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 "ב ֶ ֶאֶרץ ַיֲעקֹב ַוי ֵש  גו ֵרי ב ְּ ֶאֶרץ ָאִביו מְּ ָנַען ב ְּ   " )לז, א(כ ְּ

 ַ בו ֶׁ ץב ַ ֲַעקֹביַ ַי ֵּש  רֶׁ ימַ ַאֶׁ ֵַּלכַ =יובִַאֲַמֵַּ: ר"ת ִביואַ ַגו רֵּ ת אביו זכה לכל העושר הזה.  ר  '. שיעקב ידע ֶשִמב ִ בגימט, בדַאַ ב   )שמנה לחמו(כ ַּ

 ב ֶׁ י ֵּש    (החיד"א)              .וסףיַילבולבַליועפץַקשלווה,ַבתַבֶַׁשעקבַייבקשַו-נוטריקון: י ֲעקֹבַו 

  :רש"י(               ' ?בַבשלווהַבעולםַהזהישֵַּלאַדיַלצדיקיםַמהַשמתוקןַלהםַלעולםַהבא,ַאלאַמבקשיםַלֵַּ'אומר הקב"ה( 

  הינַ ִדַ, ולא נחתי מןבַ לַ , ולא שקטתי מושַ עֵַּ: ולא שלוותי מ'לאַשלוותי,ַולאַשקטתי,ַולאַנחתי,ַויבואַרוגז': )איוב ג, כו(כתוב ,
ב'מילה אות השנייה ברמוזים ב. כולם יוסףויבוא רוגז מ ֶׁ י ֵּש   )החיד"א(                       . ןבו,ַלשעַנה,ידסף,ַוי :'ו 

 ב ֶׁ י ֵּש  ַ יןִַרַסוַ י -נוטריקון :ו   )נחל קדומים(        . סוף טוב הכל טוב...לווהשףַלבסוַֹוהַילַ תחִַב 

  ַימ ִביוַגו רֵּ  )בעה"ט(   .                      בחברון-קבור 'במערת במכפלה''. לרמוז שיצחק, אביו של יעקב בגימט  278=ןהַחברוַֹזֶַׁ=א 
 

 "ה ֶ דֹות ֵאל  ֹלְּ ן יֹוֵסף ַיֲעקֹב ת  ֶ ָנה 17 ב  ָ ֹאן ֶאָחיו ֶאת רֶֹעה ָהָיה ש  צ  ַ הו א ב  ֵבא ...ַנַער וְּ ָתם ֶאת יֹוֵסף ַוי ָ ָ ב   " )לז, ב( ָרָעה ד ִ

 אהבת חיים(       . בנימין, שמעון, יוסף, רחל, דינה, עשו, לבןשעברו עליו:  צרות 7, כנגד הוי"הפעמים  7=י ֲעקֹב(ַַַַַַַ

 ף  (אהבת חיים)   .  ביתַסוהר, פוטיפר, יםנִַהמדיַ , הישמעאלים, רוַֹהבַ , האחיםשעברו עליו:  צרות 6,  כנגד הוי"הפעמים  6 =יֹוסֵּ

 ַ או ףיַי  בֵּ םד ִַַתאֶַַֹׁוסֵּ ת  הר ַַב    )מנחת כהן(        .     מןַהחיאברַיל על ֶאָחיו שהיו אוכלים לִ עֶ '. יוסף הֶ בגימט ,ירַחַ בַ אֵַּ=ויאדרר"ת :ַע 

 ר ע   .  : מתקן בשערו, ממשמש בעיניו כדי שיהיה נראה יפה'היה עושה מעשה נערות'-פירש"י ; )בעה"ט( .'בגימט 320=הטֶַׁשוַֹ=נ 
 

 "ָרֵאל ִיש ְּ ל יֹוֵסף ֶאת ָאַהב וְּ ָניו ִמכ ָ ָ י ב  ֻקִנים ֶבן כ ִ ה לוֹ  הו א זְּ ָעש ָ ֹתֶנת לוֹ  וְּ ים כ ְּ ס ִ ַ  " )לז, ג( פ 

 ֶַׁאבן עזרא(          נולד.  וסףיכש 91יעקב היה בן  '.בגימט 91: ס"ת אהוַ ַםֻקִניזַ ַןב( 

 הינַ ִדַמ תרֶַׁב ֶַׁמעוַ  היתה רחל כי מפורש עוזיאל בןיונתן  בתרגום. בגימט' )עם האותיות וע"ה(, 276=האַ בלֵַַּרחל=זקוניםַבןַכי, 

 )פני דוד(           .לאהל דינהו רחלל הלך יוסף הנס פ"וע עובריה נתחלפו לאה לתיתפ ידי ועל יוסףמ לאהו

  ַבעה"ט(             התורה. )סֹודֹות( י ז  ָר סף את וימסר ליעקב שלרמוז  .'בגימט, 207=זר ַ=םֻקִניז( 

  ַפני דוד(         . אביו הוא יוסף כי בניו מכל אהבו ולכן. יוסףב יצחק תשמַּ נִ  הָר נתעב  . שבגימט' ע"ה, 208=יצחק=םֻקִניז( 

  ַדרכו ולפי ל"עכ קנים' ז צדיקים של תתוֹ כ ָ ' ז כמותה להאיר צדיקים שעתידים מנורה של קנים' זל ז. רמיםנִַקַ -'ז=אותיות םֻקִניז 

  )פני דוד(             . שבכתבַתורהשל  ספרים' לז שרומזים...תורה שלמדו יוסף את אהב אפשר

 ים ס ִ  )רש"י(             . יוסףהאנשים שסחרו ב אלה – דייניםמ-שמעאליםיַ-וחריםס-וטיפרפ -נוטריקוןַ:פ  

 ים ס ִ  )אהבת חיים(     .   בןַיוסףמשיחַ, וזכה שיצא ממנו ץַהימיםקֵַּרמז שהיה מגלה לו סודות על . ץקֵַּ=פ  
 ים ס ִ  (חומת אנך)ַַַַ.400-190=210:ַשנים מהשעבודַקץיירדו למצרים, והקב"ה יחסיר בני ישראל רמז ש.ַ'בגימט ,190=ץקֵַּ=פ  

  ַ ים-פ   )בעה"ט(            . חי יוסףהשנים ששהוא מנין ( 110' )סים'שנים מתוך ( 80) 'פ': רמז שימלוך ס ִ

 ס ס: י ם-פ   יצאו ממצרים, הם לקחו את הארון של  שבני ישראלכ-'היםַראהַוינוס'למ"ש רמז ַ.םיַ -=קטע של יבשה בתוך הפ  

 )ע.א(     .יםהתוך ב יבשהעברו ב. ואז בנ"י שנייםאת הארון וניבקע ל 'ראה'הים  סוף,-יוסף, שמת במצרים, וכאשר הגיעו לים

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

 )שנה ד'(  160 עלון           ַוֵיֶשב לפרשת וגימטריות אותפרפר                              

   אין מצוות תרי"ג וישבבפרשת. 

 שולח את  יעקב* .חלומות יוסף 2*ַ.יוסףל אחיםשנאת ה*ַ.יוסףל יעקבאהבת *ַ.ֶאָחיועל  יוסףדיבת * ]ז]פרקַלַ:וישבַפרשת ענייני
. רּבֹול יוסףלהשליך את -ראובןעצת * .יוסףעל דברי  אחיםמחשבות ה* .( עימוגבריאל' )המלאך אישפגישת '* .לראות היכן ֶאָחיו יוסף

  . אביהם ליעקב-המגואלת בדם של עז ששחטו-כתונת הפסיםשולחים את  האחים* .מכירת יוסף*. ישמעאליםלמכרו ל-יהודהעצת *
ַל ַלַ.חרָ ץ וזַרֶ פֶ לידת *. יהודה ותמרמעשה *. ןנָר ואֹוע  חטא * ]ח]פרק       .( המצריפוטיפרבבית אדוניו ) יוסףהצלחת *  ]ט]פרק

 .פותר את חלומותיהם יוסף* . ושר האופים שר המשקיםהחלומות של: * ]מ]פרקַ. בבית הסוהריוסף *. אשת אדוניועם  יוסףויכוח *
 .להזכירו לפרעה משר המשקיםמבקש  יוסף*

 ו"תשע כסלו כג .   "כהַאמרַה'" :הפטרה. 17.37 ת"ר; 17.16-ק"מוצש ;16.14-נרות הדלקת(: א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

ַ

 מכן לאחר. יוסף של אלומתו מזדקפת האלומות מבין כשלפתע אלומות מאלמים האחים נראו בחלומו -יוסף חלומות •:  הפרשהַמציתת
 הכל אם לבדוק, המרעה מקום אל אביו בשליחות יוצא יוסף - יוסף מכירת • .זו לאלומה ומשתחוות האחים יתר של אלומותיהם סובבות
. עליהם להתנשאותו, ולתמיד אחת, קץ לשים ההזדמנות זו כי החליטו, יוסף את בראותם, האחים. הצאן את הרועים אחיו אצל כשורה
. בנים שלושה היו ליהודה -ותמר יהודה • .מכרוהו ולבסוף. לבור להשליכו הוחלט הבכור ראובן של בהתערבותו אך להורגו רצו בתחילה
 -במצרים יוסף • .היבום לחוקי בהתאם, ֵשָלה, הצעיר הבן את לחתן מסרב יהודה, מתו ושניהם, לתמר נישאו, ואֹוַנן ֵער, מהבנים שניים

 את יוסף וגשאשת פוטיפר מעלילה עליו שתקף אותה והוא ניכנס לכלא, שפ פ, פוטיפר ידי על ונקנה למצרים הגיע אשר יוסף של קורותיו
 .חלומם את להם פותר והוא. מצרים מלך פרעה ידי על לכלא הם גם שהושלכו האופים ושר המשקים שר
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 סוחרים שלושהמעשה ב 
 בעל אצל הכסף את השאירו כשהגיעו, סחורות לקנות ליריד ביחד יצאו, לשותפות שנכנסו סוחרים שלושה פעם היו

 אם רק הכסף את להם שייתןאיתו  סיכמו את זה,זה  הכירו מספיק לא שעדיין ומכיוון שלושתם על נאמן שהיה המלון
 את ותאסוף אתה לך" שביניהם לצעיר ואמרו למלון חזרו כשסיימו... קניות למסע יצאו בינתיים, ביחד שלושתם יבואו

, ביחד יבואו כולם אם רק לו לתת יכולהוא ש אמר המלון בעל אך הכסף את וביקש המלון לבעל הצעיר הלך", הסחורות
 שנפלו השותפים שני הבינו חזר לא והשותף השעות משעברו, לו נתן ואכן לו לתת יכול שהוא מחדרם השניים לו צעקו
 את שתתן סיכמנו הרי אבל' לו אמרו 'שלכם לחבר נתתי' להם אמר 'הכסף את לנו תן' לו ואמרו המלון לבעל באו, בפח

 הסיפור פרטי את ששמע השופט, למשפט המלון בעל את ותבעו השותפים הלכו, 'ביחד שלשתינו אנחנו אם רק הכסף
 בעצבות המלון בעל לו הסתובב, הסכום מלוא את חודש תוךלשניים,  ,לשלם המלון בעל את וחייב השותפים את הצדיק
 פניך למה ושאל אותו שראה מירושלים אורח מלונו אל הגיע בינתיים גדול כה כסף סכום ישיג מהיכן ידע ולא גדולה
 שלא מתחייב ואני המשפט לבית איתך אבוא אני דאגה אל היהודי אמר, הסיפור כל את המלונאי לו סיפר, נפולות
 ,המלא הסכום את לשלם מעונין 'חברי לשופט: ואמר המלון בעל עם היהודי הגיע המשפט ביום ואכן כלום לשלם תצטרך

                                                         '...הסכום מלוא את ויקבלו השלישי השותף את השותפים שני נא יביאו שסוכם... כפי שלשתם שיבואוביקש ך א
 

 "  או רְּ י ֶאָחיו ַוי ִ ל ֲאִביֶהם ָאַהב אֹתוֹ  כ ִ או   ֶאָחיו ִמכ ָ נְּ ש ְּ לֹא אֹתוֹ  ַוי ִ לו   וְּ רוֹ  ָיכְּ ב ְּ לֹם ד ַ ָ ש   " )לז, ד(  לְּ

  ַלֹםל  )בעה"ט(           שנה של שעבוד.  400-ל גרמו-לרמוז שע"י שלא אמרו לֹו ָשלֹום'. בגימט,400ַ=ש  

 

 

 
 

 "  רו לֹךְּ  ֲהָמלֹךְּ  ֶאָחיו לוֹ  ַוי ֹאמְּ מְּ ֹול ִאם ָעֵלינו   ת ִ ֹל ָמש  ש  מְּ נו   ת ִ ָ נֹא עֹוד ַוי ֹוִספו   ב  ַעל ֲחלֹמָֹתיו ַעל אֹתוֹ  ש ְּ ָבָריו וְּ  " )לז, ד(  ד ְּ

  ַי ֹוִספו  (ילקוט משה)                 ' )עשרה( הרוגי מלכות.ירמז שעל ידיהם )בגללם האחים שמכרו את יוסף( נהרגו  .'(י)חסר אות  :ו 
 

 "ר ַהז ֶה ַהֲחלֹום ָמה ֶ ת ָ  ֲאש  ךָ  ֲאִני ָנבֹוא ֲהבֹוא ָחָלמְּ ִאמ ְּ ַאֶחיךָ  וְּ ֲחֹות וְּ ַ ת  ְּ ִהש  ךָ  לְּ ָצה לְּ  )נזר יוסף(       " )לז, י( ָארְּ

 ר ֶׁ ַ ֲַאש  ת  מ  ל   ה.מת כבר הייתה רחל שהרי יוסףב רע  גוֹ  יעקבַ.בואהַמתחלַראש -מתהאימנו  רחלבפסוק זה רמוז ש:ֲַהבֹואַח 

                      

 "  או ַקנְּ ָאִביו ֶאָחיו בוֹ  ַויְּ ַמר וְּ ָ ָבר ֶאת ש   .יוסףמרומזת בשמו של  קנאהה .'בגימט, 156=יוסף=הנאַ קִַַ•ַַַַַַַַַַ)לז, יא( "ַהד ָ
 

 :ֵאה ָנא ֶלךְּ " יעקבַאומרַליוסף לֹום ֶאת רְּ ְּ ָלֵחהו   ַאֶחיךָ  ש  ְּ ש  רֹון ֵמֵעֶמק ... ַוי ִ ֶכָמה ַוי ָבֹא ֶחבְּ ְּ       " )לז, יד(ש 

  ַ (ע.א)             . ללא הָשָמש-( נרות36) ו"ללהדליק כדי  יקספ ִַהִַ ןמֶַׁשֶַׁהש. רמז יקספ ִַמַַו"לַַןמֶַׁשֶַׁ-נוטריקון: לֹוםש    

 ק מֶׁ  )בעה"ט(           שנים. 210רמז שבני ישראל יירדו למצרים וישתעבדו שם במשך . 'בגימט, 210=רד"ו=עֵּ
 

 120 לאחר, מפחד לא אתה': 'וכדו תולעים לענייני החרדי בציבור הגדולים מהמומחים, אחד רב שאלו פעם
  ...קטיף בגוש ֵחְלָקה קניתי: הרב ענה'. בך לנקום שיבואו והנמלים מהתולעים, שנה

 
 "  ָצֵאהו מְּ ִהנ ֵה ִאיש   ַוי ִ ֶדה ֹתֶעה וְּ ָ ש   ַ ָאֵלהו   ב  ְּ ש  ש   ַמה ֵלאמֹר ָהִאיש   ַוי ִ ַבק ֵ  " )לז, טו(   ת ְּ

 ם של ' :ִאיש ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַת; חָ שָ לרמוז שהמלאך בא לפדות נפשו ִמ  .(יןש, ודי, לףא. )ןיוַֹד ַלפִַ='אישאותיות הנֶעלַּ
ִהנ ֵּה הַו   )שמנה לחמו(                 שם בשדה.  מתפללשיעקב היה לרמוז  '.בגימט, הלַ וזוַבהתפִַ=ֹתעֶׁ

 הוַ ַ;)רש"י( 'והאישַגבריאל', שנאמר: גבריאל הכוונה למלאך :ִאיש לֵּ א  ש   י ִ ִאישַ ַו   )בעה"ט(          .'בגימט .לוַֹגבריאלַשאַ מלאךַ=ה 

 ה עֶׁ ֹ דֹום גלותשנים:  5=ה, בבלַגלות :שנה 70=ע, מצריםַגלות: שנה 400=ת -גלויות 3על ליוסף מז ור 'גבריאל' :ת   אֶׁ
 )דעת זקנים(        . זוהי הגלות שבה אנו נימצאים כיום-אדוםגלות  ...ם( לסוף האלף החמישיָר )א  
ַ
 או ֵבן ֲאֵלֶהם "ַוי ֹאֶמר כו   ַאל רְּ ְּ פ  ְּ ש  ִליכו   ָדם ת ִ ְּ ֹור ֶאל אֹתוֹ  ַהש  ה ַהב  ָיד ...ַהז ֶ חו   ַאל וְּ לְּ ְּ ש   (   כב" )לז, בוֹ  ת ִ

 ז ֶׁה ֹור. 17'. רמז שיוסף היה בן בגימט, 17=ה   (ע.א)                 כשהאחים זרקו אותו לב 

 ַ חוַ ת ִַַלאַ ַי דו ל  י ב   . שרמז להם אין נאה לִ תבוַֹאֲַ: ר"ת וַֹבַש    )שמנה לחמו(           שישלחו ידם באחיהם.  אבותנ 
ַ
 "  ֻחהו ק ָ ִלכו   ַוי ִ ְּ ָֹרה, אֹתוֹ  ַוי ַש  ֹורו ַהב  וֹ  ֵאין ֵרק ַהב   (ד" )לז, כָמִים ב 

  ַֻחהו ק   י ִ באו ליוסף השבטים שע לו יוסף )כָר וכנגד זה פ ָ  חוֹ קָ ל   שמעון'? לומר שרק ו אמרו חז"ל מפני מה כתוב בלשון יחיד ובלי: ו 

  .ללמד שיש מידה כנגד מידהַ'שמעון:ַ'ויקחַמאיתםַאתַ)מב, כד(כ"שַ במצרים, הוא ביקשם להשאיר את שמעון כערבון(:

  ַֻחהו ק   י ִ ִלכו ַ ו  י  ש      )שמנה לחמו( . רמז שרק שמעון ולוי היו מעורבים בהשלכתו לבור. )עם מס' האותיות וע"ה(בגימט' , 518=שמעוןַולוי=ו 

 ק  (ע.א. היה בגלל השבטים שמכרו את יוסף, והשאירו ִריק )ואקום( בָעם ישראל. )הרוגיַמלכות)עשרת(ַַ'י-'(: רמז שי)ללא  -רֵּ

 ין וַַֹאֵּ  )בעה"ט(   : אין בו מים, אבל נחשים ועקרבים יש בו.רש"י. רמז למה שפירש עקרביםוַַחשיםנַוַבַַשיַבלַא-נוטריקון :ב 
 
 "הו ָדה ַוי ֹאֶמר ַצע ַמה ֶאָחיו ֶאל יְּ ֶ י ב  ינו   ָאִחינו   ֶאת ַנֲהרֹג כ ִ ִכס ִ מוֹ  ֶאת וְּ  " )לז, כו(ד ָ

 ע צ  ֶׁ  קב. עי-חקצי-רהםבהאבות: א 3רב. וגם האות השנייה בשמות ע-הרייםצ-וקרבהתפילות:  3של  ןיקוֹ ר  טָ נוֹ : ב 
 ()ש. אביגל         אם נהרוג את אחינו?  זכותַאבותומה תועיל  תפילהרומז: מה תועיל  הודהי
 
  עזיזהבתַאסתרַמויאלַַַילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 

 

o  ַכמו ַ'שלוםבלךַלומר ')שהצליח(, ולא  יתרוַלמשהכמו שאמר  'שלוםללךַ' -הניפרד מחברו צריך לומר לו :םלוַֹלש

 )נזר יוסף(    ...ותצליח.'ךַלשלוםל')הלך וניתלה(. האחים שנאו את יוסף לכן לא יכלו לומר לו  דודַלאבשלוםשאמר 

 



 מוסרַהשכלַסיפורַעםַ – ר המיםי  ובא  ד  ה,  הג  ע  רו  ה 

 הפעמים באחת .באחו והכבשים העיזים עם במסעות כרוכה כידוע צאן רועה של ועבודתו, פשוט צאן רועה היה פעם
 השתלשל הוא הסכנה ולמרות נכמרו הצאן רועה של רחמיו. מים באר אל שלו הגדיים אחד נפל, השדה אל יצא בהן

 שחדר האור במעט עיניו הבחינו, לחבל הגדי את רותם בעודו .המסכן הגדי את לחלץ מנת על הבאר אל מטה בחבל
 מעלה כשעלה. בתוכנו להבחין הצליחו לא עיניו אבל השקיק את פתח הוא. המים לצד סלע על שנח קטן בשקיק, לבאר

 נשבר השמש אור, לתדהמתו. באזור שהיה גדול סלע משטח על תוכנו את ושפך השקיק את שנית פתח, הגדי עם
 .הכר לבלי השתנו חייו וכי שמצא האוצר גדול מה לו התחוור אט ולאט קטנים רסיסים למיליון

 בצבעם ונדירים גדולים מאוד היהלומים כי לו הסביר אשר, למומחה הפשוט הצאן רועה ניגש, העדר עם כאשר חזר
 .למיליונר, וכבשים בעזים שעיסוקו צאן מרועה רגע-בן הפך האיש .מיליונים עשרות בכמה והעריך את שווים

 הנוהג את הפך, והתעשר מאחר אך, בערבים לקפה להזמינם נהג תמיד והוא חברים המון היו המיליונר הצאן לרועה
 ניגש היה הטרי המיליונר. להם ברור היה שלא בנוהג חבריו הבחינו, ארוחה כל בתום. המלך כיד ערב לארוחות מקפה
 רועה אבל הקופסא בתוך מסתיר הוא מה לדעת ביקשו חבריו .תוכנה את ומריח קטנה גפרורים קופסת פותח, הצידה
 אחד של הולדתו יום את חגגו בה הארוחות שבאחת עד ערב אחר ערב עצמו על הדבר חזר כך.. .להם לומר מאן הצאן

 הקופסא את בפניהם ופתח חבריו של להפצרותיהם המארח שעה ולבסוף יין כוס כל עם עלה הרוח מצב, החברים
: לו ואמרו מאוד מבולבלים היו .. חבריו.קטנה צמר פיסת לה נחה הגפרורים קופסת בתוך כי גלות נדהמו הם. הקטנה

 עשיר איש הרי? לכך הסיבה מה? הצאן של הסירחון את להריח כדי ניגש אתה דשנה מטעמים ארוחת אחרי יום בכל"
 מנת על הצמר את מריח אני. ידידי הסיבה זו בדיוק: "המארח להם ענה ..."מאחוריך והכבשים העזים רעיית וימי אתה

 ".אותי וישנה דעתי על אותי יעביר לא ושהכסף, הגעתי מהיכן אשכח לא שלעולם
את  לשכוח לנו אסור, פנים לנו מאיר מזלנו כאשר גם אך, למעלה ופעם למטהו אנ פעם, גלגל הם החיים- השכל מוסר

 ע מאין באת..."העבר שלנו. "דַ 
 

 ב ָ ש  או ֵבן "ַוי ָ ֹור ֶאל רְּ ה ַהב  ִהנ ֵ ֹור יֹוֵסף ֵאין וְּ ב  ַ ַרע ב  קְּ ָגָדיו" )לז, כט( ֶאת ַוי ִ  )החיד"א(ַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַב ְּ

 ב י  ש   ןַו  או בֵּ לַר  ֹורַאֶׁ ב  בלכ: ז רמ, ותעניתוֹ  קוֹ ? אמרו חז"ל: שהיה בשַּ ראובן היה היכן: ה  י  ש    .יתוַֹנִַעֲַתַ ו קוַֹשַ ב ושבי היהש-נוטריקון :ו 

           

   יָרה כ ִ ֹתֶנת ַוי ֹאֶמר "ַוי ַ ִני כ ְּ ה ב ְּ הו   ָרָעה ַחי ָ  יעקבַרואהַאתַכתונתַיוסף יֹוֵסף" )לז, לג( טַֹרף ָטרֹף ֲאָכָלתְּ

 י  ה הַח  ע  ם של ר  י  ה': אותיות הנֶעלַּ הַח  ע  יו'=ר  תֲַאדֹונ  שֶׁ  ()שמנה לחמו   . (אה, יןע, ישר, אה, ודי, יתח. )בגימט' ע"ה, 792=זֹוַאֶׁ

 י  ה הַח  ע  הוַ ַר  ת  ל  ח ר"ת: ֲאכ  ה. ֹארֵּ צַּ נ  ֶרה וסֹופוֹ  פוטיפר בבית אורחיהיה  יוסף-הקודשַרוח ביעקב ִניצ   (רש"י עפ"י ע.א)      אשתו. בו שִתתגַּ

 
 "ַרע קְּ ל ַיֲעקֹב ַוי ִ ֵ ַאב  תְּ לָֹתיו...ַוי ִ מְּ נוֹ  ַעל ש ִ ים ָיִמים ב ְּ  :מידהַכנגדַמידהיעקבַנענשַַַ               " )לז, לד(ַרב ִ

 יםַי ִמים ב ִ  כךשנים בדרך... 2אצל לבן,  20)ואם שנה, ולא קיים כיבוד אב  22שיעקב עזב את אביו,  כמו-:  המדרש אומרר 
עשל ה םשני 7שנה,  13='בעומדוַלפניַפרעה' 30גיל בנימכר,  17גיל בשנה ) 22 )יעקב( יוסף פרש מאביו של שנים  2, שֹוב 

 )רבינו בחיי(                        .( ואז יעקב יורד למצרים ופוגש ביוסף7-)מתוך ה רעבה

 את היהודי היפנה  . בראשו ופגעה מהגג לבנה נפלה, שלו לבית להיכנס צהשרוכ. אשתו מלווית חזר אחד יהודי
 "?למעלה הגעת כבר! שרה": ואמר למעלה פניו

 "א ם ַוי ַרְּ ָ הו ָדה ש  ת יְּ ַ ַנֲעִני ִאיש   ב  מוֹ  כ ְּ ְּ ו עַ  ו ש  ֶחהָ  ש  ק ָ  (" )לח, בֵאֶליהָ  ַוי ָבֹא ַוי ִ

  ַו ע  .יהודהבניו של  שלושת. רעֵַּ-ןנַ אוַֹו-הלַ שֵַּ -נוטריקון :ש 

  :ם. רמז שיהודה באַ -םוַ בַ יִַר"ת :ַארץבביוַאגוריַמארץַבעקבַיישבַועניין יהודה ותמר רמוז בפסוק כדי לגאול  תמראת  ִיב ֵּ

 )החיד"א(, יתחתן עם תמר(                 שלהמתו כשהתחתנו עם תמר, ולכן יהודה לא רצה שבנו השלישי,  ערַואונןאת בניו. )

 

 "ֶֹסף ֶלד עֹוד ַות  ֵ ן ַות  ֵ ָרא ב  קְּ מוֹ  ֶאת ַות ִ ְּ ָלה ש  ֵ ח: ...ש  ק ַ הו ָדה ַוי ִ ה יְּ ָ ֵער ִאש   כֹורוֹ  לְּ ָמה   ב ְּ ְּ ָמר ו ש  ָ  (ו-ה" )לח, ת 

 ה ל  ֵּ ַ <הלַ שֵַּת אחרי המילה יוֹ ִת האוֹ : ש  י  .מוַ ת  מוַ , הלַ שֵַּשאחר   )שמנה לחמו(       מלהוליד ולא ילדה עֹוד. ת  

 ַ חו ק   היַ ַי ִ האִַַהו ד  רלַ ַש     (שמנה לחמו)     כי האשה הזאת )תמר( הייתה ראויה אליו לבדו ולא לבניו. .אליו: ר"ת עֵּ

 

 "ִהי כֹור ֵער ַויְּ הו ָדה ב ְּ ֵעיֵני ַרע יְּ הָוה ב ְּ ִמֵתהו   יְּ הָוה ַויְּ  (ז" )לח, יְּ

 ע ינֵַַּרַּ עֵּ הוַ  יב   ה הי  ִמתֵּ י  הוַ ַוַ ו  הוַ , לכן למידתַהדין מידתַהרחמיםנהפך לו -. לפי שהיה רעה"הוי: ס"ת הי  ִמתֵּ י  הַו  הו   )שמנה לחמו(. י 

 

 "ַסר ָ ֵדי ַות  גְּ נו ָתה   ב ִ מְּ ַכס ֵמָעֶליהָ  ַאלְּ ִעיף ַות ְּ צ ָ ַ ף ב  ָ ַעל  תְּ ב ַות ִ ֶ ש  ֵ ֶפַתח ַות  ר ֵעיַנִים ב ְּ ֶ ֶרךְּ  ַעל ֲאש  ָנָתה ד ֶ מְּ  ...")לח, יד(ת ִ

  ַת פֶׁ יִַַחב   ינ  ֶַַׁםעֵּ  )רש"י(    .אברהםישבה בפתחו של  ;)בעה"ט( .'יהיַרצוןַשאזדקקַלזרעַאברהם' :. אמרהאברהם=רמ"ח: ס"ת רֲאש 

 

 "...ד ָתה ֵלאמֹר ִליהו ָדה ַוי ֻג ַ ָמר ָזנְּ ָ ֶתךָ  ת  ָ ל  ַגם כ ַ נו ִנים ָהָרה ִהנ ֵה וְּ הו ָדה ַוי ֹאֶמר ִלזְּ ֵרף הֹוִציאו הָ  יְּ ָ ִתש    (כד")לח, וְּ

  ַףַהֹוִציאו ה רֵּ ִתש    ם של תוֹ שב ִ  : לפיו   )רש"י(              דנים אותה לשריפה.  שזינתה כהן ובת היתה( חנַֹ)בן  שֶׁ

 

 "ר כ ֵ הו ָדה ַוי ַ ָקה ַוי ֹאֶמר יְּ י ָצדְּ נ ִ ֶ י ִממ  ן ַעל כ ִ ֵ יהָ  לֹא כ  ַתת ִ ָלה נְּ ֵ ש  ִני לְּ לֹא בְּ ה עֹוד ָיַסף וְּ ת ָ ַדעְּ  (ו")לח, כלְּ

 ה ק  ד  יַצ  נ ִ ֶׁ י:ִַממ  נ ִ ֶׁ            (החיד"א)            . קולַבת דברי הםש-ל"כמשזַ.יםצאִַוַֹיַיםיאִַבִַנַיםכִַלַ מַהנַ מֵַּמ-נוטריקון<ִממ 



 ..." ֹאֶמר ת ָ  ַמה ַות  ַרצְּ ָ ֶרץ ָעֶליךָ  פ  ָ ָרא פ  קְּ מוֹ  ַוי ִ ְּ ֶרץ ש  ָ  ")לח, כט(פ 

 ץ רֶׁ            )רבינו בחיי(. ץרֶַׁפַ מ הבא דודמלכות בית  ;)ש. אביגל( '.פרצי(: 'על יד איש בן 'לכהַדודי'פיוט ) כ"ש .(בש-את) גימט'ב ,דוד=14=פ 

 ץ רֶׁ ם של ' :פ  ץאותיות הנֶעלַּ רֶׁ ץ'; בגימט, דוד=די (דיצ, ישר, אפ) .דיַ=איש'פ  רֶׁ  )שמנה לחמו(      '. בגימט, 370=זהַמשיח=פ 

  ַץמ-:לחנוכהַוהקשרַיחשִַמ רֶׁ ַַַַַַַַדליקים.מנוכיה חַםמייַהמונשַ;הזוזמַמיןיַנוכיהחַמאלשַַַ:המשיחיצא ( יהודהַותמרַם של)בנָ ַפֶׁ
 
 "ִהי הָוה ַויְּ ִהי יֹוֵסף ֶאת יְּ ִליחַ  ִאיש   ַויְּ ִהי ַמצְּ ֵבית ַויְּ ִרי ֲאדָֹניו ב ְּ צְּ  ַַ" )לט, ב(ַהמ ִ

  יָפר רצתה לשכב עם יוסף, (. 182) יעקב( נקבל 156) יוסף( ל26) הוי"ה:  אם נצרף יוסף עםהיה  (הוי"ה)הקב"ה אשת פוט 
 )מעיינה של תורה( ביו.אורת צוסף יירא ו-'החוצהַויצא')לט, יב(:  בפס'ז רמו. זה דיוקנו של אביו הייתה לנגד עיניו ולכן יצא החוצה

 ִהי י  ִליחַ ִַאישַ ַו  צ   )שמנה לחמו( '. לפי שהיה צדיק, לכן היה ה' איתו, וזכה שיצא ממנו משיח בן יוסף. בגימט, 520=ףסֵַּיחַדיוַֹבמשִַ=מ 

 הוי"ה=156=יוסף X 6 ,הוי"ה= 182=יעקב X 7ַ,הוי"ה= 208=יצחק X 8 ...נזר יוסף(                         . הקדושה הולכת ועולה( 
 
 "א י ֲאדָֹניו ַוי ַרְּ הָוה כ ִ וֹ  יְּ ָצא : ...ִאת  מְּ ֵעיָניו...  ֵחן יֹוֵסף ַוי ִ ָכלב ְּ ָידוֹ  ָנַתן לוֹ  ֶיש   וְּ  ד(  -" )לט, גב ְּ

 י ה כ ִ הו  וַֹ י   )הרב מרדכי אליהו( .בעזרתַהשם, ברוךַהשםהיה מעלה על לשונו: **; )רש"י(ם שמיים היה שגור בפיו של יוסף. שֶ *: ִאת 

  ַכ תַ ַֹולַשַ יֶַַׁלו  י דַןנ   )בעה"ט(               .לשון ולכך הצליח בידו 70 את יוסףולימד  גבריאלהמלאך . מלמד שבא נוַֹלשוַֹ: ס"ת וַֹב  
 
 "ֲעזֹב ל ַוי ַ ר כ ָ ֶ ַיד לוֹ  ֲאש  לֹא יֹוֵסף ב ְּ וֹ  ָיַדע וְּ או ָמה ִאת  י מְּ ֶחם ִאם כ ִ ֶ ר ַהל  ֶ  ַַ" )לט, ו(...אֹוֵכל הו א ֲאש 

 י םִַאםַכ ִ חֶׁ ֶׁ ל  רַה  ֶׁ לַהו אֲַאש   )בעה"ט(          .ר השאיר את אישתו עם יוסףיפָ טִ ו  שפ   לומר .ע"הבגימט' , 724=שתוַֹיאַאִַהִַ=אֹוכֵּ
 
 "ֵאין )יוסף( ַוי ָבֹא י ִאיש   וְּ ֵ ש  ִית ֵמַאנְּ ַ ם ַהב  ָ ִית ש  ָ ב  ַ הו   :ב  ש ֵ ְּ פ  תְּ דוֹ  ַות ִ ִבגְּ ֲעזֹב...ב ְּ דוֹ  ַוי ַ גְּ ָיָדה   ב ִ ָנס ב ְּ  יב(-יא)לט,  "ַהחו ָצה ַוי ֵֵצא ַוי ָ

 ין אֵּ ין ; )ש. אביגל(. םשוסףַילַאראתהַנעקבַיביוַאדמותַו: ִאישַ ַו  אֵּ  )מנחת כהן(  .    סנַ ביוַאעקבַיוסףַיראהַשחריַא: ִאישַ ַו 

 א י ֵּצֵּ  משה( )ילקוט .ריפַ טִַפוַ עם אשת  מעבירה וכך ניצל צורתַאביווסף ראה חז"ל אומרים שי .ביואורתַצוסףַייראַוַ-נוטריקוןַ:ו 
 
 "ח נ ַ ַ דוֹ  ַות  גְּ ָלה   ב ִ ֹוא ַעד ֶאצְּ יתֹו" ֶאל ֲאדָֹניו ב  ֵ  )לט, טז( ב 

 נ  ח ת    . החנוכה)עשרה( טפחים... רמז לחג  ו"ד'ַעדַגטפחַב -נוטריקון: דוַֹגַ ב ִַ, נוכהחרותַנדליקַות -נוטריקון :ו 
 
 כֹוס עֹה "וְּ רְּ ַ ָיִדי פ  ח ב ְּ ַחט ָהֲעָנִבים ֶאת ָוֶאק ַ ֹוס ֶאל אָֹתם ָוֶאש ְּ עֹה כ  רְּ ַ ן פ  ֵ ֹוס ֶאת ָוֶאת  ף ַעל ַהכ  עֹה" )מ, י כ ַ רְּ ַ  (אפ 

 ֹוס ֹוסהַ ; אלהים=86=כ  ם של 'הוי"הַאדני=91=כ  ֹוסהַ ; אותיות הנֶעלַּ  יוסף. ִמֶזה הבין (מךס, ויו, ףכ, הה'. )בגימט, 161=יהוסף='כ 

ז ג עתה לפניו ונהפך לֹו לחסד, לכן 'יןַתַהִדַידַ מִַש ַחסד'כן ביקש ממנו: -, עלבזהַחסד='כוסִנתמַּ . פירוש 'ועשיתַנאַעימדי

 )שמנה לחמו(            ': עתה תוכל לעשות חסד עימדי והזכרתני אל פרעה.נא'
 
 "י ִנירְּ כַ זְּ  ִאם כ ִ ַ ךָ  ת  ר ִאת ְּ ֶ ֲאש  יתָ  ָלךְּ  ִייַטב כ ַ ָעש ִ א וְּ ִדי נ ָ ָ ִני ָחֶסד ִעמ  ַ ת  רְּ כ ַ ִהזְּ עֹה ֶאל וְּ רְּ ַ ִית ִמן הֹוֵצאַתִניוְּ  פ   " )מ, יד(ַהז ֶה ַהב ַ

 לכן נענש-לאחר שיוסף הציל את 'שר המשקים' ממוות, הוא מבקש ממנו שיזכור אותו

 ַכַ זַ ִַאם ִניר   )מעינה של תורה(   כלא. ב שנתייםישב זכרתניַוהוצאתניַהמילים שאמר  2: בגלל שנתייםכמניין הימים של  .728=ת  
 

 "א ר ַוי ַרְּ י ָהאִֹפים ש ַ ָתר טֹוב כ ִ ָ ֲחלֹוִמי ֲאִני ַאף יֹוֵסף ֶאל ַוי ֹאֶמר פ  ַ ִהנ ֵה ב  ה וְּ ָ לֹש  ְּ י ש  ֵ י ַעל חִֹרי ַסל  ִ  ַַ(טז" )מ, רֹאש 

 ף  (ילקוט משה). שר האופים הקניט את יוסף, לכן יוסף פתר את החלום לרעה.  וטיפרפשתַאאפתַנוסףַיתהַא-נוטריקון: ֲאִניַא 
 
 א" :'רַהמשקיםשַ 'לַמראַיוסף ָ עֹה ִיש   ךָ  ֶאת ַפרְּ ֶ א" :'רַהאופיםשַ 'ול ;)מ, יג( "רֹאש  ָ עֹה ִיש   ךָ  ֶאת ַפרְּ ְּ  ַַ". )מ, יט(רֹאש 

 דשהוא ניקוד ה -(גולסַ )מנוקד ב ךשֶַׁרא-משקיםשר ה סֶׁ : שהוא  (אווַ שַ )ב ךשַ רא-אופים(; שר הסגולמנוקדות ב ס, ח)אותיות  חֶׁ

בורהניקוד ה א' מנוקדת בג)אות  ג  וו   )אור החמה(ניתָלה.  שרַהאופיםניצל; ואילו  והוא-שרַהמשקיםד עם סֶ ולכן נעשה חֶ  (...ש 
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 ('ב פרק-עמוס) "עלַשלושהַפשעיַישראל 'הַאמרַכה " להפטרה:' שבוי' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

  יוסף מכירת מסופר על בהפטרה; יוסף מכירת מסופר על בפרשה

 "ֹה רַכ  מ  הַא  הו  לַי  הַע  לֹש   יַש   עֵּ ש   ִ לַפ  אֵּ ר  לִַיש   ע  הַו  ע  ב   ר  וַ ַלֹאַא  נ  יבֶׁ לֲַאש ִ םַע  ר  ףִַמכ  סֶׁ ֶׁ כ  יקַב   ד ִ יֹוןַצ  ב  אֶׁ ֲעבו רַו  ִיםַב   ֲעל   (ַו,ַב"ַ)נ 

ַנאמרַמה": אמרו זה וכנגד. מנעלים לקנות כדי אחד לכל כסף שני. כסף בעשרים יוסף את מכרו שהאחים: במדרש מובא
;            ראובן מעשה זה"<נדברַמה" ;דינה מעשה זה"<ִניֺלאדַנאמרַמה". (טז מד בראשית)' "נצטדקַומהַנדברַמהִַניֺלאד

  .''ישראלַפשעיַשלשהַעל'' כאן שכתוב וזה. יוסף מכירת"<זו נצטדקַומה"
 מלכות הרוגי עשרה נהרגו זו צרה שעל: יִת ב ַּ רַּ  תלוֹ יכָ בה   ומובא.              

                  

 .פריחה בת ַאזולאיַמרים  .פריחה בר אזולאי משהַַַ.פריחה בת אלקוביַמסעודה  .מילה'ג ברַאלקובי ַיהודה :נשמת לעילוי
 בתַהחמשַַ.אסתר רב אלושַיעקבַ.כהןַאבי-שושנה-אגאיַ.רבקה בר מסעודַ.רבקה בר פרוספרַ.ינהר תב בן חיוןַאסתרַ.ינהר בר בן שושןשמעוןַ

 בן שלמהַ.לויַ,כהן,ַאזולאיַמשפחותַלכלַ.זוהר בת רינהַ,זוהר בת פאניַ,זוהר בת ברוריה  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בתַבילדהַ.ולי'ג

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

מוריהַַ.רינהבת .ַשירהַפאניבן אושריַַ .פאני בןַאריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :הגון לזיווג. פרלה בן גיאַ.אורה בןַחיַנדב .תרצה בן
  .יהודית בת הוחדוַכלניתַַ.שושנה בן פאלרַ.צילה בן ארזַ.פרידה בן גיאַַ.תמר בןַיעקבַ.אסתר בן דורוןַ.אסתר בן יעקבַברוריה. תב.ַאפרתַברוריה תב
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