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 גלגולי הנשמות שבדגים  – וארא פרשת 
ֵבד ֵלב ַפְרעֹּה שנאמר " ר ימותו כפישביאֹו הדגיםבמכה זו גם והודיע לו ש משה רבינו נשלח להזהיר את פרעה מפני מכת דם ֹּאֶמר ה' ֶאל מֶֹּשה כָּ ַוי

ם: עָּ אתֹו ַעל ְשַפת ַהְיאֹּר ְוַהַמֶטה ֲאֶשר ֶנְהַפְך לְ  ֵמֵאן ְלַשַלח הָּ ה ְוִנַצְבתָּ ִלְקרָּ ש ִתַקח ְביָּדֶ ֵלְך ֶאל ַפְרעֹּה ַבבֶֹּקר ִהֵנה יֵֹּצא ַהַמְימָּ חָּ יו ה' ֱאֹל ָך:נָּ ַמְרתָּ ֵאלָּ י קֵ ְואָּ
ִעְבִר  ַמְעתָּ ַעד כֹּה:הָּ ֹּא שָּ ר ְוִהֵנה ל ַחִני ֵאֶליָך ֵלאמֹּר ַשַלח ֶאת ַעִמי ְוַיַעְבֻדִני ַבִמְדבָּ נִֹּכי ַמֶכה ַבַמֶטה ֲאֶשר  ים ְשלָּ ֹּאת ֵתַדע ִכי ֲאִני ה' ִהֵנה אָּ ַמר ה' ְבז כֹּה אָּ

ם: ִדי ַעל ַהַמִים ֲאֶשר ַבְיאֹּר ְוֶנֶהְפכּו ְלדָּ מּותְוַהד   ְביָּ ר ַבְיֹאר ת  ה ֲאשֶׁ ַאש ַהְיאֹּר ְוִנְלאּו ִמְצַרִים ִלְשתֹות ַמִים ִמן ַהְיאֹּר ג   .יח( –)שמות ז, יד  "ּובָּ

 ?ר לדםאם ממילא דבר זה צריך לקרות בהפיכת היאֹו רביאֹוהנמצאים הודיע כי ימותו כל הדגים לביקש  ה"הקב מדוע, להתבונןויש 

 קלקלו בדור המבולהדגים לא אכלו מעץ הדעת בגן עדן ולא 

לר'  )'זכר דוד' רהֹוה שנגדולת ומעלת הדגים על שאר הבריות היא בהיות בריאתם וקיומם במים שהוא מקום טהור לגמרי, היכן שהטומאה אינ

את  לברוא הוא הקדים לבריאה ביום החמישי ברא את בעלי החייםהקב"ה לכן כאשר  .דף ריט ע"ב ד"ה אולם לעד"ן דמצד( 'ראשון פרק פמאמר  דוד זכות ממודינא
את וכן  )רש"י בראשית א, כ( שהם הדגים הגדולים שבים ('ויאמר אלקים ישרצו המים'חלק א פרשת בראשית דף ו ע"ב ד"ה  'שבט מוסר')'מגלה צפונות' למחבר  "ַהַתִניִנם ַהְגדִֹּלים"

א ֱאֹלשנאמר "כפי  העופותלפני  הדגיםשאר  ל  ַהַתִניִנם ַהְגדִֹּליםים ֶאת ִק ַוִיְברָּ ְרצּו ַהַמִיםְוֵאת כָּ רֶֹּמֶשת ֲאֶשר שָּ יֵנֶהם ְוֵאת  ֶנֶפש ַהַחיָּה הָּ ל עֹוף ְלִמִֽ כָּ
ף נָּ  ביום השישיבראו רק נהאדמה ש ֶרֶמשלשאר החיות והבהמות ולהקדים את הדגים  ובזה גם .(כא)בראשית א,  "ים ִכי טֹובִק ְלִמיֵנהּו ַוַיְרא ֱאֹל כָּ

ֶרץים ֶאת ִק ַוַיַעש ֱאֹל" בה שנאמרכפי  לבריאה אָּ ּה ְוֶאת  ַחַית הָּ הְלִמינָּ ל  ַהְבֵהמָּ ּה ְוֵאת כָּ הְלִמינָּ מָּ ֲאדָּ )בראשית א, " ים ִכי טֹובִק ְלִמיֵנהּו ַוַיְרא ֱאֹל ֶרֶמש הָּ

 .('ויאמר אלקים ישרצו המים'א פרשת בראשית דף ו ע"ב ד"ה  חלק 'שבט מוסר')'מגלה צפונות' למחבר  היא גבוהה מכולםמעלת הדגים שבגלל וכל זה . כה(

פרשת ויקהל )'פרי צדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין  בעלי החייםבשונה מכל שאר מיני  ע של אדם וחוהבקלקול אכילת עץ הדעת טוב ורשותפים הדגים לא היו 

ה"על חוה כפי שנאמר  אות ד ד"ה קריבו שושבינין( ִאשָּ ֹּאַכל ַוִתֵתן ַוֵתֶרא הָּ ֵעץ ְלַהְשִכיל ַוִתַקח ִמִפְריֹו ַות ד הָּ ֵעיַנִים ְוֶנְחמָּ ה הּוא לָּ ל ְוִכי ַתֲאוָּ ֵעץ ְלַמֲאכָּ  ִכי טֹוב הָּ
ֹּאַכל ַגם ּה ַוי ּה ִעמָּ כולם ות והעופות את הבהמות והחיֹוגם חוה האכילה באותה השעה כי  בא ללמד" ַגם" התיבה ריבויש ,)בראשית ג, ו( "ְלִאישָּ

פרשת ויקהל אות ד ד"ה )'פרי צדיק'  במים מכוסים אזהיו הם לא האכילה את מין הדגים לפי שהיא אך , לא אכל( 'לעוף החֹו')'בראשית רבה' יט, ה וראה שם שרק  שמעו לה

צריך בהם  ולא )'פרי צדיק' פרשת אמור אות ו ד"ה וקדשתו מכל הזמנים( עץ הדעתהנגרם מ שום ערבוב של טוב ורע הטהורים אין בדגים ומטעם זה .קריבו שושבינין(
ִגיד או ' בבהמה 'בֵחלֶ 'ה כמושיש בהם איסורי אכילה  הבהמות והחיות והעופות שארמ בשונה ,)'פרי צדיק' לפרשת ויקהל אות ד ד"ה קריבו שושבינין( שום בירור

ֶשה  .ים()'פרי צדיק' פרשת אמור אות ו ד"ה וקדשתו מכל הזמנ 'דם' ו'נבילה' שיש על כל פנים בעופות אכילת איסור , וכן' שבחיה ובבהמהַהנָּ

יםוהיו רק בתוך  רים ביבשהגא היו בחברתם הרעה של בני האדם ההדגים גם לא קלקלו בדור המבול, לפי של לא ידעו  אדםהובני . ַהַימִּ
המהלכת על פני המים וממנו למדו , עד שבא נח ועשה תיבה קלקולםולגרום להתפשטות ּוַבַיִמים סוע בנהרות נלבנות ספינות כדי ל באותה העת

 במבול ולפי שהדגים לא השחיתו דרכם לכן הם לא נמחו .)הרמ"ד וואלי על פרשת נח פרק ו על הפסוק 'ואני הנני מביא את המבול'(כל הדורות אחריו לעשות ספינות 
ר ֲאֶשר בֹו כפי שנאמר " )'ארץ החיים' על התהלים לר' אברהם חיים הכהן מזמור קכט על הפסוק 'רבת צררוני מנעורי'( שָּ ל בָּ ֶרץ ְלַשֵחת כָּ אָּ ַוֲאִני ִהְנִני ֵמִביא ֶאת ַהַמבּול ַמִים ַעל הָּ

ִים כֹּל ֲאֶשר  מָּ ֶרץרּוַח ַחִיים ִמַתַחת ַהשָּ אָּ ע בָּ וכן שנאמר . ת המבול'()הרמ"ד וואלי על פרשת נח פרק ו על הפסוק 'ואני הנני מביא אאך לא כל אשר במים  )בראשית ו, יז( "ִיְגוָּ
יו ִמכֹּל ֲאֶשר " הכֹּל ֲאֶשר ִנְשַמת רּוַח ַחִיים ְבַאפָּ בָּ רָּ אש  כךו .)גמ' קידושין דף יג ע"א, גמ' זבחים דף קיג ע"ב בשם רב חסדא( אך לא דגים שבים כב( –)בראשית ז, כא  "ֵמתּו ֶבחָּ

 .על גמ' סנהדרין דף קח ע"א ד"ה ולא דגים שבים(לר' יוסף חיים מבגדד )'בן יהוידע'  במים הרותחיןאפילו המבול לא שלט בהם ולא נדונו  פורענות

 נשמות ישראל הקדושות התגלגלו בתוך דגים ומשם פרו ורבו במצרים

שמורה' ד"ה )'של"ה הקדוש' בחלק 'מצה  ששים רבוא נשמות צבאות ה'ולהקים במצרים רצו להעמיד את עם ישראל, שהיו הצדקניות היהודיות הנשים 

'תולעת ספר ) עם ישראל צריכים להיות במספר ששים רבוא על מנת שייצאו ממצרים ויקבלו את התורהשכי הן ידעו את הסוד  .והיא שעמדה וכו' קשה(

שמורה' ד"ה והיא שעמדה )'של"ה הקדוש' בחלק 'מצה יהיו בשלימות של ששים רבוא ש לולא לקבלה אי אפשרשו ,סדר ליל פסח דף לח ע"ב ד"ה שוב אמרו שם( לר' מאיר בן גבאי יעקב'

'תולעת יעקב' סדר ליל פסח דף ספר )הגאולה  את למהרוהמניין של ישראל את להשלים  וכך בפרי בטן להיפקדמשתדלות בכל עוז הנשים היו לכן . וכו' קשה(

התהלים מזמור  על ים הכהןיחלר' אברהם  )'ארץ החיים' לרחוץ לבעליהן ולקשט עצמןכדי ובשעה שהיו הולכות לשאוב מים  ןה' סייע בעדו. לח ע"ב ד"ה שוב אמרו שם(

גמ' סוטה ) דגיםמלא בהיה  השני חציהמים ומלא ב כאשר חצי מהכד היה ,היה ה' מזמן להם בכדיהן דגים קטנים קכט על הפסוק 'רבת צררוני מנעורי' אות ל(

 .על הפסוק 'רבת צררוני מנעורי' אות ל( )'ארץ החיים' על התהלים מזמור קכט להפרות ולהרבות את האיש בכוח אכילתןשיש  ,קטנים (דף יא ע"ב בשם רב עוירא

)'של"ה הקדוש' בחלק 'מצה שמורה'  מים שהוא מקום טהרהבנמצאים היו ש הדגים אותם בתוך ותשמות ישראל הקדושבאותה שעה שלח הקב"ה את נ

)פירוש 'מטה אהרן' על 'חלוקא דרבנן' מהשל"ה דף ז ע"א  את נשמות ישראל עמהם גם ותבכדיהן אז היו שואב וכששאבו הנשים את הדגים, ד"ה והיא שעמדה וכו' קשה(

 נשמותהבאותן  )גמ' סוטה דף יא ע"ב בשם רב עוירא( ומתעברות מבעליהן ,היו מאכילות את בעליהן באותם הדגים הקטניםואחר כך  .ד"ה בצאת ישראל ממצרים(
אותם כפי ֶשִהְפרּו מהדגים הקטנים במצרים היו רגילים לאכול ישראל כך ו. דף ז ע"א ד"ה בצאת ישראל ממצרים( )פירוש 'מטה אהרן' על 'חלוקא דרבנן' מהשל"ה שבדגים

ַכְרנּו ֶאת שאמרו במדבר " גָּה ֲאֶשרהַ זָּ ֹּאַכל ְבִמְצַרִים ִחנָּם דָּ ֹּאַכל ֲאֶשר" )במדבר יא, ה( "נ )'עץ הדעת  במצרים לשון הווה כי בכל שעה היו אוכלים דגים –" נ

השכינה וששים רבוא מספר התרבו לבני ישראל עד ש ,בזההיו משתדלות ונשות ישראל . חיים ויטאל פרשת בהעלותך ד"ה וז"ש זכרנו וכו' אשר נאכל( טוב' לר'
 .השל"ה דף ז ע"א ד"ה בצאת ישראל ממצרים(שעל )פירוש 'מטה אהרן' על 'חלוקא דרבנן'  יכולים להיגאל היוו ,היתה שרויה ביניהם

ִים " ועל זה נאמר ֵאל ִמִמְצרָּ יו ֵבית ַיֲעקֹּב ֵמַעםְבֵצאת ִיְשרָּ ֵאל ַמְמְשלֹותָּ ְדשֹו ִיְשרָּ ה ְלקָּ ה ְיהּודָּ ְיתָּ אלו הנשים  "ֵבית ַיֲעקֹּב" כי ב( -ד, א )תהלים קי" ֹלֵעז: הָּ
)'עץ הדעת טוב' לר' חיים ויטאל פרשת  בדגים הללוִנִסים ונעשו להם  דף ז ע"א ד"ה בצאת ישראל ממצרים( השל"השעל )פירוש 'מטה אהרן' על 'חלוקא דרבנן' אשר שאבו דגים קטנים 

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו

file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_2_1.htm%23E13,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e120323!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_2_1.htm%23E13,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e120323!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_2_1.htm%23E13,0,בראשית%20פרק-לב%5e%5e120323!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_5_2.htm%23E88,0,במדבר%20פרק-יא%5e%5e51519!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_5_2.htm%23E88,0,במדבר%20פרק-יא%5e%5e51519!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_3_11.htm%23E322,0,תהילים%20פרק-קיד%5e%5e150772!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_3_11.htm%23E322,0,תהילים%20פרק-קיד%5e%5e150772!
file:///C:/Users/חיים/Documents/ToratEmetUserData/temp/his_temp_3_11.htm%23E322,0,תהילים%20פרק-קיד%5e%5e150772!


  

 ~2 ~ 
 

יו"ות ה' את צבאֹו והעמידעד ש בהעלותך ד"ה וז"ש זכרנו וכו' אשר נאכל( ֵאל ַמְמְשלֹותָּ ְדשֹו ִיְשרָּ ה ְלקָּ ה ְיהּודָּ ְיתָּ נשים צדקניות  בשכראמרו רבותינו " כךועל  ".הָּ
ולזה רמז  .שראל ממצרים()ראה גמ' סוטה דף יא ע"ב בשם רב עוירא( )פירוש 'מטה אהרן' על 'חלוקא דרבנן' מהשל"ה דף ז ע"א ד"ה בצאת י" שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים

ֹרבבירך את אפרים ומנשה "כאשר יעקב אבינו  ְדגּו ל  ץ ְויִּ רֶׁ א  ב ה  רֶׁ ְדגּוידי " שכוונתו כי על )בראשית מח, טז( "ְבקֶׁ יבואו נשמות  ',דגים'" כלומר ְויִּ
ֹרב" ישראל אז יהיוו, ןהנשים בכדיהאותם ישאבו ו במצריםישראל  דֹולוייצאו " )'פני דוד' להחיד"א פרשת ויחי אות טו( ששים ריבוא במספר" ל  ְרֻכש ג   "בִּ

רלכן התיבות ". )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש ד לשבת הגדול דף יד ע"ב ד"ה פש גבן עלי( אותן הנשמות שזה)בראשית טו, יד(  התיבות שתי " עם שני הכולל כנגד בֹוְוִיְדגּו לָּ
 .)'פני דוד' להחיד"א פרשת ויחי אות טו(יוצא בגמטריא 'ס' רבוא' 

ִיםצרים כפי שאמרו רבותינו על הפסוק "ממבני ישראל הוציאו את כל הנשמות  שאין עשאוה כמצולה שישראל " )שמות יב, לו( "ַוְיַנְצלּו ֶאת ִמְצרָּ
 וזה הטעם .)'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת ז, יז ד"ה ועתה נבאר( שיצאו והתבררו כולם ממצרים הכוונה לנשמות ישראלו )גמ' ברכות דף ט ע"ב בשם ריש לקיש( "דגיםבה 
מּות" שנאמרכפי שהדגים ימותו  במכת דם הודיעהקב"ה ש ר ַבְיֹאר ת  ה ֲאשֶׁ ג  ַאש ַהְיֹאר ְוַהד  ן ַהְיֹאר ּוב  ם מִּ ְשתֹות ַמיִּ ם לִּ ְצַריִּ ְלאּו מִּ  )שמות ז, יח( "ְונִּ

בלי והעלו ותיקנו אותן  )'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת עקב ד"ה ועתה אחל לבאר( ה שהיו בדגיםַהְקֻדש  ת צֹוהוציאו את כל נצֹוכבר ללמד כי ישראל כדי 
הועל כך אמרו ישראל " .יגיעה וטורח גָּ ַכְרנּו ֶאת ַהדָּ ֹּאַכל ְבִמְצַרִים  זָּ . הדגה( )במדבר יא, ה( )'תפארת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ פרשת בהעלותך ד"ה זכרנו את "ִחנָּםֲאֶשר נ

ה "הולכים במדבר אמרו ובהיות ישראל  הְוַעתָּ ן ֵעיֵנינּו ַנְפֵשנּו ְיֵבשָּ ת כמו שֹולהתעבר בנשמות קדֹו שם זכוכי לא  )במדבר יא, ו( "ֵאין כֹּל ִבְלִתי ֶאל ַהמָּ
 .)'אהבת יהונתן' הפטרת עקב ד"ה ועתה אחל לבאר( " בהיותם במצריםִחנָּםשקיבלו ב"

 אך למעשה הם .ארבע מאות שנה במצרים היה כדי להוציא את ניצוצי הקדושה של נשמות ישראלבמשך שהותם של ישראל מטרת עיקר 
את  השאירוש עד, )ראה 'מדרש תנחומא' פרשת שמות אות ה( היו יולדות ששה בכרס אחתש על ידי קודם הזמן עוד הקדושות ביררו משם את כל הניצוצות

ה" תיבהבוכפי שנרמז  )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש ד לשבת הגדול דף יד ע"ב ד"ה פש גבן עלי( גמ' ברכות דף ט ע"ב בשם ריש לקיש(ראה )" שאין בה דגיםכמצולה "מצרים   "ִמְצַרְימָּ
הבגמטריא 'שהיא  )בראשית מו, כז( מָּ ארבע  עוד במצרים ולהשלים אתלא היו צריכים להישאר  ישראל לכן .)'חומת אנך' להחיד"א שמות פרק א, א אות ו( 'ְשמָּ

שכינה 'עוד היו גורמים גלות ל שם ואדרבא אם היו מתעכבים ,)'דברים אחדים' להחיד"א דרוש ד לשבת הגדול דף יד ע"ב ד"ה פש גבן עלי( מאות השנה שנגזר עליהם
נגזר עליהם לא לשוב למצרים היות גם ו .על גמ' ברכות פרק קמא דף יג ע"א( )'מאיר בת עין' לר' מאיר בקייאםבחיפזון משם מיהרו לצאת ישראל לפיכך  .'שההקדֹו

שה בצאתם ממצרים כל ניצוצות הקדּום את העמשכבר נטלו  )'דברים אחדים' להחיד"א דרוש ד לשבת הגדול דף יד ע"ב ד"ה פש גבן עלי( שם שאין עוד מה לבררלפי 
 .לכך צותה התורה()'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת עקב ד"ה ו

 גדוליםצדיקים נפשות גבוהות מתגלגלות בדגים אך לא של 

)'אור החיים הקדוש' בראשית א, כו ד"ה ואומרו  בדגיםדווקא תרדנה להתגלגל הן להתגלגל בבעלי חיים, אזי נגזר עליהן חוטאות וש גבוהותנפשות יש כאשר 

הפטרת פרשת בלק ד"ה אמנם לר' יהונתן אייבשיץ )'אהבת יהונתן'  ינה גלגוליהןיומדרגת הנפשות כך תה, ולפי מעלת כי המובחר שבבעלי החיים הוא הדגים וירדו(

ֹּאֶמר ֱאֹל" נרמז בפסוקוזה . אמיתות( ם ְבַצְלֵמנּו ִכְדמּוֵתנּו ִק ַוי דָּ שבאמצעות  רומז –" ַהיָּם ְוִיְרדּו ִבְדַגת", )בראשית א, כו( "ַהיָּם ְוִיְרדּו ִבְדַגתים ַנֲעֶשה אָּ
 שחיטההצער הוא צריך לסבול אין  בגלגול הדגים ושם בחינת דגים.שהיא מדרגה בחינת אדם לשהיא  ממדרגה לרדת האדם יכולהמעשים 

אינם צריכים ש היות פרק תשיעי ד"ה בחמישי השריץ(ורקנוס הלר' אליעזר בן )'פרקי דרבי אליעזר'  נאכלים בלי שחיטההדגים כי , )'אור החיים הקדוש' בראשית א, כו ד"ה ואומרו וירדו(
'ארץ החיים' לר' אברהם חיים הכהן ספר על  'ארץ ישראל')פירוש אינם מקבלים טומאה ר שאהמים כי בריאתם מן לטהר ולזכך את החומר כמו שאר בעלי החיים, 

ל ְדֵגי ַהיָּםִאם ֶאת שנאמר " יאספו אותםוכל מה שצריכים הדגים הוא ש. תהלים נ, א( ֶהם כָּ ֵסף לָּ ובזה הם מותרים לאכילה ולא  )במדבר יא, כב( "ֵיאָּ
 .)'אור החיים הקדוש' בראשית א, כו ד"ה ואומרו וירדו(צריכים לסכין השחיטה 

עיקר' )'ישמח משה' לר' משה טייטלבאום הראשון פרשת וירא ד"ה 'והשבתי לפי ש בדגים בוודאי לא צריכים שום תיקון כמו אלו הנזכרים בתורה גדוליםים צדיקאמנם 

וחבריהם ך שלח וחנֹוכמו מתּו גדולים רק צדיקים אזכי היו  ,ראשונים לא התגלגלו בדגיםהבדורות לכן  .הודפס בשנת תרמז( בתשובה שנתן לחוזה מלובלין.
)'ישמח משה' לר' משה טייטלבאום  אף אדם שהיה ראוי להתגלגל בתוך דגיםהיו רשעים, כך שלא היה  דורםבני  שאינם צריכים להתגלגל כלל. ואילו שאר

ואילו כמוהו צדיקים רק המפורסמים שבתורה היו שבדורו וכך גם היה בימי אברהם אבינו,  .(שנת תרמזהודפס ב הראשון פרשת נח ד"ה 'והנה נודע מפי חכמי האמת'
זה אברהם אבינו גם לא הביא דגים לסעודה ומטעם  .שאר בני הדור היו רשעים ועובדי עבודה זרה, לכן לא התגלגלו אז נפשות לתוך דגים

ה ַוִיֵתן ִלְפֵניֶהםשנאמר "מלאכים אלא מאכלים אחרים שעשה ל שָּ ר ֲאֶשר עָּ קָּ ב ּוֶבן ַהבָּ לָּ ה ְוחָּ שעיקר מטרת הסעודה לפי  יח, ח()בראשית " ַוִיַקח ֶחְמאָּ
 .)'ישמח משה' לר' משה טייטלבאום הראשון פרשת וירא ד"ה 'והשבתי לפי שעיקר'( להעלות ניצוצות ולתקן גלגולים

ל כפי שנאמר " ם דגיםשלא הגיש ש ן ובניוב  כאשר באו לפניו ל  עודה שעשה יעקב אבינו סבוכן היה  יו ֶלֱאכָּ א ְלֶאחָּ ר ַוִיְקרָּ הָּ ַוִיְזַבח ַיֲעקֹּב ֶזַבח בָּ
ר הָּ ֹּאְכלּו ֶלֶחם ַויִָּלינּו בָּ ֶחם ַוי )'ישמח משה' לר' משה  היו צדיקים גדוליםורשעים למעט יעקב ובניו שנזכרו בתורה  ההוא היוכי בני הדור , )בראשית לא, נד( "לָּ

שוב בדורו הדבר חזר  ,למרק עבירות קלות על מנתבדגים  להתגלגלואף שבדורות מאוחרים החלו כבר  .טייטלבאום הראשון פרשת וירא ד"ה 'והשבתי לפי שעיקר'(
יש תַ "של שלמה המלך שלא היו נשמות מגולגלות בדגים, היות שהירח היה במילואו והיה   בזה שבדורוכשהכוונה  )מלכים א' ה, ה( "ַחת ַגְפנֹואִּ

כפי שנראה  דגים בסעודתו הגדולה של שלמה המלךומטעם זה לא הוגשו  ., ולפיכך לא היה שייך בהם גלגול בדגיםהיו נשמות חדשות כולם
ַמח:מהפסוקים המתארים את סעודתו שנאמר " ד ְשֹלִשים כֹּר סֶֹּלת ְוִשִשים כֹּר קָּ ר ְרִעי  ַוְיִהי ֶלֶחם ְשֹלמֹּה ְליֹום ֶאחָּ קָּ ר ְבִרִאים ְוֶעְשִרים בָּ קָּ ה בָּ רָּ ֲעשָּ

ֹּאן ְלַבד ֵמַאיָּל ּוְצִבי ְוַיְחמּור ּוַבְרֻבִרים ֲאבּוִסים ה צ  .החוזה מלובלין( בשםאשון פרשת וירא ד"ה 'והשבתי לפי שעיקר' )'ישמח משה' לר' משה טייטלבאום הר ג( –)מלכים א' ה, א " ּוֵמאָּ

 צדיקים קטנים מתגלגלים בדגים כדי למרק וללבן עוד את נפשם

אף שהדקדוק . ו)'בני יששכר' מאמרי חודש סיון מאמר ה אות ח"י ד"ה ונראה לפרש( להתגלגל על איזה דקדוק שלא קיימולפעמים צדיקים היושבים בגן עדן צריכים 
המצוות  ןיש עוד באותש אלאדרכי עשייתם, בהמקובל  ולפי ןפשוטתורה, כי דברי התורה המה המצוות כההוא אינו מוכרח להתקיים על פי ה

על פי הסוד כמו מצוות ש, )'בני יששכר' מאמרי חודש סיון מאמר ה אות ח"י ד"ה אבל הענין הוא( כילי מדע בכל דור ודורלמש ותמצוות נעלמות עד אין חקר, המובנגם 
עפ"י 'בני יששכר' מאמרי חודש סיון מאמר ה אות ח"י ד"ה 'ונראה ) והצדיק צריך להתברר גם בזה ,צריך להיזהר בהם אך לא לפי הפשט ששם אין אזהרה או עונש

)'ישמח משה' לר' משה טייטלבאום הראשון פרשת וירא ד"ה  קטניםלצדיקים  דווקא הכוונה היא כאןגם אמנם  .נה בימות החול ואכמ"ל(לפרש' ועיי"ש שהביא דוגמא למקיים מצות עֹו

צריכים עוד איזה תיקון  )עפ"י 'ארץ החיים' על התהלים מזמור קכט על הפסוק 'רבת צררוני מנעורי( שרבים מהם 'והשבתי לפי שעיקר' בתשובה שנתן לחוזה מלובלין, הודפס בשנת תרמז(
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)וראה  )'נחלת בנימן' לר' יצחק בנימן וואלף מצוה קיו דף קנא ע"ב ד"ה זכר תמים יקריבנו( לנפשם קומירּו ק השמטות דף סט ע"א ד"ה ואשכחנא פתרי()'ליקוטי מהרצ"א למחבר 'בני יששכר' בחל מועט

 .(באריכות ר לו עיי"שחכם וצדיק שהתגלגל בדג כדי לתקן חטא קל שנשאשהביא מהרח"ו מעשה שהיה בחייו עם איש בספר 'החזיונות' לר' חיים ויטאל חלק א אות כב 

נמצא ופרק עשירי ד"ה 'וצדיקים בני תורה'  לגורי האר"י ומשמו של האר"י ז"ל 'תיקוני תשובה' מהדורא תניינא)'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק שני סימן קד,  צדיקים בני תורה של נשמות ןאות

)'ידו בכל' למחבר שבט מוסר דף סז ע"ב סימן שפ  או ניצוצות מהם , 'ילקוט ראובני' פרשת בהעלותך ד"ה 'אם חטא אדם' בשם הרמ"ע מפאנו(בדפוס מונקאטש בסוף ספר 'מאה קשיטה' להרמ"ע מפאנו

)'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו  י היםדגבאחד מ )'בני יששכר' מאמרי חודש סיון מאמר ה אות ח"י ד"ה וצריך להתבונן( כרגערק מתגלגלים לזמן הקצר ולפעמים  (ד"ה מסכת סנהדרין

שער רישא  'עמק המלך', דפוס מונקאטש מפאנו 'תיקוני תשובה' מהדורא תניינא לגורי האר"י ומשמו של האר"י ז"ל פרק עשירי ד"ה 'וצדיקים בני תורה' נמצא בסוף ספר 'מאה קשיטה' להרמ"ע, חלק שני סימן קד

'בני יששכר' בחלק השמטות דף סט ע"א ד"ה ספר למחבר  ', 'ליקוטי מהרצ"א'ילקוט ראובני' פרשת בהעלותך ד"ה 'אם חטא אדם' בשם הרמ"ע מפאנו ,ופךד"ה שנאמר ש בדף קנג ע"א טור  דזעיר אנפין פרק מה

'נחלת בנימן' לר' יצחק בנימן  ,ר ה אות ח"י ד"ה 'ונראה לפרש', 'בני יששכר' מאמרי חודש סיון מאמ'מגלה צפונות' למחבר 'שבט מוסר' פרשת בראשית דף ו ע"ב ד"ה ויאמר אלקים ישרצו המים ,ואשכחנא פתרי

)'ידו בכל' למחבר שבט מוסר דף סז ע"ב סימן  ולא בשום בריה אחרת (וואלף מצוה קיו דף קנא ע"ב ד"ה זכר תמים יקריבנו, 'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת ד אות נב בשם 'ילקוט ראובני'

 .שפ ד"ה מסכת סנהדרין(

, 'מגלה עמוקות' פרשת )זוהר פרשת שמיני דף מב ע"א רעיא מהימנא ד"ה פקודא בתר דא שהיא מתירה אותם באכילה באסיפתםאינם צריכים שחיטה אלא די  דגיםה

ל ְדֵגי ַהיָּםִאם ֶאת שנאמר "כפי  (בהעלותך דף מב ע"א ד"ה ובר"מ ובתיקונים איתא ֵסף כָּ ֶהם ֵיאָּ 'עמק המלך' שער רישא דזעיר אנפין פרק מה דף קנג ע"א טור ב ד"ה שנאמר )במדבר יא, כב( )" לָּ

לא אך  ,מתיםוהם  תמן המים אין להם יותר חיּו םובהוצאת. והנה אמרו אין בן דוד( דרוש א לחודש אלול ד"החלק א' )'יערות דבש'  םלטהרת והוא תיקון מועטשופך( 
נהרג אדם או בהמה הרי שגמר יציאת אם ואפילו  ,ידי מלאך המוותת על כולן נעשוש המיתות האחרותכל בשונה מוזה  .על ידי מלאך המוות

ֶסףאברהם " כמו אצל ,הצדיקים נאמרה גם אצל' אסיפהלשון זו של 'ו .בערך חטאים סעיף נא( )'ספר הליקוטים' לר' יחיאל מיכאל היילפרין ועל יד זה הנפש ֶאל  ַוֵיאָּ
יו ת יצחק "אצל כן ו )בראשית כה, ח( "ַעמָּ ק ַויָּמָּ ֶסףַוִיְגַוע ִיְצחָּ יו ַוֵיאָּ ֶסףַוִיְגַוע יעקב אבינו "וגם אצל  )בראשית לה, כט(" ֶאל ַעמָּ יו ַוֵיאָּ ובא  לג()בראשית מט, " ֶאל ַעמָּ
פרק  'זכר דוד' מאמר ראשון תניינא לגורי האר"י ומשמו של האר"י ז"ל,'תיקוני תשובה' מהדורא , )'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק שני סימן קד על גלגולם של הצדיקים בתוך הדגים לרמוז

)'עפ"י ישמח משה' לר' משה טייטלבאום הראשון פרשת וירא ד"ה 'והשבתי לפי  , אף שהאבות עצמם בוודאי לא היו צריכים שום גלגול(ד"ה אולם לעד"ן דמצד מעלתםדף ריט ע"ב  פ'

 .שעיקר' בתשובה שנתן לחוזה מלובלין(

)'תיקוני הזוהר' תיקון כא דף  הדגים אינם נשחטים על ידי מלאך המוות, כך גם תלמידי חכמיםשכמו תלמידי חכמים לדגים, לפי שזה דומים  בדברו

על זוהר פרשת שמיני  א"אברהם אזולאי זקנו של החיד לר' )'אור החמה' שעוסקים בתורת ה' שהיא עץ חיים נט ע"ב ד"ה ועוד שכינתא, וכן זוהר פרשת כי תצא דף רעח ע"ב ד"ה פקודא בתר דא(

 .)'תיקוני הזוהר' תיקון כא דף נט ע"ב ד"ה ועוד שכינתא, וכן זוהר פרשת כי תצא דף רעח ע"ב ד"ה פקודא בתר דא( אינם צריכים 'שחיטה' בעת המיתהמהרמ"ק(  'רעיא מהימנא'בדף מב ע"א 
מגיע על ידי  בריותל הש מותם שאזבארץ ישראל  גריםש אוידי מלאך המוות  על מותם של הבריות מגיעבחוץ לארץ שאז  גריםהם אם  וגם

)'תיקוני  כמו הדגיםמגיע על ידי 'אסיפה'  תלמידי חכמיםשל  מותם בכל אופן ,)'אור החמה' על זוהר פרשת שמיני דף מב ע"א רעיא מהימנא מהרמ"ק( הבורא חרבו של

שהשכינה נגלית אליהם בסיוע כל הצדיקים שבגן עדן ואז  על ידיוזה  .רשת כי תצא דף רעח ע"ב ד"ה פקודא בתר דא(הזוהר' תיקון כא דף נט ע"ב ד"ה ועוד שכינתא, וכן זוהר פ
על זוהר  א"ם אזולאי זקנו של החידאברה לר' )'אור החמה' ואל כבוד ה' 'מתרת' אות ואיסופועצמו מהגשמיות ומתאסף אל עמיו עם השכינה,  גֹוֵועַ תלמיד חכם ה

 .פרשת שמיני דף מב ע"א רעיא מהימנא מהרמ"ק(

)'מדבר קדמות' להחיד"א מערכת צ אות ג בשם 'כלי יקר' לר' שלמה אפרים, 'מעשה )ראה 'אבות דרבי נתן' פרק מ, ט בשם רבן גמליאל הזקן(  'דגים'בחייהם נקראים בשם כבר הצדיקים ו

תקכז אות ח ד"ה 'ועוד ירצה במאמרו', 'גבול בנימין' על התורה פרשת ויקרא דרוש כה דף נ ע"א ד"ה 'טור ברקת' לר' חיים הכהן הלכות יום טוב סימן , רוקח' מסכת תרומות דף י ע"ב ד"ה 'שהצדיקים נקראים'

)'אור החמה' על זוהר פרשת שמיני דף מב ע"א רעיא מהימנא מהרמ"ק, 'כסא מלך' לר' שלום בוזאגלו על תיקוני הזוהר תיקון  וכמו שהדגים נמצאים בים שהוא מקום טהרה. ואמנם טעם(

כך תלמידי , (, 'בן יהוידע' על גמ' קדושין דף יג ע"א ד"ה ואלו הכא אפילו)'גבול בנימין' על התורה פרשת ויקרא דרוש כה דף נ ע"א ד"ה ואמנם טעם תםוהוא חיּו נט ע"א ד"ה יאסף להם(כא דף 
והיא  מלך' לר' שלום בוזאגלו על תיקוני הזוהר תיקון כא דף נט ע"א ד"ה יאסף להם()'אור החמה' על זוהר פרשת שמיני דף מב ע"א רעיא מהימנא מהרמ"ק, 'כסא  בים התורה חכמים נמצאים

 'מתירה'וכמו שאסיפת הדגים מן הים . (, 'בן יהוידע' על גמ' קדושין דף יג ע"א ד"ה ואלו הכא אפילו)'גבול בנימין' על התורה פרשת ויקרא דרוש כה דף נ ע"א ד"ה ואמנם טעם תםחיּו
והביא שכך  )'אור החמה' על זוהר פרשת שמיני דף מב ע"א רעיא מהימנא מהרמ"ק העולםאוספת אותם מן ם מיחכ יתלמידשל  הםכך הפסקת לימוד התורה מפי ,אותם

 .(זוהר פרשת שמיני דף מב ע"א ד"ה 'פקודא בתר' רעיא מהימנא) שחיטהללא צורך ב (עיי"ש בעת פטירתו היה עם דוד המלך

 הנפשות המגולגלות בדגים אכילת דגים בשבת קודש מתקנת את

ְכלּו תיקון הנפשות הנמצאות בדגים הוא על ידי  יֵּא   וכשנאכל ,באיזה דגהנפשות רגע קט  ות. ולפעמים מתגלגללכבוד שבת וסעודת מצוה הדגיםשֶׁ
כוח  הםחול היות שאין בה בימותמלאכול דגים  נמנעיםש. ולכן יש כאלו )'בני יששכר' מאמרי חודש סיון מאמר ה מעלת התורה ד"ה וצריך להתבונן(היה לו תיקון נתכף 

, 'דבר בעתו' לר' ששון בן מרדכי שנדוך מבבל דף פב ד"ה רבא )'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש סימן כח הלכות שבת אות זרק בזכות השבת  עולה להעלות את הניצוצות שבדגים, והכל

אז האכילה ו ,שעת חיתום גזר דיןשהוא בדגים גם ביום חול, וזה בערב יום הכפורים לתקן את הנפשות שניתן . אמנם פעם בשנה כן (מלח שבוטא
הרי באכילות ערב יום הכפורים האדם מתקן את כל אכילות האיסור של כל השנה בנקל מאוד, כמו שוא עת תשובה. יהיא מצוה מן התורה וה

בסכום גדול שקנה דג  במעשה שהביאו רבותינו על חייט אחד. וזה הטעם בוודאי שיוכל לזכות גם בזה להעלות את הנפשות המגולגלות בדגים
המעשה ב'בראשית רבה' יא, ד ד"ה אמר רבי מקור )ראה  דגורצה לתקן בו את הנפש שבכדי לאוכלו בערב יום הכפורים, היות שידע מעלת היום  מאוד של זהובים

 .ורים ד"ה מעשה בחייט שקנה דג()'תורת משה' לחתם סופר בפרשת האזינו לערב יום הכפ תנחומא(

דג  דג גדול או (' מחכמי הקבלהמסכת סנהדרין')'ידו בכל' למחבר שבט מוסר דף סז ע"ב סימן שפד ד"ה )ראה גמ' שבת דף קיח ע"ב בשם רב שהוא עונג שבת(  צריך לחזר אחרי דגים לשבת
כאשר  ין"שִּ ְח ין עם ַר נִּ האר"י ז"ל "נּושבת של סעודת לוכפי שנאמר בפיוט  צריך להשתדל( )'סדר היום' לר' משה בן מכיר הכנת יום השישי לכבוד שבת ד"ה הג' קטן
)'סדר היום'  תבשיל דגיםמהלעשות יש ו .(פירוש 'מנחת יעקב' על פיוט האר"י לשבת קודש בחלק שירי קודש דף י ע"ב ד"ה קריבו שושבינין) ' בגדלים שוניםדגים'ין" פירושו נִּ "נּו

)'יוסף אומץ' לר' יוסף יוזפא האן נורילינגן ראש הדיינים בפרנקפורט בפרק 'דיני ערב שבת והנהגתו' סעיף תקן וכתב  בין רב ובין מעט מכיר הכנת יום השישי לכבוד שבת ד"ה הג' צריך להשתדל(לר' משה בן 

ועל כן לא יכול  ומי שהוא 'עני' בדעת ות,הנצוצות הקדושל להוציא מהם את יכוכי יאכל דגים גדולים  מי שהוא 'עשיר' בדעתאז . ושהוא לפי הקבלה(
ומכל מקום בדגים קטנים יש יתרון, לפי שאי . ()'פרי צדיק' על התורה פרשת אמור סוף אות ו ד"ה וקדשתו מכל הזמניםיאכל דגים קטנים  – להוציא מהדגים הגדולים

 ובהם )'ידו בכל' למחבר שבט מוסר דף סז ע"ב סימן שפד ד"ה 'מסכת סנהדרין' מחכמי הקבלה( שבתקן על ידי אכילת ותהיה בכמה דגים איזה ניצוץ אחד שיאפשר שלא י
)'יוסף אומץ' לר' יוסף יוזפא האן נורילינגן ראש הדיינים בפרנקפורט בפרק 'דיני ערב שבת והנהגתו' סעיף תקן וכתב  לתקן יותר נשמות מגולגלות מאשר בדגים גדוליםגם אפשר 

 .ה(שהוא לפי הקבל
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)ספר 'חרדים' פרק לג ד"ה על עוון עריות חמור, 'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש סימן כח הלכות שבת אות ז, 'תיקוני תשובה'  ולאוכלם קודש לכן מצוה גדולה לקנות דגים לכבוד שבת

'וימהר אברהם' לר' אברהם פאלאג'י מערכת ד אות נב  ,והובא בסוף ספר 'מאה קשיטה' להרמ"ע מפאנו דפוס מונקאטש פרק עשירי ד"ה 'וצדיקים בני תורה' מהדורא תניינא לגורי האר"י ז"ל משמו של האר"י ז"ל

'חיי אברהם' לר' אברהם כלפון מעלתם,  ' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ראשון פרק פ' דף ריט ע"ב ד"ה אולם לעד"ן דמצדד'זכר דו ,'גבול בנימין' חלק א' דרוש ס דף קיו ע"א ד"ה ובשמות רבה ,'ילקוט ראובני'בשם 

'מגלה עמוקות' על התורה מהדורא בתרא  רנב אופנים' אופן נב, - 'מגלה עמוקות ,)'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש סימן כח הלכות שבת אות ז בכל שלושת סעודות השבת (על טעמי המצוות אות רכז

'יוסף אומץ' לר' יוסף יוזפא האן נורילינגן ראש הדיינים בפרנקפורט בפרק  ,חדש' ערך מצות אות עד, 'ילקוט חדש' בערך 'אכילה ושתיה וענייני הגוף' אות ט 'ילקוט ,פרשת נשא דרוש א ד"ה כלל הדברים שבבשר

'אור צדיקים'  'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק שני סימן קד, חמור,)ספר 'חרדים' פרק לג ד"ה על עוון עריות  ובפרט בסעודה שלישית( וכתב שהוא לפי הקבלה 'דיני ערב שבת והנהגתו' סעיף תקן

 .(דפוס מונקאטש'תיקוני תשובה' מהדורא תניינא לגורי האר"י ז"ל משמו של האר"י ז"ל פרק עשירי ד"ה 'וצדיקים בני תורה'  ,למהר"מ פאפירש סימן כח הלכות שבת אות ז

)'גבול בנימין' חלק א' דרוש סב דף קיח ע"ב טור ב ד"ה למדנו  בתוכם ותשבת יכול האדם להעלות את נפשות הצדיקים המגולגלבסעודות ה יםדי אכילת הדגועל י

)פירוש 'יואל משה' על מאמר חקור דין להרמ"ע מפאנו חלק שני  ובפרט בשעת המנחה של שבת קודש, )ספר 'חרדים' פרק לג ד"ה על עוון עריות חמור( חזרה אל מנוחתם מכל האמור(

יותר לתיקון הנפשות שבדגים, משום שהיא עת רצון ו'העין פקוחה'  יםמסוגל. והטעם שאז סעודה שלישיתבעת  פרק יז ד"ה ולעתיד לבוא יכשרו יותר(
)'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנו חלק שני סימן קד, 'תיקוני תשובה' מהדורא פקוחות תמיד  בעליונים להשגיח אז על העולם, בדומה לעינו של הדג שאין לו עפעפיים ועיניו

 זו שללכן שעה , (ף ריט ע"ב ד"ה אולם לעד"ן דמצד מעלתםתניינא לגורי האר"י ז"ל משמו של האר"י ז"ל פרק עשירי ד"ה 'וצדיקים בני תורה', 'זכר דוד' לר' דוד זכות ממודינא מאמר ראשון פרק פ' ד
באותו  כי היה שמח, )ראה גמ' שבת דף קיט ע"א(של שבת את הדג בעצמו ומכין רבא היה מולח  האמוראשוזו הסיבה  .רומזת על דגי הים נחה בשבתמ
)'דבר בעתו'  הניצוצות שבואת לברר סייע יר שא ,שיושפע הארת תוספת שבת בדג ההוא כךלעורר דברים עליונים  וביקשהמתגלה בשבת  'הרצון'

 .' ששון בן מרדכי שנדוך דף פב ד"ה רבא מלח שבוטא(לר

דג שנפש טהורה גנוזה בו ויזכה להשיב  לואפשר שיזדמן אז  )'זכר דוד' מאמר ראשון פרק פ דף ריט ע"ב ד"ה אולם לעד"ן דמצד( ' ראויהבעל נפשהוא 'ואם האדם 
, 'תיקוני תשובה' מהדורא תניינא לגורי האר"י ז"ל חלק שני סימן קד, 'ילקוט ראובני' פרשת בהעלותך ד"ה אם חטא אדם )'כנפי יונה' להרמ"ע מפאנותה באותה שעה שה ולהעלֹואותה בקדּו

)'נחלת בנימן' מצוה קיו דף  אותה כדי שיעלהמזמין דג עם נפש של צדיק לידי אדם כשר הוא זה ש וה' יתברך, (משמו של האר"י ז"ל פרק עשירי ד"ה 'וצדיקים בני תורה'

)'חתם סופר' פרשת בהעלותך על הפסוק לו בעבודת ה'  תבו ועוזר תצדיק נדבקהשל  נפשהשאוכל את הדג האדם שואז זוכה אותו  .קנא ע"ב ד"ה זכר תמים יקריבנו(

)'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת עקב ד"ה  ומנהיגה אותו בדרך ישרה נֹוורעיֹו לֹוכְ את שִּ  היא גם מזככתנשמה מעולה אז  בדג ישואם  .'זכרנו את הדגה'(

הקב"ה ינהג עמו מדה כנגד  ,עצמו לידי גלגול בדג לאחר פטירתויבוא ב , אז כאשר הואבושאכל דג ותיקן את הנשמה . ואם אדם ולכך צותה התורה(
כֵ ויזמן שהדג בו הוא התגלגל  מדה  .(וכתב שהוא על פי הסוד על טעמי המצוות אות רכז לר' אברהם כלפון ברהם')'חיי א ל על ידי ישראל כשר וצדיק ותתוקן נשמתוֵיאָּ

 משיח בן דוד יבוא כאשר לא יהיו עוד נפשות מגולגלות בדגים

סימן קנח  שעל טעמי המצוות )החיד"א בהגהה על ספר 'עיר מקלט'טהורים  מיני בעלי חייםמאותם  'שהת של קדּוצֹוניצֹו'הוא לברר  בעולם הזה החי אכילתעיקר 

'יערות עפ"י ) לביאת משיח בן דודהדורות עד כל במשך  (' מהאר"י ז"לאמנם אמיתות')'אהבת יהונתן' הפטרת בלק ד"ה מתוקנות על ידי ברכה ואכילה כראוי  אשר, וקנט(

ת בבעלי החיים והמגולגל ותעלות את הנפשהיה אפשר לבזמן בית המקדש אמנם  .דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק א דרוש א לחודש אלול ד"ה והנה אמרו אין בן דוד בא(
 , כי הדגיםנפשות המגולגלות בדגיםלמעט הוזה  .מצוה קיו דף קנא ע"ב ד"ה זכר תמים יקריבנו(יצחק בנימן וואלף לר' )עפ"י 'נחלת בנימן'  על ידי הקרבה על המזבחגם 
להיות  וולהעלות וכדי לזכות בקרבנותהטמונה  'אדםהנפש ' מחמת היאהקרבת הקרבנות לפי ש לפסילת הדגיםוהטעם . להקרבה פסוליםהיו 

ל ֶחְלבֹוְוֶאת שנאמר " של הבהמה כמו ַהֵחֶלבגם את בקרבנות באש המזבח. לכן היו צריכים להקריב  וגמר דינ ה כָּ כי  )ויקרא ד, כו( "ַיְקִטיר ַהִמְזֵבחָּ
עם הקב"ה מדקדק ש מחמתאבל צדיק המגולגל בדגים אינו צריך לזה כי צדיק הוא, ורק על דבר מועט התגלגל . ֵחֶלבשב הנפש הוא במֹו

 .'הקרבנות בבית המקדש'( –מזבח ראה מאמרינו לפרשת ויקרא שב)להרחבה על עניין הקרבנות  )'נחלת בנימן' מצוה קיו ע"ב ד"ה זכר תמים יקריבנו( הקרובים אליוהצדיקים 

)'מגלה  בעולם להתגלגל 'הישנות )'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק א דרוש א לחודש אלול ד"ה והנה אמרו אין בן דוד בא( הנשמות'אין משיח בן דוד בא עד שיכלו כל 

חלק א דרוש א לחודש אלול ד"ה לר' יהונתן אייבשיץ )'יערות דבש' דגים שבנשמות הצדיקים כל  גם ובכללם .ויתוקנו מהדורא בתרא פרשת ויחי ד"ה הענין אין בן דוד(עמוקות' על התורה 

לּומצרים בכפי שהיה  עשה העולם 'כמצולה שאין בה דגים'ייעד ש והנה אמרו אין בן דוד בא( )עפ"י 'מגלה עמוקות' על התורה  גלותהנשמות המתגל ממנה כל ֶשכָּ

)'מגלה  שנותרו תכל הניצוצות הנדחֹואת 'אסף' על שאוסף בשם על ידי משיח בן יוסף שנקרא גם  ה. וזה יקרמהדורא בתרא פרשת ויחי ד"ה הענין אין בן דוד(

דֹול"או בזמן מלחמת גוג ומגוג שאז יהיה  עמוקות' על התורה מהדורא בתרא פרשת ויחי ד"ה הענין אין בן דוד(  כדי להוציא לאור את כל הנשמות שנשארו "ַרַעש ג 
ִתי שנאמר " ולקבצם ולהחזירם לאיתנם בבעלי החיים ִתי ְבַאִפי: ּוְבִקְנאָּ י ה' ַתֲעֶלה ֲחמָּ ֵאל ְנֻאם ֲאדֹּנָּ יָּה ַביֹום ַההּוא ְביֹום בֹוא גֹוג ַעל ַאְדַמת ִיְשרָּ ְוהָּ

ֹּא ְבֵאש ֶעבְ  ִתי ִדַבְרִתי ִאם ל דֹולרָּ ֵאל:  ַביֹום ַההּוא ִיְהֶיה ַרַעש גָּ ַני ְדֵגי ַהיָּםַעל ַאְדַמת ִיְשרָּ ֲעשּו ִמפָּ רֵֹּמש ַעל וְ  ְורָּ ֶרֶמש הָּ ל הָּ ֶדה ְוכָּ ַמִים ְוַחַית ַהשָּ עֹוף ַהשָּ
ה מָּ ֲאדָּ י ַהי םוהקדים הפסוק את ". כ( -)יחזקאל לח, יח  "הָּ  .)'צוארי שלל' להחיד"א הפטרת שבת וחול המועד סוכות אות א( " כי רוב הנשמות מגולגלות בהםְדגֵּ

את חולי המעיים  תלפי שאכילת דגים קטנים מונע )גמ' סנהדרין דף צח ע"א בשם ר' חנינא(" ולא ימצא להדג לחֹואין בן דוד בא עד שיתבקש "אמרו רבותינו ו
לרפואת  דגיםלומר שבאחרית הימים יבקשו  וכוונת רבותינו ,ית חכמה' פרק דרך ארץ דף רכא ע"א ד"ה מעשה בר"ע שהיה לו()'ראשאת הגוף  הומפרה ומרבה ומבריא

הפטרת  )'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ מעולה נשמה של )'ידו בכל' למחבר 'שבט מוסר' דף סז ע"ב סימן שפ ד"ה מסכת סנהדרין( איזה ניצוץ בהםימצא י, כדי שבנפשוהחולה 

)'ידו בכל' למחבר 'שבט מוסר' דף סז ע"ב סימן שפ ד"ה מסכת סנהדרין, 'אהבת יהונתן' לר' יהונתן אייבשיץ הפטרת עקב ד"ה ולכך צותה  מצאיאך לא י ,להבריא אותו עקב ד"ה ולכך צותה התורה(

ימצא שם איזה ניצוץ לתיקונו. ואם בכל אופן יודאי שודבר זה הוא אינו בגדר הרגיל היות שבריבוי הדגים הקטנים שנותנים לחולה בו. התורה(
)'ידו בכל' למחבר 'שבט מוסר' דף סז  הרי זה סימן שכבר נתקנו כל הניצוצות כלשהו איזה ניצוץ לאכול יתברר שלא נמצא בין הדגים הקטנים שניתנו לו

שלמו יושואז  .בשום דגעוד ניצוץ נשמה עד שאין  אייבשיץ הפטרת עקב ד"ה ולכך צותה התורה()עפ"י 'אהבת יהונתן' לר' יהונתן  של הנשמות (ע"ב סימן שפ ד"ה מסכת סנהדרין
 במהרה בימינו, אמן. )'ידו בכל' למחבר 'שבט מוסר' דף סז ע"ב סימן שפ ד"ה מסכת סנהדרין(יבוא משיח בן דוד כל הנשמות בתכלית השלימות 
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, ז"למאיר בן משה 
, ז"ליונה בן שמואל 

ברטה בתיה בת 

, חיים בן ז"למאיר 

, מרים בת ז"ללייב 

 ז"לשמואל 
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 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"לאליהו בן ג'ֵנט 
 ת. נ. צ. ב. ה.

העלון גם לעילוי 

 נשמות:

רחל בת 
 גרשון ושרה

  ז"ל

  אשת דוד

 ז"ל דוד בן ישי
 הנולד ממרים

 ת. נ. צ. ב. ה.
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 מרים בת רבקה
 הי"ו 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו בת אילנהשירה 
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 

 הי"ו ֵבמּון

הפצת העלון השבוע לזווג הגון בקרוב 

 של ידיד נפשו של מחבר העלון

 הי"ו אֹוְלג השמואל בן 
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  בקדושה וטהרה!בית נאמן בישראל 
 

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 

 הרבים:כמה שנים תרם והדפיס את העלון הזה לזיכוי 

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

 לרפואת הנערה

שירה בת 

 הי"ו מוריה

 הפצת העלון גם לרפואתם של

הי"ו יעל בת שירה אושרת  

הי"ו עליה בת אסתר  

הי"ו יונתן בן שירה אושרת  

הי"ו אליהו בן שירה אושר  

 העלון מופץ לזיווג הגון של

 הי"ו יוסף בן קרן 
שיזכה להקים בית נאמן 

להצלחתו שלהעלון מופץ   

יוסף יצחק בן עליה 
 הי"ו

 alon.torat.haim@gmail.com  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 

 5בקשה אישית ממחבר העלון להתפלל לרפואתה של ילדה בת 

 וצריכה רפואה: בראשהיסורים יהסובלת 

הי"ו י בת טליהמ  רֹו  

העלון השבוע מוקדש לרפואתה השלימה. ויהי רצון ה' יתברך 
יחזיר אותה לאיתנה, בריאה ושלימה בכל רנ"ב אבריה ושס"ה 

ל נא רפא נא לה" בתוך שאר חולי עמו ישראל, אמן. -גידיה. "א  

העלון גם לעילוי 

 נשמת:

 ז"ל חיים בן מימה

 לעילוי נשמת:

 רה  בְ אליהו בן גֹו
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
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