
     
     

 הגיליון  קדושתנא לשמור על , מבוקש שלא לקרוא העלון בזמן התפילה וקריאת התורה, למען ששכרנו לא יצא בהפסדנו 

  .פרשההעם פניני  אמור פרשת
   נעשה ונצליח' בשם ה   ו "התשע איירב' ה 200גיליון מספר   052-5005534דוד יעקב : עורך העלון 

 טעון גניזה  

   הפרשהפניני
ֵני ַהּכֲֹהִנים ֶאל ֱאֹמר   )א, כא( ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ַאֲהֹרן ּבְ

  ) י"רש( להזהיר גדולים על הקטנים
שמלבד , מוזהרים, המבוגרים המטפלים במת, "גדולים"ה

 - "קטנים"על ה הבר מינן יהיו נותנים את דעתם גם
  )חתם סופר(!. שהניח הנפטר אחריו, דואגים ליתומים החיים

  

  ארץ מצרים
   )לג, כב(ִמְצַרִים  ֵמֶאֶרץ ֶאְתֶכם ַהּמֹוִציא

, ֶאְתֶכם כתב רמז נפלא על המילה "להניח ברכה"בספר 
ותיבת ארץ מצרים עולה , 461בגימטריא שעולה למנין 

, ו"הוא מספר רד 210ואם כן ההפרש ביניהם , 671למנין 
 ַהּמֹוִציא: וזהו הרמז. השנים ששהו ישראל במצרים 210

ה הוציא מספר אתכם שהוא "זאת אומרת שהקב - ֶאְתֶכם
ו "ועם ישראל יצא לאחר רד ,671מארץ מצרים שהיא  461

 . כאמור, שנים
  

  רווח והצלה מארבעת המינים     
ִרי ּפֹת ָהָדר ֵעץ ּפְ ָמִרים  ּכַ    )מ, כג(ּתְ

 "םתמרי תכפו". יצר: סופי תיבות "רהד ץע יפר"יש רמזו 
כי על ידי הלולב שהוא דוגמת חרב , מת: סופי תיבות

דר ה"ואמרתי במוסיף טעם כי  .ממיתים את היצר הרע
והוא שם המגן  ת"כה: ראשי תיבות "מריםתפות כ

ה להישמר נגד היצר "והוא סיוע מהקב, מהמזיקים כנודע
מ "ס טריאגימ "אתרוג"זו עוד רמ. המסיט את האדם

  .שבזכותו מכניעים אותם, שזו אישתו ת"לילי
  

  צדקה זמן - סוכות        
ְבַעת ָיִמים בּו ׁשִ ׁשְ ּכֹת ּתֵ ּסֻ   )מ׳׳ב, ג"כ( ּבַ

 ורעשי אל וראו הביטו בודה׳׳עה ושורש יסוד" בספר כתב
 ייםענ והכנסת צדקה של זו הומצו מקיימי של חשיבותם

. היום כל ליוע ופףח' ה וכבוד בסוכה תודועלס יםדמרו
 האבות ןליוע משכני שיווקד סוכה בצל יושב והוא

 כשנותן מוע שמחים והם, סוכה בצל מוע באיםהקדושים 
 ײםענו, תורה ליעב הגונים יםנאביו לדלים מוחמל אז

 של חלקם יקחו והם. הביתה אותם ויאסוף יביא יםדמרו
' ה ירא גבר ךיבור ומברכותם, קדישין לאיןע אושפיזין הני
 חיים רבי בשם נפלא רמז והביאו .ל"עכ ברכות תעשב

  .צדקה תומצו לבין הסוכה שבין הקשר לע ל"זצ זמצאנ
  :199עולה  דפנות הסוכהוגם שיעור  199 בגימטריא" קהדצ"

  107=70  =  שרהע בגובה חיםפט העשב, כהלכתה אחת דופן. א  90= צ

  107=70  =  שרהע בגובה טפחים העשב, כהלכתה יתנש דופן. ב  4= ד

  101=10  =  שרהע ובהגב דאח טפח, טפח שלישית דופן. ג  100 =ק

  77=49  =  טפחים העשב על העשב, וצמע ךכהס. ד  5= ה

  199  "צדקה"עניין אחד היא עם " סוכה"הוי אומר   199

   )כא, אל( לשונות מריב בסוכה תצפנם
 מצות כח אשר, כותב "הגר׳׳א משולחן פנינים" בספר
 חילקו הנה כי. עהר לשון של עהר יצר את עניכלה יפה סוכה

 לחמשה בית׳׳א א"פהאל אותיות כ׳׳ב את הקדמונים
  .מורכבת מארבעה מוצאות" סוכה"ותיבת  .מוצאות

  שיניים  -  ס  שפתיים  =  פ, מ, ו, ב  :האותיות

  שפתיים  -  ו  שיניים  =  צ, ש, ס, ז  :האותיות

  חיך  -  כ  גרון  =  ר, ע, ח, ה, א  :האותיות

  גרון  -  ה  חיך  =  ג, כ, י, ג  :האותיות

        לשון  =  ת, ב, ל, ט, ד  :האותיות

 התורה כדת בקדושה שיהיו אלו מוצאות לע שמירה
, הלשון ממוצא אות" סוכה" בתיבת אין אמנם. והמצוה
 הסוכה ידי לע הנשמרים האחרים המוצאותע ארב ותפקיד
  .עהר לשון לדבר תפרוץ שלא, הלשון את לשמור

" לשונות מריב בסוכה תצפנם" :הכתוב מאמר וזהו
 לשמור ליהםעו "סוכה" בתיבת צפונים מוצאות העשהארב
 ממוצא לאותיות אשר, הלשון מוצאות של ריב מאותו
  .צמיתע שמירה אין הלשון

  
  

, אבי": לכומר ומתוודה לכנסייה עמגי אחד בחור
  : הכומר ול אומר ."יהודי רימיתי ,חטא יחטאת

   ."!סנ זה, ניב חטא לא זה"

  

 בכניסה. כנסייה מול מדוע מרודים נײםע יהודים שני
 דתו את וימיר שיבוא שמי גדול שלט הכריז לכנסייה

 לא האחד. נכבד כסף סכום יקבל - הנוצרית לדת
  הצליח לא השני אבל, וניותע אף לע להיכנס סכיםה

 הכנסייה מן יצא הוא העכש לאחר .פנימה ונכנס להתאפק
 אותו שאל. בידו דולג כסף וסכום חדשים בגדים לבוש
 מרומה ול הענ "!נורא זה" "?קיבלת כמה, נו": חברו
  "!אתכם נייןעמ הכסף רק, היהודים אתם", ברוגז

  

  
  

   לשבת קודש  סיפור

   אהלריח גן עדן עולה מתוך ה
  
 פעם הלך ,בלי רבי, האלנפו העיר של לדוגה "המוכיח"

 .קרן זויתב מדעש אחד אהל ליד ברע ובדרכו תוהקבר בבית
 והחליט אהלה מתוך להעו דןע גן של בריח הצדיק חש

  לא נכנס, ירעה לא הצדיק כשחזר. הדבר תביס תלבדוק א
. הלזה האהל שיך למי לברר  ובקש מהם ישאדק החברא
 יטחל ךישי האהל כי ,וגילו החברא בפנקס החברים פשפשו

שרכש את , ןיע תלמראי טשופאדם , ירעה שביתומ אחד

  אתם

   לא חטא



  
  200' מס אמורפרשת   -2-  ד "בס

 moshehaim44@gmail.com: ניתן לקבל העלון בכתובת מייל! לזיכוי הרבים
 טעון גניזה  

קבורתו לאחר שימלאו  למקום המקום לפני שנים רבות
ובקש  אהללקרא לבעל ה" המוכיח" שלח .ימיו ושנותיו

ראה כי אין בו , אך כשהגיע האיש אליו. לעמוד על טיבו
אך לא , אמנם איש כשר הוא ומדקדק במצוות. דבר מיוחד

למעשיו  התפלא הצדיק ושאל את האיש. למעלה מכך
והאיש לא  והסיבה שמחלקת הקבר שרכש עולה ריח גן עדן

בכל ערב ראש : "אבל סיפר לפי תומו כך, ידע להסביר
מסובב איתם את החלקה , חודש נוטל אני צרור מטבעות

 .'לאן אתה הולך'ל "ניתי ומזכיר לעצמי את דברי חזשק
אחרי כן קורא אני פרקי תהילים ותפילות ומחלק את 

ובזה אני מקדש  כך נוהג אני שנים ארוכות. ההמעות לצדק
כששמע זאת רבי ליב  ."את החלקה שבה אקבר אחרי מותי

מכיוון שיש באהל : "פנה אל היהודי ואמר לו, המוכיח
, מבקש אני ממך בכל לשון של בקשה, מקום לשני קברים

כי חפץ אני , אולי תאבה למכור לי את החלקה השניה
הסכים האיש ". מאוד להיקבר באהל מקודש זה

  . להפצרותיו וכתבו זה לזה שטר התחייבות על המקום

ועל פי , מוכיח לבית עולמו ליבחלפו כמה שנים הסתלק רבי 
, מוכיח ליבידידו הטוב של רבי . צוואתו נטמן באהל האמור

גדול תלמידיו של , היה רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה
 וחשקה נפשו אף הוא להקבר באהל, הבעל שם טוב

" תולדות"הלך ה. ליבסמוך לקברו של ידידו רבי , המקודש
אל היהודי בעל החלקה ובקש ממנו להעתר לבקשתו 

אך היהודי הציג את , ולהרשות לו להקבר באהל ליד חברו
, ובו נכתב בפירוש" המוכיח"שטר ההתחייבות של רבי 
והבטיח " תולדות"הלך בעל ה .שהחלקה הנוספת שייכת לו

כי חלקו לא יגרע ואף הוא יזכה להקבר , ליהודי בהן צדקו
בקש ממנו החיט את הבטחתו . כשלישי באהל המקודש

עברו . חתם בחתימת ידו על ההתחייבות" תולדות"בכתב וה
הסתלק רבי יעקב יוסף , ב"ד בתשרי תקמ"ובכ, כשבע שנים

בסמוך לידידו , הכהן לבית עולמו ונטמן באהל המקודש
הצנוע האריך ימים על פני שני החיט . מוכיח ליברבי , הטוב

. וביום מן הימים הגיע אף זמנו לשוב לבוראו ,הצדיקים
ולולי הפתקאות שהותיר , כחייו אף פטירתו היתה בצנעה

 לא, אחריו ובקש לפני מותו להעבירם לידי החברא קדישא
  .היו בני העיר מתוודעים לפטירתו

שני הצדיקים  הביטו הקברנים בשטרי ההתחייבות של
האהל היה , ולא ידעו לשית עצה בנפשם, המפורסמים

הום כל העיר על ֵת וַ . קטן והכיל בקושי את שני הקברים
ובעל , התחייבות שני הצדיקים שאינה יכולה להתקיים

הובא העניין אל רבה של פולנאה . החוב תובע את חובו
חתנו של , רבי אברהם דב אוירבך, באותם ימים

הניח את הכתבים , הוא יצא אל האהלו, "תולדות"ה
  :החתומים על קבריהם של המוכיח והתולדות ואמר

לבקשתו יצאו כולם מן "! קיימו ואשרו את הבטחתכם"
הקירות נטו ראו כי , האהל וכאשר חזרו לאחר שעה קלה

  .לצדדים ונוצר מקום נוסף להטמנתו של החיט הכשר

  !כוחה של אמונה פשוטה ואמונת חכמים, ללמדך
   

   - - - - - - -...צב
  .אצב  ?איך קוראים להמון צבים שיוצאים למלחמה

  .צבני  ?איך קוראים לצב שעומד
  .צבק  ?איך קוראים לצב בעל אטליז

  .רצב  ?איך קוראים לצב ישראלי
  .רצב  ? איך קוראים לצב שאסף

  .ארצוו  ? איך קוראים לצב שמתחת לראש
  .יצבק  ?ופיםתאיך קוראים לצב שמתופף על 

  .צבמע  ?איך קוראים לצב אדריכל
  .צבמעו  ?איך קוראים לשריון יפה של צב

  .צבח  ?איך קוראים לצב שצומח
  .ועצב  ?איך קוראים לצב שקרן

  .עיצב   ?איך קוראים לצב שמסייד
  .ןצבמע  ?איך קוראים לצב שמציק

  .צבבע  ?ואות וציבאיך קוראים לצב שהע
  .וףצב  ?קטןמה קורה כשהמון צבים מתאספים במקום 
  .אהצוו  ?איך קוראים לצב שעובר לדורות הבאים

  

   ההוצאות בהכנת העלון מרובות !קורא נכבד
  .הפיץ את העלוןהמשיך ולולכן אין ביכולתנו ל
 20,000הקודש שמגיעה לכדי  מדובר על הפצה בארץ

לא כולל תרגום העלון לאנגלית שמופץ גם !!! עותקים
  .עותקיםונשלח באינטרנט באלפי . ל"בחו

 נוכל אם מישהו יטול על עצמו את הוצאות העלון
והעלון יקרא על  ,תורה ברבים ץלהפיו ה להמשיך"בע
  .)כל תרומה תתקבל בברכה(. 'וישא ברכה מאת ה ,שמו

   052-5005534  :נייד, דוד יעקב, בברכה
  

  

   :פתגם השבוע
  איש עם נפגש ניסיון עם כשאיש קורה מה

  מקבל הניסיון עם האיש ?כסף לו שיש
  ... ניסיון מקבל הכסף עם והאיש, הכסף את

  

  
  

  :התפילה שלי עבורכם לסיום
  ,  שמחלונכם תמיד יכנס האור

,  תמיד תכנס השמחהשבדלתכם 
  ,  במשכנכם תמיד תשכון השלווה

   .במשפחתכם תמיד תשרור האהבה
 .דוד יעקב מאחל ,אמן ושבת שלום


