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ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

א

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה
מוָּבא

)פרשת לך

יה
עוֹלם ֶשׁ ַתּ ְח ֶתּ ָ
ידה ֶאת ָה ָ
מוֹל ָ
ִ
ִהיא

יחת ָשׂ ָרה ב' ְפּ ָע ִמים
לך( ֶשׁ ְלּ ִק ַ

נוּק ֵביהּ,
אַנ ִפּין ְו ְ
ֶשׁ ִנּ ְק ָרא ַפְּרצוּף ְז ֵעיר ְ

ימ ֶל ְך,
ְו ַל ֲא ִב ֶ

נּוּק ֵביהּ
אוֹתהּ ְבּ ִח ָ
ֶשׁ ִמּ ְז ַדּ ְוּ ִגים ְבּ ָ
ינהְ ,ו ַה ְ

ְמַרֶמֶּזת ַעל ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ב'

יה ְוכוּ'ְ .ו ֵכן
עוֹלם ֶשׁ ַתּ ְח ֶתּ ָ
ידה ֶאת ָה ָ
מוֹל ָ
ִ

יך ֵבּאוּר ֲה ֵרי ַפּ ְרעֹה
אוֹרה ָצ ִר ְ
ְפּ ָע ִמיםְ .ו ִל ְכ ָ

ָ
יז"ל
אַמ ֵרי ַר ְשׁ ִבּ"י' ְל ָה ֲא ִר ַ
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַמ ְ

ַו ֲא ִב ֶ
דּוּע
וּמ ַ
ימ ֶל ְך לֹא ָעשׂוּ ַמֲעֶשׂה ְזנוּתַ ,

)ע' ט( ֶשׁ ָה ִא ָשּׁה ְמ ַק ֶבּ ֶלת ֶאת ַה ִחיּוּת ֶשׁל

ַה ִה ְרהוּר ֶשׁ ָלּ ֶהם ְבּ ָשׂ ָרה ָכּל ָכּ ְך ָחמוּרְ .ו ֵכן

יב ֶר ָ
ַר ַמ"ח ֵא ָ
יה ִמ ַה ַבּ ַעל ִבּ ְז ַמן ַה ִזּוּוּג ְוִהיא

הוּרי ֲע ֵב ָרה
ִה ְר ֵ

ְתּלוָּיה ְבַּבֲעָלהּ ְבָּדָבר ֶזהְ ,ו ָל ֵכן ִהיא

ִמ ֵבּית

תּוֹרה'
אנ ִטי ַעל ַה ָ
ָבּ' ֶר ָק ְ
אַב ָר ָהם
ְ

ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ'

ְל ַפ ְרעֹה

)יומא כט(.

דּוּע
יך ְל ָה ִבין ַמ ַ
ָקשׁוּ ֵמ ֲע ֵב ָרהְ ,ו ָצ ִר ְ

טוּרה ֵמ ַר ַמ"ח ִמ ְצווֹת ֲע ֵשׂה,
ְפּ ָ

ֵ
ַה ִה ְרהוּר ָחמוּר
יוֹתר ִמ ַמּ ֲע ֵשׂה ֲע ֵב ָרה

דוקא מ"ע שהזמן גרמא(ְ ,ו ַה ִחיּוּת ֶשׁל

ַע ְצמוֹ.

ידים ֵישׁ ָלהּ ֵמ ַע ְצ ָמהְּ .ורוִֹאים
ַה ְשּׁ ָס"ה ִגּ ִ

ִנ ְר ֶאה

)ע"ש מדוע

ְל ָב ֵאר ֶאת חֹ ֶמר ָה ִאסּוּר ָל ִא ָשּׁה

ימית ֲאִמִתּית
ֶשָׁהִאָשּׁה ֵאין ָלהּ ִחיּוּת ְפּ ִנ ִ

ִל ְגרֹם ְל ָ
אָדם ְל ַה ְר ֵהר ָבּהְּ ,דּ ִב ְז ַמן

יהְ ,וֶאת ַה ִחיּוּת
יב ֶר ָ
ִמֶשָּׁלּהּ ְבּ ַר ַמ"ח ֵא ָ

ַה ִזּוּוּג ָה ִא ָשּׁה ְמ ַק ֶבּ ֶלת ִמ ַבּ ְע ָלהּ ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע

ָהֲאִמִתּית ִהיא ְמַקֶבֶּלת ִמ ַבַּעָלהּ ִבּ ְז ַמן

ֶשׁ ַה ָקּ ָבּ"ה ַמ ֲע ִביר ֶדּ ֶר ְך ַה ַבּ ַעלְ .ו ֶשׁ ַפע ֶזה ֵישׁ

ַה ִזּוּוּג.

ינת ַח ִיּים ָל ִא ָשּׁה ִעם ָכּל ַה ְפּ ָר ִטים
בּוֹ ְנ ִת ַ

ְו ֵכן

ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )וישב קפאֶ (:שִׁאישׁ הוּא

ַה ְכּ ִ
אָדםְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
לוּלים ְבּ ַח ָיּיו ֶשׁל ָ

ינת ְנָשָׁמהְ ,וַהגּוּף ֶשׁלּוֹ ִהיא
ִבְּבִח ַ

)קהלת ט ,ט( " ְר ֵאה ַח ִיּים ִעם ִא ָשּׁה ֲא ֶשׁר
ַ
ינת ַח ִיּים
אָה ְב ָתּ"ְ .דּ ִב ְז ַמן ַה ִזּוּוּג ֵישׁ ְנ ִת ַ

ִאְשׁתּוֹ ,וּ ִב ְז ַמן ַה ִזּוּוּג ַהגּוּף ְמַקֵבּל ֶאת
ִחיּוּת ַהְנָּשָׁמה ֶשׁלּוְֹ ,וָדָבר ֶזה ָידוַּע

ַל ַבּ ַעל ְ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר
וּל ִא ְשׁתּוְֹ ,כּ ִפי ֶשׁ ֵבּ ְ

ְבַּגְשִׁמיּוּת ֶשָׁהִאָשּׁה ְמַקֶבֶּלת ְשֵׁלמוּת

'סוֹד ַה ֵח ִצי' ֶשׁ ַה ַבּ ַעל ַמ ְשׁ ִפּ ַ
יע ְל ִא ְשׁתּוֹ ֵח ִצי

ַנְפִשׁית

ימי
ְפִּנ ִ

ִמ ֶשּׁ ַפע ַה ַח ִיּים ֶשׁהוּא ְמ ַק ֵבּל ְל ַע ְצמוֹ.

ָהִאישׁוּת .וְּכִפי ֶשָׁמִּצינוּ ַבּ ְגָּמ'

ִ
זוֹכה ְל ַח ֵדּשׁ ֶאת
וּב ְזכוּת ַה ְשׁ ָפּ ָעה זוֹ הוּא ֶ
ַה ֶשּׁ ַפע

ֲעבוּרוֹ,

ְכּ ִפי ֶשׁ ַה ָדּ ָבר ַנ ֲע ֶשׂה

יוֹניםֶ ,שַׁפְּרצוּף
צוּפים ָה ֶע ְל ִ
ִבּ ְס ִפירוֹת ַה ַפּ ְר ִ

ְורוַֹגע

יה
ְבַּחֶיּ ָ

ֵמַחֵיּי

)קידושין ז(.

אַר ְמלוּ.
יתב ְ
יתב ַטן דּוּ ִמ ְלּ ֵמ ַ
ַטב ְל ֵמ ַ

ְו ֵכן

ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )כתובות סהֶ (:שִׁזּוּוּג
וּמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ'
ילהָ ,
ִנְקָרא ֲאִכ ָ

)נדרים כ(:

אַבּא ַמ ְשׁ ִפּ ַ
ָ
יע ְלַפְרצוּף ִא ָמּא ֲח ִצי ֵמ ַה ֶשּׁ ַפע

ֶשִׁזּוּוּג ִנְקָרא ְשִׁתָיּ'הְ ,ורוִֹאים ֶשִׁזּוּוּג ְמַחֶיּה

ֶשׁהוּא ִק ֵבּל ֵמ ָה ָ
וּמ ֵח ִצי ֶזה
עוֹלם ֶשׁ ֵמּ ָע ָליוֵ ,

ילה וְּשִׁתָיּה.
ינת ֲאִכ ָ
ֶאת ָהִאָשּׁה ִבְּבִח ַ

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

ב

ְוהוִֹסיף

יט"א
יסן ְשִׁל ָ
ָהרה"ג ר' ָצדוֹק ִנ ָ

ַהַשָּׁיִּכים ְלִמַדּת ַהֶחֶסד ַהִנְּרָמז ְבָּלָבןְ .וֵכן

ֶשׁקּוֶֹדם ַה ִנּשּׂוִּאין ֵאין ָלִאָשּׁה

בּוּרא
ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר )תיקונים לטְ (.ו ִח ָ
ְד ַת ְר ַו ְייהוּ ֶר ֶח"םְ ,דּ ִאיהוּ רמ"ח
ִפּ ִ
קּוּדין ַדּ ֲע ֵשׂה .רוִֹאין ֶשָׁהֶרֶח"ם ְמַקֵבּל

ְמנוָּחה ְוֶשֶׁקט ַנְפִשׁיְ ,כּמוֹ ֶשָׁכּתוּב

)רות א,

נוּחה ִא ָשּׁה
אן ְמ ָ
וּמ ֶצ ָ
ט( " ִי ֵתּן ה' ָל ֶכם ְ
ֵבּית ִא ָ
ישׁהּ"ְ .וֵכן מוָּבא ְבּשו"ע )יו"ד
נדרים רכח מג( " ַה ִמּ ְז ַדּ ְוּ ִגין ַע ְצ ָמם ִי ָקּ ְראוּ
ְמ ֻשׁ ָדּ ִכיםִ ,כּי ַתּ ְרגּוּם " ַו ִתּ ְשׁקֹט
אַר ָעאֵ .מ ִע ְנ ַין
ְ
יכת
וּשׁ ִד ַ
ְ
אָרץ"
ָה ֶ
וּמ ֶצ ָ
" ְ
אן ְמנוּ ָחה"ְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבִּמְּדָרשׁ
נוּחה ִא ָשּׁה
אן ְמ ָ
)רות רבה ב ,טו( "וּ ְמ ֶצ ָ
רוּח
קוֹרת ַ
ישׁהּ" ִמ ָכּאן ֶשׁ ֵאין ַ
ֵבּית ִא ָ
ָל ִא ָשּׁה ֶא ָלּא ְבּ ֵבית ַבּ ֲע ָלהְּ .וֵכן מוָּבא
ְבֵּסֶפר 'ְשַׂפת ֱאֶמת' )פרה תרנ"ו( ִע ַקּר
נוּחת ָה ִא ָשּׁה ִל ְהיוֹת ִנ ְמ ֶשׁ ֶכת אַ ַחר
ְמ ַ
ִא ָ
ישׁהּ.

נוּק ִבּין,
ָהֶעְליוִֹנים ְכֶּשַׁהנּוְּקָבא ַמֲעָלה ַמ ִיּין ְ

ְבּזֹ ַהר ָח ָדשׁ )שה"ש פדֶ (.שׁ ָה ִא ָשּׁה

ִהיא ַמֲעָלה ֶאת ָכּל ַמה ֶשֵּׁיּשׁ ָלהּ ,וְּכֶשִׁהיא

קֹ ֶדם ַה ִזּוּוּג ֵישׁ ָלהּ ֶצ ַבע ָשׁחוֹר,

ְמַקֶבֶּלת ֶאת ִהְתַחְדּשׁוּת ַהַח ִיּים ְבַּמ ִיּין

וּב ְז ַמן ַה ִזּוּוּג ְכּ ֶשׁ ְמּ ַק ֶבּ ֶלת ֶאת ֶצ ַבע ַה ָלּ ָבן
ִ

ְדּכוִּרין ִהיא ְמַקֶבֶּלת קוֶֹדם ֶאת ַמה ֶשָּׁהָיה

ֵמ ַה ְיסוֹדַ ,ה ָלּ ָבן ִמ ְת ַגּ ֵבּר ַעל ַה ָשּׁחוֹר ְו ִהיא

ָלהּ ,וְּבַיַחד ִעם ֶזה ִהיא ְמַקֶבֶּלת ֶאת

חוֹרה
ֶנ ֱה ֶפ ֶכת ְל ָל ָבןְ .ו ַעל ֶזה ָכּתוּב " ְשׁ ָ
ֲא ִני ְו ָנ ָ
אוה
חוֹרה קֹ ֶדם ַה ִזּוּוּגְ ,ו ָנ ָ
אוה"ְ ,שׁ ָ

ַהַח ִיּים ַהֲחָדִשׁיםָ ,כְּך ִהְשַׁתְּלֵשׁל ְבַּגְשִׁמיּוּת
נוּק ִבּין גוֶֹרֶמת ֶאת
ְ
ֶשׁ ַה ֲע ָלאַת ַמ ִיּין

אַחר ַה ִזּוּוּגְ .
ְל ַ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּקֶֹדם

ֵהָחְלשׁוּת ַהנּוְּקָבא ִכּי ָכּל כָֹּחהּ יוֵֹצא

ידים
ינת שס"ה ִגּ ִ
ַה ִזּוּוּג ָהִאָשּׁה ִהיא ִבְּבִח ַ

ְזָמן,

ָמ ִצינוּ

ֶאת ִחיּוּת ָהַרַמּ"ח.

ְוֵכן

ִנְרֶאה ְדֵּהָחְלשׁוּת ַהָזָּכר ְבַּמֲעֶשׂה
ַה ִזּוּוּג ִהיא ִבְּגַלל ַהַח ִיּים ֶשָׁיְּצאוּ

אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל
ִמֶמּנּוּ ,אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ֵבּ ְ
יזת
ַח ָמּה' ֶשֵׁהָחְלשׁוּת ַהָזָּכר ִהיא ִבְּגַלל ֲאִח ַ
ַהְקִּלפּוֹת ְבַּמֲעֶשׂה ַה ִזּוּוּגַ ,הֵבּאוּר הוּא
יזת ַהְקִּלפּוֹת ִהְתַחְדּשׁוּת
ֶשִׁבְּגַלל ֲאִח ַ
ַהַח ִיּים ֵאֶצל ַהָזָּכר ִהיא לֹא ִמָיּדְ ,וֶזה
גּוֵֹרם ֶאת ַה ֻח ְלָשׁהְ .וֵכן ְבַּהֲעָלאַת ַמ ִיּין
נוּק ִבּין,
ְ

ִמֶמָּנּהּ,

ֶשָׁבֶּהם זוֵֹרם ַהָדּם ָהאָדֹםָ ,לֵכן ִהיא
ינת ְשׁחוָֹרהְ ,דּמוָּבא ַבְּגָּמ'
ְבִּח ַ

)נדה יט(.

ְכֵּשׁם

ֶשׁרוִֹאים

ְוַהִהְתַחְדּשׁוּת

ַבַּפְּרצוִּפים

עוֶֹרֶכת

ִכְּדֵבאְַרנוּ.

ְו ִאם

אָדם ָזר ְמ ַה ְר ֵהר ְבּ ִא ָשּׁהַ ,ה ִסּ ְט ָרא
ָ

ֶשָׁשּׁחֹר הוּא ֶצַבע אָדֹם ֶשִׁהְתַקְלֵקל ְוִנְהָיה

ֵ
אַח ָרא
ֲ
פּוֹת ַח ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁל

ָשׁחֹר .וְּלאַַחר ַהִזּוּוּג ְכֶּשְׁמַּקֶבֶּלת ֶאת

וּמוֹריד ֶאת ֶזה ֶדּ ֶר ְך
ִ
ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ִה ְר ֲהרוּ ָבּהּ

יב ֶר ָ
ַהִחיּוּת ֶשׁל ַר ַמּ"ח ֵא ָ
יה ִמ ַה ַבּ ַעלִ ,היא

ַה ִחמּוּם ָבּ ָ
אָדם ַה ְמ ַה ְר ֵהרְ ,והוּא ַכּ ְב ָיכוֹל

ְבּסוֹד ָלָבן ַהְמַרֵמּז ַעל ִחיּוּת ָהֵאָבִרים

ֵ
גּוֹנב ָלהּ ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ָה ֲא ִמ ִתּי ֶשׁ ָלּהְּ ,ואַף

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

ג

ינהּ ְמ ַק ֶבּ ֶלת ִמ ַבּ ֲע ָלהּ ֶאת
ֶשׁל ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ֵא ָ

יוֹקן ְבּ ַח ְדרוֹ ַעל ִמ ָטּתוֹ ַבּ ִקּיר,
אוֹתוֹ ְדּ ָ
יוֹקן ָשׂ ָרה
לֹא ָנ ָחה ַדּ ְעתּוֹ ַעד ֶשׁ ָעשׂוּ ְדּ ַ
לוּח ֵעץ ְו ַכ ֲא ֶשׁר ָע ָלה ְל ִמ ָטּתוֹ
ַ
ַעל
רוֹאים ֶשׁ ָה ָיה ָכּאן
ִ
ֶה ֱע ָלה אוֹתוֹ ִעמּוֹ.

אָדם
ַה ֶשּׁ ַפע ָה ֲא ִמ ִתּי ֶשׁ ָלּהּ ְוכוּ'ְ .ו ֵכן ָה ָ

וּמ ֶזּה
ידי ֶשׁל ַפּ ְרעֹה ְבּ ָשׂ ָרהִ ,
ִה ְרהוּר ְתּ ִמ ִ

ַה ְמּ ַה ְר ֵהר ְבּ ִא ָשּׁה ָז ָרה
גּוֹרם ְל ִא ְשׁתּוֹ
ֵ

ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ֻח ְר ַבּן ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשֶׁ ,שׁ ַה ְר ֵבּה

אַח ֶרת ֶשׁ ָיּ ַרד
יע ָלהּ ֶשׁ ַפע ֶשׁל ִא ָשּׁה ֶ
ְל ַה ְשׁ ִפּ ַ

ֶשׁ ַפע ָי ַרד ַל ְלּ ֻע ַמּת ֶזה.

ינהּ ְמַקֶבֶּלת ֶאת ַהַח ִיּים
ֶא ְצלוְֹ .וִאם ֵא ָ

נענש עונש מיוחד במכת צפרדע שנכנסו

ָהֲאִמִתּ ִיּים ֶשַׁהָקָּבּ"ה ִיֵעד ֲעבוָּרהִּ ,היא

הצפרדעים בחדר משכבו ועל מטתו בגלל צורת

ִתְּהֶיה ֲחֵסָרה ְוַתְרִגּישׁ ֶשׁ ַכּ ְב ָיכוֹל ָחֵסר ָלהּ

שרה שהיתה שם(.

עוֹשׂה ַמ ֲע ֶשׂהֶ ,ע ֶצם
ֶ
ַעל ִפּי ֶשׁ ֵאינוֹ
ַה ִה ְרהוּר ְכּ ָבר ֵ
גּוֹנב ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ֶשׁ ָיּ ַרד ֵא ֶצל
ַה ָזּ ָכר ַה ְמ ַה ְר ֵהרְ .ו ָד ָבר ֶזה ֵ
פּוֹגם ַבּ ַח ִיּים

ְוֶאאמוֹ"ר

ַמֶשׁהוּ.

ְו ֵכן

ימ ֶל ְך אַף ַעל ִפּי ֶשׁלֹּא
ַפּ ְרעֹה ַו ֲא ִב ֶ

)ע"ש בזהר שפרעה

הוִֹסיף ֶשֻׁחְרַבּן ַבּ ִית ִראשׁוֹן
ֶשִׁנּ ְגַרם

יחת
ִמְלִּק ַ

ָשָׂרה

ָעשׂוּ ַמ ֲע ֶשׂהֶ ,ע ֶצם ַה ִה ְרהוּר ָגּ ַרם

יון ֶשָׁהָיה
ְלַפְרעֹה ָהָיה ַרק ִשְׁבִעים ָשָׁנהֵ ,כּ ָ

ֶשׁ ָיּ ַרד ֶא ְצ ָלם ֶשׁ ַפע ֶשׁל ְק ֻד ָשּׁה ֶשׁ ָה ָיה ַשׁ ָיּ ְך

ִהְרהוּר ִבְּלָבדַ ,מה ֶשֵּׁאין ֵכּן ֻחְרַבּן ַבּ ִית

וּמ ֶזּה ִה ְשׁ ַתּ ְל ֵשׁל ֻח ְר ַבּן ֵבּית
ְל ָשׂ ָרהִ ,

ֵשִׁני ֶשִׁנְּגַרם ִמְלִּק ַ
ימֶלְך,
יחת ָשָׂרה ַלֲאִב ֶ

יצוֹנים
ַה ִמּ ְק ָדּשֶׁ ,שׁ ֶשּׁ ַפע ַה ְקּ ֻד ָשּׁה ָי ַרד ַל ִח ִ

ֶשָׁשּׁם ָהָיה ַגם ִמְשׁמוּשׁ ַהָיּדַ ,כּמּוָּבא

אוֹתהּ ְבּ ִח ָ
ְבּ ָ
ינהְ .דּ ֵבית ַה ִמּ ְק ָדּשׁ הוּא ְמקוֹם

ַבִּמְּדָרשׁ )ילקוט וירא צ(ִ ,נְמָשְׁך ְכָּבר ָקרוֹב

ַה ִיּחוּד ֶשׁל ָק ָבּ"ה ְ
וּשׁ ִכ ְינ ֵתיהְּ .וָשָׂרה

ְלאְַלַפּ ִים ָשָׁנה.

ְמַסֶמֶּלת ֶאת ַהְנֵּקָבה ַהְכָּלִלית ֶשִׁנְּקֵראת

ְו ָד ָבר

ְשִׁכ ָ
ינהֶ ,שָׁשְּׁרָתה ְבֵּבית ַהִמְּקָדּשַׁ .כּמּוָּבא

ֶזה ָמצוּי ָבּ ִא ָשּׁה ֶשׁ ֵאין ָלהּ ֵדּי
פּוּקהּ
ִס ָ

ִמ ַבּ ְע ָלהּ

ֶשׁ ְמּ ַח ֶפּ ֶשׂת

ַבּזַֹּהר )לך לך פאֶ (:שׁאְַבָרָהם אַָמר ַעל ָשָׂרה

ינה
ְל ִה ְת ַבּ ֵלּט ַבּחוּץ ְוכוּ'ְ ,ו ִהיא לֹא ְמ ִב ָ

ינה
"ֲאחוִֹתי ִהיא" ְלַרֵמּז ַעל ַהְשִּׁכ ָ

ֶשׁ ִהיא ֶ
גּוֹר ֶמת ְל ַע ְצ ָמהּ ֶאת חֹ ֶסר ַה ִסּפּוּק.

ֶשִׁנְּקֵראת ֲאחוִֹתיְ ,וִאם ֵהם ָגְּנבוּ ֶאת

זוֹכה ְל ַק ֵבּל ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע
נוּעה ֶ
ְדּ ִא ָשּׁה ְצ ָ

ַהֶשַּׁפע ֶשׁל ָשָׂרהֵ ,הם ַכּ ְב ָיכוֹל ָגּ ְנבוּ ֶאת

אוֹתהּ ְל ִספּוּק
ָ
ָה ֲא ִמ ִתּי ֶשׁ ָלּהּ ֶשׁ ֵמּ ִביא

ינה ַהְכָּלִלית ֶשָׁה ְיָתה
ַהֶשַּׁפע ֶשׁל ַהְשִּׁכ ָ

ינהּ ִנ ְצ ֶר ֶכת
ֻמ ְשׁ ָלם ְבּ ָכל ִע ְנ ְי ֵני ַה ַח ִיּיםְ ,ו ֵא ָ

ְבֵּבית ַהִמְּקָדּשְׁ ,וָלֵכן ֶזה ָגַּרם ֶאת ֻח ְר ַבּן

שׂוּמת ֵלב ֵמ ַה ְקּ ִלפּוֹת
ְל ַח ֵפּשׂ ַחס ְו ָשׁלוֹם ְתּ ַ

ֵבּית ַה ִמּ ְק ָדּשְׁ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר

ַבּחוּץ.

)וארא ל(.

ַפּ ְרעֹה ָה ִראשׁוֹן ְבּ ָשׁ ָעה ֶשׁ ִנּ ְל ְק ָחה
ָשׂ ָרה ֶא ְצלוָֹ ,ר ַמז ָל ֻא ָמּ ִנים ְו ִצ ְיּרוּ

ְו ַגם

ַבּ ַעל

רוֹאה
ֶשׁ ֶ

ֶשׁ ִא ְשׁתּוֹ

ינהּ
ֵא ָ

בוּשׁהּ
ִמ ְת ַנ ֶה ֶגת ִבּ ְצ ִניעוּת ַכּ ֲה ָל ָכה ִבּ ְל ָ

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

ד
וּרהּ
ְו ִדבּ ָ

ְוכוּ',

ְבּ ִה ְס ַתּ ְכּלוּת

ֶשׁ ַיּ ְק ִפּיד

ְו ִה ְרהוּר

ִל ָזּ ֵהר

ְבּ ִא ָשּׁה

ְמאֹד
אַח ֶרת.
ֶ

וּב ְפ ָרט ִל ְשׁמֹר ֶאת ַע ְצמוֹ ִבּ ְז ַמן ַה ִזּוּוּג
ִ
מּוּבא ְבּשו"ע
אַח ֶרתַ ,כּ ָ
ֵמ ִה ְרהוּר ְבּ ִא ָשּׁה ֶ
)או"ח רמ ב(ְ ,כּ ֵדי ְל ַה ֲע ִביר ְל ִא ְשׁתּוֹ ֶאת
ַה ֶשּׁ ַפע ָה ֲא ִמ ִתּי ֶשׁ ִיּ ֵתּן ָלהּ ֶאת ַה ִסּפּוּק
ַה ֻמּ ְשׁ ָלםְ ,ולֹא ִתּ ְצ ָט ֵר ְך ְל ַח ֵפּשׂ ַחס ְו ָשׁלוֹם
ִבּ ְמקוֹמוֹת ֲא ֵח ִרים.

ָמִצינוּ

נוּק ֵביהּ ְל ִפי ֶשׁ ֵיּשׁ
ֵישׁ ִקירוּב ְלז"א ִעם ְ
מוֹחיןֲ .א ָבל ַבּ ַלּ ְי ָלה
ִ
ָבּ ֶהם ְבּ ִחיַנת
מּוֹחין ִמ ְס ַתּ ְלּ ִקים ְל ַג ְמ ֵרי ֶשׁאַף
ֶשׁ ַה ִ
ָה ְר ִשׁימוּ ִמ ְס ַתּ ֵלּק ,אָז הוּא ְז ַמן ִפּירוּד
ֵבּין ז"א ְל ְ
נוּק ֵביהְּ ,ל ִפי ֶשׁ ַה ְבּ ִחיָנה
מּוֹחין
אוֹתם ָהיוּ ַה ִ
ֶשׁ ָה ְי ָתה ְמ ַק ֶשּׁ ֶרת ָ
יהְ ,ו ַע ָתּה
ַה ִנּ ְמ ָשׁ ִכין ְו ִנ ָתּ ִנים ִמ ֶמּנּוּ ֵא ֶל ָ
ְבּ ִה ְס ַתּ ְלּ ָ
יהם.
ינ ֶ
קוּתם ֵיש ִפּירוּד ֵבּ ֵ

ָיָפה ִהיא

רוִֹאים ֶשַׁהֶקֶּשׁר ָהֲאִמִתּי ֵבּין ז"א ְלנוְּקֵביהּ

ַהְצִּניעוּתְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבִּמְּדָרשׁ

הוּא ַרק ִבּ ְזַמן ֶשׁז"א ַמֲעִביר ְלנוְּקֵביהּ ֶאת

)פסיקתא מו ,א( ֵאין ְל ָך ִחָבּה ִלְפֵני
ִמן
ַהָמּקוֹם
רוִֹאים
ַהְצִּניעוּת.

יע
ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהְּ ,וִאם ֵאין ְלז"א ַמה ְלַּהְשִׁפּ ַ
יהם ,וִּמֶזּה ִנְלַמד ָלאָָדם
ינ ֶ
ֵישׁ ִפּירוּד ֵבּ ֵ

וּמבֹאָר
ֶשַׁבְּצִּניעוּת ֵישׁ יוִֹפי ְוִחָבּהְ .

ַהַתְּחתּוֹןְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר

ִל ְד ָב ֵרינוּ ִדְּצִניעוּת ְמעוֶֹרֶרת ִחָבּה ְויוִֹפי,

יון
ינה ְבּחוּץ ָלאֶָרץֵ ,כּ ָ
ֶשֵׁאין ַהְשָׁראַת ַהְשִּׁכ ָ

יון ֶשָכּל ֶאָחד ַמְרִגּישׁ ֶשׁהוּא ַמֲעִביר אוֹ
ֵכּ ָ

ֶשַׁהְשִּׁכ ָ
ינת ִאָשּׁה ְצנוָּעה
ינה ִהיא ְבִּח ַ

ְמַקֵבּל ֶאת ַהֶשַּׁפע ָהֲאִמִתּיְ ,וַהֶקֶּשׁר הוּא

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ
ינהּ יוֵֹצאת ִמְמּקוָֹמהְּ .
ֶשֵׁא ָ

ימ ְט ִר ָיּא ֵשׁם י"ה
ֻמ ְשׁ ָלםְ .וֵכן ִחָבּה ְבּ ִג ַ

יון ֶשְׁבּחוּץ ָלאֶָרץ שׁוְֹלִטים ַהְקִּלפּוֹת,
ֵכּ ָ

ינה ֶשׁשּׁוָֹרה ֵבּין ִאישׁ
ַהְמַסֵמּל ֶאת ַהְשִּׁכ ָ

ַהְשִּׁכ ָ
ינה לֹא רוָֹצה ָלֵצאת ֶשׁלֹּא ִיְגְנבוּ ָלהּ

ְוִאְשׁתּוֹ.

ֶאת ַהֶשַּׁפעְ ,וֶזה סוֹד ַה ְצּ ִניעוּת.

ַבִּמְּדָרשׁ

)במדב"ר א ,ג(

ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )יבמות סגִ (:אָשּׁה ָיָפה
אְַשֵׁרי ַבֲּעָלהּ ִמְסַפּר ָיָמיו
ִכְּפַלִּיםְ ,וַרִשּׁ"י ָשׁם ִנְדָחק ְלָפֵרשׁ ַעל ִפּי

ַבּ ָ
תּוֹרהָ ,כּ ְך ִמ ְצ ָוה ְל ָנ ִשׁים ָל ִשׂים ָכּל

ְפָּשׁט ֶשׁהוּא ָשֵׂמַח ָבּהּ ְודוֶֹמה לוֹ ְכִּאלּוּ

יע ָתן ִבּ ְצ ִניעוּתְ .
ְי ִג ָ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ִדּ ְכ ֵשׁם

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדִּאָשּׁה
ָיָמיו ִכְּפַלּ ִיםְ ,

דּוֹא ֶגת ָל ָ
תּוֹרה ֶ
יעה ַבּ ָ
ֶשַׁה ְי ִג ָ
אָדם ֶשׁ ְיּ ַק ֵבּל

ְצנוָּעה ֶשִׁהיא ָיָפה ְבֵּע ֵ
יני ַבֲּעָלהּ ,הוּא

ֶאת ַה ֶשּׁ ַפע ָה ֲא ִמ ִתּי ֶשׁלּוֹ ִמ ַצּד ַה ְקּ ֻד ָשּׁה

ְמַקֵבּל ֶאת ַהַח ִיּים ֶשָׁלּהּ ְכֵּדי ְלַהֲעִביר ָלהּ,

ְבּ ָכל ָה ִע ְנ ָי ִניםָ ,כּ ְך ַה ְצּ ִניעוּת ָל ִא ָשּׁה

וִּמְסַפּר ָיָמיו ִכְּפַלִּים ַמָמּשׁ.

פּוֹע ֶלת ֶאת ָ
ֶ
אוֹתהּ ְפּ ֻע ָלּה ַמ ָמּשְׁ .ו ֵכן ָכּ ַתב

מוּבא
ָ

יז"ל
ְבּ' ַשׁ ַער ַה ַכּ ָוּנוֹת' ְל ָה ֲא ִר ַ
ח"א ע' סג(

)תפילין

נוֹדע ִכּי ַבּיּוֹם
ְו ִה ֵנּה ַ

מוּבא
ָ

)תרומה קעא(.

ְבּ ֵשׁם ַה ְגּ ָר"א ֶשׁ ְכּמוֹ ֶשׁ ִמּ ְצ ָוה
ָל ֲא ָנ ִשׁים

ָל ִשׂים

ָכּל

יע ָתם
ְי ִג ָ

ֶה' ָח ֵפץ ַח ִיּים' ֶשׁ ָכּל ַה ַה ְשׁ ָפּעוֹת ְו ַה ַה ְצ ָלחוֹת
רוּח ִניּוּת,
וּב ָ
ְ
ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת,

וְּב ַפ ְר ָנ ָסה ֵהן

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה
ִבּ ְזכוּת ַה ְצּ ִניעוּתְ .ו ֵכן ַה ָכּתוּב ַה ְמ ַד ֵבּר ַעל
אֶֹנס ִאָשּׁה )דברים כב ,כט( " ְוָנַתן ָהִאישׁ
ַהשֵֹּׁכב ִעָמּהּ ַלֲאִבי ַהַנֲּעָר ֲחִמִשּׁים ָכֶּסף
ְולוֹ ִתְהֶיה ְלִאָשּׁה" ר"ת כּוֶֹחֶל"תְ ,דֶּזה

ה

צוּרה ְמיֻ ֶח ֶדת
ַקל ְל ָה ִסיר ַכּ ֲא ֶשׁר ֵאין ָ
ֶאל ָה ִא ָשּׁה ְו ָה ֵבן ֶזה,
רוֹאים ֶשׁאָָדם
ִ
יוֹצר ַמ ָצּב ֶשׁל
ַהְמַזֶנּה ֵ
צוּרה
ָ
פּוֹשׁט
ֵ
צוּרה ֶ
ָ
לוֹבשׁ
ְו ֵ
אַח ֶרתְ ,ו ֵהם ְדּ ָב ֵרינוּ

ֶשָׁהִאָשּׁה כּוֶֹחֶלת וּפוֶֹקֶסת וְּמַיָפּה ֶאת

ֶשׁ ִבּ ְזַמן ַה ִזּוּוּג ָה ִא ָשּׁה לֹא ְמ ַק ֶבּ ֶלת ֶאת

ַעְצָמהּ ִהיא גּוֶֹרֶמת ַלתּוָֹצאָה ֶשׁל ָהאֶֹנס

צּוּרה ָה ֲא ִמ ִתּית ֶשׁ ָלּהְּ .וֵכן ָמִצינוּ ַבּזַֹּהר
ַה ָ

ְוִהיא ַגּם ֵכּן ֲאֵשָׁמה ָבֶּזהְ .וֵכן ַהָכּתוּב

)ויצא קנהֶ (.שִׁהְרהוּר ְבִּאָשּׁה אֶַחֶרת ַמֲחִליף

גּוֹים ֲע ָמ ֵלק
אשׁית ִ
אמר ֵר ִ
)במדבר כד ,כ( " ַויֹּ ַ
ְו ֲ
אַח ִריתוֹ ֲע ֵדי אֹ ֵבד" ס"ת ַתְּמרוֵּק"י,

ֶנֶפשׁ ַתַּחת ָנֶפשְׁ ,וָלֵכן ַהֶיֶּלד ֶשׁנּוַֹלד
ִנְקָרא ֶבּן ְתּמוָּרהְ ,לַרֵמּז ֶשֶׁהֱחִליפוּ לוֹ ֶאת

יזה ַלֲעָמֵלק ַהְמַסֵמּל
ְדִּבְדָבִרים ֵאלּוּ ֵישׁ ֲאִח ָ

ַהֶנֶּפשׁ.

ֶאת ַהֵיֶּצר ָהָרע וִּמָשּׁם ָבּאוֹת ַהִחיּוּת

ְוֵכן ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )ויצא קנדִ (:ה ְרהוּר ִע ָקּר
עוֹשׂה ַמ ֲע ֶשׂה וכו',
הוּאְ ,ו ֶ
אוֹתהּ
הוֹל ְך ְו ִנ ְד ָבּק ְבּ ָ
ֵ
ֶשׁ ַה ִה ְרהוּר
אַחר ִה ְרהוּר
ַ
חוֹזר
ֵ
ִט ָפּהְ ,ו ַהכֹּל
ַ
וּמ ֲח ָשׁ ָבהְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּפרוּשׁ ָהרֹא"שׁ
)נדרים כַ (:הַמְּחָשָׁבה ְבִּאָשּׁה אֶַחֶרת
ִבְּשַׁעת ַתְּשִׁמישׁ ְקרוִֹבין ַהָבִּנים ְלַצד
יטה ְמֻקֶבֶּצת'
ַמְמֵזרוּתְ .וֵכן מוָּבא ַבּ'ִשּׁ ָ
נוֹתן
)שם( ָכּל ַה ְמ ַשׁ ֵמּשׁ ְבּכוֹס ֶזה ְו ֵ
אַחר ַנ ֲע ָשׂה ִשׁמּוּשׁ
ֵ
יניו ְבּכוֹס
ֵע ָ
גּוּפהּ
ְבּ ִא ָשּׁה זוֹ ְכּ ִמי ֶשׁ ֵאינוֹ ַעל
ָ
רוֹבים ִל ֵ
ְו ַה ָבּ ִנים ְק ִ
ידי ַמ ְמ ֵזרוּתְ .וֵכן

אשׁית ֶשׁל ֲעָמֵלק.
ְוָהֵר ִ

יוֹח ָנן
אָמר ַר ִבּי ָ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )סוטה יַ (.
ָכּל ַה ְמ ַז ֶנּה ִא ְשׁתּוֹ ְמ ַז ֶנּ ֶנת
וּמ ָב ֵאר ַה ַמּ ֲה ַר"ל )ח"א שם( ָכּל
ָע ָליוְ ,
ַה ְמ ַז ֶנּה ִא ְשׁתּוֹ ְמ ַז ָנּה ָע ָליוֵ .פּרוּשׁ ִכּי
ָה ִאישׁ ְו ָה ִא ָשּׁה ִמ ְת ַי ֲח ִסים ְבּ ִחבּוּר
ֶשׁ ָלּ ֶהם ְו ַכ ֲא ֶשׁר ָה ִאישׁ ְמ ַז ֶנּה ְו ֵאין
ִחבּוּר ְמיֻ ָחד ְל ִא ְשׁתּוֹ ְל ַג ְמ ֵריְ .בּאֹ ֶפן ֶזה
וּב ִיחוּס ֶזה ְל ִא ְשׁתּוֹ ֵישׁ ִחבּוּר ֵא ָליו,
ְ
צוּרה
ְו ֵישׁ ְל ָך ָל ַד ַעת ִכּי ָה ִאישׁ הוּא ָ
צּוּרה ִהיא ְמ ַי ֶח ֶדת ַהחֹ ֶמר
ָל ִא ָשּׁהַ ,ה ָ
ַעד ֶשׁ ֵאין לוֹ ֲה ָס ָרה ֵמ ִאתּוְֹ ,ו ַכ ֲא ֶשׁר
צּוּרה ַבּחֹ ֶמר ְל ַג ְמ ֵרי ,אָז
ֵאין ִחבּוּר ַל ָ
צוּרה
ָ
לוֹבשׁ
צוּרה ְו ֵ
ָ
פּוֹשׁט
ֵ
ַהחֹ ֶמר
אָמר ָכּאן ַכּ ֲא ֶשׁר ָה ִאישׁ
אַח ֶרתְ ,ו ֶזה ֶשׁ ַ
ֶ
ְמ ַז ֶנּה ְו ֵאין לוֹ ִחבּוּר ְל ַג ְמ ֵרי ֶאל
ָה ִא ָשּׁה ֶשׁ ִהיא ֶנ ְח ֶשׁ ֶבת ְכּמוֹ חֹ ֶמרַ ,גּם
צּוּרהִ ,מ ְפּ ֵני ֶשׁהוּא
ִא ְשׁתּוֹ ָפּ ְשׁ ָטה ַה ָ

ַהָכּתוּב ַהְמַדֵבּר ַעל ַהַמְּלאְָך ַהְמֻּמֶנּה ַעל

ָהֵהָריוֹן) ,איוב ג ,ב( "יוֹם ִא ָוּ ֶלד בּוֹ ְו ַה ַלּ ְי ָלה
ַ
אָמר הֹ ָרה ָג ֶבר" ס"ת ִהְרהוּ"רְ ,לַרֵמּז
ֶשַׁהִהְרהוּר הוּא ְתִּחַלּת ָהִעבּוּר.

ָכּתוּב )דברים כב ,ח( "ִכּי ִת ְב ֶנה ַבּ ִית
ית ַמ ֲע ֶקה ְל ַג ֶגּ ָך
ָח ָדשׁ ְו ָע ִשׂ ָ
ית ָך ִכּי ִיפֹּל
ְולֹא ָת ִשׂים ָדּ ִמים ְבּ ֵב ֶ

ו

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה
אָמר ַר ִבּי
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )שבועות יחַ (:
ֶא ְל ָע ָזר ָכּל ַה ְמ ַק ֵדּשׁ ֶאת
ַע ְצמוֹ ִבּ ְשׁ ַעת ַתּ ְשׁ ִמישׁ ֲה ָו ִיין לוֹ ָבּ ִנים
יתם
ְז ָכ ִרים ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר " ְו ִה ְת ַק ִדּ ְשׁ ֶתּם ִו ְה ִי ֶ
וּס ִמי ְך ֵליהּ " ִא ָשּׁה ִכּי
ְקדֹ ִשׁים"ְ ,
ַת ְז ִר ַ
יע" .רוִֹאים ֶשִׁבּ ְזכוּת ַהְצִּניעוּת זוִֹכים

ַהנֹּ ֵפל ִמ ֶמּנּוּ" .מוָּבא ַבְּסָּפִרים ֶשַׁמֲּעֶק"ה
ר"ת ִהְרהוֵּרי ֲעֵבָרה ָקִשׁים ֵמֲעֵבָרה.
ִנ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַעל ִפּי ְדּ ָב ֵרינוּ " ִכּי ִת ְב ֶנה
ית
ַבּ ִית ָח ָדשׁ" ְמַרֵמּז ַעל ִנשּׂוִּאיןְ " ,ו ָע ִשׂ ָ
יך ִלְשׁמֹר ֶאת ַעְצמוֹ
ַמ ֲע ֶקה ְל ַג ֶגּ ָך " ֶשָׁצִּר ְ
ֵמִהְרהוּר ְבִּאָשּׁה אֶַחֶרתְ " ,ולֹא ָת ִשׂים
ָדּ ִמים ְבּ ֵב ֶ
יע ְלִאְשׁתּוֹ
ית ָך " ְולֹא ַיְשִׁפּ ַ

יע ְתִּחָלּה,
ֶשָׁהִאָשּׁה ָתּבֹא ִלְשֵׁלמוָּתהּ ְוַת ְזִר ַ

ֶשִׁהיא ֵבּיתוְֹ ,שֵׁני ִמ ֵ
יני ָדִּמים ֶאָחד ֶשָׁלּהּ

ְוזוִֹכים ְלָבִנים ְזָכִריםְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבְּגָּמ'

ְוֶאָחד ֶשׁל ִאָשׁה אֶַחֶרת ַחס ְוָשׁלוֹםִ " ,כּי
ִיפֹּל ַהנֹּ ֵפל ִמ ֶמּנּוּ".
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )יומא מזָ (.תּנוּ ַרָבָּנן
ָהיוּ ָלהּ
ָבִּנים
ִשְׁבָעה
דוֹלה,
ְלִקְמִחית ְו ֻכ ָלּן ִשְׁמּשׁוּ ִבּ ְכ ֻה ָנּה ְגּ ָ
אְָמרוּ ָלהּ ֲחָכִמים ֶמה ָעִשׂית ֶשָׁזִּכית
ְלָכ ְך אְָמָרה ָלֶהם ִמָיַּמי לֹא ָראוּ
קוֹרוֹת ֵבּ ִ
יתי ִקְלֵעי ְשָׂעִריְ .וֵכן מוָּבא
עאל ֶבּן
ָשׁם אְָמרוּ ָעָליו ַעל ַרִבּי ִיְשָׁמ ֵ
ִקְמִחית ֶשָׁהָיה חוֵֹפן אְַרַבַּעת ַקִבּין
ִבְּמלוֹא ָחְפָניו ְואוֵֹמר ָכּל ַהָנִּשׁים
ימּא ָעָלה ַלַגּג .וְּמָבֵאר
ֵזְרדּוּ ְוֵזֶרד ִא ָ
ַרִשּׁ"י ְבִּשְׁכַבת ֶזַרע ְקאַָמרֶ ,שֵׁאין
ְיִצ ַ
ירת ַה ְוָּלד ִמָכּל ַהִטָּפּה ֶאָלּא ִמן
ילי
ַהָבּרוּר ֶשָׁבּהֶּ ,זֶרד ְלשׁוֹן ֲחִב ֵ
ְזָרִדיםְ ,כּלוַֹמר ֵבּרוּר ִטָפּה ֶשָׁקְּלָטה
ִאִמּי ַהֶזֶּרד ָגַּבר ְוָעָלה ַלַגּגְ .ורוִֹאים

)ב"ק לבַ (.מדּוַּע ַהָכּתוּב אוֵֹמר " ְוִנְכְרתוּ
ַהְנָּפשׁוֹת ָהעֹשׂוֹת"ֲ ,הֵרי ָהִאָשּׁה לֹא

ֶשִׁבּ ְזכוּת ַהְצִּניעוּת ִהיא ָזְכָתה ִלְקלֹט ֶאת
ִשְׁכַבת ַהֶזַּרע ַה ֻמּ ְב ֶח ֶרת ְבּיוֵֹתרְ ,ו ָל ֵכן
ָבֶּנ ָ
יאים וּ ֻמ ְב ָח ִרים ְבּגוָּפם
יה ָהיוּ ְבִּר ִ
וְּב ִנְשָׁמָתם.

עוָֹשׂה ַמֲעֵשׂה ַבִּזּוּוּג ,וְּמָבֶאֶרת ַה ְגָּמ'
וּמבֹאָר
ֶשַׁהֲהָנאָה ֶשָׁלּהּ ֶנֱחֶשֶׁבת ַמֲעֵשׂהְ .
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדַּה ְזָרַעת ָהִאָשּׁה ָבּאָה ִעם
ַהֲהָנאָה ְוַהְשֵּׁלמוּתְ ,וַה ְזָרָעה ִהיא ַמֲעֵשׂה.

ְוֵכן

ֵישׁ ֶר ֶמז ַבּ ָכּתוּב

)בראשית יח ,ט(

אַיּה ָשׂ ָרה
ֵ
אמרוּ ֵא ָליו
" ַויֹּ ְ
אמר
ִא ְשׁ ֶתּ ָך ַויֹּ ֶ
אמר ִה ֵנּה ָבאֹ ֶהלַ :ויֹּ ֶ
שׁוֹב אָשׁוּב ֵא ֶלי ָך ָכּ ֵעת ַח ָיּה ְו ִה ֵנּה ֵבן
ְל ָשׂ ָרה ִא ְשׁ ֶתּ ָך " ִבּ ְזכוּת ֶזה ֶשִׁהיא ְצנוָּעה
ָבּאֶֹהלַ ,כּמּוָּבא ְבַּרִשּׁ"י ָשׁםִ ,תּ ְזכּוּ ְלֵבן.

ְוֵכן ָמִצינוּ ַבִּמְּדָרשׁ )ב"ר ס ,טו( ְשׁ ַתּ ִים ֵהם
אוֹמים
ֶשׁ ִנּ ְת ַכּסּוּ ְבּ ָצ ִעיף ְו ָי ְלדוּ ְתּ ִ
ִר ְב ָקה ְו ָת ָמר ,וְּמָבֵאר ַה'ֲחַתם סוֵֹפר'
)תורת משה בראשית כד ,סד( ְשׁ ַתּ ִים ִנ ְת ַכּסּוּ
אוֹמים ִר ְב ָקה ְו ָת ָמר,
ְבּ ָצ ִעיף ְו ָי ְלדוּ ְתּ ִ
ְו ִת ְה ֶיה ַה ַכּ ָוּ ָנה ְלהוֹרוֹת ִכּי ְל ִפי רֹב
ְצ ִניעוּת ָה ִא ָשּׁה ֵכּן ִתּ ָפּ ֵקד ְבּ ָב ִנים,
פּוֹר ָיּה ְבּ ַי ְר ְכּ ֵתי
ְכּ ִע ְנ ַין " ֶא ְשׁ ְתּ ָך ְכּ ֶג ֶפן ִ
יוֹרה ָבּ ֶזה ִכּי ְשׁ ַנ ִים
ית ָך "ְ ,ו ֶזה ֶ
ֵב ֶ

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה
ִנ ְת ַכּסּוּ ִבּ ְצ ִעיף ֶשׁהוּא ִכּסּוּי ְו ִעטּוּף
ֶי ֶתרְ ,ו ִנ ְפ ְקדוּ ָל ֶל ֶדת ְשׁ ַנ ִים ְשׁ ַנ ִים,
אַחר ֶשׁ ָה ָיה ִבּ ְשׁ ַתּ ִים ,לֹא ִמ ְק ֶרה
ְו ַ
הוּאִ ,כּי ִאם ְבּ ֶע ֶצם ִמן ַה ָשּׁ ַמ ִים ַעל
יוֹתרְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבִּמְּדָרשׁ
יעוּתן ְבּ ֵ
ְצ ִנ ָ
נוֹה ֶגת
ֶ
)במדב"ר ח ,ט( ִבּ ְז ַמן ֶשׁ ִהיא
נוּעה
הוּדית ֶשׁ ִהיא ְצ ָ
ְבּ ַע ְצ ָמהּ ַדּת ְי ִ
זוֹכה ֶשׁ ְ
ָ
יּוֹצ ִאין ִמ ֶמּ ָנּה ָבּ ִנים ַבּ ֲע ֵלי
ִמ ְק ָרא ַבּ ֲע ֵלי ִמ ְשׁ ָנה ַבּ ֲע ֵלי ַמ ֲעִשׂים
טוִֹביםְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )עירובין כאְ " (:ו ַעל
ְפּ ָת ֵחינוּ ָכּל ְמ ָג ִדים" ֵאלּוּ ְבנוֹת
יהן ְל ַב ֲע ֵל ֶ
יהם.
ִי ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ַמ ִגּידוֹת ִפּ ְת ֵח ֶ
יהן
אוֹגדוֹת ִפּ ְת ֵח ֶ
ינאֶ ,שׁ ְ
אַח ִר ָ
ִל ְשׁ ָנא ְ
יהן .רוִֹאים ֶשִׁבּ ְזכוּת ַהְצִּניעוּת
ְל ַב ֲע ֵל ֶ
זוִֹכים

ְלֵפרוֹת

ֲחשׁוִּבים

] ְמ ָג ִדים[,

ַהְמַרְמּ ִזים ַעל ָבִּנים ֻמְבָחִרים.

אָמר ָר ָבה
ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )סנהדרין מהַ (.
שׁוֹלט
ֵ
ירי ֵאין ֵי ֶצר ָה ַרע
ְגּ ִמ ִ
ֶא ָלּא ְבּ ִמי ֶשׁ ֵע ָ
יניו רוֹאוֹתַ .הְיינוּ
ֶשִׁהְסַתְּכּלוּת ְבִּאָשּׁה גּוֶֹרֶמת ֶשָׁהאָָדם
ינהּ גּוֶֹרֶמת
ְיַהְרֵהר ְבּאוָֹתהּ ִאָשּׁהְ ,וֵא ָ
ִהְרהוּר ְבִּאָשּׁה אֶַחֶרתָ ,לֵכן ַמִתּיר ַרִבּי
ְיהוָּדה ִלְסקֹל ִאָשּׁה ְבִּלי ְבָּגִדיםִ ,כּי ִאָשּׁה
זוֹ ִנְסֶקֶלת ְולֹא ָיבֹאוּ ְלַהְרֵהר ָבּהְּ ,וֵאין
וּמבֹאָר
ֲחָשׁשׁ ְלִהְרהוּר ְבִּאָשּׁה אֶַחֶרתְ .
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדִּהְרהוּר ְבִּאָשּׁה גּוֵֹרם ֶשַׁהֶשַּׁפע
ֶשׁל אוָֹתהּ ִאָשּׁה יוֵֹרד ֶאְצלוְֹ ,וֵאינוֹ ַשָׁיְּך
ְלִאָשּׁה אֶַחֶרת.

וְּלִפי

ז

ְדָּבֵרינוּ ְמבֹאָר ַמדּוַּע ִזוּוּג ִנְקָרא
יעהְ ,כּמוֹ ֶשָׁכּתוּב
ְבֵּשׁם ְיִד ָ

)בראשית

אָדם ָי ַדע ֶאת ַח ָוּה ִא ְשׁתּוֹ",
ד ,א( " ְו ָה ָ
ְדַּהֲעָבַרת ֶשַׁפע ַהַח ִיּים ֵמַהַבַּעל ָלִאָשּׁה
יעה ְוַהָכָּרה ְבַּמהוּת
נוֶֹתֶנת ַלַבַּעל ְיִד ָ
ִאְשׁתּוְֹ ,דִּמי ֶשַׁמֲּעִביר ַלֵשִּׁני ֶאת ַחָיּיו
יטבְ .וָלֵכן ַהִטָּפּה
ְבַּוַדּאי ַמִכּיר אוֹתוֹ ֵה ֵ
ִנְמֶשֶׁכת ֵמַהַדַּעתְ ,דַּקָבַּלת ֶשַׁפע ָהִאָשּׁה
ִהיא ַבַּדַּעת ֶשׁל ַהַבַּעלֶ ,שָׁשּׁם הוּא ְמַקֵבּל
יעה זוֹ ָטמוּן
יד ָ
יעה ְוַהָכָּרה ְבַּמהוָּתהּ ,וִּב ִ
ְיִד ָ
ַהֶשַּׁפע ֶשׁהוּא ַמֲעִביר ָלהּ.

ְוֵכן

יז"ל
מוָּבא ִבּ'ְמבוֹא ְשָׁעִרים' ְלָהֲאִר ַ

)שכא( ַהַדַּעת ]ֶשׁל ַהָזָּכר[ כּוֵֹלל ב'
ָפִּנים ֲחָסִדים וְּגבוּרוֹתְ ,פֵּני דּוְּכָרא
וְּפֵני נוְּקָבא .וְּכִפי ֶשְׁנָּבֵאר ְלַקָמּן ֶשֶׁשַּׁפע
ָהִאָשּׁה

הוּא

ְבּסוֹד

ַה ְגּבוּרוֹת.

ְוָלֵכן

ַהִהְרהוּר ָחמוּר ְמאֹדְ ,דִּהְרהוּר מוִֹליד
ְבַּדַעת ַהְמַהְרֵהר ֶאת ֶשַׁפע ָהִאָשּׁה ֶשׁהוּא
ְמַהְרֵהר ָבּהְּ ,וַהֵחֶלק ָהִעָקִּרי ֶשׁל ַהִזּוּוּג
ְכָּבר ַנֲעָשׂהְ .וֵכן מוָּבא ְבַּרֵבּנוּ ַבְּחֵיי
)בראשית ד ,א( ֶשֵׁחְטא ֵעץ ַהַדַּעת ָהָיה ִזוּוּג
ינת
יון ֶשׁ ִזּוּוּג הוּא ְבִּח ַ
ֶשׁל אָָדם ְוַחָוּהֵ ,כּ ָ
ילה
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ִדְּבכַֹח ָהֲאִכ ָ
ַדַּעתְ .
ֵמֵעץ ַהַדַּעת ַהִסְּטָרא אֲַחָרא ָפַּתח ְלאָָדם
ָהִראשׁוֹן ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶשׁל ַחָוּה ַבַּדַּעת ֶשׁלּוֹ,

ְוָהָיה ִזוּוּג ָפּגוּם קוֶֹדם ַשָׁבּתְ .וֵכן הרה"ר
ס"ת ַהָכּתוּב )ישעי' ל ,כו( " ְו ָה ָיה אוֹר
ַה ְלּ ָב ָנה ְכּאוֹר ַה ַח ָמּה"ְ ,לַרֵמּז ֶשִׁהְרהוּר ֶשׁל
ַהַבַּעל

יך
ַמְמִשׁ ְ

ֶאת

ָהאוֹר

ַלְלָּבָנה

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

ח

ַהְמַסֶמֶּלת ֶאת ִאְשׁתּוֶֹ ,שָׁהאוֹר ֶשָׁלּהּ ִיְהֶיה

ַהלּוֶֹבֶשׁת ֶבֶּגד ֶשֵׁאינוֹ ָצנוַּעִ ,היא בּוֶֹגֶדת

ְכּמוֹ ֶשׁלּוַֹ ,ה ְיינוּ ְכּמוֹ ַהַחָמּהְ .וֵכן ַהָכּתוּב

ְבַּבֲעָלהְּ ,כֶּשׁנּוֶֹתֶנת ְלאֵַחִרים ִלְגנֹב ָלהּ ֶאת

)שמות כ ,יד( "לֹא ַת ְחמֹד ֵא ֶשׁת ֵר ֶע ָך" ר"ת

ַה ֶשּׁ ַפע.

תֹּאַ"רְ ,דִּהְתבּוְֹננוּת ְבּתֹאַר ָהִאָשּׁה ִהיא

ְוֵכן

ְבּסוֹד ִגּיד ַהָנֶּשׁהְ ,וָהָיה ְבֶּחְציוֹ

ְכָּבר "לֹא ַתְחמֹד".

ְוֵכן

מוָּבא ָבֲּאִר ַ
יז"ל ָשׁם ֶשְׁמַּנֶשּׁה הוּא

יז"ל
מוָּבא ְבּ'ֵסֶפר ַהִלּקּוִּטים' ְלָהֲאִר ַ

אוֹתוֹ ְפָּגם ֶשׁל ְראוֵּבן ְוָגדִ ,מַצּד ִאמּוֹ

)מטות רסב( ֶשְׁראוֵּבן ְוָגד לֹא ִנְכ ְנסוּ

ֶשָׁה ְיָתה ַבּת ְשֶׁכם ֶבּן ֲחמוֹרָ ,לֵכן ֲחִצי

ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ִכּי ָהָיה ָבֶּהם ְפָּגם ַבַּדַּעת,

ֵשֶׁבט ְמַנֶשּׁה לֹא ִנְכְנסוּ ְלֶאֶרץ ִיְשָׂרֵאל ְכּמוֹ

ֵאֶצל ְראוֵּבן ַיֲעקֹב ָבּא ַעל ֵלאָה ְוָחַשׁב

ֵשֶׁבט ָגּדְ .וָצִר ְ
יך ְלָהִבין ַמדּוַּע ִגּיד ַהָנֶּשׁה

ֶשִׁהיא ָרֵחלְ ,וֵכן ֵאֶצל ָגּד ַיֲעקֹב ָבּא ַעל

ְמַרֵמּז ַעל ַהְפָּגם ֶשָׁהָיה ִבְּמַנֶשּהִ ,נ ְר ֶאה

ִזְלָפּה ְוָחַשׁב ֶשִׁהיא ֵלאָהְ ,ונוַֹלד ָגּד ִעם

ְלָבֵאר

ְפָּגם ַבַּדַּעתָ ,לֵכן ָקְראָה ְשׁמוֹ "ָבָּגד" ְבִּלי

ְל ָה ֲא ִר ַ
יז"ל )מטות ע' קצג( ֶשׁ ִגּיד ַה ָנּ ֶשׁה הוּא

אוֹת א'ְ ,לַרֵמּז ֶשֲׁחֵסָרה לוֹ ַדַּעת ֶשִׁהיא

ינת ְיסוֹדֶ .א ָלּא ֶשׁ ָשּׁם ֵישׁ ַל ָנּ ָחשׁ
ְבּ ִח ַ

ְבּסוֹד אוֹת א' .וְּב'ַשַׁער ַהְפּסוִּקים'

רוֹאים ֶשׁ ִגּיד ַה ָנּ ֶשׁה
ִ
יזה ֲח ָז ָקהְ .ו ֵכן
ֲא ִח ָ

ְלָהֲאִר ַ
יז"ל )מטות קצג( מוִֹסיף ֶשָׁבָּגד הוּא

הוּא ִסיּוּם ֶשׁל חוּט ַה ִשּׁ ְד ָרהְ ,כּמוֹ

ידהְ ,דִּאם ֵישׁ ְפָּגם ַבַּדַּעת ֶזה
ִמְלּשׁוֹן ְבִּג ָ

ֶשׁ ַה ְיסוֹד הוּא ִסיּוּם ֶשׁל חוּט ַה ִשּׁ ְד ָרה,

ֶנְחָשׁב ֶשַׁהַבַּעל בּוֵֹגד ְבִּאְשׁתּוֹ .וּ ְמבֹאָר

מוּבא
ְדּ ִגיד ַה ָנּ ֶשׁה הוּא ְבּ ִח ַ
ינת ְיסוֹדְ .ו ֵכן ָ

ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדַּבַעל ֶשֵׁאינוֹ ַמֲעִביר ְלִאְשׁתּוֹ ֶאת

ְבּ ֵסֶפר ' ְשׂ ַפת ֱא ֶמת' )יוה"כ תרנ"ב( ֶשׁ ִגּיד

ידהְ .וֵכן
ַהֶשַּׁפע ָהֲאִמִתּי ֶשָׁלּהּ ֲהֵרי זוֹ ְבִּג ָ

ילה .וִּמי
ַה ָנּ ֶשׁה הוּא ַה ַמּ ְק ִבּיל ֶשׁל ִגּיד ַה ִמּ ָ

ַהָכּתוּב ַהְמַדֵבּר ַעל ִמְרָים ֶשָׁטֲּעָנה ַעל

ֶשׁפּוֵֹגם ַבַּדַּעת ִמְתַקֵשּׁר ִעם ִגּיד ַהָנֶּשׁה

)במדבר יב ,ב(

יזה בּוְֹ .וֵכן
ֶשׁהוּא ַה ְיסוֹד ֶשֵׁיּשׁ ַלָנָּחשׁ ֲאִח ָ

מֶֹשה ֶשָׁפַּרשׁ ֵמִאְשׁתּוֹ

מוּבא
ְדּ ָ

ְבּ' ַשׁ ַער

סוּקים'
ַה ְפּ ִ

אמרוּ ֲה ַרק ְ
" ַויֹּ ְ
משׁה ִדּ ֶבּר ְיהֹ ָוה ֲהלֹא
אַך ְבּ ֶ

יד"ה ְמ ֻר ֶמּ ֶזת ַבּ ָכּתוּב
ְבִּג ָ

יד"ה ְבּג' ֳא ָפ ִנים,
ַגּם ָבּנוּ ִד ֵבּר" ,ר"ת ְבִּג ָ

" ִכּי ָנ ַגע ְבּ ַכף ֶי ֶר ְך ַי ֲעקב ְבּ ִגיד ַה ָנּ ֶשׁה".

ְדִּמי ֶשׁפּוֵֹרשׁ ֵמִאְשׁתּוֹ ֲהֵרי הוּא בּוֵֹגד ָבּהּ

ְדָּכל ִמי ֶשׁבּוֵֹגד ִמְתַקֵשּׁר ִעם ִגּיד ַהָנֶּשׁה.

ָבֶּזה ֶשֵׁאינוֹ ַמֲעִביר ָלהּ ֶאת ַהֶשַּׁפע ַהִנְּצָרְך
ָלהּ ,וִּמי ֶשְׁמַּהְרֵהר ְבִּאָשּׁה אֶַחֶרת הוּא
אוֹתוֹ ָדָּברָ ,לֵכן הוּא ַגּם בּוֵֹגד.

ְוֵכן

ָמִצינוּ ַבּ ְגָּמ' )סנהדרין לזֶ (.שֶׁבֶּגד ְמַרֵמּז
ידה ,וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוֶּ ,שִׁאָשּׁה
ַעל ְבִּג ָ

רוִֹאים

)בראשית לב ,לג(

נוּעה ִהיא
ֵמַהְפּסוִּקים ֶשִׁאָשּׁה ְצ ָ
ינת ְמִציאָהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב
ְבִּח ַ

)משלי יח ,כב( "ָמָצא ִאָשּׁה ָמָצא טוֹב",

ְוֵכן )שם לא ,י( "ֵאֶשׁת ַחִיל ִמי ִיְמָצא".
ידיו
ְוֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )נדה לאָ (:שׁ ֲאלוּ ַתּ ְל ִמ ָ

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

ט

וֹס ַתּאי ְבּ ַר ִבּי ַי ַנּאי ִמ ְפּ ֵני ָמה
ֶאת ַר ִבּי דּ ְ
ִאישׁ ְמ ַח ֵזּר ַעל ִא ָשּׁה ְו ֵאין ִא ָשּׁה
אָבד
אָדם ֶשׁ ַ
ְמ ַח ֶזּ ֶרת ַעל ִאישָׁ .מ ָשׁל ְל ָ
לוֹ ֲא ֵב ָדה ִמי ְמ ַח ֵזּר ַעל ִמי ַבּ ַעל
ֲא ֵב ָדה ְמ ַח ֵזּר ַעל ֲא ֵב ָדתוֹ ,רוִֹאים
ֶשִׁאָשּׁה ִהיא ְבִּח ַ
ינת ְמִציאָה ְלַבֲעָלהָ ,לֵכן

ִרְבָקה וִּמְרָיםְ ,וִאָשּׁה ְצנוָּעה ַהַבַּעל זוֶֹכה

יה .וּ ְמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ
יך ְלַחֵזּר אֲַחֵר ָ
הוּא ָצִר ְ

ִלְמצֹא ֶאת ַחֶיּ ָ
יה ָהֲאִמִתּ ִיּיםְ ,וזוִֹכים

יה ִמַמּה ֶשְּׁמַּקֶבֶּלת
ְדִּאָשּׁה ְתּלוָּיה ְבַּחֶיּ ָ

ִלְמִציאַת ֵחןְ ,וִהיא ְמִציאָה ֲאִמִתּיתְ .וֵכן

ינת ְמִציאָהֶ ,שָׁכּל
ִמַבֲּעָלהָּ ,לֵכן ִהיא ְבִּח ַ

יז"ל
מוָּבא ִבּ'ְמבוֹא ְשָׁעִרים' ְלָהֲאִר ַ

ַפַּעם ַהַבַּעל מוֵֹצא ֶאת ַהַח ִיּים ֶשָׁלּהְּ ,כּמוֹ

ַעְלָמה ִהיא ַנֲעָרה ֶשָׁכּל ָשָׁעה ִהיא
ַנֲעֵשׂית ְבּסוֹד ְבּתוָּלה ֶשַׁרְחָמהּ ָצר
יבה ַעל ַבֲּעָלה[.
]ַוֲחִב ָ
ָכּתוּב )אסתר ב ,יז( " ַו ֶיּ ֱא ַהב ַה ֶמּ ֶל ְך ֶאת
ֶא ְס ֵתּר ִמ ָכּל ַה ָנּ ִשׁים ַו ִתּ ָשּׂא ֵחן
יך
ָו ֶח ֶסד ְל ָפ ָניו ִמ ָכּל ַה ְבּתוּלֹת"ְ .וָצִר ְ

אָָדם ֶשְׁמַּחֵפּשׂ ָדָּבר ֶשׁאַָבד לוֹ וּמוֵֹצא
אוֹתוֹ ֵמָחָדשְׁ .וֶזה ַהסּוֹד ֶשׁל ַהִשְּׂמָחה
ְוַהִהְתַחְדּשׁוּת

ֶשֵׁיּשׁ

ְבַּחֵיּי

ַהִנּשּׂוִּאין,

ְדִּבְמִציאַת ְמִציאָה ֲא ִפלּוּ ֶשַׁהָדָּבר ַשָׁיְּך לוֹ
יון
ִמַקְּדַמת ְדָּנא ְוֵאין ָמקוֹם ִלְשׂמַֹח בּוֵֹ ,כּ ָ

ַעְלָמה
ֶשֲׁעלוָּמה ֵמִאישׁ אֵַחרַ ,כּמּוָּבא ָבּ'רוֵֹקַח'
ַהְמַסֶמֶּלת

ִאָשּׁה

)פ' חיי שרה( ַעל ַה ָכּתוּב

ְצנוָּעה

)בראשית כד ,מג(

" ְו ָה ָיה ָה ַע ְל ָמה ַהיֹּ ֵצאת ִל ְשׁאֹב"ְ .וֵכן
רוִֹאים ֶשַׁעְלָמה ֶנֶאְמָרה ַבּתּוָֹרה ַרק ַעל

)שי(

ֶשׁאַָבד לוֹ וּמוְֹצאוֹ ֵישׁ ְבָּכְך ִשְׂמָחה ֵמָחָדשׁ.

ְלָהִבין ַמִהי ְנִשׂיאַת ַהֶחֶסדְ .וֵכן מוָּבא

ְוֵכן ְבִּנשּׂוִּאין ֲא ִפלּוּ ֶשָׁהִאָשּׁה ִהיא ֵחֶלק

ְבֵּסֶפר 'ִקצּוּר ֻשְׁלָחן ָערוְּך' )קמט ,ט( ִמ ְצ ָוה
יה
ְל ַשׂ ֵמּ ַח ָח ָתן ְו ַכ ָלּה ְו ִל ְרקֹד ְל ָפ ֶנ ָ
סוּדה ִמ ְלּשׁוֹן
לוֹמר ֶשׁ ִהיא ָנאָה ַו ֲח ָ
ְו ַ
" ַו ִתּ ָשּׂא ֵחן ָו ֶח ֶסד ְל ָפ ָניו" .רוִֹאים ֶשֵׁיּשׁ

ֵמַהַבַּעל ְוַשֶׁיֶּכת לוֵֹ ,ישׁ לוֹ ָבּהּ ִשְׂמָחה ָכּל
יון ֶשׁהוּא מוֵֹצא ֶאת ַהַח ִיּים
ַפַּעם ֵמָחָדשׁ ֵכּ ָ
ֶשָׁלּהְּ .וָלֵכן ַהְגָּמ' ַמְסִמ ָ
ימָרא
יכה זֹאת ַלִמּ ְ

ֶשׁל ַהִהְתַחְדּשׁוּת ְבַּחֵיּי ַהִנּשּׂוִּאין ,אְָמָרה
תּוָֹרה ְתֵּהא ְטֵמאָה ִשְׁבָעה ָיִמים ְכֵּדי
ֶשְׁתֵּהא ֲחִב ָ
יבה ַעל ַבֲּעָלהּ ִכְּשַׁעת
ְכִּנ ָ
יסָתהּ ַל ֻח ָפּהְ .וֶזה ַהסּוֹד ֶשָׁכּל ִזוּוּג
ַנֲעָשׂה ֶדֶּרְך ְמִציאַת ֵחןְ ,וָלֵכן אוֶֹמֶרת
ַהְגָּמ' ֶשִׁאישׁ ְמַחֵזּר אַַחר ֲאֵבָדתוֹ ְולֹא
ינָנּה ְצנוָּעה,
ִאָשּׁהְ ,דִּאָשּׁה ַהְמַחֶזֶּרת ֵא ֶ

)מגילה טוֶ (:שָׁהָיה ְלֶאְסֵתּר חוּט ֶשׁל ֶחֶסד.

וָּמַתי ִהיא ֲאֵבָדה וְּמִציאָה ַדּ ְוָקא ִאם

וֵּבאְַרנוּ ְבַּמֲאַמר 'ַחְשַׁמל ָדּם' ֶשׁחוּט

ימ ְט ִר ָיּא
ָהִאישׁ ְמַחֵזּרְ .וֵכן ְמִציאָה ְבּ ִג ַ

ָהִאָשּׁה הוּא ֶהְמֵשְׁך חוּט ַהַבַּעלְ ,וַהַבַּעל

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ
ִעְנָין ֶשׁל ְנִשׂיאַת ַהֶחֶסדְ .
ֵכּ ָ
יון ֶשׁהוּא מוֵֹצא ֶאת ַהֶשַּׁפע ָהֲאִמִתּי ֶשׁל
ָהרמ"ח ֵאָבִרים ֶשָׁלּהֶּ ,שֵׁהם ַהֲחָסִדים
ֶשָׁלּהֶּ ,זה ִנְקָרא ֶשִׁהיא נוֵֹשׂאת ֶחֶסד
ְלָפָניוַ ,ה ְיינוּ ֶשׁהוּא מוֵֹצא ֶחֶסד ָחָדשׁ
ְכֶּשִׁהיא ַמִגּ ָ
יעה ֵאָליוְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבְּגָּמ'

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

י

יע ָלהּ ֶאת ֶשַׁפע ַהחוּט ֶשָׁלּהְּ .ו ִנְרֶאה
ַמְשִׁפּ ַ

מוּבא ְבּ ַר ֵבּנוּ ַבּ ְח ֵיי
ַבּ ָשּׂ ֶדה"ְ .ו ֵכן ָ

ְדָּלֵכן ִבְּתִחָלּה ָכּתוּב )שם טו( " ַו ְתּ ִהי
יה".
יני ָכּל רֹ ֶא ָ
ֶא ְס ֵתּר נֹ ֵשׂאת ֵחן ְבּ ֵע ֵ

אָדםְ ,דּ ֵישׁ
צוּרת ָ
דּוּד ִאים ֵהם ְבּ ַ
ל ,יד( ֶשׁ ַה ָ
ָל ֶהם ַ
צוּרת רֹאשׁ ְו ָי ַד ִיםִ ,נְרֶאה ְדֵּישׁ ָכּאן

ְולֹא ֻמ ְזָכּר ֶחֶסדְ ,דֶּחֶסד ְמַסֵמּל ֶאת ָכּל

ֶרֶמז ֶשׁדּוָּדִאים ַהָבִּאים ְבֶּדֶרְך ְמִציאָה

יון ֶשִׁהיא ָה ְיָתה ְצנוָּעה
ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהְּ ,וֵכ ָ

עוֹ ְזִרים ִלְמצֹא ֶאת ֶשַׁפע ָהִאָשּׁהְ ,וִל ְזכּוֹת

ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהּ ִבְּשֵׁלמוּתוֹ לֹא ִנְפַתּח ְלָכל

ְבָּבִנים.

יה,
רוֶֹא ָ

ַרק

ַל ֲא ַח ְשׁ ֵורוֹשׁ

ֶשׁה'

ָרָצה

ֶשִׁתָּנֵּשׂא לוֹ.

)בראשית

ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )ברכות חַ " (.על זֹאת
ִי ְת ַפּ ֵלּל ָכּל ָח ִסיד ֵא ֶלי ָך ְל ֵעת
ינא " ְל ֵעת ְמצֹא"
אָמר ַר ִבּי ֲח ִנ ָ
ְמצֹא"ַ ,
זוֹ ִא ָשּׁהֶ ,שׁ ֶנּ ֱא ַמרָ" ,מ ָצא ִא ָשּׁה ָמ ָצא
טוֹב"ְ ,בּ ַמ ֲע ָר ָבא ִכּי ָנ ִסיב ִא ִינישׁ
ִא ְתּ ָתאְ ,
אַמ ֵרי ֵליהּ ָה ִכיָ" ,מ ָצא" אוֹ
מוֹצא"ָ ,מ ָצאִ ,דּ ְכ ִתיבָ " ,מ ָצא ִא ָשּׁה
" ֵ
ֵ
ָמ ָצא טוֹב",
וּמוֹצא
מוֹצא ִדּ ְכ ִתיב " ֶ
ֲא ִני ַמר ִמ ָמּ ֶות ֶאת ָה ִא ָשּׁה ְוגוֹ',
ְו ֵ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ
חוֹטא ִי ָלּ ֶכד ָבּהּ"ְ ,

יכן ָהיוּ
ָמִצינוּ ַבִּמְּדָרשׁ )שיהש"ר ד ,ל( ֵמ ֵה ָ
ְבּנוֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל ִמ ְת ַק ְשּׁטוֹת
וּמ ַשׂ ְמּחוֹת ְל ַב ֲע ֵל ֶ
יהן ָכּל אְַרָבִּעים
ְ
ָשׁ ָנה ֶשׁ ָעשׂוּ ִי ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר ,ר' ֲא ָבהוּ
אָמר ִמן ַה ָמּןָ ,הָדא הוּא ִדְּכִתיב "מֹר
ַ
ַו ֲא ָהלוֹת ְק ִציעוֹת ָכּל ִבּ ְגדֹ ֶת ָ
יך ִמן
יכֵלי ֵשׁן ִמִנּי ִשְׂמּחוָּך"ִ ,מ ַמּה ֶשׁ ָנּתוּן
ֵה ְ
ַתּ ַחת ַה ֵשּׁן ִמ ֶמּנּוּ ָהיוּ ְבּנוֹת ִי ְשׂ ָר ֵאל
ִמ ְת ַק ְשּׁטוֹת
ַה ְצּנוּעוֹת ְו ַה ְכּ ֵשׁרוֹת
יהןַ .על ִפּי ְפָּשׁט ַבָּמּן
וּמ ַשׂ ְמּחוֹת ְל ַב ֲע ֵל ֶ
ְ

ִנשּׂוּאָיו ִבּ ְזַמן ֶשַׁשָּׁיְּך ֶאְצלוֹ ִעְנַין ַהְמִּציאָה,

ָהָיה ֵר ַ
יח טוֹב ְוִקֵשּׁר ֵבּין ַהַבַּעל ְלִאְשׁתּוֹ.

ינת
ִאם ָזָכה ְבִּאָשּׁה ְצנוָּעה ְוהוּא ִבְּבִח ַ

יון ֶשַׁהָמּן
הוֹסיף ַעל ִפּי ְדּ ָב ֵרינוּ ֵכּ ָ
ְו ִנ ְר ֶאה ְל ִ

" ָמ ָצא טוֹב"ַ ,ה ְיינוּ ַהֶשַּׁפע ָהֲאִמִתּי ֶשׁל

ָיַרד ְלָכל ִמְשָׁפָּחה ְבִּנְפָרדְ ,והוּא ָהָיה

ִאְשׁתּוֹ ,אוֹ ֶשִׁאְשׁתּוֹ ַחס ְוָשׁלוֹם ֵא ָ
ינהּ

ַהֶשַּׁפע ָהֲאִמִתּי ֶשָׁהָיה ַרק ֶשָׁלֶּהם ֵמֵאת ה',

מוֹצא ַמר ִמ ָמּ ֶות" ַה ְיינוּ
ְצנוָּעה ְוהוּא " ֶ

ַבֲּאִכ ָ
ילתוֹ ִהְתעוֵֹרר ֵאֶצל ַהַבַּעל ִלְמצֹא ֶאת

ֶשׁהוּא מוֵֹצא ֶאת ַהָשָּׂטן ֶשׁהוּא ַמְלאְַך

ַהֶשַּׁפע ָהֲאִמִתּי ֶשׁל ָהִאָשּׁה ֶשָׁהָיה ָטמוּן

ַהָמֶּותְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבִּמְּדָרשׁ

ְבּתוְֹך ַהָמּןְ ,וָלֵכן הוּא ָהָיה ַהְמַקֵשּׁר

וּמוֹצא ֲא ִני ַמר ִמ ָמּ ֶות ֶאת
ֶשַׁהָכּתוּב " ֶ
ָה ִא ָשּׁה" ֶנֱאַמר ַעל ֵאֶשׁת פּוִֹטיַפר

יהם.
ינ ֶ
ֵבּ ֵ

ְוֵכן

ַהדּוָּדִאים ֶשַׁמְּרִבּים אֲַהָבה ָבּעוָֹלם
ָבִּאים ָלאָָדם ְבֶּדֶרְך ְמִציאָה ְכּמוֹ

ֶשׁ ָכּתוּב

)בראשית ל ,יד(

דוּד ִאים
" ַו ִיּ ְמ ָצא ָ

ִדְּבַמֲעָרָבא ָהיוּ שׁוֲֹאִלים ֶאת ֶהָחָתן ְלאַַחר

)תנחומא וישב ו(

ְכֶּשׁ ִנְּסָּתה ְלַהֲחִטיא ֶאת יוֵֹסף.

מוָּבא

ְבֵּסֶפר 'ִאֶגֶּרת ַהִטּיּוּל' ֵמאִָחיו ֶשׁל
ַהַמֲּהַר"ל

)חלק הרמז אות י(

" ָמ ָצא

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

יא

ימְטִרָיּא
ִא ָשּׁה ָמ ָצא טוֹב" ִאָשּׁ"ה ִגּ ַ
ֶשָׁלּהּ ש"ו ,ה' ָפּחוֹת ִמִמְּנַין ִאי"שִׁ ,כּי
ִבּ ְזַמן ֶשָׁהִאָשּׁה ְמַשְׁעֶבֶּדת ַעְצָמהּ
ְלַבֲעָלהּ ְבּה' ְמָלאכוֹת אָז ָמָצא טוֹב,
וּמוֹצא ֲא ִני ַמר ִמ ָמּ ֶות ֶאת ָה ִא ָשּׁה",
" ֶ
ימְטִרָיּא ֶשָׁלּהּ שי"א ְכִּמְנַין
ָהִאָשּׁ"ה ִגּ ַ
ִאי"שׁ ,רוֶֹצה לוַֹמר ֶשָׁהִאָשּׁה רוָֹצה
ינהּ
ְלַהְשׁווֹת ַעְצָמהּ ְכַּבֲעָלהּ ְוֵא ָ
וּמבֹאָר
ִנְכַנַעת ֵאָליוֶ ,זה "ַמר ִמָמֶּות"ְ .

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ
יעיְ .
ִנְבְראָה ַבּיּוֹם ַהְשִּׁב ִ

ִל ְד ָב ֵרינוּ ֶשֵׁיּשׁ ְשֵׁתּי ְבִּחינוֹת ְבָּנִשׁיםֵ ,ישׁ

ִדְּכֵשׁם ֶשֵׁיּשׁ ְמנוָּחה ְבּ ִיחוּד ִאישׁ ְוִאָשּׁה,

ִאָשּׁה ֶשׁ ִנְּמֵצאת ַתַּחת ַבֲּעָלהּ ,וְּמַשֲׁעֶבֶּדת

עוֹלמוֹת ְבַּשָׁבּת,
ֵישׁ ְמנוָּחה ְכָּלִלית ָבּ ָ

ֶאת ַעְצָמהּ ֵאָליוְ ,וזֹאת ִמשּׁוּם ֶשׁיּוַֹדַעת

ְכֶּשׁעוְֹמִדים ְבַּמָצּב ֶשׁל ִיחוּד ,וְּמנוָּחה זוֹ

ְבַּעְצָמהּ ֶשֵׁאין ָלהּ ֵמַעְצָמהּ ְכּלוּם ְוהוּא

ִהיא ְבִּריאָה ִבְּפֵני ַע ְצ ָמהּ ֶשִׁהיא סוֹד

ַמְשִׁפּ ַ
יע ָלהּ ֶאת ַהַח ִיּים ֶשָׁלּהַּ ,על ֶזה

ַה ִיּחוּד.

ֶנֱאַמר " ָמ ָצא ִא ָשּׁה ָמ ָצא טוֹב"ֶ ,שַׁבֲּעָלהּ
מוֵֹצא ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהְּ ,וֵישׁ ָלֶהם ַח ִיּים
ְמֻאָשִּׁרים.

ֲאָבל

ֵישׁ

ִאָשּׁה

ֶשׁ ְמּ ַנ ָסּה

ינהּ
ְלִהְשַׁתּווֹת ְלַבֲעָלהְּ ,וזֹאת ִמשּׁוּם ֶשֵׁא ָ
ישׁה ֶשִׁהיא ְמַקֶבֶּלת
ְצנוָּעהְ ,וִהיא לֹא ַמְרִגּ ָ
ִמֶמּנּוּ ֶאת ַהַח ִיּים ָהֲאִמִתּ ִיּים ֶשָׁלּהִּ ,היא

ָהִאָשּׁה ִבּ ְזכוּת ַהִנּשּׂוִּאין ,וְּמנוָּחה זוֹ ָבּאָה
ִבּ ְזכוּת ֶשַׁהַבַּעל מוֵֹצא ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהּ
ְלַהֲעִביר ָלהּ.

ָשׁ ַמ ְע ִתּי

ְבֵּשׁם ַהְגִּרי"ז ֶשׁשּׁוֵֹאל ַמדּוַּע
אוְֹמִרים ֲחַז"ל ֶשֵׁיּשׁ ִשְׁבַעת ְיֵמי

יעי ה' ָנח וַּמה
אשׁיתֲ ,הֵרי ַבּיּוֹם ַהְשִּׁב ִ
ְבֵּר ִ
ֶזּה

ַשָׁיְּך

ִלְבִריאַת

ָהעוָֹלם.

וְּמָבֵאר

ֶשְׁמּנוָּחה ִהיא ְבִּריאָה ִבְּפֵני ַע ְצ ָמהְּ ,וִהיא

ְואַף

ַעל ִפּי ֶשַׁגּם ַעל ְזנוּת ָמִצינוּ
ַבְּפּסוִּקים

ְלשׁוֹן

ְמִציאָה

ְכּמוֹ

ֶשָׁכּתוּב )דברים כב ,כג( " ִכּי ִי ְה ֶיה ַנ ֲע ָרה
וּמ ָצאָהּ ִאישׁ
וּלה ְמאֹ ָר ָשׂה ְל ִאישׁ ְ
ְבת ָ
ָבּ ִעיר ְו ָשׁ ַכב ִע ָמּה") ,שם כב ,כה( " ְו ִאם
ַבּ ָשּׂ ֶדה ִי ְמ ָצא ָה ִאישׁ ֶאת ַה ַנּ ֲ
עָרה") ,שם
שּׂ ֶדה ְמ ָצאָהּ") ,שם כב ,כח(
כב ,כז( " ִכּי ַב ָ
" ִכּי ִי ְמ ָצא ִאישׁ ַנ ֲע ָרה"ַ ,הִסְּטָרא אֲַחָרא

ָהִאָשּׁה ֶשָׁכּתוּב ָעֶל ָ
וּמוֹצא ֲא ִני ַמר
יה " ֶ
ִמ ָמּ ֶות ֶאת ָה ִא ָשּׁה"ְ .וֵכן "ָהִאָשּׁה"
ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִר ָיּא ֶקִריְ ,דּ ִזוּוּג ִעם ִאָשּׁה ֶשׁאֵַחִרים

פּוֵֹתַח ַלְמַּזֶנּה ִלְמצֹא ַמֶשּׁהוּ ֵמַהַח ִיּים

ינת
לוְֹקִחים ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהּ הוּא ִבְּבִח ַ

ָהֲאִמִתּ ִיּים ֶשׁל אוָֹתהּ ָהִאָשּׁה ְכֵּדי ְלעוֵֹרר

ֶקִריַ " ,מר ִמ ָמּ ֶות".

ֶאת ַה ְזּנוּתָ ,לֵכן ֶזה ֶנֱאָמר ִבְּלשׁוֹן ְמִציאָה,

נוּחה ִא ָשּׁה
אן ְמ ָ
וּמ ֶצ ָ
ָכּתוּב )רות א ,ט( " ְ
ֵבּית ִא ָ
ישׁהּ"ְ .וַגם ָכּאן רוִֹאים

אַף ַעל ִפּי ֶשְׁבַּוַדּאי ֵאין ָשׁם ְמִציאָה

ְלשׁוֹן ְמִציאָה ,וְּמבֹאָר ִלְדָבֵרינוּ ְדֵּבאְַרנוּ
ְלֵעיל ֶשַׁהָכּתוּב ַהֶזּה ְמַרֵמּז ַעל ְמנוַּחת

ֻמ ְשׁ ֶל ֶמת.

ִנְרֶאה

ְדַּיֲעקֹב ִסֵכּם ִעם ָרֵחל ֶשִׁהיא ִתֵּתּן
ימִנים ִבּ ְזַמן ַהִזּוּוּגְ ,לַרֵמּז ָלהּ
ִס ָ

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

יב

ֶשִׁבְּשִׁביל ִלְמצֹא ֶאת ַהֶשַּׁפע ָה ֲא ִמ ִתּי ֶשׁ ָלּהּ
ימִנים,
יכה ָלֵתת ִס ָ
וְּלַהֲעִביר ָלהּ ִהיא ְצִר ָ
יכה ִס ָ
ַדֲּאֵבָדה ְצִר ָ
ימִניםְ ,ואָז ַיֲעקֹב ִיְמָצא
ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהּ ְלַהֲעִביר ָלהְּ .וֵכן ְבּ ֻנ ַסּח

ַה ִמּ ְשׁ ָפּ ָחה ְכּ ִפי ֶשׁ ֵה ֵבאנוּ ֵמ ַה ְגּ ָמ' ְתֵּהא
ְטֵמאָה ִשְׁבָעה ָיִמים ְכֵּדי ֶשְׁתֵּהא
ֲחִב ָ
יסָתהּ
יבה ַעל ַבֲּעָלהּ ִכְּשַׁעת ְכִּנ ָ
ַל ֻח ָפּהְ .וָלֵכן ִבּ ְזכוּת ַהְצִּניעוּת זוִֹכים

ימן טוֹב וַּמָזּל טוֹבְ .וֶזה
ַה ְכּ ֻת ָבּה ֶנֱאָמר ִס ָ

ְלָבִנים

ימֵני ַנֲערוּת וַּבְגרוּתְ ,לַרֵמּז
ָהִעְנָין ֶשׁל ִס ָ

ִקְמִּחית,

ֶשֶׁאְפָשׁר ְכָּבר ִלְמצֹא ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלֶּהם,

ֵמַהַח ִיּים ָהֲאִמִתּ ִיּים ֶשָׁלּהּ ֶשִׁהיא ִקְבָּלה

ְ
וּמ ֻר ָמּז ַבְּגָּמ' )סוטה יבֶ " (.את ַבּת ֵל ִוי"
וּשׁלֹ ִשׁים ָשׁ ָנה
ֶא ְפ ָשׁר ַבּת ֵמאָה ְ
אָמר ַרב
ָה ְי ָתהְ ,ו ָק ִרי ָלהּ ַבּת וכו'ַ ,
נּוֹלדוּ ָבּהּ ִסי ָמ ֵני ַנ ֲערוּת,
הוּדה ֶשׁ ְ
ְי ָ
ימי
ימ ֵני ַנ ֲערוּת ָח ְז ָרה ִל ֵ
וְּמָבֵאר ַרִשּׁ"י ִס ָ
וּבתֹאַר ָפּ ִנים
יה ְבּאֹ ַרח ַכּ ָנּ ִשׁים ְ
לוּמ ָ
ֲע ֶ
ָ
ימֵני
וּפ ְשׁטוּ ַה ְקּ ָמ ִטים ,רוִֹאים ֶשִׁסּ ָ

ִמַבֲּעָלהְּ ,ולֹא ֵמִעְרבּוּב ֶשׁל ֲאֵחִרים ַחס

ַנֲערוּת ְמַרְמּ ִזים ַעל ִהְתַחְדּשׁוּת ָהִאָשּׁה.

ָמִצינוּ

ַבִּמְּדָרשׁ

)ילקוט

ויקרא

תקעא(

ימן ְלָבִנים,
ֻט ְמאַת ָהִאָשּׁה ִס ָ

ֻמ ְב ָח ִרים

ְכִּפי

ְדָּהִאָשּׁה

ֶשֵׁהֵבאנוּ

ידה
מוִֹל ָ

ְוָשׁלוֹםְ .וֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ'

ַעל

אוָֹתם

)שבועות יח(:

אָמר ַר ִבּי
אַבּאַ ,
אָמר ַר ִבּי ִח ָיּא ַבּר ָ
ַ
יוֹח ָנןָ ,כּל ַה ֵ
ָ
פּוֹרשׁ ֵמ ִא ְשׁתּוֹ ָסמוּ ְך
ְל ִו ְס ָתּהַּ ,ה ְו ָיין לוֹ ָבּ ִנים ְז ָכ ִרים.

ָמִצינוּ

ירת
ַבְּגָּמ' )ב"ב קכגַ (.על ְמִס ַ
ַהִסָּמִּנים ֵמָרֵחל ְלֵלאָה ֶשַׁמֲּעֶשׂה

ֶזה ִנְקָרא ְצִניעוּת ֶשָׁהְיָתה ָבּהּ ְבָּרֵחל,
יך
ְוָצִר ְ
ְלַמֲעֶשׂה

ְלָהִבין

ַמדּוַּע

ֶזה

ֶשִׁלְּכאוָֹרה

ַהְגָּמ'
הוּא

קוֵֹראת
יפְך
ֵה ֶ

ִנ ְר ֶאה ְדָּלֵכן ִזוּוּג מוִֹליד ֶיֶלד וֵּמִביא ַח ִיּים

ַהְצִּניעוּת ְבֵּשׁם ְצִניעוּתָ ,הָיה יוֵֹתר

ירים ַח ִיּים
ֲחָדִשׁים ָלעוָֹלםְ ,דִּב ְזַמן ֶשַׁמֲּעִב ִ

ַמְתִאים לוַֹמר ַעל ֶזה ֶחֶסד ְוַוְתָּרנוּת,

ינה ֶשׁל ְיִצ ַ
ָלִאָשּׁה ֵישׁ ְבִּח ָ
ירת ַח ִיּים

וַּמה ֶזּה ַשָׁיְּך ִלְצִניעוּתִ .נְרֶאה ְדֵּישׁ ָכּאן

ילא ֶזה מוִֹליד וֵּמִביא
ֲחָדִשׁים ֲעבוָּרהּ ,וִּמֵמּ ָ

ְיסוֹד ָגּדוֹל ֶשִׁאם ְרצוֹן ה' הוּא ְלַגלּוֹת

ֶיֶלד ָחָדשׁ ְוַח ִיּים ֲחָדִשׁים ָבּעוָֹלםְ .וֶזה

ֶאת ַהְצִּניעוּת ְמַגִלּים אוֹתוְֹ ,וֶזה גּוָּפא

ְמַרֵמּז ַהִמְּדָרשׁ ֶשׁ ֻטּ ְמאַת ָהִאָשּׁה ִהיא

ִנְקָרא ְצִניעוּת ,וְּכמוֹ ֶשֵׁהֵבאנוּ ֵמַה'ֲחַתם

ימן ָלִאָשּׁה ֶשִׁהיא עוֶֹמֶדת ִל ְזכּוֹת
ִס ָ

סוֵֹפר' ֶשִׁדֵּיּק ֵמַהִמְּדָרשׁ ַעל ָתָּמר ֶשַׁה ְזּנוּת

ִבְּמִציאַת ֵחן ֲחָדָשׁה ,וְּלַח ִיּים ֲחָדִשׁים

ינה
ֶשָׁלּהּ ִנְקֵראת ְצִניעוּתִ ,כּי ִהיא ֵהִב ָ

ירת ַח ִיּים ֲחָדִשׁים
יצ ַ
ֶשָׁיִּביאוּ ִאָתּם ָבִּנים ִו ִ

ֶשֶׁזּה ְרצוֹן ה'ְ ,וֵכן ִזוּוּג ִאישׁ ְוִאָשּׁה

ָבּעוָֹלםְ ,כִּפי ֶשֵׁבּאְַרנוּ ֶשׁ ְיֵּמי ַה ֻטּ ְמאָה

ִבּ ְק ֻד ָשּׁהִ ,נְקָרא ְצִניעוּת.

ְמַרְמּ ִזים ַעל ַהִהְתַחְדּשׁוּת ְבַּחֵיּי ַהִנּשּׂוִּאין.
שׁוֹמ ֶרת ַעל ָטֳהַרת
ֶ
ְו ֶזה ַדּ ְו ָקא ִאם ִהיא

ָמִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר )תיקונים צזֶ (:שׁ ְכּ ֵשׁם ֶשׁ ְבּ ִזוּוּג

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה
בּוּשׁים
ידים ֶאת ַה ַמּ ְל ִ
ִאישׁ ְו ִא ָשּׁה מוֹ ִר ִ
ִל ְהיוֹת ָבּ ָשׂר ֶא ָחדָ ,כּ ְך ִבּ ְק ִריאַת ְשׁ ַמע

ְוֵכן

יג

ְבַּמֲעֶשׂה ָתָּמר ִויהוָּדה ֶשִׁמָּשּׁם נוַֹלד
שֶֹׁרשׁ ָדּ ִוד ַהֶמֶּלְךָ ,מ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ'

)סוטה

"ִהוא

ינת
ידים ֶאת ַה ְקּ ִלפּוֹת ֶשׁ ֵהם ִבּ ְב ִח ַ
מוֹר ִ
ִ

יַ (:על ַהָכּתוּב

בּוּשׁים ַה ְמ ַכ ִסּים ַעל ָהאוֹר ָה ֱאלֹ ִקי,
ַמ ְל ִ

מוֵּצאת"ֶ ,שַׁסָּמֵּא"ל ִאֵבּד ִמֶמָּנּהּ ֶאת

ִל ְהיוֹת ֶא ָחד ִעם ַה ָקּ ָבּ"ה ַכּ ְב ָיכוֹלְ .ורוִֹאים

ימִנים ֶשִׁקְּבָּלה ִמיהוָּדה,
ַהִסּ ָ

יאל
ְוַגְבִר ֵ

ֶשַׁהזַֹּהר ַמְמִשׁיל ֶאת ַהְבָּגִדים ִבּ ְזַמן ַהִזּוּוּג

ִהְמִציא ָלהּ אוָֹתםְ ,וַהָכּתוּב ְמַרֵמּז ֶשִׁהיא

ַלְקִּלפּוֹתְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבְּגָּמ'

)כתובות מח(.

)בראשית לח ,כה(

ימִנים ְולֹא ִנְשְׂרָפה,
ָמְצאָה ֶאת ַהִסּ ָ
ְורוִֹאים ֶשׁשֹּׁ ֶרשׁ ָדּ ִוד ָבּא ָל ָ
עוֹלם ְבּכַֹח

יוֹסף " ְשׁ ֵא ָרהּ" זוֹ ֵקרוּב ָבּ ָשׂר,
ָתּ ֵני ַרב ֵ
ֶשׁלֹּא ִי ְנ ַהג ָבּהּ ִמ ְנ ַהג ַפּ ְר ִס ִיּים
יהן,
בוּשׁ ֶ
יהן ִבּ ְל ֵ
טּוֹת ֶ
ֶשׁ ְמּ ַשׁ ְמּ ִשׁין ִמ ֵ
הוּנאְ ,דּאָ ַמר ַרב
ָ
ְמ ַס ֵיּיע ֵליהּ ְל ַרב
אוֹמר ִאי ֶא ְפ ִשׁי ֶא ָלּא ֲא ִני
הוּנא ָה ֵ
ָ
נוֹתן
יוֹציא ְו ֵ
ְבּ ִב ְג ִדי ְו ִהיא ְבּ ִב ְג ָדהִּ ,
תוּבּה.
ְכּ ָ

ְמַקֵבּל ִבּ ְזכוּת ִאְשׁתּוֹ ִנְקֵראת ָשָׁלל,

ַבְּגָּמ' )יבמות עזֶ (.שַׁמְּלכוּת ֵבּית

ְוִלְכאוָֹרה ָקֶשׁה ֲהֵרי ָשָׁלל הוּא ָממוֹן

ָדּ ִוד ִנְקֵראת ְמִציאָהְ ,כּמוֹ ֶשׁ ָכּתוּב

ֶשׁלּוְֹקִחים ֵמָהאוֵֹיב ְבִּמְלָחָמה ,וַּמה ֶזּה

אתי ָדּ ִוד ַעְבִדּי"ְ ,וֵכן
)תהילים פט ,כא( "ָמָצ ִ

ַשָׁיְּך ַלְבָּרָכה ֶשַׁהַבַּעל ְמַקֵבּל ִבּ ְזכוּת ִאְשׁתּוֹ.

"ְשֵׁתּי ְבנֶֹתי ָך

ְוֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְירוַּשְׁלִמי )יבמות לחְ " (.פּרוּ
אָרץ ְו ִכ ְב ֻשׁ ָה"ִ ,מי
וּמ ְלאוּ ֶאת ָה ֶ
וּרבוּ ִ
ְ
ַדּ ְרכּוֹ ִל ְכבֹּשׁ ָה ִאישְׁ ,ורוִֹאים ֶשַׁהַבַּעל

ָמִצינוּ

ָכּתוּב

)בראשית יט ,טו(

ַהִנְּמָצאֹת"ְ ,וִלְכאוָֹרה ָקֶשׁה ַמה ַשָּׁיְּך
ֵאֶצל ַהָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא ֲאֵבָדה וְּמִציאָה.
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדַּמְלכוּת ֵבּית ָדּ ִוד
ְ
דוֹשׁה ֶשִׁהיא
ינה ַה ְקּ ָ
ְמַסֶמֶּלת ֶאת ַה ְשּׁ ִכ ָ
ַהְנֵּקָבה ַהְכָּלִלית ֶשַׁהָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך הוּא
אתי"ְ ,דַּהָקּדוֹשׁ ָבּרוְּך
יה "ָמָצ ִ
אוֵֹמר ָעֶל ָ
הוּאַ ,ה ְיינוּ ַפְּרצוּף ז"א ,מוֵֹצא ֶאת ַהֶשַּׁפע

ְמִציאָה ְוִס ָ
ימ ִניםְ ,וָלֵכן ָכּתוּב "ִהוא" ְבּו"ו
ִבְּלשׁוֹן ָזָכרְ ,לַרֵמּז ַעל ְמִציאַת ָדּ ִוד.

ָכּתוּב )משלי לא ,י( " ֵא ֶשׁת ַח ִיל ִמי
ִי ְמ ָצא ְו ָרחֹק ִמ ְפּ ִנ ִינים ִמ ְכ ָרהּ
" ָבּ ַטח ָבּהּ ֵלב ַבּ ְע ָלהּ ְו ָשׁ ָלל לֹא
ֶי ְח ָסר"ְ ,ורוִֹאים ֶשַׁהַפְּרָנָסה ֶשַׁהַבַּעל

כּוֵֹבשׁ ֶאת ָהִאָשּׁה ְבִּמְצַות ִפְּרָיה וְּרִבָיּה
ְכּמוֹ ִכּבּוּשׁ ְבִּמְלָחָמהְ .וֵכן ָמִצינוּ ַבִּמְּדָרשׁ

)ב"ר נד ,א( " ִבּ ְרצוֹת ה' ַדּ ְר ֵכי ִאישׁ ַגּם
אָמר
יוֹח ָנן ַ
אוֹי ָביו ַי ְשׁ ִלם ִאתּוֹ" ַר ִבּי ָ
ְ
אַנ ֵשׁי
זוֹ ִא ְשׁתּוֶֹ ,שׁ ֶנּ ֱא ַמר "אֹ ְי ֵבי ִאישׁ ְ
ֵביתוֹ"ְ ,ורוִֹאים ֶשִׁאְשׁתּוֹ ֶשׁל אָָדם ִהיא

דוֹשׁהְ ,וֶזה ַהסּוֹד
ינה ַה ְקּ ָ
יע ַל ְשּׁ ִכ ָ
ְלַהְשִׁפּ ַ

ָהאוֵֹיב ֶשׁלּוְֹ ,וָצִר ְ
יך ֵבּאוּר ַמה ַשָּׁיְּך לוַֹמר

אתי ָדּ ִוד ַעְבִדּי".
ֶשׁל "ָמָצ ִ

ַעל ִאָשּׁה ֶשִׁהיא ַכְּבָיכוֹל אוֵֹיב ֶשׁכּוְֹבִשׁים

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

יד

ינת ֶח ֶרב ֶשׁ ְמּ ִנ ִ
ִבּ ְב ִח ַ
יפים ְל ָכל ַצדְ .וֵכן

נוֹצץ
ַה ָמּמוֹן ַה ְיינוּ ַעל ְי ֵדי ֶשׁ ִמּ ְת ֵ
וּמ ְת ַפּ ֵשּׁט אוֹרוֹת ֵמאוֹר ַנ ְפ ָשׁהּ ֵאלּוּ
ִ
ָהאוֹרוֹת ֵהם ְבּ ִח ַ
ינת ַה ָמּמוֹן.

ָמִצינוּ ַבּ ְגָמ' )ב"מ פדֶ (:שַׁה ְיּסוֹד ִנְמַשׁל

ִנְרֶאה

אוֹתוֹ ְולוְֹקִחים ְשָׁללוְֹ .וֵכן ָמ ִצינוּ ְבּזֹ ַהר
ָח ָדשׁ )תיקונים קמֶ (:שׁ ָה ֲע ָט ָרה ֶשׁ ַבּ ְיסוֹד ִהיא

ְלֶחֶרבְ ,וֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )ע"ז כהֶ (:שׁ ְיּסוֹד

ְדָּלֵכן ִזוּוּג ִנְמָשׁל ְלִכבּוּשׁ ָהאוֵֹיב
וְּלִק ַ
יחת ְשָׁללוְֹ ,דַּהַבַּעל ַכְּבָיכוֹל

ָה ִא ָשּׁה ִנ ְמ ָשׁל ִלְכִלי ַז ִיּן.

כּוֵֹבשׁ ֶאת ֶשַׁפע ַהָמּמוֹן ֶשַׁשָּׁיְּך ְלִאְשׁתּוֹ

ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל ָדּם' ֶשִׁאישׁ

ְולוֵֹקַח ֶאת ְשָׁלָלהְּ ,וָלֵכן ְיסוֹדוֹת ָהִאישׁ

אַַחת

יחה זוֹ
ְוָהִאָשּׁה ִנְמָשִׁלים ִלְכֵלי ַז ִיןִ .דְלִק ָ

ֶשִׁמְּתַחֶלֶּקת ְלֶחֶסד וְּגבוָּרהַ ,הַבַּעל הוּא

ַנֲעֵשׂית ֶדֶּרְך ַה ִזּוּוּג ֶשׁפּוֵֹעל ִבְּבִח ַ
ינת ְכֵּלי

ְבִּח ַ
ינת
ינת ַהֶחֶסדְ ,וָהִאָשּׁה ִהיא ְבִּח ַ

ינת
ַז ִיןְ ,ו ִזוּוּג ְבַּצד ַהְקִּלָפּה הוּא ִזוּוּג ִבְּבִח ַ

ְגּבוָּרהְ ,וָלֵכן ִאָשּׁה ִנְקֵראת אוֵֹיב ֱהיוֹת

ִמְלָחָמה ַמָמּשׁ ֶשָׁכּל ֶאָחד רוֶֹצה ָלַקַחת

ינת ְגּבוָּרה ֶשָׁשּׁם ִעַקּר ִמְשַׁכּן
ֶשִׁהיא ְבִּח ַ

ִמזּוָּלתוֹ ְלַעְצמוֹ ,וְּמַחֵפּשׂ ֶאת ַהַהָנאָה ֶשׁלּוֹ

יון
ַהֵיֶּצר ָהָרעַ ,כּמּוָּבא ַבִּמְּדָרשׁ )ב"ר יז ,ו( ֵכּ ָ
ֶשִׁנְּבֵראת ִנְבָרא ָשָׂטן ִעָמּהְּ ,וַהֵיֶּצר ָהָרע

ְוַהִכּבּוּשׁ ֶשׁלּוֲֹ .אָבל ְבּ ִזוּוּג ִדּ ְק ֻד ָשּׁה ֶשָׁכּל
ֶאָחד ְמַחֵפּשׂ ֶאת טוַֹבת זוָּלתוַֹ ,על ֶזה

אַף ַעל ִפּי ֶשַׁמְּרֶאה ַעְצמוֹ ְכּאוֵֹהב ,הוּא

אוֹי ָביו ַי ְשׁ ִלם ִאתּוֹ",
ְ
ֶנֱאַמר " ַגּם

יך ֶשַׁהַבַּעל
ָהאוֵֹיב ַהָגּדוֹל ְבּיוֵֹתרְ ,וָלֵכן ָצִר ְ

ֶשַׁה ִזּוּוּג ְמאֵַחד וּמוִֹסיף ָשׁלוֹם,

ְוַגם

ינת ֵיֶצר
ַיְנִהיג ֶאת ָהרוָּחִניּוּת ַבַּבּ ִית ִבְּבִח ַ

ַהִכּבּוּשׁ וְּלִק ַ
יחת ַהָשָּׁלל ַנֲעָשׂה ִבּ ְרצוֹן

טוֹב ַהשּׁוֵֹלט ַעל ֵיֶצר ָהָרעְ .ועוֹד ֵבּאְַרנוּ

יהםִ .דְּב ִזוּוּג ִדּ ְק ֻד ָשּׁה ָכּל
וְּבאְַחדּוּת ְשֵׁנ ֶ

ַבַּמֲּאָמר ָשׁם ֶשֶׁשַּׁפע ַהָמּמוֹן ֶשֵׁיּשׁ ַלַבַּעל

ֶאָחד ֵמִבין ֶשׁה' ָיַצר ֶאת ַהְמִּציאוּת

הוּא ִבּ ְזכוּת ָהִאָשּׁהְ ,דָּממוֹן ַשָׁיְּך ְלֶשַׁפע

ֶשָׁהִאָשּׁה ֵאין ָלהּ ֵמַעְצָמהְּ ,וִהיא ְזקוָּקה

ַהְגּבוָּרה ֶשַׁהַבַּעל ְמַקֵבּל ֲעבוּר ִאְשׁתּוֹ ְוֶזה

ַלַבַּעל ֶשַׁיֲּעִביר ָלהּ ֶאת ַהֶשַּׁפעְ ,והוּא זוֶֹכה

אָמר ַר ִבּי
ֶחְלָקהַּ ,כּמּוָּבא ַבּ ְגּ ָמ' )ב"מ נטַ (.
אָדם ָז ִהיר ִבּ ְכבוֹד
עוֹלם ְי ֵהא ָ
ֲח ָלבוְֹ ,ל ָ
צוּיה ְבּתוֹ ְך
ִא ְשׁתּוֶֹ ,שׁ ֵאין ְבּ ָר ָכה ְמ ָ
אָדםֶ ,א ָלּא ִבּ ְשׁ ִביל ִא ְשׁתּוֹ,
ֵבּיתוֹ ֶשׁל ָ
בוּרהּ".
יטיב ַבּ ֲע ָ
אַב ָרם ֵה ִ
וּל ְ
ֶשׁ ֶנּ ֱא ַמר " ְ
מוֹה ַר"ן' )סט( ַה ָמּמוֹן
קּוּטי ֲ
מוּבא ְבּ' ִל ֵ
ְו ֵכן ָ
אָדם ָבּא לוֹ ַעל ְי ֵדי ַבּת זוּגוִֹ ,כּי
ֶשׁל ָ
ַעל ְי ֵדי אוֹר ַנ ְפ ָשׁהּ ִמ ֶזּה ָבּא לוֹ

יהם זוִֹכים
ַבֶּשַּׁפע ֶשָׁלּהּ ְלַעְצמוֹ ,וְּבָכְך ְשֵׁנ ֶ

אַרנוּ
ֵבּ ְ

ְוִאָשּׁה

ֵהם

ידה
ְיִח ָ

ַלִכּבּוּשׁ וְּלִק ַ
יחת ַהָשָּׁללְ .וֵכן מוָּבא ְבֵּסֶפר
'ִאְגָּרא ְדַּכָלּה'

)קעז(:

ימ ְט ִר ָיּא ב'
ֶשָׁשָּׁלל ְבּ ִג ַ

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדָּשָׁלל
ְפָּעִמים ָפִּניםְ ,
ָיכוֹל ָלבֹא ִמִמְּלָחָמה ָפִּנים ְבָּפִניםְ ,וָיכוֹל
ָלבֹא ִמ ִיּחוּד ָפִּנים ְבָּפִניםְ ,דֵּישׁ ִזוּוּג ֶשׁהוּא
ְבִּח ַ
ינת ִמְלָחָמה ָפִּנים ְבָּפִניםְ ,וֵישׁ ִזוּוּג
ֶשׁהוּא ְבִּח ַ
ינת אְַחדוּת ְו ִיחוּד ָפִּנים ְבָּפִנים.

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

טו

ְוִנְרֶאה ְדָּלֵכן ַהָכּתוּב אוֵֹמר " ָבּ ַטח ָבּהּ
ֵלב ַבּ ְע ָלהּ ְו ָשׁ ָלל לֹא ֶי ְח ָסר",
ְדִּב ְזכוּת ְצִניעוּת ָהִאָשּׁהָ " ,בּ ַטח ָבּהּ ֵלב
ַבּ ְע ָלהּ" ֶשַׁרק הוּא ַמֲעִביר ָלהּ ֶאת ַהֶשַּׁפע

זוֹכה ִהיא ֵע ֶזר ְבּ ַי ַחד ִעם ַה ְכּ ֶנ ְגדּוַֹ ,ה ְינוּ אַף
ֶ

ָהֲאִמִתּי ֶשָׁלּהְּ ,ואַף ֶאָחד לֹא גוֵֹנב לוֹ ֶאת

ַעל ִפּי ֶשׁ ְבּ ַמ ָ
רוֹצה
הוּתהּ ִהיא ְכּ ֶנ ְגדּוִֹ ,היא ָ

ֶזהְ ,וָלֵכן הוּא זוֶֹכה " ְו ָשׁ ָלל לֹא ֶי ְח ָסר".

אוֹתהּ
יח ִל ְכבּשׁ ָ
ִל ְהיוֹת ֵע ֶזר ֲעבוּרוֹ ֶשׁ ַיּ ְצ ִל ַ

ְוָלֵכן ָכּ ַתב ֶה' ָח ֵפץ ַח ִיּים' ֶשׁ ָכּל ַה ַה ְשׁ ָפּעוֹת

ְכּ ִד ְל ֵעילְ ,ו ַה ְגּ ָמ' ְמ ַר ֶמּ ֶזת ֶשׁ ִאם ַה ַבּ ַעל ָז ָכה

ְו ַה ַה ְצ ָלחוֹת ְבּ ַג ְשׁ ִמיּוּת וְּב ַפ ְר ָנ ָסה ֵהן ִבּ ְזכוּת

ִהיא ַגּם ֵע ֶזר ְו ַגם ְכּ ֶנ ְגדּוְֹ ,ו ִאם לֹא ָז ָכה

ינהּ ְצנוָּעה ,גּוְֹנִבים
ַה ְצּ ִניעוּתְ ,דִּאָשּׁה ֶשֵׁא ָ

הוּא ִנ ְשׁאַר ַרק ִעם ַה ְכּ ֶנ ְגדּוְֹ .ו ֵכן ָמ ִצינוּ

ָלהּ ֶאת ַהַח ִיּים ֶשָׁלּהּ ְוגוֹ ְנִבים ָלהּ ֶאת

ַבּ ְגּ ָמ' )קידושין וֶ (.שׁ ַה ְגּ ָמ' ִמ ְס ַתּ ֶפּ ֶקת ִאם

ַפְּרָנָסָתהְּ ,ואַף ַעל ִפּי ֶשֵׁבּאְַרנוּ ֶשֶׁשַּׁפע

ָ
אָדם ִק ֵדּשׁ ִא ָשּׁה ִבּ ְלשׁוֹן ֶנ ְג ָדּ ִתי ִליְ ,ו ַר ִשּׁ"י

אָנוּ

ָשׁם ְמ ָב ֵאר ֶשׁ ָה ִא ָשּׁה ִנ ְק ֵראת ֶנ ְג ָדּ ִתי

אוְֹמִרים ֶשׁהוּא ִנְמָשׁל ְלָשָׁללְ ,שֵׁתּי

רוֹאים
ִמ ְלּשׁוֹן ַה ָכּתוּב " ֵע ֶזר ְכּ ֶנ ְגדּוֹ"ְ ,ו ִ

)תהילים

ֶשׁ ַה ָלּשׁוֹן ְכּ ֶנ ְגדּוֹ ֶנ ֶא ְמ ָרה ַעל ָכּל ִא ָשּׁהַ ,גּם

מוֹצא ָשׁ ָלל ָרב"ְ ,וָלֵכן
קיט ,קסב( " ְכּ ֵ

יהְ ,ולֹא ַרק ַעל ִא ָשּׁה ֶשׁ ַה ַבּ ַעל
דּוּשׁ ָ
ִבּ ְז ַמן ִק ֶ

ַהָכּתוּב ַמְתִחיל " ֵא ֶשׁת ַח ִיל ִמי ִי ְמ ָצא"
ִבְּלשׁוֹן ְמִציאָה ,וְּמַסֵיּם ְבָּשָׁלל ֶשָׁבּא ְבֶּדֶרְך
ְמִציאָהְ .וֵכן ַח ִיל ֵפּרוּשׁוֹ ָממוֹן ַכּמּוָּבא
ְבַּרִשּׁ"י )בראשית לד ,כט(ְ .וֵכן " ְו ָרחֹק
ִמ ְפּ ִנ ִ
ינים ִמ ְכ ָרהּ"ְ ,מַרֵמּז ַעל ֶשַׁפע ָהִאָשּׁה

ֵ
סוֹבל ִמ ֶמּ ָנּהְּ .וֵכן מוָּבא ְבֵּפרוּשׁ ַה'ָמּתוֹק

ָהִאָשּׁה

ִנְמָשׁל

ִלְמִציאָה,

ְוָכאן

ַהְבִּחינוֹת ֵהן אַַחתְ ,כּמוֹ ֶשָׁכּתוּב

ֶשׁהוּא ָחשׁוּב ִמְפִּנִיניםְ ,ויוֵֹתר ָקֶשׁה
ַלֲהָשָׂגה ִמְפִּנִיניםִ ,דְּצִניעוּת ִהיא לֹא ִעְנָין
ַקל ַלֲהָשָׂגה.

אָמר ַר ִבּי
ַ
מ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )יבמות סג(.
ָ
ֶא ְל ָע ָזר ַמאי ִדּ ְכ ִתיב " ֶא ֱע ֶשׂה
עוֹז ְרתּוֹ לֹא ָז ָכה
לוֹ ֵע ֶזר ְכּ ֶנ ְגדּוֹ" ָז ָכה ַ
וּמ ָב ֵאר ַרִשּׁ"י )בראשית ב ,יח( ָז ָכה
ְכּ ֶנ ְגדּוְֹ .
אוֹרה
ֵע ֶזר לֹא ָז ָכה ְכּ ֶנ ְגדּוֹ ְל ִה ָלּ ֵחםְ ,ו ִל ְכ ָ
תּוֹרה ְמ ַד ֶבּ ֶרת
לוֹמר ֶשׁ ַה ָ
יך ַשׁ ָיּ ְך ַ
ָק ֶשׁה ֵא ְ

ַעל ְשׁ ֵתּי ָנ ִשׁים ִנ ְפ ָרדוֹת ִבּ ְשׁ ֵתּי ִמ ִלּים
ְסמוּכוֹת,

ִל ְד ָב ֵרינוּ

וּמבֹאָר
ְ

ְדּ ִא ָשּׁה

אָדם
הוּתהּ ִהיא ְכּ ֶנ ְגדּוֹ ְל ִה ָלּ ֵחםְ ,ו ִאם ָה ָ
ְבּ ַמ ָ

ִמְדַּבשׁ' ַעל ַהזַֹּהר )תיקונים לטֶ (:שִׁמְּלָחָמה
ִהיא ְשֵׁתּי ִמִלּים מ"ה ֶלֶחם ,מ"ה ְמַרֵמּז
ַעל ַהָזָּכרְ ,וֶלֶחם ְמַרֵמּז ַעל ַהְנֵּקָבה
ֶשִׁנְּקֵראת ֶלֶחם.

ְוהוִֹסיף

ָהרה"ג
יט"א
ְשִׁל ָ

ר'

ְמַנֵחם

ֶשְׁדָּבֵרינוּ

ְשַׁל ְנֶגּר
ְמ ֻד ָיּ ִקים

אָמר
אָמר ַר ִבּי ִי ְצ ָחק ַ
ֵמַה ְגָּמ' )נדה לאְ (:ו ַ
עוֹלם ָבּא ִכּ ָכּרוֹ
אָמיָ ,בּא ָז ָכר ָבּ ָ
ַרב ִ
ְב ָידוֹ ְוכוּ'ְ ,נ ֵק ָבה ֵאין ִע ָמּהּ ְכּלוּם.
ְדַּהְשָׁפַּעת ַהִכָּכּר ָבּאָה ַל ְנֵּקָבה ֶדֶּרְך ַהָזָּכר.

ָכּתוּב )תהילים מה ,יב( " ְו ִי ְתאָו ַה ֶמּ ֶל ְך
ֲאדֹ ַנ ִי ְך
ִכּי הוּא
ָי ְפ ֵי ְך
וּבת צֹר ְבּ ִמ ְנ ָחה ָפּ ַנ ִי ְך
ְו ִה ְשׁ ַתּ ֲח ִוי לוַֹ :

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

טז

בוּדּה ַבת ֶמ ֶל ְך
ירי ָעםָ :כּל ְכּ ָ
ְי ַחלּוּ ֲע ִשׁ ֵ
ְפּ ִנ ָ
ימה"ִ ,נְרֶאה ְדַּהָכּתוּב ְמַרֵמּז ֶשִׁאם
ִאָשּׁה רוָֹצה ִל ְזכּוֹת ְל" ִי ְתאָו ַה ֶמּ ֶל ְך
ירי ָעם"ִ ,היא
ָי ְפ ֵי ְך " וְּל" ָפּ ַנ ִי ְך ְי ַחלּוּ ֲע ִשׁ ֵ
ְצִר ָ
בוּדּה ַבת ֶמ ֶל ְך
יכה ִלְהיוֹת " ָכּל ְכּ ָ
ימה".
ְפּ ִנ ָ
ָמִצינוּ ַבִּמְּדָרשׁ )תנחומא וישלח ה( ַר ָבּ ָנן
אָמ ִרי אַף ְבּחוֹל אָסוּר ָל ֵצאת
ְ
ָבּ ֶהן ִלְרשׁוּת ָהַרִבּיםִ ,מ ְפּ ֵני ֶשׁ ָה ָעם
וּפ ָגם הוּא ָל ִא ָשּׁה,
ִמ ְס ַתּ ְכּ ִלין ָבּהּ ְ
יטין ָל ִא ָשּׁה ֶא ָלּא
ֶשׁלֹּא ִנ ְתּנוּ ַתּ ְכ ִשׁ ִ
יתהּ,
תוֹך ֵבּ ָ
ֶשׁ ְתּ ֵהא ִמ ְת ַק ֶשּׁ ֶטת ָבּ ֶהן ְל ְ
נוֹת ִנין ִפּ ְר ָצה ִל ְפ ֵני ַה ָכּ ֵשׁר
ְ
ֶשׁ ֵאין
ְבּ ֵ
יוֹתרְ ,וָכל ֶשֵׁכּן ִל ְפ ֵני ַה ַגּ ָנּב .רוִֹאים
ילה ֲאָנִשׁיםִ ,היא
ֶשִׁאָשּׁה ְפּרוָּצה ֶשַׁמְּכִשׁ ָ
נוֶֹתֶנת ִפְּרָצה ִלְפֵני ַהַגָּנּבִ .נְרֶאה ְדָּכאן

ינת
ַהגּוֵֹזל ָממוֹן ַהִנְּקָרא ָדִּמים ,הוּא ְבִּח ַ

ְמַגֶלּה ַהִמְּדָרשׁ ֶאת ַהסּוֹד ַמדּוַּע קוְֹרִאים

רוֵֹצַחַ ,כּמּוָּבא ַבִּמְּדָרשׁ

ַלֵחְטא ַהֶזּה ְבֵּשׁם ְפִּריצוּתְ ,לַרֵמּז ֶשִׁהיא
נוֶֹתֶנת ִפְּרָצה ִלְפֵני ֲאָנִשׁים ִלְגנֹב ָלהּ ֶאת

ָכּל ִמי ֶשׁנּוֵֹטל ָממוֹן ְכִּאלּוּ שׁוֵֹפְך
ינת ַדּם ַה ֶנֶּפשׁ,
ָדִּמיםְ .דָּממוֹן הוּא ְבִּח ַ

ַהֶשַּׁפע.

ְוָלֵכן ָהאוֵֹנס ֶשׁגּוֵֹזל ֶאת ְממוֹן ָהִאָשּׁה

יכה
יך ַהִמְּדָרשׁ ָשׁם ְל ָכ ְך ְצ ִר ָ
וַּמְמִשׁ ְ
תוֹך
יוֹשׁ ֶבת ְבּ ְ
ִא ָשּׁה ִל ְהיוֹת ֶ
ַה ַבּ ִית ְולֹא ֵת ֵצא ָל ְרחוֹבֶ ,שׁלֹּא ָת ִביא
אָדם ְו ִנ ְמ ְצאוּ ִמ ְס ַתּ ְכּ ִלין
ִמ ְכשׁוֹל ִל ְב ֵני ָ
הוּדה ַבּר ָשׁלוֹם
ְבּ ֵא ֶשׁת ִאישׁ ,א"ר ְי ָ
ֵתּ ַדע ְל ָך ֶשׁ ָכּ ְך ְכּ ִתיב " ַו ְי ָב ֶר ְך אֹ ָתם
אמר ָל ֶהם ֱאלֹ ִהים ְפּרוּ
ֱאלֹ ִהים ַויֹּ ֶ
אָרץ ְו ִכ ְב ֻשׁ ָה",
וּמ ְלאוּ ֶאת ָה ֶ
וּרבוּ ִ
ְ
כּוֹבשׁ ֶאת ָה ִא ָשּׁהְ ,ו ֵאין ָה ִא ָשּׁה
ָה ִאישׁ ֵ

ינת רוֵֹצַח.
ִכְּדֵבאְַרנוַּ ,גּם הוּא ִבְּבִח ַ

כּוֹב ֶשׁת ֶאת ָה ִאישׁ .רוִֹאים ֶשַׁהִמְּדָרשׁ
ֶ
ְמָבֵאר ַמדּוַּע ֵאין ָלִאָשּׁה ָלֵצאת ֵכּ ָ
יון ֶשַׁרק
ָהִאישׁ כּוֵֹבשׁ ְולֹא ָהִאָשּׁהְ ,וִכְדֵבאְַרנוּ
ֶשִׁאם ִהיא ֵתֵּצא ִיְכְבּשׁוּ ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהּ
יכה ִלְשׁמֹר ָעָליו.
ְוִהיא ְצִר ָ

ָכּתוּב )דברים כב כה( " ְו ִאם ַבּ ָשּׂ ֶדה
ִי ְמ ָצא ָה ִאישׁ ֶאת ַה ַנּ ֲע ָר
ַה ְמאֹ ָר ָשׂה ְו ֶה ֱח ִזיק ָבּהּ ָה ִאישׁ ְו ָשׁ ַכב
וּמת ָה ִאישׁ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַכב ִע ָמּהּ
ִע ָמּהּ ֵ
ְל ַבדּוְֹ :ו ַל ַנּ ֲער לֹא ַת ֲע ֶשׂה ָד ָבר ֵאין
ַל ַנּ ֲע ָר ֵח ְטא ָמ ֶות ִכּי ַכּ ֲא ֶשׁר ָיקוּם ִאישׁ
וּר ָצחוֹ ֶנ ֶפשׁ ֵכּן ַה ָדּ ָבר ַה ֶזּה".
ַעל ֵר ֵעהוּ ְ
יחה.
רוִֹאים ֶשַׁהָכּתוּב ְמַקֵשּׁר אוֶֹנס ִלְרִצ ָ
וְּמבֹאָר ִלְדָבֵרינוּ ִדְּכֵשׁם ֶשׁרוֵֹצַח שׁוֵֹפְך ֶאת
ַהָדּם ֶשׁל ַהִנְּרָצח ְוגוֵֹזל ֶאת ָדּמוֹ ִמֶמּנּוָּ ,כְּך
)ילקוט תרומה שסג(

ָכּתוּב )איוב מב ,יב( "וה' ֵבּ ַר ְך ֶאת
אשׁתוֹ ַו ְי ִהי
אַח ִרית ִאיּוֹב ֵמ ֵר ִ
ֲ
אַר ָבּ ָעה ָע ָשׂר ֶא ֶלף צֹאן ְו ֵשׁ ֶשׁת
לוֹ ְ
ֲא ָל ִפים ְגּ ַמ ִלּים ְו ֶא ֶלף ֶצ ֶמד ָבּ ָקר ְו ֶא ֶלף
ֲאתוֹנוֹתַ :ו ְי ִהי לוֹ ִשׁ ְב ָע ָנה ָב ִנים
אַחת
ְו ָשׁלוֹשׁ ָבּנוֹתַ :ו ִיּ ְק ָרא ֵשׁם ָה ַ
יעה ְו ֵשׁם
ימה ְו ֵשׁם ַה ֵשּׁ ִנית ְק ִצ ָ
ְי ִמ ָ
ישׁית ֶק ֶרן ַה ְ
ַה ְשּׁ ִל ִ
פּוּךְ :ולֹא ִנ ְמ ָצא

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה
אָרץ
ָנ ִשׁים ָיפוֹת ִכּ ְבנוֹת ִאיּוֹב ְבּ ָכל ָה ֶ
תוֹך
יהם ַנ ֲח ָלה ְבּ ְ
ַו ִיּ ֵתּן ָל ֶהם ֲא ִב ֶ
ֲא ֵח ֶ
יהם"ְ .וִלְכאוָֹרה ָקֶשׁה ַמדּוַּע ַהָכּתוּב
ַמֲאִר ְ
יך ְלַסֵפּר ַעל ְבּנוָֹתיו ֶשׁל ִאיּוֹב
יהן ְוָיְפָין ְוכוּ' .וְּמבֹאָר ִלְדָבֵרינוּ
וְּשׁמוֵֹת ֶ
ֵכּ ָ
יון ֶשַׁהָכּתוּב ְמַסֵפּר ַעל ֲעִשׁירוּתוֹ ֶשׁל
ִאיּוֹב ֶשָׁח ְזָרה ֵאָליו ,הוּא ְמַסֵפּר ַעל יוִֹפי
ַהָנִּשׁים ַבִּמְּשָׁפָּחה ְוכוּ'ְ ,דָּכאן ָטמוּן שֶֹׁרשׁ
ָהֲעִשׁירוּת ְוַהְבָּרָכה ֶשָׁח ְזָרה ֵאָליוְ .וַגם

ָכּאן רוִֹאים ֶאת ַהָלּשׁוֹן ְמִציאָהְ " ,ולֹא
ִנ ְמ ָצא ָנ ִשׁים ָיפוֹת ִכּ ְבנוֹת ִאיּוֹב"ְ .וַגם
ָכּאן ַהיּוִֹפי לֹא ָהָיה ַרק יוִֹפי ִחיצוִֹני

ַכּמּוָּבא ְבַּרִשּׁ"י ָשׁם " ְולֹא ִנ ְמ ָצא ָנ ִשׁים
ָיפוֹת ִכּ ְבנוֹת ִאיּוֹב"ְ ,ולֹא ִנ ְמ ָצא
יוֹפי
ַמ ֲע ֶשׂה ֶשׁל ָנ ִשׁים ָיפוֹתְ ,כּ ַמ ֲע ֵשׂה ִ
ֶשׁל ְבּנוֹת ִאיּוֹב.

ְוֵכן

ָמִצינוּ ֶשִׁאיּוֹב ָהָיה ַמְחִמיר ַעל ַעְצמוֹ
ְבִּעְנ ְיֵני ְצִניעוּתַ .כּמּוָּבא ַבִּמְּדָרשׁ

מוּאל ַבּר
אָמר ַר ִבּי ְשׁ ֵ
)תנחומא וישלח ה( ַ
ַנ ְח ָמ ִני ְר ֵאה ַמה ְכּ ִתיב ְבּ ִאיּוֹב " ְבּ ִרית
תוּלה"
בּוֹנן ַעל ְבּ ָ
וּמה ֶא ְת ֵ
יני ָ
ָכּ ַר ִתּי ְל ֵע ָ
תוּלה
וּמה ְבּ ָ
ְר ֵאה ִצ ְד ָקתוֹ ֶשׁל ִאיּוֹב ָ
אָדם ַר ַשּׁאי ְל ִה ְס ַתּ ֵכּל ָבּהּ ֶשׁ ָמּא
ֶשׁ ָ
ִי ָשּׂ ֶא ָנהּ ְל ַע ְצמוֹ ,אוֹ ִי ָשּׂ ֶא ָנהּ ִל ְבנוֹ אוֹ
אָחיו לֹא ִנ ְס ַתּ ֵכּל ָבּהּ.
ְל ִ
ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )ב"ב טזִ (:מ ְפּ ֵני ַמה לֹא
אָמר
נוֹתיו ֶשׁל ִאיּוֹבַ ,
ִנ ְכ ְפּלוּ ְב ָ
ֵליהְּ ,נ ִהי ְדּלֹא ִנ ְכ ְפּלוּ ַב ֵשּׁמוֹתֲ ,א ָבל
יוֹפ ָייןִ ,דּ ְכ ִתיב " ַו ְי ִהי לוֹ
ִנ ְכ ְפּלוּ ְב ְ

יז

ִשׁ ְב ָע ָנה ָב ִנים ְו ָשׁלֹשׁ ָבּנוֹתַ ,ו ִי ְק ָרא
ימהְ ,ו ֵשׁם ַה ֵשּׁ ִנית
אַחת ְי ִמ ָ
ֵשׁם ָה ַ
פּוּך".
ישׁית ֶק ֶרן ַה ְ
יעהְ ,ו ֵשׁם ַה ְשּׁ ִל ִ
ְק ִצ ָ
" ְי ִמ ָ
דּוֹמה ְליוֹם.
ָ
ימה" ֶשׁ ָה ְי ָתה
יעה.
נוֹדף ִכּ ְק ִצ ָ
יחה ֵ
יעה" ֶשׁ ָה ָיה ֵר ָ
" ְק ִצ ָ
אָמר ַרב ִח ְס ָדּא,
פּוּך" וכו'ַ ,
" ֶק ֶרן ַה ְ
ישׁ ָקא ְב ִמ ֵ
כוּר ְכּ ָמא ְד ִר ְ
ְכּ ְ
יניהֵּ .הֵבאנוּ
ְלֵעיל ֶאת ַה ְגָּמ' )יבמות סגִ (:אָשּׁה ָיָפה
אְַשֵׁרי ַבֲּעָלהּ ִמְסַפּר ָיָמיו ִכְּפַלִּים.
ִנְרֶאה ֶשֵׁיּשׁ ָכּאן ֶרֶמז ֶשְׁבּנוֹת ִאיּוֹב ִנְכְפּלוּ
ְבָּיְפָיןְ ,וָזכוּ ַלֲעִשׁירוּת.
ָכּתוּב )שמות לה ,כב( " ַו ָיּבֹאוּ ָה ֲא ָנ ִשׁים
ַעל ַה ָנּ ִשׁים כֹּל ְנ ִדיב ֵלב
כוּמז ָכּל
ֵה ִביאוּ ָחח ָו ֶנ ֶזם ְו ַט ַבּ ַעת ְו ָ
ְכּ ִלי ָז ָהב"ְ .וִהְתַקשּׁוּ ַהְמָּפְרִשׁים ִבְּלשׁוֹן
ַהָכּתוּב " ַו ָיּבֹאוּ ָה ֲא ָנ ִשׁים ַעל ַה ָנּ ִשׁים",
ָהָיה ָצִרְיך לוַֹמר ַו ָיּבֹאוּ ָה ֲא ָנ ִשׁים
ְוַהָנִּשׁים .וְּמבֹאָר ַבַּדַּעת ְזֵקִנים ִמַבֲּעֵלי
ַהתּוָֹספוֹת " ַו ָיּבֹאוּ ָה ֲא ָנ ִשׁים ַעל
לוֹמר ִל ְשׁלֹל ַעל ַה ָנּ ִשׁים
ַה ָנּ ִשׁים"ְ .כּ ַ
יטי ָנ ִשׁים.
לוֹק ִחים ֵמ ֶהם ַתּ ְכ ִשׁ ֵ
ֶשׁ ָהיוּ ְ
יך ֵבּאוּר ַמה ַשָּׁיְּך לוַֹמר ַעל ְנָדָבה
ְוָצִר ְ
ֶשָׁבּאָה

ְבָּרצוֹן

וְּבִשְׂמַחת

ַהֵלּב

ֶשׁל

ינה
ָהֲאָנִשׁים ְוַהָנִּשׁיםֶ ,שָׁה ְיָתה ָכּאן ְבִּח ָ
ֶשַׁה ְזָּכִרים ָבּאוּ ַעל ַהָנִּשׁים ְוָלְקחוּ ֵמֶהן
ָשָׁלל ,וְּמבֹאָר ִלְדָבֵרינוּ ֶשֵׁיּשׁ ָכּאן ֶרֶמז
ֶשְׁפֻּעָלּה זוֹ ִהיא ִבְּבִח ַ
ינת ִבּיאָה ֶשׁל ִזוּוּג
ֶשַׁהָזָּכר

לוֵֹקַח

ֶאת

ְשַׁלל

ָהִאָשּׁה

ְבַּהְסָכָּמָתהּ וְּבִשְׂמָחָתהּ .וְּמֻרָמּז ְבִּלקּוֵּטי

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

יח

מוֲֹהַר"ן )רסד( " ַו ָיּבֹאוּ ָה ֲא ָנ ִשׁים ַעל
ַה ָנּ ִשׁים" ַה ֶנּ ֱא ַמר ְבּ ִנ ְד ַבת ַה ִמּ ְשׁ ָכּן
ינת ִזוּוּג ֶשׁ ַנּ ֲע ָשׂה ַעל ְי ֵדי
ַה ְיינוּ ְבּ ִח ַ
ַה ְצּ ָד ָקה ֶשׁל ִנ ְד ַבת ַה ִמּ ְשׁ ָכּןְ .וֵכן ָמִצינוּ

ֶשָׁכּתוּב )משלי יג ,כה( "ַצִדּיק אֵֹכל ְלשַֹבע
ַנְפשׁוֹ"ְ .וֵכן ִזוּוּג ִנְקָרא אוֵֹכל ַבָּכּתוּב )שם
לט ,ו( "ִכּי ִאם ַהֶלֶּחם ֲאֶשׁר הוּא
אוֵֹכל"ַ ,כּמּוָּבא ְבַּרִשּׁ"י ָשׁםְ .וֵכן ַה ָכּתוּב
ַה ְמ ַד ֵבּר ַעל ִזוּוּג )שם יט ,לא( "ָלבוֹא ָעֵלינוּ
ְכֶּדֶר ְך ָכּל ָהאֶָרץ" ס"ת אוֵֹכ"ל.

ִתֵּקּן ָלֶהם ְל ִיְשָׂרֵאל ִלְתרֹם ִבְּצִניעוּת

ָמִצינוּ

ַבּזַֹּהר )ויקהל קצוֶ (:שְׁמָּבֵאר ֶאת ַהָכּתוּב
" ַו ָיּבֹאוּ ָה ֲא ָנ ִשׁים ַעל ַה ָנּ ִשׁים"ֶ ,שׁמֶֹּשה
ָהֲאָנִשׁים ְלָבד ְוַהָנִּשׁים ְלָבד.

ְועוֹד

ַבְּגָּמ' )סוטה יֶ (.שִׁזּוּוּג ִאישׁ ְוִאָשּׁה
ינת ִחִטּיםְ .ו ֵכן
ינת ְטִח ַ
הוּא ִבְּבִח ַ

יטי
ִנְרֶאה ְלָבֵאר ַמדּוַּע ִנְדַבת ַתְּכִשׁ ֵ

ָ
יז"ל
מוּבא ְבּ' ַשׁ ַער ַה ִמּ ְצווֹת' ְל ָה ֲא ִר ַ

ָנִשׁים ִנְמְשָׁלה ְלָשָׁלל ֶשִׁנְּלַקח ֵמֶהן,

תצא ע' קמג( ֶשׁ ֵר ַח ִים ָו ֶר ֶכב ְמ ַס ְמּ ִלים ִזוּוּג

ִמְתַקֶשֶּׁטת

אַב ֵני
יּוֹצא ִמ ֵבּין ְ
ִאישׁ ְו ִא ָשּׁהְ ,ו ַה ֶקּ ַמח ַה ֵ

ָהִאָשּׁה ְלַבֲעָלהְּ ,וַדְרָכּם הוּא מוֵֹצא ֶאת

יּוֹצאת
ינת ִט ַפּת ַה ֶזּ ַרע ַה ֵ
ָה ֵר ַח ִים הוּא ִבּ ְב ִח ַ

ינת ְכֵּלי ַז ִין ֶשׁל ִמְלֶחֶמת
ְשָׁלָלהֵּ ,הן ִבְּבִח ַ

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ִזוּוּג הוּא
ֵמ ַה ָזּ ָכרְ .

ַה ִזּוּוּג ,וְּבָכל ִמְלָחָמה ְכֵּלי ַהַזּ ִין ֵהם

ִבְּבִח ַ
ינת
ינת ֲהָכַנת ָמזוֹן ַהִנְּרֶמֶזת ִבְּטִח ַ

יון
ֵכּ ָ

יטים
ֶשַׁהַתְּכִשׁ ִ

ָהִראשׁוִֹנים

ָבֶּהם

ֶשׁ ִנּ ְל ָק ִחים

ְכָּשָׁלל,

ָלֵכן

ִחִטּיםְ .וֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ'

)פ' כי

)סנהדרין פא(.

יטים ֵישׁ ֵשׁם ָשָׁלל.
ַלַתְּכִשׁ ִ

ינת
ֶשׁ ַמּ ִזּיק ַפּ ְר ָנ ָסתוֹ ֶשׁל ֲח ֵברוֹ הוּא ִבּ ְב ִח ַ

ַבּ ְגּ ָמ' )סוטה דְ (.בִּעְנַין ִשׁיעוּר ְזַמן

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ
ְמ ַט ֵמּא ֶאת ִא ְשׁתּוְֹ ,

ירה
ִבּיאָהְ ,וַכָמּה ִשׁעוּר ְסִת ָ
תּוֹשׁיט ָי ָדהּ
אוֹמר ְכּ ֵדי ֶשׁ ִ
ְוכוּ'ְ ,פּ ִלימוֹ ֵ
ַל ַסּל ִליטוֹל ִכּ ָכּר ,אַף ַעל ִפּי ֶשׁ ֵאין
אָיה ַל ָד ָבר ָז ָכר ַל ָד ָבר " ִכּי ְבּ ַעד ִא ָשּׁה
ְר ָ
ָ
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ
זוֹנה ַעד ִכּ ַכּר ֶל ֶחם"ְ ,

ינת
ְדַּמִזּיק ַפְּרָנָסה ֶשׁל ֲחֵברוֹ הוּא ִבְּבִח ַ

יז"ל
ְבּ' ֵעץ ַח ִיּים' ְל ָה ֲא ִר ַ

ְד ִזוּוּג נוֵֹתן ֶלֶחםָ ,לֵכן הוּא ִנְמָשׁל בּוְֹ .וֵכן

ֶשְׁבַּהְלָבַּשׁת ַהַפְּרצוִּפים ָהֶעְליוִֹנים ָתִּמיד

ילה
ֵהֵבאנוּ ְלֵעיל ֵמַה ְגָּמ' ֶשׁ ִזּוּוּג ִנְמָשׁל ַלֲאִכ ָ

ְבִּח ַ
ישׁה ַעל ַהֶנַּצח הוֹד
ינת ַה ְנֵּקָבה ַמְלִבּ ָ

וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדִּב ְזכוּת ַה ִזּוּוּג
וְּשִׁתָיּהְ ,

ְיסוֹד ֶשׁל ַהָזָּכר ֶשׁ ֵהם ְבּסוֹד ג' ַר ְג ַל ִים,

ילה
זוִֹכים ַהַבַּעל ְוָהִאָשּׁה ְלַפְרָנָסה ְוַלֲאִכ ָ

וְּמַקֶבֶּלת ֶהאָָרה ֵמֶהןְ ,וֵכן מוָּבא ְבּ'ַשַׁער

וְּשִׁתָיּה.

ַמאְַמֵרי ַרַזּ"ל' ְלָהֲאִרַיז"ל )מב( ִא ְשׁתּוֹ ֶשׁל
אָדם ִנ ְקֵראת ֶר ֶגלְ ,בּסוֹד ֵישׁ ֶר ֶגל
ָ
ְמ ָב ֶר ֶכתִ .נ ְר ֶאה ְדּ ָל ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )סנהדרין

ָמ ִצינוּ

ְוֵכן

ירת
ָמ ִצינוּ ַבּזֹּ ַהר )ויחי רמֶ (.שְׁסִּפ ַ
ַה ְיסוֹד ִנְקֵראת ְבֵּשׁם אוֵֹכלְ ,כּמוֹ

ַמִזּיק ִזוּוּגוֹ ֶשׁל ֲחֵברוֹ ,וְּמַטֵמּא ֶאת ִאְשׁתּוֹ.

ָמ ִצינוּ

ַבּזֹּ ַהר )וירא קיבֶ (:שׁ ָה ִא ָשּׁה ִהיא
ִבּ ְב ִח ַ
מוּבא
ינת ַרְגֵלי ַבֲּעָלהְּ .ו ֵכן ָ
)שער ח ,ח"א ע' קז(

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

יט

יהם",
קיְ " (.ו ֵאת ָכּל ַה ְיקוּם ֲא ֶשׁר ְבּ ַר ְג ֵל ֶ
אָדם
אָמר ַר ִבּי ֶא ְל ָע ָזר ֶזה ָממוֹנוֹ ֶשׁל ָ
ַ
יון ֶשֶׁשַּׁפע
ֶשׁ ַמּ ֲע ִמידוֹ ַעל ַר ְג ָליוֵ .כּ ָ

ִאָשּׁה הוּא ְמַקֵבּל ֶאת ַהָמּמוֹן ֶשָׁלּהּ ֵמֵאת

ַהָמּמוֹן ָבּא ָלאָָדם ֲעבוּר ִאְשׁתּוֹ ֶשִׁהיא

ה' ֲעבוָּרהְּ ,וָלֵכן הוּא ִמְתַחֵיּב ָלהּ ָממוֹן

ְבִּח ַ
ינת ַרְגָליוָ ,לֵכן ֶזה ֻמ ְר ָגּשׁ ָבַּרְגַל ִים

ִבּ ְכ ֻת ָבּה ִאם ְיָגְרָשׁהּ אוֹ ָימוּתְ ,דָּממוֹן ֶזה

וּ ַמ ֲע ִמידוֹ ַעל ַר ְג ָליוְ .וֵכן ִנְרֶאה ְדֵּישׁ ֶרֶמז

הוּא ָממוֹן ֶשָׁלּהּ ֶשָׁיַּרד ֶאְצלוְֹ ,וָלֵכן ֶהֵתּר

ְבֻּנַסּח ַהְבָּרָכה ְוִהְתִקין לוֹ ִמֶמּנּוּ ִבְּנַין
ֲעֵדי ַעדֵ ,תַּבת ִמֶמּנּוְּ ,מַרֶמֶּזת ַעל ָממֹנוֹ,

ִנשּׂוִּאין הוֵֹלְך ַיַחד ִעם ְכּ ֻת ָבּה ,אַף ַעל ִפּי
ֶשֵׁא ָ
ינהּ ֶנֱאֶמֶנת ְלַגֵבּי ִעְנ ְיֵני ָממוֹן ֲאֵחִרים

ֶשַׁהַבַּעל ְמַקֵבּל ִבּ ְזכוּת ִאְשׁתּוְֹ ,וִנְבָנה

ְכּמוֹ ְי ֻר ָשּׁהְ ,דֶּהֵתּר ִנשּׂוִּאין מוִֹציא אוָֹתהּ

ְלִבְנָין ָשֵׁלם ִעם ַרְגַל ִים ֲעֵדי ַעד.

ֵמְרשׁוּתוֹ ,וּ ְזכוָּתהּ ָלַקַחת ֶאת ַהָמּמוֹן

ָמ ִצינוּ

ִדּ ְכ ֻת ָבּה ְוֶהֵתּר ִנשּׂוִּאין הוְֹלִכים ַיַחדִ ,נְרֶאה
ְדַּתָקַּנת ְכּ ֻת ָבּה ְמַרֶמֶּזת ֶשׁאָָדם ֶשׁנּוֵֹשׂא

ְזנוּת

ֶשַׁשָּׁיְּך ָלהְּ .וָלֵכן ְכּ ֻת ַבּת אְַלָמָנה ִהיא ָפּחוֹת

ְו ִנ ְפ ְגּ ָמה

ִמ ְכּ ֻת ַבּת ְבּתוָּלהְ ,דֵּאינוֹ דּוֶֹמה ֶשַׁפע ֶשׁל

וּמוּבא ְבּ ֵס ֶפר ' ֶבּן ִאישׁ ַחי'
ָ
ַה ַפּ ְר ָנ ָסה.

ִאָשּׁה ֶשְׁכָּבר ָל ְקחוּ ִמֶמּנּוְּ ,לֶשַׁפע ֶשׁהוּא

דוּע ֵאין ָעוֹן ַמ ִזּיק ְל ִי ְשׂ ָר ֵאל
)פ' פנחס( ָי ַ
ְבּ ֶשׁ ַפע ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ְכּמוֹ ֲעוֹן ַה ְזּנוּתְ ,ו ָל ֵכן
זוֹנה ַעד
אָמר ַה ָכּתוּב " ִכּי ְב ַעד ִא ָשּׁה ָ
ַ
לוֹמר ֲעוֹן ִא ָשּׁה
רוֹצה ַ
ִכּ ַכּר ָל ֶחם"ֶ ,
נוֹג ַע ְבּ ִכ ַכּר ֶל ֶחם ֶשׁהוּא ֶשׁ ַפע
זוֹנה ֵ
ָ
פּוֹגם
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ִמי ֶשׁ ֵ
ַה ַפּ ְר ָנ ָסהְ .
פּוֹגם ְבּ ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַפּ ְר ָנ ָסהְ .וֵכן זוָֹנה
ַבּ ְיסוֹד ֵ
ְבּ ִג ַ
ימ ְט ִר ָיּא ֶאְביוֹןִ ,דּ ְזנוּת ְמִביאָה ֲע ִניּוּת.

ָהָיה ָהִראשׁוֹן ֶשָׁלַּקח אוֹתוֹ.

ַבּ ְגּ ָמ'

)גיטין נז(.

ִנ ְת ַי ְקּ ָרה

ֶשׁ ִבּ ְג ַלל

ַה ְתּבוּאָה

ְו ֵכן מוָּבא ְבּ ֵפרוּשׁ ' ִעיּוּן ַי ֲעקֹב'

)סוטה טו(:

ֶשׁ ַה ֻמּ ָשּׂג ָז ָנה הוּא ַגּם ָמזוֹן ְו ַגם ְזנוּתְ ,דּ ִמי
פּוֹגם ַבּ ָמּזוֹן.
פּוֹגם ִבּ ְזנוּת ֵ
ֶשׁ ֵ

ָמִצינוּ

ְוֵכן

ָ
מוּבא ְבֵּשׁם ַהגר"א ֶשְׁכּתוָּבּה ִהיא
אוִֹתיּוֹת ְכָּתב והְ ,לַרֵמּז ֶשְׁכּתוָּבּה

ְמַזֶוֶּגת ֵשׁם וה ֶשְׁמַּסֵמּל ְיסוֹד וַּמְלכוּת.
וְּמבֹאָר ִלְדָבֵרינוּ ְדּ ִיחוּד ַהַבַּעל ְוִאְשׁתּוֹ
ַהִנְּרָמז ְבּאוִֹתיּוֹת ו"ה ְמַחֵיּב ֶאת ַהַבַּעל
ְבֶּכֶסף ַה ְכּ ֻת ָבּהֶ ,שׁהוּא ְמַקֵבּל ֲעבוּר ִאְשׁתּוֹ
ִבּ ְזכוּת ַה ִיּחוּד ֶשׁלּוֹ ִאָתּהּ.

ְו ֵכן

ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )כתובות יֶ (.שָׁלְּמדוּ ֶאת
ַהִדּין ֶשׁל ְכּ ֻת ַבּת ִאָשּׁה ִמְמַּפֶתּה

את ִים זוּז,
ֶשְׁמַּשֵלּם ֲחִמִשּׁים ֶכֶּסף ֶשֵׁהם ָמ ַ

ַבִּמְּשָׁנה )יבמות קיזֶ (.שֲׁחָכִמים

ְורוִֹאים ֶשִׁחיּוּב ְכּ ֻת ָבּה הוּא תּוָֹצאָה ֶשׁל

ִתְּקּנוּ ְלַהֲאִמין ְלִאָשּׁה ֶשֵׁמּת

ילהְ ,ולֹא תּוָֹצאָה ֶשׁל ַהִנּשּׂוִּאיןְ ,וָלֵכן
ַהְבִּע ָ

ַבֲּעָלהְּ ,לַהִתּ ָ
ירהּ ִלָנֵּשׂא ְלאֵַחרְ ,ואַף ַעל ִפּי

ינת ְכּ ֻת ָבּה ַגּם
ְמַפֶתּה ַחָיּב ְקָנס ֶשׁהוּא ְבִּח ַ

ֶשֵׁא ָ
ירשׁ
ינהּ ֶנֱאֶמֶנת ְלַהִתּיר ַליּוְֹרִשׁים ִל ַ

ְבִּלי ִנשּׂוִּאין ,וִּמֶמּנּוּ ָלְמדוּ ֶאת ָכּל ִעְנַין

ֶאת ַבֲּעָלהִּ ,היא ֶנֱאֶמֶנת ִליטוֹל ְכּ ֻת ָבָּתהּ,

ַה ְכּ ֻת ָבּה ְבּ ִנשּׂוִּאין.

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

כ

ְוֵכן

ָמִצינוּ ַבִּמְּשָׁנה )כתובות סגֶ (.שִׁאָשּׁה

ַהִנְּקָרא ְפַּגם ָהרוֹק ֶשִׁהְתאֵַסּף ְבִּפיו ֶשׁל

ִמַתְּשִׁמישׁ

ְוהוּא

ַהמּוֶֹרֶדת

ַעל

ַבֲּעָלהּ

ַהְמַהְרֵהר ְכּתוָֹצאָה ֵמַהִהְרהוּר.

ינִרין אוֹ
פּוֲֹחִתין ָלהּ ִמ ְכּ ֻת ָבָּתהּ ִשְׁבָעה ִדּ ָ

ינת
ְבִּח ַ

ִשְׁבָעה ְטַרָפִּע ִ
יקין ְלָכל ָשׁבוַּעְ ,וִאם ַהַבַּעל

ֶשִׁהְרהוּר ֶשׁל ְזנוּת ְמאֵַסּף ֶאת ָהרוֹק ְבִּפיו

יך ְלהוִֹסיף ַעל ַה ְכּ ֻת ָבּה,
מוֵֹרד ,הוּא ָצִר ְ

וּמבֹאָר
ילהְ .
ֶשׁל ַהְמַהְרֵהר ְכּמוֹ קוֶֹדם ֲאִכ ָ

וְּמבֹאָר ִלְדָבֵרינוּ ְדֶּכֶסף ַה ְכּ ֻת ָבּה ָקשׁוּר

ילה,
ינת ֲאִכ ָ
ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדּ ִזוּוּג הוּא ְבִּח ַ

יעת
ְלַתְשִׁמישְׁ ,וִאם ִהיא גּוֶֹרֶמת ֶאת ְמִנ ַ

ְוַהִהְרהוּר ַמְתִחיל ֶאת ַהַמֲּעֶשׂהְ .וֵכן

ַהַתְּשִׁמישׁ ִהיא גּוֶֹרֶמת ֶהְפֵסד ֶכֶּסף ַלַבַּעל,

רוִֹאים ְבִּסדּוּר ָהַרַשּׁ"שׁ ָשׁם ֶשִׁהְרהוּר

ָלֵכן ִהיא ְמַשֶׁלֶּמת ֶאת ֶזה ִמֶכֶּסף ַה ְכּ ֻת ָבּה

פּוֵֹגם ְבַּפְרצוִּפים יוֵֹתר ְגּבוִֹהיםִ ,מַמּה

ָשׁם ָשׁמוּר ָלהּ ָממוֹן ֶשָׁבּא ֲעבוָּרה ֶדֶּרְך

ֶשַּׁהַמֲּעֶשׂה

ְוחוְּמַרת

ָהעוֶֹשה

ַהִבּיאָהְ .וִאם הוּא מוֵֹנַע ֶאת ַהַתְּשִׁמישׁ,

ַמֲעֶשׂה,

ִמַצד

ַהִהְרהוּר

יך ָלבֹא ָלֶהם
הוּא ַמְפִסיד ָממוֹן ֶשָׁצִּר ְ

ֶשַׁבַמֲּעֶשׂהְ .
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדִּהְתאְַסּפוּת

ִבּ ְזכוּת ַהִבּיאָהָ ,לֵכן הוּא ָצִר ְ
יך ְלהוִֹסיף ַעל

ָהרוֹק ַמְראָה ֶשַׁהֶשַּׁפע ְכָּבר ִנְמָצא ֵאֶצל

ַה ְכּ ֻת ָבּהְ .וֵכן רוִֹאים ֶשִׁהיא ְמַשֶׁלֶּמת

ַהְמַהְרֵהרְ ,וִעַקּר ַהִזּוּוּג ְכָּבר ַנֲעָשׂה.

ְבִּמְסַפּר ֶשׁ ַבע ,וֵּבאְַרנוּ ְבַּמֲאַמר 'ַחְשַׁמל

ְוֵכן

ַהַמֲּעֶשׂה

ְדַּמְחָשָׁבה.

פּוֵֹגם,
ִהיא

יוֵֹתר

יז"ל
מוָּבא ְבִּסדּוּר ָהֲאִר ַ

ְורוִֹאים

)כונת הלימוד(

ָדּם' ֶשׁ ִמּ ְס ָפּר ֶשׁ ַבע ְמ ַס ֵמּל ֶאת ָה ֲע ָט ָרה

ירה ְכֶּנֶגד
ֶשַׁהֵשּׁם גדשנא"ל הוּא ְשִׁמ ָ

ֶשׁ ַבּ ְיסוֹד ַה ְמ ַז ֶוּ ֶגת ִאישׁ ָל ִא ָשּׁה ְוִהיא ָפּ ְגָמה

ִהְרהוֵּרי ֲעֵבָרה ,וִּמי ֶשֵׁיּשׁ לוֹ ִהְרהוִּרים

ינה זוֹ.
ִבְּבִח ָ

ימ ְט ִר ָיּא
ְיַהְרֵהר ְבֵּשׁם ֶזהְ ,וֵשׁם ֶזה הוּא ְבּ ִג ַ

ָמִצינוּ ַבִּמְּשָׁנה )כתובות עבְ (.ו ֵאלּוּ
ִבּ ְכּ ֻת ָבּה
ֶשׁלֹּא
יוֹצאוֹת
ְ
יהוּדית ְוכוּ',
משׁה ִו ִ
עוֹב ֶרת ַעל ַדּת ֶ
ָה ֶ
אשׁהּ
יוֹצאָה ְורֹ ָ
הוּדית ְ
יזוֹהי ַדּת ְי ִ
ְו ֵא ִ
וּמ ַד ֶבּ ֶרת ִעם ָכּל
טוֹוה ַבּשּׁוּק ְ
רוּע ְו ָ
ָפּ ַ
ָ
אָדם ,וְּמבֹאָר ִלְדָבֵרינוּ ְדִּאָשּׁה ֶשׁפּוֶֹגֶמת

ילה וַּפְרָנָסה,
שְׁלָחןַ ,הְמַרֵמּז ַעל ֲאִכ ָ
ֻ

ַבְּצִּניעוּת ְוגוֶֹרֶמת ֶשֲׁאָנִשׁים ֲאֵחִרים ִיְגְנבוּ

ֶשִׁנְּפָגִּמים ֵמַהִהְרהוּר.

וְּלִפי

ֶזה ְמבֹאָר ַמדּוַּע ַהִהְרהוּר ְלַבד ָכּל

ָכְּך ָחמוּרֲ ,הֵרי ֵאין ַהָקָּבּ"ה
ְמָצֵרף ַמֲחָשָׁבה ָרָעה ַלַמֲּעֵשׂהֶ ,אָלּא
ֶשִׁהְרהוּר ֶעְרָוה ֵישׁ בּוֹ ֶאת ַמֲעֶשׂה
ִהְתאְַסּפוּת

ָהרוֹק,

ֶשׁהוּא

ַמֲעֶשׂה

ֶאת ַפְּרָנָסָתהַּ ,מְפִס ָ
ידה ֶאת ְכּ ֻת ָבָּתהּ ָשׁם

ְדַּמֲחָשָׁבה.

ָשׁמוּר ָלהּ ָממוֹן ֶשָׁבּא ֲעבוָּרה ֶדֶּרְך ַהִבּיאָה.

וּמ ְצוֹת ֲע ֵשׂה
ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )קידושין לדִ (.
ֶשׁ ַה ְזּ ָמן ְגּ ָר ָמא ָנ ִשׁים ְפּטוּרוֹת
ְמ ַנ ָלּןָ ,גּ ַמר ִמ ְתּ ִפ ִלּיןַ ,מה ְתּ ִפ ִלּין ָנ ִשׁים

ְבִּסדּוּר

ָהַרַשּׁ"שׁ ְבַּכָוּנוֹת ְתִּפַלּת ֲעֵננוּ
ימי ַהשּׁוָֹבִבי"םֵ ,ישׁ ִתּקּוּן
ִל ֵ

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

כא

ְפּטוּרוֹת אַף ָכּל ִמ ְצוֹת ֲע ֵשׂה ֶשׁ ַה ְזּ ָמן
ְגּ ָר ָמא ָנ ִשׁים ְפּטוּרוֹתֵ .הֵבאנוּ ְלֵעיל

אוֹמ ֶרת ָל ֶהם,
וּבּ ָב ֵתּי ִמ ְד ָרשׁוֹתְ ,ו ֶ
ְ
ָכּתוּב ַבּ ָ
אוֹר ְך
יך ְו ֶ
תּוֹרהִ " ,כּי הוּא ַח ֶיּ ְ
יך"ַ ,בּ ֲע ִלי ֶשׁ ָשּׁ ָנה ַה ְר ֵבּהְ ,ו ָק ָרא
ָי ֶמ ְ
ידי ֲח ָכ ִמים
ַה ְר ֵבּהְ ,ו ִשׁ ֵמּשׁ ַתּ ְל ִמ ֵ
ַה ְר ֵבּהִ ,מ ְפּ ֵני ַמה ֵמת ַבּ ֲח ִצי ָי ָמיוִ .ה ֵנּה
ימ ְט ִר ָיּא ' ִפּ ֶלּ ֶגשׁ
' ַתּ ְל ִמיד ֶא ָחד' ִגּ ַ
ַבּ ִגּ ְב ָעה' ִעם ְשׁ ֵני ֵתּבוֹתְ ,ו ִהיא ֵמ ָתה
נוֹט ֶלת ְתּ ִפ ָלּיו ַע ָתּה,
אָז ַבּ ֲעבוּרוֹ ְו ִהיא ֶ
יה ְו ָה ָיה
ְכּמוֹ ֶשׁהוּא ָנ ַטל אָז ֵא ָב ֶר ָ
הוֹל ְך ְבּ ָכל ְגּבוּל ִי ְשׂ ָר ֵאלַ .ה ְיינוּ ְכֵּשׁם
ֵ

יצית' ֵמַהזַֹּהרְ ,וֶשַׁפע ַהַפְּרָנָסה ְכִּפי
ִצ ִ

ילֶגשׁ
ֶשַׁבִּגְּלגּוּל ָהִראשׁוֹן ַבֲּעָלהּ ֶשׁל ַהִפּ ֶ

ֶשֵׁבּאְַרנוּ ,הוּא ֶשַׁפע ֶשְׁמּיָֹעד ֲעבוּר

יה ְוָשַׁלח ְלָכל ִיְשָׂרֵאל
ָחַתְך ֶאת ֵאָבֶר ָ

ָהִאָשּׁהְ ,וִלְכאוָֹרה ִהיא ָה ְיָתה ְצִריָכה

יע ַעל ִמ ָ
ְלהוִֹד ַ
יתָתהּ ִבְּגַלל ַמֲעֵשׂה ַהְזּנוּת

יח ְתִּפִלּיןְ ,ולֹא הוּאְ ,וָכאן ַהתּוָֹרה
ְלַהִנּ ַ

ֶשָׁזּנוּ ִעָמּהָּ ,כְּך ַבִּגְּלגּוּל ַהֵשִּׁני ִאְשׁתּוֹ ֶשׁל

ְמַגָלּה ֶשֵׁכּ ָ
יון ֶשִׁהיא ְמַקֶבֶּלת ֶאת ַפְּרָנָסָתהּ

ַהַתְּלִמיד ָשְׁלָחה ְלָכל ִיְשָׂרֵאל ֶאת ַהְתִּפִלּין

ִמַבֲּעָלהּ ,הוּא ַיִנּ ַ
יח ְתִּפִלּין ְולֹא ִהיא.

יתתוַֹ .וֲעַד ִין ָקֶשׁה ַמה
יע ַעל ִמ ָ
ֶשׁלּוֹ ְלהוִֹד ַ

וִּמֶזּה ִנְלַמד ְלָכל ְשׁאַר ִמְצווֹת ֲעֵשׂה

ַהֶקֶּשׁר ֵבּין ָהֵאָבִרים ִלְתִפִלּין ,וְּלִפי ְדָּבֵרינוּ

ֶשַׁה ְזָּמן ְגָּרָמא ֶשָׁהִאָשּׁה ֵאין ָלהּ ֶאת ִחיּוּת

ְמבֹאָר ֶשֵׁאָבֵרי ָהִאָשּׁה ְוַהְתִּפִלּין ֶשׁל ַהַבַּעל

ָהַרַמּ"ח ֵאָבִרים ֵמַעְצָמהְּ ,וִהיא ְמַקֶבֶּלת

ֵהם אוֹתוֹ סוֹד ,וַּבִגְּלגּוּל ָהִראשׁוֹן הוּא

ִמֶמּנּוּ ָלֵכן ִהיא ְפּטוָּרה.

ָשַׁלח ֶאת ָהֵאָבִרים ְלַרֵמּז ֶשַׁהזּוִֹנים ָגּ ְזלוּ

יז"ל ֶשִׁאָשּׁה ְפּטוָּרה ִמִמְּצווֹת ֲעֵשׂה
ֵמָהֲאִר ַ
ֶשַׁה ְזָּמן ְגָּרָמא ִבְּגַלל ֶשַׁהִחיּוּת ְלַרַמּ"ח
ֵאָבֶר ָ
יה ֶשֵׁהם ְכֶּנֶגד ַרַמּ"ח ִמְצווֹת ֲעֵשׂה,
ֵאין ָלהּ ֵמַעְצָמהֱּ ,היוֹת ֶשִׁהיא ְמַקֶבֶּלת
ֶאת ַהִחיּוּת ִמַבֲּעָלהּ ַבִּזּוּוּגִ .נְרֶאה ְדָּלֵכן
ַהשֶֹּרשׁ ִנְלָמד ִמִמְּצַות ְתִּפִלּיןְ ,דּ ִמ ְצ ַות
ְתּ ִפ ִלּין

יעה
ַמְשִׁפּ ָ

ָלאָָדם

ֶאת

ֶשַׁפע

ַהַפְּרָנָסהְ ,כִּפי ֶשֵׁהֵבאנוּ ְבַּמֲאַמר 'ַחְשַׁמל

יוֵֹצא

ְלִפי ְדָּבֵרינוּ ֶשַׁמּה ֶשׁנּוֵֹתן ַהִזּוּוּג

ִמֶמּנּוּ ֶאת ֶשַׁפע ַהַפְּרָנָסה ֶשָׁהָיה לוֹ ִבּ ְזכוּת

ָלִאָשּׁהַ ,הְתִּפִלּין נוְֹתִנים ָלִאישׁ

ָהֵאָבִרים ָהֵאלּוּ ,וַּבִגְּלגּוּל ַהֵשִּׁני ִהיא

ִבּ ְזכוּת ֶשֵׁיּשׁ לוֹ ִאָשּׁה .וְּלִפי ֶזה ָנִבין ֶאת

ָשְׁלָחה ֶאת ַהְתִּפִלּין ְלַרֵמּז ֶשִׁנְּלַקח ִמֶמָּנּהּ

)גלגולי נשמות אות פ(

ֶשַׁפע ַהַפְּרָנָסה ֶשָׁהָיה ָלהּ ִבּ ְזכוּת ַהְתִּפִלּין

ִדְּבֵרי ָהרמ"ע ִמָפּאנוֹ

ָתּ ָנא ְדּ ֵבי ֵא ִל ָיהוַּ ,מ ֲע ֶשׁה ְבּ ַתּ ְל ִמיד
ֶא ָחד ֶשׁ ָשּׁ ָנה ַה ְר ֵבּהְ ,ו ָק ָרא ַה ְר ֵבּה,
וּמת
ְו ִשׁ ֵמּשׁ ַתּ ְל ִמ ֵ
ידי ֲח ָכ ִמים ַה ְר ֵבּהֵ ,
נוֹט ֶלת
ַבּ ֲח ִצי ָי ָמיוְ .ו ָה ְי ָתה ִא ְשׁתּוֹ ֶ
יליו,
ְתּ ִפ ָ
וּמ ַח ֶזּ ֶרת ְבּ ָב ֵתּי ְכּ ֵנ ִסיוֹת
ְ

ָהֵאלּוֶּ ,שָׁה ְיָתה ְמַקֶבֶּלת ֶדֶּרְך ַבֲּעָלהּ.

ְו ֵכן

יז"ל
אוֹצרוֹת ַח ִיּים' ְל ָה ֲא ִר ַ
מוּבא ְבּ' ְ
ָ
ינה ַהְקּדוָֹשׁה
)הארות זו"ן פ"א( ֶשַׁהְשִּׁכ ָ

ֶשִׁנְּקֵראת ָר ֵחל ֵישׁ ָלהּ ְבִּח ַ
ינת ְתִּפִלּין ֶשׁל
רֹאשׁ ,וָּמה הוּא ַהְתִּפִלּין ֶשָׁלּהַּ ,הֶהאָָרה

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

כב

ֶשִׁהיא ְמַקֶבֶּלת ִמַבֲּעָלהּ ַהִנְּקָרא ז"א.

ֶשַׁהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהּ ַיֲעבֹר ַרק ַדְּרכּוְֹ ,וֶזה ְבֶּעֶצם

ינת ַהָזָּכר ַל ְנֵּקָבה
ְורוִֹאים ֶשַׁהֶהאָָרה ִמְבִּח ַ

ַהִקּדּוִּשׁין ֶשְׁמַּקֶדֶּשׁת ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהּ

ִהיא ְבִּח ַ
ינת ַהְתִּפִלּין ֶשׁל ַה ְנֵּקָבה.

ֲעבוּרוְֹ ,וָלֵכן הוּא ְמַקֵדּשׁ אוָֹתהּ ְבֶּכֶסף

מוָּבא

ְבֵּסֶפר 'עֹז ְוָהָדר ְלבוָּשׁהּ' ְבֵּשׁם

ְלַרֵמּז ָלהּ ֶשַׁהֶכֶּסף ֶשָׁלּהּ ְמֻקָדּשׁ ֲעבוּרוֹ,

ֶאָחד ִמְגּדוֵֹלי ָה ַר ָבּ ִנים ְבּדוֵֹרנוּ

וֵּמַעָתּה הוּא ַמֲעִביר ָלהּ ֶאת ַהֶכֶּסף.

ינת
ֶשִׁמְּצַות ִכּסּוּי ַהֵשָּׂער ְבִּאָשּׁה ִהיא ִבְּבִח ַ

וַּמְמֵזר נוַֹלד ִמֶגֶּזל ֶשׁל ֶשַׁפע ֶשַׁהבּוֵֹעל ָגַּזל

ֲהָנַחת ְתִּפִלּין ֶשׁל רֹאשׁ ֶשָׁלּהּ ,וִּמְצַות

ִמַבֲּעָלהּ ֶשׁל ָהִאָשּׁהְ ,וָלֵכן הוּא ִנְקָרא

ִכּסּוּי ַהֵחֶלק ָהֶעְליוֹן ֶשׁל ַהְזּרוֹעוֹת ִהיא

ָעשׁוּק ֶשֵׁפּרוּשׁוֹ ָגּזוּלְ ,כּמוֹ ֶשָׁכּתוּב

)דברים

כח ,כט( "ָעשׁוּק ְוָגזוּל".

ינת ֲהָנַחת ְתִּפִלּין ֶשׁל ָיד ֶשָׁלּהּ.
ִבְּבִח ַ
ִדְּכֵשׁם ֶשִׁמְּצַות ְתִּפִלּין ְמִגָנּה ַעל ָהאָָדם
ִמַמֲּחָשׁבוֹת ֶשׁל ֲעָריוֹתַ ,כּמּוָּבא ָבַּרְמַבּ"ם

ִנְרֶאה

ְמַקֵדּשׁ ֶאת ַהַכָּלּה ְבַּטַבַּעת ֶשִׁהיא

)תפילין ד ,כה(ָ ,כְּך ָנִשׁים ְצנוּעוֹת ֶשְׁמַּכסּוֹת

ַתְּכִשׁיטְ ,לַרֵמּז ָלהּ ֶשַׁהַתְּכִשׁ ִ
יטים ְמיָֹעִדים

יהן ָכָּראוּיַ ,מִצּילוֹת ֶאת
אשׁן וּ ְזרוֹעוֵֹת ֶ
רֹ ָ

יהםְ ,ולֹא ַחס ְוָשׁלוֹם
ינ ֶ
ֲעבוּר ַהֶקֶּשׁר ֶשֵׁבּ ֵ

ְדָּלֵכן

ִמְנַהג

ֶשֶׁהָחָתן

ִיְשָׂרֵאל

ָהֲאָנִשׁים ִמַמֲּחֶשֶׁבת ֲעָריוֹתְ ,וֶזה ֲעבוָּרן

ְלִהְתַקֵשּׁט

ִבְּבִח ַ
ינת ִמְצַות ְתִּפִלּיןִ .אם ַהְדָּבִרים

ַהְמַסְמִּלים ֶאת ִקדּוּשׁ ַהֶשַּׁפע ֶשָׁלּהּ ֲעבוּרוֹ

ְנכוִֹניםֻ ,יְמְתּקוּ יוֵֹתר ַעל ִפּי ְדּ ָב ֵרינוּ,

ַנֲעִשׂים ַעל ְיֵדי ַתְּכִשׁיטְ ,לַרֵמּז ָלהּ

ַבּחוּץ,

ַהִקּדּוִּשׁין

ְוָלֵכן

יעה ָלאָָדם
ִדְּכֵשׁם ֶשִׁמְּצַות ְתִּפִלּין ַמְשִׁפּ ָ

ֶשַׁהַתְּכִשׁיט

ֶאת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ְכִּדְלֵעילָ ,כְּך ִכּסּוּי ָהרֹאשׁ

ְלַבֲעָלהֶ ,שׁהוּא ַיֲעִביר ָלהּ ֶאת ַהֶשַּׁפע

ְוַהְזּרוֹעוֹת ָבּ ִא ָשּׁהֵ ,הם ִבְּבִח ַ
ינת ַהְתִּפִלּין

ִבּ ְזכוּת ַהַתְּכִשׁיט.

ְוֵכן ָמִצינוּ ַבּזֹּ ַהר

ֶשָׁלּהֶּ ,שִׁבּ ְזכוּת ֶזה ִהיא זוָֹכה ְלַקֵבּל ֶאת

דּוּשׁין ַעל
ינת ַט ַבּ ַעת ִק ִ
)תיקונים כהֶ (:שׁ ְנּ ִת ַ

ֶשַׁפע ַהַפְּרָנָסה ָהֲאִמִתּי ֶשָׁלּהּ ֶדֶּרְך ַבֲּעָלהּ,
ְבִּלי ֶשׁאַף ֶאָחד ִיְגנֹב ִמֶמָּנּהּ.

ָמִצינוּ

ַבּזַֹּהר )משפטים קיגֶ (.שַׁהָבּא ַעל
ֵאֶשׁת ִאישׁ ְוהוִֹליד ַמְמֵזרַ ,הָוָּלד

ִנְקָרא ָעשׁוּק ֶשָׁעְשׁקוּ אוֹתוֹ ֵמה' וִּמַבֲּעָלהּ

ֶשׁל ָהִאָשּׁהְ ,וָעָליו ֶנֱאָמר "ָוֶאְרֶאה ֶאת
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ְדַּבַעל
ָכּל ָהֲעשׁוִּקים"ְ ,
ַהְמַקֵדּשׁ ִאָשּׁה ֵישׁ ָכּאן ִהְתַח ְיּבוּת ֶשָׁלּהּ

ָה ֶא ְצ ַבּע

ְמיָֹעד

ְמ ַס ֶמּ ֶלת

ֲעבוּרוֹ

ֶאת

ְלִהְתַקֵשּׁט

ִזוּוּג

ַה ְיסוֹד

ַל ַמּ ְלכוּת.

אַבּ ֵיי
אָמר ַ
ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )קידושין וַ (:
ינהּ
ֵא ָ
ְבּ ִמ ְל ֶוה
ַה ְמ ַק ֵדּשׁ
יחה ִמ ְשּׂ ֵדה
ְמ ֻק ֶדּ ֶשׁת .וְּמָבֵאר ַרִשּׁ"י ְדּ ִק ָ
ידי ִבּ ְשׁ ַעת
ינן ְדּ ָי ִהיב ִמ ִ
ֶע ְפרוֹן ָגּ ְמ ִר ָ
וּכ ָבר
הוֹצאָה ִנ ְתּ ָנה ְ
וּמ ְל ֶוה ְל ָ
דּוּשׁיןִ ,
ִק ִ
אַח ִרים ִהיא ַח ֶיּ ֶבת
וּמעוֹת ֵ
ֵהן ֶשׁ ָלּהָּ ,

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה
יון ֶשַׁתְּכִלית
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּ ָ
לוְֹ .
ַהִקּדּוִּשׁין ִהיא ְלַסֵמּל ֶשַׁהֶשַּׁפע ֶהָחָדשׁ ֶשׁל
ָהִאָשּׁה ַיֲעבֹר ֵמַעָתּה ֶדֶּרְך ַהַבַּעלְ ,והוּא
ְמַקֵדּשׁ ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶהָחָדשׁ ֶשָׁלּהּ ֲעבוּרוֹ,
ַה ְיינוּ ֶשַׁיֲּעבֹר ַדְּרכּוַֹ ,חָיִּבים ָלֵתת ַמֶשּׁהוּ
ָחָדשׁ ְבּפוַֹעל ְלַסֵמּל ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶהָחָדשׁ
ֶשׁעוֵֹבר ֵמַהַבַּעל ָלִאָשּׁה ,וִּמְלֶוה הוּא ֶשַׁפע
ָיָשׁן ֶשָׁהִאָשּׁה ֶנֱהְנָתה ִמֶמּנּוּ ֶבָּעָבר,
ְוַעְכָשׁיו ֵאין הוּא נוֵֹתן ָדָּבר ָחָדשׁ ֶשׁ ְיַּסֵמּל
ֶאת ַהֶשַּׁפע ֶהָחָדשׁ ֶשׁל ָהִאָשּׁה ֶשׁעוֵֹבר
ַדְּרכּוָֹ ,לֵכן ֶזה לֹא מוִֹעיל.
מוּבא ְבּ' ִל ֵ
ְו ֵכן ָ
קּוּטי מוהר"ן' )סט( ְו ַדע,
גּוֹזל ֶאת ֲח ֵברוֹ
ֶשׁ ַעל ְי ֵדי ֶזה ֶשׁ ֵ
הוּריםִ .כּי ְבּ ַו ַדּאי הוּא
הוּא ָבּא ְל ִה ְר ִ
ִמ ְת ַדּ ֵבּק ְו ִנ ְכ ָסף ְל ֵא ֶשׁת ֲח ֵברוֹ ֶשׁ ְגּ ָזלוֹ,
ַעל ְי ֵדי ַה ָמּמוֹן ֶשׁ ָנּ ַטל ִמ ֶמּנּוֶּ ,שׁהוּא
אוֹר ַנ ְפ ָשׁהְּ .ו ֵכן ִהיא ְמ ַה ְר ֶה ֶרת
אוֹתהּ ֵא ָליו,
ָ
אַח ָריוַ ,על ְי ֵדי ֶשׁ ָמּ ַשׁ ְך
ֲ
ַעל ְי ֵדי ֶשׁ ָמּ ַשׁ ְך ְל ַע ְצמוֹ אוֹר ַנ ְפ ָשׁהּ.
רוֹנם
בּוֹתינוִּ ,ז ְכ ָ
אָמרוּ ַר ֵ
ְ
ְו ַעל ֵכּן
יּוֹרד ְל ֻא ָמּנוּת ֲח ֵברוְֹ ,כּ ִאלּוּ
ִל ְב ָר ָכה ' ַה ֵ
ָבּא ַעל ֵא ֶשׁת ִאישׁ'ֶ ,שׁ ֶנּ ֱא ַמר " ְו ֶאת
ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוּ לֹא ִט ֵמּא"ִ .כּי הוּא ָבּא
וּמ ַט ֵמּא ַמ ָמּשׁ ֵא ֶשׁת ֵר ֵעהוַּ ,על ְי ֵדי
ְ
אַבּד ַה ַגּ ְז ָלן ַבּת
ַה ְגּ ֵז ָלהְ .ו ִל ְפ ָע ִמיםְ ,י ֵ
אַחר
זוּג ֶשׁלּוֹ ַעל ְי ֵדי ַה ְגּ ֵז ָלהִ .כּי ֵמ ַ
ֶשׁ ָנּ ַתן ֵעינוֹ ְבּ ָממוֹן ֲח ֵברוַֹ ,ה ְינוּ ְבּאוֹר
ַבּת זוּגוִֹ ,אם ֵכּן הוּא ְמ ָמ ֵאס ְבּ ֶשׁלּוֹ,
רוֹצה
וּפוֹנה ֶאת ַע ְצמוֹ ִמ ֶשּׁלּוְֹ ,ו ֵאינוֹ ֶ
ֶ

כג

ְבּ ֶח ְלקוַֹ ,בּ ָמּמוֹן ֶשׁלּוְֹ ,בּאוֹר ַבּת זוּג
פּוֹנה ֶאת
ֶשׁלּוַֹ ,על ֵכּן ִהיא ַגּם ִהיא ָ
וּמ ְת ַר ֶח ֶקת ִמ ֶמּנּוְּ ,כּמוֹ
ַע ְצ ָמהּ ִמ ֶמּנּוִּ ,
וּפ ָנה
ֶשׁהוּא ִה ְת ַר ֵחק ֶאת ַע ְצמוָֹ ,
בּוֹתינוּ,
אָמרוּ ַר ֵ
וּכמוֹ ֶשׁ ְ
ְ
ִמ ֶמּ ָנּה.
רוֹנם ִל ְב ָר ָכה ' ָמ ָשׁל ְל ִא ָשּׁה ֶשׁ ִהיא
ִז ְכ ָ
ַמ ְמ ֶתּ ֶנת ְל ִאישָׁ ,כּל ְז ַמן ֶשׁ ָה ָיה ְבּ ַד ְעתּוֹ
וּמ ְמ ֶתּ ֶנת
יוֹשׁ ֶבת ַ
ְל ִה ָנּ ֵשׂא ָלהָּ ,ה ְי ָתה ֶ
יון ֶשׁ ִה ְפ ִליג ֶאת ַדּ ְעתּוֹ ִמ ֶמּ ָנּה,
לוֵֹ ,כּ ָ
אַחרַ .על ֵכּן
אַף ִהיא ָה ְל ָכה ְו ִנ ֵשּׂאת ְל ֵ
אַבּד
יוּכל ְל ֵ
ִאם ֵאין ְל ַה ַגּ ְז ָלן ִא ָשּׁהַ ,
ַבּת זוּג ֶשׁלּוֹ.
יוּכל ַה ַגּ ְז ָלן ִל ְפ ָע ִמים
מוּבא ָשׁם ַ
ְועוֹד ָ
ִל ְגזֹל ֵמ ֲח ֵברוֲֹ ,א ִפלּוּ ַה ַבּת זוּג
ֶשׁל ַה ִנּ ְג ָזלְ .ו ַהכֹּל ְל ִפי תֹּ ֶקף ְוחֹ ֶזק
ַתּ ֲא ָותוֹ ְו ֶח ְשׁ ָקוֹ ְוכוּ'ִ .כּי ַגּם ַעל ְי ֵדי
תּוֹקקוּת ֶשׁ ֵיּשׁ לוֹ
ֶח ְמ ָדּה ְו ַת ֲא ָוה ְו ִה ְשׁ ְ
יוּכל
ְל ָממוֹן ֲח ֵברוַֹ ,גּם ַעל ְי ֵדי ֶזה ַ
ְל ָג ְזלוִֹ ,כּי ַה ַמּ ֲח ָשׁ ָבה ֵישׁ ָלהּ תֹּ ֶקף
אַחרְ .ו ַעל ֵכּן
ָגּדוֹלַ ,כּ ְמבֹאָר ְבּ ָמקוֹם ֵ
אָדם ָממוֹן
ַ
יוּכל ִל ְהיוֹת ֶשׁ ִיּ ְה ֶיה ְל ָה ָ
ְגּ ֵז ָלה ,אַף ֶשׁלֹּא ָגּ ַזל ְכּלוּם ְבּ ָי ַד ִים.
ְו ֶזהוּ ָה ִאסּוּר ַה ָלּאו ֶה ָחמוּר ֶשׁ ַבּ ֲע ֶשׂ ֶרת
ַה ִדּ ְבּרוֹת ,לֹא ַת ְחמֹדִ ,כּי ַה ֶח ְמ ָדּה
ְבּ ַע ְצ ָמהּ הוּא ִאסּוּר ָחמוּר ְמאֹד
ַר ֲח ָמ ָנא ִל ְצ ָלןִ ,כּי ֵישׁ כֹּ ַח ְבּ ַה ֶח ְמ ָדּה
ִל ְגזֹל ִמ ֶמּנּוּ ָממוֹנוְֹ ,ו ֶנ ֶפשׁ ָבּ ָניו
וּב ָ
ְ
נוֹתיוְ .ו ַעל ֵכּן ֵישׁ ִאסּוּר ֲא ִפלּוּ
ְבּ ַמ ֲח ָשׁ ָבה ִל ְשׁלֹ ַח ָיד ְבּ ִפ ָקּדוֹןְ ,כּמוֹ

כד

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

חוֹשׁב
יעאַ ' .ה ֵ
ֶשׁ ָשּׁ ִנינוּ ְבּ ָב ָבא ְמ ִצ ָ
ִל ְשׁלֹ ַח ָיד ְבּ ִפ ָקּדוֹן'ִ .כּי ַה ְפּ ֻל ְג ָתּא ִהיא
שּׁוֹל ַח ָיד
ַרק ִאם ַח ָיּב ַעל ֶזהְ ,כּמוֹ ַה ֵ
ַמ ָמּשֲׁ ,א ָבל ִאסּוּר ֵישׁ ְבּ ַו ַדּאי ְל ֻכ ֵלּי
ָע ְל ָמא.

ִנְכַנס ְלתוֹכוִֹ ,דּ ְזבוּב ְמַסֵמּל ֶאת ַהֵיֶּצר

ַבְּגָּמ' )ב"ב קמאֶ (.שׁאָָדם ַמֲעִדיף

ָהָרע ֶשׁל ַהְמַּהְרֵהר ֶשִׁנְּכָנס ִליסוֹד ָהִאָשּׁה

ֶשׁ ִיְּהיוּ לוֹ ָבּ ִנים ְלהוִֹרישׁ ָלֶהם

ְולוֵֹקַח ֵמַהֶשַּׁפע ֶשֵׁיּשׁ ָשׁםְ ,כִּדְלֵעיל.

ינה לוֹ ָבּנוֹת ְלִעְנַין
ַנֲחָלה .וַּמֲעִדיף ֶשִׁתְּהֶי ָ

וְּנָבֵאר ֶאת ַהָמָּשׁל ֵמַהסּוֹף ָלַהְתָחָלה; ִאם

ַפְּרָנָסהְ .
יון ֶשַׁהַפְּרָנָסה
וּמבֹאָר ִל ְד ָב ֵרינוּ ֵכּ ָ

ַהַבַּעל נוֵֹתן ְלִאְשׁתּוֹ ָלֶלֶכת ִבְּפִריצוּת

ָבּאָה ִבּ ְזכוּת ָהִאָשּׁהְ ,וַעד ֶשִׁהיא ִנֵשּׂאת

ְוִלְגרֹם ְלאֵַחִרים ְלַהְרֵהר ָבּהּ ,הוּא ִנְמָשׁל

יה ,רוֶֹצה
ַהָמּמוֹן ֶשָׁלּהּ עוֵֹבר ֶדֶּרְך אִָב ָ

ְלאָָדם ֶשׁאוֵֹכל ַמֲאָכל רוֵֹתַח ֶשַׁהְזּבוּב ָנַפל

ָהאָָדם ֶאת ַהָבּנוֹת ְלִעְנַין ַפְּרָנָסהִ ,כּי

ְלתוֹכוְֹ ,וַטַעם ַהְזּבוּב ָבּלוַּע ַבַּמֲּאָכל,

ִבּ ְזכוָּתן ֵישׁ לוֹ ְבָּרָכה.

ַכּמּוָּבא ָבַּרַשּׁ"שׁ ַעל ַהְגָּמ' ָשׁםְ ,דָּכל ַהֶשַּׁפע

ָמִצינוּ ַבְּגָּמ' )גיטין צַ (.תּ ְנ ָיא ָה ָיה ַר ִבּי
אוֹמרְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ַה ֵדּעוֹת
ֵמ ִאיר ֵ
ְבּ ַמ ֲא ָכל ָכּ ְך ֵדּעוֹת ְבּ ָנ ִשׁיםֵ ,ישׁ ְל ָך
נוֹפל ְלתוֹ ְך כּוֹסוֹ
ֵ
אָדם ֶשׁ ְזּבוּב
ָ
ֵ
זוֹרקוְֹ ,ו ֵאינוֹ
ְו ְ
שׁוֹתהוְּ ,וזוֹ ִהיא ִמ ַדּת
נוֹעל ִבּ ְפ ֵני
הוּדה ֶשׁ ָה ָיה ֵ
ַפּפּוֹס ֶבּן ְי ָ
ִא ְשׁתּוֹ ְו ֵ
אָדם ֶשׁ ְזּבוּב
יוֹצאְ .ו ֵישׁ ְל ָך ָ
שׁוֹתהוְּ ,וזוֹ
זוֹרקוֹ ְו ֵ
נוֹפל ְלתוֹ ְך כּוֹסוֹ ְו ְ
ֵ
אָדם ֶשׁ ְמּ ַד ֶבּ ֶרת ִעם
ִהיא ִמ ַדּת ָכּל ָ
יחהְּ .ו ֵישׁ ְל ְך
וּמ ִנּ ָ
יה ַ
רוֹב ָ
וּק ֶ
יה ְ
אַח ָ
ֶ
נוֹפל ְלתוֹ ְך ַתּ ְמחוּי,
אָדם ֶשׁ ְזּבוּב ֵ
ָ
אָדם
אוֹכלוְֹ ,וזוֹ ִהיא ִמ ַדּת ָ
מוֹ ְצצוֹ ְו ְ
יוֹצאת
ֵ
רוֹאה ֶאת ִא ְשׁתּוֹ
ַרעֶ ,שׁ ֶ
רוּמה
וּפ ָ
טוֹוה ַבּשּׁוּק ְ
רוּעְ ,ו ָ
אשׁהּ ָפּ ַ
ְורֹ ָ
ִמ ְשּׁ ֵני ְצ ָד ֶד ָ
אַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר ' ַח ְשׁ ַמל
יהֵ .בּ ְ

ֶשׁל ִאְשׁתּוֹ ְכָּבר ִנְפָגּם ַעל ְיֵדי ַהְזּבוּב ֶשׁל

ָמִצינוּ

ָדּם' ֶשׁ ְיסוֹד ָהִאָשּׁה ִנְמָשׁל ְלכוֹס ְוִלְקָעָרה.

ְו ֵכן ָמ ִצינוּ ַבּ ְגּ ָמ' )ברכות סאֶ (.שַׁהֵיֶּצר ָהָרע
ִנְמָשׁל ִל ְזבוּבִ .נ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַה ְגּ ָמ' ַעל ִפּי
ְדּ ָב ֵרינוְּ ,דִּאָשּׁה ַהגּוֶֹרֶמת ָל ֲא ָנ ִשׁים ְלַהְרֵהר
ָבּהִּ ,נְמֶשֶׁלת ְלכוֹס אוֹ ְקָעָרה ֶשַׁהְזּבוּב

ֲאֵחִריםְ .וִאם ַהַבַּעל נוֵֹתן ְלִאְשׁתּוֹ ַרק
יה ,אַף ַעל ִפּי ֶשׁזּוֹ
יה וְּקרוֶֹב ָ
ְלַדֵבּר ִעם אֶַח ָ
ִמַדּת ָכּל אָָדם ְוָכְך ָראוּי ִלְנהֹגַ ,כּמּוָּבא
ְבַּמַהְרָשׁ"א ָשׁם ,הוּא ִנְמָשׁל ְלאָָדם
ֶשׁשּׁוֵֹפְך ֶאת ַהְזּבוּב ֶשִׁנְּכַנס ַלכּוֹס ְושׁוֶֹתה
ֶאת ַהְשּׁאָרִ ,דּ ְזבוּב ֶזה לֹא ָפַּגם ֶאת ָכּל
ַהַמְּשֶׁקהַ ,רק ֶאת ֶחְלקוְֹ ,והוּא זוְֹרקוֹ
ְוֶנֱהָנה ִמְשּׁאַר ַהַמְּשֶׁקהְ .וִאם הוּא נוֵֹעל
ֶאת ִאְשׁתּוֹ ַבַּבּ ִית ְלַגְמֵרי ,הוּא ִנְמָשׁל
ְלאָָדם ֶשִׁאם ַהְזּבוּב נוֵֹגַע ְבַּמְשֶׁקהֵ ,אינוֹ
שׁוֶֹתה ֶאת ָכּל ַהכּוֹס.

ָכּתוּב )שמות טו ,כ( " ַו ִתּ ַקּח ִמ ְר ָים
אַהרֹן ֶאת
ֲ
ַה ְנּ ִביאָה ֲאחוֹת
יה
אַח ֶר ָ
אן ָכל ַה ָנּ ִשׁים ֲ
ַהתֹּף ְבּ ָי ָדהּ ַו ֵתּ ֶצ ָ
ְבּ ֻת ִפּים ִ
וּב ְמחֹלֹת" ,וּמוָּבא ְבּ ֵס ֶפר

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה
משׁה' )פ' בשלח( ֶשִׁמְּרָים ְוַהָנִּשׁים
' ִי ְשׂ ַמח ֶ
יעת ַים סוּף ָלְקחוּ ֻתּ ִפּים ְכּ ֵדי
ִבְּקִר ַ
ירת ַה ָנּ ִשׁים,
ֶשׁ ָה ֲא ָנ ִשׁים לֹא ִי ְשׁ ְמעוּ ֶאת ִשׁ ַ
רוֹאים ֶשׁ ַה ֻתּ ִפּים ָהיוּ ְל ֵשׁם ְצ ִניעוּתְ .וֵכן
ְו ִ
ָ
אָדם
שּׂוּאי ָ
מוּבא ְבּ' ִפ ְר ֵקי ְדר"א' )יא( ֶשׁ ְבּ ִנ ֵ
ָה ִראשׁוֹן ָהיוּ ַה ַמּ ְל ִ
תוֹפ ִפים
אָכים ְמ ְ
רוּשׁ ַל ִים ְל ַנ ֵגּן
ַבּ ֻתּ ִפּיםְ ,ו ֵכן ִמ ְנ ַהג ְי ָ
שּׂוּאין ִבּ ְכ ֵלי ַהתֹּףִ .נ ְר ֶאה ְל ָב ֵאר ַעל ִפּי
ַבּ ִנּ ִ
שּׂוּאין
ְדּ ָב ֵרינוּ ֶאת ַה ֶקּ ֶשׁר ֵבּין ְכּ ֵלי ַהתֹּף ַל ִנּ ִ

אוֹתיּוֹת ַפּת
ִ
ְבֶּדֶרְך ַהְצִּניעוּתְ ,דּתֹף הוּא
וּמ ַר ֵמּז ַעל ַה ְשׁ ָפּ ַעת ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ֶשַׁהַבַּעל
ְ
שּׂוּאין ,וְּמַרְמּ ִזים ַלַבַּעל
זוֶֹכה ִבּ ְזכוּת ַה ִנּ ִ
ְוִאְשׁתּוֹ

ֶשִׁאם

ַהַח ִיּים

ֶשָׁלֶהם

כה

אן ָכל ַה ָנּ ִשׁים
ֶאת ַהתֹּף ְבּ ָי ָדהּ ַו ֵתּ ֶצ ָ
יה ְבּ ֻת ִפּים ִ
אַח ֶר ָ
ֲ
וּב ְמחֹלֹת" ,תֹּף ָח ֵסר
ְכּ ִתיבִ ,ל ְרמֹז ִבּ ְטּ ָלה ת"ף ִכּתּוֹת ֶשׁל
ילי"תִ " ,
ִל ִ
וּב ְמחוֹלוֹת" ְל ַב ֵטּל ְק ִל ַפּת
ָמ ֲח ַלתְ .ו ֵכן ִהדּוּר ָל ֶהם ַל ָנּ ִשׁים
ַה ָנּ ִשׁים
ֶאת
ְל ַב ֵטּל
ִצ ְד ָק ִניּוֹת
ָה ֲארוּרוֹתְ " ,ולֹא ָק ַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָכּל
ילית
ַה ַלּ ְי ָלה"ַ ,ל ְי ָלה ַעל ֵשׁם ִל ִ
הוֹעיל ִק ְט ָ
ִ
ַה ְמ ַק ְט ֶר ֶגתְ ,ולֹא
רוּגהּ.
וּכ ִתיב " ָכּל ַה ַמּ ֲח ָלה ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי
ְ
אָשׂים ָע ֶל ָ
ְבּ ִמ ְצ ַר ִים לֹא ִ
יך"ַ ' ,מ ֲח ָלה'
ֵ
יע
רוֹמז ַעל ָמ ֲח ַלת .רוִֹאים ֶשׁתֹּף ַמְכִנ ַ

ִיְהיוּ

ילית וָּמֲחַלת,
ֶאת ְקִלַפּת ַהְזּנוּת ֶשׁל ִל ִ

ִבְּצִניעוּת ְכּמוֹ ֶשׁעוֶֹשׂה ַהתֹּף ֵהם ִי ְזכּוּ

ֶשֵׁהן שֶֹׁרשׁ ָכּל ַהְזּנוּת ָבּעוָֹלםַ ,כּמּוָּבא

ְלַפת וְּלַפְרָנָסה ְבַּהְרָחָבהְ .ו ֵכן תֹּף ְמ ֻר ָמּז

אנה
ַבּ'ְמַגֵלּה ֲעמוּקוֹת' )אופן קלב( "אָז ָתּבֹ ָ
יע כֹּחוֹת
ְשׁ ַתּ ִים ָנ ִשׁים זוֹנוֹת"ְ .ל ַה ְכ ִנ ַ
ילית ָ
ֶשׁל זוֹנוֹת ִל ִ
וּמ ֲח ַלת ְוכוּ'ֶ ,שׁ ָכּל
יוֹנ ִקים ֵמ ֶהם.
עוֹלם ְ
ַהזּוֹנוֹת ֶשׁ ָבּ ָ

יעים ֶאת ֶשׁ ַפע
ַבּ ִמּ ָלּה ְתּ ִפ ִלּין ַה ַמּ ְשׁ ִפּ ִ
ַה ַפּ ְר ָנ ָסה ְכּ ִד ְל ֵעילְ .וֵכן תֹּף ְמ ֻר ָמּז ַבּ ִמּ ָלּה
ַתּפּוַּח ַהְמַסֵמּל ִזוּוּג ְיסוֹד וַּמְלכוּתַ ,כָּכּתוּב
)שה"ש ח ,ה(

"ַתַּחת ַהַתּפּוַּח עוַֹרְרִתּי ָך "

] ַבּ ַמּ ֲא ָמר

ַה ֻמּ ְס ָגּר ָשַׁמְעִתּי ֵפּרוּשׁ ִנְפָלא
ֵמאאמו"ר

לוּלב' ֶאת
וּ ְכ ִפי ֶשֵׁבּאְַרנוּ ְבּ ַמ ֲא ַמר 'ַח ְשׁ ַמל ָ

יט"א
ְשִׁל ָ

ַעל

ְכֶּשָׁגַּנב ֶאת ִבְּרַכּת ַה ַפּ ְר ָנ ָסהָ ,הָיה ָבֶּהם

אָדם ָה ִראשׁוֹן
ַהִמְּדָרשׁ )ב"ר כ ,יב( ִבּ ְג ֵדי ָ
ֶשׁ ֵהן ְר ָח ִבים ִמ ְלּ ַמ ָטּה ְו ָצ ִרין ִמ ְל ַמ ְע ָלה.

ַתּפּוִּחים,

ְוַהַטַּעם

יכים ַעל
יון ֶשַׁהְבָּגִדים ַהַגְּשִׁמ ִיּים ַמְמִשׁ ִ
ֵכּ ָ

ֲחַקל

ַתּפּוִּחין

יפים ֶשׁדּוִֹחים ֶאת
ָהאָָדם אוֹרוֹת ְמִק ִ

ַקִדּ ִ
ישׁיןְ .וֵכן ָמִצינוּ ֶשׁ ְיּסוֹד ָה ִא ָשּׁה ִנְקָרא

ַהְקִּלפּוֹתַ ,כּמּוָּבא ְבַּכָוּנוֹת ִבְּרַכּת ַמְלִבּישׁ

יח ִבְּגֵדי ֵעָשׂו ֶשָׁלַּבשׁ ַיֲעקֹב
ַהַטַּעם ֶשֵׁר ַ
יח
ֵר ַ

ֶשׁל

ֶשַׁהַמְּלכוּת

ְשֵׂדה
ִנְקֵראת

ְבֵּשׁם ָפּתְ ,כּמוֹ ֶשָׁכּתוּב

)ישעי' ג ,יז(

"ַוה'

ֲעֻרִמּים

ְלָהרש"ש.

ה'

ָעָשׂה

ְלאָָדם

ָפְּתֵהן ְיָעֶרה".

ָהִראשׁוֹן ְבָּגִדים ְרָחִבים ִמְלַּמָטּהֶ ,שָׁיֵּגנּוּ

מוָּבא ַבְּשָּׁל"ה )בשלח תורה אור( " ַו ִתּ ַקּח
אַהרֹן
ִמ ְר ָים ַה ְנּ ִביאָה ֲאחוֹת ֲ

ָעָליו ְבּאֶֹפן יוֵֹתר ָרָחב ֵמַהְקִּלפּוֹת ֶשִׁעַקּר
יזָתם ַבֵּחֶלק ַהַתְּחתּוֹן ֶשׁל ַהגּוּף ,וִּמֶזּה
ֲאִח ָ

כו

ַמ ֲא ַמ ר ְצ ִנ יעוּ ת ָה ִא ָשּׁ ה

ִנְלַמד לֹא ִלְלבּשׁ ְבָּגִדים ָצִריםִ ,בְּפָרט

יט"א ְבֵּשׁם
יסן ְשִׁל ָ
ָהרה"ג ר' ָצדוֹק ִנ ָ

ַבֵּחֶלק ַהַתְּחתּוֹן ,וִּבְפָרט ַלָנִּשׁים ֶשֵׁיּשׁ

ידי
ַהמהרש''א אֶַלַפְנְדִּרי ַזַצּ''ל ֶשַׁקָּבָּלה ִבּ ֵ

ַלְקִּלפּוֹת ֲאִח ָ
יזה ַבֵּחֶלק ַהַתְּחתּוֹן ֶשָׁלֶּהן,

ַחְכֵמי ַהְסָּפַרִדּים ַעל ִבְּגֵד ֶ
יהםֶ ,שָׁכְּך ָהיוּ

ַכּמּוָּבא ַכּ ָ
מּוּבא ַבּזֹּ ַהר )ויקהל קצוַ (:על

ַמְלבּוָּשׁיו ֶשׁל אְַבָרָהם אִָבינוְּ ,ואֵָכן ֵהם

יה יֹ ְרדוֹת ָמ ֶות"ְ .והוִֹסיף
ַהָפּסוּק " ַר ְג ֶל ָ

ִמְתַרֲחִבים ִמְלַּמָטּה[.
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