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 מדת הקמצנות פגם  –  ראהפרשת 
ְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ְבַאַחד ְשָעֶריָך  יפתח ידו לצדקהאלא מדת הקמצנות בה שלא ינהג האדם ְמַצו  התורה הקדושה  י יִּ שנאמר "כִּ

ְבָך ְולֹא ִתְק יָך ֹנֵתן ָלְך קֶ ְבַאְרְצָך ֲאֶשר ה' ֱאֹל ץ ֶאת ְלב  ֶאְביֹוןלֹא ְתַאמֵּ ִחיָך ה  א  יֶטּנּו ֵדי ֹפץ ֶאת י ְדָך מֵּ ְפַתח ֶאת ָיְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט ַתֲעבִּ י ָפֹתַח תִּ : כִּ
ָטה ְוָרָעה ֵעי ַמְחֹסרֹו ֲאֶשר ֶיְחַסר לֹו: ַיַעל ֵלאֹמר ָקְרָבה ְשַנת ַהֶשַבע ְשַנת ַהְשמִּ ם ְלָבְבָך ְבלִּ ְהֶיה ָדָבר עִּ ָשֶמר ְלָך ֶפן יִּ ֵתן הִּ יָך ָהֶאְביֹון ְולֹא תִּ ְנָך ְבָאחִּ

ְגַלל ַהָדָבר  י בִּ ְתָך לֹו כִּ ֵתן לֹו ְולֹא ֵיַרע ְלָבְבָך ְבתִּ ְשַלח קֶ ַהֶזה ְיָבֶרְכָך ה' ֱאֹללֹו ְוָקָרא ָעֶליָך ֶאל ה' ְוָהָיה ְבָך ֵחְטא: ָנתֹון תִּ יָך ְבָכל ַמֲעֶשָך ּוְבֹכל מִּ
י לֹא ֶיְחַדל  ָיֶדָך: ֶיָך ּוְלֶאְבֹיְנָךכִּ יָך ַלֲענִּ ְפַתח ֶאת ָיְדָך ְלָאחִּ י ְמַצְּוָך ֵלאֹמר ָפֹתַח תִּ ֶקֶרב ָהָאֶרץ ַעל ֵכן ָאֹנכִּ מדת  .יא( –)דברים טו, ז  " ְבַאְרֶצָךֶאְביֹון מִּ

, ואין לך אדם אלימלך' פרשת צו דף קי ע"א טור ב ד"ה זאת תורת העולה()'נועם וגרועה ביותר  מז ד"ה שמעו אלי אבירי(פרק )'חומת אנך' להחיד"א על ישעיה רעה היא הקמצנות 
 .)'נועם אלימלך' פרשת מקץ בסוף ביאור הפסוק 'ויהי מקץ שנתים ימים' ד"ה או יאמר ויהי מקץ(הרי ודאי יש בו מקצתה  שקוע בה כולו איןאם  לגמרי. ואף שנמלט ממנה

 במדת הקמצנות? עצמואת היג מנ הואכאשר  שסביבולכל האנשים אדם ולבוא ל שיכול הגדול והחיסרון ויש להתבונן, מהו הפגם

 אומות העולם בתוך ונמצאת 'חיצונים'שייכת ל מדת הקמצנות

 ייםהרוחנאומות השלושים וחמש משרי  ועמהם גם, )'ספר הליקוטים' להרמ"ד וואלי בביאור מאמרי חז"ל וזוהר ד"ה ענין אמרם ז"ל( נים' הם צרי עין'החיצֹו כוחות
)'מעבר יבק' בחלק שפת אמת פרק יב ד"ה ואמר פתך  ונותנים אותו לתחתונים בעין רעה ,מקמצים מהשפע הניתן להםו 'כסא הכבוד'עומדים משמאל לה

אחז במדת שקין כך היה עם  .(' ושאר המקורות פהפירש אבא מארי''שורש ישי' על מגילת רות לר' שלמה אלקבץ דף ח ע"ב ד"ה עפ"י ) גוים בעולם הזהגם  יש וכמותם אכלת(
י ָהֲאָדָמהמִּ הביא "ו הקמצנות ְנָחה לה' ְפרִּ לא ו ש"י בראשית ד, ג ד"ה מפרי האדמה()ראה רזרע פשתן מהגרוע שבאדמה  המנחה היתהש )בראשית ד, ג(" מִּ

ְבֹכרֹות צֹאנֹו ּוֵמֶחְלֵבֶהןהביא הבל "ש מנחה משובחת כמו אשת לוט היתה  וכן. )'נועם אלימלך' פרשת צו דף קי ע"א טור ב ד"ה זאת תורת העולה( )בראשית ד, ד(" מִּ
יב שנאמר " ות נציב מלחעיניה צרות באורחים ולא נתנה להם אפילו מלח, לכן נענשה להי שהיו קמצנית י ְנצִּ ְשתֹו ֵמַאֲחָריו ַוְתהִּ ַוַתֵבט אִּ

שהם  )'פדה את אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת הצדי אות ג צדקה ד"ה ומצאתי ברבני('אורחים' בעלי חיים כל יום כמה לה  באיםהיו כך אחר ו. )בראשית יט, כו(" ֶמַלח
יםהיו   .)'פדה את אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת הצדי אות ג צדקה ד"ה ומצאתי ברבני(גופה שבהמלח מן  וכלאשר א פרק כה( )'פרקי דרבי אליעזר' סוף ְשָוורִּ

בעבור לקיחת מרצונו הטוב כדי להטיב עם אברהם לא נתן לאברהם מתנות הוא לכן  .גם פרעה שבימי אברהם אבינו היה קמצן גדול
ְראּו ֹאָתּה ָשֵרי ַפְרֹעה ַוְיַהֲללּו ֹאָתּה ֶאל ַפְרֹעה רה תתרצה לו בעבור המתנות שנאמר "כדי ששמתנות  לאברהם ', אלא נתןתֹושרה 'אחֹו ַויִּ

יב  ָשה ֵבית ַפְרֹעה: ּוְלַאְבָרם ֵהיטִּ ַקח ָהאִּ  החיתי וכן עפרון .טז( )'מדרש אליהו' למחבר 'שבט מוסר' פרשת לך לך דף יח ע"א ד"ה ויראו אותה( –)בראשית יב, טו " ַבֲעבּוָרּהַותֻּ
ְבַחר בְ שאמרו " מפני רצון אנשי העירהיה רק למראית העין  במתנה לאברהם את מערכת המכפלה לתתהסכים מה שו צר עיןהיה  מִּ

ְקֹבר ֵמֶתָך ְמָך מִּ ְכֶלה מִּ ְברֹו לֹא יִּ ֶמּנּו ֶאת קִּ יש מִּ  ת עינֹומחמת צרואך . ר נכבד שםשהוא היה ש ובפרט )בראשית כג, ו(" ְקָבֵרינּו ְקֹבר ֶאת ֵמֶתָך אִּ
ש ודריש יםהמופקע בדמיםהמערה  דמיאת  להבליעהשדה וכך  יחד עם, הוא ביקש למכור לאברהם את מערת המכפלה הממוןואהבת 

י ֶאת ְמָעַרת ַהַמְכֵפָלה ֲאֶשר לֹו" רק ביקש ברהםאף שאלכן  .עבור השדה ֶתן לִּ י גם את השדה "עפרון הוסיף  )בראשית כג, ט(" ְויִּ י ְשָמֵענִּ לֹא ֲאֹדנִּ
י ָלְך  ַהָשֶדה יהָ  ְוַהְמָעָרהָנַתתִּ  .על בראשית רבה פרק נח, ט ד"ה שהיו קנטורין( לר' יחיאל מיכל בן עוזיאל ')בראשית כג, יא( )'נזר הקודש" ֲאֶשר בֹו ְלָך ְנַתתִּ

ַוְיַדֵבר "שנאמר  דמים רבים עבורהמיד התרצה וביקש  עפרוןו ,על השדה שנוספה למכירה דמים לכן הציעלא רצה לקחת בחינם אברהם 
ם ַאָתה לּו ְשמָ  י ֶאל ֶעְפרֹון ְבָאְזֵני ַעם ָהָאֶרץ ֵלאֹמר ַאְך אִּ י ָנַתתִּ י ָשָמה: ֶכֶסף ַהָשֶדהֵענִּ י ְוֶאְקְבָרה ֶאת ֵמתִּ ֶמּנִּ ַוַיַען ֶעְפרֹון ֶאת ַאְבָרָהם ֵלאֹמר  ַקח מִּ

י ֶאֶרץ  לֹו: י ְשָמֵענִּ וא ְוֶאת ֵמְתָך ְקֹבר ַאְרַבע ֵמֹאת ֶשֶקל ֶכֶסףֲאֹדנִּ י ּוֵביְנָך ַמה הִּ על בראשית רבה פרק נח, לר' יחיאל מיכל בן עוזיאל  )'נזר הקודש' טו( –)בראשית כג, יג " ֵבינִּ

ְשֹקל ַאְבָרָהם האות ו' בפסוק " "ֶעְפרֹון"מ הזה הטעם שנלקח. ט ד"ה שהיו קנטורין( ְשַמע ַאְבָרָהם ֶאל ֶעְפרֹון ַויִּ ֶבר ְבָאְזֵני  ְלֶעְפֹרןַויִּ ֶאת ַהֶכֶסף ֲאֶשר דִּ
והיא האות שביקשה רחב לקבל כסימן  'חיים'רומזת להאות ו' היא אות ה, כי )בראשית כג, טז(" ֹעֵבר ַלֹסֵחר ְבֵני ֵחת ַאְרַבע ֵמאֹות ֶשֶקל ֶכֶסף

י אֹות ֱאֶמת ּוְנַתֶתם" למרגלים כשאמרהבני משפחתה את  ֶשְיַחיּו של  משמואות זו  הירדו. )ראה זוהר פרשת ויחי דף רמא ע"ב ד"ה יתבו ולעו( )יהושע ב, יב(" לִּ
ן" שהוא גמטריא "ֶעְפֹרןונשאר שמו " ,כי נחסרו חייו 'עפרון' ֳבָהל"עליו נאמר שו" ַרע ָעיִּ יש  ַלהֹון נִּ ןאִּ י  ַרע ָעיִּ )משלי כח, " ְיֹבֶאּנּו ֶחֶסרְולֹא ֵיַדע כִּ

 .להון()'פני דוד' להחיד"א פרשת חיי שרה אות כד ד"ה נבהל  לו מחייו וחסר, לא ידע שרע עין איששהיה  הנבלעפרון  כלומר כב(

, לכן הם לא קידמו את ישראל בלחם ומים ועמון )'השל"ה הקדוש' חלק ראשון מסכת שבועות דף מ ע"ב( ת מואבוטבעית לאומ היא מדהוכן צרות העין 
ְקַהל ה' ַעד עֹוָלם: ַעל ְדבַ שנאמר " י לֹא ָיבֹא ָלֶהם בִּ ירִּ ְקַהל ה' ַגם דֹור ֲעשִּ י בִּ י ּומֹוָאבִּ ם ַבֶדֶרְך לֹא ָיבֹא ַעמֹונִּ ְדמּו ֶאְתֶכם ַבֶלֶחם ּוַבַמיִּ ר ֲאֶשר לֹא קִּ

ם ְצָריִּ מִּ ומרוב  היה צר עין מאודבעצמו ובלק מלך מואב  .)'שורש ישי' על מגילת רות לר' שלמה אלקבץ דף ח ע"ב ד"ה פירש אבא מארי( ה( –)דברים כג, ד " ְבֵצאְתֶכם מִּ
 "צֹאןוָ "אחד  "ָבָקר" )רש"י במדבר כב, מ(רק דבר מועט לאכול  ()'אמרי נועם' פרשת בלק ד"ה ויזבח בלק בקר בלעםלולשרים שלו שלח הוא קמצנות שהיתה בו ה

ְזַבח" אחד שנאמר תֹו צֹאןוָ  ָבָקרק ָבלָ  ַויִּ ים ֲאֶשר אִּ ְלָעם ְוַלָשרִּ אותם וגם אז לא שלח  .()'אמרי נועם' פרשת בלק ד"ה ויזבח בלק בקר )במדבר כב, מ(" ַוְיַשַלח ְלבִּ
ס של המאכל הגאת הקדים לשלוח בלק . ולהם שלח את הנותרו ,ְלָצְרכֹוחלקים מבשרם לקח מהם ואותם  זבחש יאחררק אלא  חיים

  .(')'שפתי כהן על התורה' פרשת בלק על הפסוק 'ויזבח בלק בקרהרבה  יאכלוולא  באכילתם יתמלאו מהרהם כדי ש, "צֹאן"המאכל הקל של לפני ה" ָבָקר"ה

 הקמצן בממונו נקרא נבל ולא נחשב מזרע האבות הקדושים

ילַ הקמצן נקרא ' הפרנסה וכלכלה פרק  בחלק)'ספר החיים' לר' חיים בן בצלאל אחיו של המהר"ל מפראג לק בשלי" ח ילזולת ןלעצמי יהיה הכל ואי כי ליעל שאומר " י'כִּ

אוצרותיו ולא מוציא כספו וזהבו לעניים ומתאכזר עליהם ועינו רעה לתת מנה יפה לתלמידי את הנהגה זו שהאדם ממלא  ה ד"ה קמצנות(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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אין גילה דעתו כי ר שא לשבת הגדול סוף דף טז ע"א ד"ה וממוצא דבר ישכיל( 'ם אחדים' להחיד"א דרוש ד)'דברי היא היפך מדתו של ה' יתברךחכמים עניים ואביונים, 
יש ֲאֶשר " בתרומת המשכן כפי שנאמר עין'ה ירצונו ב'צר י ְתרּוָמה ֵמֵאת ָכל אִּ ְקחּו לִּ ְשָרֵאל ְויִּ בֹוַדֵבר ֶאל ְבֵני יִּ ְדֶבּנּו לִּ ְקחּו ֶאת יִּ י תִּ " ְתרּוָמתִּ

נאמר ועליו  שכינהר מפי הוכל זמן שהאדם מקמץ ידו ואינו נותן כפי השגת ידו הוא ארו. )שמות כה, ב( )'שפתי כהן על התורה' פרשת תרומה ד"ה וכתב רבינו בחיי(
ל" רור נֹוכֵּ ּה השכינהכי , )מלאכי א, יד( "ְוא  ְרר  תהיה יכול לאכול ולשתות וש אין הואר מפי השכינה ארּו שהאדם. וכל זמן הקמצןי ילַ הכִ את  אֵּ

 .ה ע"ב ד"ה יתן האדם(דיני הצדקה דף מ לר' מרדכי בן ששון שנדוך בחלק )'מזמור לאסף' לו אכילתו ושתייתו ושאר מעשיו וענייניוֲעֵרָבה 

ְשַבע ָלֶחםְוָנָבל נאמר "ועליו  .'נבל' בשםנקרא בממונו קמצן אדם שהוא  י יִּ הוא על ש ה דף ב ע"א ד"ה הדא הוא דכתיב()משלי ל, כב( )תיקוני הזוהר הקדמ" כִּ
את מדת הקמצנות לפני שהוא ממנו . לכן צריך האדם לסלק מחזיק במדת הקמצנותום חֶ ביע עצמו מלֶ מרגיז את השכינה כאשר הוא מש

יהקדושים שעליהם נאמר "הקמצן לא נחשב מזרע האבות ועוד . אות מה ד"ה ע"ש דמאן דלית( למחבר 'בני יששכר' )'אגרא דפרקא' יושב וסועד לחם ַעִמים  ְנִדיבֵּ
פו ַעם ֱאֹל םקֵּ ֶנֱאס  ה   ,אפילו אם הוא לומד תורה ומקיים מצוותולא נחשב מחלקם , )תיקוני הזוהר הקדמה דף ב ע"א ד"ה הדא הוא דכתיב( )תהלים מז, י( "י ַאְבר 

אברהם אבינו  אצלוכפי שנאמר  .נוהג היפך מעשיהםלפי ש ת ו סעיף ב()'סגולות ישראל' בחלק השמטות והוספות לאו כל זמן שהוא מחזיק במדת הקמצנות
יו ְלַמַען ֲאֶשר ְיַצֶּוה ֶאת ָבָניו ְוֶאת ֵביתֹו ַאֲחָריו ְוָשְמרּו ֶדֶרְך ה' ַלֲעשֹות זרעו "ציוה את כל על מה ש י ְיַדְעתִּ ְשָפט ְצָדָקהכִּ )בראשית יח, יט( )עפ"י " ּומִּ

  .'בני יששכר' אות כ('אגרא דפרקא' למחבר 

)ספר  'קמצא'הוא שבארמית  )'כסא דוד' להחיד"א דרוש יח לשבת הגדול דף עח ע"א ד"ה ועמד השואל ושאל( בשם קמצןכפי שנרמז  ,כנגד הסטרא אחרא הקמצן הוא

)'כסא דוד' להחיד"א דרוש יח לשבת הגדול דף  ארומזת לסטרא אחר 'קמצא'בתיבה שהאות ק'  לפי .בחלק פרנסה וכלכלה פרק ה ד"ה הקמצנות( לאחיו של המהר"ל מפראג 'החיים'

ה כפי שנאמר " )'מגלה עמוקות' פרשת לך לך ד"ה 'ולפי הזהר לך לך', 'קהלת יעקב' ערך 'מא' ד"ה מאה סוד של מאה( שיש לו 'מאה' כוחות עח ע"א ד"ה ועמד השואל ושאל( ר  ַחת ְגע  תֵּ
ִבין ַהכֹות ְכִסיל  ְבמֵּ המֵּ א  הפסוק  ק ליקוטי תנ"ך על)משלי יז, י( )'בארות עמוקות' על 'מגלה עמוקות' למהרצ"א מדינוב פרשת לך לך אות קעג, 'חידושי תורה' להגר"א הנקרא 'ליקוטי תורה' בחל "מֵּ

האותיות וכן . ()'חידושי תורה' להגר"א הנקרא 'ליקוטי תורה' בחלק ליקוטי תנ"ך על הפסוק 'הוקם על', 'שם משמואל' פרשת עקב שנת תר"ע ד"ה ונראה כי'ס"מ'  גימטריאא גם והי 'הוקם על'(
לדבר הוא מה שאמרו רבותינו על סיבת  . וסימןבשמו המלא 'סמא"ל'אך  ס"מגמטריא יוצאות מהתיבה 'קמצא' גם  שנותרו'מצא' 

)'כסא דוד' להחיד"א דרוש יח לשבת הגדול סיעתו על הס"מ וכל  בזה ורמזו )ראה גמ' גיטין דף נה ע"ב(" ב ירושליםחרּו קמצאאקמצא ובר חורבן בית המקדש "

 .דף עח ע"א ד"ה ועמד השואל ושאל(

ד" באומרונבל הכרמלי דוד המלך שלח נערים לבקש אוכל מ ְנָך ְלָדוִּ ְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך ּוְלבִּ אך נבל לא רצה  )שמואל א' כה, ח(" ְתָנה ָּנא ֵאת ֲאֶשר תִּ
י ְוֶאת ֵמיַמי ְוֵאת נו חביב עליו יותר מגופו, ותמה על בקשתם ואמר "וכי היה ממ שֹוורכּו נֹות את דוד כלום מהֹונֹוהָ ילֵ  י ֶאת ַלְחמִּ ְוָלַקְחתִּ

ֶזה ֵהָמה י ֵאי מִּ ים ֲאֶשר לֹא ָיַדְעתִּ י ַלֲאָנשִּ י ְלֹגְזָזי ְוָנַתתִּ י ֲאֶשר ָטַבְחתִּ ְבָחתִּ ל ו"ל ְבִלַיעַ  אישהיה  כי נבל. )שמואל א' כה, יא( ?!"טִּ ב  ִכי ִכְשמֹו ֶכן הוא נ 
ה ִעמֹו ל  )פירוש הרב מנחם מנדל בודק על תיקוני הזוהר דף ב ע"א ד"ה  קמצןנבל בממונו, שהיה  )'לב אריה' לר' יהודה אריה לייב האשקי פרשת תזריע אות כז( )שמואל א' כה, כה( "ְשמֹו וְנב 

ִלים ְוהוא "יו עלנאמר  כןל .ברושלא נותן כלום לח הכלבי כמו ילַ כִ ו ונבל שמי'( ֶשה ְוַרע ַמֲעל  ִאיש ק  ִלִביְוה  אשא' כה, ג( )'זיקוקין דנורא ובעורין ד)שמואל א'  "כ 

"א ד"ה גם יזהר שלא יהנה )'ספר זכירה' לר' זכריה סימנר דף כז עת במגפה בעוון זה ּומללעצמו  רעה גרם וכשם שנבל. על תנא דבי אליהו זוטא פרק טז אות קט ד"ה ומ"ש ופני הדור(

ְשָפט"שכן הוא כל אדם קמצן  מצרי( י" אז ,להיות בעל צדקה וגמילות חסדים )ירמיה יז, יא( "ֹעֶשה ֹעֶשר ְולֹא ְבמִּ יתֹו  ַבֲחצִּ ְהֶיה ָיָמיו ַיַעְזֶבּנּו ּוְבַאֲחרִּ יִּ
 .)'לב אריה' לר' יהודה אריה לייב האשקי פרשת תזריע אות כח(הכרמלי  נבלשילקה בגופו כמו כלומר  )ירמיה יז, יא(" ָנָבל

 הגדולים ים שולטת על ממונם של הקמצניםִד קליפה רעה מצד השֵּ 

)'דעת חכמה' לר' יהודה לייב פוחוביצ'ר שער העבודה פרק ארבעה עשרה דף נג ע"ב ד"ה  על ממונוהנקרא 'רעה'  ת את המשחיתֹוגורם להשרזה צר עין הוא כאשר אדם 

ַלי ועל כל אברי גופו שנאמר " 'ודע כי מי שהוא צר עין' עפ"י הזוהר( ִעיםְוכֵּ יו ר  ל  " שהם ֵכָליו"נדבקת הרעה ב, קמצןההוא ש" ֵכַלי"הכלומר  )ישעיה לב, ז( "כֵּ
ים באמרי שקר, לומר כי הם אינם הגונים ואין ראוי לתת להם צדקה כי יש שנדבקת בו יועצת לו לחבל עני הזאת גופו. והקליפה אברי

הקליפה הזאת עושה את האדם קמצן בממונו, וכשבאים . )'כסא דוד' להחיד"א דרוש יב לשבת כלה דף נד בספר ישעיה סימן לב ד"ה וכל כליו רעים(וכדומה  רמאים הרבה
. וגם כשבאים עניים ממש לבקש צדקה היא מוחה בידו שלא מכספוכלום אליו גבאי צדקה היא מוחה בידו ומשכנעת אותו שלא יוציא 

)זוהר פרשת בשלח דף סה ע"א  וקליפה זו נדבקת באדם אשר בחר בה ונאחז בה בקמצנותו .)זוהר פרשת בשלח דף סה ע"א ד"ה חולה אמאי היא חולה(ן להם מאומה ית

 .)'שורש ישי' על מגילת רות לר' שלמה אלקבץ דף כד ע"ב ד"ה ועל זה נאמר(ועל ידה האדם נקרא 'רע עין'  ד"ה אלא אי כתיב(

בכל אז . ו)זוהר פרשת בשלח דף סה ע"א ד"ה חולה אמאי היא חולה(הנה אפילו בעצמו מממונו מרוב קמצנותו יאדם שלא ישהיכול לגרום  ת הזההמשחי
ב, )זוהר פרשת בשלח דף סה ע"א ד"ה אלא אי כתי ת עינֹוב צרּולה מרֹומוציא ממנו, אלא שומר אותו עד שנעשה חֹואינו מתקרב לממונו ולא  האדם דרכיו

הועליה נאמר "'שורש ישי' על מגילת רות לר' שלמה אלקבץ דף כד ע"ב ד"ה 'ועל זה נאמר' מהזוהר(  ה חֹול  ע  ִאיִתי ַתַחת ַהש   יֵּש ר  תֹור  ע  יו ְלר  ל  מור ִלְבע  )קהלת  "ֶמש ֹעֶשר ש 

ה", ה, יב( ה חֹול  ע  עד שלבסוף  רשת בשלח דף סה ע"א ד"ה חולה אמאי היא חולה()זוהר פ לה מרוב קמצנותשעושה את האדם חֹו 'הרעה'היא הקליפה  –" ר 
מור נאמר "קח את כל עושרו שעליו יי ואדם אחרימות  יוֹעֶשר ש  ל  , 'יסוד יוסף' לרבו של 'קב הישר' )זוהר פרשת בשלח דף סה ע"א ד"ה ושלמה מלכא )קהלת ה, יב( "ִלְבע 

ְשְמֶרָך ְיָבֶרְכָךם בברכת הכהנים "לכן מברכי. (סוף פרק כג ד"ה 'בוא וראה' עפ"י הזוהר ְשְמֶרָךבעושר ונכסים, " –" ְיָבֶרְכָך, ")במדבר ו, כד(" ה' ְויִּ מן  –" ְויִּ
פרשת נשא  האשקי ' יהודה אריה לייבר)'לב אריה' ל לצרכיךלהוציאו לצדקה או ו בולגעת  ךולא מניחים ל ךהשולטים על ממונ )ראה 'במדבר רבה' יא, ה(המזיקים 

 .)'קב הישר' סוף פרק כה ד"ה ולפי זה נראה לי(בידיך  אבידיהם אל לא יהיה מסורש כי ה' שומרך, אות ד(

יא ַעל ָהָאָדם: ָרָעהֵיש על כך שלמה המלך "עוד אמר ו י ַתַחת ַהָשֶמש ְוַרָבה הִּ יתִּ ֶתן לֹו ָהֱאֹל ֲאֶשר ָראִּ יש ֲאֶשר יִּ ים ְוָכבֹוד  יםקִּ אִּ ֹעֶשר ּוְנָכסִּ
יֶטּנּו ָהֱאֹל ְתַאֶּוה ְולֹא ַיְשלִּ ֹכל ֲאֶשר יִּ י ָרע הּואקִּ ְוֵאיֶנּנּו ָחֵסר ְלַנְפשֹו מִּ י יֹאֲכֶלּנּו ֶזה ֶהֶבל ָוֳחלִּ יש ָנְכרִּ י אִּ ֶמּנּו כִּ כלומר  ב( –)קהלת ו, א " ים ֶלֱאֹכל מִּ

ִסישהקב"ה נתן לאדם עשיר הרבה " בֹודֹעֶשר וְנכ  ר ְלַנְפשֹו" עד ש"ם ְוכ  סֵּ יֶנּנו ח  )זוהר פרשת בשלח דף סה ע"א ד"ה  והם ברשותו להשתמש בהם "אֵּ

לו  יעזור, כלומר לא " עליהלֹא ַיְשִליֶטּנואך הוא מחמת קמצנותו השליט את 'הקליפה' על עצמו ולכן הקב"ה מצידו גם ", ושלמה מלכא צווח(
יש " עד שלבסוףלא מתקרב לממונו ולא מוציא ממנו ו ממשיך כל ימיו העשיר ובזה. על ידי מעשיו הכי הוא בחר לאחוז ב להתגבר עליה אִּ

י יֹאֲכֶלּנּו י טורדת אותו מן ילַ שמלבישה את העשיר הכִּ  'רוח הרעהוכך אותה '. )זוהר פרשת בשלח דף סה ע"א ד"ה אלא אי כתיב( וכספֹו נֹואת כל הֹו "ָנְכרִּ
 .)'מעיל צדקה' לר' אליהו הכהן מחבר 'שבט מוסר' בסוף סימן תרסו(ת וימיו מכאובים מפני זלעפות רעב עניּולסופו בוא בלאף ויכול  ,העולם הזה
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רים ֹוכלומר ביד המזיקים הש )ספר 'זכירה' דף נא ע"ב ד"ה סגולה גדולה שיזהר האדם( יזהר האדם שלא יהא קמצן גדול כי אז הוא ברשות הסטרא אחרא
ְהֶיה ְבָך ֶאְביֹון ֵמַאַחד ַאֶחיָך ְבַאַחד ְשָעֶריָך ְבַאְרְצָך ֲאֶשר . ועל כך ציותה התורה "הישר' לר' צבי הירש קידנוור סוף פרק כה ד"ה ולפי זה נראה לי()'קב  על הממון י יִּ כִּ

יֶטּנּו דֵ  לֹא ְתַאֵמץיָך ֹנֵתן ָלְך קֶ ה' ֱאֹל ְפַתח ֶאת ָיְדָך לֹו ְוַהֲעֵבט ַתֲעבִּ י ָפֹתַח תִּ יָך ָהֶאְביֹון: כִּ ְקֹפץ ֶאת ָיְדָך ֵמָאחִּ י ַמְחֹסרֹו ֲאֶשר ֶיְחַסר ֶאת ְלָבְבָך ְולֹא תִּ
ְקֹפץ ֶאת ָיְדָךדים יגנבו את לבבך להיות קמצן גדול מאוד, "כי זה גורם שהש –" ֶאת ְלָבְבָך לֹא ְתַאֵמץ, "ח( –)דברים טו, ז " לֹו שזה מביא  –" ְולֹא תִּ

 .מלאים כל טוב מנכסיךהאת המפתחות  קושריםדים השאז קושרים את ידך היפך פשיטת היד של בעל הבית לעני, כי דים לכך שהש
ְפַתח ֶאת ָיְדָך. אך אם "דים לסגור את דלתות נכסיונותן יד לש תֹוונמצא שהאדם בקמצנו " לתת לעניים בריוח ולא בצער אלא בטוב תִּ

 .)'ואברהם זקן' לר' אברהם פאלאג'י דרוש ד להלבשה ד"ה אמור מעתה(דים לדלתותיך סגירה בידי הש ולא תהיה ,"ָפֹתחַ "מצא תח ֶפַת את הלבב כרצונך הטוב, אז 

 ד הממונה על הקמצנות שלט בכספו וזהבומעשה בקמצן גדול שהשֵּ 

. ואף שאין כמוהו בכל העולם והאיש היה קמצן גדולומעשה היה באדם אחד שהיה לו עושר גדול ואוצרות זהב וכסף ואבנים טובות. 
בה מאוד להיות מוהל, לבית הכנסת לא היה הולך בימי שני וחמישי שמא יצטרך ליתן פרוטה לכיס של צדקה. אך היה לו מצוה שהחזיק 

ד ופעם אחת בא לו בין עשיר ובין עני.  ,ה מאוד ולא לוקח שום שכר בעבורה מאף אדםוהיה טורח ב דה בדמות איש ואמר שאשתו ילשֵּ
פגש את היולדת, והיא סיפרה  של האיש . וכאשר הגיע לביתונים'בן זכר והוא צריך מוהל. והלך עמו המוהל כי לא ידע שהוא מ'החיצֹו

הזהירה אותו שיציל את נפשו על ידי שלא ייקח ודים בקטנותה. ד ואילו היא מזרע אנשים ונלקחה על ידי הששֵ  למעשה לו כי בעלה הוא
. וכאשר שמע כן המוהל היה מתיירא לא ממנו ולא מאף אחד מיושבי המקום הזה ,ושתיה ולא ייקח שום מתנהמבעלה שום מאכל 

 .)'קב הישר' לר' צבי הירש קידנוור פרק כה ד"ה או יש לומר( ללבו וחרדמאוד 

. וכאשר אנשים בדמות שלים ִד שֵּ וכולם היו  לליל הברית הרבה אנשים ונשים מכפרים סמוכים על סוסים ועגלות באווכשהגיע הערב 
ישב עמהם לסעודת מצוה, אך המוהל מיאן לאכול ולשתות ואמר כי "עיף אנכי מן הדרך". ולא יישבו לסעוד הפצירו במוהל שיטול ידיו ו

התינוק והוא מל אותו כמנהג כל בית ישראל. ואחר כך הסנדק הזמין את כולם את אכל ולא שתה כל אותו הלילה. ולמחרת הביאו 
אמר בעל הבית  ואחר חצי היוםונמנע מאכילתו.  "תענית חלום"ודה והוכרח המוהל לבוא עמו, אך לא אכל ולא שתה באומרו שיש לו לסע

וכל והמוהל הטריח עצמו לילך יותר משתים עשרה פרסאות למצות המילה לכן הסעודה תחכה עבורו עד הלילה שאחר תעניתו.  ֶשֵכיָון
דאך  ומפרנסתו ואז יהיה לו שליטה עליו. מלחמויהנה המוהל ישבעל הבית,  היה שהואד השכוונת  לא ידע מאומה מכך שאשתו  השֵּ

ׂשד לתה קודם לכן למוהל שהוא שֵּ יהיולדת ג  .(באו הרבה ויהי לעת ערב)'קב הישר' לר' צבי הירש קידנוור פרק כה ד"ה  בלבוש של איש ַהְמֻחפ 

לא אכל ולא שתה איתם, המוהל ואף על פי כן יו אוכלים ושותים כל מעדני עולם, והם הואכן לקראת ערב היתה סעודת ברית מילה 
ירא המוהל ואמר בדעתו י" והתקום ולך עמדי לחדר!ואמר שראשו ואיבריו כבדים עליו. ויהי כטוב ליבם ביין אמר בעל הבית למוהל "

כסף שונים. ואחר כך היה מוליך אותו לחדר שני והראהו  שוודאי הגיע זמן קצו למות. והלך עמו לחדר אחד ושם הראה לו בעל הבית כלי
יש לי כלים של זהב ושל כסף, וכל טוב שבעולם כלים טובים ומרגליות " אך ענה לו המוהל "טול כלי אחד לזכרון!כלי זהב ואמר לו "

 ,כולם לא רצה המוהל לקחתמ" אך !ר הוא בעיניךק  י  טול אחת מן הטבעות או כלי חפץ שֶ אמר לו בעל הבית "ו". וטבעות ותכשיטי ענק
ותמה . התלויות במסמרות סביבות החדרמפתחות הרבה מאוד  בוהיו שב. אחר כך הוליך אותו לחדר אחד והשיב שיש לו בביתו כבר לרֹו

ר' לר' )'קב היש לכל אוצרותיו!כמו המפתחות שיש לו בביתו  שנראות ממש האיש המוהל על הדבר הזה כי ראה שם מפתחות קשורות יחד

 .צבי הירש קידנוור פרק כה ד"ה ויהי לעת ערב באו הרבה(

ל את בני, וראיתי שה' איתך היות ד בעל הבית "כיון שגמלת חסד עמדי והלכת עמי שתים עשרה פרסאות על מנת למּואמר אליו השֵ אז 
מטבעם קמצנים, שממונים על אנשים שאני הוא ראש השדים "לך כי לכן אני מגלה  –שלא אכלת ולא שתית ולא לקחת מאומה מרשותי 

איזה צדקה וגמילות  הםב לעשותכוח ורשות  להםשלא יהא  על מנתוצרותיהם בידנו כל המפתחות שלהן לכספם וזהבם וא יםומסור
ח ק במילת בני, לכן לעצמם אין רשות בידם להתענג ולקנות איזה מאכל טוב או מיני מגדים. ובאשר אתה גמלתני חסד גדול ףחסד, וא

". והמוהל לקח את קשר המפתחות והלך חי ה' שלא יארע לך שום רעה שורות הללו של אוצרותיך ואל תירא,את צרור המפתחות הק
 ותבשמחה לביתו, ובבואו נהפך לבבו ונעשה לאיש אחר, ותכף בנה בנין של אבנים ועשה שם בית כנסת גדול ומפואר מאוד, ועשה צדק

 )'קב הישר' לר' צבי הירש קידנוור פרק כה ד"ה ויהי לעת ערב היה סעודתיום מותו ונפטר בשם טוב  עד כן והפליא לעשות ,ומיםופרנס את העניים והיה מלביש ער

 .(ברית מילה

 אכילה משולחנו של הקמצן מביאה לידי חולי וסכנת מוות

 טיפתו הנגזר עליו בשעה שהובא אשר ומזונו לחמֹועם כלומר )ראה גמ' נדה דף לא ע"ב בשם ר' יצחק(  רֹוכַ הוא בא עם כִּ הזה עולם נולד בכאשר אדם 
יַע " פותח את ידוש בורא העולםבפני   צריך להיזהר לא לאכוללכן . )'מעבר יבק' בחלק שפת אמת פרק יב ד"ה ואמר פתך אכלת( ה, טז()תהלים קמ" ָרצֹון ְלָכל ַחיּוַמְשבִּ

יו ַחם ֶאת ֶלֶחםִתלְ ַאל " כפי שאמר שלמה המלך מלחמו של אדם קמצן יו ְלַמְטַעֹמת  ִין ְוַאל ִתְתא  זה הוא  קמצן כי אדם )משלי כג, ו( "ַרע ע 
)'אור החמה' על זוהר פרשת שמות דף ג ע"א ד"ה א"ר 'יצחק  של 'הרע עין'מֹועל לחמו ו )'שורש ישי' לר' שלמה אלקבץ על מגילת רות דף כד ע"ב ד"ה ועל זה נאמר( ת'ת 'הקליפֹומרשו

יושפעו על ידי  שנגזרו עליוכי שפע המזונות  )'ספר זכירה' דף כז ע"א ד"ה גם יזהר שלא יהנה מצרי(על שולחנו גורם רעה לעצמו ומי שאוכל , דאיהו' מהרמ"ק( מאן
 .ה ואמר פתך אכלת()'מעבר יבק' בחלק שפת אמת פרק יב ד"לט בו צד הרע וסועד אצלו, ולא יבוסם ולא יערב לו כי שהוא הרע עין הזה שהאדם הקמצן 

א בנפשו של האוכל יואותה האכילה ה )'מאה שערים' על טעמי המצוות המיוחס לרקנאטי מצוה שמונה ועשרים( אוכל אצל הקמצן הרי זה מנבל את עצמומי שכל 
ְלַחם ַאל נאמר "ועל כך  לי שיש בו סכנה.חֹו יחלהלי, ולפעמים אף שיבוא אליו איזה חֹועד כמו סם המוות. ולא יגיעו ימים מועטים  תִּ

י ְכמֹו ָשַער ְבַנְפשֹו ֶאת ֶלֶחם ְתָאיו ְלַמְטַעֹמָתיו: כִּ ן ְוַאל תִּ )'קב הישר' תחילת פרק כו ד"ה כתיב אל האוכל פירושו ש –" ָשַער ְבַנְפשֹו ְכמֹו, "ז( –)משלי כג, ו " ַרע ָעיִּ

אוכל למות מכוח המאכל , עד שלפעמים יכול האיש ה'רע עין'על ידי אכילתו אצל ה )רש"י גמ' סוטה דף לח ע"ב ד"ה כי כמו שער בנפשו(רר את נפשו ממ תלחם(
כי  ,היה אוכל אצל שום אדם אל )עפ"י גמ' חולין דף ז ע"ב( ר' פנחס בן יאיר. לכן כתיב אל תלחם ד"ה ולכן לא רצה()'קב הישר' תחילת פרק כו ד"ה שאכל אצל צר העין 
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)'קב הישר' תחילת פרק כו ד"ה ולכן לא רצה רבנו חולי איזה  יבוא עליואחר כך בהכרח ש )ראה גמ' חולין דף ז ע"ב(מאיזה צר עין  הנותילרא לנפשו שלא יהיה מתי

 .(שהוא לא צר עין עליו רבי שהיה עשיר גדול וידעלאכול אצל סכים . וראה גמ' חולין דף ז ע"ב שההקדוש

מארח, כי לפעמים המארח צר עין וכל מה שמאכילם בית בעל שלא להכביד עצמם על איזה  בזה הולכי דרכים צריכים שמירה גדולה
אכלים והמשקים הללו פוגמים את נשמתם של הולכי הדרכים וגם ואז נמצא כי המרצון. באמת ומשקם זה רק מחמת הבושה ואין לו 

ִין ִתְלַחם ֶאת ֶלֶחםַאל חולאים אל הגוף שנאמר " להםמביאים  מזיק ולכן שומר נפשו ירחק מה שאפשר, כי רע הדבר . ז( –כג, ו )משלי  "ַרע ע 
עם זאת ואם מוכרח להתארח אז יעשה כל שבכוחו שלא להכביד על בעל הבית, ו. )'יסוד יוסף' לרבו של מחבר 'קב הישר' פרק סב ד"ה ובדרך צריך(גדול מאוד 

 .ש לגרשו מביתובֹו אךיתכן שהוא צר עין  ,צדיק ועשיר על הביתבאפילו אם ו .ביתמאשר ילך אצל בעל  באיזה אכסניהה ֲחֵרבָ טוב פת 
ְחֶיה" אמרו ולהולכי דרכים אלו וגם בתוך ביתו של אדם,  .לר' אליעזר פאפו דף נג ע"א ד"ה האורח שרואה( על ספר חסידים )'יעלזו חסידים' )משלי טו, כז(" ְושֹוֵנא ַמָתֹנת יִּ

 .)'מעבר יבק' בחלק שפת אמת פרק יב ד"ה ואמר פתך אכלת( לבדו ולא יצפה לארוחותיו הצרים של אביו לחמו אם יש אב קמצן בממונו ישתדל הבן לאכול

י לֹא יּוְכלּוןשנאמר " באכילת לחמם היו צרי עין בזמן האבות הקדושים המצריים וא  כִּ י תֹוֵעָבה הִּ ים ֶלֶחם כִּ ְברִּ ים ֶלֱאֹכל ֶאת ָהעִּ ְצרִּ ַהמִּ
ם ְצָריִּ שירדו בני יעקב אבינו . אמנם השבטים הקדושים )זוהר פרשת שמות דף ג ע"א ד"ה אמר רבי יצחק( לכן לחמם היה לחם 'רע עין' )בראשית מג, לב(" ְלמִּ

ימּו ָלֶחם:" עבור השבטיםאת עבדיו  יוסף שציוהכפי ו ,לך שם כן סעדו מלחמם של המצריםומהיה ה שיוסף למצרים בשע ימּו  ַויֹאֶמר שִּ ַוָישִּ
תֹו ְלַבָדם ים אִּ ים ָהֹאְכלִּ ְצרִּ וכפי ם ָר בְ כסף שִּ  הורידו למצרים אתשלפי אכלו את לחמם והשבטים  לב( -)בראשית מג, לא " לֹו ְלַבדֹו ְוָלֶהם ְלַבָדם ְוַלמִּ

ְשָבר ֹאֶכלשאמרו " אך . כי היה תמורת הכסף לא היה נקרא לחם 'רע עין' לחם המצרייםלכן  )בראשית מג, כב(" ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו לִּ
לחם 'רע עין'.  היה הלחם שאכלוולכן  או מחיר ישראל ירדו ממש למצרים הם החלו לאכול מלחמם של המצריים בלא לשלם כסףבני כש

 . )'אור החמה' על זוהר פרשת שמות דף ג ע"א ד"ה 'ואלה שמות' מהרמ"ק( 'הקליפות'מק בגלות מצרים בתוך עֹו לשקוע לישראלוזה גרם 

והמצריים לא היו מציקים להם  בגלותשם לא היו נשארים  הם, בארץ מצרים ישראל לא היו אוכלים את לחמם של המצרייםבני אם 
ּנּו ֹאָתם ירת הגלות שנאמרה לאברהם אבינו "אז גזו .כלל ְהֶיה ַזְרֲעָך ְבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם ַוֲעָבדּום ְועִּ י ֵגר יִּ היתה  ראשית טו, יג()ב" ָשָנה ַאְרַבע ֵמאֹותכִּ

כי הכנעני היה שולט אז בארץ ולא היתה  ,כנעןארץ ב כמו )זוהר פרשת שמות דף ג ע"א ד"ה ואלה שמות בני ישראל וד"ה אמר ליה רבי יצחק(מת בארץ אחרת מתקיי
הדבר דומה ו. ארץ מצריםעל א דווקלא " וְבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם" ומהסתבלשון ה נאמרגזירת הגלות  וזה היה אפשרי כי .ישראל בני שלנחשבת 

ּנּו ֹאָתם "גזירת ל ּנּו " והתקיים ,בארץ כנען התחילה מלידת יצחק אבינוש" ָשָנה ַאְרַבע ֵמאֹותְועִּ  בתםישיב " במה שלא היו שקטיםֹאָתםְועִּ
 מישראלוכל זה נמנע גלות. לומשה רבינו היה מגיע אליה ולא היו יוצאים עוד  כנען היתה בארץבארץ כנען. ואז נתינת התורה  כמה שנים

 .ואלה שמות' מהרמ"ק()'אור החמה' על זוהר פרשת שמות דף ג ע"א ד"ה ' של המצריים בהיותם גרים בארץ מצרים 'לחם רע עין' מחמת אכילת

 אי אפשר לקמצן להיות עובד ה' באמת גם אם הוא תלמיד חכם

)'כסא דוד' להחיד"א דרוש יב לשבת כלה דף נד בספר ישעיה סימן לב ד"ה וכל כליו רעים, 'פלא יועץ'  ורעה )'מדרש תלפיות' ענף דאגה ד"ה בענין הקמצנות( נהמדת הקמצנות היא מדה מגו

רש והיא שֹו (, 'כסא דוד' להחיד"א דרוש יב לשבת כלה דף נד בספר ישעיה סימן לב ד"ה וכל כליו רעים)'מדרש תלפיות' ענף דאגה ד"ה בענין הקמצנות עד מאוד ליות היא מדה(ערך כיליות ד"ה כי
ולא  .ברוב המדות המגונות מדה שהיא מגונה ממנהואין  )'כסא דוד' להחיד"א דרוש יב לשבת כלה דף נד בספר ישעיה סימן לב ד"ה וכל כליו רעים( ראש ולענהפֹוֶרה 
מנוחה בעולם הזה כי הקמצנות גורמת לו לכמה מריבות כלל ואין לו  )'מדרש תלפיות' ענף דאגה ד"ה בענין הקמצנות(ת ושם רע לקמצן אלא גנּו ממנה עולה

. )'פלא יועץ' ערך כיליות ד"ה כיליות היא מדה( והוא רע לשמים ורע לבריות "ה וכל כליו רעים()'כסא דוד' להחיד"א דרוש יב לשבת כלה דף נד בספר ישעיה סימן לב דובניו  ועם אשת
)'מדרש תלפיות' ַמְטֵבַע וְ  ַמְטֵבעַ  לעל כ מתנֹוו י כל כך ולדקדק במשאֹוילַ ת לאדם להיות כִּ הנדיבות, לכן לא יאֹובמדת שלימות האדם היא וכיון ש

 . ההא(ענף היינו דאמרי אינשי שער אות 

. כי כל (על פי דברי ר"ת בספר הישר פרשת מקץ על הפסוק 'ויהי מקץ שנתיים' דף מה ע"א טור א לר' אלימלך מליז'ענסק )'נועם אלימלך' אי אפשר לאדם קמצן להיות עובד ה' באמת
מצוות  למבטהוא , ושרועֹו ןֹוכל היום לרכוש ולאסוף ה ווכל מגמת ויותר מגופ וממונ ואחרי הכסף וחביב עלי ימיו של הקמצן הוא רץ

לו נעשים כל העת צלם להיכל, כי הכניס שכאילו  אותו האדם הקמצן נעשה ועל ידי זהת. ילּות והכִּ ומדקדק על הכסף בסיבת הקמצנּו
מצעי ונעשה לו לחוצץ וא ,לקנות איזה דבר מצוה צןמתקמשאו  בממונוצדקה  עושהלא כגון ש, בורא עולםבין לנו מפריעים בישדברים 
" שהם ְוָזָהב ֶכֶסףה" שיש קמצנים שאצלםכלומר  )תהלים קטו, ד(" ְוָזָהב ַמֲעֵשה ְיֵדי ָאָדם ֲעַצֵביֶהם ֶכֶסףנרמז בפסוק " על קמצן זה .ביניהם

מצוות לר' מנחם הבבלי על אות קכז ד"ה )פירוש 'באר מרים' על טעמי הבינם לבין בורא העולם  הנמצאמעשי בני האדם נעשים כמו 'עצבים' כלומר עבודה זרה, 

 .הוא מקושי הבנה(

)'כסא למלך'  'נבל' יקראהוא גם אלא  ,אך אין זה כך. ת עיןויכול לנהוג בצרּועלול לחשוב שבהיותו למדן הרי הוא פטור  םתלמיד חכבפרט ו

ב  אם אפילו  ' על התהלים מה, א ד"ה למנצח על שושנים לבני קרח()'ארץ החיים וקמצן לר' שלום בוזגאלו על תיקוני הזוהר הקדמה דף ב ע"א ד"ה אוף הכי(  תורה מתה שלמלחבע ׂש 
ל ִכי ִיְׂשַבע נאמר "ש ב  ֶחםְונ   )'כסא למלך' לר' שלום בוזגאלו על תיקוני הזוהר הקדמה דף ב ע"א ד"ה אוף הכי( חייב לעשות טובה לאחרים בעלי תורהלכן  .)משלי ל, כב( "ל 

והוא נעשה יותר גרוע  הרב מנחם מנדל בודק על תיקוני הזוהר דף ב ע"א ד"ה ונבל שמי'( )פירוש שההשכינה הקדֹובגללו ם לא עושה כך אז רוגזת וא. רפטו ואינו
וותרן  שהוא אדם פשוטם להתחבר עִ  ועדיף. )'אגרא דפרקא' למחבר 'בני יששכר' אות כ, 'אגרא דפרקא' אות מה(לא מניח תפילין בשעת קריאת שמע אדם שמ

מתנהג בחיי שעל פי בחירתו וכל אדם . )'מדרש תלפיות' ענף וותרנות ד"ה יותר טוב בשם 'ספר חסידים'(בממונו ובמשאו ומתנו מלהתחבר עם תלמיד חכם קמצן 
 .רק יז אות יט ד"ה לכן אמר אחר כך()'זיקוקין דנורא ובעורין דאשא' על תנא דבי אליהו זוטא פאשריו בעולם הזה ובעולם הבא  – בנדיבות לבְלַאֵחר צער לעצמו אך טבעו 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, ז"למאיר בן משה 
, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 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

 הי"ו  מרים בת רבקה

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (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

 הי"ו ציונה שושנה בת חנה ֵבמּון

 הי"ואליהו בן גֹוְבָהר 

 

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב של ידיד 

 נפשו של מחבר העלון

 הי"ו שמואל בן אֹוְלג ה
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב בית נאמן 

 בישראל בזכות תמיכתו ועזרתו בהפצת העלון 
 

העלון השבוע גם לעילוי 

נשמת הרבנית הצדקת 
 אשת חבר:

 ז"ל    עליזה בת יפה

 ת. נ. צ. ב. ה.

כמה שנים  העלון השבוע גם לעילוי נשמת איש החסד אשר במשך

 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

 !!קוראים יקרים
אנו מתמודדים עם עלויות הדפסה 
מאוד גדולות על מנת שהעלון הזה 

 יגיע גם אליכם.
לתרומות על  בדחיפותאנו זקוקים 

מנת שנוכל להמשיך להדפיס 
 ולזכות את הרבים.

ניתן לתרום ולהקדיש את העלון 
לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 

.  וכן ניתן לקבל 052-7675933
מייל   ולתרום דרך פרטים

tora.haim@gmail.com 

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו שירה אושרתיעל בת   

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

שלבמהרה העלון מופץ לרפואה שלימה   

שרה שושנה דבורה בת רוז הי"ו  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה הי"ו  

file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_18_1.htm%23E335,0,משלי%20פרק-כג%5e%5e45359!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_18_1.htm%23E335,0,משלי%20פרק-כג%5e%5e45359!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_22_5.htm%23E13,0,בראשית%20פרק-מג%5e%5e166231!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_22_5.htm%23E13,0,בראשית%20פרק-מג%5e%5e166231!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_22_8.htm%23E13,0,בראשית%20פרק-טו%5e%5e45095!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_22_8.htm%23E13,0,בראשית%20פרק-טו%5e%5e45095!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_22_8.htm%23E13,0,בראשית%20פרק-טו%5e%5e45095!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_22_8.htm%23E13,0,בראשית%20פרק-טו%5e%5e45095!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_23_1.htm%23E322,0,תהילים%20פרק-קטו%5e%5e151495!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_23_1.htm%23E322,0,תהילים%20פרק-קטו%5e%5e151495!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_23_1.htm%23E322,0,תהילים%20פרק-קטו%5e%5e151495!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_23_1.htm%23E322,0,תהילים%20פרק-קטו%5e%5e151495!
mailto:tora.haim@gmail.com

