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 טמונה בפרשה(    .ולמשפט יםדיינל הנוגעות מההלכות הרבה מובאים. שבפרשה 64=יןד ִ ,פסוקים 64 ישנם קדושים בפרשת( 

 "ר ֵּ ב  ל ֶאל ד ַּ ת כ ָּ י ֲעדַּ נֵּ ל ב ְ אֵּ רָּ ָּ  ִיש ְ ְרת  מַּ ֶהם ְואָּ ים ֲאלֵּ ִ ְהיו   ְקדֹש  י ת ִ דֹוש   כ ִ ה ֲאִני קָּ יֶכם" )יט, ב( ְיהוָּ  ֱאלֹהֵּ

 ...ר ֵּ ב  ִָוִ  ד ַּ ת  ר  ר? ותליכפיש מדוע : ָאמַּ ב ֵּ ִָוִ ; דיבור קשה: מורה על ד ַּ ת  ר   )תורת הפרשה( ים. ש  מופנית אל הנ  -ה רכהיר  : מורה על אמ  ָאמַּ

  ִיםק יוִ ת  ִִדֹש     )רש"י(                  .היר  ת ומין העב  יו  ר  ים מן הע  ש  רו  פ   : ה 

  ִיםק יםשִ =דֹוש   דו ָשההיא מבוא ל לו תפִ שִ ,ִשהָפל  ע   ק  יֶכם ;י אל  מ      )פיתוחי חותם(  . הםלמתיניםִממלאכיםִהיִכתקדשוִיךִא: ֱאלֹהֵּ

  ִיםק  ריך להתקדש בכל דבר שעושה בחייו:. שהאדם צאכלמדיעהִ,יתיהִ,שיבור, דול, ק -נוטריקון :דֹש  

ִ יהיה בקדושה;בתורה שקולכם  -קול התורה זהו-ולק
 ה, שתדברו בנחת ולא בכעס וגאווה;א יהיו בקדושם בעלמ  הבריישאפילו דלרמוז -יבורד

ם תהיה בקדושה ובשיעור )כ   לרמוז -תיהש י תכ   ת( הראוי לקיום הנפש;מו  ששת 

ישש  שצריך קדושה יתרה בשעת ת   -'וידעִאדםִעודִאתִאשתו', רמז למ"ש: תהיה בקדושהמצוותִהביתִ'לדאוג ש'-היעִָד ִיִ   ; מ 

 שצריך האדם להתקדש בשעת אכילתו.-אכלמ

  ִיםק יםד ִ. שתהיו בגימט' )א"ת ב"ש(, יםקִ בִֵּד ִ=דֹש   ק   )שמנה לחמו(   במידותיו של הקב"ה. מה הוא רחום וקדוש אף אתם תהיו כך.  בֵּ

 

 

 

 

 
 

  "  וֹ  ִאיש ִביו ִאמ  או   ְואָּ ירָּ י ְוֶאת ת ִ ֹתתַּ ב ְ ַּ מֹרו   ש  ְ ש  ה ֲאִני ת ִ יֶכם" )יט, ג( ְיהוָּ  ֱאלֹהֵּ

  ִיש וִֹ א  מ  יו א  ָאב  יָראוִ  ו  ָחד) ִירָאה: ב   ת   ָ םהקדים -(פ  ןלפי שה-ָאבל אֵּ ֵּ בֹודאת אביו יותר מאימו; אך ב   יֵָרא ב  ָ םל ָאבהקדים -'כ   אֵּ

ן -)'כבדִאביךִואימך'(  )רש"י(              אימו יותר מאביו, מפני שמשדלתו בדברים. את  דב ֵ מכ  לפי שהב  

  ִיָראו ת: אחת  2לכן  שחייב לכבד את הוריו גם לאחר מותם. ?מדוע לשון רבים: ת    )תורת הפרשה(ִ.מיתההִלאחרואחת  חייםבֶיֶראו 

 י ֹתתַּ ב   ַּ ֹמרוִ  ש  ש   ִת   ב, שאם אביך יאמר לך : א )פחד( א  ר  ך שמירת שבת למו  מ  יכי  אל תשמע לו...-לחללִהשבתס  הָוהֲִאנ  ִי 

יֶכם  )רש"י(                                        גם אתה וגם אביך חייבים בכבודי.:ֱִאלֹהֵּ

  לעולם :(סב יבמות) ל"כארז אשתו בכבוד חייב האיש שגם לפי? לאם אב הקדים דּויּבובכ   לאביו אמוהקדים  אר  במו  מדוע 

ֶלה על דעתך שהיינו אומרים ) א"סד, מגופו יותר אשתו אדם יכבד א( כלומר העו  ינ  מ  א דעתך א   קפידא כך כל שאין(, ע.א)סלק 

 פ"אע םהא   ככבוד עליך גדול יהיה שכבודו לך לומר האב הקדים כן על אמך בכבוד חייב האב גם שהרי בכבודו תקל אם

 םהא   הקדים כ"ע איד  קפ   כך כל בו אין הרא  מו  שֶ  א"סד עליה בעלה תימ  א   שיהיה צריך אר  ובמו  , םהא   בכבוד חייבים ששניכם

  )כלי יקר(                         .עליך הא  ר  מו   פנים כל שעל לומר
 

 "ל ְפנו   אַּ ֱאִליִלים ֶאל ת ִ י הָּ אלֹהֵּ ה וֵּ כָּ ֵּ ס  ו   לֹא מַּ ֲעש  ֶכם תַּ ה ֲאִני לָּ יֶכם" )יט, ד( ְיהוָּ  ֱאלֹהֵּ

  ִנו פ  יםִֶאלִת   יל  ו ף;הם ִ:ָהֱאל  ג  ות ה  ו  א  נוִ ת  ִִת   יםהִָ לאִֶ פ  יל  יוִֵּ ֱאל  דִכנחשב -הגוף הרודף אחר תאוותכי . תֲאָוה: ר"ת אלֹהֵּ עֹובֵּ

ים יל  ָכה; אל  ֵּ ס   )פיתוח חותם(            . עבודהִָזָרהנחשב כעובד -, שהרודף אחר הממוןָממֹון: רומז על המַּ

 ל נוִ ִאַּ פ  ִ ִלוִ כ ִ ֹתִַּסִ ת  ִלִאִַּ-נוטריקון: ת     )חומת אנך(           .  ןיהִֵּדִֶגִ בִ וִ יםִשִ נִָיִנִֵּפ 
 
 "כֹל ְוִאם אָּ ל הֵּ כֵּ י ֹום יֵּאָּ ַּ י ב  ִ ִליש  ְ ש   ו ל הַּ ג  ִ ֶצה לֹא הו א פ  חִִִ (ז" )יט, יֵּרָּ יםִהכוונהִלֶזבַּ ָלמ   ש  

 ו ל ג  יגו לכי אז הקורבן נהפך  שעות. 36רמז שאת הקורבן צריך תוך  .(36=) גִל"ופ ִָ אותיות=פ     חוץ לזמנו. פ  
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

  )שנה ד'(  184 עלון        ְקדֹוִשים לפרשת  וגימטריות  אותפרפר                                 

  לא תעֶשה מצוות 38, עֶשה מצוות 13: מצוות 51 יש קדושיםבפרשת. 

 זמן *. : ענייני החוקים והמשפטים בין אדם לחבירובין אדם לחבירומצוות *. קדושה ופרישותענייני * ]ט]פרקִי  :קדושיםִענייני פרשת

אזהרה * . כרם רבעיו עורלהעניין *.וקורבנה-שפחה חרופהעניין * .כלאייםו עוללות, ֶפֶרט, לקט, פאהעניין *. קורבן שלמיםאכילת 

 כגון: אסור לנאוף עם אשת איש!-האסורותביאות עונשי *. עבודת המולךאזהרה על * ]כ]פרקִ. ושאר מצוות פרטיות הונאת הגרעל 

  
 ו"ניסן תשע טכ" .'ויאמרִלוִיונתןִמחרִחודש' :)ספרדים( הפטרה .20.48-ת"ר ;20.06-ק"מוצש ;19.03-נרות הדלקת: השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

ִ

o ים דֹש    ("םמו"ד,ִיי"ן,ִשל"ת,ִדו"ף,ִקבמילוי ) )עם הכולל(' בגימט, 1080=המִָשִָנ ִ הִַּוִ ִחִַּרוִ הִָשִוִ פִֶנ ִֶהִִַּזוִֹ=ק 

o  :לרכוש 'נפש' ואם ישתדל בתורה  האדם. בתחילת עבודתו זוכה המִָשִָנ ִ ִ,חִַּרוִ ִ,שפִֶנ ִֶשלוש בחינות של רוחניות יש באדם

ל גם בחינת 'נשמה'. ג   יס   ומעשים טובים אזי יזכה ל'רוח', וכאשר יוסיף עוד קדושה אזי יתעלה במדרגתו ו 

o ים דֹש   יוִ ִק  ה    )מחשוף הלבן(          : שתנהיגו קדושה בכל מעשיכם ובכך תזכו לסגל נפש, רוח, נשמה. ת  
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 ששידךִנשיםִלחירשִולעיוור.ִ – השדכן 

שדכן אחד היה פיקח והייתה לו הצלחה מרובה בזיווג זיווגים. פעם הלך לעיר גדולה ושם היה יהודי עשיר גדול בכסף, 
מצורעת ומכוערת, וכל מי שהיה רואה אותה היה מסלק עצמו -אחתעשיר גדול בצרות, כי היו לו שתי בנות: ה

שדכן והציע להעשיר הלך  לעמוד ולקלל שעות רצופות.ויכלה יותר גרועה, כי היה לה פה מלא קללות, -שניהלצדדים...ה
הוא מוכן לתת שכרו חצי מעושרו הרב. -זיווג הגון שיהיה לו נחת מהן ןימצא להולו שאם ימצא לו דרך להיפטר מבנותיו 

 חרש)עיוור( מלידה. לקטנה )המקללת( הביא  סגי נהורהשדכן חיפש ומצא: לגדולה )המצורעת והמכוערת( הביא חתן 
היפה בנשים והיה שמח בחלקו שזכה לבת עשירים כמוה. -תמיד חשב שאישתו-עיוורה...חיי אושרכולם מלידה...וכך חיו 

היה שמח בחלקו כי כל קללותיה של אישתו היו כמו פזמון באזניו והיה נהנה מהם ברב נחת. כך היו חיים כל -חרשוה
 .. נחת, מתוך הכרת הטוב שבמציאות מבלי לדעת מהחסרונות והרע כלל וכלל.הצדדים חיי 

מבני ביתו   בשכנותם של שני החתנים גר רופא מומחה ופילוסוף, אבל מזלו הרע שהיה עני מרוד ותמיד היו לו צרות 
ושר. זה עורר שהם חיים חיי אושר וע חרשואת ה עיוורבאשר אין לו הצלחה עם כל חכמתו, ובפרט אחרי שראו את ה

החתנים והחליט להפוך את שמחתם לתוגה. התחיל להיכנס לארמונם של החתנים  2נגד  וביקינאה ושינאה עמוקה בל
וגם  עיווראת עיני ה-ואמנם עם הזמן הצליח להאיר-בעורמה כאילו רוצה את טובתם, כדי להביא להם שלימות לגופם

לא חדל  חרששינאת מוות, וה )המכוערת(שנא את אשתו -עיוורה ומאז שמחתם נהפכה ליגונם: .חרשזני הואת א-לפקוח
                                                                                                                                 .במכות נימרצות בגלל פיה המטונף...ומאז נהפכו חייהם לגיהנום, לשמחת הרופא )המקללת(ידו על אשתו   מלהרים את 

: כל זמן שהאדם שמח בחלקו אשר השפיע לו הקב"ה ומסתפק באמונה פשוטה שהכל לטובתו, הרי הוא חי את הנימשל
.. ה.נ  ע  ר כל  חייו באושר ובנחת...אבל מאותו רגע שרודף אחרי מותרות ותענוגות, ושומע לעצת ידידים מדומים...הרי סופו מ  

ן) כַּ רִדֶקרִשִִֶנוטריקון=ִָשד  ל(נֶסףִכ ִֶֹובֵּ ִ)אהבת חיים(                ִִִִִִִִִִֹוטֵּ
 
 "ְגנֹבו   לֹא ו   ְולֹא ת ִ ֲחש  רו   ְולֹא ְתכַּ ק ְ ַּ ְבעו   ְולֹא: ... ְתש  ָּ ִמי ִתש   ְ ֶקר ִבש  ָּ ש   ָּ  לַּ ְלת  ַּ ם ֶאת ְוִחל  ֵּ  יב(-" )יט, יאה' ֲאִני ֱאלֶֹהיךָּ  ש 

 ֹנבוִ ִלֹא ג    )חומת אנך(.        שפִֶנִֶבִנִֵּבגוִֹ, רש"י אומר שמדובר בעשרתִהדיברותשכתוב  'לאִתגנוב'מדובר. הערה:  ָממֹון בנִֵּבגוִֹ: ת  

  שא לידי ב    בנִֶגוִֹשה 'עבירהִגוררתִעבירה': )פרקי אבות(כ"ש חַּ  )בעה"ט(                 .  אוִ תִשִָעִַּשבוִ ולבסוף בא לידי  שקר, ולידי כ ָ

 ֹנבוִ ִלֹא ג   (עזרא אבן)          .גנב הוא גם ומחריש הרואה כי? רבים בלשון תגנובו לא וטעם: ת  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 "ל לֹא ֵּ ל  ש   ְתקַּ רֵּ י חֵּ ר ְוִלְפנֵּ ן לֹא ִעו ֵּ ֵּ ֹל ִתת  אתָּ  ִמְכש  רֵּ ֱאלֶֹהיךָּ  ְויָּ ֵּ ה ֲאִני מ   " )יט, יד(ְיהוָּ

 ִִִֵֹּאל ל  קַּ רִִֵּלת  שִ  ;חיִבאיש='בגימט 331=ס״ת: שִ חֵּ רֵּ  חלק חיה נשמת באדם שיש לפי ל"ר'. בגימט, 508=חיהִנפשִבוִבאדם=חֵּ

 )שמנה לחמו(          .חי אדם לשום יקלל אל לכן, לע  ממ   ה  לו  אֶ 

 לִלֹא ל ֵּ קַּ שִ ִת  רֵּ שִ : חֵּ רֵּ  (כהן שפת)      . רע ומצבו בצער בהיותו עצמו את יקלל שלא לאדם אזהרה. לךִָשִיםעִ ָרִִייםח-נוטריקון: חֵּ

 כשֹל  )בעה"ט(             לומר אפילו אינו נותן מכשול ממש, אלא אפילו יועצו לפי דרכו. -'ו: חסר מ 
 

 "ךְ  לֹא לֵּ ִכיל תֵּ יךָּ  רָּ ֶ מ  עַּ ֲעמֹד לֹא ב ְ ל תַּ ם עַּ ֶעךָּ  ד ַּ ה ֲאִני רֵּ      " )יט, טז(ְיהוָּ

 ךִ ִלֹא לֵּ ילִתֵּ יךִִָָרכ  ֶ מ  עַּ ִִַּלא=ב    )שמנה לחמו(                     '. בגימט, 883=רךיִחבִֶפנִִֵּןלב ִ ת 

 ךִ ִלֹא לֵּ ילִתֵּ יךִִָָרכ  ֶ מ  עַּ ִ .883=תעִַּרִַּצִִָעגִַּנִֵּ=ב    (נזר יוסף) .   מידה מידה כנגד. צרעת<לשוןִהרעעל העונש  ,לשוןִהרע היא תילו ִכִ ר 

 ֲעֹמדִלֹא לִתַּ םִעַּ ֶעךִִָד ַּ  לראות במיתתו ואתה יכול להצילו, כגון, טובע בנהר או חיה או ליסטים באים עליו.-פירש"י :רֵּ

 ל ם עַּ ֶעךִָ ד ַּ  (האריז"לעפ"י ע.א )     הוא שמו של הקב"ה.   אהיה .אהיה( ,אהי ,אה ,מרובעת )א' בגימט 44=ה.י.ה.א=ם''דִָ:ִאניִה'-רֵּ

 ע! הקב"ה מבטיח להתנקם באותו אדם,'ה אני ר  יפ     (רש"יעפ"י ע.א )          ! רעהו' דם על ש'עומד : נאמן לשלם שכר, ונאמן לה 
 

 "א לֹא נָּ ִחיךָּ  ֶאת ִתש ְ ֶבךָּ  אָּ ְלבָּ חַּ  ב ִ ֹוִכיחַּ  הֹוכֵּ א ְולֹא ֲעִמיֶתךָּ  ֶאת ת  ָּ יו ִתש   לָּ ְטא" )יט, יז( עָּ      חֵּ

 ִֹנִָ אל ש   י תאִֶ את  ָבבִֶ ךִָָאח  ל  י חִַּהֹוכִֵּ ךִָב   ֹוכ   )מנחת כהן( כדי שדבריו יתקבלו. בנחתִוכבודחברו את שיוכיח  .ָנָחת' גימטס"ת  :חִַּת 
 
 " ֹם לֹא ֹר ְולֹא ִתק  י ֶאת ִתט  נֵּ ..." )יט, יח( ב ְ ךָּ ֶ מ     עַּ

 ֹםִלֹא ק  לֹאִת  ֹרִו  ט  והוא מסרב לתת לך...יותר מאוחר הוא -: אתה מבקש מחברך שישאיל לך פטישדוגמא-ההבדל ביניהם :ת 

ִמשאילך! אם תאמר לו פטישהגיע אליך וביקש ממך שתשאיל לו  ִלהשאילני-'איני ִרצית ִשלא !!!;          המָ נקָ זוהי -'כמו

 (עפ"י רש"י ע.א)   (שומר מלשון=נוטר. )הירָ נטִ זוהי -'אניִלאִכמוך,ִאניִכןִמשאילִלך'אך אם אתה כן תשאיל לו ותאמר לו: 

 ֹםִלֹא ק  לֹאִת  ֹרִו  ט   יים הקדוש(אור הח)   . כמעשיך לך אעשה לא לו יאמר שלא-היָרִנטִ  הרע כמעשהו לו שעושה הוא-הימִָנקִ  :ת 

o    אורִהחייםִהקדושש יר  פ : 

o הת  ִִלֹא, פסוק ט': "הדִֶשִִָתאִַּפִ  תו  צ  למ   גניבה תו  צ  מ   סמך: ֹנבוִ גִ ת  ִִלֹא ל ֶ תִכַּ אַּ ךִִָפ   ד   שאמרו מה דרך על שנתכוין אולי. "ש ָ

 שסמך במה נתכוין וכאן. 'בנִֵּכגוִִֹהאִֵָּרִת  ִִשלאִבנִָמהגִִָשלךִאתִתגנובִלא' אומר גב    גב    בן םנ  שו  ל   וזה( כאן) כהנים בתורת

 תגנובו לא, הוא אלו לאוין' ג ופירוש. לוקח הוא שלו כי בחושבו אותה יגנוב לבל באזהרה עליה שבא, האִָפִ ל בוִ תגנוִִֹלא

  .מידיעתו שלא חבירו ממון הלוקח זה

o וִ  לֹא ֲחש  כַּ  . ממנו כשתובעו ומכחיש רית  בה   חבירו ןמו  מ   לידו הבא זה :ת 

o רוִ  לֹא ק   ַּ ש    זה.  ולא על עובר הרי-ממון לענין הכחשתו לו תועיל שלא הגם ,מכחיש והוא בעדים חבירו ממון לידו הבא זה :ת 

 



 "... ָּ ְבת  הַּ ֲעךָּ  ְואָּ מֹוךָּ  ְלרֵּ ה ֲאִני  כ ָּ    " )יט, יח(ְיהוָּ

 מאִי' :אמר לו זה כלל נקוט בידך ,רבי גיירני על מנת שתלמדני כל התורה על רגל אחתואמר לו   לִהזקןלִֵּלהִ כרי אחד בא ונ :כתוב בגמרא

ִזילִגמורִדעלך ִואידך לחברךִלאִתעביד  , ושאר מצוות התורה תלמד מהכלל הזה.'ששנואִעליךִאלִתעשהִלחברך'מה כלומר   '.סנִי

 ִָ ת  ב  ָאהַּ ֲעךִָלִ ִו  מֹוךִִָרֵּ  )שמנה לחמו(        '. בגימט, 820=בתורהִגדולִללִַּכ ִ הואִִזהִהנה=כ ָ

 ִָ ת  ב  ָאהַּ ֲעךִָלִ ִו  מֹוךִִָרֵּ יִכ ָ ה''וה זו קשה מאוד ולכן מסיים הפסוק ושמצ: )א( י הָוהֲִאנ   (שפת אמת)     סייע בידך.אבאמת אני  הימי, שאם תרצה לק'אנִי

ע שאוהב את הקב"ה. ה'ִאני – ואהבתִלרעךִכמוךסמיכות ִ)ב(                                                    שמ   (המגיד מדובנא)   . שכל האוהב את חבירו מ 

 ִָ ת  ב  ָאהַּ ֲעךִִָו  רֵּ מֹוךִִָל  יִכ ָ אלהיך=י הָוהֲִאנ   )נזר יוסף(.              ארִֵּוִֹהבִ לאהבת  היהודיאהבת -. להשוות אהבת שניהם886=ואהבתִאתִהִ'

  בגימט' ,יה"הו=אהבה+אהבהבני אדם רוחשים אהבה זה לזה, אז הקב"ה משרה שכינתו ביניהם:  2: כאשר אומר חיים ויטאלרבי.  

  ִהויה=אלהים'. בגימט 86=אלהים=כמוךאם תאהב את חברך באמת ובתמים אז ואז הופכים את מידת בגימט' )ע"ה(...  ,אני

 החיד"א()                                                    (. אניִהויה) רחמים( למידת האלהים) דיןה

 ֲִָעך רֵּ עִלךִִָאותיות=ל   )אור החמה(                  .''מהִששנואִעליךִ)רעִלך(ִאלִתעשהִלחברך: א(")שבת, לכ"ש בגמרא . רַּ

 "בֹאו   ְוִכי ֶרץלָּ  תָּ ם אָּ ֶ ְעת  ל ו ְנטַּ ץ כ ָּ ל עֵּ ֲאכָּ ם מַּ ֶ ְלת  ֲערַּ תוֹ  וַּ ְרלָּ ְריוֹ  ֶאת עָּ ִ ִנים 3 פ  ָּ ֶכם ִיְהֶיה ש  ִלים לָּ ל לֹא ֲערֵּ כֵּ  )יט, כג(" יֵּאָּ

 ִַּםלִ ֲער ֶ ִעִָ-ת  ים-ָלתוִֹר  ל   )אור החמה/רש"י(    . זה מתחיל מרגע הנטיעה של העץ-שנים שאסור לאכול פרי עץ 3כנגד -פעמים 3: ֲערֵּ

  ה הקב"ה השלישיִלפי שהאילנות נבראו ביום  קדומים( חל)נ  , שנה לכל יום. ערליםשנים יהיה לכם  3לבריאת העולם, לכן ציו 

 

 "ל ֹתאְכלו   לֹא ם עַּ ד ָּ  " )יט, כו(...הַּ

 ל ם עַּ ד ָ (; 1: ברכת נטילת ידיים של שחר )קודם האכילה, הברכות שהאדם מברך 49-רמז לִ.49=םד ִָהִִַּ;הילִָאִנטִ הִבלִֹזִֶ=הַּ

 (נחל קדומים)בנפשו. דמוִ-אחד מהם(. ומי שאוכל בלא 1ברכת המוציא ) (;1; ברכת נט"י לאכילה ) (46ברכות תפילת השחר )

 

 פו   "לֹא ק ִ ת תַּ אַּ ְ ֶכם פ  ְ ִחית ְולֹא רֹאש  ְ ש  ת תַּ ת אֵּ אַּ ְ ֶנךָּ  פ   " )יט, כז(ְזקָּ

  ִ תפ  ֶכםרִֹאַּ יתתִִַּלֹאו ִִאש   ח  ים לז  . שהמשחית תרוִֹפ ִָ: ר"ת ש   מ  ה הדו  ל  ב   נו  יבואו מלאכי ח  , רמז לכך: תפִֶזִֶונותנין נפשו ב תרוִֹפ ִָק 

יתתִַּ ח  ִ ִתאִִֵּש   תפ   )נחל קדומים(          . בגימט' ע"ה, תפִֶזִֶ: ר"ת ָקֶנךִָזִ ִאַּ

  ִ תפ  ֶכם אַּ ִ  ;פדחתולאחורי אוזנו ול צדעיוזה המשווה -פירש"י: רֹאש   תפ  ָקֶנךִָ אַּ בכל  שתייםמקומות:  5יש -: סוף הזקן וגבוליוז 

 . חיבור שתי הלחייםמקום -בסנטרולמטה  אחתולחי ולחי למעלה אצל הראש, שהוא רחב ויש בו שתי פאות, 

 אכילתִכזיתִחזיר, שעל חזיר. הוא טוען שאיסור זה חמור אפילו מאכילת ָתָערגילוחִבמסביר את החומרה של  החפץ חיים-

 ים.ועוברים על חמישה לאו-השחתתִפאתִהזקןעובר על לאו אחד! אבל על 

 זצ"ל: בא אליו אדם ואמר לו: "מה הטעם של מצוות לא  מסופר על הרב הגאון רבי יעקב אבוקרא-איסורִגילוחִבתער
, מה יש אם ישחית זקנו בתער'? ענה לו 'אין השחתה אלא בתער', ודרשו חז"ל )קידושין לה(: פאת זקנךתעשה של '

הרב: 'יש לי חולה בבית והרופא נתן מרשם לתרופה, ועתה אני ממהר לבית המרקחת כדי לשאול את הרוקח האם 
מועילה'? ענה לו אותו האיש: 'אין שום אדם שיודע זאת, ורק הרופא יודע'!! ענה לו הרב: 'עתה קיבלת התרופה הזאת 

 )אור החמה(                    ' תשובה על שאלתך על הגילוח בתער! הרופא הוא הקב"ה שיודע סוד במצווה, הוא ולא אחר...

 

 "י ֶאת ֹתתַּ ב ְ ַּ מֹרו   ש  ְ ש  י ת ִ ִ ש  או   ו ִמְקד ָּ ירָּ ה ֲאִני ת ִ   (ל, יט" )ְיהוָּ

 ִִִֶַּתא יש  ֹתתַּ ֹמרוִ ת  ִִב   יוִ ִש   ש   ד ָ ק  שתות : ר" מ  . ובתך'ִובנךִ'אתה נאמר הדברותִשבעשרתהשבת. לפי  את תשמור אשתו. שגם  א 

יש(  עֹונַּתלרמוז שֶ  בא וגם .בתךוהיא בכלל -לא הוזכרה אשתו שמ   )שמנה לחמו( ם. שמי וביראת הובקדוש בשבת יהא אשתו)ת  
 

 אישית לפגישה נקרא הוא, שלו החדש העבודה במקום לעבוד התחיל הצעיר שהעובד לאחרימים  מספר-עבודה
 סיפרת העבודה בראיון, "הצעיר העובד את המנהל שאל?" לעצמך חשבת מה. "המשרד של הראשי המנהל עם

 לו השיב", ובכן" !"פעם אי שלך הראשונה העבודה בכלל שזאת גילינו עכשיו. בתחום ניסיון של שנים 5 לך שיש לנו
 ".דמיון עם עובד רוצים שאתם כתוב היה שלכם הדרושים במודעת, "הצעיר העובד

 י נֵּ ְ ה "ִמפ  יבָּ קו ם ש ֵּ ָּ  ת ָּ ְרת  דַּ י ְוהָּ נֵּ ְ ן פ  קֵּ אתָּ  זָּ רֵּ ֱאלֶֹהיךָּ  ְויָּ ֵּ ה" )יט, לב( ֲאִני מ   " שיבה תקום?פניל" ולא "פניממדוע נאמר "     ְיהוָּ

  חעל אנשי ומאידך היו  ,על משה רבינו לקו  ניקהלו וח  חד, פירש: מ הבן איש חי פניִמשה'ל'ויקומוִ :ב( טז', )במדברנאמר  קֹורַּ

צריכים לקום מפני כבודו של משה, מה עשו? כשהבחינו מרחוק במשה שמתקרב לקראתם, נעמדו, כדי שלא יצטרכו לעשות 

ר יכ   , כשהוא קרוב אליך, כדי שיהיה נ  'מפניו'עליך לקום -'פניִשיבהִתקוםמ'זאת כשיתקרב אליהם... לכן ציוותה התורה 

 )דברי מרדכי אליהו(                .שעמידה זו היא לכבוד

 ִָ ת  ר  ָהדַּ י ו  נֵּ ן פ   רכך, -כל זקן: אפילו שהאדם שעומד אינו ָזקֵּ  )החיד"א(        . 'אםִתרצהִלשבתִבמקומי'אותו ותאמר לו:  תֲהדֵּ

 ן  )אור החמה( שאין לו כ  ח בהם לעשות תיקון.  זיקנהבטרם יבואו ימי ה יצום. רמז שיחזור בתשובה וצום<זקןהאותיות לפני : ָזקֵּ

 ן  )ש. אביגל(                                    .'איןִחכםִכבעלִנסיון'הוא בעל נסיון כ"ש לומר שאדם זקן , ןיוִֹסִָנִ הִנִָקִָהִזִֶ נוטריקון: ָזקֵּ

 ן  )ע.א(ִִִִִִִִִִִִִִ(.  חכמה, כלומר בינהשערי  50-, רמז ל50נ=) 'נהִנִָקִָהִזִֶ נוטריקון: ָזקֵּ

 

  עזיזהבתִאסתרִמויאלִִִילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 



 'סיפורִעםִמוסרִהשכלִ–ִ'חלוקי הנחל השחורים 

לפני שנים רבות בעיירה קטנה באיטליה, רצה הגורל וסוחר עני נשאר חייב הרבה כסף למלווה בריבית. המלווה שהיה זקן 
ומכוער, חשק בבתו הצעירה והיפה של הסוחר ורצה לעשות עיסקה להסדרת החוב: הוא יוותר על כל החוב בתנאי 

בם לקיר. המלווה הערמומי שהיה נחוש לזכות בנערה, שהנערה תתחתן איתו. האב ובתו נחרדו מההצעה, אך עמדו עם ג
והנערה תשלוף אחד. אם יצא  שחור, שני לבן"נשים בשק שני חלוקי נחל, אחד הציע לתת למזל להחליט. הוא הציע, 

, אוותר גם על החתונה וגם על לבן, היא תתחתן איתי ואני אוותר לך על החוב. אם היא תוציא חלוק נחל שחורחלוק נחל 
לח להירקב בכלא". החו האב ובתו התלבטו, אך בלית ברירה נאלצו להסכים להצעה. ב. אך אם תסרבו להצעה, אתה תיש 

תוך כדי הדיון, התכופף המלווה, הרים שני חלוקים והכניס אותם  שלושתם עמדו על שביל חלוקי נחל בגנו של המלווה. 
אז,  .שחוריםל הנערה הבחינו כי הנוכל הרים שני חלוקים בזריזות לשק הבד שבידו. אולם כשאסף אותם, עיניה החדות ש

ביקש המלווה מהנערה לבחור באחד מהשקית. הנערה חששה שאם תחשוף אותו, יתחרט המלווה הנוכל ואביה יישלח 
לכלא לשארית חייו. אך לפתע הבריקה תכנית במוחה. היא הכניסה ידה לתוך השק ואחזה את אחד החלוקים באגרופה 

"אוי, כמה לי להסתכל עליו, שמטה אותו מהר על שביל החלוקים, שם הוא התערבב מיד עם שאר האבנים...הקפוץ. מב
"אבל לא נורא, הבה נביט בשק ונראה מה צבעו של החלוק שנותר, כך נוכל לדעת אמרה הנערה החכמה,  מגושמת אני!"

 בתרמית, להודות לא על מנת, ושחור כמובן המלווה המרושע הוציא את החלוק הנותר, שהיהאיזה חלוק בחרתי אני"...

 על החוב.  לוותר נאלץ והוא לבן אבן חלוק שלפה הנערה כי הכריז
 צריך רק לחשוב מחוץ לקופסה!-לכל צרה יש מוצא -מוסרִהשכל

 

 "ם ֶ ְלת  ין ְוִהְבד ַּ ֵּ ה ב  מָּ הֵּ ב ְ ה הַּ הֹרָּ ט ְ ה הַּ אָּ מֵּ ט ְ ין לַּ עֹוף ו בֵּ א הָּ מֵּ ט ָּ הֹר הַּ ט ָּ   (ה" )כ, כ...לַּ

 ם ֶ ת  ל  ד ַּ ב  ה  ין; בהתלמוד אותיות=ו  ֵּ ָמהִב  הֵּ ב   הָֹרהִהַּ ט   ָאהִהַּ מֵּ ט   וִִֹביןִזה=לַּ  רובו הנשחט בין . ר״להתיבות( 4בגימט' )עם , לֶחציוִִֹרו ב 

 )שמנה לחמו(         פה.-. שהיא תורה שבעלבהתלמוד םלכ מסרתי זה וכל חציו לנשחט סימנין של
 

 "ים ִלי ִוְהִייֶתם ִ י ְקדֹש  דֹוש   כ ִ ה ֲאִני קָּ ל ְיהוָּ ְבד ִ אַּ ים ִמן ֶאְתֶכם וָּ מ ִ עַּ   " )כ, כו(ִלי ִלְהיֹות הָּ

  ִהוִִָיֲאנ ד  ִִהי  ב  כִִֶלָואַּ  )אור החמה(       !המילהזוהי ברית -לרמוז שמה שמבדיל את עם ישראל מהגויים .הילִָמִ : ס"ת םֶאת 

המנהל אומר לו: "אל תתקשר,  אנחנו נתקשר אליך". האדם  בסיום הראיון. אדם מגיע לראיון עבודה..-עבודה
 אותו שאל", אגב דרך"... ". אחריי ורודפות אותי שרוצות אחרות חברות שלוש כבר יש, שתדע עונה לו: רק

 ."החשמל וחברת הסלולר חברת, המים חברת?" "אחרייך רודפות חברות איזה, "המנהל

 "  ה אוֹ  ְוִאיש ָּ י ִאש   ֶהם ִיְהֶיה כ ִ עִֹני אוֹ  אֹוב בָּ תו   מֹות ִיד ְ ֶאֶבן יו מָּ ָּ מו   ב  ם ִיְרג ְ יֶהם אֹתָּ מֵּ ם ד ְ   (ז" )כ, כב ָּ

 י א  ש  ִִָוִֹאִשִ ו    )שמנה לחמו(             . שבתורה יןש  עונ   ללכ ישאִ ל הָשוִָ שאשה . ללמדהָשוִָ: ס"ת הא 

ִ)'באתי לארמוני'(                                    .לעשרתִהדיברותיש עשרה דברים שמקבילים ִקדושיםפרשתִב                                 

ִפרשתִקדושיםִעשרתִהדברותִפרשתִקדושיםִעשרתִהדברות

י.1ִ הָוהִָאֹנכ  י ֱאלֶֹהיךִִָי  הָוהֲִאנ  יֶכםִי  ָצחִלֹא.6ִ ֱאלֹהֵּ ר  ֲעֹמדִלֹאִת    לִתַּ םִעַּ ֶעךִִָד ַּ  רֵּ

ֶיהִלֹא.2ִ ה  ךִִָי  יםִל  ל ֱאלֹה  נוִ ִאַּ פ  יםִֶאלִת   יל  ָאףִלֹא.7ִִָהֱאל  נ  ִמותִיומתִהנואףִוהנואפתִת   

אִלֹאִ.3 ָ ש   םִת  ֵּ אֱִאלֶֹהיךִִָה'ִש  ו  ָ ש   לֹאִלַּ עוִ ִו  ב  ָ ש   יִת  מ  ש   ֶקרִב  ָ ש   ֹנבִלֹא.8ִִלַּ ג  ֹנבו ִִלֹאִת    ג  ִת  

תִיֹוםִֶאתִָזכֹור.4ִ ב ָ ַּ ש   וִִֹהַּ ש  ד   קַּ ֶאת ל  יִו  ֹתתַּ ב   ַּ ֹמרוִ ִש  ש   ֲעֶנהִלֹא.9ִִת   ֲעךִִָתַּ רֵּ דִב  ֶקרִעֵּ ָ ךִ ִלֹאִש  לֵּ ילִתֵּ יךִִָָרכ  ֶ מ  עַּ ִב  

ד.5ִ ֵּ ב  ַּ יךִִֶָאתִכ  ֶאתִָאב  ךִִָו  ֶ מ  ישִ  א  וִִֹא  מ  יוִא  ָאב  יָראוִ ִו  ֹמדִלֹא.10ִִת   ח  יתִתַּ ֵּ ֶעךִִָב  ִִָרֵּ ת  ב  ָאהַּ ֲעךִִָו  רֵּ מֹוךִִָל  ִכ ָ

 

 את הפטרת קדושים" ולא ויאמרִלוִיהונתןִמחרִחודשמפטירים " (ופאךרִייניִא: אייר) אייר השבת, ר"ח . 
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 י ֶֹסף"ִלהפטרה:' קדושים' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת דִעֹודִוַּ ו   (ז''י-'א' פס ,'ז', פרק ו פרק :'ב שמואל)ִ"ד ָ

 את השבת לשמור יםֻצו  מ  שֶ  ישראל בני על מסופר בהפטרהִהשבת; את לשמור שמצווים ישראל בני על מסופר בפרשה: 

ם" גַּ יִֶאתִו  תֹותַּ ב   ַּ יִש  ת   יֹותִָלֶהםִָנתַּ ה  אֹותִל  יִל  ינ  ֵּ יֶהםִב  ינֵּ תִו בֵּ עַּ יִָלדַּ יִכ   הָוהֲִאנ  םִי  ָ ש  ד   קַּ  "מ 

ִִ.פריחה בת אלקובימסעודהִ.  ג'מילה ברִאלקובי ִיהודה :לעילוי נשמת  .פריחה בת ִאזולאימריםִ  .פריחה בר אזולאי משהִ
ִאבי-שושנה-אגאיִרבקה. בר לוי מסעודִרבקה. בר כהן פרוספרִרינה. בת בן חיוןאסתרִִרינה. בר בן שושןשמעוןִִפריחה בר אזולאי יעקב

ִלכלִ.זוהרבת  רינהִזוהר,בת  פאניִזוהר,בת  ברוריה  :לרפואת והצלחתסוליקה.  בתִבילדהִג'ולי. בתִשמחהִִאסתר. בר אלושיעקבִִ.כהן
 בנות אסתר.. מזל ועליה עליה בן. יוסף יצחק בן אסתר. ישראל בן דינה שלוםִ.ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  לוי.ִשלמהִאזולאי,ִכהן,ִמשפחות
ִ.רינהבת .ִשירהִפאניבן אושריִִ .פאניבן ִאריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן עמי :לזיווג הגון  בן תרצה. שמעון .בן מסודיִעופרִ :לזש"ק
ִִִִחנה. בןִאביעדִִ.שושנה בן רפאלִ.צילה בן ארזִ.פרידה בן גיא  .תמר בןִיעקבִ.אסתרבן  דורוןִ.בן אסתר יעקב ברוריה.בת .ִאפרתִברוריהבת מוריהִ

 . יהודית בת כלניתִחדווה
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