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  ניתנה התורה, לומר לך בהר סיני פרשת ב' ו'המקלל ועונשומסתיימת  אמורפרשת -אמורלפרשת  בהרניסמכה פרשת
 )בעה"ט(                   עונשו למות. -" ובכל זאת קילללא תישא שם ה'שמי ששמע "

  

 ר ֵּ ַדב  הָוה "ַויְּ ה ֶאל יְּ ֶ ַהר מֹש  אמֹר" )כה, א( ִסיַני ב ְּ  מדוע דווקא בעניין שמיטה ניכתב שהציווי נאמר בהר סיני?    לֵּ

 דּוֶקיָה מה ענין שמיטה להר סיני: פירש"י ִדקְּ ָרטֹוֶתיָה וְּ ָללֹוֶתיָה ּופְּ ? הרי כל המצוות נאמרו מסיני? אלא מה שמיטה נאמרו ּכְּ

 עונים:שפתי חכמים' ' ו'ספורנוה'  המצוות האחרות נאמרו כך. רש"י לא עונה על זה אלא רק מציין עובדה.מסיני, אף כל 

 '( ע.א. 'כי תבואו אל הארץ' ':ג וקפס)כ"ש בהר סיני, כי חשב שיכנסו לארץ.  : הזכיר משה רבינו את ִענָין שמיטה ַדוָקא'ספורנו) 

 '. והזהיר על שמיטת קרקע בפרט, כי בחטאם בשמירתה ִיגלּו ממנה.המקום'נוסעים אנחנו אל : )במדבר י, כט(...כ"ש 

 'בסיני-פרטיםוה ,שנים תעשה שמיטה' 7מקץ : ')דברים טו'(: כ"ש כללנאמר שמיטת קרקעות ה בערבות מואב :'שפתי חכמים. 

 'יום ט"מ ישראל שספרו שבועות שבעה אחר סיני הר אל משה כשעלה לשמוע קרוב? סיני הר אצל שמיטה ענין מה: 'כלי יקר 

 לקרא היובל משיכת זמן והוא, התורה נתנה שבו חמשים ביום וחרישה בזריעה ונאסר הר אותו אז נתקדש, עצרת עד פסח מן

 השמיטה ענין למשה ה"הקב הגיד זמן באותו, תורה מתן של השופר קול ידי ועל הלוחות על חירות ישראל לכל וחפשי דרור

 היותה מצד סיני הר עם ויחוס דמיון לה שיש, ישראל ארץ לכל זו קדושה נותן אני ט"מ ובמספר שבעה שבמספר לומר והיובל

 וכן שנה ט"מ מספר אחר סיני הר קדושת ההיא לארץ גם ליתן ראוי כן על, סיני והר, י"א כתורת תורה ואין דמחכים אוירא

 כן על, זו למצוה שיש טעמים לשאר מצורף שופר והעברת דרור בקריאת סיני הר למעמד זכרון לעשות כדי או', ז במספר

 .לשמוע וקרוב נכון זה ודבר. סיני בהר נאמר

    תַר כַּ  ועתה סיני בהר הדבור כי אחריו שהם הפרשיות וכל 'ויקרא' קודם הפרשה וזו בתורה ומאוחר מוקדם אין :ִסיַני ַהרב 

 תקיא בעבור כי העריות על אמר וכאשר הארץ תנאי לחבר הזה במקום והזכירה המשפטים' 'ואלה בפרשת הכתובה הברית

 )אבן עזרא(         השבתות 'פי בתחלה והזכיר הארץ שבתות על בחקתי'' בפרשת אמר כן ,אותם הארץ

 'השמיטה מהווה רָאָיה ברורה שהתורה ניתנה מן השמיים ולא שמשה רבינו, בדה מליבו, חלילה. שהרי רק הקב"ה 'חתם סופר :

ת את התבואה לשלוש השנים' 6-'וציויתי את ברכתי לכם בשנה ה )פסוק כא(יכול להבטיח: כ"ש   .וָעש ָ

 של הקב"ה: חיי האדם, הבתים, השדות וכו'. לכן ישכיל האדם ואל ירדוף  השמיטה באה כדי לחזק את האמונה בליבנו שהכל

ֵריאחר הפרנסה ביום ובלילה ולא יישאר לו זמן לעסוק בתורה. 'כי מזונותיו של אדם קצובין לו מ ֵריל ִתש   )אהבת חיים('.       ִתש 

    גול. אֹורי התורה, ומתוך כך זכה לָרזַ סיני נאמרו למשה כל  ַהרב   וידוע ש '.בגימט, 207=אֹור=ָרז=ַהרב 

 

 

 

 

 "י ר ָהָאֶרץ ֶאל ָתבֹאו   כ ִ ֶ ן ֲאִני ֲאש  ָתה ָלֶכם נֹתֵּ בְּ ָ ש  ת ָהָאֶרץ וְּ ב ָ ַ   " )כה, ב(ַליהָוה ש 

 י  לחמו( )שמנה תנאי. על הארץ את לכם נותן רק אני, מאבותיך בירושה לכם באה שהארץתחשבו  . שלאֲאבֹוֶתיךָ  אותיות=ָתֹבאו   כ ִ

   ָת ו ב  ָ לו  אז  ואם לאו,; ָשלָוהב על הארץ אז תשבו שמיטה אם תשמרו .ֲהָצָתה ס״ת ;ָשלָוה ר״ת : היהוָ לַ  תב ָ ש ַ  ץָאֶר הָ  הש  יג   ת ִ

 הזאת הארץ אל תשובו אז, תשובהתעשו  בציון; אך אם אש הִציתל ותיגרמו בעונותיכם כמדבר ִנָצָתה תהיה והארץ ממנה,

ָתהו   לכן, עליה כבראשונה ִליֵשב ב  ָ  )שמנה לחמו(          .תשו ָבה אותיות=ש 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

ַהר לפרשת  וגימטריות  אותפרפר                                         )שנה ד'(  186 עלון         ב ְּ

  לא תעֶשה מצוות 17, עֶשה מצוות 7מצוות:  24יש   בהרבפרשת. 

 עיר חומה*מכירת בית בשדה מקנה ו שדה אחוזהמכירת . *לאחיואונאה איסור * .שמיטה ויובלעניין * ]ה]פרק כ   :בהר ענייני פרשת. 

 להשתחוות עליה אפילו לשמיים. אבן משכית*שלא לתת ]ו]פרק כ .גאולת עבד עברי*עבד כנעני ו עבד עברי*מכירת 
 
 ו"אייר תשע י"ג   .'ירמיהו ויאמר' :)ספרדים( הפטרה .21.00-ת"ר ;20.17-ק"מוצש ;19.13-נרות הדלקת: )ת"א( השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 נצָטוו   שָשם-ִצין  רבָּ דְּ ִמ  (1; )ישראל על מהגויים שנאה שירדהנקרא כך משום : סיני למדבר נוספים שמות חמישה

    ;לעולם המָ קדו   שהיא התורה נתנו ששם-תדמו  קָ  רבָּ דְּ ִמ ( 3)  ;ישראל שם שנתקדשו-ָקֵדש רבָּ דְּ ִמ ( 2) ;תורה ישראל

 (פט שבת מסכת)    .     התורה בגלל הגויים על רבהחוֹ  שירדה-חֹוֵרב רבָּ דְּ ִמ  (5) ;שם ורבו רופָ  שישראל-ָפאָרן רבָּ דְּ ִמ ( 4)

  'טמונה בפרשה( ,.57=ןגָ דָ פסוקים:  57(. בפרשה ןגָ דָ ) התבואה ענין ומוזכר ויובל שמיטה דיני מובאיםבתחילת פרשת 'בהר( 
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 "  ש ֵּ ִנים ש  ָ ַרע ש  זְּ ֶדךָ  ת ִ ש   ש ָ ֵּ ש  ִנים וְּ ָ מֹר ש  זְּ ֶמךָ  ת ִ רְּ ת ָ  כ ַ ָאַספְּ " )כה, ג( ֶאת וְּ בו ָאָתה   מהו טעם המצווה של שמיטה?   ת ְּ

  )בקציר ובבצירמסביר: בכל שנה תלמידי חכמים היו מתבטלים מתורה היות שהיו עסוקים במשך חודשיים בשנה החיד"א )א :

החודשים שבטלו בכל  2חודשים( וזאת תמורת  12, ולכן נצטוו בשנת שמיטה אחת )בציר-ובחודש תשרי קציר-בחודש ניסן

 )תורת החיד"א(בשנת השמיטה ילמדו תורה כדי להשלים את מה שהפסידו.                      -שנה. ובשנה השביעית שבת שבתון

-'ששת ימים לעשות מלאכהית, כשם שציוונו הקב"ה: מפרש: טעם מצוות שמיטה הוא זכר למעשה בראש 'מעם לועז')ב( 

  )תורת הפרשה(.                     ובשנה השביעית נשבות'-'שש שנים נזרע ונחרוש, כך ציוונו לגבי הארץ: וביום השביעי לשבות'

 6 ַרע ז  ֶדךָ  ת ִ ָ שנים, אז   6אם תזרע רק -ש ָ ת  ָאַספ  ' ֶאת 'ו  בו ָאָתה   )שמנה לחמו(    אויביכם.  לִריק ואכלוהו זרעתם ,לאו, אז ואם, ת  

  ֵ ִני ש  ש ָ ַר  םש  ז  ימים ונח ביום השביעי  ִשָשהתיבות. לומר לך שכל הזורע  ַששיש  שמע ישראל. לרמוז שבפסוק שמע: ס"ת עת ִ

ֶרָך שת  (נחל קדומים)              .שנים, שלא תצטרך למכור אותה 6זרע שדך הקב"ה מבטיח לו שאם תשמור שמיטה כראוי מַבשְּ

  תפארת ישראל(             .צירהבמירה, זצירה, קריעה, זרישה, ח : חז"ק ז"בסימנך  -(מדאורייתא) אסורות בשמיטההעבודות( 

אדם )לא חשוב מאיזה עדה( שומע דפיקות בדלת ושולח את הבן שלו לפתוח... 'אבא' אומר הבן 'זה רב אחד 
 'בסדר' משיב האדם 'תן לו כוס מים'...שבא לגייס תרומות לבניית מקווה'.... 

 "  ש ֵּ ִנים ש  ָ ַרע ש  זְּ ֶדךָ  ת ִ ש   ש ָ ֵּ ש  ִנים וְּ ָ מֹר ש  זְּ ֶמךָ  ת ִ רְּ ָנהכ ַ ָ ִביִעת : ו ַבש   ְּ ת ַהש   ַ ב  ַ תֹון ש  ב ָ ַ ֶיה ש  ת ָלָאֶרץ ִיהְּ ב ָ ַ  ד(-..." )כה, גש 

ְזֹמר ַכְרֶמָך ְוָאַסְפת   הה למצו  ימ  התורה מקד   היטָ שמִ הַ ת צו  מדוע כאן, במ   ים ת  נ  ש ש  ֶדָך ְושֵׁ ְזַרע ש  ים ת  נ  ש ש  את הפסוק: "שֵׁ
ָאֶרץ". ואילו  ְהֶיה ל  תֹון י  ת ַשַבת ַשב  יע  נ ה ַהְשב  ּה", ורק אח"כ מצווה: "ּוַבש  ה: "ז כֹור , קודם נאמרה המצו  שבתבֶאת ְתבּוָאת 

ת ְלַקְדש ל ְמַלאְכֶתָך"? ֶאת יֹום ַהַשב  ית  כ  ש  ים ַתֲעֹבד ְוע  ֶשת י מ   ֹו", ורק אח"כ נאמר: "שֵׁ
  יש חילוק גדול ביניהם. קדושת השבת היא השבת, יום השביעי, ליום השמיטה, שנת השביעיתלמרות הדמיון הרב בין השנה ,

זכור את יום השבת 'ורה קודם: קדושה בעצם היום השביעי, ואינה תלויה בששת ימי המעשה שקדמו לה, לכן נאמר בת

. אבל שנת השמיטה תלויה בשש השנים שקדמו לה )שקודם 'ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך', ורק אח"כ: 'לקדשו

: ר כך, ורק אח'שש שנים תזרע שדך'נכנסו לארץ ורק אחרי שמנו שש שנים אז חלה קדושת השמיטה(, ולכן נאמר קודם: 

  )'באר יעקב' על התורה(                      .'יהיה לארץובשנה השביעית שבת שבתון '

 שנה השביעית מכונה שמיטה, .ויובל שמיטה :אשר בני ישראל ייכנסו לארץ המובטחת יהיה עליהם לציין שני שנים מיוחדותכ

  .כשנת היובל 50-מחזורים של שבע שנים יש לציין את השנה ה 7ואילו לאחר 

 את יבול הארץ. בשנים אלה היבול יהיה מופקר לכל קצוראו ל זרוע, לחרושיובל אין לגם בשנת השמיטה וגם בשנת ה          

וכי תאמרו: מה נאכל בשנה השביעית?" שואל בורא העולם ומשיב בעצמו: אתן ברכה מיוחדת בארץ, כך שמיבול שנה אחת 

 .עד שתוכלו לקצור מן היבול החדש)השנה השישית( תתפרנסו שלוש שנים: השנה השישית, השביעית והשנה השמינית 

  ָ ת  ָסַפר  ךָ  ו  ַבע ל  ֶ ֹתת ש  ב   ַ ִנים ש  ָ ַבע ש  ֶ ִנים ש  ָ ַבע ש  ֶ ָעִמים ש   אלו לשנים ויחוס דמיון שיש-השמיטה כטעם היובל טעם )פסוק ח'(: פ  

 שנים ועשרים. שנה שבעים בהם שנותינו ימי כי חמשים במספר באים הרוב על המה אשר האדם חיי שנות ימי מספר עם

 )כלי יקר(            . שלמעלה יןדית בב עדיין עונשין בר שאינו לפי כי זה בכלל אינן ראשונים

   ָנהו ָ ִביִעתהַ  ַבש   תש ַ  ש    תֹוןש ַ  ב ַ ֶיהיִ  ב ָ  לצורך הוא שעבודתה שביעית ערב בששי שהוא גם אסור הארץ . שעבודתוהִשִשי: ר"ת ה 

 )שמנה לחמו(   . ִשִשיתה שנת העֶצֶרת )שבועות( של עד ִאיָלןה הפסח, ובשדה עד)ִחיָטה(  ָלָבןה : בשדהשביעית

 פתוח שלו שהעסק מדבריו הרב הבין. ממנו' פרנסה' לו שאין שלו לעסק ברכה לקבל לרב פעם בא אחד: בשבת פרנסה 
 מבטיחך אני אזי. כסף בלי %15ב שלך בעסק' שותף' אותי להכניס מוכן אתה אם: בחוכמתו הרב אמר'  בשבת' אף

 שעכשיו מכיוון הרב לו אמר כך אחר. כדין ביניהם' שותפות שטר' ועשו האיש הסכים'. בשפע פרנסה' לך שתהיה
 הרי השבוע ימות שאר של והרווח'. השבת יום' של הרווח את בשבילי אני בוחר. שלי הוא העסק של' השביעי החלק'

 לך ואתה. שלי היום זהו שהרי' השבת ביום' החנות את שתסגור עליך אני מצווה וכעת: ואמר הרב ..והוסיף.שלך הם
  .שלו בעסק הברכה שרתה ומאז. הרב ציווי את האיש קיים'.  ובהצלחה' לשלום

 
 "ָתה ָהיְּ ת וְּ ַ ב  ַ ָלה ָלֶכם ָהָאֶרץ ש  ָאכְּ ךָ  לְּ ךָ  לְּ ד ְּ ַעבְּ ַלֲאָמֶתךָ  ו לְּ ךָ  וְּ ִכירְּ ִלש ְּ ךָ  וְּ בְּ ָ תֹוש  ִרים ו לְּ ךְּ  ַהג ָ ָ  (ו" )כה, ִעמ 

  ָך ד   ַעב  ַלֲאָמֶתךָ  ;דבֶ עֶ  לו  כ ָ  אותיות=ו ל  ךָ ; תמֶ אֶ  לו  כ   אותיות =ו  ִכיר  ִלש   ךָ . רוֹ כָ ש  י לִ כ ִ אותיות =ו  ב  ָ תֹוש       .תב ָ שַ  לו  כ    אותיות=ו ל 

 המהקב״ם ומבקשי מייחליםו מחכים אנו ועליו, שבת לושכו יום על ף השביעילא על מרמז השבת יום גםו השביעית ששנת

יהיה העולם  ואז, הזה יעיבהש ףלבא אז לקבל מוכן ו הואלשכר וכי, וֹ רכָ ש   על יבוא אחד כל שאז, שכולו שבת ליום שינחילנו

ת לו  כ     העת תווא ועל, לא או, באמת םיועובד אלה צדיק שהיה מי תמֶ אֶ הַ  ראוי ואז, מן העולם יחלוף יללכ רהשק כי, ַשב ָ

 )שמנה לחמו(      ."עבד לא אלהים לאשר בדוע בין ע,שרל צדיק בין םאיתרו םתבוש": )מלאכי ג, יח(נאמר 
 
 " ָ ת ַהֲעַברְּ ֹוַפר וְּ רו ָעה ש  חֶֹדש   ת ְּ ַ ִבִעי ב  ְּ ֹור ַהש   ָעש  ֶ יֹום ַלחֶֹדש   ב  ִרים ב ְּ ֻּ פ  ֲעִבירו   ַהכ ִ ַ ֹוָפר ת  ָכל ש  ֶכם" )כה, ט( ב ְּ צְּ  ַארְּ

  ָ ת  ַהֲעַבר  ִבִעיהַ  חֶֹדש  ב ַ  רו ָעהת    ֹוַפרש   ;בתרו ָעה אותיות=ו  ת: ר"ת ש     שופר תעבירו אז היובל בשנת שביעיבחודש ה ר״ל .ַהַשב ָ

 )שמנה לחמו(      ארצכם.  בכל דוחה שבת ביובל שופר שתקיעת, שבתב גס ותתקעו בתרועה

   ַהֲעַבר  ו ָ ִבעִ הַ  ש  חֹדֶ ב ַ  הרו עָ ת    רֹופַ ש   ת  שֵרי; ס"ת תשו ָבה: ר"ת יש    שֵרי. שבחודש השביעי, הת ִ  )שמנה לחמו(, תעשו תשובה.   ת ִ

  ַֹופ רו עָ  רש  חֹדֶ  הת   ִבעִ  ש  ב ַ  )אור החמה(  שסובר שהתוקע לשיר יצא.   )ראש השנה כח(. רמז לדעת רבא בגמרא שירהס"ת  :יַהש   

   ו ָ ת  ִבִעיהַ  חֶֹדש  ב ַ  רו ָעהת    ֹוַפרש   ַהֲעַבר  ֹורב ֶ  ש    ֵלב: ר"ת יֹוםב    חֶֹדש  לַ  ָעש   -. לרמוז שעיקר יום כיפור לשוב לקב"התשו ָבה ב ַ

 )אור החמה(            ולא מן הָשָפה וַלחּוץ.  תשובה בלב



 האוצר הגדול 

 לא הוא. קראקא העיר של לגשר מתחת וכסף זהב מלא גדול אוצר שנמצא חלום שחלם אייזיק בשם ביהודי מעשה 
 לקום אשתו בעצת החליט ולכן, בחלום משהו שיש האיש הבין. לילות כמה במשך ונשנה חזר החלום אבל, לכך התייחס
. קראקא לעיר אייזיק סוף סוף הגיע קשים דרך וטלטולי ארוכה נסיעה אחרי .אוצר שם ימצא הוא ואולי ,קראקא לעיר ולנסוע

, ללילה חיכה. לגשר מתחת לחפור קלה פעולה זו שאין והבין, ושוטרים בחיילים מוקף שהכל ראה לגשר כשהגיע
, פה עושה אתה מה' לו ואמר הקצינים אחד אליו ניגש והנה, עץ איזה ליד שם המתין. ילכו כולם בלילה שאולי בחושבו

 בגשר שיש חלום חלמתי אני, תשמע' האיש לו אמר'. הגשר ליד עומד זמן הרבה כבר אותך רואה אני? מרגל אתה האם
 בגלל' לו ואמר לצחוק החל היהודי דברי את הקצין כשמוע'. אותו לחפש כדי פלונית מעיר ובאתי, אוצר קראקא של

 וזהב כסף מלא אוצר לו שיש אייזיק בשם יהודי איזה שלך בעיר שיש לילות כמה כבר חולם אני?' לכאן עד באת חלום
 חפר, האבן לתנור ניגש, לביתו חזר, דבריו את היהודי שמע?'. לשם אלך אני חלום בגלל וכי. שבביתו האבן תנור בתוך
  .בעיר הגדולים העשירים לאחד ונעשה, גדול אוצר מצא, בפנים

. בתנור בבית אצלו נמצא שהאוצר בחלום לו להראות רחוקה כשיכלו לעיר עד שיסע בחלום לו הראו : מדועמוסר השכל
 שלך והבריאות הפרנסה, והחיים - שלה אחת דמעה כי, אותה תשמח, לאשה תעזור. בבית אצלך נמצא שהאוצר ללמדנו
 )ובחרת בחיים(       'עמיתו את איש תונו ולא' הפסוק עיקר וזה'. בסכנה

 

 ם ֶ ת  ְּ ש  ִקד ַ ת "וְּ ַנת אֵּ ְּ ים ש  ִ ָנה ַהֲחִמש   ָ ָראֶתם ש  רֹור ו קְּ ָאֶרץ ד ְּ ָ ָכל ב  ֶביהָ  לְּ ְּ ל יֹש  ֶיה ִהוא יֹובֵּ הְּ  " )כה, י(...ָלֶכם ת ִ

 בעה"ט(        . הראשון ועד שנחרב בארץ משנבנה הבית )חופשיים( יםִר ים היו דרוֹ נִ שָ  רדרוֹ  רמז כמנין (410) ת''י=דרֹור( 

  ֹמציינים באמצעות תקיעה בשופר ביום הכיפורים. שנת היובל מסמלת שחרור: כל העבדים משתחררים  שנת היובלאת : לבֵ יו

 ושבים לביתם, וכל השדות שנמכרו חוזרים לבעלים הראשון. 
 
 "י ל כ ִ ֶיה קֶֹדש   ִהוא יֹובֵּ הְּ ֶדה ִמן ָלֶכם ת ִ ָ לו   ַהש   ֹאכְּ " )כה, יב( ֶאת ת  בו ָאָתה   ת ְּ

  ִ יֶ ש  קֹדֶ  אִהו ליֹובֵ  יכ ה  דֶ  ןמִ  םָלכֶ  הת ִ ָ  )שמנה לחמו(   אלי.  לשוב אדם כל ִנשָמת עתיד הגדול . שביובלהנָשָמה ֵאָלי: ס"ת הַהש  
 

 "לֹא אתָ  ֲעִמיתוֹ  ֶאת ִאיש   תֹונו   וְּ ָירֵּ ֱאלֶֹהיךָ  וְּ י מֵּ ה ֲאִני כ ִ הֹוָ יֶכם" )כה, יז( יְּ  ֱאלֹהֵּ

  רש"י(             שלא יקניט איש את חבירו ולא ַיִשֶאינּו עצה שאינה הוגנת לו.  -באֹוָנָאת דָבריםהזהיר( 

 בעה"ט()          . תו תש  דברים. וגם שאונאה מותרת עד  אונאת. מדובר בתו תש  : ס"ת תָ וָיֵרא וֹ ֲעִמית תאֶ  שִאי  

    כלומר מעל -החריגה אוָנָאה. רמז על מידת ה'פחות משתות לרבנן לאלתר הויא מחילה': )בבא מציעא נ(כ"ש  .ִשיִשית=תו תש

 )ע.א(                       אסור! -(17%-)כ ִשיִשית

 הבריות כל עם שבעולם החסד כל את יעשה האדם אם שגם א"זיע ויטאל חיים רבי אומר. אשתו: ס"ת תאֶ  שִאי ו  תֹונ ֹאול ,

 )ובחרת בחיים( .בחוץ אח"כ האשה, ורק עם ..קודם חסד.עשה שהוא החסד מכל מאומה לו יזכרו לא-ויקניט יכעיס אשתו אך את
 
 יֶתם ַֹתי ֶאת "ַוֲעש ִ ק  ֶאת חֻּ ַטי וְּ ָ פ  ְּ רו   ִמש  מְּ ְּ ש  יֶתם ת ִ ם אָֹתם ַוֲעש ִ ֶ ת  בְּ ַ  " )כה, יח(ָלֶבַטח ָהָאֶרץ ַעל ִויש 

 טמונה הקדושה האדמה על זכותנו עיקר כי לנו שרומז מה', שבת יום' נקבל אותיות בשיכול' וישבתם' המילה את נחלק אם 

 .השבת זו שהכלה", כלה בואי כלה בואי" שאומרים כמו. שלנו הזוג בת שהיא, השבת בשמירת

 ם ֶ ת  ב  ַ  )מנחת כהן(        .הראשון( שנים עמד בית המקדש 410) ת"י. רמז שי"מֹוָשב ִת  אותיות=ִויש 

 ם ֶ ת  ב  ַ ת אותיות =ִויש   )ובחרת בחיים(  השבת.  בשמירת טמונה הקדושה האדמה על זכותנו עיקר כי לנו לרמוז .יום ַשב ָ

 אור החמה( שנה ֵישב הקרקע ביד הקונה, ובשנה החמישים ישוב הקרקע לבעליו.                       49-'. רמז שבגימט 49=ָלֶבַטח( 

 ם -ראשוןשנים שעמד מקדש  (410)שנ"ס ל . רמזבש(-)את בגימט' שנ"ס=ֶבַטח ֶ ת  ב  ַ  )בעה"ט(         .               ֶבַטח ִויש 

אומרים: "אחינו האשכנזים"?! והאשכנזים אומרים: "אחינו : למה הספרדים תמיד תקופת החתונות-ל"ג בעומר
 הספרדים"?!... כולם יודעים שעם אחים לא מתחתנים...

 כב(-"בשנה הִשִשית, השִביִעת, השִמיִנת, התִשיִעת" )כה, כ 

ית" מדוע השנה ִ ש   ִ ִביִעת': כתובה בכתיב מלא, ואילו" ַהש   ִמיִנת', 'ַהש    יִעת'-ו 'ַהש    ש ִ  ? בכתיב חסר ונכתב, 'ַהת  

 'כלומר כמות היבול שתוציא השדה איכות, אלא בכמותלא תהיה ב שישיתכתב שהברכה שתהיה בשנה ה ה'כלי יקר ,

"אוכל ומתברך במעיו", ותבואה  -בשנה השישית תהיה בדיוק באותה מידה שבכל שנה ושנה, אלא שתהיה ברכה מיוחדת 

 )'באר יעקב' על התורה(                   שנים.בכמות של שנה תספיק להם בדרך נס למשך שלוש 
 
 י תוֹ  ו ָמַכר ָאִחיךָ  ָימו ךְּ  "כ ִ ז ָ ֲאחֻּ רֹב גֲֹאלוֹ  ו ָבא מֵּ ָליו ַהק ָ ָגַאל אֵּ ת וְּ ר אֵּ כ ַ  ָאִחיו" )כה, כה( ִממְּ

   ָעה :ָימו ך בְּ מֹות ש ִ אוּ  ש ֵ רְּ ֵאּלוּ , ָעִנילֶ  ִנקְּ ן, ָכִכיםת   , ָרש  , ָעִני, ֵהן וְּ ֵ כ  יֹון, ָמך  , ִמס  ל, ֶאב   )מדרש תנחומא(             . ד ַ

 רֹב ֹגֲאלוֹ  ו ָבא ָגַאל ֵאָליו ַהק ָ רֹב'.; בגימט ,דוד משיח בן יבוא=ו   )שמנה לחמו(קרובה.   אליהו. שגאולת רק באליהו אותיות=ֵאָליו ַהק ָ
 
 
  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
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   ִאיש י "וְּ ֶיה לֹא כ ִ וֹ  ִיהְּ ל ל  ֹאֵּ יָגה ג  ִ ִהש   י ו ָמָצא ָידוֹ  וְּ דֵּ תֹו" )כה, כו( כ ְּ ָ ל  אֻּ  גְּ

  ִ יֶ יִ  אלֹ  יכ גואל  לו יהיה לא כי תראו אם אך,  ָגִליללארץ ה מקודם יבוא אליהו . כיאליהו; ס"ת ָגִליל: ר"ת לאֵ ג ֹ  וֹ ל   הה 

 וזהו ,גאולתו' כדי מיד 'ומצא אז ,תשובה תעשו יאחר אם אך ולא יבוא בוא לו כי חכו, בא לא עדיין ואליהו כך כל שיתמהמה

 )שמנה לחמו(     אתכם.   ויגאל . שאליהו מיד יבואואליהו ס"ת :'וגאלת יכד אימל ויד הוהשיג ל'גא
 

 ִאם ָאה לֹא "וְּ י ָידוֹ  ָמצְּ יב ד ֵּ ִ   לֹו" )כה, כח( ָהש 

  ֹדורש טוב'( .גלגל חוזר בעולם: עשירותועל  עניותעל  חז"ל)שבת קנא, ע"ב( : אפשר לקרוא ישר וגם הפוך. רמז למ"ש ֵדי ָידו'( 
 
 " ֹו ִאת  ח מֵּ ק ַ יתַאל ת ִ ב ִ ַתרְּ ךְּ וְּ ֶ ֱאלֶֹהיָך  ֶנש  אָת מֵּ ָירֵּ ךְּ וְּ ָ י ָאִחיָך ִעמ  חֵּ    מה הטעם בזה ומה הקשר בין הדברים?  :" )כה, לו(וְּ

 ית ב ִ ר  ַ . ומי שמחלץ את 'עני חשוב כמת'. אמרו רז"ל: 'המלווה מעותיו בריבית, אינו קם בתחיית המתים': אמרו חז"ל: ֶנֶשך ות 

ומקיים את נפשו, כמוהו כמחייה המתים. לא כך לגבי הנֹוֵשך )מלווה בריבית( ומדלדל את העני  העני מעֹוניֹו, מחייהאותו

 )'דורש טוב'(ממעֹוַתיו, ובכך גורם לו להרבות עִניּותֹו שהיא ִמיָתתֹו! ואם כן מדוע יקום אותו איש שכמוהו, בתחיית המתים?!       

  ֶלקיחת בית לא יחיה. שדומה יכן הלוקח ר .'ונחש עפר לחמו'תרפא דכתיב א אין הנחש מולעתיד לב '.בגימט, שחָ ה נָ זֶ =ךשֶ נ

 )בעה"ט(                        .ותוכנגד תרי''ב מצ השקולשלקיחת ריבית  .תרי''ב אותיות=יתב ִ יִר  ;בית לנחש שנושך כנחשיר

 ֵחי ך   ָאִחיךָ  ו  ָ  )בעה"ט(       .                              בית אינו חייוה ברורמז שכל המל-'אל תקח מאתו נשך ותרבית'וסמיך ליה  :ִעמ 

 

 " ֹדוֹ אֹו  דֹדוֹ אֹו ָאל ֶבן ד  ִנגְּ יָגה ָידֹו וְּ ִ ָאֶלנ ו  אֹו ִהש   ֹו ִיגְּ ת  חְּ ַ פ  ְּ ש  רֹו ִממ ִ ש ָ ר ב ְּ אֵּ ְּ ו  אֹו ִמש   ָאֶלנ     " )כה, מט( ִיגְּ

  ֹֹדוֹ  ֶבן;  ַדִוד אותיות=דֹדו  )בעה"ט(               . )חסר ו'( ֶבן ַדִוד אותיות=ד 

  ֹֹדוֹ  ֶבן אוֹ  דֹדו  (שמנה לחמו)      .ַדִוד)זרע(  ֶבןאו  ַדִודרמז שהמשיח יהיה  .בן דודאו  דודאו אותיות =ד 

  

 י י ִלי "כ ִ נֵּ ל בְּ ָראֵּ ם ֲעָבַדי ֲעָבִדים ִיש ְּ ר הֵּ ֶ אִתי ֲאש  ֶאֶרץ אֹוָתם הֹוצֵּ ָרִים" )כה, נה( מֵּ        ִמצְּ

  ל 'אור החיים'שואל פ  בנ"י זוכים להיות עבדים  -'בא ליטהר מסייעין אותו': )שבת קד(כתוב  ?עבדי הם'-'עבדים: מדוע כ 

 )ת. הפרשה(   שהם מצידם רוצים להיות עבדים שלי, אז גם אני מוכן לזה.  -'ֵהם ֲעָבַדי' ומקורבים לקב"ה, בזמן שמקיימים את:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .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 .אסתרבן  דורון .בן אסתר יעקב

 

 ladaat.info/gilyonot.aspx: 'תעַ לדָ ' מאתר להורדה  parashat7@gmail.com: במייל 'וגימטריות פרפראות' עלון לקבלת
 

 

 ָיהו "  "ַוי ֹאֶמר להפטרה:' בהר' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת מ   ז(''כ -' ו' פס ב''ל פרק )ירמיהִיר 

 ציון שיבת על ישראל לעם מנבא הנביא ירמיה-הָשֶדה קניית על מסופר בהפטרה ;ָשדֹות קניית על מסופר בפרשה ,

 במראה אליו היה' ה דבר''. אלי' ה דבר היה: ''מספר הנביא ירמיהו :בארץ וכרמים שדות ורכישת בתים בנין ועל

ם בן חנמאל הנה: ''לו ואמר, הנבואה  בעיר שנמצאת שלו השדה את לקנות לך ויציע(, ז לב'' )אליך בא דֹדך של 

 שבו, הכלואים את נוטרים ששם משמר בית, כלא בית - המטרה חצר אל אליו בא שחנמאל היה כך ואכן. ענתות

 ביד שיפול לו שר. בי וכן הארץ חורבן על ומרה קשה אמיתית נבואה לו שאמר על יהודה מלך צדקיהו י''ע הושלך

 .עניו את וינקר בו שמרד על משפט איתו ידבר והוא שונאו בבל מלך בידי ימסרוהו והם הכשדים

 )'נר תמיד' על הפרשה(                                העומר ל"ג                                                   

 49 אנחנו בעומר ג"ובל, בעומר ג"הל את לנו יש, לעומר ב"ל בעבֹור. 'בגימט, 49='טֹוב ֵלב' מנין הם הספירה ימי 

      . תורה מתןל עד שנותרו היום 17 את מתחילים אנחנו א"ז, 17='טֹוב'ה מנין את מתחילים

 ראַ המוּ  ןלוֹ יָד ומהחִ  מהאפסיות אותנו להוציא ",שיֵ "ה לאֵ , העולמות י"ש לאֵ  אותנו להביא '.בגימט, י"ש=310=ע.מ.ר 

 מעולם היפך, אמיתי עולם אל אותנו להביא, עֹמר. נוּ שבַּ  (הכולל )עם שיֵ ="ישאִ "ה את לבנות. אמיתיים לא באורות

  .הספירה מטרת זוהי. מעורמה, השקר

 הָוה ֲעַצת" :(, פסוק יא'ל"גתהילים פרק )כתוב  בעמידה.  העומר' שמברכים 'ספירת רמז עֹוָלם י  ֲעמֹוד ל  ַ  -נוטריקון :ֲעַצת ."ת 

 .יןילִ פִ ת   יתיצִ צִ , רמֵ וֹ ע

  ר: )דברים: כי תבוא כ"ז, ט(כתוב ַדב ֵ ה "ַוי  ֶ ֲֹהִנים ֹמש  ַהכ  ם ו  ִוי ִ ל ֶאל ַהל  ָרֵאל כ ָ תס  הַ  ֵלאֹמר ִיש   ַמע כ ֵ ָרֵאל ו ש   תס  הַ . "ִיש   ַמע כ ֵ : ו ש  

ר שאסור רמז-ֹוֶמרע זו ָזה,מ ֹוָפר,ש ידו י,ו-ורהת, ָהִניםכ, תֹוָרה ֶפרס, ֵללה-נוטריקון  (ז"רשב). קריאתם בשעת לַדּבֵ

mailto:parashat7@gmail.com
http://ladaat.info/gilyonot.aspx

