
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                הספרים דף מתוך סדרת                   

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

יַלת דסֹו ִט ִים  ְנ ַד    ָי

ֶאְרַחץ ְּבִנָּקיֹון "ִׁשְמעֹון ָּפַתח ְוָאַמר '  ר:)וישב קפד(ַּבּזַֹהר 

 ֶּבן ָאָדם ָּבעֹוָלם ָךֵאין ְל". ' הָךַּכָּפי ַוֲאסְֹבָבה ֶאת ִמְזַּבֲח

ְורּוַח ֻטְמָאה ׁשֹוָרה ַעל אֹותֹו , ֶׁשּלֹא טֹוֵעם ַטַעם ֶׁשל ָמֶות ַּבַּלְיָלה

, ְּפֵני ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה ִמְסַּתֶּלֶקת ִמן ָהָאָדםִמ, ָמה ַהַּטַעם, ּגּוף

, ְוַעל ֶׁשַהְּנָׁשָמה ַהְּקדֹוָׁשה ָיְצָאה ְוִהְסַּתְּלָקה ִמֶּמּנּו, ְויֹוֵצאת ִמֶּמּנּו

ְוַכֲאֶׁשר ַהְּנָׁשָמה חֹוֶזֶרת , ׁשֹוָרה רּוַח ֻטְמָאה ַעל אֹותֹו ּגּוף ְוִנְטָמא

ַוֲהֵרי ֶנֱאַמר ֶׁשְּיֵדי ָהָאָדם ֻזֲהַמת , ָתּה ֻזֲהָמהַלּגּוף ַמֲעֶבֶרת אֹו

ִמְּפֵני , ְוַעל ֵּכן לֹא ַיֲעִביר ָיָדיו ַעל ֵעיָניו, ַהֻּטְמָאה ִנְׁשֶאֶרת ָּבֶהם

ְוַכֲאֶׁשר נֹוֵטל , ַעד ֶׁשּנֹוֵטל אֹוָתן, ֶׁשאֹותֹו רּוַח ֻטְמָאה ׁשֹוֶרה ָעָליו

 רֹוִאים ֶׁשָהרּוַח ֻטְמָאה .ׁש ְוִנְקָרא ָקדֹוׁשָאז ִמְתַקֵּד, ָיָדיו ְּכִפי ֶׁשָראּוי

 ָהרּוַח תַאף ֶׁשָהָאָדם ָקם ַּבּבֶֹקר ְוַהְּנָׁשָמה ִסְּלָקה ֶא,  ַלָּיַדִים ִּבְמֻיָחדתִנְדֶּבֶק

  ִּכי ָהרּוַח ֻטְמָאה ִנְדֶּבֶקת , ְּבָכל זֹאת ָצִריְך ְנִטיַלת ָיַדִים, ֻטְמָאה ִמֶּמּנּו

  . ֶאֶרת ָּבֶהםַלָּיַדִים ְוִנְׁש  

"  ַהֵּלָבבְךַהָּיֵרא ְוַר"יֹוֵסי ַהְּגִליִלי אֹוֵמר '  ר.)סוטה מד(' ַּבְּגָמ

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּלׁשֹון . "ֶזה ַהִּמְתָיֵרא ִמן ָהֲעֵברֹות ֶׁשְּבָידֹו

ָּכְך , םִּדְכמֹו ֶׁשרּוַח ַהֻּטְמָאה ִנְדֶּבֶקת ִּבְמֻיָחד ַלָּיַדִי, ֲעֵברֹות ֶׁשְּבָידֹו

ׁשֶֹרׁש ַהֻּטְמָאה ' ׁשֶֹרׁש ַהֻּטְמָאה ִּכְדֵבַאְרנּו ְּבַמֲאַמר ןָהֲעֵברֹות ֶׁשֵה

 ַהָּמקֹום ֶׁשּבֹו ןְּדַהָּיַדִים ֵה, ַּגם ֵּכן ִנְמָצִאים ַּבָּיַדִים ֶׁשל ָהָאָדם ,'ֵמַהֵחְטא

ְּבָתם  ")ה, שית כברא(ָּכתּוב ן ֵכְו. ְוָהֲעֵברֹות ִּבְמֻיָחד,  ַהְּקִלּפֹותתֹוֶנֱאָחז

ָנִקי ֲאִני " ּוְבִנְקיֹן ַּכַּפי"י " ּוְבַרִּׁש,"ְלָבִבי ּוְבִנְקיֹן ַּכַּפי ָעִׂשיִתי זֹאת

ְנִקּיּות  תרֹוִאים ֶׁשְּנִקּיּות ֵמַהֵחְטא ִנְקֵרא. ִמן ַהֵחְטא ֶׁשּלֹא ָנַגְעִּתי ָּבּה

 ָהאֹוֵמר ):פהיומא (ִּמְׁשָנה ַּב  ָמִצינּוןֵכְו .ֶׁשַּכּפֹות ָיָדיו ְנִקּיֹות, ַּכַּפִים

ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו ַלֲעׂשֹות , ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב, ֶאֱחָטא ְוָאׁשּוב

 ְּדָהֲעֵברֹות ,"ֵאין ַמְסִּפיִקין ְּבָידֹו" ַהָּלׁשֹון תְוַגם ָּכאן רֹוִאים ֶא. ְּתׁשּוָבה

 תּוְלָהִׁשיב ֶא, ֹות ְּתׁשּוָבה ַלֲעׂשְּבָידֹוְוֵאין ַמְסִּפיִקין ,  ַּבָּיַדִיםתִנְמָצאֹו

   תֶׁשְּמִׁשיִבין ֶא, ִמְּלׁשֹון ֲהָׁשָבהא ְּדַהְּתׁשּוָבה ִהי', ָהֲעֵברֹות ִמָּידֹו ַלה

  .  ַעל ְיֵדי ֶׁשֶּנְהָּפִכים ִלְזֻכּיֹות' ָהֲעֵברֹות ַלה  

 'ר ְלַגֵּביּה לַע ׁשַלֲח ַאָּבא ַּבר ִחָּייא 'ר :)ה ברכות( 'ַּבְּגָמ

 ֵהן לֹא יּהֵל רַמָא ,ִיּסּוִרין ָךָעֶלי ֲחִביִבין יּהֵל רַמָא ,יֹוָחָנן

 ִנְרֶאה .יּהֵמְקאֹוְו יּהֵדְי ֵליּה בַהְי ,ָךָיְד ִלי ַהב יּהֵל רַמָא ,ְׂשָכָרן ְולֹא

 ֵמַהֲחָטִאים יאִה יַהחִֹל תְּדִסַּב ,ָידֹו לֹו ֶׁשָּנַתן ְיֵדי ַעל אֹותֹו ִרֵּפא אהּו ןְּדָלֵכ

 חַקָל אהּו םִא יןֵבּו ,ֹוּלֶׁש םֵה יםִאָטֲחַה םִא יןֵּב ,ַּבָּיד תִּנְמֵצאֶׁש ֻּטְמָאהְוַה

 ָצִריְך ָהָיה לֹא ֵחְטא ָהָיה לֹא ְוִאם .םיֶהֵלֲע רֵּפַכְל לֵאָרְׂשִי םַע יֵאָטֲחֵמ

 ִסֵּלק יֹוָחָנן 'ר ֶׁשל ַהְּקֻדָּׁשה ִּדְבכַֹח ,ַּדְוָקא ָידֹו לֹו ָנַתן יֹוָחָנן 'ר ְוָלֵכן ,ַלֲחלֹות

 ,ִנְתַרֵּפא ּוִמֵּמיָלא ,ַאָּבא ַּבר ִחָּייא 'ר ֶׁשל ֵמַהָּיַדִים ְוַהֵחְטא ַהֻּטְמָאה תֶא

   ַלֲחָכִמים ָיַדִים ִלְלחֹץ ֶׁשָּנֲהגּו ַהַּטַעם ֶׁשֶּזה ְוִיָּתֵכן .ַהַּמֲחָלה תִסַּב הְּדִנְסַּתְּלָק

  .ְּבָיֵדינּו ֶׁשְּדבּוָקה ֵמַהֻּטְמָאה ְקָצת ַסְּלקּוְי ֶׁשִּבְקֻדָּׁשָתם ְּכֵדי ,ְוַלַּצִּדיִקים  

ָׁשַמְעִּתי ֶׁשָהיּו אֹוְמִרים ַאְׁשֵרי ִמי  .)פסחים נ(' ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהְּגָמ

,  ַהְינּו ֶׁשָּבעֹוָלם ָהֶעְליֹון אֹוְמִרים.ֶׁשָּבא ְלָכאן ְוַתְלמּודֹו ְּבָידֹו

ְולֹא ַחס ,  ְוַתְלמּודֹו ְּבָידֹו,ָדיו ְנִקּיֹות ֵמֲעֵברֹותְוָי, ַאְׁשֵרי ִמי ֶׁשָּבא ְלָכאן

 )כב, בראשית כז(ֵכן ִנְרֶאה ְּדֶזה ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב  ְו.ְוָׁשלֹום ֲעֵברֹות ְּבָידֹו

ְוָׁשם ִעַּקר , ְוכֹחֹות ָהָרע ִנְמָצִאים ַּבָּיַדִים  ְּדֵעָׂשו,"ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו"

  ְיֵדי " ֶׁשַהָּיַדִים ֶׁשל ַיֲעקֹב ֵהם ,"ְוַהָּיַדִים ְיֵדי ֵעָׂשו"תּוב ֲאִחיָזָתם ָלֵכן ָּכ

  . ֶׁשָּׁשם ֵעָׂשו ֶנֱאָחז ְּביֹוֵתר, "ֵעָׂשו  

 ְוַהַּטַעם ֶׁשַהְּנִטיָלה )תולדות שנה ראשונה( 'ֶּבן ִאיׁש ַחי'ְּבֵסֶפר 

ם סֹוף ְוִסּיּום ִּכי ַהָּיַדִים ְוָהַרְגַלִים ֵה, ִהיא ַרק ַעל ַהָּיַדִים

ֶאָּלא ְּבִסּיּוֵמי ַהְּגבּורֹות , ְוָידּוַע ִּכי ֵאין ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים, ַהּגּוף

ף ֶקתְֹלּו, ּוָבַרְגַלִים ֶנֱאָחִזים יֹוֵתר ִמן ַהָּיַדִים, ְוַהִּדיִנין ּוִבְקצֹוֵתיֶהן

ים ִּבְזכּות ְוַרק ַהּכֲֹהִנ, ֲאִחיָזָתם ֵאין ָלנּו ּכַֹח ִלְדחֹוָתם ִּבְנִטיָלה

ִנְרֶאה . ָהָיה ָלֶהם ּכַֹח ִלְדחֹוָתם ַּגם ִמן ָהַרְגַלִים, ַהִּמְקָּדׁש ְוָהֲעבֹוָדה

, "ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב" )טו, בראשית ג(ְלָבֵאר ַעל ִּפי ֶזה ַהָּכתּוב 

הּוא ְּבִסּיּום ִנְדָּבק ַּדְוָקא ֶלָעֵקב ֶׁש, ּכַֹח ָהָרע ָּבעֹוָלםת ֶׁשַהָּנָחׁש ַהְמַסֵּמל ֶא

 ):רסוהשמטות  (ָמִצינּו ַּבּזַֹהרן ְוֵכ .ֶׁשָּׁשם ִנְדָּבִקים ַהִחיצֹוִנים, ָהֶרֶגל

ִלי אֹוִתּיֹות , ִיְׂשָרֵאלְּבִחיַנת ל ַעז ְמַרֵּמ, " רֹאׁשָךהּוא ְיׁשּוְפ" בֶׁשַהָּכתּו

, "ׁשּוֶפּנּו ָעֵקבְוַאָּתה ְּת", ְוַהֵּיֶצר ָהָרע ֶׁשְּמַנֵּצַח ֶאת ַהָּנָחׁש,  רֹאׁש-

 בְוַיֲעקֹ, ֶׁשָּׁשם ַהֵּיֶצר ִמְתַּגֵּבר,  ָעֵקב-י אֹוִתּיֹות , ַיֲעקֹבְּבִחיַנת ל ַעז ְמַרֵּמ

הובא ( 'ַאְך ְּפִרי ְּתבּוָאה' רֶפמּוָבא ְּבֵסן  ְוֵכ.אֹותֹוה ּכֹוֶפ' יָהאֹות  ַחכְֹּב

  י ְּדִמ, ב"ָעֵקת " ר,רֻּמָּתַּבְצְמָך ַעֵּדׁש ַּקֶׁש ,)בראשית' במעינה של תורה פ

  .בֶּבָעֵקא ֶׁשִּנְמָצע ָהָרר ַהֵּיֶצת ֶא ְמַנֵּצַח, לֹור ַּבֻּמָּת ַעְצמֹו ֶׁשְּמַקֵּדׁש  

, "ַּבֶּבֶטן ָעַקב ֶאת ָאִחיו"ָּכתּוב  .)תולדות קלח( ַּבּזַֹהר ינּוִצָמ

ְוָידֹו "ֶזה הּוא ֶׁשָּכתּוב , ה אֹותֹו ְלַמָּטה ְּבאֹותֹו ָעֵקבָרְׁשִהֶׁש

 .ֶׁשָּׂשם ָיָדיו ַעל אֹותֹו ָעֵקב ִלְכּפֹות אֹותֹו, "אֶֹחֶזת ַּבֲעֵקב ֵעָׂשו

ְוָידֹו ֶׁשל ַיֲעקֹב אֹוֶחֶזת ּבֹו ְוכֹוָפה , ּוַמְׁשַמע ֵמַהּזַֹהר ֶׁשֵעָׂשו ׁשֹוֶרה ֶּבָעֵקב

  " ֵקבָעּנּו ּוֶפׁשַאָּתה ְּתְו ")טו, בראשית ג(ב ַּבָּכתּוז ְמֻרָּמ ו"ֵעָׂשן ְוֵכ. אֹותֹו

  .תאֹוִתּיֹו' ל הֶׁש ָהפּוְךג ְּבִדּלּו  

ָאַמר , "ֻיַּקח ָנא ְמַעט ַמִים ְוַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם" :)מ פו"ב(' ַּבְּגָמ

ֲאַבק ַרִּבי ַיַּנאי ְּבַרִּבי ִיְׁשָמֵעאל ֶׁשֵהם ִמְׁשַּתֲחִוים ַל

ְוֵכן ְּבָכל , ים ֶנֱאָחִזים ְּביֹוֵתרְּדֵכיָון ֶׁשָּבַרְגַלִים ַהִחיצֹוִנה  ִנְרֶא.ַרְגֵליֶהם

ָלֵכן ָהיּו ִמְׁשַּתֲחִוים , ַהִחיצֹוִנים ֶנֱאָחִזים ָׁשם, ָמקֹום ֶׁשֵּיׁש ֻזֲהָמא ְוִלְכלּוְך

ְוָהיּו ִמְׁשַּתֲחִוים , ְוִלְכלּוְך ְוַגם ָאָבק,  ַּגם ַרְגַלִיםּוֶׁשָּׁשם ָהי, ַלֲאַבק ַרְגֵליֶהם

  ' וירא ע' פ(ל " ְלָהֲאִריַז' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'ְּבא מּוָבן ְוֵכ. םָׁשת ַלְּקִלָּפה ֶׁשֶּנֱאֶחֶז

  .ַרֲחצּו ַרְגֵליֶכם ֵמָהָאָבק ֶׁשַּתַחת ָהַרְגַלִים ֶׁשֵהם ַהִחיצֹוִנים )נה  

'  הְךַוְיָבֶר" )ל, בראשית ל ( ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהָּכתּוב ֶׁשַּיֲעקֹב ָאַמר ְלָלָבן

ְוַהְּבָרָכה ֶׁשָּבָאה ְלָלָבן ִמֶּזה , יִניַקת ָלָבן ִמַּיֲעקֹב ִּד" ְלַרְגִליָךאְֹת

 ָמִצינּו

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

ְוֵכן 

מּוָבא 

ן ֵכְו

 ָמִצינּו

ְוֵכן 



  ְּדַהִחיצֹוִנים יֹוְנִקים ִמִּסּיּוֵמי , ַרְגֵלי ַיֲעקֹב ָהְיָתה ֶּדֶרְך, ֶׁשַּיֲעקֹב ָהָיה ֶאְצלֹו

  . ּוִבְפָרט ֵמָהַרְגַלִים, ַהּגּוף  

רּו ַּבִּצָּפְרַנִים ַהּקֹוְבָרן ְׁשלָֹׁשה ְּדָבִרים ֶנֶאְמ .)ק יח"מו(' ַּבְּגָמ
ֶׁשָּמא , ַטֲעָמא ַמאי, זֹוְרָקן ָרָׁשע, ׂשֹוְרָפן ָחִסיד, ַצִּדיק

 .)פסחים קיב(' ַּבְּגָמ ָמִצינּון  ְוֵכ.ה ְוַתִּפילָרָּבַּתֲעבֹר ֲעֵליֶהן ִאָּׁשה ֻע
 ְּדֵכיָון  ִנְרֶאה.אָמד יֹויד ַחֵחַפְמ, יּהֵדי ְיֵׁשא ָמָל ְויּהֵרְפיל טּוֵקָׁשְּד

ן ֵכְו.  ָׁשם ַהְּקִלּפֹות ְּביֹוֵתרתֹוָלֵכן ֶנֱאָחז,  ְּבִסּיּום ַהּגּוףתֹוֶׁשַהִּצָּפְרַנִים ִנְמָצא

ִּכי ְלעֹוַלם  )ב"ן פ"פרצופי זו( ל" ְלָהֲאִריַז'אֹוְצרֹות ַחִּיים'מּוָבא ְּב
י ֵאין ָלֶהם  ִּכ,צֹוִנים ָּכל ְיִניָקָתן הּוא ִמן ַהְּקָצוֹות ּוִמִּסּיּוָמןיַהִח

. ַלֲעלֹות ֶאל ְמקֹום ַהְּקֻדָּׁשה ֲאָבל יֹוְנִקים ִמְּמקֹום ִסּיּוָמא ְרׁשּות
ְוִהֵּנה ַּבְּקָצוֹות ָהֵהם ֶׁשל ַהְּזרֹועֹות ְוֶׁשל ַהְיֵרַכִים ָׁשם ֲאִחיָזָתן 
ִויִניָקָתן ְוִהֵּנה ָאנּו רֹוִאין ְּבחּוׁש ָהְראּות ִּכי ַהָּבָׂשר ֶׁשְּבסֹוף 

   ְוֶדֶרְך ,כֹו יֹוֵצא ְוָגֵדל ַהִּצּפֶֹרן ְויֹוֵצא ַלחּוץָהֶאְצַּבע ִנְבַקע ּוִמּתֹו
   .צֹוִניםי ִמָּׁשם ַהִחְנִקיםאֹותֹו ְּבִקיָעה יֹוְצִאין ָהאֹורֹות ְויֹו  

ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמה ֶּׁשּמּוָבא ְּבַכָּמה ְמקֹומֹות ֶׁשַּׂשֲערֹות ָהרֹאׁש 

,  ִּבְקֵצה ַהּגּוףתֹורֹאׁש ִנְמָצאֵּכיָון ֶׁשַּׂשֲערֹות ָה,  ִּדיִניםתְמַסְּמלֹו

 ְוָלֵכן ִּתְסּפֶֹרת ָהרֹאׁש .ּוִמֵּמיָלא ְמִביִאים ִּדיִנים,  ַהִחיצֹוִניםןֶנֱאָחִזים ָּבֶה

  ֵיׁש , ַאְּדַרָּבה, ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ַהָּזָקן ֶׁשֵאינֹו ִּבְקֵצה ַהּגּוף,  ַהִּדיִניםתְמַסֶּלֶקת ֶא

  . ִעְנָין לֹא ְלַסְּפרֹו  

א הּו, ָהִאּסּור ָּבִאָּׁשה ְלַגּלֹות ְׂשַער רֹאָׁשּהֶׁש .)תיקונים קכד(ר ַהּזַֹּב

ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו ִּדְבָנִׁשים ִּבְכָלל . םים ָׁשִזָחֱאֶּנים ֶׁשיִנִּדל ַהַלְגִּב

ר סּוָאן ֵכָלְו, ֵיׁש ֲאִחיָזה ַלִחיצֹוִנים ְּביֹוֵתר, ּוִמֵּמיָלא ְּבַׂשֲערֹות ָהִאָּׁשה

ְוִאָּׁשה ָקֶׁשה  :)חיי שרה קכו(ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר . יָהֶתרֹוֲעת ַׂשת ֶאאֹוְרַהְל
 ).ונשא קכ(ָמִצינּו ַּבּזַֹהר ן ֵכְו. ְלַהְפִריד ַהֻּזֲהָמה ִמֶּמָּנה יֹוֵתר ֵמִאיׁש

ְצִריָכה ִאָּׁשה ֶׁשֲאִפּלּו קֹורֹות ַהַּבִית לֹא ִיְראּו ַׂשֲעָרה ַאַחת 
ּבֹוא ּוְרֵאה ְּכמֹו ְּבָזָכר ַהֵּׂשָער הּוא , ָּכל ֶׁשֵּכן ַּבחּוץ, ֵמרֹאָׁשּה

ּבֹוא ּוְרֵאה ַּכָּמה ְּפָגם ּגֹוֵרם ,  ַּגם ִלְנֵקָבהְךָּכ, ֶהָחמּור ֶׁשל ַהּכֹל
ּגֹוֵרם ְלַבְעָלּה , ּגֹוֵרם ְלַמָּטה, ּגֹוֵרם ְלַמְעָלה, אֹותֹו ְׂשַער ָהִאָּׁשה

ּגֹוֵרם ֶׁשִּתְסַּתֵּלק , ּגֹוֵרם ָּדָבר ַאֵחר ַּבַּבִית, ֲעִנּיּותּגֹוֵרם , ֶׁשִּמְתַקֵּלל
 רֹוִאים ֶׁשאֹוָתּה ַהִּסָּבה ֶׁשַהְּׂשָערֹות ֲחמּוִרים ֵאֶצל ָזָכר .ֲחִׁשיבּות ִמָּבֶניָה

זֹאת , רְלִהְסַּתֵּפ ְוָצִריְך ָהרֹאׁשת ְּבַׂשֲערֹום ִּדיִני ֶׁשֵּיׁש ְוִכְדֵבַאְרנּו ְלֵעיל

  ּלּוי ְׂשַער ָהִאָּׁשה ִּגְוָלֵכן  , ְׂשַער רֹאָׁשּהתה ֶׁשִאָּׁשה ְצִריָכה ְלַכּסֹות ֶאַהִּסָּב

  .ִמּׁשּום ַהִחיצֹוִנים ֶׁשֶּנֱאָחִזים ָּבּה', ֵמִביא ַּכָּמה ָצרֹות ְוכּו  

ַמּדּוַע ַהְּׁשִכיָנה ַהְּקדֹוָׁשה ּוְכַלל ִיְׂשָרֵאל  :)אמור לח(ת "ְּבלק

ְוהּוא ְּבִחיַנת ַמְלכּות , ָרֵחל ַהְינּו ֶּכֶבׂש, ֵחל ָרםִנְקָרִאי
ְלִפי ֶׁשָּמִצינּו ֶׁשֵּיׁש ְּבָרֵחל ֶטַבע ַהַהְכָנָעה יֹוֵתר , ֶׁשִּנְמְׁשָלה ְלָרֵחל
ְוַגם ֶׁשַּמַּנַחת ֶאת , ְוקֹוָלּה קֹול ַהְמעֹוֵרר ַרֲחָמנּות, ִמָּכל ַהְּבֵהמֹות

ַמה ֶּׁשֵאין ֵּכן ָּכל ַהְּבֵהמֹות לֹא , קֹוָלּהַעְצָמּה ִלְגזֹז ְולֹא ַּתְׁשִמיַע 
ֲאֶׁשר ,  ְוַהֻּדְגָמא ָלֶזה ַּבְּׁשִכיָנה.ִיְׁשקֹטּו ְולֹא ָינּוחּו ְּכֶׁשָּיבֹואּו ְלָגְזָזם

, ְוסֹוֶבֶלת ֶזה, ּוְמַחָּיה ַּגם ֶאת ַהִחיצֹוִנים, יֹוֶרֶדת ְלַהְׁשִּפיַע
. "ְכָרֵחל ִלְפֵני גְֹזֶזיָה ֶנֱאָלָמה"תּוב ְוֶזה ֶׁשָּכ, ִויִניָקָתם ֵמַהְּׂשָערֹות

 )ז, בראשית ד(  ֶׁשַהָּכתּוב)שסב' שופטים ע(ל "יַזִרֲאָהת ְל"לקא ְּבָב מּוְוֵכן
 ְלַרֵּמז ֶׁשְּיִניַקת ַהִחיצֹוִנים ִהיא ִמְּבִחיַנת ל"ָרֵחת "ר" ֵבץרָֹּטאת ַחֶּפַתח ַל"

 ִמְסַּתֵּפר ְּבָכל ְך ֶמֶל:)סנהדרין כב(' ָמ ַהְּגתה ֶאי ֶזל ִּפִנְרֶאה ְלָפֵרׁש ַע .ָרֵחל
ְּכֵדי ְלַהְמִעיט ַּכָּמה ֶׁשֶאְפָׁשר , ָך ְּבָיְפיֹו ֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶניְךיֹום ֶׁשֶּנֱאַמר ֶמֶל

 ְוִאם ֵאין ְיִניָקה . ְיִניַקת ַהִחיצֹוִנים ֵמַהַּמְלכּות ֶׁשּיֹוְנִקים ֵמַהְּׂשָערֹותתֶא

   ְּבָיְפיֹו ְךֶמֶל"ְוֶזה ֶׁשָאְמרּו ִמּׁשּום ,  הּוא ְּבָיְפיֹוָאז ַהֶּמֶלְך, ַלִחיצֹוִנים
  .ְללֹא ֲאִחיַזת ִויִניַקת ַהִחיצֹוִנים,  יִֹפי ִּדְקֻדָּׁשה,"ָךֶּתֱחֶזיָנה ֵעיֶני  

ֲאָבל ,  ָאָדם ֵיׁש לֹו ִּדין לֹוֵבׁש ְׁשחֹוִרים):זה "ר(ִּבירּוַׁשְלִמי 
 ִלְדָבֵרינּור  ּוְמבָֹא,ם ְולֹוְבִׁשים ְלָבִניםִיְׂשָרֵאל ְמַגְּלִחין ְׂשָעָר

   ְיִניַקת ת ַהְּׂשָערֹות ִלְמנַֹע ֶאתָצִריְך ְלַגֵּלַח ֶא,  ַהִּדיןת ְלַהְמִּתיק ֶאלְּדִבְׁשִבי

   .ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים טֹוִביםל ַעם ַהְמַרְּמִזי ְוִלְלּבׁש ְלָבִנים, ַהִחיצֹוִנים  

,  ֵראִׁשית ַהֵּגז ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא ִּבְרֵחלֹות.)ין קלהחול(ַּבִּמְׁשָנה 

ְּדִמְצַות ֵראִׁשית ַהֵּגז ָּבָאה ְּכֵדי ְלַקֵּדׁש , ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַהַּטַעם ָלֶזה

ְּדַאף ֶׁשֵּיׁש ָלֶהם ,  ְיִניַקת ַהִחיצֹוִניםתְוִלְמנַֹע ֶא,  ַהְּׂשָערֹותתְוֶא ַהֵּגזת ֶא

,  ַהְיִניָקה ִּבְׁשֵלמּותתלֹא נֹוְתִנים ָלֶהם ֶא, ָרֵחל ְּכִדְלֵעילְיִניָקה ִמַּׂשֲערֹות ָה

ּוְנִתיָנָתּה ,  ַהְיִניָקה ַעל ְיֵדי ִקּדּוׁש ָהֵראִׁשית ֶׁשל ָּכל ִּגָּזה ְוִגָּזהת ֶאםּומֹוְנִעי

ה ּבֹו ְּדַנֲעָׂש, ק ֶזה ֶׁשּנֹוְתִנים ַלּכֵֹהן ְּבַוַּדאי ֵאין ָלֶהם ְיִניָקהֶלֵחּוֵמ, ַלּכֵֹהן

ֵאינֹו נֹוֵהג ֶאָּלא  ְוָלֵכן .ּוָבֶזה ּגֹוְרִמים ִלְׁשּבֹר ּכַֹח ְיִניָקָתם, ִמְצָוה
 )שם(ְוֵכן ָמִצינּו ַּבִּמְׁשָנה . ְּדֵמָהְרֵחלֹות ֵיׁש ְיִניָקה ַלִחיצֹוִנים, ִּבְרֵחלֹות

   ֵאין ָלֶהם ְּדַבָּקדֹוׁש, ֵראִׁשית ַהֵּגז נֹוֵהג ְּבֻחִּלין ֲאָבל לֹא ְּבֻמְקָּדִׁשין

   .ְוֵאין צֶֹרְך ְּבִמְצַות ֵראִׁשית ַהֵּגז, ְיִניָקה ְּכָלל  

 ּגֹוֵזז ְּכֶׁשַאָּתה ,"ָךצֹאְנ ֵּגז ֵראִׁשית" )ד ,יח דברים( י"ְּבַרִּׁש
 ֵּפֵרׁש ְולֹא ,ַלּכֵֹהן ֵראִׁשית ִמֶּמָּנה ֵּתן ,ָׁשָנה ְּבָכל ָךצֹאְנ

 ְּדָלֵכן ִנְרֶאה ,ִמִּׁשִּׁשים ֶאָחד ִׁשעּור ָּבּה ָנְתנּו ְוַרּבֹוֵתינּו ,ִׁשעּור ָּבּה

 ֶׁשְּלאֹותֹו ְוָרצּו ,ָּבֵטל ֵאינֹו ְּבִׁשִּׁשים ְּדֶאָחד ,ִמִּׁשִּׁשים ֶאָחד רִׁשעּו ָנְתנּו

   ִּבְׁשָאר ִיְתַּבֵּטל ְולֹא ,ַעְצמֹו ִּבְפֵני ֲחִׁשיבּות ִּתְהֶיה ַלְּקֻדָּׁשה ֶׁשּנֹוְתִנים ֵחֶלק

   .ְיִניָקה ַלִחיצֹוִנים ֵיׁש ֶׁשֵּמֶהם ָערֹותַהְּׂש  

 ,ָׁשִנים 'ג ֶּבן ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ַהְּׂשָערֹות תֶא ֶׁשּגֹוְזִזים ַהִּמְנָהג ְלָבֵאר ִנְרֶאה

 ֲאִחיָזה ַלְּקִלּפֹות ֵיׁש ָׁשִנים 'ג ֶׁשַעד .)ל קדושים( ת"ְּבלק ְּדמּוָבא

 .ָּבָאָדם יןֵבּו ,ָעְרָלה אהּו ץֶׁשָהֵע ַּבּצֹוֵמַח ֵּבין ,ָחָדׁש ָּדָבר ְּבָכל ֲחָזָקה

 תֶא ּגֹוְזִזים ,ֵמַהְּקִלּפֹות ְויֹוֵצא ִמְתַחֵּזק ְּכֶׁשַהֶּיֶלד ,ָׁשִנים 'ג ּוְלַאַחר

 ַהְּׁשִביָרה ְּכֻדְגַמת ,ְיִניָקָתם ִלְׁשּבֹר ,ַהֵּגז ֵראִׁשית ִּבְבִחיַנת ַהְּׂשָערֹות

 )יד קדושים תנחומא( ַּבִּמְדָרׁש ָמִצינּו ןְוֵכ .ַהֵּגז יתֵראִׁש ְּבִמְצַות ַהַּנֲעֵׂשית

 ָׁשִנים ָׁשלֹׁש" ,ְּבִתינֹוק ְמַדֵּבר ַהָּכתּוב ,"ַוֲעַרְלֶּתם ּוְנַטְעֶּתם"
 ,ְלַדֵּבר ְולֹא ,יַחִׂשָהְל לֹא ָיכֹול ֶׁשֵאינֹו "ֲעֵרִלים ָלֶכם ִיְהֶיה

 ַמְקִּדיׁשֹו ֶׁשָאִביו ,"קֶֹדׁש ִּפְריֹו ָּכל ִיְהֶיה ָהְרִביִעת ּוַבָּׁשָנה"
  ַאְבָרָהם ִהִּכיר ָׁשִנים ָׁשלׁש ֶּבן .)לב נדרים( 'ַּבְּגָמ מּוָבא ְוֵכן .ַלּתֹוָרה

   .ּבֹוְראֹו ֶאת  

 רֹוִאים ".צֹאנֹו ֶאת ִלְגזֹז ְךָהַל ְוָלָבן" )יט ,לא בראשית(

 ְּבַעְצמֹו ֶׁשָּלָבן ,ּוָבהַוֲחׁש ְּגדֹוָלה ְמָלאָכה ָהְיָתה ַהּצֹאן ֶׁשְּגִזיַזת

 ַּכּמּוָבא ,ָּבָניו ְּבַיד ִהְפִקיד ןאֹוָת ַהְּמָלאכֹות ִּכְׁשָאר ְולֹא ,ַלֲעׂשֹוָתּה ָהַלְך

 ֶׁשִּמָּׁשם ,ָחֵזי ֵליּהַמָּז ָחֵזי ָלא ְּדִאיהּו ִלְדָבֵרינּו רּוְמבָֹא .ָׁשם י"ְּבַרִּׁש

 ןְוֵכ .זֹו ְמָלאָכה ַלֲעׂשֹות ְּבַעְצמֹו ָהַלְך ָלֵכן ,ֵמַהְּׂשָערֹות ֶׁשּיֹוֵנק ,ְיִניָקתֹו

   ִמְׁשֶּתה ַלֲעׂשֹות ֶקֶדם ִּביֵמי ַהִּמְנָהג ֶׁשָהָיה )יב ,לח שם( ן"ָּבַרְמַּב אמּוָב

  .ַהֶּמֶלְך ִעם ַיַחד ָׁשם ִמְתַקְּבִצים ְוָהיּו ,ַהִּגָּזה ְּבֵעת  

 ַוַּיַעל י"ִּׁשַר רֵאָבְמּו ,"אנֹוצֹ ּגְֹזֵזי ַעל ַוַּיַעל" )שם( ְיהּוָדה ֵאֶצל
 ,ְּבַעְצמֹו ָּגַזז ֶׁשּלֹא ּוַמְׁשַמע ,צֹאנֹו יֵזְזּגֹ ַעל ַלֲעמֹד ִּתְמָנָתה

 צֹאן ִמְּגִזיַזת ַלִחיצֹוִנים ְיִניָקה ְהֶיהִּת ֶׁשּלֹא ַהִּגָּזה ַעל ִּפַּקח ִּדיהּוָדה ִנְרֶאה

   ְּבַעְצמֹו ָּגַזז ,ְקִלָּפה אֶׁשהּו ָלָבן ֵּכן ֶּׁשֵאין ַמה ,ַלַּמְלכּות ַהַּׁשָּיְך ְיהּוָדה

  . ְיִניָקתֹו ֶׁשִּמָּׁשם  

   
 אודה מאד לכל מי שישלח לי הוספות על מאמר זה לזיכוי הרבים

  . 0573109982א קולי  חודשים  נא להשאיר הודעה בת3ם עד 'ניתן לשלם בצקי.בלבד ₪ 100במחיר ]  כרכים5[' סוד החשמל'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 
  fish@neto.net.il או במייל. 0737254480או בפקס 

ישלחו בקשה , או את הגליון החודשי, ]סוד חיי האישות לאור הקבלה לנשואים בלבד[בדואר אלקטרוני את מאמר צניעות האישה עם הוספות חדשות   המעונינים לקבל
 .לכתובת המייל

ָמִצינּו 

ְוֵכן 

 ינּוִצָמ

א מּוָב

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

 ָמִצינּו

 ְוֵכן

 ָּכתּוב

 ָמִצינּו




