
 

 ~1 ~ 
 

 

 

  חכמתו של שלמה המלך  –  תרומהפרשת 

יםכפי שנאמר " מאוד ה' יתברך נתן לשלמה המלך חכמה רבה ן ֱאֹלהִּ תֵּ ר ַעל  ַויִּ ב ַכחֹול ֲאשֶׁ ה ְמֹאד ְוֹרַחב לֵּ ְשֹלֹמה ּוְתבּוָנה ַהְרבֵּ ָחְכָמה לִּ
ם ְצָריִּ ֹכל ָחְכַמת מִּ ם ּומִּ דֶׁ י קֶׁ ָחְכַמת ָכל ְבנֵּ ב ָחְכַמת ְשֹלֹמה מֵּ רֶׁ  ,'ניםהחיצֹו'" היא חכמת ָחְכַמת ָכל ְבֵני ֶקֶדם" ,י( –)מלכים א' ה, ט " ְשַפת ַהָים: ַותֵּ

םוהם נקראו " דֶׁ י קֶׁ ם, ו")'תולעת יעקב' בחלק סתרי ר"ח ותפילותיו דף לג ע"א ד"ה כבר ידעת( קודמת לפרי שך קודם לאֹור והקליפה" כי החֹוְבנֵּ ְצָריִּ " ָחְכַמת מִּ
בידי שלמה המלך הגיע לו שלום עם חירם מלך  התהישחכמה העל ידי ו. 'כתם פז' על זוהר פרשת ויחי דף רכג ע"ב ד"ה וביאר מהו(עפ"י )היא חכמת הכישוף 

וה' ָנַתן ָחְכָמה ִלְשֹלֹמה ַכֲאֶשר ִדֶבר לֹו ַוְיִהי ָשֹלם ֵבין ִחיָרם ּוֵבין ְשֹלֹמה ַוִיְכְרתּו כפי שנאמר בהפטרה "ו בבניית בית המקדש,לו שעזר  רצֹו
 .סא ע"א ד"ה ותנינן שלמה( )זוהר פרשת אחרי מות דף )מלכים א' ה, כו(" ְבִרית ְשֵניֶהם

 ר?מלך צֹוִחיָרם לבין  עזר לעשות שלום בינֹו ואיך זה'החיצונים'?  הכישוף ושאר חכמת חכמתויש להבין, כיצד השיג שלמה את 

 'ניםהחיצֹו' חכמתשלמה המלך היה מגיע להרי החושך ללמוד את 

 שלמה היה .שלמה המלךאל )זוהר סבא דמשפטים דף קיב ע"ב ד"ה מה עביד(  וחזק ע"א ד"ה אמר רבי חייא( )זוהר פרשת פנחס דף רלג נשר גדול בכל יום ויום היה מגיע
)'אור  שמירה בדרךכדי שיהיה לו  (מה עביד)זוהר סבא דמשפטים דף קיב ע"ב ד"ה  יחד עם טבעת שחקוק עליה שמו הקדוש של ה' עולה על גבי הנשר

ובילו אל הרי החושך למקום מהנשר היה טס מרחק רב בשעה אחת ו אחר כך. ע"ב על ד"ה 'חתים כורסיא' מהרא"ג( החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קיב
שלמה המלך היה כותב אז . כוחות של הסטרא אחראהרוחות והשם מתקבצים כל ר שאשנקרא תרמוד במדבר הנמצא בין ההרים, 

ה' ָרָמה ָיְדָך ַבל פסוק "את ה מכריז בקולהיה ו, )זוהר פרשת פנחס דף רלג ע"א ד"ה אמר רבי חייא(פתק אחד וזורק שם כדי להינצל מאותם רוחות רעות 
ם יָך תֹאְכלֵּ ש ָצרֶׁ ְנַאת ָעם ַאף אֵּ ֱחזּו ְויֵֹּבשּו קִּ ֱחָזיּון יֶׁ השם '" שָרָמה ָיְדָך"תיבות בוכוונתו ( גבה נשרא)זוהר סבא דמשפטים דף קיב ע"ב ד"ה  )ישעיה כו, יא(" יֶׁ

ֱחָזיּון"שיעשה בכוחו הגדול  שלו החקוק בטבעת 'הקדוש של כוחות  עינם הרעה בושלוט תכדי שלא  ,יראוהושלא כלומר " ַבל יֶׁ
 .)'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קיב ע"ב על ד"ה 'עד ההוא אתר' מהרא"ג( החיצונים

צה. אחר כך עלה שוב על גבי הנשר וכל מה שר שם לומדו, החושך ימרים את ראשו ורואה את הר ,שלמה המלך היה יורד שםאחר כך 
עד למקום בו היו נמצאים שני  )זוהר סבא דמשפטים דף קיב ע"ב ד"ה עאל תמן( מהנשר והיה מתקרב שם הוא ירד זית.של וטס עד מקום שיש בו עץ 

. אז שלמה המלך של ברזל הנעוצים בתוך התהומות שם בשלשלאות קשוריםהמלאכים שנפלו מן השמים שהם עז"א ועזא"ל אשר 
או לפני המלאכים  )זוהר פרשת פנחס דף רלג ע"א ד"ה וכיון דנשרא( בתוך פיו של הנשראותה ם ושקדוש השם ההוציא את הטבעת שהיה חקוק עליה 

 נים'ת 'החיצֹווכל מה שהיה רוצה לדעת בחכמ אומרים לשלמה המלךשני המלאכים היו  כן יואחר .)זוהר סבא דמשפטים דף קיב ע"ב ד"ה עאל תמן(
ן ְשֹלֹמהנאמר "ועל כך . )זוהר פרשת פנחס דף רלג ע"א ד"ה וכיון דנשרא( בֶׁ ת  ַויִּ ת ַבֲעָלת ְואֶׁ ית ֹחֹרן ַתְחתֹון: ְואֶׁ ת בֵּ ר ְואֶׁ ת ָגזֶׁ ְדָבראֶׁ ץ ַתְדֹמר ַבמִּ )מלכים א' ט, " ָבָארֶׁ

ןכוונת התיבה " כאשר יח( -יז  בֶׁ ְכלֹויא על הבנת הבתחילת הפסוק " ַויִּ )זוהר פרשת פנחס דף רלג ע"א ד"ה  לדעת ללכת לאותו מקוםשל שלמה שידע  שִּ

 .וכיון דנשרא(

 )זוהר סבא דמשפטים דף קיב ע"ב ד"ה עאל תמן( חזרה למקומו על גביוהיה עולה שוב על הנשר ורוכב , הוא באותו המקוםסיים שלמה המלך אחרי ש
אי מלך דמכדי שלא יישב עליו אש)זוהר סבא דמשפטים דף קיב ע"ב ד"ה מה עביד(  בשמו הקדוש של ה' יתברך על ידו נחתםאשר  המלוכה אל כסא

)'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קיב ע"ב על ד"ה 'חתים  שבמדבר תרמודעל גבי הנשר אל הוא הולך שבעוד  אחר סטרא אחרא השדים או איזה כוח

ְוַשְבִתי ועל כך אמר שלמה המלך "מלכותו התיישבה דעתו והיה מדבר דברי חכמה יקרה.  ישב שוב על כסאשלמה וכיון ש. ' מרא"ג(כורסיא
 ,)זוהר סבא דמשפטים דף קיג ע"א ד"ה עאל תמן( בליבי ודעתי אשר התיישבה' ניםהחיצֹו'חכמה של  מאותה כלומר ששבתי, קהלת ד, א() "ָוֶאְרֶאה ֲאִני

 (מה עוד הוא ראה ועיי"ש .)'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קיב ע"ב על ד"ה 'אבל שבתי ואראה' מהרמ"ק ומעשיהם בתחתונים 'הקליפה'אותם סודות  הכוללת את
 .)הרמ"ד וואלי על ספר מלכים א' פרק י בפסוק י על הפסוק 'גמלים נושאים בשמים'(דים ומעשה הכשפים עניין השאת ו

, זוהר מיד קמוד"ה )'תקוני הזוהר' תיקון כו דף עא ע"ב  ןת' כולידע את כל 'הקליפֹוהוא וכוונתו ש )שיר השירים ו, יא(" ָיַרְדִתיֶאל ִגַנת ֱאגֹוז " שלמה המלך אמר

)'חסד לאברהם' מעין שביעי עין גדי נהר כג ד"ה והנה על סוד  'לילין'ו 'שדים'ו 'רוחות'והסתכל שם בכל אותם  ירד אליהםכי  ,(ית דף יט ע"ב ד"ה שלמה מלכאפרשת בראש

ת וגם את שֹוהחכמות הפנימיות הקדֹואת גם שלמה השיג כך יצא ש. (. ועיין בזוהר פרשת ויחי דף רכג ע"ב ד"ה 'ובגין דשלמה' מדוע ביקש לדעת את 'הקליפות'אלו
דף זוהר פרשת ויחי  )ראה אהלּויהיתה הלבנה במ של שלמה המלך אמרו רבותינו כי בימיו משום זה. בכל שלם והוא היהת, ניֹוהחכמות החיצֹו

ידע בכל מיני 'הלבנה' את צד החכמות הקדושות הוא וכוונתם ש, 'רבינו בחיי' פרשת וישב פרק לח על הפסוק 'ויקרא שמו זרח'( רכג ע"א ד"ה דתניא כתיב, וראה
' על )'כתם פזהמיוחסות אל החסרון של הלבנה  'תהקליפֹו'החכמות החיצוניות של את של הלבנה, וגם  מילּויה ר ואלהמיוחסות אל האֹו

ן . ועל כך אמר שלמה "זוהר פרשת ויחי דף רכג ע"א ד"ה ובגין דשלמה מלכא( ְתרֹון ַלָחְכָמה מִּ יֵּש יִּ י שֶׁ י ָאנִּ יתִּ ְכלּותְוָראִּ ְך ַהסִּ ן ַהֹחשֶׁ יְתרֹון ָהאֹור מִּ  )קהלת ב, יג(" כִּ
ְכלּותשהשיג מצד "מה " הקדושה על ידי ָחְכָמהידע את מעלת ה" כי כל דבר ניכר מהיפוכו, והוא )'צרור המור' לר' אברהם סבא שך בהררי החֹו "ַהסִּ

 .'סמיכת יהושע בן נון'( –וילך עניין הלבנה ראה מאמרינו לפרשת ב )להבנה והרחבה ה ד"ה ועשית את מעיל האפוד(חמיו של ר' יוסף קארו בפרשת תצו

םעל כך גם נאמר " ְצָריִּ ֹכל ָחְכַמת מִּ ם ּומִּ דֶׁ י קֶׁ ָחְכַמת ָכל ְבנֵּ ב ָחְכַמת ְשֹלֹמה מֵּ רֶׁ כוחות  שכנומקום בו יה ה 'ארץ קדם'כי  .י( –)מלכים א' ה, ט " ַותֵּ
אשר  'חכמה חיצוניתאותה 'חכמת בני קדם היא ו)'כתם פז' לר' שמעון לביא מחבר הפיוט 'בר יוחאי' על זוהר פרשת חיי שרה דף קלג ע"ב ד"ה ולבני הפילגשים(  'החיצונים'

)'כתם פז' על זוהר פרשת חיי שרה דף קלג ע"ב ד"ה ולבני  מאהת של טּושמֹויחד עם  (זוהר פרשת ויחי דף רכג ע"א ד"ה דתניא כתיב ותרב) לגשיםיאברהם אבינו מסר לבני הפ

ר ְלַאְבָרָהם ָנַתן ַאְבָרָהם שנאמר " ,"ֶאֶרץ ֶקֶדםב"שלחם אל המקום הראוי להם בשעה ש הפילגשים( ים ֲאשֶׁ יַלְגשִּ י ַהפִּ ְבנֵּ ַעל  ַמָתֹנתְולִּ ם מֵּ ַוְיַשְלחֵּ
ל  ְדָמה אֶׁ ּנּו ַחי קֵּ ְצָחק ְבנֹו ְבעֹודֶׁ םיִּ דֶׁ ץ קֶׁ רֶׁ על  של שלמה המלך וגברה חכמתו .)'כתם פז' על זוהר פרשת חיי שרה דף קלג ע"ב ד"ה ולבני הפילגשים( )בראשית כה, ו(" אֶׁ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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בעות והשמות טומאה שמסר אברהם היה יודע כל אותם החכמות וההשו, (וואלי ספר מלכים א' פרק ה על הפסוק 'ויתן אלקים חכמה לשלמה' הרמ"ד) חכמתם
ם" שהיו נקראים ,אבינו לבני הפילגשים דֶׁ י קֶׁ  .ע"ב ד"ה ולבני הפילגשים( )'כתם פז' על זוהר פרשת חיי שרה דף קלגעל שקדמו את העולם בידיעות אלו  "ְבנֵּ

)'אור החמה' על זוהר פרשת סם' ו'המכשף' נן' 'המנחש' 'הקֹות 'המעֹוניֹות החיצֹושלמה המלך למד אצל שני המלאכים שהם שורש כל החכמֹו

מ"ד וואלי בביאורו על קהלת הנקרא )הר ולמד שם את ענייניהם בחרשיהם ובלהטיהם ובמעשה כישופיהם ,משפטים דף קיב ע"ב על ד"ה 'אבל שבתי ואראה' מהרמ"ק(

א בָ באה מלכת ְש  לכן כאשר .מיד קמו(ד"ה )'תקוני הזוהר' תיקון כו דף עא ע"ב לא היה שום סוג של כישוף שהוא לא ידע ו 'ספר ההנהגה' מהדורא קמא קהלת ט, יא(
כדי לדעת האם חכמתו כללית בין בצד הקדושה ובין בצד  ,ושאלה את שלמה המלך גם בדברים הנעשים על ידי הכישוף וצד הטומאה

כגון שביקשה לדעת איך אפשר לתפוס את הוא ידע להשיב לה.  )הרמ"ד וואלי ספר מלכים א' פרק י על הפסוק גמלים נושאים בשמים וזהב רב מאוד'(הטומאה 
ן לעשות כישופים גדולים והיא התאוותה לכך. הנחשים שנעשו מעצמותיו של בלעם אחרי מותו, כי ידעה שעל ידי הנחשים הללו נית

)זוהר נכפים לפני האדם כמו תרנגול הבית  יהיו הםשעל ידי כן ענה לה מה הדבר היחיד שעל ידו ניתן ללכוד אותם חיים ו אז שלמה המלך

 .(ואכמ"ל דף קצד ע"ב ד"ה אשכחנא וד"ה מלכת שבא וד"ה ואי תימא. ועיי"ש מה ענה לה בלקפרשת 

 שבעולם דים והמזיקיםבחכמתו על כל הששלט שלמה המלך 

דים והפגעים הרוחות והלילין. ה' המליך את שלמה המלך על כל חית הארץ ועוף השמים וכל רומש על הארץ, ובכלל זה גם על כל הש
ר שפת כולם שנאמר " את יודע שלמה המלך היה יםַוְיַדבֵּ צִּ ָמה ְוַעל  ַעל ָהעֵּ ר ַעל ַהְבהֵּ יר ַוְיַדבֵּ א ַבקִּ ר ֹיצֵּ זֹוב ֲאשֶׁ ר ַבְלָבנֹון ְוַעד ָהאֵּ ז ֲאשֶׁ רֶׁ ן ָהאֶׁ מִּ

ים ש ְוַעל ַהָדגִּ מֶׁ )'זכר דוד' מאמר ג פרק עב דף רלח ד"ה  מזיקיםהשלט על  וכך הוא. רגום שני' למגילת אסתר פרק א ד"ה בשנת תלת למלכותיה()'ת )מלכים א' ה, יג(" ָהעֹוף ְוַעל ָהרֶׁ

ע"א  )ספר 'רזיאל המלאך' דף כחאוסר ומתיר אותם כפי רצונו  שהיה )'תרגום שני' למגילת אסתר פרק א פסוק ב( כולם היו מסורים בידוו ,ועל הרוחות ומחסדו הטוב(

. וסופרי המלך היו קוראים אותם לפניוּוְמַכְרְכִרים פגעים שיהיו מרקדים ומפזזים לרוחות ולדים והיה מצוה לש. ד"ה ומחכמת הספר(
)'תרגום שני' למגילת אסתר פרק א בשמותם ואז כולם היו מתקבצים ובאים אליו לא על ידי אזיקים או כבלי ברזל ולא על ידי בן אדם הנוהג בהם 

ְך" בשלמה המלךובזה יתקיים  במרומים מושל בהם. כמו שהמלך הקדושאלא  "ה בשנת תלת למלכותיה(ד לֶׁ א ה' ְלמֶׁ סֵּ ב ְשֹלֹמה ַעל כִּ )דברי הימים  "ַויֵּשֶׁ

בחלק סתרי ר"ח ותפילותיו דף לג ע"א ד"ה 'כבר ידעת' עפ"י )'תולעת יעקב' על העליונים ועל התחתונים ָמַלְך כי  )הרמ"ד וואלי על קהלת פרק ב בפסוק 'עשיתי לי שרים ושרות'(א' כט, כג( 

 .רבותינו(

)'בניהו' למחבר ה'בן איש חי' מסכת גיטין דף סח ע"א לעשות לו שליחויות למקומות רחוקים לכל מה שהיה צריך  ּוַבֵשדֹות ַבֵשִדיםשלמה המלך השתמש 

וכשרצה שלמה לברר על . )'שיר השירים רבה' א, א ד"ה דבר אחר חזית(. כך הוא נעזר ברוחות ושדים ומלאכי השרת בעת בניית בית המקדש ד"ה שידה(
)גמ' גיטין שיאמרו לו, והם כיוונו אותו לאשמדאי מלך השדים  ְוֵשָדּה ֵשדיחד הוא כפה  לצורך בניית המקדש מקומה של 'תולעת השמיר'

כדי לשיר ולשבח להודות ולהלל לאלהי  ות מעצי אלמוגים המצופים זהב טוב,דוד המלך הכין למקדש אלף כנורכן לאחר שו .דף סח ע"א(
)'מדרש תלפיות' ענף  לו ת שהיו משועבדיםחֹועירים ורּוכל כינור וכינור על ידי עננים ושלאז שלמה המלך הביא חמשה אבנים טובות , ישראל

 ששלחוזה על ידי  ,הפלפליםעץ חוקים כמו שלמה המלך היה יודע לנטוע בארץ עצי פרי הגדלים במקומות רועוד  .חורבן ד"ה פרוכת של זהב(
 .)'קהלת רבה' ב, ה בשם רבי אבא בר כהנא( ֵפרֹות דלוגעל ידי כן ובארץ  והשקומשם מים מקומות והם הביאו השתמש בהם לאותם היה מת שחֹורּו

עם  ַהַבר ַתְרְנגֹולא מלכה אחת אשר לא שמעה ולא ידעה על מלכותו, הוא שלח אליה את בָ נת ְש כאשר נודע לשלמה המלך שיש במדי
פתחה את ראתה את תרנגול הבר היא היתה משתחווה לשמש כמשפטה. וכשהיא הגיע אליה בשעה שוהוא  ,מכתב הקשור אל הכנף

"המליך אותי הקב"ה על חית הארץ ועל עוף השמים על השדים ועל הרוחות ועל הלילין וכל שלמה כתב לה ש מהוקראה  המכתב
וד גדול מכל המלכים היושבים כם לבוא אלי אתן לכם כבאם יש את נפשמלכי מזרח ומערב צפון ודרום באים ושואלים בשלומי. עתה 

ים. ואם תאמרו מי הם המלכים החיילים ופרש ואם תמאנו ומריתם ולא תשאלו לשלומי אשלח עליכם מלכים וחיילים לפני.
דים והרוחות והלילין והחיילות הם הש ,ועוף השמים הם הפרשים ,חית השדה המה המלכים – ים אשר למלך שלמהוהפרש

. וכשמוע מלכת וחיות השדה יהרגו אתכם בשדה ועוף השמים יאכל את בשרכם מעליכם" ,החונקים אתכם על עריסותכם ובבתיכם
. ואחרי שראתה את תפארת לאחר מסע של שלש שנים באוניהקרעה את בגדיה ובאה לפני המלך שלמה היא את דברי האגרת  אבָ ְש 

 .(' עיי"ש כל המעשה באריכותבשנת תלת למלכותיה')'תרגום שני' למגילת אסתר פרק א ד"ה  גדולתו נתנה שבח והודאה לה' יתברך על שברא אותו

 ניהםיב נאהׂשוה .בוואילו זה היה מאמין  שבמרומים השזה היה מכחיש את האלֹו ,לבין שלמה המלך רחירם מלך צוהיתה קטטה בין 
)'צרור המור'  היה חכם גדולוכיון שחירם . )'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף סא ע"א ד"ה 'ובג"כ ויהי שלום' מהרמ"ק( הדת גדולה כי אין ׂשנאה כׂשנאת היתה

)'צרור  היה פורח באויר להראות חכמתוהוא בחכמת הכישוף ובחכמת השדים,  ד"ה ועשית את מעיל האפוד, 'עמק המלך' שער קרית ארבע סוף פרק קיט( פרשת תצוה

 באומרו על ההפטרות אות א בשם הזוהר( )זוהר פרשת אחרי מות דף סא ע"א סוף ד"ה ויהי שלום, 'צוארי שלל' להחיד"א האלֹוושה עצמו עו המור' פרשת תצוה ד"ה ועשית את מעיל האפוד(
 היה בקי ממנו באותם החכמותמה המלך ולא היה רוצה להודות בחכמתו של שלמה. אמנם של, )יחזקאל כח, ב( "מֹוַשב ֱאֹלִהים ָיַשְבִתי"

ובכללם  )'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף סא ע"א ד"ה 'חד שידא לאו' מהרמ"ק( ב'חיצונים'גם שלט ובתוקף חכמתו , )'צרור המור' פרשת תצוה ד"ה ועשית את מעיל האפוד(
)'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף סא ע"א ד"ה 'חד שידא  והיה שולחם לכל אשר יצוה )'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף סא ע"א ד"ה 'ובג"כ ויהי שלום' מהרמ"ק( שדיםב

  .)'צרור המור' פרשת תצוה ד"ה ועשית את מעיל האפוד( הבל וריק היאשחכמתו  חירם מלך צורלהודיע ל אז קשביו לאו' מהרמ"ק(

 אחד ממלאכישהיה  )זוהר פרשת אחרי מות דף סא ע"א סוף ד"ה דתניא חירם וד"ה ותנינן אמר רבי יצחק( אחד ֵשד לחירם מלך צורשלח שלמה המלך בחכמתו  לכן
שבעה  והוא הוריד את חירם אל, מהרמ"ק( 'חד שידא לאו')'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף סא ע"א ד"ה  רו של גהינםׂש מהתחת המלאך דּוש חבלהה

 אות א בשם הזוהר( 'צוארי שלל' להחיד"א על ההפטרות) המלך שלמהאחר כך ו. )זוהר פרשת אחרי מות דף סא ע"א סוף ד"ה דתניא חירם וד"ה ותנינן אמר רבי יצחק( מדורי גהינם
)זוהר פרשת אחרי מות דף  ה' ו שלאלהותבחזר והודה שהשד עד אותו  לח לו כל יום ויום פתקים בידוהיה שו ממדורי הגהינם העלה את חירם

'אור החמה' על זוהר פרשת אחרי מות דף סא ע"א ד"ה בוראה  .העמים'רק ה על הפסוק 'ויבאו מכל )הרמ"ד וואלי ספר מלכים א' פ ונכנע לו (דתניא חירם וד"ה ותנינן אמר רבי יצחקסא ע"א סוף ד"ה 

ר לֹו " באותו פסוק לכן נאמר .(נבוכדנצר נהרג על ידיהוא האריך ימים זכה ללכן על אף שחזר לסורו  חירםשאחר כך  'ובג"כ ויהי שלום' מהרמ"ק בֶׁ ר דִּ ְשֹלֹמה ַכֲאשֶׁ וה' ָנַתן ָחְכָמה לִּ
ין  י ָשֹלם בֵּ םַוְיהִּ יהֶׁ ית ְשנֵּ ְכְרתּו ְברִּ ין ְשֹלֹמה ַויִּ יָרם ּובֵּ לבין חירם בינו נהיה שלום  ה' בשלמה המלךכי מצד החכמה שנתן  )מלכים א' ה, כו(" חִּ

 .(בשם הזוהר ת אות א'צוארי שלל' להחיד"א על ההפטרו, )עפ"י זוהר פרשת אחרי מות דף סא ע"א ד"ה ותנינן שלמה, 'צרור המור' פרשת תצוה ד"ה ועשית את מעיל האפוד
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 באו להיכנע לפני מלכותו של שלמה המלךשתי ַהֵשדֹות שבקליפה 

ְך ַוַתֲעֹמְדָנה ְלָפָניו ָאז ָתבֹאָנהשנאמר " המלךשלמה להישפט לפני  שתי נשים זונות באושהיה מעשה  לֶׁ ל ַהמֶׁ ים ֹזנֹות אֶׁ ם ָנשִּ )מלכים " ְשַתיִּ

ָתנּו והן גרות בבית אחד לבדן שנאמר " בהפרש של שלשה ימים, כי שתיהן ילדו בנים אחת הנשים סיפרה. א' ג, טז( ין ָזר אִּ ַוֲאַנְחנּו ַיְחָדו אֵּ
ת ם ֲאַנְחנּו ַבָביִּ י ְשַתיִּ ת זּוָלתִּ החליפה את בנה הלכה וו ,והרגה אותו בלילה חברתה שכבה על בנהוהוסיפה לספר כי . )מלכים א' ג, יח(" ַבַביִּ

אילו ו. )מלכים א' ג, כב( "ִכי ְבִני ַהַחי ּוְבֵנְך ַהֵמת" אז טענה חברתה כי ההיפך הוא הנכון והבן החי הוא בנה ממש ותאמר. החין בבהמת 
ְזרּו אמר " ואחר כך ,חזר על דבריהן המלך ששמע את טענתן. שלמה )מלכים א' ג, כב( "לֹא ִכי ְבֵנְך ַהֵמת ּוְבִני ֶהָחיהראשונה שבה וטענה " גִּ

ָחת י ְלאֶׁ ת ַהֲחצִּ י ְלַאַחת ְואֶׁ ת ַהֲחצִּ ם ּוְתנּו אֶׁ ְשָניִּ ד ַהַחי לִּ ת ַהיֶׁלֶׁ ת ַהָילּוד החי אמרה "היה באמת . אז האשה שבנה )מלכים א' ג, כה( "אֶׁ ְתנּו ָלּה אֶׁ
יֻתהּו ת ַאל ְתמִּ לא להמית את אז ציוה שלמה המלך ואילו חברתה אמרה שיגזרו אותו ולא יהיה לאף אחת מהן.  )מלכים א' ג, כו(" ַהַחי ְוָהמֵּ

ְרבֹו" וממעשה זהלפי שהיא אמו.  שריחמהלאשה  אותו לתתהבן ו ים ְבקִּ י ָחְכַמת ֱאֹלהִּ  .)מלכים א' ג, כח(" ָראּו כִּ

)'ילקוט  תחֹווהן רּו טים' להאר"י ז"ל בפרשת כי תצא על הפסוק 'לא תבא אתנן'()'ספר הליקו 'קליפה'נשים שבהשתי שבאו לפני שלמה היו הללו שתי הנשים 

'ילקוט חדש' ערך דוד )'זכר דוד' מאמר ג פרק עב דף רלח ד"ה ומחסדו הטוב בשם הרב גלאנטי ב'קול בוכים',  דֹות הנקראות לילי"ת ומחל"תשֵ  שמעוני' ספר מלכים רמז קעה בשם רב ועיי"ש(

ולכן  מהזכרים . שתי הנקבות הללו יותר קשות לבוא לידי מיתוק(, 'עמודיה שבעה' לר' בצלאל הדרשן עמוד השביעי סימן לה ד"ה ולדעתינו לא פליגיגלאנטיאות פז בשם הרב 
ים סימן סח )'ספר הלקוטים' להאר"י ז"ל תהלבזמן שלמה המלך רק  נכנעוהן ו רוחות הזכרים,האז כפי שנכנעו  ,לא נכנעו בזמן שיהושע שלח מרגלים

ים ֹזנֹות ָתבֹאָנה ָאז" שלמה אצל נאמרש וזה מה. (, 'קול בוכים' לר' אברהם גלאנטי דף כט ע"ב ד"ה אחר ששמעהד"ה געת חית קנה ם ָנשִּ אך לא לפני  )מלכים א' ג, טז(" ְשַתיִּ
 דרך הכנעה ממש כשני בעלי דינים העומדים לפני הדייןב המלךלפני שלמה באו  נשים אלו. )'ספר הלקוטים' להאר"י ז"ל יהושע סימן ב ד"ה דע כי אלו(כן 

)הרמ"ד וואלי ספר מלכים א' פרק  לסימן שמקבלות ממשלתו ואדנּותֹו עליהן )מלכים א' ג, יז( "ִבי ֲאֹדִני" לוואמרו , )הרמ"ד וואלי ספר מלכים א' פרק ג על הפסוק 'אז תבאנה'(

 .)'עמודיה שבעה' לר' בצלאל הדרשן עמוד השביעי סימן לה סוף ד"ה ולדעתינו לא פליגי( ידוונכנעות תחת  ג על הפסוק 'ותאמר האשה'(

משום שהן עוזבות את בעליהן ובאות ונראות לאנשים אחרים בחלום הלילה  )מלכים א' ג, טז( "ָנִשים ֹזנֹותשתי הרוחות הללו נקראות בשם "
ת לכן הן אמרו ". ' בצלאל הדרשן עמוד השביעי סימן לה ד"ה ולדעתינו לא פליגי()'עמודיה שבעה' לרבקרי  לנאף עמם ולטמא אותם ָתנּו ַבַביִּ ין ָזר אִּ ַוֲאַנְחנּו ַיְחָדו אֵּ
ת ם ֲאַנְחנּו ַבָביִּ י ְשַתיִּ . ק ג על הפסוק 'אני והאשה'()הרמ"ד וואלי ספר מלכים א' פראיתם כי כל מגמתן הוא לזנּונים  לאבעליהן הזכר שללמד  )מלכים א' ג, יח(" זּוָלתִּ

ים ֹזנֹותנקראות " ועוד הן , 'ילקוט ראובני' פרשת ואתחנן ד"ה בימי רנב אופנים' אופן קלב –)'מגלה עמוקות משום שכל הזונות שבעולם יונקות מהם  )מלכים א' ג, טז(" ָנשִּ

, 'ילקוט )'ילקוט חדש' ערך כשפים אות ס מנא ליצלן, לעשוק ילדים מאמותיהםמתפקידן של אותן שתי נשים רח ובנוסף לכך. (יהושע בן נון בשם 'המגלה עמוקות'

נעשקו בעוונות הרבים בצאתם לאויר העולם  מתוכל הילדים שכך ש (קדישא . וראה על לילי' בזוהר פרשת פנחס דף רלד ע"א ד"ה טחול פתח בוצינאחדש' ערך דוד אות פח
 .' בצלאל הדרשן עמוד השביעי סימן לה ד"ה ולדעתינו לא פליגי()'עמודיה שבעה' לר על ידם

ק את ֹוהיא לא פעלה עוון לעשכל אחת רצתה להגיד ש ןמפני יראתהרי ש ,שלמה להישפט לפניבאו אותן שתי הנשים כאשר לכן 
חברתה הוא המת כפי שנאמר . לכן כל אחת טענה שבנה הוא החי ואילו בנה של קההילד אלא בשל חברתה היתה הרעה והיא זו שעש

ָחי ַוְתדַ " י הֶׁ ת ּוְבנִּ ְך ַהמֵּ י ְבנֵּ ת לֹא כִּ רֶׁ ת ְוזֹאת ֹאמֶׁ ְך ַהמֵּ י ַהַחי ּוְבנֵּ י ְבנִּ ת לֹא כִּ רֶׁ ָשה ָהַאחֶׁ ר ָהאִּ ְךַותֹאמֶׁ לֶׁ י ַהמֶׁ ְפנֵּ ְרָנה לִּ )'ילקוט חדש' ערך  )מלכים א' ג, כב(" בֵּ

ת ְוזֹאת שלמה המלך חזר על דבריהן " סימן לה ד"ה והנה הנשים(דוד אות פח. וראה 'עמודיה שבעה' עמוד השביעי  ְך ַהמֵּ י ַהַחי ּוְבנֵּ ה ְבנִּ ת זֶׁ רֶׁ ְך זֹאת ֹאמֶׁ לֶׁ ר ַהמֶׁ ַויֹאמֶׁ
ָחי י הֶׁ ת ּוְבנִּ ְך ַהמֵּ י ְבנֵּ ת לֹא כִּ רֶׁ . ן לה ד"ה והנה הנשים('עמודיה שבעה' עמוד השביעי סימ) כדי להראות את ההכנעה הגדולה שנעשתה בימיו )מלכים א' ג, כג(" ֹאמֶׁ

ְך:" שנאמר היתה שימיתו את החי המלך במשפט תשובת שלמהו לֶׁ י ַהמֶׁ ְפנֵּ ב לִּ רֶׁ אּו ַהחֶׁ ב ַוָיבִּ י ָחרֶׁ ְך ְקחּו לִּ לֶׁ ר ַהמֶׁ ְזרּו  ַויֹאמֶׁ ְך גִּ לֶׁ ר ַהמֶׁ ַויֹאמֶׁ
ָחת י ְלאֶׁ ת ַהֲחצִּ י ְלַאַחת ְואֶׁ ת ַהֲחצִּ ם ּוְתנּו אֶׁ ְשָניִּ ד ַהַחי לִּ ת ַהיֶׁלֶׁ אין די בהתנצלותן שבנן הוא החי, שהרי ש ובזה לימד כה( –)מלכים א' ג, כד " אֶׁ

 .()'ילקוט חדש' ערך דוד אות פח והרי כאילו הוא כבר מת הן עושקות את הנשמות של הילדים כי ,ולהמיתסופן 

אפילו הרוחות מצד הנקבות היו  שהרישל שלמה,  ()מלכים א' ג, כח" ָראּו ִכי ָחְכַמת ֱאֹלִהים ְבִקְרבֹו" שלמה עם שתי הנשים הזונות במשפט
יחד עם הלילי' יש ארבע מאות ושמונים מחנות של . וכיון ששער רישא דזעיר אנפין דף קמב פרק לב ד"ה אתה החכם(לר' נפתלי הירץ בכרך המלך'  עמק)' משועבדות לו

 ,(, 'זכר דוד' מאמר ג פרק עב דף רלח ד"ה ומחסדו הטובים הנביאה' בשם פירוש 'יואל משה' על 'עשרה מאמרות''ותקח מר ד"ה )'ילקוט ראובני' בשלח טו, כמלאכי חבלה כמנין שמה לילי"ת 
י שנאמר " , כפיןבשנת ארבע מאות ושמונים שנה כנגדדווקא לכן הוצרך שלמה המלך לבנות את בית המקדש  ים ָשָנה ְוַאְרַבע ַוְיהִּ ְשמֹונִּ בִּ

אֹות ָשָנה ְמֹלְך ְשֹלֹמה ַעל מֵּ י לִּ נִּ ש ַהשֵּ ו הּוא ַהֹחדֶׁ ש זִּ ית ְבֹחדֶׁ יעִּ ם ַבָשָנה ָהְרבִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ אֶׁ ל מֵּ ְשָראֵּ י יִּ את ְבנֵּ ת לה' ְלצֵּ ן ַהַביִּ בֶׁ ל ַויִּ ְשָראֵּ  )מלכים א' ו, א(" יִּ
)'ילקוט ראובני' בשלח טו, כ ד"ה 'ותקח לא היה לכל מחנותיה שליטה  ניית המקדשעם בש ולימד רנב אופנים' אופן קלב, 'ילקוט חדש' ערך כשפים אות פז( –)'מגלה עמוקות 

  .)'צוארי שלל' להחיד"א הפטרת תרומה אות ב( שמה זה גמטריאהרי שנכנעה וגם היא עצמה , פירוש 'יואל משה' על 'עשרה מאמרות'(בשם מרים הנביאה' 

 בניית המקדשסיום עד  אשמדאי מלך השדים היה משועבד לשלמה המלך

משה  בהכפי שהשתמש ובלי להשתמש בברזל, מאת אבני המקדש באמצעותה שלמה המלך חיפש את תולעת השמיר על מנת לחצוב 
שלמה  . לכן)רש"י גיטין דף סח ע"א ד"ה לאבני האפוד(שמות בני ישראל מבלי להחסיר מהאבנים על אבני האפוד את לכתוב  )גמ' גיטין דף סח ע"א(רבינו 
 ת שחקוק עליהןאור אותו באמצעות שלשלוקשיו ילכוד אותוכדי ששלח את בניהו בן יהוידע למקומו של אשמדאי מלך השדים  המלך

 בניהו הניח עליוש ובשעה .ה()גמ' גיטין דף סח ע"א ועיי"ש אריכות המעש תולעת השמיר תויביא אותו לפניו לברר היכן נמצא המפורש של הקב"ה מוש
לא היה ם והוא ת בטל ממנו כוח ַהֵשִדיאותינת השלשלעל ידי נאז דמות אדם ממש, ושל היה אשמדאי שוכב בגוף  תאואת השלשל
קֶׁ בדרכו היה יכול להזיק ולהפיל הוא קצת כוח לכן בניהו השאיר בו  .גופו לדמות אחרת ונשאר בדמות אדםאת יכול להפוך  בית גם ל ודֶׁ

לא ידעו שהוא ו ו רואים את בניהו מוליך אדם רגילהיוהעולם  ,תאוראש השלשלבניהו בן יהוידע החזיק בידו את . בהםחיכוכו על ידי 
 .)'בן יהוידע' מסכת גיטין דף סח ע"א ד"ה כי נקיט ליה ואתא( מלך השדים אשמדאי

עד שסיים לבנות את  אצלו ועיכב אותו בהבנותו()'מדרש תלפיות' ענף הכנעה ד"ה הבית  שלמה המלך כבש את אשמדאי בשעת בניית בית המקדש
גילה לו סודות עמוקים וגם הרבה  , הואומסורת בידנו כי כל משך הזמן שהיה אשמדאי אצל שלמה המלך. )גמ' גיטין דף סח ע"ב( המקדש
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היו  ובואשמדאי מסר לשלמה המלך ספר של כשפים . (אדם' בשם ספר תולדות ועכשיו שבאנו')'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק נט ד"ה  סגולות ורפואות
 בו היה כתוב וכן. )זוהר פרשת אחרי מות דף עז ע"א ד"ה מלין אלין גלי שלמה(כתובים אלף וארבע מאות וחמש מיני טומאות שנטמאים בהם בני אדם 

)זוהר פרשת בלק דף קצד ע"ב ד"ה אשכחנא בספרא עם שניתן לעשות כשפים גדולים וסתומים מעין כל בגופם של הנחשים שנעשו מעצמותיו של בל

ולהכניע את הסטרא אחרא, צריך לקנות את מעשי המצוות שהוא  'ח הטומאהרּו'נכתב שם שמי רוצה להעביר ממנו את  ועוד. דאשמדאי(
ללא  ל דבר שניתן חינםעלפי שרוח הטומאה מזומנת תמיד  .בין סכום קטן ובין סכום גדול ,עושה בכסף מלא, בכל מחיר שיבקשו ממנו

בזוהר פרשת ויקרא דף יט עוד . וראה ' ועיי"שובספרא דחרשי')זוהר פרשת תרומה דף קכח ע"א ד"ה ורה שם ומפתה את אנשים ומטה אותם מדרך הישר א שתשלום, והי

 .ואכמ"ל( מספרו של אשמדאי ע"א ד"ה 'ולחפיא ליה' וד"ה 'ובספרא דאנח אשמדאי' כמה אזהרות בענייני תשמיש

ְך" שנאמרשלמה המלך ישב על כסא ה'  לֶׁ א ה' ְלמֶׁ סֵּ ב ְשֹלֹמה ַעל כִּ  )תהלים ה, ה(" לֹא ְיגְֻרָך ָרע"וכמו שעל כסא ה' נאמר  .)דברי הימים א' כט, כג( "ַויֵּשֶׁ
ַגע ָרעעל שלמה המלך "גם כך נאמר בו, נוגע שאין דבר רע כי  ין פֶׁ ין ָשָטן ְואֵּ בימיו של שלמה הסטרא כי , ( )'שמות רבה' טו, כו(יח)מלכים א' ה, " אֵּ

 פחד אזלא  המלך שלמה. חלק א דרוש יד ד"ה ואם כן אפוא( לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש'מעין עולם הבא והוא  ,אחרא וכל הכת שלו היתה מוכנעת לו
. ועל מכל כוחות הטומאה כפי שמפחדים שאר בני אדם, אלא אדרבא הם היו מפחדים ממנו וסרים למשמעו כאילו היו בני ביתו ממש

י זה אמר שלמה המלך " יתִּ תָקנִּ י ַביִּ ים ּוְשָפחֹות ּוְבנֵּ י ֲעָבדִּ ים ּוְשָפחֹות, ")קהלת ב, ז(" ָהָיה לִּ הם כוחות הטומאה מצד הזכרים ומצד  –" ֲעָבדִּ
תהנקבות ששלמה היה מושל בהם. " י ַביִּ י ּוְבנֵּ שהיה משועבד לשלמה הוא על אשמדאי מלך השדים כי נאמר בלשון יחיד  –" ָהָיה לִּ

 .)הרמ"ד וואלי בביאורו על קהלת הנקרא 'ספר ההנהגה מהדורה קמא קהלת ב, ז(המלך 

 שלמה המלך איבד בסוף ימיו את שלטונו על השדים והמזיקים

לּוָאּה ַהְלָבָנהשלמה המלך היתה ' מכיון שבימיו של עלה לכן  – חשב שכך יהיה לעולם ובימיו יהיה תיקון העולם בשלמּות שלמה', ְבמִּ
בנות מלכים מכל  )הרמ"ד וואלי ספר מלכים א' פרק ג על הפסוק 'ויתחתן שלמה את פרעה'( לקח כמה נשים נכריות הוא אזרע לטוב. בדעתו להחזיר את ה

)'מראית העין' להחיד"א על סנהדרין דף כא ד"ה 'אני כדי להוציא את חיּותן ולכלֹותם , העין' להחיד"א על סנהדרין דף כא ד"ה 'אני ארבה ולא אסור' בשם הרב גלאנטי( )'מראיתהאומות 

ועל  (ה' למחבר 'באר מים חיים' שער השמיני ד"ה ואפשר עבור הדבר הזה, 'שער התפל)'ספר הלקוטים' להאר"י ז"ל מלכים כ סימן יא ד"ה ויהי לו נשיםשה ולהחזירם אל הקדּו ארבה ולא אסור'(
)'בן  )שיר השירים ח, יב( "ָהֶאֶלף ְלָך ְשֹלֹמהאמר ". וזה מה שנלשלוט באלף שנה של העולם הזהאומות העולם  ם שלחליש את כוחלהגם ידי כן 

)'קול בוכים' לר' אברהם ת' ק 'הקליפֹולפי שעדיין לא הגיע הזמן למיתּוטעה שלמה המלך  אבל. מסכת שבת דף נו ע"ב ד"ה נח לו לאותו צדיק(למחבר ה'בן איש חי' יהוידע' 

)קהלת  "ְוִהיא ְרחֹוָקה ִמֶמִני ָאַמְרִתי ֶאְחָכָמהאמר שלמה המלך " ולכןעד שיבוא מלך המשיח.  זאת היה לתקןיאי אפשר ו ,גלאנטי דף נז ע"א טור א(

 .)'בן יהוידע' מסכת שבת דף נו ע"ב ד"ה הכניסה לו אלף( הדבר לתיקון כלומר שעוד רחוק הזמן )'ספר הלקוטים' להאר"י ז"ל מלכים כ סימן יא ד"ה ויהי לו נשים( ז, כג(

הוְ התורה על המלך להרבות נשים כפי שנאמר "שלמה המלך חשב שמה שאסרה  ים ְולֹא ָיסּור ְלָבבֹו לֹא ַיְרבֶׁ הוא כאשר  )דברים יז, יז( "לֹו ָנשִּ
)'מראית העין' להחיד"א  ת ולא יסּור לבבול כיון שהוא היה עושה על מנת לברר חיּותם ולכלֹותם לכן מותר לו להרבֹואבעושה לתאוותו, המלך 

ְרָבהְש  כך אכן עשה. וסנהדרין דף כא ד"ה אני ארבא ולא אסור( יוְ נשים,  הִּ בֵּ רק שמונה עשרה נשים  ן כל הנשים שלקח שלמה המלך לא נכנסו למטתומִּ
יאת שמע על )'חסד לאברהם' לזקנו של החיד"א מעין שביעי עין גדי נהר כו ד"ה 'ודע שמכל הנשים' ועיי"ש, 'מזמור לאסף' לר' ששון מרדכי בחלק 'סדר קרשמותרות לו מדין תורה ולא יותר 

מלך של קשה בת  'קליפה'שהיתה  ' לר' אברהם גלאנטי דף נז ע"א טור א()'קול בוכים בבת פרעה ניסה לעשות את התיקוןשלמה המלך . המטה' דף קנה ע"א(
היא היתה למעשה אך  .למתקה תחתיו כדיהכניסה לביתו גיירה וש על ידי, )'שער המלך' שער רישא דזעיר אנפין דף קמב פרק לד ד"ה ואתה החכם המעיין(

לא היו נכנעות כראוי לעבודת המקום ולעבודתו של שלמה המלך שלקח וכן שאר הנשים  .)'קול בוכים' לר' אברהם גלאנטי דף נז ע"א טור א(בעוכריו 
 שהביאן אל ביתו בכבוד יקר וגדולה במקוםטעה  שלמהועוד  .)'שער המלך' שער רישא דזעיר אנפין דף קמב פרק לד ד"ה ואתה החכם המעיין( ויצא לו קלקול מזה

 .)'חומת אנך' להחיד"א פרשת כי תצא אות א בשם המקובלים( ןבמקור 'תהקליפֹו'ללכת ולמתק את 

 (התפתה כיצד עיי"ש גיטין דף סח ע"בגמ' )לתת לו את טבעתו גם ו שתפסו אותו יום אחד התפתה שלמה המלך להסיר מעל אשמדאי את השלשלאות
ארבע של מרחק בלע את הטבעת וזרק את שלמה המלך אי אשמדאז . )'מאמר אם כל חי' להרמ"ע מפאנו חלק ג סימן ט(רש היה חקוק עליה ם המפֹושש

הרמ"ד וואלי בביאורו על קהלת ) במקומו של שלמה המלך וישב על כסאו וצלמו התלבש בדמותו אימדאשאחר כך  .גיטין דף סח ע"ב(גמ' ) מאות פרסה

בגלל  )'מדרש אגור' )משנת אליעזר( פרק חמישי ד"ה בן אחד(י מהמלוכה במשך שלושים ושש יום היה שלמה דחּווכך . (הנקרא 'ספר ההנהגה' מהדורא קמא קהלת ז, כג
ואמר להם  הגיע חזרה אל הסנהדריןר שאעד , נענש על ידי שד( . ועיי"ש שבגלל זה)'בן יהוידע' גמ' גיטין דף סח ע"ב ד"ה 'אותביה''לא ירבה לו נשים' צווי שעבר על 

תובע את נשותיו להיות עמהם בזמן נדתן ואף  על כסאובאותה העת היושב  ך'ראו הסנהדרין ש'המלבדקו ושוכ .שהוא שלמה המלך
 נתנו לשלמההם  לכן .של שלמה המלך ובדמותוהוא רק נראה  מלך השדים אשמדאי אכן , הבינו שזהולעבירה שבע אמו תובע את בת

 .(עיי"ש המעשה באריכות )גיטין דף סח ע"בכשראה אשמדאי את שלמה הוא ברח מפניו אז ו .'שם המפורשכתוב 'שעליהן  שוב טבעת ושלשלאות

. )גמ' גיטין דף סח ע"א( וכן מפניו של אשמדאי מלך השדים )'שיר השירים רבה' ג, ז ד"ה תני עד שלא( מאותה העת שלמה המלך היה מפחד מפני הרוחות
מינה ששים גיבורים מגבורי ישראל הוא  )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על שיר השירים ד"ה על משכבי וכו'( כדי לשומרו מפני המזיקים והטומאהלכן 

ֵזי ֶחֶרב ְמלְֻּמֵדי ִמְלָחָמה ִא  ִהֵנה ִמָטתֹו ֶשִלְשֹלֹמה ִשִשים ִגֹבִרים ָסִביב ָלּה ִמִגֹבֵרי ִיְׂשָרֵאל:והעמידן לשמור את מטתו שנאמר " יש כָֻּלם ֲאחֻּ
ילֹותו" )'שיר השירים רבה' ג, ז ד"ה תני עד שלא( ח( –)'שיר השירים' ג, ז " ַחְרבֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמַפַחד ַבֵלילֹות ַפַחד ַבלֵּ )'ילקוט ראובני' ללילי' שפחד מפניה גם " הכוונה מִּ

ים"אותם ו .פרשת ויחי ד"ה סוד האספו( ֹברִּ ים גִּ שִּ יםהם  "שִּ שִּ יםחקוקים בהם דפים שהיו סביב מטתו ש שִּ שִּ )'זכר דוד' אותיות של ברכת כהנים  שִּ

)'זרע שמשון' להיזהר בהם  ישו ב'קריאת שמע' שיכולות להידבקששים אותיות  הוא סודכן ו. מאמר א פרק לו ד"ה 'ומצינו לשלמה המלך' מה'חסד לאברהם'(

)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על שיר השירים  ִשִשים במספר גדולבקריאת שמע שעולה שש תיבות של פסוק ראשון וכן כנגד , פרשת בראשית דף ה ע"ב טור א(

על כל ישראל, אך שוב לא היה יושב על כסא ה' למלוך על העליונים ועל התחתונים,  ָמַלְך למלוכהחזר שהמלך  שלמה. ד"ה על משכבי וכו'(
יםורדה  גמ' גיטין דף סח ע"ב ד"ה חד אמר מלך הדיוט()'בן יהוידע' ולכן כבר לא שלט  דִּ  .)עפ"י 'שיר השירים רבה' ג, ז ד"ה תני עד שלא(כפי שהיה לפני כן , ַבשֵּ

 
 העלון גם לעילוי נשמת:

מאיר בן משה ז"ל, יונה בן 

שמואל ז"ל, ברטה בתיה בת 

מאיר ז"ל, חיים בן לייב ז"ל, 

 מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
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 נשמת:

אליהו בן 

 ז"ל ג'נֵּט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 ז"ל אשת דוד

 נלב"ע א' בשבט התשע"ט

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם להצלחת 

  יהודית בת ורדה רוזיטה

 וכל משפחתה

 העלון גם לרפואת

יריב בן 

 הי"ויהודית 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ליצחק בן רבקה 

הרב יצחק שלמה 

 זצ"לבן שרה 

 ת. נ. צ. ב. ה.
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 נשמת:

שרה סילבי 

בת עזיזה 
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
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 ז"ל אהרן בן עזיזה

ט ָעְלָיה בת  ָאְרלֶׁ
פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לרפואת

ציונה שושנה בת 

מּון   הי"וחנה בֵּ

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

שה' ברחמיו ישלח להם 

 רפואה שלימה

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

tora.haim@gmail.com 
 

 העלון גם לרפואת

שמעון בן 

יָשא   הי"ועִּ

ברטה בת  

יָחה  הי"ו ַסבִּ

  ז"ל צדיקוב וריהלוב ברוך בן משהיהושע ר' לעילוי נשמת העלון גם  זצ"ל  חיימוב ורפאל בן יפהישראל חי  הרבלעילוי נשמת העלון גם 
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