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 "ֶ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 

 ת(ר  שנה )כשי   17את יעקב  לכ   יל  )מהולדתו עד מכירתו( יוסף כ    17יעקב כילכל את יוסף  .'בגימט, 34=ַוְיִחי  ד למצרים ועד שמ 

 ֵניחי חיים טובים בשתי )' יעקב. 'בגימט ,34=ַוְיִחי  .                      17בגיל -עד שנימכר למצרים יוסףת ד  ל  ( מהו  א'( תקופות: )ַחי ָּיו ש ְ

. 37=ויהיו 'ויהיו חיי שרה':שנה. הערה: גם אצל שרה כתוב  17( מרגע שיעקב ראה את יוסף במצרים ועד שיעקב מת עברו ב)

 )נזר יוסף(                                            ואז מתה. 37היו עד ששמעה שיצחק נעקד בגיל  שרהכלומר החיים הטובים של 

 ַבע ֶׁ ִנים ש  ָּ ִעים ש  ה ו ְמַאת ְוַאְרב ָּ נָּ ָּ , בגלל מאותואח"כ ה אחדותנימנו קודם ה יעקב, מניין שנות יצחקו שרה, אברהם: להבדיל מש 

 )בעה"ט(                                                              'מעט ורעים היו ימי שני חיי...': ט(-)ויגש מז, חדכתיב  שהתלונן בפני פרעה:

  ִַעיםְר ְוא נָּ  תאַ ו מְ  ב ָּ ָּ  (wv)    .לימיו האחרונה בשנה שהוא האָּ רָּ  אבינו יעקב( השלישית האות) האָּ רָּ  אותיות: הש 

     

  יתָׁ " :ליוסף אומריעקב ש ִ ִדי ְועָׁ ָׁ א ַאל ֶוֱאֶמת ֶחֶסד ִעמ  ֵרִני נָׁ ִים ִתְקב ְ ִמְצרָׁ  " )מז, כט(ב ְ

 ת  )רש"י(         .שלום גמול, שאין מצפים לתשל אמתחסד ד שעושים עם המתים הוא ס  , ח  כריכיםת, יטהמ, רוןא-נוטריקון: ֱאמֶׁ

 ת ֱאמֶׁ  (wv)      .למתים הנעשה חסד זהו. פילותת שניותמ בלותא קדישיםו-נוטריקון: וֶׁ

  

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

 ?'מי אמר ליוסף 'אביך חולה'? ומי אמר ליעקב 'יוסף בא 

ר ד-ַוי ֹּאמֶׁ םשהיה רגיל ללמוד  אפריםזהו * :ַוי ַג ֵ ה בארץ  יעקבשוכ ,יעקב תלמוד ע  ל    )רש"י(  לו. ומרלמצרים ל ליוסף, הלך ןשֵ גוֹּ ח 

ר: אפריםעוד רמז שמדובר ב*  )אלפי מנשה(          .אפרים אותיות=פיאמר(. ש"ב-ת"א' בגימט-' )מתחלפותפת או  ='ות או  : ַוי ֹּאמֶׁ

  1/60כשביקר יוסף את יעקב נטל ממנו -כל המבקר את החולה נוטל ממנו אחד משישים מחוליו': ')נדרים לט(כתוב בגמרא .  

 ִביךָּ  ִהנ ֵה ה אָּ ב'; בגימט 60=ִהנ ֵה :חֹּלֶׁ ֶׁ ה ַעל ַוי ֵש  ט ָּ ה :ַהמ ִ ט ָּ  )הגר"א(         יעקב.מ ִשִשים' אחד מלקח' יוסף'. לרמוז שבגימט, 59=ַהמ ִ

  ֶׁ ט ָּ  לעַ  בַוי ֵש  ב"ת ס: הַהמ ִ  (wv)      .המיטה על תב  לש  היה  לוויכ התחזק יעקב של ליבו, ַהל ֵ

                              
 "ֵאל ַוי ְַרא רָׁ ֵני ֶאת ִיש ְ ה ִמי ַוי ֹאֶמר יֹוֵסף ב ְ ֶ  ח( " )מח,ֵאל 

 ה ִמי  )רש"י(         .     השֶׁ נָּ מְ מ-יהו א ובניו, יםַר פְ אֵ מ-ירבעם ואחאב? שאינם ראויים לברכה! שעתידים לצאת מהם חוטאים: ֵאל ֶׁ

 ה ִמי ת )פחד( י. יםהִ לֹּ אֶׁ =ֵאל ֶׁ  עפ"י נזר יוסף( ע.א)(.אחרים אלהים עבדו-ירבעם ואחאב) ?אלהיםעקב אומר ליוסף האם יש להם י רא 

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

 )שנה ד'(  164 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]פרק  :ויחי פרשת ענייני .
ולבניו -יוסףל יעקבברכת * .על דבר מנשה ואפרים ויכוח יוסף עם אביו*התנצלות יעקב על דבר קבורת רחל בדרך. * ]]פרק מח

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

 ו"שעת טבת יד .למות דוד ימי ויקרבו' :הפטרה.17.44-ת"ר ;17.23-ק"מוצש ;16.20-נרות הדלקת (:א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

oי "בנש "לוניסתם ממנו. ר( 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 להקבר 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 יהפך, אותו כיבדו המצריים וגם הכל על נערץ
 החולה אביו את לבקר הולך יוסף: יוסף בני את מברך יעקב•.במצרים שארילה ישראל-לבני עילה משמשת היתה
 בארץ ונחלה חלק יקבל מבניו אחד שכל ומבטיח ואפרים מנשה את מברך, יעקב. ואפרים מנשה: בניו שני את ולוקח
 סביב התאספו השבטים 12: שבטיםה ברכת •".לי יהיו ושמעון כראובן ומנשה אפרים" ... מהשבטים אחד ככל

 מעשה על: ולוי שמעון..." תותר אל כמים פחז, עוז ויתר שאת יתר: "...ראובן את מוכיח יעקב. האב של מיטתו
: מודיעם הוא לכן. דינה מעשה על כנקמה זאת שעשו ולוי שמעון אחראים היו לו, שכם באנשי הנורא הטבח

 ממקום נודדים, תינוקות ומלמדי עניים יהיו שמעון בני;  ביחד יהיו לא לעולם -" בישראל ואפיצם ביעקב אחלקם"
 .להם שינתנו המעשרות את ויאספו בארץ נחלה להם תהיה לא, בקודש משרתים בהיותם, לוי ובני, למקום

 את ויעלו במצרים אותו ישאירו שלא מאחיו מבקש הוא מותו לפני.שנים 110 בן כשהוא נפטר יוסף: יוסף מות•
 .נחלתם לארץ עמהם עצמותיו
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 ל  – האגסים עץ שָּ  עם מוסר השכלמָּ
 זימן הוא. לחיים חשוב שיעור בניו את ללמד עליו כי האב החליט אחד בוקר, בנים 4 ולו חכם אדם חי רבות שנים לפני
 שרצה כפי המשימה את לבצע בכדי. מביתם מאוד רחוק שנמצא מיוחד אגסים עץ לחפש ללכת להם והורה אליו אותם
 הבן למסע יצא ראשוןה הבן יחזור כאשר ורק, יחדיו המסע אל לצאת לכם אסור': תנאים בשני לעמוד עליהם היה, האב
 . 'הלאה וכן השלישי יצא השני כשיחזור, השני

.                                                                           בחורף וחזר בסתיו יצא-הרביעיו .בסתיו וחזר בקיץ יצא-לישישה .בקיץ וחזר באביב יצא-השני .באביב וחזר בחורף יצא-הראשון
, כפוף, מכוער היה שהעץ אמר-הראשון הבן. שראו האגסים עץ את בפניו לתאר שיוכלו מנת על אליו האב אותם זימן

 לא-השלישי הבן. תקווה מלא ונראה ירוקים בניצנים מלא היה שהעץ ואמר, הראשון עם הסכים לא-השני הבן. ועקום
 הבן. והדר הוד מלא העץ היה ובעיניו מתוקים בניחוחות מלא, פריחתו בשיא היה שהעץ ואמר, שניהם עם הסכים
 מלא היה העץ אלא, פריחתו בשיא ולא בניצנים מלא לא מכוער היה לא שהעץ ואמר, אחיו עם כלל הסכים לא-הרביעי
: טעותם על אותם העמיד אביהם אך, אחר לעץ הגיע מהם "אכ כי האחים חשבו לרגע.. .והגשמה חיים מלא, בשל בפרי

 להתרשם אין כי שתלמדו מנת על תנו  שו   בעונות אתכם שלחתי !צודקים כולכם ואכן, אגס עץ אותו את ראיתם כולכם'

 ... קשה אחת תקופה או עונה פי על החיים את תשפטו אל  ...'אחת עונה פי על אדם או עץ ולשפוט
 
 "ִביו ֶאל יֹוֵסף ַוי ֹאֶמר ַני אָׁ ָׁ ר ֵהם ב  ֶ ַתן ֲאש  ֶזה ֱאלִֹהים ִלי נָׁ ָׁ  ט( " )מח,ב 

 ַני  )אלפי מנשה(            .                 מנשהיצא מ-ישִ מְ נן  בהוא י ;אפריםיצאו מ -ןו  נן ב ִ הושע  י ; טבָּ נָּ ן  ברבעם י-נוטריקון :ב ָּ

 ַני םיוסף רומז שמ .םיהֶׁ נֵ ב ָּ =ֵהם ב ָּ ֵניהֶׁ  עפ"י רש"י(ע.א )        .   מנשהמ-גדעון אפרים; מ-יהושע בן נוןיצאו:  אפרים ומנשהשל  ב ָּ

  ָּ ִמיע: רמז ליעקב שכתב זהב=הזֶׁ ב ס על  קָּ  חמה(ה )אור     לאישה. הוהוא לקח  -יוסף, היא זרקה על דינהבת  אסנתל זהב שלטָּ
 

  ֱאלִֹהים" :יוסףמברך את יעקב ר הָׁ ֶ כו   ֲאש  יו ֲאבַֹתי ִהְתַהל ְ נָׁ ם ְלפָׁ הָׁ ק ַאְברָׁ ֱאלִֹהים ְוִיְצחָׁ רֶֹעה הָׁ  )מח, טו(" ...ֵמעֹוִדי אִֹתי הָׁ

 ִדי  .147שנה עד יום מותו בגיל  17ונישאר שם עוד  130הגיע למצרים בגיל  יעקב'. רמז שבגימט 17=ַהז ֶׁה', בגימט 130=ֵמעוֹּ
 

 "י ַדְעת ִ ם יָׁ ם ִיְהֶיה הו א ְבִני, ג ַ עָׁ ל הו א ְוַגם ל ְ ם ִיְגד ָׁ ִחיו ְואו לָׁ טֹן אָׁ ל ַהק ָׁ ו   ִיְגד ַ נ  ֶ ֹוִים ְמלֹא ִיְהֶיה ְוַזְרעוֹ  ִממ   " )מח, יט(ַהג 

  ממנשה.יעקב מברך את אפרים )שקטן ממנשה(, היות שהוא צופה לו גדולות יותר 

 י  )בעה"ט(  הגלעדי(.    יפתחהגלעדי ו יאיר, גדעון. )כמו: מנשהממלכים לצאת  5. שעתידים ("ה)ע' בגימט יםכִ לָּ ה מְ שָּ מִ ח  =יַָּדְעת ִ

  ֹּרש"י(. לישראל תורהינחיל את הארץ וילמד  יהושע ;)בעה"ט(. אפריםמעתיד לצאת  יהושע'. שבגימט. עש  יהוֹּ =ְמלֹּא ִיְהיֶׁה ְוַזְרעו( 
 
  י ַוֲאִני" אומר ליוסף:יעקב ַתת ִ ֶכם ְלךָׁ  נָׁ ר ַאֶחיךָׁ  ַעל ַאַחד ש  ֶ י ֲאש  ַקְחת ִ ֱאמִֹרי ִמי ַד לָׁ  " )מח, כב(הָׁ

  ְהרב שמעון כהן( ומשם נימכר ע"י אחיו.  שכם, לפני שהלך ליעקב)תלמוד( עם  גמרא למד  יוסף'. לרמוז שבגימט, ש"ס=םכֶׁ ש( 
 

 :ְספו  " יעקב קורא לבניו ה ֵהאָׁ ידָׁ ֶכם ְוַאג ִ ר ֵאת לָׁ ֶ א ֲאש  ַאֲחִרית ֶאְתֶכם ִיְקרָׁ ִמים ב ְ  " )מט, א(ַהי ָׁ

  ְָּתכֶׁ  אִיְקר ִרי םאֶׁ ַאח   )ילקוט נשה(                   . תמֶׁ אֶׁ . הוא הקץ שניקרא תמֶׁ אֶׁ : ס"ת תב ְ

  רש"י(    . 400שנה ולא  210שיהיו בשעבוד . רמז 190=ץקֵ . שכינהונסתלקה ממנו -(ֵקץ) אחרית הימיםביקש יעקב לגלות את(    

 א יש בכם  קץרצה יעקב לגלות להם את ה מ  אמרו לו תדקדק בשמותינו ולא תימצא בהם  חטאוניסתם ממנו, אמר יעקב ש 

טא)רמזו לו שאין בהם   ֵחטאותיות  ן וחֶׁ וֹּ את כל  ולכן אינכם שלמים. ואומנם, אם ניבדוק ץקֵ (. אמר להם גם אין בכם אותיות עָּ

 )רבינו בחיי(                   .                                                    צ, ק ,ט ,חשמות ניראה שבכל השמות שלהם אין את האותיות: 
 

: 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"
 

 "  ְבצו מעו   ִהק ָׁ ִ ֵני וש  מעו  ו ַיֲעקֹב ב  ִ ֵאל ֶאל ש  רָׁ  " )מט, ב(ֲאִביֶכם ִיש ְ

   ְבצו  )שמנה לחמו(     לבניו וניסתלקה ממנו השכינה.  ץקֵ . שביקש יעקב לגלות את ה'וֹּ ץ ב  קֵ הַ ' אותיות=ִהק ָּ

 מעו 'שמע , אמר לבניו שמא יש בכם פסולת, אמרו לו ץקֵ ה'. ראה יעקב שנעלם שמעו', אמצע ': ראש וסוף יש אות ו  ש ִ

 )שמנה לחמו(     עד( שהם ו' תיבות. ועולם ללכותו מבוד כם שרוך ב) בשכמל"ו ', והוא השיבישראל

   מעו   )בעה"ט(                     ת. יבו  ת    'ושיש בו  שמע ישראלשאמר להם  '.שמע ו=ש ִ

  (ע.א)בתפילה: שחרית וערבית.                                                 שמע ישראלשאומרים  פעמייםכנגד  -"עו  מְ שִ " אמרפעמיים 
 

 "כִֹרי ְראו ֵבן ה ב ְ ִֹחי ַאת ָׁ ית כ  ִ ֵאת ֶיֶתר אֹוִני ְוֵראש  ז ְוֶיֶתר ש ְ  " )מט, ג(עָׁ

  ֵכִֹּר  ןְראו ב ָּ  יב ְ ֹּחִ  הַאת  ... אדם הראשוןשל  'גילוי עריות', ויעקב תיקן חלק ייןשהיה ב אדם הראשון. רמז לחטא ןיִ יָּ הַ : ס"ת יכ 

ִרישלא ראה -'כחי וראשית אוני'וזהו שאמר   )פני דוד(                        מימיו, וכבש את יצרו.  קֶׁ

 ר שֵאת ז; כהונהראוי היה להיות יתר על אחיו ב-כפיים תא  יש  : ניֶׁתֶׁ ר עוֹּ  )רש"י(                                     היה ראוי למלכות.-יֶׁתֶׁ

 שמעוני(י.).יהודהל-תלכו  מַ ; לויל-הנָּ הו  כ  ; יוסףניתנה ל-הרָּ בכוֹּ : 'בילההמתנות והפסידם בגלל 'מעשה  3-היה ראוי ל ראובן 

 הבגלל מעשה  יוסףאיבד את בכורתו ל ראובן. רמז שבגימט' )במילוי(, הרָּ כוֹּ ב ְ =ףסֶׁ יוֹּ ; בגימט' ,רכוֹּ לא ב ֵ =ְראו ֵבן ילהָּ דכתיב  ב ִ

': פירש"י) 'וילך וישכב את בלהה פילגש אביו': )בראשית לה, כב( בוֹּ ל ִמשכ ָּ ילב ֵ ב ִ  )בעה"ט( הפך את המצעים של מיטת בילהה(-'שֶׁ
 
 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 



 "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 

   היְ  ְרֵיהאַ  ו רג  )פני דוד(       .                                               יהודהשייצא מזרע  דודמשיח בן ל'. רמז בגימטר"ת  ַדִוד=14=הו דָּ

 אור החמה( .בתשובהישובו יפחדו באלו הימים וש   ,הם ישראל-צריכים בני יהודה .ושענה רבהה, ו"כי ,אש השנהר, לולא :ַאְרֵיה( 
 
 "סו ר לֹא ֶבט יָׁ ֵ ה ש  ין ו ְמחֵֹקק ִמיהו דָׁ ֵ יו ִמב  י ַעד ַרְגלָׁ  ..." )מט, י(ִשילֹה יָׁבֹא כ ִ

 ין ו ְמחֵֹּקק ֵ יו ִמב      )רש"י(                ארץ ישראל. נשיאיאלו -תלמידים חכמים; )בעה"ט(. ("הבגימט' )ע. תלמידי חכמים=612=ַרְגלָּ

 י ַעד  )בעה"ט(    . משה=ִשילֹּה ;'בגימט, משיח=358=ִשילֹּה יָּבֹּא;  )שמנה לחמו(; רש"י, כמו שפירש זה במלך משיח=ִשילֹּה יָּבֹּא כ ִ
 
 "ה ַוי ְַרא י ְמֻנחָׁ ֶרץ ְוֶאת טֹוב כ ִ אָׁ י הָׁ ה כ ִ ֵעמָׁ ְכמוֹ  ַוי ֵט נָׁ ִ ֹל ש   " )מט, טו(עֵֹבד ְלַמס ַוְיִהי ִלְסב 

 אלפי מנשה(      .ףסֵ ת יוֹּ מוֹּ שמסופר בה על  'ויחי'פרשת שבוע חל תמיד בש בתטב' יצום רמז לל. ב  לס  בת ט' וי-נוטריקון :ַוי ֵט( 

 כמוֹּ  ַוי ֵט ֹּל ש ִ ַבל מִ שִדים כ ַ באו ש -ֵבתטֶׁ ו ד יבהגיע ו: ִלְסב  נו  וב ָּ ַ ת סירושלים לב  לוֹּ לֶׁ ר בוֹּ צוֹּ םלרעב ומָּ תָּ לוֹּ  )ש. אביגל(         . כָּ

 ע.א(                         . 'ויחי'פרשת -נובפרשת מתרמז לכך שיוסף -("הע קטנה)בגימט'  (ֵמת=) 9=ט וסףי יוָּ  -נוטריקון :ַוי ֵט( 

 

 

 
 
 

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

 ר ֵ ש  ך לֶׁ י מֶׁ נֵ דַ מע  , ויהיה לו בו שבתה לענג את הו  צ  ; כי כל אחד מישראל מ  תב ָּ שַ =רשֵ אָּ '; האותיות אחר בגימט ,541=ישראל=ֵמאָּ

ֵמנָּהו ֵמנָּה: ַלְחמו ש ְ אז מוחלין לו -. כי מי ששומר את השבת שהיא שקולה ככל התורהלחֵ מוֹּ  אותיות=ַלְחמו, נשמה אותיות=ש ְ

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

 

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

  ַהא הש ְ  י ָּלָּ חָּ ֵתןהַ  ל   )החזקוני(                                  .                 נפתלישעתידה לצאת מ דבורה הנביאהל. רמז השָּ אִ : ר"ת נ ֹּ

  ָּח ל  פֶׁ  יִאמֵר  ןַהנ ֹּתֵ  הש ְ ָּ ה) הינָּ ִר . רמז להינָּ ִר : ס"ת רש   )שמנה לחמו(        אמרה.  דבורה הנביאה ( שִשירָּ

  תשבע ה, אביגיל, חנה, דבורה, מרים, שרההיו בישראל:  נִביאוֹּ  ()מסכת מגילה יד, ע"א                    המלכה.  אסתר, חו לדָּ

 
 "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 

 ן ֵ ת ב  ֹּרָּ ִין; 'בגימט ,מנשה ואפרים=פ   קדומים( חל)נ  .ערָּ הַ  יןעֵ ניצול מ צדקהן ת  . שהנו  ס<ן; כ<י; פ<ע. כסף=ןיִ עָּ י ר  אח  ש אותיותה :עָּ
      
 :יו ַוי ֱֶאסֹף" יעקב אבינו מת ה ֶאל ַרְגלָׁ ט ָׁ ְגַוע ַהמ ִ רו   " )מט, לג(..."ַוי ִ ְקב ְ ַרת אֹתוֹ  ַוי ִ מעָׁ ה ב ִ לָׁ ֵ ְכפ  ַ  " )נ, יג(ַהמ 

 ל ה אֶׁ ט ָּ ה: יעקב הכין עצמו אל הַהמ ִ ם. רמז לכך: אותיות ִמיתָּ לָּ השל  הְנעֶׁ ט ָּ  לחמו()שמנה     (. הה, יתט, םמ, הה. )היתָּ מִ הַ =ַהמ ִ

     
 "  ו ִביךָׁ  ֵלאמֹר יֹוֵסף ֶאל ַוְיַצו  ה אָׁ ם יֹוֵסף ַוי ְֵבך ְ ...: ֵלאמֹר מֹותוֹ  ִלְפֵני ִצו ָׁ רָׁ ַדב ְ יו ב ְ  (יז-טז, נ" )ֵאלָׁ

  ֵַסףי י ְֵבך ְ ו םב ְ  וֹּ רָּ יואֵ  ַדב ְ ִביךָּ , שאמרו: אביו. שיוסף היה בוכה לזכר שם יובִ א  ר"ת  :לָּ ה אָּ  )שמנה לחמו(        . ִצו ָּ

 
 או   ַאל יֹוֵסף ֲאֵלֶהם "ַוי ֹאֶמר ירָׁ י ת ִ ִני" )נ, יט( ֱאלִֹהים ֲהַתַחת כ ִ  אָׁ

  ַאת ִ  לא . כי שניהם היו יראים יותר מכל האחים, והם היו מדברים עם בגימט' ע"ה, 467='שמעון'; ר"ת וס"ת 'לויס"ת ': יכ ִ  ו  ירָּ

או   ַאל'יוסף, ולהם יוסף אמר  ירָּ  )שמנה לחמו(          . 'ת ִ
 
 "ע ַ ב  ְ ֵני ֶאת יֹוֵסף ַוי ַש  ֵאל ב ְ רָׁ קֹד ֵלאמֹר ִיש ְ ָׁ ה ַעְצמַֹתי ֶאת וַהֲעִלֶתם ֶאְתֶכם ֱאלִֹהים ִיְפקֹד פ   " )נ, כה(ִמז ֶ

 להיקבר שם... שכםל-...אתם תחזירו אותישכם-מדוע יוסף פונה לאחיו ולא לבניו? לומר להם מאיפה שמכרתם אותי 

  ָּ ֵאלשנה, כך יבוא  80שמלכתי מו כ-80='פ'פעמיים : דקֹּפיִ  דקֹּפ   )בעה"ט(     אתכם ממצרים. ויגאלשנה  80( בן משה רבינו) גוֹּ

 ֹּק ָּ ְתכֶׁ  םֱאלִֹּהי דִיְפקֹּ דפ    )אור החמה(.             , נגאלו ישראל ממצריםהילָּ מִ  םדָּ ו חסָּ פֶׁ  םדָּ : בזכות חז"לאמרו . םדָּ , םדָּ : ס"ת םאֶׁ

  ָּ ל ב 210=רד"ו)שנות השיעבוד שתוכננו( נקבל  400-מ 190'. אם נחסיר בגימט ץקֵ =190=דקוֹּ פ  ע   (בעה"ט)       .מצריםשהיו בפו 

 קֹּד ָּ ָּ האותיות שאחרי  :פ  כו (  דו  קְ פָּ יִ . שאמר להם שאחר שהרָּ צָּ =דקֹּפ  ל      וגלות;  תרוֹּ צָּ מהעולם, אז יתחילו להם ימי )י 

  ְֶׁתכ ִלתֶׁ  םאֶׁ של השבטים ושל גדולי ישראל העלו עימהם  יםִת מֵ הַ . שאף את עצמות שאר יםִת מֵ הַ : ס"ת הִמז ֶׁ  יַעְצמֹּתַ  תאֶׁ  םוַהע 

 )שמנה לחמו(             בצאתם ממצרים.

 ' זכר לחורבן בית בית המקדש:  -הצומות שקבעו חז"ל 4-הוא אחד מ-' בטבתיצום 
הבקעת חומת ירושלים בחורבן -בתמוז 'יט( 2) החל המצור של נבוכדנצר על ירושלים.-בטבת עשרה (1)

 אובדן עצמאות ישראל. -תשרי ג' -צום גדליה( 4. )2ובית 1חורבן בית-' באבט( 3)  .2בית

 



   טוב שם הבעל סיפור מאת - מּוָנה וָשָכרא.  
. לפרנסתו כעגלון עובד שהיה פשוט יהודי לו ישב, הצהרים אחר בשבת ל"זצ" טוב שם בעל"ה של מדרשותיו באחת
 לפרנסתו ידאג ולא, יהבו' ה על ישליך האדם שאם", אלוקיך' ה עם תהיה תמים" על טוב שם הבעל דיבר השבת באותה
 דברי את העגלון שמע                                       . משמים ישועה שיראה לו מובטח אזי, שיפרנסנו' בה ויבטח
 העגלון נשאר, התפילה לאחר ראשון ביום '.ה בצל ולחסות ולבוא, עבודתו את לעזוב עצמו על קיבל ומיד ותכף, הרב
 מבית זז לא היום וכל, משניות לקרוא המשיך וכך, בחומש קרא התהילים את כשסיים. תהילים לומר והחל הכנסת בבית

 כי בטענה, לעבודתו שיחזור אשתו לדברי הקשיב ולא, בלימודו המשיך השלישי וביום, כך עשה למחרת גם. המדרש
 הכסף כשנגמר, כחודש כעבור. מהשמיים פרנסתו את לו ישלח, ה"בקב ויבטח בתורה שיעסוק שמי הבטיח הרבי

 בפניו והתחננה לבעלה האישה באה, לילדיה טרף להביא כדי האישה מכרה, שהיו הרהיטים מעט את ואף, מהבית
 של לתחינותיה בשלילה השיב הרבי בדברי באמונתו בעלה העגלון, אך. ברעב כולם וימותו מעט עוד כי, לעבוד שיחזור
 בתחילה .שבבית לילדים אוכל תקנה זה ובכסף, בעבודתו רבות שנים ששימשו החמור את למכור לה והציע, אשתו
 אז או. הזקן החמור בעבור שתקבל הכסף כשיגמר יהיה מה והרי, פרנסתם מקור את תמכור כיצד, האישה נחרדה
 אך. המשפחה פרנסת עבור כסף קצת השיגה וכך, החמור את מכרה ברירה בלית אך?! כסף וללא חמור ללא תישאר

 לבית בעלה בפני האישה באה. למוכרו שאפשר דבר שום בבית עוד נשאר ולא, נגמר זה כסף וגם רבים ימים חלפו לא
 העגלון ישנו עת הלילה .. באותו".גדולות ישועות ונראה', בה בטחי: "בשלו העגלון אך. גורלם מר על ובכתה, המדרש
 ארגזים גביו כשעל, הביתה שב חמורו כי ראה, הרעש מקור את לבדוק העגלון כשיצא. בחצר רעש לפתע נשמע, ואשתו
 שהיו דרכים שודדי זוג קנו החמור את כי התברר... כולה התמונה נתבהרה בבוקר. ומרגליות טובות אבנים, בכסף מלאים

ים )גונבים( ְסְטמ   את העמיסו וכך, לחברתה אחת ממערה רכושם את להעביר החליטו הלילה באותו. הבריות את ְמל 
 נקברו והם, המערה עליהם נפלה, האחרון הארגז את להוציא כשנכנסו אך. הזמן במרוצת גנבו אשר רכושם בכל העגלה
 וחמור, קונהו שור 'ידע, אותו שיוביל מי שאין וכשרואה, ושעתיים שעה מחכה בחוץ שעומד החמור ובינתיים. חיים
 העגלון נתעשר וכך. יבוסו את קיבל ושם, רבות שנים שימש שאותו, בעליו לבית וחזר ללכת החמור החל-בעליו'  אבוס
 שמאמינים הם וכי, גדול עושר לכזה זכה באמונתו שהעגלון זה איך: ושאלו, הבעש"ט לרבם תלמידי כשבאו .גדול עושר
: רבם להם השיב? כאלה ניסים לראות זוכים לא, ה"בקב האמונה על ועובדים בישיבה יושבים ימיהם כלש מאמינים בני
 ולראות לחכות ובלי, לשכר לחכות בלי שעשה את עשה העגלון!!! שלם בלב מאמינים אינכם כי מראה שאלתכם עצם

 כי מוכיחים אתם בזה ,אמונתכם כנגד 'ה ישועת את לראות ומצפים מחכים הזמן שכל אתם כן שאין מה. נושע לכן, ישועות
 תחקור ולא, לו ותצפה בתמימות עמו התהלך - אלוקיך' ה עם תהיה תמים" לנו אומרת התורה .שלימה איננה האמונה
 ה"הקב עם בתמימות שהולך מי     ". ולחלקו עמו תהיה ואז, בתמימות קבל עליך שיבוא מה כל אלא העתידות אחר
 .די בלי עד והצלחה ברכה שפע ויקבל יראה אז, אמונתו בגלל לישועות מצפה ואינו
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 (יב-א, בפרק : א מלכים) "למות דוד ימי ויקרבו " להפטרה:' ויחי' פרשת של הקשר: השבוע הפטרת 

ְקְרבו  ' :מותו לפני יוסף לבנו יעקב צוואת מסופר על בפרשה ִוד ְיֵמי ַוי ִ מו ת דָּ ת ַוְיַצו לָּ לֹּמֹּה אֶׁ  בהפטרה; 'ֵלאמֹּר ְבנוֹּ  ש ְ
 :'שלמה בנו תא ויצו ,למות דוד ימי ויקרבו' מותו לפני שלמה לבנו דוד אתצוו מסופר על

o ד ו  ל ד   ך  ע  ל  ל מ  א  ר  ש   ִעים י  נ ה ַאְרב ָּ ןב    :ש   ְברוֹּ ך   חֶׁ ל  ַבע מ  ֶׁ ים ש  נ  םו ב   ש   ַלִ ָּ ך   ירו ש  ל  ים מ  לֹּש ִ לֹּש   ש ְ ָּ ים ְוש  נ    .ש  

o  " ה ִקְלַלִני ְוהו א לָּ ת ְקלָּ צֶׁ ְמִעי  :(ח, ב: א מלכים" )ִנְמרֶׁ ן ש ִ א בֶׁ רָּ ל באבנים את דוד ג ֵ ק  , ממשפחת שאול המלך, קילל וס 
ת'' אומרים: שבת( )במסכת ל''כשברח מפני אבשלום בנו. וחז צֶׁ ֵאףנ-נוטריקון'' ִנְמרֶׁ ִבימ וֹּ אָּ ֵצחר וֹּ ֵררצ וֹּ הת וֹּ עֶׁ  :וֹּ

ֵאףנ יה   אוריה אשת שלקח מפני: וֹּ ת  ִבימ; הלמערכ כשיצא ח  אָּ  . 'ה בקהל יב  ָאומו   ינ  מו  ע   יבוא ולא-הי  אב  המו   רות שאמו :וֹּ
ֵצחר י ך: וֹּ ֵררצמלאו;  דמים ידיו, מואב את דוד ו  י  הי  ר  לאּו רשצ   :וֹּ ת  ח   . אשתו את שלקח עדה 
הת עֶׁ       . שאול מפני בבורחו בשדות תועה והיה שאול מפני שברח: וֹּ

 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמת לעילוי
 בת החמש  .אסתר רב אלוש יעקב .כהן אבי-שושנה-אגאי .רבקה בר מסעוד .רבקה בר פרוספר .ינהר תב בן חיון אסתר .ינהר בר בן שושןשמעון 

 בן שלמה .לוי ,כהן, אזולאי משפחות לכל .זוהר בת רינה ,זוהר בת פאני ,זוהר בת ברוריה  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג

 שמעון .מסודי בן עופר  :ק"לזש . עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום, הל  ה ק  יד  ל  -ברוריה בת לירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה

מוריה  .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :הגון לזיווג. פרלה בן גיא .אורה בן חי נדב .תרצה בן
  .יהודית בת הוחדו כלנית  .שושנה בן פאלר .צילה בן ארז .פרידה בן גיא  .תמר בן יעקב .אסתר בן דורון .אסתר בן יעקב ברוריה. תב. אפרת ברוריה תב

 

 קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף...": בנוסח -סיכום ספר בראשית" 

, שרה'-חיי'והתעניין ב, אותה' וירא...'לראותה' לך לך'  ואז החליט...'נח'ב הציעו לבחור, אך הוא ביקש לחשוב' בראשית'
' יצא, )חשב והחליט 'ואותה' וישלח' איתה או' ויצא' הוא לא ידע אם...ומי ההורים, בת מי היא' תולדות' לאחר מכן שאל על

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

 )עלון 'זמן איכות'(                             ...עבודת הפרך הם ירגישו לבד מספרים לזוג כי את
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