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 טעון גניזה  

   לפסח  פרפראות
 13יוצא  1+4+8: ובצמצום  148עולה בגימטריא  פסח

' רמז מי שאוהב את ה, אהבה שבגימטריא יוצא כמנין
וגם קמח  148פסח בגימטריא , קמחא דפסחאיתברך נותן 
ועוד יין  78ועוד רמז לחם עולה בגימטריא  148 עולה למנין

כמנין  148שביחד יוצא בגימטריא  70עולה בגימטריא 
  . פסח

, לעניים לפני חג הפסח קמחא דפסחאכידוע מחלקים 
=  דל-חונןוגם כמנין  קמחכי פסח בגימטריא ? מדוע
שיש לחון ולעזור לעניים בפסח כדי שיוכלו לערוך את , 148

  . ליל הסדר כהלכתו

  149= כמנין קמחא  149=פסחאוכך הלאה 
הדבר , ע"זי נפתלי מרופשיץק רבי "פירוש שני שפירש הגה

מרומז בפסוקי התורה המתייחסים לכל אחד מהחגים 
ולאכול , שבעת ימים תאכלו מצות: בפסח נאמר. האלה

: ואילו בסוכות נאמר, מצות שבעה ימים עולה כסף רב
  . ולשבת בסוכה לא עולה כסף, בסוכות תשבו שבעת ימים

  .302עולה למנין  קמחא דפסחא

  .302=  רבנןוגם כמנין  302עולה למנין  מפעלי חסד
וקודם כל , י מפעלי חסד"שקמחא דפסחא מחולק לעניים ע

ובייחוד למשפחות ברוכות , צריך לחלק לתלמידי חכמים
  .כן ירבה, ילדים

  
  מועדי הצדקה

: בשלשה מועדים בשנה נאמר מתן צדקה לעניים והם
  . פסח ופורים, כיפור

  .ח"יש בו מנהג כפרות שנותנים לעניים ולת - כיפור
  .שבו מחלקים קמחא דפסחא -  פסח

  . שיש בו מצות מתנות לאביונים -  פורים

רמז לכך שיש  רחםסופי תיבות שלהם  םפורי, חפס, רכיפו
 רחםוגם , לרחם ובייחוד במועדים אלה על העניים

  . שהוא עמוד החסד 248=  אברהם כמנין 248 בגימטרא
  .סחפ, וכותס, יפורכת של "ר כסףיש לציין כי 

ת הרחמים ויש לחלק כספים כמה שיותר זה מיד -  כסף
  . לפני מועדים אלה כדי לעורר רחמי שמים על עם ישראל

 

  
יו ֶאת ַהְקֵהה ּנָ   ׁשִ

הרי , ְוַאף ַאָּתה ַהְקֵהה ֶאת ִׁשָּניו: נאמר בהגדהעל הבן הרשע 
את הרשע צריך לקרבו בדרכי נעם ולא לתת לו מכות 

  570=  רשע: אלא יש כאן רמז בגימטריא, בשיניים
  366=  ִׁשָּניותפחית ממנו גימטריא של 

  204=  צדיקשזה הגימטריא של , 204נשאר 

על ידי זה שאתה מקהה את שניו של הבן הרשע הוא , א"ז
  . ולא אבר אחר ִׁשָּניו וממילא מתורץ למה דוקא, יהיה צדיק

  . ִׁשַּבְרָּת  ְרָׁשִעים ִׁשֵּני: נאמר )ח, ג(בספר תהלים 

' שתוציא ממנו את האות , רשעשאם תשבור שן של 
והמילה , )שיניו( שיןבמילוי ' ששהאות , רעיישארו אותיות 

שזה בדיוק , שמיאם נוציא ממנה את האותיות , שעיםר
א תוציא ממנו את "ז, רעאז נשארו אותיות , 35=  שן כמנין

  . כל הרע שבו
  

  

: הנאשם, "?האם גנבת": השופט. גנב עמד למשפט
השופט יבין בבקשה כי בדיוק עברתי במקום כבוד "

צעק השופט בחוסר , "תפסיק לקשקש" "--- ואז
אבל כבוד השופט ": הנאשם. "?גנבת או לא, סבלנות

 "!!!ענה בכן או לא" "--- בדיוק אז, רק ישמע רגע
לא על כל , יבין כבודו": הנאשם. רעם השופט בקולו

ו הנה אשאל את כבוד. שאלה ניתן לענות בכן או לא
. "ם אניגאענה כך  -ואם הוא יענה בכן או לא , שאלה
  : הנאשם. ציווה השופט בזעף, "נו שאל מהר"

    "?האם השופט הפסיק לקחת שוחד"
  

  

  
 

    אשתי לפני פסח מקבלת": סלומון לזליג
הרבה נקיונות  הרבה קניות - 'ארבה'מכת 
מקבל אני ": עונה לו זליג ".....בישולים והרבה

אבל . לא מעניין אותי הרוב -' חושך'ו' ערוב'מכת 
  , כשאני רואה את פירוט כרטיס האשראי

   ....החושךהנה בא 
  

   סגולת האפיקומן
כתוב בספרים הקדושים שחתיכה קטנה של אפיקומן היא 

ולשמירה , סגולה להחזירו בתשובה ולהצילו מן המזיקים
ובלבד שהחתיכה עצמה תהיה עשויה ממצה , בדרכים

  . שמורה ולשם מצוה
  

  ג"תרי= פסח 
  : כך במילוי אותיות יוצא פסחהמילה 

 408ת בגימטריא יוצא ח, 120ך מנינו "מס, 85ה מנינו "פ
רמז , ג מצות"תרי, 613= ג "יוצא תרי) 408+120+85(שביחד 

  . ג מצוות"שמי שעושה פסח כהלכתו עולה לו כאילו קיים תרי
  

  
  המצה רפואת         

 של" מינון"שה קבע שהבורא, צדיק פריהרב צ "הגה אומר
" מחסן"ש הנכון המינון הוא, בפסח ימים שבעה מצה אכילת

 שמביא המחלות את למנוע כדי, השנה לכל האדם את
  " וירפא מכת מחץ: "ל"זצ רבותינו דרשו כך ועל. החמץ

 המכות את -" מכתו )חמץ(= מחץ" את -  ")חמץ" אותיות" מחץ("
 ידי על יתברך' ה מרפא -" ירפא", החמץ שמביא והתחלואים

     .)השמועה מפי(. בפסח מצה לאכל ונוושצי

  כן או לא

  איזה מכות
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 moshehaim44@gmail.com: ניתן לקבל העלון בכתובת מייל! לזיכוי הרבים
 טעון גניזה  

  מצה שמורה 
ידוע שהנחש פיתה את האשה ? מדוע נקראת המצה שמורה

ובאותו זמן הכניס הנחש ארס לכל , לאכול מעץ הדעת
: והרמז, אבל למצה השמורה לא הצליח, האוכלין בעולם

אם נחסיר , יום 365ובשנה יש  358עולה בגימטריא  נחש
אלו שבעה ימים שאנו אוכלים מצה , 7יצא  365-358

  .שמורה

  

   לרשע ההבדל בין חכם
ביאר בדרך הלצה את האמור , ל"עובדיה יוסף זצמרן רבנו 

מה העדות והחוקים ? מרחכם מה הוא או. בהגדה
הרי ידוע שחכם בא לעיר מיד שואל היכן יש . והמשפטים

מה ? רשע מה הוא אומר, בית כנסת או בית מדרש ללמוד
דהיינו מיד שואל היכן מקום לעבוד , העבודה הזאת לכם

  ?!?נמצא לשכת העבודהכלומר איפה 
  
  

  יין המכות שהציל  
  לשבת קודש  סיפור  

  
שלאחר הטפת , בליל הסדר משפולי סבאמנהג היה ל

היה אוסף את היין , "עשר המכות"היין בעת אמירת 
בהזהירו את הנוכחים לבל ישתו מיין זה מחמת , ושופכו
 לאמירתגיעו כשהו ממנהגו ההשנים שינ חתאב .הסכנה

 אלטיף שה היין את סףא, ולהטפת היין "תכוהמעשר "
 בני .למשמרת סתר םובמק והחביאה נהקט צלוחית ךתו

 שי בודאי כי והבינ אך ,מהמנהג יוהשנ לתמהו ע הבית
 דחא גיעה הפסח חג אותו של המועד לחוב ,ובג דברים
 יתבב חג רוקילב, יפונדקאה זאב רבי, החסידים בימחשו

 יוכרא ווכבד פניםבמאור  קבלו יקדהצ. משפולי סבאה
 לפני ביאז כרבי נפלא צדקה לעבו בשוח רהתולבן  וכיאה

 יכ ספק יןא, האנ רהשותלך  הא": הצדיק רמא פרדנש
 ילרב 'סבא'ה שיטוה ובדברו. "להוגד בהוט נהממ תפיק

 תא ספתיא וז בצלוחית": רמאו ןיהי חיתוצל את באז
 באז רבי של ויפנ. "ךבבית בטהי ושמרה, 'המכות יין'

 יין רושמ ךרובעב לא" :גיעוהר הרבי ךא. הגאדעו הבי
 את באז ירב מןט. "בתועלתו המרובה חוכית דוע, זה

 הזהיר, ויתלב ועיגהב. כולדר ויצאמילו בתר תחיוהצל
 כפי .נעול ןוראב והצפינו, חיתובצל ועיג לבל ובית בני את

 צאמ ופרנסת ואת, נדקאיופ באז רבי היה, וספרנ שכבר
 נדקולפ באים והי הסביבה אכרי. הלינ ותושא נדקומהפ

 דקהוו סיתובכ נםוגר את יבטלהרו םמעמל שנפילה
 ללתתושמ ץובח ליל חורף. להם שיגמ זאב רבי שהיה

 ריקתח חוהר תושריקן יב הענשמ םופתא עתפל רהעס
 ויצא הכתומו, נדקופה רעלש ךובסמ צרהענ גלהעה. גלהע

 ,"שרף יין לגימת ולנ הבה", שמיםומג אכרים שלשה
 שקהמה מן להם זגמ באז ורבי ,נדקולפ בהכנסם זוהכרי

 קיםעוצ לוהח, המשקה ןמ טמע ושלגמ רחאל .החריף

 זה רעווס רפיחו ליבל כי תהא רוהסב": קאיונדהפ ברעל
מגמתנו ! בידך תועט ?שרף יין סיתכו לשם ךליא ובאנ
 - לך יקרים חייך אם .זהבךו כספךאלא , הימגהל האינ

 ."כושךר את הרמ ונל ןתו, אחד ערג וליאפ ההתתש לא
 והילדים באז רבי את, תוחרב דדיםשוה פושל בדברם

 יםדדשוה חדאכש ,הרצא תםוא וכיוהשל םיבאזק וכבל
 כל ובדק ריםחהאהשניים  וליאו ,בובחר ליהםע יחגמש

 םילסי ודעמכש. ארגז ךובת ורמע שללם תאו בבית נהיפ
 ופרצ נקלה על. לועהנ ןוראה לא ועיגה, מלאכתם תא
 בלישק "תכומה יין" חיתולצ את וכובת וצאמו, ותוא

 אל דיםדשוה חדא פנה "יאנ רוסב"משפולי  סבאה מרבו
 םשומו, פלאמוו חדומי ןיי יוצמ וז חיתושבצל", בריוח

 ךתומ קלה המלגי לגם אוה. "מכל היתר דדמבו אוה כך
 משקה מתיטע לאעולם מ": בתדהמה והכריז, חיתוהצל

. "!בדברי וחכווהו תםא גם ונס, שכזה פלאנ בטעם
 ורכא לא .פלאנה הייןמ הם ףא וטעמו ,וסרב לא יםיהשנ

 הבית תרצפ לע ונפל יםדדשוה האכרים שלשתו, הרגעים
 רביעקב  תע אותה כל. עמוקה נהיבש יםעושק הםכש

 יין"מ יםעמוט תםוא ותוברא. שיהםעמ חרא באז
 כדברי נזכר, תרדמה ליהםע פלתונ דמי כאשר "תכומה
 באז רבי ץימחה לא". תועלת לך יביא זה יין": דיקצה
 תיווחוכ תבשאריו, למטבח עד וצמע תא גרר, העהש תא
ן מכ חראל .מהאזקים וצמע חא ררחוש וביד סכין לטנ

 דדיםשוה שלשת תא בהם וכבל כיםרוא בליםח הביא
 רץ חהולרו ונשמ ובית בניו אושה חראל תהע. הישנים

 היתה ,םוקמל ועיגה ולא כאשרו ,המשטרה אתלהזעיק 
 םעיושק והי יןידע דדיםשוה שלשת: קלה לאכתםמ

 רבי .דודלש ומדעש השלל היה נחומ כשלצדם, בשנתם
 תובזכ, צרה תעב ושהציל על' לה יהדווה שבח נתן זאב

 והזמין קורחמל וחז שעיניו משפולי סבאה יקצדה
  )שבת טיש(. באז רבי של ולמכת הפואר
   

  

  לאכול מהאין   בפסח
  לאכול זמןאין   בשבועות

   !...לאכול מקוםאין   בסוכות
  

  
  
  

   :פתגם השבוע  
  , לחיות באושר ושמחה..."  
  , אם נדבר אחד עם השני  
  "...!ולא אחד על השני  

  
  
  
  
  

    

  יוסף חיים  ת לעילוי נשמת"ד
  ה.ב.צ.נ.ת -  בן שרה

    


