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 " י ָתבֹואְוָהָיה " ֶאל ָהָאֶרץ 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 הרי זהו לשון-'ְוָהָיה' מדוע כתוב: ְוָהָיה ? 

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

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

 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 ִגידבְּ  שדרשו וזהו. ָאבֹות אותיות=בֹואָת  ,=ּכִ  )בעה"ט( .    ָאבֹותכ שחשובים צדיקים -מ פחות "יבא שאין-ַהּנָ
 

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

  ָיִנין בִשבָעה==ְוָלַקְחּת ים מביאים ַרק מ  . )בעה"ט(. הַמִ ּכּור  ּ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 ת המִ בעַ שִ  זה יםִר וּ כּ בבִ  החייבים ואלה==ֵמֵראש ִ

 ית  )שמנה לחמו(          . יםינִ וזהו שבעת המִ ==ֵמֵראש ִ

 ית ית' מ אותיות=ֵמֵראש ִ            , יתנִ ינוֹ ן בֵּ יִ עֲ <-מ   ) הפָ ן יָ יִ בעֲ <זוהי תרומה -מ   , כלומר 40=מל התרומה. ד  . רמז לגו  ֵראש ִ

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

 ה על  האר"י הקדוש-ִמְצַות ביכורים רָּ פָּ ְצַות הביכורים היא ּכָּ להראות שאנו מחבבים את הארץ, וגם  א המרגליםטְ חֶ אומר שמ 

ן. לומר לך שהפירות הראשונים לביכורים ק מהפירות-ללמד אותנו שלא להיות ַגְרְגרָּ לֶׁ ק-חֶׁ לֶׁ   תביא ביכורים. -תאכל, וחֶׁ

 

 

 

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

 אורה"ח( מסכתות של הש"ס. -( רמז לב; ))בעה"ט(. -שצריך להביא אחד מ-ביכורים( רמז לא'. )בגימט, =ֶטֶנא(; 

 '. בגימט, =ָגאֹון! רמז לכך: ָגאֹוןהוא ש"ס המסכתות של ה ה את כל ּפֶׁ -לעַ בְּ ( מי שיודע ג)                           
 
  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 -הם היו ה==ּ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  רמז '.בגימט, ְשִכיָנה=ִמְצַרְיָמה ינָּ י טּומאה. ט"מ. רמז שניכנסו לט"מ==ְלגֹויעם בני ישראל;  ָגלּותלָּ שהְשכ   )החיד"א( שער 

 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 ֹאֵבד ָאִבי ַויֵֶּרד ִמְצַרְיָמה , מצריםהוא הגורם לגלות  ָלָבן? מפרשים שלמצרים לירידה )הארמי( ָלָבן מה הקשר בין :ֲאַרּמִ

 יוסףהיה הבכור ולא היתה מכירת  יוסף, ואם לא היה מחליף אז ראובןולכן הבכור הוא  רחלבמקום  לאהמפני שהחליף את 

 גרם לגלות מצרים... ןבָ לָ , נמצא שמצריםולא היו יורדים ל

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

י לפרשת  וגימטריות פרפראות                        )שנה ד'(  205 עלון             ָ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  :אבוכי ת 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  

 ו"תשע לולא כ"א .'יִר י אוֹ מִ קוּ ': ֶנָחָמָתאְד  הפטרה .19.48-ת"ר ;19.11-ק"מוצש ;18.13-נרות הדלקת: )ת"א( זמנים 

בס"ד
                          "רמז  "רמהמוציא      

 

  שרה  ןב יצחק  רפואתזכות הלימוד בעלון ל
 

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

ירֹוש ָדָגןרק מ רּוָמה( ג. )שבעת המיניםרק מ- ִביּכוִּרים; ִיְצַהרו ּתִ  ע"י הכהן. יש תנופה- ִביּכּוִריםע"י הכהן;  אין תנופה- ּתְ
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 סיפור עם מוסר השכל-לדעת לנצל הזדמנויות 

 

 )ובחרת בחיים(

 
  ֵאנו  ֶאל ה"ַוְיבִּ קֹום ַהז ֶ ן ָלנו   ַהמ ָ ֶ ת      )כו, ט( "ָזַבת ָחָלב ו ְדָבש  ַהז ֹאת ֶאֶרץ  ֶאת ָהָאֶרץַוי ִּ

  בִּ עולם לָלה חָ    ;מידתִניָדָתה בהירה ז-נוטריקון: ּוְדָבש   ָחָלבָזַבת;  )מדרש ישעיה(      . בת קֹודששערב בוֶלֶקת דנר ו   יַדְלּתָ

  ַת: ר"ת ש  וְּדבָ  בָחלָ  תָזב ת. כמו שַשּבָ ה  ַשּבָ שָּ  )שמנה לחמו(, כך ארץ ישראל כולל קדושת שאר ארצות.ימי חולכולל קדושת ש 

   ָרָכה... וגם; ִאָשה==ְדָבש  .ָכרזָ ==ּבְ
 
 "עֹון מ ְ יָפה מִּ קִּ ְ ָרֵאל..." ַהש  ש ְ ָך ֶאת יִּ ם ו ָבֵרְך ֶאת ַעמ ְ ַמיִּ ָ ן ַהש   ָך מִּ ְ  )כו, טו( ָקְדש 

 ִקיָפה  . יעקִ ָר ועד ה ץֶר אָ זהו המרחק מן הלרמוז מ"ש חז"ל: ש.  )בעה"ט(. ץֶר אָ ל םיִ מַ שָ שמ שנה  ממהלך השקיפה, =ַהש ְ

 ִקיָפה עֹון ַהש ְ ךָ  ִמּמְ ַמִים ִמן ָקְדש ְ ָ   )'סודות'(         . ה' )הוי"ה( ישקיף טוב מבית המקדש העליון==ַהש ּ

 

 
 

 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 3-: הניקוד סגול )

 בנוי מ ) ֶֶׁ ל ) גו  ש  3-כמו שהסֶׁ לו  ים בשָּ 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
  

  ל ָך ֶעְליֹון ַעל כ ָ ת ְ ם "ו ְלתִּ ֹויִּ הַהג  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   ( ילקוט משה)   . ֹמֶשהמו  כקדושים שתהיו . ֹמֶשהכְּ : ס"ת 'הלַ  ש  ָקדֹ םעַ  ךָ ְוִלְהיְֹת ; )ע"ה(' בגימט, ִשבִעים אוּמֹות==ָעש ָ
 

 " יָת ַח ַליהָוהו ָבנִּ ֵ ְזב  ם מִּ ָ יף ֲעֵליֶהם  ש   ים לֹא ָתנִּ ח ֲאָבנִּ ַ ְזב  ְרֶזלֱאלֶֹהיָך מִּ ַ  )כז, ה( "ב 

  ַח ְרֶזל; )הקרבת קורבנות(שנותיו של האדם  ַהֲאִריךניברא ל-ִמְזּבֵ ף.   -שנוַתיו של האדם ַקֵצרניברא ל-ּבַ ב וַסי  רֶׁ  )אוצר המדרשים(חֶׁ

  ָם ּוָבִנית ָ חַ  ש ּ ח ֱאלֶֹהיךָ  ַליהָוה ִמְזּבֵ ְרֶזל ֲעֵליֶהם ָתִניף לֹא ֲאָבִנים ִמְזּבַ ְרֶזל ,םדָ אָ  של יומָ ביַ  ַהֲאִריךל אנבָר -מזבח==ּבַ  -הּבַ

 )'סודות'(                 . האדם חיי יימֵ בִּ  ַקֵצרל בכדי נברא

  ָּבִניָת ו ָ ַח מִ ם ש ּ  )שמנה לחמו(  . אביהם שבשמייםלבין  בני ישראלבין  ָשלֹום. לפי שהמזבח נעשה להיות ָשלֹום: ר"ת יהָוהלַ ְזּבֵ
 
 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  שתוק-ַהס: ִיש ְ ּתֵ . לשמועתך והֲאַזן שתוק-ּכַ יךָּ ה בפ  א שגּורָּ  )אוצר המדרשים(                    עד שתה 

 ַ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(  

 

 

 

 

  ֲעַרבֹות, ָמכֹון, ָמעֹון, ְזבּול, ְשָחִקים, ַרִקיעַ , ִוילֹון: )חגיגה י"ב(הרקיעים שבשמיים  -הוא אחד מ :ןעֹוָמ.  

 ת ַמע ַהְסּכֵ ָרֵאל ּוש ְ ומייחד שי"ת בעולם, עליו למסור נפשו על קידוש השם, דהיינו  'עת שמַ יאַ קִר 'כאשר אדם קורא  :ִיש ְ
ת, אם יידרש. זה רמוז בתיבת '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 ', כשבני ישראל מייחדים קריאת שמעבשעת ' :ִיש ְ רו  שי"ת בכל העולמות, כל מלאכי מָּ
חוד נשגב הנעשה באמירת  ת, זה רמוז בתיבת ''שמע ישראל'וכולם דוממים להאזין לאותו י  ת-ַהס'='ַהְסּכֵ ת על רו  , להו  ּכַ

 יעקב אבוחצירא( ביר\)'מחשוף הלבן         . קריאת שמעבשעת -'ושמע ישראל'המלאכים;  תתוֹ כִּ השתיקה האוחזת את כל 



   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 

  ְּתיפתח הרעה... ןפוֹ צָ 'כי מ-ןפוֹ צָ ? הוא היה בצד הוא הר הקללה ֵעיָבלמדוע הר  ;. )בעה"ט(בוֹ  יהיה הכָ הבָר ==ִזיםיִר ג 

        

 

    

 

 "ה ָארו ר ֶתר ֵרֵעהו   ַמכ ֵ ָ ס  ַ ל ְוָאַמר ב      )כז, כד( "ָאֵמן ָהָעם כ ָ

 ֶתר ּסָ  )בעה"ט(                            . (ה"ע)' בגימט, ירוֹ בֵ חַ  ןמוֹ מָ  רסַ מָ =עָר הָ  ןשוֹ בלָ ==ּבַ
 

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

 גנבים?...'יותר גרוע', ענה הגוי 'קבצנים!!!'ולגנוב. לאחר שבועיים, הגוי הוריד את המזוזה....'מה קרה?', שאל שכנו היהודי. '
 
 "ל ָהָעם  ָארו ר ֹות אֹוָתם ְוָאַמר כ ָ ֹוָרה ַהז ֹאת ַלֲעש  ְבֵרי ַהת  ים ֶאת ד ִּ ר לֹא ָיקִּ ֶ   )כז, כו( "ָאֵמןֲאש 

 ה של ספר התורה כראוי-: הרמב"ן אומרָארּור הָּ  .'ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאתהוא נכלל ב'-מי שעושה ַהְגבָּ

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

  החפץ חייםמסופר על-

 הפרשה( ורת)ת 
 

 "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  כוּ לְ היד רומזים לארבע מַ 

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

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

  (דרשות\בן איש חי)       האומות(.  )שמייצגים את  ים שלהם שלמעלה.ר  ם השָּ 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 ֶדה; ֵנר ַשָבת-ְמזּוָזה-צִּ ָ ש ּ ה ּבַ כָחה-ֶלֶקטבמצוות -ָברּוְך ַאּתָ  )דברים רבה( .ֵפָאה-שִּ

 ִעיר ה ּבָ רּוְך ַאּתָ ֶדה ;ֵעין ַהָרעשלא יזיק לך  :ּבָ ָ 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 ְ

  ְרּוך ה ּבָ ֹבֶאךָ  ַאּתָ ה ּוָברּוךְ  ּבְ ֵצאֶתךָ  ַאּתָ א  :ּבְ ה     )רש"י(             .לעולם ביאתךמן העולם בלא חטא כ ציאתךישתֶׁ

  ָֹבֶאך ה ּבְ רּוְך ַאּתָ ין דעתו של אדם. -ָנִאיםשלושה אלה כשהם  ים.לִ כֵּ -השָ אִ -תיִ בָּ -נוטריקון-ֹבֶאך  :ּ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
 
 "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( צֹאְנךָ  ;ְולֹא ָיש  ִּ      ְנֻתנֹות ְלאְֹיֶביָך ְוֵאין ְלָך מֹוש 

 הדר לו' שורו'בכור , דכתיב יוסף למשיח בןרמז -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 לְ א לֹ ל, וְ אכַ תֹ  ו  נ  מ ֶ , מִּ ֲחמְֹרךָ ל זו  גָ  יךָ נֶ פָ ל ְ א מִּ לֹ ב, וְ שו  יָ 

  ש של פר   ( בגימט' קטנה ,=קָלָלה) הלָ קלָ ה( לבין פסוק 'בגימטטֹוב =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 לָּ טֹובבתוכם יש  תורה, שאם יש חמישה חומשי תורה: כנגד  ֶהְפֵרש<

 

 (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(: 'בראשית ל, כבכ"ש ). )יוֶלֶדת(: ֲחָיה( מפתח ב)

יַית ַה ְת ( מפתח ג) יםֵמ 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( 
 ת(.  ָיהח; חיית המתיםת; רָנָסהפ)גשם(;  ָטרמָ  -נוטריקון: מפֵתח דֶׁ לֶׁ      )יו 
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o ֹורבֵ ֲח ך וַ לֶ ֶמ ָמָשל על  -"הבָ טֹולְ  ַהכֹּל״  
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ופונה להתלונן במשטרה ? מדיי יותר מזה מתרגש לא הוא, שלו האשראי כרטיס את נשוי לגבר גונבים אם מדוע
  .מוציאה שהאישה למה להגיע יצליח לא בחיים הוא הכרטיס, עם יקנה  שהגנב שכמה בגללרק לאחר שבוע? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .פריחה בת  אזולאימרים   .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובימסעודה .  ג'מילה בר אלקובי  יהודה :לעילוי נשמת
 .כהן אבי-שושנה-אגאי רבקה. בר לוי מסעוד רבקה. בר כהן מסעוד רינה. בת בן חיוןאסתר  רינה. בר בן שושןשמעון  פריחה בר אזולאי יעקב

 משפחות לכל .זוהרבת  רינה זוהר,בת  פאני זוהר,בת  ברוריה  :והצלחת לרפואת. זוהרה בת רבקה  .בת סעדהאדרי  איטו .סוליקה בת הילדָ בִּ 
. עליה בן יוסף יצחק. בן אסתר ישראל. בן דינה שלום .שמחה בת אלגרה. פריחה בת סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמה .כהן, לוי, אזולאי

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

 בן יעקב .בן אסתר דורון .בן אסתר יעקב ברוריה.בת . אפרת ברוריהבת מוריה  .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאניבן  אריאל .זוהרבן  אהרון

 . יהודית בת כלנית חדווה חנה. בן אביעד  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר

 

 

 התורה מצוות את שישמרו ליהודים ושפע בטוּ  המבטיחות ברכות שנןי בוא'כי ת' בפרשת..  

 טמונה בפרשה(             '. בגימט, ="טוב ליהודים" :המילים זכירת י"ע זאת לזכור פסוקים. ואפשר  ישנם בפרשה( 

 ' ְהחפץ חיים" שלמתוך הספר –'ָךנְ שֹור לְ צֹונ :" 

  ע:   יש רָּ ן הָּ שו   :לא תעשהמצוות  , מצוות עשה מצוות הקשורות בלָּ

 לוּ  ְולֹא"-'וסעיף : מצוות לא תעשה ם ֶאת ְתַחּלְ ֵ י ש  . 'בא להזהירנו שלא לגרום לחילול ה: (לב, ויקרא: אמור כב)" ָקְדש ִ
ות ה' בלא שתה  עָר ן הָ שוֹ לָ או זה מורכב מכמה חלקים, שחלק מהם נמצאים גם בדיבור לָּ  ְצו  ה ממ  ְצוָּ  א לו: )א( העובר על מ 

ַמי םקב"ד בר  תועלת והנאה גשמית, נחשב כמו   ם שָּ ם להכעיס והוא נקרא מחלל ש  ַמי   .ה הפורק מעליו עול מלכות שָּ
ה ללשון הרעחילול השם הקשור עוד נכלל בהגדרה זו. )ב(  לשון הרעהמספר או המקבל  ְצוָּ זו. כאשר אדם  הוא הזלזול במ 

ר האסור מפיו, אך כאשר מוכיחים אותו על  שָּ יר וחברו מעיר לו על כך, הוא יזדרז מיד לפלוט את ַהּבָּ ה נתח ֲחז  גָּ ְשגָּ אוכל ּב 
הוא ימצא אלף סיבות ותירוצים להצדיק את מעשהו. )ג( כאשר אדם נכבד וחשוב חוטא, הוא  לשון הרעשהוא מדבר 

   .עָר לשונו מֵ הו, אי לכך, מובן כי אדם שלומד תורה, גדולה פי כמה חובתו לנצור את משמש דוגמא לאחרים שינהגו כמו

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת 
 

  :'באב תשעה אחרי שמפטירין 'דנחמתא' ,7מתוך  6-ה ההפטרה זו .(ס' ישעיה) 'קוִּמי אֹוִרי .
 . ה' מנחם את ציון באומרו קומי והִאיִרי לאוּמֹות העולםובתורתו. ' בה אמונה פרקי לצד נחמה על פרקי מסופר

 מתאר את הגאולה, שאור ה' יזרח על ישראל והחושך יכסה את אומות העולם, לישראל יהיה שפע שעיה הנביא י
                    העשירות וכל אומות העולם ישתעבדו לישראל... לא השמש והירח יאירו כי אם ה'. 

 טֹן ִעיר ָלֶאֶלף ִיְהֶיה ַהּקָ הּ  ְיהָוה ֲאִני ָעצּום ְלגֹוי ְוַהּצָ ִעּתָ ה ּבְ ּנָ ֶ ּנָה :ֲאִחיש  ֶ  )'סודות'(   .יחשִ מָ  אבֹ יָ  אבֹּ ==ֲאִחיש 
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