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 פרשת תשא  – הדרת תורה
 

 "וקנמן בשם מחציתו חמשים ומאתים".  –שמות ל, כג.  א.
"נמצא כולו חמש מאות... א"כ למה נאמר בו חצאין? גזירת הכתוב היא  (וכן הוא בכריתות ה ע"א)מפרש רש"י 

 להביאו לחצאין להרבות בו ב' הכרעות, שאין שוקלין עין בעין". 

  .1449) = בסה"כ 497אתים () ומ398) חמשים (554"מחציתו ( •

) 130) עין (496) שוקלין (61) אין (30) כי (300) הכרעה (300[ב' הכרעות כדלהלן] "הכרעה ( •
  .1449) = בסה"כ 132בעין" (

 
 

הם בגימטריא ("הצרי והצפורן" וכו' כפי שמנויים בכריתות ו ע"א) סמני הקטורת  11לה.  שמותיהם של -שמות ל, לד ב.
 . 341, כמו שנדפס לעיל בעמ' 3559רוט אותיות המילוי של המלים "קטרת הסמים" = . וכן פי3559

 
  

  .473" המודגש, חשבונו = ויבן מזבח לפניו) 256( אהרן )217(וירא שמות לב, ה: " ג.
 וחז"ל למדו שהבין אהרן מן הָּזבּוח לפניו שאין העת להתנגד לדרישת העם, 

 (עיין ב"בעה"ט" פסוק י"ח)   .473ועה"כ  472ר נהרג" = ובכן "חּו

 
 

שמות לב, יא. "ויחל משה את פני ה' אלהיו". ואמרו חז"ל "מלמד שעמד משה בתפלה לפני הקב"ה  ד.
 עד שהחלהו" (ברכות לב ע"א). וזה נרמז: 

 .966) = בסה"כ 26) ה' (140) פני (401) את (345) משה (54"ויחל ( •

  .967) = בסה"כ 348) שהחלה (74) עד (545התפלל ( •
  
 

שמות לב, יא. "ויחל משה את פני ה' אלהיו" ואמרו חז"ל: "עד שהפיר לו נדרו. כתיב הכא 'ויחל'  ה.
 וכתיב התם 'לא יחל דברו'. הוא אינו מיחל אבל אחרים מחלים לו" (ברכות לב ע"א). וזה נרמז: 

 .966) בסה"כ 26) ה' (140) פני (401) את (345) משה (54"ויחל ( •

  .965) בסה"כ 260) נדרו (36) לו (595ר () שהפי74עד ( •
 
 

שמות לב, יא. "ויחל משה את פני ה' אלהיו". ואמרו חז"ל: "מלמד שאמר משה לפני הקב"ה:  ו.
 רבש"ע חולין הוא לך מעשות כדבר הזה" [כלומר יש בכך חילול השם]. וזה נרמז במילוי אותיות: 

  .534=  )74) למד (418) חית (20) יוד (22ויו ( – [ויחל]  •
   .989=   455+  534= בסה"כ:   455) = 15) הי (360) שין (80מם ( – [משה] 

  .988) = בסה"כ 12) זה (816) מעשות (50) לך (12) הוא (98( [כתיב חסר של חולין]ֻחלין  •
 
  

חות"  [כתיב של "הלו ,ֹחתרא את העגל... וישלך מידו את הּלֻ שמות לב, יט. ויהי כאשר קרב אל המחנה וי ז.

 (תענית כו ע"א וע"ב)  .וישבר אתם [אותם] תחת ההר". והמעשה היה בי"ז בתמוזבפסוקנו] 

 .1402) = בסה"כ 441) אתם" (518) וישבר (443"הלחת ( •

  .1402) = בסה"כ 455) בתמוז (570) עשר (377שבעה ( •


