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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 

 ְמעוּן ֵעֶקב ְוָהָיה ש ְ  )אהבת חיים(    ח אותו לבסוף. מ  ש  השומע תורה ומקיימה, הקב"ה מ  -הו"יה אותיות=ְוָהָיה, שמחהולשון  סוף: לשון ּתִּ

 ְמעוּן ֵעֶקב ש ְ יתע ְנָחהמִּ ית רִּ ח  שָ ת יל  פִּ ּתְ ב לֵ ּב   בוּעהקְ  בֹוָדהע-נוטריקון: ּתִּ ֶכםנָ  ְבָכלוּ  ְרבִּ : 'בקֶ ְוָהָיה עֵ ' ;החָ מְ שִּ ן שו  ': ל  ְוָהָיה' ;ְפש ְ

ת תסֶ נֶ כְּ ית ה  בֵּ בעקבותיֶכם אל  תרוצו   החָ מְ בשִּ  דהיינו ִפילו  ש ת   לו  ל ש  ל  פ    (הלבן מחֹשף)       . לִהת 

 

 

 

 

 

 

 

 (ע.א)                      . ריקָ עִּ  שדֶ וֹ קית רִּ בְּ   וגם.  )הרב שטיינברג(. ךָ ר לְ ת  מוּ ּב  צמך עש דֵ ק  וגם, יךינֶ עית בֵּ ֵדש ק -נוטריקון :ֵעֶקב 

     יתבּ  ֹותא: ֵעֶקב ו  ' 'א םע   ולא 'ע םע   עקב: הו  לו  א  ש   .ֹוֵדשק רִּ  (הרב מקאברין).שדֶ וֹ קית רִּ בְּ  תוֹ אלְ  מגיעים-ןיִּ עָ ה על שומרים אם, איד  ב  

  ֶש ְ  בֵעק ים ֵאת ְמעוּןּתִּ טִּ ּפָ ש ְ ּמִּ ים ֵאת'ת. וסמוך להם כו  סמו   'תבָּ ש  ' אותיות: ה  טִּ ּפָ ש ְ ּמִּ  (חומת אנך)   . הָר וֹ ּת ה  שקולה כנגד כל  תבָּ ש  ה כי-'ה 
 

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

  ְָכך ִרים בגוף יהיו ברו   ח"רמ. שכל ח"רמ==ּוֵבר  יב   )ילקוט משה(        ים.  כִ הא 

  ְךָ ו ְרּבֶ ךְ וּ  הִּ יפְּ  ֵבר  ךְ וּ  ;בל טוֹ זָ מָ =יםדִּ לָ יְ =ר"ת  :ְטְנךָ בִּ  רִּ יפְּ  ֵבר  י; דלֶ יֶ  דלֶ =יֶ : ר"ת ְטְנךָ ּבִּ  רִּ רִּ ְטְנךָ  ּפְ  )'סודות'(. ןיוֹ ָר ל הֶ ע  ==בִּ

 י רִּ ְטְנךָ  ּפְ י ה  'ה ולבסוף ל  ר  ו  יש ע ֵעץכמו של :ך כיה של התינוק ניקראת כל  ר  העוֹ  :בִּ רִּ ֵטן', כך התינוק ניקרא 'ץעֵ ּפְ י ּבָ רִּ  )מסכת שבת(.'ּפְ
 

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

 בעה"ט(                         'כי תבוא'(ת. )שמופיעות בפרשת לו  ל  ק   צ"ח. שיסיר ממנו צ"ח==חֹלי ּכֹל( 

  ִּיש'(             '.עבורו יתפללש םכָ חָ  לאצ ךלֶ יֵ בבית  הלֶ חו   לו שיש מי': חז"לש "רמז למ. ךלֵ יֵ   ס"ת ;םכָ חָ  ר"ת: ילִּ חֹ לכָּ  ךָ מְּ מ  )'שבת ט 

 יר ןב זו הר  אמר -: )ב. מציעא קז(רא מסופר בגמ: ךָ מְּ מִּ  ְיהָוה ְוֵהסִּ ב הלך לבית הקברות ודיבר עם הניפטרים ר  ( לפי שֶ ין הרעעֵ ) ֲעיִּ

לכדרך הטבע. רמז לכך:  אחדורק  עין הָר עֵ  בגללניפטרים  -ם, התברר לו  שת  בקבר לסיבת מו   י ּכָ  .ע"ה ,=חֹלִּ
 

 ל ַ ם ֶאת ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה "ְוָנש  ֶניָך..." )ז, כב( ָהֵאל ַהּגֹויִּ ּפָ   מִּ

 ל  )אהבת חיים(.         ן'שוֹ ד הלָ ת והחיים ביָ כי 'הָמוֵ  : שדֶ הקוֹ  ןשוֹ לְ ּבִּ  וידבר נוֹ שוֹ לְ  . רמז שישראל צריך שישמורןשוֹ לָ  אותיות=וָנש 
 

 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

 יא ְולֹא יֶתךָ  ֶאל תֹוֵעָבה ָתבִּ יא ולא==ּבֵ יזָיה את ָתבִּ ֶטֶלוִּ  )'סודות'(                          .ע"ה, ְלֵביְתךָ  ה 

 יא ְולֹא יֶתךָ  ֶאל תֹוֵעָבה ָתבִּ  מברדיטשוב( )רבי לו יצחק             . ולעצמךָ  ךָ יְת בֵ ה לְ וָ אֲ ל גָ עָ ס בָּ נִּ כְ אל ּת  ==ּבֵ
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

           ֵעֶקב לפרשת  וגימטריות פרפראות                 בס"ד           

 לא תעֶשה מצוות 2, עֶשה מצוות. 

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

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

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

בקשת משה מהעם ללכת בדרכי ה' * הלוחות השניים. 2כתיבת * ]י]פרק  .בריתלוחות ה 2שבירת * .מעשה העגלתוכחת משה על *

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

 

ת  תרוּ נ   הדלקת ָמָתאְד  הפטרה. 20.49-ת"ר ;20.07-ק"מוצש; 19.07: )ת"א(ַשּבָ  כ' אב תשע"ז  .'ןיוֹ ר צִּ אמֶ תֹ ו  ': ֶנח 

 

                           "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה        

 

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

 (ע.א) .6=ו:  אתה תצוהו -.  רמז לכךניצבים כי תצא, שופטים, ראה, ,עקב: (דברים)פרשות  חמש, ובעוד (שמות) תצווה    
 

 יםל: במילה יש רמז ֵעֶקב ינִּ  פיתוחי  חותם(\)רבי יעקב אבוחצירא         : יםמִּ חֲ ר  ו דִּ

 ים==ֵעֶקב יִּ ֲעמ  ים, שֶ ללמדנו, תרוּ בוּ גְּ ם של , שהוא ש  =() יםהִּ לֹ אֶ  ּפָ ינִּ  ם.ר  ב   ש  גדול ל   ּכֹחוצריך  ָעֶקבים ב   זִ חו  ים א  שִ ק   דִּ

 יםר את הב   כאשר זוכים לש  , ומנגד ינִּ יםם של , ש  הוי"ה, אזי גם שם דִּ ֲחמִּ ' בקֶ עֵ : אותיות אמצעיות של ', רמוז בתיבה זור 

 .=הוי"ה=("תי"ף, בו"ן, קיעבִמילו י )

 ' ים, והיא רומזת להוי"ה אותיות='ְוָהָיה', 'ֵעֶקב' הקודמת ל'ְוָהָיהתיבת ֲחמִּ יםּדִּ שימתיקו את ה   יםדִּ סָ חֲ ול ר   .תרוֹ בוּ גְּ ואת ה ינִּ

 ְמעּון ש ְ ם; התורה לימוד זה: ּתִּ ְרּתֶ מ  יֶתם; דמ  הלו   ֵלבב    התורה נשמרת שבכוחם והחזרה הִשינו ן<וּש ְ ֲעש ִּ תמ ִ ה   קיום זה: ֹאָתם ו  ו   .צ 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwxCmUXl4UpwOM&tbnid=y292CLMSniCRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilschool.org/home/tic/shabat/seder.htm&ei=IyeGUvTFDujA0QWd-YGoDQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa3PWZLworbv6PK4C8NqhuoXpnAg&ust=138460988298
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwxCmUXl4UpwOM&tbnid=y292CLMSniCRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilschool.org/home/tic/shabat/seder.htm&ei=IyeGUvTFDujA0QWd-YGoDQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa3PWZLworbv6PK4C8NqhuoXpnAg&ust=138460988298


 "...ֲ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

 ל זי״עא מדובנא המגיד ש   של משפחתו-האחת. זו מול זו יהודיות משפחות שתי התגוררו שבו, אחד לכפר הגיע עני: הביא מ 

 הקמצן של לביתו פנה והוא, העני של מזלו איתרע. עין ורע לב רע, קמצן של משפחתו-והשנייה, חסד ובעל אורחים מכניס יהודי

 אל הוציאו הוא '!לחם תאכל אפך 'בזיעת? לאכול: לעני בתמיהה זאת: ענה הקמצן הבית בעל כששמע. לאכול הרע, וביקש

 עבד הוא. ברירה לעני היתה לא! לשובע' אוכל תקבל, להסקה האלו העצים את תחטוב 'אם. גזעים ערימת על לו והראה החצר

 בשביעות לעני ואמר המלאכה את הקמצן יצא לחצר, סקר, הבית בעל לפני משהתייצב. מלאכתו את סיים ערב ולפנות, בפרך

, יפות פנים בסבר קיבלוהו שם .שמנגד לבית והלך, בויל מקרב העני לו הודה !...ממול בבית לך מחכה הארוחה. ויפה טוב: רצון

, לימים. לדרכו והלך השכים בבוקר. ללון פנה והוא מיטתו את לפניו הציעו, ושבע משאכל. מטעמים גדוש לחןוש לפניו וערכו

 בעל. פלוני בכפר לו שקרה המקרה על וסיפר העני פתח .קורות חייו ועל נדודיו וכל אחד מהם סיפר על עם חבריו העני ישב

, אמרו, יתכן' 'לא: חבריו הקבצנים תמהו. לינה מקום לו דשנה ואף הציע בארוחה לו אך לבסוף גמל, בפרך העבידו הבית

 .גמול' כל ללא אורחים מכניסת היוהשני... קבר פת לך יתנו ולא בפרך יעבידוך האחת אצל, משפחות שתי שם 'מתגוררות

 אילו,  בחינם יגעת! בפח נפלת: וקראו הכל צחקו! ממול בבית לי הוכנה והסעודה, הבית בחצר עצים העני: חטבתי התעקש

                                     . !..טורח כל בלא, ובחינם, ארוחה את אותה לך מגישים היו, השני לבית מההתחלה פונה היית

 ועמל כח הרבה ומבזבזים, הרף ללא ועובדים עמלים אנו, מתנהגים אנו לפעמים גם כך: ואמר משלו את מדובנא המגיד סיים

 שכלל הצלה של פתח בפנינו פותחים משמים, למעלה נמצאת הפרנסה כי לנו מראים אך לבסוף, משהו ועוד עוד להשיג בשביל

 .!..טורח כל בלא ובחינם, נֹושעים היינו מזמן מזמן כבר מלמעלה מקום לאותה מיד פונים היינו ואילו, עליו חשבנו לא
 
 " ְָמָלְתך ים ֶזה ָבֵצָקה לֹא ְוַרְגְלךָ  ֵמָעֶליךָ  ָבְלָתה לֹא ש ִּ עִּ ָנה ַאְרּבָ ָ  )ח, ד( "ש 

  ִּ ְגְלָך: וְ  ָעֶליךָ מֵ  ְלָתהבָ  אלֹ  ְמָלְתךָ ש לּבּוש ר"תר   )אהבת חיים(                              .מ 

  ְָמָלְתך  )'סודות'(           .יםצִּ הֲ ם ומג  ָת סוּ ין כְּ פִּ ד היו שָ בוֹ כָּ י הּ נֵ נ  י עֲ כּ ==ֵמָעֶליךָ  ָבְלָתה לֹא ש ִּ

  ֵָני. כמו שפירש"י: יך  לֶ ע  שהיו מ   דבוֹ כָּ ה   ֵנינ  עֲ . רמז ל  ָעָנן==ֵמָעֶליך ִצים הכבֹוד ֲענ  ה  ִפין ומג   (אהבת חיים)    בגדיהם.    את  היו ש 

 
 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 ֶ  יםינ  מ  ת ה  ע  ב  ש         " )ח, ח(ּוְדָבש   ש 

  ן -תיבו  ( ת   ' )י בפסוק יש תאצבעות ב רמז שצריך ִלית  תת שנעשו ו  צ  ִמ  ' וזה כנגד מוציארכת 'היבב ּפָ ּפָ  : ּב 

 (בעה"ט) .-1-2- ,(ישוֹ ד  ר ב  שוֹ ) ---,(כלאיים)  ;(רמוֹ וח   רשוֹ ב  )

 ה ֶאֶרץ ּטָ עָֹרה חִּ ּמֹון וְּתֵאָנה ְוֶגֶפן ּוש ְ ֶמן ֵזית ֶאֶרץ ְורִּ ֶ  )'סודות'(. ישראל ארץ םבָּ  החָ בְּ ת  שְ שנִּ  תירוֹ פֵּ מִּ  יםינִּ המִּ  הבעָ שִּ ==וְּדָבש   ש 

  (; יםלִּ שָ בוּ מְ או  יםיִּ פוּ אֲ . )רק כשהם הר  עֹוש  וה יט  ח  ( ההופעה שלהם בפסוק: ) סדרסדר הברכות צריך שיהיה לפי 

 ד( ")מסכת ברכות מ. ןימֹור  ( ;  )הנ  אֵ ת  ( (;  )ןפֶ גֶ ) יםב  נ  ע  ( ;  )רמ  ת   ();  תּיז  ( (;  )ענביםיין )ולא -ןפֶ גֶ ( )

 .' מופיעה פעמיים בפסוקארץ' וגם 'ארץהיות שהם סמוכים לתיבת '-תאנה ורימון, ענביםקודמים ל זית ותמר: הערה

 

 

 

  

 

  ' ֶה)ראשונים  שמֵ חֲ  'ץֶר א ּטָ עָֹרה חִּ ּמֹון וְּתֵאָנה ְוֶגֶפן ּוש ְ ( היו עם ּוְדָבש   ָזיִּתהאחרים ) שניים. םיִּ ר  צְ מִּ היו ב (ְורִּ

 -שפתי חכמים ומפרשים ן.מֶ שֶ  העושים יםֵזיתִּ -פירש"י  דב  ל   תיִּ זָ ולא  ןמֶ שֶ -ֵזית  )א(: ולכן הם משובחים-ארץל הכניסה
מקטין את -ןמֶ שֶ , ושילובו עם ההחָ יכְ שִּ מפני שהזית גורם ל .ֶשֶמןאינו עושה -; ֶשֶמןה שֶ עו  -ים: יִת ז   ישני סוגֵ יש 

 .יםרִּ מָ ּתְ -שבָ ּדְ הכוונה  שבָ ּדְ : בכל מקום בתורה שניזכר מד( ברכות)כתוב בגמרא  'יםרִּ מָ ּתְ -שב  ְד ולא  שבָ ּדְ ' )ב(. החָ יכְ שִּ ה

ְמנֹו אגּור בתוכו(. :ֶשֶמןֵזית  :'(כו, פסוק ב)'כי תבוא'  הוסיף רש"י י )ֶשש   ים.רִּ מָ ּתְ -ְדָבשהוא  :ָבשְד  זית ָאגוּרִּ

 

 

 

 

 

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

 

  רבי מאיר מאזוז שליט"א(                : 'שבעת המינים'הסגולה של( 

   את המחלה: "רגֵ מָ ּתְ . שע"י ארבעה אלה "רגֵ מָ ּתְ ר"ת  :יםנִּ ימוֹ רִּ  רזֶ גֶ , םיִּ מ  , יםרִּ מָ ּתְ : ים ִע נ  יש ארבעה דברים שמו 

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

  .יםנִּ ימוֹ רִּ  (; ) רזֶ גֶ  ; () םיִּ מ   

   

 יָמןה ת סִּ כו  ר  ב   ה ב   מ  ִרי ) מספר הגלעיניםהוא לפי -לזכור מה קודם ל  פ  ת(: מהקטן לגדולב ִ י  ין ֶאָחדיש לו -ז  ;         ָגְלעִּ

ר מ  יםיש לגלעין סדק וזה כמו -ת  ינִּ אותיות(;  מתחילה באות ג' וגם יש בה -גפן. )גלעינים 3בענבים יש -ֶגֶפן; שני ָגְלעִּ

ה ֵאנ  יניִּם קטנים יש בה-ת  ימֹון; ָגְלעִּ ים גדוליםיש בו הרבה -ר  ינִּ  . ָגְלעִּ

  ראשון. תמרמברכים על ה-תמר ותפוח: דוגמאמברכים עליו קודם. -אחרופרי  משבעת המיניםכאשר יש פרי 

 



 ן ל  ט  ב   שקיבלתם. בכוח להשתמש איך אתכם שילמד סיפור :ה 

 ראה, מזון אחר חיפושיו בזמן, אחד יום. מאמץ ללא אוכל להשגת קלות דרכים אחר שחיפש, ובטלן צעיר איש היה היה

 ואז, העצים על שומר לא שאיש לוודא כדי סביב הסתכל הוא. מטע של שטחו בתוך ומפתים עסיסיים פירות עם עצים בטלןה

, המטע של הבעלים בו הבחין, העצים אחד על לטפס הבטלן שהחל ברגע .מפירותיהם שיותר כמה במהרה לחטוף החליט

 ובקלשון הקשיש באיש הבחין הבטלן. אותו לסלק כדי בידו לשוןיק באיטיות עם לעברו להתקדם והחל, וחלש קשיש שהיה

, ריקה בטן עם ביער הלך שבו זמן כמה כעבור .למקום הסמוך ביער להתחבא ורץ לאדמה מיד קפץ הוא לכן, שבידיו החד

 עצמו את שאל והבטלן, שבורות היו השועל של האחוריות רגליו. הקדמיות רגליו שתי על עצמו את שגרר שועל הבטלן ראה

 מפני לברוח יכול לא הוא, ובנוסף, בחיים להישאר כדי מזון לצוד צריך הוא הרי? כך לחיות להמשיך יכול הזה השועל איך"

 ושאר סנאים, ארנבים, מפניו ברחו היער חיות כל. בפיו בשר חתיכת עם העצים מבין ענק זאב הגיח לפתע !"אחרים טורפים

. ביותר הקרוב העץ על לטפס מיד והחל בעצמו מפחד שיקשק הבטלן. לברוח היה יכול לא השועל אך, קטנטנים יצורים

 מה !הזאב לכיוון עצמו את גרר ההפך, הוא אלא, לברוח מנסה לא אפילו שהשועל ראה, לשבת היה יכול שעליו לענף כשהגיע

 חתיכת את בהנאה לאכול החל השועל. לו והלך השועל לפני הבשר חתיכת את השאיר הזאב – הבטלן את הדהים אז שקרה

 התערבה אלוהים שיד והרגיש, חשב הוא!" משמים סימן זהו; "תקווה בו שהפיח דבר הבין הבטלן הרגע ובאותו, הבשר

, עבורו גם אלוהית תוכנית להיות שחייבת כך, חי יצור כל עבור תוכנית יש שלקב"ה הרי אז קרה שכזה דבר אם. במקרה

, המסכן השועל כמו, וחיכה היער בתוך שעבר שביל לצד התיישב, העץ מן ירד הבטלן .דומה נס לו יקרה מאוד ובקרוב

 ישב הוא. תקווה לאבד מבלי, השביל להמשך ושמאלה ימינה להסתכל המשיך והבטלן, עבר הזמן. אותו ויאכיל יבוא שמישהו

. לגמרי ממנו ששכח משום אכזרי אלא, שחשב כמו רחום אינו שהקב"ה החליט שלבסוף עד, לאכול מבלי שלמים יומיים שם

 שנסע זקן איש הבטלן פגש שעות מספר כעבור .תקווה וללא מטרה ללא השביל לאורך ללכת הבטלן התחיל ריקה בטן עם

ק, מאוד אדיב היה הזקן האיש. עזרה ממנו וביקש בכרכרה  סיפר הוא, יחדיו שאכלו ובזמן לו הודה הבטלן. ומים מזון איתו וָחל 

 רחמים מראה שאלוהים להיות יכול איך: "הזקן האיש את הבטלן שאל, הסיפור את כשסיים. ביער שראה המקרה על לו

 בכך צדקת: "ואמר חייך הזקן האיש ?"כמותה שאין באכזריות שלמים ימים במשך ברעב לגווע לי גורם אבל, מסכן לשועל

 "...לך שלח שהוא הסימן את נכון הבנת לא אך, תוכנית לאל יש עבורך גם. כולם עבור תוכנית לו ושיש, רחום הוא שהאל

 שתהיה רצה הוא. השועל כמו שתהיה רצה לא אלוהים: "לו השיב אשר, הזקן האיש את הבטלן שאל?" מתכוון אתה למה"

 לנו אסור. בו להשתמש כיצד שנדע כדי רמזים שלל לנו מספק והוא, מסוים כוח נתן הקב"ה מאיתנו אחד לכל! הזאב כמו

 ולכן, במותניו כוח שיש אדם אלא, רגליו את שאיבד שועל אינך אתה. חיובי באור תמיד אלא, שלילי באור עצמנו את לראות

 את עשה – בחיים הקלה הבחירה את תעשה אל. לעצמך כולל, לאחרים לעזור שביכולתו חזק כאדם עצמך את לראות עליך

ק דיבר שאיתו הזקן שהאדם הבטלן הבין לפתע ."הנכונה הבחירה . לפני יומיים ממנו ברח שהוא קשיש אותו הוא מזון וָחל 

 שלו שבחווה העצים על לטפס הקשיש של ביכולתו שאין והבין התנצל הוא; לעשות עליו מה ידע מיד אך, רע הרגיש בתחילה

, ואילך רגע מאותו. העצים מפירות לאכול לאפשרות בתמורה, שירותיו את לו הציע לכן, פירותיהם את לקטוף מנת על עצמו

 .לעצמו.. וגם, לאחרים לעזור ביכולתו כיצד גילה הוא – ביומו יום מדי מלאה מבטן ונהנה הקשיש לחוואי הבטלן עזר

 "...ֻ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 

  ֲ(נחל קדומים) .היה לך כל זה ָמהֹותאִּ ה  ו   בֹותאָ בזכות ה  ש. האָ לֵ  הפָֹּ ילְ זִּ  לחֵ ָר  ההָ לְ ּבִּ  :ֶזלְר ב  ;  תבוֹ אָ ר"ת  :ְחֹצבּת   ֵמֲהָרֶריהָ וּ  ְרֶזלב   ָבֶניהָ א 

 

 

 

 

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

  ְָלּת ָבְעּתָ  ְוָאכ  ָ ְכּתָ  ְוש   )'סודות'(               .תֹוָרה(מה) .יָתאיאֹור  היא ְד ן זוֹ מָ ת ה  כ  ְר ּבִּ שֶ  דמ  לְ אן כָּ מִּ ==וֵּבר 

  ְָלּת יִּּת==ְוָאכ  ז  ּכָ ָזיִּתרק אם אוכלים ' ןזוֹ מָּ ת ה  ּכ  ְר ּבִּ '. לרמוז שצריך לברך זהו ּבְ ת ּכ  ת תב  חו  : הערה; )בעה"ט(. פ   יל  ים ְנטִּ יִּ  עם ָיד 

ָרָכה ה אוכלים אם רק ּבְ יצ  ב     (גרם ) כ  

  ָָבְעּת ָ  .תבֶ ּשֶ ל  צריך  'ברכת המזון'ת בע  ש הכָ לָ הֲ ש ב   "ז למ, לרמו  תעֵ -בשֵ אותיות =ש 
 

 ניגש אחד יום...קוסקוס מגישים היו יום וכל, באוכל גיוון היה לה בארץ הישיבות באחת: ואכלת ושבעת וברכת
, ומברך, 'הטבח ענה', קוסקוס אוכל אתה יום כל?'... 'קוסקוס על מברכים מה תגיד: 'ושואל לטבח התלמידים אחד

 מה ועל", האדמה פרי בורא מברכים"-מהאדמה שיוצא משהו שעל אותי לימדו: 'התלמיד עונה?... היום השתנה מה
 !...'מהאף שיוצא משהו על מברכים מה אותי לימדו לא אבל", העץ פרי בורא"-מהעץ שיוצא

 

  ענווהנימצא שמי שיש לו  .'ס תעמוד על מילואךכעָ ּתִּ לכשֶ -ישל  ש   חּנ  ה  ו ישל  ש   הּתֵ שְ  ,ישל  ש   לכוֹ אֵ 'כתוב:  (')גיטין עבגמרא 

 )תורת הפרשה(      . בעשוֹ אז מותר לו לאכול לו ...כעסלא יבוא לכלל הוא ודאי ובאז 
 בכלל אכל הוא אם מרגיש לא שהרב ראה שהוא אלא, בצלחת עוגה לו מגיש היה שמָ השָ  בוקר כל, סופר ם"בחת מעשה .

 הרב של העוגה כל את ואכל בלע השמש ואכן, מרגיש לא הרב שהרי, העוגה את אוכל בעצמי אני כך אם, לעצמו אמר שמָ והשָ 

 לא היום מדוע: אותו ושאל, שמָ לשָ  הרב פנה היום ובצהרי.. .מזה אכל שהרב סימן שזה בצלחת פירורים קצת שהשאיר אלא

 אני, אכלתי אם לשכוח: הרב לו אמר? הבאתי שלא חושב והוא אכל שהוא שכח הרב אולי, ואמר השמש ניסה? עוגה לי הבאת

  הפוך...( שזה רק, דבר אותו אנו גם! )אשכח לא לעולם זה את, ברכתי אם לשכוח אבל, לשכוח עלול
  
 ףצֶ קֶ  ולא, ףצֶ שֶ  ולא ףאָ  חרון לא בו שולט אין, בכוונה המזון ברכת שבירך מי כל" :הסיבה'. ף' תאו  את אין  בברכת המזון ,

 (.ץ"התשב בשם וגם וילנא סידורעפ"י )                       . "ימיו כל ובכבוד ברווח לו מצויין תיונוֹ ומזוֹ 

o ֻנת לֹא ְסּכֵ ל ְבמִּ אכ  הּ  ּתֹ נוּת, יגרום לעצמו נֹוֵטל ידייםהפסוק רומז שמי שלא : ֶלֶחם ּבָ ְסּכֵ יו מִּ  :ֶלֶחםבאכילת  עֹונִּ

o  ְְּסכֵּ ב ה. התיבות( 2ם )ע  ' בגימט, םיִּ ד  יָ ת ה  יל  טִּ נְ בִּ ==תנֻ מִּ ִטיל  נו ת תלוייה בנ  כ   ת כי הִמס  רו   . להו 

o  ְְּסכֵּ ב יםתלויים י נִּ עוֹ הר שֶ עוֹ . כי ה(ה וע"הם התיב)ע  , ירשִּ עָ ==תנוּ מִּ יִּ ת ָיד  יל  ְנטִּ  )פיתוחי חותם(                        . ּבִּ



 "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

 ל (ש"ב-ת"אבגימט' ) ,=יץ=ָמה  )דעת זקנים(                  .=ךָ מְ מִּ ויום:   בכל יום ברכות  ךָ מְ מִּ . רמז ששוא 

  ָילקוט ראובני(            , ה"מונשאר  "האמ' של אבייחודו של עולם, נסתלק ה רו  פ  כשישראל כ   . האָ מֵ אלא  המָ : אל תאמר המ( 

 

 

 

 

  ָרָכה ת ּבְ ֲעל  ים מ  ָבר שאֹוְכלִּ  : ראשונה על ּדָ

o  ִהחיטיםת ר  ב  ֹוּכ בהיותי', ואמרה, ריחיים בעלת זקנה אישה אלי באה וסל  יכ דשבחו אחת פעם: זצ"ל אי  ת  רבי יהודה פ  ר יפ   ס 

, נתנמנמתי, כֹוברת אני בעוד. ואכלתיה האדמה פרי בורא עליה ברכתי, אחת תמרה החיטים בין מצאתי, הבוקר באשמורת

 ובאתי נתעוררתי'... לגמרי הצלתני שלא פי על אף בו שהייתי מהצער נייהצלת כי חן חן, 'לי ואמר לנגדי עומד אחד זקן וראיתי

 לפי, לגמרי לא אך'' נתקן'' הברכה ידי ועל אחת נפש מגולגלת היתה בתמרה כי, הענין מובן', לה אמרתי, 'החלום פתרון לשאול

 .הכ  ר  ב   י"ע תיקון שצריכה. נשמה מגולגלת מאכל שבכל. 'האדמה פרי בורא' ת  כ  ר  ב   תַאו  , 'העץ פרי בורא' היתה ֹוּתּכ  ר  ב  ש  

 
- 
 

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

 ת יָדָתה בְּ ה יָר הִּ זְ -נוטריקון: ּוְדָבש   ָחָלב ָזב  לְ ּבִּ עולם לָלה חָ ; ידמִּ ּתָ נִּ  )מדרש ישעיה( . שת קֹודֶ בָּ ש  ב ֶר עֶ בְּ ֶלֶקת וֹ דר נֵ ו; ּתְ יד 

   ָשה==ְדָבש ָרָכה... וגם ;אִּ    .ָזָכר==ּבְ
 
 "י ּתוֹ  ַאְרְצֶכם ְמַטר ְוָנַתּתִּ עִּ   " )יא, יד(...ּוַמְלקֹוש   יֹוֶרה ּבְ

  ְּתוֹ ב  (ילקוט משה\בעה"ט)        .תבָּ ש   יוְבֵלילֵ  רביעי של יום ֵלילֹותּב   יורד בעיקרו תּכֹסֻ במתחיל  םשָ גֶּ ה  שֶ . ֵלילֹותּב  =תּכֹסֻ ==עִּ
 

 "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

   ע ' :פרשות כתובים  בתפילין .'ע  מוֹ ם שָ ה אִּ יָ הָ וְ ' ,'לאֵ ָר שְ ע יִּ מ  שְ 'פרשות:  כתובים  הזָ זוּ מְּ ּב ְשָרֵאלְשמ  'יָ הָ 'וְ , 'יִּ ם ָשמֹוע   ,ה אִּ

ש  ' ּדֶ י ק  כֹור ָכל לִּ י ְוָהָיה', 'ּבְ ֲאךָ  ּכִּ  .'ְיבִּ

  ִּמאונך( ולא באלכסון.  ישרה. להתקין את המזוזה . מצד ימין לניכנס לבית. . בתחילת השליש העליון. : הזָ זוּ ם המְ יקוּ מ( 

 אור החמה(      '.שנה  יומָ יָ  'והיו: )פרשת נח(האדם. כ"ש -שנתן הקב"ה לחיי יתבִ יר  ה המ   ב  יצ  רמז לִק . =ְיֵמיֶכם( 

  ְשראלית תוֹ לְ דר מֵ וֹ ש-נוטריקון: ידָ שָ  ;זּוז מֶות=זּוזֹותמ.  
  תרחקו הוזכר שיש לו שם שלושה חברים שקצת ה"ב, מעשה ביהודי צדיק שהיה צריך לנסוע לאר: אלבזראובן הרב סיפר

מדרך ה' ולא נותר בהם כמעט זיק של יהדות, וחשב בליבו איך אוכל לעוררם ולהזכירם לפחות שהם יהודים, והחליט להביא 

לכל אחד מזוזה מהודרת עם בית מזוזה מהודר מאוד, ונסע לארצות הברית ונפגש עם שלושת חבריו לאחר המון שנים שלא 

 מת. יתה פגישה מרומיוה זהאת זה התראו וחיבקו 

ולאחר מכן ניגש לראשון בביתו ואמר לו הבאתי לך מתנה ובתוך כך הוציא את המזוזה והביא לו, אך המסכן אמר לו שאין לו 

בזה שום צורך והחזיר לו את המזוזה. וניגש לשני בביתו כשהוא מאוכזב מאוד והביא לו את המזוזה, וגם השני לא הראה 

תה לידו. והאיש הלך לשלישי כשהוא מאוכזב מאוד יהמגירה הכי קרובה שהי סימני שמחה, אלא שהניח את המזוזה בתוך

והגיש לו את המזוזה, ולהפתעתו השלישי שמח מאוד ואמר לו: איך ידעת שאין לי מזוזה אשמח מאוד אם גם תרכיב לי אותה. 

 והיהודי שמח מאוד והרכיב לו את המזוזה על פתח ביתו. 

של שלושתם פרצה סופת הוריקן נוראה ובתים התעופפו לכל עבר, ואותו בית שהיה בו את  לא עברו ימים מועטים ובאיזור

המזוזה נשאר על עמדו בלי לזוז כלל, וכאשר הגיעו המומחים הגדולים לבניה כדי לראות מקרוב ושאלו את בעל הבית איך 

  ם היהודי על המזוזה.בנית את הבית, תגלה לנו שנעשה גם אנו להיות מוכנים לסופות הבאות, והצביע לה
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 ידוּ  אנשים מישראל,  ִתיםמ   היו יום בכלש : לרמוזאותיות יש  בפסוק גִּ ם, יו  ב   ברכות  ד ותיקן מ  לדוד המלך, ע   הִּ

              ה. יפ  ג  מ  . ומיד נעצרה ה  =לעָ : 'נאום הגבר הוקם על': )שמואל ב: כג, א(דכתיב 

 ים: 'מודים אנחנו לך: 'כל יום בתפילה אומרים ים. שכל האומר =מֹודִּ ֶגן כאילו קיים  מֹודִּ הו   ()כיסא דוד     ברכות. כ  

    ָמההפטרות של  עֶשב ב  שקוראים ב ִ  ְנח  תֹותה עּשֶ ּבָ ָאבשלאחר  ש  ְשָעה ּבְ  :ּתִּ

ָמָתאְד  שנייההפטרה : עקבפרשת ( )   (עקב'' )הפטרת .(ט"מ ישעיה)' ןיוֹ ר צִּ אמֶ תֹ ו  ' :()מתוך   ֶנח 

 
 .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  ּבִּ

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

 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

 ְרָאה ְרָאה: ארבעה זמנים נרמזו בתיבת 'יִּ ָנה, ֱאלוּל-'יִּ ּשָ ים, רֹאש ה  ּפּורִּ ּכִּ ה, יֹום ה  ּבָ ְעָנא ר  . כנגדם אמר הקב"ה:         הֹוש 

ֵֹאל ֱאלֶֹהיךָ  ְיהָוה 'ָמה ךְ  ש  ּמָ י ֵמעִּ ם ּכִּ ְרָאה' אִּ  )אביר יעקב(         . לומר לאדם 'תתעורר בזמנים אלו לשוב בתשובה'.ְליִּ
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