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 "ְמעּון ֵעֶקב ְוָהָיה ְ ש  ים ֵאת ּתִּ טִּ ּפָ ְ ש  ה ַהּמִּ ם ָהֵאּלֶ ַמְרּתֶ ְ יֶתם ּוש  ַמר אָֹתם ַוֲעש ִּ ָ    ..." )ז, יב(ְלךָ  ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ְוש 

 ְָָמעוָ  בֵעקָ  הְוָהי ש ְ יָתאֵָ ןת ִּ טִּ ָ פ  ש ְ ָ ָםַהמ ִּ , והשכר (בסוף) עקבת תהיה בושכר מן המצו ָתןמ ָָהַָ'. שבהמתנה' וגם' המתןָבה'"ת 'ס: הָהֵאל 

 )שמנה לחמו(  . 'כיָמיָהקדמניָואשלם': )איוב מא, ג(שכר, כ"ש  מתן, לכן נקרא בכל מקום חיובמאת השי"ת, ולא ב במתנההוא רק 

 בְָוָהָיה ְמעו ןֵָעק  ש ְ ֵקָביו: ִמְצֹות קלות שאדם ָדש רש"י. כמו שפיֵרש יובָָקֵָעָ שָב ַָהָשאדםָדָָוָָצְָהמִָָּהיא?ָזוָ ָמי==ת ִּ ע   )'סודות'(       . ב ַ

 ְָָמעוָ ָבֵעקָ ָהְוָהי ש ְ בְָוָהָיה ; הינָָב ִָּע"י הענווה יהיה לו .ָהֵבן: ס"ת ןת ִּ ְמעו ן בסוף, בגן עדן;   :ֵעק  ש ְ  (החיד"א)       . אתָהמשפטיםתבינו  -ת ִּ

 בְָוָהָיה ְמעו ןֵָעק  ש ְ  )אהבת חיים(     לבסוף. משמח אותו הקב"ה השומע תורה ומקיימה,-הו"יה אותיות=ְוָהָיה, שמחהולשון  סוף: לשון ת ִּ

 ב ְמעו ןֵָעק  ש ְ ָדהע-נוטריקון: ת ִּ יתעְָנָחהמִָּחריתָשפילתָתלבָבָָבו עהקְָָבו  םנְָבָכלו ְָָרבִּ כ  : 'ְוָהָיהָעקב' ;החָָמְָשִָּ': לשון ְוָהָיה'ָ;ְפש ְ

 (הלבן מחֹשף)       . להתפלל ָשלֹוש תפילות ביתָהכנסתתרוצו בעקבותיֶכם אל  בשמחה דהיינו

 ְמעו ן ש ְ ם; זה לימוד התורה: ת ִּ ַמְרת   ם; ן והחזרה שבכוחם נשמרת התורה בֵלב הלומדינו  זה השִ : ו ש ְ ית  ש ִּ  )פיתוחי חותם(. תוֹ צְ זה קיום המִ : א ָתםַָוע 

 

 

 

 

 
 
 ב  (ע.א)                      . ריקָָעָשדָ וָ קריתָב  וגם.  )הרב שטיינברג(. ךָָרָלְָתַָמוָ ב ַָצמךָעשָדֵָק  וגם, יךינָ עיתָבֵֵָדשָק -נוטריקון :ֵעק 

  ָש ְָ בֵעק יםֵָאתְָמעו ןת ִּ טִּ ָ פ  ש ְ  (חומת אנך)   . התורהשקולה כנגד כל  שבתה כי-'אתָהמשפטים'סמוכות. וסמוך להם  'תב ָָשַָ' אותיות: ַהמ ִּ

  ְָמעו ש ְ יָתאֵָָןת ִּ טִּ ָ פ  ש ְ יֵתןָ. היינו יש שכר לפעולתו ןת ָָמַָ: ס"ת םַהמ ִּ  )ילקוט משה(           ָשָכר;.  לִּ

 ַמר ָ יךְָָָיהָוהְָוש  ב אם :ְלךֱָָָאל ה  ְמעו ןֵָעק  ש ְ ַמר ;בקולי'ָשמעָאשרָ'עקב רהםבאב' שנא ,הברית לך ישמורָ,ת ִּ ָ  )בעה"ט(. אבָ ידָלָָתִָּעָָלְָ=ְוש 
 

 " ָךָ  ּוֵבַרְכךָ  ַוֲאֵהְבך ְרּבֶ י ּוֵבַרךְ  ְוהִּ רִּ ְטְנךָ  ּפְ י בִּ ָגְנךָ  ַאְדָמֶתךָ  ּוְפרִּ ךָ  ּדְ ְ ירֹש  ְצָהֶרךָ  ְותִּ    ..." )ז, יג(ְויִּ

 ָָילקוט משה(        ים.  כִ הֵאיָבִרים בגוף יהיו ברו   ח"רמ. שכל ח"רמ==ו ֵבַרְכך( 

 ָךְָָו ְרב   יפ ְֵָָבַרךְָוָ ָהִּ יפ ְֵָָבַרךְָו ָ ;מזלָטוב=יםדִָּילָָ=:ָר"תְָטְנךָָבִָָּרִּ י; דלָ יָ ָדלָ =יָ : ר"ת ְטְנךָָבִָָּרִּ רִּ ְ ְטְנךָָָפ   )'סודות'(. ןיוָ ָרָלָהָ עַָ==בִּ

 י רִּ ְ ְטְנךָָָפ  יָהַָ'ה ולבסוף רלָ וֹ יש ע ֵעץכמו של :ך כיה של התינוק ניקראת כל  ר  העוֹ  :בִּ רִּ ְ ֵטן', כך התינוק ניקרא 'ץעֵָפ  יָב ָ רִּ ְ  )מסכת שבת(.'פ 

 :ט( בתרא )בבאלמ"ש , רמז .( ברכות) ז"יהוא  'האלה 'עקב תשמעון את המשפטים סך כל הברכות של מי שיקיים את :
 '(בגימט ,ז"י==טוב) .יבורך'ָהואָעיןָב"טו: וסימנך .ברכות'ָז"יבָמתברךָוהמפייסוָלעניָפרוטהָ'הנותן

 
 "יר ךָ  ְיהָוה ְוֵהסִּ ּמְ ל מִּ י ּכָ ם ַמְדֵוי ְוָכל חֹלִּ ְצַריִּ  ..." )ז, טו(מִּ

 בעה"ט(                          ('כיָתבוא')שמופיעות בפרשת  .תלוֹ קלָ  צ"ח. שיסיר ממנו =צ"ח=ח ליָכ  ל( 

 ִָּשבת ִטיש'(             '.עבורו יתפללש םכָָחָָָלאצ ךלָ ֵיָ בבית הלֶ חוֹ  לו שיש מי': חז"לש "רמז למ. ךלֵֵָיָָָס"תָ;חכם ר"ת: ילִָּח ָלכ ָָָךָָמ ְָמ'( 

 יר  ( לפי שרב הלך לבית הקברות ודיבר עם הניפטריםיןָהרעעֵָ) ןיִָּעָ אמר רב זו ה-: )ב. מציעא קז(רא מסופר בגמ:ָךָָמ ְָמִָּ ְיהָוה ְוֵהסִּ
לכדרך הטבע. רמז לכך:  אחדורק  עיןָהָרָעֵָ בגללניפטרים  -בקבר לסיבת מותם, התברר לו  ש יָכ ָ  .)ע"ה(' בגימט ,=ח לִּ

 ִָּאור החמה(                               .מתוך  שהורגת  עיןָהרעזו -'והסירָה'ָממךָכלָחולי'אמר נ'. וזה שבגימט ,=ךָָמ ְָמ( 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  יאזולא למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

  )שנה ד'(  201 עלון         ֵעֶקב לפרשת  וגימטריות פרפראות                          

 לא תעֶשה מצוות 2, עֶשה מצוות. 

 אזהרה לשרוף פסליהם * התחזקות נגד העמים הקדמונים.*ָ.ברכת ה' לעולם הזה בשכר התורה והמצוות* ]ז]פרקָ  :עקבָענייני פרשת

שלא יסמוך האדם על כוחו וגבורתו, *. שנה וההבטחה להביאם לארץ טובה 40זכירת הליכתם במדבר * ]ח]פרקָ ושלא להינות מהם.

ָ . אזהרה לא ללכת אחרי אלוהים אחרים* .אלא לזכור שהקב"ה הוא הנותן כח . אל יבטח אדם על צדקתו וישרת לבבו*  ]ט]פרק

בקשת משה מהעם ללכת בדרכי ה' * הלוחות השניים. 2כתיבת * ]י]פרקָָ.לוחות הברית 2שבירת * .ה העגלמעשתוכחת משה על *

 .ואכלת ושבעת: אם תשמעו ותקיימו המצוות...אז 'והיה אם שמוע'* ושמירת חוקותיו ומצוותיו. אהבת ה'* ]יא]פרקָ .ולשמור מצוותיו
 

 

ָחָמָתאְדָ הפטרה .20.29-ת"ר ;19.49-ק"מוצש; 19.50-נרות הדלקתזמנים )ת"א(:   ו"תשעאב  כ"ג .'ותאמרָציון': נ 

בס"ד
                          "רמז  "רמהמוציא      

ָ

  שרהָָןבָיצחקָ רפואתזכות הלימוד בעלון ל
 

 (בראשית ספרמלבד )פרשות בתורה  שש. משה לא מופיע ב(תצווהה )לראשונה, בפרשת בפרשמופיע  לא משהשמו של: 

 (ע.א)ָ.6=ו:  אתהָתצוהו -.  רמז לכךניצביםָכיָתצא,ָשופטים,ָראה,ָ,עקב: (דברים)פרשות  חמש, ובעוד (שמות) תצווהָָָָ
 

 ב יםל: במילה יש רמז ֵעק  ינִּ  פיתוחי  חותם(\)רבי יעקב אבוחצירא         : יםמִָּחָ ַרָו דִּ

 ב ים, שללמדנו, תרו ָגבוָ ם של , שהוא שֵ =() אלהיםםָיִָּמַָעָָ=פ ָָ=ֵעק  ינִּ בים ב   זִ חו  קשים א   דִּ  ם.ר  ב ְ ש  גדול לְ  כ  חוצריך  ָעק 
 יםכאשר זוכים לשבר את ה, ומנגד ינִּ יםם של , שֵ הוי"ה, אזי גם שם דִּ מִּ ' בקָ עֵָ: אותיות אמצעיות של ', רמוז בתיבה זוַרח 

 '.בגימט, הוי"ה==("תי"ף,ָבו"ן,ָקיעבִמילו י )
 ' ב' הקודמת ל'ְוָהָיהגם תיבת ים, והיא רומזת להוי"ה אותיות'=ֵעק  מִּ יםשימתיקו את ה יםדִָּסָָחָ ול ַרח  ינִּ  .תרוָ גבוָ ואת ה דִּ
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 "יא ְולֹא יֶתךָ  ֶאל תֹוֵעָבה ָתבִּ יתָ  ּבֵ מֹהוּ  ֵחֶרם ְוָהיִּ ץ ּכָ ּקֵ ַ ֶצּנוּ  ש  ּקְ ַ ש  ַתֲעֶבּנוּ  ְוַתֵעב ּתְ י ּתְ   (ו" )ז, כהּוא ֵחֶרם ּכִּ

 יאְָול א ֵעָבהָָתבִּ לָתו  ךָָָא  ית  ֵ יאָולא==ב  יָאתָָתבִּ וִּ ל   )'סודות'(                 .בגימט' )ע"ה(, ְלֵביְתךָָָָיהזְַָהט 

 יאְָול א ֵעָבהָָתבִּ לָתו  ָך=ָא  ית  ֵ  מברדיטשוב( )רבי לו יצחק             . ולעצמךָָָיתךָָהָלבֵָוָָאָ סָבעלָגָָנִָּכְָאלָת ַָ=ב 
 

 "...ֲעךָ  ְלַמַען י הֹודִּ ֶחם ַעל לֹא ּכִּ ְחֶיה ְלַבּדוֹ  ַהּלֶ י ָהָאָדם יִּ ל ַעל ּכִּ י מֹוָצא ּכָ ְחֶיה ְיהָוה פִּ   (ג, ח" )ָהָאָדם יִּ

 הביא ָמָשל זי״עא מדובנא המגיד :

ֹ
 
 " ְָמָלְתך ים ֶזה ָבֵצָקה לֹא ְוַרְגְלךָ  ֵמָעֶליךָ  ָבְלָתה לֹא ש ִּ עִּ ָנה ַאְרּבָ ָ  )ח, ד( "ש 

 ְָָמָלְתך יךָָָָבְלָתהָל אָש ִּ יֵכין,ָתֵמתָליןָשִָּעוָ ש-נוטריקון: ֵמָעל   מתיםהחייתָתץָקֵָלָמוָ קוָ בָ-עתידָלוָתָ וָ אָ-יםָישִָּלבִָּמךָָכָ כרִּ

ֵצָקהלתחייתָהמתים;ָרמז .ָםלָָו ָכחיוָיאָבוָ לתידָעיחָשִָּמ - ה אותיות=ב ָ ה ֵקץ. רמז שהֵקץָב ָ  (אהבת חיים)              . לכל אדם ב ָ

 ְָָמָלְתך יךָָָָבְלָתהָל אָש ִּ  )'סודות'(ָָָָָָָָָָָ.יםצִָּהָ םָומגַָָתָסוָ כ ְָיןָפִָּדָהיוָשָָבוָ כ ָָיָהָ נֵָנַָיָעָ כָ ==ֵמָעל 

 ָָיך ַנֵנישהיו מעליך. כמו שפירש"י: הכבודָָיעננֵָ. רמז לָעָנן=170=ֵמָעל  דָע  ִצים הכבו  ה   (אהבת חיים)    ם.בגדיהֶ את  היו ָשִפין ומג 

 
 אל פנה, 'מבין לא אני'. יותר ממנו מכובד במקום יושב מונית נהג ראה להפתעתו. עדן לגן והגיע נפטר ידוע רב

 אנו' '?!יותר מכובד מקום מקבל המונית ונהג, הבורא ולעבודת לקהילתי הקדשתי חיי כל את', המלאכים אחד
 שמישהו מקרים היו' '?לך הקשיבו כולם דרשה שנשאת פעם בכל האם', המלאך ענה, 'תוצאות לפי מתגמלים

 גם הם אלא', בהתרגשות המלאך מספר, 'נרדמו לא שהנוסעים רק לא הזה המונית נהג אצל'. הרב הודה, 'נרדם בקהל
 '...!הנסיעה כל במשך התפללו

 "ה ֶאֶרץ ּטָ עָֹרה חִּ ּמֹון ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ּוש ְ ֶמן ֵזית ֶאֶרץ ְורִּ ֶ  שבעתָהמינים       " )ח, ח(ּוְדָבש   ש 

  תאצבעות ב רמז שצריך ִליֵתן -( תיבות) 'י בפסוק יש ָ תת שנעשו וֹ צְ ִמ  ' וזה כנגד מוציארכת 'היבב פ  ָ פ   : ב ַ

 (בעה"ט) .--- ,(ישוֹ דִ ר ב  שוֹ ) ---,(כלאיים)  ;(רמוֹ ר וח  שוֹ ב  )

 ץ ר  הָא  ט ָ ע ָרהָחִּ ןָו ש ְ פ  ןָו ְתֵאָנהְָוג  ו  מ  ץְָורִּ ר  ןֵָזיתָא  מ   )'סודות'(. ישראל ארץ םב ָָ החָָב ְָתַָשְָשנִָּ תירוָ פ ֵָמִָּ יםינִָּהמִָּ הבעָָשִָּ==ו ְדָבשָ ָש  

  (מבושליםאו  אפויים. )רק כשהם שעורהו חיטה (1)ההופעה שלהם בפסוק:  סדרסדר הברכות צריך שיהיה לפי;  

 )מסכת ברכות מד( . רימון (7) ; תאנה (6) ; )גפן( ענבים (5)  ;תמר (4)  ;זית (3)  ;יין )ולא ענבים(-גפן (2)

 .' מופיעה פעמיים בפסוקארץ' וגם 'ארץהיות שהם סמוכים לתיבת '-תאנהָורימון, ענביםקודמים ל זיתָותמר: הערה

 

 

 

 
  
 "...ֻנת לֹא ְסּכֵ הּ  ּתֹאַכל ְבמִּ הּ  ּכֹל ֶתְחַסר לֹא ֶלֶחם ּבָ ר ֶאֶרץ ּבָ ֶ ְחצֹב ּוֵמֲהָרֶריהָ  ַבְרֶזל ֲאָבֶניהָ  ֲאש  ת ּתַ ֶ  )ח, ט( "ְנחֹש 

  ָיהָָא יהָָו ָ ְרז לבַָ ָבנ  ָרר  ַָ ֵמה  תאָָבזכות הָ ש. האָָלֵָ הפ  ָָילְָזִָּ לחֵָָרָ ההָָלְָב ִָּ :ז לְרָבַָ;  תבוָ אָָר"ת  :ְחצ בת  תאִָּהָ וְ  בו   (נחל קדומים) .היה לך כל זהָָמהו 

 ָָיה ָבנ  יא אותיות=א  ים. שהארץ הזאת תעמיד לכם היאָָנבִָּאותיות =הָנבִּ יאִּ  )שמנה לחמו(      . תיאוָ נבִָּו נבִּ

 

 

 

 

 

  עזיזהבתָאסתרָמויאלָָָילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 

ָלגדולבפִרי ) הגלעיניםָפרמסהוא לפי -ותה בברכמָ לְ לזכור מה קודם  ןימָָסִָּה ָאחדיש לו -זית(: מהקטן          ;גלעין

 אותיות(; 3ילה באות ג' וגם יש בה מתח-גפן. )גלעינים3ָבענבים יש -גפן; שניָגלעיניםיש לגלעין סדק וזה כמו -תמר

 . גלעיניםָגדוליםיש בו הרבה -רימון; גלעיניםָקטניםָהיש ב-תאנה

 

o ֻנתָל א ֵ ְסכ  אַכלְָבמִּ הָ ָת   םָב ָ ח  ֵטלָידייםהפסוק רומז שמי שלא : ל  נו ת, יגרום לעצמו נו  ֵ ְסכ  יוָמִּ נִּ םבאכילת  עו  ח   :ל 

o ְָ ְסכ ֵָב נו ת. להורות כי ההתיבות( 2ם )עִ ' בגימט, םיִָּדַָיָָתָהַָילַָטִָּנְָבִָּ==תנָֻמִּ ֵ ְסכ  נטילתָידיים . בתלוייה  מִּ

o ְָ ְסכ ֵָב נטילתָידיים )פיתוחי חותם(                  . בתלויים יָנִָּעוָ הרָשָ עוָ . כי ה(הם התיבם הכולל ועִ )עִ ' בגימט, ירשִָּעָָ==תנו ָמִּ



 " ָָּבְעתָּ  ְוָאַכְלת ר ַהּטָֹבה ָהָאֶרץ ַעל ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ֶאת ּוֵבַרְכתָּ  ְוש ָ ֶ  ָ" )ח, י(ָלךְ  ָנַתן ֲאש 

 ָָ ְָָָוָאַכְלת  ָבְעת  ַרָהיאְָדָןָזוָ מָָתָהַָכְַָרָב ִָּשָ ָדמַָלְָאןָכ ָָמִָּ==ו ֵבַרְכת ְָָָוש ָ ָרה(מה)ָ.יָתאיאו   )'סודות'(              .תו 

 ָָ ַזי ִּת==ְוָאַכְלת  כ ָ ת תיִָּזָָכ ַָרק אם אוכלים ' ברכתָהמזון'. לרמוז שצריך לברך זהוָב ְ ָ  )בעה"ט(                          . פ 

 ָָ ָבְעת    .תבָ שָ ת ברכת המזון צריך לבעֵ ש הכָָלָָהָ ז למה שכתוב ב   , לרמוֹ תעֵָ-בשֵָאותיות =ש ָ

  ֵָשְָָ,ישל  ש  ָלכוָ אֵָ'כתוב:  (')גיטין עבגמרא ענווהָנימצא שמי שיש לו  .'סָתעמודָעלָמילואךכעָָת ִָּלכשָ -ישל  ש  ָחנַָהַָוָישל  ש  ָהת 

 )תורת הפרשה(      . בעשוָ אז מותר לו לאכול לו ...כעסלא יבוא לכלל הוא ודאי ובאזָ

 סופרָם"בחת מעשה ,

  

ָ

 

 
 
 "ע ֵלךְ  קּום ֵאַלי ְיהָוה ַוּיֹאֶמר ְפֵני ְלַמּסַ וּ  ְוָיבֹאוּ  ָהָעם לִּ ְרש  ר ָהָאֶרץ ֶאת ְויִּ ֶ י ֲאש  ְעּתִּ ּבַ ְ ש      (יא, י" )ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבָֹתם נִּ

 ִָּ ְעת ב ַ ש ְ ב ָתָָינִּ ים: ס"ת םָלהָ ָתָלתֵָָםַלא   (שמנה לחמו)    . 'םעְָָרָלזָָ'ולא  'םהָ לָָ'. שנאמר לתת יםתִָּמֵָתחייתָה. מכאן הרָאָיה על ֵמתִּ
 

 "ה ָרֵאל ְוַעּתָ ש ְ ֵֹאל ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ָמה יִּ ךְ  ש  ּמָ י ֵמעִּ ם ּכִּ ְרָאה אִּ ָכל ָלֶלֶכת ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה ֶאת ְליִּ ָרָכיו ּבְ     ..." )י, יב(ּדְ

 ה ָ ָרֵאל ְוַעת  ש ְ יךָָ ְיהָוה ָמה יִּ ךְָ ש  ֵאל ֱאל ה  ָ מ  י ֵמעִּ ם כ ִּ ְרָאה אִּ ת ְליִּ ם ביֵדי הכל זה בפסוק דרשו וזה==ְיהָוה א  ירַאת חוץ ָשַמיִּ ם מִּ  )'סודות'(. ָשַמיִּ

 ָָדעת זקנים(     '.בגימט, =ממךָויום:   בכל יום ברכות  ממך. רמז ששוֵאל (ש"ב-ת"אבגימט' )ָ,ץי==המ( 

 ָָילקוט ראובני(            , ה"מונשאר  "האמ' של אבייחודו של עולם, נסתלק ה רוָ פְָכ ָָכשישראל . האָָמֵָאלא  המָָ: אל תאמר המ( 

 

 

 

 

  …אזו !בעולם פינה בכל מצוי יהיה אלייהאיד שהבעל לנשים הבטיח אוה, הבעלים את ברא כשאלוהים
 !!!עגול העולם את עשה הוא

 ר ֶ ה "ַוֲאש  יָרם ְלָדָתן ָעש ָ ֵני ְוַלֲאבִּ יָאב ּבְ ן ֱאלִּ ר ְראּוֵבן ּבֶ ֶ ְצָתה ֲאש  יהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ּפָ ְבָלֵעם ּפִּ יֶהם..." ְוֶאת ַוּתִּ ּתֵ  (ו, יא) ּבָ

 ָָ ץָָתהצְָפ תָָהָאר  יהָָָא  ִּ ְצָתהָ:פ  ָ ץ' .הָרָשָָעָ ==פ  יָָהָאר  ִּ (משהילקוט )השָמשֹות. בין  בערבָשבתדברים שנבראו בין  מתוך  <'פ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 "יכוּ  ּוְלַמַען ֲארִּ ים ּתַ ר ָהֲאָדָמה ַעל ָימִּ ֶ ע ֲאש  ּבַ ְ ש    (ט, יא" )ּוְדָבש   ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ...ָלֶהם ָלֵתת ַלֲאבֵֹתיֶכם ְיהָוה נִּ

 ארץָימי המעשה, כך  תשֵָשָ וכולל בתוכו את קדושת  שביעיהוא יום ה שבת. כמו שיום תב ָָשַָ: ס"ת שָ ו ְדבָָָבָחלָָָתָזבַָ ֶאֶרץ

שאר הארצות, לכן ִנְצטֵוינו  לשמור שמיטות ויובלות שהם  תשֵָשָ וארץ ישראל כוללת את קדושת , שביעיתהיא ארץ ה ישראל

 (שמנה לחמו)                          .שביעיותכוללות קדושות ה

 יָדָתהָבהירהָז-נוטריקון: ו ְדָבשָ ָָחָלבָָזַבת תָדנרָו;ָת ְָיַדלְָב ִָּעולםָלָלהָחָָ; מידתנִּ ק  דששערבָבול   )מדרש ישעיה( . בתָקו 

  ָָשה==ְדָבש ָרָכה...ָוגם;ָ'בגימט,ָאִּ  ָָ.'בגימטָ,ָזָכר==ב ְ
 
 "ר ֶאֶרץ ֶ יד אָֹתהּ  ּדֵֹרש   ֱאלֶֹהיךָ  'ה ֲאש  מִּ ית...ּתָ ִּ ָנה ֵמֵרש  ָ ית ְוַעד ַהש ּ ָנה ַאֲחרִּ ָ  כתיבָחסר,ָללאָא':ָ'מרשית' (יב, יא" )ש 

 ית שְָמְָ=ֵמֵרש ִּ  )בעה"ט(. אחריתהועד  ראשיתהמ-ניקבע לָאָדם כיצד תהיה שנתו ישֵרָתִָּהוא החודש הראשון בשנה. וב ישֵרָת ִָּ. ֵריתִּ
 

 "ם ְוָהָיה מֹעַ  אִּ ָ ְמעוּ  ש  ְ ש  ְצֹוַתי ֶאל ּתִּ ר מִּ ֶ י ֲאש  ה ָאנֹכִּ   )יא, יג( "...ּוְלָעְבדוֹ  ֱאלֵֹהיֶכם ה' ֶאת ְלַאֲהָבה ַהּיֹום ֶאְתֶכם ְמַצּוֶ

 ם מ עַָָאִּ ָ ְמעוָ ָש  ש ְ לָת ִּ תַָ א  ְצו  ָ  ימִּ ש  כִָּ רא  ְתכָ  הְמַצו ָ  יָאנ   )שמנה לחמו( ב.ֵר ח  המ"ק בי היה לא ,הנביאָירמיהל שמעו שאם ירמיה. ס"ת :םא 

  ָילקוט משה(    ברכותָ'בתפילתָשמונהָעשרה'.ָָ:ָכנגדָח"יברכותָבכלָיום;ָָ:ָכנגדָק.ָח"קי==ו ְלָעְבדו(ָָ 

  ידוָ  אנשים מישראל,  ִתיםמֵ היו בכל יום : לרמוז שאותיות בפסוק יש גִּ ברכות בכל  ד ותיקן מָ לדוד המלך, עָ  הִּ

 (כיסא דוד\)החיד"א             ה. יפָ גֵ מָ . ומיד נעצרה ה  =לעָָ: 'נאוםָהגברָהוקםָעל': )שמואל ב: כג, א(יום, דכתיב 

 ים: 'מודיםָאנחנוָלך:ָ'כל יום בתפילה אנו אומרים דִּ ים. שכל האומר =מו  דִּ הֹוֶגן כאילו קיים ָמו  ָברכות. כ ָ

o קודם שנישלמה הבִריָאה(שבתָבראשית)בערב ' :תשוָ מָָיןָהשְָבֵָ בערבָשבת או  ֵר יבְ דברים שנִ  עשרה ,'  

י יָ;ועדתו( קורח )לבלוע ָהָאֶרץ פ  ֵאר פ  י ;מרים( של )בארה ַהב   יהיה שלא יתִר ב   תלאוֹ ) ַהֶקֶשת ;בלעם( עם )שתדבר ָהָאתֹון פ 

ירָ;האותות( בו )שנעשו ַהַמֶטה ;במדבר( שנה 40 לישראל )שירד ַהָמןָ;(לּובמ   עוד  על אותו מראים כשהיו, תולעת )כמין  ַהָשמ 

ָתבָמאליהן( נבקעות הן, בדיו הרשומות האבנים ָתבָ;בלוחות( חקוקים שהיו האותיות )צורת ַהכ  כ   את לוחות הברית היה ניתן ) ַהמ 

 יםילשת ונחלקה. שוים היועובי ורחבה שארכה אחת כאבן. 6 ועוביין, 6 חבןוור, 6 רכןוא) ַהּלּוחֹותָ;(צדדים הארבעה מכל אוקרל

 ָ(חמה מגלגל וחצובים היו ונגללים

o יןַָאף,ָאומרים ויש יקִּ ז ִּ ַ לָוְקבו ָרתוָ ,ַָהמ  הָש   לְָוֵאילוָ ,ָמש   ינוָ ַָאְבָרָהםָש   ְצָבתְָצָבתַָאף,ָאומרים וישָָאבִּ ו ָיהָבִּ ש   .ע 

 ָָףקצָולא,ָףשצָולאָףאָחרוןָלאָבוָשולטָאין,ָבכוונהָהמזוןָברכתָשבירךָמיָכל"  :הסיבה'. ף' תאוֹ אין  המזוןבברכת,
 (.ץ"התשב בשם וגם וילנא סידורעפ"י )                . "ימיוָכלָובכבודָברווחָלוָמצוייןָומזונותיו
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 "י ּתוֹ  ַאְרְצֶכם ְמַטר ְוָנַתּתִּ עִּ   " )יא, יד(...ּוַמְלקֹוש   יֹוֶרה ּבְ

 ְָ תוָ ב ת=תכ  סָֻ==עִּ תָיורד בעיקרוָתכ  ָסָֻבמתחיל שהגשם . בֵלילו   (ילקוט משה\בעה"ט)      .שבתותָוְבֵליל רביעיָשלָיום בֵלילו 

 ָת ָב ְָָםְרְצכָ אַָָרטַָמְָָיָנַתת ְִָּו ר ָי וָ עִּ ם יכֶ בִעתֹו, ואמלא כל משאלוֵת  מטרלכם  . שאתן'ה'-יְשְמרוָ ''; ס"ת יובִָּאָָומֵָ: ר"ת 'שָ ַמְלקוָ ו ָ הו 

     )שמנה לחמו(  ב שנותן לבנו כל צרכו ושומר אותו מכל רע, כן אני אשמור אתכם ואת הארץ לתת לכם כל דבר בִעתֹו. כמו אָ 
 

 "ם יֶתךָ  ְמזּוזֹות ַעל ּוְכַתְבּתָ ָעֶריךָ  ּבֵ ְ ש  ְרּבוּ  ְלַמַען: ּובִּ יֵמי ְיֵמיֶכם יִּ ר ָהֲאָדָמה ַעל ְבֵניֶכם וִּ ֶ ע ֲאש  ּבַ ְ ש    כא(-" )יא, כ...'ה נִּ

 שָ , שמועָאםָוהיה; שמעָ:-בתפילין) .והיהָאםָשמוע; שמעָישראלפרשות:  כתובים  במזוזה יַָקד   רָָכלָלִּ כו  יְָוָהָיה, ב ְ ךָָָכ ִּ א   (ְיבִּ

 מאונך( ולא באלכסון.  ישרהלבית. ג. להתקין את המזוזה  : א. בתחילת השליש העליון. ב. מצד ימין לניכנסמיקוםָהמזוזה( 

 ם  )אור החמה(              '.שנהָָימיוָ'והיו: )פרשת נח(האדם. כמ"ש -רמז לקיצבה המירבית שנתן הקב"ה לחיי.ָבגימט'ָ,=ְיֵמיכ 

 ְָתמ   .שראליתָתוָ לְָדרָמֵָוָ ש-נוטריקון:ָידָָשָָָ;זו זָמו ת=זו זו 
  ָסיפר ָהרב : אלבזראובן

 

  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

ָָ.פריחה בת אלקובימסעודהָ.  ג'מילה ברָאלקובי ָיהודה :לעילוי נשמת  .פריחה בת ָאזולאימריםָ  .פריחה בר אזולאי משהָ
ָ.כהןָאבי-שושנה-אגאיָרבקה. בר לוי מסעודָרבקה. בר כהן מסעודָרינה. בת בן חיוןאסתרָָרינה. בר בן שושןשמעוןָָפריחה בר אזולאי יעקב

ָמשפחותָלכלָ.זוהרבת  רינהָזוהר,בת  פאניָזוהר,בת  ברוריה  :והצלחת לרפואת. זוהרה בת רבקה  .בת סעדהאדרי  איטו .סוליקה בתָהילדָָב ִָּ
. עליה בן יוסףָיצחק. בן אסתר ישראל. בן דינה שלום .שמחה בת אלגרה. פריחה בת סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמהָ.כהן,ָלוי, אזולאי

 .זוהר אזולאי בן עמי :לזיווג הגוןבן תרצה.  שמעון .בן מסודיָעופרָ :לזש"ק  עישה בן יחיא. מטילדה בת מזל .סימיבת  שושנהָ.בנות אסתר עליהו מזל

 בןָיעקבָ.בן אסתר דורוןָ.בן אסתר יעקב ברוריה.בת .ָאפרתָברוריהבת מוריהָָ.רינהבת .ָשירהָפאניבן אושריָָ .פאניבן ָאריאל .זוהרבן  אהרון

 . יהודית בת כלניתָחדווהָחנה. בןָאביעדָָ.שושנה בן רפאלָ.צילה בן ארזָ.פרידה בן גיא  .תמר

 

 

 אחריםָאלהיםָועבדתםָוסרתם. "זרה עבודה לעבוד האיסור פעמים מספר מובא בקָ עֵָ בפרשת." 

 טמונה בפרשה(           '. בגימט, ="לךָיהיהָלא" :ר השנייב ֵ ִד ה זכירת י"ע זאת לזכור פסוקים. ואפשר  ישנם בפרשה( 

  :'ָתשעה אחרי שמפטירין'  דנחמתא' ,תוך מ -ה ההפטרה זוהי .(ט"מ ישעיה) 'ותאמרָציון

                      .ובתורתו'ָבהָאמונהָפרקיָלצדָנחמהָפרקי על מספרת ההפטרה. באב

 ר אמ  ן 'ַות   י ו  י צִּ ָזַבנִּ  .(א ,מ) ירושלים'ָלבָעלָדברו...עמיָנחמוָ'נחמו להם אמר מדוע לנביאיו מודיע ה''הקב: (יד,ָמט)ָ''ה ע 

 .הארוכה בגלות' ה עזבני שאמרה ישראל לכנסת הכוונה ציון כי. בהיל על לדבר יש ולכןָ''הָעזבני' אמרה ציון כי

 דומה הדבר למה ָמָשל? 

.  

 ": החפץָחיים" שלמתוך הספר – 'ָךנ  שֹור ל  צֹונ  '

 :לאָתעשהמצוות   ,מצוותָעשה מצוות הקשורות בָלשֹון ָהָרע:   יש 

יָשאֵָשַמעָָשְוא"-'בסעיף : לא תעשה מצוות  רקָ שָ בין  שוןָהרע" פירשו הו  חז"ל כלָשְואֵָשַמע: "(א, כג שמות)" לאָת 

, שכן פסוק לשוןָהרע, כמשמעות הפסוק, אלא גם המדבר דברי לשוןָהרע. על ָלאו זה עובר לא רק המקבל תמָ אָ ובין 

  ."ָשְואֵָשַמע לאָתשיאזה נדרש גם כ"
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