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 מעמד הר סיני   –   יתרופרשת 
ר ָיַרד ָעָליו ה' ָבֵאש ַוַיַעל שנאמר " ומשה רבינו עלה לקבל את התורה כינתו על הר סינירה את שׁשהה' יתברך  ְוַהר ִסיַני ָעַשן כֻּּלֹו ִמְפֵני ֲאשֶׁ

ֱחַרד ָכל ָהָהר ְמֹאד: ן ַהִכְבָשן ַויֶׁ שֶׁ ה ְיַדֵבר  ֲעָשנֹו ְכעֶׁ ּנּו ְבקֹול: ִק ְוָהֱאֹלַוְיִהי קֹול ַהּׁשֹוָפר הֹוֵלְך ְוָחֵזק ְמֹאד ֹמשֶׁ ִסיַני ֶאל רֹאׁש ַויֵֶּרד ה' ַעל ַהר ים ַיֲענֶׁ
ה ָהָהר ל רֹאש ָהָהר ַוַיַעל ֹמשֶׁ ה אֶׁ ת ַהּקֹוֹלת שנאמר " את המראה הגדול הזה וישראל רא. כ( –)שמות יט, יח " ַוִיְקָרא ה' ְלֹמשֶׁ ְוָכל ָהָעם ֹרִאים אֶׁ

ת ָהָהר ָעֵשן ַוַיְרא ָהָעם ַוָינֻּעּו ַויַ  ת ַהַּלִפיִדם ְוֵאת קֹול ַהֹּׁשָפר ְואֶׁ  לזכור את מעמד הר סיני הצטוו ישראל. בעקבות כך )שמות כ, טו(" ַעְמדּו ֵמָרֹחקְואֶׁ
י ַחֶייָך ַרק ִהָשֶמר ְלָך"שנאמר  יֶניָך ּוֶפן ָיסּורּו ִמְלָבְבָך ֹכל ְימֵּ י ְוהֹוַדְעָתם ְלָבֶניָך  ּוְׁשֹמר ַנְפְׁשָך ְמֹאד ֶפן ִתְׁשַכח ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו עֵּ ְוִלְבנֵּ

י ה' ֱאֹליֹום אֲ  ָבֶניָך: ב יָךקֶ ֶׁשר ָעַמְדָת ִלְפנֵּ ר  ְבֹחרֵּ ר ִיְלְמדּון ְלִיְרָאה ֹאִתי ָכל ַהָיִמים ֲאשֶׁ ת ְדָבָרי ֲאשֶׁ ת ָהָעם ְוַאְשִמֵעם אֶׁ ל ִלי אֶׁ ֱאֹמר ה' ֵאַלי ַהְקהֶׁ בֶׁ
ם ְיַלֵמדּון ת ְבֵניהֶׁ  .י( -, ט )דברים ד" ֵהם ַחִיים ַעל ָהֲאָדָמה ְואֶׁ

יֶניָך ִהָשֶמר ְלָך"עליו  הצטוּו אשר הר סינימעמד ב, מה היה להתבונןויש   ? "ּוְׁשֹמר ַנְפְׁשָך ְמֹאד ֶפן ִתְׁשַכח ֶאת ַהְדָבִרים ֲאֶׁשר ָראּו עֵּ

 ישראלמירידת השכינה על הר סיני סילקה את כוחות הטומאה מההר ו

ץ דף מא לספר 'סמיכת חכמים' לרב נפתלי כ הקדמה פרק לא, ר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ב)'מאמ בעליונים למעלהרוחני  'הר סיני'יש  בארץ למטהשהר סיני כנגד 

, (פרשת וזאת הברכה דף פז ע"ב על הפסוק 'ויאמר ה' מסיני בא' ד"ה או יאמר ה' מסיני בא 'שמן הטוב'חלק ב'שמן הטוב וזקן אהרן' , ד"ה ועפ"ז אפשר לרמוזלשבת כלה  'דרוש ד להחיד"א 'כסא דוד' ע"א טור ב,
ש שנאמר " עליהם מההר הרוחני שלמעלה מושפעשעל ידי זה יהיה , שלמטה לפני הר סינידווקא לכן הקב"ה הביא את בני ישראל  ַבֹחדֶׁ

ץ ִמְצָרִים רֶׁ ה ָבאּו ִמְדַבר ִסיָני: ַהְּׁשִליִשי ְלֵצאת ְבֵני ִיְשָרֵאל ֵמאֶׁ ד  ַביֹום ַהזֶׁ גֶׁ ַוִיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָיֹבאּו ִמְדַבר ִסיַני ַוַיֲחנּו ַבִמְדָבר ַוִיַחן ָשם ִיְשָרֵאל נֶׁ
ד" ,)'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ג' לשבת כלה ד"ה ומתוך האמור(ב(  –)שמות יט, א " ָהָהר גֶׁ 'הר סיני' של  שחנו כנגד הכוונה היא )שמות יט, ב(" ָהָהר ַוִיַחן ָשם ִיְשָרֵאל נֶׁ

 .)'כסא דוד' להחיד"א דרוש ד' לשבת כלה ד"ה ועפ"ז אפשר לרמוז(הר סיני של מטה  מולון מעלה המכּו

ים ִק ֱאֹלָהָהר ָחַמד ָהִרים ַגְבנִֻּּנים  ָלָמה ְתַרְצדּון"ענה להם ה'  ייתן את התורה,ה' עם אלו על מי  אלו מתדייניםכאשר ההרים היו  מטעם זה
ַצח ְלִשְבתֹו דרוש  )'אהבת דוד' להחיד"א למה אתם –" ָהִרים ַגְבנִֻנים ְתַרְצדּוןָלָמה " א( ,צט 'בראשית רבה'וראה ע"א,  כטדף מגילה גמ' )ראה  )תהלים סח, יז(" ַאף ה' ִיְשֹכן ָלנֶׁ

ייתן  על מי מדייניםותהיו  )'כסא דוד' להחיד"א דרוש ד' לשבת כלה ד"ה ועפ"ז אפשר לרמוז( ר וכרמל, 'תרצו דין' עם הר סינירים תבֹוההג' לשבת כלה ד"ה ומתוך האמור( 
)'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ג' לשבת כלה  הרוחני 'הר סיני'לפי שהוא מכוון כנגד  דווקא על הר סיני "ים ְלִׁשְבתֹוִק ָחַמד ֱאֹלכבר "את התורה, והרי  ה'

ַצחדומה לכך שלעתיד " ודבר זה. למעלה כמו שיש הר סיני למטה 'הר סיני'יש  שהרי, ד"ה ומתוך האמור( בית ' הנקרא" במקדש ה' ִיְשֹכן ָלנֶׁ
)להרחבה בעניין  להחיד"א דרוש ד' לשבת כלה ד"ה ועפ"ז אפשר לרמוז()'כסא דוד' של מעלה המכוון כנגד בית המקדש של מטה  'בית מקדש', משום שיש 'העולמים

 .'השראת השכינה במקדש'( –ראה מאמרינו לפרשת פקודי  של מעלהבית המקדש 

'שבט מוסר'  למחבר)'חוט של חסד'  סוכה דף ה ע"א(גמ' )ראה  הקב"ה ירד מ'הר סיני של מעלה' להר סיני של מטה עד לגובה של עשרה טפחים מהקרקע

)'חוט של חסד'  סיני של מעלההר הוא , )דברים לג, ב( "ִמִסיַני ָבאַויֹאַמר ה' שנאמר " על מנת לתת תורה לישראל (פרשת וזאת הברכה ד"ה ויאמר ה' מסיני בא

וכיוון . (חלק שמן הטוב פרשת וזאת הברכה דף פז ע"ב על הפסוק 'ויאמר ה' מסיני בא' ד"ה או יאמר ה' מסיני באב, 'שמן הטוב וזקן אהרן' 'שבט מוסר' פרשת וזאת הברכה ד"ה ויאמר ה' מסיני בא למחבר
כוחות ואילני סרק שרוחות הטומאה ו, מקום שבו אין יישוב בני אדם, הרי שהוא היה מלא קוצים ודרדרים ַבִמְדָברנמצא שההר היה 

ְוַהר ִסיַני ָעַשן על ראש ההר שנאמר " 'אש אוכלת'מתיישבים בהם ומקננים ביניהם. על כן כאשר ירדה השכינה היא ירדה ב 'החיצונים'
ר ָיַרד ָעָליו ה' ָבֵאשכֻּּלֹו ִמְפֵני  ֱחַרד ָכל ָהָהר ְמֹאד ֲאשֶׁ ן ַהִכְבָשן ַויֶׁ שֶׁ נטיעות מקולקלות  התבערו כל אותן ועל ידי אש זו )שמות יט, יח(" ַוַיַעל ֲעָשנֹו ְכעֶׁ

 .)הרמ"ד וואלי פרשת יתרו פרק יט ד"ה ויהי ביום השלישי( שהמקום טהור להשראת הקדּו והתפנה, שהיו שם מחמת השראת כוחות הטומאה

ץ ָנַתן ִלְבֵני ָאָדםשגזר בראשית הבריאה " החלוקהאת במעמד הר סיני ביטל  ה' הוריד את שכינתו ו )תהלים קטו, טז(" ַהָּׁשַמִים ָשַמִים לה' ְוָהָארֶׁ
ד ה' ַעל ַהר ִסיַנישנאמר " למטה , של ישראל המומים הגופנייםהשפיעה על  רידה זו. י(וארא אות טו, 'שמות רבה' יב אות גפרשת  'מדרש תנחומא') )שמות יט, כ(" ַוֵירֶׁ

שה מסתלקת לה הסטרא הקדּו כאשר מתגליתו ,םהמּובו נמצא במקום  'הסטרא אחרא' אחיזתכוח באים משל האדם  המומים כלכי 
)הרמ"ד וואלי פרשת יתרו פרק יט ד"ה והיו נכונים ליום במעמד הר סיני התרפאו כל בני ישראל מהמומים שלהם  מטעם זה. ם מתרפאממילא המּוו אחרא

מצורעים זבים,  ולא ,(אמר רבי יוסי פב ע"בדף יתרו פרשת , זוהר א אות ז 'רבה במדבר')למים יאוורים, יועים, יגרים, גידמים, חרׁשבהם יותר ח ולא היו השלישי(
שבט ' למחבר)'עיני העדה'  ונעשו בריאים וחזקים יח, ד( 'ויקרא רבה'פב ע"ב, דף יתרו פרשת א, זוהר  אות פרשת נשא ז 'במדבר רבה') לפי שכולם התרפאו, ויקרא רבה יח, ד() ושוטים

 זוהר ראהו .)הרמ"ד וואלי פרשת יתרו פרק יט ד"ה והיו נכונים ליום השלישי התרפא מגמגום לשונושמשה רבינו  כולל, עז ע"א ד"ה אביאך אל בית(על שיר השירים דף בפירושו  'מוסר

 .'מומי האדם והבהמה'( -לפרשת אמור מאמרינו ראה  להרחבה על מומי האדם) (ד"ה אלא רזא וד"ה והכי אזיל ע"ב דף כהוארא  פרשת

 ישראל פרחו מהם וחזרו על ידי התורה הקדושה נשמותיהם של

, לפי מרוב השתוקקות ואהבה (ויהי ביום השלישיסוף ד"ה  בע" פרשת יתרו דף פ)זוהר  של ישראל ותיהןפרחו נשמ סיני בשעה שהתגלה הקב"ה על הר
)'שפתי כהן על התורה' פרשת יתרו ד"ה וידבר  )שיר השירים ה, ו( "ְבַדְברֹוַנְפִשי ָיְצָאה שנאמר " יתברך רצו להידבק בוומתחת כסא הכבוד  יהם חצובותתושנשמ

)'שפתי כהן על התורה' פרשת יתרו ד"ה וידבר אלקים  'נהר דינור'טבלו ב, )זוהר פרשת יתרו דף פד ע"ב ד"ה דהא תנינן( עד כסא הכבוד למעלהאז  עלוהנשמות ו .אלקים את כל(

וכמעט  (ע"א אות כח דף ז 'מדרש פנחס' לר' פנחס מקוריץ ) אז התבטל בארץ וגם גופם הגשמי .)'ילקוט דוד' פרשת יתרו ד"ה וזה הענין שיצאה נשמתן( ועל ידי כך נטהרו את כל(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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ללא  )'שפתי כהן על התורה' פרשת יתרו ד"ה וידבר אלקים את כל( את התורה שיקבלובכדי  וכל זה היה .פרשת עקב ד"ה כי ידוע( לר' אברהם סבע )'צרור המור'התחלפה צורתו 
)'שפתי כהן על התורה' פרשת יתרו ועם גוף טהור זך ונקי  )'בית אלקים' להמבי"ט שער התפילה פרק ה' ד"ה ולע"ד גם כי טעם(ת והמידות הרעות שהיו רגילים בהם נּוהתכּו

 .ד"ה וידבר אלקים את כל(

שנאמר  ישראל בגוףמקומה לאותן כל אחת ואחת  והחזירה הנשמות שעלו לכסא הכבוד חזיקה באותןהש היא זו התורה הקדושה
שתֹוַרת ה' ְתִמיָמה " והיו  .(דהא תנינןד"ה  ע"א דף פה)זוהר פרשת יתרו ישראל למקומן  נפשותממש את  השיבההתורה ש כלומר )תהלים יט, ח(" ְמִשיַבת ָנפֶׁ

חטא מקודם לכן כזוהר הרקיע, בעוד שגופם נעשה מצוחצח כמו המלאכים הקדושים ללא הזוהמא שהיתה בהם  ותמאיר נשמותיהםאז 
 כל ועם ,יכלו לשמוע את קול ה' בדברותיו הראשונות ישראלעל ידי כן זה גרם שו (ד"ה ואי תימא וד"ה וכד אעבר צד ע"אדף יתרו פרשת )זוהר  אדם הראשון

את לגמרי אז יוכל האדם לשמוע ומן הארץ  'רוח הטומאה'כאשר תתבטל  לבואעתיד יהיה למעין מה שקצת  ודבר זה הוא .מתולא  זאת
 .הזה ראינו(היום פרשת ואתחנן ד"ה שו"ת 'בית דוד'  למחבר)'צמח דוד'  תולא למּו קול ה' יתברך

 במעמד הר סיני השתתפועולם לבוא ב דותכל נשמות ישראל שעתי

יתרו  פרשת 'מדרש תנחומא') בעולם ושעתידים להיוולד עד סוף כל העולם באו למעמד הר סיני ביחד עם בני ישראל היוכבר כל נשמות ישראל ש

 שמותיהםכי נ, לומר( )'אהבת דוד' להחיד"א דרוש ח' לשבת כלה ד"ה ועוד אפשר ובכללם כל נשמות הגרים שעתידים לבוא לתוך עם ישראל יא, 'תרגום יונתן' דברים כט, יד(
'זרע ברך' )רות המואביה שהיה עם כמו שבים אל תוך עם ישראל  נשמותיהםובמשך הדורות  .'הקליפות'נפלו בין ורק שייכות לעם ישראל 

 התורה עם בני ישראלאת לקבל  הבא והיא ,במעמד הר סיניה תיעקב אבינו הי נשמת גם .מהדורא בתרא פרשת בשלח דף לב ע"ב טור ב ד"ה והענין נתבאר עוד(
ד ָהָהר ִיְשָרֵאלָשם  ַוִיַחןַוִיְסעּו ֵמְרִפיִדים ַוָיֹבאּו ִמְדַבר ִסיַני ַוַיֲחנּו ַבִמְדָבר להר סיני " של ישראל םהעוסק בהגעתבפסוק  שנרמז כפי גֶׁ )שמות " נֶׁ

 .(ת טוב' למהרח"ו פרשת יתרו ד"ה או ירצה כי הנה בשלושה שמות)'עץ הדעהוא יעקב אבינו שסבא " ִיְשָרֵאל" לע רומזהוא לשון יחיד כי ב נאמר" ַוִיַחן, יט, ב(

ר יְֶׁשנֹו ֹפה ִעָמנּו "אז נאמר  הנשמות שהיו במעמד הר סיניועל כל  ת ֲאשֶׁ ּנּו ֹפה ִעָמנּו ַהיֹוםקֵ ַהיֹום ִלְפֵני ה' ֱאֹל ֹעֵמדִכי אֶׁ ר ֵאינֶׁ " ינּו ְוֵאת ֲאשֶׁ
ּנּו ֹפה ִעָמנּו ַהיֹום, ")דברים כט, יד( ר ֵאינֶׁ  'ש תנחומאמדר')שם בגוף ממש  עומדותאך לא היו  נמצאותשהיו  בישראל שעתידות לבואאלו נשמות  –" ֲאשֶׁ

ּנּו ֹפה ִעָמנּו" נאמרלכן בעיניהם  ןלא ראו אותשבני ישראל ולפי  .יא( אות יתרופרשת   בו אשר גוף דק עד מאדב הגיעו הנשמותאך למעשה  ."ֵאינֶׁ
מראה והיה  .ולםעלתלבשת הנשמה גם בטרם בואה שבו מ 'גוףה'הוא ת. וכולם דקים בתכלית הדקּו מרוקמים כל איברי האדם בצלמֹו

ולפי שכל ישראל היו  .מאמר ראשון פרק שלוש עשרה( מנשה בן ישראל לר' )'נשמת חיים'כאשר יבואו לעולם  ןיהמרא שעתיד להיותכפי  של אותן נשמות דיוקנן
הנשמה טרם בואה לעולם ראה  דיוקןעל )להרחבה  )'שפתי כהן על התורה' פרשת ואתחנן ד"ה רק השמר לך ושמור( המעמדבזכירת  הצטוּו כולם מעמד של הר סיני, לכןנמצאים ב

 .('הצלם של האדם' –שלח לך מאמרינו לפרשת 

 נדרים דף כ גמ' ראה)" אבותיו על הר סיני בידוע שלא עמדומי שאין לו בושת פנים " אמרו רבותינוש כפי עמדו קרוב להר סיני אמנם לא כולם

חיד"א על מסכת כלה ד"ה 'וכל שאין' )'ככר לאדן' לה 'אב'נקרא בשם של האדם  ראשוןהגלגול לפי שה ,בהר סיני ראשוןה לגלגולהוא כינוי  "אבותיו, "ע"א(

 ,וכוונת הדבר הוא. בשם 'אספקלריא מאירה', 'גולל אור' לר' מאיר ביקייאם אות א ד"ה נמצא שגלגול("ב לשבת תשובה ד"ה 'ומ"ש בפסיקתא' 'אהבת דוד' להחיד"א דרוש טו ,'אספקלריא מאירה'בשם 
 'בושת פנים' לאותם אלו שאין להם כן הוא, בהמותבתוך בגלגול קודם נשמתם היתה כי  ובדורש 'עזי פנים'על העיד כמו שהאר"י ז"ל 

 נמצאומההר ולא  מרוחקותהיו  בהמות אלוכיון שו .של בני ישראל הבהמותבתוך  שהם היו מגולגלים בגלגול קודם במעמד הר סיני
ל  ַהצֹאן ְוַהָבָקרַגם נאמר "שכפי  סמוך לוב  בידוע שלא עמדו"כי  על אותן הנשמותרבותינו  אמרולכן  )שמות לד, ג(" ָהָהר ַההּוא מּולַאל ִיְרעּו אֶׁ

 .('אספקלריא מאירה'מלשבת תשובה ד"ה 'ומ"ש בפסיקתא' 'אהבת דוד' דרוש טו"ב , 'אספקלריא מאירה'מ' וכל שאיןעל מסכת כלה ד"ה ')'ככר לאדן' נדרים דף כ ע"א( גמ' )ראה  "הר סיני עלאבותיו 

 לשבעים קולות  ואזנחלק לשבעה קולות  בהר סיני ה' קולו של

המוזכרים  'תלֹוקֹו'יש שבעה  כנגדם .אותו לעולם והוליכובעת דיבורו של ה'  בראנש "להקֹו"את  קיבלושבעה מלאכים בשבעה רקיעים 
 והוא פרשת יתרו ד"ה אנכי וכו' דע כי( )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו על זמן נתינת התורה הלכות הנבואה ד"ה נראה בסיני( לר' אלעזר מגרמייזא ')'סודי רזיא במזמור שייסד דוד המלך

ש:ָהבּו לה' ְכבֹוד ְשמֹו ִהְשַתֲחוּו לה' ְבַהְדַרת  ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו לה' ְבֵני ֵאִלים ָהבּו לה' ָכבֹוד ָוֹעז:" ֵאל ַהָכבֹוד ִהְרִעים ה' ַעל ַהָמִים  קֹול ה' ֹקדֶׁ
ָהָדר קֹול ה' ַבֹכחַ  קֹול ה'ַעל ַמִים ַרִבים:  ת ַאְרֵזי ַהְּלָבנֹון:ֹשֵבר ֲאָרִזים  קֹול ה' :בֶׁ ן ְרֵאִמים:  ַוְיַשֵבר ה' אֶׁ ל ְלָבנֹון ְוִשְרֹין ְכמֹו בֶׁ ַוַיְרִקיֵדם ְכמֹו ֵעגֶׁ

ה' ַלַמבּול  ַויֱֶׁחֹשף ְיָערֹות ּוְבֵהיָכלֹו כֻּּלֹו ֹאֵמר ָכבֹוד:ְיחֹוֵלל ַאָילֹות  קֹול ה'ָיִחיל ה' ִמְדַבר ָקֵדש: ָיִחיל ִמְדָבר  קֹול ה' :ֲהבֹות ֵאשֹחֵצב לַ  קֹול ה'
ְך ְלעֹוָלם: לֶׁ ב ה' מֶׁ ת ַעמֹו ַבָּׁשלֹום ָיָשב ַוֵישֶׁ " ֹעז" – "ה' ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן" ,)'סודי רזיא' הלכות הנבואה ד"ה נראה בסיני( (יא -, א )תהלים כט" ה' ֹעז ְלַעמֹו ִיֵתן ה' ְיָבֵרְך אֶׁ

ופנה דוד המלך בתחילת המזמור למלאכים הנקראים  עם ישראל, אך לא לאומות העולם. שהוא "ְלַעמֹו"היא התורה הקדושה שניתנה רק 
ִלים" י אֵּ  .פרשת יתרו ד"ה אנכי וכו' דע כי()'עץ הדעת טוב' למהרח"ו  התורה לישראל לתת אתם ה' יתברך על הר סיני כיון שהם ירדו עִ  "ְבנֵּ

ת שנאמר " הנביא יחזקאל במראה שראה 'תלֹוקֹו'שבעה גם  הוזכרו הללוהמלאכים שבעת וכנגד  ְשַמע אֶׁ ם כְ  קֹולָואֶׁ ַמִים ַרִבים  קֹולַכְנֵפיהֶׁ
ְכָתם  קֹולכְ  ָּלה כְ  קֹולַשַדי ְבלֶׁ ן: קֹולֲהמֻּ יָנה ַכְנֵפיהֶׁ ה ְבָעְמָדם ְתַרפֶׁ ן: קֹולַוְיִהי  ַמֲחנֶׁ יָנה ַכְנֵפיהֶׁ ר ַעל רֹאָשם ְבָעְמָדם ְתַרפֶׁ ּוִמַמַעל  ֵמַעל ָלָרִקיַע ֲאשֶׁ

ן ַסִפיר ְדמּות ִכֵסא ְועַ  בֶׁ ר ַעל רֹאָשם ְכַמְרֵאה אֶׁ א ְכֵעין ַחְשַמל ְכַמְרֵאה ֵאש ָלָרִקיַע ֲאשֶׁ ל ְדמּות ַהִכֵסא ְדמּות ְכַמְרֵאה ָאָדם ָעָליו ִמְלָמְעָלה: ָוֵארֶׁ
ת ֵבית ָלּה ָסִביב ִמַמְרֵאה ָמְתָניו ּוְלָמְעָלה ּוִמַמְרֵאה ָמְתָניו ּוְלַמָטה ָרִאיִתי ְכַמְרֵאה ֵאש ְוֹנַגּה לֹו ָסבִ  שֶׁ ָעָנן ְביֹום יב: ְכַמְרֵאה ַהּקֶׁ ר ִיְהיֶׁה בֶׁ ֲאשֶׁ

ְשַמע  ֹפל ַעל ָפַני ָואֶׁ ה ָואֶׁ ְראֶׁ ם ֵכן ַמְרֵאה ַהֹּנַגּה ָסִביב הּוא ַמְרֵאה ְדמּות ְכבֹוד ה' ָואֶׁ שֶׁ הלכות  לר' אלעזר מגרמייזא )'סודי רזיא' כח( –)יחזקאל א, כד " ְמַדֵבר קֹולַהגֶׁ

 .הנבואה ד"ה נראה בסיני(

שנשמעו בזמן מתן תורה, והם  יתרו כח, ו( 'שמות רבה' ראה שמות כה, 'מדרש תנחומא'ראה ) נחלק לשבעה קולות שבהר סיני הקולו כי לכן אמרו רבותינ
כל  לשון כדי שתשמעלשבעים שוב  הקולות ונחלק אחר כךו .)'סודי רזיא' הלכות הנבואה ד"ה נראה בסיני( שהוליכו את הקול שבעת המלאכים הללו

ִמְזמֹור ְלָדִוד ָהבּו לה' ְבֵני ישראל להגיד את פרק התהלים "קהילות ב לכן נהגו .יתרו כח, ו( 'שמות רבה')'מדרש תנחומא' שמות כה,  לשונהמה במה ואּואּו
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ונהגו . התורהלמקומו בארון הקודש לאחר קריאת  תורה, דווקא בעת החזרת הספר תורהאשר התייסד על זמן מתן  )תהלים כט, א(" ֵאִלים
הקולות שהיו במתן תורה, מה שאין כן  נחלקת לשבעה עולים כנגד שבעתר שא ביום שבת שאז קוראים את כל הפרשה דווקא אמרול

 .פרשת יתרו ד"ה אנכי וכו' דע כי()'עץ הדעת טוב' למהרח"ו  בימי שני וחמישי

 את כל התורה לישראל מכל דבור ודבור נוצרו מלאכים שלימדו 

ומטעם דוד המלך, לאת אותם עשרה ניגונים הקב"ה לימד  .יגונים, כל דיבר בניגון הראוי לובעשרה מיני נ יוצאיםהיו עשרת הדברות 
ְך " בפסוק כגון לרמוז על כך. בכדי י'האות  וד המלך מופיע בספר דברי הימים בתוספתשמו של ד זה ת ה' ְלֵעיֵני ָכל ַהָּקָהל  ָדִוידַוְיָברֶׁ אֶׁ

ר  ת ְשֹלֹמה ְבנֹו  ָדִוידוְ " בפסוק וכן)דברי הימים א' כט, י( " י ִיְשָרֵאל ָאִבינּו ֵמעֹוָלם ְוַעד עֹוָלםקֵ ָברּוְך ַאָתה ה' ֱאֹל ָדִוידַויֹאמֶׁ ָזֵקן ְוָשַבע ָיִמים ַוַיְמֵלְך אֶׁ
היה ממשיך וטס  הוא מפי ה' יתברך הדבורואחרי שיצא . (ד"ה הללוהו אל בקודשו סימן לב 'הרוקח' חברלמ'ביאור סידור התפילה' ))דברי הימים א' כג, א( " ַעל ִיְשָרֵאל

 תיבה ותיבהכל עם וכך היה  לוחות האבן.ואחר כך נחקק במקומו ב ומסובב את ישראל םוחות העולמלמעלה למטה, נחקק בארבע ר
 .לוחות הברית'(מעשה עשיית ' –ראה מאמרינו לפרשת יתרו  האבןן לוחות י)להרחבה בעני (בתרא ד"ה ישקני מנשיקותא א, פרשה  'השירים רבהשיר ', ד"ה תאנא ע"ב - פג ע"אדף יתרו פרשת )זוהר  שיצאה

להאר"י ז"ל שער  'עץ חיים' )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת וירא ד"ה וז"ס מ"ש רז"ל אין דבור ודבור, נברא מלאךבשעת מתן תורה מכל דבור ודבור שיצא מפי הקב"ה 

ְוָכל ָהָעם שנאמר "מה וזה  (יד ע"אדף וראה גמ' חגיגה  .'ילקוט דוד' פרשת יתרו ד"ה 'וכל העם רואים' מהכלי יקר ,'מגלה עמוקות' תחילת פרשת ויגש ד"ה ויגש וידבר ,דרוש ד' ז"ה וזהול מ"ן ומ"ד ט
 )'תיקוני זוהר' תיקון כב דף סד ע"ב את הקולות לראות היו יכוליםישראל לכן  שנבראו.עצמם  מלאכיםהם ה "ַהּקֹוֹלת" ,)שמות כ, טו( "ֶאת ַהּקֹוֹלת ֹרִאים

ועל המלאכים . (, עפ"י 'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער טל מ"ן ומ"ד דרוש ד' ז"ה וזהו'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת עקב על הפסוק 'כל המצוה אשר אנכי מצוך היום' ד"ה וכן שמעתי ,ד"ה הדא הוא דכתיב
 .)'מגלה עמוקות' תחילת פרשת ויגש ד"ה ויגש וידבר( )קהלת י, כ( "ּקֹולֶאת הַ  עֹוף ַהָשַמִים יֹוִליְךהאלו נאמר "

של כל  )'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קמו ע"א ד"ה 'וזאת התרומ' וגומר' מהרמ"ק( לצד ימינו )זוהר פרשת תרומה דף קמו ע"א ד"ה וההוא קלא הוה( בא ,הקולמלאך שנוצר מה
ד"ה  קמו ע"אדף תרומה פרשת )זוהר  "כן" האדםוענה לו  – ת עשה שבתורהועם כך וכך מצו מר לו לקבל אותו עליווא ְוִהְתָרה אדם ואדם מישראל,

בו שיקבל אותו  ְוִהְתָרה 'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קמו ע"א ד"ה 'וזאת התרומ' וגומר' מהרמ"ק()לך לשמאלו של האדם ההמלאך ואחר כך  .(וההוא קלא הוה
ד"ה  )'תיקוני זוהר' תיקון כב דף סד ע"ב היה המלאךו .(קלא הוהד"ה וההוא  קמו ע"א דף תרומהפרשת )זוהר  "כן" האדםוענה לו  – עם כך וכך מצות לא תעשה שבתורה

'נעשה מישראל שאמר ואחד כל אחד  של רה על פיוֹוׁש (קלא הוה קמו ע"א סוף ד"ה וההואדף תרומה פרשת )זוהר  שיצא 'הקול' עצמושהוא  הדא הוא דכתיב(
ִני" שנאמרמנשקו ו (ד"ה הדא הוא דכתיב )'תיקוני זוהר' תיקון כב דף סד ע"ב ונשמע' קלא  קמו ע"א סוף ד"ה וההואדף תרומה פרשת )שיר השירים א, ב( )זוהר  "ִמְנִׁשיקֹות ִפיהּו ִיָשקֵּ

 .(ד"ה הדא הוא דכתיבד"ה  )'תיקוני זוהר' תיקון כב דף סד ע"ב התורה כולהומלמדו את כל  (הוה

 שמונהאת גם לא יכלו יותר לסבול ולשמוע  הם, )שמות כ, ג( "לֹא ִיְהיֶׁה"ו )שמות כ, ב( "ָאֹנִכיי הדברות הראשונות "שת ישראל את ששמעו יאחר
וכדי שישראל לא יטעו לחשוב שהמלאכים  .שדיבר ה'היו שומעים אותם מפי המלאכים שנוצרו מקול הדברים הדברות האחרונות, על כן 

ם ֹרִאים מר להם משה רבינו ", לכן אחלילה האלו הם אלוקי ישראל ם ֹשְמִעים ּוְתמּוָנה ֵאיְנכֶׁ ם ִמתֹוְך ָהֵאש קֹול ְדָבִרים ַאתֶׁ ַוְיַדֵבר ה' ֲאֵליכֶׁ
ם ֹשְמִעים קֹול ְדָבִרים, "דברים ד, יב()" זּוָלִתי קֹול ְתמּוָנה אך " דיבר ה'.מנחצבו " כי ְדָבִריםהנקראים " המלאכיםשל  "קֹול"ההוא  – "ַאתֶׁ

ם ֹרִאים זּוָלִתי קֹול , אך הדברות שמונהשדיבר עמכם את  "קֹול"הרק הוא היה מלאך  " שלְתמּוָנה"מראה  מה שראיתםכלומר  –" ֵאיְנכֶׁ
 .' דברים ד, יב(הקדוש )'אור החיים אין זה מראה האלקים

 ישראל התעלו במעמד הר סיני והשיגו את כל פרד"ס התורה של נשמתם

נם גופם של ישראל במעמד הר סיני היה מצוחצח וטהור כמו לבוש המלאכים העליונים שמתלבשים בשעה שעושים את שליחות קֹו
נכנס בתוך ון ח אביו של שמשומנֹו אצלהמלאך שנראה , כמו להיכנס לתוך האש ולא לפחד שיקרה דברועם לבוש זה יכלו  בעולם הזה,

כזוהר  של ישראל האירונשמותיהם ו. שופטים פרק יג(ספר )ראה ב )שופטים יג, כ(" ְבַלַהב ַהִמְזֵבחַ ַוַיַעל ַמְלַאְך ה' שנאמר " שלהבת אש ועלה לשמים
פרשת )זוהר  יותר ממה שזכו לראות כאשר היו בקריעת ים סוףאף נם את כבוד קֹו ויכלו לראותהיות שהיו נקיים אז מזוהמת הנחש הרקיע 

פנים  ראועד ש ("ב טור ב ד"ה כי כולם הגיעודף ט ע 'דרשות רשם מבראשית' בחלק )'ספר המפואר' לשלמה מולכו מלאכי השרתמיותר הם התעלו ו ,(ד"ה וכד אעבר צד ע"אדף יתרו 
 וניתןם לַ כְ והזדכך ִש לפי שהתלבן חומרם וכל זה  .(אמר רבי יוסיד"ה  פב ע"ב דף יתרופרשת פא ע"א ד"ה אמר רבי אבא, זוהר דף יתרו פרשת )זוהר  פנים את זיו השכינהב

ת ְברֹאש ָהָהר " שנאמר ח לראותובהם כ לֶׁ  .)'שפתי כהן על התורה' פרשת תרומה ד"ה ודע שאילו לא( )שמות כד, יז(" ְבֵני ִיְשָרֵאל ְלֵעיֵניּוַמְרֵאה ְכבֹוד ה' ְכֵאש ֹאכֶׁ

דרשות רשם ' בחלק 'ספר המפואר' לשלמה מולכו, , 'נשמת חיים' מאמר ראשון הפרק השישיוזהו שהטיבו יתרו יט, ב ד"הפרשת )'האלשיך הקדוש'  היו בדרגת נביאיםישראל באותה העת 

 ממנוחירות  לישראל כי היה (אתבסם רכז ע"א ד"ה ולאדף פקודי פרשת )זוהר  מלאך המוות בעולם אזולא נמצא , (דף ט ע"ב טור ב ד"ה כי כולם הגיעו לדרגת הנבואה 'מבראשית
)'שער מאמרי רז"ל' להאר"י ז"ל פרק שישי על המשנה 'ר' מאיר אומר כל העוסק  'זוהמת הנחש'מהם ופסקה  .פרשת פקודי ד"ה וכאשר עמדו ישראל על הר סיני( להאר"י ז"ל רשב"י')'שער מאמרי 

)'שער מאמרי רז"ל'  הקדמון ם הראשון לפני החטאעד שחזרו להיות כמו אד, )'זרע שמשון' פרשת בראשית דף ז ע"ב ד"ה גמרא דסנהדרין(שהוטל בחווה  בתורה לשמה'(

מלאכי ל דומיםוהיו  'ארבע חרשים' בפרק יג כסא דוד דף כח ע"ב ד"ה ובח"ל שבשעה שאמרו()בלי שום יצר הרע  להאר"י ז"ל פרק שישי על המשנה 'ר' מאיר אומר כל העוסק בתורה לשמה'(
 חיים וקיימים לעולם ולעולמי עולמים םרישארצה ה' להאז  .(דתנינן בעאד"ה  ע"ב בשלח דף מהפרשת )זוהר  יותועבוד מלכבני חורין ממיתה ומש ,השרת

מקדש רוחני , (והכי הוא דכד נפקוד"ה  רכא ע"אדף פנחס פרשת )זוהר  להם משמי הרקיעים אותו לבנות להם בית קדוש ולהוריד, )'תנא דבי אליהו' אליהו זוטא פרק ד, ה(
 .כהן על התורה' פרשת תרומה ד"ה ודע שאילו לא( )'שפתי לעולם ייחרבשלא 

נתן בידיהם של  גם ה'ו .פח ע"א(דף שבת גמ' ) 'אמרו 'נעשה' ו'נשמעששני כתרים כנגד מה  לכל אחד מישראלנתנו אז מלאכים  ששים ריבוא
גם ו (ימדרש 'שוחר טוב' על תהלים מזמור קג ד"ה 'רבי יוחנן' בשם רשב"כד ד"ה 'דבר אחר כל קציניך',  'איכה רבה' פתיחתא דחכימי) 'שם המפורש'כתוב עליו  שהיה ןַזיִ י לִ ישראל כְ 

, 'שפתי כהן על התורה' כי תשא ד"ה ולפי המדרש העדי ר 'יושב בסתר' בשם רשב"יואלעזר מגרמייזא על מזמ 'לר 'פירוש על הסידור') )תהלים צא, ה( "ָלְיָלהלֹא ִתיָרא ִמַפַחד היה כתוב עליו "

תשא ד"ה ולפי המדרש )'שפתי כהן על התורה' כי  ממנול מלאך המוות לשלוט בהם, והיה להם חירות ויכהיה בידם לא  הזה יןוכל זמן שהיה כלי הז .(הוא
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אף שמתו על ו לא ראו טיפת קרי בימיהם ולא משלו בהם כל מיני כינים. הר סיניכל אותו הדור ששמעו את קולו של הקב"ה בו. העדי הוא(
  .)'פרקי דרבי אליעזר' סוף פרק מא( לא שלטה בהם רמה ותולעה ,לבסוף

ר ִדַבְרִתי כפי שאמר ישעיה הנביא " סיניבכל נשמות הנביאים קיבלו את נבואתם  ָשם  ֵמֵעת ֱהיֹוָתּהִקְרבּו ֵאַלי ִשְמעּו זֹאת לֹא ֵמרֹאש ַבֵסתֶׁ
, 'דרשות על התורה' לר' יהושע אבן שועיב תלמיד הרמב"ן פרשת תולדות דף י ע"א טור ב ד"ה מכאן אמרו שכל ועיין שם )'שמות רבה' כח, ו )ישעיה מח, טז(" ָני ה' ְשָלַחִני ְורּוחֹוְוַעָתה ֲאדֹ  ָאִני

 ,בהר סיני שעמדהנשמה ונשמה  כל כי .)'שמות רבה' כח, ו(סיני בקיבלו את שלהם כל החכמים שעתידים לעמוד בכל דור ודור גם . הנביאים(
התורה הקדושה השייכים לשורש חלקי  פרד"ס שהםוד סרש ודמז, רשט, פאת חלקה בפירושי ה )זוהר פרשת יתרו דף פג ע"ב ד"ה וכלהו דרין(קיבלה 

, כי בקולות של עשרת הדברות היו )זוהר פרשת יתרו דף פג ע"ב ד"ה וכלהו דרין( כפי הראוי לה להחיד"א הפטרת בשלח אות ז' ד"ה יבחר( על ההפטרות )'צוארי שלל'נשמתה 
)זוהר פרשת יתרו דף צג ע"ב ד"ה הני עשר אמירן וד"ה משיגים את כל תרי"ג המצות, והשיגו את כל הסודות של התורה וכל הסודות העליונים והתחתונים 

את אז השיג  משה רבינוגם ו .זוהר פרשת יתרו דף פא ע"ב ד"ה כגוונא דא()עד שיבוא מלך המשיח  תגלו אפילו לדורות הבאים אחריהםשלא הוכלא הוה נהיר( 
ה ִקֵבל תֹוָרה ִמִסיַני" הראשונה בפרקי אבות במשנה הכל כפי שנרמז של כל אחד  התורהאת חלקי משה קיבל בסיני ש כלומר)אבות א, א( " משֶׁ

 .אבות פרק א, א(להחיד"א )'מראית העין' מה שעתיד תלמיד ותיק לחדש  אז מישראל וידע

 על ידי עמל התורה תשובהיא ומעלתם את  בחטא העגלישראל הפסידו 

את  כוללה לפני מתן תורהלהם שהיה  לגוףוחזרו  שקיבלו בהר סיני 'הגוף החדש'כל אחד מבני ישראל את בעקבות חטא העגל פשטו 
ת שנאמר " הזוהמא הרעה ְדָים ֵמַהר חֹוֵרבַוִיְתַנְצלּו ְבֵני ִיְשָרֵאל אֶׁ מים שסרו המּוגם כל ו .שלח לך דף קסב ע"ב ד"ה אמר להו רבי אילאי( פרשת )זוהר )שמות לג, ו(" עֶׁ

לֹא  ִשֵחת לֹווזה מה שנאמר " .פרשת נשא ז, א( 'במדבר רבה') ונעשו שוב זבים ומצורעים , חזרו עתה והםגופםרפא הת מהם במעמד הר סיני כאשר
ל: ַהלה' ִתְגְמלּו זֹאת ַעם ָנָבל ְולֹא ָחָכם ֲהלֹו שמכוח  –" ִשֵחת לֹו, "ו( –)דברים לב, ה " ָךְננֶׁ ָך הּוא ָעְשָך ַוְיכֹ א הּוא ָאִביָך ָּקנֶׁ ָבָניו מּוָמם דֹור ִעֵּקש ּוְפַתְלֹתֹּֽ

 – "ַהלה' ִתְגְמלּו זֹאת"ו. "ָבָניו מּוָמםו" מומם הראשון כבתחילהחזרו לכי  ,שיחתו לעצמםהם  במעשה העגלבעבודה זרה  שחטאומה 
ָך"ל כלומר עשו זאת )'שתי ידות' על לכן נעשו הבנים חזרה בעלי מומים  .כנגדווהם חטאו  ,אשר ריפא אותם מכל המומים שלהם "ָאִביָך ָּקנֶׁ

 .נוכל( התורה לר' אברהם חזקוני פרשת עקב דף קיג ע"ב ד"ה וחוץ לענינינו

ונלקחו , )'שפתי כהן על התורה' פרשת תרומה ד"ה ודע שאילו לא(ראיה רוחנית במראה כבוד ה'  מלהביט של ישראל עיניהם ונסתמום כלר ׂשמיד כבה מאֹו
ן י ַהַזיִ לִ שהיה על גבי כְ  'רשם המפֹוׁשֵּ 'ובא מלאך וקילף את  ע"א( ' שבת דף פחגמ) מהם שני הכתרים על ידי מאה עשרים ריבוא מלאכי חבלה

פרשת בראשית דף ז ע"ב  )'זרע שמשון'בחוה  הלוטזוהמת הנחש שה עליהם הוחזר, )'איכה רבה' פתיחתא דחכימי כד ד"ה 'דבר אחר כל קציניך'( שקיבלו במעמד הר סיני

 (וכדין מה כתיבד"ה  ע"א דף רכזפרשת פקודי )זוהר לעולם, ביד המשחית  (בעא בשלח דף מה ע"ב ד"ה דתנינן פרשת )זוהר מיתהחזרה ו .שיעבוד מלכויות וכן ד"ה גמרא דסנהדרין(
ם:קֲאִני ָאַמְרִתי ֱאֹלוזה מה שאמר להם ה' " .הוא מלאך המוותש ְליֹון כְֻּּלכֶׁ ם ּוְבֵני עֶׁ )תהלים " ָאֵכן ְכָאָדם ְתמּותּון ּוְכַאַחד ַהָשִרים ִתֹפלּו ים ַאתֶׁ

םִק ֱאֹלֲאִני ָאַמְרִתי ,"ז( -פב, ו  " ָאֵכן ְכָאָדם ְתמּותּוןת שולט בהם, אך עתה "ורציתי שתהיו כמו מלאכים שאין מלאך המו כלומר אני –" ים ַאתֶׁ
 .ז( –פרק ד אות ה, רש"י תהלים פב פסוקים ו  'אליהו זוטאבחלק ')'תנא דבי אליהו' בלתם מעשיכם כמוהו יהראשון, לפי שח אדםכמו כלומר תמותו  –

 קיבל כל איש ואיש מישראל לפי שורש נשמתור שאשל התורה הקדושה  ודסרש ודמז רשט פהי וחלקי כל פירושהעגל מעשה בעקבות 
ן"במצולות )'צוארי שלל' להחיד"א הפטרת בשלח אות ז' ד"ה יבחר, 'פני דוד' להחיד"א פרשת האזינו אות א(  נטמעו בקליפות – )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש ה'  )תהלים מ, ג(" ִטיט ַהָיוֵּ

הפטרת בשלח אות ז' ד"ה יבחר, 'פני דוד' להחיד"א )'צוארי שלל'  ומאז צריך כל אדם לטרוח מאוד. 'הקליפות'של  תםוהפכו להיות חיּושבת כלה ד"ה וכל מן דין היה לישראל( 

להוציא בכדי דרוש ה' שבת כלה ד"ה וכל מן דין היה לישראל( )'דברים אחדים'  לאמיתה של תורה ובכוונהייגע בעסק התורה לשמה לפלפל ולהת פרשת האזינו אות א(
רחו ודבקותו טֹ עוצם ולפי  .הפטרת בשלח אות ז' ד"ה יבחר, 'פני דוד' להחיד"א פרשת האזינו אות א()'צוארי שלל'  בהר סיני מה שקיבל כפי שורש נשמתור כל לאֹו

 .ל מן דין היה לישראל ד"ה מעלבונה של תורה(דרוש ה' שבת כלה ד"ה וכ)'דברים אחדים'  בלימוד התורה הוא מעלה ומוציא לאור את חלקי תורתו שניתנו לו בהר סיני

 –  טיולים ובדברים בטליםוחוק בש וכל השאר להוציא ביום ובלילה אחת ל עת שהוא פנוי ולא רק שעהתורה בכ צריך האדם ללמודלכן 
להחיד"א דרוש דרושים )'דברים אחדים'  בלימודו צא ידי חובהוילא הוא האם קיבל בהר סיני הרבה או מעט בחלק התורה, ואולי יודע  האדםכי אין 

 המתבטל ממנה גם אדם זה לכן כנגדה .ת בין הקליפותדידּובבת ונזיפּועלבון לתורה שחלקיה נמצאים ב גםוזה  יט שבת כלה ד"ה והיינו דאמרינן בריש(
ָלַמְדָת ִאם אמר רבן יוחנן בן זכאי " ועל כך. להחיד"א דרוש ה' שבת כלה ד"ה מעלבונה של תורה( דרושים )'דברים אחדים' מדה כנגד מדה ,נקרא נזוף לפני המקום

ר את חלקך שקיבלת בהר סיני, כלומר שבאת לעולם כדי להוציא לאֹו)פרקי אבות ב, ח( " ַהְרֵבה ַאל ַתֲחִזיק טֹוָבה ְלַעְצְמָך ִכי ְלָכְך נֹוָצְרתָ  תֹוָרה
דרוש ה' שבת כלה ד"ה )'דברים אחדים' עליך המוטל ב והוא כמו חֹו )'זרוע אבות' להחיד"א על פרקי אבות פרק ב, ח(ר בלעדיך ואין אף אדם אחר שיוכל להוציאם לאֹו

 .לר' רחמים חורי מתוניס דף סד ע"א ד"ה במה שכתב( 'ספר 'קרית ארבעעפ"י ) של התורה הקדושה חלקי הפרד"סב ,לבהרבה בכל  לטרוח ואפשר במה שהקדמנו(

" שהקנו ָחְכָמההיא אותה " –" ָחְכָמה ַאְשֵרי ָאָדם ָמָצא, ")משלי ג, יג(" ְוָאָדם ָיִפיק ְתבּוָנה ָחְכָמה ַאְשֵרי ָאָדם ָמָצא"שלמה המלך על כך אמר 
. מהקליפות ההוא מוציאועל ידי כן  שמוציא לאור ומבין דבר מתוך דבר –" ְוָאָדם ָיִפיק ְתבּוָנהבקליפות, " ואבדה ים בהר סינילו מן השמ

דווקא,  שלוהתלמוד  זה" תלמודו", י ע"ב(דף בבא בתרא גמ' נ ע"א, דף פסחים גמ' ראה )" בידו ותלמודו אשרי מי שבא לכאןוכן על זה אמרו רבותינו "
ַקח טֹוב ָנַתִתיִכי " . וכן נאמרהנוגע לשורשי נשמתו ם תֹוָרִתי ַאל ַתֲעֹזבּו לֶׁ ַקח טֹוב ָנַתִתיִכי ", )משלי ד, ב(" ָלכֶׁ ם לֶׁ נתתי לכל אחד שכלומר  –" ָלכֶׁ

 ראשם בידי הסט תעזבו אותה שלא –" תֹוָרִתי ַאל ַתֲעֹזבּולכן " ,נפלו ניצוצות התורה בקליפותאת חלקו בהר סיני, אך בעקבות מה שהיה 
 כן יהי רצון., להחיד"א פרשת האזינו אות א( על התורה )'פני דוד'בתורה הקדושה  ֶׁשִתְפרּו ְוִתְרבּועל ידי  אחרא, אלא תטרחו להוציאה לאור

 
 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 לעילוי נשמת:

 אהרן בן עזיזה
 ז"ל

ט ָעְלָיה בת  ָאְרלֶׁ
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

 הי"ו נט בת חנהז'
ימים ושנות חיים אורך 

 !ומתוך בריאות איתנה
 

. 052-7675933ניתן לתרום ולהקדיש 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

ֶמַנַנה ַמְדֶלן בת 
 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 

 רהבמהלרפואה 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 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

ל חּוְמָשאהעלון גם לעילוי נשמת   ז"ל   יהודה בן ָדִניז ַמְרסֵּ

 נפטר בי"ט במרחשון תשפ"א       ת. נ. צ. ב. ה.

אך ורק לקדש את שמו של ה' יתברך בעולם על לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
תן לכל בירור ושאלה לגבי העלון ניידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות התורה ומצוותיה. 

 ליצור קשר בטלפון או במייל שבצד. תזכו למצוות והצלחה בכל מכל כל!

הפצת העלון גם 

 להצלחת

שירה אושרת 

 הי"ובת מסעודה 
 !בכל מכל כללהצלחתה 

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה בת 

 הי"וחנה ֵבמּון 

אליהו בן גֹוְבָהר 
 הי"ו
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