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

  ֲעַרבֹות, ָמכֹון, ָמעֹון ,ְזבוּל, ְשָחִקים, ַרִקיעַ , ִוילֹון: רִקיִעים שבעה. יֵמי המעשה , ארצות : כנגד תיבות 'זבפסוק יש. 

  )שמנה לחמו(   .שִביֵלי ֹחכָמה  ל"בו  ימי הבנין  'זאותיות: כנגד  ל"ב' תיבות וזבפסוק יש    ;)בעה"ט( )מסכת חגיגה י"ב(

  ַּמִים ַהֲאִזינו ָ ַמעַהש ּ  עדים שיהיו ולארץ לשמים דווקא ה''הקב פונה מדוע ?וארץ שמים משה בהם העיד למה: ָהָאֶרץ ...ְוִתש ְ
: ישראל יאמרו אם. לנצח חי ואיני האדם סוף זה כי תמ   אני למחר, ודם בשר אני': משה אמר ?ישראל את שהזהרתי בדבר

 החיים בין אהיה לא כבר אני שהרי? ומכחישם בא מי, התורה קיום על הברית את עלינו קיבלנו לא הרי נענשים אנו למה

ַמִים בהם העיד לפיכך. דבריהם את לסתור אוכל לא אומימל   ָ  ִספִרי( י''עפ, י'')רש                 .לעולם קיימים שהם יםד  ע  , וארץ ש ּ

  ַַמִים. כי עיקר קיום ה  בגימט' )עם האותיות ועם הכולל(, הבָ שוּ ּתְ ==ץֶר אָ ה והָ מָ יְ מַ שָ ה ָ  ('אביר יעקב')      הוא ע"י תשובה.  ָהָאֶרץו ש ּ

  ַַמִים ;בגימט' ע"ה, המָ כְ החֹ=ֲאִזינוה ָ ָרה ַהש ּ ַמִיםשיימשך ל החכמהוזה רמז האזינו  .ג"תרי==ַוֲאַדּבֵּ ָ ָרה, אז ש ּ דברי תורה  ֲאַדּבֵּ

ַמִים ַהֲאִזינוּ מצוות;  תרי"גשבה  ָ ָרה , תורה שבכתב<ַהש ּ  )נחל קדומים(            . תורה שבעל פה<ָהָאֶרץ ַמעש ְ ְוִת  ,ַוֲאַדּבֵּ

 ָרה י...ַוֲאַדּבֵּ  הוא לעולם בואו תכלית שכללומר , 'םיִ מַ ּשָ הַ ' שייך בו  יםִש נָ ֲא  כלפי ומשמש קשה לשון שהוא-'רוּ יבּ ִד : 'ִאְמרֵּ

 נשים כלפי ומשמש רך לשון שהוא-'אמירה'. רוחניים לגמרי שהם ובמצוות בתורה מושלם שיהיה יםישמ מלאכת' ה עבודת

 )יגל יעקב(  )גשמיים(. ארציים םבעניני יותר אלא ובמצוות בתורה הוגות להיות לעולםבואן  תכלית יןשא   לומר 'הארץ' שייך בו

 ָרה י...ַוֲאַדּבֵּ  ' )רוחניים(; שמימייםשעוסקים כל הזמן בעניינים  ' יםיִק ִד צַ  כלפי ומשמש קשה לשון שהוא-'דיבור: 'ִאְמרֵּ

 ים( י  מ  ש  )ג   '.הארץשעוסקים בענייני ' ָעםֵטי ָה שּופ   כלפי ומשמש רך לשון שהוא-'אמירה'

 

 

 ַמִים ָ ָרה ַהש ּ ַמע ַוֲאַדּבֵּ  לה שאין לטעון יכולה הנשמה שכן. הגוף את והן הנשמה את הן בדבריו להזהיר התכוין משה: ָהָאֶרץ ְוִתש ְ

. החומריות בתאוות שקוע הוא באשר החוטא הוא רכו  הע   הגוף ורק, הכבוד לכסא מתחת חצובה היא שהרי, עצמה מצד חטא

  .לנשמה והכוונה השמים אל רבינו משה פנה לכן. הופכין לה שאין כאבן הריני הנשמה בלי, ולומר עצמו לפטור יכולגם -הגוף

ַמע': אמר הגוף וכנגד'. בגימט, המָ שָ נְ ==םיִ מַ ּשָ הַ  שכ שהיא 'ָהָאֶרץ ְוִתש ְ רֵּ  תורת אמת(\ש"ך)  .תלו  קו   יל  בקו   אלא שומע שאינו חֵּ
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  יאזולא למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

  )שנה ד'(  209 עלון            ַהֲאִזינּו לפרשת  וגימטריות פרפראות                           

  אין מצוות מתרי"ג מצוות.  האזינובפרשת 

 אם חטאת * .בדין ומשפט ה' שבחי*. טל ומטרִדמיֹון התורה ל*ֵעדּות השמיים והארץ על ישראל. *  ]]פרק לב  :האזינו 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*
 

 ז"תשרי תשע י"ג .  'וידבר דוד לה'': הפטרה. 19.17-ת"ר; 18.45-ק"מוצש; 17.47-נרות )ת"א(: הדלקת זמנים

בס"ד
                          "רמז  "רמהמוציא      

 

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

 ָטר יֲַערֹף ּמָ ד את האדמה( לא רואים מיד את הפירות רטָ מָ יורד שכ, כמו ם(ש  )ג   רטָ מָ התורה נמשלה ל( א) :ִלְקִחי ּכַ ב   , כך )צריך לע 

  )הרב שטיינברג(                     צריך לטרוח בתורה ואח"כ יראה הצלחה.לא רואים מיד. אלא הצלחה את הבתורה 

 (ב) הפרשה( )תורת   לימוד.בחורף בכל יום...כך צריך האדם להתפלל לקב"ה שתהיה לו הצלחה ב רטָ מָ כשם שצריך להתפלל על ה 

 )ָשם(  כך כשאדם לומד תורה בזעף, ומבייש חבירו, הרי מזיק ומקלקל בעולמות העליונים. , יםע  ר  ף מקלקל הז  ע  בז   ָמָטרכשם שה (ג)

  ַּז טַּ  לּתִ ת ניתנה התורה.          -'. לומר שבבגימט, : ס"ת יִאְמָרִת  לּכַ נו   )ילקוט משה(        לשו 

 זֵּגב   גו  של האדם )אם כל אלה הם באדם ז  שזהו מ  -שבֵּ יָ ר קָ ח, לָ ם, חָ -נוטריקון: ִלְקִחי  )בן איש חי(   (.איש בריאשווה, הרי הוא  מֵּ

 ָטר ַיֲערֹף ּמָ   :לעולם חיים מביא רטָ מָ שה כמו לעולם חיים מביאה הָר התוֹ ש-פירש"י :ּכַ
 
 והנה עמו והלך, מהכפר חבירו אצל לבקר צריך היה מסויים ביום והנה בכפר ביקר לא שמעולם הגדולה מהעיר לאדם משל 

 אתה מדוע, עושה אתה מה, זה מה אותו ושאל, ונוטע עצים של נטיעות ולוקח באדמה וזורע זרעים לוקח שחבירו רואה הוא
 בהמשך אבל ונוטע זורע עכשיו אני בסבלנות לו ואמר עסק לו יש מי עם הבין הכפרי אבל? חבל לא ?באדמה זה את קובר
 בבקשה לי תן, הבית דלי אדמה שטח לי יש גם אני העירוני אמר, אומר אתה מה, וירקות פירות כאן ויהיה יגדל כאן הכל
 שקהיה וגם ביתו ליד הזרעים את וזרע העירוני הלך ...לו ונתן הכפרי אמר בעיה אין, יצמח לי וגם אזרע ואני זרעים כמה
 והתרגז, שעות שש במשך חיכה וכך יצמחו הם מתי לראות והמתין הזרעים ליד והתיישב ושמשיה נוח יסאכ והביא אותם
 שום רואה לא ואני רצופות שעות שש חיכיתי שהרי דבר שום גם יצמח לא, כלום כאן אין, 'עלי שיקר הכפרי' ואמר מאוד
 לו ואמר, מים כוס לו הביא הכפרי אבל, מאוד זעופות פנים לו מראה כשהוא הכל את לו וסיפר לכפרי נסע ומיד, שינוי

 אבל זמן קצת לזה יקח הזמן במשך אלא יגדל זה שהיום התכוונתי לא יגדל זה שבהמשך לך כשאמרתי בבקשה תירגע
 . לבסוף יגדל זה' ה בעזרת

 ךא, הכל יבין ומיד ובעיות צרות יהיו ולא יסתדר הכל שמיד חושב והוא תורה ללמוד והולך בתשובה חוזר אדם :הנמשל 
 באה ולכן, שעות 6-ב כלום צמח שלא שראה העירוני כמו להתייאש עלול והוא הולך כך כל שלא ורואה מתאכזב הוא

 זמן של תהליך זה אלא מיד מצמיח לא הוא האדמה על שיורד שהגשם וכמו 'לקחי כמטר יערוף' ואומרת הקדושה התורה
 וכמו, הפירות את קוצרים כך אחר אבל קשות ההתחלות כל כי בסבלנות יחכה התורה בלימוד שהחל האדם כך מסויים
 שלוש לפעמים האדם כך', לה הילולים קודש הרביעית בשנה אבל ,יאכל לא ערלים שנים שלוש, נאמר מאכל עצי שעל
 שש עליהם שנאמר כאלה ויש .'ה את ומהלל קודש לראות מתחיל הוא הרביעית בשנה אך בעמלו פרי רואה לא הוא שנים
 כי ימתין בעמלו פרי עדיין רואה ולא' ה בעבודת קשה עובד רק הוא שנים שש, חינם פשיולח יצא ובשביעית יעבוד שנים
 )ובחרת בחיים(                       '. בה וידבק הרע מהיצר לחירות לחפשי צאיי השביעית בשנה

 
 "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 ֱאמּוָנה ה שעשה  לצדיק שלםכשם שמ: ָעֶול ְואֵּ 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   רשע. וכשם שנפרע מבעולם הזה
 

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

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

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

  ֵּח ָני אלֹ  וֹ ל תש ִ  הקב״ה של ברית אות ומרש שלא בזה לעצמם תו  ח  שש  . תאוֹ  רשמוֹ לִ  ס״ת: לּוְפַתְלּתֹ  ש  ִעּקֵּ  רּדוֹ  םמּומָ  וּבָ

  )שמנה לחמו(            . סיני רהב מםיע רתכ אשר
 ֹתל ִעֵקׁש ּדֹור ַתל   סיפור עם מוסר השכל: ּופ 

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

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

 בגדי ללבוש ובמקום אותו צבעה היא ראשה את לכסות ובמקום( מרדנית אותיות שזה) מודרנית שהיא 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-אני כסיל, הרב כבוד

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



 "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 הַלְיהוָ ה לס״ת  :םָחכָ  אְולֹ  לָנבָ  םעַ  תזֹא וּ ּתִ אֵּ  להבין 'ָחָכם ְולֹא ָנָבל ַעם' תםאיך היי ר״ל .חיים==ָחָכם .הָמֶות מֵּ

ה   והָמֶות החייםש להם מ   )שמנה לחמו(       . תולהחיו להמית דו  י  ב    שיש-יתברך אֵּ

  ֲִית': ר"ת תאזֹ וּ ְגְמלּתִ  הַלְיהוָ ה  )פני דוד(         . הֹתהוּ למקום  שכינה. רמז שגורמים גלות ה'ֹתהוּ '. ס"ת 'בגימט 'ּבָ

 

 

 

 

  ָאס"ת  ;ֲעָנו ר"ת: אלֹ ו לבָ נָ  םע ובענווה שמעביר על מידותיו, מתכפרין  הינ  שיהיה מרכבה לשכ  . ֲעַנושהתיקון הוא להיות . ָמלֵּ

אעוונותיו ומ ם.השמות ש   מלֵּ ג   )פני דוד(                                                    פ  

 דעת זקנים(    : שהוא רשע ואינו רוצה להתחכם ולראות את הנולד יהיה סופו. ָחָכם ְולֹא: ששכחו הטובה העשוי להם; ָנָבל ַעם( 

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

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

 

 
 

לבקש סליחה ממנו'. הרב: 'אז : יהודי בא אל הרב ואומר לו: 'עשיתי מעשה לא טוב למר לוי ואני רוצה סליחה
תבקש ממנו סליחה'... היהודי חוזר לביתו ומתלבט. לבקש סליחה? התמונה שהוא רואה את עצמו מבקש סליחה 

גורמת לו כאבי ראש... הוא חוזר לרב ושואל אותו: 'האם אפשר לבקש סליחה בטלפון?'...'כמובן' עונה -ממר לוי
 -למשפחת לוי ושואל: 'שלום, זו משפחת כהן?' 'לא' עונה אב המשפחה. 'סליחה'הרב...חוזר היהודי לביתו, מרים טלפון 

 אומר היהודי וסוגר את הטלפון...
 
 "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

 ֹיםמִ ָת ְר י ל  ח  ם בג  ינ  נידונים בגה   הגָ לָ פָּ הַ ר ודוֹ  לוּ בּ מַּ ר הַ וֹ דּ , שנוֹ אֱ ר וֹ דּ . לומר שכל םתֶ רֹ: ס"ת םעֹולָ  תְימוֹ  רְזכ;           
  ַא ְד  ךָ ָאִבי לש ְ י-ָפהסְ 'אֶ : )במדבר יא, טז( כ"ש ,סנהדרין והם הזקנים -רמז ל '.בגימט, : ס"ת ךָ ְוַיּגֵּ י ִאיש    ּלִ ְקנֵּ ל' ִמזִּ ָראֵּ   ;ִיש ְ

  ְיך  ז נ  רו  וְ  ק   )ילקוט משה(      . זקניםאין מלאך המוות שולט, על כן הם  לּוז. שבעיר לּוז: ר"ת ך  לָ  י אמ 
  

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

 ה לַ  ש  ְדבַ  וּ ַויִֵּּנקֵּ ה, ואם לאו אז יבוא  ַעשוּ . כלומר עשו: ס"ת עִמּסֶ שו ב  ם, כ"ש ר  וי   ֶעָשות  ה  ה ב   ךָ ְר חַ  ְוַעל': )בראשית כז, מ(ד    ֶיהחְ ּתִ  ּבְ

ֲעֹבד ָאִחיךָ  ְוֶאת ר ָהָיהוְ  ּתַ ֶ ֲאש  ִריד ּכַ ַעל ֻעּלוֹ  ּוָפַרְקּתָ  ּתָ אֶרךָ  מֵּ ִריד. 'ַצוָּ  )ילקוט משה(      .רעֲ ן צַ שוֹ לָ -: פירש"יּתָ

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

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

ת,ש ִ  ּצּור,הַ  י,כִּ  ֲערֹף, יַ ֲאִזינּו, הַ   )ילקוט משה(         '. כלומר משה חתם את שמו. בגימט, =משהר"ת  :ַלְיהָוההֲ   חֵּ

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

ת, ש ִ ּצּור, הַ  י,כִּ ֲערֹף, יַ ֲאִזינּו, הַ מופיע בתורה: רבינו  לב, כֹרזְ  ,ַלְיהָוההֲ חֵּ הוּ יִ  יכִּ  ַהְנחֵּ רכְּ  ְמָצאֵּ ֶ  (ארז ש. )עפ"י       .הָוהיְ  ֶנש 

  ש ֶ  ,יפִ הפסוקים הראשונים:  האות האחרונה של ינ ,בעֵּ אלֹהֵּ  (ארז ש. )עפ"י.414=345 +ס"ת  :ךָ ַוְיכְֹננֶ  ,לַתְלּתֹ פְ וּ  ,אהוּ  ,וּ לֵּ
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 "ְדךָּׁ  צו ר י ְילָּׁ ִ ש  ֶ ח ת  כ ַ ְ ש  ל ַות ִ  (יח" )לב, ְמחְֹלֶלךָּׁ  אֵּ

    ש י' ְיָלְדךָ  'צּור( הדברות, לכן, כביכול, 10' )י' קטנה. כלומר שכחתם את י: אות ית   ש ִ  )ילקוט משה()הקב"ה(.  רצוּ של  חו  ו  ש כ  . ת   ּתֶ

 י ְיָלְדךָ  צּור ש ִ י: ּתֶ ש ִ  )שמנה לחמו(      . ךָ ְד ְילָ  צּור אביך הוא תשהש״י ששכחו. (ב"ש-א״ת)בגימט' , באָ מִ =ּתֶ

 י ְיָלְדךָ  צּור ש ִ ם הפ  '. להורות ולהתריע, כי ב   תש"י'(: ס"ת בגימט' ו, תי"ד, יו"ש, רי"תבי"' בגימט' במילוי )יתִר בְּ : 'ּתֶ ,  יתִר בְּ ג 

ל  חו  ש  ו  ם, כביכול, את כ  ד  יש הא  ת   (גנזי המלך, תיקון הברית ה' עפ"י \'אביר יעקב')         . ְיָלדוֹ )הקב"ה( אשר  צּורמ 

 כל : ר"ת ןבֶ אֶ א, מֵּ טָ ל, שוֹ כְ מִ י, נִ פוּ צְ ל, רֵּ עָ א, נֵּ וֹ שע, ַר : ה נ"ב(כָ )סּו, כ"ש יֵֶּצר ָהַרע. כנגד שבעה שמות שיש ל=תש"י .

ְחּבּוָלהל הלָ וּ בּ חְ ּתַ ומ   הצָ עֵּ ל הצָ עֵּ , מ  חכֹל חּכֹ, כי הוא מתהפך על האדם מ  יֵֶּצר ָהַרעהשמות הללו מורים על כוחותיו של  . לכן ּתַ

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

חש ְ ּתִ 'למעלה, כרמוז בתיבת  חּכֹ ישו  ת   בכל כוחותיו, ומתוך כך ה    (אלף בינה, מזמור ל"ד עפ"י\)'אביר יעקב'     . חַ ּכֹ-שּתַ  אותיות'=ּכַ
 
 "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

  ְּ(בעה"ט)                   בגימט' )ע"ה(, יםיִ לִ בְ בָּ הַ  םהֶ ==ָעם לֹאב 
 
 "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 ִ

  יָר ִ ָאְזנֵּ  תַהזֹּא הַהש ּ י ;היָת מִ  : ס״תםָהעָ  יּבְ ָאְזנֵּ יָרהב פו ןצ   ה   דוֹ סּ הַ  להם גילהשלו, משה  המיתה ביוםש .דסוֹ ==ּבְ ִ  )שמנה לחמו( .ַהש ּ
 
 "ר ו ֻמת 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

 םשֵּ הָ  אותיות=השֶ מֹ  אותיות=המָּ שָ  ;תוֶ מָ  אותיות=וֻּמת. 

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

  ֶּיךָ  ֶאל; לעוה״ב מיד נאסף שיהיה, יו"ד אבר  שנ   עולם הבאעל  . לרמוזיו"ד: מלא ךָ יַעמ . בגימט׳ )עם האותיות(, =גן עדן=ַעּמֶ

. משה ,אהרן, עמרם ,מררי קהת, גרשון, לוי, יעקב, יצחק, אברהם,: אברהםמ ('י) ייִר שִ עֲ  משה. תבוֹ האָ  עם בגן עדן משהשיהיה 

 )שמנה לחמו(            . משה עוזיאל, אהרן, יצהר, חברון, עמרם, קהת, מררי, לוי, גרשון,: לוילשבטו מ יירֲ שִ העֲ  גם היה משה

 ר ֶ ֲאש  ת ּכַ                           . היקָ שִ נְ  תית  מ   תמֵּ  ןרֹ הֲ אַ רמז ש  . ל)בעה"ט( .)ע"ה( 'בגימט, ןרֹ הֲ אַ  תמֵּ  היקָ שִ נְ בִּ  ןהֵּ ==ַאֲהרֹן מֵּ

 הֹר  .שלמה-דוד-אהרון-משה-יעקב-יצחק-אברהםישראל:  ריי  בח   -מ ואהרון משה כך ,המינים משבעת היא ָזִיתה .ָזַית==ָהָהר ּבְ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ן יהושעמוזכר  .האזינו בפרשת ר המדבר. הנֶ וּ פּ ן יְ ּבֵּ  בלֵּ כָ ו יהושעשהוא שייכנס לארץ. כידוע רק  נּון ּבִ  נכנסו לארץ מכל דו 

 (ע.א)        '. בגימט, ="בלֵּ כָּ " :המילה זכירת י"ע זאת לזכור פסוקים. ואפשר  ישנם בפרשה                   

 'ָך שֹונ  צֹור ל  ע:   ": יש החפץ חייםמתוך ספר "–'נ  ר  ן ה  שו   :לא תעשהמצוות  , מצוות עשה מצוות הקשורות בל 

 ד ָיקּום לֹא"-'סעיף י: מצוות לא תעשה ִאיש   ֶאָחד עֵּ את ּוְלָכל ָעֹון ְלָכל ּבְ ד הבא : )דברים: שופטים יט, טו(" ַחּטָ ח  ד א  ע 

ית יד על מישהו בפני ב   ע  ין בעניין שאיננו -לה  ן ָממֹוןד  מו  או זה. בתביעת מ  ר מלבד על איסור לשון הרע גם על ל  ב  , עו 

יד תוצאה מעשית )אפשר לחייב את הניתבע דו ת י ח  ית -יכולה להיות לע  ן אין ב   מו  שבועה(, אך בעניין שאינו נוגע למ 

יד על זו ע  ת. לכן, המ  ל  ע  דו ת כזאת כל תו  א אין לע  יד, וממיל  דו ת י ח  ין רשאי לקבל ע  לתו בעניין כזה, הוא בא רק הד 

ה.    ו ש  ים את שמו ולגרום לו ב  ת  כ   לה 

 .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

בן תרצה.  שמעון .בן מסודי עופר  :לזש"ק סעדה.    ןב מסעוד פרוספר.  עישה בן יחיא. מטילדה בת מזל .סימיבת  שושנה .בנות אסתר עליהו מזל

 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 .בן אסתר דורון .בן אסתר יעקב

 

  :'ר ִוד ַוְיַדּבֵּ י ֶאת ַליהָוה ּדָ ְברֵּ יָרה ּדִ ִ      .('לשביעי של פסח'זו גם ההפטרה ). ('כב פרק' ב )שמואל 'ַהש ּ

 ישראל ובני משה ישיר 'אז: וחילו פרעה מיד' ה אותם שהציל בעת, וישראל משה שאמרו היָר השִ  מסופר עלבפרשה 

   .שאול ומיד אויביו מיד אותו' ה שהציל בעת, דוד שאמר היָר השִ  עלמסופר  בהפטרה ;''לה הזאת השירה את

 ''ר ִוד ַוְיַדּבֵּ י ֶאת ַליהָוה ּדָ ְברֵּ יָרה ּדִ ִ יֹום ַהזֹּאת ַהש ּ יל ּבְ ף ֹאתוֹ  ְיהָוה ִהּצִ ל ִמּכַ ף ֹאְיָביו ּכָ אּול ּוִמּכַ ָ   .(כב, א) ''ש 

 לאחר שניצול מכל צרותיו אומר שירה לה' שהיה חוזקו ומושיעו מכל צרותיו ועוזר לו בכל דוד במלך, לעת זקנתו ,

 מלחמותיו, ונוקם באויביו.

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע
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