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      .2025כ  ". סה25=כ"ה, 2000=נרX ימים  8,  250=נר)מילים(: תיבות  2025בפרשה יש: -לחנוכה:פרשת מקץ הקשר בין  

 

 "ץ ַוְיִהי ָנַתִים ִמק ֵּ ְ ם ו ַפְרעֹה ָיִמים ש  ד ְוִהנ ֵּה חֹלֵּ   )מא, א( "ַהְיאֹר ַעל עֹמֵּ

   ץמ יםיָ  ָנַתי םש    ק ֵּ עֹהו   מ  םחֹ ַפר   )שמנה לחמו(   ומושל בכל מצרים.  משיח. שבא הקץ לגלות יוסף ונתעלה להיות יחוֹ מש  : ר"ת לֵּ

 ץ ק ֵּ  בעת עתים לתורה?;קהאם  ;שא ומתן באמונה?מם ניהלת הא-נוטריקון: מקץבשעה שמכניסין אדם בדין, אומרים לו: ' :מ 

יעו תצ, דו ָשהק, קֶוהמ   -שתשמור אישהל: רמז מקץ; )מסכת שבת לא, ע"א( ;יפית לישועה )לגאולה ולביאת המשיח(צ האם  .נ 

   ץביקש לגלות את ה-)ויחי: מט, א(. פירש"י ץקֵּ  ן ני  מודע י יההעקב וי  -נוטריקון :ץקֵּ ויהי מ  )עלי דשא(  ממנו שכינה. וניסתלקה קֵּ

   (תענית)ום צ (תפילה) ולק (צדקה) מוןמ-נוטריקון: מקץלקיים צריך צרה שעת אם בולכן  ...מילת צער=יוַ : ץקֵּ ויהי מ. 

 ָנַתי ם  )מעינה של תורה( .נוספות שנתייםישב בכלא  .)מ, יד( 'אל פרעה והזכרתני...זכרתניאם : בגלל שיוסף אמר לשר המשקים ?מדוע: ש  

 אוצר המדרשים(.   פרעהאותו  ראה החלום תחילה ורק אח"כ ראה יוסף? מלמד ש(בעבר) ֲחָלםולא  בהווה() חֹוֶלם דוע כתיבמ(  

 יקֹון הפסוק רומז על הדלקת החנוכייה ו כ"ה=25=יהי :נֹוָטר   ,דליקתר נמאל ש :שנתים; ריםצמו קו יכסל  מ: מקץ; בכסלֵּ

 :והנה. דליקיןמ ילות ל ' ח-שלוםה ליהם ע בותינו ר    רשוופ: ופרעה חלם. הספדמע נ  מ  יבכי מע נ  מ  י: ימים; זוזהמ מיןי

יכֶלה ֶרֶגל מהשּוק'. רכיםד  ניעתמ ד ע : מדעֹ ,נרותה יק דלנ  כוכביםהבצאת ו   ילל  דע :רעל היא   (יחשיךכלומר מרגע ש-)'עד ֶשתִּ

   ובם.ר  ורא שרפו י שמיני ה

 י ה  ץ ַוי  ק ֵּ ָנַתי ם מ  ים ש    )כל יום מוסיפים נר(: ית הללבו)כל יום מפחיתים נר(  ית שמאיבמחלוקת יש רמז להפסוק  בנוטריקון :ָימ 

 .   ורידיםמש יוסיפים מש יזוזה, ממין ידליק ת רנמאל שאת, צודם ק דליקיםמדליקו, י נרותהשראל יכל ו

  ֵּומצוות תורה כמה חשבון עושה יצוק שקרב שרואה לאדם לרמוז התורה שבאה לומר אפשר וכאן .ףסוֹ =במשמעות של ץק 

  .ברצינות החיים את לקח לא חייו ימי שכל ולם. פרעה חימים שנתיים רק שאסף נבהל והוא שנה השבעים בכל אסף הוא
 את מפרנס אתה איך הרב אותו שאל בדים סוחר איזה לידו ישב והנה ברכבת שנסע א"זיע מסלנט ישראל ברבי ומעשה
 שוב שואל הרב אבל. בשפע יש פרנסה חסר לא' ה וברוך ענקיים ומפעלים לבדים חנויות יל יש הסוחר לו אמר? עצמך

 שוב אותו שואל הרב אבל, רם בקול הדברים על וחזר טוב שומע לא שהרב חשב הסוחר? עצמך את מפרנס אתה איך
 אני אותך מפרנס ה"הקב איך לי ענית אתה! שוב אותי שואל הרב למה פעמיים עניתי כבר? עצמך את מפרנס אתה איך

 בדים להם תביא אם יום כל לך יש תורה שעות כמה ?העליון לעולם תגיע מה עם עצמך את מפרנס אתה איך שאלתי
 הקרובה בתחנה יורד אני לרב ואמר הסוחר של ללבו עמוק נכנסו הדברים? תורה רוצים שם לך יעזור לא זה למעלה
 ישיבות שבעים הקים הזה ובכסף אדיר כסף סכום וקיבל שהם מקום בכל נכסיו כל את מכר .ועשה אמר פרנסה לאסוף

 )ובחרת בחיים(                            מנובהרדוק. הסבא שיצא עד תורה למד עצמו והוא נובהרדוק

 

 

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

ץ לפרשת וגימטריות אותפרפר                                )שנה ד'(  162 עלון             ִמק ֵּ

  אין מצוות תרי"ג ִמֵקץבפרשת. 

 ציווי פרעה להוציא את יוסף מבית * .ם מספר לפרעה על חכמת יוסףשר המשקי* .פרעה חלומותשני * ]מא]פרק  :מקץ פרשת ענייני
שנות  7-יוסף השליט והמשביר ב* .בניו-תולדות יוסף: מנשה ואפרים* .יוסף עולה לגדולה* .יוסף פותר לפרעה את חלומותיו * .הסוהר
ויכוח *. התוודות האחים בפני יוסף* .שימת הכסף בשקיהם*. ויכוח יוסף עם אחיו*. ירידת עשרת האחים למצרים* ]]פרק מב .הרעב

 .האחים מביאים ליוסף את המנחה )מתנה( שמסר להם יעקב* .ירידת האחים עם בנימין למצרים* ]מג]פרק . יעקב עם בניו לגבי בנימין
 תוכחת יוסף לאחיו ותשובת האחים ליוסף.* .עלילת ה'גביע'* ]מד]פרק . האחים אוכלים עם יוסף-המשתה*

 ו"תשע כסלו כג '.רני ושמחי בת ציון' :הפטרה. 17.38-ת"ר ;17.17-ק"מוצש ;16.14-נרות הדלקת (:א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

 העולם ובכלחלפו  השובע שנות 7: למצרים יורדים יעקב בני•חלום פרעה ופתרונו ע"י יוסף.  •:  הפרשה מציתת
 אבינו יעקב בבית גם, מקום כבכל. במחסניו שצבר התבואה את יוסף מוכר בה מצרים מארץ חוץ, קשה רעב שורר
 אל מגיעים הם. אוכל משם ולהביא לקנות כדי, למצרים - הצעיר מבנימין חוץ - בניו עשרת את שולח הוא. רעב שורר
 חתימת ללא עזבם שכן לגמרי השתנה מראהו, אותו מכירים אינם אך, המזון ומכירת חלוקת על הראשי הממונה, יוסף
        .יםלגרשהם מ אותם ומאשים בקשיחות איתם מתנהג הוא. אחיו את כן מכיר יוסף אולם. מזוקן הוא ועתה זקן
 את בשקיהם מחפש הוא...יוסף מעבדי אחד אליהם מגיע קצר זמן כעבור אך לדרך יצאו האחיםאיפה הגביע? •

 לדאוג אביו בפני האחריות את קיבל אשר, יהודה. עיניהם חשכו בנימין של בשקו הגביע משנמצא. יוסף של הגביע
  ...יוסף את לפייס מנסה", גניבה" בעוון כעת שנאשם, בנימין של לשלומו

  יום פטירתהחל  ( א' באב)שהשבוע     רינהבת  אזולאי זוהרה ילוי נשמת לע
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 "ַבע ְוִהנ ֵּה ֶׁ ִלים ש  ֳּ ב  ִ ָקנֶׁה עֹלֹות ש  ָחד ב ְ ִריאֹות אֶׁ   )מא, ה( "ְוטֹבֹות ב ְ

 ָקֶנה  (נחל קדומים)                       שה.. לרמוז שהרעב והשובע תלוי באהנקבָ אותיות =ב  

 "ְקָרא ת ַוי ִ ל אֶׁ י כ ָ ֵּ ת ִמְצַרִים ַחְרֻטמ  ל ְואֶׁ יהָ  כ ָ ר ֲחָכמֶׁ ֵּ ְרעֹה ַוְיַספ  ַ ם פ  ת ָלהֶׁ ין ֲחלֹמוֹ  אֶׁ ר ְואֵּ ֹותֵּ   )מא, ח( "ְלַפְרעֹה אֹוָתם פ 

  ֵּ ֻטמ  ַרי   יַחר  צ  אֶ  םמ   )מנחת כהן(אותם.                          יתמ  יָ לו הפיתרון אז  . לרמוז כי אם לא יגידולמיתהס"ת  :הָ ֲחָכֶמי לכ ָ  תו 

  ֹאוצר המדרשים(      לא ידע את פתרונו.  כלומר פרעה -('ו)חסר של פרעה  םחלֹ הוא נבואה, וה-(ו')עם  חלוםשה. (ו')בלי : ֲחלֹמו( 

  ָֹשם(                                                        .א כמו יוסףמל  -שאת החלום יפתור רק מי שהוא שלם ונקי מעבירה(. ו' עם: )רתֵּ פו( 

 

 "ר ַוְיִהי ֶׁ ֲאש  ַתר כ ַ ָ ן ָלנו   פ  ֵּ יב אִֹתי ָהָיה כ  ִ ש  י ַעל הֵּ נ ִ ַ   " )מא, יג( ָתָלה ְואֹתוֹ  כ 

 ר ֶ ֲאש  ַתר כ ַ ָ  )בעה"ט(.   ו בלילהחולם אות-כל מה שאדם חושב ומדבר במהלך היום .ע"ה' בגימט .הת הולכים אחר הפֶ מוֹ שחלוֹ =פ 

 

 "נֹות ְוַעל ָ ל ַהֲחלֹום ִהש   ְרעֹה אֶׁ ַ ֲעָמִים פ  ַ י פ  ָבר ָנכֹון כ ִ ִעם ַהד ָ ר ָהֱאלִֹהים מֵּ ֹתוֹ  ָהֱאלִֹהים ו ְמַמהֵּ   ( לב" )מא, ַלֲעש 

   ע י םמֵּ ַמהֵּ  םָהֱאלֹה  י רו מ  ֹת םָהֱאלֹה  ָמרֹוםס"ת  :וֹ ַלֲעש   (שמנה לחמו)        שכך יהיה. םרוֹ מָ מ   שכבר ניגזר הדבר .מ 

 

 "בֹאָנה ל ַות ָ ָנה אֶׁ ֶׁ י נֹוַדע ְולֹא ִקְרב  ל ָבאו   כ ִ ָנה אֶׁ ֶׁ ן ִקְרב  יהֶׁ ר ַרע ו ַמְראֵּ ֶׁ ֲאש  ה כ ַ ָ ִחל  ת ְ ַ   " )מא, כא( ָוִאיָקץ ב 

 ה ל ָ ח  ת   י)פסחים מט(מ"ש ארץ. לרמוז העם לכם חלמיד תת ב: ב ַ ת :נישוא   כהן(  חתנ)מ  .אין זיווגן עולה יפה ם הארץ,תלמיד חכם לע   ב  

 

 כמה עולה העולם הבא: סיפור?  

 הרב לו ויען? לעשות מה לו שייעץ לרבו ופנה כסף לו היה ולא בנותיו שלושת את לחתן צריך שהיה עני באדם מעשה
 שיושבים סוחרים כמה שם והיו פונדק באיזה לו וישב והלך לרבו העני הודה. אותו תעשה לך שיזדמן הראשון העסק

 כמה? קונה אני שתמכור מה לו אמר. למכור או לקנות תרצה מה לו ואמר העשירים אחד אליו פונה הוהנ וצוחקים
 מה, לו ואמרו בצחוק פרצו הסכום את הסוחרים וכשמוע. שקל חמישים לי יש לו אמר? לקנות בשביל לך יש כסף
 בעד שלי הבא העולם לך כורימ אני, עצה לי יש, לעני הנזכר הסוחר אמר ולפתע? שקל בחמישים לקנות תוכל כבר

 שני של חתימות עם חוזה עשו והעני ל"הנ והעשיר. העיסקה את ועשה הרבי על סמך כמובן הוא. שקל החמישים
 לא כלל אשתו אבל. הכל את לאשתו סיפר הביתה כשהגיע וגם, הוא טיפש איזה עליו לצחוק התחיל והעשיר הצדדים

 עד אחד רגע עוד איתך לחיות מסכימה לא אני, גוי לבין בינך ההבדל מה הבא עולם לך אין אם לו אמרה אלא צחקה
 נקרא לא וזה שטויות שזה לאשתו להגיד הבעל ניסה בתחילה. בחזרה השטר את לך יתן והוא הכסף את לו שתחזיר
 העשיר מיד. איתו לחיות תמשיך לא היא השטר ובלי גמורה מכירה שזה לו ואמרה התעקשה אשתו אבל בכלל מכירה

 שלום למען השטר את לי תן, שקל החמישים את קח, טובה תעשה העשיר לו ויאמר, עדיין שם ישב והעני לפונדק רץ
 כשהגיעו, יעשה אני לי יגיד שהוא מה שלי לרב בוא רוצה אתה אם מוכן איני, פתאום מה, לו אמר העני אבל. ביתי
, וכך כך עולה זה שלו הבנות של בחתונה לו עזורת בחזרה שלך הבא העולם את רוצה אתה אם, לעשיר הרב אמר, לרב

 ושאלה לרב שהיהא באה מכן ולאחר. השטר את וקיבל החתונה של הכסף כל את נתן, ברירה לו שאין ראה והעשיר
 אותו מכר כשהוא תשמעי, הרב לה ענה? גבוה כ"כ במחיר אותו קנה שהוא הבא עולם בכלל היה לבעלה האם אותו

 הבא העולם את קנה שהוא עכשיו אבל. שקל חמישים באמת והושש זמן באותו הבא ולםע לו היה שקל בחמישים
 .הבא עולם בני שנהיה רצון ויהי. מאוד גדול הבא עולם לו יש, כבד במחיר שלו

 
 "ב ְרכ ֵּ ת )את יוסף( אֹתוֹ  ַוי ַ בֶׁ ִמְרכ ֶׁ נֶׁה ב ְ ְ ש  ר ַהמ ִ ֶׁ ְקְראו   לוֹ  ֲאש  ךְ  ְלָפָניו ַוי ִ ל ַעל אֹתוֹ  ְוָנתֹון ַאְברֵּ ץ כ ָ רֶׁ  " )מא, מג(ִמְצָרִים אֶׁ

   ך רֵּ ִנים. ךַר בחוכמה,  באָ  -נוטריקון: ַאב   )רש"י( בש 

 

 " ְקָרא ם ַפְרעֹה ַוי ִ ֵּ ף ש  חַ  ָצְפַנת יֹוסֵּ ְענֵּ ַ ן פ  ֶׁ ת  ת לוֹ  ַוי ִ ת ָאְסַנת אֶׁ ַ ֹוִטי ב  ַרע פ  ן פֶׁ ֹהֵּ ה אֹן כ  ָ                          " )מא, מה(...ְלִאש  

 ַנת ע   ָצפ  ַ חַ פ   )רש"י(.                                                                                                                ןפֵּ צוֹ מלשון -תנו  מפרש הצפו   :נֵּ

 ַנת יה  =ָאסַנת'; בגימט 620=ֶכֶתר=ָצפ  יתוֵחי חֹוָתם(   .מלכות רת  ר בכ   , לכן זכה וניתעט  צרו  יוסף התגבר על יִ  .'בגימט, 511=ַמלכו תֵּ  )פִּ

 ַנת חַ  ָצפ  נֵּ ע  ַ  (,)החלומותותר פ-ומך,ת ,)שניבא העתיד(ביא נ ,מצרים( את הדָ ופָ  הציל )שבחכמתו ודהפ ,)שצפה העתיד(ופה צ )א(-נוטריקון :פ 

 )בעה"ט(   .ואשת פוטיפר רמז על יוסףינם. חפשו  נינה  עוטיפר פ –אווה תפש נטפט  פדיק צ )ב(;  )רואה העתיד(וזה חביא, ניו, נ  ע

 ַנת ( בכוכבים שעתידה אסנת להוליד בנים עם יוסף, לכן רצתה )אשת פוטיפר. שראתה אימה בגימט' א"ת ב"ש. תחטא=ָאס 

 )שמנה לחמו(     ה. ת  להחטיא את יוסף שישכב עימה ע"י חטא, ולא הייתה יודעת שהדבר מגיע לבִ 

 ַנת  .יוסףמיועדת ל אסנת'. רמז שבגימט ,אסנת=השורהיה מזל שור:  יוסף ;נזר יוסף() .ע"הבגימט' , 511=זו היא בת דינה=ָאס 

 אסנת הייתה בת דינה )אחות יוסף( ושל שכם בן חמור. האחים שלה )השבטים( רצו להורגה. יעקב תלה : המדרש אומר
אותה...יוסף היה  קמיע על צווארה וגירשה מביתו...בא המלאך גבריאל והביאה למצרים ונתנה לאשת פוטיפר שאימצה

יפה תואר, וכאשר יצא לרחוב, יצאו כל הנשים לראותו, וכל אחת זורקת לו חפץ או תכשיט...אסנת זרקה לו את הקמיע 
שבצווארה, ובקמיע היה כתוב בשפת הקודש שהיא בת דינה בת יעקב...ואז נשא אותה לאישה ונולדו לו ממנה שני 

  )החיד"א(                                     בנים: מנשה ואפרים.
            



 "  ל ְלכו ף אֶׁ ר יֹוסֵּ ֶׁ ם יֹאַמר ֲאש  ו   ָלכֶׁ ֲעש  ַ  :העם המצרי צעק לפרעה וביקש לחם, והוא שלח אותם ליוסף  " )מא, נה(ת 
 ו   ָלֶכם ֲעש  ַ  )בעה"ט(         לחם. . ואז ייתן להםברית מילה( לעשות) מו לים לצִר ציוה את הִמ  יוסף.  'בגימט ,866=שו  עֲ ה ת ַ ילָ המ  =ת 

  

 :י ִהנ ֵּה" יעקב אומר לבניו ַמְעת ִ ָ י ש  ר יֶׁש   כ ִ בֶׁ ֶׁ ִמְצָרִים ש  ה ְרדו   ב ְ מ ָ ָ ְברו   ש  ִ ם ָלנו   ְוש  ָ   " )מב, ב(ָנמו ת ְולֹא ְוִנְחיֶׁה ִמש  

   ֶבר ֶיש ֶ   )שמנה לחמו(       . ששם במצרים יוולד משה. בגימט' א"ת ב"ש, 347=השֶ במֹ =ש 

 ה ָ מ  ָ ל את בני משה. משה=ש   )ע.א(                    ישראל.  יהיה זה שיגא 

 ם שָ  -נוטריקון :ֶשֶבר  ֵּ                    (רחלשל  בןההוא  יוסףחי. ) יוסףחל. יעקב הרגיש שרן  ב 

   דו  ; )רש"י( .מצריםבישתעבדו ישראל -נה שבניש 210-רמז ל .210=ר 

 חנוכהב-לשלושת הדברים שאסרו הרומאים על היהודים לקיים. רמז אש חודשר-ריתב-בתש -נוטריקון :ֶשֶבר           . 

   ך רק 86=ָלנו ר   )אור החמה(         שנים. רד"ושנים מתוך  86. רמז שישראל נישתעבדו במצרים בעבודת פ  

 ידיו שני את לפשוט שהתחיל אחת לילה אותו ראו, ידיו את לפשוט, בחתונות לילה כל שהלך ר'שנורע איזה
 ראיתי, מאוד פשוט, זעליג' ר ענה?!, הידיים שני את לפשוט התחלת למה, זעליג' ר, אותו שאלו!, אחת בתב

 .סניף עוד לפתוח החלטתי,  טוב ביזנעס שזה

 "  ְרדו י ַוי ֵּ ף ֲאחֵּ ָרה יֹוסֵּ ֹר ֲעש ָ ב  ְ ר ִלש  ְצָרִים ב ָ  .יוסף)שנישאר עם יעקב( ו בנימיןחוץ מ         " )מב, ג(: ִממ ִ

  ֵּ דו  ַוי  )עֵלי דשא(             .                                                   שנים( 210) רד"ולהם כי יתעכבו שמה  יוָ . כלומר ו"רד-יוָ  אותיות=ר 
 

 "ֹר ְזכ  ף ַוי ִ ת יֹוסֵּ ר ַהֲחלֹמֹות אֵּ ֶׁ ם ָחַלם ֲאש  ר ָלהֶׁ ם ַוי ֹאמֶׁ הֶׁ ִלים ֲאלֵּ ם ְמַרג ְ ֶׁ ת ִלְראֹות ַאת  ְרַות אֶׁ ץהָ  עֶׁ ם ָארֶׁ אתֶׁ    )מב, ט(" ב ָ

 ים ל  ַרג     )נזר יוסף(      .ישמעליםואותו מכרו ל רחליוסף הוא בן  -.םכרתֶ מוסף  י ים ל  עֲ ישמ  לנבתם, גחל  רי  בנֵּ מ -נוטריקון :מ 

 
 "ר ם ַוי ֹאמֶׁ הֶׁ י לֹא ֲאלֵּ ְרַות כ ִ ץ עֶׁ ם ָהָארֶׁ אתֶׁ  " )מב, יב(ִלְראֹות ב ָ

 י  )עלי דשא(                          ..." כלב ויהושע, נכון רק לגבי מרגלים"מה שאמרתם לא היו עבדיך . עשֻ הוֹ י ב לֵּ כ ָ  -נוטריקון:  כ  

 
 "  יךָ  12 ַוי ֹאְמרו י ֲאַנְחנו   ַאִחים ֲעָבדֶׁ נֵּ ָחד ִאיש   ב ְ ץ אֶׁ רֶׁ אֶׁ ָנַען ב ְ טֹן ְוִהנ ֵּה כ ְ ת ַהק ָ ָחד ַהי ֹום ָאִבינו   אֶׁ ו   ְוָהאֶׁ נ  ינֶׁ  (ג" )מב, יאֵּ

  ֶינ תא ָהֶאחָ  םַהי וֹ  ו  ָאב  יֶננ   דו   )שמנה לחמו((.  יעקבשל אבינו ) תמו  ד  . שהאחים אמרו שהאחד שאיננו )יוסף( היה לו תוֹ מו  ד  ס"ת  :ו  אֵּ

 
 "זֹאת נו   ב ְ חֵּ ָ ב  י ת ִ ְצאו   ִאם ַפְרעֹה חֵּ ֵּ י ִמז ֶׁה ת  בֹוא ִאם כ ִ ם ב ְ טֹן ֲאִחיכֶׁ ה ַהק ָ נ ָ  " )מב, טו(הֵּ

 בֹוא  )בעה"ט(              . אחים'( 11)= יא עד שיבואומצרים ו משלא תצא' '.בגימט ,יא=ב  
 

 "ל אָֹתם ַוי ֱֶׁאסֹף ָמר אֶׁ ְ ת ִמש  ֶׁ לֹש  ְ  ימים. 3יוסף הכניס את אחיו לכלא במשך    :" )מב, יז(ָיִמים ש 

 ת ֶ לֹש  ֹור)ל   וישליכו הו  ( כתנתו)את  ויפשיטו: סףויעשו להאחים דברים ש 3: כנגד ש     )בעה"ט(                 (.ליםישמעא)ל וימכרו( ב 
 

 "ר ם ַוי ֹאמֶׁ הֶׁ ם ַיֲעקֹב ֲאלֵּ ם אִֹתי ֲאִביהֶׁ ֶׁ ְלת  כ ַ ִ ף ש  ו   יֹוסֵּ נ  ינֶׁ ְמעֹון אֵּ ִ ו   ְוש  נ  ינֶׁ ת אֵּ ְנָיִמן ְואֶׁ חו   ב ִ ק ָ ָנה ָהיו   ָעַלי ת ִ ָ   " )מב, לו(ֻכל 

 נזר יוסף(                                    . לו בחייו היושהגדולות ות הצר 3ו על ם שלרמז לבני יעקב. וסףי-בןל-שיוע -נוטריקון: ָעַלי( 

 
 "ף ַוי ְַרא ם יֹוסֵּ ת ִאת ָ ְנָיִמין אֶׁ א ב ִ ר...ָהבֵּ ת ַוי ֹאמֶׁ ים אֶׁ ִ ְיָתה ָהֲאָנש  ָ ַבח ו ְטבֹחַ  ַהב  ן טֶׁ י ְוָהכֵּ י כ ִ   )מג, טז( "יֹאְכלו ... ִאת ִ

  ַן חֶטב ָהכֵּ ןלתיבה  טבח' של המלה חף את האות אם נצר. חנוכה: רמז שצריך לעשות סעודה בו  ָהכֵּ  .חנוכהנקבל -ו 

       .חנוכה: ס"ת 'ך', סמוהב חבטו וליב ןנכו': חנוכהחג רמוז : ח(-)קיב, זספר תהילים גם ב
 

 "א ָ ש   אֹת ַוי ִ ת ַמש ְ אֵּ ָניו מֵּ ָ ם פ  הֶׁ ב ֲאלֵּ רֶׁ ֵּ ַאת ַות  ְנָיִמן ַמש ְ אֹת ב ִ ש ְ ַ ם ִממ  ָ ל  ֻ ש   כ  ו   ָידֹות ָחמֵּ ת  ְ ש  רו   ַוי ִ כ ְ ְ ש  וֹ  ַוי ִ   " )מג, לד(ִעמ 

   ש ש  : ָידֹות ָחמֵּ      ' שאומרים בחנוכה: על הניסים'ברכת ב תדו  י  חמש  כנגדת; ב   שה יל  מ  ש ד  ו  ח-נוטריקון. ָחמֵּ

 .עוסקי תורתך ידב יםִד וז   ;צדיקים ידב יםִע ורש   ;טהורים ידב יםטמִא  ;מעטים ידב יםב ִ ר   ;חלשים ידב יםִר ו  ב  גִ 

 

 

 

 

 
 

 "ר ֶׁ א ֲאש  צֵּ ָ וֹ  ִימ  יךָ  ִאת  ֲעָבדֶׁ ת מֵּ      (ט, ד" )מַלֲעָבִדים ַלאדִֹני ִנְהיֶׁה ֲאַנְחנו   ְוַגם  ָומֵּ

 ר ֶ א ֲאש  צֵּ ָ מ  וֹ  י  ת  ֲעָבֶדיךָ  א  ת מֵּ רה הרוגי עשכנגד -תיבות בפסוק רשֶ עֶ  .בגימט' ע"ה, 1642=רמז על עשרה הרוגי מלכות=ָומֵּ

 (שמנה לחמו)    .10ביחד=כירת יוסף, והם השביעו את השכינה, תשעה השתתפו במשמתו בגלל מכירת יוסף:  מלכות

 

 
 

  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע
 

ש   ת רמז: ָידֹות ָחמֵּ רו                          :    והם תא  ש   רת  בי   דברים חמישה בו ויהיו, של בנימין בחלקו המקדש בית שיבנה לדו 

. ע=70=יד פעמים חמש לדבר רמז. שני בבית חסרו והם, השמים מן אש* ,נבואה*, ותומים אורים*, *ארון, שכינה* 
העולם תמוֹ או  יםר  פ ָ סנהדרין (יקר כלי)              .' ע כנגד, ' ע מקריבים ושם, ' ע ישיבת ושם, הארץ יןעֵּ  דשלמק רמז



 "...  ר ָהִאיש ֶׁ ִביעַ  ִנְמָצא ֲאש  ָידוֹ  ַהג ָ י ִיְהיֶׁה הו א ב ְ ד ל ִ ם ָעבֶׁ ֶׁ לֹום ֲעלו   ְוַאת  ָ ל ְלש  ם  אֶׁ    " )מד, יז(ֲאִביכֶׁ

 הוא יישאר במצרים.-וכאשר הגביע יימצא אצל בנימין-אחיו. לכן הוא דאג לשים בָשקֹו של בנימין 'גביע'-יוסף רצה להשאיר אצלו את בנימין

  ַיע ב    )בני ציון(                                                                 נפש ירדו מצרימה.( 70) 'עשבטים,  (12) יבאבות,  (3) ג -נוטריקון :ג ָ

  ַיע ב   )שם(                                            ".חסדמידות נחשבות "מידות של  יג'. כלומר בגימט דסֶ חֶ =בעמידות+  יג -נוטריקון: ג ָ

  יו ציעריוסף -כסףוב האחים מכרו את יוסף...-בכסף ?כסףעשוי גביע מדוע ח   )אוצר המדרשים(                                  . את  א 

 

 

 

 

 

 

 לערב שבת וליום השמיני של חנוכה ========  ת  החנוכיהלו  סגו   =======

ת חצי שעה מול נרות החנוכייהל:  ולהצלחהסגולה לשמירה   ב     זה מסוגל לכפר על מי שראה מראות לא צנועים.-ש 

ֹות" את המיליםצריך לומר: , בעל ה"בית אהרון", כותב על ערב שבת שחל בחנוכה הרבי מקרלין  יש  ֲאש   י ב ָ כו נ  אני  - :ַסמ   

ֹות, : נרות החנוכה אשו אש נרות השבת : אשה ת ליפול, תסמכו אותי, תנו לי תמיכה בעזרת שני\עומד יש  ֲאש   י ב ָ כו נ  ַסמ  

י דו נ  י ַרפ   י חֹוַלת ַאֲהָבה ָאנ  ים, כ   ו ח  פ  ַ ת                                                                                                                                                                             .זו הסגולה של ערב שבת, כאשר נרות השבת דולקים עם נרות החנוכה . ב ַ

 

 כשנרות החנוכה דולקים ליד נרות השבת,  ,בערב שבת שחל בחנוכה: הרבי מסלוניםר אומ: סגולה נפלאה לזיווג 

 .ילדיםה כנגד-נרות החנוכה ;זוגיותהזיווג וההם כנגד -נרות השבת שני שמֶחם בבניין שלם" ה'," :את המילים הבאות לומר

  

ללידה קלה, פוריות, תפילה סגולה . 'זאת חנוכה'קוראים -שמיני של חנוכהלנר : לידה קלהוהריון בריא, סגולה ל  

אינם יכולים לפעול  אותה הפעולה שצדיקי הדור הגדולים ביותר": הרבי מרוז'יןעל עקרו ת. הנה המילים המרגשות של 

אדם צריך ". שיזיל מול הנרות ביום זאת חנוכה כיפור, יכול כל יהודי פשוט לבקש ולפעול בדמעות ביוםבתפילת נעילה 

                                                                                                                                                                                  .זוגיות, ילדים צדיקים וחיזוק באמונה  ,'רוחניות, אהבה, יראת ה :זמן וכוחות לבקש עללהשתדל להשקיע ביום זה 

: תקשיבי. בנ י )בנים(, כותב המהר"ל? נשים שמחכות שנים לפרי בטן -שמסוגל קודם כל לפקידת עקרות  8מה יש במספר 

יי )פרנסה(, לא בזכותא תליא מילתא אלא במזלה. את יכולה להיות הצדקת הכי גדולה בעולם ולא  חי י )בריאות( ומזונ 

או שנוזל עליך או שלא נוזל עליך. כמה  .לא תלוי בזכויות שלך אלא במזל ולמה? כי זה ,יהיו לך ילדים למצוא בן זוג ושלא

  .חולה. איך יכול להיות? זה עניין של מזל שנקבע בשמים מזמן פעמים רואים צדיקה בלי ילדים או חלילה צדיק

 

 :פחד, עצבות וחולי גוף ונפש סגולה נגד 

  ָך מ  תילה פר, בנ": יביט בבן איש חיאומר ה" –כלשהו  חולי נפשו ,דאגות, פחדיםנגד  -בתהילים )כולו( פרק ל' –" ֲארֹומ 

  .ההבטה בשלהבות מרפאת פחדים ומביאה מרגוע לנפש. ההבטה היא סגולה לרפואת הנפש ."'נפש"ת 'רמן שוב

 

  :סגולה כללית 

  למנורת  והחנוכייה שיש לנו היום היא זכר כמעט מדויק ,מנורה בבית המקדשהדליקו את הכך -שמן זית זךבלהדליק

בנים צדיקים, זיכרון, ראייה  -החנוכיה  , אם את רוצה שכל הסגולות שהיו במנורה יחולו עלאומר החיד"אהמקדש. ולכן, 

 .את חייבת שמן זית מעולה –טובה, בריאות הנפש והגוף
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 .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 עודמס .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  לֵ -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

 

 ויקץ שלמה" א אתולקוראים את "רני ושמחי בת ציון" -השבת, זוהי השבת הראשונה של חנוכה"  
 הסוף, פרק ד': פס' א'(-: פס' ט"ו'ג פרק-מלכים א') "שלמה ַוי ַקץ" להפטרה:' מקץ' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

  וחכמתו. המלך שלמה חלום מסופר על בהפטרה; ...הצדיק יוסף וחכמת המלך פרעה חלומות מסופר על בפרשה

 (ה ג, :'א יםמלכ'' )הלילה בחלום שלמה אל' ה נראה "בגבעון 
 לו אמר. למלוכה זכה בלבד שנים 12 בן קטן נער בעודו שלמה. אלקית ולחכמה שכינה לגלוי זכה המלך שלמה •

 רק ביקשת אתה, האויבים על וניצחון ימים ואורך וכבוד עושר ובראשונה בראש לבקש הצעירים שדרך י''אעפ: ה''הקב

.בתענית יום ארבעים זה על ישב אלא לחכמה שלמה זכה חינםב ולא. לך נתונים והמדע החכמה לכן. שבחך וזה חכמה
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