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רַמ ַמ יעּו  ֲא ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה
 

 א

  הָהִאָּׁשת ְצִניעּו ַמֲאַמר

  הֵמֲעֵבָר ָקׁשּוה ֲעֵבָרי ִהְרהּוֵר

 ]ההוספות בצבע אפור נוספו למאמר לאחר הדפסת הספרים[

ם ַאְבָרָה ִמֵּביתם ְּפָעִמי' ה בָׂשָרת ֶׁשְּלִקיַח )פרשת לך לך(' הַהּתֹוָרל ַעי ֶרָקאְנִט'ָּב

 ָצִריְךה ְוִלְכאֹוָר. םְּפָעִמי'  בַהִּמְקָּדׁשת ֵּבי ֻחְרַּבןל ת ַעֶזֶּמַרְמ, ַלֲאִביֶמֶלְךְוה ְלַפְרעֹ

 ָּכְךל ָּכה ְּבָׂשָרם ֶׁשָּלֶהר ַהִהְרהּו ּוַמּדּוַע, תנּוה ְזֵׂשֲע ַמּוׂשא ָעלֹ ַוֲאִביֶמֶלְךה ַּפְרעֹי ֲהֵרר ֵּבאּו

   ַמּדּוַען ְלָהִבי ְוָצִריְך ,הֲעֵבָרֵמ ָקׁשּוה ֲעֵבָרי ִהְרהּוֵר .)יומא כט( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּון ְוֵכ, רָחמּו

  . ַעְצמֹוה ֲעֵבָרה ִמַּמֲעֵׂשר יֹוֵתר ָחמּור ַהִהְרהּו  

ה ָהִאָּׁש ַהִּזּוּוגן ְּדִבְזַמ, ָּבּהר ְלַהְרֵהם ְלָאָדם ִלְגרֹה ָלִאָּׁשר ָהִאּסּור חֶֹמת ֶאר ְלָבֵא

ת ְנִתיַנ ּבֹו ֵיׁשה ֶזע ְוֶׁשַפ. לַהַּבַע ֶּדֶרְךר יַמֲעִב ה"ֶׁשהקבע ַהֶּׁשַפת ֶא ִמַּבְעָלּהת ְמַקֶּבֶל

ְרֵאה " )ט, קהלת ט( ֶׁשָּכתּוב ְּכמֹו, םָאָדל ֶׁשו ְּבַחָּיים ַהְּכלּוִלים ַהְּפָרִטיל ָּכם ִעה ָלִאָּׁשם ַחִּיי

י ְּכִפ, ּוְלִאְׁשּתֹול ַלַּבַעם ַחִּיית ְנִתיַנ ֵיׁש ַהִּזּוּוגן ְּדִבְזַמ. "ַחִּיים ִעם ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת

ל ְמַקֵּבא ֶׁשהּום ַהַחִּייע ִמֶּׁשַפ ֵחִצי ְלִאְׁשּתֹו ַמְׁשִּפיַעל ֶׁשַהַּבַע' יַהֵחִצד סֹו'ר ְּבַמֲאַמ ֶׁשֵּבַאְרנּו

ה ַנֲעֶׂשר ֶׁשַהָּדָבי ְּכִפ, ֲעבּורֹוע ַהֶּׁשַפת ֶא ְלַחֵּדׁשה זֹוֶכא הּו זֹוה ַהְׁשָּפָעת ּוִבְזכּו. ְלַעְצמֹו

ע ֵמַהֶּׁשַפי ֲחִצא ִאָּמף צּוְרַפְל ַמְׁשִּפיַעא ַאָּבף צּוְרַּפֶׁש, םָהֶעְליֹוִנים ַהַּפְרצּוִפית ְסִפירֹוִּב

א ֶׁשִּנְקָר ֶׁשַּתְחֶּתיָהם ָהעֹוָלת ֶאה מֹוִליָדא ִהיה ֶזי ּוֵמֵחִצ. וֶׁשֵּמָעָלים ֵמָהעֹוָלל ִקֵּבא ֶׁשהּו

ם ָהעֹוָלת ֶאה מֹוִליָד ְוַהּנּוְקֵביּה, הְּבִחיָנ ְּבאֹוָתּהם ֶׁשִּמְזַּדְּוִגי, ּהְונּוְקֵבין ַאְנִּפיר ְזֵעיף צּוְרַּפ

ת ֶאת ְמַקֶּבֶלה ֶׁשָהִאָּׁש )ט' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"רשבי ַמַאְמֵרר ַׁשַע'ְּבא מּוָבן ְוֵכ. 'ְוכּו ֶׁשַּתְחֶּתיָה

א ִהין ְוָלֵכ, הר ֶזָבָד ְּבּהָלֲעַבה ְּבָילּויא ְּתִה ְוגַהִּזּוּון ִּבְזַמל ִמַהַּבַע ֵאיָבֶריָהח "רמל ֶׁשת ַהִחּיּו

ל ֶׁשת ְוַהִחּיּו, )עין שם מדוע דוקא מצוות עשה שהזמן גרמא(, הֲעֵׂשת ִמְצוֹוח "ֵמרמה ְּפטּוָר

 ּהָּלֶּׁשית ִמִּתִמית ֲאיִמִנת ְּפּוּי ִחּהין ָלה ֵאָּׁשִאָהים ֶׁשִארֹוְו. ֵמַעְצָמּה ָלּה ֵיׁשם ִּגיִדיה "ַהשס

ְוֵכן ָמִצינּו . ַהִּזּוּוגן ִּבְזַמ ּהָלִמַּבַעת ֶלֶּבַקיא ְמית ִהִּתִמֲאת ָהַהִחּיּות ֶאְו, ֵאיָבֶריָה ח"רמְּב

ף ּוּג ַהַהִּזּוּוגן ִבְזַמּו, ֹוּתְׁשיא ִא ִהֹוּלף ֶׁשּוּגַהְו, הָמָׁשת ְניַנִחְבא ִּב הּויׁשִא ֶׁש:)וישב קפא(ַּבּזַֹהר 

 א ָבמּו

 ה ִנְרֶא



רַמ ַמ יעּו  ֲא ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה
 

 ב

ת מּוֵלת ְׁשֶלֶּבַקה ְמָּׁשִאָהת ֶׁשּוּיִמְׁשַג ְּבַעדּוה ָיר ֶזָבָדְו, ֹוּלה ֶׁשָמָׁשְּנת ַהּוּית ִחל ֶאֵּבַקְמ

ַטב  .) זקידושין( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. תּויׁשִאי ָהֵּיַח ֵמיָהֶּיַחי ְּביִמִנע ְּפַגרֹוית ְוִׁשְפַנ

, היָלִכא ֲאָרְקג ִנּוּוִּז ֶׁש:)כתובות סה( ַּבְּגָמָרא ִצינּוָמן ְוֵכ. ּוְלֵמיַתב ַטן ּדּו ִמְּלֵמיַתב ַאְרְמל

ת יַנִחְבה ִּבָּׁשִאת ָהה ֶאֶּיַחג ְמּוּוִּזים ֶׁשִארֹוְו, ה'ָּיִתא ְׁשָרְקג ִנּוּוִּז ֶׁש:)נדרים כ( ַּבְּגָמָרא ּוָמִצינּו

 ּהָלֲעם ַּבד ִעחּוִי ְלּהָמְצת ַעה ֶאיָנִכְמה ַהָּׁשִא ֶׁש)שם( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו הָּיִתְׁשה ּויָלִכֲא

   מֹו ְּכ.ְּכַזִית ֶׁשִּׁשעּור ִטּפֹות ַהֶּזַרע הּוא )עקב רעב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  .ֻׁשְלָחןת ֶכֶרעֹות ְלֶלֶׁשְמִנ

  .היָלִכר ֲאעּוִׁש  

ט ֶקֶׁשה ְוָחנּוה ְמָּׁשִאין ָלין ֵאִאּוּׂשִּנם ַהֶדֹוּק ֶׁשא"שליטן יָסק ִנדֹוָצ' ג ר"רהָה

 ָלֶכם ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית 'הִיֵּתן " )ט, רות א(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יִׁשְפַנ

ַהִּמְזַּדְּוִגין ַעְצָמם ִיָּקְראּו  ") נדרים רכח מג'רה דעהיו'( 'ְךרּון ָעָחְלֻׁש'ְּבא ָבן מּוֵכְו ".ִאיָׁשּה

ּוְמֶצאָן " ֵמִעְנַין . ּוְׁשִדיַכת ַאְרָעא"ְׁשקֹט ָהָאֶרץַוִּת"ִּכי ַּתְרּגּום , ְמֻׁשָּדִכים

 "ְמֶצאָן ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּהּו" )טו, רות רבה ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. "ְמנּוָחה

  ' תֶמת ֱאַפְׂש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ִמָּכאן ֶׁשֵאין קֹוַרת רּוַח ָלִאָּׁשה ֶאָּלא ְּבֵבית ַּבֲעָלּה

  .ִעַּקר ְמנּוַחת ָהִאָּׁשה ִלְהיֹות ִנְמֶׁשֶכת ַאַחר ִאיָׁשּה )ו"פרה תרנ(  

ְוָקֶׁשה ְלַזְּוָגן , ָאַמר ַרָּבה ַּבר ַּבר ַחָּנה ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן .)סוטה ב( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

מֹוִציא , ְיָתהֱאלִֹהים מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּב", ֶׁשֶּנֱאַמר, ִּכְקִריַעת ַים סּוף

ים יִרִסֲאים ַלִלָׁשְמים ִנִאּוׂשם ְניָנֵאה ֶׁשָּׁש ִא אֹויׁשִאים ֶׁשִארֹוְו". ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות

  ן ֵכְו. ףם סּות ַייַעִרְקם ִּבֶה ֵמאּוְצָים ְוִיַרְצִמים ְּביִרִס ֲאיּוָהל ֶׁשֵאָרְׂשם ִי ַעמֹוְּכ, אֶלֶּכית ַהֵבְּב

  .םָדָאל ָהים ַעיִקִעְמים ַהִרָצְּמַהה ֵמיָאִצל ְיים ַעִזְּמַרין ְמִאּוּׂשִנם ְוִיַרְצת ִמיַאִצְי  

ּוִבְזַמן ַהִּזּוּוג ,  קֶֹדם ַהִּזּוּוג ֵיׁש ָלּה ֶצַבע ָׁשחֹורה ֶׁשָהִאָּׁש.)ש פד"שה(ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ר ַעל ַהָּׁשחֹור ְוִהיא ֶנֱהֶפֶכת ַהָּלָבן ִמְתַּגֵּב, ְּכֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶאת ֶצַבע ַהָּלָבן ֵמַהְיסֹוד

 .ְוָנאָוה ְלַאַחר ַהִּזּוּוג, ְׁשחֹוָרה קֶֹדם ַהִּזּוּוג, "ְׁשחֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוה"ְוַעל ֶזה ָּכתּוב . ְלָלָבן

ם ָּדם ַהֵרם זֹוֶהָּבים ֶׁשיִדה ִּג"ת שסיַנִחְביא ִּבה ִהָּׁשִאג ָהּוּוִּזם ַהֶדקֹ ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

ם דֹע ָאַבא ֶצר הּוחָֹּׁש ֶׁש.)נדה יט(א ַּבְּגָמָרא ָבמּוְּד, הָרחֹות ְׁשיַנִחיא ְּבן ִהֵכָל, םדָֹאָה

 ֵאיָבֶריָהח "רמל ֶׁשת ּוּיִחת ַהת ֶאֶלֶּבַקְּמֶׁשג ְּכּוּוִּזר ַהַחַאְלּו. רחֹה ָׁשָיְהִנל ְוֵקְלַקְתִהֶׁש

 יף ִסהֹוְו

 ן ֵכְו

 ָמִצינּו 
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. ןָבָלז ְּבָמְרִּנד ַהֶסֶחת ַהַּדִמים ְלִכָּיַּׁשים ַהִרָבֵאת ָהּוּיל ִחז ַעֵּמַרְמן ַהָבד ָלסֹויא ְּבִה, לִמַהַּבַע

  ח ִּפּקּוִדין "ּו רמהְּדִאי, ם"ְוִחּבּוָרא ְדַתְרַוְייהּו ֶרֶח .)תיקונים לט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

  .ח"רמת ָהּוּית ִחל ֶאֵּבַקם ְמ"ֶחֶרָהין ֶׁשִארֹו. ַּדֲעֵׂשה  

י ל ִּפף ַעַא, ּוּנֶּמ ִמאּוְצָּיים ֶׁשִּיַחל ַהַלְגיא ִּבג ִהּוּוִּזה ַהֵׂשֲעַמר ְּבָכָּזת ַהּוׁשְלָחֵהה ְּדֶאְרִנ

ת ֹוּפִלְּקת ַהיַזִחל ֲאַלְגיא ִּבר ִהָכָּזת ַהּוׁשְלָחֵה ֶׁש'ַחְׁשַמל ַחָּמה'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ֶׁש

 ּהיָנר ֵאָכָּזל ַהֶצים ֵאִּיַחת ַהּוׁשְּדַחְתת ִהֹוּפִלְּק ַהתיַזִחל ֲאַלְגִּבא ֶׁשר הּואּוֵּבַה, גּוּוִּזה ַהֵׂשֲעַמְּב

ים ִפצּוְרַּפים ַּבִארֹום ֶׁשֵׁשְּכ, ַמִּיין נּוְקִּביןת ַאָלֲעַהן ְּבֵכְו. הָׁשֻחְלַהת ם ֶאֵרֹוה ּגֶזְו, יתִדָּיִמ

יא ִהֶׁשְכּו, ּה ָלׁשֵּיה ֶּׁשל ַמת ָּכה ֶאָלֲעיא ַמִה, ַמִּיין נּוְקִּביןה ָלֲעא ַמָבְקּוּנַהֶׁשים ְּכִניֹוְלֶעָה

, ּהה ָלָיָהה ֶּׁשת ַמם ֶאֶדת קֹוֶלֶּבַקיא ְמין ִהִרכּוין ְּדִּיַמים ְּבִּיַחת ַהּוׁשְּדַחְתת ִהת ֶאֶלֶּבַקְמ

ִּיין ַהֲעָלַאת ַמת ֶׁשּוּיִמְׁשַגל ְּבֵׁשְלַּתְׁש ִהְךָּכ, יםִׁשָדֲחים ַהִּיַחת ַהת ֶאֶלֶּבַקיא ְמה ִהם ֶזד ִעַחַיְבּו

  , ןָמת ְזֶכֶרת עֹוּוׁשְּדַחְתִהַהְו, ּהָּנֶּמא ִמֵצ יֹוּהָחל ּכֹי ָּכא ִּכָבְקּוּנת ַהּוׁשְלָחת ֵהת ֶאֶמֶרגֹונּוְקִּבין 

  .נּוְרַאֵבְדִּכ  

 ָּבּה ֶׁשִהְרֲהרּוה ָהִאָּׁשל ֶׁשע ַהֶּׁשַפת ֶא ּפֹוֵתַחא ַאֲחָרא ַהִּסְטָר, הְּבִאָּׁשר ְמַהְרֵהר ָזם ָאָד

ע ַהֶּׁשַפת ֶא ָלּהב ּגֹוֵנל ַּכְבָיכֹוא ְוהּו, רַהְמַהְרֵהם ָּבָאָדם ַהִחּמּו ֶּדֶרְךה ֶזת ֶאד ּומֹוִרי

ע ַהֶּׁשַפת ֶאב ּגֹוֵנר ְּכָבר ַהִהְרהּום ֶעֶצ, הַמֲעֶׂשה עֹוֶׂש ֶׁשֵאינֹוי ִּפל ַעף ְוַא, ֶׁשָּלּהי ָהֲאִמִּת

 ִמַּבֲעָלּהת ְמַקֶּבֶל ֶׁשֵאיָנּהה ָהִאָּׁשל ֶׁשם ַּבַחִּיים ּפֹוֵגה ֶזר ָדָבְו. רַהְמַהְרֵהר ַהָּזָכל ֵאֶצד ֶׁשָּיַר

 ְלַהְׁשִּפיַע ְלִאְׁשּתֹום ּגֹוֵרה ָזָרה ְּבִאָּׁשר ַהְּמַהְרֵהם ָהָאָדן ְוֵכ. 'ְוכּו ֶׁשָּלּהי ָהֲאִמִּתע ַהֶּׁשַפת ֶא

ים ִּיִּתִמֲאים ָהִּיַחת ַהת ֶאֶלֶּבַק ְמּהיָנֵאם ִאְו. ֶאְצלֹוד ֶׁשָּיַרת ַאֶחֶרה ִאָּׁשל ֶׁשע ֶׁשַפ ָלּה

ים ִאן רֹוֵכְו. הּוֶׁש ַמּהר ָלֵסל ָחַּכְבָיכֹו ֶׁשיׁשִּגְרַתה ְוָרֵסה ֲחֶיְהיא ִּתִה, ּהָרבּוד ֲעֵע ִיה"ֶׁשהקב

ף ֵאֹוּנַהז ֶׁשֵּמַרְל, "בנֹוְגא ִתלֹ"ְל ,"ףָאְנא ִתלֹ"ת ֶא, תרֹוְּבִּדת ַהֶרֶׂשֲעה ַּביָכִמְס ִהֶׁשַהּתֹוָרה

 ,"חָּק ִייָהֶלתּוְבה ִבָּׁשא ִאהּוְו"ב תּוָּכל ַה ַע.)אמור צ(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. בֵנֹום ּגא ַּגהּו

. לדֹון ָּגֵהכֹה ְלָיאּוְרה ָהָלתּום ְּבר ֵׁשָב ְּכּהין ָלֵא, ץחּויר ַלִצָּקן ַהַמְזאת ִּבֵצה יֹוָּׁשִאם ָהִאֶׁש

  , ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשַהב ֵמֵנגֹוְו, הָּׁשִאם ָּבֵגֹור ּפהּוְרִהַה ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. הָאְטא ָחּלֹי ֶׁשל ִּפף ַעַא

  .ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשַהח ֵמַקא ָלד לֹד עֹוָחף ֶאַאית ֶׁשִּתִמה ֲאָלתּואת ְּבֵׂש ָליְךִרל ָצדֹון ָּגֵהכְֹו  

 ן ֵכְו

 ם ְוִא
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ע ֶׁשַפם ֶאְצָלד ֶׁשָּיַרם ָּגַרר ַהִהְרהּום ֶעֶצ, הֶׂשַמֲע ָעׂשּוא ֶׁשּלֹי ִּפל ַעף ַא ַוֲאִביֶמֶלְךה ַּפְרעֹ

ה ַהְּקֻדָּׁשע ֶׁשֶּׁשַפ, ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבין ֻחְרַּבל ִהְׁשַּתְלֵׁשה ּוִמֶּז, הְלָׂשָר ַׁשָּיְךה ֶׁשָהָיה ְקֻדָּׁשל ֶׁש

. ּוְׁשִכיְנֵתיּהה "קבל ֶׁשד ַהִּיחּום ְמקֹוא הּו ַהִּמְקָּדׁשת ְּדֵבי. הְּבִחיָנ ְּבאֹוָתּהם ַלִחיצֹוִניד ָיַר

א ָבּוּמַּכ. ׁשָּדְקִּמית ַהֵבה ְּבָתְרָּׁשֶׁש, היָנִכאת ְׁשֵרְקִּנית ֶׁשִלָלְּכה ַהָבֵקְּנת ַהת ֶאֶלֶּמַסה ְמָרָׂשְו

את ֵרְקִּנה ֶׁשיָנִכְּׁשל ַהז ַעֵּמַר ְל"יאי ִהִתחֹוֲא"ה ָרל ָׂשר ַעַמם ָאָהָרְבַא ֶׁש:)לך לך פא(ר ַהּזַֹּב

ה יָנִכְּׁשל ַהע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֶאבּוְנל ָּגַּכְבָיכֹום ֵה, הָרל ָׂשע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֶאבּוְנם ָּגם ֵהִאְו, יִתחֹוֲא

ר ַּבּזַֹה ָמִצינּון ְוֵכ. ֻחְרַּבן ֵּבית ַהִּמְקָּדׁשת ם ֶאַרה ָּגן ֶזֵכָלְו, ׁשָּדְקִּמית ַהֵבה ְּבָתְיָהית ֶׁשִלָלְּכַה

 ְוִצְּירּום ָלֻאָּמִני ָרַמז, ֶאְצלֹוה ָׂשָרה ֶׁשִּנְלְקָחה ְּבָׁשָען אׁשֹוָהִרה ַּפְרעֹ .)וארא ל(

ה ָׂשָר ְּדיֹוַקן ֶׁשָעׂשּוד ַע ַּדְעּתֹוה ָנָחא לֹ, רַּבִּקי ִמָּטתֹול ַע ְּבַחְדרֹון ְּדיֹוָק אֹותֹו

ר ִהְרהּון ָּכאה ָיֶׁשָהם רֹוִאי. ִעּמֹו אֹותֹוה ֶהֱעָל ְלִמָּטתֹוה ָעָלר ְוַכֲאֶׁשץ ֵע לּוַחל ַע

  ת ַלְּלֻעַּמד ָיַרע ֶׁשַפה ֶׁשַהְרֵּב, ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבין ֻחְרַּבל ִהְׁשַּתְלֵׁשה ּוִמֶּז, הְּבָׂשָרה ַּפְרעֹל ֶׁשי ְּתִמיִד

  . הֶז  

ים ִעְּדְרַפְּצַה סּוְנְכִּנ ֶׁשַעֵּדְרַפת ְצַּכַמד ְּבָחֻי ְמׁשֶנעֹ ְּבׁשַנֱעה ֶנעְֹרַּפר ֶׁשַהּזֹם ַּב ָׁשינּוִצָמ

ה ָדָּג ַאׁשַרְדִמ ְּבינּוִצן ָמֵכְו. םה ָׁשָתְיָהה ֶׁשָרת ָׂשַרל צּוַלְג ִּבתֹוָּטל ִמַע ְובֹוָּכְׁשר ִמַדֲחַּב

, דֶבא ֶעהּור ֶׁשיַפִטֹויו ּפָלג ָעֵרְטִק, םִיַרְצִמ ְּבְךֶלֶמף ְלֵסת יֹו ֶאֶׁשִהְמִליכּון ַמְזִּב ֶׁש)ויחי ד(

 ּהָתָרּוּצה ֶׁשָר ָׂשֹוּתְנֶקְּזה ִמ'ָיָאיא ְרִבֵהְו. םי ֵׁשֵדְכֶּנים ִמִכָלן ְמא ֶּבהּוה ֶׁשעְֹרַפר ְלַמף ָאֵסיֹוְו

 ינּוֵרָבי ְּדִפר ְלֵאָּבְתִמּו. יםִמֹום ּדֵה ֶׁשאּוָרה ְוָרּוּצ ַהיאּוִבֵהְו, העְֹרל ַּפ ֶׁשרֹוְדַחה ְּבָילּוְּת

ה ָתְיָה, םִיַרְצִמף ְּבֵסת יֹו ֶאיכּוִלְמים ִהִרְצִּמַהית ֶׁשִּתִמֲאה ָהָּבִּסַהֶׁש' רמֹוֲחר ַוֹוׁש'ר ַמֲאַמְּב

 אּוְצָי, ְךלְֹמא ִלָצָּיֶׁשן ְּכֵכָלְו. יָהֶלה ָעָבָּכְרה ֶמָיף ָהֵסֹוּיֶׁש, הָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְית ַהיַרִפְּסק ִמינֹוי ִלֵדְּכ

  ז ֵּמַרְל, הֶּזד ַהָמֲעַּמה ַּבָרת ָׂשַרת צּוף ֶאֵסיר יֹוִּכְזן ִהֵכָלְו. 'כּו ְויֹוְפָית ְּבזֹוֱחם ֶלִיַרְצת ִמנֹול ְּבָּכ

  .הָרָּׂשר ִמָבה ְּכיָלִחְתה ִהָּׁשֻדְקד ִּדסֹוְיַהם ֵמֶהָּלה ֶׁשיָקִנְיַהֶׁש  

ים ִעְבק ִׁשה ַרָיה ָהעְֹרַפה ְלָרת ָׂשיַחִקְּלם ִמַרְגִּנן ֶׁשֹואׁשת ִרִין ַּבַּבְרֻחיף ֶׁשִסהֹו

ת יַחִקְּלם ִמַרְגִּני ֶׁשִנת ֵׁשִין ַּבַּבְרן ֻחין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, דָבְלר ִּבהּוְרה ִהָיָהן ֶׁשיָוֵּכ, הָנָׁש

  ר ָב ְּכְךָׁשְמִנ, )ילקוט וירא צ( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, דָּי ַהׁשמּוְׁשם ִמה ַגָים ָהָּׁשֶׁש, ְךֶליֶמִבֲאה ַלָרָׂש

  .הָנם ָׁשִיַּפְלַאב ְלרֹוָק  

 ן ְוֵכ

 ן ֵכְו

 ר "ְואאמו
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', ְוכּוץ ַּבחּו ְלִהְתַּבֵּלטת ֶׁשְּמַחֶּפֶׂש ִמַּבְעָלּה ִסּפּוָקּהי ֵּד ָלּהן ֶׁשֵאיה ָּבִאָּׁשי ָמצּו הֶז

ה זֹוֶכה ְצנּוָע ְּדִאָּׁשה. קַהִּסּפּור חֶֹסת ֶא ְלַעְצָמּהת ּגֹוֶרֶמא ֶׁשִהיה ְמִביָנא לֹא ְוִהי

   ְוֵאיָנּה, םַהַחִּייי ִעְנְיֵנל ְּבָכם ֻמְׁשָלק ְלִסּפּו אֹוָתּהא ֶׁשֵּמִבי ֶׁשָּלּהי ָהֲאִמִּתע ַהֶּׁשַפת ֶאל ְלַקֵּב

  .ץַּבחּות ֵמַהְּקִלּפֹוב ֵלת ְּתׂשּוַמם ְוָׁשלֹו ַחס ְלַחֵּפׂשת ִנְצֶרֶכ  

', ְוכּו ְוִדּבּוָרּה ִּבְלבּוָׁשּהה ַּכֲהָלָכת ִּבְצִניעּות ִמְתַנֶהֶג ֵאיָנּה ֶׁשִאְׁשּתֹוה ֶׁשרֹוֶאל ַּבַע

 ַעְצמֹות ֶאר ִלְׁשמֹט ּוִבְפָר. תַאֶחֶרה ְּבִאָּׁשר ְוִהְרהּות ְּבִהְסַּתְּכלּוד ְמאֹר ָּזֵהִהְלד ֶׁשַּיְקִּפי

ר ְלַהֲעִביי ְּכֵד ,)ב, אורח חיים רמ( 'ְךרּון ָעָחְלֻׁש'ַּכּמּוָבא ְּב, תַאֶחֶרה ְּבִאָּׁשר ֵמִהְרהּו ַהִּזּוּוגן ִּבְזַמ

  ס ַח ְלַחֵּפׂש ִּתְצָטֵרְךא ְולֹ, םַהֻּמְׁשָלק ַהִּסּפּות ֶא ָלּהן ֶׁשִּיֵּתי ָהֲאִמִּתע ַהֶּׁשַפת ֶא ְלִאְׁשּתֹו

  .םֲאֵחִרית ִּבְמקֹומֹום ְוָׁשלֹו  

 ׁשחּוְו. יםִטָבב ְׁש"ד יֶגֶנם ְּכין ֵהִׁשב חּו"יֶׁש) ה ג ('היָרִצְי'ר ֶפל ֵסא ַע"ָרְּג ַהׁשרּוֵפְּב

  , הֶכם זֹוָדָאל ֶׁשדֹוָּג ַהרָכָּׂשַהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיה ֶׁשֶאְרִנ. רָכׂשָּשִי טֶבד ֵׁשֶגֶנר ְּכהּוְרִהַה

  . רהּוְרי ִהיֵדא ִלבֹא ָלּלֶֹׁש', כּויו ְויָנת ֵער ֶאֵמֹוּׁש ֶׁשינּוְיַה, רהּוְרִהת ַהיַרִמת ְׁשכּוְזא ִּבהּו  

 )א, פסיקתא מו( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תיעּוִנְּציא ַהה ִהָפָי )ג, ר א"במדב( ׁשָרְדִּמַּב

. הָּבִחי ְוִפ יֹוׁשת ֵייעּוִנְּצַּבים ֶׁשִארֹו. תיעּוִנְּצן ַהם ִמקֹוָּמי ַהֵנְפה ִלָּב ִחָךין ְלֵא

 יר אֹוִבֲעא ַמהּו ֶׁשיׁשִּגְרד ַמָחל ֶאָּכן ֶשיָוֵּכ, יִפיֹה ְוָּבת ִחֶרֶרעֹות ְמיעּוִנְצִּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

  ל ֵּמַסְמ ַהה"ים ֵׁשְּבִגיַמְטִרָּיא  הָּבִחן ֵכְו. ֻמְׁשָלםא ר הּוֶׁשֶּקַהְו, יִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּבַקְמ

  .ֹוּתְׁשִא ְויׁשין ִאה ֵּבָרֹוּׁשה ֶׁשיָנִכְּׁשת ַהֶא  

ם י ָׁש"ִּׁשַר ְו,םִיַלְפיו ִּכָמר ָיַּפְס ִמּהָלֲעי ַּבֵרְׁשה ַאָפה ָיָּׁשִא :)יבמות סג(ַּבְּגָמָרא 

ּוְמבָֹאר , םִיַלְפיו ִּכָמ ָיּוּלִא ְּכה לֹוֶמדֹו ְוּה ָּבַחֵמא ָׂשהּוט ֶׁשָׁשי ְּפל ִּפַע ׁשֵרָפק ְלָחְדִנ

  י ֵד ְּכּהָּלים ֶׁשִּיַחת ַהל ֶאֵּבַקא ְמהּו, ּהָלֲעי ַּביֵנֵעה ְּבָפיא ָיִהה ֶׁשָענּוה ְצָּׁשִאְּדִלְדָבֵרינּו 

  .ׁשָּמ ַמםִיַלְפִּכיו ָמר ָיַּפְסִמּו, ּהיר ָלִבֲעַהְל  

רּוב יְוִהֵּנה נֹוַדע ִּכי ַּבּיֹום ֵיׁש ִק )סג' א ע"תפילין ח( ל" ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'ְּב

ֲאָבל ַּבַּלְיָלה .  מֹוִחיןתַנ ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהם ְּבִחייּהא ִעם נּוְקֵב"ְלז

 ָאז הּוא ְזַמן ִּפירּוד ֵּבין ,ים ְלַגְמֵרי ֶׁשַאף ָהְרִׁשימּו ִמְסַּתֵּלקֶׁשַהּמֹוִחין ִמְסַּתְּלִק

 ֶׁשָהְיָתה ְמַקֶּׁשֶרת אֹוָתם ָהיּו ַהּמֹוִחין ַהִּנְמָׁשִכין הָנ ְלִפי ֶׁשַהְּבִחי,א ְלנּוְקֵביּה"ז

 ר ְוָדָב

 ם ְוַג

 א ָבמּו

  ינּוִצָמ

  ינּוִצָמ

 מּוָבא 
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ר ֶׁשֶּקַהים ֶׁשִארֹו. ֶהם ֵּביֵנירּוד ְוַעָּתה ְּבִהְסַּתְּלקּוָתם ֵיׁש ֵּפ,ְוִנָּתִנים ִמֶּמּנּו ֵאֶליָה

  ם ִאְו, ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֶאיּהֵבְקנּויר ְלִבֲעא ַמ"זן ֶׁשַמְזק ִּבא ַר הּויּהֵבְקנּוא ְל"ין זי ֵּבִּתִמֲאָה

  .ןֹוּתְחַּתם ַהָדָאד ָלַמְלה ִנֶּזִמּו, םיֶהיֵנד ֵּברּו ֵּפׁש ֵייַעִּפְׁשַהה ְּלא ַמ"זין ְלֵא  

יא ה ִהיָנִכְּׁשַהן ֶׁשיָוֵּכ, ץֶרָאץ ָלחּוה ְּביָנִכְּׁשת ַהַאָרְׁשין ַהֵא ֶׁש.)תרומה קעא( רַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ץ ֶרָאץ ָלחּוְּבן ֶׁשיָו ֵּכִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. ּהָמקֹוְּמאת ִמֵצ יֹוּהיָנֵאה ֶׁשָענּוה ְצָּׁשת ִאיַנִחְּב

  ד ה סֹוֶזְו, עַפֶּׁשת ַה ֶאּה ָלבּוְנְגא ִיּלֹאת ֶׁשֵצה ָלָצה רֹויָנִכְּׁשין ַהֵא, תֹוּפִלְּקת ַהטֹוְלֹוׁש

  .תַהְּצִניעּו  

ם ְלָנִׁשיה ִמְצָו ָּכְך, הַּבּתֹוָרם ְיִגיָעָתל ָּכם ָלִׂשים ָלֲאָנִׁשיה ֶׁשִּמְצָו ֶׁשְּכמֹוא "ַהגרם ְּבֵׁש

ת ּדֹוֶאֶגה ּתֹוָרה ַּבְיִגיָעַהֶׁשם ִּדְכֵׁש ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. תִּבְצִניעּון ְיִגיָעָתל ָּכם ָלִׂשי

ה ָלִאָּׁשת ַהְּצִניעּו ָּכְך, םָהִעְנָיִניל ְּבָכה ַהְּקֻדָּׁשד ִמַּצ ֶׁשּלֹוי ָהֲאִמִּתע ַהֶּׁשַפת ֶאל ֶׁשְּיַקֵּבם ָלָאָד

ת ַהְצָלחֹוְוַהת ַהַהְׁשָּפעֹול ֶׁשָּכ' םַחִּייץ ָחֵפ'ֶהב ָּכַתן ְוֵכ. ַמָּמׁשה ְּפֻעָּל אֹוָתּהת ֶאת ּפֹוֶעֶל

ה ָּׁשס ִאֶנ אְֹוֵכן ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל .תַהְּצִניעּות ִּבְזכּון ֵהה ַפְרָנָסְבּו, תּוְברּוָחִנּיּות ְּבַגְׁשִמּיּו

" הָּׁשִאְלה ֶיְהִת לֹוְוף ֶסָּכים ִּׁשִמֲח ָרֲעַּני ַהִבֲא ַלּהָּמב ִעֵכּׁשֹ ַהיׁשִאן ָהַתָנְו ")כט, דברים כב(

ה ָאָצֹוּתת ַלֶמֶרֹויא ּג ִהּהָמְצת ַעה ֶאָּפַיְמת ּוֶסֶקפֹות ּוֶלֶחֹוה ּכָּׁשִאָהה ֶׁשֶזְּד, ת"ֶלֶחֹוּכת "ר

 םּגֹוִי תֵראִׁשי רַוּיֹאַמ ")כ, במדבר כד(ב תּוָּכן ַהֵכְו. הֶזה ָּבָמֵׁשן ֲאם ֵּכיא ַּגִהס ְוֶנאֹל ָהֶׁש

  ל ֵּמַסְמק ַהֵלָמֲעה ַליָזִח ֲאׁש ֵיּוּלים ֵאִרָבְדִבְּד, י"ֵקרּוְמַּתת "ס"  אֵֹבדיֲעֵד ֹוְוַאֲחִרית קֲעָמֵל

  .קֵלָמל ֲעית ֶׁשאִׁשֵרָהת ְוּוּיִחת ַהאֹום ָּבָּׁשִמע ּוָרר ָהֶצֵּית ַהֶא  

ר ּוְמָבֵא ,ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ָּכל ַהְמַזֶּנה ִאְׁשּתֹו ְמַזֶּנֶנת ָעָליו .)סוטה י( ַּבְּגָמָרא

ֵּפרּוׁש ִּכי ָהִאיׁש .  ַהְמַזֶּנה ִאְׁשּתֹו ְמַזָּנה ָעָליולָּכ )א שם"ח( ל"ַהמהר

ְוָהִאָּׁשה ִמְתַיֲחִסים ְּבִחּבּור ֶׁשָּלֶהם ְוַכֲאֶׁשר ָהִאיׁש ְמַזֶּנה ְוֵאין ִחּבּור ְמֻיָחד 

ַדַעת  ָלָךְוֵיׁש ְל, ְּבאֶֹפן ֶזה ּוְבִיחּוס ֶזה ְלִאְׁשּתֹו ֵיׁש ִחּבּור ֵאָליו. ְלִאְׁשּתֹו ְלַגְמֵרי

ַהּצּוָרה ִהיא ְמַיֶחֶדת ַהחֶֹמר ַעד ֶׁשֵאין לֹו ֲהָסָרה , ִּכי ָהִאיׁש הּוא צּוָרה ָלִאָּׁשה

ָאז ַהחֶֹמר ּפֹוֵׁשט צּוָרה , ְוַכֲאֶׁשר ֵאין ִחּבּור ַלּצּוָרה ַּבחֶֹמר ְלַגְמֵרי, ֵמִאּתֹו

ְמַזֶּנה ְוֵאין לֹו ִחּבּור ְוֶזה ֶׁשָאַמר ָּכאן ַּכֲאֶׁשר ָהִאיׁש , ְולֹוֵבׁש צּוָרה ַאֶחֶרת

ִמְּפֵני ,  ַהּצּוָרההַּגם ִאְׁשּתֹו ָּפְׁשָט,  ְּכמֹו חֶֹמרתְלַגְמֵרי ֶאל ָהִאָּׁשה ֶׁשִהיא ֶנְחֶׁשֶב

 ן ֵכְו

 א מּוָב

  ָמִצינּו
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ם רֹוִאי. ֶׁשהּוא ַקל ְלָהִסיר ַּכֲאֶׁשר ֵאין צּוָרה ְמֻיֶחֶדת ֶאל ָהִאָּׁשה ְוָהֵבן ֶזה

  ן ֶׁשִּבְזַמ ְּדָבֵרינּום ְוֵה. תַאֶחֶרה צּוָר ְולֹוֵבׁשה צּוָרט ּפֹוֵׁש לֶׁשב ַמָּצר יֹוֵצה ֶּנַזְמם ַהָדָאֶׁש

  .ֶׁשָּלּהת ָהֲאִמִּתיה ַהּצּוָרת ֶאת ְמַקֶּבֶל ּהיָנה ֵאָהִאָּׁש ַהִּזּוּוג  

 ןֵכָלְו, ׁשֶפת ָנַח ַּתׁשֶפֶניף ִלֲחת ַמֶרֶחה ַאָּׁשִאר ְּבהּוְרִה ֶׁש.)ויצא קנה(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

ויצא (ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  ןֵכ ְו.ׁשֶפֶּנת ַה ֶא לֹויפּוִלֱחֶהז ֶׁשֵּמַרְל, הָרמּון ְּתא ֶּבָרְקד ִנַלֹוּנד ֶׁשֶלֶּיַה

 ְוִנְדָּבק ְּבאֹוָתּה ְך ֶׁשַהִהְרהּור הֹוֵל',כּוְוְועֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה , ִהְרהּור ִעָּקר הּוא :)קנד

 :)נדרים כ(ש "רא ָהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ּוַמֲחָׁשָבהְוַהּכֹל חֹוֵזר ַאַחר ִהְרהּור , ִטָּפה

ן ֵכְו. תרּוֵזְמד ַמַצים ְלִנָּבין ַהִברֹו ְקיׁשִמְׁשת ַּתַעְׁשת ִּבֶרֶחה ַאָּׁשִאה ְּבָבָׁשְחַּמַה

 ַהְמַׁשֵּמׁש ְּבכֹוס ֶזה ְונֹוֵתן ֵעיָניו ְּבכֹוס ַאֵחר ָּכל )שם(' תֶצֶּבֻקה ְמיָטִּׁש'א ַּבָבמּו

 .ָׂשה ִׁשּמּוׁש ְּבִאָּׁשה זֹו ְּכִמי ֶׁשֵאינֹו ַעל ּגּוָפּה ְוַהָּבִנים ְקרֹוִבים ִליֵדי ַמְמֵזרּותַנֲע

ֱאלֵֹהי ם ִנְקָרִאים ָּבִנין אֹוָתת ַאֶחֶרה ְּבִאָּׁשב ֶׁשַהְמַחֵּׁש )ב, ויקרא יט(י ַּבְחֵי  ְּבַרֵּבנּואמּוָבן ְוֵכ

 ַהִּמְתעֹוֵרר ִמְּׁשָנתֹו ָהָאָדם )שמא' א ע"ח(ל "יַזִרֲאָהח ְל"פרעא ְּבָבן מּוֵכְו. ַמֵּסָכה

ָאז ִיָּזֵהר ְמאֹד , ַהְיינּו ְּכֶׁשִּמְתעֹוֵרר ּומֹוֵצא ַעְצמֹו ְּבִקּׁשּוי ֵאֶבר, ְּבִקּׁשּוי ֵאֶבר

ְוֵאּלּו , ִּכי ֵיְצאּו ָּבָניו ְּפגּוִמים,  ִעם ַהִּקּׁשּוי ַההּואםלֹוָׁשס ְוַחֶׁשּלֹא ִיְבעֹול 

ם ְוִאם ִהיא ְמֻעֶּבֶרת ַּג. ִנים ַהּיֹוְצִאים ִמֶּזה ַהִּזּוּוג ִנְקְראּו ְּבֵני ְּתמּוָרה ְּבֶעֶצםָּב

א ָבן מּוֵכְו . ֶׁשָּיבֹא ְּבַכָּוָנה ְׁשֵניֶהםְךֶׁשַהּכֹל ָצִרי,  מֹוִליד רּוִחין ֵׁשִדין ְוִליִליןןֵּכ

ר ַּקי ִעב ִּכתּוָּכ ַהיַעִדמֹו, "הָדְלָי ְויַעִרְזי ַתה ִּכָּׁשִא ")ב, ויקרא יב( 'יםִּיַחר ַהאֹו'ָּב

, הָיָהה ֶּׁשה ַמָיָהְו, הָדְלר ָיָב ְּכיַעִרְזר ַּתֶׁשֲאַּכֶׁש, הָעָרְזַהת ַהַעְׁשא ִּבה הּוָדֵּלַה

, איוב ג(, ןיֹוָרֵהל ָהה ַעֶּנֻמְּמ ַהְךָאְלַּמל ַהר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכן ַהֵכְו. א לֹה אֹוָרהֹו ְטׁשֶפם ֶנִא

  ת ַּלִחא ְּתר הּוהּוְרִהַהז ֶׁשֵּמַר ְל,ר"הּוְרִהת "ס" רָגֶב ההָֹר רָאַמ הְוַהַּלְיָל ֹוּביֹום ִאָּוֶלד  ")ב

  .רּוּבִעָה  

, ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ֶאֵּתן ֵאת ֵעיַני ְּבִאָּׁשה ַאֶחֶרת, ְוָאַמר ִלי :)נדרים כ( ַּבְּגָמָרא

א  הּוַעּוּדַמ' לֵאָרְׂשן ִיַּכְׁשִמ'ר ֶפֵּסה ַהֶׁשְּקַמ ּו.ְמֵזרּותְוִנְמְצאּו ָּבָניו ָּבִאין ִליֵדי ַמ

י ַכֳּדְרָמ' ג ר"ם הרהֵׁש ְּב)מג' עמ(ם יא ָׁשִבֵמ ּויַנ ָּבִנְמְצאּוְור ַמ לֹויְךִרה ָצָיָה, וָּבָניר ַמָא

 ,תֶרֶחַאָהי ֵנל ְּבם ַעַּגז ֵּמַר ְמיוָנָּבֶׁש', יּוְהים ִּתִׁשדֹוְק'ר ֶפם ֵסֵׁשר ְּבַמָאא ֶׁש"ס שליטרֹוְּג

 ן ֵכְו

  ָמִצינּו
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, ּהָּלי ֶׁשִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשת ַה ֶאּה ָלבּוְנָּגן ֶׁשיָוֵּכ ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. בָׁשֱחֶּנב ַּבֵׁשחֹו ַהַחם ּכֹּוּׁשִמ

ל דֹו ָּגרָסה מּוֶּזִמּו. תרּוֵזְמי ַמיֵדין ִלִאָבּו, ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשַהי ֵמֵרְמַג ְליּוְהא ִי לֹּהָּלים ֶׁשִדָלְיַה

  ה ָּׁשִאר ְּבֵהְרַה ְמינֹוֵאיק ְוִּד ַצּהָלֲעם ַּבם ִאַּג, יָהֶנת ָּבת ֶאֶמֶגֹוּפֶׁש, יםִרֵחה ַאיָלִׁשְכַּמה ֶׁשָּׁשִאְל

  .תֶרֶחַא  

ְּכמֹו ֶׁשּיֹוְצִאין ַהַּמִּזיִקין ֵאּלּו ִמן  )א שסד"ח(ל "יַזִרֲאָהְל' תנֹוָּוַּכר ַהַעַׁש'ְּב

 ָּכְך ָהִאָּׁשה , ֶלֱהיֹותֹו ְּבלֹא ִאָּׁשה,הָלָּטַבע ְלַרת ֶזַבְכִׁשיא ָהָאָדם ַהּמֹוִצ

ה ֶצֹו ר,"לֹא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ָרָעה" קסּו ְוֶזה ִנְרָמז ַּבָּפ,ּבֹוְרָאה ַמִּזיִקין ְּבלֹא ִאיׁש

ְוֶנַגע " , ָהָרָעה ֶׁשִהיא ִליִלית ֵאֶׁשת ְזנּוִנים,ר לֹא ְתֻאֶּנה ֵאֶליָך ֶׁשַאָּתה ָזָכרַמֹול

 ָךֶלְּבָאֳה ַאל ִיְקַרב ,ל ְּדכּוָרא" ֶנַגע ֶׁשהּוא ַסָּמֵארַמֹולה ֶצֹו ר,"ָךֶלֳהָאְּבלֹא ִיְקַרב 

ה יָאִצמֹוה ּויָעִרְזיא ַמר ִהם ָזָדָאת ְּבֶרֶהְרַהְמה ַהָּׁשִא ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו.ֶׁשִהיא ִאְׁשְּתָך

ן ַמְזִבּו, רם ָזָד ָאְךֶרע ֶּדַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּבַקי ְלֵדְּכ, ּהָחן ּכֹמּו ָטֹוּב ֶׁשּהָּלין ֶׁשִּבְקין נּוִּיַּמת ַהֶא

ה ָלָּטַבע ְלַרֶּזם ֶׁשֵׁשְכּו. יאּוָרן ָהֶפאֹין ָּבִרכּוין ְּדִּיַמין ּוִּבְקין נּוִּיר ַמּוּבין ִח ֵאּהָלֲעם ַּבד ִעחּוִּיַה

  ה ָּׁשִאל ָהה ֶׁשָלָּטַבע ְלַרֶּז ַּבְךָּכ, ֹון ּבמּוָּטע ַהַפֶּׁשל ַהַלְגים ִּבִדֵּׁשיו ַהָלים ָעִׁשְּבַלְתר ִמָכל ָזֶׁש

  .יוָלים ָעִׁשְּבַלְתים ִמִדֵּׁשַהין ְוִּבְקין נּוִּיע ַמַפ ֶׁשׁשֵי  

 ְולֹא ָתִׂשים ָךִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג" )ח, דברים כב(

י ֵרהּוְרִהת "רה "ֶקֲעַּמים ֶׁשִרָפְּסא ַּבָבמּו. " ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו ִּכיָךָּדִמים ְּבֵביֶת

ל ז ַעֵּמַר ְמ"ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית ָחָדׁש"ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו . הָרֵבֲעֵמים ִׁשָקה ָרֵבֲע

 ,תֶרֶחה ַאָּׁשִאר ְּבהּוְרִה ֵממֹוְצת ַער ֶאמְֹׁש ִליְךִרָּצ ֶׁש"ָךְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג" ,יןִאּוּׂשִנ

  ד ָחים ֶאִמי ָּדיֵני ִמֵנְׁש, יתֹויא ֵּבִה ֶׁשֹוּתְׁשִא ְליַעִּפְׁשא ַילֹ ְו"ָךְולֹא ָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶת"

  ".ִּכי ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו" ,םלֹוָׁשס ְות ַחֶרֶחה ַאָּׁשל ִאד ֶׁשָחֶא ְוּהָּלֶׁש  

 ּוׁשְּמ ִׁשְוֻכָּלןית ִחְמִק ְלּה ָליּוים ָהִנה ָּבָעְבן ִׁשָנָּב ַרנּו ָּת.)ומא מזי( ַּבְּגָמָרא

ם ֶהה ָלָרְמ ָאְךָכית ְלִכָּזית ֶׁשִׂשה ָעים ֶמִמָכ ֲחּה ָלרּוְמָא, ְכֻהָּנה ְּגדֹוָלהִּב

י ִּבל ַריו ַעָל ָערּוְמ ָאםא ָׁשָבן מּוֵכְו. יִרָעי ְׂשֵעְלי ִקיִתת ֵּברֹו קֹואּוא ָרי לַֹמָּיִמ

ל ר ָּכֵמאֹויו ְוָנְפא ָחלֹוְמין ִּבִּבת ַקַעַּבְרן ַאֵפה חֹוָיָהית ֶׁשִחְמן ִקאל ֶּבֵעָמְׁשִי

ין ֵאֶׁש, רַמָאע ְקַרת ֶזַבְכִׁש ְּבי"ִּׁשר ַרֵאָבְמּו. גַּגה ַלָלא ָעָּמד ִאֶרֶז ְוּוּדְרים ֵזִׁשָּנַה

 א ָבמּו

 ב תּוָּכ

  ָמִצינּו
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, יםִדָרי ְזיֵלִבן ֲחֹוׁשד ְלֶרֶז, ּהָּבר ֶׁשרּוָּב ַהןא ִמָּלה ֶאָּפִּטל ַהָּכד ִמָלָּות ַהיַרִצְי

ת כּוְזִּבים ֶׁשִארֹוְו. גַּגה ַלָלָער ְוַבד ָּגֶרֶּזי ַהִּמה ִאָטְלָּקה ֶׁשָּפר ִטרּור ֵּבַמלֹוְּכ

  ים יִאִרְּב יּו ָהיָהֶנ ָּבְוָלֵכן, רֵתיֹות ְּבֻּמְבֶחֶרע ַהַרֶּזת ַהַבְכִׁש תט ֶאלְֹקה ִלָתְכיא ָזת ִהיעּוִנְּצַה

  .םָתָמְׁשִנְבם ּוָפגּוים ְּבֻמְבָחִרּו  

 ַרִּבי ֶאְלָעָזר ָּכל ַהְמַקֵּדׁש ֶאת ַעְצמֹו ִּבְׁשַעת ָאַמר:) שבועות יח( ַּבְּגָמָרא

ְוִהְתַקִּדְׁשֶּתם ִוְהִייֶתם "ַּתְׁשִמיׁש ֲהָוִיין לֹו ָּבִנים ְזָכִרים ֶׁשֶּנֱאַמר 

ה ָּׁשִאָהים ֶׁשִכת זֹויעּוִנְּצת ַהכּוְזִּבים ֶׁשִארֹו. "ִאָּׁשה ִּכי ַתְזִריַע"ּה  ֵליְך ּוְסִמי,"ְקדִׁשים

 ַעּוּד ַמ.)ק לב"ב( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. יםִרָכים ְזִנָבים ְלִכזֹוְו, הָּלִח ְּתיַעִרְזַת ְוּהָתמּוֵלְׁשא ִלבָֹּת

, גּוּוִּזה ַּבֶׂשֲעה ַמָׂשא עֹוה לָֹּׁשִאי ָהֵר ֲה,"תֹוׂשעֹת ָהֹוׁשָפְּנ ַהתּוְרְכִנְו"ר ֵמב אֹותּוָּכַה

  ה ָאה ָּבָּׁשִאת ָהַעָרְזַה ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. הֶׂשֲעת ַמֶבֶׁשֱח ֶנּהָּלה ֶׁשָאָנֲהַהת ַהְּגָמָרא ֶׁשֶרֶאָבְמּו

  .הֶׂשֲעיא ַמה ִהָעָרְזַהְו, תמּוֵלְּׁשַהה ְוָאָנֲהם ַהִע  

 ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָך ֵאָליו ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתַוּיֹאְמרּו" )ט, בראשית יח(ב ַּבָּכתּוז ֶרֶמ ׁשֵי

   "ָך ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּתָךַוּיֹאֶמר ׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי: ָבאֶֹהל

  .ןֵב ְלּוּכְזִּת, םי ָׁש"ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, לֶהאֹיא ָּבִה ֶׁשּהָתיעּוִנת ְצכּוְזִּב  

 ֵהם ֶׁשִּנְתַּכּסּו ְּבָצִעיף ְוָיְלדּו ְּתאֹוִמים ִרְבָקה ְׁשַּתִים )טו, ר ס"ב (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

 ִנְתַּכּסּו ְּבָצִעיף ְׁשַּתִים )סד, בראשית כד' תורת משה'(' רֵפם סֹוַתֲח'ר ַהֵאָבְמּו ,ְוָתָמר

ָּוָנה ְלהֹורֹות ִּכי ְלִפי רֹב ְצִניעּות  ְוִתְהֶיה ַהַּכ,ְוָיְלדּו ְּתאֹוִמים ִרְבָקה ְוָתָמר

ְוֶזה , "ָך ְּכֶגֶפן ּפֹוִרָּיה ְּבַיְרְּכֵתי ֵביֶתָךֶאְׁשְּת"ְּכִעְנַין , ָהִאָּׁשה ֵּכן ִּתָּפֵקד ְּבָבִנים

ְוִנְפְקדּו ָלֶלֶדת , יֹוֶרה ָּבֶזה ִּכי ְׁשַנִים ִנְתַּכּסּו ִּבְצִעיף ֶׁשהּוא ִּכּסּוי ְוִעּטּוף ֶיֶתר

ִּכי ִאם ְּבֶעֶצם ִמן , לֹא ִמְקֶרה הּוא, ַּתִים ְוַאַחר ֶׁשָהָיה ִּבְׁש,ְׁשַנִים ְׁשַנִים

 ֶׁשִהיא נֹוֶהֶגת ִּבְזַמן) ט, ר ח"במדב (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ַהָּׁשַמִים ַעל ְצִניעּוָתן ְּביֹוֵתר

ִאין ִמֶּמָּנה ָּבִנים ַּבֲעֵלי ִמְקָרא ְּבַעְצָמּה ַּדת ְיהּוִדית ֶׁשִהיא ְצנּוָעה זֹוָכה ֶׁשּיֹוְצ

ְוַעל ְּפָתֵחינּו " :)עירובין כא( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכ ְו.יםִבֹוטים ִׂשַמֲעַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה ַּבֲעֵלי 

, ִלְׁשָנא ַאְחִריָנא. ֵאּלּו ְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַּמִּגידֹות ִּפְתֵחיֶהן ְלַבֲעֵליֶהם" ָּכל ְמָגִדים

  ָמִצינּו

 ן ֵכְו

 ן ֵכְו



רַמ ַמ יעּו  ֲא ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה
 

 י

   יםִבּוׁשת ֲחרֹוֵפים ְלִכת זֹויעּוִנְּצת ַהכּוְזִּבים ֶׁשִארֹו .דֹות ִּפְתֵחיֶהן ְלַבֲעֵליֶהןֶׁשאֹוְג

  .יםִרָחְבים ֻמִנל ָּבים ַעִזְּמַרְמַה, ]ְמָגִדים[  

ָאַמר ָרָבה ְּגִמיִרי ֵאין ֵיֶצר ָהַרע ׁשֹוֵלט ֶאָּלא ְּבִמי  .)סנהדרין מה(ַּבְּגָמָרא 

 ּהָתאֹור ְּבֵהְרַהם ְיָדָאָהת ֶׁשֶמֶרֹוה ּגָּׁשִאת ְּבלּוְּכַּתְסִה ֶׁשינּוְי ַה.ֹותֶׁשֵעיָניו רֹוא

י ִלה ְּבָּׁשל ִאקְֹסה ִלָדהּוי ְיִּביר ַרִּתן ַמֵכָל, תֶרֶחה ַאָּׁשִאר ְּבהּוְרת ִהֶמֶרֹו ּגּהיָנֵאְו, הָּׁשִא

. תֶרֶחה ַאָּׁשִאר ְּבהּוְרִה ְלׁשָׁשין ֲחֵאְו, ּהר ָּבֵהְרַה ְלאּובֹא ָילֹת ְוֶלֶקְס ִנה זֹוָּׁשי ִאִּכ, יםִדָגְּב

   ְךָּי ַׁשינֹוֵאְו, לֹוְצד ֶאֵרה יֹוָּׁש ִאּהָתל אֹוע ֶׁשַפֶּׁשַהם ֶׁשֵרֹוה ּגָּׁשִאר ְּבהּוְרִהְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

  .תֶרֶחה ַאָּׁשִאְל  

ְוָהָאָדם " )א, בראשית ד(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, היָעִדם ְיֵׁשא ְּבָרְקג ִנּוּו ִזַעּוּדר ַמָאבֹ ְמינּוֵרָבְּד

ל ַעַּבת ַלֶנֶתה נֹוָּׁשִאל ָלַעַּבַהים ֵמִּיַחע ַהַפת ֶׁשַרָבֲעַהְּד, "ָיַדע ֶאת ַחָּוה ִאְׁשּתֹו

. ביֵט ֵהתֹוֹויר אִּכאי ַמַּדַויו ְּבָּית ַחי ֶאִנֵּׁשיר ַלִבֲעַּמי ֶׁשִמְּד, ֹוּתְׁשת ִאהּוַמה ְּבָרָּכַהה ְויָעִדְי

א ם הּוָּׁשֶׁש, לַעַּבל ַהת ֶׁשַעַּדיא ַּבה ִהָּׁשִאע ָהַפת ֶׁשַלָּבַקְּד, תַעַּדַהת ֵמֶכֶׁשְמה ִנָּפִּטן ַהֵכָלְו

א ָבן מּוֵכְו. ּהיר ָלִבֲעא ַמהּוע ֶׁשַפֶּׁשן ַהמּו ָטה זֹויָעיִדִבּו, ּהָתהּוַמה ְּבָרָּכַהה ְויָעִדל ְיֵּבַקְמ

ים ִדָסים ֲחִנָּפ' ל בֵלֹוּכ] רָכָּזל ַהֶׁש[ת ַעַּדַה )שכא(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִרָעא ְׁשבֹוְמ'ִּב

ד סֹוא ְּבה הּוָּׁשִאע ָהַפֶּׁשן ֶׁשָּמַקר ְלֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו. אָבְקי נּוֵנְפא ּוָרְכּוי ּדֵנְּפ, תרֹובּוְגּו

י יֵני ִמֵני ְׁשן ִּכָיְנִעָהְו )תיקון מ(ר ַהי זֵֹנּוּקל ִּתא ַע"ָרְּג ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכְו. תרֹובּוְּגַה

ה "הקבֶׁש, ּהָתס אֹוֵנְרַפְמיד ּוִמ ָּתּהן ָלָּזד ֶׁשָחֶאְו, גּוּוִּזן ַהַיְנִעד ְּבָחֶא, תּויׁשִא

ז ת ָאַע ַּדין לֹוֵאן ְוָטן ָקֵּבַהֶׁשה ְּכֵּנִהְו. ּהן ָלֵתא נֹוהּום ְויֶהֵנק ְׁשֶלר ֵחָכָּזן ַלֵתנֹו

א ָּבַאת ֵמֶלֶטת נֹוַּבן ַהֵכְו, םָנָחְלל ֻׁש ַעְךֵמסֹו ְוֹוּמִאיו ְוִבָאת ֵמנֹוזֹול ְמֵטנֹו

ה " הקבן לֹוֵתנֹוְו, תַעַּדים ַּבִלָלְכם ִנָּלֻּכ, ֹות ּבַעַּדא ַהָּבֶׁשְכּו. ּהָּלא ֶׁשָּמִאְו

ן ֵכְו. אָבְקם נּוא ִעהּוד ְּד ַעיָהֶלית ָעִחא ְנת לֹילֹוִעת ָהיַלִעְו, יםִקָלֲח' ת בנֹוזֹוְמ

 .ּהָיְפָיה ְּבָּׁשִאת ָהַעַד ְוֹוּתְעַדם ְּבָדָאי ָהִפיֹו )'שער ל(' ירִזָּנַה ְוְךֶלֶּמן ַהֶּב'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

  ל ַעַּבי ַהִפיֹוְו, ּהָּלי ֶׁשִפֹוּי ַהְךֶרֶּדה ָּׁשִאל ָהת ֶׁשַעַּדת ַהים ֶאִאְצֹוּמֶׁש ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

  .יָהיֶנֵע ְּבהֶפָיא הּו, ֹוּתְעַדְּב ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהא ֶאֵצא מֹוהּוה ֶׁשֶזָבְּד, ֹוּתְעַדא ְּבָצְמִנ  

  ינּוִצָמ

 י ִפְלּו



רַמ ַמ יעּו  ֲא ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה
 

 יא

א הּוה ֶׁשָּׁשִאע ָהַפת ֶׁשר ֶאֵהְרַהְמת ַהַעַדיד ְּבִלר מֹוהּוְרִהְּד, דאֹר ְממּור ָחהּוְרִהַה

בראשית (י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרא ְּבָבן מּוֵכְו. הָׂשֲער ַנָבג ְּכּוּוִּזל ַהי ֶׁשִרָּקִעק ָהֶלֵחַהְו, ּהר ָּבֵהְרַהְמ

ּוְמבָֹאר . תַעַּדת יַנִחא ְּבג הּוּוּוִּזן ֶׁשיָוֵּכ, הָּוַחם ְוָדל ָאג ֶׁשּוּוה ִזָי ָהתַעַּדץ ַהֵעא ְטֵח ֶׁש)א, ד

ע ַפֶּׁשת ַהן ֶאֹואׁשִרם ָהָדָאח ְלַתא ָּפָרֲחא ַאָרְטִּסת ַהַעַּדץ ַהֵעה ֵמיָלִכֲא ָהַחכְֹבִּדִלְדָבֵרינּו 

 )כו, ל' ישעי(ב תּוָּכת ַה" סר"הרהן ֵכְו. תָּבם ַׁשֶדם קֹוגּוג ָּפּוּוה ִזָיָהְו, ֹוּלת ֶׁשַעַּדה ַּבָּול ַחֶׁש

ה ָנָבְּלר ַלאֹות ָה ֶאיְךִׁשְמל ַמַעַּבל ַהר ֶׁשהּוְרִהז ֶׁשֵּמַרְל, "הַהַחָּמ רְּכאֹו הַהְּלָבָנ ראֹוְוָהָיה "

שמות (ב תּוָּכן ַהֵכְו. הָּמַח ַהמֹו ְּכינּוְיַה, ֹוּל ֶׁשמֹוה ְּכֶיְה ִיּהָּלר ֶׁשאֹוָהֶׁש, ֹוּתְׁשת ִאת ֶאֶלֶּמַסְמַה

  א לֹ"ר ָביא ְּכה ִהָּׁשִאר ָהַאתֹת ְּבנּוְנֹוּבְתִהְּד, ר"ַאּתֹת "ר" ֶעָךֵרֶׁשת ֵאְחמֹד ַתלֹא  ")יד, כ

  ".דמְֹחַת  

ת ת ֶאֹוּסַכה ְליָכִרה ְצָּׁשִאָהם ֶׁשַרן ָּגֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטֵח ֶׁש:)עירובין ק(א ָרָמְּגַּב

ה ָלְּלַקְתִּנת ֶׁשלֹוָלְּקַהק ֵמֶלא ֵחה הּול ֶזָכְו. יםִׁשָנֲאין ָהא ֵּבבֹוָלאת ְוֵצא ָללְֹו, ּהָרֲעַׂש

ה ָׁשבּוֲחַו, םָדל ָאָּכה ִמָּדֻנְמּו, לֵבָאה ְּכָפטּוֲע: םא ָׁשָרָמְּגן ַהֹוׁשְלּו. אְטֵחי ַהֵרֲחה ַאָּוַח

ה ָלָלא ְקהּו, הָענּות ְציֹוְהה ִלָּׁשִאל ָהב ֶׁשּוּיִח ַהַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצְו. יןִרסּוֲאית ָהֵבְּב

ץ ֵעא ְטֵחן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנ. ןֹואׁשִרם ָהָדא ָאְטֵחה ֵמָאָצתֹוה ְּכָלְּלַקְתִּנֶׁש

 ׁשֵי אָרֲחא ַאָרְטִּסַּלם ֶׁשַרָגְו, הָּוַחם ְוָדל ָא ֶׁשתַעַּדַּב אָרֲחא ַאָרְטִּסת ַהיס ֶאִנְכ ִהתַעַּדַה

ת ם ֶאַרה ָּגֶז, ֹוּל ֶׁשנּויֶנֵאע ֶׁשַפב ֶׁשנְֹגִלר ְוֵהְרַהם ְלָדָאת ָהית ֶאִּסַהְל, תַעַּדל ַהה ַעָעָּפְׁשַה

א ֵלי לּוִּכ. הֶזים ָּבִכרּוְּכים ַהִיָׁשְּקל ַהם ָּכה ִעָענּות ְציֹוְהה ִליָכִרה ְצָּׁשִאָהת ֶׁשיאּוִצְּמַה

ל ע ֶׁשַפ ֶׁשבנִֹלְג, ֹוּל ֶׁשינֹוֵאע ֶׁשַפֶׁשה ְליָׁשה ִּגֶיְהם ִּתָדָאְּלב ֶׁשָּצה ַמָיא ָהלֹ אָרֲחא ַאָרְטִּסַה

, םא ָׁשָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תקֹוָחְרַהל ַהָכ ְּבְךֶרין צֹן ֵאֶדן ֵעַגן ְּבֵכָלְו. גּוּוִז ְּבּוּלִפֲא, תֶרֶחה ַאָּׁשִא

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . יםִׁשָנֲא' בא ְלֵשָּנִהה ְלָּׁשִאה ָהָרסּוֲאֶׁש, הָּוה ַחָלְּלַקְתִּנת ֶׁשלֹוָלְּקת ַהַחַא

 בּוְנְגִי ַחֵרְכֶהְּבן ֶׁשיָוֵּכ, םִיַנְׁשה ִלָאּוׂשת ְניֹוְהה ִלָּׁשִאת ְלרּוָׁשְפה ֶאֶיְהא ִתּלֹם ֶׁשַרא ָּגְטֵחַהֶׁש

ץ ֵעה ְּבָקבּוְּד, הָּׁשֻדְּקד ַהַצת ְּבֶרֶאְׁשה ִנָתְית ָהַעַּדַהְו, יםִאְט חֹויּוא ָהם לִֹאְו, הֶּזה ִמֶז

י ִּכ, תֹוָלּוּזת ִמַחַקל ָלכֹום ָיָדָאב ֶׁשָּצה ַמָיא ָהלֹ, אָרֲחא ַאָרְטִּסל ַהב ֶׁשרּוי ֵעִלְּב, יםִּיַחַה

, יםִׁשָנֲא' בא ְלֵׂשָּנִהה ְלָתְיה ָהָלכֹוה ְיָּׁשִאא ָהיָלֵּמִמּו. 'כּוה ְוָבֵנל ְּגג ֶׁשָּׂשין ֻמה ֵאָּׁשֻדְּקד ַהַצְּב

 ן ֵכָלְו

  ינּוִצָמ



רַמ ַמ יעּו  ֲא ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה
 

 יב

  ת ַעַגת נֹוכּוְלה ַמָתְיא ָהלְֹו, ּהיר ָלִבֲעַה ְליְךִרא ָצהּוע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֶאּהיר ָלִבֲעה ַמָיד ָהָחל ֶאָכְו

  .היָמא ִנלְֹמ ִּכּהָּתְרֶבֲחַּב  

ל ֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכא ִנד לָֹגן ְוֵבאּוְרֶׁש )מטות רסב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִטּוּקִּלר ַהֶפֵס'א ְּבָבמּו

ן ֵכְו, לֵחיא ָרִהב ֶׁשַׁשָחה ְוָאל ֵלא ַעב ָּבקֲֹען ַיֵבאּול ְרֶצֵא, תַעַּדם ַּבָגם ְּפֶהה ָּבָיי ָהִּכ

ה ָאְרן ָקֵכָל, תַעַּדם ַּבָגם ְּפד ִעד ָּגַלנֹוְו, הָאיא ֵלִהב ֶׁשַׁשָחה ְוָּפְלל ִזא ַעב ָּבקֲֹעד ַיל ָּגֶצֵא

ר ַעַׁש'ְבּו. 'ת אד אֹוסֹויא ְּבִהת ֶׁשַע ַּדה לֹוָרֵסֲחז ֶׁשֵּמַרְל', ת אי אֹוִל ְּב"דָגָּב" מֹוְׁש

ת ַעַּדַּבם ָג ְּפׁשם ֵיִאְּד, היָדִגְּבן ֹוׁשְּלא ִמ הּודָגָּביף ֶׁשִס מֹו)מטות קצג(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפַה

ת  ֶאֹוּתְׁשִאיר ְלִבֲע ַמינֹוֵאל ֶׁשַעַב ְּדְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּוּו. ֹוּתְׁשִאד ְּבֵגֹול ּבַעַּבַהב ֶׁשָׁשְחה ֶנֶז

ה ֶשל מֹה ַעָנֲעָּטם ֶׁשָיְרל ִמר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכן ַהֵכְו. היָדִג ְּבי זֹוֵר ֲהּהָּלי ֶׁשִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשַה

, "ֵּברִדנּו ָּבם ַּגלֹא ֲההָֹוה ְיֶּבר ִּדמֶׁשה ְּבַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַאְך " )ב, במדבר יב( ֹוּתְׁשִא ֵמׁשַרָּפֶׁש

 ּהיר ָלִבֲע ַמינֹוֵאה ֶׁשֶז ָּבּהד ָּבֵגֹוא ּבי הּוֵר ֲהֹוּתְׁשִא ֵמׁשֵרֹוּפי ֶׁשִמְּד, ֳאָפִנים' ג ְּבה"יָדִגְּבת "ר

  ַּבְּגָמָראינּוִצן ָמֵכְו. דֵגֹוא ּבת הּוֶרֶחה ַאָּׁשִאר ְּבֵהְרַהְּמי ֶׁש ִמְךָכְו, ּה ָלְךָרְצִּנע ַהַפֶּׁשת ַהֶא

 ינֹוֵאד ֶׁשֶגת ֶּבֶׁשֶבֹוּלה ַהָּׁשִאֶׁש, ְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּוּו, היָדִגְּבל ז ַעֵּמַרְמד ֶגֶּב ֶׁש.)סנהדרין לז(

ה ֶאְרר ִנֵחן ַאֶפאְֹבּו .ֶאת ַהֶּׁשַפע ּה ָלבנְֹגים ִלִרֵחַאת ְלֶנֶתֹוּנֶׁשְּכ, ּהָלֲעַבת ְּבֶדֶגֹויא ּבִה, ַענּוָצ

א ָבּוּמַּכ. ב ֵלימּוִׂשא ָיּלֹ ֶׁשתֹוָבֵנה ְּגֶּסַכְּמב ֶׁשָּנל ַּגֵּמַסְמַה, דֶגֶּבן ֹוׁשְּליא ִמ ִההיָדִגְּבר ֶׁשֵאָבְל

ד ֶגן ֶּבֹוׁשְּלה ִמיָדִגְּב. ילִעְמד ּוֶגֶּבן ֹוׁשְּלם ִמֵהה יָלִעְמה ּויָדִגְּב ֶׁש)טו, ויקרא ה(ם "יִּבְלַּמַּב

  ן ֵכְו .תֶרֶּכה ִנָלֵזְּגַהֶׁש, יִניצֹוד ִחֶגא ֶּבהּויל ֶׁשִען ְמֹוׁשְּלה ִמיָלִעְמּו. תֹוָבֵנה ְּגֶּסַכְּמי ֶׁשיִמִנְּפ

  .ר"ֶקֶׁשת ֹוּיִתא אֹוש הּו"ת ב"ף אּוּלִח ְּבד"ֶגֶּב  

ל ם ֶׁשָג ְּפתֹו אֹויֹוְצֶחה ְּבָיָהְו, הֶׁשָּניד ַהִּגד סֹוא ְּב הּוהֶּׁשַנְּמם ֶׁשל ָׁש"יַזִרֲאא ָּבָבמּו

 סּוְנְכא ִנה לֶֹּׁשַנט ְמֶבי ֵׁשִצן ֲחֵכָל, רמֹון ֲחם ֶּבֶכת ְׁשה ַּבָתְיָה ֶׁשֹוּמד ִאַּצִמ, דָגן ְוֵבאּוְר

ה ָיָהם ֶׁשָגְּפל ַהז ַעֵּמַרה ְמֶׁשָּניד ַה ִּגַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצְו. דט ָּגֶב ֵׁשמֹול ְּכֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאְל

ֶׁשִּגיד ַהָּנֶׁשה ) קצג' מטות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'מּוָבא ְּבר ְּדֵאָבְלִנְרֶאה  ,הֶּׁשַנְמִּב

ְוֵכן רֹוִאים ֶׁשִּגיד ַהָּנֶׁשה הּוא .  ֶאָּלא ֶׁשָּׁשם ֵיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה ֲחָזָקה,הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד

ְּדִגיד ַהָּנֶׁשה הּוא , ְּכמֹו ֶׁשַהְיסֹוד הּוא ִסּיּום ֶׁשל חּוט ַהִּׁשְדָרה, חּוט ַהִּׁשְדָרהִסּיּום ֶׁשל 

 ֶׁשִּגיד ַהָּנֶׁשה הּוא ַהַּמְקִּביל ֶׁשל )ב"כ תרנ"יוה( 'ְׂשַפת ֱאֶמת' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס .ְּבִחיַנת ְיסֹוד

 ן ֵכְו

 ן ֵכְו



רַמ ַמ יעּו  ֲא ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה
 

 יג

ה יָזִח ֲאׁשָחָּנ ַלׁשֵּיד ֶׁשסֹוְיא ַההּוה ֶׁשֶׁשָּניד ַהם ִּגר ִעֵּׁשַקְתת ִמַעַּדם ַּבֵגֹוּפי ֶׁשִמּו. ִּגיד ַהִּמיָלה

   ".ָּנֶׁשהַהְּבִגיד ֶיֶרְך ַיֲעקב  ִּכי ָנַגע ְּבַכף ")לג, בראשית לב( ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב ה"יָדִגְּבן ֵכְו. ֹוּב

  .הֶׁשָּניד ַהם ִּגר ִעֵּׁשַקְתד ִמֵגֹוּבי ֶׁשל ִמָכְּד  

 )כב, משלי יח (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, היָאִצת ְמיַנִחיא ְּבה ִה ְצנּוָעהָּׁשִאים ֶׁשִקסּוְּפַהֵמ

ָמִצינּו ן ֵכְו ".אָצְמי ִיל ִמִית ַחֶׁשֵא" )י, שם לא(ן ֵכְו, "בא טֹוָצה ָמָּׁשא ִאָצָמ"

אי ִמְּפֵני ָמה ִאיׁש ָׁשֲאלּו ַּתְלִמיָדיו ֶאת ַרִּבי ּדֹוְסַּתאי ְּבַרִּבי ַיַּנ :)נדה לא(ַּבְּגָמָרא 

ָמָׁשל ְלָאָדם ֶׁשָאַבד לֹו ֲאֵבָדה . ְמַחֵּזר ַעל ִאָּׁשה ְוֵאין ִאָּׁשה ְמַחֶּזֶרת ַעל ִאיׁש

ת יַנִחיא ְּבה ִהָּׁשִאים ֶׁשִא רֹו,ִמי ְמַחֵּזר ַעל ִמי ַּבַעל ֲאֵבָדה ְמַחֵּזר ַעל ֲאֵבָדתֹו

 יָהֶּיַחה ְּבָילּוה ְּתָּׁשִא ְּדְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּוּו. יָהֶרֲחר ַאֵּזַח ְליְךִרא ָצן הּוֵכָל, ּהָלֲעַב ְלהיָאִצְמ

ים ִּיַחת ַהא ֶאֵצל מֹוַעַּבם ַהַעל ַּפָּכֶׁש, היָאִצת ְמיַנִחיא ְּבן ִהֵכָל, ּהָלֲעַּבת ִמֶלֶּבַקְּמה ֶּׁשַּמִמ

ה ָחְמִּׂשל ַהד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו. ׁשָדָח ֵמתֹוא אֹוֵצמֹו ּוד לֹוַבָאר ֶׁשָב ָּדׂשֵּפַחְּמם ֶׁשָד ָאמֹוְּכ, ּהָּלֶׁש

ת ַמְדַּק ִמ לֹוְךָּיר ַׁשָבָּדַה ֶׁשֲאִפּלּוה יָאִצת ְמיַאִצְמִבְּד, יןִאּוּׂשִּני ַהֵּיַח ְּבׁשֵּית ֶׁשּוׁשְּדַחְתִהַהְו

ין ִאּוּׂשִנן ְּבֵכְו. ׁשָדָחה ֵמָחְמ ִׂשְךָכ ְּבׁש ֵיאֹוְצמֹו ּוד לֹוַבָאן ֶׁשיָוֵּכ, ֹו ּבַחמְֹׂשם ִלקֹוין ָמֵאא ְוָנְּד

ן יָוֵּכ ׁשָדָחם ֵמַעל ַּפ ָּכּהה ָּבָחְמ ִׂש לֹוׁשֵי, ת לֹוֶכֶּיַׁשל ְוַעַּבַהק ֵמֶליא ֵחה ִהָּׁשִאָה ֶׁשֲאִפּלּו

ת ּוׁשְּדַחְתִהל ַהא ֶׁשָריְמִּמאת ַלה זֹיָכִמְסן ַהְּגָמָרא ַמֵכָלְו. ּהָּלים ֶׁשִּיַחת ַהא ֶאֵצא מֹוהּוֶׁש

ל ה ַעיָבִבא ֲחֵהְּתי ֶׁשֵדים ְּכִמה ָיָעְבה ִׁשָאֵמא ְטֵהה ְּתָרֹוה ּתָרְמָא, יןִאּוּׂשִּני ַהֵּיַחְּב

ן ֵכָלְו ,ןת ֵחיַאִצ ְמְךֶרה ֶּדָׂשֲעג ַנּוּול ִזָּכד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו. ַלֻחָּפה ּהָתיָסִנת ְּכַעְׁש ִּכּהָלֲעַּב

ה ָּניֶנת ֵאֶרֶּזַחְמה ַהָּׁשִא ְּד,הָּׁשא ִאלֹ ְותֹוָדֵבר ֲאַחר ַאֵּזַח ְמיׁשִאת ַהְּגָמָרא ֶׁשֶרֶמאֹו

 ְּבִגיַמְטִרָּיא היָאִצְמן ֵכְו. רֵּזַח ְמיׁשִאם ָהא ִאָקְוה ַּדיָאִצְמה ּוָדֵביא ֲאי ִהַתָמּו, הָענּוְצ

 )י שרהחי' פ(' ַחֵקרֹו'א ָּבָבּוּמַּכ, רֵח ַאיׁשִאה ֵמָמלּוֲעה ֶׁשָענּוה ְצָּׁשִאת ֶלֶּמַסְמ ַההָמְלַע

ה ָמְלַעים ֶׁשִאן רֹוֵכְו ".ְוָהָיה ָהַעְלָמה ַהּיֵֹצאת ִלְׁשאֹב" )מג, בראשית כד( ַעל ַהָּכתּוב

 יָהֶּית ַחא ֶאצְֹמה ִלֶכל זֹוַעַּבה ַהָענּוה ְצָּׁשִאְו. םָיְרִמה ּוָקְבל ִרק ַעה ַרָרֹוּתה ַּבָרְמֶאֶנ

' יםִרָעא ְׁשבֹוְמ'א ִּבָבן מּוֵכְו. יתִּתִמה ֲאיָאִציא ְמִהְו, ןת ֵחיַאִצְמים ִלִכזֹוְו, יםִּיִּתִמֲאָה

ה ָלתּוד ְּבסֹוית ְּבֵׂשֲעיא ַנה ִהָעל ָׁשָּכה ֶׁשָרֲעיא ַנה ִהָמְלַע )שי(ל "יַזִרֲאָהְל

ן ל ֵּכַע"ב תּוָּכל ַה ַע.)אחרי נט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו ].הָלֲעל ַּבה ַעיָבִבֲחַו[ר  ָצּהָמְחַרֶׁש

 ים ִארֹו
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 יד

ל ַע ֵמּוּלַעְתִהְו, תֶוָּמַה ֵמאּוְצָּי ֶׁשּוּל ֵא,תֶול ָמַען יקֹוִרָט נֹו"תמֹוָלֲע" ֶׁש".ָךבּוֵהת ֲאמֹוָלֲע

, א"ֵהם "ֶמד "ֶמָלן "ִיַעה ָמְלת ַעֹוּיִתי אֹוּוּלִּמא ֶׁשִמֶּבעְלְזש "רם ָהֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו .תֶוָּמַה

  ה ַמּו, תיעּוִנל ְצֵּמַסה ְמָמְלם ַעֵּׁשַהֶׁש ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר, הָמְלַע מֹוא ְּכָּיִרְטיַמ ִּגּהָתא אֹוהּו

  .רָּפְס ִמתֹום אֹון ֵהֵכָל, יםִנְפִּבה ֶּׁש ַממֹו ְּכַענּוץ ָצחּוַּבֶּׁש  

ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵּתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד " )יז, אסתר ב(

ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. דֶסֶחת ַהיַאִׂשי ְנִהין ַמִבָה ְליְךִרָצְו. "תְלָפָניו ִמָּכל ַהְּבתּולֹ

ִמְצָוה ְלַׂשֵּמַח ָחָתן ְוַכָּלה ְוִלְרקֹד ְלָפֶניָה ְולֹוַמר  )ט, קמט(' ְךרּון ָעָחְלר ֻׁשּוּצִק'

ל ן ֶׁשָיְנ ִעׁשֵּיים ֶׁשִארֹו. "ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו"ֶׁשִהיא ָנָאה ַוֲחסּוָדה ִמְּלׁשֹון 

ח "רמל ָהי ֶׁשִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשת ַהא ֶאֵצא מֹוהּון ֶׁשיָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. דֶסֶחת ַהיַאִׂשְנ

א הּו ֶׁשינּוְיַה, יוָנָפד ְלֶסאת ֶחֵׂשיא נֹוִהא ֶׁשָרְקה ִנֶז, ּהָּלים ֶׁשִדָסֲחם ַהֵהֶׁש, ּהָּלים ֶׁשִרָבֵא

 ַהִּנָּתן ְּכֶחֶסדים ִרּוּפִּכם ַהת יֹוַּלִפְתא ִּבָבן מּוֵכְו. יוָלה ֵאיָעִּגַמיא ִהֶׁש ְּכׁשָדד ָחֶסא ֶחֵצמֹו

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, יוָנל ָּפד ַעָחֻיד ְמֶס ֶחׁשן ֵיָתָחֶּלים ֶׁשִארֹו ְו.ַעל ְּפֵני ָחָתן ַמְרֵאה כֵֹהן

יד ִּפְקַה ְליְךִרה ָצָּלַכן ְוָתת ָחַחְמִׂשם ְּבַגְו. ֹוּתְׁשִאיר ְלִבֲעַהל ְלֵּבא ִקהּו ֶׁשׁשָדָחד ֶהֶסֶחה ַהֶּזֶׁש

  ר ֶסל חַֹלְגע ִּבַפֶּׁשת ַה ֶאּהָּנֶּמ ִמלּוְזְגִּיֶׁש, היָלֵזְּג ְּבִגיַמְטִרָּיאה ֶיְהא ִת לֹהָּלַּכַהֶׁש, תיעּוִנל ְצַע

  .תיעּוִנְצ  

ל ַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵב ּו.דֶסל ֶחט ֶׁשחּור ֵּתְסֶאה ְלָיָה ֶׁש:)מגילה טו( ַּבְּגָמָרא ינּוִצָמ

ט חּוע ַהַפת ֶׁש ֶאּה ָליַעִּפְׁשל ַמַעַּבַהְו, לַעַּבט ַה חּוְךֵׁשְמא ֶהה הּוָּׁשִאט ָהחּוֶׁש' םָּד

ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר נֵֹׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל " )שם טו(ב תּוה ָּכָּלִחְתן ִּבֵכָלה ְּדֶאְרִנְו. ּהָּלֶׁש

  ה ָענּוה ְצָתְייא ָהִהן ֶׁשיָוֵכְו, ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשל ַהת ָּכל ֶאֵּמַסד ְמֶסֶחְּד, דֶסר ֶחָּכְז ֻמאלְֹו". רֶֹאיָה

  .א לֹוֵׂשָּנִּתה ֶׁשָצָר' ה ֶׁשַלֲאַחְׁשֵורֹוׁשק ַר, יָהֶאל רֹוָכח ְלַּתְפא ִנ לֹתֹומּוֵלְׁש ִּבּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשַה  

ן ָהיּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ִמְתַקְּׁשטֹות ּוְמַׂשְּמחֹות ֵמֵהיָכ) ל, ר ד"שיהש( ׁשָרְדִּמַּב

 ֲאָבהּו ָאַמר יִּב ַר, ָׁשָנה ֶׁשָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל ַּבִּמְדָּבריםִעָּבְרַאְלַבֲעֵליֶהן ָּכל 

ן י ֵׁשֵליְכן ֵה ִממֹר ַוֲאָהלֹות ְקִציעֹות ָּכל ִּבְגדֶֹתיָך" יבִתְכא ִּדא הּוָדֲה ,ִמן ַהָּמן

 ַהְּצנּועֹות ִמַּמה ֶׁשָּנתּון ַּתַחת ַהֵּׁשן ִמֶּמּנּו ָהיּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל ,"ָךחּוְּמי ִׂשִּנִמ

ר ֵּׁשִקב ְו טֹויַחה ֵרָין ָהָּמט ַּבָׁשי ְּפל ִּפ ַע.ְוַהְּכֵׁשרֹות ִמְתַקְּׁשטֹות ּוְמַׂשְּמחֹות ְלַבֲעֵליֶהן

 ב תּוָּכ

 ן ֵכְו

  ינּוִצָמ
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, דָרְפִנה ְּבָחָּפְׁשל ִמָכד ְלַרן ָיָּמַהן ֶׁשיָו ֵּכְּדָבֵרינּוי ל ִּפף ַעְלהֹוִסי ְוִנְרֶאה. ֹוּתְׁשִאל ְלַעַּבין ַהֵּב

ל ַעַּבל ַהֶצר ֵאֵרעֹוְת ִהתֹויָלִכֲאַּב', ת הֵאם ֵמֶהָּלק ֶׁשה ַרָיָהי ֶׁשִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשה ַהָיא ָההּוְו

  ר ֵּׁשַקְמה ַהָיא ָהן הּוֵכָלְו, ןָּמ ַהְךתֹון ְּבמּוה ָטָיָהה ֶׁשָּׁשִאל ָהי ֶׁשִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשת ַהא ֶאצְֹמִל

   .םיֶהיֵנֵּב  

בראשית  ( ְּכמֹו ֶׁשָּכתּובהיָאִצ ְמְךֶרֶדם ְּבָדָאים ָלִאם ָּבָלעֹוה ָּבָבֲהים ַאִּבְרַּמים ֶׁשִאָדּוּדַה

ּוָדִאים  ֶׁשַהּד)יד, בראשית ל(ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי  ."ַוִּיְמָצא דּוָדִאים ַּבָּׂשֶדה" )יד, ל

  ים ִאָּבים ַהִאָדּוּדז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיה ְּדֶאְרִנ, ְּדֵיׁש ָלֶהם צּוַרת רֹאׁש ְוָיַדִים, ֵהם ְּבצּוַרת ָאָדם

  .יםִנָבת ְּבֹוּכְזִלְו, הָּׁשִאע ָהַפת ֶׁשא ֶאצְֹמים ִלִרְזה עֹויָאִצ ְמְךֶרֶדְּב  

ָאַמר , " ְלֵעת ְמצֹאָךל ָּכל ָחִסיד ֵאֶליַעל זֹאת ִיְתַּפֵּל" .)ברכות ח( ַּבְּגָמָרא

, "ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב", ֶׁשֶּנֱאַמר, זֹו ִאָּׁשה" ְלֵעת ְמצֹא"ַרִּבי ֲחִניָנא 

,  ָמָצא,"מֹוֵצא" אֹו "ָצאָמ", ַאְמֵרי ֵליּה ָהִכי, ְּבַמֲעָרָבא ִּכי ָנִסיב ִאיִניׁש ִאְּתָתא

ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָּמֶות ֶאת "מֹוֵצא ִּדְכִתיב , "ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב", ִּדְכִתיב

ן ָתָחת ֶהים ֶאִלֲאֹו ׁשיּוא ָהָבָרֲעַמְב ִּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ," ְוחֹוֵטא ִיָּלֶכד ָּבּה',גֹוְוָהִאָּׁשה 

ת יַנִחְבא ִּבהּוה ְוָענּוְצה ָּׁשִאה ְּבָכם ָזִא ,היָאִצְּמן ַהַיְנ ִעלֹוְצ ֶאְךָּיַּׁשן ֶׁשַמְזיו ִּבָאּוּׂשר ִנַחַאְל

ה ָענּו ְצּהיָנם ֵאלֹוָׁשס ְו ַחֹוּתְׁשִא ֶׁשאֹו, ֹוּתְׁשל ִאי ֶׁשִּתִמֲאע ָהַפֶּׁש ַהינּוְיַה, "ָמָצא טֹוב"

ן ֵכְו. תֶוָּמ ַהְךַאְלא ַמהּון ֶׁשָטָּׂשת ַהא ֶאֵצא מֹוהּו ֶׁשינּוְי ַה"מֹוֶצא ַמר ִמָּמֶות"א הּוְו

ר ַמֱא ֶנ"ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָּמֶות ֶאת ָהִאָּׁשה"ב תּוָּכַה ֶׁש)תנחומא וישב ו( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ם א ֵׁשהּו ֶׁשןַפאֹוְּבִגיַמְטִרָּיא  אֶצמֹון ֵכְו .ףֵסת יֹויא ֶאִטֲחַהה ְלָתְּסִּנֶׁשר ְּכיַפִטֹות ּפֶׁשל ֵאַע

ז ָּמֻרְמּו .אָרֲחא ַאָרְטִּסד ַהַצם ְּבע ַּגַפֶּׁשת ַהם ֶאָדָאא ָהֵצם מֹוָּכְרַּדה ֶׁשָּיִׂשֲעם ָהַלי עֹוֵכֲאְלַמ

  ; לֹא ָיִמיׁש ָטֶרף, ֶּפֶרק ְמֵלָאה, ֻּכָּלּה ַּכַחׁש, הֹוי ִעיר ָּדִמים" )א, נחום ג(ַּבָּכתּוב 

  ".ּוֶמְרָּכָבה ְמַרֵּקָדה, ְוסּוס ּדֵֹהר, ְוקֹול ַרַעׁש אֹוָפן, קֹול ׁשֹוט  

ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא  ")חלק הרמז אות י(ל "ַהמהרל יו ֶׁשִחָאֵמ' לּוּיִּטת ַהֶרֶּגִא'ר ֶפֵסְּב

ן ַמְזי ִּבִּכ, ׁש"ין ִאַיְנִּמת ִמחֹוָּפ' ה, ו" שּהָּלא ֶׁשָּיִרְטיַמה ִּג"ָּׁש ִא"טֹוב

ּומֹוֶצא ֲאִני ", בא טֹוָצז ָמת ָאאכֹוָלְמ' ה ְּבּהָלֲעַב ְלּהָמְצת ַעֶדֶּבְעַׁשה ְמָּׁשִאָהֶׁש

ה ֶצרֹו, ׁש"ין ִאַיְנִמא ְּכ" שיּהָּלא ֶׁשָּיִרְטיַמה ִּג"ָּׁשִאָה, "ֶות ֶאת ָהִאָּׁשהַמר ִמָּמ

 ן ֵכְו

  ָמִצינּו

 א ָבמּו
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ר ַמ"ה ֶז, יוָלת ֵאַעַנְכ ִנּהיָנֵא ְוּהָלֲעַב ְּכּהָמְצת ַעוֹוְׁשַהה ְלָצה רֹוָּׁשִאָהר ֶׁשַמלֹו

, ּהָלֲעת ַּבַחאת ַּתֵצְמִּנה ֶׁשָּׁש ִאׁשֵי, םיִׁשָנת ְּבינֹוִחי ְּבֵּת ְׁשׁשֵּי ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. "תֶוָּמִמ

ם לּו ְּכּהָמְצַע ֵמּהין ָלֵא ֶׁשּהָמְצַעת ְּבַעַדֹוּים ֶׁשּוּׁשאת ִמזְֹו, יוָל ֵאּהָמְצת ַעת ֶאֶדֶּבֲעַׁשְמּו

 ּהָלֲעַּבֶׁש, "ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב"ר ַמֱאה ֶנל ֶזַע, ּהָּלים ֶׁשִּיַחת ַה ֶאּה ָליַעִּפְׁשא ַמהּוְו

ת וֹוַּתְׁשִה ְלֶׁשְּמַנָּסהה ָּׁש ִאׁשל ֵיָבֲא. יםִרָּׁשֻאים ְמִּים ַחֶה ָלׁשֵיְו, ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהא ֶאֵצמֹו

ים ִּיַחת ַה ֶאּוּנֶּמת ִמֶלֶּבַקיא ְמִהה ֶׁשיָׁשִּגְרא ַמיא לִֹהְו, הָענּו ְצּהיָנֵאם ֶׁשּוּׁשאת ִמזְֹו, ּהָלֲעַבְל

 ".ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָּמֶות ֶאת ָהִאָּׁשה" יָהֶלב ָעתּוָּכה ֶׁשָּׁשִאיא ָהִה, ּהָּלים ֶׁשִּיִּתִמֲאָה

  א  הּוּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהים ֶאִחְקים לֹוִרֵחַאה ֶׁשָּׁשם ִאג ִעּוּוִזְּד, יִרֶקְּבִגיַמְטִרָּיא  "הָּׁשִאָה"ן ֵכְו

  ".ַמר ִמָּמֶות ",יִרת ֶקיַנִחְבִּב  

, היָאִצן ְמֹוׁשים ְלִאאן רֹום ָּכַג ְו".ְמֶצאָן ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּהּו" )ט, רות א(

  , יןִאּוּׂשִּנת ַהכּוְזה ִּבָּׁשִאת ָהַחנּול ְמז ַעֵּמַרה ְמֶּזב ַהתּוָּכַהיל ֶׁשֵעְלְוַכְמבָֹאר ִּבְדָבֵרינּו 

  . ּהיר ָלִבֲעַה ְלּהָּלֶׁשע ַפֶּׁשת ַהא ֶאֵצל מֹוַעַּבַהת ֶׁשכּוְזה ִּבָא ָּבה זֹוָחנּוְמּו  

י ֵרֲה, יתאִׁשֵרי ְּבֵמת ְיַעְב ִׁשׁשֵּיל ֶׁש"חזים ִרְמ אֹוַעּוּדל ַמֵאֹוּׁשז ֶׁש"ַהגרים ֵׁשְּב

יא ה ִהָחנּוְּמר ֶׁשֵאָבְמּו. םָלעֹות ָהיַאִרְב ִלְךָּיה ַׁשה ֶּזַמח ּוָנ' י היִעִבְּׁשם ַהֹוּיַּב

ה ָחנּו ְמׁשֵּים ֶׁשֵׁשְכ ִּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. ייִעִבְּׁשם ַהֹוּיה ַּבָאְרְביא ִנִהְו, ָמּהַעְצי ֵנְפה ִּביָאִרְּב

  , דחּול ִיב ֶׁשָּצַמים ְּבִדְמעֹוֶׁשְּכ, תָּבַׁש ְּבָּבעֹוָלמֹותית ִלָלה ְּכָחנּו ְמׁשֵי, הָּׁשִא ְויׁש ִאְּבִיחּוד

  .דחּוִּיד ַהיא סֹוִה ֶׁשּהַעְצָמי ֵנְפה ִּביָאִריא ְּב ִהה זֹוָחנּוְמּו  

ִּכי " )כג, דברים כב (בתּוָּכ ֶׁשמֹוה ְּכיָאִצן ְמֹוׁשים ְלִקסּוְּפ ַּבינּוִצת ָמנּול ְזם ַעַּגי ֶׁשל ִּפַע

שם  (,"ה ְבתּוָלה ְמאָֹרָׂשה ְלִאיׁש ּוְמָצָאּה ִאיׁש ָּבִעיר ְוָׁשַכב ִעָּמהִיְהֶיה ַנֲעָר

 ,"ּהִּכי ַבָּׂשֶדה ְמָצָא" )כז, שם כב (,"הָרה ִיְמָצא ָהִאיׁש ֶאת ַהַּנֲעְוִאם ַּבָּׂשֶד" )כה, כב

 הּוֶּׁשא ַמצְֹמה ִלֶּנַזְּמ ַלַחֵתֹוא ּפָרֲחא ַאָרְטִּס ַה,"הִּכי ִיְמָצא ִאיׁש ַנֲעָר" )כח, שם כב(

  ן ֹוׁשְלר ִּבָמֱאה ֶנן ֶזֵכָל, תנּוְּזת ַהר ֶאֵרעֹוי ְלֵדה ְּכָּׁש ִאּהָתל אֹוים ֶׁשִּיִּתִמֲאים ָהִּיַחַהֵמ

  . ֻמְׁשֶלֶמתה יָאִצם ְמין ָׁשאי ֵאַּדַוְּבי ֶׁשל ִּפף ַעַא, היָאִצְמ  

, אָבְקּוּנל ַּבָלְכא ִנָרְכּוּדַהא ֶׁשג הּוּוּוִּזַה .)יתרו צב(ר ַהּזֹל ַהא ַע"ָרְּג ַהׁשרּוֵפְּב

, לֵּבַקְמל ַּבָלְכ ִניַעִּפְׁשַּמַהר ֶׁשַמ לֹוְךָּיה ַּׁשר ַמאּו ֵּביְךִרָצ ְו.אָרְכּוּדא ַּבָבְקּוּנא ַהלֹ

 ב תּוָּכ

  ָׁשַמְעִּתי

 ף ַאְו

 א ָבמּו
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א הּו, יִנֵּׁשי ַּבלּוָּתי ֶׁשִמל ּוֵּבַקְמַהֶׁש, ְךיֶפֵהה ַהם ֶזקֹול ָמָכי ְּבֵרֲה, ןֹוּתְחַּתל ַּבָלְכן ִניֹוְלֶעָהְו

א ג הּוּוּוִּזה ַהֵׂשֲעית ַמִלְכַּתן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנ. יוָלל ֵאֵּטַּבְתִמ ּוֹול ּבָלְכִנ

ה ָּנֶּמק ִמֶלת ֵחיֹוְהִל ְוּהל ָּבֵלָּכִה ְליְךִר ָציׁשִאָה, ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֶאֹוּתְׁשִא ְליַעִּפְׁש ַייׁשִאָהֶׁש

ת יֹוְה ִלְךֵפָהא ֵיהּו, ֹול ּבֵּטַּבְתִתל ְוֵּלַּכְתיא ִּתם ִהי ִאִּכ, ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהא ֶאצְֹמי ִלֵדְּכ, לכֹוָיְבַּכ

א הּוְו, ןיֹוְלֶעא ָההּוי ֶׁשל ִּפף ַען ַאֵכָלְו. ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהא ֶאצְֹמיו ִלָלה ָעֶׁשְקִיְו, רָּקִעָה

  י ֵד ְּכּהָכתֹול ְּבֵּטַּבְתִהְל ּוּהל ָּבֵלָּכִהב ְלָּיא ַחהּו, ּהָרבּוא ֲעית הּוִלְכַּתַהן ֶׁשיָוֵּכ, יַעִּפְׁשַּמַה

  .יַחִלְצַהְל  

יל ִבְׁשִּב ֶׁשּהז ָלֵּמַרְל, גּוּוִּזן ַהַמְז ִּביםִניָמִסן ֵּתיא ִּתִהל ֶׁשֵחם ָרם ִעֵּכב ִסקֲֹעַיְּד

ה ָדֵבֲאַּד, יםִניָמת ִסֵתה ָליָכִריא ְצ ִהּהיר ָלִבֲעַהְל ּוֶׁשָּלּהי ָהֲאִמִּתע ַפֶּׁשת ַהא ֶאצְֹמִל

ר ָמֱאֶנְּבֻנַּסח ַהְּכֻתָּבה ן ֵכְו. ּהיר ָלִבֲעַה ְלּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהא ֶאָצְמב ִיקֲֹעז ַיָאְו, יםִניָמה ִסיָכִרְצ

א צְֹמר ִלָבר ְּכָׁשְפֶאז ֶׁשֵּמַרְל, תרּוְגַבת ּורּוֲע ַניֵניָמִסל ן ֶׁשָיְנִעה ָהֶזְו. בל טֹוָּזַמב ּו טֹוןיָמִס

ֶאְפָׁשר ַּבת ֵמָאה "  ַּבת ֵלִויֶאת" .)סוטה יב( ַּבְּגָמָרא ּוְמֻרָּמז, םֶהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהֶא

ָמֵני יָאַמר ַרב ְיהּוָדה ֶׁשּנֹוְלדּו ָּבּה ִס', כּו ְוְוָקִרי ָלּה ַּבת,  ָהְיָתהָׁשָנהּוְׁשלִׁשים 

   ַנֲערּות ָחְזָרה ִליֵמי ֲעלּוֶמיָה ְּבאַֹרח ַּכָּנִׁשים ּוְבתַֹאר ִסיָמֵניי "ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו,תַנֲערּו

  .הָּׁשִאת ָהּוׁשְּדַחְתל ִהים ַעִזְּמַרת ְמרּוֲעי ַנֵניָמִּסים ֶׁשִא רֹו, ַהְּקָמִטיםָּפִנים ּוָפְׁשטּו  

 ְוִאית ,ָאַמר ַרב ַסְפָרא ָּבִנים ֲהֵרי ֵהם ְּכִסיָמִנים :)יבמות יב(א ָרָמְּגַּב

י ֵניָמ ִסמֹו ְּכםים ֵהִנָּב ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ְּדָאְמִרי ָּבִנים ֲעִדיֵפי ִמִּסיָמִנים

 )נשא רה(ל "ת ְלָהֲאִריַז"מּוָבא ְּבלקן ֵכְו. ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהא ֶאצְֹמר ִלָׁשְפֶאים ֶׁשִאְרַּמֶׁש, ַנֲערּות

ִצּיּון ִליְׁשָנא ְדִסיָמָנא  :)עירובין נד(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ ּו. ִנְקָרא ִצּיֹוןהָּׁשֻדְקא ִּדָבְקּוּנד ַהסֹוְּיֶׁש

  . ןיָמ ִסֹוׁשרּון ֵּפּוּיִּצים ֶׁשִארֹוְו". ְוָרָאה ֶעֶצם ָאָדם ּוָבָנה ֶאְצלֹו ִצּיּון", ְכִתיב ִּד,הּוא

  .ְנֵקָבה ְּבִגיַמְטִרָּיא ִצּיֹוןְוֵכן  .תיעּוִנְצת ֹוּיִתאֹון ֹוּית ִצֵען ֵכְו  

ג ּוּון ִזֵכָל ְּדֶאהִנְר. יםִנָבן ְליָמה ִסָּׁשִאָה ֻטְמַאת) ילקוט ויקרא תקעא (ׁשָרְדִּמַּב

 ׁשה ֵיָּׁשִאים ָלִּיים ַחיִרִבֲעַּמן ֶׁשַמְזִבְּד, םָלעֹוים ָלִׁשָדים ֲחִּייא ַחִבֵמד ּוֶליד ֶיִלמֹו

ים ִּיַח ְוׁשָדד ָחֶליא ֶיִבֵמיד ּוִלה מֹוא ֶזיָלֵּמִמּו, ּהָרבּוים ֲעִׁשָדים ֲחִּית ַחיַרִצל ְיה ֶׁשיָנִחְּב

ת ֶדֶמיא עֹוִהה ֶׁשָּׁשִא ָלןיָמִסיא ה ִהָּׁשִא ָהֻּטְמַאת ֶׁשׁשָרְדִּמז ַהֵּמַרה ְמֶזְו. םָלעֹוים ָּבִׁשָדֲח

 ה ֶאְרִנ

  ינּוִצָמ

  ינּוִצָמ
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ים ִׁשָדים ֲחִּית ַחיַריִצים ִוִנם ָּבָּת ִאיאּוִבָּיים ֶׁשִׁשָדים ֲחִּיַחְלּו, הָׁשָדן ֲחת ֵחיַאִצְמת ִּבֹוּכְזִל

 ְוֶזה ַּדְוָקא. יןִאּוּׂשִּני ַהֵּיַחת ְּבּוׁשְּדַחְתִהל ַהים ַעִזְּמַר ְמַהֻּטְמָאהי ֵמְּי ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ, םָלעֹוָּב

ה ָעְבה ִׁשָאֵמא ְטֵהְּת ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהְּגָמָרא  ַהִּמְׁשָּפָחהתַרֳהל ָטת ַעׁשֹוֶמֶר ִאם ִהיא

ת כּוְזן ִּבֵכָלְו. ַלֻחָּפה ּהָתיָסִנת ְּכַעְׁש ִּכּהָלֲעל ַּבה ַעיָבִבא ֲחֵהְּתי ֶׁשֵדים ְּכִמָי

ם ָתה אֹויָדִלה מֹוָּׁשִאָהְּד, יתִחְּמל ִק ַעאנּוֵבֵהי ֶׁשִפים ְּכֻמְבָחִרים ִנָבים ְלִכת זֹויעּוִנְּצַה

. םלֹוָׁשס ְוים ַחִרֵחל ֲאב ֶׁשּוּבְרִעא ֵמלְֹו, ּהָלֲעַּבה ִמָלְּביא ִקִה ֶׁשּהָּלים ֶׁשִּיִּתִמֲאים ָהִּיַחַהֵמ

ָּכל , ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ָאַמר ַרִּבי ִחָּיא ַּבר ַאָּבא :)שבועות יח( אַּבְּגָמָר ָמִצינּון ֵכְו

ה ָּלִּמ ַהׁשֶרן ׁשֵֹכְו. ַהְוָיין לֹו ָּבִנים ְזָכִרים,  ְלִוְסָּתּהְךַהּפֹוֵרׁש ֵמִאְׁשּתֹו ָסמּו

  ת ּוּייִמִנת ְּפֶא, יםִדָלְיַה ְךֶרה ֶּדָּלַגְמת ּוֶפֶׂשה חֹוָחָּפְׁשִמְּד, ף"חשת ֹוּיִתאֹויא ֵמ ִההָחָּפְׁשִמ

  .יםִרהֹול ַהים ֶׁשִּיַחַה  

ת יעּוִנְצא ָרְקה ִנה ֶזֶׂשֲעַּמה ֶׁשָאֵלל ְלֵחָרים ֵמִנָּמִּסת ַהיַרִסל ְמַע .)ב קכג"ב(ַּבְּגָמָרא 

ה ָראֹוְכִּלה ֶׁשה ֶזֶׂשֲעַמאת ְלֵר ַהְּגָמָרא קֹוַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצ ְו,לֵחָר ְּבּהה ָּבָתְיָהֶׁש

ה ַמּו, תנּוָרְּתַוד ְוֶסה ֶחל ֶזר ַעַמים לֹוִאְתר ַמֵתה יֹוָיָה, תיעּוִנם ְצֵׁשת ְּביעּוִנְּצ ַהְךיֶפא ֵההּו

ת יעּוִנְּצת ַהת ֶאֹוּלַגא ְלהּו' ן הצֹום ְרִאל ֶׁשדֹוד ָּגסֹואן ְי ָּכׁשֵיה ְּדֶאְרִנ. תיעּוִנְצ ִלְךָּיה ַׁשֶּז

 ׁשָרְדִּמַהק ֵמֵּיִּדֶׁש' רֵפם סֹוַתֲח'ַה ֵמאנּוֵבֵה ֶׁשמֹוְכּו, תיעּוִנא ְצָרְקא ִנָפּוה ּגֶזְו, תֹוים אֹוִּלַגְמ

   יׁשג ִאּוּון ִזֵכְו', ן הצֹוה ְרֶּזה ֶׁשיָנִביא ֵהי ִהִּכ, תיעּוִנאת ְצֵרְק ִנּהָּלת ֶׁשנּוְּזַהר ֶׁשָמל ָּתַע

  .תיעּוִנא ְצָרְקִנ, ִּבְקֻדָּׁשהה ָּׁשִאְו  

 ַהַּמְלּבּוִׁשים ִלְהיֹות ת ֶא ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשְּבִזּוּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה מֹוִריִדים:)תיקונים צז(ּזַֹהר ַּב

 ַהְּקִלּפֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַמְלּבּוִׁשים ת ֶאָּכְך ִּבְקִריַאת ְׁשַמע מֹוִריִדים, ָּבָׂשר ֶאָחד

יל ִׁשְמר ַמַהּזַֹהים ֶׁשִארֹוְו. ה ַּכְבָיכֹול"ד ִעם הקבִלְהיֹות ֶאָח, ַהְמַכִּסים ַעל ָהאֹור ָהֱאלִֹקי

ָּתֵני ַרב יֹוֵסף  .)כתובות מח( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו. תֹוּפִלְּקג ַלּוּוִּזן ַהַמְזים ִּבִדָגְּבת ַהֶא

ין ִמּטֹוֵתיֶהן  ֶׁשּלֹא ִיְנַהג ָּבּה ִמְנַהג ַּפְרִסִּיים ֶׁשְּמַׁשְּמִׁש, זֹו ֵקרּוב ָּבָׂשר"ְׁשֵאָרּה"

   ְּדָאַמר ַרב הּוָנא ָהאֹוֵמר ִאי ֶאְפִׁשי ֶאָּלא , ְמַסֵּייע ֵליּה ְלַרב הּוָנא,ִּבְלבּוֵׁשיֶהן

  . יֹוִציא ְונֹוֵתן ְּכתּוָּבה,ֲאִני ְּבִבְגִדי ְוִהיא ְּבִבְגָדּה  

  ינּוִצָמ

  ינּוִצָמ
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 ָהיּו ֻאּמֹות ,ת ִיְצָחקְּבָׁשָעה ֶׁשָּיְלָדה ָׂשָרה ֶא )מג' פסיקתא רבתי' (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

 ְועֹוָׂשה ִהיא ַעְצָמּה ְּכִאּלּו ִהיא ,ָהעֹוָלם אֹוְמִרים ְּבָנּה ֶׁשל ִׁשְפָחה הּוא

 ֵאין ,ָׂשָרה ָמה ַאְּת עֹוֶמֶדת] םָהָרְבַא[ ְּבאֹוָתּה ַהָּׁשָעה ָאַמר ָלּה ,ְמִניָקה אֹותֹו

 ַעְצֵמְך ִּבְׁשִביל ְקֻדַּׁשת ַהֵּׁשם יְפִריִעַהָּׁשָעה ַהּזֹו ֶׁשל ְצִניעּות ֶאָּלא ִעְמִדי ְוַה

  ים ִקינּוי ִזֵנְׁשב ִּכָלים ָחיִקִר מֹויָהֶּדי ַּדֵנ ְׁשיּוָהְו, ּהָעְמָדה ָׂשָרה ְוִהְפִריָעה ַעְצָמ

  .'ן הצֹום ְרּוּיא ִקת הּויעּוִנְּצי ַהּוּלִּג, יםִמָעְּפים ֶׁשִא רֹו.םִיל ַמֶׁש  

 ְלמֶׁשה הּוא ָּברּוְך ַהָּקדֹוׁש ֹול רַמָא )ט פקודי מאתנחו( ַּבִּמְדָרׁש

 ֵמֶהן טֹל ,ְּבִמְצַרִים ַהָּללּו ַהְּצָבאֹות ָּכל ֶהֱעִמידּו ֵהן ָהֵאּלּו ַהַּמְראֹות

 ַהּכֲֹהִנים ִמְתַקְּדִׁשין ִיְהיּו ֶׁשִּמֶּמּנּו ,ַלּכֲֹהִנים ְוַכּנֹו ְנחֶׁשת ִּכּיֹור ֵמֶהן ַוֲעֵׂשה

 ."ַהּצְֹבאֹת ְּבַמְראֹת ְנחֶׁשת ַּכּנֹו ְוֵאת ְנחֶׁשת ַהִּכּיֹור ֵאת ַוַּיַעׂש" ֶׁשֶּנֱאַמר

ְּכֶׁשָהָיה , ַהַּמְראֹות ְלָכְך ִּתְּקנּו ֶאת )ח, שמות לח(ה ָרֹוּתל ַהת ַעפֹוְסֹוּת ַהׁשרּוֵפא ְּבָבמּוּו

ֶפַתח ָהֲעָזָרה ָהיּו עֹוְמדֹות ִמחּוץ ְל ,ַהּכֵֹהן ַמְקִטיר ֶאת ַהְּזָבִחים ַלָּנִׁשים

 ,ויקרא א(ָּבֶרַקאְנִטי א ָבמּו ְוֵכן .ְוָהָיה ַמְקִטיר ִלְׁשָמן ְורֹוֶאה אֹוָתן ַהּכֵֹהן ַּבַּמְראֹות

ָהִאיׁש ְוָהִאָּׁשה  ,ִמּׁשּום ְּדָצִריְך ַהּכֵֹהן ִלְראֹות ִּבְׁשַעת ְזִריַקת ַהָּדם )ג

ָלֵכן ָעׂשּו ַהִּכּיֹור  ּור ְלִהְסַּתֵּכל ְּבִאָּׁשהּוַבֲעבּור ֶׁשָאס, ַהִּמְתַּכְּפִרין ַּבָּקְרָּבן

ִמְסַּתֵּכל ַּבִּכּיֹור ְורֹוֶאה בֹו  ִּכי ְּכֶׁשַהּכֵֹהן ַמְקִריב ָקְרַּבן ָנִׁשים, ַהּצְֹבאֹת ְּבַמְראֹת

ת אֹוְר ַמְךֶרת ֶּדלּוְּכַּתְסִה ַהַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצ ְו.ַּפְרצּוף ָהִאָּׁשה ַהֵּמִביָאה ַהָּקְרָּבן

 ְך"ַּׁשי ַהל ִּפץ ַעֵרר ֵּת"אאמוְו. היָרִׁשת ְילּוְּכַּתְסִהר ֵמֵתה יֹוָענּור ְצֹוּיִּכל ַה ַעיּוָהת ֶׁשאֹוְבֹוּצַה

  י ִּכ, רּוּיִכר ְוּוּין ִצֹוׁשְּלא ִמר הּוֹוּיִּכֶׁש, ןֹוׁשְמי ִׁשִּבַרת ְלאֹוָרְטיַמר ִּגֶפֵּסיא ִמִבֵּמ ֶׁש)סוף ויקהל(

  .ַענּור ָצֵתיֹו ְוׁשָטְׁשֻטה ְמָיא ָהיו הּוָל ָערּוְיִּצן ֶׁשיָוֵכְו. הָבָּכְרה ֶמֵׂשֲעיו ַמָלר ָעָּיֻצה ְמָיָה  

 יׁשין ִאה ֵּבָוֲאַּתת ַהר ֶאֵרעֹו ְלּוׁשְּמ ִׁשּוּלת ֵאאֹוְרַּמן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָבְל

 ַקֵּבלה ֶשמְֹלה "קב הר לֹוַמָא) ח, שמות לח (י"ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, םִיַרְצִמ ְּבֹוּתְׁשִאְל

 ֶׁשַעל ְיֵדיֶהם ֶהֱעִמידּו , ִּכי ֵאּלּו ֲחִביִבין ָעַלי ִמן ַהּכֹל,]תאֹוְרַּמת ַהַמרּוְּת[

 ְיֵגִעים ַּבֲעבֹוַדת ָּפֶרְך ָהיּו ם ְּכֶׁשָהיּו ַּבֲעֵליֶה,ְּבִמְצַרִים תֹוּבַר ְצָבאֹותַהָּנִׁשים 

 ְונֹוְטלֹות , ּומֹוִליכֹות ָלֶהם ַמֲאָכל ּוִמְׁשֶּתה ּוַמֲאִכילֹות אֹוָתםהֹוְלכֹות

 ן ֵכְו

 ָמִצינּו

 ה ֶאְרִנְו
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ַהַּמְראֹות ְוָכל ַאַחת רֹוָאה ַעְצָמּה ִעם ַּבֲעָלּה ַּבַּמְרָאה ּוְמַׁשַּדְלּתֹו ִּבְדָבִרים 

ְזָקקֹות  ּוִמּתֹוְך ָּכְך ְמִביאֹות ְלַבֲעֵליֶהן ִליֵדי ַתֲאָוה ְוִנ,לֹוַמר ֲאִני ָנָאה ִמְּמָך

ה ָוֲא ַּתרּוְרעֹות ֶׁשיעּוִנל ְצים ֶׁשִל ֵּכיּו ָהּוּלת ֵאאֹוְרַמ ,ָלֶהם ּוִמְתַעְּברֹות ְויֹוְלדֹות ָׁשם

. הָרֳהָטה ְוָּׁשֻד ְקְךֹוּתם ִמִיַרְצִמל ְּבֵאָרְׂשל ִיַלל ְּכ ֶׁשׁשֶפֶּנת ַהר ֶאיצֹו ִלֹוּתְׁשִא ְליׁשין ִאֵּב

 לּוְׁשָּכא ִיּלֹים ֶׁשִנֲהּכֹל ַהר ַעמְֹׁשִל, תיעּוִנל ְצים ֶׁשִלת ֵּכיָוְה ִליְךִׁשְמַהת ְללֹוָּגֻסן ְמא ֵהיָלֵּמִמ

ת ת ֶאאֹוְרים ִלִנֲהּכֹה ַלָיר ָהָּתן ֻמֵכָלְו. ןָמְׁשיב ִלִרְקַהים ְלִׁשָּנת ַהת ֶאאֹוְרים ִלִבָּיַחֶׁשְּכ

 יּוָהים ֶׁשִלן ֵּכֵהן ֶׁשיָוֵּכ, תיעּוִנְּצר ַהֵמָּׁשִּתה ֶׁשָּלֻג ְסׁשן ֵיֶהָּבֶׁש, ּוּלת ֵאאֹוְר ַמְךֶרק ֶּדים ַרִׁשָּנַה

, תמֹורּוְּתר ַהַאל ְׁשָּכר ִמֵתה יֹו"ל הקב ַעתיבֹוִבֲחת אֹוְרַּמ ַהיּון ָהֵכָלְו. תיעּוִנְצים ִלִדָעיְֹמ

 ָּדַרׁש ַרִּבי ֲעִקיָבא .)אסוטה י(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תיבּוִבֲח ׁשת ֵייעּוִנְּצַּב ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְּכ

, ִּבְׂשַכר ָנִׁשים ַצְדָקִנּיֹות ֶׁשָהיּו ְּבאֹותֹו ַהּדֹור ִנְגֲאלּו ֲאבֹוֵתינּו ִמִּמְצַרִים

 ְקַטִּנים םְמַזֵּמן ָלֶהם ַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ָּדִגי, ֶׁשְּבָׁשָעה ֶׁשהֹוְלכֹות ִלְׁשאֹוב ַמִים

ּוָבאֹות ְוׁשֹוְפתֹות ְׁשֵּתי , ה ַמִים ּוֶמֱחָצה ָּדִגיםְוׁשֹוֲאבֹות ֶמֱחָצ, ְּבַכֵּדיֶהן

ּומֹוִליכֹות אֹוָתן ֵאֶצל ַּבֲעֵליֶהן , ַאַחת ֶׁשל ַחִּמין ְוַאַחת ֶׁשל ָּדִגים; ְקֵדרֹות

ּוַמְׁשקֹות , ָתםּוַמֲאִכילֹות אֹו, ְוָסכֹות אֹוָתם, ּוַמְרִחיצֹות אֹוָתם, ַלָּׂשֶדה

, "ִאם ִּתְׁשְּכבּון ֵּבין ְׁשַפָּתִים", ֶׁשֶּנֱאַמר, ם ֵּבין ְׂשַפַּתִיםְוִנְזָקקֹות ָלֶה, אֹוָתם

  ל ים ֶׁשִגּוּוִּזַהים ֶׁשִארֹו ְו.ָזכּו ִיְׂשָרֵאל ְלִבַּזת ִמְצַרִים, ִּבְׂשַכר ֶׁשִּתְׁשְּכבּון ֵּבין ְׁשַפָּתִים

  .ׁשֶפת ֶנירּוִסְמה ּוָּׁשֻדל ְקה ֶׁשָהבֹוה ְּגָּגְרַד ְּביּום ָהִיַרְצִמל ְּבֵאָרְׂשי ִיֵנְּב  

 ָהָיה ׁשרּו ֵּפ. ְלׁשֹון ְרִאָּיה"ַהּצְֹבאֹת ְּבַמְראֹת" )ח, שמות לח( ַּבֶחְזקּוִניא ָבמּו

 ְּכֵדי ֶׁשִּתְרֶאָנה ,ָנתּון ֵּבין אֶֹהל מֹוֵעד ּוֵבין ַהִּמְזֵּבַח ָמׁשּוְך ְמַעט ְּכַלֵּפי ָצפֹון

 ,ִיְהֶיה ִנְזָּכר ָלֶהם ֶׁשִּמָּׁשם ַמְׁשִקים ֶאת ַהּסֹוטֹותאֹותֹו ַהָּנִׁשים ַהּצְֹבאֹות ְו

ּוְמַתְרְּגִמיָנן ֵמי ִכּיֹור ְּבַמן , ׂשְּכִדְכִתיב ְּבָפָרַׁשת סֹוָטה ַמִים ְקדִֹׁשים ִּבְכִלי ָחֶר

ת אֹוָּב ַהיםִׁשָּנל ַהָכה ְלָטֹוּסת ַהת ֶאירֹוִּכְז ַמיּו ָהַּמְראֹת ַהּצְֹבאֹתַהים ֶׁשִארֹוְו .ַּדֲחָסף

 תיעּוִנְצּו" תאְֹבצֹ"ן ֵכְו. לֵאָרְׂשת ִינֹול ְּבת ֶׁשיעּוִנְּצת ַהת ֶאקֹוְּזַח ְמיּוָהְו, ׁשָּדְקִּמַל

ת ֹוּיִת אֹוׁשת ֵיּויעִנת ְצֹוּיִתע אֹוַצְמֶאְּבה ֶׁשֶאְרן ִנֵכְו. תֹוּיִתן אֹוָתאֹות ְּבמֹוְּיַּתְסִמת ּוילֹוִחְתַמ

. דֵמב חֹוֵלה ְוָאן רֹוִיַע, ילִחְתל ַמּכֹם ַהָּׁשִּמם ֶׁשִייַנֵעיא ָּבת ִהיעּוִנְּצ ַהרַּקִעז ֶׁשֵּמַרְל, ןִיַע

 ן ֵכְו
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  א ת הּויעּוִנְּצק ַהּוּזי ִחִּכ, הָּיִאְרן ֹוׁשְּלן ִמת ֵהאְֹבּצֹ ַהתאְֹרַמֶׁש' יִנקּוְזֶח'ז ַהֵּמַרן ְמֵכָלְו

  .םִייַנֵעת ָהיַרִמְׁש  

, תהילים פט (ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב, היָאִצאת ְמֵרְקד ִנִוית ָּדת ֵּבכּוְלַּמ ֶׁש.)יבמות עז(ַּבְּגָמָרא 

 ָךיֶתנֹי ְבֵּתְׁש" )טו, בראשית יט(ב תּון ָּכֵכְו, "יִּדְבד ַעִוי ָּדאִתָצָמ" )כא

בָֹאר ּוְמ. היָאִצְמה ּוָדֵבא ֲא הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקל ַהֶצ ֵאְךָּיה ַּׁשה ַמֶׁשה ָקָראֹוְכִלְו ,"תאָֹצְמִּנַה

ית ִלָלְּכה ַהָבֵקְּניא ַהִה ֶׁשַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשהת ת ֶאֶלֶּמַסד ְמִוית ָּדת ֵּבכּוְלַמ ְּדִלְדָבֵרינּו

, א"ף זצּוְר ַּפַהְיינּו, א הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהְּד, "יאִתָצָמ" יָהֶלר ָעֵמא אֹו הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהֶׁש

ן ֵכ ְו."יִּדְבד ַעִוי ָּדאִתָצָמ "לד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו, ְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַליַעִּפְׁשַהע ְלַפֶּׁשת ַהא ֶאֵצמֹו

יא ִהְו. רָׁשָּיר ַהֶפֵסא ְּבָבּוּמב ַּכקֲֹען ַין ֶּבת ָּדֶׁשם ֵאא ֵׁשהּו ֶׁשֹו"לָלְפַאְּבִגיַמְטִרָּיא  היָאִצְמ

  ֶזה , "ּגּור ַאְרֵיה ְיהּוָדה" )ילקוט ויחי קס( ַּבִּמְדָרׁשא ָבּוּמַּכ, יַחִׁשָּמל ַהת ֶׁשהֹוָּמִאת ָהַחַא

  . ָאִביו ִמיהּוָדה ְוִאּמֹו ִמָּדן, ָמִׁשיַח ֶּבן ָּדִוד ֶׁשָּיָצא ִמְּׁשֵני ְׁשָבִטים  

ף סֹוַבּו. לָהָּקא ַּבבֹר ָלָּת ֻמְךֶלֶּמד ַהִום ָּדן ִאּוּיה ִּדָיָהֶׁש :)יבמות עו(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָמ

ה ֶּזִּמ ֶׁש."ַאֵּיה ָׂשָרה ִאְׁשֶּתָך ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהל" קסּוָּפת ַהא ֶאָרָמְּגה ַהיָאִבְמ

א ּלֹב ֶׁשָאת מֹונֹול ְּבה ַעָנֲעין ַטא ֵאיָלֵּמִמּו, "היָמִנ ְּפְךֶלת ֶמה ַבָדבּול ְּכָּכ"ים ִדְמלֹו

  ד ִות ָּדיר ֶאִׁשְכת ַמיעּוִנְּצד ַהֹוּסים ֶׁשִארֹוְו. לָהָּקא ַּבבֹי ָלאּו ָרְוָדִודם ִיַּמַבם ּוֶחֶּל ַּבמּוְּדִק

  .לֵאָרְׂשל ִי ַעְךֶלת ֶמיֹוְהִל  

ל  ַע:)סוטה י( ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא, ְךֶלֶּמד ַהִו ָּדׁשֶרד ׁשַֹלם נֹוָּׁשִּמה ֶׁשָדיהּור ִוָמה ָּתֶׂשֲעַמְּב

ים ִניָמִּסת ַה ֶאּהָּנֶּמד ִמֵּבל ִא"ֵאָּמַּסֶׁש, "אתֵצוא מּוִה" )כה, בראשית לח(ב תּוָּכַה

ת ה ֶאָאְציא ָמִהז ֶׁשֵּמַרב ְמתּוָּכַהְו, םָת אֹוּהיא ָלִצְמל ִהיֵאִרְבַגְו, הָדיהּוה ִמָלְּבִּקֶׁש

  ן ֵכָלְו, יםִניָמִסה ְויָאִצ ְמַחכְֹּבֶׁשּׁשֶֹרׁש ָּדִוד ָּבא ָלעֹוָלם ים ִארֹוְו, הָפְרְׂשא ִנלֹים ְוִניָמִּסַה

  .דִות ָּדיַאִצל ְמז ַעֵּמַרְל, רָכן ָזֹוׁשְלו ִּב"ו ְּב"ואִה"ב תּוָּכ  

 ָּבּה ֵלב ָּבַטח :ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה" )י, משלי לא(

 ֹוּתְׁשת ִאכּוְזל ִּבֵּבַקל ְמַעַּבַהה ֶׁשָסָנְרַּפַהים ֶׁשִארֹו ְו,"ַּבְעָלּה ְוָׁשָלל לֹא ֶיְחָסר

ה ה ֶּזַמּו, הָמָחְלִמְּבב ֵיאֹוָהים ֵמִחְקֹוּלן ֶׁשמֹוא ָמל הּוָלי ָׁשֵרה ֲהֶׁשה ָקָראֹוְכִלְו, לָלאת ָׁשֵרְקִנ

 ּוְרבּו ְּפרּו" .)יבמות לח(י ִמְלַׁשרּוְיַּבָמִצינּו ן ֵכְו. ֹוּתְׁשת ִאכּוְזל ִּבֵּבַקל ְמַעַּבַהה ֶׁשָכָרְּב ַלְךָּיַׁש

  ינּוִצָמ

 ן ֵכְו

 ן ֵכְו

 ב תּוָּכ
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ת  ֶאׁשֵבֹול ּכַעַּבַהים ֶׁשִארֹוְו , ִמי ַּדְרּכֹו ִלְכּבׁש ָהִאיׁש,"ְבֻׁשָהּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכ

ִּבְרצֹות " )א, ר נד"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. הָמָחְלִמ ְּבׁשּוּב ִּכמֹוה ְּכָּיִבְרה ּוָיְרת ִּפַוְצִמה ְּבָּׁשִאָה

 ֶׁשֶּנֱאַמר ,י יֹוָחָנן ָאַמר זֹו ִאְׁשּתֹוַרִּב" ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו' ה

ר אּו ֵּביְךִרָצְו, ֹוּלב ֶׁשֵיאֹויא ָהם ִהָדל ָא ֶׁשֹוּתְׁשִאים ֶׁשִארֹוְו ,"אְֹיֵבי ִאיׁש ַאְנֵׁשי ֵביתֹו"

 מּוָבא ְוֵכן .לֹוָלים ְׁשִחְקלֹו ְותֹוים אֹוִׁשְבֹוּכב ֶׁשֵיל אֹוכֹוָיְביא ַּכִהה ֶׁשָּׁשל ִאר ַעַמ לֹוְךָּיה ַּׁשַמ

 ַהּיֹוֶרה ַהֶּזַרע ִטַּפת ֶׁשהּוא "ִחּצֹו ַכָּבָרק ְוָיָצא" )רפט 'ע שופטים( ל"ְלָהֲאִריַז ת"ְּבלק

תיקונים (ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש ן ֵכְו .יםִּצת ִחַּיִרת ְייַנִחיא ְּבג ִהּוּוִּזת ַהַעָּפְׁשַהים ֶׁשִארֹו ְו.ַּכֵחץ

  מ "ב(  ַּבְּגָמָראינּוִצן ָמֵכ ְו.ד ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶרב ֶׁשְּמִניִפים ְלָכל ַצד ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹו:)קמ

   .ןִיי ַזִלְכִל ֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה ִנְמָׁשל :)ז כה"ע(  ָמִצינּו ַּבְּגָמָראןֵכְו, בֶרֶחל ְלַׁשְמד ִנסֹוְיַהֶׁש:) פד  

, הָרבּוְגד ּוֶסֶחת ְלֶקֶּלַחְתִּמת ֶׁשַחה ַאיָדִחם ְיה ֵהָּׁשִא ְויׁשִאֶׁש' ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר 

ב ֵיאת אֹוֵרְקה ִנָּׁשן ִאֵכָלְו. הָרבּות ְּגיַנִחיא ְּבה ִהָּׁשִאָהְו, דֶסֶחת ַהיַנִחא ְּבל הּוַעַּבַה

ן יָוֵּכ )ו, ר יז"ב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, עָרר ָהֶצֵּין ַהַּכְׁשר ִמַּקם ִעָּׁשה ֶׁשָרבּות ְּגיַנִחיא ְּבִהת ֶׁשיֹוֱה

א הּו, בֵהאֹו ְּכמֹוְצה ַעֶאְרַּמי ֶׁשל ִּפף ַעע ַאָרר ָהֶצֵּיַהְו, ּהָּמן ִעָטא ָׂשָרְבאת ִנֵרְבִּנֶׁש

ב ר טֹוֶצת ֵייַנִחְבת ִּבִיַּבת ַּבּוּיִנָחרּות ָהיג ֶאִהְנל ַיַעַּבַה ֶׁשיְךִרן ָצֵכָלְו. רֵתיֹול ְּבדֹוָּגב ַהֵיאֹוָה

ת כּוְזא ִּבל הּוַעַּב ַלׁשֵּין ֶׁשמֹוָּמע ַהַפֶּׁשם ֶׁשר ָׁשָמֲאַּמ ַּבנּוְרַאד ֵּבעֹוְו. עָרר ָהֶצל ֵיט ַעֵלֹוּׁשַה

 אָבּוּמ ַּכ,ּהָקְלה ֶחֶז ְוֹוּתְׁשר ִאבּול ֲעֵּבַקל ְמַעַּבַהה ֶׁשָרבּוְּגע ַהַפֶׁש ְלְךָּין ַׁשמֹוָמְּד, הָּׁשִאָה

ֶׁשֵאין , ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִּבְכבֹוד ִאְׁשּתֹו, ִּבי ֶחְלבֹוָאַמר ַר .)מ נט"ב(ַּבְּגָמָרא 

ּוְלַאְבָרם " ֶׁשֶּנֱאַמר, ֶאָּלא ִּבְׁשִביל ִאְׁשּתֹו,  ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדםְךְּבָרָכה ְמצּוָיה ְּבתֹו

ם ָּבא לֹו ַעל ַהָּממֹון ֶׁשל ָאָד )סט( 'ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר'ְּב ְוֵכן מּוָבא". ֵהיִטיב ַּבֲעבּוָרּה

  ִּכי ַעל ְיֵדי אֹור ַנְפָׁשּה ִמֶּזה ָּבא לֹו ַהָּממֹון ַהְיינּו ַעל ְיֵדי , ְיֵדי ַּבת זּוגֹו

  . ֶׁשִּמְתנֹוֵצץ ּוִמְתַּפֵּׁשט אֹורֹות ֵמאֹור ַנְפָׁשּה ֵאּלּו ָהאֹורֹות ֵהם ְּבִחיַנת ַהָּממֹון  

ע ַפת ֶׁש ֶאׁשֵבֹול ּככֹוָיְבל ַּכַעַּבַהְּד, לֹוָלת ְׁשיַחִקְלב ּוֵיאֹו ָהׁשּוּבִכל ְלָׁשְמג ִנּוּון ִזֵכָלְּד

ים ִלָׁשְמה ִנָּׁשִאָה ְויׁשִאת ָהדֹוסֹון ְיֵכָלְו, ּהָלָלת ְׁש ֶאַחֵקלֹו ְוֹוּתְׁשִא ְלְךָּיַּׁשן ֶׁשמֹוָּמַה

א ה הּוָּפִלְּקד ַהַצג ְּבּוּוִזְו, ןִיי ַזֵלת ְּכיַנִחְבל ִּבֵעֹוּפג ֶׁשּוּוִּז ַהְךֶרית ֶּדֵׂשֲע ַנה זֹויָחִקְלִּד. ןִיי ַזֵלְכִל

ת  ֶאׂשֵּפַחְמּו, מֹוְצַע ְלתֹוָלּוּזת ִמַחַקה ָלֶצרֹו דָחל ֶאָּכ ֶׁשׁשָּמה ַמָמָחְלת ִמיַנִחְבג ִּבּוּוִז

 ֵּבַאְרנּו 

 ה ֶאְרִנ
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ל ַע, תֹוָלת זּוַבת טֹו ֶאׂשֵּפַחד ְמָחל ֶאָּכֶׁשִּדְקֻדָּׁשה ג ּוּוִזל ְּבָבֲא. ֹוּל ֶׁשׁשּוּבִּכַה ְוֹוּלה ֶׁשָאָנַהַה

 ׁשּוּבִּכם ַהַגְו, םלֹויף ָׁשִסמֹוד ּוֵחַאג ְמּוּוִּזַהֶׁש, "ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו"ר ַמֱאה ֶנֶז

ר ַצָי' הין ֶׁשִבד ֵמָחל ֶאָּכִּדְקֻדָּׁשה ג ּוּוִזְבִּד. םָתּוּדְחַאְבם ּויֶהֵנ ְׁשִּבְרצֹוןה ָׂשֲעל ַנָלָּׁשת ַהיַחִקְלּו

, עַפֶּׁשת ַה ֶאּהיר ָלִבֲעַּיל ֶׁשַעַּבה ַלָקקּויא ְזִהְו, ּהָמְצַע ֵמּהין ָלה ֵאָּׁשִאָהת ֶׁשיאּוִצְּמת ַהֶא

א ָבן מּוֵכְו. לָלָּׁשת ַהיַחִקְל ּוׁשּוּבִּכים ַלִכם זֹויֶהֵנ ְׁשְךָכְבּו, מֹוְצַע ְלּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשה ַּבֶכא זֹוהּוְו

ל ָלָׁשְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , יםִנים ָּפִמָעְּפ' בְּבִגיַמְטִרָּיא  לָלָּׁש ֶׁש:)קעז(' הָּלַכא ְּדָרְּגִא'ר ֶפֵסְּב

  א הּוג ֶׁשּוּו ִזׁשֵיְּד, יםִנָפים ְּבִנד ָּפחּוִּיא ִמבֹל ָלכֹוָיְו, יםִנָפים ְּבִנה ָּפָמָחְלִּמא ִמבֹל ָלכֹוָי

  .יםִנָפים ְּבִנד ָּפחּוִית ְודּוְחת ַאיַנִחא ְּבהּוג ֶׁשּוּו ִזׁשֵיְו, יםִנָפים ְּבִנה ָּפָמָחְלת ִמיַנִחְּב  

ת כּוְזִב ְּד," ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה ְוָׁשָלל לֹא ֶיְחָסרָּבַטח"ר ֵמב אֹותּוָּכן ַהֵכָלְּד

ע ַפֶּׁשת ַה ֶאּהיר ָלִבֲעא ַמק הּוַרֶׁש " ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּהָּבַטח", הָּׁשִאת ָהיעּוִנְצ

 ".ְוָׁשָלל לֹא ֶיְחָסר"ה ֶכא זֹון הּוֵכָלְו, הת ֶז ֶאב לֹוֵנֹו ּגינֹוד ֵאָחף ֶאַאְו, ּהָּלי ֶׁשִּתִמֲאָה

ת ִּבְזכּון ֵהה ַפְרָנָסְבת ּוְּבַגְׁשִמּיּות ְוַהַהְצָלחֹות ַהַהְׁשָּפעֹול ֶׁשָּכ' םַחִּייץ ָחֵפ'ֶהב ָּכַתן ֵכָלְו

. ּהָתָסָנְרת ַּפ ֶאּהים ָלִבְנגֹו ְוּהָּלים ֶׁשִּיַחת ַה ֶאּהים ָלִבְנֹוּג, הָענּו ְצּהיָנֵאה ֶׁשָּׁשִאְּד, תַהְּצִניעּו

ל ָׁשְמא ִנהּוים ֶׁשִרְמ אֹונּואן ָאָכְו, היָאִצְמל ִלָׁשְמה ִנָּׁשִאע ָהַפֶּׁש ֶׁשנּוְרַאֵּבי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו

, "ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב" )קסב, קיטתהילים (ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, תַחן ַאת ֵהינֹוִחְּבי ַהֵּתְׁש, לָלָׁשְל

א ָּב ֶׁשלָלָׁשם ְּבֵּיַסְמּו, היָאִצן ְמֹוׁשְל ִּב"ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי ִיְמָצא"יל ִחְתב ַמתּוָּכן ַהֵכָלְו

ְוָרחֹק  "ןֵכ ְו).כט, בראשית לד(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמן ַּכמֹו ָמֹוׁשרּו ֵּפלִיַחן ֵכְו. היָאִצ ְמְךֶרֶדְּב

  ה ָגָׂשֲהה ַלֶׁשר ָקֵתיֹוְו, יםיִנִנְּפב ִמּוׁשא ָחהּוה ֶׁשָּׁשִאע ָהַפל ֶׁשז ַעֵּמַרְמ ,"ִמְכָרּהִמְּפִניִנים 

  .הָגָׂשֲהל ַלן ַקָיְנא ִעיא לֹת ִהיעּוִנְצִּד, יםיִנִנְּפִמ  

 ְוַאַחר ֶׁשְמַפֵּיס, ֶזה ַּתְרְנגֹול" ּוֵמעֹוף ַהָּׁשִמים ְיַחְּכֵמנּו" :)עירובין ק(ַּבְּגָמָרא 

. יוָלת ֵאֶקֶקֹוּתְׁשִּמר ֶׁשָבל ָּדַע, סּוּיה ִּפיָכִרה ְצָּׁשִאע ָהּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצְו .ָּכְך ּבֹוֵעל

י ֵדס ְּכּוּיִפ ְּבְךֶר צֹׁשֵי', כּול ְוָלת ָׁשיַחִקְל ּוׁשּוּבאן ִּכ ָּכׁשה ֵיֶׂשֲעַמְּלן ֶׁשיָוֵּכִלְדָבֵרינּו ר ּוְמבָֹא

ן צֹוְרת ִּבֹוׂשֲעים ַלִכֹוּזה ֶׁשָּׁשֻדְקג ִּדּוּוִזק ְּבס ַרּוּי ִּפינּוִצן ָמֵכָלְו. ןצֹוָרְבה ּוָמָּכְסַהה ְּבֶיְהִּיֶׁש

א ָבּוּמַּכ, סּוּיין ִּפ ֵאמֹוְצת ַעַאָנת ֲה ֶאׂשֵּפַחד ְמָחל ֶאָּכה ֶׁשָּפִלְקג ִּדּוּוִזן ְּבין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, םיֶהֵנְׁש

ְּכִאּלּו , ָּכל ַהַּמִּׂשיא ִּבּתֹו ְלַעם ָהָאֶרץ,  ֵמִאיר אֹוֵמרִּביַר :)פסחים מט(ַּבְּגָמָרא 

 ה ֶאְרִנְו

  ינּוִצָמ
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  ַאף ַעם , ָמה ֲאִרי ּדֹוֵרס ְואֹוֵכל ְוֵאין לֹו ּבֶׁשת ָּפִנים, ּכֹוְפָתּה ְונֹוְתָנּה ִלְפֵני ֲאִרי

  .ָהָאֶרץ ַמֶּכה ּובֹוֵעל ְוֵאין לֹו ּבֶׁשת ָּפִנים  

" ֶאֱעֶׂשה לֹו ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו"ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַמאי ִּדְכִתיב  .)יבמות סג(ַּבְּגָמָרא 

ָזָכה ֵעֶזר לֹא  )יח, בראשית ב(י " ּוְמָבֵאר ַרִּׁש.ָזָכה עֹוַזְרּתֹו לֹא ָזָכה ְּכֶנְגּדֹו

ת ַעל ְׁשֵּתי ָנִׁשים ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ֵאיְך ַׁשָּיְך לֹוַמר ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַדֶּבֶר, ָזָכה ְּכֶנְגּדֹו ְלִהָּלֵחם

, ִלְדָבֵרינּו ְּדִאָּׁשה ְּבַמהּוָתּה ִהיא ְּכֶנְגּדֹו ְלִהָּלֵחםר ּוְמבָֹא, ִנְפָרדֹות ִּבְׁשֵּתי ִמִּלים ְסמּוכֹות

, נּו ַאף ַעל ִּפי ֶׁשְּבַמהּוָתּה ִהיא ְּכֶנְגּדֹויַהְי, ְוִאם ָהָאָדם זֹוֶכה ִהיא ֵעֶזר ְּבַיַחד ִעם ַהְּכֶנְגּדֹו

ְוַהְּגָמָרא ְמַרֶּמֶזת ֶׁשִאם , יא רֹוָצה ִלְהיֹות ֵעֶזר ֲעבּורֹו ֶׁשַּיְצִליַח ִלְכּבׁש אֹוָתּה ְּכִדְלֵעילִה

 ינּוִצן ָמֵכ ְו.ר ַרק ִעם ַהְּכֶנְגּדֹוָאְוִאם לֹא ָזָכה הּוא ִנְׁש, ַהַּבַעל ָזָכה ִהיא ַּגם ֵעֶזר ְוַגם ְּכֶנְגּדֹו

, ְלַאַחר ַהִּזּוּוג ְּכֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּזַרע ֵמַהַּבַעל, ָהִאָּׁשה ִנְקֵראת ֵעֶזר ֶׁש:)תיקונים קכט(ַּבּזַֹהר 

ד ַחית ַיֵׂשֲער ַנֶזֵעע ָלַרֶּזת ַהַעָּפְׁשַהֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ֵעֶזר ֶנְהָּפְך ִלְהיֹות ֶאְצָלּה ֶּזַרעְוַה

 ֶׁשַהְּגָמָרא ִמְסַּתֶּפֶקת ִאם ָאָדם ִקֵּדׁש ִאָּׁשה .)שין וקידו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .ֹוּדְגֶנְּכם ַהִע

ֵעֶזר "י ָׁשם ְמָבֵאר ֶׁשָהִאָּׁשה ִנְקֵראת ֶנְגָּדִתי ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב "ְוַרִּׁש, ֶנְגָּדִתי ִליִּבְלׁשֹון 

ְולֹא ַרק ַעל ,  ִּבְזַמן ִקּדּוֶׁשיָה ַּגם, ַעל ָּכל ִאָּׁשהה ְורֹוִאים ֶׁשַהָּלׁשֹון ְּכֶנְגּדֹו ֶנֶאְמָר,"ְּכֶנְגּדֹו

:) תיקונים לט(ר ַהּזֹל ַהַע' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ' ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ִאָּׁשה ֶׁשַהַּבַעל סֹוֵבל ִמֶּמָּנּה

  ה ָבֵקְּנל ַהז ַעֵּמַרם ְמֶחֶלְו, רָכָּזל ַהז ַעֵּמַרה ְמ"מ, םֶחה ֶל"מים ִּלי ִמֵּתיא ְׁש ִההָמָחְלִּמֶׁש

  .םֶחאת ֶלֵרְקִּנֶׁש  

ר ֵאְׁשִּד. רֵאְׁשאת ֵרְק ִנֹוּתְׁשִאל ְלַעַּבַהה ֵמָסָנְרַּפת ַהַעָּפְׁש ַהַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרה ִנֶז

ע ַפֶּׁשת ַה ֶאׁשֵבֹול ּכַעַּבַהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיְו, יםִייַרִׁשן ֹוׁשְּלר ִמָאְׁשִּנר ֶׁשָבל ָּדז ַעֵּמַרְמ

 זֹו "ְׁשֵארֹו" :)ב קט"ב(א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. םִייַרת ִׁשֵת ָלתֹות אֹוֶבֶּיַחה ְמָרֹוּתַהְו, ּהָּלֶׁש

ע ַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּמַסר ְמֵאג ְׁשָּׂשֻּמַהים ֶׁשִארֹו ְו.ִאְׁשּתֹו ְמַלֵּמד ֶׁשַהַּבַעל יֹוֵרׁש ֶאת ִאְׁשּתֹו

א ָרָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. יָהֶל ֵאּוּנֶּמה ִמָעָּפְׁשַהת ַהק ֶאא ַרלְֹו, ֹוּתְׁשת ִאכּוְז ִּבֹוה ּבֶכל זֹוַעַּבַהֶׁש

ִאיׁש ִאיׁש ֶאל " זֹו עֹוָנה ְוֵכן הּוא אֹוֵמר "ְׁשֵאָרּה"ַרִּבי ֶאְלָעָזר אֹוֵמר  :)כתובות מז(

  ֵאּלּו ְמזֹונֹות ְוֵכן הּוא"עֹוָנָתּה" ,"ָּכל ְׁשֵאר ְּבָׂשרֹו לֹא ִתְקְרבּו ְלַגּלֹות ֶעְרָוה

ה ָנָּוַּכ ַהּהָרֵאְּׁשֶׁש, טָׁשְּפַה ֵמְךיֶפֵה ַהׁשֵרָפר ְמָזָעְלי ֶאִּבַרים ֶׁשִא רֹו".ַוַּיַעְּנָך ַוַּיְרִעֶבָך"אֹוֵמר 

 ָמִצינּו 

 י ִפְלּו
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  ר ָׁשְפֶאְו, דָחם ֶאים ֵהִרָבְּדי ַהֵנְּׁש ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תנֹוזֹוְמה ִלָנָּוַּכ ַהּהָתָנעֹוְו, הָנעֹוְל

  .יםִדָדְצי ַהֵנְׁשד ִלָחל ֶא ָּכׁשֵרָפְל  

ָאַמר ַרָּבא ַחֵּיי ְּבֵני ּוְמזֹוֵני לא ִּבְזכּוָתא ַּתְלָיא ִמיְּלָתא  .)ק כח"מו(ַּבְּגָמָרא 

 ְּתַאת ֹוּיִתאֹוַּתְלָיא ֶׁש' םָהָרְבל ַא ֶׁשַעֵּבְטַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּוּו. ֶאָּלא ְּבַמָּזָלא ַּתְלָיא

, ַפְרָנָסה ָּבָאה ָלָאָדם ִּבְזכּות ִאְׁשּתֹוְּד. י ִלְמֻקֶּדֶׁשת ְּתי ַאֵרֲהי ַּבלּול ָּתָּזַּמַהז ֶׁשֵּמַרְל, יִל

 הּוא ְךָקִׁשים ְמזֹונֹות ָהָאָדם ִלְפֵני ַהָּקדֹוׁש ָּברּו :)ויגש רז(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ֹו ֵכן ִזּוּוֵגי ָהעֹוָלם ָקִׁשים ְּכמ', ִּכְקִריַעת ַים סּוף ֶׁשֲהֵרי ְּבַמָּזל ָּתלּוי ַהָּדָבר ְוכּו

ת ֹוּיִתאֹות ְלכֹומּו ְסל"ָּזַמ ֶׁשאֹוִתּיֹות' םָהָרְבל ַא ֶׁשַעֵּבְטַמ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו דעֹו ְו.ְלָפָניו

  ס ֹות ּכיַרִבג ְׁשַהְנִּמא ֶׁשָבד מּועֹוְו. תֹוּיֻכְזי ִּבלּו ָּתינֹוֵאם ְוָּנא ִחל הּוָּזַּמַהז ֶׁשֵּמַרְל, ם"ָּנִח

  .לָּזַמק ְּב ַר,יתִככּוְזת ֹוּיִת אֹותֹוּיֻכְזִּכם ִילּום ְּתיָנין ֵאִאּוּׂשִּנז ֶׁשֵּמַרְמ, הָּפֻחית ַּבִככּוְּזַה  

,  ָזֵקן ּוְזֵקָנה ִמַּצד ֶאָחד,ַמְטֵּבַע ֶׁשל ַאְבָרָהם ָאִבינּו :)ק צז"ב(א ָרָמְּגַּב

 .ַאְבָרָהם ְוָׂשָרה  ּוְזֵקָנהָזֵקן י"ִּׁש ַררֵאָבְמ ּו. ִמַּצד ַַאֵחרָלהּוָבחּור ּוְבתּו

  ת מּוְד ּותֹומּות ְּדן ֶאמֹוָּמל ַהר ַעֵּים ִצָהָרְבַאים ֶׁשִא רֹו. ּוְבתּוָלה ִיְצָחק ְוִרְבָקהָּבחּור

  .יןִאּוּׂשִּנל ַהה ֶׁשָכָרא ְּבן הּומֹוָּמַהז ֶׁשֵּמַרְל. יִנד ֵׁשַּצה ִמָקְבִרק ְוָחְצל ִיֶׁשְו, דָחד ֶאַּצה ִמָרָׂש  

ְוָאַמר  :)נדה לא(ַהְּגָמָרא ים ֵמְמֻדָּיִק ינּוֵרָבְּד ֶׁשא"שליטר ֶּגְנַלם ְׁשֵחַנְמ' ג ר"רהָה

  ְנֵקָבה ', כּו ְוָּבא ָזָכר ָּבעֹוָלם ָּבא ִּכָּכרֹו ְבָידֹו, ַרִּבי ִיְצָחק ָאַמר ַרב ָאִמי

  .רָכָּז ַהְךֶרה ֶּדָבֵקְּנה ַלָאָּבר ָּכִּכת ַהַעָּפְׁשַהְּד. ֵאין ִעָּמּה ְּכלּום  

ם ''ַנֲעֶׂשה ָאָד. "ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו" :)הקדמה יג(ר ַהּזַֹּב

.  ֲעִנִּיים"ִּכְדמּוֵתנּו".  ֲעִׁשיִרים"ְּבַצְלֵמנּו". ְּכָלל ֶׁשל ָזָכר ּוְנֵקָבה, ְמֻׁשָּתף

ת יַנִחא ְּב הּורָכָּזַהים ֶׁשִארֹו .ּוִמַּצד ַהְּנֵקָבה ֲעִנִּיים, יםֶׁשֲהֵרי ִמַּצד ַהָּזָכר ֲעִׁשיִר

ן י ַּגֵרֲעַש'ר ֶפֵּסר ַהֵאָבְמּו. יִנָעא הּו ֶׁשתמּוְּדת יַנִחיא ְּב ִההָבֵקְּנַהְו. ירִׁשָעא הּו ֶׁשםֶלֶצ

 ְךַא"ב תּוָּכ ֶׁשמֹו ְּכרָכָזת יַנִחא ְּבהּו ְו,ירִׁשָעא ן הּוֵכ ָלףֶסֶּכ ְּבִגיַמְטִרָּיא םֶלֶצֶׁש' ןֶדֵע

, הָּׁשִאל ָהם ֶׁשֶלֶּצת ַהא ֶאֵצר מֹוָכָּזַהן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמ ּו".יׁש ִאְךֶּלַהְתם ִיֶלֶצְּב

, הָּיִניא ֲעה ִהָּׁשִאָהְו, ירִׁשא ָען הּוֵכָל, ּהָּלף ֶׁשֶסֶּכן ַהמּו ָטֹוּב ֶׁשינּוְיַה, ףֶסֶּכ ְּבִגיַמְטִרָּיאא הּוֶׁש

 ָמִצינּו 

  ינּוִצָמ

 יף ִסהֹוְו

  ינּוִצָמ
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  ב לֹוְקִּׁשמ ִמ"גרמי ַהֵבְתִכא ְּבָבן מּוֵכְו. ּה ָליַעִּפְׁשַּיל ֶׁשַעה ַּביָכִרְצּו, םלּו ְּכּהָמְצַע ֵמּהין ָלי ֵאִּכ

  .דִויר ָּדן ִעֹוּיִצ ְּבִגיַמְטִרָּיא תמּוְדל ֶׁש"זצ  

ם ֵׁשים ְּבִאָרְקִנ הָנָמְלַאן ְוָמְלַא ֶׁש)ב קע"תשובות אבן העזר ח(' רֵפם סֹוַתֲח'א ַּבָבמּו

ה ָסָנְריל ַּפִבְׁשִב ְּד,הָסָנְר ַּפ-ן ָמ, ין ֵא-ל ַא, יתִּתִמה ֲאָסָנְרם ַּפֶהין ָלֵאז ֶׁשֵּמַרְל, הֶז

ְרָחָבה ִמְּלַמָּטה , ְּכִבְנָין" ַוִּיֶבן ")כב, בראשית ב( י"ִּׁשַרא ְּבָבן מּוֵכְו .יןִאּוּׂש ִניְךִרית ָצִּתִמֲא

ְּכאֹוָצר ֶׁשל ִחִּטים ֶׁשהּוא ָרָחב ִמְּלַמָּטה ְוָקָצר , ָלה ְלַקֵּבל ַהָּוָלדּוְקָצָרה ִמְלַמְע

ם ֶחֶרי ַמְמִׁשיל ֶאת "ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ַרִּׁש. ִמְלַמְעָלה ֶׁשּלֹא ַיְכִּביד ַמָּׂשאֹו ַעל ִקירֹוָתיו

 ָּכתּוב ְוֵכן .ָהִאָּׁשהם ֶחֶר כּותִּבְז יםָּבִא ,ִחִּטיםַהְו ְּדַהַּפְרָנָסה ,ִחִּטים ֶׁשל ְלאֹוָצר ָהִאָּׁשה

:) תיקונים ק (רַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו ."ִחִּטים ֲעֵרַמתְך ִּבְטֵנ" )ג ,ז ש"שה( הָּׁשִא תיַנִחְּב לַע

, יתִּתִמֲא ָהגֹות זּו ַּבּהיָנֵאה ֶׁשָּׁשא ִאֵׂשנֹוְו, גֹות זּוי ַּבִלם ְּבָלעֹול ָלּוּגְלִגר ְּבֵזם חֹוָדם ָאִאֶׁש

ל ֵאָרְׂשג ִיַהְנן ִמֵכְו. יִּתִמֲא ָהגֹוּוּוִזא ְלֵׂשָּנִה ְליְךִרת ָצירּוִׁשיל ֲעִבְׁשי ִּבִּכ, תּוּיִנל ֲעֵבא סֹוהּו

ל ים ַעִאָצי ֲחֵנְׁשה ִלָּלים ַחִרְבֹוּׁש ֶׁשׁשֵיְו, הָרֹוּתה ַלֶלעֹון ֶׁשָתָחל ֶהה ַעיָקִתי ְמיֵנק ִמרְֹזִל

ע ַפֶׁשה ְלֶכא זֹוה הּוָּתַעֵּמן ֶׁשָתָחז ֶלֵּמַרא ְלה ָּבל ֶזָּכ, דחּוִּיר ַהַדֲח ַלְּכֶׁשִּנְכָנסן ָתָח ֶהאׁשרֹ

ל ֵּבַקא ְמהּוע ֶׁשַפֶּׁשַהי ֵמִצֵחז ֶׁשֵּמַרְל, יםִאָצי ֲחֵנְׁשים ִלִרְבֹון ׁשֵכָלְו, ֹוּתְׁשת ִאכּוְזי ִּבִמְׁשַּג

 רֶפֵס ְּבֵׁשם )קג 'ע( 'ְרׁשּומֹות ּדֹוְרֵׁשי' ְּבֵסֶפר מּוָבא ְוֵכן .ֹוּתְׁשִאיר ְלִבֲעַה ְליְךִרא ָצהּו

 ֶאתְך ּוֵבַר" ַהָּכתּוב ְּבִגיַמְטִרָּיא "ַּכָּלה ַעל ָחָתן ּוְמׂשֹוׂש" ֶׁשַהָּכתּוב 'ְיהֹוֻׁשַע ַוּיֹאֶמר'

   אְּבִגיַמְטִרָּי ְוַכָּלה ָחָתןֶׁש )קלה 'ע( ָׁשם מּוָבא ְוֵכן .ַהִּמִּלים ִעם "ָךֵמיֶמי ְוֶאתָך ַלְחְמ

  .ך"חת י"פא ַהַּפְרָנָסה ְׁשמֹות  

ּוַבת  : ְוִהְׁשַּתֲחִוי לֹוְך ִּכי הּוא ֲאדַֹנִיְך ָיְפֵיְךְוִיְתָאו ַהֶּמֶל") יב, תהילים מה(

ה ֶאְר ִנ," ְּפִניָמהְךָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל : ְיַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעםְךצֹר ְּבִמְנָחה ָּפַנִי

 ְיַחּלּו ְךָּפַנִי"ְל ּו"ְך ָיְפֵיְךִיְתָאו ַהֶּמֶלְו"ת ְלֹוּכְזה ִלָצה רֹוָּׁשם ִאִאז ֶׁשֵּמַרב ְמתּוָּכַהְּד

ב תּוָּכן ַהֵכְו ". ְּפִניָמהְךָּכל ְּכבּוָּדה ַבת ֶמֶל" תיֹוְהה ִליָכִריא ְצ ִה,"ֲעִׁשיֵרי ָעם

  ְרֵאה ַחִּיים ִעם " )ט, קהלת ט(, גּוּוִּזן ַהַמְזה ִּבָּׁשִאים ָלִּית ַחיַנִתל ְנז ַעֵּמַרְל, ילֵע ְלאנּוֵבֵהֶׁש

  . הָסָנְרל ַּפ ַעְךֵלהֹור ֶׁשֵאָבם ְמי ָׁש"ִּׁשַר. "ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת  

 ן ֵכְו

 ב תּוָּכ
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ים ִׂש עֹויּוָה ֶׁש"הּוֵעֵר ְלְוָנַתן לֹוֲע ַניׁשף ִאַלָׁש"ב תּוָּכל ַה ַע:) קפחוקת(ַּבּזַֹהר 

ת ים ֶאִלְּמַסף ְמָנָכל ְוַעי ַנִּכ, דֶגֶּב ַהףַנְכר ִּבָדן סּוַיְנ ִקאֹו, לַעַּנת ַהיַפִלְׁשים ִּבִנָיְנִק

ים ִנָיְנִּקים ַּבִנְּוַכ ְמיּוָה ְו,"יוִבף ָאַנת ְּכה ֶאֶּלַגא ְילְֹו"ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, םָדָאל ָה ֶׁשֹוּתְׁשִא

ת ֶלֶּבַקה ְמָּׁשִאָהע ֶׁשַפֶּׁשים ַלִכָּין ַׁשמֹוי ָמֵנָיְנִּק ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ד קבֵחַיְל

ים ִרָבְדם ִּבָתים אֹוִׂשן עֹוֵכָל', ן"ָרֲהי מֹוֵטּוּקִּל'ַה ֵמאנּוֵבֵהי ֶׁשִפ ְּכּהָׁשְפר ַנה אֹוֶזְו, גּוּוִּזַּב

ר ֵרעֹוה ְמָּׁשִא ְויׁשִאד חּוִּים ֶׁשֵׁשְּכ. יּהֵּתיְנִכְׁשה ּו"ד קבֵחַיים ְלִנְּוַכְמּו, הָּׁשִאת ָהים ֶאִלְּמַסְמַה

  , גּוּוִּזל ַה ֶׁשְךֵׁשְמֶהַהה ְוָאָצֹוּתם ַהֵהיו ֶׁשָקָסֲען ַומֹוי ָמֵנָיְנ ִקְךָּכ, הָלְעַמר ְלֵתיֹו ְּבַּהבָֹּגד ַהחּוִי

  .הָלְעַמד ְלחּוִּית ַה ֶאְמעֹוְרִרים  

ה ָדהּות ְייַדִרְי. [זֹו ְלה זֹוָׁשָר ָּפיְךִמְסה ִהי ָמֵנְּפִמ) ב, ר פה"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

 ְלֶׁשָעַבר ָהָיה , ּבֹואּו ּוְנַפְרֵנס ַעְצֵמנּו,ָאְמֵרי]. ףֵסת יֹויַרִכְמִל, הָּׁשא ִאיָּׂשִל

 ֵאינֹו ְּבִדין , ְוַעְכָׁשיו הּוא ָעסּוק ְּבַׂשּקֹו ּוְבַתֲעִניתֹו,ָזקּוק ְלַהִּׂשיֵאנּו ָנִׁשים

 ָאְמרּו לֹו ִליהּוָדה ְולֹא ַאְּת הּוא ָהרֹאׁש ֶׁשל . ָנִׁשיםֶׁשְּיֵהא ָעסּוק ְלַהִּׂשיֵאנּו

א ֵר קֹוׁשָרְדִּמַהים ֶׁשִא רֹו".ַוֵּיֶרד ְיהּוָדה" ִמָּיד , ֲעמֹוד ַאָּתה ּוַפְרֵנס ֶאת ַעְצְמָך,ֻּכָּלנּו

  ין ִאּוּׂשי ִנֵרה ֲהֶׁש ָקהָראֹוְכִלְו, מֹוְצס ַעֵנְרַפה ְמָּׁשא ִאֵׂשֹוּנַהֶׁש, הָסָנְרם ַּפֵׁשין ְּבִאּוּׂשִנְל

  .הָסָנְרַּפי ַהֵרֲעת ַׁשים ֶאִחְתֹוין ּפִאּוּׂשִּנ ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תסֹוָנְכא ַהלֹת ְואֹוָצים הֹוִמְרֹוּג 

ת ּוׁשְרִלַרָּבָנן ָאְמִרי ַאף ְּבחֹול ָאסּור ָלֵצאת ָּבֶהן  )תנחומא וישלח ה( ׁשָרְדִּמַּב

 ֶׁשּלֹא ִנְּתנּו ,ֵני ֶׁשָהָעם ִמְסַּתְּכִלין ָּבּה ּוְפָגם הּוא ָלִאָּׁשה ִמְּפ,יםִּבַרָה

 ֶׁשֵאין נֹוְתִנין ,ַּתְכִׁשיִטין ָלִאָּׁשה ֶאָּלא ֶׁשְּתֵהא ִמְתַקֶּׁשֶטת ָּבֶהן ְלתֹוְך ֵּביָתּה

 הָצרּוְּפה ָּׁשִאים ֶׁשִארֹו.  ִלְפֵני ַהַּגָּנבןֵּכל ֶׁשָכְו, ִּפְרָצה ִלְפֵני ַהָּכֵׁשר ְּביֹוֵתר

ת  ֶאׁשָרְדִּמה ַהֶּלַגאן ְמָכה ְּדֶאְרִנ. בָּנַּגי ַהֵנְפה ִלָצְרִּפת ֶנֶתיא נֹוִה, יםִׁשָנה ֲאיָלִׁשְכַּמֶׁש

  ים ִׁשָני ֲאֵנְפה ִלָצְרת ִּפֶנֶתיא נֹוִהז ֶׁשֵּמַרְל, תיצּוִרְּפם ֵׁשה ְּבֶּזא ַהְטֵחים ַלִאְר קֹוַעּוּדד ַמֹוּסַה

  .עַפֶּׁשת ַה ֶאּהב ָלנְֹגִל  

ְלָכְך ְצִריָכה ִאָּׁשה ִלְהיֹות יֹוֶׁשֶבת ְּבתֹוְך ַהַּבִית ְולֹא ֵתֵצא  ם ָׁשׁשָרְדִּמַה

 ֶׁשּלֹא ָתִביא ִמְכׁשֹול ִלְבֵני ָאָדם ְוִנְמְצאּו ִמְסַּתְּכִלין ְּבֵאֶׁשת ,ָלְרחֹוב

ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים  "ָך ֶׁשָּכְך ְּכִתיב ְיהּוָדה ַּבר ָׁשלֹום ֵּתַדע ְליִּבַרר ַמ ָא,ִאיׁש

 ָמִצינּו 

 ן ֵכְו

  ינּוִצָמ

  יְךִׁשְמַמּו
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ת ֶאִאיׁש ּכֹוֵבׁש ָה ,"ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ֱאלִֹהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ ְוִכְבֻׁשָה

ה ָּׁשִאין ָל ֵאַעּוּדר ַמֵאָב ְמׁשָרְדִּמַהים ֶׁשִארֹו. ָהִאיׁשת ֶא ְוֵאין ָהִאָּׁשה ּכֹוֶבֶׁשת ,ָהִאָּׁשה

  ע ַפֶּׁשת ַה ֶאּוׁשְּבְכא ִיֵציא ֵּתם ִהִא ֶׁשנּוְרַאֵבְדִכְו, הָּׁשִאא ָהלֹ ְוׁשֵבֹו ּכיׁשִאק ָהַרן ֶׁשיָואת ֵּכֵצָל

   .יוָלר ָעמְֹׁשה ִליָכִריא ְצִה ְוּהָּלֶׁש  

ד ִוָּד ֶׁשינּוְי ַה.יםִעְבם נֹוִיַּמַהר ֶׁשקֹוָּמץ ַּבעּוה ָנָיד ָהִוָּד :)פקודי רסב(ר ַהּזַֹּב

א ָרְקא ִנָבְקּוּנד ַהיסֹוִו, יןִּבְקין נּוִּיה ַמֶלֲעַּמא ֶׁשָבְקּוּנד ַהיסֹו ִּבׁשָרְׁשה ֻמָי ָהְךֶלֶּמַה

, תכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיד ַהא סֹו הּוְךֶלֶּמד ַהסֹוְּד. תכּוְלַּמל ַהָכ ְליַעִּפְׁשַּמת ֶׁשכּוְלַּמַּבד ֶׁשסֹוְיַה

 דסֹוְיֶׁש )קצח( 'ירִהָּבַה ֵסֶפר'ְּבא ָבמּוּו .ְךֶלת ֶמיֹוְהי ִלֵדה ְּכֶּזם ַהקֹוָּמת ַה ֶאַחֵקא לֹו הּוינּוְיַה

 ָחִריץ ְלָדִוד ֶׁשָהָיה :)כא סנהדרין( י"ָמִצינּו ְּבַרִּׁשּו. יץִרָחְו קֶדֶס תיַנִחְבִּב אהּו הָּׁשִאָה

 ֶׁשהּוא ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד תֶא ְמַסֵּמל ֶזה ְּדָחִריץ ִנְרֶאה .ַהְּׂשָערֹות ִּבְמקֹום ְּברֹאׁשֹו

ּמּוָבא ַּכ ,ץרּוָחא ָרְק ִנבָהָזא ֶׁש" שליטְׁשלֹמֹה ֵרְייְסִקין' ג ר"ְוהֹוִסיף הרה .ָחִריץ ִּבְבִחיַנת

ר ָאבְֹמּו .ָזָהב ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִודְו .ֶהָחרּוץ הּוא ָזָהב" ִּביַרְקַרק ָחרּוץ" .)סוטה יב( י"ְּבַרִּׁש

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפְכּו, בָהָּזַהן ְומֹוָּמ ַהׁשֶרם ׁשֹי ָׁשִּכ, בָהת ָזיַנִחא ְּבה הּוֶּזם ַהקֹוָּמַהֶׁש ּוינֵרָבְדִל

ְוָהָיה לֹו ,  ְוַׂשֲערֹוָתיו ָהיּו ְּבֶצַבע ָזָהבָזָהב ְּבִגיַמְטִרָּיא ָּדִודֶׁש, 'ַחְׁשַמל לּוָלב'ְּבַמֲאַמר 

ם ָּׁשִּמז ֶׁשֶמֶר, בה ַהֶזן יקֹוִרְט נֹובָהָּז ֶׁש)בראשית ב(' ַחֵקרֹו'א ָּבָבן מּוֵכְו. ַׁשְרִביט ָזָהב ַּבֶּכֶתר

ה ָּׁש ִאְלַקֵּׁשרב ָהָּזים ִמיִטִׁשְכים ַּתִׂשעֹו ֶׁשִהְׁשַּתְלֵׁשל ַּבַּגְׁשִמּיּותן ֵכָלְו. םָלעֹוע ָלַפֶּׁשא ַהָּב

 ֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה )א, ר יב"ויק(ַּבִּמְדָרׁש  ינּוִצן ָמֵכְו. םיֶהיֵנר ֵּבֵּׁשַקְּמב ֶׁשָהָּזל ַהז ַעֵּמַרְל, ּהָלֲעַבְל

 .תעֹול ָמיס ֶׁשת ִּכיַנִחְבא ִּבה הּוָּׁשִאד ָהסֹוְּיֶׁש ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו .ּכֹוס ִמְּלׁשֹון ִּכיסִנְקָרא 

". ן ָאָדם ָיָקר ָחרּוץְוהֹו" )כז, משלי יב(ב תּוָּכַּכ, הָּׁשֻדְקר ִּדֵׁשן ָּכמֹול ָמֵּמַס ְמץרּוָחן ֵכְו

. ָממֹון ָאָדם ָּכֵׁשר ָיָקר הּוא,  ֶׁשהּוא ָחרּוץ ָיָקר הּוא"הֹון ָאָדםְו" םי ָׁש"ִּׁשַרְבּו

  הֹון ֶׁשִּנְקָּבץ  םם ָׁש"ּוַבַּמְלִּבי ."ַיד ָחרּוִצים ַּתֲעִׁשירְו"ְּכמֹו ,  עֹוֶׂשה ֱאֶמת"ָחרּוץ"

  .ְוָחרּוץ הּוא ּתַֹאר ֶאל ַההֹון,  ָיָקרַּבֲחִריצּות ְוִהְׁשַּתְּדלּות הּוא הֹון  

ז ֵּמַרְל ,ָּדם ִמְּלׁשֹון ָּדִמים ל"ַזן ֲחֹוׁשְל ִּבִנְקָרא ַהָּממֹון ַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזִּפ

ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהְּפסּוִקים'ְּב אָבּוּמַּכ. םת ָּדיַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשָהִאָּׁשהד יסֹו ִמֹוׁשְרָּׁשֶׁש

ל ם ֶׁשִּיַרחֹות ֲאיַנִחא ְּבה הּוָּׁשִאָהֶׁשְּיסֹוד ) רמד(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִרָעא ְׁשבֹוְמ'ִבּו )פו' וישב ע(

 ָמִצינּו

 ל ַע
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ְוֵכן ַהָּבִנים . ַּדם ֵלָדה ְוַדם ִנָּדהְיסֹוד ָהִאָּׁשה ַמְׁשִּפיַע ן ֵכְו. ם"ָּד רֹוָּפְסִּמה ֶׁש"ם אהיֵׁש

ָּתָנא ִמּׁשּום ַרִּבי ֵמִאיר ָּכל ִאָּׁשה  :)כתובות י( ַּבְּגָמָרא מּוָבא, ֶׁשָּבִאים ִמיסֹוד ָהִאָּׁשה

ְוֵכן ֲחֵלב ָהֵאם ֶׁשָהִאָּׁשה . ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֶיֶלדְוֵכן . ֶׁשָּדֶמיָה ְמֻרִּבין ָּבֶניָה ְמֻרִּבים

ִאָּׁשה ִּפיָה ָמֵלא ָּדם  .)ת קנבשב(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . ַמְׁשִּפיָעה ָּבא ִמָּדָמּה ֶׁשֶּנֱהַפְך ְלָחָלב

 ָאב ֵאם ְוֵכן . ְמַסְּמלֹות ֶאת ַהַּמְלכּותָּדםְוֵכן אֹוִתּיֹות ַהִּמָּלה . ְוַהּכֹל ָרִצין ַאֲחֶריָה

ְוֵכן . םת ָּדיַנִחְבא ִּבהּוה ֶׁשָּׁשִאד ָהסֹוְיְּדַהִחּבּור ֶׁשל ָאב ָוֵאם הּוא ֶּדֶרְך , ָּדםְּבִגיַמְטִרָּיא 

 'ב ְּבִגיַמְטִרָּיאת "ר רֶדֶחר ֹוּדְזרֹוְּפ, הָּׁשִאד ָהסֹות ְימֹוְּׁשֶׁש' ִלּקּוֵטי ֵלִוי ִיְצָחק'ְּבֵסֶפר מּוָבא 

 ִמְּלׁשֹון ָּדִמים ל"ַזן ֲחֹוׁשְל ִּבִנְקָרא ַהָּממֹון ַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרה ִני ֶזל ִּפַע. ם"ָּדים ִמָעְּפ

 .)ויגש רו( ְּבזַֹהר ָמִצינּון ֵכְו .םת ָּדיַנִחְבא ִּבהּוה ֶׁשָּׁשִאָהד יסֹו ִמֹוׁשְרָּׁשז ֶׁשֵּמַרְל ,ָּדם

ך "ְוֵכן ָּכל ָמקֹום ַּבנ. ם"ָּדת " רְךֶלֶמד ִוָּדן ֵכְו. םָּדיא ִה ֶׁשֶנֶפׁש ֶׁשָּדִוד הּוא ִּבְבִחיַנת

 ִהיא ַהְׁשָּפָעה ִלְבִחיַנת ִודְלָדְּדַהַהְׁשָּפָעה . ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא "ֶאל ָּדִוד" אֹו "ְלָדִוד"ֶׁשָּכתּוב 

, דברים יב(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ָּדם ְּבִגיַמְטִרָּיא ,ׁשֶֹרׁש ַמְלכּות ֵּבית ָּדִודא ֵצ יֹונֹוֶּמִּמֶׁש לֹוטְוֵכן . ָּדם

ל " ְלָהֲאִריַז'ס"ִּלּקּוֵטי ַהַּׁש' ַהןֹוׁשה ְלְוֶז. ַמְלכּותְּבִגיַמְטִרָּיא " ַהָּדם הּוא ַהָּנֶפׁש ")כג

ה ְוֶז, ְוָלֵכן ָהָיה ַאְדמֹוִני, ה ָהָיה ִמַּצד ַהּנּוְקָבא"ע ְךֶלַּדע ִּכי ָּדִוד ַהֶּמ )סנהדרין(

  ָּדִמים ' ִּכי הּוא ִיְהֶיה ָּבא ִמן ַהב, "םֲאֶׁשר ְמָנַעִני ִמּבֹוא ְבָדִמי "בתּוָּכַהר ַמָאֶׁש

  . ֲאֶׁשר ַּבּנּוְקָבא ֶׁשהּוא ָּדם ָטהֹור ְוָדם ָטֵמא  

ְוִאם ַּבָּׂשֶדה ִיְמָצא ָהִאיׁש ֶאת ַהַּנֲעָר ַהְמאָֹרָׂשה ְוֶהֱחִזיק " )כה, דברים כב(

ְוַלַּנֲעָר לֹא : ָּבּה ָהִאיׁש ְוָׁשַכב ִעָּמּה ּוֵמת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָׁשַכב ִעָּמּה ְלַבּדֹו

ל ֵרֵעהּו ּוְרָצחֹו ֶנֶפׁש ַתֲעֶׂשה ָדָבר ֵאין ַלַּנֲעָר ֵחְטא ָמֶות ִּכי ַּכֲאֶׁשר ָיקּום ִאיׁש ַע

ם ֵׁשְכ ִּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. היָחִצְרס ִלֶנר אֹוֵּׁשַקב ְמתּוָּכַהים ֶׁשִא רֹו".ֵּכן ַהָּדָבר ַהֶּזה

, יםִמא ָּדָרְקִּנן ַהמֹול ָמֵזֹוּג ַהְךָּכ, ּוּנֶּמ ִממֹות ָּדל ֶאֵזגֹוח ְוָצְרִּנל ַהם ֶׁשָּדת ַה ֶאְךֵפֹו ׁשַחֵצרֹוֶׁש

ָּכל ִמי ֶׁשּנֹוֵטל ָממֹון ְּכִאּלּו  )ילקוט תרומה שסג( ׁשָרְדִּמ ַּבאָבּוּמַּכ, ַחֵצת רֹויַנִחא ְּבהּו

  ה ָּׁשִאן ָהמֹות ְמל ֶאֵזֹוּגס ֶׁשֵנאֹון ָהֵכָלְו, ׁשֶפַהֶּנם ת ַּדיַנִחא ְּבן הּומֹוָמְּד. ׁשֹוֵפְך ָּדִמים

  .ַחֵצת רֹויַנִחְבא ִּבם הּוַּג, נּוְרַאֵבְדִּכ  

 ב תּוָּכ
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 ל

 ֵּבַרְך ֶאת ַאֲחִרית ִאּיֹוב ֵמֵראִׁשתֹו ַוְיִהי לֹו ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 'וה" )יב, איוב מב(

ַוְיִהי  :ֶאֶלף צֹאן ְוֵׁשֶׁשת ֲאָלִפים ְּגַמִּלים ְוֶאֶלף ֶצֶמד ָּבָקר ְוֶאֶלף ֲאתֹונֹות

ִמיָמה ְוֵׁשם ַהֵּׁשִנית ַוִּיְקָרא ֵׁשם ָהַאַחת ְי :לֹו ִׁשְבָעָנה ָבִנים ְוָׁשלֹוׁש ָּבנֹות

ְולֹא ִנְמָצא ָנִׁשים ָיפֹות ִּכְבנֹות ִאּיֹוב ְּבָכל : ְקִציָעה ְוֵׁשם ַהְּׁשִליִׁשית ֶקֶרן ַהּפּוְך

ב תּוָּכ ַהַעּוּדה ַמֶׁשה ָקָראֹוְכִל ְו".ָהָאֶרץ ַוִּיֵּתן ָלֶהם ֲאִביֶהם ַנֲחָלה ְּבתֹוְך ֲאֵחיֶהם

ב תּוָּכַהן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. 'כּון ְוָיְפָין ְויֶהֵתמֹוְׁשב ּוֹוּיל ִאיו ֶׁשָתנֹול ְּבר ַעֵּפַס ְליְךִרֲאַמ

', כּוה ְוָחָּפְׁשִּמים ַּבִׁשָּני ַהִפל יֹור ַעֵּפַסא ְמהּו, יוָלה ֵאָרְזָחב ֶׁשֹוּיל ִא ֶׁשתֹוירּוִׁשל ֲער ַעֵּפַסְמ

 ,היָאִצן ְמֹוׁשָּלת ַהים ֶאִאאן רֹום ָּכַגְו. יוָלה ֵאָרְזָחה ֶׁשָכָרְּבַהת ְוירּוִׁשֲע ָהׁשֶרן ׁשֹמּואן ָטָכְּד

י ִניצֹוי ִחִפק יֹוה ַרָיא ָהי לִֹפֹוּיאן ַהם ָּכַג ְו".ְולֹא ִנְמָצא ָנִׁשים ָיפֹות ִּכְבנֹות ִאּיֹוב"

ִנְמָצא ַמֲעֶׂשה  ְולֹא ,"ְולֹא ִנְמָצא ָנִׁשים ָיפֹות ִּכְבנֹות ִאּיֹוב"ם י ָׁש"ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ

ל יר ַעִמְחה ַמָיב ָהֹוּיִא ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו . ְּכַמֲעֵׂשה יֹוִפי ֶׁשל ְּבנֹות ִאּיֹוב,ֶׁשל ָנִׁשים ָיפֹות

 ַּבר ַנְחָמִני ֵאלָאַמר ַרִּבי ְׁשמּו )תנחומא וישלח ה( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ. תיעּוִני ְצֵנְיְנִע ְּבמֹוְצַע

 ְרֵאה "ְּבִרית ָּכַרִּתי ְלֵעיָני ּוָמה ֶאְתּבֹוֵנן ַעל ְּבתּוָלה"ִאּיֹוב ְרֵאה ַמה ְּכִתיב ְּב

  ִצְדָקתֹו ֶׁשל ִאּיֹוב ּוָמה ְּבתּוָלה ֶׁשָאָדם ַרַּׁשאי ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה ֶׁשָּמא ִיָּׂשֶאָנּה 

  . לֹא ִנְסַּתֵּכל ָּבּה. אֹו ִיָּׂשֶאָנּה ִלְבנֹו אֹו ְלָאִחיו,ְלַעְצמֹו  

ְנִהי ,  ָאַמר ֵליּה,ֹובִמְּפֵני ַמה לֹא ִנְכְּפלּו ְבנֹוָתיו ֶׁשל ִאּי :)ב טז"ב( ַּבְּגָמָרא

ַוְיִהי לֹו ִׁשְבָעָנה " ִּדְכִתיב, ֲאָבל ִנְכְּפלּו ְביֹוְפָיין, ְּדלֹא ִנְכְּפלּו ַבֵּׁשמֹות

ְוֵׁשם , ִנית ְקִציָעהְוֵׁשם ַהֵּׁש, ַוִיְקָרא ֵׁשם ָהַאַחת ְיִמיָמה, ָבִנים ְוָׁשלׁש ָּבנֹות

ֶׁשָהָיה ֵריָחה " ְקִציָעה. "ֶׁשָהְיָתה ּדֹוָמה ְליֹום "ְיִמיָמה". " ַהּפּוְךןַהְּׁשִליִׁשית ֶקֶר

ְּככּוְרְּכָמא ְדִריְׁשָקא , ָאַמר ַרב ִחְסָּדא', כּוְו" ֶקֶרן ַהּפּוְך. "נֹוֵדף ִּכְקִציָעה

  יו ָמר ָיַּפְס ִמּהָלֲעי ַּבֵרְׁשה ַאָפה ָיָּׁשִא :)יבמות סג( ת ַהְּגָמָראיל ֶאֵע ְלאנּוֵבֵה. ְבִמיֵניּה

  .תירּוִׁשֲע ַלכּוָזְו, ןָיְפָי ְּבלּוְּפְכִנב ֹוּית ִאנֹוְּבז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵּיה ֶׁשֶאְר ִנ.םִיַלְפִּכ  

 ָוֶנֶזם ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים ּכֹל ְנִדיב ֵלב ֵהִביאּו ָחח" )כב, שמות לה(

ַוָּיבֹאּו "ב תּוָּכן ַהֹוׁשְלים ִּבִׁשְרָפְמ ַהּוּׁשַקְתִה ְו".ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז ָּכל ְּכִלי ָזָהב

ת ַעַּד'ר ַּבָאבְֹמּו. יםִׁשָּנַהְוַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ר ַמ לֹויְךִרה ָצָי ָה,"ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים

 ב תּוָּכ

 ָמִצינּו 

 ב תּוָּכ
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ְּכלֹוַמר ִלְׁשלֹל ַעל . "ָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשיםַו"', תפֹוָסֹוּתי ַהֵלֲעַּבים ִמִנֵקְז

ה ָבָדל ְנר ַעַמ לֹוְךָּיה ַּׁשר ַמאּו ֵּביְךִרָצ ְו.ַהָּנִׁשים ֶׁשָהיּו לֹוְקִחים ֵמֶהם ַּתְכִׁשיֵטי ָנִׁשים

 אּוים ָּבִרָכְּזַהה ֶׁשיָנִחן ְּבאה ָּכָתְיָהֶׁש, יםִׁשָּנַהים ְוִׁשָנֲאל ָהב ֶׁשֵּלת ַהַחְמִׂשְבן ּוצֹוָרה ְּבָאָּבֶׁש

ת יַנִחְביא ִּב ִהה זֹוָּלֻעְּפז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵּי ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, לָלן ָׁשֶה ֵמחּוְקָלים ְוִׁשָּנל ַהַע

י ֵטּוּקִל'ז ְּבָּמֻרְמּו. ּהָתָחְמִׂשְב ּוּהָתָמָּכְסַהה ְּבָּׁשִאל ָהַלת ְׁש ֶאַחֵקר לֹוָכָּזַהג ֶׁשּוּול ִזה ֶׁשיָאִּב

נּו יַהֶּנֱאַמר ְּבִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן ַהְי" ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים" )רסד(' ן"ַרֲהמֹו

ויקהל (ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ְּבִחיַנת ִזּוּוג ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן

  ל ֵאָרְׂשִים ְלֶהן ָלֵּקה ִּתֶשּמֶֹׁש, "ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים "בּותָּכת ַהר ֶאֵאָבְּמ ֶׁש:)קצו

  .דָבים ְלִׁשָּנַהד ְוָבים ְלִׁשָנֲאת ָהיעּוִנְצם ִּברְֹתִל  

ן יָוֵּכ, ןֶהח ֵמַקְלִּנל ֶׁשָלָׁשה ְלָלְׁשְמים ִנִׁשי ָניֵטִׁשְכת ַּתַבְד ִנַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרִנ

ן ֵה, ּהָלָלת ְׁשא ֶאֵצא מֹום הּוָּכְרַדְו, ּהָלֲעַבה ְלָּׁשִאת ָהֶטֶּׁשַקְתם ִמֶהים ָּביִטִׁשְכַּתַהֶׁש

   ֶׁשִּנְלָקִחיםים ִנֹואׁשִרם ָהן ֵהִיַּזי ַהֵלה ְּכָמָחְלל ִמָכְבּו, גּוּוִּזת ַהֶמֶחְלל ִמן ֶׁשִיי ַזֵלת ְּכיַנִחְבִּב

  .לָלם ָׁש ֵׁשׁשים ֵייִטִׁשְכַּתן ַלֵכָל, לָלָׁשְּכ  

 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ְּד, ַעל ַהַּצָּוארים יִטִׁשְכַּתָלֵכן עֹוֶנֶדת ָהִאָּׁשה ְּד

אר ָּוַּצַהְו, ףּוּג ַלאׁשרָֹהם ֵמָדָאל ָהע ֶׁשַפֶּׁשת ַהרֹוֹוּנִצר ְלָבֲעם ַמקֹוא ְמאר הּוָּוַּצַהֶׁש

, ֹוּתְׁשל ִאע ֶׁשַפֶּׁשת ַהא ֶאָצְמל ִיַעַּבַהם ֶׁשָתָרְּטים ַמיִטִׁשְכַּתַהֶׁשן יָוֵכְו. רֹוּנת ִציַנִחא ְּבהּו

ם קֹוָּמע ַּבַפֶּׁשת ַהא ֶאצְֹמ ִלר לֹוזֲֹעַל, ארָּוַּצע ַּבַפֶּׁשם ַהקֹוְמים ִּביִטִׁשְכַּתת ַהים ֶאִמָׂש

  אר ָּוַצל ְלָׁשְמ ִנׁשָּדְקִּמית ַהֵּב ֶׁש)'מתוק מדבש'עם פירוש : ויגש רט(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו .ןכֹוָּנַה

 .עַפם ֶׁשקֹוא ְמם הּוקֹוָּמַהז ֶׁשֵּמַרְל, הָּׁשִאל ָהים ֶׁשיִטִׁשְכַּתם ַהקֹוא ְמהּוֶׁש  

ְּפִלימֹו ', כּוה ְויָרִתר ְסעּוה ִׁשָּמַכְו, היָאִּבן ַמר ְזעּון ִׁשַיְנִע ְּב.)סוטה ד( ַּבְּגָמָרא

 ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין ְרָאָיה ,ֹוִׁשיט ָיָדּה ַלַּסל ִליטֹול ִּכָּכראֹוֵמר ְּכֵדי ֶׁשּת

ן ֵתג נֹוּוּוִזְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  ,"ִּכי ְּבַעד ִאָּׁשה זֹוָנה ַעד ִּכַּכר ֶלֶחם"ַלָּדָבר ָזָכר ַלָּדָבר 

, הָּיִתְׁשה ּויָלִכֲאל ַלָׁשְמג ִנּוּוִּזַהְּגָמָרא ֶׁשיל ֵמֵע ְלאנּוֵבן ֵהֵכְו. ֹול ּבָׁשְמא ִנן הּוֵכָל, םֶחֶל

ן ֵכְו. הָּיִתְׁשה ּויָלִכֲאַלה ְוָסָנְרַפה ְלָּׁשִאָהל ְוַעַּבים ַהִכג זֹוּוּוִּזת ַהכּוְזִבְּדִלְדָבֵרינּו ר ּוְמבָֹא

 )כה, לי יגמש(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, לֵכאֹום ֵׁשאת ְּבֵרְקד ִנסֹוְית ַהיַרִפְּס ֶׁש.)ויחי רמ( ָמִצינּו ַּבּזַֹהר

 ד עֹוְו

 ה ֶאְרִנ

 ָמִצינּו 



רַמ ַמ יעּו  ֲא ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה
 

 לב

ם ֶחֶּלם ַהי ִאִּכ" )ו, שם לט(ב תּוָּכל ַּבֵכא אֹוָרְקג ִנּוּון ִזֵכְו. "ֹוׁשְפע ַנַבשֹל ְלֵכיק אִֹּדַצ"

 אבֹוָל ")לא, שם יט( ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִזּוּוגן ֵכְו. םי ָׁש"ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, "לֵכא אֹור הּוֶׁשֲא

  ה יָקִדי ְּבֵדי ֵעֵרְכֹוּמֶׁש.) נדה יז(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .ל"ֵכאֹות " ס"ץֶרָא ָהל ָּכְךֶרֶד ְּכּוינֵלָע

  . םֶחר ֶלבּון ֲעֶפר ֶּגֶמה ֶצֶצי רֹוִמת תֹוָּבי ַׁשֵבְרַעים ְּביִזִרְכ ַמיּוָה, יםִׁשָנְל  

ְוֵכן מּוָבא . יםִּטִחת יַנִחת ְטיַנִחְבא ִּבה הּוָּׁשִא ְויׁשג ִאּוּוִּזֶׁש .)סוטה י(ַּבְּגָמָרא 

 ֶׁשֵרַחִים ָוֶרֶכב ְמַסְּמִלים ִזּוּוג ִאיׁש )קמג' כי תצא ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַז'ַׁשַער ַהִּמְצוֹות'ְּב

. ְוַהֶּקַמח ַהּיֹוֵצא ִמֵּבין ַאְבֵני ָהֵרַחִים הּוא ִּבְבִחיַנת ִטַּפת ַהֶּזַרע ַהּיֹוֵצאת ֵמַהָּזָכר, ְוִאָּׁשה

ָמִצינּו ן ֵכְו. יםִּטת ִחיַנִחְטת ִּבֶזֶמְרִּנן ַהזֹות ָמַנָכת ֲהיַנִחְבא ִּבג הּוּוּוִזְּדינּו ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵר

ּוְמבָֹאר ,  ֶׁשַּמִּזיק ַּפְרָנָסתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו הּוא ִּבְבִחיַנת ְמַטֵּמא ֶאת ִאְׁשּתֹו.)סנהדרין פא(ַּבְּגָמָרא 

ת א ֶאֵּמַטְמּו, רֹוֵבל ֲח ֶׁשגֹוּוּויק ִזִּזת ַמיַנִחְבא ִּב הּורֹוֵבל ֲחה ֶׁשָסָנְריק ַּפִּזַמְּדִלְדָבֵרינּו 

א ָּלי ֶאִתָיְעין ַרֵא, "ִּפְתִחי ִלי ֲאחִֹתי ַרְעָיִתי" :)צו לג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ֹוּתְׁשִא

ן ֹוׁשְּלי ִמִתָסָנְרא ַּפָּל ֶאינֹוי ֵאִתָיְעת ַרַּל ִמׁשרּו ֵּפ'ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ'ר ַהֵאָבְמּו. יִתָסָנְרַּפ

ם ד ִעַחַי, יםִׁשת ָנֹוּבְרַה ְלְךֶלֶמר ְלּוּסִאה את ָהיָלִלְכה ַמָרֹוּתַהים ֶׁשִאן רֹוֵכ ְו".יִערֹו' ה"

ְולֹא ַיְרֶּבה ּלֹו ָנִׁשים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו " )יז, דברים יז(. בָהָזף ְוֶסת ֶּכֹוּבְרַהר ְלּוּסִאָה

  יא ים ִהִׁשָּנַהן ְומֹוָּמת ַהַוֲאַּת ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ".ה ּלֹו ְמאֹדְוֶכֶסף ְוָזָהב לֹא ַיְרֶּב

  .הָּׁשִאָהק ֵמֶלא ֵחן הּומֹוָּמי ַהִּכ, הָוֲא ַּתּהָתאֹו  

 'ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב .ּהָלֲעי ַּבֵלְג ַרֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת ):יבוירא ק(ַּבּזַֹהר 

ת יַנִחיד ְּבִמים ָּתִניֹוְלֶעים ָהִפצּוְרַּפת ַהַׁשָּבְלַהְּב ֶׁש)קז' א ע"ח, שער ח( ל"ַזְלָהֲאִרי

ה ָרָאת ֶהֶלֶּבַקְמּו, ַרְגַלִים ' גֶׁשֵהם ְּבסֹודר ָכָּזל ַהד ֶׁשסֹוד ְיח הֹוַצֶּנל ַהה ַעיָׁשִּבְלה ַמָבֵקְּנַה

 , ֶרֶגלאתֵר ֶׁשל ָאָדם ִנְקִאְׁשּתֹו )מב(ל "יַזִרֲאָהְל' ל"רזי ֵרְמַאר ַמַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו, ןֶהֵמ

ְוֵאת ָּכל ַהְיקּום " .)סנהדרין קי( ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא .ְּבסֹוד ֵיׁש ֶרֶגל ְמָבֶרֶכת

. ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶזה ָממֹונֹו ֶׁשל ָאָדם ֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו, "ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם

 םִיַלְגַר ָּבֻמְרָּגׁשה ן ֶזֵכָל, יוָלְגת ַריַנִחיא ְּבִה ֶׁשֹוּתְׁשר ִאבּום ֲעָדָאא ָלן ָּבמֹוָּמע ַהַפֶּׁשן ֶׁשיָוֵּכ

ן ַיְנ ִּבּוּנֶּמ ִמין לֹוִקְתִהְוה ָכָרְּבח ַהַּסֻנז ְּבֶמ ֶרׁשֵיה ְּדֶאְרן ִנֵכ ְו ְ.ַמֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליוּו

  ינּוִצָמ

 ָמִצינּו 
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  ן ָיְנִבה ְלָנְבִנְו, ֹוּתְׁשת ִאכּוְזל ִּבֵּבַקל ְמַעַּבַהֶׁש, ָממֹנֹול  ַעתֶזֶּמַרְמ, ּוּנֶּמִמ תַבֵּת, די ַעֵדֲע

  . די ַעֵדם ֲעִיַלְגם ַרם ִעֵלָׁש  

ּומּוָבא ְּבֵסֶפר .  ֶׁשִּבְגַלל ְזנּות ִנְתַיְּקָרה ַהְּתבּוָאה ְוִנְפְּגָמה ַהַּפְרָנָסה.)גיטין נז(ַּבְּגָמָרא 

ָידּוַע ֵאין ָעֹון ַמִּזיק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבֶׁשַפע  )פנחס' דרשות על התורה פ( 'יֶּבן ִאיׁש ַח'

ִּכי ְבַעד ִאָּׁשה זֹוָנה ַעד ִּכַּכר "ְוָלֵכן ָאַמר ַהָּכתּוב , ַהַּפְרָנָסה ְּכמֹו ֲעֹון ַהְּזנּות

. ַפע ַהַּפְרָנָסהרֹוֶצה לֹוַמר ֲעֹון ִאָּׁשה זֹוָנה נֹוֵגַע ְּבִכַּכר ֶלֶחם ֶׁשהּוא ֶׁש, "ָלֶחם

ְּבִגיַמְטִרָּיא  הָנזֹון ֵכְו. ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִמי ֶׁשּפֹוֵגם ַּבְיסֹוד ּפֹוֵגם ְּבַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה

   ָזָנה ֶׁשַהֻּמָּׂשג :)סוטה טו( 'ִעּיּון ַיֲעקֹב' ׁשרּוא ְּבֵפָבְוֵכן מּו. ֲעִנּיּותה יָאִבת ְמנּוְזִּד, ןיֹוְבֶא

  .ְּדִמי ֶׁשּפֹוֵגם ִּבְזנּות ּפֹוֵגם ַּבָּמזֹון, ם ָמזֹון ְוַגם ְזנּותהּוא ַּג  

 ֱאלֶֹהיָך ְלָכל 'הלֹא ָתִביא ֶאְתַנן זֹוָנה ּוְמִחיר ֶּכֶלב ֵּבית " )יט, דברים כג(

ת ה ֶאיָלִלְכה ַמָרֹוּתַהים ֶׁשִא רֹו". ֱאלֶֹהיָך ַּגם ְׁשֵניֶהם'הֶנֶדר ִּכי תֹוֲעַבת 

ה ין ָמִבָה ְליְךִרָצְו, בֶליר ֶּכִחיב ְמִרְקַהר ְלּוּסִאם ָהד ִעַחַי, הָנן זֹוָנְתיב ֶאִרְקַהר ְלּוּסִאָה

ה ָנֹוּזַהה ֶׁשֶלָּטי ַהֵרֲה, הָבָרְקַהל ְלסּוה ָּפָנן זֹוָנְת ֶאַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרן ָצֵכְו. םיֶהיֵנר ֵּבֶׁשֶּקַה

ה יָפִלֱחם ֶהִאים ֶׁשִארֹוי ֶׁשִפְּכ, הָאְמ ֻטר אֹוּוּסם ִאּוס ׁשֵפֹוא ּתת לֹנּוְּזת ַהַרמּות ְּתֶלֶּבַקְמ

ן ָנְתֶאת ָהה ֶאָרֹוּתה ַהָרְס ָאַעּוּדַמּו, רסּו ָאינֹוי ֵאִנֵּׁשַה, רֵחה ַאֶלת ָטַרמּוה ְּתֶלָּטת ַהֶא

 ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהַרמּוה ְּתָנֹוּזן ַלַּתן ִנָנְתֶאָהן ֶׁשיָו ֵּכינּוֵרָבי ְּדל ִּפר ַעֵאָבה ְלֶאְרִנ. הָבָרְקַהְּב

ר ָכק ָׂשא ַרלְֹו, ׁשָּמת ַמנּוְּזה ַהֵׂשֲעַּמק ִמֶלא ֵחי הּוֵרֲה, תנּוְּזה ַהֵׂשֲעַמה ְּבָּלה ִּגֶּנַזְמַהֶׁש

ה ֵׂשֲעת ַמַאָבֲהה ַלֶמֹוה ּדֶז, ןָּבְרָקן ְלָנְתֶאת ָהה ֶאיָאִביא ְמם ִהִאְו, תנּוְּזר ַהבּוי ֲעִניצֹוִח

ר ָכת ָׂשיַנִחר ְּבָבא ְּכי הּוִנֵּׁשַה, רֵחַא ְּבתֹוה אֹויָפִלֱחיא ֶהם ִהל ִאָבֲא. ןָּבְרָק ְלמֹוְצת ַענּוְּזַה

ה ָאְמ ֻטר אֹוּוּסת ִאלֹום ֲחּון ׁשֹואׁשִרל ָהין ַעֵאן ֶׁשיָות ֵּכנּוְּזה ַהֵׂשֲעַּמה ִמיָחִוְרִהי ֶׁשִניצֹוִח

ה ָנֹוּזל ַהע ֶׁשַפא ֶׁשהּו ֶׁשתֹויאּוִצד ְמַּצר ִמסּון ָאֹואׁשִרן ָהֵּכין ֵאה ֶּׁשַמ. יִנֵּׁשל ַהיר ַעִבֲעַּיֶׁש

א ָבמּוְּד, ןָנְתֶא ָהמֹוה ְּכיָנִח ְּבּהָת אֹו לֹוׁשב ֵיֶליר ֶּכִחן ְמֵכְו. תנּוְּזה ַהֵׂשֲעַמה ְּבָּלַּגְתִהֶׁש

ן ְּבעֹוַלם "ן ְּדֵב"ה ְּדֵהִהי"ְּכמֹו ֶׁשֵּיׁש ֲהָוָי )'ש' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רשב'ְּב

 ֵיׁש ַּבְּקִלָּפה ְךָּכ, ה זֹו ִנְקֵראת ֶנֶפׁש ַהְּנֵקָבה"ַוֲהָוָי, ָהֲעִׂשָּיה ֶׁשִהיא ְּכֶנֶגד ַהְּנֵקָבה

 ְוִהיא ַהִּנְקֵראת ,ְּבִחיַנת ַהַּמִּיין נּוְקִּבין ֶׁשָּלּה, ַּבְּנֵקָבה ַהְּטֵמָאה ֲאֶׁשר ָׁשם

 ָמִצינּו 

 ב תּוָּכ
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א ָבְקד נּוסֹוְיע ַהַפת ֶׁשל ֶאֵּמַסב ְמֶלֶּכַהים ֶׁשִארֹו. ן"ִגיַמְטִרָּיא ֵּבֶׁשהּוא ְּב, ב"ֶּכֶל

ל יר ֶׁשִחְּמַהְו. תנּוְּזה ַהֵׂשֲעַּמה ִמָּלַּגְתִהת ֶׁשנּוְּזע ַהַפל ֶׁשה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתא אֹוהּוֶׁש, הָּפִלְקִּד

 ְךָּיַּׁשה ֶׁשָנל זֹוע ֶׁשַפא ֶׁשה הּוָנן זֹוָנְתֶא ֶׁשמֹוְּכ, הָנן זֹוָנְתל ֶאה ֶׁשיָנִח ְּבּהָתאֹוא ְּבב הּוֶלֶּכ

  ד יסֹו ִלְךָּיַּׁשע ֶׁשַפא ֶׁשהּוב ֶליר ֶּכִח ְמְךָּכ, תנּוְּזה ַהֵׂשֲעַמה ְּבָּלַּגְתִהְו, הָּפִלְקא ִּדָבְקד נּויסֹוִל

  .הָּפִלְקא ִּדָבְקנּו  

ָנן ָאסּור ֶאָּלא ָּכל ֶאְתָנן ַהָּבאֹות ַרִּבי אֹוֵמר ֵאין ֶאְת :)תמורה כט(א ָרָמְּגַּב

 , ְוֶׁשָּנַתן ָלּה ָׂשָכר ְלַהְפָקָעָתּה, ֲאָבל ֶאְתָנן ִאְׁשּתֹו ִנָּדה,לֹו ַּבֲעֵבָרה

ה ָיָאין ְרן ֵאִיַדֲע, ִנָּדה ֹוּתְשל ִאא ַעָּבַה ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ְוֶׁשָּנְתָנה לֹו ְּבֶאְתָננֹו ֻמָּתִרין

ן ֵתא נֹוהּון ֶׁשֵכָּתִי, רּוּסת ִאיַאיא ִּבִה ֶׁשה זֹויָאִבה ְּבָּלִּגע ֶׁשַפֶּׁשא ַה הּוּהן ָלַתָּנן ֶׁשַנְתֶאָהֶׁש

ר ַכ ְׂשּהן ָלֵתא נֹום הּור ִאָב ָּדתֹואֹו. תֶרֶּתה ֻמָתְיָהֶׁשת ְּכֶרֶחה ַאיָאִבה ְּבָּלַּגְתִהע ֶׁשַפ ֶׁשּהָל

 ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשא ַהן הּוַנְתֶאָהה ֶׁשָיָאין ְרן ֵאִיַדֲע, תנּוְּז ַהרבּוֲער ָכא ָׂשלְֹו, ְמָלאָכהל ּוּטִּב

י ִּכ, רּוּסם ִאּויו ׁשָלין ָעֵא, ןָנְת ֶאת לֹוֶנֶתיא נֹום ִהר ִאָב ָּדתֹואֹו. תנּוְּזה ַהֵׂשֲעַמה ְּבָּלַּגְתִהֶׁש

ע ַפא ֶׁשלְֹו, תנּוְּזל ַהה ַעָנָּתם ַמָתא ְסן הּוָנְתֶאא ָהיָלֵּמִמּו, ֹוּלע ֶשַפאת ֶׁשֵצ מֹוּהיָניא ֵאִה

ועדין צריך ביאור מדוע מצינו (. ילֵעְלִדְּכ, ׁשָּמת ַמנּוְּזַהק ֵמֶלא ֵחהּות ְונּוְּזן ַהַמְזה ִּבָּלַּגְתִהֶׁש

ובמנחת . ויתכן שיש כאן איזה מציאת שפע של הזכר הנבעל, בגמרא שם שבמשכב זכר יש דין אתנן

  ולדברינו אין כאן . שהנבעל נתן לבועל, דין באתנן של משכב זכרא מסתפק מה ה"חינוך סימן תקע

  .).כיון שהנבעל בודאי לא מוצא את שפע הבועל, שהוא שלא יתפוס איסור, ספק כלל  

ם ַעַּטת ַהֶרֶאָבא ְמָרָמְּגַהְו. הָמֵהל ְּבא ַעָּבְּב, ןָנְתין ֶאין ִּדֵא ֶׁש:)תמורה ל(א ָרָמְּגַּב

ב ָּי ַחַלְּבֵהָמהע ָּבְר ִנ אֹוַעֵברֹוָהי ֶׁשל ִּפף ַע ַאינּוְיַה. תמֹוֵהְּבת ַלנּון ְזיֵאם ֶׁשּוּׁשִמ

 ֵאיָנּה , ְזנּות ַלְּבֵהָמהֵאין :)סוטה כו(י "ִּׁשר ַרֵאָבְּמ ֶׁשּוְכִפי, תנּום ְזה ֵׁשֶזין ָלֵא, היָתִמ

ם ַעַּטא ִמר הּוּוּסִאָה ְו.ֲעָלּהַנֲעֵׂשית זֹוָנה ִּבְבִעיַלת ְּבֵהָמה ְוֵאיָנּה ֶנֱאֶסֶרת ַעל ַּב

ע ַפת ֶׁשא ֶאָצְמם ִיָדָאָה ֶׁשְךָּיא ַׁשאי לַֹּדַוְּבן ֶׁשיָוֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . תנּום ְזּוּׁשא ִמלְֹו, רֵחַא

 ּהין ָלֵאְו', הת ֵמירֹוִׁשת ְיֶלֶּבַקה ְמָמֵהְּבי ַהֵרֲהֶׁש, ּה ָליַעִּפְׁשַהה ְלָמֵהְּבל ַהן ֶׁשזֹוָּמַהים ְוִּיַחַה

, הָמֵהל ְּבא ַעבֹה ָלָרְסה ָאָרֹוּתַהי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו. 'כּוע ְוַפת ֶׁשיַאִצל ְמית ֶׁשִנמֹות ָמֶכֶרֲעַמ

ם ֵגֹום ּפָדָאָהֶׁש, ילֵעְלִד ְּכןזֹוָמן ֹוׁשְּלא ִמ הּותנּוְזם ֵׁשְּד, תנּום ְזּוּׁש ִמינֹור ֵאּוּסִאָה

  ינּוִצָמ

  ינּוִצָמ
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   ְךָּיא ַׁשא לֹיָלֵּמִמּו, הָמֵהְב ִּבְךָּיא ַשה לֶֹזְו, הָּׁשִאע ָהַפת ֶׁשיַאִצְמל ית ֶׁשִנמֹוָּמת ַהֶכֶרֲעַּמַּב

  .הָמֵהְבן ִּבָנְתר ֶאּוּסִא  

 ִנָּׂשא ְוִנֵּתן ְוַנֲעֶלה ְוִנְׂשַמח "ִנְתַעְּלָסה ָּבָאֳהִבים" :)מנחות סו(א ָרָמְּגַּב

ָסה ִּבְמַנֶאֶפת ְּכִתיב ֶׁשאֹוֶמֶרת ִנְתַעְּלי "ר רשֵאָבְמ ּו.ְוִנְתֲחֵטא ָּבָאֳהִבים

ף אּוִּנם ַלֶדֹוּקק ֶׁשֶלֵחַהים ֶׁשִארֹוְו. ַלְמַנֵאף ִנָּׂשא ְוִנֵּתן ֵּביֵנינּו ְוַנֲעֶלה ַלִּמָּטה ְוִנְׂשַמח

  ת יַנִחְבא ִּבה הּויָאה ִּבֵׂשֲעַּמַהז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵּי ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ןָּתַמא ּוָּׂשַמל ְלָׁשְמִנ

  . ןָּתַמא ּוָּׂשת ַמיַנִחְבא ִּב הּום לֹוֵדֹוּקק ֶׁשֶלֵחַהְו, הָקְסִע  

א ֵׂשָּנ ִלּהיָרִּתַהְל, ּהָלֲעת ַּבֵּמה ֶׁשָּׁשִאין ְלִמֲאַה ְלנּוְּקים ִּתִמָכֲח ֶׁש.)יבמות קיז(ה ָנְׁשִּמַּב

יא ִה, ּהָלֲעת ַּב ֶאׁשיַרים ִלִׁשְרֹוּייר ַלִּתַהת ְלֶנֶמֱא ֶנּהיָנֵאי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו, רֵחַאְל

 ְּכֻתָּבהת ַנָּקַתה ְּדֶאְרִנ, דַחים ַיִכְלין הֹוִאּוּׂשר ִנֵּתֶה ְוְכֻתָּבהִּד, ּהָתְּכֻתָּבל יטֹות ִלֶנֶמֱאֶנ

א  הּוןֵכָלְו, ּהָרבּוֲע' ת הֵא ֵמּהָּלן ֶׁשמֹוָּמת ַהל ֶאֵּבַקא ְמה הּוָּׁשא ִאֵׂשֹוּנם ֶׁשָדָאת ֶׁשֶזֶּמַרְמ

, לֹוְצד ֶאַרָּי ֶׁשּהָּלן ֶׁשמֹוא ָמה הּון ֶזמֹוָמְּד, תמּו ָי אֹוּהָׁשְרָגם ְי ִאְכֻתָּבהן ִּבמֹו ָמּהב ָלֵּיַחְתִמ

ן מֹוי ָמֵנְיְני ִעֵּבַגת ְלֶנֶמֱא ֶנּהיָנֵאי ֶׁשל ִּפף ַעַא, ְּכֻתָּבהם ד ִעַח ַיְךֵלין הֹוִאּוּׂשר ִנֵּתן ֶהֵכָלְו

ן מֹוָּמת ַהת ֶאַחַק ָלּהָתכּוְזּו, תֹוּוׁשְר ֵמּהָתיא אֹוִצין מֹוִאּוּׂשר ִנֵּתֶהְּד, ֻרָּׁשהְי מֹוים ְּכִרֵחֲא

ה ָּׁשל ִאע ֶׁשַפה ֶׁשֶמֹו ּדינֹוֵאְּד, הָלתּות ְּבְּכֻתַּבת ִמחֹויא ָּפה ִהָנָמְלת ַאְּכֻתַּבן ֵכָלְו. ּה ָלְךָּיַּׁשֶׁש

 ׁשיַּגי ִמ"רא ָּבָבן מּוֵכְו. תֹוח אֹוַקָּלן ֶׁשֹואׁשִרה ָהָיא ָההּוע ֶׁשַפֶׁשְל, ּוּנֶּמ ִמָלְקחּור ָבְּכֶׁש

ת ֶמֶּלֻׁשה ְמָּבֻתְּכַהים ֶׁשִארֹוְו. לַעַּביא ַהִצהֹוים ֶׁשִלתּוי ְּבֵמם ְּדה ֵהָּבֻתְּכי ַהֵמְּד ֶׁש.)כתובות נו(

 ִּביַאת )ט"מ' ג סי"ח' מורה נבוכים'(ם "ַּבְמַרא ָּבָב מּוְוֵכן. נּוְרַאֵבְדה ִּכָנֹואׁשִרה ָהיָלִעְּבר ַהבּוֲע

', ּתֹוָרה ְוכּו ַמַּתן ַאַחר ִאְׁשּתֹו ַעל ָהָאָדם ְּכִביַאת ּתֹוָרה ַמַּתן קֹוֶדם ַהְּקֵדָׁשה

 ִּבְזַמן ַעָּתה ָלּה ִאָׁשה ְּכֻתַּבת ְּכַמַּתן, ָאז ְלַקְּדָׁשּה ָעָליו ַהֻּמְסָּכם ַהָּׂשָכר ּוַמַּתן

 .)כתובות נא(' הָאָלְפַה'ת ַהיַטן ִׁשֵכְו. היָאִּבר ַהבּוא ֲעה הּוָּבֻתְּכם ַהלּוְׁשַּת ֶׁשינּוְי ַה,ַהֵּגרּוִׁשין

  ל חּול ָיֵעָּבִּתֶׁשְכּו. ןָנָּבַרְּדק ִמה ַרָּבֻתְכת ִּבֶבֶּיַח, הָלֲעְבא ִנן לִֹיַדֲעה ַוָּפֻחה ַלָסְנְכִּנה ֶׁשָּׁשִאֶׁש

  . היָאִבה ְּבָילּוה ְּתָּבֻתי ְּכִּכ. איָתְיַראֹוְּדה ִמָּבֻתב ְּכּוּי ִחיָהֶלָע  

ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר ָּכל ַהּפֹוֵחת ִלְבתּוָלה ִמָּמאַתִים  :)כתובות נד(א ָרָמְּגַּב

יר ִאי ֵמִּבט ַרֵק נֹוַעּוּדה ַמָראֹוְכִלְו. ּוְלַאְלָמָנה ִמָּמָנה ֲהֵרי זֹו ְּבִעיַלת ְזנּות

  ינּוִצָמ

  ינּוִצָמ

  ינּוִצָמ
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. הֶמֹוּדַכד ְוַחר ַיגּום ָלֶהר ָלסּוָא ֶׁשאֹו, יוָלה ָעָרסּויא ֲאִהר ֶׁשאַמּיֶֹׁש, תנּות ְזיַלִען ְּבֹוׁשְל

 ינֹוא ֵאהּו, ּהָקְלת ֶח ֶאּהת ָלֶתב ָלֵּיַחְתל ִמַעַּבין ַהם ֵאִאז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵּי ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו

י ִּתִמֲא ָהּהָקְלת ֶח ֶאׁשֵבֹוא ּכא לֹם הּוִאְו, ּהָרבּוד ֲעָעיְֹּמי ֶׁשִּתִמֲא ָהּהָקְלת ֶחש ֶאּבְֹכל ִלכֹוָי

ת ת ֶאֵתב ָלָּיֻחל ְמַעַּבין ַהי ִּדל ִּפם ַע ִאּוּלִפֲאר ֶׁשָאבְֹמ :)נו(ם א ָׁשָרָמְּגַבּו. תנּות ְזיַנִח ְּבזֹו

ת יַלִע ְּבי זֹוֵרֲה, םֵּלַׁשא ְיהּוה ֶׁשיָנִמֲאא ַמלְֹו, ּהָּתֲעת ַּדֶכֶמ סֹוּהיָנם ֵאִא, ֹוּתְׁשִאה ְלָּבתּוְּכַה

א הּון ֶׁשֶפאֹת ְּבֶלֶעְבא ִניא לִֹה, םֵּלַׁשא ְיהּוה ֶׁשיָנִמֲא ַמּהיָנם ֵאִא ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תנּוְז

  ל ע ֶׁשַפא ֶׁשֵצא מֹוהּון ֶׁשיָות ֵּכנּויא ְזה ִהיָלִעְּבַהם ֶׁשֵרֹוה ּגֶזְו, ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהא ֶאצְֹמל ִלַכיּו

  . יםִרֵחַא  

ם ת ֵׁשֶגֶּוַזה ְמָּבתּוְּכז ֶׁשֵּמַרְל, ה"ב וָתְּכת ֹוּיִתיא אֹו ִההָּבתּוְּכא ֶׁש"גרם ַהֵׁש ְּבמּוָבא

  ת ֹוּיִתאֹוז ְּבָמְרִּנ ַהֹוּתְׁשִאל ְוַעַּבד ַהחּוִי ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תכּוְלַמד ּוסֹול ְיֵּמַסְּמה ֶׁש"ו

  .ּהָּת ִאֹוּלד ֶׁשחּוִּית ַהכּוְז ִּבֹוּתְׁשר ִאבּול ֲעֵּבַקא ְמהּוֶׁש, ְּכֻתָּבהף ַהֶסֶכ ְּבלַעַּבת ַהב ֶאֵּיַחה ְמ"ו 

ם ֵּלַשְּמה ֶׁשֶּתַפְּמה ִמָּׁשת ִאְּכֻתַּבל ין ֶׁשִּדת ַה ֶאדּוְמָּל ֶׁש.)כתובות י(ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא 

, היָלִעְּבל ַהה ֶׁשָאָצֹוא ּתהּוְּכֻתָּבה ב ּוּיִחֶׁשים ִארֹוְו, זם זּוִיאַתם ָמֵהף ֶׁשֶסים ֶּכִּׁשִמֲח

  , יןִאּוּׂשי ִנִלם ְּבַּגְּכֻתָּבה ת יַנִחא ְּבהּוס ֶׁשָנב ְקָּיה ַחֶּתַפן ְמֵכָלְו, יןִאּוּׂשִּנל ַהה ֶׁשָאָצֹוא ּתלְֹו

  . יןִאּוּׂשִנְּבְּכֻתָּבה ן ַהַיְנל ִעת ָּכ ֶאדּוְמ ָלּוּנֶּמִמּו  

 ּהין ָלִתֲחֹו ּפיׁשִמְׁשַּת ִמּהָלֲעל ַּבת ַעֶדֶרֹוּמה ַהָּׁשִא ֶׁש.)כתובות סג(ה ָנְׁשִּמַּב ינּוִצָמ

א הּו, דֵרל מֹוַעַּבם ַהִאְו, ַעבּול ָׁשָכין ְליִקִעָּפַרה ְטָעְב ִׁשין אֹוִריָנה ִּדָעְב ִׁשּהָתְּכֻתָּבִמ

יא ם ִהִאְו, יׁשִמְׁשַתר ְלּוׁשָקְּכֻתָּבה ף ַהֶסֶכ ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, ְּכֻתָּבהל ַהיף ַעִסהֹו ְליְךִרָצ

ה ת ֶזת ֶאֶמֶּלַׁשיא ְמן ִהֵכָל, לַעַּבף ַלֶסד ֶּכֵסְפת ֶהֶמֶרֹויא ּג ִהיׁשִמְׁשַּתת ַהיַעִנת ְמת ֶאֶמֶרֹוּג

ת  ֶאַעֵנ מֹואם הּוִאְו. היָאִּב ַהְךֶרה ֶּדָרבּוא ֲעָּבן ֶׁשמֹו ָמּהר ָלמּום ָׁשָׁשְּכֻתָּבה ף ַהֶסֶּכִמ

יף ִסהֹו ְליְךִרא ָצן הּוֵכָל, היָאִּבת ַהכּוְזם ִּבֶהא ָלבֹ ָליְךִרָּצן ֶׁשמֹויד ָמִסְפא ַמהּו, יׁשִמְׁשַּתַה

   'םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו, ֶׁשַבער ַּפְסִמת ְּבֶמֶּלַׁשיא ְמִהים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. ְּכֻתָּבהל ַהַע

  .ה זֹויָנִחְבה ִּבָמְגיא ָּפִה ְוֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ַהְמַזֶּוֶגת ִאיׁש ָלִאָּׁשהֶׁשִּמְסָּפר ֶׁשַבע ְמַס 

ְוֵאּלּו יֹוְצאֹות ֶׁשּלֹא ִּבְּכֻתָּבה ָהעֹוֶבֶרת ַעל ַּדת מֶׁשה  .)כתובות עב(ה ָנְׁשִּמַּב

אָׁשּה ָּפרּוַע ְוטֹוָוה ַּבּׁשּוק  ְוֵאיזֹוִהי ַּדת ְיהּוִדית יֹוְצָאה ְורֹ',כּוְוִויהּוִדית 

 ן ֵכְו

 ֵכן ְו

 ן ֵכְו

  ינּוִצָמ
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ים ִׁשָנֲאת ֶׁשֶמֶרגֹות ְויעּוִנְּצת ַּבֶמֶגֹוּפה ֶׁשָּׁשִא ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, ּוְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל ָאָדם

   ְךֶר ֶּדהָרבּוא ֲעָּבן ֶׁשמֹו ָמּהר ָלמּום ָׁש ָׁשּהָתְּכֻתָּבת ה ֶאיָדִסְפַמ, ּהָתָסָנְרת ַּפ ֶאבּוְנְגים ִיִרֵחֲא

  .היָאִּבַה  

ק רֹם ָהַגא ְּפָרְקִּנן ַהּוּק ִּתׁשֵי, ם"יִבָבֹוּׁשי ַהיֵמִל" נּוֵנֲע"ת ַּלִפת ְּתנֹוָּוַכְּב' ׁש"ַּׁשַרָה

ה ֶׂשֲעַּמת ַהיַנִחא ְּבהּוְו. רהּוְרִהַהה ֵמָאָצתֹור ְּכֵהְרַהְמל ַהיו ֶׁשִפף ְּבֵּסַאְתִהֶׁש

ם ֶד קֹומֹוְּכר ֵהְרַהְמל ַהיו ֶׁשִפְּבק רֹת ָהף ֶאֵּסַאת ְמנּול ְז ֶׁשרהּוְרִהים ֶׁשִארֹוְו. הָבָׁשְחַמְּד

ן ֵכְו. הֶׂשֲעַּמת ַהיל ֶאִחְתר ַמהּוְרִהַהְו, היָלִכת ֲאיַנִחא ְּבג הּוּוּוִזְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . היָלִכֲא

ה ֶׂשֲעַּמַהה ֶּׁשַּמִמ, יםִהבֹור ְּגֵתים יֹוִפצּוְרַפ ְּבםֵגֹור ּפהּוְרִהם ֶׁשָׁש' ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִס'ְּבים ִארֹו

  ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . הֶׂשֲעַּמַּב ֶׁשרהּוְרִהד ַהַּצִמר ֵתיא יֹוִה, הֶׂשֲעה ַמֶשעֹות ָהַרְמֻחְו, םֵגֹוּפ

  . הָׂשֲער ַנָבג ְּכּוּוִּזר ַהַּקִעְו, רֵהְרַהְמל ַהֶצא ֵאָצְמר ִנָבע ְּכַפֶּׁשַהה ֶׁשָאְרק ַמרֹת ָהפּוְּסַאְתִהְּד  

י ֵרהּוְרד ִהֶגֶנה ְּכיָרִמא ְׁש הּול"גדשנאם ֵּׁשַה ֶׁש)כונת הלימוד(' ל"יַזִרֲאר ָהּוּדִס'א ְּבָבמּו

  , ןָחְלֻׁשְּבִגיַמְטִרָּיא א ה הּום ֶזֵׁשְו, הם ֶזֵׁשר ְּבֵהְרַהים ְיִרהּוְר ִה לֹוׁשֵּיי ֶׁשִמּו, הָרֵבֲע

  .רהּוְרִהַהים ֵמִמָּגְפִּנֶׁש, הָסָנְרַפה ּויָלִכל ֲאז ַעֵּמַרְמַה  

ף ֵרָצ ְמַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּואין ֵאי ֵרֲה, רמּו ָחְךל ָּכד ָּכַבר ְלהּוְרִה ַהַעּוּדר ַמָאבֹה ְמֶז

ת פּוְּסַאְתה ִהֵׂשֲעת ַמ ֶאֹו ּבׁשה ֵיָוְרר ֶעהּוְרִהא ֶׁשָּלֶא, הֵׂשֲעַּמה ַלָעה ָרָבָׁשֲחַמ

 "ְוָיְרָקה ְּבָפָניו" )ט, דברים כה(' יםִרּוּטל ַהַעַב'א ְּבָבן מּוֵכְו. הָבָׁשֲחַמה ְּדֵׂשֲעא ַמהּוֶׁש, קרָֹה

ה ָלן עֹוַּבְרָּק ֶׁש)פנחס(' הֶשח מַֹמְׂשִי'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו . ּדֹוֶמה ְלִׁשְכַבת ֶזַרעקְלִפי ֶׁשָהרֹ

  ן ין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. אְטֵחת ְלבֹוָׁשְחֶּנה ֶׁשָרה ָזָדבֹוֲעת ַויֹוָרל ֲע ֶׁשהָרֵבת ֲעבֹוָׁשֲחל ַמא ַעָקְור ַּדֵּפַכְמ

  .הָרָּפת ַּכיכֹוִרן ְציָנֵאה ְוֶׂשֲעַמן ְלָפְרָצה ְמ"ין הקבה ֵאָרֵבת ֲעבֹוְׁשְחר ַמַאְׁש  

  ֶׁשּלֹא ָׁשַכב ִעם ֵאֶׁשתיֹוֵסף )בהעלתך קעב(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפר ַהַעַׁש'ְּב

ָלֵכן ּגּופֹו לֹא ִנְקַּבר , ִטּפֹות ֶזַרע' ָאְמָנם ָיְצאּו ִמֶּמּנּו י, ּפֹוִטיַפר ֲאדֹוָניו

יא ִהה ֶׁשֶזף ָּבֵסם יֹוֵׁשה ָאה ָמֶׁשה ָקָראֹוְכִלְו. ֶאָּלא ַעְצמֹוָתיו ִּבְלָבד, לֵאָרְׂשץ ִיֶרְּבֶא

. תמּוֵלְׁשן ִּביֹוָּסִּנד ַּבַמא ָעי הּוֵרֲה, עַרת ֶזֹוּפ ִטּוּנֶּמ ִמאּוְצָּיה ֶׁשָמְרָג ְויאֹוִטְחַהה ְלָתְסִנ

ְּבָכל יֹום ָויֹום ָהְיָתה , ָאְמרּו ָעָליו ַעל יֹוֵסף ַהַּצִּדיק ).יומא לה( ַּבְּגָמָראא ָבּוּמַּכ

ְּבָגִדים ֶׁשָּלְבָׁשה לֹו ַׁשֲחִרית לֹא ָלְבָׁשה לֹו , ֵאֶׁשת ּפֹוִטיַפר ְמַׁשַּדְלּתֹו ִּבְדָבִרים

 ר ּוּדִס'ְּב

 ן ֵכְו

 י ִפְלּו

 א ָבמּו
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ָאְמָרה לֹו ִהָּׁשַמע , ְּבָגִדים ֶׁשָּלְבָׁשה לֹו ַעְרִבית לֹא ָלְבָׁשה לֹו ַׁשֲחִרית, ִביתַעְר

' ה",  ָאַמר ָלּה,ֲהֵריִני חֹוַבְׁשְּתָך ְּבֵבית ָהֲאסּוִרין,  ָאְמָרה לֹו,לֹא, ָאַמר ָלּה. ִלי

ֲהֵריִני ". ִפיםּוזֹוֵקף ְּכפ' ה ",ֲהֵריִני כֹוֶפֶפת ֶאת קֹוָמְתָך". ַמִּתיר ֲאסּוִרים

ְולֹא ָבא , ָנְתָנה לֹו ֶאֶלף ִּכַּכר ֶּכֶסף". ּפֹוֵקַח ִעְוִרים' ה ",ְמַסֵּמאת ֶאת ֵעיֶניָך

ְולֹא ָׁשַמע ֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה ִלְהיֹות ", ַהְיינּו ִּדְכִתיב, ֵאֶליָה ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה

ר ָאבְֹמּו. ָּבעֹוָלם ַהָּבא" ִלְהיֹות ִעָּמּה ",ָּבעֹוָלם ַהֶּזה" ִלְׁשַּכב ֶאְצָלּה". "ִעָּמּה

ג ֵגֹוׁשא ְּבְטם ֵחַגְו, הֶׂשֲעַּמַהר ֵמֵתד יֹועֹו, רֵתיֹור ְּבמּוא ָחר הּוהּוְרִהא ַהְטֵחֶׁש ינּוֵרָבְדִל

 תֹוה אֹוָסְניא ָאת ִהיאּוִצְּמַּבן ֶׁשיָוֵּכ, ןיֹוָּסִּנד ַּבַמף ָעֵסֹוּיי ֶׁשל ִּפף ַעַא. הָרָּפ ַּכיְךִרס ָצֶנאֹוְבּו

  ץ ֶרֶאר ְּבַּבְקא ִנ לֹרֹוָׂשְּבך ֶׁשָכה ְּבל ֶזר ַעֵּפַכ ְליְךִרה ָצָיף ָהֵסיֹו, עַרא ֶזָצָיְו, ּהר ָּבֵהְרַהְל

  . יוָתמֹוְצק ַעַר, לֵאָרְׂשִי  

 ,ַנָּלןֹות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזָמן ְּגָרָמא ָנִׁשים ְּפטּורֹות ְמוּוִמְצ .)קידושין לד(ַּבְּגָמָרא 

ת ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזָמן וֹו ַמה ְּתִפִּלין ָנִׁשים ְּפטּורֹות ַאף ָּכל ִמְצ,ָּגַמר ִמְּתִפִּלין

ן ָמְּזַהה ֶׁשֵׂשת ֲעוֹוְצִּמה ִמָרטּוה ְּפָּׁשִאל ֶׁש"יַזִרֲאָהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵה. ְּגָרָמא ָנִׁשים ְּפטּורֹות

, ּהָמְצַע ֵמּהין ָלֵא, הֵׂשת ֲעוֹוְצח ִמ"רמד ֶגֶנם ְּכֵה ֶׁשָהיֶרָבח ֵא"ְלרמת ּוּיִחַהל ֶׁשַלְגא ִּבָמָרְּג

, יןִּלִפת ְּתַוְצִּמד ִמָמְל ִנׁשֶרּׁשֹן ַהֵכָלה ְּדֶאְרִנ. גּוּוִּז ַּבּהָלֲעַּבת ִמּוּיִחת ַהת ֶאֶלֶּבַקיא ְמִהת ֶׁשיֹוֱה

' יתיִצל ִצַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ, הָסָנְרַּפע ַהַפת ֶׁשם ֶאָדָאה ָליָעִּפְׁש ַמְּדִמְצַות ְּתִפִּלין

יא ה ִהָראֹוְכִלְו, הָּׁשִאר ָהבּוד ֲעָעיְֹּמע ֶׁשַפא ֶׁשהּו, נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפה ְּכָסָנְרַּפע ַהַפֶׁשְו, רַהּזַֹהֵמ

ת ת ֶאֶלֶּבַקיא ְמִהן ֶׁשיָוֵּכה ֶׁשָּלַגה ְמָרֹוּתאן ַהָכְו, אא הּולְֹו, יןִּלִפ ְּתיַחִּנַהה ְליָכִרה ְצָתְיָה

 הֵׂשת ֲעוֹוְצר ִמָאל ְׁשָכד ְלַמְלה ִנֶּזִמּו. יאא ִהלֹין ְוִּלִפ ְּתיַחִּנא ַיהּו, ּהָלֲעַּב ִמּהָתָסָנְרַּפ

 ּוּנֶּמת ִמֶלֶּבַקיא ְמִהְו, ּהָמְצַעים ֵמִרָבח ֵא"ָהרמת ּוּית ִח ֶאּהין ָלה ֵאָּׁשִאָהן ֶׁשָמָרן ְּגָמְּזַהֶׁש

ְוָהָיה " ַּבר ַיֲעקֹב ָאַמר ְקָרא אָחב ָא ַר.)שם לה(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא  .הָרטּויא ְּפן ִהֵכָל

 ֻהְקָׁשה ָּכל ,"ְּבִפיָך' ְלָך ְלאֹות ַעל ָיֶדָך ּוְלִזָּכרֹון ֵּבין ֵעיֶניָך ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ה

ָנִׁשים ְּפטּורֹות ְוַהְּזָמן ְּגָרָמא  ֲעֵׂשה ֶׁשתַוְצִמַהּתֹוָרה ֻּכָּלּה ִלְתִפִּלין ַמה ְּתִפִּלין 

ד ָמְל ִנׁשֵקֶהַהים ֶׁשִארֹוְו. ת ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזָמן ְּגָרָמא ָנִׁשים ְּפטּורֹותוֹוַאף ָּכל ִמְצ

 ֵבַאְרנּוּו". ְּבִפיָך' ְלַמַען ִּתְהֶיה ּתֹוַרת ה" ,יןִּלִפת ְּתַוְצִמת ְלֶנֶתה נֹוָרֹוּתַהם ֶׁשַעַּטַהֵמ

  ינּוִצָמ
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ה ָאָּבה ֶׁשָסָנְרַּפת ַהַעָּפְׁשל ַהה ַעָנָּוַּכַה, "יָךִפְּב' ת הַרֹוּת" ֶׁש'תִציִציל ְׁשַמַח'ר ְּבַמֲאַמ

   ּהין ָלה ֵאָּׁשִאָהן ֶׁשָמָרן ְּגָמְּזַהֶׁש הֵׂשת ֲעוֹוְצר ִמָאל ְׁשָכד ְלַמְלאן ִנָּכן ִמֵכָלְו. יָךִפה ְלָרֹוּתַהֵמ

  .הָרטּויא ְּפן ִהֵכ ָלּוּנֶּמת ִמֶלֶּבַקיא ְמִהְו, ּהָמְצַעֵמ  

  לֹוׁשֵּית ֶׁשכּוְז ִּביׁשִאין ָלִּלִפְּתים ַהִנְתנֹו, הָּׁשִאג ָלּוּוִּזן ַהֵתֹוּנה ֶּׁשַּמ ֶׁשינּוֵרָבי ְּדִפְל

ָּתָנא ְּדֵבי  )אות פ' גלגולי נשמות'( אנֹוָּפע ִמ"רמי ָהֵרְבת ִּדין ֶאִבה ָני ֶזִפְלּו. הָּׁשִא

ְוִׁשֵּמׁש ַּתְלִמיֵדי , ְוָקָרא ַהְרֵּבה, ַתְלִמיד ֶאָחד ֶׁשָּׁשָנה ַהְרֵּבהַמֲעֶׁשה ְּב, ֵאִלָיהּו

ּוְמַחֶּזֶרת , ְוָהְיָתה ִאְׁשּתֹו נֹוֶטֶלת ְּתִפיָליו. ּוֵמת ַּבֲחִצי ָיָמיו, ֲחָכִמים ַהְרֵּבה

ִּכי הּוא ַחֶּייְך " ,הָּכתּוב ַּבּתֹוָר, ְואֹוֶמֶרת ָלֶהם,  ּוְבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹותֹותְּבָבֵּתי ְּכֵנִסי

ְוִׁשֵּמׁש ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים , ְוָקָרא ַהְרֵּבה, ַּבֲעִלי ֶׁשָּׁשָנה ַהְרֵּבה, "ְואֹוֶרְך ָיֶמיְך

ִּפֶּלֶגׁש ' ִּגיַמְטִרָּיא 'ַּתְלִמיד ֶאָחד'ִהֵּנה . ִמְּפֵני ַמה ֵּמת ַּבֲחִצי ָיָמיו, ַהְרֵּבה

, יא ֵמָתה ָאז ַּבֲעבּורֹו ְוִהיא נֹוֶטֶלת ְּתִפָּליו ַעָּתהְוִה,  ִעם ְׁשֵני ֵּתבֹות'ַּבִּגְבָעה

ל ּוּגְלִּגַּבם ֶׁשֵׁש ְּכינּוְיַה. ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָנַטל ָאז ֵאָבֶריָה ְוָהָיה הֹוֵלְך ְּבָכל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל

 ּהָתיָתל ִמ ַעיַעִדהֹול ְלֵאָרְׂשל ִיָכח ְלַלָׁש ְויָהֶרָבת ֵא ֶאְךַת ָחׁשֶגיֶלִּפל ַה ֶׁשּהָלֲען ַּבֹואׁשִרָה

ל ֵאָרְׂשל ִיָכה ְלָחְליד ָׁשִמְלַּתל ַה ֶׁשֹוּתְׁשי ִאִנֵּׁשל ַהּוּגְלִּג ַּבְךָּכ, ּהָּמ ִענּוָּזת ֶׁשנּוְּזה ַהֵׂשֲעל ַמַלְגִּב

י ִפְלּו, יןִּלִפְתִלים ִרָבֵאין ָהר ֵּבֶׁשֶּקה ַהה ַמֶׁשן ָקִיַדֲעַו. תֹויָתל ִמ ַעיַעִדהֹו ְלֹוּלין ֶׁשִּלִפְּתת ַהֶא

א ן הּוֹואׁשִרל ָהּוּגְלִּגַבּו, ד סֹותֹום אֹול ֵהַעַּבל ַהין ֶׁשִּלִפְּתַהה ְוָּׁשִאי ָהֵרָבֵאר ֶׁשָאבֹ ְמינּוֵרָבְּד

ת כּוְז ִּבה לֹוָיָהה ֶׁשָסָנְרַּפע ַהַפת ֶׁש ֶאּוּנֶּמ ִמלּוְזים ָּגִנֹוּזַהז ֶׁשֵּמַרים ְלִרָבֵאת ָהח ֶאַלָׁש

  ע ַפ ֶׁשּהָּנֶּמח ִמַקְלִּנז ֶׁשֵּמַרין ְלִּלִפְּתת ַהה ֶאָחְליא ָׁשי ִהִנֵּׁשל ַהּוּגְלִּגַבּו, ּוּלֵאים ָהִרָבֵאָה

  .ּהָלֲע ַּבְךֶרת ֶּדֶלֶּבַקה ְמָתְיָהֶׁש, ּוּלֵאין ָהִּלִפְּתת ַהכּוְז ִּבּהה ָלָיָהה ֶׁשָסָנְרַּפַה  

 אתֵרְקִּנה ֶׁשָׁשדֹוְּקה ַהיָנִכְּׁשַה ֶׁש)א"ן פ"הארות זו( ל"יַז ְלָהֲאִר'אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּב

יא ִהה ֶׁשָרָאֶהַה, ּהָּלין ֶׁשִּלִפְּתא ַהה הּוָמּו, אׁשל רֹין ֶׁשִּלִפת ְּתיַנִח ְּבּה ָלׁש ֵיָרֵחל

ת יַנִחיא ְּבה ִהָבֵקְּנר ַלָכָּזת ַהיַנִחְּבה ִמָרָאֶהַהים ֶׁשִארֹוְו. א"א זָרְקִּנ ַהּהָלֲעַּבת ִמֶלֶּבַקְמ

ל  ֶׁשֹוּתְׁשת ִאיַנִחם ְּבין ֵהִּלִפְּת ֶׁש:)משפטים קיח( ָמִצינּו ַּבּזַֹהרן ֵכְו. הָבֵקְּנל ַהין ֶׁשִּלִפְּתַה

, ְרצּוָעה ְּכרּוָכה ְּבֶאְצַּבע ְׂשמֹאל זֹו ִקּדּוִׁשין .)תיקונים פד(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ן ֵכְו. םָדָא

 א ֵציֹו

 ְוֵכן 
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   ְּכִריַכת ַהְּתִפִּלין ַעל ת ֶארֹוִאים ֶׁשַהּזַֹהר ְמַקֵּׁשרְו .ָכה ָּבֶאְצַּבע ֶׁשָּלּהֶׁשִהיא ַטַּבַעת ְּכרּו

  .ָהֶאְצַּבע ְלַטַּבַעת ִקּדּוִׁשין  

 רָעֵּׂשַה יּוּסִּכ תַוְצִּמֶׁש נּוֵרדֹוְּב ָהַרָּבִנים יֵלדֹוְּגִמ דָחֶא םֵׁשְּב 'ּהָׁשבּוְל רָדָהְו זעֹ' רֶפֵסְּב

 לֶׁש ןיֹוְלֶעָה קֶלֵחַה יּוּסִּכ תַוְצִמּו ,ּהָּלֶׁש אׁשרֹ לֶׁש יןִּלִפְּת תַחָנֲה תיַנִחְבִּב יאִה הָּׁשִאְּב

 םָדָאָה לַע הָּנִגְמ יןִּלִפְּת תַוְצִּמֶׁש םֵׁשְכִּד .ּהָּלֶׁש דָי לֶׁש יןִּלִפְּת תַחָנֲה תיַנִחְבִּב יאִה תעֹורֹוְּזַה

 ןאָׁשרֹ תֹוּסַכְּמֶׁש תעֹונּוְצ יםִׁשָנ ְךָּכ ,)כה ,ד תפילין( ם"ָּברמב אָבּוּמַּכ ,תיֹוָרֲע לֶׁש תבֹוָׁשֲחַּמִמ

 תַוְצִמ תיַנִחְבִּב ןָרבּוֲע הֶזְו ,תיֹוָרֲע תֶבֶׁשֲחַּמִמ יםִׁשָנֲאָה תֶא תילֹוִּצַמ ,יאּוָרָּכ ןיֶהֵתעֹורֹוְזּו

 היָעִּפְׁשַמ יןִּלִפְּת תַוְצִּמֶׁש םֵׁשְכִּד ,ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע רֵתיֹו קּוְּתְמֻי ,יםִנכֹוְנ יםִרָבְּדַה םִא .יןִּלִפְּת

 יןִּלִפְּתַה תיַנִחְבִּב םֵה ,ָּבִאָּׁשה תעֹורֹוְּזַהְו אׁשרָֹה יּוּסִּכ ְךָּכ ,ילֵעְלִדְּכ ַהַּפְרָנָסה תֶא םָדָאָל

 ףַאֶׁש יִלְּב ,ּהָלֲעַּב ְךֶרֶּד ּהָּלֶׁש יִּתִמֲאָה הָסָנְרַּפַה עַפֶׁש תֶא לֵּבַקְל הָכזֹו יאִה הֶז תכּוְזִּבֶׁש ,ּהָּלֶׁש

   אהּו יןִּלִפְּתַה תכּוְזִּבֶׁש ןיָוֵּכ ,הָרֵבֲע יֵרהּוְרִהֵמ היָלִּצַמ יןִּלִפְּת תַוְצִמ ןֵכָלְו .ּהָּנֶּמִמ בנְֹגִי דָחֶא

  .יםִרֵחַא לֶצֵא ׂשֵּפַחְלּו רֵהְרַהְּל הַמ לֹו יןֵא ,ֹוּתְׁשִא לֶׁש יִּתִמֲאָה עַפֶּׁשַה תֶא לֵּבַקְמ  

: ַהֵּמִניַח ְּתִפִּלין ָצִריְך ִלָּזֵהר ֵמִהְרהּור ַּתֲאַות ִאָּׁשה )ד, ח לח"או(ע "שוְּב

ר ָאבְֹמּו.  לֹו ְּבלֹא ִהְרהּוִרים מּוָטב ֶׁשּלֹא ְלָהִניָחםרָׁשְפי ֶאהגה ְוִאם ִא

, הת ֶזה ֶאים ֶזִרְתֹוּסים ַהִרָבי ְּדֵנם ְׁשין ֵהִּלִפת ְּתַוְצִמה ּוָרה ָזָּׁשִאר ְּבהּוְרִה ֶׁשינּוֵרָבְדִל

  ר ֵהְרַהא ְמן הּוָמ ְזתֹואֹום ְּבִאְו. ֹוּתְׁשל ִאע ֶׁשַפֶּׁשת ַהם ֶאָדָאה ָליָעִּפְׁשין ַמִּלִפת ְּתַחָנֲהַּד

  .יןִּלִפְּתל ַהר ֶׁשאֹות ָהה ֶאֶחֹוא ּדה הּוָרה ָזָּׁשִאְּב  

 קּוׁשָעא ָרְקד ִנָלָּוַה, רֵזְמיד ַמִלהֹו ְויׁשת ִאֶׁשל ֵאא ַעָּבַהֶׁש .)משפטים קיג(ר ַהּזַֹּב

ל ת ָּכה ֶאֶאְרֶאָו"ר ָמֱאיו ֶנָלָעְו, הָּׁשִאל ָה ֶׁשּהָלֲעַּבִמּו' ה ֵמתֹו אֹוקּוְׁשָעֶׁש

ע ַפֶּׁשַה ֶׁשּהָּלת ֶׁשבּוְּיַחְתאן ִה ָּכׁשה ֵיָּׁש ִאׁשֵּדַקְמל ַהַעַבְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  ,"יםִקּוׁשֲעָה

א ן הּוֵכָלְו, רֹובּו ֲעּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהת ֶאֶׁשֶּדַקְּמין ֶׁשִׁשּוּדִּקם ַהֶצֶעה ְּבֶזְו, ֹוּכְרק ַּדר ַרבֲֹע ַיּהָּלֶׁש

ת  ֶאּהיר ָלִבֲעא ַמה הּוָּתַעֵמּו, רֹובּו ֲעׁשָּדֻק ְמּהָּלף ֶׁשֶסֶּכַה ֶׁשּהז ָלֵּמַרף ְלֶסֶכ ְּבּהָת אֹוׁשֵּדַקְמ

  א ָרְקא ִנן הּוֵכָלְו, הָּׁשִאל ָה ֶׁשּהָלֲעַּבל ִמַזל ָּגֵעֹוּבַהע ֶׁשַפל ֶׁשל ֶׁשֶזֶּגד ִמַלר נֹוֵזְמַמּו. ףֶסֶּכַה

  ".לזּוָגק ְוּוׁשָע" )כט, דברים כח(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, לזּו ָּגֹוׁשרּוֵּפק ֶׁשּוׁשָע  

  אָבמּו

 א ָבמּו

  ינּוִצָמ
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 ּהז ָלֵּמַרְל, יטִׁשְכיא ַּתִהת ֶׁשַעַּבַטה ְּבָּלַּכת ַה ֶאׁשֵּדַקן ְמָתָחֶהל ֶׁשֵאָרְׂשג ִיַהְנן ִמֵכָלְּד

, ץחּוט ַּבֵּׁשַקְתִהם ְללֹוָׁשס ְוא ַחלְֹו, םיֶהיֵנֵּבר ֶׁשֶׁשֶּקר ַהבּוים ֲעִדָעיֹים ְמיִטִׁשְכַּתַהֶׁש

ז ֵּמַרְל, יטִׁשְכי ַּתֵדל ְיים ַעִׂשֲע ַנרֹובּו ֲעּהָּלע ֶׁשַפֶּׁש ַהׁשּוּדת ִקים ֶאִלְּמַסְמין ַהִׁשּוּדִּקן ַהֵכָלְו

ת כּוְזע ִּבַפֶּׁשת ַה ֶאּהיר ָלִבֲעא ַיהּוֶׁש, הָלֲעַבְל טֵּׁשַקְתִהְל רֹובּוד ֲעָעיֹיט ְמִׁשְכַּתַה ֶׁשּהָל

  ת  ֶׁשְּנִתיַנת ַטַּבַעת ִקּדּוִׁשין ַעל ָהֶאְצַּבע ְמַסֶּמֶל:)תיקונים כה(ּזַֹהר ַּב ינּוִצן ָמֵכְו. יטִׁשְכַּתַה

  . ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּותגּוּוִזֶאת   

ר ֵאָבְמּו .ָאַמר ַאַּבֵיי ַהְמַקֵּדׁש ְּבִמְלֶוה ֵאיָנּה ְמֻקֶּדֶׁשת :)קידושין ו(ַּבְּגָמָרא 

 ּוִמְלֶוה ,ְּדִקיָחה ִמְּׂשֵדה ֶעְפרֹון ָּגְמִריָנן ְּדָיִהיב ִמיִדי ִּבְׁשַעת ִקּדּוִׁשיןי "ִּׁשַר

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו  . ּוָמעֹות ַאֵחִרים ִהיא ַחֶּיֶבת לֹו,ָנה ּוְכָבר ֵהן ֶׁשָּלּהְלהֹוָצָאה ִנְּת

, לַעַּב ַהְךֶרה ֶּדָּתַער ֵמבֲֹעה ַיָּׁשִאל ָה ֶׁשׁשָדָחע ֶהַפֶּׁשַהל ֶׁשֵּמַסיא ְלין ִהִׁשּוּדִּקית ַהִלְכַּתן ֶׁשיָוֵּכ

 הּוֶּׁשת ַמֵתים ָלִבָּיַח, ֹוּכְרר ַּדבֲֹעַּי ֶׁשינּוְיַה, רֹובּו ֲעּהָּל ֶׁשׁשָדָחע ֶהַפֶּׁשת ַה ֶאׁשֵּדַקא ְמהּוְו

ן ָׁשע ָיַפא ֶׁשה הּוֶוְלִמּו, הָּׁשִאל ָלַעַּבַהר ֵמֵבעֹו ֶׁשׁשָדָחע ֶהַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּמַסל ְלַעפֹ ְּבׁשָדָח

  ע ַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְּי ֶׁשׁשָד ָחרָבן ָּדֵתא נֹוין הּויו ֵאָׁשְכַעְו, רָבָע ֶּבּוּנֶּמה ִמָתְנֱהה ֶנָּׁשִאָהֶׁש

  . ילִעא מֹוה לֹן ֶזֵכָל, ֹוּכְרר ַּדֵבעֹוה ֶׁשָּׁשִאל ָה ֶׁשׁשָדָחֶה  

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשּגֹוֵזל ֶאת ֲחֵברֹו הּוא ָּבא , ְוַדע )סט(' ן"ָרֲהי מֹוִלּקּוֵט'ְּבא מּוָב

ַעל ְיֵדי , ְכָסף ְלֵאֶׁשת ֲחֵברֹו ֶׁשְּגָזלֹוִּכי ְּבַוַּדאי הּוא ִמְתַּדֵּבק ְוִנ. ְלִהְרהּוִרים

ַעל ְיֵדי ,  ַאֲחָריוְמַהְרֶהֶרתְוֵכן ִהיא . ֶׁשהּוא אֹור ַנְפָׁשּה, ַהָּממֹון ֶׁשָּנַטל ִמֶּמּנּו

ְוַעל ֵּכן ָאְמרּו . ַעל ְיֵדי ֶׁשָּמַׁשְך ְלַעְצמֹו אֹור ַנְפָׁשּה, ֶׁשָּמַׁשְך אֹוָתּה ֵאָליו

', ְּכִאּלּו ָּבא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש, ַהּיֹוֵרד ְלֻאָּמנּות ֲחֵברֹו'ְכרֹוָנם ִלְבָרָכה ִז, ַרּבֹוֵתינּו

ִּכי הּוא ָּבא ּוְמַטֵּמא ַמָּמׁש ֵאֶׁשת ". ְוֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא ִטֵּמא "ֶּנֱאַמרֶׁש

ִּכי . ַעל ְיֵדי ַהְּגֵזָלהְיַאֵּבד ַהַּגְזָלן ַּבת זּוג ֶׁשּלֹו , ְוִלְפָעִמים. ַעל ְיֵדי ַהְּגֵזָלה, ֵרֵעהּו

ִאם ֵּכן הּוא ְמָמֵאס , נּו ְּבאֹור ַּבת זּוגֹויַהְי, ֹוֵמַאַחר ֶׁשָּנַתן ֵעינֹו ְּבָממֹון ֲחֵבר

ְּבאֹור ַּבת , ַּבָּממֹון ֶׁשּלֹו, ְוֵאינֹו רֹוֶצה ְּבֶחְלקֹו, ּופֹוֶנה ֶאת ַעְצמֹו ִמֶּׁשּלֹו, ְּבֶׁשּלֹו

ְּכמֹו , ּוִמְתַרֶחֶקת ִמֶּמּנּו,  ַּגם ִהיא ּפֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ִמֶּמּנּוַעל ֵּכן ִהיא, זּוג ֶׁשּלֹו

ִזְכרֹוָנם , ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו. ּוָפָנה ִמֶּמָּנה, ֶׁשהּוא ִהְתַרֵחק ֶאת ַעְצמֹו

 ה ֶאְרִנ

  ינּוִצָמ

 ן ְוֵכ
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ְלִהָּנֵׂשא ָּכל ְזַמן ֶׁשָהָיה ְּבַדְעּתֹו , ִלְבָרָכה ָמָׁשל ְלִאָּׁשה ֶׁשִהיא ַמְמֶּתֶנת ְלִאיׁש

  ַאף ִהיא , ֵּכיָון ֶׁשִהְפִליג ֶאת ַּדְעּתֹו ִמֶּמָּנה,  ּוַמְמֶּתֶנת לֹוֶבתָהְיָתה יֹוֶׁש, ָלּה

  .יּוַכל ְלַאֵּבד ַּבת זּוג ֶׁשּלֹו, ַעל ֵּכן ִאם ֵאין ְלַהַּגְזָלן ִאָּׁשה. ָהְלָכה ְוִנֵּׂשאת ְלַאֵחר 

. ֲאִפּלּו ַהַּבת זּוג ֶׁשל ַהִּנְגָזל, ים ִלְגזֹל ֵמֲחֵברֹויּוַכל ַהַּגְזָלן ִלְפָעִמ םָׁשמּוָבא 

ִּכי ַּגם ַעל ְיֵדי ֶחְמָּדה . 'כּוְוְוַהּכֹל ְלִפי ּתֶֹקף ְוחֶֹזק ַּתֲאָותֹו ְוֶחְׁשָקֹו 

ִּכי , ַּגם ַעל ְיֵדי ֶזה יּוַכל ְלָגְזלֹו, ְוַתֲאָוה ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ֶׁשֵּיׁש לֹו ְלָממֹון ֲחֵברֹו

 ִלְהיֹות לְוַעל ֵּכן יּוַכ. ַּכְמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, ֲחָׁשָבה ֵיׁש ָלּה ּתֶֹקף ָּגדֹולַהַּמ

ְוֶזהּו ָהִאּסּור ַהָּלאו . ַאף ֶׁשּלֹא ָּגַזל ְּכלּום ְּבָיַדִים, ֶׁשִּיְהֶיה ְלָהָאָדם ָממֹון ְּגֵזָלה

ָּדה ְּבַעְצָמּה הּוא ִאּסּור ִּכי ַהֶחְמ, לֹא ַתְחמֹד, ֶהָחמּור ֶׁשַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות

ְוֶנֶפׁש ,  ִלְגזֹל ִמֶּמּנּו ָממֹונֹוְּבַהֶחְמָּדהִּכי ֵיׁש ּכַֹח , ָחמּור ְמאֹד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ְּכמֹו , ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ִאּסּור ֲאִפּלּו ְּבַמֲחָׁשָבה ִלְׁשלַֹח ָיד ְּבִפָּקדֹון. ָּבָניו ּוְבנֹוָתיו

  ִּכי ַהְּפֻלְגָּתא ִהיא ַרק . 'ַהחֹוֵׁשב ִלְׁשלַֹח ָיד ְּבִפָּקדֹון'. ְמִציָעאֶׁשָּׁשִנינּו ְּבָבָבא 

  .ֲאָבל ִאּסּור ֵיׁש ְּבַוַּדאי ְלֻכֵּלי ָעְלָמא, ְּכמֹו ַהּׁשֹוֵלַח ָיד ַמָּמׁש, ִאם ַחָּיב ַעל ֶזה  

יף ִדֲעַמּו. הָלֲחם ַנֶה ָליׁשִרֹוהים ְלִנ ָּב לֹויּוְהִּייף ֶׁשִדֲעם ַמָדָא ֶׁש.)ב קמא"ב(ַּבְּגָמָרא 

ת כּוְזה ִּבָאה ָּבָסָנְרַּפַהן ֶׁשיָו ֵּכִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. הָסָנְרן ַּפַיְנִעת ְלנֹו ָּבה לֹויָנֶיְהִּתֶׁש

  ן ַיְנִעת ְלנֹוָּבת ַהם ֶאָדָאה ָהֶצרֹו, יָהִב ָאְךֶרר ֶּדֵב עֹוּהָּלן ֶׁשמֹוָּמאת ַהֵּׂשיא ִנִהד ֶׁשַעְו, הָּׁשִאָה

  . הָכָר ְּב לֹוׁשן ֵיָתכּוְזי ִּבִּכ, הָסָנְרַּפ  

ְּכֵׁשם ֶׁשַהֵּדעֹות ְּבַמֲאָכל ,  ָהָיה ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמרַּתְנָיא .)גיטין צ(ַּבְּגָמָרא 

,  ּכֹוסֹו ְוזֹוְרקֹוְך ָאָדם ֶׁשְּזבּוב נֹוֵפל ְלתֹוָך ֵיׁש ְל, ֵּדעֹות ְּבָנִׁשיםְךָּכ

.  ִּבְפֵני ִאְׁשּתֹו ְויֹוֵצאל ְוזֹו ִהיא ִמַּדת ַּפּפֹוס ֶּבן ְיהּוָדה ֶׁשָהָיה נֹוֵע,ֹוֵתהּוְוֵאינֹו ׁש

ְוזֹו ִהיא ִמַּדת ָּכל ,  ּכֹוסֹו ְוזֹוְרקֹו ְוׁשֹוֵתהּוְך ָאָדם ֶׁשְּזבּוב נֹוֵפל ְלתֹוָךְוֵיׁש ְל

 ָאָדם ֶׁשְּזבּוב נֹוֵפל ְךֵיׁש ְלְו. ָאָדם ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ִעם ַאֶחיָה ּוְקרֹוֶביָה ּוַמִּניָחּה

ֶׁשרֹוֶאה ֶאת ִאְׁשּתֹו , ְוזֹו ִהיא ִמַּדת ָאָדם ַרע,  ְואֹוְכלֹוְצצֹומֹו,  ַּתְמחּויְךְלתֹו

ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ּוְפרּוָמה ִמְּׁשֵני ְצָדֶדיָה ְוטֹוָוה ַּבּׁשּוק, יֹוֵצאת ְורֹאָׁשּה ָּפרּוַע

ר ֶצֵּיַה ֶׁש.)ברכות סא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמָרא . הָרָעְקִלס ְוכֹול ְלָׁשְמה ִנָּׁשִא ָהדסֹוְּיֶׁש' ַחְׁשַמל ָּדם'

  דעֹוְו

  ינּוִצָמ

  ינּוִצָמ
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ר ֵהְרַה ְלָלֲאָנִׁשיםת ֶמֶרֹוּגה ַהָּׁשִאְּד, י ְּדָבֵרינּול ִּפִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּגָמָרא ַע .בבּוְזל ִלָׁשְמע ִנָרָה

ל ע ֶׁשָרר ָהֶצֵּית ַהל ֶאֵּמַסב ְמבּוְזִּד, כֹותֹוס ְלַנְכב ִנּובְּזַהה ֶׁשָרָע ְקס אֹוכֹות ְלֶלֶׁשְמִנ, ּהָּב

ל ָׁשָּמת ַהר ֶאֵאָבְנּו. ילֵעְלִדְּכ, ם ָׁשׁשֵּיע ֶׁשַפֶּׁשַה ֵמַחֵקלֹוה ְוָּׁשִאד ָהיסֹוס ִלָנְכִּנר ֶׁשֵהְרַהְּמַה

, ּהר ָּבֵהְרַהים ְלִרֵחַאם ְלרְֹגִל ְותיצּוִרְפאת ִּבֵצ ָלֹוּתְׁשִאן ְלֵתל נֹוַעַּבם ַהִא; הָלָחְתַהף ָלֹוּסַהֵמ

, לָכֲאַּמ ַּבַעלּוב ָּבבּוְּזם ַהַעַטְו, כֹותֹול ְלַפב ָנבּוְּזַה ֶׁשַחֵתל רֹוָכֲאל ַמֵכאֹום ֶׁשָדָאל ְלָׁשְמא ִנהּו

ל ב ֶׁשבּוְּזי ַהֵדל ְים ַעָּגְפר ִנָב ְּכֹוּתְׁשל ִאע ֶׁשַפֶּׁשל ַהָכְּד, םל ַהְּגָמָרא ָׁש ַעׁש"ַּׁשַרא ָּבָבּוּמַּכ

ל ת ָּכַּד ִמֹוּזי ֶׁשל ִּפף ַעַא, יָהֶברֹוְק ּויָהֶחם ַאר ִעֵּבַדק ְל ַרֹוּתְׁשִאן ְלֵתל נֹוַעַּבם ַהִאְו. יםִרֵחֲא

ב בּוְּזת ַה ֶאְךֵפֹוּׁשם ֶׁשָדָאל ְלָׁשְמא ִנהּו, םא ָׁש"ַּבמהרשא ָבּוּמַּכ, גהְֹני ִלאּו ָרְךָכם ְוָדָא

, קֹוְלת ֶחק ֶאַר, הֶקְׁשַּמל ַהת ָּכם ֶאַגא ָּפה לֹב ֶזבּוְזִּד, רָאְּׁשת ַהה ֶאֶתֹוׁשס ְוֹוּכס ַלַנְכִּנֶׁש

  ל ָׁשְמא ִנהּו, יֵרְמַגת ְלִיַּב ַּבֹוּתְׁשת ִאל ֶאֵעא נֹום הּוִאְו. הֶקְׁשַּמר ַהַאְּׁשה ִמָנֱהֶנ ְוקֹוְרא זֹוהּוְו

  .סֹוּכל ַהת ָּכה ֶאֶתֹו ׁשינֹוֵא, הֶקְׁשַמ ְּבַעֵגב נֹובּוְּזם ַהִאם ֶׁשָדָאְל  

ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאָן " ) כ,שמות טו(

' פ( 'ִיְׂשַמח מֶׁשה' ְּבֵסֶפר אָבמּוּו ,"ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹת

 ֻּתִּפים ְּכֵדי ֶׁשָהֲאָנִׁשים לֹא ִיְׁשְמעּו ֶאת חּוְקף ָלם סּות ַייַעִרְקים ִּבִׁשָּנַהם ְוָיְרִּמֶׁש )בשלח

 )יא ('ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'מּוָבא ְּבן ֵכְו.  ְורֹוִאים ֶׁשַהֻּתִּפים ָהיּו ְלֵׁשם ְצִניעּות,ִׁשיַרת ַהָּנִׁשים

 ְוֵכן ִמְנַהג ְירּוָׁשַלִים ְלַנֵּגן ,ַּבֻּתִּפים יםְמתֹוְפִפֶׁשְּבִנּׂשּוֵאי ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהיּו ַהַּמְלָאִכים 

 ְךֶרֶד ְּב ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַעל ִּפי ְּדָבֵרינּו ֶאת ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ְּכֵלי ַהּתֹף ַלִּנּׂשּוִאין.ַּבִּנּׂשּוִאין ִּבְכֵלי ַהּתֹף

ת כּוְזה ִּבֶכל זֹוַעַּבַהֶׁשְרָנָסה  ּוְמַרֵּמז ַעל ַהְׁשָּפַעת ַהַּפַּפת הּוא אֹוִתּיֹות תֹף ְּד,תיעּוִנְּצַה

ף ּתֹה ַהֶׂשעֹו ֶׁשמֹות ְּכיעּוִנְצ ִּביּוְהם ִיֶהָלים ֶׁשִּיַחם ַהִא ֶׁשֹוּתְׁשִאל ְוַעַּבים ַלִזְּמַרְמ ּו,ַהִּנּׂשּוִאין

ִּפיִעים ֶאת ֶׁשַפע ִּלין ַהַּמְׁשְּתִפ ְמֻרָּמז ַּבִּמָּלה ּתֹף ְוֵכן .הָבָחְרַהה ְּבָסָנְרַפְלת ּוַפ ְלּוּכְזם ִיֵה

ה ָרבּוְּגת ַהרֹוֹוּנת ִצל ֶאֵּמַסְמַה, "תֶלֵכְּתיל ִתְּפ"ב תּוָּכת ַה" רף"ּתֹן ֵכְו .ְּכִדְלֵעיל ַהַּפְרָנָסה

 ַחּוּפַּתְמֻרָּמז ַּבִּמָּלה  ףּתֹן ֵכְו. 'תִציִציל ַחְׁשַמ'ר ְּבַמֲאַמ ִּכְדֵבַאְרנּו, הָסָנְרים ַּפיִעִּפְׁשַּמֶׁש

ְכִפי  ּו"ָךיִּתְרַר עֹוַחּוּפַּתת ַהַחַּת" )ה, ש ח"שה(ב תּוָּכַּכ, תכּוְלַמד ּוסֹוג ְיּוּול ִזֵּמַסְמַה

ת ב ֶאַנָּגֶׁשב ְּכקֲֹע ַיׁשַבָּלו ֶׁשָׂשי ֵעֵדְג ִּביַחֵרֶׁש םַעַּטת ַה ֶא'ְׁשַמל לּוָלבַח' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶׁש

ל ַקֲחאת ֵרְקת ִנכּוְלַּמַהם ֶׁשַעַּטַהְו, יםִחּוּפה ַּתֵדל ְׂש ֶׁשיַחם ֵרֶהה ָּבָיָה, ַהַּפְרָנָסהת ַּכְרִּב

 ב תּוָּכ
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   )יז, ג' ישעי(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, תָּפם ֵׁשא ְּבָרְק ִנְּיסֹוד ָהִאָּׁשה ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו .יןיִׁשִּדין ַקִחּוּפַּת

   .ףֶרּתֹם ַהקֹוְמז ִּבָמְר ִנףּתֹן ֵכְו. "הֶרָען ְיֵהְתָּפ' הַו"  

ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת ַהּתֹף " )בשלח תורה אור(ה "ְּׁשָלַּב

, ּתֹף ָחֵסר ְּכִתיב, "ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאָן ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹת

ְוֵכן . ֲחַלת ְלַבֵּטל ְקִלַּפת ָמ"ּוִבְמחֹולֹות" ,ת"ף ִּכּתֹות ֶׁשל ִליִלי"ִלְרמֹז ִּבְּטָלה ת

ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ", ִהּדּור ָלֶהם ַלָּנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ְלַבֵּטל ֶאת ַהָּנִׁשים ָהֲארּורֹות

. ְולֹא הֹוִעיל ִקְטרּוָגּה, ַלְיָלה ַעל ֵׁשם ִליִלית ַהְמַקְטֶרֶגת, "ֶזה ָּכל ַהַּלְיָלה

רֹוֵמז ' ַמֲחָלה, '"לֹא ָאִׂשים ָעֶליָךָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר ַׂשְמִּתי ְּבִמְצַרִים "ּוְכִתיב 

ל  ָּכׁשֶרן ׁשֵֹהֶׁש, תַלֲחָמית ּויִלל ִלת ֶׁשנּוְּזת ַהַּפִלת ְק ֶאיַעִנְכף ַמּתֹים ֶׁשִא רֹו.ַעל ָמֲחַלת

ָאז ָּתבֹאָנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים " )אופן קלב(' תקֹומּוה ֲעֵּלַגְמ'א ַּבָבּוּמַּכ, םָלעֹות ָּבנּוְּזַה

ֶׁשָּכל ַהּזֹונֹות ֶׁשָּבעֹוָלם ', כּו ְוַהְכִניַע ּכֹחֹות ֶׁשל זֹונֹות ִליִלית ּוָמֲחַלתְל. "זֹונֹות

 )לא ג' ירמי(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יםִּפם ֻּתים ִעִׁשָּנה ַהָנְדקְֹרא ִּתבֹיד ָלִתָען ֶלֵכְו .יֹוְנִקים ֵמֶהם

י ֻתַּפִיְך ְוָיָצאת ִּבְמחֹול עֹוד ֶאְבֵנְך ְוִנְבֵנית ְּבתּוַלת ִיְׂשָרֵאל עֹוד ַּתְעִּד"

ם קֹול ָמָכים ְּבִרָּכְז ֻמיםִּפֻּתל ֶׁש"אן זצַלְׁשיִמִרְּפיר ִמִאי ֵמִּבם ַרֵׁשא ְּבָבן מּוֵכְו. "ְמַׂשֲחִקים

  ים ִּפֻּתַה ֶׁשּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. תנֹוֹו ֲעתיַלִחְמם ִלָתכּוְזים ִּבִכֹוּזז ֶׁשֵּמַרְל, תלֹוחֹוְמם ד ִעַחַי

  .תנֹוֹות ֲעיַלִחים ְמיִאִבם ְמן ֵהֵכָל, תיעּוִנם ְצֵׁש ְליּוָה  

ִּבְגֵדי  )יב, ר כ"ב( ׁשָרְדִּמל ַה ַעא"שליטר "אאמוא ֵמָלְפ ִנׁשרּוי ֵּפִּתְעַמָׁשַהֻּמְסָּגר 

ים ִדָגְּבַהן ֶׁשיָוֵּכ. ָאָדם ָהִראׁשֹון ֶׁשֵהן ְרָחִבים ִמְּלַמָּטה ְוָצִרין ִמְלַמְעָלה

ת נֹוָּוַכא ְּבָבּוּמַּכ, תֹוּפִלְּקת ַהים ֶאִחֹוּדים ֶׁשיִפִּקת ַמרֹום אֹוָדָאל ָהים ַעיִכִׁשְמים ַמִּיִמְׁשַּגַה

 ּוּנֵגָּיֶׁש, הָּטַמְּלים ִמִבָחים ְרִדָגן ְּבֹואׁשִרם ָהָדָאה ְלָׂשָע' ה. ש"רשָהים ְלִּמֻר ֲעיׁשִּבְלת ַמַּכְרִּב

ד ַמְלה ִנֶּזִמּו, ףּוּגל ַהן ֶׁשֹוּתְחַּתק ַהֶלֵחם ַּבָתיָזִחר ֲאַּקִעת ֶׁשֹוּפִלְּקַהב ֵמָחר ָרֵתן יֹוֶפאֹיו ְּבָלָע

ה יָזִחת ֲאֹוּפִלְּק ַלׁשֵּיים ֶׁשִׁשָּנט ַלָרְפִבּו, ןֹוּתְחַּתק ַהֶלֵחט ַּבָרְפִּב, יםִרים ָצִדָג ְּבׁשּבְלא ִללֹ

ַרְגֶליָה יְֹרדֹות  "קסּוָּפל ַהַע :)ויקהל קצו(ּמּוָבא ַּבּזַֹהר ַּכ אָבּוּמַּכ, ןֶהָּלן ֶׁשֹוּתְחַּתק ַהֶלֵחַּב

ה ָלָּבַּק ֶׁשל"זצי ִרְּדְנַפֶלא ַא''מהרשם ַהֵׁש ְּבא"שליטן יָסק ִנדֹוָצ' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו. "ָמֶות

  ם ן ֵהֵכָאְו, ינּוִב ָאםָהָרְבל ַאיו ֶׁשָׁשּוּבְל ַמיּו ָהְךָּכֶׁש, םיֶהֵדְגל ִּבים ַעִּדַרָפְּסי ַהֵמְכי ַחיֵדִּב

  .]הָּטַמְּלים ִמִבֲחַרְתִמ  

 א ָבמּו

 ַּבַּמֲאָמר [
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   על דרך הפשטנספח למאמר צניעות האשה
  א החפץ בעילום שמו"תלמיד חכם שליטנכתב על ידי 

  

   לבאר ענין אחריות הבעל לצניעות הלבוש של אשתו-עיקרו 

  וגם יבאר כמה יסודות כלליים בנושאי הצניעות בדורנו

  ]תנערך בצורת שאלות ותשובו[

  

כ אולי עדיף שכל אחד "וא, לכאורה זה לא צנוע לעסוק בנושאי צניעות: שאלה

  .יחשוב לבד מה נדרש ממנו

אך , ודאי שהיה עדיף אילו כולם היו נוהגים כשורה ולא היה צורך לדבר על זה: תשובה

, לכן הורו גדולי הדור כי לא זו העת לשתוק, כיון שהמציאות היא שהנושא צריך חיזוק רב

בדורנו יצאו לאור כמה ספרים בנושאי צניעות . רבה יש חובה לעסוק בנושאים אלוואד

והמעיין , ועוד' משבצות זהב לבושה', 'מלבושי כבוד', 'עוז והדר לבושה'כגון , הלבוש לנשים

ולא נוכל להעתיקם כי , בהסכמות ימצא כי כל גדולי הדור תומכים בהחלט בעיסוק בנושא

  .רבים הם

ר "כותב המחבר הג,  בעניני צניעות ושמירת עינים'חוקת ישראל'לספר ובהקדמה 

וכן שמעתי מפי גדול הדור רבינו בעל החזון איש כאשר הראיתי לפניו  :אלעזר בריזל

זה : הקונטרסים מספרי זה הוטב בעיניו ברך אותי ברכת ברכה והצלחה וכה אמר

ץ חוברות הסברה ועוד עלינו החוב להפי. הוא הדרך הנכון שעל ידו נוכל להשפיע

  .בעד המון הפשוט להודיע להם איך מזיק תלבושת השחץ והפרוץ

ומקום פה עמדי  ] ג מאמר קדושת ישראל"אהרן ח' משנת ר[ל "ר אהרן קוטלר זצ"הגוכתב 

יש רבים הנמנעים לדבר בזה , לעורר על ענין מכאיב ומבהיל שטועים בו רבים

בריש גלי ולא , בכל העניינים בהלבשהבדור פרוץ וירוד . שומו שמים. מטעמי צניעות

היש לך הטעיית היצר ! ולדבר בעניני קדושה וצניעות זהו היפך הצניעות, יתבוששו

וחיוב מוחלט הוא לדבר בזה בפרהסיא בין מהבימה בין בשיעורים ? גדולה מזו

  .לחבורות ועם יחידים בכל מיני הסברה

ר "האדמו, ר שמואל הלוי ואזנר"הגהובאו מכתבים מ, ]'י' עמ[ 'עולמות של טהר'בספר 

ר שמואל "הג, ר מיכל יהודה ליפקוביץ"הג, ר ניסים קרליץ"הג, ר עובדיה יוסף"הג, מבעלזא

הקוראים לכל בת ישראל לקבוע לימוד , א ועוד"ר יצחק זילברשטיין שליט"הג, אויערבאך
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ינמן ר אהרן ליב שט"וכן מכתב מהג, קבוע בספרים העוסקים בהלכות צניעות הלבוש

  ".צורך גדול הוא להרבות בקביעת שעורים בהלכות אלו" א שכתב"שליט

 ספרו לידי הגיע ]'לבושה והדר עוז' 'ס בתחילת נדפס[ כתב ,א"שליט שטרנבוך משהר "הג

 לדיני ישראל בנות לעורר נפלא חיבור והוא ,צניעות בעניני לבושה והדר עוז

 שהנשים מקומות דיש ומאחר .בהמרו תועלת מביא 'ה וברוך נתפשט וספרו ,צניעות

 ציורים עם הוספה עולם לאור להוציא עומד לכן ,בדיוק הכוונה על לעמוד מתקשות

 כי אם ולכן ,ושלום חס בצניעות חסרון שום האלו בהציורים ואין .הדברים להסביר

 עבור והוא ,בא להתלמד דעיקרו כיון מקום מכל ,כאלו בציורים אבותינו נהגו לא

 גוונא שבכהאי לפסוק אנן דקמאי שלוחי ,מרובה תועלת בזה יהא ד"סוב לבד נשים

  .אחר למקום מזה ללמוד ואין ,בציורים להסביר מותר

 קריא פתר יצחק בר שמואל 'ר ]ג יט רבה ויקרא[ ,ל"בחז זה לכל מקור להביאויש 

 ,ברבים לאומרן ושחורות כעורות הן כאלו שנראות פי על אף ,תורה של בפרשיותיה

  .'וכו עלי עריבות הן הרי ה"הקב אמר ,ויולדת נדה ונגעים זיבה הלכות כגון

' מלבושי כבוד עמ' במכתב שנדפס בס[, א"ר מרדכי גרוס שליט"דבר נפלא שכתב הגוראה 

ומשיב על , כי אין לחבר לאנשים קונטרס בעניני צניעות לנשים' שמביא טענת חכם א, ]צט

אשר , א"נת אומן דגדולי הדור שליטא על אמו"בהא ודאי קסמיך המחבר שליט זה

יש , א"ובכל אשר יחליטו מנהיגי וגדולי הדור שליט, סמכו ידיהם על חיבורו והפצתו

לא שייכא אלא " דעת תורה"דבדברים הנצרכים ל, והנה יסוד מוסד, להתבטל לדעתם

, לגדולי הדור אשר מן שמיא נשלחו להא מילתא להאיר הדרך בהנהגת הכלל והפרט

אלא , ע"א בהא דאפשר לחלוק בהלכה השייכת לחד מארבע חלקי השוולא שייכ

ומי . איכא עליו רוח ממרומים להשיג את האמת' תליא כפי עמלו וקירבתו לתורת ה

  .'שאינו במדרגה זו אינו בר פלוגתא משום שאין הוא משיג כלל ההכרעה בזה וכו

 פוצהנ אמרה יש אדרבה ,עושה שאשתו מה הבעל אחריות זה מדוע :שאלה

 לרוחניות תדאג :אמר סלנטר ישראל ר"הג וגם .אשתו את לחנך צריך אינו שבעל

  .חברך של ולגשמיות שלך

 צריך רק אלא ,אשתו למעשי אחראי אינו שהבעל ההשקפה רווחת בימינו אכן :תשובה

 שמים והיראת התורה מעט עם לבד להסתדר עליה וברוחניות ,הגשמית לרווחתה לדאוג

 שנתקלו דכנראה ,טובה שכוונתם זו דעה מפיצי על זכות ללמד יש .בילדותה שרכשה
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 ,נכונה לא בצורה האשה את לחנך ניסה שהבעל מכך שנבעו בית שלום של רבות בבעיות

  .לעיל הנזכר הכלל את להם קבעו ולכן

כל מי שאפשר לו למחות  :]שבת נד[ 'שהרי מבואר בגמ, למעשה זו טעות מוחלטתאך 

 ]ט"ד הלכה י"סוטה פ' הל[ ם"וכתב הרמב . נתפס על אנשי ביתובאנשי ביתו ולא מיחה

וכל שאינו מקפיד על אשתו ובניו ובני ביתו ומזהירן ופוקד דרכיהן תמיד עד שידע 

וידעת כי שלום אהלך ופקדת נוך "שהן שלמין מכל חטא ועון הרי זה חוטא שנאמר 

וכן החפץ חיים  .]א"ח סעיף כ"קע' אבן העזר סי[ וכן כתבו בטור ובשולחן ערוך ".ולא תחטא

פלא 'וב.  האריך בחובת הבעל להוכיח את אשתו בענין צניעות הלבוש]ו"פ[ 'גדר עולם'' בס

ולהדריכה בדרכי , ועליו מוטל להוכיחה בנועם שיח : כתב]ערך אהבת איש ואשה[ 'יועץ

שזה ואין שום סיבה . הרי מפורש שזה חיוב גמור ליקח אחריות על מעשי אשתו. הצניעות

והן אמנם שבדורנו הבריות חלשות יותר מאשר פעם ולכן יש ליזהר יותר , ישתנה בדורנו

  .אבל גוף ההלכה לא השתנה כלל, שיהיה בדרכי נעם וכמו שיתבאר להלן

אזהרה , "ופקדת נוך ולא תחטא" ]ז"ל' מאה קשיטה סי[ ע מפאנו"גדול מצאנו לרמודבר 

וכבר בארנו במקום , גם היא לא תכשללאדם לנכח על עצמו ועל בת זוגו נסתרת ש

אחר הטעם לדקדוק לשון הקדש שעשה פועל אחד משותף לשניהם שהוא בסוד 

לכן כל חטא , דכיון שהאדם ואשתו הם גוף אחד, וכוונתו .אדם וחוה דו פרצופין נבראו

שזה קאי  "ולא תחטא" ולכן כתב הכתוב, של האשה הוא בעצם חטא של הבעל דאחד הם

לרמז שהחטא שלה הוא גם חטא , וגם על האשה בלשון נסתר, בלשון נוכחגם על האיש 

  . שלו

לא כל כך משנה , שאם הבעל לומד בהתמדה ובחשק, יש כאלו הסבורים: שאלה

  .האם זה נכון. מה האשה עושה ולובשת

 שאינו ,מצוה בשביל עבירה ,"שחד יקח ולא" ]יז ,י דברים[ בחיי ברבינו מובא :תשובה

 עבירה מפני אחת מצוה לו אחסר אחת עבירה ועשה מצות אלף השעש הרי אומר

 לו ונותן יחידית עבירה אותה על מענישו הוא אלא ,העבירה כנגד המצוה וילך שעשה

 הזונות ,"זונה אתנן תביא לא" ]יט ,כג דברים[ ן"הרמב וכתב .כלן המצות רבוי על שכר

 לכל אתנן תורה אסרה ולכך  ,חטאתן על לכפר חושבות ,מצות שלהם באתנן יעשו

    .בהן לחטוא יוסיפו עתה כי נדר
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שהרי מובא , ברור שלימוד התורה גורם לתביעה יותר חזקה לשלמות המעשים, ואדרבה

הלמד שלא לעשות נוח לו אילו נהפכה שילייתו על פניו   ].ב"א ה"ברכות פ[ בירושלמי

 אתם מגיעים לפרשתכש: ויש להקשות לאותם אברכים יקרים אך טועים .ולא יצא לעולם

  .מה אתם דורשין בה ,"ולפני עור לא תתן מכשול"

האם יש דרך שיוכל , מי שכבר ניסה פעם להעיר לאשתו ולא הועיל: שאלה

  .להשפיע עליה

כידוע עיקר תקות האשה בעולמה  ]אגרות קדש א[ ל כתב"מרן הסטייפלר זצ: תשובה

 כמעט שקרוב לפקוח נפש ,הוא שיהא לה בעל האוהב אותה וכשהיא רואה שזה אינו

כאשר הבעל משדר לאשתו , וממילא. מרוב צער ויגון על היותה גלמודה כאלמנות חיות

ומאידך הוא גורם לה להבין שמלבושים , שהוא יאהב אותה יותר אם תשמור על הצניעות

ותעשה כל מאמץ כדי למצוא , האשה תקלוט את המסר, לא צנועים מפחיתים את האהבה

  .וזה יסוד ידוע לכל מי שמבין קצת את מהות חיי הנישואין המתוקנים. חן בעיני בעלה

ל בפני "לפני כמה שנים דרש מרן הרב שך זצ ]95' עמ[ 'עוז והדר לבושה'בספר מובא 

ניגש אליו אברך צעיר וטען כי , לאחר השיעור. בנושאים הקשורים לצניעות, אברכים

משום שהיא אינה , ם אלוהוא כבר התייאש מלנסות להשפיע על אשתו בנושאי

ל אומרים שבאופן טבעי אשה רוצה "חז: ל"השיב לו מרן זצ. מוכנה לקבל את דבריו

אם באמת , לכן. ורק נשים בודדות מתעלמות מבקשות בעליהן, לעשות רצון בעלה

קרוב לודאי שהיא היתה מסכימה , היית רוצה שאשתך תתלבש באופן הכשר בתכלית

ואשתך מבחינה , אה כי בעצם גם לך זה לא חשוב באמתנר, כיון שהיא מסרבת. לכך

  .בחוסר הכנות שבך

כל גבר יודע כי הוא יכול להביא : שכתב כך, 1נביא גם דעת איש מקצוע נכרי, ולהבדיל

הוא יודע כי אם . ולוותר על כל דבר שהוא, לעשות כל דבר שהוא, בדרכי נועם, את אשתו

היא תיהפך לחסכונית , טובה' בעלת בית'הוא משמיע באזניה מחמאות אחדות כי היא 

היא לא , ואם יאמר לאשתו עד כמה היא נאה בשמלה שקנתה לעצמה בשנה שעברה. ביותר

  .תמיר אותה אפילו בשמלה המפוארת ביותר

האם מותר לבעל להעלים עין ממלבושיה הלא צנועים מנימוק של שלום : שאלה

  .בית
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ר יוסי בר חנינא התוכחת מביאה לידי "א ]'ד ג"בראשית רבה נ[ ל"אמרו חז: תשובה

היא דעתיה דרבי יוסי בר חנינא דאמר כל , "הוכח לחכם ויאהבך"שנאמר , אהבה

שלפי התורה תוכחה דוקא מרבה , הרי מבואר .אהבה שאין עמה תוכחה אינה אהבה

אז המוכח מרגיש , דכשמוכיחים בצורה הנכונה, ונראה הביאור, אהבה ולא ממעיטה אותה

ומי שתוכחתו . ולכן זה מוסיף אהבה,  דואג לטובתו האמיתית ומסייע לו להשתפרשהמוכיח

  .כנראה שעדיין לא למד כיצד מוכיחין, גורמת את ההיפך

  .האם כשמדברים בעד הצניעות הכוונה בעצם נגד יופי לאשה: שאלה

אין אשה  .]תענית לא[' כמובא בגמ, ל מבואר שיופי הוא מעלה לאשה"בחז: תשובה

' ועי[ אשה יפה אשרי בעלה מספר ימיו כפליים :]יבמות סג[' וכן מובא בגמ ,ופיאלא לי

דעיקר היופי שייך בנשים כמו  ] ו'ישראל קדושים'[וכתב רבי צדוק הכהן , ] שם'עיון יעקב'

יופין כמבואר לגבי והאמהות הקדושות נשתבחו ב .שאמרו שופרך לנשי בפרק הפועלים

וכן לגבי , ] יז,טבראשית כ[ולגבי רחל ] ז ט,דבראשית כ[, הלגבי רבק, ]א י,בבראשית י[שרה 

   .].סוטה יב[ומרים הנביאה ]  א,י במדבר יב"רש[צפורה אשת משה 

 .]א חולין ס"ח[ל "ש המהר"היופי שבאדם נובע מהנשמה האלוקית שבו כמ, מזויתירה 

אל שאין היופי מתיחס , והפאר והיופי דבר זה הוא מצד ענין אלקי שיש בנבראים

ומאידך האדם , שהרי תמיד דבר חי הוא יפה יותר, וניתן להביא ראיה לדברים .הגשמי כלל

אין זה אלא משום שהיופי נובע מהנשמה , בבת אחת סר כל יפיו, היפה ביותר כשהוא מת

וברור שבכל זה אין הכוונה רק ליופי הטבעי אלא גם ליופי הבא על . האלוקית השוכנת בו

ואילו , שהם בסופו של דבר מחזקים את היופי של האדם עצמו, םידי מלבושים ותכשיטי

  .עמדו לעצמם לא היה בהם כמעט יופי

ברגע שהוא מנוצל באופן הנוגד . 'היופי הוא מעלה כל עוד הוא משמש לעשיית רצון ה, אך

שקר החן והבל " ] ל,משלי לא[שהרי נאמר בפסוק , הוא נהפך לדבר שלילי' את רצון ה

שקר החן והבל ] 'קול אליהו ויצא אות ל[א "הגר' ופי ,"היא תתהלל' ת ההיופי אשה ירא

אבל אשה יראת השם , והם כנזם זהב באף חזיר', היופי היינו כשהן בלתי יראת ה

  :].פתח עינים סנהדרין ק[א "החיד' וכן פי .ל דגם החן והיופי תתהלל"היא תתהלל ר

לכן , צוץ האלוקי שבאדםנראה לומר שדוקא בגלל שהיופי מגיע מהני, ואדרבה

כי המתגאה  ן"ועל דרך שכתב באגרת הרמב, חטאו גדול יותר' המשתמש בו נגד רצון ה

כי מתפאר הוא בלבוש מלכות שמים , מורד הוא במלכות שמים, בלבו על הבריות
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שהוא ' ובאותו אופן יש לומר על המשתמש ביופי נגד רצון ה. מלך גאות לבש' שנאמר ה

  .המלך לבזות את המלך חס ושלוםכמשתמש בכתרו של 

וישלח [ל במדרש תנחומא "אמרו חז. מתי היופי הוא טוב ומתי הוא רע, יש לחקורמעתה 

רבנן אמרי אף בחול אסור לצאת בהן בתכשיטין לרשות הרבים מפני שהעם ]: ה"פ

מסתכלין בה ופגם הוא לאשה שלא נתנו תכשיטין לאשה אלא שתהא מתקשטת בהן 

שעיקר , מבואר כאן .נותנין פרצה לפני הכשר ביותר לפני הגנבלתוך ביתה שאין 

  .המקום להתקשט הוא בתוך הבית

אמר ריש לקיש מעשה באשה אחת וצפנת בת פניאל שמה  .]גיטין נח[' בגמומובא 

צפנת שהכל צופין ביופיה בת פניאל בתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים שנתעלל 

פלשה באפר אמרה לפניו רבונו של עולם אם עלינו ונת] ש נוראות"עי[' בה שבאי וכו

ועליה קונן ירמיה בת עמי חגרי שק , לא חסת על קדושת שמך הגבור למה לא תחוס

  דבר מבהיל'עיון יעקב'ואומר ה. והתפלשי באפר אבל יחיד עשי לך מספד תמרורים

ך נראה לי דאתי לאשמעינן שזה היה חטאה לפי שמן הראוי להיות כל כבודה בת מל

פנימה ובפרטות זו שהיתה יפה ביותר להצניע את עצמה שלא להסתכל ביפיה על כן 

  .נענשה ככה

שאין איסור לאשה להתלבש באופן נאה ומכובד ] לג' ו סי"ח ['שבט הלוי'כתב בואמנם 

הרי זה דרך העולם ואין בידינו , אם בבית אין מתלבשת נאה ובחוץ כן' ואפי, מחוץ לבית

  .'שבט הלוי'ד ה"עכת, ש עונה על גדרי הצניעות שהותרו על ידי הרבניםכל עוד הלבו, למחות

כדי , הרבה בעלים טוענים שנשותיהם צריכות להראות כפי שהן נראות: שאלה

  .הרי חייך קודמים, ואם זה מפריע לאחרים, להגן עליהם מפני היצר

 ל"בחז מבואר שהרי ,מסוימת אמת מצויה זו טענה של שביסודה ודאי :תשובה

 זו הרי אחרים חשבון על זאת עושים אם אך ,החטא מן מצילתו אדם של שאשתו

 שהמעשה גם צריך ,מספיקה אינה טובה שכוונה ידוע והרי .בעבירה הבאה מצוה

 בית בזמן עושים שהיו מהבמות לדבר דוגמא .תורה ודעת ההלכה לפי נכון יהיה עצמו

 שרצו טובה היתה כוונתםש ]מא ,טו במדבר 'דבר העמק'[ ב"הנצי שמבאר ,ראשון

 ניתן טובה כוונה עם שגם רואים הרי ,כרת איסור זה למעשה אך ',ה קרבת להרגיש

  .ביותר בגרוע להכשל
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ידוע , ובכן. הלואי שאזכה לדאוג לרוחניות שלי, מה לי ולרוחניותו של חברי, אדםיטען 

 פתגם נאה אך אולי סבורים שזה, כל ישראל ערבים זה בזה .]שבועות לט[ל "מאמר חז

י "ורש: סוטה לז[' והענין מבואר בגמ, ולא מספיק יודעים את הגדר ההלכתי שבזה, גרידא

ג מצוות כפול שש מאות "שכל יהודי נתחייב במתן תורה בתרי, ]ה אמר רב משרשיא"שם ד

וכלומר שכל אחד , שזה מספר היהודים שהיו אז, אלף ושלשת אלפים וחמש מאות וחמשים

וזה לא ענין מוסרי אלא חיוב . אי שכל כלל ישראל יקיימו את כל המצוותנתחייב להיות אחר

, ואין הוא יכול לפעול כל כך הרבה, כוחות כל אדם מוגבלים, ואמנם. ל"ואכמ, הלכתי גמור

  .ולא יזיק למצבו הרוחני של חברו, אבל לכל הפחות שלא יעשה את ההיפך

יש לקחת בחשבון גם את , ורהענין של הכשלת אחרים באיסור הסתכלות והרהומלבד 

כלומר כשגבר או בחור הולכים ומולו עוברות נשים שאינן לבושות על פי גדרי , הצער

, ואולי גם להתמודד עם טרדת ההרהורים, והוא נאלץ להסיט את ראשו באי נוחות, הצניעות

 .]חגיגה ה[ל אמרו "והרי חז. ומדוע שלא נתחשב בצערם של אחרים, הרי בעצם נגרם לו צער

מאי על כל נעלם אמר רב זה ". כי את כל מעשה האלקים יביא במשפט על כל נעלם"

כ גם "וא .ההורג כינה בפני חברו ונמאס בה ושמואל אמר זה הרק בפני חבירו ונמאס

  .כאן מחובתנו להתחשב באחרים

אולי אפשר למצוא היתרים לפי , אולי הרבנים מדקדקים עלינו יותר מדי: שאלה

  . את הלבוש המקובל היום ברחובותינוההלכה להצדיק

הרי לפי ? האם תיקח חתן שלומד שעה ביום, כשאתה מחפש שידוך לבתך: תשובה

יוצא ידי חובת מצות תלמוד תורה , אדם שעובד כל היום וקובע עתים לתורה, ההלכה

למה אתה משלם  :ועוד .?למה לא נסתפק בזה, ואם כן. ואין בזה שום עבירה, מדאורייתא

 !יותר זול ויותר פשוט, חת הרבנותעוף בהשג ₪ 10-קנה ב? ץ"לקילו על עוף בד ₪ 20

כנראה ימצא שלפי ההלכה אפשר , מי שיברר לפי שורת ההלכה ממש? תאמרו שזה אסור

ובדיעבד זה ', לסמוך כאן על עד אחד נאמן באיסורים ורוב מצויין אצל שחיטה מומחין וכו

  !?למה לא? אז למה לא. לא טרף

 מי .ותירוצים קולות על המבוססת יידישקייט לבנות אפשר שאי ,ידועה הוהתשוב

 ולכן .הגבול של השני מעברו עצמו את שימצא סופו ,האדום הגבול על הזמן כל שפוסע

  .למהדרין .גלאט .מהודר יהיה שהכל משתדלים אנו ,אדרבה
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? עצומותלפתע אותם מהדרין נדחקים בקולות , מדוע כשזה מגיע לביגוד של הנשיםאך 

שמותר , כזה בגד? "רבנות"הכיצד זה שנשות אברכים לובשות בגד לשבת ברמת כשרות 

חולצת טריקו או ? "נבל ברשות התורה"איפור ובושם של ? "בדיעבד ובשעת הדחק גדול"

  ?"כשר"יה אפילו לכיתוב המינימלי  ברשות הרבים שאינה ראולייקרה

,  הנשים משתדלות לקיים המצוות כהלכתןורוב, שמצד אחד אכשר דרא, זה פלא גדולוגם 

וגם תקיעת שופר ופרשת זכור שנשים פטורות מהן , כולל תשליך וכל נדרי שהם מנהגים

שהוא חיוב מעיקר הדין וכרוך בכמה איסורים , אך כשמגיע ענין הצניעות. מעיקר הדין

  .בזה אין מספיק הקפדה, דאורייתא

מדובר בענין יסודי . זה הנהגה טובה בעלמאבאי, אין מדובר כאן בענינים שולייםוהרי 

נוסח ארם , באגרתו[א "כתב הגר. שמהווה את עיקר צורתה הרוחנית של האשה, ביותר

 ולנקבות ,ותבלין שלו לזכרים עסק התורה]: 38'  עמ'עוז והדר לבושה'מובא ב, צובה

, ניעותהרי שנשתבחו האמהות בפרט בצ ]:' פרק ס''גבורות ה'[ל כתב "והמהר. הצניעות

חסד '[ כתב 'פלא יועץ'ובעל ה. כי עיקר שבח האשה ומדרגתה העליונה היא הצניעות

. וכל אשה המרבה להזהר בדרכי הצניעות הרי זו משובחת ]:ד"סק' ג' ח סי" או'לאלפים

הרי  .וכמעט כל עונש האשה בעולם הזה ובעולם הבא וזכייתה לעולם הבא תלוי בזה

כ איך "וא,  במידת צניעותההתה הרוחנית של האשה תלוישכל קומ, מבואר מדברי רבותינו

  . ודדא חסר מה קני, אפשר להניח לזה לזלזל בזה

שאל ,  ישיבה משוחחים בחדרםבחוריפגש קבוצת ש ,ין'ב מוואלז"המעשה בנציידוע 

על היצר הרע ותכסיסיו להכשיל בני אנו משוחחים ,  ענו לו.ם לומדיםכע אינומד, אותם

העיקר שלא , תשמיצו אותי, דברו עלי? אתם יודעים מה היצר אומר עכשיו: "ענה להם. אדם

לגבי ] 113'  עמ'חיי הבחירה הנוה'בספר [ר יוסף צבי ויינר "אומר הג, אותו הדבר". תלמדו

, וידברו על הקשיים שבזה, לא אכפת ליצר שכל הזמן ידונו בנושאי הצניעות. צניעות הנשים

  .העיקר שלא יתלבשו צנוע

אם רוב הנשים בציבור , כיצד יתכן שדרישות הצניעות של הרבנים צודקות: שאלה

  .שלנו לא מקפידות עליהם

 ,קהל דעת סקרי .והצודק הנכון את משקפת בהכרח לא הציבור רוב של התנהגות :תשובה

 אמרו .והלכה השקפה של בשאלות לא ,מוצרים ובשיווק בפוליטיקה רק בהם להתחשב יש

   ].ח ,ג משלי מאירי[ מועטים ונושאיה כבידה האמת :הקדמונים
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אם נבדוק את ההיסטוריה של כלל ישראל נמצא כי פעמים רבות הרוב טעה אדרבה 

  :והצדק היה עם המיעוט, בדרכו

חלקים מתו בשלשת ' שיצאו אחד מחמשה וד]  יח,שמות יג[י "כתב רש, מצריםביציאת 

מבהיל הדבר . שת אלפיםיש דעה שיצאו אחד מחמ] בשלח פא[ובתנחומא , ימי אפילה

והצדק היה , כי אדם אחד עמד נגד ארבעת אלפים תשע מאות תשעים ותשעה איש, לחשוב

  . עמו

ויהושע וכלב , עשרת נשיאי העדה וגם כל העם הוציאו דיבת הארץ רעה, המרגליםבחטא 

  . נשאו לבדם את דגל האמת

 צבא שרצו להלחם נגד שמתוך עשרות אלפי אנשי] 'פרק ז[מסופר בשופטים , גדעוןבימי 

  .נמצאו רק שלש מאות איש שלא עבדו לבעל, מדין

ְוִהְׁשַאְרִּתי ְבִיְׂשָרֵאל ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ָּכל ַהִּבְרַּכִים " ,] יח,טי[כתוב במלכים , אליהובימי 

  ".ֲאֶׁשר לֹא ָכְרעּו ַלַּבַעל ְוָכל ַהֶּפה ֲאֶׁשר לֹא ָנַׁשק לו

כיון שראה מרדכי כך עמד והכריז עליהם  ,] יג, רבה זאסתר[ל "איתא בחז, מרדכיבימי 

ולא שמעו לדברי מרדכי והלכו , ואמר להם לא תלכו לאכול בסעודתו של אחשורוש

  .לבית המשתה" כולם"

סנהדרין [' עי', רוב העם הושפעו מהיוונים ורק מעטים נשארו נאמנים לה, היווניםבימי 

  .ה אלא שהשעה"י ד"וברש.] מו

אפילו נשות כמה רבנים , ידוע שרוב הנשים לא כיסו את ראשן, שואהלפני הבליטא 

  ?איסור דאורייתא לילך בגילוי ראשוכי זה שינה את ה. חשובים

והם היו , רוב ההורים והבנות לא רצו להשתדך בבני תורה, לפני השואהבאירופה 

  .נשארים בישיבות עד שהלבינו שערותיהם

כמו , ולפעמים הוא אותיות גהנם, הג ישראל תורהשלא תמיד מנ, בדוגמאות אלו ללמדדי 

  .מנהג זה גהנם למפרע :ל"וז, ת" בשם ר יא'ת בעלי התוספות סי"שושכתוב ב

 לפי ,חוניא ורבי פנחס רבי ]:תלו רמז ל פרק ישעיהו שמעוני ילקוט[ ל"חז ואמרו

 ,רבוא מאות שלש ,רבוא מאתים :מחזקת גיהנם רבואות כמה אומרים שהרשעים

 היא אף בעולם חוטאים שאתם מה כל ה"הקב אמר .ודור רדו בכל עיםרש כמה

  .תפתה מאתמול ערוך כי שנאמר ומעמקת ומרחבת יום בכל מתפתה
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שלבושן אינו עונה על , אנו רואים גם נשים ובנות מהמשפחות הכי טובות: שאלה

  .איך מסבירים את זה. גדרי הצניעות

גם אם הוא ,  יצר הרע יש לכל אדם.אין צורך בהסברים מעמיקים לתופעה: תשובה

לפי מעשיו , ודן כל אדם מכל מעמד, ה כמובן אינו נושא פנים לאיש"והקב. ממשפחה טובה

  .בדיוק

 שאינה נינתו את פעם ראה חיים החפץ כי מסופר ],תד 'עמ[ 'החיים קדושת' בספר

 לנטס ש"הגר על מסופר ]תיא 'בעמ[ ושם .כך על לאביה להעיר ונאלץ ,כראוי לבושה

 לא שאם עליה איים כשהוא ורק ,אז מקובלים שהיו הצניעות ממלבושי שינתה שנכדתו

 אין כי תראה הלא .בה חזרה ,רצונו נגד שזה הכנסיות בתי בכל יכריז הוא בה תחזור

  .הקטנים קטני עד הגדולים מגדולי כולם את תקף תמיד הרע ויצר ,השמש תחת חדש

כ "מדוע הטילה התורה כ,  ואסור ואסורמדוע בהלכות צניעות הכל אסור: שאלה

  .הרבה הגבלות

שישנם חוגים מסוימים שהחליטו להקל , עד כדי כך. אכן שאלה מטרידהזו : תשובה

אך לפי דרכנו ". מאוורר"ו" משוחרר"קצת את המשא וסיגלו לעצמם אורח חיים יותר 

ן יש הרבה אסור ואכ, י גדולי ישראל מדור דור אין מקום לרפורמות בנושא"המסורה לנו ע

  .?איך נוכל להסביר זאת. ואסור

 במדת 'ה שברא מה כל כי ל"רז הודיענו וכבר :]ה ,יא שמות[ 'הק 'החיים אור'ה כתב

 בקדושה שיש ובחינה בחינה וכל ,הרע בבחינת האלהים עשה זה לעומת זה גם הטוב

  .בה לאחוז ומתחזקת מתאמצת והקליפה ,בקליפה כנגדה יש

סוטה [' כמבואר בגמ, עד שמי שמים לרום, ן כדין מביאים קדושה גדולהחיי הנישואיוהנה 

שכל השראת השכינה על האדם היא דוקא על ידי הנישואין והקשר .] ויקרא פא[ק "ובזוה.] יז

ן האריך שזהו סוד הכרובים שהיו במשכן בדמות "וכן באגרת הקדש לרמב, בין איש לאשתו

  . זכר ונקבה ועליהם שרתה שכינה

 שהוא ,וענפיו סעיפיו כל על דעריות יצרא את כנגדו ה"הקב העמיד ,כך משום ודוקא

 כולה התורה בכל דבר לך אין ]יח ,כב ב"איס[ ם"הרמב כ"כמש ביותר הקשה היצר

 לנבון ודעת .האסורות והביאות העריות מן אלא לפרוש העם לרוב קשה שהוא

 ,מיוחד קושי קיים כן גם אביזרייהו בכל גם אלא ,ממש בעבירה רק הקושי שאין ,נקל

 רק ,סעיפיהם בכל עריות איסורי מכל יתרחק שהאדם ידי על שרק ,בזה יתברך וכוונתו
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 הם האלו האיסורים שכל נמצא ממילא .ואשה דאיש הנפלאה לקדושה יזכה זה ידי על

  .ובבא בזה ואושרו טובתו שהיא ,השכינה להשראת אדם יזכה ידיהם שעל ,מאד טוב

 צניעות ענין את גם כולל זה הרי ,עריות דגילוי אביזרייהו על מדברים וכשאנו

 אף נפש למסור יש השמד ובשעת דבפרהסיא איתא :]עד סנהדרין[ 'בגמ דהנה ,הלבוש

 למנהג כדוגמא הובא דמסאנא שערקתא לומדים הראשונים ורוב ,דמסאנא ערקתא על

 המנעל ששינוי דכיון ,עריות דגילוי אביזרייהו מדין שזה לומד שם המאירי אך ,בעלמא

 שבפרהסיא שכל :המאירי ל"וז .עריות דגילוי אביזרייהו זה ממילא צניעות חוסר בו יש

 למפסק אפילו בה ופירשנו ,יעבור ואל יהרג ממנה בחלקים אפילו ביארנו כבר

 שאנו שלהם כחוק לעשות שלנו חק שינוי אפילו כלומר ,דמסאנא ערקתא

 מורה ושלנו חוטין ידי על והם רצועות ייד על ברגל המנעל להדביק רגילים

 בגלוי שכן וכל בשחורות ואנו תואדומ ברצועות נוהגים שהם או ,יותר יעותנצ

 אך ,כן שיפסוק למי ראינו ולא עיון צריך הלכה שלענין ואף .לגוי שמישראלית עריות

 סעיף הוא הלבוש שצניעות להוכיח כדי בזה שיש ודאי המוסר מצד פנים כל על

    .עריות גילוי מסעיפי

 החרדיות של הלבוש ,החילוני ברחוב המחרידה לפריצות ביחס הרי :שאלה

  .בזה שלמות על להקפיד צריך ולא מספיק זה אולי כן ואם ,צנוע מאד

 הרחוקים היהודים להתנהגות התנהגותנו בין הדוק קשר יש ,רבותינו לפי קבלת: תשובה

   .ומצוות מתורה

וישמן ישורון ויבעט שמנת עבית כשית ויטוש אלוה " ] טו,דברים לב[הספורנו כתב 

הנה אתה ישורון קהל תופשי התורה ובעלי העיון פנית . "עשהו וינבל צור ישועתו

ולפיכך נטש ההמון אלוה , אל התענוגים הגשמיים ובזה עבית מהבין דקות האמת

  .עשהו

ילה נשמרים גם שלכאורה צריך ביאור למה דוקא מצות מצה ומ, ל אמר"ז זצ"הגריומרן 

שכיון שאצל שומרי , ז"אלא תירץ הגרי. והרי אין אלו המצוות הכי קלות, אצל החילונים

 בשאר מה שאין כן, התורה נשמרות מצוות אלו בשלמות לכן גם אצל החילונים זה נשמר

עובדות והנהגות לבית 'מובא ב[אצלם לא מקיימים בכלל , המצוות שאצלנו יש חולשות

  ].'בריסק
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 וכיצד שבת באמצע גינתו את משקה יהודים ראו שהם ,לשאול ח"ת קבוצת באו א"והחז אל

 אז ,בשבת מטלטלים כמוכם יהודים אם :הלשון בזה בערך א"החזו והשיב ?זה על למחות עליהם

 ספר[ .מפוקפק עירוב על שסומכים הייתה כוונתו .בפרהסיה בשבת גינתו משקה ההוא היהודי

  ].פב ו"ח 'איש מעשה'

שבכל מצוה ומצוה בפני עצמה יש קשר הדוק בין התנהגותנו , דבריהםת משמעו

אם אנו מרשים לעצמנו , וממילא גם לנידוננו בנושא הצניעות, להתנהגות החילונים

ואוי לאותה [הרי זה גורם במקביל לירידה גדולה אצל אחינו הרחוקים , להתרפות מעט בזה

זה יעצור ,  ולהיפך אם אנו נתחזק בזה,]שהרי מצבם חמור ביותר רחמנא ליצלן, אחריות

  . במקצת את ההתדרדרות הנוראה שלהם

לשם מה , אם כן. הרי כשמשיח יבא הוא כבר יסדר ויתקן את כל העולם: שאלה

  . לנו לנסות לתקן את העולם כבר עתה

 הלבוש בנושא בפרטות מצאנו וכן ,העולם כל יסודר המשיח בביאת ,אכן :תשובה

 ה"הקב כשיבא לבא לעתיד :שם י"וברש ]כג-יח 'ג[ ישעיהו בספר כ"כמש ,צנוע הבלתי

 תולין יהו שלא העכסים תפארת את מהם 'ה יסיר אליו ישראל את להשיב

   .נבלה ודברי נשים תכשיטי בנוי תפארתם

. שלא יסיר יחד עמם גם את לובשיהם, ה יסיר את בגדי הנבלה"יש לחשוש כאשר הקבאך 

ִּפי ְׁשַנִים ָּבּה ִיָּכְרתּו ִיְגָועּו ְוַהְּׁשִלִׁשית ' ָהָיה ְבָכל ָהָאֶרץ ְנֻאם הְו" ]ט-ג ח"י[דכתיב בזכריה 

ְוֵהֵבאִתי ֶאת ַהְּׁשִלִׁשית ָּבֵאׁש ּוְצַרְפִּתים ִּכְצרֹף ֶאת ַהֶּכֶסף ּוְבַחְנִּתים ִּכְבחֹן ֶאת . ִיָּוֶתר ָּבּה

אבן 'וב ".ֱאלֹקי' ַמְרִּתי ַעִּמי הּוא ְוהּוא יֹאַמר הַהָּזָהב הּוא ִיְקָרא ִבְׁשִמי ַוֲאִני ֶאֱעֶנה אֹתֹו ָא

שתי שלישיות העולם יכלו גם השלישית יבחן והנמלט הוא יהיה , והיה:  שם'עזרא

 בכל ש מפרשים בכל ארץ ישראל וירושפי, "והיה בכל הארץ" :ק"וברד .עובד השם

.  יתברךהעולם כי גם מאומות העולם לא ישארו אלא הטובים שיהיו עובדי האל

שלפני הגאולה העתידה , ]מאמר אית לן בירא בדברא, פירוש על כמה אגדות[א כתב "והגר

  . ואז ימות כל מי שאינו ראוי לגאולה, יהיה שוב שלשת ימי אפילה כמו במצרים

שלפני  ,]'אוצרות אחרית הימים'הובא בספר [א "נסק זיע'בשם רבי אלימלך מליזואמרו 

ואז , וכולם יחזיקו בחבל, ל מקצה העולם ועד קצהוה חב"ביאת המשיח ימתח הקב

ה ינענע את החבל בחזקה ורק מי שיתאמץ בכל כחו ויחזיק בחבל הוא יישאר "הקב

האם איננו מרגישים את , נתבונן נא סביבנו .וזהו חבלו של משיח, ויזכה לביאת המשיח
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ו לעשות כדי ומה עלינ, הנענועים והזעזועים שנועדו להרחיקנו מדרך הקדושה הצרופה

  .להשאר מחזיקים בחבל

   למשמעותה של תקופה-דבר אחרית 

הם , כאשר רבנים ומחנכים מנסים להשפיע על אחרים בנושאי הצניעות, רבותפעמים 

טענות הבאות להצדיק את המעשים והמלבושים , שומעים תירוצים וטענות שונות

ויש מהם אפילו טענות , חלקם הגיוניים יותר וחלקם פחות, תירוצים אלו". המקובלים"

  .בראשי הפרקים, חלק מהם צוטטו בקונטרס זה. חזקות שדורשות דיון ומחשבה מעמיקה

לנסות לשכוח לרגע מהבעיות הפרטיות שלו עם , לנו לבקש מהקורא היקריורשה 

  .ולהתרומם יחד עמנו לדיון כללי על נושא הצניעות בדורנו, הצניעות

כי בעיות הצניעות בדורנו אינם מצטמצמות לנושא , יןיראה ויבח, מי שעיני בשר לוהלא 

וגם לא לגיל . כגון גברים או נשים, וגם לא למגזר מסוים. או הרהור, מסוים כמו לבוש

  .ולא לעונה מסוימת בשנה, ולא לחוג מסוים, מסוים

באמצעים . באויר בים וביבשה, בעיות הצניעות תוקפות אותנו מכל עבר ומכל פינה, כןכי 

 כמו -ובאמצעים טכנולוגיים , י רבים שנפלו בקדושה ומפילים עוד אחריהם" ע-ים אנושי

 בתוך המוסדות הכי טובים והמשפחות הכי -מבפנים . והאינטרנט, הוידאו, הפלאפון

 -בזמנים מיוחדים . ל" ברחובותינו המורעלים באלפי נושרים ונושרות רח-ומבחוץ , מעולות

כמו במקומות , במקומות עבודה. שבת-ושבת, יום -יוםוגם ב, כמו החופש או חג הפורים

על , יכלה הנייר ולא יכלו התיאורים. כמו במסעדות וחנויות, באוטובוסים והסעות. נופש

על מחנכים הנאבקים ללא סוף , הורים הצופים בעצב בילדיהם שלא נראים כפי המצופה

ועל . ד לאזניים קשובותעל גדולי הדור הצועקים במר ליבם  ולא תמי, בתופעות שליליות

שנתעפרו , זהב ופז מזוקקים שבעתיים, על בני עם קודש, היושבת ובוכה, השכינה הקדושה

  .בעפר

 דמשיחא בעקבתא 'שכ :]מט סוטה[ הקדושה 'בגמ מראש נצפה הוא ,מפתיע אינו זה מצב

 לספר בהקדמה מובא[ ק"הרמ של יד בכתב ואיתא ,לזנות יהיה הועד ובית ,יסגי חוצפא

 כפי הראשון אדם חטא את לתקן העולם על מוטל שנין אלפי בשית כי ]ק"הרמ של ילימהא

 שבדורותינו עד 'וכו הצואר כ"אח הראש את תיקן הראשון שהדור כלומר ,קומתו סדר

 שכך כיון .ד"עכ .דמשיחא עקבתא וזהו ,באדם ביותר השפל החלק שהוא ,העקב את מתקנים
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 ולא כמעט אשר ,ופריצות כיעור של ,שפלות של ומותלתה הזה הדור צלל כי על ייפלא לא

  .העולם בתיקון שלנו החלק זהו כי .ייאמנו

ואנו מוצאים את עצמנו בעיצומו של , מעט לפני קץ הגאולה, בזמן גורלי כל כךבעומדנו 

אם להבין גודל השעה ולהצטרף לצבא , יש לכל יהודי הבחירה, הקרב האחרון והמר ביותר

, בשיקוליו האנוכיים, בצרות אופקיו, או להשאר בקטנוניותו, שההלוחמים בעד הקדו

  .ולהסחף ככבשה בזרם הציבורי העכור

כ הרבה הרגלים "היצר כבר החדיר למחננו כ. אין נייטרליות, שבמלחמה הזו, היאהבעיה 

בפטפוטי פלאפון , במקומות עבודה, בלבוש: כגון, במגוון תחומים, של חוסר קדושה וצניעות

, באירועים שאין מקפידים על הפרדה מספקת, ]גם בנושאים אישיים[ר " ברהקולניים

ובעשרות מוקדים , בחוסר זהירות בתקופת האירוסין', אינטרנט וכו וידאו בשימוש ברדיו

, שאם לא נקיאם החוצה, בהם ההרגלים השליליים כבר שורצים כה עמוק בתוכנו, אחרים

שכל מי שאינו מתגייס ביודעין אל צבא , אהמסקנה הבלתי נמנעת הי. הם לא יצאו לבד

  .נמצא אוטומטית בצד השלילי, הקדושה

 ראטה אהרן לרבי 'הקדש טהרת' בספר .חיילים ה"לקב יחסרו שמא ,חוששים אנו אין

 ,היסוד תיקון י"ע תהיה שהגאולה בזהר כתוב הרי ,הקשה ]עד-עג 'עמ א"ח[ ,ל"זצ

 תבא ואיך ,ליום מיום מתרבות ראליש בכלל שהעברות להיפך רואים אנו ובמציאות

 הוא הגאולה עבור הנחוץ שהתיקון ,בזהר רמזים פי על ותירץ .היסוד תיקון י"ע אולההג

 אם ומאידך ,עצומה טומאה לעולם ירדה ולכן ,הטומאה מתוך קדושה של גדול בירור

 כדי בהם די ,הסובבת הטומאה למרות בקדושה להחזיק שיתאמצו יחידים כמה יימצאו

   .ד"עכ .הגאולה את יאלהב

אז יפציע בעולם , דוקא כשהחושך הנורא יגיע לשיאו, מובטחים אנו כי לקץ הימיםוכבר 

חוששים אנו . ולא על זה אנו חוששים, הגאולה בא תבא. אורו של משיח, אור הבהיר

, האם תהיה הגאולה בזכות מעשיו או למרות מעשיו, לטובתו של כל יחיד ויחיד מבני ישראל

  .לאותה בושהואוי 

ימצאו , "נאמנים פצעי אוהב"בבחינת , שנכתבו מלב אוהב, עזה כי שורות אלותקותי 

  .ויוסיפו עוד משהו בהתחזקות לכבוד הבורא יתברך ותורתו הקדושה, מסילות ללבבות

  






