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ם   –  שלח לךפרשת  לֶּ  אדםה שלַהצֶּ
ֵני ַויִֹּציאּו ִדַבת שנאמר " וחזקים כי יושבי הארץ הם אנשים ענקים םהניאו את לב ישראל בכך שסיפרו לההמרגלים  ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרּו אָֹּתּה ֶאל בְּ

תֹו ָכל ָהָעם ֲאֶשר ָרִאינּו בְּ ֶביָה ִהוא וְּ נּו ָבּה ָלתּור אָֹּתּה ֶאֶרץ אֶֹּכֶלת יֹושְּ ָרֵאל ֵלאמֹּר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַברְּ ֵשי ִמדֹות:ִישְּ ֵני  ָכּה ַאנְּ ִפיִלים בְּ ָשם ָרִאינּו ֶאת ַהנְּ וְּ
ִפִלים ַונְּ  ֵעיֵניֶהםֲעָנק ִמן ַהנְּ ֵכן ָהִיינּו בְּ ֵעיֵנינּו ַכֲחָגִבים וְּ  אותם עמי הארץמה לחשוש מפני  םיהושע וכלב ענו ואמרו כי אין לה. לג( –)במדבר יג, לב  "ִהי בְּ

םכי כבר " אֹּד: ִא שנאמר " "ָסר ִצָלם ֵמֲעֵליהֶּ אֹּד מְּ נּו ָבּה ָלתּור אָֹּתּה טֹוָבה ָהָאֶרץ מְּ ָרֵאל ֵלאמֹּר ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַברְּ ֵני ִישְּ רּו ֶאל ָכל ֲעַדת בְּ ֹּאמְּ ם ָחֵפץ ַוי
ָבש: ָתָנּה ָלנּו ֶאֶרץ ֲאֶשר ִהוא ָזַבת ָחָלב ּודְּ ֹּאת ּונְּ ֵהִביא אָֹּתנּו ֶאל ָהָאֶרץ ַהז ץ ִכי ַלְחֵמנּו ֵהם רֹּדּו ַאְך בה' ַאל ִתמְּ  ָבנּו ה' וְּ ת ַעם ָהָארֶּ ם ַאל ִתיְראּו אֶּ ְוַאתֶּ

ם  .ט( –)במדבר יד, ז  "וה' ִאָתנּו ַאל ִתיָרֻאם ָסר ִצָלם ֵמֲעֵליהֶּ

 מעליהם? 'צלם סר' כימה ליירא מפני יושבי הארץ להם אין שלעם ישראל  יהושע וכלב באומרם ם שלהיתה כוונת, מה להביןויש 

 מגיע בשעת העיבור ונמצא מעל ראשו של האדםַהָּוָלד צלם 

כדי שולח הקב"ה מלאך אחד הממונה על הנפשות ומביא נפש אחת,  פרשת תולדות אות מט ד"ה יונתן( 'בני יששכר' למחבר)'ליקוטי מהרצ"א'  התחלת העיבור טרם
שתבחר כדי ת אותה הנפש אהוא מצוה גם על מלאך הממונה על 'אוצר הצלמים' להוליך שם אז . להיות בנין גופה שעתידהפה בטי שתיכנס

מראה ו .)ראה גמ' ראש השנה דף יא ע"א ורש"י שם ד"ה לדעתן( יפה או מכוער וכיוצא בזה ,חלש או גבור ,שלם או בעל מום ,ארוך או קצר –לה צלם כרצונה 
מתלבשת  הזאת אחר כך הנפש .)זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה ויברא אלקים את האדם( הזה שעתיד להיוולד מהזיווגַהָּוָלד כפרצוף  אז יהיה שיינתן לה הצלם

ד"ה )זוהר פרשת תזריע דף מג ע"א  עם צלמהיחד  )'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי מעין רביעי  נהר יא ד"ה דע כאשר האדם וד"ה ואחר שבחרה( בצלם שבחרה ויורדת לעולם השפל

)'חסד  כי כל נפש בוחרת את הצלם שלה )ראה גמ' ראש השנה דף יא ע"א ורש"י שם ד"ה לדעתן( מטעם זה אמרו רבותינו שכל מעשי בראשית נבראו לדעתן .כדין רוחא(

 .והבחירה נתונה בידו( לאברהם' לר' אברהם אזולאי מעין רביעי  נהר יא ד"ה

 עללהימצא בשעת הזיווג  קדיםומ )'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלג'י מערכת ז אות מד( למעלה, ואז הצלם יורדהתחלת ההתבוננות לזיווג עושה מיד פעולה 
ת ָהָאָדם ים ִק ַוִיְבָרא ֱאֹלשנאמר " להיבראַהָּוָלד ועד שלא שולח ה' יתברך את הצלם לא יכול  שעתיד להיווצר.ַהָּוָלד לקיים את  מנת  "ְבַצְלמֹואֶּ

  .מלך' על זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה ויברא אלקים( )'מקדש האדם כלומר בצלם הראוי לאותו )בראשית א, כז( )זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה ויברא אלקים את האדם וד"ה והאי צלם(

זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה עפ"י )ואז על פי צווי ה'  )'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת ויחי ד"ה ראובן גי' גרון( של האדם למעלה מראשובאותה שעה  צלם זה ממתין

 עולה על ראש המעוברת ואילו הצלם, ונכנסת ערומה לתוך מעי האישה שהתלבשה בו פושטת מעליה את אותו הצלםהנפש  ויברא אלקים את האדם(
 יואחר ,)זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה ההוא צלם( לעולםַהָּוָלד שייצא  ם עומד וממתיןוׁש )'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי מעין רביעי נהר יא ד"ה דע כאשר האדם וד"ה ואחר שבחרה(

 .)'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי מעין רביעי  נהר יא ד"ה דע כאשר האדם וד"ה ואחר שבחרה( הנולדשל  וראשד על ומיעשייצא 

)'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב  יכול לראות את הצלם הזה ,זכות אבותו )זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה ויברא אלקים את האדם( רשות שיש לו אדם

 שאשתושעה באותה  )זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה ויברא אלקים את האדם, 'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת ויחי ד"ה ראובן גי' גרון( הנמצא למעלה מראשו, (מגורי האר"י ז"ל אאות 
)זוהר פרשת אמור דף קד  להיבראות שעתידַהָּוָלד מראהו כדוגמת את  ויראה (מגורי האר"י ז"ל )'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב אות א צריכה להתעבר

לכאן במעי אמו ר באבריו של העּו יםתמתחמו יםתגדלמ הזה על ידי הצלם .ע"ב ד"ה ויברא אלקים את האדם, 'ליקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת ויחי ד"ה ראובן גי' גרון(
. דאותם ארבעים יום של יצירת ַהָּולָ משך בבטן באז מתגלם אשר  ,מצייר את ציור הצלםהגוף ו (ואלו הם אותם)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על קהלת ד"ה  ולכאן

ַהָּוָלד רושם פרצופו של כך ש )'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף מג ע"א ד"ה 'ת"ח בשעתא גומר' מהרמ"ק( שלו ר הצלםבר אלא כפי ציּור לעּוציּואין לגוף כוח לצייר 
 .'דמשק אליעזר' על זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב(ביאור ) בצלם החקוק ורשוםכפי  תמיד יהיה

מהווה ממוצע בין הגוף ה פרשת תולדות אות מט ד"ה יונתן( 'בני יששכר' למחבר)'ליקוטי מהרצ"א'  שהצלם הוא ענין בפני עצמו הרי, זולת הנשמה הנתונה בגוף האדם
)'עץ חיים' להאר"י ז"ל  ודומה לשניהם )'יד יהודה' על 'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ד פרק יד אות ד( מחבר את שניהם יחדיוו, כו פרק א()'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער  והנשמה

אפשר  שאי לפיוכל זה  את הגוף הגס. מקייםהצלם מצדו ו, )'עץ חיים' להאר"י ז"ל שער כו פרק א( הנשמה מתלבשת בגוף של הצלם ובאמצעותו .שער כו פרק א(
מחבר את כל שלשת אשר , )'עבודת הקודש' חלק א פרק יח ד"ה ולפיכך נעשה אדם בצלמנו( אלא על ידי אמצעי רוחני של הגוף והנשמהשיתחברו שני הפכים 

' בשם ד"ה ונראה דהנה' ב טור )'שם משמואל' שנת תרע"א פרשת תזריע דף רט שתםושקול כשלמכוח היותו  ,אל הגוף החומרי שבאדם החלקים של הנפש רוח ונשמה

 .(בשם אביו )'שם משמואל' פרשת אמור שנת תרע"ה דף שכב טור א ד"ה 'ונראה דהנה' וכולל רוחני וגשמי (אביו

 מלווה את האדם כל חייו ושומרו מפני המזיקים הצלם

םהולך בעולם הזה שנאמר " אדם עוד איפשר לפרש(שער האהבה פרק ה ד"ה לר' אליהו די וידאש )'ראשית חכמה'  נשמההלבוש לשהוא  צלםבאמצעות ה לֶּ ְך  ַאְך ְבצֶּ ִיְתַהלֶּ
ללכת  גיע עתושמעד ו כל ימי מתגדלו )זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה ההוא צלם אזדמן( מתרבהוהוא ובו  ת()זוהר פרשת תזריע דף מג ע"א ד"ה כדין רוחא נח )תהלים לט, ז( "ִאיׁש

)זוהר פרשת תזריע דף מג ע"א ד"ה  כל ימי חייו וכיון שהצלם מקיים את האדם בעולם הזה. )'לקוטי מהרצ"א' לבעל בני יששכר פרשת תולדות אות מט ד"ה יונתן( אל בית עולמו

בראשית פרק א ד"ה ויברא אלקים את האדם  תלמיד חבר להרמח"ל )הרמ"ד וואלי שהכליון לא שולט בו 'ממעל קַ חלק אלֹו', אדםהלכן הוא עיקר בריאתו של  רוחא נחת(כדין 

ם" אמרו רבותינו ועליו .בצלמו( לֶּ ִנְבָרא ְבצֶּ ֵתָרה נֹוַדַעת לֹו " אמרווכן  ד"ה עוד איפשר לפרש()'ראשית חכמה' שער האהבה פרק ה  )פרקי אבות ג, יד( "ָחִביב ָאָדם ׁשֶּ ִחָבה יְּ
ֶצֶלם ֶשֶנֱאַמר  ָרא בְּ ֶצֶלם ֱאֹל"ֶשִנבְּ  .)פרקי אבות ג, יד( )בראשית ט(  ""ים ָעָשה ֶאת ָהָאָדםִק ִכי בְּ

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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שלא יבואו  ,כוחות הטומאהמפני ו ד"ה נמצא כי הצלם()'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל על שיר השירים  'החיצונים'שומר עליה מפני ההצלם הוא מלבוש לנשמה 
והשדים הנמצאים ואי אפשר לאדם לילך בתוך המזיקים  .)'שם משמואל' פרשת פינחס שנת תרע"ה דף שסח  טור ב ד"ה והנה עוד בזוה"ק( באדם כל זמן שהוא קיים

נעשה האדם עמו ו .)'חסד לאברהם' מעין שני נהר נב ד"ה דע שהאדם( אלא על ידי הצלם שהוא המלבוש האלוקי המלביש לנפש רוח ונשמה ,בעולם בכל מקום
ֶכם יִ  ּומֹוַרֲאֶכםפטרון ומושל גם על כל הבהמות והחיות ומתקיים בו " ִחתְּ ֲאָדָמה וְּ מֹּש ָהָֽ כֹּל ֲאֶשר ִתרְּ ַעל ָכל עֹוף ַהָשָמִים בְּ ֶיה ַעל ָכל ַחַית ָהָאֶרץ וְּ הְּ

ָכל ֶכם ִנתָ  ּובְּ ֶידְּ ֵגי ַהָים בְּ שעל פניו  )'באר מים חיים' פרשת נח ד"ה או יאמר כי בצלם אלקים( 'צלם אלקיםמורא מפני 'הטביע ה' בלב הנבראים כי )בראשית ט, ב(  "נּודְּ
לתוך אחיו הוא הציע להשליכו ראובן רצה להציל את יוסף מידי שאר כאשר זה הטעם ש .)'האלשיך הקדוש' בראשית ט, א ד"ה אמנם לזה נשית לב( של האדם

 לר' אברהם חזקוני )'שתי ידות' על התורה שבו המתוקן לא יזיקו לו מחמת 'צלם אלקים'הם כי ידע ש, כד(, לזבראשית ראה רש"י ) בור אף שהיו בו נחשים ועקרבים

 .פרשת וישב דף כה ע"ב טור א ד"ה ול"נ לפרש שראובן(
 

לר' שמואל )'שם משמואל'  שלא יאיר בוכך  אלשיך הקדוש' בראשית ו, ה ד"ה אחר אומרו(ה)' שעל פניו 'צלם אלקים'אמנם אדם יכול על ידי מעשיו להשחית את 

אלשיך הקדוש' בראשית ט, א ד"ה אמנם ה)ישעיה נב, יד( )' "ְבֵני ָאָדםַמְרֵאהּו ְוֹתֲארֹו ִמ  ִמְׁשַחת ֵמִאיׁששנאמר " פרשת בחוקותי שנת תרע"ה דף שעד ד"ה ואולך אתכם קוממיות(בורשטיין 

ָלָמה צלם אלקים "את איבד לאחר שחטא ווכפי שאמר ה' לקין  לזה נשית לב( לּו ָפֶניָךוְּ במצב זה . אלשיך הקדוש' בראשית ד, ה ד"ה והנה היה ראוי(ה)בראשית , ו( )' "ָנפְּ
)'שתי ידות' על  ויש להם רשות להזיקו (, 'וימהר אברהם' מערכת הצד"י דף קסד אות קמטבראשית ו, ה ד"ה אחר אומרו)'האלשיך הקדוש'  אדםעל הת לטֹושֹות נעשֹות גם החיֹו

ֶכםוְּ לכן נאמר " .התורה פרשת וישב דף כה ע"ב טור א ד"ה ול"נ לפרש שראובן( ֶשנּו ַאְך ֶאת ִדמְּ רְּ רֹּש ִמַיד ָכל ַחָיה ֶאדְּ שֵֹּתיֶכם ֶאדְּ ַנפְּ כלומר כיון שהאדם , )בראשית ט, ה( "לְּ
ֶשנּובצר מהחיה לשלוט בו. לכן "אז לא נ ,'צלם אלקים'קלקל והשחית את חטא במעשיו ו רְּ עצמו את דמו, כי הוא גרם  מהאדםאתבע " וֶאדְּ

 .אלשיך הקדוש' בראשית ו, ה ד"ה אחר אומרו(ה)' "ַחָיה"ה על ידיבמעשיו שמיתתו תהיה 

 וטהרתו הצלם של האדם קדוש וצריך לשמור אותו בקדושתו

)עפ"י אמרי נועם פרשת בהעלותך ד"ה כי כתיב  על זיו פניו וצורתו שמשפיע )'ראשית חכמה' שער האהבה פרק ה ד"ה עוד איפשר לפרש( האדם הם מחמת הצלם ו שלהדרת פני

 מחבר)'מדרש אליהו' ל נותן חלילה שליטה לסטרא אחראהוא ו 'קיםצלם אל'הם ידי הכעס משתנה פניו ש לכעוס, כי על לאדםאסור  לכן. חכמת אדם(

של  עֹושל ישראל כאילו סוטר לֹו עֹוהסוטר לֹו" רבותינו כי שבאדם אמרו 'צלם האלקים'כנגד ו. פרשת לך לך דף יז ע"ב ד"ה מאמר שם ויאמר אברהם( 'שבט מוסר'
ריטה ששל שם רשות לאדם לעשות רֹואין וזה גם הטעם ש. נת תרע"ד דף קלב ד"ה והנה אם ישראל(ש)ראה גמ' סנהדרין דף נח ע"ב בשם ר' חנינא( )'שם משמואל' פרשת בא  "שכינה

תֶֹּבת שנאמר "כפי  בגופו וכתובת קעקע ֶכם ּוכְּ ַשרְּ נּו ִבבְּ ֹּא ִתתְּ ֶשֶרט ָלֶנֶפש ל נּו ָבֶכם ֲאִני ה' ֲעַקעקַ וְּ ֹּא ִתתְּ כדוגמא של  נברא אדםהכי  ,)בראשית יט, כח( "ל
 שהוא פרשת קדושים דף קכב ע"ב ד"ה ושרט לנפש לא תתנו( 'שבט מוסר' למחבר)'מדרש אליהו'  באיקונין של המלך נוגעכאילו הוא  ובמעשים אלוצלם אלקים ב מעלה

 .('פגם מדת הכעס' –)להרחבה על גנות פגם מדת הכעס ראה מאמרינו לפרשת שמיני  'דמות של מעלה'כביכול 

ֶצֶלם ֱאֹלָאָדם ָדמֹו ִיָשֵפְך בָ  שֵֹּפְך ַדם ָהָאָדםשנאמר "כפי זה גם הסיבה שנאסר לשפוך דמים  שאם כלומר  ,)בראשית ט, ו( "ָעָשה ֶאת ָהָאָדם יםִק ִכי בְּ
ם ֱאֹל"ב גםואז הוא פ רוצח אדם חלילה לֶּ  זה ואין ,)הקדמה לספר 'סמיכת חכמים' לר' נפתלי כץ דף מ ע"ב טור א ד"ה אבל אם נאמר( והדמות את הצלם וממעט "יםִק צֶּ

)'תפארת  מרים יד בדיוקנו של המלךכ והוא )'נשמת חיים' לר' מנשה בן ישראל מאמר ראשון פרק חמישי ד"ה נח מצא חן( ראוי להשחית להשמיד ולאבד צלם נכבד כמוהו

כנגד נמצא ה )שמות כ, ב( "יָךקֶ ָאנִֹּכי ה' ֱאֹלשל לוחות הברית " הימני בלוחהדיבר הראשון  . ורמז לכך הואיהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ בראשית ט, ו ד"ה שופך דם האדם(
ַצחשל לוחות הברית " השמאליהדיבר הראשון בלוח  ֹּא ִתרְּ על  )'עיר מקלט' בצלם אלקים שנעשיתממעט את הדמות אדם רוצח מי שכי , )שמות כ, יג( "ל

)'תפארת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ בראשית ט, ו ד"ה  חיים כי אין להם 'צלם אלקים' כמו לאדםלא נאסר לשחוט בעלי וזה הטעם ש .פרשת יתרו אות לד( טעמי המצוות

 .(' ועיי"ששופך דם האדם'

 כמושהוא ואמרו לבנת פנים החמירו בההטעם שו .ב()ראה גמ' בבא מציעא דף נח ע" "כל המלבין פני חבירו ברבים כאילו שופך דמים"שרבותינו אמרו ו
מק הפנים ובא חיוורון לו סֹו כאשר אדם מלבין פני חברו אז הולךכי , )'האלשיך הקדוש' בראשית ט, ו ד"ה ולא עוד( לא הוציא נפש ממשהאדם רצח אף ש

הקדוש' בראשית ט, ו ד"ה )'האלשיך  צחם כמו רֹוָפגַ בזה שהוא נמצא ו. )'דעת חכמה' שער התשובה פרק עשרים ושלושה ד"ה המלבין פני חברו( ונשפך דמו בתוכו מחמת הבושה

כי הוא  ,לכן כל אדם ילבש חרדה לא לזלזל בחברו. ()'דעת חכמה' שער התשובה פרק עשרים ושלושה ד"ה המלבין פני חברו אלקים' אשר על פני האדם'בצלם  ולא עוד(
עומדים אלו דברים ו .שונא את חברו הרי הוא כשונא את 'צלם אלקים' שבו אם הואכן ו והרי הוא כמזלזל כלפי מעלה. 'צלם אלקים'עשוי ב

 .(' ועיי"שומי שיש לו לב'דרוש יא לשבת כלה ד"ה 'הדרן למה שפירשו' וד"ה )'דברים אחדים' להחיד"א  את האדם בצלמו הקב"ה ברומו של עולם על שיצר

 טמא ואין לערבב ביניהםצלם  ולגוי קדושלישראל יש צלם 

אלא שהצלם של ישראל  )'חסד לאברהם' לר' אברהם אזולאי מעין שני נהר נב( גויםה וגם אצלישראל אצל עם קיים  שהוא הלבוש הרוחני של האדם, הצלם
, 'ילקוט ראובני בראשית א, כז ד"ה 'בשעתא דזיווגא אשתכח' בשם ספרו של זוהר פרשת ויחי דף רכ ע"א ד"ה תא חזי מה בין ישראל לעמין, )זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה אבל ישראל קדישין שהוא קדֹו

)זוהר פרשת אמור דף קד  מצד הטומאה )זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה אבל ישראל קדישין( ממינים הרעים גוים הואהצלם של הש, ואילו ממקום קדֹו ובאשלמה המלך( 

 בראשית א, כז ד"ה 'בשעתא דזיווגא אשתכח' בשם ספרו של שלמה המלך( לר' אברהם ראובן כהן סופר ''ילקוט ראובני ,רכ ע"א ד"ה תא חזי מה בין ישראל לעמין זוהר פרשת ויחי דף ,ע"ב ד"ה אבל ישראל קדישין
קד ע"ב ד"ה  )זוהר פרשת אמור דף הטמא של הגויצלם ה שלו עםהקדוש הצלם לא לערבב את  מאוד להיזהר איש ישראלי. לכן צריך כל הנמצאת בתוכם

 .אבל ישראל קדישין(

לא מתעברת ממנו, כי על ידי מעשה זה גורם לערב את צלמו הקדוש עם היא אסור לאיש ישראל להתייחד עם גויה אף על פי ש מטעם זה
ע"ב ד"ה 'ועל דא לא לבעי'  )'אור החמה' על זוהר פרשת אמור דף קד את נשמתו בנשמתה ממש עירבהתעברה ממנו אזי  הגויה גם. ואם חלילה הצלם הטמא שלה

שהיה אצלה מצד הטומאה והעבודה זרה שב  הטמאצלם ה שהתגיירה באותה שעהז כבר א ,כדת תתגייר הגויהקודם לכן  אם אמנם. מהרמ"ק(
כל  הוא אצל וכן. יד( )'מצודת דוד' על טעמי המצוות להרדב"ז מצוה והיא מקבלת 'צלם אלקים' קדוש ,עליה רוח ה' ניצוץ מנשמת אב המוןלמקומו, ונחה 

ם להיות 'צלם צלמ טומאה מעליהם ולבשו עור טהרה ושבהעור את פשטו בזה אזי  טומאה ובאו לקדושת ישראלן המיצאו הם הואיל והגרים, 
 .' ד"ה א"ל הואיל ויצא מטומאתו(ענין יראת המקום' בפרק)'ספר הקנה'  ישראלככל  אלקים'
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ואין להעבירו על ראש  'טמאה חרב'היא  תערֹוש בחלק ליום שישי ד"ה עוד אמרו אמר( ששון בן מרדכי שנדוך )'דבר בעתו' לר' כן יזהר ישראל לא להסתפר אצל גויו
על זוהר )'הגהות מהרח"ו'  צלם ישראל הקדושאת מסתפר על ידו הרי הוא מערב וכל ה. ג סימן קנו אות א לפי מנהג המקובלים(חלק פלאג'י  )'יפה ללב' לר' יצחק דשקֹושהוא 

'סגולות ישראל' בחלק 'השמטות והוספות' למערכת ג'  ,'יסוד ושורש העבודה' על זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה 'לאתערבא' בשם האר"י ז"ל מחברפירוש על הזוהר ל'קרני אור'  ,פרשת אמור דף קד ע"ב אות א

)'הגהות מהרח"ו' על  עם צלם הגוי הטמא בחלק ליום שישי ד"ה עוד אמרו אמר( שנדוךמרדכי )'דבר בעתו' לרב' ששון בן  שהוא מצד שם 'אלקים' (אות ג ערך גילוח בשם כתבי האר"י ז"ל

השמטות והוספות' למערכת ג' אות ג 'סגולות ישראל' בחלק 'ספר , ' בשם האר"י ז"ללאתערבא', 'קרני אור' לבעל 'יסוד ושורש העבודה' על זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב אות א

ָלָרָשע ָאַמר" ורמז לכך בפסוק. הוא מצד 'אלהים אחרים'ש (ערך גילוח בשם כתבי האר"י ז"ל ָך ִק ֱאֹל וְּ ַסֵפרים ַמה לְּ ם אמר דווקא שֵ נ, ש)תהלים נ, טז( "ֻחָקי לְּ
לק ליום שישי ד"ה עוד ששון בן מרדכי שנדוך בח )'דבר בעתו' לר' גויצלם של העם  שעל ישראלערב 'צלם אלקים' כדי להזהיר שלא לב ,התספורת" בענין ֱאֹלִהים"

 .אמרו אמר(

המן הרשע כי אסתר החביאה את כל בעלי אחר לבד מַסָפר מרדכי היהודי שלא היה אצל ר ישראלי אלא רק גוי, כמו שהיה ַספָ ובמקום שאין 
 האדםאזי , 'סגולות ישראל' בחלק 'השמטות והוספות' למערכת ג' אות ג ערך גילוח(ספר ) את מרדכי יספרשרק המן  על מנת )ראה גמ' מגילה דף טז ע"א( ת התספורתיואומנו
 –אלה  –אל  –שם 'אלקים' בריבוע כך: א את  'סגולות ישראל' בחלק 'השמטות והוספות' למערכת ג' אות ג ערך גילוח בשם כתבי האר"י ז"ל(ספר ) הראש תגלחתבשעת  יכוון

ויאמר את  בחלק ליום שישי ד"ה עוד אמרו אמר, 'סגולות ישראל' בחלק 'השמטות והוספות' למערכת ג' אות ג ערך גילוח בשם כתבי האר"י ז"ל( מרדכי שנדוך ששון )'דבר בעתו' לר' םאלהי –אלהי 
ת הָ ִק ִיְבָרא ֱאֹלוַ הפסוק " ם ֱאֹל ָאָדם ְבַצְלמֹוים אֶּ לֶּ 'סגולות ספר ) 'בריבוע'שבפסוק כשהם  'אלקים'שמות שני ויכוון ב )בראשית א, כז( "ים ָבָרא ֹאתֹוִק ְבצֶּ

)'דבר בעתו' לרב מרדכי ששון בחלק ליום שישי ד"ה עוד  הגוי שלא יתערב הצלם שלו בצלםיכוון כן ו. ישראל' בחלק 'השמטות והוספות' למערכת ג' אות ג ערך גילוח בשם כתבי האר"י ז"ל(

 .'סגולות ישראל' בחלק 'השמטות והוספות' למערכת ג' אות ג ערך גילוח בשם כתבי האר"י ז"ל(ספר ) 'צלם אלקים'ובזה לא ימיש מעליו ומעל פניו  – (אמרו אמר

 לפי הצלם בליל 'הושענא רבא' יודע האדם אם יחיה אותה שנה

 הושענא רבא נמסרים הפתקיםליום מיום הכפורים ועד אז ביום הכיפורים. ולאחר עשרה ימים נגזר ביום ראש השנה ונחתם  של כל אדם דינו
ת לא ניתן להם רשות לפעול א ,הפתקים בידם שנמסרים אז אף על פיוהדין והמשפט על ידם. את לפעול  , על מנתחיםבידי השלּו של הגזירות

שבו מקיימים את כדי לתת עוד זמן לחוטאים לשוב בתשובה ביום האחרון  ,הכתוב בפתקים עד שיגיע יום שמיני עצרתהמשפט והעונש 
חים, בתשובה יקרעו את גזר דינם ויחזרו לקחת את הפתקים מהשלּואז אם החוטאים שבים  יום הושענא רבא.הוא הלולב והסוכה,  מצות

 .)'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי חג הסוכות דרוש ו ד"ה והוא דרוש ליל הו"ר( עוד תקנה בתשובהמאז ואילך אחרת אין להם 

מיתה  דרושי חג הסוכות דרוש ו, 'לקוטי הש"ס' לגורי האר"י ז"ל מסכת אבות ד"ה 'שוב יום אחד לפני מיתתך' מהאר"י ז"ל( להאר"י ז"ל )'שער הכוונות' נגזר עליואכן שבכדי להורות לאדם ו
 עשה הקב"ה, )'אור החמה' פרשת ויחי דף כ ע"א ד"ה 'תשובה בעיא לאסתלקא' מהרמ"ק( תשובהלחזור ב ולעוררכך ו )רמב"ן במדבר יד, ט ד"ה אבל יתכן שירמז( באותה השנה

)זוהר פרשת תרומה דף קמב ע"א ד"ה בליליא  בליל הושענא רבא ממנומסתלק , )'חסד לאברהם' מעין רביעי נהר יא ד"ה ואחר שבחרה לה( של האדם גם צל צלוהצלם שהוא ש

'שער הכוונות' להאר"י ז"ל דרושי חג הסוכות ) חצות תכף אחר 'לקוטי הש"ס' לגורי האר"י ז"ל מסכת אבות ד"ה 'שוב יום אחד לפני מיתתך' מהאר"י ז"ל( ,, 'שער הכוונות' דרושי חג הסוכות דרוש ובתראה

על ידי ממונה אחד שיורד עם אלפי ורבבות מלאכים,  יצר נתיב רביעי אות יז ד"ה 'ודע ולהבין הדבר מהו' מהאר"י ז"ל(בליב פוחו יהודה חכמה' לר''דרך דרוש ו ד"ה והוא דרוש ליל הו"ר, 
 .)זוהר פרשת תרומה דף קמב ע"ב ד"ה וחד ממנא סרכא( מיתה מאותם אלו שנגזר עליהם של כל אחד ואחדהזה ונוטל את הצל 

)'השמטות הזוהר' חלק א סימן  בצלו בליל היום האחרון של חג הסוכות ורואה אותו שלם זה סימן שלא נגזר עליו מיתה בראש השנהשאדם מביט לכן כ

ֶצֶלם" בפסוק ורמז לכך .כד דף רנז ע"ב ד"ה ותא חזי הכי אוליפנא( ַהֶלְך ִאיש ַאְך בְּ יום הושענא 'כנגד  ואחד גמטריא עשריםב" ַאְך, שהתיבה ")תהלים לט, ז( "ִיתְּ
ַהֶלְך ִאיש" והוא" ֶצֶלםאם יש לו "ה אז לראותיוכל שהאדם  לרמוזוהכוונה תשרי. ימים בתוך חודש  כ"א שחל 'רבא כי  השנה," במשך אותה ִיתְּ

 "ָכל ָאָדם ִנָצב ֶסָלה" פסוק זה נאמרפני הסמוך ללכן . ו)'ארץ החיים' על התהלים מזמור לט, ז( הוא מתהלך בעולם הזה אלקים' צלם'כל זמן שיש לאדם 
ִנָצב "דרך אז בוודאי הגמור שהוא ככשהוא מהלך שיעור קומתו מראשו ועד רגליו ב 'הושענא רבא'אדם נראה בצלם האם לומר ש )תהלים לט, ו(

הסתלק ממנו  והצל שלהאדם כי  רואהאך אם חלילה  .('וישכם אברהם' לר' אברהם פאלאג'י פרק לט דף קנו על הפסוק 'אך בצלם התהלך איש') כל אותה השנה" ֶסָלה
)זוהר פרשת ויחי  וחלישות גדולה עליו חולאים וריעב אז גםנראה גרוע רק אם צלמו אפילו  . וכןסימן שיעבור עליו כוס של מיתה זה ,הלילהבאותו 

 .דף רכ ע"א ד"ה וכדין צולמין אתעברו(

ֵמנּו ולזה כיוונו יהושע וכלב כאשר אמרו לישראל " אּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִכי ַלחְּ ַאֶתם ַאל ִתירְּ , )במדבר יד, ט( "ֵהם ָסר ִצָלם ֵמֲעֵליֶהם וה' ִאָתנּו ַאל ִתיָרֻאםוְּ
)'פירושי רבינו אפרים' פרשת שלח לך על הפסוק 'סר צלם', ספר  לרמוז למה שנודע כי בליל הושענא רבא לא יהיה צל לראש האדם אשר ימות באותה שנה וכוונתם

פרשת שלח לך פרק יד, ט ד"ה  'הרוקח על התורה')פירוש  " שהוא בגמטריא 'שנה'ִצָלם ֵמֲעֵליֶהםנרמז בתיבות ", וד"ה אמנם יתכן('ציוני' פרשת שלח לך על הפסוק 'סר צלם מעליהם' 

פרשת שלח לך על הפסוק )'פירושי רבינו אפרים' פרשת שלח לך על הפסוק 'סר צלם', ספר 'ציוני'  שחיו בארץ ישראל הארץ עמי על כבר נגזרה מיתה כי לומרוהם רצו  .לחמנו הם(

ם"הרי ש לא ראו את צל צוואריהם ביום הושענא רבאהם והיות , 'סר צלם מעליהם' ד"ה אמנם יתכן( ומכל  .)'פענח רזא' פרשת שלח לך ד"ה סר צלם( "ָסר ִצָלם ֵמֲעֵליהֶּ
המלך' שער א פרק ארבעים ושלשה ד"ה ואלו הג' שמות יחד, 'ילקוט )'עמק  שהישראל בקדּוושל  הגוים בטומאהשל הצל כי  ישראלשל של הגוים כמו  הצל אין ,מקום

 .ראובני' פרשת שלח לך יד, ט ד"ה 'כמו שיש צל בקדושה' בשם עמק המלך(

)'שער הכוונות' להאר"י  רה של הלבנה הזורחת לאחר חצות לילה של ליל הושענא רבאובני האדם היו נוהגים בעבר לצאת ולראות את הצל שלהם לאֹו

)'אור החמה' על זוהר  ואין שום ענן בשמים )זוהר פרשת ויחי דף רכ ע"א ד"ה ואי ידוי פגימו( בשעה שהלבנה מתוקנת ומאירה .דרושי חג הסוכות דרוש ו ד"ה 'והוא דרוש ליל הו"ר(ז"ל 

ושם פושטים מעליהם את הסדין ונשארים והיו יוצאים כשהם כרוכים בסדין למקום אור הלבנה, . פרשת ויחי דף כ ע"א ד"ה 'וגופיה לא מסאב' מהרא"ג(
סימן על זה  ואם היה חסר צל ראשם .ערומים. אז היו פושטים אבריהם ואצבעותיהם לאור הלבנה, ואם היו מוצאים אותם שלמים טוב הוא

ל צל האדם ממש כי . ולא היו מסתכלים עעל בנותיהם סימןזה השמאליות  ידיהםבו ,על בניהם הימניות זה סימן נפשם, ואם חסר צל ידיהם
 .חיים סופר חלק אורח חיים סימן תרסד אות יט(יעקב  )'כף החיים' לר' 'הְדָבבּואָ ה ָבבּואָ 'העומד לאור הלבנה אי אפשר שלא יהיה לו צל, אלא על הצל של הצל הנקרא 

)'שער הכוונות' להאר"י  אז הוא מיד התפלל ובכה ושב בתשובה .והיה מעשה באדם אחד שהסתכל לאור הלבנה בליל הושענא רבא וראה שאין לו צל

חזר לו 'הצלם'  )'רקנאטי' על התורה פרשת שלח לך ד"ה סר צלם( הלילה ה' על הרעה, וכבר באותו עד שניחם ז"ל דרושי חג הסוכות דרוש ו ד"ה 'והוא דרוש ליל הו"ר' מספר רקנאטי(
 .)'רקנאטי' על התורה פרשת שלח לך ד"ה סר צלם( וניצל מרעתו להאר"י ז"ל דרושי חג הסוכות דרוש ו ד"ה 'והוא דרוש ליל הו"ר' מספר רקנאטי()'שער הכוונות'  למקומו והוא ראה את צלו
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ה בשעו )ספר 'ציוני' פרשת שלח לך ד"ה 'הג"ה שמעתי ממקובלים' בשם המקובלים( שולט באותו הלילההיה כוכב לבנה כאשר  קת הצל בהושענא רבא היתהבדי
צריך להיות הצל היה גם ו .בעברלהם שהיתה ידועה היא שעה ש חיים סימן תרסד אות יט(חיים סופר חלק אורח יעקב  )'כף החיים' לר' מיוחדת שהוא משמש בה

פרשת ויחי דף כ ע"א ד"ה 'כד )'אור החמה' על זוהר  יודע עד מההואין אתנו היום  מנו שאז אין כוח באותו הצל.ארוך מאדם כמדתו של האדם ממש ולא של ה

חיים פלאג'י חלק אורח חיים סימן תרסד בשם  ')'רוח חיים' לר ראיית הצל אל מול הלבנה בליל הושענא רבאאת בדיקת  היום וראוי לא לנהוג .נהרא סיהרא' מהרמ"ק(

פרטים )וראה עוד  )הרמ"א על שו"ע סימן תרסד סעיף א( העתידות את להיות תמים ולא לחקור יותר טוב, והזה על בוריֹו ןיהעני את רבים לא מביניםכי  האבודרהם(

'אור החמה' על זוהר פרשת  'אור החמה' על זוהר פרשת ויחי דף כ ע"א ד"ה 'וגופיה לא מסאב' מהרא"ג, ,הצל הנראה בלילה הזה בזוהר פרשת ויחי דף רכ ע"א ד"ה ובספרי קדמאי וד"ה ואי ידוי פגימוצורות על 

 .(' ואכמ"ל בזהצפיחית בדבש'ספר 'ציוני' פרשת שלח לך ד"ה  ,ע"א ד"ה 'ובספרא דחרשין' מהרמ"ק תזריע דף מג

 מהעולם  ופטירתשלושים יום לפני הצלם מסתלק מהאדם 

םלא יכול להתקיים שנאמר " הואכי בלעדיו  ,באותו הלילהלאחר יום הושענא רבא חוזר הצלם שהסתלק מהאדם  לֶּ ְך ִאיׁש ַאְך ְבצֶּ )תהלים  "ִיְתַהלֶּ

 ושלושים יום לפני פטירתבאותה השנה ואז . יום אחד לפני מיתתך' מהאר"י ז"ל()'שער הכוונות' דורשי חג הסוכות דרוש ו, 'לקוטי הש"ס' לגורי האר"י ז"ל מסכת אבות ד"ה 'שוב  לט, ז(
'שער הכוונות' דורשי חג הסוכות דרוש ו, 'לקוטי הש"ס' לגורי האר"י ז"ל מסכת אבות ד"ה , ' וראה שם מעשה בזה עם ר' יצחקתנא כל אינון'זוהר פרשת ויחי דף ריז ע"ב ד"ה ) סתלק ממנו הצלםשוב י

נתיב הרביעי  לר' יהודה ליב פוחוביצר )'דרך חכמה' הְדָבבּואָ ה ָבבּואָ  הנקרא( ק'אור החמה' על זוהר פרשת ויחי דף כ ע"א ד"ה 'תשובה בעיא לאסתלקא' מהרמ" ,אחד לפני מיתתך' מהאר"י ז"ל'שוב יום 

שי חג הסוכות דרוש ו, 'לקוטי הש"ס' לגורי ור'שער הכוונות' ד) עד יום מותו םמיום ליו תלך ותתמעטת האדם לגמרי. ומאז חיּו אך הפעם, ודע להבין הדבר מהו(אות יז ד"ה 

 .האר"י ז"ל מסכת אבות ד"ה 'שוב יום אחד לפני מיתתך' מהאר"י ז"ל(

 ִכי ֵצלשנאמר " ממנו הצלם גם הוא עובר מן העולם ואם עובר כל זמן שצלם האדם לא מסתלק ממנו הוא מתהלך בעולם הזה ורוחו קיימת
משוללת מבני האדם, אך ידיעת הסתלקות הצלם שלושים יום קודם הפטירה . ('דהא כרוזא')זוהר פרשת ויחי דף ריז סוף ע"ב ד"ה  )איוב ח, ט( ָיֵמינּו ֲעֵלי ָאֶרץ"

)'מעשה רוקח' לר' אלעזר רוקח  ועל ידי כן יודעים את מיתתם )'אור החיים הקדוש' בראשית מז, כט ד"ה ויקרבו ימי( הצדיקים מרגישים ויודעים את הדבר הרוחני הזה

עם ר' )עפ"י מעשה  בשעת תפילתם על הכותל אףאלא  ור הלבנהלא לא רקם ִצלָ ויכולים להבחין על עצמם בחוסר  פרשת חקת דף לד ע"ב טור א ד"ה ויבאו כל העדה(

ֵרָאיווזה נרמז בפסוק "ִהֵנה ֵעין ה'  .(' עיי"שאמר ליה מנין לך'בזוהר פרשת ויחי דף ריז ע"ב ד"ה יצחק  ָשם" ֶאל יְּ ַהִציל ִמָמֶות ַנפְּ דֹו: לְּ ַחסְּ ַיֲחִלים לְּ  ,יט(  –)תהלים לג, יח  ַלמְּ
ָשם"ועל ידי כן תפללו , כדי שיחזרו בתשובה ויםלָ וליידע אם סר צִ ם בכותל לָ לראות את צִ  לצדיקיםשה' נותן כלומר  ַהִציל ִמָמֶות ַנפְּ  )'לב אריה' "לְּ

 .פרשת תולדות אות יט ד"ה ולפי זה נראה לי( לר' יהודה אריה ליב האשקי

ֵמי " שנאמר ביע אותו על קבורתווהׁשיוסף בנו קרא ל ומחמת כן העבירו ממנו את הצלם שלווהבחין כי ידע שיעקב אבינו כך היה עם  בּו יְּ רְּ ַוִיקְּ
ֵרִכי  ָך ַתַחת יְּ ֵעיֶניָך ִשים ָנא ָידְּ ֹּאֶמר לֹו ִאם ָנא ָמָצאִתי ֵחן בְּ יֹוֵסף ַוי נֹו לְּ ָרא ִלבְּ ָרֵאל ָלמּות ַוִיקְּ ָעִש ִישְּ ָרִים יָת ִעָמִדי ֶחֶסד ֶוֱאֶמת ַאלוְּ ִמצְּ ֵרִני בְּ בְּ  "ָנא ִתקְּ

ה ַוָיָמת ָׁשםבדמע את התיבות " כתב עצמוב כן היה עם משה רבינו, לכן הואו. ט( )'אור החיים הקדוש' בראשית מז, כט ד"ה ויקרבו ימי()בראשית מז, כ ד ה'  ֹמׁשֶּ בֶּ עֶּ
ץ מֹוָאב ַעל ִפי ה'" רֶּ )'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל פרשת זאת הברכה סימן לד ימת שם משה,  מתככבר הוא כאילו כי ראה שהסתלק הצלם שלו והרי , )דברים לד, ה( ְבאֶּ

 )שמואל א' כח, טז( "ָסר ֵמָעֶליָךוה' " באֹובאותו עלה הכאשר הוא שאול המלך ל. וכן אמר שמואל 'אור החמה' על זוהר פרשת אמור דף קד ע"ב ד"ה 'כד נפיק בההוא' מהגליון(
 .'ציוני' לר' מנחם ציוני פרשת שלח לך על הפסוק 'סר צלם מעליהם' ד"ה אמנם יתכן()ספר  ואכן מיד למחרת שאול נהרג במלחמה .כוונתו לצלם שסר ממנוכש

ֵאין ָרָשע כפי שנרמז בפסוק " ,ת תוך כמה ימיםועומדים הם למּו גם על הרשעים יכולים הצדיקים להתבונן ולהבחין אם סר צלם ַעט וְּ עֹוד מְּ וְּ
ָת  בֹוַננְּ ִהתְּ קֹומֹווְּ ֵאיֶננּו ַעל מְּ ֵאין ָרָשע" הם יודעים כילו ל הרשע שסר צעל מקומו ש הצדיקים שעל ידי התבוננותכלומר , )תהלים לז, י( "וְּ ַעט וְּ " עֹוד מְּ

ֹּ  היות שהוא ֵאיֶננּואבד "י אּו ֶאת ָהָאֶרץ  אצלנאמר וכמו ש. )'לב אריה' פרשת תולדות אות יט ד"ה ולפי זה נראה לי( " בעולםוְּ כֹול ַוִירְּ המרגלים "ַוַיֲעלּו ַעד ַנַחל ֶאשְּ
ֹּא ֶאל ָהָאֶרץ  ִתי ב ִבלְּ ָרֵאל לְּ ֵני ִישְּ ם", )במדבר לב, ט( '"ה ֲאֶשר ָנַתן ָלֶהםַוָיִניאּו ֶאת ֵלב בְּ " נאמר בלשון עבר, לפי שה' יתברך כבר הסיר את הצלם ָנַתן ָלהֶּ

תלמיד חבר  )הרמ"ד וואלי םיהכבר ניתנה בידנאמר שהארץ  לכןהלכו להילחם עם אנשים הנוטים למות, ישראל מעל עמי הארץ ותשש כוחם וכאילו 

 .פרשת מטות על הפסוק 'ויראו את הארץ ויניאו'( לרמח"ל

ֵדי מֹוָאב ַוֵיֶלְךמה שנאמר על אלימלך בעלה של נעמי "גם ב וזה נרמז הּוָדה ָלגּור ִבשְּ לכן תכף בבואו  .לו הצלם שהלך א, א()רות  "ִאיש ִמֵבית ֶלֶחם יְּ
ֵדי מֹוָאב"ל יּו ָשם:הוא מת שנאמר " "שְּ ֵדי מֹוָאב ַוִיהְּ ג( )'משיב נפש' למחבר הב"ח על השו"ע דף ח ע"א טור ב ד"ה ועי"ל שבא  –)רות א, ב  "ַוָיָמת ֱאִליֶמֶלְך ִאיש ָנֳעִמי ַוָיבֹּאּו שְּ

ַאְך בה' ַאל "בארץ ישראל  לרגל שראו בעת הליכתם הענקים והחזקים עמי הארץ אותםעל  ישראלעם מרו יהושע וכלב לשא וזה מה. הכתוב(
רֹּדּו  ֵמנּו ֵהם ָסר ִצָלם ֵמֲעֵליֶהם וה' ִאָתנּו ַאל ִתיָרֻאםִתמְּ אּו ֶאת ַעם ָהָאֶרץ ִכי ַלחְּ ַאֶתם ַאל ִתירְּ ם עַ כשכוונתם כי  "ַלְחֵמנּו ֵהם"אמרו  ,)במדבר יד, ט( "וְּ
)'לב אריה' פרשת שלח לך אות  "ָסר ִצָלם"כבר  שהרישום טורח,  שאין בו 'לחם אפוי'כמו  בידםהם מזומנים ו רחהטלנצח אותם בלי שום  יוכלו ישראל

ג פרשת שלח לך ד"ה 'אך חלק  'שבט מוסר' למחבר)'מגלה צפונות'  מוכנים למיתהשלושים יום שלפני המוות ובתוך נמצאים שהם  היותלגמרי,  יט ד"ה ועל זה תשובת כלב(

 .('שער הכוונות' דרושי חג הסוכות דרוש ותיקון לפי ראוי לדקדק' עם 

עם  והיא הולכת )'אור החמה' על זוהר פרשת תזריע דף מג ע"א ד"ה 'ובספרא דחרשין' מהרמ"ק( צלם שלובמתלבשת ויוצאת ממנו  נשמתובשעת פטירתו של האדם 
ואם הנשמה . )הרמ"ד וואלי בראשית פרק א ד"ה ויברא אלקים את האדם בצלמו( עולם הבאשב מנשה בן ישראל מאמר ראשון פרק שלש עשרה( 'חיים' לר)'נשמת  ֹּלמואל בית עֹו הצלם

מתראות  צלםאמצעות הבוכן  .)'נשמת חיים' מאמר שלישי פרק אחד עשר ד"ה ואם תשאל קורא( בגיהנום על מעשיהעונש צלם אמצעות החייבת אז היא מקבלת ב
)'נשמת חיים' מאמר  לאחר מיתתן זו עם זומספרות ומדברות הרוחות גם  על ידי הצלםו החיים בארץ. בני האדםאל  של בני האדם שמתו הנשמות

וואלי בראשית פרק א ד"ה ויברא )הרמ"ד  מתקיים לעולםהכי הצלם הוא חלק אלוק ממעל , שלישי פרק אחד עשר ד"ה ואם תשאל קורא, 'נשמת חיים' מאמר ראשון פרק שלש עשרה(

 .)תהלים פט, נג( "ָאֵמן ְוָאֵמן"ָברּוְך ה' ְלעֹוָלם  אלקים את האדם בצלמו(

 

 
 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

 העלון גם לעילוי נשמות:

רחל בת גרשון 

  ז"ל ושרה

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

מרים בת 

  הי"ו רבקה
 אורך ימים ושנות חיים!

 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת 
  הי"ואלינור 

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו אילנהשירה בת 
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן 

 לרפואה שלימה במהרה

 העלון גם להצלחת 

 הי"ו יהודית בת ורדה רוזיטה
 וכל בני משפחתה

העלון גם לרפואה 

 שלימה של

ציונה שושנה 

בת חנה ֵבמּון 
 הי"ו

אליהו בן 

ָהר   הי"וגֹובְּ

השבוע לזווג הגון בקרוב של ידיד  הפצת העלון

 נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלָגה

שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 
בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 

 וזיכוי הרבים

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 
 אשת חבר:

 עליזה בת יפה
 ז"ל   

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים תרם והדפיס 

 את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 הנערה לרפואה והצלחתא עלון השבוע הוב הלימוד ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר

 הי"ו שירה בת מוריה

מתבקש להתפלל  הקדוש ציבור הקוראים
שה' יתברך ו ,ורפואתה השלימהלהצלחתה 

    בשורות טובות!בקרוב ותה יבשר אהרחום 

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

  העלון במיילהערות/הארות ולקבל את 
tora.haim@gmail.com 

 

 ם השלימה שלהפצת העלון גם לרפואת

הי"ו בת שירה אושרת יעל  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  
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