
 

 ~1 ~ 
 

 

 האכילהקדושת הנהגות   –  יתרופרשת 

ה נאמר "סעודה כפי שלכבודו ערכו  בא יתרו לפני משה רבינוכאשר  שָּ ר עָּ ה ֲאשֶׁ ל ַהּטֹובָּ רֹו ַעל כָּ תְּ ַחדְּ יִּ ַיד ַויִּ ילֹו מִּ צִּ ר הִּ ֵאל ֲאשֶׁ רָּ שְּ יִּ ה' לְּ
ם: יִּ רָּ צְּ ַתַחת ַיד מִּ ם מִּ עָּ ת הָּ יל אֶׁ צִּ ר הִּ עֹּה ֲאשֶׁ ַיד ַפרְּ ם ּומִּ ַריִּ צְּ ַיד מִּ ם מִּ כֶׁ תְּ יל אֶׁ צִּ ר הִּ רּוְך ה' ֲאשֶׁ רֹו בָּ תְּ ר יִּ ֹּאמֶׁ ם: ַוי יִּ רָּ צְּ תִּ  מִּ ה יַָּדעְּ דֹול ה' ַעתָּ י גָּ י כִּ

ֱאֹל ל הָּ כָּ ר ֲאשֶׁ קִּ מִּ בָּ י ַבדָּ ם:ים כִּ דּו ֲעֵליהֶׁ ים ֵלא ר זָּ חִּ בָּ ה ּוזְּ ה עֹּלָּ רֹו חֵֹּתן מֹּשֶׁ תְּ ַקח יִּ ֵאל לֶׁ קִּ ֹלַויִּ רָּ שְּ ֵני יִּ קְּ כֹּל זִּ ן וְּ ֹּא ַאֲהרֹּ הים ַויָּב ם חֵֹּתן מֹּשֶׁ ם עִּ חֶׁ ל לֶׁ  ֱאכָּ
ֱאֹל ֵני הָּ פְּ וכפי שנרמז באותו היום,  שמות יח, יב()'רבינו בחיי' מילה סעודה זו נעשתה לכבוד יתרו על שהתגייר ועשה ברית . יב( –)שמות יח, ט " יםקִּ לִּ

לָּ " תיבותסופי ב י העֹּ חִּ בָּ  .)'שפתי כהן על התורה' פרשת יתרו על הפסוק 'ויקח יתרו עולה'(גמטריא 'מילה' ב" שיוצא םיקִּ ֵלאֹל םּוזְּ

 ?םושתיית םאכילת כדי לקדש את ןלנהוג בה צריכיםבישראל  ואשהאיש כל ר שאת הראויות הנהגֹוהויש להתבונן, מה הן 

 יאכל האדם את כל סעודותיו בנקיות וכבוד כיושב לפני המלך

)'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש בחלק ספר מוסר ליום רביעי אות  תובמתינּו )'זוהר חדש' מדרש רות דף קו ע"א ד"ה תמינאה דלא יהא גרגרן( בנחתלאכול כאשר אדם סועד הוא צריך 

 למחבר)'שער התפלה'  שהרא ובּובמֹו )'השל"ה הקדוש' תורה שבכתב פרשת תולדות אות מג ד"ה הלעיטני נא מן האדום( תובצניעּו סימן ה, סב ד"ה יהיה בכבוד()'צפורן שמיר' להחיד"א  דבֹוכב סט(

, 'שער , 'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק טודלא יהא גרגרן)'זוהר חדש' מדרש רות דף קו ע"א ד"ה תמינאה  מי שאוכל לפני המלךכ 'באר מים חיים' שער השמיני סוף פרק יב ד"ה ועל כן נאמר(

'רקנאטי' על התורה פרשת עקב ד"ה ואכלת )דברים יד, כג( ) "יָךק  ְוָאַכְלָת ִלְפֵני ה' ֱאֹלשנאמר " ולפני השכינה ('באר מים חיים' שער השמיני סוף פרק יב ד"ה ועל כן נאמר למחברהתפלה' 

 )'אור צדיקים' למהר"מ פאפירש בחלק ספר מוסר ליום רביעי אות סט( יושב ושולחנו ערוךלא יאכל אלא כשהוא ו. (מצוה פה ד"ה עשרה דברים להרדב"ז 'מצודת דוד'ושבעת וברכת, 

נֹות מסודר, עליו הכתוב אומר "שאינו על שולחן  . ומי שאוכלומסודר חָּ לְּ ל שֻׁ י כָּ יאכִּ אּו קִּ לְּ ה מָּ לפי שצריך לכבד את הקב"ה  ,)ישעיה כח, ח(" צֹּאָּ
רהיא אומרת "מסודר  שולחנו של ישראלכשהשכינה רואה את ועל מזונותיו.  ן ֲאשֶׁ חָּ לְּ ה ַהשֻׁ ֵני ה' זֶׁ פְּ )יחזקאל מא, כב( )'רקנאטי' על התורה פרשת עקב  "לִּ

 .ד"ה ואכלת ושבעת וברכת(

שמחת בעת כמו  ,קולואת לשמוע  ובאיםמלאכי השרת אז היו מתקבצים  ,שולחנו בקול נעיםרר על ֹושר' ישראל נאג'רה ז"ל היה מכאשר 
זרועותיו  בגדי הרים את, רר על שולחנוֹוׁשהוא כש ופעם אחת. חקים לפניהםמתקבצים אנשים לראות את מיני השחֹוק שמשש חתן וכלה
אינו יושב בכבוד האיש הזה שממעט בכבוד שמים, ומקול מן השמים ואמר "ברחו לכם אז יצא  .עד שזרועותיו התגלום הרב מפני החֹו

 הזה אה מביתו את המראה הגדולבדורו ר . והאר"י ז"ל שהיהשהיו שם כל מלאכי השרת ותכף פרחו להם" !על השולחן אשר לפני ה'
עצמו את שט יקומיד  ה גדולהחרד חרדהוא  ג'רהנא ר' ישראלוכששמע זאת . ישראל נאג'רה סודו לר' את גילהושהיה עם המלאכים, 

)'פלא יועץ' ערך אכילה ושתיה ד"ה וצריך לישב  בתחילהעמו  פי שהיוכליו אחזרו מלאכי השרת להתקבץ  אזוכבראשונה.  ררשֹוו על שולחנו וישב בכבוד

 .בכבוד על השלחן(

צריך  שולחן האוכל לכן. דבש' חלק ב דרוש יב לט' בטבת ד"ה ולכן בכור צריך שמור( )'יערותנים' 'החיצֹו לקדש את האכילה שלא יאחזו בהמאוד צריך להיזהר 
צריך וכן  )'ספר החיים' לאחיו של המהר"ל מפראג בחלק 'ספר פרנסה וכלכלה' תחילת פרק שני ד"ה ויהי שלחנו של אדם(שייך לצד הסטרא אחרא  זה' כי לכלוך'להיות נקי מכל 
)זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"ב ממזונו יקבל הוא זה שהסטרא אחרא כי אחרת ו רק לאחר שהתפנה וניקה את גופו, מזונאת אכול שאדם יתקרב ל

 "ֹצָאה ִקיא"לשולחן  מקרבהוא נמצא שו )'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"א ד"ה 'ובגין ההוא לחם' מהרמ"ק(היות שבטנו מלאה צֹואה  ד"ה שלחן דבר נש(
 חלק באותה סעודהאה הנהנים מהצֹושיש לחיצונים  בזה המֹורֶׁ ו, )זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"ב ד"ה שלחן דבר נש(שהוא מצד הסטרא אחרא )ישעיה כח, ח( 

 .)'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"א ד"ה 'ובגין ההוא לחם' מהרמ"ק( מכל זה נצלייתפנה קודם לסעודה י אם אךחלילה. 

 ֹ  אכל בדרך רעבתנות שזה מצד הסטרא אחרא ועשו הרשעלא י

'זוהר חדש' מדרש רות דף קו ע"א ד"ה תמינאה דלא יהא, זוהר פרשת פנחס דף רמו ע"א ד"ה שתיתאה שלא יהא, ) אדם להיזהר מאוד שלא להיות גרגרן ובלען בסעודתוהצריך 

 פרשת עקב ד"ה ואכלת ושבעת, ספר 'הציוני' לר' מנחם ציוני ,, 'דרך חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר נתיב ל' דרך אכילה דף נט ע"ב אות ט ד"ה לא יהיה אכילתו'רקנאטי על התורה' פרשת עקב ד"ה ואכלת ושבעת וברכת

'דרך חכמה' למהרי"ל ) בלי ללעוס ולטחון כראוי בשיניים בולעיםיאכל דרך הלעטה שבה  לאגם שו ('עיר מקלט' פרשת ראה מוסרי השל"ה והגהות ד"ה כתיב ואכלתם

 על ידי כן כמונעשה  והאדם )'קב הישר' פרק מט ד"ה השביעי הוא עיקר( איסור גמור דברים אלו הםכי , פוחוביצ'ר נתיב ל' דרך אכילה דף נט ע"ב אות ט ד"ה לא יהיה אכילתו(
י" אחיוליעקב  אמרש וכפי ,מדתו היתהשכך  )זוהר פרשת פנחס דף רמו ע"א ד"ה שתיתאה שלא יהא( עשו הרשע יֵטנִּ עִּ א ַהלְּ ה נָּ דֹּם ַהזֶׁ אָּ דֹּם הָּ אָּ ן הָּ )בראשית כה, " מִּ

. ('פלא יועץ' ערך אכילה ושתיה ד"ה וצריך לישב יעי הוא עיקר, 'רקנאטי על התורה' פרשת עקב ד"ה ואכלת ושבעת וברכת,'קב הישר' פרק מט ד"ה השב ,'זוהר חדש' מדרש רות דף קו ע"א ד"ה תמינאה דלא יהא) ל(
 .)'פלא יועץ' ערך אכילה ושתיה ד"ה וצריך לישב(בעיני אלקים ואדם  סעשה מאּוייהוא  האדםכך  ינהגאם ו

)'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קסח  'החיצונים'ו )זוהר פרשת תרומה דף קסח ע"ב ד"ה כמאן דאכיל( היא מצידה ודרכה של הסטרא אחרא תשל רעבתנּו וזדרך 

'רקנאטי על התורה' פרשת עקב ד"ה 'זוהר חדש' מדרש רות דף קו ע"א ד"ה תמינאה דלא יהא, )של האדם  בתוך מעיו ריםשֹוהם כי  והוא סימן ע"ב ד"ה 'ואי אכתיב בשמא' מהרמ"ק(

האדם אוכל כאשר  (' בשם זוהר רעיא מהימנאיהיה בכבוד')'צפורן שמיר' להחיד"א סימן ה אות סב ד"ה אז באותו השולחן  תהסטרא אחרא נאחזו. ושבעת וברכת( ואכלת
ֵני ה' ֱאֹל" נאמר שהרי נגד ציווי התורהוזה  .לפניה פְּ תָּ לִּ ַכלְּ אָּ זוהר פרשת תרומה דף קסח ע"ב עפ"י )לפני הסטרא אחרא  ואכלת" ולא )דברים יד, כג(" יָךקֶׁ וְּ

ְלחַ אז נעשה מאותיות 'ו. )'עיר מקלט' פרשת ראה מוסרי השל"ה והגהות ד"ה כתיב ואכלתם( "כוחות החיצוניםו ד"ה ומאן דאכיל( שהוא הסטרא  'לנחש' התיבהן' ׁשֻׁ
השולחן כי , ('באר מים חיים' בשער השמיני פרק ד ד"ה ועל זה אמר אדוננו דוד המלך למחבר. וראה 'שער התפלה' לר' מקוזני'ץ מסכת אבות פרק שלישי ד"ה זה השלחן אשר לפני ה' 'עבודת ישראל')אחרא 

 מטעמי תורת חיים
 

 בינ"ו  עמ"י  עש"ו
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שם גם מצויה הלילי' אשתו של הס"מ  אכילה גסה,הלעטה ו בו ישבמקום עוד שו .)עפ"י 'חומת אנך' להחיד"א פרשת תרומה אות ה( להתהפך מזה לזהיכול 
 .ות אות ק ד"ה 'סוף דבר' מספר תוצאות חיים בשם ר' שלמה אלקבץ()'של"ה הקדוש' שער האותי

ֹ  אדםהשהיצר הרע רוצה  שאין יצר הרע מתגבר בתוך לפי , )'לקוטי תורה' להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה ואלה שמות בני ישראל( אכל הרבה בדרך של הלעטהי
, 'פרי צדיק' לר' צדוק 'תפארת שלמה' חלק לקוטים אות קו ד"ה צדיקים תחלתן יסורין)זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"ב ד"ה ובכהני הוו לקטי,  מעיו של האדם אלא על ידי אכילה ושתיה

םַויֹאְכלּו ַוִיְשְבעכפי שנאמר " (הכהן מלובלין פרשת לך לך אות ג ד"ה 'בחמרא גו כסא' בשם הספרי )תהלים עח, כט( )'תפארת שלמה' בחלק לקוטים אות קו  "ּו ְמֹאד ְוַתֲאָוָתם ָיִבא ָלה 

ְשַבענאמר "וכן  ד"ה צדיקים תחלתן( ן א   נקרא באותה שעה 'רשע' בדרך זוכל ואדם שאֹו. ()זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"ב ד"ה ובכהני הוו לקטי )משלי ל, ט( "ְוִכַחְׁשִתי פ 
שהרי נעשה לו בטן  'רקנאטי על התורה' פרשת עקב ד"ה ואכלת ושבעת וברכת, 'מדרש תלפיות' ענף אכילה ד"ה 'לא יהא אדם' בשם ספר ציוני( ,והר חדש' מדרש רות דף קו ע"א ד"ה תמינאה דלא יהא)'ז

ן" על הרשעים שנאמר וכפי. )'באר מים חיים' פרשת אחרי מות ד"ה והנה עוד אמרו שם( ת המאכלת גשמיּוניּומחיצֹו ט  ְחָסר ּוב  )'זוהר חדש'  )משלי יג, כה( "ְרָׁשִעים ת 

כל מרגישים  הםש על, עקב ד"ה ואכלת ושבעת וברכת, 'מדרש תלפיות' ענף אכילה ד"ה 'לא יהא אדם' בשם ספר ציוני( 'רקנאטי על התורה' פרשת ,מדרש רות דף קו ע"א ד"ה תמינאה דלא יהא
 .פרשת קדושים אות ר"ן(על טעמי המצוות )'עיר מקלט'  בטנם 'חסרה'את ימיהם 

ומתאווים לאכילתם עד שכמעט בעודם  השביעי הוא עיקר()'קב הישר' פרק מט ד"ה  באלל וסֹוהרבה בני אדם נכשלים ואוכלים במהירות בדרך של זֹו
 כוח לסטרא אחראומוסיף , )'קב הישר' פרק מט ד"ה השביעי הוא עיקר( הוא פגם גדול מאודדבר זה ו .)'באר מים חיים' פרשת בראשית ד"ה ובמהות האכילה( בכפם יבלעּום

 הרשע שוכמו שיעקב אבינו לא נתן לע, לאט ולאכולצמו את היצר הטוב להגביר על עלכן צריך האדם . )'אגרא דכלה' פרשת חקת ד"ה ולמה הבאתם(
ו דרך אכילה' שנאמר "'באלא רק  ,שביקשכפי לאכול ב'דרך הלעטה'  ֵעשָּ ַתן לְּ ַיֲעקֹּב נָּ ידוְּ זִּ ם ּונְּ חֶׁ ים  לֶׁ שִּ ֹּאַכלֲעדָּ תְּ  ַוי )בראשית כה, לד( )'לקוטי תורה' " ַוֵישְּ

ֹ גם  ,ומי שהוא בעל נפש. להאר"י ז"ל פרשת שמות ד"ה ואלה שמות בני ישראל( הולך ש עם אדם שאכילתו מרובה משאר בני האדם או אכל עם אדםלא י
ֹּ לאכול רעב בעל הנפשואפילו אם . ת מעיותאוֹו יאחר מֹואכל , עדיף שיתגבר על רעבונו ולא י ַלחְּ )זוהר פרשת שמות דף ג ע"ב ד"ה  האדםשל אותו  מִּ

 .(עיי"ש בקדושה היההאכילה שתאת לתקן  שבטשל חודש  עניינוזה שלט"ו בשבט אות ב ד"ה 'וזה שאמר באחד בשבט' בחלק . וראה ב'פרי צדיק' לר' צדוק הכהן מלובלין ' ועיי"שאמר רבי יצחק'

 ירחיק האדם מסעודות הרשות שהכל שם הולך לסטרא אחרא

 כגון מדרבנןעליהם בתורה או  שהצטוו, )'פלא יועץ' ערך סעודה ד"ה יש סעודות( 'סעודות מצוה' נקראות והן סעודות הנעשות בחברת אנשים ןישנ
סעודות בכלל שויש אומרים . של שבת' שורש החמישי שמו בו תפאר מד ע"א טור א()'סדורו ואכילת מצה בליל הסדר וכדומה  אכילת הפסח בזמן בית המקדש

למהרש"ל  )'ים של שלמה' נסאו לפרסם  אלא כדי ליתן שבח למקום או לפרסם מצוה ,ושמחה חברּותכל סעודה שאדם עושה שלא כדרך  אלו הן

כי אין מצוה  )'פלא יועץ' ערך סעודה ד"ה יש סעודות( אנשים נקראות 'סעודת הרשות' ם שלבחברתנעשות שאחרות סעודות אך . בבא קמא פרק ז, לז( מסכת
. )'סדורו של שבת' אור יום שבת דף מב ע"א ד"ה אמנם כל אלו( ביד כל אדם אם לאכול שם או לא, שלא הצטווה להימנע מסעודות אלו והרשות באכילתן

אָּ "בסמיכות הפסוקים  שנרמז כפי, יצר הרע של קטרוג אלו גורמותת וסעוד בָּ וְּ שָּ תָּ וְּ תָּ ַכלְּ שָּ  :עְּ םהִּ כֶׁ ַבבְּ ה לְּ תֶׁ פְּ ן יִּ ם פֶׁ כֶׁ רּו לָּ  טז( –)דברים יא, טו " מְּ

)'בית מועד' לר' מנחם רבא דרוש תשיעי ליום ראשון של כנגד היצר הרע הנקרא 'רשּות' גם ת' נקראות 'סעודת הרשּוו .)'פרי צדיק' סוף פרשת נח ד"ה מזכירין במוצאי שבת(

 .סוכות דף צב ע"א(

, הגהות החיד"א לספר 'עיר מקלט' פרשת ראה פרשת תרומה אות ה להחיד"א )'חומת אנך' ת ראש הן של הסטרא אחראק וקלּוחֹות של שושאר מׁשתאֹו תרשּוהסעודות 

וכל מה  .)הגהות החיד"א לספר 'עיר מקלט' פרשת ראה במוסרי השל"ה והגהות ד"ה כתיב ואכלתם( כמה תקלות לגוף ולנפש בהןויש  (במוסרי השל"ה והגהות ד"ה כתיב ואכלתם
ומטמא את הבשר  בליקוט מהחיד"א ד"ה אכילה שאינה( 'פלא יועץ' למחבר)'אורות אלים'  הכל הולך לסטרא אחרא ,כל יותר מכדי צרכואֹושהאדם מתענג שם ו

בניו  במשתה שעשּו . כך היה)'פלא יועץ' ערך סעודה ד"ה יש סעודות( אים ומרקד ביניהםטן נוטל שם חלק בראש הקרּווהש .)'צפורן שמיר' להחיד"א סימן ג אות מד(
שּושנאמר " אחיותיהםעם ב של איֹו עָּ יו וְּ נָּ כּו בָּ לְּ הָּ תֹו וְּ שְּ לִּ ֱאכֹּל וְּ ם לֶׁ יֹוֵתיהֶׁ ת ַאחְּ ֹלשֶׁ שְּ אּו לִּ רְּ קָּ חּו וְּ לְּ שָּ יש יֹומֹו וְּ ה ֵבית אִּ תֶׁ שְּ םמִּ הֶׁ מָּ  )איוב א, ד(" ת עִּ

)'צפורן שמיר'  תמֹות מדּושמחֹובו הללו תבסעודות הרשּוהאדם לכן ימאס . (' עיי"שבאיוב מה כתיב')זוהר פרשת בא דף לד ע"א ד"ה המקטרג היה שם עמהם ו

לר'  )'מזמור לאסף' ירחיק מהם כמטחוי קשתאלא , ליום א' אות יז ואות קכא()'אורחות חיים' לרבינו הרא"ש )ראה גמ' פסחים דף מט ע"א(  ד בהםולא יסע להחיד"א סימן ה אות סו(

 .מה יעשה אדם אם נאלץ ללכת לסעודת הרשות בכדי שלא יטמא( . וראה שם)'פלא יועץ' ערך סעודה ד"ה ולכן האיש וכמפני החרב דיני ברכות הנהנין ד"ה אלו דברים( מרדכי ששון

 ורעה בעיני ה' המטמאיזהר האדם מאכילה גסה לפי שהיא 

אינו יכול לאכול יותר עד ש לספק את תאוותו, של האדם את כריסו תממלאמ'אכילה גסה' שהיא אכילה הלהישמר  צריך אדםכל 
עיקר לכל היא ו ,אכילה זו היא כמו סם המות לאדם כי .)'דרך חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר נתיב ל' דרך אכילה דף נט ע"ב אות ט בשם הרמב"ם(מחמת רוב המאכל 

כי האכילה  ,חולאים באים עליוהאז עד אשר יוצא מאפו  אם מרבה באכילהלכן  .)רמב"ם בהלכות דעות פרק רביעי אות טו( הבאים על האדם החולאים
)'יערות דבש' לר' יהונתן אייבשיץ חלק  חטא היא אכילה זוו. דרוש כב שבת הגדול ד"ה הן האדם בריאותו(להחיד"א )'דברים אחדים' ה ומרעה אל רעה ייצא סָּ שִּ גסה ניתנה למְּ ה

ות פֹועֹובשר וקיבלו את אכול לבמדבר  העם התאוּושלכן כ .בעיני ה' רעהנחשבת ו, ב דרוש ג ד"ה אמנם בכל זה המותרות( לָּ בֹות, אז ה' שהוא בוחן ַהשְּ  לִּ
ם ַוַיְך ה' שנאמר "והרג אותו  'אכילה גסה'כל לשם ואביניהם וכליות ידע להבחין מי  עָּ ה בָּ רָּ ַאף ה' חָּ ֵרת וְּ כָּ ם יִּ רֶׁ ם טֶׁ ֵּניהֶׁ ּנּו ֵבין שִּ ר עֹודֶׁ שָּ ַהבָּ

אֹּד ה מְּ ה ַרבָּ ם ַמכָּ עָּ  .'זקן אהרן' על התורה פרשת בהעלותך דף ס ע"ב על הפסוק 'לא יום אחד תאכלו'()'שמן הטוב וזקן אהרן' בחלק )במדבר יא, לג( " בָּ

לֹו ַעל ֵכן " באיוב נאמר כךועל  כְּ אָּ יד לְּ רִּ יל טּובֹוֵאין שָּ ֹּא יָּחִּ טְּ ל ַמֵלא בִּ י לְּ הִּ ּנּו: יְּ בֹואֶׁ ֵמל תְּ ל ַיד עָּ ר לֹו כָּ קֹו ֵיצֶׁ פְּ ֹּאות שִּ ל מְּ ַשַלח בֹו ֲחרֹון ַאפֹו : בִּ נֹו יְּ
חּומֹו לְּ ֵלימֹו בִּ ֵטר עָּ ַימְּ וודאי אזי אינו משייר כלום ממאכלו " כלומר ֵאין ָשִריד ְלָאְכלֹוו" הכוונה כי מי שאוכל 'אכילה גסה'ו, כג( –)איוב כ, כא " וְּ

ֹּ טוב בימיו, כי כל ימיו מכאובים וכעסלא יקווה לראות " שלֹא ָיִחיל טּובֹו" קו ופיאת ס. ועוד שתאוות האכילה תמשכהו כל כך עד שבמל
ר לֹושאכל כל כך עד שמילא בטנו ואין עוד מקום לאכול אזי " ּנּולאכול. ו"" על שאין לו תאוה ֵיצֶׁ בֹואֶׁ ֵמל תְּ ל ַיד עָּ כלומר שכל הטורח  –" כָּ

נֹושטרח להרבות הון יהיה לאכול לשובעה כדי " טְּ ַמֵלא בִּ ַשַלח בֹו ֲחרֹון ַאפֹווזה גורם ש"" לְּ  ואפילו" כשאוכל מאכלים שהם רעים לגוף. יְּ
כיון שהם הרי אף על פי שהם מאכלים טובים כי הקב"ה,  " אש וגפרית שהם כלי מלחמתו שלַיְמֵטר ָעֵלימֹומאכלים טובים " על ידי
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רוכפי שנאמר " לחולאים רעים עליו נהפכיםלכן  אין שלום יוצא מתוך מריבהו ,הם נלחמים בגופו אלו באלורבים  שָּ ה בָּ בֶׁ ה ַמרְּ מָּ ה רִּ בֶׁ " ַמרְּ
 .דרוש ו' דף יג ע"א ד"ה ישבעו הצדיקים( חלק ג' )פרקי אבות ב, ז( )'גבול בנימין' פרשת תולדות

של אכילה  בתאווה האדם מה שמוסיף לכן כפית הגשמיות אפילו בדברים המותרים לו. יפה' עבה שרודפת את האדם אחרי התאוֹויש 'קל
 כך במותו בדין 'חיבוט הקבר'וסובל על , )'טוב הארץ' לר' נתן שפירא בפרק 'מעלת מיתת ארץ ישראל וחוץ לארץ' דף לא ע"ב( הזאת 'קליפה'הרי הוא מוסיף עוד ל גסה

)'טוב הארץ' לר' נתן שפירא בפרק 'מעלת מיתת ארץ ישראל וחוץ  יד, כב()איוב " ְבָשרֹו ָעָליו ִיְכָאבו" פרק כו ד"ה דבר אחר זכור את יום השבת אות ע( 'תנא דבי אליהו')'זיקוקין דנורא ובעורין דאשא' על 

 )'פלא יועץ' ערך אכילה ושתיה ד"ה וכן צריך להזהר( הרי הוא מוסיף כוח בסטרא אחרא כדי שֹובעֹומ מוסיף לאכול יותרשכל מה כן ו. (ועיי"ש עוד לארץ' דף לא ע"ב
)'חומת אנך' להחיד"א על התהלים מזמור נעשה משכן לסטרא אחרא ו נטמאגופו וגם ם מזמור מ בשם הזוהר והאר"י ז"ל(, )'חומת אנך' להחיד"א על התהלי ליואהכל הולך ש

גם את בני האדם לעשות  מילוי הכרס מביא כללהדרך על  כי ,אכילה ושתיה ד"ה וכן צריך להזהר()'פלא יועץ' ערך מחזק את יצרו שיתגבר עליו  אדם זה. מ(
ַמןשנאמר " כמוחטאים רעים  שְּ ט ַויִּ עָּ בְּ רּון ַויִּ שֻׁ יתָּ " וכן )דברים לב, טו(" יְּ שִּ יתָּ כָּ בִּ תָּ עָּ ַמנְּ וכך . המצוות פרשת קדושים אות ר"ן()'עיר מקלט' על טעמי  )דברים לב, טו(" שָּ

מּו" נאמרש עגלחטא הב היה גם תֹו ַויָּקֻׁ שָּ ֱאכֹּל וְּ ם לֶׁ עָּ ב הָּ ַצֵחק ַוֵישֶׁ  .פרשת תזריע דף זן ע"ב ד"ה עוד נראה רמז( 'שבט מוסר' למחבר וכים לעד')שמות לב, ו( )'סמ" לְּ

שער האותיות  )'השל"ה הקדוש' עד שתבקע מאליהף בטנו ולא ירדֹו)'פלא יועץ' ערך אכילה ושתיה ד"ה וכן צריך להזהר(  לכן שומר נפשו ירחיק מאכילה ושתיה מרובה

יאכל ו. דרוש ו' דף יג ע"א ד"ה ישבעו הצדיקים( חלק ג' )'גבול בנימין' פרשת תולדות לפיו כדי שלא יגיע לאכילה גסה 'זמם'אלא ייתן רסן ו אות ק ד"ה והמשכיל יתן אל לבו(
ישבע וטוב שגם אז לא , ט( )'דרך חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר נתיב ל' דרך אכילה דף נט ע"ב אות )דברים ח, י( "ְוָאַכְלָת ְוָשָבְעָת ּוֵבַרְכתָ שנאמר " נפשֹושֹוַבע עד כדי רק 

)'סדורו של שבת' אור יום שבת דף מג ע"א ד"ה  לאכילה גסה וכל ימי חיילא יגיע כך על ידי ו ,)'פלא יועץ' ערך אכילה ושתיה ד"ה וכן צריך להזהר( לגמרי אלא מעט פחות

בדברי רבותינו "אין  כפי שנרמז האותיות אות ק ד"ה והמשכיל יתן אל לבו(שער  )'השל"ה הקדוש'שה ויראה זכה שתשרה עליו קדּוי. ואז הוא אמנם הרוצה לתקן(
ֹור את עצמו מריבוי אכילה ושתיה בעת של האדם היא לגד 'הקדּושה'שעיקר  , כלומרקא ע"א( דף )ראה גמ' פסחיםש אלא במקום סעודה" קידּו

 .רעג אות א()'טור פטדה' לר' חיים הכהן תלמיד מהרח"ו על שו"ע או"ח סימן  'הסעודה'

 גם בשבת שניתנה לעונג יש להימנע מאכילה גסה המזיקה לאדם

ֵמן  תבשילב מצוה לענג את השבת במאכלים רבים וטוביםשאף  ם  ומשקה ביותרשָּ בֻׁשָּ יום  כל משךב לאכול שלוש סעודותאף ו לשבתמְּ
תאוות והנאות  מילוי תוך באכילה ושתיה הכרסת ב ולמלאֹוע בטֹולשבֹולא הותרה הרצועה  עם זאת, ט( –הלכות שבת פרק ל, ז ספר זמנים )רמב"ם  השבת
נותנין לו נחלה  המענג את השבתכל " רבותינו שהרי אמרו, )'סדורו של שבת' אור יום שבת דף מב ע"ב ד"ה עלה א אמנם כל אלו( כפי החׁשק הנפש ועינוג גופניות

שלא יהיה כוונתו של  לומר כי רצונם ,'נותנין לו נחלה בלי מצרים המענג בשבתכל 'אמרו ולא  )ראה גמ' שבת דף קיח ע"א בשם ר' יוסי(" בלי מצרים
גוזהו מה שנאמר " .העונג בשביל השבת לעשות אתאלא רק  את עצמו האדם לענג נֶׁ ת עֹּ אתָּ ַלַשבָּ רָּ קָּ ת" דווקא שתקרא )ישעיה נח, יג(" וְּ  "ַלַשבָּ

)'של"ה הקדוש' מסכת שבת פרק נר מצוה אות לז ד"ה וארז"ל  היה קשה עליו ההוצאה והתענוג שבלעדיוכמו אדם שעושה סעודה עבור אורח חשוב וגדול  ,עונג

 .כל המענג את השבת(

ואיסורים מגיע על ידי כך לכמה עבירות ו ,מענג את השבתנקרא בזה אינו הרי תאוותיו למלא בטנו ב אוכל ושותה הרבה האדםאם ו
)'זיקוקין דנורא ת הגוף בשאר תאוֹו גם מרבה אכילתוומתוך  נעשה עייף ומאבד זמן לימוד תורההרי ש ,מחמת כבדּות מאכלו וריבוי שתייתו

בימי  אוכלשהאדם  'גסהאכילה 'לגוף ולנשמה מ הבא הוהרבה רע. (ועיי"ש שהאריך בזה ובעורין דאשא' על תנא דבי אליהו פרק כו ד"ה דבר אחר זכור את יום השבת אות ע
כֹוריבוי שתיית היין והשכר שאין משּוקץ ומתּועב יותר מן ובכלל זה גם ר בשבתות וימים טובים.החול ו )'דרך חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר נתיב ל'  ַהשִּ

)עפ"י וימים טובים  אור יום שבת דף מב ע"ב ד"ה עלה א אמנם כל אלו( )'סדורו של שבת' גי שבת קודשת ותענּומצוֹוכל הגם באכילה של  כןל .דרך אכילה דף נט ע"ב אות ט(

)'דבש לפי' מערכת ה אות תו יתברך לקיום מצו )'סדורו של שבת' אור יום שבת דף מב ע"ב ד"ה עלה א אמנם כל אלו(צריך האדם לכוין לעשותם לשמה  'דבש לפי' מערכת ה אות יד(

 .ק' על התורה לר' יצחק מנעשכיז סוף פרשת משפטים על הפסוק 'לא תהיה משכלה'()'תולדות יצחלכבוד שבת ויום טוב ו יד(

ם "נאמר עליהם  ,ימים טוביםהוסבורים שמענגים את השבתות ו ידמשאוכלים ושותים יותר  אותם בני אדם ֵניכֶׁ ש ַעל פְּ רֶׁ י פֶׁ יתִּ ֵזרִּ ש וְּ רֶׁ פֶׁ
ם במילוי בטנו ברעבון נפשו  אין ה' חפץ –דורש הוא כבוד עצמו את כבוד השבת או אוכל להוא אין זה משנה אם כי . )מלאכי ב, ג(" ַחֵגיכֶׁ

ד ֵאין ָהִביןְכסּוס " ר   .לה א אמנם כל אלו'()'סדורו של שבת' אור יום שבת דף מב ע"ב ד"ה 'ע כידוע לרוצים לדעת את ה' באמת ,גם בימים אלו )תהלים לב, ט( "ְכפ 
ֵרב הדבר  שבת אחרסעודת ההולכים ב שאנשיםופעמים  עָּ אינם  , והםמהעליהם תרדופלת נש במאכלים עד ממלאים בטנםוהטעים והֶׁ

קיים יש ללכן גם בשבת קודש  .)'של"ה הקדוש' מסכת שבת פרק נר מצוה אות לז ד"ה וארז"ל כל המענג את השבת(נקראים מענגים את השבת אלא מענגים את עצמם 
י כפי שנאמר " ,להרבותמעט בבשר ויין ולא ל )'זיקוקין דנורא ובעורין דאשא' על תנא דבי אליהו פרק כו ד"ה דבר אחר זכור את יום השבת אות ע( את דברי רבותינו הִּ ַאל תְּ

מֹו: ר לָּ שָּ ֲלֵלי בָּ זֹּ ן בְּ יִּ ֵאי יָּ סֹּבְּ ֵרש בְּ ּוָּ זֹוֵלל יִּ י סֵֹּבא וְּ אוכל ושותה האדם ויהיה . כא( )'תנא דבי אליהו' רבא פרק כו אות כא ד"ה דבר אחר זכור את יום השבת( –לי כג, כ )מש" כִּ
 .)'זיקוקין דנורא ובעורין דאשא' על תנא דבי אליהו פרק כו ד"ה דבר אחר זכור את יום השבת אות ע( אוכל לשם שמים לכבוד השבת כיכדי חיּותו שאז ניכר 

 את ידו מאכילה שנהנה בה ייחשב לו כתעניתאם ימשוך האדם 

וודאי יש אז בש חלילה שיש בו איזה צד של ספק איסור לדברואין הכוונה  ימשוך ידו מהאוכל. 'הקליפות'לא ישלטו עליו מי שרוצה ש
יניח מתאוותיו  ממנו בעודו תאב לאכולש פרשת אחרי מות ד"ה והנה עוד אמרו( לר' חיים מצ'רנוביץ )'באר מים חיים'אכילת היתר לגמרי דבר , אלא אף בלפרוש

 יש אזכי  . לכן אמרו בספרי יראים "שעת אכילה שעת מלחמה")'דרך חכמה' למהרי"ל פוחוביצ'ר נתיב ל' דרך אכילה דף נט ע"ב אות ט(לכבוד הבורא יתברך 
כמו שהקרבן  של אדם מכפר עליו שולחנו מטעם זהו. 'באר מים חיים' שער השמיני פרק ה ד"ה ועל כן אמרו( למחבר ספר)עפ"י 'שער התפלה'  התאוה ר אתלשבֹולחמה מ

, יתברך לקרב עולם ומלואו לה' אחת במטרהכי האכילה והקרבן שניהם  ,)ראה גמ' מנחות דף צז ע"א(ים יבית המקדש היה קהיה מכפר בזמן ש
)'באר מים חיים' פרשת אחרי מות ד"ה והנה עוד הדבר בבחינת קרבן ממש אז נעשה  –מושך ידו ממנה  הואו אדםשל  יה בעיניוואם התאוה הגשמית בזּו

 .)'קב הישר' פרק סא ד"ה על כן הירא וחרד(ר ויפסיק אחֹולג ק וחמדת האדם אל המאכל הוא יסֹושבתוך החשאחד מגדרי התשובה,  וזה .אמרו(
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'בן איש חי' שנה 'מורה באצבע' להחיד"א סימן ג אות קיב, ) ולפניוחביב עליו ביותר נמצא  ְלִחכֹובעוד המאכל או המשקה המתוק ש אדם,כל  יעשהבדרך זו ו

 ו הישנים()'יסוד לתשובה' לרבינו יונה דף לב ד"ה ואף על פשעי ניח לכבוד הבורא מתאותו ולא יאכלנותאב לאוכלו, אז יהוא ועדיין  ראשונה פרשת בהר בחוקות אות י(
ותאות  קוחׁשבאמצע יפסיק עשה כן וישועל ידי  .'בן איש חי' שנה ראשונה פרשת בהר בחוקות אות י()'מורה באצבע' להחיד"א סימן ג אות קיב,  עוונותיו כפרתלסיגוף כ

)'ספר זכירה'  חשב לו הדבר כקרבןיאזי  באצבע' להחיד"א סימן ג אות קיב()'מורה  ממאכלונהנה  בעודו)'ספר זכירה' דף כא ע"ב ד"ה 'כתב בספר חסידים' בשם ספר חסידים(  אכילתו

תועלת כמו  בזה. ויש תיקון גדול בתיקוני התשובההוא ו ()'מורה באצבע' להחיד"א סימן ג אות קיב ומזבח כפרה דף כא ע"ב ד"ה 'כתב בספר חסידים' בשם ספר חסידים(
)'ספר זכירה' דף כא ע"ב שה ח קדּורּו אז על האדם רהֹושגם ו תענית.יום אחד של מ יותרלנחשב ו בהר בחוקות אות י()'בן איש חי' שנה ראשונה פרשת תענית עשיית 

 )עפ"י 'יסוד לתשובה' לרבינו יונה דף לב ד"ה ואף על פשעיו להניח תאוותו לכבוד הבורא יתברך מידי יוםטוב שיעשה כן לכן  .ד"ה 'כתב בספר חסידים' בשם ספר חסידים(

 .הישנים(

 הסטרא אחרא וׁשֹורה הקדּושה תעל ידי דברי תורה בשולחן מסתלק

)'מורה באצבע'  צריך להגיד דברי תורה מסכת אבות פרק ג אות ג ד"ה איברא דדברי ז"ח עפ"י דברי הזוהר(על )'פתח עינים' להחיד"א  רבים או יחידים בו שסועדיםבכל שולחן 

דבר יאמר ת פחֹוולכל ה ,)'ספר זכירה' דף כב ע"א ד"ה יזהר שילמד( סרספר מּוענין משולחן ערוך או הלכה ממשנה או הגדה, כגון  להחיד"א סימן ג אות קיג(
פאפירש )'אור צדיקים' למהר"מ  בכל עת אכילה )'פלא יועץ' ערך אכילה ושתיה ד"ה וצריך לזהר( יזהר בזהיש לו ל ישראל' או 'רבי חנניה'.השגור בפיו כמו משנת 'כֹ 

ם בפסוק "כפי שנרמז  (ועיי"ש בחלק ספר מוסר ליום רביעי אות עה כֶׁ יר לָּ טִּ י ַממְּ נִּ נְּ ה הִּ ל מֹּשֶׁ ר ה' אֶׁ ֹּאמֶׁ םַוי חֶׁ ם לֶׁ יִּ מָּ ן ַהשָּ יֹומֹו וְּ  מִּ ַבר יֹום בְּ טּו דְּ קְּ לָּ ם וְּ עָּ א הָּ יָּצָּ
ּנּו ֲהֵיֵלְך  ַמַען ֲאַנסֶׁ ילְּ תִּ תֹורָּ לפני  ומר את דברי התורהנכון לו .פרשת בשלח בחלק מוסרי השל"ה והגהות ד"ה הנני ממטיר לכם( על טעמי המצוות )שמות טז, ד( )'עיר מקלט'" בְּ

'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"א  ,'אלשיך הקדוש' פרשת אחרי מות טז, ג ד"ה אמנם הנה טרם ,)'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק טו דף קסא ע"א ד"ה הרי שאמר שלחן דבר נש ברכת המזון

 'ברכת המזוןאמירת 'ב רקחובת דברי תורה ידי פי הזוהר  עלואין יוצאים , ('מעבר יבק' שפתי רננות פרק שלשים ד"ה וכל העוסק בתורה, ד"ה 'אבא כד הוו' מהרמ"ק
ראה רבינו עובדיה מברטנורא על פרקי ו. 'הראשית חכמה''נצוצי אורות' להחיד"א על זוהר פרשת תרומה דף קנג ע"ב אות א בשם  ,)'ראשית חכמה' שער הקדושה פרק טו דף קסא ע"א ד"ה הרי שאמר שלחן דבר נש

 .(עליוג, ג ד"ה ולא אמרו אבות 

)'תולעת יעקב'  תבֹומתקרֹו )'זוהר חדש' מדרש רות דף קו ע"א ד"ה תשיעאה למיהוי אם לא אומרים דברי תורה על השולחן, אז נחשב אותו השולחן כאילו אכלו בו

י שנאמר " עבודה זרה שהם'זבחי מתים'  ד"ה שנינו במסכת אבות( 'סוד ברכת הנהניןלמקובל ר' מאיר בן גבאי בחלק ' קֹוםכִּ י מָּ לִּ ה בְּ יא צֹּאָּ אּו קִּ לְּ נֹות מָּ חָּ לְּ ל שֻׁ " כָּ
המלאו מהעבודה זרה הנקראת "התשכלומר , )ישעיה כח, ח( יא צֹּאָּ " ָמקֹום" לשולחןואין  )'זוהר חדש' מדרש רות דף קו ע"א ד"ה תשיעאה למיהוי. ראה פרקי אבות ג, ג(" קִּ
פרשת ויקרא טז, על התורה ב)'אלשיך הקדוש'  "ָמקֹום"ובשכינה הנקראת  סוד ברכת הנהנין ד"ה שנינו במסכת אבות( לר' מאיר בן גבאי)'תולעת יעקב' דש חלק במקום הקֹו כלומר

 ובחלקו על זוהר פרשת תרומה דף קנד ע"א ד"ה 'איהו שלחן דקיא' ממהרח"ו(לר' אברהם אזולאי זקנו של החיד"א )'אור החמה'  כי השולחן כולו בסטרא אחרא, ג ד"ה וידענו מה שאמרו(
 )ראה זוהר פרשת תרומה דף קנג ע"ב ד"ה שלחן דלא(זה כשולחן גם לברך על  לכן לדעת הזוהר אסור .נושא 'זכר חורבן וחיוב לימוד'(לר' משה בן מכיר בחלק סדר האכילה )'סדר היום' 

מברכים כן הלכה לאף ש ,קנג ע"ב ד"ה 'שלחן דלא אתמר' מהרמ"ק()'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דף  'חיצונים'מריות והתאווה ומושפע לנוטה לצד החֹוהוא כי 
 .שו"ע או"ח קפד, ו שלא הזכיר דברי תורה( עפ"י) ליוע

רבנות מחמת הקֹּ  בעיקרשבא  כוח 'החיצוני'לא אחז שם  ידי כןעל ו ,'שכינהראת 'שמים והשמן האש  תה נמצאתהיבמקדש על גבי המזבח 
האדם אכילת שם רוצה הטומאה להיאחז מכוח  גםו ,במקדש המזבחכנגד השולחן שעליו סועדים הוא  ךכו. שהוקרבו על ידי החוטאים

'תורה צריכה להיות השולחן שעל רבותינו קנו ילכן תמ'זבחי מתים'.  תהיה האכילהלעשות שהיא רוצה ות זוהמת הנחש, עכירּושיש בה 
פרשת ויקרא טז, ג ד"ה ועל ענין זה הושוה וד"ה וידענו מה שאמרו וד"ה בפירושו על התורה )'אלשיך הקדוש' כנגד 'האש מן השמים' שהיתה יורדת במזבח שהיא מן השמים' 

ל ָהאֹוכֵ נמשך כל ו פרשת ויקרא טז, ג וד"ה וידענו מה שאמרו וד"ה והנה אחר אומרו(בפירושו על התורה )'אלשיך הקדוש' עם הסועדים  רה השכינהֹוועל ידי כן ׁש, והנה אחר אומרו(
 ואמרו אחד שלחן על שאכלו שלשה" שאמרו , כפיעצמה השכינה אשהי' מקום'משולחנו של  שאוכלים, כי נחשב תוהשלימּו שהאל הקדּו

וד"ה והנה אחר  וד"ה וידענו מה שאמרו פרשת ויקרא טז, ג ד"ה ועל ענין זה הושוהבפירושו על התורה )פרקי אבות ג, ג( )'אלשיך הקדוש' " מקום של משלחנו אכלו כאלו תורה דברי עליו

 .(אומרו

ת, ומכוונים בה לקיום נפשם וגופם לעבודת שאינה סעודת הרשּו)זוהר פרשת תרומה דף קנג ע"ב ד"ה אמר רבי ייסא(  בסעודהכאשר עוסקים בדברי תורה ו
וכן ב'פלא יועץ'  ף כא ע"ב ד"ה 'כשאדם אומר בפה מלא'. וראה בזה ב'ספר זכירה' ד)'בית מועד' לר' מנחם רבא דרוש תשיעי ליום ראשון של סוכות דף צב ע"א ברכים את שמו הגדולמו בוראם

ה הַ נאמר " ועליה .נקראת סעודה שהקב"ה נהנה ממנו אז היא, (תחילת ערך אכילה ושתיה ד"ה אכילה ר ִלְפֵניז  ְלָחן ֲאׁש  )יחזקאל מא, כב( )זוהר פרשת תרומה  "ה' שֻׁ

)'בית מועד' דרוש תשיעי ליום  לסמוך בסעודה שיעשה הקב"ה לעתיד לבוא עתידים הצדיקיםשעליו  שולחןאותו הל כי נחשבדף קנג ע"ב ד"ה אמר רבי ייסא( 

'אור החמה' על זוהר  )זוהר פרשת תרומה דף קסח ע"ב ואצטריך לפני ה',בדברים בטלים אלא בדברי תורה  האדם על שולחנו. לכן לא יעסוק ראשון של סוכות דף צב ע"א(

ט'הצינור שכי אחרי  .'עיר מקלט' פרשת ראה מוסרי השל"ה והגהות ד"ה וכתיב ואכלתם( ,מהרמ"קפרשת תרומה דף קסח ע"ב ד"ה 'ואי אכתיב בשמא' מ שֶׁ  נטל את פתחֹו בגרוןש 'וֶׁ
ה'הצינור את  צריך לפתוחאז , דרכֹוכל הגשמי האֹונכנס כאשר  נֶׁ ף קסח ע"ב ד"ה 'ואי אכתיב בשמא' )'אור החמה' על זוהר פרשת תרומה דבדברי תורה  בגרוןש 'קָּ

 ייעשה נחת רוח לפני ה' במרומים, אמן.על ידי כן ו, מהרמ"ק(
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  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו בת אילנהשירה 
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 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 אֹוְלָגהשמואל בן 
שה' יתברך יזכה אותו להקים בקרוב 

  בקדושה וטהרה!בית נאמן בישראל 
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 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
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 לרפואת הנערה
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יוסף יצחק בן עליה 
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  052-7675933ותרומות עבור ההדפסה:  להפצה 
alon.torat.haim@gmail.com 

 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:

 רהָ בְ אליהו בן גֹו
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.

 העלון גם לרפואה שלימה של

 הי"ו רפאל משה בן רבקה
ו, ויזכה ידיבכל רמ"ח אבריו ושס"ה ג

 לבריאות איתנה לאורך שנים!
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