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מאמרי חתונה )ד( חשון תשעו

בורא פרי הגפן

כח תחיית המתים שביין

הולך  הטוב  כיין  "וחכך  י(  )ז  בשיה"ש  כמ"ש  המתים,  תחיית  של  הכח  טמון  היין  בכח  הנה 
לדודי למישרים דובב שפתי ישנים", וכמבואר ברש"י )שם 1( דאזיל על המתים, וטעם הדבר כי 

היין בעצמו הוא כמת שנתחיה שהרי סדר עשיית היין הוא, שקודם כל הענבים נמצאים באופן 

שנמאסים ממאכל וממשתה ותוססים ומעלים שמרים, ואז אין בהם אף חשש גילוי משום שאף 

לנחשים אינם ראוים מפני תסיסתם )ע"ז ל:, ובשו"ע יו"ד סימן קטז(, ורק לאחר תקופה נעשה מהם יין, 

ורק אז הענבים מקבלים את התכונות החדשות שיש ביין לשכר ולשמח, וזה מורה שהיין עצמו 

נעשה כמת בתסיסתו ואח"כ נתחיה מחדש ונתגלו בו כוחות פנימיים של משכר ומשמח, ולכן 

יין יצא סוד" משום שבו עצמו נתגלה  )עירובין סה.( "נכנס  יש בטבעו להוציא סוד כמ"ש חז"ל 

כוחות שהיו טמונים בו בסוד.

היין ממשיך התולדה

ולכן אנו מוצאים בנח שרצה אחר המבול להוליד עוד בנים ולכן נטע כרם ושתה ממנו יין, אלא 
שבא חם ומנע זאת ממנו כמבואר ברש"י שם מדברי חז"ל, וכמו"כ מצינו בבנות לוט שאמרו 

)בראשית יט לב( "לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה מאבינו זרע" ובפשטות היינו משום 

שע"י היין ירדם ויפול למשכב, אולם להנ"ל יש בזה עוד פנים, שהיין מסוגל להולדה מחמת 

ולכן רצו להמשיך ההולדה  זרע חדש על פני הארץ,  שיש בו כח של תחיית המתים להחיות 

בכח היין, וזהו שנקט הכתוב "ונחיה מאבינו זרע" בבחינת תחיית המתים, ומדויק לשון הכתוב 

'ונחיה'.

ההולדה ותחיית המתים כחדא אזלי

וכבר הארכנו במק"א ]עיין מכון שבתך ח"ב מאמר מפתח של חיה[ שכח ההולדה וכח תחיית 
המתים הינו חד, ולכן שני מפתחות אלו דייקא בידו של הקב"ה )תענית ב.(, וכן בהא דמצינו את 

1 רש"י שיה"ש )ז י(, כיין הטוב - שהוא דובב שפתי ישני' אף אבותי בקבר ישמחו בו ויודו על חלקם, דובב מרחיש פרומ"יר 

בלעז ויסודו לשון דיבור וכך היא התשובה אני לדודי וגם הוא משתוקק לי:
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)עיין שעה"כ דרושי העמידה דרוש ה'(  דייקא בברכת מחיה מתים, כי  כוונות ההולדה בדברי האריז"ל 

בכח ההולדה באים הבירורים ומתחיים מחדש בהאי עלמא.

כוונת היין בברכת מחיה המתים

וכמו"כ יובן סוד הכוונה שצריך לכוון בברכת מחיה המתים בשם אכדט"ם היוצא מן הפסוק 
"כי טובים דודיך מיין" כמבואר בדברי האריז"ל )שעה"כ 2( ולהנ"ל היינו כי סוד התחיה טמון 

דייקא בכח היין שהוא עצמו נתחיה ממיתו ומתסיסתו.

המשכת הנשמות בברכת היין

3( שכתב בכ"מ בספרו, שיש לכוון בברכת היין  )וירא  שורש לדברי התפארת שלמה  ומכאן 
וכאילו  היחוד,  בשעת  השבת  לכבוד  הבאים  החדשות  הנשמות  על  שבת,  ליל  של  בקידוש 

שברכת היין הינה ברכה על היחוד, ולהנ"ל היינו כי דייקא ביין יש כח להמשיך נשמתין ורוחין 

חדתין.

תחיית המתים בשירת הים

וזהו שמצינו שדייקא על תיבת 'אז ישיר' דרשו חז"ל )סנהדרין צא:( שמשה ישיר בתחיית המתים 
ומכאן אמרו שתחיית המתים מן התורה, ולהנ"ל יובן דכיון ש"אין אדם שר שירה אלא מתוך 

לישראל  המתים  תחיית  היתה  השירה  שבשעת  נמצא  יא.(  ערכין  רש"י  )מלשון  לבב"  וטוב  שמחה 

שמחה  נתמלאו  וממילא  לחיים,  ממיתה  שזה  לגאולתם,  מצרתם  שיצאו  בזה  חלקי,  באופן 

ואמרו שירה ברוחם החדשה שקיבלו בעת עברם בים סוף לגזרים.

2 שעה"כ )דרושי העמידה ה'(, גם תכוין בברכת אתה גבור כונה א' קטנה כי כבר ביארנו שיכוין לשם אכדט"ם ויכוין אותה ג"כ 

בהויה דבא"י מחיה המתים והוא בגי' ע"ד והם ע"ד גדולים מתיבת שמע ומן תיבת ועד ויוצא מפסוק כ"י טובי"ם דודי"ך מיי"ן 

בר"ת וחסר ממנו אות א' וכן שם ס"ג ועשר אותיותיו בגי' ע"ג וגם הוא חסר ממנו אות א' ולוקחו משם אהיה:

3 תפארת שלמה )וירא(, במדרש רבה פרשה נ"א. ר' תנחומא בר ר' חייא משום ר' הושעיא תורמנא אין לך כל שבת ושבת 

שאין קורין בה פרשתו של לוט וכו'. והנה המדרש הזה קשה להולמו וכבר האריכו המפרשים ע"ש. הנראה לרמז בזה עפ"י 

דברי הזוה"ק פ' )תרומה קלו(, ר' המנונא סבא כד הוה סליק מנהרא במעלי שבתא וכו' ובכל מעלי שבתא יתיב בר נש בעולם 

הנשמות. הענין בזה לפי הידוע לי"ח כי הצדיקים גם זאת עיקר פעולתם בתורה ומצות יחוד הפנימי למשוך לעוה"ז נשמות 

קדושות בליל ש"ק. ולזאת צריך האדם לכוון בברכת בורא פרי הגפן קודם הקידוש בליל שבת להוריד נשמות. 

כי יין רמז לעולם הבינה אשר משם מחצב נשמות מבנ"י כמ"ש )איוב לב, ח( ונשמת שדי תבינם. לכן מברכים בורא פרי הגפן 

כמ"ש גפן ישראל. וז"ש זכרהו על היין למעלה מעולם הבינה היא מדת החכמה רמז לשמן אשר שם אין בו מגע עובד כוכבים. 

לכן הנשמות היורדים בליל ש"ק המה גדולים במעלה קדושה וטהרה כיל"ח. וזה הרמז בפ' זו בבנות לוט )בראשית יט, לב( לכה 

נשקנו לאבינו יין ונחיה מאבינו זרע )בחי' אב"א( כי ע"י ברכת היין יורדים הנשמות הקדושות זרע ישראל בליל שבת כנ"ל. וזה 

כוונת המדרש אין לך שבת ושבת שאין קורין בה מפרשתו של לוט. הרמז על הפ' נשקנו לאבינו יין ונחיה מאבינו זרע להוריד 

נשמות קדושות כנ"ל:
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שירה על היין

ובפרט דהלא קי"ל )ברכות לה.( "דאין אומרים שירה אלא על היין" ממילא נמצא שדייקא בכח 

השירה והיין מתעורר הכח של תחיית המתים.

פנים חדשות ונשמתין חדתין ביין השבת

ובזה יובן מה שכתב הזוה"ק )בתיקונים 4(, שהטעם שבשבת קודש א"צ פנים חדשות בשביל 

החדשות,  הפנים  שהם  חדשות  נשמות  נמשכין  שבשבת  משום  היינו  ברכות,  השבע  אמירת 

בקידוש,  היין  בברכת  נעשית  שבת  בליל  הנשמות  שהמשכת  שלמה  התפארת  בדברי  ולהנ"ל 

ממילא יובן שבברכת הקידוש הנאמרת על היין באים הפנים החדשות בסוד תחיית המתים.

******

טוב מאד

לשונות הכתובים

שעל כל דבר ודבר בגמר בריאתו כתיב ביה )בראשית א ד( "וירא אלוקים כי טוב" ואילו  מצינו 

לאחר בריאת האדם שבו נסתיימה מלאכת שמים וארץ, כתיב ביה )בראשית א לא(  "וירא אלוקים 

את כל אשר עשה והנה טוב מאד" ואח"כ בפרק ב' )פסוק ט( כתיב "ויצמח הוי' אלהים מן האדמה 

כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדעת טוב ורע" וכן בהמשך )ב יח( 

כתוב "לא טוב היות האדם לבדו" ויש להתבונן בדיוק הלשון של טוב ולא טוב וכו'.

שם הדעת והחיבור

וידוע מדברי האריז"ל )עיין שעה"כ דרושי ציצית ג'( דטו"ב בגימטריא י"ז כמספר שם הדעת שהוא 

כי  ו'את ה'ארץ"  א'ת ה'שמים  היוצא מר"ת של הכתוב "בראשית ברא אלוקים  השם אהו"ה 

הדעת ענינו חיבור כלשון הכתוב )בראשית ד כה(, כי ע"י הדעת מתחברים הרחוקים שהם שמים 

לחבר  יכולים  הם  הרי  הדעת  בכח  מ"מ  וטבעם  מזגם  שינוי  מחמת  שרחוקים  אף  כי  וארץ, 

ההפכים ועי"ז להפיק תועלת כפולה ומכופלת, ונמצא שהחיבור הבא מכח הדעת הוא הקרא 

טו"ב, ואילו היפך החיבור הוא הנקרא בפסוק )שם( "לא טוב היות האדם לבדו".

4 תיקו"ז )כא.(, ועוד בכל עץ דא צדיק דאיהו עץ פרי עשה פרי למינו, ודא יום השבת דתמן זווגא דשכינתא עם קודשא בריך 

הוא, ותמן אית לה )נ"א ליה( נייחא, ועליה אתמר והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו, דא עתו דצדיק דאיהי ליל 

שבת, דצדיק מניה פרחין נשמתין חדתין בישראל ערב שבת דאתקריאו )נ"א על שם דא איתקריאו( פנים חדשות.
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טוב מאד זה האדם

אל  וארץ  שמים  מעשה  כל  את  המחבר  שהוא  מחמת  הבריאה  שלימות  הוא  שהאדם  וכיון 
השי"ת, לכן עיקר שלימות מעלת הדעת מתבטאת באדם, ולכן כשנברא האדם כתיב שהקב"ה 

ראה את כל הבריאה כולה שהיא "טוב מאד", וזהו דאיתא במדרש )בר"ר ט יב( "טוב מאד – זה 

האדם" והבט וראה שמא"ד אתוון דאד"ם.

לשון הרע היפך הטוב

יובן שהנחש שדיבר לשון הרע, הלא עשה את היפך ה"טוב", כי בדיבורו גרם לבל  ומעתה 
יהיה האדם בשלימותו, ושלא יחבר את כל הבריאה אליו יתברך, אלא ירגיש שמונעים הימנו 

טובה, ועי"ז לא יתחבר בטובה אל השי"ת, ולכן נקרא חטאו "לשון הרע" דייקא שזה היפך 

הטוב שמשמעותו חיבור.

הנחש השיאני

וזהו שהנחש פגם בסוד הנישואין של אדם וחוה כמ"ש )בראשית ג יג( "הנחש השיאני" וכמבואר 
)ע"ז כב:( שהנחש בא על חוה והיטיל בה זוהמא, כי פגם הדיבור של הלשון הרע הוא  בגמרא 

פגימת היחוד ופגימת קשר הנישואין כי ע"י שהאדם מרגיש שהקב"ה אינו חפץ בטובתו ח"ו 

הרי שכבר אינו מתחבר לשום דבר בטובה, אלא הוא חי בהרגשה שהכל נעשה לרעתו וכו'.

מוציא שם רע

)דברים כב(, כי עיקר  מצינו שהתורה נקטה את דין המוציא שם רע דייקא בעניני נישואין  ולכן 
כח הדיבור הרע הוא לקלקל את הקשרים ואת היחוד השלם, והבן. וכמו"כ אצל מרים )במדבר 

יד( מצינו דייקא שדיברה באחיה סביב ענין הנישואין על עסק צפרה וכו', ]וכמו"כ כבר ביארנו 

במק"א שהמרגלים ג"כ פגמו בלשה"ר בהתעסקות היחוד של בני ישראל וארץ ישראל שזה 

ג"כ בחינת נישואין דהיינו הכנסת נשמה בגוף[.

******

שדכן

כח הדעת והמקיף שיש בשדכן

וכלה מצד שיש בו בחינה מסויימת שהוא מקיפם  יש לו כח לחבר את החתן  כי השדכן  דע 
כחומה סביב, ומכח זה הוא שם על לב את כח החיבור שיש ביניהם, וכמ"ש רביה"ק )ליקומ"ת 
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בין  והדעת הוא המתווך  כל השידוכים הם שני הפכים,  כי  כל השידוכים,  פט( "הדעת משדך 

שני הפכים. על כן כל השידוכים שבעולם, כולם נעשים על ידי הבר דעת שיש בעולם. ועל כן 

לפעמים קשה למצוא זיווגו, כי לפעמים שני המשודכים רחוקים מאד, והם שני הפכים ביותר 

זה מזה, על כן קשה למצוא זיווגו".

אליעזר השדכן הכללי

כל  נבנה  שממנו  ורבקה  יצחק  של  הכללי  בשידוך  השדכן  הוא  אברהם  עבד  אליעזר  והנה 
בית ישראל, ובזכות זה זכה לצאת מכלל ארור לכלל ברוך )בר"ר ס ז(, ובוודאי אין זה מתן שכר 

בעלמא אלא יש בזה שייכות מיוחדת לכח השדכנות, וננסה להתבונן בזה כפי השגתינו.

חם ומצרים וכנען קודמים לישראל

תמיד  הוא  חם  והנה   ,)5 )חז"ל  חם  של  נכדו  נמרוד  בן  היה  אליעזר  דהלא  בזה  ונראה 
הדרגאהקודמת לדרגת ישראל כמו שאנו רואים שכלל ישראל קודם היותם לעם היו צריכים 

הם  אח"כ  וכמו"כ  הישראלית,  לאומה  נבחרו  ומשם  חם  בני  של  מקום  למצרים שהוא  לרדת 

באים לארץ כנען דייקא השייכת לזרעו של חם ומשם נעשית מארץ כנען לארץ ישראל.

טבע בני חם קרוב לישראל

וזה מורה על השייכות שיש לחם כלפי שם, יותר מאשר זרעו של יפת, ובפרט דהלא בני חם 
כה  )ויקרא  ה'  עבדי  הינם  ישראל  אלא שבני  ישראל,  בני  לטבע  הדומה  דבר  שזהו  עבדים  הינם 

מב(, ואילו בני חם הינם עבדים לעבדים, משא"כ בני יפת שהם סתם גוים מלומדים וכו', ]ואף 

יש  אלא  חם,  של  כזרעו  בזיון  להם  שאין  היינו  שם,  באהלי  תהא  יפת  של  שיפיותו  שאחז"ל 

להם לשון נאה, אולם כח העבדות שעל ידה נהפך העבד להיות מחויב במצוות כאשה, ואח"כ 

בשחרורו נתגייר לגמרי, זוהי מעלה שיש דייקא לחם[.

ולכן כמו שבכח העבד להתהפך לבן ישראל כשהוא עבד של איש ישראל, כי העבד יש בו כח 
להתהפך לתכונת האדון, כמו"כ נתהפכה ארץ כנען העבד, לארץ ישראל.

את  יש  שבכנען  נמצא  עז:(  )שבת  נהורא"  והדר  חשוכא  ש"ברישא  יודעים  שאנו  וכמו 
הדרגאהקודמת והמקפת של ישראל, וכן במצרים וכו',

5 וע"ע בסדר הדורות, חלק ימות עולם, )האלף השלישי, ב' אלפים פ"ח(, ובבראשית רבה פרשת חיי שרה, אליעזר היה כנען 

בן חם, אליעזר היה תחלה נשמה קדושה שנתנה תוך קליפת כנען הארור וכשנולד אליעזר יצאה הנשמה מאותה הקליפה מכנען 

הארור ונקראת ברוך ואחר כך הוברר יותר ונתגלגל בכלב בן יפונה )ע"ל ב' אלפים תמ"ט(, אשכול איהו אליעזר )עיין לעין ב' 

אלפים כ"ג(, נתגלגל ביוסף )ע"ל ב' אלפים רל"ו(: וע"ע בדעת זקנים )בראשית כד לט( בשם המדרש שאליעזר היה בנו של חם.
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כח המקיף והקדמות שהיה באליעזר

שידוך  להביא  חם  מזרע  שהוא  אליעזר  את  דייקא  אבינו  אברהם  שלח  שלכן  תראה  ועתה 

)חז"ל(, ואילו  ליצחק, כי יצחק הוא בבחינת ארץ ישראל ולכן היה אסור לצאת מן הארץ כלל 

אליעזר היה בחינת כנען הקודמת לארץ ישראל, ובכח הקדמות הזו היה לו בחינה מסויימת של 

מקיף שכלל את יצחק ורבקה ולכן הוא היה השליח לשדכם יחדיו.

מארור לברוך היינו מכנען לישראל

ולכן יצא מכלל ארור לכלל ברוך, כי ארור היינו מבני חם שנתקללו בעבדות אולם העבד יכול 

להתהפך לדרגת ישראל כשמשתחרר מעבדותו ולכן זכה להתהפך לברוך דהיינו לצאת מארץ 

כנען לדרגת ארץ ישראל בכח ששימש את יצחק הברוך שהוא בחינת ארץ ישראל.

השדכן מתקן פגם הנחש

אחד  בכל  שיש  טובות  הנקודות  ולהבליט  להראות  הינה  השדכן  של  עבודתו  דהלא  ובפרט 

בכדי  טוב  לדבר  הינה  פעולתו  שכל  ונמצא  גמר,  לידי  השידוך  את  להביא  בכדי  מהצדדים  

לקרב אל היחוד ]ואף שמעורב בזה שלא לשמה וכוונת ממון[ ולכן בזה הוא יוצא מכלל ארור 

לכלל ברוך, היפך הנחש שדיבר רע וגרם להפריד היחוד ולכן נתקלל, והשדכן הזה מדבר טוב 

ומתברך.

כלב גלגולו של אליעזר והוא גם שדכן

ולכן נראה שכלב בן יפונה שהוא גלגולו של אליעזר כמ"ש האריז"ל )ליקו"ת 6(, הרי שהוא 

השדכן של בני ישראל להביאם לארץ ישראל, שהרי כל המרגלים הניאו את לב העם מלבוא 

לשדך  זכה  שמעצמו  זה  הוא  כלב  אולם  משה,  של  וכוחו  זכות  בו  היתה  ויהושע  הארץ,  אל 

ולשכנע את לב העם לבוא אל הארץ, הרי לנו שוב אייך שע"י נשמת אליעזר עבד אברהם באים 

מכנען לישראל.

6 ליקוטי תורה )שלח(, סוד כלב ב"ן יפונה מ"כ קודם לזה בל' זה כי כלאב בן דוד גי' סוד יו"ד ה"ה ו"ו ה"ה ואח"כ מ"כ ז"ס 

כלב בן יפונה, ואפשר ששניהם גילגול א', דע כי נשמת כלב שורשו מן אליעזר עבד אברהם כי אליעזר יצא מקללת ארור כנענן 

כשאמר לו לבן בא ברוך ה' שאם לא קיימו כך למעלה לא היה נכתב בתורה ואז נכנס לכלל ברוך לכן בשביל מעלה זו שא"ל 

בא ברוך ה' לזה נתגלגל בנבל הכרמלי שאותיותן שוות לכן ארז"ל למנצח על מות לבן שזכה לבן שאמר עליו המזמרו הזה על 

מו לבן וזהו נבל לבן הוי נבל וז"ש שנקרא כלב בן יפונה ]בן מי[ שא"ל ואנכי פניתי הבית וארז"ל שפינה מעצת מרגלים כי ע"י 

ברכת לכן נתגלגל אליעזר בכלב וכבנו הוא חשוב.
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פנים חדשות

חובת הפנים חדשות בהלכה

קי"ל להלכה )כתובות ז:, אבן העזר סימן סב, ובקהילות יעקב סי' ו'( בדעת הרמב"ם )הל' ברכות פ"ב הל' י'( שאין 

לברך שבע ברכות רק כשיש פנים חדשות חוץ מברכת אשר ברא שאותה מברכים גם בדליכא 

ואכן  בשבילם,  בסעודה  מרבים  חדשות  הפנים  ידי  שעל  בראשונים,  ומבואר  חדשות,  פנים 

לפ"ז בעינן דייקא אורחים חשובים שמרבים בשבילם בסעודה, ואיכא דס"ל דדי בזה שהדרך 

להרבות בשבילם, וברמ"א כתב שאפילו אם אינם אוכלים שם ג"כ מקרי פנים חדשות.

)אבהע"ז סימן סב סעיפים כד כה( שדין השבע ברכות הינו חיוב על כל איש  הערוך השולחן  ומבאר 

מישראל הנכנס לבית חתנות שמוטל עליו לברך את החתן ואת הכלה, וע"י שאחד מברך וכולם 

ובמסכת  ואת הכלה,  בירכו את החתן  וחשיב כאילו הם עצמם  בזה  יוצאים  שומעים הרי הם 

סופרים איתא שהיה המנהג לברך בכל בוקר את השבע ברכות אף ללא סעודה בכדי לברך את 

החתן והכלה, אולם אנו נוהגים כן רק בסעודה, וכשיש פנים חדשות יש חובה חדשה לברכם 

מחמת הפנים החדשות שעדיין לא שמעו הברכות והם מחוייבים לברכם.

נחות דרגא

ונראה בזה שיש כאן הוראה נפלאה בהבנת כל ענין שמחת חתן וכלה ובהצורך לשמחם, דהלא 

החתן נקרא 'חתן' ע"ש שהוא "נחות דרגא נסיב איתתא" )יבמות סב:( כי כעת הוא לוקח על עצמו 

בו בזמן שעד הנה לא היה משועבד כלל  ועול ההתעסקות בעניני העולם הזה,  עול הפרנסה 

והיה יכול לחיות לפי טעמו וריחו וכעת הוא צריך לחיות עם בת זוגו ההפוכה ממנו בטבעה, 

ולא עוד אלא שמוטל עליו לשמחה ולפרנסה וכל השעבודים המפורשים בכתובה ולכן צריכים 

לשמחו בדברים וכו'.

ישמעאל בני ברכני

)ז.( מעשה על ר' ישמעאל כהן גדול שנכנס פעם אחת לקודש  הגמרא מספרת בברכות  והנה 

של  באופן  אליו  ונתגלתה  שנתלבשה  ב"ה  הבורא  של  גילויו  את  כביכול  שם  וראה  הקדשים 

יושב על כסא רם ונישא, "ואמר לי ישמעאל בני ברכני, אמרתי לו יה"ר מלפניך שיכבשו רחמיך 

את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך ותתנהג עם בניך לפנים משורת הדין, ונענע לי בראשו" 

ומסיימת ע"ז הגמרא מכאן שאל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך )ועי' שם פנ"י וצל"ח(.
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תמיהה במעלת ברכת הדיוט

ויש לנו להתבונן בדברים נוראים אלו הכתובים כאן, שבקודש הקדשים נתגלה הכח של ברכת 
הדיוט, מכח זה שהקב"ה מגלה לנשמת ישראל שהוא חפץ בברכתם, וזה מבהיל על הרעיון 

דאייך יכול להיות שהבורא ברוך הוא שהוא בורא כל העולמות כולם ולית מחשבה תפיסא ביה 

כלל, והוא צריך לברכת בשר ודם קרוץ מחומר שחייו כלים בנשימה אחת, אתמהה.

גילוי זה נמשך דייקא מקודש הקדשים

אולם זה גופא סוד הענין הרמוז כאן, דמכיון דבקודש דשים הלא הוא מקום היחוד, ממילא 
שם הקב"ה בבחינת חתן המתגלה אלינו בבחינת "נחות דרגא נסיב איתתא" והוא כביכול יורד 

אלינו ומבקש מאיתנו ברכה ובכך הוא מנשא אותנו להיות לו לכתר על ראשו בבחינת אשת 

כמו שאכן  הדינים של מעלה  כביכול להמתיק  לנו את הכח  נותן  הוא  ואז  חיל עטרת בעלה, 

אמר ר' ישמעאל, יה"ר וכו' שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך.

בשמחת חתן וכלה

שבו  וכלה  חתן  בשמחת  דדייקא  חדשות,  פנים  של  הענין  סוד  דזהו  יבואר  להכא,  ודאתאן 
נעשה עסק זה של "נחות דרגא" או אז צריכים לברכות של הדיוט ושל פנים חדשות, יהיה מי 

יורד  שיהיה שיכנס ויברך את החתן והכלה, כי זה מעצם ענין השמחה הנעשית כאן שהחתן 

לקראת הכלה ומנשאה אליו להיות שווה בקומתו, עד שהוא נצרך זה ונעשה אדם השלם על 

ידה, ודו"ק עד כמה עמקו הדברים.

******

הערמימות והבושה

בהא דמהחטא נתהוה בושה

הנה קודם חטא אדה"ר לא היתה בושה כמו שמעיד הכתוב על אדם וחוה )בראשית ב כה( "ויהיו 
שניהם ערומים האדם ואשתו ולא יתבוששו" ורק לאחר החטא ידעו כי עירומים הם והתחילו 

להתבושש, וטעם הדבר כי קודם החטא לא היה האדם בהרגשה של נפרדות וישות כמציאות 

בפני עצמו שהרי היה נכלל ברצון ה' וממילא לא היתה לו בושת עם גופו, ורק על ידי החטא 

וממילא  נפרד  נעשה  ובזה  עצמו,  לצורך  הדעת  מעץ  ליהנות  רצה  שהרי  ישות  בו  שנכנסה 

מתבייש בגופו, כי הגוף שפל ובזוי כלפי הנשמה, שהרי הנשמה חפיצה לידבק באלוקות והגוף 

רוצה את צרכיו ולכן נמשכת בו בושה.



-תב-

החטא הפריד את הגוף מהנשמה

וביתר ביאור: דהנה הבושה הינה תמיד בפני הזולת, משא"כ האדם בפני עצמו אינו מתבייש, 
ולכן כל עוד שהיה האדם קודם החטא היתה דרגת נשמתו ודרגת גופו כלולים ומאחודים זה 

בזה ואילו לאחר החטא נעשו בו שני חלקים גוף ונשמה וממילא מתבייש הגוף בפני הנשמה, 

זה במכון שבתך ח"א במאמר  ]והארכנו בכל  או לחילופין שהנשמה מתביישת בגוף העכור, 

הבושה[.

מבושיו

ודע שרק על ידי החטא שנגזרה מיתה על האדם )בראשית ב יז(, לכן נמשך מזה שיש בו גם בשעת 
)דברים  זה כמו שאנו רואים שהתורה קוראת  ומזה נמשכת עיקר הבושה במקום  ומת,  חייו חי 

כה( למקום זה "מבושיו", כי מכיון שיש בזה מצב של מיתה ממילא יש בו בושה אף בחיותו, 

משא"כ קודם החטא כשהיה תמיד חי ולא היתה בו מיתה ממילא לא היתה בו בושה.

הבושה,  עיקר  שם  נמשכת  ממילא  זה  במקום  שיש  המצבים  שני  מחמת  דדייקא  כהנ"ל  וזה 
בהיות שמצב המיתה בושה מפני החיים.

בהא דאין שוטה נפגע

יובן הא ד"אין שוטה נפגע" )שבת יג:( ואין האדם מתבייש כשהוא יושן, משום דאז אין  ובזה 
יובן שהשוטה אין לו פנימיות וחיצוניות, אלא כולו רק חיצוניות  לו דעת להתבייש, ולהנ"ל 

שהרי אין לו דעת, וממילא הרי הוא כבהמה שאינה בושה בהיותה ערומה מחמת שכולה גוף 

ואין בה דעת וחכמה פנימית שתתבייש מפני הגוף החיצוני, וכמו"כ הישן והשוטה שאין בו 

שני מצבים וממילא אין בו בושה כי הבושה הינה תמיד רק בקטן המתבייש מפני הגדול, או 

החיצוני המתבייש מפני הפנימי, או המת מפני החי וכדומה משא"כ מי שכולו חיצוני וכו' אין 

בו בושת.

ערום מבגדים וערום בחכמה

ועתה תבין בזה דבר נפלא, דהנה "ערום" היינו או ערום מבלי בגדים, או ערום בחכמה מלשון 
לו  ערמומיות, והנה שני ענינים אלו שייכים לבושה, דהלא עיקר הבושה הינה כשהאדם אין 

בושת  לתשלומי  דוגמא  מביאה  שהגמרא  החובל  בפרק  שמצינו  וכמו  ערום,  הוא  אלא  בגד 

דייקא במעשה של הפשטת בגדים לאדם, או סתירת שערות הראש באשה, כי שם עיקר הבושה 

כמו שהיה אצל אדם הראשון שנתבייש בזה לאחר שחטא, וכמו"כ החכמה והערמומיות היא 

וכמו  בושה  בו  אין  דעת  בו  ומי שאין  נפגע"  כמו שמצינו ש"אין שוטה  הגורמת את הבושה 
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שרואים בתינוק קטן שכל עוד שאין בו דעת אין בו בושה כלל, וככל שיוסיף דעת יוסיף את 

מכאוב הבושה, ולכאורה מה בין ערום מבגדים לבין ערום בחכמה שבשניהם נמשך הבושה?

וממילא  וחכמה  דעת  של  פנימיות  בו  שיש  זה  הוא  והערמומי,  החכם  דדייקא  יובן  ולהנ"ל 

מתבייש בחיצוניות גופו, כי חיצוניותו צריכה בגד להתכסות בפני פנימיותו שיש בה חכמה, 

ולכן כשאין בגד הרי הוא ערום ]ונקרא כן כי הוא ערום כלפי חכמתו ודעתו[.

לשון ערומים

וזה הכוונה בפסוק באיוב )טו ה( "ותבחר לשון ערומים" דהיינו לשון אנשים המדברים בחכמה 

ובערמומיות, ולהנ"ל היינו שדיבורם יש בו פנימיות שאין לעמוד עליה מבלי להתבונן בעומק 

כוונת דיבורם, כי הערמומיות היינו שיש בה פנימיות וחיצוניות, ולכן צריך להתבונן בכוונת 

הדיבור ולא לנקוט בו רק את החלק החיצוני, אלא לעמוד על חכמת הדבר המלובשת בלשונם.

שני ההפכיים שביסוד והבושת התלויה בזה

ומעתה יובן ביותר, דהנה דייקא במקום היסוד יש את שני כוחות ההפכיים ביותר, דמחד הלא 

שם נמשכת טיפת המוחין, אשר בה יש את כלליות חלקי גופו, ומאידך שם הוא מקום התאוה 

שייך  הבושה, מחמת ששם  מקום  עיקר  הוא  וממילא שם  הפסולת,  ומקום הפשרת  והחרפה, 

בושה ביותר מחמת שהחלק הרוחני שהוא חלק המוחין הנמשכין שם מתבייש ביותר מחלק 

התאוה והפסולת אשר שם, ולכן דייקא למקום זה קראה תורה בהלשון "מבושיו", והבן.

******

והנחש היה ערום

חכמת הנחש וקומתו וערמימותו

צריך  האדם  ואילו  קומתו,  במיעוט  אח"כ  ונתקלל  השדה  חיית  מכל  ערום  היה  הנחש  והנה 

ללבוש בגדים לכסות גופו, ובאמת ששני הענשים האלו דומים בשרשם זה לזה, כי זה שהנחש 

השדה  חיית  מכל  יותר  וחכמה  שכל  בו  שיש  מחמת  היינו  השדה,  חית  מכל  יותר  זקוף  היה 

וזוהי ערמומיתו יותר מכל חית השדה, ולכן הוא היה עיקר המשמה של האדם כדברי הגמרא 

בסנהדרין )נט:( שמכח החטא הפסיד האדם שמש גדול, וזה מחמת שהוא היה הבעל חי הקרוב 

ביותר אל האדם מחמת שהיה בו שכל וערמה יותר מכל בעלי החיים.



-ת)-

העומד גלוי והיושב מכוסה

הזקיפה והעמידה מבטאת את כח החכמה העולה מעלה מעלה ונותנת קומה לבעליה,  והנה 

וכמו"כ העמידה הינה צורה של גילוי כי העומד הרי הוא גלוי ופתוח, משא"כ היושב הרי הוא 

מכוסה ולכן מקום השיבה נקרא בנביא )מלכים א י יט( "כסה" כי על ידי הישיבה נעשה מכוסה, 

הוא  הביטוי  שעיקר  והבן  נ"ט,  תורה  ליקו"מ  על  במאמר  ח"ב  שבתך  במכון  בזה  ]והארכנו 

שבעמידה הרי מגולה מקום היסוד משא"כ בישיבה[, ולכן העני המגלה בושתו וחסרונו הרי 

הוא נקרא "עומד" בפתח, משא"כ גילויו.

עונש הכפיפה על גחון

ומעתה יובן שהנחש שהיה ערום וחכם היה זקוף, כי בזקיפתו הרי הוא מגולה ופתוח, ועונשו 

וזה  האדמה,  בקרקע  מכוסה  תמיד  פניו  צד  שכל  הרי  ובכך  בגחונו  האדמה  על  שיהלך  היה 

דוגמת עונש האדם שאכן נשאר בקומתו אך צריך תדיר לכסות עצמו בבגדים.

נערמו וחכימו מיא

וזה שאמר הכתוב בקריעת ים סוף )שמות טו ח( "וברוח אפיך נערמו מים ותרגם אונקלוס "חכימו 

נערמו  שהמים  שבזה  יבואר  ולהנ"ל  לדרכם,   )7 )ראשונים  המפרשים  בזה  עמדו  וכבר  מיא" 

קומה  נותנת  החכמה  כי  חכמתם,  נתבטאה  ובזה  וערומים,  גלויים  נעשו  הרי  נד,  כמו  ונצבו 

לבעליה וכנ"ל.

7 רבינו בחיי )שמות טו ח(, נערמו מים. על דרך הפשט כתרגומו חכימו מיא, והכוונה בזה כאילו התחכמו המים כאשר קמו נד 

אחד להמציא בים דרך לעבור גאולים ולנער את המצרים בתוכה אחרי כן כשישובו כבתחילה לאיתנם:  ועל דרך הקבלה נערמו 

מים כמו ודשנו את המזבח )במדבר ד, יג(, ויהיה היפך ההתחכמות כאילו אמר אבדה החכמה מן המים, וביאור הענין כי פסקה 

ההמשכה ממדת החסד שלא קיבלה מלמעלה, ולכך לא אמר נערמו מי הים אלא נערמו מים כדי שתבין כפשוטו מים ממש. 

ותבין עוד בלשון מים כי ירמוז למדת החסד וכאשר פסקה ההמשכה ממדת החסד ולא התפשטה למטה אל השכלים הנפרדים 

בקיום העולם כמנהגו וטבעו ועל כן נקרע הים ונבקעו כל מימות שבעולם, כי שרו של ים מכלל הכוחות הנפרדים, וראיה לדברי 

מה שמצאתי בתרגום ירושלמי קפאו תהומות בלב ים בגו פלגס דימא רבא, וזה היה סיבת קריעת ים סוף, והבן זה:

ובפירוש בעלי התוספות עה"ת )שם( "נערמו מים. כמו ערמת חטים ועל מה שתרגם אנקלוס חכימו מיא. קשה מה חכמה שייכא 

במים. ואומר ה"ר מאיר בר' שניאור דיש במדרש שנכנסה בהם ערמומית של חכמה ואמרו שירה. ג"ן: וי"מ שהחכמה היתה 

מאשר נצבו כמו נד נוזלים:".וע"ע בחזקוני ובמלבים כהנ"ל.
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בושת הענף ממקורו

פגמו של חם עונשו

וכמו"כ  נתקלל בקללת העבדות,  ולכן  בחז"ל שחם חטא בזה שהסתכל בערוות אביו  מצינו 
נתקלל בהא דמלך אשור גרר את בניו בני מצרים ובני כוש להגלותם בהיותם יחפים וחשופי 

שת, דוגמת מה שעשה לאביו במדויק )בר"ר וברש"י 8(.

ולבושת ערוות אמך )שמואל א' כ ל(

בביאור הדברים: דהנה הא דאסור להסתכל במקום הערוה אמרו חז"ל )פסחים נא.( וגם  ונראה 
המיוחד  האיסור  הוא  וזה  בא,  הוא  שממנו  במקום  להסתכל  הראוי  מן  זה  שאין  משום  היינו 

)שם(, כי מקום זה מורה על אפסיות האדם  להסתכל בערוות אביו או אמו במה שאמרו חז"ל 

בהיותו בא מטיפה סרוחה, וממקום התאוה ]וכידוע הנידון האם חוש המישוש חרפה הוא לנו[, 

ולכן בהסתכלו במקום זה מתעוררת גם בושתו.

קודם חטא אדה"ר

הן  כה(   ב  )בראשית  יתבוששו  ולא  הכתוב  כמ"ש  בושה  בזה  היה  לא  אדה"ר  חטא  קודם  אולם 
גזירת התולדה בעולם, כי כל עוד שלא היתה מיתה לא היו צריכים  משום שעדיין לא היתה 

לתולדה כמבואר בראשונים )בראשית א כה 9(, וממילא לא היה במקום זה בושה, כי לא היה 

בתאוותו,  פגם  לא  עדיין  שאדה"ר  משום  והן  שמחמתה,  והתולדה  המיתה  על  הוראה  בזה 

וממילא אין בושת התאוה מתגלית במקום זה רק לאחר החטא שנתאוה. 

איסור גילוי הערוה במזבח

תגלה  לא  אשר  מזבחי  על  במעלות  תעלה  "ולא  כג(  כ  )שמות  התורה  שכתבה  מה  יובן  ובזה 
גילוי ערווה דייקא על המזבח, ובפשטות  יש איסור  ערוותך עליו" ובפשטות לא מובן מדוע 

היינו משום חשיבות המזבח וכו', )וצ"ב ממדריגות המנורה שהיה אהרן מדליק ומיטיב(, אולם להנ"ל יש כאן 

סוד נפלא בזה, דמכיון שהמזבח הוא המקום שממנו נלקח ונגבל עפרו של אדה"ר וכמבואר 

8 מדרש רבה )בראשית פרשה לו פסקה ו( אמר הקב"ה להם אתה בזית ערות אביך חייך שאני פורע לך )ישעיה כ( כן ינהג מלך 

אשור את שבי מצרים ואת גלות כוש נערים וזקנים ערום ויחף וחשופי שת ערות מצרים.

9 חזקוני )בראשית א כח(, פרו ורבו - י"מ לאחר שסרחו ונקנסה עליהם מיתה נאמר להם פרו ורבו לפי שהוצרכה לפריה ורביה 

מדקאמר ומלאו את הארץ, דאם קודם שסרחו נאמר עליהם היה לו לכתוב ומלאו את הגן שהרי דירתם היתה שם קודם שסרחו 

אלא ע"י שפריה ורביה דוגמת יצירה היא נכתבה כאן עם היצירה.



-טז-

ברמב"ם בהלכות ביה"ב )פ"ב הל' ב 10(, נמצא שמקום המזבח הוא הוא ערוותו של אדם שהרי 

משם נוצר, ולכן דייקא שם ישנו איסור של גילוי ערוה, וצריך מקום זה להיות מכוסה במזבח, 

וכמו"כ העולה על המזבח צריך שתהא ערוותו מכוסה, כי בהיגלות הערוה  תתעורר הערוה 

שבמזבח דמין במינו חוזר וניעור, וממילא זהו בזיון למזבח.

ניסוך היין והמים שבמזבח

וזהו שהיו על גבי המזבח שני שיתין של יין ושל מים והיו מחוללין ויורדין עד התהום, כי בהם 

היו משפיעים כדוגמת היסוד המשפיע אל הנוק', ולכן כמו שהיסוד יש לו ב' נקבים של פסולת 

ושל זרע, כמו"כ ישנם ב' שיתין דהיין חשיב כזרע, משום שהיין הינו משקה חשוב ומבורר, 

גם עם הקרבנות של  בימי הסוכות שבהם מתעסקים  רק  ולכן  נחשבים כפסולת,  ואילו המים 

אומות העולם, או אז מנסכין מים על גבי המזבח כנגדם כי הם מקבלים שפעם מבחינה זו.

ומכיון שמקום המזבח הוא בבחינת הרחם של הבריאה שהרי ממנו נולד ונוצר האדם הראשון 

אבי כל הנבראים הרי מקום זה בבחינת יסוד דאמא ולכן יש שם השפעה של נסכים היורדים 

בשיתין המחוללין ויורדים עד התהום.

כעין  שהוא  משם  שנשתת  מקום  היינו  השת  כי  ב"ש,  בא"ת  דא"ב  אתוון  דש"ת  ולרמיזא: 

אביו.

לא לעבור ליד הלווה

לו ממון  מי שהלוה  לפני  זה את האיסור לעבור  לענין  כג( שקישר  כ  )שמות  בש"ך עה"ת  ועיין 

בכדי שלא יתבייש כי עי"ז נתגלית ערוותו וחסרונו, וזה ממש כדברינו הנ"ל, והא לך לשונו 

בזה,"עוד לא תעלה במעלות על מזבחי, מי שהוא מזבחי שהוא זבוח ומקבל היסורין לא תעלה 

עליו, ואם יצטרך אליך ללוות ממך לא תתבענו, כמו שאמרו פרק איזהו נשך )בבא מציעא ע"ה ע"ב( 

מנין לנושה בחבירו ויודע שאין לו שאסור לעבור כנגדו, תלמוד לומר לא תהיה לו כנושה, לא 

תהיה עליו כמשא שלא תתראה לו בכל זמן, רב אמי ורבי אסי אמרי כאילו נידון בשני דינין 

עליו  ערותך  תגלה  לא  אשר  ובמים,  באש  באנו  לראשנו  אנוש  הרכבת  י"ב(  ס"ו,  )תהלים  שנאמר 

שתענש בשבילו. לא תעלה במעלות על, ראשי תיבות לתבע לנושה אם הוא עני ונקשה".

10 רמב"ם הלכות ביה" )פ"ב ה"ב(, ומסורת ביד הכל שהמקום שבנה בו דוד ושלמה המזבח בגורן ארונה הוא המקום שבנה בו 

אברהם המזבח ועקד עליו יצחק והוא המקום שבנה בו נח כשיצא מן התיבה והוא המזבח שהקריב עליו קין והבל ובו הקריב 

אדם הראשון קרבן כשנברא ומשם נברא אמרו חכמים אדם ממקום כפרתו נברא:
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סוד כיבוד הורים ומורים

וזהו שצריך כסדר לכבד את אביו ואת אמו וכמו"כ את רבו שלימדו תורה, כי הוא נוצר מהם 
וממילא אם לא יכבדם הרי כשמסתכל בפניהם הרי הוא כאילו מסתכל בערוותו ובמקום בשתו, 

משא"כ ע"י שמכבדם הרי עושה להם לבושי כבוד ויקר ואז ליכא בושה, וכמ"ש חז"ל )סנהדרין 

צד.( שריו"ח קרי למאני מכבדותא, כי הכבוד הוא לבוש לנפש.

******

ביאורים והערות בליקוטי מוהר"ן תורה מ"ט

פרק א'

הפיכת הדל"ת לה"א

בבחינת  שהיא  המלכות  את  ולהעלות  להמתיק  שצריך  איך  זו,  בתורה  מבאר  הקדוש  רבינו 
האות דל"ת11 מחמת שהיא דלה ועניה, ולהמשיך בה עשרה מיני נגינה מהשיר שיתער לעתיד 

לבוא )תיקו"ז תי' כא, נא:( ועי"ז נמשך בהדל"ת יו"ד ואז נהפך הדל"ת לה"א.

צורת האות ה"א

וכמו שאכן אפשר להבחין שאין שום אות בכל האותיות שהיא מורכבת משני חלקים נפרדים 
האריז"ל,  בדברי  כידוע  למטה  היורדת  הה'  בבחינת  ג"כ  שהיא  ק'  מהאות  ]חוץ  חיבור  ללא 

שעה"כ דרוש א ענין קבלת שבת[ שזה מורה על מהותה המורכבת מדלי"ת עם יו"ד.

השראת השכינה בבית מכח היו"ד שבדל"ת

וכמו"כ מבאר רביה"ק שעליית המלכות נעשית למקום הבינה, ואז היחוד של ביתא עילאה 
עשרה  ידי  על  דייקא  הבאה  השכינה  השראת  ישנה  ואז  מלכות,   – תתאה  ביתא  עם  בינה,   –

מישראל שהם בחינת העשרה ]יו"ד[ מיני נגינה המהפכים את הדל"ת לה"א.

וכמו"כ נעשה מזה אל"ף, כי האות אל"ף יש בה יו"ד ודל"ת, שיחדיו הינם ה"א, וזה חודש 
האבי"ב שיש בו אל"ף עם בי"ת – דהיינו ביתא עילאה, ויו"ד עם בי"ת – דהיינו ביתא תתאה 

)שם סוף אות ד(.

11 וכמו שאכן אנו רואים בצורת האות דל"ת שאינה לא צורה של המשכה כאות ו' וז' וכדו' ולא צורה של כלי ומקום כשאר 

אותיות שיש להם תחתית אלא היא כרי"ש שאין בה כלום אלא שהרי"ש הינה מסמלת אל אחר ואילו הדלית מסמלת אחד )עי' 

תיקוני זוהר מב.(.
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לשון רביז"ל

וזל"ק שם באותיות ג – ו, "]אות ג[ וזה בחינת ה"א, כי דל"ת היתה, ואתחזרת ונעשית ה"א. 
)נדרים  כי דלת הוית, לשון דלה ועניה. היינו כשמטמטם לבו בטיפשות, 'ואין עני אלא בדעת' 

מ"א(, ואז היא בחינת דל"ת. וכשמקדש מחשבתו, ולית קדושה פחות מעשרה )מגלה כ"ג:(. והיא 

בחינת יו"ד )תקון י'(, שממשיך לתוך הדל"ת, ונעשית ה'".

]אות ד[ וכשמקים התפילה, את בחינת מלכות, בבחינת: "ולעבדו בכל לבבכם", זה בחינת: 
"הוא העולה" )ויקרא ו'(: בחינת )שיר השירים ח'(: "מי זאת עולה", 'מי עם זאת עולה' )הקדמת הזהר י' 

ותקון כ"א ל ל"ח ס"ט(. והם שני בתים ביתא עלאה וביתא תתאה, שיש לשניהם עליה, כי לא אבוא 

בעיר עד דבקרבך קדוש, ובשביל זה, נקרא ניסן אביב, אל"ף עם בי"ת, יו"ד עם בית. וזה יחודא 

עלאה, ויחודא תתאה".

]אות ה[ וזה בחינת השיר שיתער לעתיד, והוא שיר פשוט כפול משולש מרובע. והם עשרה 
מיני נגונא. זה בחינת הא, שהיא דלת עם יוד. דל"ת, זה בחינת שיר פשוט כפול משלש מרבע. 

כל העולם.  על  ידי התגלות מלכותו, בבחינת שרה  על  וזה  נגונא.  מיני  זה בחינת עשרה  יוד, 

ושרה, זה בחינת שיר, בחינת: "ושרים כחוללים". וזה בחינת מלכות דוד, שהוא בחינת נעים 

זמירות ישראל )שמואל ב כ"ג(".

הפיכת הדל"ת לה"א בעבודת התמיד

ובהמשך התורה ממשיך רביז"ל לבאר עפ"ז את פסוקי קרבן התמיד שבהם נאמר "ועשירית 
נגינה  מיני  העשרה  היינו  שעשירית  ההין"  רביעית  כתית  בשמן  בלולה  למנחה  סולת  האיפה 

שרוצים להמשיך אל המלכות בכדי להעלותה, שאז היא נקראת איפ"ה מלשון אי - פה, דהיינו 

למנחה  סולת  ע"י  נעשה  וזה  ממקומה,  שעלתה  מחמת  כבודו"  מקום  "איה  עליה  ששואלין 

בשמן  הדינים  את  ובוללים  מנח"ה,  הנקראים  הדינים  את  שבירה(  מלשון  )דסולת  ששוברים  דהיינו 

מיני  ע"י העשרה  לה'  הד'  נהפכת  כי  ההי"ן  דל"ת,  דהיינו  מרביעית  נעשה  ואז  קודש  משחת 

נגינה, עכדה"ק.

לשון רביז"ל

וזל"ק "וזה פירוש )במדבר כ"ח(: "ועשירית האיפה סלת למנחה" וכו'. כי עיקר כח הכלה, הינו 
כח בחינת תכלת, היא מקבלת בבחינת אמא אוזפת מאנהא לברתה )הקדמת הזהר דף ב.(. כי בינה, 

ו(  )בראשית  וזה  ידה נמתקין.  והיא שרשן, שעל  י:, אחרי ס"ה(,  ויקרא  ויחי ר"כ:,  )זהר  דינין מתערין מנה 
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"ויתעצב אל לבו", בבחינת דינין מתערין מנה. "ויאמר אל לבו לא אוסיף עוד לקלל" )שם ח'(, 

בבחינת המתקת הדינים בשרשן".

"וזה פירוש: ועשירית האיפה. איפה, אי פה. מלכות פה. בחינות כבוד אלקים, מלך הכבוד. כד 
איהי סליקית מלאכיא שאלין בגינה אי פה, "איה מקום כבודו" )זהר בראשית כ"ד ובתקון י(. ועשירית, 

זה בחינת יו"ד, בחינת קדושה כנ"ל. היינו כשרוצין להמשיך קדושה לתוך מלכות, כדי להעלות 

אותה בבחינת אי פה, סולת למנחה בלולה בשמן, צריך לחבר שני בתים להיות אחד. ביתא 

עלאה. נקרא סלת למנחה. מנחה, זה בחינת דינים, בחינת )ברכות כ"ו:(: 'יצחק תקן תפלת מנחה'. 

סולת, לשון )תהלים קי"ט(: "סלית כל שוגים מחקיך". שביתא עלאה ממתיק ומשבר הדינים כנ"ל, 

ביתא תתאה, הנקרא  ביתא עלאה עם  וצריך שיבלל  ה'".  גבורות  ימלל  "מי  )שם ק"ו(:  בבחינת 

שמן, בחינת מלכות דוד, כמו שכתוב )שם מ"ה(: "על כן משחך אלקים אלקיך שמן ששון". ועל 

ידי זה, רביעת ההין, נעשה מדלתין ההין".

מקור שיעור מידת האיפה

ויש להוסיף קצת ביאור בזה, ע"פ מ"ש בשו"ת יד אליהו )סימן כה( ש'איפה' היא שיעור אפיית 
תנור אחד, וזה מקור שמה, וראייתו מדכתיב )ויקרא כו כו( "ואפו עשר נשים לחמכם בתנור אחד" 

וכל אחת אופה עשרון שהוא עומר כי זהו השיעור של אכילה ליום אחד, כמו שכתוב לגבי המן 

)והו"ד בספר מידות  יחדיו בתנור כשיעור איפה,  יאפו  ונמצא שעשר נשים  שהיה עומר לגולגולת, 

ושיעורי תורה עמ' רל"ה בהערה 97(.

תוקף הדינים שבאיפה

והנה "אפיה" מסמלת את תוקף הדינים, מלשון א"ף וחימה, כי האפיה נעשית רק ע"י האש 
12( לגבי  וכמו שכתב האריז"ל )שעה"פ  ומים,  בלבד משא"כ הבישול נעשה בצירוף של אש 

שר האופים שהוא כנגד הושט שכולו אדום מחמת תוקף הדינים ]ולכן אמר שר האופים "א"ף 

אני בחלומי" שזהו לשון דין )זוה"ק 13([, וא"כ מובן מה שכתב רביז"ל שהאיפה מסמלת את 

הדינים, ובפרט שכאן מיירי בסולת הנאפי"ת למנחת התמיד ואפיה הינה דינים.

12 שער הפסוקים )וישב(, ונבאר עתה שמות, של משקים, ואופים, וטבחים, כי החכמה נקראת שר, המתפשט בקנה הנקרא 

משקה המלך, כנז"ל כי ריאה שואבת כל מיני משקין, ע"י הקנה שבו. והבינה נקראת שר, המתפשט בושט, הנקרא אופה, כי 

הוא האופה כל המאכל, כי דרך בו עובר אל האצטומכא, כנודע. והדעת נקרא שר, המתפשט בוורידין, ובמזרקים, שבהם הדם 

מתפשט בכל איברי הגוף, ובהם ענין הטביחה והשחיטה.

13 זוה"ק )ח"א קצב.(, וירא שר האופים כי טוב פתר, ויאמר אל יוסף אף אני בחלומי והנה שלשה סלי חרי על ראשי, תא חזי, 

ארורין אינון רשיעיא דכל עובדיהון כלהון לביש, וכל אינון מלין דאינון אמרין כלהו לביש ולאבאשא, כיון דפתח פומיה באף, 

מיד דחיל יוסף, וידע דכל מלוי אינון לאבאשא, ובשורה דביש בפומיה. והנה שלשה סלי חרי על ראשי, כדין ידע יוסף דאתבשר 

על חריבו דבי מקדשא, וישראל בגלותא דיתגלון מארעא קדישא, חמי מה כתיב ובסל העליון מכל מאכל פרעה מעשה אופה, 
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סולת בשיפה ובעיטה

הדינים האלו נעשית על ידי שנעשה "סולת" דהיינו מלשון שבירה כי שוברים את  והמתקת 

גרעיני החיטה בבעיטות ושיפות כמבואר במסכת מנחות )פ"ו מ"ה 14( ועי"ז נעשים הגרעינים 

ראוים לההיפך למאכל ובזה נמתק תוקפם וחוזקם, וכן על ידי שבוללים את הקמח עם שמן, 

שהוא בבחינת שמן משחת קודש, ועי"ז נמשכים העשרה מיני נגינה.

פרק ב' - סדר עבודת התמיד על פי דברי רבינו

היו"ד והדל"ת בקרבן התמיד

הנה רבינו יסד כאן שעבודת התמיד הנעשית בכל יום בבית המקדש, אנו מעלים את המלכות 

ולפ"ז  יו"ד דל"ת עולה בגימטריא תמי"ד,  ויש לצרף לזה שי"ד במילוי כזה:  מדל"ת לה"א, 

יובן שאכן כל עבודת התמיד הינה לחבר את היוד של עשרה מיני נגינה אל הדל"ת ועי"ז נעשה 

ובאלפא  מאות,  וארבע  ארבעים  ארבע  מספרם  ]דהלא  ד'  של  אותיות  הינו  תמ"ד  כי  תמי"ד, 

ביתא דאי"ק בכ"ר הינם יחדיו תמ"ד, ובהוספת היו"ד נעשה תמיד שהוא י"ד וה"א[.

התמיד שורש הקרבנות

יותר מכל הקרבנות, שהרי אסור להקריב לא  עוד שהתמיד הינו הקרבן הכללי והשרשי  ודע 

לפניו ולא לאחריו שום קרבן שזה מורה שכל הקרבנות כלולים בקרבן התמיד ולכן הם צריכים 

להיות בין שני התמידים, ולא עוד אלא שחונכים את המזבח בתחילה רק עם קרבן תמיד ]של 

כנגד  הינו  כי הקרבן תמיד  וטעם הדבר   ,)15 ומוספין  )תמידין  דייקא[ כמבואר ברמב"ם  שחר 

ורגל(  ביד  יצחק  כעקידת  הכבש  את  עוקדין  שהיו  מ"א  פ"ד  תמיד  במשנה  )וכמבואר  לעולה  שעקדוהו  יצחק  עקידת 

ולכן הוא שורש כל הקרבנות.

והעוף אוכל אותם מן הסל מעל ראשי, אלין אינון שאר עמין, דמתכנשי עלייהו דישראל, וקטלי לון וחרבי ביתייהו, ומפזרי לון 

לארבע סטרי דעלמא, וכלא אסתכל יוסף, וידע דההוא חלמא על ישראל כד יהון בחיובא קמי מלכא, מיד פשר ליה פשרא לביש 

ואתקיים ביה.

14 מנחות )פ"ו מ"ה(, כל המנחות טעונות שלש מאות שיפה וחמש מאות בעיטה. והשיפה והבעיטה בחטים. רבי יוסי אומר, 

)אף( בבצק. כל המנחות באות עשר עשר, חוץ מלחם הפנים, וחבתי כהן גדול, שהם באות שתים עשרה, דברי רבי יהודה. רבי 

מאיר אומר, כלן באות שתים עשרה, חוץ מחלות תודה, והנזירות, שהן באות עשר עשר:

15 רמב"ם הלכות תמידין ומוספין )פ"א הי"ב(, טעו או שגגו אפילו הזידו ולא הקריבו תמיד של שחר יקריבו תמיד של בין 

הערבים במה דברים אמורים בשנתחנך המזבח אבל היה מזבח חדש שעדיין לא קרב עליו כלום לא יקריבו עליו תחלה בין 

הערבים שאין מחנכין מזבח העולה אלא בתמיד של שחר.
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בכח התמיד שורה השכינה בבית המקדש

בבית  השכינה  השראת  נעשית  ידו  שעל  הינה  התמיד  קרבן  שמעלת  יובן  רבינו  דברי  ולפי 
המקדש בכל יום ויום, שהרי כתב רבינו שהחיבור של ביתא עילאה וביתא תתאה נעשה ע"י 

ההמתקה של העשרה מיני נגינה המבשמים וממתיקים את דלותה של המלכות, ועי"ז "בקרבך 

קדוש" דהיינו שעי"ז שורה השכינה בבית המקדש, וזה נעשה ע"י העשירית האיפה שבוללים 

אותה בשמן וכנ"ל.

תמיהה בסדר עבודות התמיד

ובזה יבואר תמיהה גדולה שיש בסדר עבודת התמיד שבכל יום, שאנו רואים שדישון מזבח 
ולאחר  נעשה בתוך כדי עבודת התמיד, לא קודם לכן  וכן הקטרת הקטורת  והמנורה  הפנימי 

מכן, אלא דווקא באמצע עבודות התמיד, שקודם היו מדשנין את המזבח הפנימי ומטיבים את 

החמש נרות שבמנורה ואח"כ היו שוחטין את התמיד ואח"כ הוציאו את הכלים שבהם דישנו 

את המשבח הפנימי והמנורה ורק אח"כ היו מנסכין היין ומקטירין את אברי התמיד ושרים את 

השיר של יום, ולכאורה הלא זהו עירוב של כמה וכמה עבודות ביחד, ומדוע אין עושים את 

דישון מזבח הפנימי והמנורה בלחוד ואת עבודת התמיד כולה ברציפות לחוד, אתמהה, ועיין 

בליקוטי הלכות )חלוקת שותפין 16( דברים נפלאים בזה לדרכו בקודש.

16 ליקוטי הלכות )הלכות חלוקת שותפין ה"ה(, ועל כן צריך חכמה גדולה לזה ולדלג מענין לענין פעם בחינת עבודה זאת 

ופעם בחינת עבודה זאת. וכמו שתראה בענין עבודת הקרבנות אם תדקדק בהם וכמבאר בסדר המערכה שסדר אביי משמא 

דגמרא וכו', כי מערכה גדולה קודמת למערכה שניה של קטרת, ומערכה שניה של קטרת קודמת לסדור שני גזרי עצים, וסדור 

שני גזרי עצים קודם לדשון מזבח הפנימי וכו'. עין היטב בסדר זה ותראה פליאות גדולות שנראה לכאורה שלא כסדר הראוי, כי 

פעם עוסק בעבודת פנים ופעם בעבודת מזבח החיצון וגם כל עבודה ועבודה נחלקת לחלקים רבים ולא עשו כסדר לגמר עבודה 

אחת כסדר ואחר כך יעסקו בשניה רק תחלה ערכו מערכה גדולה וקדם שסדרו עליה שני גזרי עצים, ערכו תחלה מערכה שניה 

של קטרת מה שהיה ראוי לפי סדר הפשוט לגמר תחלה בשלמות המערכה הגדולה עם סדור השני גזרי עצים ואחר כך להעריך 

מערכה שניה של קטרת. 

וכן אחר כך יש שנויים רבים וחלוקים נפלאים פעם עוסק בעבודת חוץ וקדם שגומרה חוזר לעבודת פנים וכן בכל פעם, כי סדור 

שני גזרי עצים קודם לדשון מזבח הפנימי ודשון וכו' וגם ההטבה בעצמה חלקו לשנים, הטבת חמש נרות, והטבת שתי נרות 

ולא היטיבו הכל ביחד רק בין הטבת חמש נרות להטבת שתי נרות עסקו בדם התמיד לשחטו ולזרקו על מזבח החיצון ואחר 

זה היטיבו השתי נרות הנשארים. ואחר כך הקטירו הקטרת הנעשה בפנים ואחר הקטרת עסקו באיברים שהעלו אותם על מזבח 

החיצון וכו' וכן כל סדר המערכה. וכל זה הוא ענין הנ"ל שצריכין לדלג מעבודת פנים לעבודת חוץ ומעבודת חוץ לעבודת פנים 

כפי הברור והעליה. כי כך הוא סדר המלחמה עם הסטרא אחרא המסבבין את הקדשות הנפולות. וכמו שהוא בעבודת הבית 

המקדש כן הוא בכל אדם ובכל זמן. 

ומחמת שהעבודה והמלחמה חזקה בכל פעם, בפרט שהאדם יש לו בחירה ובכל עבודה ועבודה מתגבר מחדש הסטרא אחרא 

והקלפות על כן רבים נכשלו ונפלו ולא יכלו לעמד במלחמה ומזה בא חרבן בית ראשון ובית שני וכל מה שעבר על ישראל. 

כלה שכלולה מהכל מכל  נקראת  כי התורה  הנ"ל,  הד' אמות של הלכה  היא התורה שהוא בחינת  כן עתה עקר הנחמה  על 

מיני קרבנות וקטרת וכל העבודות הקדושות שבעולם בכל פרטיהם. וכשעוסקין בתורה באמת עוסקין בכל העבודות של כל 

הקרבנות וקטרת ביחד ואין צריכין שם בעסק התורה לכון הסדר המערכה של הקרבנות, כי התורה כלולה מהכל ועל ידי עסק 

התורה לבד נעשו כל מיני תקונים בשלמות כל אחד על מקומו ומכונו, כי התורה כלולה מהכל מכל הקרבנות ועולה על כלם, 



-כב-

כל עבודה שבתמיד נותנת יכולת ליכנס יותר אל ההיכל

ויום,  לפי הנ"ל שבכח עבודת התמיד נעשית השראת השכינה בבית המקדש בכל יום  אולם 
ההיכל  תוך  אל  יותר מעט  ליכנס  יכולים  התמיד  עבודה שבעבודת  כל  ידי  על  כי  אתי שפיר, 

לעבוד עבודה, ולכן קודם שחיטת התמיד נעשית רק פתיחת הדלתות ודישון המזבח הפנימי 

והטבת חמש נרות, אולם לאחר שחיטת התמיד וזריקת דמו כבר יכולים גם להטיב השני נרות 

מסמלים  שהם  ודעימיה  המערבי  הנר  זה  ]כי  הקדשים  קדשי  מבית  היוצא  האור  כנגד  שהם 

שורה  שהשכינה  עדות  איכא  דייקא  ידיהם  על  ולכן  הקדשים  קדשי  מבית  הבאה  האורה  את 

בישראל, ואכמ"ל[ ולהקטיר הקטורת ואז כבר מקטירים לגמרי את התמיד ועולה השיר של יום 

בעשרת מיני הנגינה.

סוד פתיחת דלתו"ת ההיכל בעבודת התמיד

ובזה יבואר שסדר פתיחת דלתות ההיכל משולבות בעבודת התמיד ואין שוחטין את התמיד 
רק לאחר פתיחת דלתות ההיכל )כמבואר במשנה תמיד פ"ג מ"ז( ולדברי רבינו יבואר שסודן של דברים 

הוא לפתוח את המלכות שהיא בבחינת אות דל"ת שהיא דלה ועניה ולהעלותה לדרגת ה', וזהו 

שדלתות ההיכל נפתחות ה' אמות לכל דלת כמבואר במשנה17, כי בזה נעשית מדל"ת לה"א, 

וממילא רק אז הגיע זמן שחיטת התמיד.

כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה כנ"ל. נמצא, שעל ידי התורה נתתקן הכל ועל כן אחר החרבן אין לו להקדוש ברוך הוא 

בעולמו כי אם ד' אמות של הלכה וכנ"ל:

17 משנה תמיד )פ"ד מ"א(, פתחו של היכל, גבהו עשרים אמה ורחבו עשר אמות. וארבע דלתות היו לו, שתים בפנים ושתים 

בחוץ, שנאמר )יחזקאל מא(, ושתים דלתות להיכל ולקדש. החיצונות נפתחות לתוך הפתח לכסות עביו של כתל, והפנימיות 

היו  הפתח  בתוך  אומר,  יהודה  רבי  הדלתות.  חוץ מאחר  בזהב,  טוח  הבית  הדלתות, שכל  אחר  לכסות  הבית  לתוך  נפתחות 

עומדות, וכמין אצטרמיטה היו ונקפלות לאחוריהן, אלו שתי אמות ומחצה, ואלו שתי אמות ומחצה, חצי אמה מזוזה מכאן, 

וחצי אמה מזוזה מכאן, שנאמר)שם(, ושתים דלתות לדלתות שתים מוסבות דלתות שתים לדלת אחת ושתי דלתות לאחרת:


