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  איסור אכילת בעלי חיים טמאים – ראהפרשת 

ה:שנאמר "אכילתם של כמה בעלי חיים את התורה אסרה  ל ּתֹוֵעבָּ ֵשה ִעִזים: ַאיָּל  לֹא תֹאַכל כָּ ִבים וְּ שָּ ר ּתֹאֵכלּו שֹור ֵשה כְּ ה ֲאשֶׁ ֵהמָּ זֹאת ַהבְּ
ר:  מֶׁ זָּ אֹו וָּ ִדיֹשן ּותְּ ַאּקֹו וְּ מּור וְּ ַיחְּ ִבי וְּ ֹׁאֵכלּוְושַֹׁסַעת ֶשַסע ְשֵתי ְפָרסֹות ַמֲעַלת ֵגָרה ַבְבֵהָמה ְוָכל ְבֵהָמה ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה ּוצְּ ה  :אָֹׁתּה ת ת זֶׁ ַאְך אֶׁ

ה  סּועָּ ה ַהשְּ סָּ ִריֵסי ַהַפרְּ ה ּוִמַמפְּ לּו ִמַמֲעֵלי ַהֵגרָּ ֵמִאים לֹא תֹאכְּ ִריסּו טְּ ה לֹא ִהפְּ סָּ ה ּוַפרְּ ה ֵהמָּ ן ִכי ַמֲעֵלה ֵגרָּ פָּ ת ַהשָּ אֶׁ ת וְּ בֶׁ נֶׁ ַארְּ ת הָּ אֶׁ ל וְּ מָּ ת ַהגָּ אֶׁ
ם: כֶׁ ִריס ַפרְּ  ֵהם לָּ ת ַהֲחִזיר ִכי ַמפְּ אֶׁ עּו: וְּ ם לֹא ִתגָּ תָּ לָּ ִנבְּ ם לֹא תֹאֵכלּו ּובְּ רָּ שָּ ם ִמבְּ כֶׁ ֵמא הּוא לָּ ה טָּ לֹא ֵגרָּ ה הּוא וְּ ל ֲאֶשר ַבָמִים סָּ ֹׁאְכלּו ִמכֹׁ ֶאת ֶזה ת

ֹׁאֵכלּו: ֹׁאֵכלּו ָטֵמא הּוא לָ  כֹׁל ֲאֶשר לֹו ְסַנִפיר ְוַקְשֶקֶשת ת ֹׁא ת ה ּתֹאֵכלּו: :ֶכםְוכֹׁל ֲאֶשר ֵאין לֹו ְסַנִפיר ְוַקְשֶקֶשת ל ֹהרָּ ל ִצפֹור טְּ ר לֹא  כָּ ה ֲאשֶׁ זֶׁ וְּ
ִניָּה: זְּ עָּ הָּ ס וְּ רֶׁ ַהפֶׁ ר וְּ שֶׁ ם ַהנֶׁ לּו ֵמהֶׁ ִמינֹו: תֹאכְּ ל ֹעֵרב לְּ ֵאת כָּ ּה: וְּ ִמינָּ ַהַדיָּה לְּ ַאיָּה וְּ ת הָּ אֶׁ ה וְּ אָּ רָּ הָּ ת  וְּ אֶׁ ַחף וְּ ת ַהשָּ אֶׁ ס וְּ מָּ ת ַהַּתחְּ אֶׁ ה וְּ ֵאת ַבת ַהַיֲענָּ וְּ

ִמינֵ  ת:ַהֵנץ לְּ מֶׁ שָּ ַהִּתנְּ שּוף וְּ ת ַהַינְּ אֶׁ ת ַהכֹוס וְּ ְך: הּו: אֶׁ לָּ ת ַהשָּ אֶׁ ה וְּ מָּ חָּ רָּ ת הָּ אֶׁ ת וְּ אָּ ַהּקָּ ֲעַטֵלף:  וְּ הָּ ַהדּוִכיַפת וְּ ּה וְּ ִמינָּ ה לְּ פָּ ֲאנָּ הָּ ה וְּ ַהֲחִסידָּ ְוכֹׁל ֶשֶרץ וְּ
ֹׁא ֵיָאֵכלּו הֹור ּתֹאֵכלּו :ָהעֹוף ָטֵמא הּוא ָלֶכם ל ל עֹוף טָּ  .כ( –)דברים יד, ג " כָּ

 דגים?ועופות  ,חיות ,בהמות מינים מסוימים שלו הארץ שרציאת ישראל לאכול  על עםאסרה  הקדושה , מדוע התורהלהביןויש 

 ח הטומאהבעלי החיים הטהורים נמשכים מהקדושה והטמאים מרּו

לא תמצא לעולם  לכן .מצוה קפה ד"ה שלא לאכול תולעת( להרדב"ז על טעמי המצוות )'מצודת דוד'הם דוגמא להם ומן העליונים  שנבראו למטה נאצלוכל הדברים 
. )'רקנאטי' פרשת שמיני על הפסוק 'דברו אל בני ישראל'(מצא דוגמתו למטה יאין לך דבר למעלה שלא יכן ההפך ענין למעלה, וכנגדו איזה דבר למטה שאין 

כל המינים הטמאים  אך לעומתם .'מדת החסד'שכולם נאצלים מהטהורים  הדגיםהעופות הטהורים ו ,הבהמות הטהורות כך הם גם
)'רקנאטי'  'מדת הדין'לם נאצלים מכו )'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה קפה ד"ה שלא לאכול תולעת(העופות הטמאים והדגים הטמאים  ,ובכללם הבהמות הטמאות

)'מצודת דוד'  'הטומאה'ורוח  (, 'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי שער חמישים ד"ה ועל דרך האמתוטעם השני פרשת שמיני על הפסוק 'דברו אל בני ישראל', ספר 'ציוני' לר' מנחם ציוני פרשת שמיני ד"ה

 .)'רקנאטי' פרשת שמיני על הפסוק 'דברו אל בני ישראל'( רוחותיהם הטמאותגם  כמו, להרדב"ז מצוה קפה ד"ה שלא לאכול תולעת(

 ונת לטבעםכי היא מכּו ,קשרתנרה וֹושבכולם רוח הטומאה שנחשים והעקרבים כגון ה רצים על הארץ,גם כל השרצים השֹו ובכלל זה
ץ שנאמר " כל השרציםלכן אף שהתורה אסרה את  .ויקרא פרק יא ד"ה וכל השרץ השורץ(רמח"ל בחומש התלמיד חבר ל)הרמ"ד וואלי  קֶׁ ץ שֶׁ רֶׁ אָּ ץ ַהֹשֵרץ ַעל הָּ רֶׁ ל ַהשֶׁ כָּ וְּ

ֵכל:  ץ לֹא תֹאהּוא לֹא ֵיאָּ רֶׁ אָּ ץ ַהֹשֵרץ ַעל הָּ רֶׁ ל ַהשֶׁ כָּ ַלִים לְּ ֵבה ַרגְּ ל ַמרְּ ַבע ַעד כָּ ֹכל הֹוֵלְך ַעל ַארְּ חֹון וְּ ץ ֵהםֹכל הֹוֵלְך ַעל גָּ קֶׁ לּום ִכי שֶׁ  –)ויקרא יא, מא " כְּ

ה מנתה דווקא חזרה ו, היא מב( מֹונָּ ֵמאמינים של שרצי הארץ "שְּ ם ַהטָּ כֶׁ ה לָּ זֶׁ ץ  וְּ רֶׁ אָּ ץ ַהֹשֵרץ ַעל הָּ רֶׁ דַבשֶׁ ר ַהֹחלֶׁ בָּ ַעכְּ הָּ ב וְּ ַהצָּ ִמיֵנהּו:  וְּ הלְּ קָּ ֲאנָּ הָּ  וְּ
ַהֹכחַ  ה וְּ אָּ טָּ ַהלְּ ַהחֹ  וְּ טוְּ ת מֶׁ מֶׁ שָּ ַהִּתנְּ  "מלאך המות בשמונה" כפי שאמרו רבותינוכוחותיו של הס"מ ְשמֹוָנה בכדי לרמוז על  ל( –)ויקרא יא, כט " וְּ

)'שפתי כהן על התורה'  'זה סמא"ל' עם עוד שתיים כנגד שתי התיבות " יוצא בגימטריאָלֶכם ַהָטֵמא"התיבות וכן מטעם זה  .גמ' ברכות דף ד ע"ב(ראה )

 .(עיי"ש סוף פרשת שמיני ד"ה 'וזה לכם הטמא'

כולם נאחזים , ותהבהמות הטמאשאר וכל  והגמלים (להרדב"ז מצוה קפה ד"ה שלא לאכול תולעתעל טעמי המצוות )'מצודת דוד'  החזירים ,הכלבים ,וכן החמורים
כוחם וכן  מצוה קפה ד"ה שלא לאכול תולעת(. )'מצודת דוד' להרדב"ז ח הטומאהובאים מרּו פרשת שמיני אות קנו( לטעמי המצוות )החיד"א בהערתו על ספר 'עיר מקלט'בסטרא אחרא 

)הרמ"ד וואלי דברים פרק יד על הפסוק 'וכל שרץ העוף טמא  מצד הטומאה הםכולם והזבובים היתושים והחגבים הטמאים, כגון הצרעות  ,עוףה שרצישל 

)'חסד לאברהם' מעין  שההטהורים בריאתם מן הקדּוכל בעלי החיים ו ,קדושות וטמאות – מערכות עליונותסוגי י נישנם ש וכללו של דבר .('הוא

)'חסד לאברהם'  וכל בעלי החיים הטמאים בריאתם מן הטומאה )'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה קפה ד"ה ואם תאמר איך( משכים מצד הטהרהונ שישי נהר ט ד"ה כבר נרמז(

רים" ר' כי הם "אסּוסּונקראים בשם 'ִא  הטמאיםמטעם זה  .מצוה קפה ד"ה ואם תאמר איך( )'מצודת דוד' להרדב"ז ונמשכים ממנה (מעין שישי נהר ט ד"ה כבר נרמז
 .('עבודת ישראל' לר' מקוז'ניץ פרשת שמיני ד"ה זאת החיה אשר תאכלו) ח הטומאה מן הארץת הקץ, שאז יעביר ה' את רּוימֹולעד  'הקליפה'בידי 

 ישראל עם בעלי החיים הטמאים הותרו לאומות העולם ונאסרו ל

 רשםֹוונים ממש אל שכי הם מכּו ,תרו לאומות העולםהו ,ת הטמאיםפֹות והעֹות החיֹוובכללם הדגים הבהמֹו כל בעלי החיים הטמאים
והתקדשתם )'רקנאטי' פרשת שמיני ד"ה  מגיעה מרוח הטומאה נשמתם של האומותגם  שהרי, )הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה את זה תאכלו(האומות של הטמא 

באים  כולם שהם 'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת יתרו על הפסוק 'מזבח אדמה וכו' ,ראה 'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער מט ד"ה ובזה תדע נפשו , 'ליקוטי אמרים תניא' סוף פרק ו וסוף פרק א'.והייתם קדושים

)'חסד לאברהם'  ת הטמאותושאר הבריֹו יםעכברהמאכילת השקצים וניזונים מדברים טמאים, כגון  שאומות העולםבשעה  לכן. (ג' קליפות טמאותמ

)הרמ"ד וואלי דברים פרק יד  הדגים הטמאים שבמים כמו 'טומאת העמים'( –)להרחבה על טומאת נשמתם של אומות העולם ראה מאמרינו לפרשת מטות  מעין שישי נהר ט ד"ה האמנם הקב"ה(

)הרמ"ד וואלי דברים  שהם טמאים כמותם מחמת)זוהר פרשת שמיני דף מב ע"א ד"ה וכתב ולא תשקצו(  הרי שהם נדבקים בשלהם, על הפסוק 'את זה תאכלו מכל אשר במים'(

 .'טומאת הגוים'( –)להרחבה על טומאת הגוים ראה מאמרינו לפרשת מטות  (פרק יד על הפסוק 'את זה תאכלו'

 )'רקנאטי' פרשת שמיני ד"ה והתקדשתם והייתם קדושים( נשמתם מצד הטהרהכי , נהר ט ד"ה האמנם הקב"ה()'חסד לאברהם' מעין שישי  שיםקדֹוהם  ישראללעומתם אך 
)'חסד לאברהם' מעין  ת ניזונים מדברים טהורים וקדושיםצריכים להיוהם  על כן ,)הרמ"ד וואלי דברים פרק יד ד"ה לא תאכל כל תועבה( שהרשם מצד הקדּוֹווש

ם קֵ ִכי ֲאִני ה' ֱאֹל" הצטוּושכפי  ,)זוהר פרשת שמיני דף מא ע"א ד"ה אמר רבי אלעזר( שהאשר באים מצד הקדּו הקב"ה(שישי נהר ט ד"ה האמנם  ם יכֶׁ ּתֶׁ ַקִדשְּ ִהתְּ םוְּ ִייתֶׁ  ִוהְּ
ץ רֶׁ אָּ ֹרֵמש ַעל הָּ ץ הָּ רֶׁ ל ַהשֶׁ כָּ ם בְּ ֹשֵתיכֶׁ ת ַנפְּ אּו אֶׁ ַטמְּ לֹא תְּ ִני וְּ דֹוש אָּ ֹדִשים ִכי קָּ . )'רקנאטי' פרשת שמיני ד"ה והתקדשתם והייתם קדושים( )ויקרא יא, מד(" קְּ

ת חֹומרּוחם ורּו 'מדת הדין'מ הוא אצילותםצא מֹוהיא על ידי הימנעותם מאכילת הבהמות הטמאות אשר של ישראל תם והתקדשּו

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ל ּתלֹא תֹאַכל ישראל "ו הוזהרש וכפי ,)'מאה שערים' המיוחס לרקנאטי שער החמישים ד"ה ועל דרך האמת( הטומאה )הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה את  )דברים יד, ג(" הֹוֵעבָּ כָּ

 .'סגולת נשמות ישראל'( –)להרחבה על מקור טהרת נשמתם של ישראל ראה מאמרינו לפרשת ואתחנן  זה תאכלו(

ִים ּולְּ נאמר "ש נרמזה במה ישראל מאומות העולם של היבדלותם ת ַבמָּ שֶׁ ֹרמֶׁ ָֽ ש ַהַחיָּה הָּ פֶׁ ֹכל נֶׁ עֹוף וְּ הָּ ה וְּ ֵהמָּ ת זֹאת ּתֹוַרת ַהבְּ צֶׁ ש ַהֹשרֶׁ פֶׁ ל נֶׁ כָּ
אָּ  ץ: ַעל הָּ ִדיל ֵביןרֶׁ ַהבְּ ֵמא ּובֵ  לְּ ֹהר ּוֵבין ַהַחיָּה הַ ַהטָּ ֵכלין ַהטָּ ר לֹא ֵתאָּ ת ּוֵבין ַהַחיָּה ֲאשֶׁ לֶׁ ֱאכֶׁ  ֵבין"כשם שהבדיל ה' יתברך  כלומר, )ויקרא יא, מו(" נֶׁ

שהם בעלי " ֶנֱאֶכֶלתהַ ַהַחָיה בין אומות העולם הטמאים לבין עם ישראל הטהורים, כך הוא גם הבדיל בין " שזה" ַהָטֵמא ּוֵבין ַהָטהֹׁר
ֹׁא ֵתָאֵכל, לבין "באכילה לישראל החיים המותרים )הרמ"ד אומות העולם אך מותרים לישראל אסורים באכילה להשהם " ַהַחָיה ֲאֶשר ל

רה בהם מאה שֹוח הטּוּורשאותם בהמות חיות עופות ודגים טמאים שבאים מצד הטומאה ו ובכללם כל ,וואלי ויקרא פרק יא ד"ה להבדיל בין הטמא(
 .)זוהר פרשת שמיני דף מא ע"ב ד"ה בין בבעירי(בהם  שלא יטמאּובכדי שה של ישראל להתערב בהם ח הקדּואין לרּומחמתן ודרה בתוכם, וש

 שבא מהסטרא אחרא טבעבעלי החיים הטמאים אכזריים וטורפים והוא 

ישראל יידעו איזה עם על מנת שנתן סימנים לאותם בעלי חיים שבאו מצד הקדושה ולאותם בעלי חיים שבאו מצד הטומאה, יתברך ה' 
היעדרם כמו ש ההיתרסיבת  אינההסימנים המטהרים  וקיומם של. ד"ה מאן דאיהו( ד"ה מסטרא דא)זוהר פרשת שמיני דף מא ע"ב בעלי חיים הם טמאים 

בין בעלי  נההמין המגּומהו המין הראוי ומהו  האדםבני את  בהם ְלַיֵדעַ על מנת רק  סימנים אלו הםסיבת האיסור, אלא אינה א הי
אם הוא מצד הטומאה או ה –הניצוץ המתפשט בהם  ת על כל בהמה חיה ועוף מהּורֹוולהֹו ,)ספר 'ציוני' פרשת שמיני ד"ה זאת החיה אשר תאכלו( החיים

)'אור החמה' על זוהר טמאים אלו שהם להיבדל מאותם ישראל יכולים  ועל ידי כן, הקדוש' תורה שבכתב פרשת ראה ד"ה והאוכל איבר מן החי( )'השל"ה שהמצד הקדּו

 .(' מהרמ"קבגין באית'פרשת שמיני דף מא ע"א ד"ה 

 אין. ו)ראה 'מדרש תנחומא' פרשת שמיני אות ח(עד שהקב"ה היה צריך להראות לו באצבע את הדבר  אסורות'המאכלות ה'עניין משה רבינו התקשה ב
)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת שמיני ד"ה וכן שי בדבר הזה אין כל כך קֹוטמאים, ש הםטהורים ואלו חיים בעלי אלו שהכוונה שמשה רבינו לא ידע 

אלא . פרשת יג סעיף ד( 'הויקרא רב')עפ"י ר להם "זה טהור" ו"זה טמא" בעצמו הציג בפני ישראל את בעלי החיים השונים ואמ כפי שהוא, אכילת האדם(
את סוד רוחניותם  לוהקב"ה הראה  לכןן, מדוע זה נאסר לאכילה ואילו זה הותר לאכילה. ימשה רבינו התקשה להבין את טעם העניש

הותרו  ואלו באכילהנאסרו אלו שעל ידה  הרוחנית הבין את סיבתםו 'דשקֹו'זה אילו ו מאה''טּוראה שזה  משה רבינואז וכוחם למעלה, ו
 .)'של"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת שמיני ד"ה וכן אכילת האדם(

 .)'ספר הקנה' ד"ה סימני עופות טהורות וטמאות( ואכזרייםרדב"ז מצוה קפה ד"ה עוד שם דע( ה)'מצודת דוד' ל רסיםדֹותם הוא היֹו הטמאים אחד הסימנים לבעלי החיים
מצד ונמשך  )הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה ואת אלה תשקצו מן העוף( 'הסטרא אחרא'מן הטבע האכזרי של  זהווטורפים  יםדורסים שחיה בעליכי כל 

אשר נאצלו ממקום  הטהוריםהעופות כל שהרי  ,עופותה בחר אצלמּו הוא סימן זה. רדב"ז מצוה קפה ד"ה עוד שם דע(ה)'מצודת דוד' ל 'הדין הקשה'
ואילו  ,)'ספר הקנה' ד"ה סימני עופות טהורות וטמאות, 'מצודת דוד' לרדב"ז מצוה קפה ד"ה עוד שם דע( תאינם טורפים ולא דורסים באכזריּו השלום והאמת,של טהור 

בזה מעידים הם ו עופות טהורות וטמאות()'ספר הקנה' ד"ה סימני  במותםבין בחייהם ו האחרים בין העופות הטמאים יכולים לדרוס את בעלי החיים
  .)הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה ואת אלה תשקצו מן העוף( רשה של הסטרא אחרא ממשובאים משהם על עצמם ש

כּון" אצלוכי  גחנֹור ההשֹואצל זולת  בהמות הטהורותהיש שלום בין ש בבהמות,הוא וכן  ַהלָּ ִעים ִיתְּ שָּ )'ספר הקנה' ד"ה סימני עופות  )תהלים יב, ט(" רְּ

שממיתים כאלה בין הבהמות הטמאות יש  ולעומת הטהורים .(הישר' פרק פח)עפ"י 'קב לחנות מקום טן השלו  שהרי בין קרניו מוצא טהורות וטמאות(
ואילו ים נטהורים הם רחמהוא גם עם הדגים, שאותם דגים כך  .)'ספר הקנה' ד"ה סימני עופות טהורות וטמאות( רחמנותשום בלי בעלי חיים אחרים 

 הטמאותהטהורות לחיות  תוהוא הדין גם בין החיֹו )'ספר הקנה' ד"ה סימני עופות טהורות וטמאות, 'מצודת דוד' מצוה קפה ד"ה עוד שם דע( טמאים הם אכזרייםדגים 
 .'איסור חרישה בשור ובחמור'( –)להרחבה בעניין השור ראה מאמרינו לפרשת כי תצא  )'ספר הקנה' ד"ה סימני עופות טהורות וטמאות(

  רשם הטהורשֹומעידים על  ריםהטהֹו העופות והדגיםהחיות כל סימני הבהמות 

ה" הם ובחיה בבהמההסימנים  סָּ ת ַפרְּ סֶׁ רֶׁ ַסע" "ַמפְּ ֹסת ֹשַסַעת שֶׁ רָּ ה"ו "פְּ ֹכל "כפי שנאמר  "ַמֲעַלת ֵגרָּ
ה  ֵהמָּ ה ַבבְּ ֹסת ַמֲעַלת ֵגרָּ רָּ ַסע פְּ ֹשַסַעת שֶׁ ה וְּ סָּ ת ַפרְּ סֶׁ רֶׁ ּה ּתֹאֵכלּוַמפְּ הם  הללומנים י. וכל הס)ויקרא יא, ג(" ֹאתָּ

 ןהו ,והחיה הבהמהבתחתית רגלי פרסות יש זה כאשר  – "ַמְפֶרֶסת ַפְרָסה" .ןרמזים לטהרת
)הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה דבר אל בני  הורדת השפע שלח פתח פתּולכדי לרמוז  ויקרא יא, ג(רש"י ראה ) סדוקות

 :הפרהרגל פרסת  וכגון. )הרמ"ד וואלי דברים פרק יד על הפסוק 'זאת הבהמה' ד"ה והזכיר( מלמעלה למטהישראל( 
ם "דש ת הקֹונאמר אצל חיֹוש מהכעין וזה  ֵליהֶׁ ַכף ַרגְּ ה וְּ רָּ שָּ ל יְּ גֶׁ ם רֶׁ ֵליהֶׁ ַרגְּ לוְּ ל ֵעגֶׁ גֶׁ ַכף רֶׁ ֵעין  כְּ ִצים כְּ ֹנצְּ וְּ

ל לָּ ת קָּ ֹחשֶׁ ל, ")יחזקאל א, ז(" נְּ ל ֵעגֶׁ גֶׁ ַכף רֶׁ הורדת לת על מנת לתת מקום פרסֹושיש להם סידוק  הכוונה –" כְּ
אֹוַפִניםההשפעה שנמשכת מהם אל   נהשֹובו .)הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה דבר אל בני ישראל(אשר תחתיהם  הָּ

תיהם מחולקות באצבעות כמו כפֹוכמו הכלב החתול הדוב והקוף, טמאים הבעלי חיים  אצל מהם,
ואדרבא 'סדקים' להורדת השפע דרכם כי כל אצבע סתומה בפני עצמה, אצלם  איןש כך אדםה פותכ

 .)הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה לכל הבהמה אשר היא מפרסת( מעבר אל הזוהמאהוא  ממש האצבעות חילוק

)רש"י  לגמרי מלמעלה למטהושסועות סדוקות  שלה פרסותההכוונה ש –" שַֹׁסַעת ֶשַסע ְפָרסֹׁת" אשהיבחיה ובהמה בהסימן השני וכן 

 דר אחעֹושם יש לפי ש בתחתית הפרסה למטהלא אבל  בתחילת הפרסה סדוקות למעלה והחיה . כי לפעמים הפרסות של הבהמהויקרא יא, ג(
הדוגמת הוא מטה סותם מלהזה ש רהעֹו. ואין כאן פתח פתוח להורדת 'ההשפעה' הסותם ומדביק את הסידוק לָּ רְּ עָּ הברית 'שחופפת על  הָּ

 רש הקדושהה משֹונאינ היאמראה כי ר הזה למטה, הרי זה שיש לה את העֹו חיהאו  בהמה. 'השפע'ירידת את ומונעת  ' של האדםדשקֹו
 וכן הסימן השלישי בבהמה .)הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה דבר אל בני ישראל( בני בריתשהם , והיא אסורה לעם ישראל רש הקליפה שכנגדהאלא משֹו
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ש אל תוך פיה לכתֹו אותו שובמעלה  איההורידה את האוכל למעיה,  או החיה שהבהמה יהכוונה שאחר –" ַמֲעַלת ֵגָרה"א שהי בחיהו
 )הרמ"דוסימן זה רומז להתעוררות התחתונים שעולה למעלה וגורמת בעקבות כך להורדת השפע למטה  .()רש"י ויקרא יא, גק ָהדֵ טחון אותו לו

  .וואלי דברים פרק יד על הפסוק 'זאת הבהמה' ד"ה והזכיר(

הלכה למשה יש ' ורק הטהורים, בעופותלא נתנה סימנים מנגד אך  כ( –יג יח, ויקרא יא,  -)ראה דברים יד, יב  התורה מנתה את העופות האסורים 
שלשת הסימנים האלו מעידים על טהרתם, כי כל  .רקבן נקלף, וזפקּואצבע יתירה, ק לעופות הטהורים שלשה סימנים והםכי  'מסיני

 –'אצבע יתירה' . שורש הטהורהמהחסד  שבו אשר באת הטבע בא הוא מראה על רכּוואדר ,ף דורסעוף שיש לו סימנים אלו הוא לא עֹו
 היאכי  'הריית' נקראתאצבע זו לכן . ל'חסד' תרומזו 'דלהגּו' תנקראהאדם שאצבע כנגד  ה מאחורי האצבעות, והיאגבוהאצבע היא 

ת הטבע רה על רכּוהוא מעי רך המֹו –זפק' ' הסימן השני שיש. וכן ה'חסד' שמרבה ומעדיף לעומת הדין שממעט מחסיר ומצמצםבחינת 
בפירוש על טבעו  בזה מודיעורקבן נקלף ביד ואינו צריך אל הסכין, קּוכאשר השהוא  – 'רקבן נקלףּוק' הסימן השלישי. וכן של העוף

יחד  (ויקרא פרק יא ד"ה ואת אלה תשקצו מן העוף)הרמ"ד וואלי ל מנת להתיר עוף שלא נאסר בתורה . שלשת סימנים אלו נצרכים עשל העוף הרך והטהור
 .הטהורים ראה 'ספר החינוך' סימן קנז 'שלא לאכול עוף טמא' ואכמ"ל בזה(עופות ה סימניפרטים בל)רמ"א בשו"ע יו"ד פב, ג( ראה ) על אכילתו 'מסורת'עם 

ִים , כפי שנאמר "תקשקשו סנפירשנתנה התורה בדגים הם הסימנים  ר ַבמָּ לּו ִמֹכל ֲאשֶׁ ה ּתֹאכְּ ת זֶׁ אֶׁ
ם ּתֹאֵכלּו ִלים ֹאתָּ חָּ ת ַבַמִים ַבַיִמים ּוַבנְּ שֶׁ קֶׁ ַקשְּ ַנִפיר וְּ ר לֹו סְּ של  אלו. גם סימנים )ויקרא יא, ט(" ֹכל ֲאשֶׁ

של  'ניצוצות'הרודפות אחרי  בארץ שכשם שיש רוחות טמאותלפי  הדגים מעידים על טהרתם.
שנמצאות בעיקר )הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה כל אשר לו סנפיר וקשקשת(  במיםרוחות טמאות כך גם יש  שה,קדּו

אשר  (' עיי"שוואלי דברים פרק יד על הפסוק 'את זה תאכלו מכל אשר במים )עפ"י הרמ"דַהַיִמים בתחתית הקרקעית של 
לכל אחד . לכן הקב"ה עשה שהקדּושל  'ניצוצות'אחרי הדגים הטהורים היות שיש בהם  רודפות

 אחד זהכלי  מפני הרוחות הטמאות.יוכלו להתגונן הם שבאמצעותם שני כלים  מהדגים הטהורים
ת"ה שֶׁ קֶׁ יֹוןמעין שהוא  "ַקשְּ אחזו בהם הרוחות הטמאים, וכלי שני הוא המגן עליהם שלא יי ִשרְּ
ַנִפיר"ה )הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה כל אשר לו ובורחים מפני רודפיהם  הם פורחים במים שבאמצעותו "סְּ

 .(אות קד ד"ה ראה והבן שדג טהור 'ילקוט ראובני' פרשת שמיני פרק יא. ראה סנפיר וקשקשת

בוודאי שעשה לו גם כלי בריחה  הכין לו כלי הגנה הרי , כי מאחר שהבורא)ראה משנה נדה פרק ו, ט( יש לו גם סנפיר תקששיש לו קשדג כל לכן 
שרת ת נֹוקשהקשאם גם  תםהדגים הטהורים נשארים בטהרוזה גם הטעם ש. יהם צריכים לו להינצל מרדיפת הרוחות הטמאותי שנכ –

רוחות הטמאות,  ןם רודפים אחריהם אותמשום שדי להם בהגנה הצריכה להם במקומם במים אשר שבשעה שהם יוצאים מהמים,  מהם
דבר סימן שאין  זה, הרי תקשאין להם סנפיר וקשש שאר הדגים הטמאים ולעומתםפחד. להם מה שאין כן ביציאתם ששם כבר אין 

דגים  גםטמאים  זהמטעם . כמותםהם הרי לכל הרוחות הטמאות ש אותםמשורש הטומאה. לכן מפקירים  הםואדרבא  טוב לברר מהם
 משמים מקפידים עליהםואם לא  חסר להם עיקר ההגנה מפני הרוחות הטמאותש , משוםתקשקש אין להםאבל  סנפירבמים שיש להם 
)הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא  מינם יהולכות אחררק  שם והרוחות ,בעצמם מהשורש הטמא שהם הרי הוא סימןם הרוחות הטמאות השייאחזו ב

 .ד"ה כל אשר לו(

 מאכלות אסורות מטמטמות את הלב והדעת וגורמות להוליד בנים פגומים

ם ", כפי שנאמר את לבו של האדם ותמטמטמ האסורותהמאכלות  הֶׁ אּו בָּ לֹא ִתַטמְּ םוְּ ֵמתֶׁ ִנטְּ ם"על התיבה  דרשוו )ויקרא יא, מג(" םבָּ  וְּ ֵמתֶׁ ִנטְּ  "וְּ
)'אשל אברהם' לר' אברהם ם' 'טמטּומלשון היא עצמה  'הטומאה'כך ש )גמ' יומא דף לט ע"א( מלשון טמטום 'ונטמטם' התיבה שהיא כמו שנכתבה בלי א'

שהוא שה אלא מהצד מצד הקדּו המאכלות האסורותשל  ןתלפי שאין חיּו סיבת הדברו .טובייאנה על טעמי המצוות מצווה רמ"ו ד"ה 'טעם ה"ה' בשם הרמ"ק(
)'שושן סודות' לתלמיד  מטמטמת ןלכן אכילת ,כוחות הטומאהאותם מ בחלק פרשת המן ד"ה כמו כן בכל ברואי( ר' מנחם מנדל מרימנובמליקוטים )'מנחם ציון'  הפוך מן החיים

טעם ')'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצווה רמ"ו ד"ה  ת הבוראדכיל בעבומלהש )'ילקוט ראובני' פרשת שמיני יא ד"ה 'ונטמתם בם' בשם פסיקתא זוטרתא( את הדעת הרמב"ן אות קסד(

)הרמ"ד וואלי ויקרא שה ת של התורה הקדֹוכלות היקרֹושמאכלות אסורות סוגרות את ליבו של האדם ומונעות ממנו מלהבין במּו .(' מהרמ"קה"ה

)'מאור ושמש' סוף גות בתורה והוא אינו יכול להשיג הש)'צרור המור' פרשת שמיני ד"ה זאת החיה אשר תאכלו( כלו את ש ותומבלבל, פרק יא ד"ה אל תשקצו את נפשותיכם(

 .)'פלא יועץ' מערכת כ ערך כללות אות יא( באיסור גדלכי גופו  ,אורחות חייםו פרשת שמיני ד"ה 'ואלה הדברים שדברנו' עיי"ש(

מטמטם את לבו הוא ש –גדול בנפשו שלא נבדל ממנו לעולמים עצמי האדם במאכלות האסורות אלא שנגרם לו נזק גוף לא די שנטמא 
ביחס לדורות זה הטעם למיעוט ההבנה בדורנו . )הרמ"ד וואלי ספר הליקוטים חלק ב' על ביאור מאמרי חז"ל וזוהר ביאור 'ונטמתם בם' ד"ה ועוד אמרו אחר כן(ונהיה גס 

 לכןהטומאה הראשונים נזהרו יותר מ בדורותש וכיון .פחתה ביחס אליהם בכללותה מטומאת האכילה בימינוראשונים כי הזהירות 
תו וא ואז, מאכל טמא שאדם אוכל נעשה חלק מאבריו .)'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצווה רמ"ו ד"ה 'טעם ה"ה' בשם הרמ"ק(ַהֵשֶכל ת היה להם יותר זכּו

)'אשל אברהם' על טעמי  טהרה נשפע עליועל ידי אכילתו אז  טהור'' שהוא דבר וכלהאדם אאם להיפך וכן  .טמאלטמא' עושה את האדם 'דבר 

שגם הרי של טומאה הגורם לו לחטוא,  'דהחלּו' ובנפש שהולידומאכלים טמאים אכל  אדם םאמנם א .המצוות מצווה רמ"ו ד"ה 'טעם ה"ה' בשם הרמ"ק(
 .)'ידו בכל' למחבר 'שבט מוסר' פרשת תזריע סימן תרל"ח(יוליד רשעים כמותו הוא ושאכל יתהווה מעיפוש המאכלים הטמאים זרעו 

ִריעַ פרשת " נכתבה גם 'מאכלות אסורות'פרשת שנכתבה בתורה מיד אחרי  זהמטעם  ה ִכי ַתזְּ ר ִאשָּ כָּ ה זָּ דָּ יָּלְּ פרשת  יהואחר )ויקרא יב, ב(" וְּ
ֵאת נגעים " רֹו שְּ שָּ עֹור בְּ יֶׁה בְּ ם ִכי ִיהְּ דָּ יָּה בְּ אָּ הָּ ת וְּ רֶׁ ַעתאֹו ַסַפַחת אֹו ַבהֶׁ רָּ ַגע צָּ נֶׁ רֹו לְּ שָּ אם ייבדל האדם מן ש להודיעוזה כדי , )ויקרא יג, ב(" עֹור בְּ

 פת הזרע שהיתהיליהם מצד טעהרי הנגעים מתחדשים  ,ואם לא ו לו בנים הגונים קדושים וטהורים.אזי יהי והמאכלות האסורות
לוולד עיפוש והיזק  ויביאוהם  שער הקדושה פרק טז ד"ה השער השלישי בזמן הראוי(לר' אליהו די וידאש )'ראשית חכמה'  רסמוך לעיבּושאכל  תקצֹומאותן מאכלות משּו

 על מנתת נֹואדם צריך לקדש את עצמו במאכלות הגּולכן  .' פרשת תזריע ד"ה 'הרב בעל ש"ך ז"ל' בשם השפתי כהן על התורה(' למחבר 'שבט מוסר)'סמוכים לעד ומיני נגעים
 ם ונגעמלובן ומזורז לעבודתו יתברך בלי שום מּווייצא התינוק  )'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק טז ד"ה השער השלישי בזמן הראוי( שהזרע יהיה נקי וטהור

 .(פרשת ראה ד"ה לא תאכל כל תועבה, ראה 'שפתי כהן על התורה' )'סמוכים לעד' פרשת תזריע ד"ה הרב בעל ש"ך ז"ל
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 ~4 ~ 
 

 שהאת הקדּו ותאת הגוף ואת הנפש ומסלק ותמאכלות אסורות מטמא

 אשר כמעט כולם סטרא אחראע"ב ד"ה אמר רבי אלעזר(  –)זוהר פרשת שמיני דף מא ע"א  כל מי שחלילה אוכל מאותם בעלי חיים הבאים מצד הטומאה
ע"ב ד"ה אמר רבי אלעזר, 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי פרק  –)זוהר פרשת שמיני דף מא ע"א  הרי הוא נטמא על ידם ,קנט( –בהערה על 'עיר מקלט' פרשת שמיני אות קנח  )החיד"א

על ידי )זוהר פרשת שמיני דף מא ע"ב ד"ה בין בבעירי(  ורה בהם ושוכנת בתוכם מטמא את ישראל שאוכלםשכי רוח הטומאה ש. ו דף נג ע"א ד"ה ודע שהבהמות(
)'אור החמה' על זוהר פרשת שמיני דף מא ע"א ד"ה ת"ח 'כל ונעשית חלק ואבר ממנו )'שער המצוות' להאר"י ז"ל פרק עקב ד"ה וענין קריאת השמות(  שקליפת טומאתם נדבקת בו

ונמצא תחת  )זוהר פרשת שמיני דף מא ע"ב ד"ה ותא חזי( ונדבק בוקנט(  –על 'עיר מקלט' פרשת שמיני אות קנח )החיד"א בהערה  ובזה הוא נטמא בסטרא אחרא. מאן' מהרמ"ק(
נק מהמקום שבו יש לאותו בעל חי טמא קשר אב ויֹוושֹו, )הרמ"ד וואלי ספר הליקוטים חלק ב' על ביאור מאמרי חז"ל וזוהר ביאור 'ונטמתם בם' ד"ה ועוד אמרו אחר כן( רשותו

 .)'טעמי המצוות' לרבינו מנחם הבבלי במצוות לא תעשה מצוה פו(ואחיזה למעלה 

)'ראשית חכמה'  המתלבשת בתוך הגוף )'שערי קדושה' לר' חיים ויטאל חלק ב שער ו ד"ה קרי לבטלה( המאכלות האסורות מטמאות אפילו את 'הנפש' של האדם

ובין אם אוכל  )הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא על הפסוק 'ואת אלה תשקצו מן העוף' ד"ה והעופות הטמאים(בין אם האדם אוכל עופות טמאים , רק טו ד"ה אחר שבפרקים(שער הקדושה פ
)זוהר פרשת שמיני דף מא  ת אותומשקצֹווכן שאר המינים. ומאכלות אלו  )'אור החמה' על זוהר פרשת שמיני דף מא ע"א ד"ה 'בגין דאית' מהרמ"ק( בהמות וחיות טמאות

ֹׁאַכל ָכל " שנאמר "תֹוֵעָבהלכן הן נקראות בשם ", ע"ב ד"ה תא חזי( ֹׁא ת שה של את הנפש הקדֹו ותומשקצ ות, והם מטמא)דברים יד, ג( "תֹוֵעָבהל
קה בנפש ובגוף, מה שאין כן באף טומאה קה ואדּושהטומאה הזאת דבּוכך , )'צרור המור' פרשת ראה ד"ה ולכן אמרו בזוהר(לבד מהגוף הגשמי  ישראל
)'נצוצי אורות' תקנה כמו שיש למשל ב'טומאת מת' שניתן להיטהר ממנה על ידי אפר פרה אדומה שום לטומאה הזאת  לא נתקנה. לכן אחרת

 .להחיד"א על זוהר פרשת שמיני דף מא ע"א אות ז(

)'שער המצוות' להאר"י ז"ל פרק עקב ד"ה וענין קריאת השמות. 'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ד לשבת  שהמסתלקת מהאדם כל הקדּועל ידי אכילת בעלי החיים הטמאים 

הטמאים' עפ"י כתבי האר"י )'באר מים חיים' פרשת שמיני ד"ה 'וכל עופות  אשר היתה בו מאז ומעולם תשובה ד"ה והנה ר"ת המדות, 'זכר דוד' מאמר שלישי פרק ו דף נג ע"א ד"ה ודע שהבהמות(

שה כי טומאתו עליו . והאדם ולא יכול להתקרב אז אל הקדּומחמת רביצת הטומאה בגופו והיא מתבערת ונשרפת ונאבדת ממנו, ז"ל(
עופות )'באר מים חיים' פרשת שמיני ד"ה וכל  ת'אדם זה נקשר אז אל 'הקליפֹומטומאת 'החיצונים' שנמצאת בבהמות הטמאות ובעופות הטמאים. 

)'באר מים חיים' פרשת  )ויקרא יא, מג( "ַאל ְתַשְקצּו ֶאת ַנְפשֵֹׁתיֶכםקץ ומתועב היפך מה שהוזהר "כאשר גופו הופך להיות משּו הטמאים וד"ה ולזה אמר הכתוב(

שה ולא נדבק בה אדם זה לא בא מצד הקדּו עד שנראה כאילו )'מצודת דוד' להרדב"ז מצוה קפה ד"ה עוד שם דע( נהיה אז טמאהוא ו. שמיני ד"ה ולזה אמר הכתוב(
 .)זוהר פרשת שמיני דף מא ע"ב ד"ה ותא חזי( מעולם

של ה'  ח שייכנס בהם אורותיו העליוניםפתח פתּובטומאה הזאת טומאת מאכלות אסורות חמורה יותר מכל שאר הטומאות, כי אין 
ם"מטעם זה הרמז לטמטום שחל בעקבות האכילה הוא בתיבה  .יתברך ֵמתֶׁ ִנטְּ כי האות הזאת היא  –שחסר לה את האות א' )ויקרא יא, מג( " וְּ

 .)הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה אל תשקצו את נפשותיכם(בענין המאכלות אסורות אשר מונע את טובו ואורו העליון ממי שפורץ גדר  יחידו של עולםכנגד 
)'שם  את האמונה מהאדםמסירה ו )'שושן סודות' לתלמיד הרמב"ן אות קסד( מחשיכה את הנשמה שהיא 'נר אלקים' אשר נפח באפיו ה'טומאה זו 

היא  האדם שאכל הזאת 'הטומאה'היצר הרע כי מגבירה בו את  גםהיא  .(ד"ה דברי אל בני ישראלפרשת שמיני שנת תרע"ה לר' שמואל בורנשטיין מסוכטשוב משמואל' 
נכנס לתוכה,  שהאדם בשעהנחלש  היצר הרעש 'שההקדּו' לעומתוזה  .(' מהרמ"קטעם ה"ה')'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצווה רמ"ו ד"ה  ממין היצר הרע

)ראה סוכה דף נב  "אם אבן הוא נימוח אם ברזל הוא מתפוצץ ,משכהו לבית המדרשזה  מנוולאם פגע בך כפי שאמרו רבותינו על היצר הרע "

 .)'אשל אברהם' על טעמי המצוות מצווה רמ"ו ד"ה 'טעם ה"ה' בשם הרמ"ק( ע"ב בשם תנא דבי רבי ישמעאל(

 וי לו לאדם בעולם הבא על מה שאכל מאכלות אסורות בעולם הזהא

. ועל זה טמאים, אזי בשעה שייפטר מהעולם יהיה חלקו עם הרוחות הטמאות שנדבק בהם בחייודברים  מאכילתכל מי שלא נשמר 
םנאמר " כֶׁ ץ הּוא לָּ קֶׁ עולה למקומה בעולם שאין נפשו לפי , )הרמ"ד וואלי ויקרא פרק יא ד"ה וכל אשר אין( בין למטה ובין למעלהוהכוונה  )ויקרא יא, יב(" שֶׁ

)זוהר פרשת שמיני דף מב ע"א ד"ה וגם הנפש וד"ה דבר לעולם ולעולמי עולמים למעלה לא נגמר דינה גם העליון מחמת שנטמאה ונדבקה בסטרא אחרא, ו

. ע"א ד"ה מאן דפלח( )זוהר פרשת שמיני דף מב ברשותו של הסטרא אחרא תונכנס עולם הזה כך היא נטמאת בעולם הבאנפשו ב וכשם שנטמאה. אחר(
ל ועל זה נאמר " ִפיהּו ֲעַמלכָּ ם לְּ דָּ אָּ בעולם  עתיד לסבולשהוא כל הדינים אזי שבשעה שדנים את האדם בעולם העליון, כלומר , )קהלת ו, ז(" הָּ

 .)זוהר פרשת שמיני דף מב ע"א ד"ה רבי יוסי, 'צרור המור' פרשת שמיני ד"ה זאת החיה(טימא את נפשו גרם שולא שמר אותו ו בעולם הזה בפיוההוא זה על מה שחטא 

 'צרור החיים'ולא נדבק בלא יוצא מטומאתו לעולם הוא , וצֹוואוי לנפשו שאין רפואה לשיקּו שאכל מאכלות אסורות זההאוי לאדם 
נטמאה היא שכמו  )זוהר פרשת שמיני דף מא ע"ב ד"ה ותא חזי(למעלה אוחזים בו ומטמאים את נפשו  הרוחניים 'הטמאים'וכל אותם  אחרי פטירתו.

)'אור החמה' על זוהר  הזה יהיה אז האדם, להיות יחד עם הנפש ואפילו בשעת תחית המתים כאשר יחזור הגוףכאשר היתה מחוברת לגוף. 

מינים הטמאים אכילת הבאף הרואים, מטעם שנמאס ב )זוהר פרשת שמיני דף מא ע"ב ד"ה ועל דא כתיב( לסירחון (' מהרמ"קכל מאן'פרשת שמיני דף מא ע"א ד"ה ת"ח 
 'תשובה'אמנם אם האדם עשה  .)זוהר פרשת שמיני דף מא ע"ב ד"ה ותא חזי( בהםונדבק  (' מהרמ"קכל מאן')'אור החמה' על זוהר פרשת שמיני דף מא ע"א ד"ה ת"ח  מהם ונעשה
אפילו בחייו להפריד הוא יכול  התשובהכי על ידי  ,(' מהרמ"קת"ח כל מאן')עפ"י 'אור החמה' על זוהר פרשת שמיני דף מא ע"א ד"ה  לא יסבול כך אחרי מותובחייו 

)הרמ"ד וואלי ספר הליקוטים חלק ב' על ביאור מאמרי חז"ל וזוהר ביאור  התשובה אין דבר העומד בפני שהריאת מה שנדבק בו מחמת האכילות האסורות, 

 .'ונטמתם בם' ד"ה ועוד אמרו אחר כן(

 
 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:

אליהו 

בן 

 ז"ל ג'ֵנט

 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 

ֵרייֵדא חדוה  הי"ו פְּ

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות

 העלון גם לעילוי

 נשמת:

אהרן בן 

 ז"ל עזיזה

יָּה  לְּ ט עָּ לֶׁ רְּ אָּ
בת פֹורטּון 
 מסעּודה 

 ז"ל 

העלון גם 

לרפואה שלימה 

 של

ציונה 

שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמּון

אליהו בן 

ר הָּ  הי"ו גֹובְּ
 

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

ֶמַנַנה ַמְדֶלן 
 ז"ל בת מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 הילדה העלון גם לרפואת

טליה אסתר בת 
 הי"ואלינור 

  מזרחי משפחתבית ל
 

זכות הלימוד בעלון 

לרפואה יעמוד לה 

שלימה והחלמה מהירה 

 מהניתוח, אמן. 

הפצת העלון 
השבוע לזיווג 

 הגון של

טל טובה 
בת מרים 

 הי"ו
 זיווגשתזכה ל

משורש  הגון
בקרוב נשמתה 

 ממש
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