
 בס"ד

רֶּ   ג"עוָּגת ּפֶּ
 

 
ימטריותג פראותרפ  

 

 

  

 מֹות ַאֲחֵרי

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://blog.tapuz.co.il/bbahaim/images/3737268_562.jpg&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryId%3D2520214&docid=ZO_HTQcIyFBt-M&tbnid=6uUGMrQHKP1xLM:&w=674&h=510&ei=Mv8nVPWkN9ftaPGXgegF&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 

 

 

 

 

 

 

                                                         
 

 

   

 על שהעֹוֵבר רמז וזה'. טמאה עם ישכב אשר ולאיש: 'מסתיימת 'מצורע' 'מצורע': פרשת לפרשת מות' 'אחרי פרשת ניסמכה 
 ( תורה של מעיינה)                                 .הבנים לִמיַתת גורם ִניָדה איסור

  

 ר ֵ ה ֶאל ְיהָוה "ַוְיַדב  ֶ ֵני מֹות ַאֲחֵרי מֹש  ְ ֵני ש  ָקְרָבָתם ַאֲהרֹן ב ְ ֻמתו " )טז, א( ְיהָוה ִלְפֵני ב ְ  ַוי ָ

    נ   ינ  ש י' ;יין: ס"ת ןַאֲהרֹ יב    (נחל קדומים)       למקדש.           שתוייםרמז שֵמתו בגלל שניכנסו -יכנסונין יתויי ש-נוטריקון': שנ 

  ר על -ִעילמ  מתו גם בגלל שניכנסו ללא ֵ על משה ואהרון, אמרו עליהם:  לשון הרע, נדב ואביהו דיברו לשון הרעהמעיל מַכפ 

 . ונירש אותם' 'מתי ימותו שני הזקנים הללו

  ,ן-ֶפה' אותיות='ַפרָנָסה' גורם לעניות. רמז  הרע-לשוןחז"ל אומרים  תהיה לו פרנסה בֵריווח. -הרע-', המרֵסן פיו מלשוןָרס 
 

 "זֹאת ֶֹדש   ֶאל ַאֲהרֹן ָיבֹא ב ְ ַפר ַהק  ן ב ְ ֶ ָקר ב  ָ את ב   ְלעָֹלה" )טז, ג( ְוַאִיל ְלַחט ָ

 זֹאת ָלםנ  ה ת"ס:  ַאֲהרֹן ָיֹבא ב   הכיפורים(  . )זהו יוםזה ביום הנפש על מכפר הוא כי. הֶנֶפש ( הםןונ, שיר, הה, ףלא) אהרן של ע 

 )שמנה לחמו(    '. נפשותיכם את 'תענו שכתוב.  כי רק ביום הכיפורים אהרן )וכהן גדול( רשאי להיכנס לקודש הקדשים

 זֹאת  )בעה"ט(               ( שנים.410) ת"ישעמד  לבית ראשוןרמז . 410=ב  

 כאשר אהרון הכהן הגדול הם שמבטלים הגזירות. -צדקהו תפלה תשובה. לומר ש'בגימט, ממֹון +קֹול +צֹום=408=זֹאת

 כשליחם של כל ישראל, מתקבלת עבודתו לפני הקב"ה, ומתכפרים עוונותיהם של ישראל. אל הקודשבא 

  ַ תמורתו אילהקריבו , שיצחקכנגד -ליִ אַ ; 'ואל הבקר רץ אברהם': ז(, )בראשית יח, שנאמר אברהםכנגד -רפ        ;

 )כלי יקר(         .'וקח לי משם שני גדיי עזים' ט(, )שם כז, שנאמר בו יעקבכנגד -יםזִ עִ  ייר  שעִ  ישנ  ו  
 
 "ֹתֶנת ד כ ְ ַ ש  ... ב  ד ו ְבַאְבֵנט...ַבד ו ִמְכְנֵסי ִיְלב ָ ַ ֹר ב  ד ו ְבִמְצֶנֶפת ַיְחג  ַ ִים ְוָרַחץ... ִיְצנֹף ב  ַ מ  ַ רוֹ  תאֶ  ב  ש ָ ם ב ְ ָ    )טז, ד( "ו ְלֵבש 

  (, זהבאהרן חטא בחטא העגל )עשוי : בגדי כהןולא עם  בגדי בדכהן גדול ניכנס ביום הכיפורים, לקודש הקודשים, עם

 )רש"י(           סניגור. נעשה קטגור שאין לפי-זהבלכן לא יכול לכפר על ַעם ישראל בבגדי 

 ם ש ָ ב  לו  ָשם אותיות=ו ל   )בעה"ט(. שטעו ִנין ְגִניָזה. כלומר, לאחר שהכהן סיים את עבודתו, בגדיו נשלחים לגניזה.                       ב ַ

 

 

 ר ֶאת ַאֲהרֹן "ְוִהְקִריב ַ את פ  ר ַהַחט ָ ֶ ר לוֹ  ֲאש  ֶ ֲעדוֹ  ְוִכפ  ַ יתוֹ  ו ְבַעד ב  ֵ  " )טז, ו(ב 

 ִריב ִהק  ר ֶאת ַאֲהרֹן ו  ַ את פ  ר ַהַחט ָ ֶ ר:  לוֹ  ֲאש  ֶ ל=לוֹ  ֲאש   )שמנה לחמו(                   . 537=ָיִבא הו א ָממֹוֹנו ִמש 

 ר ֶ ִכפ  ֲעדוֹ  ו  ַעד ב ַ יתוֹ  ו ב    )רש"י(                         אהרון ִמתָוֶדא על עוונותיו ועל עוונות ביתו.-ב  

 10 ר עליו ועל ביתו 'אנא-3: כיפור-פעמים הזכיר כהן גדול את 'השם המפורש' ביום ָ ', 'אנא בשם, השם' בוידוי הפ 

ר עליו ועל ֶאָחיו הכהנים. -3תטהרו';  השם'לפני  ָ -בגורל-1בוידוי השעיר לעזאזל עליו ועל כל ישראל. -3בוידוי הפ 

 .פעמים וידוי 10כיפור -'. וכנגד זה תקנו לומר בתפלת יוםלה' חטאתבאמרו '

 ר ֶ ִכפ    )בעה"ט(             . רו  פ ָ  על דהומתואהרון ש'. בגימט, יםִר בָ ד   יידו  וִ ב    הזֶ =306=ו 
 
 "ִעיִרם 2 ֶאת ְוָלַקח ְ ַתח ה' ִלְפֵני אָֹתם ְוֶהֱעִמיד ַהש   ֶ ֹוָרל מֹוֵעד: אֶֹהל פ   ח(-)טז, ז" ַלֲעָזאֵזל ֶאָחד ְוגֹוָרל ַליהָוה ֶאָחד ג 

 ָלַקח י ֶאת ו  נ  ִעיִרם ש   ' 'ִהתָרֵעם' שהֶשִעיר השני, שדומה לו בקומה ובמראה, יהיה חטאת לה', לעזאזל: השעיר שנפל בגורלו 'ַהש   

ידו יתמלא רצון הבורא...                                  -וסירב ללכת...לכן אהרון היה צריך לשדלו בדברים ולהסביר לו, כי גם על

 )מעיינה של תורה(                                     והעמיד אותם לפני ה''. 'ולקח את שני השעיריםולכן כתוב: 

   ִעיִר  ישנ ֶהֱעִמי םַהש    יש ;)שמנה לחמו( .ָדִמים ס״ת: םֹאָת  דו  ִעיִרםהַ  נ   ָדִמיםב ָשִוים שניהם . שיהיו)אור החמה(. ָשֶוה: ר"ת ֶהֱעִמידו   ש   

ֶסףמלשון -דמים) ֶ   .כאחת' בלקיחתן שוים שיהיו. השעירם שני את ולקח 'וזהו  :)יומא פ"ו( בגמרא ש"כ. כאחת ( ובלקיחתןכ 

 חִפין שהיו'. בגימט, 45=לָדֲחֶפהו   ֶזה=ַלֲעָזאז ל  )שמנה לחמו(    . (יומא)בגמרא "ש כ. לאחוריו ִמצו קת השעיר לעזאזל א דו 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

  )שנה ד'(  183 עלון        מֹות  ַאֲחֵרי לפרשת  וגימטריות  אותפרפר                            

  לא תעֶשה מצוות 26, עֶשה מצוות 2: מצוות 28 יש אחרי מותבפרשת. 

 להביא הקרבנות אל פתח אוהל מועדאזהרה * יז[]פרק . הכיפוריםביום  עבודת כהן גדולסדר * ]טז]פרק   אחרי מות ענייני פרשת .

                           והעונש.-איסור אכילת דם*. ולא בחוץ באוהל מועדכשניבנה המשכן חובה לשחוט רק -איסור שחוטי חוץ*

 .איסורי עריותאזהרות * יח[]פרק 

  
 ו"תשעכ"ב ניסן  .'ילַ א  ' ה דבר ויהי' :)ספרדים( הפטרה .20.42-ת"ר ;20.00-ק"מוצש ;18.58-נרות הדלקת: (א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

ֶרת על <תֹוֶנתכ    ֶ  הרוח. גסות על< ֶנֶפתצ  מִ  ;הרהור הלב על< נ טב  אַ ; גילוי עריות< ָנָסִיםכ  מִ  ;שפיכות דמיםמַכפ 
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 סיפורְעםְמוסרְהשכלְ–ְיםקְ דו ְסְ הְ יםְי ְלְ דְ ה 

באחד הדליים היה  לאישה סינית באה בימים, היו דליים גדולים תלויים בשני צידי האסל, שהיא נשאה על צווארה .
סדק בעוד שהשני היה מושלם והגיע תמיד מלא ליעדו. בסוף הדרך הארוכה מן המעיין לבית, הדלי הסדוק 

 י וחצי מים לביתה. הגיע מלא בחציו. במשך שנתיים תמימות הביאה האישה מדי יום ביומו, דל
הדלי המושלם היה גאה, כמובן, בהישגים שלו, אך הדלי הסדוק, המסכן, התבייש במומו והיה אומלל, כיוון 

ן ימר, פנה הדלי הסדוק לאישה ליד המעי ןככישלולאחר שנתיים של מה שנראה .. שהצליח לבצע רק מחצית מייעודו.
כה ואמרה "האם ילדלוף לאורך הדרך הביתה". האישה הזקנה חיואמר לה: "אני מתבייש שהסדק שבי גורם למים 

המום שלך מוכר לי מאז ומתמיד, ולכן טמנתי  אין? -שמת לב שיש פרחים לאורך השביל, בצד שלך, ואילו בצד השני
זרעי פרחים בצד שלך ובכל יום שאנו צועדים הביתה, אתה משקה אותם. במשך שנתיים אני יכולה לקטוף פרחים 

 .לה, כדי לקשט את השולחן. ולולא היית כמו שאתה, לא היה היופי הזה מעשיר את הבית"יפים א
   ים שלנו הם שעושים את החיים יחדיו מעניינים ומספקים כל כך.מִ מו  ים והַ קִ דָ ם מיוחד, אך הס  לכל אחד מאיתנו יש מו 

 א ִעיר "ְוָנש ָ ָ ל ֶאת ָעָליו ַהש   ֵזָרה ֶאֶרץ ֶאל ֲעֹונָֹתם כ ָ ח ג ְ ַ ל  ִ ִעיר ֶאת ְוש  ָ ר" )טז, כב( ַהש   ְדב ָ מ ִ ַ  ב 

 ובדין הוא כי כל המחטיא הרבים חטא תםאיש  יעקבנות תם זה ועו טו(, )בר"ר סה. דרשו רז"ל ָתם-ֲעֹונֹות=ֲעֹוֹנָתם ,

להחטיא את ישראל  םָת ימו  הרבים תלוי בו וידוע שסמאל תמיד משתדל להחטיא את ישראל וכן עשו אדום כל מזִ 

ע"כ ראוי לטעון עליו כל עונות בני תם לומר שיעקב מצדו  מ(, )בראשית כזמצד ברכת והיה כאשר תריד ופרקת עלו 

תמים הוא עם ה' ואתה גרמת להם לחטוא, ע"כ תשא את חטאתם אל סמאל שרו של עשו שנקרא איש שעיר ושליחתו 

 )כלי יקר(ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ ציה ושממה.  כ(, )יואל באל ארץ גזירה דומה ממש למה שנאמר 

 
, מספרת לחברתה: "אני צריכה מישהו שישלים אותי... מישהו שאני אחפש בו כל מה חיפשה שידוךאישה ש

 ..."googleשאני רוצה וגם אמצא... וגם אם אני טועה שיתקן אותי..." עונה לה חברתה: "חמודה, את צריכה 

 "ת ָלֶכם ְוָהְיָתה חֶֹדש   עֹוָלם ְלֻחק ַ ַ ִביִעי ב  ְ ֹור ַהש   ָעש  ֶ ו   ַלחֶֹדש   ב  ַענ  ֵֹתיֶכם ֶאת ת ְ ו " ) לֹא ְמָלאָכה ְוָכל ַנְפש   טז, כט(ַתֲעש 

  ַ ֻחק חֹדֶ  םעֹולָ  תל  ִביעִ  ש  ב ַ וֹ  יַהש    ָעש  ֶ י ס״ת: רב  י לחודש בעשור-לומר. ִמִתשר   )שמנה לחמו(                      .תענו ִתשר 

 

 "י ר ַהז ֶה ַבי ֹום כ ִ ֵ ֹל ֶאְתֶכם ְלַטֵהר ֲעֵליֶכם ְיַכפ  ֹאֵתיֶכם ִמכ  ְטָהרו   ְיהָוה ִלְפֵני ַחט   " )טז, ל(ת ִ

  בקשת הכפרה מהקב"ה. 3. חרטה על החטא. 2. עזיבת החטא. 1דברים:  4כדי לכפר על מעשיו, האדם צריך לעשות       .

 )בני ציון(                  '. ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם... ואז  'שלא יעשה כן בעתיד-לעתידקבלה . 4

  ִֹמ יכֶ חַ  לכ  ֹאת  נ  לִ  םט  ָהרת ִ  ההוָ י   יפ  ן מִחיַלת )כיפור( גורם ההוא לומר שהיום. ו ִמיָלהוגם ס"ת  לַהיֹום ס״ת; מִחיַלת ר״ת: ו  ט  , הָעו 

ר יום של שעיצו מו   ן מחילת תמצאו הזה וביום מַכפ    במילה מכם מי שפגם מה ואף, בו תטהרו ה׳ לפני כל חטאתיכם על הָעו 

ת ִרית באו  ֶדש ב  ת ע״י קו  יאו   )שמנה לחמו(              .זה על גם ה"הקב לו ימחול שלימה, אז תשובה עשה ואם  ,אסורות ב ִ

 י ר ַהז ֶה ַבי ֹום כ ִ ַכפ   ו י=י  רי   ז ֶההַ  י ֹוםבַ  יכ ִ  ;בגימט' ע"ה, ַוֲחָרָטה ִוד  ִכָיה: ר"ת ַכפ   ו י;. שצריך ב   ִכָיהו ַוֲחָרָטה ִוד   )פיתוחי חותם(           . ב  

  :ִחיָלהבוידוי של יום הכיפורים צריך אדם לומר ִליָחה, מ  ָרה, ס  ָ פ  ָשִעים, ֲעֹונֹות, ֲחָטִאים, כנגד שלושה מינים: כ ַ רמוז: . כל זה פ  

ֹלמִ " יֶכםחַ  כ  ֹאת  ילִ  ט  נ  ָהרו  ת ִ  הָוהי   פ  ַכפ   ; "תילַ חִ מ  ": ר"ת ט  יכֶ  רי  ַטה   םֲעל  כֶ  רל  ֹ םֶאת  י"; תיחַ לִ ס  ב ִ בגימט' ": ס"ת לִמכ   ַהז ֶה ַבי ֹום כ ִ

ר ַכפ   ֶכם; הָר פ ָ כ ַ רמז ל: "י  ִמיש תַ סו ר אָ יפו ר כ ִ -נוטריקון: ֶאת  ֹל; יָטהמִ ש  ַעִנין מִ -נוטריקון :ִמכ   )פיתוחי חותם(                .יֹומוֹ כ   ילֹו ל  ת 

  ִ ר, ס"ת בִכָיה: ר"ת רַכפ   י   הז ֶ הַ  םי וֹ בַ  יכ רל  ; יָמה  ֶכםאֶ  ַטה  ֹלמִ  ת  יֶכםחַ  כ  ֹאת  מָחל: ר"ת ט  ֵלב בתפילתו ִמ  בֹוֶכה. רמז שמי שא 

  )אור החמה(                       . לקבל תפילתו ריָמה  לו, והקב"ה  נימחלוֶנֶפש, 

 י נ  הָוה ִלפ  ָהרו   י  ט  חייב כל אדם לטהר עצמו מכף  ,וקודם שיכפר עליהם ה' )שבועות יג(כי אין יום כיפורים מכפר כ"א לשבים,  :ת ִ

 )כלי יקר(            .םדֶ קוֹ לשון <ינ  פ  לִ רגל ועד ראש מכל טומאת העון לכך נאמר לפני ה' תטהרו ו

 

 ן "ַעל ֵ י כ  ָרֵאל ִלְבֵני ָאַמְרת ִ ל ִיש ְ ם ֶנֶפש   כ ָ ם תֹאַכל לֹא ִמכ ֶ ר ד ָ ר ְוַהג ֵ תֹוְכֶכם ַהג ָ ם יֹאַכל לֹא ב ְ  " )יז, יב(ד ָ

 ל ם ֶנֶפש   כ ָ ' כתיב פעמים שמונה :בפרשה נזכרו ֶנֶפש   פעמים עשר :ִמכ ֶ  ומיעוט רבים, לשון 'נפשתיכם' כתיב -אחת ופעם, 'ֶנֶפש 

,  גרי, חללי, ישראלי ,לויי, כהני: והם דם לאכול אסורים כולם שהם כישראל שנמצאו נפש יחוסי עשרה הרי ,שניים הם רבים

 דם; לאכול אסורים כולם מישראל נפש יחוסי מדרגות עשרה אלה כל. אסופי, שתוקי, נתיני,  ממזרי, חרורי

  ם ֹתאַכל לֹא ם נזכרו פעמים עשר: ד ָ מים מיני עשר כנגד בפרשה ד ָ ם: האסורים ד ָ ם, בהמה ד ָ ם, חיה ד ָ ם, עוף ד ָ  טמאים ד ָ

ם, וטהורים ם, הקזה ד ָ ם, נחירה ד ָ ם, שחיטה ד ָ ם, התמצית ד ָ ם, האברים ד ָ  )שמנה לחמו(      .האדם ד ָ

 

   ֵני "ִאיש ָרֵאל ִמב ְ ר... ו ִמן ִיש ְ ר ַהג ֵ ֶ ר עֹוף אוֹ  ַחי ָה ֵציד ָיצו ד ֲאש  ֶ ַפךְ  ֵיָאֵכל ֲאש  ָ מוֹ  ֶאת ְוש  הו   ד ָ ָעָפר" )יז, יג( ְוִכס ָ ֶ  ב 

 בעה"ט(   . דת הדין מקטרגת איך דם יאכל דםיסוי שאין מקריבין ממנו על המזבח שלא תהא מיטעונין כ-ועוף חיה דם( 

  ֲעָפרב'. נאמר עפרבושפך את דמו וכיסהו כתוב: השוחט צריך שיתן עפר למטה ועפר למעלה כמ"ש ' )ביצה ז(בגמרא 

 .מלמעלה, ישפוך את הדם, לבסוף יכסה את הדם עם העפר הארץ: קודם ישפוך עפר על עפר' ב, רמז שצריך עפרולא 

   ַפך ָ ש  מוֹ  ֶאת ו  הו   ד ָ ָ ִכס  ָיד' גימט: ר"ת ו  ָ  )מנחת כהן(, כדי לחבב את המצווה.            יָדוֹ . רמז שצריך לכסות רק עם )ע"ה( ב 



 

 

 

 
 

 סיפור עם מוסר השכל – נחלְביניהםְשהציבוְהאחים. 

 ויכוח בשל הסתכסכו אחד שיום עד שכנות בחוות שנים הרבה במשך יחדיו שחיו אחים שני על סיפור זהו
, השדות את יחד עבדו הם החיים כל. שנה 40 במשך ביניהם היחידה הרצינית הבעיה הייתה זאת. טיפשי

 קטנה הבנה אי עם התחיל הכל. הצורך בעת לשני אחד לעזור וידעו החקלאית ובתוצרת בידע התחלקו
 על דפיקה נשמעה אחד יום. שקט של שבועות - כך ואחר פוגעות מילים חילופי, נסבל לבלתי למצב שהתגלגלה

. הזר אמר" ימים לכמה לעבודה זקוק אני. "כלים ארגז עם מבוגר נגר עמד בפתח. הבכור האח של ביתו דלת
 מעבר החווה את ראה. עבורך עבודה לי יש" החווה בעל אמר" כן" ?"בחווה תיקונים לכמה זקוק אדוני האם"

 הטה הוא אז אבל מדהים ירוק שטח בינינו היה מזמן לא עד. הצעיר אחי שהוא האמת, שלי השכן גר שם לנחל
" …לו אראה עוד אני אבל, אותי להרגיז כדי זאת עשה בטח הוא. כגבול בינינו שיחצה מנת על הנחל אפיק את

. מטרים שלושה בגובה גדר מהם שתבנה רוצה אני? האסם יד שעל העצים את רואה אתה. "הבכור האח סיפר
 את לסחוב לנגר עזר החוואי." מבין אני: "פלט ורק, שתק הנגר. "פעם אף יותר אותו לראות רוצה לא אני

 כשהחוואי.  עבודתו את סיים כבר הנגר, חזר כשהחוואי, הערב עד...לסידורים העירה ונסע, הכלים ואת העצים
. מפיו מילה להוציא הצליח לא והוא, העיניים מארובות יצאו כאילו עיניו. לגמרי המום נותר הוא, לנחל הגיע

 ופיתוחי מעוצב מעקה עם, אומנות יצירת ממש, ומיוחד מקסים גשר. גשר היה במקומה, גדר הייתה לא במקום
 באמת אתה: "ואמר המבוגר אחיו את בהתרגשות חיבק הוא. הנחל לערוץ הוא גם הגיע לפתע הצעיר האח. עץ

 אסף הנגר, זה עם זה התחבקו האחים ששני בזמן!" ועשיתי שאמרתי מה כל אחרי, גשר לבנות" אמר" מיוחד
 דברים כמה עוד לנו יש - ימים כמה עוד הישאר, ממך אנא" ואמרו אליו פנו האחים. ללכת והתכוון כליו את

   ..."לבנות גשרים הרבה עוד לי יש אבל" הנגר ענה" נכבדים אדונים, להישאר רוצה מאד הייתי." "בחווה לתקן
 תתנו אל. האהבה לפני לבוא ולגאווה, אוהבים שאנו מהאנשים אותנו להרחיק לכעס נותנים אנחנו רבות פעמים 

 לא" ברוגז" שום, כן העתיד אבל משנה לא העבר: תמיד זכרו. לכם שיש מה ולהעריך לסלוח דעו, לקרות לזה

 .בחיוך אותם לעבור ותמיד, כשצריך שלכם הגשרים את לבנות נסו, מיוחד קשר יקלקל

 "ַטי ֶאת ָ פ  ְ ו   ִמש  ֲעש  ַ םת  ֶ ַמְרת  ְ ַֹתי ֶאת : ו ש  ַטי ְוֶאת ֻחק  ָ פ  ְ ר ִמש  ֶ ה ֲאש  ֶהם ָוַחי ָהָאָדם אָֹתם ַיֲעש ֶ ָ  ה(-" )יח, דְיהָוה ֲאִני ב 

  ֶַטימִ  תא ָ פ  ַ  ש   ו  ת   )שמנה לחמו(       . תמֶ אֶ  שיעשו משפט,  תמֶ אֶ  : ר״תֲעש 

  ֹשמנה לחמו( מטה.ל נחמדו מעלהל הובאהמשפטים הוא  ואת החוקים את שהשומר .אהוב ר״ת :ֶהםב ָ  ַחיוָ  ָאָדםהָ  ָתםא( 

 ֶהם ָוַחי ָ יֵרש  (א) :ב  ִ לא תקרבו -''וחי בהם. לומר שאע"פ שציותי לגלות ערווה''לא תקרבו וסמיך ליה -בעה"טפ 

ג וַבל יעבור'; לגלות ערווה כי בגילוי עריות          ; ֵמת-  פושאם תאמר בעולם הזה, והלא סו, לעולם הבא-פירש"י (ב)'ִיָהר 

יֵרש  (ג) ִ יֵרש  (ד) ללמד שפיקוח נפש דוחה המצוות. ֶשָימו ת בהם, ולא-הרמב"ןפ  ִ כפי שהאדם עושה את -הרמב"ןעוד פ 

מבקש לזכות בשני העולמות, -בינוני; בעולם הזהאת השכר  רוצה-רשעכך הוא זוכה לשכר וחיים עבורם': -המצוות

כל מבוקשו לזכות אך ורק -צדיק'והקרן קיימת לו לעולם הבא'; : בעה"בוהרבה בעה"ז וכך מקבל את שכרו מעט 

        '. לעתיד לבוא-שכרם של צדיקיםודע, שמתן : 'העולם הבאבחיי  נצח, חיי 

 ֶהם ָוַחי ָ ַרב לֹא' ליה וסמיך :ב  ֹות ִתק  ַגל  ָוָתה   ל   בגילוי כי והוער לגלות תקרבו לא 'בהם וחי' ייִת וִ שצִ  פ''אע לומר 'ֶער 

הָוה ֲאִני; )בעה"ט( .יעבור ואל יהרג עריות  )רש"י( לשלם שכר. : נאמןי 
 

 השדכן אליו מגיע אחד יום. הצלחה ללא רבות שנים שידוך חיפש רבים חסרונות עם רווק : בחורשיגעון שידוך
 אחד יום, אחת בעיה רק יש אבל .עשירה ואפילו מיוחסת ,טובות מידות בעלת ,מיוחדת מועמדת לי יש: 'הצעה ובפיו

 כמה הפועל אל יצא שהשידוך בתנאי אך הסכים ולבסוף בדעתו חכך בחור..ה'.משתגעת והיא רעה רוח עליה נחה בשנה
 '...תסכים שהיא סיכוי יש שאז משתגעת שהיא ליום לחכות צריכים אנחנו עכשיו. 'השדכן אומר!' סבלנות'-.. .מהר שיותר

 "ךָ  ְוֶעְרַות ָאִביךָ  ֶעְרַות ה לֹא ִאמ ְ ֵ ךָ  ְתַגל  ה לֹא ִהוא ִאמ ְ ֶ  (ז" )יח, ֶעְרָוָתה   ְתַגל 

 ַות ַות ָאִביךָ  ֶער  ֶער  ָך לֹא ו  ה ִאמ   ַגל     )בעה"ט(           . באדם יש שותפין שהושל כי :ת 
 
 "ה ְוֶאל ָ ת ִאש   ִנד ַ ֹות ִתְקַרב לֹא ֻטְמָאָתה   ב ְ " )יח, יט( ְלַגל   ֶעְרָוָתה 

 ֶאל ה ו  ָ  יקרב לא שאם הארצות יעמֵ  דתיבנ בעזרא ואידך הכא' ב בנדת וכן 'יקרב לא נדה אשה ואל' ואידך דין'. ב: ִאש  

 )בעה"ט(.   הארצות עמי תַד בנִ  הוא הרי טומאתה דתיבנ אליה יקרב אםו יֶה'ח  יִ  'ַחיֹה הוא צדיק ביה כתיב הָד נִ  אשה אל

    תב ָאָתה  טֻ  ִנד ַ ַרבִת  אלֹ  מ   )פני דוד(  .       תטבולאין לה שעת הכושר עד אשר -דתהינעבר זמן שגם ה. לטבֹ ת ִ  : ר"תק 

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 

 הדם הוא הנפש, ולא תאכל'-(איל או צביטהורה ) חיהאו  עוףם ָד ( כי א) מדוע? ,בהמהולא  חיה ועוףנאמר 
של החוטא, לכן אין צורך לכסות הדם.  נפשוהדם הוא כנגד ה-המָ מקריבים את ָד -בהמהאך  ;'הנפש עם הבשר

 אז לא מכסים את דמו. עוףהקב"ה ציווה לכסות כל דם שאינו קרב על גבי המזבח. לכן אם מקריבים 

 ועופות. הלכן ִמְצָוה לכסות דם חיוכיסו את דמו,  עופותו חיות באו, גופתו התגוללה בשדה הבל: אתקין הרג כש( ב)



 

 

 

 

 

 סיפור עם מוסר השכל   ואהבה:ְחווה 

 אמר .לעזרה בבקשה החוואי חברו אליו פנה טיולו במהלך. גר הוא בה בעיירה רגלי לטיול יצא ברזילאי משורר
 האדמה שטח את להחזיק לי נמאס ועבודה טיפול של שנים אחרי .שלי החווה את למכור החלטתי': החוואי
 כישורי' החוואי לו ענה .המשורר שאל?" לעזור אוכל במה אך, החווה לי זכורה אכן' '.היטב מכיר בוודאי שאתה

 '?בעיתון אותה שאפרסם בכדי החווה מכירת על מודעה לי לכתוב תוכל ,במיוחד גבוהים אינם שלי הכתיבה
 לחוואי כתבו דבר את המשורר שלח ימים כמה לאחר .לחברו לעזור הסכים וברצון, רגעים כמה המשורר חשב
, שחר מצייצות ציפורים בו עצים ומלאת פורייה אדמה שטח: למכירה' :הבאה המודעה את בעיתון פרסם וזה

 אך, היום אורך לכל אור שטוף הנרחב שבשטח המשפחה בית. מבעבע נחל של התכולים מימיו בזרימת החצוי
 ונתקל בעיירה המשורר כהרגלו התהלך ,המודעה מפרסום מה זמן לאחר' .בערבים ושלווה רוגע של צל מציע

 .העיתון הפצת מיום השטח את למכור הצליח האם המשורר שאל ,קצרה חולין שיחת לאחר. נוספת פעם בחוואי
 לאור המשורר התפלא' .לעצמי החווה את לשמור והחלטתי דעתי את ששיניתי' החוואי לו ענה, 'היא האמת'

 החוואי' ?כלל פוטנציאלים קונים הביאה לא עבורך שכתבתי המודעה האם? מדוע וכי' בדאגה ושאל, תשובתו
 אליי שפנה קונה כל אך. רבים אנשים אליי פנו, המודעה את שפירסמתי לאחר', למשורר ואמר להסמיק החל

 שלי שהחווה הבנתי פעמים מספר אותה שקראתי ולאחר, המודעה את שוב ולקרוא לחזור לי גרם  בהתלהבות
 '.עליה לוותר יכול ושאיני אוצר היא

 על מוותרים אנו. כוזבים אוצרות של אשליות אחר רודפים ואנו בחלקנו לנו טוב כמה מבינים איננו לפעמים

 שאינו המחשבה מתוך כסף לנו עולה שאינו מה את שומטים, אוהבים שאנו אנשים ועל, משמעות בעלי דברים

 בבניית להשקיע עלינו, עצמי ובידוד הבדלה אינה וכשלונות חולשות עם להתמודד עלינו בה הדרך .כלל יקר

 .בחיים להתפתחות וניסיון אהבה מתוך - השנים לאורך שגדל יבול כמו אמת חברויות

 
 לא ואני בצל של ריח ממני נודף, בושם בהמון משתמשת שאני למרות ...שמע': ואומרת לשדכן מגיעה בחורה

 לא' ?'מאושר ואתה נוראית בעיה זו. ..לך קרה מה': היא .משמחה קופץ, מבסוט השדכן.' ..חתן למצוא מצליחה
 שידוך אתם. ..בחורה למצוא מצליח שלא, ריח חוש בלי. ..ןרָ ת  תָ  בחור יאלי הגיע שבוע לפני' ..שדכן:ה משיב, 'תאמיני
 ?'השידוך איך תגיד, נו': אותו ושואל החתן את פוגש הוא חודשיים אחרי .התחתנו והם ביניהם שידך הוא... !'משמיים

 פעם בכל אבל.. למה יודע נלא'א: 'החתן ,השדכן שואל?' למה... '!'מתגרשים אנחנו אבל.. .בסדר היא: 'לו עונה החתן
 '...!לבכות מתחיל אני אליה מתקרב שאני
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 (ז''ט-'א וקיםפס ,ב''כ פרק יחזקאל) ויהי דבר ה' אלי לאמור"" להפטרה:' אחרי מות' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

 ה ישראל: שעשו התועבות מסופר על בהפטרה לעשותם; לא נזהרו שישראל התועבות מסופר על בפרשה ַאת ָ  ֶבן "ו 
ֹט ָאָדם פ  ֹט ֲהִתש   פ  ִמים ִעיר ֶאת ֲהִתש   ה   ַהד ָ ָ ת  הֹוַדע  ת ו  ל א  ֹוֲעבֹוֶתיהָ  כ ָ ֶֹפֶכת ִעיר: ת  ם ש  תֹוָכה   ד ָ ה   ָלבֹוא ב   ָ ָתה ִעת  ָעש   ו ִלים ו   ִגל 
ָאה ָעֶליהָ  ָטמ  ם ָאב... ל  ו   ָוא  ַקל  ר ָבך   ה  ו   ַלג   ק ָעש  ֶ ך   ַבעֹש  תֹוכ  ָמָנה ָיתֹום ב   ַאל  ֶאת... בך היו רכיל אנשי: ָבך   הֹונו   ו  ֹתַתי ו  ב   ַ  ש 
ת    ל  ה... ִחל ָ ָ ו   ִזמ  ך   ָעש  תֹוכ  ַות. ב  ה ָאב ֶער  ל ָ ַאת ָבך   ג ִ מ  ה ט  ד ָ ו   ַהנ ִ " ִענ    ָבך 

 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמת לעילוי
 אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן פרוספר .ינהר תב בן חיון אסתר .ינהר בר בן שושןשמעון  פריחה בר אזולאי יעקב

 לכל .זוהר בת רינה ,זוהר בת פאני ,זוהר בת ברוריה  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג בת החמש  .אסתר רב אלוש יעקב .כהן
 .אסתר נותב מזל ועליה. עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה .לוי ,כהן, אזולאי משפחות

 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :לזיווג הגון  .תרצה בן שמעון .מסודי בן עופר  :ק"לזש
  .יהודית בת כלנית חדווה  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .אסתר בן דורון .אסתר בן יעקב ברוריה. תב. אפרת ברוריה תבמוריה 

 

י ָיה ַרב ִ ַנש   ר מ  יה   ב ַ ר  י ב   ַרב ִ עַ  ד   ֻ ן י הֹוש  ֶ ִוי ב  ל ָמִצינו  , ָאַמר ל  כ ָ ֶ ֶאה ִמי ש  רו  ֶ ַבר ש  ה   ֵעיָניו ָזן ְוֵאינו   ֶעְרָוה ד ְ נ ָ ֶ ֶכה ִממ  יל זו  ֵני ְלַהְקב ִ ְ  פ 

ִכיָנה ְ ת ֵעיָניו ְוע ֵצם: (טו, לג ישעיה) ַטְעָמא ַמאי, ַהש   ָרע ֵמְראו  ִתיב ַמה, ב ְ ְתֵריה   כ ְ ָיְפיו   ֶמֶלךְ : (יז, לג ישעיה) ב ַ ֱחֶזיָנה ב ְ ֶ  ֵעיֶניךָ  ת 

ְרֶאיָנה ים ֶאֶרץ ת ִ  )מדרש רבה(                  .ַמְרַחק ִ
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