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 .הדרת תורה פרשת וישלח

 , מתוך ספרו "אוצרות התורה".נכתב ע"י הרב משה צוריאל[
 ]וע"י תלמידו, אך טרם הגיה הבהרה. בהסכמת הרב, מאמר זה נערך

 
"וירץ עשו לקראתו ויחבקהו וכו' וישקהו [נקוד על כל אותו בתיבה זו] ויבכו".  בראשית לג, ד. א. 

טעם לנקודות, "שלא נשקו בכל לבו". וכתב רש"י: "אמר  בדרך רחוקה")(במדבר ט, י. "או ואמרו חז"ל בספרי 
 רשב"י הלכה היא, בידוע שעשו שונא ליעקב". 

יש שש  מכיון שו כך הכתיב הנכון, בלי ו'] .היינו שמילה זו מנוקדת בנקודות[  )159( דּהנקֻ +  )477( וישקהו"  •
 . 1,381 בסה"כו = )X 159  = )954 6, (נקודה מעל כל אות) = נקודות

  .1,381בסה"כ = ) 182) יעקב (357) שונא (676) שעשו (90) ידוע ( 16) היא (60"הלכה ( •
 

 (יש נקודות על תיבת "וישקהו", כאילו באו למחוק תיבה זו)וישקהו ויפול על צואריו  - לג/ד

  ישקהו" היא נוטריקון "ויאמר הכי קרא שמו יעקב ויעקבני" ומפרש מו"ר ר"ש דביר כי התיבה "
, ובא עיין רש"י "נשק בכל לבו")(כלומר בנשיקה זו עשיו בטל תרעומתו הזאת  (ראשי תיבות מן הסוף להתחלה) ראשית כז/לו)(ב

 למחוק את תביעתו ולכן נקוד על התיבה. 

 
 

שנת ב' אלפים  בכי נפטרה  הגאון ר' יחיאל היילפרין,)(, "סדר הדורות"כתב  –ותמת רחל" בראשית לה, יט. " ב.
 בתאריך יא חשון. והנה: - לבריאת העולם) 2,208לומר בשנת כ(= 'רח

  1,086חשבון = ) עם ב' כוללים  238) רחל" ( 846"ותמת ( •
   .1,086בסה"כ  = ) 208ר"ח ( ), 161(ים אלּפַ  ,) 364חשון ( ,)342לחדש ( ,) 11י"א ( •

  
 
חז"ל, מסכת שבת נה ע"ב, שאינו (עיי"ש רש"י בשם בראשית לה, כב. "וילך ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו"  .ג

 ובכן: כפשוטו). 

  .1,107סה"כ  עה"כ= ) 42) בלהה" ( 401) את (338) וישכב (259) ראובן (66"וילך (  •

 בסה"כ= ) 47) אמו (158) עלבון ( 472) תבע (30) כי (204) מצעה (70) ובלבל ( 114) עמד (12הוא ( •
1,107  . 

  
 

 בראשית לה, כב.  ד.

   1,223בסה"כ = ) 19) אביו" (423) פילגש ( 42) בלהה (401) את (338"וישכב ( •

) 67) כאילו (36) לו ( 360) נחשב ( 100) לכן (19) אביו (176) יצועי (74) וחלל (64חשבון: בלבל ( •
  .1,223בסה"כ = ) 327שכבה (
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שכולם שוין וכולן צדיקים,  בראשית לה, כב. "ויהיו בני יעקב שנים עשר". כתב רש"י: ללמדנו בא .ה

   .שלא חטא ראובן" עכ"ל

  .1,256 = ועם ה' תיבות 1251= ) 70) עשר (400) שנים ( 182) יעקב ( 62) בני (37"ויהיו (  •
)  18) חטא (31) לא (30) כי (652) בצדיקותם (42) לזה (12) זה ( 100) דומים (21) היו (90כלם ( •

  .1,256 = ועה"כ  1255בסה"כ = ) 259ראובן (

   
 
 
 " חברון, הוא [וקרינן "היא"] קרית הארבע, ממראבראשית לה, כו. "ויבא יעקב אל יצחק אביו  .ו

 .  ..."אדם וחוה :זוגות-קרית ארבע" – .הרי לפנינו ג' שמות, כדלהלן. ואמרו חז"ל בעירובין נג

ג' שמות  ועם ,1547בסה"כ = ) 266) חברון" (12) הוא (278) הארבע (710) קרית (281"ממרא ( •
   .1550 בסה"כ= כנ"ל 

= ) 36) לאה (182) יעקב (307) רבקה (208) יצחק (505) שרה ( 248) אברהם (19) חוה (45אדם ( •
 והוא פלא.   .1550 בסה"כ

   
 
 וזה נרמז במקרא:  (עיין רש"י שהיתה גם בתו וגם פלגשו).בראשית לו, יב. "ותמנע היתה פילגש" וכו'  .ז

 .843בסה"כ = ) 423) פילגש" ( 420"היתה ( •
 .  843בסה"כ = ) 435) ופילגשו (408בתו ( •

  

 


