
 

 לחבר בין תורת הנגלה לתורת הנסתר                                                   דף מתוך סדרת הספרים
  

  ]מותר לצלם לזיכוי הרבים[  .דֶסֶח בגימטריא ב"עת ַנְׁשא ֵהב ְּת"תשע ֲאָלִפים 'ה פרשת בחוקותיגליון 

ּׂשּוִא ִּנ ן ַה ַמ ְּז ָּׁשה ִמ ִא ר ָה ַע ּסּוי ְׂש ִכ ם ְל ַע   .יןַט

   .ןָרָעת ְׂשֹוּסַכה ְלָׁשרּוְגה ּוָנָמְלַאת יכֹוִר ְצַעּוּדַמ

  .יּוּסִּכה ִמָרטּוץ ְּפת ֵעַּכֻמּו. ּהאָׁשת רֹֹוּסַכה ְלָתְנָּזה ֶׁשָינּוה ְּפיָכִר ְצַעּוּדַמ

  .יןִאּוּׂשִּנַה תַּדֻעְס ִּבּהָרָע ְׂשתֹוּסַכת ְלֶבֶּיַחה ָּלַּכין ַהח ֵאָרְזִּמת ַהדֹוי ֵעֵנְב ִלַעּוּדַמ

  .יםִׁשי ָנֵּתין ְׁשר ֵּבבֲֹער ַלסּו ָאַעּוּדַמ

" ֱאלִֹהים ֶאת ַהֵּצָלע' ַוִּיֶבן ה" .)ברכות סא(ַּבְּגָמָרא 

. ְוַחד ָאַמר ָזָנב, ַרב ּוְׁשמּוֵאל ַחד ָאַמר ַּפְרצּוף

ְלִפי [ י ִמיַּנְייהּו ָסֵגי ְּבֵריָׁשא ּוְלַמאן ְּדָאַמר ַּפְרצּוף ֵה',כּוְו

ַּדַעת ַהּסֹוֵבר ֶׁשַהֶּצַלע ָהְיָתה ַּפְרצּוף ָׁשֵלם ֶׁשל ִאָּׁשה 

, ]ַהְמֻחָּבר ְלַפְרצּוף ֶׁשל ִאיׁש ֵאיֶזה ַּפְרצּוף ָהַלְך ָּברֹאׁש

 ַּבר ִיְצָחק ִמְסַּתְּבָרא ְּדַגְבָרא ָסֵגי ְּבֵריָׁשא ןָמְחַנב ָאַמר ַר

 ַוֲאִפּלּו ְךָּׁשה ַּבֶּדֶר ָאָדם ֲאחֹוֵרי ִאְךְדַתְנָיא לֹא ְיַהֵּל

מאמר פסיעותיו (ל "ְלָהֲאִריַז' ל"ַׁשַער ַמַאְמֵרי רז'א ְּבָבמּוּו. ִאְׁשּתֹו

 ְּבַמֶּסֶכת ּוְׁשמּוֵאל ַרב ֶׁשל סֹוד ַהַּמֲחלֶֹקת )של אברהם אבינו

 ,ָהְיָתה ָזָנב ָאַמר ְוַחד ָהְיָתה ַּפְרצּוף ָאַמר ַחד ְּבָרכֹות

 'ב ִּכי ְּבֶרֶמז הּוא ְוָהִעְנָין .ַחִּיים ֱאלִֹהים ְבֵריִּד ָוֵאּלּו ְוֵאּלּו

 ל"רז ָאְמרּו ּוְכֶנְגָּדם ',ּוב ַאַחת ַחָּוה ָלָאָדם לֹו ָהיּו ָנִׁשים

 ֵמֲאחֹוָריו ָיְצָאה ָהַאַחת ִּכי הּוא ְוָהִעְנָין ,ְוָזָנב ַּפְרצּוף

ָנם ָהַאַחת  ְוָאְמ.ַהַּתְחּתֹוִנים ֵמֲאחֹוָריו 'ְוַהב ,ָהֶעְליֹוִנים

ְנֻקָּדה , ֲעַדִין לֹא ָהְיָתה ֶאָּלא ָזָנב' ְוַהב, ָהְיָתה ַּפְרצּוף

' ַוִּיֶבן ה" ְּכִתיב ֵּביּה ְךַעד ֶׁשַאַחר ָּכ, ְלָבד ִּבְלִּתי ַּפְרצּוף

א לֹב ְוָנָּזא ַההּו, עַלֶּצַהים ֶׁשִאאן רֹוָכְו. "ֱאלִֹהים ֶאת ַהֶּצַלע

  ה ָּׁשִאת ָהא ֶאָׂשן ָנֹואׁשִרם ָהָדָאְו, יםִׁשי ָנֵּת ְׁשיּוי ָהִּכ, ףצּוְרַּפַה

  . הָמֵלה ְׁשָמקֹו ְלּהָתה אֹוָנָּב' הַו, עַלֶּצא ַההּוֶׁש, בָנה ָזָתְיָהֶׁש  

 ֶׁשַהֶּצַלע ִהיא ֶעֶצם ֶׁשְּמֻחֶּבֶרת ְלחּוט :)חולין נב(ַּבְּגָמָרא 

ֶעֶצם ֶׁשהּוא ָאה ֵמֶׁשָהִאָּׁשה ִנְבְר ְורֹוִאים, ַהִּׁשְדָרה

ה ָלַקח ֶאת ֶזה ְוָעָׂשה "ְוהקב. ַהִּׁשְדָרה ֶׁשל ָהִאיׁש חּוטֶהְמֵׁשְך 

ִאָּׁשה ְלֶׁשָהְיָתה  ְוַגם ְלַאַחר. ִמֶּזה קֹוָמה ְׁשֵלָמה ַהִּנְקֵראת ִאָּׁשה

ֵאין ְלַהֵּלְך ַאֲחֵרי ִאְׁשּתֹו ן ֵכָלְו. ִהיא ֲעַדִין ֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ָהִאיׁש

.  ִאְׁשּתֹוְךר ָּכְוַאַח, ְיינּו ֶׁשַהַּבַעל ָצִריְך ָלֶלֶכת ָּברֹאׁשַה. ַּבּׁשּוק

ְוֵאין ֶזה ִמן ָהָראּוי ֶׁשֵּתֵלְך , ְּדָהִאָּׁשה ִהיא ֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ָהִאיׁש

  ְוָלֵכן ַהְּגָמָרא ּכֹוֶלֶלת ֶאת ְׁשֵני ָהִעְנָיִנים ְלַרֵּמז ֶׁשֶּזה . ְלָפָניו

  . ַהַּטַעם  

 )ג, ר יג"במדב( ְּדָמִצינּו ַּבִּמְדָרׁש ,ָהִאָּׁשה ָהְיָתה ָזָנבְּדָלֵכן 

ֲעָמֵלק ָהָיה נֹוֵטל ַזְכרּוָתן ֶׁשל ִיְׂשָרֵאל ְוזֹוֵרק 

א ָדֲה, ּוְמָחֵרף ּוְמַגֵּדף ְואֹוֵמר ְּבזּו ָחַפְצָּת, ְּכַלֵּפי ַמְעָלה

ֶׁשִהָּכם " ָך ָּכל ַהֶּנֱחָׁשִלים ַאֲחֶריָךַוְיַזֵּנב ְּב "יבִתְכִּדא הּו

' ע(. ָזָנברֹוִאים ֶׁשֵאיַבר ַהְיסֹוד הּוא ִּבְבִחיַנת . ַמַּכת ָזָנב

 ְוֵכן רֹוִאים ַּבְּבֵהָמה ֶׁשחּוט ַהִּׁשְדָרה ִמְסַּתֵּים )יז, ם איוב מ"במלבי

 ְּכֵׁשם ֶׁשָּבָאָדם ,ְּבָזָנב ּוִמְתַחֵּבר ְלָזָנב ְּדַהָּזָנב הּוא ְּבִחיַנת ְיסֹוד

ְוֵכן ָהִאָּׁשה . ְדָרה ִמְתַחֵּבר ַלְיסֹוד ּוִמְסַּתֵּים ַּבְיסֹודחּוט ַהִּׁש

 . ָהִאיׁשְזַנב הָּלִחְתה ִּבָתְי ָהֶׁשִהיא ֶהְמֵׁשְך ְיסֹוד ָהִאיׁש ִהיא

 ָהֲעָטָרה הּוא ,ַהֲחָתְך ָמקֹוםּו ,ָהִאיׁש ְיסֹוד ֶהְמֵׁשְך ִהיא ְּדָהִאָּׁשה

 ְמֻרָּמז ַּבָּכתּוב ב"ָזָנְוֵכן  .ַלְּנֵקָבה רַהָּזָכ ֶאת ֶׁשְּמַחֶּבֶרת ֶׁשַּבְיסֹוד

  ְוֵכן . אֹוִתּיֹות' ְּבִדּלּוג ד" ָרא אָֹתםָּבֵקָבה ְנָכר ּוָז ")כז, בראשית א(

  . ְמַקֵּׁשר ֵּבין ָהִאיׁש ָלִאָּׁשה, ְּדָזָנב, ֻחְלָיה ְּבִגיַמְטִרָּיא ָזָנב  

ה ָמָׁשת ְניַנִחְבם ִּבה ֵהָּׁשִא ְויׁשִא ֶׁש:)וישב קפא(ר ַהּזַֹּב

יא  ִהֹוּלף ֶׁשּוּגַהה ְוָמָׁשת ְניַנִחא ְּב הּויׁשִאָה, ףגּוְו

 ינּוִצן ָמֵכְו. דַחה ַיָמָׁשְּנַהף ְוּוּגים ַהִרְּבַחְת ִמִבְזַמן ַהִּזּוּוגּו, הָּׁשִאָה

, יםִּיִלָלים ְּכִרָבה ֵאָעְב ִׁשׁש ֵייׁשִאָּל ֶׁש)פב(' ירִהָּבר ַהֶפֵס'ְּב

ית ִרְּב נֹוֹוׁשה ְלֶזְו, יׁשִאל ָהד ֶׁשסֹוְיר ַהֶבֵאק ֵמֶליא ֵחה ִהָּׁשִאָהְו

ִנְרֶאה ִּדיסֹוד ָהִאָּׁשה , דן ַחיָנִבְׁשם ַחָדל ָא ֶׁשגֹוּוּוִזה ְויָלִמ

ָּׁשה  ְוָהִא,הּוא ַהֶהְמֵׁשְך ֶׁשל ְיסֹוד ָהִאיׁש ּוִמְתַחֵּבר ִליסֹוד ָהִאיׁש

משלי (ם "ַּבמלבין ֵּיַע. ְּכִדְלַקָּמן, ַהִּׁשְדָרה חּוטִהיא ְּבֶעֶצם ֶהְמֵׁשְך 

ֱאלִֹהים  "יןִאּוּׂשל ִנר ַעַמֱאֶּנב ֶׁשתּוָּכת ַהר ֶאֵּׁשַקְּמ ֶׁש)יט, לא

ָמִצינּו 

ָמִצינּו 

ִנְרֶאה 

 ינּוִצָמ



, "מֹוִׁשיב ְיִחיִדים ַּבְיָתה מֹוִציא ֲאִסיִרים ַּבּכֹוָׁשרֹות

 מֹוְּכ, טחּות ַהים ֶאִבְבסֹויו ְמָלָעץ ֶׁשֵע ָהֹוׁשרּו ֵּפ"תרֹוָׁשֹוּכ"ֶׁש

 .)סוטה ד(ַּבְּגָמָרא  ְוֵכן ָמִצינּו ".רֹויׁשִּכה ַבָחְּל ִׁשיָהֶדָי"ב תּוָּכֶׁש

י ֵנת ְׁשיַרִׁשי ְקֵדא ְּכה הּוָּיִמְרן ִיר ֶּבָזָעְלֶא' רה ְליָאן ִּבַמר ְזיעּוִּׁשֶׁש

א ָרְקר ִנָּבֻער ָהָצם נֹוָּׁשים ֶׁשִטחּור ַהּוּבם ִחקֹון ְמֵכְו. יםִטחּו

 :)עירובין כא( ַּבְּגָמָרא ינּוִצן ָמֵכְו .ט חּותַלָחְׁשַהן ֹוׁשְּל ִמתלֹוֲחַׁש

ֵאּלּו ְבנֹות ִיְׂשָרֵאל ֶׁשאֹוְגדֹות " ְוַעל ְּפָתֵחינּו ָּכל ְמָגִדים"

 תיַדִגֲאת יַנִחְבא ִּבג הּוּוּוִּזַהים ֶׁשִארֹו ְו.ִּפְתֵחיֶהן ְלַבֲעֵליֶהן

 "ִיַּקח ִאיׁש ִאָּׁשה ּוְבָעָלּהִּכי  ")א, דברים כד(ְוֵכן ַהָּכתּוב . טחּו

  ִזּוּוגְוֵכן. ת"ו ֵטי"ת ָו"ֵחי ְּבִמּלּוי ָהאֹוִתּיֹות ט"חּוְּבִגיַמְטִרָּיא 

ל ֵחָרל ֶאם ַּגא בָֹּיַו ")ל, בראשית כט(ב תּוָּכן ַהֵכְו. חּוטְּבִגיַמְטִרָּיא 

  ם ן ֵהיִאּוּׂשִנ ְּדג"ֵרג אֹו"ֵראֹות "ר" לֵחָרת  ֶאםַּגב ַהֱאֶּיַו

  .טת חּויַגִרת ֲאיַנִחְבִּב  

י ֵלְג ַרֶׁשָהִאָּׁשה ִהיא ִּבְבִחיַנת ):יבוירא ק( רַהּזַֹּב ינּוִצָמ

 ' ַהִּלּקּוִטיםרֶפֵס'מּוָבא ְּבְּד ּוְמבָֹאר ִלְדָבֵרינּו .ּהָלֲעַּב

ל ֶגת ֶריַנִחְבא ִּבם הּוָדָאד ָּבסֹוְיַה ֶׁש)רכז' אמור ע( ל"ְלָהֲאִריַז

 ְךֵׁשְמת ֶהיַנִחְביא ִּבה ִהָּׁשִאָהן ֶׁשיָוֵכְו, םָדָאל ָהית ֶׁשִׁשיִלְׁש

 'ֵעץ ַחִּיים'ְוֵכן מּוָבא ְּב. ּהָלֲעי ַּבֵלְג ַרִהיא ִּבְבִחיַנת ןֵכָל, דסֹוְיַה

ים ִניֹוְלֶעים ָהִפצּוְרַּפת ַהַׁשָּבְלַהְּב ֶׁש)קז' א ע"ח, שער ח( ל"ְלָהֲאִריַז

ר ָכָּזל ַהד ֶׁשסֹוד ְיח הֹוַצֶּנל ַהה ַעיָׁשִּבְלה ַמָבֵקְּנת ַהיַנִחיד ְּבִמָּת

ר ַעַׁש'א ְּבָבן מּוֵכְו, ןֶהה ֵמָרָאת ֶהֶלֶּבַקְמּו, ַרְגַלִים ' גֶׁשֵהם ְּבסֹוד

   , ֶרֶגלאתֵר ֶׁשל ָאָדם ִנְקִאְׁשּתֹו )מב(ל "יַזִרֲאָהְל' ל"רזי ֵרְמַאַמ

  .ְּבסֹוד ֵיׁש ֶרֶגל ְמָבֶרֶכת  

ַּכּמּוָבא ַּבּזַֹהר , ה ֵיׁש ַלָּנָחׁש ֲאִחיָזה יֹוֵתר ִמָּבִאיׁשָּבִאָּׁש

ְּבָׁשָעה ֶׁשַהָּנִׁשים נֹוְׂשאֹות ַרְגֵליֶהן ִעם  :)ויקהל קצו(

ֶׁשָּכתּוב .  יֹוֵרד ְוִנְמָצא ִלְפֵניֶהן]ַהָּׂשָטן[הּוא , ַהֵּמת

ם יֹוְרדֹות ְלֵהיָכן ְלאֹותֹו ָמקֹו, "ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות"

. ְוַעל ֵּכן ַחָּוה ָּגְרָמה ָמֶות ְלָכל ָהעֹוָלם". ָמֶות"ֶׁשִּנְקָרא 

ת יַזִחם ֲאקֹוְמה ִּבָּטה ַמָּטַמד ְלֵרֹוּי ֶׁשיׁשִא ָהְךֵׁשְמ ֶהיאִהן ֶׁשיָוֵּכ

 ִּדְבַחָּוה ֵיׁש ַלָּנָחׁש יֹוֵתר ִחְוָיאִמְּלׁשֹון יא ִה ַחָּוהן ֵכְו. תֹוּפִלְּקַה

 .)תיקונים כז(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצן ָמֵכ ְו.רֹוָבה ֵאָליוֲאִחיָזה ְּדִהיא ְק

   ינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו. ד סֹותֹואֹום ְּבֵהֶׁש, הָלָכְל, הָּלַּכר ֵּׁשַקְּמֶׁש

  . הָלָּכם ַהקֹוְמ ִל"ַרְגֶליָה יְֹרדֹות ָמֶות"ֶׁש  

 ןיקֹוִרָטנֹו ה"ָּׁשִאֶׁש )אשה מערכת( 'בקֲֹעַי תַּלִהְק' רֶפֵסְּב

 הַמ ,יןִּדַה תַּדִמ לַע תזֹוְּמַרְמַה אלמְֹׂש תעֹוְּבְצֶא 'ה

 תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמַה ל"ֵא יםִמָעְּפ 'י ְּבִגיַמְטִרָּיא ׁש"יִא ןֵּכ יןֵאֶּׁש

 תֹוּיִתאֹו 'גֶׁש )קכח ,א( 'ראֹו יֵראֹוְמ' רֶפֵסְּב אָבמּו ןֵכְו .דֶסֶחַה

 'א ,יןִּדַה תַּדִמ תֶא לֵּמַסְמַה יםִהלֱֹא םֵׁש לַע תזֹוְּמַרְמ ה"ָּׁשִא

 יםִהלֱֹא םֵׁש לַע תֶזֶּמַרְמ 'ש ,טּוׁשָּפ יםִהלֱֹא םֵׁש לַע תֶזֶּמַרְמ

 ֵהֵבאנּו .יםִהלֱֹא תֹוּיִתאֹו 'ה לַע תֶזֶּמַרְמ 'הְו ',ש ןַיְנִמְּכ יּוּלִמְּב

 ָהִאָּׁשה ֶׁשְּׂשַער ,.)קכד תיקונים( ֵמַהּזַֹהר 'ִציִצית ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר

 ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְּגבּורֹות ִּבְבִחיַנת אּוְּדה ,ְמֻכֶּסה ִלְהיֹות ָצִריְך

ת יַזִחם ֲאקֹוְמה ִלָּטַמד ְלֵרֹוּיל ֶׁשַעַּב ַהְךֵׁשְמֶה ִהיא ֶׁשָהִאָּׁשה ֵּכיָון

   ָלֵכן ,ְוִצְמצּום ְׂשמֹאל יֹוֵתר הּוא ְלַמָּטה ֶּׁשּיֹוֵתר ּוַמה ,תֹוּפִלְּקַה

  .ְלַכּסֹוָתן ּוְצִריָכה ,ְּגבּורֹות ִהיא ַׂשֲערֹוֶתיָה ַהְׁשָּפַעת  

ָּכל ְזַמן ֶׁשּלֹא ִקְּבָלה ָזָכר ִנְקֵראת  :)בא לח(ַּבּזַֹהר 

רֹוִאים . ִמֶּׁשִּקְּבָלה ָזָכר ִנְקֵראת ַנֲעָרה, ַנַער

ר ַרק ְלַאַח, ַהְמַסֶּמֶלת ֶאת ַהַּמְלכּות' ֶׁשָהִאָּׁשה ִנְכֶלֶלת ָּבאֹות ה

ִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֵהֵקּלּו ְּבִאָּׁשה ְּפנּוָיה . ֶׁשִּנְבֶעֶלת ַּבַּפַעם ָהִראׁשֹוָנה

פרישה ' ע(ֶׁשֲעַדִין לֹא ִנְּׂשָאה ֶׁשֵאיָנּה ְצִריָכה ְלַכּסֹות רֹאָׁשּה 

 ְּדַרק ְלַאַחר ֶׁשָהִאָּׁשה )א"ב סקי"מ' ח עה"ע או"ג ובשו"סק' ע כא"אבה

ְוִנְהֵיית ִּבְבִחיַנת ֶהְמֵׁשְך , ְּבַדְרַּגת ַהַּמְלכּותִנְבֶעֶלת ִהיא ִנְכֶלֶלת 

ְוַׂשֲערֹוֶתיָה ִמְׁשַּתְּיכֹות , ְוָאז ִהיא ִנְכֶלֶלת ִּבְבִחיַנת ְּגבּוָרה, ָהִאיׁש

ב ָׁשם ֶׁשְּפנּוָיה ֶׁשִּזְנָתה "ְּבמן ֵּיַע. ַלְּגבּורֹות ֶׁשְּצִריִכים ְלַכּסֹוָתן

ּוְמבָֹאר ְלִפי ְּדָבֵרינּו ְּדֵאין ֶזה . ִכּסּוי ָהרֹאׁשַחֶּיֶבת ֵמִעַּקר ַהִּדין ְּב

ִּדְלַאַחר ֶׁשִּנְבֶעֶלת ִהיא ְּכָבר ִנְכֶלֶלת . ֶאָּלא ְּבִביָאה, ִּדין ְּבִנּׂשּוִאין

 ְוֵכן ַאְלָמָנה ּוְגרּוָׁשה ַחָּיבֹות .]ֶׁשַּבַּמְלכּות ְיסֹוד[ .ַּבְיסֹוד ַהַּתְחּתֹון

, ַאף ֶׁשֵאיָנן ְנׂשּואֹות, ּוָבא ַּבְּפִריָׁשה ָׁשםַּכּמ, ְּבִכּסּוי ָהרֹאׁש

ְוַעל ִּפי ֶזה ְמבָֹאר ִמְנַהג ֵעדֹות . ִּדְכָבר ִנְכְללּו ַּבְיסֹוד ַהַּתְחּתֹון

ַהִּמְזָרח ֶׁשֵאין ָהִאָּׁשה ְמַכָּסּה ֶאת רֹאָׁשּה ִּבְזַמן ַהֻחָּפה ּוְסעּוַדת 

ֵּכיָון ֶׁשֲעַדִין לֹא  )סב' ס'  חלק ה'יחוה דעת'ת "שו' ע(. ַהִּנּׂשּוִאין

ְוִנְרֶאה ְּדָלֵכן ֻמַּכת ֵעץ . ִנְבֲעָלה ֵאיֶנָּנה ְצִריָכה ְלַכּסֹות רֹאָׁשּה

,  ֶׁשֵאין ָלּה ְּבתּוִליםיל ִּפף ַעֵאיֶנָּנה ְצִריָכה ְלַכּסֹות ַהֵּׂשָער ַא

 ָזָכר יֵדְיל ְּדִבְׁשִביל ְלִהָּכֵלל ַּבְיסֹוד ַהַּתְחּתֹון ָצִריְך ִלָּבֵעל ַע

ּוֻמַּכת ֵעץ ֶׁשּלֹא ִנְבֲעָלה . ִלְהיֹות ִּבְבִחיַנת ֶהְמֵׁשְך ֶׁשּלֹו ְלַמָּטה

' הָנמּוי ֱאיֵלִבְׁש'ר ֶפֵסא ְּבָבן מּוֵכ ְו.לֹא ִנְכְלָלה ַּבְיסֹוד ַהַּתְחּתֹון

. ע"ַבֶׁשת "ה רָוְרֶעה ָּׁשִאְּבר ָעֵׂשש ֶׁש"ראד ָהֶכיר ֶנִאֵמ' רֵמ

  , תֶלֶעְבה ִנָּׁשִאָהֶׁשה ְּכָוְרה ֶעָׂשֲער ַנָעֵּׂשַה ֶׁשֵרינּוּוְמבָֹאר ִלְדָב

  .גּוּוִּזה ַהֵׂשֲעת ַמל ֶאֵּמַסְמע ַהַבר ֶׁשַּפְסם ִמת ִעֶרֶּׁשַקְתִמּו  

 ַּדם ,ִראׁשֹוָנה ְּבִביָאה ֵמָהִאָּׁשה ָּדם יֹוֵצא ְּדָלֵכן

 ַהַּתְחּתֹון סֹודַּבְי ִנְכְלָלה ִהיא ֶׁשַעָּתה ְלַסֵּמל ,ְּבתּוִלים

 ,ָים ָּבתּול ֵהם ְבתּוִליםִּד ִנְרֶאה ןֵכְו .ָּדם ִּבְבִחיַנת ֶׁשהּוא

ן ֵכְו

ן ֵכָלְו

 אָבמּו

 ָמִצינּו

 ִנְרֶאה



 ןֵּיְוַע .ָסתּום ָּבתּול ַהִּמָּלה ֶׁשְּמָפֵרׁש )בתול ערך( 'ָערּוְך'ְּב ןֵּיַע

 ֶאת ְמַסֵּמל ָּיםֶׁש )תנב 'ע משלי( ל"ְלָהֲאִריַז 'ַהִּלּקּוִטים רֶפֵס'ְּב

 ַהְיינּו .ָים ָסתּוםְו ָּבתּול ֶזה ְּבתּוָלה ּוְכֶׁשָהִאָּׁשה .ַהַּמְלכּות

 ַהְיסֹוד ִנְפָּתח ּוְכֶׁשִּנְבֶעֶלת .ָסתּום ,ָים ֶׁשַּבַּמְלכּות ַהְיסֹוד

 .ְּכִדְלֵעיל ֶׁשַּבַּמְלכּות ַּבְיסֹוד ִנְכֶלֶלת ָהִאָּׁשה ְוָאז ,ֶׁשַּבַּמְלכּות

 "ּוּוְבָקֵעה םַהָּי לַע ָךָיְד תֶא ּוְנֵטה" )טז ,יד שמות( ַהָּכתּוב ֵכןְו

 ַים ֶׁשְּקִריַעת 'ַצִּדיק ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ְּדֵבַאְרנּו ,ת"ַמְלכּו ת"ס

   ַהָּים ּוְבִקיַעת ְלִיְׂשָרֵאל ה"הקב ֵּבין ִזּוּוג ִּבְבִחיַנת ָהְיָתה סּוף

  .ַמְלכּות ִּבְבִחיַנת הּוא ְּדַהָּים ַהַּמְלכּות ְּבִקיַעת ִּבְבִחיַנת ָהְיָתה 

 אּוְנָיא ַּבר ְׁשמּוֵאל ַרב ָאַמר :)כב סנהדרין( ַּבְּגָמָרא

 ּכֹוֶרֶתת ְוֵאיָנּה ,ִהיא ּגֶֹלם ִאָּׁשה ְּדַרב ִמְּׁשֵמיּה

 ּכֹוֶרֶתת ָהִאָּׁשה ְּדָלֵכן ִנְרֶאה .ֶּכִלי ֶׁשֲעָׂשָאּה ְלִמי ֶאָּלא ְּבִרית

 חּוט ֵּבין ,ֶקֶׁשר ִהיא ְבִריתִּד ,ָהִראׁשֹון ְלַבֲעָלּה ַרק ְּבִרית

 ִהיא ִעּמֹו ,ֶׁשָּלּה ַהחּוט ֶאת ֶׁשָּיַצר ּוִמי ,ַהַּבַעל ְלחּוט ָהִאָּׁשה

 .ֶׁשָּלּה ַהחּוט ֶאת קֹוֶׁשֶרת ִהיא ֶׁשּלֹו ְוַלחּוט .ְּבִרית ּכֹוֶרֶתת

 ְטִרָּיאְּבִגיַמ ְכִליִּד ,ֶּכִלי ֶׁשֲעָׂשָאּה ְלִמי ַהְּגָמָרא ִּבְלׁשֹון ּוְמֻדָּיק

   ְיסֹוד ֶּכִלי ֶׁשֲעָׂשָאּה ּוִמי ,ְיסֹודַה לַע זֵּמַרְמַה ִׁשִּׁשים

   .ַהְיסֹוד ֶאת ּכֹוֶרֶתת ִהיא ִעּמֹו ,ֶׁשַּבַּמְלכּות  

 ,ִמֶּקֶלם ִזיו ִזיְסל ִׂשְמָחה 'ר ְּבֵׁשם 'ִזָּכרֹון רֶפֵס'ְּב

 ִאָּׁשהְּב ַרק הּוא ָנִׁשים ְׁשֵּתי ֵּבין ַלֲעבֹר ֶׁשָהִאּסּור

 תֶא 'לּוָלב ַחְׁשַמל' ְּבַמֲאַמר ֵּבַאְרנּו .ִּבְבתּוָלה ְולֹא ְנׂשּוָאה

 אֹו ,יםִׁשָחְנ אֹו ,יםִלָקְּד אֹו ,יםִׁשָנ יֵּתְׁש יןֵּב רבֲֹעַל רּוּסִאָה

 ,יםִנֹוּתְחַּתַה יםִטחּוַה תֶא יםִלְּמַסְמַה ּוּלֵא לָכְּד ,יםִבָלְּכ

 םָדָאָהְו ,םָתיָנִחְבִל יםִכָּיַּׁשַה אָרֲחַא אָרְטִּסַה םיֶהֵלֲא יםִקָּבְדִנ

 ְלָבֵאר ִנְרֶאה .םָׁש יםִרֹוּׁשֶׁש אָרֲחַא אָרְטִּסַהֵמ רֵהָּזִל יְךִרָצ

 ַּבְיסֹוד ִנְכֶלֶלת ִהיא ָאז ִנְבֶעֶלת ְּכֶׁשִאָּׁשה ֶׁשַרק םֵׁשְכִּד

 ,ֲאִחיָזה ּבֹו ֵיׁש ֶׁשַּלָּנָחׁש ָהִאיׁש ְיסֹוד ֶהְמֵׁשְך הּואֶׁש ַהַּתְחּתֹון

 ְׁשֵּתי ֵּבין ַלֲעבֹר ִאּסּור ֵאין ְךָּכ .'ְוכּו ְׂשָעָרּה ְלַכּסֹות ּוְצִריָכה

 ַסָּכָנה יֹוֵתר ֶׁשֵּיׁש .)קיא פסחים( ַּבְּגָמָרא ָמִצינּו ְוֵכן .ְּבתּולֹות

 ריֹוֵת ַלָּנָחׁש ֵיׁש ִנָּדה ִּדְבִאָּׁשה ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ִנָּדה ְּבִאָּׁשה

 ָׁשם 'ִזָּכרֹון רֶפֵס'ְּב מּוָבא ְוֵכן .ְמֻסָּכן יֹוֵתר ֶזה ְוָלֵכן ,ֲאִחיָזה

 ְוַחָּיב ָלָאָדם ֵעָצה ֵאין ֶׁשִאם 'ַהֶּנֶפׁש ְׁשִמיַרת' רֶפֵס ְּבֵׁשם

 יֹאַחז אֹו ְּבָידֹו ַמֵּקל ַיֲחִזיק ,ָנִׁשים ְׁשֵּתי ֵּבין ַלֲעבֹר

 ,ַהְּׂשָערֹות אֹו ַהַּמֵּקל ְּדַבֲאִחיַזת ִלְדָבֵרינּו ּוְמבָֹאר .ְּבַׂשֲערֹוָתיו

 אָרֲחַא אָרְטִּסַהֵמ ָעָליו ֵמֵגן ְוֶזה ֹוֶׁשּל ַלחּוט ָהָאָדם ִמְתַקֵּׁשר

 ֶׁשָהֵעָצה :)צט רות( ָחָדׁש ְּבזַֹהר ָמִצינּו ְוֵכן .ַלָּנִׁשים ַהִּנְדָּבִקים

 ,ּדִֹּמי ּדִֹּמי ,ְלִכי ְלִכי לֹוַמר ,ָנִׁשים ְׁשֵּתי ֵּבין ֶׁשָעַבר ְלִמי

 ְךָל לֹא ְךאֹוָת ִּתְקׁשֹר לֹא ַהֶּקֶׁשר ִּכי ,ַהֶּקֶׁשר ָהִסיִרי

   ַּבחּוט טֹוב לֹא ֶקֶׁשר ּגֹוֵרם ֶזה ֶׁשָּדָבר ְורֹוִאים .ִלי ְולֹא

   .ְלַהִּתירֹו ְוָצִריְך  

  ב"הוספות למאמר קץ הגאולה בשנת תשע

  .ןניתן לקבל את המאמר המלא בבקשה לכתובת המייל דלקמ

  ".ְוִהֵּנה תֶֹעה ַּבָּׂשֶדה"

ה ֶעה תֵֹּנִהְו" .'תפֹוָסֹוּתי ַהֵלֲעַּבים ִמִנֵקת ְזַעַּד'ר ַהֵאָבְמ ּו".ַוִּיְמָצֵאהּו ִאיׁש ְוִהֵּנה תֶֹעה ַּבָּׂשֶדה") טו, בראשית לז(

ל ֶׁש' ה. לֶבת ָּבלּול ָּגֶׁש' ע. םִיַרְצת ִמלּול ָּגֶׁש' ת תֹוּיֻלה ָּגָשלְֹּׁשל ַהיֵאִרְב ַּגז לֹוַמאן ָר ָּכ"הֶדָּׂשַּב

  ה ֶעתֹה ֵּנִהְו"ק סּוָּפ ַּבב"תשע'הת ֹוּיִתף אֹורּו ֵצׁשאן ֵים ָּכַגְו .ינּוֵמָיה ְּבָרֵהְמה ִּבֶלְכים ִיִפָלֲא' ף הסֹום ְלדֹות ֱאלּוָּג

  ".הֶדָּׂשה ַּבֶעתֹה ֵּנִהְו. "ּהָּתִעְּבת ַּלֻאת ְּגֶזֶּמֻרן ְמֵכְו". הֶדָּׂשַּב  

ת ַנְׁשִבּו. עָרב ְו טֹוֶרֶבתעֶֹׁשְּמ ּהַגת נַֹּפִלד ְקסֹום ְּבב ֵהב ַרֶרֶעֶׁש, ). תיקונים צז. נשא קכה:בראשית כח(ר ַהּזֹ ַּבינּוִצָמ

לֹו ְונַֹגּה " )ד, יחזקאל א(ב תּוָּכן ַהַיְנִמ ְּכאֹו, ּהַגנֹון ַיְנִמל ְּכֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאב ְּבב ַרֶרֶען ָהטֹוְלִׁשים ְלִנ ָׁש64 מּוְלְׁש ֻיב"תשע

ים ִמְּיַס ְמנּוב ָא"ת תשעַנְׁשִּב, תאֹוֵמְּטת ַהֹוּפִלְק' גים ְּבִררּוֵּבת ַה ֶאנּוְמַּיִסה ָאֵּמת ַהַּלִחְתִּבם ֶׁשֵׁשְּכֶׁש, זֶמאן ֶר ָּכׁשֵי ְו,"ָסִביב

ר ֶגיְנִוה ֶלֶׁשמֹ' ג ר"יף הרהִסהֹוְו .יםִנְפִּבה ֶׁשָּׁשֻדְּקר ַלבֲֹען ַלָמְּזו ַהָׁשְכַעה ְויָעִרת ְּפַוְצד ִמסֹוְּב ,ּהַגת נַֹּפִלל ְקן ֶׁשּוּקִּתת ַהֶא

  ב "ף תשעֹוּס ִמרּוֲאְׁשִּנים ֶׁשִנָּׁשר ַהַּפְס ִמז"רכ ְּבִגיַמְטִרָּיא " נַֹגּהראֹוְּכְואַֹרח ַצִּדיִקים " )יח, משלי ד( בתּוָּכַהֶׁש א"שליט

   .הָנ ָׁשיםִפָלת ֲאֶׁשֵּׁשף ַהד סֹוַע  

 ב"תשעת ַנן ְׁשֵכְו .ב"תשע'הְּב אָּיִרְטיַמִגְּב "ּוְבִבְטָחה ְּבַהְׁשֵקט ִּתָּוֵׁשעּון ָוַנַחת ְּבׁשּוָבה" )טו ,ל 'ישעי( בתּוָּכַה

   תַנְּׁשא ֶׁש"ר שליטצּו' ש' י' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.יםִמֲחַר ְּבןֹוּיִצ ְלָךְבּוׁשְּב ינּויֵנֵעה יָנֶזֱחֶתה ְוָּלִפְּתח ַהַסנֹת ְּבֶזֶמְרִנ

  ." ְלַעּמותׂשֹוֲער ַלֶּבר ִּדֶׁשַעל ָהָרָעה ֲא' ַוִּיָּנֶחם ה ")יד, שמות לב(ב תּוָּכת ַּבֶזֶּמֻר ְמב"תשע  

 ָמִצינּו

 מּוָבא

 בתּוָּכ

 ןֵכְו

 ןֵכְו



ר ַמָאה ֶּׁש ַמַעדּוָיְו, ּוּבְרן ִיֵּכ, יםִדהּון ְייֹוְל ִמׁשל ֵׁשֵאָרְׂשץ ִיֶרֶאת ְּביֹוְהים ִלִיפּוה ְצָנָּׁשף ַהד סֹוַעה ֶׁשָנרֹוֲחַאם ָלַסְרֻּפ

  א בֹ ָיְךר ָּכַחַאְו, יּוָהה ֶּׁשת ַמיֹוְהר ִלזֲֹחים ַליִכִרל ְצֵאָרְׂשם ִים ַעֶדֹוּקֶׁש, הָאֹוּׁשר ַהַחא ַאְזעְלֶּבן ִמרֹוֲהַא' ר ר"מֹוְדַאָה

  .הָינּוְּב ּהיָלִּתל ַעיר ִעֶׁשת " רב"תשעת ַנן ְׁשֵכְו. יַחִׁשָמ  

ט ָרְפִבּו. קֵּזַחְתִה ְליְךִרא ָצה הּוֶּמ ַּבַעֵדד יֹוָחל ֶאָכְו, יםִבים טֹוִׂשֲעַמה ּוָבּוׁשְתא ִלֵרֹוּקת ַהֶא רֵרעֹוְל יתֹוִלְכַּת הֶז

 יןֵא .דָחֶא םיֹוְּב ּוּלִפֲא תחֹוְדִל אלְֹו ,ֹוּכְרֶע יִפד ְלָחל ֶאה ָּכָרֹוּתת ַהּוּייִמִנְפק ִּבסֲֹעים ַלִּת ִעַעּבְֹקיל ִלִחְתַהר ְלֵרעֹוְל

 תַׁשָרָּפ רַהּזַֹה יֵרְבִדְּב ׁשָרפְֹּמַּכ ,ּוּלֵאָה יםִנָיְנִעָה דּוּמִל יֵדְי לַע קַר יםִדָסֲחַבּו יםִמֲחַרְּב הָּלֻאְּגַה ייֵכִלֲהַּת תֶא רבֲֹעַל הָצֵע םּוׁש

 .ְּבַרֲחֵמי ִמָּגלּוָתא ֵּביּה ִיְּפקּון ַהּזַֹהר ֵסֶפר ַהאי ּוְּדִאיה ְּדַחֵּיי ֵמִאיָלָנא ְלִמְטַעם ִיְׂשָרֵאל ןַּדֲעִתיִדי ּוְבִגין ,אׂשָנ

 לָבֲא ,הָּלֻאְּגַה תֶא היָאִבְמ הָבּוׁשְּתֶׁש רָּכְזֻמ ,יםִמֲחַרְּב אבָֹּת הָּלֻאְּגַה ,הָבּוׁשְּת יםִׂשעֹו לֵאָרְׂשִי םַע לָּכ םִאֶׁש ל"ַזֲחַּב רָּכְזֻמ אלֹ

. יםִמֲחַרְּב הָּלֻאְּגַה תֶא יאִבֵמ הֶּזֶׁש רָּכְזֻמ הָרֹוּתַה תּוּייִמִנְּפ דּוּמִל לֶׁש הָצֵעָה יֵּבַגְל ְךיָדִאֵמ .יםִמֲחַרְּב אֹו יןִדְּב םִא רָּכְזֻמ אלֹ

)שבת קיח(א ָרָמְּג ַּבינּוִצָּמה ֶּׁשַמּו ֶמת ּגֹוג ּוִמִמְלֶח ִניצֹול ֵמֶחְבלֹו ֶׁשל ָמִׁשיַח, ּכֹל ַהְמַקֵּים ָׁשלֹׁש ְסֻעּדֹות ְּבַׁשָּבת .

 לּוְּצת ִנֹוׁשדֹוְּקת ַהיבֹוִׁשְיַה ֶׁשמֹוְכּו. יִטָרן ְּפֶפאֹ ְּבמֹוְצת ַעיל ֶאִּצַהה ְלֶצרֹום ֶׁשָדָאה ְלל ֶזָּכ, הָּנֵהָכה ְוָּנֵהד ָּכעֹוְו. ּוָמגֹוג

ה ל ֶזַע, יםִרֵחיל ַאִּצַהְלּו, יםִמֲחַרא ְּבבָֹּתה ֶׁשָּלֻאְּגת ַהלּוָלת ְּכיק ֶאִּתְמַהה ְלָצל ֵעָבֲא. איַחְנַׁש ְללּוָּגה ֶׁשָאֹוּׁשת ַהַפקּוְתִּב

 רַמֱאֶּנֶׁש יםִמָּיַּב יַחִׁשָּמַה יּוּלִּג רַחַאְל תּוּייִמִנְפס ִלֵנָּכִּיי ֶׁשן ִמ ֵּכמֹוְּכ. הָרֹוּתת ַהּוּייִמִנד ְּפּוּמל ִלה ֶׁשָצֵעת ָהק ֶאל ַר"ַזֲח ַּבינּוִצָמ

ר ֹוּדיְגִבֲא' ג ר"יף הרהִסהֹוְו. תלּוָּגַה ןַמְזִּב תּוּייִמִנְּפַה דּוּמִלְל סַנְכִּנֶׁש יִמְל לָלְּכ הֶמֹוּד ינֹוֵא ,"ֵאין ִלי ָבֶהם ֵחֶפץ" םיֶהֵלֲע

ם ָעי ָהֵרְׁשַא ְבִגיַמְטִרָּיאּו. רַהֹוּזד ַהימּו ִלַחכֹוים ְּבִמֲחַרד ְוֶסֶחה ְּבָלאּוְּג ְּבִגיַמְטִרָּיא ב"תשעא ֶׁש"שליטן זֹוְנרֲֹהַא

' ג ר"יף הרהִסהֹו ְו.רַהּזֹר ַהֶפֶס ְּבִגיַמְטִרָּיא" ִכיֹוּוְגַאְלִּתיְך ָאנ" ֶׁשא"ר שליטצּו' ש' י' רג "הרה יףִסהֹוְו .ָךֶדְמם לֹוֵה

   א"שליט ןייַׁשְנֶנזֹו המֹלְֹׁש רֶזיֶעִלֱא יִּבַר ג"הרה יףִסהֹוְו .ב"ס ע"נת ֹוּיִתר אֹו"ק בכ"איְּבר "ַהֹוּזא ֶׁש"ר שליטֵפף סֹוֵסיֹו

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיאן ירֹון ִמעֹוְמִׁשֶׁש  

 הודפס( ל"זצ בֹוׁשיְטִּדְרֶּבִמ קָחְצִי יִוֵל 'ר יֵדְכֶּנִמ דָחֶאֵמ הָאֹוּׁשַה יֵנְפִּלֶׁש הָפקּוְּתַּב בַּתְכִּנֶׁש 'תאֹוָלְּפַה ַיְלקּוט'ְּב

 )ט ,טו שמות( בתּוָּכַּב זַמְרִנ הָּלֻאְּגַה ץֵּקֶׁש םִיַמָּׁשַה ןִמ לֹו ּוּלִּגֶׁש 'הָדבֹוֲעָה דּוּמַע' רֶפֵס םֵׁשְּב )'תורה דברי' ספר בסוף

 לֹו ּוּלִּגֶׁש בֵתכֹוְו ".ָיִדי ּתֹוִריֵׁשמֹו ַחְרִּבי ָאִריק ַנְפִׁשי ִּתְמָלֵאמֹו ָׁשָלל ֲאַחֵּלק ַאִּׂשיג ֶאְרּדֹף אֹוֵיב ָאַמר"

 .לֹו ּוּלִּג אלֹ רֵתיֹוְו ,יםִנָׁש יֵפְלַא הָּׁשִמֲח לַע יםִזְּמַרְמ בתּוָּכַה תיַלִחְתִּב תבֹוֵּתַה יאֵׁשָר לֶׁש יןִפ"ֶלֲא הָּׁשִמֲחַהֶׁש

 רַמְגִּב יםִאָּבֶׁש "ִּתְמָלֵאמֹו" לֶׁש מלא תֹוּיִתאֹו תֶא ףֵרָצְנּו ,ת"רְּב ש"ת ׁשֵי יןִפָלֲא הָּׁשִמֲחַה יֵרֲחַאֶׁש ינּוֵרָבְדִל רָאבְֹמּו

 םַע תֶא ףּדְֹרִל לַכיּו םָלעֹוָה תֹוּמֻא לֶׁש בֵיאֹוָה א"תשע'הְל דַעֶׁש ינּוְיַה .א"תשע יםִפָלֲא 'ה לֵּבַקְנ תבֹוֵּת יאֵׁשָרָה

 םִע הָלאּוְּג ְּבִגיַמְטִרָּיא ו"מ תֹוּיִתאֹו תאֹוָּב ,תלּוָּגַה הָמְּיַּתְסִהֶׁש אֵלָמ תֹוּיִתאֹוָה יֵרֲחַאְו .יגֹוִּׂשַהְלּו לֵאָרְׂשִי

 הָנָׁשְו ,ילֵעְלִדְּכ ב"תשע תַנְׁש ,הָּלֻאְּגַה תַּלִחְתִל תלּוָּגַה ףסֹו יןֵּב הָנָׁש ׁשֵּיֶׁש םּוּׁשִמ ,לֵלֹוּכ ׁשֵּיֶׁש םַעַּטַהְו ,לֵלֹוּכַה

  ים ִּלִּמם ַהִע". אְכֵלמֹו ַּכַּקׁש ַּתֲהרֹס ָקֶמיָך ְּתַׁשַּלח ֲחרְֹנָך יֹּוְברֹב ְּגאֹוְנָך" )ז, שמות טו(ב תּוָּכן ַהֵכ ְו.לֵלֹוּכַּב תֶזֶמְרִנ זֹו

  .ב"תשע ְּבִגיַמְטִרָּיא  

ָידֹו ֵּדי ָהִׁשיב לֹו ְוָהָיה ִמְמָּכרֹו ְּבַיד ַהּקֶֹנה ְוִאם לֹא ָמְצָאה " )כח, ויקרא כה(ב תּוָּכַה ֶׁש)בהר(' הֶשח מַֹמְׂשִי'ר ֶפֵסְּב

ַהּיֹוָנה ָמנֹוַח ְולֹא ָמְצָאה " )ט, בראשית ח(ב תּוָּכל ַהז ַעֵּמַרְמ". ַלֲאֻחָּזתֹואֹתֹו ַעד ְׁשַנת ַהּיֹוֵבל ְוָיָצא ַּבּיֵֹבל ְוָׁשב 

א ֵצא יֹון לִֹיַדד ֲעֶבֶעָהֶׁש, הָּלֻאְּגים ַלִכא זֹון לִֹיַדֲעב ֶׁשָּצַּמל ַהים ַעִזְּמַרת ְממֹוקֹוְּמי ַהֵנְּׁש ֶׁשינּוֵרָבְדר ִלָאבְֹמּו". ְלַכף ַרְגָלּה

  ה יָכִרְצּו, ַחנֹוה ָמָאְצא ָמן לִֹיַדה ֲעיָנִכְּׁשל ַהת ַעֶזֶּמַרְמה ַהָנֹוּין ַהֵכְו. ּהָּתִעת ְּבַּלֻאל ְּגז ַעֵּמַרְמל ַהֵבֹוּית ַלֹוּכַח ְליְךִרָצְו, תרּוֵחְל

  .תִיַּזה ַהֵלת ֲעא ֶאָצְמִּתב ֶׁשֶרת ֶעֵע ְלּהָּתִעת ְּבַּלֻאְגת ִלֹוּכַחְל  

  

 ת על מאמר זה לזיכוי הרביםאודה מאד לכל מי שישלח לי הוספו
  .0573109982 :בטלבלבד  ₪ 80במחיר ]  כרכים5[' סוד החשמל'ניתן להזמין את המהדורה החדשה של ספר 

 fish@neto.net.il  או במייל
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ן ֵכְו

  רַמֲאַמ

 אָבמּו

 אָבמּו




