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תשפ"א   עקב   פרשת 

יב(  דרוש עקב    )ז,  , תשמעוןוהיה 

הכולל. כשרה,    זן ועתה  גימטריה   עם 

)בראשית    ונההכ ז״ל  אומרם  פי  על 

פכ״א,   ועתה אלא תשובה,    ו(רבה  אין 

הקדוש   בזהר  קפח,  )וידוע   ה( ח״ג 

כן  תשע ועל  דקרבא,  שעתא  דמזונא  א 

חכמה  )ראשית  כתבו ספרים הקדושים 

פ הקדושה  שער    ,ט״ו  'שער  של״ה 

אות   להרהר ק'האותיות  שצריך   .)

שתלמדנו   וזה  האכילה,  קודם  בתשובה 

תורתינו הקדושה ברמז ועתה ז״ן קודם  

בתשובה,   תהרהר  מזונך  לאכול  שתלך 

כשרה,   שתאכל  משמים  ישמרוך  ואז 

 )עמ' נב(    ולא תכשל בדבר אחר ח״ו. 

את   תשמעון  עקב  והיה  דרוש. 

האלה, פי    המשפטים  על  לפרש  יש 

קודם הלימוד אומ  ל, ב(  ז״ל )שבת  רם 

רבנן   ובדחו  דבדיחותא  מילתא  אמר 

ואמר   ביראה  באימה  נתעטף  כך  ואחר 

כאן,   רמוז  שזה  לומר  ויש  שמעתתא. 

ז(,    והיה פי״א,  רבה  )ויקרא  שמחה 

להיות   קודם   ,בעק״צריך  נוטריקון 

זה  וע״י  הקדושה,  בתורה  עסק 

תבינו,  תשמעון המשפטים,  ,  את 

ממונות,   דיני  שקשים  האלהאפילו   ,

השכל   מקור  פיקוח  דע״י  לשמוע, 

וליכא  הקשה,  כל  יבין  בהבדיחותא, 

 )עמ' נד(       מידי דלא רמוז באורייתא:

תשמעון. עקב  והיה  )נחל    רמז.  ענ״ח 

עקב( פר׳  להחיד״א    דהעניו   1קדומים 

עדן   לגן  פטירתו  אחר  שילמדוהו  זוכה 

כל מה שלא הבין בתורה הקדושה. גם 

מה  מפני  ב(  יג,  )עירובין  רז״ל  אמרו 

כמותן   הלכה  שיקבעו  הלל  בית  זכו 

ליה  קיימא  וענותן  הם  דענותנין  משום 

בגימטריה   כן  ועל  השעתא.  ן בעיות 

שעה הכיקים  בהבנת  ונ,  שעיות  מה  ה 

 
כתב  ינ ורב   שם,  החיד"א  וז"ל  1 אפרים  ו 

הבן ס"ת  תשמעון  עקב  לפי    , והיה  וא"ש 
יכוין אל האמת    זדעי"   ,מ"ש והיה עקב ענוה
הלל בית  על  הבן  ,כמ"ש  רמז  דע"י    ,וזה 

עקב והיה  דכתיב  בינה    ,הענוה  לו  יהיה 
 , עכ"ל. ומסיק שמעתא אליבא דהלכתא

עמו  לימודו יזכה שאחר פטירתו ילמדו  

בגן עדן הפשט האמיתי ויבין, גם תקים 

 )עמ' נח(  לו, שעה לקבוע הלכה כמותו:

עקר  בך  יהיה  לא  יד(  )ז,  רמז. 

דבגימטריה    ועקרה, הטורים  בעל  עיין 

התורה, מה    בדברי  שפיר  יובן  בזה 

גאונים   צדיקים  וכמה  כמה  שרואים 

כן  וגם  התורה,  כל  שקיימו  וקדושים 

נתקיים שכנראה  מופלגים,   עשירים 

בעולם   בגשמיות  גם  ה׳  הבטחת  בהם 

כן קשה  אם  בנים,  להם  היה  ולא  הזה, 

היכן הבטחת לא יהיה בך עקר ועקרה, 

זה אמר דרמוז כאן בדברי התורה,  על 

 2שזה בנים האמיתים כמבואר בתנחומא 

 )עמ' נט(                             )נח, ב(:

הגוים   רבים  בלבבך  תאמר  כי  דרוש. 

ממני, מעשי    האלה  שע״י  דייקא, 

כן   אם  שנתרבו,  כח  נתתי בהם  הרעים 

 
שאמרם,    2 למי  הדברים  וראויים 

חשוך   היה  מרעננה  הצדיק  שכידוע 
 בנים. 
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החיצונים   הלא  להורישם,  אוכל  איכה 

אין   הרבים  בעונותינו  עלינו  שמושלים 

ז״ל  כאומרם  לשוב  אותנו  מניחים 

דרו ב(  מא,  אחד   ח)עירובין  הוא  רעה 

על  האדם  את  שמעבירין  מהדברים 

לא   אמר  זה  על  קונו.  דעת  ועל  דעתו 

תן דעתך לשוב  תירא מהם, דהעיקר שת

בעולם,   יאוש  שום  שאין  ותאמין 

הבעש״ט רבינו   וכמשל  כוונת  )אולי 

יוסף   יעקב  בתולדות  שהובא  למשל 

ובהיכל הברכה פרשת תבוא   ג.  דברים 

קעא, ב. ונתפרש בספר נתיב מצוותיך,  

בעצמו   דהמלך  ו׳(  שביל  אמונה  נתיב 

זכורו'כסות ולשון שינה כ תזכור את   . 

למצר אלוקיך  ה׳  עשה  יים  אשר 

הקליפות  ראש  היו  שהם  ולפרעה 

והחיצונים ואז גם אנו לא היינו ראוים,  

לי(   ד,  )דברים  פסוק  על  ז״ל  כאומרם 

גוי מקרב גוי, כעובר מבטן אמו )ילקוט  

ה׳   יעשה  כן  רלט(,  בשלח  שמעוני 

רצון   יהי  כן  אמן  עתה,  גם  אלוקינו 

 )עמ' סב(                  שנזכה תיכף לזה:

א וגם  כ(  )ז,  ישלח  דרוש.  הצרעה  ת 

אלקי בםה׳  ברכות ך  )ירושלמי  ידוע   ,

ז( דגם הוא ריבוי, והפירוש וגם,  ה פ״ט,

תורתינו  בלימוד  את,  כשתרבו, 

הנבטאת   א־ת,  בהקדושה  אותיות  כ״ב 

ה׳  ישלח,  ש״ע,  גימטריה  הצרעה 

ויהיה הצרעה   ם גימטריה באלקיך בם, 

של   המקדש  בית  את  שישלח  בית, 

ששרפ השלהבות  מאש  שכולו  ו  מעלה 

קודש  ספרי  ושאר  תורה  ספרי  הגוים 

ומליוני בני ישראל באינקויזציה בכמה  

וכבשני   הגאז  ובתאי  בעולם  מקומות 

החשמל שע״י זה כבר נזדככו כל עונות 

הקליפות   זמן  והגיע  ישראל,  בני 

בית  נגלות  בהגלות  מהעולם,  להתבער 

, )הוא שם אכדטם עדהמקדש זה. וזהו,  

ו עד,  מיתוק אלקיםהוגימטריה  זהר  א   ,

הקדוש  שם  יתמתק  א(,  רסא,  ח״ב 

)ראה   ממנו  יונקים  שהחיצונים  אלקים 

שער   עי׳  כח.  ב׳,  שמואל  תורה  לקוטי 

ואז   ועוד(,  ז׳  תיקון  אבד רוה״ק 

הזה, הנשארים בעולם  רשעים   ,

וכת  והנסתרים הס״מ  וכחם  הקליפות   ,

ראותם מפניךדיליה,   ע״י  פנימיות   , 

שבלבם שהנקודה  ישראל  בני    קדושת 

דבוקה  היתה  ותמיד  נשתנתה  לא 

בהקב״ה ותורתינו הקדושה, אמן כן יהי 

 )עמ' סג(                                  רצון:

מלכיהם, ונתן  שרי   דרוש.  היינו 

בידך   יפילם,  שבשמים,  האלה  אומות 

דרך   על  שלך,  טובים  מעשים  ע״י 

משה,   ביד  יא(  י,  )ויקרא  הכתוב 

ע״  דכשמגבירין  משה,  ע״י  י  שהפירוש 

יש   דקדושה  מלכות  טובים  מעשים 

של  השרים  היינו  לקליפה,  מפלה 

הגוים  יפלו  וממילא  העולם  אומות 

וזהו  כלפניך   הקציר,  תחת  שיבולת 

השמים,   מתחת  שמם  את  והאבדת 

שתבטל כל האומה, ולא ישאר לה זכר 

גדולים   אומות  כמה  כנודע  בעולם, 

יתיצב  לא  שגומר  וזהו  זכרם,  נשתקע 

הם שכבר  לפניך,  קטילא    איש  גברא 

 )עמ' סד(        : ואין להם כבר שם איש 


