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 ת                                                     המלך יאור                                                  בראש

 טעם שעושים רק זכר לענני כבוד: 

ִ֖ים ֶלם ֱאלֹהִּ ֶצֶ֥ ַצְל֔מֹו ב ְ ָאָד֙ם ב ְ ים׀ ֶאת־ָהָֽ ִ֤ א ֱאלֹהִּ ְבָרָ֨ ְנֵקָבִ֖ה    בראשית פרשת בראשית פרק א פסוק )כז( ַוי ִּ א ֹא֑תֹו ָזָכֶ֥ר ו  ָרָ֣ ָ ב 
א ֹאתָָֽם: ָרֶ֥ ָ י:  ב  ִָּֽ ש   ִּ ֹום ַהש   ֶקר יֶ֥ י־ֹבִ֖ ְיהִּ ֶרב ַוָֽ י־ֶעֶ֥ ְיהִּ ד ַוָֽ ֹוב ְמֹא֑ ה־טִ֖ נ ֵ ה ְוהִּ ָ֔ ָ֣ר ָעש  ֶ ל־ֲאש  ָ י֙ם ֶאת־כ  ְרא ֱאלֹהִּ ִ֤ פרק ב פסוק )יח(    )לא( ַוי ַ

ם ְלַבד ֑  ָאָדִ֖ ֹות ָהָֽ ים לֹא־֛טֹוב ֱהיֶ֥ ק ֱאלֹהִּ֔ ֹ֙אֶמ֙ר ְיֹקָוָ֣ ֹו:ַוי  ֶנְגד ָֽ ְ ֶזר כ  ֹו ֵעִ֖ ֶ֥ ה־ל  ֶ ֱעש  ֹוף    ֹו ֶאָֽ ְלעָ֣ ֵהָמ֙ה ו  ֗מֹות ְלָכל־ַהב ְ ֵ ם ש  ָאָדָ֜ א ָהָֽ ְקָרָ֨ )כ( ַוי ִּ
ֹו:  ֶנְגד ָֽ ְ ֶזר כ  א ֵעִ֖ א־ָמָצֶ֥ ם לָֹֽ ְלָאָדָ֕ ה ו  ֶד֑ ָ ת ַהש   ָ֣ ל ַחי ַ ְלֹכִ֖ ם ו  יִּ ַמ֔ ָ י  ַהש   ם ַוי ִּ ה ַעל־ָהָאָדִ֖ ָמ֛ ְרד ֵ ַ ים׀ ת  ִ֧ ק ֱאלֹהִּ ֩ל ְיֹקָוָ֨ ֵ פ  ח ַאַחת֙ )כא( ַוי ַ ֗ ק ַ ֑ן ַוי ִּ ָ ש 

ה: ֶָֽנ ָ ְחת  ַ ִ֖ר ת  ָ ש  ָ ר ב  ֶֹ֥ ְסג  יו ַוי ִּ ְלעָֹת֔ צ ַ ם:  מִּ ָאָדָֽ ֶאִָ֖ה ֶאל־ ָהָֽ ה ַוְיבִּ ָ֑ ש   ם ְלאִּ ָאָדִ֖ ן־ָהָֽ ח מִּ ר־ָלַקֶ֥ ֶ ע ֲאש  ָל֛ ת־ַהצ ֵ ים׀ ֶאָֽ ִ֧ ק ֱאלֹהִּ ֶב֩ן ְיֹקָוָ֨   )כב( ַוי ִּ
י ו   ֲעָצַמ֔ ֶצם ֵמָֽ ַעם ֶעֶ֚ ַ֗ את ַהפ  ָאָדם֒  זָֹ֣ את:)כג( ַוי ֹאֶמ֘ר ָהָֽ ֳקָחה־ז ָֹֽ ָֽ ִ֖יש  ל  ֶ֥י ֵמאִּ ִּ ה כ  ָ֔ ש   א אִּ ֵרָ֣ ק ָ י ְלזֹאת֙ יִּ ֑ רִּ ש ָ ב ְ ִ֖ר מִּ ָ ֙ן   ָבש  ֵ )כד( ַעל־כ 

ד: ֶ֥ר ֶאָחָֽ ָ ו  ְלָבש  ֹו ְוָהיִ֖ ֔ ת  ש ְ אִּ ק ב ְ ֹו ְוָדַבָ֣ ֑ מ  ִ֖יו ְוֶאת־אִּ יש  ֶאת־ָאבִּ ֔ ֲעָזב־אִּ ָֽ שניהם.   ידי   על   נוצר   הולד  -   אחד  לבשר  י "ופרש  יַ
    

 
 שאלות

סבר שברא את האדם   המ תחילהא{ ויש לשאול מ
אחד   בגוף  ונקבה  שאי  זכר  אדם  לכל  ברור  הרי 

חד כאשר הצרכים של כל אחד  אפשר לחיות בגוף א
שונה כגון אחד עייף ואחד ערני או אחד עצוב ואחד 
שמח אחד אוהב חריף ואחד אוהב מתוק אחד נצרך  

והשני   וכדומא,  לצרכיו  הוא  לא  אדם  הקב"ה  וכי 
   ?ולא חשב על כך וינחם
או  ב{   לא מצינו שהחליף  גם שבכל הבריאה  מה 

ונקבה   זכר  על  מבוסס  הבריאה  ובכל  דבר  שינה 
ולדוגמה בבעלי חיים מתחילה בראם בשני גופים  
שיהיו   שייך  שלא  המציאות  הבנת  מתוך  נפרדים 

 ? בגוף אחד וכן בצומח והדומם הלא דבר הוא
{ זאת ועוד שלאחר גמר הבריאה ובתוכם האדם  ג

טוב   עשה  אשר  כל  נאמר  אחד  בגוף  ונקבה  זכר 
מכן נכתב לא טוב היות האדם  מאוד, כיצד לאחר  

 לבדו? 
 וכתוב   דוע תולה הדבר ביצירה עוד יש לשאול מ   ד{

על כן וכו' והיו לבשר אחד, ואמנם פרש"י הכוונה  
המשותף,   פשלוולד  מידי  יוצא  מקרא  אין    וטו אך 

הקשה   ועוד  אחד,  לבשר  יהיו  והאשה  שהאיש 
  ב   פרק   בראשית  פרשת  בראשית   ן"לפרש"י הרמב

  יהיו   והחיה   הבהמה  גם  כי,  טעם  בזה   כד ואין   פסוק 
 ?:בולדותיהם אחד שרלב

 מציאות חיי הנישואין בימינו:

כאשר נתבונן במתחולל בתקופתנו בחיי הנישואין  
אחוז   חמישים  כמעט  הסטטיסטיקה  לפי  לצערנו 
מהמתחתנים מתגרשים ולא מחזיקים מעמד בחיי 
הנישואין, או חייהם צולעים ומושכים עד שנשבר  

הנישואין   חיי  את  ולוקחים  היות  זה  וכל  להם, 
ירה עצמית מתוך אהבה ואינם מאמינים כי מן  כבח

חיי   במהות  ידיעה  ומחוסר  לאיש  אשה  השמים 
הנישואין והזווג של האדם, ולזאת עולה על ליבם 

ימצא את    שםשאולי יש בחירה אחרת יותר טובה ו
כפי   הבריאה  ביסוד  נתבונן  כאשר  אולם  האושר, 
תורתנו הקדושה ישכיל האדם להבין אחרת את כל  

הזיו התורה  וג  מושג  ברוח  היהודי  וידע  והבית 
   דלקמן.להתמודד ולהעפיל לפסגת האושר כ

 מטבע הבריאה נוצר בבריאת העולם:

אחר הדברים האלה נראה לבאר בס"ד שחס מלומר  
שהקב"ה התחרט ושינה את תכנון בריאת האדם,  

שעשה    מהכל  שוירא  שהרי העיד בסיום הבריאה  
כמו    ,טוב מאוד בשיא השלימות שאין יותר ממנו

בחכמה,    שאנחנו האדם  את  יצר  אשר  מברכים 
הבריאה   סוף  ועד  ימינו  ועד  העולם  בריאת  ומאז 
שינוי,   או  בשדרוג  צורך  ואין  שינוי  שום  ללא 
כמסופר על מרן הרב ש"ך זצ"ל אשר פעם נצרך 
והלך   לב  התקף  עקב  שאושפז  ידידו  את  לבקר 
לבקרו, כמובן שבהגיע הרב לבית חולים הדבר גרם  

צוות כולל הפרופסור של  להתרגשות גדולה וכל ה
מחים הגדולים בעולם ומחלקת לב שהיה אחד המ

בלב, ובאותו מעמד פנה הרב ש"ך לפרופסור שהוא  
עליה,   חושב  רב  שזמן  שאלה  אותו  לשאול  רוצה 
העולם   בריאת  מאז  שעברו  לאחר  אותו  ושאל 

מה דעתו    שנים ויותר  חמשת אלפים ושבע מאות
המחקרים   כל  לאור  האדם  של  הלב  בריאת  על 

האדם    והניסיון לב  את  לשדרג  אפשר  היה  האם 
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באיזה פעולה בכדי למנוע מחלות לב, הפרופסור  
ולאחר  עליה  חשב  שלא  מהשאלה  המום  היה 
שתיקה ממושכת השיב כבוד הרב לדעתי לאור כל  
הנסיון שלי ומידע בכל מחקרי העולם על הלב לא  
יכול להיות יותר מושלם מצורת לב האדם, אמר לו  

הפירוש   מה  תחשוב  האדם  הרב  את  יצר  אשר 
בחכמה שאותו לב שנוצר לפני אלפי שנים בגודל  

עד אגרוף האדם משוכלל ואינו נצרך לשום שינוי  
כל בריאת הקב"ה וק"ו התורה שזה    היא  כךימינו,  

השלימות. זכר    ולזאת   שיא  שבריאת  ספק  אין 
ונקבה בגוף אחד ולאחר מכן עשה ניתוח והפריד  

הבריאה  הנקבה מהזכר הוא חלק מתהליך שלימות  
ולא חרטה או שינוי תכנית, והסבר הדברים בהקדם  

 דברי הזוהר על בריאת זכר ונקבה.
 דברי הזוהר על בריאת האדם:

]דף  כתוב בזוהר בראשית    כתוב בזוהר ]מתורגם[
י  ָאַמר  ב["צא ע ְצָחק  ַרב ִּ דֹוש  ,  יִּ רו ךְ   ַהק ָ   אֹוֵמר   הו א  ב ָ

ת י  ב ַ לֹונִּ ְ י  פ  ְפלֹונִּ ָעה  וכו'.  לִּ ָ ש   ַ יא  ב  דֹוש    ַההִּ ַהק ָ ֶ ךְ   ש  רו  ָ   ב 
א יא  הו  מֹות  מֹוצִּ ָ ל,  ָלעֹוָלם  ְנש  ָ חֹות   אֹוָתן  כ    ָהרו 

מֹות ָ ש  ן,  ְוַהנ ְ ָ ל  לֹות   כ   לו  ְנֵקָבה   ָזָכר  כ ְ רֹות   ו  ָ ב  ח  ְ מ  ֶ   . ַיַחד  ש 
ְמָסרֹות יֵדי   ְונִּ ה  אֹותוֹ   ב ִּ יחַ   ַהְמֻמנ ֶּ לִּ ָ ה  ַהש   ְתַמנ ָ נ ִּ ֶּ   ַעל   ש 
ְריֹונֹות ֵני  הֶּ מוֹ ,  ָהָאָדם  ב ְ ָעה.  ַלְיָלה  ו ש ְ ָ ְבש  י ֹוְרדֹות  ו  ֶ   ש 
ְמָסרֹות ָיָדיו  ְונִּ ְפָרדֹות,  ב ְ ים ,  נִּ ְפָעמִּ ים   ֶזה  ְולִּ ְפֵני  ַמְקד ִּ   לִּ

יד ,  ֶזה ְבֵני   אֹוָתם  ו מֹורִּ יעַ .  ָהָאָדם  ב ִּ ג ִּ ַ מ  ֶ ְכש  ָגם  ְזַמן  ו  ו  ו  ,  זִּ
דֹוש   ךְ   ַהק ָ רו  ָ א  ב  יר  הו  כ ִּ ַ מ  ֶ חֹות  אֹוָתן  ש  מֹות  ָהרו  ָ ש    ְוַהנ ְ
ר ֵ ֹוָנה  אֹוָתן  ְמַחב  אש  ָברִּ יז  כ ְ ַמְכרִּ .  ֲעֵליֶהם   ו 

ים רִּ ְתַחב ְ ִּ מ  ֶ ְכש  ים ,  ו  ף  ַנֲעש ִּ ו  ָמה  דֶאחָ   ג  ָ ְנש  ין ,  ַאַחת  ו    ָימִּ
מֹאל ש ְ י  ו  ָראו  ָ הם שני  מבואר שהזכר והנקבה  .  ע"כ  כ 
אחתחלקי   רק    נשמה  הנשמה  של  והשלימות 

 כאשר מתחתנים.  יבורןבח
צח   דף  כי תבוא  פרשת  חדש  בזוהר  כתוב  עוד 

יע"ב   רִּ ְ פ  ר  ָהֵעץ  ו מִּ ֶּ תֹוךְ   ֲאש  ן  ב ְ   זֶּהו  (  ג  בראשית)  ַהג ָ
רו חֹות  ָמקֹום ֶּ ֵני  ש  נו זֹות  ָהָאָדם   ב ְ קֹום   ְוזֶּה ,  ג ְ ָ ְקָרא   ַהמ  נ ִּ ֶּ   ש 
מֹות  אֹוַצר ש ָ ל  ְוהו א .  ַהנ ְ דֹוש    ֵאצֶּ רו ךְ   ַהק ָ   ְוָאַמר ,  הו א  ב ָ
ם לו    ַאל:  ָלהֶּ ד ְ ַ ת  ש ְ ְפָרדֹות   ָהרו חֹות  ֵאיךְ   ָלַדַעת   ת ִּ   נִּ

ו ו ג ד  ֵמַהז ִּ ְכב ָ י  ַהנ ִּ ל ִּ ֶּ ינו    ֶזה  ְוַעל  . ש  נִּ ָ ה (  יב  ויקרא, )ש  ָ ש     אִּ
י יעַ   כ ִּ ְנֵקָבה  ָזָכר(  כולל  ולא,  כתוב  זכר  וילדה )  ַתְזרִּ   ו 
י פִּ ְרֵכי   כ ְ ֵאין,  ָהעֹוָלם  ד ַ ֶ ים  ש  רִּ ְתַחב ְ מוֹ   מִּ ְצאו    כ ְ י ָ ֶ   ש 

ְלַמְעָלה גֹות  מִּ גֹות  זו  ם  . זו  ו  ש   ָאָדם  מִּ ֶ ֹון  ש  אש  גוֹ   ָהרִּ ו  ו    ְוזִּ

ְפֵני   ָחְטאו   דֹוש    לִּ ךְ   ַהק ָ רו  ָ א  ב  ן   ְוַעל,  הו  ֵ ים  כ  ְפָרדִּ   נִּ
ים י ֹוְצאִּ ֶ ש  ְלַמְעָלה כ ְ י  ַעד, מִּ הִּ י ְ ֶ ְפֵני ָרצֹון ש  ל ִּ דֹוש   מִּ   ַהק ָ

ךְ  רו  ָ א  ב  ם .  הו  גוֹ   לוֹ   נֹוֵתן  ָזָכה  ָאָדם  אִּ הראת   .ע"כ  זו 
לדעת כי לידת הזכר והנקבה כל אאחד במקום אחר  

שיודע מחברן יחד,  ה החטא ורק הקב"נעשה בגלל 
והר קורא לזכר או נקבה לבד פלגא דגופא  הז  ולזאת

בזוהר דברים ורק ביחד נקראים גוף שלם כמבואר 
 . ועוד א["]דף רצו ע
מהזוהר כי נשמת האדם היא עשויה מזכר    מתבאר

בעקבות  לנקבה  הזכר  בין  הפריד  והקב"ה  ונקבה 
יורדת   הזכר  נשמת  ולזאת  הראשון  אדם  חטא 

משפחה מסויימת ונשמת הנקבה במשפחה  בלעולם  
אחרת ולעתיד הקב"ה שיודע את סוד הנשמות יודע 
לחבר בין שני חלקי הנשמה אם הוא זכאי לכך ובזה  

ב הנשמה  נחשבים    שלימותמתחברת  זה  ולפני 
 . בה פלגא דגופאקנלחצי כלשון הזוהר הזכר או ה

   כיצד יכולים להתחבר למרות הפרדתן: 

גדלו   והנקבה  והזכר  מאחר  להבין  שעלינו  אלא 
בהווא אחד  כל  לכל    י והתחנכו  שאח"כ  הרי  אחר 

אחד יש הנהגות שונות ותכונות שונות ומאכלים  
זה  כל  שונות  מעדות  הם  כאשר  ובפרט  שונים 
קשה   ומאוד  הזיווגים  ושידוך  חיבור  על  מקשה 

אחד לשני ולהכיל את הרגליו   להתחבר ולהתרגל
בית וורצונ לבנות  אפשר  וכיצד  השני  של  תיו 

   בהרמוניה משותפת באהבה.
לכך   הקב"ה  התשובה  כך  הברא  לשם  זכר  את 

ורק אח"כ הפריד אותם בכדי  נקבה בגוף אחד  הו
בתכונות   נטוע  החיבור  האדם  שיהיה  כוח  את 

בגוף אחד לא היה  ובלעדי בריאת האדם זכר ונקבה  
ונולדו   מאחר  לנקבה  הזכר  בין  לחבר  מתאפשר 
שלימות   שתהליך  כך  כנזכר,  שונים  במקומות 
בריאת האדם בהכרח לעבור את התהליך של יחד  
ידי נוצר הכוח בטבע  ורק אחר כך להפריד שעל 

 הבריאה להתחבר.
ודבק   וכו'  כן  על  הפסוק  לשון  היטב  יובן  ובזה 

אחד,   לבשר  והיו  מאחר  באשתו  הדברים  ביאור 
ונוצרו בגוף אחד ורק אחר כך הפרידם לכן כאשר  
ולהיות   להתחבר  הכוח  את  בהם  יש  לזיווגו  זוכה 

כך הייתי  שוב"ה לאחר עשרות שנים    לבשר אחד.
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דורש מצאתי את שאהבה נפשי אשר זכיתי לכוון  
 לקדמונים כדלקמן. 

  והיו   שכתב וז"ל וטעם  עזרא  כוונת האבןכן נראה  
  : עכ"ל  שהיו  כמו  וישובו  שיתדבקו  אחד.  לבשר

מבואר   יותר   ב"פ  בראשית  פרשת  ק "ברדועוד 
  אחד   בשר  כלומר  -  אחד  לבשר  והיוכד וז"ל    פסוק
  מהאיש   נבראה  הראשונה  האשה  כי  אחד  וגוף

  יהיו   וכן ,  אחד  לבשר   היו  והנה  ומבשרו  מעצמו 
 יתקיים  ומשניהם  אחד  כבשר  בזה  זה  לעולם  דבקים

עכ"ל יותר    .המין  הועוד    פרשת   אלשיך הוסיף 
'  כו  איש  יעזב  כן  עלכד וז"ל    פסוק  ב  פרק  בראשית

  איש   סתם  לכל  זה  יחס  כי  כלומר,  באשתו  ודבק
  אדם   הנה  כי  והוא'.  כו  יעזב  וזהו  ,שבעולם  ואשה

, בכח בו  והיו בו  נכללו לעולם  הבאות נשמות  כל
  נתן   דרבי  אבות,  ג  מ)  רבה  בשמות  ל "ז  שאמרו   כמו
.  ארץ  ביסדי  היית  איפה(  לח  איוב)  פסוק   על(  ג  לא
  ידי  ועל.  הנשים נשמות  זוגו   בת   בחוה  זה  דרך  ועל
  בבת   איש  נפש  כל  נכללות  באדם   חוה  בהכלל  כן
  לא ,  באדם  חוה   ששמתי  כן  על  אומרו  וזהו.  זוגו

  איש  לכל  גם  אם  כי,  לבדך  לך  אחדות  ימשך  בלבד
 ,מאז  גם  בנפשותם  קשר  להם   יש  כי  אשתו  עם

,  אחד  לבשר  והיו  כן  שגם  מה   אם  כי  להם   חסר  ואינו
או'כו  והיו  וזהו  עשה  למה  תדע,  הענין  שיעור  . 

  יעזב   כן  שעל  מפני,  מעפרו  ולא  מאדם  חוה  יתברך
  היתה   אם  כן  שאין  מה,  באשתו  ודבק'  כו  איש

למעלה    כמדובר  דבקות  להם  יהיה  שלא,  מעפר
באדם    :עכ"ל כלולות  הנשמות  וכל  היות  מתבאר 

וחוה הרי שכל מה שנעשה בחוה הוטבע בבריאה  
לכל הדורות ולכן הוצרך לעבור התהליך של חיבור  

 רדה כי אחרת לא היה הכוח להתחבר.והפ
 בעניין כיבוד אב ואם:גם יסוד זה מתבאר 

]חברותא[  ע"א    מט  דף  סוטה  במסכת  הנה מבואר
 תמר  של  סוג,  דחינוניתא  תומרתא  אשכח  הונא  רב

  כרכה   שקלה,  טוב  ריח  בה  ויש  שמינה  שהיא,  מיוחד
,  לאביו  ליה   אמר,  בריה  רבה  אתא,  בסודריה
  טהרה ,  בני,  ליה  אמר,  דחינוניתא  ריחא  מורחינא

  אצלך   בטל  ולא,  הפירות  ריח  מריח   שאתה   בך  יש
  יהבה   ולכן  בטהרה   נוהג  שהנך  מפני  הפירות  ריח

  רב   בר   רבה  של  בריה  אבא   אתא  אדהכי   .ניהליה

  הונא   רב  ליה  אמר,  ניהליה  יהביה   רבה  שקלה,  הונא
  והקהיתה   בטהרתך  ליבי  את   שמחת  בני  בנו  לרבא
  יותר   בנך  את  אוהב  שאתה  שהוכחת,  שיני  את

, לך  כשנתתיה  התמרה  את  ממני   שלקחת,  ממני
  אהבתו   רחמי,  אינשי  דאמרי  היינו.  לבנך   ונתת
מכאן    .ליה ע"כ  דהוו  אבני  דבני  רחמי,  אבני  דאבא
האמירה אב אחד יכול לפרנס עשרה בנים   נלמדה

לטפל באב אחד,  יכולים  אינם  בנים  ואילו עשרה 
שאהבת האב לבן הרבה יותר מאהבת הבן  בהיות  
לבנו  לאביו הונה  רב  העיר  הכוח   כאשר  מפני 

 .כאשר נבאר שהוטבע בבריאה
  דרך   ת"דל  אות  האותיות  שער  ה"וכך כתב השל

 יעקב  כשבא,  הלצה  דרך  אומרים  שמעתי  ארץ.
,  הצדיק  בנו  שלחן  על  לסמוך  וביתו  הוא,  למצרים
  אחרי   הפעם  אמותה'  אמר,  כולם  את  מכלכל  שהיה
)פניך  את  ראותי  הוא,  כלומר(,  ל,  מו  בראשית' 
 אמרו. לראותך לבא שהוכרחתי, כמות קשה בעיני
  באהבה   בניו  עשרה   מפרנס  אחד   אב,  הדיוט  במשל
  וברצון   באהבה  מפרנסים לא  בנים  ועשרה ,  וברצון

  יגרום   לא  חכם  אב  שום  כן  על.  שלהם  אחד  אב
  אם   לא  אם,  נפשיה  ברעות  זו  מדה  לידי  לבא  בעצמו

יציל    הרחמן,  בשעתה  לצרה  די  אז,  זאת  היתה'  מה
   .עכ"ל

 מדוע עשרה בנים אין יכולים לטפל באב אחד:

של  אולם עלינו להבין מדוע הדבר כך הרי יכולות  
 עשרה בנים הרבה יותר מאביהם?

יסוד הנזכר הרי כל כוחות הטבע   בכל אולם לפי 
שבעולם   בבהנשמות  וחוה ריאנוצרו  אדם  ואי    ת 

שהוטבע  מהכוח  דבר  לשנות  או  לחדש  אפשר 
בבריאה, ולזאת כיון שאדם הראשון יציר כפיו של  
ונתינה   הענקה  תכונת  אצלו  שייך  לא  הקב"ה 
לאביו, אולם ממנו התחיל התולדות בבריאה ונולדו 

העולם   קיום  למען  בבריאה  והוטבע  בכדי  ילדים 
  שיהיה פריה ורביה בעולם ולא ימנעו מפני הקושי 

את הכוח של נתינה והענקה של אב לבנו, וזה  נטע  
  ואכן מובן בזה   הוטבע בבריאה עד סוף הדורות.

כבד הילדים,  לאב ואם ולא    דכבללמה התורה מצוה  
קיום   לצורך  מטביע  הקב"ה  הילדים  ואהבת  היות 
הבריאה ואילו כיבוד אב שאין תלוי בו קיום העולם  
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אך   מאוד  קשה  זה  ואכן  גדולה  מצוה  יש  לזאת 
בספרים   והובא  בזה,  הזוכה  אשרי  זאת  למרות 
מעשיות רבות גם בתקפתנו עד כמה אדם שזוכה  

ה  להתגבר ולהתאמץ לטפל בהוריו לעת זקנה זוכ
להינצל מכל מיני מחלות והטרדות ובזבוז זמן וכסף  
עול  פורקים מעליו  עול תורה  עליו  והמקבל  היות 

 דרך ארץ. 
 טענת משה האנכי הריתי :

רבנו.   משה  אצל  מהנאמר  נלמד  זה  יסוד  ואכן 
  יא   פרק  בהעלותך  פרשת  במדבר  והקבלה  הכתב
 כלומר.  ילידתיהו  אנכי  אם  הריתי  האנכייב    פסוק
 עם  האם  כהתנהגות  עמהם  להתנהג  ביכלתי  אין
  לה  הוכן  האם  כי,  והולידתו  הורתהו  אשר  בנה

 ולי,  וכו'  בנה   תשוקת  שעה  בכל   למלאות  בטבעה
 ':וכו עליהם בהנהגתי הזאת  היכולת שמת לא

  שנה   דברים   פרשת   דברים  אמת   וכך ביאר האמרי 
'  פ  ליקוטים)  אמת  בשפת  איתאידועה.    לא

  הריתי   האנכי  ה"ע  רבינו  משה  טענת  על(  בהעלותך
  שהיה   רבינו  משה  על  לומר  וקשהוכו'    העם  כל  את

  מוכן   היה  לא  ילדם  שלא  מפני  שרק  הדור  מנהיג
  שהאב   הוא  האדם   שטבע  הוא'  הפי  אולם  לשאתם?

  לכוחותיו  מעבר  אפילו  ילדיו   את  לשאת  יכול
מדברי משה רבנו שהמוליד   נמצינו למדים  .עכ"ל

נטוע בו כוח של נתינה ונשיאה בעול וכל שלא ילדו  
אין בו את הכוח להעניק ולהתמסר כאב לבן היות  
ובהכרח בגלל שכל   ואין את הכוח הזה בבריאה, 

מבר והטבע  הכוח  את  יונקת  אדם הבריאה  יאת 
מהם התחילה  וחוה שבהן היו כל נשמות העולם ו

להפרות ה העולם  קיום  ולצורך  בעולם  ילודה 
הקב" בו  נטע  בעול  ולהרבות  לשאת  הכוח  את  ה 

, אולם את הכוח להעניק לאבא לא נטע  גידול בניו
בו מאחר והן יצורי כפיו של הקב"ה וטעם הדבר  

על   ונצטווינכי לא נצרך הדבר לקיום העולם, אך  
כך משום הכרת הטוב ומתן שכרה בצידה אריכות  

 כה והצלחה. ימים ובר
 מעשה שהיה עם האדמו"ר מגור:

  מגור   ר" האדמו  על  יח  סימן  אפרים  יד  ת"כתב בשו
  בקובלנא   אשה  פעם  באה,  ל"זצ  מרדכי  אברהם  רבי
  הצדיק .  ופרנסתו  מלאכתו  את  שמזניח  בעלה  על

  שאכן   הצטדק  הלה ,  מוסר  לו  והטיף  בעלה  את  הזמין 

  שהוא   במה  להסתפק  ילדיו  ועל  עובד  הוא  אמנם
 אנו  מוצאים  בתורה  ר"האדמו  לו  ענה.  מרויח
  הוא   ברוך   הקדוש  לפני  להתאונן  שבא  רבינו  במשה

  ילדתיהו  אנכי  אם הזה העם כל את  הריתי האנכי"
  אנכי   אם "  המלים".  העם  לכל  לתת  בשר   לי   מאין

 ילד  אם  אף  כי,  מיותרות  לכאורה  הן",  ילדתיהו
  סיים   אלא?.  בשר  לו  אין   אם   לעשות  עליו  מה  אותם

  כל   אין  ממש   שלאב  למדים  אנו  מכאן ,  ר"האדמו
, בבנים  זיכהו  ת"שהשי  אב",  בשר  לי  מאין "  תירוץ
 ולספק  בכבוד  אותם  לכלכל  ולהתאמץ  לעבוד  עליו
 בקול  לשמוע  הבטיח  הבעל.  צרכיהם  כל  להם

 . בבית ושובע שלום  שרר ומאז  ר "האדמו
 שמח תשמח רעים אהובים:

יובן היטב נוסח ברכת שבע    הדברים האלהאחר  
ברכות שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך  

על כפל הלשון רעים   א.  ויש לשאול   בגן עדן מקדם.
? ב. ועוד מדוע אהובים  אהבהאהובים שניהם לשון  

כאדם   השמחה  שתהיה  האיחול  ג.  אוהבים?  ולא 
הראשון מניין לנו לדעת איך היה מאחר ואין שום  

אולם לדברנו התבאר שאצל  ?  בעת ההיא  עד לדבר
  אדם הראשון וחוה אשר הם היו היצירה הראשונה 

מודל לחיי אישות  ם הוה  ובהם כלולות כל הנשמות 
וזוגיות אשר עברו את התהליך שנבראו בגוף אחד  

לשניים   והפרדה  ניתוח  מכן  הוטבע  וולאחר  בהם 
הכוח בבריאה של איחוד וחיבור בין הזכר והנקבה,  
כי   אשה  יקרא  לזאת  הראשון  אדם  אמר  וכאשר 

מעצמי ובשר מבשרי על כן והיו לבשר אחד,  עצם
ואחוה   אהבה  חיבור  ליצירת  המתכון  וזה  היות 
שלום וריעות, כך שאצל אדם הראשון מאחר וידע 
והבין שהאשה למרות שהיא בגוף נפרד אך היא  
ויד  ימין  יד  כמו  מבשרו  ובשר  מעצמותיו  עצם 

מכאיב  שמאל של האדם שמה שכואב לאחד מהן  
לשני שולכן  ,  גם  השמחה  אין  על  שיעיב  דבר  ם 

והאהבה בניהם, ולזאת אנחנו מברכים כל זוג אשר  
והחיבו והאהבה  בהדרגה  תהליך  עובר  מתחיל ר 

בהיסוסים וספקות אם זו המתאימה    ההיכרותאת  
באותו    ואהבה  עים שאותה ידידותלו והוא לשון ר

שלב היא רעועה, אך מאחלים להגיע לדרגה של  
פירושו   אוהבים,  ולא  דבר  אהובים  זה  של  אוהב 
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א לאהובים אנכיות המתייחס למה שהוא אוהב, אל 
שפירושו להיות אהוב על השני בזה שחושב תמיד  
מה טוב או מה מצער את השני בהיות והוא חלק  

הראשון כאדם  לשמחה  מגופו  זוכים  ובזה   ,
כל    תהאמיתי מליבו  שמסתלקים  והמושלמת 

הספקות והמחשבות שיש אפשרות לבחירה אחרת  
  .כי הזיווג מהשמים והיא חצי גופו ונשמתו

 מעשה עם הרב לוין:

לוין שהלך פעם לרופא עם אשתו   כמסופר על הגר"י
בעכבות שכאב לה הרגל בהגיעם לרופא ושאל מה  
הבעיה אמר הרב לוין כואב לנו הרגל, שאלו הרופא  
האם לשניכם יש כאבים ברגל והשיב רק ברגל של  
אשתו, אם כן מדוע הנך אומר כואב לנו, השיבו כי 

   כאשר כואב לאשתי כואב גם לי.

 מוסר השכל:

וזיווגו אשר הקב"ה יצר את האדם בחכמה בכדי  עלה בידנו להחכים להבין ולהשכיל את סוד בריאת האדם 

להטביע את כוח החיבור בין הזכר לנקבה והם נשמה אחת שנשלמת רק כאשר נושא אשה ובלעדי זה נחשב 

אשר האדם חיי מתוך והקב"ה שיודע היכן נמצאים שני חלקי הנשמה הוא המזווג אותם, וכ  וחצי נשמה  לחצי גוף

  הקשים כוחות להתעלות מעל כל  האת  הרי זה נוסך על האדם  ברוח התורה  אמונה והבנה את חיי הנישואין  

גו הוא החלק  וומתמודד עם הכל בחכמה ובתבונה ואינו פוזל למקום אחר למצוא את האושר כי זיו  תוהניסיונו

זה זוכים שהשכינה שורה  על ידי  ו ,  השמיםולא דבר אחר מאחר וכל זיווג אינו אלא מ   ונשמתו   השני של גופו

כתכלית הבריאה וחיים באושר ועושר בשמחה ובששון וטוב לבב ואהובים זה לזה  בניהם והופכים לבשר אחד  

 כל הימים.

 

 החותם בברכת שבת שלום ומבורך וחורף בריא. 
 ה"ק אלעדימרדכי מלכא ע הצב"י

 
 

 

 


