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 עוג מלך הבשן   –   דבריםפרשת 

י ַרק שנאמר "התורה מתארת את עוג מלך הבשן  ִאים כִּ פָּ רְׁ ַאר ִמֶיֶתר הָּ ן ִנשְׁ שָּ ה ַעְרׂשֹו עֹוג ֶמֶלְך ַהבָּ נֵּ י ַעּמֹון הִּ וא ְבַרַבת ְבנֵּ ֶעֶרׂש ַבְרֶזל ֲהֹלה הִּ
יש ַשע ַאּמֹות ָאְרָכּה ְוַאְרַבע ַאּמֹות ָרְחָבּה ְבַאַּמת אִּ  י עוג כי הוא עתיד לתת אותו בידו. ה' מצוה את משה רבינו לא לירא מפנ)דברים ג, יא( "תֵּ

א עשנאמר " ֶפן ַוַנַעל ֶדֶרְך ַהָבָשן ַויֵּצֵּ י:ַונֵּ ְלָחָמה ֶאְדֶרעִּ נּו הּוא ְוָכל ַעּמֹו ַלּמִּ ְקָראתֵּ ַתִתי  ֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן לִּ ָך נָּ יָּדְׁ א אֹּתֹו ִכי בְׁ ֹּאֶמר ה' ֵאַלי ַאל ִתירָּ ַוי
צֹו ֶאת ַארְׁ ל ַעּמֹו וְׁ ֶאת כָּ י אֹּתֹו וְׁ יֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמרִּ יָת ְלסִּ יָת ּלֹו ַכֲאֶשר ָעׂשִּ ב ְבֶחְשבֹון: ְוָעׂשִּ נּו ַגם ֶאת עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן  ֲאֶשר יֹושֵּ ינּו ְבָידֵּ ן ה' ֱאֹלהֵּ תֵּ ַויִּ

יד יר לֹו ָׂשרִּ ְשאִּ י הִּ ְלתִּ הּו ַעד בִּ   .ג( –)דברים ג, א " ְוֶאת ָכל ַעּמֹו ַוַנכֵּ

 ירא מפניו?י שלאמשה רבינו היה צריך לצוות את  ה"קבהומדוע  ?בישראליצא להילחם ר שא 'עוג מלך הבשן'היה , מי להביןיש ו

  בניו של מלאך שירד מן השמיםהיו שני אחים ומ וסיחוןעוג 

 ועוזיא"ל נקרא בשם ,שמחזא"ל או עז"א נקרא בשםמחזא"י ש לפעמים. בראשית ו, ד 'תרגום יונתן') עוזיא"לוששמם שמחזא"י  בימי בראשית ירדו משמים שני מלאכים

יותר משבעה ימים בארץ ולכן  התעכבו. מלאכים אלו (וכן 'רבינו בחיי' פרשת חוקת כא, לד ד"ה ויש לדעת אמר ליה כל הני,ד"ה  ע"א קכו דף חיי שרה פרשת זוהרראה  עזא"ל
מאמר שלישי  )'נשמת חיים' לר' מנשה בן ישראל 'רששם המפֹו' אמירתעל ידי ולא יכלו לחזור למקומם , ששלט בהם יצר הרע עד ' והתגשמויםנעשו 'עב

ִפִליםנקראו "מלאכים אלו . (פרק שנים עשר ד"ה וכי תאוה נפשך הם לקחו ו .כו, ז( 'בראשית רבה')ראה  עליו נופלתכל המביט בהם חרדה גדולה שמשום " נְׁ
יםשנאמר " כפי וגיבורים ענקים ןוהולידו מה להם מבנות האדם לִּ י כֵּ  ַהְנפִּ ם ְוַגם ַאֲחרֵּ ים ָההֵּ י ָהֱאֹלָהיּו ָבָאֶרץ ַבָימִּ ים ֶאל קִּ ן ֲאֶשר ָיֹבאּו ְבנֵּ

ם י ַהשֵּ עֹוָלם ַאְנשֵּ ים ֲאֶשר מֵּ ֹברִּ ָּמה ַהגִּ ים ". פרשת שלח לך יג, כה ד"ה וישיבו אותם דבר( 'רבינו בחיי') )בראשית ו, ד(" ְבנֹות ָהָאָדם ְוָיְלדּו ָלֶהם הֵּ ֹברִּ עֹוָלם ַהגִּ ֲאֶשר מֵּ
ם י ַהשֵּ לפרשת  נוראה מאמר מלאך לא יכול לחזור לעליונים בארץ ימיםכך שאחרי שבעה )להרחבה על  בראשית ו, ד( 'תרגום יונתן') מלאכיםהאלו הצאצאים של אותם שני  –" ַאְנשֵּ

 .'שליחויות המלאכים'( –בלק 

ים"היו נקראים בשם הם ועל שם זה  ,והתרפה של הענקים התמעט כוחם רת הראשוניםמגבּו הללו התרחקו הדורות כאשר  "ְרָפאִּ
)'רבינו בחיי' פרשת מבניו של שמחזא"י המלאך היה ר שא )'רבינו בחיי' פרשת שלח לך יג, כה ד"ה וישיבו אותם דבר( געֹוששמו  היה ענק אחד ביניהם .)בראשית יד, ה(

של עוג מתואר  הענקי גודלו .פרשת שלח לך יג, כה ד"ה וישיבו אותם דבר( 'רבינו בחיי') ותם ענקיםבין אמ ת מובחרֹופחנחשב לוהיה  ,חוקת כא, לד ד"ה ויש לדעת(
שנאמר  כפי מיטתו מעץ אלא רק מברזלאת לעשות  ולא יכל עצום של עוגהמרוב גובהו וגודלו כאשר מיטתו גודל בפסוקים באמצעות 

ה ַעְרׂשֹו ֶעֶרׂש ַבְרֶזל" נֵּ י ַעּמֹון  הִּ וא ְבַרַבת ְבנֵּ ַשע ַאּמֹות ָאְרָכּה ְוַאְרַבע ַאּמֹות ָרְחָבּהֲהֹלה הִּ יש תֵּ  ,ג, יא ד"ה כי רק( דברים)רמב"ן  )דברים ג, יא(" ְבַאַּמת אִּ
יש"  .ם ג, יא()רש"י דברי ולא אמה של אדם רגילשל עוג  הגדולההאמה  היא המיטה האמה שלפיה נמדדהכלומר  –" ְבַאַּמת אִּ

הודיעו ש מט"טוכן דרך מלאך  , נודע הדבר לשמחזא"י דרך חלום שחלמו בניוולהחריבוכאשר הגיע העת שה' רצה להביא מבול לעולם 
אחיה אחד מבניו  אלתיבה בח ובניו סמוך לכניסת נואז . (באריכות ב'ילקוט שמעוני' סוף פרשת בראשית רמז מדהמעשה וראה  .)'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ד' פרק יב

ם בן נ עם וקלקל של שמחזא"י ת על המעשה ועל מנת לחפֹו נודע לָחםהדבר . )מהרש"א גמ' נדה דף סא ע"א ד"ה 'זה עוג שפלט' בשם המדרש( חאשתו של חָּ
אשת חם . ולד הוא שלויוישהבן ש לטעון כל זה במטרה, ו)ראה רש"י בראשית ז, ז( שם לשמש האיסורלמרות  ,בתיבה אשתועם היה  הוא

, 'ילקוט ראובני' פרשת פרשת חוקת כא, לד ד"ה ויש לדעת 'רבינו בחיי') 'סיחון' התיבה את והולידה בתוך לפני הכניסה לתיבה, המלאך שלמהמעשה  התעברה

על אביהם של עוג גרסא אחרת ראה ) סימן קע( 'שבט מוסר')'ידו בכל' לבעל  נה כדרכם של הענקיםגדול ומשּו שהיה (נח ד"ה סיחון ועוג, 'גלגולי נשמות' להרמ"ע מפאנו ערך 'בת יפתח'

 .ב'רבינו בחיי' פרשת חוקת כא, לד ד"ה ויש לדעת(וסיחון 

 ונעשה עבד של אברהם הנקרא אליעזרעוג ניצל מהמבול בימי נח 

יש אומרים כי  .פרק כג( לר' אליעזר בן הורקנוס 'פרקי דרבי אליעזר') על גבי עץ אחד מסולמות התיבה כאשר התחיל המבול, עוג נצמד לתיבת נח ועלה
המים לא ש לעמוד על הארץ היות היה יכול כי הואויש אומרים  בראשית יד, יג( 'תרגום יונתן')התיבה שתגן על ראשו כמו סוכה את ם ׂשָ  הוא

היו צוננים שהמים  מחמת וגם ,מזמור קלו אות יט(על התהלים לר' עמנואל חי ריקי 'חזה ציון' עפ"י ) הרכמו  שהיה)גמ' זבחים דף קיג ע"ב(  מחמת גובהו הטביעו אותו
ח הבין שה' חפץ להצילו ושלכן הוא הצליח נֹ  .לםיהיה להם לעבד עֹוהוא ח ובניו שלנֹּ  עוג נשבעאז  .קיג ע"ב(דף זבחים גמ' )די התיבה בצ

ֹור אחד בתיבה, חעשה  חנֹ  לכן, פרק כג ד"ה 'מה עשה נקב'( 'פרקי דרבי אליעזר' על ר' דוד לוריאלרד"ל פירוש )להיתלֹות בתיבה, מה שלא היה לשאר אנשי דורו 
פרקי דרבי 'על ר' דוד לוריא לרד"ל פירוש )כנסו המים ישלא י החוראת סותם ואחר כך  פרק כג( 'פרקי דרבי אליעזר') ג את מזונו בכל יום ויוםוהיה מושיט לעֹו

 .פרק כג ד"ה 'נקב חור אחד'( 'אליעזר

ִליט, ועל שם כך הוא נקרא "למהמבוונפלט עוג ניצל  לא היה משחית שלפי  הוא זכה לכךו ,)בראשית יד, יג( )רש"י בראשית יד, יג ד"ה ויבא הפליט(" ַהפָּ
ה  יםקִּ ַוַיְרא ֱאֹלנאמר "עליהם ש ראה רש"י נידה יג, ע"א ד"ה כאילו מביא מבול( .צופרק לר' צדוק הכהן מלובלין  'צדקת הצדיק')דור המבול  זרעו כמנהגאת  נֵּ ֶאת ָהָאֶרץ ְוהִּ

ית  ְשחִּ י הִּ ְשָחָתה כִּ שופכים שטופים בזימה,  היו כולם שי הדורשכל אנלפי  בראשית ו, יב( 'כלי יקר')בראשית ו, יב( )" ֶאת ַדְרכֹו ַעל ָהָאֶרץ ָכל ָבָׂשרנִּ
מר ברית קודש. שהיה שֹו )'רסיסי לילה' לר' צדוק מלובלין דף מג ע"ב טור א אות מד( היה נקי מחטאם גואילו עֹו ,(כו, ד ')בראשית רבה זרעם על העצים והאבנים

 ובעבור זה ,ץ להשחית זרעו על הארץולא יצא לחו הועמד בתוכ שהיא מעין מעגל על שהוא עג עוגה, ג''עֹו בשםנקרא היה גם הוא לכן 
  .(פרשת דברים ד"ה הפסוק 'כי רק עוג'לר' חיים ויטאל )'עץ הדעת טוב'  ל מהמבולניצהוא 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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עבד כבמתנה  את עוגנמרוד נתן אחר כך  פרק כג ד"ה 'ונשבע לנח'( 'פרקי דרבי אליעזר')רד"ל על  מחם אבי אביו 'עוג'ירש נמרוד את  לאחר שיצאו מהתיבה
עוג הפך להיות מבני ביתו . פרק טז( 'פרקי דרבי אליעזר')דים ר כׂשיצא מאּוהוא לאברהם אבינו, ביחד עם המתנות שנתנו לו כל גדולי הדור כאשר 

הוציא אברהם אבינו  'ברית המילה'כאשר על ידי  .(אוף הכא דין אותו ד"ה ע"א זוהר פרשת חקת דף קפד) , ונימול ביחד עם כל ביתושל אברהם אבינו
בכדי שלא יכירו בו  'ֱאִליֶעֶזר'שמו ל גם השתנהמחמת כן . דל נשמתוהיו מסבבות אותו בגלל גֹוש 'תהקליפֹו'מתוך כוח תו וא
י הּוא " אצל אברהם אבינו שנאמר ממה לבד בכל התורה לא מוזכר שמו של אליעזר במפורששטעם וזה ה .'הקליפות' יתִּ ּוֶבן ֶמֶשק בֵּ

יֶעֶזר ַדֶּמֶׂשק  .דף יז ע"ב ד"ה ותדע כל מה( ')'גליא רזיא )בראשית טו, ב(" ֱאלִּ

 כמו שעשּו יוסף ואסתרהרע  חלקואברהם אבינו הפריד מאליעזר את 

 .דומים זה לזה ונכללים כאחדממש כשתי צורות של שני בני אדם ה כל אדם מורכב מצד טוב ומצד רע, ושניהם מתלבשים זה בזה
שנאמר כפי  מלשון בגידה 'בגד'חלק הרע נקרא ומצוות ומעשים טובים.  והוא המרגיל את האדם בתורה 'שלבּו'חלק הטוב נקרא 

ים ָבָגדּו ּוֶבֶגד " ים ָבָגדּוֹבְגדִּ הקשה על' בשם האר"י  )'מדרש תלפיות' ענף אחשורוש ד"ה 'והאר"י זלה"ה המחטיא את האדם 'דשֵ ' גם נקראהוא ו )ישעיה כד, טז(" בֹוְגדִּ

אדם ה'מ את 'האדם הטוב'אצל כל אחד היכולת להפריד  כאשר .(' ד"ה 'והאר"י זלה"ה הקשה על זה'עמוד ברית אברהם סימן ט לר' בצלאל הדרשן 'עמודיה שבעה' ,לז"
 .)'מדרש תלפיות' ענף אליעזר ד"ה 'עוד נראה לפרש באליעזר הנקרא'( בידי הצדיקים המסור הרע'

)ראה רמב"ן בראשית לז,  דש שבאמצעותם ניתן להפריד בין החלקיםת הקֹולמד את פעולות שמֹוהוא היה ב'ישיבת שם ועבר' אבינו יעקב כאשר 

 סימן ט' ד"ה אבל הענין הוא על דרך(ברית אברהם )'עמודיה שבעה' לעבירה  את יוסףאשת פוטיפר תבעה שובשעה  .השתמש בהםליוסף הוא לימד את בנו , וג(
מה וזה  נקרא בשם 'לבוש'.ה 'החלק הטוב'שייך לקליפות, מאשר מלשון בגידה שהוא  הנקרא בשם 'בגד' 'חלק הרעהפריד את 'ה יוסף

הּו שנאמר " ְתְפׂשֵּ ְגדֹוַותִּ י ַוַיֲעֹזב  ְבבִּ ּמִּ ְכָבה עִּ אֹמר שִּ ְגדֹולֵּ א ַהחּוָצה בִּ קדושים, השמות הי פעולת על ידש כלומר )בראשית  לט, יב( "ְבָיָדּה ַוָיָנס ַויֵּצֵּ
סימן  )'עמודיה שבעה' עמוד ברית אברהם 'לבוש'הטוב הנקרא ונס החוצה בחלק  ,הוא החלק הרע שלוש את ה'בגד' בידי אשת פוטיפר השאיר יוסף

)להרחבה על 'ישיבת שם ועבר' ראה מאמרינו  (להאר"י ז"ל שער מט פרק ו בהערה ד"ה צמחראה 'עץ חיים'  .כי תצא דף רעו ע"א רעיא מהימנא ד"ה ורבנן מארי מתניתיןפרשת עפ"י זוהר , ד"ה בשביל אות הרע ט

 .'ישיבת שם ועבר'( –לפרשת תולדות 

עד  פז, ח( 'בראשית רבה')ראה  נשאר אצלהש 'בגד'החלק מחבקת ומנשקת את אותו שנשארה בחדר אחרי שנס יוסף הצדיק, היתה אשת פוטיפר 
אלא  ,בגדחתיכת לא עשתה כך לסתם  אשת פוטיפר. בקלקלתהאז חדלה על מנת שלא תיתפש , ואל ביתו של יוסף אשר בא אדוניו

המהווה את  'שד'היה  למעשהשהוא  עמוד ברית אברהם סימן ט ד"ה ולפיכך נקרא( לר' בצלאל הדרשן )'עמודיה שבעה' לחלק הרע שנפרד מיוסף הנקרא 'בגד'
 'בגידתו'אחר כך תפסה אותו ב ורק תייהאמ לא זיהתה שזה לא יוסף ראשת פוטיפ בתחילה .נראה כדמותו וכצלמו של יוסףו חלקו הרע

הּו נרמז במה שנאמר "ש כפישרימה אותה, על  ְתְפׂשֵּ ְגדֹוַותִּ ערך  לר' אליהו הכהן מחבר 'שבט מוסר' )'מדרש תלפיות' 'בגידה'לשון גם מ שהוא )בראשית  לט, יב( "ְבבִּ

 .'יוסף הצדיק ואשת פוטיפר'( –וישב ראה מאמרינו לפרשת הצדיק )להרחבה על הקשר בין אשת פוטיפר ויוסף  אליעזר עבד אברהם ד"ה 'עוד נראה לפרש באליעזר הנקרא'(

 אסתרביעו אותו שייפרד מתוך והש' הזה, שדאת חלק ה'רש ם המפֹוביע על ידי שיודעים להששהיו מרדכי ואסתר  עםגם היה  כך
 בלישל אסתר והיה נראה כדמותה וכצלמה  שער מט פרק ו( להאר"י ז"ל)'עץ חיים'  אחשורוש לאמתלבש בגוף והולך  היה החלק הזה. המלכה
כי תצא דף רעו פרשת )זוהר  בחכמהנהג ו ,ם המפורששעל ידי עשה זאת מרדכי היהודי . מסכת מגילה דף יג ע"א ד"ה למדנו שבחו(על הבן איש חי  למחבר)'בניהו'  הפרש

י תצא דף רעו )זוהר פרשת כיו בזרועות להימצא)'דבש לפי' להחיד"א מערכת א' אות טו(  אסתר לא נטמאה ונשארה טהורה כךב שהרי (ד"ה והכא סתרא ע"א רעיא מהימנא

שה יוסף כפי שעממש  להחיד"א מערכת א' אות טו( 'דבש לפי') תהנטפל לרעּורוש ואחשואילו ו .גמ' מגילה דף יג ע"א(עפ"י ) בעלה שהוא היה, ע"א ד"ה והכא סתרא(
אסתר ראה מאמרינו לפרשת ויקרא  מעשיה של להרחבה) כי תצא דף רעו ע"א רעיא מהימנא ד"ה ורבנן מארי מתניתין(פרשת )זוהר אצל אשת פוטיפר  הצדיק כאשר השאיר את 'בגדו'

 .'סודותיה של מגילת אסתר'( –זכור 

יא. זה הסוד שנאמר "ממנו מסתירה את הדברו שולחת את ה'שידה' אל אחשורושאסתר היתה  ית ָבָאה ּוַבֹבקֶ  ָבֶעֶרב הִּ יא ָשָבה ֶאל בֵּ ר הִּ
ים  יַהָנשִּ נִּ ים שֵּ יַלְגשִּ ר ַהפִּ יס ַהֶּמֶלְך ֹשמֵּ יא ָשָבה יאָבֶעֶרב הִּ , ")אסתר ב, יד(" ֶאל ַיד ַשֲעְשַגז ְסרִּ י ָבָאה ּוַבֹבֶקר הִּ נִּ ים שֵּ ית ַהָנשִּ  הכוונה –" ֶאל בֵּ

זוהר  )'מקדש מלך' לר' שלום בוזגלועמו  להיותהיתה הולכת ובאה אצל אחשורוש ר שא ,בדמותהנראית אותה שידה שהפריד ממנה מרדכי והיתה ל

על מגילת  'שבט מוסר' למחבר)'עיני העדה'  ה את עצמההסתירש משום 'אסתר' מרדכי בשםאשת  נקראהועל כך . פרשת כי תצא דף רעו ע"א ד"ה ולא השתחוה לו(

ה ון 'סתר' כמו שנאמר "לש, והוא מ)'מקדש מלך' לר' שלום בוזגלו זוהר פרשת כי תצא דף רעו ע"א ד"ה ולא השתחוה לו( מפני אחשורוש אסתר ד"ה עוד נראה שהקב"ה( ַאתָּ
אָּ נאמר "כמו שו עוד נראה שהקב"ה( על מגילת אסתר ד"ה 'שבט מוסר' למחבר)זוהר כי תצא דף רעו ע"א רעיא מהימנא ד"ה והכא סתרא. ראה 'עיני העדה'  )תהלים לב, ז( "ִלי ֵסֶתר ִכי וְׁ נֹּ

ֵתר ִתיר ַהסְׁ ַני ַביֹום ַההּוא ַאסְׁ כי תצא דף רעו ע"א פרשת )זוהר השכינה  בסיועהיה  כלהו ,)'עמודיה שבעה' עמוד ברית אברהם סימן ט ד"ה כתיב בפ' וילך( )דברים לא, יח(" פָּ

  .רעיא מהימנא ד"ה והכא סתרא(

 אסתר מתוךנפרד ר שא מסכת מגילה דף יג ע"א ד"ה למדנו שבחו( 'בן איש חי'ה למחבר)'בניהו'  'שידה'אחשורוש היה משמש עם החלק הרע הזה שנקרא 
לה או שרצה, טעם בתּו 'טעם'כל  "אסתר"ב היה יכול לטעום לכן הוא. )'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת כי תצא דף רעו ע"א אות א מגורי האר"י( המלכה

ועל שידה . )'מדרש תלפיות' ענף אליעזר ד"ה 'ובזה נראה לי דזהו אומרם'( עצמהאת ולשנות  שהשידה יכולה להתהפך משום, ע"א( גמ' מגילה דף יגראה ) להטעם בעּו
ר פסוק "ב נכתב זו ין ֶאְסתֵּ תֹו ַמֶגֶדת מֹוַלְדָתּהאֵּ ר ֹעָׂשה ַכֲאֶשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה אִּ ַכי ֶאְסתֵּ ָכי ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרדֳּ ָּוה ָעֶליָה ָמְרדֳּ " ְוֶאת ַעָּמּה ַכֲאֶשר צִּ

ֵתר ", )אסתר ב, כ( ּהֵאין ֶאסְׁ תָּ י ַמֶגֶדת מֹוַלדְׁ כָּ דֳּ רְׁ ֶליהָּ מָּ ה עָּ ּה ַכֲאֶשר ִצּוָּ ֶאת ַעּמָּ שהיתה מוכרחת מכוח הציווי  'אסתר השידה'זו היא  –" וְׁ
תֹוומה שנאמר " .והשבועה של מרדכי ר ֹעָׂשה ַכֲאֶשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה אִּ ַכי ֶאְסתֵּ  ו אסתר הצדקת שהיתה נאמנת לוז –" ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרדֳּ

 .)'מקדש מלך' זוהר פרשת כי תצא דף רעו ע"א ד"ה והכא סתרא(

 )'מקדש מלך' זוהר פרשת כי תצא דף רעו ע"א ד"ה 'ולא השתחוה לו' בשם תיקוני הזוהר(כשהס"מ ראה שה' יתברך כיסה והסתיר את אסתר ומסר שידה במקומה 
)'עמודיה שבעה' עמוד ברית אברהם סימן ט ד"ה 'כתיב בפ' וילך' בשם תיקוני לו  ָהָרע זה – 'לחֹו'שתמש בה אחשורוש שהיה שי 'דשקֹו'לא נתן את אסתר שהיתה ו

)'מקדש מלך' זוהר פרשת  לכן הוא החליט להתלבש בהמן ולעשות נקמה בישראלל וטומאה בטהרה. דש בחֹושיערבבו קֹוהוא ניינו כל עכי  הזוהר(

)'עמודיה  לכלותם מעל פני האדמהעל מנת לגזור עליהם גזירות רעות ולהפיל גורלות על ישראל  'ולא השתחוה לו' בשם תיקוני הזוהר(כי תצא דף רעו ע"א ד"ה 
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הס"מ כי הוא תפס את אומנותו של  ,השהמן הרשע עשה את עצמו לאלֹו זה הטעםו. שבעה' עמוד ברית אברהם סימן ט ד"ה 'כתיב בפ' וילך' בשם תיקוני הזוהר(
 .'סודותיה של מגילת אסתר'( –)להרחבה על התלבשות הס"מ בהמן הרשע ראה מאמרינו לפרשת ויקרא זכור  )'עמודיה שבעה' עמוד ברית אברהם סימן ט ד"ה 'כתיב בפ' וילך'(שהתלבש בו 

יֶָּוש המלך  רְׁ  'שידה'ד מצד הנולוהוא  ,(, וכן 'אסתר רבה' ח, גיג, ה ד"ה אמר רבי יהודה 'ויקרא רבה')ראה  ואחשורוש אסתר המלכהבנה של היה  האחרוןדָּ
שער מט  להאר"י ז"ל)'עץ חיים'  היתה חלק ממנהכי השידה ממש  בנה של אסתרנחשב  היה דריוש ,עם זאתו .אחשורושוהיתה עם ההיא שהלכה 

)ראה רש"י ספר דניאל ח,  "דריוש בן אסתר" בשםבפשיטות נקרא על ידי רבותינו  המלך דריושהחלק הרע שהיה בה. לכן  א אותוהיהרי שפרק ו( 

, טוב רע וחציֹו חציֹוהיה דריוש שטעם זה גם ה .סימן ט ד"ה 'והיו מרדכי ואסתר'( עמוד ברית אברהם לר' בצלאל הדרשן )'עמודיה שבעה' ג ע"ב ד"ה שנת(דף כא, תוס' ראש השנה 
 ו( –עזרא פרק ה ספר )ראה  רשכֹו ימיו שלעוד לפני  עלותלרשות  לישראלנתן אף ו בית המקדשאת  שיבנו הוציוהוא  היה מלך גויהוא אף ש שהרי

 .שער מט פרק ו( להאר"י ז"ל)'עץ חיים' 

)'מדרש תלפיות' ערך אליעזר ד"ה 'והנה נראה' עד סוף הערך, 'שמו  את הצד הרע ממנוגם זכה שאברהם הפריד  ,עבד את אברהם אבינו בנאמנותשאליעזר 

 לגוף נפרד בשם מדרש אליהו( )'שמו אברהם' חלק א מערכת אלף ערך אליעזר אות יט בשםהמחטיא את האדם  אברהם' חלק א מערכת אלף ערך אליעזר אות יט בשם מדרש אליהו(
)'מדרש תלפיות'  על ידושיבוא חטא  אונקי לגמרי ללא יצר הרע שישלוט בו גוף נפרד והיה ש ,'אליעזר'את הצד הטוב רק  השאיר בוו ,ג''עֹו

)'מדרש תלפיות' ערך אליעזר ד"ה 'ובמדרש יש  אך דומים במראם אחד לשני נפרדיםגופים ב 'אליעזר' ו'עוג'היו מאז ו. ערך אליעזר ד"ה 'והנה נראה' עד סוף הערך(

 אותולימד אברהם אבינו ו ,)'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת חיי שרה על הפסוק 'ויאמר בא ברוך' ד"ה אמרו חז"ל( חכם גדול וחסיד נעשה 'אליעזר' כאשר ,אומרים'(
זוהר פרשת עפ"י ) נקרא 'צדיק'היה ו אברהם אזולאי זצ"ל פרשת חיי שרה ד"ה 'ואברהם זקן'()'בעלי ברית אברם' לר'  החכמה הזו האירה את פניועד ש 'ספר היצירה'ב

 .(', 'מדרש תלפיות' ענף אליעזר ד"ה 'אמר המאסף אליעזר נקראד"ה והתנחלתם אותם קיא ע"א רעיא מהימנאדף בהר 

 ה אותו להיכנס חי לגן עדןתשמירת הברית של אליעזר בימי נח זיכ

צירה על מנת שיהיה השתמש בעזרת החכמה שלמד בספר הי הואכאשר הלך אליעזר בשליחות אברהם אבינו להביא אישה ליצחק, 
ןֶאל  ַהיֹוםָוָאבֹא שנאמר " לו קפיצת הדרך )'בעלי ברית אברם'  נט, יא( 'בראשית רבה')ראה שבאותו היום יצא ובאותו היום הגיע  כלומר )בראשית כד, מב( "ָהָעיִּ

)'ילקוט שמעוני' פרשת חיי שרה רמז קט ד"ה ויאמר  מלאך הקפיץ לו את הדרך בזכות יצחקשויש אומרים  (ה ד"ה ואברהם זקןרפרשת חיי ש א"זקנו של החיד לר' אברהם אזולאי

י ְלָפָניו " שנאמר אברהם אבינו כפי שבירך אותו עבד( ְתַהַּלְכתִּ ָתְךה' ֲאֶשר הִּ ְשַלח ַמְלָאכֹו אִּ ָשה יִּ יַח ַדְרֶכָך ְוָלַקְחָת אִּ ְצלִּ י  ְוהִּ ְשַפְחתִּ ּמִּ י מִּ ְבנִּ לִּ
י ית ָאבִּ בֵּ שם וזה הטעם שאליעזר לא סיפר מה עבר עליו בדרך, כי לא היה לו  .)'וימהר אברהם' לר' אברהם פלאג'י מערכת המ'ם אות תקח( )בראשית כד, מ(" ּומִּ
קפיצת  היה לו שוב עזר משליחותו ביחד עם רבקה אמנויכאשר חזר אל ןוכ. )'שמו אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת אלף ערך אליעזר אות ט(שהות כלל 

פרקי ') ייחוד בלילה עם רבקההובכך נמנע ממנו  .לחברוןבחזרה  והגיעש עד שלוש שעותובמקום שייקח שלושה ימים לקח רק  ,הדרך

  .'ילקוט שמעוני' פרשת חיי שרה רמז קט ד"ה ויאמר עבד(פרק טז,  'דרבי אליעזר

 גמלההזדעזעה נפלה מוהיא מיד  ,עתיד לצאת ממנה עשו הרשעש 'רוח הקודש'ראתה רבקה ב חזרה משליחותו,בשעה שהגיע אליעזר 
היה עמה חשד שאליעזר הוא , סימני בתולים ולא מצא לה יצחק קרב אליה. כאשר בתוליה שאיבדה אתבכך  'כת עץמּו' התונעש

)'ילקוט  מקוםהמצאו את סימניה באותו כשהלכו לשם ו נפלה מהגמל,היא אשר בדרך כ שהסימנים נפלו לה ליצחקנשבעה רבקה בדרך. 

ולא  ושלא יסריחעל פי ציווי ה'  שמר עליהםהמלאך גבריאל שלפי  אות כג ערך אליעזר( מערכת א' שמעוני' פרשת חיי שרה רמז קט ד"ה כיון שראו, 'דבש לפי' להחיד"א
. להחיד"א פרשת אחרי מות אות ה( 'חומת אנ"ך') אותםת השדה והעופות היו מכסים וכן חיֹו ד"ה כיון שראו()'ילקוט שמעוני' פרשת חיי שרה רמז קט  םמּו בהםיעלה 

' פרשת חיי שרה רמז קט ד"ה כיון ילקוט שמעוני')ציווה את מלאכי השרת להכניסו חי לגן עדן בעבור זה הוא לשווא, אליעזר ראה הקב"ה שנחשד כשו

 .(אות כג ערך אליעזר מערכת א' , 'דבש לפי' להחיד"אשראו

'אמת ליעקב' לר' יעקב ניניו מערכת עי"ן אות , ד"ה ולדרכנו תדע ''ארבע מאות שקל כסף' להאר"י ז"ל בנושא 'ועתה נבאר ענין האדם)נכנס חי לגן עדן אכן ' אליעזרהחלק הטוב שהוא '

חירם מלך צור, עבד מלך הכושי, חנוך, משיח, אליהו,  – בחייהםלהיכנס לשם שזכו במשך הדורות  שמונה אנשיםיחד עם עוד  ,קמח(
מסכת )חירם והכניסו את ר' יהושע בן לוי תחתיו את ויש אומרים שהוציאו  ובתיה בת פרעה. נשיא, סרח בת אשריעבץ בנו של ר' יהודה ה

לאליעזר עמדה  בזמן המבול היה זהיר בה מאודשעוג שמירת ברית קודש  .(פרשת בראשית רמז מב ד"ה 'זכר ונקבה' 'ילקוט שמעוני', 'דרך ארץ זוטא' סוף פרק א
ְך כָֻּּלם ונאמר " ,'צדיק'נקרא  את בריתומי ששומר כי  .לגן עדןחי ת להיכנס לזכּו ים ְלעֹוָלםְוַעּמֵּ יקִּ יְרשּו ָאֶרץ ַצדִּ זו  –" ָאֶרץ" )ישעיה ס, כא( "יִּ

יםאליה זוכים אותם ", ולעד ולעולם הקיימת גן עדן אהחיים' שהי'ארץ  יקִּ  .(ק עוג''כי רסוף פרשת דברים ד"ה למהרח"ו )'עץ הדעת טוב'  בריתה" שומרי ַצדִּ

  'עוג מלך הבשן'חלקו הרע של אליעזר קיבל בשכרו להיות 

 הוא שימש את ביניהםעשה כמה מעשים טובים,  הוא כאשר היה חלק הרע הנקרא 'עוג' גוף אחד עם חלק הטוב הנקרא 'אליעזר'
ד"ה 'צידונים  פרק ג דברים 'רמ"ד וואלי'ה) בבית אברהםשלו קודש הברית את מל , )'מדרש תלפיות' בסוף ענף אליעזר עבד אברהם ד"ה 'ובמדרש יש אומרים'( אברהם אבינו

את  החליט לשלם לעוגהקב"ה  לכן. (ה ויאמר ה' אל משהד"בסוף  תתיפרשת חקת רמז  'ילקוט שמעוני') בישר לאברהם אבינו על לכידתו של לוטו יקראו לחרמון'(
 ממשהיה הוא ו ,()'פרקי דרבי אליעזר' פרק טז'עוג מלך הבשן'  הנקרא למלך ה אותוועששלא יהיה לו חלק בעולם הבא  , כךשכרו בעולם הזהכל 

ד"ה ולדרכנו תדע  ', 'ארבע מאות שקל כסף' להאר"י ז"ל בנושא 'ועתה נבאר ענין האדם)'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער מט פרק ט, 'אמת ליעקב' מערכת עי"ן אות קמח החלק הרע שנפרד מאליעזר

 וברשעותו הגמורה היה מתגאה בגבורתו וממשלתו, ופוגם בברית הקודש שלו .(, 'שמו אברהם' חלק א מערכת אלף ערך אליעזר אות יט בשם מדרש אליהולוט
 .)'הרמ"ד וואלי' דברים פרק ג ד"ה 'צידונים יקראו לחרמון'(

 לא עמד בעולם גיבור קשה יותרו ,ד"ה 'צידונים יקראו לחרמון'(דברים פרק ג  'רמ"ד וואליה') התפשטה בבקעה ובהרהיתה גדולה ו ממלכתו של עוג בבשן
חסין ו (ד"ה מיד אמר ע"ב פרשת חקת תחילת דף קפד)זוהר  תקיף, הקדמונים מבני הגיבוריםהיה  הואהרי ש )'ילקוט שמעוני' פרשת חוקת רמז תשסה ד"ה ויפנו ויעלו( ממנו
ב ְבַעְשָתֹרתעֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן שנאמר "בין ההרים הגבוהים  היה יבתומקום ש. ניםכאלֹו י ֲאֶשר יֹושֵּ ה פרשת דברים א, ד ד" 'רבינו בחיי') )דברים א, ד(" ְבֶאְדֶרעִּ

מגדל  יותר מכלמכל הבריות וארוך  יותר קשה ,כמו מגדל וחומה היה גובהוהיה גיבור גדול ו סיחון מלך האמורי גם .אחרי הכותו(

file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_9_16.htm%23E287,0,חגי%20פרק-א%5e%5e55!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/Temp/his_temp_9_16.htm%23E287,0,חגי%20פרק-א%5e%5e55!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_5_3.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כד%5e%5e76851!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_5_3.htm%23E6,0,בראשית%20פרק-כד%5e%5e76851!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_4_2.htm%23E179,0,ישעיה%20פרק-ס%5e%5e141854!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_4_2.htm%23E179,0,ישעיה%20פרק-ס%5e%5e141854!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_9_3.htm%23E98,0,דברים%20פרק-א%5e%5e573!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_9_3.htm%23E98,0,דברים%20פרק-א%5e%5e573!


 

 ~4 ~ 
 

)'רבינו  כמו אחיו עוג היה מבני הענקיםגם הוא הרי ש פרשת דברים אות ד' ד"ה רב לכם( 'מדרש תנחומא') בריה שיכלה לעמוד בפניו לא היתה .שבעולם

יחֹון ונרמז כוחו בפסוק " .בחיי' פרשת חוקת כא, לד ד"ה ויש לדעת( יְלסִּ י ְלעֹוָלם ַחְסדֹו ֶמֶלְך ָהֱאֹמרִּ יוצאות  האמורי' 'מלךהתיבות  כי, )תהלים קלו, יט(" כִּ
ים ְכמֹובשינוי סדר האותיות " ים ָגַברכֹ "והוא מלשון  כלומר גבור וקשה כמו הר "ַהר ַאּלִּ גבוה היה גם הוא ו ,(ב"ראה בבא בתרא דף לד ע) "ל ְדַאּלִּ

 .)'חזה ציון' על התהלים לר' עמנואל חי ריקי מזמור קלו אות יט( כמו הר

רק היה המרחק ביניהם היו שכנים ואפילו ש בלחימה אחד לעזרת השני , לכן לא באזהעזרתו של לא היו צריכים זה את סיחון ועוג 
לא היו סיחון ועוג אפילו את העם שלהם  אלא ולא עוד .(וראה רש"י דברים ב, לב '.שלחיך פרדס רימונים'שיר השירים רמז תתקפח ד"ה  'ילקוט שמעוני')מהלך יום 

א לכן נאמר על סיחון " .ויכלו בגבורתם להילחם לבד ,צריכים נּו ַויֵּצֵּ ְקָראתֵּ יֹחן לִּ ְלָחָמה ָיְהָצה הּוא ְוָכל ַעּמֹוסִּ אמר נלא , )דברים ב, לב( "ַלּמִּ
יֹחן ְוָכל ַעּמֹו" נּו " אמרנ אלא ביחדשהם משמע היה  שאז "סִּ ְקָראתֵּ יֹחן לִּ א סִּ ילו אפכי , העם שלובנפרד מסיחון כלומר  " הּוא ְוָכל ַעּמֹוַויֵּצֵּ

א עֹוג ֶמֶלְך ַהָבָשן נאמר אצל עוג " וכך גםהיה בטוח בגבורתו. ש לפיילחם לבדו סיחון לההיה יכול ו לא היה צריךהוא את העם  ַויֵּצֵּ
ְקָראָתם  ְלָחָמה ֶאְדֶר  הּוא ְוָכל ַעּמֹולִּ יַלּמִּ ' על התורה )'שפתי כהן עמֹוזקוק לעזרת הוא ולא חשב כי  שגם עוג היה בטוח בגבורתו לפי )במדבר כא, לג(" עִּ

 .פרשת דברים ד"ה ויצא סיחון לקראתנו(

דִֹּלים" סיחון ועוג היו ִכים גְׁ לָּ שני הראשים התקיפים ו אמנם עדיין יש לסתור(על הגדה של פסח דף פח ע"ב ד"ה לר' יוסף מפרעמישלא )'כתובת פסים'  )ראה תהלים קלו, יז(" מְׁ
ות קשות וחזק 'קליפות' (פרשת חוקת ד"ה סיחון ועוג 'ילקוט ראובני'וראה  .פרשת דברים ד"ה אחרי הכותורמ"ד וואלי הפרשת מטות ד"ה נחנו נעבור חלוצים, רמ"ד וואלי ה) טומאההשל 

ומלכי מואב  מלכי כנעןשלושים ואחת כל  .אורח חיים א' הלכות תפילה צב(לר' נתן )'ליקוטי הלכות'  דעותיהם היו רעותדרכי ו מבני הנפיליםמאוד מאוד, 
חושן לר' נתן , 'ליקוטי הלכות' )'עץ הדעת טוב' לרבינו חיים ויטאל זצ"ל תחילת פרשת בלק ד"ה וירא בלק ומדין שכרו את סיחון ועוג שיעזרו וישמרו עליהם מפני ישראל

סמיכות עיירותיהם של סיחון ו ארץ.הלא רצו לאפשר לישראל להיכנס לתוך  סיחון ועוג ואכן ,(חקת יט, כט 'במדבר רבה'ראה  .משפט א' מצרנות ד' אות ה
בגבול קשה מאוד להכניעם בגלל שעמדו וזה גרם שהיה שראל, ק הרבה מקדושת ארץ ילינֹושיוכלו על מנת גם היה  לארץ ישראל ועוג

 .(אורח חיים א' ענין קריאת התורה ו' אות לג לר' נתן )'ליקוטי הלכות' שההקדּו

ואך ה' מסר אותו בידמזכויותיו של עוג  ייראהיה משה רבינו   

ב טור ב )'רסיסי לילה' לר' צדוק הכהן מלובלין דף מג ע" דורההתרחק מחטאי אותו שבאמצעותו  ,בזמן המבול לעוגשהיה  הרוחני מהכוחמשה רבינו פחד 

על התורה )'יד יוסף'  להינצל תעמוד לו זושאולי זכות  סא ע"א(דף )גמ' נידה  ה לעוג בכך ששימש את אברהם אבינומפני הזכות שהיכן חשש ו אות מד(

 246יום שבת קודש דף  לר' מרדכי ששון)'דבר בעתו'  כי לוט נשבה לאברהם אבינושבישר מה גם מפני ו. לר' יוסף צרפתי פרשת וישלח דרוש שני דף נג ע"א ד"ה אמנם להיות אמת(

זכות  לעוגשהיתה  הניחמשה רבינו  (ביה שעתאד"ה  קפד ע"א דף חוקת פרשת )זוהר שחתם בו אברהם אבינו 'ברית המילה'אות ומחמת ד"ה ולעוג מלך הבשן( 
'מדרש )שנה  הרבה יותר ממאה ועשריםחי ואילו עוג  ,שנה מאה ועשרים בןרק היה  עצמו הואשהרי שהשאירה אותו חי כל השנים הללו, 

 . (מצוה סג דף פז ע"א ד"ה אך מעוג נתיירא משה על טעמי המצוות . וראה עוד ב'נחלת בנימן'פרשת חוקת כא, לד ד"ה אל תירא אותו 'רבינו בחיי'חקת כה,  ' פרשתתנחומא

יבעבור מה שבא לבשר לאברהם על לוט שנשבה שנאמר "עוג האריך ימים  ְברִּ ד ְלַאְבָרם ָהעִּ יט ַוַיגֵּ 'שכר  והיה זה)בראשית יד, יג( " ַוָיבֹא ַהָפלִּ
יָרא ֹאתֹו" למשה רבינו הקב"ה אמרלמרות כן אך  .)'שמו אברהם' מערכת אלף ערך אליעזר אות חי(פסיעות'  י ֹאתֹו ְוֶאת ָכל ַעּמֹו ְוֶאת  ַאל תִּ י ְבָיְדָך ָנַתתִּ כִּ

ב ְבֶחְשבֹון י ֲאֶשר יֹושֵּ יֹחן ֶמֶלְך ָהֱאֹמרִּ יָת ְלסִּ יָת ּלֹו ַכֲאֶשר ָעׂשִּ ששימש את אברהם  הזכותשלא יירא מפני כלומר  )במדבר כא, לד( "ַאְרצֹו ְוָעׂשִּ
 .ד"ה ולעוג מלך הבשן( 246יום שבת קודש דף לר' ששון מרדכי )'דבר בעתו' , כי הוא כבר קיבל את שכרו בעולם הזה על לוט לו ובישר א(סא ע"דף נידה בגמ' )רש"י  אבינו

מיד ד"ה  בע"תחילת קפד דף קת זוהר פרשת ח) ראוי להיעקר מן העולם בהומי שפוגם  אותהכבר פגם שמפני אות ברית המילה שבו, לפי יירא וגם לא 

יָרא " נרמז בתיבותש כפי, (אמר פרשת דברים ג, ב  'אלשיך הקדושה') 'דשת ברית קֹואֹו'א היש ת' שלואל תירא את ה'אֹו כלומר  )במדבר כא, לד(" ֹאתֹוַאל תִּ

 .(התהלים קלו, כראה 'ארץ החיים' על  .שמו אברהם' לר' אברהם פאלאג'י ערך אליעזר אות יוד, ', 'ואברהם זקן' לר' אברהם פאלאג'י מערכת האלף אות עהד"ה אמרו רבותינו

 ברכותגמ' ) שגודלו שלוש פרסאות 'הר' על ידי שיזרוק עליהם להרוג את כל ישראלורצה  מחנה ישראל שלוש פרסאותשגודלו של  עוג ראה

 להפילוה האבן להר גדול שגודלו שלוש פרסאות והתכוון לוש אמות ועשה בה כישוף, עד שנהיתה שדלהוא לקח אבן שגו לכן .ע"ב( דף נד
וסמך את  'ם המפורשש'את הזכיר משה רבינו  זורקו על ישראל, עוג שהיה ובשעה ,נד, ע"ב סוף ד"ה איזיל ואעקר( דף ברכותעל גמ' )'בן יהוידע'  על ישראל

ברכות  על גמ' )'בן יהוידע'לא תיפול בארץ  האבןועשה שאותה  של עוג טל את כשפיויאז הקב"ה ב .)'ילקוט שמעוני' תהלים קלו ד"ה ולעוג מלך הבשן( ההר מליפול

מלך  של עוג ראשושל עוג כש על צווארוההר מיד נפל ו – הזה עשו נקב בהרשנמלים שלח  ה' יתברךואחר כך  .ע"ב סוף ד"ה איזיל ואעקר( נדדף 
 .נד ע"ב, 'ילקוט שמעוני' פרשת חוקת רמז תשסה ד"ה ויפנו ויעלו(דף )גמ' ברכות  בתוכונכנס הבשן 

לא הוא באופן ש נתקעו בהרהם לצדדים ו של עוג בדרך נס את שיניו האריךה' לשלוף את ההר מראשו,  מלך הבשן עוג רצהכאשר 
ַבְרתָ שנאמר " מה וזה .מראשו הרהלשלוף את  היה יכול ים שִּ י ְרָשעִּ נֵּ ַבְרתָ , ")תהלים ג, ח(" שִּ כלומר  רבבת"י"ש נכתבכאילו  נדרש –" שִּ

 שבתיבה 'בשן' נרמזו – 'עוג מלך הבשן' בשמו הזה המעשהונרמז  .(פרשת חוקת רמז תשסה ד"ה ויפנו ויעלו 'ילקוט שמעוני', ע"בנד דף )גמ' ברכות " הארכת"
סוף פרשת מסע ד"ה 'ויצא עוג מלך' בשם רבינו  )'נחל קדומים' להחיד"א בתוך ההר השן'בא 'השתרבבו שיניו ו כלומר שכאשר נפל ההר עליושן', -אב' התיבות

לא לפי ש )גמ' ברכות דף נד ע"ב, 'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער מט פרק ט, 'אמת ליעקב' מערכת עי"ן אות קמח(אותו ואז קם משה רבינו והרג  (דברים ג, א 'בעל הטורים', וראה אפרים
מה שלא יכלה לעשות אף בזה ועשה  ,בקונטרס 'דברי חלומות' דף צח ע"ב אות כה( לר' צדוק הכהן מלובלין )'רסיסי לילה'בה כלל רש קדושה וטֹוהיה בו שום שֹו

 , כן יאבדו כל אויבך ה', אמן.)זוהר פרשת בלק דף קפה ע"א ד"ה אמר ה'(אחת מאומות העולם 

 

 

 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.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל אליהו בן ג'נֵּט

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת 

משרה אשת 

 "לז דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אברהם יוסף בן 

א חדוה יידֵּ  הי"ו ְפרֵּ

לעילוי העלון גם 

 נשמת:

סלמן בן 

 ז"ל מרים

שנפטר בכ"ט 

 תמוז התשמ"ג

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ָאְרֶלט ָעְלָיה בת 
פֹורטּון 

 מסעּודה 
 ז"ל 

 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לרפואת

ציונה שושנה בת 

מּון  הי"ו חנה בֵּ

 אליהו בן גֹוְבָהר
 הי"ו

 שה' ברחמיו ישלח

 להם רפואה שלימה
 

ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי 
. וכן ניתן לשלוח 052-7675933נשמת בטל' 

הערות/הארות ולקבל את העלון במייל  

tora.haim@gmail.com 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶלן בת ֶמַנַנה  ַמדְׁ
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 הילדה העלון גם לרפואת

טליה אסתר בת 
 הי"ואלינור 

  מזרחי משפחתבית ל
 

זכות הלימוד בעלון יעמוד 

 ניתוח הלבלהצלחת לה 

 הרפואהחלמה מהירה וול

 אמן. מה שלי

file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_1_8.htm%23E389,0,תהילים%20פרק-קלו%5e%5e178133!
file:///C:/Users/haimla/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_1_8.htm%23E389,0,תהילים%20פרק-קלו%5e%5e178133!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_9_8.htm%23E98,0,דברים%20פרק-ב%5e%5e10424!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_9_8.htm%23E98,0,דברים%20פרק-ב%5e%5e10424!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_9_8.htm%23E98,0,דברים%20פרק-ב%5e%5e10424!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_9_8.htm%23E98,0,דברים%20פרק-ב%5e%5e10424!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_9_8.htm%23E92,0,במדבר%20פרק-כא%5e%5e94881:1!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20354/Temp/his_temp_9_8.htm%23E92,0,במדבר%20פרק-כא%5e%5e94881:1!
mailto:tora.haim@gmail.com

