הדרת תורה פרשת ויחי
]מתוך ספר אוצרות התורה להר' משה צוריאל[

א .בראשית מט ,יט" .ידעתי בני ידעתי" .יוסף תמה על אביו ,מפני מה השית יד ימינו על ראש אפרים,
שהוא הצעיר ,ורק שמאלו על ראש מנשה.
וחז"ל )תנחומא ,ויחי ,ו( דרשו על פסוק זה כי אמנם ממנשה עתיד לצאת גדעון ,אבל מאפרים עתיד לצאת
יהושע ,אשר יפליא כל האומות במעשהו בהעמדת השמש.
וחידש ר' עזרא שיש כאן גם רמז לחשיבותו של אפרים על פני אחיו הגדול ,מפני שממנו יצא משיח בן
יוסף .וכיון שהגאולה מחולקת להצלה בגוף ,וגם הצלה רוחנית ,והם מול משיח בין יוסף ומשיח בן
דוד ,הזכיר ב' פעמים "ידעתי".
"ידעתי" )" (494ידעתי" ) (494עם ב' כוללים = הם 990
משיח ) (358בן ) (52יוסף ) (156משיח ) (358בן ) (52דוד ) = (14סה"כ .990

ב .ובמדרש )ב"ר צז ,ד( "ידעתי מעשה ראובן ובלהה ,ומעשה יהודה ותמר") .עיין שם פירוש "עץ יוסף"( והנה:
"ידעתי ,ידעתי" = )(988
ראובן ) (259ובלהה ) (48ויהודה ) (36ותמר ) = (646סה"כ .989

ג .בראשית מט ,ג־ד .ראובן וכו' אז חללת יצועי עלה"

)עיין רש"י ,בענין הנאמר בבראשית לה ,כב(

ראובן = )(259
בלבל ) (84יצועי ) (176אביו ) = (19בסה"כ .259
ועוד,
]מילוי אותיות של ראובן[ ריש ) (510אלף ) (111וו ) (12בית ) (412נון ) = (106בסה"כ 1151
כתרי ) (630בכורה ) (233המלוכה ) (106והכהונה ) (97היו ) (21בידיך ) (46ואבדו ) (19בסה"כ .1152

ד .בראשית מט ,ג" .בְּ כוֹ ִרי אתה ,כחי וראשית אוני"

)ופירש רש"י בשם חז"ל "הוא טיפה ראשונה ,שלא ראה קרי מימיו"(.

]מילוי ראשית[ ריש ) (510אלף ) (111שין ) (360יוד ) (20תו )(406
]ועוד מילוי אוני[ אלף ) (111ויו ) (22נון ) (106יוד ) = (20בסה"כ .1666
לא ) (31ראה ) (206יעקב ) (218קרי ) (310פ"ד ) (84שנים ) (400עד ) (74כי ) (30נולד ) (90ראובן
) = (259בסה"כ  .1666והוא פלא.

ה .בראשית מט ,טז" .דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל" )עיין רש"י ,וכן סוטה י ע"א ,שהכוונה
לשמשון( .הנה סופי תיבות באותיות מנצפ"ך ננודי"ל בחשבון .1450
שמשון ) (696בן ) (52הצללפוני ) ,701כך שם אמו כמובא במדרש במד"ר י' פסקא ה' ע"פ דהי"א ד ,ג.
והכתיב בב"ב צא ע"א "הצללפונית" שמא הוא ט"ס( ועה"כ בסה"כ .1450

ו .בראשית מט ,יז" .יהי דן נחש עלי דרך" .אמרו בזוהר )ח"א דף רמד ע"א( "אימתי היה דן נחש?
ביומוי דירבעם" .וכוונתם לענין העגלים שהמציא" ,ואת האחד נתן בדן" )מל"א יב ,כט( .ובכן
בימי ) (62ירבעם ) (322בסה"כ 384
"דן נחש עלי דרך" ,סופי תיבות הם נשי"ך ,עם ד' אותיות הם .384

ז .בראשית מט ,יח" :לישועתך קויתי ה'" חשבונו במלוי
למד יוד שין וו עין תו כף  /קוף וו יוד תיו יוד  /יוד הה וו הה .סה"כ = .1808
ורש"י כתב שיעקב התפלל אז על שמשון ,וזהו שכתוב בשופטים טז/כח" :ה' אלהים זכרני נא
וחזקני נא אך הפעם הזה האלהים ואנקמה נקם אחת" ואף מלים אלו חשבון  1808במכוון!

ח .בראשית מט ,כא" .נפתלי ַא ָיּ ָלה ְשׁ ֻלחָ ה הַ ֹנּ ֵתן אמרי שפר".
עיין סוטה יג ע"א ,וכן פרקי דר"א )פ"לט( ,שנשלח למצרים להביא שטר מכירה של מערת המכפלה ,כי
עשו היה מעכב.
]נפתלי במילוי[ נון ) (108פי ) (90תו ) (406למד ) (74יוד ) .(20סך ביניים 696
]אילה במילוי[ אלף ) (111יוד ) (20למד ) (74הי ) .(15סך בינים 220
]שלֻחָ ה במילוי[ שין ) (360למד ) (74חת ) (408הי ) .(15סך ביניים 857
]הנתן במילוי[ הי ) (15נון ) (106תו ) (406נון ) .(106סך ביניים 633
]אמרי במילוי[ אלף ) (111מם ) (80רש ) (500יוד ) .(20סך ביניים 711
]שפר במילוי[ שין ) (360פי ) (90רש ) (500סך ביניים  .950סך הכל יחד .4067
קפץ ) (270למצרים ) (410להביא ) (48את ) (401שטר ) (509המכירה ) (280למערת ) (740המכפלה
) (180לצרך ) (340קבורת ) (708יעקב ) .(182בסה"כ  .4068והוא פלא.

