
 בשלח
 

 ג"י פרק
 -------------------------------------------------- 

ב יח ל-ְבנֵּי ָעלּו ַוֲחֻמִשים סּוף-ַים ַהִמְדָבר ֶדֶרְך ָהָעם-ֶאת  | ֱאֹלִהים ַוַיסֵּ ֶאֶרץ ִיְשָראֵּ  :ִמְצָרִים מֵּ
-------------------------------------------------- 

 

 פירוש למה חמשים לשון מזויינים
 

 י"רש
 

 וחמשים
 

 כל להם מחומשים היו לא ישוב דרך היה שאילו  ,חמושים שעלו להם גרם במדבר שהסיבתן לפי)  ,מזויינים אלא חמושים אין
 כל לזמן צריך למדבר פורש כשהוא אבל  ,שיצטרך מה שם לקנות ובדעתו למקום ממקום שעובר כאדם אלא  ,שצריכין מה

 להם היו מהיכן ומדין ועוג סיחון ובמלחמת עמלק במלחמת  ,תאמר שלא  ,האוזן את לשבר אם כי נכתב לא זה וכתוב  .הצורך
 כמו  ,מזרזין אונקלוס תרגם וכן  ,(.יד  ,א יהושע) חמושים תעברו ואתם  ,אומר הוא וכן  (בישן  .בחרב ישראל שהכו זיין כלי

 ימי בשלשת מתו חלקים וארבעה  ,יצאו מחמשה אחד  ,מחומשים חמושים אחר דבר  .וזריז  (.יד  ,יד בראשית) חניכיו את וירק
             אפילה

 
 בעל הטורים

 
  (ט  ,לט יחזקאל) דכתיב יד ומקל וחצים ורומח וצנה מגן בפסוק הנזכרים זיין כלי מיני חמשה שם על מזויינים  .וחמושים

 :וברומח יד ובמקל ובחצים בקשת וצנה ומגן בנשק והשיקו ובערו ישראל ערי יושבי ויצאו
 

 ד"י פרק
  

-------------------------------------------------- 

ף ַהֹבֶקר ְבַאְשֹמֶרת ַוְיִהי כד ה ַוַיְשקֵּ ש ְבַעמּוד ִמְצַרִים ַמֲחנֵּה-ֶאל ְיהֹוָ ת ַוָיָהם ְוָעָנן אֵּ  :ִמְצָרִים ַמֲחנֵּה אֵּ
-------------------------------------------------- 

 

 בקולות את המצרים וערבב ה הממם"רמז שהקב
 

 י"רש
 

 ויהם
 

 יוסי  'ר של בנו אליעזר  'ר בפרקי ושנינו  .שלהם סגניות נטל  ,ערבבם  (בעטייבונג) ז"בלע יטון"אשטורד  ,מהומה לשון
 ויהומם פלשתים על  'וגו גדול בקול  'ה וירעם  ,לכלן אב וזה  ,הוא קול הרעשת  ,מהומה בו שנאמר מקום כל  ,הגלילי

   ,ז א שמואל)
 

 בעל הטורים
 



 קולך הרם כשופר  .מטרך את הרם  .(פעמים' ך רק ג"מופיא בכל התנ "הרם  "רצונו לומר שהמילה ) .במסורה  'ג  .הרם  [טז
 הכא כמו  .הברזל כשצף  (ז  ,ו ב"מ) אלישע גבי לך הרם ויאמר ואידך  .בקולות אותם וערבב שהממם מלמד  .(א  ,נח ישעיה)

  המים ידי על נס נעשה התם אף  ,המים ידי על נס נעשה

-------------------------------------------------- 

ְך ָהֱאֹלִהים ַמְלַאְך ַוִיַסע יט ל ַמֲחנֵּה ִלְפנֵּי ַהֹהלֵּ ֶלְך ִיְשָראֵּ יֶהם ַויֵּ ַאֲחרֵּ  ִמְפנֵּיֶהם ֶהָעָנן ַעמּוד ַוִיַסע מֵּ
יֶהם ַוַיֲעֹמד ַאֲחרֵּ  :מֵּ

ין ַוָיֹבא כ ין ִמְצַרִים ַמֲחנֵּה  | בֵּ ל ַמֲחנֵּה ּובֵּ  ֶזה ָקַרב-ְוֹלא ַהָלְיָלה-ֶאת ַוָיֶאר ְוַהחֶשְך ֶהָעָנן ַוְיִהי ִיְשָראֵּ
 :ַהָלְיָלה-ָכל ֶזה-ֶאל

-------------------------------------------------- 
 

    למצרים להחשיך מאחריהם רמז שהענן נסע
          

 י"רש
 

 הענן עמוד ויסע
 

 נסע אלא  ,לגמרי ערבית להסתלק רגיל שהיה כמו הענן נסתלק לא  ,האש לעמוד המחנה את הענן עמוד והשלים  ,כשחשיכה
             למצרים להחשיך  ,מאחריהם לו והלך

 
 והחשך הענן ויהי

 
         למצרים

     
 בעל הטורים

 
 לנו ויאר  'ה אל  .הלילה את ויאר .(פעמים' ך רק ב"מופיא בכל התנ "ויאר  "רצונו לומר שהמילה ) במסורה   'ב  .ויאר  [כ] 
 כדי לאחוריהם הולך היה אלא  ,הלילות בשאר כמו הענן עמוד סר שלא למצרים והחושך הענן ויהי וזהו  .(כז  ,קיח תהלים)

 לנו ויאר  'ה אל דכתיב אור היה לישראל אבל  .למצרים להחשיך
 

-------------------------------------------------- 

ה ַויֹוֶלְך ַהָים-ַעל ָידוֹ -ֶאת ֹמֶשה ַויֵּט כא  ַהָים-ֶאת ַוָיֶשם ַהַלְיָלה-ָכל ַעָזה ָקִדים ְברּוחַ  ַהָים-ֶאת  | ְיהֹוָ
 :ַהָמִים ַוִיָבְקעּו ֶלָחָרָבה

-------------------------------------------------- 
 

 שבעולם מים כלהיינו  המים ויבקעו רמז ש
 

 י"רש
 

 המים ויבקעו
 

              (ד"פ מכילתא) שבעולם מים כל
 

 ברכת פרץ

 "שבעולם מים כל" בגימטריא ַהָמִים ַוִיָבְקעּו ֶלָחָרָבה ַהָים
 



 

 ו"ט פרק
 

-------------------------------------------------- 

ל ּוְבנֵּי ֹמֶשה-ָיִשיר ָאז א ה ַהֹזאת ַהִשיָרה-ֶאת ִיְשָראֵּ אֹמר ַוֹיאְמרּו ַליהֹוָ ה ָאִשיָרה לֵּ  ָגָאה ָגֹאה-ִכי ַליהֹוָ
 :ַבָים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס

-------------------------------------------------- 
 

 בזה זה קשוריםרמה בים היינו  ורכבו סוס רמז ש
 

 י"רש
 

 ורכבו סוס
 

             נפרדין ואינן לעומק אותם ומורידין לרום אותם מעלין והמים  ,בזה זה קשורים שניהם
 

 ברכת פרץ

 " קשורים" בגימטריא ַבָים ָרָמה ְוֹרְכבוֹ  סּוס

-------------------------------------------------- 

מוֹ  יז מוֹ  ְתִבאֵּ ה ָפַעְלתָ  ְלִשְבְתָך ָמכֹון ַנֲחָלְתָך ְבַהר ְוִתָטעֵּ  :ָיֶדיָך כֹונֲנּו ֲאֹדָני ִמְקָדש ְיהֹוָ
-------------------------------------------------- 

 

 מעלה של כסא כנגד מכוון ה בירושליםמט של לשבתך היינו מקדש רמז שמכון
 

 י"רש
 

 לשבתך מכון
 

             פעלת אשר מעלה של כסא כנגד מכוון מטה של מקדש
 

 בעל הטורים
 
 ואידך  .פעלת לשבתך מכון  ..(פעמים' ך רק ג"מופיא בכל התנ "לשבתך  "רצונו לומר שהמילה ) במסורה  'ג  .לשבתך  [יז

 ירושלמי) ל"חז שאמרו זהו  .(ב  ,ו  'ב י"דה) הימים בדברי וחבירו  (יג  ,ח א"מ) עולמים לשבתך מכון לך זבול בית בניתי בנה
 לך זבול בית בנית בנה  'ה פעלת לשבתך מכון  .מעלה של המקדש בית כנגד מכוון שלמטה המקדש בית  (ה"ה ד"פ ברכות
 "ציון ירושלים" בגימטריא "לשבתך"  .כנגדו  ,לשבתך מכוון

-------------------------------------------------- 

ל-ֶאת ֹמֶשה ַוַיַסע כב ְצאּו סּוף-ִמַים ִיְשָראֵּ ְלכּו שּור-ִמְדַבר-ֶאל ַויֵּ  ָמְצאּו-ְוֹלא ַבִמְדָבר ָיִמים-ְשֹלֶשת ַויֵּ
 :ָמִים

-------------------------------------------------- 
 



 כרחם בעל רמז שמשה הסיען
 י"רש

 
 משה ויסע

 
 וגדולה  ,בים אותם מוצאין ישראל והיו  ,טובות ואבנים וכסף זהב בתכשיטי סוסיהם את מצרים שעטרו  ,כרחם בעל הסיען
  ,(ג"פי סוף פסחא מכילתא  .יא  ,א השירים שיר) הכסף נקודות עם לך נעשה זהב תורי שנאמר  ,מצרים מביזת הים ביזת היתה

             כרחם בעל להסיען הוצרך לפיכך

 בעל הטורים
 

 עמו כצאן ויסע ואידך  .משה ויסע  . (פעמים' ך רק ב"מופיא בכל התנ "ויסע  "רצונו לומר שהמילה ) במסורה  'ב  .ויסע  [כב
 מסיעו שהרועה הזה כצאן  ,כרחם בעל משה והסיעם הים בקרקעית טובות אבנים שם מוצאים שהיו מלמד  .(נב  ,עח תהלים)

 כנגד מדה לו נפרע  ,פרך בעבודת בעצתו עמו שהיה  ,פרעה ידי שעל  .תקותי כעץ ויסע  (י  ,יט) באיוב חד ועוד  .לעדר מעדר
 :תקותי כעץ ויסע שנאמר מדה

 
-------------------------------------------------- 

 

ה-ֶאל ַוִיְצַעק כה הּו ְיהֹוָ ה ַויֹורֵּ ץ ְיהֹוָ ְך עֵּ  ְוָשם ּוִמְשָפט ֹחק לוֹ  ָשם ָשם ַהָמִים ַוִיְמְתקּו ַהַמִים-ֶאל ַוַיְשלֵּ
 :ִנָסהּו

-------------------------------------------------- 
 

 בהם שיתעסקו ודינין אדומה פרה  שבת פרשת להם נתן רמז שבמרה משה 
 

 י"רש
 

 לו שם שם
 

 ( נו סנהדרין)  ודינין  ,אדומה ופרה  ,שבת  ,בהם שיתעסקו תורה של פרשיות מקצת להם נתן במרה
    

 בעל הטורים
 
 ומטמאה הטמאים מטהרת אדומה פרה כך  ,המרים ממתיק המר שזה שכשם אדומה פרה זה  .ומשפט חק לו שם שם  [כה]

  ."אדומה פרה" בגימטריא שם  .הטהורים
 

 .במרה הדינין על שנצטוו מרה ת"ס  .אשר המשפטים ואלהא , משפטים כא

 ברכת פרץ
 

 "חקי שבת" בגימטריא חק לו שם שם

 ז"ט פרק
 

-------------------------------------------------- 

 :ַלַמֲחֶנה ָסִביב ַהָטל ִשְכַבת ָהְיָתה ּוַבֹבֶקר ַהַמֲחֶנה-ֶאת ַוְתַכס ַהְשָלו ַוַתַעל ָבֶעֶרב ַוְיִהי יג
-------------------------------------------------- 

 

 בקופסא כמונח הוא והרירמז שהיה טל מלמעלה וטל מלמטה ומן באמצע 
 

 י"רש



 
 הטל שכבת היתה

 
 וחוזר  ,עליו יורד והמן  ,הארץ על יורד הטל  ,).ט  ,יא במדבר)  'וגו הטל וברדת אומר הוא אחר ובמקום  ,המן על שוכב הטל

              (ג"פ ויסע מכילתא  :עה יומא) בקופסא כמונח הוא והרי  ,עליו טל ויורד
 

 ברכת פרץ
 

 "טל מלמעלה וטל מלמטה ומן באמצע" בגימטריא שכבת
 

-------------------------------------------------- 

 :ְוָנָמס ַהֶשֶמש ְוַחם ָאְכלוֹ  ְכִפי ִאיש ַבֹבֶקר ַבֹבֶקר ֹאתוֹ  ַוִיְלְקטּו כא
-------------------------------------------------- 

 

 מן טעם בהם החיות וטועמים צדין רמז שאומות העולם היו
 

 י"רש
 

 ונמס השמש וחם
 

 מכילתא) מן טעם בהם וטועמים מהם צדין העולם ואומות  ,וצבאים אילים ממנו ושותין  ,נחלים ונעשה נמוח בשדה הנשאר
             ומפשיר מתחמם השמש י"ע פושרים לשון  ,פשר  ,ונמס  .ישראל של שבחן מה ויודעים  ,(ד"פ ויסע

 

 בעל הטורים
 

 תהלים) ונמס יחרוק שיניו ואידך  .הכא  .' (פעמים' ך רק ב"מופיא בכל התנ "ונמס  "רצונו לומר שהמילה )במסורה ' ב  .ונמס
 את חורקין והיו מן טעם בהם וטועמין ואוכלין אותן צדין העולם ואומות  ,החיות ממנו ושותין נימס המן שהיה  .(י  ,קיב

 :ישראל של טובתם על ונמס שיניהם

 
-------------------------------------------------- 

ֶשת כו  :בוֹ -ִיְהֶיה ֹלא ַשָבת ַהְשִביִעי ּוַביֹום ִתְלְקֻטהּו ָיִמים שֵּ
-------------------------------------------------- 

 
   טובים  וימים הכפורים יום לרבות הכתוב שבא רמז

 
 : י"רש

 
 שבת השביעי וביום

 
 ( שם מכילתא)  טובים  וימים הכפורים יום לרבות אלא הכתוב בא ולא  .בו יהיה לא המן  ,הוא שבת

 
 :ברכת פרץ

 
 "טובים וימים פוריםיכ יום לרבות" בגימטריא (כ"עה) בו יהיה שבת לא השביעי וביום

 

-------------------------------------------------- 



ה-ִכי ְראּו כט ן-ַעל ַהַשָבת ָלֶכם ָנַתן ְיהֹוָ ן הּוא כֵּ  ַתְחָתיו ִאיש  | ְשבּו יֹוָמִים ֶלֶחם ַהִשִשי ַביֹום ָלֶכם ֹנתֵּ
א-ַאל  :ַהְשִביִעי ַביֹום ִמְמֹקמוֹ  ִאיש יֵּצֵּ

-------------------------------------------------- 
 

 שבת תחום של אמה אלפים אלו" ממקומו איש יצא אל"רמז ש
 

 י"רש
 

 ממקומו איש יצא אל
 

     נאמר המן לוקטי על מקרא של ועיקרו  ,סופרים מדברי אלא תחומין שאין  ,במפורש ולא  ,שבת תחום של אמה אלפים אלו
     

   ברכת פרץ
 

 (כ"עה" )אמה אלפיםוהוא "  בגימטריא ממקומו

-------------------------------------------------- 

ל ּוְבנֵּי לה  ֹבָאם-ַעד ָאְכלּו ַהָמן-ֶאת נֹוָשֶבת ֶאֶרץ-ֶאל ֹבָאם-ַעד ָשָנה ַאְרָבִעים ַהָמן-ֶאת ָאְכלּו ִיְשָראֵּ
ה-ֶאל  :ְכָנַען ֶאֶרץ ְקצֵּ

-------------------------------------------------- 
 

 העומר שהקריבו עד המן בארץ כנען רמז שבני ישראל אכלו 
 

 י"רש
 

 נושבת ארץ אל
 

 הארץ את ואראה נא אעברה שנאמר  ,וטובה מיושבת הירדן שבעבר שאותה  ,א"ס)  .(.לח קידושין) הירדן את שעברו לאחר
              (ישן  .מיושבת ל"ר  ,יתבתא נושבת של ותרגום  ,(.כה  ,ג דברים) הירדן בעבר אשר הטובה

 כנען ארץ קצה אל
 

  'בז משה כשמת מואב בערבות אלא  ,זה את זה מכחישין נמצאו  ,מואב ערבות והוא הירדן את שעברו קודם  ,הגבול בתחלת
 הארץ מעבור ויאכלו שנאמר  ,בניסן עשר בששה העומר שהקריבו עד  ,ביום בו שלקטו ממן ונסתפקו  ,מלירד המן פסק באדר

  יא  ,ה יהושע) הפסח ממחרת
[ 
 

 בעל הטורים
 

 :העומר שיקריבו עד המן שיאכלו רמז המן לפרשת  "והעומר" סמך  .האיפה עשירית והעמר  [לו
 

 פרק יז
 

-------------------------------------------------- 

א ֲאָנִשים ָלנּו-ְבַחר ְיהֹוֻשעַ -ֶאל ֹמֶשה ַוֹיאֶמר ט ם ְוצֵּ ק ִהָלחֵּ  ַהִגְבָעה ֹראש-ַעל ִנָצב ָאֹנִכי ָמָחר ַבֲעָמלֵּ
ה  :ְבָיִדי ָהֱאֹלִהים ּוַמטֵּ

-------------------------------------------------- 
 



 כשלך עליך חביב תלמידך כבוד יהי  ,אמרו מכאןרמז ש
 

 י"רש
 

 לנו בחר
 
 אל אהרן ויאמר שנאמר  ,מנין רבך כמורא חברך וכבוד  ,כשלך עליך חביב תלמידך כבוד יהי  ,אמרו מכאן  ,לו השוהו  ,ולך לי

 שנאמר  ,מנין שמים כמורא רבך ומורא  .כרבו חברו את ועושה  ,היה מאחיו גדול אהרן והלא  ,).יא  ,יב במדבר) אדני בי משה
             ה"בהקב מרדו כאילו בך המורדים  ,כלייה הם חייבין  ,העולם מן כלם  ,).כח  ,יא שם) כלאם משה אדני

 
 ברכת פרץ

 
 "כשלך עליך חביב תלמידך כבוד היהי"  בגימטריא ֲאָנִשים ָלנּו-ְבַחר ְיהֹוֻשעַ 

 

             היו מכשפים עמלק רמז שבני
 

 י"רש
 

 אנשים לנו בחר
 

  היו מכשפים עמלק שבני לפי  ,כשפים לבטל שיודעין  ,אנשים לנו בחר אחר דבר  .מסייעתן זכותן שתהא  ,חטא ויראי גבורים
           

 
 בעל הטורים

 .הכא  .(פעמים' ך רק ג"מופיא בכל התנ "תחיה  "רצונו לומר שהמילה )במסורה    'ג  .תחיה,  תחיה לא מכשפהמשפטים כב יז 
 ועשו היו מכשפים שעמלקים יש במדרש  .(יב  ,ז קהלת) בעליה תחיה החכמה  .(טז  ,כ דברים) נשמה כל תחיה לא ואידך 

  ,טו א"ש)  'וגו שה ועד משור יונק ועד מעולל אשה עד מאיש והמתה ה"הקב ציוה לכך  ,עצמם למלט בהמות כדמות עצמם
 תחיה לא ומכשפה נשמה כל תחיה לא הכתוב צוה  ,בחכמתם עצמם להחיות ורצו  ,בהם שהיה חכמה בשביל זהו  .(ג
 

 הענן מן היינו צא חוץ" צא"רמז ש
 

 י"רש
 

 הלחם וצא
 

              א "פ עמלק מכילתא) בו והלחם הענן מן צא
 

 בעל הטורים
 
 ,כז בראשית) השדה וצא ואידך  .הכא  .(פעמים' ך רק ג"מופיא בכל התנ "וצא  "רצונו לומר שהמילה )במסורה   .'ב  .וצא  [ט
 :לעננים חוץ לצאת לו שאמר ( כלומר צא מן הבית)  .(ג 
 

-------------------------------------------------- 

ל ְוָגַבר ָידוֹ  ֹמֶשה ָיִרים ַכֲאֶשר ְוָהָיה יא ק ְוָגַבר ָידוֹ  ָיִניחַ  ְוַכֲאֶשר ִיְשָראֵּ  :ֲעָמלֵּ
-------------------------------------------------- 

 

 מתגברים היו שבשמים לאביהם לבם את ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו זמן כלרמז ש
 



 י"רש
 

 ידו משה ירים כאשר
 

              ).כט) ה"בר כדאיתא  ,'וכו המלחמה היו נוצחות משה של ידיו וכי
 

 .כט דף השנה ראש
 

 ומשעבדין מעלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו זמן כל לך לומר אלא מלחמה שוברות או מלחמה עושות משה של ידיו וכי  'וגו
  נופלים היו לאו ואם מתגברים היו שבשמים לאביהם לבם את

 ברכת פרץ

ל ְוָגַבר ָידוֹ  ֹמֶשה ָיִרים ַכֲאֶשר  "מעלה כלפי מסתכלין ישראל שהיו זמן כל"   בגימטריא( התבותעם ששה )  ִיְשָראֵּ

 

 


