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  ֵעיֵני ֵחן ָמָצא ְונֹח  "מסתיימת בפסוק:   בראשיתפרשת  ְיהָוה" )ו, ח( ב ְ

 )אביר יעקב( .ֵחן=ַ(: ס"תיה, דמל, דוי, םמ' בִמילּוי )ִמיָלה' -שלֹו. רמז לכך ֵחןוזו מציאת ה ָמהּולַנולד ֹנחַ : )תנחומא בראשית ה( 

  ֵַעיֵני ֵחןכשמו כן הוא ואינו כועס ולכן מצא  ֹנחַ , וֵחן. כל מי שאינו כועס מוצא ֵחןַאותיות=ֹנחַ :ֵַחןַָמָצאְַוֹנח  )נחל קדומים(ַַַ.ְיהָוהַּבְ

 "ה ֶּ ֹוְלדֹת ֵאל  יק ִאיש   נֹח   נֹח   ת  ד ִ ִמים צ  ָ דֹרָֹתיו ָהָיה ת  ת ב ְ ךְ  ָהֱאלִֹהים אֶּ ֶּ ל   " )ו, ט(נֹח   ִהְתה 

 ֵַהא בֹות: ==: ר"ת בגימט'חַ נַַֹחַ נַַֹֹוְלדֹתּתַַּלֶּ ִנים שחיו ְשלֹוֶשת האָּ ר הּשָּ  דוּ בְ , שעָּ =<יעקב;ַ<יצחק;ַ<אברהםלִמְסּפָּ

 החיד"א(\)חדרי בטן               . נחאת הקב"ה כל חייהם, ובזה נתקיים העולם וניצול 

  ַיקִַאישַ ַֹנח ּדִ יקנקרא ' ףסֵַיוַֹכמו ש :צ  ּדִ ש'' ע"ש שמירת צ  קֹודֶּ ִריתַה  ַגם ב'ָמהּולשנולד -ֹנחַ , כך גם 'אֹותַּבְ ִריתַאֹות. ולא ּפָּ שַּבְ קֹודֶּ ', ה 

ְנָחסהצדיקים האלו:  ְשנ יית, נרמזו בשמו ִר בְּ ם הַ גָּ על ּפְ  סחַָנְַפִַּא נ  לפיכך כאשר קיִ   הלבן, פרשת פנחס()מחשוף            . ףסֵַיוַֹ-חַ נַֹ אותיות=ּפִ

 ַֹיַשַ ִאיַחַ נ ּדִ  (נחל קדומים)           גדול. קֵחשֶַּעבד עבודת ה' בְּ שלפי  .קֵחשֶַּס"ת  :קצ 

 דֹורֹוָתיו  )'סודות'(          .כלוםַהיהַ,אברהםַדֹורבְַַּהיהַלוַּ==דֹורֹוָתיו; דבעוַַֹלדֹגַ ַהיהַהואַצדיקַרבדוַַֹהיהַאילו==ּבְ

 ִמים -נח-למך-מתושלח-חנוך-ירד-מהללאל-קינן-אנוש-שת-אדם :אברהםועד  אדםדורות מ -רמז ל .=ָהָיה :ָהָיהַּתָ

 )בעה"ט(                                   . יעקב-יצחק...אברהם-תרח-נחור-שרוג-רעו-פלג-ֵעֶבר-שלח-ארפכשד-ֶשם

 

 "ד י ֹולֶּ ה נֹח   ו  ָ לֹש  ְ ת ָבִנים ש  ם אֶּ ֵ ת ש  ת ָחם אֶּ ת ְואֶּ  רכוַֹבְַּהַ  מי היה    (י" )ו, ָיפֶּ

 ת: 'והלא (בראשית ה, לב) פירש"י םאלא בתחילה אתה דורש את  הגדול הוא ָיפֶּ הּול ושאברהם יצא ממנו.-שֶּ  שהוא הצדיק, ונולד מָּ

 ת םַאֶּ ֵ תַש  תְוַַָחםַאֶּ תַאֶּ ת: 'ָיפֶּ ּבֹות. לרמוז שכל האנשים שבעולם נחלקים לאֶּ : רשעַ-בינוני-צדיקמדרגות במידותיהם:  -' בה לרָּ

 )אהבת חיים(       . בינוניים< נולדו ממנו התפֶַיַ ; רשעים< נולדו ממנו הםח ַ; צדיקים< נולדו ממנו הםֵשַ

 

 "ר י ֹאמֶּ ל ֵקץ ְלנֹח   ֱאלִֹהים ו  ר כ ָ ש ָ א ב ָ י ב ָ י ְלָפנ  ץ ָמְלָאה כ ִ ם ָחָמס ָהָארֶּ ֵניהֶּ ְ ִחיָתם ְוִהְנִני ִמפ  ְ ש  ת מ  ץ אֶּ  " )ו, יג(ָהָארֶּ

 לֵַקץ רַּכָ ש ָ   ;תֶר וֹ בּ גְ ִת  שליום  -ו רטָּ מָּ  של יום  (:) ץקֵַ כמנין שהם לוּ בּ המַ  ילימ  נח ל רמזהקב"ה  .=ֵקץ: ּבָ
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זמר אזולאי רםעמ: וערך ליקט .  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני  :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

                   ֹנח ַ לפרשת   וגימטריות פרפראותבס"ד                           

   אין מצוות תרי"ג נחבפרשת.  

 אישתו ובני משפחתו.נח בא אל התיבה*  ]]פרקַזַומידותיה בניית התיבה* ַוהשחתת כל בשר. תולדות נח* ]]פרקַו ַפרשת ענייני :ַ
ַבחודש השביעי בי"ז בו.-'אררט*הנחת התיבה על הרי ה' ]]פרקַחַַ.גוויעת כל בשר*ַבחודש השני בי"ז בו.-יום 40 ירידת המבול*
 ַ.יציאת נח מהתיבה* ַ.בכ"ז לחודש השני-יבשת המים. *העורב והיונה*שליחת ַבחודש העשירי בא' בחודש.-חיסרון המים*

ַ.עונש שופך דם אדם* איסור בשר ודם מן החי. *אכילת בשר*התרת ַ.'פרו ורבו'*ברכת ה' לנח ולבניו:  ]]פרקַט*בניית המזבח לה' 
 קללתַכנען.ַ*ַ.נח משתכר*ַ.הקשת בענן*אות ברית ַ*הקמת הברית עם נח והבטחת ה' לעולם שלא יהיה עוד מבול.

 עשרה דורות. *סדר המגדלובנין  דור הפלגה*חטא ] ]פרקַיא. בני חם ובני שם. *ואשור נימרוד*ממלכת ַ.בני יפת*תולדות  ]]פרקַי 
-מאור כשדיםלאשה. * יציאת תרח  שרילוקח את  אברם)אביו של לוט(. * הרן)אבי אברהם( ומיתת  תולדות תרח. *אברהםעד מנח 

 נס לארץ כנען ומת בחרן....תרח לא מספיק להיכללכת לארץ כנען-שריואת  לוט, את אברםלוקח איתו את 
  

 
 

תּ תרו ּנּ  הדלקת  חא'ַחשווןַתשע"  .(ח"ר) 'כסאיַהשמיים'ַהַאמרַכה' :הפטרה .19.19-ת"ר ;18.47-ק"מוצש ;17.48:ּ)ת"א(ַשב  

                        "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה           

ַ

o זצ"ל עובדיה יוסף מרן  שנה לפטירתהשבוע, ג' חשוון, יום ה                                                                                                 

o מּוז זה–  בגיל ניפטר יוסף עובדיה מרן   . =ורגיה'גַןבַוסףיַובדיהעַייםח: שמו של ת"בר רָּ

o כבר היה גּוֵגלב שמחפשים התורה דברי שכל לרמוז .ה"ע (,מדלַימלגַווַימלגבמילוי ) 'בגימט, גּוֵגל==יוסףַעובדיה 

 (א.ש)               . יוסףַעובדיה של בראשו

o י"... לאחיו אומר הצדיק יוסף ִניְַלִמְחָיהַּכִ ָלח    .=ְלִמְחָיהַ(: )(ה, כה בראשית) "לִֹהים-אַ ַש ְ

ַריו של מָּ ְלִמְחָיהַ() ִריקֹון ְספָּ יעַ יַ ,ַעֹוָבְדָיהַזֹוןחַ ,ִַיְשָרֵאלַאֹורמַָ,ַחןְַוי תלִַ-ןרָּ : נֹוטָּ רַּבִ היְַ,ַאֹומֶּ תֵַחוֶּ ע   עֹוָלם.ִַליכֹותהַ ,ַד 

 

שֹות ניקראות בשמות של אנשים חמש רָּ ַיַ ַ;'נחַאישַצדיקַהיה-ח ַנַֹ:ַפָּ  אלילים  ןהֵַּכִֹשינָּה את דרך חייו ועזב את תפקידו כ-רֹות 

ַקֹו ;במדיָּן וקיבל עליו האמונה באלוקי ישראל ה כָּ זָּ -'קורבנותַשהקריבַבלקַמלךַמואב42ַ'בשכרַ-קלַ בַ  ; היה גדול בתורה-חר 
  .'בקנאוַאתַקינאתַה'ַלעיניַכלַישראל' ם שמייםש שֶ לקד   הכָּ זָּ -סח ַינַ פַ  ; ממנה יצאו דוד ושלמה-המואביָּה רותויצאה ממנו 
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 ַ ַמ ַפַ צַ לַה ַש  ַר   יםעַ ד 

 שפת על נאספו הצפרדעים כל, עמוק לבור צפרדעים שתי נפלו לפתע, להנאתם ביער פעם שטיילו צפרדעים מסופר על חבורת 

 להשקיע חבל לצאת תצליחו לא מקרה בכל אתן תתאמצו 'אל בידיים להן ולסמן לצעוק החלו הבור עומק את וכשראו הבור

 לצעוק ממשיכות חברותיהן הבור שפת על... נפלו ושוב קפצו ושוב ונפלו קפצו, לנסות המשיכו שנפלו הצפרדעים אך, כוחות'

, ומתה הבור לתחתית נפלה היא, אפסו כוחותיה, וויתרה התייאשה אכן אחת צפרדע הכוחות'. על חבל 'תתייאשו ולסמן

 אותה הקיפו כשיצאה, הבור שפת אל להגיע הצליחה ושוב שוב שקפצה ולאחר במאמציה המשיכה זאת לעומת חברתה

 חירשת הייתה הזו שהצפרדע הסתבר ,החזקות לקפיצותיה כוחות לקחה ומהיכן התקווה את איבדה לא איך להבין וניסו חברותיה

 .במשימתה לעמוד הכוחות את לה נתן וזה עידוד כמילות הנרגשות קריאותיהם את פירשה היא, לה צעקו כולן מה שמעה ולא

 של בשבחו מדברים וכשאנ, מליובאוויטש הרבי מסביר בשבחו. אלא לספר נח' תולדות 'אלההתורה מתחילה -כך בפרשתנו 

 בתחילת עומד כשנח עכשיו דווקא ולכן שיעשה במה ולהצליח לפעול כוח לו נותן וזה שבו הטוב את ומגבירים מחזקים אנו אדם

 למילים-מוסר השכל דורו.  אנשי מול איתן לעמוד כוח הרבה צריך הוא חדש עולם והתחלת התיבה בניית של המעשית עבודתו

 ונדבר שבו הטוב את וכשנראה עליו לספר להתבייש ולא שבזולת הטוב את תמיד למצוא מאתנו אחד כל ועל כח הרבה יש

 ('ממתק לשבת')                .לפתחו העומדים באתגרים לעמוד להצליח הכוחות את לו ניתן בטובתו
 

 "ה ת ְלךָ  ֲעש ֵ ב  ֵ ר ֲעֵצי ת  ים גֹפֶּ ה ִקנ ִ ֲעש ֶּ ת ת   ָבה אֶּ ֵ ת  ְרת ָ  ה  ִית אָֹתה   ְוָכפ  ר ו ִמחו ץ ִמב   ֹפֶּ כ   (ד)ו, י "ב  

 ת ב  ָבה; (ילקוט משה)ַ.לצֵַנַָּתִַהַבַָּבַשֵַּתֵַ-נוטריקון: ּתֵ ּתֵ ִית==ה  ָבהַשהייתהַ.ּב  ּתֵ ִיתכמין ַה     )שמנה לחמו(    .גדול מאוד ּב 
ַ

 לו ומסר הכנסת בית לגבאי ניכנס הוא, ₪ מליון לתרום והחליט הכנסת לבית אחד יום הלך, קמצן היה אחד אדם
 ק'בצ חסרה אבל: 'לו אמר...חתימה ללא ק'שהצ הבחין אך...בחלקו שנפלה התרומה על שמח הגבאי. ק'הצ את

 ...שם בעילום תרומה זה: לו ענה'?!  חתימה
                                   

 " ר ְוזֶּה ֶּ ה ֲאש  ֲעש ֶּ ה )את התיבה(:  אָֹתה   ת   מ ָ ה ה, רכ ָ אוֹ -א  מ ָ ה  רוֹ  -א  ָ ה , ְחב  מ ָ  " )ו, טו(קֹוָמָתה   -א 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "ֲהִקמִֹתי ת ו  ִריִתי אֶּ ךְ  ב ְ ל ו ָבאתָ  ִאת ָ ָבה אֶּ ֵ ת  ה ה  ת ָ יךָ  א  ךָ  ו ָבנֶּ ת ְ ְ י ְוִאש  ֵ יךָ  ו ְנש  ךְ  ָבנֶּ ָ  (ח)ו, י "ִאת 

 ה ּתָ יךַַָא  ךַַָּוָבנֶּ ּתְ יְַוִאש ְ ֵ יךַַָּוְנש  בהיותם ' המיטהתשמישַ'היות שנאסר עליהם  מדוע לא נאמר אתה ואישתך, בניך ונשיהם: ָבנֶּ

ה -פירש"י בתיבה. ּתָ יךַַָא  ךַַָּוָבנֶּ ּתְ    (באתי לארמוני)         ַַַַַַ.האנשיםַלבד,ַוהנשיםַלבד-ְוִאש ְ

ַ

ַ

 

 

 

 י ְבָעה עֹוד ְלָיִמים "כ ִ ִ ְמִטיר ָאנִֹכי ש  ל מ  ץ ע  ִעים ָהָארֶּ ָ ְרב  ִעים יֹום א  ָ ְרב   ..." )ז, ד(ָלְיָלה ְוא 

  ,ולזה היה =ֵגז ע; םִגְזעַ . לרמוז שבגלל שלוש עוונות אלה אבד ֵגז ע: ר"ת הָרַהַזַָדַָבוַֹעַ ת,ַנוַּזְַל,ַזֶַּגֵַהם חטאו בשלושה דברים .

  (חומת אנך)               .    לילה -ו יום המבול 

 

 

 : 

 ( כל )ם. אם ניקח-הנ ס שקרא בעניין התיבה יל היַהַנַוַדַהאַישמות הקב"ה:  2 את רּוח אלוקים הייתה שָּ אותיות , וַנְכּפִ

         :במדוייקמידותַהתיבהַאת נקבלַ -זו בזו

  .=הXדזו בזו:  שניהואת אות  ,=יXאזו בזו: ( השמותַשני)של  ראשונהאות  אם נכפיל   מטר:  גֹוָבה

ַ.ַ=וXנזו בזו:  שלישית נכפיל אותמטר:  אם   אֹוֶרך

 (ז"ל הקדושי)האר              .ַ=הXיזו בזו:  רביעית נכפיל אותאם  מטר:   רֹוָחב 

 ( )ת התיבה יהיו: ידוֹ ּמִ , אמר לו הקב"ה שֶ שוֹ ְד וּ ת קינַ כִ שְ היא ִמ  תוֹ ּנָּ גַּ הַ שֶ  נחכדי להודיע ל               .

רעל הִמידֹות אלה הוסיף לו: ' הַֹצה  ֶּ ש  ע  ָבהַּת  ּתֵ ר'. 'ל  "ִהין )אלהים='ֹצה  . =(םמוד,ַיה,ַהמד,ַללף,ַא, בגימט' בִמילּוי ה 

ר'ונימצא שה ה ' )ה'. צירוף 'הרומז לאות ' 'ֹצה  יבָּ ַ=(=)( לִמידֹות הת   (ר' יעקב אבוחצירא\'מחשוף הלבן')  .  הינַ כַ ש 

 ( )ע.א(שרתה איתם בתיבה שכינהה לשונםשבזכות ששמרו על .ַבגימט' )ע"ה(,ַשכינה==ָלשֹון(ַ. 

 ( )ל בזכות השמירה על ה ֹנחכמו ש  : לִמידֹותַהֵתיָבה' רומזת ןולש( כך המילה 'ותמיםַהיה'ַ'צדיק) לשוןִניצָּ

: 'ואלַאמהַתיכלנהַמלמעלה'ַ)פרק ו', טז(ן(: כתוב ו' )לשו: לגבי אות הערה(; ) =ן(; ) =ש(; ) =ל

 )הרב יורם אברג'ל(            .האותַו'צורתה כמו של -הידשל  אמה( ה. )טפחותַיש באמהַאחתַ( יש שני פירושים: )

  כ"דַתשריַתשע"וזצוק"ל, שניפטר ביום  יורםַאברג'להשבוע חל יום השנה לפטירתו של הרב: 
o  בַָּברג'לַאורםַיביַר-נוטריקון: בראשית: בראשיתזצוק"ל ניפטר בשבת פרשת  יורםַאברג'להרב  .ת"ש 

o  עפ"י ארז ש.(              . צדיק, שהיה =נח פרשת, הוא ניקבר בשבוע וניפטר בגיל  צדיקהיה  יורםַאברג'להרב( 

  ר<ֵכֶלב: קוּ לָּ  וכולם, היבָּ בת   שוּ ְמ ישִ  שהושלַ:(ע"ב )סנהדרין קחכתוב ה<םחַָ, ָרק<עֹוֵרב, ִנְקש  עֹורוַַָֹלק   .ּבְ

o ֶַבעת התשמיש הוא נידבק לנקבה וע"י זה מתבזה ברבים-ֶלבכ.  

o ק, כלומר בעת התשמיש הוא רוֹ -עֹוֵרב  . הבַָקֵַנְַהשל  יהָּ ק מפיו לפִ ק  רָּ

o ַ נֹו כמו הכּוִשים.-םח ר רֹאשֹו וְזקָּ יעָּ ך ש  חֹור בעֹורֹו, עיניו נעשו אדומות ושפתיו עקומות וִנְתַחר  ם, שָּ ַ         יצא מפּוחָּ

 דונה בן בלליטי אבא; ולע"נ עזיזהבתַאסתרַמויאלַזכות הלימוד בעלון לע"נ 
 



 

 ַ לַ:ָךֶדַיַ לַבַ כַֹה ש  ַהַ ַמ  ַפַ ה ַבַוַ ר   רפַ ר 

לרגל  אליושמו הלך לפניו ורבים עלו  בעירה נידחת אי שם בגלות חי לו רב,  צדיק גדול,  ובא בימים.
באחד מן  ראה הוא דברים שבני אנוש מן העם לא ראו ולא הבינו. ולגלות את הנסתר. להיוועץ בעצותיו,

על שום מה יצאה גדולתו של הרב  היש יסוד בגדולתו של הרב? הימים קם תלמיד חכם והחליט לבחון:
נכנס התלמיד אל חדרו של הרב ופנה אליו: "רבי מורי, שמעתי על נפלאות תבונותיך, וגדולות  ברבים?
 חייך הרב, השפיל עיניו,  וענה לתלמיד: אנא אמור לי: אוחז אני בידי פרפר החי או מת הוא?" מעשיך,
ויעוף  -ידך אם תרצה פתח לרווחה כפות ומת. -אם תרצה סגור בחוזקה את ידיך ך ולא בידי:בה בידי"התשו

 : כך בחיים, ע"י מעשינו אנחנו קובעים את הדברים...מוסר השכל "וחי -הוא למרום
 
 "ִים נ  ְ ִים ש  נ  ְ או   ש  ל ב ָ ל נֹח   אֶּ ָבה אֶּ ֵ ת    :ַ" )ז, ט(ו ְנֵקָבה ָזָכר ה 

  חבֶַבַ ' -וסימנן .'ללֵַּגומריםַאתַההַ 'הפסוק מרמז על הימים שבהם  (החיד"א)               'ט 

o ַ ִים)ַ:ב נ  ִים: )בֶַ; טז ניסן(-)טובחו"ל  פסחשל  יומיים(<ש ְ נ   ; ז סיון(-)ו חו"לב שבועותשל  יומיים<(ש ְ

o ַ אוַַּ:ט  ; כג תשרי(-)טו חו"לב סוכותימי  כנגד  <=ּבָ

o ל: ח ל :חנוכהל עודַרמזו ח' ימי חנוכה.-רמז ל .חנוכה==ֹנחַ ַאֶּ  ; הכַָּנוַּחַ תַרוַֹנֵַהַנַָמוַֹשְַלִַרַמוַֹאֶַּ -נוטריקון <ֹנחַ ַאֶּ

 ל ָבה אֶּ ּתֵ       )ש.אביגל(. =ָאך. ()תהילים קמ' צדיקיםַיודוַלשמך ָאך'. ורמז לכך: ההלל' אתַיםרומגש'הימים  =(קטנה 'בגימט),=ה 

 ִים נ  ִיםַש ְ נ   זוג בן תחפש נח לו אמר, להיכנס לתיבה בא ורצה רק  ש  ה על הממונה המלאך :רות( )במדרש כתוב :וְּנֵקָבהַ...ָזָכרש ְ

 שזה)שהוא הממונה על בני אדם להפחיתם ולחֵסר ָממֹונָם( ' פחתה' את ומצא הלך חיפש רק  ש  המלאך הממונה על ה. ותיכנס

  הרע מזלה שאת אותך יקבל בי שישתמש לה: מי אמר ואז תמורה ביקשה היא, שהילא האות לשאת וביקש רע מזל
 
 "ְיִהי ת ו  ְבע  ִ ִמים ְלש  י ָ ו ל ו ֵמי ה  ב  מ   ל ָהיו   ה  ץ ע   (י" )ז, ָהָארֶּ

 ת ְבע  יִָּמיםְַלש ִ ֶבל ימי עבַ שֶ  לוּ : א  רש"י פירשבשבוע.  מבולהקב"ה דחה את ה (חַ נַֹשל  אבַָּסַ ) .חלַ שֶַּתוַּמְַַלבֶַּאֵַַילימֵַ==ה   הא 

חמְַ לע ל   )בעה"ט(                          הפורענות.  את ועיכב הקב"ה על כבודו ָחסשֶ , (קח סנהדרין)הצדיק  תּושֶּ
 
  ו ל ב  מ   ְיִהי ה  ִעים יֹום"ו  ָ ְרב   ..." )ז, יז(א 

 ִעים ְרּבָ ַשעבדו ( הימים דברים: ) : כנגד יֹום א  ַבֹוע  ַהַזַ ד   ;יוםַ-ר בכל התורה שניתנה לפ  וֹ ככּ נחשב "זַעוהמודה ב, הר 

 )פרי חנן על התורה(                      .=לזֶַּגֵַ, לזֶַגֵַהכנגד ( )  ;יוםַ-ים בִר זְ צור צורת מְמ ישהטריחו ליוצרם ל-תנּוזַ הכנגד ( )

 ּבּול  .הלשוןר על מַ שָּ  חַ נַֹ. לרמוז שןשוַֹלַָדַיַ בַּיםַיִַחַ ותַוֶַּמַָ-נוטריקוןַ:ּמ 
 
 "ֹר ְזכ  י ִ ת ֱאלִֹהים ו  ל ְוֵאת נֹח   אֶּ י ָה כ ָ ח  ת ה  ל ְואֶּ ֵהָמה כ ָ ב ְ ֲעֵברה  י   ל רו ח   ֱאלִֹהים ...ו  ץ ע  ו   ָהָארֶּ ֹכ  י ָש  ִים ו  ָ מ   (א, ח" )ה 

 ֵַב יּ ע  לִֹהיַרו  ן שהיה ראוי לצאת מ  ַאברהםר זכות כַ . הקב"ה זָּ אברהם==רמ"ח: ס"ת חַ רוַַּםא  ם<חנַֹל שֶ ַהּב                 .  שֶּ

ֵברוַ  ֵבר .ע"ה,ַ=יצחקַ: ר"תּוחַ רַלִֹהיםאַ ַיּ ע  יּ ע  לִֹהיםַו  . שבזכות אבותינו הקדושים )אברהם, ע"ה, משהלַיעקב=ל=רּוחַ ַא 

 )חומת אנך(                    יצחק, יעקב, משה( ניצולו ונתקיים העולם. 
 
 "ח ל   ְיש   ת ו  י ֵֵצא ָהעֵֹרב אֶּ ֹוב ָיצֹוא ו  ד ָוש  ת ע  ֶּ ִים ְיבֹש  מ   ל ה  ץ" )ח, ז( ֵמע   ָהָארֶּ

 ח ּל  ְיש   תַו  ָמֵעאלשל  רוֹ ושָּ  'ברֶַּעוַֹ'נקרא  ושַָעֶַּשל  רוֹ ע כי ש ָּ : דָּ ָהעֵֹרבַאֶּ וזהו מ"ש  (רזַ ==בהַ ר ַכי -ירזְִַרַזַ )והוא  'בהַ ר ַ'נקרא  ִיש ְ

לאֵַַירזְִַרַזַ ךַלַ 'הַ רז"ל:  ַעֶַּ, לומר 'בֵרַעוַַֹצֶּ ַאלַיִַשַָ'וילך לוּ כוּ לְ ל המַ וֹ טּ ו יִ שָּ רמז שעֶ -עֹוֵרבח את הלַ שָּ  חַ נֹ . אל'עֵַמַָשְַו  ת ואח"כ ִיּטְ

 (חומת אנך)                   ת.כוּ לְ את המַ  ('הנַָיוַֹ'ם הֶ שֶ ) שראלי
 

 .₪ 250 עולה תמונה כל...צדיקים של תמונות מיני כל ורואה קדושה תשמישי לחנות ניכנס : אדם'נח איש צדיק היה'
 '...ניסתר צדיק זה' :עונה לו מוכר ?זה מה :המוכר את שואל .₪ 1000 הוא שמחירה תמונה בלי מסגרת בצד רואה

 
 "  ש חֹדֶּ ִני ו ב  ֵ ש   ְבָעה ה  ִ ש  ִרים ב ְ ש ְ ש   יֹום ְועֶּ חֹדֶּ ה ל  ָ ץ ָיְבש   (יד" )ח, ָהָארֶּ

 ה ץַָיְבש ָ המצוות שיקבלו ישראל  תרי"ג. בזכות תרי"ג==ָהָארֶּ ץַָיְבש ָ  (חומת אנך)          . ָהָארֶּ
 
 "ן בֶּ י ִ ח   נֹח   ו  ֵ יהָוה ִמְזב  ח ל  ק   י ִ ֹל ו  ֵהָמה ִמכ  ב ְ הֹוָרה ה  ט ְ ֹל ה  הֹר ָהעֹוף ו ִמכ  ט ָ ל ה  י  ע  ח   עֹלֹת ו  ֵ ְזב  מ ִ  כ(" )ח, ב  

 ל יּ ע   )שמנה לחמו( .יֹוםִַדיןמ שניצל על לקב"ה עֹולֹות הקריב חנַֹ. לרמוז שיֹוםִַדין=(יותַ,מדלַ,יןע)ַעֹלֹת של םלָּ ְע הנ ֶ  תיוֹ ִת אוֹ  :עֹלֹתַו 
 
 ר י ֹאמֶּ ל 'ה "ו  ֹו: לֹא אֶּ ל אִֹסף ִלב  ֵ ל  ת עֹוד ְלק  ֲעבו ר ָהֲאָדָמה אֶּ י ָהָאָדם ב   ר כ ִ ע ָהָאָדם ֵלב ֵיצֶּ ֻעָריו ר   " )ח, כא(ִמנ ְ

 ֻעָריו כלומר כל עוד האדם  .יג=(ו"ואי )ילוּ בִמ בגימט' ' וואילך. אות  י"ג'(. חז"ל אמרו שיצר הטוב ניכנס באדם מגיל וחסר (:ִַמּנְ

 )אור החמה(                  . עָרַשלו הוא   םדָּ , אז י ֶצר לב האָּ י"גלא הגיע לגיל 
 ותרמו ליבם על ודיבר העשירים כל את וקיבץ, חולים בית לפתוח דחוף שצריך ראה אחד שיום ל"זצ 'חיים החפץ' על מסופר
 ואיך, 'חיים החפץאת ' שאלה שאלו אברך איזה נכנס ובאמצע מיטות 50 היה זה הרבה והכי 30 וזה מיטות 20 זה יפה בעין
 אפשר 'חיים חפץ'ל וישאל פניו העז מהעשירים אחד והנה מיוחדת לב בתשומת לו וענה לכבודו קם אותו ראה 'חיים חפץ'שה

. מיטות 100 תרם הזה שהאברך 'חיים חפץ'ה ויען? כך כל לב תשומת לו נותן שאתה תרם הזה האברך מיטות כמה לדעת
 לימוד י"ע הזה האברך: 'חיים החפץ' לו אמר. העשירים עם נמנה שאינו מראים בגדיו והרי? להיות יכול זה איך העשיר ויאמר
 שאתם מה ואילו חולים יהיו לא לפחות איש 100 עוד תורתו שבזכות אומרת זאת לבריאים מיטות 100 תרם שלו התורה
 .בהם אותם להניח כדי מיטות צריך. חולים אדם שבני לאחר זה תרמתם



 ַ ַרַה ֵַחַסֹוה  :ַאימ ַר 
 את נספור ולבסוף מטבע אני מניח לעגלה לוקח שאני שק כל לסוחר אמר, סוחר מאיזה תבואה לקנות שבא אחד באדם מעשה

 מטבעות מלאה הצלחת כי הסוחר ראה ,שק עוד להניח העגלה לכיוון הולך כשהקונה, והנה, עשה וכך חשבון ונעשה המטבעות

 .בכיסו ויניח מטבעות כחופן לכיסו ויגנוב

 על כן מטבעות ואם חמישה שווה שק כל שהרי הצלחת פי על חשבון לעשות לסוחר ניגש השקים כל את לקנות גמר וכשהקונה

 י"שע הנוראה את טעותו והבין ראשו את הסוחר תפס ואז העיסקה את גמרו וכך מטבעות ארבע להוסיף צריך הוא מטבע כל

 הזה בעולם מפסיד שהוא וגנב יידע רמאי כל בדיוק וזה. מטבעות ארבע הפסיד הרי שגנב מטבע כל על ממון לגנוב תאוותו

 )ובחרת בחיים(                                             .תעשיר היא' ה ברכת ורק הבא ובעולם
 
 " ְך ְיָברֶּ ת ֱאלִֹהים ו  ת נֹח   אֶּ ָניו ְואֶּ ָ ר ב  י ֹאמֶּ ם ו  רו   ָלהֶּ ְ ת ו ִמְלאו   ו ְרבו   פ  ץ אֶּ    " )ט, א(ָהָארֶּ

 ַּרו ַאַ  ;יםִר יבָּ א   רמ"ח לו : ישישאַ ביחד:  השַָאִַול ישאִַהאיברים שיש ל פררמז למס .=ּוְרבוַַּּפְ ים: ִר יבָּ א   רנ"ב לה : ישהש 

ם" :ט, פסוק ז(פרק ) . זה שאמר=ב"רנ+ח"רמ ּתֶּ רוְַַּוא  ְרצוַַּוְּרבוַַּּפְ ץַש ִ  )החיד"א(                ."ָבהַַּּוְרבוַַָּבָארֶּ

 ֵַַאַ וַישאַ כנגד תַבַָּשַ התַרוַֹנֵַי נ  . רמז ששְ =תרוַֹנֵַַ .=רנ  . הש 

 הֵנר של השתקפות ויש ַהַמְרָאה מול ֵנר שהדליקה אישה דין מה-קנייבסקי הרב את שאלו פעם: נרות שבת
 .הרב להם השיב" נשים שתי שיש כיוון נרות ארבע להדליק צריך?.... "הוסיף ֵנר להדליק צריכה האם, מהמראה

 

 " ְ ת ְ י ֵש  ִין ִמן ו  י   ר ה  כ ָ ְ ש  י ִ ל ו  ְתג   י ִ תֹוךְ  ו   (כא" )ט, ָאֳהלֹה ב ְ

 יּ ִין ל;ַהלַָלַָיְַ==ה  ְתּג  יִּ יֹות אותיות=ו  ּלֻ יּ ִין י''ע יםלִ גוֹ  בראש לוֹ גַּ שֶ  ג  ַ)בעה"ט(              .ה 

 

 " ח ק   י ִ ם ו  ֵ ת ש  ת ָויֶּפֶּ ְמָלה אֶּ ִ ש   ימו   ה  ש ִ י ָ ל ו  ם ע  כֶּ ְ ם ש  ֵניהֶּ ְ י ְֵלכו   ש  ית ו  נ ִ ו   ֲאחֹר  ס  ְיכ  ת ֵאת ו  ְרו  ם... עֶּ  " )ט, כג(ֲאִביהֶּ

 ח ּק  יִּ תוֵַשםַויקח' ביכת מדוע: תפֶַּויֶַַּםשֵַַו  תוֵַשםַוויקח'ב יכתולא 'ַיֶּפֶּ ַלטלית יונָּ ּבָּ  זכו לכן הבמצוָּ  יותר נתאמץ םשֵַש כיווןמ ?'יֶּפֶּ

 שפתי חכמים( \רש"י )                     ..שהיא גם סוג של כיסוי.-לקבורה זכה תפֶַּיֶַּו. ציציתַשל

 האב הודיע כל הקיצים, כלֹוכאשר . בטל ויושב הצהרים בשעות קם היה יום וכל עצלן בן לו שהיה אב :למה הדבר דומה? משל

 לאימו ניגש הוא, אביו בדברי נזכר ומיד כהרגלו קם הבן למחרת... במה אותו מעניין ולא לעבוד מתחיל הוא ממחר כי לבנו

 האב משהגיע. לו נתנה ברחמיה האם. היום שהרוויח עבודה כשכר לאביו יראה שאותם שקל 100 ממנה ביקש ובתחנונים

 את לקח האב. לאביו הש"ח והראה 100 את שלף, לשקר רצה שלא הבן?" היום עבוד הלכת...נו: "ושאל לבנו קרא לביתו

 והאם שקלים 100 שוב ממנה ביקש ובתחנונים לאימו ניגש הוא, עצמו על שוב הדבר חזר למחרת... לגזרים אותו וקרע השטר

 השקלים 100 את שלף שוב הבן?" היום לעבוד הלכת... נו: "ושאל לבנו קרא השני ביום לביתו האב משהגיע. לו נתנה ברחמיה

 ביקש ובתחנונים לאימו ניגש הוא, עצמו על שוב הדבר חזר למחרת... לגזרים אותו וקרע השטר את לקח האב. לאביו והראה

 לעבוד ויבקש לירקן שיירד האם הציעה ברירה נמצאה משלא. לו לתת מה היה לא לאם הפעם אך שקלים 100 שוב ממנה

 זיעה נוטף כשהוא... שקלים 100 -ב אותו שזיכו משלוחים 5 לבצע והספיק בזריזות ירד הוא... יגיע שהאב עד במשלוחים

 והראה השקלים 100 את שלף שוב הבן?" היום לעבוד הלכת... נו: "ושאל לו קרא, אחריו נכנס האב... הביתה הגיע ומותש

  !"...                                                             לעבוד הלכת היום: "ואמר חייך האב!!!" לא אבא: "וצעק התפרץ הבן...לגזרים אותו לקרוע ובא השטר את לקח האב. לאביו

 !!!מאד הרבה ה"הקב אצל שווה שכזו מצווה ממנו חלק להיות הופכת היא במצווה שמתאמץ אדם: הנמשל

 

 "ם ָחד ע  ָפה אֶּ ת ְוש ָ ח  ם ְוָנְבָלה ֵנְרָדה ָהָבה :א  ָ ָפָתם ש  ר ש ְ ֶּ ְמעו   לֹא ֲאש  ְ ת ִאיש   ִיש  פ  ֵבל  (ז-ו, א" )יֵרֵעהו   ש ְ  דֹורַּבָ

 ָפה תְַוש ָ ח   (בעה"טעפ"י  ע.א)                     . ע"ה, שדֶַּןַהקוַֹשוַֹלַָ==א 

 ֵַע )=מהסוף להתחלה(, ָפָתםש ְַַםש ַַָָנְבָלהוְְַַרָדהנ  (ילקוט משה)ך.            פָּ ה  שלהם נֶ  החַָמְַשִַוה ןשוַֹשַָ. לרמוז שהןשוַֹשַָ: ר"ת ְלַמְפר 

 

 ח ק   י ִ ְבָרם "ו  ם ְוָנחֹור א  ים ָלהֶּ ִ ם ָנש  ֵ ת ש  ֶּ ְבָרם ֵאש  ָרי א  ת ש ָ ֶּ ה ָנחֹור ְוֵאש  ת ִמְלכ ָ ה ֲאִבי ָהָרן ב   ֲאִבי ִמְלכ ָ ה ו     " )יא, כט(ִיְסכ ָ

 ָרה ה=א"ת ב"שבגימט'  ,=ש ָ ה ל''חזמרו שא למה רמז .=ִיְסּכָ ָרה זו ִיְסּכָ  (בעה"ט)            .   ש ָ
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ַ.פריחה בר אזולאי יעקב .פריחה בתַאזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משהַַַ.פריחה בת אלקובי מסעודה .ג'מילה ברַיאלקוב ַיהודה 
ילָדהַ.כהןַאבי-שושנה-אגאיַ.רבקה בר לוי מסעודַ.רבקה בר כהן מסעוד .סטה בתַזוהרַ.רינה בת בן חיוןַאסתרַ.רינה בר בן שושןַשמעון ַּבִ

 תמו. רב שמעוןַשרה. רב .ַיצחקמור יוסף אליסומשהַַ.אפללו ג'נטוָז'אִיסַַ.זאנח ופורטונהיצחקַַ.תמובר בטיטו  מרדכי סעדה.בת  אדרי איטו סוליקה. בת

 סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמהַ.כהן,ַלוי, אזולאיַמשפחותַלכלַ.זוהרבת  רינהַ,זוהרבת  פאניַ,זוהרבת  ברוריה  
 .עישהבן  יחיא סעדה. בן מסעודַפרוספר .אסתרבנות  עליהו מזל .עליה בן יוסףַיצחק .אסתרבן  ישראל .דינהבן  שלום .שמחה בת אלגרה .פריחה בת

 .זוהר אזולאי בן עמרם ַ.זהבהבן חןַאייזיקַַ.יהדלבן גיאַזאביַַ.ניצהבן דורַאדרעיַַ.חנה ןב אביעדַַתרצה.בן  שמעון .מסודיבן עופרַַ 

ַַחנה. בת שניַ.ַשושנה בן רפאלַ.צילה בן ארז  תמר. בןַיעקבַאסתר.בן  דורוןַ.אסתרבן  יעקבַ.פאניבן אושריַַ .פאניבן ַאריאל .זוהרבן  אהרון
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