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 "י א כ ִּ ָ ש   ֵני רֹאש   ֶאת תִּ ָרֵאל ב ְּ ש ְּ ֻקֵדיֶהם יִּ פְּ נו   לִּ ָנתְּ יש   וְּ ֶֹפר אִּ וֹ  כ  ש  לֹא ַליהָוה... ַנפְּ ֶיה וְּ הְּ  " )ל, יב(ֶנֶגף ָבֶהם יִּ

 ָֹרֵאלי   ֵניב    אש  ר י: ר"ת ש    . עם ישראל של כל יב   ַר ה הואמשה . ַרב  

 א ָ ש   א; בגימט' )ע"ה( .שבת=ת  ָ ש   את  חדות;  אבת שורה, ת -נוטריקון: ת  ָ ָרֵאלי   ֵניב    אש  רֹ תא   ש    .בגימט', תרי"ג: ר"ת ש  

 י -גאולהמביאה את ה שבתנֹוָטִריקֹון הפסוק רומז שה א כ   ָ ש   תחת; אבת ששמרו תשראל יל כ: ת  י חמֵ רירו גב   תז א: רֹאש   א 

ֵנים; י  מַ שָ ב ַ ש  בינו א ָרֵאל ב   ש    'שבת טיש'(\)מחמדי שמים         .עולםללוקינו אה ב ָ ַר יה מֵ ש  ל ד ֵ גַ ת  י  עמוד יי שַ י  יצוץ נמהרה ב: י 

 א: אם רֹאש ָ ש    )חידושי הרי"מ(                        . ראשהיא נשיאת  שבתוה .ת<ש, ב<א, ש<ר -שבתנקבל  'ראש'את  תרֹוֵמםו ת 

    את   יכ ָ   )מנחת כהן(         .( מצוות דרבנן 7( מצוות+ שבע )613)תרי"ג . רמז לבגימט' )ע"ה( רתֵ כ ֵ ר"ת : אש  רֹ תא   ש  

   (מנחת כהן)   נפקדים בני ישראל וספרי חיים ומתים נפתחים. ראש השנה. לרמוז שב913=יֵר ש  א' בת  ר"ת וס"ת  :ינֵ ב    ש  ֹאר תא 

   נו  ט(ה")בע                   : ניתן לקרוא גם מימין לשמאל ולהיפך...רמז שכל מה שאדם נותן לצדקה יחזור אליו ולא יחסר לו.וָנת 

   ֜נו ת  ָלא)'. 'ישֵר א גֵ לָ ז  אַ 'מנוקד בטעם המקרא  :וָנָ֨  (ע.א)             ...בחזרה אליו הולךזה -צדקה  נותןשהלרמוז ך(. ל  '=הוֹ ַאז 

 נ ָנת  י ו  ו  ֹפ   ש  א   (מנחת כהן)   'וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב' :תהלים קו, כ() כתיב: עגלבא לכפר עוון ה רשוֹ . הרשוֹ ס"ת  :רכ 

 ף ג  ר במעשים ויהיה פתוח להתייה  -)סופית( ף', וינ  עָ ולא יושיט ידו לעזרה ל )כפופה(' נו מץ ידו כפוֹ שאם יק  -יםד  סָ ח   למֵ וֹ ג='ג :נ 

 )בן איש חי(   . נגףוהנצרך לא יבוא עליו  עני, חלילה, אך אם יגמול חסד עם הףג  נ  , יבוא עליו חסדים גומלשלא עשה ולא יהיה 

 

 "נו   ֶזה ת ְּ ל יִּ ים ַעל ָהעֵֹבר כ ָ ֻקדִּ ְּ ית ַהפ  ֶקל ַמֲחצִּ ֶ ֶקל ַהש   ֶ ש  ֶֹדש   ב ְּ ים ַהק  רִּ ָרה ֶעש ְּ ֶקל ג ֵ ֶ  " )ל, יג(...ַהש  

 נו   ז ה ת    לא ידע כיצד לעשותם והקב"ה הראה לו אותם: משהשלושה דברים  מתוק מדבש: )פר' תרומה( : עפ"י הזוהר הקדושי 

                                                                                                          .  משהוגם ס"ת  משה:  ר"ת שחודה, םקליש, הנורמ

   בעה"ט(            . מחצית השקלרמז שכל השבטים יתנו -שבטים שנים עשר, כמנין 12=הז( 

 ל ק  ֵֹפר=ףס  כ   : רמז לכך ;''לכפר על נפשותיכם )ל, טו(באה לכפר על הנפש. כ"ש  מחצית השקל .נפש=ש  ; (אפמך,ס ף,כ) במילוי כ 
ף ס  ָפָרה=כ    (, החיד"אפיתוחי חותםבעה"ט,  :עפ"י א.ע)  .הנפשמכפר על  כסף. שה(85ה=פ, 120מך=ס, 100ף=כ) בגימט' במילוי, 305=כ ַ

 ל ק   האָ ר  י  ולהודיעם שיתעוררו ב. להזהירם בגימט' ע"ה, 214=רוח=: 2מחצית; בגימט' ע"ה, 216=האָ ר  י  =: 1תימחצ .430=נפש=ש 

 (פיתוחי חותם)       .נפשומכפר על  שקליםוע"י שנותן  .םחָ רו  כדי לעשות תיקון לנפשם ו  

 ית ; חיקרוב לצדקה<שהלרמוז  'צ'=ובאמצע 'יחַ '=נהפני אחרולו ה, האות השני'תמֵ '=נהוהאחרו נההאות הראשו תיצחמבתיבה  :ַמח צ 

ית; 'תווצדקה תציל ממו' :כמו שכתוב. ֵמתהרחוק מצדקה<                        ;רומהתתן ידיקים, צסד חטה מ-נוטריקון :ַמח צ 

   החיד"א(          .והעני מטיב עם העשיר'-. 'העשיר מטיב עם העניצ=ה ,ד=ק ,ק=ד ,ה=צ .ש"ב-ת"א' בגימטלמפרע  הקָ דָ צ  =הקָ דָ צ( 

   כלומר ןת ֵ =450(=130) ענילבין  (580) עשיר: ההפרש בין ינ  ע  -ירש  ע . ֵ       .עשירותהיה  עניכסף ל ןת 

 

 "ן ֶ ב  ים מִּ רִּ ָנה ֶעש ְּ ָ ָלה ש  ן ָוָמעְּ ֵ ת  רו ַמת יִּ הָוה ת ְּ יר: יְּ ִּ ה לֹא ֶהָעש  ֶ ב  ל ַירְּ ַהד ַ יט לֹא וְּ עִּ ית ַימְּ ֲחצִּ ַ מ  ֶקל..." )ל, יד מִּ ָ  (טו-ַהש  

    ב י ןמ  ר  ש   נָ  םע  ָ ן מָ , וזה בא להקדים ולהכריע את השקלים של הָ א' באדרבאת מחצית השקל צריך לתת . ןמָ ה  : ס"ת הש 

 ט(ה")בע              , כדי להשמיד את היהודים.י"ג באדרששקל עשרת אלפים כיכר כסף, ב

 ים ר  ש    )בעה"ט(     צריכים לתת את מחצית השקל. עניוגם  ירש  ע  גם -. לרמוז שכולם היו שווין בנתינהבגימט'. 620=לדַ יר וַ ש  ע  =ע 
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

י לפרשת  וגימטריות אותפרפר                            ָשא כ ִּ  )שנה ד'(  173 עלון           תִּ

  תעֶשה לא מצוות 5, עֶשה מצוות 4: מצוות 9 יש כי תשאבפרשת. 
 קטורתעשיית ה*. המשחהשמן עשיית *. כיורעשיית ה*. 'מחצית השקל'* ]]פרק ל  כי תשא פרשת ענייני . 

. תוכחת משה לעם*. הלוחותהשלכת *. תפילת משה*. העגלמעשה * ]ב]פרק ל. שמירת שבת*. בן אורי בצלאלחכמת * ]א]פרק ל
לבלי *. נתינת לוחות שניות* ]ד]פרק ל. למשה הודעת דרכיו*. טענות משה אל ה'*. הסרת עדים* ]ג]פרק ל .עונש העובדים לעגל*

 פניו של משה.          ָקַרן עֹור*. לראות פני ה' שלושת הרָגִליםלעלות ב*. ברית עם יושבי הארץ לכרות

 ו"תשע א'י"ח אדר  .'וישלח אחאב' :)ספרדים( הפטרה .18.45-ת"ר ;18.13-ק"מוצש ;17.13-נרות הדלקת: (א"ת) השבת זמני 

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 כדי -נחשת כיור את: לעשות נצטווה משה•מועד אוהל עבודת לשם שניתנה השקל מחצית• :הפרשה תמצית
 ושאר מועד הלוא את בו למשוח כדי -משחה שמן את;  מועד אוהל אל בבואם ורגליהם ידיהם ירחצו ובניו שאהרן

-השבת שמירת• המשכן כלי את לבנות בצלאל מינוי(; הסממנים 11) הקטורת את; אותם לקדש כדי -המקדש כלי
 . העגל בחטא חוטא העם". לרדת בושש"ו בהר נימצא משה כאשר: חטא העגל• בני ישראל נצטוו לשמור את השבת
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   להשכ מוסר עם סיפור. תו  ר  ה צו  ינ  האריה שש 
 אחריה האריה עקב. כתפיה על המים וכד, יחפה צועדת יפהפיה נערה ראה ולפתע בכפרהמים  מעיין ליד האריה עבר אחד יום
 השאגה לשמע. אדירה שאגה ונתן לבקתה האריה התקרב. הכל אמר האריה של מבטו. פנימה ונכנסה שלה בקתהל שהגיעה עד
 רוצה אני בתך את', האריה שאג, 'בתך את'. לרצונו מיד אותו שאל האימתני האריה את וכשראה החוצה הנערה של האבא יצא

... מפחד תמות היא ככה אותך תראה בתי אם אבל, בתי את לך אתן, ברצון' -ברצון התאושש מיד אולם נדהם האיכר...'לשאת
 ...לחלוטין שיער קצוץ וחזר, בעיר הכי למספרה והלך האריה אמר, 'טוב'... 'שלך האיומה השיער רעמת את תוריד לפחות לך

 תעשה רק, האיכר השיב ",בסדר"..."ומיד" האריה שאג ,'שלך הבת את' –האיכר יצא ושוב שלו האימים שאגת את שאג ושוב
 אל'... 'בתי את לך מכין כבר ואני אותם קצץ לך. מפחד תמות היא -אותם תראה שלי הבת... שלך האלה הציפורניים, טובה

 הזאת הגולה את להוריד גם תשכח ואל'... בעיר הטובה המניקוריסטית אל פעמיו ושם האריה השיב, 'חוזר מיד אני, תשכח
 והתבונן האיכר יצא, הבקתה בפתח האריה שאגת נשמעה שוב זמן כמה אחרי... האיכר לעברו צעק. 'הזנב בקצה המאיימת
 השיניים, שלך המלתעות'-בדבריו נשמעת לעג של ונימה איכר אמר, 'ממך מבקש אני אחרון דבר'... באריה רבה בהנאה

 איזו להשמיע הצליח הגשא םקו  מ  וב   האריה כשחזר... 'סגור העניין את וראה אותן עקור לך. לבתי מתאים לא זה. האלה האיומות
 אתן לא בחיים'?!, 'בתי את' 'לאישה בתך את לקבל שבא האריה אני'? 'אני מי'. האיכר שאל?  'אתה מי כן'. מגוחכת יללה
 במקל והיכה האיכר אמר, 'לו המיוחדות התכונות את, עצמו את לשנות שמוכן כמוך לאחד... ואופי צורה חסר, כמוך ליצור
 ...פנים בבושת מהמקום שנמלט הצורה חסר האריה של גבו על שבידו
 להתרפס ולא שלנו האמיתי האופי, שלנו החיצונים הסמלים על לשמור עלינו, משהו להשיג רוצים אנחנו אם: השכל מוסר
ָתנּו בשביל אחרים...הם לא ראויים לכך... ...שלנו הטבע על המשפיעות דעות מיד ולקבל ש   לכן אל ת 

 
 ה ַאת ָ ךָ  ַקח "וְּ ים לְּ מִּ ש ָ רֹור ָמר רֹאש   ב ְּ  ..." )ל,  כג(ֵמאֹות ֲחֵמש    ד ְּ

  ַי ךָ ל   חק מ  ש ָ  (מת אנךוח)                . פיקח שעשאו הוא היין -'חמרא וריחני פקחין': )יומא ע"ו( . רמז לכתוב בגמראםכָ חָ ס"ת  :םב  

 רֹור ָמר  נקרא ראש לכל הבשמים. מרדכי: מרי דכי :)מגילה י'(וכ"ש בגמרא  א'יָ כ  א דַ יָר 'מֵ ס: לו  ק  נ  , כ"ש או  מרדכי היהודיזהו  :ד  

 רוֹ  רמָ  ש  רֹא  )חומת אנך(       . ָרש  לא יתגאה, ויהיה בעיניו כאילו הוא  רש ָ . שאם הוא רש, שר: ס"ת ש  ח מֵ   רד  
 

 "הָוה ַוי ֹאֶמר ה ֶאל יְּ ֶ ךָ  ַקח מֹש  ים לְּ ֵחֶלת ָנָטף ַסמ ִּ ְּ ָנה ו ש  ב ְּ ֶחלְּ ים וְּ בָֹנה ַסמ ִּ ה ו לְּ ד ַזכ ָ ַ ַבד ב  ֶיה ב ְּ הְּ  " )ל,  לד(יִּ

 ת; הילָ מ  ה דם: נטיפת ָנָטף ֵחל  ָנה=; הילָ מ  ת הל  , חוֹ אהבה אני' תלַ חוֹ ש  ' אותיות=ו ש   ב   ל  ח  ' עושה כנסת ח, ביום וח' לבנה אותיותו 

ֹבָנה; הילָ מ  ה נָ ב   ישראל לִ  ה ו ל  ֹבָנה: שהיולדת מטהרת מלידתה. ַזכ ָ  )תורת החיד"א(              '. בגימט, הילָ במ  =ל 

 ָנה ב   ל   )רש"י(      .הוא צמח שריחו ָרע, ללמדנו שעלינו לצרף למניין בביה"כ גם את פושעי ישראל הנָ לב ֵ הח  סממנים.  11היו  :ח 

  ָנזר יוסף(    . שעיםורינוניים, בדיקים, צ -נוטריקון :רו  ב  צ  ; )שפתי חכמים(. ים בתשובהבִ כדי שיראה הקב"ה שאפילו הפושעים ש( 

 ?"פיזיקה למדת האם: "ושואל הדייג של בהשכלה מתעניין הפרופסור. בסירה שטיםלפילוסופיה  ופרופסור דייג
 משיב", לא" ?"למדת ומתמטיקה... שלך מהחיים רבע הפסדת אז, "הפרופסור מתפלא!" חבל" .הדייג משיב ",לא"
 .הדייג משיב", לא גם" ?"מחשבים עם מה... שלך מהחיים חצי הפסדת אז, "הפרופסור אומר!" חבל" .הדייג

. הסירה את והופכת חזקה רוח באה לפתע !"שלך מהחיים רבעי שלושת הפסדת, "הפרופסור נוזף", להתבייש צריך אתה"
 ?"לשחות למדת האם, "הפרופסור את הדייג שואל", תגיד" .לטבוע מתחילים והפרופסור הדייג

 ..."שלך מהחיים 100% הפסדת אז, "הדייג אומר!" חבל" .מים יורק כשהוא הפרופסור זועק!" לא"

 "  רו מְּ ָ ש  ֵני וְּ ָרֵאל בְּ ש ְּ ת ֶאת יִּ ב ָ ַ ֹות ַהש   ת ֶאת ַלֲעש  ב ָ ַ דֹרָֹתם ַהש   ית לְּ רִּ  עֹוָלם" )לא, טז(  ב ְּ

   ט(")בעהאהל מועד. בהמלאכות שהיו עושים  ל"ט הן בשבת, האסורותשהמלאכות לומדים  .לה  אֹ : ר"ת תשוֹ ע  ל תב ָ שַ הֹ תא 

 

 

 

 

 

 דֹרָֹתם כלומר: לכך,  השל אדם מישראל מוכנ תוֹ יָר ד  , צריך שתהיה שבתשנכנסת ה ה", שבשעלדירתם" לקרותוואפשר  ',וחסר : ל 

 )ילקוט ראובני(           .   כאשר אין הדירה מסודרת ונקייה לכבוד השבת, ולא שתכנס השבת, טה מוצעתימו, נר דולק, ערוך שלחן
 
 י ינִּ ֵ ֵני ו ֵבין "ב  ָרֵאל ב ְּ ש ְּ וא אֹות יִּ עָֹלם הִּ י לְּ ת כ ִּ ֶ ש  ֵ ים ש  ה ָימִּ ם ֶאת ה' ָעש ָ ַמיִּ ָ י ו ַבי ֹום  וָהָאֶרץ ַהש   יעִּ בִּ ְּ ַבת ַהש   ָ ַפש   ש  נ ָ  )לא, יז( "ַוי ִּ

    ָרֵאלי   ֵניב יָאהר"ת   :ואה   ֹותא ש   יָאתו. שב   ִמיש( של תלמיד חכם מערב שבת לערב שבת. ב   ש   ט(ה")בע                                        )ת ָ

 יע   ֹםו ַבי ו ב  בַ  יַהש    ָ פַ  תש  נ ָ  ט(ה")בע         .                                     בשבתלאדם שיש )נשמה יתרה(  פשותנ שתיל, רמז םי  ת ַ ש  ת "ס : ש  ַוי  

 ַבת ַפש   ש ָ נ ָ  ()ביצה ט"ו    .נוטלין ממנו את הנשמה יתירה"ש , שבמוצשפ  נ  ה ָד ב  אָ  'יוַ '=וינפשרמז לנשמה יתירה שמקבל אדם בשבת,  :ַוי  
 
 א י ָהָעם "ַוי ַרְּ ש   כ ִּ ֵ ה בֹש  ֶ ן ָלֶרֶדת מֹש   ָהָהר..." )לב, א( מִּ

 ֵֹשש  )רש"י(       .ֵמתשעות. השטן הראה לָעם את מיטתו של משה כשהוא  שש, כלומר, איחר בבֵששאלא  ֹבששאל תאמר  :ב 

 י ש   כ   ֵ ה ֹבש   )שפתי חכמים(                .ֵשש או  ב ָ  -נוטריקון: ששֵ ב ֹ ;  )בעה"ט(שעות.  ששֵ '. לומר שבאו וחסר  :ֹמש  

 

 
  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע

 

    ?םב    וינוחו -במנחה, ו  ב   וינוחו -בשחרית, הב    וינוחואומרים:  שבת בליליש הבדל תפילות של שבת:  מדוע

  ה'כל העושה ( א!  )זכירת שבתמקומות של  3בתורה יש  ; ערביתב הב   אומרים  :()כי תשא לא, יד מלאכה יומת' ב ָ

 (ב ) שחריתב ו  ב  אומרים  : )ויקהל( ';מלאכה וֹ ב  'כל העושה ; 

 (ג' )אהבת חיים(         .  מנחהב םב   אומרים :  )יתרו(" םב ָ עשה ה' את השמיים והארץ את הים ואת כל אשר  ששת ימים( 

 



 'חיים חוכמת עם סיפור. 'הזקן בגימלאות : 
 .הראשונה שבקומה דירתו לחלון מתחת לשחק שנהגו, ילדים קבוצת י"ע הופרעה שמנוחתו בגמלאות זקן אדם היהפעם 
 ...המצב את יחמיר אף ואולי נבון יהיה לא, םאות ולגרש עליהם שלצעוק העריך הוא, הרב וניסיונו חכמתו בשל
 את לשמוע נהנה שהוא להם ואמר החוצה יצא הוא. רעיון במוחו הבריק שלבסוף עד, ימים כמה וחשב ישב הוא

 התמוגגו הילדים.. .לחלונו מתחת ישחקו אם סנט 25 מהם אחד לכל לתת מוכן ושהוא משחקים ילדים של קולותיהם
 אחרי, שוב אליהם יצא הוא-השני בשבוע ;השבוע כל משך יום בכל סנט 25 להם שילם-הראשון בשבוע.. .מהרעיון
 לא הילדים.. .אחד לכל סנט 10 רק עכשיו להם ישלם הוא כסף הרבה כך כל לו שאין שבגלל להם והסביר, המשחק

 אל הזקן הגמלאי שוב יצא -השלישי השבוע בתחילת; נשארו רובם אבל, עזבו חלקם. בתשלום ההורדה את אהבו
 אחד סנט רק ישלם מעכשיו כי הודיע הוא .כזה תשלום לעצמו לאפשר יכול לא והוא עני ממש שהוא להם והסביר הילדים

 ...פרוטות עבור חלונו תחת לשחק מוכנים לא שהם לעברו מפטירים שהם תוך, בזעם עזבו הילדים...מהם אחד לכל ליום
 

 א ֶבן ַאֲהרֹן "ַוי ַרְּ חַ  ַוי ִּ ֵ ב  זְּ ָפָניו מִּ ָרא לְּ קְּ  " )לב, ה(ָמָחר ַליהָוה ַחג ַוי ֹאַמר ַאֲהרֹן ַוי ִּ

 א רֹן ַוי ַר  י  -'ויבן מזבח'כ"ש רז"ל:  בגימט' )עם הכולל(. 473=ר נהרגחו  =ַאה   )מנחת כהן(    .       רחו  , שהרגו את מזבוח, אלא מזבחאל תקר 

 ן חַ  ַוי  ב  ֵ ב  ז   )רש"י(    ( ע"י העם. בו חזָ מרים( היה הרוג )-)בן אחותו חור: ויבן מזבוח לפניו: אהרן בנה מזבח כדי לדחות את מעשה העגל;  מ 

  ַח ֵ ב  ז  ָפָניו מ  ג ל: מחר ולא היום, שמא יבוא משה ולא יעשו את הָמָחר ַליהָוה ַחג; )בעה"ט( ("הבגימט' )ע  ,233 זהו חור=ל    )רש"י(            . ע 

אחד גרו סנדלר ורופא שיניים. בכל יום כשנפגשו במעלית, היה הסנדלר מברך את הרופא:  : בבניןקולגות למקצוע
סנדלר מדבר... יום אחד הרופא לא התאפק ושאל את הסנדלר: 'מה קולגה'... הרופא לא הבין על מה הבוקר טוב 

דים מהקליניקה שלך ואומרים פתאום קולגה? אני רופא שיניים ואתה סנדלר?!'... ענה הסנדלר: "לא יודע, אבל כולם יור
  'איזה סנדלר הרופא הזה'"...

 ר ֵ ַדב  הָוה "ַויְּ ה ֶאל יְּ ֶ י ֵרד ֶלךְּ  מֹש  ֵחת כ ִּ ִּ ךָ  ש  ר ַעמ ְּ ֶ ם" )לב, ז( ֵמֶאֶרץ ֶהֱעֵליתָ  ֲאש  ָריִּ צְּ  מִּ

   ך  )רש"י(                 ."מגדולתך, לא נתתי לך גדולה אלא בשבילם דֵר ": ֵרד ל 

 אל  מואב'ויעל משה מערבות : )דברים לד, א( . כמ"ש50-לעצמו את שער ה משההקדוש אמר: שביום פטירתו החזיר  השל"ה

   '.בגימט, בוֹ  50=בוֹ -נ  ; 49=באָ מוֹ ראש'.  נבוהר 
   ך גדולה.  ' דכתוב עם  'דאח': שראל'י 'שמע' גדולה, ובר' כתוב עם רחֵ א  ''. ה לאל אחרו  ח  תַ ש  לא ת   ' :)שמות לד, לד(כתוב  :ֵרד ל 

ח  בני ישראל  לג  ע  במעשה ה ש    (פני דוד)                     .דאח<במקום ראח; ראח>במקום דאח:  ד"רוהחליפו אותיות  תו  ה 

  ָיֵחת ַעמך ב ַרב, זהו 'ם שלךהעָ ' -הקב"ה אומר למשה :ש  ר   )רש"י(                                       שקיבלת מעצמך וגיירת אותם. הע 
 
 

 

 

 

 

 "...א חֹלֹת ָהֵעֶגל ֶאת ַוי ַרְּ ַחר ו מְּ ה ַאף ַוי ִּ ֶ ֵלךְּ  מֹש  ְּ ָדיו (מידו) ַוי ַש  י ָ חֹת ֶאת מִּ ֻ ר ַהל  ֵ ב  ַ ש  ַחת אָֹתם ַויְּ ַ  (יט, ב" )לָהָהר ת 

   ֵלך י ָָדיו( מידו) ַוי ַש   ת מ  חֹת א  ֻּ רֹות' יאותיות  חוֹ ר  פָ '(. לרמוז ש  י)כִתיב חסר  ודָ יָ : ַהל  ב    (נחל קדומים)                       למעלה.  הד 

 
 "ַחר ַאל ַאֲהרֹן ַוי ֹאֶמר י ַאף יִּ ה ֲאדֹנִּ ת ָ  ַאת ָ י ָהָעם ֶאת ָיַדעְּ ָרע כ ִּ  (כב, ב" )להו א בְּ

 ָרע ב אותיות=ב  ר  ב. אהרן רומז למשה שהע  ר   )בעה"ט(                  גרמו לעם ישראל לעשות את חטא העגל.    ַרב -ע 

 ָרע ָרע)בנה של מרים(;  חור )ב( הרגו את עבודה זרה( עשו 1) -ָרעֹות)שתי(  ב'. שֲעשו  ָרע ב'=ב  ב=ב  ר  ב ע   :ע  ;  תֹוָכםב   ב ַר ר 

ָרע ב=ב  ר  ָחהשהיה בזמן  .ע  נ  יןשהוא זמן  מ  ב, שאותו זמן נקרא ד  ר   )אדרת אליהו(                . , לכן לא יכולתי למונעם מדבר זהע 

 

 :או  ..." משה אומר לשבט לוי לְּ ֶכם מִּ י ַליהָוה ַהי ֹום ֶידְּ יש   כ ִּ נוֹ  אִּ בְּ יו ב ִּ ָאחִּ ָלֵתת ו בְּ ָרָכה ַהי ֹום ֲעֵליֶכם וְּ  (כט, ב" )לב ְּ

'שימו איש חרבו על ירכו והרגו איש את רעהו...ויעשו : , ויאספו אליו כל בני לוי''מי לה' אלי': ח("כ-ו")פסוק כמשה אמר: 

 ...'מילאו ידכםאיש. ואז משה אומר להם:  3000-בני לוי כדבר משה ויפול מן העם ביום ההוא כ

   או ל  ם מ  כ                              למקום. כהנים להיות תתחנכו זה בדבר, אותם ההורגים אתם-פירש"י. י ד 

   או ל  ם מ  כ  ָלֵתת ...י ד  ם ו  ֵליכ  ָרָכה ַהי ֹום ע  ָגם באותיות ' הבן איש חי :ב    .' של הוי"הוהבספרו )אדרת אליהו( מפרש: החוטא גורם פ  

'. בזמן חטא העגל כשבני לוי הרגו, את ה'אצבעות כנגד אות  5'; ו' ': הזרוע היא כנגד אותוההאדם יש בה רמז לאותיות ' יד

  '.וההאנשים שחטאו, בחרב שבידם תקנו אותיות '

ימו ת מ  : הוי"המילואים של שם  4-משה אומר לשבט לוי שעתה הם צריכים שיתברכו ברכה בשל 

 .  ברכה. שבמעשה ידיכם אתם מתקנים את השם, ובזה אתם ראויים לתת עליכם היום הכָ ָר ב   הַ =232= ב"ן, מ"ה, ס"ג, ע"ב

 

 

 

  י": בקהלת ז'כתוב ף ָמָצאת  ל  ָחד ֵמא  ה לֹא-ָאָדם א  ה בָכל ֵאל   ָ ש   י וא  ָשט. לפי ה"ָמָצאת  , זה מהווה גנאי לנשים... אך אם פ  

אלף גברים  600ח את הנשים שלא היו שותפות לחטא העגל: כידוע היו ב   ש  נתבונן לעומק הדברים נגלה דווקא שזה מ  

   השתתפו בחטא העגל.  600רק  =השתתף בחטא 1רק  1000מכל  :שירו  פ ֵ -"אחת מאלף מצאתי": (20)מעל גיל 

 )מעם לועז( .ומעלה( 20)בני גברים  600הפירוש: אף אישה לא השתתפה בחטא, אלא רק -"ואשה בכל אלה לא מצאתי"

 

 במילוי 45=ה"מ(; יה, אוו, יה, ודי) במילוי, 63=ג"ס(; יה, יוו, יה, ודי) במילוי, 72=ב"ע במילוי:הוי"ה מות שארבע 

 .הכָ ָר ב   הַ =232=(הה, וו, הה, ודי) במילוי ,52=ן"ב(; אה, אוו, אה, ודי)



 ששומרת מפני המזיקים ת קריאת תהיליםלַ ע  מַ -מפראג ל''המהר 

 הישן בבנין. אחרת לדרך אחד כל היוצאים פתחים 5 בעל, וישן גדול בנין היה פראג בעיר הגדול הכנסת לבית ממול 
, מאוד גדולה מערה הייתה לבנין מתחת. מפראג עניים יהודים גרו בהם טוב לא במצב רבים חדרים היו, הפקר היה אשר
 ממדרגה היהודים כצורר ידוע היה אשר, תעודש הכומר גר בו מפואר גן עם ויפה ירוק לפלטין הוביל המערה וקצה

 .הגזרות את לבטל משתדל היה הקדוש ל''שהמהר כיון, הצליח לא פעמים כמה היהודים על שהעליל ולמרות. ראשונה
 הכומר פיתה, בגן לבדו משחק כשהוא המשרת של הקטן בנו את וראה בגן הכומר טייל, הפסח חג לפני כשבועיים והנה
 הכומר. אותו שחט ושם, העניים היהודים לבניין מתחת אשר המערה לתוך אותו סחב, וממתקים בסוכריות הילד את

 שמו את וגם פראג העיר מרבני אחד של שם בקבוק כל על וכתב, הילד בדם אותם ומילא קטנים בקבוקים לקח הרשע
 שהיה למרתף נכנס כישופים מני ובכל, שני בסל הילד גופת ואת אחד בסל הבקבוקים את הניח הוא, ל''המהר של

 על הכומר העליל, מצאו ולא המשרת בן הילד את חיפשו וכאשר. הסלים את שם והניח, מהמזיקים מאוד מסוכן
 .הדם בעבור הפסח לפני הילד את רצחו שהם היהודים
. הגדול הכנסת לבית אש שלהבת ונכנסה מרתף מאותו גדולה אש שיצא: נורא חלום הקדוש ל''המהר חלם לילה באותו
 שלושתם והלכו, יצר אשר הגולם יוסלי - השני ולשמשו צדיק שהיה חיים אברהם רבי לשמשו ל''המהר קרא מיד

 עם מאוד חזקה רוח יצאה ופתאום, המזיקים מפני מסוכן היה המקום אך. לחפש כדי נרות והדליקו מרתף לאותו בחשאי
 פעמים שבע וקרא ישב? ל''המהר עשה מה. לגזרים אותם יטרפו שכמעט שחשבו, ומפחידים נוראים כלבים של קולות

ב: "בתהלים א''צ מזמור את ֶתר י שֵׁ סֵׁ ן ב  יו  : סלים שני ומצאו לחפש התחילו. הרעש כל השתתק ומיד במילה מילה"... ֶעל 
 גינת ליד להניח לקחת רצו הילד גופת ואת באדמה וכיסו שפכו הדם את. הילד גופת את ובשני הדם בקבוקי באחד
 ציוה אז. ללכת יכלו לא והם שבמערה המזיקים שהשליכו אבנים של רטָ מָ  עליהם נפל ללכת כשהתחילו אך, הכומר
 כפי עשה הגולם יוסלי. המערה בקצה אשר הכומר גן ליד אותו ויניח הסל את שיקח הגולם ילֵׁ סָ יו   את ל''המהר

 .הביתה בשמחה והלכו. המזיקים מן ניזוק אינו הגולם יוסלי כי, פגע ללא וחזר שהתבקש
. מדוע ידעו ולא ,היהודים צורר הכומר ובראשם ושוטרים בחיילים היהודים רחובות כל התמלאו ,התפילה לפני עוד ,בבוקר
 והנה. בשמחה הפסח את חגגו והיהודים למקומותיהם התפזרו דבר נמצא לא וכאשר במרתף מדוקדקים חיפושים אחרי

 על להעליל כדי בנו את הרג שהכומר הרגיש הוא ,ההרוג בנו ובתוכו הסל את גילה הגינה את הכומר משרת היקָ נ  שֶ כ
 ...בישראל לעשות זמם כאשר בו ועשו ,האמת על הכומר הודה ועינויים חקירה לאחר .המשטרה לקצין וסיפר רץ ומיד ,היהודים

 (שופטים פרשת -חיים אהבת)     .המזיקים מפני לשמירה התהילים חכ   וזה הקדושים ישראל מנהיגי חכ   זה
 
 "ה ַעת ָ ם וְּ א אִּ ָ ש   אָתם ת ִּ ם ַחט ָ אִּ ן וְּ י ַאיִּ ֵחנִּ ךָ  ָנא מְּ רְּ פְּ ס ִּ ר מִּ ֶ ת ָ  ֲאש  ָתבְּ  " )לב, לב(כ ָ

 י ֵחנ  ךָ  ָנא מ  ר  פ  ס         . 20-: מהספר ה'ך-רפֵ סֵ מ  מפרשה אחת, כמו שרמוז:  רקידוע הפירוש שהקב"ה מחק את משה  :מ 

ר בראשית( 20-היא הפרשה ה תצווהפרשת  פ   דברים.בספר  פרשות 5אך למעשה משה לא מופיע בעוד  .)מס 

 בן איש חי(   (. 20יוד=בִמילו י ) 'י'(. אם ניקח י'. )חסר וינָ ע  , ולא 'ד'אוֹ ו מ  נָ ה ע  ש  יש מֹ א  הַ 'ו  : כתוב 20-ועוד רמז לספר )פרשה( ה( 

 י ימ  משה אמר ' .ינ  א   חַ נֹ מ  =ָנא מֵחנ  ת' במילה מסתיימת תרומה פרשת משה היה גלגול של נח: .חַ נֹ ' כדי לתקן את ָנא ֵחנ  חֹש  ' נ 

ת'-לב  ה   של 3-ה הניצוץ הוא שמשה לרמוז', ואתה' במילה מתחילה תצוה ופרשת  (פני דוד)        .ָאָתהו   ֵשת ֹנח='ָאָתהו  ...נחֹש 

 י  )אהבת חיים( .ניצבים, כי תצא, שופטים, ראה, עקב( : 5) דברים+ (1תצווה )+ (12בראשית ) ת. ספרשוֹ ָר פ ָ  18חי=. חי-ןמ  =מֵחנ 
 
 "... ב ָ ש  ֲחֶנה ֶאל וְּ ַ תוֹ  ַהמ  רְּ ָ ש  עַ  ו מְּ ֻ הֹוש  ן יְּ יש   לֹא ַנַער נו ן ב ִּ ֹוךְּ  ָימִּ ת   " )לג, יא(ָהאֶֹהל מִּ

  יםהיתה קשורה עם שלושה  יהושענשמת ֹש  א  , רנֵ עָ -)חברים( של אברהם אבינו ֵרע   . זה רמוז בפסוק: אֵר מ  מַ , לכ 

י אלֹ ; רנֵ עָ =ַנַער ו ש  ָימ  ת  ֹש  א  : ס"ת לָהֹאה   ֹך  מ   (תורת החיד"א)                       '.בגימט, )מס' שנות חייו( 120+אֵר מ  מַ =יהושע; לכ 
 
 "י רֹתִּ י ֶאת ַוֲהסִּ ִּ פ  יתָ  כ ַ ָראִּ  ג(כ" )לג, ֵיָראו   לֹא ו ָפַני ֲאחָֹרי ֶאת וְּ

 ת י א  פ   יָת  כ ַ ָרא  ת ו  חָֹרי א  ין=א  ל  פ  ר של ת   ש  ָאהֹו ק  ר   )שמנה לחמו(   .               'הראהו קשר של תפילין'. כמו שפירש רש"י: ֵאל ה 
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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 

 

 מלכים א: יח( "ישלח אחאבו" להפטרה:' כי תישא' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת( 

 לעם הנביא אליהו תוכחת עלמסופר  בהפטרה ;עגלל שעבדו ישראל לעם רבינו משה תוכחת מסופר על בפרשה

, אחריו לכו... אם הסעיפים שתי על פוסחים אתם מתי עד ויאמר העם כל אל אליהו ויגש: "זרה עבודה שעבדו ישראל

 אל אליהו ויורידם, ויתפשום מהם ימלט אל איש הבעל נביאי את תפשו להם אליהו ויאמר: דבר אותו העם ענו ולא

 .  "שם וישחטם קישון נחל
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