"הוא נכנע להשי, עול מלכות שמים עליו מקבל

 הוא מכיר ומודה. בורא ומנהיג את כל העולםש ת הוא הבורא והמלך"ומודה שהשי

עם . אליולהכנע  ומוטל על כל העולם, כל העולם אינו עומד אלא לכבודו יתברךש

   .הפועל והעושה עדיין נראה ומורגש כאילו האדם הוא, בחיצוניות, זאת

בכל מצות עשה או לא תעשה שיהודי מקיים ישנם שני שלבים בקיום 

  : המצוה

 בוחרכלומר הוא , 'את מצות ה םלקיי רוצהקית שבו והיהודי מכח הנשמה האל .א

  . כרצונו יתברך מעשה מסוים/ דיבור/ במחשבה

  .או נמנע מהם, עושה את הדבר/ מדבר/ חושבהיהודי . ב

 ןעדייאך , הגוף מציית לרצונה של הנשמה האלוקית ,ת גופוהיהודי מכניע א

עדיין הוא מציאות אך הגוף נכנע בפני הנשמה  .גוף ונשמה: שני צדדים ןיש כא

ת "שהשיכאן תגלה האמנם . לגמרי הרצון הנשמנכלל בבטל ואינו בפני עצמה ו

אך לא התגלתה , וצריך לפעול על פי מצוותיו, שאותו לבדו ראוי לעבוד ,הוא המלך

אינה  היא, שהיא יש מאין, עדיין נסתר ונעלם סוד הבריאה. אפסיות הבריאה

  .ת"רק תלויה ועומדת על רצון השי, כלל מציאות בפני עצמה

 במצוה זו האדם בוחר באשתו. היא שונה מכל המצוותמצות הנישואין 

ורוצה להשפיע טובה עליה  אשתונאמן להוא , וברכותיהם כדין שואיןאירוסין וניב

ולא  ."פרו ורבו" – המצוה שפע קיוםנעצמו  וזה הבחירהרצון ומהו, התורהכמצות 

, קם ונהיה לבריאה שלמההוא כל כך עד שועוצמתי עוד אלא כח רצון זה ממשי 

ך אלקים את יום ויבר" )ג-בראשית ב(כמו שפירש האבן עזרא על הפסוק , אדם חדש
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וביום הזה  .תוספות טובה – ברכה רושפי -ים קויברך אל": "השביעי ויקדש אותו

ת הכניס "השי ."ובנשמות כח ההכרח והשכל ,תתחדש בגופות דמות כח בתולדות

ותוספת הטובה  ובמה מתבטאת הברכה .תוספת טובה, ברכה בבריאה ביום השבת

גדל ומתעצם עד שהוא מתגלה בזה  שביום הזה הכח הפנימי של האדם? קיתוהאל

של האדם הוא ובעולם הרוחני , בתולדות שמולידבכח ההשפעה והעולם הגשמי 

  . בתוספת חכמה והשגת אלקותמתבטא 

כח הנשמה  –הרצון והחיבור הפנימיים של ישיר ביטוי וגילוי  היאההולדה 

היא יש ש, סוד הבריאהכאן מתגלה  ."דמות כח בתולדות", בין בעל ואשהשקיים 

  .כח הנשמה, הפנימירצון כח הכשהאדם כולו בטל ונכלל ב, מאין

שבת כשמאיר אור קדושת זמן הל את "לפי זה נבין היטב מדוע קבעו חז

. לי שבתמלילי שבת ללישאוכלת עימו  )ב-סד(כמו שאמרו במסכת כתובות , קודש

מזו  וכי ישנה מלאכה גדולה, והרי יום השבת היא זמן מנוחה ושביתה ממלאכה

 ,יום הנשמהאלא ששבת היא  ?"זה ספר תולדות האדם" נתעוסק בבחישהאדם 

ת "ביום השבת השי. לשון נפש" וינפש" – )יז- שמות לא(" שבת וינפש"ת "שבו השי

את מלאכת הבריאה הגשמית וגילה את הפנימיות האלוקית הטמונה  השלים

כדי  שבתום הת ציוה עלינו לשבות ממלאכה בי"וכן השי ,הנפש שבה, בבריאה

שזה מטרת , פנימיות האלוקית שבהה – נפש הבריאהלהתחבר ביתר שאת לולגלות 

   .)16' עמ, מנוחת אמת ואמונה –מאמר שבת , ראה ספר אותך אבקש( הבריאה כולה

שבכוחה  ,בין איש ואשה אינו אלא גילוי הנשמה האלוקית קשר של קיימאה

כאן  ,ואדרבא. )265' עמ, מאמר סוד הנתינה ,ראה ספר אותך אבקש( להתחבר ולהתמסר לזולתה

לכן . שבכוחה להחיות בריות חדשות, ל כח הפנימיות האלוקיתמתגלה ביותר גוד

היום שמיועד לגלות , יום הנשמה, הזמן המתאים ביותר לגילוי זה הוא יום השבת

  . בכוחהרק בו את החיות האלוקית הפנימית שכל הבריאה עומדת ומתקיימת 

 ביותר לנו איש ואשה מתגלה ביןקשר של קיימא טמון בה אלוקיכח הה

לא היו ימים , אמר רבן שמעון בן גמליאל: ")ח- תענית ד(כשאנו קוראים במשנה 

שבהן בנות ירושלים יוצאות , טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים

ת ובנות ירושלים יוצאות וחולו ...שאין לויש את מי ישלא לב, בכלי לבן שאולין

אל תתן . מה אתה בורר לך, שא נא עיניך וראה, בחור ?ומה היו אומרות. בכרמים
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היא  'האשה יראת , פיושקר החן והבל הי" )משלי לא(. תן עיניך במשפחה, עיניך בנוי

  . "תתהלל

שמים - בחור היה בוחר אשה לפי ייחוסה הכשר ולפי היראת, באותה עת

ומתוך רצון פנימי זה נשא את , תברךמתוך רצון טהור להקים בית לכבודו י, שבה

השפעה זו היתה כולה חיה וקיימת . הושפעו ונבראו הדורות אחריו ווממנ, אשתו

בריאה חדשה יש  ,הקשורה ברצון קונה, מכח רצון וחיבור פנימיים של הנשמה

  ".דמות כח בתולדות", מאין

מכירים בני הזוג אינם . חתן וכלה יראים ושלמים נכנסים לחופה, כך בימינו

כשעיקר שיקולם הוא להתאים , השידוך נעשה בהכוונת ההורים, אחד את השני

החתן והכלה . יוכל להקים יחד עימו בית נאמן בישראלהוא תם בן זוג שיב/לבנם

 ביניהם קשרוה, בוחרים בחיים הכפופים לכל פרטי ההלכההם , נישאים כדת וכדין

הנשמה האלוקית שכל תענוגה היא גילוי , על השתוקקות פנימית כולו תלוי ועומד

  . ולהיות חלק מבנין כלל ישראל, להכלל בבוראה

כולם נראים ש ,שכל המוני עם ישראל לדורותיהם ,עם מצות הנישואין מתגלה

כולם אינם אלא גילוי וביטוי של רצון וחיבור , ם בעולם הזהופועלי םחיי, לעינינו

נמשך  השגילוי, הנשמה האלוקיתזה גודל כח . פנימיים שהיו בנשמות אביהם ואמם

שכל הבריאה כולה תלויה ועומדת על , ובזה מתגלה כח הבורא בבריאה, לדורות

  .ת שנתאוה להשרות שכינתו בה"רצון השי

 .נבראות נשמות קדושות קשר של קיימאשבכל , י הקדוש"מובא בשם האר

ל נשמת גילוי חדש ש, "יש מאין"הוא בריאה חדשה זמן וזמן בקשר של קיימא כל 

, ועבודתו ובחיי בני ביתו םהמביא התחדשות וחיות חדשה בכל חיי האד, היהודי

מציאות חדשה שכולה , נאמנות ואהבת אמת לזולת שמתגלות בזה העולם התחתון

  .גילוי של צלם האלקים של היהודי

את בכך ממלאים , איש ואשה שנשאים ומנהלים את חייהם על פי ההלכה 

, שהשותף השלישי, שכולו קודש קשרהוא  בבנין עדי עד םחיבור .תכלית הבריאה

גילוי כח , מקום גילוי שכינה, ביתם הוא מקדש מעט. שותף בו עימם, ה"הקב

  ".שכינה שרויה ביניהם, איש ואשה זכו", הבורא בבריאה
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