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 "ִהי ח ַויְֹּ ַ ל  ַ ש  רע ה ב ְֹּ ַ ל א ָהָעם ֶאת פ  ֶרךְֹּ  ֱאל ִהים ָנָחם וְֹּ ים ֶאֶרץ ד ֶ ת ִ ְֹּ ִלש  ְֹּ י פ  ב כ ִ  (ז" )יג, יהו א ָקרו 

 על ישראל שראו ניסים וניפלאות, ולא יצאו ממצרים ויצאו רק בגלל שפרעה שילח אותם.      הקב"האמר  ַוי :ַוְיִהי 

 ח;  )נזר יוסף(על שלא ייכנס בעתיד לארץ ישראל.  משהאמר  ַוי :ַוְיִהי ל ַ ַ ש   )החיד"א(        '. שהיא השכינה.בגימט, םש  =ב ְ

 ח ל ַ ַ ש   .לקב"ה ר לשירה ששרו ישראלכ  ז  -''שבת שירה :ים בשבת זויט  . נהגו לאכול ח  יִטיםחִ ל כו  א  לה יר  שת ב   שַ ב -נוטריקון :ב ְ

 ת ם א  ע  ב'' הכוונה לםע  ה  כל מקום שנאמר 'לרמוז שב. )ע"ה( בגימט' 517=בב ר  ר  ם ע  ג  =ה  ב ר  ר   )בעה"ט(          ',  ע 

 י  נ.קדומים()להעלות עצמותיו.  יוסףת ע  בו  ונהרגו. שלא שמרו ש  -ממצרים בני אפריםשנה קודם הגאולה יצאו  30-רמז ש .30=כ ִ

 
 
 
 
 
 

  ַים"ו ִ ֵני ָעלו   ֲחֻמש  ָרֵאל בְֹּ ָרִים" )יג, יח( ֵמֶאֶרץ ִיש ְֹּ  ִמצְֹּ

 ית ) :ֲחֻמִשים( ב( מזוינים בכלי נשק;  )א) :ֲחֻמִשים יש  ך( יצאו חיים ממצרים, השאר מתו במכת 20%רק ֲחמ  ש   )רש"י(          . חו 

 בעה"ט(                         .מגן, צינה, רומח, ֵחִצים, מקל ידכלי נשק:  חמישהמזויינים ב :ֲחֻמִשים( 

 חֹוָתם(-)פיתוֵחי              . ֲחִמיִשיםממצרים לפני שיגיעו לשער הטומאה הוא שער הרמז שיצאו ' בִחיִריק. מ: ֲחִמִשים 

 ח ק ַ ה "ַוי ִ ֶ ת ֶאת מ ש  מו  ֵסף ַעצְֹּ ו   יו  י ִעמ  עַ  כ ִ ֵ ב  ְֹּ יעַ  ַהש  ב ִ ְֹּ ֵנ"י ֶאת ִהש  ק ד ֵלאמ ר ב ְֹּ ָ ק ד פ  ֶכם" )יג, יט( ֱאל ִהים ִיפְֹּ     ֶאתְֹּ

 ק ד ק ד" למשה לומר לבני ישראל: טז()שמות ג, הקב"ה אומר  :ִיְפק ד פ   י פ   ַקְדת ִ ם פ   ְתכ  ת א  ׂשו י ְוא  ע  ם ה  כ  ִים..." ל  ִמְצר   ב ְ

 ק ד י פ   ַקְדת ִ יו: זה הסימן שנתן יוסף לפ   ח  יוסף הבטיח   )בראשית נ, כד(. ...ואלוקים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מהארץ': 'א 

 (שמות\)אוצר המדרשים            '( גואל של אמת הוא.   פקוד פקדתילבני ישראל שהגואל שיבוא ויאמר להם פקידה כפולה )'

    יפ    ק דפ ֵאלשנה, כך יבוא  80כמו שמלכתי -80='פ'פעמיים : ַקְדת ִ  (שמות\)בעה"ט כם ממצרים.ויגאל שנה 80( בן משה רבינו) גו 

  ח לו אמרו ידע היכן יוסף קבור?רבינו איך משה ר   שהמצרים לו אמרה. אותה ושאל הלך, הדור מאותו נשתיירה אשר בת ס 

 עשה מה. ממצרים לצאת יוכלו לא יוסף צווי את לקים יוכלו כשלא ממילא ואז, בנילוס הו  קעו  יוש מתכת של ארון ליוסף עשו

, בניו את גואל הוא ברוך שהקדוש השעה הגיעה, 'יוסף יוסף' ואמר וצווח" רשו   הל  עֲ " בו וחקק טס נטל נילוס על עמד?! משה

 ועלה צף מיד, משבועתך נקיים אנו לאו 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

 .הייתה אחת מהןבת אשר  סרח עשרה אנשים נכנסו חיים לגן עדן: 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

ח לפרשת וגימטריות אותפרפר                ַ ַשל   )שנה ד'(  168 עלון       היר  שבת ש  - ב  ְֹּ

  (מטר 960) אמה אלפייםמיותר -לא לצאת מתחום שבת-"אל יצא איש ממקומו" :לא תעֶשה מצוות 1 יש  בשלחבפרשת 

 הולך לפניהם. -ועמוד הענן עמוד האש*. עצמות יוסףלוקח את  משה*. לחופשי בנ"ישולח את  פרעה* ]]פרק יג שלחב פרשת ענייני 
  'הִמבִלי אין קברים במצרים'טענות בנ"י אל משה: *. בנ"ירודף אחרי  פרעה* )אחד מאלוהי מצרים( .ןפֹובעל צ  חניית בנ"י לפני * ]]פרק יד

התלוננו -תלונת העם למשה ואהרון* ]ז]פרק ט .ָמָרהב-המָתָקת המים הָמִרים* .שירת מריםו שירת משה* ]]פרק טו. קריעת ים סוף*
    .עמלקמלחמת * .יםיד  רפ  חיסרון מים ב* ]יז]פרק    .ָמןהפרשת * .שאין להם בשר, ולחם כמו שהיה להם במצרים'

 ו"שעת שבט ג"י .'ותשר דבורה' :)ספרדים( הפטרה .18.09-ת"ר; 17.45-ק"מוצש ;16.42-נרות הדלקת(: א"ת) השבת זמני 

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

לים סוף,  ומגיעים י בורחים"בנ • ורודף אחריהם םמתחרט ששיחרר פרעה ממצרים, בני ישראל יוצאים  •: הפרשה תמצית
: ובנ"י מודים לקב"ה על הנס ושרים משה-שירת הים • פסחשל  7-" ביום הקריעת היםפרעה מגיע אליהם ואז מתרחש נס "

. שם מתלוננים על חוסר במים. ָמָרָתהי מתחילים במסעם לארץ המובטחת, מגיעים למקום שניקרא "בנ • ובנ"י' אז ישיר משה'"
משה : עמלק מלחמת•ברִפיִדים, עמלק ניפגש עם ישראל  •מהשמיים.  ָמןבני ישראל ממשיכים להתלונן, והקב"ה ממטיר  •

                              "ָמֹחה ֶאְמֶחה את זכר ֲעָמֵלקבסיוע של אהרון, יהושע וחִור )הבן של מרים( נילחמים בעמלק ומנצחים אותו. הקב"ה מבטיח: "

  ה, " )פרשת בראשית ל, ע"ב(" בזוהר הקדוש... אומר רבי שמעון בר יוחאי, "ממצריםא יבו  ִר  60ידוע שיצאו ה ַחו  ִנְשְלמ  ו ְכש 

ת  יו ֵאין או  ַעד ַעְכש  ד ש  ֵכן ל א ִניְשַלם. וז ה ַהסו  ם ל  ד  ם, וקו  ד  הס  ִניְשַלם א  ש  ר  פ   "ך ב ַ  ".  מ 
 ך"סמ האות לראשונה מופיעה אז, אדם( של מצלעותיו צלע )כשהוציא חוהל אדם בין כשהקב"ה הפריד כלומר, רק

א 60-ל , רמז60=ס .בתורה ו    '.בגימט ,מבראשית=953(=613)ג "תרי+(340) בשלח המילה-רמז ממצרים. ועוד שיצאו ִריב 
ר   )עפ"י      .מבראשית מצוות( הייתה עוד תרי"גויקבלו את התורה ) ריבוא 60שיצאו ממצרים  רמז שהמחשבה על כך  (זא 

 

, אליהו הנביאבת אשר, -חר  סֶ בת פרעה, -בתיהבן ירד, -ֲחנֹוךעבד אברהם, -אליעזר: עשרה ניכנסו חיים לגן עדן
םבן דוד, -משיח   .בן לוי יהושענכד של ר' יהודה הנשיא, -יעבץמלך הכושי, -עבדמלך צור, -ִחיר 
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 (1720-1777, ט"תקל-ת"פחיי בשנים:  – יום ההילולה י' בשבט -קל זצו" -שלום שרעבי )הרש"ש( רבי. 
 .י"האר כתבי על  "ש"השמ פירוש", סידור הרש"ש, רחובות הנהר )קבלה( ספרים שחיבר:

 הוא והנה הכסא על יהודי אותו נרדם המתנה כדי תוך, ישועה רבנו אצל לבקש יסורים בעל אחד יהודי בא אחת פעם 
 נגש, כיוון לאותו כולם הולכים עמוסות עגלות עם מלאכים עשרות רואה והוא מעלה של דין לבית מגיע שהוא חולם

 אותם והעבירות הזכויות נמצאים בעגלות כי המלאכים לו ענו, הולכים הם ולאן העגלות הם מה ושאל יהודי אותו אליהם
 עמד בו למקום הגיעו והנה היהודי אחריהם הלך, דינו מה ולראות אותם לשקול הולכים ועכשיו חייו ימי במשך עשה

 וכף רע בכי מצבו כי היהודי רואה והנה מה זמן עבר, פנימה עגלותיהם את מרוקנים מלאכים ועשרות ענקיות מאזניים
 איתו הסכימו?', חיי כל אותי שליוו והסבל הצרות כל עם מה: 'ואמר לבכות היהודי החל, מטה מטה נוטה החובה
 הזכות כף החלה לאט לאט יהודי אותו של עיניו אורו והנה זכות לכף הצרות את להוסיף למלאכים והורו הדיינים

 כדי יסורים קצת עוד חסרים ושבר שוד אך זכות הכף לתוך מוכנסת היא גם האחרונה העגלה מגיעה והנה להתרומם
 מתוך, לטובה מכריע הייתה והכף יסורים קצת עוד! חבל! חבל אוי: לצעוק יהודי אותו והחל, לטובה תכריע הזכות שכף

 .באהבה היסורים את לקבל צריך? הינך הרואה, לו ואמר ש"הרש אליו ובא היהודי התעורר צעקותיו
  :לביתה גויה לו קראה אחת פעם. לנשים תכשיטים ממכירת התפרנס בתימן היותו בתחילת ש"הרשסיפור עלייתו ארצה 

. לשירותים כן לפני ללכת ביקש, לו בצר. רהיעב לדבר אותו ותבעה הדלת את עליו סגרה, כשהגיע. תכשיט לה שיימכור
 .ישראל לארץ ולהעלות לברוח והחליט. הרב ניצל נס בדרך. העליונה מהקומה וקפץ ממנו יצא, קטן חלון מצא שם

 "ד ֶמֶלךְֹּ  ַוי ֻג ַ ַרִים לְֹּ י ִמצְֹּ  'ברח העם', הרי פרעה שיחרר אותם...?מדוע נאמר    :  " )יד, ה(...ָהָעם ָבַרח כ ִ
 ד ךְ  ַוי ֻג ַ ל  י ִמְצַרִים ְלמ  ַרח כ ִ ם ב  ע  ַרח! רמז לכך: קל  מ  עֲ ? מי הגיד לו: ה  י ב   )ילקוט משה(     '. בגימט, קל  מ  עֲ =240=כ ִ

 ח ק ַ ש   "ַוי ִ ֵ ת ש  חו ר ֶרֶכב ֵמאו  כ ל ב ָ ָרִים" )יד, ז( ֶרֶכב וְֹּ  ִמצְֹּ

 ח ק ַ ש   ַוי ִ ֵ ת ש  ב ֵמאו  כ  יֹות  6: לקחו ר  ב( מהמילה 6)ֵשש ...לכן אם נחסיר רכבמאֹות  כ  חו ר( נקבל 222) ר   )פני דוד(        (  216) ב  

 

 
 
  

 "...  או ש ְֹּ נֵ  ַוי ִ ה ֵעיֵניֶהם ֶאת י"בְֹּ ִהנ ֵ ַרִים וְֹּ או   ַאֲחֵריֶהם נ ֵסעַ  ִמצְֹּ ירְֹּ א ד ַוי ִ ֲעקו   מְֹּ צְֹּ ֲעקו   ַוי ִ צְֹּ ֵני ַוי ִ ָרֵאל ֶאל בְֹּ הָוה ִיש ְֹּ  (י" )יד, יְֹּ
  ְַצֲעקו אֵ יִ  ינֵ בְ  ו  י ִ ר   נשים; אבל הגבריםהם ה-כשראו את האויב רודף אותם, ויצעקו .הל  ויל  , ס"ת יביאו  ר"ת  :ההו  יְ  לא   לׂשְ

 (שמנה לחמו)               והטף השמיעו קול יללה, כדרך הנשים והטף המתפחדות.

 "ה ַוי  אֶמר ֶ יָראו   ַאל ָהָעם ֶאל מ ש  בו   ת ִ ַיצְֹּ או   ִהתְֹּ ו ַעת ֶאת ו רְֹּ ש  הָוה יְֹּ ר יְֹּ ֶ ה ֲאש  ם ָלֶכם ַיֲעש ֶ  (יג" )יד, ...ַהי ו 

   כקריעת ים סוף, אך הקב"ה יושיע בזכות מעמד הר סיני שעתידין  זיווגקשה ה-. לרמוז משאמרו רז"להל  כ ַ ן ת  ח  =ִהְתַיְצבו

הכ ַ ישראל לעמוד בהר סיני כ  (החיד"א)                    כביכול ןת  ח  והקב"ה כ ל 

  הָוה "ַוי  אֶמר למשה: אומרהקב"ה ה ֶאל יְֹּ ֶ ַעק ַמה מ ש  צְֹּ ר ֵאָלי ת ִ ֵ ב  ֵני ֶאל ד ַ ָרֵאל ב ְֹּ עו " )יד, טו(  ִיש ְֹּ ָ ִיס   וְֹּ
  ְַצעַ  המ ב ֵ  יֵאל   קת ִ                                  נחל קדומים()                .ִקירהַ . רמז למתפלל שלא יהיה דבר החוצץ בינו וביו ירקִ הַ  ס"ת :רד ַ

   בעה"ט(   .לה נא רפא נא אל: מריםעל  יבות שתתפלל( ת  5) 'העוד ( ימים בהר סיני. ו40) 'מאתה עתיד להתפלל  .45=המ( 

 לי לקנות לך בא, אהובי" :בעלה את האשה שאלה תכשיטים חנות פני על שחלפו ובשעה בעיר מטייל זוג
  ?"חופשייה להסתובב לך נמאס, יקירתי מדוע" ?"שרשרת

 " ה ַוי ֵט ֶ ם ַעל ָידו   ֶאת מ ש  ש ֶ עו   ֶלָחָרָבה ַהי ָם ֶאת ַהי ָם...ַוי ָ קְֹּ ב ָ ִים" )יד, כא( ַוי ִ ָ    ַהמ 
 השבטים. זה רמוז בפסוקים הבאים: כתוב:  יבשבילים כנגד  12-סוף וחצייתו, המים נחלקו ל-כידוע, בשעת קריעת ים 

  (א )'לכו.הבילים ש יב' -נוטריקון: יבשה: )יד', כט( בתוך הים' ביבשהובנ"י הלכו ( 'ג;  )12=ז ה: )בשלח טו', ב( ֵאִלי ְוַאְנֵוהו ' ז ה 

ֵזר י ם סו ף לִ ( ב)  ִר 'לגו  ז ר .)תהילים קלו'( '.יםגז    (ע.א)                  . בגימט' קטנה 12=ג 

 "...ִים ַ ַהמ  ָמה ָלֶהם וְֹּ מ אָלם" ִמיִמיָנם חו  ְֹּ ִים...", )יד, כב(  ו ִמש   ַ ַהמ  מ אָלם" )יד, כט(   ִמיִמיָנם ח ָמה ָלֶהם וְֹּ ְֹּ                                             ו ִמש  

הפעם  מדוע כתוב מ  ה)עם ו'( ופעם  חו  ֵנס'(?  תשובה:  זה קשור לעניין ו)בלי  ח מ   :האמונה ב  

  תֹות:  2בישראל היו תכ   של אנשים צדיקים המאמינים בה' ובעלי ביטחון, שניכנסו לים לפני שניבקע, והראשון להיכנס  אחת כ  

החומת מגן , ולכן הייתה להם הלכו בתוך הים ביבשה. וכתיב: שבט יהודה, אחריו ניכנס כל נחשון בן עמינדבהיה  מ   ;של 

ת  )בני ציון(   שלמה. חמת מגןלהם  הייתה לא לכן-ביבשה בתוך היםהלכו היבשה:  את רק כשראו אנשים חסרי אמונה,-שנייה כ  

 ה "ַוי ֵט ֶ ב ַהי ָם ַעל ָידו   ֶאת מ ש  ָ ת ַהי ָם ַוי ָש  נו  ֵאיָתנו   ב  ֶקר ִלפְֹּ  " )יד, כז(לְֹּ

   נו  )בעה"ט(          .ע לפני ישראלק  ב  ה הקב''ה עם הים במעשה בראשית שי  נ  ת  שה   .יואַ נ  ְת לִ  אותיות=ְלֵאית 

  ה ֶ יָרה ֶאת ובנ"י מ ש  ִ יָרה...ַליהָוה ַהז  את ַהש   ִ י ַליהָוה ָאש  ָאה ָגא ה כ ִ בו   סו ס ג ָ ר כְֹּ  ַבי ָם" )טו, א(  ָרָמה וְֹּ

 ז יר א  ה י ש ִ ה     ;)שמנה לחמו('. בגימט, חס  י של פ  יעִ בשבִ =873=מ ש   א   )חומת אנך(    .שבאו על הים ,לםעוהבות א'  ג -נוטריקון: ג  

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת הלימוד בעלון לעזכות  
 

דכתוב:  ?600דוקא  מדוע ח  ף ִיְרד  ף 'א  ל  ַנִים, א  ה' י ִניסו   ו ש ְ ב  ֵשך. ידוע שבמכת ְרב  תו   חו  מליון היהודים  3מתוך  80%מ 

רכב.  600מיליון, לכן רדף אחריהם עם  3אלף שיצאו ממצרים... אך פרעה לא ידע זאת, חשב שיצאו  600ונישארו רק 

 מיליון.  3( יניסו 600זוגות ) 300אלף(, אז  10אופן החישוב: אם כל זוג מניסים רבבה )

 



 קיבלו שכר על כך שהיו שותפים ליציאת מצריםאלה ה ייםחהלי ידוע ששני בע: חמור וכלב : 

ל )נשא את הזהב של המצרים(, חמור ְלֹשנֹו( ֶכֶלב ֶיֱחַרץ )ֹלאכלב  ש  ד כמואדם על : מ    'כלב' וחיי כמו'חמור'  העֹוב 
 תאכל דשא, אות, ואמר לו: תהיה חמור, תעבוד קשה מהזריחה עד השקיעה, תשא על גבך מש חמוראלוהים ברא את ה

 שנה זה יותר מידי, 50שנה. ענה לו החמור: ריבונו של עולם, אני אהיה חמור, אבל לחיות  50לא תהיה חכם ותחיה 
                                              שנה. לאחר התחשבות מה נענה אלוהים לבקשתו של החמור. 20 -אסתפק ב

ואמר לו: אתה תשמור על בני הבריות, תהיה חברם הכי טוב, תאכל את השאריות שיתנו  כלבברא אלוהים את ה אחריו,
שנה ככלב, זה יותר מידי, אסתפק  25שנה. נאנח הכלב וענה: ריבונו של עולם, אני אהיה כלב, אבל לחיות  25לך ותחיה 

                                                                                              שנים. אלוהים התחשב ונענה לבקשתו. 10 -ב
שנה כקוף. חשב  20יי קוף, קפוץ מענף לענף, הצחק את האנשים ותחיה ואמר לו: הֶ  קוףלמחרת ברא אלוהים את ה

מחיי.  שנה כקוף זה יותר מידי, אבקשך להוריד מחצית 20הקוף וענה: ריבונו של עולם, אני מוכן להיות קוף אבל לחיות 
                                                                                                   שנות חיים. 10התחשב אלוהים ואישר לו 
ואמר לו: תהיה אדם, שלוט עם שכל על כל פני כדור הארץ ותשתמש בו כדי לשלוט על  אדםלבסוף, ברא אלוהים את ה

שנה זה מעט מידי,  20שנה. ענה לו האדם: ריבונו של עולם, אני מוכן להיות אדם אבל לחיות רק  20כל העולם ותחיה 
אהיה ואז דחה.  קוףהשנים שה 10לא רצה ואת  כלבהשנים שה 15ויתר, את  חמורשנה שה 30 -תוסיף לי בבקשה את ה

, מקבל משכנתא, מביא ילדים ועובד שנה כאדם, מתחתן 20ומאז חי האדם  . חשב אלוהים וכך עשה.אדםמרוצה להיות 
, קוףשנים כמו  10שנה וכשמגיע לפנסיה חי לו  15 כלבשנה, כשהילדים עוזבים את הבית הוא חי לבד כמו  30 חמורכמו 

 זו מציאות החיים... ..קופץ מבית לבית של הילדים ועושה צחוק מעצמו על מנת להצחיק את הנכדים.

 "י ָרת ָעז ִ ִזמְֹּ ִהי ָיה   וְֹּ ו ָעה ִלי ַויְֹּ ֵוהו   ֵאִלי ֶזה ִליש  ַאנְֹּ הו   ָאִבי ֱאל ֵהי וְֹּ ֶמנְֹּ   (ב" )טו, ַוֲאר מְֹּ

 (ילקוט משה)     .    בגימט' )ע"ה(, שולחן השבת=1102"ה'=יוהפני לשר אן ח  לְ שֻ הה ז-נוטריקון: ֵאִלי ז ה 

 " ָ ת פְֹּ ַ רו ֲחךָ  ָנש  מו   בְֹּ ס ָ ֶפֶרת ָצֲללו   ָים כ ִ עו  ַמִים כ ַ יִרים"  ב ְֹּ  )טו, י(ַאד ִ

  ְפ ַ ש  מ ך  ְברו חֲ  ת   נ  ס   ֹבמ   קו  רמז לכך שגם בים ל   .תו  כ  מַ ס"ת  :םי    וכ ִ  )נחל קדומים(. 50=ים מכות': 50לקו  ים: 'ועל הדכתיב. ותכ 

 "ע ַ ס  ה ַוי ַ ֶ ָרֵאל ֶאת מ ש  או   סו ף ִמי ַם ִיש ְֹּ ר ֶאל ַוי ֵצְֹּ ַ ב  ו ר" )טו, כב( ִמדְֹּ  ש 

 ע  )רש"י(    בני ישראל היו עסוקים בביזה של הזהב שהיה על הסוסים של מצרים, ולכן זירז אותם.-כורחם: הסיע אותם בעל ַוַיס ַ

 ים . לכן הוא נקרא י ם=50-רומז לסכנה הרוחנית שבה עם ישראל נתונים, ואסור שישקעו בשער הטומאה הוא שער ה: סו ף י ַם
ף הטומאההוא  חמישים. שער הסו ף רפירושו מצר, . י ם-ֵמַצראותיות =ִמצַרִים .סו  ע   בני ציון()                                       .50=י ם; ש 

 ֵסף אותיות=סו ף י ַם ֵסף. רמז שקריעת ים סוף הייתה בזכות ִמיו   )החיד"א(    שאת עצמותיו לקחו משה ובני ישראל עימהם.       -יו 

   ֵרהו הָוה "ַוי ו  ֵלךְֹּ  ֵעץ יְֹּ ְֹּ ִים ֶאל ַוי ַש  ַ קו   ַהמ  ת ְֹּ מְֹּ ִים" )טו, כה(  ַוי ִ ָ                ַהמ 

 תורת הפרשה(              ובניו. המןשתלו עליו את  עץ. זהו הפורים: רמז לחג ֵעץ( 
 
 ד "וִהנ ֵה בו  הָוה כ ְֹּ ָאה יְֹּ ָעָנן ִנרְֹּ ֶ  " )טז, י(ב 

 ה ה ;ַאֲהר ן אותיות=ִנְרא  ן ִנְרא  נ  ע  דרמז ש .ןר הֲ ן באַ נ  ע   אותיות=ב   בו   )שמנה לחמו(    . אהרןהיו בזכות  ֲעַנֵני הכ  
 
 "ַעל ַ ַבת ַות  כְֹּ ִ ל ש  ִהנ ֵה ַהט ָ ֵני ַעל וְֹּ ְֹּ ר פ  ב ָ דְֹּ ק ַהמ ִ ס ד ַ ָ פ  ֻחסְֹּ ק מְֹּ פ ר ד ַ כ ְֹּ  (יד" )טז, ָהָאֶרץ ַעל כ ַ

 ס ןללמד שה .רמ"ח=248=ְמֻחְספ   ת רמ"חנבלע ב מ  סֹול  ס , רמז לכך:איברים ואין בו פ    ;תל  ו  ספ  ר סַ חֲ ל כַ אֲ מ -נוטריקון: ְמֻחְספ  

 פ ר כ ְ ץ ַעל כ ַ ר  א   )באתי לארמוני(            (.78) םח  ל  (=39) ַטל (+39) ַטל באמצע.-ןמ  וה ,מעליו-ַטלו ,מתחתיו-לטַ : דהיינו היה ה 

 מןזכר ל-ומפית מעל הלחם לחםמפית מתחת ל מניחים -בערב שבת . 

 
 ביקשו, קמצן נגיד גם היה וביניהם, לביתו בתים יבעלֵ  נתכנסו אחת שבשבת ,מליסא יעקב רבי הגאון על מסופר
 מזה גדול מופת לך אראה יין תעמיד אם, הגאון לו אמר. התחמק והלה, יין השולחן על להעמיד הבתים בעלי ממנו

 .יין מהסלע הוצאתי ואני מהסלע מים הוציא משה, יעקב רבי אמר, השולחן על יין העמיד והלה פעל הדבר ,רבינו משה של
 

 "ה ַוי  אֶמר ֶ ֻלהו   מ ש  ם ִאכְֹּ י ַהי ו  ת כ ִ ב ָ ַ ם ש  ם ַליהָוה ַהי ו  ָצֻאהו   ל א ַהי ו  ֶדה ִתמְֹּ ָ ש   ַ  (כה" )טז, ב 

  ַ תש  (שמנה לחמו)     .ןמ  '. שגם בימים טובים וביום כיפור לא ירד בגימט, כן ביום כפורים וגם בימים בימים טובים=ב  

 "  או י רְֹּ הָוה כ ִ ת ָלֶכם ָנַתן יְֹּ ב ָ ַ  (כט" )טז, ..ַהש  

   תַ  הְיהו כ   ןנ  ב    םל  ַ  )שמנה לחמו( .: מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, ואני נותנה לישראל)שבת י, ב(כ"ש  .הנ  ת   מַ  ס"ת :תַהש  

 ר "וָהָיה ֶ ֲאש  ה ָיִרים כ ַ ֶ ָרֵאל..." )יז, יא( וָגַבר ָידו   מ ש   ִיש ְֹּ

 ַבר ְמֵליג -נוטריקון: ג  ִנים, בחסדים,  ו  ִניםַר ְיש   (החיד"א)          . רמז ששלוש מידות נתן הקב"ה לישראל.ְחמ 

 י ֶחה ָמח ה "כ ִ י ... ֲעָמֵלק" )יז, יד( ֵזֶכר ֶאת ֶאמְֹּ ס ַעל ָיד "כ ִ ָחָמה ָיה   כ ֵ ֲעָמֵלק ַליהָוה ִמלְֹּ ַ  פו ִריםחג ל רמז" )יז, טז(: ב 

 ה ְמח  ןארבע הדמויות שעזרו לבטל את הגזירה של  .ךתַ הֲ ה, נ  ו  ב  ְר חרדכי, מסתר, א -נוטריקון: א  מ    )בני ציון(               .ה 

 ח ה ה מ  ְמח  ן=א  מ  ק ןמ  ה   '.בגימט, ז ה ה  ל  ע ֲעמ  ה; )בעה"ט( .היה מז ר  ְמח  ן'. כמספר הפעמים שניזכר בגימט, 54=א  מ   במגילת אסתר. ה 

 ִזיםשהוא פורים של '-באדרי"ד רמז ל: 14=ד"י ;  )בגימט' קטנה(, המן=י"ד ספורים 'רגיל'. -'פר   '.בגימט, המן=י ה   כ ֵ

 ֵלק=ט"ו ֵלק; המוקפות בחומהשהוא פורים של ערים -באדרט"ו : רמז ל15=ה"י )בגימט' קטנה(, ֲעמ  לִ =ֲעמ               '.בגימט, היק  טִ פו 



 יום ההילולה י' בשבט -קל זצו" -הכהן חויתה חי רחמים רבי 

 ותלמידו, 20-ה במאה בתוניסיה רבה'ג קהילת של הבולטים מרבניה היה .1959 – 1901, ט"תשי-א"תרסחי בשנים:  הרב
, כהן שמחת ת": שומספריומאזוז.  מצליח , הרבצבאן כדיר רפאל : הרבמתלמידיו .הכהן כלפון משה הרב של    המובהק

 (.התורה על ומעשיות מוסר) ערב מנחת, (התורה על) כהן מנחת, (פסח של הגדה על) ליעקב דבריו מגיד
 
  :הזהב רו  כ  סיפור על הרב 

 פלשו ג"תש חורף בסוף, במבחן רחמים רבי של מנהיגותו עמדה בהם מהתקריות במלחמת העולם השנייה, הייתה אחת 
 צבאות של אוניותיהם את לעכב מנת על, שם שנחתו מטוסיהם עבור תעופה שדה הקימו שם. רבא'ג לאי הגרמנים
 יכלו וכך, מוצבם נמצא היכן הברית לצבאות אותתו הם יהודי ג'רבא כי העלילו על הגרמנים. התיכון לים מלעבור הברית

 'ניֶרה ', איימו,!'ָוֹלא. שעות 3-כ תוך זהב ג"ק 50 לאסוף יהודי ג'רבא את הגרמנים חייבו, כך על כעונש. בקלות להפציצו
 חורבן יהיה וחורבנן, היסוד עד רבא'בג היהודים קהילות שתי את מטוסינו יפציצו ואחר, הקהילה ועשירי ברבני למוות
 הלוך רבא'ג בשמי שחגו קרב מטוסי שני הגרמנים הטיסו ,היהודים בלב ומורך פחד להכניס כדי, זה בכל די לא אם '...!עולם

. למרקחה רבא'ג השקטה העיירה נהפכה, הגזירה דבר שנודע כיון ...ו"ח היהודים ישובי את להפציץ איום תוך, ושוב
הפסקה, את כל  וללא בקדחתנות הזהבבאיסוף  עסוקים היו םלוכ. שבת וסעודת קידוש לערוך הצליחו לא רבים בבתים

 רבי הגאון מרן אל אותם והביאו ובנותיהם נשיהם זניובא אשר הזהב את נזמי נפשם. הם פירקו בדם וחסכו הזהב שעמלו
 זולגות .. כשעיניהם.הבאים מכל הזהב את ואסף, 'הכהנים' הכנסת בבית עת אותה כל שישב, ל"זצ הכהן משה כלפון
 הנאצים של תאוותם למלא היו חייבים הן. כלפון רבי בידי שהיה הסל לתוך םשלה זהבה את הקהל הטילו, דמעות

 ששמר הזהב. ביתו אל מיד פנה, הגזירה דבר רחמים לרבי .. כשנודע.ראשם על מרחפת חיים סכנת שכן, הארורים
 בידו יסייע כי( הכהן ששון רבי) אליו שהתלווה מהאדם ביקש הוא. הבית קיר בתוך גבוה במקום היה טמון, מחסכונותיו

 רפאל רבי הגאון תלמידו של לביתו שיפנה אדם מאותו ביקש, כן. שם הטמון הזהב את ולהוציא, הקיר מן חלק לשבור
 רחמים רבי יצא, מכן לאחר. בנותיו לנישואי למשמרת בידו הפקיד אשר נוסף זהב משם גם ויטול, ל"זצ צבאן כדיר

 .הסל בתוך יתנו, זהב בידו שיש מי כל כי ישלִ שָ  בדמעות וביקש, לבית מבית עבר, בידו כשסל עיר של לרחובה
 כך על הצביעו והמחוגים, המשקל על הניחה הגרמני הקצין. הזהב חבילת ובידו הגרמנים אל כלפון רבי ואז ניגש
   . הסכום יתרת את לפניו יביאו למחר עד כי והזהיר, הקצין צרח '!ג"ק 8 עוד 'חסרים. זהב ג"ק 42 מכילה שהחבילה

 מיתה! חזרה בלא 'הליכה אלו במלים הגרמנים את וקילל, הרשעות גודל על להבליג כלפון רבי היה יכול לא כבר, כאן
. הפראיים הנאצים את והניסו, תוניסיה לערי פלשו הברית בנות צבאות, הנס אירע ראשון ביום '... למחרת!קבורה בלא

 ובמהלך, בספינתם נסו, הזהב את מהיהודים ששדדו נאצים אותם. הרווחה היתה וליהודים, נהדף הגרמני הצבא
 . כלפון רבי קללת במלואה התקיימה כך. לקבורה ניתנו לא וגופותיהם, ים במצולות ספינתם טבעה, ההפלגה
 עונשו את קיבלוא ה. ישראל שונא ערבי היה, םבָ צָ מּו בהפצצת היתה היהודים יד כי לגרמנים שהלשין מי כי, הסתבר
 '. ה אויביך כל יאבדו כן. כמוהו רשע, אחר גוי עוד עם יחד לרסיסים ונתפרק, מוקש על רכבו עלה כאשר, מה זמן לאחר
 . המושב לרב נתמנה קצר זמן ותוך ,לאשקלון הסמוך ברכיה במושב מושבו מקום את וקבע לישראל עלה הכהן, יתהחו הרב
 מתאים היה הזה הגאון: "ואמר חויתה רבי של מעלתו רום אודות פעמים כמה התבטא א"שליט ישראל מאור מרן

 הקשה מחלתו מחמת אך, ל"זצ עוזיאל הרב צ"הראשל פטירת לאחר, לישראל הראשי והרב לציון הראשון לתפקיד
 ביקש כן כמו', והדרו הדור פאר מרן' כמו נדירים בתארים בספריו מכנהו א"שליט מרן כי יצויין. המינוי ממנו נמנע

 .הרב של תמונה הפרטי בחדרו לו שישימו
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 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמת לעילוי
  .אסתר רב אלוש יעקב .כהן אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר לוי מסעוד .רבקה בר כהן פרוספר .ינהר תב בן חיון אסתר .ינהר בר בן שושןשמעון 

 .לוי ,כהן, אזולאי משפחות לכל .זוהר בת רינה ,זוהר בת פאני ,זוהר בת ברוריה  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג בת החמש
 .אסתר תב מזל ועליה. עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום, הל  ה ק  יד  ל  -ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה בן שלמה
 .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :לזיווג הגון  .תרצה בן שמעון .מסודי בן עופר  :ק"לזש

  .יהודית בת כלנית חדווה  .שושנה בן רפאל .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .אסתר בן דורון .אסתר בן יעקב ברוריה. תב. אפרת ברוריה תבמוריה 

 

 ַשר" להפטרה:' בשלח' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת ה ַות   ר   (לא-א', ה פרק שופטים) "ְדבו 

: דבורה שירת מסופר על בהפטרה ;"'...לה הזאת השירה את י"ובנ משה ישיר אז: "הים שירת מסופר על בפרשה
 "ישראל אלהי' לה אזמר: לאמור ההוא ביום, אבינועם בן וברק דבורה ותשר"
 

  מברכים קודם משבעת המינים: על איזה פרי ט"ו בשבטשבוע הבא חל ? 
o  ץ" :)דברים ח, ח(כתוב ר  ה א  ה ִחט   ע ר  ןוְ  ו ׂשְ פ  הו   ג  ןוְ  ְתֵאנ  ו  ץ ִרמ  ר  ן ֵזית א  מ  ש  ו   ש    "ְדב 

o  (; מבושליםאו  אפויים. )רק כשהם חיטה ושעורה (1)ההופעה שלהם בפסוק:  סדרסדר הברכות צריך שיהיה לפי 

 )מסכת ברכות מד( . רימון (7);  תאנה (6))גפן(;   ענבים (5);  תמר (4);  זית (3)יין )ולא ענבים(;  -גפן (2)

 .' מופיעה פעמיים בפסוקארץ' וגם 'ארץהיות שהם סמוכים לתיבת '-תאנה ורימון, ענביםקודמים ל זית ותמר: הערה
o י  מספר הגלעיניםלזכור מה קודם<לפי  סימןה יש לגלעין סדק וזה -תמר. 2. גלעין אחדיש לו -זית. 1: )מהקטן לגדול(בפר 

 . גלעינים גדוליםיש בו הרבה -רימון. 5. גלעינים קטנים יש בו-תאנה. 4. גלעינים 3בענבים יש -גפן. 3. שני גלעיניםכמו 

o  ראשון. תמרמברכים על ה-תמר ותפוח: דוגמאמברכים עליו קודם. -אחרופרי  משבעת המיניםכאשר יש פרי 
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