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מאמרי חתונה )ב( חשון תשע"ו

מקום חופה

אין שמחה אלא במקום חופה

קי"ל בגמרא )סוכה כה:( שאין שמחה אלא במקום חופה, דהיינו שאין אומרים את ברכת השבע 
ברכות רק כשהסעודה הינה במקום החופה, ובתוספות )שם 1( הגדילו לחדש, שאף אם יצאו 

החתן וכלה ועימם כל המסובים לבית אחר לסעוד ולשמוח שם שוב אין אומרים את השבע 

ברכות משום שאין שמחה אלא במקום חופה, ומסיימים התוספות דמקום חופה, אין הכוונה 

למקום שבו עמדו הכלונסאות ובירכו בו ברכת חתנים, כי זה הלא עושים לפעמים ברחוב תחת 

והכלה כל  היינו הבית שקבעו עצמם לשמוח שם עם החתן  כיפת השמים, אלא מקום חופה 

שבעת הימים.

האפריון

והרא"ש )שם 2( הביא את כל דברי התוספות, וסיים דבאשכנז נוהגין לעשות אפריון ובמקום 
דעת  אם  שרק  וס"ל  התוספות  דברי  על  חולק  ואח"כ  וכו'  חופה  מקום  הנקרא  הוא  האפריון 

1 תוס' )סוכה כה:(, "אין שמחה אלא בחופה - משמע מכאן דאם יצא חתן מחופתו אפי' כלתו עמו והולכים לאכול בבית אחר 

נמי  ז: ושם( אמרינן  )דף  ובפ"ק דכתובות  כיון דאין שמחה אלא בחופה  ולא ברכת חתנים  דאין מברכין שהשמחה במעונו 

מברכין ברכת חתנים בבית חתנים משמע דוקא במקום חופה דהוא בית חתנים ומיהו אין ראיה משם דדלמא לאפוקי מדרבי 

יהודה קא אתי דאמר אף בבית האירוסין מברכין אותה וצריך לדקדק מה היא חופה דאי במקום שברכו תחלה ברכת נישואין 

קרי ליה חופה פעמים שאפי' ברחוב העיר מברכין אותה כשהעם מרובין ואין יכולין ליכנס בבית אלא מקום עיקר ישיבת חתן 

וכלה קרי ליה חופה ולא מקום העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכין ברכת חתנים כל שבעה:

2 רא"ש סוכה פ"ב )אות ח'(, אין שמחה אלא בחופה משמע מכאן דאם החתן יוצא מחופתו ואפילו כלתו עמו והולכין לאכול 

בבית אחר אין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים כיון שאין שמחה אלא בחופה ובפ"ק דכתובות נמי אמרינן אין 

מברכין ברכת חתנים אלא בבית חתנים 

ומיהו אין ראיה משם דשמא אתא לאפוקי מדר' יהודה דאמר אף בבית האירוסין מברכין אותה וצ"ע מה היא החופה אי במקום 

שמברכין ברכת נישואין דהיינו תחילת נישואין ולכך קרי ליה חופה אי אפשר לומר כך דלפעמים שמברכין אותה ברחוב העיר 

כשהעם מרובין אלא במקום עיקר ישיבת החתן והכלה קרי ליה חופה ולא במקום העשוי לאקראי בעלמא ושם מברכין ברכת 

חתנים כל שבעה ונוהגין באשכנז שעושין אפריון למושב החתן והכלה והוא נקרא חופה 

ונראה דמהכא אין ראיה שאין לברך ברכת חתנים במקום שהחתן והכלה הולכים לאכול בבית אחר דה"פ הכא אין שמחה אלא 

בחופה כיון שאין דעתו להניח חופה אלא כדי לאכול בסוכה ואח"כ חוזר לחופתו אבל אם הולך לגמרי לבית אחר הוא וחביריו 

אחריו ועושים אותו בית עיקר גם שם נקראת חופה ויכול לברך שם ברכת חתנים וכן היה מעשה באדם אחד שהוליך כלתו לעיר 

אחרת והצריכוהו לברך שם ברכת חתנים 

וי"א שאם אוכלים בד' או בה' בתים שאין מברכין שהשמחה במעונו וברכת חתנים אינו אלא בבית החופה כדמשמע הכא שאין 

שמחה אלא בחופה ונראה שאם יש שמש ששימש בכל הבתים השמש מצרפן ומברכין בכולן ז' ברכות כדאמר בפרק שלשה 
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החתן וכלה לחזור למקום החופה לשמוח שם, אז אמרינן דאין שמחה אלא בחופה אבל אם 

עקרו את עצמם לגמרי אל מקום אחד אזי שם הוא מקום השמחה, והביאו הטור להלכה )באה"ע 

סימן סב(, והב"י הביא שהר"ן כתב שיש לחוש לדברי רבותינו הצרפתים בעלי התוספות.

גודל התמיהה בזה

ולכלה  זה, דהלא בפשטות עיקר השבע ברכות הינם ברכות לחתן  דיש לתמוה בכל  ובאמת 
שייך  הבית  וכי  אחר,  בית  לי  מה  חופה  מקום  לי  מה  וא"כ  כלולותיהם,  לרגל  לברכם  בכדי 

לברכה, אתמהה.

וכבר הרגיש הטו"ז )שם סק"ז 3( בכל זה והקשה דמה לי ששמחים בבית זה שבעת ימים, או 
רק יום אחד, וכי זה משנה את מהות השמחה.

ביאור הט"ז בזה

והטו"ז ביאר שם בהמשך דבריו שעיקר הענין של מקום חופה היינו בית צנוע ששם נאספים 
החתן  שם  נמצאים  והולכים  מסתלקים  כשהם  אח"כ  ואילו  כלה,  החתן  את  לשמח  הקרואים 

עיקר  בו  זה  מקום  דייקא  ולכן  באישות,  ומשמחה  עימה  שוחק  הוא  ושם  שם,  ודרים  והכלה 

הטו"ז  ומבאר  וכלה,  החתן  את  לברך  הברכה  מקום  הינו  שם  דייקא  ולכן  הנישואין  שמחת 

שבוודאי כך ס"ל להתוס' ולזה נתכוונו.

שאכלו )דף נ ע"ב( גבי שתי חבורות שאוכלים בשני בתים שהשמש מצרפן לזימון וה"ר יחיאל אמר בשם ה"ר יהודה שאפילו 

אין שם שמש כיון שהתחילו לאכול עם אותם שבחופה כולם חשובים כאחד לשמחה ומברכין ברכת חתנים כיון שאוכלין 

מסעודה שתקנו בשביל החופה וכן עמא דבר:

3 ט"ז אבה"ע סי' סב )סק"ז(, בסוף דבריו, "וסיים הרא"ש והטור וז"ל ונוהגין באשכנז שעושין אפריון לכבוד החתן והכלה 

והוא נקר' חופה ושם מברכים כו' עכ"ל וברור הוא דגם דעת התוספת כן במה שכתבו במקום עיקר ישיב' חתן וכלה דהיינו 

בחדר שמייחדין שם החתן וכלה ואין לזרים אתם רק בעת שמשמחין אותם ומ"ה לא הוי שמחה בסוכה כמ"ש רש"י לעיל ששם 

בוש החתן מלשחק עם כלתו לפי שהסוכה פתוחה תמיד כל היום והכל רואין אותם משא"כ בבית המיוחד לו ולכלתו שיוכל 

לשחק עמה בעת שבני אדם פונים מאליו וכן משמע ל' התלמוד בפ"ק דכתובות בא' שבעל ולא מצא דם וראה ר' שמחמת רעבון 

בא הדבר ההוא והאכילם והשקם כו' והכניסם לחופה ובעל ומצא דם כו' ש"מ שהחדר שהחתן יכול לבעול שם נקרא בית חופה 

ואף שיש מי שמגי' שם והכניס' לחדר אין הדין עמו לשבש כל הספרים הישנים דגורסים לחופה 

וכן ראיתי בשם הגאון מהר"ל מפראג שקיים הגירסא דלחופה מטעם זה נמצא שיש שמח' יתירה לחתן וכלה בבית החופה טפי 

משאר בתים ע"כ חילקו שפיר בין הבתים משא"כ עכשיו שאין קורין חופה רק למה שמקדשין הכלה תחת מטלית הפרוס' על 

הכלונסות כמו שהביא רמ"א בא"ע סי' נ"ה אין שום מעלה לבית שעושין בו סעודת הנשואין טפי מבתים אחרים וקורא אני ע"ז 

שמחה מה זו עושה בבית זו טפי מבתים אחרים דמה לי כותלי בית זה או ב"א. 

ע"כ נראה ברור דיש לברך ב"ח בכל בית שעושין בו סעודה לכבוד החתן וכלה ושמחים שם וכ"ש לפי מה שאמר הר"ן דלפי 

הנראה לו יש לברך בכל גווני בבתים אחרות ושכן נוהגין היום לברך בכל אחת מהבתים אפי' שלא במקום חופה אלא שיש 

לחוש לדברי התו' עכ"ל כמו שהביא ב"י בא"ע סי' ס"ב ולפי מה שכתבתי לעיל נלע"ד דאין פוצה פה עכשיו שלא לברך נאו' 

דוד הוא הקטן:
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המקום מעצם שמחת הנישואין

ועכ"פ לעצם הבנת דברי הראשונים )רבותינו בעלי התוס'( יש לבאר בזה, דהנה כל מציאות החתונה 

ושמחתה היינו משום שבכח שמחת חתן וכלה נבנה בית חדש בישראל, כי כל ענין הנישואין 

בית  צריכים  וכלה  חתן  ולכן  ישראל,  כלל  של  הדורות  בנין  המשך  את  להעמיד  בכדי  הוא 

משלהם כי זהו מציאות נישואיהם שכעת הם מניחים פינה ויתד לעוד בנין ונטיעה בכרם בית 

ישראל, ולא בכדי אחז"ל )יומא ב.( ש"ביתו זו אשתו" כי דייקא כשנושא אשה הרי הוא צריך בית 

שיהא שם מקומו לחיות שם חיים פנימיים שעל ידיהם הוא מקים בנין עדי עד, ולכן מכריזים 

מיד בתחילת היצירה על בת פלוני לפלוני ובית פלוני לפלוני, כי שניהם ענינם אחד להשלים 

את בריאתו של האדם.

חסרון מי שאין לו בית

ואילו כל מי שאין בית, או אף כשיש לו בית אולם עדיין אין זה ביתו וקנינו לעולם, אז עדיין 

חסר לו השלימות בבנין ביתו, כי אין לו עדיין אחיזה במקום קבוע, וממילא הרי הוא כאילו 

דר באויר ולא כבש מקום חדש בבריאה, ולכן אחז"ל )יבמות סג.( ש"מי שאין לו אשה אינו אדם" 

ומיד סמכו לזה ש"כל מי שאין לו קרקע אינו אדם" כי ענינם אחד, כי חסרון האשה וחסרון 

ובנפש  ]בית[  בעולם  שלו  הפרטי  ולמקום  לאדמה  בחיבור  לו  שחסר  לאדם,  לו  גורם  הבית 

]אשה[, 

ואף מי שיש לו קרקע בחוץ לארץ עדיין אינו בשלימות וגם הוא נחשב כגר בביתא באוירא, 

משום ששם אין זה המקום האמיתי של האיש הישראלי וממילא נמצא שאינו במקום שיכול 

לקבוע שם דירתו לעולם, וממילא אף הוא אינו אדם בשלימות הדרגה.

מקום החופה משלים את חלות המקום 

יובן שזה מה דס"ל להתוספות והראשונים, ששמחת הנישואין חייבת "מקום" של  וממילא 

ולכן  עד,  עדי  לבנין  חדש  מקום  והולדת  כיבוש  הנישואין  בבנין  שנעשה  מה  זה  כי  שמחה, 

השלימות  על  מורה  שזה  ימים  שבעת  כל  שם  לשמוח  עצמם  את  שקבעו  מקום  דייקא  בעינן 

בגדר ה"מקום" כי בזה שיש קביעות במקום זה ממילא נעשה המקום מיוחד ביותר לשמחה זו, 

וממילא יש לשמחה זו במקום זה יתר שאת ויתר תוקף לחול שם בשלימות, וזה ממהות שמחת 

הנישואין.
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ובאשכנז היו נוהגין לעשות אפריון ועי"ז נחשב המקום למקום חופה, כי הכסא הינו מקומם 
של החתן וכלה, וכשעושים זאת באופן מכובד הרי זה כקביעות המקום לצורך שמחת הנישואין 

דייקא, ולא לצורך אחר, וממילא הויא כעין מקום חופה.

כאילו הקריב תודה

והבן עוד בזה מה שאחז"ל בגמרא )ברכות ו:( שהמשמח חתן וכלה הרי הוא כאילו הקריב תודה, 
וילפינן לה מפסוקי, ובאחרונים )עיין במהר"ל בחידושי אגדות( ביארו כמה וכמה הסברים בהא דנקטה 

הגמרא דייקא קרבן תודה, 

ולהנ"ל יבואר ביותר דהלא כשמוסיפין על העיר ירושלים או על העזרה עוד מקום, צריכים 
לסבב עם שני חלות תודה במקום שהוסיפו, ועי"ז חלה קדושת ירושלים או קדושת העזרה על 

המקום החדש, וממילא דוגמת זה נעשה בכל שמחת הנישואין שבונים בו בית חדש לקדושת 

כקול  הוא  השמחה  וקול  ה',  בית  תודה  כזביחת  הוא  הרי  הנישואין  שמחת  וממילא  ישראל, 

אומרים הודו את ה' צבאות, ולכן המשמחם הרי הוא כאילו הקריב תודה.

******
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עידי קידושין

פרק א' – עדות שמים וארץ

עדות שמים וארץ

מצינו שהתורה אומרת )דברים ד כו( "העידותי בכם היום את השמים ואת הארץ" דהיינו ששמים 

וארץ הינם עדים לישראל על קיום התורה והמצוות ועל השכר ועונש התלוים בהם, ובאם ח"ו 

גידולי  וקלקול  אינם שומרים התורה הרי שיד העדים בם בראשונה בעצירת הגשמין  ישראל 

הארץ וכו' להיפרע מהם.

חיבור העדות בים

ששני העדים צריכים לראות ולהעיד על מעשה אחד, וזהו חיבורם, כמו"כ ישנו מקום  וכמו 

ידי מי הים, שהם העולים מן הארץ אל השמים ונעשים  שבו מתחברים שמים וארץ והם על 

עבים מלאים מים מן השמים ויורדים שוב אל הארץ להרוותה ולהרבות גידוליה.

אבנים ממי הירדן לעדות

ובזה יובן הא דבשעה שעברו ישראל את הירדן לקחו אבנים מקרקעית הירדן ממקום שעמדו 

כי  הירדן,  נס בקיעת  על  הינם העדות  ואבנים אלו  וכתבו עליהם את התורה  עליהם הכהנים, 

דייקא ממקום הים ששם החיבור של מים וארץ ראוי לקחת אבנים לעדות, כי כל ענין העדות 

הינו חיבור שמים וארץ כנ"ל.

החופה תחת כיפת השמים

ובזה יובן הא דהחופה שבה נעשית הקידושין הינה דייקא תחת כיפת השמים בין השמים ובין 

הארץ כמו שנוהגים )עי' שו"ע אבה"ע סי' סא סעי' א(, שהם כעדים על מעשה הקידושין, ולא עוד אלא 

הינו כעב הענן המוריד  וארץ, שהרי החתן  הינם בעצמם בבחינת שמים  וכלה  מכיון שהחתן 

טיפת גשמים אל הארץ ורובע את הארץ המוציאה אח"כ גידולים כעצי השדה הנותנים יבולם, 

ממילא נעשית חלות קידושיהם דייקא על ידי כח העדות שהם השמים והארץ. ]וזהו מה ש"אין 

דבר שבערוה פחות מבשנים", כי כל דבר שבערוה קשור לענין האישות שמציאותו בשנים[.
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כח העדים במעשה הקידושין

כי כל דבר הנעשה בפרטיות הרי הוא צריך לקבל כוחו מן הכח הכללי והשרשי של זה הדבר, 
וממילא יובן שהחתן וכלה הפרטיים מקבלים כחם מהחתן וכלה הכלליים והשרשיים בבריאה 

שהם השמים והארץ שהם דוגמת הקב"ה ועמו ישראל, וזה נעשה על ידי העדים שהם מבחוץ, 

בנין  בשביל  וארץ,  שמים  של  העדות  כח  את  להם  ונותנים  והכלה  החתן  את  כמקיפים  והם 

השמים והארץ הפרטיית הנעשית במעשה קידושיהם.

עידי קיום

שאין  דהיינו  הדבר,  לקיום  עדות  הינה  אלא  לבירור,  עדות  רק  אינה  בקידושין  העדות  ולכן 
הקידושין יכולין לחול ללא עדים, אף כשאין על זה שום הכחשה וספק, ולהנ"ל יובן כי העדות 

הינם חלק מחלות מעשה הקידושין, כי אין הקידושין יכולין לחול בלי לקבל מהכח הכללי של 

שמים וארץ הבא על ידי העדים דייקא.

ביאור פסולא דקרובים

הינם  בכך  רק  כי  והכלה,  החתן  קרובי  ולא  לזה  זה  לא  קרובים  להיות  אסורים  העדים  ולכן 
בבחינת שמים וארץ הרחוקים זה מזה, ורק בזה שאינם קרובים לחתן והכלה, ממילא יש בהם 

כח כללי שאינו נוגע בפרטיות היחוד של האי חתן וכלה שעל קידושיהם הם מעידים. 

עדים בעמידה

ולכן קי"ל )שו"ע חו"מ סי' יז ס"א( שעדים מעידים רק בעמידה, כי בכח העמידה הינם מחברים בין 
השמים ובין הארץ, כי בעמידה נעשה האדם כצינור ישר בין השמים ובין הארץ כמבואר למבין 

בזה ]וכידוע שיש באדם אור הבא עליו מלמעלה וכו'[.

משמעות תשובת העדים

ולכן צריכים העדים ג"כ להרהר בתשובה קודם עדותם, כי עי"ז הם מתקשרים בכח התשובה 
וכלה  החתן  ע"י  בפרטיות  כעת  הנבנה  החדש  העולם  עי"ז  נולד  וממילא  לעולם,  הקודמת 

לבחינת  עולים  הם  התשובה  כח  שע"י  ונמצא  קידושיהם,  על  מעידים  שהם  האלו  הפרטיים 

שמים וארץ המקיפים את כל הבריאה כולה, ומעידים עליה.

נעשה ונשמע

שני הכתרים של נעשה ונשמע שהיו לישראל בשעת מתן תורה שהם שני עדיים ]כלשון  וזה 
עדים[, דהיינו שני כתרים ותכשיטים לישראל, ולדברינו יש בהם בחינת מקיף ועדות לישראל 

על מתן תורה שבה היתה הקידושין הכלליים של כלל ישראל וכמו שמסיימים בברכת האירוסין 
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כל מעשה  את  ככתר המקיף  ג"כ  הינה  כי העדות  וקידושין".  חופה  ע"י  ישראל  עמו  "מקדש 

הקידושין, בבחינת עדי עדיים, והבן.

מזוזות העדות

ועליהם  ישראל, שיש בפתחם שני מזוזות העומדים כשני עדים  ג"כ בבתי  ישנו  העדות  וכח 
כתובים שני פרשיות שהם שמע ווהיה אם שמוע, שבהם כתוב את כל ענין השכר והעונש שאם 

יבולה  יקבלו עונשם ע"י עצירת השמים את מטרה והארץ את  לא ישמרו ישראל את התורה 

וכו'.

זה נמשך שמירה לישראל, כי כח השמים והארץ הינו כח המקיפים שבהם נמצא כח  ומכח 
השמירה כי הם מקיפים ושומרים על האדם לבלתי יכנס ויתערב זר בקרבו, הן במחשבה והן 

במעשה.

לאות על הבתים

בכורות  מכת  בשעת  הבתים  על  לאות  לשים  יב(  )שמות  ה'  שציווה  הפסח  בדם  נשרש  זה  וכל 
להבדיל בין ישראל לעמים, ושם לקחם לו לעם והכינם לקידושיהם שנעשו בפועל במתן תורה.

וזהו סוד הלשון שאמרו חז"ל )תענית יא.( "קורות ביתו מעידין עליו" שרמזו בזה, שהעדות נמצא 
בקורות ביתו המקיפים את האדם, כי כח העדות הינו כח המקיפים בבחינת שמים וארץ כנ"ל.

פרק ב' – בריאה חדשה בכח העדים

בכח העדים נעשית בריאה חדשה

קיום,  עידי  דבעינן  מצינו  בקידושין  דייקא  דהנה  בקידושין,  העדות  ענין  את  לבאר  יש  עוד 
דהיינו שחלות הקידושין אינה חלה ללא העדים, ואף כשאין חשש משקר, והביאור בזה משום 

כל  על  ולאסרה  אשתו  את  לקדש  הבעל  יכול  בכוחם  רק  ולכן  חדשה  מהות  יוצרים  שהעדים 

זה שינוי  אין  וכדו'  ולייחדה אליו, משא"כ בכל התחייבות של ממון הנעשית בעדים  העולם 

מהותי כ"כ ולכן רק כשיש חשש משקר בעינן עדים, כי עידי בירור אינם חלק ממהות חלות 

הדבר ולכן אינם נצרכים רק לראיה משא"כ במעשה הקידושין שבו נעשה שינוי מהות בעינן 

את העדים לעצם חלות הדבר.

יוצר האדם

הנישואין  בברכת  רואים  שאנו  כמו  חדשה  בריאה  כיצירת  חשוב  הינו  הקידושין  ענין  כי 
שמברכים ברכת "יוצר האדם" על זה שהקב"ה התקין לו ממנו בנין עדי עד, שזה נחשב כיצירה 
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חדשה ממש, ולכן רק בכח העדים שהם כשושבינים המסייעים מבחוץ, יכולים לעשות מציאות 

חדשה זו.

את השמים ואת הארץ

ולכן העדים הינם בבחינת שמים וארץ כמו שהארכנו )בפרק א(, משום שזה מבטא בריה חדשה, 
ולכן  הארץ"  ואת  השמים  את  אלוקים  ברא  "בראשית  א(  א  )בראשית  הבריאה  בתחילת  ככתוב 

בריאה חדשה נעשית בכח העדים שהם בבחינת שמים וארץ החדשים. 

]ובפרט לפי הידוע שהשם היוצא מר"ת של הפסוק "את השמים ואת הארץ" הינו שם הדעת 
המורה על היחוד הנעשה בכח הדעת כמ"ש )בראשית ד א( "והאדם ידע את חוה אשתו" כי בכח 

הדעת נעשה כאן שמים וארץ חדשים[.

בריאה חדשה במתן תורה

את  הקב"ה  קידש  אז  שהרי  כולה,  הבריאה  של  הקידושין  נעשו  שאז  תורה  במתן  היה  וזה 
ישראל לו לעם, ואז הוי כאילו נבראה הבריאה מחדש ממש, כמ"ש חז"ל )שבת פח.( שמתן תורה 

יראה  ו"ארץ  תורה,  ניתנה  בסיון שאז  על שישי  הרומז  "יום השישי"  רמוז בפסוק בה"א של 

ושקטה" מחמת התנאי שהתנה הקב"ה עימה בתחילת הבריאה שכל קיומה תלוי במתן תורה, 

בבריאת  שהיו  מאמרות  העשרה  של  פנימיותם  שהם  הדברות  בעשרת  מחדש  נבראה  וכאילו 

שמים וארץ.

עידי הקידושין הינם כתרי הנעשה ונשמע

כמו  "עדים"  בלשון  בפסוק  הקרואין  ונשמע  נעשה  כתרים שהם  שני  אז  ישראל  קיבלו  ולכן 
שכתוב במעשה העגל )שמות לג ו( "ויתנצלו את עדים" כי הם היו בחינת עידי הקידושין לישראל 

במתן תורה, והם נתנו את הכח של שינוי הבריאה שנעשה במתן תורה שזה הקידושין הכללים 

של הבריאה.

עדותה של התורה

ולא עוד אלא שהתורה בעצמה נקראת "עדות" ככתוב )דברים לא כא( "וענתה השירה הזאת לעד 
התורה  כי  פתי"  מחכימת  נאמנה  ה'  "עדות  יט(  )תהילים  שכתוב  וכמו  זרעו"  מפי  תשכח  לא  כי 

מעידה על מי שנתנה, ולא עוד אלא שבמעמד נתינת התורה היתה עדות ברורה לכל באי עולם 

על מציאות ה' ועל בחירתו בישראל להיות לו לעם, ונמצא שהתורה ונתינתה הם עיקר העדות 

על מציאות ה' ובחירתו בישראל יותר מכל דבר אחר.
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ולדברינו יובן בזה עוד פנים, שבכח עדותה של התורה נבראים השמים והארץ מחדש, שהרי 

חידושי  ע"י  עת  בכל  תדיר  ג"כ  נעשה  והארץ  ונמצא שחידוש השמים  ברא עלמא  באורייתא 

שזהו  שבתורה  העדות  בכח  דייקא  וזה  החדשים,  והארץ  השמים  את  בוראים  שבהם  התורה 

הכח של בריאה חדשה כנ"ל.

עדות באמירת ויכולו

החיים  באור  שכתב  כמו  ממש,  כמתחילה  הבריאה  מתחדשת  ושבת  שבת  שבכל  עוד  ודע 

הקדוש )בראשית ב ג 4(, שהבריאה נבראת לששה ימים ובכל שבת היא מחדשת כוחה מחדש 

לשבוע חדש, וממילא יובן מה שאחז"ל )שבת קיט:( שבאמירת ויכולו בליל שבת הרי זה כעדות 

יובן דבעינן דייקא כח של עדות בכדי לברוא בריאה חדשה  על בריאת שמים וארץ, ולהנ"ל 

מציאות  ולברוא  לשנות  אפשר  שבכוחם  עדות  של  כח  לזה  בעינן  ולכן  השבת,  קדושת  מכח 

חדשה.

4 אוה"ח )בראשית ב ג(, אכן מצינו כי הקב"ה גילה הדבר במה שאמר בעשרת הדברות )שמות כ יא( כי ששת ימים עשה ה' את 

השמים וגו', הרי גילה כי בשעת הבריאה לא ברא ה' כח בעולם זולת לעמוד ששת ימים לטעם הנודע לו, גם ידוע ליודעי אמת 

ונתחכם ה' וברא יום אחד הוא יודע לה' ובו ביום חוזר ה' ומשפיע נפש לעולם שיעור המקיים עוד ששה ימים וכן על זה הדרך, 

וזולת זה היום היה העולם חרב בגמר ששת ימים וחוזר לתוהו ובוהו וצריך ה' להכינו פעם ב' ובאמצעות שבת העולם עומד, 

והוא אומרו "כי בו" פירוש באמצעות יום זה שבת מכל מלאכתו ופירש מה היא המלאכה היא הבריאה עצמה, כי לא מהתיקון 

שהוא המעשה לבד שבת אלא גם מהבריאה, וכבר כתבתי למעלה שהבריאה היא יש מאין והוא מה שנברא ביום ראשון בדיבור 

אחד, והמעשה הוא התיקון אשר תיקן דבר יום ביומו, ובאמצעות יום שבת משפיע בכללות העולמות רוח המקיימת עוד ששת 

ימים:

ולפי פירושינו זה מצאנו נחת רוח במאמר אחד שאמרו ז"ל )שבת קיט:( כל המקדש וכו' ואומר ויכולו כאילו נעשה שותף 

להקב"ה במעשה בראשית ע"כ, ודבריהם רחוקים ודחוקים לפי הנראה מי שמע כזאת שיבא אדם וישתתף בדבר שכבר נגמרה 

מלאכתו אין אחר מעשה כלום ובמה יעשה שותף עוד מה היא הפעולה הגדולה הזאת שבאמצעותה ישיג השגה זו ועוד לו יהיה 

שיהיה מעשה זה גדול עד מאוד, מנין להם לומר דבר זה שהוא נעשה שותף, ואם לצד הגדלת השכר היה להם להגדיל שכרו 

לחלק לו ברבים )ישעיה נג יב(, ואורך ימים וגבורה ועושר וגו' )משלי ג טז(, ומנין מצאו להאריך לשון לצד עילאה להשתתף 

עמו במעשה בראשית: 

ולמה שפירשתי אמת יהגה חיכם ודבר ה' בפיהם אמת בטעם צודק, כי להיות שהשבת הוא המקיים העולם כל ששת ימים ואחר 

עבור ששת ימים יבא שבת אחרת ויחייהו ויקיימהו עוד ששת ימים אחרים, ולך לדעת כי מציאות השבת בעולם הוא קיומו 

שמקיימים אותו כי אם אין מקיימים שבת אין שבת, ותמצא שאמרו ז"ל )יומא פה:( חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות 

הרבה, ואם אין שומר, שבת מה זאת עושה ולזה כל המקדש את השבת וכו' פירוש מקיים ושומר קדושתו ה באמצעות זה ישנו 

לשבת ובאמצעותו מתקיים העולם, 

הראת לדעת כי הוא המקיים העולם ואין לך שותף גדול מזה כדין וכהלכה ולך לדעת כי מיום ברא אלהים אדם לא חסר העולם 

דבר המעמיד צדיק יסוד עולם שהוא שומר שבת, כי אדם שומר שבת היה ע"ה )מדרש תהלים צב( ואחריו קם שת בנו כי הוא 

היה צדיק גמור, ואחריו כמה צדיקים וכשזה נופל כבר בא השמש שומר שבת מתושלח וכו' נח שם אברהם וכו', ומשם לא 

פסקה שמירת שבת מישראל ואפילו במצרים היו שומרי שבתות כמאמרם ז"ל ונכון:
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העדים מחברים אל ימות החול אל השבת

ודע עוד, שבכח העדות נעשה יחוד וקירוב הפכים ורחוקים, כי עיקר הכח של אמירת ויכולו 
הוא לחבר את ששת ימי המעשה ליום השבת שבו מתגלית אחדות ה', כי בזה שמעיד שהקב"ה 

ימי  ששת  של  והמלאכות  הפעולות  כל  את  מיחד  הרי  צבאם  וכל  והארץ  השמים  את  ברא 

המעשה אל הקב"ה שהוא הבורא היחיד.

וממילא נמשך מכח זה בריאה חדשה של עוד שבוע חדש, שבו מתגלין ימי מעשה חדשים עד 
שגם הם מגיעים לשבת הבאה וחוזרים להתייחד ברזא דאחד על ידי עדותם של ישראל שומרי 

השבת.

שני המלאכים בליל שבת

ודע עוד שכמו שהאדם מעיד על מעשה שמים וארץ באמירת ויכולו כמו"כ מעידים עליו שני 
מלאכים המלוים אותו בליל שבת, שהוא שומר את השבת כהלכתו, ומברכים אותו שלשבת 

הבאה גם יהיה כן )שבת קיט:(, כי בכח עדותם ממשיכים הם לו את הכח לשבת הבאה בדוגמת 

מה שהוא ממשיך בכח עדותו קיום הבריאה לעוד שבוע ]ונמצא ששני המלאכים הינם בבחינת 

שבת הזו ושבת הבאה[.

נרות השבת

וזה גם שני נרות השבת שהם כנגד זכור ושמור שהם משכינים שלום בביתו של אדם על ידי 
אור קדושת השבת המאיר בהם. ולהנ"ל יובן שהם בבחינת שני העדים ושני המלאכים שעל 

ידם נתחברים הרחוקים ומתייחדים השמים והארץ תחת הבורא האחד וממילא זה גופא משפיע 

שלום בין איש לאשתו ליחדם ביחודא שלים ברזא דאחד.

הבהובם בערב שבת

ימות החול  צריך להכין ולהבהב את הנרות כבר בערב שבת, כי בזה נעשה חיבור של  ולכן 
ושבת, כמבואר בדברי האריז"ל שעה"כ 5( שזה סוד ההכנות משבת לחול, וממילא מזה נמשך 

היחוד של איש ואשה שהם בבחינת ימות החול ושבת קודש.

5 שעה"כ )דרושי סדר שבת א' דרוש ויהי נועם(, ואם במעשה דע כי צריך האדם ליזהר לקנות כל צרכי שבת ביום ששי לסיבה 

הנז' ולא ביום ה' וכמו שמצינו חכמי ישראל שרבא מלח דג שיבוטא ר"ן מכתף ועייל כו' ובכל מה שיקנה יזכיר ויאמר לכבוד 

השבת והרי זה ענין מעשה. גם תזהר בתי' הנרות של שבת אמנם הדלקת הנר היא מצוה על האשה בעלת הבית כנודע וגם זה 

הוא ענין מעשה 

ואם בענין הדיבור והלימוד בתור' כבר ביארנו בסדר המקרא שנוהג בכל יום ויום שצריך לקרות בכל הששי כ"ו פסוקים מפרשת 

השבוע באותה הכוונה שנתבאר שם בשער ה' שער המצו' וע"ש. גם ביום ששי עצמו צרי' לקרות כל הפרשה כולה במקרא 

ותרגום באותה הכונה שנתבאר שם ועוד יש כמה מיני דברים אם ענין הטבילה ואם ענין רחיצת פניו ידיו ורגליו במים חמין 



-תג-     / מתדת יתדמרתח

סוד האבוקה שבמוצאי שבת

ובזה יובן סוד האבוקה הנצרכת בנר של מוצאי שבת, שעל ידה אנו ממשיכים מאור קדושת 

השבת אל כל מעשה המלאכות של ימות החול המתחילים מיד במוצאי שבת, ]שזה היה אצל 

אדה"ר ע"י מאור האש בא לו ע"י שני האבנים דייקא[, כמבואר בדבריהאריז"ל )פרע"ח 6(, 

כמו"כ  השבת  אל  החול  ימות  את  לחבר  השבת  בכניסת  עדים  שצריכים  שכמו  יובן  ולהנ"ל 

צריכים שני עדים שהם אור האבוקה הנעשית רק על ידי חיבור שני פתילות או שני נרות, בכדי 

)וע"ע בליקומ"ת סז' בענין מאורי אור המאירים בשבת  ימות החול שלאחריה.  לחבר את קדושת השבת אל 

ומאורי אש המתחילים במוצאי שבת(.

בשפת מוהרנ"ת

וכל זה מבואר הדק היטיב בדברי מוהרנ"ת )עדות הל' ב 7( המבאר בלשונו שענין העדות הינו 

חיבור של אחר הבריאה אל קודם הבריאה, שהם בחינת שני העדים, ולהנ"ל הכוונה בזה שעל 

ידי העדות מתגלה הכח של קודם הבריאה בכדי לברוא שמים וארץ חדשים בכח העדות, וזה 

נקרא לחיבור של קודם הבריאה ואחר הבריאה.

וענין קבלת שבת בתפילת המנחה ביום ששי ואח"ך קבל' שבת בשדה וכאלה רבות וכולם הם מכלל הכנת שבת וזה החלי 

בע"ה" וכו' עיי"ש באריכות. 

6 פע"ח )שער השבת פכ"ד(, ובענין הסתכלות הצפרנים, תכוין לסוד החשמל שנשאר על ראש הצפרנים, והוא נקרא מאורי 

האש, המבדיל בין מוחי קודש לחול, היא קליפות נגה, המתעוררות עתה במוצאי שבת, לכן תסתכל בהן, לומר כי יש מגן זה 

כי ממש אמא עלאה מאירה  ונקרא מאורי האש, בסוד כעין החשמל מתוך האש,  יותר,  החשמל שלא תוכל הקליפה להניק 

בחשמל, ולכן נקרא מאורי האש:

7 ליקו"ה )הלכות עדות ה"ב(, וזה בחינת מה שהאמינה תורה לשני עדים ושני עדים ומאה הם שוים, כמו שאמרו רבותינו 

זכרונם לברכה, תרי כמאה, כי באמת תכף אחר הבריאה אף על פי שמשם רשם על השתלשלות הטמאה שהוא השקר כנ"ל, אף 

על פי כן היה אז עדין בתחלת הבריאה, כל הבריאה בכלל סמוכה אל בחינת קדם הבריאה. שהוא כלו אחד כלו טוב והיה אז גם 

כל הבריאה הכל בבחינת טוב, בבחינת אמת, כי עדין לא הגיע הבריאה, חס ושלום, לבחינת חשבנות רבים שהוא בחינת אחיזת 

השקר, רק שהיה רשם שישתלשל וכו' כנ"ל, אבל עדין בתחלת הבריאה היה הכל בטהרה בבחינת טוב כנ"ל. וכמובן שם בדברי 

רבנו הנ"ל, כמו שמובא שם, כי היא סמוכה אל האחד ועדין לא הגיע לבחינת חשבנות רבים יעין שם היטב. נמצא, שתחלת 

הבריאה הוא עדין קדוש וטהור רק שמשם רשם שישתלשל עד שיתהוה אחיזת הטמאה והשקר. 

ועל כן באמת שם בתחלת הבריאה הוא עקר המתקת והכנעת הטמאה והשקר, כי אין הדין נמתק אלא בשרשו כידוע, הינו 

כשמבררין ומעלין אחיזת השקר וכו' לשרשו, שהוא תחלת הבריאה, שמשם רשם על השתלשלות אחיזתו. נמצא, שעקר אחיזתו 

משם, אבל באמת כשמעלין ומבררין אחיזת השקר לשם לבחינת תחלת הבריאה אזי נכנע ונמתק השקר לגמרי, כי שם בתחלת 

לגמרי  נכנע השקר  ואזי  אחרא  אחיזת השקר שהוא הסטרא  ונמתק  נתברר  ושם  וטהור.  קדוש  וצדק,  אמת  רק  הוא  הבריאה 

בבחינת המתקת הדין בשרשו, כי הסטרא אחרא שהוא השקר, הוא תקף הדין ונכנע ונמתק בשרשו בבחינת תחלת הבריאה 

כנ"ל: ועיי"ש עוד בכל ההלכה.



-תד-

טבעת קידושין וטבעת המלך

נכתב ונחתם בטבעת המלך

גזירות המלכות, ובכח החותם יש תוקף של מלכות  המלך בטבעתו חותם את כל חוקי  הנה 
בכל מה שנכתב שם באגרת החתומה, וההבנה בזה, כי טבעת המלוכה הוי כאילו היא ניתנת לו 

מאת העם, שהרי הם המליכוהו עליהם, ונמצא שטבעת זו הינה הסמל לעם הסובב את המלך, 

והיא נתונה על אצבעו שבה יש לו כח להורות את כל חוקי גזירות המלוכה, ולכן כשהוא חותם 

אל  העם[  כלליות  כח  ]שהוא  המלוכה  כח  תוקף  את  נותן  היא  הרי  עליה  הנתונה  זו  בטבעת 

גזירותיו.

טבעות הארון ומשמעותם

ממנו  יסורו  שלא  בל"ת  מצווים  אנו  שעליהם  ובדיו,  הארון  טבעות  של  המשמעות  גם  וזה 
כי  עלינו,  להיות למלך  כוחינו אל הארון  נותנים בתמידות את  דהיינו שאנו  כה(,  )שמות  לעולם 

מקבלים  שאנו  ה'  למלכות  הביטוי  והם  מסיני,  למשה  שניתנו  הברית  לוחות  נמצאים  בארון 

עלינו לשמור חוקיו ומשפטיו שציוונו בהם. 

נשיאת הארון היינו המלכתו

וביתר ביאור: דהלא בהבדים שבטבעות נושאים את הארון, ונושאי הארון הם העם, ובגשמיות 
אולם  ומלחמותיהם,  מסעותיהם  בכל  למקום  ממקום  בבדיו  הארון  את  נושאים  שהם  היינו 

ברוחניות היינו שהם מקיימים את דברי התורה הכתובים בלוחות הנמצאים בארון, ובכך הם 

נושאים את הארון ככתר על ראשם.

לא יסורו ממנו

וכיון שכך יובן שהבדים צריכים להיות בתמידות בתוך טבעות הארון, שזה כצורה של נשיאת 
הארון על כתפם, ]שהרי רק בשביל זה צריכים את הבדים[, להורות על זה שישראל משועבדים 

אליו יתברך בתמידות לשמור חוקיו ומצוותיו.

ונמצא שטבעות הארון הינם טבעת המלוכה שנותנים ישראל להקב"ה, בקבלם עליהם לנשוא 
את הארון ולשמור את הכתוב בו תמיד.



-טמ-     / ט)מי יתדמרתח מט)מי  עלט

יוצא למלחמה

ולכן הארון יוצא תמיד לפני ישראל בכל מלחמותיהם, כי בארון יש כח המלוכה, כמו שאכן 
הינו הכתר של מלך  תורה, משום שכתר התורה  לכתר  בזר המכוון  רואים שהוא מעוטר  אנו 

מלכי המלכים, וישראל נותנים לו המלוכה כביכול בזה שמקבלים עליהם לישא הארון ולשמור 

את כל הכתוב בו, ומכח זה יש להם כח להמליך עליהם מלך שהוא מרכבה למלכות שמים, 

ומכח זה הם נוצחים במלחמה.

מלוכת דוד מכח הארון

ולכן אנו רואים שדוד מלך ישראל, זכה למלכות דייקא על ידי שהוציא את ארון הברית מידיו 
של גלית מלך פלשתים, כי דייקא בארון נמצא כח המלוכה.

תמיהה בטבעת אשה

אלא שלפ"ז לכאורה היה צריך להיות בטבעת הניתנת בקידושין, שהאשה תלביש את הטבעת 
על אצבע בעלה, שהרי זה מורה שהיא מסבבתו תדיר ונותנת לו מלכות, כדוגמת העם הנותנים 

המלוכה למלך, ומדוע אנו רואים שהבעל מלביש הטבעת על אצבעה?

דברי הגמרא בזה

לוקחת  האשה  ולא  האשה  את  לוקח  שהאיש  שזה  מבואר  כבר  ד:(  )קידושין  שבגמרא  ובאמת 
הו"א  זה  פסוק  לולי  אולם  כי תקח,  ולא  איש אשה"  יקח  "כי  לה מדכתיב  ילפינן  האיש,  את 

שגם כשהאשה נותנת לאיש  הוי קידושין, וכן להלן )שם ט.( מבואר ששטרי זביני שונים משטרי 

את  כותב  הקונה  שהוא  הבעל  בקידושין  ואילו  השטר  כותב  המוכר  אז  במכירה  כי  קידושין, 

השטר, ומסקינן התם בגמרא דהלכתא נינהו ואסמכינהו רבנן אקראי )ועיי"ש בתוד"ה הלכתא האם הוי 

הלכה למשה מסיני או שהלכות מדינה(.

בהא דאין במלכות לשונות של קנינים

ונראה שהביאור בזה הוא: דהנה לא מצינו במלך ועם, התייחסות של מוכר וקונה כלל, דאין 
המלך קונה את העם, )חוץ מבפרעה שמצינו בו כעין זה, שעל ידי שפרנס את עמו בשנות הרעב קנאם ואת אדמתם, והיו 

צריכים להעלות לו חומש בכל שנה, וכן הוא באמת שהמלך צריך לפרנס את העם כמו בעל המפרנס את אשתו, כמו שמצינו בחז"ל 

)ברכות ד.( שבכל יום אמרו לדוד המלך "עמך ישראל צריכין פרנסה", אבל בכל זאת לא מצינו 

שחז"ל השתמשו בלשון של מוכר וקונה לגבי מלך ועם(.



-טז-

ואילו גבי בעל ואשה הכל בלשון ובצורת קנינים וכמו שהמשנה פותחת בריש קידושין בהא 

ילפינן  וכן  וקיחה איקרי קנין,  יקח איש אשה"  וכן בלשון הפסוקים "כי  וכו'  ניקנית  דהאשה 

קניני אשה מקניני שדה, הלא דבר הוא.

בטעם הדבר

והטעם לזה בפשטות הוא, שהמלך אינו כמוכר שהוא עצב, כי המוכר יש לו משהו מצד עצמו 

והוא מעביר וממוכר זאת לקונה, משא"כ המלך אין לו כלום מצד עצמו שהרי הוא אדם פרטי 

ככל האנשים, וכל כוחו הינו רק מצד העם שבחרוהו למלך עליהם, וממילא אין ההתייחסות 

שהוא  הנכון  הוא  ההיפך  אלא  שתחתיו,  המלוכה  לבני  להשפיע  ממקומו  יורד  שהוא  במלך, 

וכאילו הוא הוא  ולהאדם המאחדם,  נחשב ללב העם  ולכן הוא  ידם לכס המלוכה,  עולה על 

האדם הכולל את כל בני מלכותו.

משא"כ בבעל ואשה, שהבעל יש לו מציאות בפני עצמו, והאשה יש לה מציאות בפני עצמה, 

וע"י הקידושין הוא קונה את האשה ומתחייב לזונה ולפרנסה משלו, ובזה הוא קונה את מעשי 

ידיה וכו', הרי זה נחשב לקנין.

המלך נבחר והאיש בוחר

ולכן אנו רואים שבמלוכה, אז העם בוחרים את המלך, משא"כ באיש ואשה אז הבעל מחזר 

על אבידתו ובוחר לו אשה, כי זה מורה על הנ"ל, שהמלך אין כוחו מצד עצמו כלל, אלא רק 

מצד העם ולכן הם הם הבוחרים אותו, משא"כ באיש ואשה, אז האיש יש לו יכולת וכח והוא 

בוחר אשה ומתחייב לזונה בשאר כסות ועונה.

החילוק שבין הטבעות

ודאתאן להכא יובן שבמלך עיקר הביטוי הוא שהעם נותן כוחו אל המלך ולכן הוא מלביש את 

הטבעת המסמלת את כח המלכות שבא מכלליות האומה – על אצבעו, משא"כ בקידושין הרי 

הביטוי הוא שהבעל נותן לה את חיותו, ומתחייב לזונה ולתת לה שאר כסות ועונה, וממילא 

הביטוי בזה הוא, שהוא יורד אליה ממקומו ונותן לה את טבעתו וכוחו, ולכן מלביש לה את 

טבעתו על אצבעה, שזה מבטא שהיא שייכת אליו, כי בה נעשה עיקר השינוי שהיא נתעלית 

אליו, והיא מקבלת את שמו עליה.



-תז-     / ט)מי יתדמרתח מט)מי  עלט

טבעת המלך כטבעת האשה

המלבשת  כאשה  היא  הרי  אצבעו,  על  הטבעת  את  מלביש  שהמלך  שבזה  שונה:  ומזוית 
בפני  כדוגמת בעל שהוא מציאות  ואינו  דוגמת העם הכולל,  הינו  כי המלך  ידה,  על  הטבעת 

עצמו מאשתו.

החתן נוחת והמלך עולה

ובזה יובן ג"כ הא דדייקא בבעל מצינו בגמרא )יבמות סב.( שהוא נקרא חתן על שם שהוא נחות 
דרגה, שיורד ממקומו אליה, משא"כ במלך שהוא עולה על כסא המלוכה, ולהנ"ל היינו משום 

שהמלך אינו נפרד מהעם אלא הוא המאחדם, משא"כ הבעל שיש לו מציאות בפני עצמו הרי 

הוא יורד אליה.

חילוק בין קידושין למלכות

ולכן נראה גם שהבעל מותר מה"ת לישא כמה נשים, ונמצא שלאו דווקא אשה זו היא הנותנת 
זה  הוא  נותן  מורה שהבעל  שזה  אצבעה  על  הטבעת  נתינת  נעשית  וממילא  המלכות,  את  לו 

הנותן לה חיותה בכח אצבעו, והבן.

משא"כ במלך ועם, שכח העם הממליכים את המלך הינו אחד, ממילא מסמלת טבעת המלך 
את כל חלקי מלכותו אף אם הם מכמה אומות, כי כל הכוחות מתאחדים למלכות אחת.

******



-תנ-

בורא פרי הגפן

החידוש שביין

)עיין בזה באריכות בספרינו ישיש עלייך מאמר בורא  דברכות הנישואין הינם מוכרחים דייקא על היין,  דע 
פרי הגפן מדברי הרמב"ם והר"ן דבעינן בברכת חתנים דייקא כוס של יין מעיקרא דדינא(, והביאור בזה, כי בגפן דייקא 

ענבים  לסחוט  בכח האדם  והוא: שיש  בבריאה,  דבר  כמותו בשום  נמצא  חידוש שלא  מצינו 

ענבים  יאכל  אדם  אם  שהרי  בעולם,  קודם  היתה  שלא  יין,  של  חדשה  מציאות  נעשה  ועי"ז 

הרבה, הרי שלא ישתכר, ורק כשישתה יין ישתכר, כי היין אינו רק מיץ ומי ענבים, אלא הוא 

מציאות חדשה שנעשית ע"י שנסחט ותסס הרבה זמן, וכו' עד שנעשה ליין שיש בו כח לשמח 

ולשכר, ולכן זה מורה ביותר על כח היצירה שיש באדם לעשות בריאה חדשה מה שלא נעשה 

מצד בריאת מעשה בראשית.

תורה שבעל פה

שזה  בבריאה,  חדשה  מציאות  לברוא  שבידו  באדם,  שיש  הבחירה  כח  גודל  את  מבטא  וזה 
כדוגמת כח התורה שבעל פה שניתן לנו מאת הבורא ברוך הוא לחדש בתורתו ולברוא תורה 

חדשה, ולכן יש גם ביין שני כוחות לטוב ולרע, שהרי היין יכול לשמח ומאידך הוא מביא יללה 

)ברכות מ.( ומשכר, כי זה מורה על הבחירה שניתנה לאדם לטוב ולהפכו, שזה מתבטא  לעולם 

בכח עשייתו את היין למהות חדשה כנ"ל, ועיין בשל"ה הקדוש )מס' פסחים 8( מה שהאריך 

בזה. 

8 של"ה )מסכת פסחים(, וארז"ל חוה סחטה אשכול של ענבים בענבים מעורבים בשמרים ואינם נכרים רק מתבטלים, וכשנסחט 

ונעשו שמרים אחר כך נשאר היין משומר, רצה לומר מסולק מהשמרים. ]ענין השמרים הוא כח הבחירה הנתונה לאדם לבחור 

בטוב או רע, ולעתיד יהיה הטוב הכרחיי ונצחיי, כמו הנשמה קודם בואה לעולם טהורה, ובחזירתה ביותר. והוא זך ובהיר יותר 

ממה שהיה קודם סחיטה. וזהו ענין עולם הבא יין המשומר בענביו, כמו שארז"ל )ברכות לד, ב(, עין לא ראתה אלהים זולתיך 

זהו יין המשומר. והענין כי היה כתנות אור ונגנז ונעשה כתנות ע ור ב'עין', שהוא עור היפך אור. ובהתם החטאת לעתיד, אור 

חדש יהיה, לזה העור יתרון 'עין' שגרמה עיור, עיור יתהפך ל'עין' ב'עין' יראה ה' וגו', עין רואה עין כו' זה יין המשומר כו'. 

וזהו ענין 'ע' דשמע ישראל רבתי. ובדברי הימים 'א' דאדם רבתי. הנה 'אדם' מעשר של 'אמת', והעולם נברא באמת, בראשית 

בר א אלהי ם א ת סופי תיבות 'אמת'. ונרגן מפריד 'אלף', הוא הנחש בהוצאת דיבת שקר גרם שנפרד 'א' מן אמת ונשאר מת, 

וכן 'א' מן אדם ונשאר דם, ואז נסתלקה 'אלף' מכתנות א ור ונעשית עור. ועל כן 'א' דויקרא זעירא, ונשאר ויקר לשון קרי, היא 

לילית שהולידה מן אדם ק"ל שנה, ובא זוהמא לעולם. 

ואמר אדם כי יקריב, דאינו קרוב עתה צריך להקריב, ואח"כ הפרשיות של תורת כהנים הארכתי במקום אחר שסובבים על זה 

הענין. וכל הטומאות נמשכות מזה, אדם כי יהיה בעור בשרו, מחמת שנעשית כתנות עור ובשר בחטא אדם הראשון, ולא היה 

מטת אדם שלימה רק קרי, ומזה הזיבות ודם נידה כו'. עד בא יעקב שופריה מעין שופרא דאדם, והיתה מטתו שלימה, ויצאו 

ממנו ע' נפש קדושות לתקן 'ע'. ואת יהודה שלח לפניו רומז על דוד המלך ע"ה, בסוד אדם דוד משיח, והוא זכה לע' שנים 

המובחרים של אדם הראשון, כי תלמידי חכמים כל זמן שמזקינים מוסיפין חכמה, נמצאו ע' שנים אחרונים שנתן אדם לדוד 



-תט-     / )מש" פשת  גפח

פרו ורבו

וזהו ג"כ כח מצוות הפריה ורביה שיש באדם שבו ניתן לו כח בדוגמא דלמעלה להרבות הצלם 

והדמות ולמלאות העולם בבני אדם, וכמו שהיין בזמן שהוא תוסס הרי הוא מאוס ונמאס ואינו 

ראוי לכלום אלא הוא מסריח ביותר, כמו"כ בהתהוות היצירה הרי מסרחת הטפה ונרקבת עד 

שבאה לידי ריקום וציור חדש, הכל כדוגמת היין.

ברכת הגפן בנישואין

וממילא בשעת נישואי האדם שבו הוא נכנס לחיי הייחוד בדוגמא לקונו, לפרות ולרבות הרי 

הוא מברך על הגפן כחלק מברכות הנישואין להורות על כח הבחירה המתחדשת לו בעת הזו, 

ויעויין בדעת זקנים מבעלי התוספות )ויקרא ו ט 9( המחדש שכל חטא אדה"ר נעשה ע"י היין 

של הנישואין שסחטה לו חוה, ונמצא ששם היה פגימת בחירתו ולכן עלינו לתקן זאת דייקא 

בהתעסקות בברכת הנישואין.

כמו שארז"ל הם המובחרים.

9 דעת זקנים )ויקרא י ט(, וי"א אחריתו כנחש ישך קרי ביה בנחש שעל ידי יין ששתה אדם הראשון בברכת נישואין שלו כדפרי' 

לעיל נשתכר ועבר על צוויי של מקום ולבסוף נתקלל בנשיכת נחש שנאמר ואתה תשופנו עקב ולפי שנקנסה מיתה על האדם 

בשביל אותו יין נהגו העולם כשהמברך בצבור אומר סברי מרנן והם עונין לחיים וכן מצינו בשלהי במה אשה. מעשה ברבי 

עקיבא שעשה משתה לבנו ועל כל כוס וכוס אמר חמרא וחיי לפום רבנן ולפום תלמידיהון. ועיניך יראו זרות שע"י היין האדם 

מתיר עצמו לעבירה ולאשה זרה ולנבול פה. ולא עוד אלא שעובד ע"ז שנאמ' לא יהיה בך אל זר דכתיב וישב העם לאכול ושתה 

ויקומו לצחק לעבוד העגל. ולבך ידבר תהפוכות שגורם לארבעה דברים ע"ז וגלוי עריות ושפיכות דמים ולשון הרע ועוד אמר 

שלמה אל תהי בסובאי יין וגו' כבן סורר ומורה שנהרג על היין. 

ועוד אמרו ז"ל בעירובין פרק הדר אמר ר' חייא בר אשי אמר רב כל שדעתו מיושבת עליו ביינו יש בו מדעת שבעים זקנים שכן 

יין נתן בשבעים. ואמר רבי חנינא כל המתפתה ביינו פי' שאע"פ ששותה הוא מתרצה לעולם יש בו מדעת קונו שנאמר וירח ה' 

את ריח הניחוח וגו' וריח כשתיה.

 ועוד אמרו רז"ל יין נתן בשבעים וסוד נתן בשבעים נכנס יין יצא סוד. וגם עשרת השבטים גלו ע"י יין שנאמר השותים במזרקי 

יין וגו' וכתיב בתריה לכן עתה יגלו בראש גולים וכן אתה מוצא ביונדב בן רכב שצוה את בניו אל תשתו יין כששמע ירמיה 

מתנבא על חרבן כדי שיתאבלו על ירושלים ושלא יבנו בתים אלא ישבו באהלי' והכתוב משבחן כדכתיב הוקם דברי יונדב בן 

רכב אמר הקב"ה הואיל וכך היין גורם דין הוא שאצוה כהני שלא ישתו יין בבואם לשמש לפני. ועוד כשאדם מרבה לשתות יין 

יוצא מדעתו וכתיב כי שפת כהן ישמרו דעת. 

ועוד אז"ל שכור אל יורה שנא' יין ושכר אל תשת וסמיך ליה ולהורות את בני ישראל וכן איתמר בעירובין פ' הדר. מעשה ברבן 

גמליאל שהיה מהלך בדרך וגו' ואמר רבי אלעאי בשלשה דברים אדם ניכר בכוסו בכיסו ובכעסו. ועוד יין נקרא בלשון ארמי 

חמר לומר שנכנס ברמ"ח איברים ד"א יין ושכר אל תשת לא נהיה כשאר אבלים שנותנין להם יין כדאמרינן בעירובין אמר רב 

חנן לא נברא יין אלא לנחם אבלי' ולשלם שכר לרשעי' שנא' תנו שכר לאובד ויין למרי נפש.
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יינם ובנותיהם

בבחינת  הוא  היין  כח  כי  בנותיהם,  משום  יינם  על  לא.(  )ע"ז  חז"ל  שגזרו  מה  ג"כ  יובן  ובזה 
בנותיהם, כי הגפן יש בו בתוכו יין אולם כל עוד שלא יסחטו את היין להיות בפני עצמו ולעבור 

את כל התהליך של התהוות היין הרי שלא יהיה מהגפן הזה כלום, ולכן זה דוגמת הזכר שכל 

עוד שלא יקח אשה לא יואיל לו כל כוחותיו האצורים בקרבו אלא ערירי בא וערירי ילך לבית 

גורם  היין  ולכן  ואנשים,  אלוקים  המשמח  יין  ממנו  שיצא  הרי  אשה,  לו  כשיקח  ורק  עולמו, 

לאיסור בנותיהם ולכן הוצרכו לגזור על זה.

דברי התפארת שלמה

הובא בדברינו כמה פעמים דבריו הנוראים של התפארת שלמה זי"ע שכתב )פרשת וירא(  וכבר 
וזל"ק  היחוד,  ועל  הנשמות  המשכת  על  שבת  ליל  של  בקידוש  הנאמרת  הגפן  בברכת  לכוון 

מנהרא  סליק  הוה  כד  סבא  המנונא  ר'  קלו(,  )תרומה  פ'  הזוה"ק  דברי  עפ"י  בזה  לרמז  "הנראה 

במעלי שבתא וכו' ובכל מעלי שבתא יתיב בר נש בעולם הנשמות. 

יחוד הפנימי  ומצות  זאת עיקר פעולתם בתורה  גם  כי הצדיקים  לי"ח  בזה לפי הידוע  הענין 
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".

******

ענבי הגפן בענבי הגפן

ודע עוד דמה שאמרו חז"ל )פסחים מט. 10( "ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל" הרי 
זה מרמז על ענין הנסירה, כי קודם הנסירה היו אדם וחוה מחוברים מאחוריהם והיו דו פרצופין 

וצלעות  בגפן שגודלת כאשכול, בצורה הדומה לשדרה  כן מצינו  ודוגמת  וכו',  ננסרו  ואח"כ 

10 ילקו"ש )שמות פי"ח המשך רמז רסח(, נשא אדם בת עם הארץ סוף שיהו בניו עמי הארץ. נשא אדם בת תלמיד חכם סוף 

שיהו בניו תלמידי חכמים. משלו משל ענבי הגפן בענבי הגפן.
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היוצאים ממנה, שזה מורה שפרי זה שייך לכח השדרה שהוא הבריח התיכון שבו יורדת טיפת 

ובו  באחוריהם,  הנסירה  נעשתה  שבו  בשדרה  ודייקא  הקצה,  אל  הקצה  מן  להבריח  המוחין 

ג"כ כח ההתאחדות שבין אדם לחוה בשעת היחוד פנים בפנים, כי משם באה טיפת המוחין 

להתוות הוולד שהוא ה"בשר אחד" היוצא מהם.

******

נהרות גן עדן

נהרי ששון

בברכת אשר ברא אנו אומרים "אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדוה" 
וכו' ואיתא בפירוש הר"י בר יקר )לאחד מן הראשונים( שנוסח זה לקוח מנהרות הגן עדן שמופיע 

שמותיהם בפרקי היכלות רבתי )פ"י אות ג( וז"ל "נהרי ששון נהרי שמחה נהרי גילה נהרי אהבה 

בשער  והולכין  ומתגברין  הכבוד  כסא  מלפני  לפניו  ויוצאין  משתפכין  רצון  נהרי  דעות  נהרי 

זמירות צלצול  רנה מפי אופניו מקול  כנורות חיותיו מקול  נגינות  נתיבות ערבות רקיע מקול 

כרוביו ומתגבר קול ויוצאין ברעש בשעה שישראל אומרים לפניו קדוש קדוש קדוש" וגו'.

בגן עדן מקדם

עדן  מגן  היוצאין  הנהרות  ד'  כל  את  מפרטת  שהתורה  רואים  אנו  דהנה  בזה,  להוסיף  ויש 
בתחילת פרשת בראשית, וממילא יש לומר שמכיון שבירכנו את החתן וכלה שתהיה שמחתם 

לשונות  את  לפרט  ברא  אשר  בברכת  ממשיכים  אנו  לכן  מקדם"  עדן  בגן  יצירך  "כשמחך 

השמחה הבאים ונובעים מהנהרות היוצאין ונשפכין מגן עדן.

נהרת הנהרות

ודע שענין הנהרות הוא שמימיו נשפכין ויוצאין בשטף ובזרם עז, משא"כ המעיינות הנובעים 
בקול דממה דקה ובאיטיות, ואילו הימים כלל אינם יוצאים מהחול שהוא גבול שפתם, ונמצא 

גדול, וכלשון ההיכולת  זרימת שמחת הגן עדן בריבוי  וכו' מבטא  גילה  נהרי  שהלשונות של 

הנ"ל "משתפכין ויוצאין – והולכין ובאין"  מגן עדן. 

אני נהר המטהר

ולפלא שהמים היוצאים מגן עדן נקראים דייקא נהרות בלשון התורה, ולא מעין ונחל וכדומה, 
)חיי מוהר"ן שלב( "אני נהר המטהר מכל הכתמים" ולהנ"ל היינו שמאיר  ולא בכדי אמר רביז"ל 

לנשמת אדם הארה משערי גן עדן מחיי אדה"ר קודם החטא שבו נפגמה הבריאה.



-כ)-

ברית הנישואין

שעשאה כלי

דע שזה שיש עור בתו' וצריכין לקורעו אינו רק בכדי שלא תהיה בהפקרות לכל כבהמה, אלא 
זה מעצם מציאות החיבור הנעשה בין דכו"ן, כי בזה שיש עור בתו' ממילא נקראת הביא"ר 

"שעשאה כלי" כי רק ע"י קריעתה היא נעשית כלי, ולכן היא כורתת לו ברית לבעלה על זה 

שעשאה כלי.

חיתוך הכלי בהסרת הבת'.

ולכן גם קריעתם כרוכה בדם ובכאב, כי עשיית כלי נעשית דייקא ע"י שמחתכים את הכלי לפי 
מידותיו הראוים לו לשמש ככלי, וכמו שאנו רואים בכל המתכות שצריכין לבררם מהסיגים 

הרחם,  כלי  לצורת  מסביב  המפריעים  כהסרת  הינו  הבת'  קריעת  וכמו"כ  וכו',  בהם  הכרוכים 

וממילא יש דם וכאב בהסרת החלקים שאינם ראוים כפסולת.

הבתו' שקודם יצירת האדם

)בר"ר ח ה( שטענו המלאכים שלא לבראותו מחמת  בבריאת אדם, מצינו בדברי חז"ל  וכמו"כ 
שכולו שקרים וקטטה וכדו', שזה מורה שיש כאב וספק בבריאתו, ולהנ"ל היינו שזה החלקים 

הנצרכים להינסר ולהיפסל מסביב ליצירת האדם ולכן הם באמת חלוקים על יצירתו, ורק עי"ז 

הוא יוצא כתיקונו וכצורתו המדוייקת.

ובזה יבואר ג"כ כל חטא אדה"ר, כי מכיון שישנו כאב בהכנת כלי ממילא בא הנחש ולקח את 
הכאב הזה ולא המתין עד שיעשה הכלי אלא עשה מכאב זה מציאות בפני עצמה של רע ובכך 

הרס את הבריאה.

יצירת אדם היינו עשיית כלי

ויבואר דהנה אדם הראשון הינו כלי כביכול אל הבורא יתברך, אולם יש כאב בעשיית כלי זה, 
משום שאין האדם בטבעו רוצה להיות מקבל וחסר, אלא הוא נמשך להיות יש ומציאות בפני 

עצמו, וזהו קריעת בתולין להיעשות כלי להשי"ת ולבטל עצמו לרצונו יתברך, ומכיון שראה 

הנחש את זאת, בא להשטין בלשונו ולומר לאדם שהבורא רוצה ברעתו, אולם אילו יאכל מעץ 

קללה  באה  זה  ומחמת  פירוד  הזה  מהכאב  שעשה  ונמצא  וכו'  ורע,  טוב  מיודעי  יהיה  הדעת 

לעולם.



-כג-     / )מש" פשת  גפח

חטא המרגלים דוגמת חטא הנחש

ישראל, שאז הם הנעשים מרכבה בשלימות  ישראל לארץ  זה בכניסת  נשנה מעשה  וכמו"כ 

המרגלים  את  שלחו  לזה  קודם  אולם  הקב"ה,  כלפי  וכאדמה  כארץ  להיותם  המלכות  למידת 

לתור את הארץ, ואז ראו את הכאב של גודלם ותוקפם של הענקים ומשפחותיהם ויושבי הארץ, 

ונכשלו בלשונם ודיברו רע על הארץ עד שמחמת כן נתקללו כנחש זה ולא זכו להיכנס לארץ.

קריעת חותם בתולי ארץ ישראל

משא"כ יהושע וכלב הבינו שכל היסורים האלו הינם קריעת הבתולים של ארץ ישראל, שהרי 

בתולים היינו מלשון חוזק ותוקף, שזהו בני הענקים שצריכים להסירם והם כקליפה הקודמת 

לפרי, שהם ישראל שיבואו שם וירשוה, ולכן הם לא דיברו רע על הארץ אלא החכימו לראות 

את הכל בעין טובה ונכונה.

מכלל ארור לכלל ברוך

ובזה יובן לנו המעשה של אליעזר שזכה לצאת מכלל ארור לכלל ברוך על ידי שעסק בשידוך 

שספג  העלבון  על  שכר  שקיבל  היינו  דבפשטות  ישראל,  כלל  שרשי  שהם  ורבקה  יצחק  של 

בזה שאברהם לא רצה להשתדך עימו, ואעפ"כ עסק במסירות בהבאת רבקה, לכן זכה להיכנס 

לכלל ברוך, אולם אילו היה סופג בושות וכו' במעשה אחר היה ג"כ מתהפך עי"ז לכלל ברוך, 

אולם באמת אין הדבר כן, אלא יש במעשה זה שייכות מיוחדת לזה שנהפך ונכנס לכלל ברוך, 

ויבואר.

יסורי אליעזר כקריעת הבתו'

כי זה שאליעזר רצה את יצחק אבינו לחתן לביתו, אין זה דברים של מה בכך, אלא זה סימן 

שאליעזר וביתו הינם הקליפה החופפת על הפרי, והם הפסולת של רבקה, ולכן קודם שהגיע 

זמנה של רבקה לבוא אל יצחק היו צריכין מקודם להסיר את קליפת אליעזר מיצחק, 

זה של  היה לאליעזר כאב  ולכן  ליצחק,  כלי  וההכנה של רבקה להיעשות  קריעת הבתו'  וזה 

סירובו של אברהם, אולם ברגע שלא בעט, אלא אדרבא עוד סייע בכל כוחו להבאת רבקה אל 

יצחק ממילא בזה גופא זכה להיכנס לכלל ברוך ולהיות נספח אל מהותם של יצחק ורבקה, ולא 

כקליפה הנזרקת שזה בחינת עכו"ם אלא כקליפה הנאכלת ]בבחינת דם בתו' שטהור מה"ת[.



-כד-

תיקון העבדות

ועתה תראה דהנה אליעזר היה עבד מכיון שהוא מזרעו של חם שנתקלל להיות עבד עבדים 
וחם  נמרוד שהוא בנו של כוש בן חם, פדר"א[,  )בראשית ט כא(, ]שהרי אליעזר היה בנו  לאחיו 

נתקלל בזה מחמת שלא נהג בצניעות כלפי אביו כשנשתכר ביינו, ונמצא שפגם בברית ולכן 

העבדות הינה כערלה החופפת על הברית שצריכין להסירה, ולכן אליעזר שעסק בתיקון הברית 

הנחש  ואילו  כבן.  להיות  לחירות  מעבדות  לצאת  זכה  ממילא  יצחק  אל  רבקה  הבאת  ידי  על 

והמרגלים שפגמו פירוד מחמת כאב הבתו' נתקללו בארור.

******



-כ -     /  רתש  )ערחי לתימטת עמ שאח

השירה במשנת ליקוטי מוהר"ן

כח השיר ביד

היד הגדולה

הנה בשירת הים מצינו שראו ישראל את ה"יד הגדולה" ואז עלה בליבו של משה ובני ישראל 
לשיר שירה, כי כל התעוררות השירה באה על ידי הידים, וכמבואר בדברי רביה"ק )ליקו"מ נד( 

שהשיר באה על ידי שאוסף רוח בחפניו ומעלה את הנקודות טובות שיש ברוח ומהם נעשה 

השיר.

התהוות השיר מחילוף ועליית הרוח

וביתר ביאור דהלא אמר הכתוב )קהלת ג כא( שרוח הבהמה יורדת מטה מטה ואילו רוח האדם 
עולה מעלה מעלה, דהיינו שהרוח הנמצא בעולם, יש בו את הטבעיות הנקראת "רוח הבהמה" 

אולם  היורדת מטה מטה,  והיא  ומרה שחורה  ויאוש  עצבות  הגורמת  הזה  העולם  רוח  שהיא 

בכח הדעת שיש באדם יש בה יכולת להתרומם ל"רוח האדם" העולה מעלה מעלה, וכשנעשה 

חילוף זה ברוח, אזי נשיב רוחא בשית פרקין דידין ודרגלין, ונעשה ריקוד ושירות ותשבחות 

בעליית הרוח הנושב בפרקי היד והרגל שבהם עיקר תנועת העליה בגוף האדם.

הרוח שבשירה מדברי הרה"ק מקוריץ

וכמו שכתב הרה"ק ר' פנחס מקוריץ בזה דברים נפלאים, וזל"ק )אמרי פנחס - שער ד - שבת ומועדים 
רכד(, "בשם הרז"ל טעם דאיתא שמנהג לזרוק מאכל לצפרים בשבת שירה כי הצפרים נקראים 

בעלי השיר כי השיר בא מן האויר, והראיה כלי זמר אינו מנגן רק מן האויר כידוע לכן השירה 

נכתבת אריח על גבי לבינה היינו אויר וכלל התורה ג"כ נקראה שירה כדכתיב כתבו לכם את 

השירה הזאת וגו' לכך יש בתורה פתוחות וסתומות דהיינו אויר 

גם אדם שהוא מנגן יש לו ריאה גדולה או איזה אונא יתירה בריאה כי הריאה מרחפת האויר 
לכך הצפרים הפורחים באויר מנגנים לכך בשבת שירה נותנים להם גם כן חלק גם על דרך זה 

הנענועים שמתנענים בתורה ובתפילה ג"כ להביא אויר והוא כשעירים עלי דשא שהרוח מנענע 

העשב ועוזר לגידולו ומפזר העבים כך הנענועים בתורה ובתפילה מפזר המחשבה זרה מאדם 

וגם נענוע אדם בתורה ובתפילה מפזר העננים".



-כמ-

רמיזתם באות ה

וזל"ק "וזה בחינת  נרמזים באות ה"א,  נגינה  )ליקו"מ מט, ה( שהעשרה מיני  שכתב רביה"ק  וזה 
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 משולש מרובע. יוד, זה בחינת עשרה 

מיני נגונא". 

משולש  כפול  פשוט  בשיר  ששרשם  הנגינה  מיני  לעשרה  רמז  בה  יש  "ד"  שהאות  דהיינו 
מרובע, שהם ד' בחינות בשיר, ואילו היו"ד הניתוספת בדל"ת למטה, כשהיא נעשית ה', רומז 

לעשרה מיני נגינה.

היד הגדולה עוררה את השירה

ועתה הבן שהיד שבה יש את האותיות יו"ד ודל"ת, שמהם נעשית "ה", שיש בה ה' אצבעות, 
שהכתוב  מצינו  הים  בשירת  ולכן  כנ"ל,  הרוח  מהתרוממות  הנעשה  השיר  כח  נמצאת  ובה 

מדגיש שהיה שם הנס של ה"יד הגדולה" דייקא, כי זהו הגורם לשיר הנתעורר באז ישיר משה, 

וכמו שאמרו חז"ל שזה רומז גם לשירת משה לעתיד לבוא שאז יושר השיר בשלימות, כי אז 

תושלם עבודת הבירורים וכל חלקי הקדושה ישובו ויעלו למקומם.

על ידי דוד

השירה  כח  כי  י"ד,  בגמטריא  עולה  ישראל,  זמירות  נעים  שהוא  המלך  דוד  של  שמו  ולכן 
באה בכח עליית הרוח הנעשית על ידי הרוח הנושבת שביד, ולכן היה מעלה ומטיב את רוחו 

של שאול על ידי נגינתו בידים כי בזה מעלים את הנקודות טובות מן הרוח ונעשה מהם רוח 

האדם העולה מעלה מעלה ויוצאת מאנפין חשוכין לאנפין נהירין. )וע"ע בדברי האריז"ל שער 

היחודים11, והגר"א תקו"ז 12 מה שביארו בזה(.

11שער היחודים )פרק כ(, ענין שיר פשוט כפול ומשולש ומרובע, י' הוא כתר, י"ה ]הוא[ חכמה ובינה, כי לא יש ו' בג' ראשונים, 

נה"י  כי אחורי  ה' אחרונה מלכות,  גילוי  ואז  ד' תחתונים,  הוי'  ז"א, אח"כ  הו'  סוד  ]חג"ת,[ ששם  בג' אמצעים  יה"ו  אח"כ 

עומדת, ולכן אנו מזכירין המרובע אחר פשוט כפול ומשולש, והיא בעבור ה' תתאה, כי נה"י מוחין דילה ושם מקומה, והנה 

במילוי אלפין ]מ"ה בריבוע שהיא ק"ל,[ גימט' ]המילוי[ פ"ה, ואח"כ בא הוי"ה מ"ה להשלים הק"ל, והנה מז' ספירות הפה, 

כי מעיקרא בז"א אינו מתגלה בז"א רק ד' פרצופין בלבד, והוא ]כתר[ בקוצו של יו"ד, וכשאנו מוציאין מן הפה ]במילוי[ יוד, 

הרי כתר, וכן י"ה הרי חו"ב נעלמים ונתגלו, וכן יה"ו הם חג"ת ונתגלו בפה, כי עד שם גימט' פה:

12באור הגר"א )תקו"ז - תיקון יג( וכולא כו' - ר"ל שאמר לעיל י' גלגלין שמא מפרש ד' חיון יקו"ק וכולם הם י"ד עשרה ניגונין 

ושיר פשוט כו' וז"ש מנגן ביד וזהו דוד גי' י"ד".

ושם עוד "ויורדים מלאכי אלקים ד' שירים שיר פשוט כו' נגד ד' אותיות הוי"ה אחוריים והן ד' עמודי הכסא ד' חיון ששה 

מעלות עם עמודים ד' הן י' מילוי יו"ד והכל יו"ד במלואו חמש נימין בחמש אצבעאן ה' ה' של השם והכל עולה שלשים מעלות 

וכן ה' נימין כו' קלין ל' כנ"ל ויו"ד ה"ה היא מל' דסלקא לחכמה ה"ה ביו"ד וכן עשרה ניגונין בד' שירים נגד י"ד אתוון של 



-כז-     /  רתש  )ערחי לתימטת עמ שאח

ביאור רמיזת מיני הנגינה בהא

]ונראה עוד לרמז את עשרת מיני הנגינה בצורת האות ה', דהנה הד' שבה יש יש בה שני ווי"ן 
שהם בחינת שיר כפול, ואילו בתוספת היו"ד שלמטה יש בה בחינת שיר משולש, וכשנכפיל 

את ב' הדלתי"ן לעשותם מכל ד' הצדדין כדיומד שלגבי עירובין, יהיה לנו שיר מרובע[.

השיר יהיה לכם

השירה בגאולת מצרים ולעתיד

והנה כשנתבונן נראה שעיקר התעוררות השירה מצינו דייקא בפסח שאז יצאו ישראל מגלותם 
יהיה לכם כליל התקדש  )ישעיה ל כט( "השיר  וכמו שאמר הכתוב  ולכן נתעורר מזה שיר חדש, 

ההגדה,  בנוסח  אומרים  שאכן  וכמו  הפסח,  ליל  כשירת  תהיה  דלעתיד  שהשירה  דהיינו  חג" 

בליל פסח, ונאמר לפניו שיר חדש, ששירת הגאולה תהיה בבחינת דוכרא לעומת שירת יציאת 

מצרים שהיתה בבחינת נוק', כי עדיין לא נגאלו ישראל בשלימות בצאתם ממצרים.

שורש שיר יציאת מצרים בשרה

והנה שורש ירידת ישראל למצרים ועלייתם ממנה, היה אצל שרה אמנו שנלקחה ע"י פרעה 
עד שלקה בנגעים גדולים ושחררה מביתו, וי"א שמעשה זה היה בליל פסח, וזה היה "מעשה 

אבות סימן לבנים" שיצאו ג"כ מיד פרעה מלך מצרים, ע"י שלקה בנגעי העשר מכות, ולכן 

התגלות  ידי  על  "וזה  השיר  בענין  )שם(  רביה"ק  כמ"ש  השיר  שם  על  נקראת  ששרה  נראה 

מלכותו, בבחינת שרה על כל העולם. ושרה, זה בחינת שיר, בחינת: "ושרים כחוללים" )תהלים 

פז ז(. וזה בחינת מלכות דוד, שהוא בחינת נעים זמירות ישראל )שמואל ב כ"ג(".

תקיעת השופר בסוד עשרה מיני נגינה

בסוד  הוא  אזלי, אלא שניסן  ותשרי בהדי הדדי  ניסן  עוד שע"פ מ"ש האריז"ל שחדשי  ודע 
הפנימיות ותשרי בסוד החיצוניות, יובן מ"ש בזוה"ק )ח"ג ריט: 13( שכל סוד תקיעת השופר 

השם י' גלגלי' ד' חיון".

13 זוה"ק )ח"ג דף ריט/א(, וכולהו עשר שופרות כלילן בתלת, דאינון סימן קש"ר, דאיהו תקיעה שברים תרועה, ותקיעה אחזי 

אריכו דגלותא, שברים קריבו דגלותא, תרועה ביה ייתי פורקנא, דאחזי דוחקא בתר דוחקא, ולית רווחא בין דא לדא, דודאי 

כיון דשאר עמין מעכבין לון לישראל בגלותא, דוחקא דלהון מקרב לון פורקנא. אוף הכי מהירו דדפיקו דא בתר דא, ביה נפיק 

נפשא דבר נש, בתר דלית ריוח בין דא לדא: קשר"ק קש"ק קר"ק, איהו דשוי קש"ר, תקיעה שברים תרועה, דאתעבר ביה שקר 

מן עלמא:  דביה אומאה, )שמות יז טז( מלחמה ליהו"ה בעמלק, יתער בעלמא שיר פשוט וכפול ומשולש ומרובע, דאיהו סליק 

אתוון דיליה, י' י"ה יה"ו יהו"ה ע"ב". 

וע"ע באמרי נועם )שופטים(, "איתא בתיקונים ]דף נא ע"ב[ תקיעה שברים תרועה תקיעה נקראים שיר פשוט כפול משולש 



-כנ-

שבר"ה הינו בסוד עשרה מיני נגינה,  וכמבואר בדברי רביה"ק )ליקומ"ת ח(, "וזהו: "הרם כשופר 

קולך" כשפר דייקא, כי זה הקול המשקה את הגן, שהוא בחינת "ונהר יצא מעדן", הוא בחינת 

כפול,  פשוט,  שיר  בחינת  שהוא  עולמו,  את  כשיחדש  לעתיד,  שיתער  השיר  של  הניגון  קול 

השיר  בחינת  שהוא  ריבוע  שלוש,  כפול,  פשוט,  תיבות:  ראשי  כשפר  וזהו  מרובע.  משולש, 

להוכיח.  יכול  הוא  דייקא  הקול  זה  ידי  שעל  הגן,  את  המשקה  הקול  בחינת  שהוא  שלעתיד, 

וזהו: "הרם כשפר קולך" כשפר דיקא, כנ"ל".

"וזהו בחינת: 'מושכין עליו חוט של חסד', הנאמר במוכיח הראוי, כמו שאמרו רז"ל )תמיד כח( 

'המוכיח את חבירו לשם שמים, מושכין עליו חוט של חסד', שנאמר: "מוכיח אדם אחרי חן 

ימצא", כי חוט של חסד זה בחינת שנקלע ונשזר ונעשה חוט מהנימין, שעל אלו הנימין )שקורין 

סטריניס( יתנגן הניגון והשיר הזה של לעתיד, שהם ע"ב נימין כנגד שם י' י"ק יק"ו יקו"ק, שהוא 

בחינת שיר פשוט כפול וכו', כמובא בתיקונים )תקון כ"א(, שהוא עולה כלו ע"ב. 

ועל אלו הנימין יתנגן השיר הזה שלעתיד כשיחדש את עולמו, בבחינת )תהלים פ"ט(: "עולם חסד 

יבנה", שאז יתער שיר פשוט וכו'. וזהו בחינת חוט של חסד הנ"ל, הנאמר במוכיח הראוי, הינו 

בחינת החוט הנעשה מהנימין הנ"ל, שעליהם יתנגן השיר הזה כשיהיה חדוש העולם, בחינת: 

זה בחינת ההמשכה, שמושכין  'מושכין עליו חוט של חסד'  וזהו:  יבנה", כנ"ל.  "עולם חסד 

ופושטין את הנימין, כדי לנגן עליהם שיר הנ"ל. נמצא שעל ידי קול המוכיח הראוי, הוא נותן 

ריח טוב בהנשמות כנ"ל". ]ועי' אמ"נ בענין המיתוק ש"ך ופ"ר 14[ .

ליקוטי תפילות

מט(  תפילה  ח"א  תפילות  )לקוטי  הנ"ל,  מט'  תורה  על  המיוסדת  בתפילתו  מוהרנ"ת  שמבקש  וכמו 

"ותזכני לקדש עצמי ביותר בשני החדשים הקדושים, שהם שני ראשים של השנה, שהם ניסן 

ותשרי שהם ימי תשובה, שאזכה בכל שנה ושנה לשוב בהם בתשובה שלמה, ולהתקדש בהם 

בקדושה יתרה ובשמחה גדולה. ואזכה להמשיך עלי קדושה גדולה ותשובה שלמה תמיד משני 

החדשים האלו על כל השנה כולה. ותזכני לעורר ולגלות עשרה מיני נגינה. 

מרובע, והם נגד אברהם יצחק יעקב דוד. על כן יש לרמז בתיבת שערי"ך העולה ש"ך פ"ר, ר"ת פ'שוט כ'פול ש'לוש ר'בוע. גם 

בכ"ל שערי"ך גימטריא אברה"ם יצח"ק יעק"ב דו"ד".

14 אמרי נועם )שופטים(, "איתא בתיקונים ]דף נא ע"ב[ תקיעה שברים תרועה תקיעה נקראים שיר פשוט כפול משולש מרובע, 

והם נגד אברהם יצחק יעקב דוד. על כן יש לרמז בתיבת שערי"ך העולה ש"ך פ"ר, ר"ת פ'שוט כ'פול ש'לוש ר'בוע. גם בכ"ל 

שערי"ך גימטריא אברה"ם יצח"ק יעק"ב דו"ד".
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ואזכה מהרה לסדר לפניך בכל יום תמיד שירות ותשבחות הרבה בקול גילה ורנן לשמך הגדול 
נגינה הקדושים, עד שנזכה  וניגון וזמרה ועוז וחדוה, בכל עשרה מיני  והקדוש, בשיר ושבח 

שכתוב  כמו  מרובע.  משולש  כפול  פשוט  שיר  שהוא  לעתיד,  שיתער  השיר  ידינו  על  שיתער 

"השיר יהיה לכם כליל התקדש חג". ויקוים בנו מקרא שכתוב )תהלים פז ז(: "ושרים כחללים כל 

מעייני בך". ותזכנו לידע ולהשיג סודות הקבלה הקדושה, עד שאזכה להשיג ולידע אורייתא 

דעתיקא סתימאה דעתידא לאתגליא לעתיד לבוא".

בחתונת שרה בת רבינו

דייקא  אימנו  בשרה  ששרשה  השיר  ממעלת  המדבר  מט(  )קמא  תורה  את  רביה"ק  אמר  ]ולכן 
בחתונת ביתו שרה, שהיתה קודם פסח, כי זמנים אלו רומזים על עליית השיר - ולא עוד אלא 

שהיו"ד של שר"י שניתוספה אל יהושע בתחילת שמו, גרמה שבחודש ניסן שבו הכניס יהושע 

את ישראל לארץ, תקע בשופרות ועל ידיהם הפיל את חומות יריחו, כי בזה עורר את היו"ד של 

שרה הנמצאת בשמו שמשם באים יו"ד מיני הנגינה ישיש בהם הארה דלעתיד, ובכחם כבש 

את הארץ[.

******

בכוונות הריקוד

תורה לב

שבה  ל"ב  תורה  הם  הלא  וכוונותיה,  הרקידה  בענין  דרושים  שני  ישנם  רביז"ל  בתורת  הנה 
אהי"ה  השם  של  מאל"ף  שממשיכים  ע"י  לנער"ה,  מנע"ר  ממתיקים  הריקוד  שע"י  מתבאר 

ה' אלפי"ן לה"פ די"ן שעולין בגימטריא ש"ך דינים, וממילא נעשה מדי"ן אדנ"י, כי נמשכו 

האלפי"ן אל הדינים ובזה הם נמתקים, ועי"ז המתקה זו נעשית הנערה מוכנת וראויה אל היחוד 

השלם.

תורה מט

ואילו בתורה מ"ט מבאר רביז"ל שהריקוד בא מסוד הגאולה שאז כל תאוות העוה"ז נמסים 
כדונג אל מול אור ה', עד כדי שהכסף והזהב מאבדים את כל ערכם ולכן נוהגים שמשליכין 

ממון בעת ריקודי המצוה כשקוראין שבת, מחמת הארה זו דלעתיד המתנוצצת אז בעת ההיא. 

ועניה  דלה  דלי"ת שהיא  נמתקת המלכות שהיא האות  הנישואין  רביז"ל שע"י שירת  ומבאר 

ונעשית לה' הכלולה מעשרה מיני הנגינה שהינם השיר שיתער לעתיד.
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המתקה בדרגת אדנו"ת

ויש לבאר בזה, שהם שני דרגות של כוונות, והם שני סוגים של המתקת הדינים, כי בהמתקה 

של תורה ל"ב עדיין נשארים הדינים ולכן עדיין אנו רואים רק את השם אדנ"י, כי אף שהוסיפו 

של  רק  קירבה  של  גילוי  כאן  אין  עדיין  מ"מ  עולם,  של  אלופו  על  המורה  האלף  את  עליה 

אדנו"ת )אדון ועבד( ונמצא שהדינים עדיין בתוקפם אלא שנמתקו מעט, וזה כאדם שיש לו עדיין 

מרירות וצרות אולם מכניע ליבו מחמת שיודע שהכל מאת האדון ה'.

המתקה בדרגת הוי"ה

משא"כ הכוונות של תורה מ"ט הינם המתקה גבוהה ביותר שמכחה נמתקים הדינים ונעשים 

לחסדים גמורים, כי לאחר שממתיקים מדלי"ת לה"ה או אז נתעורר השיר שיתער לעתיד שבו 

וזה המתקה  הרווחה,  היתה  לא  זה  צער  ולולי  ולברכה  לטובה  היה  והגולה  הצער  יראו שכל 

בדרגת הוי"ה, כי כל עוד שהאדם רואה לנגדו רק את ההוה שבו מקום ההעלמה של מציאות 

ה' והשגחתו,  מחמת נסיון ויכולת הבחירה, עדיין זה דין, אולם כשמוסיף לתיבת "הוה" יו"ד 

בראשה נעשה הוי"ה ואז מבינים שהכל בכל כל זה מידו הרחבה והמלאה ולטובה, שזה היו"ד 

שניתוספת בראש תיבת הוה והופכת את הסתרת ההוה להוי"ה.

ריקוד הנישואין וריקוד המצוה

ולכן מן הנכון שבעת הריקודים שבשמחת החתונה יש לכוון 'ביותר' את כוונות ההמתקה של 

השם אדנו"ת, אולם בריקודי המצוה שעושים לאחר ברכה"מ קודם היחוד אז יש לכוון 'ביותר' 

את ההמתקה של הויה ולעורר בזה את השיר שיתער לעתיד לבוא.

מחלוקת דב"ש וב"ה

יז.(, דב"ש ס"ל אומרים לפני הכלה כמות שהיא, ואילו ב"ה  )כתובות  שנחלקו ב"ש וב"ה   וזה 

ס"ל שאף שיש לה מומין אומרים לה כלה נאה וחסודה, ולהנ"ל יובן שהם ב' הדרגות הנ"ל 

דלב"ש אין מתעלמים מזה שיש חסרונות אלא שמתחזקים לשבח ולראות את חלק המעלות, 

אותה  שמשבחים  ס"ל  ב"ה  אולם  למעלה,  והמעלה  לחסרון  החסרון  נשאר  שעדיין  ונמצא 

במעלה כוללת כ"כ שהיא נאה וחסודה, עד שכל חסרונותיה בטלים ומבוטלים לעומת מציאת 

החן שיש בה, וזה בבחינת ההמתקה של שם הוי"ה שאז יתעורר ויתגלה פנימיותן של ישראל 

וגאולתן, עד שכל הצרות יומתקו כלא היו.
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******

 האמונה בגודל מעלת הנישואין

קולות  בחמשה  עובר  משמחם  ואינו  וכלה  חתן  משמחת  שהנהנה  אמרו  ו:(  )ברכות  בגמרא 
ופרש"י שם בזה"ל "עובר בחמשה קולות מזלזל בחמשה קולות שבירך בהן הקדוש ברוך הוא 

את ישראל" והיינו שבזה שאינו שמח ומשמח בשמחתם הרי זה זלזול בגודל מעלת הנישואין 

משום שזה נראה שזה  מחמת שאינו מאמין בשלימות בגודל מעלת נישואי האיש הישראלי 

ובבנין הדורות של בני ישראל הנעשה לכבודו של עולם, ואינו מאמין שבכח בנין בתי ישראל 

נבנה בית המקדש השלישי ונבנית חורבות ירושלים, ולכן עובר בתורה שניתנה בחמשה קולות.

******


