
  דוד ויקהל
ראבינאוויטש שליט"אהרב חיים אלעזר ל"ח והמשל  -   אויפרופעןבת ש  - לך לך             בעזהשי"ת

  שבת לך
, אדמו"ר א"ז בעל יסוד העבודה שבת פרשת לך הוא נגד סוכות

זצ"ל אמר, כי שבת בראשית הוא נגד ראש השנה, נח הוא נגד 
  אברהם בית                                          יוהכ"פ, לך לך הוא נגד סוכות.

זי"ע, עד פרשת לך התרעין  מסטרעטיןחת אמר הרה"ק עם אפ
הוא  ךל' חנ' תכמו ר"ה, כי ס"ת בראשי'פתוחין, ופרשת לך הוא 

חת"ך שם הפרנסה, החותך חיים לכל חי, גם עד פרשת לך היה 
נקרא שמו אברם, ובפרשת לך הוסיף לו אות ה', וקרא שמו 

  דגל מחנה יהודא, סטרעטין                           אברהם והבן.
, שעד פרשה זו היה שמו ראש השנהלך לך הוא גם כן  פרשת

  אמרי קדוש סטרעליסק                      עתה קרא שמו אברהם.אברם ו
זי"ע אמר, שהרבי מלובלין זי"ע היה אומר  הרה"ק החידושי הרי"ם

כי בהגיעו לפרשת לך לך, היה מרגיש הבדל כמו מאור לחושך, 
  לך' פ קודש שרפי שיח                              היה מאיר את העולם.יען ש

ידים היה ניכרת על פניהם שמחה יתירה בעת הצדיקים וחס צלא
שמגיעין לשבת פרשת לך לך, יען שבו מתחילין לפרסם אמונתו 
יתברך שמו על ידי אברהם אבינו ע"ה, וכפי שנרמז בראשית 
הפרשיות, כי בפרשת בראשית שם הוי"ה הוא נכתב רק אחרי ב' 
תיבות, ובפרשת נח אחרי יוד תיבות, ואילו בפרשה זאת נכתב 

  שלחן מנחם פ' לך                                          אחרי תיבת 'ויאמר'. מיד
השבת הזה אמרו, עד מתי תתנהג העולם באפילה, תבוא  על

אורה, וכל אחד ואחד שיש לו געגועים להוציא את עצמו  
[ובהעתק  מאפילה, בודאי תבוא עליו אורה מאברהם אבינו ע"ה

  חידושי הרי"ם                                              .אחרת, תבוא עליו ברכה]
כי לך לך היה לטובתך ולהנאתך,  בעסער 'לך לך' ווי 'שלח לך',

  כתרה של תורה                                             ושלח לך היה בעל כרחך.
אמרו רז"ל [סנהדרין צ"ז.] ששת אלפים שנה הוי עלמא, שני  הנה

ו, שני אלפים תורה, שני אלפים ימות המשיח, אלפים תוה
ופירש"י, שני אלפים תורה התחילו  מימות אברהם וכו', כי עד 
אברהם היה העולם תוהו, ומאברהם ואילך היתה התחלת 
הבריאה ועולם התיקון באמצעות החסד והתפשטותו בעולם 

והנה בכל שנה ושנה בבוא הזמן של פרשה זו  מאברהם, וכו', 
ריאה ועולם התיקון, וראוי לפשפש בכל מעשיו מתחדשת הב

שלא יהיו ח"ו בבחי' עולם התוהו  ותורתו ותפילתו שעושה האדם,
  אהבת שלום                                רק יהיו בבבחי' עולם התיקון וד"ל.

  אויפרופעןשבת 
שכתב דמי שיש לו  ],[ח"א פ' תשאבספר היקר 'שמן ראש'  צאתימ

עינים מאירות ויודע שורשי נפשות ישראל יוכל לידע את זיווגו 
של אדם על ידי האות שלו בתורה.. ויתכן לומר עפימ"ש ב'דרכי 

זל"ק: ו ],זכריה מענדל מיערסלוב, תלמוד הרבי רבי אלימלך זי"עלרבי צדק [
יכול לידע על ידי קריאה ועליה לתורה מה שקוראים לפניו מהות 

  האדם והנהגתו לפעמים בגלוי ולפעמים נסתר עכדה"ק.
בכל עליה לתורה כך, בודאי ניתן לומר כן בעלייתו לתורה בפרק  ואם

רטית את האות שבתורה האיש מקדש, שקוראים לפניו בהשגחה פ

שכנגד זיווג זה, ואפשר דהא גופא טעם שעולה לתורה קודם החתונה, 
וכעין שאומרים בשם צדיקים דעניין העליה לתורה לפני הנישואין, 
שהן בבחינת בנין העולם, דהוא כעין 'אסתכל באורייתא וברא עלמא', 
ן וגם זה מפלאי ההשגחה העליונה שמובילה שהגבאים יכבדו את החת

בעליה לתורה בקריאה זו דייקא, ושקביעת זמן חתונה יהיה ביום פלוני 
שבשבת שלפניה יקראו לפניו את האות בה רמזה את הזיווג, מה עמקו 

  בהערה ב"ל' פ, הילולא דבי אסא          			                              .מחשבותיך ה'
האשכנזים בשבת שקודם הנישואין הקהל מביא את החתן  מנהג

השרוי  ],לביהכ"נ ועולה לתורה ע"פ מאמר חז"ל [יבמות ס"ב:
, בלא אשה שרוי בלא תורה, ועתה כשנושא אשה הרי לו תורה

וכתיב [קהלת ט' ט'] ראה חיים עם אשה כו', והתורה הקדושה 
  'א אות א"פ חתנים כלילת                    .עץ חיים [משלי ג' י"ח] נקראת

שקורין לחתן לעלות לתורה בשבת קודש לפני חתונתו,  הענין
הוא לרמז לו דכמו שהוא עולה כעת לתורה, כן יבנה את ביתו 

  עקבי הארי         .ותרק עליה בתורה ובמעל באופן שכל חייו יהיה לו
בשבת לפני חתונתו, כי כמו  שקורין להחתן לעלות לתורה הענין

שעולה לתורה כך יבנה ביתו, שכל ימי חייו יהיו בבחינת עליה 
במעלות, וכמו שמברך על התורה כך יזכה להיות כלי קיבול לכל 

  נישואין עיניני ,יעקב אמרי                              הברכות הכתובות בתורה.

מנהג ישראל אשר תורה הוא לקרוא החתן לתורה בשבת  בטעם
שקודם הנישואין, שהוא אותו הענין ש'לכל דיברות לכל אמירות 

וחתן אשר [רש"י פ' ויקרא א' א'], לכל ציווים קדמה קריאה לשון חיבה 
מוחלין לו על כל עוונותיו ומתחיל קיום כל הדיברות אמירות 

מחדש ומתחיל בהמצוה הראשונה בתורה, הנה ההכנה  וציווים
  אפאלע, אריה לב קובץ        וההקדמה לזה הוא בקריאה לשון חיבה.

ותו לתורה, דחתן וכלה מקיימים בשבת שלפני חופתו קוראין א חתן
העולם להעמיד בנים עוסקים בתורה, לכן קוראין אותו לקרוא 

   ד"חב, המנהגים     האותיות שבתורה, שהם המקיימים עשרה מאמרות.
לתת סמך וטעם למנהגנו לקרות את החתן לתורה בשבת  ונראה

שקודם החתונה, היינו לרמוז לו שיתקשר בתורה, ובכח זה יעשה 
   בלק, משמואל שם                מכל הדברים הגשמיים קדושה וטהרה.

  שבת לפני החופה אצל הכלה
מקומותינו הנהיגו להכין סעודה ושמחת שבת לפני שבת של  בכל

  אלו. ז'מונין לה  וממנו ],דה ס"ו.נ[כמבואר נישואין וזהו היא תביעה 
גדול למדנו מדברי הרשב"א שעיקר השמחה בשבת זו  דבר

נעשית מחמת צורך הכלה, ולפיכך פשוט שלא די לן בשמחה 
שעושין בשבת זו אצל החתן, כי אלא עיקר משפטה ודתה 

  'ב שער' ז בית הנשים בית הבית משמרת   להיעשות אצל הכלה ובמקומה.

הרשב"א הנ"ל שכתוב שיש מקום גם לשמחה אצל הכלה  דברימ
בשבת זו, א"כ שפיר צריכה הכלה שימור כבר משבת אויפרוף עד 
לאחר ימי השבע ברכות, וכשם שהחתן דומה למלך גם בשבת 

  אויפרוף, כמו כן הכלה בשבת אויפרוף דומה למלכה.
  כסדרם פ"ג שלחן העזר סי' ו' ס"א סק"א, נישואין

)(  



 
 ddmeisels@gmail.comולכל עניני הגליון:  להארות והערות

  המלך שלחן  
י ב  ו ר ק ע ב י פ ה ו " י רא פ                  ס

ן  ח ל בש " ח ך  ל מ   ה

ת   ש ו ד ק ל  יע ל כ א ת מ ב   ש

לך לך [ק"ו]פרשת מענין ם מאכלי    

  סעודת מלוה מלכה
 שמעתי באונגוואר ל"הנ ק"בשב ע"זי מקלאשיץ ק"הרה ששבת בעת

 ביר ק"הרה זקנו את בחלום שראה מלכה מלוה בסעודת שסיפר
 האיך ע"זי מצאנז חיים הדברי ק"הרה אחי ע"זי מדוקלא אביגדור
 ופירש ,מאוד' לה וחטאים רעים סדום ואנשי הפסוק בתורה שקורא
 האפשרות בכל לקרוא יש כ"א מנוקדת אינה תורה שהספר כיון

 ראשי ם"סד ואנשי מלכה מלוה סעודת חשיבות זה בפסוק ומרומז
 בציירי ש"הרי רעים" זו סעודה שאנשי" מלכא דוד סעודת" תיבות
 את" וחטא" כדכתיב ניקוי מלשון" רחטאים" ריעות מרבים מלשון
'וחטאים', מלשון ניקוי כדכתיב 'וחטא את הבית, " מאוד' לה" הבית

  שיחתן של עבדי אבות   . 'לה ונקיים ריעים בכך שנעשיםלה'  מאוד' 
בבעלזא דאוכלים לפתן מפירות נוי סוכה נוסף להלפתן המנהג 
, והיה הסדר לבשל תפוח ורימון שאוכלים כל ליל ש"ק [צימעס]

  תמידים כסדרם              .בדבש לשבת זו וכן לשבת פ' נח ופ' לך לך
  ארבה אות –ס "ארבע                          
ס", י"ל בסעודת שלום זכר מאכל הנקרא "ארבעשנוהגין לאכול  מה
פ"י הפסוק הנאמר אצל ציווי מצות מילה בראשונה לאברהם אבינו ע

וארבה אותך במאד  –ע"ה במאמר "התהלך לפני והיה תמים" 
מאד" שהוא בשורת הבנים, ונשתנה לשון זה מאשר נתבשר מקודם 

  על בנים בלשון "כה יהיה זרעך" וכאן נאמר לשון ריבוי.
ש של הרשימא י"ל, שכאן הבטיח לו השי"ת שקדושה זו ממ אמנם

קדישא שיהיה בו, לא אצלו לבד יהיה הקדושה הזו, לאשר הוא 
הנבחר שבנפשות, אך אותו הקדושה יתפשט ויתרבה בכל הדורות 
מאתו, שכולם יוולדו בקדושה זו, ותיכף בשמונה ימים ללידת זכר, 
יתרשם בו הרשימא קדישא, וזהו וארבה "אותך" היינו ה"אות" ברית 

בה בזרעך, וכמו שכתוב "ואתנה בריתי ביני קודש שיהיה בך, יתר
עושין הסעודה הראשונה ללידת הזכר  לזה ובינך ובין זרעך אחריך".

 ובכח באכילת "ארביס" אשר בשם הבמטא יש גם כן "ארבה אות".
הבטחה זו, נכלל ממילא שיתרבו נפשות ישראל בכל פעם בכדי 

  פנחס אמרי אמת [לובלין] פ'            שיוכל להתרבות הרשימא קדישא.
ישמעאל אומר לא עיכב אברהם מכל אשר צוהו, וכשנולד יצחק  רבי

בן שמונת ימים הגישו למילה, שנאמר, וימל אברהם את יצחק בנו 
בי המזבח ועשה שמחה ומשתה, בן שמנת ימים, והגישו למנחה על ג

שמחה ומשתה באותו היום מכאן אמרו חכמים חייב אדם לעשות 
ברהם אבינו, שנאמר, ויעש אברהם משתה שזכה למול את בנו, כא

  גדול ביום הגמל את יצחק, ביום ה"ג מל, ביום השמיני שנימול בו.
דשם בקרא כתיב ויגדל הילד ויגמל וגו' שמבואר מזה, שנעשה  ואף
ה זו כשהיה יצחק בן כ"ד חודש כדאיתא ברש"י שם, עי' בחתם סעוד

סופר שם שכתב וז"ל: אברהם אבינו ע"ה לא עשה סעודת מילה 
בזמנו, כי אמרו חז"ל כי עליך הורגנו כל היום, זה מילה שהוא מסוכן, 
והקב"ה מציל עמו ישראל, ויצחק היה הראשון שנימול לשמונה, ואם 

מות העולם זקן אכזר שמח בהריגת יעשה סעודה ביומו, יאמרו או
תינוק יונק ד' או ה' שנים,  ס. תוס' ד"ה רבי][בנו, והנה בכתובות 

הא בברי הא בחולי, ועתה כשהיה יצחק בן כ"ד ונגמל מאיליו ברי 

אולם, אז עשה סעודת ברית מילה על יום הגמ"ל את יצחק בנו, 
   והיתה סעודת מילתו ביום כ"ד חודש.

  חתם סופר, ערך מילה -כד הקמח ' כ"ט, פרקי דרבי אליעזר פ                    
שלא לשכוח להזמין עניים אל הלחם, שלא לתת מקום  צריך

למקטרג, כי אין מצוה להאכיל עשירים, ואפילו אברהם אבינו נתנסה 
בעקדה מחמת שעשה משתה גדול ביום המילה לגדולי הדור ולא 
היו מצויים לו עניים, לפיכך היה לו לזכור להקריב קרבן, אמנם אנו 

, ושכיחי וקיימי עניים, פשיטא שחיוב גדול להקדימן שאין לנו קרבן
לכל אדם, ואין קרבן חביב להקב"ה מזה, והמעלים עיניו מהם 
מתחייב בנפשו ומערבב שמחתו כנ"ל, לכן צריך להתאמץ בזה כל 

  מגדל עוז נחל הי"ג אות י"ז                                       איש לפי יכלתו.
הקהל נוהג לעשות סעודת נשואין בריוח ולמשכן את עצמו ע"ז,  הנה

וסעודת ברית מילה מקמצין, והוא היפך מדעת התורה, שכתוב 
כי יקח איש אשה חדשה וגו' וסמוך לי' לא יחבול, וגו',  ]דברים כ"ד ה'[

היינו שלא ימשכן את עצמו, אבל על ברית מילה מצינו במדרש 
כשמל בנו אפילו אדם ממשכן עצמו משמח אותו  חיי שרה ז'][תנחומא 

  שפת אמת, ברית אמת                                             היום וכו' ע"ש.
בכל מקומותינו שמי שמל את בנו או מכניס בנו או בתו לחופה, הגו נ

שמשלים עם כל שונאיו וקורא אותן לאכול ולשמוח עמו כדי 
  ארחות חיים להר"א מלוניל, סוף הל' מילה           שיברכוהו ולא יקללוהו.

  בסעודת ברית בשר
תהלים [ובכאן יש סמך מיוחד בכתוב  ,סעודת מצוה אלא בבשר אין

     על דם המילה שהוא זב לח' ימים.'זבח' , כורתי בריתי עלי זב"ח נ' ה']
  י"ז ראוימגדול עוז נחל ט' ג',  יעב"ץ נחל ט' ר"א יאור י"ז אות                     

זי"ע היה אומר, שאכילת בשר בסעודת ברית  משינאווא גה"קה
מילה, משפיעה על התעלות הילד ברוחניות, והוסיף ואמר, 

  שמכירים בגדלותו של ילד, אם הגישו בשר בסעודת הברית שלו.
  דברי יחזקאל החדש, הלכות והליכות, עניני ברית מילה                                                   

  לחם עם הבשר
של אברהם  בעת שהכניס בן בבריתוזי"ע  מוהר"מ מנדבורנא הרה"ק

לכל העולם, חלות, דגים, רוטב, ובשר, ולתוספת אבינו ע"ה חלקו בסעודה 
וצוה הרה"ק הנ"ל שלבשר זה  ,בשר מטוגןגם  ,חלקו אח"כ לכל המסובין

יגישו עוד הפעם חלות לכל המסובין, והוסיף במליצה בדרך צחות "נותן 
    לכל בשר" לכל מין בשר. לחם לכל בשר" צריכים להגיש ולהושיט לחם "

  רזא דעובדא                                                                                   
  בסעודת ברית לופערפ

נאמר לי משם קדוש ישראל ה"ה כתב וז"ל:  ]רמז קמ"ו[דפרקא  אגראב
בשם המדרש בשעה שאמר הקב"ה לאליהו  י"עהרה"ק מהר"ש מקארלין ז

שיצטרך להיות בכל ברית מילה שבישראל, אמר אליהו אתה ידעת שאני 
א אוכל לסבול מקנא לשמך ית' הנה אם יהי' הבעל ברית בעל עבירה ל

להיות שם, והבטיחו השי"ת שיכפר להבעל ברית ואז יהי' ריקן מעבירות, 
והשיב עוד אפשר יהי' המוהל בעל עבירה הבטיחו השי"ת שיכפר גם לו, 
השיב עוד אפשר יהיו כל הקהל העומדים שם בעלי עבירות ולא אוכל 

לין ולרמז זה ג"כ המנהג שאוכ לסבול הבטיחו השי"ת שיכפר לכל הקהל.
בסעודת ברית מילה המאכל פערפל, שג"כ הענין של מחילת העונות 

   שיהיו העבירות פארפאלין.
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