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 "י ָתבֹוא " ֶאל ָהָאֶרץ ְוָהָיה כ ִּ ה  ָ ָ ב  ְבת  ַ ה  ְוָיש  ָ ת  ְ ש  ירִּ ר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ְלָך ַנֲחָלה וִּ ֶ     )כו, א( ֲאש 

 יש כאן שמחהאיזו ? קללות  והרי בפרשה יש! שמחה לשוןהרי זהו -'ְוָהָיה' מדוע כתוב: ְוָהָיה ? 

 )אור החיים(       .חּוק ִפינוּ'שְ 'אז ְיָמֵלא  :)תהילים קכו(דכתיב יר שאין לשמוח אלא בישיבת הארץ. להע   ,ִשְמָחה' לשון ְוָהָיה'( )

 )אהבת חיים(   קיבלנו את הארץ.  ָאבֹותשבזכות ה  . ָאבֹות אותיות=בֹואּתָ ( רמז לבעל תשובה שעוונותיו נעשים לו לזכויות; )

 י ְוָהָיה   )אור החיים( עולם העשייה ועולם התיקון.-העולם הזההוא  :ָהָאֶרץ ֶאל היורדת מתחת לכיסא הכבוד; נשמההיא ה :ָתבֹוא ּכִ

 י י. ָתבֹוא ּכִ ֶשה ִגיד'בְּ  שדרשו וזהו. ָאבֹות אותיות=בֹואָת  ,=ּכִ  )בעה"ט(   .ָאבֹותכ    שחשובים צדיקים -מ פחות "יבא שאין-'ַהּנָ
 

  ְי ָהֲאָדָמה ָלַקְחת ָ "ו רִּ ְ ל פ  ית כ ָ ִּ ָ ֵמֵראש  ְמת  ר ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ְוש ַ ֶ ֶנא...ֲאש  ֶ  )כו, ב( "ַבט 

  ָים מביאים ַרק מ  . )בעה"ט(. יִניןמִַּ הַ  ָעהִשבְ בְּ ==ְוָלַקְחּת ו ר  כ  ב   ֶׁ יִניםלרמוז כ"ש  ֲחַז"ל ש  ְבעת ַהּמִ ִ   .ש ּ

 ית ית: לא כל 'ֵמֵראש ִ  )רש"י( . בביכוריםשחייבים  משבעת המיניםשאין כל הפירות חייבים בביכורים, אלא רק פירות -'ֵמֵראש ִ

ִרי ָהֲאָדָמה זה רמוז בגימטריה של הפסוק: ל ּפְ ית ּכָ  )'סודות'(        . יםינִ מִּ ת הַ עַ בְ שִ  הים זֶ ִר וּ כּ בִ ואלה החייבים בְּ ==ֵמֵראש ִ

 ית  )שמנה לחמו(          . יםינִ מִּ ת הַ עַ בְ שְ  הוּ וזֶ ==ֵמֵראש ִ

 ית ית' מ אותיות=ֵמֵראש ִ            , יתנִ ינוֹ ן בֵּ יִ עֲ <-מ   ) הפָ ן יָ יִ עֲ ב<זוהי תרומה -מ   , כלומר =מל התרומה. ד  . רמז לגו  ֵראש ִ

ית' מ'. וז"ש ולקחת (ָרָעה ןיִ עֲ <-מ    ל ֵראש ִ ִרי ּכָ ית, ָהֲאָדָמה' ּפְ  דרשות(\בן איש חי)          . תרומה, היינו ֵראש ִ

  ִּה על  האר"י הקדוש-יםוִר יכּ ִמְצַות ב ר  פ  ַות הביכורים היא כ   צ  להראות שאנו מחבבים את הארץ, וגם  יםלִ גְ ַר מְּ א הַ טְ חֵ אומר שמ 

ן. לומר לך שהפירות הראשונים לביכורים ר  ג  ק מהפירות-ללמד אותנו שלא להיות ַגר  לֶׁ קתאכל-חֶׁ לֶׁ   . תביא ביכורים-, וחֶׁ

 

 

 

  ְָמּת ַ  )ילקוט משה(. ביכוריםולהקריב  ביהמ"קלבנין ת יזכו ו  צ  ' המ  גשבזכות '. תאוֹ 'שבכולן נאמר . יןילִ פִ ּת , הילָ מִ , תבָּ שַ -נוטריקון: ש 

 אור החיים הקדוש .ש"סת של התו  כ  ס   מַ  -( רמז ל)  ; )בעה"ט(. -שצריך להביא אחד מ-ביכורים( רמז ל) :=ֶטֶנא(); 

ֶׁ -לעַ ב   ( מי שיודע )                תה ה את כל פ  תו  כ   . =ָגאֹון! רמז לכך: ָגאֹוןהוא ש"ס של ה ַמס  

 

 

 

 

 

  ם ָ ָגר ש  ְצַרְיָמה ַוי ָ ְמֵתי ְמָעט"ַוי ֵֶרד מִּ דֹול ָעצו ם ָוָרב ב ִּ ם ְלגֹוי ג ָ ָ י ש      )כו, ה( "ַוְיהִּ

 ְמֵתי ְמָעט  )'סודות'(                  שירדו למצרים. נפש רמז שיעקב והשבטים היו  .נפש -ההם היו ==ּבִ

 ם ַוְיִהי ָ דֹול ְלגֹוי ש   )'סודות'(          .אוֹ בּ ים ִר שִ שִ . רמז שבני ישראל יצאו ממצרים באוֹ בּ ים ִר ּשִ שִ  הוּ זֶ ==ָוָרב ָעצּום ּגָ
 

 "י י ַוי ֵֶרד  ֲאַרמ ִּ ְצַרְיָמהאֵֹבד ָאבִּ ם  ...מִּ ָ י ש  דֹול... ְלגֹויַוְיהִּ ו נו   ג ָ ה  ַוְיַענ  ָ נו  ָעֵלינו  ֲעבָֹדה ָקש  ת ְ  ו(-" )כו, הַוי ִּ

 ה ירדה ל   רמז .ְשִכיָנה==ִמְצַרְיָמה ינ  כ  י טו מ  עֲ שַ  ט"מ. רמז שניכנסו לט"מ==ְלגֹויעם בני ישראל;  ָגלוּתשהש   )החיד"א( ה.א  ר 

 י :תיוֹ לוּ גָּ  -ל רמז ה< ;ָיָון גלותַוְיַעּנּונּו< ;מצרים גלותִמְצַרְיָמה<וירד  ;ָבֶבל גלות<ֲאַרּמִ נּו ָעֵלינּו ֲעֹבָדה ָקש ָ ּתְ  )י. ראובני(  .ֶאדֹום גלותַויִּ

 י ד ְלָלָבן : ')בראשית: לא, כב( זה רמוז בפסוק ע"ה. ,ָמֶלִקיעֲ ==ֲאַרּמִ י ָבַרח ַויֻּּּגַ ָרחכִּ : ַיֲעקֹב'ּכִ  (החיד"א)          .קלֵ מָ עֲ ==י ּבָ
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

י לפרשת  וגימטריות פרפראות           בס"ד                      ָתבֹוא כִּ

  לא תעֶשה מצוות 3, עֶשה מצוות 3מצוות:  6יש   כי תבואבפרשת. 

 על  מה שהיה להם במצרים-היִּותפיל ִּידּוו ִּ* .ביכוריםשמחת * .יםר ִּיכּוב ִּסדר הבאת *  ]]פרק כו   ענייני פרשת.                
ִּע ִּהקמת האבנים *  ]]פרק כז .ִשיבָחן של ישראל*. השלישיתבשנה  המעשרותהפרשת * ( הקללות והברכות 11י"א )*. ליב ִּבהר

-משה לישראל קללותִּותוכ ח ת( 98) צ"ח*. הברכות בעולם הזה בשכר שמירת מצוותיו*  ]]פרק כח. יםיז ִּגר ִּוהר  ליב ִּע ִּהאמורות בהר 
 .עצמו אמרן, ברוח הקודש ובלשון יחיד משהִמִפי  

ת  תרוּ נ   הדלקת   ו"אלול תשע ח"י   .'קוִּמי אֹוִרי': ֶנָחָמָתאְד  הפטרה. 20.11-ת"ר ;19.32-ק"מוצש; 18.34: )ת"א(ַשּבָ

                         "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה         

 

 רּוָמה לִביּכּוִרים בין ההבדל רּוָמה () :ּתְ רּוָמה (. )בירושליםרק -יּכוִּריםבִּ ; בכל הארץאפשר לאוכלה -ּתְ מדאורייתא -ּתְ

ירֹוש ָדָגןרק מ רּוָמה( . )שבעת המיניםרק מ- ִביּכוִּרים; ִיְצַהרו ּתִ  ע"י הכהן. יש תנופה- יּכּוִריםבִּ ע"י הכהן;  אין תנופה- ּתְ

 

  רבי מאיר מאזוז שליט"א(                : 'המיניםשבעת 'הסגולה של( 

  ים ע  נ   את המחלה: "רגֵ מָ ּתְ . שע"י ארבעה אלה "רגֵ מָ ּתְ ר"ת  :יםנִ ימוֹ ִר  רזֶ גֶ , םיִ מַ , יםִר מָ ּתְ : יש ארבעה דברים שמו 

ָמר; ינוּ בֵּ ַר ה שֶ מֹ ת פַ רוּ ּתְ -נוטריקון) רמָ ּתָ   '.     ה ה'שָ ם עֲ וֹ יּ הַ  ה"זֶ : 'תמרים  (; כמה לאכולןטַ ְר א סָ פֵ ָר מְ ==ּתָ

 . יםנִ ימוֹ ִר  (; ) רזֶ גֶ  (; ) םיִ מַ  
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   ובחרת בחיים(              סיפור עם מוסר השכל-תיּונּומ  ד  ז  ל הִּ צ  נ  ת ל  ע  ד  ל( 

מסופר על אדם שחייו היו קשים מאוד ולא היתה לו פרנסה וגם לא אישה, האיש החליט ללכת לאדם גדול שרואה עתידות 

, ושאל אותו איך החיים? ענה העץ ואמר שחייו קשים מאוד והוא עומד עץ יבשתן לו ברכה והצלחה. בדרכו הוא פוגש ישי

להתייבש והמים לא מגיעים אליו כלל. אמר לו האיש: אני הולך לאדם גדול ואני אבקש ממנו עצה בשבילך. באמצע הדרך הוא 

יושבת ליד בית גדול, איך החיים שאל אותה? מאכזבים, ענתה האישה, עדיין לא  זכיתי להתחתן. אני  אישה צעירהפוגש 

שהתלונן שאין לו מה  שחּושועל כ  בדרך לאדם גדול שרואה נסתרות ואדבר איתו גם עלייך. לקראת סוף הדרך פגש האיש 

שאמר לו מהיום המזל שלך  האדם הגדולף אל לאכול, גם לו הבטיח האיש שידבר עם האדם הגדול. הגיע האיש סוף סו

האומללים שפגש בדרך,  3-ישתנה לטובה אבל תהיה מספיק חכם לתפוס אותו. 'הוא נתן לו גם שלושה מכתבים לכל אחד מ

ומגיש לו את המכתב, העץ 'קורא' את המכתב ואומר לו: כתוב במכתב שיש שקית מלאה  העץ היבשהאיש הגיע אל 

ן השורשים לבין המעיין, אולי אתה מוכן לעזור לי לחלץ את השקית? אני מצטער משיב האיש, אין לי ביהלומים שתקועה בי

ומגיש לה את המכתב. היא מעיינת בו  האישהזמן אני צריך ללכת לתפוס את המזל שלי. בהמשך דרכו הוא פוגש את 

יהם עשירים ומאושרים, אולי אתה מוכן להיות ואומרת לו כתוב בו שהאיש הראשון שיסכים להתחתן איתי יזכה בכך, ויהיו שנ

את  לו ומוסר השועל את האיש ואז פוגש שלי. המזל את לתפוס לילך צריך אני זמן לי אין האיש, משיב מצטער בן זוגי? אני

המכתב שלו, השועל מעיין במכתב ותופס את האיש בגרון רגע לפני שהאיש מאבד את הכרתו, הוא רואה את מכתבו של 

 .        : 'צריך להיות מספיק חכם כדי לתפוס את המזל בזמן..מוסר השכלכשיגיע אליך האידיוט תאכל אותו'. ובו כתוב: 'השועל 
 
  ֵאנו  ֶאל ה"ַוְיבִּ קֹום ַהז ֶ ן ָלנו  ֶאת ָהָאֶרץ ַהמ ָ ֶ ת      )כו, ט( "ָזַבת ָחָלב ו ְדָבש  ַהז ֹאת ֶאֶרץ  ַוי ִּ

  ות הבת קֹודשש ערבבוֶלֶקת דנר ו ;יַדְלּתָ בִּ עולם לָלה חָ  ;מידתִניָדָתה בהירה ז: ּוְדָבש   ָחָלבָזַבת ו  צ   )מדרש ישעיה(. הישָ אִ <<מ 

 
 לאחד ופונה מסביב מסתכל הוא, מסיים כשהוא. הכסף כל את מהפקידים ודורש לבנק נכנס שודד "שלום בית"...:

 .בו ויורה מתעצבן השודד .האיש עונה 'כן' '?הבנק את שודד אותי ראית האם: 'ושואל בבנק הלקוחות
 '...!ראתה אשתי אבל...האיש עונה 'לא' '?הבנק את שודד אותי ראית האם' -אותו גם ושואל נוסף אדם על מסתכל הוא

 
 "יְרךָ  ַויהָוה ְהיֹות ַהי ֹום ֶהֱאמִּ ה ְלַעם לוֹ  לִּ ָ ר ְסֻגל  ֶ ֲאש  ר כ ַ ֶ ב  מֹר ָלךְ  ד ִּ ְ ש  ל ְולִּ ְצֹוָתיו כ ָ    (יח, כו) "מִּ

 הסְ  ַעם ּלָ ( בנוי מגֻּ ֶֶׁ  איך שלא נהפוך את זה תמיד הצורה תישאר, וזה רמז לעם ישראל.-נקודות -: הניקוד סגול )

 בנוי מ ) ֶֶׁ ל ) גו  ש  -כמו שהסֶׁ לו  ים בש  מ  , קדושת הדיבור, קדושת המחשבהקדושת : ְקדּושֹותנקודות, כן אתם תהיו של 

ה ַעם'. וז"ש כאן המעשה ר ְסגֻּּלָ ֶ ֲאש  ר ּכַ ּבֶ  דרשות(\)בן איש חי                     קדושות.  שלוֹ שָ שתתקדש ב-'ָלךְ  ּדִ
  

 "ָך ֶעְליֹון ת ְ ם  ו ְלתִּ ֹויִּ ל ַהג  הַעל כ ָ ר ָעש ָ ֶ ְפָאֶרת  ֲאש  ם ו ְלתִּ ֵ ה ו ְלש  ָ ל  ְתהִּ ְהיְֹתָך ַעם ָקדֹש  ַלה'לִּ  , יט(ו)כ ֱאלֶֹהיָך" ְולִּ

 ר ֶ ה ֲאש  ֹמֶשהס"ת : 'הלַ  ש  ָקדֹ םעַ  ךָ ְוִלְהיְֹת ; ע"ה, ִעים אוּמֹותִשבְ ==ָעש ָ  ( ילקוט משה)             . ֹמֶשהמו  כְּ קדושים שתהיו . ּכְ
 
 "ַח ַליהָוה ֵ ְזב  ם מִּ ָ יָת ש   יף ֲעֵליֶהם  ו ָבנִּ ים לֹא ָתנִּ ח ֲאָבנִּ ַ ְזב  ְרֶזלֱאלֶֹהיָך מִּ ַ  )כז, ה( "ב 

  ַח יךניברא ל-ִמְזּבֵ ֲארִּ ְרֶזל ;)הקרבת קורבנות(שנותיו של האדם  ה  רניברא ל-ּבַ צ   )אוצר המדרשים(. ַסִיףו ֶחֶרב-שנוַתיו של האדם ק 

  ָּבִניָת ו ָ ַח מִ ם ש ּ  )שמנה לחמו(  . אביהם שבשמייםלבין  בני ישראלבין  ָשלֹוםנעשה להיות  חַ בֵּ זְ מִ . לפי שהָשלֹום: ר"ת יהָוהלַ ְזּבֵ

 "ים ֶאת ָ ַעל ָהֲאָבנִּ ל  ְוָכַתְבת  ֵאר ֵהיֵטבכ ָ ַ ֹוָרה ַהז ֹאת ב  ְבֵרי ַהת      )כז, ח( "ד ִּ

 ֵאר ֵהיֵטב  )שפתי חכמים(   .   . סה"כ=ֵהיֵטב, =ֵהיטֵ , =ֵהי, =הֵ : ףירּובצ  ' בגימט, =ֵהיֵטב; בִשְבִעים ָלשֹון-פירש"י: ּבַ

 ֵאר ַהזֹּאת ַהּתֹוָרה ה זו בפ. ע"ה, תנוֹ שוֹ לְ  יםעִ בְ שִ בְּ  גם==ֵהיֵטב ּבַ ש  שכתוב  פי על אף לומר', ס: אין אות ח(-)פסוקים אר 

יֹּום' ר ּבַ ֶ ַעְברוּ  ֲאש  ן ֶאת ּתַ  )בעה"ט(            .האבנים שהקימו קודם יןיל  מ  ( )' ס נתרחקו: )ַמֶסֶכת סֹוָטה(כ"ש , 'ָהָאֶרץ ֶאל ַהיְַּרּדֵ

 ם י ִּ ים ַהְלוִּ ֲֹהנִּ ה ְוַהכ  ֶ ר מֹש  ֵ ָרֵאל ֵלאמֹר ..."ַוְיַדב  ש ְ ַמעליִּ ְ ת ו ש  ָרֵאל ַהְסכ ֵ ש ְ ְהֵייתָ  ַהז ֶה ַהי ֹום יִּ     )כז, ט( "ֱאלֶֹהיךָ  ַלה' ְלָעם נִּ

 ת ַמע ַהְסּכֵ ָרֵאל ּוש ְ תואח"כ  קתוֹ שְ -ַהס: ִיש ְ ּתֵ א ש   ךָ ְת עָ מוּ שְ לִ  והֲאַזן שתוק-ּכַ ה ב   עד שתה  .גו ר  יך   )אוצר המדרשים(                    פ 

 ַמע ת ּוש ְ ררמז שאסור -ֹוֶמרעזּוָזה מֹוָפר ש ידּויו-הָר וֹ ּת  ָהִנים,כ ֶפר תֹוָרה,סֵ  ֵלל,הָ -נוטריקון :ַהְסּכֵ  )רשב"ז(בשעת קריאתם.  לַדּבֵ

  ילקוט משה(       '. ֱאלֶֹהיךָ ' ַלה ְלָעם ִנְהֵייָת '-מצוות תרי"ג. שבזכות בתרי"ג==ְלָעם ִנְהֵייָת(  

 

 

 

 

 

 דונה בן בלליטי אבא; ולע"נ עזיזהבת אסתר מויאל זכות הלימוד בעלון לע"נ  
 

ת ַמע ַהְסּכֵ ָרֵאל ּוש ְ ומייחד שי"ת בעולם, עליו למסור נפשו על קידוש השם, דהיינו  'עמַ ת שְ יאַ ִר קְ 'כאשר אדם קורא  :ִיש ְ

תבתיבת ', אם יידרש. זה רמוז היגָ ִר הֲ שיקבל על עצמו להימסר לַ   .'שמע ישראל' בשעת-'היגָ ִר הֲ  יךָ לֶ ל עָ בֵּ קַ '=='ַהְסּכֵ

ת ַמע ַהְסּכֵ ָרֵאל ּוש ְ ם משתתקים ְשַמע ְקִריַאתת 'עַ ש  ב    :ִיש ְ רו  ', כשבני ישראל מייחדים שי"ת בכל העולמות, כל מלאכי מ 

חוד נשגב הנעשה באמירת  תבתיבת ', זה רמוז 'שמע ישראל'וכולם דוממים להאזין לאותו י  ת-ַהס'='ַהְסּכֵ ת על ּכַ רו  , להו 

תֹותהשתיקה האוחזת את כל  ַמעהמלאכים; ' ּכִ ָרֵאל ּוש ְ  יעקב אבוחצירא( ביר\)'מחשוף הלבן    . עמַ ת שְ יאַ ִר קְ בשעת -'ִיש ְ

 ת ַמע-וּ  ַהְסּכֵ ָרֵאל ש ְ ַמע' מופרדת מ'והאות  :ִיש ְ ָרֵאל ש ְ         'דעֶ וָ  םלָ עוֹ לְ  תוֹ כוּ לְ מַ  דבוֹ כְּ  םשֵ  ךְ רוּ בָּ ' תיבות של 'ולהורות על -'ִיש ְ



o כֹּל״   ֹורב  ֲח ך ו  לֶ ֶמ ָמָשל על  -"הבָ טֹול   ה 
o טוב או רע, -למלך אפריקני אחד היה חבר ילדות שגדל איתו בחצר הארמון. לחבר היה הרגל ישן, בכל מאורע שהתרחש בחייו

יחד. החבר היה דורך וטוען את הנשק עבור המלך בכל פעם, . יום אחד המלך וחברו יצאו לצוד לטובה' 'הכלהוא היה קורא 

 . לטובה' 'הכלאמר החבר  עד שפלט כדור ופוצץ את אגודלו של המלך. כהרגלו, אחרי שראה את המצב,

o לכלא חברו ציווה להכניס את הרגע ובלהט. לטובה' לא זה ,'לא צעק והוא, נמאס למלך הפעם . 

לכפרם. קשור ו באיזור מבודד ביערות אפריקה. שבט קניבלים תפס אותו והביא אותו לך יצא לצוד לבדהמ, יותר מאוחר שנה

בהתאם לאמונתם השבטית, הם לא יכלו לאכול אדם שגופו .. , הם שמו לב לאגודלו החסר.וכאשר הכינו את המדורה לבישול

 'צדקתלבית הכלא לדבר איתו.  המלך הרגיש חרטה נוראית על שעשה לחברו ומיהר.. אינו שלם ולכן שחררו אותו לחופשי.

: אמר וכשסיים אירע אשר כל את לחברו סיפר המלך. חיי' את הציל שלי החסר 'האגודל. לחברו המלך אמר הראשון' מהרגע

 . מצידי' בסדר לא מאוד היה זה. רב כה זמן לכלא ששלחתי אותך מצטער מאוד 'אני

o 'שנה, וכיצד זה  למשך לכלא אותך 'הרי שלחתי, המלך שאל '?לטובה' 'הכלמה אתה מתכוון 'ל!  לטובה' 'הכל החבר ענה 'לא

 החבר... ' ענה!איתך הייתי, בכלא הייתי לא '... 'אם?טוב דבר להיות יכול

o של האופטימי הצד את תמיד לראות עדיף. לא או לטובה הם בחיים לנו שקורים האירועים אם לדעת קשה: השכל מוסר 

 למה להתייחס אליו בכובד ראש? -תמיד את הצד השלילי, בין אם הוא קיים ובין אם לא  לחפש במקום, החיים

גוי אחד סבל ממכת גניבות בחנות. הוא הלך לחנות השכנה, שבעלה יהודי, ושאל אותו כיצד אצלו אין גניבות. היהודי אמר 
קין מזוזה, ואכן, הפסיקו לפרוץ לו לחנות יך, כמו שהוא שומר עליי'... הגוי הת'תתקין מזוזה, ואלוהים ישמור על שיש לו:

 !'!!ולגנוב. לאחר שבועיים, הגוי הוריד את המזוזה....'מה קרה?', שאל שכנו היהודי. 'גנבים?...'יותר גרוע', ענה הגוי 'קבצנים
 

 " ה ֶאתַוְיַצו ֶ י ֹום ַההו א מֹש  ַ     )כז, יא( ֵלאמֹר" ָהָעם ב 

  ֹהמ ֶ  (נחל קדומים) .הבָ הֲ אַ מֵ  ו  אבו  י   תכוֹ ָר בְּ והַ  .תלוֹ לָ קְּ הַ מ ינצלו לזה זה יםבִ הַ אוֹ שאם יהיו  רמוזל .ֲאָהָבהמֵ ר"ת : הּואהַ  יֹּוםבַּ  ָעםהָ  תאֶ  ש 

 

   ה ַיַעְמדו ֶ יםֶאת ָהָעם ַעל ַהר  ְלָבֵרךְ "ֵאל  זִּ רִּ ה ַיַעְמדו  ַעל  ...ג ְ ֶ ָלָלהְוֵאל  ַהר ֵעיָבל" ַהק ְ     יג(-)כז, יב ב ְ

 הקללות. על שיתגברו ברכות כנגד זה תקנו חז"ל  ,ביחד  גם כל חלי וכל מכהים יקללות ועוד שת  בפרשה כתובים 

  ְּה...ע  ר  תיפתח ה   ןפוֹ צָ 'כי מ-ןפוֹ צָ הוא היה בצד   ֵעיָבל  ;. )בעה"ט(וֹ בּ  היֶ הִ יְ  הכָ ָר בְּ הַ ==ִזיםיִר ג 

        

 

    

 

 "ל ָהָעם  ָארו ר ֹות אֹוָתם ְוָאַמר כ ָ ֹוָרה ַהז ֹאת ַלֲעש  ְבֵרי ַהת  ים ֶאת ד ִּ ר לֹא ָיקִּ ֶ   )כז, כו( "ָאֵמןֲאש 

 בעה"ט(            . שמות שני הלֶׁ שעו  , המברך מן יותר ָאֵמן העונה גדול ולכן. י''אדנ הוי"ה==ָאֵמן( 

  אמר לו החפץ חיים אין אתה צריך לברכה שלי, אם אתה שולח : איש עם בנו לבקש ברכהאליו פעם בא -החפץ חייםמסופר על

, 'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת'ישראל בירכו אותך, באת בנך לתלמוד תורה אתה לא צריך ברכה שלי, מפני שכל 

ארור אשר לא יקים את דברי 'ואם בנך לומד בבית ספר חילוני לא תעזור הברכה שלי, מפני שכל ישראל קיללו אותך שאמרו 

 הפרשה( ורת)ת                    וחזר בתשובה.-, והאיש הזה התפעל איך ידע החפץ חיים שהוא נותן חינוך חילוני'התורה הזאת

 

 "ם ְוָהָיה מֹועַ  אִּ ָ ַמע ש  ְ ש  קֹול ת ִּ ל ַעל ֶעְליֹון ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ...ו ְנָתְנךָ ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ב ְ ֹוֵיי כ ָ     (א)כח,  "ָהָאֶרץ ג 

  ַמֹוע ַמע ש ָ ש ְ  )בעה"ט(               .יםמִ כָ חַ  יבֵר ולִד  הָר וֹ ת בֵרילִד ==ּתִ

 מֹועַ  ִאם ַמע ש ָ ש ְ קֹול ּתִ ל ַעל ֶעְליֹון ֱאלֶֹהיךָ  ה' ּוְנָתְנךָ  ֱאלֶֹהיָך... ה' ּבְ עצְ אֶ ) אצבעות -: ידוע שָהָאֶרץ ּגֹוֵיי ּכָ  (ֵזֶרת ,ִמיָצהקְ  ,ֲאָמה ,ּבַ

רומז לישראל, ולכך -לדָ גוּ אֲ ( שכלולים בהם כל אומות העולם, אצבע הידָ מָ ן, וַ יַ ם, דוֹ אֱ ל, בֵ בָּ ת )יו  כו  ל  היד רומזים לארבע מַ 

ים(, ורק ק  ר  פ  ים )מ  ר  קש   . בכל אצבע מארבע האצבעות יש 'הן עם לבדד ישכון'האצבעות, דכתיב:  הוא מובדל משאר 

, מהקב"ה, אך אומות העולם יכולים אמצעיע, בלתי פ  ים. זה רמז לכך שעם ישראל יקבלו שֶׁ ר  קש   אצבע האגודל יש בו 

  (דרשות\בן איש חי)       האומות(.  )שמייצגים את  ים שלהם שלמעלה.ר  ם הש  הֶׁ ( שֶׁ אמצעי)הקשר ה אמצעילקבל רק ע"י ה

 

  ה רו ְך ַאת ָ ָ יר"ב  עִּ ָ ה  ב  ֶדהו ָברו ְך ַאת ָ ָ ש   ַ     )כח, ג( "ב 

 ִעיר ה ּבָ רּוְך ַאּתָ ית-סּוָכה במצוות :ּבָ יצִּ זּוָזה-צִּ ָבת-מ  ר ש  ֶדה; נ  ָ ש ּ ה ּבַ כָחה-ֶלֶקטבמצוות -ָברּוְך ַאּתָ ָאה-שִּ  )דברים רבה( .פ 

 ִעיר ה ּבָ רּוְך ַאּתָ ָרעשלא יזיק לך  :ּבָ ין ה  ֶדה ;ע  ָ ש ּ ה ּבַ  )ילקוט ראובני(               .ֲחיֹות הָשֶדהשלא יזיקו לך -ָברּוְך ַאּתָ
 

  ה רו ְך ַאת ָ ָ בֶֹאךָ "ב  ה  ב ְ ֵצאֶתךָ ו ָברו ְך ַאת ָ     )כח, ו( "ב ְ

  ָֹבֶאך ה ּבְ רּוְך ַאּתָ ין דעתו של אדם. -ָנִאיםשלושה אלה כשהם  ים.לִ כֵּ -השָ אִ -תיִ בָּ -נוטריקון-ֶאךבֹּ   :ּבָ יב   )פני דוד(         מרח 

  ְרּוך ה ּבָ ֹבֶאךָ  ַאּתָ ֵצאֶתךָ  ;ֹותשָר ְד י מִ תֵ בָ ולת יוֹ סִ נֵ כְּ י תֵ בָּ ל ֹבֶאךָ בְּ : ּבְ ה ּבְ ֵצאֶתךָ : וָּברּוְך ַאּתָ  )נזר יוסף(  .תשוֹ דָר י מִ תֵ בָ ות יוֹ נסִ כְּ י תֵ בָּ מ  ּבְ

  ש של פר   ( בגימט' קטנה ,=ָלָלהקְ ) הלָ קלָ ה( לבין פסוק =טֹוב: תיבות ) ברכההתיבות )מילים( בין פסוק  יש הֶׁ

  קיללוש שמות השבטים( לבין ) בירכוש שמות השבטיםאותיות בין מס' האותיות של  יש הבדל של () 

 )אהבת חיים( על שונאי ישראל. הלָ קלָ או יש , ואם ל  טֹובבתוכם יש  תורה, שאם יש חמישה חומשי תורה: כנגד  ֶהְפֵרש<

 



 ladaat.info/gilyonot.aspx: 'תעַ לדָ ' מאתר להורדה  parashat7@gmail.com: במייל 'וגימטריות פרפראות' עלון לקבלת
 

 

 ךָ  ְיהָוה "ְיַצו ת ְ ָרָכה ֶאת אִּ ֲאָסֶמיךָ  ַהב ְ ַ ַלח ו ְבכֹל ב  ְ ש  ָאֶרץ ו ֵבַרְכךָ  ָיֶדךָ  מִּ ָ ר ב  ֶ     )כח, ח( ָלְך" נֵֹתן ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ֲאש 

  ֲָאָסֶמיך  )בעה"ט(                   .ןי  הע   מן ימוּ סָּ הַ  רבַ ד   ב ַ  אלא מצויה הכָ ָר בְּ הַ  שאין. ע"ה, ָסמוּי ֶזהוּ ==ּבַ

  

 

 

 

 "י ָהָאֶרץ ֵ ל ַעמ  י  ְוָראו  כ ָ ְקָראכ ִּ ם ְיהָוה נִּ ֵ " ש  ָ ך  ֶ מ    )כח, י( ָעֶליָך ְוָיְראו  מִּ

 ם ְיהָוה ִנְקָרא ֵ -ראשעל תפילין של  'ש'האות  .יןשִ ר"ת  :ְקָראנִ  הָוהיְ  םש ֵ  :ה( כותר)ב יןילִ פִ ּתְ : חז"ל דורשים זאת על ש 

' : ס"ת בגימט'ץָהָאֶר  יַעמֵּ  לכָּ  וּ ְוָרא' ;ין )ימי חול ור"ח(יל  ן מניחים תפ  ה שבה  נ  ( ימים בש  ) 'ש', רומזת על ידָ שָ שמשמעה 

 )תורת החיד"א(                             עליו.  התפילין, רמז שהאדם ילמד כשקֹול==
 

 "ח ַ ְפת  ו..." יִּ ת  עִּ ם ָלֵתת ְמַטר ַאְרְצָך ב ְ ַמיִּ ָ ֹוב ֶאת ַהש     )כח, יב( ְיהָוה ְלָך ֶאת אֹוָצרֹו ַהט 

 ח   תחיית המתים:ושל  חיהמפתח של גשמים, מפתח של ג' מפתחות בידו של הקב"ה שלא נמסרו ביד שליח:  -יוחנן: א"ר ִיְפּתַ

 

 

 

 

 
 
 " ָֹוְרך ו   ָטבו ַח ְלֵעיֶניךָ  ש  נ  ֶ מ  ָפֶניךָ  ֲחמְֹרךָ  ;ְולֹא ֹתאַכל מִּ ל ְ זו ל מִּ ו ב ָלךְ  ג ָ יַע")כח, לא(ְנֻתנֹות  צֹאְנךָ  ;ְולֹא ָיש  ִּ      ְלאְֹיֶביָך ְוֵאין ְלָך מֹוש 

 הדר לו' שורו'בכור , דכתיב למשיח בן יוסףרמז -שֹורךָ : בן יוסףומשיח  בן דודמשיח -רמז לשני המשיחים ;         
 )שפתי כהן(              .'חמורעני ורוכב על ' :, דכתיבלמשיח בן דודרמז -חמֹורךָ 

  ָֹוְרך זּול ֲחֹמְרךָ ; ועתיד ליהרג' שור', שנאמר: משיח בן יוסף<זה ְלֵעיֶניךָ  ָטבּוחַ  ש  ָפֶניךָ  ּגָ 'עני ורוכב , שנאמר: משיח בן דוד<זה ִמּלְ

  )ילקוט משה(          .   גזולשהוא ניגלה וניכסה כאילו הוא -'חמורעל ה

 יעַ ': תכוֹ לבָר  הופכות תלוֹ הקלָ ש נקבל אם ניקרא את הפסוק מהסוף להתחלה ִּ  ךְ לָ  צֹאְנךָ ת נוֹ תֻ יך נְ בֶ יֹ אין לְ אֵ , וְ ךָ לְ  מֹוש 

 )נחל קדומים(                           . 'ךָ ְר שוֹ ח בו  יך טָ ינֶ עֵ א לְ לֹ ל, וְ אכַ תֹ  ו  נ  מ ֶ , מִּ ֲחמְֹרךָ ל זו  גָ  יךָ נֶ פָ ל ְ א מִּ לֹ ב, וְ שו  יָ 
 
  ה ֵתֵרד ְעָלה ְוַאת ָ ָ ָך ַיֲעֶלה ָעֶליָך ַמְעָלה מ  ְרב ְ קִּ ר ב ְ ֶ ר ֲאש  ה"ַהג ֵ ט ָ ָ ה מ   )כח, מג( "ַמט ָ

 'ה ה ֵתֵרד ְוַאּתָ ה ַמּטָ ּטָ ה' -ילקוט ראובני''כמו שפירש <'ּמָ ה ַמּטָ . עולם הבאשאין לו חלק ל באָ חֲ אַ על "ש כ ,ִהיָנםגְּ =='ַמּטָ

ה'רמז לכך:   )ילקוט משה(       . (התיבות 5)ִעם , בן עמרי באָ חֲ אַ =זה הוא =)ע"ה( 'ְוַאּתָ
 

 " ְָטְנך י בִּ ָ ְפרִּ ר ָנַתן ְלָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך..." ְוָאַכְלת  ֶ ֶניָך ו ְבנֶֹתיָך ֲאש  ָ ר ב  ש ַ      ה...כָ ָר בְּ  זו היאה לָ לָ קְ       )כח, נג( ב ְ

 נזר יוסף(              כשרות המאכלים. של ההורים יוכלו ללכת ולסעוד בבית בניהם ובנותיהם ללא חשש -הפירוש( 
 
  ם י"ג ַ ל ֳחלִּ ְמָדְך" כ ָ ָ ש   ֹוָרה ַהז ֹאת ַיְעֵלם ְיהָוה ָעֶליָך ַעד הִּ ֵסֶפר ַהת  ר לֹא ָכתו ב ב ְ ֶ ה ֲאש      )כח, סא( ְוָכל ַמכ ָ

 ל ֳחִלי ִית; בתוכחה וכולן נתקיימו בישראל קללות -. רמז לח"צ==ּכָ  )נחל קדומים(.  =ִחָנם, שנאת ִחָנםנחרב בגלל  ּבָ

  ִשם(.קורבנותהשיכפרו עליהם -פסוקים צ"ח<'צו את אהרון-בפרשת; כדי להגן עלינו-ים בתורהמ  ע  ( פ   ) ח"צ מופיע-קחָ צְ י( 

  נחל קדומים(    . ח"צ==ָנִגיָלה '.ךְ ה בָּ חָ מֵ ישְ נִ ה וְ ילָ גִּ 'נַ הקללות יתהפכו לטובה. דכתיב:  ח"צלעתיד לבוא כל( 
 
 "ם ֶ ַמְרת  ְ ית ַהז ֹאת  ו ש  רִּ ְבֵרי ַהב ְ יֶתם אָֹתםֶאת ד ִּ ילו   ַוֲעש ִּ כ ִּ ש ְ ַ ו ן" ְלַמַען ת  ֲעש  ַ ר ת  ֶ ל ֲאש      )כט, ח( ֵאת כ ָ

   ִריתכולה תלוייה בשמירת  הָר וֹ ּת ל הַ כ ְבֵרי ֶאת -, רמז לכךַהּבְ ִרית==ּדִ ִרית. להורות שכל התורה תלוייה ב ַ ַהּבְ  )אביר יעקב(  . ּבְ

  

 

 

 

 

 

 

 (מפתח א )  יםג  '.ה' לך את אוצרו הטוב את השמיים לתת מטר ארצך בעיתו ַתחפְ יִ (: 'יב-דברים כחכ"ש ) :ָשמִּ

 '.את רחמה ַתחפְ יִ וַ  ויזכור אלהים את רחל וישמע אליה אלהים: '(ראשית ל, כבבכ"ש ). )יוֶלֶדת(: ֲחָיה( מפתח ב)

ת ה  ת  ( מפתח ג) יי  יםמ  חִּ  '. את קברותיכם ִחיְת פָ בְּ וידעתם כי אני ה' (: 'יג-יחזקאל לזכ"ש ) :תִּ

 (יש אומרים שיש גם מפתח של ד )  מסכת תענית(  . את ידך ומשביע לכל חי רצון' ֹוֵתחַ פּ (: טז-תהילים קמה: כ"ש )הסָ נָ ר  פ( 
 ִתיםּת ; ְרָנָסהפָ )גשם(;  ָטרמָ  -נוטריקון: מפֵתח ת(.  ָיהחַ ; ִחַיית ַהּמֵ דֶׁ לֶׁ      )יו 

 

  ָבעשקוראים ב    ְנַחָמההפטרות של  ֶשָבע תֹותה ּשֶ ָאבשלאחר  ַשּבָ ְשָעה ּבְ  :ּתִ

 (כי תבוא'' הפטרת)          ס'( ישעיהו)' קּוִמי אֹוִרי' :()מתוך   ָמָתאְדֶנחַ  שישיתהפטרה : כי תבואפרשת ( ) 

o עפַ שֶׁ  יהיה לישראל, העולם אומות את הסֶׁ כ  י   והחושך ישראל על יזרח' ה שאור, הגאולה את מתאר ישעיה הנביא 

 .'ה אם כי יאירו חַ ֵר יַ וה שמֶ ּשֶ ה לא... לישראל דו  ב   ע  ת  ש  י   םל  עו  ה   תמו  או   וכל תירו  ש  עֲ ה  

 .פריחה בר אזולאי יעקב .פריחה בת אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה .ג'מילה בר יאלקוב  יהודה  
ילָדה .כהן אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן מסעוד .סטה בת זוהר .רינה בת בן חיון אסתר .רינה בר בן שושן שמעון  ּבִ

 תמו. רב שמעון שרה. רב . יצחקמור יוסף אליסומשה  .אפללו ג'נטוָז'אִיס  .זאנח יצחק ופורטונה .תמובר בטיטו  מרדכי סעדה.בת  אדרי איטו סוליקה. בת

 סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמה .כהן, לוי, אזולאי משפחות לכל .זוהרבת  רינה ,זוהרבת  פאני ,זוהרבת  ברוריה  
 .עישהבן  יחיא סעדה. בן מסעוד פרוספר .אסתרבנות  עליהו מזל .עליה בן יוסף יצחק .אסתרבן  ישראל .דינהבן  שלום .שמחה בת אלגרה .פריחה בת

 .זוהר אזולאי בן עמרם  .זהבהבן חן אייזיק  .יהדלבן גיא זאבי  .ניצהבן דור אדרעי  .חנה ןב אביעד  תרצה.בן  שמעון .מסודיבן עופר   

  חנה. בת שני . שושנה בן רפאל .צילה בן ארז  תמר. בן יעקב אסתר.בן  דורון .אסתרבן  יעקב .פאניבן אושרי   .פאניבן  אריאל .זוהרבן  אהרון

   כו נֶׁה ') ס"מת ו  יפ  ל  ק  מבעולם הוא  יםִר רוּ אֲ וה תלוֹ לָ קְּ ר הַ קו  מ . כשישראל עושים רצון ה', ('הלָ לָ קְ ה 'י  רו  ק  ), יתילִ לִ ו ('ֲארוּרמ 

ךָ  ְיהָוה ְיַצוע ישראל. ז"ש 'ַר בזֶׁ  הלָ לָ קְ ח לפעול ואין להן כ    תרוֹ רוּ אֲ ת היפו  ל  ת ואז נכנעות להם הק  כו  ר  הם ראויים לב  אז   ִאּתְ

ָרָכה ֶאת ֲאָסֶמיךָ  ַהּבְ ַלח וְּבכֹל', לאֵ מָ סָ ==ֲאָסֶמיךָ '. ּבַ  פיתוחי חותם() .הכָ ָר בְּ את ה ְיהָוה ְיַצו', ואף בהם יתילִ לִ ='=ָיֶדךָ  ִמש ְ
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