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 ָפָרשֹות ניקראות בשמות של אנשים חמש : , , , ,. 

 "יְנָחס ִּ ן פ  ֶּ ְלָעָזר ב  ן אֶּ ֶּ ֵֹהן ַאֲהרֹן ב  יב ַהכ  ִּ ת ֵהש  י אֶּ נֵ  ֵמַעל ֲחָמתִּ ַקְנאוֹ  י"ב ְ ת ב ְ י אֶּ ְנָאתִּ תֹוָכם קִּ י ...ב ְ ְנָאתִּ קִּ  " )כה, יא(ב ְ

 זִבי בת צּור ואתשמעון,  בית אבנשיא -ִזמִרי בן ָסלּוא הורג ברֹוַמח את פינחס ָלקהוא  צוּר-ּכָ ית ֻאּמֹות רֹאש  -ּבָ ָין. ָאב ּבֵּ ִמדְּ  ּבְּ

 ָחס ינְּ ָחס; פינחסניסים ל () 'ילרמוז שנעשו  ה,יָר ע  ז  ' י: ּפִ ינְּ   (ילקוט משה).ִזמִרי, והרג את יצחק, כִדין. שָלָבש מידת היצחק=208=ּפִ

 ָחס ינְּ ן ּפִ ָעָזר ּבֶּ לְּ ן אֶּ   ?הזכיר את אהרןמדוע  :ַאֲהרֹן ּבֶּ

... מישראל' שבט והרג יםלִ גָ )יתרו( עֲ  אמו אבי םיטֵּ שפִּ  זה יטִ וּ פּ  בן 'הראיתם: אותו מבזים יםט  בָ ש  ה שהיו לפי-פירש"י (א)

 מוֹ ָד  באמת כי. אהרןל ויחסו הכתוב בא לפיכך. בםצָ קָ  של בניהם היה הוא. תחו  הנָ  מייחוסו נבע פנחס של שכוחוטענו  השבטים

 .בוֹ  שרתחה היא תאו  נָ הקָ , בתוכם' קנאתי את 'בקנאו אלא, בעורקיו זרמו   אחר דם ולא, דחפו, והשלום החסד רודף אהרן של

ָחס( ב) ינְּ  שמעון כהן( הרב )עפ"יבעיני הקב"ה.    חן. והמעשה שעשה ימצא אהרןיהיה הנכד של  פנחס. רמז ש=אהרן=חן+ּפִ

 

 

 

   

 
 

 ָחס ינְּ שנתקנא על פגם  פנחס'. והנה צדיק' והשומר על הברית נקרא 'אות ברית קודש. שניהם שמרו על 'ףסֵּ יֹ-חנֹ  אותיות=ּפִ

  ר' יעקב אבוחצירה(\הלבן)מחשוף .   בגימט' )ע"ה(, הצדיק=פנחס, והנה דקוֹ צִ הקב"ה כאילו נתנסה בברית ועמד ב יבוֹ הברית, החש  

 ָחס ינְּ  שמעוני( )ילקוט                 ". אליהו הוא פנחס לקיש בן שמעון רבי אמר": אליהוהוא  ּפִ

 ָחס ינְּ  )ילקוט משה(    .  יצחקו  אברהם' פעמים לבשר בני ד. רמז שאליהו ָטס אליהופעמים  =208=ּפִ

 יב ש ִ ת הֵּ ַעל ֲחָמִתי אֶּ  )בעה"ט(            .  בגימט' )ע"ה(, המָ חֵּ  ושל ףאָ  של המלאך את זהוּ =1316=מֵּ

 רחוקות זו מזו. חיקרובות זו לזה, ואותיות -מת': אותיות חמתי' -'מחצית'א להיפך מתיבת י' החמתי'תיבת ( 1): ֲחָמִתי 

יָנה( את   )בני ציון(     . יםחיל תוומוהפך  מחציתל חמתייב את ש  ה  -לא הייתה תקומה לישראל חמתיואלמלא פינחס השיב )ש 

   ' סמוכות לה, חידקה, אותיות 'צ'=צ': האות האמצעית תיצחמאם ניקח את המילה ' : 'מחצית השקל'בתיבות ( 2)

 .'וצדקה תציל ממוות'.  דכתיב: תמוומים ורחוק חידקה האדם יהיה קרוב לצ' רחוקים ממנה. לומר לך שע"י המתאותיות '

 (.א)ע מבפנים. חי-מבחוץ, אך בנשמתו מת-דיק, גופוצה(: עולם הבא) 2-' חייו היתצמח: ''צדיק במיתתו ניקרא חי' כתוב( 3)

  ֹאו ַקנְּ ת ּבְּ ָאִתי אֶּ תֹוָכם... ִקנְּ ָאִתי ּבְּ ִקנְּ  )בעה"ט(         . דמֲ צָ ויִ  ,ווּ חַ שָת יִ וַ  ,תנוֹ זְּ לִ  :שעשו עבירות' ג כנגד קנאה עמיםפ' ג: ּבְּ

  ְּאוֹ ּב ָאִתי: קִ  תאֶּ  ַקנְּ רשהיה . שדֶּ וֹ קית ִר בּ ת וֹ א-נוטריקון: קבָ אָ ר"ת נְּ  (ילקוט משה))שומר( ברית, לכן זכה לקנא קנאת ברית.  נֹוטֵּ
 

 "י ֱאמֹר ָלֵכן ְננִּ ת לוֹ  נֵֹתן הִּ י אֶּ יתִּ רִּ לֹום ב ְ ָ  ו' קטועה? מדוע כתוב שלום עם    " )כה, יב(ש 

 מעינה של תורה(                     '. טמיגב, '=םילשָ 'וזה מרומז  . 2בבית , 1בבית  :כהניםגדולים מפנחס יצאו -: )ו' קטועה(ָשלים(  

  ַָשו=םלוֹ שָ  ;'בגימט, זהו המשיח=םלוֹ ש ַשונימשל ל יִר ימְּ זִ לרמוז ש -'בגימט, =עֵּ   )החיד"א(            . עֵּ

  ָשיבוא עם המשיח  ן עדשכו  ' מאליהו למ  ושנטל , פעמים בתורה( )' וכתיב מלא עם ב בויעק, ('וחסר ) אליהאליהו נכתב גם : םלוֹ ש

 )שם(             שלם. ו' ויהא אליהותחזור אות שישמח לימות המשיח ו ,יחשִ מָ =חשמָ יִ , 'יגל יעקב ישמח ישראל': ויגאל את בניו. כ"ש
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  יאזולא למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

יְנָחס לפרשת  וגימטריות פרפראות                                   )שנה ד'(  196 עלון          פִּ

  עֶשה מצוות 6יש   פנחסבפרשת. 

 לו ברית כהונת עולם והייתה' :בת צור כֹוזִביבן סלוא ואת  זימריעל שהרג את -פינחס*הקב"ה גומל ל ]פרק כה]  :פנחס ענייני פרשת' .
שבע מאות ושלושים. ואלף ואחד שנה ומעלה(: שש מאות  20ים שוב בני ישראל )מבן נ  מֹו-הפ  במג  אלף  24לאחר שמתו * ]]פרק כו

הקב"ה *בנות צלופחד מבקשות נחלה. * ]]פרק כזאלף.  23)מבן חודש ומעלה(:  ן הלויםמני  *משה מצטווה על חלוקת הארץ לנחלות. *
יהושע מתמנה להנהיג את ישראל במקום *ציווי ה' למשה לראות את הארץ )לפני שימות(. *קובע מי מקבל נחלה כאשר אדם מת. 

    .פסחקורבן *. ראש חודשקורבן * השבת.קורבן *אחד בבוקר ואחד בערב. -התמידקורבן *  ]]פרק כחמשה.)כשמשה ימות(  
 (.1) שמיני עצרת( וקורבן 70) סוכותקורבנות *. כיפוריםקורבן *. ראש השנהקורבן * ]ט]פרק כ)שבועות(.  הביכוריםקורבן *
 

 

 ו"תשע תמוז י"ז  .''הייתה' ה ויד'':  הפטרה. 21.08-ת"ר; 20.25-ק"מוצש; 19.22-נרות הדלקת: )ת"א(השבת  זמני

בס"ד
                          "רמז  "רמהמוציא      

 

  שרה  ןב יצחק  רפואתזכות הלימוד בעלון ל
 

  ו  של -'בת פוטיאל'חותן משה )אימו של פנחס היא  יתרוהצדיק ומ יוסףבפנחס היה ניצוץ מ-האר"י הקדושכתב ת  ב  

י: '...)סוטה, מג.(כ"ש חז"ל (. יתרו ָאתֵּ ם יתרומ דְּ יטֵּ ּפִ . כיוון שהיה בו ביצרו' שפיטפט יוסף'מ או כוכבים' לעבודת ֲעָגִלים שֶּ

ן' ליוסף וליתרו. רמז לכך:  ָחסניצוץ משניהם, הרי הוא מבחינת 'ב   ינְּ ן 208=ּפִ ף=ּבֶּ ן; יֹוסֵּ ָעָזר ּבֶּ לְּ ן אֶּ רוֹ =בן 668=ַאֲהרֹן ּבֶּ . ִיתְּ

 רבי יעקב אבוחצירה(-)פיתוחי חותם      ו, עמדו לו זכויותיהם והיו בעזרו. כיוון שהיו בו ניצוצות משני צדיקים אל

 ָחס ינְּ יּפְּ =ּפִ  )שם(הצילו ממלאך המוות, שלא תשלוט בו מיתה. ועליו  ָחסעל כבוד קֹונֹו, אף הקב"ה  ָחס. מאחר שפנחס ָחס-נֵּ
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 השבוע, ט"ו תמוז, חל יום הילולה של 'אור החיים הקדוש'.  תיֹוָר אָ ה   בגּובְ  :סיפור א'-הקדוש החיים אור 
 לחוף אשר, במרוקו סאלי בעיר, () ה'תק"ג-ו"תנה' ( השנ שנים )ניפטר לפני  חי  עטר בן חיים רבינו 

 הממון לו נשאר וכשעדיין, עבָ ק   ותורתו איר  עָ  מלאכתו ועושה ממהר היה אבל כסף ףר  צוֹ  היה האטלנטי. רבינו האוקיינוס
 הכיס מן הטָ פרו   הָת ל  שכ ָ  עד במלאכתו עבד ולא ולמד ישב, האחרון מהעסק

 

 

 ..."ַבר ְוַעל י ד ְ ְזב ִּ יא ַבת כ ָ ְדָין ְנש ִּ ה ֲאחָֹתם מִּ כ ָ ֻּ ָפה ְביֹום ַהמ  ג ֵ ַ ַבר ַעל ַהמ  עֹור ד ְ ְ      (ח" )כה, יפ 

  ָּיכ ּבִ יאנְּ  תבַ  זְּ יָןמִ  ש ִ ל=בגימט' קטנה, =: ר"ת כ.ב.נ.מ.אחָֹתםאֲ  דְּ באיזבל, אשת המלך אחאב, ולכן  . לרמוז שכזבי בת צור ניתגלגלהִאיזֵּבֵּ

 ('נפש חיה')                            הייתה איזבל רודפת אחרי אליהו הנביא להרוג אותו, כי פינחס הוא אליהו.
 

 "וֹ  ְוָהְיָתה ית ַאֲחָריו ו ְלַזְרעוֹ  ל  רִּ ת ב ְ נ ַ הֻּ ַחת עֹוָלם כ ְ ַ ר ת  ֶּ נ ֵא ֲאש  ר ֵלאלָֹהיו קִּ ֵ ֵני ַעל ַוְיַכפ  ָרֵאל ב ְ ש ְ      (ג" )כה, ייִּ

  ִ(, בגמט, יִר מְּ זִ =רזֶּ נֵּ . )זמריעל אשר הרג את  נז"ר,  ויהיה לו אהרןיזכה לכהונת  זמרי. לרמוז מי שזכה להרוג את בגימט' )ע"ה(, אהרן=257=יִר מְּ ז'

 )החיד"א(   , וכיוסף שכיפר חלק העבדות שהיו חייבים ישראל. י כאהרן קדוש ה'"ת, ויכפר על בנדוֹ והע   נז"רוהוא טימא נז"רו ופנחס יטול את ה

 אלָֹהיו ראֲ  ַחתּתַ . שפינחס הוא אליהו; לאליהו אותיות=לֵּ ֶּ רוַ  אלָֹהיולֵּ  ּנֵּאקִ  ש  ליִ  נֵּיּבְּ  לעַ  יְַּכּפֵּ ָראֵּ  משמו' ו. שיעקב לקח  אות אות ליעקב: ר"ת ש ְּ

 (שמנה לחמו)(, ויעקב נכתב )מלא ו'( בחמישה מקומות.      'ו של אליהו לערבון על הגאולה, לכן בחמישה מקומות בתורה  נכתב אליה )חסר
 

 "י ָפה ַאֲחֵרי ַוְיהִּ ג ֵ ַ ר( פ) ַהמ  ה 'ה ַוי ֹאמֶּ ֶּ ְלָעָזרלוְ  למֹש  או  : ֵלאמֹר אֶּ ת ש ְ ל רֹאש   אֶּ ֵני ֲעַדת כ ָ ָרֵאל ב ְ ש ְ      (ב-א, ו" )כיִּ

 י ַויְִּהי ּגֵָּפה ַאֲחרֵּ ּגֵָּפה בין קס  פ  ה   שעשה, פתוחה זו פרשה. (פ) ַהּמַ ּגֵָּפה תשלוט שלא -)ספירת בני ישראל( ןיָ נ  למ   ַהּמַ  (בעה"ט).     אותם בפקוד ַהּמַ
 

בכלל ? 'עמוקים המים: 'אותו ושאל סוס על אדם עבר לפתע. קישון בנחל לדוג יצא( עדה מאיזו חשוב לא) אחד איש
 וכעס נשם בקושי, מהמים יצא הוא כוחותיו בשארית... לטבוע והחל למים הסוס עם הרוכב ניכנס. האיש השיב' !לא

 ...'  ברווז פה עבר דקות 5 לפני, 'יודע לא: ואמר האיש עליו הסתכל '!?עמוקים לא שהמים לי אמרת למה: 'האיש על

 ֵני ן... "ב ְ ְנָימִּ ְ  בִּ ש   " )כו, לט(...ו ָפםפלִּ

  ִבעה"ט(            .'הוא ישופך ראש': בנימיןל עקב. כמ"ש בברכת יבעטיו של נחשמת  בנימיןסוג של נחש )שפיפון(: רמז ש: פוָּפםש ְּ ל( 

 

 

 

 

 "ם ת ושֶּ    )כו, מו( "ָשַרח ֲאֵשר ב ָ

 שמנה לחמו(      .  "כאןאותה  )ָסָפר ( הנָ לפי שהייתה קיימת בחיים מָ "-רש"יכ"ש . הָת ייחַ ות בֹּ ַר ים נִ שָ -נוטריקון: ָשַרח( 

 ם ת ושֶּ ר ּבָ חי.  יוסףש יעקב. היא שאמרה ליח  בריוסף שחשה, ריר ששר אגמול תעדן, ב  חייםמנכנסה שזאת ו-נוטריקון: ָשַרח ֲאשֵּ

כשיעקב הגיע למצרים, שרח, תוך כדי שהיא מנגנת בכינור אמרה שיוסף חי. יעקב אבינו התחיל לשמוח ובירך אותה שלא תמות, ואומנם 

 )החיד"א( . יםִר בֶּ חַ א יבוֹ ִר ים ּשִ שִ , זה רמוז בשמה: עדן-לגן  חַר שָ מלאכים העלו את  אלף  אומר,  'תרגום יונתן'היא נכנסה חיה לגן עדן.  

 

 

 ם ֵ ת "ְוש  ֶּ ד ַעְמָרם ֵאש  בֶּ ת יֹוכֶּ י ב ַ ר ֵלוִּ ֶּ י אָֹתה   ָיְלָדה ֲאש  ם ְלֵלוִּ ְצָריִּ מִּ ד ב ְ לֶּ ֵ ת ְלַעְמָרם ַות  ה-ַאֲהרֹן אֶּ ֶּ ְרָים" )כ-מֹש     , נט(ומִּ

 ר ֶּ ָדה ֲאש  ִוי ֹאָתהּ  ָילְּ לֵּ ָמה  של  -ֹאָתהּ : לְּ   (דעת זקנים)                                         ָמה. ש   הָת אוֹ ( של לוי עמרםאשת  יוכבדכי אשתו )א 

י ,משה אבי-עמרם, יעקב בן-בנימין -נחש של( גללב) טיוֹ בע   מתו ארבעה ש  לְ , דוד אבי-יִּ  . דוד בן-ָאבכִּ
 תולדותיו כל על מיתה גזירת שנגזרה  הראשון אדם חטא בגלל אך ...חטאו לא מעולם כי למות ראוין היו לא כלומר

 (יז דף, בתרא בבא)                   .      נחש של בעצתו הראשון אדם של

אליהו הנביאבת אשר, -חר  סֶ בת פרעה, -בתיהבן ירד, -ךנו  ח  עבד אברהם, -אליעזר: ניכנסו חיים לגן עדן עָשָרה ,
  .יהושע בן לוישל ר' יהודה הנשיא,  ונכד-יעבץמלך הכושי, -עבדמלך צור, -םיר  ח  בן דוד, -משיח



 ים :ב' סיפור-הקדוש החיים אור שֹוֶדדִּ  ה 

 

 

 

 

 

 

 "ְקַרְבָנה נֹות ַות ִּ ה ְוָחְגָלה נָֹעה ַמְחָלה...ְצָלְפָחד ב ְ ְלכ ָ ְרָצה ו מִּ ְקֵרב: ְותִּ ה ַוי ַ ֶּ ת מֹש  ָטן אֶּ ָ פ  ְ ש  ְפֵני מִּ    (ה-, אז" )כְיהָוה לִּ

  ֲָלהחָ בנות כנגד חמש גבורות.  שמֵּ ח המִ  ,ג  כ ָ ָצהִת , ל    קדומים()נחל     .'הכָ כְּ ך שָ לֶּ המֶּ  "תמַ חַ ' -ת, רמז לכךקוֹ ָת מו  מ  , שהיו ת"חמ: ר"ת ר 

  ַָלהמ ָלהחָ  ָעהנֹ  חְּ המִ  גְּ ּכָ ָצהִת  לְּ ָנָחֹמת: ר"ת רְּ ָנָחֹמתבנות צלופחד . מֵּ באות בטענה למשה שלא ו ת אביהם,עצמן אחר מוֹ  מֵּ

ה"קיבלו ירושה:  ַרע ָלּמָ ם ִיּגָ ֵּ י...ָאִבינוּ  ש  ין ּכִ ן לוֹ  אֵּ   )שמנה לחמו(     .", משה לא יודע את התשובה ושואל את הקב"הּבֵּ

  ִב-ָנהּתְּ  אותיות=ָנהבְּ ַר קְּ ַוּת  (ם)ש          משה את משפטן לפני ה'. ויקרב' לנו אחוזה, הנָ ּתְּ . לפי שהיו אומרות 'וָקרֵּ
 

 לי נראה, בעלה לה עונה?  שלי אמא שלום מה תגיד: אותו שואלת אשתו. חמתו מביקור, החולים מבית חוזר אדם
... הקרובות שנה 20 ל בטח אצלנו לגור באה היא, זה רק ולא, החולים מבית משתחררת יומיים יום בתוך שהיא

 השתנה הכול איך, לחיות ימים כמה הרופאים לה נתנו יומיים לפני רק הרי, יתכן זה איך, אשתו אותו שואלת
  ...מכל לגרוע תצפה חביבי: הרופא לי אמר, אימך של מחדרה כשיצאתי אבל, מושג לי אין, בעלה לה עונה?  פתאום

 ם ים ֵאין "ְואִּ יו ַאחִּ ם ְלָאבִּ ֶּ ת ו ְנַתת  ֵארוֹ  ַנֲחָלתוֹ  אֶּ ְ ש  רֹב לִּ וֹ  ֵאָליו ַהק ָ ְחת  ַ פ  ְ ש  מ ִּ    " )כז, יא(...אָֹתה   ְוָיַרש   מִּ

  ֹרוֹ  ַנֲחָלתו אֵּ  ;מנחלתואות וא"ו'  גורעין': יןרשִ ודוֹ  יןיפִ סִ ומוֹ  יןרעִ גוֹ ' -ל''חזכ"ש . אשתו אלא רוֹ א  ש   ואין: לוֹ  רוֹ אֵּ שְּ  תלַ חֲ נַ  אותיות=ִלש ְּ

רו של ד''הלמ על אותה מוסיפיןו אֵּ רוֹ  ַנֲחַלת' הרי לו ונשאר ִלש ְּ אֵּ  ל''שאחז מה והיינו 'לו אשתו' שהיא 'שארו נחלת' דורשיןו ;'לוֹ  שְּ

 (בעה"ט)                      .אשתו את יורש שהבעל

 
  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 

 



 ליתרון חיסרון כיצד להפוך -צייריםשלושת ההמלך ו. 

 

 מוסר השכל
 

 "ה ְמעו   ְלַמַען ָעָליו ֵמהֹוְדךָ  ְוָנַתת ָ ְ ש  ל יִּ ֵני ֲעַדת כ ָ ָרֵאל ב ְ ש ְ   (כ" )כז, יִּ

  ָך הֹודְּ   (בעה"ט)                         .בראשית ומעשה המרכבה דסוֹ  )יהושע( לו )משה( שמסר לך לומר .ַהסֹוד==מֵּ
 
 "ת ש   אֶּ בֶּ ָחד ַהכ ֶּ ה אֶּ ֲעש ֶּ ַ ר ת  ֹקֶּ ש   ְוֵאת ַבב  בֶּ י ַהכ ֶּ נִּ ֵ ה ַהש   ֲעש ֶּ ַ ין ת  ֵ ם ב  יִּ ָ   (ד" )כח, ָהַעְרב 

 ה ֲעש ֶּ ר ּתַ  (ילקוט משה)   .רח  ת השָ לוֹ ע  שעות מ   4הוא עד  בוקרשל  ידמִ קרבן ָת לרמוז שזמן הקרבת  .לארבע שעות=1079=ַבּבֹקֶּ
 
 "יד עַֹלת מִּ ָיה ת ָ ַהר ָהֲעש ֻּ יַני ב ְ יחֹחַ  ְלֵריחַ  סִּ ה נִּ ֶּ ש    (ו" )כח, ַליהָוה אִּ

 ִמיד עַֹלת ָיה': ת(חו  נָ )סוף מ  : רמז לתורה שהיא כעולה, כ"ש ּתָ ֻ ַהר ָהֲעש  ; ורהת, ימודל, סקע: עַֹלתשהתורה ניתנה בהר סיני; -'ִסיַני ּבְּ

יחַ  רֵּ ה ִניחֹחַ  לְּ ֶּ יחַ : ַליהָוה ִאש ּ רֵּ ן בגימט, ח"רמ=לְּ ָתק  מ   החיד"א(-)חדרי בטן              אבריו.  ח"רמ'. ש 
 
 "ם ֶּ ְקַרְבת  ה ְוהִּ ֶּ ש   ים  ַליהָוה עָֹלה אִּ רִּ ָ ֵני פ  ם ָבָקר ב ְ ַניִּ ְ לוְ  ש  ָחד ַאיִּ ְבָעה אֶּ ִּ ים ְוש  ֵני ְכָבש ִּ ָנה ב ְ ָ ם ש  ימִּ מִּ  " )כח, יט(...ת ְ

 רש"י(  (.'והכשבים הפריד יעקב') יעקב: כנגד כָבִשים(; 'הַאִיֹל 'בעקידה') יצחק: כנגד ַאִיל; (רץ אברהם' 'ואל הבקר) אברהם: כנגד ָפִרים( 
 

 "י ַבי ֹום נִּ ֵ ם -ַהש   יהֶּ ֵ ְסכ  י ַבי ֹום ...ְונִּ ִּ ש   ִּ יהָ  - ַהש   י ַבי ֹום ...ו ְנָסכֶּ יעִּ בִּ ְ ָטם -ַהש   ָ פ  ְ ש  מִּ י ֹום...כ ְ ַ י ב  ינִּ מִּ ְ ת ַהש   רֶּ     לה(-" )כט, יזֲעצֶּ

  ֶּיה ּכֵּ ָסכֶּ ; יהכֶּ סְּ נִ צריך לכתוב -"ם יתרה(מ: )םִנסְּ הּ צריך -ו"ד יתרה(י: )הָ ינְּ טָ ; ִנסּכָ ּפָ ט-"ם יתרה(מ: )םִמש ְּ רמז  .םיִּ ָמ קיבלנו  =ִמשּפָ

 )רש"י(                                  , מן התורה.מיםלניסוך ה

 ת רֶּ  )שמנה לחמו(     אחד.  רפָּ מקריבים רק  בשמיני עצרת. האותיות( 4בגימט' )עם , דבָ ם ישראל לְּ כנגד עַ =764=ֲעצֶּ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .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
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 ַיד להפטרה:' פנחס' פרשת של : הקשר הָוה 'וְּ ָתה יְּ ל ָהיְּ ִליָּהּו' אֶּ  (יט-יח פרק מלכים א'). אֵּ
ינ א (אליהו )הוא פינחס על מסופר בפרשה נאת ק  ינ א אליהועל  מסופר בהפטרה ;'ה ק  נאת הנביא ק  : לאחר מעמד 'ה ק 

, באר שבעבורח ל אליהו, אליהוהמלך להרוג את  אחאבאשת  איזבל, ביקשה נביאי הבעלשהרג אליהו את  הכרמלהר 
למלך לארם ואת  חזאלומשם למדבר עד הגיעו להר סיני, שם זועק לה' קנוא קנאתי לה', ה' מצווה אותו למשוח את 

 לנביא תחתיו. אלישעלמלך על ישראל ואת  יהוא

  (מטות)של פרשת  'דברי ירמיה'( מפטירין הפטרה ראשונה דפורענותא )מתוך -י"ז תמוז לאחראם פרשת פנחס חלה 

 

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