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 "ח ל  ְ ש  י ִ ְלָאִכיםַי ֲעקֹבַו  וֶַאלְַלָפָניוַמ   ַ..."ַ)לב,ַד(ָאִחיוֵַעש ָ

 ש. אביגל(   עשה.שמצוות מלאכים ממליצים, מר ש  ו  יולם כחיו או ש  ע  ללאכים מ -ןיקו  ר  ט  בנו  וזה רמוז  .ממשמלאכים -פירש"י( 

 ַַל ש ְׁ יַבַיֲעק ַ חַוי ִּ ָאכִּ ָפָני םַמלְׁ  )שמנה לחמו(  .ושַָעַ שלח אל -ראה בחלומו על הסולם יעקב. מהמלאכים ש'מוַ לוַ בחַַ': ס"ת וֵעש ַָ לאַ  ולְׁ

 ַלח ש ְׁ אליו לכן שלח מלאכי אלהים כדי לדעת אם עשו בא –( יתח, מדל, יןש, ודי, אוו) 'יןדִַַּתוַ ידַָמִַַּאוַ =': אותיות הנעלםַוי ִּ

רו  של מעלה שהוא שליח הדין.   )שמנה לחמו(      במידת הדין. כלומר אם עשו בא אליו לבדו או בא אליו עם ש 

 ַלַַַו ש ְׁ . יבִַּחוַ : ר"ת וס"ת 'בֲעק ַיַַַחי ִּ בו  ר ִנדרו  וחו  כ ל: )פרק כח, כב(כ"ש '. על שִאיח  רַ'וְׁ ןֲַאש   ת   יַת ִּ רַלִּ ֵ וַ ַַעש   נ  ר  ְׁ 'ֲַאַעש    )ילקוט משה(  . ָלךְׁ

 ָפָניו  )אהבת חיים(  יכאל. מ-וריאלא-פאלר: 'םאַָָרַ 'ויאמרַיעקבַכאשר :)פסוק ג(, כלומר לידו. כ"ש לפניוהמלאכים שעמדו :ַלְׁ

 

 "ו ְיצ  ֹהֵַלאמֹרַאָֹתםַו  וַאדִֹנילַ ַתֹאְמרו ןַכ  ֹהְַלֵעש ָ רַכ  ךַַָָאמ  ְבד ְ יַָלָבןִַעםַי ֲעקֹבַע  ְרת ִ רַג   דַָוֵאח  הַע   ()לב,ַהַ"ָעת ָ

 י    )נזר יוסף(        .ו קודם שקמו מלכים לישראלש  ע  מזרע מלכים קמו  8לכן  ,'אדוני'פעמים  8 לעשו בגלל שיעקב אמר: אד נִּ

 י ת ִּ רְׁ  )בעה"ט(               .מצוות תרי"ג, למרות שגרתי בבית לבן, קיימתי תרי"ג אותיות=ג ַ

 י ת ִּ רְׁ י וגם. 'בגימטַ,תורה=ג ַ ת ִּ רְׁ  )שמנה לחמו(  .בבית לבן( גמרא)היא ה תורהַשבע"פ. שלמדתי גם א"ת ב"ש' בגימט, אָרַגמַָ=244=ג ַ

 ִַּת ִַַּןָלבַַָםע רְׁ יםנְַׁהַַ: ס"ת הָעת ַַָדעַַַרָוֵאחַַַיג ַ , אבל עדיין לא ןבַָלַָמצוות בבית  תרי"ג. ר"ל שאמר יעקב אעפ"י שקיימתי כל ָדרִּ

הַַעדַָוֵאַחרכן אמר '-קיימתי את הנדרים שנדרתי, על  )שמנה לחמו(                    '.  ָעת ָ

                                     

 "ְיִהי ֹורִַליַו  ֲחמֹורַש     ...?ולא הזכיר מינים אחרים, שור וחמור מדוע הזכיר דווקא  ..."ַ)לב,ַו(ו 

 ר ו  ַהדרַלו': )דברים לג, יז(כ"ש ו: ש  של ע   נו  ט  ש  הוא ש יוסף: רמז לש  ר ;'בכורַשורו כדי שעוסקין בתורה -יששכררמז ל :ֲחמו 

 )בעה"ט(                בבתי מדרשות.  לַיעקב'לַקוַ 'הקוַ : את  לקיים

 י הִּ       (בעה"ט)                                     .הטמא יחדיו רמוַ חֲַהטהור וה רשוַ וי לי שיתחברו עתה הו  . מילת צער=יוַַ: ַויְׁ

  ַו( )בראשית רבה עה, .'עניַורוכבַעלַחמור':ַ)זכריה ט, ט(: כ"ש מלךַהמשיח: זה רמוַ חֲַ; שורוַהדרַלו''בכורַ: יוסףבן  משיח: זה רשו 

 

 "יָרא י ִ ֲעקֹבַו  י ֵֶצרְַמאֹדַי  ץַלוַַֹו  י  ח  רַָהָעםֶַאתַו  ֶ וֲַַֹאש  ֹאןְַוֶאתִַאת  צ  ָקרְַוֶאתַה  ָ ב  יםַה  ל ִ מ  ג ְ ֵניְַוה  ְ ֲחנֹותִַלש              ()לב,ַחַ"מ 

 (א )יָרא רַלוַיהרג,ישמא פחד  :ַויִּ יָרא (ב)ַ;)רש"י(. האחרים אם יהרוג את :ַוֵיצ  רמפני עשו, : פחד יִּ  )רבינו בחיי(   .וש  רו של ע  ש  ִמ : ַוֵיצ 

יָרא( ג) רשנה.  22זכות אבות בזמן שיעקב היה בגלות  ֵעָשו: שתועיל לַויִּ נזכר שעשו אמר:  , יעקב בא לקראתו עשוכש: ַוֵיצ 

 )דעת זקנים(           'ויעקבַחשבַשיצחקַמת'יקרבו ימי אבי ואהרגה...' 

 ת רַָהָעםַא  וַ ֲַאש   ת  תַאִּ א  ר )כח, כב(.  :ַהצ  אןַוְׁ ד  ת כפי אשר נ  רו  ֲעש   )שמנה לחמו( ס"ת 'תרומתן'. שהפריש מקודם תרומתן, זהו המ 
            

 "י ֹאֶמר וַָיבֹואִַאםַו  ֲחֶנהֶַאלֵַעש ָ מ   תַה  ח  הוַ ַָהא  ֲחֶנהְַוָהָיהְַוִהכ ָ מ   ָארַה  ְ ש  נ ִ   "ַ)לב,ַט(ִלְפֵליָטהַה 

  ַהו כ ָ ַ)ש. אביגל(      (.    המן-עמלק-עשוה )כגון: כ   ה הופך למו  כ   המ  -ולהיפך...כשגוי מכה יהודי מימיןַלשמאלאפשר לקרוא :ַוהִּ

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

חוַ ַלפרשת וגימטריות אותפרפר                              )שנה ד'(  159 עלון           ִיְשל 

   ֶשה": עֶשהלא ת   ִמצַות  1יש  ישלחובפרשת  ."שלא לאכול את ִגיד הנ ָּ

 יעקב *ַומתפלל.-עשופוחד )'ַויִיָרא'( מ יעקב*ַותשובת המלאכים ליעקב.-עשול מלאכיםשולח  יעקב* ]]פרקַלבַ:שלחויַפרשת ענייני
לכן אסור -פוגע בכף ירכו של יעקב, ויעקב צולע איש'ה'*.וק עימ)ַשרֹו של ֵעָשו( ומתָאבֵ ' אישיעקב פוגש '*ַמתנות( לעשו. (דֹורֹוןשולח 

ַַַַַַַַַַַַַ  ועונשם. -דינהעם  שכםמעשה * ]]פרקַלדבונה מזבח לה'. ו שכםיעקב מגיע ל*יעקב פוגש את עשו. * ]]פרקַלג. 'ִגיד הנֶָשהלאכול את 
מינקת  דבורה מיתת* ר.יכַ אלוהי נֵ  כליעקב מצווה את בני ביתו להסיר * .זלּוולבנות מזבח ב אל-ביתקב ללכת עה' אומר לי* ]]פרקַלה
                 .בית לחםהיא -אפרתהאת בנימין, וקבורתה בדרך כאשר ילדה -רחל מתה* . ישראלליעקב ה' משנה את שמו של *רבקה. 

 .אדוםהמלכים אשר מלכו בארץ  שמונה* ואלופיו. תולדות עשו* ]]פרקַלו. 180בגיל מת  יצחק*. ותיהםואימ-השבטים 12שמות *

 ו"תשע כסלו טז . "חזוןַעובדיה" :הפטרה .17.39 ת"ר; 17.16-ק"מוצש ;16.14-נרותּהדלקת(: א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

ַ

ו אחיו. לקראת יעקב אבינו מתכונן:  הפרשהַמציתת המצוידים בצאן  יעקב שולח שליחים לעשו • פגישתו עם ֶעש 
מלבד המתנות ששלח יעקב ביד  • ובקר, וזאת כדי לפייס את עשו, שרצה בכל מאודו ונפשו להרוג את יעקב.

 לבן הרשע, הוא נותר בצדקותו ושמר מהם להעביר גם מסר לעשו, שלמרות היותו בחרן בבית השליחים, הוא מבקש
 .לוי ושמעון.-אחיה ונקמת יעקב בת שכם הבן חמור חוטף את דינה • תרי"ג מצוות,
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 השכלַמוסרַעםַמשל-הלחם כיכרות 
 לא הוא אבל, לחם כיכרות 6 צריך הוא למה ,מאוד התפלא המוכר .לחם כיכרות 6 לקנות וביקש למאפיה יהודי הגיע פעם
 ימים כמה במשך וכך. לחם כיכרות 6 לקנות ביקש ושוב מאפיה לאותה יהודי אותו פעם עוד הגיע למחרת. שאלות שאל
 כיכרות של גדולה כמות כזו יום כל צריך יהודי אותו למה לדעת רצה החנות מוכר. לחם כיכרות 6 יהודי אותו קנה יום כל

 ושוב יהודי אותו הגיע שוב למחרת ואכן. אותו ישאל הוא לחם לקנות יהודי אותו שיגיע הבאה שבפעם החליט והוא, לחם
 ?לחם כיכרות 6 יום כל קונה הוא מדוע אותו ושאל המוכר אליו פנה ואז. לחם כיכרות 6 לקנות ביקש
 ...בהלוואה נותן אני לחם כיכרות 2-ו ,חוב מחזיר אני לחם כיכרות 2, אוכלים ואשתי אני לחם כיכרות 2: למוכר יהודיה ענה

 .הלך היהודי, לדברים ביאור לבקש שהספיק לפני עוד אך, התבלבל המוכר
 .מעשהל הסבר וביקש היהודי דברי את לו סיפר אליו, פנה המוכר ,ועוגות חלות לקנות למאפיה יהמקומ הרב הגיע שעה כעבור
 שכל הזקנים להוריו נותן הוא כלומר -חוב מחזיר הוא לחם כיכרות 2, אוכלים ואשתו הוא לחם כיכרות 2: ואמר הרב חייך
 ויאכילו חוב לו יחזירו הם יזדקן הוא שכאשר שלו לילדים בהלוואה נותן הוא לחם כיכרות 2-ו, לחם לאכול לו נתנו ימיו
 ...לחם כיכרות אותו

 הכל כי, שלנו השמחות את, שלנו ההצלחות את, החיים את, הכל את שלנו להורים חייבים שאנחנו לדעת אנו צריכים
 .חוב להם מחזירים אנחנו, לנו ונזקקים מזדקנים וכשהם, מכוחם

 
 "י ֹלַָקטְֹנת ִ ֲחָסִדיםִַמכ  לַה  י...ַָהֱאֶמתַו ִמכ ָ ְקִליַכ ִ יְַבמ  ְרת ִ ןֶַאתַָעב  ְרד ֵ י   ז ֶה..ַה        "ַ)לב,ַיא(ה 

 י לִּ ַמקְׁ  )בעה"ט(                       את הירדן וניכנסו לארץ. בניַישראלעברו  יעקבשבזכות  .כלומר בגופי לבדי .'בגימט ,יעקב=בְׁ

 ְַׁיב לִּ הזהו ה :ַמקְׁ ה'; זה המטך'הכרַאתַחותמךַופתילךַו: )לח, יח("ש , כיהודהשהיה ביד  מטה! זה הַמט ֵ , משהשהיה ביד  ַמט ֵ

ה: 'ואת ה)שמות ד, יז("ש כ הוזה ה הזה תקח בידך'; ַמט ֵ הוזה ה ו';מטה: 'וישלך אהרן את י()שמות ז, "ש , כאהרןשהיה ביד  ַמט ֵ  ַמט ֵ

הוזה ה ו בידו';מקל: 'ויקח )שמואל א: יז,מ( כ"ש, דודשהיה ביד   פרשת חוקת(-)ילקוט שמעוני. מלך המשיחשעתיד לבוא איתו  ַמט ֵ
 

 "יֵלִני צ ִ וִַמי  דַָאִחיִַמי  דַָנאַה  יֵַעש ָ ןַאֹתוַַָֹאנִֹכיַָיֵראַכ ִ ֶ ִניַָיבֹואַפ  לֵַאםְַוִהכ   ִניםַע  ָ  ("ַ)לב,ַיבב 

 ַַיה יֵלנִּ  (בעה"ט)                  '. ףטַָנשיםַו'ים: נִ ם על ב   א  היהודים את שיצא להכות  ןמַָהֲַרמז ל-ֲהָמן ר"ת :י ַדמִַַּאנַַָצ ִּ
 
 :ים"ַיעקבַנתןַלעשו ים,200ַ-ִעז ִ ִ ָיש  ,04ַ-תרוַֹ,ַפ 30ַָ-ַגמליםַמיניקותַובניהם,20ַ-יםילִַאֵַ,200ַ-ְרֵחִלים,20ַ-ת ְ

   (טז-)לב,ַטו .10-יםִרַיַָ,ַע20ֲַ-תנוַֹתוַֹ,ַא10ֲַ-יםִרַפ ַָ

 ם ,30-. )גמלים580-'אורַהחיים, '550-אומר בעה"ט ?כמה בהמות נתן יעקב לעשו במתנה נ יה   (:30-ב  

 580=ַאור החיים(       . עשוהוא -שעירשל  תוקפויצליח לשבור את  יעקב, שעל ידי מספר זה ירעִַּשֵַ=ףקֵַָת( 

 בעה"ט(  .להקריבַקורבןשלא יוכל -יןמִַּמוַ היו בעלי  יעקבמ עשוקיבל ', רמז שכל הבהמות שם  תם באו  מייימסתהבהמות  כל( 
 
 י ָָקם חַ)יעקב(ַ"ו  ק   י ִ יֶַאתַו  ֵ ת  ְ יַש  ֵ ת  ְ יו,ַש  ָ ְפחָֹתיוַָנש  ִ דְַוֶאתַש  ח  רַא  י  ֲעבֹרְַיָלָדיוַָעש ָ רֵַאתַו  ֲעב  ֹקַמ   )לב,ַכג(ַ"י ב 

 ר( את אומר:  האריז"ל: אלהים+יהוה=112=ַיב  ק ב   ד )לח  שמות הקב"ה ובכך להמתיק את מידת הדין  2יעקב התכוון ליח 

 )בני ציון(               ו שרצה להורגו. ש  מעליו, בזמן שהלך לקראת ע  

 …לבד חוזרת אני ביחד יוצאים שאנחנו פעם כל, מכירה שאני נאמן לא הכי הדבר הוא כסף: לבעלה אומרת אישה

 "ֵתר ו ָ י ִ וַַֹי ֲעקֹבַו  ד  י ֵָאֵבקְַלב  ַַו  וִַַֹאיש  דִַעמ  רֲַעלֹותַע  ח  ָ ש    .וש  של ע   רו  זהו ש  : איש  -פירש"י  :  "ַ)לב,ַכה(ה 

 ישַ  ַוי ֵָאֵבק וַ  אִּ מ             )בעה"ט(. כיסאַהכבודעד  קבַָאֲַ'. רמז שהעלו מטבגי ,כבוד כסא=י ֵָאֵבקַ;)נזר יוסף(. בגימט' קטנה. ושַָשלַעַ ַרוַ שַָ=6=עִּ

 ֵַיַקַוי ֵָאב  עפ"י בעה"ט( ע.א)   'שקַָ-עשוובית  הבַָהֲַלַַ-יוסף, בית שאֵַ-יעקבבית  הוהי' :)עובדיה א, יח(מ"ש . רמז לשקַָ: ס"ת שַ אִּ

  :אם לא מגרשים ודוחים את ייצר הרע ולא הופכים שטן=359=ההפרש ביניהם 541=ישראל ,182=יעקבהמלחמה ביצר הרע...

( 182) 'יעקב( אל '359' )שטן. אך אם הופכים את היצר הרע ליצר הטוב אז מצטרף ה'יעקב'אותו ליצר הטוב אז ניקראים '

ו541' )ישראלומתהווה מזה ' ש  רו  של ע  ע, אמר לו שרו-(. לכן מיד כאשר יעקב ניצח את ש  ר הר  ' 'יעקבשל עשו: לא  הוא י צ 

 )בני ציון(                                .                                                      קרעַשטן=ישראל+יעקוב; ישראל'יאמר עוד ִשמך  כי אם '
 
 " ג  ע י ִ ףַו  כ  עְַיֵרכוַַֹב ְ ק  ֵ ת  ףַו  לֶַיֶרךְַַכ   ןַי ֲעקֹב"..."ע  ֵ ָרֵאלְַבֵניַיֹאְכלוַ ַלֹאַכ  ידֶַאתִַיש ְ הַג ִ ֶ ש  נ ָ  לג(כו,ַַלב:ַ) "ה 

 רש"י(                   .'בגימט ,הנַָמכהו ַַסלוַ לפוַ =בָכףַיֵרכו( 

 כאשר יעקב קנה את הבכורה מאחיו עשו, הוא נשבע לו ועשו שטר ביניהם. מדוע נגע בו דווקא בירך ולא באיבר אחר ?

המנהג היה שהרוצה בשמירת השטר הוא קושר אותו על ירכו... כך היה שהשטר היה קשור על ירכו של יעקב, וכאשר שרו של 

לו המלאך: 'כי שרית עשו רצה לקחת את השטר מיעקב, לכן נגע על ירך יעקב ולא הצליח לקחת את השטר. בגלל זה אמר 

ה לדרך           ניצחת אותי שנשאר השטר בידך.     -עם אלהים' כלומר  ('עליםַלתרופה'מתוך עלון -פראג שפ"ב דף כא-)בעל הֵציד 

 

 

 
  עזיזהבתַאסתרַמויאלַַַילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע

 

oה ידַַהָנש   : צמיםשאנו  תמוַ צוַ רמז על ה :אתַגִּ

; תמוזב שבעהַעשררביעי:ַהצום -ד ,טבתב עשרה-יַ,(תשרי' ג) הגדליצום -ג ,אבשעהַבת ,סתראתענית =גידַאת

ההנַָ לוַ ַל אנאמר הצומות האלה ועל כל  ....הָשָנהַאותיות=ש   (ילקוט משה)                                              .י אכְׁ



 סיפורַעםַמוסרַהשכל - הגנן. 

 בהסכמה מהנהן החנות .. בעל.בטלפון להשתמש יכול הוא אם החנות בעל את ושואל שכונתית לחנות נכנס צעיר בחור
 . לגנן זקוק הוא אם אותו ושואל למישהו מתקשר הבחור .הצעיר הבחור של שיחתו את, כורחו בעל, שומע והוא

 :ומקשה ממשיך הצעיר .כרגע לגנן זקוקים אינם ושהם גנן להם שיש הייתה שהתשובה כנראה הקו של השני מעברו
 את שומע החנות בעל כי שלהם מהגנן מרוצים שהם תשובה מקבל שהוא כנראה '?לטעמכם דיו מקצועי שלכם הגנן האם'

 . שלילית תשובה בלישק כנראה' ?בעתיד אותו להחליף לשקול מוכנים תהיו האם': להם' ומנדנד' ממשיך הצעיר הבחור
 .השיחה את וסיים בנימוס להם הודה הוא
 בחור תראה': לו ואמר אליו פנה הוא. בהצלחה עלו שלא העקשניים ניסיונותיו ועל הצעיר על רחמיו נכמרו, החנות בעל
 אתה. ממך מבוגר לאדם שמע אבל, שקבלת השלילית התשובה על לי צר. לשיחה מלהקשיב להימנע יכולתי לא, צעיר
 תודה: "בחיוך ואמר בו הביט הבחור' .עבודה הרבה לך ותהיה טובים ימים שיגיעו בטוח והיה אמביציוזי מאד לי נשמע

 שלי הדרך זו. הרגע רק דיברתי שאיתם המשפחה של הגנן הוא אני. מהשיחה מרוצה מאד דווקא אני אבל, הדאגה על
 ....."נאמנה מלאכתי עושה שאני לוודא

, הזוג בן את שאלו'...ת?אתך נוהג אני איך - או? בסדר אני האם  - אלינו הקרובים את לשאול לכולנו פעם מידי כדאי'
 אל, תתגוננו אל. לתגובה הקשיבו, ששאלתם ואחרי ...חבריכם את שאלו, ההורים את שאלו, הילדים את שאלו

 .כרצונכם ששמעתם מה עם עשו ואז הפנימו, הקשיבו פשוט...תיעלבו
 
 י ֹאֶמר ֲעקֹבַלֹאַ"ו  ְמךַַָעֹודֵַיָאֵמרַי  ִ יַש  ָרֵאלִַאםַכ ִ    ?ישראלמדוע קרא לו דווקא   "ַ)לב,ַכט(ִיש ְ

 ָרֵאל ש ְׁ   אה.לברהםַארחלַ-בקהררהַשיעקבַ-צחקימהות: י: בשם הזה יש את כל שמות האבות והאיִּ
 

 "א ָ ש   י ִ י  ְראֵַעיָניוֶַאתַ)ֵעָשו(ַו  יםֶַאתַו  ִ ש  נ ָ ְיָלִדיםְַוֶאתַה  י ֹאֶמרַה  הִַמיַו  ֶ ךְֵַַאל  ָ  "ַ)לג,ַה(ַַל 

 י הַמִּ זכה ששפע ברכתו הגדולה שקיבל בזכות יצחק אביהם שברך את  יעקב, שאלהיםרומז על שם  ושַָעֵַ. אלהיםַאותיות=ֵאל  

 )פניני הבן איש חי(                                     ' לַהשמיים...ט ַַמִַַּאלהים'ויתןַלךַה:   )כז, כח( , כ"שיעקב

 ה ם(      . עשול-שהייתה מיועדת לו לאהעל שלקח את  יעקבמוכיח את  ושַָעֵַ. האַָלַ ַאותיות=ֵאל    )ש 
 
 ֵַעיֶניךֵַַָחןַָמָצאִתיַָנאִַאם"ַלעשו:ַאומריעקב ְחת ַַָב ְ ִדיִַמְנָחִתיְַוָלק  ְראֹתַָפֶניךַַָָרִאיִתי...ִמי ָ ֵניַכ ִ ְ ְרֵצִניֱַאלִֹהיםַפ  ת ִ  (ַי"ַ)לג,ַו 

 א ת רְׁ ֵניַכ ִּ ְׁ יםַפ  י ;(בעה"ט) .ממנו וניצל עשו של רושַַ את שראה רמז. שלךַַָרשַַ=ֱאל הִּ ֵצנִּ רְׁ  רש"י()            . לי נתפייסת :ַות ִּ
 

 :ד "...ַַיעקבַאומרַלעשו רַע  ֶ ִעיָרהֲַאדִֹניֶַאלַָאבֹאֲַאש    ..."ַ)לג,ַיד(ַש ֵ

 יָרַַיֲאד נִַַּלאַ ַאָאבַ   וגם  4=אב א עִּ ֵ ם) גלויות 4אחר לשרמז  היַָלִַּאֵַ"ת ס:ַהש  דו  ֵבלַ,ָמַדי,ַיוון,ַא   )בעה"ט(  .הנביאַהיַָלִַּאֵַ( יבוא ב ָ
 
 "י ָבֹא ֵלםַי ֲעקֹבַו  ָ ֶכםִַעירַש  ְ  "ַ)לג,ַיח(ַש 

 ֵלם ָ שלא שכח -תוַ ָרַבתוַ  ;ושַָעֵַן )מתנות( לרו  שלא חסר לו כלום למרות שנתן דו  -ונַ מוַ במַָ ;שניתרפא מצליעתו-פוַ בגו ַ: ש 

 (רש"י)                  .ןבַָלַָשל בבית )לימודו( כאשר היה תלמודו 

 ֵלם ָ יָנה ןבַָלַָלמרות שהיה בבית  :ש   )מעיינה של תורה(               .  שוַ וַ לבַ מ-נוַ שוַ ל-מוַ שאת :  לאַשִּ

 ֵלם ָ . והדרך ממעטת ממוןאדם ב מכה-מאדים, תורהב-לבנה, בגוףמכה אדם -שבתאי. אדיםמ-בנהל-בתאיש -נוטריקון :ש 

 (ילקוט משה)          . אומהמחסורַללאַש-נוטריקון', שלםג' דברים אלה. ע"כ כתיב ויבא יעקב שלם: '
 
 "ְַך זֹאתַא  ְהיוַ ִַאםַָלֶכםֵַנאֹותַב ְ ֹלַָכמֹנוַ ַת ִ לַָלֶכםְַלִהמ   "ַ)לד,ַטו(ָזָכרַכ ָ

 136=קול=ממון=צום: 'זאת'הדברים הנרמזים במילה  3לעם הנבחר הם  יםתִַּנאוַ הדברים ה. 408=זאת X3=408=זאת.               

   )אלפי מנשה(                                .  עשואין הידיים ידי  יעקבכל זמן שהקול קול  -התורהלַקוַ זהו 

 את למה: 'לו עונה הנהג', הנחה לי מגיעה אבל סליחה: 'לנהג ואומר לאוטובוס תיק עם עולה ישראלי אזרח  
יק לאזרח הנחה: פה כתוב כי: 'האזרח עונה? הניחה לך שמגיע חושב ת   ...'ו 

 " ְַקחו י ִ ְמעֹוןַי ֲעקֹבְַבֵני2ַַו  ִ ִַַדיָנהֲַאֵחיְַוֵלִויַש  וִַַֹאיש  ְרב  בֹאוַ ַח  י ָ לַו  חַָהִעירַע  ט  ֶ ם)ַב  כ  ְרגוַ ַ(ש ְׁ י  ה  לַו   "ַ)לד,ַכה(ָזָכרַכ ָ

 לשכם וכנקמה הרגו את כל הזכרים: ישכם בן חמור שכב עם דינה נגד רצונה ואז ניכנסו שמעון ולו

 אלפי מנשה(                               . 'בגימט 518=דינהַאח ָתם=שמעוןַולוירמז לכך: קא הם? ומדוע דו( 

 ְַַׁעַ הוא -שכם: רמוַ םַבןַחֲַכַ ש יו-נוטריקון-חמור הארץ, שורש הרע והפורענות; תווַַרְׁ תִּ שב ָ    )אלפי מנשה(       .הארץמַעהרַיהחַהִּ

 שו את שכם, ואצל יענהשלא  יםינִַּדִַּבני נח והוא  משבעַמצוות תגלל שעברו על אחב-ותםאהרגו  יעקבבני שאומר  הרמב"ם

 בבית משפט.שכם ת כלומר לא שפטו א-יםינִַּדִַּמצוות  והם עברו על. היות ואפילו בלי התראה מיתהיש רק עונש אחד  בניַנח
ַ
 "ֶכםְַוֶאתֲַחמֹורְַוֶאת ְ נוַַֹש  ְקחוַ ַָחֶרבְַלִפיַָהְרגוַ ַב ְ י ִ יָנהֶַאתַו  יתַד ִ ֵ ֶכםִַמב  ְ י ֵֵצאוַ ַש   "ַ)לד,ַכה(ו 

  ַא אַ ַרֲחמוַ ַתוְׁ נַםכַ ש ְַַׁתוְׁ שו  זאת על .: ס"ת 'תורתם'וַ ב ְׁ שהיו גויים(, שהרגו אותם -שכם פי תורתם )של תושבי-שבני יעקב ע 

 (שמנה לחמו)פי תורתם של בני נח.                        -פי תורתם של בני יעקב ועל-מיתה על בסייף כדין מיתת בני נח, ונתחייבו

ַ

ַ

ַ

 אחריַהמבול.בני נח נצטוו שבע מצוות        :שבעַמצוותַבניַנח
;  גילויַעריות; )ד( איסור שפיכותַדמים)אסור לקלל את ה'(; )ג( איסור  ברכתַהשם; )ב( איסור עבודהַזרה)א( איסור 
 : חובה על בני נח להקים בתי משפט בכל מקום. מצוותַדינים; )ז( אכילתַאברַמןַהחי; )ו( איסור גזל)ה( איסור 



 משלַעםַמוסרַהשכל -האריה והנמלה 
 ריח ומדיפה טרייה חמה תפוחים עוגת. מוזר במראה הבחין היער בפינת. מאוד עד רעב, ביער התהלך העשיר האריה
 לעבר פעמיה עושה ודאי היא'...החרוצה הנמלה את זיהה הגבעה במעלה.. .קטנה גבעה גבי על מונחת הייתהש מתקתק
 בעקבות צעדה אכן והיא, מאוד עד רעבה היא גם הייתה החרוצה הנמלה '.אזדרזש מוטב'. האריה חשב, שלי' העוגה
 אמר ,'מאוד עד רעב אני לכך ומעבר, ראשון אותה זיהיתי אני .שלי העוגה זוהי, ועניה קטנה נמלה ,היי' .המשכר הריח

 המריבה קולות לשמע .'שלי ורק, שלי היא העוגה. העוגה בעקבות פוסעת שאני מה זמן כבר, החיות מלך אדוני'. האריה
 העוגה של הבעלים זהות על להסכמה יגיעו והנמלה האריה כי היה נראה לא. במתרחש והביטו היער חיות התאספו
 פנה, 'העוגה את בינכם תחלקו אולי'. הפתרון החכם הינשוף של במוחו הבליח, לפתע. התמשך הקולני הויכוח. הטעימה

 ניתן לעשירים'. הינשוף ענה, 'מאוד פשוט'. הנמלה שאלה '?יותר גדול חלק יגיע למי נקבע כיצד אבל'. הניצים עבר אל
 ונפנו ידיים לחצו והנמלה האריה. ההוגן ההסדר מן מאוד עד מרוצות היו כולן החיות. 'הרבה ניתן לעניים ואילו מעט

 לידי הגדול החלק את ומסר חלקים לשני העוגה את בצע הוא. הפיקוד את לקח החכם הינשוף. השלל חלוקת לשלב
 אצלנו. בהגדרה ונגמר מתחיל הכל, יקרה נמלה' '?בשלל חלקי את האריה קיבל מדוע', הנמלה קראה, 'היי'. האריה
 '...מעט להכי שזקוק זה הוא העשיר. הרבה הכי לו שיש זה לא הוא העשיר, ביער

 
 "י ָבֹא ְמֵראַָאִביוִַיְצָחקֶַאלַי ֲעקֹבַו  עִַקְרי תַמ  ְרב   רֶַחְברֹוןִַהואַָהא  ֶ רֲַאש  םַג ָ ָ ְבָרָהםַש   "ַ)לה,ַכז(ְוִיְצָחקַא 

 ַָעה ב ַ    (ילקוט משה) .הלא-הרבק-השר-החורמז לארבע האמהות שקבורות שם ששמן מסתיים באות 'ה': -' מיותרתהאות ' :ַארְׁ
 
 "ע ַַָהְיָתהְַוִתְמנ  זִַפיֶלֶגש  ןֶַלֱאִליפ  ֶ וַב  ֶלדֵַעש ָ ֵ ת  זַו   !עשוַנכדו שלהוא ַעמלקַַ"ַ)לו,ַיב(:ֲַעָמֵלקֶַאתֶַלֱאִליפ 

 ַנע מְׁ תִּ קורבנות חטאת שאסור  5כנגד  .שנתהַיברהע,ַבעליהַתכפרונ,ַבעליהַתומ,ַחטאתַמורתת,ַחטאתַלדו -נוטריקון :וְׁ

  להקריב אותן אם היה אחד מחמש הדברים האלה.

 (מבוטשאטש אבלי' ר הגאון) .פילגש כמו, מ"להס החומרות, לומר רצה, עשו בן לאליפז פילגש המ  ה   החומרות אלו לומר צהר

  ַש ג  יל  ת לגבר נשוי(. מכאן מ  שה שנייה )יזוהי א :פִּ ב  שַ ֲאה  ג  יל  יםַפ-נוטריקון: פִּ תַיָעמִּ ידו   )רשב"ז(           . םשַַַָםגַָןַַלַָחִּ
 
 "ה ֶ ֵניֵַאל   "ַ)לו,ַכז(ֵאֶצרַב ְ

 ֵַםצַ , פני שהאשאסורים לראות: פני  יםנִַּפ ַָ 3-: שהיו מסתכלים ברצֵַא ל(, פני  ל  ס     קדומים()נחל                       .רצֵַאֵַר"ת  .שער)פ  
                                                                                                               

 "הו ֶ ָלִכיםֵַאל  מ ְ רַה  ֶ ֶאֶרץַָמְלכוַ ֲַאש  ָרֵאלִַלְבֵניֶַמֶלךְְַַמָלךְִַַלְפֵניֱַאדֹוםַב ְ  "ַ)לו,ַלא(ִיש ְ

 ִיים, ורק אז היה מלך יהודימלכים  8 לכו  , מ  'ינִַּדוַ אֲַ'פעמים  8עשוַלאמר  יעקבש גללב        )בעה"ט(                                                                                                                                שאול המלך. -גו 
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 ניפגשו:-שהיו אויבים-יעקבַועשוַ גם (וישלח)פרשת  18.11.77-ניפגשו בישראל ב-שהיו אויבים-וסאדאתַבגיןַמנחם

 .בגימט' קטנה, 16=עשו=סאדאת, בגימט' קטנה; 11=יעקב=בגיןהקשר ביניהם: 

 

 (כ"א-עובדיה א', א) "חזוןַעובדיה" להפטרה:' שלחוי' פרשת של : הקשרהשבוע הפטרת 

ס ועל,ַליעקבֵַעָשוַשנאת מסופר על בהפטרה; ליעקבֵַעָשוַשנאתַעל מסופר על בפרשה ו שעשה הֲחמ  ש  : ליעקב ע 
ר היה הנביאַעובדיה  שלקח מאז. עשו הוא אדום על שתבוא הפורענות על' ה מאת התנבא הוא. םדו  א   מארץ קד  צ   ג 
ם (לו כז) 'פעמיםַזהַויעקבני' הברכה ואת הבכורה את לעשו יעקב ט  : חכמים אמרו ...לאויבו ונהפך רדפו, יעקב את עשו ש 

 למד ולא לבֵַיזֵַואִַַּבאַַחֲַאַַ רשעים שני בין שדר עובדיה יבוא. עליהם אביא ובהם מהם ה''הקב אמר, היה אדומי גר עובדיה
ר הרשע עשו על וינבא, הרעים ממעשיהם ד   (לט סנהדרין)        . הטובים ממעשיהם למד ולא ורבקה יצחק: צדיקים 2 בין ש 

 "ָהָיה ֵסףַו ֵביתֵַאשַ ַַיֲעק בֵַביתַוְׁ ָהָבהַיו  וַו ֵביתַל  ָ קוַ ַַקשַ לְֵַַׁעש  ָדלְׁ םַוְׁ  (ַיח,ַא"ַ)ַוֲאָכלו םַָבה 

ַַַַַַַַַַַַַַַ.ישראלַשונאיַכלַיָשרפוַ ַשמעַקריאתַבזכות,ַמעשַריאתק-נוטריקון:ַש"ק
 "לכם תגיע הפורענות. לקום תוסיף ולא עולם עד כרתינ תהיהַַ:(י,ַא"ַ)לעולםַונכרת,ַבושהַתכסךַיעקבַאחיךַמחמס 

. בושה תכסך והברכה רהוהבכ את ממך שחמס טוען שאתה מזה. בושה תכסך זה ידי שעל, ליעקב שעשית החמס מפני
ַויבז' :אותה וביזית הבכורה רצית שלא להתבייש צריך אתה, אדרבה. השלמות להשיג שביקש יעקב את לבייש שאין
 כה בראשית) 'הזהַםוהאדַםוהאדַמןַנאַהלעיטני' עדשים נזיד תמורת אותה ומכרת, (לד כהבראשית ) 'רהוהבכַאתַעשו

 לארץ חוצה ממון ואמר ןר  מח   ל''מחו שהביא יעקב של ממונו תמורת ליעקב המכפלה במערת חלקך את מכרת וכן, (ל
 תנאים שטר וכתבו, המכפלה במערת חלקך תמורת זה את קח לעשו ואמר ערימה - כרי ממנו ועשה לי כדאי אינו

ַ(ק רבה בראשית)                                  . ביניהם
                    

 .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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