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 הראש של האדםת ערֹוׂש  –  חרק  פרשת 

ת  לֶּ ן פֶּ ַקח" שנאמרן ן האנשים שקמו כנגד משה ואהריבהיה אֹון בֶּ יָאב  ַויִּ יָרם ְבֵני ֱאלִּ י ְוָדָתן ַוֲאבִּ ן ֵלוִּ ן ְקָהת בֶּ ְצָהר בֶּ ן יִּ תֹקַרח בֶּ לֶּ ן פֶּ  ְואֹון בֶּ
עד השקתה אותו יין לפי שאשתו הצילה אותו על ידי ש ,רחה בין הנבלעים או הנשרפים בעדת קֹ לא הי הוא אך .)במדבר טז, א(" ְבֵני ְראּוֵבן

 למחלוקת נגד משה רבינו את בעלהלקחת על מנת  באש, וכל מי הער ראׁשׂשסתרה את ם היא ׁש .והלכה וישבה בפתח ביתה שנרדם
רח את פיה ובלעה את קֹ פתחה האדמה שעד  המשיכה אשתוכך ו .היה מסתובב והולך לוומיד , של אשתו רפזּוהערה היה רואה את ׂש

ת  –אנשיו ו לֶּ ן פֶּ  .פרשת קרח אות י( 'תנחומא'מדרש קי ע"א,  –גמ' סנהדרין דף קט ע"ב )בעלה ניצל ְואֹון בֶּ

  ?הראׁששעל ערות ׂשה גילויעל ידי דווקא  מבעלהאת בעלי המחלוקת  ן בן פלת להרחיקמדוע בחרה אשתו של אֹו, תבונןלהיש ו

 קשיםהם בחינת דינים של האדם  גופו וראשוערות ׂש

ש"ג להאר"י ז"ל  'מבוא שערים' ,'פאת הראש''שער המצות' להאר"י ז"ל פרשת קדושים ד"ה , ד"ה אלא הכי תאנא בע" חמדף  פרשת תזריעזוהר ) קשים 'דינים'הן בחינת האיש ערות ׂש

'חסד . ראה בספרא ד"ה אשכחנא ע"ב קנאדף בהעלותך פרשת )זוהר  דיניםריבוי ריבויים גורם לו (דרושי ברכות השחר ד"ה 'ונבאר תחילה'להאר"י ז"ל  'שער הכוונות', 'וענין יחוד'ה ד"ה ח"ב פ"

, חם שיגדלויאלא ינ בגופו ערותיו בשום מקוםטוב שלא יספר האדם את ׂש ,עם זאתאך . מעין שביעי נהר יג( לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א לאברהם'
נתן שפירא בפרק 'איסור גדול העובר על  ')'יין המשומר' לרהיות שהם מורים על דברים רבים כפי כוונם ונטייתם למעלה או למטה וכפי אורכם וכיוצא בזה 

 גופושב הלבן ערמול הׂשאל  'הדין הגמור'רה על מֹואשר  ,תֹורּוְח ילדותו ושִּ עת ער השחור בגוף האדם בכגון הׂשו .לא תשחית' ד"ה איתא וכן כתב הרב(
 הנמשכותמאד  ותונורא תֹושערות קדֹוׂש ןערות הזקן שהׂשכן ו .(וואלי ספר הליקוטים חלק א' האדם וד' יסודותיו בנושא 'ענין השערות שמתלבנים' הרמ"ד) בעת זקנותו

בחלק )ויקרא יט, לב( )'ליקוטי הלכות' לר' נתן " ַדְרָת ְפֵני ָזֵקןְוהָ פסוק "בכפי שנרמז  של האדם ר הפניםעיקר ההידור ואֹו ןממקום גבוה עליון ונורא, וה

 .הלכות גילוח הלכה ד ד"ה נצא שעיקר( יורה דעה

גורם  כי גידולםלגדלם,  לאדםשאין )'יין המשומר' בפרק 'איסור גדול העובר על לא תשחית' ד"ה  איתא וכן כתב הרב(  'ערות הראשׂש' זה אינו נוגע לענין אמנם
)'תיקוני  'שינוי סדרי בראשית'גורם לערו גידול ׂשעל שבלאדם ואוי לו . )'נועם אלימלך' פרשת קדושים ד"ה 'ואמר הכתוב ואוכליו'( בעולם 'הדינים'להתגברות 

על  הבן איש חי למחבר)ספר 'בניהו'  ערו מעבר לשלושים יוםלא לגדל את ׂשדה הוא עיקר ההקפכאשר  ,הבן איש חי( למחברהזוהר' תיקון ע' דף קכד ע"א לפי ביאור 'בניהו' 

את כלל לחתוך לאדם אז אין ראוי  ,על המת תמר וימי אבלּוהעֹוספירת כגון ימי  'דין'בימים שהם ימי אמנם  .תיקוני הזוהר תיקון ע' דף קכד ע"א(
ארבעים לכן האר"י ז"ל לא היה מסתפר כלל בכל  .הרמ"ד וואלי ספר הליקוטים חלק ב' סדר הזמנים וכוונות בנושא 'בענין תספורת הזקן'() 'הדין'הׂשערות המורים על 

לו הם ימי לכיון שכל הימים ה ,רק בערב חג השבועותאלא מר , לא בראש חודש אייר ולא בל"ג בעובשום אופן העומרספירת ימי  ותשע
 כדי שלא להתגרות בו. )'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי הפסח דרוש יב ד"ה ענין הגילוח( ואין מעבירים את 'הדין' בזמן 'הדין' דין

, עפ"י נוסח התפילה ב'לשון ז"ל פרשת קדושים ד"ה פאת הראש )'שער המצוות' להאר"י 'דינים'ו 'כוחות'להעביר  שיכווןצריך  ראשוׂשער שהאדם מספר את בשעה 

 ערות ראשו לאחר שעת מנחה גדולה ואפילו בערב שבתׂש את שלא לגלח האר"י ז"ל היה נזהר מאודלכן . (חכמים' למחבר הבן איש חי חלק א סימן נח
אליהו מני שער יצחק' לר'  מאיר פאפירש סימן כא, 'שיח' )'מסילות חכמה' לר 'הדינים'לפי שבשעת המנחה מתגברים  ,)'שער המצוות' להאר"י ז"ל פרשת קדושים ד"ה וענין פאת הזקן(

את הפאות על מנת לתת מעט אחיזה לדינים, כי יש צורך בהם בראש  להשאירהאדם  צריךעוד ו .האהבה 'מוסר לתפילת המנחה' דף שיב ד"ה ומה נואלו וכו'(
רלד, ב ד"ה 'והואיל בסי' רלב  ולת בלולה הלכות תפילת מנחה סימןבחלק ס ר'פוחוביצ מהרי"לל 'דעת חכמה')ואין ראוי לסלקם לגמרי ז"ל פרשת קדושים ד"ה פאת הראש(  )'שער המצוות' להאר"י

המקטרגים סותמים את כי אז בשעת התפילה את אזניו  וערו לא יכסמשאיר בׂשהוא ש שהפאות האדם היזהרו .הוזכר' עפ"י כתבי האר"י ז"ל(
 .(ה ושערין אחרניןד"כן בדף קכד ע"א ו'ובגין דא צריך' ד"ה  )'תקוני הזוהר' תיקון ע' דף קכב ע"א תחת אוזניואלא יסלקם , שערי התפילה למעלה

 ערות ראשו של האדםכוחות הטומאה אוחזים בׂש

, וכפי שאמר דוד ומתגברים על ידיהם משם ניזוניםהראש של האדם,  כן'()'באר מים חיים' פרשת אחרי מות ד"ה 'ועל  ערותהחיצונים נאחזים בׂש
יהמלך עליהם " ַשֲערֹות רֹאשִּ ָנם ַרבּו מִּ הרמ"ד וואלי דברים לב על הפסוק 'לא שערום אבותיכם', 'הרמ"ד וואלי' ספר הליקוטים חלק א' נושאים שונים בנושא ) ים סט, ה()תהל" ֹׂשְנַאי חִּ

ים בפסוק "וכן נרמז  .(מזמור סט, ה אברהם חיים הכהן ''ארץ החיים' על התהלים לר'סוד הענין שהס"א יונק מן השערות'. ראה  ים לֹא ְיָדעּום ֲחָדשִּ ים לֹא ֱאֹלַה ֱאֹלהִּ ְזְבחּו ַלֵשדִּ יִּ
ָקֹרב ָבאּו לֹא  םֲאבֹ  ְׂשָערּוםמִּ ֶֽ רמז לכך עוד ו .הרמ"ד וואלי דברים לב על הפסוק 'לא שערום אבותיכם'()ת' ערֹו'ׂש" היא מלשון ְׂשָערּוםשהתיבה " )דברים לב, יז(" ֵתיכֶּ
ְזְבחּו עֹודבמה שנאמר " ם  ְולֹא יִּ ְבֵחיהֶּ ת זִּ םאֶּ ירִּ ם ַלְשעִּ ים ַאֲחֵריהֶּ ר ֵהם ֹזנִּ ם, ")ויקרא יז, ז(" ֲאשֶּ ירִּ ת שהוא אותיו לשיערהוא רמז  –" ַלְשעִּ

)עפ"י 'באר מים חיים' פרשת אחרי מות ד"ה ולזה  ערותלהידבק בׂש על מנתרודפים  'החיצונים'לפי ש )ראה 'באר מים חיים' פרשת אחרי מות ד"ה 'ולא יזבחו עוד'( 'שעיר'

 .'סמכה התורה'(

וואלי ספר הליקוטים חלק א' נושאים שונים בנושא 'ענין המותרות  )הרמ"דיותר מדי  'החיצונים'יניקה אל מהם אין לגדל את ׂשערות הראש כדי שלא יהיה  לכן

מוכן אור קדושת השבת לבוא אל אז ובפרט בערב שבת קודש, ש .מהאדם כל פעם מחדש ותלהיות מושלכ והן צריכות ומותרות הדיבור'(
 על ידי תערובפרט  חיים' פרשת אחרי מות ד"ה 'ועל כן'()'באר מים  של הראש ערותהׂשאת מסירים  שהמהקדּו 'החיצונים' שלא ייהנּוובשביל  –האדם 

שבת את הכדי לסלק קודם להסתפר בכל ערב שבת  יש מצוהלכן  .וכן כתב הרב( סור גדול העובר על לא תשחית' ד"ה)ספר 'יין המשומר' לרב נתן שפירא בפרק 'אי
'דעת חכמה' בחלק סולת בלולה הלכות תפילת מנחה סימן  רלד, )ערות הראש ביום שבת ק מׂשלינֹו 'חיצונים'כוח ל הלא יהירים על 'הדינים', וכך ערות שמֹוהׂש

ים "ם מהשיער הוא בסוד הפסוק תשאחיזתם ויניק, (ד"ה 'והואיל בסי' רלב הוזכר' עפ"י כתבי האר"י ז"ל ב )איוב יח, כ( )הרמ"ד וואלי פרשת האזינו  "ָאֲחזּו ָׂשַערְוַקְדֹמנִּ

 .דברים לב על הפסוק 'לא שערום אבותיכם' וראה שכוונתו לפסוק זה ולא אחר עיי"ש(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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לכן  קרבן חטאת. להקריב צריך האדםהרי הוא מביאו לידי עוונות וחטאים, ואז  אדםערות הׂשז בוחמצליח לאאכן הסטרא אחרא אם 
תקיים הביא שבאותו המקום הש עד, 'שעיר' שהפך ל'ערישעל ידי האחיזה ב'נוצר  הוא כי חטאת' עירׂשהקרבן נקרא בכל מקום '

יםּו" ירִּ במקומה ההוא והולכת מהמקום ועל כן הקדושה נידחת מפניהם  .שהוהם מנסים להידבק בקדּו יג, כא( )ישעיה" ָשם ְיַרְקדּו ְׂשעִּ
ם מתפשטת  י " שעיראיש שהיה עשו הרשע  נאמר עלוכן  .פרשת אחרי מות ד"ה 'ועבור כל הנזכר'( 'מים חיים רבא') הטומאהׁשָׁ רֵהן ֵעָׂשו ָאחִּ יש ָׂשעִּ )בראשית " אִּ

ירִּ ְׂש "כי היה נאחז בטומאת השדים הנקראים  כז, יא( ָקְדֹקד ֵׂשָער " ובזה מתבאר הפסוק )'נזר הקודש' על בראשית רבה סה, יא ד"ה והיינו דדריש( "יםעִּ
ְתַהֵלְך ַבֲאָשָמיו ְתַהֵלְך ַבֲאָשָמיוערות על ראשו, "שיש לו ריבוי ׂששמי כלומר  – "ָקְדֹקד ֵׂשָער, ")תהלים סח, כב(" מִּ מתהלך  שהואפשוט  –" מִּ

'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן קעח ד"ה 'ומן האמור' בשם ר'  עפ"י ,פסוק 'קדקוד שער מתהלך' מרוזי'ן על התהלים לר' ישראל)'עירין קדישין' הוא סימן לבעל עבירה לפי ש" ַבֲאָשָמיו"

 .(אברהם אשכנזי

ִעירעשו יצא מבטן אמו כשהוא כולו  והוא נאחז בטומאת  ויקרא כא, ה( לר' יהונתן אייבשיץ 'תפארת יהונתן') רעָׁ ׂש  וחזים בכל כוחות הטומאה אכי  ,ׂשָׁ
)'תפארת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ ויקרא כא, ה, 'נזר הקודש'  נולד 'חלק'יעקב אבינו  ולעומתאך , )'נזר הקודש' על בראשית רבה סה, יא ד"ה והיינו דדריש( 'החיצונים'הדינים 

י כֻּלֹו "על עשו נאמר ש וזה מה .על בראשית רבה סה, יא ד"ה והיינו דדריש( אשֹון ַאְדמֹונִּ ת ֵׂשָערכְ ַוֵיֵצא ָהרִּ רֶּ ְקְראּו ְשמֹו ֵעָׂשו ַאדֶּ ַוִיְקְראּו " ,)בראשית כה, כה(" ַויִּ
וְׁשמֹו  ׂשָׁ ר'שהוא מלא ו כירו שהס"מ מלובש בו,הוידעו  כאשר נולדש –" ע  עָׁ שגם הם מלאים  'עיריםׂשמזיקים הנקראים 'כמו ה 'ׂש 

רב עָׁ ריבוי  .(פרשת תולדות פרק כז ד"ה 'ואנכי איש חלק'להאר"י ז"ל וראה 'שער הפסוקים'  .סימן רלט 'שבט מוסר'ספר  למחבר)'ידו בכל'  משל הס" והם מחלקושעירים אלו  ,ׂש 
 חמה ואף להשחית, איש ציד להרוגמלא כולו  ני''אדמֹוהיה הוא לחימום גופו והתגברות הדם בו ועל כן  הביאשל עשו ערות בגופו הׂש

ה כוז לכן ראשו של עשו היה טוב ככל אדם, ערותׂש ראוי שיהיוהיה בראשו כן שכיון  מנםא .בעהֹובלי ׂש ף אשת רעהוואינחטוא בלו
 .ד"ה 'והנה בעונותינו' וד"ה 'ולכך יצחק'( דרוש י אח" לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש'להיקבר במערת המכפלה, מה שאין כן שאר גופו 

 אדם שמאריך את ׂשער ראשו נותן אחיזה לסטרא אחרא בגופו

 משוםוזה . היא אשת פוטיפרש )רש"י בראשית פרק טל, ו( 'במגרה בו את הדֹו'אמר הקב"ה כי הוא  ,ערווסלסל בׂשבמצרים היה  יוסףכאשר 
במקום ההוא,  לאחוז שורש רעאיזה אשת פוטיפר שיהיה לבשביל בזה , אך היה די רק שמץ קטן של פגםמנם אהיה ערו הסלסול בׂשש

ערו, הרי לא היה בה כוח להתגרות בו בשום אופן כיון שמקורו לא היה מסלסל בׂשהוא אם ו מה.להסיתו להיות עולהתגרות ביוסף 
יש רוח רעה בשם סקטופ"ה , כי להיזהר בזה כל אדםצריך ו .)'באר מים חיים' פרשת אחרי מות ד"ה ואפשר לזה יאמר הכתוב( לאחיזהבו מקום  ולא היהך ברּו

רוח רעה  והיא גוררתומעוררת אותם לעשות כך כדי שיסתכלו בהם.  ,בני האדם שמתקנים ומסלסלים בשערותיהםכל הממונה על 
וכשאדם  .וד"ה לגו דהאי( כך כמהרסז ע"ב ד"ה בגין  –זוהר פרשת פקודי דף רסז ע"א ) ַבַמְרָאה להסתכל על עצמם גם וספת הנקראת עסירט"א שמעוררת אותםנ

' ומה שאמרו ממלבוש''לב דוד' להחיד"א  פרק תשיעי ד"ה )אומרת שאדם זה הוא שלה  'הסטרא אחרא'אז  רכמו איזה ׂשַ  להתלבשומקפיד מסלסל בשערו 

 .(' בשם רבותינוומן האמור''שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן קעח ד"ה , בשם רבותינו

זה מכוח הטומאה שנדבקת הרי ו כדי לייפות את עצמו ׂשערות ראׁש המגדל אתכל , שותות ראשו ארוכרעׂשאת אין ראוי לאדם להניח ו
אדם זה והמשחיתים. רוחות י תש ןאות ןשה עפ"י הזוהר( רלד, ב ד"ה 'והואיל בסי' רלב הוזכר'בחלק סולת בלולה הלכות תפילת מנחה סימן   ר'פוחוביצ מהרי"לל 'דעת חכמה') בו

קורא  נתן שפירא בפרק 'איסור גדול העובר על לא תשחית' ד"ה  איתא בזוהר( ')ספר 'יין המשומר' לר הוא , כישהוא נוטריקון 'בני לילי"ת וס"מ' 'בלוריתנקרא 'מגדל 
אז ו. הם יוצאיםמהם ש לפי ,גמט' שמות הס"מ ואשתו הלילי'ב ועסירט"א ששמם עם הכולל יוצאסקטופ"ה לשני המשחיתים 

'דעת חכמה' בחלק סולת בלולה הלכות תפילת מנחה )בשבת  ֵׂשָערלעבור איסורים נוספים כמו סירוק ומסמים את עיניו  ונדבקים באדם באים המשחיתים

לכן אם האדם מוכרח  .ספר 'יין המשומר' לרב נתן שפירא בפרק 'איסור גדול העובר על לא תשחית' ד"ה  איתא בזוהר()והשחתת הזקן  (סימן  רלד, ב ד"ה והואיל בסי' רלב הוזכר
ערות ראשו ויהיה לו קשר תדירי עם הסטרא מאשר יגדל את ׂש ,ׂשערות ראשו, מוטב לו שירגיל עצמו בפאה נכרית לפרקיםאת להאריך 

 .'נזירות שמשון הגיבור'( –מאמרינו לפרשת נשא בהרחבה בולגבי ׂשערותיו של הנזיר ראה . סור גילוח הזקן ופיאות הראש ד"ה ומ"ש וצריך לכוין)'דעת חכמה' בחלק אי אחרא

ים שנאמר "כפי ת ראשם, ערֹואת ׂש לגדלנטמאים בצרעת צריכים אנשים ש מִּ ְהיּו ְפרֻּ ַגע ְבָגָדיו יִּ ר בֹו ַהנֶּ ְהיֶּהְוַהָצרּוַע ֲאשֶּ ְוַעל  ָפרּועַ  ְורֹאשֹו יִּ
ְקָרא ה ְוָטֵמא ָטֵמא יִּ מצוה שכד ד"ה  רדב"זה' למצודת דוד') רה הטומאה אצל הטמאֹועל ידי כן ׁש .מה ד"ה פרוע(פסוק  רש"י ויקרא יג)ראה  )ויקרא יג, מה(" ָׂשָפם ַיְעטֶּ

מצוה שכד ד"ה ומ"מ יש  'מצודת דוד') צריך להתנהגהוא שמושפעת על האדם כך  'המידה'שכפי , (פרשת שמיני ד"ה 'ראשיכם אל תפרעו'על התורה  'רקנאטי' ',ומ"מ יש לתת'

כניע את כוחות הטומאה י ובזהעל ידי שיעביר תער על כל בשרו,  ערוצריך המצורע לגלח את כל ׂש בסיום ימי הטהרהומטעם זה, . לתת(
וואלי ספר הליקוטים חלק ב' באורי מאמרי חז"ל  )הרמ"ד סלקם על ידי תגלחתויו (, 'תפארת יהונתן' ויקרא כא, הפרשת מצורע ד"ה 'וכבס המטהר'על התורה  'רקנאטי') ששופעים עליו

י "שנאמר  (וזוהר ד"ה 'סוד ג' מגלחין' יעִּ ת ָכלְוָהָיה ַביֹום ַהְשבִּ ת ְבָגָדיו  ְׂשָערֹו ְיַגַלח אֶּ ס אֶּ בֶּ ת ָכל ְׂשָערֹו ְיַגֵלַח ְוכִּ ת ְזָקנֹו ְוֵאת ַגֹבת ֵעיָניו ְואֶּ ת רֹאשֹו ְואֶּ אֶּ
ם ְוָטֵהר ת ְבָׂשרֹו ַבַמיִּ נער קטן, עד שיהיה חלק כמו כי צריך להשיב את בשרו כבשר  'תער'בדווקא  הגילוח הוא ולכן .)ויקרא יד, ט( "ְוָרַחץ אֶּ

ע ד"ה וגלח פרשת מצור הרוקח מחבר 'פירושי רבינו אלעזר מגרמייזא') םוללא עשה ולא כ –ערות בגופו אפילו רק שתי ׂש ישארויואם  ,טז ע"א(דף סוטה גמ' ראה ) 'דלעת'

 .(את כל שערו

במשך  וואלי ספר הליקוטים חלק א' נושאים שונים בנושא 'ענין המותרות ומותרות הדיבור'( )הרמ"דשמדת הדין מתוחה כנגדו צריך לגדל פרע ׂשער ראשו  וכן האבל
 לכן כאשר .ערות האבל ולא בגופוהם נאחזים בׂש ערוׂשועל ידי שהוא מגדל את  ,לפי שיש לכוחות המת אחיזה באבל שלושים יום,

 ךועשו כ, תוהיהודי באבלּוהם היו עושים קרחת בראשם, ההיפך ממה שצּווה אצל הגוים הקדמונים איזה קרוב משפחה היה מת 
ֲחזּובמטרה שכוחות המת  ציותה והתורה  .)'תפארת יהונתן' ויקרא כא, ה( ש אל המתיםם קסמים ולדרֹוואז יוכלו לקסֹו ערםבגופם ולא בׂש י אָׁ

ְקְרחּו ָקְרָחה ְברֹאָשםשנאמר " מזה להימנע  .)ראה רש"י ויקרא כא, ה(והוזהרו בזה הכהנים והישראלים  ה( )ויקרא כא," לֹא יִּ

, והוא נחשב 'כפרת משכבו' של אביו שנפטר גם כל 'דין' שאמור לבוא על אביו על עצמומקבל הוא ערותיו ׂש שהאבל מגדל אתעל ידי 
אביהם "הריני כפרת פטירת על בשנה ראשונה שאומרים הבנים הנוסח כפי וזה  .שפת אמת פרק כ ד"ה ואיסור הגיהוץ(לר' אהרן ברכיה מודינא )'מעבר יבוק' 
. קידושין דף לא ע"ב ד"ה הריני כפרת משכבו(על גמ' )רש"י  כלומר "כל רע שראוי לבוא על נפשו יבוא עלי" גמ' קידושין דף לא ע"ב, שו"ע יורה דעה רמ, ט(ראה )משכבו" 

לר' יוסף חיים מחבר )'בן יהוידע'  להראות התגברות הדינים והתפשטותםעל מנת  ,ערהת ׂשפותחת את קליעֹו בזמן אבלותה האישה ומטעם זה גם

 כיסוי ראשהאז שה נשואה יא ואם היא, (, 'בן יהוידע' על גמ' מסכת יומא פרק חמישי דף מז ד"ה לא ראו קורות ביתיסא ע"א ד"ה 'מלמד שקלעה' דף ברכותעל גב' מסכת 'הבן איש חי' 
 .ערהׂשלכסות את כל  מלמעלה נשאר
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 ~3 ~ 
 

  כדינם של הלויםערותיו ש  כל רח נקרא בשמו לאחר שגילח את ק  

והדינים  ,שהוא שורש 'הדין' הטהור 'שבט מוסר' פרשת כי תבוא ד"ה במדרש( למחברקנא ע"ב, 'מדרש אליהו' דף בהעלותך  פרשת )'מקדש מלך' על זוהר הלוים הם בחינת דין
)'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת  בתער ערותיהםבשל כך ה' ציוה לגלח את ׂש. ()הרמ"ד וואלי בביאורו על ספר ויקרא פרק יג ד"ה 'ואיש כי ימרט ראשו' נאחזים בהם

, 'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא בביאורו על ספר ויקרא פרק יג ד"ה 'ואיש כי ימרט ראשו'הרמ"ד וואלי ) על מנת שלא יתאחזו בהם 'הדינים הטמאים' קרח ד"ה ואפשר לרמוז ע"פ(

מצדם יותר מדי עד שלא  עלולים להתרבות ולהתגברהם כי , )'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת קרח ד"ה ואפשר לרמוז( כל כך (מוז ע"פפרשת קרח ד"ה ואפשר לר
היו צריכים  במשכןלוים שנכנסו לעבודה הלכן . ספר הליקוטים חלק ב' באורי מאמרי חז"ל וזוהר ד"ה 'סוד ג' מגלחין'( הרמ"ד וואלי) םיב ריבּוייוכלו לעמוד מרֹו

 'הדינים'את בכדי להעביר  ,על ידי תער במדבר ח, ז ד"ה והעבירו תער( 'רבינו בחיי') פאותהזקן והראש ערות הׂשכולל  ערםלהעביר מעליהם את כל ׂש
 .כות נטילת ידיים לסעודה ו אות ז(אורח חיים ב' הל בחלק לר' נתן)'ליקוטי הלכות'  בדומה לתגלחת הטמאים המצורעים ,(ד"ה ותנינן אמאי )זוהר תזריע דף מט ע"א רשםמשֹו

ם " על הלוים נאמרש מה וזה ה ָלהֶּ ַהְרָת ֹאָתם: ְוֹכה ַתֲעׂשֶּ ְׂשָרֵאל ְוטִּ תֹוְך ְבֵני יִּ ם מִּ יִּ ת ַהְלוִּ םַקח אֶּ ירּו ַתַער ֵמי ַחָטאת  ְלַטֲהָרם ַהֵזה ֲעֵליהֶּ ֱעבִּ ְוהֶּ
ָהרּו ַעל ָכל ְבָׂשָרם טֶּ ם ְוהִּ ְגֵדיהֶּ ְבסּו בִּ  תאוחז שהיתה הטומאהמעליהם את כל הלוים העבירו  גילוחםעל ידי ו. ז( –)במדבר ח, ו " ְוכִּ

פרשת בהעלותך ד"ה וכה  על התורה' שפתי כהן')ערה שגדלה בחלקו של הסטרא אחרא לא נשארה אף ׂשו ויקרא כא, ה(לר' יהונתן אייבשיץ  'תפארת יהונתן') יהםערותבׂש

ם " שנאמרכפי  ואז הם היו מתברכים .תעשה( ה ָלהֶּ ם ְלַטֲהָרםְוֹכה ַתֲעׂשֶּ ירּו ַתַער ַעל ָכל ְבָׂשָרםֵמי ַחָטאת  ַהֵזה ֲעֵליהֶּ ֱעבִּ פרשת )במדבר ח, ז( )זוהר " ְוהֶּ

על ידי  היו צריכים להיתקןהם כי וכל זה היה רק ללוים שהיו באותו הדור ויצאו מטומאת מצרים  .(ד"ה אשכחנא בספרא קנא ע"בבהעלותך דף 
 .דף קנא ע"ב ד"ה וכל מאן דאתי(פירוש הרמ"ז לזוהר פרשת בהעלותך )גם כל זרעם ם העמנתקן אז  קנותנהם , אך אחרי שהורדת שערותיהם

תוקף הדין  אתלבטל  על מנתוים הל ערותׂש את וכשם שגילחו ,(ד"ה אמר רבי יצחק ע"א תזריע דף מטפרשת )זוהר  הלויםרח היה גדול יותר מכל ק  
חַ עד שהיה  רחשל ק   תיוערולח את ׂשימשה רבנו גגם , ()'ליקוטי הלכות' חושן משפט ב' 'הלכות פקדון וארבע שומרים' ד' אות כבואחיזת הסטרא אחרא  ר   ק 

ם זה וׁש  . ()זוהר פרשת תזריע דף מט ע"א ד"ה וכד חמא ח'ק ַר 'בשם נקרא מאותו הזמן  הוא היה ומשום כך הקדמה לב ד"ה 'וז"ס מה שצחקו'( 'הגלגוליםשער ') בראשו
לָׁ  שנעשה ,היה מורה על הטובה שנעשתה עמו  .(פרשת קרח ד"ה ואפשר לרמוז)'מחשוף הלבן'  יותר מידי 'הדינים'תאחזו בו ישלא כדי ערות בלי ׂש קחָׁ

, אהרןמזולזל בעיניו וקינא בהוא עצמו נעשה  –מקושט בקישוטי מלכות הכהן ן ערות, ואילו אהרבלא ׂש ֵקֵרחַ שהוא  חֹקַר  כשראהאך 
 בפסוק הנרמז רחשל קֹ  וטעותו .(קי ע"אדף . ראה גמ' סנהדרין ד"ה וכד חמא ע"א דף מט)זוהר פרשת תזריע  םול תחתית בגהינעד שבסוף נפל לשאֹווהתגלגל הדבר 

ים " ר ָעָׂשה ָהֱאֹלהִּ ת ָהָאָדם ָיָשרֲאשֶּ ים אֶּ ְשֹבנֹות ַרבִּ ְקשּו חִּ ת ָהָאָדם ")קהלת ז, כט( " ְוֵהָמה בִּ מן השערות,  ָחַלקרח שנעשה הוא קֹ  –" ָיָשראֶּ
ְקשּו " יםְוֵהָמה בִּ ְשֹבנֹות ַרבִּ  .(פרשת קרח ד"ה ואפשר לרמוז)'מחשוף הלבן'  עדתו, כי לא התבונן קרח בטובה שעשה עמו ה'ו ֹקרח הם –" חִּ

ועל ידי  'גבורהבמדת 'הלפי שרבי עקיבא היה שורשו  ,ע"א( )ראה גמ' בכורות דף נח 'ֵקֵרחַ ' בשםבן עזאי כינה את ר' עקיבא בן יוסף  מטעם זה
חַ עד שהיה ערותיו כל ׂשאת לח יחסידותו הרבה ג ר  לפעול ולקרב נשמות של גרים. היה בכוחו ש והמתיק בזה את כוחות הדין עד, ק 
חַ לו ' ושל ר' עקיבא קראושבחו נמצא כי למעלתו  ר  שהיה וכן היה עם אלישע הנביא,  .להאר"י ז"ל הקדמה לד ד"ה ונחזור לענין כי בן עזאי( הגלגולים' )'שער 'ק 

חַ ערותיו עד שהיה גילח את ׂשהוא רח, לכן ק  בשורש נשמתו חלק ואחיזה מלו  ר  הקדמה לב  'שער הגלגולים')ילדים העליו . ועל זה צחקו לגמרי ק 

ים "על אלישע הנביא  שנאמרכפי  ,על כך ונענשו" ֲעֵלה ֵקֵרחַ  ֲעֵלה ֵקֵרחַ " לו ואמרו ד"ה 'וז"ס מה שצחקו'( ְך ּוְנָערִּ רֶּ ה ַבדֶּ ָשם ֵבית ֵאל ְוהּוא ֹעלֶּ ַוַיַעל מִּ
ְתַקְלסּו בֹו ַויֹאְמרּו לֹו  יר ַויִּ ן ָהעִּ ים ָיְצאּו מִּ ן ַהַיַער ֲעֵלה ֵקֵרחַ  ֲעֵלה ֵקֵרחַ ְקַטנִּ ים מִּ בִּ ם דֻּ אָנה ְשַתיִּ ְרֵאם ַוְיַקְלֵלם ְבֵשם ה' ַוֵתצֶּ ן ַאֲחָריו ַויִּ פֶּ : ַויִּ

ים ים ּוְשֵני ְיָלדִּ ם ַאְרָבעִּ  .כד( –)מלכים ב' ב, כג " ַוְתַבַקְעָנה ֵמהֶּ

 'דינים'ל שנאחזים בהם הרבה מאד, וכל שכן שי 'הדינים'ולכן  דיןשהוא בחינת  קין'נשמת 'מהוא ישנם אנשים אשר שורש נשמתם ו
, ועל ידי נשירת בראשם 'קרחת' על האנשים הללו שיהיה להםה' יתברך גוזר  מטעם זה .'דינים'הם גם ערותיהם שאחיזה בׂש

הלוים ולטובתו 'הקרחת' היתה לטובתם של שוכשם  .במשכן , ממש כמו הלויםובהם ערותיהםבׂש אחיזת הדינים וימנעערותיהם ׂש
. וכפי ערויפגם טהרתו באחיזת הדינים בׂששלא ת כך גם 'הקרחת' לאדם שהוא משורש הדין של קין היא לטובתו,של אלישע הנביא, 

ָמֵרט רֹאשֹו שנרמז בפסוק " י יִּ יש כִּ האדם וראשו  ויתקרחערותיו של האיש אם נשרו ׂשש –" ֵקֵרַח הּוא" )ויקרא יג, מ(" ֵקֵרַח הּוא ָטהֹור הּואְואִּ
ונמצא כי ההתקרחות של בני האדם היא לטובתם . לטהרההרי הדבר הוא סימן  –" ָטהֹור הּואחלק ללא סימנים אחרים, אזי "

 .ויקרא פרק יג ד"ה 'ואיש כי ימרט ראשו'( )הרמ"ד וואלי ולמעלתם

 הדיןמסיר מעליה את כוחות  ערותיה של האישהכיסוי ׂש

שער ') 'דינים'רש ללהשאיר שֹו על מנת, וער ראשה ולא לגלחׂשאת  לגדל צריכה האישה לכן צד 'הדין'מא האישה הו בריאתשורש 

 ערות ראשהמעיקר הדין לגלח את ׂש יכולה אישהה מנםא .(, 'בן יהוידע על מסכת יומא פרק חמישי דף מז ד"ה לא ראו קורותד"ה פאת הראש להאר"י ז"ל פרשת קדושים 'המצוות
, 'מקדש מלך' על זוהר ד"ה 'ועל דא אתתא' מהרמ"ק ע"ב בהעלותך קנאפרשת זוהר 'אור החמה' על עפ"י )ערות ראשם ׂשאת ומגלחים  'דין'נחשבים הם גם הלוים שאצל כמו 

זוהר פרשת בהעלותך דף קנא ע"ב ד"ה וכל מאן דאתי, 'בניהו' למחבר הבן  לע פירוש הרמ"ז) לגמרי 'הדינים'שיתבטלו גרום י זהתעשה כן  היא אם אך ,(קנא ע"בדף בהעלותך 

 ׂשערֹות ראׁשהלכן גילוח  .הם צורך גדול בעולםהרי ש אינו נכוןזה וק, כי לא יהיה להם מאיפה לינֹו איש חי עמ' פט על תיקוני זוהר תיקון ע' דף קכד ע"א((
 .()ספר 'יין המשומר' בפרק 'איסור גדול העובר על לא תשחית' ד"ה איתא וכן כתבלעשות כן ואין לה  ,ע"א( דף קכד 'על תיקוני זוהר תיקון ע עמ' פט'בניהו' ) 'שינוי סדרי בראשית'הוא 

ראשה. וזה לעומת  ערׂששב ל'דין' שבאישה ן 'הדין'בי ואחיזה קשרו, לפי שיש שייכות שרראשה של האישה נֹו ערׂשומטעם זה אין 
אמנם  .בביאורו על ספר ויקרא פרק יג ד"ה 'ואיש כי ימרט ראשו'( הרמ"ד וואלי)עפ"י  רותערותיו נושלכן ׂש ערׂששב מתק את 'הדין'פעמים לצריך ל שאצלו האיש

ערות כל ׂש לבעלה עליה לקבץ אתבמקוה . שקודם שהיא תטהר האישה לחתוך מעט מׂשערות ראשהכן צריכה  הנידה,בסיום ימי 
ך מעט מכל שאר ׂשערות תה, ולא יותר. וכן צריכה לחתֹוראשה ביחד אל תוך ידיה ולחתוך מעט בסופם כשיעור שגדלו לה בימי נידּו

 ונכון כך לעשות בכדי .(בפרק 'איסור גדול העובר על לא תשחית' ד"ה איתא וכן כתב)ספר 'יין המשומר' גופה בכל המקומות שהׂשערות גדלו קודם טהרתה לבעלה 
 .'טומאת הנידה'( –( )להרחבה על טומאת הנידה ראה מאמרינו לפרשת מצורע )עפ"י זוהר פרשת אחרי מות דף עט ע"א ד"ה תאנא מאי להיטהר מהטומאה שאחזה בה בימי נידותה

כל רק שאצל האיש אין לחיצונים  (תא חזי כמה בדכוראד"ה  ע"א )זוהר פרשת נשא דף קכו ערות האישהבׂשהן וערות האיש בׂשהן  חזקיםהם  'הדינים'
)'אור החמה' על זוהר פרשת נשא דף  ערות האישה יש אחיזה לחיצוניםׂשב ואילו ,ותערות ראשו מכוסלהיות כל ׂש כותלכן לא צרי בהם אחיזהכך 
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ֱאַמרוכפי  ער באישה ערוה''ׂש באומרםרמזו רבותינו שמאשר האיש וכפי יותר  'דינים' קשים כי הם ע"א ד"ה 'הכי נמי לנוקבא' מהרמ"ק( קכו נֶׁ  ׁשֶׁ
ר" דֶׁ ְך ְכע  ִעִזים ַׂשְער   .בוזאגלו על זוהר בראשית דף ריז ע"א ד"ה 'ועד לא גליש' ועיי"ש()'מקדש מלך' לר' שלום  )ראה גמ' ברכות דף כד ע"א בשם רב ששת( )שיר השירים ד, א וכן שיר השירים ו, ה( "הָׁ

 ות שבראשה יהיוערׂשהכל ו ,('הכי נמי לנוקבא' מהרמ"קא ד"ה ע" קכודף נשא פרשת על זוהר  'אור החמה')כלל ערותיה ׂששלא יתגלו זהר יצריכה לה שהיהאלכן 
)'אור החמה' על זוהר נשא קכו ע"א ד"ה 'הכי נמי אפילו בביתה  (על זוהר בהעלותך קנא ע"ב לר' שלום בוזאגלו 'מקדש מלך', ד"ה אשכחנא בספרא ע"ב בהעלותך דף קנא פרשת זוהר) מכוסות

 .שהם 'החיצונים' (ואתתא בגין דאיהי מסטראד"ה  ע"א ' תקון ע דף קכדתיקוני זוהר') 'בעלי הדין' יתגלו אזי עלולים להכיר בהם הם כי אם ,לנוקבא' מהרמ"ק(

ְפֵני ה' שנאמר " ערהׂשע את תר לפרֹוהּו לפני ה' סוטה שעומדת ל'דין'אישה רק ל ָשה לִּ ת ָהאִּ יד ַהֹכֵהן אֶּ ֱעמִּ ת ְוהֶּ ָשהּוָפַרע אֶּ ְוָנַתן  רֹאש ָהאִּ
ים ים ַהְמָאֲררִּ ְהיּו ֵמי ַהָמרִּ וא ּוְבַיד ַהֹכֵהן יִּ ְנַחת ְקָנֹאת הִּ ָכרֹון מִּ ְנַחת ַהזִּ יָה ֵאת מִּ האישה הוא סימן  של ראשהפריעת כי  )במדבר ה, יח(" ַעל ַכפֶּ

)'בן יהוידע' והתפשטותו  (ע"א ד"ה מלמד שקלעה דף סאברכות  הבן איש חי על גמ' למחבר 'יהוידעבן ', )'ספר הקנה' ד"ה דין וסוד עוברת על דת משה יהודית, 'שושן סודות' אות שעג ל'מדת הדין'

רדב"ז מצוה קלח ד"ה ופרע הל 'מצודת דוד') ורוח הטומאה שופעת עליה 'מידת הדין' עליה שעל ידי פריעתו חלה, על גמ' שבת פרק י דף צה ע"א סוף ד"ה שקלעה הקב"ה(

ַגע ְבָגָדיו " ונאמר בו שרוח הטומאה שופעת עליו עצרּווזה דומה ל .אם היא אכן טמאה ,ערהׂשבמקום גילוי  את ראשה( ר בֹו ַהנֶּ ְוַהָצרּוַע ֲאשֶּ
ים  מִּ ְהיּו ְפרֻּ ְהיֶּה ָפרּועַ ְורֹאשֹו יִּ ְקָרא יִּ ה ְוָטֵמא ָטֵמא יִּ בנות ישראל שלא לצאת בפריעת הראש ל אזהרה ומכאן. )ויקרא יג, מה(" ְוַעל ָׂשָפם ַיְעטֶּ

 .)'רקנאטי' פרשת נשא ד"ה ספר הזוהר במיין בדיק( בכדי להתרחק ממדת הדין

)'בן יהוידע' על גמ' מסכת יומא פרק חמישי ר ערה סתּולא יהיה ׂש, )'בן יהוידע' על גמ' ברכות דף סא ע"א ד"ה 'מלמד שקלעה הקב"ה לחוה'( רווקהנשואה או  שכל אישה, טובו

עושה פועל דמיוני  )'בן יהוידע' על גמ' ברכות דף סא ע"א ד"ה 'מלמד שקלעה הקב"ה לחוה'( היא זאתהבקליעה כי  ,ערהתקלע את ׂשאלא  דף מז ד"ה לא ראו קורות ביתי(
על גמ'  'יהוידעבן ')וכופה אותם  'הדינים'כוחות את עוקרת היא  ואז )'בן יהוידע' על גמ' מסכת יומא פרק חמישי דף מז ד"ה לא ראו קורות ביתי( 'הדינים'לעקוד את 

ן " במה שנאמר ורמז לדבר .ד"ה 'מלמד שקלעה הקב"ה לחוה'( ע"אא סדף ברכות  בֶּ ל ַהַשֲעָרה ְולֹאֹקֵלַע ָבאֶּ א אֶּ את " ֹקֵלעַ "שאם כלומר  ,)שופטים כ, טז(" ַיֲחטִּ
א לֹא"אזי  ,ַהֵשָער שהוא –" ַהַשֲעָרה" חוה  ערותיה שלׂש קלע אתאשר כבעצמו  כך עשה הקב"ה בוא לידי חטא.תלא  האישהש – "ַיֲחטִּ
ר באופן שכל לפני אדם הראשון, בתחילה  ההביאו עָׁ במדבר  לר' יהונתן אייבשיץ )'תפארת יהונתן' ערה שפרצה החוצהללא שום ׂשאצלה ע היה קלּוַהש 

ע"א  ברכות דף סא על גמ' 'בן יהוידע')על עקירת כוחות הדין שבה  רמז ה' יתברךכאשר , של חוה ה שלימות תיקונהתובזה הי. פרע את ראש האשה(ה וה, יח ד"

 .)'בן יהוידע' על גמ' מסכת יומא פרק חמישי דף מז ד"ה לא ראו קורות ביתי(בכוח הבריאה שברא  ד"ה 'מלמד שקלעה הקב"ה לחוה'(

)'בן יהוידע' על גמ' ברכות דף סא ע"א ערות ראשה ולכוון בעת שקולעת כי היא עוקרת את כוחות הדינים וכופה אותם שה צריכה לקלוע את ׂשיהא

ואסור לתת להם יניקה  לינוק מהם 'חיצוניםה'שעדיין יכולים  אך כשנישאת האישה לא די בקליעת שערותיה, ד"ה 'מלמד שקלעה הקב"ה לחוה'(
לגלות את ׂשערות אין ראוי לה ש אבן העזר קידושין א' אות א( לר' נתן 'ליקוטי הלכות')ראה  ללכת תמיד בכיסוי ראשהאישה צריכה  אלא –חס וחלילה 

ער ראשה גלוי, הרי בזה היא פותחת ע וׂשה פרּוואישה שיוצאת בשוק וראׁש .)'בן יהוידע' על גמ' מסכת יומא פרק חמישי דף מז ד"ה לא ראו קורות ביתי( ראשה
 .)'ספר הקנה' ד"ה 'דין וסוד עוברת על דת משה יהודית'( בניה ולממון שלהלאת כל צינורות 'מידת הדין' וסוגרת את צינורות הרחמים, ומזיקה לבעלה 

אישה נשואה חייבת לכסות את ראשה בשביל למנוע  לכןיונקים ממנה.  'החיצונים'מיד  ,ערות ראשהובכל פעם שפורעת האישה את ׂש
 .אבן העזר קידושין א' אות א( לר' נתן )עפ"י 'ליקוטי הלכות' 'החיצונים'יניקה של את ה

 לבנים חשובים היא זוכהשה יעל ידי כיסוי ׂשער הראש של הא

 לפי כי זכתה לכךוסיפרה האישה  הנים גדולים.ככית שזכתה לראות בחייה שבעה מבניה המשמשים חִּ ְמ אישה בשם קִּ בהיה מעשה 
ערה וכשהיתה ׂשאת היתה מניחה מטפחת על ראשה כאשר סרקה  כי ע"א( יומא דף מזגמ' ) ערהלא ראו קורות ביתה את קלעי ׂששמעולם 
עבור  כזה שכרלזיכה אותה  של קמחית ערותיהכיסוי ׂשהטעם ש. ו)'בן יהוידע' על מסכת יומא דף מז ד"ה לא ראו קורות ביתי( כיסוי ראשהאת קושרת 
)'כסא רחמים' להחיד"א ד"ה  תמיד אפילו מקירות הבית מכוונת להסתיר את 'הדין' יתההשתדלה בצניעות תדירית וה לפי שהיאהוא מעשיה, 

 תחת כיסוי ראשהקלוע ה ערהׂשעל ידי שכבר היתה עוקדת את הדינים  אף, נזהרת בזה מאודהיתה ו. 'דרש. אפשר ליתן' על אבות דרבי נתן פרק לה(
מידה כנגד מידה זכתה שיצאו ממנה כהנים  לכן ,'החסדלהגביר את 'קמחית  גרמה בזהו .'בן יהוידע' על מסכת יומא דף מז ד"ה לא ראו קורות ביתי()

 .(ד"ה 'דרש. אפשר ליתן'על אבות דרבי נתן פרק לה )'כסא רחמים' להחיד"א  יםהגדול ניםוכל שכן הכה שהרי שורש הכהנים זה ב'חסד'גדולים, 

, וכל מי שהגיע וישבה בפתח ביתה ראשהערות ׂשאת  סתרהעל ידי ש ועשתה 'עבירה לשמה' ן בן פלת הצילה את בעלהשתו של אֹוא
 ולך לו.ההיה מיד ו –איננה מכסה את ראשה היא כי  היה רואההכהן,  אהרןעל מנת לקחת את און בן פלת למחלוקת על משה רבינו ו

ים ָבְנָתה ֵביָתהכפי שנאמר עליה " )'כסא רחמים' להחיד"א ד"ה 'ובזה פרשו ' על אבות דרבי נתן פרק לה( בחכמהכן עשתה היא ו סנהדרין דף גמ' )משלי יד, א( )" ַחְכמֹות ָנשִּ

כביכול אמרה להם שהיא ערה ׂשאת ובזה שהיתה מגלה , היו רוצים להיות כהנים גדולים לפי שכל האנשים החולקים על משה ,קי ע"א(
ער האישה מזיק גם לבעל כי גילוי ׂש גדלּות של בעלהזכות לוגם לא ל ,ם תלמידי חכמים כדברי רבותינויהיו לה בניש לזכות יכולהלא 
 .ד"ה 'ובזה פרשו רבני' על אבות דרבי נתן פרק לה( )'כסא רחמים' להחיד"אאותם מלקחת את בעלה  מנעההיא . וכך למעשה אין בעלה ראוי לכהונה וממילא –

בביתה, שבניה לא תשרֹור ת עניּוהגורמת שלפי שהאישה הזאת  לקללה.ראוי  חוץל ערות ראשהׂשמ ראוישיאדם שמניח את אשתו 
וכל , שםועוברת על דרכי הצניעות  ביתהתוך ב ערהׂשכל זה נגרם כאשר נראה ו .ח הטומאה תשרה בביתהשרּוו רבדֹו יהיו חשובים

לכן צריכה כל אישה שאפילו קורות ביתה לא יראו את . (ד"ה אמר רבי חזקיה נשא דף קכה ע"בפרשת )זוהר  ערה גלויוׂש אם הולכת ברחוב בחוץהוא שכן 
זוהר  לעפירוש הרמ"ז ) החוצה מתוך סריגי כיסוי ראשההיוצאות ת ערֹוׂש את אותםלא אפילו ו נשא דף קכו ע"א ד"ה אמר רבי יהודה(פרשת )זוהר  ת ראשהערֹוׂש

יהיו חשובים על שאר  השבניזוכה היא הרי שות ראשה, רעׂשאת נזהרת בצניעות ומכסה האישה  אםו .פרשת בהעלותך דף קנא ע"ב ד"ה וכל מאן דאתי(
 קכו ע"אדף  פרשת נשא )זוהר שר, בנים ובני בנים סביב לשולחנוגות רוחניות וגשמיות, בעובהׂש –בעלה מתברך בכל הברכות כולם בני העולם, ו

 כן יהי רצון. ,אמן (ד"ה ועל דא
 

 

 

 גם לעילוי נשמת:העלון 

מאיר בן משה ז"ל, 

יונה בן שמואל ז"ל, 

ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן 

לייב ז"ל, מרים בת 

 שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'ֵנט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת 

גרשון 

הנולדת 

משרה אשת 

 "לז דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.

 להצלחת:

יהודית בת 

ורדה 

 רוזיטה 
 וכל משפחתה

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אברהם יוסף בן 

 הי"ו חדוה אדֵ ייֵר פְ 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

יצחק בן רבקה 
 ז"ל

הרב יצחק 

שלמה בן שרה 
 זצ"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ט ָעְלָיה בת  ָאְרלֶּ
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לרפואת

ציונה שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמּון

 אליהו בן גֹוְבָהר
 הי"ו

שה' ברחמיו ישלח 

 להם רפואה שלימה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או 
. וכן ניתן 052-7675933לעילוי נשמת בטל' 

לשלוח הערות/הארות ולקבל את העלון 

 tora.haim@gmail.comבמייל  
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ן בת  ַנַנה ַמְדלֶׁ מֶׁ
 ז"ל מנטה

 משפחת מימוןלבית 
 ת. נ. צ. ב. ה.
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