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 טעון גניזה  

   הפרשהפניני
שׁ  ִנים ׁשֵ ְזַרע ׁשָ ֶדָך  ּתִ   )ג, כה( ׂשָ

  קבלת עול מלכות שמים שמירת השמיטה 
, השמיטה היא קבלת עול מלכות שמים נמצא ששמירת

וכתב . וחלילה ביטול השמיטה יש בה ביטול עול מלכות שמים
לומר לך . שמע: סופי תיבות עתזר םשני שש: אפריםרבנו 

שבמצות שמיטה תלויה קבלת עול מלכות שמים שבפסוק 
וכל הזורע . אחד' אלוקינו ה' ישראל ה שמע )ד, דברים ו(

גם ראשי  .ק"ביחידו של עולם ודו בשמיטה כאילו כופר
ל שבמצות "והרמז כנ. מיםשלכות מול ע: המה שמעתיבות 

  .)חיים של תורה( .עול מלכות שמים שמיטה יש בה קבלת
  

   שכר לעולם הבא
ִנים רֹב ְלִפי ָ ה ַהׁשּ ְרּבֶ ִנים ְמעֹט וְּלִפי ִמְקָנתוֹ  ּתַ ָ   ַהׁשּ

ְמִעיט י ִמְקָנתוֹ  ּתַ ר ּכִ בּוֹאת ִמְסּפַ   ) טז, כה( ָלְך  ֹמֵכר הּוא ּתְ

  ". הרבה שכר לך ויתנו הרבה תורה למד" ל"ז אמרו
 כך תורה האדם שלמד השנים רוב לפי: יומתק זה ולפי

 -  השנים מעוט ולפי, הבא לעולם שכרו -  מקנתו תרבה
  .שכרו - מקנתו תמעיט כך שלמד

  

   זהירות מהונאה
  ) יז, כה( ֲעִמיתוֹ  ֶאת ִאישׁ  תֹונוּ  ְולֹא
 שיזהר ורמז. יצר הטובה הוא עמיתו, רעהר יצל רמז איש

  .ושקריו היצר הנאות אחרי להיגרר לא
 הרע ריצ הוא האיש של בשקריו תיפלו אל תֹונּו ְולֹא: וזה

  .יצר הטובה הוא עמיתו את להפיל שמנסה
  

  ישיבה בטוחה
ם ָלׂשַֹבע ְרָיּה ַוֲאַכְלּתֶ ם  ְוָנְתָנה ָהָאֶרץ ּפִ ְבּתֶ   ִויׁשַ

  ) יט, כה( ָלֶבַטח ָעֶליהָ 
 בכוונה עליהם וכשמברך, העץ בפירות מגולגלים נשמות יש

  : רמז ולזה. אדם בגוף נשמות אותם ויבואו, מתקנם
 ואכלתם, מגולגלים נשמות ובתוכם ונתנה הארץ פריה

 ולאותם. ליוןע מקוםב ורשםש תקןל: תיבות ראשי לשבע
 אינכם כבר ָעֶליהָ  ָלֶבַטח ִויַׁשְבֶּתם: אומר הוא נשמות

  )מרכבות ארגמן( .הארץ בגוף ישבתם אלא פרי בתוך כלואים
 

  נשך נחש 
ח ַאל ּקַ ְך  ֵמִאּתוֹ  ּתִ ית  ֶנׁשֶ   )לו, כה(ְוַתְרּבִ
עולה למנין . זה נחשוגם : 370בגימטריא עולה למנין  ֶנֶׁש
, בא לרמוז כי כשם שלעתיד לבוא אין הנחש מתרפא, 370

כך  )יד, בראשית ג(ַחֶּיי  ְיֵמי ָּכל ּתֹאַכל ְוָעָפר: כמו שכתוב
וכן דומה המלווה . הלוקח ריבית לא יחיה לתחיית המתים

, מה נחש עקיצתו לא ניכרת בתחילה. לנחש שנושך כמו נחש
כך גם בריבית מצטברת , אולם לבסוף תופח מקום העקיצה

  . ישמור' ה. החוב תופח ללא נשוא, בלא לשים לב
לומר שכל המלוה בריבית עובר על , אותיות ברית -רבית 

   )בעל הטורים(. 'ברית ה

  כדאי הוא רבי שמעון           
רֹום ָעִליתָ  ִביתָ  ַלּמָ ִבי  ׁשָ ֶ   )יט, תהלים סח(ׁשּ

שמעון צ רבנו "שמעתי פירוש נפלא מהגה
כשעלה משה : וכך היה מספר, ל"זצ גבאי

רבנו למרום כביכול ַׁשָבה והוריד לעולם הזה שלש נשמות 
 י"האררבנו , שמעון בר יוחאירבי : גדולות מאד והם

, וידוע שכולם אותם נשמות. ע"זי ש"הרשורבנו , הקדוש
, י"היה ניצוץ של רבנו האר )רבי שלום שרעבי(ש "דהיינו שהרש

י היה ניצוץ של משה "ורשב, י"י היה ניצוץ של רשב"האר
, י היה שמו רבי שלמה"ועוד ידוע שאביו של האר. ה"רבנו ע

 ַלָּמרֹום ָעִליָת  מזוזה הר, ש שמו היה יצחק"ואביו של הרש
וחאי שהוא יר במעון ש, י ראשי תיבות"שב -ֶּׁשִבי ָׁשִביָת 
שלום בן יצחק , י הקדוש"האר -יצחק בן שלמה , י"רשב

  . שפתיים ישק. ש"שהוא הרש
  

  

 בהתנשאות הרב אל הכומר פנה. נפגשו ורב כומר
 זה נשאל. יותר חכם מאיתנו מי נבדוק בוא: "ואמר

 ישלם התשובה את ידע שלא ומי, שאלות זה את
 עשיר לא אני: "הרב לו השיב !"דולר 1,000 לשני
   ".דולר 1,000 לך לתת אפשרות לי אין, כך כל

, בגאווה הכומר אמר" לקראתך אבוא, טוב נו"
 1,000 לך אשלם לשאלתך לענות אדע לא אם"

 ."אחד דולר לי תשלם -  תדע לא אתה אם, דולר
 יש למי. "היהודי הרב הסכים" אתחיל אני, טוב"

 שעה "?כנפיים וארבע זנבות שבעה, עיניים עשר
 את לגלות הצליח לא אך, וחשב הכומר ישב ארוכה

 שאל ואז הכסף את לרב הביא הוא .הפתרון
   "?התשובה מה, נו: "בסקרנות מהולה בעצבנות

   .".דולר קח", הרב ענה, "יודע לא אני"
 

  לבי ובשרי 
ע לבקש "זי משה מראזואדובאדם אחד בא אל הצדיק רבי 

ג בעומר אל הציון "ציוה לו הצדיק שילך ביום ל. ישועה
כי אז עת רצון גדול , ושם בוודאי יוושעי "רשבהקדוש 

ואמר על זה הצדיק שדבר . בשמים להתפלל ולפעול ישועות
 ל ָחי'ל ֵא ִלִּבי ּוְבָׂשִרי ְיַרְּננּו ֶא : )ג, פד( בתהלים מרומז בפסוק

ימי , וםי ב"לראשי תיבות  - ִלִּבי: ויש לפרש את הפסוק כך
ר במעון שבי ר, ראשי תיבות - ובשריועכשיו הגיע , העומר

 - ָחי ֵאל ֶאל ְיַרְּננּווהיום הזה מסוגל לתפלה ככתוב , וחאיי
  .ה מקבל את התפילות"שאז הקב

  

  מיוסדים על אדני פז
ג בעומר "ל היה אומר כי ענין ל"זצ לייב בריםח רבי "הגה

ׁשֹוָקיו ": וההילולא במירון מרומזים בפסוק בשיר השירים
ַעּמּוֵדי ֵׁשׁש ְמיָֻּסִדים ַעל ַאְדֵני ָפז ַמְרֵאהּו ַּכְּלָבנֹון ָּבחּור 

 ּוַמְרֵאהועוד רמז נפלא .  בן יוחאיבגימטריא  פז - " ָּכֲאָרִזים
  .מרוןסופי תיבות  - םָּכֲאָרִזי רָּבחּו ןַּכְּלָבנֹו

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

  י     רבי שמעון בר יוח
צבי הירש ג בעומר ישב הצדיק רבי "פעם אחת בהילולת ל

ידיד נפש אב " :מוקף בהמוני חסידיו וכך אמר מזידיטשוב
 - " רבי שמעון בר יוחאי", 764בגימטריה  -" הרחמן

בין המסובים ישב למדן שמיהר וחישב . 764בגימטריה 
הרגיש  .765בגימטריה  -" יוחאי רבי שמעון בר"ומצא ש

אלא שרוב , אכן כן: "הצדיק מיד בהרהוריו של זה ואמר
ללא האות " יוחירבי שמעון בר "הפעמים נכתב בגמרא 

  )מפי השמועה( !קוהחשבון מדויי" א"
  

  'שתולים בבית ה
יחזקאל שרגא מפרש הצדיק רבי " דברי יחזקאל"בספרו 

 -י -יבית בתולים ש: "את הפסוק משינובה הלברשטם
, "וחאייר במעון שרבי "רמז ל י"שבראשי תיבות 

רבי שמעון בר יוחאי  -  מבקשים אנו כי אורות עולם אלו
 -יפריחו , בחצרות אלוקינו' השתולים בבית ה, ותלמידיו

  ).אלא הם מועדי(. יזרחו ויופיעו בתוכנו
 

  לשבת קודש  סיפור !??
  ?י"רשב ליד עדן בגן לשבת יזכה מי

  
 יוחאי בר שמעון רבי שהתנא מסופר" סיםנ מעשה" במדרש

 .יומו לכשיבוא, עדן בגן לשבת יזכה הוא מי ליד בשמים שאל
 י"רשב רצה ".במקצועו טבח" ,לו ענו" פלוני אדם ליד"

 משלא, מעשיו אחר ועקב אצלו הלך לפיכך, קנקנו על לתהות
 מה ישירות אותו ושאל פנה, מיוחדת לגדולה סימן שום מצא

, האיש השיב" פשוט טבח אלא אינני" .הטובים מעשיו הם
, לקל תודה, וכיום, אמצעים מחוסר עני שהייתי זמנים היו"

 אני שישי יום ובכל, נדיבה ביד צדקה לתת הזוכה עשיר אני
 בתשובה הסתפק לא י"רשב אך ".העיר עניי לכל בשר מחלק

 גדול דבר עשית אם לי ספר, ממך בבקשה: "לו ואמר זו
 ופתח האיש התרצה" פעם לי שאירע מעשה לך אספר" ".מזה

 ומתוקף, לי שייכת זו במדינה המכס גביית זכות: "בסיפורו
 שהואה איז לכאן שמגיעה ספינה מכל נוטל אני זה תפקיד

 אניה עם החובל רב הגיע הימים באחד .בחירתי כפי, חפץ
 כשלפתע, המכס את וגביתי הסחורה את הורדתי, כלשהיא

 מיוחדת סחורה לי יש: באזני ולוחש הצדה החובל רב לי קורא
 עד אגלה לא" ".?מהי" "?לקנותה תרצה בכמה, עבורך

 מחירה מה" .הדברים לשמע התעוררה סקרנותי ".שתקנה
, כזה עתק סכום" ".זהובים אלפים עשרת" "?זו סחורה של
 אלף עשרים" !".יתכן לא זה? ראיתיו לא שכלל משהו על

 את לראות מוכרח יאנ" ".פחות לא", המוכר קרא" זהוב
 להתחייב מוכן אני", הצעתי, "מה יודע ...קודם הסחורה
 - פחות לא, אלף ארבעים" ".לי תראה רק אבל, אותה שאקנה
 הוסיף ואז, המחיר את הסוחר הקפיץ, "הסחורה את ותקבל
 לא כעת אותה לך אמכור לא שאם, לך דע: "תמוה משפט
, מעלה כלפי ריהמח טיפס לרגע מרגע "...יותר אותם אמכור

, מיוחד במשהו שמדובר הבנתי כי, לשלם להסכים החלטתי
, ותקילין טבין זהובים אלף ארבעים לידו ששלשלתי לאחר רק

, אותה להביא צריך אינני: "ואמר פרוע צחוק צוחק החל הוא
 מבטן לעלות החלו אחדים רגעים תוך ".לבד תבוא היא

 קונה היית אלמלא!... "יהודים שבויים מאתיים האוניה

 כך כל, עלי נמאסו הם, לים אותם משליך הייתי, אותם
 הוסיף, "עבורם פתרון שום מצאתי ולא, אצלי הם זמן הרבה
 הים אל בחזרה והפליג עוגן הרים אחדים רגעים ותוך, בגסות
 זקוקה היתה לפני שעמדה" האנושית סחורה"ה .הגדול

 והאכלתי אותם הלבשתי, אותם רחצתי.... דחוף לטיפול
 בחורים בניהם היו, לכוחותיהם לשוב החלו לאט לאט. אותם

 ובניהם, צרכיהם לכל ודאגתי אותם חיתנתי, ובחורות
 לתת חפצתי שאותה, במינה מיוחדת, אחת בבחורה הבחנתי

 הזמנתי, ומפוארת ענקית חתונה סעודת ערכתי .לאשה לבני
, הסעודה כדי תוך והנה שלי השבויים כל ואת, מכרי כל את

, רצונם שביעות לוודא כדי הרבים האורחים בין בעברי
, בני" .לאכול ומסרב ובוכה יושב השבויים באחד הבחנתי

, שתרצה מה כל לך אתן", התפלאתי" ?אוכל אינך מדוע
 על לשמוע סירב הוא אך, "מיוחדת מנה עבורך לבשל אצווה

 כי סיפר ולבסוף, ליבו על מעיק מה לי שיגלה בו הפצרתי .כך
 נשבו שבו ביום ובדיוק, לשעבר ארוסתו היתה בחורה אותה

 כל לך אשלם. "דום נאלמתי ...חתונתם להיות היתה אמורה
. רצה לא הוא אך, אמרתי, "אותה תגרש אם שבעולם הון

 לבני קראתי זאת בראותי .לי השיב" ?אשתי וזו? אוותר איך"
 ולהסב לוותר החלטנו וביחד במתרחש אותו עדכנתי, הצידה

 ...זו כלה עם בחור אותו של הנישואין לשמחת החתונה את
 כל את בחור לאותו והבאנו וכדין כדת אותה גירש בני

 מכן ולאחר ...החתונה צרכי שאר כל ואת, החתן של החליפות
 רבי עמד מיד .צורכיהם לכל ודאגתי זוג אותו את העשרתי

 כוחה זהו ".!עדן בגן לידך לשבת שזכיתי אשרי": ואמר שמעון
 אותו ולזכות האדם את לרומם המצליחה, חסדים גמילות של

 לזכות פשוט אדם גם מצליח כך, י"רשב של במחיצתו עדן בגן לשבת
  )האור ומתוק(!. וקדושים לצדיקים בסמיכות הבא בעולם להיות

  

  

   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
  .ונשלח באינטרנט באלפי עותקים. ל"בחו

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

   052-5005534  :נייד, דוד יעקב, בברכה
  

  

   :פתגם השבוע
  אדם סתם אתה העולם כל בשביל"

  ".העולם כל אתה  עולם בורא בשביל אבל
  

  
  
  

  :התפילה שלי עבורכם לסיום
שבדלתכם תמיד ,  שמחלונכם תמיד יכנס האור

 במשכנכם תמיד תשכון השלווה,  תכנס השמחה

   .תשרור האהבהבמשפחתכם תמיד , 

 .דוד יעקב מאחל ,אמן ושבת שלום


