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בראשית כה, כב. ויתרוצצו הבנים בקרבה" וכו' מפרש רש"י: "מתרוצצים זה עם זה ומריבין בנחלת  א.

 שני עולמות". 
  

 .   1337) ועה"כ בסה"כ 542) עולמות ( 2) ב' (490) בנחלת (302מריבין (

 .  1337) [לשון רש"י בבראשית לג, ד] הוא בסה"כ 212) ליעקב (357ונא () ש676) שעשו (92"בידוע (
  

   909) בסה"כ 107) הבנים" (802וכן "ויתרוצצו (

 .  909) בסה"כ 182) שנא (כך הכתיב הנכון, בלי ו') יעקב (376עשו (

  

 בראשית כה, כג. "שני גיים (כתיב, וענינו "גאים") גוים (קרי) בבטנך".  ב.

 ש"י בשם ברכות נז ע"ב; ע"ז יא ע"א, שלא חסרו מעל שולחנם לא צנון ולא חזרת וכו'. עיין דברי ר
  

 .  485ועם ג' תיבות  482) בסה"כ  59) גוים" ( 63) גיים (360"שני (

 . 485. ועה"כ 484) בסה"כ 30) יהודה (212) רבי (242אנטונינוס ( 

  

 בראשית כה, כג. "ולאם מלאם [ולאום מלאום] יאמץ".   ג.

(יחזקאל ה" בָ ָר חֳ ה הָ אָ לְ ּמָ "לא ישוו בגדולה. כשזה קם, זה נופל. וכן הוא אומר "ִא  ): (ע"פ פסחים מבירש רש"י פ

 אלא מחורבנה של ירושלים" עכ"ל.  ר. לא נתמלאה צֹ כו, ב)
  

 .  2253) בסה"כ 951) יאמץ (671) מלאם (631בחשבון מנצפ"ך: לאם (

)  14) האח (586) ירושלם (100) על ( 290) צר ( 246) אמרה ( 501( ) אשר130[והפסוק ביחזקאל כו, ב) "יען (

] 10, הה =111, אלף =74, למד =80, מם =111אמלאה" [כאשר כל אות נחשב ע"פ מילויה, הן אלף =

 .  2253) בסה"כ  386(

  

 בראשית כה, כד. "וימלאו ימיה ללדת והנה תומים [כלומר, תאומים] בבטנה".   ד.
  

   564) בסה"כ 68) בבטנה" (496ים (ִמ "תֹו

 . 564) בסה"כ 382) ועשו (182יעקב (

  

 בראשית כח, כז. "ויהי עשו איש יודע ציד".   ה.

 "לצוד ולרמות את אביו בפיו ושואלו אבא, היאך מעשרין את המלח ואת התבן?"  (בשם המדרש)עיין רש"י 
  

 .  530) בסה"כ  452) תבן (78מלח (

 .  530בסה"כ ) ועה"כ 474) דעת ( 55גנב (

 

 

  



  .בראשית כה, כט. "ויבא עשו מן השדה"  ו.

 ודרשו חז"ל (ב"ב טז עב) כי בעל נערה מאורסה. 

 . 423) בסה"כ 314) השדה (90) מן (19והנה: ויבא (

 .  423. ועם ג' תיבות, 420, הכתיב ראוי להיות חסר ו') בסה"כ 306) מארסה ( 102) בעל ( 12הוא (

  

 די עשו בנה הגדל החמדת".  בראשית כז, טו: "בג ז.

 כתוב במדרש רבה שאלו היו בגדי נמרוד, והיו בתחילה בגדי אדם הראשון.  

 . 2468. =ממ ממ / דלת למד תו / תאו אלף ווהה הה / חית יוד תו /  :("החמדת" במלוי דמלוי)ובכן 

 א). ) (בראשית ג, כ2468והוא אותו חשבון של "ויעש ה' אלהים לאדם ולאשתו כתנות עור" (

  

  

 


