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 חלשה דעתו שלא יהיה  חנוכת הנשיאיםלפי שכשראה אהרון -?הנשיאיםלפרשת המנורה  מדוע ניסמכה פרשת
 )רש"י(             שלך תהיה גדולה משלהם שאתה מדליק וֵמִטיב את הנרות. מנורהעימהם בחנוכה...הבטיח לו הקב"ה ה

 "ר ֵּ ב  ֲהרֹן ֶאל ד ַּ ְרת ָ  אַּ ָליו ְוָאמַּ ֲעלְֹתךָ  אֵּ הַּ רֹת ֶאת ב ְ נ ֵּ י מו ל ֶאל הַּ נֵּ ְ נֹוָרה פ  מ ְ ת ָיִאירו   הַּ ְבעַּ ִ נ ֵּרֹות ש    " )ח, ב(הַּ

 הפנימיות האותיות.  ה-ר-ו-נ-מ:  הכיצד. הכהןְַּאֲהרֹןל רומזת' נֹוָרהמ  ְּ'; =נֹוָרהמ  ְּ כנגד. בתורה פעמים  מופיע :ַאֲהרֹן 

 '(תמיד נר)'                   .ַאֲהרֹן==נור': הנורמ' של

 ְּ פחד דוד(      .=ֵנר; אדם הראשון -ו; לאדם הראשוןרמז .ְּאדם==מה :ר"ונ ה"מ=נֹוָרהמ(  

 ֵניְּמו לְֶּאל נֹוָרהְּפ   ַעתְָּיִאירו ְּ; מנורה של בגוף אלא יםנ  בק   שאינו, האמצעי נר מול אל :ַהמ   ב  רֹותְּש ִ ְּ:יםנְִּהק ְְָּּתשְֶּשְֵּ שעל הש ְָּשְִּ: ַהנ ֵ

ְּשבהן הפתילותְּהאמצעיְּלמול פוניםְּהמזרחייםְּשתושל ְּהאמצעיְּלמולְּהפתילות ראשיְּמערבייםהְּשתושלכן ו, ,ְּ,

 )רש"י(                                                        .'צריך)אהרון(  הוא הָרְּאוְֹּל יאמרו שלא כדי'

 

 

 

 ְֶּנְְֵּּלמו ְְּּלא נֹוָרְְּּיפ    )שמנה לחמו(      . ָליָלהוְָּליָלה. שצריך להדליק את המנורה בכל ָליָלה: ס"ת הַהמ  

 ְּ  פיתוחי חותם(               ממש.  ָשָמהנ ְּרומזת על ה נֹוָרהמ  ְּת שהרו  . להו  ָשָמהנ ְּס"ת ְּ:(הה-שרי-ןנו-םי )מילו  במ   נֹוָרהמ( 

 ְּ  שבע"פרומזת לתורה  נֹוָרהמ  ְּ, הספריְּהתורהלשבעה  רומזים נֹוָרהמ  ְּשבעתְּנרותְּה .שאְֵּ. וגם התורה נקראת שאְֵּ==נֹוָרהמ .

 )נחל קדומים(               לא תהייה מובנת.  שבכתבשבלעדיה התורה -שבע"פצריכה לתורה  שבכתבידוע שהתורה 

 ְּ  ם של ע  אותיות ַהנ  ְּ:נֹוָרהמ מ   .ַזי ִת==(הה, שרי, וו, ןונ, םמ) נֹוָרהמ  ְּל   )בן איש חי(     . ַזי ִתן מ  בש   נֹוָרהמ  ְַּות הדלקת הצ  ש 

 נֹוָרה  ס"ז, והוא מזמור מנורההוא בצורת ְּ,שחריתְּומנחה-אותו קוראים פעמיים ביום'למנצחְּבנגינותְּמזמורְּשיר'ְְּּזמורמְּ:מ  

רו  של העולם בדורנו מופק ע"י קלְֶּדְֶּ==ס"ז( בספר תהילים. פעמיים )   וורט(-)ויקי          ותוצריו.               ֶדֶלק. לומר שאו 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

ָך לפרשת  וגימטריות פרפראות                   בס"ד  ַהֲעלֹתְּ             בְּ

  לא תעֶשה מצוות 2, עֶשה מצוות 3מצוות:  5יש   בהעלותךבפרשת. 

 בני ישראל במדבר.  מסעות*סדר   פסח שני* ]פרקְּט].ְּתנופת הלויים* הדלקת הנרות במנורה* ]פרקְּח]  ְּענייני פרשת          

 ;(קהתבני  -)אחריהם מחנה ראובן ;(מרריובני  גרשוןבני -)אחריהם מחנה יהודה: ישראל לדגליהבני *נסיעת  חצוצרותהשתי * [פרקְּי]

ממשה על  'הרוח צילתא'* בשר תאווהו-המתאוננים*ְּ]פרקְּיא] ם.ה, חותנו, לנסוע עימיתרופציר במשה מ*  מחנה דן.; מחנה אפרים

    .                           קברות התאווה* מן הים ְשָלִוים( מתנבאים במחנה *פריחת רבינו משה  של )ֵאָחיו החורגים אלדד ומידד. *ישראל זקני 70

 .עונש מרים. *הש  מ  ב דיבת מרים ואהרון*[ פרקְּיב]

ִחי'  :הפטרה .21.12-ת"ר ;20.30-ק"מוצש ;19.24-נרות הדלקת: )ת"א( השבת זמני  ִשמ   תשע"ז סיון ט"ז  .'ָרִניְּו 

                         "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה         

ְּ

 ְְּּזכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת

  פריחהברְְּּמאירְּאזולאי

 ( יום פטירתו.ט"זְּסיון) בתששביום 

 

 ְּנֹוָרה נֹוָרהב*: םדְָּאְָּרמז לגוף ה מ   ; אזניים, ידיים, רגליים: תיטוְֹּלְִּב  ְּיוצאים<וגם באדם שלוש  יםנְֵּקְָּשל  תיטוְֹּלְִּב  ְּהיו שלוש  מ  

נֹוָרה<הוא גוף הבלְֵּבו היש ש םדְָּאְָּגוף ה* נֹוָרהה הבְָּוְֹּג ְּ; מ         בינוני;  םדְָּאְָּכשיעור גוף  ת(מו  א   -טפחים )כ( ) ח"י מ  

נֹוָרה ֵרָכה ְְַּּעד'; ךְּכמוךעואהבתְּלרה אחת<מורה על חיבור 'מיקש   מ   ָחה ְְַּּעדְּי  ר  ִ ְּ)חומת אנך(  . גדולו קטוןיש -םדְָּאְָּ<בני הפ 

 ְּנֹוָרה נֹוָרהל דומה האדם :ָאָדםדומה לפרצוף  :מ          . מרכזיה לקנה=ראש. הקנים -ל רמז<ידיים , אוזניים , עיניים -מ  

 ְִּניםב. האדםְּשלְּהפניםְּצורת על רומזת המנורה ָ ָעהְּיש האדם של פ  ָעה בה שיש המנורה דוגמת, שערים ִשב  ים: ִשב  נ    ק 

ֵני ֵתי, נחיריים ש  ֵתי, אוזניים ש  ה ֶאָחדו עיניים ש  נֹוָרה ולכן– פֶּ  . צו ָרה==מ  

 

  ' ךְָּ': תרוְֹּנְֵּפעמים כתוב ַהֲעלֹת  ַעתְּ*ְּ'ָיִאירו ְְּּ'ַהנ ֵרֹתְֶּאתְּ*ְּ'ב   ב  ה:  ֵנרֹותרמז לשלושה מיני  .'ֵנרֶֹתיהְְָּּ'ְּ*ְּ'ֶהֱעָלהַהנ ֵרֹותְּש ִ ו  צ  מ 
    )שמנה לחמו(        (. בתיְּמדרשותו בתיְּכנסיותת של רו  )כיום הם הנ   מקדשהביתְּ( . )יו"טו שבת( . )חנוכה( ): תרוְֹּנְֵּ
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 ְָּך ַהֲעלֹת  רֹתְֶּאתְּב   , שכל אדם יכול להגיע לדרגתו של משה רבינו, כי זה כל האדם. (אליהובתנא דבי )אומר אליהו הנביא  :ַהנ ֵ

 .  ברוחניות, וצריך כל הזמן להעלות אותה נשמההוא ה הנרש ,אין זו אגדה. וזה מה שנרמז -ואם הוא ירצה 

  גשמיותשזה מתחת,  הארץועל  ;, ולהתאמץ להגיע לדרגתומעליך, צריך להסתכל תמיד מי רוחניות, שזה םי  מ  ש  בענייני ,

 חיד"א()               על מצבך הטוב. ה'ה לד  . ותו  מתחתיךאל תקנא בעשירים ממך, אלא תמיד תביט מי 

 גן שעשועים ליד ביתו.הוא היה בש אדמו"רְּהזקןמסופר על  :מובא בענין זה מעשה 

 קרה, והוא רואה את נכדו שהצליח  והנה הוא שומע מחיאות כפיים סוערות של כל הילדים מכיוון הגן. הפנה מבטו לראות מה

 שיגש אליו.  אצבעוב לנכדו רמז לרדת, הסבא והתכוון עליו מסתכל סבו איך הנכד מאוד. ראה גבוה העמוד, שהיה ראש עד לטפס

ניגש אליו הנכד בדחילו ורחימו. שאל אותו סבו 'על מה מחאו לך כפיים?'. 'על שהצלחתי לטפס עד ראש העמוד, מה שאף אחד 

מהילדים לא הצליח'. 'ואיך הצלחת, מה הסוד שלך?'. 'הסתכלתי על מי שטיפס וראיתי שכל פעם שהגיעו קצת גבוה והסתכלו 

החלטתי שבזמן העלייה לא אסתכל למטה כלל, וכך הצלחתי להגיע'. אמר לו סבו למטה, אחזם פחד גבהים וירדו מיד. לכן אני 

 'כל הכבוד, כך תנהג בכל ימי חייך'. 'מה פירוש, סבא, וכי כל חיי אטפס על עמודים?'. 

 'לא ולא, נתכוונתי שכל החיים תסתכל על מי שגדול ממך בעבודת ה', ותנסה לשאוף להגיע אליו. ואף פעם אל תסתכל למטה,

 )ובחרת בחיים(         ..                                              וכן היה, שלבסוף יצא הנכד אחד מגדולי הדור. וכך תגדל'.
 

 "ה ְוֶזה ֲעש ֵּ נָֹרה מַּ מ ְ ְרֶאה:...הַּ ַּ מ  ר כ ַּ ֶ ה ֶאת ְיהָוה ֶהְרָאה ֲאש  ֶ ן מֹש  ֵּ ה כ  נָֹרה ֶאת ָעש ָ מ ְ    " )ח, ד(הַּ

 ֶזה  פרשת תרומה(-זוהר הקדוש)ה.ְּהחודש, שקלים, מנורה לא ידע כיצד לעשותם והקב"ה הראה לו אותם: משהשלושה דברים  :ו 

 

 

 

 

 

 

 

 ה ֹנָרהְַּמֲעש ֵ    )שמנה לחמו(    . בביתְּראשון שלמהְּהמלך. רמז לעשר מנורות שעשה הנְָּמְֵּהְּמְִָּרְּשְָּעְֲּאותיות =ַהמ  

 ֶאה ר  ַ מ  ה; המנורה דמות לו הראה לגבריאְֵּהמלאך ש מלמד .כגבריאל==כ ַ  )בעה"ט(          . המְֹּלְֹּש ְּ==ָעש ָ

 ְֹּין-'הרוצהְּלֶהָעִשיר: ןפֹוצ   בצד-(רשְֵּעוְֹּה למ  ס  ) הֻשלַחן ;'ַידִרים-יםכ ְִּחְַּהְּלהְֲּצְֶּ'הרוְֹּ :םרֹוד   בצד הייתה-(המְָּכ ְּחְָּה למ  ס  ) הָרְּהמנו ִ  .'ַיצפ 

 ן ֵ הְּכ  ן: ָעש ָ ֵ ה; =נרות שבעה, בכל מנורה היו המלך שלמהשעשה  מנורות עשר. רמז ל=כ   )נחל קדומים(    .שלמה==ָעש ָ

 

 

 

 

 

 
 

                                                                                 ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ 

 " ָ ְבת ם ֶאת ְוִהְקרַּ ְלִוי ִ י הַּ ם ִלְפנֵּ ן ה'" )ח, י(: "ְלִוי ִ ֶ ָנה 25 ִמב  ָ ְעָלה ש  ת ָצָבא ִלְצבֹא ָיבֹוא ָומַּ ֲעבֹדַּ ַּ ד"  אֶֹהל ב    )ח, כד(מֹועֵּ

  (במדבר ד, ג) כתוב: 'ְּ ְּועדְּמבן ְּב ְֵּ, ְּכלְּבאְּלצבאְּלעשותְּמלאכהְּבאהלְּמועדְּן . 'שנה,

י": (ט"ז)ח, וכתוב  ֻתִניםְּכ ִ ֻתִניםְּנ  הְּנ  ָ ֹוך ְְִּּליְֵּהמ  ֵניְִּמת  ָרֵאלְּב   נים הלויים לעבודת ו, נתעד גיל  . מגיל =המְָּהְֵּ; =יכ ְִּ": ִיש  

שנה,ְְּּמבןְּחמשְּועשרים'זאתְּאשרְּללוים,ְּ: )במדבר ח' כ"ד(אהל מועד. ובניגוד לגילאים שנאמרו קודם, אומרת כאן התורה 

, הא 'מבןְּשלשיםְּשנה': )במדבר ד' ג'( כתובובמקום אחר '. ומסביר רש"י את ההבדל: דתְּאהלְּמועד'ויבואְּלצבאְּצבאְּבעב

הוא בא ללמוד, מופיע  . ורמז לכך שבגיל '' עובדלולומד חמש שנים, ובן  הלכותְּעבודהבא ללמוד  כ"ה ןב ְֵּכיצד? מ

ְָּ: 'והקרבתְּאתְּהלויםְּלפניְּה'אומר ה' למשה: : )דברים ח' י'(ם בתחילת הפרשה ש   ת  ַרב  ִהק  םְֶּאת. =ו  ִוי ִ ֵניְַּהל  . ='הְִּלפ 

 קרבים הלויים לפני ה'. בגיל לומר ש. ההפרש הוא 
 

 שתחיה לך אמרתי, אותו ראה הרופא שנה 20 אחרי ...לחיות שנה רק לך יש: לו את הפציינט ואומר דקוב רופאה
 ...שנה אמר אחד כל, רופאים לעשרים הלכתי? שנה 20 חי אתה איך, אחת שנה רק

 
 "ל י עַּ ִ ֲחנו   ְיהָוה פ  ל יַּ י ְועַּ ִ עו   ְיהָוה פ  ָ ֶמֶרת ֶאת ִיס  ְ ָמרו   ְיהָוה ִמש  ָ ל ש  י עַּ ִ יַּד ְיהָוה פ  ה ב ְ ֶ   " )ט, כג(מֹש 

  .גם כשהאדם -אכילתְּאוכלְּכשר: דוגמאכל פעולה שאדם עושה, צריך שתהיה עפ"י רצון ה' ועפ"י דרך התורה והמצוות

יְַּעל'נימצא מחוץ לביתו עליו להקפיד על כך כפי שהוא מקפיד בביתו, דכתיב:  ִ  כשרותכפי שהנך מקפיד לשמור : 'ַיֲחנו ְּה'ְְּּפ 

י ַעל'... בביתךכשאתה  ִ עו ְְּּה'ְּפ    )השל"ה הקדוש(                        . בחוץ,ְּבדרךגם כשאתה  הכשרות=כך תקפיד על שמירת 'ִיס ָ

 ְּ עו ְּ==ַיֲחנו  )ע.א(             .            בחוץוגם  בבית, גם באופןְּשווהצריכה להיעשות המצוות . לרמוז ששמירת בגימט' קטנה, ִיס ָ

 .משהוגם ס"ת  משה:  ר"ת שחודה,ְּםקליש,ְּהנורמ

הְּוזה'ְּ() ֵ ֹנָרהְַּמֲעש                                                                                        : שהראהו הקב"ה באצבע לפי שנתקשה בה.                                                                                          פירש"י    : בהעלותך ח, ד(במדבר)  '...ַהמ  

נו ְְּּהזֶ :ְּ'כי תשא  ל, יג( שמות:)כתובְּ: שָקִליםְּ() לְִּית   ֻקִדיםְַּעלְָּהעֵֹברְּכ ָ ֶקלְַּמֲחִציתְַּהפ   ֶ ֶקלְַּהש   ֶ ש  ֶֹדש ְְּּב    ' ...ַהק 

ֶהְַּהחֶֹדש ְּ':  : בא יב, ב(שמות): כתוב החֹוֶדש( ) יםְּרֹאש ְְָּּלֶכםְַּהז  ד הלבנה, באיזו -פירש"י...'ְֳּחָדש ִ ל  נתקשה משה על מו 

 .ֶרֶאהְּוָקֶדש'ְּכזה'לקדש, והראה לו באצבע את הלבנה ברקיע ואמר לו:  שיעור תיראה ותהיה ראוייה

 

oָרִחים , ָקִנים : מנורהמחלקי ה לאחדְּשווה חומשבכל  ראשון-הפסוק ה תֹוִרים , פ  פ  ִביִעים , כ ַ ָהה-, ג                                                                                                                         =גֹוב 

                                                       .'הארץ בראשיתְּבראְּאלוקיםְּאתְּהשמייםְּואת': מנורהב יםנְִּקְְְָּּּ  תיבות  כנגד    : .א

  .וביתוְּבאו' איש יעקב את מצרימה הבאים בניְּישראל שמות ואלה' מנורה:ב יםִרְּתוְֹּפ ְּכ ְָּ  כנגד  תיבות        : .ב

ָרִחים ְְּּ  תיבות כנגד         :  .ג                      .'לאמור מועד מאהל אליו השם וידבר משה אל ויקרא': מנורהשקישטו את ה פ  

ָפִחים תיבות כנגד  ְְּּ: .ד וידברְּהשםְּאלְּמשהְּבמדברְּסיניְּבאהלְּמועדְּבאחדְּלחדשְְּּ': מנורהגובה ה-ט 

                   '.השניְּבשנהְּהשניתְּלצאתםְּמארץְּמצריםְּלאמור

ְְְְּּּּהירדןְּבעברְּישראלְּכלְּאלְּמשהְּדיברְּאשרְּהדבריםְּאלה': מנורהב שיש יםיעְִּבְִּג ְּ  כנגד תיבות    : .ה

 'זהבְּודיְּוחצרותְּולבןְּתפלְּוביןְּפארןְּביןְּסוףְּמולְּבערבהְּבמדבר



  עםְּמוסרְּהשכלְּסיפורְּ:רומ  ּכַה י וְּ ד  הּויְּ ַה 

 הכומר נכנע ואמר לקיסר 'רבי יהונתן  .יהונתן אייבשיץ, שתמיד היה מנצח את הכומר בוויכוחים בעומדם מול הקיסר 'מעשה בר

בקלות אצליח לנצחו'. אמר הקיסר 'הבה ונראה. תצא לרחוב, תביא לכאן יהודי  -אם ניקח יהודי אחר ך משהו מיוחד, א הוא

יצא הכומר מהארמון המפואר, והנה עובר לידו עגלון יהודי. אמר לו הכומר 'תעצור, הקיסר רוצה מיד  אחר, ונראה אותך'.

שתבוא אליו'. נבהל העגלון ואמר 'אבל מה לי ולקיסר, מה הוא רוצה ממני?'. 'תבוא, אל תדאג', אמר הכומר. נכנס העגלון 

תן לך מענק גדול מאוד של כסף ימר לעגלון 'הכנסיה תלקיסר בחיל ורעדה, ראה שם את רבי יהונתן ונרגע. בינתיים אמר הכו

אם רק תסכים להמיר את דתך לנצרות'. אמר לו העגלון שהוא לא מוכן בשום פנים. 'אבל למה?', שאל הכומר, 'הרי הדת שלנו 

ציעו לי שני יותר טובה, וגם תקבל הרבה כסף'. אמר לו העגלון 'תשמע, אבא שלי, שגם היה עגלון, אמר לי לפני שנפטר שאם י

אל תסכים, כי הסוס שמציעים לך עומד למות, שאם לא כן  -סוסים בשביל סוס אחד, או סוס בעד סוס, וירצו להוסיף לך כסף 

לא היו מוכנים להוסיף לך כסף. אני לא מבין הרבה בתורה, אבל אם אתה מציע לי להחליף את יהדותי בנצרות ועוד רוצה לתת 

 ..צרות עומדת למות. לכן אני לא מסכים'.לי כסף על כך, זה סימן שהנ

 "ה י ְלךָ  ֲעש ֵּ ֵּ ת  ְ ֶסף ֲחצֹוְצרֹת ש  ֶ ה כ  ָ ה ִמְקש  ֲעש ֶ ַּ   " )י, ב(...אָֹתם ת 

 רֹתְּ'ב ֵתי==ֲחֹצצ  פ   )פיתוחי חותם(               .'שתיְּהשפתייםְּעשהְּאותןְּמזוקקותְּככסף'"ש: של האדם. כ יםיְִּתְַּשפְָּ. רמז לש ִ

 ה ש ָ  אביגל(. )ש        . נֹוָרהמרו ִביםְּכצֹוצרֹותְּח-נוטריקון: חכםאחד )חלק אחד(: וסימנך  היקשְָּמְִּעשויים  שלושה דברים היו:ְִּמק 

o ה':ְּח ֵ ךְְֲָּּעש  יְּל  ֵ ת  רֹתחְְֲּּש   ֶסףְּצֹוצ  ֶ הְּכ  ש ָ הְִּמק  ֶ ֲעש  ַ  : בהעלותך י, ב(במדבר)' ֹאָתםְּת 

o יָתְּ ':ְּכ ָעש ִ ַנִיםְּו  הְָּזָהבְֻּרִביםכ  ְְּּש   ש ָ הְִּמק  ֶ ֲעש  ַ  )שמות: תרומה כה, יח( 'ֹאָתםְּת 

o ֶזה ':ְּמ הְּו  ֵ הְֹּנָרהמ  ְּהְְְַַּּּמֲעש  ש ָ  )במדבר: בהעלותך ח, ד( 'ָזָהבְִּמק 

מישהו לא הצליח להתחתן הרבה שנים, שאל אותו חברו "מדוע"? "אף אחת לא מצאה חן בעיני אימי" אמר לו: 
  "..."הבאתי אישה כזאת", השיב, אבל היא לא מצאה חן בעיני אבא שלי"תביא מישהי דומה לאימא שלך" 

    ְסעו י ִ ר "וַּ הַּ ֶרךְ  ה' מֵּ ת ד ֶ ֶ לֹש  ְ ֲארֹון ָיִמים ש  ִרית וַּ עַּ  ְיהָוה ב ְ יֶהם נֹסֵּ ֶרךְ  ִלְפנֵּ ת ד ֶ ֶ לֹש  ְ    ְמנו ָחה" )י, לג( ָלֶהם ָלתו ר ָיִמים ש 

 ְּ עו ס   )ע.א(ְְְְְְְְּּּּּּּּזוהי-<ְּפירש"י. לאחר שקיבלו התורה ברחו מהר ה' )סיני(ישראל  בנילומר ש .ָמֵהר=ֵמַהר: ֵמַהרְַּוי ִ

 ִרית הָוהְּב    )מרכבות ארגמן(                 . שדוְֹּק ְָּרְּהְַּהְָּוְֹּז ְּהְַּ=אברהםְּיצחקְּיעקב==י 

 

 "  ְרנו ָגה ֶאת ָזכַּ ד ָ ר הַּ ֶ ל ֲאש  ִים נֹאכַּ ִמְצרַּ ם ב ְ ת ִחנ ָ ִאים אֵּ ֻּׁ ש   ק ִ ת הַּ ִחים, ְואֵּ ט ִ ָצִל, ָהֲאבַּ ב ְ ו ִמים" )יא, ה(  ֶהָחִציר, הַּ ש    הַּ

 ְּ נו ָגהְֶּאתְָּזַכר  ר': שיש בה ניצוצות וכמה מיני נשמות; ַהד ָ ֶ לא עשינו כלום,  ,מן המצוות-: שבאכילתנו במצרים חינם'ֹנאַכלְֲּאש 

רואותה האכילה לשווא הייתה, וצריך לאוכלה פעם אחרת וז"ש  ֶ כי הניצוצות שהיו שם -'אשרְּאכלנו'ולא אמרו  ֹנאַכל'ְּ'ֲאש 

  )פני דוד(              הייתה כלום. עוד יבואו, וצריך לאכלם עוד פעם, שאותה האכילה לא
 
 "...ְעמוֹ  ְוָהָיה ם טַּ עַּ טַּ ד כ ְ ַּ ֶמן ְלש  ָ ש     (ח" )יא, הַּ

 ְּ דל ַ ים ֶחםלְֶּ-נוטריקון :ש  חו ר  ים ֶמןש ְֶּ, ַלב ַ נ  ק  תְַּבש ְּד  ְּ ,ַלז   קו  ינו  ַהמ   , ַלת   י ה ןש   תנ  ה ה  ש   לו מ  כ  כ   בַמא  י "אל  פ  כ לת ל  תו י  יל  כ   ()דעת זקנים .א 

 

 ָרץ י ָ ר "וַּ עַּ נ ַּ ד הַּ ג ֵּ י ַּ ה וַּ ֶ ר ְלמֹש  י ֹאמַּ ד וַּ יָדד ֶאְלד ָ ִאים ו מֵּ ב ְ ֲחֶנה ִמְתנַּ ַּ מ  ַּ   " )יא, כז(ב 

 ַער ַערְַּוי ָָרץ( ) ;)רש"י(של משה היה.  נוב ֵגרשֹוםיש אומרים ( : )ַהנ ַ ְּגְֵּ==ַהנ ַ  (החיד"א<פני דוד) .ידגְִּמ ְָּהְּהְַּיְָּשֹוםְּהְָּר 

ד ד ָ  (פני דוד)          יש בזה?  דֹד? וכי איסור ִמיְּדֹדאותיות =ֵמיָדדְּ ;דֹד, רמז שאין בו איסור ַאלְּדֹדאותיות =ֶאל 

 ד ד ָ ִאיםְּו ֵמיָדדְֶּאל  ַנב   ֲחֶנהְִּמת  ַ מ  ְּיהושע,ְּמתְּמשה" :(א"ע ז")סנהדרין י שמעון רבי אומר : ב ַ

 .=(ות, םמ) 'תמְֵּ' של האותיות מילוי .=() 'יהושע' לבין( ) 'משה' בין ההפרש ".לארץְּישראלְּאתְּמכניס

 .יהושעל ההנהגה תעבור, משה של מיתתו םע  ש   התנבאו ומידד אלדד

 ִאים ַנב    )נחל קדומים(                    . םיסכנְִּמשעְּהו ְּיְּלהים,אְֵּעֶדןבְּפשוְֹּנְּחְַּנו ְּתשהְּמ: ִמת 

  :רמזים נוספים מדוע משה לא ניכנס לארץ ישראל 

' מיותרות... נהאותיות ''<םיְִּמְָּמְִּאפשר לכתוב ' ם'יְִּמְָּןְּהְַּ'מְִּ. )שמות ב, י( משיתיהו'ְּמןְּהמים'כיְּמשה נולד הוא ניקרא כך שכְּ()

ִאיםכתוב  ַנב   ֲחֶנהְִּמת  ַ מ  ֲחֶנה: ב ַ ַ  . כניסמהושעְּי-תמשהְּמ-נוטריקון: םיְִּמְָּמְִּ, נקבל נהאם נמחק את האותיות   .ָנה-מחְֵּ=מ 

ריעוָתהְּהמהְּלמרתְּא'(: בהעלותך יא, יא) 'למהְּהרעתְּלעבדך'( בגלל שהתלונן: רמז מדוע הקב"ה העניש את משה: ְּ()

ְּ)ע.א(ְְּּ.אלהיםר"ת  כניס.מהושעְּיקשבתְּהאְּלתהְּאבגלל שהיכה בסלע ולא דיבר אליו: ְּ(.  אלהיםר"ת  .'כניסמהושעְּי

 

 "ר ֵּ ב  דַּ ת ְ ֲהרֹן ִמְרָים וַּ ה ְואַּ ֶ מֹש  ל ב ְ ה אֹדֹות עַּ ָ ית ָהִאש   ִ ש  ֻּׁ כ  ר הַּ ֶ י ָלָקח ֲאש  ה כ ִ ָ ית ִאש   ִ ש         (א" )יב, ָלָקח כֻּׁ

 ית ש ִ ֻ ְּמְַּתְּפְַּי ְּ==ַהכ  ה; (בעה"ט) .האְֶּר  ָ יתְָּהִאש   ש ִ ֻ ו ִשית: "ַהכ   ְְְְְּּּּּ )רש"י(             ". עלְּשםְּנֹוָיהְּנקרֵאתְּכ 

 

 

 
 דונה בן בלליטי אבא; ולע"נ עזיזהבתְּאסתרְּמויאלְּזכות הלימוד בעלון לע"נ 

 



 "  ה ְוָהִאיש ֶ ֹל ְמאֹד ָעָניו( ענו) מֹש  ר ָהָאָדם ִמכ  ֶ ל ֲאש  י עַּ נֵּ ְ        " )יב, ג(ָהֲאָדָמה פ 

 לנו   השְֶּמְֹּ. שבֵעֶדן==ָעָנו ן' :ָעָנו; )בעה"ט( .ןדְֶּעְְֵּּןג ְָּ ח  ל  ל וַסב  פ    .)רש"י( .'ש 

 ָהִאי אְְֹּּוָעָניְּהֹמש ְְֶּּש ְּו  ְֹּדמ  שמשה  .רמ"ח==(וו,ְּוןנ,ְּיןע)י ילו  , בגימט' במ  ָעָנו; )נחל קדומים( .=שכינהס"ת :ְּםָהָאדְְָּּלִמכ 

 )פני דוד(  .שכינהל מרכבה. לרמוז שהעניו הוא החשב כ=(אדני אדנ אד א: בגימט' מרובעת )ָעָנויו; ר  ב  בכל רמ"ח א   ֲעַנוהיה 

 ְָּשמנה לחמו(. קֹולב   ידבר והאלוהים יעננו  משה: יט( יט, )שמותכ"ש , משהלרמוז שהשכינה מדברת מתוך גרונו של  .לקוְֹּ==ויָענ( 

 

 

 

 

 

 ע"א( 'מסכת סוטה ה-רש"י)ְְְְְְְְְְְְּּּּּּּּּּּּ.ְּהָרְּמְְָּּםדְְָּּרפְֵּאְְֵּּשהוא ?ָאָדםְּשמו נקרא מדוע.ְָּאָדם 

 (םדְָּהאְָּ ניקרא גוי. )וי"הה םש   את בתוכו ישאדם ש לרמוז. םדְָּאְָּ==(=אהְּ,=אווְּ,=אהְּ,=ודי) יילו  במ   בגימט', יה"הו 

 

 השכל מוסר עם סיפור - תעֹוד   של קשּו! 

 אל לעולם: "לבנו הזקן החכם אמר. עליו יצחקו שכולם ופחד מכוער שהוא חשב הוא. מהבית לצאת רצה לא זקן חכם של בנו 

 ויצאו והבן האב קמו, בבוקר השכם, למחרת" צודק שאני לך ואוכיח, לשוק מחר איתי בוא! אומרים שאנשים ממה מושפע תהיה

 את תראו: "להתלחש שם האנשים החלו, השוק כיכר אל כשהגיעו מיד. לצידו צעד ובנו, האתון גב על רכב הזקן החכם. לדרך

: לבנו החכם אמר!" ברגל ללכת המסכן לבנו ומניח האתון גב על לו נח הוא! רחמים בליבו אין, "לזה זה אמרו," הזה האיש

 ... "השוק אל נחזור ומחר, היטב זאת זכור? אמרו מה שמעת"

 חוצפן, הזה הילד את תראו. "לצידו צעד והזקן האתון גב על הבן ישב הפעם אבל, השוק כיכר אל ובנו החכם הגיעו, ביום השני 

 לגרור נאלץ והמסכן הזקן אביו בעוד, הבהמה גב על ובשלווה בשקט לו יושב הוא, "בשוק האנשים כל הפעם אמרו!" שכמותו

 "השוק אל נשוב ומחר, היטב זאת זכור. "בנו את האב שאל?" אמרו מה שמעת!"... "עצוב כמה. האבק בתוך רגליו את

 את תראו. "האתון את בעקבותיהם והובילו רגליהם על שניהם הלכו הפעם. השוק מביתם והבן האב יצאו ,השלישי ביום 

 שמעת!". "לרכיבה נועדו שחמורים יודעים שאינם כאילו, ברגל הולכים הם, "הסובבים כל מיד להם לעגו", האלה המטומטמים

 "השוק אל נשוב ומחר, מילה כל זכור, "בנו את החכם שאל?" נכון, אותם

 תראו! וחרפה בושה: "זעמם את לעצור האנשים יכלו לא לכיכר בכניסה. האתון גב על – ובנו האב – שניהם רכבו, הרביעי ביום 

. בנו את האב שאל?" אמרו מה שמעת!"... "רעים אנשים! שלהם האומללה הבהמה על רחמים טיפת בהם אין! שניהם את

!" טיפשים. "גבם על האתון את נושאים, השוק אל ובנו האב הגיעו החמישי ביום ;"השוק אל נשוב ומחר, היטב זאת זכור"

 לבנו החכם פנה אז!". עליה לרכוב במקום גבם על האתון את סוחבים! אותם תראו, "צחוק מרוב בשוק הסוחרים התפוצצו

 מפני תחשוש אל לעולם לכן. נגדך שידברו אנשים יהיו תמיד, תעשה מה משנה שלא ההוכחה הנה, בני, רואה אתה: "לו ואמר

 "בעיניך והישר הטוב את תמיד עשה, זאת במקום. הרוח מצב לפי משתנות אלה שכן, אחרים אנשים של דעותיהם

 ...יםלִ לּוח   יםלִ לּוח   ,יםבִ ק  נ   יםבִ ק  נ  ? של תימנים ְךחּול  מה מברכים על 

 ק ְצעַּ י ִ ה "וַּ ֶ אמֹר ְיהָוה ֶאל מֹש  ל לֵּ   " )יב, יג(ָלה   ָנא ְרָפא ָנא אֵּ

 ְּ  רש"י(     ה והוא מרבה בתפילות.ר  שלא יהיו ישראל אומרים אחותו עומדת בצ( 

 ָפאְָּנאְֵּאל  הפרשה( ורת)ת   . התורהחומשי תורה. משה ביקש מהקב"ה שיירפא את מרים בזכות  כנגד -מילים : יש ָלה ְְָּּנאְּר 

 ָפא ְּנְָּאְַּ'ְּאותיות=ָלה ְְָּּנאְּר   )שמנה לחמו(  . רפאלוהקב"ה שולח הרפואה ע"י -הוא ממונה על הרפואה רפאלשהמלאך  '.לאְֵּפְָּהְּר 

 ְְְָּּּאנ ם מריםשל ְּה.מְָּשְָּנ ְּ-חְַּו ְּר-שפְֶּנְֶּ-לרמוז ל,ְּנר"ןְּר"ת:ְּאנְְָָּּפאר  ג   )פני דוד(  .ע"ה, =מיכאל='אנְָּפעמיים ' :אנְָּ ;כדי לתקן ַהפ  

 ָפא ְּמְְִּּדבְֶּכְֶּיוְֹּ==ָנאְּר              .םיְָּר 

 

 גֵּר ָ ס  ת ִ ֲחֶנה ִמחו ץ ִמְרָים "וַּ ַּ מ  ת לַּ ְבעַּ ִ ע לֹא ְוָהָעם ָיִמים ש  ד ָנסַּ ף עַּ ָאסֵּ   (טוִמְרָים" )יב,  הֵּ

 ָהָעם ב:)שמות ב, ד( בפסוק: ָנַסע לֹא ו  ַתצ ַ ֵ ֵדָעהְֵּמָרחֹקְֲּאחֹתוְְֹּּ'ַות  הְַּמהְּל  ֶ  )בעה"ט(. ימים  שכינה לה המתינה לכך תיבות' ז יש  לֹו'ְּי ֵָעש 

 ָהָעם ב' שנאמר, ראו  י   לַ  כשהושלך משהל שנתעכבה אחת שעה בשביל םקו  המ   לה חלק הכבוד זה: ָנַסע לֹא ו  ַתצ ַ ֵ  )רש"י(  . 'ֵמָרחֹקְֲּאחֹתוְְַֹּּות 
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o ֹאדְָּעָנו לֹוְֲּחָסִדים==)עם האותיות וע"ה( מ  ֻ ת שבני ישראל חטאו, היה מתפלל ֲחָסִדיםכולו  משה. לרמוז שכ  , שבכל ע 

ה; תכו  ד עליהם ז  מ  ל  ומתחנן עליהם ומ   ֶ ְֹּמש   ֲחָסִדים. כנגד חמישה ע"בחמש פעמים ==(משהאותיות  ִעם )ְֶּזה

ה ; שהתקבצו בו במשה רבנו ֶ ם של :ְֹּמש  ל  האותיות הנ ע  ֶ ילו י ) ֹמש  ֶחֶסדְֵּאל==(הה, יןש, םמבמ  הְּ;ב   ֶ  ,ָרצֹון==ֹמש 

רו  ב ַ ע"ה  פרשת תצווה(\רבי יעקב אבוחצירה\)'מחשוף הלבן'                               .ֲחָסִדים. והרצון מקו 

ְּ.פריחה בר אזולאי יעקב .פריחה בתְּאזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משהְְְּּּ.פריחה בת אלקובי מסעודה .ג'מילה ברְּיאלקוב ְּיהודה 
ילָדהְּ.כהןְּאבי-שושנה-אגאיְּ.רבקה בר לוי מסעודְּ.רבקה בר כהן מסעוד .סטה בתְּזוהרְּ.רינה בת בן חיוןְּאסתרְּ.רינה בר בן שושןְּשמעון ְּב ִ

 תמו. רב שמעוןְּשרה. רב .ְּיצחקמור יוסף אליסומשהְְּּ.באודה תב ג'נטְּ.זאנח יצחקְּופורטונהְּ.תמובר בטיטו  מרדכי סעדה.בת אדרי  איטו סוליקה. בת

 סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמהְּ.כהן,ְּלוי, אזולאיְּמשפחותְּלכלְּ.זוהרבת  רינהְּ,זוהרבת  פאניְּ,זוהרבת  ברוריה  
  סעדה. בן מסעודְּפרוספר .מטילדהבת  מזלְּאסתר.בנות  עליהו מזל .עליה בן יוסףְּיצחק .אסתרבן  ישראל .דינהבן  שלום .שמחה בת אלגרה .פריחה בת

ְּ.פאניבן אושריְְּּ .פאניבן ְּאריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן עמרם ְּ.רוניתבן  עידןְּקדושְּתרצה.בן  שמעון .מסודיבן עופרְְּּ 
ְּרינהבת שירהְּ ְּשושנה בן רפאלְּ.צילה בן ארז  תמר. בןְּיעקבְּאסתר.בן  דורוןְּ.אסתרבן  יעקב .ברוריהבת אפרתְּ. .ְּ ְּחנה ןב אביעד .ְּ ְְְְְְְּּּּּּּחנה. בת שני
ְּ.עישהבן  יחיא
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