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 "ה ֶּ ֹוְלדֹת ְוֵאל  ן ִיְצָחק ת  ֶּ ת הֹוִליד ַאְבָרָהם ,ַאְבָרָהם ב    " )כה, יט(ִיְצָחק אֶּ

 ה ֹוְלדֹת ְוֵאל ֶּ ן ִיְצָחק ת  ֶּ  ;(=םמ, אה, ישר, יתב, לףא': אותיות הֶנְעָלם )אברהם'. התולדות המשך נרמזבתיבות  :ַאְבָרָהם ב 

     ; (ש"ב-ת"א)בגימט'  ,'יעקב=' הוא ההפרש. =(וףק, יתח, דיצ, ודיאותיות הֶנְעָלם ) ':יצחק'

 ה ֹוְלדֹת ְוֵאל ֶּ ה': י"רשכ"ש . אחיו יצא כן ואחרי ,הראשון ויצא==ִיְצָחק ת  ֹוְלדֹת ְוֵאל ֶּ  ר' רפי מגיד(עפ"י )   .ושָ ועֵ  בקֹע  'יַ –ִיְצָחק ת 

 ולא אברהם, שנים ָשֲהָתה עם הָר שָ עבָרה ְת ינ   ךלֶּ ימֶּ אבִ : 'מוליצני הדֹור אמר-פירש"י 'יצחק'אברהם הוליד את כתיב  מדוע 

 )דעת זקנים(                 . המֶּ וֹ ד  ==ידלִ הוֹ , רמז לכך: אברהםדומה ל יצחקפניו של  קלסתר..ואז הקב"ה יצר ה'.עבָר ְת נ  

 ת הֹוִליד ת הֹוִליד' במילים. קחָ צְ יִ , םהָ ָר בְ אַ ==אֶּ  )ר' רפי מגיד(   .קחָ צְ יִ , נוֹ ב ְ  לבין םהָ ָר בְ אַ  שבין הברור לקשר התורה רומזת 'אֶּ
 

 "ר ַ ְעת  וֹ  ְלנַֹכח ַליהָוה ִיְצָחק ַוי ֶּ ת  ְ י ִאש  ר ִהוא ֲעָקָרה כ ִ ַהר ְיהָוה לוֹ  ַוי ֵָעתֶּ ַ וֹ  ִרְבָקה ַות  ת  ְ  " )כה, כא(                                                                                          ִאש 

 ר ַ ת ִהיא ה לֹא==(עם האותיות) ְלֹנַכח ַליהָוה ִיְצָחק ַוי ְֶּעת  ְתִפל ַ ְנָחה ב ִ אבינו תיקן  יצחק. שַהִמְנָחה==ְלֹנַכח ;(עם התיבות), ַהמ ִ

ַלת  פ  תשיצחק חיבר  ִמְנָחהת ְ ֶלד.  רבקההעליון ש ָמָזלשהתפלל נגד  .ָמָזלא==ֹנַכח ;ִמְנָחה ְתִפל ַ ֵּ   הלבן()מחשוף               ת 

 ' ַרבקהרמז לכך פעמיים -הקדושה תורהרומזת ל רבקהועל דרכו; ואילו צדיק ה לע, רמז יצחק==האותיות( 4)עם  'יקד ִ צ 

 )'פיתוחי חותם'(                        מצוותיה.( ע"ה, )תרי"ג הקדושה ו תורה. כנגד ה=תרי"ד(=)

 ר  ושָ עֵ אשר כ , כיהזמן לפני שנים חמש תומֵּ , יצחק כמו שנה  לחיות צריך היה אברהם. יםנִ שָ  שמֵ ח  ==ְיהָוה לוֹ  ַוי ֵָעתֶּ

ת ְ ַוי ֵ  ַוי ֹֹּ֣אַכל) .רעה לתרבות יוצא ושָ עֵ  את יראה שלא אברהם מת אז  בן היה ָקם ש ְ ָּ֖ ז ךְ ַוי ֵלַ  ַוי ָ בֶּ ִּ֥  ל("זצ זוננפלד חיים יוסף' )ר    (.   ַוי ִ

  ָת   חְלֹנכַ  הַליהו  )בני ציון(          . הו ָ חַ ולכן היא תיקנה את עוון  ָוהחַ ה של לָ גו  לְ היא ג   רבקה. ָוהחַ : ס"ת וֹ ִאש ְ

 ואתחנן' ין יתפילות, כמנ , משההתפללו, כמו  רבקהו יצחק. ואתחנן=הלָ פִ ת ְ ==רבקה+יצחק .' 

 ַהר ַ  )נחל קדומים(       .הילָ מִ השל <(; X) ימי ההריוןמספר <, זר"ע=של אישה הוא ההריון מס' ימי  :ִרְבָקה ַות 
 

 "ר ֵני ָלה   ְיהָוה ַוי ֹאמֶּ ְ ִבְטֵנךְ  גֹוִים( גיים) ש  ֵני ב ְ ְ ים ו ש  ַעִיךְ  ְלֻאמ ִ ֵ ֵרדו   ִממ  ָ  " )כה, כג(...ִיפ 

 ינו  בִ אַ ב קֹע  יַ ל שֶּ ץ יצוֹ נִ א ו  ה<הנשיא יהודהרבי יצא אבינו  יעקבמ. וַאְנטֹוִנינו ס יהודה רבי זה==בִבְטֵנךְ  גֹוִים ְשֵני.       

 (עקיבא רבי נהרג שבו ביום נולד הנשיא יהודה )רבי ;(ת)המגלה עמוקו .ִנינו סוֹ ט  נְ אַ הקיסר  יצא ֵעָשומ

 ַאְנּטֹוִנינּוס והקיסר הנשיא יהודה 
 הידידות על מסופר. רומי קיסר אנטונינוס ובין הנשיא יהודה רבי בין רבהיוהק הידידות יחסי את מתארים רבים אגדה מדרשי

 הקיסר רז  ג   כאשר. אנטונינוס את וזו יהודה את זו - הזמן באותו ילדו ששתיהן, אנטונינוס של לאמו יהודה רבי של אמו בין
. הקיסר אל הנולד הרך את להביא נצטוו הם-אותו למול זאת בכל החליטו יהודה רבי של והוריו ,מילה ברית איסור על אדריאנוס

 התינוק בנה את לקיסר ולקחת - בביתה המהול חברתה בן את להשאיר הציעה ואמו, אנטונינוס של הוריו לבית נכנסו בדרך
אדריאנוס הזמין, את שתי המשפחות ביחד עם שתי התינוקות, למשפט והורה לבדוק האם התינוק  .ואף הניקה אותו אנטונינוס

. ממוות התינוק יהודה ניצל, אנטונינוס בזכות, וכך הוא מהול. בדקו ומצאו שאינו מהול.-שנימצא אצל אימו של יהודה הנשיא
 בעניינים גם אך - ומלכות משפחה, והלכה אמונה בנושאי ולהתווכח לשוחח אנטונינוס והקיסר יהודה רבי נהגו המקורות לפי

 תת מנהרה: פיזי בקשר ביטוי לידי באה האישים שני בין הגדולה רבהיהק. ושתייה אכילה כגון,  עולם של ברומו שאינם
 .יהודה רבי מפי תורה ללמוד שבא פעם בכל בה הולך היה והקיסר, יהודה רבי של לביתו הקיסר של מביתו הובילה קרקעית

 .  מילה ברית עבר ואף להתגייר אנטונינוס בחר, האגדה ממדרשי אחד לפי
 של שולחנו על אנטונינוס הקיסר סעד שבהן, משותפות ארוחות כללו אנטונינוס לקיסר יהודה רבי בין המיוחדים הידידות יחסי
 תבשילין לפניו הביא. בשבת לאנטונינוס סעודה עשה רבנו" אחת פעם כי מספר המדרש. בחול וגם בשבת גם, יהודה רבי
 לחמם יכול שבו, חול ביום לסעודה אנטונינוס את יהודה רבי הזמין אחרת בפעם". לו בר  וע   -[ אנטונינוס] מהם אכל. ןנ  צֹו של
". מאלו יותר לי ערבו" - בשבת בשעתו שאכל הצוננים המאכלים כי והעיר אכל אנטונינוס. חמים אותם ולהגיש התבשילים את
 ?"שבת לך יש - חסרים הן שבת... חסרין הן אחד( תבלין)= תבל: "יהודה רבי לו ענה
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זמר אזולאי רםעמ: וערך ליקט.  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני   :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

             דֹותלְ תֹו לפרשת וגימטריות אותפרפרבס"ד                   

 )שנה ד'(
  אין מצוות תרי"ג תולדותבפרשת. 

 הרעב בארץ כנען* ]כו]פרק . יעקבמוכר את הבכורה ל ֵעַשו* .ומעשיהם-יעקב וֵעַשולידת * ]כה]פרק   פרשת ענייני .
כֹורת ברית  יצחק*. מריבה בגלל הבארות* .יושב בגרר יצחק*. והבטחתו יצחקאל  ה'התראות *. גררמלך  אבימלךאל  יצחקהליכת *

. ויעקב ועש  מברך את  יצחק* ]ז]פרק כ .בת אילון החיתי בושמתבת בארי ו יהודיתמתחתן עם  ֵעַשו*. ושבועת איש לאחיו-אבימלךעם 
ן הארמי, כדי לשמור אותו ,יהלאח-חרןל יעקבשולחת את  רבקה* רוצה לנקום ביעקב בגלל שלקח לו הברכה מיצחק. וֵעש  * ב                             . ומֵעש   ל 

 בת ישמעאל. מחלתנישא ל וֵעש   *. פדןושולח אותו ל יעקבמברך את  יצחק* ]ח]פרק כ

                         "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה         

 

 ח"תשע חשוון ט"כ  .'חודש מחר יהונתן לו ויאמר' :הפטרה. 17.43 ת"ר; 17.19-ק"מוצש ;16.18ּ)ת"א(: תרו ּנּ  הדלקת
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 השכל מוסר עם סיפור: שמיעה בדיקת  
 מכך מוטרד להיות החל יעקב, מתמיד טובים היו השניים בין שהיחסים ולמרות, רבות שנים במשך נשואים היו וחנה יעקב

 זקוק שהוא אחר לאדם להגיד שכן, חנה לפני הנושא את להעלות חשש יעקב. שהייתה כפי עוד איננה אשתו של ששמיעתה

 שעליו למה בקשר עצה לקבל מנת על המשפחה לרופא להתקשר החליט הוא אז, במיוחד נעים מעשה אינו שמיעה למכשיר

 את יעילה בצורה לשפוט וכך בעצמו לבצע יכול שהוא מאוד ופשוטה פורמלית לא בדיקה שישנה ליעקב סיפר .. הרופא.לעשות

 שיחה ובקול ממנה מטר 15-כ של במרחק עמוד, "הרופא אמר", לעשות צריך שאה מה זה. "אשתו של השמיעה אובדן בעיית

 שאתה עד, הלאה וכך מטר 5 כך ואחר מטר 10 לכדי התקרב, מגיבה לא היא אם. שומעת היא אם וראה משהו לה אמור רגיל

 נזכר הוא לפתע. ספר וקרא בסלון ישב שיעקב בעוד הערב ארוחת את במטבח בישלה חנה הערב באותו.. ".תגובה מקבל

 מה, חומד'. "ביקש שהרופא מה את לנסות כדאי אולי, עכשיו ממנה מטר 15 בערך אני' לעצמו וחשב הרופא אם בשיחתו

 מטרים 10-כ של במרחק למטבח התקרב, מהכורסה קם הוא. תגובה שום נשמעה ולא, בקול קרא הוא?" הערב אוכלים

 .תגובה אין, שוב?". הערב אוכלים מה, חומד: "שוב ושאל מאשתו

 כבר יעקב הזה בשלב. עונה ואין קול אין?". ערב לארוחת היום אוכלים אנחנו מה, חנה: "ושאל למטבח הכניסה ליד נעמד הוא

 בפעם, יעקב" ?".ערב לארוחת אוכלים מה: "רם בקול ואמר אשתו מאחורי נעמד, למטבח נכנס הוא ולכן מאוד מודאג היה

 !".הזמן כל לי להציק תפסיק אז צלוי עוף אוכלים, לך אומרת כבר אני הרביעית

 !עצמנו את שנבדוק כדאי תמיד, האחר אצל היא שהבעיה חושבים כשאנחנו גם :השכל מוסר
 

 "ר ֹאמֶּ ן )רבקה( ִאם ַות  ֵ ה כ  ה ָלמ ָ ְמְלאו   : ...ָאנִֹכי ז ֶּ יהָ  ַוי ִ ת ָימֶּ דֶּ ִבְטָנה   תֹוִמם ְוִהנ ֵה  ָללֶּ   כד(-" )כה, כגב ְ

 ה ָ  )אור החיים(  השבטים ליעקב. ב"י, ניתנו =הזֶּ  'אנוכי הזֶּ למה 'שבטים, בגלל שאמרה  יב: ראויים שיצאו מרבקה ָאֹנִכי ז ֶּה ָלמ 

   ְמְלאו יהָ  ַוי ִ ת ָימֶּ דֶּ ִבְטָנה   תֹוִמים ;חדשי הריון () היה ט'==ָללֶּ  ()'סודות'                . ושָ יעקב ועֵ ==ב ְ
 
 "ֹון ַוי ֵֵצא וֹ  ַאְדמֹוִני ָהִראש  ל  ֻ ת כ  רֶּ ַאד ֶּ ָער כ ְ ְקְראו   ש ֵ מוֹ  ַוי ִ ְ ו ש      " )כה, כה(ֵעש ָ

  ֵהַ ין יִר ש ִ ע  יך מַ אֵ -יובִ אַ ר לְ יקֵ שִ א, ה ב ָ סָ ָר או  ה מְ ָר ע  ל נַ עַ  -יו הרעיםשָ עָ שמו רומז על מַ  :ושָ ע ֶּ  )מרכבות ארגמן(. הָר כוֹ ב ְ ל הַ ר עַ יתֵ וִ ן, בֶּ ת 

 וֹ  ַאְדמֹוִני ל  ֻּ ת כ  רֶּ ַאד ֶּ ָער כ ְ ֵ   (מאיר טייב: \ם'ניִ יר פ ָ אִ 'מֵ ). ושָ עֵ  ר"ת .נימוֹ ְד אַ וְ ר יעָ שֵ ף טו  ע   -ושָ עֵ  של מוֹ שְ זה רמוז ב    :ש 
                  
 "ת ָידוֹ וְ  ָאִחיו ָיָצא ֵכן ְוַאֲחֵרי זֶּ ו ֲעֵקבב ַ  אֹחֶּ ְקָרא ֵעש ָ מוֹ  ַוי ִ ְ  " )כה, כו(ַיֲעקֹב ש 

  ֹזֶּת ְוָידו ֵקב ֹאחֶּ ע  ו ב ַ  )קדושין ל, ע"א( מֹושֶכהו  לבית המדרש. -, לרמוז שכשבא מנוול זה שהוא יצר הרעושָ עֵ אחז בעקב  יעקב :ֵעש ָ

   ֵקב'המילה  בנוטריקון, וזה רמוז בקֹע  יַ יצא לפני  ושָ עֵ : בקֵ ע  מאיר טייב(\)'מאיר פנים'                        .הידָ לֵ ב ַ י נִ מָ ְד קִ ו שָ עֵ : 'ע 

 נולדה. לומר שרק בשביל  הוָ ח  ( מופיעה לראשונה בספר בראשית רק לאחר ש' )ס. האות בגיל  יעקבד את יל  הוֹ  יצחק

 (ארז. ש)                . הוָ ח  ו םדָ אָ יעקב וצאצאיו נבראו 
 

  ואחרי, חמים במים אמבטיה יום כל למלא צריך אתה. "טוב מרגיש לא שהוא ומתלונן לרופא מגיע אחד ערבי
: הערבי חוזר שבוע כעבור". אלי תחזור שבוע בעוד. "הרופא לו מורה", עוף מרק כוסות שתי תשתה שתסיים

 שואל?", המרק את ושתית שאמרתי מה עשית". "התיאבון לי הלך וגם, גרוע יותר רק מרגיש אני, דוקטור"
 המים כל את שותה שאני אחרי פשוט, "הערבי מודה", הסוף עד המרק כוסות שתי את סיימתי לא, האמת למען."הרופא
 "...מקום כך כל לי אין כבר, החמים

 

 "  לו ְגד ְ ָעִרים ַוי ִ ו ַוְיִהי ַהנ ְ ה ִאיש   ַצִיד יֵֹדעַ  ִאיש   ֵעש ָ דֶּ ם ִאיש   ְוַיֲעקֹב ש ָ ב ת ָ ֵ   " )כה, כז(אָֹהִלים יֹש 

  ומדוע על קֹב? ועל ִאיש  נאמר פעמיים  ֵעש ָ ו ִאיש  נאמר רק פעם אחת  ַיע  ה ימָ ד ור  צַ -די ִ יש צַ אִ -פרצופי: -: היה דו  ֵעש ָ

ה ִאיש   -, פיואת יצחק ב דֶּ ל וצַ -ש ָ ָ  איש: היה יעקבד בֶקֶשת שלו חיות ועופות. אדם ָבטֵּ אינו בקי בכל העורמות של -םת 

 =מי שאינו חריף כדי לרמות(ָתםעשו, אלא פיו וליבו שווים. )

 ה ִאיש   :ֵעָשו דֶּ ל ְוצֹוֶדהרש"יכ"ש  .תיוֹ ד ח  צָ ל והַ טֵ ב ָ ם הַ דָ אָ ==ש ָ טֵּ ֹו ַחי ֹות ְועֹופֹות'.  : 'ָאָדם ב ָ ַקְשת   ('סודות'י עפ" ע.א)          ב ְ

 קֹב ם :ַיע  ם: ִאיש  ת ָ יֵּים זאת.ְצֹוותמִ ֹוָרה, ת  -ת ָ ם ;)החיד"א( . לרמוז שיעקב ק  ָ : ת ָ  (מאיר טייב\'מאיר פנים')(. הָר וֹ ת  ב ַ ) ידמ ִ ְת מַ יד מִ ת 
 

 ר ו "ַוי ֹאמֶּ ל ֵעש ָ י ַהז ֶּה ָהָאדֹם ָהָאדֹם ִמן ָנא ַהְלִעיֵטִני ַיֲעקֹב אֶּ ן ַעל ָאנִֹכי ָעֵיף כ ִ ֵ מוֹ  ָקָרא כ  ְ  (לֱאדֹום" )כה,  ש 

  ַבעה"ט( לחם. בפת לֶעֶבד ָהָמןקנה את  מרדכי, כך יםשִ דָ ע  את בכורתו בלחם ו ֵעָשוקנה מ יעקבכשם ש .ָהָמןר"ת : ןמִ  אנָ  ְלִעיֵטִניה( 

 דעת זקנים(     .םדוֹ אָ  שהוא עצמו על ןיוֵּ כ   <השני םדוֹ אָ ה, םדוֹ אָ  שהוא האוכל על כוונה לו היתה<הראשון ָאדֹום :ָהָאדֹם ָהָאדֹם( 
 

 "ר ת ַכי ֹום )לֵעָשו( ִמְכָרה ַיֲעקֹב ַוי ֹאמֶּ כָֹרְתךָ  אֶּ  " )כה, לא(ִלי ב ְ

 יֹום מכור לי חלק מטוב -'םיוֹ כ ַ ה ָר כְ ין עולם הבא בלא מצוות ומעשים טובים, אמר לעשו: 'מ  ל  חָ כיוון שיעקב ידע שאין נוֹ  :כ ָ

יֹוםבעולם הזה הנחוץ לי לעולם הבא, ואז   )נזר יוסף(           .תב ָ שַ . וזה רמז שהיה יום ך'בָ טו  מִ  גו  נְ עַ ְת יִ וְ  עו  ב ִ שְ יִ ם לָ ו  כ  '-נוטריקון: כ ָ

 

 

 

 

   זכות הלימוד בעלון לעילוי נשמת
 (  חל יום פטירתוחשווןשהשבוע )כ"ח ב אסתר ןב 

 (  חל יום פטירתוכסלושהשבוע )א' ב מרים ןב 

   



 בגניבה אותו שהאשים לכ  הנֹו את למצוא הצליח החכם היהודי 
 הפריץ. למאוד אותו והעריכו כבוד לו רחשו כולם. ואדם אלוקים בעיני חן שנשא שמיים וירא חכם תלמיד יהודי היה שמואל

 העסקים במנהל מוחלט אמון רחש האחוזה בעל .עסקיו למנהל אותו מינה, זניוולא הגיע שמואל של ור  ש  יֹו עמ  שש  , המקומי

 .אחר לאדם השייך בדבר ייגע לא לעולם שמואל כי ביודעו, לכספתו המפתחות את נתן שלו היחיד האדם היה שמואל. היהודי

 מנהל של מעלותיו את לאורחיו סיפר הוא. רבים אורחים אליה והזמין גדולה מסיבה ערך, ממסע שב האחוזה כשבעל, פעם

  .במסיבה שהוגש המזון מן כלום לאכול היה יכול שלא אף, המוזמנים בין הוא אף שהיה, היהודי העסקים

 הגדולים היהלומים כאחד ידוע היה היהלום. מהוריו שירש המפורסם היהלום את מכספתו להביא משמואל ביקש האחוזה בעל

 לאחר דקות ספרמ .והיקרה הנדירה הפז אבן את לראות בציפייה נשימתם את עצרו האורחים כל .בפז יסולא לא שערכו בעולם

 את היטב ולראות להצליח כדי לתיבה סביב הצטופפו כולם .רבות חן אבני עטורה מוזהבת תיבה בידיו נושא שמואל נכנס מכן

 .  האבן נדירה וכמה רב סכום תמורת האבן את רכש המנוח סביו כיצד ארוך בנאום לפתוח בחר האחוזה בעל דווקא אך. היהלום

 התיבה, הנוכחים כל לחרדתם של אך .התיבה את סוף-סוף פתח הוא, להתפקע עמדה האורחים תכשסבלנו, מכן-לאחר רק

, לצעוק החלו האורחים מן כמה .בבכי לפרוץ עומד שהוא היה ונראה האחוזה בעל של מפיו נעתקו המילים! ריקה הייתה

 השייך כך כל יקר דבר בגניבת ובפרט, כזה במעשה האשם הוא ששמואל האמין לא האחוזה בעל אך' !היהודי את לתלות'

 רבות שנים במשך': ואמר לשמואל פנה הוא ?הגנב להיות יכול עוד מי, לכספת מפתחות יש לשמואל רק, זאת עם. למעסיקו

 באופן אותו תשיב לו. היהלום את וגנבת יצרך את לכבוש מסוגל היית לא הפעם כי נראה אך, ובמסירות בנאמנות אותי שירתת

, לך השייך מה-דבר לא במיוחד, דבר אגנוב לא לעולם'. שמואל קרא '!וחס חלילה'  .'אותך אעניש שלא לך מבטיח אני, מידי

 .'כפיי וניקיון חפותי את להוכיח הזדמנות לי תן: בך מפציר אני אך, בי חושד אתה מדוע היטב מבין אני. והנדיב הטוב מעסיקי

 רשות ביקש הוא מכן לאחר. ביניהם מצוי האמיתי הגנב שכן, באולם האורחים כל את להשאיר האחוזה מבעל ביקש שמואל

 .שחור תרנגול בידו החזיק כולם ולתדהמת שמואל בש   קצר זמן מקץ .הגנב של זהותו את שיגלה מה-דבר ולהביא הביתה ללכת

 מיד הוא גנב אותו ילטף אם אך, ללטפו ישר אדם לכל ירשה הוא. במינו מיוחד תרנגול כאן לי יש', שמואל קרא, 'יקרים אורחים'

 איש איש, הנה לגשת הנוכחים מכל אבקש ולפיכך, בינינו כאן נמצא האמיתי הגנב "!קוקוריקו", גדול בקול ויקרא בכנפיו ינפנף

כל  מוסתרים לא ובהתלהבות במתח .'הגנב מיהו תדעו – לקרוא יתחיל כשהתרנגול. הימנית בידם התרנגול את וללטף, בתורו

 החלו "!קוקוריקו", קרא לא עדיין והוא התרנגול את האורחים אחרון ליטף כאשר אך. התרנגול את וללטף לגשתהחלו  הנוכחים

 אמר, 'סיימתי לא עדיין. תתרגשו נא אל. יקרים אורחים, סבלנות' '!שקרן וגם גנב הוא! בנו היתל היהודי': לצעוק אורחיםה כל

 עשו הם. הימנית ידם את להרים האורחים מן שמואל ביקש מכן לאחר.. ".האמיתי הגנב מיהו תדעו מהרה עד'. בשלווה שמואל

 .שמואל של, הגוי, לעוזרו שייכת הייתה הלבנה היד. לבנה אחת ויד שחורות ידיים של שפע היה הנאספים שראו ומה, כן

 ידעתי. שחור בפיח אותו למרוח היה שעשיתי כל. התרנגולים ככל תרנגול הוא שהבאתי התרנגול'. שמואל קרא, 'הגנב הנה'

. באמת בו נגע לא אך, התרנגול של גבו את מלטף שהוא פנים העמיד רק הוא לכן. התרנגול את ללטף יפחד האמיתי שהגנב

 המלוכלכת היד זו הייתה שלמעשה אף, ונקייה לבנה נשארה הגנב של ידו ואילו, שחורות הן מפשע החפים האורחים של ידיהם

 לשכפל שהצליח להתוודות אלא ברירה הייתה לא לזה. הגנב את לתפוס ורצו האורחים כל קראו '!בראבו'.. 'כולו באולם ביותר

, לו המגיע העונש את קיבל הגנב. בגניבה היהודי את שיאשימו לגמרי משוכנע היה אוה. האחוזה בעל של לכספת המפתחות את

 )אתר חב"ד(       . בו שניתן לאמון וזכה ושב החשוב למעמדו בש  הּו שמואל בעוד
    
 "ו ָנַתן ְוַיֲעקֹב ם ְלֵעש ָ חֶּ ים ו ְנִזיד לֶּ ִ ת ְ   ַוי ֹאַכל ֲעָדש  ְ ז  ַוי ֵַלךְ   ַוי ָָקם  ַוי ֵש  בֶּ ו ַוי ִ ת ֵעש ָ כָֹרה אֶּ ץ ָרָעב ַוְיִהי: ַהב ְ ָארֶּ ָ   )כה, לד(" ב 

 קֹב ו ָנַתן ְוַיע  ָ קֹב: ְלֵעש  ָשו קפ"ח==ְוַיע  ָמה שָנַתן לעֵּ חַ . ב ְ ֵ קֹב אותו; ִקפ  קֹב וְ  ;חרפת==ָנַתן ְוַיע  ולְ  ַתןנָ ַיע   'בגימט: ר"ת ֵעש ָ

ין, כדי לעורר עליו האלהים==  )החיד"א(            (.רחמיםהוא  אדנ"י, דיןהוא  אלהים) .ד ִ

 ואלה חיי אברהם אשר חי: : )בראשית כה, ז( כ"ש, שנה וחי רק  היה צריך לחיות -שנים -נתקצרו שנותיו ב-אברהם'

  )הגר"א(                            .יוצא לתרבות רעה ושָ עֵ כדי שלא יראה את -'מַאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים

 

 

 

 

 

 

 

 ? מרוב התאווה של ֵעָשו לאוכל גמר לכולם את האוכל...  ויהי רעב בארץ 

 "ב ר ֵעקֶּ ֶּ ַמע ֲאש  ָ קִֹלי ַאְבָרָהם ש  מֹר ב ְ ְ ש  י ַוי ִ ַמְרת ִ ְ ֹוַתי ִמְצֹוַתי ִמש   )כו, ה( "ְותֹורָֹתי ֻחק 

  ֶּבֵעק  ֶּ ש  מַ  רא  ָ  )פני דוד(            .יןילִ שִ בְ ב ת ַ ירו  עִ  ְמַעֵרב, שאברהם היה בֵר עַ מְ : ס"ת םַאְבָרהָ  עש 

  ֵב. כלומר: שמע בקול ה' אברהם מת בגיל -מגיל  הקב"האת )הכיר( , רמז שאברהם ידע =בקֶּ ע  )נדרים ל"ב(  .שנים ֵעקֶּ

 ר ֶּ ש  ַמע א  ָ קִֹלי ַאְבָרָהם ש  ַמע': רש"יכ"ש . תנוֹ יוֹ סְ נ ִ הַ  הָר שָ ע  ב ַ  הזֶּ  היסָ נִ ==ב ְ ָ קִֹלי ַאְבָרָהם ש   ('סודות'עפ"י  ע.א) כשניסיתי אותו.-'ב ְ

 

 
 דונה בן בלליטי אבא; ולע"נ עזיזהבת אסתר מויאל זכות הלימוד בעלון לע"נ 

 

 כלי יקר( :)תולדות כה, לד(לא רצה לראות זאת. כתוב  אברהםעבירות ו עתיד לבצע  ֵעָשו מאברהםשנים  5מדוע ירדו( 

ת ְ  ַוי ֹֹּ֣אַכל ָקם ַוי ֵש ְ ָּ֖ ז ַוי ֵַלךְ  ַוי ָ בֶּ ִּ֥ : )שמות ב, כ( , כ"שגילוי עריותהיינו -ַוי ֹּ֣אַכלבאותו יום:  ֵעָשועבירות עבר  : ()ב"ב טז : ארז"לַוי ִ

ן' ְשְּת ; אוכל' הוא אשר הלחם אם 'כי: )בראשית לט, ו(', כ"ש לחם ויאכל לו ִקראֶּ )במדבר כג, כד(: כ"ש , שופך דמיםשהיה -ַוי 

ָפר בעיקר-ַוָיָֹּ֣קם; 'ודם חללים ישתה' ַלְך; ם הָעם וָזָנה אחרי אלוֵהי ֵנַכר הארץ''וקָ : )דברים לא, טז(כ"ש , כ ָ ָפר-ַוי  ית יַ חִ ְת ב ִ  כ ָ

ָלה ָעַנן וילך כן איש יורד ְשאֹול לא יעלה': )איוב ז, ט(, כ"ש יםִת המֵ  יָזה( הב ְ -ַוִיֶֹּ֣בז; 'כ ָ יָזה עבודת ה'.ָר כוֹ ָשט )ב    ה וב 

מאיר טייב(\)'מאיר פנים'   . כי עצם מכירת הבכורה הייתה מתוך זלזול ולא מֲחַמת ָרָעב. הכָ ה זָ ָר כוֹ ב ב ְ קֹע  ז יַ אָ מֵ ו  : ַוִיֶֹּ֣בז 



 "ַֹמַעת ְוִרְבָקה ר ש  ֵ ַדב  ל ִיְצָחק ב ְ ו אֶּ נוֹ  ֵעש ָ ךְ  ב ְ ו ַוי ֵלֶּ ה ֵעש ָ דֶּ ָ    (ה" )כז, ְלָהִביא ַצִיד ָלצו ד ַהש  

 (רש"י) .ֵגזֶּל ִמן, יביא די ִ צַ אם לא ימצא  מהו ְלָהִביא ;)בעה"ט( .וע"ה( התיבה )עם ,ילו  גָ ב ְ ==(האותיות)עם  ְלָהִביא ;ֵגזֶּל ִמן==ָלצו ד 
 
 " ְך ל ָנא לֶּ ֹא אֶּ ם ִלי ְוַקח ןַהצ  ָ ֵני ִמש   ְ ָדֵיי ש  ים ג ְ ה טִֹבים ִעז ִ ֱעש ֶּ ים אָֹתם ְואֶּ ר ְלָאִביךָ  ַמְטַעמ ִ ֶּ ֲאש    " )כז, ט(ָאֵהב כ ַ

  ֹי : ')אבות ה, כ( כ"ש. רשֶּ נֶּ -היֶּ ְר אַ -יבִ צְ  -נוטריקון: אןצ ֵמרכ ַ  ַעז ֱהוֵּ רכ ַ  ְוַקל, נ ָ ֶּ ִביכ ַ  ְוָרץ, נ ֶּש  ֹור, צ ְ ב  ִריכ ָ  ְוג  רומזת ליעקב  רבקה. 'א 

  )בן איש חי(                 . יצחקד בשביל אביו י  . כדי להשיג בשיא המהירות את הצַ הָר בו  גְ -היצָ ִר -לו תקָ ת אלה: ידוֹ שישתמש במ  

ת ֵאם".... 'נכון' עונה פָ שאתה דובר אנגלית ברמה של ש  . המראיין: "כתבת בקֹורֹות החיים במהלך ראיון עבודה
 המועמד... המראיין: "אבל אני שם לב שאתה לא דובר אנגלית כלל"... 'גם אימא שלי לא!' עונה המועמד... 

  ר ...ְבָרָכה ְולֹא ְקָלָלה ָעַלי ְוֵהֵבאִתי" :רבקהל יעקבדו שיח בין ֹאמֶּ ֹו: לוֹ  ַות  ִני ִקְלָלְתךָ  ָעַלי ִאמ        יג(-" )כז, יבב ְ

 יקֹון על  רבקהָרָמז ל יעקב   )החיד"א(                  . ינ  ב ְ ך ֶת לְ לַ קִ י לַ ע  א בֹ יָ : עונה לו רבקהו. הכָ ָר ב ְ א לֹ וְ ה לָ לְ קְ י לַ ע  ֹבא יָ : מוֹ שְ נֹוָטר 

 צפויות לו בעתיד: שצרות  על  יעקברמזה ל רבקה. ףסֵ וֹ י-ןבָ לָ -ושָ עֵ  -נוטריקון :ָעַלי 

  כהן( מעוןשהרב ) יותר גרועה מכולם.  יוסףת ַר צָ  -ףסֶּ וֹ י  ;(רחלו לאהה אותך )סיפור מֶ יָר  -ןבָ לָ   ;בפינה ךָ מחכה לְ -ושָ עֵ  
 
 ר ל ַיֲעקֹב "ַוי ֹאמֶּ ו ָאנִֹכי ָאִביו אֶּ ךָ  ֵעש ָ כֹרֶּ יִתי ב ְ ר ָעש ִ ֶּ ֲאש  ְרת ָ  כ ַ ַ ב  ָבה ָנא קו ם ֵאָלי ד ִ ְ יִדי ְוָאְכָלה ש        " )כז, יט(...ִמצ ֵ

 ו ָאֹנִכי ךָ  ֵעש ָ כֹרֶּ : )תוספות פר' נח(כ"ש בזוהר הקדוש  .ושָ עֶּ ==יעקוב יעקוב'אפשר ששורש נשמתו למעלה והוא למטה הם  :ב ְ

ש נשמתם למעלה והענף שיורד לָמטה.פ ָ כְ נ   צדיקיםה שכל ךָ  ל שמֹוָתם על שֹורֵּ כֹרֶּ  (חומת אנך) .רמ"ח. שאני מקיים רמ"ח==ב ְ
 
 "  ש ג ַ ק ַוי ִ ַ ש   ַרח לוֹ  ַוי ִ ת ַוי ָ ָגָדיו ֵריחַ  אֶּ ר ַוְיָבְרֵכהו   ב ְ ִני ֵריחַ  ְרֵאה ַוי ֹאמֶּ ֵריחַ  ב ְ ה כ ְ דֶּ      " )כז, כז( ש ָ

 םיוֹ ==ֵוָיַרח  ֶּ ֶּ  יללֵ ==יחֵר  ;היָ הָ  חסַ פ   )בעה"ט(                            . חסַ פ 

 א אותו.  גן עדןל יצחק לקחו את מלאכיםה 'עקידת יצחק'לאחר איך יצחק יודע מהו ריח גן עדן ֵּ  פר' וירא(-)מעם לועז      לרפ 
 
 א :)יצחק לעשו( "ויאמר ח ִמְרָמהב ְ  ָאִחיךָ  ב ָ ק ַ ָך" )כז, לה( ַוי ִ ְרָכתֶּ       ב ִ

 ִמרָמה ָשר וָמצֹות...ולאחר ש פסחחג . המדרש אומר שהיה זה ןמַ יקוֹ פִ א  ==ב  ָאָכל אותם וגם את  יצחקויעקב הביא ליצחק ב ָ

 .(אפיקומן פסחה אחר מפטירין שאין) עוד אסור לאכול אפיקומןלאחר אכילת ה-לפי ההלכה, , לא ָיָכל לאכול עודיקומןאפה

 (לבוש יוסף)                .ושָ עֵ  מתבשילי לאכול יוכל שלא, אפיקומן ליצחק בכוונה נתן שיעקבאומר  ל"זצ זוננפלד חיים יוסף' ר
 
 ר מוֹ  ָקָרא ֲהִכי "ַוי ֹאמֶּ ְ ְעְקֵבִני ַיֲעקֹב ש  ת ַפֲעַמִים זֶּה ַוי ַ כָֹרִתי אֶּ ה ְוִהנ ֵה ָלָקח ב ְ ְרָכִתי..." )כז, לו( ָלַקח ַעת ָ  ב ִ

 ְעְקֵבִני ַמִים י ַ ַמִים :ַפע   שמנה לחמו().ותכָֹר בְ וה הָר כוֹ ב ְ השלקח ממנו  פעמיים: ַהָשָטן על ָגָבר יעקברמז ש .ַהָשָטן==יעקב ַפע 
 

 ל ָלָמה": אחיה ואומרת לבןל יעקבאת  שולחת רבקה כ ַ ְ ש  ם אֶּ ם ג ַ ֵניכֶּ ְ ָחד יֹום ש   :א(ע"יג,  סוטה)מסכת             " )כז, מה(אֶּ

 ל ָלָמה כ ַ ש ְ ם אֶּ ם ג ַ ֵניכֶּ ָחד יֹום ש ְ  יעקבבשעה שהביאו את  .יעקבו ושָ עֵ ה, ברוח הקודש, שביום אחד ימותו אָ ב ְ נַ יְת נ   רבקה :אֶּ

ֵּ בא וע   ֵעָשולקבורה במערת המכפלה,  ֵּ  ,יםשִ חו  ב את הקבורה וטען שהוא צריך להיקבר שם, נטל יכ  ת את ַר חרב וכָ  ,ןדָ  ןב 

 . יעקבי ראשו, וראשו נפל בין רגלֵּ 
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 אור הזוהר(. ָלָבן. ס"ת ן, ישורוב, יעקלישרא: שמות יש אבינו  ליעקב( 

  ָהמתים תחיית בימי הגוף מחדש יבנה ממנהז"ל ח פילש םצֶ העֶ  הינה: הלוז עצם. יְסכֹוינִ  ַרָמָאה, תו ֵאלב ְ  ו ז,ל-נוטריקון: ןבָ ל .

 (הזוהר ספר)            '.האָ מָ ָר  לאֵּ תו  ב ְ 'ו (הקדמונים בשם, ב ק"ס, ש סימן, ג חלק ברורה משנה) 'יכוֹ סְ ינ  ' הם זו לעצם נוספים שמות

ֵּ ַר ת ְ  העצם המתים תחיית שבזמן כתוב הזוהר בספר  לארבעה תתפשט העצם ואז בבצק כשמרים אותו ויעשה ףהגו   את ךכ 

 .הנשמה את בו יכניס אלוהים מושלם כשהגוף ואז יצמחו האיברים וכל הגוף ישתכלל ומכך כיוונים

י" :נכתב רבה' ב'מדרש ם יֹוָחָנן ַרב   ֵּ ש  י ב ְ ְמעֹון ַרב   ן ש   ו   ָאַמר ְיהֹוָצָדק ב ֶ ל  ל לו ז ֲאפ  ְדָרה ש ֶ נו  , ש   ֶ מ  מ   ֶ דֹוש   ש  רו ךְ  ַהק ָ יץ הו א ב ָ צ   ֶאת מֵּ

יד ָהָאָדם ְמָחה, ָלבֹוא ֶלָעת  י ָאנֹוס. נ  יק ַאְדר  ח  ַאל ֲעָצמֹות ש ְ י ֶאת ש ָ עַ  ַרב   ֻׁ ן ְיהֹוש  ֶ יָכן לוֹ  ָאַמר ֲחַנְנָיא ב  הֵּ דֹוש   מֵּ רו ךְ  ַהק ָ יץ הו א ב ָ צ   מֵּ

יד ָהָאָדם ֶאת ו ז לוֹ  ָאַמר, ָלבֹוא ֶלָעת  ל  ל מ  ְדָרה ש ֶ ן לוֹ  ָאַמר, ש   י  ַ נ  ה מ  ָ עַ  ַאת  יה   ֲאַמר, יֹודֵּ יה   לֵּ יתֵּ י ַאְית   ָטֲחנוֹ , ָלךְ  מֹוַדע ַוֲאָנא ְלָיד 

ם ַחי  רֵּ ְטַחן ְולֹא ב ָ ָרפוֹ , נ  ש   ש ְ אֵּ ַרף ְולֹא ב ָ ש ְ ם ְנָתנוֹ , נ  ַמי  ְמֶחה ְולֹא ב ְ ן ַעל ְנָתנוֹ , נ  ד ָ יל ַהס ַ ְתח  ה ְוה  ֶ יש   ָעָליו ַמכ  ַפט   ן ֶנְחַלק, ב ְ ד ָ  ַהס ַ

ְבַקע יש   ְונ  ט   ַ לו ם ָחַסר ְולֹא ַהפ   (ג, ח"כ, רבה בראשית)                                                                                              ". כ ְ
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