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 את הטמאים מטהרת שהיא-משּוִנים )בפרשת חוקת( מעשיה אדומה פרה ללמדנו מה ,קורחלפרשת  חוקת פרשת ניסמכה 
 )נזר יוסף(      . שונאהופך ל אוהב, וגם הקנאהו שנאההופכת עולמות ומביאה  מחלוקת קורח, כך ומטמאה את הטהורים

 )'ה אדומה היא טהרתן של -ניסמכה פרשת חוקת )פרשת 'פרה אדומה'( לפרשת קורח )פרשת 'מתנות כהונה רָּ לפי ֶשפָּ
 רבינו בחיי()        ישראל, ללמדך שאף טהרתן של ישראל ע"י כהן. 

 

 "ּתֹוָרה ת הַּ ר  זֹאת ֻחּקַּ ֶׁ הֲאש   ..." )יט, ב( ֵלאמֹר ְיהָוה ִצּוָ

 ת זֹאת ֹוָרה ֻחק ַּ ת  וה הזאת ומה טעם יש בה, לפיכך וין את ישראל לומר מה המצלפי שהשטן ואומות העולם מונ   -פירש"י: הַּ

 שלטעם ה ? העולם שואלות דווקא על מצווה זומדוע אומות מלפני, ואין לך רשות להרהר אחריה; . גזירה היא חוקהכתב 

, לפיכך אומות העולם שואלות דווקא על טעמה של מצווה זו, כדי להזכיר את חטא העגלשבאה כדי לכפר על  'פרה אדומה'

 ג על ישראל.יטרו  ובכך לעורר ק   חטא העגל

 ת זֹאת ֹוָרה ֻחק ַּ ת  ת זֹאת: הַּ ֹוָרה; טעם בלי, כחוק המצוות המקיים -ֻחק ַּ ת   (הקדוש החיים אור). כולה התורה כל קיים כאילו נחשב -הַּ

 ת זֹאת ֹוָרה ֻחק ַּ ת  שזה -כי בתורה יש מצוות שהשכל מחייב לעשותן, כמו כיבוד אב ואם ?'הָר פ ָ זאת חקת הַּ ' לא כתוב מדוע :הַּ

שצריך לנוח וזה טוב לגוף, אבל פרה אדומה, לא יודעים טעמה, ואם מקיימים אותה זה -ן הכרת הטוב, או שמירת שבת ויו"טיעני

 (ייםהח רו)א        '.זאת חקת התורה'לשם ה' ולא להנאה עצמית, לכן כתוב את כל התורה מראה שאנו מקיימים 

 ת  )הרב רוני וקיים(. גמילות חסדים, עבודה, תורהדברים:  . רמז שהעולם עומד על ורהת( =עבודה)ורבנות ק, סדח-נוטריקון: ֻחק ַּ

   פעמים ותשֵנן חקק בך התורה, תלמד תי, אם רוצה אתה ש'טמיבג, =הוָ צ. 

 תורת הפרשה(                            .מרירותלא בובחשק ובנעימות , לרמוז שאת התורה צריך ללמוד רמָ -לא אותיות=ֵלאֹמר( 

 

 ..." ָיך הָפָרה  ְוִיְקחּו ֵאלֶׁ ר  ֲאֻדּמָ ֶׁ ִמיָמה ֲאש  ּה מּוםּתְ ר  ֵאין ּבָ ֶׁ יָה עֹלֲאש    " )יט, ב(לֹא ָעָלה ָעלֶׁ

   ְקחו ה ָפָרה; )רש"י( ָך, פרה שעשה משה, במדבר.מ  : לעולם היא נקראת על ש  ֵאֶליךָ  ְוי  ָ  )בעה"ט(           'בגימט ,לגֶ העֶ  ןוֹ עָ  על זה=ֲאֻדמ 

 ה   ֵאין  תורה(   עיינה של)מ      .שמים מלכות שאין עליו עולסימן -אין בו מוםעצמו ש-מי שמחזיק את: עֹל ָעֶליהָ  ָעָלה לֹא ...מו ם ב ָ

ת, סימן מובהק הוא גרעָ ימות וכבר אין בו שום מ  מי שרואה את עצמו כאילו כבר הגיע לתכלית השלֵ -החוזה מלובליןעוד מוסיף 

  )נזר יוסף(                          ים. מ  עד כמה כולו מו  ל מלכות שמיים, כי אז היה מבין עו  שעדיין אין עליו מקצת מ  
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  יאזולא למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

ת לפרשת  וגימטריות פרפראות                                   )שנה ד'(  194 עלון           ֻחקַּ

  עֶשה מצוות 3יש   ֹבפרשת. 

 אליו  לדברבסלע במקום  מכהמשה -ֵמי ֵמִריָבה*. מרים מיתת* [כ]פרק שריפתה וטהרתה. -פרה אדומה*]יטפרק ]  חוקת ענייני פרשת

מלך ערד.  מלחמת כנעני*]כאפרק ].מיתת אהרון*. לבקש ממנו לעבור דרך ארצו-למלך ֶאדֹוםשליחת בני ישראל * כמו שִצָוה ה' 

 מלך הבשן.-מלחמת עוג*. מלך האמורי-מלחמת סיחון* שירת הבאר.. *נחלי ארנון* .השרפים ורפואתם בנחש הנחושת-נשיכת נחשים*

 

 

 ו"תשע תמוז ג'  .'הגלעדי ויפתח':  הפטרה. 21.15-ת"ר; 20.32-ק"מוצש; 19.28-נרות הדלקת: )ת"א(השבת  זמני

בס"ד
                          "רמז  "רמהמוציא      

 

  שרה  ןב יצחק  רפואתזכות הלימוד בעלון ל
 

o  של ישראל: ָטֳהָרָתםנדרש יפה וכל רמזיו על התורה הקדושה שהיא  פרה אדומההפסוק העוסק בהלכות 

o  ים( 280) פ"רמיני דינים וגבורות,  2ידוע, כי יש ינ  ים (320) ש"ךו ד  ינ  ים את חמש )ד  ינ  , השָ ת דקדו  רוֹ בו  גְ ( 5, אם נוסיף לד 

ים: ת   מ  ת  אז הדינים מ   . ללמדנו כי עיקר בגימט' ע"ה, 611=תורה(=325) שכ"ה+(285) פר"ה. שכ"ה<ש"כ; ה"פר<פ"רק 

 )פיתוחי חותם(         . 'זאת חוקת התורה'. זה מה שכתוב: התורההוא ע"י עסק  דיניםהמיתוק 

http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwxCmUXl4UpwOM&tbnid=y292CLMSniCRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilschool.org/home/tic/shabat/seder.htm&ei=IyeGUvTFDujA0QWd-YGoDQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa3PWZLworbv6PK4C8NqhuoXpnAg&ust=138460988298
http://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=lwxCmUXl4UpwOM&tbnid=y292CLMSniCRVM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.ilschool.org/home/tic/shabat/seder.htm&ei=IyeGUvTFDujA0QWd-YGoDQ&bvm=bv.56643336,d.d2k&psig=AFQjCNFa3PWZLworbv6PK4C8NqhuoXpnAg&ust=138460988298


o 'סיפור עם מוסר השכל  -'אין יאוש בעולם : 

o 

 
: אדם מיואש עלה על גג של בניין גבוה ומאיים לקפוץ. הוא מתחיל לצעוק: "אני קופץ, אין 'אין יאוש בעולם'

לי עבודה, אין לי אישה, אין לי ילדים, אין לי בריאות"...ניגש אליו חסיד אחד ואומר לו: 'אחי אין יאוש בעולם 
 ..מאיים': מה אין גם יאוש?!...מיד קפץ מהגג.כלל' עונה לו 'ה

 
 "ם ּתֶׁ ל אָֹתהּ  ּוְנתַּ ְלָעָזר אֶׁ ּכֵֹהן אֶׁ ל אָֹתהּ  ְוהֹוִציא הַּ ה ִמחּוץ אֶׁ ֲחנֶׁ ּמַּ ט לַּ חַּ ָ   (ג" )יט, ְלָפָניו אָֹתהּ  ְוש 

 ם ֶ ת  ֵֹהן ֶאְלָעָזר ֶאל ֹאָתה   ו ְנתַּ כ        )רש"י( . סניגור נעשה קטיגור שאין, ידו על זו עבודה נעשית לא, העגל את עשה שאהרן ולפי( א): הַּ

ָאת לקנח באה שהפרה לפי .כי ברא מזכה אבא( ב) ן בשביל שחזרה המיתה היא ,ָנהב    צו   לכן, בניזקין גורם היה ואהרן, העגל ָעו 

 )שמנה לחמו(         אביו. את ויזכה, אביו אשר קלקל את ויתקן בנו יבוא

 (שמנה לחמו)          זר שוחט ואלעזר רואה.-שפירש"יכמו  '.בגימט, לעיניו=176=ְלָפָניו 
 
 ח ּכֵֹהן "ְוָלקַּ ז ֵעץ הַּ רֶׁ ִניוּ  ֵאזֹובוְ  אֶׁ ְ ת ש  ִליךְ  תֹוָלעַּ ְ ל ְוִהש  ת ּתֹוךְ  אֶׁ ֵרפַּ ָרה" )יט, ו( ש ְ ּפָ   הַּ

 י ְוֵאזֹוב ֶאֶרז ֵעץ נ  ת ו ש ְ  . שפיכות דמים, עריותגילוי , עבודה זרהלפי שחטא העגל היו בו שלושה חטאים החמורים:  :תֹוָלעַּ

 הארז עץלומר ש '.בגימט, חטא האלהים אחרים=ֶאֶרז ֵעץ( אלכן ציוה הקב"ה ליתן לתוך שריפת הפרה גם שלושה מינין אלו: )

 ;'לעָ ב ָ י להם וזהב עשו לַּ ית  רב ֵ וכסף ה  ': ע ב, י(ש  )הו  . כ"ש הבז-בר-בןא :נוטריקון=ֶאֶרז; )עץ ואבןשהם  עבודה זרהבא לכפר על 

לרמוז  '.בגימט, יםמ  ת דָ יכֻ בשפ  =תולעת: תֹוָלַעת ִניש   ו  ( ג; )גילוי עריותמכפר על חטא  בזוֹ אֵ . לומר שהָזב-אוֹ  אותיות=ֵאזֹובו  ( ב)

י הורג את האדם ושופך את דמו האדום כמו שה  )שמנה לחמו(        .תולעיםוגורם שגופו יהיה ָשנ 

 אוצר המדרשים(  ים.י  י המעָ ל  בחוֹ ו ה,יפָ ב, במגֵ ֶר בחֶ  ין שנידונו בהם:ינ  ד   3וכנגד בחטא העגל.  שמתו 3,000 כנגד-שלושה סוגים( 

 שם(               . ֶאֶרזהקב"ה יגביהו כ-ֵאזֹוב...ואם ישפיל עצמו כֵאזֹובהקב"ה ישפילו כ-ֶאֶרזכעצמו  יגביהאם אדם  :ֵאזֹובוְ  ֶאֶרז ֵעץ( 

 

 

 

 

 

 ּתֹוָרה "זֹאת י ָאָדם הַּ לבְּ  ָימּות ּכִ   ..." )יט, יד( אֹהֶׁ

  ְ החיד"א(    )שבת פ"ג(. עצמו עליה יתמ  מֵ מי ש  ב, אלא מתקיימתאין התורה לומר לך ש-עם האותיות()' במילוי בגימט ,תורה=ֹאֶהלב( 

 ת בהםמּושי   ולא 'וחי בהם'ה, שָ ק  ה   החפץ חיים:  

 ֵ

 

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 

ליציאת מצרים(;  2-הב' ניסן בשנה ) פעם אחתעשה – משה: בית שניממשה עד חורבן נישרפו  תשע פרות אדומות  

  ;(1) ירִ צ  ל המִ אֵ מ  נַ ח  ; (1) י בן הקוףנַ אליהו עֵ  ;(2) גדול יוחנן כהן ;(2) שמעון הצדיק ;(1) עזרא

יבוא לטהר את עם ישראל מטומאותיו., שמלך המשיח במהרה בימינו יעשה תוהעשירי ;(1) יאבִ ישמעאל בן פַ 

        



 "ִלי ְוכֹל ר ָפתּוחַּ  ּכְ ֶׁ ִתיל ָצִמיד ֵאין ֲאש      " )יט, טו(הּוא ָטֵמא ָעָליו ּפָ

  ְיכ ְ  כֹלו ה פתוח ומדבר מי שיש לו פ    'כל כלי פתוח'. ירו  כלי חרס אם לא סגור היטב טמא הוא, מפני שנכנס הטומאה לאו   :ָפתו חַּ  ל 

  טומאה יש בו. מןסי-'א הואמֵ טָ 'דיבורים האסורים, 

   ל י ןֵאי רֲאש ֶ  חַּ ָפתו   יכ ְ  )שמנה לחמו( אינם מקבלים טומאה מבחוץ, אלא רק מתוכם.  סֵר י חֵ לֵ כ ְ שרק  .סֵר חֵ דֶ =272='בגימט: ס"ת דָצמ 

  

 

  

 

  ֵּמא "ְוָלְקחו ּטָ ר לַּ ת ֵמֲעפַּ ֵרפַּ את ש ְ ּטָ חַּ ן הַּ ִים ָעָליו ְוָנתַּ ים מַּ ּיִ ל חַּ ִלי" )יט, יז( אֶׁ                         ּכֶׁ

  המלך, החכם מכל אדם, לא ידע את  שלמה'. אפילו חוקה, ולאחרים היא תהיה 'פרה אדומהאת טעם  משהרק להקב"ה גילה

בי אני אחכים ואגיע להבין יחשבתי בל: כלומר, )קהלת ז, כג( .'אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני', הוא אמר: פרה אדומהטעם 

 '.טבגימ 341=פרה אדומה='והיא רחוקה'והנה היא רחוקה ממני,  ,פרה אדומהסודה של את 

  ֵַּמאל רמֵ  ט ָ תש ְ  ֲעפַּ אתהַּ  ֵרפַּ ט ָ שלמה המלך חשב, שגם הוא נכלל . פרה אדומה לשניתן הטעם  משהרמז שרק ל .למשהר"ת  :חַּ

אמרו לו שצריך מופיע, אך בהיפוך אותיות )לא לפי הסדר(.  שלמהאמנם  .'שלמה' אותיות=למשה: בזה, כי גם שמו מרומז בר"ת

 )מסכת ר"ה, כא, ע"ב( .רשָ יָ שצריך להיות ר"ת  'דברי אמת יושר', וזה מרומז בקהלת רשָ יָ  להיות הר"ת

 ה ָפָרה ָ יא =335=ֲאֻדמ   )רבינו בחיי('. ככל שהאדם משתדל להחכים בטעמי פרה, כך הוא מתרחק מידיעת טעמה. בגימט, חֹוָקהְר ה 

 ן י ם ָעָליו ְוָנתַּ ים מַּ י   י ֶאל חַּ ל  ֶ י ם' -רמז לקריאת התורה: כ  י', הָר תוֹ זה  'מַּ ל  ֶ  .הָר תוֹ ר העלייה לד  : רמז לס  שראליוי להן כ -נוטריקון 'כ 
 

 כך!? הבעל אחרי ללכת צריכה אישה הרי: שואל ההוא. אחר בערבי פוגש. אשתו-ולפניו, בשדה הולך ערבי
 !פטמה -קדימה.... מוקשים עם שדות היו לא – הקוראן את כשכתבו: לו עונה! בקוראן   כתוב

 
 " ּבֹאו ּיָ ָרֵאל ְבֵני וַּ ל ִיש ְ ר ָהֵעָדה ּכָ ש   ִצן ִמְדּבַּ חֹדֶׁ ֹון ּבַּ ב ָהִראש  ֶׁ ּיֵש  ָקֵדש   ָהָעם וַּ ָמת ּבְ ּתָ ם וַּ ָ ֵבר ִמְרָים ש  ּקָ ּתִ ם וַּ ָ  ְולֹא: ש 

ִים ָהָיה ֲהלוּ  ָלֵעָדה מַּ ּקָ ּיִ ל וַּ ה עַּ ֶׁ ל מֹש  ֲהרֹן ְועַּ  ב(-" )כ, אאַּ

 בעה"ט(. מכפר=פרה אדומה; )רש"י( מיתת צדיקים מכפרת. , אףמכפרתאדומה פרה לרמוז מה -פרה אדומהל מריםסמכה מיתת נ( 

 מדרש( הבאר התייבשה-מתה העם לא הזילו דמעה )שזה מים( עליה, לכן מידה כנגד מידה םריָ מ  כש? מדוע באר המים נתייבשה( . 

 ֶסלָ =200ר=: ר+מים=מרים ָים מתהעלָ מסֶ  מים=מרים; עמ  ר   )בן איש חי(התבטל כח ההשפעה של המים שהיה רמוז בשמה. -. כשמ 

 י ם ָהָיה ְולֹא   .מריםבזכות -השנים שהיו במדבר, היה להם הבאר 40מכאן שכל -פירש"י( א: )ָלֵעָדה מַּ

ר התייצבה מרים מרחוק וחיכתה לראות מה יעשה לו-ראֵ ב ְ ( מרים זכתה לב)  )'מעם לועז'(  כלומר שמרה עליו.-כשמשה היה ביֵאו 

 

 

 

 ע "ֲהִמן לַּ ּסֶׁ ּזֶׁה הַּ ם נֹוִציא הַּ ם:... ָמִים ָלכֶׁ רֶׁ ּיָ ה וַּ ֶׁ ת מֹש  יַּּךְ  ָידוֹ  אֶׁ ת וַּ ע אֶׁ לַּ ּסֶׁ הוּ  הַּ ּטֵ מַּ ֲעָמִים ּבְ ּיְֵצאוּ  ּפַּ ִים וַּ    יא(-" )כ, ימַּ

 ע לַּ ֶ , 'על הסלע פעמיים יך'ו דכתיב:  וזהו .מים=. אותיות אמצעיות"ןי"ד עמ"ך למסבמילוי:  סלעאם ניקח את המילה : ס 

 (באר מים חיים) .פעמיים הכוונה זה ,'מים' המלה יצא אז ,ל צדמכ ותאותיה 2את  ן(יע ד,מל ך,מס) יילו  במ   'סלע'מ דהיינו תוריד

  ֹמשה ואהרוןהיה ניתן להבין שהכוונה ל-:וציאנ מים מן הסלע. הוא אמר וציאי שהקב"ה-'יוציאמשה היה צריך לומר ': יאצ  נו ...

 (המדרשים )אוצר 'ענו'והאיש משה : ויענ' ממשה יאף הקב"ה השמיט  ,וציאנ' מהמילה ימשה השמיט -משה נענש מידה כנגד מידה
 

 "ן עַּ ם לֹא יַּ ְנּתֶׁ ֱאמַּ י הֶׁ ִני ּבִ ֵ יש  ְקּדִ ֵני ְלֵעיֵני ְלהַּ ָרֵאל ּבְ ת ָתִביאוּ  לֹא ָלֵכן ִיש ְ ָהל אֶׁ ּקָ ה הַּ ּזֶׁ ל הַּ ץ אֶׁ  ..." )כ, יב(ָהָארֶׁ

 ָדה=ָלֵכן ָדה במ   )בעה"ט(                 .מידה כנגד מידה'. נענשו בגימט ,=מ 
 

 ח ת "קַּ ֲהרֹן אֶׁ ְלָעָזר אַּ נוֹ  ְואֶׁ ל ּבְ עַּ ט: ָהָהר הֹר אָֹתם ְוהַּ ֵ ְפש  ת ְוהַּ ֲהרֹן אֶׁ ת אַּ ָגָדיו אֶׁ ם ּבְ ּתָ ְ ש  ת ְוִהְלּבַּ ְלָעָזר" אֶׁ  )כ, כה( אֶׁ

  ְםש ְ ב ַּ לְ ה  ו  )שמנה לחמו( . אלעזר, וילבשם )וילבש בגדי מתים( הכהונה דיגב את אהרן שיפשוט .המת-לבוש=מת-והלבש אותיות=ת ָ

 שארונישלושה אך , םשהענן הולך לפניהם ומשו ה את ההריעל גבי הר כתפוח קטן על גבי תפוח גדול. ואף על פי  : הרהֹר ָהָהר 

יס  הר   )נזר יוסף עפ"י רש"י(  . ל'כ ָ 'והסֶנה איננו אֻ  -סנה. ר"ת לקבורת אהרון< ָהָהר רה  , לקבורת משה< ֹבונ  הר , לתורה< ינַּ
 
 "ט ֵ ְפש  ּיַּ ה וַּ ֶׁ ת מֹש  ֲהרֹן אֶׁ ת אַּ ָגָדיו אֶׁ ש   ּבְ ְלּבֵ ּיַּ ת אָֹתם וַּ ְלָעָזר אֶׁ נוֹ  אֶׁ ָמת ּבְ ּיָ ֲהרֹן וַּ ם אַּ ָ רֹאש   ש  ד ָהָהר ּבְ יֵּרֶׁ ה וַּ ֶׁ  מֹש 

ְלָעָזר ְראוּ : ָהָהר ִמן ְואֶׁ ּיִ ל וַּ י ָהֵעָדה ּכָ ע ּכִ ֲהרֹן ָגוַּ ְבּכוּ  אַּ ּיִ ת וַּ ֲהרֹן אֶׁ ים אַּ ִ לֹש  ְ ית ּכֹל יֹום ש  ָרֵאל ּבֵ  (כט-ח)כ, כ "ִיש ְ

 י ָָמת ֲהרֹן וַּ ם אַּ ְראו   ;, בגימט'בנשיקה מת כי =מלמדש ָ י     )בעה"ט(            .)ע"ה( 'בגימט, 223=םבענני=וַּ

 

 

 

 

o  ְיכ ְ  כֹלו . על שמירתם רמוז יתוֹ ר  ב ְ ויו פ   : שני פתחים לגופו של אדם, והם ככלים פתוחים להוציא מתוכו החוצה: ָפתו חַּ  ל 

ה'=הילָ מ  '' של ' היא ברית המילה כנרמז בגימטפיו. 'שומר מצרות נפשו' לשונוו פיו'שומר : )משלי כא, כג( ֶ ; 85=פ 

 רמז לכך: .בקדושה ובטהרה, חייב אדם לטהר מחשבתו ולהתדבק אלופתחים  2כדי לשמור על האדם.  יפ   ' הוא נוֹ שוֹ לְ '

o ר ֶ יד ֵאין ֲאש  יל ָצמ  ת  ָ יד ָעָליו פ  יד: ָצמ  ילו י ָצמ  ְקֻדָשה=638=(ת"דל, ד"יו, ם"מ, י"צד) במ  ומי שחלילה '. בגימט, ו ְבָטֳהָרה ב  

 (פיתוחי חותם\יעקב אביר)         . (, ָטֵמא הוא רח"לברית, פההללו ) הכלים הפתוחיםאת שני  בקדושה ובטהרהלא שמר 

 ליציאת מצרים, ובזכותם ניתנו לבני ישראל מתנות:  40-: שלושתם מתו בשנת המשה -אהרון-מרים 

 שנה.  40במשך  ישראל לבני מיםבזכותה היה -ָקֵדש, במדבר צין, ניקברה ב126, בגיל י' ניסןמתה ביום  -מרים
 . ענני הכבודבזכותו היו  -רהָ ר הָ הֹ, ניקבר ב123, בגיל א' אבמת ביום  -אהרון
 .        ָמןבזכותו היה -ובֹ נְ ר הַּ , ניקבר ב120, בגיל ז' באדרמת ביום  -משה

 

   מדרשים(. )א . מרים-אהרון-משה, יעקב-יצחק-אברהם: מיתת נשיקהומתו  מלאך המוותאנשים לא שלט בהם  הישָ ש 

 יאֹותנְ  שבע ה, אביגיל, חנה, דבורה, מרים, שרה: בישראל היו ב   יד( מגילה מסכת)                 . אסתר, חּולד 



 ע מַּ ְ ש  ּיִ ֲעִני "וַּ נַּ ּכְ ךְ  הַּ לֶׁ ב ֲעָרד מֶׁ ֵ ב יֹש  גֶׁ ּנֶׁ י הַּ א ּכִ ָרֵאל ּבָ ךְ  ִיש ְ רֶׁ ם ָהֲאָתִרים ּדֶׁ חֶׁ ּלָ ּיִ ָרֵאל וַּ ִיש ְ בְּ  ּבְ ְ ש  ּיִ ּנוּ  וַּ ִבי" ִמּמֶׁ ֶׁ   )כא, א( ש 

  ְֶרך ים ד ֶ    ,הרע צריֵ  והוא-באדם עד שעושה עבירה דעָ ָר שמכניס  דָר עֲ  מלך שהכנעני, אבוחצירא יעקב רבי: רומז ָהֲאָתר 

 ב ֵ ֶגב יֹש  נ ֶ  האינטרנט של האתרים דרך ישראל זה בגלל שבא. קדושה של לחלוחית בלי ומיובש מנו גַּב האדם את שמשאיר: הַּ

ח פותח התועבות, ואז כל את רואה  נכנס,-שבתחילה, 'רובץ חטאת 'לפתחכ"ש: . נכנס הוא -פתח לו וכשפותחים, לשטן ֵפת 

ץ-ולבסוף ב   )'ובחרת בחיים'(                              .לצאת רוצה ואינו בבית רו 
 
 "ר ּבֵ ְידַּ ֱעִליֻתנוּ  ָלָמה...ָהָעם וַּ ִים הֶׁ ְצרַּ ר ָלמּות ִמּמִ ְדּבָ ּמִ י ּבַּ ם ֵאין ּכִ חֶׁ ִים ְוֵאין לֶׁ נוּ  מַּ ֵ ְפש  ם ָקָצה ְונַּ חֶׁ ּלֶׁ לֵֹקל ּבַּ ּקְ   )כא, א( "הַּ

 לֵֹקל  )בעה"ט(               . אברים ח''רמב שנבלע'. בגימט ,ח''רמ זה=260=ק ְ

  ַּשמנה לחמו(.    'לֵֹקלק ְ ''. לפי שהמן נבלע כולו באיברים, ולא היה בו שום פסולת, ולכן קראוהו , בגימט265=באיברים=לֵֹקלק ְ ה(  
 
 "ח ּלַּ ַּ ְיש  ָעם ְיהָוה וַּ ים ֵאת ּבָ ִ ָחש  ּנְ ָרִפים הַּ ְ ש ּ כוּ  הַּ ְ ש ּ ְינַּ ת וַּ ָמת ָהָעם אֶׁ ּיָ ם וַּ ָרֵאל ָרב עַּ ש ְ  " )כא, ו( ִמּיִ

 יבוא נחש שכל מה שאוכל הוא כלומר, ע ממוציאי הדיבה. פר  וי   שלקה על הוצאת דיבה נחשיבוא -מדוע דווקא נחש? פירש"י

יםהיה משתנה להם לכמה ן אכלו את המָ אשר ע מכפויי הטובה שכפר  , וי  (ָעָפרשל טעם )-מרגיש את אותו הטעם מ  טעַּ  .מַּ

  ְ יםנ יתוא )ה ָחש   יש וֵממ  כ    )אור החיים(. 'ה נגד שדיברו מה כנגד-(את הנפששורפים ) שרפים ;במשה לשון הרעכנגד שדיברו -(מַּ

 ים ָחש   נ ְ  )בעה"ט(          . ָמןה על עהרשון ל שהוציאו )הוציא לשון הרע על חווה( נחש מעשה שעשו לפי :הַּ
 
 :ל" "העם אומר למשה ּלֵ ל ִהְתּפַּ ת ֵמָעֵלינוּ  ְוָיֵסר ְיהָוה אֶׁ ָחש   אֶׁ ּנָ ה"אומר למשה: קב"ה ...ה"הַּ ָרף ְלךָ  ֲעש ֵ   ח(-" )כא, זש ָ

 ָחש  מדוע העם אומר להסיר את ה ָרףואילו הקב"ה אומר עשה לך  נ ָ ָ  . פשע, עוון, חטאסוגי מכשולים:  3? לאדם יש ש 

o שחנשל  שניהרמוז באות ה-(בשוגגהוא -שהוא ה'ָקל' ביותר) טאח , 
o ב, קרערמוז בראש -(במזיד) ווןע 
o בן איש חי(         . ףשל שר שלישיתרמוז באות ה-(הכעיס)כדי ל שעפ( 

  של שרף,  3-שרמוז באות ה-פשעהחשיב זאת כ...אך הקב"ה נחששל  2-שרמוז באות ה-חטאהעם חשב שחטאם קל, מסוג

 שהם קלים יותר. -החטא והעווןשירפא גם את  קל וחומר : לכן אם הָשָרף מרפא את הפשע הגרוע ביותר,'עשה לך שרף'לכן 
 
 ר ּיֹאמֶׁ ל ְיהָוה "וַּ ה אֶׁ ֶׁ ה מֹש  ָרף ְלךָ  ֲעש ֵ ים ש ָ ל אֹתוֹ  ְוש ִ ל ְוָהָיה ֵנס עַּ ּוךְ  ּכָ ש  ּנָ  )כא, ח(  ָוָחי" אֹתוֹ  ְוָרָאה הַּ

 ה ָרף ְלךָ  ֲעש ֵ יםוְ  ף לישראל;ָר שָ  נחששהיה כ (הרשע)ָהָמן זה  :ש ָ ל ֹאתוֹ  ש   ץ גבוה; והיה אם נשך הנחש ן על עֵ מָ ה את הָ לֵ ת    :ֵנס עַּ

, 'וישימהו על הנס'את האיש, שגזר גזירה קשה. והביט אל נחש הנחושת, שראו בתלייתו ושמחו, וחיו; והיה אם נשך, המן. וזהו 

 . הו עליוו'ויאמר המלך תלי' בניו. וז"ש ומן ה' על הנס, וישם ה"ו' אותיות=וישמהו. בני המן 10רמז על -)חסר יו"ד( וישמהו

  ֲהע יםוְ  ָרףש ָ  ךָ לְ  ש ֵ  ; שחָ הנָ ונתלבש בו  עשוהוא גלגול  ָהָמן. שלֶעָשו"ת ר :ש 

  ֵ ָר  ךָ לְ  הֲעש י ףש ָ  )נחל קדומים(       .כוללים( 2בגימט' )עם , 276=מרדכי: ס"ת לכ ָ  הְוָהיָ  סנֵ  לעַּ  וֹ ֹאת םְוש  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .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 שושןבן שמעון  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 .סימיבת  שושנה .בנות אסתר עליהו מזל. עליה בן יוסף יצחק. בן אסתר ישראל. בן דינה שלום .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 

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

 

 א()שופטים יא, ". ויפתח הגלעדי" להפטרה:' חוקת' פרשת של : הקשר 

 ןמוֹ עָ מ שכבש הארץ את ממנו וכבשו ןיחוֹ ס   עם נלחמו אלא, עימהם נילחמו לא שישראל ןמוֹ עָ  בני על מסופר בפרשה; 

 .עמוןמ כבש שהוא סיחוןמ ישראל שכבשו הארץ ועל, עמון בני עם ישראל מלחמת על מסופר בהפטרה

  כאשר חטאו ישראל בעבודה זרה, הענישם הקב"ה שמלך עמון בא להילחם עימם, יפתח בן גלעד מפילגש, גורש מבית

ומוכיחו, לבסוף יפתח  עמוןגלעד, ישראל ביקשו ממנו שיילחם כנגד עמון ויהיה להם לראש, יפתח שולח שלוחים למלך 

י ֹוֵצא ָהָיהוְ יוצא למלחמה ומנצחם, יפתח נודר נדר לפני צאתו למלחמה, " ר הַּ ֶ ְלֵתי יֵֵצא ֲאש  ד ַּ י מ  י ֵבית  ְקָראת  י ל  ו ב  ש   ב ְ

לֹום ָ ֵני ְבש  ב ְ ֹון מ  מ  יהָוה ְוָהָיה עַּ הו   לַּ ית  ֲעל   יוצאת תו  ב    והנה, 'במצפה ביתו אל מהמלחמה בשלום בשובו ויהי" ..."עֹוָלה ְוהַּ

  ...''ובמחלות בֻתפים לקראתו

 בן היה. שנים 6 ישראל את שפט. עמון בני יד מתחת ישראל את והושיע השופטים בתקופת שופט היה הגלעדי יפתח 

 .מנשה משבט גלעד של פילגשו

  

 

 לזכור ואפשר, פסוקים  ישנם בפרשת ".באוהל ימות כי אדם, "מת טומאת על בעיקר מסופר חקת פרשת בתחילת 

  )'טמונה בפרשה'(                                 '. בגימט, ="אוהל אדם" :המילים זכירת י"ע זאת
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