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 "ה ֶאל ְיהָוה ַוי ֹאֶמר ֶ ֲֹהִנים ֶאל ֱאמֹר מֹש  ֵני ַהכ  א לֹא ְלֶנֶפש   ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרת ָ  ַאֲהרֹן ב ְ מ ָ ַ יו" )כא, א( ִיט  ָ ַעמ      ב ְ

 ( הוראה לבני אהרון הכוהנים להדריך כראוי את בניהם בנוגע למצוות הכהונה.א) ?ּותליפּכיש מדוע : ְוָאַמְרת ָָּ...ֱאֹמר 

י -שאף אם לא היו בני אהרון -: מצד עצמם2אמירהי אהרון שדבקה בהם הקדושה. ם בנ  ת  יו  : מעצם ה  1אמירה( ב) ְרת  הם מש 

 )רש"י(               '. גדוליםָּעלָּהקטניםָּלהזהיר( 'ג)  ; )כלי יקר( ואין נכון להם שיטמאו.-האל

  (תם סופרח)        .היתומיםהאלמנה ו'<את הקָטִניםנסי ולגדולי הקהילה שכשאדם מכובד נפטר, לא לשכוח את 'לפרומר ( לד)

 )בעל 'ישמח ישראל'( י גם כתם קטן נראה בוהק ומתבלט לעיני כל'.ש  ( להזהיר המנהיגים על עבירות ודברים קטנים: 'על בגד מ  ה)

                                                   מדרש(    )            אזהרות.  יתְ לשְ זקוקים -בניָּאדם  ,אחת ם באזהרהי  שאין להם יצר הרע, ד   -מלאכיםלומר של (ו)

 ֲֹהִנים ֶאל ֱאֹמר ר לעתיד לבוא...והראהו את שאול המלך ובניו נהרגים -נאמר במדרש תנחומא: ַהכ  ר דו  הקב"ה הראה למשה דו 

, אמר משה לקב"ה: 'מלך ראשון שעימוד על בניך יידקר בחרב?!', ענה לו הקב"ה: 'ולי אתה אומר...אמור אל הכהנים'. ֲחֵרבב

, בנוָֹּכששאול רדף אחרי דוד המלך כדי להרגו, דוד ניכנס לעיר -בנוָֹּ)כידוע שאול הורה להרוג את כל הכהנים בעיר 
 , עוזרו של שאול, והלשין על דוד(  דואגָּהאדומימחסה ואוכל...בא , שהיה כהן גדול בעיר נוב, נתן לו ךלֶָּימֶָּחִָּאֲָּ

 ָָּ ם.  בגימט' ע"ה, יםנִָּהָּהקטָָּטָָּלמָָּיםָּמִָּלִָּהגדוָֹּלָּירָּאֵָּלהזהִָּ=724=ֲאֵלֶהםְָּוָאַמְרת  קו  מ  ש רש"י ב ַּ  )שמנה לחמו(    . כמו שפיר 

 ְָָָּּו  )אור החמה(       עוון ואשמה.. לרמוז שבחודש אלול יזהר מכל ללו ָּאֵָָּּ: ר"תאלֶָָֹּּנֶפש ָּלְֵָָּּלֶהםאֲָָָּּאַמְרת 
 
 ִֵָּארוֹ " קרוביו:7ָּ-אָּלמֵָּט ָָּכהןָּמ ְ רֹב ִלש  וֹ  ֵאָליו ַהק ָ וֹ ו לְ  ִלְבנוֹ וְ  ְלָאִביוו   ְלִאמ  תו ָלה ְוַלֲאחֹתוֹ : ְלָאִחיוו   ִבת       ג(-)כא, ב" ַהב ְ

 ָֹּרֹבהֵַָָּּארוָֹּש ְָּ'רמז לכך: . 'אשתואלא  שֵארוָֹּאין '-פירש"י: שֵארו   )מנחת כהן(                                               .אשהר"ת -ָּ'ָליואֵָָּּק ָ

 ִָּרֹבֵָּארוָֹּש ְָּל (.  וו-שיר-ףלא-ןיש-דמל' )דנפשו' הם 'ֵארוש ְָּלִָּ' של הנעלם אותיותָּסוף:  ֵארוש ְָּלִָּ ;'בגימט, 844=פוָֹּגו ָּכ ָָּּוָֹּשת ָּאִָָּּוהיא=ַהק ָ

 )שמנה לחמו(             .ונפשוָּכגופו היא שאשתו ר״ל

 ָֹּשמנה לחמו(. הסָָּרו ָּהאֲָּהקרובה, לרבות את -רש"יכ"ש  .(ה"ע' )בגימט ,318=הסָָּרו ָּבאֲָּ גם=רֹוָבהק ְָּהַָּ :ֵאָליו רֹוָבהק ְָּהַָּ תו ָלהב ְָּהַָּ ְוַלֲאחֹתו(   
 
 א "לֹא מ ָ ַ ַעל ִיט  ַ יו ב  ָ ַעמ  וֹ  ב ְ      (ד)כא, " ְלֵהַחל 

 אָּלֹא ָ מ  ַ ַעלִָּיט  יוָּב ַ ָ ַעמ  וָָֹּּב ְ דו  עימה.ְלֵהַחל  ל בה בעו  ה, שהוא מחו ל  סו ל    )רש"י(             : לא  יטמא לאשתו פ 

 ַעל יוָּב ַ ָ ַעמ   )שמנה לחמו(          .   )ע"ה( 'בגימט, 230=פסולָּלהָּאוהו=ב ְ
 
 "ה ָ חו   לֹא ַוֲחָלָלה זָֹנה ִאש   ה ִיק ָ ָ ה ְוִאש   ָ רו ש  ה   ג ְ ָ חו   לֹא ֵמִאיש  י ִיק ָ      (ז)כא, " ֵלאלָֹהיו הו א ָקדֹש   כ ִ

 ִָּהא ָ חו ָּיִָּ(א)ָּאלֲָָֹּּחָלָלהוַָָָּּנהזָֹּש    ָּ)ע.א(                                              ָּע הכהנים...ר  ז  מ   אזולאישמשפחת ָּלרמוז.ָּאזולאיָּר"ת:ָּק ָ

 ה רו ש ָ ד פגם בגלל ללדת מסוגלת שאיננה, עקרה זוהי אשה-אילונית'. )בגימט, ֵאילֹוִנית אוָֹּ=ג ְ  בגמרא אית  כדא   (.גופני מו ל 

  )שמנה לחמו(                   .יתנִָּילוָֹּאֵָּ יקח לא ובנים אחרת אשה לו אין אם: (מסכת יבמות)
 
 "ֵֹהן ִאיש   ו ַבת י כ  ֶלת ִהיא ָאִביהָ  ֶאת ִלְזנֹות ֵתֵחל כ ִ ֶ ֵאש   ְמַחל  ָ ֵרף ב  ָ ש   ֵֹהן: ת ִ דֹול ְוַהכ       (י-ט)כא, " ...ַהג ָ

  נקבה"ָּיולדתָּתחילהָּמזריעָּאישָּזכרָּיולדתָּתחילהָּמזרעתָּ"אשה :ב("ע ג"כ )ברכות? כתוב אביה נענש ולא אימהמדוע רק .

 לעד בך שם והיה ונהייתה באה דמכחו מחללת היא אביה את כתיב אביה פתימט נוצרת שהיא לזנות תחל כי כהן בבת ולכך

  )פני דוד(                            .הזה העגל ויצא פהיהט נמשכה ומזה טוב שאינו ררהו  ה   ו"ח ררה  ה   דהוא

 ָּ ֵאש ֵרףָּב ָ ָ ש   ֵֹהן:ָּת ִ דֹולְָּוַהכ  : רמז ליהושע בן יהוצדק הכהן הגדול על שלא מיחה בבניו שנשאו נשים נוכריות, נענש שהושלך ַהג ָ

 )נחל קדומים(             לתוך כבשן האש. 
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זמר אזולאיְרםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

  )שנה ד'(  185 עלון        ֱאמֹור לפרשת ְוגימטריות  אותפרפר                                      

  לאְתעֶשה מצוות 39, עֶשה מצוות 24מצוות:  63יש   אמורבפרשת. 

 אמורָּענייני פרשת:ְ ְ ְָּ .          בעלי מומיםאיסור עבודת כהנים *. כהן גדולעניין * בטומאה ונישואין. כהן הדיוטענייני * ]כא]פרק

זמן אכילת * .קרבנות בעלי מומיםאיסור הקרבת *. לטמאים ולזרים-אכילת תרומהאיסור * ]כב]פרקָּ. כהנים טמאיםאיסור עבודת *

  מינים בסוכות. 4לקיחת * )שבועות(.בעצרת  שתי הלחםקורבן * בפסח. עומרקורבן ה* )חגים(. המועדיםענייני * ]כג]פרקָּ. קורבן תודה

 .ועונשו-הרוצחועונשו, -ההמכ  : פרשת רוצחים* .ועונשו-המקללעניין * .לחם הפניםסדר *. לפני ה' נר תמידהדלקת * ]כד]פרקָּ
  

 ו"תשעְאיירְו'   .'והלוייםָּוהכהנים' :)ספרדים( הפטרה .20.54-ת"ר ;20.12-ק"מוצש ;19.08-נרות הדלקת: )ת"א( השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

ָּ

 שהשבוע )ט' אייר( יום פטירתו. ג'מילהָּרבָּאלקובייהודהָָָּּּ"נזכות הלימוד בעלון לע
 פריחהבת  מריםָּאזולאיו פריחהבר  משהָּאזולאיולע"נ 
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 "ֵֹהן דֹול ְוַהכ  ר ֵמֶאָחיו ַהג ָ ֶ וֹ  ַעל יו ַצק ֲאש  ֶמן רֹאש  ֶ א ש  ֵ ָחה ו ִמל  ְ ש  ֹש   ָידוֹ  ֶאת ַהמ ִ ָגִדים ֶאת ִלְלב     " )כא, י(...ַהב ְ

 וָֹּרָָֹּּלעַָָּּו ַצקי  )אור החמה( .ָָָּּּשמגדליםָּאותוָּמאחיוָּלהעשירו'-'הגדולָּמאחיו: )יומא יט(. רמז לדברי חז"ל ירשִָּעָָּ: ר"ת ֶמןש ֶָָּּאש 

 וָֹּ ַעל ֶמן רֹאש  ֶ  )שם(     . 'ברָּיוחאיפארךָָּּראשך'שמןָּמשחתָּקודשָּנמשחתָּממידתָּהקודש...חבושָּעלָּש ". כרֹאשִָּשמעֹוןל=ש 

 ַָָּחהה ש ְ או ָָּּמ ִ ֹש ָּלִָָּּדוָֹּיָָָּּתאִֶָָּּמל ֵ  יחזרו ואז הז  ְגנְ שנ   ממקום המשחה שמן את יוציא אזהנביא,  אליהו יבוא שכאשר אליהו ר״ת: ְלב 

 )שמנה לחמו(          .המשחה שמן במשיחת גדולים כהנים להיות

 

 "ה ְוהו א ָ ח ִבְבתו ֶליהָ  ִאש        " )כא, יג(ִיק ָ

 ְָּ(נחל קדומים)                   .שנהָּלחופה'ָּי"ח'בןָּכמ"ש חז"ל: .ָּי"ח ',בגימט : ס"תחִיק ָָָּּהִָָּבְבתו ֶליָּהִאש  ָָָּּ וגם'. בגימט ח"י=אהו ָּו 

 ְָּנפש חיה(אייר, שהותר לעשות חופה וקידושין.          ) ח"ישהוא יום  ל"גָּבעומרפרשה זו חלה בד"כ בשבוע שבו חל  .ח"י=אהו ָּו  

 ָָּת לוָָֹּּאותיות=ִבְבתו ֶליה  )שמנה לחמו( . קטנה<11.5, מתחת נערה<נקראת 11.5) .שנים י״ב בת בתולה"א לכ לו ראוי שאין. י״ב ַהב ַ

 בעה"ט(              ' שנים בתוליה שלמים. יבמיותרים. רמז שעד  י+ב: היבתו לֶָּב( 

 ִָּע.א(   .בתולהָּאך צריכה לבוא לחופה כשהיא ויכולה להתחתן, בוגרתהופכת ל ב"י. רמז שבגיל בתולהָּ'יב אותיות=תו ֶליהָָּבְָּב( 

 

 "הו   ַאְלָמָנה ָ ה ֶאת זָֹנה ַוֲחָלָלה ְגרו ש  ֶ ח לֹא ֵאל  י ִיק ָ תו ָלה ִאם כ ִ יו ב ְ ָ ח ֵמַעמ  ה" )כא, יד( ִיק ַ ָ    ִאש  

 ֶָּ א אישה צריך שיבדוק ב .אחיה: ס"ת יכ ִָָּּחִיק ָָָּּאלָָֹּּהֵאל ש   )אור החמה( .'נחשוןאחות -אלישבע'ויקח אהרון את . כ"ש אחיהשהנו 

 אסור אלמנה גם-גדול כהןלכהן מותרת לו.  אלמנת .כהונה( מפסולי )שנולדה חללהגרושהָּוָּזונה -הדיוט כהןל: איסוריָּחיתון .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "כא, כב(לחם אלוקיו ִמֳקדֵשי הֳקָדשים  ומן הֳקָדשים יאכל( " 

  ת מתחיל הפסוק  )בעה"ט(              .שיש באדם םימִָּמו ָּ )ל+ל( 60-רמז ל, 'לתָּאוָֹּבומסתיים ' לבאו 
 
 "ֵֹהן ו ַבת י כ  ְתרו ַמת ִהוא ָזר ְלִאיש   ִתְהֶיה כ ִ ים ב ִ ִ ָדש     " )כב, יב(ֹתאֵכל לֹא ַהק ֳ

 ָּ אור החמה(      .לויָּוישראלל-. לרמוז כמו שפירש רש"י: לאיש זרָזרניהם ששראל יו אוי ל-נוטריקון: ָזר ְלִאיש( 
  

 "ֵֹהן ו ַבת י כ  ה ַאְלָמָנה ִתְהֶיה כ ִ ָ ָבה ָלה   ֵאין ְוֶזַרע ו ְגרו ש  ָ ית ֶאל ְוש  ֵ ְנעו ֶריהָ  ָאִביהָ  ב     (גכב, י" )...כ ִ

 ְנע  (בעה"ט)               .בלבד חדשים '(ו) שישה אלא תגרו ָּבַָּל תרו ָּעֲָּנַָּ בין שאין לך לומר ו''וא מלא :ֶריהָָּו ָּכ ִ

 

 "לו   ְולֹא י ֶאת ְיַחל ְ ֵ ֵני ָקְדש  ָרֵאל ב ְ ר ֵאת ִיש ְ ֶ    (טו" )כב, ַליהָוה ָיִרימו   ֲאש 

 ָֹּלָּאְול . תֹוָרה ת"ס   :הַליהוָָָּּו ָָּיִרימָּרֲאש ֶָָּּתאֵָּ; מקדשכם וההי אני כי בזה, מחללים אתם אותי. כי אֹוִתי: ס"ת יָקְדש ֵָָּּתאֶָָּּו ְָּיַחל ְ
ה תורהה קדושת את יחללו שלא ְות  )שמנה לחמו(                  . בטומאה קודש לאכול שלא אותם  שצ 

  
 "  ית ִאיש   ִאיש ֵ ָרֵאל ִמב  ר ִיש ְ ר ו ִמַהג ֵ ֶ נוֹ  ַיְקִריב ֲאש  ָ ר ו ִנְדבֹוָתם ִנְדֵריֶהם ְלָכל ָקְרב  ֶ    (יח)כב,  ְלעָֹלה" ַליהָוה ַיְקִריבו   ֲאש 

 ָּ שמנה לחמו( נודרים נדרים ונדבות כישראל ומקבלים מהם. הגֹוִיםשגם  .בגימט' )ע"ה(, 623=תמוָֹּמהאו ָּ אוהו ָּ ימהגוָֹּ גם=ִאיש ָּ ִאיש( 
 

 ".שניצל היה אתמול, "אומרת היא אז"? לאכול היום יש מה, "רמ  העו  ביֵמי  אשתו את שואל אברךספירת העומר: 
 
 "ֹור ב אוֹ  ש  י ֵעז אוֹ  ֶכש ֶ ֵלד כ ִ ַחת ָיִמים 7 ְוָהָיה ִיו ָ ַ וֹ  ת  ן ֵיָרֶצה ָוָהְלָאה  8-הַ  ו ִמי ֹום ִאמ  ַ ה ְלָקְרב  ֶ    ַליהָוה" )כב, כז( ִאש  

 ֹור ב אוָֹּ ש  ֶ  ָּ. רשע,ָּבינוני,ָּצדיק-כנגד שלושה סוגי בני אדם ?אלו שלושהמדוע מוזכרים רק : ֵעז אוָֹּ ֶכש 

o ֶשב ֶ ֶָּאַָּוְָּ' 'ים...שִָּדָָּאןָּק ָּצָֹּ'כ ְָּכ"ש -צדיקכנגד  :כ   ; יצרו ש ָּכוב'ש )ימנית( בש ֶָּכֶָּ אלא' שמאלית( ש) בש ֶָּכֶָּאל תקרא . י'יִתָּעְִָּרָּאןָּמַָּיָּצָֹּאנִָּצָֹּ םת 

o ל בצווארו וחורש שדהו. כלומר לפעמים עושה צדקה ומצוות, -רשוָֹּלפעמים ה-בינוני כנגד :שֹור מנגח ולפעמים נושא עו 

 לפעמים מתפלל, ולפעמים עושה עוונות ועובר עבירות;  

o ז  )אהבת חיים( .                                      שהָּפזורהָּישראל'כ"ש '-ישראלנגד   ֶשהָּ '...'עזָּפניםָּלגיִהָנםכ"ש -רשעהכנגד  :ע 

 ְָּשנות חיים שהאדם נימצא תחת  70כנגד -ימים 7-נָשָמהה: רמז לביאת ןבְַָּרָּהָּלקֹצֶָָּרָּהָּיֵאָָּלְָּהָָּו8ָָָּּםָּיוָֹּמִָּו ָָּּימוָֹּתָּאִָּחַָּיםָּת ַָּמִָּי7ָָָּּהָּיָָּהָָּו

ה לה',  8-ומיום ה (השכינה)אימו  ש  ה לקורבן א  צ   )אהבת חיים(   . שנה הנשמה עולה השמיימה 80או  70דהיינו לאחר  והלאה י ר 

 

 ?אלמנהלהתחתן עם  כהןָּגדולָּל רמדוע אסו
עיניו באשת איש  תפילתו נענית. לכן יש חשש שמא ישא-ניכנס ביום הכיפורים לקודש הקודשים כהןָּגדולכאשר  (א)

 (פני דוד)                           .ואז ירצה לקחת את האלמנה לו לאישה-שיראה אותה יפה ויזכיר ה' על בעלה ויהרוג אותו

בלי  כהןָּגדולבזוהר הקדוש שלעתיד לבוא אחרי תחיית המתים חוזרת אלמנה לבעלה הראשון אם כן ישאר ( כתוב ב)

, ולא יכול לעשות את העבודה מיד לכשיבנה )יומא א' א'(ביתו זו אשתו . 'בעדוָּובעדָּביתופרָּיוכ' :)טז, ו( אשה וכתיב

בית המקדש שלישי ירד מוכן מן השמים ואם כן יצטרכו לחכות עם העבודה של כהן והרי  אמן.נו יביהמ"ק במהרה בימ

 )יגל יעקב(      על ידי זה. גדול עד שישא אשה אחרת והתורה לא רוצה שיעכבו את עבודת בית המקדש שלעתיד לבוא

  עזיזהבתָּאסתרָּמויאלָָָּּּילוי נשמת הלימוד בעלון לעזכות 
 



ָּ ם"הרמב מפי והנפש הגוף על לשמירה עצות

                                           ."בהחלט אפשרי זה ודחייתה מהירותה מניעת אבל, אפשרי בלתי דבר היא הזקנה מניעת". 1     גוףָּא.
 .עת בטרם וחולשה זקנה מפני האדם על לשמור כדי, הנכונהָּהתזונה בחשיבות גדול מאמין היה ם"הרמב

 כי. הנפש את גם תעורר הגוף שיגיעת עד ביותר, שיתעמל המשובח. אבריו כל התעמלות על אדם יקפיד לעולם". 2
                                                          ".בלבדה הנפש שמחת בסיבת מחלותיהם סרו ורבים הגוף תבריא והתעוררותה הנפש שמחת
 על לשמירה ותורמים הרוח מצב את שמשפרים במוח כימיים חומריים משחררת הנכון במינון וחכמה נכונה גופנית פעילות
 . נפשית מצוקה בשל שנגרמות רבות ממחלות הגוף על שמגינה החיים שמחת

                                                                               ".החלאים כל עיקר והיא המוות סם כמו אדם כל לגוף גסה ואכילה".... 3
 . וגבינות דגים כמו מומלחים ומזונות מרים מאכלים, חמוץ חלב כגון: הגסים המאכלים

 זמן כל אלא, אחד רגע אפילו נקביו ישהה ולא צמא שהוא אלא ישתה ולא, רעב שהוא אלא אדם יאכל לא לעולם". 4
                                                                                                                          ."מיד יעמוד רגליו את להסך או להשתין צריך שהוא
 כשהגוף רק לאכול החוכמה. מותנה( רפלקס או פסיכולוגי גירוי עקב )שנוצר פסיכולוגי רעב לבין, ממשי רעב בין להבדיל קשה
 . אביון כמו<ובערבָּ; נסיך כמו<בצהרייםָּ; מלך כמו<תאכל בבוקר :צריך באמתמה ש רק ולאכול, רעב באמת שלנו

                                                                                                            ".ביין למזוג מעט אלא המזון תוך מים ישתה ולא".... 5
 החומצות ביעילות פוגעת ובכך, אוכלים שאנו המזון בפירוק שעוזרים העיכול מיצי את מדללת הארוחה בזמן מרובה שתייה

 .הארוחה ואחרי שלפני הזמן בפרק בעיקר לשתותלכן . לגוף הנחוצים התזונתיים החומרים מירב למיצוי הדואגים והאנזימים

ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ..."שעות ארבע או שעות שלוש כמו אכילה אחר ימתין אלא לאכילה סמוך ישן לא". 6
 אוכל אדם אם. בבוקר להוצאה הפסולת את להכין כדי וטיהור ניקוי עוברת והיא בלילה במנוחה נמצאת שלנו העיכול מערכת
ָּ. השינה על מקשה, לקיבה שמזיק דבר, ראויה בצורה מתעכל לא המזון לישון הולך הוא שבו לזמן סמוך

ָּב.ָּנפש

                                                                                                                                                                         ".המ  ד  מ   שהוא כאדם ,לעצמו בינו מיושבת דעתו תהיה ךא ,כועס שהוא בפניהם עצמו האֵ ר  י   לחנכם כדי בניו על לכעוס רצה ואם". 7
, האיזון על לשמור לזכור ממליץ ם"הרמב ולחינוך המשפחה לחיי שנוגע מה בכל גם ולכן והנפשָּהגוף לבריאות מזיק הכעס
 לזכור חשוב אבל, והענשה חינוך לצורך כעוסה פנים בהעמדת, אומר הוא כך, פגם שום אין. האדם של הפנימי בעולמו לפחות

 . תוכנו בתוך ורגועים מאוזנים להישאר

 התורה את וביזה השם את חילל זה הרי - הצדקה מן ויתפרנס מלאכה יעשה ולא בתורה שיעסוק ליבו על המשים כל". 8
                       ".הזה בעולם תורה בדברי ליהנות שאסור לפי: הבא העולם מן חייו ונטל לעצמו לרעה וגרם הדת מאור וכיבה
 שהחיים ואמר הוסיף הוא רבות ופעמים, המעש לחוסר מספיק טובה סיבה ם"הרמב עבור היווה לא התורהָּלימוד אפילו

 . לזולת גם אלא, לאדם רק לא שמעולים ומעשה פעולה של חיים הם לחיות ששווה היחידים

 כפי בטובתה מרבה, ממון לו יש ואם; כגופו ואוהבה, מגופו יותר אשתו את מכבד אדם שיהיה חכמים ציוו וכן".... 9
                                                                     ".רוגז ולא עצב יהיה ולא, בנחת עמה דיבורו ויהיה; יתרה אימה עליה יטיל ולא. הממון
 להתייחס הגבר על. ההדדי לכבוד ועד המוחשית מהנתינה החל, ובאדיבות באיפוק לנהוג, יש הזוג בני בין היחסים בתחום
 שום לעשותאת אשתו  להכריח לא ולעולם, התורה וללימוד לעבודתו מתייחס שהוא והרצינות הכבוד מידת באותה לאשתו

 בעלה את לכבד האישה על כך, יכולתו ככל ליבו בחירת את לפנק הגבר שעל המידה באותה. ושמחה רצון מתוך שלא דבר
 . וחבריו משפחתו מול בכבוד בו ולנהוג

 משני רחוקה שהיא הדעה והיא, לאדם לו שיש הדעות-מכל, ודעה דעה שבכל בינונית מידה היא – הישרה הדרך". 10
 ומשער, תמיד דעותיו שם אדם שיהא הראשונים חכמים ציוו לפיכך. לזו ולא לזו לא קרובה ואינה שווה ריחוק הקצוות

                                                                                                              ".בגופו שלם שיהא כדי, האמצעית בדרך אותן ומכוון אותן
. ומאושרים טובים לחיים ביותר והטובה הפשוטה כנוסחה האמצע מידת על ממליץ, אריסטו הפילוסוף  לתורת בדומה ם,"הרמב גם
, האומץ שהוא והפזיזות הפחדנות בין הנכון האיזון את, הנדיבות שהיא והקמצנות הפזרנות בין האמצע נקודת את למצוא האדם על
 .וארוכים טובים חיים יחיה במעשיו אלו עקרונות פי על חייו את שיחייה אדם. וכדומה לאדישות הכעס בין הנכונה התגובה מידת את

                                           ".גופו לחיי להם שצריך בדברים או, חכמה בדבר או אלא, ידבר ולא, בשתיקה אדם ירבה לעולם". 11
 מרכיב הוא הדיבור שטוהר, מזאת יתרה. ולזולתו לאדם דבר מוסיף לא, חכמה בדברי גם ולפעמים, טעם חסר בדיבור ריבוי
 ",שתיקה לחוכמה סיג" לכן .לאדם מזיקים האמת והסתרת שהשקר כלומר, לבריאות בנוסחה חשוב

 המילה בתוך טמון אפילו והוא, מאוד פשוט הוא ובנפש בגוף בריאים לחיים שהסוד זכרו, הבריאות: לסיכום מרכיבי. 12
ִריאו ת  :אותה פירש ם"שהרמב כפי עצמה בריאות  )הרמב"ם(נועתו.ָּתיגבירָּוכילתו;ָּאמעיטָּיוגזו;ָּרָּולםבָּ-נוטריקון :ב ְ

 שפחהמָּ,לוםשָּ,צלחההָּ,בונהתָּ,וגערָּ,וגיותזָּ,ושרעָּ,ריאותבָּ-נוטריקון :בעזרתָּהשם. 



 "ם ֶ ַמְרת  ְ יֶתם ִמְצֹוַתי ו ש     ְיהָוה" )כב, לא( ֲאִני אָֹתם ַוֲעש ִ

 ם ֶ ַמְרת  יֶתם. השנָָּמִָּזו ה-ו ש ְ םָּ;)רש"י(זה המעשה. -ַוֲעש ִ ֶ ַמְרת  יֶתםבלב. -ו ש ְ  עזרא()אבן                    .בשאחקור מה שיש בל  -ַוֲעש ִ

 ם ֶ ַמְרת  ם'; בגימט, 986=והתלמו דָּהִמשָנהָּבִלמו דָּזו=ו ש ְ ֶ ַמְרת   )שמנה לחמו(ב. לבתום  תו  צְ כל המ   שתשמור .תֹום-רמָֹּשְָּ אותיות=ו ש ְ

  םש ְָּ'אם ֶ תי, אזָּ'ַמְרת  יֶתםו'  מצוו   הפרשה( ורת)ת                                    .הוָָּצְָּמִָּ-הוָָּצְָּשכרָּמִָּשהריָּ ,תזכו לעשות עוד מצוות-'אותםֲָּעש ִ
 

 "ֹוִציא  " )כב, לג(  ְיהָוה ֲאִני ֵלאלִֹהים ָלֶכם ִלְהיֹות ִמְצַרִים ֶאֶרץמֵ  ֶאְתֶכם ַהמ 

 אור החמה(       היו במצרים.  ישראל ים שבנינ  כמספר הש  . 210=רד"ו'. ההפרש ביניהם בגימט 671=ִמְצַרִים ֶאֶרץ; 461=ֶאְתֶכם( 
 
 סיפר: איש עשיר פעם בא לבקר את רבי דוב באר. המגיד שאל את האורח מה הוא אוכל כל יום.  המגיד ממזריטש

. המגיד גער בו ואמר לו שהוא חייב לאכול בשר ויין כמתאים למעמדו כאיש 'אוכל לחם עם מלח ומיםענה: 'אני האיש 
הרבי התעקש על הדיאטה העשירה המבולבלים שאלו את המגיד, "מדוע  ותלמידיעשיר. כשסיים השיחה והאורח עזב, 

הזה? מה רע אם האיש העשיר מסרב להתענג בגשמיות של עולם הזה?" השיב המגיד: "אם האיש העשיר הזה אוכל 
בשר ושותה יין, כאשר איש עני יאמר לו שהוא במצב קשה מאד, הוא יבין שהאיש העני יצטרך לפחות מספיק כסף 

  תקיים בלחם ובמים, הוא יתעקש שהעני יוכל לשרוד על אבנים!"ללחם ולמים. אבל אם האיש העשיר עצמו מ
 
 ה ֶ ר קֶֹדש   ִמְקָרֵאי ְיהָוה מֹוֲעֵדי "ֵאל  ֶ ְקְראו   ֲאש  מֹוֲעָדם אָֹתם ת ִ  " )כג, ד(   ב ְ

 ְֵָּקְרא רֲאש ֶָּ ש ָּקֹדֶָּ יִמְקָרא מֹוֲעדָָּ םֹאָתָּ ו ָּת ִ  לחמו( )שמנה .לג  לר   לעלות םיליכו לאו נותבלהם קר שאין בגלות שאף .רו םְשמְָּיִָּ: ס"ת םב ְ
 
 "ם ֶ ֳחַרת ָלֶכם ו ְסַפְרת  ָ ת ִממ  ב ָ ַ נו ָפה עֶֹמר ֶאת ֲהִביֲאֶכם ִמי ֹום ַהש   ַבע ַהת ְ ֶ תֹות ש  ב ָ ַ ִמימֹת ש  ְהֶייָנה ת ְ   ו(ט" )כג, ת ִ

 ֳחַרת "ַעד ָ ת ִממ  ב ָ ַ ִביִעת ַהש   ְ רו   ַהש   ְ ְספ  ים ת ִ ִ ם יֹום ֲחִמש   ֶ ה ִמְנָחה ְוִהְקַרְבת  ָ  " )כג, טז(ַליהָוה ֲחָדש 

 ָּ םסְָּו ֶ ָֹּ-פֹורסְָּ אותיות=ַפְרת  ָֹּבברכה עד  רפוָֹּסְָּ. שצריך לםת   )שמנה לחמו(   יספור ללא ברכה. -יחסר יום אחדאם שָּהימים,ָּם'ת 

 חֹוַרת ָ תִָּממ  ב ָ ַ  ( ניסן; 16'. לרמוז שספירת העומר מתחילה מליל ט"ז )בגימט, ניסןָּרשַָּעֲָָּּהשָָּשִָָּּיום=1401=ַהש  

 ַרתַָּעד ח  ָ תִָּממ  ב ָ ַ ִביִעתַָּהש   ְ ִביִעת: ַהש   ְ . 'עדָּבכלל''<ולא דעַָּ. לרמוז מ"ש רש"י: 'כוללים( 2)עם ' בגימט, ןיוַָּיָּבסִָּש ִָּיוםָּהשִָּ=799=ַהש  

 )נפש חיה(              שביום ו' סיון נגמר ספירת העומר. 

 ָּ רו ְ ְספ  ים ת ִ ִ  )שמנה לחמו(  .בגימט' )עם האותיות(,107ָּ=יםטִָּחִָּמֵָּ=ִמְנָחהיום;  50שהוא רק עד  .'בגימט,ָּמארבעיםָּותשעהָּיום=יֹום ֲחִמש  

 ַבעמ אותיותמס' ה ֶ  )נזר יוסף(           . שבועותעד  פסחימי ספירת העומר שסופרים מלמחרת  49, כנגד 49=םיוְֹועד  ש 

  ָּהעומרלפי ההלכה: צריך לעמוד בשעת ת! חז"ל קבעו לעמוד בשמונה מקומות, סימנן: ספירת :                              ושַמע' 'הסכ ֵ

  )שם(ָּ(פיליןת-יציתצ-ומרעָּ:ה' לעולם תעמוד עצת. )רמֶָּוָֹּעה,ָּילָָּגִָּמר,ָּפָָּוָֹּשידוי,ָּו – פילתָּי"ח.תהנים,ָּכָּפרָּתורה,סל,ָּלֵָּה
 
 "  י ְוִאיש ן כ ִ ֵ ֲעִמיתוֹ  מו ם ִית  ַ ר ב  ֶ ֲאש  ה כ ַ ן ָעש ָ ֵ ה כ  וֹ  ֵיָעש ֶ ֶבר: ל  ֶ ַחת ש  ַ ֶבר ת  ֶ ַחת ַעִין ש  ַ ן ַעִין ת  ֵ ַחת ש  ַ ןֹ  ת  ֵ     כ(-" )כד, יטש 

 ַחתַָּעִין ַ  )תורת הפרשה(           . ס<ן,ָּכ<י,ָּפ<ע: כסף<עין: האותיות אחרי עיןָּתחתָּעין ;)בבא בתרא פד( 'ממוןכוונה ל'הָּ:ַעִיןָּת 

 

 

 

 

 

 

 
 

 לעצתי אם: 'ואמר שמע הרב. לרב פנה לו בצר'. בית שלום' של קשות בעיות היו אחד : ליהודיבארץ והתהלך קום
 הרב אליו מתקשר חודש לאחר. בשמחה העצה את קיבל היהודי..'."מק 3 יום מידי וללכת להתאוורר עליך, תשמע
 '...מהבית רחוק"מ ק 90 כבר אני' הבעל עונה' מושג לי אין' '?השתפר בבית המצב, נו' - .בשלומו לשאול

 שני פסח  לוחי ,י"דָּאייר הבא, שבועב

oיםַָּוְיִהי": (ו, ט בהעלותך) כתוב רֲָּאָנש ִ ֶ ֹתָָּיְכלו ְָָּּולֹאָָּאָדםְָּלֶנֶפש ְָָּּטֵמִאיםָָּהיו ֲָָּּאש  ַסחַָּלֲעש  ֶ י ֹוםַָּהפ  ַ ָּיהיהָּכיָּאישָּאיש: ַההו אָּב 

 .  באיירָּד"י כלומר" יום14ָּ-בָּהשניָּבחודשָּהפסחָּועשה...טמא

oי קברו (ב). יוסףָּשלָּארונו את נשאו )א( :מתים יא  מ  טְ  היו ישראל מבני חלק :הסיבה ֵ , רחוקה בדרך שהיו או . )ג(מצווהֵָּמת 

 .באיחור2ָּפסחָּלעשותיוכלו ש קבע ה"והקב, משה בפני התלוננו הם(. בניסןָּד"י)במועדו 1ָּפסח לעשות הספיקו ולא

oבעה"ט(. 'בגימט, ִמצָוה לֵמת זה=טמאים היו אשר ;'בגימט, יוסף של ארונו נושאין שהיו האלו=אדם לנפש טמאים היו אשר אנשים( 

ָָּּ.פריחה בת אלקובימסעודהָּ.  ג'מילה ברָּאלקובי ָּיהודה :לעילויְנשמת  .פריחה בת ָּאזולאימריםָּ  .פריחה בר אזולאי משהָּ
ָּ.כהןָּאבי-שושנה-אגאיָּרבקה. בר לוי מסעודָּרבקה. בר כהן מסעודָּרינה. בת בן חיוןאסתרָָּּרינה. בר בן שושןשמעוןָָּּפריחה בר אזולאי יעקב

 .אלגרהבן  לוי.ָּשלמהָּאזולאי,ָּכהן,ָּמשפחותָּלכלָּ.זוהרבת  רינהָּזוהר,בת  פאניָּזוהר,בת  ברוריה  :לרפואתְוהצלחתסוליקה.  בתָּבילדה

  בן תרצה. שמעון .בן מסודיָּעופרָּ :לזש"ק בנות אסתר. עליהו מזל. עליה בן יוסףָּיצחק. בן אסתר ישראל. בן דינה שלום שרה.בן  יצחקָּ.ברוריהבת  ליאת
 ברוריה.בת .ָּאפרתָּברוריהבת מוריהָָּּ.רינהבת .ָּשירהָּפאניבן אושריָָּּ .פאניבן ָּאריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן עמי :לזיווגְהגון

 . יהודית בת כלניתָּחדווהָּחנה. בןָּאביעדָָּּ.שושנה בן רפאלָּ.צילה בן ארזָּ.פרידה בן גיא  .תמר בןָּיעקבָּ.בן אסתר דורוןָּ.בן אסתר יעקב
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 ֲֹהִנים"ָּלהפטרה:' אמור' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת םְָּוַהכ   (א"ל-ו''ט מפסוק ד''מ פרק יחזקאל)"ַָּהְלִוי ִ

 ֲֹהִנים " :הכהונהָּדיני רוב על מסופר בהפטרהָּ;הכהונהִָּדיֵני רוב על מסופר בפרשה םְָּוַהכ  ֵניַָּהְלִוי ִ ִָּליְָּלַהְקִריב..ָָּצדֹוקָּב ְ

ְגֵדי...ָָּוָדםֵָּחֶלב יםָּב ִ ת ִ ו ִָָּּפש ְ ש  ֲאֵרי...ִָּיְלב ָ ַ יםָּפ  ת ִ םַָּעלִָּיְהיו ִָָּּפש ְ יםָּו ִמְכְנֵסיָּרֹאש ָ ת ִ ם...ָָּמְתֵניֶהםַָּעלִָּיְהיו ִָָּּפש ְ חו ָָּּלֹאְָּורֹאש ָ ֵ ְָּיַגל 

חו ָָּּלֹאָּו ֶפַרע ֵ ל  ַ ו ָָּּלֹאְָּוַיִין...ְָּיש  ת  הְָּוַאְלָמָנה...ִָּיש ְ ָ יםָָּלֶהםִָּיְקחו ָָּּלֹאָּו ְגרו ש  יְָּלָנש ִ תו לֹתִָּאםָּכ ִ ָּ"ב ְ

 " 
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