
 

 ה בקרוב"שעומדת לצאת אי                                                           הספרים דף מתוך סדרת
  

  ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[, "ֶּתְחָּפץֶׁשד ַעַאֲהָבה ָהת ֶאעֹוְררּו ְּת  "א"תשע   ֲאָלִפים'ה ויגשגליון פרשת 

ֶל ָהאֹות  ֶּמֶלת ת "ָּד ַס כּו  ֶאת ְמ ְל ַּמ   ת ַה

 ּדּו ַּפְרצּוִפין ֶׁשָאָדם ְוַחָּוה ִנְבְראּו .)ברכות סא(' ה ַעל ַהְּגָמ"ַּבְּׁשָל

 ' וְוָהאֹות, ְבִחיַנת ַמְלכּותיא ִּבִהֶׁשְמַסֶּמֶלת ֶאת ַחָּוה ' דֶׁשָהאֹות 

 רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס. ּדּוָלֵכן ֵהם ', ְמַסֶּמֶלת ֶאת ָהָאָדם ֶׁשהּוא ְּבִחיַנת ו

 ִאָּמהֹות' ד ֶׁשָּלֵכן ָהיּו )כב' ע(ל "ש ִּפיְנקּוס ַזַצ" ֵמַהגר'ֵרכֹות ְּבֶחְׁשּבֹוןְּב'

פורים ( ל"ח ְלָהֲאִריַז"ּוָבא ְּבפרען מֵכ ְו.'ְלַרֵּמז ֶׁשַהַּמְלכּות ַׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר ד

, תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסת ְמֶלֶדְּד, תֶלת ֶּדיַנִחְביא ִּבִה' ת דאֹוָה ֶׁש)תעט' ע

ל ם ֶׁשּוּגְרא ַּתהּו ֶׁש,א"תרען ַיְנִמ ְּכיֹוּוּלִמה ְּבֶלעֹוי ֶׁש"ם אדנֵׁשת ְלֶכֶּיַּׁשַה

ה ָבֵקְּנ ַלׁשֵּיים ֶׁשִריָב ֵא'דַהֶׁש) ריט' העמידה ע (ְוֵכן מּוָבא ָׁשם. תֶלֶד ְורַעַׁש

. הָּׁשִאד ָהיסֹום ִּביִאָצְמִּנ ַהתתֹוָל ְּדיֵּתְׁשים ּויִרי ִצֵנם ְׁשר ֵהָכָּזַהר ֵמֵתיֹו

  ' ר דָּפְסִּמת ַּבֶזֶמְרִנ, תכּוְלַּמת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמה ַהָבֵקְּנת ַהיַנִחְּבים ֶׁשִארֹוְו

  .'ל דת ַעזֹוְּמַרְמת ַהתֹוָלְדִבּו  

 ַהַּמְלכּותת ה ֶאֶלֲע ַמייִעִבְרם ַעַּטַה ֶׁש:)תיקונים מז( ָמִצינּו ְּבזַֹהר

 ְלָהַרב אּוִרי 'ִׂשְמַחת ֵּבית ַהּׁשֹוֵאָבה'ֻקְנְטֵרס מּוָבא ְּב  ְוֵכן.דחּוִיְל

 ַׁשַּדי ֶׁשֵּׁשם )בלק' פ( 'ַאֶּדֶרת ֵאִלָּיהּו'א ְּב"א ְּבֵׁשם ַהְּגָר"יּוְנְגַרייז ְׁשִליָט

 ַלּה ִמַּגְרָמא ְּדֵלת. ת ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות"ְוָהאֹות ָּדֶל, ַׁשי דאֹוִתּיֹות 

 ַמְתִחיל ָדִודְו, ה ד"ֲהָוָיאֹוִתּיֹות , ַּבָּבִנים' דָדה ֶׁשָהָיה ַהְוֵכן ְיהּו. ְּכלּום

 'דר ַהֹוּדא ַהה הּוָדהּון ְיֵכ ְו.ַּבֶּמְרָּכָבה' דְוהּוא ָהֶרֶגל ַה, 'דְוִנְגָמר ָּבאֹות 

' ג ר"רהח ָה"יף מוִסהֹוְו .ינּוִבם ָאָהָרְבַאים ֵמִנֹוּמת ֶׁשרֹוֹוּדר ַהֶדֵסְּב

 ׁשֵיְו. הָדהּו ְימֹוְׁשִּב' דיא ַהִה' ת דאֹוָהא ֶׁש"יָטִלן ְׁשַמְסרֹוְּגה ֶשם מָֹהָרְבַא

ַוִּיַּגׁש ֵאָליו " )יח, בראשית מד(ב תּוָּכ ַּב'דת אֹול ָהז ַעֵּמַרְמ ַהייִעִבְרם ַעַט

 )יח, בראשית לח ('תפֹוָסֹוּתי ַהֵלֲעַּבים ִמִנֵקת ְזַעַד'א ְּבָבן מּוֵכְו". ְיהּוָדה

ה ַאָּתה " ָאַמר לֹו ַהָּקָּב"ָצְדָקה ִמֶּמִּני"ָאַמר ְיהּוָדה ְּבָׁשָעה ֶׁש

 ַחֶּייָך ֶׁשַאִּציל ,ִהַּצְלָּת ַאְרַּבע ְנָפׁשֹות ְׁשלָֹשה ֵמֵאׁש ְוֶאָחד ִמן ַהּבֹור

ַוִּיְהיּו ָׁשם ִמְּבֵני ' ָּבֶניָך ֶאָחד ִמן ַהּבֹור ּוְׁשלָֹשה ִמן ָהֵאׁש ֶׁשֶּנֱא

ר ַּפְסִמל ְּבַעה ָּפָדהּוְּיים ֶׁשִארֹו ְו.ְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיהְיהּוָדה ָּדִנֵיאל ֲחַנ

  ְרִביִעית  ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא :)תיקונים קכא(ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש . 'ד

  . ה"ַהְינּו ֶׁשִהיא ַׁשֶּיֶכת ָלאֹות ָהְרִביִעית ֶׁשל ֵׁשם ֲהָוָי, ְלַאְרַּבע אֹוִתּיֹות  

 .ןֹוּיא ִצָרְק ִנַהַּמְלכּותד סֹוְּיֶׁש )רה' נשא ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַזת"ְּבלק

ת כּוְלַמַּבד ֶׁשסֹוְית ַהל ֶאֵּמַסְמן ּוֹוּית ִציַנִחא ְּבהּו ֶׁשדִוָדה ְּדֶאְרִנ

ל ז ַעֵּמַר ְלת"ֶלת ָּדֹוּיִתי אֹוֵּתְׁש ֹו ּבׁשֵי', ַחְׁשַמל ַמֶּטה'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

ד סֹוְיל ַהת ַעֶזֶּמַרע ְמַצְמֶא ָּב'וַהְו, ַהַּמְלכּותד יסֹו ִּבׁשֵּית ֶׁשתֹוָלְּדי ַהֵּתְׁש

  ד סֹוְי ְּבִגיַמְטִרָּיא ת"ֶלו ָּד"ת ָו"ֶלָּד ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ד"ִוָּדן ֵכְו .מֹוְצַע

  .יםִּלִּמם ַה ִעתכּוְלַּמַּבֶׁש  

ת תֹוָּבַׁשר ְּבֵמה אֹוָדהּוי ְיִּבַר )נא( 'ִפְרֵקי ְּדַרִּבי ֱאִליֶעֶזר'ְּב

ת תֹוָלְּדת ַהין ֶאִארֹום ְוים ָׁשִדְמל עֹוֵאָרְׂש ִייּוים ָהִׁשָדָחְבּו

ים ִעְדיֹוְו', ת וכוָּבַּׁשם ַהא יֹוָּבים ֶׁשִעְדיֹוְו, ןיֶהֵלֵאין ֵמִחָּתְפִנ

ד סֹו'ְו' םל ָּדַמְׁשַח'ים ִרָמֲאַּמ ַּבנּוְרַאֵּב. הָנָבְּלה ַהָדְלה נֹוָע ָׁשּהָתאֹוְּבֶׁש

ת כּוְלַּמַהת ְוכּוְלַמד ּוסֹוג ְיּוּו ִזׁשה ֵיָנָבְּלד ַהַלמֹוְבת ּוָּבַּׁשת ַהיַסִנְכִּבֶׁש' יִצֵחַה

 יּוג ָהּוּוִּזם ַהקֹום ְמָּׁש ֶׁשׁשָּדְקִּמית ַהֵבן ְּבֵכָלה ְּדֶאְרִנ. ׁשָדע ָחַפת ֶׁשֶלֶּבַקְמ

ה ן ֶזַמְזת ִּבחֹוָּתְפת ִנכּוְלַּמת ַהתֹוְלַּדל ֶׁשֵּמַס ְל,ןיֶהֵלֵאת ֵמחֹוָּתְפת ִנתֹוָלְּדַה

  ה "יל הויַכֵהת תֹוְלַּד ")טז, ב יח"מ(ב תּוָּכן ַהֵכְו. ְלַקֵּבל ֶאת ַהֶּׁשַפע ֵמַהְיסֹוד

  .ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ה"ָדהּוְית "ר" תנֹוְמאָֹהת ֶאְו  

 הּוא ִמְּלׁשֹון ,ִדְלַתָּתאְּתַערּוָתא  ִאי.)ויחי רלה(ְּדַהָּלׁשֹון ַּבּזַֹהר 

ְוֵכן . ְּדֶזה ָּבא ֵמַהַּמְלכּות ֶׁשְּלַמָּטה ֶׁשִהיא ִּבְבִחיַנת ָּדֶלת, ָּדֶלת

ְלעֹוָלם ִיָּכֵנס ָאָדם ְׁשֵני , ָאַמר ַרב ִחְסָּדא .)ברכות ח(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ

, ֶאָּלא ֵאיָמא, א ַּדְעָּתְךַסְלָק, ְׁשֵני ְּפָתִחים. ְּפָתִחים ְּבֵבית ַהְּכֶנֶסת

ַרב ִחְסָּדא ָאַמר  :)ברכות לז(ּוְמָבֵאר ַהְירּוַׁשְלִמי . ִׁשעּור ְׁשֵני ְּפָתִחים

ַמה , ֶזה ֶׁשִּנְכָנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ָצִריְך ְלִהָּכֵנס ִלְפִנים ִמְּׁשֵני ְּדָלתֹות

ּוְמֹבָאר  ".י יֹום יֹוםַאְׁשֵרי ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי ִלְׁשקֹד ַעל ַּדְלתַֹת"ַּטַעם 

ּוְלַהֲעלֹות ַמִּיין '  ֵּכיָון ֶׁשַהִּנְכָנס ְלֵבית ַהְּכֶנֶסת ַלֲעבֹד ֶאת הִּלְדָבֵרינו

הּוא ַּכְבָיכֹול ִנְכָנס ִלְבִחיַנת , ֶדֶלת ִמְּלׁשֹון ,ִדְלַתָּתאנּוְקִּבין ְּבִאיְּתַערּוָתא 

ֵיׁש ְׁשֵּתי ' ְוֵכיָון ֶׁשִּביסֹוד ַהּנּוְק, ִּביןֶׁשִּמָּׁשם ַמֲעִלין ַמִּיין נּוְק' ְיסֹוד נּוְק

  ַאְׁשֵרי "ְוִנְרָמז ַּבָּכתּוב , הּוא ָצִריְך ְלִהְתַעֵּכב ִׁשעּור ְׁשֵּתי ְּדָלתֹות, ְּדָלתֹות

   ".ִלְׁשקֹד ַעל ַּדְלתַֹתי יֹום יֹום, ָאָדם ׁשֵֹמַע ִלי  
 )יז, ויקרא ג( ֶׁשַהָּכתּוב )ת"דלערך ( 'ִנְפָלאֹות ִמּתֹוָרֶתָך' רֶפמּוָבא ְּבֵס

 ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ְּדֵבַאְרנּו .ת"ָּדֶלת "ר" אֵכלּותֹא לֹם ָּדְוָכל "

ת "ְוָלֵכן ָהאֹות ָּדֶל.  ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת ָּדם'ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר 

. ֵּבר ַעל ִאּסּור ֲאִכיַלת ָּדםַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות ְמֻרֶּמֶזת ְּבָכתּוב ֶזה ַהְמַד

ע " ְּבֵׁשם ִמְדַרׁש אֹוִתּיֹות ְּדר)שפד' א ע"ח( 'אֹות ַחִּיים' רֶפְוֵכן מּוָבא ְּבֵס

 ֶׁשִּתְבָרא ִּבי ָךה ְוָאְמָרה ְרצֹוְנ"ת ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהָּקָּב"ִנְכְנָסה ָּדֶל

 ִנּדֹוִנים ִיְׂשָרֵאל ְךָּבה ָלאו ִמְּפֵני ֶׁש"ֵהִׁשיב ַהָּקָּב'  וכוָךֶאת עֹוָלְמ

ת ְלָדם "רֹוִאים ֶׁשְּמַקֵּׁשר ֶאת ָהאֹות ָּדֶל. ֵּבין ָּדם ְלָדם ּוֵבין ִּדין ְלִדין

ת ְלִדּבּור ַהַּׁשָּיְך "ְוֵכן ְמַקֵּׁשר ָׁשם ֶאת ָהאֹות ָּדֶל. ּוְלִדין ַהַּׁשָּיִכים ַלַּמְלכּות

 ְיִציָרה רֶפְוֵכן ֵמִביא ָׁשם ִמֵּס. 'ְלָחן ֶּפהַהֻּׁש'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ַלַּמְלכּות

ּוֵבַאְרנּו . ת ְוָצר ּבֹו ַמְאִּדים ָּבעֹוָלם" אֹות ָּדֶלְךִהְמִלי) ז"ד מ"פ(

ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ְּבֵׁשם .  ֶׁשַהַּמְאִּדים ַׁשָּיְך ְלַדְרַּגת ַהָּדם'ַחְׁשַמל ָּדם'ְּבַמֲאַמר 

  , ַצִּדיק ְיסֹוד עֹוָלםְּבִגיַמְטִרָּיא ת "ֶל ָהאֹות ָּד עֹוַלת ַׁשָּבת ֶׁשִּמּלּוירֶפֵס

  . ֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּותת "ֶל ֶאת ַהָּדְמַמֵּלאְּדַהַּצִּדיק ְיסֹוד   

ֶׁשַהַהְכָּפָלה ֶׁשל , א" ֵמָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון ְׁשִליָט'סֹוד ַהִּׂשְמָחה' רֶפְּבֵס

' ְורֹוִאים ֶקֶׁשר ֵּבין ָהאֹות ד, ֶעֶׂשר  ִהיא)ד+ג+ב+ַהְינּו א(' ָהאֹות ד

 )לא' ע(ּוְבִסְפרֹו ַעל ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש . ַלִּמְסָּפר ֶעֶׂשר ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות

ּוְפָעִמים ', ְמָבֵאר ָהִעְנָין ֶׁשִּלְפָעִמים ָהִאָּׁשה ְוַהַּמְלכּות ֵהם ִּבְבִחיַנת אֹות ד

ְּדקֶֹדם ַהִּנּׂשּוִאין ָהִאָּׁשה ִהיא ְּבִחיַנת ָהאֹות . ְסתּוָמה' אֹו ם' ִּבְבִחיַנת ה
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ת ַיַחד ִעם "ֶׁשל ָהִאיׁש ַהָּדֶל' ּוְלַאַחר ַהִּנּׂשּוִאין ְּכֶׁשּנֹוָסף ָּבּה ַהי, ת"ָּדֶל

', ָּכפּול י' ְסתּוָמה ִמְסָּפָרּה ַאְרָּבִעים ֶׁשֶּזה ד' ְוֵכן אֹות ם. 'ד ֶנְהָּפְך ְלה"ַהּיֹו

ַסֶּמֶלת ֶאת ַמַּצב ָהִאָּׁשה ְּכֶׁשִהיא ִּבְׁשֵלמּוָתּה ְלַאַחר ַהִּנּׂשּוִאין ְּדאֹות זֹו ְמ

ְוִנְרֶאה ְלהֹוִסיף ְּדָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש . 'ְוי' ַהּכֹוֶלֶלת ד' ְּכמֹו ָהאֹות ה

'  ָלֵכן ִהיא ִּבְבִחיַנת אֹות ד,ִרּבּוַע ֶׁשַהַּמְלכּות ִהיא ִּבְבִחיַנת .)ואתחנן ע(

. ְסתּוָמה ִהיא ִרּבּוַע' ְוֵכן ָהאֹות ם. ַהְּצָדִדים ֶׁשל ָהִרּבּוַע' ַרֶּמֶזת ַעל דֶׁשְּמ

   ָהָיה )א, שמות כז(ְוֵכן ַהִּמְזֵּבַח ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ַּכּמּוָבא ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי 

   .ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּות ַמֲעָרבת ֹוּיִת אֹועָּבֻרְמן ֵכְו. ִרּבּוַע  

ְוָכל ַהַּמֲחנֹות אֹוֲחִזים ֵאּלּו ַמְפְּתחֹות ֶׁשל  :)יתרו עח(ַּבּזַֹהר 

 רֹוִאים ֶׁשאֹור ַהַחְׁשַמל.  ַחְׁשַמלְךאֹותֹו אֹור ֶׁשּיֹוֵצא ִמּתֹו

 :)תשא נו(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד הּוא ִּבְבִחיַנת ַמְפֵּתַחַה

ּוֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר , ן ַמֲחִזיק ְּבָידֹו ֶאת ָּכל ַהַּמְפְּתחֹות"ַטְטרּוֶׁשַהַּמְלָאְך ְמ

ְוֵכן ָמִצינּו ַּבּזַֹהר . ן ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד" ֶׁשַהַּמְלָאְך ְמַטְטרּו'ַחְׁשַמל ִציִצית'

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן .  ֶׁשַהְיסֹוד הּוא ִּבְבִחיַנת ַמְפֵּתַח)מתוק מדבש' עם פי: הקדמה ג(

ְּדַמְפֵּתַח ְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד ֶׁשִּנְכָנס ְּבתֹוְך , ַהְיסֹוד הּוא ִּבְבִחיַנת ַמְפֵּתַח

, מקואות ח(ה ָנְׁשִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו, תכּוְלַמַּבֶׁשֶׁשְּמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹוד , ַהֶּדֶלת

 ל" ְלָהֲאִריַז'י"ַרְׁשִּבַׁשַער ַמַאְמֵרי 'מּוָבא ְּבּו ,תִיא ַּבָרְקה ִנָּׁשִאד ָהסֹוְּיֶׁש) ד

נדה (' ָמְּג ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ילֵעְלִדְכת ּותֹוָלי ְּדֵּת ְׁשׁשה ֵיָּׁשִאד ָהיסֹוִּב ֶׁש)רלא' ע(

  ם ִיַּנ ִׁשׁש ֵיַחֵּתְפל ַמָכְלּו, םִיַּנא ִׁשָרְקִּנם ֶׁשקֹו ָמׁשה ֵיָבֵקְּנד ַהיסֹוִּב ֶׁש:)מא

  .םִיַּנ ִׁשֹו ּבׁשֵּית ֶׁשֶלֶּדר ַהחֹוים ְּבִסָנְכִּנֶׁש  

 ֶׁשַהֵּלָדה ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַמְפֵּתַח ֶׁשִּנְמָצא .)תענית ב(' ָמִצינּו ַּבְּגָמ

ְורֹוִאים ֶׁשְּפִתיַחת ַהְיסֹוד ֶׁשַּבַּמְלכּות ַנֲעֵׂשית ֶּדֶרְך , ה"ְּבַיד ַהָּקָּב

ר ַמ ָאְךָאְלַּמ ַהַעּוּדה ַמֶׁשְקַּמ ֶׁש:) קבוירא(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ְּבִחיַנת ַמְפֵּתַח

ע ָמְׁשַמ ּו," ָּכֵעת ַחָּיה ְוִהֵּנה ֵבן ְלָׂשָרהָךׁשֹוב ָאׁשּוב ֵאֶלי"ם ָהָרְבַאְל

. 'ד הַיה ְּבָדל ֵל ֶׁשַחֵּתְפי ַמֵרֲהַו, הָרת ָׂשד ֶאקְֹפב ִלּוׁש ָיְךָאְלַּמל ַהכֹוָיְבַּכֶׁש

ר ָאבְֹמ ּו"ׁשֹוב ָאׁשּוב"ה ָרְמ ָאְךָאְלַּמ ַהְךֶרה ֶּדָתְרָּׁשה ֶׁשיָנִכְּׁשַהב ֶׁשֵּׁשַיְמּו

 ַחֵּתְפת ַמיַנִחְבא ִּבהּו ֶׁשְךָאְלַּמ ַהְךֶרה ֶּדָאה ָּבָדֵּלת ַהַעָּפְׁשַה ְּדינּוֵרָבְדִל

 ינּוִצן ָמֵכְו. 'ַחְׁשַמל ֻסָּלם'ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר  ,מֹוְצַעה ְּב"ָּבָּקַה ֵמְךָׁשְמִּנֶׁש

: שם כה(' ָמְּג ַּבינּוִצָמּו', ד הַיא ְּבים הּוִמָׁשל ְּג ֶׁשַחֵּתְפַּמ ֶׁש.)תענית ב(' ָמְּגַּב

ְוֵכן ַהָּכתּוב . יםִמָׁשְּגַהַהְמֻמֶּנה ַעל  ְךָאְל ַמׁשֵּי ֶׁש)ה רידיא"י שם ד"וברש

 ַח"ֵּתַמְפת "ס" ַח ַּפְעֵנת ָצְפַנף יֹוֵסםַוִּיְקָרא ַפְרעֹה ֵׁש ")מה, בראשית מא(

ָלֵכן הּוא . ְּבָידֹוים ִחָתְּפַהְּדיֹוֵסף הּוא ַהְיסֹוד ֶׁשַּמְפְּתחֹות  ח"ַתֶּפ אֹו

 ף יֹוֵסחַוִּיַּק ")יג, בראשית מח(ְוֵכן ַהָּכתּוב . ְמַפְעֵנַח ֶאת ַהְּדָבִרים ַהְּסתּוִמים

ָבָניו ֶׁשל ְּד ח"ַתֶּפ אֹו ַח"ַמְפֵּתת "ס" ' ֶאת ֶאְפַרִים ִּביִמינֹו וגום ְׁשֵניֶהתֶא

ז ֶמ ֶרׁשֵיה ְּדֶאְרן ִנֵכְו. יםִחָתְּפַהֵהם ִּבְבִחיַנת ַמְפְּתחֹות , יֹוֵסף ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשּלֹו

ר ּבְֹׁשִּים ַוֶהר ָּבֶׁשל ֲאת ָּכף ֶאֵסח יֹוַּתְפִּיַו" )נו, שם מא(ב תּוָּכַּב

   חַּתְפִּיַו"ן ֵכְו. עַפֶּׁש ַהת ֶאיַעִּפְׁשַהים ְלִחָתְּפת ַה ֶאַחֵתֹוף ּפֵסֹוּי ֶׁש"םִיַרְצִמְל

  .ח"ַתֶּפת "ס" ת ֶאףֵסיֹו  

ּוָמְרֳּדַכי יֵׁשב ְּבַׁשַער " ֶאת ַהָּפסּוק 'ַחְׁשַמל אֹות'ְּבַמֲאַמר 

, ֶׁשַהַּׁשַער ְוַהֶּדֶלת ֶׁשל ַהַּבִית ְמַסְּמִלים ֶאת ַהַּמְלכּות" ַהֶּמֶלְך

ֶזה "ְוֵכן ַהָּלׁשֹון . "ַצִּדיִקים ָיבֹאּו בֹו' ֶזה ַהַּׁשַער ַלה"ֶׁשָעֶליָה ָּכתּוב 

 'ֶּבן ִאיׁש ַחי' ַל'ַמְלַאְך ַהְּבִרית'מּוָבא ְּבֵסֶפר ְּד , ַעל ַהְיסֹודתְמַרֶּמֶז, "ַהַּׁשַער

 .)סנהדרין צח(' ְוֵכן ָמִצינּו ַּבְּגָמ.  ְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהְיסֹודֶזהַהִּמָּלה ְׁש )ראה' פ(

ְּדַהַּמְלכּות ְמַקֶּבֶלת ֶאת ַהֶּׁשַפע ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת , ְּבַׁשַער ָהִעירֶׁשַהָּמִׁשיַח יֹוֵׁשב 

 )קד' ע(א " ְלָהַרב ְּגָלֶזְרסֹון ְׁשִליָט'ַוְיֻכּלּו'ְוֵכן מּוָבא ְּבֵסֶפר . ַׁשַער ְוֶדֶלת

ִרָּיא  ְּבִגיַמְטַּתְרָעאְוֵכן . ַׁשַער אֹוִתּיֹות ֶעֶׂשרֶׁשַהַּמְלכּות ַׁשֶּיֶכת ַלִּמְסָּפר 

ְמַרֵּמז ַעל ַהִּׁשִּׁשי ֶׁשּיֹום , 'ַחְׁשַמל ָּדם'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו. יֹום ַהִּׁשיִׁשי

  ְוִחּבּור ֶזה . ַלִּׁשִּׁשי ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהְיסֹוד' ִחּבּור ַהַּמְלכּות ַהַּׁשֶּיֶכת ָלאֹות ה

  .ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ְּבִחיַנת ַׁשַער ְוַתְרָעא  

ִּכי ' ֵּפ" ְוָהָיה ַׁשַּדי ְּבָצֶריָך" )כח' בראשית ע(ל "ָהֲאִריַזת ְל"ְּבלק

ַׁשַּדי סֹוד ַהְּמזּוָזה ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי ָּכתּוב ֵמֲאחֹוֶריָה ַּבֲעבּור 

ְוִעְנַין ְמזּוָזה הּוא סֹוד ', ֶׁשּלֹא ִייְנקּו ַהִחיצֹוִנים ַהִּנְקָרִאים ַרע וכו

.  ֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי ּפֹוֵעל ָּבֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד'ֹוד ַהֵחִציס'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . ַמְלכּות

ְוָלֵכן ּכֹוְתִבים ֵׁשם ַׁשַּדי . ל ֶׁשְּמזּוָזה ִהיא סֹוד ַמְלכּות"ְורֹוִאים ֵמָהֲאִריַז

ְוֵכן . ְּכֵדי ְלַזֵּוג ְיסֹוד ּוַמְלכּות ְוִלְׁשמֹר ַעל ַהַּמְלכּות ֵמַהִחיצֹוִנים, ֵמֲאחֹוֶריָה

ַטַעם ֱהיֹוֵתנּו ּכֹוְתִבין ֵׁשם ֶׁשל ַׁשַּדי  )ט, דברים ו(ְּבַרֵּבנּו ַּבְחֵיי מּוָבא 

רֹוִאים . ִּכי ִמֶּמּנּו ַהֶּׁשַפע ְוַהּטֹוב ִנְכָנס ֶאל ַהָּבִּתים', ַּבְּמזּוָזה וכו

ְוֵכן . ת ַלַּבִיהֶׁשֵּׁשם ַׁשַּדי ַּבְּמזּוָזה ְמַסֵּמל ֶאת ָהֲעָטָרה ֶׁשַּבְיסֹוד ֶׁשַּמְׁשִּפיָע

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵׁשם ְּמזּוָזה ֶׁש)י' שער א ע(ל " ְלָהֲאִריַז'ֵעץ ַחִּיים'מּוָבא ְּב

  ּוְמזּוָזה  :)רות קג(ְוֵכן ָמִצינּו ְּבזַֹהר ָחָדׁש .  ַהְמַסֵּמל ֶאת ַהַּמְלכּותי"ֲאדָֹנ

  .ְּכָלל ְּדַתְרַוְייהּו ְּכָלל ְּדַכר ְונּוְקָבא ַּכֲחָדא  

 ',י ְוַהְּנָׁשָמה ,ְיהּוִדי ֵׁשד הּוא ָהָרע ֵיֶצר .)רעז תצא כי( ַהרַּבּזֹ

 ,ְנָׁשָמה אֹוָתּה ֶאת ֶׁשּׁשֹוֵמר ,י"ַׁשַּד הֹוֵפְך ֵׁשד אֹותֹו ּוָבּה

 ן"ְמַטְטרּו עֹוֶלה ֶׁשָּכְך ,ן"ְמַטְטרּו ַמְלָאְך הֹוֵפְך ֵׁשד ֶּׁשָהָיה ַמה

 ִמַּמֶּטה ֶׁשִהְתַהֵּפְך ,מֶֹׁשה ֶׁשל ַּכַּמֶּטה הּוא ַהֵּׁשד ְוֶזה ,י"ַׁשַּד ְּכֶחְׁשּבֹון

 ּוִמַּמְלָאְך ,ְלַמְלָאְך ִמֵּׁשד ִמְתַהֵּפְך ַהֵּׁשד ֶזה ָּכְך .ְלַמֶּטה ּוִמָּנָחׁש ְלָנָחׁש

 ,חֹוֵטא ֶׁשָהָאָדם לַלְגִּבֶׁש ֵמַהּזַֹהר רֹוִאים .ָהָאָדם ַמֲעֵׂשי ְּכִפי ,ְלֵׁשד

   ַהֵּׁשד ְּתׁשּוָבה עֹוֶׂשה ּוְכֶׁשָאָדם .ְלֵׁשד ֶנְהָּפְך ַׁשַּדי אָרְקִּנֶׁש ן"ְמַטְטרּו ַהַּמְלָאְך

  .ְקֻדָּׁשה תיַנִחְבִּב ַׁשַּדי ֵׁשם ִלְהיֹות ְוחֹוֵזר .ן"ְמַטְטרּו ַלַּמְלָאְך ֶנְהָּפְך  

ַהָּפסּוק , "ְׁשַמע ִיְׂשָרֵאל" )ד, דברים ו( 'ַבַעל ַהּטּוִרים'ְּב

ֶׁשַהֵּׁשִדים , ד"ֲהֵרי ֵׁש, ת"ן ּוְמַסֵּים ְּבָדֶל"יַמְתִחיל ְּבִׁש

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָצִריְך ְלַהֲאִריְך ִּבְקִריַאת . ּבֹוְרִחים ֵמַהּקֹוֵרא ְׁשַמע ְּבַכָּוָנה

ְלַכֵּון ֶׁשַּגם , :)ברכות יג(' ַּכּמּוָבא ַּבְּגָמ, ת ֶׁשל ַהִּמָּלה ֶאָחד"ְׁשַמע ָּבאֹות ָּדֶל

   ְוַגם ,ה"ְלִעְמֵקי ַהְּקִלּפֹות ְמקֹוָרּה ֵמַהָּקָּב ּיֹוֶרֶדת ִּבְבִחיַנת ֵׁשדַהַהְׁשָּפָעה ֶׁש

  . ֶאָחד' ָׁשם ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו ַוה  

ן ֵכְו,  ֶׁשָּבִאָּׁשה ֵיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה יֹוֵתר ִמָּבִאיׁש:)ויקהל קצו(ַּבּזַֹהר 

ָּוה ֵיׁש ַלָּנָחׁש יֹוֵתר ֲאִחיָזה ְּדִהיא  ִּדְבַחִחְוָיאִמְּלׁשֹון יא ִה ַחָּוה

ן ָטא ָׂשָרְבאת ִנֵרְבִּנן ֶׁשיָוֵּכ )ו, ר יז"ב( ׁשָרְדִּמ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ְקרֹוָבה ֵאָליו

 ְךֶרל ֶּדֶבֶהן ְוִיַקה ְּבָרְּבַעְתה ִהָּוַח ֶׁש:)תרומה קסז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכְו. ּהָּמִע

א ְטם ֵחֶדה קָֹׂשֲעל ַנֶבֶהן ְוִיַק ְּבּהָרּוּבִעְו. ׁשָחָּנת ַהת ֶאֶלֶּמַסְמַה' ת קאֹוָה

  ה ָרּוׁשה ְקָתְיה ָהָּוַחים ֶׁשִארֹוְו. :)סנהדרין לח('  ָמְּגא ַּבָבּוּמַּכ, תַעַּדץ ַהֵע

  . אְטֵחם ַהֶדם קֹ ַגׁשָחָּנַל  

ם ְלעֹוָלם ַּבְיסֹוד הּוא ֵׁש )קסב' תצוה ע' פ(ל "ת ְלָהֲאִריַז"ְּבלק

 )רלא' ע(ל " ְלָהֲאִריַז'י"ַׁשַער ַמַאְמֵרי ַרְׁשִּב'מּוָבא ְּבּו. ַׁשַּדי

ְּכמֹו ֶׁשָּמִצינּו ְּבֵלַדת ִאָּׁשה [, ֶׁשִּביסֹוד ָהִאָּׁשה ֵיׁש ְׁשֵּתי ְּדָלתֹות ּוְׁשֵני ִציִרים

ַהְּדָלתֹות ְו' ׁש ְּבִגיַמְטִרָּיא ִציר', ַהִּציר הּוא ְּבִחיַנת ָהאֹות ׁש, ]ִציֵרי ֵלָדה

 ִּדיסֹוד ָהִאָּׁשה הּוא .'ד' ׁש ּוְבַיַחד ֵהם אֹוִתּיֹות ,ת"ָּדֶלֵהן ְּבִחיַנת ָהאֹות 

 ְוֵכן מּוָבא ָׁשם ֶׁשִּמְּׁשֵני ִציִרים ּוְדָלתֹות ֵאּלּו ַנֲעׂשּו ַהָּׁשַדִים ,'ד' ׁשְּבִחיַנת 

. ִים ַׁשָּיִכים ִליסֹוד ָהִאָּׁשהֶׁשַהָּׁשַדת יֹוֱה, ַׁשד ַׁשדֶׁשל ִאָּׁשה ֶׁשֵהם ַּפֲעַמִים 

ּוִמֵּמיָלא , 'ד' ֵיׁש ָלּה ַרק אֹוִתּיֹות ׁש ד"ִאָּׁשה ֶׁשֵאין ָלּה אֹות יֹוְּדִנְרֶאה 

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

ֵּבַאְרנּו 

מּוָבא 

  ָמִצינּו
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 ֵׁשד ָהאֹוִתּיֹות ִּבְבִחיַנת הּוא ֲאִחיָזה ַהְיסֹוד ֶׁשל ָהִאָּׁשה ֶׁשּבֹו ֵיׁש ַלָּנָחׁש

 ַּבְחֵיי ְּבַרֵּבנּו מּוָבא ְוֵכן .ֵׁשד ְּבִחיַנת הּוא אָרְחַא אָרְטְּדַהִּס ַׁשַּדי ַהֵּׁשם ֶׁשל

 ןֵכְו .ָהִאָּׁשה ְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֵּמל ,ְלָדם ִנְמָׁשִכים יםִדֶׁשַהֵּׁש )יח ,יז ויקרא(

 ָהִאיׁש ִויסֹוד .היָדִׁש אתֵרְקִנ יםִׁשָנ תַלְגֶעֶׁש )ג ,ט ק"ב( ב"רעָּב אָבמּו

 ֶׁשל 'י ְּבִחיַנת ְּדֶזה ִנְרֶאה .'י ָהאֹות ְּבִחיַנת ֶׁשֶּזה :)רטו פנחס( ַּבּזַֹהר מּוָבא

 ֶׁשֵּׁשם )ויצא 'פ( 'ַחי ִאיׁש ֶּבן'ַל 'ַהְּבִרית ַמְלַאְך' רֶפְּבֵס ַּכּמּוָבא ,ַׁשַּדי ֵׁשם

 ְּכֶׁשְּמכֹוֵפף ת"ָּדֶל ָהאֹות ,ַּבחֶֹטם ן"ִׁשי ָהאֹות ,ָהָאָדם ְּבגּוף ְמֻרָּמז ַׁשַּדי

 ָהִאָּׁשה ְיסֹוד ּוְכֶׁשִּמְתַחֵּבר .ד"יֹו ָהאֹות ִהיא ֶׁשַּבְיסֹוד ְוָהֲעָטָרה ,ַהְּזרֹוַע

 םֵׁשְּד ֵּביֵניֶהם ְׁשרּוָיה ,ַׁשַּדי ֵׁשם לֶׁש ְׁשִכיָנה ָאז ,ַּבְּקֻדָּׁשה ָהִאיׁש ִליסֹוד

 'ַהּטּוִרים ַבַעל'ְּב אָבמּו ןֵכְו .ל"יַזִרֲאָהֵמ אנּוֵבֵהֶׁש יִפְּכ דסֹוְיַּב הֶרֹוׁש יַּדַׁש

 ְּכִמְנַין ,ק"ת עֹוֶלה ד"ֹוי ,ת"ֶלָּד ,ן"יִׁש ֶׁשל ֶׁשַהִּמּלּוי )יא ,לה בראשית(

 מּוָבא ְוֵכן .םיֶהֵנֵּבי ְמַזֵּוג ַׁשַּדי ֶׁשֵּׁשם רֹוִאיםְו ּוָבִאָּׁשה ֶׁשָּבִאיׁש ֵאיָבִרים

 ְּבִגיַמְטִרָּיא ק"ת הֶׁשעֹוֶל י"ַׁשַּד ֶׁשִּמּלּוי )תולדות 'פ( 'ְיהּוָדה ִמְנַחת' רֶפְּבֵס

 "ּוְרֵבה ְּפֵרה ַׁשַּדי ֵאל ֲאִני" )יא ,לה בראשית( בתּוָּכֶׁש ְּכמֹו ,ּוְרבּו ְּפרּו

   ָהֲעָטָרה ֶאת ַהְמַסֵּמל חֹוָתם ְּבִגיַמְטִרָּיא ֵהם ת"ִנַּד ַהִּמּלּוי סֹוף ְואֹוִתּיֹות

   .'יתיִצִצ ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ּוִּכְדֵבַאְרנ ,ְלִאָּׁשה ִאיׁש ֶׁשְּמַזֶּוֶגת ֶׁשַּבְיסֹוד  

 ֵּׁשדְּדַה .ֵׁשד ֶׁשְּכָפאֹו ְּכִמי ִמָּטתֹו ְמַׁשֵּמׁש ָהָיה א"ר ְּדָלֵכן

 חֹובֹו ִלְפרַֹע אֹותֹו ָּכָפה לכֹוָיְבַּכ ,ִאְׁשּתֹו ְיסֹוד לַע זֵּמַרְמַה

 ְּבַבת ְלִהְתַיֵחד ָרֵאלִיְׂש ְצִריִכים .)כה תיקונים( ּזַֹהרַּב ְמֻרָּמזּו .ּוְלַׁשֵּמׁש

 ְּכמֹו ,ְּבבּוָׁשה ,ּוְבִזיַע ִּבְרֵתת ְּבֵאיָמה ,ַּבֲעָנָוה ,ַּבֲחַׁשאי זּוָגם

 ,ַׁשַּדי ִמן ֵׁשד ֶׁשִהיא ,ֵׁשד ֶׁשְּכָפאֹו ְּכִמי ַקְדמֹוִנים ֶׁשֶהֱעִמידּוהּו

 ֶׁשְּיסֹוד ַרֵּמזְמ ַהּזַֹהר ְּדָלֵכן ְוִנְרֶאה .ֵמַהַּׁשַער ָמֳעָבר ְזַמן ֶׁשְּבאֹותֹו

 .ְּכִדְלֵעיל ְוַׁשַער ֶּדֶלת ְּבִחיַנת הּוא ֶזה ִּדיסֹוד ,ַׁשַער ְּבֵׁשם ִנְקָרא ָהִאָּׁשה

 .ָּדׁש ְּבֵׁשם ִנְקָרא ַהִּזּוּוג ִּבְזַמן ַהָּזָכר הֵׂשֲעַּמֶׁש )ד קפה ד"יו( ע"ְּבשו ןֵּיַע

 ֵׁשד ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא ָהִאָּׁשה יסֹודִּב ַנֲעֵׂשית זֹו ֶׁשְּפֻעָּלה ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר

   ִנְקֵראת ,ְּכִדְלֵעיל ָהִאָּׁשה ְיסֹוד ֶאת ַהְמַסֶּמֶלת ֶּדֶלת ְוֵכן .ָּדׁש ִנְקָרא ָלֵכן

   .ָּדָׁשא ַּבֲאָרִמית  

 ִאיׁש ִנְקָרא ֵאׁש ְּבִרית ֶׁשּׁשֹוֵמר ִמי .)יא תיקונים( ַּבּזַֹהר

 ַצַּואר ַעל ֻחְלָיה ִהיא ַׁשַּדי ֶׁשל 'י ְואֹות ָּתִמים ַצִּדיק

 ַהְּבִרית ֶׁשּׁשֹוֵמר ִמי ְּדָבֵרינּו יִּפ לַע ְלָבֵאר ִנְרֶאה .ָהָרע ֵיֶצר ַהֵּׁשד

 ,ָהִאיׁש סֹודיִּב תֶזֶמְרִּנַה ַׁשַּדי ֶׁשל 'י אֹות ,ַּתְׁשִמיׁש ִּבְׁשַעת ּוִמְתַקֵּדׁש

 ֶׁשהּוא ָהִאָּׁשה ִּביסֹוד ִּנְרָמזַה ַהֵּׁשד ַצַּואר ַעל ,ְוֶקֶׁשר ֻחְלָיה ִהיא

 ָעְרָלה ְּבִגיַמְטִרָּיא דֵׁש ןֵכְו .ֲאִחיָזה ַלָּנָחׁש ֵיׁש ְּדָׁשם ,ָהָרע ֵיֶצר ִּבְבִחיַנת

 ְךָּיַׁש ָהִאָּׁשה יסֹודִו ,דסֹוְיַה לַע תֶׁשֶּבַלְתִּמֶׁש הָּפִלְּקַה תֶא תֶלֶּמַסְמַה

 ְּדָׁשם ל"ַסָּמֵא ְּבִגיַמְטִרָּיא עֹוָנה ןֵכְו .יםִׁשְּדַקְתִמ אלֹ םִא זֹו היָנִחְבִל

 ְּדִביָאה ,ֵחְטא אֹו ַחי ְּבִגיַמְטִרָּיא ִּביָאה ְוֵכן .ֵׁשד ְּבִחיַנת ֶּדֶרְך ֲאִחיָזתֹו

 ִּכְדֵבַאְרנּו ִּדְקֻדָּׁשה ַהְיסֹוד ֶאת תֶלַהְמַסֶּמ ַחי ִלְבִחיַנת ַׁשֶּיֶכת ִּדְקֻדָּׁשה

 ִלְבִחיַנת ַׁשֶּיֶכת ,ָּבּה ֲאִחיָזה ַלָּנָחׁש ֶׁשֵּיׁש ּוִביָאה .'ָלבלּו ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 רָכָּזַהֶׁש ,)יט תהלים( ׁשָרְדִּמַהֵמ נּוְקַּיִּדֶׁש 'ַחָּמה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ןֵּיַע ,ֵחְטא

   'ָמְּגַּב ינּוִצָמ ןֵכְו .גיוּוִּזַה הֶׂשֲעַמְּב ַהְּקִלּפֹות ֲאִחיַזת ִּבְגַלל יׁשִמְׁשַּתַּב ׁשָלְחֶנ

   .תלּוְפִּת אָרְקִנ יׁשִמְׁשַּתֶׁש :)כא סוטה :סב כתובות(  

 ח"רמ דסֹוְּב יאִה גּוּוִּזַה תַעָּפְׁשַהֶׁש 'ּתֹוָרה ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 אָצְמִּנֶׁש םֶחֶרָל יםיִעִּפְׁשַּמֶׁש ,דסֹוְיַה תֶרֶטֲעַּב יםִלָלְכִּנַה יםִרָבֵא

   םֶחֶר אֹו ח"רמ תֹוּיִתאֹוְל תכֹומּוְס ןָטָׂש תֹוּיִתאֹוְּד הֶאְרִנ .'ְקּוּנַה דיסֹוִּב

   .ןָטָּׂשַה תיַזִחֲאֵמ רֵהָּזִהְל יְךִרָצ םֶחֶר ח"רמ רּוּבִחְּבֶׁש זֵּמַרְל  

 ַענְֹמִלי "ִּׁשר ַרֵאָבְמ ּו"יַתנֹת ְּבה ֶאֶּנַעם ְּתִא" )נ, בראשית לא(

ן ָבָּל ֶׁש:)חיי שרה קכח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ. יׁשִמְׁשת ַּתַנם עֹוֶהֵמ

ית ִרה ְּבָׂשָעב ְוקֲֹעַּין ִמָבד ָלַרְפִּנֶׁשן ְּכֵכָלה ְּדֶאְרִנ. עָרר ָהֶצֵּית ַהל ֶאֵּמַסְמ

ר ַּקִעז ֶׁשֵּמַרְל, יׁשִמְׁשַּתע ִמַנָּמא ִיב לֹקֲֹעַּי ֶׁשְּנֻקָּדהא ַלָקְוג ַּדַאָּד, ֹוּמִע

א ן הּוֵכָל, יׁשִמְׁשַּתה ַהֶׂשֲעַמיא ְּבן ִהָבת ָליַנִחְבא ִּבהּוֶׁשע ָרר ָהֶצֵּית ַהיַזִחֲא

ן ָבל ָלֶצים ֵאִאן רֹוֵכְו. הֶּזה ִמיָקִנ ְיה לֹוֶיְהִּתי ֶׁשֵד ְּכְךֵׁשָּמה ִיר ֶזָבָּדג ֶׁשֵאֹוּד

, םלּו ְּכת לֹוֵתה ָלָצא ָרלֹ ְוְךֶרֶּדל ַה ָּכְךֶראֹב ְלקֲֹעת ַיה ֶאָּמִרי ֶׁשל ִּפף ַעַא

ה ָהְלת ִּבן ֶאיֶהֵליף ֲעִסהֹוְו, לֵחת ָרם ֶאַגה ְוָאת ֵלם ֶאן ַּגַתים ָנִׁשָּנן ַהַיְנִעְּב

ף סֱֹאֶּיַו" )כב, שם כט( בתּוָּכ ֶׁשְּכמֹו, יןִאּוּׂשִּנן ַהַמְזה ִּבֶּתְׁשה ִמָׂשָעה ְוָּפְלִזְו

  לֹוׁש ֵילּוים ֵאִנָיְנִעְבְּד, "הֶּתְׁש ִמׂשַעַּים ַוקֹוָּמי ַהֵׁשְנל ַאת ָּכן ֶאָבָל

 ֹום ּבּגְֹפה ִלֶּסַנק ְמא ַרין הּוִאּוּׂשִּנם ַהֶצֶעד ְלֵּגַנְת ִמינֹון ֵאֵכָלְו, היָזִחֲא

ל א ַעבָֹּיב ֶׁשקֲֹעל ַיג ֶׁשיוּוִּזם ַּבּגְֹפה ִלָּסא ִנן הּוֵכָלְו, עַרר ָהֶצל ֶי ֶׁשֹוּכְרַדְּכ

ן ֵכְו', הָרכֹוְּביד ַהִסְפן ִהֵבאּוְר'ַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו ְּב, לֵחל ָרב ַעׁשֲֹחַיה ְוָאֵל

ב קֲֹעַיר ְלַמן ָאָבָּלק ֶׁשסּוָּפת ַה ֶאׁשֵרָפְּמ ֶׁש.)ויצא קסא(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

, בראשית לא(ב תּוָּכן ַהֵכְו. הָבֵקד ְנה עֹוֶצה רֹוָּתי ַאַלאּו" ָךְרָכה ְׂשָבְקָנ"

  ז ַמן ָרָבָלְּד, ה"יָאִּבת "ר" יַתנְֹּבת נֹוָּבַה בקֲֹעַיל ֶאר אֶמּיֹן ַוָבן ָלַעַּיַו") מג

  .היָזִח ֲא לֹוׁשה ֵייָאִּבה ַהֶׂשֲעַמְבִּד, יַתנֹת ְּבנֹוָּבל ַהכֹוָיְבה ַּכֶזָּבֶׁש  

, לֵאָרְׂשם ִיל ַעא ָּכָצ ָיּוּנֶּמִּמן ֶׁשָבל ָלת ֶׁשכּוְּזה ַהָתְיה ָהין ֶמִבָהְל

, הָיָה' ן הצֹוְרה ִּדֶאְרִנ. הָחְפִּׁשן ִמָבת ָלנֹו ְּביּום ָהה ַּגָּפְלִזה ְוָהְלִבְּד

 ֹוה ּבָיא ָהּלֹ ֶׁשינּוִבב ָאקֲֹעל ַי ֶׁשַהְּקֻדָּׁשהד ַּצם ִמָיְצ ֶחאּוְצל ָיֵאָרְׂשם ִיַעֶׁש

ת ֶלֶּמַסְמן ַהָבת ָלַּפִלד ְקַּצם ִמָיְצֶחְו, בֹוּטר ַהֶצֵּית ַהל ֶאֵּמַסְמת ּוֶלסֹם ְּפּוׁש

ה ָדבֹוֲעָהְו, עַרר ָהֶצי ֵיִצֲחב ַוֹוּטר ַהֶצי ֵיִצא ֲחי הּוִדיהּוִּד, עַרר ָהֶצֵּית ַהֶא

', בָהָּזח ַהַּבְזִמ'ר ַמֲאַמ ְּבנּוְרַאֵבְדב ִּכטֹוע ְלַרע ֵמַרר ָהֶצֵּית ַה ֶאְךפֲֹהיא ַלִה

א  הּוׁשיִאע ְוַרר ָהֶצת ֵייַנִחיא ְּבה ִהָּׁשִאְּד, ןָבָּל ִמדּוְלת נֹוהֹוָּמִאן ָהֵכָלְו

 )עקב רמט( ל" ְלָהֲאִריַז'ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה'ְוֵכן מּוָבא ְּב. בֹוּטר ַהֶצת ֵייַנִחְּב

   'חּוֵטי ַהַחְׁשַמל'ֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ּו, ל"ֵזְרַּבם ת ֵההֹוָּמִאָה' ל דת ֶׁש"רָהֶׁש

  .אָרְחא ַאָרְטִּסת ַהל ֶאֵמַסל ְמֵזְרַּבֶׁש  

 תֹוׂשֲעַל ילּוִפֲא ְךֶרצֹ יןֵא יםִכּוּדִׁשְּבֶׁש יםיִקִּדַּצִמ ַעדּוָי ןֵכָלְּד

 אָרְחַא אָרְטִּסַה יםִכּוּדִׁשְבִּד ',כּוְו לּכַֹה הֶׂשעֹו ה"ָּבָּקַהְו תלּוְּדַּתְׁשִה

 הָּטַמְל תֶדֶריֹו ַהְּקֻדָּׁשה איָלֵּמִמּו ,ילֵעְלִדְּכ קֶלֵח לֹו ׁשֵּיֶׁש לַלְגִּב יַעִרְפַמ ינֹוֵא

 יִּפ לַע ףַאְו ."רָבָּדַה אָצָי 'הֵמ" יְךֵא ׁשחּוְּב הֶארֹו דָחֶא לָכְו תעֹוָרְפַה יִלְּב

 םָנְׁשֶּיֶׁש יםִארֹוְו ,סּוף ַים ִּכְקִריַעת ְלַזְּוָגן ָקִׁשין .)ב סוטה( 'ָמְּגַּב ינּוִצָּמֶׁש

 רַחַאְלּו .גיוּוִּזַה תֶא לעְֹפִל ַהְּקֻדָּׁשה דַצְּב םֵה ּוּלֵא יםִּיָׁשְק ,גּוּוִזְּב יםִּיָׁשְק

 לֶׁש תעֹוָרְפַה יִלְּב תמּוֵלְׁשִּב הָּטַמְל דֵריֹו הֶז ַהְּקֻדָּׁשה דַצְּב יםִלֲעֹוּפֶׁש

 רּוְמָא אָקְוַּד ְךּוּדִׁש לַעֶׁש .)רכט ויחי( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ ןֵכְו .אָרְחַא אָרְטִּסַה

 ְךּוּדִׁשְּד ,לּכַֹה הֶׂשעֹו ה"ָּבָּקַהֶׁש יִּפ לַע ףַא ,יםִגּוּוִז גֵּוַזְמּו בֵׁשיֹו ה"ָּבָּקַהֶׁש

 'הֵמ" )יד ,יט משלי( בתּוָּכֶׁש מֹוְּכ ,ירִׁשָי ןֶפאְֹּב הֶׂשעֹו ה"ֶׁשַהָּקָּב רָבָּד אהּו

 בתּוָּכַהֶׁש מֹוְּכ ,יַחִלָׁשְל נּוְּתִנ יםִרָבְּד רָאְׁש ןֵּכ יןֵאֶּׁש הַמ ,"תֶלָּכְׂשַמ הָּׁשִא

 יןִׁשָּקַהֶׁש רַהּזַֹּב םָׁש אָבמּו ןֵכְו ."תבֹוָא תַלֲחַנ ןהֹוָו תִיַּב" םָׁש ילִחְתַמ

 תֵתָל יֵדְּכ יתֹוִמָהְלּו דָחֶא תחֹוְדִל יםִמָעְפִל יְךִרָצ ה"ָּבָּקַהֶׁש לַלְגִּב אהּו ןָגְּוַזְל

 גרּוְטִק לַלְגִּב אלְֹו ַהְּקֻדָּׁשה דַצְּב אהּו יִׁשּקַֹהֶׁש יםִארֹוְו ,גֹוּוּוִז תֶא יִנֵּׁשַל

 )קמד 'ע שמות( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים ֵסֶפר'ְּב מּוָבא ְוֵכן .אָרְחַא אָרְטִּסַה

 ְּבֵחְטא ֶׁשִּנְפְּגָמה ִנּׂשּוִאין ְּבִחיַנת ַעל ְמַרֵּמז "ִהִּׂשיַאִני ַהָּנָחׁש" ֶׁשַהָּכתּוב

   זֶמֶר אןָּכ ׁשֵיְּד הֶאְרִנְו .ִנָּדָתּה ִּבְזַמן ְלָאָדם ִנְבֲעָלה ֶׁשַחָּוה ,ָהִראׁשֹון ָאָדם

   .יַעִרְפַמ ינֹוֵאְו הֶזָל רֵזעֹו אהּוֶׁש ,יןִאּוּׂשִּנַה ןַיְנִעְּב קֶלֵח ׁשֵי ׁשָחָּנַּלֶׁש ינּוֵרָבְדִל 

 ִנְרֶאה

 ָמִצינּו

 ֵּבַאְרנּו

ב תּוָּכ

 יְךִרָצ

  ִנְרֶאה



  

ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ' ִּבְרצֹות ה" )א, ר נד"ב(ַּבִּמְדָרׁש 

אְֹיֵבי " ִאְׁשּתֹו ֶׁשֶּנֱאַמר ַרִּבי יֹוָחָנן ָאַמר זֹו" ַיְׁשִלם ִאּתֹו

,  ֶׁשל ָהָאָדםאֹוֵיב ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ָהִאָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת "ִאיׁש ַאְנֵׁשי ֵביתֹו

 ְּדָהִאָּׁשה .ְּדַהִּמְדָרׁש לֹא ְמַחֵּלק, ּוְבַפְׁשטּות ַמְׁשַמע ֶׁשְּמֻדָּבר ְּבָכל ִאָּׁשה

ְוַרק .  ְוֵיֶצר ָהָרע ֶׁשהּוא אֹוֵיב ֶׁשל ָהָאָדםִמַּצד ַעְצָמּה ַׁשֶּיֶכת ִלְבִחיַנת ֵׁשד

' ִּבְרצֹות ה"ָאז ֶנֱאַמר ָעָליו ' ִאם ָהָאָדם ִמְתַנֵהג ִּבְצִניעּות ְּכִפי ְרצֹון ה

 ְוִתְׁשֶרה ַׁשַּדי ַיֲהפְֹך ְלֵּׁשדֶׁשַה, "ַּדְרֵכי ִאיׁש ַּגם אֹוְיָביו ַיְׁשִלם ִאּתֹו

 ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ֵׁשם ַׁשַּדי ַהִּמְזַּדֵּוג ְמזּוָזהְוֵכן . ֵעילְּכִדְל, ַהְּׁשִכיָנה ֵּביֵניֶהם

  ְמֻרֶּמֶזת ְּבֻנַּסח ַהְּכֻתָּבה ַהְמַדֵּבר ַעל ַהֶּקֶׁשר ֵּבין ִאיׁש ,  ַהַּמְלכּותםִע

  .ְמזּוָזה אֹוִתּיֹות זֹו ִמֶּזה ְולֹא ֶזה ִמּזֹוְוַאל ַיְעִלימּו לֹא , ְלִאְׁשּתֹו  

ָּכל ָאָדם ֶׁשֵאין לֹו ִאָּׁשה ָׁשרּוי ְּבלֹא  :)יבמות סב(' ַּבְּגָמ

ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר . "ְנֵקָבה ְּתסֹוֵבב ָּגֶבר"חֹוָמה ִּדְכִתיב 

 ֶׁשַּתְפִקיד ַהְּׁשִמיָרה ַׁשָּיְך ַלְּקִלּפֹות ֶׁשֵהם ִּבְבִחיַנת 'ֵהָאֲחזּות ַהְּקִלּפֹות'

ְמַרֶּמֶזת ֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ' ֵכן ָּכאן ִנְרֶאה ְּדַהְּגָמְו. ְקִלָּפה ַהּׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהְּפִרי

ע ַפֶּׁשן ֶׁשיָו ֵּכ,חֹוָמה ּוְׁשִמיָרה ָלָאָדם ִּבְבִחיַנת ְקִלָּפה ַהּׁשֹוֶמֶרת ַעל ַהְּפִרי

 יַעִּגא ַמהּוֶׁשה ְּכע ֶזַפֶּׁשה ִמיָקִנ ְיׁשת ֵיֹוּפִלְּקַלְו, ַהַּבַעל ֶּדֶרְך רֵבה עֹוָּׁשִאָה

 ןֵכְו .הָּׁשִאע ָלַפֶּׁשת ַהיר ֶאִבֲעַהל ְלַכּוּייו ֶׁשָלם ָעת ַּגרֹוְמֹון ׁשֵה, ָהיֶלֵא

, הָרבּוְּגד ַהַצ ְלְךָּיה ַׁשיָרִמְּׁשיד ַהִקְפַּתֶׁש' ּכַֹח ָהַאְחדּות'ֵּבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר 

  ן יֶהֵּתְׁשִּד, הָּפִלְק ְּבִגיַמְטִרָּיא הָרבּוְּגן ֵכְו. הָרבּות ְּגיַנִחְביא ִּבה ִהָּׁשִאְו

  .היָרִמְּׁשת ַהיַנִחְבת ִלכֹוָּיַׁש  

 "ץֵבאת רָֹּטח ַחַתֶּפַל" )ז, בראשית ד( בתּוָּכז ַּבֶמש ֶרֵיה ְּדֶאְרִנ

 ינּוִצן ָמֵכְו. ּוּנֶּמר ִמֵהָּזִה ְלׁשֵיע ְוָרר ָהֶצֵּיץ ַהֵבה רָֹּׁשִאד ָהסֹוח ְיַתֶפְּבֶׁש

ל ת ַערֹוסּות ֲאילֹוִעים ְּבִלֲעֹוּבל ַהת ַעכּוד ְזֵּמַלה ְמ"ָּבָּקַהֶׁש .)יומא כ(' ָמְּגַּב

ְוֵכן . יׁשִמְׁשל ַּתע ֶׁשָרר ָהֶצֵּיל ַהז ַעֵּמַרה ְמק ֶזסּוָּפים ֶׁשִארֹוְו, הק ֶזסּוי ָּפֵדְי

 חַתֶּפַל "בתּוָּכַה ֶׁש)שסה' שופטים ע( ל" ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'מּוָבא ְּב

ּוְמבָֹאר . תכּוְלַּמַהַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ְסִפיַרת  ל"ֵחָרת "ר" ץֵברֹ אתָּטַח

ת ֶכֶּפְהיא ֶנה ִהם ֶזקֹוָמְּבז ֶׁשֵּמַרת ְלֹוּיִת אֹוְךּוּפִה ְּבְמֻרֶּמֶזת ל"ֵחָרְּדִלְדָבֵרינּו 

 ָּתְבַהר ָאֶׁשה ֲאָּׁשם ִאים ִעִּיה ַחֵאְר ")ט, קהלת ט(ב תּוָּכן ַהֵכְו. עָרב ְלֹוּטִמ

ז ֵּמַרְל, ן"ייִכִרְכַּתת "ס" ׁשֶמֶּׁש ַהתַח ַּתָך ְלןַת ָנרֶׁש ֲאָךֶלְב ֶהיֵּי ַחיֵמל ְיָּכ

ְוֵכן מּוָבא . תֶות ָמיַנִחְביא ִּבִהה ֶׁשָּפִלְּקם ַהקֹוְמים ִלִדְרת יֹוּויׁשי ִאֵּיַחֶׁש

יְטל ְּדִק, ֶׁשֶהָחָתן לֹוֵבׁש ִקיְטל ִּבְׁשַעת ַהֻחָּפה, )אות פו( 'ן"ִׂשיחֹות ָהַר'ְּב

  ם קֹוָמְבִּד, עָׁשָרת ֹוּיִתאֹו, הָּט ִמֹוׁשרּוֵּפ ֶׁשׂשֶרֶען ֵכְו. הּוא ֶּבֶגד ֶׁשל ֵמִתים

  .עָׁשת ָריֹוְהא ִלּלֹד ֶׁשאֹר ְמֵהיָז ִליְךִרה ָצֶז  

' כּון ְויצֹוִחת ַהִיַּבת ַּבאֹוְּמַּטים ִמִׁשָּנל ַהָּכ .)נדה מ(ה ָנְׁשִּמַּב

 ןָתֻטְמָאא ֵצֵּתד ֶׁשים ַעִאְּמַּטן ִמיָני ֵאִר ֶקלַעַבב ּוָּזל ַהָבֲא

א ָצא ָילֹה ְוָּׁשִאד ָהסֹו ְיְךתֹוא ְּבהּוֶׁשם ְּכא ַּגֵּמַטה ְמָּדם ִנ ַּדנּוְיַה. ץחּוַל

ּוְמבָֹאר , ץחּואת ַלֵצֹוּיֶׁשק ְּכה ַרָאְּמַטע ְמַרת ֶזַבְכן ִׁשין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ, ץחּוַל

 ֻטְמָאה ׁשא ֵייָלֵּמִמ, היָזִחא ֲאָרְחא ַאָרְטִּס ַלׁשה ֵיָּׁשִאד ָהיסֹוִבְּדִלְדָבֵרינּו 

 ֻּטְמָאהַה, היָזִח ֲאין לֹוֵאר ֶׁשָכָּזד ַהיסֹון ִּבין ֵּכֵאה ֶּׁשַמ. דסֹוְי ַהְךתֹום ְּבַּג

ע "רמא ָּבָבן מּוֵכְו. הָּפִלְּקם ַהקֹוְמץ ִלחּוא ַלֵצע יֹוַרֶּזַהֶׁשק ְּכת ַרֶסֶּפְתִנ

ה סֹוד ְּכִניַסת "ע ו"ֲחמּוָרה ֶעְרָוה ֶׁשֵּצרּוָפּה ר )ז"יונת אלם פכ( אנֹוָּפִמ

 ה"ע ו"רת ֹוּיִתיא אֹו ִההָוְרֶעים ֶׁשִא רֹו.ַהְּקִלָּפה ְלָמקֹום ֶׁשֵאינֹו ֶׁשָּלּה

  ז ָמְרִּנג ַהּוּוִּזה ַהֶׂשֲעַמת ְּבֶזֶחֱאֶּנֶׁש, עאת ָרֵרְקִּנה ֶׁשָּפִלְּקל ַהת ַעזֹוְּמַרְמַה

  .ה"ת וֹוּיִתאֹוְּב  

 ,"ָיַרְדִּתי ֱאגֹוז ִּגַּנת ֶאל" אָיְפַלֲעּוּבַא םָהָרְבַא 'רְל 'לעּוָנ ןַּג' רֶפֵסְּב

 ֱאגֹוז ָצג ֲאֶׁשר" ִּבְרָּכתֹו ְּבתּוִלים ַּדם ֲאֶׁשר ִלְבתּוָלה רֹוֵמז

 זגֹוֱאֶּד ִלְדָבֵרינּו רּוְמבָֹא ,זגֹוֱא תַּנִגְל לָׁשְמִנ 'ְקּוּנַה דסֹוְיֶׁש יםִארֹו ."ֵעֶדן ְּכַגן

ְּבִגיַמְטִרָיא  הָּׁשֻדְּקַה לַע תֹוׁשְּבַלְתִּמַה תֹוּפִלְּקַה תֶא לֵּמַסְמּו ,אְטֵח ּ

 ןֵכְו .תֹוּפִלְּקַל היָזִחֲא ׁשֵי 'ְקּוּנַה דיסֹוִבּו ',תֶׁשֶק ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ִּכְדֵבַאְרנּו

   'ד ִּכי ַהָּקדֹוׁש ַהּזַֹהר ְּבֵסֶפר רּוָאְמ )ג ,יב ויקרא( 'יםִּיַחַה ראֹו'ָּב אָבמּו

  .ֱאגֹוז ִּגַּנת ְּבסֹוד ,ַהְּקֻדָּׁשה ִלְבִחיַנת ַהּסֹוְבִבים ֵהם ְקִלּפֹות  

 פסחים( 'ַּבְּגָמ ַּכּמּוָבא ,הָחְמִּׂשַה תַוְצִמ אתֵרְקִנ הָנעֹו תַוְצִמ ןֵכָלְּד

 .ִמְצָוה ִלְדַבר ְׁשּתֹוִא ֶאת ְלַׂשֵּמַח ָאָדם ַחָּיב ָרָבא ָאַמר :)עב

 יןֵא היָזִחֲא אָרֲחַא אָרְטִּסַל ׁשֵּיֶׁש םקֹוָמְּבֶׁש 'ַהֵחִצי סֹוד' ְּבַמֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו

 תַמרּוְתִבּו הָבֵאֹוּׁשַה יתֵּב תַחְמִׂשְּב מֹוְּכ ,הָוְצִּמַה תַחְמִׂשְל יַעִרְפַמ אהּו

 תַחְמִׂשְל יַעִרְפַמ אהּו יןֵא היָזִחֲא לֹו ׁשֵּיֶׁש ןיָוֵּכ הָנעֹו תַוְצִמְּב ןֵכְו ,ןֶׁשֶּדַה

 רֶצֶי תֶא יֵרְמַגְל לֵּטַבְל צּוָר ל"ֶׁשֲחַז :)סט יומא( 'ַּבְּגָמ ָמִצינּו ןֵכְו .הָוְצִּמַה

 ,רֵּיֶצַה לֶׁש וֵעיָני תֶא ִסּמּו יןִּמַה םּוּיִק הֶיְהִי אּלֶֹׁש אּוָרֶׁש ןיָוֵכְו ,יםִׁשָנ תַוֲאַּת

 :)קנ תרומה( רַהּזַֹּב ינּוִצָמּו .בָקרֹו םִע אַלֲחטֹ עָהָר רֵיֶצ ןֶׁשֵאי םָּגַר הְוֶז

 םימּוִחְּד ,הָקְלָּד אלֹ ַּבֵּגיִהָּנם ׁשֵאָה יםִׁשָנ תַוֲאַּת רֶצֶי תֶא לּוְטִּבֶׁש ןַמְזִּבֶׁש

   )ו ,יח יקראו( ן"ַּבְמַרָּב אָבמּו ןֵכְו .ַהֵּגיִהָּנם ׁשֵא תֶא עַגֶר לָכְּב םֵּמַחְמ זֹו הָוֲאַּת

  .ַהִּמין ְלִקּיּום זּוָלִתי ַּבּתֹוָרה ְוִנְמָאס ְמֻרָחק ָּדָבר ַהִּמְׁשָּגל  

, ְךּוּדִׁשת ְּבַחַּלַּצת ַהיַרִבְּׁש ֶׁש)קכ' ע(' רשָכָׂשל ִיֶהאֹ'ר ֶפֵסא ְּבָבמּו

 ְךּוּדל ִׁשָכְּד, םָלעֹות ָהיַאִרְבה ִּבָתְיָהים ֶׁשִלֵּכת ַהיַרִבל ְׁשת ַעֶזֶּמַרְמ

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . היָרִבה ְׁשָּלִחְת ִּבֹו ּבׁשֵיְו, אָרְבִּנ ֶׁשׁשָדם ָחָלא עֹוהּו

  , הָּפִלְּק ַהְךתֹו ְלַהְּקֻדָּׁשהת ה ֶאיָדִרם הֹוָלעֹות ָהיַאִרְבים ִּבִלֵּכת ַהיַרִבְׁשִּד

  . הָּפִל ְקְךתֹו ְלְקֻדָּׁשהת יַדִרל ְיה ֶׁשָׁשָדה ֲחיָנִח ְּבׁש ֵיְךּוּדל ִׁשָכְבּו  

 ִנְמָצאֹות ַׁשַּדי ֶׁשאֹוִתּיֹות )קלז' ע( 'ּדֹוְרֵׁשי ְרׁשּומֹות' רֶפְּבֵס

 ְּכִמְנַין ֵׁשם ו"כּוְך ְוָהאֹוִתּיֹות ַהּנֹוָתרֹות ֵהן ִׁשידִּבְתִחַּלת ַהִּמָּלה 

ּוְכֶׁשֵּיׁש ְׁשִכיָנה ֵיׁש , ַּדיִׁשּדּוְך ַנֲעֶׂשה ֶּדֶרְך ֵׁשם ַׁשְּדּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו . ה"ֲהָוָי

  , ַמֲחֵזה ַׁשַּדי ְּבִגיַמְטִרָּיא ַׁשְּדָכןְוֵכן . ָּבִאָּׁשה' ָּבִאיׁש ְוה' י, ה"ַּגם ֵׁשם ֲהָוָי

  . הּוא ּבֹוֶנה ֵׁשם ַׁשַּדי, ְּדִמי ֶׁשְּמַׁשֵּדְך ִאָּׁשה ְלִאיׁש  
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