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 מעלת שיר של פגעים  –  ויחיפרשת 
" ַעְבֵדי ַפְרעֹּה ִזְקֵני ֵביתֹו ְוכֹּל ִזְקֵני ֶאֶרץ ִמְצָרִיםַוַיַעל יֹוֵסף ִלְקבֹּר ֶאת ָאִביו ַוַיֲעלּו ִאּתֹו ָכל יוסף ואחיו הלכו ללוות את יעקב בשעת קבורתו שנאמר "

 המנהגידוע ו .י( –)בראשית נ, ז  "ו ֵאֶבל ִשְבַעת ָיִמיםַוָיבֹּאּו ַעד גֶֹּרן ָהָאָטד ֲאֶשר ְבֵעֶבר ַהַיְרֵדן ַוִיְסְפדּו ָשם ִמְסֵפד ָגדֹול ְוָכֵבד ְמאֹּד ַוַיַעׂש ְלָאִבי" וכן נאמר
אַֹּמר לה' ַמְחִסי ּוְמצּוָדִתי ֱאֹלַהי ֶאְבַטח  יֵֹּשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹון ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן:שהוא מזמור " שבשעה שמלווים את המת אומרים 'שיר של פגעים'

ֹּא ִתיָרא ִמַפַחד ָלְיָלה ֵמֵחץ ָיעּוף יֹוָמם: ִמֶדֶבר ִכי הּוא ַיִציְלָך ִמַפח ָיקּוש ִמֶדֶבר ַהּוֹות: ְבֶאְבָרתֹו ָיֶסְך ָלְך ְוַתַחת ְכָנָפי בֹו: ו ֶּתְחֶסה ִצָנה ְוסֵֹּחָרה ֲאִמּתֹו: ל
ֹּא ִיָגש: ָבאֶֹּפל ַיֲהֹלְך ִמֶקֶטב ָישּוד ָצֳהָרִים: ִכי ַאָּתה ה' ַמְחִסי ֶעְליֹון  ְרֶאה:ַרק ְבֵעיֶניָך ַתִביט ְוִשלַֻּמת ְרָשִעים ִּת  ִיפֹּל ִמִצְדָך ֶאֶלף ּוְרָבָבה ִמיִמיֶנָך ֵאֶליָך ל

ֹּא ִיְקַרב ְבָאֳהֶלָך: ַׂשְמָּת ְמעֹוֶנָך: ֶנה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע ל ֹּא ְתאֻּ ַעל ַשַחל  ִכי ַמְלָאָכיו ְיַצֶּוה ָלְך ִלְשָמְרָך ְבָכל ְדָרֶכיָך: ַעל ַכַפִים ִיָשאּוְנָך ֶפן ִּתגֹּף ָבֶאֶבן ַרְגֶלָך: ל
אֶֹּרְך ָיִמים ַאְׂשִביֵעהּו  ִיְקָרֵאִני ְוֶאֱעֵנהּו ִעּמֹו ָאנִֹּכי ְבָצָרה ֲאַחְלֵצהּו ַוֲאַכְבֵדהּו: ִכי ִבי ָחַשק ַוֲאַפְלֵטהּו ֲאַׂשְגֵבהּו ִכי ָיַדע ְשִמי: ֶתן ִּתְדרְֹּך ִּתְרמֹּס ְכִפיר ְוַתִנין:ָופֶ 

 .)'קונטרס היחיאלי' פרק ט בית עולמים ד"ה גם בדרך אומרים( טז( -א )תהלים מזמור צא,  "ְוַאְרֵאהּו ִבישּוָעִתי

 המת? ויתומצות ל כשיש חלילהנוהגים לאומרו ישראל  עם זה נקרא בשם 'שיר של פגעים'? ומדוע תהלים ויש להבין, מדוע מזמור

 המזיקיםאת אדם הראשון תיקן את 'שיר של פגעים' כדי להכניע 

לא  השנים ןאך אותעשה תשובה. ישב בתוך מי הגיחון ומאשתו למשך מאה ושלושים שנה שבהם  הראשון פרשאדם החטא הקדמון לאחר 
 היאכי אשת השטן  חסדים( קוטי הש"ס' להאר"י ז"ל דף י"ז ע"ב בנושא 'פירוש מאמרי רז"ל על דרך הסוד' ד"ה גם, 'עמק המלך' שער עולם התוהו פרק מב ד"ה והיא לוקחתי)'ל נתקנו כראוי

גרמה ו ,(חסדים קוטי הש"ס' להאר"י ז"ל דף י"ז ע"ב בנושא 'פירוש מאמרי רז"ל על דרך הסוד' ד"ה גם, 'עמק המלך' שער עולם התוהו פרק מב ד"ה והיא לוקחתי)'ל הלילי' היתה מחטיאה אותו
ממנו  נולדו ועל ידן ,ע"ב ד"ה 'ותרין רוחין' וכן זוהר פרשת וישלח דף קסט ע"ב ד"ה 'ואף על גב'( )גמ' עירובין דף יח ע"ב. ראה זוהר פרשת אחרי מות דף עו טיפות קרי לאֹונסו יצאו ממנוש

, 'עמק המלך' שער עולם התוהו פרק מב קוטי הש"ס' להאר"י ז"ל דף י"ז ע"ב בנושא 'פירוש מאמרי רז"ל על דרך הסוד' ד"ה גםי'ל'דרשות על התורה' לר' יהושע אבן שועיב תלמיד הרמב"ן, ) דיםרוחות וׁש

'צרור המור' פרשת בראשית ד"ה ובזה , נה ע"א ד"ה ואמר רבי יצחק –זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"ב ד"ה וכל מלין, זוהר פרשת בראשית דף נד ע"ב ) 'נגעי בני אדם' שנקראו (ד"ה והיא לוקחת חסדים

)'צרור המור' פרשת ויקרא ד"ה ולפי שבסבת  נדבקו אליווכולם  ,)'חיי אברהם' על טעמי המצוות לר' אברהם כלפון על טעמי המצוות אות רלא( 'פגעים רעים' נקראו גםו צדקו דברי הרמב"ם(

 .'שמירת ברית קודש'( –להרחבה והבנת עניין 'נגעי בני אדם' ראה מאמרינו לפרשת וישב ) חטא אדם הראשון(

יֹון" מזמור התהלים תהוא תיקן כנגדן אוכשראה אדם הראשון את כל הרוחות הרעות והפגעים שנוצרו על ידו,  ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ  מזמור זהלכן  ".ֹיׁשֵׁ
' בשם ואני הכותב'' אברהם כלפון על טעמי המצוות אות רלא ד"ה )'חיי אברהם' לר (, גמ' ירושלמי עירובין פרק י הלכה יא)ראה גמ' שבועות דף טו ע"ב ורש"י ד"ה 'ושיר של פגעים' נקרא 'שיר של פגעים'

 שנבראו במאה ושלושים שנה )'חיי אברהם' על טעמי המצוות אות רלא ד"ה 'ואני הכותב'( מאשתו שהוליד אדם הראשון כשפרׁש 'הפגעים'הוא כנגד כי  ('צרור המור'
מוסיפים וכן הכולל אחד כנגד  , וזה כאשר מוסיפיםמאה ושלושים תיבות" יֵֹּשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹון" וכן יש במזמור .)'דבק מאח' לר' אברהם חמוי מערכת כ אות ט(

אֶֹּרְך " הפסוק האחרוןכופלים את  וגם )תהלים צ, יז( "ינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּוקֵ ֱאֹל ה'ִויִהי נַֹּעם לפני "שפסוק את ה
)'צרור  מאשתו אדם הראשון ןבה שפרׁשמאה ושלושים שנה  ןאותכנגד  וכל תיבות אלו יחד הן .)תהלים צא, טז( "ָיִמים ַאְׂשִביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבישּוָעִתי

לעמוד מול שאפשר יהיה  כדי במזמור זה ונתקנו ,(מהמחבר , 'חיי אברהם' לר' אברהם כלפון על טעמי המצוות אות רלאהמור' פרשת ויקרא ד"ה ולפי שבסבת חטא אדם הראשון
 .)'צרור המור' פרשת בראשית ד"ה ובזה צדקו דברי הרמב"ם( אז ממנו המזיקים שנתהוּו

 את כוחם ולהתיש 'צרור המור' פרשת בראשית ד"ה ובזה צדקו דברי הרמב"ם() שנבראו על ידי אדם הראשון ם המזיקיםמסוגל להבריח את אות'שיר של פגעים' 
ָאֳהֶלָךבמזמור " נאמר ולכן .)'דבק מאח' לר' אברהם חמוי מערכת כ אות ט( ַרב בְּ ֶנַגע לֹא ִיקְּ ֶליָך ָרָעה וְּ ֻאֶנה אֵׁ )תהלים צא, י( )'צרור המור' פרשת ויקרא ד"ה ולפי שבסבת חטא  "לֹא תְּ

ֶליָך ָרָעה" אדם הראשון, 'חיי אברהם' לר' אברהם כלפון על טעמי המצוות אות רלא מהמחבר( ֻאֶנה אֵׁ תהלים על )'חזה ציון' לר' עמנואל חי ריקי  היא לילי' הרשעה אשת השטן –" לֹא תְּ

וגורמת לחמם שהיא נקבה  (', 'מגלה עמוקות' על התורה פרשת ויצא ד"ה נחזור לשמעתיןלא תאונה אליך רעה'צא, י ד"ה לא תאונה אליך רעה, 'ארץ החיים' על התהלים מזמור צא אות ע על הפסוק 
ָאֳהֶלָך" .)'חזה ציון' לר' עמנואל חי ריקי תהלים צא, י ד"ה לא תאונה אליך רעה( את האדם ולהחטיאו בלילה בעוון קרי ַרב בְּ ֶנַגע לֹא ִיקְּ רוחות שנוצרו  ןכנגד אות – "וְּ

נה ע"א ד"ה  –זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"ב ד"ה וכל מלין, זוהר פרשת בראשית דף נד ע"ב ) 'נגעי בני אדם' ותונקרא ()'צרור המור' פרשת ויקרא ד"ה ולפי שבסבת חטא אדם הראשון בעוון הקרי

)'ארץ החיים' על התהלים מזמור צא אות ע על הפסוק 'לא תאונה אליך רעה', 'מגלה עמוקות' על התורה פרשת  ס"מהכנגד ו ,, 'צרור המור' פרשת בראשית ד"ה ובזה צדקו דברי הרמב"ם(ואמר רבי יצחק

 .('לא תאונה אליך רעה')'ארץ החיים' על התהלים מזמור צא אות ע על הפסוק  " שהיא אשתך כדי להחטיאהָאֳהֶלָךשלא יתקרב ל" ויצא ד"ה נחזור לשמעתין(

 הפגעים והמזיקים שרוצים להרע לאדםשיר של פגעים מציל מכל 

טוב לממונים לחיים מהם יש  .לפעול את פעולתם ותפקידם אשר הופקדו עליו רוחנייםדים הכל מלא גדּוכי  לרקיע דמן הארץ עאין מקום פנוי 
י שפתי תפתח, -השער הראשון הספירה העשירית ד"ה אדנלר' יוסף גי'קיטליא 'שערי אורה' ) ולמוות הממונים למלחמה לרע ומזיקים ויש מהם מקטרגים ,לחסד ולרחמים

 עומדים וכולם, ('זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק סט דף קפב ד"ה 'וענין צורך ותועלת הזמירות' בשם 'מטה משה' ,'טעמי המצוות' לרקנאטי בחלק פירוש התפלות ד"ה שמור רגלך כאשר תלך
ָך " בו שנאמרכפי  התייסד 'שיר של פגעים' אלו המזיקיםועל  .פורחים באוירותפתח( שפתי י -העשירית ד"ה אדנ )'שערי אורה' השער הראשון הספירה ִכי הּוא ַיִצילְּ

ָרתֹו "וכן  )תהלים צא, ג( "ִמַפח ָיקּוׁש ִמֶדֶבר ַהּוֹות ֶאבְּ 'טעמי המצוות' לרקנאטי בחלק פירוש , י שפתי תפתח-אדנ)'שערי אורה' השער הראשון הספירה העשירית ד"ה  )תהלים צא, ד( "ָיֶסְך ָלְךבְּ

ָלה"וגם  ,(', 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר א פרק סט דף קפב ד"ה 'וענין צורך ותועלת הזמירותהתפלות ד"ה שמור רגלך כאשר תלך ִמֶדֶבר "וכן  )תהלים צא, ה( "לֹא ִתיָרא ִמַפַחד ָליְּ
ָרֶכיָך"נאמר ו )תהלים צא, ו(  "ָבֹאֶפל ַיֲהֹלְך ָכל דְּ ָך בְּ ָמרְּ ַצֶּוה ָלְך ִלׁשְּ ָאָכיו יְּ  .(י שפתי תפתח-)'שערי אורה' השער הראשון הספירה העשירית ד"ה אדנ )תהלים צא, יא( "ִכי ַמלְּ

יֹון"מזמור  ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ לֹוָנן ֹיׁשֵׁ ל ַׁשַדי ִיתְּ צֵׁ  שומר מן המזיקיןו, )עפ"י 'של"ה הקדוש' בשער האותיות ד"ה הרי בכל ע"ש ג' טבילות( הוא כנגד הסטרא אחרא )תהלים צא, א( "בְּ
את ומבריח  )'ארץ החיים' לר' חיים הכהן על התהלים מזמור צא אות א( מבטל פגעים רעיםו )'זיקוקין דנורא ובעורין דאשא' לר' שמואל הקטן על אליהו רבא פרק ל אות קטז בפירוש ד"ה פי' אחר(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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 )'תולעת יעקב' לר' מאיר בן גבאי למוצאי שבת אות כב( לשלוט על ישראל ותעוזר להינצל מכמה רוחות שחושב המזמור .)'תולדות יעקב יוסף' פרשת אמור אות א( דיםהׁש
את כל הדברים  לדחותטוב אמירת 'שיר של פגעים'  .)זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה בתר דאתבריאו( פחד על בני האדם ותרומש בכל העולם ותומשוטט

מרחיק את כל הרוחות שמבקשים הוא ו .)'בית מועד' לר' מנחם רבא דרוש שמונה וארבעים במיתת אם דף רו ע"א( שמצערים לאדם בעולם הזה בחייו ואחרי מותו
)זוהר  רה בעולםֹובכל שעה שפחדם של הרוחות שלאומרו  ולכן נתקן .)'תולעת יעקב' לר' מאיר בן גבאי למוצאי שבת אות כב( אל מחוץ ליישוב בני האדם ,להזיק

 .פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה בתר דאתבריאו(

שנבראים בקרי  מזיקיןשנבראו מאדם הראשון באותם מאה שלושים שנה שפירש מאשתו,  מזיקיןואלו הם  ,בעולם ישנם ששה סוגי מזיקין
 מזיקיםשנעשים מנפשות הרשעים אחרי מותם,  מזיקיםחה של נעמה על ידי שני המלאכים עז"א ועזא"ל, שנולדים מרּו מזיקיםשל כל אדם, 

ִמַפח שנולדים מנעמה בשעה שבני אדם חוטאים בחזיון לילה במחשבתם עם נשים. וכנגדם נאמרו שש לשונות במזמור 'שיר של פגעים' והם "
 )תהלים צא, ו( "ֶקֶטב ָישּוד" )תהלים צא, ו( "ִמֶדֶבר ָבאֶֹּפל" )תהלים צא, ה( "ֵחץ ָיעּוף יֹוָמם" )תהלים צא, ה( "ִמַפַחד ָלְיָלה" צא, ג( )תהלים "ֶדֶבר ַהּוֹות" )תהלים צא, ג( "ָיקּוש

)תהלים  "ְוַתִנין ְכִפירִּתְדרְֹּך ִּתְרמֹּס  ָוֶפֶתן ַשַחלַעל בפסוק " ותמוזכר ןם וכולֵשִדיארבע כתות של  ןישנ ועוד. )'ארץ החיים' לר' חיים הכהן על התהלים מזמור צא אות א(

ֶליָך לֹא " ן שנאמרמבקשים כי ה' יפיל את כל המזיקיבמזמור ו .)'רבינו בחיי' פרשת נשא פרק ז, א ד"ה ונראה לפי המדרש( צא, יג( ָבָבה ִמיִמיֶנָך אֵׁ ָך ֶאֶלף ּורְּ ִיֹפל ִמִצדְּ
לֹוָנן"שנאמר וזה על ידי שם שד"י השומר מפני המזיקין , )תהלים צא, ז( "ִיָגׁש ל ַׁשַדי ִיתְּ צֵׁ )ספר 'רזיאל המלאך' דף ו ד"ה ג' קרבנות  מגן במזוזה ם זהשׁשֵׁ " כמו בְּ

 .(, 'צמח דוד' למחבר שו"ת בית דוד בסוף פרשת פקודי ד"ה ובזה יובן אחרהאלה

כדי להינצל מן הפגעים לפי  )'מדבר קדמות להחיד"א מערכת ו, ד בשם ר' דוד אבודרהם( צריך כלי זייןאין ב'שיר של פגעים' את האות ז' לפי שכל האומרו אין 
כדי ללמד שכל האומרו ז' פעמים אינו יכול להזיק לו שום כלי גם אין בו אות ז' ו .)'דרשות על התורה' לר' יהושע אבן שועיב תלמיד הרמב"ן( שהוא עצמו כלי זיין

וכופלים את הפסוק האחרון )תהלים צא, א(  "ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן יֵֹּשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹוןוכאשר אומרים את מזמור " .סימן רנז ד"ה בויהי נועם נעלם( 'תשבץ קטן')ספר  זיין
ינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה קֵ י ֱאֹל-ִויִהי נַֹּעם ֲאדֹּנָ " לו הקודם האחרון במזמור הפסוק ומוסיפים את )תהלים צא, טז( "אֶֹּרְך ָיִמים ַאְׂשִביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו ִבישּוָעִתי"

שזה גמטריא של התיבות 'כלי זין' כאשר  ,מאה עשרים ותשע תיבותביחד  יוצאים כולםהרי  )תהלים צ, יז( "ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו כֹוְנֵנהּו
)'סדר היום' לר' משה בן מכיר תפילת ערבית למוצאי שבת סוף ד"ה  שחשוב מזמור זה להגן בעת צרה מכל כלי זייןללמד , התיבותשתי שתיים כנגד  עודמוסיפים 

 .ואחר שאכל סעודה(

 להינצל מהסטרא אחראכדי שיר של פגעים  אמרוגדולי הדורות 

כי בכל מקום  פרשת ויצא ד"ה 'נחזור לשמעתין' מהמדרש( נטע שפיראלר' נתן  ' על התורה)'מגלה עמוקות ליצחק אביובשעה שיעקב נכנס  'שיר של פגעים'רבקה אמרה 
נכנס הס"מ גם  פרשת ויצא ד"ה 'נחזור לשמעתין'( לר' נתן נטע שפירא )'מגלה עמוקות' על התורה אביו לא הרשע וכן היה כשבא עשו ,עמו נֹוְט הלך היה ִׂש  הרשע שעשו

)'מגלה עמוקות' על התורה פרשת תולדות ד"ה באותו  כל מחנותיועם )'מגלה עמוקות' על התורה פרשת ויצא ד"ה 'נחזור לשמעתין', 'מגלה עמוקות' על התורה פרשת תולדות ד"ה באותו מזמור(  עמו

ֹּא אמרה " רבקה. )בראשית כז, לג( "אֹּדַוֶיֱחַרד ִיְצָחק ֲחָרָדה ְגדָֹּלה ַעד ְמ . לכן יצחק נחרד מאוד שנאמר "וגהינום בידו מזמור( ֶנה ֵאֶליָך ָרָעה ְוֶנַגע ל ֹּא ְתאֻּ ל
של  ועל ארבעת נשיו ראשי תיבות 'עשו'. )תהלים צא, יג( "ֶפֶתן ִּתְדרְֹּךוָ ַחל שַ ל עַ אמרה " וגםכדי לבטל כוח הלילי' וכן הס"מ. )תהלים צא, י(  "ִיְקַרב ְבָאֳהֶלָך

רבקה גם  .שרומזים עליהן )תהלים צא, יג( "ְוַתִנין ְכִפירִּתְדרְֹּך ִּתְרמֹּס  ָוֶפֶתן ַשַחלַעל " לבנה יעקב אמרה רבקה ,נעמהו, מחלת תאגרת, לילי הס"מ שהן
פרשת ויצא ד"ה 'נחזור  לר' נתן נטע שפירא)'מגלה עמוקות' על התורה  מזמורהאדום הרמוזים באותו מלכות ביקשה שהקב"ה יציל את יעקב מכל שבע המלכים של 

 .לשמעתין'(

)בראשית  "ַוֵיֵצא ַיֲעקֹּב ִמְבֵאר ָשַבע ַוֵיֶלְך ָחָרָנההלך הס"מ עמו כדי לבלבלו ולקטרגו ולהיאבק עמו שנאמר " ,כאשר יצא יעקב אבינו מישיבת שם ועבר

 'חרון אף' רכלומ ,"ָחָרָנהשהוא " )'מגלה עמוקות' על התורה פרשת ויצא ד"ה נחזור לשמעתין( שנלווה אליולא הגיד מי זה שהלך, כי היה זה הס"מ  –" ַוֵיֶלְך" כח, י(
ַגעכפי שנרמז מיד בפסוק שאחריו " כנגדו 'פגעיםלכן הוצרך יעקב לומר 'שיר של של מקום.  , )בראשית כח, יא( "ַבָמקֹום ַוָיֶלן ָׁשם ִכי ָבא ַהֶשֶמׁש ַוִיפְּ

)'מגלה עמוקות' על  השטן ומלאך המוות היה רודף אחרי יעקב מרגע שראה שיצא מבית מדרשו של שם ועברואחרא שהוא היצר הרע  הסטראכי 

מצד  )בראשית כח, יז( "ַהֶזה ַמה נֹוָרא ַהָּמקֹוםועל כך אמר יעקב " .התורה פרשת ויצא ד"ה ע"ד הדרש, 'מגלה עמוקות' על התורה פרשת ויצא מהדורה שניה ד"ה 'ע"ד הדרש' עם פרישת שלום(
)'מגלה שהוא ישיבת שם ועבר, לא היה הסטרא אחרא נלחם עמו  )בראשית כח, יז( "יםִק ֵבית ֱאֹלמלחמות היצר הרע בו, שכל זמן שהוא היה טמון ב"

 .עמוקות' פרשת ויצא ד"ה או יאמר שראה הפרש סלם(

ֹּא מֶֹּשה ְבתֹוְך שנאמר "" ָעָנן"הוא נכנס ב )'ימלט נפשי' לר' אברהם חמוי סימן ה אות א( אל הרקיע אות כג( )'מדרש תנחומא' פרשת נשא משה רבינו בהר סיני עלהכאשר  ַוָיב
 מפני המלאכים שמא ישרפו אותו בהבל פיהם משה רבינו תייראהאז לפני האלקים. והתקרב והלך  )שמות כד, יח( )'במדבר רבה' יב, ג( "ֶהָעָנן ַוַיַעל ֶאל ָהָהר

לֹוָנן" מזמורבאותה השעה  לכן אמר )'ימלט נפשי' לר' אברהם חמוי סימן ה אות א( ל ַׁשַדי ִיתְּ צֵׁ יֹון בְּ ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ צּוָדִתי :ֹיׁשֵׁ ִסי ּומְּ  ב( -)תהלים צא, א  "ֹאַמר לה' ַמחְּ

שנאמר כפי נכנס בתוך הענן שהוא סתר עליון על ש – )תהלים צא, א( "יֵֹּשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹון" ,(, 'רבינו בחיי' פרשת נשא ז, א)'במדבר רבה' יב, ג, 'מדרש תנחומא' פרשת נשא אות כג
אַֹּמר ". "ֵצלהתיבה "גמטריא מנין כשלן שם במשך מאה ועשרים יום  –" ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנן. ")'במדבר רבה' יב, ג( )איוב כב, יד( "ָעִבים ֵסֶתר לֹו"על ה' יתברך 

ואמר 'שיר של  הקדים תפילה לפגיעהשיפה ובזה עשה משה רבינו  .)'מדרש תנחומא' פרשת נשא אות כג( מהה' כחֹו ונעשה לש –" ּוְמצּוָדִתילה' ַמְחִסי 
 .)'ימלט נפשי' לר' אברהם חמוי סימן ה אות א( מלאכי מרום ומשרתי עליון כי היה לו צרת, פגעים'

ינּו ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו כֹוְנָנה ָעֵלינּו ּוַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו קֵ ִויִהי נַֹּעם ֲאדָֹּני ֱאֹלפסוק " אמרולהילחם ביוונים  כשהיו הכהנים החשמונאים יוצאיםגם ו
)ספר 'תשבץ  )תהלים צא, טז( "ִבישּוָעִתיאֶֹּרְך ָיִמים ַאְׂשִביֵעהּו ְוַאְרֵאהּו שוב את הפסוק האחרון " בשירוכפלו ואחר כך 'שיר של פגעים',  )תהלים צ, יז( "כֹוְנֵנהּו

)ספר  היו מנצחיםבזה ו ,ביוצאם למלחמהפעמים  כסדר הזה שבעהיו חוזרים ו .(בשם ספר תשב"ץ קטן' סימן רנח, 'חיי אברהם' לר' אברהם פאלאג'י על טעמי המצוות אות רלא

עם עם עוד אחד כנגד הכולל ומזמור התיבות בצא להם כל יכדי שיהוא החשמונאים היו כופלים את הפסוק האחרון הטעם שו .'תשבץ קטן' סימן רנח(
ם כשמוסיפי 'חיי אברהם' לר' אברהם פאלאג'י על טעמי המצוות אות רלא בשם ספר תשב"ץ(ספר 'תשבץ קטן' סימן רנח, ) 'כהנים'התיבה ן יכמני –" ִויִהי נַֹּעםהפסוק הקודם "תיבות 

)'פירוש שבעת הנרות' על ספר  האות ה' כשהיא עם 'הכהנים'התיבה כמניין או  סימן רנח( 'תשבץ קטן')'פירוש שבעת הנרות' על ספר  עוד חמש כנגד מספר האותיות להם

יֹוןפעמים מזמור "לומר אחרי הדלקת נרות חנוכה שבע ישראל ולכן נהגו  .תשבץ קטן סימן רנח בשם המגן אברהם אורח חיים תחילת סימן רצה( ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ י כפ" ֹיׁשֵׁ
 .)'סגולות ישראל' מערכת ח אות לד בשם ר' יוסף מאיר( של החשמונאיםהנוסח 
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 סילוק הטומאה ממקום המקדש וירושלים היה על ידי שיר של פגעים

להבריח  , כדימהבפתח יריחו ובחֹו להיות 'מזיקין'בכשופים עצומים להכריח  עושים, היו הכנעניים ת העיר יריחובא לכבוש אבשעה שיהושע 
ַע ִבן נּון ִמן ַהִשִטים ְשַנִים ֲאָנִשים את . ויהושע הוצרך לשלוח את גדולי הדור שיבינו את ישראל אופן הכישוף כדי לבטלו שנאמר "ַוִיְשַלח ְיהֹושֻּ

ולזה הוצרכו שיגידו לו אופניהם וחוזקם.  –" ֵלאמֹּרשיראו הכשופים. "כדי שהן כשופין,  'יןחרש'לשון  –" ֶחֶרש" ,)יהושע ב, א( "ֶחֶרש ֵלאמֹּרְמַרְגִלים 
)'צוארי שלל'  תיהםריהם וחילֹוׂש ,ובכוונות גדולות להבריח משם את המזיקים הברית על פי ה' להקיף את חומת יריחו בהקפות עם ארוןישראל 

על דרך שעושים הקפות למתים והוא , (להחיד"א על הפטרת שלח לך אות ו בשם ר' יוסף פייאמיטא, 'חומת אנך' להחיד"א על ספר יהושע פרק ב ד"ה 'חרש לאמר' בשם ר' יוסף פייאמיטא
היו אומרים 'שיר של פגעים' להבריח על ידו  הקפות לעיר יריחוובעת ה .צוארי שלל' להחיד"א על הפטרת שלח לך אות ו בשם ר' יוסף פייאמיטא()' להבריח המזיקין

 .מערכת השי"ן סימן ארך ד"ה שיר של פגעים( 'חומת אנך' להחיד"א על ספר יהושע פרק ב ד"ה 'חרש לאמר' בשם ר' יוסף פייאמיטא, 'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלאג'י) את כל הסטרא אחרא

 (בחלק שפתי רננות פרק כ )'מעבר יבק' לר' אהרן ברכיה ממודינא בימיו של עזרא הסופר )ספר הציוני לר' מנחם ציוני פרשת אחרי מות ד"ה ולפי שידעו( אנשי כנסת הגדולההחכמים ו
'שיר של פגעים',  מכשולהם אמרו על כל פינה ופינה ואבן לירושלים  והגיעוכשעלו לארץ לכן  .לירושלים ןמזיקישבאו ידעו כשהיו עדיין בבבל, 

 היו סובבים את המקוםשהם , בעוד בתופיםכן ו )ספר הציוני לר' מנחם ציוני פרשת אחרי מות ד"ה ולפי שידעו( גנו בכנורות ובנבלים הרומזים ללילה ולמדת הדיןיונ
)'חומת  ממקום בית המקדש השני את כל הסטרא אחראהיו מבריחים הם ועל ידי כן  ,מהדורה שניה עם פרישת שלום ד"ה הדרש ראה()'מגלה עמוקות' פרשת ויצא  ההוא

)'חומת אנך' ירושלים  התקדשה ואז, שיר של פגעים( אנך' להחיד"א על ספר יהושע פרק ב ד"ה 'חרש לאמר' בשם ר' יוסף פייאמיטא, 'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת השי"ן סימן ארך ד"ה

 .'וימהר אברהם' מערכת השי"ן סימן ארך ד"ה שיר של פגעים, 'מעבר יבק' לר' אהרן ברכיה ממודינא בחלק שפתי רננות פרק כ( ,להחיד"א על ספר יהושע פרק ב ד"ה 'חרש לאמר' בשם ר' יוסף פייאמיטא

)משנה שבועות  על העיר ירושלים, היו צריכים לעשות זאת על ידי אמירת 'שירוות כשרצו להוסיף עוד על מקום העזרבזמן בית המקדש השני וכן 

שמתקדש  מקום ההואהכדי להעביר מ ,מהרש"א על מסכת שבועות דף טו ע"א ד"ה שיר של פגעים, 'מעבר יבק' בחלק אמרי נועם פרק כא('רבינו בחיי' פרשת נשא ז, א, ) של פגעים'ב, ב( 
רים 'שיר של פגעים' כשהיו ׁשו התקדשו. לאשכל עוד רוחות הטומאה. כי הפגעים שהם המזיקים ורוחות הטומאה שולטים במקומות אלו  את

ָלַקח ָדִוד ֶאת ַהִכנֹור"שנאמר כמו שהיה אצל שאול המלך  לבטל רוח רעה יםמסוגל הםכי  כלי שירעם היו עושים זאת יחד  ָרַוח  וְּ ָידֹו וְּ ן בְּ ִנגֵׁ וְּ
ָעָליו רּוַח ָהָרָעה ָסָרה מֵׁ טֹוב לֹו וְּ ָׁשאּול וְּ ֹּא ִיְקַרב ְבָאֳהֶלָך" ואז התקיים בהם .)שמואל א' טז, כג( "לְּ בעזרה שהוסיפו. כלומר לא יקרב נגע , )תהלים צא, י( "ְוֶנַגע ל

)מהרש"א על מסכת שבועות דף טו ע"א ד"ה שיר  )תהלים צא, א( "ְבֵצל ַשַדי ִיְתלֹוָנןשם השכינה למטה במקום שנתקדש שנאמר " שרתהעל ידי סילוק רוח הטומאה ו

)'רבינו  משה רבינו בהר סיני שאמרכמו  ,הדורות כדי להגן שם מן המזיקיןכל 'שיר של פגעים' בירושלים במשך  המשיכו ואמרו ךוכ .של פגעים(

 .נשא ז, א(בחיי' פרשת 

 שיר של פגעים שומר על האדם בעת השינה יותר מכל כלי זיין

יֹוןמזמור " ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ ֹּ , ישון במטתוכאשר אדם הולך לשיש נוהגים . לכן עת צרה יותר מכל כלי זייןביכול להגן  )תהלים צא, א( "ֹיׁשֵׁ מזמור זה  ראמַ י
תיבות אלו הם עיקרו עד שואחר שאכל סעודה(  ה)'סדר היום' לר' משה בן מכיר תפילת ערבית למוצאי שבת סוף ד" )עפ"י נוסח הספרדים( )תהלים צא, ט( "ִכי ַאָּתה ה' ַמְחִסיעד התיבות "
 ֶשִלְשֹלמֹּה ִשִשים ִגבִֹּרים ָסִביב ָלּה "ִהֵנה ִמָטתֹו בפסוקשמוזכרים כנגד "ִשִשים ִגבִֹּרים" תיבות ִשִשים  והם )'מעבר יבק' חלק שפתי רננות פרק כ( של המזמור

ֵזי  )'מעבר יבק' חלק שפתי רננות פרק כ, 'סדר היום' לר' משה בן מכיר  ח( –)שיר השירים ג, ז  ֹו ַעל ְיֵרכֹו ִמַפַחד ַבֵלילֹות"ַחְרבְמלְֻּּמֵדי ִמְלָחָמה ִאיש  ֶחֶרבִמִגבֵֹּרי ִיְׂשָרֵאל: כָֻּלם ֲאחֻּ

יֹוןהללו של מזמור " התיבותושלמה המלך חקק סביב מטתו את ששים . (פילת ערבית למוצאי שבת סוף ד" ואחר שאכל סעודהת ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ )'חסד  )תהלים צא, א( "ֹיׁשֵׁ

באים מלאכי השרת לשומרו בלילה כמו שנאמר  זהמזמור שאדם אומר ועל ידי . מעין שביעי עין גדי ד"ה ודע כי בס' דפים שסביבות המטה(לר' אברהם אזולאי בחלק לאברהם' 
ָך" ָמרְּ ַצֶּוה ָלְך ִלׁשְּ ָאָכיו יְּ  .)תהלים צא, יא( )'וישכם אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מזמור תהלים ד' ד"ה אמרו בלבבכם( "ִכי ַמלְּ

יֵֹּשב וכל מזמור " )תהלים צ, יז( "ִויִהי נַֹּעםפסוק "ה לפחות את להרהר בדברי תורה קודם שתחטוף אותו השינה, אז נכון שיאמר אם אדם לא יכול
 על האדםר ֵיָאמֵ ודאי ו. ואז בלהיותו 'שיר של פגעים'לגרש מעליו את 'החיצונים' וזה יועיל  .עד שיישן ,כמה פעמים )תהלים צא, א( "ְבֵסֶתר ֶעְליֹון

ֹּא ִתְפָחד  ֹּא ִיְקַרב ְבָאֳהֶלָך" וגם )משלי ו, כב( "ְבָשְכְבָך ִּתְשמֹּר ָעֶליָךוכן " )משלי ג, כד( ְשָנֶתָך" ְוָשַכְבָּת ְוָעְרָבההפסוק "ִאם ִּתְשַכב ל )'מנחת  )תהלים צא, י(" ְוֶנַגע ל

)'פתח הדביר' לר' חיים בנימין פונטרימולי ח"ב דף קכ ע"ב ד"ה 'באופן  כל הלילה ולמד תורהנעור היה וכן מי שנצרך לישון שינת צהרים כי  .אהרן' לר' יעקב פרדו כלל כב אות יג(

ֹ  ,(דבאדם שהיה נעור' , 'פתח עפ"י מעשה מגמ' שבועות דף טו על ר' יהושע )ספר 'תשבץ קטן' סימן רנט )תהלים צ, יז( "ֹנַעםִויִהי "פסוק את ביום ר לפני שמשכיב עצמו לישון אמַ י

יֹוןוכל מזמור " הדביר' ח"ב דף קכ ע"ב ד"ה 'באופן דבאדם שהיה נעור'( ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ וזה יועיל לו שלא יינזק, כי שינת . עולם כמו שנהגו כמה גדולי תהלים צא, א() "ֹיׁשֵׁ
נשמות  מהםמזיקה לצדיקים שנשמתם אינה נמסרת אז כפקדון ביד מלכו של עולם, ועלולים להיפרד  'ששים נשימות'יותר מ שהיאהיום 

 .(' ועיי"ש מי הגדולים שנהגו בכךבאופן דבאדם שהיה נעור''פתח הדביר' ח"ב דף קכ ע"ב ד"ה  עפ"י) בהם מחמת הלימוד בלילה שהתעברוהצדיקים 

פלונית הלילי' אשת השטן חלילה שיץ, הרי הוא סימן ִק חקים לבדם ואפילו בהָ שילדים צוחקים בשעה שהם ישנים וכן כשהם מׂשוכן אם רואים 
אותם מכה קלה  ואותם צוחקים יכשחבריהם או משפחותיהם הרואים ראש חודש. לכן טוב  יבלילאם דבר זה קורה חקת עמהם, ובפרט מׂש

ואין  ונחלה " שפירושו "לכי מכאן פלונית אין לך כאן חלק!לק ואחסנא לית לך כאן נייחאמכאן לית לך כאן חּו ת"זילי פלוני ועל החוטם ויאמר
ֹ  ."!לך כאן מנוחה יֹוןוכל מזמור " )תהלים צ, יז( "ִויִהי ֹנַעםר פסוק "אמַ ואז י ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ הכאה על החוטם ואמירת ה אתויעשה  .)תהלים צא, א( "ֹיׁשֵׁ

דווקא בלשון המשפט אומר את ו .)'אורות אלים' לר' אליעזר פאפו בליקוטי מוסר מהחיד"א ד"ה 'ילדים משחקים' מגורי האר"י ז"ל( והמזמור שלוש פעמים הזה המשפט
והקליפות, כפי שנרמז  עיקר לשונם( )'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת צו דף עח ע"ב טור ב ד"ה שני' אדרבא המזיקין דים והמזיקיםהשארמית לפי שהיא עיקר לשונם של 

)להרחבה על השפה הארמית ראה מאמרינו לפרשת ויצא  דף טו ע"ב ד"ה ואומר קדיש ונתקן בלשון ארמי( לר' מאיר בן גבאי )דניאל ב, ד( )'תולעת יעקב' "ַלֶּמֶלְך ֲאָרִמית ַהַכְׂשִדיםַוְיַדְברּו בפסוק "

 .'סודה של השפה הארמית'( –

 של פגעים ביום שבת ולאחריו כדי להציל ולהינצל מהמזיקים אומרים שיר

כי רוחות הרשעים במיתתם נעשים  )תהלים צב, א( "ִמְזמֹור ִשיר ְליֹום ַהַשָבת"ל בספר התהלים נסמך )תהלים צא, א( "יֵֹּשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹון" תהלים מזמור
'שיר  סמך דוד המלך את לכן וניתן להם רשות להזיק למחללי שבתות או למי שיש לו עצבון ביום שבת או למי שאינו מענגו כראוי,  'מזיקיםל'

file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_8_4.htm%23E138,0,יהושע%20פרק-ב%5e%5e2833!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_8_4.htm%23E138,0,יהושע%20פרק-ב%5e%5e2833!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_13_2.htm%23E353,0,שיר%20השירים%20פרק-ג%5e%5e4167!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_13_2.htm%23E353,0,שיר%20השירים%20פרק-ג%5e%5e4167!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_13_2.htm%23E353,0,שיר%20השירים%20פרק-ג%5e%5e4200!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_13_2.htm%23E353,0,שיר%20השירים%20פרק-ג%5e%5e4200!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_7_2.htm%23E335,0,משלי%20פרק-ג%5e%5e5521!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_7_2.htm%23E335,0,משלי%20פרק-ג%5e%5e5521!


 

 ~4 ~ 
 

כמו . מחבלין( )'יעלזו חסידים' לר' אליעזר פאפו על ספר חסידים סימנים אלף קכ עד סוף הספר ד"ה למה הרוחות הכניע את אותם המזיקיםעל מנת לשל פגעים' ל'שיר של שבת' 
רשעים הנמצאים  בשביל אותם , וזהמזמורים שבתחילת תפילת שחרית של שבתתוך הב )תהלים צא, א( "יֵֹּשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹוןכן נתקן לומר מזמור "

שבת, הזה את הבעולם ים ביום שבת כי גהינום לא פועל בשבת, הרי כל זה הוא לאותם רשעים ששמרו ִר מּובגהינום. ועל אף שחייבי גהינום ְש 
)'אור החמה' על זוהר בראשית דף מח  כדי לסייעם ת שחרית של שבתלאלו נתקן 'שיר של פגעים' בתפלובשבת,  גםגהינום באבל מי שחילל שבת נענש 

 .(' מהרמ"קואפי' חייבי גיהנם'ע"א ד"ה 

ומתחבאים  פרשת בראשית ד"ה ובזה צדקו דברי הרמב"ם( לר' אברהם סבע )'צרור המור' בשבת קודש אין שטן ואין פגע רע, כי כל המזיקים בורחים להררי החושך
)'צרור  הם טמאיםאילו ואין נראים כל יום השבת כי הוא יום מקודש ו )'דבר בעתו' לר' מרדכי בן ששון שנדוך ליום שבת קודש ע"מ רח ד"ה יבעתוהו כמרירי(ב'תהום רבה' 

אך בצאת השבת יש להם רשות לצאת ממקום מחבואם ב'תהום רבה' כל אחד ואחד למלאכתו אשר  .(המור' פרשת בראשית ד"ה ובזה צדקו דברי הרמב"ם
 ,תפילת ערבית למוצאי שבת סוף ד"ה ואחר שאכל סעודה(לר' משה בן מכיר )'סדר היום'  באותה השעה שהם כביכול 'נבראים' עד שנראהללכת ולהזיק,  הופקד עליו

)'צרור המור' פרשת בראשית ד"ה  ומזדמנים ופוגעים בבני אדם ומזיקים אותם שמעון לביא על זוהר פרשת בראשית ד"ה ואמר כי בליל שבת()'כתם פז' לר'  יוצאים ושטים בארץו

ית ד"ה ואמר כי )'כתם פז' לר' שמעון לביא על זוהר פרשת בראש היפוכוא את ֹונֵ וכל מגמתם הוא להרע לישראל, כי הם חלק הקדושה וכל דבר ׂש ובזה צדקו דברי הרמב"ם(

תפילת ערבית למוצאי  לר' משה בן מכיר )'סדר היום')ראה זוהר פרשת ויקהל דף רז ע"א ד"ה בשעתא(  לעונשם בגהינום במוצאי שבתוזה גם הטעם שהרשעים חוזרים  .בליל שבת(

 .שבת סוף ד"ה ואחר שאכל סעודה(

)'סדר היום' תפילת ערבית למוצאי שבת סוף ד"ה ואחר שאכל סעודה. ראה זוהר פרשת בראשית דף מח ע"א ד"ה  מוצאי שבת קודשל ערבית שבלכן התקינו לומר 'שיר של פגעים' 

' , 'צרור המור' לר)'דרשות על התורה' לר' יהושע אבן שועיב תלמיד הרמב"ן סוף פרשת ויקהל פקודי ד"ה ובהיות כל אלו העניינים את המזיקים מישראללהרחיק על מנת  ,בתר דאתבריאו(

ישראל  ואמירתוב .קוטי הש"ס' להאר"י ז"ל דף יז ע"ב בנושא 'פירוש מאמרי רז"ל על דרך הסוד' ד"ה גם(י)'ל 'הקליפות'ולהבריח  (אברהם סבע פרשת בראשית ד"ה ובזה צדקו דברי הרמב"ם
על ידי 'שיר של  ואכן .שבת סוף ד"ה ואחר שאכל סעודה()'סדר היום' תפילת ערבית למוצאי  שלא יקטרגו עליהם ולא ישלטו בהםו, ןמה יציל אותםה' שמתפללים 

ֹּא ִיְקַרבלהרע לישראל "וְ  אין להם רשותפגעים'  . ראה 'בן זוהר פרשת בראשית ד"ה ואמר כי בליל שבת לביא מחבר פיוט 'בר יוחאי'לר' שמעון , ד( )'כתם פז' )במדבר יח ֲאֵליֶכם" ָזר ל

שחוזרת לשלוט בעולם ' נעמה'הקליפה הוא היפך ש )תהלים צ, יז( )'מעבר יבק' כלל ט אות יג( "ֹנַעםִויִהי פסוק "גם ואומרים  .(שנה ב פרשת ויצא אות דהלכות איש חי' 
בנים  חלילה ויולידו בקרי יחטאוממנה שלא  םלהציל על ישראלה'  נועםשיהיה  ומבקשים, השבת אחרי שבשבת לא היה לה כוח במוצאי

 .)'לקוטי כתובים' להאר"י ז"ל על התהלים מזמור צא ד"ה ויהי נועם( "ַמֲעֵׂשה ָיֵדינּו כֹוְנָנהרוחניים שהם "

 שיר של פגעים אדם נשמר מכל רע בעולם הזה ואחרי מותו על ידי

)'מעבר יבק' חלק שפתי רננות פרק  לכן טוב לאומרו כאשר הולכים לבקר את החולהכל הקליפות והסטרא אחרא פורחות על ידי אמירת 'שיר של פגעים', 

יֹוןוטוב שגם החולה ירגיל את עצמו לומר מזמור זה של " .כ( ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ וכל שכן אם הוא חולה מחמת , צדק פרק יט( תהלים צא, א( )'מעבר יבק' פרק שפתי) "ֹיׁשֵׁ
)'יעלזו חסידים' לר' אליעזר פאפו על ספר חסידים  פחד או עין הרע. וכן הוא לכל אדם שחושש להיפגע יכול להקדים ולומר את המזמור הזה כדי להגן על עצמו

 )תהלים צ, יז( "ִויִהי נַֹּעםפסוק הקודם לו "ההילוכו מביתו לבית הכנסת, החל מנכון לאומרו בדרך גם לכן  .שטו ד"ה 'אין קורין פסוק' בשם גדולים( –סימנים ש 

 "יֵֹּשב ְבֵסֶתר ֶעְליֹוןוכל מזמור " )תהלים צ, יז( "ִויִהי נַֹּעםוכן כאשר נכנס לבית חדש ועושה 'חנוכת הבית' יאמר פסוק " .)'מעבר יבק' כלל ט אות יג( והלאה
בחלק  'קונטרס היחיאלי')עפ"י  ובפרט יש לאומרו במקום שעוד לא נבנה כלל והיה שמם כמו במדבר' בחלק 'בית האדם' סדר חנוכת הבית לדוד( )תהלים צא, א( )'קונטרס היחיאלי

)'זכר דוד' לר'  'ויש נהגו שהמוהל והסנדק משלבים ידיהם קודם ברית המילה ואומרים 'שיר של פגעים .'בית האדם' סדר תיקון לבנין היסוד' וראה שם כל סדר התיקון(

 לשמירה על הנער הנימול. דוד זכות ממודינא מאמר ב פרק ז בסוף אות ג(

 אדם בין בעולם הזה ובין לאחר מותו, כי רבים מבקשים ורודפים לטרוף את נפשואת הכל הדברים המצערים את שיר של פגעים טוב לדחות 
וכל  )תהלים צ, יז( "ִויִהי ֹנַעםנהגו שבשעה שמוליכים את המת לקבורה אומרים פסוק " לכן .' מנחם רבא דרוש שמונה וארבעים במיתת אם דף רו ע"א()'בית מועד' לר

יֹוןמזמור " ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ שבע הקפות יש עושים קודם הקבורה  תֶשּמֵ  ָזָכרלְ ו .בית עולמים פרק ט ד"ה ידוע ומפורסם( לר' יצחק אלפייה )תהלים צא, א( )'קונטרס היחיאלי' "ֹיׁשֵׁ
ָנַתן ַאְבָרָהם  ֲאֶשר ְלַאְבָרָהםאומרים 'שיר של פגעים' כולו ואחריו את הפסוק "ְוִלְבֵני ַהִפיַלְגִשים  הקפהובכל או זקנים,  עשרה חכמים על ידי

טיפות ב שנבראו ממנוזה מועיל לגרש מעל המת את כל המזיקים דבר ו )בראשית כה, ו( ַמָּתנֹּת ַוְיַשְלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְבנֹו ְבעֹוֶדנּו ַחי ֵקְדָמה ֶאל ֶאֶרץ ֶקֶדם"
בפרק 'ההקפות הרגילים לעשות לר' יצחק אלפייה )'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש פרק כא ד"ה וכן היו נוהגים. וראה סדר ההקפות ב'קונטרס היחיאלי'  זרע לבטלה כפי המקובל מזמן קדמון

יבק' )'מעבר  ת את המתהמלוֹו הרוחותמעליהם את כדי להבריח תם מבית הקברות 'שיר של פגעים' גם ביציא שהמלווים יאמרווטוב  .בעיר ירושלים'(

. וראה 'מעבר יבק' חלק שפת אמת פרק ל שכתב גם לשבת בחלק שפת אמת פרק לגלר' אהרן ברכיה ממודינא )'מעבר יבק'  כי 'שיר של פגעים' מבריח רוחות מכל מקוםשפתי רננות פרק כ( 

 .ולקום שבעה פעמים(

 לכןויש חשש שמא הם יתאחזו באותו 'אור עליון'  '.החיצונים'בעת הדלקת נרות החנוכה יורד אור קודש עליון עד למטה, למקום בו מצויים 
שגורם זמן שיעור המצוה עושה פגם גדול ב מאור החנוכהוהנהנה  ,ויטאל שער חנוכה פרק ד ד"ה ודע כי אנו( חיים)'פרי עץ חיים' לר'  אסור לישראל להנות מן האור

האר"י ז"ל לומר כתב  מטעם זה .(עפ"י האר"י ז"ל הלכות חנוכה אות יד ' פרשת וישבשנה אהלכות  מבגדד יוסף חייםלר' )'בן איש חי'  באותו אור עליון 'החיצונים'יתאחזו כי 
יֹוןמזמור "את אז  ֶתר ֶעלְּ סֵׁ ב בְּ  ה' על ישראלשיסך גם מאחיזת 'החיצונים'. ויועיל אמירת המזמור  'האור העליוןאת 'לשמור  )תהלים צא, א( "ֹיׁשֵׁ

והוא שמירה  .הדלקת נרות החנוכה ישבע פעמים בכל לילה אחר אותוכאשר יאמרו  ץ סוף פרשת וישב ד"ה לכן בחנוכה(')'עבודת ישראל' למגיד מקוזני מכל פגע
ינצל מכל אומרו כי ש מובטח לאדםו אות ש( דף נט ע"א על חנוכה ד"ה סגולה לשמירה מעלה, 'ימלט נפשו' לר' אברהם חמוי סימן כט לר' זכריה סימנר )'ספר זכירה' לה לכל השנהמעּו

ראה מאמרינו  רד בחנוכהשיו )להרחבה על האור העליון )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא דף רפט ע"א ד"ה אמנם למי שעשה הדברים( מיני ליסטים ואויבים ומקטרגים באותה השנה

 , כן יהי רצון.האור הגנוז בנרות החנוכה( –לפרשת וישלח 

 
 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 

, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת מאיר 

, ז"ל, חיים בן לייב ז"ל

 ז"למרים בת שמואל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

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 לרפואתו השלימה של

 הי"ו  אבישלום בן רות
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ָאְרֶלט ָעְלָיה בת 
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

 הי"וחנה ֵבמּון 

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו

 

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

tora.haim@gmail.com 
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

יוסף מנחם בן 

 ז"ל   אהרן

ֶלן בת  ֶמַנַנה ַמדְּ
 ז"ל מנטה

 לבית משפחת מימון
 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 רהמהבלרפואה שלימה 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של הילדה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

שה' יתברך יחלים 
וירפא אותה מכל חולי 
ותגדל מתוך בריאות 

 איתנה וטובה

 העלון גם להצלחת 

יהודית בת ורדה 

 הי"ו רוזיטה
 משפחתהבני וכל 

יהודה בן העלון גם לעילוי נשמת 

ָשא ל חּומְּ סֵׁ  ז"ל   ָדִניז ַמרְּ

נפטר בי"ט במרחשון תשפ"א       

 ת. נ. צ. ב. ה.

אך ורק לקדש את שמו לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
של ה' יתברך בעולם על ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות 

לכל בירור ושאלה לגבי העלון ניתן ליצור קשר התורה ומצוותיה. 
 בטלפון או במייל שבצד. תזכו למצוות והצלחה בכל מכל כל!

 לעילוי נפש רוח
 נשמה של ו

חיים בן  ר'

 ז"ל ִמיָמה

 ת.נ.צ.ב.ה. 
 העלון גם להצלחתהפצת  

שירה אושרת בת 

 הי"ומסעודה 
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