
 בס"ד

רֶּ   ג"עוָּגת ּפֶּ
 

 
ימטריותג פראותרפ  

 

 
  

 ַשַלחב ְּ

https://www.google.co.il/imgres?imgurl=http://blog.tapuz.co.il/bbahaim/images/3737268_562.jpg&imgrefurl=http://www.tapuz.co.il/blog/net/viewentry.aspx?entryId=2520214&docid=ZO_HTQcIyFBt-M&tbnid=6uUGMrQHKP1xLM:&w=674&h=510&ei=Mv8nVPWkN9ftaPGXgegF&ved=0CAIQxiAwAA&iact=c


 
 

 

 

 

 
                                                       

 

   

 
 

 

 

 

 

 

ִציַאתְּ ֵניי  ָרֵאלְּב  ַרִיםְִּיש  ְִּמִמצ 

 ּכֹות )לאחר  פרעה  .(ְשֶכםה )בעיר ר  בוּ ק  ל   ףס  יו   תמוֹ צ  עַּ  את לוקחרבינו  משה; לחופשי י"בנ את שולח( הּמַּ

 ם<ֶהָעָנן ַעּמוּד יו  נֹות ישראל בני לפני הולך היה: ּבַ ֶחה הדרך את להם לפ  נ   י"בנ בין דמַּ ע   וגם. ללכת לאן אותם ומַּ
ים את קֹוֶלט והיה יםהמצר   לבין ּצ  ים הח  ר  צ  ים היו שהּמ  ַלְיָלה<שא  הָ  דמוּ עָ ; יֹור  יר: ּבַ  ! חֹוֵשך היה למצרים ואילו, לילהה את י"לבנ ֵהא 

 "ח ַוְיִהי ַ ל  ַ ש  רעֹה ב ְ ַ ֶרךְ  לִֹהים-א   ָנָחם ְולֹא ָהָעם ֶאת פ  ים ֶאֶרץ ד ֶ ת ִ ְ ִלש  ְ י פ   (ז" )יג, יהו א ָקרֹוב כ ִ

 אותם.   חַּ ילֵ ה ש  עֹר  ּפַּ על ישראל שראו ניסים וניפלאות, ולא יצאו ממצרים ויצאו רק בגלל שֶ  הקב"האמר  ַוי: ַוְיִהי    

 ה י'( על שֶ . )בהָ זָ וה ףסֶ כֶּ ם עם הח את הע  לַּ ( שּש  בגלל: ) ַוי ַויאומר  פרעה. היה ַויר, ע  : זהו לשון צ  ַוְיִהי ק                  מכות.  () ל 

 ל למה הדבר דומה ש  , הבא לי דגים מהשוק, הלך והביא דג מסריח, אמר לו המלך, בחר לך שלו דב  מלך אמר לע  : מ 

העבד הסכים לאכול ₪.  100מכות או שתשלם  100הדג או תקבל את שה שאני מטיל עליך: תאכל אחת מהשלו

: לא יכול לאכול יותר, אני מעדיף לקבל מכות, טרם סיים את המכות לוהדג, טרם גמר לאכול נימאס עליו הדג ואמר 

 :הפרע כסף...כך שילם וגם תמכו קיבל אכל, גם שגם נימצא₪.  100אמר העבד: לא אוכל לסבול, אני מעדיף לשלם 

 ישראל לחופשי. את ולבסוף שיחררמכות,.. ישראל, קיבל את שיעבד

 ח ּלַ ַ ש   .לקב"ה ר לשירה ששרו ישראלכֶ זֵ -'היָר ת שִ בָּ 'שַ  :ים בשבת זויט  . נהגו לאכול ח  יִטיםחִ ל כו  אֶ לְ ה יָר שִ ת בָּ שַ בְּ  -נוטריקון :ּבְ

  

 
 

 

 

 
 

 "ב ֵּ ס  לִֹהים ַוי ַ ר ֶרךְ ד ֶ  ָהָעם ֶאת א  ְדב ָ ים סו ף ַים ַהמ ִ ִ י ָעלו   ַוֲחֻמש  ל ְבנֵּ ָראֵּ ֶאֶרץ ִיש ְ  " )יג, יח(ִמְצָרִים מֵּ

 ים יּ ם את םלוֹ ש  ּב   עברו דברים  בזכות: ַוֲחִמש ִ הּבַּ  הַּ ש   ִים' :(יד, כט)כ"ש , יַּּּב  מ אָלם ִמיִמיָנם ח ָמה ָלֶהם ְוַהּמַ ְ                       . 'וִּמש ּ
 את לקבל הם שעתידים מהם היזהרו ואמר גבריאל המלאך קרא, עליהם לעלות ורצו ימין מצד המים כשבאו: ּתֹוָרה( )
 מניחים שהם בהם היזהרו להם אמר, משמאל לעלות המים צוּ ר  שֶ ּכ  : ּתְִּפיִלין( ); 'מו  לָ  תדָּ  שא   ינו  ימִ מִ ' ש"כ, מימין הָר ו  ּת הַּ 

 אמר ריהםומאח שבאוכ: ִציִצית( ); הילָ מִ  תוַּ צ  מ   להם שיש היזהרו אמר יםנ  פ  ּל  מ   המים כשבאו: ִמיָלה( ); בשמאל תפילין
 ('תמיד ארוחת' ספר י"עפ 'רחמים כסא') .ין של ר אשילִ פִ ּתְ : בזכות ֶקֶשר ּתְִּפיִליןֶשל  ֶקֶשר( ) .תפו  נָ כְּ  ארבע להם שיש היזהרו
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ַשַלח  ב 

  א  ידוע שיצאו  :)פרשת בראשית ל, ע"ב(" הקדושבזוהר ... אומר רבי שמעון בר יוחאי, "אלף( ממצרים )ִריבו 

ת " ין או  ד ֶשַעד ַעְכָשיו א  ן ל א ִניְשַלם. וֶזה ַהסו  ֶדם ָלכ  ָרָשהסָ ּוְכֶשִנְשְלָמה ַחָוה, ִניְשַלם ָאָדם, וקו  ּפָ  ".  ֶמ"ך ּבַ

 תהאוֹ  נהלראשו מופיעה אז, (הראשון םדָ אָ  של מצלעותיו עלַּ צֶ  )כשהוציא הוָּ חַ ל םדָ אָ  בין כשהקב"ה הפריד כלומר, רק

א -ל , רמז=ס .בתורה ך"מֶ סָ    .מבראשית=(=)ג "תרי+() בשלח המילה-רמז ממצרים. ועוד שיצאו ִריּבו 

 (ש.אֶ  )עפ"י     .מבראשית מצוות( הייתה עוד תרי"גויקבלו את התורה ) ריבוא שיצאו ממצרים  רמז שהמחשבה על כך

 רֹות. הַחוָּ  לפני הּוֶלֶדת מופיעה' ס: אמנם הערה ה  ן) אך הּנ  ו  יש  ןֵבב; ּס הַּ  הּוא-ּפִ יחו  ִריָאהל קשורים לא-ֹוֵבבסּ הַּ  הּוא ּגִ  (ע.א. )ּבְ

  :'"( ממקומומאל יצא איש )ת חּום ַשּבָ   מ'( ָאָמה ) -יותר מ "ּתְ

 תמצית הפרשה: 
 [פרק ]פרק] .לפניהם הולך-הענן ועמוד האש עמוד•.יוסף עצמות את לוקח משה•בני ישראל לחופשי. את שולח פרעה•יג 

ל חונים לפני י"בנ•ם לים סוף ושם מתרחש נס קריעת ים סוףבני ישראל בורחים מפרעה שרודף אחריהם, הם מגיעי• יד[ עָּ  בָּ
 7-ה ביום" ַים סּוף קריעת" נס מתרחש ואז אליהם מגיע פרעה, סוף לים ומגיעים בורחים י"בנ•מצרים מאלֹוֵהי אחד. )ְצפֹון
וכל  שירת ִמְריָּם•.'שהמ ישיר אז: 'ושרים הנס על ה"לקב מודים י"ובנ משה: הים שירת•טו[ פרק] )כ"א ניסן(.  פסח של

ה שניקרא למקום מגיעים, המובטחת לארץ במסעם מתחילים י"בנ•.הנשים תָּ רָּ רבינו  במים. משה חוסר על מתלוננים שם. מָּ
ן•[טז פרק]זורק עץ לתוך המים 'וימתקו המים'.  ן ממטיר ה"והקב, להתלונן ממשיכים ישראל בני: פרשת המָּ  מָּ

ו•שהיו במדבר(שנה כ 40.)אכלו אותו במשך מהשמיים  כמו ולחם בשר להם שאין : לבני ישראל נימאס מהמן התלוננוְשלָּ
ֵמן מאוד'( '.במצרים להם שהיה ו )'מין עוף ושָּ בנ"י מגיעים לְרִפיִדים ומתלוננים שאין להם • יז[ פרק] .הקב"ה מוריד להם ְשלָּ

ֵלק: עמלק מלחמת•ויצאו מים ּצּורמים, ה' מצווה את משה להכות בַ   של בסיוע, לרִפיִדים ורוצה להילחם. משה עמגי ֲעמָּ
ֹחה: "מבטיח ה"הקב. אותו ומנצחים בעמלק נילחמים( ִמְריָּם של ַהֵבן) וחִּור יהושע, אהרון ֵלק זכר את ֶאְמֶחה מָּ                               "ֲעמָּ

ַשר: )ספרדים( הפטרה. 18.23 ת"ר; 17.56-ק"מוצש ;16.56 )ת"א(: ֵנרוּת הדלקת ָרה' 'ַוּתָ בו  ְּג"תשפ  שבט  גיְְְְּּּּ.ּדְ

זמר עמרם אזולאיחידש: ליקט, ערך ו     .  אזולאי למשפחת - והר  איר  ונינ:          לע"מוקדש  העלון

        היר  ת ש  ב   ש  /בְַּשַלח :וגימטריות אותפרפרבס"ד                    

 "רמ    ז"רמ יאצ  ֹוּמה     
 

              :העלון לע"נ

                      

 בן אלגריה

 



"נ רבי  העלון לע
                      

 חיים דב אפרים בן

 ח ק ַ ה "ַוי ִ ֶ ף ַעְצמֹות ֶאת מֹש  וֹ  יֹוסֵּ י ִעמ  ֵּ  כ ִ ב  ְ יעַ  עַ ַהש  ב ִ ְ "י ֶאת ִהש  נֵּ אמֹר ב ְ קֹד לֵּ ָ     " )יג, יט(ֶאְתֶכם לִֹהים-א   ִיְפקֹד פ 

 ? שהמצרים לו אמרה. ושאל אותה הלך, הדור מאותו נשתיירה אשר בת ֶסָרח לו אמרו 

 עשה מה. ממצרים לצאת יוכלו לא יוסף צווי את לקים יוכלו כשלא ממילא ואז, בנילוס עּוהוּ יק  וש   מתכת של ןרוֹ א   ליוסף עשו

ר ֲעֶלה' וֹ בּ  וחקק טס נטל נילוס על עמד?! משה , בניו את גואל הוא ברוך שהקדוש השעה הגיעה, 'ףסֶ יו   ףסֶ יו  ' ואמר חוַּ וצ   'שו 

 ועלה צף מיד, משבועתך נקיים אנו אול ואם, מוטב עצמך את מגלה אתה אם, בגלל מתעכבים כבוד וענני  וישראל והשכינה

 (יוסף לבוש \תנחומא  מדרש)       . ישראל בארץ לקוברו בכדי ממצרים יוסף של ארונו את משה לקח ואז. יוסף של ארונו

 .בת פרעה, -בתיהבן ירד, -ֲחנֹוךעבד אברהם, -אליעזרְּבת אשר הייתה אחת מהן: ֶסָרח עשרה אנשים נכנסו חיים לגן עדן
 בן לוייהושעְּו של ר' יהודה הנשיא, נכד-יעבץמלך הכושי, -עבדמלך צור, -ִחיָרםבן דוד, -משיחהנביא, אליהוְּבת אשר, -ֶסָרח

 "ו ד ָיִמיש   לֹא ו ד יֹוָמם ֶהָעָנן ַעמ  ש   ְוַעמ  י ָלְיָלה ָהאֵּ ךְ  ָהָעם ִלְפנֵּ ָהפֵּ ְרעֹה... ְלַבב ַוי ֵּ ַ  " )יג, כב(פ 

 ְרתו  ': )שמות לג, יא( . כ"שָעָנן: ס"ת ןנו ןב עיהוש: ֶהָעָנן ַעּמּוד ָיִמיש   ל א ָ עַ  (של משה) ּוְמש  ֻׁ ש  ן ְיהו   )ילקוט משה(.'ָיִמיש   ל א ַנַער נּון ּבִ
 

ֹעהְּרֹוֵדףְַּאֲחֵריְּ ֵניַפר  ָרֵאלְּב  ְִּיש 

 פֹון לע  ּב   לפני חוניםישראל  בני ְרע ה. צ  ר אחריהם ורודף אותם ששיחרר טֵר חַּ ת  מ   ּפַ ּב  ד  ּמ   .סוּף-י ם לֵעֶבר ּבַּ

 סוף לים ומגיעים בורחיםישראל  ינֵ ּב  ; 'םיִ ַר צְ מִ בְּ  יםִר בָ קְ  יןא   בִלימִּ הַ : 'משהישראל באים בטענות ל בני ,

 .בימינו חסַ פֶּ  של שביעיההוא היום -ניסן א"כ ביום 'סוּף ַים תיעַ ִר קְ ' סנֵ  מתרחש ואז אליהם מגיע פרעה

 "ד י ִמְצַרִים ְלֶמֶלךְ  ַוי ֻג ַ ךְ  ָהָעם ָבַרח כ ִ ָהפֵּ ְרעֹה ְלַבב ַוי ֵּ ַ  'םעָ הָ  חַר בָ ':  ." )יד, ה(.פ 

 ד י' ִמְצַרִים ְלֶמֶלךְ  ַויֻּּׁגַ י ָבַרח! רמז לכך: קֲעָמלֶ   ':ָהָעם ָבַרח ּכִ  )ילקוט משה(     . ֲעָמֶלק==ּכִ

  ָּד  הע ְר פַּ . =ַרחב ּבֵ עַּ פֶ  ידע שישראל היו צריכים להשת  ד אותם ּכֵ ים עם עבודת ּפ  שנה, ובגלל ששיעּבֵ י  פלַּ ך, אז הגיע ֵר ל ּכ 

 (ע.א)             . רד"ו=='הע ְר פַּ 'תיות או  פעמים בתנ"ך+ מופיע  הע ְר פַּ ; )נזר יוסף( שנה. ם לצאת לאחר נ  מ  ז  

 "ח ק ַ ש   ַוי ִ ֵּ אֹות ש  חו ר ֶרֶכב מֵּ ם ִמְצָרִים ֶרֶכב ְוכֹל ב ָ ִ ִלש  ָ וֹ  ַעל ְוש  ל  ֻ  " )יד, ז(כ 

 

 
 
 
 

 "ה ַוי ֹאֶמר ֶ יָראו   ַאל ָהָעם ֶאל מֹש  ו ַעת ֶאת ו ְראו   ִהְתַיְצבו   ת ִ ר 'ה ְיש  ֶ ה ֲאש   (יג" )יד, ...ַהי ֹום ָלֶכם ַיֲעש ֶ

  ַשעתידין  הר סיניכקריעת ים סוף, אך הקב"ה יושיע בזכות מעמד  זיווגקשה ה-ש רז"ל". לרמוז מהלָ כַּ ן ָת חָ ==ְצבוּ ִהְתי

 (החיד"א)                    כביכול ןָת חָ והקב"ה כ ָלהכַ י ּכ  ינ  ר ס  הַּ ישראל לעמוד ּב  

  ה ֶאל 'ה "ַוי ֹאֶמר למשה: אומרהקב"ה ֶ ְצַעק ַמה מֹש  ָלי ת ִ רד ַ  אֵּ ֵּ י ֶאל ב  נֵּ ל ב ְ ָראֵּ עו " )יד, טו(  ִיש ְ ָ  ְוִיס 

  ְַצעַ  המ לָ  קּתִ ּב   יא                                   נחל קדומים()                .ִקירהַ  ץ בינו וביןצֵ פלל שלא יהיה דבר החוֹ . רמז למתירקִ הַ  ס"ת :רּדַ

 ְצַעק ַמה ָלי ּתִ ְצַעק מ ֶשה: ')שמות ח, ח( כתוב, צפרדעמשה עומד ומתפלל. גם במכת -: פירש"יא   צפרדעיםהתפלל שה-' פירש"יַויִּ

ה'וימותו.  םיָ יקפצו ל הִמְצִרים, כך תנוריםלכשקפצו  תוּ מֵ  יםעִ ּדְ ְר פַ צְ הַ התפלל שכמו ש משהימותו.  ִפּלָ עַ ='=ּתְ ַפְרד  מו  ַהּצְ ; ּכְ

המ   לאֶ  הָוה-יְ  יּ אֶמרוַ ' ֶ רדַּ  ָליא   ְצַעקּתִ  המַ  ש  יבְּ  לאֶ  ּב  ליִ  נ  ָרא  עוּ'וְ  ש ְ ְבִעים=: ר"ת ִיּסָ ְצִרים טו   (א.ש)                         .ע"ה, ַהּמִ

  ָעת כי  .'הּ א לָ א נָ פָ א ְר ל נָ א  ': מרים( ֵתיבות שתתפלל על ) 'ה( ימים בהר סיני. ועוד ) 'מאתה עתיד להתפלל . =המ 

יך ועת לקֵצר ֲאר  ר' אלא: כלל להתפלל ֵעת אין עתה אבל להַּ ּב  י ֶאל ּדַ נ  ל ּבְ ָרא  עוּ  ִיש ְ  )בעה"ט(           ' ְוִיּסָ

 "ע ַ ס  ין ַוי ָבֹא :...לִֹהים-ָהא   ַמְלַאךְ  ַוי ִ ֵּ ל ִמְצַרִים ַמֲחנֵּה ב  ָראֵּ ה ַוי ֵּט :...וִיש ְ ֶ  כא( -" )יד, יט...ַהי ָם ַעל ָידוֹ  ֶאת מֹש 

 מרומזים בשלושת הפסוקים הבאיםהקב"ה,  שלת מו  ( הּשְ ) ע"ב:  

o     ים-וַיִַּסע ַמְלַאְך ָהא ְפֵני ַמֲחֵנה ֹלהִּ ְפֵניֶהם וַַיֲעמֹד ֵמַאֲחֵריֶהם: ֵמַאֲחֵריֶהם וֵַיֶלְך יְִּשָרֵאל ַההֵֹלְך לִּ   וַיִַּסע ַעּמּוד ֶהָעָנן מִּ

o    י ֶהָעָנן וְַהחֶֹשְך וַָיֶאר ֶאת ַהָליְָלה וְֹלא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָכל  וַָיבֹא ֵבין ְצַריִּם ּוֵבין ַמֲחֵנה יְִּשָרֵאל וַיְהִּ   ַהָליְָלה:ַמֲחֵנה מִּ

o  ים ְברּוחַ  ַהָים ֶאת הוָה-יְ  וַיֹוֶלְך ַהָים ַעל יָדֹו ֶאת מֶֹשה וֵַיט   וַיִָּבְקעּו ַהָּמיִּם: ֶלָחָרָבה ַהָים ֶאת ֶשםוַיָ  ַהַליְָלה ָכל ַעָזה ָקדִּ

  ללא רווחים(כ, את פסוק -)ללא רווחים( 'יטאותיות; אם ניכתוב את פסוק  כל פסוק מכיל( '- ,

ת של הקב"ה השמו אותיות... כלומר כל  יש -טורים, בכל טור << נקבל -)ללא רווחים(' א"כואת פסוק 

 הְשמֹות במפורש( את כתבתי לא )לכן  !!!במחשבה, אלא רק אסור לקרוא את השמות מהשפה ולחוץ ...אותיות כל אחד הם בני 
 
 ה "ַוי ֵּט ֶ ם ַעל ָידוֹ  ֶאת מֹש  ש ֶ ְקעו   ֶלָחָרָבה ַהי ָם ֶאת ַהי ָם...ַוי ָ ָ ב  ִים ַוי ִ ָ    " )יד, כא(ַהמ 

  זה רמוז בפסוקים הבאיםהשבטים.  ב"ישבילים כנגד  -ייתו, המים נחלקו לוחצ ףסוּ -םיָ כידוע, בשעת קריעת : 

הּו' ֶזה'( ) ִלי ְוַאְנו  הובנ"י ( ';  )=ֶזה: )בשלח טו', ב( א  ש ָ ַּּבָ ךְ  ַבי תו  ה: )יד', כט( 'ַהיָּם ּבְ ש ָ  .כוּ לְ הָ ים ילִ בִ שְ  ב"י -נוטריקון: יַּּבָ

ז ר( )   (ע.א. )בגימט' קטנה =ֶגֶזר .ו("הילים קל)ת '.יםָזִר גְ לִ  ָים סוּף 'לגו 

ַנִים, ֶאֶלף ִיְרּד ף 'ֶאָחדכתוב:  דוקא  מדוע  . ְרָבָבה' ָיִניסוּ  ּוש ְ

 ךידוע שבמכת ש  יֹון היהודים ונישארו רק  מתוך  ֵמתּו  חו  ל  אלף שיצאו ממצרים... אך פרעה לא ידע זאת,  מ 

זוגות  אלף(, אז  רכב. אופן החישוב: אם כל זוג מניסים רבבה ) ם מיליון, לכן רדף אחריהם ע חשב שיצאו 

יס -חישוב פשוט יותרמיליון. ) ( יניסו )  מליון( =*בממוצע<לכן  אחד ֵמנ 

 ְרע האם חוּר ֶרֶכב' אלף, אז היה צריך רק  היה יודע שיצאו רק  ּפַ  .=*-' ּבָ
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 "  י ַוי ָבֹאו ל ְבנֵּ ָראֵּ תֹוךְ  ִיש ְ ה ַהי ָם ב ְ ָ ש  ב ָ י ַ ַ ִים ב  ַ מֹאָלם" ִמיִמיָנם חֹוָמה ָלֶהם ְוַהמ  ְ   ;)יד, כב(  ו ִמש  

 "י ל ו ְבנֵּ ָראֵּ ה ְלכו  הָ  ִיש ְ ָ ש  ב ָ תֹוךְ  ַבי ַ ִים ַהי ָם ב ְ ַ מֹאָלם" )יד, כט(   ִמיִמיָנם חָֹמה ָלֶהם ְוַהמ  ְ                                             ו ִמש  

 ' ךְ מדוע כתוב פעם תו  ה ַהיָּם ּבְ ָ ש  יַּּבָ ה' ופעם כתוב 'ּבַ ש ָ ַּּבָ ךְ  ַבי תו   'ַהיָּם ּבְ

 ָמהפעם  מדוע כתוב נ סנָ מוּ א  הָ לעניין זה קשור          '(ו)בלי  ח ָמה'( ופעם ו)עם  חו   :ה ּבָ

  תֹות:  בישראל היו של אנשים צדיקים המאמינים בה' ובעלי ביטחון, שניכנסו לים לפני שניבקע, והראשון  -אחת ָכת*ּכ 

ךְ : כ"ש. ט יהודהבֶ שֶ , אחריו ניכנס כל נחשון בן עמינדבלהיכנס היה  תו  ה ַהיָּם 'ּבְ ָ ש  יַּּבָ ה;לֵ ש  חומת מגן , ולכן הייתה להם 'ּבַ  מ 

ה'היבשה:  את רק כשראונכנסו  י אמונה,חסֵר -ָכת שנייה* ש ָ ךְ  ַביַּּבָ תו   )בני ציון( ה.מ  לֵ ש   ת מגןמַ ו  חלהם  הייתה לא לכן-'ַהיָּם ּבְ

 מ אָלם ִמיִמיָנם ח ָמה ְ ָמה עליהם אל  מ  ת  נ  ה'  ר(.סֵ ח   יבת  )ּכ   'ח ָמה'( א) :ּוִמש ּ ע   ח  ֶסל בגללס( )ּכ  ה ּפֶ יכ  ר מ  בַּ ֶהם שע  מ  יּ ם. ע   )בעה"ט(     ּבַּ
 
  מה ֲחמֹותוֹ טובעת, מוציא סידור ומתחיל להתפלל. צועקת לו  ֲחמֹותוֹ ן יוצא לטייל ליד הנהר ורואה את תָּ חָּ : ֲחמֹות' :

הץ לנהר ותציל אותי'... עונה לה החתן: 'הרי כתוב שצריך להתפלל ערבית כאשר פוֹ אתה עושה? קְ  מָּ ת'... החָּ עָּ  שֹוקָּ
  ם  בקושי, "האיש עונה", כלום... "החבר שואל", לו היה מה, באמת... "לחברו השכן ,ברַ  בצֶ בעֶ  ,מספר" נפטר חמי": חָּ

 ...חדרים 3 דירת
 

 ללמוד לשלוט בכעס  :ָהחֹוִריםְָּבחֹוָמה 

  היה היה ילד קטן עם אופי עצבני. אבא שלו ניסה להוציא אותו מהכעס, מה עשה? נתן לבן שלו שק עם מסמרים
לו: 'בכל פעם שאתה מתפרץ, כועס וצועק על אנשים, אתה חייב לתקוע מסמר בחומה שמקיפה את הבית'...  ואמר

מסמרים, אך במהלך הימים הבאים, ככל שלמד לשלוט בכעסו ירד מספר המסמרים  30תקע הילד -ביום הראשון
הגיע היום בו הילד הפסיק  שהוא תקע בחומה... הוא העדיף לשלוט בכעסו מאשר לתקוע מסמרים בגדר... לבסוף,

תשלוף מסמר -לכעוס ולא התפרץ עוד... הוא סיפר לאביו, אביו אמר לו: 'כעת, בכל יום שחולף ובו אתה לא כועס
אחד מן החומה... הימים חלפו ולבסוף הגיע הילד לאביו ואמר לו שכל המסמרים נשלפו מן החומה... האב, אחז בידי 

אמר לו: כל הכבוד בני שלמדת לשלוט בכעסיך, אבל תסתכל נא אל החורים בנו, לקח אותו החוצה אל החומה ו
שבחומה, החומה לעולם לא תהיה כמו שהייתה בהתחלה...כשאתה אומר דברים מתוך כעס, הם משאירים צלקת 
בדיוק כמו החור שבחומה... אתה יכול לתקוע סכין בגבו של אדם ולמשוך אותה חזרה החוצה, אבל לא משנה כמה 

 ם תתנצל הפצע עדיין יישאר שם... פצע מילולי הוא גרוע בדיוק כמו פצע פיזי...פעמי
 בני משפחה: בעל, אישה, ילדים וחברים הם כמו יהלומים יקרים, הם גורמים לך לחייך ומעודדים אותך מוסר השכל :

 ך חור בחומה'... להצליח, הם קשובים לך, הם תמיד שם בשבילך, אל תשאיר להם צלקות... 'סלח לי אם השארתי ל
 

 "ְצַריִּם' ה ָעָשה ֲאֶשר ַהְגדָֹלה ַהָיד ֶאת יְִּשָרֵאל וַַיְרא דְַּהָיד'ְּ:   "ְבמִּ  ָמָשל ַהּסּוָכִריֹות:ְְְּּּ'ֹוָלהַהג 

 את תכניס, "סוכריות עם צנצנת לילד הגיש החנות בעל, החנות את שעזבו לפני. לחנות שלו אבא עם נכנס קטן ילד 
 סוכריות לך קח, ילד" ואמר חזר המוכר... באביו מבט ונעץ עמד הילד. אמר", רוצה שאתה סוכריות כמה ותיקח היד

 חופן הוציא, לצנצנת ידו את האב הכניס, לבסוף. באביו מבט לנעוץ והמשיך עמד הילד אבל ...".בחינם זה, היד מלוא
 חייך הילד... בעצמו מהסוכריות לקח לא הוא למה, בנו את האב שאל, בדרך. מהחנות יצאו והם, לבנו ונתן סוכריות

 ..."יותר גדולה שלך היד כי. סוכריות לי תוציא שאתה רציתי: "ואמר רחב חיוך

 יותר גדולות שלו הידיים כי, לך שיית יתברך מהשם תבקש, צריך שאתה מה: השכל סרמו!!! 

ְּ'ַהָיםְִּשיַרת'

  ת ירַּ יר ָאז: 'יםר  וש   סהנֵּ  על ה"לקב יםד  מוֹ ל א  ָר שְ יִ  ינ  בְ ורבינו  השֶ מ  ש  ה ָיש ִ ֶ ה  םיָ ְר מִ  תירַּ ש  ; 'מ ש  יא  ב  ּנ   .יםשִ נָּ ה וכלהַּ

 יר ָאז ִ ה ָיש  ֶ יָרה ֶאת ובנ"י מֹש  ִ יָרה...'הלַ  ַהז ֹאת ַהש   ִ י 'הלַ  ָאש  ָאה ָגאֹה כ ִ  ַבי ָם" )טו, א(  ָרָמה ְורְֹכבוֹ  סו ס ג ָ

 יר ָאז ה ָיש ִ ֶ ָאה ;)שמנה לחמו(. חסָ ל פֶ י שֶ יעִ בִ שְ בִּ ==מ ש  כּות(: ּגָ ז   )חומת אנך(         .(על הים אוּ ּב  שֶ ) ,םלָ עו  הָ ת בו  אָ  'ג )ּב 

 יר ירו   (' )ישהיו  .ִשיר' י אותיות=ָיש ִ ֵאר ,ָים :תש ִ ֵאל יִָּשיר )ָאז ב  ה ֶאת ִיְשרָּ ּה ֱענּו ְבֵאר ֲעִלי ַהֹזאת ַהִשירָּ  ,ַהֲאִזינּו ,(. )במדבר כא, יז(לָּ

הֹוֻשע בֹוָרה ,י  לָֹמְּ ,ַדִוד ,ָחָנה ,ד  ִקָיה ,הש   .ָעִתידל ושירה ,ִחז 
  
 לא או שרָּ פָּ  הוא אז, בזַ ועָּ  ססּו לעַ  בכַ רָּ  מישהו אם?  

 "י ו ָעה ִלי ַוְיִהי ה  -יָ  ְוִזְמָרת ָעז ִ ִלי ֶזה ִליש  הו   אֵּ י-א   ְוַאְנוֵּ   (ב" )טו, ַוֲארְֹמֶמְנהו   ָאִבי לֹהֵּ

 ִלי ֶזה  (ילקוט משה)        .    ע"ה, תבָּ ּשַ ן הַ חַ לְ שוּ ="ה'=יי הונ  פְ לִ ר ש  אֲ ן חָ לְ שֻׁ הַ ה זֶ -נוטריקון: א 

 "ִלםב ָ  ָכמָֹכה ִמי מָֹכה ִמי 'ה אֵּ ר כ ָ ֶֹדש   ֶנְאד ָ ק  ַ ֹת נֹוָרא ב  ה ְתִהל     ֶפֶלא" )טו, יא( עֹש ֵּ

 ִלם ָכמ ָכה ִמי א  מ ָכה ִמי 'ה ּבָ   ֵגש(ם ּד  ' )ע  מ ָכהכָּ ֵגש( ופעם שנייה '' )בלי ּד  מ ָכהכָ : מדוע כתוב פעם אחת 'ּכָ

o ִלם ָכמ ָכה ִמי'מר אוע בַּ , אך הוא ט  כשנכנס לים רצה לשבח את הקב"ה ,)א( פרעה א  ֵגש( 'ּבָ ורק לאחר שעלה בחזרה  ,)בלי ּד 

ר ִמי' הצליח לומר  מ ָכה ֶנְאּדָ ֵגש(ּכָ  ' )עם ּד 

o ( )י שוּר' ואת המטבע של יוסף שכתוב עלי 'חקַּ ל  'ן, , משבט ּד  היכ  מ  *: מבואב כאשר מאיפה מיכה השיג את המטבע? ) 'ֲעל 

ֶגל. ב'ילוס, הארון היה כבד, לכן זרק את המטבע וכך הארון עלה(משה רבינו רצה להוציא את ארון יוסף מהנ ְטא ָהע  ה -'ח  יכ  מ 

  :)ֵעֶגל( 'שורוכך יצא 'ש לאֵ ק את המטבע רַּ ז  



 ֶמֶכת ה אחרישהמילה ואם מילה מסתיימת באותיות א.ה.ו.י, *, הדקדוק כללי לפי: הסבר ס  ך  )נ  מ  ס  ומתחילה  (סֹוֵמך><נ 

ֶגשבג"ד כפ"תבאותיות ' ּה ּד  ֵגש(<כמו בתחילת הפסוק. מ ָכהכָ  ִמי, לכן הנכון לומר '' אז לא יבוא ּב   ' )בלי ּד 

o י ה'כָּ  הסיבה ש'מ  ב(< יגד חוקי הדקדוק-שגֵ )נכתב עם ּד   ֹמכ  ּתֵ ּכַּ ם' כדי שלא י  ֵאל  ה'כָ ִמי' ה ּב   . הה' מיכ ואז, כביכול,-ֹמכ 

 ה"    ָוֶעד" )טו, יח( ְלעָֹלם ִיְמלֹךְ  "ְיהֹוָ

  ָ ה' :)בשלח טו, יח(פסוק זה  עד שמות ספר מתחילת ';הוי"הפעמים ' יש  בראשיתבכל ספר : ה"ְיהו ָ  , יש'ָוֶעד ְלע ָלם ִיְמל ךְ  ְיהו 

 (שמועה).'ָוֶעד ְלע ָלם ִיְמל ךְ  ה"ְיהו ָ '... 'ָמִשיחיגיע ה'ש. לרמוז כ='יחשִ מָ ', כמניין ה"ְיהו ָ ים מ  ע  ּפ    '<סה"כהוי"הפעמים '
 

 למצב את הפלאפון להעביר הכנסת לבית בכניסה הפלאפונים מתבקשים בעלי כל: הדור גדולי : בהוראתיִָּשיר' 'ָאז 
ָאֶבן ִיְדמּו' של ַעד ֹיאֲחֵזמוֹ אפשר ' ובדיעבד 'כָּ ְמעּו' אם כי 'ָאז יִָּשירל' להגיע לא אופן בשום אך 'רָּ זּון-ַעִמים שָּ  .'..ִיְרגָּ

 " ַ ק ִביָאה ִמְרָים חַות ִ ֹף ֶאת ַאֲהרֹן ֲאחֹות ַהנ ְ ָיָדה   ַהת  ֶצאן ָ  ב ְ ֵּ ים ָכל ַות  ִ ש  ים ַאֲחֶריהָ  ַהנ ָ ִ ֻתפ   " )טו, כ(ו ִבְמחֹלֹת ב ְ

 ִביָאה תנְ  שבע :ַהּנְ  (א"ע, יד מגילה מסכת)      .אסתר, חּולָדה, אביגיל, חנה, דבורה, מרים, שרה: בישראל היו ִביאו 
 
 

 ה ֶפֶרק ִבְזכּות ה: ִשירָּ הִשי פרק קוראת היתה ִאישָּ  'ֲחמֹור: ואומרת לשיחה האישה עֹונָּה. בעלה התקשר ובאמצע רָּ
ַעִתי' שירה פרק 'קראתי. האישה פרסמה. שהתגרשו כך כדי עד הבעל נורא נפגע .אומר' הוא מה  .ונֹושָּ

ְָּמןהְַַּשתְָּפָרְּ

 ןמתי התחיל ה (): ָמן   במשך לוּ כ  א  אותו -מהשמיים ָמן ירט  מ  מַּ  ה"והקב, להתלונן ממשיכים ישראל בני ?לרדת מהשמיים מָּ

ןהַ חודש(. כלומר, קיבלו את  -שנים ו ) ניסן ט"זעד יֹום  ז אייר"טם יוֹ מ  -רּב  ד  ּמ  ּבַּ  כשהיו שנה -םי  רַּ צ  ּמ  ם מ  את  חודש לאחר צֵ  ּמָ

                                                                      .ןמָּ הַּ  של טעםמו <הטעם של האוכל שהביאו איתם ממצרים היה כָמן, לפני שירד ה(ט"ו איירעד  ט"ו ניסן) ,בזמן הזה

ן לרדת מהשמיים () ןהַּ  קסַּ פ   באדר' בז משה כשמת מואב בערבות-? ביום ז' אדר )מֹות משה רבינו(<פרשי"מתי הפסיק המָּ  ּמָ

ןמ   ונסתפקו,  דיֵר ל  מֵ    'הפסח ממחרת הארץ מעבור ויאכלו: '(יא, ה יהושע)כ"ש , בניסןט"ו ב העומר שהקריבו עד, ביום בו שלקטו ּמָ

  ן כמו ממש פששש...: הבעל? 'טעימות היו תבָּ בשַ  שאכלת הקציצות, נו: 'האישה  ...רבָּ דָּ  אותו שנה 40!... במדבר שירד ַהמָּ

 "ֶחם הו א ֶ ְלְק ַהל  ה טו  : ַוי ִ ֶ ְרב  ַ ְמִעיט ַהמ  ַ ו   :ְוַהמ  מֹד  יף ְולֹא ָבעֶֹמר ַוי ָ ה ֶהְעד ִ ֶ ְרב  ַ ְמִעיט ַהמ  ַ  יח(-ֶהְחִסיר" )טז, טו לֹא ְוַהמ 

ה' ְרּבֶ ְמִעיט; '='ּמַ ם.  להם שירד ֶלֶחםב נעשה גדול '. וזהו ֵנסֶלֶחם=' הוא ההפרש .='ּמַ י  מַּ ש   )ר' רפי מגיד(    מהַּ

 י ֹום "ַוְיִהי ַ י ב  ִ ש   ִ ֶנה ֶלֶחם ָלְקטו   ַהש   ְ י ִמש  נֵּ ְ ל בֹאו  ַוי ָ  ָלֶאָחד ָהעֶֹמר ש  י כ ָ יאֵּ ָדה ְנש ִ ידו   ָהעֵּ ג ִ ה" )טז, כב( ַוי ַ ֶ  ְלמֹש 

 ֶנה ֶלֶחם ּנֶה( .כת המוציא לוקחים שתי כיכרות לחםבברלכן ן, היו לוקחים מנה כפולה של מ  בנ"י ר שכֶ : זֵ ִמש ְ ש    )ֶלֶחם וֶלֶחם מ 

 ים בתנ"ך, כמניין  : מופיע ֶלֶחם מ  ע   (ע.א)                      .הכָ ָר בְּ ּפ 
 

 'ּב ת ש ְ ן ַויִּ ן .ניסן ט"זביום -הרשע ןמָּ הָּ רמז ֶשַתלּו את : 'ַהּמָ מָּ ַבת הָּ   ...ט"ו ניסן(למחרת פסח<ז ניסן ))ניתלה( ביום ט" שָּ

 "ִרית ְוָהעֶֹמר יָפה ֲעש ִ  לו(" )טז, הו א ָהאֵּ

o קל ה ּש   ֶמרמה הֶקֶשר בין מ  ִרית) עו  יָפה ֲעש ִ  (עפ"י רש"י ע.א) ק"ג.ה )ומנחות(? שניהם משקלם ל  ת חַּ שַּ רַּ פ  ( לבין משקל הַּ ָהא 

 ה ַוי ֹאֶמר ֶ עַ  ֶאל מֹש  ֻ ַחר ְיהֹוש  ים ָלנו   ב ְ ִ א ֲאָנש  ם ְוצֵּ חֵּ ָ ק ִהל  ֲעָמלֵּ ַ  " )יז, ט(...ָמָחר ב 

 א ם ְוצ  ח  ק ִהּלָ ֲעָמל   לא היהודים? אצל היוםולא  ָמָחרילחם להמשה רבינו אמר מדוע  :ָמָחר ּבַ

יָלהה חשובים<יום ימים שני יש רק היהודים אצל כי, הולדת יום לחגוג מקובל יָתההַּ  ויֹום ּמִ ; ּמִ

ִייּם לעומת קלכן , החשוב הוא יומולדת שאצלם ַהּגו  למלחמה  הביא במלחמתו נגד ישראל,, ֲעָמל 

 ידע רבינו משה, הגויים מבחינת למזל זו סגולהכי  יום! באותו חל שלהם ההולדת שיום רק אנשים

ֵחם '...ֵצא  ליהושע אמר ולכן זאת ּל  ֵלק ה  ֲעמ  ר ּבַּ ח  ק)אנשי  שלהם שהמזל כדי..." מ   כהן( דוד )עפ"י הרב        .יעבוד לא( ֲעָמל 
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