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 "ן ֵעת ְיהָוה ֶאל ָוֶאְתַחנ ַ ָ   ֵלאמֹר" )ג, כג( ַהִהוא ב 

 ן  .והדלקתַהנר' חלה, נידהן: ת  יד  עבירות נשים מתות בשעת ל   שלוַֹשַָ. כ"ש 'על רנַ יָדהַנַ ָלהַחַַָֹוַרתת ַֹוָתןַאְיָלְמדוַ וַַ-נוטריקון :ָוֶאְתַחנ ַ

 ן ןתפילות;  . משה התפלל =ָוֶאְתַחנ ַ יָלהת ְַ=ָוֶאְתַחנ ַ יָרה=פ   )נזר יוסף(ובהתלהבות.                היָרַשַ ב ְַ ללַ פ ְַָתַלהַ . לרמוז שצריך ש 

 ן בהַַַָוַנתכַָב ְַ==ָוֶאְתַחנ ַ ָכָוַנתלהיות  צריך תפילה להֹורֹות שכל .ל  בַב ְ  )שמנה לחמו(    בלא נשמה.   כגוף היא כוונה בלא ותפלה, ַהל 

  סּוֵקי  כנגדהם  התפילות ְדַקְתךַָ' ּפְּ ד,ַיֹוֶסף,ַֹמֶשה כנגד .תב ַָשַַ של החַָנְַמַ ב שאומרים' צ   (א.ש) . תב ַָשַַ ביום מתו שלושתם. =ָדו 

 ' ןמן ָבנֹון' עד 'ָוֶאְתַחנ ַ  )בעה"ט(בהר סיני.                לפניך שעמדתי םימי () 'מ לי זכור לומר תיבות () 'מ : יש כה(-)פסוקים כג' ְוַהל ְ

 ת ע  ואַב ָ  כדי, רחמיםַתובעַ ַרצוןַתבעַ  דהיינו, ההיאַתבעַ  להתפלל צריך שהאדם מכאן שלומדים הקדוש החיים אור : אומרַהה 

 אלא בכעס כשהוא ממנו מבקשים לא מאדם מסויים דבר לבקש כשרוצים ולהבדיל. מרומים בשמי ברצון תתקבלנה שתפילותיו

  צב( לך, לך ק"זוה) מאוד. גדולה רצון שעת זו, הבוקר עד לילה חצות שמשעת וידוע. מבקשים ואז, שלו רצון לשעת מחכים
רצוןַשעתַזו-ןיבמניַהציבורַעםַמתפללַכשהאדם: .(ח ברכות) הגמרא אומרת

, בשבילו מיוחדת נסיעה שזו כיוון, הרבה הוא משלם-מֹוניתב כשנוסע ואילו, מעט משלם הוא-אוטובוסב שנוסע ל לאדםש  מ  

 . הרבה לכוון וצריך, מונית כמו זה ביחידות מתפלל כשהוא ואילו, אוטובוס כמו להבדיל זה, ןיבמני מתפלל כשאדם הדבר ואותו

 ן יָלה=ָוֶאְתַחנ ַ פ  ְתַחנ ןו תתפלל לא שאם. שֹוֶטר=ת ְ ןלקב"ה, אז תצטרך ל ת   ְתַחנ   ח."הדו על לך שיוותר שֹוֶטרל ה 

 "ה יֱהִוה ֲאדָֹני ֹותָ  ַאת ָ ךָ  ֶאת ְלַהְראֹות ַהִחל  ְדְלךָ  ֶאת ַעְבד ְ   (ד" )ג, כ...ַהֲחָזָקה ָיְדךָ  ְוֶאת ג ָ

 ה ֹוָתַַַאת ָ ל  השיב לו  ., בזכותו תתיר לי גםיצחקלשחוט ל ית  יו  כמו שהתרת מה שצ  אומר משה לה': . ע"ה, רדֶַנַ רַהַַתַ הַָ==ַהח 

ֹוֶסףַַאל': קב"ה'ה רַת  ב   ַליַד ַ ָברַעֹודַא  ד ָ ָבר'. )פסוק כו( 'ַהז ֶהַב ַ ד ָ  )ילקוט משה(          .צחקי. לא יועיל לך עתה זכות צחק=י='ב ַ
 
 "ָרה א ֶאְעב ְ ֹוָבה ָהָאֶרץ ֶאת ְוֶאְרֶאה נ ָ ר ַהט  ֶ ֵעֶבר ֲאש  ן ב ְ ְרד ֵ ֹוב ָהָהר ַהי ַ ָבנֹון ַהז ֶה ַהט    " )ג, כה(ְוַהל ְ

 ָרה שביקשת  הסליחה את מבטל אני אז הארץ, את תעבור אם לו אומר הקב"ה לארץ, להיכנס ביקש כשמשה אומר: מדרש: הֶאְעב ְ

ָרהה' 'אֹוֵמר' כביכול, '-לעווןַהעםַהזה'נא,ַ-סלח': )במדבר יד, יט(שאסלח לבני ישראל: כ"ש  קּול ל'ֶאְעב ְ  )דעת זקנים(  .'חלַָסַָ' ש 

ָרהרמז לכך:   )ע.א(                      . בגימט' קטנה, חלַַסַָ==ֶאְעב ְ

 ָרה אֶַאְעב ְ  )ילקוט משה(       ;לכשיכנס לארץ ןטַָהשַָלבטל  משה. שהיה בכוחו של מלאךַהָמו ת==ְוֶאְרֶאהַנ ָ
 
 "ר ֵ ְתַעב  י ה' ַוי ִ ַמע ְולֹא ְלַמַעְנֶכם ב ִ ָ ֹוֶסף ַאל ָלךְ  ַרב ֵאַלי ְיהָוה ַוי ֹאֶמר ֵאָלי ש  ר ת  ֵ ב  ָבר עֹוד ֵאַלי ד ַ ד ָ ַ  כו(" )ג, ַהז ֶה ב 

 מהראוי שנה יותר (ָלך=) שנה, כלומר משה חי  והוא היה כבר בן  ,שנה'ַשבעיםַבהםַשנותינוַ'ימי . משה אומר:=ָלך 

 )כלי יקר(     .לך שנתוספו שנה  אותן לך לחיות יותר, ולהיכנס לארץ ישראל, לכן הקב"ה אומר לו רב ביקש ועתה, הטבע בדרך

 ףַ,=ַאל  )נזר יוסף(            שהתפלל משה רבינו לקב"ה.כמניין התפילות -ָוֶאְתַחנ ַן=. ההפרש יוצא =תֹוס 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

        מו  ח  נ   שבת ָוֶאְתַחַנן לפרשת  וגימטריות פרפראות    בס"ד       

  לא תעֶשה מצוות 4, עֶשה מצוות 8מצוות:  12יש   ואתחנןבפרשת. 

 החוקים והמשפטיםלשמור משה מזהיר את בנ"י *  ]ד]פרקַַלהיכנס לארץ. ותאוותותפילת משה * ]ג]פרקַ  ַענייני פרשת.   

משה מפרט את הניסים שהיו *. ועונשם-פסל ותמונהמשה מזהיר את בנ"י לא לעשות * משה מזכיר לבנ"י את הר סיני ואת מתן תורה.*

בעבר הירדן המזרחי.              ערי המקלטהבדלת שלוש *משה מלמד את בנ"י כיצד לעבוד את ה' ולשמור תורתו. * ביציאת מצרים.

 -לא לשכוח את ה'* .'שמע ישראל'פרשת * ]ו]פרקַ בנ"י פוחדים ומבקשים, לשמוע דברי ה', מפי משה.*. עשרת הדיברות* ]ה]פרקַ

 י.סִ בּוי   -ייוִ חִ -ייזִפרִ -כנעני-ירִ מֹוא  -ישִ ג  ר  גִ -ִחיִתיעמים:  7איסור להתחתן עם * ]ז]פרקַַ. שאלת בן חכם: 'והיה כי ישאלך בינך'* ולא לנסותו!.
 ואתחנן', 'יתרו'פרשות:  בשתימופיעות  עשרתַהדיברות'. 

ת  תרוּ נ   הדלקת  יַַנֲחמוַ ַַנֲחמוַ ': ֶנָחָמָתאְדַ הפטרה. 21.03-ת"ר ;20.21-ק"מוצש; 19.19: )ת"א(ַשּבָ  תשע"ז  אב ג"י  .'ַעמ  

                         "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה          

ַ

 (א )מתפלל לקב"ה ומבקש שיסלח לעם ישראל,  משה (ויחלַמשההתיר את הנדר לקב"ה ) כן רבינו משהראינו ש חטאַהעגלב

ַלבדודכתיב '-אמר למשה: כבר נישבעתי להענישם' ה ַלה' ַבלתי ַיֳָחָרם, . משה אומר: הרי ֶחֶרםלשון  יֳָחָרם'. זובחַלאלוהים

 :יא( )כי תשא לב, 'ויחלַמשהַאתַפניַה'ַאלוהיו'רק חכם יכול להתיר...לכן -לימדתני שאדם לא יכול להתיר לעצמו את הנדר

ל יפ ְַ, 'רפַ ָיַוַָ'ַמשמעותַ:וַיח                      (ע.א)         )מסכת ברכות לב(  משה כדי שיתיר לו )לקב"ה( את שבועתו. לפני=שהיה הקב"ה עומד נ 

       (ע.א)   (. ולכן לא היה יכול להתיר נדרו של ה'. משהולא על  עםַישראלהנדר היה על -חטאַהעגל)ב מעורבַאישית( כאן, משה  )
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o  ַסעַָכ ַַללמודַלשלוטַב ַַ -חֹוָמההחֹוִרים ב 
o ילד קטן עם אופי עצבני. אבא שלו ניסה להוציא אותו מהכעס, מה עשה? נתן לבן שלו שק עם מסמרים ואמר לו:  היה היה

תקע -'בכל פעם שאתה מתפרץ, כועס וצועק על אנשים, אתה חייב לתקוע מסמר בחומה שמקיפה את הבית'... ביום הראשון

עסו ירד מספר המסמרים שהוא תקע בחומה... הוא מסמרים, אך במהלך הימים הבאים, ככל שלמד לשלוט בכ 30הילד 

העדיף לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר... לבסוף, הגיע היום בו הילד הפסיק לכעוס ולא התפרץ עוד... הוא סיפר 

תשלוף מסמר אחד מן החומה... הימים חלפו ולבסוף הגיע -לאביו, אביו אמר לו: 'כעת, בכל יום שחולף ובו אתה לא כועס

הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן החומה... האב, אחז בידי בנו, לקח אותו החוצה אל החומה ואמר לו: כל הכבוד 

בני שלמדת לשלוט בכעסיך, אבל תסתכל נא אל החורים שבחומה, החומה לעולם לא תהיה כמו שהייתה בהתחלה...כשאתה 

ו החור שבחומה... אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה אומר דברים מתוך כעס, הם משאירים צלקת בדיוק כמ

 חזרה החוצה, אבל לא משנה כמה פעמים תתנצל הפצע עדיין יישאר שם... פצע מילולי הוא גרוע בדיוק כמו פצע פיזי...

o להצליח, הם קשובים : בעל, אישה, ילדים וחברים הם כמו יהלומים יקרים, הם גורמים לך לחייך ומעודדים אותך בני משפחה

 ... 'סלח לי אם השארתי לך חור בחומה'לך, הם תמיד שם בשבילך, אל תשאיר להם צלקות... 

 "ה רֹאש   ֲעֵלה ְסג ָ ִ א ַהפ  ה ֵעיֶניךָ  ְוש ָ י ְבֵעיֶניךָ  ו ְרֵאה ו ִמְזָרָחה ְוֵתיָמָנה ְוָצפָֹנה ָימ ָ ן ֶאת ַתֲעבֹר לֹא כ ִ ְרד ֵ ה ַהי ַ   (ז)ג, כ "ַהז ֶ

 ְסג ָה א==ַהפ   יָצהמְַ=עֹוָלםַַהב ָ  (ילקוט משה)                     . צדיקים תיצַַחַ מְַתהיה ב  עולםַהבאַ. שבע"ה, ח 
 

 "ָבר ַעל ֹתִספו   לֹא ר ַהד ָ ֶ ה ָאנִֹכי ֲאש  ו   ִתְגְרעו   ְולֹא ֶאְתֶכם ְמַצו ֶ נ  ֶ מֹר ִממ  ְ   ֱאלֵֹהיֶכם..." )ד, ב( ְיהָוה ִמְצֹות ֶאת ִלש 

 פוַ ַלֹא ין  םקוֹ מְּ ּב  ) ישהחמ ;תפיליןב( פרשיות  םקוֹ מְּ ּב  ) חמש: כגון לכתוב ֹתס  ינ  ְגְרעו ַַלֹא'  ...וכןציציות(  םקוֹ מְּ ּב  ) חמש ;בלַָלוַ ב( מ   )רש"י(      '.ת 

 פוַ ַלֹא ָרעֹוןזו בא לידי  הוספהבהכאת הסלע, וב הוסיףכי -משה: זה היה חטאו של ֹתס   )כלי יקר(                לפי דרגתו של משה.-באמונה ג 

  ָמָשלץ על פי ומתֵר  .יתיצִ ִצ , יןילִ פִ ְת , בלָ לּועל,  הוסיףמדוע לא לאך זה מובן,  תגרעוא לא מ  ל  שְּ ּב  : 'המגידַמדובנא'שואל :
החזרת לי שניים גדול וקטן, ענה לו קטן, ושאל אותו המלווה למה עוד כיסא סא גדול ויוהחזיר לו כ אס  יכ  אדם לווה מחבירו 

קטן, ועוד שעון והחזיר לו שעון גדול  ןעֹוש  סא קטן וזה שייך לך והמלווה שמח, ואח"כ לווה ממנו יסא הגדול הוליד כיהלווה, שהכ

ת לו כי גדולה ויקרה של זהב, והסכים לת הר  נֹומ  ואמר לו שהשעון הגדול הוליד שעון קטן ושמח המלווה, ואח"כ ביקש להלוות 

חשב שגם תוליד מנורה קטנה של זהב, ובסוף לא החזיר כלום, וכעבור זמן שאל אותו המלווה איפה המנורה של זהב, אמר לו 

השהיא מ    הוליד כך יכולה למות...ל שיכולה שהבנת כשם לו וענה? תומיכולה ל שמנורה היתכן המלווה אותו שאל בלידה... ת 

 

 הוא. בתעשיה האווירית שעבד זר מרגל חשפו הביטחון )שב"כ( מספרים ששירותי ...'לאַתוסיפוַולאַתגרעו'
 שלושה יש במטוס הדלתות 'בִציֵרי. ענו לו, מאד' 'פשוט. אותו לחשוף הצליחו איך ושאל, במעשיו  הודה
 זה גם ,טוב יהיה ,סמוך :ואומרים ,שניים מקסימום ,אחד שמים .ברגים שלושה שם לא ישראלי אף .לברגים חורים

 ...משלנו לא שאתה. כאן חשוד שמשהו וידענו, ברגים שלושה ששמת היחיד מספיק, אתה

 "ם ֶ ֵבִקים ְוַאת  יהָוה ַהד ְ ַ ים ֱאלֵֹהיֶכם ב  ֶכם ַחי ִ ל ְ ֻּ   " )ד, ד(ַהי ֹום כ 

 ַםְו ֶ יםד ְַ;  ֶאֶמת. שהתורה ניקראת וֶאֶמת אותיות=ַאת  ק  ף=ב  יםְדַ. שתהיו =יֹוס   )החיד"א(               ק בקב"ה.ב  ד   ףסֶַיוַֹשמו כקב"ה ב בו ק 

 

 

 

 

 

 

 ..."ה דֹול ַהז ֶ ֹוי ַהג ָ     (" )ד, וַרק ַעם ָחָכם ְוָנבֹון ַהג 

  מסופר על הרמב"ם שהיה רופאו האישי של מלך מצרים: אחד השרים קינא בו, הלך ואמר למלך שהרמב"ם זומם להרגו. המלך

פתקים:  2יכניס לתוך תיבה -למשפט, המלך זכר את שהרמב"ם הציל את חייו. החליט להטיל גורל הרמב"םזעם והביא את 

ימות. את הכנת -יחיה, אם 'מוות'-ו: אם יעלה הפתק שכתוב עליו 'חיים''חיים' 'מוות' את הפתק שישלוף הרמב"ם זה יהיה עונש

הפתקים כתב 'מוות'. הרמב"ם שהיה ידוע בחכמתו,  2על -הפתקים הטילו על שמש בית המשפט שהיה שונא יהודים מושבע

אמר להם אוציא  שלף פתק אחד ומיד הכניסו לפיו ובלע אותו, השתוממו כולם על מעשהו.-מה עשה-התבקש להוציא פתק אחד

אם כתוב עליו 'מוות' ז"א שבלעתי את הפתק 'חיים' ואם כתוב עליו 'חיים' ז"א שבלעתי את הפתק -כעת את הפתק השני

'מוות'...הפתק השני היה כתוב עליו, כמובן, 'מוות', אמר להם אז בלעתי את הפתק 'חיים'...וכך ניצלו חייו, והמלך ציווה 

ותו  מדוע בלע את הפתק? ענה לו: הבנתי את מזימתם של שונאיי...המלך בירר ומצא שאכן לשחררו...המלך השתומם ושאל א

 )תורת הפרשה(                         א...ל  כך היה וציווה להשליכם לכ  
 
 ֶמר "ַרק ָ מֹר ְלךָ  ִהש   ְ ךָ  ו ש  ְ ן ְמאֹד ַנְפש  ֶ ח פ  כ ַ ְ ש  ָבִרים ֶאת ת ִ ר ַהד ְ ֶ   ֵעיֶניָך" )ד, ט( ָראו   ֲאש 

 ן ֶ חַפ  כ ַ ש ְ יםֶַאתַת   ָבר  ֵרש  : ַהד ְ ין  ַהֶהפְּ כֹחַַּבֵ ָ  )כלי יקר(    .פעמים'ַַלימודוַעלַיחזורַהחַָכְַשַ הַלבטלַ'והרוצה.  =( ) ָזכֹר-( ל) ש 

 

  םלַָלעַֹהיאַ אות ישראל בני ובין ביני'ה דבקים בו, כי מ  י אל ה' והֵ "ביום השבת מתקרבים בנ: רביַיעקבַאבוחציראפיֵרש' ,

ם . רמז לכך בפסוק:המַָשַָנְַ,ַחַַש,ַרוַ פֶַנֶַוביום זה זוכים לתוספת של  ֶ יםַ'ְוַאת  ק  ב  יהָוהַַהד ְ יֶכם'ַב ַ בגימט' , יוםַהשבת==ֱאלֹה 

ים'ַ.האותיות( )עם  ֶכםַַחי   ל ְ ֻּ  שזוכים לתוספת חיים ביום זה.  -'ַהי ֹוםַכ 

 ְֶַוַ': ִמיָלה( מצוות:   ) -בפסוק יש רמז ל יהַַ םַאת  ק  ב  ַג"י. רמז לג"י=(ב, ה ,ו) ; ר"תהילַָמַ ==( ה, םַ,ם) : ס"ת'היהוַָב ַַ םד ְ

ם' :תֹוָרה( . )הילַָמַ בריתות שנכרתו על ה ֶ יםְַוַאת  ק  ב    )מחשוף הלבן(       .    התיבות( 2ם ועִ "ה )עַ,הָרַתוַֹ='=ַהד ְ

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



 י ָאֶרץ ֵמת ָאנִֹכי "כ ִ ָ י ַהז ֹאת ב  ן..." )ד, כב( ֶאת עֵֹבר ֵאיֶננ ִ ְרד ֵ   ַהי ַ

 י תַָאֹנכ  ָאֶרץַמ   ,כאןרק  מתכלומר אני  'אנוכיַמתַבארץַהזאת'אמר  השֶַמַֹלכן  עולםַהבא.: החיים האמיתיים הם בַהז ֹאתַב ָ

 )תורת הפרשה(       , אזכה לחיות חיי נצח. עולםַהבא, בָשם, אבל עולםַהזהב

 י יֶננ   רַא  ןֶַאתַעֹב  יאַ ': ַהי ְַרד   ר'עַַֹיֶננ   ןולא עבר את  בוַֹנְַת וניקבר בהר מֵ  משה. תמוַֹצַָעֲַַילוַ פַ א-נוטריקון: ע"א: ר"ת ב   )ילקוט משה(.  ַהי ְַרד  
 

 "ין עֵֹמד ָאנִֹכי ֵ ֵעת ו ֵביֵניֶכם ְיהָוה ב  ָ יד ַהִהוא ב  ַבר ֶאת ָלֶכם ְלַהג ִ י ְיהָוה ד ְ ֵני ְיֵראֶתם כ ִ ְ   )ה, ה( "...ָהֵאש   ִמפ 

 י ד ָאֹנכ  ין עֹמ  יֶכם ְיהָוה ב   ינ  כו םַ:(=י"אדנ) וקריאתו (=יה"הו)ַבכתיבתו 'ה םשֵ  :ו ב   ֹמֶשה==שר ַפְַהֶַ. =ישראל, =ס ְ

ילּויּבְּ   (ש.א)  .צדיקַאיש==ואתחנן. ישראל ובין (י"אדנ+ה"הוי) הקב"ה  בין יעַ צַָמְַאֶַ להיות משה יאוּ ור  . =(ההַיןשַםמ) מ 

 י הקב"ה  בין עומדת שלנו תיוּ כ  נֹ שא   'יכַ נַֹאַָה' שזה, יתברך' לה האדם בין הגדולה המחיצה מהי לנו לרמוז התורה : רוצהָאֹנכ 

 יתברך. ' בה דבוקים נהיה אזי, יתברך רצונו מפני רצוננו ונבטל שלנו 'יכַ נַֹאַָה' את נבטל ואם, ובינינו
 
  ָ ַמְעת ָ ָרֵאל "ְוש  ַמְרת ָ  ִיש ְ ָ ֹות ְוש  ר ַלֲעש  ֶ ר ְלךָ  ִייַטב ֲאש  ֶ ו ן ַוֲאש  ְרב   " )ו, ג(ו ְדָבש   ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ...ְמאֹד ת ִ

 יָדָתהַבהירהַז-נוטריקון: ו ְדָבשַ ַָחָלבַָזַבת ;ַב ַ עולםַלָלהַחַָ; מידתנ  ָ  )מדרש ישעיה( . בתַקֹודששערבַבוֶלֶקתַדנרַויַדְלת 

 ַַה  תב ַָשַַ. כמו שתב ַָשַַר"ת  :שַ ו ְדבַַָבָחלַַָתָזב ש   )שמנה לחמו(, כך ארץ ישראל כולל קדושת שאר ארצות.ימיַחולכולל קדושת ש 

  ַָשה==ְדָבש  .ָזָכר==ָכהָרַב ְַ...ַוגםַ;א 

 " ְ ָרֵאל ַמעש   " )ו, ד(דֶאחָ  ְיהָוה ֱאלֵֹהינו   ְיהָוה ִיש ְ

 יבורדנווהַע: ד"ע( ); )נחל קדומים(. יבורדיןַובעבת הציבור והיחיד תלויות אוֹ ט  לרמוז שרוב חַ ( ) :' גדוליםד' ע: ד...אחעשמ-

  )כיסא רחמים(. יהיה רק בדברי תורה יבו רוַֹד ַואז שולט בו.  עָרַהַָ-י ֶצראז אין  נווהעלומר שאם יש לאדם 

 פיתוחי חותם(גדולה.  החַָמְַשַ זֶֻמֶנת לו מְּ . שהזוכה לייחד בכל יום את שם ה' כראוי, )האותיות הנותרות( חמַַשְַאֶַ< ; דעַ : ס"ת דאח...עשמ( 

   דחַָאֶַ. שהוא . אלוקינו. שהוא הדרגות שיש לקב"ה:  יתַ שְַ: נתכוון ל  אור החיים הקדושפירש. 

 

 

 

 

 

 

 

 "  ָבִרים ְוָהיו ה ַהד ְ ֶ ר ָהֵאל  ֶ ךָ  ָאנִֹכי ֲאש    " )ו, ו(ְלָבֶבךָ  ַעל ַהי ֹום ְמַצו ְ

  ַב=ְלָבֶבךַָ; ויום שאדם צריך לברך בכל יום ברכותַ-רמז ל '.ק==ַעלאותיות;  רמז לתורה שיש בה  .ךְַזַַ==ְוָהיו ך-ל  , ב ֶ

ב ך; ציציות( =X)ל"בַרמז ל-ל  ך  -ב ֶ    (נחל קדומים   )                  של הטלית.  יןטַ חוַ ( ) ל"בבשעת קריאת שמע יהיו ּבֶ
 

הישראלי . '?הקרוב המלון היכן יודע אתה לישראלי: 'אולי באנגלית תייר פנה, מי' 'אקסיוז ...'תוסיפוַולאַתגרעוַ'לא
הישראלי . לשווא אך, ביידיש אפילו-3ובפעם, הצרפתית בשפה-2פעם ניסה התייר. השפה את מבין שאינו לו סימן
? נוספת שפה שתלמד הזמן .. לאחר שהתייר הלך, אשתו פונה אליו: 'הגיע.אותך' מבין לא 'אני כאומר בכתפיו משך

 ...'???במשהו לו עזר זה! שפות שלוש יודע הזה 'התייר. בביטול בעלה גיֵחך, '!פתאום 'מה .בחיים' לך יעזור זה
 
 "ם ְרת ָ ַ ת ְוָהיו   ָיֶדךָ  ַעל ְלאֹות ו ְקש  ין ְלטָֹטפֹֹ֖ ֵ       (ח" )ו, ֵעיֶניךָ  ב 
 מגעהכנגד חוש -1: יש בית   ; תפיליןדיבור ,ריח, שמיעה, ראייהים שבראש: ש  חוּ הַ  כנגד -יםת  ּב   : יש  תפילין. 

 ת  )בעה"ט(                         . ע"ה, דיַָהַַַהבַָגוַֹ==ָיֶדךַָ ; אשרֹשב יםר  יב  אֵ ( )' ט כנגד -תגין' ט :ְלטָֹטֹפֹ֖

  ַתלְְַַוָהיו יןַטָֹטֹפֹ֖ יֶניךַַָב   ת נקראו םיהֶ ֶת יוֹ ש  ר  ּפ   ןי  נְּ מ  "ש וע, ראשל ש תפילין אלו: ע   )רש"י( .םי ַ תַַשְַ<ייקֵ ר  פְּ אַ ּבְּ  פת, םי ַ תַַשְַ<יפֵ תְּ כַ ּבְּ  טט :טָֹטֹפֹ֖
                     
 "יָרא ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ֶאת מוֹ  ַתֲעבֹד ְואֹתוֹ  ת ִ ְ ֵבעַ  ו ִבש  ָ ש         (יג" )ו, ת ִ
 יָרא  )בעה"ט(                       . ע"ה, חכמיםַתלמידי==ת  

 

 

 ( )ַָיָראֱַאלֶֹהיך יָראֱַאלֶֹהיךַָ; ִע"ה, ַותְרַעֶַ==ת   תלוי בשמירה מן  ָאהְרַַהיַ ,. לרמוז כי עיקר ֹותָריעֲַ==)ִעם האותיות( ת  

דּור בדבר זה אין בֹו ֹותָריעֲַה ְרָאה, ומי שאינו ּג  ל. ) י  ל  ילּוי  ְרָאהיַ הַַ (ּכְּ כוללים וִעם  2)ִעם , ֲעָריֹות"י(=ה ל"ף,אי"ש,ַר ו"ד,י"י,ַה)במ 

ְרָאה. שעיקר האותיות( 13                 ('אחריַמות'פרשת , 'מחשוף הלבן')               ית תלוי.ר  בשמירת הּבְּ  ַהי 

           

 

ישראלַשמע' פרשת': 

ה יל  כ   :תיבות  להוסיף צריך ,האדם שבגוף האיבריםַח"רמל להשלים כדי תיבות( ) ה"רמ מְּ

;  ()  עד ; ()  עד ; ()  ;() 

 () : חֹוֵזר ציבור השליח -ל להשלים כדי,  כ"סה; = עד 

 ְּףַַהי ָדעם  עינייםים את הס  כ  מדוע מ  'שמעַישראל'ַבעת קריאת כ ָ

oַמע לַ()ַש ְ ָרא  ש ְ ינוַ ַ()ְַיהָוהַ()ַי   .=()ֶַאָחדַ()ְַיהָוהַ()ֱַאלֹה 

o ְַּבֹוֵהן(ַ)ֶַאְצַבע(ַ)ְַקִמיָצה(ַ)ַָאָמה(ַ)ֵַזֶרת: ָכףַַהי ָדבַש האצבעותמַ ם ח  כוּ ס(=) 

סּוק ּפ  ַמע' ּבַ לַש ְ ָרא  ש ְ ינוַ ְַיהָוהַי  ר ֶרֶמז  ֵיש 'ֶאָחדְַיהָוהֱַאלֹה  ּפַ סְּ מ  יםה   לְּ ֵסֶפר עֹול  ה לְּ ך ַהּתֹור  ֶ ֶמש  ה כּ  ּבְּ נ   . הּול  ַהש ּ 

oַמע יֹּות.<ש ְ נגד  אֹות  ים תשֶַלוַֹשְַּכְּ עול  ְנָחהבְּ  ה  תשל  מ  ב ָ ַ ימים , ש  יּובְּ נ  יוַ  ש   יש    ; ֲחמ 

oל ָרא  ש ְ יֹּות. <י  ֶנֶגד אֹות  שת ּכְּ ים ּבְּ  ֲחמ  עֹול   ;טֹובַיֹוםה 

יֹּות <ה"ֲהָויַָ ֶנֶגד .אֹות  עת ּכְּ  (;'פנחס'קורא ב רביעיה-ו עולים -בפסח)ַחסַַפ ֶַו תוַֹכַ סַֻּ, בחוה"מ חֶֹדשַרֹאשַ העולים ּבְּ  ַאְרב ַ

ינוַ  יֹּות <ֱאלֹק  ֶנֶגד .אֹות  שת ּכְּ ים ּבְּ  ש   עֹול  יםה  ו ר  פ  יֹּות <ֶאָחדַה"ֲהָויַָ; יֹום־ַהכ   ֶנֶגד אֹות  ְבעת ּכְּ עֹולים ש   יום  ה  ב ַָּבְּ ַ  ('שבת טיש'). תש 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  ב( ( וניפטר )ט' אָ 1740נולד בירושלים בשנת ה'ת"ק )רבי עמרם בן דיוואן השבוע )ט"ו באב( ההילולה של

.ָאבּבְּ ַו"טההילולהַשלוַב-ָאבּבְּ 'ַטניפטרַבתאריךַלמרותַש(. 1782במרוקו )ניקבר בעיר וואזאן( בשנת ה'תק"ב )
 על, רבים סיפורים .להמונים משיכה מוקד ,עתיק זית לעץ מתחת קטנה גבעה על בעיר וואזן, השוכן, קברו נהפך פטירתו לאחר 

 שואבת אבן שימש עמרם רבי של קברו. מרוקו יוצאי בפי לאוזן מפה עוברים, קברו על התפילה ידי-על שאירעו וישועות ניסים

 נהגושב"י, ר הילולת יום, בעומר ג"ובל( באב ו"ט) פטירתו ביום–במיוחד רב המון אליו משך בשנה פעמיים אך, השנה ימות כל

 . התנא לכבוד–ולשמוח לשיר, קבלה ללמוד, בקרבתו ענקית מדורה להבעיר, הקבר למקום לנהור וכפריה מרוקו ערי מכל אלפים

 סיפורי. שליטתו בתחום שהיה, עמרם רבי קבר אל היהודים אותו נהירת הכעיסה. יהודים שונא מושל לוואזאן מונה אחד יום 

 בעומר ג"ל בהתקרב. לדבר קץ לשים המושל החליט אחת שנה. ממש מכליו הוציאוהו וקברו הצדיק סביב שהתהלכו הניסים

. בנפשו מתחייב – בעומר ג"בל למקום להתקרב יעז אשר יהודי כל כי הודעה והפיץ, ן'אשג הכפר סביב חמושים חיילים הציב

 והכפרים הערים תושבי, זאת לעומת. פחד מתוך, לה לציית נאלצו אך, מאוד הצטערו, החדשה הגזרה על ששמעו, האזור יהודי

 את לפקוד יוכלו לא כי להם נודע לוואזאן בהגיעם רק. שנה כמדי, לדרכם ויצאו הפתאומי האיסור על ידעו לא, יותר המרוחקים

 הקבר מקום אל המובילות הדרכים ובכל ן'אשג סביב הגבעות על. בעומר ג"ל ליל הגיע. לשווא דרכם את עשו וכי הצדיק קבר

 לא כולה הסביבה ובכל במקום שרר מוחלט שקט. המסורתית ההדלקה שעת ובאה קרבה. ירד הערב. המושל של חייליו עמדו

 מדורה: ייאמן-שלא מחזה נגלה בתדהמה עיניהם את ששפשפו לחיילים. חזק באור הכפר הואר לפתע. חיה נפש נראתה

. חוגגים וגדוש מלא המקום היה משל, סביבה עלו ושמחה שירה של רמים קולות; עמרם רבי של לקברו בצמוד בערה ענקית

 עלטה שוררת במקום כי לגלות התפלאו הקבר למקום בהגיעם. מקרוב הפלא את ולבדוק לקבר לגשת החליטו החיילים מן כמה

 חבריהם. למרחקים שוב נשמעו' חוגגים'ה וקולות, ונשנה חזר הפלאי המחזה והנה לעמדותיהם החיילים חזרו. מוחלט ושקט

. ודממה חושך רק במקום מצאו הם גם. הקבר למקום בעצמם שהלכו עד, לגרסתם להאמין התקשו למקום שיצאו החיילים של

 שהוסיפו ככל. היהודים ידי-על שהוזעקו וברוחות בשדים מקורם החוגגים וקול האש כי לחשוש החיילים התחילו מסויים בשלב

 ועוד האזור על השתלטו אופל כוחות אמנם כי והלכו השתכנעו, מכיוונה שבקעו לצלילים ולהקשיב הגדולה במדורה להתבונן

 חייל אפילו נותר לא שבמקום עד, מעמדותיהם להישמט החיילים החלו אט-אט. שפטים בהם לעשות עליהם יקומו קט-מעט

 המתרחש הפלא על לו סיפרו רבה ובהתרגשות, המושל של ביתו סביב החיילים התקבצו נשמתם עומק עד מבועתים. אחד

 .היהודי הצדיק של הקבר בחלקת
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o באבַו"טל הקשורים היסטוריים אירועים שישה מנו ל"חז - ְבָאב ו"ט: 

ַבאבַתשעה בכל מתים היו, ישראל לארץ יכנסו שלא עונש שקיבלו המרגליםַחטא בגלל: תלמוַ ַרב ְַָדַמַ ַיתַ מַ ַפסקוַזהַביום ()

 .טוב יום ועשאוהו בטלההת שהגזירה מלא וידעולילַירחַ את ראו, ותמהפסיקו ל ז"תפַ'ב בשנת באב ו"ובט שראל,יי מבנ  אלף 

 נקבע, צלפחד בנות בעניין מנשה שבט בני שלבקשת מסופרַמסעי פרשת בסוף: לזהַזהַלהינשאַהשבטיםַהותרוַזהַביום ()

תּכֹל שֶ   .האיסור נתבטל לארץ בכניסה. השבטים בין תעבור לא שנחלה כדי משבטה חתן עם רק תתחתן נחלה יורשתה ּב 

 עם להתחתן לא ונדרו בבנימין נלחמו  י"בנ. למותה שגרם 'בגבעהַפילגש' מעשה: בנימיןַשבטַעםַנישואיןַהותרוַזהַביום  ()

, בכרמים וארבתם לכו לאמר בנימין בני את ויצוו: 'כנאמר. שילה כרמי אל והגיעו הדרך את מצאו בנימין צעירי. בנימין שבט בני

 .הגזירה בוטלה הענבים בציר של תקופהב'. בנימין ארץ והלכתם שילה מבנות אשתו איש לכם וחטפתם הכרמים מן ויצאתם...

 עציה. שוממה הארץ את מצאו, השני הבית את לבנות מבבל עלו ונחמיהַכשעזרא: למערכהַעציםַלכרותַפסקוַזהַביום  ()

 באב ו"ט-ב היה שנה מידי העצים לכריתת האחרון היום .המערכה ועבור הבית לבנין בעצים מחסור והיה האויבים ידי על נעקרו

עַשביטלַיום () ָלהַבןַהֹוש   שבע ובבאר בדן עגלים העמיד, מירושלים ישראל מלכות את נבט בן ירבעם כשקרע: תאוַֹפרדיסַַָא 

–'פרדיסאות' ירבעם העמיד כך ועקב, בירושלים המקדש לבית נשואות היו העם עיני. זרה עבודה לעבוד העם את לשם מביא והיה

 ' יעלה-לירושלים לעלות הרוצה: 'אמר והושע'. ה את ויעבדו לשם יעלו שלא לירושלים המובילות הדרכים בכל ושומרים מחסומים

יַתרַהרוגיַשניתנוַיום ()  גידר החללים ובגופות, נוראה באכזריות בהרוגים התעלל, ר"בית אתַאדריאנוס כשהחריב :לקבורהַב 

 באותה. באב ו"ט היה היום ואותו, לקבורה ההרוגים את להביא והתיר אחר מלך בא זמן לאחר. רוחותיו מכל לו שהיה גדול כרם

ַ והַַ, 'הסריחו שלא–' ֹובטַ הַַ. 'המזון בברכת' והמטיב הטוב' ברכת חכמים תקנו שעה יבמ   . לקבורה  שהובאו–'ט 

  ַַה ָבעשקוראים ּב   ְנַחָמההפטרות  ֶשָבעַמתחילים לקרוא תב ַָש  ֶ תֹותה ש  ָאבשלאחר  ַשב ָ ְשָעהַב ְ  :ת  

יַַנֲחמוַ ַַנֲחמוַ ' :()מתוך   ֶנַחָמָתאְדַַהפטרה ראשונה : ואתחנןפרשת ( )  (ואתחנן'' הפטרת)        ַ.'(מ ישעיהו)'ַַעמ  

 

 

 יחַַאֲַַוַ -נוטריקון': ואתחנן: 'הפרשה של בשם רמוזה ההפטרה יםֹוְתַח(ַַבאַָּבְּ )ַהעַָשְַת  ַַר    .ֲחמונֲַַַַחמונַַַמ 

 גדולה. נחמה-כשלעצמו וזה'. עמי' שאתם בלבד בזה להתנחם יכולים אתם: לישראל ה"הקב: (א,ַמ)ַעמי'ַנחמוַ'נחמו                              

  ָחָמה הפטרֹות : = (האזינו,ַניצבים,ַתבואַכי,ַבחוקותי) והתֹוָכחֹותַהקָללֹות; פסוקים =ניצבים עד אתחנןמ ,הנ 

 (יוסף נזר)                                                                                   .   הְקָללֹות על יגברו ָחמֹותהנְַש רמז

 

  

 

ַ.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 ַב  

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

 סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמהַ.לויַכהן,, 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.דליהבן 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

ַ.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 ַב  

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

 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.דליהבן 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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