יוסי פרבר

חסידות לפרשת השבוע

תָּ–ָּשםָּמשמואלָּלפרשתָּפנחסָּולימיָּביןָּהמיצריםָּ
תָּלַּגוֹיָּנִ כְ בָ ְד ָָּ
תָּלַּגוֹיָּה'ָּיָסַ ְפ ָָּ
יָסַ ְפ ָָּ
במדבר כט ,לה :בַּ ּיוֹם הַּ ְּׁש ִמינִ י עֲצֶ ֶרת ִת ְּׁהיֶה ָל ֶכם כָל ְּׁמלֶא ֶכת ֲעב ָֹדה ֹלא תַּ עֲׂשּו.
ימם.
אשי חָ ְּׁד ֵׁשי ֶכם ַּת ְּׁק ִריבּו ֹעלָה ַּלה' פָ ִרים ְּׁבנֵׁי בָ ָקר ְּׁשנַּיִ ם וְּׁ ַאיִ ל ֶאחָ ד כְּׁ בָ ִׂשים בְּׁ נֵׁי ָשנָה ִשבְּׁ עָ ה ְּׁת ִמ ִ
במדבר כח ,יאּ :ובְּׁ ָר ֵׁ
ָארץ.
ישעיה כו ,טו :יָסַּ פְּׁ ָת לַּּגוֹי ה' יָסַּ פְּׁ ָת לַּּגוֹי נִכְּׁ בָ ְּׁד ָת ִרחַּ ְּׁק ָת ָכל ַּק ְּׁצוֵׁ י ֶ
זכריה ח ,יט:
מע ֲִדים טו ִֹבים וְּׁ הָ אֱ ֶמת וְּׁ הַּ ָשלוֹם אֱ הָ בּו.
הּודה לְּׁ ָׂשׂשוֹן ּולְּׁ ִׂש ְּׁמחָ ה ּולְּׁ ֹ
ישי וְּׁ צוֹם הַּ ְּׁשבִ יעִ י וְּׁ צוֹם הָ ע ֲִׂש ִירי יִ ְּׁהיֶה לְּׁ בֵׁ ית יְּׁ ָ
כֹה ָאמַּ ר ה' ְּׁצבָ 'אוֹת צוֹם הָ ְּׁר ִביעִ י וְּׁ צוֹם הַּ חֲ ִמ ִ
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במדבר רבה כא ,כג:
בַּ ּיוֹם הַּ ְּׁש ִמינִ י עֲצֶ ֶרת ִת ְּׁהיֶה ָלכֶם (במדבר כט ,לה) זה שאמר הכתוב (ישעיה כו ,טו) יָסַּ פְּׁ ָת לַּּגוֹי ה' אמרה כנסת ישראל לפני
הקב"ה רבון העולם הוספת שלוה לדור המבול שמא הקריבו פר אחד ואיל אחד? לא דיין שלא כבדוך אלא אמרו (בראשית יא,
ד) הָ בָ ה נִבְּׁ נֶה לָנּו עִ יר .וכן לסדומיים ,וכן לפרעה ,וכן לסנחריב ,וכן לנבוכדנצר .שמא הקריבו אחד מהם פר אחד ואיל אחד? לא
דיין שלא הקריבו אלא הכעיסוך .ולמי נאה להוסיף שלוה וכבוד? לישראל ,שנאמר יָסַּ פְּׁ ָת לַּּגוֹי ה' ,ואין גוי אלא ישראל שנאמר
ָארץ .אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה :רבונו של עולם ,עליך ליתן
ּומי כְּׁ עַּ ְּׁמָך כְּׁ יִ ְּׁׂש ָראֵׁ ל ּגוֹי אֶ חָ ד בָ ֶ
(שמ"ב ז ,כג; דהי"א יז ,כא) ִ
לנו את המועדים ועלינו להיות מקריבים לפניך קרבנות כראוי נִ כְּׁ בָ ְּׁד ָת .נתת לנו ראשי חדשים ואנו מקריבים לפניך שנאמר
(במדבר כח ,יא) ּובְּׁ ָראשֵׁ י חָ ְּׁדשֵׁ יכֶם ,בפסח הקרבנו לך ,ראש השנה הקרבנו לך ,יום הכפורים הקרבנו לך ,וכן בחג .אפילו מועד
אחד לא בטלנו אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה עליך להוסיף לנו מועדות ועלינו להיות מקריבים לפניך ומכבדין אותך (ישעיה
ָארץ אמר להם הקב"ה חייכם איני מחזיר ימים טובים מכם אלא אני מוסיף לכם
כו ,טו) יָסַּ פְּׁ ָת לַּּגוֹי נִכְּׁ בָ ְּׁד ָת ִרחַּ ְּׁק ָת כָל ַּק ְּׁצוֵׁ י ֶ
מועדות שתשמחו בהם שנאמר בַּ ּיוֹם הַּ ְּׁש ִמינִ י עֲצֶ ֶרת:
שם משמואל פינחס  -שנת תרע"ו
ישי וכו' יהפכו לְּׁ ׂשָ ׂשוֹן ּולְּׁ ִׂש ְּׁמחָ ה .ונראה על פי מה שכתב מהר"ל בענין חול
הנה בכתוב (זכריה ח ,יט) שצוֹם הָ ְּׁרבִ יעִ י וְּׁ צוֹם הַּ חֲ ִמ ִ
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המועד מפני שיש קדושה לפניו ולאחריו נעשו הימים שביניהם חול המועד ,כן נמי לעתיד שהימים בין שבעה עשר בתמוז
לתשעה באב יהיו כמו חול המועד ,ויהיה מועד ארוך של כ"ב יום מקביל לכל מועדי ישראל שבזמן הזה ,שבעת ימי הפסח
ושמונת ימי החג הרי כאן ט"ו יום ,שבועות וראש השנה ויום הכפורים הרי ח"י ,שבת וראש חודש הרי כ' ,שני ימים של פורים
שהם מדברי קבלה שכדברי תורה דמי ,ומקמי דכתיבי <בנבואת זכריה> הנ"ל היו ,הרי כ"ב ימים .וכנגדן יתוספו עוד כ"ב
ימים מי"ז בתמוז עד אחר ט' באב ,וכבר אמרנו שעל הימים העתידים האלו אמרו ז"ל (במד"ר סוף פ' פינחס) בפסוק יָסַּ פְּׁ ָת
לַּּגוֹי נִכְּׁ בָ ְּׁד ָת (ישעיה כו ,טו) עליך להוסיף לנו מועדות ,שהכוונה על כ"ב ימים אלו 3,והמועדים שאתנו היום הם בזכות שבעה
4
צדיקים ,ולעתיד לבוא יתוספו אלו כ"ב הימים בזכות כ"ב אותיות התורה.
ונראה עוד לומר על פי הידוע ששלימות האדם היא במוח ולב ,ונראה שכנגדן בשנה שבת ומועדים ,ובעולם הם מקדש
וירושלים .ירושלים היא ליבא דכל עלמא ,מקום המקדש הוא (משלי ח ,כו) (וְּׁ )רֹאש עַּ פְּׁ רוֹת ֵׁתבֵׁ ל כמו שכתוב (תהלים נ ,ב) ִמ ִצּיוֹן
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כתביָּהאר"יָּ,ספר ָּלקוטי ָּתורה  -פרשת תשא < :וַּ ּי ְַּּׁרא ַאהֲ רֹן וַּ ּיִ בֶ ן ִמזְּׁ בֵׁ חַּ לְּׁ פָ נָיו וַּ ּיִ ְּׁק ָרא ַאהֲ רֹן> וַּ ּיֹאמַּ ר חַּ ג ַּלה' מָ חָ ר (שמות לב ,ה) הנה תימא גדולה
בדבר זה וכבר תרצו ז"ל מלת וַּ ּיִ בֶ ן ִמזְּׁ בֵׁ חַּ לה' שכונתו לשם שמים היה אך החג הזה מה יאמר בו ואיך כתבה תורה פלסתר ואיך יצאו דברים כאלה
מפי אהרן ,אמנם סוד הנמרץ בזה כי העגל נעשה בי"ז בתמוז ובי"ז נשתברו הלוחות ועתיד הקב"ה להפכם ליום טוב נמצא כי חַּ ג לַּה' ָמחָ ר כי יש
מחר לאחר זמן וכן מצינו בדברי רבותינו ז"ל.
מהר"לָּ,גבורותָּהשם לז :וישא העם בצקו טרם יחמץ וגו' .משמע מזה שאם היה להם פנאי היו אוכלים חמץ ,וכן הוא אומר (שם) ויאפו את הבצק
אשר הוציאו ממצרים עגות מצות כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ,משמע אילו לא גורשו היו אופים אותו חמץ ,וכן אמרו ז"ל (פסחים צו ע"ב) פסח
מצרים היה נוהג יום אחד פסח דורות נוהג שבעה ימים .והטעם שלא נהג רק יום אחד בלבד ,לפי שפסח מצרים על שם הגאולה עצמה וגאולה
עצמה לא היתה רק יום אחד ,אף על גב שהיה נמשך מגאולה זאת קריעת ים סוף גם כן כמו שאמרנו למעלה ,מכל מקום פסח מצרים על שם
הגאולה עצמה והרי באותה שעה לא היה להם עוד גאולה ,ואם כן גאולת מצרים שהיא להם בעצמם לא היה רק באותו יום .אבל בודאי כאשר היה
זה שהיה להם קריעת ים סוף והגאולה היתה נמשכת ז' ימים אז הגאולה נחשב עד יום שביעי ואסור חמץ ז' ימים; שםָּמשמואל צו  -שבת חוה"מ
פסח  -שנת תרע"ג :המהר"ל כתב הטעם הא דפסח מצרים אין חימוצו נוהג אלא יום אחד ,משום דכל ענין חוה"מ הוא משום דקדושה לפניו
ולאחריו נעשו הימים שבינתים גם כן מקודשים ,ואז עדיין לא נתקדש השביעי שעדיין לא היתה קריעת ים סוף ,על כן לא היה חוה"מ כלל .ויש
להבין אם כן כל ימי העולם נמי ימי החול הם בין שתי השבתות ,ואין לומר דהכא חמשה ימים והתם ששה ,הרי חג הסוכות נמי ששה ימים חוה"מ
בין שתי הקדושות; שם ָּמשמואל צו  -שביעי של פסח  -שנת תרע"ד :ידעתי גם ידעתי שדעת מהר"ל אינו כן אלא דכל ענין שביעי של פסח הוא רק
מצד קריעת ים סוף ,ועל כן פסח מצרים אין חימוצו נוהג לא יום אחד משום דקדושת חולו של מועד היא משום הקדושה שלפניהם ואחריהם כמו
שכתוב בירושלמי ואז שלא היתה עוד קדושה לאחריהם על כן לא היה ענין חול המועד כלל.
שם ָּמשמואל פינחס  -שנת תר"ע :במד"ר (פ' כ"א) זה שאמר הכתוב יָסַּ פְּׁ ָת לַּּגוֹי ִנכְּׁ בָ ְּׁד ָת אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה רבון העולם הוספת שלוה
לדור המבול שמא הקריבו כו' לא די שלא הקריבו אלא הכעיסוך ,ולמי נאה להוסיף שלוה וכבוד לישראל שנאמר יָסַּ פְּׁ ָת לַּּגוֹי ואין גוי אלא ישראל
ּומי כְּׁ עַּ ְּׁמָך כְּׁ יִ ְּׁׂש ָראֵׁ ל ּגוֹי אֶ חָ ד וכו' בפסח הקרבנו לך ,בראש השנה הקרבנו לך ,ביום הכפורים הקרבנו לך כו' אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה
שנאמר ִ
עליך להוסיף לנו מועדות ,ועלינו להיות מקריבין לפניך ומכבדין אותך ,עד כאן .יש להתבונן שלא מצינו במקרא שלעתיד יתוספו מועדות לישראל.
ונראה שהכוונה על ימי הצומות שהיו לעתיד לבוא לששון ולשמחה .וכשנדקדק נראה שמועדי ישראל הם כ' במספר :ז' ימי הפסח ושבועות וראש
השנה ויום הכפורים ושמונת ימי החג ,ושבת וראש חודש .ולעומת זה ימי אבל ,שיהפכו לעתיד במהרה בימינו לששון ולשמחה ,הם כ"ב מי"ז
בתמוז עד תשעה באב וצום גדליה ועשרה בטבת הם כ"ד ,צא מהם ג' שבתות וראש חודש שבלא זה הם מועדים נשארו כ' ,והמה מכוונים נגד כ' ימי
המועדים שיש לנו עתה .ראה גם שם ָּמשמואל קרח  -ר"ח תמוז... :והנה לפי סדר הדגלים מיוחס חודש זה לראובן ...והנה ראובן פתח בתשובה
תחילה ותשובה נעשים לו זדונות כזכויות .ועל כן חודש זה שהוא מירחין דעשו עוד עתיד להתהפך מרע לטוב ויהיו הצומות לששון ולשמחה,
ובודאי יתחיל המועד מי"ז בתמוז וימשך עד ט' באב ,והימים שבינתיים יהיו כמו חול המועד ,ובבית ראשון שנאמר (מל"ב כ"ה) בתשעה לחודש וגו'
ותבקע העיר ,אלא שאנחנו עושים יום הצום בי"ז לחודש משום דחורבן שני עדיפא ליה ,אבל לענין ימי ששון ושמחה שיהיו הימים האלה במהרה
בימינו בודאי יתחיל מט' לחודש ויצא רוב החודש בששון ושמחה ,אם כן יהיה כל החודש כולו קודש מהופך ממהותו מחטא לטהרה ומבזיון לכבוד.
שם ָּמשמואל פינחס  -שנת תר"ע... :והנה המועדים שבזמן הזה הם בזכות שבעת הרועים :פסח בזכות אברהם ,שבועות יעקב ,ראש השנה יצחק,
יום הכפורים משה רבינו עליו השלום ,סוכות אהרן ,ראש חודש דוד ,שבת יוסף ,והמועדים הנ"ל שלעתיד לבוא יהיו כי איתא במדרש רבה שלא גלו
ישראל עד שכפרו בכ"ב אותיות התורה ,אם כן כשיהפכו לששון ולשמחה יהיו המועדים בזכות התורה.

ִמכְּׁ לַּל יֹפִ י ,ושתיה נקראת שממנה הושתת העולם 5,ובי"ז בתמוז הובקעה העיר וניטל אז הלב מישראל ,ובט' באב נחרב המקדש
וניטל הראש מישראל ,ועתיד המקום להחזירם לנו ולהיות מהם מועדים ,היינו שבי"ז בתמוז יהיה מועד המשלים את ישראל
בבחינת לב ,ובט' באב יהיה מועד המשלים את ישראל בבחינת ראש ,ונאות לענינם שמות החדשים ,תמוז שהוא מלשון היסק
וחמימות כמו שפירש רש"י (יחזקאל ח ,יד) 6וחמימות האדם היא בלב ְּׁר ָשפֶ יהָ ִר ְּׁשפֵׁ י ֵׁאש (שיר השירים ח ,ו) 7,ואב מלשון אב
בחינת החכמה כידוע 8,וכנגדן בישראל מלך וכהן גדול ,ועליהם כתיב (זכריה ד ,יד) ֵׁאלֶה ְּׁשנֵׁי בְּׁ נֵׁי הַּ ּיִ ְּׁצהָ ר הָ ע ְֹּׁמ ִדים עַּ ל אֲ דוֹן כָ ל
ָארץ ,ואמרו ז"ל זה אהרן ודוד שנמשחו בשמן המשחה ,אהרן מבקש כהונתו ודוד מלכותו 9,מלך הוא בחינת מוח שבראש
הָ ֶ
כמו שכתוב (שמו"א טו ,יז) ִאם ָקטֹן אַּ ָתה בְּׁ עֵׁ ינֶיָך רֹאש ִשבְּׁ טֵׁ י יִ ְּׁׂש ָראֵׁ ל אָ ָתה ,כהן גדול הוא בחינת לב ,וכך היא מדתו של אהרן
אּורים וְּׁ אֶ ת הַּ תֻּ ִמים> וְּׁ הָ יּו עַּ ל לֵׁב ַאהֲ רֹן ,וכבר
שושבינא דמטרוניתא 10וכמו שכתוב (שמות כח ,ל) <וְּׁ נָתַּ ָת אֶ ל חשֶ ן הַּ ִמ ְּׁשפָ ט אֶ ת הָ ִ
11
דברנו מזה.
12
דּושין .חֻּ פָ ה היא בחינת ירושלים כמו שכתוב (ישעיה ד,
ואפשר נמי שזהו מה שאנו אומרים ְּׁמ ַּק ֵׁדש עַּ מ ֹו יִ ְּׁׂש ָראֵׁ ל עַּ ל יְּׁ ֵׁדי חֻּ פָ ה וְּׁ ִק ִ
דּושין הם
ה) ּובָ ָרא ה' עַּ ל כָ ל ְּׁמכוֹן הַּ ר ִצּיוֹן וְּׁ עַּ ל ִמ ְּׁק ָראֶ הָ <עָ נָן יוֹמָ ם וְּׁ עָ שָ ן וְּׁ ֹנגַּּה אֵׁ ש לֶהָ בָ ה לָיְּׁ לָה> (וגו') כִ י עַּ ל כָל כָ בוֹד חֻּ פָ ה ,וְּׁ ִק ִ
בחינת המקדש ,אם כן החזרת לב ישראל וירושלים שהוא בחינת חֻּ פָ ה יהיה בי"ז בתמוז ,והחזרת מוח וראש ישראל שהוא
דּושין.
דּושין בט' באב ,ועל כן הקדים חֻּ פָ ה ל ִק ִ
בחינת ִק ִ
באדם (נפש)

בזמן (שנה)

במרחב (עולם)

מנהיגים משוחים בעם ישראל

בנישואין

לב

מועדים

ירושלים

ביז בתמוז – הלב של ישראל ניטל ועתיד לחזור

כהן

חופה

ראש

שבת

בית המקדש

בט באב – הראש של ישראל ניטל ועדית לחזור

מלך

קידושין

 5בבלי ָּיומא נד ע"ב :דתניא רבי אליעזר אומר עולם מאמצעיתו נברא שנאמר בצקת עפר למוצק ורגבים ידבקו רבי יהושע אומר עולם מן הצדדין
נברא שנאמר כי לשלג יאמר הוי ארץ וגשם מטר וגשם מטרות עזו רבי יצחק (נפחא) אמר אבן ירה הקדוש ברוך הוא בים ממנו נשתת העולם
ֹלקים ה' (תהלים נ ,א) ואומר ִמ ִצּיוֹן
שנאמר על מה אדניה הטבעו או מי ירה אבן פנתה וחכמים אומרים מציון נברא שנאמר ִמזְּׁ מוֹר לְּׁ ָאסָ ף אֵׁ 'ל אֶ ִ
ֹלקים הוֹפִ יעַּ > (תהלים נ ,ב) ממנו מוכלל יפיו של עולם .תניא רבי אליעזר הגדול אומר אלה תולדות השמים והארץ בהבראם ביום
ִמכְּׁ לַּל יֹפִ י <אֱ ִ
עשות ה' אלקים ארץ ושמים תולדות שמים משמים נבראו תולדות הארץ מארץ נבראו וחכמים אומרים אלו ואלו מציון נבראו שנאמר ִמזְּׁ מוֹר
ֹלקים הוֹפִ יעַּ ממנו מוכלל יופיו של עולם.
ָארץ ִמ ִמזְּׁ ַּרח ֶשמֶ ש עַּ ד ְּׁמבֹא ֹו ואומר ִמ ִצּיוֹן ִמכְּׁ לַּל יֹפִ י אֱ ִ
ֹלקים ה' ִדבֶ ר וַּ ּיִ ְּׁק ָרא ֶ
לְּׁ ָאסָ ף אֵׁ 'ל אֶ ִ
ישבוֹת ְּׁמבַּ כוֹת ֶאת הַּ ַּתמּוז; רש"י ד"ה מבכות את התמוז  -דמות
 6יחזקאל ח ,יד :וַּ ּיָבֵׁ א א ִֹתי אֶ ל פֶ תַּ ח ַּשעַּ ר בֵׁ ית ה' אֲ ֶשר אֶ ל הַּ צָ פ ֹו ָנה וְּׁ ִהנֵׁה ָשם הַּ נ ִָשים ְּׁ
אחת שמחממות אותו מבפנים והיו עיניו של עופרת והם נתוכין מחום ההיסק ונראה כאלו בוכה ואומרת תקרובת הוא שואל .רש"י ד"ה תמוז:
לשון היסק כמו על די חזה למזיה (דניאל ג') ואתונא אזה יתירה (שם).
 7שירָּהשירים ח ,וִׂ :שימֵׁ ִני כַּחוֹתָ ם עַּ ל לִ בֶ ָך ַּכחוֹתָ ם עַּ ל זְּׁ רוֹעֶ ָך כִ י עַּ זָ ה כַּ מָ וֶ ת ַאהֲ בָ ה ָק ָשה כִ ְּׁשאוֹל ִקנְּׁ ָאה ְּׁר ָשפֶ יהָ ִר ְּׁשפֵׁ י אֵׁ ש ַּשלְּׁ הֶ בֶ ְּׁתיָה.
 8ר'ָּמאירָּן'ָּגבאיָּ,עבודתָּהקודש ,א ,ב :הכוונה על ספירת חכמה שהיא כוללת כל עשר ספירות כי ממנה נאצלו ,ולזה קראוה אב שהיא האצילה
האצילות בכח רום מעלה מכח אין סוף.
ּומ ְּׁשחַּ ת בָ נָיו (ויקרא ז ,לה) ...ר' יהודה אומר יכול יהו אהרן ובניו צריכים לשמן המשחה לעתיד לבוא תלמוד
 9ספרא צו יח ,א :זֹאת ִמ ְּׁשחַּ ת ַאהֲ רֹן ִ
ָארץ? זה אהרן ודוד; במדברָּרבה
ּומ ְּׁשחַּ ת בָ נָיו .הא מה אני מקיים (זכריה ד ,יד) אֵׁ לֶה ְּׁשנֵׁי ְּׁבנֵׁי הַּ ּיִ ְּׁצהָ ר הָ ע ְֹּׁמ ִדים עַּ ל אֲ דוֹן כָל הָ ֶ
לומר זֹאת ִמ ְּׁשחַּ ת ַאהֲ רֹן ִ
ּומ ְּׁשחַּ ת בָ נָיו יכול שהם נמשחים מעתה תלמוד לומר זֹאת עוד אין נמשחים .אדין אני אומר לא ימשחו לימות המשיח
יד ,יב ... :זֹאת ִמ ְּׁשחַּ ת ַאהֲ רֹן ִ
אבל ימשחו לעתיד לבוא? תלמוד לומר זֹאת אינם נמשחים לעולם .לעתיד לבוא ומה אני מקיים אֵׁ לֶה ְּׁשנֵׁי בְּׁ נֵׁי הַּ ּיִ ְּׁצהָ ר זה אהרן ודוד זה מבקש
כהונתו וזה מבקש מלכותו אהרן מבקש כהונתו ודוד מבקש מלכותו .ראה גם במדברָּרבה יח ,טז; איכהָּרבה א ,נא; תנחומא קרח יב.
 10זוהר ח"ג נג ע"ב :תא חזי ,מה בין משה לאהרן ,הי מנייהו עלאה ,אלא משה עלאה ,משה שושבינא דמלכא ,אהרן שושבינא דמטרוניתא; זוהר ח"ג
כ ע"א :פקודא דא להביא קרבן ,על סנהדרי גדולה שטעו ,תנאין ואמוראין ,שבעין סנהדרי גדולה היו ,ומשה עלייהו ,ושבעים סנהדרי קטנה הוו
ואהרן עלייהו .ובגין דא אמרו מארי מתניתין ,משה שושבינא דמלכא הוה ,ודא תפארת ,מתמן סנהדרי גדולה ,אהרן שושבינא דמטרוניתא ,ודא
מלכות ,ה"א ,זעירא קרינן לה ,כגון (בראשית כט ,יח) אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה ,ועל שמה אתקרי סנהדרי קטנה; זוהר ח"ב מט ע"ב:
כתיב( ,שמות ו כג) ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב ,ורזא הוא על כנסת ישראל ,דאהרן הוא שושבינא דילה ,לתקנא ביתה ,ולשמשא לה ,ולמיעל
לה למלכא לאזדווגא כחדא ,מכאן ולהלאה כל כהן דמשמש במקדשא כגוונא דאהרן .אחימלך כהנא רבא עלאה הוה ,וכל אינון כהני בהדיה כלהו
הוו שושבינין דמטרוניתא ,כיון דאתקטילו אשתארת מטרוניתא בלחודהא ,ואתאביד שושבינא דילה ,ולא אשתכח מאן דמשמש קמה ,ויתקן
ביתה ,ויחדי לה לאזדווגא עם מלכא.
 11שם ָּמשמואל בשלח  -שנת תר"פ :ונראה כי לעומת שתי בחינות אלו יוסף והשבטים היו נמי משה ואהרן ,משה השפיע בחינת המוח והשכל ,על כן
הוריד התורה לישראל ,ואהרן רעותא דליבא היינו שהמעש"ט יהיו מתוך עומק הלב והתלהבות ורגש הנפש ונרמז במה שכתוב (שמות כח ,ל) והיו
על לב אהרן ,הרי שנשתבח במדת הלב ,ואמרו ז"ל (שמ"ר פ' ג') לב ששמח בגדולת אחיו ילבש אורים ותומים ,וזהו שמשה במוחא אהרן בעובדא;
שםָּמשמואל במדבר  -שנת תרע"ד... :שמשה רבנו עליו השלום הוא המוח והשכל של ישראל ואהרן בעבודה שהוא ברעותא דלבא והיה אהרן לבם
של ישראל וכמו שכתוב (שמות כח ,ל) והיו על לב אהרן; שם ָּמשמואל בהעלותך  -שנת תרע"ד... :והנה כבר הגדנו במקום אחר שאהרן השפיע
ויישר את ישראל במדות טובות שמשכנן בלב ,וכמו שהוא עצמו נזכר ונשתבח בשבח מדותיו מדתו של אהרן ,וכמו שאמרו ז"ל (שמו"ר סו"פ ג')
בפסוק והיו על לב אהרן לב ששמח בגדולת אחיו וכו' וכהנה רבות ,וזהו שבמדרש (ויק"ר ר"פ כ') לטהור זה אהרן שהיה עוסק בטהרתן של ישראל,
וטהרה מתיחסת ללב כמו שכתוב (תהלים נ"א) לב טהור ברא לי אלקים וגו' ,וכן עבודת הקרבנות וכפרת החטאים שתלוי הכל ברעותא דליבא
 12בבלי ָּכתובות ז ע"ב :ברכת האירוסין מאי מברך רבין בר רב אדא ורבה בר רב אדא תרוייהו משמיה דרב יהודה אמרי בָ רּוְך אַּ ָתה ה' אֱ ֹל ֵׁקינּו מֶ לְֶך
דּושין רב אחא בריה דרבא מסיים
הָ ע ֹולָם אֲ ֶשר ִק ְּׁד ָשנּו ְּׁב ִמ ְּׁצוֹתָ יו ,וְּׁ ִצּוָ נּו עַּ ל הָ ע ֲָריוֹת ,וְּׁ ָאסַּ ר לָנּו אֶ ת הָ אֲ רּוסוֹת .וְּׁ ִה ִתיר לָנּו אֶ ת הַּ נְּׁׂשּואוֹת עַּ ל יְּׁ ֵׁדי חֻּ פָ ה וְּׁ ִק ִ
דּושין ;...תהליך הנישואים מתחלק לקידושין (הנקראים בלשון התורה אירוׂשין) ,אשר אחריהם
בה משמיה דרב יהודה בָ רּוְך אַּ ָתה ה'ְּׁ ,מ ַּק ֵׁדש יִ ְּׁׂש ָראֵׁ ל עַּ ל יְּׁ ֵׁדי חֻּ פָ ה וְּׁ ִק ִ
האשה עדיין נחשבת ברשות אביה לגבי דינים מסוימים ,ונישואים ,שהם כניסת האשה לרשות הבעל ויציאה מרשות האב לגמרי .תקופת האירוסין הייתה במקורה תקופה ארוכה ,אך
בימי הביניים אוחדו שני השלבים ,ומאז ,הקידושין נעשים יחד עם הנישואין .הדרך המקובלת על פי חז"ל לקיים את הנישואין היא על ידי חופה .במשך הדורות הטקסים השתנו,
והתעוררו מחלוקות מהי המקבילה העכשווית לחופה המקורית .יש דעות שכיסוי הכלה בהינומה ע"י החתן היא הכניסה לחופה ,יש דעות שהעמידה תחת החופה היום היא הכניסה
לחופה ,ויש דעות הסוברות שהעובדה שבחופה המקורית החתן והכלה היו מתייחדים ,היא מרכזית ,ולכן מקפידים להתייחד לאחר טקס החופה בחדר ייחוד .נהוג להדר ולבצע מספר
פעולות כדי לוודא שהכלה אכן נכנסה לרשות הבעל בהתאם לכל הדעות.

