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 "ַֹּתי ִאם ֻחק  כו   ב ְּ לֵּ ֵּ ֶאת ת  ַתי וְּ וֹּ רו   ִמצְּ מְּ ְּ ש  יֶתם ת ִ  אָֹּתם" )כו, ג( ַוֲעש ִ

 עיתים לתורה בכל יום:  2: שצריך לקבוע 2טעםפ. ": תורה שבכתב ותורה שבעתורות 2-: רמז ל1טעם? מדוע ֻחֹקַתי לשון רבים

 (ייםהח )אור           ;: אדם צריך ללמוד לעצמו וללמד אחרים3טעם'  'והגית בו יומם ולילה: )יהושע א, ח(ביום ובלילה דכתיב: 

 )שם( העיתים: יום ולילה הם ביום אחד. שתי: 2טעם: שהתורה שבע"פ כלולה שבכתב. 1טעם(? בלשון יחיד-חקת' )וומדוע בלי 

 ַֹּתי ִאם ֻחק   )תורת הפרשה(                       רשאים אתם ללכת לעבודה ולמסחר.-'תלכו'אזי  תלמדו תורה בזמנכם הפנוי... אם :ב ְּ

  ִַֹּתיב ְּ  םא כו  ת    ֻחק  'המחדש  :)בזוהר הקדוש(לרמוז  כ"ש  : "את שבתותי תשמרו".מסתיימתבהר  . פרשתתבוֹּ א  : ר"ת ֶאתוְּ  ל 

 )החיד"א(              .'בעולם הבא אביוחידוש תורה בשבת גורם נחת רוח גדול ל

  ִֹּתַ ב ְּ  םא כת    יֻחק  תא  ר"ת : תאֶ וְּ  ו  ל  ת=מ.י.ו.תס"ת  בוֹּ הוֹּ  חותם(יתוחי )פ     . םיכֶ ת  מוֹּ אִ ו םיכֶ ת  בוֹּ א  י מדרכ   תסורושלא  '.טבגימ ,הִאמ 

  ְּ ַֹּתיב כו  ת    ֻחק  ַתימִ  ֶאתוְּ  ל  וֹּ םב ְּ ר"ת  :צְּ  (נחל קדומים)לרמוז שההולך בדרכי הקב"ה ושומר מצוותיו צריך שיעשה זאת בתמימות.  .תוֹּ

  ִֹּתַ  םא ֻחק  כ יב ְּ ל  אֶ  ו  ת     )אור החמה(         עצמו עליה.  יתמִ מ  מי שאצל שהתורה מתקיימת  )זוהר ב קנח(כ"ש חז"ל  .י מו תס"ת : תוְּ

  ִהיה ע"י  פורים נס ;שהמ הרןאנגאלו ע"י  -מצרים יציאת :'ישראלנרמזו אותם שגאלו או יגאלו את '' םאִ ר"ת תיבת ' :םא 

 )נפש חיה(               .ת התורהקו  שמרו את חו  שראל יי אםזה יקרה רק  .שיחמ ליהואתהיה ע"י  המשיח ביאת ;רדכימ סתרא

 
              

 

 

 

 
 ַֹּתי ִאם ֻחק  כו   ב ְּ ל  ִלים בתורה. כתוב בגמרא פירש"י :ת   ההולך בדרך ומפסיק ממשנתו, ואומר מה ' :בות פ"ג מ"ז()א: שתהיו עמ 

 : לש  הדבר יובן על פי מ   ...'מעלה עליו הכתוב כאילו מתחייב בנפשו -זה )=שדה חרוש( יר נאה נִ ן זה ומה יל  נאה אִ 
  )אדם בשם ראובן, זכה בהגרלה לטוס לארצות הברית. כיוון שראובן לא טס מעולם )ולולא הזכייה כנראה גם לא היה טס

מתי הוא מתכונן לטוס בפעם הבאה לארצות הלך לשכנו שמעון, יהלומן במקצועו שטס מדי כמה שבועות, וביקש לדעת 
הברית, כי הוא רוצה להתלוות אליו כיוון שאינו מכיר את הכללים. אמר לו שמעון שבשבוע הבא ביום שלישי, פעמיים 
כי טוב, הוא מתכונן לטוס, וכן היה. שניהם עלו למטוס. ראובן, שלא רצה להפסיד את הנוף, ישב ליד החלון. ואילו 

יין אותו הנוף כלל, רצה לישון וביקש מראובן שלא יפריע לו...אבל ראובן, שהתלהב כשראה את כל תל שמעון, שלא ענ
אביב קטנה מאוד, ואיך כל בית נראה כמו קופסת גפרורים, רצה לשתף את שמעון במחזה, ואמר לו 'תראה איזה בתים 

ושוב פעם העיר את ידידו, אבל לשמעון  קטנים'. אבל שמעון לא התייחס. אחר כך ראובן ראה שהם כבר מעל העננים,
לא אכפת. והנה ראובן מעיר את שמעון ואומר לו 'הנה עץ אקליפטוס'. כששמע שמעון את ראובן אומר כך התנער 
ממקומו, רץ אל תא הטייס, ראה שהטייס נרדם והעיר אותו במהירות. ברגע האחרון הצליח הטייס להגביה את המטוס 

 :'אשריך, הצלת את כל נוסעי המטוס'. אמר לו ראובן :ראובןלשמעון אמר אז ו ..ו מהתרסקות.בחזרה, וכל הנוסעים ניצל
ני מבין אותך. מבתים בגודל גפרורים אתה לא מתלהב, מלטוס בתוך העננים אתה לא מתלהב, וכשאמרתי לך שאני י'א

 -מים 'תקשיב, כשטסים באוויר מיד קפצת. וכי אף פעם לא ראית עץ?'. אמר שמעון לראובן הת -רואה עץ אקליפטוס 
זה פלא, שהרי עץ לא צומח באוויר. לכן הבנתי  -זה לא פלא שהכל קטן ורואים עננים. אבל כשטסים באוויר ורואים עץ 

: כשאתה לומד תורה, אתה נמצא מעל הגשמיות ועוסק בדברי אלוקים הנמשלשאנחנו בסכנה, וכך ניצלנו מהתרסקות'. 
אתה בגובה עכשיו. ואם  -הכל קטן, ולא חשוב שיש מינוס בבנק, וגם אם לא אכלת צהריים  חיים. לכן צריך לראות את

 )ובחרת בחיים(                                זו סכנת התרסקות.  -)שדה חרוש(באמצע הלימוד אתה מדבר על אילן או ניר   
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

ַֹּתי לפרשת  וגימטריות  אותפרפר                                   ֻחק    )שנה ד'(  187 עלון         ב ְּ

  לא תעֶשה מצוות 5, עֶשה מצוות 7מצוות:  12יש   בחוקותיבפרשת. 

 בהמה ערֵכי* אדם. ערֵכי* ]ז]פרק כ. בתוכחה מפי הקב"ה קללותמ"ט * .ומצווה שכר תורה* ]ו]פרק כ   :חוקותיב ענייני פרשת .        

 .מעשר בהמה* .מעשר שני* לקב"ה. חרמים ענייני* .הה מקנֶשד  ערך * אחוזהו שדהערך *
 
 ו"אייר תשע כ'   .'ומעוזי עוזי' ה ' :)ספרדים( הפטרה .21.05-ת"ר ;20.22-ק"מוצש ;19.17-נרות הדלקת: )ת"א( השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 צִרישאל  !ֻחקַֹּתיב  ? ענה לו שנית היהודי: םאִ ; שוב שאל הנוצרי את היהודי: !בֻחקַֹּתי: היהודי? ענה לו םאִ : היהוִדיאת  הנוֹּ

 מה הכוונה המסתתרת בשאלות ובתשובות הללו?
 ַֹּתי: היהודי(, תשובת זכרוו מוש מחי? )נו  כ   ל  מה י  א? םאִ : הנוצרישאלת ֻחק   ר!א  ש  ייד ִמ ת  רבו  ק  רפו  חץ ר  א  ב!  ב ְּ

 ם? )הקב"ה(,     מה י  א? םאִ : הנוצרישאלת כ  כ   ַֹּתי: היהודיתשובת ל  ֻחק    )ש. אביגל(      היה!    ימיד ת יים ק י חשמיים ב!  ב ְּ
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 'סיפור עם מוסר השכלדברים שרואים משם לא רואים מכאן'(. ')... 'אמונה שהכל מלמעלה  
זה  -רבי יהושע בן לוי, שביקש להתלוות לאליהו הנביא. אמר לו אליהו הנביא 'אם אתה רוצה לבוא איתי מסופר על 

ים שכל ד  מרּו זוג ענייםבערב הגיעו לאיזה .. אתה נפרד ממני'. -בתנאי שאתה לא שואל שאלות. ברגע שתשאל 
שבחצרם, שהיו מוכרים את החלב ומזה חיים בדוחק גדול. עם כל העוני שלהם קיבלו את  הר  פ  מהפרנסתם הייתה 

, ואת מעט האוכל שהיה לבעלי הבית )למרות שהם לא ידעו שאליהו הנביא בביתם(אליהו הנביא וריב"ל בכבוד גדול 
אוי, ואילו הם עצמם ישנו הגישו לאורחים, והם עצמם לא אכלו, ואת המיטות שלהם גם כן נתנו להם שיוכלו לישון כר

על הרצפה. באמצע הלילה העיר אליהו הנביא את ריב"ל כדי ללכת, וביציאה מביתם עמד אליהו הנביא והתפלל לה' 
והמשיך  ,בהבטחתו נזכראך  ,נבהל ורצה לשאול "לביר נפלה ומתה. פרהתוך רגע ה. של העניים הר  פ  שיהרוג את ה

אחד להתארח, אבל העשיר לא כיבדם, נתן להם לישון בחדר  עשיר שלהנביא. בערב הגיעו לבית  אליהו ללכת עם
שהתמוטט, ועכשיו עליו לבנותו.  קירהמדרגות, ולא הביא לא לאכול ולא לשתות. ראו השניים שלאותו עשיר יש בבית 

וכך היה. גם כאן התפלא ר' יהושע למה זה ה"תשלום" שמגיע לאותו  -ייבנה מאליו  קירבבוקר התפלל אליהו שה
השניים עברו בעוד כמה מקומות ור' יהושע צפה בכמה מחזות .. עשיר שחצן, אבל זכר את הבטחתו לא לשאול דבר.

הו: 'דע כי האיש שנראו לו לא ממש הגיוניים, אבל בסופו של המסע המשותף ביקש להבין את ההיגיון. ענה לו אלי
פדיון נפש אשתו. והאיש  וֹ תר  פ  אותו היום נגזר על אשתו למות, ואני התפללתי לאל להיות  - שלו הר  פ  את השהרגתי 

 -, והיה מוצא בו מטמון גדול מזהב ומכסף דוֹ היה מגלה יסוֹ את הקיר, אם הייתי מניחו לבנות  - ירק  העשיר שבניתי לו ה
 .'קיראת ה ועל כן בניתי לו

 "י ָנַתת ִ יֶכם וְּ מֵּ ְּ ם ִגש  ִעת ָ ָנה ב ְּ ָנתְּ בו ָלה   ָהָאֶרץ וְּ ץ יְּ עֵּ ֶדה וְּ ָ ן ַהש   ֵּ " )כו, ד( ִית  יוֹּ רְּ ִ   פ 

 יֶכם מ   באמצע גשמים מתי שרק ירצו, אפילו יוריד הקב"ה ,עמלים בתורהשאם יהיו  ?"יםמִ גש  " ולא" םיכֶ גשמ  ": כתובמדוע : ִגש ְּ

 (באר יעקב על התורה)              נגד הטבע. בשנת בצורת, הקיץ,

 י ַתת ִ נ  יֶכם וְּ מ  ם ִגש ְּ ִעת    )שמנה לחמו(   .שהגשמים יורדים בעיקר בימים אלו '.בגימט, תב  שַ  ייל  ול   יתיעִ י רבִ יל  בל   בברכה=ב ְּ

 ם ִעת   י י יל  ל  ב: הגשמים ירדו ב ְּ יל  ִכים.       לצאת אדם בני דרך שאין בשעה ,שבתרביעי ול  ת ולדר  בו   (מסכת תענית כג\"ישר)לרחו 

  ִ ַתת נ  יכֶ  יוְּ מ  ִעת    םִגש ְּ ִיםס"ת : םב ְּ  )שמנה לחמו(                  ברכה.  גשמי יהיו והם םיִ מ  רק  שהגשמים יהיו . מ 

 תפילתו הוריד גשמים באמצע הקיץ לצורך הכשרת מקווה טהרה, וכן מסופר  מסופר על ה'בבא סאלי' זצ"ל אשר בֹכח
ן התפללו וירדו גשמים בשנת בצורת, כמובן שכל זה הוא מכֹ    .ם בתורהיל  עמ  שהיו ח על צדיקים שלבקשת השּולט 

 
 יג ִ ִהש   ִיש   ָלֶכם "וְּ ִציר ֶאת ד ַ ָ יג ו ָבִציר ב  ִ ם ָזַרע ֶאת ַיש   ֶ ת  ֶכם ַוֲאַכלְּ מְּ ַֹּבע ַלחְּ ם ָלש  ֶ ת  בְּ ַ ֶכם" )כו, ה( ָלֶבַטח ִויש  צְּ ַארְּ   ב ְּ

  ֶהתורה מבטיחה שאם נעבוד את ה' יתברך כמו שצריך, אזי נשב לבטח בארצנו הקדושה .ךינו  חִ  הר  ה  ט   ןחוֹּ ט  ב ִ : חטַ ב. 

 ש ;)א"ת ב"ש( בגימט', 410=ֶבַטח דוֹּ ַלם410=ק  . שדוֹּ ק   ,שדוֹּ ק   ,שדוֹּ ק  =(י"תח י"תט י"תב) במילויבגימט'  :ֶבַטחשל  ; אותיות הנ ע 

 ,ומבלעדיו אין לנו שום יכולת , הוא המושיע קב"הן שרק הו  חט  ב ִ , ונתמלא בכל מחיר הבית היהודי תשַ קדו  שאם נשמור על 

 (בחייםובחרת )              ת.רו  גם נקבל את ארצינו הקדושה בלי פש  כך -תרו  ת בלי פש  ו  צובדרך התורה והִמ  נו  ינ  ונחנך את ב   
 
 י ָנַתת ִ ם "וְּ לוֹּ ָ ָאֶרץ ש  ָ י ...ב  ת ִ ַ ב  ְּ ִהש  ם...ָהָאֶרץ ִמן ָרָעה ַחי ָה וְּ ֶ ת  ַדפְּ יֶכם ֶאת ו רְּ בֵּ לו   אֹּיְּ ָנפְּ יֶכם וְּ נֵּ   ז(-ֶלָחֶרב" )כו, ו ִלפְּ

 אלא הפסוק בא להשמיע -השלום ולאחר מכןניצחון על האויב  בתחילה -לכאורה היה צריך לכתוב את הפסוק בסדר הפוך

 )נזר יוסף(                       יש לו להעדיף את השלום.-לנו את סדר העדיפויות, גם כאשר יהודי בטוח בניצחונו

 ה ַחי  ה ע   )שמנה לחמו(        )ע"ה(, היא סוריה=ינִ הצפוֹּ  המ  האו  =)ע"ה( ,עי הר  הגוֹּ =298=ר 

 ה ַחי  ה ע  ה ַחי  ה, לכן, חצַ בר   תל  ש  מו   אשר והיא, דניאל ראה אשר הרביעית החיה היא .)ע"ה( הרביעי=ר  ע  ם(   '.בגימט, רצח=ר                               )ש 
 

י לֹום ְונ ַתת  ָאֶרץ ש  טיילו והגיעו לנהר, אמרו: למה ניכנס שנינו ונירטב? עדיף ש. ישראלו שלוםחברים,  2מסופר על  :ב 
זכר פסוק: 'שלום על ישראל' ולכן אמר  שלוםשאחד ירכיב את השני על כתפיו. התלבטו מי ירים את מי. 

: מדוע עשית שלום. שאל לריצפה שלוםאת  ישראלוכך היה. באמצע הדרך זרק -צריך להרים אותו ישראלש
  והרי כתוב: 'ונתתי שלום בארץ...' :ישראלזאת? ענה לו 

 
 "  פו ָרדְּ ם וְּ ה ִמכ ֶ ָ ָאה ֲחִמש   ָאה מֵּ ם ו מֵּ ָבָבה ִמכ ֶ ֹּפו   רְּ ד  לו   ִירְּ ָנפְּ יֶכם וְּ בֵּ יֶכם אֹּיְּ נֵּ   " )כו, ח(ֶלָחֶרב ִלפְּ

   פו דְּ ר  ם וְּ ֶ  )רש"י(                         : מן החלשים, ולא מן הגיבורים שבכם. ִמכ 

 ה ִמש  ה, חומשי תורה 5-: רמז לח  א  הלבדה תרדפו ' הר  תוֹּ הברכות: בשביל עסק  100-: רמז למ  א   הר  תוֹּ הק ס  ; ושתוסיפו על ע  'מ 

הקיום המצוות ותהיו מברכים את  א  הרְּ ברכות בכל יום, אז בזה תרדפו  מ  ב   )פיתוחי חותם(      .ב 

 ה ִמש  ה; בכםש ַלִשיםֵמָהחָ  -נוטריקון :ח  א  תםֵמאו -נוטריקון: מ  ִשיםה ו  ל   )מנחת כהן(          .ח 

  ְּלו  ו פְּ יֶכםאֹּ  נ  ב  יֶכםלִ  יְּ נ  ֶרבלֶ  פְּ ש רמז  .ללו  אֶ : ר"ת ח  ם(  יפשפש במעשיו ויתגבר על יצר הרע לשוב בתשובה. לו לאֶ לאדם שבח ד   )ש 
 
 "יֶכם ו ָפִניִתי יִתי ֲאלֵּ רֵּ ִהפְּ ֶכם וְּ יִתי ֶאתְּ ֵּ ב  ִהרְּ ֶכם וְּ ִריִתי ֶאת ַוֲהִקימִֹּתי ֶאתְּ ֶכם" )כו, ט( ב ְּ   ִאת ְּ

 ִניִתי נ   אותיות=ו פ  והיו עיני ולבי שם כל הימים אבל ' : דכתיב םש  היו  ינ  פ   וראשון,  שנים שעמד בית 410=ת''ישלרמוז  ."ית ִ  יו פ 

 )בעה"ט(                                                                                                               . 'ךד  לאחר שגלו אנה פנה דוֹּ 

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 



 "ם ֶ ת  ן ַוֲאַכלְּ ָ ן ָיש  ָ ש  ן נוֹּ ָ ָיש  י וְּ נֵּ ְּ ִציאו   ָחָדש   ִמפ  וֹּ    " )כו, י(ת 

 ם ֶ ת  ַכלְּ ן ַוא  ן של י ש   ן הנוש  ן שיהא יש   )רש"י(                    שנים לאכול משל אשתקד.  3: הפירות יהיו משתמרים וטובים להתייש 

 ַשן ה=406=נוֹּ מ  ה, אפילו שחזרה שלוש ןש  י  ס"ת   :שחד ימפנ ןויש; (סימני הקטורת 11(+)395)'. בגימט ,נש  נ  . כי נשמת האדם יש 

ןוְּ ; הזה בגלגול פעמים לעולם ימִ  י ש   נ  ְּ ש  ח   פ  ִציאו  ת   ד  ם( ר"ת א: )וֹּ ת  מו  של הקב"ה. )חוֹּ ת  ת ב. כי הכל בחו  נו  ת היש  מו  ( את הנש 

יַאת המִשיח.  ת שיהיו בעולם, אחר ב ִ שו   )נחל קדומים(          שיצאו לעולם תוציאו מפני הֲחד 
 
 י ָנַתת ִ ִני "וְּ כ ָ ְּ ֶכם ִמש  כְּ תוֹּ לֹּא ב ְּ ַעל וְּ י ִתגְּ ִ ש  ֶכם" )כו, יא( ַנפְּ    ֶאתְּ

 ִני  (בעה"ט)                   .  שבזכות בית המקדש בא השובע 'ואכלתם ישן'וסמיך ליה  בית שניעמד ששנים ה ספרמ. 420=ִמשכ  
 
 "הָוה ֲאִני יֶכם יְּ ר ֱאלֹּהֵּ ֶ אִת  ֲאש  צֵּ ֶכם יהוֹּ ֶאֶרץ ֶאתְּ ַרִים מֵּ יֹּת ִמצְּ   יג(" )כו, ...ֲעָבִדים ָלֶהם ִמהְּ

 ֶכם ֶאֶרץ; 'טבגימ 461=ֶאתְּ ַרִים מ   כמספר השנים שבנ"י היו במצרים. )ע.א.(-'טבגימ 210=רד"ו'. ההפרש ביניהם טבגימ '671=ִמצְּ

  ִנ הו   יא  יכֶ  היְּ ש ֶ  םֱאלֹּה  אִת  רא  צ   )שמנה לחמו(     . ירמיה זמן עד היה ממצרים שהגאולה .ירמיה :  ס״מיהוֹּ
 
 "ה ֲאִני ַאף ֹּאת ֶאֱעש ֶ י ָלֶכם ז  ת ִ ַקדְּ ִהפְּ יֶכם וְּ ָהָלה ֲעלֵּ ֶ ֶחֶפת ֶאת ב  ַ ֶאת ַהש   ַחת וְּ ד ַ   (טז" )כו, ...ַהק ַ

  ִנ כֶ  תז ֹּא הֶאֱעש ֶ  יא  ה: ס"ת םל  ת ִ . ִמית  ַקדְּ ִהפְּ יכֶ  יוְּ ל  ל   םע  ה  ֶ ה: ס"ת תאֶ  הב  התהיה ה הפורעניות אלה . כלִמית   )שמנה לחמו( .ִמית 
 
 "ִאם ה ַעד וְּ ֶ ל  עו   לֹּא אֵּ מְּ ְּ י ִלי ִתש  ת ִ ָיַספְּ ָרה וְּ ַיס ְּ ֶכם לְּ ַבע ֶאתְּ ֶ יֶכם ַעל ש  ֹּאתֵּ   " )כו, יח(ַחט 

  ִא ל ֶ  דעַ  םוְּ ה.ס"ת  :הא    (בעה"ט)         אוסיף לכם ייסורים. -. אם לא תשמעו ליהיד  מִ כנגד  היד  מִ שאמדוד לכם  ִמד 
 

אזלה סבלנותו ורצה  : יהודי אחד קיבל את אורחיו בסבר פנים יפות, אך כשהתארכה השעההכנסת אורחים
הוא אזר אומץ ואמר לאורחים:  ...להיפטר מאורחיו. אך כל הסימנים והרמזים לא הועילו, והאורחים לא הבינו

ד שעה מאוחרת, מכיוון שיש לי אורחים...אבל אתם, למה אתם עדיין כאן?!...' ר, ע   'מילא אני יושב כאן ע 

 "י ת ִ ַברְּ ָ ש  ן ֶאת וְּ אוֹּ ֶכם ג ְּ י  ֻעז ְּ ָנַתת ִ יֶכם ֶאת וְּ מֵּ ְּ ֶזל ש  רְּ ַ ב  ֶאת כ ַ ֶכם וְּ צְּ ה  ַארְּ ָ ֻחש  נ ְּ ַ      (יט" )כו, כ 

 י ת ִ ַברְּ ש    לחמו( שמנה)   .ריבנוחוא ואות אשבור אז ,עוזכם' 'גאון הנקרא המ״קיב שיעמוד שנים ת״יר שלאח. י"ִת -רב  וש   אותיות=וְּ

  ִ ת ַברְּ ש   כֶ  ןאוֹּ ג ְּ  תאֶ  יוְּ ַתת ִ  םֻעז ְּ נ  יכֶ  תאֶ  יוְּ מ  ן תס״ :םש ְּ ִתים ִית   )שם(  . המקדש בית בןחורמ תריו הל  ששקו   צדיקיםת ת  יִמ  שהוא .מ 

  ןג ְּ ֶאת ֶכם אוֹּ ןג ְּ ֶאת ; בגימט' ע"ה, 599ם=לַ ש  ירו   =זוֹּ ֻעז ְּ  )נחל קדומים(      '. בגימט, 461=זה המקדש=אוֹּ

  ןג ְּ ֶאת ֶכם אוֹּ ז ם םנ  גאוֹּ  שהם .ע״ה בגימט', 598=וטובים גדולים וחסידים בצדיקים אלו=ֻעז ְּ  לחמו( שמנה)            ישראל.  של ומעוֹּ
 
 "י ת ִ ָזַכרְּ ִריִתי ֶאת וְּ ב ב ְּ ִריִתי ֶאת ַאףוְּ  ַיֲעקוֹּ ָחק ב ְּ ַאף ִיצְּ ִריִתי ֶאת וְּ ָרָהם ב ְּ ֹּר ַאבְּ כ  ָהָאֶרץ ֶאזְּ ֹּר" )כו, מב( וְּ כ    ֶאזְּ

 י ת ִ ַכרְּ ז   )בעה"ט(                      .תבוֹּ ת א  זכו  שלעולם יזכור -היר  בזכִ ומסיים  היר  בזכִ הפסוק מתחיל : וְּ
 י ת ִ ַכרְּ ז  ִריִתי ֶאת וְּ ב ב ְּ קוֹּ -יעקב). ע. האבות מנויין למפר  'נח לפני הקב''הר ומו  בו  צ   רוֹּ פֶ לפי שא  ' זכירהלא כתיב ביה  יצחקב :ַיע 

 )בעה"ט(   .אברהםבן  יצחקבן  יעקבאני זוכר מאין באתם ומונה וממשמש היחס עד למעלה עד בן  אומר הקב''ה (אברהם-יצחק

  ְּיו ת ִ ַכרְּ ביַ  ִריִתיב ְּ  תאֶ  ז  קוֹּ ה אחרת חלק בו.  יעקב. לומר לך שעיקר הזכות הביא מיובִ א   : ר״תע   )שמנה לחמו(             ואין לאו מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ב קוֹּ ת  יעקב -( בחמישה מקומותאִלי הניכתב בכתיב חסר ) אליהו)כתיב מלא(.  בויעקבחמישה מקומות נכתב  :ַיע  נטל או 

  )רש"י(                               ערבון שיבוא ויבשר גאולת בניו.-אליהומשמו של 

  ַן אף'ל)רמז  אףם כתיב ל  בכו  : ףא רוֹּ ִליד -אברהםכלומר . 'שלמה ולא יצא ממנו פסולת תוֹּ ט  ימִ שהיתה '-יעקבחוץ מ( 'ח  הו 

ִליד את -יצחק, ישמעאלאת   (בעה"ט)                                 . ולכן יצאה פסולת ממיטתם.ושָ עֵ הו 
 
 "ה ֶ ל  ים אֵּ ִטים ַהֻחק ִ ָ פ  ְּ ש  ַהמ ִ רֹּת וְּ וֹּ ַהת  ר וְּ ֶ הָוה ָנַתן ֲאש  ינוֹּ  יְּ ֵּ ין ב  י ו בֵּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ ַהר ִיש ְּ ַיד ִסיַני ב ְּ ה ב ְּ ֶ   (מו, " )כומֹּש 

 ה ל ֶ ים א  ִטים ַהֻחק ִ פ   ש ְּ ַהמ ִ רֹּת וְּ וֹּ ַהת  רֹּת :וְּ וֹּ  )שמנה לחמו(        . 'בגימט, 1011=פה בעל םוג שבכתב והם=ַהת 
 
 "  ִאיש י וְּ ש   כ ִ ד ִ יתוֹּ  ֶאת ַיקְּ ֵּ ֶהֱעִריכוֹּ  ַלה' קֶֹּדש   ב  ן וְּ ֹּהֵּ ין ַהכ  ֵּ ב ב  ין טוֹּ ר ָרע ו בֵּ ֶ ֲאש  ן אֹּתוֹּ  ַיֲעִריךְּ  כ ַ ֹּהֵּ ן ַהכ  ֵּ   " )כז, יד(ָיקו ם כ 

  מסופר על רבי עקיבא איגר זיע"א שהייתה לו הכנסת אורחים עצומה, שהוא אפילו העלים והסתיר מכל האורחים
מר שפקדו את ביתו מיהו זה בעל הבית, והראה להם כאילו הוא גם כן אורח. יום אחד פנה אליו אחד העניים האורחים וא

זה לא נעים, בטח בעל ? 'תשמע, אני כאן כבר כמה ימים אוכל ושותה וישן, וגם אתה כאן כמה ימים. אולי נלך ונחזורלו 
'. שנה, ובעל הבית )של העולם( לא מקפיד עלי 40'אל תדאג, אני אורח בבית הזה כבר . אמר לו הרב הבית יקפיד עלינו'

  ידעו מי זה בעל הבית, שאף אחד לא יושב בראש, ועשה את ביתו קודש לה'.וכן באוכל היה לו שולחן עגול, כדי שלא 

o  פיתוחי חותם':רש הרב יעקב אבוחצירה בספרו יפ    אחרון? אברהםמוזכר ראשון ו יעקבמדוע' 
o  התוכחה באה על ְּ ע ב  'שֶ של  אולכן כל מכה הי 'בת שבע'ובעיקר הפגם שנגרם לשכינה הקדושה הנקראת  יתִר ב ְּ ם הַ גַ פ 

ר פ   , כדי לרמוז זכותו שתעמוד לכ ַ ימו  ִד ק  , ולכן הִ הוי"הפעמים  7=182=יעקבעל חט אתכם. והנה  'שבע' בבחינת 'מכות

, שהוא הוי"הפעמים  8=208=יצחק; לאחר מכן מוזכר ע מכותב  שֶ ' ולא יוסיף להכותם בבת שבעשפגמו ב'על מה 

ַגםשבו ויכפרו על  יות"הו ו, ויבואימים הנ  שמוֹּ הראשון שנימול ל ְּ ִרית פ  '. לא  ' פעמים 8=248=אברהםלבסוף רק ; ַהב ְּ

ַגם, ויסייע לבני ישראל שכופר דסֶ ח  שהוא שם של  ְּ ִרית פ   גלויים. יםִד ס  בח  וינהג עימם הקב"ה  ַהב ְּ

o ית הוי"הִר ב ְּ '=638=אברהם יצחק יעקב'. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 "ָכל ךָ  וְּ כ ְּ ֶיה ֶערְּ ֶקל ִיהְּ ֶ ש  ֶֹּדש   ב ְּ ִרים ַהק  ָרה ֶעש ְּ ֶיה ג ֵּ ֶקל ִיהְּ ָ   " )כז, כה(ַהש  

  ֶֹּד ִרי ש  ַהק  ר   םֶעש ְּ  )אור החמה(        כנגד כל עם ישראל.  לקו  ש  היה  ו  רכ  ע   ינו  ב  ַר  משה. רמז שמשה: ס"ת הג  
 

 ָכל ר "וְּ ש ַ ָקר ַמעְּ ָ ֹּל ָוצֹּאן ב  ר כ  ֶ ַחת ַיֲעבֹּר ֲאש  ַ ֶבט ת  ָ יִרי ַהש   ֶיה ָהֲעש ִ ֶֹּדש   ִיהְּ   " )כז, לב(ַליהָוה ק 

 יִרי ש ִ ע  ה=ה  מ  , יוכיח' ה׳ יאהב אשר כל את 'כי:  )משלי ג, יב(כ"ש  :הִיסו ִרין והגלו ת שעברו תחת שבט '.בגימט ,595=ֶדישראל ה 

ֶשר נקראים והם, עליהם והגלות והיסורין מכפרין המה אחד וכל, עשרהרק ב נכללים האומות שכל לפי האומות. מכל ַמע  ר  ש   ע 

ה כולל ן)כמו ש ,עמים ִשבע  ע  נ  נקראו, כן כל האומות נכללים  כנעניעמים שהיו בא"י(, וכולם על שם ה שבעההיה כלול  כ 

אומות, והם כל העולם, כי כל אחד נכלל  עשרה לעתיד לבוא לזרעו לתת אבינו לאברהם הקב"ה הבטיח ולכן ,עשרהב

הועשר פעמים   ,שבעהב   ...רשֶ ע  מַ וישראל הם ה והם כל העולם. אומות, ִשבִעיםהם  ִשבע 

 ע הא  מ   מן עשירי חלק הוא( 27הטובה=) טוב ולכן :לה׳ קודש  טוב פעמים עשר עם( 100) מאה במספרו עולה רע כי, (270) ר 

והם ישראל, על כן -בעולם טובממאה הוא  עשיריוהם כל אומות העולם, ורק חלק  ,בעולם רב( 270) רע כי, (170=17*10)

ע מהמילה עשירית. אם ניקח 'העשירי יהיה קודש לה'' ה=27=ז"ךהוא ( 270) ר  ב  וצדיקים ים ִר ים וטהו  כ ִ , והם ישראל שהם ז  הטוֹּ

 )שמנה לחמו(         .טוב( אותיות שהתורה כולה 27) ז"ךבוהם קיבלו את התורה שהיא כתובה והטובים שבכל האומות, 
 

 "ה ֶ ל  ת אֵּ וֹּ צְּ ר ַהמ ִ ֶ ה ֲאש  הָוה ִצו ָ ה ֶאת יְּ ֶ י ֶאל מֹּש  נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ ַהר ִיש ְּ   " )כז, לד(ִסיָני ב ְּ

  ִבעה"ט()         .'תוֹּ צְּ מִ  חק  יִ  בל   םכ  ח   םשֶ  על' )ע"ה( בגימט' חכמים תלמידי=(יות-וו-דיצ-םמ) "העבמלוי בגימט'  ,613=תרי"ג=תוֹּ צְּ מ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .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

 .אלגרהבן  לוי. שלמה אזולאי, כהן, משפחות לכל .זוהרבת  רינה זוהר,בת  פאני זוהר,בת  ברוריה  :לרפואת והצלחתסוליקה.  בת בילדה

  בן תרצה. שמעון .בן מסודי עופר  :לזש"ק בנות אסתר. עליהו מזל. עליה בן יוסף יצחק. בן אסתר ישראל. בן דינה שלום שרה.בן  יצחק .ברוריהבת  ליאת
 ברוריה.בת . אפרת ברוריהבת מוריה  .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאניבן  אריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן עמי :לזיווג הגון

 . יהודית בת כלנית חדווה חנה. בן אביעד  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .אסתר בן דורון .בן אסתר יעקב
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 ה להפטרה:' בחוקותי' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת י "יְּהו  י"  ֻעז ִ ֻעז ִ  (יב-הסוף; יז: א-יט טז: פרק ירמיה)ו מ 

 המצוות את יקיימו לא אם, חלילה ישראל על ה"הקב שיביא והפורענות התוכחה על מסופר בפרשה!;  

 .המצוות את יקיימו שלא במידה, ישראל על ה"הקב שיביא הפורענות עניין על מסופר בהפטרה

רו ךְּ " ֶבר ב   ר ַהג ֶ ֶ ש  ַטח א  ה ִיבְּ יהו  י ה ב ַ ה  ה וְּ הו  ַטחוֹּ  יְּ  עליו קשה לפעמים הדבר כי אף, ה"בקב בוטח האדם כאשר: (ז, יז" )ִמבְּ

 עליו המוטל את האדם יעשה-ראשית, לפיכך. ושלם מלא ביטחון לידי להגיע שיוכל אותו מסייעים השמיים מן, מאוד

 (הפרשה תורת)                   '.מבטחו' באמת יהיה ה"שהקב לכך יזכה, דבר של ובסופו, ביטחון בעל ויהיה

 סיכום ספר ויקרא

 ובית המקדש, קרבנות, בדיני כהניםהיות שרובו ככולו עוסק -'תורת כהנים'ספר ויקרא ניקרא גם. 

' ימים. כיצד? 30': הוא ויקראמשך הזמן ההיסטורי של ספר 

 (2449,  שנה ב' ליציאת מצרים, ב' תמ"ט )ניסןא'  -  'הקמת המשכן'' מסיים באירוע שמותספר '

 (2449, שנה ב' ליציאת מצרים, ב' תמ"ט )איירא'  - 'מיפקד האוכלוסין'' מתחיל באירוע במדברספר '

 בגימט 345=משה="חזק". שלוש פעמים "חזק חזק ונתחזק. נאמר: "'ויקרא'בסיום קריאת הפרשה האחרונה בספר.'   

 בדבקות שלנו בתורת משה.רק ינו תלויים נצחיות  ו קיומנו, אין חיזוק, אלא בתורת משה. כל הצלחותינורמז ש

 :ל"ג בעומררשב"י ביום הילולת 

o  כאשר משה רבינו עלה לשמיים כדי לקבל את התורה, המלאכים משה רבינורשב"י, לפי המדרש, הוא הניצוץ של :

 הספירות 7, לפי יום ל"ג. דהוֹּ . התורה היא 'תנה הודך על השמיים''מה יילוד אישה ביננו'?, דחו אותו ואמרו לקב"ה: 

 ל"ג בעומר(הילולת רבי שמעון בר יוחאי, נולד ומת ביום י"ח אייר )הוא  .'הוד שבהוד'הוא 

o 'ת, : כאשר רבי עקיבא, שהיה מעשרת הרוגי מלכו(א"י' פר רבה קהלת) המדרשמסביר עפ"י  ע"השו על 'חדש הפרי

: (א"ל דברים)דאג להמשיך את תורת רבי עקיבא ואז נתקיים כ"ש  נרצח ע"י הרומאים בייסורים, רבי שבעון בר יוחאי

 )רבי אליהו בקשי דורון(           . איח  יוֹּ : ס"ת "וזרע ימפ תורה חכ   שַ ת ִ  אל יכ"

o  ִלית  : "י"ט( )תהילים ס"ח,כתוב ם ע  רוֹּ ִבית   ַלמ   ִבי..." ש   ֶ ִבי ש   ֶ  .וחאיי רב מעוןש-נוטריקון: ש  
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