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 "ָליו ַוי ֵָּרא י ְיהָוה אֵּ לֹנֵּ אֵּ א ב ְ ב ְוהו א ַמְמרֵּ ֵּ ַתח יֹש  ֶּ ל פ  חֹם ָהאֹהֶּ    " )יח, א(ַהי ֹום כ ְ

 ָליו ַוי ֵָּרא  )ילקוט משה(    )אברהם ובני משפחתו עשו מילה(  .יליצ  ו לו  מו  י  אשר לנשים את אואה רושב יאברהם ו-נוטריקון: אֵּ

  ַיב    הָוהי   ָליואֵּ  י ֵָּראו ל נֵּ בר"ת  :אֵּ יו  יב    הָוהי  ; א  ל נֵּ אמַ  אֵּ רֵּ ם: ר"ת מ   החיד"א() . המָ בָ י  , ואיוב בן איובנתגלגל ב )אבי אברהם( חָר תֵּ שרמז . ַיב ָ

  ָלי אַוי ֵָּר ָליו ;לראות את אברהם 'ה ָאָוהנתש. ָאָוה: ס"ת הי הוָ  ואֵּ יָלהברית שאליהו הנביא יבוא לכל  .בגימט' ע"ה, היָ ל  אֵּ =אֵּ  (ָשם)  .מ 

 י ל נֵּ אֵּ א ב   רֵּ ֵּ א לַר ובָ =374=ַממ   )שמנה לחמו(     בא לרפא את אברהם לאחר המילה.  רפאללרמוז שמלאך  .הל  א החו  פ 

 הו א ב ו  ֵּ : אברהם ביקש לעמוד, אמר לו הקב"ה: ֵשב ואני אעמוד וזה סימן לבניך שעתיד אני להתייצב בעדת הדיינין והן יושבין י ש 

ב; )רש"י( 'אלוהים ניצב בעדת אל'שנאמר:  ֵּ ַתח י ש  ל פ    )בעה"ט(           . ע"ה 'בגימט, להכניס את האורחים=847=ָהא ה 

   ב הו או ֵּ ַתח י ש  ל פ   ח ם ָהא ה  ם כ    להכניס האהל פתח יושב היה. כן פי על ואף היה אבינו אברהם של למילתו השלישי יום-פירש"י :ַהי ו 

 את מסיים לא שהוא האדם וידע. זו והובמצ רבים ומנהגים והלכות ודינים היא ורמה גדולה צדקה מצוות ..והנה.לביתו אורחים

 שירגיש, היא הצדקה מצוות את המשלימים הדברים מן ואחד היא וגדולה רחבה המצווה אלא, לעני ונתן כסף שלקח בזה המצווה

 .הצדקה מקבל של המורכב והמצב הצער את, הצדקה הנותן האדם

o הרב וביקש בחוץ יורד היה קשה ששלג, מאוד קר ביום, גדול עשיר של לביתו הלך אשר, וחסיד גדול ברב המעשה וידוע 
 שהרב וביקש העשיר פתח מיד, בדלת הרב  כשדפק. יתומים וכלה חתן הכנסת של צדקה על איתו לדבר העשיר לפגוש
 העשיר שאל רחבה בעין צדקה נתן והעשיר לדבר כשסיימו, בחוץ ולדבר בחוץ להישאר התעקש הרב אך, לביתו יכנס הגדול

: ואמר הרב ענה. הצדקה על ולדבר לקבל הרב הסכים מאוד שקר, בחוץ ורק לבית להכנס הסכים לא הרב מדוע הרב את
 והאלמנה היתום של המצב את בנפשו לדמייין האדם חייב .והקשה הגדול בקור בחורף העניים מרגישים מה שתרגיש רציתי

 החום את להרגיש ומבקש בחוץ יוצא למילתו השלישי ביום, אבינו אברהם וכך...מחלה או לניתוח עזרה המבקש החולה ושל
 החסד את לחיות אמיתי חסד זהו, עימם חסד ולגמול לביתו להכניסם ואז הדרכים עוברי שמרגישים והחום הצער ואת

 פינטו( יאשיהו )רבי                .המקבל העני את ולהרגיש
 
 א ָ ש   יָניו "ַוי ִּ ה ַוי ְַרא עֵּ נ ֵּ ה ְוהִּ ָ לֹש  ְ ים ש  בִּ צ ָ ים נִּ ִּ ָרץ ַוי ְַרא ָעָליו ֲאָנש  ְקָראָתם ַוי ָ ַתח לִּ ֶּ פ  ל מִּ חו   ָהאֹהֶּ ַ ת  ְ ש     " )יח, ב(ָאְרָצה ַוי ִּ

    הול  ש ת :תו  במו   האדם פני את המקבלות הכתות לשלושת לרמוז: ש ָ  הזוכה לצדיק לרמוז-ש"י ר"ת-לום'ש בואי' :אומרת 1כ ָ

ת ;עולמות (310) ש"יל ת ;במחיצתי י"עמ ת"ר-'שכבותםמ לע נוחוי' :אומרת 2כ ָ  לרמוז ן"ה תר"-'כוחונ ולךה' :אומרת 3כ ָ

 (דשא עלי ילקוט)                         .'הצדיקים והם ונחלתי עמי הן'

  ַת פ   ח לָהא ה   חמ  ַ ת  ש   צָ  ו  ַוי    לחמו()שמנה       . אף שאברהם היה חולה הוא רץ לקראתם. הל  חו  : ס"ת הָאר 
 
 "ח ם ְמַעט ָנא ֻיק ַ ם ְוַרֲחצו   ַמיִּ יכֶּ ְקָחה ....ַרְגלֵּ ם ַפת ְואֶּ חֶּ ם ְוַסֲעדו   לֶּ כֶּ ב ְ   ה(-" )יח, דלִּ

 ַעט ם מ  יוקח נא , ואברהם לא רצה להטריח אותו: 'שליחהמים הובאו ע"י  ?'מעט לחם'? ולא 'מעט מים'מדוע  נאמר : ַמי 

 )נזר יוסף(  . מעט לחם...אך לגבי הלחם הוא בעצמו הביאו ולכן לא אמר מעט מים ולא בשפע ובהידור, משום טרחת השליח'

 ָחה ק  א  ם ַפת ו  ח  ֵּ  -ר תֵּ הה ָר גו  חר ש  קילה כ  אם ד  קו  ו-נוטריקון: ל  ָ ן פ  את   )קיצור שולחן ערוך(                 .  יםי  עַ מי ל  ו  חי ידֵּ ל - בו 
 
 "ר ל ָהאֱֹהָלה ַאְבָרָהם ַוְיַמהֵּ ָרה אֶּ ר ש ָ י ַוי ֹאמֶּ לֹש   ַמֲהרִּ ְ ים ש  ַמח ְסאִּ ת קֶּ י סֹלֶּ ִּ י לו ש    (ו" )יח, ֻעגֹות ַוֲעש ִּ

   ל   יַמֲהר י ש  ש   א  מַ  םס   (ילקוט משה)     . יחלמש  =ןלחַ ש  ; משיחשהכנסת אורחים על שולחן מקרבת את ביאת ה. משיחס"ת  :חק 

    י ש  ל  ש א  מַ  םס   )שמנה לחמו(  בנם, יצחק, לעשות סעודה ביום היָגֵמל את יצחק.  תחַ מ  ש  . בשביל זה זכו לתחַ מ  ש  : ס"ת תס ל   חק 

 

 "ל ָקר ְואֶּ ָ ח ַאְבָרָהם ָרץ ַהב  ק ַ ן ַוי ִּ ֶּ ָקר ב  ָ ן ָוטֹוב ַרךְ  ב  ֵּ ת  ל ַוי ִּ ַער אֶּ ר ַהנ ַ ֹות ַוְיַמהֵּ   (ז" )יח, אֹתוֹ  ַלֲעש 

 ל א  ָקר ו  ָעָרה=ַהב ָ  (ילקוט משה)        . . כ"ש במדרש: שאברהם רץ אחר הבקר למערת המכפלהלמֵּ

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

 )שנה ד'(101עלון         ַויֵָּרא לפרשת וגימטריות אותפרפר                              

   אין מצוות תרי"ג וַיֵָראבפרשת. 

 גבריאל, מיכאל, רפאל המלאכים: 3מכניס אורחים:  אברהם* .אברהם באלוני ממראִהתָראּות ה' אל * ]]פרק יח :וירא פרשת ענייני .
אנשי ויכוח *. המלאכים לסדוםביאת * ]]פרק יט .סדום עלאברהם תפילת *. המלאכים לסדוםהליכת *. על דבר הצחוק שרהויכוח *

. בחלום הלילה תוכחת ה' לאבימלך*. אבימלךלבית  שרהלקיחת * ]]פרק כ  .עם בנותיו לוט*. סדום ועמורההפיכת *. לוטעם  סדום
דברי *. מבית אברהם הגר וישמעאלשליחת *. יצחק גמולת*. מילתוו יצחקלידת * ]]פרק כא. במתנות גדולות אברהםלשרה חזרת *
 .לבתואל רבקהלידת *. 'עקידת יצחק'* ]]פרק כב .אברהםעם  אבימלךכריתות ברית *. הגרל מלאךה

 
י אחת ואשה' :הפטרה  .17.58 ת"ר; 17.30-ק"מוצש ;16.31-נרות הדלקת(: א"ת אופק) השבת זמני  שֵּ נ  י מ  נֵּ ים ב  יא   'הנב 

" 
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 " ...ד ְוהו א ם עֹמֵּ יהֶּ ַחת ֲעלֵּ ַ ץ ת  לו " )יח, ח( ָהעֵּ   ַוי ֹאכֵּ

   הו יה   דע מֵּ  או   (שמנה לחמו)  , לומר שמדרגתו גבוהה יותר. עליהם עומד. למרות שהוא אדם והם מלאכים, הוא םדָ אָ : ס"ת םֲעלֵּ
 

 ..."ְהיֹות ָחַדל ָרה לִּ ים אַֹרח ְלש ָ ִּ ש  נ ָ ַ          " )יח', יא(כ 

   יכ ַ  חַר א יָדה=םָנש     )בעה"ט(                                                             .נידה=69= (48=חםס"ת )+ ( 21=אכר"ת ) .'בגימט ,69=נ 
 

 " ְהיֶּה ָהיוֹ  ְוַאְבָרָהם דֹול ְלגֹוי יִּ ְבְרכו   ְוָעצו ם ג ָ ֹל בוֹ  ְונִּ י כ  ֹויֵּ ץ ג     " )יח', יח(ָהָארֶּ

   5=ה :ָהיו X (22יו=ו, 20וד=י>>)5X(42)=210=שנים, רד"ו=היוהקב"ה הבטיח לאברהם שלאחר לרמוז ש: ויליבגימט' מ, רד"ו 

                       )מקץ מב, ב( '...שמה רד"וכי יש שבר במצרים  שמעתיהנה 'יהיה לגוי גדול ועצום. מכ  ח הבטחה זו, יעקב אומר לבניו: 

 .משה='שמה' שנים, משה ִיגָאל את בני ישראל.  210='ו"רד'שלאחר ': יעקב שמע ברוח הקודש, שמעתי'

 =אמרי דוד( לכן נאמר: 'גוי גדול ועצום'. היָ ורב   הפריָ  וקיים תיקונו השלים אברהם )ע"ה(. קטנה בגימט' 21=ישמעאל+יצחק ,21היו( 
 

 :י "... אברהם אומר לקב"ה ר ָעָפר ְוָאנֹכִּ פֶּ    'באתי לארמוני'פירש                                                           , כז(" )יחָואֵּ

 

 

 

 

 

 

 

 "  ְתַמְהָמה קו   ַוי ִּ ֲחזִּ ים ַוי ַ ִּ ָידוֹ  ָהֲאָנש  וֹ  ו ְבַיד ב ְ ת  ְ ש  י ו ְבַיד אִּ ֵּ ת  ְ                            (טז" )יט, ְבנָֹתיו ש 

 ק י ו  ַוי ֲַחז  ָיד םָהֲאָנש   יַ ; ןב ֵּ =52ס"ת  :ו  ב   ת   דו ב  ש   יַ   וא  דוד, ומשיח בן דוד תעמוד ללוט  בן. לרמוז שזכות דוד שולמה דו  דַ : ס"ת דו ב 

 (שמנה לחמו)        דוד יצא מזרע רות.  -שניצל בזכותם, יען שעתידה לצאת ממנו רות

 שהיה תיק רלסגו 'הצלחתי לאביו: צעיר עו"ד בגאווה אמר האב, של למשרדו שהצטרף לאחר : שבועעו"ד ועו"ד כסף

   מהתיק הזה...' שנה 20 עוד להתפרנס אתה גם יכולת חכם, יותר קצת היית לו האב: 'אם אמר'. שנה 20 במשך פתוח

 "ט ֵּ ב  ַ וֹ  ַות  ת  ְ ש  ַאֲחָריו אִּ י מֵּ הִּ יב ַות ְ ַלח ְנצִּ  !מידה כנגד מידהאשת לוט נענשה                           " )יט, כו(:מֶּ

 י ה  יב ַות   צ  ַלח נ   )רש"י(היא ליגלגה עליו. ו (גבריאל ורפאל) לאורחים מלח מעט תני לה: אמר לוט-הָת  ק  ל   חלַ מ  וב חטאה חלַ מ  ב :מ 

  ֵּיוַ  ַאֲחָריומ ה  יבנ   ת   כמו  נו  מו  מָ , כלומר הרוצה שיתקיים 'מלח ממון חסר': )כתובות סו, ע"ב(. רומז למ"ש חז"ל ןמו  מָ ר"ת  :ַלחמ   צ 

נו  דבר הנמלח שמתקיים זמן רב, יחסור מהם ויתן צדקה לעניים, וע"י זה יתקיים  ָנהמשלא נתנה  אשת לוט, אבל ָממו   ָממו 

  )שמנה לחמו(        לעניים ולחסר מהם אף ששווה מעט מלח, לפיכך נהייתה נציב מלח. 

 ַאֲחָרי ה   ומֵּ י יַות   צ  א=18=ב,י,ו ס"ת: בנ  ט   )אמרי דוד(        לקתה בו.-מלח'. בגלל שחטאה בבגימט, חֵּ
 

 סיפור עם מוסר השכל – הדייג -1מזל דגים 
. נדהם בו והביט נעצר, לידו עבר מאד עשיר אדם. דגים ודג חכה בידו החזיק, הנהר גדות על ישבש אחד דייגמסופר על 

 אחת שעה לאחר. רגע מדי דגים של עצומה כמות בחכתו להעלות הצליח שהדייג מהעובדה נבעה לתדהמה הסיבה
 '?מוקדם כך כל עוזב אתה 'מדוע: אותו ושאל לעברו מיהר העשיר האיש. לדרכו ולזוז חפציו את לארוז הדייג החל, בלבד
 אני כעת. דגים לעוד זקוק לא פשוט ואני, השבוע לכל לי שתספיק כזו, דגים של גדולה כמות לעצמי 'דגתי: הדייג לו ענה

 .שלי' המשפחה בני עם איכות זמן ולבלות, ולהחכים ללמוד כדי הביתה הולך
 צריך שאינך הדגים 'את. העשיר בו הפציר, דגים' של נוספת כמות עם לעשות היית יכול מה לחשוב תנסה 'אבל

 לקנות תוכל כך אחר, נוסף דיג ציוד בקניית להשקיע תוכל שתרוויח הכסף ואת, למכור יכול אתה, הפרטי לשימושך
 .מלמעלה' הנעשה על לפקח תוכל ואתה, הדגים את עבורך שידוגו אחרים דייגים של שירותיהם את ולשכור סירה

 שיפקח מישהו להעסיק כך אחר תוכל 'אתה.. העשיר ענה לו: .הדייג אותו שאל, '?זה כל את לעשות לי כדאי מה 'ולשם
 .בחיים' לעשות רוצה באמת שאתה במה ולעסוק מהעבודה לפרוש תוכל וכך, העבודה כל על במקומך

 עושה עכשיו כבר אני אבל, לך רבה 'תודה: מוסיף כשהוא, לשלום אותו וברך העשיר מהאיש הדייג נפרד הזה בשלב
 בחיים...' לעשות רוצה באמת שאני מה את בדיוק

 שאנו עד, ההצלחה אחר ובמרדף בהישגיות, ובעשייה בייצור עסוקים כך כל להיות נוטים אנו : לפעמיםמוסר השכל
 '?חי בכלל אני מה ולשם החיים של מטרתם 'מהי: עצמנו את לשאול כלל מבלי שלמים חיים לחיות עלולים

 
 ..."ֹר ְזכ  ים ַוי ִּ ת ֱאלֹהִּ ח ַאְבָרָהם אֶּ ַ ל  ַ ת ַוְיש  ֹוךְ  לֹוט אֶּ ת  ָכה מִּ ֲהפֹךְ  ַהֲהפֵּ ַ ת ב  ים אֶּ ָערִּ ר הֶּ ֶּ ב ֲאש  ַ ן ָיש  הֵּ ָ  " )יט, כט(לֹוט ב 

 כ  ר ז  ים ַוי   ט :ֱאל ה  ִרים,על שרה אישתו:  אברהם את עמָ שָ  לו    )רש"י(   ולכן זכה להינצל. -ולא גילה הדבר היא''אחותי אומר לִמצ 

   ך  מ ו  ָכההַ  ת  יםה   תא   ֲהפ ך  ב ַ  ֲהפֵּ  )שמנה לחמו(שאהב הקב"ה את אברהם הציל את לוט מההפיכה.  האהבה. שמהבָ הָ מאֲ : ר"ת ָער 
 
 
  עזיזהבת אסתר מויאל   ילוי נשמת לעזכות הלימוד בעלון  

 

דע"י -רפ  אֵּ ו ; (בהם)שנילחמתי  המלכיםע"י -רפָ עָ "וכבר הייתי ראוי להיות : יח, כז( בראשית ,רש"י)אומר  אברהם מרו   .נ 
בָשן אברהם את הכניס שנמרוד מהשריפה שנוצר רפ  א  ה זה  בזכות זה זכה שיהיו על שמו. ניצל ואברהם הֵאש לכ ִ
                                                       )במדבר: נשא ה, יז( "ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרש ומן העפר אשר יהיה בקרקע המישכן" : אשה סוטה רפָ עָ ( א)
ָאַסף" .פרה אדומה רפ  אֵּ ( ב) יש   ו  ר א  ת ָטהו  ר אֵּ פ  ָרה אֵּ ָ יחַ  ַהפ  נ   ה  חו ץ ו  ֲחנ ה מ  ַ                                                           )במדבר: חקת יט, ט(..." ַלמ 
.           'אחד פר עולה ...והקרבתם8-ביום הו': אחד רפָ מקריבים  בשמיני עצרת ;יםר  פָ  70מקריבים  בחוה"מ סוכות :זמ  עוד ר  ( ג)

ך ל  ים והו  ִר פ ָ  13-: ביום הראשוןכט, יח( : פנחס)במדבר והולכים' שמתמעטים כוכבים עובדי אומות 70 כנגד' :70  :פירש"י
ר.   1 -ל   = רמז  רפ ָ -'א ים,ִר פָ  70 -= רמז ל  רפָ -'ע( בבארץ.) כנגד גוי אחד :1ים. ִר פָ  7ת עד שביום השביע מקריב חֵ ופו   ָ  פ 
oֵני ָרה ָמה ִמפְּ א' הּתֹוָרה ָאמְּ ָטה ָעָפר ָהבֵּ ו  ָתה? 'ַלס  ֵצא-ָזכ  ה   יו  נ ָ ן ִממ   ָרָהםכ    ב ֵ ָתה ל א; ָאִבינו   ַאב  ז ר-ָזכ  ח  ֲעָפָרה   ת    מדרש רבה(). ל 



 "י י ַבת ֲאחֹתִּ וא ָאבִּ י ַבת לֹא ַאךְ  הִּ מ ִּ  מצד אביו?האם שרה אחותו של אברהם? ומדוע רק     " )כ, יב(אִּ

 י י ַבת ֲאח ת  היא בת אחיו  שרה: 1מסקנה -(לוט)ושל  שרההוא אביה של  הרן<  ןָר הָ -נחור-אברהםהיה אביהם של  : תרחָאב 

של  תו  ב ִ : שרה נחשבת כ   2מסקנה -שרהשהוא אבי הרן שהוא אבי  תרח', 'בני בנים הרי הם כבנים. והרי ידוע אברהםשל 

 עפ"י רש"י( ע.א)            . מצד אביו. שרהאח של  אברהם: 3מסקנה -תרחאף הוא בנו של  אברהם. ותרח

   י ַבת ל א ַאך מ   ם( היה משרה)אביה של : הרן א   )רש"י(                   אחרת!  אֵּ

 טהיא אחותו של  שרה  .            לוט...הרן הוליד את הרן-נחור-אברם( תרח הוליד את א: )כט(-יא, כז נח)פרשת כתוב  -לו 

ה בת הרן אבי מילכה אבי -( שם אשת נחורב) כ ָ ה זו -. )פירש"ייסכהִמל  כ ָ  .לוטאבי  -הרןהוא  יסכה( כלומר אבא של שרהִיס 
 

 אם: 'ליהודי ואמר שמע הרב. לרב פנה לו בצר'. בית שלום' של קשות בעיות היו אחד ליהודי: בארץ והתהלך קום
 מתקשר יום 30 לאחר. בשמחה העצה את קיבל היהודי '."מק 3 םיו מידי וללכת להתאוורר עליך, תשמע לעצתי

 '...מהבית רחוקק"מ  90 כבר אני' הבעל עונה' מושג לי אין'- '?השתפר בבית המצב ,נו' :בשלומו לשאול הרב אליו
 

 ר ֹאמֶּ י "ַות  ל מִּ ֵּ ל    ְלַאְבָרָהם" )כא, ז( מִּ

 ל לֵּ  )תורת אמת(         . לאברהםן יוולד ב ֵ ( 100)כשאברהם יהיה בן  האָ מֵּ סוף לרמוז של'. בגימט ,100=מ 
 

 "ָמל ת ַאְבָרָהם ַוי ָ ְצָחק אֶּ נוֹ  יִּ ן ב ְ ֶּ ים... 8 ב  ה ַאְבָרָהם ַוי ַַעש   ָימִּ ֶּ ת  ְ ש  יֹום ָגדֹול מִּ ל ב ְ מֵּ ג ָ ת הִּ ְצָחק" )כא,  אֶּ   (ח-דיִּ

 ל מֵּ ג ָ  )בני ציון(   .          ברית המילהרמז מאברהם שצריך לעשות סעודה ביום  את יצחק. ָמל )ביום השמיני( 8=גה  : הג מל=ה 

  ַָרהָ  ש  ַוי ַע ת    םַאב  ש    )שמנה לחמו(: שסעודת אברהם גדולה מסעודת שלמה. )בבא מציעא פו(. רמז למ"ש חז"ל שלמה : ס"תלָגדו   המ 

 ָרָהם  טייב( מאירעפ"י )                      .בריתאחרי ה משתהרמוז שצריך לעשות  אברהם. בשמו של שתהמכין הית ברחרי א :ַאב 
 

 "א רֶּ ֵּ ָרה ַות  ת ש ָ ן אֶּ ֶּ ית ָהָגר ב  ְצרִּ ר ַהמ ִּ ֶּ ק ְלַאְבָרָהם ָיְלָדה ֲאש   " )כא, ט(ְמַצחֵּ

   קמ   :בית המקדש שבגללן נחרב העבירות 3-: המילה רומזת לַצחֵּ

 )אמרי דוד(.בגימט' קטנה ,13ר"ת  :פיכות דמיםש ילוי עריות,ג זרה, בודהע ;בגימט' קטנה, 13=238<<100=ק ,8=ח ,90=צ ,40=מ

  ַגילוי עריות, שפיכות שמים, עבודה זרהפעמים בתורה בשלוש משמעויות שונות:  שלושמופיע  ק:חֵּ לצ . 

קפירש"י:  ַצחֵּ      ...ילצחק ב  ת אמר א  כמה ד   גילוי עריות...דבר אחר לשון ויקומו לצחקכמו שנאמר  עבודת אליליםלשון  מ 

 . 'יקומו נא הנערים' :כמו דאמרת( שפיכות דמים) רציחהדבר אחר לשון 

 )שמות: כי תישא לב, ו(                    '.'וישב העם לאכול ושתו ויקומו לצחק -חטא העגל:  עבודת זרה)א( 

 )רש"י: כא, ט(                 'כמה דאת אמר לצחק בי': שרהנחשד בגילוי עריות מול  ישמעאל: גילוי עריות )ב(

 )שמואל ב: ב, יד(             ' 'ויאמר אבנר ליואב יקומו נא הנערים וישחקו לפנינו...: שפיכות דמים )ג(
 

 ..." י א  ָחקציִּ בְ  כ ִּ רֵּ ק ָ    ..., יב(" )כאָזַרע ְלךָ  יִּ

   (ע.א)                                                                             שנה.  210 יעברו הגאולה ועד יצחק רמז מרגע הולדת; 210=קצחָ בי 

 

 

 

 " ת ָנא ַקח ת ...ךָ נְ ב ִּ  אֶּ ְצָחק אֶּ ךְ  יִּ ל ְלךָ  ְולֶּ ץ אֶּ רֶּ י ָה אֶּ ֹרִּ הו   ַהמ  ם ְוַהֲעלֵּ ָ  'עקידת יצחק'   " )כב, ב(ְלעָֹלה ש 

 פעמים בתנ"ך. 108יצחק ניזכר שרמז ל'. בגימט 108=קח  

   ך ל  ךָ  ו  ל ל   )שמנה לחמו(        .       137היה אז בן  אברהם'. שבגימט 137=א 

 ץ -פירש"י ר  י ָה א  ל; זה גם רמוז באותיות הפסוק: ירושלים היא-ַהמ  ר  ץ א  ר  י ָה א  ם=ַהמ  ר   עפ"י בעה"ט( ע.א)       . בירושלֵּ
 

 "ם כ ֵּ ְ ר ַאְבָרָהם ַוי ַש  ֹקֶּ ב  ַ ת ַוי ֲַחבֹש   ב  ח ֲחמֹרוֹ  אֶּ ק ַ ת ַוי ִּ י אֶּ נֵּ ְ וֹ  ְנָעָריו ש  ת  ת אִּ ְצָחק ְואֵּ נֹו... יִּ  " )כב, ג(ב ְ

  ֲרו  ח .                                              'ויקח משה את אשתו ואת בניו...וירכיבם על החמור'בבואו למצרים:  משהשרכב עליו  החמור: הוא מו 

 )נזר יוסף(            .'עני ורוכב על החמור'לרכוב עליו:  דוד בן משיחשעתיד  החמורוהוא 

    יש ָעָריו נֵּ ָעָריו; וזה רמוז במילה: ישמעאל ואליעזר-פירש"י :נ   )ש. אביגל( .(ואו-יוד-ריש-עין-נון) מילויבגימט'  ,ישמעאל אליעזר=נ 
 
 "...ה ֲחוֶּ ַ ת  ְ ש  ו ָבה ְונִּ ם ְוָנש  יכֶּ ח ...ֲאלֵּ ק ַ ת ַאְבָרָהם ַוי ִּ י אֶּ ח...ָהעָֹלה ֲעצֵּ ק ַ ָידוֹ  ַוי ִּ ת ב ְ ש   אֶּ ת ָהאֵּ לֶּ ֲאכֶּ ַ  " )כב, ה(ְוַהמ 

 ו ָבה ָנש  א שישו בו  שניהם: אברהם ו  ב ֵ  )רש"י(                                . יצחקו הוא-ִניתנ 

  ֵּאכילהה זכות: לקח גם את 'תל  כ  אֲ מַ ' על קידוש השם; כבשן האשבשעה שהטיל עצמו ל 'שאֵּ 'ה זכות: אברהם לקח את שא 

 )מעיינה של תורה(       כדי שיוכל לקיים את המצווה בשֵלימות.            זכויות אלה לקח עימו-שהיה מאכיל לכל עוברי האורח

 "ר ים )ליצחק( ַאְבָרָהם ַוי ֹאמֶּ ה ֱאלֹהִּ ְראֶּ וֹ  יִּ ה ל  ֶּ י ְלעָֹלה ַהש   נִּ  " )כב, ח(ב ְ

  ֱיםא הי   ל ה  א   )ע.א(                           .ַאי לרמז שצריך לתקוע בשופר שעשוי מקרניים של . ַאי ל: ר"ת ו  ל   ר 

  ֱיםא הי   ל ה  א  ההַ  ו  ל   ר  ָיה אותיות=הַאי ל: ר"ת ש    ל   )שמנה לחמו(.       אליהולעולה, ובזכותו יבוא  ַאי ל, שניבא שהקב"ה יזמין לו אֵּ
 
 "ְקָרא ָליו ַוי ִּ ן ְיהָוה ַמְלַאךְ  אֵּ ם מִּ ַמיִּ ָ ר ַהש   ר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַוי ֹאמֶּ י ַוי ֹאמֶּ נִּ נ ֵּ  (יא" )כב, הִּ

 ָרא ק  ָליו ַוי   ַאך   אֵּ הָוה ַמל   ., ומעתה ועד סוף הפרשה נזכר שם הוי"ה: מתחילת הפרשה נזכר רק שם 'אלוהים' שזה מידת הדיןי 

 )שמנה לחמו( .הוי"הומוזכר  הרחמיםלמידת  הדין, וכשעמד בניסיון נהפכה מידת אלוהים: כשניסה את אברהם מוזכר הסיבה

 :בן איש חיפירש         חק"שיל"...ושבועתו  :)תהילים קה, ט( כתוב
 מירידתם מצרימה. 210רמז שגאולת ישראל תהיה לאחר . 210(=300) 'ש'-ל   (90) 'צ' בין ההפרש חק:שי\חקצי     



 "א ָ ש   יָניו ַוי ְַרא ַאְבָרָהם ַוי ִּ ה עֵּ נ ֵּ ל ְוהִּ ֱאַחז ַאַחר ַאיִּ ַבךְ  נֶּ ס ְ ַ ַקְרָניו ב                 : " )כב, יג(ב ְ

 ִהנ ֵה ִיל ו  רו   : ")מלכים ב: א, ח(=אותיות הן אליהו. כי אליהו לבש עור האיל, כ"ש א  זו  ר אֵּ ָניו ָאזו ר עו  ָמת   )שמנה לחמו(             ". ב  

 נ ֵּה ה  ל ו  ֱאַחז ַאַחר ַאי   . לג  עֵּ : לרמוז שהשטן קטרג על הלך< גב< עס<': סבךאותיות ' ֲאַחר: נ 

 ַבך  ' אותיות : אם נחֵלק אתַבך  ס   ב ַ  נאחז ַאי ל  ר' שמשון מאוסטרופולי() .    י=כ, חצי א=ב, חצי ל=ס': חצי אילנקבל '-' לשנייםס  

 א נ ֵּה ַוי ַר  ה  ל ו    ()מדרש תנחומא? מיד כשיצא אברהם רץ אחריו איל זה, כלומר אברהם ראה את האיל שלאחריו. ַאַחר: מהו ַאַחר ַאי 

 

 

       

                                             

 
 
 "י י ב ִּ ְעת ִּ ַ ב  ְ ש  י ְיהָוה ְנֻאם...נִּ ר ַיַען כ ִּ ֶּ יתָ  ֲאש  ָבר ָעש ִּ ה ַהד ָ ךְ ...ַהז ֶּ ְכךָ  ָברֵּ ה ֲאָברֶּ ה ְוַהְרב ָ ֶּ ת ַאְרב     יז(-" )כב, טזַזְרֲעךָ  אֶּ

 י  (ילקוט משה)       שבטי ישראל.   12. הקב"ה רומז לאברהם שאזכור זכות העקידה לכל 12=י"ב=ב  

   ך ךָ  : בעולם הזה;ָברֵּ כ  ֲעךָ : בעולם הבא. ֲאָבר   )שמנה לחמו(                   השבטים הם בני יעקב(.  12'. )בגימט, והם בבני יעקב=ַזר 
 
 "  ְרכו ָ ְתב  ֹל ְבַזְרֲעךָ  ְוהִּ י כ  ֹויֵּ ץ ג  ב ָהָארֶּ קֶּ ר עֵּ ֶּ ַמְעת ָ  ֲאש  ָ י"  ש  קֹלִּ    )כב, יח(ב ְ

 ב ק   ל"ב( נדרים)מסכת  .  שנים עקב. כלומר: שמע בקול ה' 175אברהם מת בגיל -3, רמז שאברהם ידע את בוראו מגיל 172=עֵּ

 ב ק  ת( מס' המילים =172=עֵּ יבו   )החיד"א(                                    הדיברות. 10רמז שאברהם קיים את -הדיברות 10-ב)התֵּ
 
 "ב ָ ש  ל ַאְבָרָהם ַוי ָ ֻקמו   ְנָעָריו אֶּ ו ַוי ְֵּלכו   ַוי ָ ל ַיְחד ָ רב ְ  אֶּ ַבע אֵּ ָ    " )כב, יט(...ש 

 ב ָרָהם ַוי ָש ָ ל ַאב  ָעָריו א                   :                                  לכךת רו  סבָ  2? יש מדוע לא חזר איתם? היכן היה יצחק :נ 

א אותו. גן עדןלקחו אותו ל מלאכיםה-אברהם, עד שהמלאך עצר אותו, התחיל לחתוך את גרונו של יצחק-ידהעקֵּ ב (א) ֵ  לרפ 

 )מעם לועז(          . נחבן  םש  ללמוד תורה בישיבה של את יצחק אברהם שלח  (ב)
 
 דגים פעמייםלא ניתן לדוג  - 2מזל דגים 

מעשה ברב גדול שעלה לאוטובוס וחיפש מקום לשבת. בינתיים צדו עיניו תמונת פרסומת לא צנועה באוטובוס. מיד 
ניגש לנהג וביקש ממנו להוריד את התמונה, שהרי לא יתכן שהוא משלם על הנסיעה ולא זוכה למענה ראוי לצרכיו. אבל 

מה לעשות. תצטרך לסבול את התמונה'. כשהרב ניסה שוב לדבר עם הנהג סירב ואמר 'מה פתאום? זו פרסומת. אין 
 הנהג והלה סירב, ניגש הרב בעצמו, קרע את התמונה הפרובוקטיבית והתיישב במקומו. 

הנהג התרגז ואמר שהוא נוסע מיד למשטרה לקחת את הרב לתלונה. הרב לא התרגש, שהרי ידע שמנע חילול ה', ומנע 
עוד אלא שכל נוסעי האוטובוס היו לטובת הרב, ואמרו לנהג 'מה אתה רוצה ממנו? הוא  מרבים מלעשות עבירה. ולא

שמשרתת את הציבור הדתי, תכשיל את הציבור בדברים מכוערים כאלה'. כשהנהג  ההסעות,צודק. זה לא יפה שחברת 
 ראה שהוא נשאר בודד במערכה, ויתר על הנסיעה למשטרה והמשיך בדרכו. 

ליד הרב אמר לרב 'יש לי קושיא, כבוד הרב, אבל אל תיפגע. גם אני עליתי איתך לאוטובוס,  בינתיים האיש שישב
והתמונה בכלל לא עשתה עליי שום רושם. ואתה, כבוד הרב, כזה צדיק, והתמונה עשתה עליך רושם?'. ענה הרב ואמר 

דעת שהוא ינסה לדוג אותם שוב לו 'למה הדבר דומה? לדייג שדג דגים מהים ומניחם בצנצנת לידו. האם יעלה על ה
מהצנצנת? ודאי שלא, שהרי הם ניצודים, ורק את אלה שבים הוא מנסה כעת לדוג. וממילא תבין את הרמז, שאותך כבר 

והוא לא מנסה לדוג אותך שוב, מה שאין כן אותי. אני עדיין במים,  -כלומר מהתורה הקדושה  -היצר הוציא מהמים 
 )תורת אמת(                                                                                מכל הכיוונים'.  והוא מנסה לשלוח עלי חכות
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ד הפסוק  :'באתי לארמוני'עפ"י  סו 

  יחי ה-אומר מיכאלו ימות-היה אומר על יצחק שטן: ההמלאכים לשטן בעקידהמאבק ֵאיָתִנים היה בין( ,' נו  ֵהא האייל ִפדיו   (:'י 

 'ֱאַחז ַאַחר; 'מיכאל=101'=הנה איל ַבך   נ  ס   ר...נקרא  שטן)ה 'ָשָטן'=359'=ב ַ  (ַאחֵּ

  ושָ עֵּ ו יצחקועניין  עגלהג על אירועים שיתרחשו בעתיד: עניין יטֵר ק   שטןים שהגִ יטרו  ִק  2מובא להלן:                                        

ַשו=376='הנה איל אחר נאחז'ו ַשוקיטרג ש שטן' < לרמוז שהבגימט עֵּ .            ל  , הוא שימליך את השטן יצחקע ָר ז  , ִמ עֵּ                                 ָשרו 
  ַשוהיה קשה ש מיכאללמלאך בפיטום כמו שקוראים  368=בקרניו :'נאחז בסבך בקרניו'לכן:  ,שטןיהיה ממליך ה עֵּ

ד ה קרניורואים שב ' ...יםנ  מָ  368': הקטורת ָפָרהיש  תר  קטו  יש זכות גדולה על ישראל, שבסו  , וידוע שמקרניו של כ ַ
תנעשו  אילה ָפרו   .שו 

 

 י אחת ואשה' :להפטרה' וירא' פרשת של הקשר: השבוע הפטרת שֵּ נ  י מ  נֵּ ים ב  יא   (ד :ב מלכים) 'הנב 
 חיה כעת אליך אשוב שוב ויאמר': ההבטחה וקיום, בן לשרה שיולד לאברהם המלאכים בשורת מסופר על בפרשה 

 : ההבטחה וקיום, בן לה שיוולד לשונמית אלישע בשורת מסופר על בהפטרה; 'אשתך לשרה בן והנה

 'שהיו תלמידים מארבעה אחד היה עובדיה. היתה הנביא עובדיה אשת(, א,ד: ב''מ) 'הנביאים בני מנשי אחת ואשה 
 . יונה, מיכה, עובדיה, אלישע: הם ואלו, הנביא לאליהו
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