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 "ם ֶּ ִבים ַאת  ם ַהי ֹום ִנצ ָּ כֶּ ל ְּ ֻּ ֵני כ  ה ִלפְּ הוָּ ם..." )כט, ט( יְּ  ֱאלֵֹהיכֶּ

 ם ֶּ ִבים ַאת  ם ַהי ֹום ִנצ ָּ כֶּ ל ְּ ֻּ ֵני כ  ה ִלפְּ הוָּ ם יְּ ֵמדמְּ הַ  זֶּה==ֱאלֵֹהיכֶּ י לָּ םנְּ כ ִ  כ ִ ה סָּ ם ֹמשֶּ ו לָּ יֹומוֹ  כ  ֲאַחרֹון ב   )'סודות'(          . הָּ

 ם ֶּ  )נחל קדומים(      . ףסוֹ ' ב   ת; עצַ מְּ אֶּ ' ב   מ; אשרֹ ' ב   א-אותיות התורה -. רמז לתמֶּ אֶּ  אותיות=ַאת 

 דחָּ אֶּ ==יעקב, יצחק, אברהם: תהוֹ מָּ יאִ וה תבוֹ אָּ האותיות של שמות ה' מס ;='(מ)ללא  ת-מ; אותיות =('מ)ללא  מ-א ;

 (נחל קדומים)     .הוי"השם מייחדים  תהוֹ ימָּ אִ וה תבוֹ אָּ . לרמוז שההוי"ה==דחָּ אֶּ +דחָּ אֶּ . דחָּ אֶּ ==לחֵ רָּ , האָּ לֵ , הק ָּ בְּ ִר , הרָּ שָּ 

 ִבים הצֹוֵתן נ-נוטריקון: ִנצ ָּ קָּ ֵותמִ  ֵצלנָּ יִ  רתֶּ סֵ ב   דָּ  )כיסא רחמים(                                    . תקוֹ דָּ צְּ לתת שהאדם ירבה רמז ליום הדין,  .מָּ

 ם. שנותייומיי ילאו מיום ה -נוטריקון :ַהי ֹום כֶּ ל ְּ ֻּ  )ילקוט משה(       .תוֹ וֹ מי פנֵ לם לָּ ו  כ  ם ינסָּ כ ִ -נוטריקון: כ 

 ִבים ם-ִנצ ָּ כֶּ ל ְּ ֻּ ִביםמתי תזכו להיות  :כ  ם', וזה שנאמר: 'תחַ ה אַ דָּ גו  אָּ 'בועומדים? אם תהיו  ִנצ ָּ כֶּ ל ְּ ֻּ  '.כ 

  :ל כל ט  ים? נ  נ  , ואמר להם מי יכול לשבור את חבילת הק  ים'נ  'הביאו לי חבילה של ק  מעשה בזקן אחד שאמר לבניו לפני מותו

ש ת  ן ו  ק  ים ולא יכול לשוברה. אמר להם: 'אני יכול לשוברה!'... התפעלו הבנים איך יכול להיות שהוא ז  נ  אחד מבניו את אגודת הק  

ים אחד אחד ושבר אותם... אמר להם: 'זה מה שאני נ  ים... נטל האב את האגודה ופירק את הק  נ  אגודת הק  יוכל לשבור את   חֹוכ

ים(, אף אחד לא יוכל לעשות לכם רע, אך אם תהיו בפירוד אז ד  ח  אּורוצה לרמוז לכם, אם תהיו כולכם באגודה אחת )מ  

 )'מעם לועז'(                                           המזיקים יהיו שולטים עליכם'... 
 

 "ִבים ם ַהי ֹום ִנצ ָּ כֶּ ל ְּ ֻּ  " )כט, ט(כ 

  ִִביםנ ֻּ  י ֹוםהַ  צ ָּ כֶּ כ  ה דֹוִדי' ךָּ נְּ הִ ': הקב"האת  כנסת ישראל' בה משבחת הנךמילה ' .הנך: ר"ת םל ְּ ח אותה: ב   מש   הקב"הוגם  יפֶּ

ךְּ ' יִָּתי'.  ִהנ ָּ ה ַרעְּ  )נחל קדומים(            יָּפָּ

 

 

 "י ת כ ִ ר אֶּ ֶּ נוֹ  ֲאש  ְּ ֹה יֶּש  נו   פ  ָּ ֵני ַהי ֹום עֵֹמד ִעמ  ה ִלפְּ הוָּ ֵאת ֱאלֵֹהינו   יְּ ר וְּ ֶּ ו   ֲאש  נ  ֹה ֵאינֶּ נו   פ  ָּ  (יד" )כט, ַהי ֹום ִעמ 

  ֶּתא  ֶּ נ רֲאש  אֵ ; הרָּ תוֹ : ס"ת הפ ֹ ֹ ויֶּש ְּ ֶּ  תוְּ נ   רֲאש   (שמנה לחמו). הרָּ תוֹ הת כולם קיבלו עליהם את רו  . שכל הדו  הרָּ תוֹ : ס"ת הפ ֹ  ו  ֵאינֶּ

 

 " ָּ ת  בְּ ַ ש  יךָּ  ה' ַעד וְּ ָּ  ֱאלֹהֶּ ת  ַמעְּ ָּ ש  קֹלוֹ  וְּ כֹל בְּ ר כ ְּ ֶּ נִֹכי ֲאש  ךָּ  אָּ ַצו ְּ ה ַהי ֹום מְּ יךָּ  ַאת ָּ נֶּ ל ו בָּ כָּ ךָּ  ב ְּ בְּ בָּ ל לְּ כָּ ךָּ  ו בְּ ֶּ ש   (ב, ל" )ַנפְּ

  ָּ ת  בְּ ַ ש  תה שהיא נצביםרשת פש רמז נותנים יש :וְּ ', הנ  הש   של האחרונה ַשב ָּ ָּ וְּ ת  בְּ ַ ת אותיות='ש  תב להתחזק שצריך, ַשב ָּ  .האחרונה ַשב ָּ

יךָּ ' ה ַעד'  .השנה שבתות כל את ותתקן, 'ֱאלֹהֶּ

 

 "ל יךָּ  ה' ו מָּ ת ֱאלֹהֶּ ךָּ  אֶּ בְּ בָּ ת לְּ אֶּ ַבב וְּ ךָּ  לְּ עֶּ ה ַזרְּ ַאֲהבָּ ת לְּ יךָּ  ה' אֶּ ל ֱאלֹהֶּ כָּ ךָּ  ב ְּ בְּ בָּ ל לְּ כָּ ךָּ  ו בְּ ְּ ש  ַמַען ַנפְּ " )ל, ו( לְּ  ַחי ֶּיךָּ

  ֶּבְּ לְּ  תא לו ל: ר"ת בבַ לְּ  תאֶּ וְּ  ךָּ בָּ ֵתב; ס"ת אֶּ כָּ ֵתבנחזור בתשובה ו ללו  אֶּ רמז שבחודש   .ת ִ   )החיד"א(      בספר חיים טובים.    ִנכ ָּ

 לו ל  .הטָּ מָּ לד מָּ חְּ נֶּ וה לָּ עְּ מָּ לב הו  אֲ , ואז יהיה הכָּ רָּ בְּ ו   עפָּ שֶּ ' לוֹ ' אז יהיה 'לאמי שמחזיק עצמו כ'. לֹא לוֹ  אותיות=אֶּ

 

 י ה "כ ִ וָּ צְּ ר ַהז ֹאת ַהמ ִ ֶּ נִֹכי ֲאש  ךָּ  אָּ ַצו ְּ ֵלאת לֹא ַהי ֹום מְּ ךָּ  ִהוא ִנפְּ לֹא ִממ ְּ ה וְּ חֹקָּ  (אִהוא" )ל, י רְּ

 ( ַה)ה וָּ צְּ ה :מ ִ וָּ צְּ ֹום==מ ִ פו רם יום . רומז על צו  ַהצ   ;רומזת לתשובה שהאדם עושה ביום זה-'הַ ' , שהוא הצום האמור בתורה;כ ִ

 ה וָּ צְּ ִמילו י ) :ַהמ ִ . רל"ב==(ב"ן, מ"ה, ס"ג, ע"בשמותיו של הקב"ה ) . שהם ע"ה, רל"ב==("יה, י"וו, ד"יצ, "םמ, "ההב ְּ

הלרמוז שע"י  וָּ צְּ ת.  ַהמ ִ למו  ת וכל העו  י ֲחִדים כל השמו   רבי יעקב אבוחצירא(-)מחשוף הלבן               ִמתְּ
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

ִבים לפרשת  וגימטריות פרפראות              בס"ד ֶלְך-ִנצָּ             ַויֵּ

  אין מצוות מתר"יג מצוות.  ניצביםבפרשת 

 זלות(ומ וכביםכ בודתע). עכו"םאזהרה להתרחק מעבודת * .התורהעל  וכריתות ברית פיוסיםדברי * ]]פרק כט   ענייני פרשת 
 חיים ומוות 'ראה נתתי לפניך: זכות הבחירה לאדם*. לתשובה ועבודת ה'התחזקות *. תשובה וקיבוץ גלויותענייני * ]]פרק ל'... 
 

ת  ֵנרוּת הדלקת אדְּ  הפטרה. 20.00-ת"ר ;19.22-ק"מוצש; 18.24: )ת"א(ַשּבָ תָּ מָּ חָּ  ו"אלול תשע הכ" .'יששִ ש אָּ שוֹ ': נֶּ

                          "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה         

 

o'דֹותאין להן בן זוג באותיות:  ך-נ-האותיות -'הנך חָּ  .מנצפ"ך אותיות=ֵמאֹות; צ-י אותיות=תרוֹ שָּ עֲ ; ט-א אותיות=אָּ
דֹות אין לה בן זוג.                                        -ה   .ו+ד,  ז+ג,  ח+ב,  ט+א :  10אותיות= 2סכום כל *ו     ז    ח    ט          ה:   א    ב    ג    ד    ֲאחָּ

רֹות  אין לה בן זוג. -נ.   ס+מ,  ע+ל,  פ+כ,  צ+י:  100אותיות= 2סכום כל *צ       פ     ע   ס      נ ל   מ    :   י    כ    ֲעשָּ

 אין לה בן זוג. -ך.                ף+ן,  ץ+ם  :1500אותיות= 2סכום כל *   (900)ץ   (800)ף  (500)  ך   (700)ן     (600)ם     :ֵמאֹות

  ל בימים  ראש השנה כאשר היום הראשון של "ג  '-סימנךניפרדות.  וילך-ניצבים , אז פרשות'ג או 'בח  גבָּ ֶלך ַהֶמֶלך פָּ  :'ויֵּ

גג; \ב=ב"ג  מחוברות.  ניצבים וילך ' לכן החל ביום  ראש השנה' של איום  תשע"ז; ב)בעה"ט(=רה"ש. הֶמֶלךלשון שבירה; =פָּ
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   ל מאת בעל  ה:יצָּ בֵּ יה ּויָּ נִ ה ע  שָּ יאִ ה ב  ֶש ע  ַמ ש   רבי חיים מצאנז-'דברי חיים'מ 

   טרף לביתה ובני ביתה רעבו לפת לחם, דבר יום ביומו, ויהי היום מצאה  מאומה ליתןלה מעשה באשה ענייה אשר לא היה

האישה בדרכה ביצה ותשמח שמחה גדולה על המציאה הגדולה שנפלה בחלקה. כשחזרה לביתה אספה את ילדיה ותאמר 

אח"כ נמכור אותן  ומהתרנגולת יצאו הרבה תרנגולות וכשיהיה לנו לול גדול, 'התחילה לחלום '.מביצה זו תצא תרנגולת'להם: 

לכן, אני יוצאת אל השכן ואבקש ממנו 'המשיכה האשה ואמרה:  'פרות, חלב, בשר, גבינות... :ונקנה עיזים ואח"כ נקנה רפת

תראי לנו ', 'תראי לנו': צעקו . וכל הילדים'מנו חסד וישים ביצה זו תחת אחת התרנגולות שלו עד אשר יצא אפרוחישיעשה ע

לכולם, גמרה לספר את הסיפור שלה והראתה להם ולפתע נשמטה הביצה מידה ונשברה" אומר רב והיא מראה  'את הביצה

 חיים מצאנז: ובן רגע בטלו כל תוכניותיה, דמיונותיה, ותשוב לעונייה. 

  ֶלב: "הנמשל בֹות ּבְּ יש-ַרּבֹות ַמֲחש  תד  ה היא ה  ב  " )משלי יט, כא( ר  א  רֶּ וחושבים... יש לך מדברים, מתכננים ומדברים , בֶּ

ביצה?! גש למעשה, לך לשכן ותשים אותה תחת התרנגולת! מרוב שאתה מראה אותה ואתה משמש בה, היא תיפול! ואז 

אומר ר' חיים מצאנז:  יר ועל תנובה שהכל הלך לטמיון.ד  אוי... רחמנות על האישה האלמנה הזאת, היא בוכה על הרפת וה  

ל עצמו איזהו קבלה טובה, בשעה שהוא זוכה באיזו מציאה טובה, מיד עליו להוציאה העצה היעוצה שבשעה שמקבל האדם ע'

ה" .מן הכח אל הפועל ּבֵׂ ה ַהרְּ ַעט וֲַעשֵׂ ים ַהּיֹום". ה הבאה לידך אל תחמיצנהומצו ." )אבות א, טו(ֱאמֹור מְּ ב  מיד! אל  ."ַאֶתם נ צ 

ו? מיד ליישם, אל תחמיץ, כי אחרת תהיה כאותה תדחה למחר! מצאת משהו?! חשבת על משהו? קיבלת על עצמך משה

 )נרי יאיר(            אלמנה, כי המחר לא ידוע, ויתכן שמחר כבר לא תהיה לך ביצה...

 "ַמִים לֹא ָּ ה ִמי ֵלאמֹר ִהוא ַבש   נו   ַיֲעלֶּ ָּ ה ל  מָּ ַמיְּ ָּ הָּ  ַהש   חֶּ ִיק ָּ נו   וְּ ָּ ִמֵענו   ל  ְּ ַיש  ה   וְּ ה" )ל, יב( אֹתָּ נ ָּ ַנֲעש ֶּ  וְּ

  .              

 

 

                                
          

 ַמִים לֹא" -אי'נָּ כ  ל ע  ֶש  רּונּו'ּת ָּ   יםלִ כ ֵ ים על לִ ח  ה  טומאה וטהרה הדיון ההלכתי עוסק בדיני  ". ִהוא ַבש  
     ולכן הוא טהור... -( ניתן לפרק אותו ולהרכיבואינ  כְּ ע  עשוי חוליות חוליות )כמו נחש ה-לדעת רבי אליעזר: התנור הנדון

ם ואם הוא בא במגע עם טומאה ל  אז הוא -לעומתו, שאר החכמים ורבי יהושע בראשם, סוברים שתנור שכזה נחשב לכלי ש 

אך החכמים לא קיבלו את דעתו... אמר -המשיך, ובאותו היום, השיב רבי אליעזר את כל התשובות שבעולם טמא...הויכוח

מן השמיים יוכיחו' אז -חרוב זה יוכיח, ואז נעקר עץ החרוב ממקומו'... חזר ואמר להם: 'אם הלכה כמותי-להם: 'אם הלכה כמותי

כ  -יצאתה בת ל  'לא בשמיים -עמד רבי יהושע על רגליו ואמר ה כמֹותֹו בכל מקום!'קול ואמרה: 'מה לכם אצל רבי אליעזר שה 

ר שא. אמר רבי נתן לאליהו: מה עשה הקב"ה באותה שעה, כ'אחרי רבים להטות'היא...' שכבר כתבת בהר סיני )שמות כג(: 

נ י'. נ י ניצחוני ב   עא נ"ט ע"ב()מסכת בבא מצי           שמע את רבי יהושע? א"ל: חייך ואמר: 'ניצחוני ב 
 

 "י רֹוב כ ִ יךָּ  קָּ ר ֵאלֶּ בָּ אֹד ַהד ָּ ִפיךָּ  מְּ ךָּ  ב ְּ בְּ בָּ ֹותֹו" )ל, יד( ו ִבלְּ  ַלֲעש 

 י רֹוב כ ִ יךָּ  קָּ ר ֵאלֶּ בָּ ֹאד ַהד ָּ ה==)ע"ה( מְּ ה הזֹוכֶּ תֹורָּ ָּ =ב ַ ת  רְּ ם וִדב ָּ ִפיךָּ  ;(ם בתיבותע), ב ָּ ד=ב ְּ מֶּ ֹו ללָּ זֹו בִלימו ד=ב  . (עם התיבות וע"ה), דֶּ

 )שמנה לחמו(          אחרים. למדתורה לעצמו ול למודשיזכה האדם ל

 ֹאד ם אותיות=ֹאדמְּ ; ענווה. לכולם הייתה מידת הודד-ברהםא-שהמ-נוטריקון: מְּ דָּ  )החיד"א(     .םד ָּ -רפֶּ אֵ -הרָּ מָּ , שהוא עשוי: אָּ

 תב ָּ שַ יום ב תו  שמ   דודו משה, יוסף כנגד. 'ךָּ תְּ קָּ דְּ צִ ' פעמים של שבת אומרים  מנחהב. 

  ְּ בָּ ו בִ  ךָּ ִפיב ךָּ לְּ ֶּ ' :בְּ האדם הוא בחיבור וצירוף  ףקֵ תוֹ . לומר ש='הנָּ ה עליוֹ שָּ קדו  '='ףקֵ תוֹ '=(י"תבמ"ד, ל "י,ה "ה,פ) יילו  בִמ  'בלֵ  הפ 

העם ה ֵלבה ֶּ  ()בן איש חי               .'הנָּ ה עליוֹ שָּ קדו  'ובכך ימשוך עליו  .פ 

 ' ךָּ ' לפני 'ִפיךָּ מדוע בְּ בָּ המה להוציא צריך קודם אז. מתעורר לא בל ֵ ה   שלפעמים 'לְּ ֶּ  (תורה של מאורה) .ֵלבה ואז יתעורר ותפילות לימוד פ 
 

 שעה כחצי עומד הוא 'ביד להחזיק הכלב את' ...טל  ש   רואה הוא תעו  הנ   המדרגות מול...  לקניון הולךאחד איש 
 '...עכשיו כלב להם יביא אני מאיפה' ...לעצמו ואומר

 
 "ם ַהִעידִֹתי כֶּ ת ַהי ֹום בָּ ַמִים אֶּ ָּ ת ַהש   אֶּ ץ וְּ רֶּ אָּ ים הָּ ת... ַהַחי ִ וֶּ ָּ ַהמ  ָּ  וְּ ת  ַחרְּ ים ו בָּ ַחי ִ ַ ַמַען ב  יֶּה לְּ חְּ  " )ל, יט(ת ִ

  ַַמיִ הַ  תאֶּ  םי וֹ הַ  םכֶּ בָּ  יִעידִֹת ה ָּ ִמים; ס"ת האהבה. ר"ת םש   שיש לי עליכם, אני מתרה בכם ומזהיר אתכם  האהבהמגודל  .ַמתְּ

ָּ עימכם;  ִמיםתְּ מַ שתהיו תמימים, ואז גם אני  ת  ַחרְּ ים ו בָּ ַחי ִ ַ  )שמנה לחמו(      '.בגימט, סוד התורה=ב 

  ָּ ת  ַחרְּ ים ו בָּ ַחי ִ ַ ים: ב  ַחי ִ ַ ר=ב  מ  ִעיםב ְּ  . לו  ִנים ִשבְּ  )בעה"ט(   שנה.   האדם וחיי. יו"אָּ יֵר לִ ' ה( =)'סֹוד' בהן; וכן נדרשת התורה פ  

 ים ַחי ִ ַ ים. להורות כי עיקר הדסוֹ ==ב  .                               דוֹ ס  הנצחיים תלוי בלימוד ה   ַחי ִ ךְּ כ  ר ב ְּ חו   )אביר יעקב(, ועל האדם לבְּ

  ָּ ת  ַחרְּ יםב ַ  ו בָּ ם ַהז ֶּה-' חייםב: ַחי ִ או עֹולָּ ם ַהב ָּ ָּ  ;(ילקוט משה).עֹולָּ ת  ַחרְּ ים ו בָּ ַחי ִ ַ ַמַען; בתורה ,החיים==ב  יֶּה לְּ חְּ  (סודות) .תר"יג==ת ִ
 

 י ךְּ  ַחי ֶּיךָּ  הו א "...כ ִ אֹרֶּ יךָּ  וְּ מֶּ ת יָּ בֶּ ֶּ ש  ה ַעל לָּ מָּ ֲאדָּ ר הָּ ֶּ ע ֲאש  ַ ב  ְּ ה ִנש  הוָּ " )ל, כ( יְּ יךָּ  ַלֲאבֹתֶּ

 ת בֶּ ֶּ ש   )מנחת כהן(      . =; =( שנה: ) תת"ל. רמז לשני בתי המקדש שעמדו תת"ל ב'==ַעל לָּ

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

  ִהֲעלֶּ יַ  ימ  ָּ מָּ הַ  ו  נל  ַמיְּ ָּ ה ת''ר :הש   ִרית אֹותלומר, ש .ה"הוי ת''ס ,ִמילָּ תו ם בו שם  ב ְּ   .ה"הויח 

 ה ם )ִמילָּ ל  ֶנעְּ          :הקב"השל שמות ה ארבעל . רומזיםה"הוי פעמים=ארבע =(י"ה, ד"מל, ד"וי, ם"מ: אותיות ה 

הלרמוז שע"י ה(. ב"ן, מ"ה, ס"ג, ע"ב)  )מחשוף הלבן(                     .הוי"הת מו  מאירים ארבע שְּ  ִמילָּ



 

 

 
 
  ך'פרשת  פסוקים. -היא הפרשה הארוכה ביותר ''נָּשֹאפסוקים;  פרשת  -בתורה הקצרה ביותר' היא הפרשה ַוֵילֶּ

 
 " ְּך ה ַוי ֵלֶּ ֶּ ר מֹש  ֵ ַדב  ת ַויְּ ִרים אֶּ בָּ ה ַהד ְּ ֶּ ֵאל  ל הָּ ל אֶּ ֵאל כ ָּ רָּ ר: ִיש ְּ ם ַוי ֹאמֶּ  ב(-" )לא, א...ֲאֵליהֶּ

  ְּך ה ַוי ֵלֶּ ֶּ ך להיכן לדעת צריך: ֹמש  ל  ךְּ ' לכתוב מדוע אזי הלך הוא לאן אומרת לא תורהה ואם, ה  ה ַוי ֵלֶּ ֶּ   'ֹמש 

 ( ) ְּך ה ַוי ֵלֶּ ֶּ הֹוֵשע==ֹמש  ִמיד. לְּ לְּ ת ות  ר  ש   )מחשוף הלבן(   . לרמוז על הליכתו לאוהל של יהושע להיות לו מְּ

ךְּ ( ) ה ַוי ֵלֶּ ֶּ ר ֹמש  ַדב ֵ ר :ַויְּ ֵ ַדב  יו ִסים זֶּהדְּ ==ַויְּ ִ םיְּ פָּ לְּ ט בֶ ט ושֶ בֶ שֶ  לכל הלך משהלרמוז ש. פ   )שמנה לחמו(              מותו. לפני יסָּ

  ַמֹ  ךְּ י ֵלֶּ ו ֶּ ַדב ֵ וַ  הש  ִריהַ  תאֶּ  ריְּ בָּ ֶּ הָּ  םד ְּ אֵ יִ  לכ ָּ  לאֶּ  הֵאל  רָּ הלְּ 'הָּ ==ס"תו : ר"תלש ְּ ה כָּ ה' ַשֵמשלְּ  ַהַחמָּ נָּ בָּ ִתיו ת, ִעם) ,לְּ . (וע"ה  ִליםהמִ  האו 

י ) משהלרמוז ש נ  ְּ הההוא פ  י) ליהושע( הלך ַחמָּ נ  ְּ נָּהלְּ ה הוא פ   'המחשוף הלבן'(עפ"י  ע.א)        ( להעביר לא את ההנהגה.  בָּ

  ְּך ה :ַוי ֵלֶּ ש   ר  את הפ  ר  קְּ מו ך נ ִ ו רלְּ  ס  פ  ן ' יֹום־כ ִ ִריקו  ט  ךְּ ובנו  זו  ַוי ֵלֶּ מְּ י ' ִנרְּ מ  ה יְּ ו בָּ ש  י =ו: ַהת ְּ מ  ח ל יְּ ין  ה  ב   ֶ נָּהה   רֹאש  ש  ָּ ו ִריםלְּ  ש   פ  ; יֹום־ַהכ ִ

ֵמי=י ה עשרת יְּ ו בָּ ש  ה  רֹאש  יום מ   =כ; אלוליום של חודש  =ל; ת ְּ נָּ ָּ  .הושענה רבהלַהש  

  ְּך ה ַוי ֵלֶּ ֶּ ךְּ ' וזה העצומה לדרגתו להגיע רבינו משה שזכה החשובות הסיבות : אחתֹמש   לעצמו הזכיר רבינו משה שתמיד, 'ַוי ֵלֶּ

 -סיפור :הגדול והאולם הטרקלין הוא 'הבא עולם'וה פרוזדור רק הזה ושהעולם 'הזה עולם'מה הולכים שבסוף
 

 ן קֵּ ָך ַהת  מ  דֹורבַ  ַעצ  רֹוז  י-פ  דֵּ ס כ  נֵּ ִליןלַ  ֶשִּתכָּ ַרק    סיפור עם מוסר השכל: ט 
 התעצל לא הסבא אבל הברית בארצות היה שזה אלא מצוה, בר לעשות אמור היה שלו שהנכד המרכז מאזור ביהודי מעשה 

 כשהוא אלא למטוס איתה ועלה מזוודה איתו הביא התעופה לשדה כשהגיע האוקיינוס. את לחצות והתכונן טיסה כרטיס והזמין

 המזוודה את הניח אז הוא, נכנסת לא והיא מדי גדולה שהמזוודה התברר המושבים מעל במטען המזוודה את להניח בא

 קטן והמטען מדי גדולה שהמזוודה הסבא לו ואמר למטען המזוודה את להכניס לו ואמר בדיוק עבר שהדייל אלא במעבר..

 זה כי עליך המזוודה את להניח שתצטרך לך תדע לסבא אמר אך, במטען המזוודה את להניח הצליח לא הדייל גם .. ואכן.מדי

 והרגיש, עליו המזוודה את הניח הוא ברירה בלית מזוודה. פה שתהיה ואסור והשתייה האוכל של העגלות עם למעבר מקום

 הוא זמן הרבה כך כל עליו המזוודה עם שיישב לחשוב ורק מעשר שעות, יותר זה אלא קצרה טיסה לא שזו ובפרט נורא סבל

 את ירגיש שלא העיקר במטוס קצת ולטייל לקום הוא החליט! נכנסת לא-במטען אפשר! אי במעבר? עושים מה, לדיכאון נכנס

 והנה המדרגות את עלה והוא מדרגות רואה הוא המטוס של בצד לפתע וחוזר... והנה הולך הוא וכך עליו המזוודה של הכובד

 הספות באחת לו והתיישב המציאה על קפץ והוא מיוחדות ספות עם מפואר סלון עיניו מול ונתגלה הוילון את הזיז והוא וילון

 מחלקה זה, פה עושה אתה מה עליו וצועק הדייל נכנס כי, ספורות מדקות יותר נמשך לא העונג אבל .מעונג.. מתרווח כשכולו

 יש, מאוד נוח זה פה לשבת רוצה אני, מוסיף אני להוסיף צריך כמה הסבא לו אמר, יקר יותר הרבה הוא כאן והמחיר מיוחדת

 למטה לחשוב צריך היית זה את סבא אדון, לו אמר הדייל אבל, עלי כשהמזוודה לשבת יכול לא אני טיסה שעות תשע עוד לי

 צריך שהוא זה על לא אבל דמעות מעיניו שזלגו וכמעט הדברים את שמע הסבא! מדי מאוחר זה ועכשיו למטוס שעלית לפני

 עם הזו הארוכה הטיסה כל לי שווה 'היה לו: לדייל ואמר פנה מהדייל... הוא שמע שהוא המוסר על אלא, למזוודה לחזור

 'העולם זה למטה לך המשיך: 'דע תמהוני. הסבא במבט עליו הסתכל הדייל. לי' שאמרת מה את לשמוע בשביל רק המזוודה

 לו ויתנו עשה שהוא והמצוות התורה את יציג והוא לשמיים שנה 120 אחרי יעלהוהאדם  'העולם הבא'... זה ולמעלה הזה'

 איזה עליו יהיה גם ואולי וחם צפוף ויהיה בעיניו חן תמצא לא שהמחלקה מאוד להיות ויכול, לעצמו שהוא הכין מה לפי מחלקה

 וספות ומיזוג אוכל יותר הרבה עם מחלקות ימצא והוא אחרת מחלקה לחפש ילך והוא במטען מקום יהיה לא כי כבדה מזוודה

 לשלם מוכן אני למלאך יאמר הוא ואז שלך המחלקה לא זה החוצה לו ויגיד המלאך יבוא אבל.ולנוח.. לשבת יבקש והוא יקרות

 צריך היית זה את לו יגיד המלאך אבל פה לשבת לי תן רק, אקיים אני, לי שתאמר מה ואעשה אני רוצה שאתה מצוות כמה

 אתחזק מהיום 'אני נוראי', אמר הסבא לדייל, מוסר אותי לימדת מדי... 'אתה מאוחר זה עכשיו, הזה' 'בעולם למטה לעשות

 ...שלימה בתשובה חזר והדייל מעיניו דמעות ירדו שלדייל רואה ...לפתע הסבא'ה בעבודת יותר

 יש ,החיים באמצע פקקים ויש המתוכנן כפי בדיוק לא כאן החיים אם שגם הזה בעולם להרגיש צריך האדם : וזהמוסר השכל 

 של התענוגים מכל הבא' 'בעולם והנאה ח  רו   תר  קו   של אחת שעה וטובה 'הבא העולם' שזה הטרקלין אל בדרך אנו, לזכור

 אזי ,התורה ונותן הנאמן הרועה הנביאים אבימשה רבינו,  את חלילה להכשיל מנסה היה 'ערָּ הָּ  רצֶּ יֵ ש' פעם וכל, הזה' 'העולם

ךְּ 'וַ ב נזכר היה משה ה י ֵלֶּ ֶּ  )ובחרת בחיים(                 . אוטובוסל שדומה הזה מהעולם הולכים שבסוף 'ֹמש 

 

  ן :לעם ישראל רבינו אומרמשה ֶּ ה "...ב  ִרים ֵמאָּ ש ְּ עֶּ ה וְּ נָּ ָּ נִֹכי ש  ֵצאת עֹוד או ַכל לֹא ַהי ֹום אָּ בֹוא" )לא, ב( לָּ לָּ  וְּ

 ן ֶּ ה ב  ִרים ֵמאָּ ש ְּ עֶּ ה וְּ נָּ ָּ ֹנִכי ש   )'סודות'(            . תם מֵ ה ג ָּ שֶּ ד מֹ לָּ נוֹ  וֹ ' אדר היום ב  זב ְּ היה ==ַהי ֹום אָּ

 או  מָּ  י ֹוםהַ -נוטריקון: ַהי ֹום נֹוַתייו   ַמיייַ  לְּ ה. רמז לכך ששְּ א את  ֹמשֶּ יועומד למו ת, שהרי ִמיל  יו ושנותָּ  )שיירי מנחה(    ... ימָּ
 

 "ֵהל ת ַהקְּ ם אֶּ עָּ ים הָּ ִ ש  ֲאנָּ ים הָּ ִ ש  ַהנ ָּ ף וְּ ַ ַהט  ךָּ  וְּ ֵגרְּ ר וְּ ֶּ יךָּ  ֲאש  רֶּ עָּ ְּ ש  ַמַען ב ִ עו   לְּ מְּ ְּ ַמַען ִיש  דו   ו לְּ מְּ או   ִילְּ רְּ יָּ ת וְּ  " )לא, יב(ה אֶּ

  ֲיםא ש ִ יםנ ָּ , נָּ נֶּאר"ת : ףט ַ  ש ִ ו ל לקבל את  ִליכ ְּ שיהא  .ִליכ ְּ ==טֶּ  איש חי( )בן                אותיות. שיש בה  יםנִ הָּ כ ָּ ת הַ כ ַ רְּ ב ִ ִקיב 

 ַמַען עו   לְּ מְּ ִשים ִעם ֲעלו   אותיות=ִיש ְּ מְּ יִ  ;הנשים עם גם יעלוש .נָּ  )שמנה לחמו(.     עשמוֹ לרק  באו הנשים ךְּ אַ  .יםשִ נ ָּ הַ  ךְּ אַ ==עו  ש ְּ

  לעצמו. ספר תורהכל אחד  לכתוב( 2את כל ישראל בחג סוכות, ) להקהיל( 1): עֶשה מצוות 2 יש  לךיובפרשת 

 ץ'מ  א  ק ו  זֲ'ח  משה מאֵחל הצלחה ליהושע שמחליף אותו: * .הליכת משה לדבר ולחזק את בני ישראל* ]אל]פרק   : ענייני פרשת . 
קֶהל בשמ  ִמצָות *  .וִשיָמָתה לַעָדת בני ישראל הר  ה והתֹויר  הש  כתיבת *. ת משהאחרי מֹו הרֶ ק  שי  של מה  ריאּות  *. היט  ה 

 



 "ר ל 'ה ַוי ֹאמֶּ ה אֶּ ֶּ ךָּ  מֹש  ֵֹכב ִהנ ְּ יךָּ  ִעם ש  ם ֲאבֹתֶּ קָּ ם וְּ עָּ ה ַהז ֶּה הָּ נָּ זָּ ץ ֵנַכר ֱאלֵֹהי ַאֲחֵרי וְּ רֶּ אָּ ר הָּ ֶּ א הו א ֲאש   )לא, טז( "...בָּ

 יךָּ  ִעם ם ֲאבֹתֶּ קָּ קו ם יךָּ בִ אָּ  םעִ  אותיות=וְּ ָּ קו ם ֲאִביך ִעם. שֶ ת  ָּ רֶּ  רֵנכַ  יֱאלֹהֵ ; המתים בתחיית ת  אָּ ר ס״ת :ץהָּ ר שִיזְּנו   .יֵצֶּ ם אח  רָּ ע ִיצְּ ר   )שמנה לחמו(  .ה 
 
 "נִֹכי אָּ ר וְּ ֵ ת  יר ַהסְּ ת ִ ַני ַאסְּ ָּ י ֹום פ  ַ ל ַעל ַההו א ב  ה כ ָּ עָּ רָּ ר הָּ ֶּ ה ֲאש  ש ָּ י עָּ ה כ ִ נָּ ל פָּ  (ח)לא, י "ֲאֵחִרים ֱאלִֹהים אֶּ

  ְֹּנכִ ו ֵ הַ  יאָּ ת  יאַ  רסְּ ת ִ ָּ  רסְּ עָּ הָּ  לכ ָּ  לעַ  אהו  הַ  םי וֹ ב ַ  ינַ פ  ֶּ אֲ  הרָּ ה =זֶּ =בגימטריה ס"ת: םֵחִריאֲ  םלִֹהיאֱ  לאֶּ  הנָּ פָּ  יכ ִ  הש ָּ עָּ  רש 

ֵמי  יְּ רהיה ב ִ ֵ ת  סְּ ןו אֶּ מָּ ת ִ ; )'סודות'(. הָּ  )אור החמה(. במפורש שם ה' לא מופיע אסתרשמו של הקב"ה במגילת  הסתרת: רמז לר(י)ַאסְּ
 

 אני'לא' השיב האיש '!?, נשוי אתה, הרב תמה .נשמתו משורש לזיווג בירכתו וביקש לרב הגיע אחדאיש 
 הנשמה את לי הוציאה האישה.... השיב האיש: 'הצעד על הרב התפלא'אז למה אתה בא עכשיו?!  '...גרוש

 '...נשמתי משורש שני לזיווג ברכה רוצה אני ולכן מהשורש
 
 "ה ַעת ָּ בו   וְּ תְּ ם כ ִ כֶּ ת לָּ ה אֶּ ירָּ ִ ה   ַהז ֹאת ַהש   דָּ ַלמ ְּ ת וְּ ֵני אֶּ ֵאל ב ְּ רָּ ה    ִיש ְּ ימָּ ם ש ִ ִפיהֶּ ַמַען ב ְּ יֶּה לְּ הְּ י ת ִ ה ל ִ ירָּ ִ  " )לא, יט(...ַהש  

 ת ה אֶּ ירָּ ִ ה   .הרָּ וֹ ת   ישֵ מְּ חֻּ  השָּ מִ וחֲ ==ַהז ֹאת ַהש   ימָּ נָּה==ש ִ  )שמנה לחמו( .הנָּ שָּ התורה בכל  בציבור ולסיים את לקרוא שצריך .שָּ

   ה ימָּ ם ש ִ ִפיהֶּ  )פיתוחי חותם(       .    'ם השֶּ לְּ אותיות =המָּ שְּ לִ . המָּ שְּ לִ שעיקר התורה היא  .םיהֶּ פִ ב ְּ ים ה' שִ  אותיות=ב ְּ
 
 י ו   "כ ִ נ  ל ֲאִביאֶּ ה אֶּ מָּ ֲאדָּ ר הָּ ֶּ י ֲאש  ת ִ עְּ ַ ב  ְּ יו  ִנש  ַבת ַלֲאבֹתָּ ב זָּ לָּ ַבש   חָּ  " )לא, כ(ו דְּ

 ב זַָּבת לָּ ַבש   חָּ ַתן, על שאינן זהירות: רמז למ"ש: ו דְּ ַעת ִלידָּ שְּ ִשים ֵמתֹות ב ִ לֹוש ֲעֵבירֹות נָּ הב 'על שָּ ה-ִנידָּ ַלַקת ַהנ ֵר-ַחלָּ : 'ַהדְּ

ַבת ה ז=זָּ ה בִהירָּ תָּ ב; ִמידתָּ ִנידָּ לָּ ה חָּ =ח  ; ב ִ עולם ללָּ תָּ שיַדלְּ בָּ ת דֵנר ו=ּוד  קֶּ שקערב שבת בֹולֶּ  )מדרש ישעיה(  . ֹודֶּ
 

 "יָּה הָּ י וְּ אן ָּ  כ ִ צֶּ עֹות אֹתוֹ  ִתמְּ ֹות רָּ רֹות ַרב  צָּ ה וְּ תָּ נְּ עָּ ה וְּ ירָּ ִ יו ַהז ֹאת ַהש   נָּ פָּ ֵעד לְּ י לְּ ַכח לֹא כ ִ ָּ י ִתש   ִ עוֹ  ִמפ   (א" )לא, כַזרְּ

 י ַכח לֹא כ ִ ָּ י ִתש   ִ עוֹ  ִמפ  ירו  הֲ  תֶר שֶ מעֲ  שהיה, עקיבא רבי כאשר: (א"י רבה קהלת) מסביר' חדש הפרי' :ַזרְּ  י"ע נרצח, תכו  לְּ מ   ג 

כַ  אלֹ  יכ ִ " נתקיים ואז עקיבא רבי תורת את להמשיך דאג יוחאי בר שמעון רבי, בייסורים הרומאים ָּ ע יִמפ ִ ( תורה) חִתש   ": וֹ ַזרְּ

ִדישו ירעִ " וגם. )יֹוַחאי ת"ס  (דורון בקשי אליהו רבי)          (שמעון ת"ר: "ִחיתָּ נָּ  ֵמיאשְּ  ןמִ  קָּ

 ַכח לֹא כי ָּ י ִתש   ִ עוֹ  ִמפ   )מרכבות ארגמן(                . יםבִ תו  כ ְּ  יםיאִ בִ נְּ  הרָּ וֹ ת  ==ַזרְּ
 
 ַצו ת "ַויְּ עַ  אֶּ ֻּ הֹוש  ן יְּ ר נו ן ב ִ ץ ֲחַזק ַוי ֹאמֶּ ֱאמָּ י וֶּ ה כ ִ ִביא ַאת ָּ ָּ ת ת  ֵני אֶּ ֵאל ב ְּ רָּ ל ִיש ְּ ץ..." )לא, כג( אֶּ רֶּ אָּ  הָּ

  ַַצוו עַ יְּ  תאֶּ  יְּ ֻּ  )שמנה לחמו( .משה)של הקב"ה( תחת   ִביאונְּ  הוא יהיה תהעשמ וזרזו ליהושע והיצ שהקב״ה. יאוֹ בִ נְּ  : ר"תןו  נ ןב ִ  הֹוש 

 י 

 

 
 

 " ...ה ִעידָּ אָּ ם וְּ ת ב ָּ ַמִים אֶּ ָּ ת ַהש   אֶּ ץ" )לא, כח( וְּ רֶּ אָּ   הָּ

  

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ץ ֲחַזק ֱאמָּ ע' לִ ֲחַזקפעמים נאמר ' : וֶּ ץ ֲחַזק': (ט-יהושע א, ו)בן נון. כ"ש  יהֹושֻּ ֱאמָּ י וֶּ ה כ ִ ִחיל ַאת ָּ נְּ ַ ת ת  ם... ַרק אֶּ עָּ  ֲחַזק הָּ

ֱאַמץ... יִתיךָּ  ֲהלֹואוֶּ ץ ֲחַזק ִצו ִ ֱאמָּ ֲערֹץ ַאל וֶּ ַ ַאל ת  ת וְּ חָּ ֵ ה='ֲחַזקפעמים '  '...ת  חו  של =ֹמשֶּ ו  ן ב משה. לרמוז על כ  ית   ; יהושעשנ ִ

ץ ץפעמים ' , =ֱאמָּ  )מחשוף הלבן(           כוללים(.    2)עם , יהושע=='ֱאמָּ

 .פריחה בר אזולאי יעקב .פריחה בת אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה .ג'מילה בר יאלקוב  יהודה 
ה .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 ילדָּ  ב ִ

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

 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

ִביםלא מחוברת עם פרשת  'ַוי ֵֵלך'כאשר פרשת  מחוברת  'ַוי ֵֵלך'' וכאשר פרשת לאֵ רָּ שְּ ה יִ בָּ שו  אז קוראים את הפטרת ' ִניצָּ

ִבים'עם פרשת  ִשישאז מפטירין ' 'ִניצָּ ֵאלמפטירין ' 'האזינו'בפרשת אז '(. ולאֵ רָּ שְּ ה יִ בָּ שו  ' )ולא 'שֹוש אָּ רָּ ה ִישְּ )ולא  'שו בָּ

ת' תהיה בלאֵ רָּ שְּ ה יִ בָּ שו  : כדי שהפטרת 'הסיבה(. 'וידבר דוד'   !'יום כיפור'שלפני  ַשב ָּ

  ע בָּ ההפטרות של  שֶּ ַחמָּ עשקוראים ב ִ  נְּ בָּ ֶּ תֹותה ש  השלאחר  ַשב ָּ עָּ שְּ ב ת ִ אָּ  :ב ְּ

חַ   שביעיתהפטרה : וילך-ניצביםפרשת ( )  נֶּ אדְּ תָּ יש  ' :()מתוך   מָּ ש ִ  (ניצבים'' הפטרת)    .(ס"א ישעיהו) 'שֹֹוש אָּ

o דֹוםב ְּ ' ה נקמת ועל הגאולה על מתנבא ישעיה הנביא  .                    אֶּ

 

 

ֵוי' :)תרומה כז, י(רמז למה שכתוב -'ובאות  מתחיל( העמודים ) רמ"חכל עמו ד מ-ספר התורהב ִדים וָּ ֻּ ַעמ  שהיו  'הָּ

ן. חוץ מ ר הִמשכ    :  בי"ה שמ"ומתחיל באותיות: ספר התורה ב עמודהעמודים( שה רמ"חמקומות )מתוך  -בֲחצ 
א'ב  ='ב: ה-בי רָּ ית ב ָּ ' יְּ ='י ; )בראשית א, א(. ֵראש ִ ה יֹודו ךָּ ה ַאת ָּ י ָּםהַ ='ה;  )ויחי מט, ח(הו דָּ ַ ם ב  ִאים ַאֲחֵריהֶּ  )בשלח יד, כח(' ב ָּ

רש ְּ ='ש  :שמ"ו ךָּ  מָּ ר ֵאת לְּ ֶּ ֹנִכי ֲאש  ֹבו   המַ ='מ  ;יא( תישא לד,-)כי' אָּ יךָּ  ט  לֶּ הוְּ ='ו  ;)בלק כד, ה( 'ַיֲעקֹב ֹאהָּ ִעידָּ ם אָּ ת ב ָּ ַמִים אֶּ ָּ  )וילך לא, כח( 'ַהש  

אחרת שפותחת. ו':בכל ספר יש ו-ספרי התורה, שאר ה בכל סוגי' היחידה שפותחת עמוד ו: זוהי '(ו לגבי) הערה ' 


