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 "  ַמִים ַהֲאִזינו ָּׁ ה ַהש   רָּׁ ֵּ ַמע ַוֲאַדב  ְ ֶרץ ְוִתש  אָּׁ י הָּׁ  ִפי" )לב, א( ִאְמרֵּ

 ַמִים ַהֲאִזינו  ר: 'מ  א   משה רבינו ָּׁ ה ַהש   רָּׁ ֵּ ַמע ַוֲאַדב  ֶרץ ְוִתש ְ אָּׁ ְעיָּׁה' ואילו הָּׁ ַ ְמעו  ' אמר: הנביא ְיש  ַמִים ש ִ ָּׁ  ', ֶאֶרץ ְוַהֲאִזיִני ש 

רֹובזה <יןזִ אֲ הַ לְ  חֹוקזה <עַ מוֹ שְ לִ ואילו  ִמק ָּׁ רָּׁ ַמִיםל ברוֹ קָּׁ שהיה  ,השֶ מֹ  :מֵּ ָּׁ ְעיָּׁהאמר האזינו;  ש  ַ ַמִיםמה קחוֹ רָּׁ , שהיה ְיש  ָּׁ ְמעו  אמר  ש   .ש ִ

  

 

 

 

 

 

  ַכי עיקר קיום ה  הבָּׁ שו  ת ְ ==)עם האותיות ועם הכולל( ץֶר אָּׁ ה והָּׁ מָּׁ יְ מַ שָּׁ ה . ָּׁ  ('אביר יעקב')                . הבָּׁ שו  ת ְ הוא ע"י  ץֶר אָּׁ והָּׁ  םיִ מַ ש 

  ַַמִים ;בגימט' ע"ה, המָּׁ כְ החֹ=ֲאִזינוה ָּׁ ה ַהש   רָּׁ ֵּ ַמיִ שיימשך ל החכמהוזה רמז האזינו .ג"תרי==ַוֲאַדב  ה', אז םשָּׁ רָּׁ ֵּ דברי תורה  'ֲאַדב 

ַמִים ַהֲאִזינו  מצוות;  תרי"גשבה  ָּׁ ה , תורה שבכתב<ַהש   רָּׁ ֵּ ַמע ,ַוֲאַדב  ֶרץ ְוִתש ְ אָּׁ  (תורת החיד"א\)נחל קדומים        . תורה שבעל פה<הָּׁ

 ַמִים ָּׁ ה ַהש   רָּׁ ֵּ   )בעה"ט(             מצוות. תרי"ג , כלומר האזינו לתר"יג==ַוֲאַדב 

 ַמִים ָּׁ ה ַהש   רָּׁ ֵּ ַמע ַוֲאַדב  ֶרץ ְוִתש ְ אָּׁ  לה שאין לטעון יכולה המָּׁ שָּׁ נ ְ הַ  שכן. הגוף את והן המָּׁ שָּׁ נ ְ הַ  את הן בדבריו להזהיר התכוין משה: הָּׁ

. החומריות בתאוות שקוע הוא באשר החוטא הוא רכו  הע   הגוף ורק, דבוֹ כ ָּׁ הַ  אסֵּ לכִ  מתחת הב  צו  ח   היא שהרי, עצמה דצ  מ   אט  ח  

ָּׁ הַ  אל רבינו משה פנה לכן. הופכין לה שאין כאבן הריני הנשמה בלי, ולומר עצמו לפטור יכולגם -הגוף   .המָּׁ שָּׁ נ ְ לַ  והכוונה םיִ מַ ש 

ָּׁ הַ  ַמע': אמר הגוף וכנגד. המָּׁ שָּׁ נְ ==םיִ מַ ש  ֶרץ ְוִתש ְ אָּׁ שכ שהיא 'הָּׁ רֵּ   תורת אמת(\ש"ךהרב )     .תלו  קו   יל  בקו   אלא שומע שאינו חֵּ

   יפירותי את ויגנוב יחמוד לא בשמירתו ימעל ולא כרמי על שישמור אשים מי את בויבל חשב, ענבים םר  כ   לו שהיה לאדם לש  מ ?

 חיגרה מרים אחד בהיר יום. בעיניו אמִ סּו ואחד ברגליו ריגִ חִ  אחד שומרים שני לקחת בויבל אומר גמר רבות התלבטויות אחר

 יוכל וכיצד חיגר שהוא עקא דא אך, גומרין מעשה וכלי חומד והלב רואה העין ,לקחתו לו שקורץ ענבים אשכול ורואה עיניו את

 וכי למאכל העץ טוב כי ילפני רואה אני': לו ואמר סומאה לחבירו קרא, במחשבתו עלה גאוני רעיון והנה. האשכול אל להגיע

. ויאכל מויע לחבירו גם ויתן, ויאכל מפריו ויקח עשו וכך '...כתפיך על אותי תרכיב בוא, להשכיל העץ ונחמד יםילעינ הוא הותאו

 המין': לו ויאמר חיגרה אל הכרם בעל ויקרא. הגן עץ בתוך שניהם ויתחבאו היום לרוח בגן מתהלך הכרם בעל קול את וישמעו

 אשר העץ ןיהמ': לו ויאמר, הסומא חבירו אל ויפן? 'אלך כיצד וכי': חיגרה ויאמר? 'אכלת ממנו אכול לבלתי ציויתיך אשר העץ

. התרמית את הכרם בעל הבין? 'אקטוף זה וכיצד עינים מאור לי אין הרי': סומאה ויאמר? 'אכלת ממנו אכול לבלתי ציויתיך

 .יחד ומענישם גוףב נשמה מכניס ה''הקב עושה כך. כאחד שניהם את והעניש חיגרה על סומאה את הרכיב עשה מה
 

 "ר ַיֲערֹף טָּׁ מ ָּׁ ל ִלְקִחי כ ַ ז ַ ל ת ִ ַ ט  ִתי כ ַ ִעיִרם ִאְמרָּׁ ש ְ י כ ִ א ֲעלֵּ ֶ י ְוִכְרִביִבים ֶדש  ב" )לב, ב( ֲעלֵּ ש ֶ  עֵּ

  ַ ז ט ַ  לת ִ ִת  לכ ַ ת ניתנה התורה.          -. לומר שב=בגימט' : ס"תיִאְמרָּׁ נו   )ילקוט משה(        לשו 

 זֵּגב   גו  של האדם )אם כל אלה הם באדם ז  שזהו מ  -שבֵּ יָּׁ ר קָּׁ ח, לָּׁ ם, חָּׁ -נוטריקון: ִלְקִחי  )בן איש חי(   (.איש בריאשווה, הרי הוא  מֵּ
 

 "ו ר ִמים ַהצ  ָּׁ ֳעלוֹ  ת  ָּׁ י פ  ל כ ִ יו כָּׁ כָּׁ רָּׁ ט ד ְ ָּׁ פ  ְ ל ִמש  ה אֵּ ין ֱאמו נָּׁ ֶול ְואֵּ יק עָּׁ ר ַצד ִ ָּׁ  " )לב, ד(הו א ְויָּׁש 

 ין ֱאמו נָּׁה ֶול ְואֵּ ה שעשה  לצדיק שלםכשם שמ: עָּׁ ו  צ  ה קלה שעשה לרשעכך משלם  ;לעולם הבא בעולם הזהשכר מ  ו  צ   על מ 

 )החיד"א(    .בעולם הזהעל עבירה שעשה  צדיק, כך נפרע מב"לעוה ז"בעוהה שעשה יר  ב  ע  מ   רשעה. וכשם שנפרע מזה"בעו
 

 "ת חֵּ ִ יו לֹא לוֹ  ש  נָּׁ ָּׁ ם ב  ֹור מו מָּׁ ש   ד  ֹל ִעק ֵּ  " )לב, ה(ו ְפַתְלת 

  ֵּח י אלֹ  וֹ ל תש ִ נָּׁ וֹ  םמו מָּׁ  וב ָּׁ  הקב״ה של יתר  ב    תאוֹ  ומרש שלא בזה לעצמם תו  ח  שש  . תאוֹ  רשמוֹ לִ  ס״ת: לו ְפַתְלת ֹ  ש  ִעק ֵּ  רד 

 )שמנה לחמו(            . יינ  ס   רהב מםיע תר  כ    אשר
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

ה'ת ב ָּׁ שַ ' ַהֲאִזינּו לפרשת  וגימטריות פרפראות           בס"ד         שו בָּׁ

  אין מצוות מתרי"ג מצוות.  האזינובפרשת 

 אם חטאת * .בדין ומשפט שבחי ה'*. ומטרטל ִדמיֹון התורה ל*ֵעדּות השמיים והארץ על ישראל. *  ]]פרק לב   ענייני פרשת
. בנ"יעל  מחשבת הקב"ה* מישראל בחטאם לה'.  הסתרת פניםעניין *ִעם ישראל וחסדו בדורות הקדמונים.  הנהגת ה'*מה תיפעל לו. 

 .משה ואהרוןסיבת פטירת * . משה ויהושע בדברי השירההשתתפות *שיבואו על בני ישראל לעתיד.  דברי תנחומין*
 

                          "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה         

 

ת )ת"א(:  ֵנרוּת הדלקת ת': הפטרה. 19.49-ת"ר ;19.13-ק"מוצש; 18.15ַשּבָ ה ַשב ָּׁ  ח"תשרי תשע ג'         'שו בָּׁ

  ֶשתר"ת של ו ר...הַ י...כ ִ ֲערֹף...יַ ֲאִזינו ...הַ בפרשה:  הראשונים הפסוקים שֵּ ת...ש ִ צ  ה=הֲ חֵּ ֶשתר"ת של  ;השֶ מֹ =ַלְיהוָּׁ  שֵּ

רוַ : (ו-ב, א"כ ב: שמואל) בהפטרה הראשונים הפסוקים יאֱ ..י ֹאַמרוַ ..ְיַדב ֵּ למְ ..לֹהֵּ י=חֶ ..יכ ִ ..ֻהל ָּׁ ָמִשיַח ==הס". ְבלֵּ ן בְּ  .ָדִוד בֵּ

  ֶשת של"ת רגם יאֲ ..ַבַסםיְ ..ִציתו  אַ  :סלו  קְ נְ או   בתרגום בפרשה, הראשונים הפסוקים שֵּ ַ ..רֵּ את  ילו  חַ ..ִקיפָּׁ  .ה"ע, א=הָּׁ ..ב ִ

  יל( השֶ מֹ השבטים ש י"בהפסוקים הראשונים )כנגד  ר"ת של האות הראשונה של ה  ק   השֶ מֹ : כנגד מס' הפעמים ש=ה 

ו ר, הַ  י,כ ִ ֲערֹף, יַ ֲאִזינו , הַ מופיע בתורה: רבינו  ת, ש ִ צ  ההֲ חֵּ לב, כֹרזְ  ,ַלְיהוָּׁ הו  יִ  יכ ִ  ַהְנחֵּ אֵּ רכ ְ  ְמצָּׁ ֶ היְ  ֶנש   (ש..א)         : הוָּׁ
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 ׁש ּדֹור ל ִעקֵּ תֹּ ַתלְּ  סיפור עם מוסר השכל: ּופְּ

 לחבר'ה שתכין מאשתו וביקש לביתו שלו ה'חברים' את הזמין אחד הוא יום והנה במיוחד צנועה אישה שנשא מסופר על יהודי

, ולקחת לבוא יכול והוא מוכן שזה ואמרה המגש על הכוסות את והניחה מבוקשו את הכינה אכן והאישה, לשתות תה כוסות

 שתבוא לה תקרא אולי אשתך איה לו אמרו שהם אלא, לשתות לחבריו והגיש בשולחן והניח המגש את ממנה לקח והוא

 להקת עם לשבת ולא במטבח להישאר העדיפה היא אבל לאשתו זאת אמר והוא, נושכים לא אנחנו, איתנו לשבת

 צחקיות תשב היא אם יקרה מה, הביניים מימי אישה לך יש לו ואמרו לה ללעוגו לצחוק התחילו הם..ואז .'המצורעים'

 באה לא שאשתו מזה אלא מהחברים לא אבל מאוד ונפגע נחש של כארס הבעל של לליבו נכנסו הדברים ...?איתנו

 ניסה הרב, אליהו זצ"ל מרדכי רבי היה והדיין, אותה ומגרש לרבנות אותה לוקח הוא שמחר אמרא קרא לה ווה ...למשתה

 זכית אתה לו אמר שהרב ולמרות איתה לחיות מוכן לא אני ואופן פנים בשום לרב אמר הבעל אך, גט יכתוב שלא אותו לשכנע

 . טהג   את לו כתב כרחו בעל והרב, התעקש להתגרש הוא אבל, תשמח צנועה באשה

 בגדי ללבוש ובמקום אותו צבעה היא ראשה את לכסות ובמקום( מרדנית אותיות שזה) מודרנית אשה עם והתחתן הלך והוא

 יראו הם היום בליבו ואמר לביתו שוב חבריו את הזמין והאיש היום ויהי, בצניעות חיסרון של עבדות בגדי לבשה היא מלכות

 איחרה לא שהתגובה אלא, ה'חברל תה כוסות בבקשה תכיני, לאשתו אמר והוא הגיעו החברים כל ואכן, לי יש אישה איזה

 לך קרה מה לאשתו שוב אמר מהתשובה המום ובעודו, 'שלך לחברים תה אתה תכין שלך משרתת אני מה' :לו ואמרה לבוא

 ממני לבקש תעז שלא, לו אמרה והיא, מצלצלת סטירה אלא תשובה קיבל לא והפעם, סוכר כפית עם תה כוסות 8 הכל בסך

 לו ואמרו אליהו לרב הלך שוב הוא למחרת.. .בצחוק פרצו החברים וכל אצלך עובדת ולא שלך יתארפריי לא אני בקשה שום

 באתי ועכשיו, הראשונה את לגרש לא לי שאמרת צדקת כמה, חלודה והבאתי יהלום מהבית סילקתי-ילס  אני כ  , הרב כבוד

 )ובחרת בחיים(                 .צנועה אישה ואמצא לשניה...והלוואי גם גט שתכתוב

בסבר פנים יפות, אך כשהתארכה השעה אזלה  , לסעודת החג,יבל את אורחיוק: יהודי הכנסת אורחים בחגים
הוא אזר אומץ ואמר  ...סבלנותו ורצה להיפטר מאורחיו. אך כל הסימנים והרמזים לא הועילו, והאורחים לא הבינו

 מה אתם עדיין כאן?!...'לאורחים: 'מילא אני יושב כאן ֵער, ָעד שעה מאוחרת, כיוון שיש לי אורחים...אבל אתם, ל

 "ה ְגְמלו   ֲהַלְיהוָּׁ ל ַעם זֹאת ת ִ בָּׁ ם ְולֹא נָּׁ כָּׁ ִביךָּׁ  הו א ֲהלֹוא חָּׁ ֶנךָּׁ  אָּׁ ךָּׁ  הו א ק ָּׁ ש ְ " )לב, ו( עָּׁ  א גדולה.הֵּ : הליהוה  :ַוְיכְֹנֶנךָּׁ

  ְֲגְמל הַלְיהוָּׁ ה בָּׁ  םעַ  תזֹא ו  ת ִ כָּׁ  אְולֹ  לנָּׁ לס״ת  :םחָּׁ אֵּ ֶות מֵּ ם .המָּׁ כָּׁ ל ַעם' תםאיך היי ר״ל .חיים==חָּׁ בָּׁ ם ְולֹא נָּׁ כָּׁ לש   להבין 'חָּׁ אֵּ  מֵּ

ֶות החיים תברךי  )שמנה לחמו(         . תולהחיו להמית בידו ושיש, והמָּׁ

  ֲִית'==בגימט' : ר"ת תאזֹ ו  ְגְמלת ִ  הַלְיהוָּׁ ה  )פני דוד(         .הֹתהו  למקום  הינָּׁ כִ שְ ת ה  לו  . רמז שגורמים ג   'ֹתהו  . ס"ת ''ב ָּׁ

  ָּׁו ר"ת :אלֹ ו לבָּׁ נָּׁ  םע אס"ת  ;ֲענָּׁ לֵּ שמעביר על מידותיו, מתכפרין  ענווהוב הינ  שיהיה מרכבה לשכ  . ֲעַנושהתיקון הוא להיות . מָּׁ

אמָּׁ עוונותיו ומ   ם.ת ש  מו  ש   ה   לֵּ ג   )פני דוד(                                                    פ  

 

 

 ל ַעם בָּׁ ם ְולֹאששכחו הטובה העשוי להם;  :נָּׁ כָּׁ  )דעת זקנים(    : שהוא רשע ואינו רוצה להתחכם ולראות את הנולד יהיה סופו. חָּׁ

 ה אהֵּ ; )החיד"א( 'זאת' : התעזבו את התורה שנקראתזֹאת דֹולָּׁ הוכי -ג ְ ְגְמלו  זֹאת ֲהַלְיהוָּׁ  )בעה"ט( שנתן לכם חמישה חמשי תורה. ת ִ

 ממון+צום+קול .=זֹאת= (X לומר שמחודש .)תפילה, תענית וצדקהצריך להרבות ב כיפורעד  אלול .  

 )ע.א(                  '. מעבירין את רוע הגזירה-ותשובה ותפילה וצדקהדכתיב: '

  ִכשהוא הימים מן ביום והנה צער מרוב לעשות מה ידע ולא, וללבוש לאכול מה לו היה שבקושי מרוד עני : מסופר עללשִ מ 

 קנהא אניתחילה , לך לעזור רוצה אני לבכות תפסיק לו ואמר עשיר איזה אליו ניגש, גורלו מר על ובוכה אוטובוס בתחנת יושב

 לחורף וגם לקיץ גם לרוב בגדים לו קנה והעשיר המציאות אכן זו אבל, עיניו למראה מאמין לא והעני, מתאימים בגדים לך

, תצטרך אולי לך שיהיה לו ואמר, שקל אלף עשרים גם לו ונתן נעליים זוגות 5 לו וקנה נעליים של לחנות אותו לקח ומשם

 . חדש רכב לך לקנות רוצה אני לאוטובוסים בלהמתין שתצטער רוצה לא שאני וכיוון

 כמה דלק למלא שיוכל גם דלקן לו ונתן, תתבייש אל, רוצה שאתה רכב איזה לך תיקח לו ואמר רכב לסוכנות אותו לקח הוא

, שלי הביקור כרטיס הנה ביממה שעות 24 אלי פנה כלשהי עזרה תצטרך אם לו ואמר, שנים 10-ל ביטוח לו ועשה שירצה

 תעשה אל לעשיר ואמר מדי דמיוני נראה זה כי לטלויזיה הצגה איזו עליו עושים שאולי חשד ומאושר לעשיר שנהפך והעני

  ...לשלום סע לדאוג מה לך אין בסדר זה לך אמר העשיר אבל, צחוק ממני

 ואף נוסע באמת והוא בשלום עובר שהכל רואה הוא לשמחתו אך, עליך צחקנו לו יגידו שפתאום ונסע, וחושד לרכב נכנס הוא

 והוא גדלה שלו והגאווה, תקופה במשך היה וכך, ברצון לו ומילאו הכרטיס עם נכנס הוא הדלק וכשנגמר אחריו עוקב לא אחד

 ומרוב, הרכב את לו שקנה האמיתי העשיר את, עיניו רואות מי ואת נוסע הוא אחד ביום והנה. העשירים כאחד כבר הרגיש

)העני(  שהאיש אלא, החולים לבית הפצוע את ופינה אמבולנס הגיע ובינתיים, מהר וברח הרכב עם בו נכנס הוא גאוותו

 ויסלח והלוואי מחילה ולבקש החולים לבית אליו לילך חייב אני, שכמותי טובה כפוי, אני נבל איזה לעצמו ואמר התנער הדורס

 הדרו במלוא נתגלה העשיר והאיש.. .סליחה וביקש בתחנונים אליו ובא נמצא הוא היכן ובירר החולים לבית רץ הוא ומיד, לי

 לבקש שבאת בגלל לו אמר אלא, החדיש הרכב את לו לקח לא וגם שיסתלק לו אמר ולא בו גער ולא עליו צעק שלא רק ולא

  .דולר.. 5,000 גם חודש כל לך נותן מהיום אני סליחה

  ֲהלַ ה  .שמו וחותם ספר לכתוב שסיים אדםזה דומה ל, המש של חתימתו סיום שזה לפי-ה"הוי משם רחוקה' ה אות: ְיהוָּׁ

  ת של האות הראשונה מכל פסוק של יבו  י הת    : ה=מש הפסוקים הראשונים, נקבל ראש 

ו ר,הַ  י,כ ִ ֲערֹף, יַ ֲאִזינו , הַ  ת,ש ִ  צ  ההֲ   חֵּ  )ילקוט משה(               . כלומר משה חתם את שמו. =משהר"ת  :ַלְיהוָּׁ



 והגוף הידיים את אלא החולצה את רק ולא, עצמם הרגליים את אלא המכנסיים את רק לא העולם מבורא קיבל האדם-הנמשל

 אותו לדרוס לא כלומר, מהםיע לחטוא לאש שבשמים אבא מאיתנו ביקש ומה ...האיברים ושאר והפה והאוזניים םיהעיני ואת

 מדבר יופש אדם אותו הדין ביום יענה ומה, וגידיו איבריו את לטהר שזוכה האדם ואשרי ממנו שקיבלנו הנפלאות במתנות

 לנו שנותר מה אסורים. ובדברים בנשים מסתכל הוא וובעיני, אסורים ודיבורים שירים ותשומע אזניוו פיו את הרע, ומנבל לשון

 יותר הרבה שכרנו את יעלה אלא, לנו וימחל יסלח שהוא רק ולא, שבשמים אבא שזה הגדול מהעשיר סליחה ולבקש לבוא זה

 תשובה ולעשות ליצן להיות לא לזכור צריך זה את רק, לעמוד יכולים אינם גמורים צדיקים עומדים תשובה שבעלי במקום כי

 וגם הלב מעומק תשובה לעשות אלא, תשובה לעשות בידו מספיקין אין ואשוב אחטא האומר כל כי שוב ולחטוא קצרצר לזמן

 .יותר עוד ולהתחזק לקום נמהר, נפלנו חלילה אם

 
 "ם ְימֹות ְזכֹר ינו   עֹולָּׁ נֹות ב ִ ְ ֹור ש  דֹור ד  ַאל וָּׁ ְ ִביךָּׁ  ש  ְדךָּׁ  אָּׁ ֶניךָּׁ  ְוַיג ֵּ ךְ  ְויֹאְמרו   ְזקֵּ  (ז" )לב, לָּׁ

 ֹהַ ר ודוֹ  לו  ב  מ ַ ר הַ וֹ ד  , שנוֹ אֱ ר וֹ ד  . לומר שכל םתֶ רֹ: ס"ת םעֹולָּׁ  תְימוֹ  רְזכ ָּׁ            ;יםמִ תָּׁ ְר נידונים בגהינם בגחלי  הגָּׁ לָּׁ פ 

  ַא ִבי לש ְ ְד  ךָּׁ אָּׁ ה: )במדבר יא, טז( כ"ש ,סנהדרין והם הזקנים -רמז ל .=בגימט' : ס"תךָּׁ ְוַיג ֵּ י-'ֶאְספָּׁ י ִאיש    ל ִ ְקנֵּ ל' ִמז ִ אֵּ רָּׁ   ;ִיש ְ

  ְיך  ז נ  רו  וְ  ק   )ילקוט משה(      אין מלאך המוות שולט, על כן הם זקנים.  לו ז. שבעיר לו ז: ר"ת ך  לָּׁ  י אמ 
  

 ה ד "ְיהוָּׁ דָּׁ ו   ב ָּׁ ין ַיְנֶחנ  וֹ  ְואֵּ ל ִעמ  ר" )לב, יב( אֵּ כָּׁ  נֵּ

 ד דָּׁ ים והראה להם שהוא ל  פתח להם את הר  ' על הר סיני, אז ה' הדברות 'כשקיבלו את  .=ב ָּׁ יע  , והוא יחיד ומיוחד, דו  ב  ק 

ר'בכל העולמות...' דדָּׁ ב ָּׁ והוא  יכָּׁ ל נֵּ יל, -'עם לבדד ישכון'....ואז ואין עימו אֵּ ל  ים יחלפו כ   יל  ונישגב ה' וזה יהיה כאשר האל 

דואז ימחה שמו של עמלק, לכן אותיות שלפני ...לבדו דָּׁ ג הם ב ָּׁ גָּׁ ד          ;לחמו()שמנה . אָּׁ דָּׁ ֶכיךָּׁ דכל ב -נוטריקון: ב ָּׁ הו  דרָּׁ  .עֵּ

 ד דָּׁ אֶמר :)בראשית ג, יג( כ"ש  י-נ-ד-אי, דשל: ש ת"לֶ דַ אותיות ' באלו הם -דד' ב=ב ָּׁ ֹ ה 'ַות  ָּׁ ִאש   ש   הָּׁ חָּׁ יַאִני ַהנ ָּׁ ִ ל' ִהש   ֹאכֵּ  וָּׁ

 (פרשת בראשית\)בני ציון.          נידי, אדש' משני שמותיו של הקב"ה: דניפגמו וניסתלקו שתי אותיות  הואדם וחובגלל חטא ש
 

 "  הו ִנקֵּ ַלע ְדַבש   ַוי ֵּ ֶ ֶמן ִמס  ֶ ַחְלִמיש   ְוש   (יג" )לב, צו ר מֵּ

 ה לַ  ש  ְדבַ  ו  ַוי ִֵּנקֵּ ֶ ה, ואם לאו אז יבוא  ַעשו  . כלומר עשו: ס"ת עִמס  שו ב  ות  ם, כ"ש ר  וי   ֶעשָּׁ ה  ה ב   ךָּׁ  ְוַעל': )בראשית כז, מ(ד    ִתְחֶיה ַחְרב ְ

ִחיךָּׁ  ְוֶאת ֲעֹבד אָּׁ ַ יָּׁה ת  ר ְוהָּׁ ֶ ֲאש  ִריד כ ַ ָּׁ ָּׁ  ת  ַרְקת  וֹ  ו פָּׁ ַעל ֻעל  אֶרךָּׁ  מֵּ ִריד. 'ַצו ָּׁ ָּׁ  )ילקוט משה(      .רעֲ ן צַ שוֹ לָּׁ -: פירש"ית 

  ֶץ==ַלעס ץשהיא  הרָּׁ וֹ ת  . רומז ל  עֵּ  החיד"א()       . הש"סשל  תו  ת  כ  ס  ( מ  ' )ס' על שום ַלעסֶ , ובתיקוני הזוהר אמרו 'החיים עֵּ

 יגיע מחר, "הפקיד אומר", בעיה אין. "הביטוח לחברת לדווח הלכה היא אז. בסלון הרהיטים נשרפו אחת אישהל
 עובד זה ככה אם" ".זהה בשווי רהיטים הביתה לך נשלח יומיים ותוך, הרהיטים שווי את שיעריך שמאי אלייך

 "...בעלי של החיים ביטוח את לבטל מבקשת אני אז, "אישהה רגע חשבה", אצלכם

 "ַמן ְ ש  רו ן ַוי ִ ֻׁ ט ְיש  ְבעָּׁ ָּׁ  ַוי ִ ַמְנת  ָּׁ ִביתָּׁ  ש  יתָּׁ  עָּׁ ש ִ ֹש   כ ָּׁ ט  הו   ֱאלֹוהַ  ַוי ִ ש ָּׁ ל עָּׁ ֵּ תוֹ  צו ר ַוְיַנב  עָּׁ ֻׁ  " )לב, טו(ְיש 

 ַמן ש ְ ן-יֵּש אותיות=י ִ ן. שהיה ה  מָּׁ ָּׁ ר. ד  יורד במ   מ   )ילקוט משה(          ב  

  ַַמןו ש ְ רו ןיְ  י ִ ֻ טוַ  ש  ְבעָּׁ  יהוא על עליו 'אמרו :ט( פרק ב מלכים שמעוני )ילקוט"ש כ ְיהו א על הפסוק דרשוז"ל ר .ְיהו א==וי"ו: ר"ת י ִ

 ֵּ   )פני דוד(                    . במעשיו' קלקל גדולה לידי שבא כיוון םעָּׁ בְ רֹיְ  עגלי אחרי הלך ולא היה שמים ירא אדם ימשִ נִ  ןב 

 ל החואביון שההצלחה האירה לו פנים. בכל עסק שעשה הצליח ותוך זמן קצר הגיע לעשירות מופלגת. הוא  מעשה בסוחר דל

גאוותו פרחה. את ידידיו התחיל לנטוש והביט , כך עשה את הונו. וככל שהונו גדל ונושריהודות לחכמתו וכ לכהשלהאמין 

, עשה ברהשהיה פעם מעריץ את  ,ס לבית העשיר. העשירעליהם בבוז. ויהי היום ורבי יחיאל מזלוטשוב עבר במקום וניכנ

עצמו כלא מכירו, וקיבל אותו בקרירות. לקח אותו הרבי לחלון הסגור ושאלו: מה אתה רואה מעבר לזכוכית? השיב לו: אנשים 

ן הוכיחו השיב הסוחר. כא-: את עצמיענה? רואה אתה מה ועכשיו: שוב ושאלו, העוברים ושבים. אח"כ לקחו הרבי מול המרא

רואים אנשים; ואילו כאשר הזכוכית מצופה )בנייר( כסף והופכת -כשהיא אינה מצופה בכסף :תוזכוכיההרבי: ההבדל בין 

 רואה אתה רק את עצמך...-הָאר  למ  
 
 "ְדךָּׁ  צו ר י ְילָּׁ ִ ש  ֶ ח ת  כ ַ ְ ש  ל ַות ִ  (יח" )לב, ְמחְֹלֶלךָּׁ  אֵּ

    ש ְדךָּׁ  'צו רת, לכן, כביכול, רו  ב   ( הד   ' )י' קטנה. כלומר שכחתם את י : אותית   י' ְילָּׁ ש ִ ֶ ָּׁ . ת   (ילקוט משה))הקב"ה(.  רצו  של  חו  ו  כ   שת 

 ְדךָּׁ  צו ר י ְילָּׁ ש ִ ֶ י: ת  ש ִ ֶ ְדךָּׁ  צו ר אביך הוא תשהש״י ששכחו. (ב"ש-א״ת)בגימט' , באָּׁ מִ ==ת   )שמנה לחמו(     . ְילָּׁ

 ְדךָּׁ  צו ר י ְילָּׁ ש ִ ֶ ם הפ  '. להורות ולהתריע, כי ב   תש"י'==(: ס"ת בגימט' וית, דוי, שיר, תיבי )ילו  ' בגימט' במ  יתִר ב ְ : 'ת  ,  יתִר ב ְ ג 

ל  חו  ש  ו  ם, כביכול, את כ  ד  יש הא  ת  דוֹ )הקב"ה( אשר  צו רמ   (יעקב''אביר )              . ְילָּׁ

 ַרעשבעה שמות שיש ל . כנגד=תש"י  . כל: ר"ת ןבֶ אֶ א, מֵּ טָּׁ ל, שוֹ כְ מִ י, נִ פו  צְ ל, רֵּ עָּׁ א, נֵּ וֹ שע, ַר : ה נ"ב(כָ )סּו, כ"ש יֵֶּצר הָּׁ

ַרעהשמות הללו מורים על כוחותיו של  ֹ, כי הוא מתהפך על האדם מ  יֵֶּצר הָּׁ ַ ומ   הצָּׁ עֵּ ל הצָּׁ עֵּ , מ  חכֹל חכ  הל הלָּׁ ו  ב  חְ ת  ו לָּׁ ְחב  ַ . לכן ת 

ַרעאת ה', הוא הזכיר להם את כוחות הו עזבשר את בני ישראל על ס   בבוא משה לי   ט בהם ל  ם אחריו ש  ת  י  , כי בגלל נט  יֵֶּצר הָּׁ

ֹ ישו  ת   בכל כוחותיו, ומתוך כך ה   חש ְ ת ִ 'למעלה, כרמוז בתיבת  חכ  ַ  אותיות'=כ ַ ֹ-שת   )'אביר יעקב'(         . חַ כ 

 

 דונה בן בלליטי אבא; ולע"נ עזיזהבת אסתר מויאל זכות הלימוד בעלון לע"נ  
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 "ם ל ְבלֹא ִקְנאו ִני הֵּ ֲעסו ִני אֵּ יֶהם כ ִ ַהְבלֵּ ם ַוֲאִני ב ְ לֹא ַאְקִניאֵּ ם ב ְ גֹוי עָּׁ ל ב ְ בָּׁ ם נָּׁ  (כא" )לב, ַאְכִעיסֵּ

 ם ַוֲאִני לֹא ַאְקִניאֵּ ם ב ְ גֹוי עָּׁ ל ב ְ בָּׁ ם נָּׁ גֹוי. אדום ממלכות שתהיה :ַאְכִעיסֵּ ל 'ב ְ בָּׁ ם' נָּׁ הרמז ל   .גרמניא==ַאְכִעיסֵּ  )הרמב"ן(.      שֹואָּׁ

  ְ ם לֹאב  (בעה"ט)                          . ע"ה, יםיִ לִ בְ ב ָּׁ הַ  םהֶ ==עָּׁ

 

 "ה ֶ ימוֹ  ַאְספ  לֵּ עֹות עָּׁ י רָּׁ ה ִחצ ַ ֶ ם ֲאַכל  י: ב ָּׁ ב ְמזֵּ עָּׁ י רָּׁ מֵּ ף ו ְלחֻׁ ֶ ן ְמִריִרי ְוֶקֶטב ֶרש  ֶ מֹות ְוש  הֵּ ח ב ְ ַ ל  ַ ם ֲאש   כד(-" )לב, כג...ב ָּׁ

  ֶ ימ הַאְספ לֵּ עוֹ  וֹ עָּׁ ה: ס״ת םב ָּׁ  הֲאַכל ֶ  יִחצ ַ  תרָּׁ ִמיתָּׁ מהחיים. כמ״ש  להם טוב יותר היה היתָּׁ מִ והַ . היתָּׁ המִ  ת יהיהעו  ר  ה   כל ףסו  ש   .והָּׁ

ימְ ' סמך אחריו לכן ,רעב' מחללי חרב חללי היו 'טובים ברָּׁ  זֵּ יו   עָּׁ ףֶר  ְלֻחמֵּ ֶ רֹור תר״ :'ש  ר ב הואע  שהר   .מָּׁ  )שמנה לחמו(ת. ו  מ  מ   מָּׁ

 

 "ם ִלי קָּׁ ם נָּׁ ֵּ ל  ִ ת ְוש  מו ט ְלעֵּ ם ת ָּׁ י ַרְגלָּׁ רֹוב כ ִ ם יֹום קָּׁ ידָּׁ ש   אֵּ מֹו" )לב, לה( ֲעִתדֹות ְוחָּׁ  לָּׁ

 ם ִלי קָּׁ ם נָּׁ ל ֵּ ה אותם; ט  ה  נידונים בה ול   רשעיםהה, יק  ת   ר  ה מנ  מ  שלעתיד לבוא יוציא הקב"ה ח  : )מסכת עבודה זרה ג(: כ"ש ְוש ִ

ם ִלי'מתרפאים ממנה. וזהו שאמר:  והצדיקים קָּׁ ם נָּׁ ל ֵּ  )אור החיים(     . לצדיקיםשכר טוב -'ושילם; 'לרשעים-'נקם: ''ְוש ִ

 

 י ִדין "כ ִ ה יָּׁ וֹ  ְיהוָּׁ יו ְוַעל ַעמ  דָּׁ ם ֲעבָּׁ י ִיְתֶנחָּׁ י ִיְרֶאה כ ִ ְזַלת כ ִ צו ר ְוֶאֶפס יָּׁד אָּׁ זו ב" )לב, לו( עָּׁ  ְועָּׁ

 ְזַלת י;  תלו  גָּׁ  זוֹ ==יָּׁד אָּׁ י ִיְרֶאה כ ִ ְזַלת כ ִ  )בעה"ט(                                              . הרָּׁ ם תוֹ ין ב ָּׁ אֵּ ==אָּׁ

  

   ה "ְראו י ַעת ָּׁ ין הו א ֲאִני ֲאִני כ ִ ִדי ֱאלִֹהים ְואֵּ ָּׁ ִמית ֲאִני ִעמ  י ַוֲאַחי ֶה אָּׁ ַחְצת ִ א ַוֲאִני מָּׁ ָּׁ ין ֶאְרפ  ִדי ְואֵּ יל" )לב, לט( ִמי ָּׁ  ַמצ ִ

 ִמית ֲאִני י ַוֲאַחי ֶה אָּׁ ַחְצת ִ א ַוֲאִני מָּׁ ָּׁ ר. שבתחיית המתים  :ֶאְרפ  יג  א ח  ר )צולע( ב  יג  ת( ח  רמז כ"ש חז"ל, שבתחיית המתים מי שהלך )מ 

ִמית ֲאִנייקומו כולם עם המום שלהם, כדי ששכל רואיהם יכירום, ואח"כ יתרפאו. וז"ש '  )נחל קדומים(. ' בתחיית המתיםַוֲאַחי ֶה אָּׁ

 

 "  וֹ  גֹוִים ַהְרִנינו י ַעמ  יו ַדם כ ִ דָּׁ ֹום ֲעבָּׁ ם ִיק  קָּׁ יב ְונָּׁ ִ ש  יו יָּׁ רָּׁ ר ְלצָּׁ ֶ תוֹ  ְוִכפ  וֹ  ַאְדמָּׁ  (מג" )לב, ַעמ 

   ראותיות =ַהְרִנינו ש יהיה ִינֹון-הָּׁ ד   (נחל קדומים)          .יחַ שִ מָּׁ . רמז שבהר הקו 

 ר ֶ ת שישובו בנ"י ב   הבָּׁ שו  ת ְ ==(שירא, פף, כיו, ו: במילוי )ְוִכפ   ('אביר יעקב') ה. מ  ל  ש   הבָּׁ שו  ת ְ . להורות כי נאמרו הדברים על ע 
 

 "ה ַוי ָּׁבֹא ֶ ר מֹש  ֵּ ל ֶאת ַוְיַדב  י כ ָּׁ ְברֵּ ה ד ִ ירָּׁ ִ י ַהז ֹאת ַהש   ְזנֵּ אָּׁ ם ב ְ עָּׁ עַ  הו א הָּׁ ֵּ ן ְוהֹוש   (מד" )לב, נו ן ב ִ

  ָּׁיר ִ ְזנֵּ  תַהז ֹא הַהש   אָּׁ עָּׁ  יב ְ י ;היתָּׁ מִ  : ס״תםהָּׁ ְזנֵּ אָּׁ פו ן דוֹ ס  הַ  להם גילהשלו, משה  המיתה ביוםש .דסוֹ ==ב ְ הב הצ  ירָּׁ ִ  )שמנה לחמו( .ַהש  

 

 "י ר לֹא כ ִ בָּׁ ק דָּׁ ם הו א רֵּ י ִמכ ֶ יֶכם הו א כ ִ ר ַחי ֵּ בָּׁ ֲאִריכו   ַהז ֶה ו ַבד ָּׁ ַ ִמים ת  ה..." )לב, מז( ַעל יָּׁ מָּׁ ֲאדָּׁ  הָּׁ

  יםמִ סָּׁ  ' נרמזים םסָּׁ בתיבת ' .תוֶ מָּׁ ם הַ סָּׁ ה נעשית לו כ  א ז  , ל  חיים םסָּׁ ה נעשית לו כ  . ז  משה' םשָּׁ 'וזאת התורה אשר  :)יומא עב(כתוב .

ים )םממך ס=במילוי םסָּׁ  ינ  א ְדַחיֵּי( בה ימין. 'למיימ  מָּׁ ים ם החייםסָ ) סָּׁ יל  א  א( בה שמאל)(, 'ולמשמ  ְוותָּׁ א ְדמָּׁ מָּׁ (. תוֵּ ם הָמ סָ ' )סָּׁ

ה, נעשית להם התורה לסם הימיני:  מ  ש  ה, נעשית להם התורה םמֵּ ך מֶ סָּׁ לומר, אלו שלומדים ל  מ  ש  ם סָּׁ ; ואלו שלומדים שלא ל 

ָּׁ הַ  יקםמֵּ  ךמֶ סָּׁ -הרמוז באותיות הנסתרות תוֶ מ  ֵּ מִ -. ויהיו ניסתרים מן העולם. וכ"ש: 'אם הוא ר     (אוצרות התורה)           הוא'    םכ 

 

 "ת ר ו מֻׁ הָּׁ ר ב ָּׁ ֶ ה ֲאש  ה עֶֹלה ַאת ָּׁ מ ָּׁ ָּׁ ף ש  סֵּ אָּׁ יךָּׁ  ֶאל ְוהֵּ ֶ ר ַעמ  ֶ ֲאש  ת כ ַ ִחיךָּׁ  ַאֲהרֹן מֵּ הֹר אָּׁ ר ב ְ הָּׁ  ..." )לב, נ(הָּׁ

  א(הי"ן, ש"ם, מ)בגימט' במילוי משה"== ָּׁ  פרשת וילך(-הלבן''מחשוף עפ"י  ע.א)     . לרמוז שתמו ימיו ושנותיו של משה. מו  ת 

 ר ֶ ֲאש  ת כ ַ                           . היקָּׁ שִ נְ  תית  מ   תמֵּ  ןרֹ הֲ אַ רמז ש  . ל)בעה"ט( .ע"ה, ןרֹ הֲ אַ  תמֵּ  היקָּׁ שִ נְ ב ִ  ןהֵּ ==ַאֲהרֹן מֵּ

 הֹר ר ב ְ הָּׁ ִיתה .זַָּׁית==הָּׁ  .ישראל:  ריי  בח   -מ ואהרון משה כך ,המינים משבעת היא זָּׁ

 

  ,כי פרשת פנחס יצאה אחרי י"ז תמוז...'וידבר דוד'( ולא 'הבָּׁ ת שו  ב ָּׁ שַ )' ישראל' שובה' קוראים הפטרת, תשע"זהשבת , 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :'  (כ-יח, ז מיכה; י-ב, יד הֹוֵשע: ספרדים) 'לאֵּ רָּׁ שְ יִ  הבָּׁ שו . 

ע: הנביאים דרישתמסופר על  בהפטרה ה, הֹושֵּ לו ִמיכָּׁ   בתשובה. ישראל לחזור םעָּׁ מִ  יֹואֵּ

 ֶס"ה ביןש שבתניקראת ב: הבָּׁ שו   תב ָּׁ שַ ל הקשר  .יום הכיפורים -ֲעשֹורל ראש השנה-כ ָּׁ

 .פריחה בר אזולאי יעקב .פריחה בת אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בתִאלקובי מסעודה .ג'מילה בר יאלקוב  יהודה 
ה .כהן אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן מסעודִ.סטה בת זוהר .רינה בת בןִחיון אסתר .רינה בר בןִשושן שמעון ילדָּׁ  ב ִ

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

 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
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