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 ה:בָ ה ַר נֶ עֶ ֶש הֹו

 ִביִעי יֹום ְּׁ ל ש   ֹות ַחג ש ֶׁ כ  ֻּ ָרא ַהס  ְענָ ' יֹום ִנקְּׁ ַׁ הָאהֹוש  ב   ים, 'רַׁ ב ִ וֹ  ו ַמרְּׁ ו ד ב  ִלמ  ֹוָרה ב ְּׁ ִליחֹות ת  ַתֲחנו ִנים: ו סְּׁ  וְּׁ

"ה 'ָאַמר ב ָ ָרָהם ַהק ָ ַאבְּׁ עֹוָלִמי ָיִחיד 'ֲאִני: לְּׁ ה-ב ְּׁ ַאת ָ ךָ  ָיִחיד וְּׁ עֹוָלמְּׁ יךָ  ָלֵתת ֲאִני ָעִתיד. ב ְּׁ ָבנֶׁ יוָחד יֹום לְּׁ ר מְּׁ ֵ ַכפ  וֹ  לְּׁ ם ב   יֹום זֶׁהו  , ֲעוֹונֹוֵתיהֶׁ

א ְענ  ַׁ הָהֹוש  ב   ִאם. רַׁ ֶׁ ָרה ֵאין ש  ָ פ  יךָ  כ ַ ָבנֶׁ הָברֹאשָ  לְּׁ נ  ש    יֶׁה-הַׁ הְּׁ ם ת ִ ָרה ָלהֶׁ ָ פ  ו ר כ ַ פ  כ ִּ ַׁ ִאם, ב ְ יֶׁה-ָלאו וְּׁ הְּׁ ם ת ִ ָרה ָלהֶׁ ָ פ  א כ ַ ְענ  ַׁ ה'ָבהֹוש  ב    . רַׁ
ז מֶׁ ְרֵיה'לכך:  רֶׁ גָאַׁ א  יָש   א'ָלֹאָמִּ יר  ְרֵיה   .יִּ הָאשָ רָָֹ,לו לא=אַׁ נ  ש    יםָֹוםיָ,הַׁ ו רִּ פ  כ ִּ ְענ אהָ,הַׁ ַׁ הָֹוש  ב   ֵמי ֵהם. רַׁ ו ָבה יְּׁ ש  ִחיָלה ת ְּׁ  .ו מְּׁ
  הבן איש חי(    אלו. אָ"נב נא-הושע. לומר 'בגימט, א"נ=, שהוא סוף החתימה, יש הב ָ רַָָׁאנָ עָ שָ הוָֹעד  ללוָ אָ מר"ח( 

 ִקיאנָ ָ."אנָ אלָתאכלוָממנוָ" :ט( )שמות יב, כתוב  תקבל אותה.-'נאבמצב 'מבקשים מהקב"ה שגם אם התשובה היא -<זה בישול ֵחלְּׁ

 נ ה ע  הָהֹוש  ב    .בגימט' )עם התיבות וע"ה(, הגאולהָיביאוָדוידָבןָומשיחָהנביאָאליהו==רַׁ

  ביוםָהכיפוריםולא  בהושענאָרבאמדוע החתימה היא? 

 . תמ"א=אמ"ת. לומר שחותמו של הקב"ה הוא אמת.=תמ"אכ"אָ=ָ X:ָכ"אבתשרי כ"אחל בתאריך הושענאָרבהָ-

' של שם הוי"ה; הכנגד -ימים אחרי כיפור 5חל -חגָסוכות' של שם הוי"ה; יכנגד  -' בתשרייחל בתאריך -כיפוריוםָ-

 .ה' אחרונה של שם הוי"הי"ה ; ו' של שם הוכנגד -ימים אחרי חג סוכות חל -הושענאָרבה
  במדבר כט, יא; לא, לג(רבה כתוב  הושענאו ראשָהשנהלגבי -כתב הרב אלעזר מגרמיזא:ָ'הושענאָרבהל'רמז מהתורה( :

ָ כמִָּ'  )נזר יוסף(            . הושענאָרבה, נראה הוא בצל ביוםָהכיפוריםוחותם  בראשָהשנהלומר שמה שגוזר הקב"ה –' םטָ שפ 

 ' ָהמים'היכן רמוז יסו ך ָסוכותבקריאת התורה של בתורה?  נִּ הסְָונִָּ, )א( בכל הימים כתוב 'חג -כתוב השני' חוץ מיום כ  

מִָּו"ד מיותרת(;  )ב( בכל הימים כתוב י: )היונסכ -כתוב השישי"ם מיותרת(; וביום מ: )ם''וניסכיה ַׁ ט'שְָ'כ   השביעיורק ביום   פ  

טָ -כתוב ְשפ   מִּ ו ֵתיךמִֵָּדינוָ יָ ֵלאָמָ -נוטריקון: םיִָּמַָׁ; מיםקיבלנו  ="ם מיותרת(מ': )ם'כ ְ ְרכ   . ב ִּ

 לרמוז, כנגד על מעשה שבעת ימי בראשית שניבראו בשביל התורה.ה שבע פעמיםיב  מקיפים את הת  מהו הטעם ש ? 

  פעמים 7-בהושענאָרבהפעם אחת ואילו -בחגָהסוכותמדוע מקיפים? 

 

 
 'ות הגשמים בשנה.כמ-גדלה על המים ובהושענא רבה נידונים על המיםכי היא -חובטים את הערבה 'בהושענא רבה  
  בברכתָהכהנים' תיבות ו 'שירָהמעלות' כנגד <=עלים בכל ערבה יש לפחות ; הָר וֹ י ת  שֵ מְּׁ חֻּ  כנגד -ערבות 5חובטים'. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ה
יז
גנ
ןָ
עו
ט
ןָ
לו
ע
ה

ָ

זמר אזולאי רםעמ: וערך ליקט.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

 )שנה ד'(  210 עלון     ָָשמיני עצרת וזאת הברכה ל   וגימטריות  אותפרפר       

 
 "ויהיָאחריָמותָמשה" הפטרה )ספרדים(:         . 18.36-צאתּהחג ;17.37-כניסתּהחג)ת"א(:  שמיניּעצרתזמֵני 

ָ

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא           

ָ

  שרהָָןבָיצחקָ רפואתהלימוד בעלון לזכות 
 

בֹותהָ של ֲחֵמש   ּוְסֻגּלֹות ַמֲעלֹות ִטים ֲער  חֹובְּׁ ֶׁ ן ש  הֶׁ ַקע ב ָ ַקרְּׁ ְענ א ב ַ ַׁ הֹוש  הָב ְ ב                  :רַׁ

 ְִָּענ א' יללֵ ב ְּׁ  להתפלל :גיוָ ז ַׁ ה'ָהֹוש  ב    (זצ"ל הרב מרדכי אליהושם ב\'ז רבותינו סגולות ספר) .תפילתכם תקובל' ה ובעזרת, ִזיו גוֹ  על ויבקש בכוונהָרַׁ

 ע לָז רַׁ אָש   ה :ְקי מ  גֻּל ָ ֵקד סְּׁ ָ ִהפ  זֶַׁרע לְּׁ ל ב ְּׁ ֶׁ ָיָמא ש  ל, קְּׁ ֵ ש   ת ְלבַׁ ַמִים ָהֲעָרבֹות אֶׁ ֹות את הַמִים ב ְּׁ ת  ִלש ְּׁ  .וְּׁ
 ה ְרנ ס  ָפַׁ ֵצל, נ   ְָוֵכןְָלהִּ ים, דִּ ח  ְ פ  ֵחדָמִּ ְמפַׁ ילֹותָהַׁ ֵ ל  יםָו ֵמֲחלֹומֹותָב ַׁ עִּ יחר  בֹותהָ  את : לַהנ ִ ה)או  ֲער  ָחד ָעלֶׁ ַניְּׁלֹון אֶׁ ָמד ב ְּׁ ַחת (ִנצְּׁ ַ  ת 

ית רִּ כ   ן הַׁ ֵ י ָש  ֶׁ יהָ  ש  ַוח, ָעלֶׁ ִירְּׁ ַכב. לוֹ  וְּׁ ש ָ ָבה וְּׁ ָערְּׁ ָנתוֹ  וְּׁ  (תנא תשובות פסקי ,טו אות תרסד סימן ב"ח, המדות, 'בלל   יפה')         . ש ְּׁ

 'בֹות מעט יקח, לדרך היוצא : יאמר סכנה ובשעת( בביתו מונחות הן היכן יידע שלפחות או' )הושענות'ל בהם שהשתמש ֲער 

הוָָֹאני"  (ל"זצ י'פלאג חיים רבי)                . נא"ָהושיענאָו 

  ְזכו תסיפור בֹותָב ִּ ֲער  ר :ה  נּו ַעל ְמֻספ  ִאיר ַרב  ה מ  ן ִשְמח  ר] ל"ַזצַ  ַהכֹּה  ֶפר ְמַחב  ר' ס  חַ  אוֹּ מ  ִלים ֶשנ ַתן[, 'ש  ה ע  ב  ֲער  ה   ֶשּלוֹּ  מ 
א ֶשִגְיסּום ְיהּוִדים ְלַחי ִלים ב  ם ְבִמְלֶחֶמת ַלצ  ל  עוֹּ נ ה ה  ִראשוֹּ ל, ה  ם ְוכ  ת  ְטלּו ַחי ִלים אוֹּ בוֹּת ֶשנ  ֲער  ּלּו מ   ְבִנִסים ִנְצלּו, א 
ְזרּו, ְגלּוִיים יֶהם ְוח  ת  רּוְך, ְלב  ִמים ְבִריִאים', ה ב   (יוסף לבוש)                    . ּוְשל 
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 :שמיני עצרת

 ת': אמור( )פרשת 1פעם : בתורה פעמיים מוזכר עצרת שמיני ְבעַׁ יםָש ִּ יבוָ ָי מִּ ְקרִּ ַׁ הָת  ש    הָאִּ י ֹום'ָלַׁ ַׁ יָב  ינִּ מִּ ְ ש   אָהַׁ ְקר  שָ ָמִּ ְהי הָקֹד  םָיִּ כ  ָל 

ם ְבת   ְקרַׁ הְָוהִּ ש    הָאִּ ת'ָלַׁ ר  ואֲָעצ  לָהִּ תָכ   אכ  הְָמל  ֲעׂשוָ ָלֹאֲָעֹבד   כמו) החג ימי לשבעת כ'נספח' מוזכר עצרת שמיני כאן, אכן.  'תַׁ

 החג מוזכר- )פרשת פנחס( 2פעם ;(עצרת ושמיני סוכות של) הקרבנות בנושא הוא כאן שמוזכר יןשהִד  ומעניין(.  פסח של שביעי

 'במסכת סוכה' אבל, לעצמו' אחד 'כל מוזכרים החג ימי כל, שם ואמנם '...לכם תהיה עצרת השמיני 'ביום: עצמו' בזכות 'כעומד

ָ.הוא' עצמו בפני רגל ש'שמיני המקורות אחד וזהו.  וביום' כתיב התם, ביום כתיב הכא: אמר יצחק בר נחמן 'רב: הבדל מצוין
 קורבנות,  70מקריבים , החג ימי שבשבעת,  הפרים קרבנות מספר לגבי בעיקר בולט הימים לשארָהשמיני היום בין ההבדל

ָ:לה(-)פנחס כט, יג . כתוב:אחד רלפ ָ  'ץפֶׁ קוֹ ' הוא השמיני ביום ואילו, שבעהָעדָעשרָשהומשל והולך פוחת המספר
  )פרים...וביום השלישי -פרים...וביום השני -פרים"...והקרבתם )בחג הסוכות-"           

  ִרים ת מס' הפ   .    סה"כ =ימי  החג:  פרים בכל  הקריבו   ?שמקריביםמדוע בכל יום הולך ופוֹּח 

 ָ ָפ  ֹח. רמז שהַ האותיות( 10בגימט' )עם , יםמִָּיםָעֲָעִָּבְָשִָָּהםָכנגד==רקָ ב ָ ָינֵָב ְָָיםרִּ  )שמנה לחמו(האומות הֹוֵלך ו פֹוֵחת.       של  כ 

 

 

 

 

 

  ה כדי שיכניסו לארץ ישראל.)תקט"ו( תפילות לקב כידוע משה רבינו התפלל" 

( ימים; בכל יום יש ) כ"איש -שהוא גמר החיתום שמיניָעצרתעד בוקרו של יום  מראשָהשנהאותם תקט"ו תפילות היה זה 

 . =תקט"ובלילה עד השעה הי"ב של הלילה משמיניָעצרת( שעות . עוד י"א )תק"ד=X( שעות: ) כ"ד

ר אליי עוד בדבר הזה' ואותה שעה הייתה שעה קודם גמר החיתום...ואילו -זוהי השעה שאמר הקב"ה למשה: 'רב לך, אל תוסף ַדב ֵ

 )נזר יוסף(  והיה שומע ועונה לו בשעת החיתום.-היה מאריך בתפילה עד שעת החיתום, היה קשה לקב"ה לדחות תפילתו של צדיק

 

 :שמחת תורה

 ז מֶׁ ַחת רֶׁ מְּׁ ש ִ ֹוָרה לְּׁ סו ק ת  ָ ית' בפ  ינִּ מִּ ְ ש   ָעלָהַׁ חַׁ צ ֵ ְמנַׁ ִמיִנית' :'לַׁ ְּׁ ן ',ַהש   ִריקוֹּ תׂשִָָֹּוםיָי ֹוםהַָׁ-נוֹּט  התְָמחַׁ הנָֹור  ְמח  דיַָָֹׁאדמְָָׂשְ  (הלבן מחשף)  . חַׁ

 המינים ארבעת עם יחד, פעמים שבע הבימה את מקיפים, תורה שמחת בזמן שעושים, ההקפות בשעת ?מקיפים מה שום על 

 שהקיפו ישראל לבני זכר, במספר שבע הן ההקפות. ושירה ריקודים, גדולה שמחה תוך, מההיכל במיוחד שמוציאים התורה וספר

 .נפלו פשוט החומות – פיזי כח כל הפעילו או שלחמו מבלי ואז, פעמים שבע יריחו חומת את
 ָ?)מדועָלאָחוגגיםָאתָשמחתָתורהָביוםָמתןָתורהָ)בחגָשבועות 

 משלָעםָמוסרָהשכל :תֹובִ ן לְ ַת ש ַח יפ  ִח ך ֶש לֶ ֶמ ה
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  עזיזהבתָאסתרָמויאלָָָילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 

 

מרֹודע"י -רפָ אֵָו ; (בהם)שנילחמתי  המלכיםע"י -רפָ עָ "וכבר הייתי ראוי להיות : יח, כז( בראשית ,רש"י)אומר  אברהם  .נִּ

בָשן אברהם את הכניס שנמרוד מהשריפה שנוצר רפָ אָ ה זה  בזכות זה זכה שיהיו על שמו. ניצל ואברהם הֵאש לכ ִ

                                                       )במדבר: נשא ה, יז( "ולקחָהכהןָמיםָקדושיםָבכליָחרשָומןָהעפרָאשרָיהיהָבקרקעָהמישכן"ָ: הָט ה סֹוָש אִ  רפָ עָ ( א)

ף" :הָמ דּוה אֲ ָר פָ  רפָ אֵָ( ב) סַׁ ישָ ְָוא  הֹורָאִּ רֵָאתָט  הֵָאפ  ר  פ   יחַָָׁהַׁ נ ִּ חו ץְָוהִּ ֲחנ הָמִּ ַׁ מ  ָלַׁ ָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ )במדבר: חקת יט, ט(..."

ָפָ ָמקריבים  בחוה"מָסוכות :זמֶׁ עוד רֶׁ ( ג) ָ  עולה ...והקרבתם-ביוםָהו': אחד רפָ מקריבים  בשמיניָעצרתָ;יםרִּ .           'אחד רפ 

ך לֶׁ ים והוֹ ִר פ ָ  -: ביום הראשוןכט, יח( : פנחס)במדבר והולכים' שמתמעטים כוכבים עובדי אומות  כנגד' :  :פירש"י

ָ -'א ים,ִר פָ   -= רמז לְּׁ רפָ -'ע( בבארץ.) דחָ י אֶׁ כנגד גוֹ  :1ים. ִר פָ  מקריב  ית עד שביום השביעחֵ ופוֹ  ר.   1 -לְּׁ  רמז =רפ  ָ  פ 



 ===============  וגימטריות פרפראות פרשת=============== 

 
 

 

 

 
 

  בראשית: פרשת בראשיתומתחילים את ספר  'וזאתָהברכה':  פרשת דבריםבשמחת תורה מסיימים את ספר'' 

התורה לימוד לומר לך שראשיתָברא(ָ<ב' )ב'מתחיל באות -בראשית(; ספר עיניָכלָישראלל) 'ל'באות  מסתיימת הפרשה

 )בני ציון(אפילו שעה אחת, כך לא נפסיק את לימוד התורה.  לבהָ. וכמו שלא מפסיקים את פעימותלבעם כל השיהיה צריך 
 
 "זֹאת ָרָכה ו  ר ַהב   ֶׁ ַרך   ֲאש  ֵּ ה ב  ֶׁ ת ָהֱאלִֹהים ִאיש   מֹש  י אֶׁ נֵּ ל ב   ָראֵּ י ִיש   נֵּ  )לג, א(מֹותֹו"  ִלפ 

 הְָוזֹאת כ  ר  ב ְ  שבע״פ ורהתהיא  והמשנהָהתורה ימודול התורה קבלת בזכות '.בגימט, המשנהָבזה=ְוזֹאת ';בגימט, להתורה=הַׁ

 )שמנה לחמו(       .התורה תקבל תזכואת ו תברכ תתחילב הזכיר לכן, ך אותם משהרב

 הְָוזֹאת כ  ר  ב ְ  מדוע-והשאלה, ישראל'ָבניָהתורהָאשרָשםָמשהָלפניָוזאת' :אומרים הקהל כל תורה ספר כשפותחים: הַׁ

 .פהָשבעלָהתורה עם שבכתבָהתורה את לחבר רוצים שאנו אלא ?בתוספת רק באה 'ו האות שהרי, זאתו במילה מתחילים

 . שבכתבָלתורה רומזת זאת והמילה (;תושב"ע)ָ משנהָסדריָלששה רומזת 'ו האות

 רק מספיק לא שזה לרמוז התורה באה וכאן, היהודי קדושת בעצם שזו ליסוד הרומזת השישיתָהספירה כנגד זה 'ו האות וכן 

, העולם לבריאת  בשנת כידוע התורה את קיבלנו כידוע וכן, וצניעות קדושה חיי על לשמור צריך אלא תורה ללמוד

  .  זאת במילה אותה ונכפיל( ) 'ו האות את ניקח ואם

 הְָוזֹאת כ  ר  ב ְ  (פיתוחי חותם)    . ברכהיש  תורה. כי בזכות ה("ה)ע' בגימט,ָהר ָוָֹת ָיאָהַָׁהִָָּזוָֹ==הַׁ

 ָֹמ ָ יהָ ָשָ יאִָָּהש  ֵכם. וזהו ה' אלוהי אבותיכם יוסף עליכם משה, ס"ת מאהר"ת  :םֱאלֹהִּ  מאהאלף פעמים, שאמר תנו לו  כ  

ֵכםָאלףָפעמים'.ָ. כ"ש אלףקיבלנו -זהובים ברכה שווה , כל ברכות בכל יום וכל ברכה  )בעה"ט( ָָָָָָָ'יוסףָעליכםָכ  

 לקנ ה-משה: 'אישָהאלוהים'ניקראו  עשרה אנשים ְעי ה-דוד-שמואל-א  ידוָֹ-ְשמַׁ מֹוץ-מיכה-אלישע-אליהו-עִּ  )י. שמעוני(     .א 

 אהבת חיים(                     ח בשלושת האבות. טָ . לומר שמשה ב ָ מידתבותָאכותָז-ןנוטריקו :זאתו( 

 ההְַָָׁוזֹאת כ  ר   .שבט לכל אחת-ברכות  על לרמוז .בגימט' קטנה ,='זֹאת: 'ב ְ
 
 הָוה "ַוי ֹאַמר יַני י  א" )לג, ב( ִמס ִ ינַָָָׁ:ב ָ  )נזר יוסף(            :בחגָהשבועותָמתןָתורהרמז ל :י"ס ִּ

 יום  חמישיםכנגד  ,=נ; הדיברותָעשרת, כנגד =יריבוא בשעת מתן תור;  שישים, כמניין בני ישראל שהיו =ס

ָ                                        (, כנגד הקב"ה  שנתן לנו את התורה.   י-י)=י ;מיציאת מצרים עד מתן תורה בחג השבועות
 

 "ב ַאף ים חֹבֵּ ל ַעמ ִ יו כ ָ ָ דֹש  ךָ  ק  ָידֶׁ ם ב   הֵּ ו   ו  כ  ֻּ ךָ  ת  לֶׁ ַרג  א ל  ָ יךָ  ִיש   רֹתֶׁ ב    " )לג, ג(ִמד ַ

 ף יםָחֵֹבבָאַׁ מ ִּ ים=עַׁ ָגֵָ שאףלומר  '.בגימט ,ֵגרִּ  )בעה"ט(           .במתן תורה-בסיני עמדו להתגייר העתידין יםרִּ

  ָ וָ ת  ךָ לְָָכ  ְגל  איִָָּרַׁ יךָ מִָָּׂש   רֹת  ב ְ  )בעה"ט(            .הלכות של יםלִָּת ִָּ ילֵ ת ִ יש  וקוץ קוץ כל שעל. יםלִָּת ִָּ ת''ר. ד ַׁ

 ָלרגליך ו  כ  וָ : והםָת   כ  ָָ.=גיגית=ת   כו  : שסבבן 'יסובבנהו': )האזינו לב, י(עצמן לתוך תחתית ההר, לרגליך, בסיני. כתוב ת  

ִגיִגית.   )רש"י(                         בתחתית ההר, שכפה עליהם הר כ ָ

 

 

 

 

 "ֹוָרה ה ת  ה ָלנו   ִצו ָ ֶׁ ה מֹש  ָ ת מֹוָרש  ַ ִהל    ַיֲעקֹב" )לג, ד( ק 

 ָ ֹור ו ָ ָהת  נָהצִּ ָ ָוָ ל  ָ ָהֹמש  ש  ל ַָָׁהמֹור    ;הפרנסה על הממונה קדוש שם שהוא .ך''חת=='בגימט ת"ס: ביֲַׁעקָָֹתְקהִּ

 . לפרנסה יזכה התורה לימודידי -לשע: 'מדבשָ'מתוק הרב ש''למ לרמוז. ך''חת': ס"ת ךידָתאָח'פות: (ה"קמ תהלים)כ"ש 

 ה ו   )החיד"א(   .(לא ישכח-)החוזר הרבה על הלמידהפעמים לא ישכח תלמודו.  '. לרמוז שכל השֹונֶׁה )חֹוזֶׁר( פרקו בגימט, =צִּ

 ה ו   ים.ינִ יתמתקו הִד  וע"י כך ' של אותיות השם.וה; והם '(גימט' ע"ה)' צ=() אדני +( )הוי"הָד חו  : לימוד התורה גורם יְּׁ צִּ

  ָרחמים( )כסא                      '. בגימט ,אלָשדי=משה ;'בגימט ,=אלהים=נוָ ל 

 רַָׁתָלוָ פֵָשְָו ָתָימו ָמִָּת ְָ: הפסוק נוטריקון ָ ָצָ-הָר ָוָֹת ָהַָׁהָב  ָֹהַָׁרָיקָ עִָּוה,ָיכָ רִּ ָזָ ורָהָ זְָנתָהיוָֹלִָָּ-לָכ  ָ שדָאוָֹמָ-יזָרִּ דָימו ָלִָּהַָׁידָמְִָּתָת 

ָ הִָּםָדָ וָֹקָ-ות,ָוָֹצְָמִָּהיםָיֵָקָ תֵָשהָאָ רםָגָ וד,ָאוָֹמ ָסוָ יִָָּ-ה,ָר ָוָֹת ָדָמוָֹלְָלִָָּךָ סְָנְָכ   )נזר יוסף(                        . הבָ הָ אֲָב ְָלָב ֵָקַָׁיךָלָ עֲָיןָרִּ

 ָ ָהמצוות: ָמצוות, ועוד  . משה ציוה לנו =הר ָוָֹת מצוות. אך  =תרי"ג' 'שמענו ם מפי הקב"ה'לאָיהיהָלך'', ו''אנוכי

 . נמות פן אלוקים אלינו ידבר ואל ונשמעה עמנו אתה דבר רבינו ממשה ביקשנו ואזי פרחה הנשמה

 םיִ מַ שַָ  תאְַָׁרָיִָּל האדם זוכה תורהה לימוד ע"י שרק תורה=תאְַָׁרָיִָּהמצוות;  תרי"גרמז שמשה כתב את , רבינו משה==תרי"ג . 
 
 "ִוי לֵּ יךָ  ָאַמר ו ל  ֶׁ מ  ֻּ יךָ  ת  או רֶׁ ַָׁ( אה: )אָ בו  נְּׁ ת ב ַ גוֹ רְּׁ דְּׁ מַ   :(ח" )לג, ...ו  ים( ב).ָלתָקוָֹב  מִּ  .האָ בו ָנְָ( ד) .שדָ קוָֹחָהַָׁרוָ ( ג)ָ.או ריםָות 

  ג מצוות. יאין מצוות מתר  וזאת הברכהבפרשת" 

 רכָּת משה* ]לג]פרקָ  :זאת הברכהוָענייני פרשת ָ.זכות לבנ"יוהזכרת  בשבחו של הקב"המשה מדבר *ָאת בני ישראל לפני מותו. בִּ
שבח *ָ.לויוברכה לשבח *ָ.יהודהברכתו ל*ָ.ראובןברכת משה ל*ָכפי הצריך לו ולשבטו. משה מברך את כל אחד מהשבטים*

שקב"ה עשה.  החסדיםמשה מספר לבני ישראל על כל *ָ.אשר,ולנפתלי, לדן, לגד, לזבולוןברכתו ל*ָ.יוסףברכתו ל*ָ.בנימיןוברכה ל
פי ה'.   -על וקבורתו-120בגיל  מות משה*. ורואה את הארץ להר נבומשה עולה *  ]לד]פרקָָהצלחת ישראל בארץ ישראל.*
 .              'לעיני כל ישראל'וכל אשר עשה  מעלות משה מיום היוולדו*ממלא מקומו של משה עליו השלום.  יהושע*

 ף ים חֵֹבב אַׁ מ ִּ , כל הגוייםכבהיותם  'יםמ ִ עַ ף, ראויים היו להיקרא 'ן אַ רוֹ וגבר עליהם חֲ  'לגָ עֵָ'כאשר בני ישראל עשו את ה :עַׁ

ף'מעשה העגל נרמז בפסוק:  וגם באותה שעה לא זז הקב"ה מלחבב אותם. . (ע"העם התיבה ובגימט' ), לגָ עֵָ=='חֵֹבבָאַׁ

 (רבי יעקב אבוחצירא\'מחשוף הלבן')                 .הכָ ס ֵָלָמַָׁגָ יוםָמעשהָעֵָ-נוטריקון: 'יםמ ִָּעַָׁוכן '
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 סיפורָעםָמוסרָהשכלָה:יָר כִ ְמ ה לִ עָ ָד החוואי והמֹו  
 

 

 

 

 
  שנה במותו" )לד, ז( מאה ועשרים"ומשה בן 

  עקיבה בי, ריוחנןָבןָזכאי בי, רהיללָהזקןרבינו,  משה: ארבעה מתו בגיל. 
 
 "כֹל כֹל ַהֲחָזָקה ַהי ָד ו ל  ֹוָרא ו ל  דֹול ַהמ  ר ַהג ָ ֶׁ ה ֲאש  ה ָעש ָ ֶׁ י מֹש  ינֵּ עֵּ ל ל  ל כ ָ ָראֵּ  " )לד, יב(ִיש  

 י  ד הָהַׁ ק  ֲחז  א' ;כבשן שמשה. חימהָאף==הַׁ ֹור  מ  דֹולָהַׁ ג   ֵאר=='הַׁ ב ְ יָהַׁ ִּ  )בעה"ט(                           .התיבות( 2)עם  'בגימט, פ 

 ְֵָָעיֵניל ָ ֵאליִָָּלכ  ר   . שמהווים כולם את כלל ישראל.שראליוי,ָלהן,ָכ-נוטריקון -כלי: ר"ת ׂשְ

 כולל התורהלותיותָאיבואָרישיםָששָי-נוטריקון: ישראל( . ָ  ת(יוֹ ִת שבראשי האוֹ  יםגִָּת 

 ( ספר יהושע-יהי אחרי מות משה'ו'' )ומתחיל באות  הנ"ך (;ל' )ישראל( ומסתיימת באֹות ת)בראשי 'ב באֹות מתחילה התורה

וֹ  ֱאלָֹהיו' )'ל באות ומסתיים ָיעַ  ִעמ   '.םאימתי( ומסתיימת באות מ' )מ=הגמרא, מתחילה באות שבע"פ תורה( דברי הימים ב'-'לוְּׁ

 )פאר לשולחן(    .תורהאין  קמח. לומר שאם אין 'בגימט חמָ קָ ==ם"מָ,ל"וָל,"באם נחבר את כל האותיות: 

  ונוסיף  ה-ו-י( ? אם ניקח את אותיות  השם הגדול: ל)ישרא לראשית( ומסתיימת באות ב' )במדוע התורה מתחילה באות

 .הל-ול-יל;ָהב-וב-יבניתן ליצור מילה משמעותית:  לָ,ב, נראה שמכל האותיות רק מאותיות ב-אאותם לאותיות ה

  ָ אֵָָלכ ָ ָיְלֵעינֵָָהֹמש  ר  ׂשְ ַמת משה, היה ֲעַניו כמו משה, וחי  הילל. לילֵָהִָּ: ס"ת ליִּ  )ילקוט משה(   שנה כמו משה.  120היה ִנשְּׁ
 

 

 

 

 

 

 ָ

  :'('ט-'א' פס' א : יהושע פרקספרדים) 'ויהיָאחריָמֹותָמשה.    

, ישראל בני את האלהים איש משה ברך אשר הברכה וזאת: תחתיו כמנהיג יהושע ומינוי משה תמו על מסופר בפרשה
  .תחתיו כמנהיג יהושע ומינוי משה תומ עלמסופר  בהפטרה ;מותו לפני

 

 

 

 דברים  סיכום ספר:   
  דברים  '. המילה הראשונה בספרמ' אדר שנת ז עד' מ' שבט שנת אמ–ימים  ' הוא דבריםשל ספר ' הֵהיסטֹורימשך הזמן

  .=אלהכמניין  ...'הדברים'אלהָ: היא

 ישראלארץָומשם ניכנסו ל יריחו, הגיעו לסיני( דרך מדבר מסעותָ) מסעיהםונדדו ב מצריםבני ישראל יצאו מ . 

 עפ"י בעל הטורים('חמישהָחומשיָתורהָסטטיסטיקה של כל( : 

 תמָ אָ ָיךָ פִָּב ְָָיהוהָרבְַָׁדָוָ ='=א''תשצ עֹוִלין שבתורה פרשיות =ד''נ כל של ראשונות אותיות'.  

 ִָָּלעַָׁ'=פתוחות פרשיותָ=ץ''ר יש  :=תיאוֵָֹרָטְָמָ גִָּבתורה= וסתומות פרשיות פתוחות ט=''תרסיש  ;'יֲַׁחנוָ ָיהוה יפ 

  שסה"כ פרשיות )פתוחות וסגורות( לפי  .=<דברים; <במדבר; <ויקרא; <שמות; <בראשית: חו מ 
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ָָ.פריחה בת אלקובימסעודהָ.  ג'מילה ברָאלקובי ָיהודה :לעילוי נשמת  .פריחה בת ָאזולאימריםָ  .פריחה בר אזולאי משהָ
ָ.כהןָאבי-שושנה-אגאיָרבקה. בר לוי מסעודָרבקה. בר כהן מסעודָרינה. בת בן חיוןאסתרָָרינה. בר בן שושןשמעוןָָפריחה בר אזולאי יעקב

ָמשפחותָלכלָ.זוהרבת  רינהָזוהר,בת  פאניָזוהר,בת  ברוריה  :והצלחת לרפואת. זוהרה בת רבקה  .בת סעדהאדרי  איטו .סוליקה בתָהילדָ ב ִָּ
. עליה בן יוסףָיצחק. בן אסתר ישראל. בן דינה שלום .שמחה בת אלגרה. פריחה בת סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמהָ.כהן,ָלוי, אזולאי

בן תרצה.  שמעון .בן מסודיָעופרָ :לזש"ק סעדה.    ןב מסעודָפרוספר.  עישה בן יחיא. מטילדה בת מזל .סימיבת  שושנהָ.בנות אסתר עליהו מזל

 ברוריה.בת .ָאפרתָברוריהבת מוריהָָ.רינהבת .ָשירהָפאניבן אושריָָ .פאניבן ָאריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן עמי :לזיווג הגון

ָ.חנה  בת ניָש. יהודית בת  כלניתָחדווהָחנה. בןָאביעדָָ.שושנה בן רפאלָ.צילה בן ארזָ.פרידה בן גיא  .תמר בןָיעקבָ.בן אסתר דורוןָ.בן אסתר יעקב

 

 'לאָתעשהמצוות  , עשהמצוותָ מצוות הקשורות בָלשֹון ָהָרע:   ": יש החפץָחייםמתוך ספר "–'ְנצֹור ְלשֹוְנָך: 

 ְהי הָלֹא"-'סעיף יא: מצוות לא תעשה ֲחֵריָתִּ יםָאַׁ ב ִּ עֹתָרַׁ ֲעֵליָע שַ המתחבר עם אנשי רֶׁ : )שמות: משפטים כג, ב(" ְלר  ובַׁ

שֹון ע-ל  ר   או זה.ר על לָ בֵ , עוֹ לשוןָהרעכדי לספר להם או לשמוע מהם  ה 
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