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 ' ָגשפרשת וּ '-' מסתיימת בַוי ִּ ְרב  י, פרשת ''ְמֹאדַּוי ִּ י'-' מתחילה בַוְיחִּ וּ . 'ַיֲעקֹבַּוְיחִּ ְרב  יּ'ַוי ִּ ֹוא.'ּסּהאָָּרּ==ַיֲעקֹב'ְּמֹאדַּוְיחִּ ב   רִּ
י' :)ישעיה כט, כג( וז"ש ְרֹאתוֹּּכ ִּ ּ אותיות=ְרֹאתוֹּב ִּּ :'ְיָלָדיוּבִּ ֹוא' ס שראה לומר, 'ס==ְיָלָדיו .תאוֹּוּ בּ רִּ ב   -פירוש אחר .ְיָלָדיומ   רִּ

רק פעם אחת,  'דאֹּמְּ', וכאן כתוב או  ב  ר  ' ס והוא 'מאדּבמאד' קאמר דלקמן רבוא' ל שראה מלמד 'יעקבּויחיּמאדּוירבו'
רוּ ' :)שמות א, ז(כ"ש  לשונות' ו לקמן בכתי וכן ,החצי דהיינו ָ ְרצוּ ּפ  ש ְ וּ ַּוי ִּ ְרב  ְמֹאדַּוי ַַעְצמוּ ַּוי ִּ : )יגש מז, כז( תלתא וכאן כתוב ְמֹאד'ּב ִּ

ְפרוּ ' וּ ַּוי ִּ ְרב  י' -ככה שרו  ְד )ולזה הלשון(  לישנא ולהאי 'ְמֹאדַּוי ִּ ְרֹאתוֹּּכ ִּ      .מילדיו תואו  ב  ר  ' ל האָ שָר  ',ל==י''כ :'ְיָלָדיוּבִּ
 ריבוא שייצאו ממצרים.  מכאן שיעקב אבינו ראה לפני מיתתו חצי מתוך 

 י ...ְמֹאד יותר  'הראשוןּאדם'א ט  אבינו תיקן חְ  יעקב' לומר שויחי' לתיבת 'ְמֹאד. ניסמכה תיבת 'אדםאותיות =מאד:  יעקבַּוְיחִּ

  )מחשוף הלבן(         . יצחקו אברהםממה שתיקנו אבותיו 
 

 "ֶאֶרץ ַיֲעקֹב ַוְיִחי ַבע ִמְצַרִים ב ְ ְ ֵרה ש  ה ֶעש ְ נָׁ ָׁ ֵני ַיֲעקֹב ְיֵמי ַוְיִהי ש  ְ יו ש  ַבע ַחי ָׁ ֶ ִנים ש  ָׁ ִעים ש  ָׁ ה ו ְמַאת ְוַאְרב  נָׁ ָׁ  " )מז, כח(ש 

 י ת(וד למצרים ָר י ָ ש  שנה )כ ְ  ל את יעקב כ   ילְ )מהולדתו עד מכירתו( יוסף כ    ל את יוסף כ   ילְ יעקב כ    .=ַוְיחִּ  עד שמ 

 י ֵניחי חיים טובים בשתי )' יעקב.ּ=ַוְיחִּ ( מרגע שיעקב ). בגיל -עד שנימכר למצרים יוסףת ד  ל  ( מהו  '( תקופות: )ַחי ָיוּש ְ

חיי הטובים של הש. =ויהיו 'ויהיוּחייּשרה':אצל שרה כתוב : הערה) שנה. ראה את יוסף במצרים ועד שיעקב מת עברו 

 )נזר יוסף(                     ּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ.(ואז מתה היו עד ששמעה שיצחק נעקד בגיל  שרה

 ַבע ֶׁ יםּש  נִּ ָ יםּש  עִּ ָנהּו ְמַאתְּוַאְרב ָ ָ , בגלל תאוֹּמֵּואח"כ ה תדוֹּחַּאֲּנימנו קודם ה יעקב, מניין שנות יצחקו שרה, אברהם: להבדיל מש 

 )בעה"ט(                                                              'מעטּורעיםּהיוּימיּשניּחיי...': ט(-)ויגש מז, חדכתיב  שהתלונן בפני פרעה:

 ַּיםְרְּוא עִּ נָּּתאַּו מְּּב ָ ָ  (wv)    .לימיו האחרונה בשנה שהוא האָָּרּ אבינו יעקב( השלישית האות) האָָּרּ אותיות: הש 
  

 "  ְקְרבו ֵאל ְיֵמי ַוי ִ רָׁ מו ת ִיש ְ א לָׁ ְקרָׁ יתָׁ ...ַוי ֹאֶמר ְליֹוֵסף ִלְבנוֹ  ַוי ִ ש ִ ִדי ְועָׁ ָׁ א ַאל ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִעמ  ֵרִני נָׁ ִים ִתְקב ְ ִמְצרָׁ  )מז, כט(" ב ְ

  ְּקְרבו שנה  חי  דוד; חי  יצחקשנים ואביו  חי  יעקבלא הגיע לימי אבותיו: -תמו  ה ל  יבָ ר  כל מי שנאמר בו ְק  :ְיֵמיַּוי ִּ

 'אסף'-שלושה מזמוריםמ חוץמזמורים בתהילים )  עשית אתה ה''הקב אמר במדרש ;)רש"י( שנה. חי  ישָּיִּּואביו 

 )בעה"ט(       . בחייך ךָ נְ ב    שלמה ימלוך אתה אף ביחד מלכו)יוסף(  ובנו הוא מה כמותו תזכה יעקב שנות כמנין( 'ידותן'ו 'הימן'ו

 ת  )רש"י(         .שלום גמולמצפים לת, שאין שלּאמתּדסֶּׁחֵּד שעושים עם המתים הוא ס  , ח  כריכיםת, יטהמ, רוןא-נוטריקון: ֱאמֶׁ

 ת ֱאמֶׁ  (wv)      .למתים הנעשה דסֶּׁחֵּ זהו. תילוֹּפִּּת ְּּתיוֹּנָּשְּמִּּּתלוּ בֵּאֲּּיםישִּּדִּּקָּו-נוטריקון: וֶׁ

 יָּנאַּאל ֵרנִּ ְקב ְ םּתִּ ְצָריִּ מִּ  )'סודות'(         . הָרּזָּּהדָּכעבוֹּּממניּמצריםּיעשו=יםינִּּכ ִּּּהָרּפָּעֲּּלהיותּהפָּסוֹּּכיּכאןּבטוֹּּלא==ב ְ
 

 "ִביךָׁ  ִהנ ֵה ְליֹוֵסף ַוי ֹאֶמר ד: חֶֹלה אָׁ ג ֵ ְנךָׁ  ִהנ ֵה ְלַיֲעקֹב ַוי ַ א יֹוֵסף ב ִ ק ֵאֶליךָׁ  ב ָׁ ְתַחז ֵ ֵאל ַוי ִ רָׁ ב ִיש ְ ֶ ה ַעל ַוי ֵש  ט ָׁ  ב(     -)מח, א" ַהמ ִ

  1/60נטל ממנו  יעקבאת  יוסףכשביקר -כלּהמבקרּאתּהחולהּנוטלּממנוּאחדּמשישיםּמחוליו': 'ט(")נדרים לכתוב בגמרא .  

 נ ֵה יךָּּהִּ הָּאבִּ נ ֵה :חֹלֶׁ ב; =הִּ ֶׁ הַּעלַּוי ֵש  ט ָ ה :ַהמ ִּ ט ָ ים' אחד מלקח' יוסף. לרמוז ש=ַהמ ִּ שִּ  )הגר"א(                  יעקב.מ שִּ

 ֶּׁ ט ָּּלעַּּבַוי ֵש  ב"ת ס: הַהמ ִּ  (wv)      .המיטה על תב  לש  היה  לוויכ התחזק יעקב של ליבו, ַהל ֵ
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זמר אזולאי עמי: וערך כתב    .  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

   (שנה ה')   עלון            ַוְיִחי לפרשת וגימטריות אותפרפר                                

  אין מצוות תרי"ג וִַיחיבפרשת. 

 םבמצרי'אל נא תקברני -יוסףל צוואת יעקב*ּ.147שנה עד מותו בגיל  17יורד למצרים ונישאר שם  יעקב* ]מז]פרקּּ:ויחיּפרשת ענייני .
ולבניו -יוסףל יעקבברכת * .על דבר מנשה ואפרים ויכוח יוסף עם אביו*התנצלות יעקב על דבר קבורת רחל בדרך. * ]]פרקּמח

 יוסף, נפתלי, אשר, גד, דן ,זבולון ,יששכר ,יהודהאת  מברך יעקב*. לראובן, שמעון ולוי יעקב תוכחת* ]]פרקּמטּ.אפרים ומנשה
 .110מת בגיל  יוסף* .יוסףָצַוֲאת * יראת השבטים מפני יוסף.* .מערת המכפלהבנקבר  יעקב* ]]פרקּנ .147בגיל מת  יעקב*  .בנימיןו

 ט"ז טבת תשע"ז .למות' דוד ימי 'ויקרבו :הפטרה .18.00-ת"ר ;17.38-ק"מוצש ;16.35-נרות הדלקת (:א"ת) השבת זמני

 

                        "רמז  "רמהמוציא      

ּ

oי "בנש "לממנו. רוניסתם ( 190)=עקב ביקש לגלות את הקץ י -א :בגלל, סתומה פרשה היא 'ויחי' •: הפרשה תמצית
   ש"י(ר)   מצרים. שיעבוד תר  מצ   ישראל של ליבםו עיניהם וניסתמו ניפטר, יעקב -ב( 400)ולא  שנה 210ישתעבדו 

 במערת, כנען בארץ רק אלא, במצרים קברילה רוצה אינו הוא, 147מת בגיל  שיעקב אחרל: יעקב קבורתמותו ו•
 שהיה, יעקב של שקברו חשש היה אחד מצד: לכך טעמים מספר מובאים במדרשים. אבותיו עם יחד, המכפלה
 במצרים יעקב של קבורתו, מאידך". אליל" ממנו ויעשו קדוש לאתר יהפךי, אותו כיבדו המצריים וגם הכל על נערץ
 החולה אביו את לבקר הולך יוסף: יוסף יבנ   את מברך יעקב•.במצרים שארילה ישראל-לבני עילה משמשת היתה
 ונחלה חלק יקבל מבניו אחד שכל ומבטיח ואפרים מנשה את מברך, יעקב. ואפרים מנשה: בניו שני את ולוקח
 הוא מותו לפני .שנים 110 בן כשהוא נפטר יוסף: יוסף מות•השבטים. 12יעקב מברך את  :השבטים ברכת •.בארץ
 .נחלתם לארץ עמהם עצמותיו את ויעלו במצרים אותו ישאירו שלא מאחיו מבקש
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   ִסיפורּעםּמוסרּהשכל :סּוסַה י וְ ינִ סִ ר ַה יכ  הא 

 

 "בִֹאי ַוֲאִני ן ב ְ ד ָׁ ַ ה ִמפ  ַלי ֵמתָׁ ֵחל עָׁ ֶאֶרץ רָׁ ַנַען ב ְ ֶרךְ  כ ְ ד ֶ ַ ֶרהָׁ ...ב  ֶאְקב ְ ם וָׁ ָׁ ֶדֶרךְ  ש   ת ב ְ ית ִהוא ֶאְפרָׁ ֵ ֶחם ב   (ז" )מח, לָׁ

 י יַּוֲאנִּ ֹבאִּ ןּב ְ ד ָ ַ פ   (ילקוט משה)                      ."ה(ם האותיות וע  בגימט' )ע  , הלָּעָּב ָּּלעַּּאלָּאֶּּׁהָתּמֵּּהש ָּאִּּּיןאֵּ==ָרֵחלָּעַליֵּמָתהּמִּ

 ֵּרֶּׁב ַּ לחֵָּרּ ילַּעָּ הָתּמ   )נחל קדומים(. כי רחל צריכה להסתלק כי בא מועד זיווג עליון. מערב. כי שכינה נימצאת במערב: ר"ת ךְּד ֶׁ
 

 לי להגיד רוצה אתה' '...!אותו הורג שלי הפודל? בחוץ הרוטוויילר מי של' :וצועק בפאניקה לפאב נכנס אחד איש
  '.!בגרון לו תקוע הוא' ,האיש עונה ',כן ,כן...'הרוטוויילר בעלשואל  '?!שלי הרוטוויילר את הורג שלך הקטן שהפודל

 
 ִביו ֶאל יֹוֵסף "ַוי ֹאֶמר ַני אָׁ ָׁ ר ֵהם ב  ֶ ַתן ֲאש  ֶזה ֱאלִֹהים ִלי נָׁ ָׁ  " )מח, ט(ב 

 זֶׁה יע: רמז ליעקב שכתב זהב=ב ָ  )אור החמה( לאישה. לקח אותהוהוא -יוסף, היא זרקה על דינהבת  אסנתל זהבּשלָטסּעל  ָקמִּ

 זֶׁה  )רש"י(            . רוחּהקודשעל הדבר ונחה עליו  רחמיםוביקש  הבָּתוּ רּכ ְּטָּשְּוּ  יןסִּּירוּ רּאִּּטָּשְּ: יוסף הראה ליעקב ב ָ

 ָּ טיפיןּ( שבטים אך כשאשת פוטיפרע פיתתה אותו יצאו עשרה . ליוסף היו צריכים להיוולד י"ב )=ה"ז, =ב: זֶׁה-ב

 )נחל קדומים(.)מנשה ואפרים( במקום  לכן נולדו לו רק -() ה"ז( מ' )בוז"ש  ,ידיו ציפורני מבין (זרעו שכבת יצאה) אזדריקו

 זֶׁה  מנשהּואפריםירדו שתי נשמות  בילההחשב להיזדווג עם  יעקבכששבטים. מסופר  . ליעקב היו צריכים להיוולד =ב ָ

יו, וז"ש בגלל שראובן בילבל  בילההאבינו שאינם יורדים ל יעקבוראה  צו ע  ַני: 'יעקבל יוסףי  רֵּהםּב ָ ֶׁ יָּנַתןֲּאש  יםּלִּ זֶׁה ֱאלֹהִּ ' ב ָ

 )נחל קדומים(    לא בילבל.  ראובןשבטים שהיה לך להוליד אם  ה"זֶּׁב ָּ=() י"ד( מתוך ' )במתנה גדולה כי הם 

ו ר -'בןּאישּחי'מוסיף * יב  אי אפשר, מה עשו בית דין של  ... ולהחזירםבילההכבר נזדמנו שתי נשמות תאומים בעבור ע 

 מעלה: הורידו שתי נשמות אלו )מנשה ואפרים( למצרים, לאשתו של יוסף.
 
 "י ַדְעת ִ םְבִני,  יָׁ ם ִיְהֶיה הו א ג ַ עָׁ ל הו א ְוַגם ל ְ ם ִיְגד ָׁ ִחיו ְואו לָׁ טֹן אָׁ ל ַהק ָׁ ו   ִיְגד ַ נ  ֶ ֹוִים" )מח, יט( ְמלֹא ִיְהֶיה ְוַזְרעוֹ  ִממ   ַהג 

 ַּ לגְּיִּּּאוּ הּםגַּוְּּםעָּל ְּּיֶׁההְּיִּּּאוּ הּםג ת שנייה: ד ָ ע"י יעקב. אך  ראשוןמנשה שהוא הבכור היה צריך להתברך  .גדעון==כל או 

 (ע.א)                  הבטיח שגם ממנו ייצא מישהו גדול.           יעקב, ושניהוא התברך 

 יו טֹןָּאחִּ לַּהק ָ ְגד ַ וּ ּיִּ נ  ֶׁ מ   (ע.אשיהושע עתיד לצאת מאפרים.            )-רש"י. רמז למ"ש התיבות וע"ה( 4בגימט' )עם , יהושע==מִּ

 ְֹּהיֶׁהְּוַזְרעו  )רש"י( . לישראל תורהינחיל את הארץ וילמד  יהושע ;)בעה"ט(. אפריםמעתיד לצאת  יהושע. שעשּ יהוֹּ==אָמלֵּּיִּ
 
 :ְספו   יעקבּקוראּלבניו ה "ֵהאָׁ ידָׁ ֶכם ְוַאג ִ ר ֵאת לָׁ ֶ א ֲאש  ַאֲחִרית ֶאְתֶכם ִיְקרָׁ ִמים ב ְ  " )מט, א(ַהי ָׁ

 ְּקָר ְתכֶּּׁאיִּ יּםאֶׁ ַאֲחרִּ  )ילקוט נשה(                   . תמֶּׁאֶּׁ. הוא הקץ שניקרא תמֶּׁאֶּׁ: ס"ת תב ְ

  רש"י( .    שנה ולא  שיהיו בשעבוד . רמז =ץקֵּ. שכינהונסתלקה ממנו -(ֵקץ) אחריתּהימיםביקש יעקב לגלות את(   

  ָמא יש בכם  קץלגלות להם את הרצה יעקב אמרו לו תדקדק בשמותינו ולא תימצא בהם  חטאוניסתם ממנו, אמר יעקב ש 
טא)רמזו לו שאין בהם  ֵחטאותיות  ולכן אינכם שלמים. ואומנם, אם ניבדוק את כל  ֵקץ(. אמר להם גם אין בכם אותיות ָעֹוןּוחֶׁ

 )רבינו בחיי(                   .                                                    צ, קּ,טּ,חשמות ניראה שבכל השמות שלהם אין את האותיות: 
 
 "כִֹרי ְראו ֵבן ה ב ְ ִֹחי ַאת ָׁ ית כ  ִ ֵאת ֶיֶתר אֹוִני ְוֵראש  ז" )מט, ג( ְוֶיֶתר ש ְ  עָׁ

 ֵּּּןְראו ב כֹרִּ ֹחִּּּהַאת ָּּיב ְ ן: ס"ת יכ  ... אדםּהראשוןשל  'גילויּעריות', ויעקב תיקן חלק ןיִּּיַּשהיה ב ְ  אדםּהראשון. רמז לחטא ַהָייִּ

ישלא ראה -י'נִּּחיּוראשיתּאוֹּ'כ ָּוזהו שאמר  רִּ  )פני דוד(                        . מימיו, וכבש את יצרו קֶׁ

 רּשֵאת תיש  : ניֶׁתֶׁ רּעֹוז; כהונהראוי היה להיות יתר על אחיו ב-כפיים א   )רש"י(                                     היה ראוי למלכות.-יֶׁתֶׁ

 הו ָנה; יוסףניתנה ל-בכֹוָרה: 'בילההמתנות והפסידם בגלל 'מעשה  -היה ראוי ל ראובן  )ילקוט .שמעוני(.יהודהל-ַמלכו ת; לויל-כ 

 כֹור==ְראו ֵבן ף; לאּב ֵ ילו יּ:יֹוסֶׁ כֹוָרה=(=אפּמךסּווּודי)ּבגימט' במ  ָרהאיבד את  ראובן. רמז שב ְ בגלל  יוסףל הבכו 

ילָההמעשה  ךְּ: ')בראשית לה, כב(דכתיב  ב ִּ בְּראו ֵבןַּוי ֵלֶׁ כ ַ ש ְ תַּוי ִּ ְלָההּאֶׁ שּ ּב ִּ גֶׁ ילֶׁ ִּ יוּפ   )בעה"ט(             .'ָאבִּ



   עםּמוסרּהשכלָמָשלּ :יםסִ ג  אַ ה   ץע 

ֹֹ

   
 
 "ו ר ה ַאְרֵיה ג  ֶרף ְיהו דָׁ ֶ ִני ִמט  ִליתָׁ  ב ְ ַרע עָׁ ַבץ כ ָׁ ַאְרֵיה רָׁ ִביא כ ְ ו " )מט, ט( ִמי ו ְכלָׁ   ְיִקיֶמנ 

 ו ר ו ר; שלמהּוגםּדודּוזה==ְיהו ָדהַּאְרֵיהּג  ט נחשוןרמז ש .נחשוןּזה==ַאְרֵיהּג  ב  ש   , ניכנס ראשון לים יהודה, שהוא מ 

ד==ר"ת:ּהו ָדהיְְּּרֵיהאַּּו רגּ  ; סוף-יםבזמן קריעת   )בעה"ט(          .יהודהשייצא מזרע  דודמשיחּבןּל. רמז ַדוִּ

 אור החמה( .בתשובהישובו הימים ו לו  יפחדו בא  ש   ,הם ישראל-צריכים בני יהודה .רבהושענהּה, ו"כי ,אשּהשנהר, לולאּ:ַאְרֵיה( 
 

 אל פנה", זאת מבין לא אני. "משלו מכובד במקום יושב מונית נהג ראה להפתעתו. עדן לגן והגיע נפטר ידוע רב
 אנו?!" "יותר מכובד מקום מקבל המונית ונהג, הבורא ולעבודת לקהילתי הקדשתי חיי כל את, "המלאכים אחד

 שמישהו מקרים היו?" "לך הקשיבו כולם דרשה שנשאת פעם בכל האם, "המלאך ענה", תוצאות לפי מתגמלים
 גם הם אלא, "בהתרגשות המלאך מספר", נרדמו לא שהנוסעים רק לא הזה המונית נהג אצל. "הרב הודה", נרדם בקהל

 ..".!הנסיעה כל במשך התפללו
 

 "ר שכָׁ ָׁ ֶרם ֲחמֹר ִיש   ין רֵֹבץ ג ָׁ ֵ ִים" )מט, יד( ב  תָׁ ְ פ  ְ ש   ַהמ ִ

 ִּּשי ָ יהיה  זבולון-עשו שותפות בינהם יששכרו זבולון? כידוע ' שי"ן' ' שי"ן' יש  יששכרל : ָכרש  

יחלוק  יששכר, כך 'עולם הזה'ב יששכרחולק עם  זבולוןיהיה עוסק בתורה, והיתנו בינהם כשם ש יששכרעוסק בפרקמטיא ו

 )מחשוף הלבן(      . זבולוןה שהיא של א  יָר ואינה ניקראת כדי שי   זבולוןה לָר מו  ' השנייה שְ שי"ן'. ולכן 'עולם הבאל'זבולוןּעם 

 שָכר ָ ש   ּשָּיֵּ אותיות=יִּ ּשכרלומר ש-רכָּש ּגרםלמעשיו הטובים של האדם בעולם הזה, הרי ' יש יותו של אדם, חומר-'חמור

 )מעיינה של תורה(         .שכרויעשה טוב אז מגיע לו  חומרהיא הגורמת לכך. וכאשר יתגבר על ההמושכת אותו לרע, 

 ר, יצאה לקראתו ואמרה  חמורושמעה את  לאהמן השדה, בא  יעקבאשר : כ ע  'אַלייּתבואּכיּנו 

 )דעת זקנים(                    .יששכר. הביאה אותו לאוהל שלה ובאותו הלילה ניתעברה בָשכֹרּשכרתיָך'
 

 "ר ֵ ש  ה ֵמאָׁ ֵמנָׁ ְ ן ְוהו א ַלְחמוֹ  ש  ֵ י ִית   " )מט, כ(ֶמֶלךְ  ַמֲעַדנ ֵ

 ר ֵ , ויהיה לו בו תב ָּשַּה לענג את הו  צ  ; כי כל אחד מישראל ְמ תב ָּשַּ=(ש<ר, ת<ש, ב<א) רשֵּאָּ יר  ח  ; האותיות א  ישראל==ֵמָאש 

ֵמָנהוךּלֶּׁיּמֶּׁנֵּדַּמעֲּ ֵמָנה: ַלְחמוּש ְ אז -. כי מי ששומר את השבת שהיא שקולה ככל התורהלחֵּמוֹּ אותיות=ַלְחמו, המָּשָּנְּ אותיות=ש ְ

 (שמנה לחמו)                             ', אל תקרי מחללו אלא מחול לו. שומרּשבתּמחללומוחלין לו על כל עוונותיו, כ"ש חז"ל: '

 ר ֵ ֵמָנהֵּמָאש  ר'; בטוֹּּםיוֹּּוגםּתב ָּשַּּיפֵּסָּמוּ ==ַלְחמוֹּּש ְ ֵ  )מחשוף הלבן(  . גליםרבתּשוספיּמלהּא-נוטריקון: 'ֵמָאש 
 

 "ִלי ָׁ ה ַנְפת  ה ַאי ָׁלָׁ ֻלחָׁ ְ ֶפר ִאמֵרי ַהנ ֵֹתן ש  ָׁ  " )מט, כא(ש 

 ַָּחהש ְּּי ָָלהא ֵתןהַּּל   )ילקוט משה(                    . תנוֹּב ָּשלנפתלי היו לו הרבה לומר . הש ָּאִּּ: ר"ת נ ֹ

 ר פֶׁ ָ שיהיה שפר נאה להטיב ולעשות צדקה  .שללר"ת  'רעתולבעליוּלמורּש'שלא יהי עושר  עשיר. להזהיר העשיר==ש 

מֵריכשנותן צדקה '-וחסד. וכשיתן צדקה יפייס לעני בדברים טובים וזהו הנותן רּאִּ פֶׁ ָ   )נ. קדומים( ' שיהיו אמריו לעני נאים ויפים. ש 

 ָּח ל  מֵרּּןַהנ ֹתֵּּהש ְ פֶּׁ יאִּ ָ יָנה: ס"ת רש  יָנה. רמז לרִּ יָרה) רִּ  )שמנה לחמו(        .  אמרהדבורהּהנביאהּ( ששִּ

 יאֹותנְּ שבע ה, אביגיל, חנה, דבורה, מרים, שרה: בישראל היו בִּ    יד( מגילה מסכת)              . אסתר, חּולד 
                  

: וצעק המיקרופון את הטייס תפס פאניקה אחוז, המנועים אחד נדם לפתע. יק  הרו   הרי מעל מטוסו עם טס טייס
 ... מהנוסעים כסף לאסוף והחל ממקומו הרב קם .?..דתי מעשה לעשות שיכול מישהו איזה יש"
  

 "ן ֵ ת ב  ֹרָׁ ן יֹוֵסף פ  ֵ ת ב  ֹרָׁ ִין ֲעֵלי פ  נֹות עָׁ ָׁ ה ב  ֲעדָׁ ו ר ֲעֵלי צָׁ  " )מט, כב(ש 

 ןֲּעֵלי ת רחלהיה מושרש ב יוסף. לומר שבתחילה לחֵָּרּב ְּ==ָעיִּ ל  ע    )מחשוף הלבן( .רחלעלתה למעלה מ יוסף, אימו, ולבסוף מ 

 ןֲּעֵליּיֹוֵסף ו רֲּעֵלי, האותיות( 5בגימט' )עם , יהושע==ָעיִּ  כל העיירות; יהושע: רמז שכבש ש 

 ן  קדומים( חל)נ          .עָרּהַּּיןעֵּניצול מ צדקהן ת  . שהנו  ףסֶּׁכ ֶּׁ=(ס<ן ,כ<י ,פ<ע)ּןיִּּעָּי ר  אח  שאותיות ה: ָעיִּ

 ן  )חומת אנך(         במצרים.  יוסף את לימד גבריאל שהמלאך תפו  '( שָ ע) עודל רמז: ָעיִּ

 

  עזיזהבתּאסתרּמויאלּּּילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 



 ב ֶ ש  ֵ ן "ַות  ֵאיתָׁ וֹ  ב ְ ת  ְ פֹז ו   ַקש  יו ְזרֵֹעי ַוי ָׁ דָׁ םַיֲעקֹב ֲאִביר ִמיֵדי יָׁ ָׁ ֵאל ֶאֶבן רֶֹעה ִמש   רָׁ  " )מט, כד(ִיש ְ

  ֹּפז ו  לו גרם מי יעקב אביר מידי ידיו ציפורני מבין זרעו שכבת ויצאה בקרקע ידיו נעץ -מאיר' ר משום יוחנן ר''א :ָיָדיוְּזרֵֹעיַּוי ָ
יר' אלא דפו  א   אבני על קק  ח  שי   םַּיֲעקֹבֲּאבִּ ָ ש   הּמִּ ןּרֹעֶׁ בֶׁ ָרֵאלּאֶׁ ש ְ  ישראל רועה: (ב, פ תהילים) כ"ש הע  רו   ונעשה זכה משם 'יִּ

ּאלה' :(ב-לז בראשית)כ"ש  אביו מיעקב שיצאו כדרך שבטים ב''י ממנו לצאת יוסף ראוי היה תניא יוסף כצאן נוהג האזינה
 ("ו ע"ב)סוטה ל מתוך ילדים )מנשה ואפרים(  ... ונולדו לו רק ידיו ציפורני מבין זרעו שכבת שיצא אלא 'יוסף יעקב תולדות

 י: )בראשית: וישלח לה, כב(כתוב בנים:  ' רקנולדו 'אבינו  יעקברמז של ֹןּ"ַוְיהִּ כ  ש ְ ָרֵאלּב ִּ ש ְ ץּיִּ ָארֶׁ ואּב ָ ךְַּּההִּ בְּראו ֵבןַּוי ֵלֶׁ כ ַ ש ְ תַּוי ִּ ּאֶׁ
ְלָהה שּ ּב ִּ גֶׁ ילֶׁ ִּ יוּפ  ַמעָּאבִּ ש ְ ָרֵאלַּוי ִּ ש ְ ְהיוּ (ּפ)ּיִּ ֵניםַּיֲעקֹבְּבֵניַּוי ִּ רּש ְ  ."ָעש ָ

  עשרהּהרוגיּמלכות גרמו להריגת, יוסףהטיפות שיצאו מ רמז שבגלל : 

ה' ןּרֹעֶׁ בֶׁ  )מחשוף הלבן(   . בגימט' )עם הכולל(, הכָּלוּ יּמְּגֵּרוּ הּהֲָּרּשָּהּעֲּמָּהֵּ==(וןנ,ּיתב,ּלףא,ּהה,ּיןע,ּישרמילוי )גימט' ב': אֶׁ

 

 

 

 

 

 
 

 "ע ַ ב  ְ ֵני ֶאת יֹוֵסף ַוי ַש  ֵאל ב ְ רָׁ קֹד ֵלאמֹר ִיש ְ ָׁ ה ַעְצמַֹתי ֶאת וַהֲעִלֶתם ֶאְתֶכם ֱאלִֹהים ִיְפקֹד פ   " )נ, כה(ִמז ֶ

 ָּ בעה"ט(  ."אתכם ממצרים ויגאלשנה  ( בן משהּרבינו) גֹוֵאלכך יבוא "שנה,  שמלכתי מו כ-='פ'פעמיים : דקֹפיִּּ דקֹפ( 

 ֹק ָ ְפקֹּדפ  יּדיִּ ְתכֶּּׁםֱאלֹהִּ ָסח םדָּ: בזכות חז"לאמרו . ָדם,ָּדם: ס"ת םאֶׁ יָלה םדָּו פֶׁ   )אור החמה(  .             , נגאלו ישראל ממצריםמִּ

 ָּ ָעל ב =רד"וד שתוכננו( נקבל ו  ב  יְע ת הש  נו  )שְ  -מ . אם נחסיר ץקֵּ==דקוֹּפ  (בעה"ט)                  .מצריםשהיו בפו 
 
 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בנוסח -סיכום ספר בראשית :"" 

, והתעניין ב, אותה ...לראותה   ואז החליט...ב הציעו לבחור, אך הוא ביקש לחשוב '
' יצא)חשב והחליט 'ו, אותה  איתה או  הוא לא ידע אם...ומי ההורים, בת מי היא  לאחר מכן שאל על

ו  לבקש את הברכה לזיווג...( וישלחאיתה...לכן ' ב    עם המשפחות על דבר החתונה...   לאחר קבלת הברכה' מכתב לר 
 אך את ההמשך לא, בני ישראל  איתה...ואחר שנה באו אלה  לחתונה, ואחר כך ...כל הישיבות  ויהי

 )עלון 'זמן איכות'(                                              ...דבָּהםּירגישוּלֶּּׁךְּרֶּׁפ ָּעבודתּהַּ מספרים לזוג כי את

 
 י' פרשת של : הקשר  . (יב-א, ב פרק: א )מלכים למות'ּדודּימיּ'ויקרבוּלהפטרת' ַוְיחִּ

 ְקְרבוּ 'ּ:מותו לפניּיוסף לבנו יעקב צוואת מסופר על בפרשה דְּיֵמיַּוי ִּ תַּוְיַצוָּלמו תָּדוִּ לֹֹמהּאֶׁ      ;'ֵלאֹמרְּבנוֹּּש ְ
   .'שלמהּבנוּתאּויצוּ,למותּדודּימיּויקרבו'ּמותו לפני שלמה לבנו דוד אתצוו עלמסופר  בהפטרה

 ד ו  ל ד ָ ְך ע  ל ָמל  ָרא  ש ְ ים י  עִּ ָנה:ַּאְרב ָ ְברֹוןב ְ  ש ָ ךְ  חֶׁ ַבע ָמל  ֶׁ ים ש  נ  םו ב   ש ָ ַלִּ ָ ךְ  ירו ש  ים ָמל  לֹש ִּ לֹשּ ּש ְ ָ ים.  ְוש  נ   ש ָ

  ְּקְרבו יָבהַּלמו תכל מי שנאמר בו  :ְיֵמיַּוי ִּ ְקְרבוּ כתוב: ' יעקב( אצל )לא הגיע לימי אבותיו: -ְקרִּ ָרֵאלְּיֵמיַּוי ִּ ש ְ '.  ָלמו תּיִּ
 )רש"י, ויחי(שנה.  חי  ישָּיִּּשנה ואביו  חי  דוד 'למותּדודּימיּויקרבו': דוד( ) ;חי  יצחקשנים ואביו  חי  יעקב

 "יְּוהו א ְלַלנִּ תְּקָלָלהּקִּ צֶׁ ְמרֶׁ ּ)נִּ ּב:ּאּמלכים" י ּ:(ח, ְמעִּ ןּש ִּ ָראּבֶׁ , ממשפחת שאול המלך, קילל וָסָקל באבנים את דוד ג ֵ
ת'' אומרים: (ק"ה ע"א שבת )במסכת ל''כשברח מפני אבשלום בנו. וחז צֶׁ ְמרֶׁ ימֹּוֵאףנ-נוטריקון'' נִּ התֹּוֵררצֹּוֵצחרֹּוָאבִּ  :ֹועֶׁ

יה   אוריה אשת שלקח מפני: ֹוֵאףנ ת  ימ; הלמערכ כשיצא ח   . 'ה בקהל יב  ָאומו   ינ  מו  ע   יבוא ולא-הי  אב  המו   רות שאמו :ֹוָאבִּ
י ך: ֹוֵצחר י  הי  ר  לאּו רשצ   :ֹוֵררצמלאו;  דמים ידיו, מואב את דוד ו  ת  ח   . אשתו את שלקח עדה 
הת       . שאול מפני בבורחו בשדות תועה והיה שאול מפני שברח: ֹועֶׁ

ּ.יחהפר בר אזולאי יעקב .פריחה בתּאזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משהּּּ.פריחה בת אלקובי מסעודה .ג'מילה ברּיאלקוב ּיהודה 
 איטו .סוליקה בתּהילדָּב ִּּּ.כהןּאבי-שושנה-אגאיּ.רבקה בר לוי מסעודּ.רבקה בר כהן מסעודּ.רינה בת בן חיוןּאסתרּ.רינה בר בן שושןּשמעון

ּמשפחותּלכלּ.זוהרבת  רינהּ,זוהרבת  פאניּזוהר,בת  ברוריה   .תמו רבבטיטו  מרדכי .זוהרה בת רבקה .סעדהבת אדרי 
 .עליה בן יוסףּיצחק .אסתרבן  ישראל .דינהבן  שלום .שמחה בת אלגרה .פריחה בת סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמהּ.לויכהן,ּ, אזולאי

 בן צחקיּ.תרצהבן  שמעון .מסודיבן ּעופרּ  .סעדה ןב מסעודּפרוספר .עישה בן יחיא .מטילדה בת מזל .סימיבת  שושנהּ.אסתרבנות  עליהו מזל

 .ברוריהבת אפרתּּ.ברוריהבת מוריהּּ.רינהבת שירהּּ.פאניבן אושריּּ .פאניבן ּאריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן רםעמ  .הרש

ּ.חנה בת ניּש .יהודית בת  כלניתּחדווהּ.חנה בןּאביעדּּ.שושנה בן רפאלּ.צילה בן ארזּ.פרידה בן גיא  .תמר בןּיעקבּ.אסתרבן  דורוןּ.אסתרבן  יעקב

 

 'ן ָהָרע:   ": יש החפץּחייםמתוך ספר "–'ְנצֹור ְלשֹוְנָך  :עשהמצוות  , עשהלאּתמצוותּ מצוות הקשורות בָלשו 

 14 קּו בוֹּ"-'זסעיף ': 'עשה מצוות ְדב ָ ק תמיד לחברתם של תלמידי  :(כ, י עקב: דברים)" תִּ מצווה זו מחייבת אותנו להתדב  
(. מי שעוזב חברת תלמידי חכמים ומצטרף לקבוצת אנשים העוסקת ב-)רמב"ם דעות ו, אחכמים, כדי ללמוד ממעשיהם 

ילו תו עָרּהָּ-ןשוֹּלָּבדברי גנאי,    ה זו., עובר על מצוות עש  רכִּ

  ( : ניקח את התיבה )האחרונהואת התיבה  כ"א מהשבטים ) תמוֹּשְּשאחרי  השנייה- 

ן יּ<ְראּוב  כֹרִּ ִוי; ָעָלה...ב ְ ים <ִשְמעֹון ְול  ָרֵאל...ַאחִּ ש ְ יִּ ה; ב ְ ה <ְיהּוד   ; ֵמָחָלב...ַאת ָ

ידֹן...ְלחֹוףּ<ְזבּוֻלן ר; צִּ שכ  ן; עֵֹבד...ֲחֹמר <ִיש  ין <ד  ד  ;ְיהָוה...ָידִּ דו דּ<ג   ; ָעֵקב...ג ְ

ר ש  א  ֵמָנה <מ  ךְּ...ש ְ לֶׁ ִלי; מֶׁ ר...ַאי ָָלה <ַנְפת  פֶׁ ָ ן פ  ָרת) ;ש  ף (ב   ן <יֹוס  ֵ ָחיו...ב  ִמין; אֶׁ ָלל...ְזֵאב <ִבְני  ָ   .ש 

 (ּ)י כֹרִּ ים; ב ְ ה; ַאחִּ ין; ֲחֹמר; ְלחֹוף; ַאת ָ דו ד; ָידִּ ֵמָנה; ג ְ ן ;ַאי ָָלה; ש ְ ֵ  . המ  ח  ה<כמניין ימות =ר"ת  : ְזֵאב; ב 

 (ּ)ָרֵאל; ָעָלה ש ְ יִּ ידֹן; ֵמָחָלב; ב ְ ךְּ; ָעֵקב; ְיהָוה; עֵֹבד; צִּ לֶׁ ר; מֶׁ פֶׁ ָ ָחיו ;ש  ָלל; אֶׁ ָ  .הנ  ב  לְ ה<כמניין ימות =:   ס"ת ש 
o ֹה (לה-)ירמיהו לא, לד וזהו שנאמר שּ ֹּנֵתןְּיהָוהָּאַמרּ"כ  מֶׁ ֶׁ ֹתּיֹוָמםְּלאֹורּש  ק  יםָּיֵרחַּּח  יוַּוי ֱֶׁהמוּ ַּהי ָםּרַֹגע ָלְיָלהְּלאֹורְּוכֹוָכבִּ ַּגל ָ

מוְּצָבאֹותְּיהָוה םש ְ וּ ּ:ּאִּ ש  יםָּימ  ק ִּ הַּהח  ָפַניָּהֵאל ֶׁ ל ְ םּמִּ םְּיהָוהְּנא  ָרֵאלּזֶַׁרעּג ַ ש ְ תוּ ּיִּ ב ְ ש ְ ְהיֹותּיִּ ֹויּמִּ לְּלָפַניּג  ים"ּכ ָ  (בעה"ט) ַהי ָמִּ
 

  לשבטים )פרשת 'וזאת הברכה'(:  משהּברכתלשבטים לבין  יעקביש הבדל בסדר הברכות בין ברכת 

 .גדשל  קבור בחלקורבינו  משהלפי ש דןל גדאת שבט הקדים  משה ;כסדר תולדותם גדל דןאת שבט הקדים  יעקב

 

 


