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 ימי בין המצרים  – מטות מסעי פרשת 
ְוֻהְבְקָעה  התמיד ובטל, הלוחות נשתברו בתמוז עשר בשבעה. באב בתשעה וחמשה בתמוז עשר בשבעה אבותינו את ארעו דברים חמשה"

 ובשניה בראשונה הבית וחרב, לארץ יכנסו שלא אבותינו על נגזר באב בתשעה. בהיכל צלם והעמיד התורה אתַאּפֹוְסֹטמֹוס  ושרף העיר
 .)משנה תענית ד, ו(" בשמחה ממעטין בא משנכנס. העיר ונחרשה ביתר ונלכדה

 שבעה עשר בתמוז ותשעה באב? בימידווקא  במשך הדורות ישראל עם ויש להתבונן, מדוע כל כך הרבה צרות ורעות באו על

 טבת תמוז ואב  בשלושת החודשיםהסטרא אחרא שולט 

. יעקב לקח את החודשים הראשונים של השנה ניסן אייר חודשי השנהלקו ביניהם את ייעקב ועשו היו תאומים, ואחרי שבאו לעולם ח
אותו יעקב אבינו לקח שעשו הרשע היה צריך לקחת את אלול אך  . וראה שם)זוהר פרשת יתרו דף עח ע"ב ד"ה יעקב נטיל ברזא ואילו עשו הרשע לקח את החודשים תמוז אבסיון. ו

סטרא 'סוד ההיא להכוונה עשו הרשע לקיחת החודשים על ידי כאשר . )'אור החמה' על זוהר פרשת שלח לך דף קעד ע"א ד"ה 'תמוז אב וטבת' מהרמ"ק( וטבת (ממנו
)עפ"י 'מעשה רוקח' על המשניות מסכת תענית פרק ד דף מה ע"ב בספר ד"ה חמשה  בחודשים אלו או"ח סימן תקנא אות ד( ע)'טור ברקת' לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו על שו" השולט 'אחרא

)'אור החמה' על זוהר פרשת  שבעה עשר בתמוז, תשעה באב עשרה בטבת, – לעם ישראלבהם שלושת הימים הקשים שיש הן וראיה לדבר  .דברים(

הפטרות של פורענות כנגד אותם שלשה חדשים שנמסרו לידיו  שלושלכן מפטירין לפני תשעה באב  .שלח לך דף קעד ע"א ד"ה 'תמוז אב וטבת' מהרמ"ק(
 .)'תפארת שלמה' לשבת נחמו ולחמשה עשר באב ד"ה נחמו נחמו עמי(של עשו הרשע 

 ים()ירמיה ב, כד( )פירוש 'מטה אהרן' לר' אהרן דרשן דף סב ע"ב המובא בספר 'חלוקא דרבנן' ד"ה ביד חזקה שת" ִיְמָצאּוְנהָ  ְבָחְדָשּה" שנאמרבחודש אב את ישראל  תופסהס"מ 
)פירוש 'מטה אהרן' לר' אהרן דרשן דף סב ע"ב המובא  לכן הוכפלו בו הצרות של ישראל. )רש"י ירמיה ב, כד ד"ה כל מבקשיה( אב בחודשישראל ילכדו כי נקבע ש כלומר

אמנם לא ניתן . משנה תענית ד, ו(עפ"י ) פעמיים נחמו עמי()'תפארת שלמה' לשבת נחמו ולחמשה עשר באב ד"ה נחמו ונחרב בית המקדש  בספר 'חלוקא דרבנן' ד"ה ביד חזקה שתים(
 )זוהר פרשת יתרו דף עח ע"ב ד"ה יעקב נטיל ברזא, 'טור ברקת' לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו על שו"ע או"ח סימן תקנא אות ד( ימים ראשוניםכל החודש אלא רק תשעה  לס"מ

שלושים חודש תמוז ב וכאשר יש .)זוהר פרשת יתרו דף עח ע"ב ד"ה יעקב נטיל ברזא( ולא יותר )'זכר דוד' מאמר שלישי דף קסט ע"א פרק נג ד"ה אמנם מה שקבעו( שבו הוא שולט
חוה ו הראשון קללות שהתקללו אדם שלושים ותשעכנגד  שלושים ותשע יום עולה זה ,ראשונים של חודש אבהימים ה תתשע יחד עם יום

 .)'נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת יתרו דף עח ע"ב אות ג( מלקותגם כנגד ל"ט ובראשית הבריאה,  הקדמון נחשהו

וזמנים אלו  (, זוהר שמות דף יב ע"א ד"ה ותהר האשה ותלד בן)זוהר פרשת שלח לך דף קעד ע"א ד"ה ותצפנהו ה דין קשה בעולםׁשֹור  טבת תמוז ואב  םחודשיהת בשלש
, דף ש ע"א ד"ה וזמן הזה מזומן פרק צד 'זכר דוד' מאמר שלישי'טור ברקת' שו"ע או"ח סימן תקמט אות א ד"ה יסוד הצומות, )רות רע ודין על ישראל שהימי הרעה המוכנים להם 

חודשים תמוז החסרונות הלבנה של ימי אחז בעיקר את  הרשע אמנם מתוכם עשו .(לא נבוש ך'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ג פרק מו דף קמו ד"ה ואי
כך נשאר ו .ממנו ונאבד ושאר ימי החודש )'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף עח ע"ב ד"ה 'ניסן אברהם' מהרמ"ק( באב תשעהבתמוז עד  משבעה עשרוזה , ואב

י'לו עשרים ואחד יום שהם ימי  ָצִרין בֵּ על שיר השירים דף עה כ"ב מדרש הנעלם ד"ה 'וינאץ  'זוהר חדש') ימי רעה, חדשים ד"ה זוהר פרשת יתרו( )'מדרש תלפיות' ענף חילוק 'םַהמְּ

י'הן גמטריא שרמוזים בתיבות 'תמוז אב' ה )'זכר דוד' מאמר שלישי דף קמה ע"ב ומ"מ אלו הימים ימי צער וצרה( צער וצרה השקד' עיי"ש( תשע עוד עם  ם'ַהְמָצִרין בֵּ
 .קח' והובא בסוף ספרו של אביו בליקוטים ד"ה בגמרא דתענית(קח' לבנו של 'מעשה רֹ )'יין הרֹ כנגד האותיות 

 הקשה  דינםנרמז טבת תמוז ואב  םחודשיהבשמותיהם של 

י ֶהָהִרים ַהֹחֶדש ָהֲעִשיִריְוַהַמִים ָהיּו ָהלֹוְך ְוָחסֹור ַעד מבול "ב שנאמרכפי  ימי טבת הם ימים קשים )בראשית " ָבֲעִשיִרי ְבֶאָחד ַלֹחֶדש ִנְראּו ָראשֵּ

י ֶהָהִריםהוא חודש טבת שאז " –" ַהֹחֶדש ָהֲעִשיִרי, "ח, ה( בתוקפם ועשו רעות לעולם אז ללים אשר נראו שך המקּו" הם הרי החֹוִנְראּו ָראשֵּ
שטן שולט שה, טבת נרמזים על ידי הלילות הארוכים שיש בחודש זהחודש ימי ב 'שךהחֹו'ושליטת . העשירי()זוהר פרשת פנחס דף רנט ע"א ד"ה עד החדש 

כמו  'עינוי נפש' שפירושו "ְטָותהוא מלשון "כי  מורה על סכנה ועוד השם טבת. לחנוכה במאמר 'חנוכה ר"ח טבת' דף סא ע"א טור א(קוב 'לר' מדזי)'אמרי נועם'  בהם
ּה " זרק את דניאל לגוב האריותאחרי שעל המלך  שנאמר בפסוק יְכלֵּ ָותֱאַדִין ֲאַזל ַמְלָכא ְלהֵּ ּה ַנַדת  ּוָבת טְּ ל ָקָדמֹוִהי ְוִשְנתֵּ ְוַדֲחָון ָלא ַהְנעֵּ

, וכלי זמר לא ולן בתעניתו"כי הלך המלך להיכלו שפירושו  (' ועפ"י ביאור 'יד יהודה' שםוהוא מלשון')'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק ד ד"ה  )דניאל ו, יט(" ֹוִהיֲעל
חלק ג  ע מפאנו"רמהל )'מאמר חקור דין' במבטא שוות ןו' כי האות ואות ב' מתחלפת ב. )רש"י דניאל ו, יט, 'מצודת ציון' דניאל ו, יט(הובאו לפניו ושנתו נדדה עליו" 

 .פרק ד ד"ה והוא מלשון(

)'שם משמואל' פרשת מטות שנת תרע"ה לשון 'חימום' ו'היסק'  בשם 'תמוז' שהואנקרא  לכן .התקיפים כאש 'הדינים'חודש 'תמוז' יש בו התגברות 

ִני ת. ונרמז בראשי תיבות הפסוק "ד"ה ולפי דרכנו יש לפרש( כי הוא ז' בכתיב חסר, מֻ שיוצא 'תַ  )תהלים לא, ה(" ִלי ִכי ַאָתה ָמעּוִזי ּו ָטְמנּוזֶרֶשת מֵּ ֹוִציאֵּ
זו של המקטרג בחודש  "ֶרֶשת"מה' יתברך  שיוציאםמבקשים ישראל , ושהלדרגות הקדּו ומפתיםדרגות הטומאה מסיתים החודש אשר 

הרמ"ד וואלי סדר הזמנים והכוונות דף ) ועוסקים במלאכתםעוקצים המתפרצים ומעופפים חרקים יותר יש בחודש זה רואים ש ותגם בגשמי. לכן זה

ואילו היה בחודש אחר  ,בחודש תמוז כי זה היהעם בת שבע בנסיון דוד המלך  לא עמד ומטעם זה .חדש תמוז' ד"ה תוציאני מרשת זו( תקנג בנושא 'בענין
ה ָשם ַהָנִשים ֹיְשבֹות . וכן נאמר "מערכת עקידה דף קפב ע"ב ד"ה והגאון הגדול( לר' אברהם פאלאג'י )'שמו אברהם' לא היה נכשל בו )יחזקאל ח, " ַתמּוזְמַבכֹות ֶאת הַ ְוִהנֵּ

 החודש רע המזל שאסף עליהםהיו מיחסות למזל החודש ההוא את הדברים הרעים שקרו לישראל, והיו מבכות את אותו  אז כי הנשים יד(
 .)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי דף קמה ע"א ד"ה כל המעיין(הרעות בעונשים אלוקיים לכובד עוונותיהם  את

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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אִשית ָבָרא ֱאֹלבְ העולם לא נברא באות א' אלא באות ב' שנאמר " שהרי ,חודש אב נקרא בשמו כדי להורות על עניין הקללה ת  יםִק רֵּ אֵּ
ת ָהָאֶרץ . ואילו חודש )ראה גמ' ירושלמי חגיגה דף י ע"א פרק ב הלכה א( רכה'ב' על ר' ואילו האות ב' מורהרּואכי האות א' מורה על ' )בראשית א, א(" ַהָשַמִים ְואֵּ

ממעטים  אבומחמת קללת חודש  .שבו נחרב בית המקדש וגלו ישראל מארצם ,זה מתחיל באות א' כי היה בו קללה וארירה לכל ישראל
)'טור ברקת' לר' חיים הכהן  עם הגוי בחודש זה כי מזלם של ישראל רע ניםוגם נמנעים מלהיות נידו משנה תענית ד, ו(ראה ) כאשר הוא נכנסבשמחה 

ם ֹחֶדשבה' ָבָגדּו ִכי ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו ַעָתה ר "על חודש זה נאמ. (, 'זכר דוד' מאמר שלישי פרק מז ד"ה ימעט השמחההלכות תשעה באב על שו"ע סימן תקנא אות א ֶאת  יֹאְכלֵּ
יֶהם ם ֹחֶדש" )הושע ה, ז(" ֶחְלקֵּ ם"ישראל, שהוא  לצרות תדהמעּו הושע ה, ז()רש"י הוא חודש אב  –" ֹאְכלֵּ בחורבן בית ראשון ובחורבן בית  "יֹאְכלֵּ
יֶהם" ממנו ִיָּפְגעּושני. וגם  )'זכר דוד' מאמר שלישי דף קנח ע"א פרק נא סוף  זהונח להם בחודש ית בארצות מגוריהם, כי גם שם לא " שהם אנשי הגלּוֶחְלקֵּ

 .ד"ה אהה ליום מר(

 על ידי השכינה בחודשים טבת תמוז ואב מוסתרהיה משה רבינו 

כוחות 'מ ולשומר וכךאת משה רבינו לפני בואו לעולם בהם היה צריך להסתיר שלושת החודשים של טבת תמוז ואב, ב הסכנהמחמת 
יוכבד התעברה במשה רבינו לעת ש ,וכך היה הדבר. (ותלד בן זוהר פרשת שלח לך דף קעד ע"א ד"ה ותצפנהו שלשה ירחים, זוהר פרשת שמות דף יב ע"א ד"ה ותהר האשה) 'הדין
 ֹמֶשה ַעְבִדי ִזְכרּו תֹוַרתגם נקראת על שמו שנאמר "אשר ו ידי משה רבינועל  התורה יום שבו עתידה להינתןהוא ה תה בששה בסיוןוזקנ

ל ֻחִקים ּוִמְשָּפִטים ב ַעל ָכל ִיְשָראֵּ  הם 'תאומים'התורה ונשמתו שגרם  של משה מחצב נשמתומקור כי , )מלאכי ג, כב(" ֲאֶשר ִצִּויִתי אֹותֹו ְבֹחרֵּ
התעברה כי לא הוכר  אשתו עמרם אביו של משה לא ידע שיוכבד .'תאומים'הוא  מזלוחודש סיון  ורמז לכך כי, ל'היוולד' באותו היום

ן ַהִיּלֹוד ַהְיֹאָרה ַתְשִליֻכהּוחשש שתתעבר מפני גזירת היאור "ואדרבא  ,עוברה י נשמביתו למשך  שילח אותהלכן . )שמות א, כב(" ָכל ַהבֵּ
 .חלק ג פרק ד ד"ה אף לא עברתו( )'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנותמוז ואב  חודשיםה

חודש אלול, עמרם חשב כי פסקה גזירת  בתוך (אות מ )'יד יהודה' על 'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק ד עיבורהתחילת משלשה חודשים שעברו  אחרי
ה ַהמֹוֶר דים, ומזלו מזל בתולה עת דֹושהוא  )שיר השירים ו, ג(" ילִ דֹוִדי וְ  דֹוִדילְ ִני אֲ רמוז בפסוק " זה. חודש והחזיר את יוכבד אשתוהיאור 

 הזה ברחומר העּו היה כי של יוכבד ברהבעּו הבריות לא הכירו וד כמה חודשים, אך עדייןעברו ע אחר כךלבעלה כי שבה לימי עלומיה. 
ֶרא ֹאתֹו " ביציאתו לעולם הזה עליו שנאמרכפי ה של מעלה ָהאֹוָר מן  שבקרבה לא כשהיה בבטן אמו הוא לכן ו )שמות ב, ב(" הּוא ִכי טֹובַותֵּ

לאחר שהושלמו תשעה חודשי לידה  חלק ג פרק ד ד"ה וכשחשבו שפסקה( )'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנוילדה בשבעה לחודש אדר  יוכבד. תפס מקום כלל
כל העולם היה חושב שיוכבד וכך . )'יד יהודה' על 'מאמר חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק ד אות מה(חודש העשירי הבששה באדר ונכנסו יום אחד בתחילת 

)'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק ד ד"ה  השלימה הריונה וילדה כי היא ,כךילדה למקוטעין כלומר לאחר ששה חודשי הריון בלבד, אך לא 

 .וכשחשבו שפסקה(

על  נסתרהוא וכן . לחה מביתהאף שּו והיאלא ידע שאמו מעוברת  שהרי העולם ,הריונותחילת  לשמשה רבינו נסתר בחודשי תמוז ואב 
 )'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק ד ד"ה וכשחשבו שפסקה( מסוכן לוולדלהריונו וחודש זה  כי הוא היה החודש השמיני, ידי השכינה בחודש טבת

 טבתחודש  היהשוגם חודש השמיני להריון המצד היותו  ,בחודש טבתלמשה רבינו היה כפל סכנה ו. בכוחוחלש על פי רוב בו  נעשהש
נֵּהּו"על משה  אמרנ לכן. )'יד יהודה' על 'מאמר חקור דין' חלק ג פרק ד אות מז( עצמו מסוכןשהוא  פְּ ָרִחים ַוִתצְּ ֹלָׁשה יְּ זוהר פרשת שלח לך דף קעד ע"א ראה ))שמות ב, ב(  "ׁשְּ

חקור דין' להרמ"ע )'מאמר  את משה רבינושה שהצפינה שכינה הקדֹווהכוונה היא ל זוהר פרשת שמות דף יב ע"א ד"ה ותהר האשה ותלד בן(ראה ד"ה ותצפנהו שלשה ירחים, 

)'יד יהודה' על 'מאמר חקור דין' חלק ג פרק ד אות  בסכנות גדולות ועצומות שהיהה כנפיה להגן על מושיען של ישראל ופרׂש חלק ג פרק ד ד"ה וכשחשבו שפסקה(מפאנו 

)'ליקוטי שושנים' דף ו ע"ב  לט בהםושס"מ וה חלק ג פרק ד ד"ה וכשחשבו שפסקה(להרמ"ע מפאנו )'מאמר חקור דין'  מדת הדין מתוחהששלשה חודשים אותם במשך נא( 

 .האלובחודשים עתיד להיות את חורבן בית המקדש שהיה אחר כך זכותו לעכב לא יכלה  ומחמת הסתרתו באותה העת, .ד"ה איתא בפליאה(
 .חלק ג פרק ד( להרמ"ע מפאנו )'מאמר חקור דין' בישראלחמתו בעצים ובאבנים ולא ְיַכֶּלה ה' יתברך טובת ישראל כדי שוזה היה ל

 הנקרא 'קטב מרירי' שולט בימי בין המצרים מסוכןשד 

)רש"י ברכות דף ה ע"א ד"ה קטב  דׁשֵּ  )'במדבר רבה' פרשת נשא יב, ג ד"ה אמר רב הונא, 'מדרש תנחומא' פרשת נשא אות כג, 'איכה רבה' פרשה א אות כט( לתשעה באב שולטבין י"ז בתמוז 

י ֶרֶשף נאמר "ו עליש )'במדבר רבה' פרשת נשא יב, ג ד"ה אמר רב הונא, 'מדרש תנחומא' פרשת נשא אות כג( הנקרא 'קטב מרירי' מרירי( י ָרָעב ּוְלֻחמֵּ ְוֶשן  ְוֶקֶטב ְמִריִריְמזֵּ
י ָעָפר ֹמת ֲאַשַּלח ָבם ִעם ֲחַמת ֹזֲחלֵּ )רש"י ברכות דף ה ע"א ד"ה קטב  הוא בשעות הצהרים של השד שלטונו. )דברים לב, כד( )רש"י דברים לב, כד ד"ה וקטב מרירי(" ְבהֵּ

ב ָיׁשּודנאמר "ש (א, ג בשם ר' לוי ''איכה רבה) תשיעיתהשעה התחילת  רביעית ועדהשעה ה סוףמ מרירי( ט  , )תהלים צא, ו( )גמ' פסחים דף קיא ע"ב "ָצֳהָרִים ִמק 

בנקרא 'הוא ולכן . (פרשת נשא פרק ז, א ד"ה ובמדרש ויהי ביום'רבינו בחיי'  ט  ר' חנוך זונדל בן ל)'עץ יוסף'  של היום מֹועיקר עיצּו על שחותך אתתך' פירושו 'חֹוש' ק 

פרשת וישלח אובן הכהן סופר לר' אברהם ר)'ילקוט ראובני'  ערם בֹוכאשר החֹו על איכה רבה א, ג ד"ה דהוא גזיז סוגיא(ץ "כבער לר' יששכר על איכה רבה א, ג ד"ה דהוא גזיז סוגיא, 'מתנות כהונה' יוסף 

את חוזק שליטת השמש  על איכה רבה א, ג ד"ה דהוא גזיז סוגיא(ר' חנוך זונדל בן יוסף ל)'עץ יוסף'  'דדשֹוו שהוא 'פירוש שבפסוק "ָישּודו" .דף סא ד"ה הספירה התשיעית(
ספר  ')'איכה רבה' פרשה א אות כט, 'ילקוט שמעוני לחמהלא בצל ולא בחמה אלא בצל הסמוך  מקום הליכתו של השד הואו. )מהרז"ו על איכה רבה א, ג ד"ה גזיז סוגיא(

 .דברים רמז תתקמה ד"ה כל רדפיה(

, 'רבינו בחיי' פרשת נשא על התורה )'מדרש תנחומא' פרשת נשא אות כג, 'ילקוט ראובני' פרשת כי תשא דף קו ע"ב ד"ה 'מצאתי בספר הקוסמים' בשם ספר ציוני לעגלבראשו קטב מרירי דומה 

' ושם כתב שהקרן יוצאת מתחת ובמדרש ויהי היום', 'רבינו בחיי' פרשת נשא פרק ז, א ד"ה )'מדרש תנחומא' פרשת נשא אות כג וקרן אחת יוצאת מתוך מצחו (ד"ה ובמדרש ויהי היום פרק ז, א

)'במדבר רבה' פרשת נשא יב, ג ד"ה אמר רב הונא, 'איכה רבה' פרשה א אות  בו קבועה לו עין אחתיבלו. עינייםמלא ות ערֹוׂשמלא  ,תקליפֹומלא כל גופו עשוי ( למצחו

אדם או בהמה וכל  .במזמור צא ד"ה מדבר באפל יהלוך( 'מדרש תהלים')'מדרש שוחר טוב' הנקרא  מתגלגל כמו כדור וגופו כט, 'ילקוט שמעוני' דברים רמז תתקמה ד"ה כל רדפיה(
פרשה א אות כט, 'מדרש תנחומא'  ')'איכה רבה יםומת יםנופלו )'במדבר רבה' פרשת נשא יב, ג ד"ה אמר רבה הונא, 'מדרש תנחומא' פרשת נשא אות כג( חיים הםאין לאותו  יםשרוא

)'מדרש שוחר טוב' הנקרא מדרש  ומיד נפל על פניו 'קטב מרירי'את כמו שהיה עם חזקיה שראה ו .(, 'ילקוט שמעוני' דברים רמז תתקמה ד"ה כל רדפיהפרשת נשא אות כג

' חסחסי"ה)בספר 'יסוד יוסף' לרבו של 'קב הישר' כתב שאם רואה אדם את קטב מרירי יכוון שם קדוש ' )'במדבר רבה' פרשת נשא יב, ג ד"ה אמר רבה הונא( ומת תהלים במזמור צא ד"ה מדבר באפל יהלוך(

 .כי מציל מהיזק שלו. עיי"ש( )תהלים צא, ו(" ִמֶקֶטבוהוא בגימטריא " ם זה הוא משמותיו של מלאך מט"טושֵּ . שום דברבלא יזיק לו הוא ו
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)שו"ע או"ח סימן תקנא  שעה רביעית ועד)'באר היטב' שו"ע או"ח סימן תקנא סעיף יח(  מסוף, )שו"ע או"ח סימן תקנא סעיף יח( יחידיקטב מרירי יכול לפגוע במי שהולך 

ָגְלָתה מחמת שלטונו של קטב מרירי נאמר "ו .)שו"ע או"ח סימן תקנא סעיף יח(השעה התשיעית ביום  )'באר היטב' שו"ע או"ח סימן תקנא סעיף יח( תחילת סעיף יח(
ֹרב ֲעֹבָדה ִהיא ָיְשָבה ַבגֹוִים לֹא ָמְצָאה ָמנֹוַח  ֹעִני ּומֵּ ין ַהְמָצִרים ָכל ֹרְדֶפיהָ ְיהּוָדה מֵּ ספר דברים  ')איכה א, ג( )'איכה רבה' פרשה א אות כט, 'ילקוט שמעוני" ִהִשיגּוָה בֵּ

אחרים מזיקים קטב מרירי אלא גם לא רק אך  .'קטב מרירי'כי ימים אלו נעשים מסוכנים מאוד מפני שליטת , רמז תתקמה ד"ה כל רדפיה(
רף נשיכתם נשיכת שאז ואם כלבים נושכים בהם  ,שונים ֳחָלִאיםלְ רעים מאוד  אלו לכן ימים .'בין המצרים'שולטים מאוד בימים אלו ש

ורפות את עצמו גורם לחולאים קשים וקדחות הׂש וזהוגם טבע הימים הללו שחם בהם עד מאוד וטים. שאז נעשים  הכלביםוארס, כי 
שנעשה עגל , וכמו בימים אלו מצליחים מאוד הכשפיםש . זה הטעם)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר השלישי דף קמו ע"א ד"ה ובימים האלה המזיקים( האדם
 .)'תורת נתן וליקוטים ממהרח"ו' דף לא ע"ב ד"ה עשב תבנית שור(ביום שבעה עשר בתמוז  )'מגלה עמוקות' מהדורא בתרא פרשת פנחס דרוש ד ד"ה גם על זה אמר( בעזרת כשפיםהזהב 

ביקש  בלעםלכן . רנב אופנים' אופן קז( –)'מגלה אופנים  ומכוחו )'מגלה עמוקות' מהדורה בתרא בלק דרוש ד ד"ה זה שאמר( קטב מרירי היה מקליפתו של בלעם הרשע
פרשת בלק דף נד ע"ב ד"ה וכדי לבאר היאך, 'לקט שמואל' לר' שמואל  'ה-מתתי')ספר של מֹו'קטב מרירי' בהם  ,בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב שראללקלל את י

ה"בפסוק אצלו ונרמז  'המצריםבין 'בימי  דווקא היה של בלעם כל עניינוש, הכהן בערך 'אומות' דף יז ע"ב אות ג( פיבש ר ִמז  הוְּ  ָגדֵּ ר ִמז   )במדבר כב, כד( "ָגדֵּ
יָך ִלְשֹמַע ֶאל ִבְלָעם ַוַיֲהֹפְך קֶ לֹא ָאָבה ה' ֱאֹלוְ אך ה' הפך לו את הקללה לברכה שנאמר " .)'מגלה עמוקות' מהדורה בתרא פרשת בלק דרוש ה ד"ה ובג' מקומות אלו(

אב. וזה ותשרי במקום בחודשים תמוז ולקללם בחודשים אלול הוא העביר אותו שינסה כי  )דברים כג, ו(" ַהְקָלָלה ִלְבָרָכהיָך ְּלָך ֶאת קֶ ה' ֱאֹל
העבירו לחודשים אך ה' לא נתן בידו ולקללם  בלעם מוז' שבהם רצהתב אתיבות ' ראשי "ֶאתכי " –" ַהְקָלָלה ִלְבָרָכהֶאת " בתיבותנרמז 

ָאָרה ְוַעָתה ְלָכה ָנא "ביקש ולכן  אשר חשב שהוא זמן מתאים יותר בן צפור הפך לברכה. וזה היה כפי רצונו של בלק זה םשרי' ושָ תלול א'
 .מואל' בערך 'אומות' דף יז ע"ב אות ג(ה פרשת בלק דף נד ע"ב ד"ה וכדי לבאר, 'לקט ש-)ספר מתתישנה' האש רלול אראשי תיבות ' "ָאָרה, ")במדבר כב, ו(" ֶאת ָהָעם ַהֶזה ִּלי

 את המרגלים בימי בין המצרים והכשיל הסטרא אחרא החטיא

בסיון וחזרו בערב תשעה באב, כך שמשך הליכתם היה בחודשים תמוז ואב  העשרים ותשעהמרגלים יצאו לרגל את ארץ ישראל ביום 
ְוִהְתַחַזְקֶתם ּוְלַקְחֶתם ִמְּפִרי ָהָאֶרץ ְוַהָיִמים לכן אמר להם משה רבינו " .דף ו ע"ב ד"ה איתא בפליאה( )'ליקוטי שושנים' לר' שמשון מאוסטרופולי בהם שולט הס"מ

י  י עֲ ְימֵּ י משום ש" ,כנגד הס"מ –" ְוִהְתַחַזְקֶתם, ")במדבר יג, כ( "ָנִביםִבכּורֵּ י ֲעָנִביםַהָיִמים ְימֵּ כי האותיות  ." הרומזים לשלטונו של הס"מִבכּורֵּ
ישהם " ', סאות יש  –לפני האות ע' . וכך של הס"מהם אותיות שמו המלא  ," למעט האות י'ֲעָנִביםקודם כל אות בתיבה "" כלומר ִבכּורֵּ

פרשת שלח לך דף קסא ע"א ד"ה 'והתחזקתם  ')'מזבח אליהו' למחבר 'שבט מוסר 'לאות יש  –', לפני האות ם' אאות יש  –', לפני האות ב' מאות יש  –לפני האות נ' 

" על שם תחילתו, כי בראשית הבריאה הנחש הקדמון שהוא ֲעָנִבים" בתיבהוהרמז לשמו של הס"מ הוא דווקא  .ולקחתם' בשם רבו של ר' משה אשכנזי(
פרשת שלח לך דף קסא ע"א ד"ה והתחזקתם(  'וסר)'מזבח אליהו' למחבר 'שבט מהס"מ החטיא את אדם הראשון כאשר סחט ענבים מעץ הדעת וגרם לו לשתות 

 .'איסור יין נסך'( –)להרחבה על חטא שתיית הענבים של עץ הדעת ראה מאמרינו לפרשת האזינו 

 על המרגלים. לכן נאמר החודשבאותו שלטון לס"מ  לא היהעדיין כשזה היה בסוף חודש סיון,  לרגל בארץ ישראל כאשר יצאו המרגלים
ָמהבתחילה " ל הֵּ י ִיְשָראֵּ י ְבנֵּ דף ו ע"ב ד"ה איתא  לר' שמשון מאוסטרופולי )'לקוטי שושנים' )במדבר יג, ג(" ַוִיְשַלח ֹאָתם ֹמֶשה ִמִמְדַבר ָּפאָרן ַעל ִּפי ה' ֻכָּלם ֲאָנִשים ָראשֵּ

אחר כך כאשר תרו את הארץ ורק . מדבר יג, ג ד"ה כולם אנשים()רש"י בלשון חשובים שהיו אנשים כשרים באותה השעה  –" ֻכָּלם ֲאָנִשים, "בפליאה(
ָבִעים יֹוםמשך ארבעים יום שנאמר " חודש תמוז והלאה מתחילת ץ ַארְּ ץ ִמקֵּ בּו ִמתּור ָהָאר  אשר  ,שלט בהם הס"מ אז )במדבר יג, כה( "ַוָיׁשֻׁ

י בפסוק " "ֲעָנִביםשמו רמוז קודם לאותיות התיבה " י ֲעָנִביםְוַהָיִמים ְימֵּ . )במדבר יג, כ( )'לקוטי שושנים' לר' שמשון מאוסטרופולי דף ו ע"ב ד"ה איתא בפליאה(" ִבכּורֵּ
עד אשר  'מזבח אליהו' לר' אליהו הכהן מחבר 'שבט מוסר' פרשת שלח לך דף קסא ע"א ד"ה 'והתחזקתם ולקחתם' בשם רבו של ר' משה אשכנזי() והס"מ הוא זה שבלבל את המרגלים

אֹמרשנאמר " חטאו והוציאו דיבת הארץ רעה ל לֵּ י ִיְשָראֵּ ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָעַבְרנּו ָבּה ָלתּור ֹאָתּה ֶאֶרץ  ַוֹיִציאּו ִדַבת ָהָאֶרץ ֲאֶשר ָתרּו ֹאָתּה ֶאל ְבנֵּ
 .'שליחות המרגלים'( –)להרחבה על חטא המרגלים ראה מאמרינו פרשת שלח לך  )במדבר יג, לב(" ֹאֶכֶלת יֹוְשֶביָה ִהוא

 למקום המקדשביום תשעה באב רשות לסטרא אחרא להיכנס  ניתנה

)'מאור ושמש' פרשת בלק ד"ה והנה יודע  בין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב 'המקטרגים'ו 'הדינים'בית המקדש גברו מאוד  עת שהגיע זמן חורבןב

ירושלים של 'ת אשר לארץ ישראל עם את אויר ארץ ישראל, ונפסק השפע והדבקּו ותמכל קצוות הסובב 'הקליפה'והתקרבה  שבעתים הללו(
המחיצות אשר עולות עד כסא הכבוד ומבדילות בין ארץ  ונפתחו, גרמו חובין' בשם 'טוב הארץ' ממהרח"ו()'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן רצה ד"ה 'אך כש 'מעלה

)'ילקוט חדש' ערך ארץ ישראל וחוצה לארץ אות נד ד"ה מביא בשם רי אומות העולם הרוחניים להיכנס פנימה לש בדרך כלל ישראל לחוץ לארץ ולא מאפשרות

)זוהר פרשת ויגש דף רי ע"ב ד"ה ודא איהו דכד חובין,  המקדש שה ולהחריב את ביתלהיכנס לארץ הקדֹו 'הסטרא אחרא'מלכות ניתנה רשות לאז ו. זוהר(

י תשלוט 'הקליפה' במקום המקדש שנאמר "כך יהיה וש אומות העולם. ולא האמינו 'טוב הארץ' לר' נתן שפירא דף ה ע"ב ד"ה ועתה נבאר( לֹא ֶהֱאִמינּו ַמְלכֵּ
י ְירּוָשָלִםֶאֶרץ ֹכל  ל ִכי ָיבֹא ַצר ְואֹויֵּב ְבַשֲערֵּ בֵּ י תֵּ ַחטֹאת ְנִביֶאיָה ֲעֹונֹות ֹכֲהֶניָה ַהֹשְפִכים " שנאמר אלא שהעוונות גרמו לכך )איכה ד, יב(" ֹיְשבֵּ מֵּ

 .חובין'( )'שער החצר' לר' דוד בן שמעון סימן רצה ד"ה 'אך כשגרמו )איכה ד, יג(" ְבִקְרָבּה ַדם ַצִדיִקים

)'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי חיוב זכירת החרבן בית המקדש הראשון של  )'חומת אנך' להחיד"א מלכים ב' פרק כה על הפסוק 'בשבעה לחודש'(האויבים נכנסו להיכל 

מלכים ב' פרק  )'חומת אנך'ר בו האּו הוצת. ואז סמוך לחשיכה באב בשמיני ובתשיעיוקלקלו בו  ,חודש אבבשביעי היום ב דף קסא ע"ב ד"ה אחרי הודיע ה' לנו(

י ָעֶרבאֹוי ָלנּו ִכי ָפָנה ַהיֹום ִכי ִיָנטּו שנאמר " כה על הפסוק 'בשבעה לחודש'( נראה שהיה מה אמנם . )ירמיה ו, ד( )זוהר פרשת ויחי דף רל ע"א ד"ה תא חזי כד אתחרב(" ִצְללֵּ
ביום עשירי  )'זכר דוד' מאמר שלישי חיוב זכירת החרבן דף קסא ע"ב ד"ה אחרי הודיע ה' לנו( הראשון פרק כה על הפסוק 'בשבעה לחודש'( )'חומת אנך' מלכים ב' המקדשבית  כי נשרף

במעשי יכול לשלוט היה וגם לא  )'חומת אנך' מלכים ב' פרק כה על הפסוק 'בשבעה לחודש'(אין לסטרא אחרא שלטון בעשירי באב  אמת, כיההיה באב אין זה 
רנב אופנים' אופן פז, 'מאמר -)'מגלה עמוקות מרומיםונגנז בעלה  כולו אלא המקדש, )'מאמר חיקור דין' חלק א פרק כו עיי"ש שכך הובטח לשלמה המלך( ידיו של שלמה המלך

ִנים והקב"ה הביא  חיקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק א פרק כו( בֵּ יֵָּראּושם והניחם  ועפר וסיד ממקום אחר בארץלְּ )'עמודיה שבעה' עמוד שלישי  המקדש כאבני ׁש 

אש את הונתנו  ,אשבידם לפידים של ומלאכים ממרום  הרבעאובאו  סימן יד ד"ה 'ובדרך אחר' מספר ההיכלות, 'חומת אנך' מלכים ב' פרק כה על הפסוק 'בשבעה לחודש'(
 .)'חומת אנך' מלכים ב' פרק כה על הפסוק 'בשבעה לחודש'( עיני האויבל ע"ב ד"ה אחרי הודיע ה'( )'זכר דוד' מאמר שלישי דף קסאאותו  שרפוו' היכל'הבארבע זוויות 
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ל ָבָאֶרץשלטו האומות שנאמר "כן בבית המקדש השני אמנם  י אֵּ )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי חיוב זכירת החרבן דף  )תהלים עד, ח(" ָשְרפּו ָכל מֹוֲעדֵּ

הסטרא  ששלט עליולא היה נחשב גם אז לכן  ,שריפתו היה ישועה לישראל שה' שפך חמתו על עצים ואבנים. אך ע"ב ד"ה אחרי הודיע ה' לנו( קסא
בית יסודות ב ידיהם כללאת הם לא שלחו  מכל מקוםו. )'חומת אנך' להחיד"א מלכים ב' פרק כה על הפסוק 'בשבעה לחודש' עפ"י טעם ראשון( בעשירי באב אחרא

 אויבים לשלוט במעשה ידיו.הולא היו יכולים  י שבנה אותן דוד המלך עליו השלוםלפ, (אבנין )ראה זוהר פרשת פקודי דף רמ ע"ב ד"ה תא חזי אינוןהמקדש 
י ֱאדֹום א עלתה בידם שנאמר "אך ל אחריהם רשמקדש השני ולשה בית ותיסוד להרוס אתבני אדום הרשעים היו מתייעצים ו ְזֹכר ה' ִלְבנֵּ

ת יֹום ְירּוָשָלִם ָהֹאְמִרים  . נגנזו היסודות" אך לא עשו כן בפועל, כי ָערּו ָערּוים ֹאְמִר , כלומר שרק היו ")תהלים קלז, ז(" ַעד ַהְיסֹוד ָבּה ָערּו ָערּואֵּ
'נשרף' על ידי מלאכים ולא היה כל הוא הראשון, כי בראשון המקדש בית חורבן משני היה יותר חמור וקשה המקדש הרבן בית ולכן ח

ינּוָהִיינּו " והתקייםהבעירה ושרפוהו ממש  בו אתשני ניצת על ידי השונאים שהבעירו בית כך פגם ובזיון, ואילו  נֵּ כֵּ ָפה ִלׁשְּ רְּ ס  ח  ל  ַלַעג ָוק 
ינּו ִביבֹותֵּ  .)תהלים עט, ד( )'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי חיוב זכירת החרבן דף קסא ע"ב ד"ה אחרי הודיע ה' לנו( "ִלסְּ

 הסטרא אחרא נמצא בשיא כוחו ושלטונו ביום תשעה באב 

'זרע שמשון' על התורה בחלק קינות דף מט ע"ב )את שלטונו בימי 'בין המצרים'  'קונה'והסטרא אחרא  ,נחרבהוא כל זמן שלא נבנה בית המקדש כאילו 

ֶבל ואומר " אבבחודש  וצד עשו הרשע מרים ראששהוא בכל שנה ושנה הסטרא אחרא . וכך ד"ה מדרש רבה גלתה( י אֵּ ֶאת  ְוַאַהְרָגהי ָאבִ ִיְקְרבּו ְימֵּ
נהגו לכן  .א ד"ה אבל להרבות השמחה( ווילקאטש שער הרביעי פרקמ)'שער המלך' לר' מרדכי טין על ישראל ומתנחם עליהם להורגם משו ,)בראשית כז, מא(" ַיֲעֹקב ָאִחי
 על מנת לא להגביר את כוחו של הסטרא אחרא לא לאכול בשר בימים אלו או"ח סימן תקנא אות יא ד"ה וכל מי שאוכל בשר במקו'( ע)'טור ברקת' על שו" מנהג יפה

כשם שרוחו ונשמתו ש .או"ח סימן תקנא אות יא ד"ה וכל מי שאוכל בשר במקו'( ע)'טור ברקת' על שו" שהיא חלקוכיוון  ,באכילה זו )'טור ברקת' על שו"ע או"ח סימן תקנב אות ג(
)זוהר  הסטרא אחרא האדם בא מצדבגופו של הבשר חלק הרי ש)עפ"י זוהר פרשת שלח לך דף קע ע"א ד"ה אי חסידא קדישא(  השָ דּומצד הקְּ  יםשל האדם בא

בזה לומר  )ראה שו"ע או"ח סימן תקנא סעיף ב(במשא ומתן בחודש אב ממעטים עוד ו .'טור ברקת' על שו"ע או"ח סימן תקנב אות ג(, קדישא פרשת שלח לך דף קע ע"א ד"ה אי חסידא
 .)'טור ברקת' הלכות תשעה באב על שו"ע סימן תקנא אות ב ד"ה והנה אמר(כי צריך כוח גדול להתגבר על סטרא אחרא 

ת למעלה וזה מגביר את כוח ם או צבועים בשבוע שחל בו תשעה באב כי כנגד זה מתעוררת עצבּווכן לא לובשים בגדים חדשים לבני
ערב תשעה באב לא נופלים על פניהם בתפילת המנחה כי אז בוכן . )'טור ברקת' הלכות תשעה באב על שו"ע סימן תקנא אות ו ד"ה כלים חדשים(הסטרא אחרא 

בשיא  אין ראוי להכחיש אותווכל הצרות הרעות לישראל,  אתזמן שעשה בחוזר וניעור כמו ר שא 'הקליפה'התעוררות של הוא עת ה
סֹ לֹא "שנאמר על דרך , על ידי נפילת אפיים כוחו ִדיׁשֹו םַתחְּ . )'טור ברקת' הלכות תשעה באב על שו"ע סימן תקנב אות יב ד"ה אין אומרים תחינה( )דברים כה, ד( "ׁשֹור בְּ

קללות שהתקללו אדם וחוה נמשך  ל"טתלמידי חכמים בטלים ממלאכתם ביום תשעה באב, כי על ידי עסק בט"ל מלאכות שהוא כנגד ו
 שיכול למעט בעסק המלאכה וכל אדםאצלם. שפע יורד  לא ממלאכה ים, וכשנמנעשהם ל"ט קללות מזה גם שפע למטה ל'קליפות'

 .על שו"ע או"ח סימן תקנד אות כב ד"ה מקום שנהגו( לר' חיים הכהן מארם צובא )'טור ברקת' מהקליפות באותו היום את השפע ובזה ממעט ,ימעט בתשעה באב

ורמז  'מדרש לפירושים' דרוש ל"א לבין המצרים דף קז ע"א ד"ה ובזה נלע"ד(זוהר פרשת וישלח דף קע ע"ב ד"ה בגין דאית בבר נש, ) הס"מהוא היום בו שולט מלאך יום תשעה באב 
י לכך בפסוק " י ֲעָנִביםְוַהָיִמים ְימֵּ רומז שהוא שולט בימי בין אך סמא"ל הקודם לאותיות ע'נ'ב'ם ושמו של מלמלבד , כי )במדבר יג, כ(" ִבכּורֵּ

בכל שנה  באב ט'ס"מ ביום ה, ובאה לרמוז על שלטונו של ט'את האות י' שהאות הקודמת לה היא " ֲעָנִביםבתיבה "המצרים, עוד יש 
 אירע בולכן  ,אחיזה יתירהבו יש להם ו 'קליפות'. כיון שיום תשעה באב נמסר ל)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש כ' לשבת תשובה דף קח ע"א ד"ה ובהכי ניחא לי(

 ה שלשש בקדֹו. וכמו שיום הכיפורים הוא יום עליון וקדֹוירושלים ביתר ונחרשה העירהעיר נלכדה חורבן בית המקדש הראשון והשני, 
הכך "שה עד שאין לשטן רשות לקטרג ביום זה, של כל השנה והמובחר שבכולן לקדּוַהַחיּות מעלה יותר מכל השנה והוא  עַֻׁמת ז  ה לְּ ָעָׂשה  ז 

מאורעות קשים  בו ויום המובחר לסטרא אחרא, להיות לו אחיזה יתירה ביום זה ולכן אירעהיום תשעה באב הוא  )קהלת ז, יד( "יםִק ָהֱאֹל
 .'איסור אכילת גיד הנשה'( –)להרחבה על שליטתו של הס"מ ביום זה ראה מאמרינו לפרשת וישלח  תחילת פרשת וישלח ד"ה על כן לא יאכלו( לר' קלונימוס קלמן אפשטיין )'מאור ושמש' לישראל

חודש אף ב התשיעילכן על עיקר זה קבעו את יום התענית לחורבן ביום  .הסטרא אחרא שולט בתשעת הימים הראשונים של חודש אב
)'טור ברקת' על שו"ע או"ח סימן תקנח אות א ד"ה כך  לפי שעיקר שליטת הסטרא אחרא הוא בתשעה לחודש ולא יותר ,שההיכל נשרף ביום עשירי באב

וכן מותרים לספר שערות הראש כי  ,באב מותרים לכבס הבגדיםתכף אחר התענית של תשעה ש יםהגשמי גם בענייניםכך הוא ו. אמר ריב"ז(
וארבע מאות איש עמו, ועתה שעבר תשעה באב ואין עוד שליטה  )בראשית כז, יא(" ִאיש ָשִער" השערות הן סוד כוחות הרע של עשו הרשע

וזה גם הטעם שנוהגים . על שו"ע או"ח סימן תקנא אות ד()'טור ברקת' ערות כדי לדחות 'הקליפה' למטה ל'סטרא אחרא' כאמור, אז מותרים לספר הש
)'אור החמה' על זוהר פרשת יתרו דף עח ע"ב  עוד אחיזה בקודש עם סיומו של תשעה באב לסטרא אחראכי כבר אין  ,בנחמה בתשעה באב לקראת ערב

 .לשבת תשובה דף קח ע"א ד"ה ובהכי ניחא לי( ')'דברים אחדים' להחיד"א דרוש כשום שליטה יותר העשירי לחודש אב כבר אין לו היום מהחל ו ד"ה 'ניסן אברהם' מהרמ"ק(

ובלילו  'שמו אברהם' לר' אברהם פאלאג'י חלק ב' פרשת שלח לך אות קעא('זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר שלישי דף קנח ע"א ד"ה אהה ליום מר, ) יום תשעה באב מזומן לפורענות
זה  יום .)גמ' סוטה דף לה ע"א בשם ר' יוחנן( בכיה לדורות אותו היום ונקבע להם )'זכר דוד' מאמר שלישי דף קנח ע"א ד"ה אהה ליום מר( שימותונגזר על דור המדבר 

רּוִשי כמה ובהם המקדש דורות שאחרי חורבןבמשך הגם מאורעות קשים  אה ענן וערפל, שאירעו בושֹויום ומר הוא יום  ת. ּוְשָמדֹום גֵּ
לבריאת צרפת בשנת כל"ה יהודי ש . בו ביום נעשה גרּושםם קהל גדול של יהודים שהיו עִ  שבמצרים אלכסנדריאההעיר ביום זה נחרבה 

לא  מלך ספרד. וספרדמ יום היציאהתשעה באב היה , גזר מלך ספרד לגרש את כל היהודים אשר במדינות מלכותוש לאחרוכן . העולם
ם ֹחֶדשבה' ָבָגדּו ִכי ָבִנים ָזִרים ָיָלדּו ַעָתה לקיים " כיוונוהושמים הן מ ורק הזה זמןמאומה מהידע  יֶהם יֹאְכלֵּ ם" )הושע ה, ז(" ֶאת ֶחְלקֵּ  יֹאְכלֵּ
יום זה  עתידו .)'זכר דוד' מאמר שלישי דף קנח ע"א ד"ה אהה ליום מר(בחודש אב וביום תשעה באב הן שכל הגזירות  )רש"י הושע ה, ז(הוא חודש אב  –" ֹחֶדש

 במהרה בימינו, אמן. )ישעיה נב, ח(" ִיְראּו ְבשּוב ה' ִציֹון ַעִין ְבַעִין"ו )זכריה ח, יט(" ְלָששֹון ּוְלִשְמָחה"להיפך 
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 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם לרפואה שלימה 

 של
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 העלון גם לרפואת הילדות
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 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
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 

מּון  הי"ו בֵּ

השבוע לזווג הגון בקרוב של ידיד  הפצת העלון

 נפשו של מחבר העלון

ָגה  הי"ו שמואל בן אֹולְּ
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

 בהפצת העלון בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו 
 

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 

 אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך כמה שנים 

 תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי הרבים:

 ת. נ. צ. ב. ה.ז"ל    עמירם בן אסתר
הלימוד בעלון 

השבוע הוא 

 הנערהלרפואת 

שירה בת 

 הי"ו מוריה

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון לרפואה 
 או לעילוי נשמת בטל' 

. וכן ניתן לשלוח 052-7675933 
הערות/הארות ולקבל את העלון במייל  

tora.haim@gmail.com 
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הי"ו יעל בת שירה אושרת  
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הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  
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 הי"ואליהו בן גֹוְבָהר 

 הלימוד גם לעילוי נשמת:

 ז"לסלמן בן מרים 
 תמוז תשמ"גט בנפטר כ"

 ת. נ. צ. ב. ה.
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