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 שליט"א  אליהו עטיה הרה"ג / ה'תשפ"א  כי תבאפרשת 

   רנ"ט תורה  על פי ליקוטי מוהר"ן            

"/כיצד הפירושים האלה מקבילים לעשר  "ֶאת ה' ֶהֱאַמְרתָּ ַהּיֹוםעשרה פירושים בפסוק 

 וכלה.  עשרה הנהגות הראויות לחתן עלספירות/ואיך הם מרמזים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יחידה ליחדך -כתר 

כולל פרצוף    .פירושים  ףמה שנקרא פרצוהיום נעשה  בעזרת השם    א.

נ  ,רותיספ  עשר בעז"ה  פסוק  והיום   פירושים  עשרהב  בפרשהפרש 

  . הספירות הקדושות  חת מעשראל  שכל אחד מהם מתאים  שונים,

בהשגחה יצא    וכיון שאנחנו גם בשמחת שבע ברכות של חתן וכלה,

הש  פרטית מסר    עשרהכל  הם  האלה  בפרושים  פירוש נפלא  כל 

   לחיים טובים ומאושרים.לחתן והכלה ופירוש 

 הפסוקים היפים ביותר בפרשה שלנו  שנעסוק בו הוא אחד  הפסוק

כתוב   '.לתורה את המושג 'שבעים פנים  רת השםבעז לראות ראהונ

יזבפסוק   ֶהֱאַמְרת  ֶאת  "  :(יט -)דברים כו,  ֵלאלֹ ַהיֹּום    ה'  ְלָך  ים ִק ִלְהיֹות 

קֹלוֹ  ּבְ ֹמַע  ְוִלש ְ ָטיו  ּפָ ּוִמש ְ ּוִמְצֹוָתיו  יו  ֻחּקָ ֹמר  ְוִלש ְ ְדָרָכיו  ּבִ  ה' וַ   :ְוָלֶלֶכת 

ל ִמְצֹוָתיו:  ֶהֱאִמיְרָך ֹמר ּכָ ר ָלְך ְוִלש ְ ּבֶ ר ּדִ ֶ ֲאש  ה ּכַ  ַהיֹּום ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ

ל   ָך ֶעְליֹון ַעל ּכָ ם ּוְלִתְפָאֶרת ְוִלְהיְֹתָך  ּוְלִתּתְ ֵ ה ּוְלש  ה ִלְתִהּלָ ר ָעש ָ ֶ ַהּגֹוִים ֲאש 

רקֶ ֱאלֹ   ה'ַעם ָקדֹש  לַ  ּבֵ ר ּדִ ֶ ֲאש  שני פסוקים שיש בהם מילה   יש כאן  ".יָך ּכַ

שאנח אומר  אחד  פסוק  ביאור,  הקב"ה  'אמרנו'ה נו  שצריכה   את 

לנו לאלקים אותנו  'האמיר'  שהקב"ה    הפסוק השני אומרו  ,להיות 

עשינו  שאנו  מה    )שזה  "ֶהֱאַמְרת  "  הזו  ל המילהע  להיות לו לעם סגולה.

ה'אתערותא    בחינת )"  ֶהֱאִמיְרָך  ה'וַ "  'איתערותא דלתתא'(  ' בחי   -  כלפי מעלה 

 פירושים שונים   עשרה  על זהיש    ,נו(תעבוד   בזכותלנו  שה  ו הקב"ה ע דלעילא' ש 

  ?"ֶהֱאַמְרת  " פירוש המילהמה  -

הראשון   ה  -הפירוש  פלטיאל   ':כתר 'בספירת  חיים  רבי  מפרש 

  כמ"ש  , יחדנו את הקב"ה, אנחנו  יחדתה  פירוש  "ֶהֱאַמְרת  "  שהמילה

ה   עשמ" השם    'ישראל  רק שאנו    ומעידים  אחד",אלוקינו  לנו  יש 

אל  )אלים  הרבה  לא כמו אצל אומות העולם שיש להם ו  אחד, האלו

עם אבל    , (מתפלל לכמה אלים   אחד וכל    , שנאהה אהבה אל  האל    , מיםהאל    ,אש ה

יחידה 'א  ושה  'כתרבחינת 'זה  ו  ומיוחד.  יחידאחד  ל  א  רקיש  ישראל  

לנשמהמש  חמשהיש    ך'.חדיל 'נפש'  :ות    ', חיה'  ',נשמה '  ',רוח ', 

מקבילה לספירת   'יחידה '  ,'יחידה 'הוא    הגבוה ביותר  קלחה  .' יחידה'

מקבילהחיה '',  כתר 'ה  ששל  'רוח'  ',ינה 'בל   'נשמה'   ,'חכמה'ל  ' 

ת   בורהג  סדח  )ז"א(ת  ירופס י  ודה  צחנ  ,פארת"  מקבילה והנפש    .סוד " 

  ע"ב( '  ס ) חולין    וכמו שלמדנו בגמ'בכתר    יאהיחידה  ה  וא"כ  .כותללמ

כתר זה רק   -  אחד"שני מלכים בכתר  שאמרה הלבנה "אי אפשר ל

ב'יחידה'.  אחד, בחי'  הוא  הקב"ה ישהפירוש    זהו  ולכן  את  יחדנו 

נו  יחד אות יהקב"ה    גםוממילא    אחד"  ה'אלוקינו    'שמע ישראל ה "

 לו לעם סגולה. 

חתן  ה  ,יחודיחדר  כמו שעושים    ,זה ייחוד  -  הנקודה של חתן וכלה

לה  כהו   אף אשה, בלעדייך  מ  לירק את אשתי אין    ,הכלהמייחד את  

החת אל  עצמה  ישראל  אנחנו    גם  ן.מייחדת  הכלה של אנו    -עם 

ַהיֹּום ִלְהיֹות ְלָך   -  יחדת  -  ֶהֱאַמְרת     ה'ֶאת  "   :ועלינו נאמר    ,הקב"ה

 ֶהֱאִמיְרך   ה' וַ : " ייחד לו את הכלהמ החתן שזה הקב"ה ואז ",יםִק ֵלאלֹ 

הַהיֹּום   נסת ישראל כשבח את  מבשיר השירים    וכן  ."ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגּלָ

הכלה: ִתי"  שהיא  ַתּמָ יֹוָנִתי  ִהיא  עם   -  וגו'"  ַאַחת  אנחנו  כלומר 

 עם יחיד ואחד אצל הקב"ה. ישראל 

חושב ו   ,נשים אחרותב  ולא נותן ליבו  ,לה שלוכהאוהב את    החתןכש

הדבר   .'כתר אחד אין שני מלכים ב'  ,מושלםזיווג    םהאז    - עליה  רק  

מפסידים    "ו כי אז ח  ,'עיניים שמירת  אי 'זה    , זוגה  תשהכי פוגם בקדוש 

זוכה לבחינת  שומרים על קדושה  שכ  בל א  ,יחידתירעייתי תמתי  את  

הו  ,שלי  'יחידה 'ה שלכגם  מהחתן  חוץ  שום  לה  אין    אחד.   הלה 

זה  ייחדת זה    -  'האמרת'  הנקודה של  :ולסיכום , כי בכתר, ופירוש 

   '.יחידה'ר הוא בחינת כתה

  מפגמיך בולות איך לתקן אותךאחפש תח -חכמה 

ן  "רהבליקוטי מוהקדוש    רבינומפרש    –'  חכמה 'בהפירוש השני  ב.  

רנ"ט ) ֵני "  :וז"ל  (תורה  ִלפְּ ַצֲערֹו  וְּ ִשיָחתֹו  ָפֵרש  ּומְּ ּבֹוֵדד  ִמתְּ ָאָדם  שֶׁ כְּ

ָּבַרך ִיתְּ צערו  )  ,ַהֵשם  העוונות שלומ הכוונה  מתוודו  ,חמת  עליהם ו  ההוא    (מתחרט 

ג   ַעל  ָחֵרט  ּוִמתְּ ה  ַודֶׁ ָעָשהּוִמתְּ שֶׁ ָגִמים  ַהפְּ ל  ִכיָנה   -  דֶׁ ַהשְּ ַגם  ֲאַזי 

ַצֲעָרּה וְּ ִשיָחָתּה  ָפָניו  לְּ ת  שֶׁ ָפרֶׁ מְּ דֹו  נֶׁגְּ עצום    -  "כְּ חידוש  רוח מזה 

של   ומתחרט  ועושה  בהתבודדות  שכשאתה    ,רבינוהקודש  ידוי 

רבאות  עשיך,מ   על  ומצטער גגו  השע  מצטערתם  גם וה   ,כינה  יא 

   .תה וצערהומפשת לפניו את שיח עושה וידוי

ִכי ָכל  : " רבינועושה וידוי? מסביר    שכינהעל מה האבל צריך להבין,  

ָמתֹו   ִנשְּ ָפַגם ּבְּ ָגם שֶׁ ָגם ּופְּ ָיכֹול  -פְּ ָלּה ַגם ֵכן ִכבְּ צְּ כל    ז"א  ".ָפַגם אֶׁ

גם כן  כביכול  פגם נעשה  ואותו    ,בנשמתו  פגםהוא    אדם עשה,פגם ש

הקדושה האדם    בשכינה  ַעל "הוא  כי  ִמּמָ ֱאלֹוּהַ  ב(  "ֵחֶלק  לא,    , )איוב 

כשאני עושה וידוי גם השכינה  נעשה פגם גם בשכינה. ולכן    אליוממ

 . שנעשו בה כביכול את עצמה מהפגמים הנקמ

ת אֹותֹו"   :עוד שהשכינה  רבינוומוסיף   מֶׁ ַנחֶׁ   ת מנחמת א   שכינהה  ".מְּ

ן  '   החוטא, ומה הנחמה שלה שהיא אומרת:  ְחּבּולֹות ְלַתּקֵ ש  ּתַ ַבּקֵ ּתְ ֶ ש 

ָגִמים ַהּפְ ל  אומר    .'ּכָ והפסוק  כד,  ָך "  ()משלי  ּלְ ה  ֲעש ֶ ּתַ לֹות  ְבַתְחּבֻ

צריכים למצוא תחבולות כנגד   ',חכמה'בהתחבולות הם    ",ִמְלָחָמה

 נוצריכים תחבולות גם אחרי שנפל  וכן  ,להינצל ממנו   כדיהיצר הרע  

ולמצוא    נו.תחבולה את הפגם שעשיע"י  תקן  ל   כדי  הרע,  רנוביצ  ח"ו

לנצח  -התחבולות  את   איך  החכמות  השכינה    היינו  היצר,  את 

 זה. האומרת שהיא תבקש תחבולות בשבילנו לדבר 

:  לקבלת השיעור במייל 
6537488@gmail.com  

 בסייעתא דשמיא 

  יצא לאור ספר

 ליקוטי מוהר"ן 
 עוטה אור עם פירוש

 בארבעה כרכים 

 ניתן להשיג בטלפון

 053-4120355 
058-3260155 
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כלומר   .""ֶאת ה' ֶהֱאַמְרת  ַוה' ֶהֱאִמיְרָך:  ְוֶזה ְבִחיַנת"  :רבינו  מסייםו

אם פגמת ל מה שאתה עושה כלפי מעלה, זה נעשה גם למעלה. ו כ

פגם למעלה.   גם  נעשה  זה  כנגד  האדם  כי  כאן למטה,  שנוהג  כפי 

למטה כן נעשה למעלה, שאם משבח את ה' גם ה' משבח כנגדו,  

כשפוגם  ולכן  להיפך,  למעלה  נעשה  ג"כ  להיפך  וחלילה  חס  ואם 

. ומסביר רבינו שהשכינה מחפשת  בעבירות נעשה גם פגם למעלה

 " פירוש  וזה  הפגמים,  כל  את  לתקן  איך  ֶהֱאִמיְרךָ תחבולות  ,  "ַוה' 

שעשית, גם  שהוא תחבולה לתקן את הפגם  י  וידושאם אתה עושה  

ו כנגדך  וידוי  עושה  ית'  מהה'  ששכינה  אותך  תחפש  נחמת  היא 

תחבולה   זה  "ֶהֱאִמיְרךָ ש"   ואם כן יוצא  לתקן אותך.  איךתחבולות  

תחבולה ל  כל דבר שואם כן    .איך לתקן את מה שלא הייתי בסדר

 שייך  הקדוש  רבינושל    זההפירוש ה ולכן    ,הובמחשב  ' חכמה'נמצא ב

   '.חכמה'ירת הפסל

לעניהנקודה  ו ו'  ן שנוגעת  שה ' כלהחתן  את עכשיו  ם  ,  מתחילים 

 , הוא פגע בהו  ,עמים בין החתן והכלה איזה פגםלפשיש    ידועו  ,החיים

בו פגעה  טובה,ביניהם    ונעשה  ,היא  לא  לעשות  ו  רוח   ואיזצריך 

ומה שאומר   .באהבה שלהם  ולתקן את הפגם שפגמכדי  תחבולה  

  ,להכהחתן פגע ב   אם  א:דוגמ לו  ,נכון גם בחיי הנישואיםזה    רבינוכאן  

כי ברגע שיש פגיעה   ,אני נקייהולה לא יכולה לומר הוא פגע בי  כה

פגיעה    אחד,מצד   ב יש  וכמו שאשניהצד  גם  ומר רבינו כשאנחנו  , 

ולכן שניהם צריכים למצוא    חוטאים חס ושלום גם השכינה נפגמת,

כך,    עניןאת הלא משאירים  המצב, ואת התחבולה איך לתקן את  

הצד השני לא   ,אני הייתי בסדרהפעם    'ך נפשישלום עלי '  ואומרים

השכינה יכולה    ,גם כשאנחנו חוטאיםשהוא יתנצל, כי    ,היה בסדר

י נעשה ב  :נה אומרתיהשכ  אאל  ,אני לא חטאתי  ,לומר אני בסדר

מנחמת עוד  אני  יותר מזה,  ו  ,אז אני צריכה למצוא תחבולות  ,פגם

  עשית. אותך שאני אמצא תחבולה ותיקון איך לתקן את הפגם ש 

שאף    ,מהשכינה הקדושה שמלמדת אותנו   לנו כאן שיש    מודזה הליו

 , בכל אופן היא לוקחת את הפגמים על עצמה.שהיא ודאי נקיה

ֱאַמְרת  ת ה' א  "-בינה   כביכול ציירת - " ה 

השלישי  ג.   ב   –הפירוש  הנמצא  דבר    '.בינה'ספירת   מפרש העמק 

הערוך   'האמירך'שבשם  אחדציור  -  זה  המילה  כשאוהבים  את    . 

שבכל אופן צריכים כמה קורה  ו  ,לא יכולים להיפרדמאוד, אז  השני  

מעשיות    רבינואומר    ?להיפרד י"ב ) בסיפורי  ְלַהֶמֶלְך  "  (מעשה  י ה  ה 

ֶנֱאמ   ָאה אֹוֵהב  ִנְפל  ה  ְבַאֲהב  ַהֶמֶלְך  ִעם  ַעְצמֹו  ֶאת  אֹוֵהב  י ה  ֶשה  ן 

ל ֶשֹּלא ִיְראּו ֶזה   ֶהם ְכל  ר ל  י ה ֶאְפש  ָאה ְמֹאד ְמֹאד, ַעד ֶשֹּלא ה  ְונֹור 

ֵרד   עֹות ֶשְצִריִכין ְלִהְתפ  ה. ַאְך ַאף־ַעל־ִפי־ֵכן ֵיש ש  ע  ֶאת ֶזה ֵאיֶזה ש 

ֶהם צ יּו ל  ת. ְוה  יּו ְמַשְעְשִעין  ְקצ  יּו ְמֻצי ִרין צּוַרת ְשֵניֶהם, ְוה  ּורֹות ֶשה 

ֵאּלּו  ד ֵמֲחֵברֹו. ְוַהצּורֹות ה  ן ְבֵאּלּו ַהצּורֹות ְבֵעת ֶשִנְפְרדּו ֶאח  ַעְצמ 

ן ּוְמַחְבִקים  ן אֹוֲהִבים ַעְצמ  אֹוֵהב ֶנֱאמ  יּו ְמֻצי ִרין ֵאיְך ַהֶמֶלְך ִעם ה  ה 

הּוְמַנְשקִ  ה ְגדֹול  ן ְבַאֲהב  יש את    ךיש לי את הציור שלך ול   ", ים ַעְצמ 

אני רוצה להיזכר באהבה  לכמה זמן,    יםפרדנאנחנו  שוכ  ,הציור שלי

אני מוציא את התמונה שלך ואני רואה אותך ואז אני   ,שלי אליך

   .מרגיש כמה אני אוהב אותך

יור צ  לנועשינו  ש   ,ציירת  - "ֶהֱאַמְרת   ה' ֶאת  "   :י זה כוונת הפסוקפול

את    כותביםש די  יעל    ?השי"תאת    יםציירמאיך  אבל  קב"ה.  של ה

זה  יתברך,  השם  משיש לנו    לויכי הגי  ור,צי  נקרא  זה  שקודה  תשמו

הקודש איישמצ  ,רק בשמות  ה  ,ה"יקרים שמות של  ם ש  ,ה "י ושם 

 םיש הרבה שמות קודש שכולן ה ,דנותם א ש ,ותאבצם ש ',לקים'א

   יתברך.השם  את חנו מצייריםוכך אנ ,יוריםצבבחינת 

מצ  -  "ֶהֱאִמיְרך    ה' וַ " כביכול  הקב"ה  אות יגם  אנחנו    נו,יר  איפה 

סבא  ביעקזה    ?הקב"ה  יפנלירים  ימצו ישראל  האדם  הוא    ,שהוא 

הזמן בכיסא    ,מרכבהבחקוק  ה עומדת כל  יעקב אבינו  דמותו של 

י"ת  אנחנו מציירים את הש  ."ֶהֱאִמיְרךָ   ה'וַ ", וזהו:  הקב"ההכבוד מול  

הקודש מצוגם    ,בשמות  אותיהקב"ה  שהוא    נויר  אבינו  יעקב  ע"י 

   .'ישראל סבא' -כללות עם ישראל 

"ב  )ח רא  כמבואר בזוהר פרשת וא  ',בינה'בספירת ההוא  הציורים    ענין

עיה כו,  )יש יירים כל העולמות, וכמו שכתוב  שהבינה ממנה מצט  דף כב.(

ָיּה ה' צּור עֹוָלִמים"  ד( ּבְ י  כי  ציור העולמים, ע"ש בזוהר. ועוד    -"  ּכִ

יֶצר  "  ', כמ"ש:ציור'  בחינת  ֵרייצֵ   בִניקּוד  יאה  'בינה' ים ֶאת  ִק ֱאלֹ   ה'ַויִּ

 כןל, וירת הבינהפזה בסש   )תיקון ע' דף קכט:(, ע' בתקוני זוהר  "ָהָאָדם

הקב"ה שזה  . נמצא שענין  'בינה 'של ציור נמצא בספירת ה  עניןכל ה

ירים את שמות הקודש  יאנו מצשו  ,מצייר אותנו במרכבה כביכול  

 . בינהל שייךזה  - ""ֶאת ה' ֶהֱאַמְרת  ַוה' ֶהֱאִמיְרָך 

אחד כל כך אוהבים    שהםכי כ  ,החתן והכלה  ענין נוגעת לוהנקודה ש

השני, החתן מחזיק את  מחזיק את התמונה של    אחד  כל,  את השני

של   שלוכההתמונה  שלכ הו  ,לה  התמונה  את  מחזיקה   ,החתן   לה 

היא   , לחתן שלה כשהיא נמצאת בעבודה היא פתאום מתגעגעת  ו

תמונה  ב ומביטלה כמתגעגע ל  החתן  וכן שלו,מוציאה את התמונה 

הגדולה  צה וא"כ    .השל האהבה  על  מורה  זה  וזהונובינייור   . :  

   .ציירת - "ֶהֱאַמְרּתָ "

ֱאַמְרת  ת ה' א  " - חסד  הגדלת  - "ה 

  " ֶהֱאַמְרּתָ "  מפרש  'בן עזרא 'אה  .החסד  בספירת  -הפירוש הרביעי    ד.

ַאר ּבֹו עֹוֵללֹת : "ו(  )ישעיה יז,  את הפסוק  מביא  ואוה  ,הלוגד  ןלשומ  - ְוִנש ְ

ִרים   ְרּגְ ה ּגַ לֹש ָ ַנִים ש ְ ֹנֶקף ַזִית ש ְ ֹראש   ּכְ ִמיר ּבְ  'אמיר' הכוונה גבוה  ",א 

וכיון   . עליך את הקב"ה  תגבה ההגדלת ו  -  "האמרת  'את ה"  ,מעלהל

גדול    זה  ישראל  הקב"ה בשבילש הכי  גבוהוהדבר  אומר אז    ,הכי 

  . מכל האומות כולםהכי גדולים וגבוהים  לי גם אתם   :הקב"ה

אנחנו    , כי חסד הוא 'גדולה',ירת החסדפבסהוא כמובן  הזה    הפירוש

  ,תפארתוה הגבורה  ו  הגדולה  'לך ה "  ", דוד  "ויברך אומרים כל יום ב

זה  חסד  הנהגה של    .גדולה זה חסד  ? מה זה גדולה   -"וד והה  ,והנצח

  '. בעל חסד'זה אדם    ,כשמישהו נותן בגדול  ובשפע,  שהכל בגדול

לה  -  "ֶהֱאַמְרּתָ "ו עלינוולהגדיל  זה  הקב"ה  את  הקב"ה ו  .גביה  גם 

   .נומגדיל ומגביה אות 

 ,לעשות   החתן והכלהזה מה שצריכים    ,' כלהחתן ו'של    עניןוכן גם ב

הכלה שלי הכי גדולה    ,ויגביה בעיניו את הכלה שלוהחתן יגדיל  ש

בשבילי  ,כמוך  אין'  ויקרה, גדולה  הכי  כמו ו  ',את  אותה  מחשיב 
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ומגביהכה   כןו   .מלכה מגדילה  שלה  הלה  החתן  את  הוא    , בעיניה 

 . זוכים לאהבת אמתו  בעיניה כמו מלך,

ֱאַמְרת  ת ה' א  "- גבורה   שת והבדלת להיות אלוהיךהפר - "ה 

 :בפסוק  הקדוש מפרש  י"רש  '.גבורהבספירת ה'  –החמישי  הפירוש  ה.  

ה'   הפרשת ש  ,כלומר  . הבדלהוהפרשה    ןלשומ  ",האמרת "את 

ים וגם הקב"ה קלהיות לך לאלו  ,את הקב"הכר  יהנ  אלוהימהבדלת  ו

י "לפי רשנמצא    לעם.  להיות לו  ,מכל האומות  נואות  הבדילהפריש ו

 ,בגבורה  הואשענין זה    '. הפרשה והבדלה'   ואה  -    " ֶהֱאַמְרּתָ "פירוש  ש

זה  ולהבדיל  ולהפריש    כי לעומת החסד שזה    ,ורהבלג  ךיישלחלק 

   באהבה ובאחדות. ביחדנמצאים כולם ש

ה  נווהבדל  נוהפרש  אנחנו הקב"המכל  את  לנו   אלילים  להיות 

לעם הקב"ה  ו  ,יםקלאלו לו  להיות  האומות  מכל  אותנו  הפריש 

מקדש את הכלה, ואומר  חתןכשה איך זה נוגע לחתן וכלה? סגולה.

והבדלה  'קידושין'   מקודשת לי",לה: "הרי את     זה מלשון הפרשה 

החתן    (" מן העריות  פרושיםהוו  "   ':קדושים תהיו'   [ ה  כד,ויקרא  ] כמו שמפרש רש"י עה"פ  )

,  מכל הבחורים בעולם  לו  תומובדל   תמופרש והיא    להכה מקדש את  

אות  הכלה וקשורה רק אליו  ואוהבת  ומבדיל את    ןהחתו,  מפריש 

הנשים מכל  בוחר    ,כלתו  רעייתי    ,בךרק  אני  את  ו  , תיתמאת 

 . גבורה תזה בחינו הנשיםמופרשת ומובדלת לי מכל 

ֱאַמְרת  ת ה' א  " - תפארת  פיארת ושיבחת - "ה 

ה' ב  –  ישהשיהפירוש  ו.   ולשון      -  'תפארתספירת  זה  ו  ,שבחפאר 

בברכות  הפירוש   רש"י  גמרא  "לפי  ֶהֱאַמְרת   ֶאת  בפסוק:    ה'וַ   ...ה' 

  אחת וני חטיבה  תי עשאתם  "   :הקב"ה לישראלאמר להם    ",ֶהֱאִמיְרך  

י מה  "מפרש רש  ".בעולם  אחתואני אעשה אתכם חטיבה    ,בעולם

והחש  כלומר  .לשון חשיבות ושבחמ  -  "ֶהֱאַמְרּתָ "זה   נו בששיבחנו 

הקב"האפיו את  ֶהֱאַמְרּתָ   ,רנו  ה'    וכן   .רת יאופשיבחת    -  ""ֶאת 

   ומחשיב אותנו. נוהקב"ה מפאר אות

המחמאות  של חתן וכלה,    עניןלמאוד  שייכת  הנקודה היא  ש כמובן  ו

לשני  והתשבחות אחד  לפרגן  צריכים  הזוג  בשיר שכמו  ו,  שבני 

" משבח    קב"הה  כמההשירים רואים   יפה רעייתי   ךכולאת הכלה: 

ברכות בחשבון... עינייך    "יפה את רעייתי כתרצה...  "...ום אין בךמו

וכו'  הטוב"  כיין  וחיכך  כתפוחים...  אפך  הכל וריח  וגם  משבחת  .  ה 

ידיו  "  "... יו כיוניםניע"   ..."צח ואדום דגול מרבבה" הרבה את החתן  

תמיד להחמיא ולשבח את  ולכן החתן צריך    .וכו'  'וכו   "...גלילי זהב

נישואים תקינים   .לה משבחת את החתןכוגם האותה,    ולפאר  ,לההכ

ופאר ש נשואים של שבחים  הזוג  נותניםהם  לשני,  בני  אתה   אחד 

אני   ,אין כמוך   ,את עושה הכי טוב'  , משבח אותהומפרגן לאשתך  

אתה הכי  '   אומרת לבעל:  וגם היא  ',יך שאת עושה הכי טובסומך על

ים הוא המילים טובות  אושהדלק של הני  בעולם',  ן כמוךמוצלח אי

כלתוו היפות  ו לבין  החתן  בין  שיש  והשבח  ירת פסב   הזו   ,הפאר 

 -  'כתר' ב  :'מרת'האפירושים ל  ששהעד עכשיו  אמרנו  ]   .התפארת

  ' בינה'ב  לתקן את הפגמים.  של השכינה  תחבולה  -  'חכמה'ב  ,יחודי

 -בתפארת  והבדלה.  הפרשה    -  בגבורה.  הגדלה  -  דבחס  .ציור  -

 . פאר ושבח[

ֱאַמְרת  ת ה' א  " - נצח  הזקקת את ה' לתת לך הבטחה -  "ה 

ר באעל התורה מ   םהרשב"  '.נצחספירת ה'ב  –  השביעי  שהפירוז.  

כלומר,  -  "ֶהֱאַמְרּתָ "של    שהפירוש ב"ה הקאת    קקנוהז  הזקקת, 

הוא התרצה  ו  ,יםקלאלו  נוהוא יהיה לש  ,בטחה הכביכול  לתת לנו  

לו שאנחנו  להבטיח  יק  זקקב"ה מה  ותנוגם או  .ונים שלקלהיות האלו

   שלנו, ואנחנו עובדים רק אותו.ים קהאלוהוא ו העם שלו,

כי  'נצח 'ב  הוא  זההוהפירוש   פירושו  ,   ,תמידיוצחי  נדבר    - נצח 

הוא  בזה  ההקשר  ו לבין הקב"ה  אותו  י אקשר שאנינו  לנתק  פשר 

התרצה להיות    קב"השה  ,יחצנקשר    יש בינינו לבין הקב"הבכלל,  

שהוא יהיה   קב"הלוכן אנחנו מבטיחים    ,אלוקים שלנו לנצח תמיד 

   .נצחשלנו לאלוקים 

הקשר בין חתן וכלה זה קשר   , כישל חתן וכלה  עניןוזה מאוד נוגע ל

זה קשר   ,שבועה בתקיעת כףוזה קשר שלו הבטחה    ,תמידיו נצחי  

ינותק חאמנם    ,בל  גירושין,  נתקל  "ואפשר  ע"י  הקשר  אבל    את 

ינותק בל  קשר  זה  הטוב  תמידהם  ש  ,הקשר  לפי   ולכן  .קשורים 

שהוא  מ   הוצאנו  ,זקקתהזה    -  "ֶהֱאַמְרּתָ רשב"ם  ה הבטחה  הקב"ה 

 . וגם אנחנו ככה מבטיחים לו ,אלוקים שלנול תמיד יהיה 

ֱאַמְרת  ת ה' א  "-הוד   והחלפהורה תמ - "ה 

ת זקנים מבעלי עהד   מפרש  ד'.הו ה'  בספירת   -  הפירוש השמיניח.  

במעמד הר   ינושהיכ .החלפה תמורה ולשון  מ - "ֶהֱאַמְרּתָ "  פותתוסה

וזה  הנכר בקדוש ברוך הוא    ת כל אלוהיא והחלפנו    'אמרנו'ה סיני  

אלו  -  "ֶהֱאַמְרּתָ "הפירוש   של  וחילוף  אחרתהתמורה  שעבדנו    ות 

 להיות לו לעם  נו מכל העמיםוהקב"ה עשה תמורה ובחר ב  ,במצרים

מביא    סגולה. הוהוא  צד,פסוק  את  ָעָתק  "  ד(  )תהלים  רּו  ְיַדּבְ יעּו  ַיּבִ

ל ּפֲֹעֵלי ָאֶון  ִיְתַאְמרּו  יחליפו את דבריהם כל  ויעשו תמורה    ז"א –"  ּכָ

ון,  פועלי אמרו כל  את יהם  ש  ,דוברי שקר  -  'עתק'דוברי    .וןא  יפועל

 אנחנו החלפנו את כל אלוהי  כן גםו   ,דבריהםאת  ם מחליפים  הכי  

   .את הקב"ה ודעבלו בחרנו ,שעבדנו במצרים נכרה

שם מקום של , כי תמורה היא בחינה של 'הוד' שוזה בספירת ה'הוד' 

כי   לה   ההודתמורות,  להיות  יכול  היחידה   וה'.ד' תהפך  הספירה 

הוחילוף  ה  שמצאנו ב זה ספירת  נהפכת  'הוד',תמורה  ל  ל"  והיא  ּכָ

ָוה ּדָ )ע' בזוהר    .יכול להתהפך להיות תמורה  'הוד'ה  יג(  )איכה א,"  ַהיֹּום 

 . פרשת שמות דף יז.(

הם מחליפים ש  ,גם הם עושים את הנקודה הזאת  חתן וכלה   עניןוב

קודם להם  שהיה  מה  כל  ברווקות,  את  סדר    לכן   עדיפויות הואת 

יש  והם אומרים:    ,והזוגיות  לטובת הנישואיןהכל  ממירים את  ו  השונה

   י'.את הכלה שלרק יש לי  ' ',את החתן שלירק לי 

ֱאַמְרת  ת ה' א  "-וד יס  ה יש חיבורה שעל ידאמירן ולש  - "ה 

היסודב  – התשיעי  הפירוש  .  9 הכי  ב  -  "ֶהֱאַמְרּתָ "  , ספירת  פירוש 

עמק ' אומר ה  ?אמירה נמצאת ביסודלמה    .'אמירה '  ןלשוהוא  פשוט  

, כי החיבור בין מחבר בין שני אנשיםש  האמירה זה דיבורכי    ',דבר

  נו,הקדוש ברוך הוא דיבר אית  ,הדיבור שאנחנו מדברים  זה האנשים  

ביני  ,איתומדברים  אנחנו  ו החיבור  הקב"ה  נוזה  שאני  כמו  ו   ,לבין 
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השנאה  איתו.  אני מדבר    אדם כלשהו,לעשות חיבור ביני לבין  רוצה  

זה    ,כשאתה לא מדבר עם מישהו  ,שתיקהממגיעה  "ו  הכי גדולה ח

שונא  ש אומרת    (סנהדרין כז:) גמרא ב . כמובאנקרא שאתה שונא אותו

האמירה   .שנאה  תחממ  ימים  שלושה  ם חבירועשלא דיבר    הוא מי

  .החיבור שהוא ',יסוד בחינת ה'וזה  ,חיבורהוהיא הדיבור 

אהבה וכן   של  נעימים  דיבורים  לדבר  תמיד  צריכים  וכלה    חתן 

 ,גם כשצריכים לתקן איזה פגםו  ביניהם,  מחבריםשדיבורים    ,ביניהם

שאמר) ל   '(חכמה' ב  נוכמו  ולצריכים  על הכ את  שים  הלודבר  שוחח  ל 

השני  אחדלשמוע    ,השולחן עוד  .את  להוסיף  שיקבעו   ,אפשר 

הדיבור הכי גבוה לעצמם זמן לשוחח ובפרט ללמוד תורה ביחד שזה  

אין דבר שאין לו  ו   ,מתקניםהטוב  והדיבור  ועל ידי האמירה    שיש,

ע"י , כי  דו סאמירה היא ביה  .אמירהדיבור וה ע"י  התיקון הוא  ו   ,תיקון

הדיברות שדיבר   עשרת  .החיבור בינינו לבין הקב"ההאמירה נעשה  

איתנו אית  ,הקב"ה  שלו  החיבור  שאנחנו  וכן    נו,זה  התפילה 

יוםבמתפללים   הקב"ה  ,כל  עם  שלנו  החיבור    -  "ֶהֱאַמְרּתָ "   .זה 

 . ביסודנמצא  טופשי כאמירה, הפירוש ה

ֱאַמְרת  ת ה' א  "-מלכות   בערבית זה מלך אמיר המלכת,  - "ה 

 :פירוש לתרגום ירושלמיב  בספירת המלכות.  – הפירוש העשירי  י.  

 ',ַית ֵמיְמָרא ַדְיָי ַאְמִליְכּתּון ֲעֵליכֹון יֹוָמא ֵדין ְלֶמֱהֵוי ְלכֹון ֶלֱאָלָהא'

בזה:ו כמו    , 'אמיר'   -  זה מלך ערבית    בלשון  -   "ֶהֱאַמְרּתָ "   ההסבר 

ה"א   .ןלטסו ה   -"  האמרת   'ת  לשון מזה    תאמרה   .תכ המל'  את 

אותנו מלכים  המלכת. עושה  הקב"ה  ַהיֹּום "וזהו    ,וגם  ֶהֱאִמיְרָך  ַוה' 

ה ְסֻגּלָ וכמובן    ת מלכים, דבר חביב ונרצה.סגול  -"  ִלְהיֹות לֹו ְלַעם 

 שמלך ומלוכה כל זה שייך לספירת המלכות. 

כלתי את החתן אומר לה: "  ,בין חתן וכלהמאוד  שייך  שדבר  זה  גם  ו

רי ה  ",אתה המלך שליהיקר,  ני  והכלה אומרת: "חת  ",המלכה שלי

  , מלך ומלכההאתם    ,לה דומה למלכהכה  ,דומה למלך   'חתן'באמת  

  .זה התנהגות מלכותית  ,זה התנהגות אחרת ,שאתם מלך ומלכה כ

 רות כפי הספיסיכום הפירושים 

עשרה  יא. המילה  פירושים    אמרנו  ֶהֱאִמיְרךָ ",  "ֶהֱאַמְרּתָ "על    ".ַוה' 

כדי  שלמדנו  רושים  יהפ  בעז"ה את כל עשרת  בקצרהוכעת נסכם  

  . בכתר  –א'  פירוש    .שנזכור אותם היטב, הם כמובן נוגעים למעשה

  את ה' להיות לך לאלהי"ם,   יחדתי  , דו יחזה    -  "ֶהֱאַמְרּתָ "'  הפירוש

ש  בכתר  "   כתובכמו  מלכים  ה  אחד". אין שתי  יחד לי  של  עניןכל 

ו בכתר  נמצא  ,דבר ובחתן  שהוא  ה כל אחד מרגיש את השני  כל, 

אצלו ז  .חכמהב  –'  ב פירוש    .יחיד  איך    מצואל  החכמה  תחבולה 

מתקניםו  ,פגמיםה  אתתקן  ל איך  כילחשוב  את    ,  משאירים  לא 

תחבולות איך  בשבילך  אני אמצא    :השכינה אומרת  וגם  ,הדבר פגום

הפגמים.לתקן   ב  :אומרת השכינה  את  פגמת  בגללאתה  החטא    י 

לך חפש  שאמתוודה כמוך, ומנחמת אותך,    היאבכל אופן  ו  שעשית,

ובחתן וכלה, כל אחד מחפש   .שלך  מיםאיך לתקן את הפג  תחבולות

של  הפגמים  את  גם  אבל  שלו  הפגמים  את  לתקן  איך  תחבולות 

הציורים של שמות  לשון ציור.    -  "ֶהֱאַמְרּתָ "  .בבינה  –ג'  פירוש    השני.

עושים,  הקודש יעקב  ו  שאנו  ציור   עניןוה  .מרכבהבהציור של   של 

של   . ובחתן וכלה כל אחד זוכר את הציור והתמונה'בינה'ב נמצא  

הגדלנו את   . להגביהולהגדיל    -  "ֶהֱאַמְרּתָ "   .בחסד  –פירוש ד'    .השני

והקב"ה הגדיל אותנו.  והכלה    הקב"ה,  כל דבר תרגישו וגם החתן 

משהו  ,גדולב למענך  עשה  גדול    ,החתן  שזה  לא  ו  ועצום,תרגישי 

מגדיל ומעריך כל    ןהחת   וכן  ,להגדיל אותם  , אלאלהקטין דברים

  " ֶהֱאַמְרּתָ "  .גבורהב – ' הפירוש   דבר טוב בכלה, ובמעשיה הטובים.

והבדלה.  - הניכר.   הפרשה  אלהי  הקב"ה מכל  את  וכמו   והבדלנו 

 העולם, כך ים את בן/בת הזוג מכל  ומבדיל  יםמפריש  שהחתן והכלה

  זה  הפרשה וההבדלה  .ש והבדיל אותנו מכל האומותריהקב"ה הפ

את   ופיארתשיבחת    -  "ֶהֱאַמְרּתָ "  .תפארת ב  –'  ו פירוש    .בגבורה

משבח  והקב"ה   אותוהקב"ה  והכלה  וכן    נו.מפאר  צריכים החתן 

.  תמיד  , ובמחמאות ותשבחות אחד לשניהטובותבמילים    להרבות

פירוש    .זה מה שעוזר לחיי הנישואיםכי    ,בלי סוף כמה שיותר  ןפרגל

הבטחה שהוא    ב"ההוצאת מהק  ,זקקתה  -  "ֶהֱאַמְרּתָ "   .'נצח'ב   – '  ז

זה    'אמרת'ה   . בטחההזקיק אותנו לתת הגם    אוה ו  ,יהיה לך לאלוקים

כל אחד  צריך  ו   ,צריכים להבטיח משהוגם בחיי הנישואים  ו  ,נזקקת

  . 'הוד'ב   – '  חפירוש  .ביחד  נהיהשאנחנו תמיד    ,לשני  מובטחלהיות  

ו  -  "ֶהֱאַמְרּתָ " ל  'וד ה'ה  . החלפהתמורה  את  בה  וה',ד' נהפך  יש  וד 

הנש   .החלפהוההתמורה   אלוהי  כל  רק   ,כרי החלפנו את  והשארנו 

  כך  מכל אומות העולם.עם ישראל  בנו  הקב"ה בחר    ,את הקב"ה

בחתן וכלה החלפתי אותך בכל הבנות, והכלה החליפה אותך בכל  

 ן שול  -  "ֶהֱאַמְרּתָ "   .יסודב   –'  טפירוש    סברנו קודם. כמו שההבנים,  

זה    .חיבורהוא הר  ובידה  ,דיבורו  ' אמירה' מראה כששומרים בבטן 

 ושמים דברים על השולחן,  אבל כשמדברים  ,שנאה מאוד גדולהעל  

נקי   נשאר  הכלאז  ,עד שיצא עשן לבן  ,בלב  עללומר את מה שיש  

אם משהו לא    ,הקב"ה מבקש מאיתנו רק דברים  וגם  שוב.  ומשלימים

  "קחו עמכם דברים ושובו אל השם",כמ"ש:    ותתפללו.  בסדר תדברו

אנחנו  כן  ו  .חכמים  ע"יו  ,נביאיםה  עבדיועל ידי    נומדבר אית הוא  ו

אליו.תפמ ה  ללים  וכלה  הטובה   עניןבחתן  והשיחה  הדיבור  של 

  " ֶהֱאַמְרּתָ "   .במלכות  –'  יפירוש    ביניהם זה החיבור האמיתי שלהם.

וא המלך שלנוהוהקדוש ברוך הוא    ,תכהמל    - הקדוש  גם לפני  , 

מרגיש   אחדואותו דבר החתן והכלה כל    .אנחנו מלכים  ברוך הוא

  .מלך מו את השני כ

  הפסוק שלמדנו לה את  כוה  חתןכולנו כל הציבור הקדוש מאחלים ל

מקווה שתזכרו אותם ובעזרת השם   אניו  שהבאנו.  עם כל הפירושים

לכ מאושרים    ולנושיהיה  בזרע וחיים  ועושר  באושר    א יחי  טובים 

אמן    ונזכה לכתיבה וחתימה טובה ולשנה טובה ומבורכת   מא,וקיי

   ן.ואמ

 עריכה: ליאור גבע         שבת שלום ומבורך 
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