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המימד החמישי
 חמישה קולות

ֵב֙ד  ָ ן כ  ים ְוָעָנֶׁ֤ ִׁ֜ ְבָרקִּ ת ו  ֩י ֹקֹלֶׁ֨ ֶקר ַוְיהִּ ָֹ֗ ת ַהב  ְהֹיָּ֣ י ב ִּ יש ִִּׁ֜ לִּ ְ ֹום ַהש   ֩י ַבי ֶׁ֨ ַוְיהִּ
ֱחרַ֥  ַעל ִּֽ ד ַוי ֶ ק ְמֹאִ֑ ָּ֣ ר ָחזָ ָֹפַ֖ ל ש  ר ְוֹק֥ לָהָהַ֔ ָ ה ד כ  ֲחֶנִּֽ ִּֽ מ ַ ִּֽ ֥ר ב ַ ם ֲאש ֶ ... ָהָעַ֖

ו   נ  ֲעֶנ֥ ִּֽ ַ֖ים יַ ֱאֹלהִּ ר ְוָהִּֽ ָּ֣ה ְיַדב ֵַ֔ ד ֹמש ֶ ק ְמאִֹ֑ ָּ֣ ְך ְוָחזֵ ר הֹוֵלַ֖ ָֹפַ֔ ֹול ַהש   ֙י קָּ֣ ְיהִּ ַוִּֽ
ֹול  י"ט(-)שמות י"ט, ט"ז .ְבקִּֽ

חמישה קולות ראו כאן חז"ל בפסוקי הרגע שלפני ירידת ה' על 

שלוש, 'קול  -וקול שופר' שניים, ' -ההר ומתן התורה. 'קולות' 

חמש. חז"ל אמרו כאן ביטוי  -ארבע, 'יעננו בקול'  -השופר' 

נפלא שיש לנתח אותו להבינו לעומקו, וממנו תעלה תובנה 

  -נפלאה לחיים 

וא"ר חלבו אמר רב הונא כל הנהנה מסעודת חתן ואינו 
( קול ירמיהו לג, יאמשמחו עובר בחמשה קולות שנאמר )

ששון וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול אומרים הודו את 
ואם משמחו מה שכרו? אמר רבי יהושע בן לוי ה' צבאות 

( שמות יט, טזזוכה לתורה שנתנה בחמשה קולות שנאמר )
הי ביום השלישי בהיות הבקר ויהי קולות וברקים וענן וי

כבד על ההר וקול שופר וגו' ויהי קול השופר וגו' והאלהים 
 )ברכות ו':(יעננו בקול. 

הוא  נאמר ביטוי זה בוהקשר ההתורה ניתנה בחמישה קולות. 

לגבי שמחת חתן וכלה. מה יש בחתן ובכלה? גם שם מופיעים 

  -חמישה קולות 

ן וקול שמחה קול חתן וקול כלה קול מצהלות קול ששו
)נוסח שבע ברכות,  חתנים מחופתם ונערים ממשתה נגינתם

 כתובות ח.( 

מה הרעיון כאן בחמשת הקולות הללו? אגב, לשמח חתן וכלה 

הכוונה היא, שכל אחד ואחת מאיתנו ישמח את בני או בנות 

 הזוג שלו. גם אנחנו חתנים וכלות!

 קול פנימי טהור

שים רבים עסקו בכך, והיסוד הפנימי של זה הוא מדהים מפר

ופשוט. ראשית, 'קול' מבטא את התוכן הפנימי של המשמיע 

אותו, עוד לפני שהוא לבוש במשהו. עדיין אין מילים, אין 

 -זה עדיין לא דיבור אלא רק קול. יש כל מיני קולות  -אותיות 

וקול יללה. קול זעקה, קול הנאמר בנחת, קול פקודה, קול שבר 

הקול מגלה את הרצון הפנימי המבקש לבוא לידי ביטוי חוצה. 

ואילו 'משורר  6'התשמע קולי רחוקי שלי', אמרה המשוררת,

  -קדום' יותר אמר 

ְמעָ  ֹדָני  -אֲ   )תהילים ק"ל, ב'( ...יְב֫קֹולִּ֥  ֢הש ִּ

'ריבונו של עולם, אולי  -אדמו"ר הזקן ביאר )במילותינו שלנו( 

שלא תשמע את הדיבורים שלי כפי שאני מנסה עדיף לפעמים 

לומר אותם, כי הרי אני מנסה 'לעגל פינות' ולפעמים גם קצת 

מזויף, אבל אתה, רק אתה, יודע לשמוע בתוך הדיבור פנימה 

 את הקול הפנימי'. שמעה בקולי ולא לקולי.

הקול מבטא את הדבר הפנימי. בעצם לכל דבר בבריאה יש 

 כו. אבל מה הם חמשת הקולות?קול, הקול האלוקי שבתו

 הקול החמישי שבתוכי

הבריאה בנויה סביב המספר ארבע. ארבעה סוגי נבראים הם 

 -מדבר, ישנם ארבעה עולמות רוחנים -חי-צומח-דומם -

עשיה, וכן לכל חפץ יש ארבעה צדדים. -יצירה-בריאה-אצילות

אילו היתה התורה ניתנת בארבעה קולות בלבד, הייתי מבין 

 -גילתה לנו את הקול האלוקי שבתוך גדרי הבריאה  שהתורה

התרנגול אומר שירה, הכבש אומר שירה, כל אטום אומר 

 שירה.

אבל החידוש הגדול הוא הקול החמישי שהוא הקול שלמעלה 

מהעולם, שהוא הנשמה עצמה. הקול החמישי הוא הקב"ה 

בעצמו. גם לפני מתן תורה קיימנו מצוות. הרי רק בפרשת בוא 

עשה ולא תעשה, קרבן פסח וקידוש  -נו עשרים מצוות קיבל

החודש וכו'. גם אבותינו קיימו מצוות כך או אחרת. מצווה היא 

בעצם לקחת חפץ ולמצוא את הקול האלוקי שבו. לקחת פרי 

או כל מציאות גשמית בבריאה, ולחבר אותו בקול האלוקי שבו. 

באה אלו המצוות, אבל התורה שניתנת לנו עכשיו בשלמותה 

עכשיו יורד ה' עצמו על הר סיני ומנגד משה עולה אל  -ואומרת 

האלוקים וכל אחד ואחד מושה את עצמו ועכשיו אתם מקבלים 

את הקול החמישי אליכם. התורה היא למעלה למעלה מכל 

 המצוות כולן!

 והאלקים יעננו בקול

אומרת  ,הפותחת את עשרת הדיברות ,על המילה 'אנכי'

  -הגמרא  

אנא נפשי כתיבת  -נן דידיה אמר 'אנכי' נוטריקון ר' יוח
 )שבת ק"ה.( יהבית.

אני את עצמי כתבתי ונתתי'. כשאתה נוגע בפסוק, במילה, '

אתה נוגע באינסוף. אתה נוגע בקב"ה עצמו.  -באות שבתורה 

ארבעה קולות מתארים איך הקול האלוקי מופיע בכל דבר 

הוא נשאר  בעולם אבל בסופו של דבר העולם הוא עולם,

בחיצוניותו. לעומת זאת, מי שמשמח חתן וכלה לא רק זוכה 

לשמח בארבעה קולות ולהכניס תוכן פנימי בבית החדש 

אלא אף  -בארונות, בחדרים, בחיים, בילדים  -שנוסד זה עתה 

 זוכה להכניס את השותף עצמו, את המימד החמישי.

 -' הרבה תורות נפש ותפיסות עולם עוסקות ב'מימד החמישי

כולן נלקחו מכאן, ואם זה נעשה בקדושה וטהרה הרי שזהו 

 הקול החמישי של מתן תורה.

ֹול" ו  ְבקִּֽ נ  ֲעֶנ֥ ִּֽ ַ֖ים יַ ֱאֹלהִּ ר ְוָהִּֽ ָּ֣ה ְיַדב ֵַ֔ ֶרד . ֹמש ֶ ֶּ֧  ַעל" -ממש  -ה'" ַוי ֵ
י יַנַ֖ .(כ'-)שם, י"ט ..."ַה֥ר סִּ
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