
 

 מקורות נוספים פרק ס"ג /  -נצח ישראל

 . שפת אמת )בשלח, תרל"ג(1

 כי שירה אינו יכול לומר, רק ע"י התרוממות הלב. וזה ע"י שידעו באמת כי גאה גאה  אשירה לה' כי גאה גאה. 

שע"י ישרת   -כנ"ל. ושירה היא אחר התיישרות לב האדם. וכן שמעתי מאדמו"ר א"ז ז"ל "ולישרי לב שמחה"

הלב בא שמחה. ואחר שנגאלו מכל אשר עבר עליהם. ונתיישר להם דרך הש"י, והבינו מה שנהג אותם הש"י  

בניגון[ שמתא  ]וכן  הישר  קו  שהוא  "שוּר"  כמו  שירה,  לשון  וזה  סוף.  ועד  ונקרא מתחילה  וירידה,  עליה  חד 

 שירה: 

 . נצח ישראל )פרק י"ט( 2

ואמר "עלי עשור ועלי נבל וגו'". כלומר שיהיה משורר ומזמר שבח שלם ומלא, וזהו "עלי עשור", וכדאיתא 

)ערכין י"ג ע"ב( כינור שהיה במקדש היתה של ז' נימין, ולימות המשיח של שמונה נימין, ולעתיד של עשרה  

וכמו שהאבל הוא על  ורוצה לומנימין.   ולשורר,  לזמר  דרך  כי על שלימות  מורה על שלימות,  כי השיר  ר, 

לכך אמרו כי שלימות של עולם הזה אינו רק עד ז', כי העולם הזה הוא    ההפסד, כן השיר מורה על השמחה.

כי השלימות שיהיה לימות   נימין,  ולימות המשיח של שמונה  ימי בראשית.  עולם הטבע, שנברא בשבעת 

משיח יהיה על הטבע. ואפילו למאן דאמר )ברכות לד ע"ב( אין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שעבוד  ה

מלכיות, מכל מקום השלימות הוא מגיע אל מעלה עליונה יותר מן עולם הזה, ולכך הכנור של ימות המשיח  

אז לגמרי,  נבדל  יהיה  השלימות  אבל  כלל,  גשמית  טבע  יהיה  ולעתיד, שלא  שמונה.  של    של  הכנור  יהיה 

עשרה נימין. כי העשרה נימין מורה על קדושה אלקית, כי העשירי הוא קודש, ומורה על עולם הבא שהוא  

עולם קדוש, ועולם הבא נברא ביו"ד )מנחות כ"ט ע"ב(, ולכך כנור של עולם הבא הוא של עשרה נימין. ולכך  

 י נבל": המזמור הזה, שהוא נאמר ליום שכלו שבת, נאמר "עלי עשור ועל

 . שמות רבה )פרשה כ"ג, י"א(3

וְ  ת  ְוחֹוזֶׁרֶׁ ת  דֶׁ ְויֹולֶׁ ת  רֶׁ ְתַעּבֶׁ מִּׁ ַהזֹּאת  ה  ֵקבָּ ַהּנְ ה  מָּ לֹוַמר  ְנֵקבֹות,  ְלׁשֹון  ם  עֹולָּ ּבָּ ְמרּו  ּנֶׁאֶׁ ׁשֶׁ ירֹות  ִּׁ ַהׁשּ ל  ֵהן ּכָּ ְך  ּכָּ ת,  דֶׁ יֹולֶׁ

ְנֵקבֹות ְלׁשֹון  ירֹות ּבִּׁ ׁשִּׁ ים  יּו אֹוְמרִּׁ ְוהָּ ן,  ֲעֵליהֶׁ אֹות  רֹות ּבָּ ֵאל,  ַהּצָּ רָּ ש ְ ת יִּׁ דּו אֶׁ ְעּבְ ְוׁשִּׁ וֱֶׁאדֹום,  ן  ְויָּוָּ ַדי  ּומָּ ל  בֶׁ ּבָּ ְמדּו  ְך עָּ ְלכָּ  ,

יב ) אׁשֹנֹות, ּוְכתִּׁ רִּׁ רֹות הָּ חּו ַהּצָּ ּכְ ׁשְ י נִּׁ ּנֱֶׁאַמר )ישעיה סה, טז(: ּכִּׁ רֹות ּבֹו, ׁשֶׁ בֹוא, ֵאין עֹוד צָּ יד לָּ תִּׁ עָּ ל לֶׁ ישעיה לה, י(:  ֲאבָּ

יגּו וגו', ִֹּׁ ה ַיש ּ ְמחָּ ֹון ְוש ִּׁ ש  ׁש.   ש ָּ דָּ יר חָּ ירּו ַלה' ׁשִּׁ ּנֱֶׁאַמר )תהלים צח, א(: ׁשִּׁ ר, ׁשֶׁ יר ְלׁשֹון זָּכָּ ים ׁשִּׁ ה אֹוְמרִּׁ עָּ ּה ׁשָּ אֹותָּ  ּבְ

    

 


