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 זיווגו של האדם  –  חיי שרהפרשת 

י: להביא בת זוג ליצחק שנאמר "לח את אליעזר אברהם אבינו ש כִׂ ים ָנא ָיְדָך ַתַחת ְירֵּ ל ְבָכל ֲאֶשר לֹו שִׂ יתֹו ַהמֹּשֵּ ֹּאֶמר ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו ְזַקן בֵּ יֲעָך ַוי ְוַאְשבִׂ
אֹלקֵּ בה' ֱאֹל ם וֵּ ָשהקֵּ י ַהָשַמיִׂ ַקח אִׂ ֹּא תִׂ ְרבֹו: י ָהָאֶרץ ֲאֶשר ל ב ְבקִׂ י יֹושֵּ י ֲאֶשר ָאנֹּכִׂ ְבנֹות ַהְכַנֲענִׂ י מִׂ ְבנִׂ י  לִׂ ְבנִׂ ָשה לִׂ ְך ְוָלַקְחָת אִׂ לֵּ י תֵּ י ְוֶאל מֹוַלְדתִׂ י ֶאל ַאְרצִׂ כִׂ
ְצָחק ְצָחק שנאמר " לקח את רבקה לאישהשעת ב שנה בן ארבעיםהיה יצחק . ד( –)בראשית כד, ב  "ְליִׂ י יִׂ ים ַוְיהִׂ ל  ָשָנהֶבן ַאְרָבעִׂ ְבָקה ַבת ְבתּואֵּ ְבַקְחתֹו ֶאת רִׂ

ָשה י לֹו ְלאִׂ ַפַּדן ֲאָרם ֲאחֹות ָלָבן ָהֲאַרמִׂ י מִׂ והלכה  כא, ט( 'מסכת סופרים')מבית אביה  השיצאשלוש שנים ושלושה ימים בשעה בת היתה רבקה ו .)בראשית כה, כ(" ָהֲאַרמִׂ
)'עץ הדעת טוב' פרשת תולדות ד"ה 'ויעתר וכו' עוד הגדיל להודיע' וראה ד"ה 'ויהי יצחק וכו'  ועוד עשר שנים עד שנפקדה שהגדילהלהינשא ליצחק, שהמתין לה אחר כך עוד עשר שנים עד 

 .יראה גם אם'(

  ?נפקדהשעד  שנים הרבהמתין נאלץ להידי כך  ועוד שעל ,מאוד צעירהעל אף היותה  את רבקה דווקא לאישה לקח מדוע יצחק, להביןויש 

 יחד מזכר ונקבה יה מורכבאדם הראשון הגופו של 

)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת עקב על הפסוק 'עוד ויענך וירעיבך'  'מחצב הנשמות' הוא םׁשמו תחת 'כסא הכבוד' אשר והוׂש קודם בריאת העולם נוצרוכל נשמות ישראל 

)'מדרש האיתמרי' סוף דרוש ב' קול כלה ד"ה 'כל הנשמות' בשם ר'  באותה הצורה שעתיד הגוף להיות נוצר ונברא מזרע האיש והאישהבדיוק נשמות ה ירוצּו מהׁש .לענין(ד"ה ונחזור 

 (זוהר פרשת וילך דף רפג ע"ב ד"ה תא חזי והא אתמר  עפ"י, דף צא ע"ב ד"ה ותא חזי בכל זוהר פרשת לך לך) נקבהנשמת זכר ונשמת  ,לפני הקב"הזוגות זוגות שם  ותנמצאהיו הן ו .אליעזר מגרמיזא(
)זוהר פרשת לך לך דף צא  מחוברות כאחתהיו הן שם  .'א"ר יהודה קב"ה מזווג זיווגין'( )'כתם פז' לר' שמעון לביא מחבר הפיוט 'בר יוחאי' על זוהר פרשת לך לך דף צ ע"ב ד"ה זוג לשני ןכל אחת מהן ב והיוּו

)'נזר הקודש'  ()ראה גמ' יבמות דף סג ע"א בשם ר' אלעזר 'חצי גוףהוא 'זכר בלא נקבה  אמרו רבותינו כי . לכןשורשם העליוןשם על  'נפש אחת' עד שנקראו ע"ב ד"ה אמר רבי אבא(

 .על בראשית רבה פד, כ ד"ה ולאחיותיהם(

ה הוא ,תתעברשה יאשכאשר עולה רצון ה'  הבריאה מאז )זוהר  הנקרא בשם 'לילה' )'מדרש האיתמרי' סוף דרוש ב' קול כלה ד"ה 'כל הנשמות' בשם ר' אליעזר מגרמיזא( למלאך ְמַצּוֶּ

 שעליו)זוהר פרשת לך לך דף צא ע"ב ותא חזי בכל( של כל בני האדם  )'מדרש האיתמרי' סוף דרוש ב' קול כלה ד"ה 'כל הנשמות' בשם ר' אליעזר מגרמיזא( ממונה על ההריוןהו פרשת לך לך דף צא ע"ב ותא חזי בכל(
ר ֹהָרהָאַמר  ְוַהַלְיָלהנאמר " ולהטיל פלונית של נשמה ולהסתכל בצורה  'פרגוד'לללכת , לך לך דף צא ע"ב ד"ה 'מליל עמיה' מהרמ"ק()'אור החמה' על זוהר פרשת  )איוב ג ,ג( "ָגבֶּ

)עפ"י זוהר פרשת  כאשר נמסרת בידו הנשמה שיורדת לעולםו. )'מדרש האיתמרי' סוף דרוש ב' קול כלה ד"ה 'כל הנשמות' בשם ר' אליעזר מגרמיזא( . וכך הוא עושההצורהאותה שה את יבא

)להרחבה על מקור נשמות ישראל ראה מאמרינו לפרשת  (ד"ה 'מליל עמיה' מהרמ"ק צא ע"בדף לך לך פרשת זוהר  'אור החמה' על) טיפה המיועדת להאותה הך בתואותה מוריד הוא  לך דף צא ע"ב ותא חזי בכל(לך 

 .'סגולת נשמות ישראל'( –ןאתחנן 

 כך .(ד"ה תנינן היינו ע"ב דף מגתזריע  פרשת)זוהר  ולהיוולד ביחד יחדבלבוא לעולם הזה גם צריכות היו ו ,למטה מקור העליוןהמ ת הזכר והנקבה יורדות ביחדונשמ
ים של זכר ונקבה כלומר שני גופות מושלמ תזריע אות א(פרשת  'מדרש תנחומא')מזכר ונקבה  'פרצופין-דּו' היה בעת יצירתושעם אדם הראשון בתחילה היה אכן 

 אחר על האדם מה שלא נאמר על אף בעל חי לכן נאמר .(ראה זוהר פרשת ויצא דף קסה ע"א ד"ה תא חזי האי קרא .תזריע אות אפרשת )'עץ יוסף' על מדרש תנחומא  זה לזה בגבםשהיו דבוקים 
ָבה ָבָרא אָֹּתם" ָבה ְבָרָאם"וכן  )בראשית א, כז(" ָזָכר ּוְנקֵּ  והפריד אותם ניסרה' ורק אחר כך  ,זה עם זה קהוא נברא זכר ונקבה דבּושלפי  )בראשית ה, ב(" ָזָכר ּוְנקֵּ
 .)ביאור 'עץ יוסף' על מדרש תנחומא תזריע אות א( בגבםש החיתוךאת תיקן ו רמ"ד וואלי פרשת בראשית פרק א' ד"ה 'והנה כשם שהמאציל'(רש"י בראשית פרק א כז, ה) הראשוןהציב את חוה מול אדם ו

)'בעלי ברית אברם' לר' אברהם אזולאי זצ"ל סוף פרשת בראשית ד"ה זה ספר  ןפרצופי-מחוברים דוכשהם  )זוהר פרשת ויצא דף קסה ע"א ד"ה תא חזי האי קרא(נבראו כאחד ובזיווג אחד  אדם וחוה

 אהבנבו , ועל כך אמר אדם הראשוןזוהר פרשת ויצא דף קסה ע"א ד"ה 'ויעקב הלך לדרכו'( לר' שמעון לביא מחבר הפיוט 'בר יוחאי' על 'כתם פז' ,פרשת בראשית ד"ה ובמדרש מצאתילר' אברהם סבע  'צרור המור' תולדות,
ֹּאת ַהַפַעם " ֲעָצַמיז ֵֽ י ֶעֶצם מֵּ ְבָשרִׂ לדורות אין אחדות בין בני זוג אלא בנפשם, אך הפעם האחדות היא גם בגוף להיות מחוברים שכלומר  )בראשית ב, כג(" ּוָבָשר מִׂ

שנאמר  כפי "ָאָדם". לכן מיד קרא להם ה' בשם אחד בלבד היה זיווג מושלם מצד גופם ונשמתםואז  ח, א ד"ה זכר ונקבה בראם(בראשית  רבה דש' על מדרשו)'נזר הק לאחד
ְקָרא ֶאת " ָבה ְבָרָאם ַוְיָבֶרְך אָֹּתם ַויִׂ ָבְרָאם ְשָמם ָאָדםָזָכר ּוְנקֵּ רה מֹואשר שם חשוב הרומז על תכלית שלימותם ו הוא "ָאָדם"כאשר  ,)בראשית ה, ב(" ְביֹום הִׂ

 .תולדות(סוף פרשת בראשית ד"ה זה ספר זקנו של החיד"א לר' אברהם אזולאי  )'בעלי ברית אברם' על מעלת זיווגם

 בגופות נפרדים ובזמנים שונים בעולם הזה ובת זוגו נבראים האיש

הזה כאשר הן  לעולם ירדו למעלהמאחריהם  יצאושהנשמות ש זה גרם 'שער הכוונות' בתחילת דרוש א' לראש השנה(ראה ) אדם וחוה חטאו באכילת עץ הדעתכאשר 
 ליקוטים 'זוהר חדש') בגופים שונים )עפ"י 'אור החמה' על זוהר פרשת לך לך דף צא ע"ב ד"ה 'מליל עמיה' מהרמ"ק( זרעבתוך טיפות  הספר דף עד ע"א ד"ה ועל דא תנינן()'זוהר חדש' ליקוטים שבסוף ונכנסו  ,נפרדות

)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על הפסוק 'ויצא יעקב מבאר שבע',  רחאהזכר במקום אחד והנקבה במקום , )זוהר פרשת לך לך דף צא ע"ב ותא חזי בכל(של בני האדם  (ד"ה ועל דא תנינן ע"א דף עד שבסוף הספר

 כבר לא אדם הראשון חטאמאז לכן  .)'כתם פז' על זוהר פרשת לך לך דף צ ע"ב ד"ה 'והנה הכתובים'( שכנוהראוי למגוף כל אחד ואחד לפי ה, (ד"ה תנינן היינו מג ע"בדף תזריע פרשת זוהר 
מצד של הזכר  'בת זוגו'בשם נקראת היא בכל אופן  אך .אה כאשר היתה מחוברת לאדם הראשוןכפי שנקר )בראשית ה, ב( "ָאָדםנקראת הנקבה בשם "
 .)'בעלי ברית אברם' סוף פרשת בראשית ד"ה זה ספר תולדות( הנשמות שנבראו יחד

)'אור החמה'  אדם הראשון ו שלת בניכך היו קין הבל וׁש .)זוהר פרשת אחרי מות דף עז ע"א ד"ה תאנא בתר( כתאומים בתחילה בני האדם נולדו יחד עם בת זוגם בבטן אחת

וכן היה עם השבטים הקדושים  .(ד"ה תאנא בתר אחרי מות דף עז ע"אפרשת )זוהר  א אותה לאשהנולד עם תאומתו ונׂש מהם כל אחדש על זוהר פרשת אחרי מות דף עז ע"א מהרמ"ק(
 )'פרקי דרבי אליעזר' פרק לו( זיווגם וזה )'נזר הקודש' על בראשית רבה פד, כ ד"ה ולאחיותיהם(אחד  יצאו משורששמופת וסימן כ, ()'פרקי דרבי אליעזר' פרק לונולד עם תאומה  מהם שכל אחד

ָתּה סנת ליוסף היתה מיועדת אֹּ כי  נולדו עם בן זוגם,לא יוסף הצדיק ודינה  ורק .ולאחיותיהם()'נזר הקודש' על בראשית רבה פד, כ ד"ה  'אחד'ל שוב כדי שיהיוו של דינה בִׂ
כבר נאסר  התורה ינתנת אחריו. )בראשית רבה פ, יא( ויש אומרים שמעון בן לאה )בראשית רבה יט, יב(א איוב את דינה נשאילו ו .)'פרקי דרבי אליעזר' פרק לו(משכם בן חמור 

  .'מעשה דינה בת יעקב'( –( )להרחבה בעניין זיווגם של יוסף ודינה ראה מאמרינו לפרשת וישלח ד"ה והא אוקמוה וד"ה האי בקדמיתא זוהר פרשת אחרי מות דף עז ע"א) ()ראה ויקרא יח פסוק טעל האדם להתחתן עם אחותו 

רפג  דף וילך פרשת זוהר ,)זוהר פרשת לך לך דף צא ע"ב ותא חזי בכל)לפני נשמת השני  של אחד לרדת נשמה מקדימהלפעמים , בנפרד הזה לעולםלרדת  הנשמות כך החלואחר 

על פי ש מנהג העולם כפיוהוא  )'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה ד"ה והקשה שהרי( זוגונשמת בת לבוא לפני  מקדימהבדרך כלל נשמת האדם כאשר , (ד"ה תא חזי והא אתמר ע"ב
מטעם זה בשעת העיבור  .(י"ש סודויוע זמאמר ג פרק נח דף קצו ד"ה 'ומה שמורגל' בשם הרמ" לר' דוד זכות ממודינא )'זכר דוד'כוון על פי הסוד דבר זה מו ,אשתומ בשניםהאיש גדול רוב 

לפלוני'  פלוניתאפשר אז להכריז 'ואי , סוטה דף ב ע"א( גמ' סנהדרין דף כב ע"א,גמ' )של נשמת האדם בבטן אמו מכריז הקב"ה באמצעות בת קול "בת פלוני לפלוני" 
א וועתידה לב. וכיוון שנשמתה כבר מוכנה ביד הקב"ה לפלוני', לפי שעדיין אין לנקבה גוף שהרי דרך הזכר להקדים לבוא בעולם בת פלוניאלא רק '

תֹו של פלוני'  .והקשה שהרי()'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה ד"ה בת קול "בת פלוני" לפלוני ה, לכן אומרת בתוך 'בִׂ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ילִׂ  ועל ַקח " נאמר אישה לנישואין קּוחֵּ י יִׂ ָשהכִׂ יש אִׂ אין דרכה ו האישה ילחזר אחריש שדרך האמשום  "כי תלקח אשה לאיש"נאמר ולא  )דברים כד, ה(" אִׂ
 (גמ' קידושין דף ב ע"בראה ) "דתויאב עלחזר דה מיאבש"בעל  היא הדרךש שאבדה לו אבידה לאדםוהמשילו את זה רבותינו  שה לחזר אחרי האיש.ישל הא

משום שבעת צאת נשמתה ונשמת האיש לעולם הזה, נפרדה  של האדם' אישה נקראת בשם 'אבידתוהו .ד"ה תא חזי רזא עלאה( השמטות הזוהר ח"א סימן כד דף רנז ע"א)
ָשה ָמָצא טֹוב"שנאמר  ותה. אם האדם זוכה הוא מוצא א)'כתם פז' על זוהר פרשת לך לך דף צ ע"ב ד"ה וענין הכרוז'( של האישה מהאיש ואבדה ממנו נשמתה )משלי " ָמָצא אִׂ

 .)'רקנאטי' על התורה פרשת כי תצא ד"ה כי תצא למלחמה(ולפעמים אינו זוכה בה לעולם  .אחר ואחר כן יזכה בהאדם תנשא קודם לר שאלפעמים אינו זוכה בה עד . אך יח, כב(

 שנפרדו רק הוא יודע לזווג הנשמותש ה' יתברך לבדוכל הזיווגים הם מאת 

ולא  (ד"ה ועל דא תנינן עד ע"אדף  שבסוף הספר ליקוטים 'זוהר חדש'עפ"י ) ותלוי ברצונו יתברך( ד"ה ותא חזי בכל אנון ודף צא ע"ב ד"ה 'וכד נשמתין' פה ע"בדף )זוהר לך לך בידי הקב"ה  נמצאעניין הזיווגים 
הנקבה שהיתה עמו  נשמתאת  ולחבר לולמצוא , ויכול של האדם מהו זיווגוהוא יודע רק שלפי ( ד"ה וכד נשמתין נפקין לך לך דף פה ע"בפרשת )זוהר נמסר לאף אחד אחר 

לכוון את החיבור  יודע ה' יתברךרק  פרשה סח, ג( 'בראשית רבה'ראה ו .ד"ה אמר רבי אבא צא ע"ב דףעפ"י זוהר פרשת לך לך  ,ד"ה וכד נשמתין נפקין ע"ב פהדף לך לך פרשת זוהר ) לפני שירד לעולם הזה
, כי אין אהבה אלא שלוןיצר נועד לכליֹובזה כל ניסיון של בשר ודם להידמות ו ,דתם מן האוצר העליוןיני של הנשמות המקושרות מעת ירהקדמֹו

 .(. ראה מעשה בזה ב'מדרש תנחומא' פרשת כי תשא אות הוואלי פרשת בראשית פרק א' ד"ה 'והנה כשם שהמאציל' )הרמ"ד 'פירוד'בו יש וכנגדה קופצת השנאה בין אנשים במקום  במקום 'חיבור'
 מבני האדם טעם הדבר נעלם ונסתרכי עמקו מחשבות ה' ודרכיו על אף ש ,כמו שמשון ודלילה הוא מאת ה' יתברךגם זיווג שאינו הגון  ומכל מקום,

 .ג ד"ה ר' אבהו( )'נזר הקודש' על בראשית רבה סח,

כמו אצל לפעמים הזיווג בא אל האדם כאשר  ,)'נזר הקודש' על בראשית רבה סח, ג ד"ה ר' אבהו( אין זיווגו של האדם במקרה אלא בהשגחה פרטית מאת ה' יתברך
ְצָחק שנאמר " רבקה באה אליויצחק כאשר  א יִׂ צֵּ ים ָלשּוַח ַבָשֶדהַויֵּ ים ָבאִׂ ה ְגַמלִׂ נֵּ יָניו ַוַיְרא ְוהִׂ ָשא עֵּ ְפנֹות ָעֶרב ַויִׂ , ולפעמים האדם הולך )בראשית כד, סג(" לִׂ

ֶלְך ָחָרָנהשנאמר " )'בראשית רבה' סח, ג(כמו שהיה אצל יעקב שהלך אל בית לבן  ווגולזי ר ָשַבע ַויֵּ ְבאֵּ א ַיֲעקֹּב מִׂ צֵּ )בראשית כח, י( )'זכר דוד' מאמר ג פרק נח דף קצה ד"ה 'ומעתה נחזור' " ַויֵּ

ְדָיןַויִׂ "וכן היה אצל משה רבינו שהלך למדין ופגש את בנות יתרו שנאמר  בשם המדרש( ֶשב ְבֶאֶרץ מִׂ י ַפְרעֹּה ַויֵּ ְפנֵּ )שמות ב, טו( )'בגדי אהרן' על התורה לר' אהרן " ְבַרח מֶֹּשה מִׂ

מקום אחד, אזי קרוב הדבר יה מבני הזוג המקורם של ודבר זה הוא ראיה כי הזיווג הוא מה' יתברך, כי אם תמיד  .ו(דרשן פרשת תולדות דף כג ע"א ד"ה ויאמר יצחק אל בנ
אבל בהיות שמתחילה שניהם רחוקים זה מזה כרחוק מזרח ממערב ושוב התקרבו למקום אחד ונזדווגו יחד, הרי זה לומר שזיווגם היה בדרך הטבע. 

 .)'נזר הקודש' על בראשית רבה סח, ג ד"ה ר' אבהו( סימן להוכיח שהיה בהשגחת ה' המסבב את כל הסיבות

כך  .כל הסיבותאת מאת ה' המסבב  אלא הכל ,אין זה כך – מתגלגל והולך על פי הטבע בהשתדלות אנושית זיווגו של האדםאה כי ואף על פי שנר
ום באמת כל זה היה מאת ה' כדי שילך קעשו הרשע, מכל ממפני פחד השום מנראה כי הוא יצא מבית אביו היה היה עם יעקב אבינו שאף על פי ש

צה ולא שלם ונפש חפהיה מברכו בלב  אביו להציל את יעקב באופן אחר או שיצחק ברוך הוא ולולא כן היה רווח והצלה למקום .חרנה אחרי זיווגו
א יַ תרעומת עליו. לכן נאמר "שום א היה לעשו ל וממילא לקחת הברכות בעורמה יעקב היה צריך צֵּ ר ָשַבעַויֵּ ְבאֵּ ָנה ֲעקֹּב מִׂ ֶלְך ָחָרֵֽ כל עיקר כי  )בראשית כח, י(" ַויֵּ

להורות  הזה הספורעיקר תכלית שלומר  ,לו זיווגו על הבאר ןבבואו לחרן נזדממיד ש וזה גם הטעםזיווגו.  יאחר אל חרןהיה ללכת  של יעקב יציאתו
 סטּורבקה  שנשאו אתהגמלים בהשגחה פרטית שלא היה רגיל לצאת החוצה, אך  אצל יצחקהיה וכן  .הזיווג שהוא בהשגחה פרטית מאת ה'בענין 

ְצָחק שנאמר " לשם יצא שיצחקהעת  האותב בדיוקדה באו לשה ושמן הדרך הכבּו א יִׂ צֵּ )'נזר הקודש' על  לזיווגואות ומופת , והוא )בראשית כד, סג(" ָלשּוַח ַבָשֶדהַויֵּ

 .בראשית רבה סח, ג ד"ה ר' אבהו(

 (דרושים' למהרח"ו זצ"ל מאמר לחתן דף לא ע"א וראה גם ב'עץ הדעת טוב .ע"ב סוף ד"ה אמר רבי אבא צאדף לך לך פרשת זוהר ) הם נעשים גוף אחד ונשמה אחתדים בני הזוג מתאחנישאים וכאשר 

לכן אמרו רבותינו שיש חן  .בראשית רבה פד, כ ד"ה ולאחיותיהם()'נזר הקודש' על  ()ראה גמ' יבמות דף סג ע"א בשם ר' אלעזריחד נקראים 'אדם' ו, ששורש נפשם למעלה הוא אחדכפי 
אישה כורתת ברית אלא למי שעשאה אין הגם  ועל כן .ת'נפש אחלמעשה 'כי נפשו של האדם יודעת מאד שהם  מז ע"א(דף סוטה גמ' )ראה  אישה על בעלה

ָחד"כי גם נפשה יודעת מאד איך הם היו מאז ומקדם  ע"ב( כבדף סנהדרין גמ' )ראה  'כלי' י " אמר דוד המלך בתהלים. ועל זה )בראשית ב, כד(" ְלָבָׂשר אֶּ אֹוְדָך ַעל כִׂ
ים ַמֲעֶשיָך  ְפָלאִׂ י נִׂ יתִׂ ְפלֵּ י יַֹּדַעת ְמאֹּדנֹוָראֹות נִׂ י יַֹּדַעת ְמאֹּד, "יד()תהלים קלט, " ְוַנְפשִׂ פרשת מטות 'בני יששכר'  למחבר' )'אגרא דכלה הזיווג הראוי להאת ת שהנפש יודע –" ְוַנְפשִׂ

 .ד"ה 'וכל אשה יודעת איש'(

 שהיהמה ו, וואלי פרשת בראשית פרק א ד"ה והנה כשם שהמאציל( )הרמ"ד בורן הרוחנייבחכפי שהיו אז  הגשמי בורןיהאהבה הקדמונית היא זו שמחזירה את בני הזוג לח
אף שהאיש והאישה  מטעם זה .'כתם פז' על זוהר פרשת לך לך דף צ ע"ב ד"ה 'א"ר יהודה קב"ה מזווג זיווגין'( עפ"י) למטה שיהיה בבואם לעולם הזה למעשה מהלמעלה הוא להם 

וכל זה  –שה דומים יאהאיש והרואים כי על פי רוב טבע  ואף ,יכולים להתאחדהם  ובאקלימים שוניםזרות במדינות אף ו שונים מאב ואםנולדים 
ן שנאמר "מה וזה . בקשר אמיץ וחזק מהווה ומדבק אותם וזה ושורש אחד שנשמותיהם ממקור לפי מֹו  ַיֲעָזבַעל כֵּ יו ְוֶאת אִׂ יש ֶאת ָאבִׂ ְשתֹו אִׂ ְוָדַבק ְבאִׂ

פרשת )זוהר , שאז הוא שלם כראוי כפי שהיה בתחילה ופש הנקבה של בת זוגעם ננפש הזכר שלו את ואשרי אדם שזוכה לחבר  .(ד)בראשית ב, כ" ְוָהיּו ְלָבָשר ֶאָחד

 .(ד"ה וכד נשמתין ע"ב לך לך דף פה

 חצי גוףרק אלא  'שלםגוף 'ולא נקרא  ופגום חסר הוא אדם בלי בת זוג

 'זכר ונקבהשל 'ת שהוא שם המתאר כללּו )זוהר פרשת נשא דף קמה ע"ב ד"ה אמר רבי יהודה( )בראשית ה, ב(" ָאָדםלהיקרא שוב בשם "א אישה הוא חוזר נוׂשהאדם כאשר 
לפי שהברכות נמצאות רק במקום בו נמצאים זכר  ,ברכת ה' על שניהםל לחּו יכולואז  .(ד"ה תא חזי בכל אתר נה ע"ב דף , זוהר בראשיתד"ה אמר רבי יהודה ע"ב קמהדף נשא פרשת זוהר )

ָבה ְבָרָאם ַוְיָבֶרְך אָֹּתם שנאמר " ונקבה יחד ְקָרא ֶאת ְשָמם ָאָדםָזָכר ּוְנקֵּ ָבְרָאם ַויִׂ ע"א ד"ה תא חזי  )זוהר בראשית דף נה ע"ב ד"ה תא חזי בכל אתר, זוהר ויצא קסה )בראשית ה, ב(" ְביֹום הִׂ

ְקָרא ֶאת לא נאמר " האי קרא( ְקָרא ֶאת אלא " "ָאָדם ְשמֹוַויִׂ ָבהכי רק כשהם " –" ָאָדם ְשָמםַויִׂ  נה דף בראשיתפרשת זוהר )" ַוְיָבֶרְך אָֹּתםאז מתקיים "יחד  "ָזָכר ּוְנקֵּ

  .(קכב ע"א ד"ה רבי אלעזרדף חיי שרה פרשת זוהר  ראה. ד"ה תא חזי בכל אתר ע"ב

רק לפי שהוא  (ד"ה ובגין כך ע"א ה דף סג ע"א, זוהר ויקראדף יבמות )י להתברך אואינו כד אין הוא בכלל 'אדם' סר ממנו,ח בכל שהרי ש א אישהשהאדם לא נשוכל זמן 
מחמת ו ,(מאן דלא' אדרא זוטא ומהכא')זוהר פרשת האזינו דף רצו ע"א ד"ה  אלא בדבר שלם 'חצי דבר'בלא ו 'חצי גוף' ואין הברכה שורה בדבר חסר ופגום אלא במקום שלם,

)ראה  כופר נפש על מעשה העגלכ'מחצית השקל'  עם ישראל כאשר נתנוש וזו הסיבה .רעיא מהימנא ד"ה דבר נש( בע" דף קטבהר פרשת )זוהר השכינה רה עליו ֹוגם לא שכן 

ים "שנאמר  ,ולא שקל שלם נתנו מחצית השקלהם  ירושלמי דף ט, ב פרק ב הלכה ג(גמ'  ר ַעל ַהְפֻקדִׂ ְתנּו ָכל ָהעֹּבֵּ ית ַהֶשֶקלֶזה יִׂ ָרה ַהֶשֶקל  ַמֲחצִׂ ים גֵּ ְבֶשֶקל ַהקֶֹּדש ֶעְשרִׂ
ית ַהֶשֶקל ְתרּוָמה לה'  השקל 'מחצית'רק נתנו לכן  ,נשותיהםוהם רק 'חצי גוף' בלי  עגל היו דווקא הגבריםמעשה הבלפי שהחוטאים , יג()שמות ל, " ַמֲחצִׂ

 .פרשת כי תשא ד"ה עונם שחטאו בעגל(למהרח"ו זצ"ל )'עץ הדעת טוב' 

ושעל כך נאמר  ,היתה כלולה בו הנקבהכבר ש הראשון כפי שיצר בורא העולם בתחילת הבריאה את האדם ,א אישהנׂשרק אם אדם הוא שלימות ה
 דברי הימים, הוא נכתבספר אדם הראשון בתחילת תולדות לכן כאשר הוזכר  .(ד"ה ואם כל עדת יט ע"אדף )זוהר ויקרא  )קהלת ז, כט(" ֶאת ָהָאָדם ָיָשרים קִׂ ֲאֶשר ָעָשה ָהֱאֹל"

ת ֱאנֹושָא שנאמר " )'אור החמה' על זוהר פרשת ויחי דף רלט ע"א ד"ה 'רוח הקדש' מהרמ"ק( גדולהא  אות עם כיוון שנברא  היה מושלםאדם הראשון ש רמוזל )דברי הימים א, א( "ָדם שֵּ
ן וה אהרוהצט ומטעם זה .(ד"ה 'רוח הקדש' מהרמ"ק ע"אויחי דף רלט פרשת זוהר 'אור החמה' על ) 'אדם' בשם שניהם אז נקראוו )זוהר פרשת ויחי דף רלט ע"א ד"ה 'תו הכא שכינתא'( 'זכר ונקבה'
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שה יואף התקינו לו א, (ד"ה אמר ליה רבי פנחס זוהר פרשת שמיני דף לז ע"בראה  וכן ,ע"א )ראה יומא דף יגשה א איישיאשר עד  ביום הכיפורים הכהן שלא להיכנס לקודש הקודשים
 'תמים'הכהן גדול צריך להיות אילו ו 'חצי גוף'רק הוא  אז שהאי לאדםאם אין כי  חלילה לא יהיה נשוי בזמן העבודה.ו תמות אשתו שמא נוספת

 .מצוה קט( מצוות עשה )'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי תמיםל -לאכשם שמקריב 

 שהםראה ו 'זכר ונקבהשניים ' שנייםכל בעלי החיים ו כאשר באו לפנילכן  .ם אלא למי שהוא שלם בבריאתוׁשבשאין ראוי לקרוא  אדם הראשון הבין
ְקָרא ָהָאָדם שנאמר "מה וזה  .חסר ביחס לבעלי החיים שהוא חשבם כי מלתת ׁש  אדם הראשון אך לעצמו נמנע  .בשמותקרא להם  הוא אז 'שלמים' ַויִׂ

ֶזר ְכֶנְגּדֹו ֹּא ָמָצא עֵּ ם ּוְלכֹּל ַחַית ַהָשֶדה ּוְלָאָדם ל ָמה ּוְלעֹוף ַהָשַמיִׂ מֹות ְלָכל ַהְבהֵּ מֹות, ")בראשית ב, כ(" שֵּ ְקָרא ָהָאָדם שֵּ  משוםשקרא לכל בעלי החיים שמות  –" ַויִׂ
ֶזר "לעצמו לא קרא כי אך שהיו מושלמים זכר ונקבה,  ֹּא ָמָצא עֵּ לא ולאחוריו צמודה  היתה בת זוגוש היות להמבי"ט פרק י' ד"ה וכן ממה שנודע( )'בית אלקים' "ְכֶנְגּדֹול

)'ילקוט חדש' ערך אשה ועניני פריה ורביה להביאה לפניו וריחם עליו ה' יתברך והחליט להפרידה ממנו אז  הוא לבדו.כאילו נראה לו  עד שהיה ,ל לשעשע עמהויכהיה 

אז קרא לו ולאשתו ו בעלי החיים שארעצמו שלם כמו אדם הראשון את ך והפריד את חוה ממנו, ראה רק אחרי שהרדימו ה' יתברלכן  .אות כב בשם רבי אחא(
ֶבן ה' ֱאֹלשנאמר "כפי  ,'ִאָשה' ו'ִאיׁש' בשמות ָשה  יםקִׂ ַויִׂ ן ָהָאָדם ְלאִׂ ָלע ֲאֶשר ָלַקח מִׂ ֶאָה ֶאל ָהָאָדםֶאת ַהצֵּ ֲעָצַמי  :ַוְיבִׂ ֹּאת ַהַפַעם ֶעֶצם מֵּ ֹּאֶמר ָהָאָדם ז ַוי

י  ְבָשרִׂ ָשהּוָבָשר מִׂ א אִׂ ָקרֵּ ֹּאת יִׂ י  ְלז ישכִׂ אִׂ ֹּאת מֵּ  .פרק י' ד"ה וכן ממה שנודע( המבי"טל)'בית אלקים'  כג( –)בראשית ב, כב " ֻלֳקָחה ז

 'זיווג ראשון'הו ז בת זוגואת  פוגש נשמה חדשהאדם עם כאשר 

 לעולם הזה ראשונההעם פבוכשהן היו באות  ()'זרע שמשון' פרשת בראשית ד"ה 'מדרש בשם ס' בפליאה' בשם כתבי האר"י ז"לעד חורבן בית המקדש היו באות נשמות חדשות לעולם 
)'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה ד"ה וכן ענין זה  הזה לעולם ראשונהגם באה פעם אשר  משורש נשמתםשבת זוגם עם  היו באות ,(שני נהר סה ד"ה וכן ענין זה בהקדמה( )'חסד לאברהם' מעין

)'ליקוטי תורה' על תהלים להאר"י ז"ל,  קטטהובלי שום זוג בלי טורח כלל ועיקר הלו בת  הזדמנהאזי ברגע אחד  ,להינשאהזה  זמנו של האדםגיע הוכאשר  .בהקדמה(

ם זה עזיווג . )'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה ד"ה ויש ב' פנים( וזכה אל השלום ואל קיום הבית ונחת רוח( פרק יגתחילת , 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל להאר"י ז"ל תחילת הקדמה כ' 'שער הגלגולים'מזמור סח, 
. ()'כתם פז' על זוהר פרשת ויחי דף רכט ע"א ד"ה וסוד אמרם כאן בזווג הוא הנקרא 'זיווג ראשון'ו )'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת פרק יג( גפן בגפןמו במינו כתית הוא מין יזוג האמהבת 

'כתם פז' על זוהר פרשת ויחי דף רכט ע"א ד"ה ואולי כי אל )וג ראשון( )ראה רש"י גמ' סוטה דף ב ע"א ד"ה ז"זיווג ראשון לפי המזל" וכתב ששידע את סוד הגלגול  עליו השלום רמז רש"י ולזה

 .מה ע"ב אות ב(על מגילת רות פרק ג דף להב"ח )'משיב נפש' פי חיבורם קודם צאתם לעולם הזה כ, א זה את זויששתגלגל מעל ידי המזל כי , זה(

מכריזים ארבעים יום קודם יצירת הוולד "בת  להאר"י ז"ל, מזמור סח, שער הגלגולים להאר"י ז"ל תחילת הקדמה כ'()'ליקוטי תורה' על תהלים  על זיווג זה הנקרא בשם 'זיווג ראשון'
לו כבר מששת ימי ואין הזיווג הזה תלוי במעשה האדם לפי שהוא נגזר  )'גליא רזיא' דף לח ע"א טור א ד"ה תדע כי בענין( ב ע"א( דף כב ע"א, וכן סוטהדף סנהדרין  גמ' )ראה פלוני לפלוני"

יבמות דף גמ' ראה ) "כל אדם שאין לו אשה שרוי בלא שמחה בלא ברכה בלא טובה"נאמר ש ועליו )'עץ הדעת טוב דרושים' למהרח"ו מאמר לחתן דף ל ע"א ד"ה ולהבין זה נבאר( בראשית

. לכן יעקב אמר על רחל אמנו יעקב ורחל )'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה ד"ה וכן ענין זה(יצחק ורבקה , היו אברהם ושרה בזיווג זה .מאמר לחתן דף ל ע"ב( דרושים ')'עץ הדעת טוב ע"ב( סב
ַפָּדן " י מִׂ י ְבבֹּאִׂ ָתה ַוֲאנִׂ למֵּ ֹּא ֶאְפָרָתה ָעַלי ָרחֵּ ְבַרת ֶאֶרץ ָלב שעליה אמרו  אמר כך לפי שהיא היתה בת זוגו העיקריתו, )בראשית מח, ז(" ְבֶאֶרץ ְכַנַען ַבֶּדֶרְך ְבעֹוד כִׂ

 .'ומולדתך וכו' אינו בידי כי הרי'( סנהדרין דף כב ע"ב( )'עץ הדעת טוב' פרשת ויחי ד"הראה גמ' )רבותינו "אין אדם מת אלא לאשתו ואין אשה מתה אלה לבעלה" 

בת  )'עץ הדעת טוב' פרשת תולדות ד"ה 'ויעתר וכו' עוד הגדיל להודיע' וראה ד"ה 'ויהי יצחק וכו' יראה גם אם'( ה את רבקהלקח לאיששהגיע לגיל ארבעים ועד  ולא התחתן יצחק אבינו המתין
עד  – לוועוד עשר שנים כיוון שלא ילדה  לה עוד עשר שנים שתהיה גדולה וגם אז המתין שלוש שנים. בגיל שהיתה ד"ה אמנם( )'נזר הקדש' על בראשית רבה ס, יגזוגו 

ְקָרא ְשמֹו שנאמר " רבקה ונולדו יעקב ועשו אשתו שהוא היה כבר בן ששים שנה ורק אז זכה שנפקדה ָשו ַויִׂ ב עֵּ יו ְוָידֹו אֶֹּחֶזת ַבֲעקֵּ ן ָיָצא ָאחִׂ י כֵּ ְוַאֲחרֵּ
ְצָחק וְ ַיֲעקֹּב  ים ָשָנהיִׂ שִׂ היא בת זוגו שידע הוא המתין כי ואף שלא היה צריך מהדין להמתין לה כלל לפי שהיתה עקרה, . )בראשית כה, כו(" ְבֶלֶדת אָֹּתם ֶבן שִׂ

, בלי קטרוגים ועיכובים היה הוא 'זיווג ראשון' זה וכיוון שהיה. )'עץ הדעת טוב' פרשת תולדות ד"ה 'ויעתר וכו' עוד הגדיל להודיע' וראה ד"ה 'ויהי יצחק וכו' יראה גם אם'( הראויה לו מן השמים
ֹּאְמרבני משפחת רבקה " כפי שאמרו ל ַוי ֶליָך ַרע אֹו טֹוב מה' ָיָצא ַהָּדָברּו ַוַיַען ָלָבן ּוְבתּואֵּ ר אֵּ ֹּא נּוַכל ַּדבֵּ ְבָקה ְלָפֶניָך : ל ה רִׂ נֵּ ְךהִׂ ֶניָך  ַקח ָולֵּ ָשה ְלֶבן ֲאדֹּ י אִׂ ּוְתהִׂ

ֶבר ה'  .פרק א' סימן ד ד"ה 'ובזה יתורץ הפסוקים'( לא' בצלאל הדרשן נא( )'קרבן שבת' –)בראשית כד, נ " ַכֲאֶשר ּדִׂ

מזבח 'הכוונה היא לכש צ ע"ב(דף גיטין גמ' )" אפילו מזבח מוריד עליו דמעות ראשונהכל המגרש אשתו אמרו רבותינו " על האדם שלוקח את נשמת בת זוגו
)'ערבי נחל' בראשית דרוש טז  נשמותיהםנבראו יחד כי  'מעבר יבוק' שפת אמת פרק ט ד"ה וגם כן()בת זוגו האישה שהיא אדם מגרש את  כאשר דמעותמוריד שהרוחני  'העליון

יֻתתבשם " גטומטעם זה נקרא ה .גם נשמותיהםנפרדים ש הריפרד גופותיהם יבהו ,ד"ה וזאת שנית( ֶפר ְכרִׂ יֻתתְוָכַתב ָלּה שנאמר " "סֵּ ֶפר ְכרִׂ ְוָנַתן ְבָיָדּה  סֵּ
יתֹו בֵּ ְלָחּה מִׂ כנגד ו .בין גופותיהם בארץשהוא עושה  כרתבנוסף ל (ד"ה שלא יחזיר רדב"ז מצוה קכזהל על טעמי המצוות )'מצודת דוד' בין נשמותיהם כורת הוא כי )דברים כד, א( "ְושִׂ
ר "בלשון רבים הגט נקרא  שני הכריתות פֶּ  .מצוה רלה(עשה מצוות )'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי " ְכִריֻתתס 

)'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה לעולם ולעולמי עולמים של האדם ונאבדת בת זוגו  )'ערבי נחל' בראשית דרוש טז ד"ה וזאת שנית( הנשמותנגרם פירוד וצער בשורש הגט על ידי 

)'חסד לאברהם'  להוקלק התגרשה מחמתהיא אם  (ד"ה ורזא דא דכתיב ע"א דף קג)זוהר סבא דמשפטים  הרוחנית גורם לשורש נשמת בת הזוג לרדת במדרגתהגם הגט  .ד"ה ויש פן(

אשֹון שנאמר "כפי לא יכול לשוב ולקחתה לאשה כבר בעלה הראשון  אזאה לאדם אחר נישהיא  אחר כך ואם. מעין שני נהר סה ד"ה ויש פן( ֹּא יּוַכל ַבְעָלּה ָהרִׂ ל
ְלָחּה ָשה ֲאֶשר שִׂ ְהיֹות לֹו ְלאִׂ שהוא נמוך  השניים לאדם הבנישואיוגם נישאה  הרוחנית במדרגתהירדה כבר היות שהיא  )דברים כד, ד(" ָלשּוב ְלַקְחָתּה לִׂ

התגרשה  האשה אך אם .(' עיי"שובגין כך כתיב')זוהר סבא דמשפטים דף קג ע"א ד"ה  בעלה הראשון שהוא במדרגה עליונה להינשא לה שובואין ל, כמותה הרוחנית במדרגתו
 .)'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה ד"ה ויש פן(אחר ועולה עמו אדם נישאת ל היא , אז אדרבהבעלה הראשוןשל הרעים מפני מעשיו 

 'זיווג שני'ו זה לבת זוגושוב  אוניׂש בגלגוללעולם כאשר אדם חוזר 

לא היא  להינשא להכאשר הוא יבוא ואז . ויש לו זכות, אזי מגלגלים עמו את בת זוגו פעם אחרת עבורו ל שוב לעולםגתגלוהוצרך לה אם האדם חטא
יש מקטרגים למעלה שרוצים  שהתגלגל בעבור עוון ימשום שאחרטורח גדול, בוומניעות גדולות קטטות  אלא על ידי צרה גדולה ברגע אחד תזדמן לו

יקוטי תורה' )'ל ב ע"א( דף ע"א, וכן סוטה כב דף סנהדריןגמ' )ראה שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף  נאמר ועל כך. ימים ביניהם קטטות גדולותלמנוע את הזיווג הזה ומׂש

 אדם שמקטרגים על השידוך של האדם הרבה בניישנם ובכלל זה  פרק יג( תחילת מזמור סח, שער הגלגולים להאר"י ז"ל תחילת הקדמה כ', 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל על תהלים להאר"י ז"ל
לאדם לשים לבו לכל אלו שהם 'מקטרגים'  אין לכן. ומדברים דברי שקר וכזב ניהםלמריבה ביהשידוך ומביאים את טינים בין בני הזוג שלא יגמרו ומש

בשלום הזיווג משך יי, ואז אחרי שכבר הינשא. (נפלאים ' ועיי"ש עוד בדבריוובזה יתורץ')'קרבן שבת' פרק א סימן ד ד"ה  השידוךאת הבאים בגלל נשמתו המגולגלת, אלא יעשה 
)זכר דוד מאמר ג פרק נח דף קצו  כי היא בת זוגו (פרק יגתחילת , 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל )'ליקוטי תורה' על תהלים להאר"י ז"ל, מזמור סח, שער הגלגולים להאר"י ז"ל תחילת הקדמה כ' קטטהואין ושלווה גדול 

 .ד"ה והג' ומן השלשה(

)'ליקוטי תורה' על תהלים להאר"י ז"ל,  גלגולבא בהוא שעל ידי  שניהכי היא בת זוגו ממש רק שבאה לו פעם  ב ע"א(דף כב ע"א, וכן סוטה דף )ראה סנהדרין  'שניזיווג ' נקראזיווג זה 

 גזרה האלקיתידי השנגזר על בעבור מעשיו או לסיבה אחרת כפי  פעם נוספת בעולם (פרק יג תחילת , 'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ללהאר"י ז"ל תחילת הקדמה כ' 'שער הגלגולים'מזמור סח, 

נשמות חדשות  לפי שכולן מגולגלות ואין ,מתקיים היום בפועל עם כל הנשמות מאז חורבן בית המקדשוכך , 'כתם פז' על זוהר פרשת ויחי דף רכט ע"א ד"ה ואולי כי אל זה()
כבר שהוא  היות ,'זיווג שני'יקרא זה ינשא לבתולה ירווק בחור כאשר גם  לפי זה.בשם האר"י ז"ל( 'מדרש בשם ס' בפליאה'פרשת בראשית ד"ה  לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' בעולם
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בת זוגו כפי שהיו את וכה במעשיו להיות אדם שלם כראוי ולקבל ואשרי אדם שז פרק א סימן ד ד"ה ודע(לר' בצלאל הדרשן )'קרבן שבת'  היה בעולם וחזר שנית בגלגול
 .)זוהר פרשת תזריע דף מג ע"ב ד"ה תא חזי כל רוחין( ףח וגּותחבר עמה ברּוולה (ד"ה וכד נשמתין ע"ב דף פהלך לך  פרשת )זוהרמחוברים מתחילה בשורשם 

 ,)'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה ד"ה ויש פן, 'כתם פז' על זוהר פרשת ויחי דף רכט ע"א ד"ה וסוד אמרם( ('ובזה תבין ענין משה'פרשת שופטים ד"ה להאר"י ז"ל )ראה 'שער המצוות'  משה רבינו וצפורה כזיווג הזה היו
, 'כתם ויש פן)'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה ד"ה  בת שבעודוד המלך  היווכן  .)'כתם פז' זוהר פרשת ויחי דף רכט ע"א ד"ה וסוד אמרם( דורובני שמשה חזר בגלגול על מנת להטיב עם  היות

, של דוד עד שיגיע זמנו של דוד המלך שהוא בן זוגה האמיתי. וכשהגיע זמנותנה קודם לאוריה החיתי י, לכן בת שבע נ(פז' זוהר פרשת ויחי דף רכט ע"א ד"ה וסוד אמרם
 ראהו .ד"ה אמר ליה רבי ע"ב עגדף )זוהר פרשת נח  שהיתה ראויה לו מיום שנברא העולם בשביל לחתן את דוד עם בת שבע ק הקב"ה את אוריה החיתי מן העולםסיל

שאמרו  כפי ' פרשת כי תצא ד"ה לא תהיה(על התורה )'שפתי כהןדוד המלך לאה שאוריה קודם שנִׂ צריכה בת שבע להתאבל ולבכות על והיתה , (ד"ה תא חזי רפג ע"בדף  וילך פרשת זוהר
 בזיווג שני רבים כמוהם עוד ישוכן . ע"א( סנהדרין דף קזגמ' )" במכאובאלא שבאה אליו  בראשית מששת ימיראויה היתה בת שבע בת אליעם לדוד רבותינו "

 .)'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה ד"ה ויש פן(

 אך לא זוכה לבת זוגו אלא לבת זוג של אחרתגלגל שוב לעולם הזה מאדם לפעמים 

 או שהוא שב להתגלגל לבדו( ''ספר הליקוטים' פרשת ויצא על הפסוק 'ויצא יעקב מבאר) אחרהוא מתגלגל בדור אחד ובת זוגו בדור ואין לו זכות, אזי  כאשר אדם חוזר בגלגול
ז"ל פרשת ויצא  )'ספר הליקוטים' להאר"י אין בן זוגה התגלגל עמהשאלא לאחת  יתיתאמהצריך להינשא לאישה שאיננה בת זוגו  הואואז  .)'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה ח(

. )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת כי תצא על הפסוק 'כי יקרא קן צפור לפניך'( של חברו בת זוגואת  ולקחת קדים את חברו בתפילה ורחמיםיכול לה הוא ועוד .('על הפסוק 'ויצא יעקב מבאר
ב'שער הגלגולים' הקדמה ה' ד"ה הנה  וראה .'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת פרק יג, ר'פרשת ויצא על הפסוק 'ויצא יעקב מבאז"ל  להאר"י)'ספר הליקוטים'  תלוי במעשיויקבל  שהאדםזיווג ה סוג ובזיווג הזה

ישה מכוח לקבל א יכולמעשיו את , ואם יקלקל כלתשה טובה ומׂשילזכות לא יכולמעשיו את שאם יכשיר  (ד"ה דבת זוגיה , וכן ב'תיקוני הזוהר' תיקון יד דף ל ע"בלפעמים
ָשהוגת לו מהקב"ה, ועליה נאמר "שאיננה מזּו אותם מעשים רעים שעשה ָמֶות ֶאת ָהאִׂ י ַמר מִׂ  .(ד"ה ואי תימא וד"ה ועל דא ע"א רכטדף ויחי  פרשת )קהלת ז, כו( )זוהר" ּומֹוֶצא ֲאנִׂ

הוא דבר קשה מאד, לפי שבני הזוג  קיום זיווגם בבית אחדש הרי ,של האדם לפי בחירתווברצון ובשמחה שתחילתו יכול להיות אף על  זיווג מסוג זה
דבר זה ואין שלום ביניהם, ו אז יש קטטה ביניהם במשך נישואיהםו פרשת ויצא על הפסוק 'ויצא יעקב מבאר שבע'( להאר"י ז"ל )'ספר הליקוטים'שונים  ייםעִ בַ בעלי ְט  הם הללו
יכול להיות סימן כי זה ניהם יוכן אם יש שנאה ב .(אבן העזר פריה ורביה ואישות ה, כד 'ליקוטי הלכות, 'להאר"י ז"ל תחילת הקדמה כ 'הגלגוליםשער ') תיתיה בת זוגו האמנרה כי אינמֹו
 לפי, תיתיאיננה בת זוגו האמכי  ממש היא הוראהשרי ה שה סטתה תחת בעלהיוכל שכן אם הא .)'עץ הדעת טוב' פרשת כי תצא ד"ה 'או ירצה וראית בשביה'(ה בת זוגו נאינ

יביא ממנה ילדים,  הוא ואם .מאמר לחתן דף כו ע"א ד"ה 'אמנם רשב"ל ראה'( ' דרושים למהרח"ו)'עץ הדעת טובלא יתכן שאיבר מאיברי הבעל ובשר מבשרו וחלק מחלקיו יעשה כך ש
 .(ד"ה תנינן היינו ע"ב זוהר תזריע דף מג עפ"י ,ד"ה אי זכה בר נש א"ע ' ליקוטים דף עדזוהר חדש') 'הוגנים'שאינם  להוליד ממנה בנים יכול

 ויכול לשוב עמהקבל אישה שקרובה אליו מאוד בשורש נשמתו, הוא יכול להרי ש קיבל בגלגול זה את בת זוגואז על אף שלא  זוכההאדם ם אמנם א
הרי  עם זאתאך  מינו, מו הרכבת אילנות מין שלאכ נחשב ג זהזּוועל אף שגם  .ז"ל הקדמה ח( )'שער הגלגולים' להאר"י ושוב להינשא לה שובו בגלגולים נוספים

כדת שה והרי שעל ידי פעולת הגירושין שע ,יגרש את האישה הזאתהאדם אם ו .)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת פרק יג ועיי"ש(קרובה אליו מאוד האישה הזאת 
מוריד עליו דמעות כיון שאינה בת  'מזבח העליון'אין ו (אבן העזר פריה ורביה ואישות ה, כד 'ליקוטי הלכות)' אישה משורשה אצלופריד את אותה מ הוא משה וישראל

שיש  משום עווןגירושין בכפיה  זה אדםעל  באלפעמים ו .רדב"ז מצוה קכז ד"ה שלא יחזיר(הל על הטעמי המצוות )'מצודת דוד' זוגו הוא ממשיך והולך עד שימצא את בתו ,זוגו
'מצודת דוד' לרדב"ז 'של"ה הקדוש' תורה שבכתב כי תצא ד"ה ועתה אבאר, ) יוצאת והולכת לאיש אחר אישההאז ו – או משום שאינה בת זוגו רדב"ז מצוה קכז ד"ה שלא יחזיר(ה)'מצודת דוד' ל לו

 .)'ספר הגלגולים' להאר"י ז"ל תחילת פרק יג ועיי"ש( לו כללובכל אופן, עם אישה לא קרובה אל שורש נפשו של האדם, היא לא תזדמן  .מצוה קכז ד"ה שלא יחזיר(

 נמחליםבכלל זה ו דרושים' מאמר לחתן דף ל ע"ב(-)'עץ הדעת טוב לו על כל עוונותיו שת ימי בראשית, עליו נאמר שמוחליםתית משיהאמ אדם שזכה להינשא לבת זוגו
נמחלו עוונותיו של עשו  מטעם זה אמרו רבותינו כי. להאר"י ז"ל פרשת עקב על הפסוק 'ויענך וירעיבך ויאכילך את המן'()'ספר הליקוטים'  בהם תגלגלשה כל הגלגוליםמהעוונות  לו

 ' למהררח"ו)'עץ הדעת טוב עוונות בעלה נמחלורומז שבסיבתה 'מחלת'  שמהכפי שו .ולפי שהיא היתה בת זוג )ראה רש"י בראשית לו, ג( בת ישמעאל מחלתא את כאשר נש

 אדם יכולוכן  .)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת עקב על הפסוק 'ויענך וירעיבך'( א אישה שאיננה בת זוגו, אז לא נמחלים עוונותיוׂשואך אם אדם נ .מאמר לחתן דף לא ע"ב(הדרושים 
אזי סימן שהיא בוודאי  מאשתו ילדים כלל אך אם לא מביא, )'שער הגלגולים' להאר"י ז"ל הקדמה י(ה בת זוגו נאינששה יתית וגם מאילהביא ילדים מבת זוגו האמ

ד ֶאת ָהֱאֹלכפי שנאמר " בת שבעו מלכן דוד המלך בכה והתחנן שלא ימות הבן הראשון שנולד ל .לא בת זוגו ש ָּדוִׂ ד צֹום ּוָבא קִׂ ַוְיַבקֵּ ים ְבַעד ַהָנַער ַוָיָצם ָּדוִׂ
 .(ועיי"ש עוד אות שצז תלמיד הרמב"ן )'שושן סודות'שלא כדין  לקח אותהם כן או ראיה שהיא איננה בת זוגוהבן זו  חשב שאם ימותהוא כי , )שמואל ב' יב, טז( "ְוָלן ְוָשַכב ָאְרָצה

 ובת זוגו בעולם הזה ובעולם העליון האישבסופו של דבר יתאחדו 

, 'שער דף לח ע"א טור א ד"ה תדע כי בענין 'גליא רזיא')'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק טז ד"ה 'נשאר עלינו לבאר',  עד שיינשאו אחד לשני ויושלמו בעולם האדם ובת זוגו שבים ומתגלגלים

גם  חולאחר מכן ינּו ,היא חלקולבעליה ש צריכה סוף סוף לחזור, )ראה גמ' קידושין דף ב ע"ב(של האדם  'אבידה'האישה שנקראת כי  (סוף הקדמה ח להגלגולים' להאר"י ז"
הרי שהיא מצפה ואף אם בת הזוג לא התגלגלה שוב בעולם הזה אלא רק בן זוגה,  .)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת כי תצא על הפסוק 'כי יקרא קן צפור לפניך'( מהגלגולים בעלה

לכן נוח לו לאדם ש'אשתו הראשונה' שהיא בת זוגו ועמדה . ים()'חסד לאברהם' מעין שני נהר סה ד"ה ויש ב' פנ וממתינה לו כדי להיות עמו לכשישלים חּוקֹו בעולם הזה
בעת שיגיע זמן  אליולחזור עתידה גם  פי שהיאכ .)'מעבר יבוק' חלק שפת אמת פרק ט( עם נשמתו בפרגוד למעלה לפני בואו לעולם, גם תיקבר לידו לאחר מותו

 .ד"ה צריך ספר כריתות( )'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה קכז תחיית המתים

, )'מעבר יבוק' חלק שפת אמת פרק ט( למעלה במקום משכן כבודוו במותגם משלימה אותו זוגו של האדם משלימה אותו בעולם הזה בחייו, כך היא כשם שבת 

את  בעולם הזה אדם להתפלל שיקבלצריך כל ו. ' פרשת ויצא פרק ל, לג ד"ה עוד(הקדוש )'אור החיים בעולם העליון בתמידות מתלוות האיש והאישההנשמות של שתי ו
לנאמר "ש בת זוגו ְתַפלֵּ ֹּאת יִׂ יד  ַעל ז ת ְמצֹּאָכל ָחסִׂ ֶליָך ְלעֵּ ת " )תהלים לב, ו( "אֵּ ֹּאְלעֵּ נמצא כי כל  בת זוגואת  ימצא לא אםלפי ש, ח ע"א(דף )ברכות  זו האישה – "ְמצ

בֶּ  של האדם רחתוִט  יר ַלַמֲעלֹות מזמור "את  בכוונה להגידוטוב  .)'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק טז ד"ה 'נשאר עלינו לבאר'( לַבהֶּ יםשִׂ יַני ֶאל ֶהָהרִׂ בסוף  (, א)תהלים קכא" ֶאָשא עֵּ
י"בו שנאמר כפי  רמוז זיווגו של האדם שבמזמור זהלפי , הרבתפילת שמונה עש רגליםקודם עקירת  מהתפילות ביום אחתכל  ֹּא ֶעְזרִׂ ן ָיב ַאיִׂ י: מֵּ  ֶעְזרִׂ

ם ָוָאֶרץ ה ָשַמיִׂ ם ה' עֹּשֵּ עִׂ ֶזרֶאֱעֶשּה לֹו " מה שנאמר על האישה כנגדשהוא  ב( –)תהלים קכא, א " מֵּ יזכה האדם  אמירת המזמור הזהעל ידי ו .)בראשית ב, יח( "ְכֶנְגּדֹו עֵּ
 כן יהי רצון. ,(. עיי"שלהרמ"ע מפאנו חלק ד' פרק יז ')'מאמר חיקור דין בת זוגו ההוגנת לו את לו יזמנוש

 

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'נֵּט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות

 העלון גם לעילוי נשמת:

אהרן בן 

 ז"ל עזיזה

ָאְרֶלט ָעְלָיה 
 בת פֹורטּון
 מסעּודה 

  

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה 

מּון  בת חנה בֵּ
 הי"ו

אליהו בן 

 הי"ו גֹוְבָהר
 

 tora.haim@gmail.com. וכן ניתן לשלוח הערות/הארות ולקבל את העלון במייל  052-7675933ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ן בת  ַנַנה ַמְדלֶּ מֶּ
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
 

זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה והחלמה מהירה

העלון גם לרפואה 

 הילדהשלימה של 

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

שה' יתברך יחלים 
וירפא אותה מכל חולי 
ותגדל מתוך בריאות 

 איתנה וטובה

 להצלחת  גם העלון

יהודית בת ורדה 

 הי"ורוזיטה 
 וכל משפחתה

  העלון ידיד של במהרה העלון גם לרפואתו השלימה

 הי"ו  יצחק בן עליהיוסף  ר'
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