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 ֵארֵַיֲעקֹבֵ"ַוי ֵֵצא ַבעִֵמב ְּ ָׁ הֵַוי ֵֶלךְֵֵּש  נָׁ רָׁ  "ֵ)כח,ֵי(חָׁ

 רדף אחרי יעקב על מנת להורגו עפ"י ציווי אביו. בסופו של דבר יעקב שיכנע אותו לקחת את כל רכושו, אליפז-פירש"י 

 )נזר יוסף(                   ו שהוא מקיים בזה את ציווי אביו.אות ואז משכנע .'תמ  ב כ   שו  י ח  נ  ע  'שהרי: 

 

 

 
 

 ע ב  ָׁ ֶברח( ו)בנו של נ   ֶשםֶבר. יעקב הלך לביתו של ע    םש  ית ב    -נוטריקון :ש   התורה. באריצא מלרמוז ששל ֶשם(;  ינו  )נ   ע 

   י  צ ק   או  א   בי ע  ב ְּ ב   רמ  ָׁ א   ;עב   רְּ א  : ס"ת עש  ב ְּ ָׁ  רמ   בעה"ט()   .רבֶ ם וע  שֶ שנים בבית  14לומר שיעקב ישב  .רשֶ ע  =ש+ער: ס"ת עב  ש 

   י  צ ק   או  א   בי ע  ב ְּ ב   רמ  ָׁ  )נחל קדומים(   .  הלפ  ִּז ִּ, הלה ִּב  ִּ, רחל, לאה-והיו לו ארבעאחת יצא לשאת אישה  יעקב. עב   רְּ א  : ס"ת עש 

 א י  צ  ק ב ו    )הרב שמעון כהן(                       . םקו  מָׁ בדושה קוד עשאיר ייכותי, אדיק צצא יאפילו ו -נוטריקון: י ע 

 ר א  ב ְּ ע= מ  ב  ָׁ ֶבראותיות ש  א ֶשם ע   )שמנה לחמו(      . רבֶ ע  )בן נח( ו םשֶ . שזה עתה בא מבית מדרשם של ב ָׁ

 ק ב ר י ע  א  ב ְּ ע מ  ב  ָׁ  )אלפי מנשה(       .אל  מָׁ  וחזר יקר   אצ  י  ש. 393=אלֶ מָׁ  בו  ובשו  =(575) באר שבע-( מ182) יעקבנחסיר אם  :ש 
 

 "ע ג ַ פְּ קֹוםֵַוי ִ מ ָׁ ַ ֶלןֵב  םֵַוי ָׁ ָׁ יֵש  אֵכ ִ ֵֵבָׁ ֶמש  ֶ חֵַהש   ק ַ ֵניֵַוי ִ קֹוםֵֵמַאבְּ םֵַהמ ָׁ ש ֶ יוֵַוי ָׁ ֹתָׁ ַרֲאש  בֵמְּ כ ַ ְּ ש  קֹוםֵַוי ִ מ ָׁ ַ  "ֵ)כח,ֵיא(ַההו אֵב 

 ע ג   פְּ י     : ערבית-יעקב, מנחה-יצחק, שחריתתיקן את  אברהם. )רש"י( מנחה, כלומר התפלל תפילת תפילהלשון : ו 

ת:  םשֶ ב   בכל  שנייהאות הרמוז ב זה  בו   )נזר יוסף( . (ערבית)רב עקב:  עי (;מנחה) הרייםצחק: צ)שחרית(;  י וקרברהם:  באהא 

 ע ג   פְּ י    )בעה"ט(    .          הי ִּר ִּרִּהמו ִּה ִּ-שיעלו בניו )בני ישראל( למקום ההוא לשלוש רגליםרמז ( א)-'םקו  מָׁ ב   פעמים כתיב ' 3: ו 

 )שמנה לחמו(    .הי ִּר ִּרִּהמו ִּה ִּ-שיהיו במקום ההוא שקדָׁ י המ  ת  ב ָׁ  תלשלוש( רמז ב)                                           

 ם קו  ָׁ מ  םאותיות : ב   ֶעלָׁ םשל  הנ  קו  ָׁ מ   )שמנה לחמו( ונעשה לילה. םיו  שקע עליו ה פתאוםלרמוז  (םם,אוו, וףק,םמ, יתב) 'פתאום יום'=ב  

    ֶמש  ה   אבָׁ  יכ ֶ הר"ת : ש   בָׁ ה( לו  קע  . רמז כמו שפירש"י: שש  כ ָׁ בת   עה"ט(בעפ"י  ע.א)ן שם. לו  ה כדי שי  נת  ה פתאום שלא בעו  מ  ח   ה )כ  
  
 ֲחלֹם ִהנ ֵהֵ"ַוי ַ םֵוְּ ָׁ בֵֻסל  הֵֻמצ ָׁ צָׁ וֵֵֵַֹארְּ רֹאש  יעֵֵַוְּ הֵַמג ִ מָׁ יְּ מָׁ ָׁ ִהנ ֵהֵֵַהש   ֲאֵכיֵוְּ ִדיםֵעִֹליםֱֵאלִֹהיםֵַמלְּ יֹרְּ וֵֵֹוְּ  ֵֵ"ֵ)כח,ֵיב(ב 

 נ  ה ה  ם וְּ ב ֻסל ָׁ נ  ה; )ע"ה( שבֶ כ ֶ ה  =328=ֻמצ ָׁ ה  י וְּ כ  א  לְּ  )ילקוט משה( המזבח. של כבשויורדים ב שעולים כהניםרמז ל .יםנ  הָׁ הכ   לו  א  =167=מ 

   ללומר שה 136=לקו  =םלָׁ סו  (נזר יוסף)                        .למלאכים לעלות בו םלָׁ סו  תפילת הצדיקים הוא  של קו 

   ןכך -עשוי שלבים ומדרגות, ובני אדם עולים ויורדים בו סולםש מו, כ'כי זה ישפיל וזה ירים: 'ינ  עו  =136=ןמו  מָׁ =םלָׁ סו  -ממו 

 ציון(  ני)ב ('ראשו מגיע השמיימה') -צדקה וגמ"חע"י -מעלהלים מ  ופע   ('מוצב ארצה')ים הוא מוריד האדם לשפל המדרגה מ  פע  

  ֻדעת זקנים(       .'סיניבהר ראה שעתיד הקב"ה לתת תורה לישראל  יעקבש' 130=יינָׁ ס  =םלס( 

  ֻאך יינָׁ ס   הרשבו מגיעים ל ֻסלםזוכה ל-מרכושו מחסירו וצדקה סדיםחילות בגמ: אדם המרבה ינ  עו  =םלָׁ סו  , יינָׁ ס  =םלָׁ ס ...

 .ינ  עו  סופו לאבד רכושו ולהגיע ל-מלאהדואג רק שכיסו יהיה 

  ֻי=םלָׁ ס נ   )ילקוט משה(      רמז שאליפז בנו של עשו ייקח ממנו את כל רכושו, ויעקב נעשה לעני. . ע 

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

 )שנה ד'(  158 עלון           ַוֵיֵצאֵלפרשתִּוגימטריות אותפרפר                            

  אין מצוות תרי"גִּויצאבפרשת. 

 לחרןיעקב הולך * ]]פרק כט יעקב נודר נדר לה'.* .סולם יעקב-חלום יעקב חולם* .ב"שיעקב מ יציאת* ]]פרק כח :ויצא פרשת ענייני .
לבן מרמה את יעקב * אבי רחל ולאה.-לבןמגיע לבית  יעקב*. יעקב ורחלשיחת *כדי להשקות את כל הצאן.  פי הבארגלילת האבן מ*

. הדודאים על לאהעם  רחלויכוח * .קנאת רחל בלאה* ]]פרק לנולד אח"כ(  בנימין). השבטים 11 שמות* .רחלולא את  לאהונותן לו את 
מבקש  יעקב* ]]פרק לא  שהכבשים שותות מהן מים( שֹוֶקת מים=) ִפֵצל ברָהִטיםהמקלות אשר * . של יעקב עם לבן שכרונקיבת *
מתחיל ויכוח *יעקב בורח מלבן, לבן משיג אותו. *עבודת אלילים.  שבהם לבן עשה-התָרִפיםלוקחת את  רחל* לשוב לביתו. לאהו רחלמ

ֹּוֶרת בריתלבן *בין יעקב ללבן.   פרידת לבן מיעקב.* ]]פרק לא עם יעקב. כ
  

י' :)ספרדים( הפטרה .17.46 ת"ר ;17.18-ק"מוצש ;16.16-נרות הדלקת (:א"ת) השבת זמני מ   ים וע  לו א   ו"תשעִּכסלו'ִּטִּ.'תְּ

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

 

נו  ) אליפז סיפור ו של ב  -שער ליפזא אב ידמ-בכיב וולק שוע שאי-זא דיקצ עקבי יצאו :ן הפסוקיקו  ר  ט  מרומז בנו   (ֵעש 

 .מקלה שארנ קר-פציוח לכ ול עקבי יתןו-שוע ןב הואש

 

•  יעקב של המופלא חלומוו הדרך טלטולי•  אחיו עשו של כעסו מפני לחרן מביתו בורח יעקב : תקציר הפרשה
. לבן מפני לבריחה בסוף מביאים ורחל לאה בנותיו לשני והנישואין אלו מגורים•  אימו אחי לבן בבית למגוריו

 ממשיכים הגדולה ומשפחתו יעקב. ועדות לזכרון עד-גל ומעמידים ביניהם ברית ולבן יעקב כורתים דבר של בסופו•
 .כנען לארץ בדרכם
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 "ִהנ ֵה הֵוְּ הוָׁ בֵיְּ יוִֵנצ ָׁ לָׁ   "ֵ)כח,ֵיג(ֵ...עָׁ

  ְּהי בנ   הוָׁ יועָׁ  צ ָׁ ץ :: ר"ת עני. כ"שלָׁ ֵּ֣ ל   ח  י 'יְּ ֵּ֣ נ  ' עָׁ ֑יו  נְּ עָׁ  )ילקוט משה( גהינם.  של מדינה יחלצו עניו בשכר של עני. ינו  ניצב בד   קב"ה, שהבְּ

 נ  ה ה  ב וְּ צ ָׁ יו נ  לָׁ  )אלפי מנשה(            .זוקילא ושמרו לליו עוראו, בור צשאר נשמיימה, העלו וסתלקו נמלאכים ה-נוטריקון :עָׁ
 
 י ךֵֵָׁלֹאֵ"כ ִ בְּ רֵַעדֵֶאֱעזָׁ ֶ יִתיִֵאםֲֵאש  ש ִ רֵֵאתֵעָׁ ֶ יֲֵאש  ת ִ רְּ ַ ב  "ֵ)כח,ֵטו(ֵד ִ ךְּ  ֵלָׁ

  ְּב ש ֶ  דע   ךָׁ ֶאֱעזָׁ ית   םא   רא  ש   . שהוא סוף הניסים שניתנו ליכתב, בא לרמוז שהקב"ה הבטיח ליעקב שלא יעזבנו מרדכי: ס"ת יעָׁ

 )נחל קדומים(           . מרדכיאף בסוף הדורות כשיבוא 

                 ית...א  פ  ם הקו  ה...אפשר לדעת את שֶ ל  ב  קַ י הַ פ  הידעֶתם? שַעל 

 "יַקץ תוֵֵַֹיֲעקֹבֵַוי ִ נָׁ ְּ ֵכןֵַוי ֹאֶמרִֵמש   ֵֵאָׁ הֵֵיש  הוָׁ קֹוםֵיְּ מ ָׁ ַ נִֹכיֵַהז ֶהֵב  אָׁ יֵלֹאֵוְּ ת ִ עְּ  ֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵ:תולדות אהרוןפירש          ֵֵֵֵֵֵֵ"ֵ)כח,ֵטז(יָׁדָׁ

 ן כ   .עקבירוב, כשר, נריה, א :'אנכי'...אז אמר דמותואת ראה יעקב וכש...()חקוקים בכיסא הכבוד רשֶ נב, רו  כריה, א :אָׁ

   יק י   ק  ץו  ת בי ע  נָׁ ְּ ש   י  אמֶ  ו  מ  ו רס"ת  :רו  ב   )מעיין התורה(    . לומר שאין תפילתו של אדם נישמעת אלא בציבור.צ 

 ץ יק  י   ץ. שיעקב ראה אריכות הגלות ואיך את הץוהיה ק  אותיות =ץק  -וייאותיות =ו   )שמנה לחמו(     שעתיד לבוא.  ק 

 

 ַּ  סיפור עם מוסר השכל - החכםַּשלַּו ַּספ ַּכ 
 דאג והוא מאוד אותו וכבדו אהבו כולם. ונכדים ילדים אישה לו היו, מאוד עשיר איש, בעירו וידוע חכם אדם לו גר פעם

 אליו באו האבל שנת עברה כאשר. בביתו לבדו נותר והוא אשתו מתה אחד יום .עירו לעניי מכספו חסך לא וגם לילדיו
 את לנו תן, שלך השדות ואת הבית את תמכור. לבד עכשיו והוא הגדול בבית לבדו שיגור שחבל, איתו ודיברו ילדיו כל

 .לכלום לדאוג תצטרך ולא עלינו יהיה מחסורך וכל הבכור הבן של בבית תגור ואתה הכסף
 לא, בתחילה .הבכור הבן של בביתו לגור ועבר ילדיו בין חילק הונו כל ואת לו שהיה מה כל את מכר, האיש הסכים
 .אליהם אותו ולוקחים אותו מבקרים גם והיו, מאומה ממנו ילדיו החסירו

 היה והוא אוכל לו מכינים היו בקושי, לו התנכלו הבכור הבן יתובב  , לביקורים להגיע והנכדים הילדים הפסיקו אט אטך א
 שהתבייש כדי עד במצבו התדרדר והאיש זמן עבר וכך. אותם תיקנו לא גם נקרעו ואם כיבסו לא בגדיו את, תמיד רעב

 העיר לראש תקרא, הבכור לבנו האיש אמר, אחד יום .העלוב במצבו אותו יראו שלא הוותיקים לחבריו, לרחוב לצאת
, מה דבר לקבל צריכים שהם הבכור שמע כאשר. לכם לתת  חשוב משהו לי יש ואחיותיך אחיך כל את לכאן ותאסוף

 לכם אמרתי תראו, האיש אמר, מולו התאספו כולם כאשר .העיר ראש את גם והזמין ואחיותיו אחיו כל את אסף מיד
 .ויהלומים זהב בכסף מלאה גדולה אחת מזוודה עדין אצלי נשארה אבל, ביניכם אותו וחילקתי רכושי כל את שמכרתי

, הגדול לעץ מתחת קבורה המזוודה. בה שיש מה כל ואת המזוודה את לכם להוריש רוצה אני, מתקרב מותי ויום מאחר
 .המזוודה את לפתוח יכולים ביחד המפתחות שני רק מנעולים בשני נעולה והיא שלנו לעיר בכניסה

 העיר וראש המזוודה את שניכם תפתחו מותי אחרי, הבכור בני לך אחד ומפתח העיר ראש לך נותן אני אחד מפתח הנה
 מה להיות וחזר ערוך לאין האיש של מצבו השתפר, היום מאותו.. .בה הנמצא הרכוש כל את בשווה שווה ביניכם יחלק
 .ובכבוד בשקט לו חי וכך קיבל האיש שביקש מה כל, כסף בגדים באוכל, מחסורו לכל דאגו ובנותיו בניו, שהיה

 כל הלכו חודש שעבר לאחר. שבעה עליו וישבו כמוה הייתה שלא הלוויה הילדים לו עשו. מת והוא יומו הגיע, אחד יום
 את הבן פתח, הגדולה המזוודה את שמצאו עד וחפרו חפרו...לעיר שבכניסה העץ אל, העיר ראש עם יחד ובנותיו בניו

 היה ובמכתב .ומכתב חמור של ראש רק שם מצאו המזוודה את פתחו כאשר, העיר ראש פתח ואחריו הראשון המנעול
 לו' שיש מה כל בחייו נותן חמור 'רק :האיש של ידו בכתב כתוב
 ...להם תזדקקו שלא כדי תשאירו אבל. שאפשר כמה לילדים תנו :השכל מוסר

 

 "ַתן נָׁ ֵֵו ֶבֶגדֵֶלֱאכֹלֵֶלֶחםִֵליֵוְּ ֹש  ב    )כח,ֵכ(ֵֵ"ִללְּ

  רש"י(    .תרי"ג=גרתי: גרתי"ֵעםֵלבן" :(ה, לב פרקוישלח: )לבן, ושמר על תרי"ג מצוות: כתוב של יעקב שמר כשרות בבית( 

 ב  ש   ו ֶבֶגד ֶלֱאכ ל ֶלֶחם לְּ  (ש.כהן)הרב    ז. נֵ ט  ע  שבגד בהיכשל לא למהדרין, לשר כיסור אלא ל, איסורמשש ח לאל-נוטריקון: ל 
   
 "א ִהנ ֵהֵַוי ַרְּ ֵארֵוְּ ֶדהֵבְּ ָׁ ש   ַ הֵב  ִהנ ֵ םֵוְּ ָׁ הֵש  ָׁ לֹש  ְּ ֵריֵש  ִציםֵצֹאןֵֶעדְּ ֶליהֵֵָׁרֹבְּ יֵעָׁ   (ֵב,ֵט)כֵ"...כ ִ

 ה ל ש ָׁ י ש ְּ ר  יששלושתם עתידים להיות  .919=משה ואהרן ומריםדהוא =ֶעדְּ ע   (ילקוט משה)               .בני ישראל רו 

 ה ל ש ָׁ י ש ְּ ר   )שמנה לחמו(. ישראלים, םיילו, כהנים הסוגים: שלושת בהם ליםוכל.ש1060גדולה=ה כנסת אישי כלמ היו הם=צ אן ֶעדְּ
 
 
  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע 
 

 דודכנגד -4סעודה ;יעקבכנגד -3סעודה ;אברהםכנגד -2סעודה ;יצחקכנגד -1סעודה :השבתסעודות  4-הפסוק רומז ל  . 

o נ  ה ה  ם וְּ ב ֻסל ָׁ ה ֻמצ ָׁ צָׁ רְּ  ם. ל  סו  והיה מוצב בה כ    'אל תרד מצריימה' :)בראשית כו,ב( דכתיב, שלא ירד מעולם מא"י-יצחקכנגד  :א 

o   ו ר אש  יע   וְּ ג   ה מ  מָׁ יְּ מָׁ ָׁ ש    . 'הבט נא השמיימה וספור הכוכבים' :)בראשית טו,ה( דכתיב, שתמיד הביט לשמיים-אברהםכנגד  :ה 

o נ  ה ה  י וְּ כ  א  לְּ ים מ  ים ֱאל ה  ים ע ל  ד  י רְּ ו   וְּ  מלאכים ליוו אותו גם כשירד למצרים וגם כששב לארץ.-יעקבכנגד : ב 

o   חיד"א(                    במוצאי שבת.  סעודה רביעיתזוהי -דודכנגד לכה, מיווי לעודת ס-וטריקון: נםלָׁ סו( 



 "ק ַ ש   ֵחלֵַיֲעקֹבֵַוי ִ רָׁ אֵלְּ ָׁ ש   ך ְֵֵּקֹלוֵֵֶֹאתֵַוי ִ ןֵֵ :ַוי ֵבְּ בָׁ לָׁ רֵלְּ ֵ ַספ  הַויְּ ֶ ֵאל  ִריםֵהָׁ בָׁ לֵַהד ְּ  מדוע יעקב בכה?   ֵֵ(,ֵיגיא"ֵ)כט:ֵֵאתֵכ ָׁ

  ְּ ך י  בְּ : )ל, טו( "שכ-הדודאים ניכנסת עימו לקבורה...בגלל שויתרה ללאה על  לאה ברוח הקודש שרחל פ  לפי שצ  ( א) :פירש"י: ו 

ין...( על ב.  )ב הצדיק'כ   שְּ 'לפי שזילזלה במ    )ספורנו(                  שלא זכה לשאת אותה בנעו ר 

 ואני, ומגדנות וצמידים נזמים בידיו היו... אברהם(אבי אבא )עבד  אליעזר' -יעקב סיפר ללבן בגלל שהגיע בידיים ריקות:( ג)

, ידו משך, יצחק של בחיקו אליפז שגדל ולפי, והשיגו, להורגו אחריו אביו ותובמצ עשו בן אליפז שרדף לפי. כלום בידי אין

ן .ִּכמת' חשוב 'והעני, שבידי מה טול יעקב לו אמר, אבא של לצווי אעשה מה לו אמר יקו  ר  ט     הפסוק...וזה רמוז בנו 

 ת ל א  ים כ ָׁ ר  בָׁ ד ְּ ה ה  ל ֶ א    (הישר ספר) כל.הקח לליפז ארשע ה -ביתימצאתי יב ררכוש בבר, דבאתי הא לי כ -תפלאתל א : הָׁ

ֶשתאני אהיה  ,יחד לגור ונעבור שנתחתן ״אחרי! שלה ארוסל אומרת אישה יש...ואז  א   ךאות לפנק מבטיחה אניא 
 ״...חזירת ,ביאת ,תקןת ,הזבל את זרוקת ,גהץת, נקהת, שטוףת ,עבודת:  ׳ת את רק תעשה אתה .׳ש ועד' אמ

 "ןֵַוי ֹאֶמר בָׁ יֵטֹובֵלָׁ ת ִ הֵ ֵת ִ ךְֵֵּאֹתָׁ יֵלָׁ ת ִ הֵ ִֵמת ִ ֵֵאֹתָׁ ִאיש  הֵַאֵחרֵלְּ בָׁ ְּ ִדיֵש  ָׁ  ֵֵֵ"ֵ)כט,ֵיט(ִעמ 

  :לאהתת לו את אך מתכוון ל רחלרמאותו: אומר לו שייתן לו את בשיא לבן מתגלה כאן 

 י ת  י ; )בגימט' קטנה( 9=לאהבגימט' קטנה(  וגם ) 9=ת   ת  ת   )נזר יוסף(                )בגימט' קטנה( 13=רחל)בגימט' קטנה( וגם  13=מ 
 

 ןֵֶאלֵַיֲעקֹבֵ"ַוי ֹאֶמר בָׁ הֵ:לָׁ בָׁ יֵֶאתֵהָׁ ת ִ ְּ יִֵאש  אוֵ ֵכ ִ לְּ יֵמָׁ מָׁ הֵיָׁ בֹואָׁ אָׁ  "ֵ)כט,ֵכא(ֵאֶליהֵֵָׁוְּ

   או לְּ ההָׁ ; 84=ד"פ=7+מָׁ יא   תאֶ  בָׁ ת   או  מָׁ  יכ    ש ְּ ייָׁ  לְּ הוְּ  מָׁ אָׁ בו              החיד"א()  ועדיין לא היה עם אישה. פ"ד. יעקב בן 84 : ר"תֶליהָׁ א   אָׁ

 = או לְּ או  שנים;  7כשבא לבית לבן, ועבד שם  77, היה בן 77מָׁ לְּ י מָׁ  )שמנה לחמו(  שנות ימי עבודתו.  7כנגד -אותיות 7יש = יָׁמָׁ

   או לְּ י מָׁ  . רחלשהוא סיים את חובותיו כלפי  לבןאומר ל יעקב( ב))גילוי עריות( ( יעקב תיקן את החטא של אדם הראשון א: )יָׁמָׁ

 ה אָׁ בו  אָׁ  )נחל קדומים(                    שנים היו. 21תאומות בנות  רחלו לאה'. רמז שבגימט ,21=וְּ
           

 "ןֵַוי ֱֶאסֹף בָׁ לֵֶאתֵלָׁ יֵכ ָׁ ֵ ש  קֹוםֵַאנְּ ַעשֵ ֵַהמ ָׁ הֵַוי ַ ֶ ת  ְּ  (ב"ֵ)כט,ֵכִמש 

 י ֱֶאס ף ן ו  בָׁ ן :לָׁ בָׁ י לָׁ מ   ר  א      (זקנים עת)ד    .רחלל לאהכדי שלא יוכל להבחין בין  ייןב יעקבאת  רכ   ש  . והתכוון לנבל הרמאי אותיות=הָׁ
 

 1ֵ)ִהי ֶעֶרבֵ"ַויְּ חֵבָׁ ק ַ הֵֶאתֵ)לבן(ֵַוי ִ וֵֵֵֹלאָׁ ֵבאִֵבת  הֵ ֵַוי ָׁ יו"ֵֵאֹתָׁ  )כט,ֵכג()ליעקב( ֵאלָׁ

 2ֵ) אִֵנית ְֵּ":ֵללאה אומררחל ֵאיִֵליֵנָׁ ו דָׁ ֵנךְִֵֵּמד  ֵכןֵ...ב ְּ ב לָׁ כ ַ ְּ ךְִֵֵּיש  ָׁ הִֵעמ  לָׁ יְּ ַ ַחתֵַהל  ַ ֵאיֵת  ו דָׁ "ֵֵד  ֵנךְּ  טו(-)ל,ֵידבְּ

 1ֵ)זקנים()דעת  .  רחלבאה אליו ולא  לאהלא יגלה ש יעקב...ואז רה, נ  לָׁ ה, ח  ידָׁ נ  : יעקבבינה ל סימניםנתנה ללאה את ה רחל 

 2) הבגימט' ע, יששכר=רחל מסרה ללאה סימנין -. וזה רמוז בפסוקיששכר. ללאה נולד לאהשוב ויתרה ל רחל". 

                           . )ירמיה לא, טו(. לפעולתך כרש-שיכפול:  שכר: רחל זכתה למעשים אלו 2בזכות (: החתם סופרפירש ) (א)

 .יששכר=830=שנה 420ִּ:שניבית שנה,  410: ראשוןבית . בנימין נ הרחל זכתה ששני בתי המקדש ניבנו בחלק של ב   

, ואילו את עניין רחלרצתה להסתיר את עניין הסימנים שנתנה  לאה? היות שכרשיש' אחת של ש'מדוע מבטאים רק  (ב)

 (דעת זקנים)         .כנגד הדודאים-גלוייה' שניה שרחל, של כנגד הסימנים -סמוייה' אחת שם. לכן ים רצתה לפרסֵ א  ד  הדו  

   נו  של שְּ רמז שהוא -ףסאלא ביו 'ס' . בכל שמות השבטים אין אותאדםכ  =יםא  דָׁ דו ע"ש  -וןע' אלא בשמע. ובכולם אין  'עשוט 

ב עם שמעוןשהיה משבט  מעשה  כ  לו א )בעה"ט(        ודקר אותם(.          פנחסמלך מואב, בא  רבת צו  י כזב  . )זמרי ש  י בן סָׁ מר  ז 

 ן כ  ב לָׁ כ   ש ְּ ךְּ  י  ָׁ מ  ה ע  לָׁ יְּ ל   ן :ה  כ  ה=100=לָׁ דָׁ ה במ  דָׁ  . ת המכפלהבמער מויע נקברה לא כןהצדיק ל יעקב. בגלל שויתרה על מ 
 

 "ַהר ַ ֶלדֵעֹודֵַות  ֵ ןֵַות  ֵ ֹאֶמרֵב  ַעםֵַות  ַ הֵֶאתֵאֹוֶדהֵַהפ  הוָׁ ןֵַעלֵיְּ ֵ הֵכ  אָׁ רְּ מוֵֵֹקָׁ ְּ הֵש  הו דָׁ ִּ?מדוע לאה הודתה לה'   "ֵ)כט,ֵלה(יְּ
 ילדים, לכן רק כאשר לאה ילדה את הבן  3מהות היתה צריכה ללדת יכל אחת מהא -: 'שנטלתי יותר מחלקי'פירש"י

 הפעם הראשונה, בתורה, שיש הודאה לקב"ה.הרביעי מצאה לנכון להודות לה'...וזוהי 

 דעת זקנים(                   .''כן אמרה כן אודה את ה', תמרהודה על מעשה  יהודהראתה ש(  

 ה הו דָׁ  )בני ציון(           .יהודהשבט שיצא מ דודרומזת על ' ד  -ד + יהו"ה: בשמו יש את אותיות יְּ
 
 ֶרא ֵ ֵחלֵ"ַות  יֵרָׁ הֵלֹאֵכ ִ דָׁ ַיֲעקֹבֵיָׁלְּ אֵלְּ ַקנ ֵ ֵחלֵַות ְּ הֵ ֵרָׁ ֲאחֹתָׁ ֹאֶמרֵב ַ הֵַיֲעקֹבֵֶאלֵַות  בָׁ יֵהָׁ ִניםֵל ִ ִאםֵבָׁ הֵַאִיןֵוְּ נִֹכי"ֵ)ל,ֵא(ֵֵמתָׁ  אָׁ

 ה בָׁ  ()שמנה לחמו   בנים שאתה עתיד להוליד, תן גם לי בנים. י"ב. שרחל אמרה ליעקב מנימיןבוסף י-נוטריקון: יב .12=י"ב=הָׁ
 
 "ְֵּאו ֵבןֵַוי ֵֶלך א...רְּ צָׁ מְּ ִאיםֵַוי ִ ֶדהֵדו דָׁ ָׁ ש   ֵבאֵב ַ םֵַוי ָׁ הֵֶאלֵאֹתָׁ וֵֵֵֹלאָׁ ֹאֶמרִֵאמ  ֵחלֵַות  הֵֶאלֵרָׁ ִניֵֵלאָׁ אֵת ְּ ֵאיִֵליֵנָׁ ו דָׁ "ֵ)ל,ִֵֵמד  ֵנךְּ  (ידב ְּ

 א צָׁ מְּ י   ים ו  א   ()שמנה לחמו       .להריון כסגולה ללאה ונתנם ראובן שמצא הדודאים. ה"ע' בגימט, 213=להוליד סגולה וזהו=דו דָׁ
 
 ַעט":ֵלאה ךְֵֵַּהמְּ ֵ ת  יֵֶאתֵַקחְּ ִ ַקַחתִֵאיש  לָׁ םֵוְּ ֵאיֵֶאתֵג ַ ו דָׁ ִניֵד  ֹאֶמרֵב ְּ ֵחלֵ:ַות  ֵכןֵ:רָׁ בֵלָׁ כ ַ ְּ ךְִֵֵּיש  ָׁ הִֵעמ  לָׁ יְּ ַ ַחתֵַהל  ַ ֵאיֵת  ו דָׁ ֵנךְֵֵּד   (טו)ל,ֵֵ"בְּ

 ב כ   ש ְּ ךְּ  י  ָׁ מ   ()שמנה לחמו           ת המכפלה, כי אם לאה.זכתה להיות קבורה עם יעקב במערלא רחל  ,לכן .ךמָׁ ד ע  חָׁ יָׁ ר ב  בו  קָׁ =ע 
    
 "ְֵּןו בָׁ ַלךְֵֵּלָׁ זֹזֵהָׁ נֹבֵצֹאנוֵֵֶֹאתִֵלגְּ גְּ ֵחלֵַות ִ ִפיםת ְֵּהֵֵֶַאתֵרָׁ רֵרָׁ ֶ ִביהֲֵֵָׁאש  אָׁ  (יט"ֵ)לא,ֵלְּ

 נ ב גְּ ת   יםת ְּ ה   ֶאת ו  פ  ים ֶאת ;רחל גנבתם כדי לבטל עבודה זרה מאביה. :רָׁ פ  רָׁ ת ְּ  ()שמנה לחמו '.בגימט, =בה להפריש את אביה מהםה 

 ?אביה  ןבָׁ לָׁ היא פחדה ש: אבן עזראפירש  אם יש בהם עבודה זרה, אז מדוע רחל לקחה אותם ולא טמנה אותם בדרך

               ת כדי לדעת באיזו דרך בחרו לברוח מפניו. לו  ז  יסתכל במ  



 סיפור עם מוסר השכל - סדוקיםַּדליים . 

 בעוד סדק היה הדליים באחד .צווארה על נשאה שהיא, האסל צידי בשני תלויים גדולים דליים היו, זקנה סינית לאישה
  .בחציו מלא הגיע הסדוק הדלי, לבית המעיין מן הארוכה הדרך בסוף. ליעדו מלא תמיד והגיע מושלם היה שהשני

 בהישגים, כמובן, גאה היה המושלם הדלי .לביתה מים וחצי דלי, ביומו יום מדי האישה הביאה תמימות שנתיים במשך
 . מייעודו מחצית רק לבצע שהצליח כיוון, אומלל והיה במומו התבייש, המסכן, הסדוק הדלי אך, שלו

 שבי שהסדק מתבייש אני: "לה ואמר המעין ליד לאישה הסדוק הדלי פנה, מר ככישלון שנראה מה של שנתיים לאחר
 בצד, השביל לאורך פרחים שיש לב שמת האם" ואמרה חייכה הזקנה האישה". הביתה הדרך לאורך לדלוף למים גורם
 שאנו יום ובכל שלך בצד פרחים זרעי טמנתי ולכן, ומתמיד מאז לי מוכר שלך המום? אין -השני בצד ואילו, שלך

 ולולא. השולחן את לקשט כדי, אלה יפים פרחים לקטוף יכולה אני שנתיים במשך. אותם משקה אתה, הביתה צועדים
 ".הבית את מעשיר הזה היופי היה לא, שאתה כמו היית

   .מעניינים יחדיו החיים את שעושים הם שלנו יםמ  והמּו הסדקים אך, מיוחד םמּו יש מאיתנו אחד לכל: מוסר השכל  
      

 
 "רִֵעם ֶ אֲֵאש  צָׁ מְּ ֶיהֵלֹאֱֵאלֶֹהיךֵֵֶָׁאתֵת ִ ַדעֵלֹאוְֵּ ...ִיחְּ יֵַיֲעקֹבֵיָׁ ֵחלֵכ ִ ַתםֵרָׁ בָׁ נָׁ  "ֵ)לא,ֵלב(ג ְּ

 דברים: 2': קרו לא יחיה' (עבודת אלילים)שבהם לבן היה עובד  יםפ  רָׁ ת ְּ שאצל מי שימצאו ה לבןלאחר שיעקב אמר ל 

 )רש"י(                   בדרך.  רחלבגלל אותה קללה מתה -1

 זה רמוז בשתי דרכים:-שנים 147, חי רק 180, במקום יעקבשנים מחייו של  33התקצרו -2

ֶיה( א) חְּ הוא ניכנס עימו לשיחה ומתלונן כמה : ט(-)פרשת ויגש מז, ח( כשיעקב יורד מצריימה וניפגש עם פרעה, ב'; )בגימט. 33=י 

ו שָׁ 'אני הצלתיך מלבן ומע  : ה' אמר לו:  לפי המדרשמילים.  33שיח היה -שנה מעט ורעים היו..." הדו 130רע לו: "....

 )דעת זקנים+החזקוני(     .                                  ם, והחזרתי לך את דינה ויוסף...חייך אני נוטל כמניין התיבות שאמרת'כֶ שְּ ומ
 

  א"ֵ:כדי להישבע זה לזה יםנ  בָׁ ל א  עשו גָׁ לבן ויעקב רָׁ קְּ ןֵלוֵֵַֹוי ִ בָׁ ַגרֵלָׁ אֵיְּ ֲהדו תָׁ ַיֲעקֹבֵש ָׁ אֵוְּ רָׁ ֵעדֵלוֵֵֹקָׁ לְּ  "ֵ)לא,ֵמז(ג ַ

)תש"ח(, החליט עצרת האומות המאוחדות )או"ם( על גבולות החלוקה והקמת מדינת  1947בתאריך כט' בנובמבר, 
 מדינות תמכו בהצעה...כל זה רמוז בפסוק: 33מדינות התנגדו להצעה,  13ישראל...

 א'-וסימנך ,לבןב 'תמכו'-(13) מתנגדותהמדינות ה ֲהדּות  ר: 'ְיַגר ש  ג  אשעים, ר 'יג=י  דו תָׁ ה  ָׁ ים הפירוש הוא:-ש  ד   עדים( 13) ע 

 ד'-'ַגל-, וסימנךיעקבב 'תמכו'-(33) תומכותהמדינות ה ד, 33=לג    :ע   )ש. אביגל(      עדים(                                             33) ע 
 

 "לֵֵעד הֵַהז ֶהֵַהג ַ ֵעדָׁ הֵוְּ בָׁ צ ֵ ַ  (נב,ֵא"ֵ)ל...ַהמ 

 ל ג    (שמנה לחמו)     .ושָׁ עֶ אביך עומדת לך  שאתה תתגבר על אחיך,  יצחק. שברכת אחיךלביר גייה ה-: נוטריקוןה 

   ל וגם בֶחֶרב:  .גם לעדותל ב בג  ֶר נעצו חֶ  לבן ויעקב, את שבועתם רו  פ  כדי שלא י  ולכן בילעם בן פעור לקה בשניהם: בג 

ל  (דעת זקנים)  . 'חרבב 'ואת בלעם...הרגודכתיב: -ֶחֶרבואותו קיר הגל היה; -כה( )בלק כב,אל הקיר'רגל בלעם את 'ותילחץ -ג 

 
 "רֵַיֲעקֹבֵַוי ֹאֶמר ֶ ֲאש  םֵכ ַ אָׁ אֵֶזהֱֵאלִֹהיםֵַמֲחֵנהֵרָׁ רָׁ קְּ םֵַוי ִ ֵ קֹוםֵש  ִיםֵַההו אֵַהמ ָׁ  "ֵ)לב,ֵג(ַמֲחנָׁ

   ק בי   י  אֶמרו רכ    ע  ֶ ש  םרָׁ  א  נ המ   אָׁ ם: ר"ת ח  רָׁ  חיים( הבת)א. בחלומו עולים ויורדים יכאל(מ-וריאלא-פאלר) םאָׁ רָׁ אותם  מלאכיםה. ויכ  

  ם י  נָׁ ח    )נזר יוסף(        .                          אין קמח אין תורה, לומר שאם חמָׁ קֶ בפרשה... וכמניין  פסוקים'. כמניין הבגימט 148=מ 

 ני ם  )בעה"ט(                                                                                        .לאכיםמ  עקבי  טלנ  ייליםח  אותםמ -נוטריקון: מח 
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 יו" להפטרה:' ויצא' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת מ   ים ע  לו א    ב(''י-א''י ע:)הושֵ  "תְּ

ו שברח יעקב מסופר על בפרשה שָׁ  וידבק, ימים 7 דרך אחריו וירדוף עמו אחיו את ויקח': הגלעד הר ועל, אחיו מע 
 .גלעד תושבי על וכן, אחיו את עקב שבבטן יעקב מסופר על בהפטרה; 'הגלעד בהר אותו

 ""י מ   ע  ים וְּ לו א  י תְּ ת  ו בָׁ ש  מְּ ֶאל ל  ל וְּ ֻאהו   ע  רָׁ קְּ ד י  ם ל א י ח  מ  רו   לא וישראל הגאולה זמן יגיע שכאשר: ל"חז אמרו :(ז', יא" )יְּ
 יזכו ישראל ואז, ישראל לעומת חייבים יהיו והגויים, הגויים לעומת מעשיהם את יערוך ה"הקב אז, להיגאל זכאים יהיו
 (הפרשה תורת)                                    .מיד וניגאלים יןד  ב   

 "ֶטן ֶ ב  ב ב   ק  יו ֶאת עָׁ ח  נו   אָׁ או  ה ו בְּ רָׁ ים ֶאת ש ָׁ  ובאונו'. בו לשלוט ושָׁ עֶ  בעֵקב אחז, אמו ןטֶ בבֶ  בהיותו עוד(:  ד', יב" )ֱאל ה 
 סימן זה. וניצחו לארץ והפילו אותו וחזקתי, עשו של שרו המלאך על ומושל שר נהיה לבו ואומץ ובכוחו 'אלהים את שרה
 .'עשו בעקב חזתֺאו וידו': (כו כה בראשית) ש"כ. גביר לו יהיה שהוא

 .פריחה בת  אזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משה   .פריחה בת אלקובי מסעודה  .מילה'ג בר אלקובי  יהודה :נשמתִּלעילוי
 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  :והצלחתִּלרפואתסוליקה.  בת בילדה .ולי'ג

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

מוריה  .רינהבת . שירה פאניבן אושרי   .פאני בן אריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :הגוןִּלזיווג. 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
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