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 "ֹא ֵני רֹאש   ֶאת ָנש  ֹון ב ְּ ש  ם ֵגרְּ ֵבית ֵהם ג ַּ חָֹתם" )ד, כב( ֲאבָֹתם לְּ ְּ פ  ְּ ִמש     לְּ

  רהבכו   שהוא בני גרשון ולא את בני קהתמדוע ָמָנה תחילה את? 

   ר. ובדרך זו כו  היו חושבים מפני שהוא ב  גרשון ואילו היה ניתן ל. ה אותו תחילהנ  מ   ןכל קהתי נ  ב  ל הארוןא ש  לפי שנימסר מ

 )כלי יקר(           העם שיכבדו את לומדי תורה. את כדי ללמד  )משלי ג, לה( 'שכבוד חכמים ינחלו'רצה הקב"ה להראות 

 אהבת חיים(                  אלה.דברים ניזהרים בשלושה היו  שבני גרשוןלומר . ריסו  א  -העָ בו  ש-ֶדרנ   -נוטריקון: ָנש  א( 

 

 קֹד ֶאת פְּ י ִ ָהִתי ֵניב ְּ  "וַּ ק ְּ ִים -הַּ ַּ פ  לְּ ְּ  אַּ עש  ים... ֵמאֹות בַּ ִ ֲחִמש   ֹון ֵניב ְּ  וַּ ש  ִים -ֵגרְּ ַּ פ  לְּ ש  וְּ  אַּ ֵ ים... ֵמאֹות ש  ִ לֹש  ְּ ָרִרי ֵניב ְּ  ו ש   -מְּ

ת ֶ לֹש  ְּ ת ַבעש   ו'אלפיים  לא אמרבני קהת  עלמדוע   :מד(-)ד, לד ָמאָתִיםו   ֲאָלִפים ש  או   '(ו'? )עם מ 

  אור החיים הקדוש(           . ָהתק  בני מואותם שמתו עימו שחלקם היו  – חר  לק ' ורמז בחסרון( 

 

 "  חו ל ְּ ַּ ֲחֶנה ִמן ִויש  ַּ מ  ל הַּ ָכל ָצרו עַּ  כ ָ כֹל ָזב וְּ        " )ה, ב(ָלָנֶפש   ָטֵמא וְּ

 ע.א(                  לרמוז שאסור להוציא זרע לבטלה.  .טלהברע ז-נוטריקון: ָזב( 

   א-ָזב-ָצרו ע  )שמנה לחמו(                     שחטאו בגן עדן. הנחש וחוה ואדםהקללות שנתקללו  שלושטומאות כנגד  שלוש: ָטמ 

 ל ת שבעור הנחש בגימט ,זו  מהָנָחש=416=ָצרו ע   כ ָ ת'. ֶשַהֲחַברבּורו  ֲחָוה=59=ָזב וָכל הם; ָצָרע  א ;מ   )שמנה לחמו(.  הָאָדם=50=ָטמ 

   חו ל   יש   ן ו  ֲחֶנה מ  מ   יָנהש  : מחנה: בזָ מחנות שמהם מוציאים ה 3-. רמז לבגימט' ע"ה ,תו  נחָ מָ  'גמ הזֶ =559=ה  ָיהל  , כ  לש  י  , ו   )סודות(  .ָרא 

 

 "ָכר ד ִמז ָ ֵקָבה עַּ חו   נְּ ֵ ל  ַּ ש  ֲחֶנה ִמחו ץ ֶאל ת ְּ ַּ מ  חו ם לַּ ל ְּ ַּ ש  לֹא ת ְּ או   וְּ מ ְּ טַּ ֲחֵניֶהם ֶאת יְּ ר מַּ ֶ ֵֹכן ֲאִני ֲאש  תֹוָכם ש         (ג" )ה, ב ְּ

 ָכר ז ָ ד מ  ָבה ע  ק   )שמנה לחמו(. מגן עדן, כך הורחקו מהמחנהכמו שמרחיקים את המצורע  .בגימט' )ע"ה(, הוָ וח   האדם שחטאו על=נ 

 

 "ר ֵ ב  ֵני ֶאל ד ַּ ָרֵאל ב ְּ ה אוֹ  ִאיש   ִיש ְּ ָ י ִאש   ו   כ ִ ֲעש  ל יַּ ֹאת ִמכ ָ ט  עֹל ָהָאָדם חַּ ל ִלמְּ עַּ יהָוה מַּ ַּ ָמה ב  ְּ ָאש  ֶפש   וְּ נ ֶ ִהוא הַּ        (ו)ה, " הַּ

   שאם חטא האדם ובחטאו נגזר תמו  ל  . ס"ת [הילָ מח  : ר"ת ע למ  ל' של לועם ]; המחֶ י  (. ר"ת ע למ  ל  ) םָאדָ הָ  תט  אח   לכ ָ מ   ו  ֲעש  י .

ַתיו.  ימחולעליו למּות, אך אם יחזור בתשובה אז  נו   )שמנה לחמו(        לו הקב"ה על ֲעו 

  ָמ ָאש   נ ֶפֶ  הו  ו ש  ה  ה   (ָשם)   .  אדם הראשוןשגרמה לחטאת  הוָ חֲ הראשונה  השָ א  . היא אשמת ההשָ א  : ס"ת אה 

 

 "ִאם ֵֹאל ָלִאיש   ֵאין וְּ יב ג  ִ ָהש  ם לְּ ָ    " )ה, ח(...ָהָאש 
   םו יש  לָ  יןא   א  לג    א  יבל   א  םהָ  ָהש   . כעת כשאנו בגלות, רשעי העולם חושבים שאין לנו גואל, לכן לא  גו  להָ =או ָלהג  ל  : ר"ת ָאש ָ

 )שמנה לחמו(עתידין אז כל אומות העולם להשיב לישראל כל מה שנטלו.    -הם גוזלים וחומסים אותנו, אבל כשנזכה לגאולה
 ם א  ין ו  יש   א  ל ָלא  יב ג  א  ָהש   ם ל  ע שה  -פירש"י :ָהָאש ָ ב  ת התו  יעו  ש  שמ  רשים. ּב   ואין לו יו 
  ,מעשה באיש עשיר מאוד, שרצה לתת מכספו סכום גדול מאוד לצדקה. אלא שהחליט ליתן רק לאיש שאין לו גֹוָאִלים

ל ָאים ולא בני דודים, ואזי המצווה תהיה מושלמת. שָ לא הורים, לא אחים, לא דוד-כלומר שאין כלל וכלל מי שיעזור לו
והנה ביום מן הימים הוא רואה אדם עם בגדים .. כל עני שראה, מה המצב המשפחתי, ולא נמצא כזה עני כמבוקשו.

קרועים, שניכר עליו כי לא בא אוכל אל פיו כמה ימים, ונראה שהכסף הרב יעזור לו, אבל לא לפני ששאל אותו עשיר 
אם אין מישהו קרוב שיעזור לו. 'סלח לי, האם יש לך אב ואם?'. 'לא, אין לי אב ואם'. 'האם יש לך אחים?'. 'לא, גם 

ין לי'. 'האם יש לך דודים או בני דודים?'. 'לא, אין לי אף אחד. נותרתי בודד ממשפחתי'. 'אם כך', אמר העשיר, אחים א
. נתן לו את הסכום הגדול, וכראות העני את הסכום הענק שאל את 'קח את הסכום הזה, הרבה זמן חיפשתי אדם כמוך'
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

  )שנה ד'(  189 עלון         ָנשֹא לפרשת  וגימטריות  אותפרפר                                

  לא תעֶשה מצוות 11, עֶשה מצוות 7מצוות:  18יש   נשאבפרשת. 

                 . מסך שער החצר, קלעי החצר, התחש מכסהומכסהו,  המשכן יריעות: בני גרשון*עבודת  :ד[פרק ]  :נשא ענייני פרשת

. (8,580) 30-50 מבן-הלויים מנייןומיתרים. * , יתדותםאדני -עמודי החצר, םואדני ם, עמודיבריח-קרשי המשכן: י מרריבנֵ*עבודת 

                                                    .הט  סֹואישה פרשת . *לכהנים-ומתנות וגזל הגר נתינת תרומהצרוע, זב *-שילוח הטמאים* [:פרק ה]

  ביום חנוכת המזבח.-הנשיאים 12קורבנות * ]פרק ז[: .ברכת הכהניםממה צריך להתנזר *-תורת הנזיר* ]פרק ו[:

י'  :הפטרה .21.13-ת"ר ;20.30-ק"מוצש ;19.24-נרות הדלקת: )ת"א( השבת זמני  ה  י  יש   ו  ָעה ֶאָחד א  ר  צ ָ  ו"תשע סיון ה'  .'מ 
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גם להם'. אמר לו העשיר 'חיפשתי אדם שאין מי שיעזור  'למה אתה נותן לי כל כך הרבה? יש עוד עניים, תתןהעשיר 
 ,לי שיעזרו בני משפחה לי אמנם אין' העני, אמר לו, ולכן אתה הוא אותו אדם, ולכן נתתי לך את הכל'. 'אם כך, טעית',

 ספו. הבין העשיר שהוא לעולם לא ימצא את האישככל  את לו והחזיר לי', והוא יעזור ה' יתברך, את לי אבל יש
העני, הישר. והנה יום אחד העשיר התהפך עליו מזלו, ומיום ליום ירד אותו המתאים, וטמן את כל הסכום באדמה לעיני 

מנכסיו עד שממש נשאר בחוסר כל. כעבור שנים נזכר באותו סכום כסף גדול שהטמין באדמה. הלך וחפר שם, והוציא 
שם, ואמרו לו 'אתה כנראה גנבת את זה והטמנת באדמה, את כספו. אלא שלרוע מזלו ראו אותו שני שוטרים שעברו 

.. ועכשיו באת לקחת. בוא איתנו לבית המשפט'. הוא צעק וצווח 'מה פתאום? זה כספי שלי', אבל לא עזרו לו צעקותיו.
הביאוהו למשפט וסיפר את סיפורו שלפני כך וכך חודשים רצה ליתן את כספו לעני וכו', ובסופו של דבר הטמין את 

?', השתומם האיש, 'איך אתה יודע. 'זה בסדר, אני יודע שאתה זכאי, והכסף הוא שלך'ספו באדמה. אמר לו השופט כ
יתברך יעזור לי, והנה  קב"הבזמנו אמרתי לך שה, אמר השופט. ''אני הוא אותו אדם עני'שעד כה אף אחד לא האמין לו. 

 ..תראה איך הוא עזר לי'.
 

 "  ִאיש יו ֶאת וְּ ָ יו   לוֹ  ֳקָדש  ר ִאיש    ִיהְּ ֶ ן ֲאש  ֵ ֵֹהן ִית  כ  ֶיה לוֹ  לַּ  " )ה, י(ִיהְּ

   יש א  יו ֶאת ו  ָ יו   לו   ֳקָדש  ה  יו ואינו נותנן: י  ת   )רש"י(     )עשירית(. 1\10. סופו ששדהו יעשה רק לו  יהיו המעשרות'-'המעכב מֲעֶשרו 

שקל וצריך  אלףאם יש לו -גון. כמעשרותלו רק ה , לבסוף ישארוכהןשלא נותן מעשרות ל: מי )ברכות ס"ג(אומרת הגמרא 

ֶיה לו  -עשרות אזאיש אשר יתן לכהן את מ אילו. ומאהלבסוף נשארים לו רק -ואינו עושה כןלמעשר, מתוכם  מאהליתן  ה  : י 
יש  ; מון הרבה, ולא יחסרו לו מזונותיומ יהיה לו א  יו ֶאת ו  ָ יו   לו   ֳקָדש  ה   )שמנה לחמו(  '. בגימט, וזה התורה ומעשים טובים בלבד=י 

   יש ר א  ֶ ן ֲאש  ת   ן י  כ  ה  ֶיה לו  -ל  ה    )נזר יוסף(  (עולם הבאב)מובטחת לו  הקרן, ו(הזהבעולם )מובטח לו  שכרה-לצדקה אדם ( מה שנותןא) :י 

שישאר זה מה -ת, צדקה ומעשים טוביםו  צ  מ  , ספרי קודש, תפילין, טלית: קדושהשבשמוציא אדם בשביל דבר כל כסף ( ב)

ן      ; )אהבת חיים( בחלקו ויקח איתו לעולם הבא, ולא ישאיר עושרו לאחרים. כ  ה  ֶיה לו   ל  ה   )שמנה לחמו( .בגימט' )ע"ה(, זה לעני=י 

 

בסיום סעודת 'פדיון הבן' בעיר 'ֶחֶלם' חיפשו כהן בין הקהל. לפתע בעל השמחה אומר 'אני כהן'!         כהונת עולם!
המוזמנים הסתכלו עליו בתדהמה 'אתה עצמך כהן?!'...'אם כך מלא היית צריך לעשות פדיון הבן'... הגיב בעל 

 השמחה במבוכה: זה אכן כך? חבל שזה לא נודע לי רק בבן החמישי...
  
 "ר ֵ ב  ֵני ֶאל ד ַּ ָרֵאל ב ְּ ת ָ  ִיש ְּ רְּ ָאמַּ י ִאיש   ִאיש   ֲאֵלֶהם וְּ ֶטה כ ִ וֹ  ִתש ְּ ת  ְּ ל  בוֹ  ו ָמֲעָלה ִאש   ''אישה סוטה פרשת   " )ה, יב(ָמעַּ

 ר ב   ת ָ ...ד   ר  ָאמ  ה' -טמאהלשון קשה, אל ה-דבר? מדוע כפל הלשון'אור החיים' : שואל ו  כ  ר  ה ביטנה ותיפול י  ּבֶ צ  לשון -ואמרת'ּת 

ַחת וניזרעת זרע'.-טהורהרכה, אל ה ּבַ  (חיים הקדושה )אור          .טמאהאו  נקייה -דרגות בסוטה 2רמז שיש  -איש איש  'ֶשַמש 

   יש יש   א  י א  ֶטה כ   ש   ו   ת  ת  ש    רש"י( .הטָ  סותצטרך לבוא אצלו להביא לו את ה-כהןאם תעכב מתנות ה -'ייש קשר לפסוק ( א): א 

 .טו תש  לשון -תשטה, וזהו 'כן נכנסה בו רוח שטות אם אין אדם עובר עבירה, אלא' :אומרים חז"ל( ב)                                              

   יש יש   א  זה רמוז בסופי התיבות הפסוק:         )הקב"ה(. הל  ע  מ  של  'איש מלחמה'ב( 1): שני אנשיםב תלֶ עֶ מו   אשה סוטה''שללמדך : א 

טֶ  יכ   ' ש   ת   הת  ש   ּה )בעלה( ( 2) ; )שמנה לחמו(. הוי"ה"ת ס: 'הו ָמֲעלָ  ו  א  יש   )רש"י(                             .מלמטהוא 

 

 "ֵהִביא וֹ  ֶאת ָהִאיש   וְּ ת  ְּ ֵֹהן ֶאל ִאש  כ  ֵהִביא הַּ ָנה   ֶאת וְּ ָ ב    (טו" )ה, ...ָעֶליהָ  ָקרְּ

 י ב  ה  י או  ת   תאֶ  ש  ָהא  ש   ק  . לומר שאם הנחשד לא טימאה והיה סיבה שיקנא לה בעלה ויַ אשתו: ס"ת ו  א  ה מי מרים, עונשו ש  נ 

 (נחל קדומים)            שגם הוא יצטרך להביא את אשתו לפני הכהן.     

  מהן לקנאת לה ולהשקותה מים מסופר על שתי אחיות תאומות, אחת הייתה נשואה בעיר אחרת, ביקש בעלה של אחת
ני מי המרים ואני טמאה. אמרה לה ים בירושלים, הלכה לעיר שאחותה נשואה שם ואמרה לה בעלי רוצה להשקות  ִר המָ 

אחותה אני הולכת תחתייך ושותה, אמרה לה לכי ועשי כן... יצאתה אחותה שזנתה לקראתה, כיון שנשקו זו לזו הריחה 
 מיד ומתה.ו ל האשה ניכנסו למעיים של אחותה שזנתה,, טיפות הרוק שיםִר במים המָ 

 

 "ח ָלקַּ ֵֹהן וְּ כ  ִים הַּ ים מַּ ִ דֹש  ִלי קְּ כְּ ר ֶהָעָפר ו ִמן ָחֶרש   ב ִ ֶ ֶיה ֲאש  ע ִיהְּ קַּ רְּ קַּ ן ב ְּ כ ָ ְּ ש  מ ִ ח הַּ ֵֹהן ִיק ַּ כ  ן הַּ ָנתַּ ִים ֶאל וְּ ָ מ    " )ה, יז(הַּ

   ָלק כ  ה   חו  י   ןה  י םמ  ד ש   ל אם תמות מזה, ואם מנחם. שבדבר זה םח  מנָ : ס"ת םק  ע  פה. נחמהיהיה לה ל-טהורה ַהּב   (שמנה לחמו) בסו 

 

 "ֶהֱעִמיד ֵֹהן וְּ כ  ה ֶאת הַּ ָ יַּד...ָהִאש   ֵֹהן ו בְּ כ  יו   הַּ ִרים ֵמי ִיהְּ ָ מ  ָאֲרִרים הַּ מְּ יעַּ ...הַּ ב ִ ְּ ִהש  ֵֹהן אָֹתה   וְּ כ    יט(-" )ה, יחהַּ

 ים ָאֲרר  מ   )בעה"ט(            . בעלהשל איברים רמ"ח ו שלהאיברים  רמ"חשבודקין לפי -'בגימט ,496=רמ"ח ב'=ה 

   יע ב   ש   ה  ן א ָתה   ו  כ  ה  חנוכה,  רנגילה, מכוסות,  רבעא -נוטריקון': אמן'לומדים מכאן רמז: ; 'אמן אמןשתענה עד ': )אבן עזרא(: פירש ה 

 .חנוכה<חנוכה נר ;פורים<מגילה ;פסח<כוסות ארבע: הן היו באותו הנס אלו המצוות שהנשים חייבות בהן, מפני שגם

 

 ָקה ְּ ִהש  ה ֶאת "וְּ ָ ִרים ֵמי ֶאת ָהִאש   ָ מ  ָאֲרִרים הַּ מְּ ִים ָבה   ו ָבאו   הַּ ַּ מ  ָאֲרִרים הַּ מְּ ָמִרים" )ה, כד(  הַּ  לְּ

  ָ ש   י ימ   תאֶ  הָהא  ר  ָ מ  י םה  ָאֲרר  מ    )שמנה לחמו(. היָת מ  מ  ואם לא נטמאה אז ניצלת  ,היָת מ  אם נטמאה אז המים גורם לה ל .היָת מ  מ    ס"ת :םה 

 
  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 

 



 ל עם מוסר השכלשָ מָ : וינ  ב    תש  שלו  ומלך ה 
בקבוק יין נושן שטעמו כעין גן עדן. וציווה  אחד מהםהביא לכל  ראובן, לוי ושמעון.למלך אחד היו שלושה בנים 

הניח את היין בסלון בתוך הוויטרינה, וכן -ראובןעליהם שלא לשתות מהיין עד שהוא יחזור ממסעו שיארך כשנה... 
 הניח את היין בארון וסגר עם מפתח, שלא יראה לעיניו ולא יבוא להתפתות.  לוי. אך שמעוןעשה אחיו 

'אבא אמר לא מגיע בערב לבית, פותח הוויטרינה, מוציא את היין, מתבונן בבקבוק היפה ואומר לעצמו  ראובןוהנה 
 ראובן. פתח את הבקבוק, ורק מהריח הוא כמעט והשתכר. אמר אריח מהיין'. ואם כן, לשתות, אבל להריח מותר

סיים את כל -שזה היה כל כך טעים. אבל טיפה גוררת טיפה, עד שמרוב 'אשתה טיפה אחת. הרי אבא שלי לא ירגיש'
גם פתח את הבקבוק והריח את היין, לגם טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה, ושתה חצי  שמעוןהבקבוק, והצטער בליבו; 

בקבוק. היה כמעט בלתי אפשרי לעצור כיוון שהיין מאוד ערב לחיכו. אבל שמעון נזכר בדברי אביו, שהדהדו באזניו. 
לא  לוישני, בכה מאוד על ששתה את החצי הראשון, ונתחרט על כך בכל לבו; ואילו מיד עצר מלשתות את החצי ה

כעבור שנה האבא חזר וביקש לראות את שלושת בניו. בפגישתם שאל האם .. הריח את היין וגם לא פתח אותו כלל.
 לוים, ואילו , עומדים עם ראש מורכן ומושפל כלפי מטה כשהבקבוקים בידיהשמעוןו ראובןקיימו את מה שביקש? 

שהחזיק את הבקבוק הריק, סטר לו על לחיו והורה  ראובןעומד בראש מורם עם הבקבוק המלא בידו. המלך ניגש  ל
אלף דולר. אחרי  100, נישקו על לחיו ונתן לו סכום של לוילעבדיו שיקחו אותו לחודש ימים למעצר; אחר כך עבר ל

כשהמלך ניגש אליו. אחזו פיק ברכיים והחל לבכות, וראה זה  החל כולו לרעוד - ראובןראה מה קרה עם  שמעוןש
'אשריך בני אלף דולר ואמר לו  200אלא נישקו בלחיו, ואחר כך נתן לו  -פלא, המלך לא רק שלא נתן לו סטירה 

'אבא, איפה הצדק? הרי אני לא שתיתי בכלל, ושמעון שתה חצי בקבוק. ואמר  לויקפץ . שהתגברת על התאווה שלך'
 לשתות. לא קשה כמה יודע אינך זה בגלל מהיין. לטעום התחלת אתה לא' אביו לו ?'. אמרהוא מקבל כפול ממני למה

י, ופרש ממנו. ולכן יתִ וִ לא שתה רק בגלל שאני צִ -ששתה מהיין הכי טעים, ויודע בעצמו כמה הוא טעים אבל שמעון,
 )'ובחרת בחיים'(                    שכרו גדול ממך'.

 

 " ִאם ָאה לֹא וְּ מְּ ה ִנטְּ ָ הָֹרה ָהִאש   ָתה ִהוא ו טְּ ִנק ְּ ָעה וְּ רְּ ִנזְּ ע וְּ ת זֹאת: ָזרַּ ֹורַּ ָנאֹת ת  ק ְּ  כט( -" )ה, כחהַּ

 ָתה ק   נ  נ ה, ולזכות גדולה יחשב לה בזה, שאם לא היו לה הנָ קו  ת    אותיות=ו  . אם טהורה היא אז נחשב לה הבושה והחרפה לתיקונה על ֲעו 

 )שמנה לחמו(         . )מסכת ברכות לא, ע"ב(. חיו  תלד בר  -ואם ילדה בצער, ונזרעה זרעבנים 

       ונותנים את זה בתוך המים כדי להשקות את האשה. מס' פעמים... הוי"הם שֶ כתוב , 'פרשת סוטה'כל על קלף את כותבים היו -כלומר

 קתה ונזרעה זרע. יונ -היא מתה מיתה משונה, ואם היא טהורה  -אם היא טמאה 

  לומר לך שאם טהורה היא, יהיו לה בנים צדיקים בעלי תורה'.'זאת תורת הקנאות'ל 'ונזרעה זרע' מדוע ניסמך: בעה"טאומר ?..  

ה ולקללה בקרב ע  ש  או שהא    אמא לתלמידי חכמים גדולים בתורה.תזכה להיות שאו ; ה ולא תהיה גרועה ממנהמ  ה הזו תהפוך לַאל 

כי אתך נשוב 'לאחר שנפטרו בעלה ובניה, בכו ואמרו לה  נעמי, ששתיהן היו עם הרפָ ו  ת וערו  ראינו אצל , והשבועות לחגאנו קרובים 

'באשר תלכי אלך ובאשר תמותי : נעמידבקה ב רותבכתה עוד, נישקה לחמותה והלכה לה, ואילו  רפהוע. אחר כך רואים ש'לעמך

ך זה עמי, ואלוקיך זה אלוקי' מ  ', ה, שדבקה ברותואילו  ;יצא ממנה ליית הרשעוג-, שנעשתה אבי אבות הטומאהרפהוע...אמות, ע 

וזה הקו הדק שמבדיל בן אבי אבות הטומאה לאבי אבות הקדושה.  .(מישאל, עזריה, דניאל ומלך המשיח, חנניה)ו, דוד המלךיצאו ממנה 

 )'ובחרת בחיים'(    הדרך קצרה.  -הוא בעובי מטבע, לרמוז לנו שבשביל להגיע מגן עדן לגיהנם  םוניהמרים חז"ל, שהקיר של גכמו שאו

 

 "  ה אוֹ  ִאיש ָ י ִאש   ִלא כ ִ פְּ ֹר יַּ ד  יר ָנִזיר ֶנֶדר ִלנְּ ז ִ הַּ יהָוה לְּ  'נזיר'התורת                               (ב" )ו, לַּ

 רש"י( .יזיד עצמו מן היין שהוא מביא לידי ניאוף בקילקולה סוטההרואה  לומר לך שכל-?!סוטה לפרשת נזיר פרשת ניסמכה( 

   יש ה או   א  ָ ש   י ; )שמנה לחמו(בכל.  בדיני נזירות שוה איש לאשה :א   )אור החמה(    ת היא לשלושים יום.ירוּ . לרמוז שסתם נז  30=כ  

 א ל  ד  ר י פ  נ   )אבן עזרא(     . שכולם הולכים אחר תאוותם. )והנזיר מתנזר( .פלאעצמו מהעולם הזה זה  מפריששהאיש ש: ֶנֶדר ל 

 יר ֶנֶדר יר ָנז  ז   ה  יר לה' ; )החזקוני( .טומאה-תגלחת-ייןעניינים שבנזיר:  3: כנגד ל  ז   ה   )רש"י(  לשם שמיים.  יין: להבדיל עצמו מהל 

 יר   )'סודות'(            . רמז לשלושת האיסורים שחלים על הנזיר. לגלח, להיטמא, יין: לא=267=ָנז 

  :?יו"למי הנזיר אסור לו להיטמא ָאב  ו   ל  מ  א  יו ו ל  ָאח  ח תו   ל  א  א ל א ו ל  ּמ  ּטַ ֶהם י  ם ל  מ ת   )פרק ו', ז( ..."ּב 
 

ָבא ואמר לו: "תן לי ברכה" אמר לו הבבא: זה יעלה לך ברכת הכהנים שאל אותו: "ולמה ₪.  500: אדם בא לבַּ
 ענה לו: "מה אגיד לך...בגלל זה הם הולכים יחפים..." הכהנים', מברכים אותנו חינם?"הכהנים, 'בברכת 

 

 "ר ֵ ב  ֲהרֹן ֶאל ד ַּ ֶאל אַּ ָניו וְּ ָ ֹה ֵלאמֹר ב  ָבֲרכו   כ  ֵני ֶאת תְּ ָרֵאל ב ְּ  ברכת הכהנים''        " )ו, כג(ָלֶהם ָאמֹור ִיש ְּ

 ַמי ם, זוכה לכל הברכות של  שכל הַמז יר-ניסמכה פרשת נזיר לפרשת הכהנים  )אוצר המדרשים(    . ברכת הכהניםעצמו מן היין לשם ש 

   אמ ר לפ  מדוע ּכ ר...ל  ב   אמ ר שברכת הכהנים אינה רשוּת, אלה חובה.( א: )מפרש אור החיים הקדוש ?ד   תלשון =ל  רו  .                                  להו 

אמ רשלא רק לאהרון ולבניו ציוותה התורה שיברכו את בנ"י, אלא  (ב) עליהם ללמד ולצוות את בניהם אחריהם לדורות עולם, =ל 

אמ ר (ג) שיברכו את בני ישראל. , ברכותיו את בידם ה"הקב שמסר-לכהנים מעלה יש -מחד, והעם הכהנים את ולפאר לרומם בא: ל 

ם שחפץ-במעלתם ישראל נתעלו -מאידך אמ ר: לסיכום. ברכתם בקיום( ה"הקב) מלּכ   !וחשיבות מעלה מלשון נאמר, ל 

  ָבֲרכו   כ  ה  )החזקוני(  לברך'. יעמדו אלה: ')דברים כז, יב(בעמידה, כמ"ש מכאן רמז שהכהנים צריכים לברך : ת 

 יהיה  'כ  ה': כ  ה: אברהם ניתברך ב'כ  ה; )רבינו בחיי(ברכת הכהנים. -1מתנות כהונה. -24מתנות שהכהנים קיבלו:  25-רמז ל: 25=כ  ה

      )כלי יקר(     'התייצב כ  ה עולתך ואנוכי איקרה כ  ה'. )במדבר כג, טו(' כ  הלבטל מישראל ברכת ' בילעםע"כ רצה  )בראשית' טו, ה(. זרעך'



 " ָך ָבֶרכְּ הָוה יְּ ֶרךָ  יְּ מְּ ְּ ִיש  הָוה ָיֵאר:  וְּ ָניו יְּ ָ ך ָ  ֵאֶליךָ  פ  א:  ִויֻחנ ֶ ָ הָוה ִיש   ָניו יְּ ָ ם ֵאֶליךָ  פ  ָיש ֵ ךָ  וְּ לֹום לְּ ָ  (כו-ד" )ו, כש 

 ע.א(   =ביום שבת. 7=ביום טוב )חג(, 5=עולים לתורה ביום חול, 3: מספר העולים לתורהכנגד ( א) -ברכת הכהניםחלקים ב שלושה( 

 )רבינו בחיי(   =כנגד שבעה רקיעים.7; אבות קיבלנו התורה()שבזכות  .=חמישה חומשי תורה5; ('יזכור להם ברית אבות') תבו  אָ =3כנגד: ( ב)

 נזר יוסף(   שכל העוסק במשניות מתברך.  -סדרי משנה( 6)ש"ס מסכתות שב 60( כנגד א) , כנגד:אותיות (60' )ס יש  בברכת כהנים( 

 )אוצר המדרשים(שהם מגבירים את ישראל.     -'מגיבורי ישראל'האותיות,  60: כנגד גיבורים סביב לה' 60'הנה מיטתו שלשלמה ( ב)

 

 

 

 

 

 

 

 "י ֹאֶמר הָוה וַּ ה ֶאל יְּ ֶ יא מֹש  י ֹום ֶאָחד ָנש ִ יא לַּ י ֹום ֶאָחד ָנש ִ ִריבו   לַּ קְּ ָנם ֶאת יַּ ָ ב  ת ָקרְּ ֲחֻנכ ַּ חַּ  לַּ ֵ ב  זְּ מ ִ  (יא, ז" )הַּ

 י י ו   דֶאחָ  אָנש    )שמנה לחמו(. נשיא אחד ליום'', לכן נאמר כפול אדם הראשוןשכל אחד מהנשיאים רצה לתקן את חטא  .םדָ אָ : ס"ת םל 
 

  ִהי יְּ ִריב וַּ קְּ ַּ מ  י ֹום הַּ ַּ ֹון ב  נוֹ  ֶאת ָהִראש  ָ ב  ֹון ָקרְּ ש  חְּ ן נַּ ֶ יָנָדב ב  מ ִ ה עַּ ֵ ט  מַּ הו ָדה לְּ  'פרשת הנשיאים'           (פח-" )ז, יביְּ
   הל ט                                                                                                               ?נשיאואצל כל השאר נאמר  מֶטהנאמר למדוע רק אצל נחשון  :מ 

כי מעלתם –להקריב ראשון  הגם שלא היה נשיא ומעלתו מצד עצמו, מה שאין כך בכל שאר הנשיאים  נחשון( לומר כי ראוי היה א)

 )רבינו בחיי(    על שאר חבריו הנשיאים. יתגאהלא  נחשוןכדי ש-( בגלל שהיה ראשוןב) ;)אורה"ח(היותם נשיאי השבט בלבד. היא לצד 

 ים, וסוגי הקורבנות, הכלים מה המשמעות של ָפר  ס   )עפ"י אוצר המדרשים(?            שהקריבו  הנשיאים את הקורבנות המ 

ש  * ל ת ש    (זילפה-בלהה-רחל-לאה-רבקה-שרההאימהות ) 6(  ג) ; סידרי משנהשישה  (ב)ימי בראשית;  6 (א): ָצב ֶעג 

י* נ  ר ו ש   ָקר ָעש ָ ת*המזלות;  12( ב)השבטים.  12( א): כנגד ב ָ ֲער  ֶסף ק  ֶ ת כ  ח  ( בזכות שרה שהיה לה רק בן אחד )יצחק( א): א 

ת( ב) וקרב על גבי המזבח. ֲער  ֶסף ק  ֶ  . אדם הראשוןהשנים שחי  מספר=930=כ 

ים* ל ש   ָאה ש   ָקָלה   ו מ  ש   תשנה שפרש אדם מן האישה עד שנולד  130 ( ב) דורות מאדם הראשון עד המישכן. 130( א): מ  . ש 

. (130=) משקלה=משה קל(  ד) .'ימי שני מגורי שלושים ומאת שנה'חיי יעקב כשירד למצרים. ש םשנימספר ה( כנגד ג)

 )נחל קדומים(   שנולד אחר ק"ל שנים.  תש  הוא גילגולו של  משה, ו130של משה )יוכבד( ילדה אותו בגיל  שאימו
 
 "בֹא ה ו בְּ ֶ ר מֹוֵעד אֶֹהל ֶאל מֹש  ֵ ב  דַּ וֹ  לְּ ע ִאת  מַּ ְּ ש  י ִ ֹול ֶאת וַּ ק  ר הַּ ֵ ב  ל ֵאָליו ִמד ַּ ֶֹרת ֵמעַּ פ  כ ַּ ר הַּ ֶ ל ֲאש  ין ָהֵעֻדת ֲארֹן עַּ ֵ  ִמב 

ֵני ְּ ֻרִבים ש  כ ְּ ר הַּ ֵ ב  דַּ יְּ  (פט, ז" )ֵאָליו וַּ

 ע מ  י  ש   ל ֶאת ו  ו  ק  ר ה  ב   ד   ָליו מ  לה  ; לשכינה והאזין שמע הוא ,משה=1261=א  ו  רמ   ק  ב   למ   ָליוא   ד   פ  ֶרתה   ע   )'סודות'( .האלהים=91=ת"ר: כ  

   יןמ יש   ב   יםה   נ  ֻרב  יםכ    ;מעלה של( מלאך) ברוּ ּכ  כ חשוב השֶ מ  שלומר ; השֶ מ  ר"ת : כ   ד=רו ב  בו   (פר' תרומה/ט"בעה)  '.בגימט ,מרֶאה כ ָ

    יש ים נ  ֻרב  כ   יש   ; )ש. לחמו(. 637=ואהרן למשה=ה  ים נ  ֻרב  כ    )בני ציון( .אבות להזכיר זכות . בגימט' ע"ה, 638=יעקב, יצחק, אברהם=ה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .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 הילדָ 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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 י" להפטרה:' ָנש א' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת ה  י  יש   ו  ָעה ֶאָחד א  ר  צ ָ  (יג פרק, שופטים) "מ 

 ים באים בגלל ע  שנג  כתוב:  )ערכין טו(בגמרא : שמשון של הנזירות על מסופר בהפטרה ;הנזיר דיני על מסופר בפרשה

י'לשון הרע. כך רמוז בהפטרה:  ה  י  יש   ו  ָעה ֶאָחד א  ר  צ ָ  ששייך-'הדני ממשפחת' ;לשון הרע גללב צרעתאיש שקיבל ': מ 

ח   מו  ש   ו  '; הרע לשון ומדברים ואדם אדם כל יםנ  ד  ר שא למשפחה חמו כלפי חוץ ': ש'ָמנו  ', כלומר שמראה עצמו ליד ָמנו 

 עקרה שלו( שהיאל שנימשלה) התורה-'ילדה ולא עקרה ואשתו'ושלא מדבר עליו לשון הרע;  וטוב, חנ  שהוא אדם  רו  ֲחב  

ה בבחינת היא אלא, וולדות ולהוליד ולהתפתח להתעלות באפשרותו שאין דהיינו, יולדת ולא ר   סיוע לו שאין כיוון, ֲעק 

 )תורת הפרשה(                                    .בתורה להתעלות השמיים מן

 :נשא בפרשת הפסוקים פרמס

 ' ָט"קי פרק הוא ביותר הארוך הפרק תהיליםב וכן; פסוקים( 176) ו"קע-שבכתב בתורה ביותר הארוכה הפרשה היא' אש נ 

 .דפים( 176) ו"קע שבה ביותר הארוכה המסכת היא אָר ת  בָ -אבָ ב ָ  מסכת, הפ-לשבע בתורה גם; פסוקים( 176) ו"קע שבו

 טמונה בפרשה( .176=יינו  ק    :המילה זכירת י"ע זאת לזכור אפשר .'אשתו את וקינא': הטָ סו   היש  א   יינ  ד  סופר גם על מ בפרשת( 

 
 

בעיקשות ידומתמ  ' י לאות וכשמגיע', ה בעבודת נוסף שלב מתקדם האדם פעם כל: 'ט עד 'א : ב-א אותיות את ניקח אם 
 מדרגות 10 אותו מקפיץ ה"הקב-האותיות מכל הקטנה שהיא' י האות כמו יונַ עֲ  גם והוא, הקשיים כל עם השם בעבודת

ומשם הוא קופץ '. ל האותעד   מדרגות 10 שוב קופץ הוא-קב"הב לדבוק ממשיך ואם'. כ לאות עובר והוא, אחת בפעם
 מדרגות 100 אותו מקפיץ ה"הקב אזי ..הקשיים כל עם בקב"ה בדבקות מתמיד הוא ואם'. ק האותעד   מדרגות 10עוד 

 נסיונות יותר לאדם שיש וככל, מכשולים ומלאה עיקשת היא שהדרך לזכור שצריך אלא. הלאה וכן ' ר לאות אחתבת ב
 ...גדולתו את יידע כך - מתגבר והוא
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