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 בּועֹות בנדרים שמתחילה מטות , לפרשתָגִליםר   בשלושה מסתיימת ,פינחס פרשת ניסמכה  את לשלם שחייב לך לומר -וש 

         החיד"א()תורת                     .ָשָנה כלומר, .רגלים משלוש יאוחר לא הנדרים

 "ר ֵּ ה ַוְיַדב  ֶׁ ל מֹש  י אֶׁ ֵּ ֹות ָראש  ט  ַ י ַהמ  ל ִלְבנֵּ ָראֵּ אמֹר ִיש ְ ָבר זֶׁה לֵּ ר ַהד ָ ֶׁ ה ֲאש   (בְיהָוה" )ל,  ִצו ָ

 ה ֶׁ    )רש"י(              .יֹוטֹותד  ה   3)ב(  . או יחיד מומחה)א( : לרמוז שהפרת נדרים יכולה להיעשות רק ע"י .רדֶׁ נֶׁ היר ִת מ  שה ומחֶׁ מ -נוטריקון: מֹש 

 נודרים -' )המנִהיִגים והַעסָקִנים(ראשי המטותפירש: מנהגו של עולם ש' החתם סופר? מדוע משה פוֶנה דווקא לראשי המטות

לומר לך שאם  ..ומבטיחים להמוני העם הבטחות שונות, ואף נישבעים. אך בסופו של דבר אינם מקיימים את הבטחותיהם.

 )תורת הפרשה(       ('ככל היוצא מפיו יעשה'.. אז צריך לקיים )(.'יחל דברו'הבטיח )

 'ר ַדּב  אֹמר...ַוי  ר ? מדוע יש כפילות: 'ל  ַדּב  אֹמר  ;למנהיגים-=אמירה קשהַוי  הל   לַעם. -=אמירה ַרכ ָ

 ל י אֶׁ ּטֹות ָראש   י ַהּמַ נ  ל ִלב  ָרא   )שמנה לחמו(     .הדיוטות ג' או מומחה ביחיד נדרים תַר פָ ה   יןִד =1636=ִיש  

 ל י אֶׁ ּטֹות ָראש   ָבר זֶׁה; להנדרים להתיר וזה=1002=ַהּמַ ר ַהּדָ ֶׁ ש   )ילקוט משה(     .בגימט' )ע"ה(, ירִת ם מ  כָ החָ =724=א 
 
 "  י ִאיש ֹר כ ִ ר ִיד  דֶׁ ַבע אוֹ  ַליהָוה נֶׁ ָ ֻבָעה ִהש   ְ ְאסֹר ש  ר לֶׁ וֹ  ַעל ִאס ָ ל לֹא ַנְפש  ָברוֹ  ַיחֵּ ָכל ד ְ א כ ְ יו ַהי ֹצֵּ ִ ה ִמפ    " )ל, ג(ַיֲעש ֶׁ

   י ִאיש ר ִיּדֹר ּכִ  )נחל קדומים(         . ריסַ אִ ה, עָ בוּ ש  ר, דֶׁ נֶׁ  -נוטריקון: אשָ נָ '. לא נשא לשווא: כ"ש 'נֶׁדֶׁ

 את הבשר על עצמו, פירוש, האומר שבועה שלא אוכל בשר, הרי הוא אוסר אגבָר זה איסור  -ֻבָעהש    :שבועה לנדר ההבדל בין     .    

ר  א.כמו קרבן, וזהו איסור חפצָ  .עליו רכָּ יכִּ זה עלי, הרי הוא אוסר את ה רכָּ יכִּ ם נָ , פירוש, שאומר קו  אחפצָ זה איסור  -נֶׁדֶׁ

  ָבעוון נדרים בניו של אדם מתים כשהם קטנים'כתוב:  )שבת לב(בגמרא ; )בעה"ט('. שהנודר חשוב כרוצח. בגימט ,חצ  רוֹ =יםִר נד'. 

 ל לֹא ָברוֹ  ַיח   אם אינו יכול לקיימו.      )ע.א( דיל. שלא יעשה ִדיל: ר"ת רוֹ בָ דל ח  יַ א ֹל; )רש"י(. לא יעשה דבריו חולין יחלל דברו''לא  :ּד 

   ָבר ליַח כָ  וֹ ּד  מה שנדר -, צריך לקיים נדריויום כיפורו ראש השנה, קודם ימי הדין של אלוללמפֵרַע. רומז שבחודש  ללוּ אֶׁ ס"ת  :אַהיֹּצ   לּכ 

 (שמנה לחמו)          ע בשנה שעברה, וגם צריך לבטל כל נדרים מה שינדור להבא.          למפֵר 
  ַר(=) לח  לא י ָברוֹ  יָפ  -משה מתפלל לקב"ה ומבקש שיסלח לעם ישראל, הקב"ה אמר למשה: כבר נישבעתי להענישם -בחטא העגל :ּד 

-. משה אומר: הרי לימדתני שאדם לא יכול להתיר לעצמו את הנדרחרם=מלשון  יֳָחָרם'. זובח לאלוהים ָיֳחָרם, בלתי לה' לבדודכתיב '

ל: )כי תשא לב, יא( 'ויחל משה את פני ה' אלוהיו'רק חכם יכול להתיר...לכן  י=ויפר, וַיח  נ  משה כדי  לפני=שהיה הקב"ה עומד ּפ 

 )מסכת ברכות לב(  שיתיר לו )לקב"ה( את שבועתו.

   י אַהיֹּצ ֶׁ  וִמּפִ ש   .עצמו הוא אלא( שליח) אחר אדם על הנדר ביצוע את להטיל יכול אינו, נדר שנדר אדםלומר ש. אהוּ : ס"ת הַיע 

 ִני: ר"ת דייםיטילת נל ע      וגם  ; , השומר פיו יש לו פרנסהןסֶׁ ה ָר ּפֶׁ =פרנסהלה יהמ  . לרמוז שבגלל שלא נוטלים ידיים נעשים עניים. ע 

  אז יש לו הצלחה בתורה. ,ההּפֶׁ , לשמור על ההּפֶׁ שצריך להיות בעל הבית על  ?הפֶׁ תורה שבַּ ולא אומרים  בעל פהתורה שאומרים מדוע 

 ר אדם: אומרת :(י דף, נדרים) הגמרא ר שנֹוד   ולא, ויָמו ת' ’לה' מילת יאמר שמא, הוא והטעם. '’לה קרבן' אלא', קרבן–’לה' יאמר לא, נֶׁדֶׁ

 '.’לה' כ”ואח 'קרבן' קודם יאמר לכן. לבטלה שמיים שם מוציא ונמצא. 'קרבן' המילה את לומר יספיק
 
 "ה ָ י ְוִאש   ֹר כ ִ ר ִתד  דֶׁ ר ְוָאְסָרה ַליהָוה נֶׁ ית ִאס ָ בֵּ יהָ  ָאִביהָ  ב ְ ְנֻערֶׁ   )ל, ד( "ב ִ

 ה ָ ִאש ּ ִביב אדם כמו היא כאן האשה'. בגימט. יבִ ש  =312=ו   .עצמו בכוחות ולא באחרים שתלוי ש 

   יתּב יהָ בִּ  ִביהָ אָ  ב  ֻערֶׁ תוֹ  של לנדרים ביחס עצמו ָאבב תלוי הש  הִא  נדר. באָ בּ  : ר"תנ   .נדריה להפר יוכל לאאז -לה יחריש אם, ּבִ

  ָיה ֻערֶׁ נ  ת  ב"י-נערה אותיות=ּבִ   )שמנה לחמו(שבוודאי לשם מי נדרה. -. ואז אין נדריה ניבדקין(ִניָדה מ"ה) נערהאז  נקראת   י"ב. שִמב ַ

  ָיה ֻערֶׁ נ   )ילקוט משה(         רו ת. ג  ( חודשים מבדילים בין ַנֲערו ת לב ַ 6' )ו'(. לומר ו: )חסר ּבִ
 
 ר דֶׁ ה ַאְלָמָנה "ונֵּ ָ ֹל ו ְגרו ש  ר כ  ֶׁ ה   ַעל ָאְסָרה ֲאש  ָ יהָ  ָיקו ם ַנְפש    )ל, י( "ָעלֶׁ

 ָמָנה סֹר ל ִניאה   ימִ   יןא  -נוטריקון: ַאל  ָרהנִ אֶׁ  .בעלה ברשות ולא אביה ברשות לא האלמנהכלומר, . ד 

 

 

ה
יז
גנ
ן 
עו
ט
ן 
לו
ע
ה

 

זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  יאזולא למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

  )שנה ד'(  197 עלון          ַמּטֹות לפרשת  וגימטריות פרפראות                                

  עֶשהלא ת מצוות 1 .עֶשה מצוות 1 מצוות:  2 יש  ַמּטֹותבפרשת 

 חלוקת *. טהרות והגעלת כלים*. ומלחמת ִמְדיָןה'  ניקמת* ]לא]פרק  .. והתרתםשבועה נדר,ענייני * ]לפרק ]  :מטות ענייני פרשת

  .ראובןו גדשהציב משה לבנֵי:  התנאים*. ביקשו נחלתם בֵעֶבר הירדן-ראובןובני גד * ]לב]פרק )'ַמְלקֹוח הֶשִבי'( לצבא ולעדה.  השלל

 ו"תשע תמוז כ"ד  .''ירמיהו דברי'': אָת נוּ רעָ דפוּ הפטרה  הפטרה. 21.02-ת"ר; 20.20-ק"מוצש; 19.18-נרות הדלקת 

בס"ד
                          "רמז  "רמהמוציא      

 

  שרה  ןב יצחק  רפואתזכות הלימוד בעלון ל
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o  ָווִזיר וטבעת המלך:הרמב"ם, ַה  
o 
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 ל ר "כ ָ דֶׁ ֻבַעת וָכל נֵּ ְ ר ש  ש   ְלַענ ֹת ִאס ָ ה   ָנפֶׁ ָ ו   ִאיש  נ  ה   ְיִקימֶׁ ָ ו   וִאיש  נ  רֶׁ   )ל, יד( "ְיפֵּ

  ּּנו רֶׁ פ  ר) -נוטריקון: נו, נו-יפר אותיות=י  ר)בעלה( יכול ש   לומר שִאיָשה   .ִדיּבוָּרהו  הדָר נִ ( ָיפ  ָרה נִ  יפ   .ִדיּבּוָרהוד 
 

 שוחחו שניהם, מטפטף שהצינור לו לומר מנת על מזגנים לטכנאי צילצל, העברית בשפה שולט היה שלא חדש עולה
 "...'הגשם מוריד' הוא' הרוח המשיב' הטכנאי כבוד" חודש העולה שאמר עד זה את זה הבינו ולא שונה בשפה

 

 "ה ֶׁ ל  ים אֵּ ר ַהֻחק ִ ֶׁ ה ֲאש  ת ְיהָוה ִצו ָ ה אֶׁ ֶׁ ין מֹש  ֵּ וֹ  ִאיש   ב  ת  ְ ין ְלִאש  ֵּ וֹ  ָאב ב  יהָ  ְלִבת  ְנֻערֶׁ ית ב ִ ֵּ   (ז)ל, י "ָאִביהָ  ב 

  ָיה ֻערֶׁ נ  ית ּבִ יהָ : ָאִביהָ  ּב  ֻערֶׁ נ   .)בעה"ט(. נבדקין נדריה אחד ויום שנים א''י בת לך לומר. נערה י"ב אותיות=ּבִ

 ית ית', ואז היא בהָר עָ נָ נקראת ', אז היא י"ב שנהבת  עד לומר שאם היא. ת י"ב היאבַּ  אותיות=ָאִביהָ  ּב  , ונדריה ָאִביהָ )ברשות(  ּב 

 )שמנה לחמו(                                                                ,  אז היא אינה צריכה להיבדק.        אחד ויום  בת י"בין;  ואם היא ניבדִק 
 
 " י ִנְקַמת ְנקֹם נֵּ ל ב ְ ָראֵּ ת ִיש ְ אֵּ ְדָיִנים מֵּ ף ַאַחר ַהמ ִ ָאסֵּ ֵּ ל ת  יךָ  אֶׁ ֶׁ   " )לא, ב(ַעמ 

  ֶׁבעה"ט(             '( מקומות בתורה הוזכרה מיתת משה.י) עשרהלומר לך ב-'(י ִעם) בכתיב מלאָך: יַעּמ(  

 בחינות, ולכן  -הצירופים נחלקים ל שנה.  ', וכנגדם היו ימיו יםהִ לֹ -א  צירופי ' רבנו היו בו כל  משה: כי כתב האריז"ל

  )פיתוחי חותם(         . ע"ה'. בגימט, משה=345='יםהִ לֹ -א  פעמים ' ארבע

 שלא, אותם שוללים שיהיו מהם יראים שהיו יראה מחמת לדבר נכנסו שהמואבים. 'יםבִ אָ מוֹ ה תאֵ מֵ  ולא' -פירש"י: מאת המדיינים 

 יידע, אחר לאדם רע לעשות מנסה האדם שאםומר ל. להם לא ריב על נתעברו מדיינים אבל", מלחמה בם תתגר אל' אלא נאמר

 '.תחילה נענה חברו על המתפלל כל', ל"חז"ש כ. תחילה יוטב הוא-למישהו להיטיב שמנסה ואדם. תחילה ייפגע עצמו שהוא



  ַהעָ בּות וש  יעּובִ ל צ  ע 

 

 "ר ֵּ ה ַוְיַדב  ֶׁ ל מֹש  אמֹר ָהָעם אֶׁ ָחְלצו   לֵּ ם הֵּ כֶׁ ִאת ְ ים מֵּ ִ ָבא ֲאָנש  ת ִמְדָין ַעל ְוִיְהיו   ַלצ ָ ִמְדָין ְיהָוה ִנְקַמת ָלתֵּ   (ג, א)ל "ב ְ

 ַמת ָין. בגלל שהָר וֹ ּת הַ =616=י הָוה ִנק  ָין; התורההעבירום על  ִמד  ִמד  ם אותיות=ּב  ת ִדין-ּבָ ם ִדין. כדי לָמצו   (ילקוט משה).             ּבָ

 

 "ם ֶׁ ה ִמחו ץ ֲחנו   ְוַאת  ֲחנֶׁ ַ ְבַעת ַלמ  ִ ֹל ָיִמים ש  ג כ  ש    הֹרֵּ פֶׁ  " )לא, יט(נֶׁ

 ֹגהֹ  לּכ ש  נֶׁ  ר  ם 'ש  יש חשש שכהן גדול )שיודע את הכי  . כידוע, התורה אסרה על כהן גדול לשאת אלמנה. מדוע?ןה  כֹ : ר"תפֶׁ

יַניו'( של הקב"ה ש'ָר המפוֹ  ן ע   )אור החמה(       כדי לשאת אותה לאישה. -חבירו ויהרוג את בעלהבאשת  'ִיּת 
 

 אני החתן לו ענה, עובד אתה במה המחותן אותו שאל, השידוך סגירת לפני שלו העתידי המחותן עם ניפגש חתן
 ...עליך בונה אני לו ענה, בונה אתה מה אותו שאל, קבלן

 "ר ְלָעָזר ַוי ֹאמֶׁ ן אֶׁ ֹהֵּ ל ַהכ  י אֶׁ ֵּ ָבא ַאְנש  ִאים ַהצ ָ ָ ְלָחָמה ַהב  ת זֹאת ַלמ ִ ֹוָרה ֻחק ַ ר ַהת  ֶׁ ה ֲאש  ת ְיהָוה ִצו ָ ה אֶׁ ֶׁ   )לא, כא( "מֹש 

 ת זֹאת  .טבילת כלים. )ב( פרה אדומהא(  , בעניין: 'התורה'זאת חוקת פעמיים כתוב בתורה : ַהּתֹוָרה ֻחּקַ

    ָזָאהע"י  מטהרת :ָפָרהש   םש  כ ִליםבמים, ו ה   חנינא( )ר' ישראל  .התורהע"י  היטהרנתן לנו אפשרות לקב"ה כך ה ,טבילהב : מטוּהִריםּכ 

 

 " ְת ַאך ָהב אֶׁ ת ַהז ָ ף ְואֶׁ סֶׁ ת ַהכ ָ ת אֶׁ ֶׁ חֹש  ת ַהנ ְ ְרזֶׁל אֶׁ ַ ת ַהב  ִדיל אֶׁ ת ַהב ְ ת ְואֶׁ   (ב)לא, כ "ָהעָֹפרֶׁ

  ת שמופיעות בפסוק, מקבילות  ֵשש: 'מחשוף הלבן' , בספרו 'רבי יעקב אבוחצירה'כותב כו  ָ ת  ַ  . סדרי משנה ִשיָשהלַהמ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 " ָת ְוָחִצית ְלקֹוחַ  אֶׁ ַ ין ַהמ  ֵּ י ב  ְֹפש ֵּ ְלָחָמה ת  ָבא ַהי ְֹצִאים ַהמ ִ ין ַלצ ָ ל ו בֵּ ָדה כ ָ          (ז" )לא, כָהעֵּ

 נפש אלף,  -חמוריםאלף,  -בקראלף,  -צאןשחולק:  'מלקוח השבי': לעדה וֲחִצי לצבא ֲחִצי לחֵלק מצווה הקב"ה

 אלף. -(משכב זכרשלא ידעו  הנשיםמן )-אדם

 ס'הקב"ה מצווה לתת תרומה כֶׁ רוַמה -מכסיתנו ה -יוצאי הצבא. : 'והרימותי מכם מֶׁ  יתנו-הדָ הע  ; קב"הל (() -מ  )ּתַ

 שומרי משכן ה'.-ללויים (( ) -מ תרומה )

ָכס יהיה במספרים הרמב"ןפירש ?  מדוע ניקבעה חלוקה זו של השלל ( חצי אדםאו חצי בהמה )כדי שלא יצא:  שלמים: כדי שהמ 

 באופן שייצאו מספרים שלמים!!! -וגם ב -!!! כל השלל מתחלק גם בשלמיםלפי החלוקה הזאת הכל יוצא במספרים 

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 

 ָרִעים תשל  םלַ ע  ת הנ  יו  ִת או   :ז  ָהב' 'אֶׁ   ;)ע"ה( בגימט', 'יםעִ ָר ז   רד  סֵ  הז  '==(י"תב "הה י"ןז "אה י"ות ל"ףא) במילוי ַהזָּ

 ף' :מֹוֵעד סֶׁ  ; 'דעֵ ר מֹוד  סֵ 'ד ג  נ  < כ   האותיות וע"ה( 4בגימט' )עם , 'יםִד עָ מוֹ ', ='ַהּכָ

 תשל  הנעלם אותיות:ָנִשים ת' 'אֶׁ ֶׁ חֹש   ;בגימט' )ע"ה(, 'יםִש נָ  רד  סֵ  זֹו'==(י"ות י"ןש י"תח ו"ןני "ה י"ותל"ף אבמילוי ) ַהּנ 

 ִזיִקין זֶׁל :נ  ר   ';  בגימט, 'יןיִק זִ ה נ  ז  '==''ּבַ

 ת' :ָקָדִשים ִדיל' אֶׁ  ; התיבות( 2בגימט' )עם , 'יםִש ָד ָק '==ַהּב 

 ת :ָטֳהרֹות תעֹפָ הָ )במילה  פ,עאותיות : ''ָהעָֹפרֶׁ  פ,עשמתחלפות עם  ז,ואם ניקח את האותיות  .'א"ת ב"ש'' בגימט, ו,ז=(רֶׁ

     . בגימט' )עם התיבה וע"ה(, 'תרֹוֳה ָט '=='רתזוה'נקבל<



 "ס ַוְיִהי כֶׁ ֶׁ                                                                                                                                            יוצאי הצבא.  מדוע?מדויק רק את התרומה שנתנו מפרט בהקב"ה          מ(-ַליהָוה..." )לא, לז ַהמ 

 מכס=: נפש אדם  ;: מכס=: חמורים ; : מכס=  :בקר;  : יתנו מכס=: מתוך צאן :        . 

  )רוּ המלקוח ועד  לקחומהרגע ש-!קרה נסאומר:  הרמב"ן)א אותו לאלעזר הכהן ונתנו ממנו המכס,  והפרישואותו,  וחצואותו,  שָספ 

ת ה' בשלימות.        הרבי מלובביץ! )ב( מת אפילו אחדמכל המקנה הזה לא -)תרומה לה'( ו  אומר: כדי שבנ"י יוכלו לקיים את ִמצ 

שטרחו והלכו למלחמה וסיכנו נפשם, כדי שכולם יראו את תרומתם אשר  'יוצאי הצבא'גדיל שיבחם של אומר: רצה לה החיד"א)ג( 

 שֵלִוים ושקטים(  -' נישארו בבתיהםהדָ ע  לקחו בחרבם. )ואילו ה'

 ש. ר"ת ללש-לקוחמ-ביששמות:  יש שלקחו בנ"י מִמדָין  ביזהל מֶׁ ָמשו ל לשֶׁ ש. שזכו לכל זה בזכות משה )ש  מֶׁ  )בן איש חי( .     (שֶׁ

 

 "ה ת ְתִניאו ן( תנואון) ְוָלמ ָ ב אֶׁ י לֵּ נֵּ ל ב ְ ָראֵּ ֲעבֹר ִיש ְ ל מֵּ ץ אֶׁ ר ָהָארֶׁ ֶׁ ם ָנַתן ֲאש   (ז)לב,  "ְיהָוה ָלהֶׁ

 שערי בינה  (ו"ן )נכשהייתם חונים בהר סיני, ושם הייתם נכונים ויכולים להיכנס ל-משה אמר לישראל .ןנוּ -תאוֹ  אותיות=תנואון

 (שמנה לחמו)   ( שערי טומאה, וכאשר רצה הקב"ה להכניסכם גם בשער הנו"ן, חטאתם לפניו. נכנסתם שם למ"ט )וקדושה, וכבר 

 

 "ַחר ל ְיהָוה ַאף ַוי ִ ָראֵּ ִיש ְ ם ב ְ ר ַוְיִנעֵּ ְדב ָ מ ִ ַ ִעים ב  ָ ָנה ַאְרב  ָ ֹם ַעד ש  ל ת  ֹור כ ָ ה ַהד  י ָהַרע ָהעֹש ֶׁ ינֵּ עֵּ  )לב, יג( "ְיהָוה ב ְ

 ל י הָוה ַאף ַויִַּחר ָרא  ִיש   ה, .וןפ-ייא :אף  וגםלאפון;  פ ינטרנט,א-נוטוריקון: אף :ּב   אלבז( ראובן רבה) .חרון אףיש  בגלל מכשירים ֵאל 

   

 "ֹד ָהַלךְ  ְונַֹבח ְלכ  ת ַוי ִ ת ְקָנת אֶׁ יהָ  ְואֶׁ נֹתֶׁ ְקָרא ב ְ מוֹ  נַֹבח ָלה ַוי ִ ְ ש  ר מ  : הפסוק רומז לַ (ב)לב, מ "ב ִ  לשון הרעַדב ֵ

  ַָראו   )החיד"א(     ו ת ה'.אחדשכופר בעיקר ב-'בגימט, 13='אחד': ס"ת חֹנבַ  הלָ ; ין מתוחה כנגדושמידת הִד  .אלהים ר"ת :ַבחנֹ  הלָ  יִּק 

 ילקוט ראובני(      . חב  נוֹ בוא בכלב י לשון הרעשהמדבר  :ֹנַבח ;רעהשון ל-נוטריקון: ָלה :ֹנַבחֹ ָלה(  

ָפָרה הבדל ביןה   ָתָרהל ה   :ה 
 עד מתי? הלשון?  ר?תַ מוֹ \רפָ מה מוּ  ?הטָ ָר פתח ח   מתי הנדר מופר? ע"י מי? 

ָפָרה ַתח חרטה'צריך  לא מעכשיו ואילך לבעוה באָ ה ה   'ּפ 
, והבעל עינוי נפשנדרי רק 

 דברים שבינו לבינה

 מופר'

 'לך

ביום רק '

 'שמעו

ָתָרה  ה 
 יחיד מומחה

 הדיוטות  3  או

הנדר עוקר את 

 מהשורש

:  'פתח חרטה'צריך 

 מדוע רוצה להתיר
 כל הנדרים מתיר

מותר '

 'לך

 אין צריך

 'ביום שמעו'

   ד"ב ברשות ישראל שכל ממה עליה אביהו בעלה רשות יותר ִאיָשהשה לפי ?התרה בלשון םכָ ח  ו, הפרה בלשון באָ וה   לעָ בָּ מדוע ה 

 בו נאסר שהיה דבר על המור   הָר ָת ה   ןשו  לָ  אבל, כלל רד  נ   שם היה לא כאלו מעיקרו רד  הנ   ביטול על הר  המו   בלשון המה כ"ע

 )כלי יקר(                   בחרטה.  תלוי הדבר שהרי וכל מכל מוָּפר אינו כי רַת הו   איסור ואותו מה זמן מתחילה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .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

 משפחות לכל .זוהרבת  רינה זוהר,בת  פאני זוהר,בת  ברוריה  :והצלחת לרפואת. זוהרה בת רבקה  .בת סעדהאדרי  איטו .סוליקה בת הילדָ בִּ 
. עליה בן יוסף יצחק. בן אסתר ישראל. בן דינה שלום .שמחה בת אלגרה. פריחה בת סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמה .כהן, לוי, אזולאי

 .זוהר אזולאי בן עמי :לזיווג הגוןבן תרצה.  שמעון .בן מסודי עופר  :לזש"ק  עישה בן יחיא. מטילדה בת מזל .סימיבת  שושנה .בנות אסתר עליהו מזל

 בן יעקב .בן אסתר דורון .בן אסתר יעקב ברוריה.בת . אפרת ברוריהבת מוריה  .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאניבן  אריאל .זוהרבן  אהרון

 . יהודית בת כלנית חדווה חנה. בן אביעד  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר

 ladaat.info/gilyonot.aspx: 'תעַ לדָ ' מאתר להורדה  parashat7@gmail.com: במייל 'וגימטריות פרפראות' עלון לקבלת 
 

 

 

 בגימט ,='הנביא אליהו זהו 'כי :המילים זכירת י"ע זאת לזכור ואפשר, פסוקים  ישנם פנחס בפרשת .' 

 פסוקים  ישנם בפרשת .נדריה את מפירים אביה או בעלהש, הנודרת האישה דיני מובאים מטות פרשת בתחילת ,

 )טמונה בפרשה( '. בגימט, ="ואבא בעל" :המילים זכירת י"ע זאת לזכור ואפשר

  ן: ")לב, מ(כתוב ֵ ת  ה ַוי ִ ת מ ש   ָעד א  ל  ָמִכיר ַהּגִ ן ל  ה ב   ַנש    ב מ  ה   ַוי ֵש    .="הגלעד" המילה ", אפשר לזכור ע"י זכירתב ָ

  'אתָ נוּ רעָ דפוּ 'הפטרות  שלושמתוך  ראשונהה הפטרההזוהי  :(א פרק ירמיה) "דברי ירמיהו" :
. ירושלים והמקדשנבואת הפורענות שהתנבא ירמיה על חורבן ההפטרה מדברת על . תשעה באבשמפטירין לפני 

. כולו לספר הקדמה זה פסוק: ם''המלבי אומר, (א א,'' )בנימן בארץ בענתות אשר הכהנים מן, חלקיהו בן ירמיהו "דברי
 בן, בדורו גדול היה ירמיהו: .ותוכחות נבואות חזיונות, תוכן הספר ִדברֵי:. מקומו ואת מחברו את, תכנו את לתאר ובא

 בן היה חלקיה. כמוהו צדיק"י א בכל היה שלא. נביא בן נביא צדיק בן צדיק, צדיק של בנוה, -=לַחֵלק יחלקיהו
 וכהן נביא היה חלקיהו שהרי מיוחס והיה. להרגם אחריהם שרדפה והמרשעת האכזרית לב  יזֵ מִא  לברוח שהצליחו הנביאים

 אשר(. ק''רד) בירושלים שהיו האמרכלים מן, הכהנים משמרות מראשיו, הכהן אהרן מזרעהיה  :הכהנים מן. גדול

 . שלֹה משכן היה ששם - בנימין בארץ'. ה ביראת מיוחדים אנשים שהיו בענתות:

mailto:parashat7@gmail.com
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