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 "  ש ג ַ ֹּאֶמר יהו ָדה ֵאָליו ַוי ִ י ַוי  ר ֲאדִֹּני ב ִ ֶ ךָ  ָנא ְיַדב    " )מד, יח(...ַעְבד ְ

 י    !יוסףלא קשור למכירה, מדוע לקחת אותו? )ב( אני יודע שאתה  בנימין. לרמוז )א( וסףי-נימיןב-נוטריקון: ב ִּ

 ַַּ ג  . 'כיַּהנהַּהמלכיםַּנועדו:ַּ'דכתיב. על ֶאָחי'-לך. כמו שאתה מלך גם אני מלך הוֶַּשַָּאני 'כלומר   ָשֶוה: ס"ת היהו דַַָּּוֵאָליַּש ַַּוי ִּ

 ַּ ש ג ַ  )בעה"ט(         .                                                                          בגימט' )ע"ה(  397=זהוַּלהלחםַּעםַּיוסף=יהו ָדהַּיוֵַּאלַַַָּּוי ִּ

 ַַּ ג ַּאַָּ: ס"ת אנַַָּּרְיַדב ֶַַּּיֲאדֹּנִַּּ; רשוַֹּּהַַּ: ס"ת רַוי ֹּאמֶַַּּהיהו דַַָּּוֵאָליַּש ַַּוי ִּ ַּאַָּ, ואני רשוַֹּּ. יהודה רמז ליוסף: אתה ירִּ  מלך החיות...  ירִּ

י  (שמנה לחמו)ע.א עפ"י   . זאבהוא רק  בנימיןמלך החיות, ואילו  אריהשאני  יב ִַּּ. צא והילחם הודהינימין,ַּב-נוטריקון: ב ִּ

o ארי ויהודה. (יז ,לג דברים)'' לוַּהדרַּשורוַּבכור'': שנאמר שור יוסף כך. יר  אָ ? שור של שרו הוא מי: נחמיה בר יהושע ר''א ,

 .(יח מד בראשית)'' יהודה אליו ויגש: ''שנאמר. יר  אָ ה  ? השור כנגד עמד מי. (ט ,מט בראשית) ''יהודהַּאריהַּגור'': שנאמר
 
 "  ש ג ַַּ֨ יו ַוי ִ ה ֵאָלָ֜ ֹּאֶמר   ְיהו ָדָ֗ י ַוי  ִּ֣ ִ קָראַּל :  (" )מד, יחֲאדִֹּני   ב              יוסף:ליהודהַַּּביןִשיחּ-דוּ יש משמעות ב   ָטֲעֵמיַּהמִּ

 

 

 
 

 י" ליוסף:אומר  יהודה ר ֲאדִֹּני ב ִ ֶ ָך ָדָבר  ָנא ְיַדב  ָאְזֵניַעְבד ְ ךָ  ִיַחר ַאלוְ  ֲאדִֹּני ב  ְ ךָ  ַאפ  ַעְבד ֶ י ב  ךָ  כ ִ  )מד, יח(" ַפְרעֹּהכ ְ  ָכמוֹּ

 יהודה היה נימצא אצל בנימין, כולם עמדו בצד ורק יהודה מסר נפשו למות ולהילחם ביוסף ביעכשראו השבטים שהג ,
 כל זה רמוז בפסוק:-. ( תפילה לפני הקב"ה3להילחם ביוסף,  (2( פיוס ותחנונים, 1מוכן לשלושה תרחישים: 

 ַּ ש ג ַ יַַּוי ֹּאֶמרַּיהו ָדהֵַּאָליוַַּוי ִּ אם ו ,החָ נָ הֲַּרך דדאי וַּואהא מצֶ יאם וַּ,אמצֶ יא לצלינו אלך שביע ג :הודהייאמר וַּ-נוטריקון :ב ִּ

 )הרב שטיינברג(.הגביע בָשקֹו של בנימין ומכריז עליו מלחמה את שהניח שהוא ביוסף יהודה חושד היה.יינינו בבה רלחמה מ ,דוניאני קניט  י

 י יַּב ִּ ַּ)אור החמה(  . שבשמו של יהודה הוי"האותיות  4רמז ל 4=דַּ:'הדיהו'. המילה הוי"היש את שם בשמיַּו ביפירוש  :ֲאדֹּנִּ

 ִַּּ ךַָּכַַָּּיכ  )כרם ש. חיים(                               . יוסףשפות שידע  71-. רמז ל71=)מס' האותיות בתיבות( 11+ 60: ר"ת ַפְרעֹּהכ ְַַּּמוֹּ

 ִַּּ ַּיב ַּנא, ַּלאַַּ, רוצה להינצל מהכעס יאמר את הפסוק: מי שאך יש כאן רמז שכל .. מיותרות.הן האלה לכאורה המילים  :כ ְַּ,

 )מעיינה של תורה(                                    . כ-אל-נא-ביר"ת  '.דבריךכשמור, לרחו את, אער נזכה, ימה ב'  :)תהלים קיט, ט(

זמר אזולאיּעמי: וערך כתב    .  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

 )שנה ד'(  163 עלון            ַוִיַגש לפרשתּוגימטריות אותפרפר                              

  אין מצוות תרי"גּוִַיַגשבפרשת. 

 כנען האחים חוזרים ל*. שהוא אחיהם-שבטיםהמתוודה בפני  יוסף * ]]פרקַּמהַּ.יוסףעם  יהודהויכוח * ]מד]פרקַַּּ:ויגשַּפרשת ענייני
. בחלום יעקבה' בא ל* ]]פרקַּמו .שיוסף חי ושהוא מושל בארץ מצרים יעקבהאחים מספרים ל*. ליעקב ששלח פרעה עגלותעם ה

 .לֶאָחיו לומר לפרעה כי אנשי ִמקנֶה הם יוסףעצת *. אביואל  יוסףהתגלות * .מצריָמהנפש הבאים  70שמות *. נוסע מצרימה יעקב*
ַּמז  .רעמססובניו בארץ  יעקבישיבת *. , על חייו הרעיםפרעהמתלונן, בפני  יעקב*. פרעהלפני  יעקביוסף מביא את  * ]]פרק

 .שלא הייתה לפרעה אדמת הכהנים דלב  מ  -שמ  חֹות לואדמאת ה יוסף קונה, מהִמצִרים*. בשנות הרעב יםצר  מ  עם ה יוסףהתנהגות *
  

 ו"תשעּטבתּז ."דברַּה'ֵַּאַלי יויה" :הפטרה  . 17.40-ת"ר; 17.20-ק"מוצש ;16.16-נרות הדלקת(: א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

ַּ

: בנימין על לשמור לאביו שהבטיחלאחר שבנימין משאיר את בנימין אלו, יהודה, -יהודה של נאומו •:  הפרשהַּמציתת
 העוד, יוסף אני"יוסף מתוודה בפני אחיו  :לאחיו נגלה יוסף •ניגש ליוסף ובקשיחות מבקש ממנו לשחרר את בנימין. 

 בנו את יעקב פוגש שם. גושן בארץ ומתיישבים למצרים מגיעים ומשפחתו יעקב :פגישת יעקב ויוסף •?". חי אבי
יעקב . למלך אביו בין הכרות פגישת עורךיוסף  :פרעה יעקב עםת פגיש • .בבכי אביו צואר על נופל אשר האהוב

 לקראתו מימיו יעלו הנילוס אל שיגש פעם שבכל פרעה את יעקב מברךמתלונן בפני פרעה כמה חייו רעים, ולבסוף 
 לאנשים. ליום מיום מחמיר המצב, הרעב לימי מראש שהתכוננה, במצרים גם: במצרים כבד רעב • .ארצו את וישקו
 נמות ולמה, "יוסף לעבר המצרי ההמון זועק", לחם לנו הבה". "מצרים בארץ הכסף( נגמר) ויתום" - כסף יותר אין
 את המצריים מוכרים נגמרו אלה ומשגם, שלהם והצאן הבקר עדרי תמורת התבואה את להם מציע יוסף...". נגדך

 מקבלים שהיו, מצרים כוהני, הכמרים מאדמת חוץ...", לפרעה מצרים אדמת כל את יוסף ויקן" זו בצורה. אדמותיהם
 פרעה של חלומותיו פתרון פי שעל למרות •. אדמתם את למכור זקוקים היו לא ולכן מפרעה צורכיהם כל את

. יעקב של צדקתו בזכות יבולה את לתת הארץ החלה, שנים כשלוש נותרו ועדין רעב שנות שבע להיות היו עתידות
 את לזרוע כדי זרעים למצריים לתת יוסף הואיל פרעה של ברשותו ונמצאו יוסף ידי על נקנו האדמות וכל היות אולם

 .למחייתם יהיה והשאר המלוכה לבית תינתן מהיבול שחמישית בתנאי, שדותיהם

ש ַַּּ)א(ַּ ג ַַּ֨ יוַַּוי ִּ הֵַּאָלָ֜ ש ַּ'' של: אקרּ המִּּימּ עּ טַּ'. מוילנא הגאון אומר :ְיהו ָדָ֗ ג ַַּ֨ יוַַּוי ִּ ישַַּאְזָלא' הוא ֵאָלָ֜ ה'ַּ' ושל:ֵַּגרִּ יעַּהואְיהו ָדָ֗ , ָרבִּ
ישַּתלך;-ַאְזָלא ליהודה: אומר יוסף דהיינו, יע אתה מכאן תתגרש-ֵגרִּ  ? קופץ אתה מה באחים רביעי אתה כלומר ,ָרבִּ

יַַּוי ֹּאֶמר ַַּּ)ב( ִּ֣ ִּ י ַַּּב  יּ: ֲאדֹּנִּ א'ַטע מ  י ַּושל ' ַזְרָקאהוא 'ַַּוי ֹּאֶמר ַּשל ' 'הִמקר  ְלָתאהוא  'ֲאדֹּנִּ  יותר קופץ אני עונה ליוסף: יהודה. ֶסגוֹּ
ב לֹו(    .בנימין את מחזיר לא אני אם ְסגו ָלה ָעם בתוך מלהיות נזרקתי כי שלי מאחים  )ובחרת בחיים(    )כי אני הייתי ֲער 
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 קופים, סולם ועליו בננות 5ניסוי: הכניסו לתוך כלוב:  עשו מדענים    השכלַּמוסרַּעםַּסיפור - הקופים סיפור. 
 זה דבר .צינור בעזרת קרים מים זרם האחרים הקופים על השפריצו המדענים, הסולם על טיפס הקופים שאחד פעם בכל 

, מה זמן לאחר .האחרים מהקופים מכות קיבל הוא ,הסולם על לעלות לנסות העז הקופים שאחד פעם שבכל לכך גרם
 הוציאו הם. הניסוי את לשדרג החליטו המדענים ..ואז.הרב הפיתוי למרות, הסולם על לעלות העז לא מהקופים אחד אף
לבננות,  להגיע מנת על הסולם על לעלות ניסה מיד שהוא כמובן .אחר קוף הכניסו ובמקומו, מהכלוב הקופים אחד את

 הבין שלא למרות ,יותר לנסות שלא החליט הוא, נסיונות כמה .. לאחר.הוותיקים מהקופים מכות קיבל הוא, רגע באותו
 .בבננות נוגע אינו אף אחד מדוע הבין ולא, למכות הסיבה את

 לטפס ניסה החדש שהקוף ברגע. עצמו על חזר סיפור אותו שוב .חדש קוף עם אחר ָוִתיק קוף המדענים החליפו למחרת
 .והחמישי הרביעי, השלישי הקוף עם גם וכך .הבננות על ויתר הוא ולכן, לו הרביצו האחרים הקופים כל, הסולם על

 (, קרים מים שפריץ שקיבלו היחידים הם הוותיקים: תזכורת) בקבוצה וותיק קוף אף נותר החדשה משלא הקבוצה
, הסולם על לטפס שניסה ברגע מכות קיבל הקוף, ושוב .אחר קוף עם החדשים הקופים אחד את להחליף המדענים ניסו

 ".הדברים פה נעשים כך אבל, יודע אינני" :עונים היו, זאת עשו הם מדוע הקופים את שואלים היו אם .לבננות כד להגיע
 להבין ותנסה שתחקור מוטב ,הסיבה את מבין ואינך, מסוימת בצורה נעשים דברים עבודתך במקום : אםהשכלַּמוסר
, שחשוב מה .כך על תתוגמל גם אולי, יודע מי. חשוב שינוי שיעשה זה תהיה אולי אתה. ראש תגדיל. כך נעשה זה מדוע
 ...אותם עושים שאחרים בגלל רק דברים תעשה אל

 

 "ַאל: (יוסף) ֲאדִֹּני ָ ֹּאֶמר ,ָאח אוֹּ  ָאב ָלֶכם ֲהֵיש   ש              (כ-" )מד, יטָקָטן ְזֻקִנים ְוֶיֶלד ָזֵקן ָאב ָלנו   ֶיש   ַונ 

o  של חנוכה הראשון האם ביום :עניין המחלוקת בין בית הילל לבין בית שמאי בעניין הדלקת החנוכיה רמוזבפסוקים אלו- 
 :ב"שלפי =ולהפחיתנרות  שמונהלהדליק ב"ה; או לפי =ולהוסיףנר אחד להדליק 

 ַָּלפי מנהג הולכים  (; או ביתַּהיללשהוא המנהג של הולך ומוסיף בכל יום נר )לפי -באַָּ מנהג: האם אתם הולכים לפי חאַָּ ֹאו בא

  (ביתַּשמאי)לפי  .שהוא המנהג של הולך ומפחית בכל יום נר-חאַָּ

ַּזקן: עונים לו האחים ַּאב ַּזקן'יש לנו מנהג של -כלומרַּ:''ישַּלנו ַּהזקן)הוא  'אב הולכים -( שכשיטתו אנו נוהגיםהילל

 )נזר יוסף בשם ר' חיים פלאג'י זצ"ל(                         . שמַָּשַָּהוא ה :'וילדַּזקוניםַּקטן'ומוסיפים בכל יום נר נוסף. 

 כרם ש. חיים( .                                      האותיות( 3בגימט'  )עם , 162=בנימין=ָקָטןניקרא לאורך כל הפרשה קטן:   בנימין:ַָּקָטן( 

 יםְַּוֶיֶלדַָּזֵקןַָּאב  .ישראל שבטי 12 ממנו שיצאו אבינוַּיעקב היה כך, מובחר שהוא תיִַּּזַָּה כמו'. בגימט, תיִַּּזַָּ=417=ְזֻקנִּ
 
 ..."י ת נו ַכל לֹּא כ ִ ֵני ִלְראוֹּ ְ טֹּן ְוָאִחינו   ָהִאיש   פ  ו   ַהק ָ נו " )מד, כו( ֵאיֶננ  ָ  ִאת 

 ִַּּ תלִַַּּּו ַכלנַּאלַַֹּּּיכ יש ַּהֵַַָּּניפ ְְַַּּראוֹּ  (אלפי מנשה)                     .קטנה )ע"ה( בגימט'. 27=שמעון ר"תַּ:אִּ

 ְַּ יש ַּהֵַַָּּניפ ינו =וְַַּּאִּ  ()אלפי מנשה        .מלאךרמז ליוסף שהיו לו פני '. טבגימ, 91=מלאךָאחִּ
 
 "ה ב ְוַעת ָ ֶ ךָ  ָנא ֵיש  ַחת ַעְבד ְ ַ ַער ת  ַער ַלאדִֹּני ֶעֶבד ַהנ ַ  (לג" )מד, ֶאָחיו ִעם ַיַעל ְוַהנ ַ

 םַַּיַעל  (wv). ֶאָחיו עם יחד בנימין את לשלוח רהֵַּמַָּל מיוסף ביקש יהודה .חוקרַּילדהַּיובִַּּאֲַּמ-נוטריקון: רהֵַּמַַּ. רהֵַּמַַּ=245=ֶאָחיוַּעִּ
 
 "י ַער ָאִבי ֶאל ֶאֱעֶלה ֵאיךְ  כ ִ ו   ְוַהנ ַ י ֵאיֶננ  ן ִאת ִ ֶ ר ָבָרע ֶאְרֶאה פ  ֶ  (לד" )מד, ָאִבי ֶאת ִיְמָצא ֲאש 

 ֶַּאבינו ליעקב ָרָעה בשורה זאת לאביו יחזור לא בנימין אם. ָרָעה: ס"ת רֲאש ֶַַּּעָבָרַַּּהֶאְרא.               (wv) 
 
 ֹּאֶמר ֵסף "ַוי  ו   ֶאָחיו ֶאל יוֹּ ש  ו   ֵאַלי ָנא ג ְ ש  ג ָ ֹּאֶמר ַוי ִ ֵסף ֲאִני ַוי  ר ֲאִחיֶכם יוֹּ ֶ ם ֲאש  ֶ  " )מה, ד(ִמְצָרְיָמה אִֹּתי ְמַכְרת 

 ַּ ו ש  ֹּ=ֵאַליַָּנאַּג ְ ש  .'בגימט, 401=הילַָּמִַּּםַּהַַּהֶַּהַּלַָּאְַָּרַּהַּהֶַּכ                .להו ַּמַָּשהראה להם שהוא -רש"יכמו שפיר 

 י ֵסףֲַּאנִּ יֶכםַּיוֹּ  .אלו הם יודעי תורת הסוד-(ןחודעיַּי) י"חכידוע ל. דסוַֹּּיקַּיְַּדִַּּהַּצַַּזֶַּ=ֲאחִּ

 ֶַּ ְצָרְימַַָּּיאֹּתִַַּּּםְמַכְרת ֶַַּּרֲאש ָיה. יוסף רומז להם שלמרות שמכרתם אותי בהיַָּמְִַּּרַּ: ס"ת המִּ  (שמנה לחמו) , אני לא ארמה אתכם.ְרמִּ

 ֲַּרא ֶ םמְַַּּש  ֶ יאַַַֹּּּכְרת   (wv)   נולד.  בנימיןשמתה לאחר ש רחל אימו ללא היה יוסף, המכירה בזמן. אמא : ר"תתִּ

 :לה עונה משה אז... מידי חם ולא עננים אין ויפה בהיר יום איזה תיראה משה :לבעלה אומרתיום בהיר: אישה 
 ...הבית אז תעזוב אחד בהיר שיום אמרת:לו אישתו עונה ?"מימני רוצה את מה אז בסדר"

 "ם ֶ ֹּה )ליעקב( וֲאַמְרת  ְנךָ  ָאַמר כ  ֵסף ב ִ ַמִני יוֹּ ןל ֱאלִֹּהים ש ָ ֲעמֹּד ַאל ֵאַלי ְרָדה ָרִיםִמצ ָכלל ָאדוֹּ ַ  " )מה, ט(ת 

 >י יָשָמנִּ י.-האלהים מתפרסם ָעל ֶשםלאדון על מצרים.  הקב"האת  ָשם)יוסף(  אניכלומר, . ָשםֲַּאנִּ  )מעיינה של תורה(              ָיד 
 
 "ת ֵעיֵניֶכם וִהנ ֵה י ִבנָיִמין ָאִחי וֵעיֵני רֹּאוֹּ ר ִפי כ ִ ֵ  " )מה, יב(ֲאֵליֶכם ַהמַדב 

 תֵַּעיֵניֶכם  )בעה"ט(                                      ("הבגימט' )ע.813ּ=והראיתיַּלכםַּהמילה=עיניכםַּרואות; )רש"י(: שאני מהו ל רֹּאוֹּ

 תֵַּעיֵניֶכם  (שמנה לחמו)               .  בלשוןַּהקודשמדבר אליכם הפי 'כי -רש"יכמו שפירש  .'בגימט,807ַּ=שדֶַּןַּהקוַֹּּשוַֹּּלְַּדב ִַּּ=רֹּאוֹּ

 י יַּכ ִּ רַּפִּ ֵ ש ממנו ב. ("הבגימט' )ע 472=רופהעגלהַּעב=ֲאֵליֶכםַַּהמַדב    )בעה"ט(         .ע"עהלכות שסימן זה מסר להם לאביו שפיר 
 
 "ֹּל פ  אֵרי ַעל )יוסף( ַוי ִ ָכה ו ִבְנָיִמן ַוי ְֵבך ְ  ָאִחיו ִבנָיִמן ַצו ְ ָ אָריו ַעל ב   " )מה, יד(ַצו ָ

 בנימין; , וסופם להיחרבבנימיןשעתידים להיות בחלקו של  בתי המקדש שניבכה על -יוסף? על מה כל אחד מהם בכה-
 )רש"י(                                                                         , וסופו להיחרב.יוסףשעתיד להיות בחלקו של  משכןַּשילהבכה על 

 שנאתַּמהיה כתוצאה  חורבןַּהביתַּהסיבה: ?מדוע הם בכו, הרי היו צריכים לשמוח שניפגשו לאחר שנים שלא התראו
. רמז לכך:                                 אהבתַּחינםוהתיקון לכך הוא  שנאתַּהחינם, ולכן הם באו לתקן את עוון יוסףתחילתה הייתה ע"י מכירת -חינם
אֵריַַּעל אָריוַַּעל +ַצו ְ  )בני ציון(      .                                                                                 'בגימטַּ.ואהבתַּלרעךַּכמוך=820=ַצו ָ



 המלך ובה מכובדת שיירה לה נסעה, הממלכה בקצה שם-אי: טוב שם הבעל סיפור מאת-האיכר והשדה 
, לו יקר שזמנו שידעו ,המלך משרתי .ידיים רחב שדה שהקיפה גדר אל שהגיעה עד התקדמה השיירה. ובעצמו בכבודו
 גדל ושם הסמוך בכפר נולד הוא. ובור פשוט אדם היה השדה בעל האיכר. הגדר את לנתץ חילותוה המרכבה מן וקפצ
 התעלמו הם. עליהם לצעוק החל הוא, שדהו גדר את מנתצים אנשים כשראה. מעולם שמע לא הוא המלך על, חייו כל

 במלך-והשלישית, בעגלון-השניה, בסוסים פגעה אחת אבן. זו אחר בזו אבנים להשליך החל נואש בצעד והוא, מדבריו
 אחד. באזיקים ידיו את ואסרו האיכר לעבר רצו הם. המשרתים קראו! יכופר לא חטא! במלך פגיעה. ובעצמו בכבודו
 המלך אך. במלך מורד לדין כיאה, ועכשיו כאן המסכן האיכר את להורג להוציא מוכן כשהוא חרבו את הוציא מהם

. לעצמו אמר הוא" מהו מלך יודע לא ואפילו עליי שמע לא מעולם בוודאי הוא. "לעצור מהם ביקש במתרחש שצפה
 אכן וכך. המלך מהו אותו וללמד הבירה לעיר עימם אותו להביא המשרתים מן ביקש הוא, להורג אותו להוציא במקום
 טיאטוא על הופקד הוא תחילה. פשוטות משימות עליו הטילו הם, הארמון אל שבו שהם לאחר. המשרתים עשו

 .המלך אל התקרב הוא אט-אט וכך, החצר מנקה להיות והפך בדרגה קודם הוא מכן-לאחר. העיר רחובות
 הכבוד משמר את, האזרחים הערצת את ראה הוא. המלך של בגדולתו ולהכיר להבין האיכר החל, הימים שחלפו ככל
 לפניו ולהתחנן לבכות והחל השרים מן לאחד ניגש הוא. רגשותיו עליו גברו אחד שיום עד. המשרתים אימת ואת

 .אבנים עליו שזרק כך על ומחילה סליחה ממנו לבקש רוצה הוא כי, המלך לפני אותו שיביא
 וככל. החטא גודל את שיבין ֵשֶכל לו ונותן לפניו האלוקים אותו מקרב, העולם בורא לפני חוטא אדם כאשר: הנימשל
 .רצונו על עבר שהוא כך על והצער החרטה רגשי בו יגברו כך, העולמים לאדון יותר מתקרב שהחוטא

 
 "ק ֵ  " )מה, טו(ֲעֵליֶהם ַוי ְֵבך ְ  ֶאָחיו ְלָכל )יוסף( ַוְיַנש  

 ְַּ לכותמרוגיַּה(10ַּ)ַּיַּהיותלתידיןַּעיַּכהםַּבוסףַּיראהַּו -נוטריקון:ֲַּעֵליֶהםַַּוי ְֵבך. 

 2ָכֵסף', כ"א מהם קיבל  20', הם קיבלו מכרו את יוסף( השתתף במכירה האחים )ראובן לא תשעתכאשר המדרש אומר: 
הוצאו בגלל פגימת השבטים בקב"ה הכסף הנותרים הם זרקו לשמיים ובכך השביעו את השכינה...ו 2. ואז את 18=ביחד 

   .ד של הרומאיםמָ ( מגדולי עם ישראל, שהתנגדו לגזירות הש  לספירה 2מאה -חכמים )מתקופת המשנה להורג עשרה

 
 

 "ם ָ ת ָלִאיש   ָנַתן לֻכל  ָמלֹּת ֲחִלפוֹּ ת 300ָנַתן  ִבְנָיִמןו ל ש ְ ֶסף ֵמאוֹּ ֶ ָמלֹּת ֲחִלפֹּת וָחֵמש   כ   " )מה, כב( ש ְ

 ַּ ומרדכיַּיצאַּ': )מסכת מגילה טז'(ַּדכתיב ,לבושי מלכות חמישהשילבש  מרדכישעתיד לצאת ממנו  בנימיןרמז ל יוסף: ָחֵמש

ַּתַַּגדולה,  בהַָּזַָּ תֶרַּטֶַּעֲַּ ,רחו ַּ ,תלֶַּתכֵַּ בלבושַּמלכותַּמלפניַּהמלך  )נזר יוסף(                                                .ארגמןַּ,בו ץ יךכרִּ

 ַַּּיהודי(ַּקונסיןַּאותוַּ-דַּלגויַּ)וכלבֶַּהמוכרַּעֶַּ': )מסכת גיטין מ"ד(כתוב  ?300מדוע נמצא . 300=אחים 30X10': שקל30ַּשכן

בנימין לא הואיל ו לא נתן,-שהוא נתן לבנימין ולהםבזה  הכסף הזה אתבל יק הוא כסף, אם כן 300שהאחים היו חייבים לו 

 )החיד"א(כסף.  300לכן רצה לפייסו עם  ,דבֶַּעֶַּכסף. בגלל שיוסף הוציא מפיו שבנימין ישאר אצלו  300לו  נתן לכן היה במכירה

...              מיםבתוך ה זמן יותר צולל מי שקל 20 על התערבו הם. לבריכה הלכו אנשים )לא חשוב מאיזו עדה( 2
 שלהם... למשפחות נמסרה הודעה

 :דו  " האחיםַּאומריםַּליעקב ג ִ ד ֵלאמֹּר לוֹּ  ַוי ַ ֵסף עוֹּ  ..." )מה, כו(ַחי יוֹּ

 ד  )החיד"א(                   שנה במצרים. 80'. רמז שיוסף עדיין חי וישלוט בגימט80ַּ=עוֹּ

 ד  ()פני דוד                .שנה 80שלא פגם בברית עם אשת פוטיפר, לכן ימלוך 'היסוד'ַַּּהוא מידתשיוסףַַּּ,דסוַֹּּיְַּ=80=עוֹּ

 ַַּבעה"ט(השכינה(                           + מהשבטים 9. )עשרה'לו עד שהתירו החרם שהחרימו ב גידו  : 'שלא ה  10=יחסר י'(, :ַּ)דו ַּג ִַּּיַַּו(                           
 
 ַּיָרא ַאל" ליעקב:ַּאומרהקב"ה י ִמצַרְיָמה ֵמְרָדה ת ִ יל כ ִ ל גוֹּ דוֹּ יְמךָ  ג ָ ם ֲאש ִ ָ  " )מו, ג(ש 

 (ע.אשנות שעבוד. ) 210. הקב"ה רומז ליעקב שבקרוב תגיע הגאולה, ובני ישראל יצאו ממצרים לאחר בגימט' ע"ה, 210=ְרָדה 

 ִַּּקב"המצרים שנכנסים בה ולא יוצאים, הל של מֶ כי פרעה עשה הסֶ  .סתומה' םומסתיים עם  פתוחה' ממתחיל עם  :םיִַָּּרַּצְַּמ 

  .היה גם כניסה וגם יציאהתש (סתומה 'ם ' פתוחה )ולא עםמשמסתיים עם -'הימַָּצַרַּמִַּּהַּרדַָּתיראַּמֵַּ לא'מר ליעקב וא

 י יַּכ ִּ לַּלגוֹּ דוֹּ יְמךַַָּּג ָ םֲַּאש ִּ י: ש ָ   )נחל קדומים(          ריבוא.  30 יךָ . היינו שתראה בימ  30=כ ִּ

 צַרְיָמה  (ע.א)              .  '. הקב"ה רמז ליעקב שהשכינה )הקב"ה( תרד איתו למצריםבגימט385ַּ=שכינה=מִּ
 
 "ךָ  ֵאֵרד ָאנִֹּכי ֵסף ָעלֹּה ַגם ַאַעְלךָ  וָאנִֹּכי ִמצַרְיָמה ִעמ ְ ית ויוֹּ ִ  " )מו, ד(ֵעיֶניךָ  ַעל ָידוֹּ  ָיש 

 י כִּ '. בגימט, 148=חסַַּפ ֶַּ=ָעלֹּהַַּגםשנים אעלה את בניך משם;  210. הקב"ה רמז לו שלאחר התיבות( 2בגימט' )עם , 210=ַאַעְלךַַָּּוָאנֹּ
 )שמנה לחמו(           אותם ממצרים.  הלֶַּעֲַּאַַּשבפסח 

 החיד"א(      שנים במצרים.                                                                               210. רמז שישבו 'בש-את' 'בגימט 210=רי=ַגם( 

 בעה"ט(          .         משה-עמרם-קהת-לוי-יעקבדורות יעלו ממצרים: ַּ(5ַּה )רמז שלאחר -'(ו)ולא עם  'ה:  כתיב עם 'ָעלֹּה( 

 ֵסף יתַּויוֹּ  )בעה"ט(   הבטיח לוו שיוסף לא ימות בחייו.  -: הקב"ה הבטיח ליעקב שיוסף יעצום עיניו בעת מיתתוֵעיֶניךַַַָּּעלַָּידוַַָֹּּּיש ִּ

 ַּהשבטים               '. בגימט 21=אהיה' הוא שמו של הקב"ה. אהיהשנים של שיעבוד: '( 210) רד"ובקב"ה והעונש של  פגימת
(.                                                   אהיה. כאשר השבטים מכרו את יוסף הם פגמו בקב"ה )באותיות 10X ּ21=210: 'אהיהפעמים ֶשם ' 10

( כדי להטיל חרם 10כדי שיהיה מניין ) שכינה(, וצירפו את הנולדלא עדיין -בנימיןולא השתתף; -ראובן) 9במכירה השתתפו 
 )בני ציון(                                                  'אהיה'פעמים בשם  עשרמו השבטים על מי שיגלה ליעקב על מכירת יוסף. ובכך פג

, בן בבאּיהודהּיוסף, ר' ןב-עקיבא רבי, כהן גדול-בן אלישעישמעאלּ ר', בן גמליאלשמעוןּ רבן: מלכותעשרהַּהרוגיַּ
 בן שמוע. אלעזרּּר', המתורגמןחוצפיתּ, בן חכינאיחנינאּּר', בן דמאהודהּיּר', ישבבּהסופרּר', בן תרדיוןחנינאּ ר'



 
 
 "ה ֶ ת וֵאל  מוֹּ ֵני ש  ָרֵאל ב ְ ִאים ִיש  ָ  ַּ..." )מו, ח(ִמְצַרְיָמה ַהב 

 ְצַרְיָמה   ירדה איתם. הינַָּשכִַּּ. רמז שה385=הינַָּכִַּּשְַּ=מִּ

 ים אִּ לו לֹות מַָָּון, יַָּדֹום, אֶֶַּבל, ב ַָּ -נוטריקון: ב ָ ָגלו יֹות היו כ  י. לומר לנו שכל ה    )בני ציון(          .בגלותַּמצריםד 
 
 "ָנן ֵער ְיהו ָדה ו ְבֵני ָלה ְואוֹּ ֵ ָמת ָוָזַרח ָוֶפֶרץ ְוש  ָנן ֵער ַוי ָ ֶאֶרץ ְואוֹּ ַנַען ב ְ  ַּ(יב" )מו, ...כ ְ

 ָנןֵַּערַַּוי ָָמת...ְיהו ָדהַּו ְבֵני ? אלא להודיע שמכל הבנים שהשבטים ילדו, אף אחד ער ואונן מתו אז מדוע חישב אותם כאן: ְואוֹּ

 (שמנה לחמו)              שמתו בחיי יהודה בגלל עוונם. ערַּואונןלא מת בחיי השבטים, אלא רק 
 
 "ה ֶ ֵני ֵאל  יָנה ֵלָאה...וֵאת ב  וֹּ  ד ִ  ?עם יעקב-הנקבותהזכירם עם לאה, ואת -הזכריםמדוע את  ..." )מו, טו(: ִבת 
 יולדתַּנקבה-יולדתַּזכר,ַּואםַּאיש-אםַּאשהַּמזרעתַּתחילה': ללמדך יעקבתלה ב הנקבותו לאהתלה ב זכריםה-פירש"י'     . 

 יָנה וֵאת ָתה. ) אסנת: לרבות ד ִּ  )נזר יוסף(  .(האותיות 11ם בגימט' )עַּ.דינהזוַּהיאַּבתַּ=אסנתרמז לכך: -(ַרֹבותבאות ל  -כל, גם, אתב  
 
 "ַלח יהו ָדה וֶאת ָ ֵסף ֶאל לָפָניו ש  רֹּת יוֹּ ֹּ  לָפָניו להוֹּ ָנהג  ְ ן ַאְרָצה ַוי ָבֹּאו   ש  ֶ ֹּש   " )מו, כח(ג 

 הרב שמעון כהן(                                                   ...חגַּחנוכהבו חל  שבועש יוצאת בג  פרשת וי  . םשיה הדול גס נַּ-נוטריקון:ַּגֹּשָנה( 

 רבי פנחס מקִוִריץ(            ימי החנוכה.  8במשך  ַהֵלל, ולומר נרות 8. שצריך להדליק מורג  ללהמונה שרות נ -נוטריקון :גֹּשָנה( 
 

 מים מלאה אחת, כוסות שתי העמיד הוא. אלכוהול גורם למה שלו האלכוהוליסט למטופל הראה אחד פסיכולוג
 עם לכוס אותה כשהכניס אך, לשחות התחילה היא המים עם לכוס תולעת כשהכניס. באלכוהול מלאה והשנייה
 ...בגוף תולעים לי שאין, המטופל לו השיב? השכל מוסר מה, שלו המטופל את הפסיכולוג שאל. מתה היא האלכוהול

 
 "ה ָלַקח ֶאָחיו ו ִמְקֵצה ָ ים ֲחִמש   ִ ֵגם ֲאָנש  צ ִ  )מז, ב(ַפְרעֹּה"  ִלְפֵני ַוי ַ

 ְקֵצה יםַּשבהםַּלגבורה,ַּשאיןַּנראיםַּגיבורים,ַּכדיַּשפרעהַּלאַּיעשהַּאותםַּאנשיַּמלחמתו': )פירש"י(: ֶאָחיוַּו מִּ     'מןַּהפחו תִּ

 ְקֵצה   )אוצר המדרשים(  החלשים.          כלומר-'הצֶַּ'הקַָּמאותיות =ה'קצֵַּמִַּּ; ')בעה"ט( .("הבגימט' )ע 405=זהַּהחלשים=ָלַקחֶַּאָחיוַּו מִּ

ל את שמותם כשברכם, פ  לא כ ָ '( וזאתַּהברכה)פר' ' משה–יששכרַּובנימין, לוי, שמעון, ראובןלקח: יוסף ש 'החלשים' הערה:

 רש"י(עפ"י  ע.א)         .אשר, זבולון, נפתלי, גד, יהודה..."( דןאמר  'דן')"ול דןל את שמותם: פָ כן כ ָ  משה 'החזקים'ואילו את 
 

 :ה" פרעהַּשואלַּאתַּיעקב מ ָ ֵני ְיֵמי כ ַ ְ ֵני ְיֵמי ָהיו   ְוָרִעים ְמַעט" יעקבַּעונה:: ַחי ֶיךָ  ש  י ש   ט(-..." )מז, חַחי ַ

 שנים. 147שנה, כמו יצחק, אך חי רק  180מדוע התקצרו חייו של יעקב: יעקב היה צריך לחיות  הפסוק רומז,

  שנהַּמעט130ַַּּ'יעקב מתלונן בפני פרעה  כמה רע לו: ,ַּסיבהה  שנים: 147, חי רק 180מחיי יעקב, במקום  שנים 33התקצרו

ַּהיו ַּהמדרש. מילים33ַַּּבאורךַּהיהבין יעקב לפרעה שיח -הדו  '...ורעים ַּ: הקב"ה אמר לו: "לפי ַּןבַַּלַָּמהצלתיך ַּושַָּעֵַּמ,
 )דעת זקנים(                   . "התיבותַּשאמרת...חייךַּאניַּנוטלַּכמנייןַּיוסףוַּדינה,ַּוהחזרתיַּאתַּםשכֶַּומ

  ם" :לבןל לקחהשרחלַַּּיםפִַָּּרַּת ְַּבנושא ה ןבַָּלַָּאומר ל יעקב :)לא, לב( "ויצא"בפרשת רַּעִּ ֶ ְמָצאֲַּאש  ְחֶיהַּלֹּאֱַּאלֶֹּהיךֶַַָּּאתַּת ִּ                                .."יִּ

ְחֶיה)א(   )רש"י(                           בדרך.   רחלשנה. )ב(...ומאותה קללה מתה  33-התקצרו חייו של יעקב  בלכן . 'בגימט 33=יִּ
 

 " ְְרעֹּה ֶאת ַיֲעקֹּב ַוְיָבֶרך ַ ְפֵני ַוי ֵֵצא פ   ַּ" )מז, י(ַפְרעֹּה ִמל ִ

 ְפֵני ל ִּ  שנים. 210ייצאו מהשעבוד רק אחרי  רמז שבני ישראל .רד"ו=210=מִּ
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  עזיזהבתַּאסתרַּמויאלַַַּּּילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע
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 (יחזקאל, ל"ז) "ויהיַּדַברַּה'ֵַּאַלי" להפטרה:' ויגש' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

 הצדיק המושל בכל  יוסףולבסוף כל השבטים התאחדו עם  בנימיןנלחם להצלת אחיו ש יהודה מסופר על בפרשה
 :שיתאחדו יוסףו יהודהמלכות  מסופר על בהפטרה; מצרים

 ה בֶַּאָחדֵַּעץְַּלךַַַָּּקחַָּאָדםֶַּבןַּ"ְוַאת ָ יהו ָדהַָּעָליוַּו ְכתֹּ ְבֵניַּלִּ ָרֵאלְַּולִּ ש ְ נ ֵהַּיִּ יֲַּחֵבָריו...הִּ ֵסףֵַּעץֶַּאתַּלֵֹּקחֲַַַּּאנִּ רַּיוֹּ ֶ ַידֲַּאש  ַּב ְ

ם ְבֵטיֶַּאְפַריִּ ָרֵאלְַּוש ִּ ש ְ יֲַּחֵבָריוַּיִּ ָתםְַּוָנַתת ִּ םְַּיהו ָדהֵַּעץֶַּאתַָּעָליוַּאוֹּ יתִּ י"ֶַּאָחדְַּוָהיו ֶַַּּאָחדְַּלֵעץַַּוֲעש ִּ ָידִּ  (יט-טזַּלז,)ַּב ְ
 ֲחֵבָרוַּישראלַּולבניַּיהודהל'' הללו המלים ארבעת את עליו וכתוב אחד עץ לך קח! הנביא יחזקאל את מצוה' ה'' 

 עליו וכתוב! אחד עץ עוד וקח. השבטים ויתר לוי בנימין שבט שהם אליו ולמתחברים ליהודה תאוֹ  שהוא, (טז לז יחזקאל)

 שהתחיל אפרים מלכות תצמח וממנו השבט ראש הוא שיוסף ''חבריוַּישראלַּביתַּוכלַּאפריםַּעץַּליוסף'': המלים את

 . יחדיו העצים שני ויתאחדו נס ויהיה. השבטים עשרת שהם ישראל כל התחברו ואליו, נבט בן מירבעם

            

 .פריחה בת ַּאזולאיַּמרים  .פריחה בר אזולאי משהַַַּּּ.פריחה בת אלקוביַּמסעודה  .מילה'ג ברַּאלקובי ַּיהודה :נשמתּלעילוי
 בתַּהחמשַַּּ.אסתר רב אלושַּיעקבַּ.כהןַּאבי-שושנה-אגאיַּ.רבקה בר מסעודַּ.רבקה בר פרוספרַּ.ינהר תב בן חיוןַּאסתרַּ.ינהר בר בן שושןשמעוןַּ

 בן שלמהַּ.לויַּ,כהן,ַּאזולאיַּמשפחותַּלכלַּ.זוהר בת רינהַּ,זוהר בת פאניַּ,זוהר בת ברוריה  :והצלחתּלרפואתסוליקה.  בתַּבילדהַּ.ולי'ג

 שמעון .מסודי בןַּעופרַּ :ק"לזש . עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום,ַּהלּ הּקּ ידּ לּ -ברוריהַּבתַּלירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה

מוריהַַּּ.רינהבת .ַּשירהַּפאניבן אושריַַּּ .פאני בןַּאריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :הגוןּלזיווג. פרלה בן גיאַּ.אורה בןַּחיַּנדב .תרצה בן
  .יהודית בת הוחדוַּכלניתַַּּ.שושנה בן פאלרַּ.צילה בן ארזַּ.פרידה בן גיאַַּּ.תמר בןַּיעקבַּ.אסתר בן דורוןַּ.אסתר בן יעקבַּברוריה. תב.ַּאפרתַּברוריה תב
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