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 15מספר גיליון  - שנה שניה
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 :הצלחתלו לכבוד ה' ית' הגיליון
 .לעליה ברוחניות -בעילום שמו התורם

 .למכירת הדירה –יעקב ואורי ישראל 
 רפואה שלימה – חדוה רויטל בת רחל

 

 
 

 

 )יב', א'(לך לך...
  52, ועם מספר האותיות עולה 50בגימטריה  ' עולהלך' ההמיל

שעתיד הוא  אבינו לך' נרמז לאברהם  - בן. במילים 'לך ייןנכמ
והוא ישמעאל, להוליד שני בנים, לראשון מהם הוא יאמר 'לך' 

אותו אברהם שילח עם אמו. והשני יהיה 'לך' וזהו יצחק 'כי 
 )ר' יעקב לוי הי"ו בשם ר' יוסף גרשון הי"ו(זרע'  לךביצחק יקרא 

***** 
 )יב',ד'(וילך אברם כאשר דיבר אליו ה'...

 וללא שהיות... מידדרשו חז"ל: 
מקפיד להזדרז ולהגיע   המספרים על ר' אליהו לופיאן זצ"ל שהי

ההלכה   - לתלמידיו והיה אומר .לפני הזמן לסדרים ולתפילות
יתגבר כארי לעמוד בבוקר  ' :הראשונה בשולחן ערוך אומרת

ואמר רב הא הוא מעורר השחר' והוסיף הו שילעבודת בורא
יפתחו את השולחן ערוך ויבדקו  שאגיע לבית דין של מעלה 'כ

 יראופחות כל השללדאוג  אני משתדללכן  ,מה קיימתי ומה לא
 .'קיימתי..כן את ההלכה הראשונה בשולחן ערוך ש

 

 ובעניין גיבור כארי מילתא דבדיחותא

האריה מלך החיות התחתן בשעה טובה והזמין את 

במהלך החתונה רואה  ...כל החיות חוץ מהעכברים

האריה עכבר קטן שמסתובב בין השולחנות ואוכל  

עונה לו העכבר  ''מה אתה עושה כאן חצוף קטן?

 גם אני עד לפני החתונה הייתי אריה' ,'אריק תירגע

***** 
ויאמר הבט השמימה וספור הכוכבים אם  ויוצא אותו החוצה 

 )טו', ה'( ור אותם ויאמר לו כה יהיה זרעךתוכל לספ
 מדוע נאמר פעמיים 'ויאמר' הרי לכאורה זו אמירה אחת?

 נפלא מדייק ר' מאיר שפירא מלובלין זצוק"ל:תירוץ מוסרי 
באמירה   ,אפשר לומר שהיו כאן שתי אמירות של הקב"ה

הראשונה ה' מצווה את אברהם 'הבט השמימה וספור 
ה' שתק וחיכה לראות  כאןאם תוכל לספור אותם'  םהכוכבי

  ..כיצד אברהם יגיב
 לומר ייתכןמזה שנאמר שוב 'ויאמר לו כה יהיה זרעך' ו

שאברהם אכן ניסה להתחיל לספור לא בגלל שחשב שיוכל 
ואמר אני מברך אותך ש'כה  ואז הוסיף ה' .ציווהאלא כי ה' 

שגם הם  יקיימו את המצוות למרות שלא  ,יהיה זרעך' דהיינו
 יוכלו לעמוד בהם.האם הם הם ברור יהיה ל

 ,מסוימתלפעמים קורה שיהודי באמת רוצה להתחזק בקבלה 
מה לי  'מה לי ולצניעות' 'אבל הוא מרגיש ש'זה גדול עליו' 

  '?, לשבת, טהרת הבית ועוד...מה לי ולציצית' 'ולכיסוי ראש?
   ין מצב שאני אעמוד בזה!'זה קשה א'

 שנראהבמצב אפילו  ,אבינו ע"ה מאברהםכאן צריכים ללמוד 
תתחיל... ואז תראה איך ה' עוזר לך  , פשוטשאתה לא יכול לך

 נפלא ומתוק מדבש!      בהצלחה!!!  ואתה מצליח...
***** 

 

 :לעילוי נשמתדברי התורה 
 זצ"ל מו"ר הרב יורם אברג'ל בן רינה

 "אטבן ליזה תבלז"ל  אייל
 בת סלמה ז"ל (גמירה )כרמלה

   רחל )רשל( בת נעימה ז"ל
 ז"ל יונה עזרא בן צ'חלה

 
 

 

 שת השבוע:חידה לפר

 מי הם הארבעה בתורה שנוספה להם אות לשמם?
 בסוף העמוד... (קצת )אחרי שתנסו התשובה

***** 
לקים אל אברהם ואתה את בריתי תשמור. אתה  -ויאמר א

יה  וזרעך אחריך לדורותם.. ונמלתם את בשר ערלתכם וה
 יא'(  -לאות ברית ביני ובינכם )יז, ט

 ,ל"זצ שאול אבא ציון בן הרב הגאון עם שהיה מעשה
 את לקרוא לתלמידים ואמר פסחים מסכת ללמד שהתחיל
 אורו 'קרא כולם .רם בקול ביחדהראשונה  המשנה

 אמר והרב 'הנר לאור החמץ את בודקין עשר לארבעה
 שיחזרו ביקש והרב ,שוב וחזרו ,הקטע על שוב לחזור להם
 שאל לפתע ...?מדוע תהו התלמידים .עשו וכן פעם שוב

?' מילה ברית עשה שלא בחור כאן יש האם: 'הרב אותם
 בתלמידי מדובר שכן מאוד עד תמוהה הייתה השאלה
 לא ,הרב כבוד כן: 'ואמר הבחורים אחד קם והנה .ישיבה

 אחרי נפטרו שלי האחים ששני מכיוון וזאת ,ברית לי עשו
 אמר' פטור אני ההלכה לפי ולכן ,מילה ברית להם שעשו

 מומחה לרופא תלך עכשיו אבל ,צודק אתה: 'הרב לו
, היה וכן?' ברית לעשות אפשר כבר עכשיו אם ותבדוק
 .ברית עשה שלבסוף

 כבוד איך: 'הרב את שאלו מעמד באותו שהיו התלמידים

 להם השיב?' מילה-ברית עשה שלא מישהו שיש ידע הרב
 שומע ואני 'עשר לארבעה אור' םראתק אתם: 'הרב

 ולכן, טוב עמשו לא אני שאולי חשבתי', ...בשר עורלת'
 אותן שומע אני פעם ובכל ושוב שוב שתחזרו ביקשתי

 עשה לאכנראה ש מישהו כאן  שיש הבנתי מזה .מילים

  ...מילה-ברית
 ו, אמן!איו זכותו תעמוד לנסוד ה' ליראכן, 

***** 
ולא יקרא עוד את שמך אברם והיה שמך אברהם כי אב  

 )יז', ה'( המון גויים נתתיך

ם הלארבעה אנשים בתורה נוספה אות לשמם: אבר

הושע  יובמקום יתר  ובמקום שרי, יתר הבמקום אברם, שר
 )אור החמה(ה. -במקום הושע. וביחד כל האותיות הם שם הוי

מדוע דווקא הם זכו?  :עמי אזולאי שליט"אמוסיף הרב 
. אברהם גייר אנשים ושרה ..כי הם קשורים לגיור ,התשובה

גיירה נשים, יתרו הוא אבי אבות המתגיירים ויהושע גייר 
 .את אנשי גבעון

מי  :מוסר השכל ענק בס"ד וכאן חשבתי להוסיף ולדלות
מהי  ו !!!מאיתנו לא רוצה ששם ה' ישרה במעשיו? כולם

תהיה שותף למי שעוסק בקירוב רחוקים תחת  ?העצה לכך
ומי שלא  ובעצמו אשריו. מי שיכול בגופו ,כנפי השכינה

 ה' לא חסר... ךיכול אז בתרומה לאילו שעוסקים וברו
***** 
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 לוקים מעל אברהם )יז', כב'(-ויעל א
 רש"י: ללמדנו שהצדיקים מרכבתו של מקום...

 לוקים?-מה הכוונה שהצדיקים הן מרכבתו של הא
לא  ה'תכלת מרדכי' הסביר שמלך שנמצא תמיד בארמון,בעל 

ידעו עליו המון העם, עד שהוא יעלה על מרכבת הסוסים שלו  
ויצא לסיור ברחובה של עיר ואז יראוהו ויריעו לו העם 'יחי 

 '!המלך
לוקים היה בשמים, בא אברהם והוריד  -הא אבינו עד אברהם

אותו לארץ בכך שפרסם את שמו בעולם וכך עשה יצחק, יעקב  
 ..לוקים.-ודוד ובכך הם שימשו מרכבה לא

 רמז נפלא לכך אומר בעל ה'ברית כהונת עולם' זיע"א:  
 לוקים רבתים...'  -'רכב א )תהילים סה', יח'(הפסוק אומר 

, שזו הגימטריה בדיוק של אברהם 652'רבתים' עולה בגימטריה  
 (.  14( + דוד )182( + יעקב )208( + יצחק )248)

לוקים? האבות הקדושים + דוד המלך ע"ה שהם  -מהו רכב א
 ש()ד"ת לפ" !מתוק מדבש  כמניין 'רבתים' והוא פלא...  

 
הרב שלמה לוונשטיין שליט"א:  ביאור נפלא נוסף שמעתי מ

ום יש רכב )אחד לפחות...( והנה אם תלך  הי משפחהלכל כמעט 
לו יצוייר שהוא היה   אז ?'לאן אתה נוסע'לרכב ותשאל אותו 

  .'בעל הבית ירצה לשם אסע - עונה הוא היה אומר 'לאן שהנהג

דהיינו לאן   'האבות הן מרכבתו של הקב"ה'פירוש האמירה  ווזה
ביטלו את כל הרצונות שלהם  פשוט הם ,שהוא רצה הם נסעו

 לוקים.-לרצונו של הא
' ?'מתי יגיעו מעשי למעשי אבותיי רכל אחד מאיתנו צריך לומו

 לוקים.-בטל את כל רצונותיי ולקיים רק את רצון האדהיינו ל
 

 :הרב חיים שאול ברוק(גיליון 'המאיר' בשם ) ובעניין זה סיפור נפלא
לצאת למסע יום אחד החליט  ,מלך אחד ששלט על ארץ גדולה

רכבו על סוסים  ,ציד ביער, הוא לקח איתו את עוזרו האישי
 אבירים ויצאו למסע.

ומלווהו נתברכו  ךהתנהל המסע על מי מנוחות והמל ,בתחילה
 ,לעת ערב התקדרו השמים בעבים ,ואולם .במעשי ידיהם

המלך  .הבריקו ברקים והרעימו רעמים וגשם עז החל לרדת
ור ולא מצאו, רטובים עד לשד תסמ ו חיפשו מקוםומלווה

מחפשים   ,עצמותיהם החלו השניים להסתובב אנה ואנה
הבחינו תייאשו לחלוטין, הרגע לפני ש מסתור מהגשם ואין...

הם צעדו בעקבות האור  ,הנוצץ מרחוק השניים באור קלוש
 והגיעו לבקתה קטנה ועלובה.

הם נקשו על דלת הבקתה ואדם ששערו פרוע ולבוש בלויי  
אולי נוכל לחסות כאן   ,סליחה'סחבות פתח להם את הדלת. 

איש, ענה ה , בשמחה ובאהבה רבה'ודאי' 'עד שתחלוף הסערה?
  .ם לבקתה המחוממתהשניי ובאומרו זאת הכניס את
השניים  'תחליפו את בגדיכם הרטובים 'קחו, הנה בגדים יבשים,

הספיק האיש לחלוב להם חלב חם  ,נכנסו לחדר צדדי וכשחזרו
 מהעז שהייתה ברשותו.

שימשה הבקתה   פעםמה להציע לכם, שאין לי הרבה תסלחו לי '
כאן אנשים   אולם ברבות הימים חדלו לעבור ,אכסניית דרכיםכ

 'וכאן אני חי בדוחק אך בשמחה רבה... .ואני פשטתי את הרגל
שתו כמה ספלים של חלב עזים חם וטרי ולאחר   והמלך ומלווה

 מכן שקעו בשינה מתוקה על מצעי קש אותם ערך להם האיש.
ם  עציהשמש הפציעה מבעד לצמרות וה למחרת פסקה הסערה

 היער. היציאה מ יכם אללהדרהאיש מביקשו המלך ומלווהו ו

חמות הודו השנים לאיש במילות תודה  ,לפני שנפרדו
 גיעו לארמון.הנרגשות וכעבור מספר שעות הם ו

חלפו כמה ימים והנה כרכרה הדורה נעצרה ליד הבקתה  
מן הכרכרה ירד איש לבוש בגדי שרד שנקש  יער,העלובה ב

 על  דלת הבקתה והזמין את בעליה לארמון המלך...
מי ' ,לנוכח ההזמנה הבלתי צפויה נחרד ליבו של איש היער

 'מה יגזור עלי המלך...?' ,חשב לעצמו '?יודע במה חטאתי
כשהגיעו לארמון הוכנס איש היער אל היכל המלך  

 ם ובחיבה מופגנת.ולהפתעתו קידמו המלך במאור פני
הלא אני הוא אחד משני 'מלך ה לשא 'האם לא תכירני?'

...' האנשים שהענקת להם מחסה בבקתתך לפני כמה ימים
נכנסו חייטי המלך שהתאימו לאיש היער בגדים  ,בתוך כך

, אבנים זהב ,חדשים ומפוארים, המלך העניק לו כסף רב
ון בית חדש לא הרחק מהארמובנוסף  טובות ומרגליות.

 ועבודה בבית המלכות לו ולבניו אחריו.
הגיע לעיר אחד מחבריו הוותיקים  ,לאחר מספר חודשים

של איש היער, הוא לא האמין כשראה את חברו במצבו  
ואז סיפר איש  היער  ?'מנין לך כל העושר הזה' ...החדש

ה את המלך בכמה  קשלכל זה הוא זכה כיוון שהוא הש
 כוסות של חלב עיזים...

 ...'הייתכן?' 'כן' ענה האיש שמע והתפעלהחבר 
לקח כד של חלב עיזים הוא למחרת מה עשה אותו חבר? 

נכנס לארמון המלך וביקש להעניק למלך את  ,ומזרון קש
ובלי בושה גם הוסיף שהוא היה שמח לקבל תפקיד  ,מתנתו

 בבית המלכות.
מיד לעצור את   הציווהמלך רתח מזעם על החוצפה ו

 נידון למאסר...ועל ביזוי המלך  הוא נשפט האיש,
הרי שניהם נתנו למלך את  ?יםילמה? מה ההבדל ביו השנ

 אותו חלב עזים?
   ...ההבדל הוא בעיתוי

אזי  מי שיארח  ,אבוד ותועה בדרך ,כשהמלך נמצא בגלות
חלב עיזים פשוט יזכה להוקרה אפילו אותו וישקה אותו 

 ברוחב יד כשהמלך יחזור לארמון.
שינסה לתת למלך  ואולם כשהמלך בארמון אזי אבוי לזה 

 רק חלב עיזים וקצת קש...
 

  ...אחים יקרים, סיפור זה הוא משל נפלא
מלך מלכי המלכים הקב"ה נמצא והנמשל נפלא ונוקב... 

המלך מחפש  'בכל צרתם לו צר...'כעת בגלות שנאמר 
ואיך אפשר להכניס את  לביתם...יהודים שיכניסו אותו 

כמו טהרת הבית,  ,ע"י מצוות פשוטות ?ב"ה הביתההק
 שמירת שבת, תפילה וכיו"ב...

והמלך יחזור להיכלו בבניין טו תבוא הגאולה -טו-ואבל א
 סלהיכנמי שיזכה  ,מקדש ואז כבר יהיה מאוחר מידיבית ה

ומי  .בגלותבהיותו לארמון יהיה רק מי שאירח את המלך 
 פצרותיו.לא יעזרו לו כל תחנוניו וה טרח שלא

 
 מראים שהגאולה בפתח...שחז"ל אמרו כל הסימנים 

מחבלי משיח יעסוק בתורה  ללהינצהרוצה '
...' כיו"ב שמירת שבת כהלכתה, ובגמילות חסדים

... זה המעט חלב חם שהמלך טהרת הבית ועוד
אשרי מי שיזכה  .ש שנשקה אותו בהיותו בגלותמבק

ולהיות מרכבה לשכינה  את המלך בביתו לארח
 ..בימים אילו. דווקא הקדושה

 
 שבת שלום ומבורך!!!    ה' יזכנו, אמן! 

 

 נקודה למחשבה! רעיון וסיפור לשבת קודש...

 דה למחשבה! רעיון וסיפור לפרשת השבוענקו


