
למדנו שהיה  ופירש רש"י  (.  טו ,  יד שמות  )   .אל משה מה תצעק אלי כו' אמר ה'  וי 
, והנה לא מצינו שום תפלה שהתפלל משה, רק שיש עתים משה עומד בתפלה 

שצריך הצדיק לעשות באופן זה שלא להתפלל בפירוש, כמו שאנו רואין בצדיקי 
הצטרכותו, ומשיב הדור שכשבא אדם לפניו ומבקש מאתו שיתפלל עליו בענין  

ומי שהוא צדיק גדול פועל  וכדומה,  לו הצדיק בהעברה בעלמא השי"ת יעזור 
בדיבור זה תיכף, כי זה הדיבור בעצמו היא תפלה לו ית"ש, רק שהוא בהסתר, 
מפני שרואה הצדיק שעת לירא מקטרוג, וצריך להסתיר תפלתו שלא ירגישו כלל 

 המקטריגים והמסטינים שהוא מתפלל. 
ולכן הסתיר    )מכילתא בשלח פ"ד( ה כאן ראה שישראל נידונין בדין כמשאחז"ל  וכן מש 

כו', זה עצמו היתה    התיצבו וראו את ישועת ה' תפילתו. וזה עצמו שאמר לישראל  
תפילה לו ית"ש, רק בהסתר. וזה שאמר לו ית"ש מה תצעק אלי, שלפניו נגלו כל  
תעלומות, ואמר לו ית"ש הלא אני רואה בדיבורך זה צעקתך אלי, אינך צריך לזה  

ד בתפלה,  מ וזה שפירש רש"י למדנו שהיה משה עו   ג"כ, רק דבר אל בנ"י ויסעו. 
ילה בהסתר, ע"ד הנ"ל. וזה שפירש"י  פ דרך ת   פירוש שהתורה למד אותנו בכאן 

 ה בדיבור זה שאמר התיצבו וראו כו' היה מתפלל. ש למדנו, פירוש לומד אותנו, שמ 
מה תצעק אלי בעתיקא תליא מילתא כו', כי זה עפ"י שאחז"ל   )ח"ב נב, ב( ובזוה"ק  

מנין שהקב"ה מתפלל כו', וכן כאן עד"ז. וזה פירוש "אז נדברו יראי ה'   )ברכות ז, א( 
, לכאורה אינו מובן )מלאכי ג, טז( איש אל רעהו ויקשב ה' וישמע ויכתב ספר זכרון" כו'  

כיון שרצונם רק שחבירו ישמע למה אמר ויקשב ה' וישמע, משמע שמתפללים 
וא רק כנ"ל, שהדיבור איזה תפלה והבטיח ית"ש שישמע להם ויקשב. אלא שה

שלהם איש אל רעהו בדיבור בעלמא, ובדיבור זה מתפלל אליו ית"ש, ומסתיר 
    תפלתו בדברים שלו.  

   (בשלח, זרע קודש)
 3624אל תיראו התיצבו וראו את ישועת הוי' אשר יעשה לכם היום =  

 3624=  ויאמר הוי' אל משה מה תצעק אלי, למדנו שהיה משה עומד ומתפלל להוי' בסתר  

 1939התיצבו וראו את ישועת הוי' = 

 1939=  )עה"כ(שהצדיק יסתיר התפלה בברכה 

 1406=  )עה"כ(ויאמר הוי' אל משה מה תצעק אלי 

 1406תפלה בסתר בברכה = 

וק' וכי לא יצעק ויתפלל,  (.  טו,  יד  שמות)  מה תצעק אלי דבר אל בני ישראל ויסעו 
ועוד הלא כתיב ויצעקו בני ישראל אל ה' ומשה אמר להם ואתם תחרישון, הנה 
השל"ה כתב שהצעקה היה כחסרון אמונה במרע"ה שהרי ה' גאלם ע"י משה  
ומסתמא לא יפלו ביד פרעה, ואם צועקים אפילו הם נענים היינו הקב"ה עונה 

תפלת כל פה ומושיעם מצרה אשר הביאום מרע"ה לתוכה, בעת צרה ושומע  
זה ממשמעות   כל  כך יחשבו הצועקים האלו, ע"כ הצעקה היא חסרון אמונה 
דברי של"ה, אמנם הרי רש"י בשיר השירים פי' בפסוק "יונתי בחגוי הסלע בסתר  

הראני את מראיך השמיעני את  " מר  אהמדריגה" דקאי על עמדם בצרה ההיא ו
ריע כי כב"ה התאוה לתפלתן והוא היפך דברי של"ה. ולפע"ד להכי הק  " קולך 

 ספרי חסידות ודרוש 

א י ר ט מ י ג ך  ר ד ב ם  י א ל פ נ ם  י ש ו ד י  ח

וגו'.  ו =    )עה"כ("  את העם "יהי בשלח פרעה את העם 
 בעל הטורים( ) .517" = גם ערב רב "  בגימטריא 517

 *** 

)בעל  העבדה.    " כבד "ת על שאמר    " כבדת " בוינהגהו  

להוסיף    הטורים( בכבדת "ויש  ,  513=    " וינהגהו 

ואולי לזה כוון ) 513=  )עה"כ(  "  תכבד העבדה "  בגימטריא

 בעל הטורים( ה

 *** 
שם לו חק ומשפט. זה פרה אדומה שכשם שזה המר   שם 

הטמאים   מטהרת  אדומה  פרה  כך  המרים  ממתיק 
הטהורים   בגימטריא    , 341=    עה"כ( )   " שם "   . ומטמאה 

 ( בעל הטורים).  341=    " פרה אדומה " 
 *** 

בא עמלק וילחם עם ישראל ברפידם. ברף ידים שרפו  וי
המצות מן  ברפידם " .  ידיהם  ישראל  =  עם   "987 ,

בעל )  . 987=  )עה"כ(  "  ת רפו ידיהם מן המצו" בגימטריא  

 (הטורים

 *** 

דר  מדר  בעמלק  להוי'  דר "    . מלחמה   448=    "מדר 

 (הטוריםעל ב) .448=  " ימי משיח ל "  בגימטריא

 *** 

על  "  בגימטריא, 340=    "בשלח "  . יהי בשלח פרעה וגו' ו 
   (רוקח) .340= " כורחו 

 *** 

ישראל ו  בני  עלו  עלו "  . חמשים  , 510=    "וחמשים 

 (רוקח) .510=   )עה"כ( ומזויינין"   מזורזין "  בגימטריא

 *** 
פירש"י ז"ל, ויבקעו   . ישם את הים לחרבה ויבקעו המים ו 

  " הים לחרבה ויבקעו המים "  המים כל מים שבעולם 
  . 589=    )עה"כ(  כל מים שבעולם" "   בגימטריא,  589=  

 (ברכת פרץ מהסטייפלר גאון בעל קהלות יעקב)
 *** 

סוס ורכבו רמה בים. פירש"י ז"ל, שניהם קשורים זה בזה  
בים "  . וכו'  רמה  ורכבו   בגימטריא ,  657=    "סוס 

ברכת פרץ מהסטייפלר גאון בעל ).  657=    )עה"כ(  קשורים" " 
 (קהלות יעקב

 
 

 מפי ספרים וסופרים גימטריאות   



אבל מ"מ   , אע"פ שבטוחים אנחנו בביאת המשיח והמתפלל עליו הוא מחסרון אמונה
ע ה' היה מחסרון  ימתפללים שיושההי שנוה"נ    , יתפלל שימהר ויחיש במהרה בימינו

ואין   , והים לפניהם מדבר מן הצד  הה והשונא קרוב ובא ורל הם עמדו בצבא  , אמונה
אבל אי    , מ"מ לב אדם נמס  , תבוא ישועה  ףלבסו  ל כרחךאע"פ שע  , הקב"ה אומר דבר

היו מזומנים   , יו או כל מה שהי' אומרשהי' הקב"ה אמר סעו או הרימו נס והרגו פרעה ואנ
  , וא"כ אין להתפלל על הישועה  , מר להם דבר הוא צער גדול וושלא ל   זבם אך לע  , ועושים

תפקו בנבואת משה וצעקו אל סוהנה הם נ  ע להם מה לעשותיהיה שיודאלא התפלה ת
ם תחרישון, וא"ל  תאוה' להושיעם ועל זה אמר משה התיצבו וראו את ישועת ה' וכו'  

כך תצעק אלי   , תצעק אלי  "מה" הקב"ה לא שיחרישו לגמרי כי אני מתאוה לתפלה אלא  
 . ואז ענהו ואתה הרם מטךה והתפלל כך שוכך עשה מ ' דבר אל ב"י ויסעו רבש"ע ' 

 ( בשלח,  תורת משה להחת"ס)

 1615=  הוי' ילחם לכם ואתם תחרשון 

 1615=  וושע היא פגם וחסרון אמונה במשהיהצעקה לה

 746= תצעק אלי  "מה"

 746נעשה =   "מה"ואנחנו לא נדע 

 1043=  )עה"כ(את קולך  יהשמיענ

 1043דבר אל בני ישראל ויסעו = ומה, 

ויאמר משה אליהם    (.וט,  טזשמות  )ויאמרו איש אל אחיו מן הוא כי לא ידעו מה כו'.  
תכלית  הוא הלחם כו'. פ' זה עצמו שלא ידעו מה הוא. הוא הלחם אשר צוה ה'. כי  

. שכך הי' כל תהלוכות בנ"י במדבר לכתך אחרי כו' בארץ לא  הידיעה שלא נדע 
אחריך, אדם ובהמה תושיע. דרשו חז"ל ערומין זרועה. וע"ז אמרו כבהמה נמשכנו  

    .  בדעת כאדם ומשימין עצמן כבהמה
 ( בשלח,  שפת אמת)

    1420=    כי לא ידעו מה הוא, הוא הלחם אשר נתן הוי' לכם 

 1420=    )עה"כ(תכלית הידיעה שלא נדע 

   1.848.210.3403אפשר להתקשר אל  ה. ל. שטיין או לקבל את הגליון  או להנצחות לעי"נ וכדומה הערות והארות  ל

 ואמונה כל זאת מרומז בפסוקי השירה וסח  נ

הוי' שמו. מרכבת פרעה וחילו ירה בים ומבחר שלשיו טבעו בים סוף. תהמת יכסימו ירדו  י אבי וארממנהו. הוי' איש מלחמה  ק הו אל ולי ואנק' זה  
בו  במצולת כמו אבן. ימינך הוי' נאדרי בכח ימינך הוי' תרעץ אויב. וברב גאונך תהרס קמיך תשלח חרנך יאכלמו כקש. וברוח אפיך נערמו מים נצ 

מו ים צללו כעופרת  ס אחלק שלל תמלאמו נפשי אריק חרבי תורישמו ידי. נשפת ברוחך כ כמו נד נזלים קפאו תהמת בלב ים. אמר אויב ארדף אשיג 
נחית בחסדך עם זו גאלת נהלת בעזך    . נטית ימינך תבלעמו ארץ   עשה פלא. במים אדירים. מי כמכה באלם הוי' מי כמכה נאדר בקדש נורא תהלת  

ליהם אימתה ופחד  ע תפל    . מו רעד נמגו כל ישבי כנען אחז אלופי אדום אילי מואב י אז נבהלו    . רגזון חיל אחז ישבי פלשת י שמעו עמים    . אל נוה קדשך 
הוי'   . י כוננו ידיך 'תבאמו ותטעמו בהר נחלתך מכון לשבתך פעלת הוי' מקדש אדנ   . עד יעבר עם זו קנית  הוי' ר עמך ן עד יעב ב בגדל זרועך ידמו כא 

 35696=   . ימלך לעלם ועד 

ל  ק'חנו ישראל עמו. הפודנו מיד מלכים, מלכנו הגואלנו מכף כל העריצים. ה כי הוא הוי' אלקינו ואין זולתו, ואנ   ואמונה כל זאת, וקים עלינו,   , אמת 
פלאות עד אין מספר. השם נפשנו בחיים, ולא נתן למוט רגלנו.  נלות עד אין חקר, ו ו שה גד ויבי נפשנו. הע ו משלם גמול לכל א ה הנפרע לנו מצרינו, ו 
שה לנו נסים ונקמה בפרעה, אותות ומופתים באדמת בני חם. המכה בעברתו כל בכורי  ו נאינו. העואויבינו, וירם קרננו על כל ש המדריכנו על במות  

,  מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחרות עולם. המעביר בניו בין גזרי ים סוף, את רודפיהם ואת שונאיהם בתהומות טבע, וראו בניו גבורתו 
מחה רבה, ואמרו כלם. מי כמכה באלם הוי', מי כמכה נאדר  ש ליהם, משה ובני ישראל לך ענו שירה ב עומלכותו ברצון קבלו  שבחו והודו לשמו.  

לי ענו ואמרו. הוי' ימלך לעלם ועד. ונאמר כי פדה הוי' את יעקב, וגאלו  ק'בקדש, נורא תהלת עשה פלא. מלכותך ראו בניך בוקע ים לפני משה, זה  
 35696=   )עה"כ( אתה הוי', גאל ישראל. רוך  ב מיד חזק ממנו  

 ( השם ימלוך נרמז כל ברכת אמת ואמונה עד    " שמזה ק'לי לי ענו ואמרו. הוי' ימלך לעלם ועד ק' זה  " לרמז  גם    אפשר ובנוסף להנ"ל  ) 

וישאו בני   ישראל את עיניהם  ופרעה הקריב 
והנה מצרים נסע אחריהם וייראו מאד ויצעקו  

 (. י,  יד שמות) הוי' ישראל אל    בני 
אחריהם והנה  :  נוסע  אחר  דבר  נוסע  ...  מצרים 

אחריהם, ראו שר של מצרים נוסע מן השמים לעזור 
   )רש"י(. למצרים

ופרעה הקריב וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים  

 3641=    )עה"כ(   וייראו מאד ויצעקו נסע אחריהם  

מן  נוסע  מצרים  של  שר  ראו  אחריהם  נוסע  מצרים 

 3641=  השמים לעזור למצרים

 *** 

ויאמר  ו  בכבדת  וינהגהו  מרכבתיו  אפן  את  יסר 
להם   נלחם  הוי'  כי  ישראל  מפני  אנוסה  מצרים 

 (. כה ,  יד )שמות    במצרים 
בכבדות להם, :  וינהגהו  וקשה  כבדה  שהיא  בהנהגה 

אף כאן וינהגהו  במדה שמדדו, ויכבד לבו הוא ועבדיו  
   )רש"י(. בכבדות

 2017=  ויסר את אופן מרכבותיו וינהגהו בכבדות

וינהגהו בכבדות בהנהגה שהיא כבדה וקשה להם במדה  

 2017=  שמדדו ויכבד לבו הוא ועבדיו

 *** 

 (. יב,  וט שמות)נטית ימינך תבלעמו ארץ  
ה' , בשכר שאמרו  בורהמכאן שזכו לק:  תבלעמו ארץ

  )רש"י(. הצדיק
 548=  תבלעמו  

 548=  קבורה, הוי' הצדיק

 

גימטריאות בחומש רש"י 

שבת שירה - ם עניני 

 בואו 
 שבון ח

 1420=    ( 90) לכם    ( 26) הוי'  (  500) נתן    ( 501)   אשר   ( 83)   הלחם (  12) הוא    , ( 12)   הוא (  45)   מה   ( 90)   ידעו   ( 31)   לא   ( 30)   י כ 
 ( ספרי חסידות ודרוש)מהמובא לעיל במדור            1420=  (1) עה"כ (124) נדע (331) שלא (104)הידיעה    (860)תכלית 


