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ר ַמ ֲא יעּו  ַמ ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה

 

 א

רַמ ַמ   הָהִאָּׁשת ְצִניעּו  ֲא

' הַהּתֹוָרל ַעי ֶרָקאְנִט'א ָּבָבמּו

ם ְּפָעִמי' ה בָׂשָרת ֶׁשְּלִקיַח )פרשת לך לך(

, ַלֲאִביֶמֶלְךְוה ְלַפְרעֹם ַאְבָרָה ִמֵּבית

'  בַהִּמְקָּדׁשת ֵּבי ןֻחְרַּבל ת ַעֶזֶּמַרְמ

י ֲהֵרר ֵּבאּו ָצִריְךה ְוִלְכאֹוָר. םְּפָעִמי

, תנּוה ְזֶׂשֲע ַמּוׂשא ָעלֹ ַוֲאִביֶמֶלְךה ַּפְרעֹ

 ָּכְךל ָּכה ְּבָׂשָרם ֶׁשָּלֶהר ַהִהְרהּו ּוַמּדּוַע

 .)יומא כט(' ַּבְּגָמ ָמִצינּון ְוֵכ. רָחמּו

 ְוָצִריְך ,הֵמֲעֵבָר ָקׁשּוה ֲעֵבָרי ִהְרהּוֵר

ר יֹוֵתר ָחמּור ַהִהְרהּו ַמּדּוַען ְלָהִבי

  . מֹוַעְצה ֲעֵבָרה ִמַּמֲעֵׂש

ר ָהִאּסּור חֶֹמת ֶאר ְלָבֵאה ִנְרֶא

ן ְּדִבְזַמ, ָּבּהר ְלַהְרֵהם ְלָאָדם ִלְגרֹה ָלִאָּׁש

ת ֶא ִמַּבְעָלּהת ְמַקֶּבֶלה ָהִאָּׁש ַהִּזּוּוג

. לַהַּבַע ֶּדֶרְךר ַמֲעִביה "ֶׁשַהָּקָּבע ַהֶּׁשַפ

ה ָלִאָּׁשם ַחִּיית ְנִתיַנ ּבֹו ֵיׁשה ֶזע ְוֶׁשַפ

ל ֶׁשו ְּבַחָּיים ַהְּכלּוִלים ְּפָרִטיַהל ָּכם ִע

ְרֵאה " )ט, קהלת ט( בֶׁשָּכתּו ְּכמֹו, םָאָד

. "ַחִּיים ִעם ִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָאַהְבָּת

ל ַלַּבַעם ַחִּיית ְנִתיַנ ֵיׁש ַהִּזּוּוגן ְּדִבְזַמ

ד סֹו'ר ְּבַמֲאַמ ֶׁשֵּבַאְרנּוי ְּכִפ, ּוְלִאְׁשּתֹו

 ֵחִצי ְלִאְׁשּתֹו יַעַמְׁשִּפל ֶׁשַהַּבַע' יַהֵחִצ

. ְלַעְצמֹול ְמַקֵּבא ֶׁשהּום ַהַחִּייע ִמֶּׁשַפ

 ְלַחֵּדׁשה זֹוֶכא הּו זֹוה ַהְׁשָּפָעת ּוִבְזכּו

ה ַנֲעֶׂשר ֶׁשַהָּדָבי ְּכִפ, ֲעבּורֹוע ַהֶּׁשַפת ֶא

, םָהֶעְליֹוִנים ַהַּפְרצּוִפית ִּבְסִפירֹו

א ִאָּמף צּוְרַפְל ַמְׁשִּפיַעא ַאָּבף צּוְרַּפֶׁש

ם ֵמָהעֹוָלל ִקֵּבא ֶׁשהּוע ֵמַהֶּׁשַפי ֲחִצ

ת ֶאה מֹוִליָדא ִהיה ֶזי ּוֵמֵחִצ, וֶׁשֵּמָעָלי

ר ְזֵעיף צּוְרא ַּפֶׁשִּנְקָר ֶׁשַּתְחֶּתיָהם ָהעֹוָל

 ְּבאֹוָתּהם ֶׁשִּמְזַּדְּוִגי, ְונּוְקֵביּהן ַאְנִּפי

 םָהעֹוָלת ֶאה מֹוִליָד ְוַהּנּוְקֵביּה, הְּבִחיָנ

ר ַׁשַע'ְּבא מּוָבן ְוֵכ. 'ְוכּו ֶׁשַּתְחֶּתיָה

 )ט' ע(ל "ְלָהֲאִריַז' י"ַרְׁשִּבי ַמַאְמֵר

ח "ַרַמל ֶׁשת ַהִחּיּות ֶאת ְמַקֶּבֶלה ֶׁשָהִאָּׁש

יא ִה ְוַהִּזּוּוגן ִּבְזַמל ִמַהַּבַע ֵאיָבֶריָה

א ִהין ְוָלֵכ, הר ֶזָבָד ְּבּהָלֲעַבה ְּבָילּוְּת

ש מדוע "ע(, הֲעֵׂשת ִמְצוֹוח "ֵמַרַמה ְּפטּוָר

ל ֶׁשת ְוַהִחּיּו, )ע שהזמן גרמא"דוקא מ

ים ִארֹו ְו.ֵמַעְצָמּה ָלּה ֵיׁשם ִּגיִדיה "ַהְּׁשָס

ית ִּתִמית ֲאיִמִנת ְּפּוּי ִחּהין ָלה ֵאָּׁשִאָהֶׁש

ת ַהִחּיּות ֶאְו, ֵאיָבֶריָה ח"ַרַמ ְּבּהָּלֶּׁשִמ

ן ִּבְזַמ ּהָלִמַּבַעת ֶלֶּבַקיא ְמית ִהִּתִמֲאָה

  .ַהִּזּוּוג

 :)וישב קפא(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  

 ֹוּלף ֶׁשּוּגַהְו, הָמָׁשת ְניַנִחְבא ִּב הּויׁשִאֶׁש

ל ֵּבַקף ְמּוּג ַהַהִּזּוּוגן ִבְזַמּו, ֹוּתְׁשיא ִאִה

 ַעדּוה ָיר ֶזָבָדְו, ֹוּלה ֶׁשָמָׁשְּנת ַהּוּית ִחֶא

ת מּוֵלת ְׁשֶלֶּבַקה ְמָּׁשִאָהת ֶׁשּוּיִמְׁשַגְּב

י ֵּיַח ֵמיָהֶּיַחי ְּביִמִנע ְּפַגרֹוית ְוִׁשְפַנ

 .) זקידושין(' ָמְּג ַּבינּוִצָּמי ֶׁשִפְכּו. תּויׁשִאָה

  .ּוליַתב ַטן ּדּו ִמְּלֵמיַתב ַאְרְמַטב ְלֵמ
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 ב

 :)כתובות סה(' ַּבְּגָמ ָמִצינּון ְוֵכ 

נדרים (' ָמַּבְּג ּוָמִצינּו, היָלִכא ֲאָרְקג ִנּוּוִּזֶׁש

ג ּוּוִּזים ֶׁשִארֹוְו, ה'ָּיִתא ְׁשָרְקג ִנּוּוִּז ֶׁש:)כ

ה יָלִכת ֲאיַנִחְבה ִּבָּׁשִאת ָהה ֶאֶּיַחְמ

  .הָּיִתְׁשּו

ן יָסק ִנדֹוָצ' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו

ה ָּׁשִאין ָלין ֵאִאּוּׂשִּנם ַהֶדֹוּקא ֶׁש"יָטִלְׁש

רות (ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, יִׁשְפט ַנֶקֶׁשה ְוָחנּוְמ

 ָלֶכם ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה 'הִיֵּתן " )ט, א

ע "שוא ְּבָבן מּוֵכְו ".ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה

ַהִּמְזַּדְּוִגין ַעְצָמם  ") נדרים רכח מגד"יו(

ִּכי ַּתְרּגּום , ִיָּקְראּו ְמֻׁשָּדִכים

 . ּוְׁשִדיַכת ַאְרָעא"ַוִּתְׁשקֹט ָהָאֶרץ"

 ינּוִצן ָמֵכְו. "ּוְמֶצאָן ְמנּוָחה"ֵמִעְנַין 

ְמֶצאָן ְמנּוָחה ּו" )טו, רות רבה ב( ׁשָרְדִּמַּב

 ִמָּכאן ֶׁשֵאין "ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה

קֹוַרת רּוַח ָלִאָּׁשה ֶאָּלא ְּבֵבית 

' תֶמת ֱאַפְׂש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .ַּבֲעָלּה

ִעַּקר ְמנּוַחת ָהִאָּׁשה  )ו"פרה תרנ(

  . ִאיָׁשּהִלְהיֹות ִנְמֶׁשֶכת ַאַחר

 ).ש פד"שה(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

 קֶֹדם ַהִּזּוּוג ֵיׁש ָלּה ֶצַבע הֶׁשָהִאָּׁש

ּוִבְזַמן ַהִּזּוּוג ְּכֶׁשְּמַקֶּבֶלת ֶאת , ָׁשחֹור

ַהָּלָבן ִמְתַּגֵּבר ַעל , ֶצַבע ַהָּלָבן ֵמַהְיסֹוד

ְוַעל ֶזה . ַהָּׁשחֹור ְוִהיא ֶנֱהֶפֶכת ְלָלָבן

ְׁשחֹוָרה , "חֹוָרה ֲאִני ְוָנאָוהְׁש"ָּכתּוב 

 .ְוָנאָוה ְלַאַחר ַהִּזּוּוג, קֶֹדם ַהִּזּוּוג

ה ָּׁשִאג ָהּוּוִּזם ַהֶדקֹ ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו

ם ֵרם זֹוֶהָּבים ֶׁשיִדה ִּג"ת שסיַנִחְביא ִּבִה

, הָרחֹות ְׁשיַנִחיא ְּבן ִהֵכָל, םדָֹאם ָהָּדַה

ע ַבא ֶצר הּוחָֹּׁש ֶׁש.)טנדה י(' ָמְּגא ַּבָבמּוְּד

ר ַחַאְלּו. רחֹה ָׁשָיְהִנל ְוֵקְלַקְתִהם ֶׁשדָֹא

ח "ַרַּמל ֶׁשת ּוּיִחת ַהת ֶאֶלֶּבַקְּמֶׁשג ְּכּוּוִּזַה

ן ָבד ָלסֹויא ְּבִה, לִמַהַּבַע ֵאיָבֶריָה

ים ִכָּיַּׁשים ַהִרָבֵאת ָהּוּיל ִחז ַעֵּמַרְמַה

 ינּוִצן ָמֵכְו. ןָבָלז ְּבָמְרִּנד ַהֶסֶחת ַהַּדִמְל

ְוִחּבּוָרא ְדַתְרַוְייהּו  .)תיקונים לט(ר ַהּזַֹּב

. ח ִּפּקּוִדין ַּדֲעֵׂשה"ּו רמהְּדִאי, ם"ֶרֶח

ת ּוּית ִחל ֶאֵּבַקם ְמ"ֶחֶרָהין ֶׁשִארֹו

  .ח"ַּמַרָה

ר ָכָּזת ַהּוׁשְלָחֵהה ְּדֶאְרן ִנֵכְו

ים ִּיַחל ַהַלְגיא ִּבג ִהּוּוִּזה ַהֶׂשֲעַמְּב

ַאְרנּו ֵּבי ֶׁשל ִּפף ַעַא, ּוּנֶּמ ִמאּוְצָּיֶׁש

ר ָכָּזת ַהּוׁשְלָחֵה ֶׁש'ַחְׁשַמל ַחָּמה'ְּבַמֲאַמר 

ה ֶׂשֲעַמת ְּבֹוּפִלְּקת ַהיַזִחל ֲאַלְגיא ִּבִה

ת יַזִחל ֲאַלְגִּבא ֶׁשר הּואּוֵּבַה, גּוּוִּזַה

ר ָכָּזל ַהֶצים ֵאִּיַחת ַהּוׁשְּדַחְתת ִהֹוּפִלְּקַה

. הָׁשְלֻחַהת ם ֶאֵרֹוה ּגֶזְו, דָּי ִמאיא לִֹה

ם ֵׁשְּכ, יןַמִּיין נּוְקִּבת ַאָלֲעַהן ְּבֵכְו

ים ִניֹוְלֶעים ָהִפצּוְרַּפים ַּבִארֹוֶׁש

יא ִה, יןַמִּיין נּוְקִּבה ָלֲעא ַמָבְקּוּנַהֶׁשְּכ

יא ִהֶׁשְכּו, ּה ָלׁשֵּיה ֶּׁשל ַמת ָּכה ֶאָלֲעַמ

ין ִּיַמים ְּבִּיַח ַהתּוׁשְּדַחְתת ִהת ֶאֶלֶּבַקְמ

ה ת ַמם ֶאֶדת קֹוֶלֶּבַקיא ְמין ִהִרכּוְּד

ת ֶלֶּבַקיא ְמה ִהם ֶזד ִעַחַיְבּו, ּהה ָלָיָהֶּׁש

ל ֵׁשְלַּתְׁש ִהְךָּכ, יםִׁשָדֲחים ַהִּיַחת ַהֶא

ת ֶמֶרגֹוין ַהֲעָלַאת ַמִּיין נּוְקִּבת ֶׁשּוּיִמְׁשַגְּב



רַמ ַמ יעּו  ֲא ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה

 

 ג

 ּהָח ּכֹלי ָּכא ִּכָבְקּוּנת ַהּוׁשְלָחת ֵהֶא

, ןָמת ְזֶכֶרת עֹוּוׁשְּדַחְתִהַהְו, ּהָּנֶּמא ִמֵציֹו

  .נּוְרַאֵבְדִּכ

, הְּבִאָּׁשר ְמַהְרֵהר ָזם ָאָדם ְוִא 

ל ֶׁשע ַהֶּׁשַפת ֶא ּפֹוֵתַחא ַאֲחָרא ַהִּסְטָר

ה ֶזת ֶאד ּומֹוִרי ָּבּה ֶׁשִהְרֲהרּוה ָהִאָּׁש

א ְוהּו, רַהְמַהְרֵהם ָּבָאָדם ַהִחּמּו ֶּדֶרְך

י ָהֲאִמִּתע ַהֶּׁשַפת ֶא ָלּהב ּגֹוֵנ לַּכְבָיכֹו

, הַמֲעֶׂשה עֹוֶׂש ֶׁשֵאינֹוי ִּפל ַעף ְוַא, ֶׁשָּלּה

ע ַהֶּׁשַפת ֶאב ּגֹוֵנר ְּכָבר ַהִהְרהּום ֶעֶצ

ה ֶזר ְוָדָב. רַהְמַהְרֵהר ַהָּזָכל ֵאֶצד ֶׁשָּיַר

 ֶׁשֵאיָנּהה ָהִאָּׁשל ֶׁשם ַּבַחִּיים ּפֹוֵג

י ָהֲאִמִּתע ַהֶּׁשַפת ֶא ִמַּבֲעָלּהת ְמַקֶּבֶל

ה ְּבִאָּׁשר ַהְּמַהְרֵהם ָהָאָדן ְוֵכ. 'ְוכּו ֶׁשָּלּה

ע ֶׁשַפ ָלּה ְלַהְׁשִּפיַע ְלִאְׁשּתֹום ּגֹוֵרה ָזָר

ם ִאְו. ֶאְצלֹוד ֶׁשָּיַרת ַאֶחֶרה ִאָּׁשל ֶׁש

ים ִּיִּתִמֲאים ָהִּיַחת ַהת ֶאֶלֶּבַק ְמּהיָנֵא

ה ֶיְהיא ִּתִה, ּהָרבּוד ֲעֵעה ִי"ָּבָּקַהֶׁש

 ּהר ָלֵס ָחלַּכְבָיכֹו ֶׁשיׁשִּגְרַתה ְוָרֵסֲח

  .הּוֶׁשַמ

י ִּפל ַעף ַא ַוֲאִביֶמֶלְךה ַּפְרעֹן ְוֵכ

ם ָּגַרר ַהִהְרהּום ֶעֶצ, הַמֲעֶׂש ָעׂשּוא ֶׁשּלֹ

ה ֶׁשָהָיה ְקֻדָּׁשל ֶׁשע ֶׁשַפם ֶאְצָלד ֶׁשָּיַר

ת ֵּבין ֻחְרַּבל ְׁשַּתְלֵׁשִהה ּוִמֶּז, הְלָׂשָר ַׁשָּיְך

ד ָיַרה ַהְּקֻדָּׁשע ֶׁשֶּׁשַפ, ַהִּמְקָּדׁש

ת ְּדֵבי. הְּבִחיָנ ְּבאֹוָתּהם ַלִחיצֹוִני

ה "ָקָּבל ֶׁשד ַהִּיחּום ְמקֹוא הּו ַהִּמְקָּדׁש

ה ָבֵקְּנת ַהת ֶאֶלֶּמַסה ְמָרָׂשְו. ּוְׁשִכיְנֵתיּה

ה ָתְרָּׁשֶׁש, היָנִכאת ְׁשֵרְקִּנית ֶׁשִלָלְּכַה

 :)לך לך פא(ר ַהּזֹא ַּבָבּוּמַּכ. ׁשָּדְקִּמית ַהֵבְּב

י ִתחֹוֲא"ה ָרל ָׂשר ַעַמם ָאָהָרְבַאֶׁש

את ֵרְקִּנה ֶׁשיָנִכְּׁשל ַהז ַעֵּמַר ְל"יאִה

ל ע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֶאבּוְנם ָּגם ֵהִאְו, יִתחֹוֲא

ל ע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֶאבּוְנ ָּגלַּכְבָיכֹום ֵה, הָרָׂש

ית ֵבה ְּבָתְיָהית ֶׁשִלָלְּכה ַהיָנִכְּׁשַה

ֻחְרַּבן ֵּבית ת ם ֶאַרה ָּגן ֶזֵכָלְו, ׁשָּדְקִּמַה

 .)וארא ל(ר ַּבּזַֹה ָמִצינּון ְוֵכ. ַהִּמְקָּדׁש

ה ֶׁשִּנְלְקָחה ְּבָׁשָען ָהִראׁשֹוה ַּפְרעֹ

 ְוִצְּירּום ָלֻאָּמִני ָרַמז, ֶאְצלֹוה ָׂשָר

 ִמָּטתֹול ַע ְּבַחְדרֹון ְּדיֹוָק אֹותֹו

 ֶׁשָעׂשּוד ַע ַּדְעּתֹוה ָנָחא לֹ, רַּבִּקי

 רְוַכֲאֶׁשץ ֵע לּוַחל ַעה ָׂשָר ְּדיֹוַקן

. ִעּמֹו אֹותֹוה ֶהֱעָל ְלִמָּטתֹו הָעָל

ל ֶׁשי ְּתִמיִדר ִהְרהּון ָּכאה ֶׁשָהָים רֹוִאי

ן ֻחְרַּבל ִהְׁשַּתְלֵׁשה ּוִמֶּז, הְּבָׂשָרה ַּפְרעֹ

ד ָיַרע ֶׁשַפה ֶׁשַהְרֵּב ,ַהִּמְקָּדׁשת ֵּבי

ש בזהר שפרעה נענש עונש "ע(. הֶזת ַלְּלֻעַּמ

 במכת צפרדע שנכנסו הצפרדעים בחדר מיוחד

משכבו ועל מטתו בגלל צורת שרה שהיתה 

  ).שם

  
 ָלּהן ֶׁשֵאיה ָּבִאָּׁשי ָמצּוה ֶזר ְוָדָב

 ְלִהְתַּבֵּלטת ֶׁשְּמַחֶּפֶׂש ִמַּבְעָלּה ִסּפּוָקּהי ֵּד

א ֶׁשִהיה ְמִביָנא לֹא ְוִהי', ְוכּו ץַּבחּו

. קַהִּסּפּור חֶֹסת ֶא ְלַעְצָמּהת ּגֹוֶרֶמ

ע ַהֶּׁשַפת ֶאל ְלַקֵּבה זֹוֶכה ְצנּוָע ְּדִאָּׁשה

ק ְלִסּפּו אֹוָתּהא ֶׁשֵּמִבי ֶׁשָּלּהי ָהֲאִמִּת

 ְוֵאיָנּה, םַהַחִּייי ִעְנְיֵנל ְּבָכם ֻמְׁשָל
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ב ֵלת ְּתׂשּוַמם ֹוְוָׁשל ַחס ְלַחֵּפׂשת ִנְצֶרֶכ

  .ץַּבחּות ֵמַהְּקִלּפֹו

 ֶׁשִאְׁשּתֹוה ֶׁשרֹוֶאל ַּבַעם ְוַג

ה ַּכֲהָלָכת ִּבְצִניעּות ִמְתַנֶהֶג ֵאיָנּה

ר ִלָּזֵהד ֶׁשַּיְקִּפי', ְוכּו ְוִדּבּוָרּה ִּבְלבּוָׁשּה

ה ְּבִאָּׁשר ְוִהְרהּות ְּבִהְסַּתְּכלּוד ְמאֹ

ן ִּבְזַמ ַעְצמֹות ֶאר ִלְׁשמֹט ּוִבְפָר. תַאֶחֶר

ַּכּמּוָבא , תַאֶחֶרה ְּבִאָּׁשר ֵמִהְרהּו ַהִּזּוּוג

 ְלִאְׁשּתֹור ְלַהֲעִביי ְּכֵד ,)ח רמ ב"או (ע"ְּבשו

ת ֶא ָלּהן ֶׁשִּיֵּתי ָהֲאִמִּתע ַהֶּׁשַפת ֶא

 ְלַחֵּפׂש ִּתְצָטֵרְךא ְולֹ, םַהֻּמְׁשָלק ַהִּסּפּו

  . םֲאֵחִרית ִּבְמקֹומֹום ְוָׁשלֹוס ַח

 )ג, ר א"במדב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

 ינּוִצן ָמֵכְו. תיעּוִנְּציא ַהה ִהָפָי

ה ָּב ִחָךין ְלֵא )א, פסיקתא מו( ׁשָרְדִּמַּב

ים ִארֹו. תיעּוִנְּצן ַהִמ םֹוקָּמי ַהֵנְפִל

ּוְמבָֹאר . הָּבִחי ְוִפ יֹוׁשת ֵייעּוִנְּצַּבֶׁש

, יִפיֹוה ְוָּבת ִחֶרֶרעֹות ְמיעּוִנְצִּדִלְדָבֵרינּו 

יר ִבֲעא ַמהּו ֶׁשיׁשִּגְרד ַמָחל ֶאָּכן ֶשיָוֵּכ

ר ֶׁשֶּקַהְו, יִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּבַק ְמאֹו

ם ֵׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא הָּבִחן ֵכְו. ֻמְׁשָלםא הּו

ין ה ֵּבָרֹוּׁשה ֶׁשיָנִכְּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְמ ַהה"י

  .ֹוּתְׁשִא ְויׁשִא

ה ָּׁשִא :)מות סגיב(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ

יו ָמר ָיַּפְס ִמּהָלֲעי ַּבֵרְׁשה ַאָפָי

י ל ִּפַע ׁשֵרָפק ְלָחְדם ִני ָׁש"ִּׁשַר ְו,םִיַּלְפִּכ

 ּוּלִא ְּכה לֹוֶמדֹו ְוּה ָּבַחֵמא ָׂשהּוט ֶׁשָׁשְּפ

ה ָּׁשִאְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , םִיַּלְפִּכיו ָמָי

א הּו, ּהָלֲעי ַּביֵנֵעה ְּבָפיא ָיִהה ֶׁשָענּוְצ

יר ִבֲעַהי ְלֵד ְּכּהָּלים ֶׁשִּיַחת ַהל ֶאֵּבַקְמ

  .ׁשָּמ ַמםִיַּלְפִּכיו ָמר ָיַּפְסִמּו, ּהָל

 'ַׁשַער ַהַּכָּונֹות'מּוָבא ְּב

ְוִהֵּנה נֹוַדע  )סג' א ע"תפילין ח( ל"ְלָהֲאִריַז

א ִעם "רּוב ְלזיִּכי ַּבּיֹום ֵיׁש ִק

 תַנם ְּבִחי ְלִפי ֶׁשֵּיׁש ָּבֶהיּהנּוְקֵב

ֲאָבל ַּבַּלְיָלה ֶׁשַהּמֹוִחין . מֹוִחין

ִמְסַּתְּלִקים ְלַגְמֵרי ֶׁשַאף ָהְרִׁשימּו 

 ָאז הּוא ְזַמן ִּפירּוד ֵּבין ,ִמְסַּתֵּלק

 הָנ ְלִפי ֶׁשַהְּבִחי,א ְלנּוְקֵביּה"ז

ֶׁשָהְיָתה ְמַקֶּׁשֶרת אֹוָתם ָהיּו 

ֶּמּנּו ַהּמֹוִחין ַהִּנְמָׁשִכין ְוִנָּתִנים ִמ

 ְוַעָּתה ְּבִהְסַּתְּלקּוָתם ֵיש ,ֵאֶליָה

ר ֶׁשֶּקַהים ֶׁשִארֹו.  ֵּביֵניֶהםירּודִּפ

ן ַמְזק ִּבא ַר הּויּהֵבְקנּוא ְל"ין זי ֵּבִּתִמֲאָה

ע ַפֶּׁשת ַה ֶאיּהֵבְקנּויר ְלִבֲעא ַמ"זֶׁש

 ׁש ֵייַעִּפְׁשַהה ְּלא ַמ"זין ְלם ֵאִאְו, ּהָּלֶׁש

ם ָדָאד ָלַמְלה ִנֶּזִמּו, םיֶהיֵנד ֵּבירּוִּפ

 .)תרומה קעא(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ןֹוּתְחַּתַה

, ץֶרָאץ ָלחּוה ְּביָנִכְּׁשת ַהַאָרְׁשין ַהֵאֶׁש

ה ָּׁשת ִאיַנִחיא ְּבה ִהיָנִכְּׁשַהן ֶׁשיָוֵּכ

. ּהָמקֹוְּמאת ִמֵצ יֹוּהיָנֵאה ֶׁשָענּוְצ

ץ ֶרָאץ ָלּוחְּבן ֶׁשיָו ֵּכִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא

ה ָצא רֹוה לֹיָנִכְּׁשַה, תֹוּפִלְּקים ַהִטְלֹוׁש

ה ֶזְו, עַפֶּׁשת ַה ֶאּה ָלבּוְנְגא ִיּלֹאת ֶׁשֵצָל

  .תַהְּצִניעּוד סֹו
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 ֶׁשְּכמֹוא "ַהְּגָרם ְּבֵׁשא מּוָב

ם ְיִגיָעָתל ָּכם ָלִׂשים ָלֲאָנִׁשיה ֶׁשִּמְצָו

ל ָּכם ָלִׂשים ְלָנִׁשיה ִמְצָו ָּכְך, הַּבּתֹוָר

 ִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. תִּבְצִניעּון ְיִגיָעָת

ם ָלָאָדת ּדֹוֶאֶגה ּתֹוָרה ַּבְיִגיָעַהֶׁשם ִּדְכֵׁש

ד ִמַּצ ֶׁשּלֹוי ָהֲאִמִּתע ַהֶּׁשַפת ֶאל ֶׁשְּיַקֵּב

ת ַהְּצִניעּו ָּכְך, םָהִעְנָיִניל ְּבָכה ַהְּקֻדָּׁש

. ַמָּמׁשה ְּפֻעָּל אֹוָתּהת ֶאת ּפֹוֶעֶלה ָלִאָּׁש

ת ַהַהְׁשָּפעֹול ֶׁשָּכ' םַחִּייץ ָחֵפ'ֶהב ָּכַתן ְוֵכ

, תּוְברּוָחִנּיּו, תְּבַגְׁשִמּיּות ְוַהַהְצָלחֹו

ְוֵכן  .תַהְּצִניעּות ִּבְזכּון ֵהה ַפְרָנָסְבּו

דברים (ה ָּׁשס ִאֶנ אַֹהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל

י ִבֲא ַלּהָּמב ִעֵכּׁשֹ ַהיׁשִאן ָהַתָנְו ")כט, כב

" הָּׁשִאְלה ֶיְהִת לֹוְוף ֶסָּכים ִּׁשִמֲח ָרֲעַּנַה

ת ֶלֶחֹוה ּכָּׁשִאָהה ֶׁשֶזְּד, ת"ֶלֶחֹוּכת "ר

ת ֶמֶרֹויא ּג ִהּהָמְצת ַעה ֶאָּפַיְמת ּוֶסֶקפֹוּו

ה ָמֵׁשן ֲאם ֵּכיא ַּגִהס ְוֶנאֹל ָהה ֶׁשָאָצֹוּתַל

 ראַמַוּיֹ ") כ,במדבר כד(ב תּוָּכן ַהֵכְו. הֶזָּב

 יֲעֵד ֹוְוַאֲחִרית קֲעָמֵל םּגֹוִי תיֵראִׁש

 ּוּלים ֵאִרָבְדִבְּד, י"ֵקרּוְמַּתת "ס" אֵֹבד

ר ֶצֵּית ַהל ֶאֵּמַסְמק ַהֵלָמֲעה ַליָזִח ֲאׁשֵי

ית אִׁשֵרָהת ְוּוּיִחת ַהאֹום ָּבָּׁשִמע ּוָרָה

  .קֵלָמל ֲעֶׁש

  
י ַרִּבר ָאַמ .)סוטה י(' ַּבְּגָמ ָמִצינּו

ת ְמַזֶּנֶנ ִאְׁשּתֹוה ֶּנַהְמַזל ָּכן יֹוָחָנ

ל ָּכ )א שם"ח( ל"ַהַּמֲהַרר ּוְמָבֵא ,וָעָלי

י ִּכ ֵּפרּוׁש. וָעָלי ְמַזָּנה ִאְׁשּתֹוה ַהְמַזֶּנ

ר ְּבִחּבּום ִמְתַיֲחִסיה ְוָהִאָּׁש ָהִאיׁש

ָהִאיׁש ְמַזֶּנה ְוֵאין ר ְוַכֲאֶׁשם ֶׁשָּלֶה

ן ֶפְּבאֹ. ִחּבּור ְמֻיָחד ְלִאְׁשּתֹו ְלַגְמֵרי

ֶזה ְלִאְׁשּתֹו ֵיׁש ִחּבּור ס ּוְבִיחּוה ֶז

א הּו ָהִאיׁשי ִּכת ָלַדַע ָךְל ְוֵיׁש, ֵאָליו

ת ְמַיֶחֶדא ִהיה ַהּצּוָר, הָלִאָּׁשה צּוָר

, ֵמִאּתֹוה ֲהָסָר לֹון ֶׁשֵאיד ַער ַהחֶֹמ

 ַּבחֶֹמרה ַלּצּוָרר ִחּבּון ֵאיר ְוַכֲאֶׁש

ה ָרצּוט ּפֹוֵׁשר ַהחֶֹמז ָא, יְלַגְמֵר

ר ֶׁשָאַמה ְוֶז, תַאֶחֶרה צּוָר ְולֹוֵבׁש

לֹו ן ְוֵאיה ְמַזֶּנ ָהִאיׁשר ַּכֲאֶׁשן ָּכא

ִחּבּור ְלַגְמֵרי ֶאל ָהִאָּׁשה ֶׁשִהיא 

ַּגם ִאְׁשּתֹו ,  ְּכמֹו חֶֹמרתֶנְחֶׁשֶב

ל ַקא ֶׁשהּוי ִמְּפֵנ, הַהּצּוָר הָּפְׁשָט

ת ְמֻיֶחֶדה צּוָרן ֵאיר ַּכֲאֶׁשר ְלָהִסי

ם ָדָאֶׁשם רֹוִאי, הֶזן ְוָהֵבה ָהִאָּׁש לֶא

ה צּוָרט ּפֹוֵׁשל ֶׁשב ַמָּצ ריֹוֵצ הֶּנַזְמַה

 ְּדָבֵרינּום ְוֵה ,תַאֶחֶרה צּוָר ְולֹוֵבׁש

ת ֶאת ְמַקֶּבֶלא לֹה ָהִאָּׁש ַהִּזּוּוגן ֶׁשִּבְזַמ

 ינּוִצן ָמֵכְו. ֶׁשָּלּהת ָהֲאִמִּתיה ַהּצּוָר

ה ָּׁשִאר ְּבהּוְרִה ֶׁש.)ויצא קנה(ר ַהּזַֹּב

ן ֵכָלְו, ׁשֶפת ָנַח ַּתׁשֶפֶניף ִלֲחת ַמֶרֶחַא

ז ֵּמַרְל, הָרמּון ְּתא ֶּבָרְקד ִנַלֹוּנד ֶׁשֶלֶּיַה

  .ׁשֶפֶּנת ַה ֶא לֹויפּוִלֱחֶהֶׁש

 :)ויצא קנד(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר  ןֵכְו

 ְועֹוֶׂשה ַמֲעֶׂשה, ִעָּקר הּואִהְרהּור 

 ְוִנְדָּבק ְך ֶׁשַהִהְרהּור הֹוֵל',וכו

ְוַהּכֹל חֹוֵזר ַאַחר , ְּבאֹוָתּה ִטָּפה
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 ׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכ ְו.ִהְרהּור ּוַמֲחָׁשָבה

ה ָּׁשִאה ְּבָבָׁשְחַּמַה :)נדרים כ( ׁש"ארָֹה

ין ִברֹו ְקיׁשִמְׁשת ַּתַעְׁשת ִּבֶרֶחַא

א ָבן מּוֵכ ְו.תרּוֵזְמד ַמַצים ְלִנָּבַה

 ׁשֵּמַׁשְמ ַהלָּכ )שם(' תֶצֶּבֻקה ְמיָטִּׁש'ַּב

ר ֵחס ַאכֹויו ְּביָנן ֵעֵתנֹוה ְוס ֶזכֹוְּב

 ינֹוֵאי ֶׁשִמ ְּכה זֹוָּׁשִא ְּבׁשּוּמה ִׁשָׂשֲעַנ

י יֵדים ִלִברֹוים ְקִנָּבַה ְוּהָפּול ּגַע

ל ר ַעֵּבַדְמב ַהתּוָּכן ַהֵכְו .תרּוֵזְמַמ

 )ב, איוב ג(, ןיֹוָרֵהל ָהה ַעֶּנֻמְּמ ַהְךָאְלַּמַה

" רָגֶב ההָֹר רָאַמ הְוַהַּלְיָל ֹוּבִאָּוֶלד יֹום "

א ר הּוהּוְרִהַהז ֶׁשֵּמַר ְל,ר"הּוְרִהת "ס

  .רּוּבִעת ָהַּלִחְּת

  

ִּכי ִתְבֶנה " )ח ,דברים כב(ב תּוָּכ

 ְולֹא ָךַּבִית ָחָדׁש ְוָעִׂשיָת ַמֲעֶקה ְלַגֶּג

 ִּכי ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ָךָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶת

ת "רה "ֶקֲעַּמים ֶׁשִרָפְּסא ַּבָבמּו. "ִמֶּמּנּו

ִנְרֶאה . הָרֵבֲעֵמים ִׁשָקה ָרֵבֲעי ֵרהּוְרִה

ִּכי ִתְבֶנה ַּבִית " ְּדָבֵרינּו ַעל ִּפיְלָבֵאר 

ְוָעִׂשיָת " ,יןִאּוּׂשל ִנז ַעֵּמַר ְמ"ָחָדׁש

ת ר ֶאמְֹׁש ִליְךִרָּצ ֶׁש"ָךַמֲעֶקה ְלַגֶּג

ְולֹא " ,תֶרֶחה ַאָּׁשִאר ְּבהּוְרִה ֵממֹוְצַע

 יַעִּפְׁשא ַילֹ ְו"ָךָתִׂשים ָּדִמים ְּבֵביֶת

ים ִמי ָּדיֵני ִמֵנְׁש, יתֹויא ֵּבִה ֶׁשֹוּתְׁשִאְל

ס ת ַחֶרֶחה ַאָׁשל ִאד ֶׁשָחֶא ְוּהָּלד ֶׁשָחֶא

  ".ִּכי ִיּפֹל ַהּנֵֹפל ִמֶּמּנּו" ,םלֹוָׁשְו

 נּו ָּת.)יומא מז(' ַּבְּגָמ ָמִצינּו

ית ִחְמִק ְלּה ָליּוים ָהִנ ָּבהָעְבן ִׁשָנָּבַר

 רּוְמָא, ְכֻהָּנה ְּגדֹוָלה ִּבּוׁשְּמ ִׁשְוֻכָּלן

 ְךָכית ְלִכָּזית ֶׁשִׂשה ָעים ֶמִמָכ ֲחּהָל

ת רֹו קֹואּוא ָרי לַֹמָּים ִמֶהה ָלָרְמָא

 םא ָׁשָבן מּוֵכְו. יִרָעי ְׂשֵעְלי ִקיִתֵּב

ן ל ֶּבעֵאָמְׁשי ִיִּבל ַריו ַעָל ָערּוְמָא

ין ִּבת ַקַעַּבְרן ַאֵפה חֹוָיָהית ֶׁשִחְמִק

ים ִׁשָּנל ַהר ָּכֵמאֹויו ְוָנְפא ָחלֹוְמִּב

ר ֵאָבְמּו. גַּגה ַלָלא ָעיָּמד ִאֶרֵז ְוּוּדְרֵז

ין ֵאֶׁש, רַמָאע ְקַרת ֶזַבְכִׁש ְּבי"ִּׁשַר

ן א ִמָּלה ֶאָּפִּטל ַהָּכד ִמָלְּות ַהיַרִצְי

י יֵלִבן ֲחֹוׁשד ְלֶרֶז, ּהָּבר ֶׁשרּוָּבַה

ה ָטְלָּקה ֶׁשָּפר ִטרּור ֵּבַמלֹו ְּכ,יםִדָרְז

ים ִארֹוְו. גַּגה ַלָלָער ְוַבד ָּגֶרֶּזי ַהִּמִא

ט לְֹקה ִלָתְכיא ָזת ִהיעּוִנְּצת ַהכּוְזִּבֶׁש

 ְוָלֵכן, רֵתיֹות ְּבֶרֻּמְבֶחע ַהַרֶּזת ַהַבְכִׁש תֶא

ם ָפגּוים ְּבֻמְבָחִרים ּויִאִר ְּביּו ָהיָהֶנָּב

  .םָתָמְׁשִנְבּו

 רַמָא:) שבועות יח(' ַּבְּגָמ ָמִצינּו 

 מֹוְצת ַע ֶאׁשֵּדַקְמל ַהר ָּכָזָעְלי ֶאִּבַר

ים ִנ ָּבין לֹוִיָו ֲהיׁשִמְׁשת ַּתַעְׁשִּב

ם ֶּתְׁשִּדַקְתִהְו"ר ַמֱאֶּנים ֶׁשִרָכְז

 יּה ֵלְךיִמְס ּו,"יםִׁשדֹם ְקיֶתִיְהִו

ת כּוְזִּבים ֶׁשִארֹו. "יַעִרְזי ַתה ִּכָּׁשִא"

א בָֹּתה ָּׁשִאָהים ֶׁשִכת זֹויעּוִנְּצַה

ים ִכזֹוְו, הָּלִח ְּתיַעִרְזַת ְוּהָתמּוֵלְׁשִל
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 .)ק לב"ב(' ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו .יםִרָכים ְזִנָבְל

 תּוְרְכִנְו"ר ֵמב אֹותּוָּכ ַהַעּוּדַמ

א ה לָֹּׁשִאי ָהֵר ֲה,"תֹוׂשעֹת ָהֹוׁשָפְּנַה

' ָמְּגת ַהֶרֶאָבְמּו, גּוּוִּזה ַּבֵׂשֲעה ַמָׂשעֹו

ּוְמבָֹאר . הֵׂשֲעת ַמֶבֶׁשֱח ֶנּהָּלה ֶׁשָאָנֲהַהֶׁש

ם ה ִעָאה ָּבָּׁשִאת ָהַעָרְזַה ְּדִלְדָבֵרינּו

יא ה ִהָעָרְזַהְו, תמּוֵלְּׁשַהה ְוָאָנֲהַה

  .הֵׂשֲעַמ

בראשית (ב ַּבָּכתּוז ֶרֶמ ׁשן ֵיֵכ ְו

ַאֵּיה ָׂשָרה  ֵאָליו ַוּיֹאְמרּו" ) ט,יח

ַוּיֹאֶמר :  ַוּיֹאֶמר ִהֵּנה ָבאֶֹהלָךִאְׁשֶּת

 ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ָךׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי

יא ִהה ֶׁשת ֶזכּוְז ִּב"ָךֵבן ְלָׂשָרה ִאְׁשֶּת

, םי ָׁש"ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, לֶהאֹה ָּבָענּוְצ

  .ןֵב ְלּוּכְזִּת

  

 )ו ט,ר ס"ב (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

 דּוְלָייף ְוִעָצ ְּבּוּסַּכְתִּנם ֶׁש ֵהםִיַּתְׁש

ר ֵאָבְמּו ,רָמָתה ְוָקְבים ִרִמאֹוְּת

 ) סד,תורת משה בראשית כד(' רֵפם סֹוַתֲח'ַה

 דּוְלָייף ְוִעָצ ְּבּוּסַּכְת ִנםִיַּתְׁש

ה ֶיְהִת ְו,רָמָתה ְוָקְבים ִרִמאֹוְּת

ת ּויעִנב ְצי רִֹפי ְלת ִּכרֹוהֹוה ְלָנָּוַּכַה

ן ַיְנִעְּכ, יםִנָבד ְּבֵקָּפן ִּתה ֵּכָּׁשִאָה

י ֵתְּכְרַיה ְּבָּיִרֹון ּפֶפֶג ְּכָךְּתְׁשֶא"

ם ִיַני ְׁשה ִּכֶזה ָּבֶרה יֹוֶזְו, "ָךיֶתֵב

ף ּוּטִעי ְוּוּסא ִּכהּויף ֶׁשִעְצ ִּבּוּסַּכְתִנ

 , ְׁשַנִיםםִיַנת ְׁשֶדֶל ָלדּוְקְפִנְו, רֶתֶי

ה ֶרְקא ִמלֹ, םִיַּתְׁשה ִּבָיָהר ֶׁשַחַאְו

ל ם ַעִיַמָּׁשן ַהם ִמֶצֶעם ְּבי ִאִּכ, אהּו

 ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.רֵתיֹון ְּבָתיעּוִנְצ

ת ֶגֶהיא נֹוִה ֶׁשןַמְזִּב ) ט,ר ח"במדב(

ה ָענּויא ְצִהית ֶׁשִדהּות ְי ַּדּהָמְצַעְּב

ִנים ַּבֲעֵלי ה ָּבָּנֶּמין ִמִאְצֹוּיה ֶׁשָכזֹו

ים ִׂשַמֲעא ַּבֲעֵלי ִמְׁשָנה ַּבֲעֵלי ִמְקָר

 :)עירובין כא(' ָמְּג ַּבינּוִצָמן ֵכְו .יםִבֹוט

ֵאּלּו " ָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדיםְוַעל ְּפ"

ְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשַמִּגידֹות ִּפְתֵחיֶהן 

, ִלְׁשָנא ַאְחִריָנא. ְלַבֲעֵליֶהם

ים ִארֹו .ֶׁשאֹוְגדֹות ִּפְתֵחיֶהן ְלַבֲעֵליֶהן

ת רֹוֵפים ְלִכת זֹויעּוִנְּצת ַהכּוְזִּבֶׁש

ים ִנל ָּבים ַעִזְּמַרְמ ַה,]ְמָגִדים[ יםִבּוׁשֲח

  .יםִרָחְבֻמ

ר ַמָא ).סנהדרין מה(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ

ט ֵלֹוע ׁשַרר ָהֶצין ֵיי ֵאיִרִמה ְּגָבָר

 ינּוְי ַה.תאֹויו רֹויָנֵעי ֶׁשִמא ְּבָּלֶא

ם ָדָאָהֶׁש תֶמֶרֹוה ּגָּׁשִאת ְּבלּוְּכַּתְסִהֶׁש

ת ֶמֶרֹוּג ּהיָנֵאְו, הָּׁש ִאּהָתאֹוְּבר ֵהְרַהְי

י ִּביר ַרִּתַמן ֵכָל, תֶרֶחה ַאָּׁשִאְּבר הּוְרִה

ּוְמבָֹאר  .יםִדָגי ְּבִלה ְּבָּׁשל ִאקְֹסה ִלָדהּוְי

ע ַפֶּׁשַהם ֶׁשֵרֹוה ּגָּׁשִאר ְּבהּוְרִהְּדִלְדָבֵרינּו 

 ְךָּי ַׁשינֹוֵאְו ,לֹוְצ ֶאדֵרה יֹוָּׁש ִאּהָתל אֹוֶׁש

  .תֶרֶחה ַאָּׁשִאְל

ג ּוּו ִזַעּוּדר ַמָאבֹ ְמינּוֵרָבי ְּדִפְלּו

ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, היָעִדם ְיֵׁשא ְּבָרְקִנ

ְוָהָאָדם ָיַדע ֶאת ַחָּוה " ) א,בראשית ד(
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ל ַעַּבַהים ֵמִּיַחע ַהַפת ֶׁשַרָבֲעַהְּד, "ִאְׁשּתֹו

ה ָרָּכַהה ְויָעִדל ְיַעַּבת ַלֶנֶתה נֹוָּׁשִאָל

ת י ֶאִנֵּׁשיר ַלִבֲעַּמי ֶׁשִמְּד, ֹוּתְׁשת ִאהּוַמְּב

ן ֵכָלְו. ביֵט ֵהתֹויר אֹוִּכאי ַמַּדַויו ְּבָּיַח

ע ַפת ֶׁשַלָּבַקְּד, תַעַּדַהת ֵמֶכֶׁשְמה ִנָּפִּטַה

ם ָּׁשֶׁש, לַעַּבל ַהת ֶׁשַעַּדיא ַּבה ִהָּׁשִאָה

, ּהָתהּוַמה ְּבָרָּכַהה ְויָעִדל ְיֵּבַקא ְמהּו

יר ִבֲעא ַמהּוע ֶׁשַפֶּׁשן ַהמּו ָטה זֹויָעיִדִבּו

  . ּהָל

' יםִרָעא ְׁשבֹוְמ'א ִּבָבן מּוֵכְו

 ]רָכָּזל ַהֶׁש [תַעַּדַה )שכא(ל "יַזִרֲאָהְל

י ֵנְּפ, תרֹובּוְגים ּוִדָסים ֲחִנָּפ' ל בֵלֹוּכ

ר ֵאָבְּני ֶׁשִפְכּו. אָבְקי נּוֵנְפא ּוָרְכּוּד

ד סֹוא ְּבה הּוָּׁשִאע ָהַפֶּׁשן ֶׁשָּמַקְל

, דאֹר ְממּור ָחהּוְרִהן ַהֵכָלְו. תרֹובּוְּגַה

ת ר ֶאֵהְרַהְמת ַהַעַדיד ְּבִלר מֹוהּוְרִהְּד

ק ֶלֵחַהְו, ּהר ָּבֵהְרַהא ְמהּוה ֶׁשָּׁשִאע ָהַפֶׁש

א ָבן מּוֵכְו. הָׂשֲער ַנָבג ְּכּוּוִּזל ַהי ֶׁשִרָּקִעָה

ץ ֵעא ְטֵח ֶׁש) א,בראשית ד(י ֵיְח ַּבנּוֵּבַרְּב

ן יָוֵּכ, הָּוַחם ְוָדל ָאג ֶׁשּוּוה ִזָי ָהתַעַּדַה

ּוְמבָֹאר . תַעַּדת יַנִחא ְּבג הּוּוּוִּזֶׁש

ת ַעַּדץ ַהֵעה ֵמיָלִכֲא ָהַחכְֹבִּדִלְדָבֵרינּו 

ן ֹואׁשִרם ָהָדָאח ְלַתא ָּפָרֲחא ַאָרְטִּסַה

ה ָיָהְו, ֹוּלת ֶׁשַעַּדה ַּבָּול ַחע ֶׁשַפֶּׁשת ַהֶא

 ר"הרהן ֵכְו. תָּבם ַׁשֶדם קֹוגּוג ָּפּוּוִז

 ראֹוְוָהָיה  ")כו, ל' ישעי(ב תּוָּכת ַה"ס

ר הּוְרִהז ֶׁשֵּמַרְל, "הַהַחָּמ רְּכאֹו הַהְּלָבָנ

ה ָנָבְּלר ַלאֹות ָה ֶאיְךִׁשְמל ַמַעַּבל ַהֶׁש

 ּהָּלר ֶׁשאֹוָהֶׁש, ֹוּתְׁשת ִאת ֶאֶלֶּמַסְמַה

ן ֵכ ְו.הָּמַח ַהמֹו ְּכינּוְיַה, ֹוּל ֶׁשמֹוה ְּכֶיְהִי

ֶׁשת ֵאְחמֹד ַתלֹא  ") יד,שמות כ(ב תּוָּכַה

ר ַאתֹת ְּבנּוְנֹוּבְתִהְּד, ר"ַאּתֹת "ס" ֶעָךֵר

  ".דמְֹחא ַתלֹ"ר ָביא ְּכה ִהָּׁשִאָה

' יםִטּוּקִּלר ַהֶפֵס'א ְּבָבן מּוֵכְו

א ד לָֹגְון ֵבאּוְרֶׁש )מטות רסב(ל "יַזִרֲאָהְל

ם ָגם ְּפֶהה ָּבָיי ָהל ִּכֵאָרְׂשץ ִיֶרֶא ְלסּוְנְכִנ

ה ָאל ֵלא ַעב ָּבקֲֹען ַיֵבאּול ְרֶצֵא, תַעַּדַּב

ב קֲֹעַיד ל ָּגֶצן ֵאֵכְו, לֵחיא ָרִהב ֶׁשַׁשָחְו

ד ַלנֹוְו, הָאיא ֵלִהב ֶׁשַׁשָחה ְוָּפְלל ִזא ַעָּב

 מֹוה ְׁשָאְרן ָקֵכָל, תַעַּדם ַּבָגם ְּפד ִעָּג

 ה לֹוָרֵסֲחז ֶׁשֵּמַרְל', ת אי אֹוִל ְּב"דָגָּב"

ר ַעַׁש'ְבּו. 'ת אד אֹוסֹויא ְּבִהת ֶׁשַעַּד

יף ִס מֹו)מטות קצג(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִקסּוְּפַה

 ׁשם ֵיִאְּד, היָדִגְּבן ֹוׁשְּלא ִמ הּודָגָּבֶׁש

ד ֵגֹול ּבַעַּבַהב ֶׁשָׁשְחה ֶנת ֶזַעַּדם ַּבָגְּפ

 ינֹוֵאל ֶׁשַעַב ְּדְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּוּו. ֹוּתְׁשִאְּב

י ִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשת ַה ֶאֹוּתְׁשִאיר ְלִבֲעַמ

ר ֵּבַדְמב ַהתּוָּכן ַהֵכְו. היָדִג ְּבי זֹוֵר ֲהּהָּלֶׁש

 ׁשַרָּפה ֶׁשֶשל מֹה ַעָנֲעָּטם ֶׁשָיְרל ִמַע

ַוּיֹאְמרּו ֲהַרק ַאְך " ) ב,במדבר יב( ֹוּתְׁשִאֵמ

, "ֵּברִדנּו ָּבם ַּגלֹא ֲההָֹוה ְיר ֶּבִּדמֶׁשה ְּב

 ׁשֵרֹוּפי ֶׁשִמְּד, ֳאָפִנים' ג ְּבה"יָדִגְּבת "ר

 ינֹוֵאה ֶׁשֶז ָּבּהד ָּבֵגֹוא ּבי הּוֵר ֲהֹוּתְׁשִאֵמ

י ִמּו, ּה ָלְךָרְצִּנע ַהַפֶּׁשת ַה ֶאּהיר ָלִבֲעַמ

 תֹוא אֹות הּוֶרֶחה ַאָּׁשִאר ְּבֵהְרַהְּמֶׁש

  . דֵגֹום ּבא ַּגן הּוֵכָל, רָבָּד
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 .)סנהדרין לז ('ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו

ְמבָֹאר ּו, היָדִגְּבל ז ַעֵּמַרְמד ֶגֶּבֶׁש

 ינֹוֵאד ֶׁשֶגת ֶּבֶׁשֶבֹוּלה ַהָּׁשִאֶׁש, ִלְדָבֵרינּו

ת ֶנֶתֹוּנֶׁשְּכ, ּהָלֲעַבת ְּבֶדֶגֹויא ּבִה, ַענּוָצ

  .ֶאת ַהֶּׁשַפע ּהב ָלנְֹגים ִלִרֵחַאְל

ם ל ָׁש"יַזִרֲאא ָּבָבן מּוֵכ ְו

ה ָיָהְו, הֶׁשָּניד ַהִּגד סֹוא ְּב הּוהֶּׁשַנְּמֶׁש

ד ַּצִמ, דָגן ְוֵבאּוְרל ם ֶׁשָג ְּפתֹו אֹויֹוְצֶחְּב

ן ֵכָל, רמֹון ֲחם ֶּבֶכת ְׁשה ַּבָתְיָה ֶׁשֹוּמִא

ץ ֶרֶא ְלסּוְנְכא ִנה לֶֹּׁשַנט ְמֶבי ֵׁשִצֲח

ין ִבָה ְליְךִרָצְו. דט ָּגֶב ֵׁשמֹול ְּכֵאָרְׂשִי

ה ָיָהם ֶׁשָגְּפל ַהז ַעֵּמַרה ְמֶׁשָּניד ַה ִּגַעּוּדַמ

ַׁשַער 'מּוָבא ְּבר ְּדֵאָבְלִנְרֶאה  ,הֶּשַנְמִּב

ֶׁשִּגיד ) קצג' מטות ע(ל "ְלָהֲאִריַז' ַהְּפסּוִקים

ֶאָּלא ֶׁשָּׁשם . ַהָּנֶׁשה הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד

ֵכן רֹוִאים ְו. ֵיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה ֲחָזָקה

ֶׁשִּגיד ַהָּנֶׁשה הּוא ִסּיּום ֶׁשל חּוט 

ְּכמֹו ֶׁשַהְיסֹוד הּוא ִסּיּום ֶׁשל , ַהִּׁשְדָרה

ְּדִגיד ַהָּנֶׁשה הּוא ְּבִחיַנת , חּוט ַהִּׁשְדָרה

 'ְׂשַפת ֱאֶמת' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס .ְיסֹוד

 ֶׁשִּגיד ַהָּנֶׁשה הּוא ַהַּמְקִּביל )ב"כ תרנ"יוה(

ת ַעַּדם ַּבֵגֹוּפי ֶׁשִמּו.  ִּגיד ַהִּמיָלהֶׁשל

ד סֹוְיא ַההּוה ֶׁשֶׁשָּניד ַהם ִּגר ִעֵּׁשַקְתִמ

 ה"יָדִגְּבן ֵכ ְו.ֹוה ּביָזִח ֲאׁשָחָּנ ַלׁשֵּיֶׁש

ִּכי ָנַגע  ") לג,בראשית לב( ְמֻרֶּמֶזת ַּבָּכתּוב

י ל ִמָכְּד ".ָּנֶׁשהַהְּבִגיד ֶיֶרְך ַיֲעקב  ְּבַכף

   .הֶׁשָּניד ַהם ִּגר ִעֵּׁשַקְתד ִמֵגֹוּבֶׁש

 הָּׁשִאים ֶׁשִקסּוְּפַהים ֵמִארֹו

ְּכמֹו , היָאִצת ְמיַנִחיא ְּבה ִהְצנּוָע

ה ָּׁשא ִאָצָמ" ) כב,משלי יח (ֶׁשָּכתּוב

ל ִית ַחֶׁשֵא" ) י,שם לא(ן ֵכְו, "בא טֹוָצָמ

 :)נדה לא(' ָמִצינּו ַּבְּגָמן ֵכְו ."אָצְמי ִיִמ

ְלִמיָדיו ֶאת ַרִּבי ּדֹוְסַּתאי ָׁשֲאלּו ַּת

ְּבַרִּבי ַיַּנאי ִמְּפֵני ָמה ִאיׁש ְמַחֵּזר ַעל 

. ִאָּׁשה ְוֵאין ִאָּׁשה ְמַחֶּזֶרת ַעל ִאיׁש

ָמָׁשל ְלָאָדם ֶׁשָאַבד לֹו ֲאֵבָדה ִמי 

ְמַחֵּזר ַעל ִמי ַּבַעל ֲאֵבָדה ְמַחֵּזר ַעל 

ת יַנִחיא ְּבה ִהָּׁשִאים ֶׁשִארֹו ,ֲאֵבָדתֹו

ר ֵּזַח ְליְךִרא ָצן הּוֵכָל, הָלֲעַב ְלהיָאִצְמ

ה ָילּוה ְּתָּׁשִא ְּדְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּוּו. יָהֵרֲחַא

ן ֵכָל, ּהָלֲעַּבת ִמֶלֶּבַקְּמה ֶּׁשַּמ ִמיָהֶּיַחְּב

ל ַעַּבם ַהַעל ַּפָּכֶׁש, היָאִצת ְמיַנִחיא ְּבִה

ם ָד ָאמֹוְּכ, ּהָּלים ֶׁשִּיַחת ַהא ֶאֵצמֹו

 תֹוא אֹוֵצמֹו ּוד לֹוַבָאר ֶׁשָב ָּדׂשֵּפַחְּמֶׁש

ה ָחְמִּׂשל ַהד ֶׁשֹוּסה ַהֶזְו. ׁשָדָחֵמ

, יןִאּוּׂשִּני ַהֵּיַח ְּבׁשֵּית ֶׁשּוׁשְּדַחְתִהַהְו

 ְךָּיר ַׁשָבָּדַה ֶׁשֲאִפּלּוה יָאִצת ְמיַאִצְמִבְּד

, ֹו ּבַחמְֹׂשם ִלקֹוין ָמֵאא ְוָנת ְּדַמְדַּק ִמלֹו

ה ָחְמ ִׂשְךָכ ְּבׁש ֵיאֹוְצמֹו ּוד לֹוַבָאן ֶׁשיָוֵּכ

ה ָּׁשִאָה ֶׁשֲאִפּלּוין ִאּוּׂשִנן ְּבֵכְו. ׁשָדָחֵמ

 ּה ָּב לֹוׁשֵי, ת לֹוֶכֶּיַׁשל ְוַעַּבַהק ֵמֶליא ֵחִה

א הּון ֶׁשיָוֵּכ ׁשָדָחם ֵמַעל ַּפה ָּכָחְמִׂש

' ָמְּגן ַהֵכָלְו. ּהָּלים ֶׁשִּיַחת ַהא ֶאֵצמֹו

ל א ֶׁשָריְמִּמאת ַלזֹה יָכִמְסַמ

ה ָרְמָא, יןִאּוּׂשִּני ַהֵּיַחת ְּבּוׁשְּדַחְתִהַה

ים ִמה ָיָעְבה ִׁשָאֵמא ְטֵהה ְּתָרֹוּת

 ּהָלֲעל ַּבה ַעיָבִבא ֲחֵהְּתי ֶׁשֵדְּכ
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ד ֹוּסה ַהֶזְו .ַלֻחָּפה ּהָתיָסִנת ְּכַעְׁשִּכ

ן ֵכָלְו ,ן ֵחתיַאִצ ְמְךֶרה ֶּדָׂשֲעג ַנּוּול ִזָּכֶׁש

ר ַחר ַאֵּזַח ְמיׁשִאֶׁש' ָמְּגת ַהֶרֶמאֹו

ת ֶרֶּזַחְמה ַהָּׁשִא ְּד,הָּׁשא ִאלֹ ְותֹוָדֵבֲא

ה ָדֵביא ֲאי ִהַתָמּו, הָענּוה ְצָּניֶנֵא

ן ֵכְו .רֵּזַח ְמיׁשִאם ָהא ִאָקְוה ַּדיָאִצְמּו

ת ֶלֶּמַסְמ ַההָמְלַע ְּבִגיַמְטִרָּיא היָאִצְמ

, רֵח ַאיׁשִאה ֵמָמלּוֲעֶׁשה ָענּוה ְצָּׁשִא

 ַעל ַהָּכתּוב )חיי שרה' פ(' ַחֵקרֹו'א ָּבָבּוּמַּכ

ְוָהָיה ָהַעְלָמה " ) מג,בראשית כד(

ה ָמְלַעים ֶׁשִאן רֹוֵכְו ."ַהּיֵֹצאת ִלְׁשאֹב

, םָיְרִמה ּוָקְבל ִרק ַעה ַרָרֹוּת ַּבהָרְמֶאֶנ

ת א ֶאצְֹמה ִלֶכל זֹוַעַּבה ַהָענּוה ְצָּׁשִאְו

, ןת ֵחיַאִצְמים ִלִכזֹוְו, יםִּיִּתִמֲא ָהיָהֶּיַח

א ָבן מּוֵכְו. יתִּתִמה ֲאיָאִציא ְמִהְו

ה ָמְלַע )שי(ל "יַזִרֲאָהְל' יםִרָעא ְׁשבֹוְמ'ִּב

ית ֵׂשֲעיא ַנה ִהָעל ָׁשָּכה ֶׁשָרֲעיא ַנִה

ה יָבִבֲחַו[ר  ָצּהָמְחַרה ֶׁשָלתּוד ְּבסֹוְּב

  ].הָלֲעל ַּבַע

ַהב ַוֶּיֱא" )יז, אסתר ב(ב תּוָּכ

ַהֶּמֶלְך ֶאת ֶאְסֵּתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים 

ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל 

ת יַאִׂשי ְנִהין ַמִבָה ְליְךִרָצְו. "ַהְּבתּולֹת

ן ָחְלר ֻׁשּוּצִק'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו. דֶסֶחַה

ִמְצָוה ְלַׂשֵּמַח ָחָתן  )ט, קמט(' ְךרּוָע

לֹוַמר ֶׁשִהיא ְוַכָּלה ְוִלְרקֹד ְלָפֶניָה ְו

ַוִּתָּׂשא ֵחן "ָנָאה ַוֲחסּוָדה ִמְּלׁשֹון 

ל ן ֶׁשָיְנ ִעׁשֵּיים ֶׁשִארֹו. "ָוֶחֶסד ְלָפָניו

ן יָו ֵּכּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. דֶסֶחת ַהיַאִׂשְנ

ל י ֶׁשִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשת ַהא ֶאֵצא מֹוהּוֶׁש

ים ִדָסֲחם ַהֵהֶׁש, ּהָּלים ֶׁשִרָבח ֵא"רמָה

ד ֶסאת ֶחֵׂשיא נֹוִהא ֶׁשָרְקה ִנֶז, ּהָּלֶׁש

 ׁשָדד ָחֶסא ֶחֵצא מֹוהּו ֶׁשינּוְיַה, יוָנָפְל

' ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. יוָלה ֵאיָעִּגיא ַמִהֶׁשְּכ

ל ט ֶׁשחּור ֵּתְסֶאה ְלָיָה ֶׁש:)מגילה טו(

' םל ָּדַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵב ּו.דֶסֶח

, לַעַּבט ַה חּוְךֵׁשְמא ֶהה הּוָּׁשִאט ָהחּוֶׁש

ט חּוע ַהַפת ֶׁש ֶאּה ָליַעִּפְׁשל ַמַעַּבַהְו

שם (ב תּוה ָּכָּלִחְתן ִּבֵכָלה ְּדֶאְרִנְו. ּהָּלֶׁש

ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר נֵֹׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני " )טו

ד ֶסֶחְּד, דֶסר ֶחָּכְזא ֻמלְֹו". ָּכל רֶֹאיָה

ן יָוֵכְו, ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשל ַהת ָּכל ֶאֵּמַסְמ

 ּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשה ַהָענּוה ְצָתְייא ָהִהֶׁש

ק ַר, יָהֶאל רֹוָכח ְלַּתְפא ִנ לֹתֹומּוֵלְׁשִּב

  .א לֹוֵׂשָּנִּתה ֶׁשָצָר' ה ֶׁשַלֲאַחְׁשֵורֹוׁש

) ל, ר ד"שיהש( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ֵמֵהיָכן ָהיּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל 

 ִמְתַקְּׁשטֹות ּוְמַׂשְּמחֹות ְלַבֲעֵליֶהן ָּכל

 ָׁשָנה ֶׁשָעׂשּו ִיְׂשָרֵאל יםִעָּבְרַא

 ,ֲאָבהּו ָאַמר ִמן ַהָּמן'  ר,ַּבִּמְדָּבר

מֹר ַוֲאָהלֹות " יבִתְכא ִּדא הּוָדָה

ן י ֵׁשֵליְכן ֵה ִמְקִציעֹות ָּכל ִּבְגדֶֹתיָך

 ִמַּמה ֶׁשָּנתּון ַּתַחת ,"ָךחּוְּמי ִׂשִּנִמ

ַהֵּׁשן ִמֶּמּנּו ָהיּו ְּבנֹות ִיְׂשָרֵאל 

 ְוַהְּכֵׁשרֹות ִמְתַקְּׁשטֹות ַהְּצנּועֹות
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ט ָׁשי ְּפל ִּפ ַע.ּוְמַׂשְּמחֹות ְלַבֲעֵליֶהן

ל ַעַּבין ַהר ֵּבֵּׁשִקב ְו טֹויַחה ֵרָין ָהָּמַּב

 ְּדָבֵרינּוי ל ִּפף ַעְלהֹוִסי ְוִנְרֶאה. ֹוּתְׁשִאְל

, דָרְפִנה ְּבָחָּפְׁשל ִמָכד ְלַרן ָיָּמַהן ֶׁשיָוֵּכ

ק ה ַרָיָהי ֶׁשִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשה ַהָיא ָההּוְו

ר ֵרעֹוְת ִהתֹויָלִכֲאַּב', ת הֵאם ֵמֶהָּלֶׁש

י ִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשת ַהא ֶאצְֹמל ִלַעַּבל ַהֶצֵא

, ןָּמ ַהְךתֹון ְּבמּוה ָטָיָהה ֶׁשָּׁשִאל ָהֶׁש

   .םיֶהיֵנר ֵּבֵּׁשַקְמה ַהָיא ָהן הּוֵכָלְו

ה ָבֲהַאים ִּבְרַּמים ֶׁשִאָדּוּדן ַהֵכְו

 ְּכמֹו היָאִצ ְמְךֶרֶדם ְּבָדָאים ָלִאם ָּבָלעֹוָּב

ַוִּיְמָצא דּוָדִאים " ) יד,בראשית ל (ֶׁשָּכתּוב

ְוֵכן מּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי  ."ַּבָּׂשֶדה

 ֶׁשַהּדּוָדִאים ֵהם ְּבצּוַרת )יד, בראשית ל(

, ְּדֵיׁש ָלֶהם צּוַרת רֹאׁש ְוָיַדִים, ָאָדם

ים ִאָּבים ַהִאָדּוּדז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵיה ְּדֶאְרִנ

ע ַפת ֶׁשא ֶאצְֹמים ִלִרְזה עֹויָאִצ ְמְךֶרֶדְּב

  .יםִנָבת ְּבֹוּכְזִלְו, הָּׁשִאָה

ַעל " .)ברכות ח(' ַּבְּגָמ ָמִצינּו 

 ְלֵעת ָךזֹאת ִיְתַּפֵּלל ָּכל ָחִסיד ֵאֶלי

ְלֵעת "ָאַמר ַרִּבי ֲחִניָנא , "ְמצֹא

ָמָצא ", ֶׁשֶּנֱאַמר, ה זֹו ִאָּׁש"ְמצֹא

ְּבַמֲעָרָבא ִּכי , "ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב

ַאְמֵרי ֵליּה , ִאְּתָתאָנִסיב ִאיִניׁש 

,  ָמָצא,"ֹוֵצאמ" אֹו "ָצאָמ", ָהִכי

, "ָמָצא ִאָּׁשה ָמָצא טֹוב", ִּדְכִתיב

ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר  "מֹוֵצא ִּדְכִתיב

 ְוחֹוֵטא ',גֹוְוִמָּמֶות ֶאת ָהִאָּׁשה 

א ָבָרֲעַמְב ִּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ,"ָּלֶכד ָּבּהִי

יו ָאּוּׂשר ִנַחַאן ְלָתָחת ֶהים ֶאִלֲאֹו ׁשיּוָה

ם ִא ,היָאִצְּמן ַהַיְנ ִעלֹוְצ ֶאְךָּיַּׁשן ֶׁשַמְזִּב

ת יַנִחְבא ִּבהּוה ְוָענּוה ְצָּׁשִאה ְּבָכָז

ל י ֶׁשִּתִמֲאע ָהַפֶּׁש ַהינּוְיַה, "ָמָצא טֹוב"

 ּהיָנם ֵאלֹוָׁשס ְו ַחֹוּתְׁשִא ֶׁשאֹו, ֹוּתְׁשִא

 ינּוְי ַה"ַמר ִמָּמֶותמֹוֶצא "א הּוה ְוָענּוְצ

 ְךַאְלא ַמהּון ֶׁשָטָּׂשת ַהא ֶאֵצא מֹוהּוֶׁש

תנחומא וישב ( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. תֶוָּמַה

ּומֹוֶצא ֲאִני ַמר ִמָּמֶות "ב תּוָּכַה ֶׁש)ו

ר יַפִטֹות ּפֶׁשל ֵא ַערַמֱא ֶנ"ֶאת ָהִאָּׁשה

  . ףֵסת יֹויא ֶאִטֲחַהה ְלָתְּסִּנֶׁשְּכ

ּוְמֶצאָן " ) ט,רות א( בתּוָּכ

אן ם ָּכַגְו ".ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, היָאִצן ְמֹוׁשים ְלִארֹו

ל ז ַעֵּמַרה ְמֶּזב ַהתּוָּכַהיל ֶׁשֵע ְלנּוְרַאֵבְּד

, יןִאּוּׂשִּנת ַהכּוְזה ִּבָּׁשִאת ָהַחנּוְמ

א ֵצל מֹוַעַּבַהת ֶׁשכּוְזה ִּבָא ָּבה זֹוָחנּוְמּו

  .ּהיר ָלִבֲעַה ְלּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהֶא

ּוְמֶצאָן " )ט, רות א(ב תּוָּכ

אן ם ָּכַג ְו".ְמנּוָחה ִאָּׁשה ֵּבית ִאיָׁשּה

 ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, היָאִצן ְמֹוׁשים ְלִארֹו

ל ז ַעֵּמַרה ְמֶּזב ַהתּוָּכַהיל ֶׁשֵע ְלּונְרַאֵבְּד

, יןִאּוּׂשִּנת ַהכּוְזה ִּבָּׁשִאת ָהַחנּוְמ

א ֵצל מֹוַעַּבַהת ֶׁשכּוְזה ִּבָא ָּבה זֹוָחנּוְמּו

  .ּהיר ָלִבֲעַה ְלּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהֶא

ל ֵאֹוּׁשז ֶׁש"יִרְּגם ַהֵׁש ְּבָׁשַמְעִּתי

י ֵמת ְיַעְב ִׁשׁשֵּיל ֶׁש"ַזים ֲחִרְמ אֹוַעּוּדַמ
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ח ָנ' י היִעִבְּׁשם ַהֹוּיי ַּבֵרֲה, יתאִׁשֵרְּב

ר ֵאָבְמּו. םָלעֹות ָהיַאִרְב ִלְךָּיה ַׁשה ֶּזַמּו

, ַעְצָמּהי ֵנְפה ִּביָאִריא ְּבה ִהָחנּוְּמֶׁש

ּוְמבָֹאר . ייִעִבְּׁשם ַהֹוּיה ַּבָאְרְביא ִנִהְו

 ִיחּודְּבה ָחנּו ְמׁשֵּים ֶׁשֵׁשְכ ִּדִלְדָבֵרינּו

ית ִלָלה ְּכָחנּו ְמׁשֵי, הָּׁשִא ְויׁשִא

ב ָּצַמים ְּבִדְמעֹוֶׁשְּכ, תָּבַׁש ְּבָּבעֹוָלמֹות

י ֵנְפה ִּביָאִריא ְּב ִהה זֹוָחנּוְמּו, דחּול ִיֶׁש

  .דחּוִּיד ַהיא סֹוִה ֶׁשַעְצָמּה

ת נּול ְזַעם ַּגֶׁש יל ִּפף ַעַאְו

 מֹוה ְּכיָאִצן ְמֹוׁשים ְלִקסּוְּפ ַּבינּוִצָמ

 הִּכי ִיְהֶיה ַנֲעָר" )כג ,דברים כב (בתּוָּכֶׁש

ְבתּוָלה ְמאָֹרָׂשה ְלִאיׁש ּוְמָצָאּה 

 )כה ,שם כב( ,"הִאיׁש ָּבִעיר ְוָׁשַכב ִעָּמ

ְוִאם ַּבָּׂשֶדה ִיְמָצא ָהִאיׁש ֶאת "

ִּכי ַבָּׂשֶדה " )כז ,שם כב( ,"הָרַהַּנֲע

ִאיׁש ִּכי ִיְמָצא " )כח ,שם כב( ,"ּהְמָצָא

ה ֶּנַזְּמ ַלַחֵתֹוא ּפָרֲחא ַאָרְטִּס ַה,"הַנֲעָר

ל ים ֶׁשִּיִּתִמֲאים ָהִּיַחַה ֵמהּוֶּׁשא ַמצְֹמִל

, תנּוְּזת ַהר ֶאֵרעֹוי ְלֵדה ְּכָּׁשִא ָהּהָתאֹו

י ל ִּפף ַעַא, היָאִצן ְמֹוׁשְלר ִּבָמֱאה ֶנן ֶזֵכָל

  . ֻמְׁשֶלֶמתה יָאִצם ְמין ָׁשאי ֵאַּדַוְּבֶׁש

ל ֵחם ָרם ִעֵּכִסב קֲֹעַיה ְּדֶאְרִנ

ז ֵּמַרְל, גּוּוִּזן ַהַמְזִּב יםִנָמיִס ןֵּתיא ִּתִהֶׁש

י ָהֲאִמִּתע ַפֶּׁשת ַהא ֶאצְֹמיל ִלִבְׁשִּבֶׁש ּהָל

ת ֵתה ָליָכִריא ְצ ִהּהיר ָלִבֲעַהְל ּוֶׁשָּלּה

ז ָאְו, יםִניָמה ִסיָכִרה ְצָדֵבֲאַּד, יםִניָמִס

יר ִבֲעַה ְלּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשַהת א ֶאָצְמב ִיקֲֹעַי

 ןיָמִסר ָמֱאֶנְּבֻנַּסח ַהְּכֻתָּבה ן ֵכ ְו.ּהָל

 יֵניָמִסל ן ֶׁשָיְנִעה ָהֶזְו. בל טֹוָּזַמב ּוטֹו

ר ָבר ְּכָׁשְפֶאז ֶׁשֵּמַרְל, תרּוְגַבת ּורּוֲעַנ

' ָמְּג ַּבּוְמֻרָּמז, םֶהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהא ֶאצְֹמִל

ֶאְפָׁשר ַּבת " יֶאת ַּבת ֵלִו" .)סוטה יב(

ְוָקִרי ,  ָהְיָתהָׁשָנהֵמָאה ּוְׁשלִֹׁשים 

ָאַמר ַרב ְיהּוָדה ',  וכוָלּה ַּבת

ר ֵאָבְמ ּו,תָמֵני ַנֲערּויֶׁשּנֹוְלדּו ָּבּה ִס

י יֵמה ִלָרְזת ָחרּוֲע ַניֵניָמִסי "ִּׁשַר

ר ַאתְֹבים ּוִׁשָּנח ַּכַראֹ ְּביָהֶמלּוֲע

ים ִא רֹו,יםִטָמְּק ַהטּוְׁשָפים ּוִנָּפ

ת ּוׁשְּדַחְתל ִהים ַעִזְּמַרת ְמרּוֲעי ַנֵניָמִּסֶׁש

  .הָּׁשִאָה

ילקוט ויקרא  (ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

, יםִנָבן ְליָמה ִסָּׁשִאָה ֻטְמַאת) תקעא

יא ִבֵמד ּוֶלד ֶייִלג מֹוּוּון ִזֵכָל ְּדִנְרֶאה

ן ַמְזִבְּד, םָלעֹוים ָלִׁשָדים ֲחִּיַח

ל ה ֶׁשיָנִח ְּבׁשה ֵיָּׁשִאים ָלִּיים ַחיִרִבֲעַּמֶׁש

א יָלֵּמִמּו, ּהָרבּוים ֲעִׁשָדים ֲחִּית ַחיַרִצְי

ים ִּיַח ְוׁשָדד ָחֶליא ֶיִבֵמיד ּוִלה מֹוֶז

 ׁשָרְדִּמז ַהֵּמַרה ְמֶזְו. םָלעֹוים ָּבִׁשָדֲח

ה ָּׁשִא ָלןיָמִסיא ה ִהָּׁשִא ָהְמַאתֻּטֶׁש

ן ת ֵחיַאִצְמת ִּבֹוּכְזת ִלֶדֶמיא עֹוִהֶׁש

ם ָּת ִאיאּוִבָּיים ֶׁשִׁשָדים ֲחִּיַחְלּו, הָׁשָדֲח

י ִפְּכ, םָלעֹוים ָּבִׁשָדים ֲחִּית ַחיַריִצים ִוִנָּב

ל ים ַעִזְּמַר ְמַהֻּטְמָאהי ֵמְּי ֶׁשנּוְרַאֵּבֶׁש

  ְוֶזה ַּדְוָקא.יןִאּוּׂשִּני ַהֵּיַחת ְּבּוׁשְּדַחְתִהַה

 ַהִּמְׁשָּפָחה תַרֳהל ָטת ַעׁשֹוֶמֶר ִאם ִהיא
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ה ָאֵמא ְטֵהְּת 'ְּכִפי ֶׁשֵהֵבאנּו ֵמַהְּגָמ

ה יָבִבא ֲחֵהְּתי ֶׁשֵדים ְּכִמה ָיָעְבִׁש

. ַלֻחָּפה ּהָתיָסִנת ְּכַעְׁש ִּכּהָלֲעל ַּבַע

ים ִנָבים ְלִכת זֹויעּוִנְּצת ַהכּוְזן ִּבֵכָלְו

, יתִחְּמל ִק ַעאנּוֵבֵהי ֶׁשִפים ְּכֻמְבָחִר

ים ִּיַחַהם ֵמָתה אֹויָדִלֹוה מָּׁשִאָהְּד

, ּהָלֲעַּבה ִמָלְּביא ִקִה ֶׁשּהָּלים ֶׁשִּיִּתִמֲאָה

 .םלֹוָׁשס ְוים ַחִרֵחל ֲאב ֶׁשּוּבְרִעא ֵמלְֹו

ָאַמר ַרִּבי  :)שבועות יח(' ַּבְּגָמ ָמִצינּון ֵכְו

ָּכל , ָאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן, ִחָּיא ַּבר ַאָּבא

,  ְלִוְסָּתּהְךַהּפֹוֵרׁש ֵמִאְׁשּתֹו ָסמּו

  .ַהְוָיין לֹו ָּבִנים ְזָכִרים

  

ל ַע .)ב קכג"ב(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ 

ה ֶׂשֲעַּמה ֶׁשָאֵלל ְלֵחָרים ֵמִנָּמִּסת ַהיַרִסְמ

 ּהה ָּבָתְיָהת ֶׁשיעּוִנְצא ָרְקה ִנֶז

' ָמְּג ַהַעּוּדין ַמִבָה ְליְךִרָצ ְו,לֵחָרְּב

א ה הּוָראֹוְכִּלה ֶׁשה ֶזֶׂשֲעַמאת ְלֵרקֹו

ה ָיָה, תיעּוִנם ְצֵׁשת ְּביעּוִנְּצ ַהְךיֶפֵה

ד ֶסה ֶחל ֶזר ַעַמים לֹוִאְתר ַמֵתיֹו

ה ֶאְרִנ. תיעּוִנְצ ִלְךָּיה ַׁשה ֶּזַמּו, תנּוָרְּתַוְו

א הּו' ן הצֹום ְרִאל ֶׁשדֹוד ָּגסֹואן ְי ָּכׁשֵיְּד

ה ֶזְו, תֹוים אֹוִּלַגת ְמיעּוִנְּצת ַהת ֶאֹוּלַגְל

 אנּוֵבֵה ֶׁשמֹוְכּו, תיעּוִנא ְצָרְקִנא ָפּוּג

ל  ַעׁשָרְדִּמַהק ֵמֵּיִּדֶׁש' רֵפם סֹוַתֲח'ַהֵמ

י ִּכ, תיעּוִנאת ְצֵרְק ִנּהָּלת ֶׁשנּוְּזַהר ֶׁשָמָּת

 יׁשג ִאּוּון ִזֵכְו', ן הצֹוה ְרֶּזה ֶׁשיָנִביא ֵהִה

  .תיעּוִנא ְצָרְקִנ, הִּבְקֻדָּׁשה ָּׁשִאְו

 :)תיקונים צז(ּזַֹהר  ַּבינּוִצָמ

 ֶׁשְּכֵׁשם ֶׁשְּבִזּוּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה מֹוִריִדים

ָּכְך ,  ַהַּמְלּבּוִׁשים ִלְהיֹות ָּבָׂשר ֶאָחדתֶא

 ַהְּקִלּפֹות ת ֶאִּבְקִריַאת ְׁשַמע מֹוִריִדים

ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת ַמְלּבּוִׁשים ַהְמַכִּסים ַעל 

ה "ִלְהיֹות ֶאָחד ִעם ַהָּקָּב, ָהאֹור ָהֱאלִֹקי

ת יל ֶאִׁשְמר ַמַהּזַֹהים ֶׁשִארֹוְו. ַּכְבָיכֹול

ן ֵכְו. תֹוּפִלְּקג ַלּוּוִּזן ַהַמְזים ִּבִדָגְּבַה

ָּתֵני ַרב יֹוֵסף  .)כתובות מח(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ

 ֶׁשּלֹא ִיְנַהג , זֹו ֵקרּוב ָּבָׂשר"ְׁשֵאָרּה"

ָּבּה ִמְנַהג ַּפְרִסִּיים ֶׁשְּמַׁשְּמִׁשין 

 ְמַסֵּייע ֵליּה ,יֶהן ִּבְלבּוֵׁשיֶהןִמּטֹוֵת

 ְּדָאַמר ַרב הּוָנא ָהאֹוֵמר ,ְלַרב הּוָנא

ִאי ֶאְפִׁשי ֶאָּלא ֲאִני ְּבִבְגִדי ְוִהיא 

  . יֹוִציא ְונֹוֵתן ְּכתּוָּבה,ְּבִבְגָדּה

 .)יבמות עז(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ

ְּכמֹו , היָאִצאת ְמֵרְקד ִנִוית ָּדת ֵּבכּוְלַּמֶׁש

ד ִוי ָּדאִתָצָמ" ) כא,תהילים פט (תּובֶׁשָּכ

י ֵּתְׁש" ) טו,בראשית יט(ב תּון ָּכֵכְו, "יִּדְבַע

ה ֶׁשה ָקָראֹוְכִלְו ,"תאָֹצְמִּנ ַהָךיֶתנְֹב

ה ָדֵבא ֲא הּוְךרּו ָּבׁשדֹוָּקל ַהֶצ ֵאְךָּיה ַּׁשַמ

ית ת ֵּבכּוְלַמ ְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו. היָאִצְמּו

 ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשהת ת ֶאֶלֶּמַסד ְמִוָּד

 ְךרּו ָּבׁשדֹוָּקַהית ֶׁשִלָלְּכה ַהָבֵקְּניא ַהִהֶׁש

 ׁשדֹוָּקַהְּד, "יאִתָצָמ" יָהֶלר ָעֵמא אֹוהּו

ת א ֶאֵצֹומ, א"ף זצּוְר ַּפַהְיינּו ,א הּוְךרּוָּב

ה ֶזְו, ְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ַליַעִּפְׁשַהע ְלַפֶּׁשַה

  ."יִּדְבד ַעִוי ָּדאִתָצָמ" לד ֶׁשֹוּסַה
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ה ָדיהּור ִוָמה ָּתֶׂשֲעַמן ְּבֵכְו

ָמִצינּו , ְךֶלֶּמד ַהִו ָּדׁשֶרד ׁשַֹלם נֹוָּׁשִּמֶׁש

 ,בראשית לח(ב תּוָּכל ַה ַע:)סוטה י( 'ַּבְּגָמ

ד ֵּבל ִא"ֵאָּמַּסֶׁש, "אתֵצוא מּוִה" )כה

, הָדיהּוה ִמָלְּבִּקים ֶׁשִניָמִּסת ַה ֶאּהָּנֶּמִמ

ב תּוָּכַהְו, םָת אֹוּהיא ָלִצְמל ִהיֵאִרְבַגְו

א לֹים ְוִניָמִּסת ַהה ֶאָאְציא ָמִהז ֶׁשֵּמַרְמ

ֶׁשּׁשֶֹרׁש ָּדִוד ָּבא ים ִארֹוְו, הָפְרְׂשִנ

ן ֵכָלְו, יםִניָמִסה ְויָאִצ ְמַחכְֹּבָלעֹוָלם 

ז ֵּמַרְל, רָכן ָזֹוׁשְלו ִּב"ו ְּב"ואִה"ב תּוָּכ

  .דִות ָּדיַאִצל ְמַע

ֵאֶׁשת ַחִיל  ") י,משלי לא(ב תּוָּכ

 ִמי ִיְמָצא ְוָרחֹק ִמְּפִניִנים ִמְכָרּה

 ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה ְוָׁשָלל לֹא ָּבַטח"

ל ַעַּבַהה ֶׁשָסָנְרַּפַהים ֶׁשִארֹו ְו,"ֶיְחָסר

, לָלאת ָׁשֵרְק ִנֹוּתְׁשת ִאכּוְזל ִּבֵּבַקְמ

ן מֹוא ָמל הּוָלי ָׁשֵרה ֲהֶׁשה ָקָראֹוְכִלְו

ה ה ֶּזַמּו, הָמָחְלִמְּבב ֵיאֹוָהים ֵמִחְקֹוּלֶׁש

ת כּוְזל ִּבֵּבַקל ְמַעַּבַהה ֶׁשָכָרְּב ַלְךָּיַׁש

 .)יבמות לח(י ִמְלַׁשרּוְיַּבָמִצינּו ן ֵכְו. ֹוּתְׁשִא

ץ ֶרָאת ָה ֶאאּוְלִמ ּובּוְר ּורּוְּפ"

 ,יׁשִא ָהׁשּבְֹכ ִלֹוּכְרי ַּד ִמ,"ְוִכְבֻׁשָה

ה ָּׁשִאת ָה ֶאׁשֵבֹול ּכַעַּבַהים ֶׁשִארֹוְו

 ׁשּוּב ִּכמֹוה ְּכָּיִבְרה ּוָיְרת ִּפַוְצִמְּב

 ) א,ר נד"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. הָמָחְלִמְּב

ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ' ִּבְרצֹות ה"

ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר זֹו " ַיְׁשִלם ִאּתֹו

ַאְנֵׁשי אְֹיֵבי ִאיׁש " ֶׁשֶּנֱאַמר ,ִאְׁשּתֹו

יא ם ִהָדל ָא ֶׁשֹוּתְׁשִאים ֶׁשִארֹוְו ,"ֵביתֹו

ר ַמ לֹוְךָּיה ַּׁשר ַמאּו ֵּביְךִרָצְו, ֹוּלב ֶׁשֵיאֹוָה

ב ֵיל אֹוכֹוָיְביא ַּכִהה ֶׁשָּׁשל ִאַע

ן ֵכְו .לֹוָלים ְׁשִחְקלֹו ְותֹוים אֹוִׁשְבֹוּכֶׁש

 :)תיקונים קמ(ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש 

ַּבְיסֹוד ִהיא ִּבְבִחיַנת ֶחֶרב ֶׁשָהֲעָטָרה ֶׁש

מ "ב( 'ָמְג ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.ֶׁשְּמִניִפים ְלָכל ַצד

 ָמִצינּו ןֵכְו, בֶרֶחל ְלַׁשְמד ִנסֹוְּיַהֶׁש:) פד

 ֶׁשְּיסֹוד ָהִאָּׁשה ִנְמָׁשל :)ז כה"ע( 'ַּבְּגָמ

   .ןִּיי ַזִלְכִל

' ַחְׁשַמל ָּדם'ַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ֵּב

ת ַחה ַאיָדִחם ְיה ֵהָּׁשִא ְויׁשִאֶׁש

א ל הּוַעַּבַה, הָרבּוְגד ּוֶסֶחת ְלֶקֶּלַחְתִּמֶׁש

ת יַנִחיא ְּבה ִהָּׁשִאָהְו, דֶסֶחת ַהיַנִחְּב

ת יֹוב ֱהֵיאת אֹוֵרְקה ִנָּׁשן ִאֵכָלְו, הָרבּוְּג

ן ַּכְׁשר ִמַּקם ִעָּׁשה ֶׁשָרבּות ְּגיַנִחיא ְּבִהֶׁש

 )ו, ר יז"ב( ׁשָרְדִּמא ַּבָבּוּמַּכ, עָרר ָהֶצֵּיַה

, ּהָּמן ִעָטא ָׂשָרְבאת ִנֵרְבִּנ ֶׁשןיָוֵּכ

 מֹוְצה ַעֶאְרַּמי ֶׁשל ִּפף ַעע ַאָרר ָהֶצֵּיַהְו

ן ֵכָלְו, רֵתיֹול ְּבדֹוָּגב ַהֵיאֹוא ָההּו, בֵהאֹוְּכ

ת ּוּיִנָחרּות ָהיג ֶאִהְנל ַיַעַּבַה ֶׁשיְךִרָצ

ר ֶצל ֵיט ַעֵלֹוּׁשב ַהר טֹוֶצת ֵייַנִחְבת ִּבִיַּבַּב

ע ַפֶּׁשם ֶׁשר ָׁשָמֲאַּמ ַּבנּוְרַאד ֵּבעֹוְו. עָרָה

, הָּׁשִאת ָהכּוְזא ִּבל הּוַעַּב ַלׁשֵּין ֶׁשמֹוָּמַה

ל ַעַּבַהה ֶׁשָרבּוְּגע ַהַפֶׁש ְלְךָּין ַׁשמֹוָמְּד

 אָבּוּמַּכ ,ּהָקְלה ֶחֶז ְוֹוּתְׁשר ִאבּול ֲעֵּבַקְמ

,  ַרִּבי ֲחָלבֹוָאַמר .)מ נט"ב(' ַּבְּגָמ

ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ִּבְכבֹוד 

 ְךֶׁשֵאין ְּבָרָכה ְמצּוָיה ְּבתֹו, ִאְׁשּתֹו
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ֶאָּלא ִּבְׁשִביל , ֵּביתֹו ֶׁשל ָאָדם

ּוְלַאְבָרם ֵהיִטיב " ֶׁשֶּנֱאַמר, ִאְׁשּתֹו

 'ן"ִלּקּוֵטי מֹוֲהַר'ְּב ְוֵכן מּוָבא ".ַּבֲעבּוָרּה

ָאָדם ָּבא לֹו ַעל ְיֵדי ַהָּממֹון ֶׁשל  )סט(

ִּכי ַעל ְיֵדי אֹור ַנְפָׁשּה ִמֶּזה , ַּבת זּוגֹו

ָּבא לֹו ַהָּממֹון ַהְיינּו ַעל ְיֵדי 

ֶׁשִּמְתנֹוֵצץ ּוִמְתַּפֵּׁשט אֹורֹות ֵמאֹור 

ַנְפָׁשּה ֵאּלּו ָהאֹורֹות ֵהם ְּבִחיַנת 

  . ַהָּממֹון

 ׁשּוּבִכל ְלָׁשְמג ִנּוּון ִזֵכָלה ְּדֶאְרִנ

ל כֹוָיְבל ַּכַעַּבַהְּד, לֹוָלת ְׁשיַחִקְלב ּוֵיאֹוָה

 ֹוּתְׁשִא ְלְךָּיַּׁשן ֶׁשמֹוָּמע ַהַפת ֶׁש ֶאׁשֵבֹוּכ

 יׁשִאת ָהדֹוסֹון ְיֵכָלְו, ּהָלָלת ְׁש ֶאַחֵקלֹוְו

 ה זֹויָחִקְלִד. ןִיי ַזֵלְכים ִלִלָׁשְמה ִנָּׁשִאָהְו

י ֵלת ְּכיַנִחְבל ִּבֵעֹוּפג ֶׁשּוּוִּז ַהְךֶרית ֶּדֵׂשֲעַנ

ג ּוּוא ִזה הּוָּפִלְּקד ַהַצג ְּבּוּוִזְו, ןִיַז

 דָחל ֶאָּכ ֶׁשׁשָּמה ַמָמָחְלת ִמיַנִחְבִּב

 ׂשֵּפַחְמּו, מֹוְצַע ְלתֹוָלּוּזת ִמַחַקה ָלֶצרֹו

ל ָבֲא. ֹוּל ֶׁשׁשּוּבִּכַה ְוֹוּלה ֶׁשָאָנַהת ַהֶא

ת  ֶאׂשֵּפַחד ְמָחל ֶאָּכֶׁשִּדְקֻדָּׁשה ג ּוּוִזְּב

ַּגם אֹוְיָביו "ר ַמֱאה ֶנל ֶזַע, תֹוָלת זּוַבטֹו

יף ִסמֹוד ּוֵחַאג ְמּוּוִּזַהֶׁש, "ַיְׁשִלם ִאּתֹו

ל ָלָּׁשת ַהיַחִקְל ּוׁשּוּבִּכם ַהַגְו, םלֹוָׁש

ג ּוּוִזְבִּד. םיֶהֵנת ְׁשּוּדְחַאְב ּוִּבְרצֹוןה ָׂשֲעַנ

ת ר ֶאַצָי' הין ֶׁשִבד ֵמָחל ֶאָּכִּדְקֻדָּׁשה 

, ּהָמְצַע ֵמּהין ָלה ֵאָּׁשִאָהת ֶׁשיאּוִצְּמַה

ת  ֶאּהיר ָלִבֲעַּיל ֶׁשַעַּבה ַלָקקּויא ְזִהְו

, מֹוְצַע ְלּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשה ַּבֶכא זֹוהּוְו, עַפֶּׁשַה

ת יַחִקְל ּוׁשּוּבִּכים ַלִכם זֹויֶהֵנ ְׁשְךָכְבּו

 'הָּלַכא ְּדָרְּגִא'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכְו .לָלָּׁשַה

ים ִמָעְּפ' בְּבִגיַמְטִרָּיא  לָלָּׁש ֶׁש:)קעז(

ל כֹול ָיָלָׁשְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו , יםִנָּפ

ל כֹוָיְו, יםִנָפים ְּבִנה ָּפָמָחְלִּמא ִמבָֹל

ג ּוּו ִזׁשֵיְּד, יםִנָפים ְּבִנד ָּפחּוִּיא ִמבָֹל

, יםִנָפים ְּבִנה ָּפָמָחְלת ִמיַנִחא ְּבהּוֶׁש

ד חּוִית ְודּוְחת ַאיַנִחא ְּבהּוג ֶׁשּוּו ִזׁשֵיְו

  .יםִנָפים ְּבִנָּפ

ר ֵמב אֹותּוָּכן ַהֵכָלה ְּדֶאְרִנְו

 ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּה ְוָׁשָלל לֹא ָּבַטח"

, הָּׁשִאת ָהיעּוִנת ְצכּוְזִב ְּד,"ֶיְחָסר

א ק הּוַרֶׁש " ָּבּה ֵלב ַּבְעָלּהָּבַטח"

, ּהָּל ֶׁשיִּתִמֲאע ָהַפֶּׁשת ַה ֶאּהיר ָלִבֲעַמ

ן ֵכָלְו, הת ֶז ֶאב לֹוֵנא גֹוד לָֹחף ֶאַאְו

ן ֵכָלְו ."ְוָׁשָלל לֹא ֶיְחָסר"ה ֶכא זֹוהּו

ת ַהַהְׁשָּפעֹול ֶׁשָּכ' םַחִּייץ ָחֵפ'ֶהב ָּכַת

ן ֵהה ַפְרָנָסְבת ּוְּבַגְׁשִמּיּות ְוַהַהְצָלחֹו

, הָענּו ְצּהיָנֵאה ֶׁשָּׁשִאְּד, תַהְּצִניעּות ִּבְזכּו

ים ִבְנגֹו ְוּהָּלים ֶׁשִּיַחת ַה ֶאּהים ָלִבְנֹוּג

 נּוְרַאֵּבי ֶׁשל ִּפף ַעַאְו, ּהָתָסָנְרת ַּפ ֶאּהָל

אן ָכְו, היָאִצְמל ִלָׁשְמה ִנָּׁשִאע ָהַפֶּׁשֶׁש

י ֵּתְׁש, לָלָׁשל ְלָׁשְמא ִנהּוים ֶׁשִרְמ אֹונּוָא

תהילים (ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, תַחן ַאת ֵהינֹוִחְּבַה

ן ֵכָלְו, "ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרב" )סב ק,קיט

ֵאֶׁשת ַחִיל ִמי "יל ִחְתב ַמתּוָּכַה

 לָלָׁשם ְּבֵּיַסְמּו, היָאִצן ְמֹוׁשְל ִּב"ִיְמָצא

 ֹוׁשרּו ֵּפלִיַחן ֵכְו. היָאִצ ְמְךֶרֶדא ְּבָּבֶׁש
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 ). כט,בראשית לד(י "ִּׁשַרא ְּבָבּוּמן ַּכמֹוָמ

ז ֵּמַרְמ ,"ּהִמְכָרְוָרחֹק ִמְּפִניִנים  "ןֵכְו

, יםיִנִנְּפב ִמּוׁשָחא הּוה ֶׁשָּׁשִאָהע ַפֶׁש לַע

ת יעּוִנְצִּד, יםיִנִנְּפה ִמָגָׂשֲהה ַלֶׁשר ָקֵתיֹוְו

  .הָגָׂשֲהל ַלן ַקָיְנא ִעיא לִֹה

ָאַמר  .)יבמות סג(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ

ֶאֱעֶׂשה לֹו "ַרִּבי ֶאְלָעָזר ַמאי ִּדְכִתיב 

ָכה עֹוַזְרּתֹו לֹא ָזָכה ָז" ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו

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

, ֵעֶזר לֹא ָזָכה ְּכֶנְגּדֹו ְלִהָּלֵחם

ְוִלְכאֹוָרה ָקֶׁשה ֵאיְך ַׁשָּיְך לֹוַמר 

ֶׁשַהּתֹוָרה ְמַדֶּבֶרת ַעל ְׁשֵּתי ָנִׁשים 

ר ּוְמבָֹא, ִנְפָרדֹות ִּבְׁשֵּתי ִמִּלים ְסמּוכֹות

ִלְדָבֵרינּו ְּדִאָּׁשה ְּבַמהּוָתּה ִהיא ְּכֶנְגּדֹו 

ְוִאם ָהָאָדם זֹוֶכה ִהיא ֵעֶזר , ְלִהָּלֵחם

ַהְינּו ַאף ַעל ִּפי , ְּבַיַחד ִעם ַהְּכֶנְגּדֹו

ִהיא רֹוָצה , ֶׁשְּבַמהּוָתּה ִהיא ְּכֶנְגּדֹו

ִלְהיֹות ֵעֶזר ֲעבּורֹו ֶׁשַּיְצִליַח ִלְכּבׁש 

ְמַרֶּמֶזת ֶׁשִאם ' ְוַהְּגָמ, ילאֹוָתּה ְּכִדְלֵע

, ַהַּבַעל ָזָכה ִהיא ַּגם ֵעֶזר ְוַגם ְּכֶנְגּדֹו

ְוִאם לֹא ָזָכה הּוא ִנְׁשַאר ַרק ִעם 

 .)קידושין ו('  ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ.ַהְּכֶנְגּדֹו

ִמְסַּתֶּפֶקת ִאם ָאָדם ִקֵּדׁש ִאָּׁשה ' ֶׁשַהְּגָמ

י ָׁשם ְמָבֵאר "ַרִּׁשְו, ֶנְגָּדִתי ִליִּבְלׁשֹון 

ֶׁשָהִאָּׁשה ִנְקֵראת ֶנְגָּדִתי ִמְּלׁשֹון ַהָּכתּוב 

 ְורֹוִאים ֶׁשַהָּלׁשֹון ְּכֶנְגּדֹו ,"ֵעֶזר ְּכֶנְגּדֹו"

,  ַּגם ִּבְזַמן ִקּדּוֶׁשיָה, ַעל ָּכל ִאָּׁשההֶנֶאְמָר

 .ְולֹא ַרק ַעל ִאָּׁשה ֶׁשַהַּבַעל סֹוֵבל ִמֶּמָּנּה

ל ַע' ׁשַבְּדק ִמתֹוָּמ' ַהׁשרּוֵפא ְּבָבן מּוֵכְו

יא  ִההָמָחְלִּמֶׁש :)תיקונים לט(ר ַהּזַֹה

ל ז ַעֵּמַרה ְמ"מ, םֶחה ֶל"מים ִּלי ִמֵּתְׁש

ה ָבֵקְּנל ַהז ַעֵּמַרם ְמֶחֶלְו, רָכָּזַה

  .םֶחאת ֶלֵרְקִּנֶׁש

ם ֵחַנְמ' ג ר"רהיף ָהִסהֹוְו

ים ִקְמֻדָּי ינּוֵרָבְּדא ֶׁש"יָטִלר ְׁשֶּגְנַלְׁש

ְוָאַמר ַרִּבי ִיְצָחק  :)נדה לא(' ָמְּגַהֵמ

ָּבא ָזָכר ָּבעֹוָלם ָּבא , ָאַמר ַרב ָאִמי

ְנֵקָבה ֵאין ִעָּמּה ', כּו ְוִּכָּכרֹו ְבָידֹו

ה ָבֵקְּנה ַלָאר ָּבָּכִּכת ַהַעָּפְׁשַהְּד. ְּכלּום

  .רָכָּז ַהְךֶרֶּד

  
ְוִיְתָאו " ) יב,תהילים מה(ב תּוָּכ

 ְך ִּכי הּוא ֲאדַֹנִיְךָיְפֵי ְךַהֶּמֶל

ּוַבת צֹר ְּבִמְנָחה  :ְוִהְׁשַּתֲחִוי לֹו

ָּכל ְּכבּוָּדה  : ְיַחּלּו ֲעִׁשיֵרי ָעםְךָּפַנִי

ב תּוָּכַהה ְּדֶאְר ִנ," ְּפִניָמהְךַבת ֶמֶל

ִיְתָאו "ת ְלֹוּכְזה ִלָצה רֹוָּׁשם ִאִאז ֶׁשֵּמַרְמ

ּלּו ֲעִׁשיֵרי  ְיַחְךָּפַנִי"ְל ּו"ְך ָיְפֵיְךַהֶּמֶל

ָּכל ְּכבּוָּדה " תיֹוְהה ִליָכִריא ְצ ִה,"ָעם

  ". ְּפִניָמהְךַבת ֶמֶל

 )תנחומא וישלח ה( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצָמ

ַרָּבָנן ָאְמִרי ַאף ְּבחֹול ָאסּור ָלֵצאת 

 ִמְּפֵני ֶׁשָהָעם ,יםִּבַרת ָהּוׁשְרִלָּבֶהן 

 ,ִמְסַּתְּכִלין ָּבּה ּוְפָגם הּוא ָלִאָּׁשה

ֶׁשּלֹא ִנְּתנּו ַּתְכִׁשיִטין ָלִאָּׁשה ֶאָּלא 
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ֶׁשְּתֵהא ִמְתַקֶּׁשֶטת ָּבֶהן ְלתֹוְך 

 ֶׁשֵאין נֹוְתִנין ִּפְרָצה ִלְפֵני ,ֵּביָתּה

.  ִלְפֵני ַהַּגָּנבןֵּכל ֶׁשָכְו, ַהָּכֵׁשר ְּביֹוֵתר

ה יָלִׁשְכַּמ ֶׁשהָצרּוְּפה ָּׁשִאים ֶׁשִארֹו

י ֵנְפה ִלָצְרִּפת ֶנֶתיא נֹוִה, יםִׁשָנֲא

ת  ֶאׁשָרְדִּמה ַהֶּלַגאן ְמָכה ְּדֶאְרִנ. בָּנַּגַה

ם ֵׁשה ְּבֶּזא ַהְטֵחים ַלִאְר קֹוַעּוּדד ַמֹוּסַה

ה ָצְרת ִּפֶנֶתיא נֹוִהז ֶׁשֵּמַרְל, תיצּוִרְּפ

  .עַפֶּׁשת ַה ֶאּהב ָלנְֹגים ִלִׁשָני ֲאֵנְפִל

  

ָאַמר  ם ָׁשׁשָרְדִּמ ַהיְךִׁשְמַמּו

 ַּבר ַנְחָמִני ְרֵאה ַמה ֵאלי ְׁשמּוַרִּב

ְּבִרית ָּכַרִּתי ְלֵעיָני "ְּכִתיב ְּבִאּיֹוב 

 ְרֵאה "ּוָמה ֶאְתּבֹוֵנן ַעל ְּבתּוָלה

ִצְדָקתֹו ֶׁשל ִאּיֹוב ּוָמה ְּבתּוָלה 

ֶׁשָאָדם ַרַּׁשאי ְלִהְסַּתֵּכל ָּבּה ֶׁשָּמא 

 אֹו  אֹו ִיָּׂשֶאָנּה ִלְבנֹו,ִיָּׂשֶאָנּה ְלַעְצמֹו

 ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש ,ְלָאִחיו לֹא ִנְסַּתֵּכל ָּבּה

 ְלָכְך ְצִריָכה ,ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה

ִאָּׁשה ִלְהיֹות יֹוֶׁשֶבת ְּבתֹוְך ַהַּבִית 

 ֶׁשּלֹא ָתִביא ,ְולֹא ֵתֵצא ָלְרחֹוב

ִמְכׁשֹול ִלְבֵני ָאָדם ְוִנְמְצאּו 

ָדה ר ְיהּו" א,ִמְסַּתְּכִלין ְּבֵאֶׁשת ִאיׁש

 ַּבר ָׁשלֹום ֵּתַדע ְלָך ֶׁשָּכְך ְּכִתיב

ַוְיָבֶרְך אָֹתם ֱאלִֹהים ַוּיֹאֶמר ָלֶהם "

ֱאלִֹהים ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת ָהָאֶרץ 

 ,ָהִאָּׁשהת ֶאִאיׁש ּכֹוֵבׁש ָה ,"ְוִכְבֻׁשָה

. ָהִאיׁשת ֶאְוֵאין ָהִאָּׁשה ּכֹוֶבֶׁשת 

ין  ֵאַעּוּדר ַמֵאָב ְמׁשָרְדִּמַהים ֶׁשִארֹו

 ׁשֵבֹו ּכיׁשִאק ָהַרן ֶׁשיָואת ֵּכֵצה ָלָּׁשִאָל

א ֵציא ֵּתם ִהִא ֶׁשנּוְרַאֵבְדִכְו, הָּׁשִאא ָהלְֹו

ה יָכִריא ְצִה ְוּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַה ֶאּוׁשְּבְכִי

  .יוָלר ָעמְֹׁשִל

ַוָּיבֹאּו " )כב, שמות לה(ב תּוָּכ

 ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים ּכֹל ְנִדיב ֵלב

ֵהִביאּו ָחח ָוֶנֶזם ְוַטַּבַעת ְוכּוָמז ָּכל 

ן ֹוׁשְלים ִּבִׁשְרָפְּמ ַהּוּׁשַקְתִה ְו".ְּכִלי ָזָהב

ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל "ב תּוָּכַה

ַוָּיבֹאּו ר ַמ לֹויְךִרה ָצָי ָה,"ַהָּנִׁשים

ת ַעַּדר ַּבָאבְֹמּו. יםִׁשָּנַהְוָהֲאָנִׁשים 

ַוָּיבֹאּו "ת פֹוָסֹוּתי ַהֵלֲעַּבים ִמִנֵקְז

ְּכלֹוַמר . "ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים

ִלְׁשלֹל ַעל ַהָּנִׁשים ֶׁשָהיּו לֹוְקִחים 

ר אּו ֵּביְךִרָצ ְו.ֵמֶהם ַּתְכִׁשיֵטי ָנִׁשים

ן צֹוָרה ְּבָאָּבה ֶׁשָבָדל ְנר ַעַמ לֹוְךָּיה ַּׁשַמ

, יםִׁשָּנַהים ְוִׁשָנֲאל ָהב ֶׁשֵּלת ַהַחְמִׂשְבּו

ל  ַעאּוים ָּבִרָכְּזַהה ֶׁשיָנִחאן ְּבה ָּכָתְיָהֶׁש

ר ָאבְֹמּו, לָלן ָׁשֶה ֵמחּוְקָלים ְוִׁשָּנַה

יא  ִהה זֹוָּלֻעְּפז ֶׁשֶמאן ֶר ָּכׁשֵּי ֶׁשינּוֵרָבְדִל

 ַחֵקר לֹוָכָּזַהג ֶׁשּוּול ִזה ֶׁשיָאת ִּביַנִחְבִּב

 ּהָתָמָּכְסַהה ְּבָּׁשִאל ָהַלת ְׁשֶא

  . ּהָתָחְמִׂשְבּו

 )רסד(ן "ַרֲהי מֹוֵטּוּקִלז ְּבָּמֻרְמּו

" ַוָּיבֹאּו ָהֲאָנִׁשים ַעל ַהָּנִׁשים"

נּו יַהֶּנֱאַמר ְּבִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן ַהְי
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ְּבִחיַנת ִזּוּוג ֶׁשַּנֲעָׂשה ַעל ְיֵדי 

   .ַהְּצָדָקה ֶׁשל ִנְדַבת ַהִּמְׁשָּכן

ת ַבְד ִנַעּוּדר ַמֵאָבה ְלֶאְרד ִנעֹוְו

ח ַקְלִּנל ֶׁשָלָׁשה ְלָלְׁשְמים ִנִׁשי ָנֵטיִׁשְכַּת

ם ֶהים ָּביִטִׁשְכַּתַהן ֶׁשיָוֵּכ, ןֶהֵמ

א ם הּוָּכְרַדְו, ּהָלֲעַבה ְלָּׁשִאת ָהֶטֶּׁשַקְתִמ

ן ִיי ַזֵלת ְּכיַנִחְבן ִּבֵה, ּהָלָלת ְׁשא ֶאֵצמֹו

י ֵלה ְּכָמָחְלל ִמָכְבּו, גּוּוִּזת ַהֶמֶחְלל ִמֶׁש

, לָלָׁש ְּכֶׁשִּנְלָקִחיםים ִנֹואׁשִרם ָהן ֵהִיַּזַה

 .לָלם ָׁש ֵׁשׁשים ֵייִטִׁשְכַּתן ַלֵכָל
ן ַיְנִע ְּב.)סוטה ד( 'ָמִצינּו ַּבְּגָמ

ר עּוה ִׁשָּמַכְו ,היָאִּבן ַמר ְזיעּוִׁש

י ֵדר ְּכֵמ אֹוימֹוִלְּפ', כּוה ְויָרִתְס

ף  ַא,רָּכל ִּכיטֹול ִלַּס ַלּהָדיט ָיִׁשֹוּתֶׁש

ר ָבָדר ַלָכר ָזָבָדה ַלָיָאין ְרֵאֶׁשי ל ִּפַע

 ,"םֶחר ֶלַּכד ִּכה ַעָנה זֹוָּׁשד ִאַעי ְּבִּכ"

ן ֵכָל, םֶחן ֶלֵתג נֹוּוּוִזְדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

' ָמְּגַהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵהן ֵכְו. ֹול ּבָׁשְמא ִנהּו

ר ּוְמבָֹא, הָּיִתְׁשה ּויָלִכֲאל ַלָׁשְמג ִנּוּוִּזֶׁש

ל ַעַּבים ַהִכג זֹוּוּוִּזת ַהכּוְזִבְּדנּו ִלְדָבֵרי

  . הָּיִתְׁשה ּויָלִכֲאַלה ְוָסָנְרַפה ְלָּׁשִאָהְו

 .)ויחי רמ( ָמִצינּו ַּבּזַֹהרן ֵכְו

, לֵכאֹום ֵׁשאת ְּבֵרְקד ִנסֹוְית ַהיַרִפְּסֶׁש

ל ֵכיק אִֹּדַצ" )כה, משלי יג(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ

ל ֵכא אֹוָרְקג ִנּוּון ִזֵכְו ."ֹוׁשְפע ַנַבשְֹל

ם ֶחֶּלם ַהי ִאִּכ" )ו, שם לט(ב תּוָּכַּב

. םי ָׁש"ִּׁשַרא ְּבָבּוּמַּכ, "לֵכא אֹור הּוֶׁשֲא

 )לא, שם יט( ַהָּכתּוב ַהְמַדֵּבר ַעל ִזּוּוגן ֵכְו

ת "ס" ץֶרָא ָהל ָּכְךֶרֶד ְּכּוינֵל ָעאבֹוָל"

  . ל"ֵכאֹו

ג ּוּוִּזֶׁש .)סוטה י(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ

ת יַנִחת ְטיַנִחְבא ִּבה הּוָּׁשִא ְויׁשִא

 'ַׁשַער ַהִּמְצוֹות'ְוֵכן מּוָבא ְּב. יםִּטִח

 ֶׁשֵרַחִים )קמג' כי תצא ע' פ(ל "ְלָהֲאִריַז

, ָוֶרֶכב ְמַסְּמִלים ִזּוּוג ִאיׁש ְוִאָּׁשה

ְוַהֶּקַמח ַהּיֹוֵצא ִמֵּבין ַאְבֵני ָהֵרַחִים הּוא 

. ַהּיֹוֵצאת ֵמַהָּזָכרִּבְבִחיַנת ִטַּפת ַהֶּזַרע 

ת יַנִחְבא ִּבג הּוּוּוִזְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

. יםִּטת ִחיַנִחְטת ִּבֶזֶמְרִּנן ַהזֹות ָמַנָכֲה

 ֶׁשַּמִּזיק .)סנהדרין פא(' ָמִצינּו ַּבְּגָמן ֵכְו

ַּפְרָנָסתֹו ֶׁשל ֲחֵברֹו הּוא ִּבְבִחיַנת ְמַטֵּמא 

יק ִּזַמְּדֵרינּו ּוְמבָֹאר ִלְדָב, ֶאת ִאְׁשּתֹו

יק ִּזת ַמיַנִחְבא ִּב הּורֹוֵבל ֲחה ֶׁשָסָנְרַּפ

  . ֹוּתְׁשת ִאא ֶאֵּמַטְמּו, רֹוֵבל ֲח ֶׁשגֹוּוּוִז

 ):יבוירא ק(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר 

ְוֵכן  .ּהָלֲעי ַּבֵלְג ַרֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת

 ,שער ח( ל" ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'מּוָבא ְּב

ים ִפצּוְרַּפת ַהַׁשָּבְלַהְּב ֶׁש)קז' א ע"ח

ה ָבֵקְּנת ַהיַנִחיד ְּבִמים ָּתִניֹוְלֶעָה

ר ָכָּזל ַהד ֶׁשסֹוד ְיח הֹוַצֶּנל ַהה ַעיָׁשִּבְלַמ

ה ָרָאת ֶהֶלֶּבַקְמּו, םַרְגַלִי ' גֶׁשֵהם ְּבסֹוד

' ל"ַּזי ַרֵרְמַאר ַמַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו, ןֶהֵמ

ם ָדל ָא ֶׁשֹוּתְׁשִא )מב(ל "יַזִרֲאָהְל

 .תֶכֶרָבל ְמֶג ֶרׁשד ֵיסֹו ְּב,לֶג ֶראתֵרְקִנ

 .)סנהדרין קי(' ַּבְּגָמ ָמִצינּו ִנְרֶאה ְּדָלֵכן

, "ְוֵאת ָּכל ַהְיקּום ֲאֶׁשר ְּבַרְגֵליֶהם"

ָאַמר ַרִּבי ֶאְלָעָזר ֶזה ָממֹונֹו ֶׁשל 
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ן יָוֵּכ. ָאָדם ֶׁשַּמֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליו

 ֹוּתְׁשר ִאבּום ֲעָדָאא ָלן ָּבמֹוָּמע ַהַפֶּׁשֶׁש

 ֻמְרָּגׁשה ן ֶזֵכָל, יוָלְגת ַריַנִחיא ְּבִהֶׁש

ן ֵכְו .ַמֲעִמידֹו ַעל ַרְגָליוּו םִיַלְגַרָּב

ין ִקְתִהְוה ָכָרְּבח ַהַּסֻנז ְּבֶמ ֶרׁשֵיה ְּדֶאְרִנ

, ּוּנֶּמִמ תַבֵּת, די ַעֵדן ֲעַיְנ ִּבּוּנֶּמ ִמלֹו

ל ֵּבַקל ְמַעַּבַהֶׁש, נֹוָממֹל  ַעתֶזֶּמַרְמ

ם ם ִעֵלן ָׁשָיְנִבה ְלָנְבִנְו, ֹוּתְׁשת ִאכּוְזִּב

  . די ַעֵדם ֲעִיַלְגַר

 ֶׁשִּבְגַלל .)נז גיטין(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ

ְזנּות ִנְתַיְּקָרה ַהְּתבּוָאה ְוִנְפְּגָמה 

 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ְּבֵסֶפרּומּוָבא . ַהַּפְרָנָסה

ָידּוַע ֵאין ָעֹון  )פנחס 'פ התורה על דרשות(

ַמִּזיק ְלִיְׂשָרֵאל ְּבֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה ְּכמֹו 

ִּכי "ְוָלֵכן ָאַמר ַהָּכתּוב , ֲעֹון ַהְּזנּות

, "ְבַעד ִאָּׁשה זֹוָנה ַעד ִּכַּכר ָלֶחם

רֹוֶצה לֹוַמר ֲעֹון ִאָּׁשה זֹוָנה נֹוֵגַע 

. ְּבִכַּכר ֶלֶחם ֶׁשהּוא ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסה

בָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדִמי ֶׁשּפֹוֵגם ַּבְיסֹוד ּוְמ

 הָנזֹון ֵכְו. ּפֹוֵגם ְּבַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה

ה יָאִבת ְמנּוְזִּד, ןיֹוְבֶאְּבִגיַמְטִרָּיא 

 'ִעּיּון ַיֲעקֹב' ׁשרּוא ְּבֵפָבְוֵכן מּו. ֲעִנּיּות

 הּוא ַּגם ָמזֹון ָזָנה ֶׁשַהֻּמָּׂשג :)טו סוטה(

ְּדִמי ֶׁשּפֹוֵגם ִּבְזנּות ּפֹוֵגם , ְוַגם ְזנּות

  .ַּבָּמזֹון

 .)יבמות קיז(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצָמ

ת ֵּמה ֶׁשָּׁשִאין ְלִמֲאַה ְלנּוְּקים ִּתִמָכֲחֶׁש

ל ף ַעַאְו, רֵחַאא ְלֵׂשָּנ ִלּהיָרִּתַהְל, ּהָלֲעַּב

ים ִׁשְרֹוּייר ַלִּתַהת ְלֶנֶמֱא ֶנּהיָנֵאי ֶׁשִּפ

ל יטֹות ִלֶנֶמֱאיא ֶנִה, ּהָלֲעת ַּב ֶאׁשיַרִל

ים ִכְלין הֹוִאּוּׂשר ִנֵּתֶה ְוְכֻתָּבהִּד, ּהָתְּכֻתָּב

ת ֶזֶּמַר ְמְּכֻתָּבהת ַנָּקַתה ְּדֶאְרִנ, דַחַי

ת ל ֶאֵּבַקא ְמה הּוָּׁשא ִאֵׂשֹוּנם ֶׁשָדָאֶׁש

א ן הּוֵכָלְו, ּהָרבּוֲע' ת הֵא ֵמּהָּלן ֶׁשמֹוָּמַה

 ּהָׁשְרָגם ְי ִאְכֻתָּבהִּבן מֹו ָמּהב ָלֵּיַחְתִמ

 ּהָּלן ֶׁשמֹוא ָמה הּון ֶזמֹוָמְּד, תמּו ָיאֹו

 ְךֵלין הֹוִאּוּׂשר ִנֵּתן ֶהֵכָלְו, לֹוְצד ֶאַרָּיֶׁש

 ּהיָנֵאי ֶׁשל ִּפף ַעַא, ְּכֻתָּבהם ד ִעַחַי

 מֹוים ְּכִרֵחן ֲאמֹוי ָמֵנְיְני ִעֵּבַגת ְלֶנֶמֱאֶנ

 ּהָתיא אֹוִצין מֹוִאּוּׂשר ִנֵּתֶהְּד, ְיֻרָּׁשה

ן מֹוָּמת ַהת ֶאַחַק ָלּהָתכּוְזּו, תֹוּוׁשְרֵמ

יא ה ִהָנָמְלת ַאְּכֻתַּבן ֵכָלְו. ּה ָלְךָּיַּׁשֶׁש

ה ֶמֹו ּדינֹוֵאְּד, הָלתּות ְּבְּכֻתַּבת ִמחֹוָּפ

, ּוּנֶּמ ִמָלְקחּור ָבְּכה ֶׁשָּׁשל ִאע ֶׁשַפֶׁש

ח ַקָּלן ֶׁשֹואׁשִרה ָהָיא ָההּוע ֶׁשַפֶׁשְל

  .תֹואֹו

א "גרם ַהֵׁש ְּבמּוָבאן ֵכְו 

ז ֵּמַרְל, ב והָתְּכת ֹוּיִתיא אֹו ִההָּבתּוְּכֶׁש

ד סֹול ְיֵּמַסְּמם וה ֶׁשת ֵׁשֶגֶּוַזה ְמָּבתּוְּכֶׁש

ל ַעַּבד ַהחּוִי ְּדינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. תכּוְלַמּו

ת ב ֶאֵּיַחה ְמ"ת וֹוּיִתאֹוז ְּבָמְרִּנ ַהֹוּתְׁשִאְו

ל ֵּבַקא ְמהּוֶׁש, ְּכֻתָּבהף ַהֶסֶכל ְּבַעַּבַה

  .ּהָּת ִאֹוּלד ֶׁשחּוִּית ַהכּוְז ִּבֹוּתְׁשר ִאבּוֲע

 .)כתובות י(' ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ 

ה ָּׁשת ִאְּכֻתַּבל ין ֶׁשִּדת ַה ֶאדּוְמָּלֶׁש

ם ֵהף ֶׁשֶסים ֶּכִּׁשִמם ֲחֵּלַשְּמה ֶׁשֶּתַפְּמִמ

א הּוְּכֻתָּבה ב ּוּיִחם ֶׁשיִארֹוְו, זם זּוִיאַתָמ
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ל ה ֶׁשָאָצֹוא ּתלְֹו, היָלִעְּבל ַהה ֶׁשָאָצֹוּת

א הּוס ֶׁשָנב ְקָּיה ַחֶּתַפן ְמֵכָלְו, יןִאּוּׂשִּנַה

 ּוּנֶּמִמּו, יןִאּוּׂשי ִנִלם ְּבַּגְּכֻתָּבה ת יַנִחְּב

  . יןִאּוּׂשִנְּבְּכֻתָּבה ן ַהַיְנל ִעת ָּכ ֶאדּוְמָל

 .)כתובות סג(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו

 יׁשִמְׁשַּת ִמּהָלֲעל ַּבת ַעֶדֶרֹוּמה ַהָּׁשִאֶׁש

 ין אֹוִריָנה ִּדָעְב ִׁשּהָתְּכֻתָּב ִמּהין ָלִתֲחֹוּפ

ם ִאְו, ַעבּול ָׁשָכין ְליִקִעָּפַרה ְטָעְבִׁש

ל יף ַעִסהֹו ְליְךִרא ָצהּו, דֵרל מֹוַעַּבַה

ף ֶסֶכ ְּדּוינֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו, ְּכֻתָּבהַה

יא ם ִהִאְו, יׁשִמְׁשַתר ְלּוׁשָקְּכֻתָּבה ַה

יא  ִהיׁשִמְׁשַּתת ַהיַעִנת ְמת ֶאֶמֶרֹוּג

יא ן ִהֵכָל, לַעַּבף ַלֶסד ֶּכֵסְפת ֶהֶמֶרֹוּג

ם ָׁשְּכֻתָּבה ף ַהֶסֶּכה ִמת ֶזת ֶאֶמֶּלַׁשְמ

 ְךֶרה ֶּדָרבּוא ֲעָּבן ֶׁשמֹו ָמּהר ָלמּוָׁש

, יׁשִמְׁשַּתת ַה ֶאַעֵנא מֹום הּוִאְו. היָאִּבַה

ם ֶהא ָלבֹ ָליְךִרָּצן ֶׁשמֹויד ָמִסְפא ַמהּו

יף ִסהֹו ְליְךִרא ָצן הּוֵכָל, היָאִּבת ַהכּוְזִּב

ת ֶמֶּלַׁשיא ְמִהים ֶׁשִאן רֹוֵכְו. ְּכֻתָּבהל ַהַע

ל ַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבּו, ֶׁשַבער ַּפְסִמְּב

ַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה  ֶׁשִּמְסָּפר ֶׁשַבע ְמ'םָּד

יא ִה ְוֶׁשַּבְיסֹוד ַהְמַזֶּוֶגת ִאיׁש ָלִאָּׁשה

  .ה זֹויָנִחְבה ִּבָמְגָּפ

  

 .)כתובות עב(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצָמ

ְוֵאּלּו יֹוְצאֹות ֶׁשּלֹא ִּבְּכֻתָּבה 

ָהעֹוֶבֶרת ַעל ַּדת מֶׁשה ִויהּוִדית 

 ְוֵאיזֹוִהי ַּדת ְיהּוִדית יֹוְצָאה ',כּוְו

אָׁשּה ָּפרּוַע ְוטֹוָוה ַּבּׁשּוק ְורֹ

ר ָאבְֹמּו, ּוְמַדֶּבֶרת ִעם ָּכל ָאָדם

ת יעּוִנְּצת ַּבֶמֶגֹוּפה ֶׁשָּׁשִא ְּדינּוֵרָבְדִל

ת  ֶאבּוְנְגים ִיִרֵחים ֲאִׁשָנֲאת ֶׁשֶמֶרגֹוְו

ם  ָׁשּהָתְּכֻתָּבת ה ֶאיָדִסְפַמ, ּהָתָסָנְרַּפ

 ְךֶרה ֶּדָרבּוא ֲעָּבן ֶׁשמֹו ָמּהר ָלמּוָׁש

  .היָאִּבַה

ת ַּלִפת ְּתנֹוָּוַכ ְּבׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסְּב

א ָרְקִּנן ַהּוּק ִּתׁשֵי, ם"יִבָבֹוּׁשי ַהיֵמ ִלנּוֵנֲע

ל יו ֶׁשִפף ְּבֵּסַאְתִהק ֶׁשרֹום ָהַגְּפ

א הּוְו. רהּוְרִהַהה ֵמָאָצתֹור ְּכֵהְרַהְמַה

ים ִארֹוְו. הָבָׁשְחַמה ְּדֶׂשֲעַּמת ַהיַנִחְּב

ק רֹות ָהף ֶאֵּסַאת ְמנּול ְז ֶׁשרהּוְרִהֶׁש

. היָלִכם ֲאֶד קֹומֹוְּכר ֵהְרַהְמל ַהיו ֶׁשִפְּב

ת יַנִחא ְּבג הּוּוּוִזְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו 

. הֶׂשֲעַּמת ַהיל ֶאִחְתר ַמהּוְרִהַהְו, היָלִכֲא

ם ָׁש ׁש"ַּׁשַרר ָהּוּדִסְּבים ִאן רֹוֵכְו

ר ֵתים יֹוִפצּוְרַפם ְּבֵגֹור ּפהּוְרִהֶׁש

, םֵגֹוה ּפֶׂשֲעַּמַהה ֶּׁשַּמִמ, יםִהבֹוְּג

ר ֵתיא יֹוִה, הֶׂשֲעה ַמֶשעֹות ָהַרְמחּוְו

ּוְמבָֹאר . הֶׂשֲעַּמַב ֶׁשרהּוְרִהד ַהַצִמ

ה ָאְרק ַמרֹות ָהפּוְּסַאְתִהְּדִלְדָבֵרינּו 

, רֵהְרַהְמל ַהֶצא ֵאָצְמר ִנָבע ְּכַפֶּׁשַהֶׁש

  .הָׂשֲער ַנָבג ְּכּוּוִּזר ַהַּקִעְו

ר הּוְרִה ַהַעּוּדר ַמָאבֹה ְמי ֶזִפְלּו

ה "ָּבָּקין ַהֵאי ֵרֲה, רמּו ָחְךל ָּכד ָּכַבְל

א ָּלֶא, הֵׂשֲעַּמה ַלָעה ָרָבָׁשֲחף ַמֵרָצְמ

ה ֶׂשֲעת ַמ ֶאֹו ּבׁשה ֵיָוְרר ֶעהּוְרִהֶׁש

ה ֶׂשֲעא ַמהּוֶׁש, קרֹות ָהפּוְּסַאְתִה

  .הָבָׁשֲחַמְּד



רַמ ַמ יעּו  ֲא ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה

 

 כא

 .)קידושין לד(' ָמְּג ַּבּוינִצָמ

ּוִמְצֹות ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזָמן ְּגָרָמא ָנִׁשים 

 ַמה , ָּגַמר ִמְּתִפִּלין,ְּפטּורֹות ְמַנָּלן

ת ֹוְּתִפִּלין ָנִׁשים ְּפטּורֹות ַאף ָּכל ִמְצ

. ֲעֵׂשה ֶׁשַהְּזָמן ְּגָרָמא ָנִׁשים ְּפטּורֹות

ה ָרטּוה ְּפָּׁשִאל ֶׁש"יַזִרֲאָהיל ֵמֵע ְלאנּוֵבֵה

ל ַלְגא ִּבָמָרן ְּגָמְּזַהה ֶׁשֵׂשת ֲעוֹוְצִּמִמ

ד ֶגֶנם ְּכֵה ֶׁשיָהֶרָבח ֵא"ַּמַרת ְלּוּיִחַהֶׁש

, ּהָמְצַע ֵמּהין ָלֵא, הֵׂשת ֲעוֹוְצח ִמ"ַּמַר

ת ּוּיִחת ַהת ֶאֶלֶּבַקיא ְמִהת ֶׁשיֹוֱה

 ׁשֶרּשֹן ַהֵכָלה ְּדֶאְרִנ. גּוּוִּז ַּבּהָלֲעַּבִמ

 ְּדִמְצַות ְּתִפִּלין, יןִּלִפת ְּתַוְצִּמד ִמָמְלִנ

, הָסָנְרַּפע ַהַפת ֶׁשם ֶאָדָאה ָליָעִּפְׁשַמ

' יתיִצל ִצַמְׁשַח'ר ַמֲאַמ ְּבאנּוֵבֵהי ֶׁשִפְּכ

, נּוְרַאֵּבי ֶׁשִפה ְּכָסָנְרַּפע ַהַפֶׁשְו, רַהּזַֹהֵמ

, הָּׁשִאר ָהבּוד ֲעָעיְֹּמע ֶׁשַפא ֶׁשהּו

 יַחִּנַהה ְליָכִרה ְצָתְייא ָהה ִהָראֹוְכִלְו

ה ָּלַגה ְמָרֹוּתאן ַהָכְו, אא הּולְֹו, יןִּלִפְּת

 ּהָתָסָנְרת ַּפת ֶאֶלֶּבַקיא ְמִהן ֶׁשיָוֵּכֶׁש

. יאא ִהלֹין ְוִּלִפ ְּתיַחִּנא ַיהּו, ּהָלֲעַּבִמ

 הֵׂשת ֲעוֹוְצר ִמַאל ְׁשָכד ְלַמְלה ִנֶּזִמּו

ת  ֶאּהין ָלה ֵאָּׁשִאָהא ֶׁשָמָרן ְּגָמְּזַהֶׁש

יא ִהְו, ּהָמְצַעים ֵמִרָבח ֵא"ַּמַרת ָהּוּיִח

  .הָרטּויא ְּפן ִהֵכ ָלּוּנֶּמת ִמֶלֶּבַקְמ

  

ן ֵתֹוּנה ֶׁשַּמ ֶׁשינּוֵרָבי ְּדִפא ְלֵציֹו

 יׁשִאים ָלִנְתין נֹוִּלִפְּתַה, הָּׁשִאג ָלּוּוִּזַה

ת ין ֶאִבה ָני ֶזִפְלּו. הָּׁש ִא לֹוׁשֵּית ֶׁשכּוְזִּב

 )גלגולי נשמות אות פ( אנֹוָּפע ִמ"רמי ָהֵרְבִּד

ַמֲעֶׁשה ְּבַּתְלִמיד , ָּתָנא ְּדֵבי ֵאִלָיהּו

, ְוָקָרא ַהְרֵּבה, ֶאָחד ֶׁשָּׁשָנה ַהְרֵּבה

ּוֵמת , ְוִׁשֵּמׁש ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהְרֵּבה

ְוָהְיָתה ִאְׁשּתֹו נֹוֶטֶלת . ַּבֲחִצי ָיָמיו

 ֹותְּבָבֵּתי ְּכֵנִסיּוְמַחֶּזֶרת , ְּתִפיָליו

, ְואֹוֶמֶרת ָלֶהם, ּוְּבָבֵּתי ִמְדָרׁשֹות

ִּכי הּוא ַחֶּייְך ְואֹוֶרְך " ,ָּכתּוב ַּבּתֹוָרה

ְוָקָרא , ַּבֲעִלי ֶׁשָּׁשָנה ַהְרֵּבה, "ָיֶמיְך

ְוִׁשֵּמׁש ַּתְלִמיֵדי ֲחָכִמים , ַהְרֵּבה

. ִמְּפֵני ַמה ֵמת ַּבֲחִצי ָיָמיו, ַהְרֵּבה

ִּפֶּלֶגׁש ' ִּגיַמְטִרָּיא 'ַּתְלִמיד ֶאָחד'ִהֵּנה 

ְוִהיא ֵמָתה ,  ִעם ְׁשֵני ֵּתבֹות'ַּבִּגְבָעה

ָאז ַּבֲעבּורֹו ְוִהיא נֹוֶטֶלת ְּתִפָּליו 

ְּכמֹו ֶׁשהּוא ָנַטל ָאז ֵאָבֶריָה , ַעָּתה

 ינּוְיַה. ְוָהָיה הֹוֵלְך ְּבָכל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל

ל  ֶׁשּהָלֲען ַּבֹואׁשִרל ָהּוּגְלִּגַּבם ֶׁשֵׁשְּכ

ל ָכח ְלַלָׁש ְויָהֶרָבת ֵא ֶאְךַת ָחׁשֶגיֶלִּפַה

ל ַלְג ִּבּהָתיָתל ִמ ַעיַעִדהֹול ְלֵאָרְׂשִי

ל ּוּגְלִּג ַּבְךָּכ, ּהָּמ ִענּוָּזת ֶׁשנּוְּזה ַהֵׂשֲעַמ

ל ָכה ְלָחְליד ָׁשִמְלַּתל ַה ֶׁשֹוּתְׁשי ִאִנֵּׁשַה

ל  ַעיַעִדהֹו ְלֹוּלֶׁשין ִּלִפְּתת ַהל ֶאֵאָרְׂשִי

ין ר ֵּבֶׁשֶּקה ַהה ַמֶׁשן ָקִיַדֲעַו. תֹויָתִמ

ר ָאבֹ ְמינּוֵרָבי ְּדִפְלּו, יןִּלִפְתים ִלִרָבֵאָה

ם ל ֵהַעַּבל ַהין ֶׁשִּלִפְּתַהה ְוָּׁשִאי ָהֵרָבֵאֶׁש

ח ַלא ָׁשן הּוֹואׁשִרל ָהּוּגְלִּגַבּו, ד סֹותֹואֹו

 ּוּנֶּמ ִמלּוְזים ָּגִנֹוּזַהז ֶׁשֵּמַרים ְלִרָבֵאת ָהֶא

ת כּוְז ִּבה לֹוָיָהה ֶׁשָסָנְרַּפע ַהַפת ֶׁשֶא

יא י ִהִנֵּׁשל ַהּוּגְלִּגַבּו, ּוּלֵאים ָהִרָבֵאָה
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ח ַקְלִּנז ֶׁשֵּמַרין ְלִּלִפְּתת ַהה ֶאָחְלָׁש

ת כּוְז ִּבּהה ָלָיָהה ֶׁשָסָנְרַּפע ַהַפ ֶׁשּהָּנֶּמִמ

 ְךֶרת ֶּדֶלֶּבַקה ְמָתְיָהֶׁש, ּוּלֵאין ָהִּלִפְּתַה

  .ּהָלֲעַּב

 'אֹוְצרֹות ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב

ה יָנִכְּׁשַה ֶׁש)א"ן פ"הארות זו( ל"ְלָהֲאִריַז

ת יַנִח ְּבּה ָלׁש ֵי ָרֵחלאתֵרְקִּנה ֶׁשָׁשדֹוְּקַה

ין ִּלִפְּתא ַהה הּוָמּו, אׁשל רֹין ֶׁשִּלִפְּת

 ּהָלֲעַּב ִמתֶלֶּבַקיא ְמִהה ֶׁשָרָאֶהַה, ּהָּלֶׁש

ה ָרָאֶהַהים ֶׁשִארֹוְו. א"א זָרְקִּנַה

ת יַנִחיא ְּבה ִהָבֵקְּנר ַלָכָּזת ַהיַנִחְּבִמ

  .הָבֵקְּנל ַהין ֶׁשִּלִפְּתַה

' ּהָׁשבּור ְלָדָהז ְועֹ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

 נּוֵרדֹו ְּבָהַרָּבִניםי ֵלדֹוְּגד ִמָחם ֶאֵׁשְּב

יא ה ִהָּׁשִאר ְּבָעֵּׂשי ַהּוּסת ִּכַוְצִּמֶׁש

, ּהָּל ֶׁשאׁשל רֹין ֶׁשִּלִפת ְּתַחָנת ֲהיַנִחְבִּב

ל ן ֶׁשיֹוְלֶעק ָהֶלֵחי ַהּוּסת ִּכַוְצִמּו

ין ִּלִפת ְּתַחָנת ֲהיַנִחְביא ִּבת ִהעֹורֹוְּזַה

ין ִּלִפת ְּתַוְצִּמם ֶׁשֵׁשְכִּד. ּהָּלד ֶׁשל ָיֶׁש

, תיֹוָרל ֲעת ֶׁשבֹוָׁשֲחַּמם ִמָדָאל ָהה ַעָּנִגְמ

ים ִׁש ָנְך ָּכ,)כה, תפילין ד (ם"ַּבְמַרא ָּבָבּוּמַּכ

ן יֶהֵתעֹורֹוְזן ּואָׁשת רֹֹוּסַכְּמת ֶׁשעֹונּוְצ

ים ִׁשָנֲאת ָהת ֶאילֹוִּצַמ, יאּוָרָּכ

ת יַנִחְבן ִּבָרבּוה ֲעֶזְו, תיֹוָרת ֲעֶבֶׁשֲחַּמִמ

, יםִנכֹוים ְנִרָבְּדם ַהִא. יןִּלִפת ְּתַוְצִמ

ם ֵׁשְכִּד, ְּדָבֵרינּוי ל ִּפר ַעֵת יֹוקּוְּתְמֻי

ת ם ֶאָדָאה ָליָעִּפְׁשין ַמִּלִפת ְּתַוְצִּמֶׁש

 אׁשרֹי ָהּוּס ִּכְךָּכ, ילֵעְלִד ְּכַהַּפְרָנָסה

ין ִּלִפְּתת ַהיַנִחְבם ִּבֵה, ָּבִאָּׁשהת עֹורֹוְּזַהְו

ת ל ֶאֵּבַקה ְלָכיא זֹוה ִהת ֶזכּוְזִּבֶׁש, ּהָּלֶׁש

 ְךֶר ֶּדּהָּלי ֶׁשִּתִמֲאה ָהָסָנְרַּפע ַהַפֶׁש

  .ּהָּנֶּמב ִמנְֹגד ִיָחף ֶאַאי ֶׁשִלְּב, ּהָלֲעַּב

.) משפטים קיג(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

, רֵזְמיד ַמִלהֹו ְויׁשת ִאֶׁשל ֵאא ַעָּבַהֶׁש

' ה ֵמתֹו אֹוקּוְׁשָע ֶׁשקּוׁשָעא ָרְקד ִנָלָּוַה

ר ָמֱאיו ֶנָלָעְו, הָּׁשִאל ָה ֶׁשּהָלֲעַּבִמּו

ּוְמבָֹאר  ,"יםִקּוׁשֲעל ָהת ָּכה ֶאֶאְרֶאָו"

אן  ָּכׁשה ֵיָּׁש ִאׁשֵּדַקְמל ַהַעַבְּדִלְדָבֵרינּו 

ר בֲֹע ַיּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשַה ֶׁשּהָּלת ֶׁשבּוְּיַחְתִה

ין ִׁשּוּדִּקם ַהֶצֶעה ְּבֶזְו, ֹוּכְרק ַּדַר

, רֹובּו ֲעּהָּלע ֶׁשַפֶּׁשת ַהת ֶאֶׁשֶּדַקְּמֶׁש

 ּהז ָלֵּמַרף ְלֶסֶכ ְּבּהָת אֹוׁשֵּדַקא ְמּון הֵכָלְו

ה ָּתַעֵמּו, רֹובּו ֲעׁשָּדֻק ְמּהָּלף ֶׁשֶסֶּכַהֶׁש

ד ַלר נֹוֵזְמַמּו. ףֶסֶּכת ַה ֶאּהיר ָלִבֲעא ַמהּו

 ּהָלֲעַּבל ִמַזל ָּגֵעֹוּבַהע ֶׁשַפל ֶׁשל ֶׁשֶזֶּגִמ

 קּוׁשא ָעָרְקא ִנן הּוֵכָלְו, הָּׁשִאל ָהֶׁש

, דברים כח(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, לזּו ָּגֹוׁשרּוֵּפֶׁש

  ".לזּוָגק ְוּוׁשָע" )כט

ל ֵאָרְׂשג ִיַהְנן ִמֵכָלה ְּדֶאְרִנ

ת ַעַּבַטה ְּבָּלַּכת ַה ֶאׁשֵּדַקן ְמָתָחֶהֶׁש

ים יִטִׁשְכַּתַה ֶׁשּהז ָלֵּמַרְל, יטִׁשְכיא ַּתִהֶׁש

א לְֹו, םיֶהיֵנֵּבר ֶׁשֶׁשֶּקר ַהבּוים ֲעִדָעיְֹמ

ן ֵכָלְו, ץחּוט ַּבֵּׁשַקְתִהם ְללֹוָׁשס ְוַח

ע ַפֶּׁש ַהׁשּוּדת ִקים ֶאִלְּמַסְמין ַהִׁשּוּדִּקַה

, יטִׁשְכי ַּתֵדל ְיים ַעִׂשֲע ַנרֹובּו ֲעּהָּלֶׁש

 רֹובּוד ֲעָעיֹיט ְמִׁשְכַּתַה ֶׁשּהז ָלֵּמַרְל

 ּהיר ָלִבֲעא ַיהּוֶׁש, הָלֲעַבְל טֵּׁשַקְתִהְל

 ינּוִצן ָמֵכְו. יטִׁשְכַּתת ַהכּוְזע ִּבַפֶּׁשת ַהֶא
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 ֶׁשְּנִתיַנת ַטַּבַעת :)תיקונים כה(ּזַֹהר ַּב

 גּוּוִזִקּדּוִׁשין ַעל ָהֶאְצַּבע ְמַסֶּמֶלת ֶאת 

  .ַהְיסֹוד ַלַּמְלכּות

  

ָאַמר  :)קידושין ו(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ

ַאַּבֵיי ַהְמַקֵּדׁש ְּבִמְלֶוה ֵאיָנּה 

ְּדִקיָחה י "ִּׁשר ַרֵאָבְמּו .ְמֻקֶּדֶׁשת

ִמְּׂשֵדה ֶעְפרֹון ָּגְמִריָנן ְּדָיִהיב ִמיִדי 

 ּוִמְלֶוה ְלהֹוָצָאה ,ִּבְׁשַעת ִקּדּוִׁשין

 ּוָמעֹות ,ִנְּתָנה ּוְכָבר ֵהן ֶׁשָּלּה

ּוְמבָֹאר  .ַאֵחִרים ִהיא ַחֶּיֶבת לֹו

יא ין ִהִׁשּוּדִּקית ַהִלְכַּתן ֶׁשיָוֵּכִלְדָבֵרינּו 

ה ָּׁשִאל ָה ֶׁשׁשָדָחע ֶהַפֶּׁשַהל ֶׁשֵּמַסְל

 ׁשֵּדַקא ְמהּוְו, לַעַּב ַהְךֶרה ֶּדָּתַער ֵמבֲֹעַי

 ינּוְיַה, רֹובּו ֲעּהָּל ֶׁשׁשָדָחע ֶהַפֶּׁשת ַהֶא

 ׁשָד ָחהּוֶּׁשת ַמֵתים ָלִבָּיַח, ֹוּכְרר ַּדבֲֹעַּיֶׁש

 ׁשָדָחע ֶהַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּמַסל ְלַעפֹוְּב

א ה הּוֶוְלִמּו, הָּׁשִאל ָלַעַּבַהר ֵמֵבעֹוֶׁש

, רָבָע ֶּבּוּנֶּמה ִמָתְנֱהה ֶנָּׁשִאָהן ֶׁשָׁשע ָיַפֶׁש

 ׁשָדר ָחָבן ָּדֵתא נֹוין הּויו ֵאָׁשְכַעְו

ה ָּׁשִאל ָה ֶׁשׁשָדָחע ֶהַפֶּׁשת ַהל ֶאֵּמַסְּיֶׁש

  . ילִעא מֹוה לֹן ֶזֵכָל, ֹוּכְרר ַּדֵבעֹוֶׁש

' ן"י מוהרִלּקּוֵט'ְּבא מּוָבן ְוֵכ

ֶׁשַעל ְיֵדי ֶזה ֶׁשּגֹוֵזל ֶאת , ְוַדע )סט(

ִּכי . ֲחֵברֹו הּוא ָּבא ְלִהְרהּוִרים

ְּבַוַּדאי הּוא ִמְתַּדֵּבק ְוִנְכָסף ְלֵאֶׁשת 

ַעל ְיֵדי ַהָּממֹון ֶׁשָּנַטל , ֲחֵברֹו ֶׁשְּגָזלֹו

ְוֵכן ִהיא . ֶׁשהּוא אֹור ַנְפָׁשּה, ִמֶּמּנּו

ָּמַׁשְך ַעל ְיֵדי ֶׁש,  ַאֲחָריוְמַהְרֶהֶרת

ַעל ְיֵדי ֶׁשָּמַׁשְך ְלַעְצמֹו , אֹוָתּה ֵאָליו

, ְוַעל ֵּכן ָאְמרּו ַרּבֹוֵתינּו. אֹור ַנְפָׁשּה

ַהּיֹוֵרד ְלֻאָּמנּות 'ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה 

', ְּכִאּלּו ָּבא ַעל ֵאֶׁשת ִאיׁש, ֲחֵברֹו

ְוֶאת ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו לֹא  "ֶּנֱאַמרֶׁש

ּוְמַטֵּמא ַמָּמׁש ִּכי הּוא ָּבא ". ִטֵּמא

. ַעל ְיֵדי ַהְּגֵזָלה, ֵאֶׁשת ֵרֵעהּו

ְיַאֵּבד ַהַּגְזָלן ַּבת זּוג ֶׁשּלֹו , ְוִלְפָעִמים

ִּכי ֵמַאַחר ֶׁשָּנַתן . ַעל ְיֵדי ַהְּגֵזָלה

ַהְינּו ְּבאֹור ַּבת , ֹוֵעינֹו ְּבָממֹון ֲחֵבר

, ִאם ֵּכן הּוא ְמָמֵאס ְּבֶׁשּלֹו, זּוגֹו

ְוֵאינֹו , ַעְצמֹו ִמֶּׁשּלֹוּופֹוֶנה ֶאת 

ְּבאֹור , ַּבָּממֹון ֶׁשּלֹו, רֹוֶצה ְּבֶחְלקֹו

ַעל ֵּכן ִהיא ַּגם ִהיא , ַּבת זּוג ֶׁשּלֹו

ּוִמְתַרֶחֶקת , ּפֹוָנה ֶאת ַעְצָמּה ִמֶּמּנּו

ְּכמֹו ֶׁשהּוא ִהְתַרֵחק ֶאת , ִמֶּמּנּו

ּוְכמֹו ֶׁשָאְמרּו . ּוָפָנה ִמֶּמָּנה, ַעְצמֹו

ָמָׁשל 'ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה , ֹוֵתינּוַרּב

ָּכל , ְלִאָּׁשה ֶׁשִהיא ַמְמֶּתֶנת ְלִאיׁש

, ְזַמן ֶׁשָהָיה ְּבַדְעּתֹו ְלִהָּנֵׂשא ָלּה

ֵּכיָון ,  ּוַמְמֶּתֶנת לֹוֶבתָהְיָתה יֹוֶׁש

ַאף ִהיא , ֶׁשִהְפִליג ֶאת ַּדְעּתֹו ִמֶּמָּנה

ם ַעל ֵּכן ִא. ָהְלָכה ְוִנֵּׂשאת ְלַאֵחר

יּוַכל ְלַאֵּבד ַּבת , ֵאין ְלַהַּגְזָלן ִאָּׁשה

  .זּוג ֶׁשּלֹו



רַמ ַמ יעּו  ֲא ִנ ָּׁש ת ְצ ִא   הָה

 

 כד

יּוַכל ַהַּגְזָלן  םָׁש מּוָבא דעֹוְו

ֲאִפּלּו ַהַּבת , ִלְפָעִמים ִלְגזֹל ֵמֲחֵברֹו

ְוַהּכֹל ְלִפי ּתֶֹקף . זּוג ֶׁשל ַהִּנְגָזל

ִּכי ַּגם . 'כּוְוְוחֶֹזק ַּתֲאָותֹו ְוֶחְׁשָקֹו 

ה ְוַתֲאָוה ְוִהְׁשּתֹוְקקּות ַעל ְיֵדי ֶחְמָּד

ַּגם ַעל ְיֵדי , ֶׁשֵּיׁש לֹו ְלָממֹון ֲחֵברֹו

ִּכי ַהַּמֲחָׁשָבה ֵיׁש ָלּה , ֶזה יּוַכל ְלָגְזלֹו

. ַּכְמבָֹאר ְּבָמקֹום ַאֵחר, ּתֶֹקף ָּגדֹול

 ִלְהיֹות ֶׁשִּיְהֶיה ְלָהָאָדם לְוַעל ֵּכן יּוַכ

 ְּכלּום ַאף ֶׁשּלֹא ָּגַזל, ָממֹון ְּגֵזָלה

ְוֶזהּו ָהִאּסּור ַהָּלאו ֶהָחמּור . ְּבָיַדִים

ִּכי , לֹא ַתְחמֹד, ֶׁשַּבֲעֶׂשֶרת ַהִּדְּברֹות

ַהֶחְמָּדה ְּבַעְצָמּה הּוא ִאּסּור ָחמּור 

ִּכי ֵיׁש ּכַֹח , ְמאֹד ַרֲחָמָנא ִלְצָלן

ְוֶנֶפׁש ,  ִלְגזֹל ִמֶּמּנּו ָממֹונֹוְּבַהֶחְמָּדה

ְוַעל ֵּכן ֵיׁש ִאּסּור . וָּבָניו ּוְבנֹוָתי

, ֲאִפּלּו ְּבַמֲחָׁשָבה ִלְׁשלַֹח ָיד ְּבִפָּקדֹון

. ְּכמֹו ֶׁשָּׁשִנינּו ְּבָבָבא ְמִציָעא

ִּכי . 'ַהחֹוֵׁשב ִלְׁשלַֹח ָיד ְּבִפָּקדֹון'

, ַהְּפֻלְגָּתא ִהיא ַרק ִאם ַחָּיב ַעל ֶזה

ֲאָבל ִאּסּור , ְּכמֹו ַהּׁשֹוֵלַח ָיד ַמָּמׁש

  . ְּבַוַּדאי ְלֻכֵּלי ָעְלָמאֵיׁש

ם ָדָא ֶׁש.)ב קמא"ב(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ

ם ֶה ָליׁשִרהֹוים ְלִנ ָּב לֹויּוְהִּייף ֶׁשִדֲעַמ

ת נֹו ָּבה לֹויָנֶיְהִּתיף ֶׁשִדֲעַמּו. הָלֲחַנ

ן יָו ֵּכִלְדָבֵרינּור ּוְמבָֹא. הָסָנְרן ַּפַיְנִעְל

ד ַעְו, הָּׁשִאת ָהכּוְזה ִּבָאה ָּבָסָנְרַּפַהֶׁש

 ְךֶרר ֶּדֵב עֹוּהָּלן ֶׁשמֹוָּמאת ַהֵּׂשיא ִנִהֶׁש

ן ַיְנִעת ְלנֹוָּבת ַהם ֶאָדָאה ָהֶצרֹו, יָהִבָא

  . הָכָר ְּב לֹוׁשן ֵיָתכּוְזי ִּבִּכ, הָסָנְרַּפ

 ַּתְנָיא .)גיטין צ(' ָמְּג ַּבינּוִצָמ

ְּכֵׁשם , ָהָיה ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר

 , ֵּדעֹות ְּבָנִׁשיםְךָכל ָּכֶׁשַהֵּדעֹות ְּבַמֲא

 ְך ָאָדם ֶׁשְּזבּוב נֹוֵפל ְלתֹוָךֵיׁש ְל

 ְוזֹו ,ְוֵאינֹו ׁשֹוֵתהּו, ּכֹוסֹו ְוזֹוְרקֹו

ִהיא ִמַּדת ַּפּפֹוס ֶּבן ְיהּוָדה ֶׁשָהָיה 

 ָךְוֵיׁש ְל.  ִּבְפֵני ִאְׁשּתֹו ְויֹוֵצאלנֹוֵע

 ּכֹוסֹו ְךָאָדם ֶׁשְּזבּוב נֹוֵפל ְלתֹו

ְוזֹו ִהיא ִמַּדת ָּכל , קֹו ְוׁשֹוֵתהּוְוזֹוְר

ָאָדם ֶׁשְּמַדֶּבֶרת ִעם ַאֶחיָה ּוְקרֹוֶביָה 

 ָאָדם ֶׁשְּזבּוב נֹוֵפל ְךְוֵיׁש ְל. ּוַמִּניָחּה

ְוזֹו ,  ְואֹוְכלֹוְצצֹומֹו,  ַּתְמחּויְךְלתֹו

ֶׁשרֹוֶאה ֶאת , ִהיא ִמַּדת ָאָדם ַרע

ְוטֹוָוה , ִאְׁשּתֹו יֹוֵצאת ְורֹאָׁשּה ָּפרּוַע

ַאְרנּו ֵּב. ּוְפרּוָמה ִמְּׁשֵני ְצָדֶדיָה ַּבּׁשּוק

ה ָּׁשִאד ָהסֹוְיֶׁש' ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר 

' ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ. הָרָעְקִלס ְוכֹול ְלָׁשְמִנ

 .בבּוְזל ִלָׁשְמע ִנָרר ָהֶצֵּיַה ֶׁש.)ברכות סא(

, ינּו ְּדָבֵריל ִּפַע' ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּגָמ

, ּהר ָּבֵהְרַה ְלָלֲאָנִׁשיםת ֶמֶרֹוּגה ַהָּׁשִאְּד

ס ַנְכב ִנבּוְּזַהה ֶׁשָרָע ְקס אֹוכֹות ְלֶלֶׁשְמִנ

ע ָרר ָהֶצֵּית ַהל ֶאֵּמַסב ְמבּוְזִּד, כֹותֹוְל

ה ָּׁשִאד ָהיסֹוס ִלָנְכִּנר ֶׁשֵהְרַהְּמל ַהֶׁש

. ילֵעְלִדְּכ, ם ָׁשׁשֵּיע ֶׁשַפֶּׁשַה ֵמַחֵקלֹוְו

; הָלָחְתַהף ָלֹוּסַהל ֵמָׁשָּמת ַהר ֶאֵאָבְנּו
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ת ֶכֶל ָלֹוּתְׁשִאן ְלֵתל נֹוַעַּבם ַהִא

, ּהר ָּבֵהְרַהים ְלִרֵחַאם ְלרְֹגִלת ְויצּוִרְפִּב

 ַחֵתל רֹוָכֲאל ַמֵכאֹום ֶׁשָדָאל ְלָׁשְמא ִנהּו

ב בּוְּזם ַהַעַטְו, כֹותֹול ְלַפב ָנבּוְּזַהֶׁש

' ָמְּגל ַה ַעׁש"ַּׁשַרא ָּבָבּוּמַּכ, לָכֲאַּמ ַּבַעלּוָּב

ם ָּגְפר ִנָב ְּכֹוּתְׁשל ִאע ֶׁשַפֶּׁשל ַהָכְּד, םָׁש

ל ַעַּבם ַהִאְו. יםִרֵחל ֲאב ֶׁשבּוְּזי ַהֵדל ְיַע

 יָהֶחם ַאר ִעֵּבַדק ְל ַרֹוּתְׁשִאן ְלֵתנֹו

ם ָדל ָאת ָּכַּד ִמֹוּזי ֶׁשל ִּפף ַעַא, יָהֶברֹוְקּו

, םא ָׁש"ָׁשְרַהַמא ְּבָבּוּמַּכ, גהְֹני ִלאּו ָרְךָכְו

ב בּוְּזת ַה ֶאְךֵפֹוּׁשם ֶׁשָדָאל ְלָׁשְמא ִנהּו

ב בּוְזִּד, רָאְּׁשת ַהה ֶאֶתֹוׁשס ְוֹוּכס ַלַנְכִּנֶׁש

ת ק ֶאַר, הֶקְׁשַּמל ַהת ָּכם ֶאַגא ָּפה לֶֹז

ר ַאְּׁשה ִמָנֱהֶנ ְוקֹוְרא זֹוהּוְו, קֹוְלֶח

 ֹוּתְׁשת ִאל ֶאֵעא נֹום הּוִאְו. הֶקְׁשַּמַה

ם ִאם ֶׁשָדָאל ְלָׁשְמא ִנהּו, יֵרְמַגת ְלִיַּבַּב

ת ה ֶאֶתֹו ׁשינֹוֵא, הֶקְׁשַמ ְּבַעֵגב נֹובּוְּזַה

  .סֹוּכל ַהָּכ

ַוִּתַּקח " ) כ,שמות טו(ב תּוָּכ

ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן ֶאת 

ַהּתֹף ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאָן ָכל ַהָּנִׁשים 

 אָבמּוּו ,"ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹתַאֲחֶריָה 

ם ָיְרִּמֶׁש )בשלח' פ( 'ִיְׂשַמח מֶׁשה' ְּבֵסֶפר

 ֻּתִּפים חּוְקף ָלם סּות ַייַעִרְקים ִּבִׁשָּנַהְו

ְּכֵדי ֶׁשָהֲאָנִׁשים לֹא ִיְׁשְמעּו ֶאת ִׁשיַרת 

 ְורֹוִאים ֶׁשַהֻּתִּפים ָהיּו ְלֵׁשם ,ַהָּנִׁשים

 )יא( 'א"ִפְרֵקי ְדר'מּוָבא ְּבן ֵכְו. ְצִניעּות

ֶׁשְּבִנּׂשּוֵאי ָאָדם ָהִראׁשֹון ָהיּו ַהַּמְלָאִכים 

 ְוֵכן ִמְנַהג ,ַּבֻּתִּפים ְמתֹוְפִפים

 .ְירּוָׁשַלִים ְלַנֵּגן ַּבִּנּׂשּוִאין ִּבְכֵלי ַהּתֹף

 ְּדָבֵרינּו ֶאת ַהֶּקֶׁשר ַעל ִּפיִנְרֶאה ְלָבֵאר 

 ,תיעּוִנְּצ ַהְךֶרֶד ְּבןֵּבין ְּכֵלי ַהּתֹף ַלִּנּׂשּוִאי

 ּוְמַרֵּמז ַעל ַּפת הּוא אֹוִתּיֹות תֹףְּד

ת כּוְזה ִּבֶכל זֹוַעַּבַהֶׁשַהְׁשָּפַעת ַהַּפְרָנָסה 

ם ִא ֶׁשֹוּתְׁשִאל ְוַעַּבים ַלִזְּמַרְמ ּו,ַהִּנּׂשּוִאין

 מֹות ְּכיעּוִנְצ ִּביּוְהם ִיֶהָלים ֶׁשִּיַחַה

ה ָסָנְרַפְלת ּוַפ ְלּוּכְזם ִיף ֵהּתֹה ַהֶׂשעֹוֶׁש

ִּלין ְּתִפ  ְמֻרָּמז ַּבִּמָּלהּתֹף ְוֵכן .הָבָחְרַהְּב

 .ְּכִדְלֵעיל יִעים ֶאת ֶׁשַפע ַהַּפְרָנָסהַהַּמְׁשִּפ

ל ֵּמַסְמ ַהַחּוּפַּתְמֻרָּמז ַּבִּמָּלה  ףּתֹן ֵכְו

 )ה, ש ח"שה(ב תּוָּכַּכ, תכּוְלַמד ּוסֹוג ְיּוּוִז

ְכִפי  ּו"ָךיִּתְרַרֹו עַחּוּפַּתת ַהַחַּת"

ת  ֶא'ְׁשַמל לּוָלבַח' ְּבַמֲאַמר נּוְרַאֵּבֶׁש

ב קֲֹע ַיׁשַבָּלו ֶׁשָׂשי ֵעֵדְג ִּביַחֵרֶׁש םַעַּטַה

ם ֶהה ָּבָיָה, ַהַּפְרָנָסהת ַּכְרת ִּבב ֶאַנָּגֶׁשְּכ

ם ַעַּטַהְו, יםִחּוּפה ַּתֵדל ְׂש ֶׁשיַחֵר

ין ִחּוּפל ַּתַקֲחאת ֵרְקת ִנכּוְלַּמַהֶׁש

 ְּיסֹוד ָהִאָּׁשה ֶׁשינּוִצן ָמֵכְו .יןיִׁשִּדַק

, ג' ישעי(ב תּוָּכ ֶׁשמֹוְּכ, תָּפם ֵׁשא ְּבָרְקִנ

  ."הֶרָען ְיֵהְתָּפ' הַו" )יז

  
 )בשלח תורה אור(ה "ָלְּׁשא ַּבָבמּו

ַוִּתַּקח ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן "

ים ֶאת ַהּתֹף ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאָן ָכל ַהָּנִׁש

ּתֹף , "ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ּוִבְמחֹלֹת

ף "ִלְרמֹז ִּבְּטָלה ת, ָחֵסר ְּכִתיב

 "ּוִבְמחֹולֹות" ,ת"ִּכּתֹות ֶׁשל ִליִלי
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ְוֵכן ִהּדּור . ְלַבֵּטל ְקִלַּפת ָמֲחַלת

ָלֶהם ַלָּנִׁשים ִצְדָקִנּיֹות ְלַבֵּטל ֶאת 

ְולֹא ָקַרב ֶזה ", ַהָּנִׁשים ָהֲארּורֹות

ַלְיָלה ַעל ֵׁשם , "ָּכל ַהַּלְיָלהֶאל ֶזה 

ְולֹא הֹוִעיל , ִליִלית ַהְמַקְטֶרֶגת

ָּכל ַהַּמֲחָלה ֲאֶׁשר "ּוְכִתיב . ִקְטרּוָגּה

, "ַׂשְמִּתי ְּבִמְצַרִים לֹא ָאִׂשים ָעֶליָך

ים ִא רֹו.רֹוֵמז ַעל ָמֲחַלת' ַמֲחָלה'

ל ת ֶׁשנּוְּזת ַהַּפִלת ְק ֶאיַעִנְכף ַמּתֶֹׁש

ת נּוְּזל ַה ָּכׁשֶרן ׁשֵֹהֶׁש, תַלֲחָמית ּויִלִל

אופן (' תקֹומּוה ֲעֵּלַגְמ'א ַּבָבּוּמַּכ, םָלעֹוָּב

ָאז ָּתבֹאָנה ְׁשַּתִים ָנִׁשים " )קלב

ְלַהְכִניַע ּכֹחֹות ֶׁשל זֹונֹות . "זֹונֹות

ֶׁשָּכל ַהּזֹונֹות ', כּו ְוִליִלית ּוָמֲחַלת

  .ֶׁשָּבעֹוָלם יֹוְנִקים ֵמֶהם

י ִּתְעַמָׁשָמר ַהֻּמְסָּגר ַּבַּמֲא[

ל א ַע"יָטִלר ְׁש"אאמוא ֵמָלְפ ִנׁשרּוֵּפ

ִּבְגֵדי ָאָדם ָהִראׁשֹון  )יב, ר כ"ב( ׁשָרְדִּמַה

ֶׁשֵהן ְרָחִבים ִמְּלַמָּטה ְוָצִרין 

ים ִּיִמְׁשַּגים ַהִדָגְּבַהן ֶׁשיָוֵּכ. ִמְלַמְעָלה

ים יִפִקת ְמרֹום אֹוָדָאל ָהים ַעיִכִׁשְמַמ

ת נֹוָּוַכא ְּבָבּוּמַּכ, תֹוּפִלְּקת ַהים ֶאִחֹוּדֶׁש

' ה. ש"רשָהים ְלִּמֻר ֲעיׁשִּבְלת ַמַּכְרִּב

ים ִבָחים ְרִדָגן ְּבֹואׁשִרם ָהָדָאה ְלָׂשָע

ב ָחר ָרֵתן יֹוֶפאֹיו ְּבָל ָעּוּנֵגָּיֶׁש, הָּטַמְּלִמ

ק ֶלֵחם ַּבָתיָזִחר ֲאַּקִעת ֶׁשֹוּפִלְּקַהֵמ

א ד לַֹמְלה ִנֶּזִמּו, ףּוּג ַהלן ֶׁשֹוּתְחַּתַה

ק ֶלֵחט ַּבָרְפִּב, יםִרים ָצִדָג ְּבׁשּבְלִל

ת ֹוּפִלְּק ַלׁשֵּיים ֶׁשִׁשָּנט ַלָרְפִבּו, ןֹוּתְחַּתַה

 אָבּוּמַּכ, ןֶהָּלן ֶׁשֹוּתְחַּתק ַהֶלֵחה ַּביָזִחֲא

 קסּוָּפל ַהַע :)ויקהל קצו(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר 

ג "רהיף ָהִסהֹוְו. "ֶותַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמ"

ם ֵׁשא ְּב"יָטִלן ְׁשיָסק ִנדֹוָצ' ר

ה ָלָּבַּקל ֶׁש''ַּצי ַזִרְּדְנַפֶלא ַא''מהרשַה

 ְךָּכֶׁש, םיֶהֵדְגל ִּבים ַעִּדַרָפְּסי ַהֵמְכי ַחיֵדִּב

ן ֵכָאְו, ינּוִבם ָאָהָרְבל ַאיו ֶׁשָׁשּוּבְל ַמיּוָה

  .]הָּטַמְּלים ִמִבֲחַרְתם ִמֵה
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