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 " ְךְ ְֶלך ךְ ְל  צ  ךְ ְֵמַאר  ּת  יתְּוִמּמֹוַלד  ִביךְ ְּוִמּבֵ ֶרץְֶאלְא  א  רְה  ֶ ֶאּךְ ְֲאש  ךְ  ...ַאר  ֶאֶעש   דֹולְגֹוילְ ְו   ְב(-"ְ)יב,ְאּג 

  ְךְ ְֶלך זה בא -1-: היות וזה היה הניסיון התשובה? אם זה להנאתו ולטובתו, אז איזה נסיון הוא זה: שאלה  .)רש"י( להנאתך, ולטובתך :ל 

 אליוְה''.ְ'וילךְאברםְכאשרְדיברב: וולכן כתאו מתוך אהבת הָשָכר והָממֹון,  יראתְה'לבדוק אם אברהם יעשה את ציווי ה' מתוך 

  ְךְ ְֶלך ָחָרןצָ יָ ) שנה100ְהְעודְחיְ ת(ְב. )יצחק ךָ ד ל  ל  ִיוָ -100בןְ(ְא) :אברהםהשי"ת רמז ל100ְ=ל   (בעה"ט). (175 ומת בגיל 75בגיל  א מ 

 ְֶלךְ שתחת כיסא הכבוד: הְמְ נשְ ויאמר ה' אל ה :כתוב )דף קכ"ב(בזוהרְהקדוש'ְ' ך  ל הגיע הזמן שתרדי לעולם הש-'ֵמַאְרְצך  'ְ:ל  פ 

ך  'לך;  הראוי לגוף ותיכנסי ית' נימצאת; שאת השִכיָנה לכנפי מתחת-'ּוִמּמֹוַלְדּתְ ִביך   ּוִמּבֵ בֹוד; -'א   מתחת כיסא הכ ָ

ֶרץ ֶאל' א  ר'; גוףזה ה-'ה  ֶ ָעֶשה; -'ַאְרֶאּך   ֲאש  ָ ך  ...'אשר ראוי לך, כדי שתקיים ִמצָות ָעֶשה ולא ת  דֹול ְלגֹוי ְוֶאֶעש ְ ידי -שעל-'ּג 

 )אהבת חיים(          וות שאדם מקיים, ניבראים מלאכים קדושים ונעָשה לגֹוי גדול.המצ

 

 " ְך ֶאֶעש   גֹויְו  דֹולְל  ךְ ְְּג  ֶרכ  הְַוֲאב  ל  ֶמךְ ְַוֲאַגּד  ֵיהְש   הּבְ ְֶוה  כ  ְ"ְ)יב,ְב(ְר 

  ְ ֶאֶעש גוְ ְךְ ו  דוְ ְיל  ִלי: ס"ת לג   ִלי; שראלי-ויל-הןכ-נוטריקון-כ   לברכתְאלף( ; רמז  600) ריבֹוא ִשִשיםיצאו :  רמז שמאברהם 60=כ  

ךְ אותיות;  60שיש בה  הכהנים ֶרכ   )פני דוד(             אותיות. 60שיש בה  לברכתְהכהניםרמז  :ַוֲאב 

  ְך ֶרכ  ה;  עם הכולל )בעה"ט(' בגימט, אברהם=ַוֲאב  ל  ֶמךְ ְַוֲאַגד            . אברםולא  אברהם. רמז שבעתיד יקֶרא שמו אברםְהוסיףְה'=ש  

 ה כ  ר  ת האבֹות: 'ב   כ ַּ ן יאמרו בִבר  ְ יעקבְוצחקְיברהםְא ר"ת=איוב. אלוהיְאיוב': אברהם פחד פ   תששמו רמוז ב ַניו.ב  בו   )החיד"א(.   א 

 ה כ  ר  ְ  :ב    .בן( שנה יוולד לו 25) כ"האברכם שבעוד . הקב"ה רמז ל25=כ"ה)בארמית(;  ןב ְ =רב 

 

 ם ר  ַאב  ֵבדְ"ו  אֹדְּכ  ֶנהְמ  ק  ּמִ ֶסףְּבַ ּכֶ ב"ְ)יג,ְב(ְְּבַ ה  ְּוַבּז 

 את החביאו ולכן באכסניה זה את להם שיגנבו ופחדו כסף של גדול סכום היה מהם אחד שלכל גויים שלושה עם מעשה 
 לעצמו הכסף כל את לקחת ילך והוא יירדמו כשחבריו בליבו אמר םהגוי אחד והנה. והלכו עץ לאיזה מתחת בהיחבא כספם

 החביאו אשר את לקחת כדי לחפור באים ל"הנ הערבים השלושה והנה, כספם כל את ויגנוב. עשה וכן אחר במקום ויחביאנו
  ם...אית איש היה לא כי, הכסף את גנב שהוא חברו על צועק מהם אחד וכל הכסף את מצאו לא כי עיניהם ויחשכו
 הכהן כלפון לרבי לכו ,לדעת לי מנין ?אני נביא וכי :השופט להם ויאמר הסיפור כל את הערבי לשופט וסיפרו משפט לבית והלכו
. נביא לא אני כי השופט אל תחזרו לדעת לי מנין: הרב להם ויאמר לו ויספרו שלושתם הלכו מיד. אתכם ישפוט אולי והוא

  וכך היה שלוש פעמים..., היה וכן שוב אליו אותם להחזיר לשופט שיאמר במהירות שליח שלח הרב השופט אל וכשהלכו
  הגנב.  זה שהוא שהודה עד חקרוהו ואז! הגנב הוא אתה לו ואמר מהם אחד על והצביע הרב להם ואז קרא
 כשנכנסו אלא, אהנבו אליך? ענה להם: לא לבא צריכים היו הם פעמים שלוש למה נבואה זה אם, זאת ידע מנין לרב ויאמרו

 צולע הוא אולי אמרתי אבל. ממהר לא הוא ולכן הגנב זה שכנראה הבנתי לאט הולך ואחד מהר נכנסים שניים ראיתי 1פעם
 אחרון הוא פעם שוב, כשבאו 2בפעם בחוץ; הראשון והיה מהיר הכי היה הוא ולפתע ללכת להם אמרתי לכן מרצונו לא וזה

  חזקה.  ברכ שזה, 3פעם וכן. ראשון וביציאה
 יוצא אתה האם התפילה בסיום ,ראשונים 10-מ לפחות או ,ראשון להגיע ממהר אתה האם הכנסת לבית מגיע מוסר השכל: כשאתה

ֶצא שלא כדי עצמך בדוק תורה לשיעור הולך וכשאתה, ראשונים 10-מ או, אחרונים 10-מ ָ ְְראשון... ויוצא, אחרון שבא הגנב ִתמ 

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

ךְ -ֶלךְ ְלפרשתְְ וגימטריות פרפראות                               )שנה ד'(  154 עלון              ל 

 
  ה'.'ִמצַותְ: עֶשהִמצַות  1יש  לך-לךבפרשת ִריתְִמיל   ב  

 המזבח לה. *בניית אברםעם  התחברות לוט*. ברכת ה' לאברם*ְארץ מולדתו.-אברם מָחָרן*יציאת  ]]פרקְיב :לך לךְפרשת ענייני .'
ְיגועונשו. -פרעהלבית  שרי. *לקיחת מצריםיורד ל אברם* . אברםברועי  לוט. *ריב רועי נגבהה מצריםמ אברם*הליכת  ]]פרק

; ערשינמלך -ַאמָרֶפל: מלחמת  אברם עם המלכים* ]]פרקְיד לתת לו את ארץ כנען.  הבטחת ה' לאברם. *אברםמעל  לוט*פרידת 
-מלך סדום ומלכיבבארות חמר. *יציאת  עמורהו סדום. *נפילת מלכי גֹויִיםמלך -ִתידָעל; ֵעיָלםמלך -כָדרָלעֹוֶמר; ֶאָלָסרמלך -ַאריֹוְך

'ברית בין *הבטחת ה' לאברם במחזה. *אמונת אברם בה'. * ]]פרקְטו  לקראת אברם. *בקשת מלך סדום מאת אברם ותשובתו. צדק
גברתה.  ָשַרימפני  הגרלאשה . *בריחת הגר לוקח את  אברם* ]]פרקְטזשנה'.  400יהיה זרעך  גרר לאברם: '. *ה' אומהבתרים'

'. אברהם' ל'אברםוהקמת בריתו עימו. *שינוי שמו של ' אברם*ִהתָראּות ה' אל  ]]פרקְיז .ישמעאל. *לידת הגראל  מלאך*ִהתָראּות ה
  וכל בני אברהם. מילת אברהם וישמעאל. *יצחקהבשורה על דבר לידת '. *שרה' ל'שרי. *שינוי שמה של 'פרשת מילה*

  

 
 ו"תשע חשוון יא    .'יעקבְתאמרְלמה' :הפטרה. 19.06 ת"ר; 18.36-ק"מוצש ;17.38-נרותּהדלקת(: א"ת) השבת זמני
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 " םְַויֹּאֶמר ר  אְַאלְלֹוטְלאְְֶַאב  ִהיְנ  הְת  ִריב  יִניְמ  ֶרד ...ּוֵביֶניךְ ְּבֵ אְִהּפ  י"ְ)יג,ְחְנ  ל  ְט(ְ-ֵמע 

 ם ר  ט, נשמהזה ה-ַאב   )אהבת חיים(     .'היפרדיְנאְמעלי': אל תהי מריבה ביני לבינך...הנשמהְלגוף. אומרת רעזה יצר ה-לו 
  
 ְִּלְֵאתְלֹוטְלוְְַֹחרבְ "ַוי רְּכ  ּכַ ְַהיְְַּּכִ ןר  סְְַּּדֵ ֶדםְלֹוטְעַוּיִ דוְְִּמּקֶ ר  ּפ  ְְַוּיִ ִחיו"ְ)יג,ְיא(ְֵמַעלְִאיש   א 

 ְֶד דְםִמק ֶ ר  פ   עְְַשְ ִאיְוְ ַוי ִ םניפרדו ל לוטו  אברהם, רמז שםלוְ שְ ס"ת  : למ  לו   )בעה"ט(                       .ש 
 

 ִליטְ"ַוּי בֹא דְַהּפ  ּגֵ ם"ְ)יד,ְיג(ְַוּיַ ר  ַאב  ִליטְְְְְְְְְְְְְְְְְל  טְהודיע כיא לב ָ  ַהפ   ְארבעתְהמלכיםעםְְנישבה במלחמהְלו 
 ִליט ג( זהו א) :ַהפ   ִליטשנישאר  עו  בו למדור ה פ    גג התיבה(  על שכב לכן ,תיבתְנחולא יכל להיכנס ל-ענקיים היו גופו . )מימדימ 

ִליט שנישאר געוְ ( זהו ב)            ֶפל עם אברהם שנילחםְמהמלחמה פ   ר   )בראשית רבה((. כבשןל אברהםס את שהכני נימרודזהו ) ַאמ 

  הו של  )אוצר המדרשים(           לו לאישה.  שרה( ייקח את געוְ ימות במלחמה והוא ) אברהםהוא רצה ש-לא היה תמים געוְ מעש 

 פֹות  מובא ְ ה מלך געוְ  הוא 'הפליט': (א"נידה ס)בתֹוס   תא מצאו היה פסחְערב יום ואותו. ומהמלחמה מהמבול דָר ושָ  שנפלט ןשְ ב 

 . תצוְ מְ ְתוְ געוְ  שם על', געוְ ' נקראהוא  (.שניתנהְבטרםְעודְהתורהְכלְאתְקיימוְהאבותש )קידושין פ"ב(, כ"ש תצוְ מְ  אופה אברהם
 

: יהודי אחד קיבל את אורחיו בסבר פנים יפות, אך כשהתארכה השעה אזלה סבלנותו ורצה 1הכנסת אורחים
להיפטר מאורחיו. אך כל הסימנים והרמזים לא הועילו, והאורחים לא הבינו... הוא אזר אומץ ואמר לאורחים: 

 אורחים...אבל אתם, למה אתם עדיין כאן?!...' 'מילא אני יושב כאן ֵער, ָעד שעה מאוחרת, מכיוון שיש לי

 ַמע ש   םְ"ַוּיִ ר  יְַאב  הְּכִ ּב  ִחיוְִנש   ֶרקְא  יוְֶאתְַוּי  ִליֵדיְֲחִניכ  הְֵביתוְְֹי  מֹנ  רְש   ש   ְְע  לֹש  ְְ"ְ)יד,ְיד(ֵמאֹותְּוש  

 (יש אומרים שהיו לו באמת א )בגימט,318ְ=אליעזר:ְהכוונה רק לאליעזר-חניכוְאלאחניכיוְלא -פירש"יְ(ב).ְחיילים 318.' 
 
 י ּכִ ֵלםְֶמֶלךְ ְֶצֶדקְ"ּוַמל  ִיןְֶלֶחםְהֹוִציאְש   י  הּואְו  ֵאלְכֵֹהןְו  יֹון"ְ)יד,ְיח(ְל  ְְֶעל 

 ְְֶֶלךְ מ ְ םש  םְֶמֶלךְש-"ילך, כמו שפירש לומר ֶשם ת'': רל  ל   )בעה"ט(                        .נ ח בן ֶשם זהוש 
 

 ֵחֶלק יםְ"ו  ִ ש  ֲאנ  רְה  ֶ כוְְֲּאש  ל  י:ְה  ֵנרְִאּתִ ּכֹלְְע  ֵראְְֶאש   ְְ"ְ)יד,ְכד(ּוַממ 

 נ ר כ  לְע  אְֶאש   ר   שלושת חבריו של אברהם שהלכו איתו תקופה ארוכה, ואף שיתפו אותו בלבטיהם בעניין מצות המילה:: ו ַממ 

נ ר כ  ל; ערפשְנינויְע-נוטריקון: ע   . בריתְמילהאברהם לא לעשות   רמז ששניהם שיכנעו את –. מו ללבדְכזקנתְשחריְא: ֶאש  

א ר  ךְרהרְמו לְמ: ַממ   )ָשם יח, א(' אלוניְממראב' אברהםה' אל  ניגלה לכן המילה, את לקיים אברהם. הוא שיכנע את לאופא 
 
 "הְ)אברהם(ְאֹותוְְֹ)הקב"ה(ְַוּיֹוֵצא טְַוּיֹאֶמר ..ַהחּוצ  הְַהּבֶ מ  ַמי  פֹרְַהש ּ  ִביםְּוס  ֶיהְּכֹה...ַהּכֹוכ  ֶעךְ ְִיה     "ְ)טו,ְה(ַזר 

 א צ  הְא ותוְ ְַוי ו  תשלך שראית ב אצטגנינותהקב"ה אומר לאברהם: צא מ-פירש"י: )בעה"ט( .'בגימט, ךְ תְ נו ְנְ גְ יצטְַאְִ=ַהחו צ  לו   מז 

 תלד.-השרלא תלד, אך -שרייש לו בן; -םהאבראך  אין לו בן,-אברםשאינך עתיד להעמיד בן: 

 ֶיהְכ  ה ֶעךְ ְִיה   )בעה"ט(   שנים יוולד לך יצחק.     כ"הרמז לו כשיעברו -( יהיה לו זרע100שנים )כשיהיה בן  25, בעוד 25=כ  ה: ַזר 
 
 ֶהֱאִמן הְ"ו  יהו  ֶבהְ ְּבַ ש   הְּלוְְַֹויַּח  ק  ד  ְ)אמֵרי דוד(      שעתיד להוליד שני בנים. -'צדקההקב"ה רמז לאברהם 'ְְְְ"ְ)טו,ְו(צ 

 ה ק  ד   '; יצחקאותיות שמו של ' 4=דילדה את יצחק בגיל תשעים שנה;  שרה, 90=צ-נוטריקון: צ 

 '.(לאישמע)אותיות שמו של ' 5=הְְְהיה בן מאה כשנולד יצחק;  אברהם, 100=קְְְְְְְְְְְְְְְ
 
 ְה"ְלקב"ה:ְאומראברהם ּמ  יְֵאַדעְּבַ ְְֶּכִ ש  ה"ְ)טו,ְח(ִאיר  ְּנ 

 ה מ    )בעה"ט(                      ולאחריהן ירשו בניו את הארץ. -שנות השיעבוד 400. כנגד (ב"ש-א"ת)' בגימט 400=שי"ץ=ב ַ
 

 םְ"ַוּיֹאֶמר ר  ַאב  ַדעְי דֹעְְַל  יְּתֵ ֶיהְֵגרְּכִ ֲעךְ ְִיה  ֶאֶרץְַזר  דּוםְלֹאְּב  ֶהםְַוֲעב  ִעּנוְְּל  םְו  ְשנה"ְ)טו,ְיג(400ְְאֹת 

  שְהתעניותבפסוק רמוזות  )ש. אביגל(              בלוח העברי:    ש 

 תמוז 'יזעך=רז היהי ;)צום גדליה( תשרי 'ג=ג ר [;)תענית אסתר( אדר 'יג=רגְ ְי]כ ;פוריםכי=כי; שעה באבת=דעת ;טבת 'ידוע=י. 

 ְִ בעה"ט(             שנות שיעבוד בני ישראל מצרים. 210'. כנגד בגימט 210=יר: ס"ת רגְ ְיכ( 

 
 ..." ַאֲחֵרי ו דְמצרים(ְֵכןְו  אוְְּ)אחריְִשיעב  ְְֵיצ  ֻכש  ר  דֹולְּבִ ְ"ְ)טו,ְיד(ּג 

  ְאְןכ כְ ְוְ י צ  ר  דוְ ְשְ ב ִ ן: ס"ת לג   שו  ןלְ . רמז שבני ישראל יצאו ממצרים בזכות ל   )נחל קדומים(      שלא יָשנו  את לשֹונם. -שו 

 ְ ַאֲחר אְןכְ  יו  כְ  וְ י צ  ר  דוְ ְשְ ב ִ  . בזכות שלא שינו את לשוני במצרים שהוא שפת הקודש, יצאו ממצרים ברכוש גדול.ינְִשוְ לְ : ס"ת לג  

שְ ְרמז לכך, כ  ר   (שמנה לחמו)        יצאו ממצרים.  מלותשוְסףכב,ְרזהבְב-נוטריקון: ב ִ
 
 "ה ַאּת  בֹואְ)אברהם(ְו  לֹוםְֲאבֶֹתיךְ ְֶאלְּת  ש   ֵברְּב  ּק  הְּתִ יב  ש ֵ הְּב  ְ(טו"ְ)טו,ְטֹוב 

 ם לו   ;יחוְ שְִהְמאדםְלידְגְִמְ ו-נוטריקון: ש  

 ְִ רת ב  הב ְ ְק   יב  הטְש   ב   (האריז"ל ליקוטים -ילקוט משה)  מת אברהם ובעתיד להיות גאולה לישראל.   תבְֶטְ כי בחודש -תבְֶטְ : ר"ת ו 

 
  עזיזהבתְאסתרְמויאלְְְילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע

 



 היער באמצע, ויערות שדות דרך לבדם דהרו הסוסים אלא סלולה לא בדרך תלמידיו עם טובְשםְהבעל נסע פעם :סיפור 
 לפתע. לאכול ישבו מכן ולאחר מנחה התפללו ותלמידיוש"ט הבע. במקום לשהות שעליהם סימן היה וזה הסוסים נעמדו
 :ורסיפ להם פריסאז ו, לתלמידיו מוזר היה זה מעשה, 'לחיים' ואמר שרף יין לתוכה שפך בקרקע גומה לחפור החל בש"הבע

 מאומה חסרו לא ואשתו האברך. תורה בן עבורה מצא להתחתן צריכה הייתה כאשר יחידה בת הייתה עשיר לסוחר
 והמסחר החנות את ניהלה הבת. וחתנו לבתו הונו כל את השאיר לעולמו הלך שחותנו לאחר. תורה ולמד ישב והוא

 הנוצרים דת את לקבל יהודים להסית שניסה כומר היה בסביבתם, תורה וללמוד לשבת המשיך ובעלה כמקודם
 קרובות לעיתים לבוא החל, ברשתו ללוכדו איך לחשוב החל האברך על הכומר כששמע, תורה בני חיפש ובמיוחד
 השתתף והוא חולה שבעלה לכומר האישה סיפרה פעם, קבוע לקוח שנעשה עד צריך ולא שצריך מה ולקנות לחנותו
 דבר בכל גדוש ואוצר גדול תורה בן שהוא וראה שונים בעניינים האברך עם שוחח, בביתו ולבקרו לבוא וביקש בצערה
 וסביבה מצוין אויר עם טובה דירה לי יש" לפתותו והחלל שנית ביקרו הכומר, חלה שוב האברך מה זמן כעבור. חוכמה

 ".איתך לשוחח פעם מדי ואכנס כשר אוכל עבורך שתבשל משרתת קח, הדירה את לך אתן, פרי עצי
 ונבלה טריפה בשר לו שתיתן המבשלת את שיחד הכומר, העמיקה לכומר האברך בין והידידות נתקבלה הצעתו
 את ועזב גויה עם התחתן, להתנצר הסכים זמן וכעבור עליו פעלו הכומר שדיבורי עד וליבו מוחו לטמטום שיגרמו
 גר הפרדס בתוך, בו לגור ונכנס בית עם פרדס קנה הזמן במשך, עשיר נהיה והוא תועפות הון לו נתן הכומר. אשתו
 נכנס הוא, השומר של מהצריף עצום בכי קול שמעו בפרדס הנוכריה אשתו עם טייל שהמומר בשעה פעם, זקן שומר

 את שוב שמע כאשר אחרת בפעם, שונים בתירוצים אותו ודחה ענה לא השומר בוכה הוא מדוע ושאל השומר אל
 לספר והחל לסרב היה יכול לא הזקן השומר, הסיבה מה לו שיגלה אליו התחנן הוא, מנוח הדבר לו נתן לא בכיותיו

 יום שהוא כיפור יום שנקרא בשנה אחד יום יש היהודים אצל. לאלוקיי נאמן נשארתי ובליבי ספרד מאנוסי יהודי אני"
 "כיפור יום היום כי בוכה אני ולכן וסליחה תשובה
 השומר, לשומר לבבו כל את וגילה' ה אל לשוב ותשובה טהרה רוח המומר אצל התעוררה, השומר סיפור את בשמעו

 בליבו כחץ הדברים נכנסו, בגלוי יהודי להיות ולחזור אחרת למדינה לנדוד כעת יכול הוא, עשיר שהוא שמכיוון לו אמר
 בדעתה עלה, לעשות מה ידעה לא נעלם שבעלה ראתה אשתו כאשר.. .גדול תשובה לבעל והפך למרחקים ברח והוא

 ישראל אמונת של התקיפות גודל את בראותה, האמת כל את לה שסיפר עד נוח לו נתנה לא, אודותיו יודע שהשומר
 יהיה מה: "בליבו אמר הזקן השומר. והתגיירה אחרת למדינה ונסעה רכושה כל את מכרה, להתגייר בליבה גמרה
 ?"מתי עד …פה יושב ואני התגיירו אנשים ששני לכך גרמתי? איתי

 כשנשמתו, מת הדרך באמצע אך ובשדות בדרכים הלך הוא. חפצו למחוז שיגיע עד ברגל לעיר מעיר ללכת החליט
 צריך ליהדותו לחזור כדי ללכת והתחיל טובה היתה שמחשבתו כיוון" שאמרו יושר מליצי היו העליון לעולם עלתה

 כה עד נפשו שוטטה כך..".תשובה עשתה לא שבפועל כיוון לא: "אמרו המקטרגים ואילו, הקדושה למקום להכניסו
 הבעל סיים", הראוי למקומה והכניסוה נפשו נתקנה" לחיים"ה ואמירת תפילותינו בעקבות ועכשיו, מנוח למצוא מבלי
 .בדרך להמשיך לעגלון והורה דבריו את טוב שם

 " ְִביִעיְדֹורו ּובוְְּר  ש  הְי  יְֵהּנ  ֵלםְלֹאְּכִ ֱאמִֹריְֲעֹוןְש   הְ"ְ)טו,ְטז(ְַעדְה   ֵהּנ 

 ר  )בעה"ט(                  לארץ כנען.-בני ישראל ישובו הנה שנות שעבוד, 210. רמז שכעבור 'בגימט210ְ=רד"ו=דו 
 
 ִהי ְְ"ַוי  ֶמש  ֶ הְַהש ּ א  הְּב  ט  י הְַוֲעל  ִהּנֵהְה  ְ ְַתּנּורְו  ש  ידְןע  ַלּפִ ְְו  רְֵאש  ֶ ַברְֲאש  יןְע  ִריםְּבֵ ז  הְַהּג  ֵאּלֶ  "ְ)טו,ְיז(ה 

  ְש בְְַרֲאש ְְֶא  יןְרע  ז ִריםְב   ר=רעב) ששְאְ אְ שהשבוע יום פטירתו.  יצחקְרביןבפסוק זה רמוז רצח ְ:ַהג   ב   (ע.א)            . הגזריםבין  רבין( ע 

 ו ר ןְַתנ  ש   ידְע  ִ ַלפ  י; נםיְַהְִגְ : זה ו  ִריַהג ְ ְןב   ל ְְֶםז  א  ן: ס"ת הה  מ  ִרים; ה  ז   )ילקוט משה(             ָגָזר, והקב"ה מצילם.  ןמְ הְ : הן הגזרות שַהג  
 
 ַרי ש   תְ"ו  ֶ םְֵאש  ר  הְלֹאְַאב  ד  הְְּלוְְֹי ל  ל  הְו  ח  פ  ִ ִריתְש  הְְִּמצ  מ  רְּוש   ג   "ְ)טז,ְא(ה 

ג ר     )אתר סודות(                 . 451=ישמעאל=הגר+אברםְ;מֵרי דוד()א. יצחק( יסתכסך עם ישמעאל. רמז שבנה של הגר )יצחק=208=ה 
                          

 " ה ּבֶ ַאר  ךְ ְו  אֹד...ְאֹות  אֹדְמ  מ  ִייתְ  ּבִ ה  י ה ּגֹוִים...ְֲהמֹוןְַאבלְ ְו  ה  ךְ ְו  מ  ִ םְש  ה  ר  יְַאב                ה(-ּגֹוִים"ְ)יז,ְבְֲהמֹוןְַאבְּכִ

 ןְַאב ה; )בעה"ט( .יצחק=208=מיים(ע)מופיע פְֲהמו  ב ֶ  (ע.א)               .שבטיםיתחיל את שושלת ה יצחק'. רמז שבגימט, יצחק=ַאר 
 

"... 'אמא מתקשרת לבת שלה ומבשרת לה שעוד חצי שעה היא מגיעה לביקור לראות קצת 2הכנסת אורחים"
גיעה ורואה את הנכד רץ אליה בשמחה ואומר לה: 'סבתא, יופי את הנכדים. ואכן לאחר חצי שעה הסבתא מ

שהגעת, עכשיו לא חסר לנו שום דבר!', הסבתא תמהה: 'יופי, אבל מה כוונתך'. הנכד משיב: 'לא יודע, אבל 
 מקודם כשהתקשרת ואמרת שאת באה, אז אמא אמרה שרק זה מה שחסר לנו עכשיו'....

 לֹא ֵראְ"ו  ךְ ְֶאתְעֹודְִיּק  מ  ִ םְש  ר  י הְַאב  ה  ךְ ְו  מ  ִ םאְְַש  ה  ר   "ְ)יז,ְה(ב 

 248ם=האברלשמו:  'ה' ספתהו לאחר איברים. 243, שלט רק על 243אברם=' לשמו, ה': לפני שנוספה אות םהאברם<אבר ,

 )מסכת תענית(    .ְְְאיברים(248ְלרמ"חְ)ְוהגיע)=עורלה(ְְראשְהגוויהְ,אוזניים2ְְ,עיניים2ְ-איברים חמישההוא שלט בעוד 

 

 

 

 

 שעי(, ו) ויתר)ה(,  םהבראאחת לשמם:  אותאנשים נוספה  לארבעה ר:                יו  . כולם עסקו בגִ הוי"הביחד  =)ה(  השר)י(,  הו 

-יהושע שהוא הראשון שהתגייר; גריםהיה אביהם של כל ה-יתרו; נשיםגיירה את ה-שרה; גבריםגייר את ה-אברהם

 משמו.    אותה העניק להם . כולם זיכו את האנשים להיכנס תחת כנפי השכינה, לכן הקב"גבעוןגייר את אנשי 



 "ִלידְִיּמֹולְִהּמֹול ךְ ְי  ית  ַנתְּבֵ ךְ ְּוִמק  ּפֶ ס  הְּכַ ת  י  ה  ִריִתיְו  ֶכםְב  ר  ש ַ ב  ִריתְּבִ םְִלב   (יג"ְ)יז,ְעֹול 

 ְ ת י  ה  ִריִתְְהו  כְְֶיב  ר  ַ ש  ב  ִריְםב ִ לְ ְתִלב   )שמנה לחמו(                          ְְְיקומו לתחיית המתים. יםלְִימוְ נְִ. שרק היםִתְהמְ ס"ת  :םעו 
 

 ְאְ"לֹאְלאברהם:ְאומרהקב"ה ר  הְְֶּאתְִתק  מ  יְש   ר  יְש   הְּכִ ר  ּה"ְ)יז,ְטו(ְש   מ   ש  

 י הְכ ִ ר  הְ ְש   מ   שרה; ואילו אצל ֲעִתידבלשון -'והיהְשמךְאברהם'נאמר לו  םהאברל אברםאת שמו של : כאשר החליף ה' ש  

יכאשר הוחלף שמה מ ר  רנאמר בלשון  השרל ש  ב   . שרהכבר עכשיו שמה 'כיְשרהְשמה'< ע 

 

 

 

 

 א מלכותו , כשאדם מּוְכַתר למלך ועולה ִליֵשב על כסהסביר זאת בָמָשל:  רבי יצחק מוולזין?  מה ההבדל בין שרה לאברהם
. כל אחד ֵמִבין שאין צורך לערוך טקס הכתרה מיוחד שבו טקס ַהְכָתָרה-עורכים לכבודו טקס מיוחד בעת כניסתו לתפקיד

למלכה, כי ברגע שהושם הכתר בראשו של המלך ,אשתו הופכת אוטומטית למלכה. כך  -תוכתר גם אשתו של המלך
שקיבל את  בר היתה כ"ש חז''ל 'שָעָשאֹו ָאב ָהמֹון גויים',בשעה שאמר הקב''ה 'והיה שמך אברהם', משמעות הד

 המלכות על הגויים. לכן גם שרה הפכה באותה שעה למלכה 'כי שרה שמה'.

)תלמידו הגדול של האריז"ל(  רביְחייםְויטאל: אדם שמתנהג כמו מלך אשתו מתעטרת בתואר של מלכה. לקחְמוסרימכאן 

י יחסו של אשתו. אדם שעוסק בצרכי ציבור ובביתו נוהג בכעס ובהקפדה איננו איש כותב כי מידותיו של האדם נמדדות כפ

 חסד. אדם נמדד כאיש חסד קודם כל ביחס שלו אל אשתו ובני ביתו. החסד מתחיל בבית.
 
 " ְאת ר  ק  מוְְֶֹאתְו  קְש   ח  ִריִתיְֶאתְַוֲהִקמִֹתיְִיצ  ִריתְִאּתוְְֹּב  םְִלב  עוְְֹעֹול  ַזר  יוְל   ("ְ)יז,ְיטַאֲחר 

 אבינו אברהםנסיונות של  עשרה ,10=י : 'יצחקוזה רמוז בשם ' 100בן -אברהםו 90הייתה בת  שרה-נולד יצחקכש. 

 .שרהגילה של   ,90=צְְְְְְְְְְְְְְְְ

  .יצחקבגיל שמונה ימים שנימול   ( 8)=חְְְְְְ

 )בעה"ט(                    .אברהםִגילֹו של  ,100=קְְְְְְְְְְְְ

 היה הראשון שנימול  יצחק, מילהברית האת היה הראשון שקיבל עליו  אברהם '.בגימט, =ישראל541=הילְ מְְִ,יצחק,ְאברהם

ְימיםל ְמ) בגימט' במילוי, 180=מילה; מילה, ולכן כל ישראל מקיימים את השמונת ְים, ְלוד, היה  יצחק, היות ש(אהמד,

  נה לחמו()שמ         שנים. 180, לכן הוא חי שמונתְימיםהראשון שנימול ל
                     

 י ּתִ ַרכ  ֵעאל...ּבֵ מ  ִיש   ֵריִתיְאֹתוְְֹ"ּול  ִהפ  יִתיְאֹתוְְֹו  ּבֵ ִהר  אֹדְאֹתוְְֹו  מ  אֹדְּבִ יִאם12ְְמ  ש ִ יוְיֹוִלידְנ  ַתּתִ גֹויְּונ  דֹול"ְ)יז,ְכ(ְל   ּג 

 א ד מ  א דְב ִ ד=מ  ַחמ  ל'. רמז שמבגימט מ  עא  מ   אביגל()ש.             יצאו הגויים.  ִיש 

  ְ יםש רעְ ְנ  יִאםנְ ְש   לו ְכמוְנשיאיםְורוח-. פירש"יןשְ עְֲ: ר"ת ש ִ ֶלה'ְןשְ עְֲכ. כמו שנאמר 'כענניםְִיכ   )החיד"א(         .ִתיכ 
 

 ֶאת ִריִתיְ"ו  ִקיםְּב  קְֶאתְא  ח  רְִיצ  ֶ ֵלדְֲאש  ךְ ְּתֵ הְל  ר  ה"ְ)יז,ְכא(ְַלּמֹוֵעדְש    ַהּזֶ

 ִקים ד(. המילה'  'ברית  בעת    תפילה) ןטְֶב ְֶמדידְיידשְקשרְא-נוטריקון=א  ע  ו   )ש. אביגל(            .פסחיצחק נולד ב-'בגימט חסְ בפְֶ=ַלמ 

 ד ע  ו  לובו ביום  אברהםהקב"ה דיבר עם  פסחש .חסְ בפְֶ=ַלמ   )שמנה לחמו(  . יצחקהבא נולד  פסחאת עצמו ואת בני ביתו, וב מ 
 
 ם ה  ר  ַאב  ןְ"ו  ִעיםְּבֶ ש   עְּתִ ַ ֵתש  הְו  נ  רְִהּמֹלוְֹּבְ ְש   ש ַ תֹו"ְ)יז,ְכד(ְּב  ל  ר   ע 

  הכאשר הקב"ה שנים, ומיד החליט אברהם אבינו לקיים  99' אברהם היה בגיל בריתְמילהאת אברהם אבינו על מצות ' ִציו 

לאת מצות אלוקיו, ומכיון שאברהם לא מצא  ה  , הוא החליט שהוא חותך לעצמו את הברית, לקח אברהם סכין ואחז מו 

' ולא וכרותְעימוְהברית? שלח ידו ואחז עימו שנאמר: 'מה עשה הקב"ה לחתוך, והיה חושש כיון שהיה זקן,  בעורלתו ורצה

 )מדרש עפ"י רש"י(               . 'וכרותְלוְהברית'נאמר 
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 (מ"א-מ' פרק ישעיה) 'יעקבְתאמרְלמה' :להפטרה' לךְלך' פרשת של הקשר: השבוע הפטרת 
 המלכיםְארבעת עם אברהם מלחמתמסופר על  בהפטרה; המלכיםְארבעת עם אברהם מלחמת מסופר על בפרשה. 

 .פריחה בת ְאזולאיְמרים  .פריחה בר אזולאי משהְְְ.פריחה בת אלקוביְמסעודה  .מילה'ג ברְאלקובי ְיהודה :נשמת לעילוי
 בתְהחמשְְ.אסתר רב אלושְיעקבְ.כהןְאבי-שושנה-אגאיְ.רבקה בר מסעודְ.רבקה בר פרוספרְ.ינהר תב בן חיוןְאסתרְ.ינהר בר ן שושןבשמעוןְ

 בן שלמהְ.לויְ,כהן,ְאזולאיְמשפחותְלכלְ.זוהר בת רינהְ,זוהר בת פאניְ,זוהר בת ברוריה  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בתְבילדהְ.ולי'ג

ְנדב .תרצה בן שמעון .מסודי בןְעופרְ :ק"לזש . עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום,ְברוריהְבתְלירז .ריהרוב בת ליאת .אלגרה
.ְברוריה תבמוריהְְ.רינהבת .ְשירהְפאניבן אושריְְ .פאני בןְאריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :הגון לזיווג. פרלה בן גיאְ.אורה בןְחי

  .יהודית בת הוחדוְכלניתְְ.שושנה בן פאלרְ.צילה בן ארזְ.פרידה בן גיאְְ.תמר בןְיעקבְ.אסתר בן דורוןְ.אסתר בן יעקבְרוריה.ב תבאפרתְ

 

ה ר  ט של אחותו היא ש   ַרח"( א: )(כט-כז, יא נח פרשת) כתוב -לו  ֶ ִלידְת  םְֶאתְהו  ר  ר,ְַאב  חו  ןְנ  ר  ה  ןְו  ר  ה  ִלידְו  טְֶאתְהו  .             "לו 

ם"( ב) ש   תְו  ֶ ש  רְא  חו  הְנ  כ   תְִמל  ןְב ַ ר  הְֲאִביְה  כ   הְַוֲאִביְִמל  כ   ה-י"פירש. )"ִיס  כ ָ ה של אבא כלומר( הָר שָ  זו ִיס  ן הוא הר ְשְ =ִיסכ    . ֲהר 
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