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 "ר ֵּ ב  דַּ יְּ ה ֶאל ה' וַּ ֶ ר מֹש  ַּ ב  ִמדְּ י ב ְּ אֶֹהל  ִסינַּ ד ב ְּ ֶאָחד מֹועֵּ חֶֹדש   ב ְּ ִני לַּ ֵּ ש   ָנה הַּ ָ ש   ַּ ִנית ב  ֵּ ש   אָתם הַּ צֵּ ִים לְּ רַּ ִמצְּ  " )א, א(מֵּ

 ר י ִמְדב ַּ דואין -'.בגימט, ד שמובו  כ  =ִסינַּ בו  , שהיה עני=סיני לשמה; . וזה כבוד של הקב"ה שבניו עוסקים בתורהתורהאלא  כ ָּ

רניכנע ושפל משאר ההרים;  ִמְדב ַּ  )החיד"א(.         תורהשנידבר עימהם ונתן להם את ה אברהםשבזכות -'.בגימט, אברהם=ב ְ

 ר ִמְדב ַּ  )ת. פרשה(מצוות עשה.    רמ"ח, ובה במדברבתורה. לרמוז כי התורה ניתנה  עֵשה'. כמניין מצוות בגימט 248=רמ"ח=ב ְ

 מרו   ישראל בני של המ  ההסכ    דתעבו   התחילה םשש    לומר'. בגימט, המָּ הסכ ָּ =יניס א  ש  מע נֲעׂשה' כ   '(החשמל סוד)'             .'ִוְנש ָּ

 

 

 

 

 
 
 א ֶהל ֵעד ב ְ ה בהר סיני כמנין מו  ה   )החיד"א(  .                     X40=120פעמים 3' )ימים(. כלומר בגימט 120=דעֶ מו  : משה רבינו ש 

 

 

 

 

 
 

 "ן ֶ ִרים ִמב  ָנה ֶעש ְּ ָ ָלה ש  עְּ ל ָומַּ א כ ָ ל ָצָבא יֹצֵּ ָראֵּ ִיש ְּ דו   ב ְּ קְּ פְּ אָֹתם אָֹתם ת ִ ִצבְּ ה לְּ ת ָ ֲהרֹן אַּ אַּ    )א, ג( "וְּ

  ִןמ ֶ ִריםעֶ  ב  ָּ  ׂשְ ע : ר"תנָּהש  כאילו אוחז ֵחֶרב בידו ואין המזיקים ומלאכי  על מיטתו,שמע . לרמוז שכל הקורא קריאת שמָּ

 )אהבת חיים(            החבלה יכולים להזיק לו. 
 
 ח ק ַּ י ִ ה "וַּ ֶ ֲהרֹן מֹש  אַּ ת וְּ ים אֵּ ִ ה ָהֲאָנש  ֶ ל  ר ָהאֵּ ֶ בו   ֲאש  מֹות ִנק ְּ ֵּ ש     )א, יז( "ב ְּ

  ֲהר י תאֵ  ןְואַּ ש ִ ֲאנָּ ן "תס: םהָּ תָּ ֵאל ֶ ; מָּ ב רֲאש ֶ  ההָּ מו   ו  ִנק ְ ֵ ש  ה "תס :תב ְ רָּ , אמר ה' לישראל: ֲהִביאו  מתן תורה. לרמוז שקודם תו 

י ספרי יחוסיכם  (שמנה לחמו) ( שבועותר' יוצאת תמיד לפני במדבומנה אותם כל אחד על שבטו ואח"כ נתן להם התורה. )' לפנ 
 
 "מעֹון ִ י ש  חָֹתם ִלבנֵּ פ  דָֹתם לִמש  ֹולְּ מֹות ...ת  ֵּ ר ש  ַּ ִמספ  ג  ב ְּ ֻגלְּ  " )א, כב(לָֹתםלְּ

 ן ִלבֵני מעו  םל  ְלֻגְלג   ש ִ י מִר זִ שהרג את  פנחס הכהן. )חטא ונפלו משבטו אלו  י בן סָּ מִר זִ ' עקומה למטה לפי ]שהנשיא[ שלו ל: תָּ

 (בעה"ט)                   .שופטולא  מלךלא שבט שמעון לא יצא ממנו ( ולכן רי בת צו  בִ זְ כ ָּ ואת  אלו  סָּ בן 
 
 "מדוע בכל השבטים אמר לְבֵני ורק בנפתלי אמר ְבֵני?  מב(-..." )א, לחנפתלי...בני אשרבני ל...דןבני ל 

  (בעה"ט)    . אשהר. ר"ת פֵ שָּ י ֵר מ  אִ ן ֵת נו  ה'נפתלי איילה שלוחה  :יעקב()רמוז בברכת , בניםיותר מ בנותלפי שבשבט נפתלי היו 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

ר לפרשת  וגימטריות  אותפרפר                                 ב ַּ ִמדְּ   )שנה ד'(  188 עלון         ב ְּ

  אין מצוות תרי"ג.  במדברבפרשת 

 על  הלויים*ציווי לפקוד את  .לא כולל הלויים(– 603,550של בני ישראל ומניינם ) הייחוס*סדר : [פרק א]  :מדברב ענייני פרשת

והזכרת אהרון *תולדות : [פרק ג], )מחנה הלויים בתווך( דן, אפרים, ראובן, יהודהַמֲחנֹות -*סדר הדגלים: [פרק ב] .המשכן וכליו

רים לבני ( *חניית הלויים *מניין הבכו22,000*סדר יחוסי הלויים )גרשון, קהת, מררי( ומניינם )מבן חודש ומעלה= .נדב ואביהומיתת 

ארון באוהל מועד:  בני קהת*סדר עבודת : [פרק ד] ( *לקיחת הלויים תחת כל בכור בבני ישראל.22,273ישראל )מבן חודש ומעלה= 

 העדות, שולחן הפנים מנורת המאור, מזבח הזהב וכליו.

 
 ו"אייר תשע "זכ   .'בנ"י מספר והיה'  :הפטרה .21.09-ת"ר ;20.26-ק"מוצש ;19.21-נרות הדלקת: )ת"א( השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 ן האשיבש  ניזרק לכִ  אברהם-ֵאשבעם ישראל: אירועים  3כנגד . אש, מים, במדבר: )מדרש רבה(דברים ניתנה תורה  3-ב; 

ר ;סוף-קריעת ים-ָמִים ָ ִמדב  ַּ מתוך אהבה ומסירות  -בנ"י הלכו למדבר שממה, שורץ חיות רעות. ללא מזון ומים-ב 

 )מעיינה של תורה( .)ירמיה ב(.זכרתי לך חסד נעורייך אהבת כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה'לקב"ה ולנביאו: '

 ( ניתנו בחִ אש, מים, מדברמה אלו ) ִילקוט שמעוני(                    ינם לעולם.ינם, גם תורה ניתנה בח( 

 רשמות ל שישה י ִמְדב ַּ י (1) :ִסינַּ ר (2ישראל; ) על מהגויים שנאה נקרא כך משום שירדה-ִסינַּ ב   ם-ִצין  ִמד  וו   שש   נצטָּ

ר( 3) תורה; ישראל ב   ר( 4)  ישראל; שם שנתקדשו-ָקֵדש ִמד  ב   ה שהיא התורה נתנו ששם-ָקדמו ת ִמד                   לעולם; קדו מָּ

ר( 5) ב   רו שישראל-ָפאָרן ִמד  ר (6) שם; ורבו פָּ ב   רבה שירדה-חֹוֵרב ִמד   (פט שבת מסכת)     .   התורה בגלל הגויים על חו 

 י רהַּ שמות ל שישה  שחמד הקב"ה לישב בו.-ֶחֶמד, הר חורב, הר ְבנו ִניםגַּ , הר בשן, הר סיני, הר אלוהים: הר הִסינַּ

o ' לכל חומש יש שם נוסף -'במדברהשבת אנו מתחילים לקרוא בספר:  

o רספר  :בראשית הספר  שמות:;  היָּשָּ ִניםתורת : ויקרא; הגאו לָּ קו ִדיםחומש  :במדבר;  הכ הָּ ה-ִמשֶנה :דברים ;הפ  רָּ  .תו 

o אחד בתחילת הספרפעמיים:  ישראל בניבספר במדבר נימנו ש משום" חומש הפקודיםפר "במדבר" נקרא "ס–
 ים. יט  פרשת השבוע, ופעם שנייה בפרשת פנחס אחרי הש  

o  
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 'לא סופר אותך' 
  שהכומר עצוב ומדוכא. ניגש  האבן עזראחשוב, באחד הימים ראה  כומרהיה  אברהם אבן עזראאחד משכניו של רבי

: 'לא תוכל לעזור לי בכך'. הפציר בו האבן עזרא ושכנעו עד שנודע לו הכומראליו ושאלו: 'מדוע נפלו פניך?', ענה לו 
פשר הדבר. המלך שאל את הכומר שלוש שאלות וציוה אותו שילך לביתו ואל ישוב בלי תשובה. ובתוך שלושה ימים 

ת. רק תן אל דאגה, אני אלך במקומך ואענה כל מה שהמלך ירצה לדע': 'בן עזרא'אמר לו  .יהרגנו המלך -אם לא יענה
הוא יהרוג אותי. רק דבר אחד אבקש, -בסדר. במידה והמלך לא יהיה מרוצהלי את בגדיך ואתה קח את בגדיי והכל יהיה 

 הכומר. 'אני כרגע טרוד בשמירת הביצים של תרנגולותיי אם תבטיח לי שתשב על חבית הביצים אלך למלך בלב שקט
 .כשכובע הכמרים מכסה את עיניו וזקנו יורד לו על פי מידותיו הסכים ורבי אברהם פנה לארמון המלך ביום השלישי

'אבן . 'במערב, בצפון או בדרום?, במזרח: איפה נמצא אלוקים יותר': 1שאלהשאלות:  3את רבי אברהם  המלך שאל
                                    .'לדרום?למזרח למערב לצפון או -אדוני המלך, לאיזה כיוון מאיר הנר יותר'ביקש נר דולק וקיבל, ופנה למלך: עזרא' 

, הוציא האבן עזרא מטבע מקומי מכיסו 'כמה אני שווה?' :2שאלה ...המלך נהנה מהתשובה המחוכמת והמשיך הלאה
כי דמותך חקוקה עליו, סימן ', ענה האבן עזרא: 'מדוע החלטת שזה שוויי?'. שאל המלך: 'זה מה שאתה שווה!'ואמר: 

אתה סבור שהכומר הוא העומד לפניך 'בחיוך:  'אבן עזרא'“. מה אני חושב כעת בלבי?: 3שאלה ...'לךשזה השווי ש
ואיך זה שלא ידעת שהוא כל כך חכם, אבל האמת היא שאני )הסיר את הברדס מראשו( הוא הניצב לפניך. רצונך לדעת 

 )אהבת חיים(            ...ביצים לחרפת הכנסייה. והמלך ראה את הכומר המהולל דוגר על חבית 'היכן הכומר? בוא עימי
 
 "  יו הְּ י ִ ל וַּ ֻקִדים כ ָ ְּ פ  ש   הַּ ֵּ אֹות ש  ת ֶאֶלף מֵּ ֶ לֹש  ְּ ש   םֲאָלִפי ו ש  ֲחמֵּ אֹות וַּ ים מֵּ ִ ֲחִמש            " )א, מו(וַּ

 ְהי י ִ ֻקִדי לכ ָּ  ו  וַּ ְ פ  ָּ : ס"ת תֵמאו   ש  ש ֵ  םהַּ  )שמנה לחמו( א.ו  יב  ִר  60. שלא היו יכולים לקבל התורה עד שנתמלא תשלום המנין םשלו  ת 

   ש ֵ ת ש  ת ֶאֶלף ֵמאו  ֶ ל ש  ִפים ו ש ְ  שמעוני()ילקוט                              .'בגימט 603=י ישראלבנֵ =ֲאלָּ

 

 "  ָחנו י וְּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ ל ִאיש   ִיש ְּ הו   עַּ ֲחנֵּ ִאיש   מַּ ל וְּ לוֹ  עַּ גְּ אָֹתם ד ִ ִצבְּ          (נב" )א, לְּ

   נו נֵ  ְוחָּ ל ִאיש   י"ב ְ ֲחֵנהו   עַּ  =(יה, וןנ, יתח, םמ' )הנֶ חֲ מַּ של מילוי ' םלָּ עֶ נְ . זה רמוז באותיות ה'מחנה שכינה': בית הכנסת הוא מַּ
   )פיתוחי חותם(  . הכנסת, בבית תפלהמחנה הם בת  י   ִר ש  ו   םתָּ יָּ נִ חֲ . לכן בני ישראל יעשו את עיקר בגימט' ע"ה, הלָּ פִ ת  

 ֲחֵנה לעַּ  ש  ִאי  )שמנה לחמו(      .שבטים לכל דגל ודגל שלושה. לומר שהיו שלו  שָּ : ס"ת ש  ְוִאי ו  מַּ

 ְגל לעַּ  ש  ְוִאי  )ָשם( על ישראל.  שלוםשיסדר כל אחד על דגלו, והלויים על כל המשכן, ובזה יהיה  .םלו  שָּ : ס"ת םְלִצְבא תָּ  ו  ד ִ
 
 "  ל ִאיש לוֹ  עַּ גְּ אֹֹתת ד ִ ית בְּ בֵּ ֲחנו   ֲאבָֹתם לְּ י יַּ נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ ֶגד ִיש ְּ אֶֹהל ָסִביב ִמנ ֶ ד לְּ ֲחנו   מֹועֵּ  " )ב, ב(יַּ

  היה ראש דגל: -)גוף שני יחיד( נֹוֵכחיעקב אבינו רמז להם מי יהיה ראש דגל, שכל מי שדיבר עימו בלשון               
 )בעה"ט(             .'לישועתך קויתי ה''-דן'. ויעזרך (יוסף) 'מֵאל אביך-אפרים. 'אתה יודוך אחיך'-יהודה. 'בכורי אתה'-ראובן

  ְם ֵביתל ה=ֲאב תָּ אָּ וָּ ה להם יעקב אביהם בצָּ  )שמנה לחמו(       .בגימט' ע"ה, 886=כמו שִצוָּ

 

 "ֶגל ה ד ֶ ֲחנֵּ הו ָדה מַּ ֶגל ...יְּ ה ד ֶ ֲחנֵּ ן מַּ או בֵּ ֶגל ...רְּ ֲחנֵּה ד ֶ ִים מַּ רַּ ֶגל ...ֶאפְּ ֲחנֵּה ד ֶ  (כה-ג" )ב, ָדן מַּ

  ְהי ִיםאֶ ...או ֵבןְר ...הו דָּ שבמרום  "י, שכמולהורות על גדולת בנ-''במרום ה אדיר': )תהילים צג, ד(. כנגד מ"ש ירד ִ אַּ : ר"ת ןדָּ ...ְפרַּ

 (אביר יעקב)    .ה לשכינהב  כ   ר  ' שבנ"י הם מֶ ירד ִ אַּ ר 'ֶד סֵ ב   ן ו  כ  מ  ה ישראל שיהא נֵ חֲ ר מ  ֶד ע סֵ ב  ת יעקב ק  נו  כ   ש  אף בִמ  'הוא ה' אדיר'
 

?  'דלק של אחת טיפה לי תעלה כמהשואל את המתדלק: 'ו דלק לתחנת נכנסאחד )לא חשוב מאיזה עדה( 
 ....!פול לי טפטף אז, יופי: לו אומרוא ה אז, בחינם זה אחת טיפההמתדלק עונה לו: 

   
 ע ָנסַּ ד אֶֹהל "וְּ ֲחנֵּה מֹועֵּ ם מַּ ִוי ִ לְּ תֹוךְּ  הַּ ֲחנֹת ב ְּ ַּ מ  ר הַּ ֶ ֲאש  ֲחנו   כ ַּ ן יַּ ֵּ עו   כ  ָ ל ִאיש   ִיס  יֶהם ָידוֹ  עַּ לֵּ ִדגְּ   " )ב, יז(לְּ

 ר ֶ ֲאש  ן יֲַּחנו   כ ַּ ֵ עו   כ  ישנם אנשים אשר בביתם יחמירו בכל החומרות, אך כשייצאו לדרך מקילים הם,  -הרמח"לאומר  :ִיס ָּ

לעיני הציבור להראות עצמם כצדיקים, לכן אומר הכתוב  יחמירוהם, ומחוץ לביתם  יםלִ קֵ מֵ ולהיפך, ישנם אנשים אשר בביתם 

 בחוץ. וכשנוסעיםבבית  יםנִ כשחו  שינהגו באותה הנהגה  'כאשר יחנו כן יסעו'

 שמנה לחמו(    ביניהם. שלוםהיה  מקומוועל  ידו. מתוך שהיו הולכין כל שבט על םלו  שָּ : ס"ת םְלִדְגֵליהֶ  ו  יָּד לעַּ  ש  ִאי( 

 ר ֶ ֲאש  ן יֲַּחנו   כ ַּ ֵ עו   כ  עו  =יֲַּחנו  : ִיס ָּ  (ע.א)              )להתנהגות בחוץ(.  לנסיעה=)התנהגות בבית( שהחנייהלרמוז . קטנה בגימט', 20=ִיס ָּ

 

 " ֶ ֲחנֵּה ֶגלד ִים מַּ רַּ אָֹתם ֶאפְּ ִצבְּ ה לְּ יא ָימ ָ ָנש ִ י וְּ נֵּ ִים ִלבְּ רַּ ָמע ֶאפְּ ָ ן ֱאִליש  ֶ יהו   ב  מ ִ  " )ב, יח(דעַּ

  מקומות אפרים  4-, וכנגד זה קדם במנשהלפני  אפריםמקומות  4-לפי שיעקב הקדים ב -'דהפסוק מתחיל ומסתיים באות

 )בעה"ט(                .בדגלים, בנשיאים, בקורבנות, בשבטיםלמנשה: 

 

 "ה ֶ ל  אֵּ דֹת וְּ ֹולְּ ֲהרֹן ת  ה אַּ ֶ יֹום ו מֹש  ר ב ְּ ֶ ב  ה ֶאת ה' ד ִ ֶ ר מֹש  הַּ   " )ג, א(ִסיָני ב ְּ

 ד, שכל המלֵמד את בן מֵ ל  מ  ן תורה )את בני אהרון(. ימד  ל   משהלפי ש ?אהרון ֵניב  מוזכר, למרות שמדובר על  משה מדוע

. חבירו דו  ל   )רש"י(                       תורה, מעלה עליו הכתוב כאילו י 

 ציפהו ממנה, לו ילדים היו לא שנים, כי  10ראשונה כעבור נוסף לאשה שנייה ב נשא (עטר בן חיים אור החיים )ר'ידוע ש 

 'תלמידיך אלו בניך-לבניך ושננתם'כ"ש  .'בניך אלו תלמידיך' לו ואמרו בחלום באו אבל השנייה. תושימא לילדים שיזכה
 )הרמב"ם(   .הרבי מלובביטש, מרדכי שרעבי, הרב החזון אי"שהיו להם רק ילדים רוחניים: גדולי עולם שיש וכן . היה ךוכ



 סיפור עם מוסר השכל על שחצנות וגאווה.  :הגיבור והרופא  : 

, שהיו עניים מרודים והלכו ביחד לקבץ נדבות. לר  ובֵ  לר  מ  ְש  םהמגיד מדובנא מביא משל נפלא על שני בחורים בש
, שהיה חלוש וחולה מאוד, ברלהיה בריא וחזק וגבור גדול, והוא גם לא ניסה להסתיר את כוחו הגדול בפני  שמרל

'בא לך להיאבק עמי קצת? בוא נראה איזה  שמרל לברלשכמעט לא היה חולי שלא עבר עליו. מדי פעם היה אומר 
היה סובל בדומיה ובשתיקה את דבריו המכאיבים של שמרל, והתפלל לה' שירפאהו מכל תחלואיו. גיבור אתה', וברל 

תצמח ישועתו ורפואתו. והנה ביום מן הימים התקיימו שתי הלויות של המלכות  -ואדרבא, אולי מזה שהוא חולה 
 -היו קרובים מאוד למלך  בעיר הבירה, וכל חשובי העיר יצאו ללוות את הנפטרים בדרכם האחרונה. שני הנפטרים
עד שמת. אחר ההלויות  -האחד היה רופאו האישי, והשני היה שומר הראש האישי שלו, שהיה גיבור שאין כמותו 

אחד רופא ואחד גיבור. שאל המלך את הרופא 'איך נדע שאתה  -חיפשו רופא חדש וגיבור חדש, והגיעו שני מועמדים 
לי את החולה הכי גדול ואני ארפא אותו מכל תחלואיו הרבים'. 'ואיך נדע', באמת רופא טוב?'. אמר הרופא 'תביאו 

'תביאו לי איש חזק ותראו שאני לו: שאל המלך את המועמד לתפקיד שומר הראש, 'שאתה באמת גיבור גדול?'. ענה 
ואמרו להם , שמרל וברלשובר את עצמותיו'. הלכו עבדי המלך לחפש אנשים מתאימים, והנה בדיוק נכנסו אל העיר 

מי היה מסתכל  י'אתה רואה, בזכותי אתה בא למלך. ובלעדי שמרל לברלאותם עבדי המלך 'בואו איתנו למלך'. אמר 
הובל אחר כבוד לחדר הרופא. הרופא טיפל בו -ברל: נכנסו לארמון המלוכה רפתו ושותק.שומע ח ברלעליך בכלל?'. 

הובל אל הזירה. שם חיכה לו הגיבור החדש -שמרלשהיו לו, ואילו  במסירות גדולה עד שריפא אותו מכל החולאים
 )'ובחרת בחיים'(         .'ישמע חכם ויוסיף לקח'שלימה.  דשהפליא בו את מכותיו לעיני כולם, ולא השאיר לו עצם אח

 
 ה ֶ ל  אֵּ מֹות "וְּ ְּ י ש  נֵּ ֲהרֹן ב ְּ כֹור אַּ ב ְּ ֲאִביהו א ָנָדב ׀ הַּ ָעָזר וַּ ִאיָתָמר" )ג, ב( ֶאלְּ ק) ׀מה משמעות טעם המקרא    וְּ ֵסֵ֣  (פ  

 ֲהר ן ר ב ְ הַּ  אַּ . לומר שאינו חוזר על נדב, כי נדב מת בלא בנים ואין נפקותא בבכורה שלו נדבל ׀ הבכור: יש פסיק בין בדָּ נָּ  ׀כו 

 )בעה"ט(               .משהלשהוא הבכור  אהרון)של נדב( אלא חוזר על 
 
 "ָמת י ָ ֲאִביהו א ָנָדב וַּ י וַּ נֵּ הָוה ִלפְּ ִרָבם יְּ קְּ הַּ ש   ב ְּ י ָזָרה אֵּ נֵּ הָוה ִלפְּ  (ד" )ג, ... יְּ

  ְָּקִרב הַּ רָּ  ש  אֵ  םב ְ םשמתו על שהורו הלכה לפני משה רבם;  .משה ס"ת :הזָּ ְקִרבָּ הַּ ה' אותיות=ב ְ בָּ ם (לּוילְ )ק   קָּ ב ָּ א'. רַּ  :)סנהדרין נב( דֵאית 

 )שמנה לחמו(וזה נחשב כקללה.  -(: 'מתי ימותו שני הזקנים הללו ואנו ננהיג את הדורואהרן משה( עליהם )ואביהוא נדבשאמרו )
 
 "ֲאִני י ִהנ ֵּה וַּ ת ִ חְּ ם ֶאת ָלקַּ ִוי ִ לְּ ֹוךְּ  הַּ י ִמת  נֵּ ל ב ְּ ָראֵּ ת ִיש ְּ חַּ ַּ ל ת  כֹור כ ָ ֶטר ב ְּ ֶ י ֶרֶחם פ  נֵּ ל ִמב ְּ ָראֵּ ָהיו   ִיש ְּ ם ִלי וְּ ִוי ִ לְּ   " )ג, יב( הַּ

 י ִהנ ֵה ְחת ִ קַּ ֲעֶשר=לָּ  .                 רשֵ עֲ מַּ ויצא שנתן מן השבטים , 'אעשרנו לך עשר'אמר אבינו יעקב . התיבות( 2)עם  'בגימט ,מַּ

( שהם בילהה, זילפה, רחל, לאהאימהות )ה 4-בכורות מ 4( מתוכם יצאו מנשהו אפרים כוללשבטים ) 14: היו החיד"אאומר 

 )תורת החיד"א(                                                                              מתוכם. רהמעשֵ היה  לויו ,עשרהדושים, נישארו ק

   ֶדה  הו ְחְלטו  הלויים ן פ ֶ ב   הם ובני בניהם, מעתה אין לוי ֶשִיפ  ֵ ר ישראל הבא אחר כ   (יים הקדושהח )אור                         ם.חֶ ר ֶר טֶ כו 

 י ְחת ִ קַּ ְלִוי ִם ֶאת לָּ ךְ  הַּ ו  ֵני ִמת  ֵאל ב ְ רָּ                  ד.מלף, לאש, ירן, ישד, וי': לויים'המילה  המופיע 'ישראל'של אותיות  מילויה באמצע :ִיׂשְ

ך הלוייםלקחתי את שכתוב 'וזהו   בן איש חי(ה)                      '.     ישראלבני  ִמתו 
 
 "קֹד ְּ י ֶאת פ  נֵּ ִוי ב ְּ ית לֵּ בֵּ חָֹתם ֲאבָֹתם לְּ ְּ פ  ְּ ִמש  ל לְּ ן ָזָכר כ ָ ֶ ָלה חֶֹדש   ִמב  עְּ ם ָומַּ דֵּ קְּ פְּ  (שמנה לחמו)                     (ו" )ג, טת ִ

  ְִעלָּ וָּ  ש  דֶ ח  ןב ֶ מ ן. ֶשִמ המָּ נשָּ ; ס"ת םתו  חָּ : ר"ת םְפְקדֵ ת ִ  המַּ ֵ  . המָּ נשָּ , וניתנה לו ברית הקודשבאות  חתוםחודש הוא כבר  ב 
   

 "קֹד פְּ י ִ ה אָֹתם וַּ ֶ ל מֹש  י עַּ ִ הָוה פ  ר יְּ ֶ ֲאש  ה כ ַּ יעַּ  :מדוע נאמר  " )ג, טז(ֻצו ָ ִ ה ל פ   ?                                               ְיהוָּ

 רש"י(         יוצאת מהאוהל ואומרת: כך וכך תינוקות יש באוהל זה. ובת קולמקדמת לפניו  השִכינָּהמשה עמד בפתח האוהל ו( 

 ְפק ד י ִ ם וַּ ה א תָּ ֶ ל מ ש  י עַּ ִ  )אור החמה(        . 'בגימט, 1182=בת קול יוצאת מן האוהל=פ 

אדם )לא חשוב מאיזה עדה( טס עם אשתו במטוס, לפני הנחיתה מודיע הקברניט: 'בעוד מספר דקות ננחת בלונדון, 
 תודה שטסתם איתנו... מזג האויר הוא אפס מעלות בדיוק...' אומר הבעל לאישתו: איזה כיף, לא חם ולא קר...'

 "  םו ת ָ רְּ מַּ ְּ ָחן ָהָארֹן ִמש  לְּ ֻ ש   הַּ נָֹרה וְּ מ ְּ הַּ חֹת וְּ ב ְּ זְּ מ ִ הַּ י וְּ לֵּ ֶֹדש   ו כְּ ק  ר הַּ ֶ תו   ֲאש  רְּ ָ ש  ֶהם יְּ ָ ָסךְּ  ב  ָ מ  הַּ כֹל וְּ    (לא" )ג, ֲעבָֹדתוֹ  וְּ

 ם ְרת ָּ מַּ ר ן ו ִמש ְ אָּ ם: הָּ ְרת ָּ מַּ ה  'משמר תום. לומר שאם שמרו את הארון 'תוֶ מָּ  רמָּ  םשָּ =תוֶ מָּ מִ  רמָּ שָּ =םתו   רשמָּ מִ  אותיות=ו ִמש ְ בִירא 

 (שמנה לחמו)  .נוראאותיות ארון=. לכן תוֶ מָּ  רמָּ  םשָּ '... ואם לא שמרו ביראה וכבוד אז יהיה תוֶ מָּ מִ ם( ת  )או   רמָּ שָּ וכבוד, אז הארון '
                    
 "ִהי יְּ כֹור ָכל וַּ ר ָזָכר ב ְּ ַּ פ  ִמסְּ מֹות ב ְּ ֵּ ן ש  ֶ ָלה חֶֹדש   ִמב  עְּ יֶהם ָומַּ ֻקדֵּ                                  (מג)ג,  "ִלפְּ

    ְִעלָּ וָּ  ש  דֶ ח  ןב ֶ מ יים תחת הוא בחר בלולבכורי ישראל על מעשה העגל,  לחָּ מָּ אע"פ שהקב"ה  :לחו  מָּ : ר"ת םְפֻקֵדיהֶ לִ  המַּ

תו  יתברך; ס"ת  הבכורים : שציווה לפקוד אותם מבן חודש, לפי שאז נתיישבה הנשמה בהם בקביעות, המָּ נשָּ לעבודתו ולִשיר 

 (שמנה לחמו)                               ואז הוא נקרא וולד של קיימא.
 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   חו ָלקְּ ֶגד וְּ ֶ ֶלת ב  כֵּ ו   ת ְּ ִכס  ת ֶאת וְּ נֹרַּ אֹור מְּ מ ָ ֶאת הַּ רֶֹתיהָ  וְּ ת...נֵּ אֵּ ל וְּ י כ ָ לֵּ ָנה   כ ְּ מְּ ַּ ר ש  ֶ תו   ֲאש  רְּ ָ ש  ֶהם ָלה   יְּ  )ד, ט( "ב ָ

  ְ ע.א(  .שראליוי, להן, כ: ילֵ כ                          ; )החיד"א( מסכתות שיש במשנה. 60. רמז לִמְשנָּה=נָּהמְ שַּ '; בגימט 60=ילֵ כ( 

 

 "זֹאת ו   וְּ ָחיו   ָלֶהם ֲעש  לֹא וְּ ם ָיֻמתו   וְּ ת ָ ְּ ִגש  ים קֶֹדש   ֶאת ב ְּ ִ ָדש  ק ֳּ ֲהרֹן הַּ   )ד, יט( "...ו ָבָניו אַּ

   יו ם ביָֻּמתו   ְול א ְוחָּ עסק   (הקדוש החיים אור)         .    ימים יאריכו, החיים, שהוא מקור תורהשבו נימצאת ה ארון: כי בִהת 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .פריחה בת  אזולאימרים   .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובימסעודה .  ג'מילה בר אלקובי  יהודה :לעילוי נשמת
 .כהן אבי-שושנה-אגאי רבקה. בר לוי מסעוד רבקה. בר כהן מסעוד רינה. בת בן חיוןאסתר  רינה. בר בן שושןשמעון  פריחה בר אזולאי יעקב

 .כהן, לוי, אזולאי משפחות לכל .זוהרבת  רינה זוהר,בת  פאני זוהר,בת  ברוריה  :והצלחת לרפואת. בת סעדהאדרי  איטו .סוליקה בת הילדָּ ב ִ 
בן  עופר  :לזש"ק בנות אסתר. עליהו מזל. עליה בן יוסף יצחק. בן אסתר ישראל. בן דינה שלום שרה.בן  יצחק .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמה

. ברוריהבת מוריה  .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאניבן  אריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן עמי :לזיווג הגון  בן תרצה. שמעון .מסודי
 . יהודית בת כלנית חדווה חנה. בן אביעד  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .בן אסתר דורון .בן אסתר יעקב ברוריה.בת אפרת 
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 יָּהוְ " להפטרה:' במדבר' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת ר הָּ ַּ ֵני ִמְספ  ֵאל ב ְ רָּ  ב(''כ-'א' פסוק' ב פרק )הוֵשע" ִיׂשְ

 רסְ מִ  על מסופר בפרשה ַּ ד שלא ישראל בני מספר על מסופר בהפטרה ;ישראל בני פ  ֵפר ולא ִימ  יָּה": ִיס  ר ְוהָּ ַּ ֵני ִמְספ   ב ְ

ֵאל רָּ ל ִיׂשְ חו  י ָּם כ ְ ר הַּ ֶ ד ל א ֲאש  ַּ ֵפר ְול א ִימ   כחול ישראל בני שמספר כשכתוב, עצמו בפסוק סתירה ישנה לכאורה. ..."ִיס ָּ

ר להם יש משמע - הים נים לא-משמע –' ייספר ולא ימד לא אשר' וכשכתוב, ִמספ    מסכת) הגמרא מתרצת. לספירה נית 

ִשין כאן(: 'כב יומא   '...מקום של רצונו עושין באין כאן, מקום של רצונו בעו 

 'יום ירושלים'
 מהתנ"ך: ליום ירושלים רמזים ינם( י, למינ6.6.1967). כ"ח אייר תשכ"זהיה בתאריך  שחרור ירושלים 

ם": (קכ"ב, ג )תהיליםכתוב  .א לִַּ ָּ יָּה ְירו ש  נו  ב ְ ִעיר הַּ ה כ ְ רָּ ֻחב ְ ֶ ה   ש  ָּ ו ל  ְחד ָּ ו. "יַּ  .'בגימט, כ"ח=יְַּחד ָּ

  ֻרָּ ח ָּ  הב ְ ם המדינה שוחררה ירושלים.  19. 67=ת(יבו  התֵ  3ם )ע   19, ס"ת 48: ר"ת וְחד ָּ יַּ  ה  ל   )ארז. ס(  שנה אחֵרי קו 

ָּ  יהִ יְ ": , ז(ב"כ)תהילים קכתוב  .ב ַּ  ךְ ֵחילֵ ב ְ  םלו  ש  יִ ב ְ  הְלוָּ ש  תָּ ְרְמנו       .709=תיבות וסופיתיבות  ראשי. "ךְ אַּ

 (האותיות 3 עם) ח"כל רמז='יהִ יְ ' .(קטן מספרגימט' )בב 9=ז"כ ,700=ש"ת: ז"תשכ רמז לשנת 

 709=ח"בכ  ַּ  היה שחרור ירושלים.-(איירהוא חודש ) ינִ שֵ הַּ  שדֶ ח ב 

ה "ְזכ ר: (, ז)תהילים קל"זכתוב  .ג ם ִלְבֵני ְיהוָּ ם ֵאת ֱאדו  ם יו  לִָּ ָּ ְמִרים ְירו ש  א  רו   הָּ רו   עָּ ד עָּ ד עַּ ְיסו  " הַּ ה  ָּ . את המזמור ב 

יום, שבכל יום אומרים מס' מזמורים  30-היא ל ת של התהיליםקו  . )כידוע, אחד החלו  כ"חהזה אומרים ביום 

  המזמורים שבספר תהילים(. ק"נמתוך 

טו  " :(8כד  ב, )שמואלכתוב  .ד ֻ י ָּש  ל וַּ כָּ ֶרץ ב ְ אָּ ב או  ; הָּ י ָּ ה ִמְקֵצה, וַּ עָּ ים ִתש ְ ש ִ ִרים ֳחדָּ ם ְוֶעׂשְ ם, יו  לִָּ ָּ  ."ְירו ש 

 יום. 20-ו חודשים 9 אחרי לירושלים חזרה באו, דוד בימי ישראל בני את לפקוד שיצאו האנשים :הפשט עפ"י

 .באב 9 לתאריך נגיע, זה מתאריך אחורה יום 20-ו חודשים 9 נחזור אם-בימינו ירושלים יוםל רמזיש  עפ"י הרמז:

ְמחו  " :)ישעיהו ס"ו, י'(כתוב  ם ֶאת ׂשִ לִַּ ָּ ה   ְוִגילו   ְירו ש  ל בָּ יׂשו  , א ֲהֶביהָּ  כ ָּ ה   ׂשִ ָּ שׂ  ִאת  ׂשו  ל מָּ ִלים כ ָּ ב ְ ְתאַּ מ ִ ֶליהָּ  הַּ   .   "עָּ

, באב תשעהב ירושלים על שמתאבלים האנשיםלכן ; בשמחתה לשמוח ירושלים על שמתאבל מי לכל קורא הנביא

  (הלוי סגל )אראל   .ירושלים יוםב-האבל אחרי יום 20-ו חודשים 9 חלה זו ושמחה, ירושלים בשמחת לשמוח צריכים

 יהודיים גברים בואיר 60: ישראל במדינת היו ,אוכלוסין דק  פ  ִמ , נערך ז"תשכ בשנת ,ירושלים שיחרורביום  .ה

 . תורה מתן בעת במדבר מספרם גם וזה. מצרים יציאת בעתיה ה זה מספר. ומעלה שנה 20 מבין

ֵנה' :)תהילים קמ"ז, ב'(כתוב ירושלים:  ולשחרור ירושלים לבנין ריבוא 60הקשר של  .ו ו  ם ב  לִַּ ָּ ה ְירו ש  ֵאל ִנְדֵחי ְיהוָּ רָּ נ ֵס ִיׂשְ ' ְיכַּ

 )הרב שמואל אליהו(               .ירושלים של יןילבנ הגלויות קיבוץ את קושרזה  פסוק

   נֵ ב לִַּ יְ  הו  ָּ ֵנה  ;ז. ס(ר  )א   .האותיות( 10 ם)ע   67=: ר"ת וס"תםרו ש  ו   (ע.א) .1967בשנת -. שחרור ירושליםהאותיות( 4ם ע  ) 67=ב 

: (ד לא דברים) בתורה 5727-ה בפסוק נרמז ירושלים כיבוש .5727=ז"התשכבשנת  הייתה הימים ששת מלחמת .ז

ה' ׂשָּ ֶהם' ה ְועָּ ר לָּ ֶ ֲאש  ַּ ה כ  ׂשָּ ןלְ  עָּ ג ִסיחו  ְלֵכי ו ְלעו  ִרי מַּ ֱאמ  ם הָּ ְרצָּ ר ו ְלאַּ ֶ ִמיד ֲאש  ם ִהש ְ   :'א תָּ

 שמואל יניב(הרב ) '.ןיחו  סִ ' אותיות='יןסֵ חו  ' נקרא בירושלים ששלט ירדן מלך ׃בירדן שלטו-האמורי ומלכי סיחון

  ל: "ט(, מ )ישעיהכתוב ר עַּ ב הַּ  הַּ ךְ  ֲעִלי ג ָּ ֶרת לָּ ֶ ׂש  ן ְמבַּ ִריִמי ִצי ו  כ  חַּ  הָּ ֵלךְ  בַּ ֶרת קו  ֶ ׂש  ם ְמבַּ לִָּ ָּ ִריִמי ְירו ש  ל הָּ ִאי אַּ ירָּ  ִאְמִרי ת ִ

ֵרי ה ְלעָּ כ  חַּ : ֱאל ֵהיֶכם" ִהנ ֵה ְיהו דָּ  שרקי( אורי )הרב       . אייר ח"בכ=בַּ

 ת יםִר מ  מש   אתם שאם לנו לומר'. בגימט, 656'=נרות'. ך"בתנ פעמים 656 מוזכרת' ירושלים' המילה  של ֵנרו 

 .ראו   היא ירושליםש לומר ועוד. ןיו  צִ  של תרו  נֵ  לכם מראה אני... שבת
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