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 מעלת מיתת הנשיקה  –  האזינופרשת 
ֲעֵלה ֶאל ַהר ָהֲעָבִרים ַהֶזה ַהר ְנבֹו ֲאֶשר ְבֶאֶרץ מֹוָאב ֲאֶשר ַעל ְפֵני ְיֵרחֹו ּוְרֵאה ֶאת ֶאֶרץ ְכַנַען ֲאֶשר את משה רבינו לפני מותו " ציוההקב"ה 

)דברים לב, " ִחיָך ְבֹהר ָהָהר ַוֵיָאֶסף ֶאל ַעָמיוּוֻמת ָבָהר ֲאֶשר ַאָתה ֹעֶלה ָשָמה ְוֵהָאֵסף ֶאל ַעֶמיָך ַכֲאֶשר ֵמת ַאֲהֹרן אָ  ֲאִני ֹנֵתן ִלְבֵני ִיְשָרֵאל ַלֲאֻחָזה:

י ה'"ושם הוא מת שנאמר  "ַהר ְנבֹו"ל עלה ע. משה רבינו אכן נ( –מט  ב ַעל פִּ ץ מֹואָּ רֶׁ אֶׁ ד ה' בְּ בֶׁ ה עֶׁ ם ֹמשֶׁ ת שָּ ַוִיְקֹבר ֹאתֹו ַבַגְי ְבֶאֶרץ מֹוָאב  :ַויָּמָּ
ומיתתו  .ז( -)דברים לד, ה "ְקֻבָרתֹו ַעד ַהיֹום ַהֶזה: ּוֹמֶשה ֶבן ֵמָאה ְוֶעְשִרים ָשָנה ְבֹמתֹו לֹא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְולֹא ָנס ֵלֹחהמּול ֵבית ְפעֹור ְולֹא ָיַדע ִאיש ֶאת 

, ספר 'ציוני' פרשת וזאת הברכה ד"ה על פי ה', עפ"י גמ' מועד קטן דף כח ע"א בשם ר' )'ילקוט שמעוני' פרשת ואתחנן רמז תתכא 'מיתת נשיקה'בכלומר " ִפי ה'ַעל " של משה היתה

 .אלעזר(

 ' שבה מת משה רבינו? ובמה מעולה מיתה זו יותר מכל שאר המיתות שמתים בהם בני האדם?מיתת נשיקה'ויש להתבונן, מהי 

 םפעולת הנישוק בעולם הזה מקשרת רוחנית בין שני אנשי

)זוהר פרשת משפטים דף שבאה מתוך חביבות אחד לשני  פרשת ויחי ד"ה 'ספר הזוהר תא חזי', 'עץ יוסף' על מדרש תנחומא פרשת ואתחנן ו( 'רקנאטי על התורה')ה' פעולת 'הנשיק

)'רקנאטי  האהוב לו קנשּולשק הנֹו מקשרת בין, )'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה 'הנה אנכי' מהרמ"ק(בחשק ואהבת הלב  קכד ע"ב ד"ה ד"ה רבי יהודה אמר(

, )זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה הנה אנכי שולח של האחד נדבקת ברוח של השניורוח  על התורה' פרשת ויחי ד"ה 'ספר הזוהר תא חזי', 'עץ יוסף' על מדרש תנחומא פרשת ואתחנן ו(

)'זוהר  רוחו ורוח חברובכל אחד מהם כלול ש כך, ע"ב ד"ה אלא הא אוקמוה( –)זוהר פרשת תרומה דף קמו ע"א  אחדל הונעש (שיר השירים דף עד ע"א ד"ה אמר ליה 'זוהר חדש'

שיר השירים )'זוהר חדש'  בפה ע"ב ד"ה אלא הא אוקמוה( –)זוהר פרשת תרומה דף קמו ע"א  ת אלא על ידי הנשיקהאין אהבה של דבקּוו .חדש' שיר השירים דף עד ע"א ד"ה אמר ליה(

, זוהר פרשת )זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה הנה אנכי שולח וממנו הוא יוצא אדםה ו שלהמקור לרּוח שהפה הואלפי  ,דף עד ע"א ד"ה 'אמר ליה היאך' מדרש הנעלם(

)עפ"י זוהר פרשת פקודי דף זו לזו  בני האדם רוחותות נדבקגם  ועל ידו ("ַחָיה ְלֶנֶפשתיבות הפסוק "ב, ז על בראשית תרגום אונקלוס . ראה ע"ב ד"ה אלא הא אוקמוה –תרומה דף קמו ע"א 

 .רנד ע"א ד"ה בהאי היכלא' היכלות דקדושה(

כי ריחוק הגוף גרם גם ריחוק הנפש והלב, לפיכך הם מנשקים זה את זה.  ,זה הטעם שכאשר נפגשים אנשים שהיו מרוחקים זמן רב
 . כך היה עם אהרן ומשה שנפגשו בהר האלקיםכבראשונה ברוחםקים זה את זה לעורר אהבה ולהידבק נושבהתקרבם יחד שוב הם 

וכן הוא כאשר  .()שמות ד, כז "ַוִיַשק לֹוים ִק ֶאל ַאֲהֹרן ֵלְך ִלְקַראת ֹמֶשה ַהִמְדָבָרה ַוֵיֶלְך ַוִיְפְגֵשהּו ְבַהר ָהֱאֹל ה'ַויֹאֶמר שנאמר " ונשקו זה לזה
רוחם ונפשם יחד, להיות האהבה חרותה על אז ראוי להם לנשק זה את זה טרם ריחוקם כדי להדביק שנפרדים שני אוהבים וקרובים, 

על ידי  שנקשרוהיות שר האהבה ביניהם רחוק זה מזה, הרי שהנפשות והלבבות יהיו קרובים בק מעתה יהיה ואף שגופם .לוח לבם
את להראות האב  רוצהכאשר  וכן הוא .(על מגילת רות בביאור הפסוק 'ותשנה קולן ותבכינה עוד'לר' שלמה אלקבץ , 'שרש ישי' בראשית רבה ע, יא ד"ה בר מן תלת )'נזר הקודש' הנשיקה

)'אלשיך הקדוש' בפירושו לשיר השירים הנקרא  'נפשו קשורה בנפשו'לו קשר נפשי שמנשקו להראות גם ו ,קשר גופנילו אהבתו לבנו הוא מחבקו להראות 

 .שושנת העמקים דף ג ע"א פרק א על הפסוק 'ישקני מנשיקות פיהו'(

כי , )שיר השירים א, ב(" ִמְנִשיקֹות ִפיהּוִיָשֵקִני " שנאמר קֹונישּואת אהבתו אליה אלא גם את רק מהקב"ה לא ביקשה כנסת ישראל  מטעם זה
 כמו שפעולת הנישוק הגשמית מביאה לחיבור שתי רוחותישראל לבין הקב"ה עם  ם שלותיהרוחדבקות בין  שיהיה רוצהכנסת ישראל 

)'תולעת יעקב' בחלק מנחה  אהבתם בלהם לרו תח אחרּוכי  ומראים ,מנשקים זה את זה בפיהםהאוהבים של  ע"ב ד"ה הנה אנכי( זוהר פרשת משפטים דף קכדעפ"י )

ת לו מי שחלילה ממשום כך ו .(המצוה וד"לקיום . וראה 'מדרש לפירושים' לר' שלמה שלם דרוש הכ"ד זיווגי המוחין ד"ה 'ובכן נא"ה' שזה מוכרח לפני של שבת דף לא ע"א טור א ד"ה ובמדרשו
ה או בכל מקום פאל פה על ידי נישוק  בבנם או בתם המתיםח האב והאם ת רּוכי דבקּונשק אותם במותם, לשלא  צריך להיזהר בתאו  בן

הם גם אשר  ,החיים בנותיהםשאר בניהם ונפשות ידבק כוח 'המיתה' גם בשהרי זה גורם  – באותם המתים ידבק הבל פיהםש אחר
 .)'מעבר יבק' שפת אמת תחילת פרק יא ד"ה מי שמת לו( ילדיהם רחמנא ליצלןחייהם של שאר הם מקצרים את  זהבו של אותם אב ואם. תםוחיּו מכוחם

 קים אחד את השני כדי לחבר בין הנפשותהאבות הקדושים היו נוש

קהאבות הקדושים היו נושקים אחד את השני, כי על ידי כן היו קושרים בין נפש  יצחק אבינו כאשר בירך את כך היה עם  .ּׁשּוקַלּנַ  ַהּנֹושֵׁ
ַויֹאֶמר ְרֵאה  ַוְיָבְרֵכהּולֹו ַוָיַרח ֶאת ֵריַח ְבָגָדיו  ַוִיַשקַוִיַגש  :ּוְשָקה ִלי ְבִניַויֹאֶמר ֵאָליו ִיְצָחק ָאִביו ְגָשה ָנא וביקש שיישק לו לפני הברכה "בנו 

)'מדרש האיתמרי' דרוש ברכתו על בנו  תחולו חיבור הנפשותהנישוק יהיה  שעל ידי ורצונו היה כז( –)בראשית כז, כו " ֵריַח ְבִני ְכֵריַח ָשֶדה ֲאֶשר ֵבְרכֹו ה'

' עפ"י את נושקני בקבורה'על בראשית רבה סה, יח ד"ה לר' יחיאל מיכל 'נזר הקודש' ) קברבגשמי ם הלחיבור גםאלא  רוחניה םחיבוראכן זה הביא לא רק לו. כא ד"ה וא"ת(

" ָלֶהם ַוְיַחֵבק ָלֶהם ַוִיַשקְוֵעיֵני ִיְשָרֵאל ָכְבדּו ִמֹזֶקן לֹא יּוַכל ִלְראֹות ַוַיֵגש ֹאָתם ֵאָליו שנאמר " את אפרים ומנשהנישק וכן יעקב אבינו . (המדרש
)'אלשיך  נישוק פה אל פהבאמצעות ה (ח, י ד"ה והנה יוסף, 'אלשיך הקדוש' פרשת ויחי מ)'ספורנו' בראשית מח, י ד"ה וישק על מנת לקשר בין נפשו לנפשם )בראשית מח, י(

 .)'ספורנו' בראשית מח, י ד"ה וישק( גם תחול עליהם ברכתו ועל ידי כך הקדוש' פרשת ויחי מח, י ד"ה והנה יוסף(

)'עבודת ישראל' למגיד מקוז'ניץ פרשת וישלח על הפסוק 'ויאמר  שבע נשיקות )זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה רבי יהודה אמר(היתה כוונתו של יעקב כאשר נישק לרחל  ווז

ַּׁשקכמספר תיבות הפסוק " (, 'מעבר יבק' בחלק 'אמרי נעם' פרק חשלחני כי עלה השחר' ךְּ  ַויִּ ת ֹקלֹו ַויֵׁבְּ א אֶׁ שָּ ל ַויִּ חֵׁ רָּ )בראשית כט, יא( )'מעבר יבק' בחלק 'אמרי נעם' פרק  "ַיֲעֹקב לְּ

מצא את על ש )'עבודת ישראל' למגיד מקוז'ניץ פרשת וישלח על הפסוק 'ויאמר שלחני כי עלה השחר'(מדת 'רּוח הקֹודש' ששרתה עליו באותה העת לפי ועשה זאת  ח(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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יך הקדוש' פרשת ויצא על הפסוק , 'אלש)זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה רבי יהודה אמר בין נפשו לנפשה לקשר במטרהו )'אלשיך הקדוש' פרשת ויצא על הפסוק 'וישק'( בת זוגו

בגופם בעולם הזה בה, אלא שנפרדו ממקום אחד ומדרגת נפשם שם קרֹוחוצב למעלה כי בהיותם קרובים הרי שורש רוחניותם  ('וישק'
לא היה שיעקב ל זה גרםו .)'נזר הקודש' בראשית רבה ע, יא ד"ה בר מן תלת( רוחם כפי מדרגתם למעלה נדבקזה את זה  שנשקוועל ידי  .המבדיל ביניהם

לא רחל ש 'דשח הקֹורּו'כאשר צפה ב, )זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה רבי יהודה אמר( לבכיבאותה שעה התעורר הוא ו להחזיק מעמדיכול לבו 
 .)רש"י בראשית כט, יא( עתידה להיקבר עמו

יוכאשר פגש את  יוסף הצדיק עשהוכן  חָּ הם בנפשם למרות ש הנפשו קשור כדי להורות להם כי )בראשית מה, טו(" ֶאָחיוַוְיַנֵשק ְלָכל " שנאמר אֶׁ
ב אבינו כאשר נפטר יעקוכן  .)'האלשיך הקדוש' פרשת ויגש פרק מה, יד ד"ה ומיד וינשק(כי זה מהות הנשיקה פה אל פה להורות חיבור נפש בנפש  הצרו לו.

ֹפלאת גופו שנאמר "יוסף נישק  יו  ַויִּ לָּ ךְּ עָּ יו ַויֵׁבְּ בִּ י אָּ נֵׁ ף ַעל פְּ ַּׁשקיֹוסֵׁ 'נזר הקודש' ) על מנת לקשר בין נפשו לנפש יעקב אביו )בראשית נ, א( "לֹו ַויִּ

כאשר פגש משה  כןו. )'אור החיים הקדוש' בראשית נ, א( 'יעקב אבינו לא מת'. ולא היה בזה פגם של נישוק המת כי (צו, ה ד"ה בשבילך אמרתי אמות'בראשית רבה 
)שמות יח, " לֹו ַוִיְשֲאלּו ִאיש ְלֵרֵעהּו ְלָשלֹום ַוָיֹבאּו ָהֹאֱהָלה ַוִיַשקַוֵיֵצא ֹמֶשה ִלְקַראת ֹחְתנֹו ַוִיְשַתחּו שנאמר " נישק לוהוא רבינו את יתרו חותנו 

 .('יעקב אבינו לא מת' –פרשת ויחי )להרחבה על כך שיעקב אבינו נשאר חי ראה מאמרינו ל ז(

ַויֹאֶמר ֲהלֹוא ִכי  ַוִיָשֵקהּוַוִיֹצק ַעל רֹאשֹו  ֶאת ַפְך ַהֶשֶמןַוִיַקח ְשמּוֵאל שנאמר " ק לושיהוא נל למלך שאּוששמואל הנביא משח את  אחרי
ועל ידי זאת כי שאול היה משבט בנימין ואילו המלוכה היתה מיוחדת לשבט יהודה,  ושמואל עשה )שמואל א' י, א( " ְמָשֲחָך ה' ַעל ַנֲחָלתֹו ְלָנִגיד

הוא  משח את דוד למלך ששמואלכ לכן. תעם אלקי להצליח במלכּוקיבל נֹו שאולואז  ,שאול חַ ברּו חֹוהנישוק דיבק שמואל הנביא את רּו
ַהֶמֶלְך  ַוִיַשקשנאמר " כאשר פגשו בנו אבשלוםאת  דוד המלך נישק גם. )'כלי יקר' שמואל א' י, י( 'כה מחזרת אחרי בעליההמלּו'כי  לא נישק אותו

רצה דוד המלך לברך את ידידו ברזילי הגלעדי כש וכן .)כנלע"ד עפ"י 'ספורנו' בראשית מח, י ד"ה וישק(וקשר בזה את נפשו בנפשו  )שמואל ב' יד, לג( "ְלַאְבָשלֹום
ועל ידי כן תחול עליו הברכה  ,נפשו בנפשואת הקדים לנשקו כדי לקשר הוא היה ְבַמֲחָנִים, ש בשעהשעזר לו מאוד ואירחו על שולחנו 

 .דרוש כא ד"ה וא"ת( למחבר 'שבט מוסר' )'מדרש האיתמרי' )שמואל ב' יט, מ(" ַוָיָשב ִלְמֹקמֹו ַוְיָבֲרֵכהּוַהֶמֶלְך ְלַבְרִזַלי  ַוִיַשקשנאמר " שרצה לברכו

של  בין שתי הרוחותת שום דבקּו ןאין בהולכן ת בחביבּונעשות  ןאינ, לפי שהן א את חברונֵׁ ֹואדם הׂשנשיקות של שונות מכך האמנם 
עשו ת וגאוה. כך היה עם " הם לשון גסּוַנְעָתרֹותכאשר " )משלי כז, ו(" ְוַנְעָתרֹות ְנִשיקֹות שֹוֵנא" אלו נאמרמעין ועל נשיקות  .קשק והנשּוהנֹו

 מטעם זה יש בתורה נקודות .)בראשית לג, ד(" ַוִיְבכּו הּוַוִיָשקֵ ַוָיָרץ ֵעָשו ִלְקָראתֹו ַוְיַחְבֵקהּו ַוִיֹפל ַעל ַצָּואָרו שנאמר " הרשע כשפגש את יעקב אבינו
הּועל התיבה " קֵׁ ּׁשָּ ך לנשֹוביקש באמת כדי ללמד שלא היתה זו נשיקה של אמת כי עשו הרשע  )זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה ד"ה ועל דא מאן( "ַויִּ

כדי וגם . (תנחומא ' בשם המדרשוירץ עשו'דרוש רביעי כללות כח"ב דף ז ע"א ד"ה  לר' שלמה שלם לפירושים')'מדרש  וה' הצילו כאשר עשה את צווארו לשיש ,את אחיו יעקב
אין הרוחות  קששל הנֹו בלי חשק ואהבת הלבכי  ,)זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה ד"ה ועל דא מאן(ביעקב  הנדבקלא  נאֹורוחו של אותו הׂשש ללמד

 .)עפ"י 'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה 'הנה אנכי' מהרמ"ק( ֹותמתאחד

 נעמי היה על ידי הנישוק  חמותהעם רות  של הרוחנית דבקותה

 ִאָשה ְלֵבית ִאָמּה ְבָנהֵלְכָנה שֹ  ַותֹאֶמר ָנֳעִמי ִלְשֵתי ַכֹּלֶתיהָ שקה אותן שנאמר "ית, היא נרפה ורּועֹ  נעמי ביקשה להיפרד משתי כלותיה,כאשר 
)רות  "ָלֶהן ַוִתֶשאָנה קֹוָלן ַוִתְבֶכיָנה ַוִתַשק :ּוְמֶצאןָ ְמנּוָחה ִאָשה ֵבית ִאיָשּה ָלֶכם ה'ִיֵתן  :ַהֵמִתים ְוִעָמִדי ַכֲאֶשר ֲעִשיֶתם ִעם ִעָמֶכם ֶחֶסד ה' ַיַעש

ה של נעמי חַ רּוש וכך אכן היה .להידבק בה ן שתיהןי' כדי לעורר את מי שראויה מברּוחכוונתה של נעמי היה להדביק 'רּוח ב. ט( –א, ח 
'מצא מין את מינו  ואז ,היות שלא היו לו בניםבקרבה  שנשארמחלון בעלה המת  חַ רּואת וגם  של רות החַ רּו ת ועורר אתנכנס בתוך רּו

הסימן שהיה ו. )'עיני משה' לאלשיך הקדוש על מגילת רות פרק א דף ג ע"ב טור א ד"ה ונבא אל הענין()רות א, יד( " ָבּהרּות ָדְבָקה וְ להדבק בה שנאמר " תרּו ביקשהווניעור' 
ע"ב  )רות א, יח( )'עיני העדה' למחבר שבט מוסר פרשת במדבר דף יט" ִמְתַאֶמֶצת ִהיא ָלֶלֶכת ִאָתּה ִכי" שראתה על רות הואה רוחה עם רוחה שדבק לנעמי על כך

" ַוִתַשק ָעְרָפה ַלֲחמֹוָתּה"שנאמר נישקה את נעמי פעם נוספת ש. ואף גם קיבלה נשיקה מנעמי לא נדבקה בהואילו ערפה ש .ד"ה ותשנה קולן ותבכינה(
)'נזר הקודש'  כי עיקר שורשה היה מצד הרע הענין()'עיני משה' לאלשיך הקדוש על מגילת רות פרק א דף ג ע"ב טור א ד"ה ונבא אל  לא דבקה בנעמיהיא עם כל זה  )רות א, יד(

 .בראשית רבה ע, יא ד"ה ותשק ערפה לחמותה(

שה להתגייר. ח הקדּויוסיף אליהן כֹו 'חַ ברּו חַ רּו'של על ידי הנישוק שאם סופן להתגייר אז הדביקות כוונה נישקה את שתיהן מתוך נעמי 
על מגילת רות דף קמו ע"ב טור  לר' שמשון נחמני )'זרע שמשון' שה שבתוכןח הקדֹואת הרּו אליה תשאב לפחות הנשיקה הזאתשלא להתגייר, אז תן אם כוונאך 

ינָּה"בכו שנאמר  רפהרות ועֹ מיד לכן . א ד"ה יתן ה' לכם( כֶׁ בְּ ן ַותִּ ה קֹולָּ אנָּ שֶׁ כי הנשיקה של נעמי עוררה את שתי הרוחות של  ט( –)רות א, ח  "ַותִּ
 אזאכן ו על מגילת רות דף טז ע"ב טור א ד"ה עוד יתכן(ר' יואל סירקיס מחבר 'בית חדש' ל)'משיב נפש'  לבכותגרמו לשתי הנשים  םהן, שהיו במעיהן ויֹולְּ וכִּ ן לֹוחְּ בניה, מַ 

 בעלה המת אשר קשקש במעיה כליוןרוחו של חלק מערפה יצא אצל ואילו  ,גיירלהת תכוונהיא השה היות'רּוח ְקדֹוָשה' מנעמי  רותנוסף ל
 ,רצה לצאת החוצהבעלה  ןיֹולְּ כִּ  חַ מרּובתוכה מה שנשאר גם וכשערפה גמרה בדעתה שלא להתגייר, אז ונדבק בנעמי.  ,לא היו לו בנים כי

ָעְרָפה  ַוִתַשקִתֶשָנה קֹוָלן ַוִתְבֶכיָנה עֹוד " אמרשנ נעמיבדבק וי ורוחילך אחרי רוב כדי שגם הוא  עמיוהוא עורר את ערפה לנשק שוב את נ
 .)'זרע שמשון' על מגילת רות דף קמו ע"ב טור א ד"ה יתן ה' לכם( )רות א, יד(" ַלֲחמֹוָתּה

ונעשה אחד. ואילו ערפה  'חח ברּורּו'בה  האמו הקדושה ונדבקנעמי בתוך  הרפה מכל וכל, ונכנסמעֹ  השל כליון הסתלק הרוחו הטהור
לא גם ש וכשהרגישה ערפה )'משיב נפש' על מגילת רות להב"ח פרק א אות ט דף יז ע"א ד"ה עוד אפשר לומר(מקרבה  השה הסתלקכל רוח הקדּוכאשר נשארה ריקה 

ר ִהֵנה ַותֹאמֶ י לרות "כפי שאמרה נעמבעטה בכל וחזרה אל ארצה ואלוהיה  נעמי חמותה, היאדושה מהנישוק של נמשך אליה שום שפע ק
ואחר את ערפה  קהישנ נעמי בתחילה .)'עיני העדה' למחבר שבט מוסר פרשת במדבר דף יט ע"ב ד"ה ותשנה קולן ותבכינה()רות א, טו( " ֱאֹלֶהיהָ  ַעָמּה ְוֶאל ָשָבה ְיִבְמֵתְך ֶאל

 שהוציאההוסיפה לתוכה את רוח כליון גם אלא ש מתוכהלא הוציאה את רוח מחלון היא לא רק ש של רות , ובנשיקה זואת רותגם  כך
לשלימותן. שתי הרוחות בו יצאו  ורות ד מבועזבֵ כשנולד עֹוו ,מחלון וכליון יחד בתוך רות ובמעיה והיכך ו .בנשיקתהמערפה  קודם לכן

ברוח מחלון  הלפיה של רות עד שנדבקה של נעמי ושוב מפיה של נעמי ה, מפיה של ערפה לפיה אל פֶׁ מפֶׁ  ההתגלגל רוח כליון כי ונמצא
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תוך רות ראה מאמרינו לפרשת כי תצא מ רוח מחלון בעניין הוצאת)להרחבה  על מגילת רות פרק א אות ט דף יז ע"א ד"ה עוד יתכן לומר(להב"ח )'משיב נפש'  רוחו האבדלא כך ו, בתוך רות אחיו

  .('מצות יבום וחליצה' –

 הנשמה בשכינה בעת יציאתה מהגוף דבקותהיא  'נשיקה'מיתת 

, זוהר , זוהר פרשת אמור דף פח ע"ב ד"ה זקף עינוי)זוהר פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה בההוא זמנא דמטא אליו השכינה הקדושה יתמתגלמהעולם הזה אדם הפטירת  קודם

גודל מחמת אז ו .)'אגרא דכלה' פרשת בחוקותי ד"ה ונתתי משכני( בנועם זיוה (אליו' מדרש הנעלם, זוהר פרשת וירא דף צח ע"א ד"ה 'דבר אחר וירא פרשת נשא דף קכו ע"ב ד"ה כיון דמטי
)זוהר פרשת מצורע  שכינהאל ה לאדםשיש  פח ע"ב( –)זוהר פרשת אמור דף פח ע"א ותשוקת הנפש  )זוהר פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה בההוא זמנא דמטא( השמחה והחביבות

)'אגרא  'נרתיקה'מ)זוהר פרשת נשא דף קכו ע"ב ד"ה כיון דמטי( מיד  (ד"ה זקף עינוי)זוהר פרשת אמור דף פח ע"א יוצאת  שלו הנפש ,באותה העת זמנא דמטא(דף נג ע"א ד"ה בההוא 

 כנגדהש מראה השכינהאל  ע"ב ד"ה כיון דמטי( )זוהר פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה בההוא זמנא דמטא, זוהר פרשת נשא דף קכו הגוף שלה הואש דכלה' פרשת ואתחנן ד"ה ואתחנן(
 .)זוהר פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה בההוא זמנא דמטא(

, לפי ()שמות לג, כ( )זוהר פרשת ויחי דף רכו ע"א ד"ה אמר ליה שפיר, זוהר פרשת וירא דף צח ע"א ד"ה 'דבר אחר וירא אליו' מדרש הנעלם" ִכי לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחינאמר "ש וזה מה
נפטר עיניו ומחמת מראה השכינה שרואה ה. רואיםשבחייהם של בני האדם הם לא רואים את מראה השכינה אבל במיתתם הם כן 

מראה אחר של הסטרא בסתכלו ילא אה קדוש ועליון רים שראו מיהעינאותם כדי ש עיניו פקוחות במותו. אחר כך מעצימים אתנשארות 
זוהר פרשת ויחי דף רכו ע"א ד"ה אמר ליה ) )בראשית מו, ד(" ָידֹו ַעל ֵעיֶניָך ָיִשיתְויֹוֵסף יעקב אבינו "ללבן כפי שנאמר  הרמסּו ועצימת העיניים של המת. אחרא

)זוהר פרשת מצורע דף נג ע"א ד"ה תה מהגוף על פריש להתאבללבדה אותה הולכת לה ומשאירה  השכינה, שיוצאת נשמת הנפטרומיד אחרי  .שפיר(

וכל שכן הרשעים , )זוהר פרשת נשא דף קכו ע"ב ד"ה כיון דמטי( בהזכתה במותה להידבק ולא  מהשכינהנשמה על שהתרחקה ואוי ל בההוא זמנא דמטא(
 .)אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה 'ולא ינקא' ממהרח"ו( שהשכינה מתעלמת מהם בצאת נשמתם

)זוהר פרשת מצורע דף נג  בהנקשרת ונדבקת מיד  כנגדה, היאנראית יוצאת אל השכינה ש נשמתובשעה שאדם צדיק אז  היהאך כאשר הנפטר 

)זוהר פרשת משפטים דף קכד  לעולםעוד כך שלא נפרדת ממנה , )אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה 'ולא ינקא' ממהרח"ו( דיבוק גמור ע"א ד"ה בההוא זמנא דמטא(

ל התורה )זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה ד"ה ועל דא מאן, רקנאטי עעם השכינה הקדושה  הצדיק שנפטר חַ רּו זו של התדבקּוקשירתה וו. ע"ב ד"ה ועל דא מאן(

בה  הרוח הנפטר עם רוח השכינה אשר נפחכלומר  )אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה 'ולא ינקא' ממהרח"ו( 'רּוַח ברּוחַ ' פרשת ויחי ד"ה ספר הזוהר תא חזי(
)אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה 'ולא ינקא'  'מיתת נשיקה' הנקראת היא )אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכד ע"ב ד"ה 'ומאן הוא' מהרא"ג(את רוחה 

 )אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קכד )קהלת יב, ז(" ים ֲאֶשר ְנָתָנּהִק ְוָהרּוַח ָתשּוב ֶאל ָהֱאֹלבסוד " פרשת בחוקותי ד"ה ונתתי משכני(למחבר 'בני יששכר' 'אגרא דכלה'  ממהרח"ו,

זכה ואשרי חלקו של מי ש .ד"ה ונתתי משכני( 'אגרא דכלה' פרשת בחוקותי) )שיר השירים א, ב(" ִמְנִשיקֹות ִפיהּוִיָשֵקִני בסוד " אהי זו ודבקות .ע"ב ד"ה 'ומאן הוא' מהרא"ג(
 .)זוהר פרשת נשא דף קכו ע"ב ד"ה כיון דמטי( עם השכינה זו לדבקות

 מהעולם הזה על ידי מיתת נשיקההצדיקים הקב"ה לוקח את נשמות 

ִנְשַמת  ַוִיַפח ְבַאָפיוֶאת ָהָאָדם ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה ֹלִקים ַוִייֶצר ה' אֱ שנאמר "הוא הטיל בו רוח חיים  הראשון את האדםברא הקב"ה כאשר 
' שיר ילקוט שמעוני') הקב"ה לו שנתן 'נשיקה'תה באמצעות יה הראשון אדםנתינת הנשמה בתוך ה .)בראשית ב, ז( "ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפש ַחָיה ַחִיים

)'עיני והצדיקות  )'ילקט שמעוני' פרשת מסעי רמז תשפז, 'מזבח אליהו' למחבר 'מדרש תלפיות' פרק פרשת זאת הברכה ד"ה רז"ל(לקיחת נשמות הצדיקים  וכן .רמז תתקפא( השירים א'

ָךשנאמר " מהעולם הזה היא באמצעות 'נשיקה' של הקב"ה דף לא ע"ב ד"ה ותקבר( העדה' פרשת חקת פֶׁ בֹוד ה' ַיַאסְּ ט שמעוני' פרשת מסעי רמז ו)'ילק )ישעיה נח, ח( "כְּ

ה' יתברך יחזיר את נשמות ישראל לתוך הגוף בעת תחית שכך יהיה גם לעתיד לבוא . תשפז, 'מזבח אליהו' למחבר 'מדרש תלפיות' פרק פרשת זאת הברכה ד"ה רז"ל(
ִויַדְעֶתם ִכי ֲאִני ה' ְבִפְתִחי ֶאת ִקְברֹוֵתיֶכם ּוְבַהֲעלֹוִתי ֶאְתֶכם ִמִקְברֹוֵתיֶכם שנאמר " כפי שהיה בבריאת האדםהמתים על ידי נשיקה 

 .)'ילקוט שמעוני' שיר השירים א' רמז תתקפא( יד( –)יחזקאל לז, יג  "ִוְחִייֶתם ְוָנַתִתי רּוִחי ָבֶכם ַעִמי:

כי במעמד הר סיני היה לישראל חירות , )עפ"י 'כלי יקר' במדבר יט, ב ד"ה וענין עמוק זה( כל ישראלשל  נחלתםלהיות  הה אמורתהי הנשיקה תמית
)'שתי  לעולם חיים צריכים להיות היושו ב ד"ה וענין עמוק זה( י יקר' במדבר יט,'כל) ואין הכוונה שפסק מהם המוות לגמרי. )'שמות רבה' מא, ז( ממלאך המוות

, 'ילקוט )'כלי יקר' במדבר יט, ב ד"ה וענין עמוק זה על פי ה' נשיקהמיתת רק ב שהיו צריכים למותאלא , פרשת אחרי מות דף פה ע"ב ד"ה ונחזור לעינינינו(לר' אברהם חזקוני ידות' 

דבקות אל יהעל ידי  בנשיקה תהיה מיתתםשכך לישראל את התורה לפני חטא העגל, ועל דעת זה ה' רצה לתת  .(דוד' פרשת חקת ד"ה שרפת הפרה
בעקבות חטא העגל חזרו ישראל  אך. )'שתי ידות' פרשת אחרי מות דף פה ע"ב ד"ה ונחזור לעינינינו( ן וליהנות מזיוהמאוד לזּו צההנשמה חפו היותהשכינה 

, 'ילקוט דוד' פרשת חקת ד"ה )'כלי יקר' במדבר יט, ב ד"ה וענין עמוק זה 'טומאת המתגם ' להםבאה ועמו  ליהם את מלאך המוותלקלקולם הראשון והשליטו ע

תעביר את טומאת המת הפרה כלומר ש )ראה 'מדבר רבה' יט, ח( את בנה"א האם ותקנח צֹופרה אדומה "תבֹו אמרו רבותינו עללכן  .(שרפת הפרה
 .)'כלי יקר' במדבר יט, ב ד"ה וענין עמוק זה( ' בנההעגל'שבאה לאדם בעקבות חטא 

 כך .)'מעבר יבק' בחלק שפת אמת פרק כה ד"ה ויזהר האדם( 'מיתת נשיקה'למות  זוכותבעולם הזה עדיין  םשביכולת נשמות הצדיקים שמשיגות מהאמנם 
כי  הוא אמר המיתהאת ההנאה הרבה שהיתה לו ברגע  אותו ליווהשמשה רבינו וכשראה  נשיקה.מת במיתת שאהרן הכהן  היה עם
והבטיח  לוה' התרצה אז . להיפטר באותה המיתה שנפטר אהרן אחיומשה  התאווהו ,לפני אחיו לשם הוא מקדים לבוא היההוא והלוואי 

הוא  העו היכן היא המערה שבוכשם שלא נודע היכן היא המערה בה נקבר אהרן כך לא ייד ירתו תהיה דומה לפטירת אהרן הכהן.כי פט
וכשם שלא שלט מלאך המוות באחיו אלא הקב"ה לקחו על ידי מיתת 'נשיקה', כך גם נשמתו של משה רבינו תילקח על ידי  ייקבר,

ה הקב"ה ב'נשיקה' שנאמר " תָּ יָך ַגם אָּ ל ַעמֶׁ תָּ אֶׁ ֱאַספְּ נֶׁ ֱאַסףַכֲאשֶׁ וְּ יָך ר נֶׁ חִּ נאמר ש וזה מה. )'ילקוט שמעוני' פרשת מסעי רמז תשפז( )במדבר כז, יג( "ַאֲהֹרן אָּ
)'ילקוט שמעוני' פרשת ואתחנן  נשיקהשמת על ידי ה' במיתת  –" ִפי ה'ַעל , ")דברים לד, ה( "ַוָיָמת ָשם ֹמֶשה ֶעֶבד ה' ְבֶאֶרץ מֹוָאב ַעל ִפי ה'אצל משה רבינו "

 .רמז תתכא, ספר 'ציוני' פרשת וזאת הברכה ד"ה על פי ה'(
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באים ו .)'בן יהוידע' למחבר 'בן איש חי' על גמ' בבא בתרא דף יז ע"א( בעת פטירת הצדיקים מופיע גם מלאך המוות או מלאך הנקרא בשמו של מלאך המוות
)זוהר פרשת שלא ימית אותם הסטרא אחרא אלא השכינה הקדושה על ידי 'נשיקה'  הצדיקיםשמים על מנת לשמור על ן הארבעה מלאכים מ

בשעת פע שהרבה על מנת לקבל  ,בחרבו )תהלים לז, לב(" צֹוֶפה ָרָשע ַלַצִדיק ּוְמַבֵקש ַלֲהִמיתֹו" תמיד כי פקודי דף רנו ע"א ד"ה 'ואלין אינון' היכלות דקדו'שה(
בשעת מגפה רחמנא  אמנם .וחלק ונחלה ב לסטרא אחראמת מיתת נשיקה ואין  הואבידו אלא  את הצדיקר אך הקב"ה לא מוס .מיתתו

הורג והוא ממיתם בחרבו הקשה ו מיתת נשיקה,בבאותה שנה ליצלן, יש לס"מ רשות לקחת אפילו צדיקים שכבר נגזר עליהם למות 
לא שבפטירתם  אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן ומרים היו מכל זה ושונים. ' פרשת שמות דף יט ע"ב()'תורת נתן וליקוטים ממהרח"וטובים ורעים  יחד

 .)גמ' בבא בתרא דף יז ע"א(ֵזֶכר שלו שום  ולאהופיע מלאך המוות 

 מכל סוגי המיתות בעולם מיתת נשיקה היא הטובה ביותר 

צדיקים  אך אותם .את הטומאהעליו מביא  גםו האדם בכוח מגופוהוא מוציא את נשמת כאשר , באה ע"י מלאך המוות המת טומאת
, 'זרע שמשון' פרשת חקת דף קיט ע"א טור ד"ה כי אם לשארו ויקרא כא, ב 'יקרכלי ') אין בהם שום צד של טומאה שמיתתם על ידי נשיקה ולא על ידי מלאך המוות,

יבמות גמ' בתוס' ראה ) צדיקים אינם מטמאים""לכן אמרו רבותינו  .(ה' פרשת חיי שרה דף יא ע"א ד"ה במדרש פגעו לי-'מתתי, ספר ' בשם השפתי כהן על התורהפסוק זאת התו''א ד"ה 

שמתו  אלולאותם דווקא לכל הצדיקים אלא כוונתם אין כש )'ילקוט שמעוני' פרשת ואתחנן רמז תתכא, ספר 'ציוני' פרשת וזאת הברכה ד"ה על פי ה'( (ד"ה 'ממגע' ע"א דף סא
)'ילקוט שמעוני' פרשת ואתחנן רמז תתכא, ספר 'ציוני'  בשכינה הקדושה נשמתם נישוקעל ידי , )'זרע שמשון' פרשת חקת דף קיט ע"א טור א ד"ה פסוק זאת התו'( 'מיתת נשיקה'

שמטמא  )'ילקוט שמעוני' פרשת ואתחנן רמז תתכא, ספר 'ציוני' פרשת וזאת הברכה ד"ה על פי ה'( על ידי מלאך המוות בשונה ממיתה רגילהוזה  .פרשת וזאת הברכה ד"ה על פי ה'(
 .)'בגדי אהרן' לרר' אהרן דרשן הי"ד פרשת חיי שרה ד"ה ותמות( 'זוהמת הנחש'כוח את האדם מ

על ידי  נאספואלא רגילה  המית מתולא  כי הם, הצדיקיםושים והאבות הקד שלפטירתם  אתבלשון 'אסיפה' מתארת שהתורה זה הטעם 
'מראית העין' להחיד"א על עפ"י ) במיתת נשיקה שמתומיד עלו לגן עדן כמו כל מי  מצוה תלו ד"ה עוד יש( רדב"זה' למצודת דוד') 'נשיקה'ת תבמי השכינה הקדושה

נאמר וכן , )בראשית כה, ח(" ֶאל ַעָמיו ַוֵיָאֶסףַוָיָמת ַאְבָרָהם ְבֵשיָבה טֹוָבה ָזֵקן ְוָשֵבַע  ַוִיְגַוע"אברהם אבינו אצל נאמר  כך .מסכת חגיגה דף ד סוף ד"ה אי איכא(
 יעקב אבינואצל ר נאמ, וכן )בראשית לה, כט( "ֶאל ַעָמיו ָזֵקן ּוְשַבע ָיִמים ַוִיְקְברּו ֹאתֹו ֵעָשו ְוַיֲעֹקב ָבָניו ַוֵיָאֶסףִיְצָחק ַוָיָמת  ַוִיְגַוע" יצחק אבינואצל 

ּוֻמת ָבָהר " הכהן אהרןו משה רבינווכן נאמר אצל  .)בראשית מט, לג(" ֶאל ַעָמיו ַוֵיָאֶסףַרְגָליו ֶאל ַהִמָטה ַוִיְגַוע  ַוֶיֱאֹסףַוְיַכל ַיֲעֹקב ְלַצֹּות ֶאת ָבָניו "
 ְנֹקם ִנְקַמת" משה רבינוועוד נאמר על  ,)דברים לב, נ(" ֶאל ַעָמיו ַוֵיָאֶסףֶאל ַעֶמיָך ַכֲאֶשר ֵמת ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְבֹהר ָהָהר  ְוֵהָאֵסףֲאֶשר ַאָתה ֹעֶלה ָשָמה 

 .)במדבר לא, ב( "ֶאל ַעֶמיָך ָאֵסףתֵ ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמֵאת ַהִמְדָיִנים ַאַחר 

מיתת אמנם אם הוא מת ב' .בחוץ לארץ מתהוא אם ך לא א, כדי לקבלו נשמות קדושותלקראתו  ותבא צדיק מת בארץ ישראלכאשר 
. וזה מה שנאמר במשה רבינו אגב קרבתה מתקרבים גם הנשמות הקדושות אל הנפטראליו, אז  התקרבההשכינה בעצמה כך ש נשיקה'

כל מלאך המוות די על י. ועוד מי שמת (' מהזוהרויאסף אל עמיו')'ילקוט דוד' פרשת ויחי ד"ה  )במדבר כז, יג(" ַעֶמיָךְוֶנֱאַסְפָת ֶאל "נשיקה מיתת שמת בחוץ לארץ ב
)'צמח דוד' למחבר שו"ת בית  מסריח ואין לו בזיון גופו לא 'מיתת נשיקה'אבל מי שמת , הטיפה המרה שהטיל בו מלאך המוותחמת מ מסריחגופו 

ך עיניו, מי שמת על ידי מלאך המוות משתנה זיו פניו ונחשוכן . (דנורא ובעורין דאשא' על תנא דבי אליהו זוטא פרק ג אות י בביאור, 'זיקוקין דוד דף קח ע"ב ד"ה ולא ידע איש
יוואבל מי שמת מיתת נשיקה פ . לכן ת בקברונשארת לו לחּו )'שתי ידות' פרשת חקת דף קב ע"א טור א ד"ה ואיתא בגמרא( ֹניו לא משתנות ולא ניטל ממנו זִּ

 )תהלים קמט, ה( "ַיְעְלזּו ֲחִסיִדים ְבָכבֹוד ְיַרְננּו ַעל ִמְשְכבֹוָתםנאמר " ועליהם )'נזר הקודש' בראשית רבה עט, א ד"ה בשש צרות(מיתתם חיים בהצדיקים נקראים 
 .)'עיני העדה' למחבר שבט מוסר פרשת ויקרא דף א ע"ב ב ד"ה ירחץ(

גימטריא ב –" תֹוָצאֹות" )תהלים סח, כא(" תֹוָצאֹות ַלָמֶותָהֵאל ָלנּו ֵאל ְלמֹוָשעֹות ְולה' ֲאֹדָני שנאמר " בעולםתשע מאות ושלוש סוגי מיתות יש 
וצריך כל אדם  .רמז תשצז( )'ילקוט שמעוני' תהלים סח ת הנשיקהתבכולם היא מישנוחה הוקיימות, המיתות הסוגי נגד מספר כתשע מאות ושלוש 

ולא מיתה  סוף פרק סז( 'קב הישר') יבה טובהׂשב מיתהנחשבת שהיא  'מיתת נשיקה'שכשיבוא יום קיצו תבוא אליו השכינה וימות  להתפלל
ֹ ַעל " נרמז בפסוקועל כך  .)'נזר קודש' על בראשית רבה סב, ד ד"ה אמרין אילין( 'החיצונים' הבאים לשטוף את העולם וות שלוחיעל ידי מלאכי מ ִיְתַפֵלל את ז

 רמז תשצז( תהלים סח 'ילקוט שמעוני')תהלים סח, כא( )" תֹוָצאֹותַלָמֶות היא העת של המוות שנאמר " –" ְמצֹאֵעת ", )תהלים לב, ו(" ְלֵעת ְמצֹאֵאֶליָך  ָחִסידָכל 
כי לא כל  (ד"ה אמרין אילין )'נזר קודש' על בראשית רבה סב, ד או על ידי מלאך קדוש 'מיתת נשיקהת מיתה קלה כמו 'לזכות למּו החסיד יתפללשכלומר 

 )תהלים קיט, לז(" ִבְדָרֶכָך ַחֵיִני ָשְואַהֲעֵבר ֵעיַני ֵמְראֹות " בעצמו ועל כך התפלל דוד המלך .)'נזר הקודש' על בראשית רבה צב, ב ד"ה לעת מצוי היום(צדיק זוכה לזה 
 .על התהלים מזמור קיט, לז( לר' אברהם חיים הכהן )'ארץ החיים' "ָשְואהנקרא " ולא את מלאך המוות הקדושה כלומר שיזכה לראות במותו את השכינה

לכן  שער הידיעות פרק חמישי דף נח ע"ב סוף ד"ה וענין המיתה(למהרי"ל פוחוביצ'ר )'דעת חכמה'  'נשיקהמיתת 'ת על ידי לימוד תורה לשמה יכול האדם לזכות למּו
של מלאך המוות כי מתים  מחרבואז ניצלים  התורה בספרללמד שאם עוסקים  ד, ב( רבה' דברים'ראה ) כים מן השמים"ירדו כרּו והספר הסיף"
 אועיניו  לא לפתוח את בעת תפילת שמונה עשרהרק היזהר האדם . פרשת ויקרא דף א ע"ב ב ד"ה ירחץ( 'שבט מוסר'למחבר על התורה )'עיני העדה'  'מיתת נשיקה'

הוא לא ו יקדים מלאך המוות ליטול את נשמתו מן העולם תצא נפשוכאשר  אחרתכי , ארץל ןנמיך אותי פתוחות םימתפלל בעיני אם
)זוהר פרשת ואתחנן  על מה שזלזל בחייו בשכינה שהיתה לפניו בשעת תפלת העמידה 'נשיקהמיתת 'ב תלמּוגם לא ור השכינה יוכל להסתכל באֹו

ורבים  .)עפ"י 'אור צדיקים' בחלק ספר מוסר דף קט ע"ב ד"ה לכסות עיניו( בתפילת העמידהלכן מן הראוי לאדם לכסות את עיניו . דף רס ע"ב ד"ה תא חזי מאן דקאים בצלותא(
מי כי אם אינם יודעים , ובזמן תפילת העמידה הסתכל אנה ואנהללעמוד שעה קטנה בלי  יכוליםבזה, כי לא מעמי הארץ אינם נזהרים 

יו"אז ש ינָּ ם עֵׁ ע"ימלט הוא  )ישעיהו לג, טו( "ֹעצֵׁ רָּ אֹות בְּ רְּ ליקוט מוסר מהזוהר דף רס ע"ב ד"ה מאן  )'אורות אלים' לר' אליעזר פאפו ויזכה לחזות בנועם ה' )ישעיהו לג, טו(" מֵׁ

 , כן יהי רצון.דקאים(

 
 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

העלון גם 

לעילוי 

 נשמת:

אליהו 

 בן ג'ֵנט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לרפואתה

 אמנו  של השלימה

לצ'רה זהבה גּו

 הי"ו בת טובה

העלון גם לרפואתו 

 השלימה של

אבישלום בן 

 הי"ו  רות

 העלון גם לעילוי נשמת:

אהרן בן 

 ז"ל עזיזה

ָאְרֶלט ָעְלָיה 
פֹורטּון בת 

 מסעּודה 
  

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה 

 בת חנה ֵבמּון
 הי"ו

אליהו בן 

 הי"ו גֹוְבָהר
 

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

 tora.haim@gmail.comאת העלון במייל  
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ן בת  לֶׁ ַנַנה ַמדְּ מֶׁ
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
 

זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה והחלמה מהירה

העלון גם לרפואה 

 שלימה של ידידי

שגיא בן 
 טליה חנה

 הי"ו
שה' יתברך יחלים 
וירפא אותו מכל 
 חולי נגלה ונסתר
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