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 תיקונו של יעקב אבינו  –  מקץפרשת 

ֹּאֶמר ֲאֵלֶהם" נאמר יעקב ישלח עמהם את בנימין למצריםכי  ביקשו שהשבטים לאחר ַיֲעקֹּב ֲאִביֶהם אִֹּתי ִשַכְלֶתם יֹוֵסף ֵאיֶנּנּו ְוִשְמעֹון  ַוי
ֹּא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליָך ְתָנה אֹּתֹו ַעל ָיִדי ַוֲאִני  ֵאיֶנּנּו ְוֶאת ִבְנָיִמן ִתָקחּו ָעַלי ָהיּו ֻכָלָנה: ֹּאֶמר ְראּוֵבן ֶאל ָאִביו ֵלאמֹּר ֶאת ְשֵני ָבַני ָתִמית ִאם ל ֲאִשיֶבּנּו ַוי

ֹּא ֵיֵרד ְבִני ִעָמֶכם ִכי ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְשָאר ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַבֶּדֶרְך ֲאֶשר ֵתְלכּו בָ  ֵאֶליָך: ֹּאֶמר ל )בראשית " ּה ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת ֵשיָבִתי ְבָיגֹון ְשאֹוָלהַוי

ֹּאֶמר יַ " פרעהמד לפני על עצמו בשעה שעכפי שאמר ו נו,אבי שעבר יעקב צרותחלק מהרק אלו היו  .לח( –מב, לו  ְיֵמי ְשֵני ְמגּוַרי ֲעקֹּב ֶאל ַפְרעֹּה ַוי
ה ְמַעט  נָׁ ים ּוְמַאת שָׁ יםְשלשִׁ עִׁ יּו ְיֵמי ְשֵני ַחַיי ְורָׁ ֹּא ִהִשיגּו ֶאת ְיֵמי ְש  הָׁ  .)בראשית מז, ט(" םֵני ַחֵיי ֲאבַֹּתי ִביֵמי ְמגּוֵריהֶ ְול

 ?לחייו מאה ושלושים שנהבמשך  מאוד הרבה סבלהתייסר ו הקדושים בחיר שבאבותהיה ש נו, מדוע יעקב אבילהתבונןויש 

 אבינו כדי לתקן עוון 'גילוי עריות'נשמת אדם הראשון התגלגלה ביעקב 

)'ילקוט חדש' בפרק 'יעקב ודור שבימיו'  שבתכניסת הוא הקדים לפני  הפזיזותאך מחמת  השבת,המתין מלהיות עם חוה עד היה צריך ל אדם הראשון

פרשת וישב דף כג הם חזקוני לר' אברעל התורה )'שתי ידות' חטא עם חוה הלך ווהתקנא בו ו אותו ראההקדמון , וזה גרם שהנחש יוםעוד ב אות כה בשם הרמ"ע מפאנו(

, ד"ה וכל מלין )זוהר פרשת פקודי דף רלא ע"בשלושים שנה ומחוה אשתו למשך מאה  פרשהוא גורש מגן עדן, אדם הראשון שלאחר . ע"א ד"ה במדרש לא נתתי(

זוהר פרשת אחרי מות דף עו ראה  )גמ' עירובין דף יח ע"ב. נסוטיפות קרי לאֹו ממנו ויצאהשנים  ןבאותכש (ד"ה בתר מאהונה ע"א ד"ה ואמר רבי יצחק  – זוהר פרשת בראשית דף נד ע"ב

הנקראים  עירובין דף יח ע"ב(גמ' )זוהר פרשת בראשית דף נה ע"א,  טיפות הפכו לרוחות ושדיםהואותם , (וכן זוהר פרשת וישלח דף קסט ע"ב ד"ה 'ואף על גב' 'ותרין רוחין'ד"ה  ע"ב
מעשה הפזיזות  .('ראה זוהר פרשת בראשית דף יט ע"ב ד"ה 'אדם מאה נה ע"א ד"ה ואמר רבי יצחק. –זוהר פרשת בראשית דף נד ע"ב  ,ד"ה וכל מלין שת פקודי דף רלא ע"בזוהר פר) 'נגעי בני אדם'

מאה ושלושים משך בטיפות שיצאו ה ןאות יחד עם )'ילקוט חדש' בפרק 'יעקב ודור שבימיו' אות כה בשם הרמ"ע מפאנו( 'גילוי עריות'נחשב לאדם הראשון כעוון 
( )להרחבה והבנת עניין 'נגעי בני אדם' עפ"י 'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויגש סימן מז על הפסוק 'ויאמר יעקב אל פרעה' ד"ה והנה אדה"ר, )'מעולפת ספירים' ליום עשירי אות יט בשם הזוהר הקדוש שנה

 .'('שמירת ברית קודש –ראה מאמרינו לפרשת וישב 

בָׁ  הראשון נשמת אדם )'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת תולדות ד"ה והנה עתה עלה, 'דרך אמת'  'גילוי העריות'קן את חטא כדי לתהתגלגלה בתוך יעקב אבינו ו השָׁ

פרשת וישב דף כג ע"א ד"ה לר' אברהם חזקוני על התורה , 'שתי ידות' פרשת ויחי אות א 'חומת אנך' להחיד"א פרשת וישב אות ב, 'נחל קדומים' להחיד"א, למהרח"ו על זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב אות ב

ה שּוְפֵריּהְדַיֲעֹקב  שּוְפֵריּהְד לכן אמרו רבותינו " .(במדרש לא נתתי ם ֲהוָׁ דָׁ )ראה זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב ד"ה ועשו הוה. וראה לשון דומה בגמ' בבא מציעא פד ע"א, גמ'  "ְדאָׁ

)'חומת כי הוא עצמו היה נשמת אדם הראשון רמוז לגם  כשכוונתם ,יופיו של יעקב היה יופיו של אדם הראשון פירושו כיש (נח ע"אדף בבא בתרא 

" שּוְפֵריּה"תיבה כאשר ה ,פרשת וישב אות ב, 'עץ הדעת טוב' למהרח"ו פרשת תולדות ד"ה והנה עתה עלה, 'דרך אמת' למהרח"ו על זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב אות ב( להחיד"א אנך'
ה" 'תיקון' כפי שנאמרמתפרשת גם כ ְפרָׁ ם שִׁ ַמיִׁ יעקב אבינו תיקן כך  .כתוב שאדם נתקן()איוב כו, יג( )'שפתי כהן על התורה' פרשת בראשית ד"ה מצאתי " ְברּוחֹו שָׁ

)'שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני השלמת תיקונו  והיה )'מגלה עמוקות' כתב יד עם פרישת שלום פרשת וישב ד"ה במדרש לפי שמצינו( חלק הנשמה של אדם הראשוןאת 

 .פרשת וישב דף כג ע"א ד"ה במדרש לא נתתי(

ו"ף קי"ן עו"ד י במילואן כך: התיבה אותיותשכאשר עושים את  ,'יעקב' תיבת שמורמז בנבתוך יעקב אבינו תיקונו של אדם הראשון 
תיבה 'תיקון' יחד שוות בגמטריא לביוצאות  –יעק"ב הראשונות אותיות השהן כל האותיות למעט  'יות הנעלמותהאות' , אזי כלי"תב

ומר כל 'פרשה סתומה'היא  שבספר בראשית פרשת ויחיתחילת . וכן ק במתניו'(פרשת ויצא על הפסוק 'וישם של "י ז"מתלמידי תלמידיו של האר)'שפתי כהן על התורה' 
ַוֵיֶשב ִיְשָרֵאל " הם תחילת פרשת ויחיו הפרשה הקודמת סיוםשורה בתורה. והפסוקים של באותה הסמוך לסיום הפרשה הקודמת  הנכתב

 "ְמֹאדכאשר התיבה ", כח( –)בראשית מז, כז " ַוְיִחי ַיֲעקֹּב ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשַבע ֶעְשֵרה ָשָנה: ַוֵיָאֲחזּו ָבּה ַוִיְפרּו ַוִיְרבּו ְמאֹּד ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ּגֶשן
על גלגולו של אדם הראשון  תרומז שבפרשה הבאה" ַיֲעֹקבהראשון וסמיכותה לתיבה " אדםל באותיותיה רומזת המסיימת את הפרשה

 .)'נחל קדומים' להחיד"א פרשת ויחי אות א( אבינו ביעקב

)ראה גמ' בבא מציעא דף פד ע"א, גמ' בבא בתרא דף נח ע"א, זוהר פרשת פנחס דף רמד ע"א ד"ה אריה  מטעם זה יופיו הגשמי של יעקב אבינו היה כיופיו של אדם הראשון

)'ספר הליקוטים' להאר"י ז"ל סימן ג ד"ה  והיתה צורתו דומה לאדם הראשון. זוהר פרשת תולדות דף קמב ע"ב ד"ה 'א"ר יוסי שופרי' ממהרח"ו( )'אור החמה' על שלפני החטא נחית(

רטוטי גופו של יעקב אבינו היו כׂשרטוטי וׂש, )זוהר סבא דמשפטים דף קיא ע"ב ד"ה 'ובאונו שרה את' ס"א( ממשוסוד הענין. ראה זוהר פרשת בראשית דף כא ע"ב ד"ה תליתאה נהירו( 
 ממש ודיוקנא דיעקב' מהרא"ג()'זוהר חדש' פרשת יתרו דף נא ע"ב ד"ה 'והוה שופרה ושרטוטין' סתרי תורה ואתה תחזה, 'אור החמה' על זוהר פרשת משפטים דף קיא ע"א ד"ה  גופו של אדם הראשון

)זוהר פרשת וישלח דף קסח ע"א ד"ה תא חזי  לכן כל מי שהתבונן ביעקב היה כמסתכל ב'אספקלריא המאירה'. )זוהר סבא דמשפטים דף קיא ע"ב ד"ה 'ובאונו שרה את' ס"א(

)זוהר סבא דמשפטים דף קיא ע"ב ד"ה  שהיתה צורתו של יעקב אבינו עליונה וגופו קדוש, ולא היה גוף כזה מיום שנברא גופו של אדם הראשון צלותא(

ַוְיַכל ַיֲעקֹּב ְלַצּוֹּת ֶאת ָבָניו כפי שנאמר " בשעה שאביו נאסף אל המטה בוכהיוסף היה יעקב אבינו של הזה  על היופי .'ובאונו שרה את' ס"א(

ְפֵני ַוִיפֹּל יֹוֵסף ַעל לכן נאמר " ,נ, א( –ג )בראשית מט, ל" ַוִיפֹּל יֹוֵסף ַעל ְפֵני ָאִביו ַוֵיְבְך ָעָליו ַוִיַשק לֹו ַוֶיֱאסֹּף ַרְגָליו ֶאל ַהִמָטה ַוִיְגַוע ַוֵיָאֶסף ֶאל ַעָמיו:

)'שתי ידות' לר' אברהם חזקוני פרשת ויחי  ביופיו היה מכהה גלגל חמהר שאשל אדם הראשון  היו דומים ליופיושמראה פניו  כלומר על" ַוֵיְבְך ָעָליו ָאִביו

 .דף לח ע"ב ד"ה ויאסוף רגליו(

 מטעמי תורת חיים
 בינ"ו  עמ"י  עש"ו

file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-מז%5e%5e179757!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_6_0.htm%23E7,0,בראשית%20פרק-מז%5e%5e179757!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_11_0.htm%23E1164,0,דף%20קמב%20ע''ב%5e%5e2632384!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_11_0.htm%23E1164,0,דף%20קמב%20ע''ב%5e%5e2632384!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_11_0.htm%23E1164,0,דף%20קמב%20ע''ב%5e%5e2632408!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_11_0.htm%23E1164,0,דף%20קמב%20ע''ב%5e%5e2632408!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_11_0.htm%23E1164,0,דף%20קמב%20ע''ב%5e%5e2632408!
file:///C:/Program%20Files/תורת%20אמת%20-%20369/Temp/his_temp_11_0.htm%23E1164,0,דף%20קמב%20ע''ב%5e%5e2632408!


 

 ~2 ~ 
 

 גלגולו של אדם הראשון ותיקונוהקב"ה בישר ליעקב אבינו כי הוא 

 מטעם זה .)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויצא ד"ה עוד נוכל לומר שאמר( עת שישן וחלם את חלום הסולם, כי הוא אדם הראשון ותיקונובה' הודיע ליעקב 
 וכן )'נזר הקודש' על בראשית רבה פב, א ד"ה מדבר בדוד( חקוקה שם כי דמותו של אדם הראשון 'כסא הכבודב'יעקב ראה אז את דמות הדיוקן של עצמו 

ַוִייַקץ יץ כפי שנאמר "הִק  יעקבזו  ידיעה. ומחמת מלך שיש לו חיילים רביםמו כ בסולםעולים ויורדים  אלקיםבחלום מלאכי  הראו לו
ַוִיְפַּגע ם כמה אבנים תחת ראשו שנאמר "הוא ש יעקב נרדםש לפני. פרשת ויצא ד"ה עוד נוכל לומר שאמר( ')'שפתי כהן על התורה )בראשית כח, טז( "ַיֲעקֹּב ִמְשָנתֹו

שאותם  א קם ראהכאשר הואך  ,)בראשית כח, יא( "ַוָיֶשם ְמַרֲאשָֹּתיו ַוִיְשַכב ַבָמקֹום ַההּוא ַוִיַקח ֵמַאְבֵני ַהָמקֹוםַבָמקֹום ַוָיֶלן ָשם ִכי ָבא ַהֶשֶמש 
ֲאֶשר ָשם ְמַרֲאשָֹּתיו ַוָיֶשם אָֹּתּה ַמֵצָבה ַוִיצֹּק  ָהֶאֶבןַוַיְשֵכם ַיֲעקֹּב ַבבֶֹּקר ַוִיַקח ֶאת שנאמר " כפי הפכו לאבן אחתם מראשותיו אבנים שהוא ש
ֹּאָשּה כד 'ממנה יצא שו ,שתת העולםהּועליה 'אבן השתיה' אשר  נמצא עלהוא ראה כי  יעקבוכן . )בראשית כח, יח( )עפ"י רש"י בראשית כח, יא(" ֶשֶמן ַעל ר

)ספר 'סמיכת חכמים' לרב העולם עומד ועליו  ,אדם הראשון שקודם החטאבעצמו שהוא הבין אז ו – הרומז לשפע מקור הברכות מגן עדן 'עם שמן

 .('שמן משחת קודש' -ראה מאמרינו לפרשת צו  )להרחבה על שמן המשחה ('אבן השתיה שבבית המקדש' –)להרחבה על אבן השתיה ראה מאמרינו לפרשת ואתחנן  נפתלי כץ בהקדמה דף ז ע"ב טור ב(

" ֶאְתֶנָּנה ּוְלַזְרֶעָךָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאָתה שֵֹּכב ָעֶליָה ְלָך שנאמר "שכב לישון בשעה שיעקב אבינו  הקב"ה קיפל את כל ארץ ישראל תחת ראשו של
)ראה גמ'  נוצר מעפרה של ארץ ישראל וכל שאר אבריו משאר הארצותכי ראשו של אדם הראשון , )ראה רש"י בראשית כח, יג ד"ה שכב עליה( )בראשית כח, יג(

ונתנה תחת ראשו, כי כל ארץ קיפל את כל ארץ ישראל  יתברך ה' לכן אדם הראשון ו שלגלגולאבינו בהיות יעקב ו סנהדרין דף לח תחילת ע"ב(
כי קנה את כל הארץ  של יעקב הוא בשכיבת ראשוגם לכן ו. מארץ ישראל היה שורשור שא של אדם הראשון ראשוישראל היא בחינת 

ֵאל"ה' עוד ו .)'נזר הקודש' על בראשית רבה סט, ג ד"ה קפלה כפנקס(היא בחינת ראשו  ְׂשרָׁ א לֹו אֵ " שנאמר" ל-אֵ " שםב יעקב" קרא לֱאֹלֵהי יִׁ ְקרָׁ ל ֱאֹלֵהי -ַויִׁ
ֵאל ְׂשרָׁ היה גלגול של  יעקב יכ – האבות הקדושיםהצדיקים והחסידים ושאר  נקראו מה שלא מגילה דף יח ע"א בשם ר' אלעזר(גמ'  )ראה )בראשית לג, כ( "יִׁ

פרק ח קנאת אפרים  לר' יששכר בער בן ר' אלחנן )'ארבע חרשים' 'יחידו של עולם'כאדם הראשון היה  הקדמון שאז לפני החטא וחזר להיות כמו אדם הראשון

 .(דף יט ע"ב ד"ה וימעלו

היא  "ֶזהשהתיבה " )בראשית ה, א(" תֹוְלדֹּת ָאָדם ֵסֶפר ֶזהשבטים היו ראויים לצאת כבר מאדם הראשון כפי שנרמז בפסוק "השנים עשר 
פרישת שלום בפרשת וישב בחלק אופן הארבעים וחמש ד"ה פירוש עם  לר' נתן נטע שפירא ה עמוקות' כתב יד)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויצא על הפסוק 'וישם שק במתניו', 'מגל גמטריא שנים עשר

מנע ה' מאדם הראשון  לאחר שקין הרג את הבל, וכן )'לב אריה' פרשת ויחי אות א ד"ה והנה מאחר שיעקב אבינו(אך לאחר שאדם הראשון חטא . בזוהר פרשת ויחי(
)'זרע ברך' לר' ברכיה ברך פרשת  את חלקם באדם הראשוןאחרי שאברהם ויצחק תיקנו ו .הפסוק 'וישם שק במתניו'()'שפתי כהן על התורה' פרשת ויצא על בנים האת שאר 

להוציא שנים עשר  יכול יעקב היהאז  ,)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויצא על הפסוק 'וישם שק במתניו'( התיקון בא וסיים את יעקב אבינוו ויצא ד"ה ולכך לקח יעקב סימן(
)עפ"י 'מגלה עמוקות' כתב יד עם פרישת שלום בפרשת וישב בחלק אופן הארבעים וחמש ד"ה אדם הראשון  מו שלבמקו )'זרע ברך' לר' ברכיה ברך פרשת ויצא ד"ה ולכך לקח יעקב סימן(שבטים 

היו וראה ב'נזר הקודש' על בראשית רבה פרשה ע, יב ד"ה 'ונרמז זה בביאתה' שמטעם זה יעקב היה רועה את צאן לבן כי  .מדרש בזוהר פרשת ויחי, עפ"י 'זרע ברך' לר' ברכיה ברך פרשת ויצא ד"ה ובזה אפשר לבאר

 . (גלגול נשמות ישראל בצאן לבן'' –ששים רבוא נשמות ישראל שנדחו בחטא אדם הראשון ויעקב היה תיקונו של אדם הראשון. להרחבה בעניין צאן לבן ראה מאמרינו לפרשת ויצא לים בתוכם ולכ

יעקב אבינו השלים את תיקון שלושת העבירות שהיו צריכים לתקן האבות הקדושים באדם הראשון, עבודה זרה שפיכות דמים וגילוי 
לֹום ֶאל ִעָמִדי ּוְשָמַרִני ַבֶּדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר ָאנִֹּכי הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹּל ּוֶבֶגד ִלְלבֹּש: ְוַשְבִתי ְבשָ  יםִק ִאם ִיְהֶיה ֱאֹל, ועל כך הוא ביקש "עריות

" ֶּדֶרְךכולם נקראות בשם "" לבקש על שלושת העבירות הללו שַבֶּדֶרְך ַהֶזהוכוונתו בתיבות "כא(  –)בראשית כח, כ " יםִק ֵבית ָאִבי ְוָהָיה ה' ִלי ֵלאֹל
תיקנם, ידע יעקב שמכל האבות הקדושים דווקא הוא יעמיד את שנים עשר הוא וכיון ש. )ראה כיצד זה נלמד מהפסוקים ב'בראשית רבה' פרשה ע, ד ואכמ"ל(

פרשה סח, יא( )'זרע ברך' לר' ברכיה )ראה 'בראשית רבה'  ם מראשותיו לאבן אחתהאבנים שׂש הים עשרתהסימן שניתן לו היה התאחותן של שהשבטים. ו

" לֹו ִמן ָהָאָדםִתְפֶאֶרת ְלעֹוֶשיָה וְ ִתְפֶאֶרת כֹּל ֶשִהיא " כשאמרוהשלמת אדם הראשון ביעקב אבינו  ורבותינו רמזו על. ברך פרשת ויצא ד"ה ולכך לקח יעקב(
)להרחבה  )'חסדי אבות' להחיד"א על פרקי אבות פרק ב ד"ה איזהו דרך ישרה(רומז לאדם הראשון  "ָהָאָדם" היא מדתו של יעקב אבינו ו"ִתְפֶאֶרתש" )ראה פרקי אבות ב, א(

 .'תיקונו של יצחק אבינו'( –'האדם הגדול בענקים'( )להרחבה על תיקון חלקו של יצחק אבינו ראה מאמרינו לפרשת  לך לך  –על תיקון חלקו של אברהם אבינו ראה מאמרינו לפרשת לך לך 

 תיקן את הפזיזות של אדם הראשוןוהתעכב שבע שנים עד שנשא אשה יעקב 

ִלי ְוקּום ְבַרח "שנאמר לו שילך לבית לבן  ה, לכן אמריעקב צריך לתקן את חטא אדם הראשוןבנה ידעה ש אמנו רבקה ְוַעָתה ְבִני ְשַמע ְבקֹּ
" לשבע שנים כמו ָיִמים ֲאָחִדיםוכוונתה ב" מד( –)בראשית כז, מג " ר ָתשּוב ֲחַמת ָאִחיָךַעד ֲאשֶ  ָיִמים ֲאָחִדיםְלָך ֶאל ָלָבן ָאִחי ָחָרָנה: ְוָיַשְבָת ִעמֹו 

התכוונה רבקה . 'בראשית רבה' סז, י(ראה ) )בראשית כט, כ(" ְבַאֲהָבתֹו אָֹּתּה ָיִמים ֲאָחִדיםַוִיְהיּו ְבֵעיָניו כְ  ֶשַבע ָשִניםל ַוַיֲעבֹּד ַיֲעקֹּב ְבָרחֵ שנאמר אחר כך "
יעצה לכן רבקה לא לא המתין לשבת קודש. שתקן את חטא גילוי עריות של אדם הראשון יועל ידי כן אשה שבע שנים לשם ימתין ש

חטא אדם הראשון על ידי שימתין שבע שנים  יתקן אתהוא ש, כי כוונתה בעברהיה בר כ כן שהואהי 'ישיבת שם ועבר'ללכת ל ליעקב
)'שתי ידות' על התורה  על אף שהיה גבור כמותו אלא ברח מפניו אל בית לבן ו הרשעבעשלא נשאר להיאבק בביתו של לבן. וזה גם הטעם שיעקב 

 .פרשת וישב דף כג ע"א ד"ה במדרש לא נתתי(

)'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק   )בראשית כח, י(" ֵצא ַיֲעקֹּב ִמְבֵאר ָשַבע ַוֵיֶלְך ָחָרָנהַויֵ שנאמר " גלה לחרן יחד עם נשמת אדם הראשוןיעקב אבינו 

ִכי  יםִק ִאם ִיְהֶיה ֱאֹל"יעקב ביקש ואז בדרכו , יח ד"ה ונתקן אותו, 'סמיכת חכמים' לר' נפתלי כץ בהקדמה דף מא עמודה ב' ד"ה טעם אחר( ִעָמִדי ּוְשָמַרִני ַבֶּדֶרְך ַהֶזה ֲאֶשר ָאנֹּ
, )'שתי ידות' על התורה פרשת וישב דף כג ע"א ד"ה וכדי לבא אל תוכן( לאשהשיזכה שם  "ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם, וכוונתו ב")בראשית כח, כ(" הֹוֵלְך ְוָנַתן ִלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹּל ּוֶבֶגד ִלְלבֹּש

ֹּא ָיַדע ִאתֹו ְמאּוָמה "אשת פוטיפר כפי שנאמר אצל יוסף על  "ֶלֶחם" יה בשםבלשון נקלפי שהאשה נקראת  ַוַיֲעזֹּב ָכל ֲאֶשר לֹו ְבַיד יֹוֵסף ְול
על  מה' יתברךבזה  ויעקב ביקש בראשית לט, ו ד"ה כי אם הלחם( רש"יעפ"י ))בראשית לט, ו( ה" ֲאֶשר הּוא אֹוֵכל ַוְיִהי יֹוֵסף ְיֵפה תַֹּאר ִויֵפה ַמְראֶ  ַהֶלֶחםִכי ִאם 
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וקלקל  קודש לא המתין לשבתש עריות של אדם הראשון יחטא גילו אתיפקיע  ועל ידי כןשבע שנים  לאשתויוכל להמתין שעצמו, 
 .ביום השישי לבריאה )'שתי ידות' על התורה פרשת וישב דף כג ע"א ד"ה וכדי לבא אל תוכן( כללעיני  במעשה זה

)'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק יח ד"ה ונתקן אותו, 'סמיכת חכמים' לר' נפתלי כץ בהקדמה דף מא עמודה ב'  נשא את רחל ולאה במתינות רבה וכך אכן היה שיעקב

ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֶאת ַוֶיֱאַהבשנאמר " כפי שבע שנים שלעבודה לאחר  ד"ה טעם אחר( ֹּאֶמר ָלָבן :ְבָרֵחל ִבְתָך ַהְקַטָּנהֶאֱעָבְדָך ֶשַבע ָשִנים  ָרֵחל ַוי  טֹוב ַוי

)'שתי ידות' על התורה לר' אברהם חזקוני פרשת וישב דף כג ע"א  כ( – )בראשית כט, יח "ַוַיֲעבֹּד ַיֲעקֹּב ְבָרֵחל ֶשַבע ָשִנים: ִתִתי אָֹּתּה ָלְך ִמִתִתי אָֹּתּה ְלִאיש ַאֵחר ְשָבה ִעָמִדי

היה זה בלילה היפך מה שעשה אדם  לנשים אותן לקחיעקב וכאשר . יג( -'יד יהודה' על 'מאמר חקור דין' להרמ"ע מפאנו חלק ג פרק יח אותיות יא  ,תתיד"ה במדרש לא נ
התעכב מה שעל ידי ו. בית אברהם חדר ג דף נ' ע"א ד"ה והשתא יבואר(בחלק )'עיר דוד' לר' דוד לידא  גילוי העריות חטא וכך תיקן את, הראשון שלקח את חוה ביום

)פירוש 'יד יהודה' על 'מאמר חקור דין' להרמ"ע  נתקן על ידי זהש ,היפך החיפזון של אדם הראשוןעשה  הוא שנהשמונים וארבע  עד שהיה בןהתחתן מל

רוצה לומר שהוא איחר עד  )בראשית לב, ה(" ַעד ָעָתה ַּגְרִתי ָוֵאַחרִעם ָלָבן " אחיו יעקב לעשו אחר כך אמרש וזה מה .יג( -מפאנו חלק ג פרק יח אותיות יא 
 .על התורה פרשת וישב דף כג ע"א ד"ה במדרש לא נתתי( )'שתי ידות'עתה במשך שבע שנים כדי לתקן את חטאו של אדם הראשון 

 יעקב לא ראה קרי עד גיל שמונים וארבע ותיקן את הקרי של אדם הראשון

 אז התחתןרק לא ראה קרי עד גיל שמונים וארבע ווה לא נשא אשויעקב תיקן את חטא הקרי של אדם הראשון על ידי ששמר את עצמו 
 בנו הבכורשהיה  ראובןל יעקב אמרשוזה מה . (דרוש ב' תקון העולם ד"ה והנה אבותינו הקדושים 'שבט מוסר'מחבר לר' אליהו הכהן , 'מדרש אליהו' מערכת י אות כא )'דבש לפי' להחיד"א

י וְ " מלאה ה ֹכחִׁ י ַאתָׁ יְראּוֵבן ְבֹכרִׁ ית אֹונִׁ )רש"י בראשית  "אתה הטיפה הראשונה שלי משום שמימי לא ראיתי קרי"כלומר )בראשית מט, ג(  "ֵראשִׁ

יעקב גם כן עשה פגם בהם,  האדם . וכמו שלתיקון הקרי צריך שמונים וארבע תעניות בימי השובבי"ם כמספר שמות הקודש אשרמט, ג(
ימי בתעניות המספר כ שנהבסך הכל שמונים וארבע ו שנה על כל יום של תענית,ה שההוא שנו כדי לתקן את אדם הראשון אבי

כפי ליוסף בסוף 'הבכורה' עברה ש אףלכן  .מערכת י אות כא( להחיד"א )'דבש לפי''גילוי עריות' של אדם הראשון עוון הוא תיקן את בזה ו. השובבי"ם
ָרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ֶבן"ראובן  על שנאמר  ְבֵני ְראּוֵבןעדיין המשיך ראובן להיקרא בכור שנאמר " )מלכים א' ה, א( "ִיְשָרֵאל ּוְבַחְללֹו ְיצּוֵעי ָאִביו ִנְתָנה ְבכֹּ

על דברי הימים א' פרק ה ד"ה ויש להוסיף  א"להחיד )'חומת אנך' אדם הראשון תיקוןנשלם שבו  כדי לרמוז )מלכים א' ה, ג(" ֲחנֹוְך ּוַפלּוא ֶחְצרֹון ְוַכְרִמי ְבכֹור ִיְשָרֵאל

 .קצת(

 ליֹותחילת חֹושהוא  מההחלפהשנולד  ראובןלר קשה על כך ואמר צע ליעקב, היה לילההבאותו  כאשר לבן החליף ליעקב את רחל בלאה
אותם השנים עד משום שיעקב טרח מאד לתקן את חטא 'גילוי עריות' של אדם הראשון וכל  והטעם לזה. )ראה 'בראשית רבה' פרשה צח, ד( וצערֹו

הטעהו לבן ונמצא שחשב ברחל והתברר בבוקר שהיא היתה  שנהוהנה בגמר התיקון של אותם שמונים וארבע  אז לא ראה שום קרי.
 בהם של שמונים וארבע שנה שחשב לתקן יעֹוגִׁ כל יֵ פגם והוא לאה, ולא עוד אלא שהתעברה באותו הלילה בראובן. לכן יעקב חשש ש

ורמז על כך . )'חומת אנך' להחיד"א פרשת ויחי אות ג(. אבל באמת כל זה היה מאת ה' ולא היה שום פגם הזאתטיפה הלא תיקן, והצטער מה יהיה על 
די ללמד שלא היה ביעקב שום , בכשהם ר"ע ימים חודשים ולא לתשעה נו כולל ראובן נולדו לשבעה חודשי הריוןכל בני יעקב אביהוא ש

)'ילקוט  )בראשית לח, ז( "ה' ְבֵעיֵני ַרעַוְיִהי ֵער ְבכֹור ְיהּוָדה " בנו של יהודהֵער על  כמו שנאמרוזרעו לבטלה חלילה את נקרא מי שפוגם כפי ש'רע' 

 .דוד' פרשת ויחי ד"ה 'ענין ארוך בתיקונים' מהמחבר(

ת בלי שום צד של איסור בדבר, לפי שכך נברא אדם הראשון כאשר אין פירוד עריֹות בין אח לאחות והכל את שתי אחיֹויעקב היה יכול לש
ולכן יעקב אבינו שהיה גלגול נשמתו של אדם הראשון הוא באחדות ואחוה, ורק מחמת החטא של אדם הראשון נאסרו אחר כך בעריות. 

ודבר זה היה ראוי להמשיך לכל הדורות לּולא שחטאו ישראל בעגל  אחיות.ותיקן את הקלקול שנעשה על ידו, הותר לו להינשא לשתי 
 התחתןוואדרבא במה שנעשה יעקב לעבד אצל לבן הארמי . )'שפתי כהן על התורה' פרשת חיי שרה על הפסוק 'ויקח העבד עשרה גמלים'(שאז שוב נאסרו בעריֹות 

 ת שהן רחל ולאה אשר נפלו אצל 'החיצונים' על ידי קלקול אדם הראשוןלהוציא משם 'שתי טיפות' קדֹושֹו זכההוא , עם שתי האחיות
)'בגדי אהרן' לר' אהרן תאומים דרשן פרשת מקץ דף לג ע"ב  בעצמו גלגול אדם הראשוןהיה הוא נטל את שלו היות שבזה ו, )'זרע ברך' פרשת ויצא ד"ה ובזה אפשר לבאר מדרש(

 .'זיווגו של האדם'( –עריות שהותרו בתחילת הבריאה ראה מאמרינו לפרשת חיי שרה הלהרחבה על עניין ) ד"ה 'להבין כוונתם אקדים' מהשל"ה הקדוש(

 שלושים שנה של אדם הראשוןומאה היעקב קיבל על עצמו יסורים כדי לתקן את 

)'פני דוד' פרשת ויצא אות יד ד"ה  כדי לתקן את חטא העריות של אדם הראשון הרשע עשומלבן ומ ולפחדיעקב קיבל על עצמו גלות ויסורים קשים 

)'שער הפסוקים' האר"י ז"ל פרשת ויגש סימן מז ד"ה ויאמר יעקב  סורים וגלותיביכולם היו  הראשונות שחי בהם יעקב, מאה ושלושים שנהלכן כל  ועל פי זה אומר(

וזה מה שאמר  .שלושים שנה שפרש אדם הראשון וראה בהם קריוכדי לכפר מאה  והכל )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת ויחי אות א( וצרות רבותאל פרעה( 
ֹּאֶמר ַיֲעקֹּב ֶאל ַפְרעֹּה ְיֵמי ְשֵני ְמגּוַרי ְשלִשים ּוְמַאת ָשָנה יעקב כאשר הוא בא לפני פרעה " אמר  )בראשית מז, ט(" ָהיּו ְיֵמי ְשֵני ַחַיי ְמַעט ְוָרִעיםַוי

שנה על ידי רעת היסורים שבהם שלושים ואותם מאה תקן במשך כל היהיה צריך לר שא" ַרע" כנגד קלקול הזרע הנקרא "ְמַעט ְוָרִעים"
יוכיון  .סימן מז ד"ה ויאמר יעקב אל פרעה( )'שער הפסוקים' האר"י ז"ל פרשת ויגש נתקנים העוונות נִׁ שָׁ לכן קרא להם ם אלו תיקנו את הפגם של האדם הראשון שֶׁ

)'מחשוף הלבן' לר' יעקב אבוחצירא פרשת תולדות ד"ה ונלע"ד  מצד התיקון חיים''שנות  שעל אף שהיו רעים מצד הצער הרי שיקראו כלומר ,"ְיֵמי ְשֵני ַחַיי"

 .'מעלת היסורים'( –)להרחבה על תיקון העוונות על ידי היסורים ראה מאמרינו לפרשת תולדות  דאפשר דיצחק(

כל את ייקח שבמקום להורגו יעקב  אמר לואז  .הם נפגשו ,במצות אביואחריו שרדף  בנו של עשו הרשע ברח מפני אליפזיעקב כאשר 
שהיה שם נהר לנכנס יעקב ומרחם אמו.  וונשאר יעקב ערום כבצאת אליפז לאביו. וכך עשה את הדברים הְוַיְראֶ אשר לו ויניחהו ערום, 

באה אז  .את בגדיו וירד לנהר לקרר את עצמוכב על סוס ופשט שראחד  ָפָרשיעקב היה בתוך הנהר, בא שובעוד  .מפני ערומו להתחבא כדי
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קרובי חשש כי הוא ורכב על הסוס. וכיון ש ַהָפָרש ויעקב עלה ולבש את בגדיו של .וחנקה אותו ַהָפָרששטפה את חזקה ביותר ו נהר זרימת
ויעקב קיבל . במשך ארבע עשרה שנה ְוֵעֶברם הנטבע יראוהו ויכירו את בגדיו וסוסו ויעלילו עליו עלילה, לכן הוא הלך תכף ונטמן בבית שֵ 

של  חטא 'גילוי עריות'את כדי לתקן  ,שמיתתו בחנק 'אשת איש'על עצמו להיות כמה שעות בתוך הנהר ובסכנת חנק כדין הבא על אז 
 .ר' אברהם אזולאי( זקנו פרשת ויצא אות יד ד"ה 'ועל פי זה אומר' בשםלהחיד"א )'פני דוד'  אדם הראשון

ֹּאֶמר ַהקֹּל קֹול ַיֲעקֹּב ַוִיַּגש" גם בפסוק של אדם הראשון שנהשלשים התיקון של המאה וונרמז   ְוַהָיַדִים ְיֵדי ַיֲעקֹּב ֶאל ִיְצָחק ָאִביו ַוְיֻמֵשהּו ַוי
בהם תיקן שיעקב ל שנים ראשונות של על אותם ק" תא רומזה את האות ו', לפי שהיא חסרה כשהיכתבנ "ַהקֹּל"התיבה  ,)בראשית כז, כב(" ֵעָשו
 חייולשבעה עשרה שנה נותרו  ,שיעקב תיקן אחרי אותם השניםאמנם . )'מגלה עמוקות רנב אופנים' אופן קצא בהגה(ק"ל שנים של אדם הראשון  את

 יעקבאחרי ש כי .)בראשית מז, כח(" ְשַבע ֶעְשֵרה ָשָנהְבֶאֶרץ ִמְצַרִים  ַיֲעקֹּב ַוְיִחי" בפסוקשנרמז וכפי  ,בבטח וחיים טוביםישב בהשקט שבהם הוא 
בלי רע, לעומת  )'נחל קדומים' להחיד"א פרשת ויחי אות א( בנחת ושלוה טו"ב שנים המשיךהוא  ,בחלק 'גילוי עריות'הצליח לתקן את חטא אדם הראשון 

ַרע "שהוא השחתת הזרע הנקרא  )'שער הפסוקים' להאר"י ז"ל פרשת ויגש סימן מז ד"ה ויאמר יעקב אל פרעה( 'הרע'שלשים השנים הראשונות שבהם נתקן מאה ו
יעקב תוך שהיתה ב בעניין נשמת אדם הראשוןועיי"ש  'ונחזור לדברי הזוהר'על טעמי המצוות בספר 'עץ החיים ואשל אברהם' מצוה א ד"ה  לר' אברהם טוביינה )עפ"י 'אשל אברהם' )בראשית לח, ז(ה'"  ְבֵעיֵני

 .('שער הפסוקים' להאר"י פרשת ויגש סימן מז על הפסוק 'ויאמר יעקב אל פרעה' סוף ד"ה 'צריך להבין' גם וראה בזה .לחייוהאחרונות  שבעה עשרה שנה באותם

ֲחזּו ָבּה ַוִיְפרּו ַוִיְרבּו ְמאֹּד ַוֵיֶשב ִיְשָרֵאל ְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ּגֶשןוכן נרמז מה שנתקן אדם הראשון בסמיכות הפסוקים "  ַוְיִחי ַיֲעקֹּב: ַוֵיָאָֽ
: ְמאֹּד"סמך את שתי התיבות , כח( –)בראשית מז, כז " ֵני ַחָייו ֶשַבע ָשִנים ְוַאְרָבִעים ּוְמַאת ָשָנהְבֶאֶרץ ִמְצַרִים ְשַבע ֶעְשֵרה ָשָנה ַוְיִהי ְיֵמי ַיֲעקֹּב ְש 

כי נוסף. לא הוצרך לתיקון וביעקב אבינו  "חי"ללמד שהוא היה ובא  ,אותן האותיות שהןהראשון  אדםומזת ל" רְמאֹּד" כי תיבת "ַוְיִחי
 "ְמאֹּד" יעקב תיקן הרבהש, ד"ה עוד ויחי לפי( ויחי)'שפתי כהן על התורה' פרשת והיתה מטתו שלמה  עד אשר זוקק לגמריהיו מכאובים  של יעקב כל ימיו

)'חומת אנך' נו קוינשלם ת ועל ידו ('מחשוף הלבן' תחילת פרשת ויחי ד"ה ויחי יעקב בארץ מצרים) הקדושים משאר אבותיויותר  ונתן לו 'חיים' אדם הראשון את

ואינו ידוע  'סמוי מן העיןה'דבר קון זה שנעשה הוא ית, בכדי לרמוז ש'סתומה'היא פרשה  שבתורה פרשת ויחיעוד ו. להחיד"א פרשת ויחי אות א(
 .)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויחי ד"ה עוד ויחי לפי( אלא ליחידי הדור

 את חטאו של אדם הראשון השלים לתקן לגמרייעקב אבינו לא מת כי 

לא שלמי שמתעטש "חיים טובים" משום  נהגו לומר. מטעם זה מיד מתועד ימיו של יעקב אבינו כל מי שהגיע עתו למות היה מתעטש 
)'ילקוט יוכל אדם לצוות את בניו ולא יהיה מחלוקת על הנכסים שיעקב אבינו ביקש שיהיה חולי לפני מותו של האדם, כדי . אך חייםלו היה 

גרם להם את הוא הבריות בטענה שמצד קטרוג וערעור על אדם הראשון יכול להיות . אמנם היה ליעקב טעם נוסף, שהיה חדש' ערך מיתה אות עג(
)'שפתי כהן  והצער )'מדרש תלפיות' ענף יעקב ד"ה 'יעקב ביקש' בשם שפתי כהן על התורה( לימחמת קושי החֹו אזי לי לפני המוותשיש חֹו אבל עכשיו המיתה בעולם.

מבקשים ו בשם שפתי כהן על התורה( )'מדרש תלפיות' ענף יעקב ד"ה 'יעקב ביקש' מתירים את עצמם למיתההללו רוב בני האדם ) על התורה' פרשת ויחי על הפסוק 'הנה אביך חולה
אתה עצמך שאלת "בטענה על אדם הראשון אומרים לו  בעצמו ואם יבוא הנפטר ואין יותר תרעומת על אדם הראשון. ,מיתה בכל יום

כי הוא היה סוף גלגולו ותיקונו  ,על פי טעם זה את 'החולי'ודווקא יעקב ביקש . )'שפתי כהן על התורה' פרשת ויחי על הפסוק 'הנה אביך חולה'( !"את המיתה
 .'רפואת החולים'( –של אדם ראה מאמרינו לפרשת משפטים  החולי)להרחבה בענין  )'מדרש תלפיות' ענף יעקב ד"ה 'יעקב ביקש' בשם שפתי כהן על התורה( של אדם הראשון

 'הנפש'ברהם תיקן את חלק אשתיקונו של אדם הראשון, כל האבות חמדו את מערת המכפלה כי אדם הראשון חצב אותה והאבות היו 
והיו צריכים כולם להיקבר שם יחד , )'ילקוט דוד' פרשת ויחי ד"ה יעקב וכל האבות חמדו( של אדם הראשון 'הנשמה'חלק ויעקב את  'הרוח'יצחק את חלק 

לפי  )בראשית מז, ל(" ָרָתםּוְנָשאַתִני ִמִמְצַרִים ּוְקַבְרַתִני ִבְקבֻ  ִעם ֲאבַֹּתיְוָשַכְבִתי . לכן ציוה יעקב את יוסף "עם אדם הראשון כי הם היו גלגוליו
נגרסת " ֲאבַֹּתי"" כאשר תיבת ִעם ֲאבַֹּתיְוָשַכְבִתי גמטריא של התיבות "ה לכך כירמז הו .של אדם הראשון הגלגולים את השלמתישאני 

 ומטעם זהגמטריא 'לתשלום גוף של אדם'. ב יםיוצא –שלש התיבות לל של הכוועם ו' כך 'אבותי' אות לפי 'אם למקרא' כלומר במילוי 
ם" את יוסף יעקב ציוה תָׁ ְקֻברָׁ י בִׁ שלימות תיקון חטא אדם  שזה לפי )'שפתי כהן על התורה' פרשת ויחי ד"ה 'ועד"ה קרא ליוסף'( " ולא בקבר אחרּוְקַבְרַתנִׁ

'נזר הקודש' על 'לב אריה' פרשת ויחי אות ב סוף ד"ה 'לפי זה נראה לי' ועיי"ש עוד, ) שלו גמר התיקון עצמו שהוא בקבורתם' מהזוהר()'ילקוט דוד' פרשת ויחי על הפסוק 'וקברתני  הראשון

)להרחבה בעניין מערת המכפלה ראה מאמרינו לפרשת  (עוד )'לב אריה' פרשת ויחי אות ב סוף ד"ה 'לפי זה נראה לי' ועיי"ש של שאר האבות בקברםלהיקבר , בראשית רבה סג, ב ד"ה ואמנם(

 .מערת המכפלה'(' –חיי שרה 

עמוקה רק אחזה אותו שינה  ה ע"ב( )'סמיכת חכמים' לר' נפתלי כץ דף ל ע"א טור א(דף גמ' תענית ראה ) אחרי שתוקנה נשמת אדם הראשון "יעקב אבינו לא מת"
אחרי  והטעם בזה, כי. )'צמח דוד' לבעל שו"ת בית דוד פרשת ויחי ד"ה בפ"ק דתעניות יעקב אבינו( ה נראה בגופו דומה למתוהי )'אור החיים הקדוש' בראשית נ, א( באחרית ימיו

לכתחילה לקיים בו מה שהיה צריך להיות  כדי שהושלם תיקון חטא אדם הראשון על ידי יעקב הרי דין הוא שיעקב יחיה ולא ימות
 הראשון שהוא אותיות אדם שלו תיקונ שמחמת כח( –)בראשית מז, כז " ַוְיִחי ַיֲעקֹּב: ְמאֹּדבסמיכות התיבות "נרמז גם . וזה לעולם החייאדם הש
 על יעקב רבותינו לכן אמרוו .)בראשית ב, יז(" מֹות ָתמּותאדם "היצא מקללת  כי פרשת ויחי אות א(זצ"ל )'חומת אנך' להחיד"א  "ַוְיִחי ַיֲעקֹּב"תקיים מ ,"ְמאֹּד"
שהיה בתוכו על אדם הראשון גם ובזה רמזו , סוף פרשת תולדות ד"ה וחשבתי דרכי( )'ראש דוד' להחיד"א ה ע"ב(דף גמ' תענית ראה ) "מה זרעו בחיים אף הוא בחיים"
)'שפתי כהן על התורה' פרשת ויחי ד"ה עוד ויחי  כי כבר נתקן ביעקב אבינו עליו השלום )'שפתי כהן על התורה' פרשת בראשית ד"ה כדאיתא בזוהר( לא הוצרך להתגלגל עודו

 ה' יראנו נפלאות מתורתו, אמן. .'יעקב אבינו לא מת'( –לא מת ראה מאמרינו לפרשת ויחי )להרחבה על כך שיעקב אבינו  לפי(

 

 

 העלון גם לעילוי נשמת:

, יונה בן ז"למאיר בן משה 

, ברטה בתיה ז"לשמואל 
, חיים בן לייב ז"לבת מאיר 

 ז"ל, מרים בת שמואל ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

העלון גם 
 לעילוי נשמת:

אליהו 

 בן ג'ֵנט
 ז"ל

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

רחל בת גרשון 

הנולדת משרה 

 "לז אשת דוד

 ת. נ. צ. ב. ה.
 

 העלון גם לרפואתו השלימה של

 הי"ו  אבישלום בן רות
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל אהרן בן עזיזה

ָאְרֶלט ָעְלָיה בת 
 פֹורטּון מסעּודה 

 ז"ל 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

העלון גם לרפואה שלימה 
 של

ציונה שושנה בת 

 הי"ו חנה ֵבמּון

 אליהו בן גֹוְבָהר
 הי"ו

 

. וכן ניתן לשלוח 052-7675933ניתן להקדיש את העלון לרפואה או לעילוי נשמת בטל' 

 tora.haim@gmail.comהערות/הארות ולקבל את העלון במייל  
 

 העלון גם לעילוי נשמת:

 ז"ל   יוסף מנחם בן אהרן

ן בת מנטה ַנַנה ַמְדלֶׁ  מֶׁ
 ז"ל

 משפחת מימוןלבית 
 ת. נ. צ. ב. ה.

 

 העלון גם לרפואת הילדות

טליה אסתר בת אלינור 
  הי"ו

 (מזרחי בית משפחתל)

 הי"ו שירה בת אילנה
זכות הלימוד בעלון יעמוד להן לרפואה 

 שלימה והחלמה מהירה

העלון גם לרפואה שלימה של 

 הילדה

יעל בת שירה 
 הי"ו אֹושרת

שה' יתברך יחלים וירפא אותה 
מכל חולי ותגדל מתוך בריאות 

 איתנה וטובה

 

 העלון גם להצלחת 

יהודית בת ורדה 

 הי"ו רוזיטה
 וכל משפחתה

 

אהעלון גם לעילוי נשמת  יז ַמְרֵסל חּוְמשָׁ נִׁ  ז"ל   יהודה בן דָׁ

 נפטר בי"ט במרחשון תשפ"א       ת. נ. צ. ב. ה.

אך ורק לקדש את שמו של ה' יתברך בעולם על ידי שכל יהודי ירגיש את מתיקות לקוראים היקרים! מטרת עלון זה היא 
 בצד. תזכו למצוות והצלחה בכל מכל כל!שלכל בירור ושאלה לגבי העלון ניתן ליצור קשר בטלפון או במייל התורה ומצוותיה. 

לעילוי נפש רוחו נשמה של 

 האיש 

ה ר' ימָׁ  ז"ל חיים בן מִׁ

 שהשבוע פקידת שנתו

 "רוח ה' תניחנו בגן עדן"

 ת.נ.צ.ב.ה. 
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