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 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  חר  מחלוקת ק  , כך ומטמאה את הטהורים

 ' ה אדומה היא טהרתן של -'(מתנות כהונה'( לפרשת קורח )פרשת 'פרה אדומהניסמכה פרשת חוקת )פרשת 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  ת זֹאת: הַּ ֹוָרה; טעם בלי, כחוק המצוות המקיים -ֻחק ַּ ת   (הקדוש החיים אור). כולה התורה כל קיים כאילו נחשב -הַּ

 ת ֶוֶֹק,ֶדסֶ חֶ -נוטריקון: ֻחק ַּ  )הרב רוני וקיים(. גמילותֶחסדים, עבודה, תורהדברים:  . רמז שהעולם עומד על ורהת(ֶ=עבודה)תֶנוֶֹב ֶָר 

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

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

  ֶחו ִיק  יךֶֶָו  ג לֶָעֹוןֶלעֶֶַּהזֶ ==הֲאדו מֶֶָָפָרה; )רש"י( .רב ֶַּד ֶמִֶ, במשהשעשה  הָרֶפ ֶָ, ִשְמך  : לעולם היא נקראת על ֵאל   )בעה"ט(             .ע 

 הֶ ֵֶאין יהֶָ ָעָלה לֹא ...מו םֶב ָ  תורה(   עיינה של)מ      .שמים מלכות לעוֶֹשאיןֶעליוֶסימן -םמוֶ איןֶבוֶעצמו ש-מי שמחזיק את:ֶעֹל ָעל 

ת, סימן מובהק הוא גרע  ימות וכבר אין בו שום ִמ מי שרואה את עצמו כאילו כבר הגיע לתכלית השל  -החוזהֶמלובליןעוד מוסיף 

  )נזר יוסף(                          ים. ִמ ל מלכות שמיים, כי אז היה מבין עד כמה כולו מו  עו  שעדיין אין עליו מקצת ִמ 

 

 

 

 

 
 
o  חיפשו ומצאו רק אצל גוי אחד, הלכו לגוי וביקשו לקנות ממנו את הפרה, הגוי הרגיש פרה אדומההצטרכו ל 'ישראל'פעם ,

הזהובים. מה עשה והלכו להביא את -שהם זקוקים לה מאוד, התמקח איתם על המחיר עד שהסכימו לתת לו אלף זהובים

וכך עשה. -ל וגם נוטל ממונםל, הרי אני מעלה עליה עֹואותו גוי רשע, אמר לחברו הם מבקשים ממני פרה שלא עלה עליה עֹו

שערות אלה  2-ל הוא: שתי שערות זקופות בצווארה במקום שהעול נתון, ואם נתנו עליה עולהסימן לפרה שלא עלה עליה עֹו

אנו לא -ל פרתךמרושע ואמרו לגוי: טֹוהף ביקשו מהגוי להוציא את הפרה, הם גילו את המעשה ניכפפות. לאחר שהביאו הכס

 )תורת הפרשה(                         וחנק עצמו מתוך צער.-צריכים אותה! אותו גוי אמר 'ברוך שבחר באומה זו', ניכנס לביתו

 

 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

 זֵֶעץ ר  ֵאזֹובֶא  ִניֶו  תֶו ש    . שפיכותֶדמים, גילויֶעריות, עבודהֶזרההיו בו שלושה חטאים החמורים:  לגֶ עֵֶא הטְ לפי שח   :תֹוָלעַּ

 הארז עץלומר ש .אֶהאלהיםֶאחריםטֶ חֵֶ==ֶאֶרז ֵעץ( גם שלושה מינין אלו: ) הָרֶפ ֶָן לתוך שריפת הית  לכן ציוה הקב"ה לִ 

ז; )עץֶואבןשהם  עבודהֶזרהבא לכפר על  ר   ;'לעֶָב ֶָיֶלהםֶוזהבֶעשוֶלֶַּיִתֶרב ֵֶוכסףֶהִֶ': ע ב, י(ש  )הו  . כ"ש הבז-בר-בןא -נוטריקון=א 

ת ּוְשִני( ; )עריותֶגילוימכפר על חטא  בזוֶֹאֵֶ. לומר שהָזב-אוֶֹ אותיות=ְוֵאזֹוב( ) לרמוז  .יםמִֶתֶדֶָיכֶֻפִֶשֶ ב ִֶ==תעֶַּלֶָתוֶֹ: תֹוָלעַּ

 )שמנה לחמו(        .תולעיםוגורם שגופו יהיה ָשִניֶך את דמו האדום כמו פ  הורג את האדם ושו  שה
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זמר לאיאזו רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

ת לפרשת  וגימטריות פרפראות       בס"ד                                  ֻחקַּ

  עֶשה מצוות 3יש   חוקתבפרשת. 

 אליו  לדברבסלע במקום  מכהמשה -ֵמי ֵמִריָבה*. מרים מיתת* [כ]פרקֶשריפתה וטהרתה. -פרה אדומה*]יטפרקֶ]  ֶענייני פרשת

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

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

 

 

 ז"ז' תמוז תשע  .'הגלעדיֶויפתח':  הפטרה. 21.17-ת"ר; 20.34-ק"מוצש; 19.29: שבת )ת"א( נרות הדלקת 

                           "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה          

ֶ

o  של ישראל: ָטֳהָרָתםיו על התורה הקדושה שהיא ז  מ  נדרש יפה וכל ְר  הֲאדו מֶֶָָפָרההפסוק העוסק בהלכות 

o  השֶָתֶדקדו ֶרוֶֹבוֶ גֶ ( , אם נוסיף לִדיִנים את חמש )ִדיִנים ()ֶש"ךוִֶדיִנים(ֶ)ֶפ"רמיני דינים וגבורות,  ידוע, כי יש ,

. ללמדנו כי עיקר מיתוק ע"ה, =תורה(=) שכ"ה+() פר"ה. שכ"ה<ש"כ; ה"פר<פ"רִקים: ת ְ מ  ְת אז הדינים ִמ 

תֶזֹאת'. זה מה שכתוב: הָרֶוֶֹת ֶהֶַּהוא ע"י עסק  ִדיִניםה ֹוָרהֶֻחק ַּ ת   )פיתוחי חותם(               . 'הַּ

ליציאת מצרים(;  2-הב' ניסן בשנה ) פעםֶאחתעשהֶ–ֶמשה: ממשהֶעדֶחורבןֶביתֶשנינישרפו  תשעֶפרותֶאדומות  

  ;(1)ֶיִר צְ ל הִמ אֵ ְמ נַּ ח  ; (1)ֶףקֹון הַּ י בֶ נַּ עֵ  הּויָ לִ אֶ  ;(2) לדֹוגָ  ןֵה ן כ  נַּ חַּ יֹו ;(2) שמעון הצדיק ;(1)ֶעזרא

ר את עם ישראל מטומאותיו.יבוא לטה  , שיחַּ ִש ָמ ך הַּ לֶ ֶמ  במהרה בימינו יעשה תוהעשירי ;(1) יאבִ ישמעאל בן פַּ 
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o 'ֶסיפורֶעםֶמוסרֶהשכלֶֶ-'אין יאוש בעולם: 

 צח. לא היה צל צלו של ספק בענייןבארה"ב עם אחד מעורכי הדין המפולפלים והמתוחכמים ביותר שייצג איזה רומעשה שהיה 

 הדין לשופטים והבטיח להוכיח להם הרצח, וכדי להוציא אותו זכאי מהמשפט היה צריך לעשות משהו מיוחד במינו. פנה עורך

 לא היה רצח', אמר. השופטים הנהנוכאן חי, זה מצביע על כך ששהאדם הזה לא רצח. 'שהרי אם הנרצח לפי סברתכם יכנס ל

 שניות הנרצח יכנס לתוך 60'תוך זה סימן מובהק שלא היה רצח. אמר להם עו"ד:  -לאות הסכמה, ואמרו שאכן, אם הנרצח חי 

 )המושבעים( השופטים הסתובבו הנקוב הזמן פרק ואחרי בית המשפט. אני מבקש מכולם להציץ בשעונים ולעקוב אחרי השניות'.

 החוקך לכאן, א ך ואמר להם 'נכון, הנרצח לא נכנסלעבר הדלת, לראות את הנרצח, אך לא היה שום אדם בפתח. עורך הדין חיי

 שהסתכלתם לכיוון וכיווןלא בטוחים במאה אחוז שהיה רצח, הנידון יוצא זכאי.  )המושבעים( בארה"ב אומר שאם אתם השופטים

 "דצדדי לדון בעניין, ועו וציאו זכאי'. נכנסו השופטים לחדרעליל על כך שאתם מסופקים, לכן אתם חייבים להזה מצביע ב -הדלת 

 והכריזו שהנאשם ה דקות חזרו השופטים, דפקו בפטישוהרוצח ישבו לשתות מתוך ביטחון מלא שהוא ייצא זכאי. אחרי כמ

 וביקש לדעת איך הם האשים אותם שהם עוברים על החוק, הזדעק,"ד כמובן שעו ..מורשע, שכן הגיעו למסקנה שהוא הרוצח.

 עצמו לא הסתובב שהנאשםה שלנו היא י  מרשיעים אותו כשכולם ראו שגם הם הביטו לעבר הדלת. אמרו לו השופטים 'הרָא

 .השתכנע"ד שהנרצח לא יכנס, שהרי הוא רצח אותו'. עו 100%-כי הוא ידע ב השניות, 60לכיוון הדלת בתום 

 שבשמים מחכים לנו בפתח, וה' אומרגם לנו,  , וזה קורה לפעמיםהרוצח הכניס את עצמו למאסר עולם מפני הייאוש המסקנה

 א מסתכלים לכיוון הפתח, ומכניסיםאנו ל '. אבלאפתח לך פתח כפתחו של אולםתפתח לי פתח כחודו של מחט ואני לאדם '

 . ער  ר ה  צ  הי  את עצמנו למאסר של 
 

: אדם מיואש עלה על גג של בניין גבוה ומאיים לקפוץ. הוא מתחיל לצעוק: "אני קופץ, אין בעולם' 'אין יאוש
לי עבודה, אין לי אישה, אין לי ילדים, אין לי בריאות"...ניגש אליו חסיד אחד ואומר לו: 'אחי אין יאוש בעולם 

 ..כלל' עונה לו 'המאיים': מה אין גם יאוש?!...מיד קפץ מהגג.
 
 "ף ר ֵאת ָטהֹור ִאיש   ְוָאסַּ ָרה ֵאפֶׁ ּפָ יחַּ  הַּ ה..." )יט, ט(  ִמחּוץ ְוִהּנִ ֲחנֶׁ ּמַּ  לַּ

   

 

 

 

 

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

  ֶ לב  )פני דוד(. עצמו עליה יתמִֶמֵֶמי ש  ב, אלא מתקיימתאין התורה שלומר  .ע"ה ,הָרֶוֶֹת ֶ==(מדלאֶהלף,ֶאית,ֶבי )ילו  ִמ ב ְ בגימט'  :ֹאה 

 םהֶ ת בָ מּושיָ  ולא ם'הֶ י בָ 'וחַּ ה, ש  ְק הִ  החפץ חיים:  

 ו להתפלל בציבור. עברו שנים והואהיה טרוד כ"כ עד שלא היה לו זמן אפיל סחרוימשל לאדם שהיה סוחר הרבה שנים, ומפני מ

 ת כנסתידה לדרכו, והתחיל להתפלל בביהזדקן והרגיש שהוא מתקרב אל התכלית, ועליו יהיה לתת דין וחשבון, החליט להכין צ  

 הלא החנות מלאה בסוחרים בציבור ונשאר עוד שעתיים ללמוד אחר התפילה. כשהגיע לחנותו שאלתו אשתו מדוע איחר,

 כ הלכה לראות מה קרה לו,"לא שב מביהשראתה גם למחרת שממהרים לדרכם, ענה לה האיש שהיה טרוד והוכרח להתעכב, ו

 לחנויות אחרות. ענה לה בעלה, מה ונבהלה לראותו יושב ולומד, התחילה לצעוק עליו שהוא מפסיד את כל הקונים שהולכים

 לומר לו שאין לי פנאי עכשיו כיוןהמוות ואומר לי הגיע זמנך להפטר מן העולם, האם הייתי יכול  מלאךהיית עושה אם היה בא 

 ום לתחיה... וזה הפשט במאמר חז"לשהחנות מלאה קונים, וא"כ תחשבי עכשיו שהנני מת, ומה אכפת לך שבעוד שעתיים אק

 'במי שממית עצמו עליה'.
 

 יש אמר ִקיש ר   . 'בהם שימות' ולא, 'בהם וחי''צריך להיות כתוב: -לָּ
 לאכול אורח אליו כשהגיע. מאוד פשוט? ביחד הולך זה ואיך. גדול קמצן גם אך, גדול אורחים מכניס שהיה גדול מסופר על עשיר

 ,גר אתה היכן - שאלות אותו לשאול החל הבית בעל - לאכול להתחיל כשרצה מיד אולם, המלצר מידי מכובדת מנה קיבל הוא

 יכול לא וממילא לענות חייב היה והוא, נעים היה לא שלאורח וכמובן'. ואלמוני וכו פלוני את מכיר אתה האם, עוסק אתה במה

 את גם ולקח השולחן את לפנות המלצר בא ובינתיים. בלבד' 'לראותם בבחינת אבל, במאכלים צפתה העין. דבר שום לאכול היה

 שלט ראה והוא, פיו אל מאכל דבר בא לא ימים שלושה שבמשך אורח אליו הגיע אחד יום ... והנה.האורח של השלמה 'מנתו'

 את פתח, המשרת בא. קלות ודפק לדלת ניגש מיד. אורחים' הכנסת - הגדול הנדיב 'בית: הקמצן העשיר בית על מתנוסס גדול

 הבית בעל החל לשולחן הוגש כשהאוכל. לידו והתיישב הבית בעל הגיע בינתיים. לבו את 'לסעוד' פנימה והזמינו, לרווחה הדלת

 מת שפלוני שמע הבית כשבעל מיד. מת שפלוני לו ענה והלה. פלוני את מכיר אתה האם, גר אתה היכן-הקבועות שאלותיו עם

 ושאל אליו חזר הבית ובעל, הטעים האוכל מן לאכול האיש החל בינתיים. הקטן אחיו זה שהרי, לאשתו לספר בבהלה קפץ

 . לאשתו לספר והלך, אחיו זהו גם שהרי, בבכי פרץ והאיש, העני ענה', מת הוא גם?'. 'אלמוני עם ומה' שוב

 פלוני עם ומה' ושאל מהר חזר, מאחיו יותר קצת אולי האוכל על לו כאב שעדיין, הבית ובעל, רב בתיאבון לאכול המשיך העני

 כשהוא הבית בעל אליו פנה ואז. בשולחן כלום נשאר שלא עד מלאכול פסק ולא האיש ענה', מתו הם גם?'. 'האחרים ואלמוני

 לו ענה'. כולם עם דיברתי שבוע לפני הרי? כזה קצר זמן תוך מתו כולם איך' ושאל, האוכל בגלל וגם אחיו בגלל גם דמעות שטוף

 '. מת העולם כל מבחינתי - אוכל כשאני' האורח

 כל אצלי 'עכשיו בבחינת ללמוד צריך הוא - לומד כשהאדם אלא, ושלום חס, למוות ולא לחיים ניתנה שהתורה בוודאי-הנמשל

 .חיים אלוקים בתורת עסוק אני הרי? אלמוני או פלוני עם קורה מה משנה זה מה. מת' העולם

ר;  ו)שנילחמתי בהם( המלכיםע"י -ָעָפר"וכבר הייתי ראוי להיות יח, כז(:  בראשית ,רש"י) אומר אברהם  .ִנמרֹודע"י -ֵאפ 

רה זה פ  ן אברהם את הכניס שנמרוד מהשריפה שנוצר א  בש  ש לכ ִ  ניצל בזכות זה זכה שיהיו על שמו. ואברהם הא 

                                                       )במדבר: נשא ה, יז( "ולקחֶהכהןֶמיםֶקדושיםֶבכליֶחרשֶומןֶהעפרֶאשרֶיהיהֶבקרקעֶהמישכן"ֶ: אשה סוטה רפֶָעֶָ( א)

ר( ב) ף" .פרה אדומה ֵאפ  ָאסַּ רֵֶאתֶָטהֹורִֶאישֶ ֶו  ָרהֵֶאפ  ָ פ  יחֶֶַּהַּ ִהנ ִ ֲחנ הִֶמחו ץֶו  ַּ מ  ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ )במדבר: חקת יט, ט(..."ֶלַּ



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

 ִֶל ֶ  חֶַָּפתוֶ  יכ    )שמנה לחמו( אינם מקבלים טומאה מבחוץ, אלא רק מתוכם.  סֵרֶיֶחֵֶלֵֶכ ֶ שרק  .סֵרֶחֵֶדֶ =='בגימט: ס"ת דָצִמי ןֵאי רֲאש 

  

 

  

 

 

  ֵּ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 הקֶָחוֶ , ולאחרים היא תהיה 'המֶָדוֶ הֶאֲֶָרֶפ ֶָאת טעם  משההקב"ה גילה רק ל

י', הוא אמר: פרהֶאדומהטעם  ת ִ ר  ָמהֶָאמַּ כ ָ ח  ִהיאֶא  חֹוָקהֶו  יֶר  נ ִ בי אני אחכים ואגיע להבין יחשבתי בל: כלומר, )קהלת ז, כג( .'ִממ  

ִהיא'והנה היא רחוקה ממני,  ,פרהֶאדומהסודה של את  חֹוָקהֶו   .המֶָדוֶ הֶאֲֶָרֶפ ֶָ=='ר 

 ֵֶַּמאל רמֵֶֶט ָ תש ֶ ֲֶעפַּ אתהֵֶֶַּרפַּ ט ָ שלמה המלך חשב, שגם הוא נכלל . אדומהֶפרה לשניתן הטעם  השֶ מֶֹרמז שרק ל .השֶ למֶֹר"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( .רשֶָיֶָת שצריך להיות ר" 'דבריֶאמתֶיושר' קהלת, וזה מרומז ברשֶָיֶָלהיות הר"ת 
 

 " ּ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

 ָיםסמכה מיתת נ ֶ כֶַּמיתת צדיקים מ , אףמכפרת אדומהפרהֶלרמוז מה -פרהֶאדומהל ִמר   ,רפ ֵֶכֶַּמֶ ==המֶָדוֶ הֶאֲֶָרֶפֶָ; )רש"י( .תר ֶפ 

ָמת'. ע"ה ת ָ םֶוַּ ָ ָיםֶש  ֵברִֶמר  ק ָ ת ִ םֶוַּ ָ ם. 'ש  ם. רפ ֵֶכֶַּמֶ ==ש ָ  )בעה"ט(             .אהוֶ ֶהאֶָנֶָהֲֶֶרסוֶ אֶָ==ש ָ

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

 ָים לֶָ=ר=: ר+מים=ִמר  ָים; עִמס   )בן איש חי(התבטל כח ההשפעה של המים שהיה רמוז בשמה. -. כשִמְרי ם מתהעלֶָמסֶ ֶמים=ִמר 

 לֹא ִיםֶָהָיהֶו    .מריםבזכות -השנים שהיו במדבר, היה להם הבאר מכאן שכל -פירש"י( : )ָלֵעָדהֶמַּ

ר התייצבה מרים מרחוק וחיכתה לראות מה יעשה לו-ראֵֶב ֶ ( מרים זכתה ל)  )'מעם לועז'(  כלומר שמרה עליו.-כשמשה היה בי או 

 

ֶ

 

 ֶח :למשהֶואהרוןֶאומרהקב"ה ת "קַּ ה אֶׁ ּטֶׁ ּמַּ ם: הַּ ְרּתֶׁ ל ְוִדּבַּ ע אֶׁ לַּ ּסֶׁ ם הַּ ם ְוהֹוֵצאתָ ...ְלֵעיֵניהֶׁ ִים ָלהֶׁ ע ִמן מַּ לַּ ּסֶׁ  )כ, ח(    "הַּ

 ִים עִֶמןֶמַּ לַּ ס   ה==הַּ הֶ. לומר שֹמש  ִיםרבינו הוציא לבני ישראל  ֹמש  ע'ִֶמןֶ'מַּ לַּ ס    (ע.א)                 . הַּ

  ע לַּ ס   ע: כדי שבנ"י יאמרו ומה הַּ לַּ  )רמב"ן(  אנו. רמֶ חוֶֹלֶוֶַּקֶָזה שאינו מדבר ולא שומע מקיים דברו של הקב"ה,  ס 
 

 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

 

 " ְּקִהלו יַּּ ה וַּ ֶׁ ֲהרֹן מֹש  ת ְואַּ ָהל אֶׁ ּקָ ל הַּ ֵני אֶׁ ע ּפְ לַּ ּסָ ר הַּ ּיֹאמֶׁ ם וַּ ְמעוּ  ָלהֶׁ ִ ּמִֹרים ָנא ש  עהַּ  ֲהִמן הַּ לַּ ה ּסֶׁ ּזֶׁ ם נֹוִציא הַּ  ֶֶ)כ, י(" ָמִים ָלכֶׁ

 ֵני עֶפ   לַּ ס ָ ֵני'. הַּ ל ישראל כל שהיו מלמד .יפ ֵֶלֶַּכ ֶ =='פ   ֵניֶא  עֶפ   לַּ ס ָ  )בעה"ט(.          הב   רו  הְמ  את מחזיק טע  המו   והיה יםנִֶפ ֶָ אל יםנִֶפ ֶָ-הַּ

 ע לַּ י ַּךֶ ' "ש: וז .םיִֶמֶַּ=. אותיות אמצעיות"ןי"דֶעמ"ךֶלמסבמילוי:  סלעאם ניקח את המילה : ס   תֶוַּ עֶא  לַּ ס   הוֶ ֶהַּ ֵ ט  מַּ ֲעָמִיםֶב   ַּ , דהיינו 'פ 

 (באר מים חיים)         .פעמיים הכוונה זה ,'םיִ מַּ ' להיהמ צאת אז ,דצֶָל מכ ותאותיה את  ן(יע ד,מל ך,מס) יילו  בִמ  'סלע'מ תוריד

 ֶֹמשהֶואהרוןהיה ניתן להבין שהכוונה ל-:יאצִֶוֶֹנֶמים מן הסלע. הוא אמר וציאי שהקב"ה-'יוציא: משה היה צריך לומר 'יאצִֶנו ...

 )אוצר המדרשים( .'ונֶַּעֶָ'והאישֶמשהֶ: וינֶַּעֶָ השֶ מ ֶֹ' ִמ יאף הקב"ה השמיט  ,וציאנ' מהמילה ימשה השמיט -מידהֶכנגדֶמידהמשה נענש 
 
 "ם רֶׁ ּיָ ה וַּ ֶׁ ת מֹש  יַּּךְ  ָידוֹ  אֶׁ ת וַּ ע אֶׁ לַּ ּסֶׁ הוּ  הַּ ּטֵ מַּ ֲעָמִים ּבְ יְֵּצאוּ  ּפַּ ִים וַּ ים מַּ ּבִ ּתְ  רַּ ְ ש  ּתֵ  ֶֶ" )כ, יא(ּוְבִעיָרם ָהֵעָדה וַּ

  ֶי ַּך תֶוַּ עֶא  לַּ ס   עלְ  הכה משה :הַּ לַּ ע' :)תהילים עח, טו(כ"ש  במדברשים( עִֶלֶָסֶ )ה יםִר הצו   כל ונבקעו דח  א   ס  ק ַּ בַּ רֶֻצִריםֶי  ב ָ ד  מ ִ  )בעה"ט('. ב ַּ

 

 

 

 

 

 

 

o כֹל ִליֶו  יום, והם ככלים פתוחים להוציא מתוכו החוצה: ד  של א   פו  ים לגו  חִ ת  שני פ ְ  :ָפתו חֶֶַּכ   ִ ִריתוֶֹוֶפ  . על שמירתם רמוז ב  

ֶ: )משלי כא, כג( יו'שומר ִ שֹונוֶֹוֶפ  ֶנפשו'ֶל  ֶמצרות ֶ' היא יופ ִֶ. 'שומר ִרית יָלהב   ה='=הילֶָמִֶ'כנרמז בגימט' של  המ ִ ; פ  

שֹונוֶֹ' י' הוא ל  ִ  רמז לכך: .בקדושהֶובטהרה, חייב אדם לטהר מחשבתו ולהתדבק אלופתחים  כדי לשמור על האדם.  פ 

o ר ִתיל ָצִמיד ֵאין ֲאש   ָ ו רִֶדֶֹולֶק-נוטריקון, קד"ם==ָצִמיד( ): ָצִמיד ָעָליו פ  ָשָבהמֶַּיב   . ח 

ֻדָשה==(ת"לד,ֶד"וי,ֶם"מ,ֶי"דצ) בִמילו י ָצִמיד( ) ֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶ ק  ָטֳהָרהֶב ִ ומי שחלילה לא . ו ב 

ֶ הללו ) יםֶהפתוחיםלִֶהכ ֵֶאת שני  בקדושהֶובטהרהר מ  ש   א הוא רח"ליתִרֶב ֶ ,ֶהפ  מ   (פיתוחי חותם\יעקב אביר)              . (, ט 

 ִֶמדרשים(. )א . מרים-אהרון-משה, יעקב-יצחק-אברהם: מיתתֶנשיקהומתו  מלאךֶהמוותאנשים לא שלט בהם  הישֶָש 

 יד( מגילה מסכת)                 . אסתר, חּולָדה, אביגיל, חנה, דבורה, מרים, שרה: בישראל היו ִביאֹותנֶ  שבע 

 דונה בן בלליטי אבא; ולע"נ עזיזהבתֶאסתרֶמויאלֶזכות הלימוד בעלון לע"נ 
 

o ֶע לַּ ס   ה==)עם האותיות וע"ה(הַּ הֶפ   ֶַּוה הנֶָשֶ מִֶ. לרמוז על הפ   ֶ -לעֶַּב ֶ שהם שתי בחינות תורה ש   דמוֶ לֶ ת  ובשתיהן שלטה  הפ 

ֶ -לעֶַּב ֶ ש  השיכחה. ולפי שארץ ישראל היא בחינת תורה  , ובהכאת הסלע פגמו בה, לכן נענשו מידה כנגד מידה הפ 

ֶ -לעֶַּב ֶ ש  ונאסרה כניסתם לארץ ישראל. וכיון שנענשו מחמת שהשליטו שיכחה בתורה  ז הקב"ה במאמרו מ  , ר  הפ 

תֶָתִביאוֶ ֶלֹאֶָלֵכן': )כ, יב(כ"ש נענשו הם ר של שיכחה, , שהוא ש   =ס"מן=כֵֶלֶָ ָהלֶא  ק ָ ז  הֶהַּ לֶהַּ ץֶא   (פיתוחי חותם). 'ָהָאר 



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

 ֶ ֶַּלֶ הִֶו םש ֶ ב  ָעָזר, וילבשם ים(ִת י מ  ד  גְ )וילבש ב ִ  הכהונה דיגב את אהרן שיפשוט .תמ ֵֶהֶַּ-שבוֶ לֶ =תמֵֶ-שב ֵֶלֶ והֶַּ אותיות=ת ָ ל   )שמנה לחמו(. א 

 שארונישלושה אך , םהולך לפניהם ומשו ה את ההרי ענןכתפוח קטן על גבי תפוח גדול. ואף על פי שה רהֶָעל גבי  רהֶָ: ָהָהר הֹר 

יסִ הרֶ  רש"י( עפ"י)נזר יוסף . ל'כ ֶָ'והסנ הֶאיננוֶאֶֶֻכ"ש. הנֶ סְ . ר"ת ןרֹהֲֶלקבורתֶאֶַּ<ֶָהָהרֶרה  , השֶ לקבורתֶמֶֹ<ֶֹבונֵ הרֶ, הָרֶלתוֶֹ< 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 ֲהרֹןֶוַּ םֶאַּ או ֶ ;ע"ה, היקֶָשִֶנֶ ב ִֶֶתמֵֶֶיכ ִֶֶדמֵֶלֶָמֶ ==ש ָ ר  י ִ   )בעה"ט(                   .)ע"ה( ,בעננים==וַּ

 

 

 

 

 

 
 משחקי מילים

 חינם אצות אין, חביבי: לי אמר הוא אז לחיים טיפ מדייג ביקשתי. 
 בתוכי מת משהו,  נפטר כשהוא. תוכי פעם לי היה. 
 נינים'ת לבקר באה את: "קרוקודילה לסבתא אמר קרוקודיל סבא?" 

ֶ
 "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  ֶ(ה)כא,  "הַּ

 לֵֹקל  )בעה"ט(                            . אברים ח''רמב על  בְ שנִ . ח''רמֶזה==ק  

 ֵֶַּאיָבִרים==לֵֹקלק ֶ ה ֵאיָבִריםנבלע כולו  ןמ ֶָ. לפי שה  ב ַּ   )שמנה לחמו(          .    'לֵֹקלק ֶ 'ת, ולכן קראוהו ל  ם פסו  , ולא היה בו שו  ב ַּ

 

 :ל" "העםֶאומרֶלמשה ּלֵ ל ִהְתּפַּ ת ֵמָעֵלינוּ  ְוָיֵסר ְיהָוה אֶׁ ָחש   אֶׁ ּנָ ה"אומרֶלמשה:ֶקב"הֶ...ה"הַּ ָרף ְלךָ  ֲעש ֵ  ֶח(-" )כא, זש ָ

  ֶָחש ָרף  נ ָ ָ  . עָש פֶ , וןֹוע  , אְט ֵח סוגי מכשולים:  ? לאדם יש ש 

o ֵֶשחנשל  שניהרמוז באות ה-(בשוגגהוא -' ביותרָקלשהוא ה') אטֶ ח , 
o ֲֶב, קרערמוז בראש -(במזיד) וןוֶֹע 
o  ֶבן איש חי(         . ףשל שר שלישיתרמוז באות ה-(הכעיס)כדי ל עשֶָפ( 

  ףשרשל  -שרמוז באות ה-פשע...אך הקב"ה החשיב זאת כשחֶָנֶָשל  -שרמוז באות ה-אטֶ חֵֶ, מסוג קלהעם חשב שחטאם ,
ה'לכן  ֵ ךֲֶֶָעש  ָרףֶל   שהם קלים יותר. -וןוֶֹעֲֶוהֶאטֶ חֵֶהשירפא גם את  קלֶוחומרֶמרפא את הפשע הגרוע ביותר, ָשָרף: לכן אם ה'ש ָ

 
 "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 ךֲֶֶָעש ֵ ָרףֶל  יםוֶ  ף לישראל;ר  ש   נחששהיה כ (עש  הר  )ֶָהָמןזה  :ש ָ לֶֹאתוֶֶֹש ִ                          ; 'ץ גבוהעל ע   ןמֶָהֶָה את ל  ת ְ ' :ֵנסֶעַּ

לֶֹאתוֶֹ הנחושת, שראו בתלייתו ושמחו,  שחֶָנֶָאת האיש, שגזר גזירה קשה. והביט אל  נחשוהיה אם נשך ה .ע"ה, ָהָמן==ֵנסֶעַּ

ֵמהוֶ ': )פס' ט("ש . וזָהָמן, נשךוחיו; והיה אם  ש ִ י  לֶוַּ נ ֵסֶעַּ ֵמהוֶ ' :'הַּ ש ִ י  ֵמהוֶ . ןמֶָהֶָבני  רמז על -('י)חסר  'וַּ ש ִ י  , סעלֶהנֵֶ 'ו"הםֶשֵֶיֶַּוֶַּ'=וַּ

העֲֶ ;עליוהוֶו'ויאמרֶהמלךֶתל. וז"ש י'ֶבניוומןֶה  ; הָנָחשש בו ונתלב    ושֶָעֵֶהוא גלגול  ָהָמן. שָשולעֵֶר"ת  :ִשיםוֶ ֶָרףש ֶֶָךֶָלֶ ֶש ֵ

 ֵֶ ָרֶֶךֶָלֶ ֶהֲעש יֶףש ָ ש ִ ָהיֶֶָסנֵֶֶלעֶֶַּוֶֹֹאתֶםו   )נחל קדומים(       .כוללים( 2בגימט' )עם , =מרדכי: ס"ת לכ ֶֶָהו 
 
 "ֵאר ִרים ֲחָפרּוהָ  ּבְ רּוהָ  ש ָ ֲענָֹתם ְמחֵֹקקבִּ  ָהָעם ְנִדיֵבי ּכָ ְ ִמש  ר ּבְ ְדּבָ ָנה ּוִמּמִ ּתָ  (קדומיםנחל )   ( יח)כא,  "מַּ

 חֵֹקק ֲעֹנָתםב ֶ ; ==חֵֹקק; ==מ  ֵאר'וירא והנה <; ותרוֶֹאֵֶב ֶ <חפרו ו . שבזכות <ִמש     .ב  

 חֵֹקק ֲעֹנָתם'; קריאתֶשמעכמס' התיבות 'ב==מ  ִמש   ֹוָרההן ה-ב   ִפילֹותוה ת  ֹוִביםוה ת   ֲעִשיםֶהט  ַּ ר ;מ  ב ָ ד  ָנהֶו ִממ ִ ָ ת  נאמר : זה מַּ

ְנז י ה'<זוהי ה ית ג ִ ב   ב ְ ה ולקבל את המתנה הטובה ש  ד  תעל אותם שזכו לכך וזיכו לבבם, שיכולים לצאת הש  ב ָ  )מחשוף הלבן(. שַּ
 
 מֹות ְיא "ּוִמּבָ ּגַּ ר הַּ ֶׁ ֵדה ֲאש  ש ְ ה רֹאש   מֹוָאב ּבִ ְסּגָ ּפִ ָקָפה הַּ ְ ל ְוִנש  ֵני עַּ ימֹן" ּפְ ִ ְיש   )כא, כ(  הַּ

 ֲֶרא ֵדהב ִֶֶש   ההֶֶַּאשֶ רֶֹֹוָאבמֶש   ג ָ ס  ִ  (שמנה לחמו)   .', ניתן להם הבאר במדבריוקחֶנאֶמעטֶמים. שבזכו תו  שאמר 'םהֶָָרֶבֶ אֶַּ: ר"ת פ 
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 ליציאת מצרים, ובזכותם ניתנו לבני ישראל מתנות:  -: שלושתם מתו בשנת המשהֶ-אהרון-מרים 

 שנה.  במשך  ישראל לבני מיםבזכותה היה -ָקֵדש, ניקברה ביןצִֶ, במדבר ,  בגיל י'ֶניסן  מתה ביום -

 . ענניֶהכבודבזכותו היו  -רהֶָרֶהֶָהֹ, ניקבר בבגיל   , א' אבמת ביום  -

ֶ.        ןמֶָבזכותו היה -ובֶֹנֶ רֶהֶַּ, ניקבר ב, בגיל ז'ֶבאדר   מת ביום -

 

ֶ.פריחה בר אזולאי יעקב .פריחה בתֶאזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משהֶֶֶ.פריחה בת אלקובי מסעודה .ג'מילה ברֶיאלקוב ֶיהודה 
ילָדהֶ.כהןֶאבי-שושנה-אגאיֶ.רבקה בר לוי מסעודֶ.רבקה בר כהן מסעוד .סטה בתֶזוהרֶ.רינה בת בן חיוןֶאסתרֶ.רינה בר בן שושןֶשמעון ֶב ִ

 תמו. רב שמעוןֶשרה. רב .ֶיצחקמור יוסף אליסומשהֶֶ.אפללו ג'נטוִיסֶאָז'ֶ.זאנח ופורטונהֶיצחקֶ.תמובר בטיטו  מרדכי סעדה.בת אדרי  איטו סוליקה. בת

 סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמהֶ.כהן,ֶלוי, אזולאיֶמשפחותֶלכלֶ.זוהרבת  רינהֶ,זוהרבת  פאניֶ,זוהרבת  ברוריה  
  סעדה. בן מסעודֶפרוספר .מטילדהבת  מזלֶאסתר.בנות  עליהו מזל .עליה בן יוסףֶיצחק .אסתרבן  ישראל .דינהבן  שלום .שמחה בת אלגרה .פריחה בת

ֶ .פאניבן ֶאריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן עמרם ֶ.חנה ןבאביעדֶֶרונית.בן  עידןֶקדושֶתרצה.בן  שמעון .מסודיבן עופרֶֶ .עישהבן  יחיא

ֶֶֶֶֶֶֶֶחנה. בת שניֶ.ֶ.שושנה בן רפאלֶ.צילה בן ארז  תמר. בןֶיעקבֶאסתר.בן  דורוןֶ.אסתרבן  יעקב .רינהבת שירהֶֶ.פאניבן אושריֶ
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