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 "ה ֶּ מֹות ְוֵאל  ְ ֵני ש  ָרֵאל ב ְ ִאים ִיש ְ ָ או   ו ֵביתוֹ  ִאיש   ַיֲעקֹב ֵאת ִמְצָרְיָמה ַהב    , א()א "ב ָ

   שניים מיקרא ואחד תרגום'רמז לחיוב לקרוא    .רגוםתאחד וקרא מניים ש –פרשה הלמוד לדם אחייב ו -נוטריקון: תה שמו  ל  וא.' 

   שמנה לחמו(  )הקב"ה( שירד עימם למצרים.  מ"בזהו שם . מ"ב=42=הל  וא   ;צרימהמאו ב-נוטריקון: םב    '.בגימט ,םב   =42=הל  וא( 

   ת": שבתבין הקב"ה לישראל:  )סימן( תאו  המצוות שהן  3. אלו פיליןותילה, מבת, ש-וטריקוןנ :תשמו   ;"היא ביני ובנכם או 

תונמלתם את בשר ערלתכם והיה ל": מילה ת"והיה ל: תפילין  ;"ברית ביני ובינכם או   .על ידכם ולטוטפות בין עיניכם" או 

    בגלות מצריםרמז שכל ַהָגלּויֹות היו ּכלּולֹות -ַדימ  ָון, י  דֹום, א  ֶבל, ב    :יםא  ב. 

    ל מו   הְוא  נ   תש ְ א   יב ְ ר  ש ְ י לי  א  נ   ;(ובתהילים בתפילות להרבות-)בשעת צרה .יםל  ה  ת ְ  ס"ת: םַהב   א   יב ְ ר  ש ְ י לי  א  ְימ   םַהב   ְצר   .  היל  מ  ס"ת : המ 

 ה ְימ  ְצר  ת מ  הצְ מ   :ַיֲעק ב א  ְימ  ת'הם  הראויים להידבק בשכינהישראל מיהם בני -רמז שהשכינה ירדה איתם .שכינה=ר   ,'ַיֲעק ב א 
שיהיו מייחדים את ה' בכל -דחו ִי ִ .הכ  ר  ב  ה, ש  דו  קה, ו  נ  עֲ ד, חו  י  : יעקב -המילה ןיקוֹ ר  טָ דהיינו, שיש בהם המידות הרמוזים בנוֹ 

ה בכל שהם עושים, יהיו ענווים ולא יתנשאו בשום דבר;-הו ִנ ִעִ עומק ליבם;  שיקדשו אותם כראוי בקדושה ובטהרה, -קדו ש 

ה ;ויתעסקו בתורה הקדושה כ  ר     )פיתוחי חותם(    שיהיו נותנים ליבם בכל הברכות לברכם כראוי. -ב 

   י בַיֲעק  תא  )ילקוט משה(      ניכנס הקב"ה עם ישראל למצרים.  תב   ש . שבזכות תב   שַ : ס"ת ש  א 

  ַיתו  ו   יש  א   ֲעק בי  )שמנה לחמו(נידון ביסורין. -שגם איוב היה מיועצי פרעה, ולפי ששתק :(סנהדרין, קו ). רומז למ"ש ביו  א   ר"ת: או  ב    ב 

 שפטים.מתרו, ישלח, בא, בארא, ומות, ש: בריתם הגָ ֵשש פרשות שמתקנות את ּפ  : שובב"ים 

 ָרֵאל "ו ְבֵני רו   ִיש ְ ָ ְרצו   פ  ְ ש  ו  ְר ַוי ִ  ַוי ִ ַעְצמו   ב  ְמאֹד ַוי ַ   כמה ילדים כל אשה ילדה?  מאֹד..." )א, ז( ב ִ

   ְרצו ש ְ ְרצו   ;)רש"י(.בכרס אחת 6ה ילדה שָ כל א   :ַוי   ש ְ  )בעה"ט( .תשהיו יולדות בכרס אח 6 כנגד-לשונות 6 ;)שמנה לחמו(. 612=הש   ה ש  ב   =ַוי  

   ים שהוא הבכרס אחת. כמו העָ  60כל אישה ילדה  :ַוי ַַעְצמו יץ עקרב צּום שבשָרצ   )הרש"ש(        בכרס אחת. 60שהיה משר 

   רו ְרצו   פ   ש ְ ס אחד=ַוי   ר  כ   ה ב ְ ש    )שמנה לחמו(         .התיבות( 2בגימט' )עם , 900=ש 

  60=: ךךך,  ס"ת6=בבב" ר"ת: ךקרבב ךנייב ךרב: "רמוז מס' הילדים שכל אחת ילדה: )קמז', יג( תהיליםבספר. 

 "ָמה ָהָבה ןלֹו  ִנְתַחכ ְ ֶּ ה פ  ֶּ ר ...ִיְרב  ֶּ ו   ְוַכֲאש  ן אֹתוֹ  ְיַענ  ֵ ה כ  ֶּ   (יב-" )א, יִיְפרֹץ  וֵכן יְרב 

 ן ה פ   ְרב   ש=348=י  ה, )ע"ה( 'בגימט, ֲחמ  ְרב    ' ה' תו  צְ מ   את לשמור ממנו תגרעו ולא תוסיפו לא: '(ב ,ד דברים) י"פירש. יףס  יו  ָלשֹון =י 

ש לכתוב :כגון שת; בתפיליןפרשיות  (4ם קו  מ  )ב   ֲחמ  ין  (4ם קו  מ  )ב   ֲחמ  ינ  ש ;בלולבמ   (רש"י י"עפ זֶר אֶ )...לא תגרעו''  וכן .ציציות (4ם קו  מ  )ב   ֲחמ 

 ן ה פ   ְרב   ן-י  ה כ    למה שכתוב: לרמוז  .60ההפרש הוא  .287'=ירבו ןכ   ' אמרב"ה הקאך  ,347='ירבה ןפ   ' אמר פרעה: יְרב  

י' ל ו ְבנ  א  ר  ש ְ רו   י  ְרצו   פ   ש ְ ו   ַוי   ְרב   ם()ש.(אלף 600)ריבוא  60 ממצרים יצאוישראל  ובני ;אחד סֶר בכֵּ  בנים 60 ילדה אישה-'ַוי ַַעְצמו   ַוי  
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זמר אזולאי רםעמ: וערך כתב.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת בעלוןזכות הלימוד   

 )שנה ד'(  165 עלון             ְשמֹות לפרשת וגימטריות אותפרפר                              

  אין מצוות תרי"ג שמותבפרשת. 

 שם שרי מיסים על בני ישראל פרעה*. מלך חדש קם למצרים*. וריבוי העם השבטיםשמות * ]א]פרק שמות פרשת ענייני.                
טעם קריאת * .משה בתיבהמוצאת את  בתיה*. בת פרעה יורדת לרחוץ ביאור בתיה* ]ב]פרק  .משהלידת *. בניםגזרת פרעה על ה*

ישראל  בני* .בת יתרו-ציפורהמשה מתחתן עם * .יתרוודבריהן ל בנות יתרועם  משהמפגש *. איש מצרימכה  משה* .שמו של משה
 .התנצלות משה לפני ה' ותשובתו לו* .סנהאל ה משההתגלות *. יתרוהיה רועה צאן  משה* ]ג]פרק  .זועקים לקב"ה על העבודה הקשה

. ותשובת ה' למשה-סירוב משה ללכת לפרעה* .ממימי היאור דם אות* .על יֵדי משה צרעתה אות*. נחשהופך ל המט  ה* ]ד]פרק 
 .עשיית האותות לעיני העם* .בהר האלוקים ומשה אהרוןפגישת * .במלון מלאךפגישת ה* .מצריםעם אשתו ובניו ל משההליכת *

 את שוטרי בנ"י  י פרעהנוגש  הכאת * .'תבן לא יינתן להם'גזרת * .ותשובת פרעה-ההוראה הראשונה לפרעה לשלוח את העם* ]ה]פרק 
 .ותשובת ה' למשה-משה לקב"הטענות *.'תוכן )סכום( הלבנים תיתנו'גזירת * .ותשובתו -בני ישראל לפני פרעה שוטריהתנצלות  *
  

 ו"שעת טבת כא .'דברי ירמיהו' :(ספרדים)  הפטרה .17.49-ת"ר; 17.28-ק"מוצש ;16.24-נרות הדלקת(: א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 משה הולדת, במצרים ישראל בני שעבוד תחילת, השבטים וכל יוסף במות תחילהמ הפרשה •: הפרשה תמצית
 פרעה, לפרעה נישלח משה. ממצרים ישראל את שיוציא כמנהיג משה ובחירת, משה אל בסנה ה"הקב והתגלות

 .המכות 10 את פרעה על יביא' ה( 'בא', 'וארא)': הבאות הפרשות בשתי•. מהשיעבוד ישראל בני את לשחרר מסרב

o ' ש יש שם נוסףמָ לכל חוּ  -'שמותהשבת אנו מתחילים לקרוא בספר:  

 .ה'ר  ה תו  שנ  'מ  : דברים .יםד  קו  הפ  חומש : במדבר ; יםנ  ה  הכ תורת  ; ויקרא. הל  הגאו  ספר  :שמות ; רש  הי  ספר  :בראשית
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 השבוע )כ' טבת( חל יום ההילולה שלו.ש -הרמב"םעל  -סיפור 

 זומם ם"שהרמב למלך ואמר הלך, בו קינא השרים אחד: מצרים מלך של האישי רופאו שהיה ם"הרמב על מסופר 
 לתוך יכניס-גורל להטיל החליט. חייו את הציל ם"שהרמב את זכר המלך, למשפט ם"הרמב את והביא זעם המלך. להרגו
, יחיה-'חיים' עליו שכתוב הפתק יעלה אם: עונשו יהיה זה ם"הרמב שישלוף הפתק את' מוות' 'חיים: 'פתקים 2 תיבה
 כתב הפתקים 2 על-מושבע יהודים שונא שהיה המשפט בית שמש על הטילו הפתקים הכנת את. ימות-'מוות' אם

, אותו ובלע לפיו הכניסו ומיד אחד פתק שלף-עשה מה-אחד פתק להוציא התבקש, בחכמתו ידוע שהיה ם"הרמב'. מוות'
' חיים' הפתק את שבלעתי א"ז' מוות' עליו כתוב אם-השני הפתק את כעת אוציא להם אמר. מעשהו על כולם השתוממו

 בלעתי אז להם אמר', מוות, 'כמובן, עליו כתוב היה השני הפתק'...מוות' הפתק את שבלעתי א"ז' חיים' עליו כתוב ואם
: לו ענה? הפתק את בלע מדוע  אותו ושאל השתומם המלך...לשחררו ציווה והמלך, חייו ניצלו וכך'...חיים' הפתק את

 (פרשת ואתחנן-הפרשה תורת)          ...לכלא להשליכם וציווה היה כך שאכן ומצא בירר המלך...שונאיי של מזימתם את הבנתי

 "  ֲעִבדו ת ִמְצַרִים ַוי ַ ֵני אֶּ ָרֵאל ב ְ ךְ  ִיש ְ ָפרֶּ  שנה? 210מדוע יצאו ממצרים לאחר רק    " )א, יג(ב ְ

 תהילים קה', ט(חק'. ש'ושבועתו לי ;יב( )וירא כא', חק יקרא לך זרע'צ'כי בי ;שנה' 400 אותם ינו  וע   'ועבדום: טו',יג( לך-)לך כתוב(                             

 . עַר -הפ   =פרעה ;ךַר -הפ   =ךר  פ  בּ  ;עפ"י פניני בן איש חי[ע.א ] .210ההפרש הוא . 300=ש: חקשי;  90צ=חק: צי

 "  ת ַוְיָמְררו ם אֶּ ֲעבָֹדה ַחי ֵיהֶּ ַ ה ב  ָ ר ָקש  חֹמֶּ     (ד" )א, י...ו ִבְלֵבִנים ב ְ

 ר ח מ                      (ילקוט משה) מצוות עשה. (248) רמ"חאיברים וכנגד כל  (248) רמ"חשהיא שקולה ככל  היל  מ  שגזרו על ה .ברמ"ח אותיות=ב ְ

 ה ְפר  ד ת: ש   ה: פרעה אומר ַלְמַיל ְ ו ע  ן" ופ  ן ִאם ָהָאְבָנִים ַעל ו ְרִאיתֶּ ֵ ן-ב  ֶּ ת ָוָחָיה ִאם, אֹתוֹ  ַוֲהִמת  ַ  טז(-" )א', טוב 

 ה ְפר  תיַ מְ הַ רמז לכך: ( מריםו אהרון, משה אמא של:ו, עמרם ו של)אשת יוכבדזו : ש   ד   )בעה"ט(       .ע"ה 'בגימט, יוכבד בת לוי=ל 

 ה ו ע    )רש"י(                            שהייתה מדברת ומפייסת תינוק הבוכה.(  משה)אחותו של  מריםזו   :פ 

 היש    :היו צדקניות-יוכבד ומרים ה ;בגימט' ע"ה, 596=םי  לַ ש  רו  יְ =ְפר  ו ע   ( יר יעקבב  א  עפ"י  ע.א). בגימט' ע"ה ועם האותיות, 161=ןיו  צ  =פ 

 יי ם ְבנ   )עפ"י דוד נסיר(             .נביאההייתה -מרים, ונביארבינו שהיה  משהיצא -יוכבד, רמז שמנביאים אותיות=א 

  תשבע יאו  ה, אביגיל, חנה, דבורה, מרים, שרההיו בישראל:  נב   )מסכת מגילה יד, ע"א(                המלכה.  אסתר, חו לד 

 " ָ אן ירֶּ דֹת ַות ִ ת ַהְמַיל ְ ו   ְולֹא ָהֱאלִֹהים אֶּ ר ָעש  ֶּ ֲאש  ר כ ַ ֶּ ב  ן ד ִ ךְ  ֲאֵליהֶּ לֶּ ַחי ֶּין ָ  ִמְצָרִים מֶּ ת ַות ְ  (יז" )א', ַהְיָלִדים אֶּ

 א יר  ד  ָ  ןַות   י תא   תַהְמַיל ְ ֱאל ה  אּו תנַ תַ מ  ס"ת  :םה   את ה' ולא רצו לקחת מתנת המלך שהבטיח לתת להן; )פחדו(. שָיר 

 י ֱאל ה  ש   אְול   םה  ֲאש    ו  ע   )שמנה לחמו(    שמיים יותר ממורא מלכות.  אר  מו  . שהייתה עליהן אר  מו  : ס"ת רכ ַ

 " ב ַתצ ַ ֵ ה לוֹ  תֹו ֵמָרחֹק ְלֵדָעה ַמהוֲאחֹ ַות  ָעש ֶּ   )ב, ד( "י ֵ

  ֲהד  לְ  ח קר  מ   ותו  ח א     ;שמרה עליולכן  מושיעה( הוא משהשאחיה )התנבאה הנביאה  מרים .)כל אות שניה( ,הד  ר  חֲ =המַ  ע 

  ַבו ַתצ ַ ח קמ   ח ותו  אֲ  ת    (wv)                          , השגיחה עליו.המשאחות  ,מריםהמשגיחה על ילדיה כך  םא  . כמו םא  ו  : ר"ת ר 
 

 בדרך אני' .שוטר שואל?' כזאת בשעה פה עושה אתה מה. 'בוקר לפנות בארבע שיכור עוצר שוטר
 הוא' אישתי של הרצאה, כן'...המופתע השוטר שואל?' כזאת בשעה הרצאה. 'השיכור לו משיב'. להרצאה

    ?         היית מי עם? עשית מה? היית איפה, 'משיב

 "ד רֶּ ֵ ת ַות  ַ ְרעֹה ב  ַ יהָ  פ  א...ַהְיאֹר ַיד ַעל הְֹלכֹת ִלְרחֹץ ְוַנֲערֹתֶּ רֶּ ֵ ת ַות  ָבה אֶּ ֵ ַלח ...ַהת  ְ ש  ת ַות ִ הָ  ֲאָמָתה   אֶּ חֶּ ק ָ   " )ב, ה(ַות ִ

 ת ְרע ה ב ַ ַ  .תיבה=בתיה;  יה-בת= בת ה'הקב"ה נתן לה את שמה: . בתיה: זוהי פ 

   ר ְרע  תב ַ  דַות   ַ  ()בעה"ט              , שהלכה להתגייר. הת  ד  את . מלמד שהמירה הת  ד  : ס"ת הפ 

  ַרצתה לתת לבנה משה הרגשה של בית תיבהשבנתה את ה יוכבד. 'בגימט, בית=412=הב  ת   ה.                          (wv) 

 ַלח ש ְ ת ַות   ה   א  ת  היה יכול  '.והמים משתיה ןכי מ' :)פרק ב, י( מטר(. זה רמוז מהפסוק 30-אמה )כ 60נימתחה אמתה : ֲאמ 

יולכתוב: " ית   ם מש  י  מ   )אוצר המדרשים(                    .             'בגימט ,60=ה, ה, ןמיותרות: אותיות 3". לכאורה כי מ 

 ה ת   (wv)                        .תו  מ  מאת משה ולקחה את התיבה הצילה  אמתה. בת פרעה ששלחה את 'בגימט, תו  מ  =446=ֲאמ 

 ה ת    . צילההיבה ת שהמת א -נוטריקון: ֲאמ 

 באו נערותיה ואמרו לה שאם מלך גוזר גזירה משהר ורצתה להיניק את אוֹ , ירדה לי  )בת פרעה( בתיה '.בגימט, הית  מ  =ה ְלכ ת...

 )דעת זקנים(        והרג אותן.      -ן בקרקע כולנהטַ בָ וח   גבריאלאז בניו חייבים לקיים הגזירה...בא המלאך  )להרוג את כל הזכרים(

 "ח ַ ְפת  ְרֵאהו   ַות ִ ת ַות ִ ד אֶּ ה ַנַער ְוִהנ ֵה ַהי ֶּלֶּ ֹכֶּ ְחמֹל ב  ַ ר ָעָליו ַות  ֹאמֶּ ְלֵדי ַות  ה ָהִעְבִרים ִמי ַ  " )ב, ו( זֶּ

   הו ְרא  ה ַנַער; )רש"י(ראתה עימו שכינה : ַות    )בעה"ט(                                                ("הבגימט' )ע ,354=זה אהרון הכהן=ב  כ 

 שמות ג, א( 'ועהר'ומשה היה  ;)במדבר יב, ג( מאוד' נוע'והאיש משה  ;)במדבר יב, ז( 'הוא אמןנ'בכל ביתי  :הע  ו  ר ,וינַ עֲ  ,ןמ  א  נ :ַנַער(                            

 )אוצר המדרשים(                                 של עם ישראל. רועה, וויענלקב"ה ולעם ישראל,  נאמן: רמז למה שעתיד משה להיות

 י י ְַלד  ים מ  ְבר  ע  הו לאמר ר' יוסי בר חנינה, שראתה אותו   ?הכירה אותובתיה ן י  נ  מ  : ז ה ה   )נזר יוסף(             .מ 

 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 



 השבוע )כ' טבת( חל יום ההילולה שלו.ש -יעקב אבוחצירההרב על  -סיפור 

 להתאסלם שהחליט לו וסיפר העיירה למושל הלך, להתאסלם חפץ שהיה יהודי התגורר, במרוקו העיירות באחת .
 אבל. הצגות עושה שהיהודי חשב מושל אותו". מיד מפה לך, המוח את תבלבל אל" בטענה אותו דחה המושל כששמע

 אליו שיבוא ממנו ביקש, רציני שהיהודי המושל זאת כשראה. להתאסלם בבקשה למושל פנה ושוב התעקש יהודי אותו

 וביקש היהודים לאחד המושל אקר בינתיים, לדרכו הלך היהודי .למוות סופך מתחרט הינך אם ,לו הודיע אבל ,ימים 3 בעוד
 מהמושל פחד ולכן, הסיפור כל את ליהודי סיפר המושל. להתאסלם שבא מתי להלבישו יהודי לאותו גלימה להכין ממנו
 כשראה. לרגע עצר לצווארון וכשהגיע האריגה במלאכת היהודי התחיל. אותו יהרוג גם הגלימה את לו יעשה לא שאם
 להתאסלם ליהודי לסייע הולכות הם אשר נורא רעדו היהודי של ידיו כל. המלאכה את לסיים ממנו ביקש המושל זאת

. אותו גם יהרוג והמושל האחרון היום שיגיע עד הגלימה את יגמור שלא היהודי פחד זאת בכל אבל. דתו את ולעזוב
 מילים כמה בו רשם פתק לקח, זאת שמע יעקב רבי. הסיפור כל את לו וסיפר אבוחצירא יעקב לרבי הלך כך ומחמת
 הכל, הגלימה בצווארון אותו תפר הפתק את היהודי לקח. הגלימה של בצווארון הזה הפתק את שיתפור ממנו וביקש

 .העניין את עמו וסיים למשול אותה נתן הגלימה את גמר, ברכה ממש, רץ
 מגיע היהודי כאשר". מתאסלם היהודי" המחזה את לראות שיבואו החשובים האנשים לכל קרא המושל השלישי יום

 כולם, השתחווה המושל לקראת התקרב היהודי. בגלימה היהודי את שילביש החשובים מאנשים לאחד המושל קרא
 רגע ובין. בשבילו שהוכנה בגלימה והלבישו החשובים מהאנשים אחד אליו הגיע". הכבוד כל" בברכת כפיים לו מחאו
 ישראל שמע לומר התחיל" כך על חשבתי איך עשיתי מה" ולצעוק לבכות היהודי התחיל גופו על עלתה הגלימה כשאר
 שמע אומר הוא להתאסלם איזה, צחוק עמנו עושה אתה" למושל אמרו בכך כשראו האנשים כל. פעמיים שלש

". ביזיונות כאלה לי עושה אתה, עלי צוחק אתה מה" עליו וצעק יהודי אותו את תפס מעצבים רתח המושל". ישראל
 .להורג אותו יוציאו שמיד ביקש
 אותו וקברו לקחוהו, סירוב מטענת להרוג יצא להתאסלם הביקש יהודי אותו אשר היהודים זאת שמעו זמן כעבור

 גם חפץ אלא אותו שהרגו בכך לו הספיק ולא נחה לא למחרת גם הזה הרשע המושל של זעמו עדיין אבל. למנוחתו
 יצא השר. לעפר אותו ושישרוף מהקבר אותו ויוציא שילך השרים מאחד ביקש רגע באותו ולכן. גופו את שישרפו

 בטוח" בהחלטה אמר המושל זאת כששמע. לחלוטין ריק הקבר, איננה הגופה והקבר את וכשפתח משימתו את למלא
 לו אמר אליו וכשהגיע. מיד יעקב' ר את ויביא שילך מהשר ביקש ולכן". בעניין אבוחצירא יעקב רבי הזה הסיפור שבכל

 מסרב ואם מיד אותו תביא לשליח ואמר מאוד התעצבן המושל זה את שמע. אלי הוא שיבוא רוצה המושל אם, יעקב' ר
 אמר בשלו נשאר יעקב' ר אבל. בכח אותך ניקח לא ואם לבוא ממנו וביקש השר אליו הגיע. בכוח אותו תביא בך הוא

 על מת ואתה בי שתיגע ברגע רק לא ואם, מיד שלך למושל תחזור לחיות רוצה אתה אם" לחיות רוצה אתה" שר לאותו
' לר השר הלך שוב. אותו להביא שוב ממנו וביקש התעצבן המושל. חייו על פחד, לרעוד והתחיל נבהל השר. המקום
 לו ותגיד למושל לך יעקב רבי לו אמר. העניין ויגמר למושל תבוא בסכנה שלי החיים טובה תעשה, ממנו ובקש יעקב
 רוצה הוא רבנו לו ואומר השליח שוב אליו הגיע. אותו להביא וביקש הקשוחה בדעתו נשאר המושל ושוב מגיע שאיני
 בפסיעה מהבית יוצא קם יעקב רבי. בא אני יבוא שאני רוצה הוא יעקב רבי לו אמר. דבר שום אותו מעניין ולא, שתגיע
 הבית כל רביעי בן שלישי בן שני בן פסיעה עוד, ומת נופל פתאום המושל של הראשון הבן מהבית בצאתו ראשונה
 פסיעות תשע יעקב' ר שעשה עד גדולים עם ככה מתעסק אתה איך עליו לצעוק התחילה אשתו. פחדים בצעקות
 .אותו ועצרו יעקב' ר אל מהשרים אחד הגיע מיד. לו מתו בנים ותשעה
 לכו. מהקבר יהודי אותו נעלם איפה להבין רוצה אני המושל אמר, והצעקות הבכיות בביתו המצב כל שנרגע אחרי

 היה שלא ראו בשמים, השם קידוש על מת הזה היהודי, להם אמר וכך יעקב לרבי באו אבוחצירא יעקב' ר את תשאלו
 מהקבר אותו להעלים דאגו בשמים אותו והרגת הלכת שבך והגאווה ברשעות שאתה בגלל אבל. אותו שיהרגו ראוי לו

 אליך יבוא שאני ותרצה אלי לגשת שתסרב עקשנות בראשך והכניסו נעלם הוא איך לברר אליך יגיע שאני שתרצה כדי
 פחד קיבל זאת שמע המושל השם קידוש על מת שהוא בגלל אותו להעלים דאגו בשמים לכן שלך בנים תשע ימותו וכך
 .אבוחצירא יעקב רבי של חסיד יום מאותו ונעשה גדול

  ר ל ֱאלִֹהים עֹוד "ַוי ֹאמֶּ ה אֶּ ֶּ ֹה מֹש  ל תֹאַמר כ  ֵני אֶּ ָרֵאל ב ְ ִמי זֶּה... ִיש ְ ְ ה ְלעָֹלם ש   ֹר" )ג, טו( ְלדֹר ִזְכִרי ְוזֶּ  ד 

 י ז ה מ  ְ ם ש    )בעה"ט(             . אותיות 12 של שם לו שמסר מלמד .12=ז ה :ְלע ל 

 י ז ה מ  ְ י ְוז ה...ש   ְכר  י :ז  מ  ְ י'; בגימט, 365=שס"ה=י"ה+ש   ְכר   יםר  יב  א   רמ"חכידוע, בגופו של האדם יש  '.בגימט, 248=רמ"ח=ו"ה+ז 

 (אביר יעקב)        .וגידיםאיברים יש אותו מנין  ,נשמהו רוח, נפש: בנוייה מ, שרוחניות. ביםיד  ג  שס"ה ו

   מ   הז ְ ְכר   הְוז  ...יש    )שמנה לחמו(      ניזכר תמיד לעולם דֹור דֹור.  י"ה. כי שם י"ה, י"ה: ס"ת יז 

האמא  מגיעה לגן לקחת את הילד שלה. רואה כל הילדים עם פלאפונים יושבים על הדשא והגננת ישנה על ספסל. אמא

 ר...ד  עד הג  מגיע רק Wifiִ-ה: את לא פוחדת שהילדים יברחו לך? עונה לה הגננת: לא. מעירה אותה בבהילות ושואלת

 ת ְוָאַסְפת ָ " למשה:אומר  'ה ָרֵאל ִזְקֵני אֶּ ם ְוָאַמְרת ָ  ִיש ְ קֹד ֲאֵלהֶּ ָ י פ  ַקְדת ִ ָ ם פ  ְתכֶּ ת אֶּ ו י ְואֶּ ָעש  ם הֶּ ִמְצָרִים ָלכֶּ  (טז, ג)" ...ב ְ

 י ְקנ   . , בגימט' ע"ה168=הם החכמים=ז 

 ק ד י פ   ַקְדת   יושנתן יוסף לזה הסימן : פ   ח    בראשית נ, כד(). ויאמר יוסף לאחיו...ואלוקים פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מהארץ'' :א 

 )אוצר המדרשים(       ( גואל של אמת הוא.  'פקוד פקדתי'יוסף הבטיח לבני ישראל שהגואל שיבוא ויאמר להם פקידה כפולה )

    יפ    ק דפ לשנה, כך יבוא  80שמלכתי מו כ-80='פ'פעמיים : ַקְדת   א   )בעה"ט(  אתכם ממצרים. ויגאלשנה  80( בן משה רבינו) גו 

 "ה ָואַֹמר ם ַאֲעלֶּ ְתכֶּ ל...ִמְצַרִים ֵמֳעִני אֶּ ץ אֶּ רֶּ  (זי, ג)" ו ְדָבש   ָחָלב ָזַבת אֶּ

  ַב ל   תז     )שמנה לחמו(  . חו"ל, כך קדושת א"י גדולה נגד אּומֹות ימי חולגדולה נגד  תב   שַ . כמו שקדושת תב   שַ : ס"ת ש  ו ְדב   בח 



 "ת יִתי ָיִדי אֶּ ֵ ת ְוִהכ  כֹל ִמְצַרִים אֶּ ר ִנְפְלאַֹתי ב ְ ֶּ ה ֲאש  ֱעש ֶּ וֹ  אֶּ ִקְרב  ח ֵכן ְוַאֲחֵרי ב ְ ַ ל  ַ ם ְיש  ְתכֶּ  ( , כ" )גאֶּ

 ר  המכות. 10-'. רמז לבגימט ,501כורות: ר"ת בושך חרבה ארד בחין, שבר דרוב עינים, כפרדע צם ד; 501=ֲאש  

   ל ַ  ןכ   יְוַאֲחר ַ ְתכ   חְיש  . ר"ל כל הניפלאות והאותות אשר אעשה במצרים, כן םח  נ  יְ  ס"ת'; כאות אחרי כן משיח'אותיות =םא 

 לחמו()שמנה ', וכמו כן ינחם אותנו אז.         'כימי צאתך ממצרים אראנו ניפלאות: )מיכה ז, טו(אעשה לכן לימות המשיח, כ"ש 

  ד, טז( הוא )אהרון( יהיה לך לפה"        " )ד, י(               לא איש דברים אנוכי"ויאמר משה( " 

 .היללפה"= ר"ת לך להיה יוא ה"                                              .שמאיס"ת  "=יאנוכ םדברי שאי א"ל    

  החסד.אהרון הוא יסוד  .                                                                    . הגבורהמשה הוא יסוד   

 משכין ורודף שלום אהרון-לאורך הפרשות .             .מוכיח  את בנ"י, מטיף ומחמיר איתם משה-לאורך הפרשות.    

 הבן איש חי(מקל בהלכות.                     היללכמו ש .מחמיר בהלכות.                                                             שמאיכמו ש( 

 ר ה ִיְתרוֹ  "ַוי ֹאמֶּ ֶּ לֹום ֵלךְ  ְלמֹש  ָ  .משה הולך למצרים להציל את עם ישראל      " )ד, יח(ְלש 

 והוציא את בני ישראל ממצרים(, -)שהצליח בשליחות יתרו למשהכמו שאמר  שלום'ל'לך  -הניפרד מחברו צריך לומר לו

  וניתלה...(. )הלך דוד לאבשלוםכמו שאמר שלום' ב'לך  ולא לומר

 "ר ל ְיהָוה ַוי ֹאמֶּ ה אֶּ ֶּ ִמְדָין מֹש  ב ֵלךְ  ב ְ ֻׁ י ִמְצָרִים ש  ל ֵמתו   כ ִ ים כ ָ ִ ים ָהֲאָנש  ִ ת ַהְמַבְקש  ךָ  אֶּ ֶּ  " )ד, יט( ַנְפש 

   תו ל מ  ים כ   ש   ֲאנ  ת והעני חשובלא שירדו מנכסיהם...היו, אֵ  חיים! דתן ואבירם'מי הם? -: ה  מ   )רש"י(                        '. כ ְ

 ֵרש של 446=מתו, 446=ירדו מנכסיהם תלומר מי שירד מנכסיו חשוב  1. ֶהפ  מ   עפ"י 'דעת זקנים'( ע.א)     ( מת...)כמו  כ ְ

 "ךְ  ַוְיִהי רֶּ לֹון ַבד ֶּ ָ מ  ַ הו   ב  ֵ ש  ְפג ְ ש   ְיהָוה ַוי ִ ח: ֲהִמיתוֹ  ַוְיַבק ֵ ק ַ ָֹרה ַות ִ ְכרֹת צֹר ִצפ  ת ַות ִ ָנה   ָעְרַלת אֶּ ע ב ְ ג ַ ַ ר ְלַרְגָליו ַות  ֹאמֶּ  ַות 

י ִמים ֲחַתן כ ִ ה ד ָ ף: ִלי ַאת ָ רֶּ ו   ַוי ִ נ  ֶּ ִמים ֲחַתן ָאְמָרה ָאז ִממ  ו לֹת ד ָ  ( כו-כד" )ד, ַלמ 

 י ךְ  ַוְיה  ר  ן ַבד   לו  מ   ש  -ב ַ יתו   ַוְיַבק    לא ו"ח יוסי רבי אמר תניא. מיתה עונש נענש שנתרשל ועל, בנו עזריאל את למָ  שלא לפי :ֲהמ 

 )רש"י(              ... ימים שלשה עד לתינוק היא סכנה, לדרך ואצא למוּ אָ , אמר אלא, נתרשל

 (ילקוט משה)     . כי יתרו השביעו שבן ראשון יהיה לעבודה זרה מילההמדרש אומר שמשה התרשל ממצות ה  

 

 

 

 הה רמוז בשמה-ציפורה יל  , היל  מ  =הפ   ; אליעזר את הל  מ   שבו האבן: זוהי רצו  . הפ   -רצו  אותיות =ציפורה: שעשתה לאלעזר מ 

השֶ  שלאחר לרמוז'. טבגימ ל   (ועהשמ)            . ההפֶּ  עם היעָ ר  ּפ   םג עשתה, רצו  ה עם אותו מ 

 :ה ָלָעם ֲהֵרעָֹתה ָלָמה" משה אומר לקב"ה  בפסוק רמוז שמשה לא יכניס את העם לארץ. :..." )ה, כב(ַהז ֶּ

  מתנבאים במחנה': אלדד ומידד-'וירוץ הנער ויגד למשה: )בהעלותך יא, כז(כתוב 

 מיותרות. נהכלומר אותיות '-'ממיםאפשר לכתוב ' 'מן המים': )שמות ב, י(' )א( 'כי מן המים משיתיהוניקרא כך:  משה '   

 א' קלופמן(  רבי ישראל עפ"י). כניסמהושע ית משה מ: ממים, נקבל נהק אותיות מח. אם ננה-מח=מחנה: במחנהמתנבאים  )ב(

   בעה"ט( כניס.  מהושע יבל א-מדברבפשו ננוח תשה מ)א( שהיו אומרים משה מת ויהושע מכניס בנ"י לארץ. )ב(  :יםא  ב  תנ  מ(  

  :ה המה למרת א :אלהיםרמז מדוע הקב"ה העניש את משה                                       )נחל קדומים(          .  .משה התלונן בפני ה' כניס.מהושע יריעות 

 (ע.א)  במקום לדבר אל הסלע.  משה לא הקשיב לקב"ה והיכה בסלע -כניס.מהושע יקשבת הא לתה א -נוטריקון :אלהים 
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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 

 

 ('ב-א' יםפרק ירמיהו,) "דברי ירמיהו" להפטרה:' שמות' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

 איש לא...פרעה לא אלך כי אנכי מי האלהים אל משה ויאמר': 'ה בשליחות ללכת רביסש משה מסופר על בפרשה
נ  ה :'ה בשליחות ללכת שסירב ירמיהו מסופר על בהפטרה ;'אנכי לשון וכבד פה כבד כי... אנכי דברים י ל א 'ה   י ַדְעת  
ר ב   י ד ַ י'. )א, ו( ַנַער כ   כ  נ   א 

  ֵרַכיו ועד עזר( מראשוי)את אל ובולעו, נחש כמין נעשה המלאך כתוב: והיה (לא נדרים, )מסכתבגמרא  ובולעו וחוזר, י 

עהוא;  המילה שבשביל צפורה הבינה(, המילה של) מקום אותו ועד מרגליו ג ַ ַ יו ַות   עזר( לפניי)את אל : השליכתוְלַרְגל 

 אתה אישי הורג. עליך נרצח שלי החתן להיות גורם היית אתה. לי אתה דמים חתן כי: בנה על. ותאמר: משה של רגליו

ףלי;  ר  ו   )המלאך( ַוי   נ  מ    . תלַ למוּ  דמים חתן אמרה: להורגו בא המילה שעל הבינה, אז :מ 
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