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 "  ְהיו י ַוי ִּ ה ַחי ֵּ רָׂ ה ש ָׂ אָׂ ה מֵּ נָׂ ָׂ ים ש  רִּ ה ְוֶעש ְ נָׂ ָׂ ַבע ש  ֶ ים ְוש  נִּ ָׂ י ש  נֵּ ְ ה ַחי ֵּי ש  רָׂ     " )כג, א(ש ָׂ

  ְּהיו  ת את חייה הטובים רק כשיצחק נולד;לחיו , לרמוז ששרה 'התחילה'ומתה בגיל  בגיל  יצחקילדה את  שרה, =ַוי ִּ

 ו שּדע  הֹודו ּמ מדינותּה על כ  ל  מ   אסתרּהמלכה ה של המדרש אומר שאסתר -כ  ת   )בראשית רבה(            .שרההייתה בת ב ִּ

  ְּהיו  )החיד"א(לטובה. יםוִּ כולן ש  -מתחילתן ועד סופם ומסופן לתחילתם שרה חייניתן לקרוא מימין לשמאל ולהיפך. לרמוז שּ:ַוי ִּ

 ְּהיַו ּ ּיי ּ חַּּוּ י ִּ ; ת גמורהקֶ ד ֶ להעיד שהיא צ  כדי , שרהעל ייחד שמו ( הוי"ה)הקב"ה . חשוּ מּ ר"ת  ;הוי"ה: ס"ת ֶשם האּ מּ ּהר ּש 
שו חובזכות שרה יבוא ה ְהיוּ ַוּ .מ  ּ ּי  יחַּּי ִּ הש  המּ ּר   .שנהּחיהּ==הר ּשּ ּּּּּ; (נחל קדומים) .ע"ה, החּ מְּשִּּב ְּ==: ר"תא 

 

 "ת מָׂ ה ַות ָׂ רָׂ ְרַית ש ָׂ קִּ ע ב ְ ַ וא ַאְרב  ֶאֶרץ ֶחְברֹון הִּ ַען ב ְ נָׂ ם ַוי ָׂבֹא כ ְ הָׂ ֹד ַאְברָׂ ְספ  ה לִּ רָׂ ה   ְלש ָׂ ֹתָׂ ְבכ   ּּּּּּּּּּּּ?קטנה'ּכּמדועּ)כג, ב( "ְולִּ

 'ת מ  ה ַות   ר  ְרַית ש   קִּ ע ב ְ וא ַאְרב ַ םהיו גלגול של  שרהו אברהם: הפסוק רומז שֶחְברֹון הִּ ד  הו א   ;שמהונ וחר נפשב וה,ח: 'ֶחְברֹון' .ֲחו 

הּ ּאַוי  בֹּ' ְספ ֹּּםַאְבר   )חומת אנך(            .הוּ חַּ=='ַוי  ֹבא' ; םדּ אּ : ס"ת 'דלִּ

 ()ּ ֹּּבְּולִּּּהר ּלש ֹל'ת בשם לאברהם הייתה ב    :הת ּכ  כ  ֹלב. ושרהוהיא מתה יחד עם -'ב ַ הו=תהכ  ת    )מעיינה של תורה( ּּּּ'(כ)בלי .ּלב ִּ

יד רמזזעירה,  'כ, לכן כתיב ''ּליופי'ז'ּכבתּכ'ּבליּחטא,ּובתּכ'ּכבתּק'בתּ-פירש"יּ() ִּ פ  ס  רק על  שרהאת  שאברהם הִּ

 )ָשם(  'תתהלל'ּהּיראתּאשהּ'שקרּהחןּוהבלּהיופי,לא הספיד: -יופיהואילו את ּ.צדקותהרק על -'כמשמעותה האחת של '

תּ-(=כף)ּבגימט' במילויּ=כּ() תּכף)ּלרמוזֶּשב   ב   ּ)אור החמה(             ּּּּּּּּּ(.ּכ)ּ(ּכ ְ

 .(ק) ֶדהו  ת   כך'(, כ) והצרות הע  הר   על מבקש שאתה כמו.ּ'הדּ לתוֹּּמזמור'ּ:קּרמו  ז  מִּ ,ּ'יענךּבעתּצרה': כר מו  ז  מִּ : בתהילים( )

 עדן לרפאו ונישאר שם -והיה בסכנת מוות, באו מלאכי השרת ולקחוהו לגן יצחקה של נ  מכיון שנישחט רוב ק  ּהיכן היה יצחק

 חיים(ה ור)א.גןּעדןרמז שיצחק הכיר את ריח -'''ראהּריחּבניּכריחּהשדהּאשרּברכוּה( יעקבּליצחקשנים! כ"ש: )כשניכנס  
 

 "ן ֶ ת  י ְויִּ ַרת ֶאת לִּ ה ְמעָׂ לָׂ ֵּ ְכפ  ַ   (ט, כג" )ַהמ 

 שלושת המלאכים באו אליו, הוא רצה  רצה כאשר זה היהפירש ש הקדוש'ּ'הזהר הרָ עָ מ   אותה את אבינו אברהם כיצד גילה

 התורה רצתה אלא, אברהם'ּהלךּהבקרּ'ואל כתוב ולא אברהם'ּרץּהבקרּ'אל: שם כתוב, יםרִּ פ   של תנו  שו  ל  ' גהם ל לתת

ראותו  כי, לרמוז לנו ק   וחוה שאדם הבין ואז, עדן ריח גן והריח גדול אור שם וראה אחריו ונכנס המערה אותה עד ברח הב  

רּ'ואל :כתב (יח, ז )פרשת וירא 'לּהטוריםבע' ואכן. שם קבורים ק   .הר  ע  למ   ליִּּאַּה רח  א   ץר  שֶ , 'רץּהֶקֶברּואל' אותיותרץ'=ּהב  
 

 ֶקל 400 "ֶאֶרץ ֶ ֶסף ש  ֶ י כ  ינִּ ֵּ יְנךָׂ  ב  וא ַמה ו בֵּ קֹל: הִּ ְ ש  ם ַוי ִּ הָׂ ֶקל 400 ... ְלֶעְפרֹן ַאְברָׂ ֶ ֶסף ש  ֶ ר כ  ר עֹבֵּ ֹחֵּ  טז(-טו" )כג, ַלס 

 ת של שנינו, האות האמצעית היא 'אברהםרומז ל עפרון: הםראב\וןרעפ  ()נזר יוסף        .=ר+ר', מכאן: ר: הרי בֵשמו 

 ן==ֶעְפרֹן עַּעיִּ  )פניני הבן איש חי(                                 .אברהםורצה לסחוט את ּעּעיןר ּהיה  ןרֹפְּעֶּלומר ש.ּר 

  

 

 

 

 

  עבור שציער את שרה,  מאבימלךהסכום שקבל אברהם  אותושקל,  1000התכוון לשלם לעפרון  שאברהםהמדרש אומר

הוריד לו מזה  , אז אברהםמכיון שעפרון התנהג כך אךלעפרון,  אותם מהכסף הזה, לכן רצה לתת ואברהם לא רצה להנות

 מאות. 600מרכושו מחמת התנהגותו  שהפסיד, 'ו'חסר  ןר ֶפֶ עֶ שקל, וזהו שכתוב  600
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זמר אזולאי רםעמ: וערך ליקט .  אזולאי למשפחת - והר  איר  וני  :לעילוי נשמת זכות הלימוד בעלון  

י ָשָרה לפרשת וגימטריות אותפרפרבס"ד                              ַחיֵּ

  אין מצוות תרי"ג חיי שרהבפרשת. 

 ּכג ּפרשת ענייני ּכד .מערת המכפלהקונה את  אברהם*ּ.בקרית ארבע שרהמיתת * ]]פרק  אברהםהשבעת * ]]פרק
לקח  אברהם* ]]פרקּכה  .יצחקשואלת על  רבקה*. ניחושו של אליעזר*. חרןלאליעזר הליכת *. יצחקנישואי על דבר  אליעזרל

 שנה. 137חי -תולדות ישמעאל*. שישה בניםילדה לו -לאישה קטורהאת 
 

 ח"תשע חשוון כ"א                  .'והמלךּדודּזקן' :הפטרה. 17.48 ת"ר; 17.22-ק"מוצש ;16.22ּ)ת"א(: תרו ּנּ  הדלקת

 

                        "רמ  ז  "רמיאצ  מֹוה          

ּ

ע ןּר   . ףסֶּכ ֶּ שקל  לקח כן על ןיִּּעַּּער ּ שהיה-ֶעְפֹרן () :רעּעין לע  ב    אצל  המספר מקומות -ב . מצינו=ַעיִּ

י יוסף ()  הדבר נתגלגל לכן שעליו הפסים כתונת עבור בו תקנאויונ הצדיק יוסף באחיהם רעההייתה  םינ  עֵ ש - ֲאחֵּ

 . תדו  ב  וע   ועינוי תרו  בגֵ  שנה מאות  והיו למצרים וירדו

ָשו () ינוֹּש- עֵּ  :)בראשית לב, יז( יעקב אמר לכן הםאבי יצחק ך אותוֵר ב ִּ  אשר הברכות על בו ונתקנא יעקב באחיו העּ ר ּ ע 

ַוח' ימוּ ְּוֶרֶ֣ ש ִִּׂ֔ ֵּ֥יןּת   ֶדרּב   ֵ֖ ֵּ֥יןּע  ֶדרּו ב  ֵֽ ו בא כן על רשע אותו של עיניו למלא כדי 'ע  ש  ם  ע   . מויע איש עִּ

ִלי ()  .דתויכמ לו לשלם איש  עם המלךּדוד עליו בא כן על, ןיִּּעַּּער ּ אישנודע כ היה- ָנָבל הַכרמֵּ
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 סיפורּעםּמוסרּהשכל:  ררֵּ ָק מְ הַ ר וְ מֵּ ֹוּשד, ַה בֵּ העֹו 
יתה מאוחרת, ולאחר שצעק בכל כוחו, יהשעה ה בתוך אחד המקררים. אחד העובדים בחברת תרופות גדולה ננעל ערב אחד

 …הבין לחרדתו, שכל העובדים כבר הלכו לבתיהם, ועד שיגיעו בבוקר לעבודה, הוא יקפא למוות במקרר

 'איך ידעת שאני פה?'אחרי שנרגע והודה לשומר, שאל אותו:  לפתע נפתחה דלת המקרר ובפתח עמד השומר של הבניין.

 שאל האיש בתדהמה. 'מה זאת אומרת לחפש אותי?!' .'לא ידעתי שאתה פה. באתי כדי לחפש אותך' השומר: ענה לו

בכל בוקר, וגם היחיד שבסוף היום מברך  'שלום'אתה העובד היחיד מבין כל העובדים בבניין שאומר לי 'השיב לו השומר: 

ם ואתה לא יצאת, באתי פני. לכן, היום, כשהגיע סוף היו . כל השאר ממהרים לענייניהם וחולפים על'ערבֶטוב'אותי בברכת 

 ...לחפש אותך

 –כמה חשוב להרים את הראש מדיי פעם ולראות את האנשים שסביבנו  –ערכם הרב של חיוך ומילה טובה : מוסרֶהשכל

בעל ערך ללמד  לכל אדם שאנו פוגשים בדרך יש מתנה לתת לנו, לכל אחד יש משהו קרובים או רחוקים, זה ממש לא משנה.

 אנו עלולים לפספס שיעורים חשובים שבאנו ללמוד כאן בעולם.… אותנו. חבל שנתעלם

 "ם קָׂ ה ַוי ָׂ דֵּ ר ֶעְפרֹון ש ְ ֶ ה..." )כג, יז( ֲאש  לָׂ ֵּ ְכפ  ַ מ  ַ   ב 

 ּםַו הש ְּּי  ק  ַשו: ר"ת ְפרֹוןעֶּּד  שּ רמז ש. ע   (בעה"ט)            .דןבן  חו שיםוראשו נערף ע"י  ,יעקבבעניין -מערתּהמכפלהעל  רירעֵ עִּ  וע 

 ּםַו הש ְּּי  ק  ַשור"ת  :ְפרֹוןעֶּּד  ר; ע  ֶ    )שמנה לחמו( .     ייקבר במערת המכפלה ושַּעּ  ראששגם : )סוטה יג(למ"ש . רמז אשרֹּ אותיות=ֲאש 
 

 "י ן ְוַאֲחרֵּ ַבר כֵּ ם קָׂ הָׂ ה ֶאת ַאְברָׂ רָׂ וֹ  ש ָׂ ת  ְ ש  ַרתמְ  ֶאל אִּ ה עָׂ דֵּ ה ש ְ לָׂ ֵּ ְכפ  ַ   (ט" )כג, יַהמ 

 ֹּר משה את הביאו שהמלאכים המכפלהּמערתב קבורים ,הר ּוֹּיפּ צִּּוּהשֶּמ ם.  ְנבוֹּ ֵמה  ַרתמְּ -לכך רמזלש  הש ְּ ע  ההַּּד  ל  ְכפ   ַ : ר"ת מ 

ַרתמְֶּּאל; השֶּמֹּ הש ְּּע  ההַּּד  ל  ְכפ   ַ ה=='השֶּמֹּּלאֶּ'ר"ת : מ  ֹר  פ   (הברכה וזאת 'פר, 'ראובני ילקוט)החיד"א( עפ"י ' )חומת אנך   .ע"ה,ּצִּ

ף=יצו   ָמי לצּורָ ההבדל בין  סֶּ  (כסף=160'=מ' פחות ר) כֶּ

 "ם הָׂ ן ְוַאְברָׂ קֵּ א זָׂ ים ב ָׂ מִּ י ָׂ ַ ה ב  ַרךְ  ַויהוָׂ ֵּ ם ֶאת ב  הָׂ ֹל ַאְברָׂ כ  ַ  " )כד, א(ב 

 ֶקבּאב ּ ' כסכום, שנה  חי אברהם ֶקב': (ה ,כו) ה''הקב כדברי ,'ע  רּע  ֶ ַמעֲּאש  םּש   ה  יַּאְבר  קֹלִּ  שלו ראשונות שנים שוששל. 'ב ְ

ּ , בוראו הכיר שלא ֶקב+ ( ) אב   .בימים'ּאב ּ ּזקןּ'ואברהם: וזהו. =() ע 

 בעה"ט(     . ןבּ רכו  ב, שבגיל זה ב ִּ =ימים; )א. חיים(זוכים לאריכות ימים.  'ןמּ אּ . לרמוז כשעונים 'ןמּ אּ : ס"ת אבּןזקּםואברה( 

 ֹל ּ והיה לו  ומאחר .=ןב ּ =ַבכ  ֹל ;)רש"י(היה צריך להשיאו.  ןב  ֹל'בשם  בת: נתן הקב"ה לאברהם ַבכ  כ   (ע"ב בבא בתרא טז)      . 'ב ַ

 ֹל ֹלּ:ַבכ  : ַאיִּלזימן לו -'אלּתשלחּידךּאלּהנער'רמז ליצחק כשהמלאך אמר:  .רפּ שוֹּ==(מדלף,ּכית,ּב) יילּובגימט' במ  ַּבכ 

לּויעלהוּלעולהּתחתּבנו'  )החתם סופר(      . שופרמכינים  ַאיִּל...כידוע מקרנו  של ה'ויקחּאתּהַאיִּ

 ֹל ֹל :כ   )פניני הבן איש חי(                      של אברהם.   ּאב ּ םּהַּלּ עוֹּרמז ל .אב ּ םּהַּלּ עוֹּכ ַּ==מד(לף,ּכ) יילּובגימט' במ   כ 

 

 "ם ַוי ֹאֶמר הָׂ וֹ  ֶאל ַאְברָׂ יתוֹ  ְזַקן ַעְבד  ֵּ ים...ב  א ש ִּ ְדךָׂ  נָׂ ַחת יָׂ ַ י ת  כִּ   " )כד, ב(ְירֵּ

 לך לך יד, יד(תרגום יונתן, פרשת: )  ּּּאו רּכשדים.ּשזרק את אברהם לכיבשן האש ב-נימרוד, עבד אברהם: היה בנו של אליעזר 

 א  )בעה"ט(                    . בריתּמילהיע את אליעזר במצוות ב ִּ ש  . רמז שאברהם הִּ הילּ מִּּ==י ְדךּ ּנ 

 ים אּש ִּ ַחתּי ְדךּ ּנ  ַ יּת  כִּ  ('סודות')                 . עבַּשּ אּת ִּּב ֹּ==ְיר 

 ַחת ַ יּת  כִּ לאותיות מֵ :ְּיר  יּע  כִּ <אבא לאּ תו ּב ְּקשים ותחמנים )אנשים שני שמדובר ב אליעזרמז לור אברהם (כילכשרכ)י .ךּ לּ כְּשִּּ=ְיר 

 )בן איש חי(           .ּאותם כדי לנצח לכּ שּ ( שצריך לנהוג בהם ברבקה<אח של ןבּ לּ , רבקהשל 
 

 ּי"ּלאליעזרּעבדו:ּאומראברהם י ֶאל כ ִּ י ְוֶאל ַאְרצִּ ךְ  מֹוַלְדת ִּ לֵּ ֵּ ָׂ  ת  ַקְחת  ה ְולָׂ ָׂ ש   י אִּ ְבנִּ ק לִּ ְצחָׂ   (ד" )כד, ְליִּ

  ּ ַקְחת  ה; ע"ה, רבקהּליצחק==ְול  ש     (נפש חיה)                  . ע"ה, הקּ בְּרִּּ==אִּ

 ּה :לאליעזרּאומראברהם י "ְיהוָׂ ם... ֱאלֹהֵּ ַמיִּ ָׂ ַלח הו אַהש   ְ ש  כוֹ  יִּ ֶניךָׂ  ַמְלאָׂ  " )כד, ז(ְלפָׂ

 ַלחיִּּּו אה כוֹּמַּּש ְ ֶניךּ לְְּּלא  ּב ְּית, לכל רִּ הנביא, מלאך הב    אליהו, שהקב"ה ישלח את הילּ מִּּ: ר"ת פ   )אור החמה(   .ּּּּּּּהילּ מִּּיתּרִּ

 "ה ַוי ֹאַמר י ְיהוָׂ י ֱאלֹהֵּ ם ֲאדֹנִּ הָׂ ה ַאְברָׂ א ַהְקרֵּ ַני נָׂ ה ַהי ֹום ְלפָׂ ם ֶחֶסד ַוֲעש ֵּ י עִּ ם ֲאדֹנִּ הָׂ  " )כד, יב(ַאְברָׂ

 ִּּהו  ה'ע  -(נתן מים לאורחיםש) מים'ּמעטּ'יוקחּנא שבשכר .םיִּּמַּ ס"ת :םאברהּיאדונִּּּםע   )בעה"ט( )שרבקה נתנה לגמלים(. על המים נ 

 (ָשם)   .ינִּּנּ עֲּ העקידה בפחד שנשפך דמו בזכות , שאמריםמִּּדּ ס"ת  :דחס"-םאברהּיאדונִּּּםעִּּּ-אברהם דחס"' של ד אם נוסיף 
 

   יש אִּ ה "ְוהָׂ אֵּ ת ָׂ ְ ש  ה   מִּ יש   לָׂ ַדַעת ַמֲחרִּ יחַ  לָׂ ְצלִּ ה ַההִּ וֹ  ְיהוָׂ ְרכ  ם ד ַ  לֹא" )כד, כא(  אִּ

 ה א  שת   ּשֶּיןּתִּּמְּמּ -נוטריקון: מִּ ּ הּקּ בְּרִּ  )ש.אביגל(   ה ליצחק.הגמלים היא תהיה ראוי  שה שתשקה י. רמז שהאיםלִּּמּ ג ְּהַּתּאֶּהּקֶּשְֹּת 

 הּלה א  שת   םֹּאת אותיות=מִּ הּש   )בן איש חי(    .'ּשלּכסףה'תּאוֹּלעשות -מעיןּהרע: הסגולה להינצל החיד"אלרמוז כ"ש .ּה'ּל 

 

 
 דונה בן בלליטי אבא; ולע"נ עזיזהבתּאסתרּמויאלּזכות הלימוד בעלון לע"נ 

 



 
 

 

 ביתו דלת את פתח הנער, אך. הוא חולה שמא לבקרו והלך בא לא ימים כמה כבר התלמידים שאחד רואה הואיום אחד,  והנה

 אבל קבוע באופן שוב חוזר אני הבא שבוע הרב 'כבוד הנער: אמר? קרה מה מגיע אינך למה הרב לו אמר ושלם. בריא כשהוא

 אוהב מאוד ואני כדורגל משחק מתקיים השיעור בזמן שבדיוק ענה: 'כיוון הנער  יכול? אינך למה הרב וישאל. יכול' איני השבוע

 שער יש צד ובכל .שחקנים עשרה וכאן שחקנים עשרה כאן יש לרב והסביר הנער קפץ מיד. הרב שאל כדורגל זה מה! בו' לצפות

 ענה וודאי? כדוראיזה  כאן לך יש הרב לו אמר. גדול ושכר כסף לו ומעניקים גדול כבוד מקבל גול שמכניס ומי גולים להכניס וצריך

 הנער אמר. 'שאמרת כמו וכסף גדול כבוד ואקבל גולים 20 איזה ואכניס אלך בדרך מגרש ראיתי הרב אמר אותו לי תן' .התלמיד

 אוזניך ישמעו'! לכלום נחשב לא וזה ריק שער נקרא וזה גול להכניס ממך שימנע אחד אף אין כי חוכמה לא זה עכשיו הרב כבוד'

 היום אבל בעדך מונע לא אחד אף כי ריק לשער דומה זה לעשות מה לך שאין לשיעור יום כל לבוא', ענה הרב, מדבר יָךפ  ש   מה

 ...לכבודו קומתו מלא קם והרב לשיעור הגיע והתלמיד אמיתי גול סוף סוף שהכנסת סימן תבוא אם לבוא גדולות מניעות לך שיש

 האדם את יציל זה רק כי התורה לימוד זה ובעיקר לרדוף צריך אחריהם הקשות המצוות שכל החיים אורך לכל :השכלֶמוסר

 . התורה אלא הרע היצר כנגד תרופה ואין תבלין תורה לו בראתי הרע יצר בראתי ל"חז שאמרו וכמו הרעים מהיצרים

 

 "ח ק ַ יש   ַוי ִּ אִּ ב ֶנֶזם הָׂ הָׂ ַקע זָׂ ֶ לוֹ  ב  קָׂ ְ ש  י מִּ נֵּ ְ ים ו ש  ידִּ ֶדיהָׂ  ַעל ְצמִּ ה יָׂ רָׂ ב ֲעש ָׂ הָׂ ם זָׂ לָׂ קָׂ ְ ש   " )כד, כב(מִּ

 ֶּ ה; לוחותּהברית -: רמז ליםידִּּמִּּיּצְּנּ שְּוּ  הדברות;ּ-מיליםּבהּרמז למס'. =עקַּב ר   (רש"י)  .הדברות -: רמז לזהבֲּעש  

 י נ  יםּו ש ְ ידִּ  )שמנה לחמו(          . ןבֶּתּאּ חוֹּנגדּלוּ ==ְצמִּ

 ירוֹּבּ אדםּלחֲּ ןיבּ ואת ' 'םקוֹּלמּ  אדם בין: 'הבריתּלוחותהצדדים שכתובים ב ינּ שְּקיימה את  רבקהלרמוז ש צמידיםּשני מדוע.' 
 

 השיב? יםד  סָ מח   תכשיטים לי מגיע? מתבייש האינך: אשתו זעקה", ימ  ע  נ   יד  ס  מח  , "לאשתו תכשיטים מביא לעָ בָ 
 '...רזֶּ יעֶּ ל  אֶּ  דיָ 'מ לקחה היא, אימנו מרבקה טובה יותר את הרי: 'הבעל

 
 "ה ָ֥ ְבקָׂ ָ֖ח ו ְלרִּ ֣מוֹ  אָׂ ְ ָ֑ן ו ש  בָׂ ץ לָׂ רָׂ ן ַוי ָָּׂ֨ ָ֧ בָׂ יש  -ֶאל לָׂ ִ֛ אִּ ה הָׂ ו צָׂ ן-ֶאל ַהחָ֖ יִּ ָֽ עָׂ  (ט" )כד, כהָׂ

 ץ ן ַוי  ָּ֨ר  ָ֧ ב  ּ יוּב ַּינַּעּ ן ת  נ  -: פירש"יל  מֹון'יד עוד לִּ מו   ן'מוֹּ'מּ ש. ראה מֹוןמ  מֹון '.מ  מֹון(: ר"ת ןונּווּםמּםמ)בגימט' במילוי  מ  מֹון, ס"ת מ  . מ 

ן-ֶאל'וגם  יִּ ֵֽ ע  מֹון=לַּ'=ה  מֹוןל   הצ  ץ החו  ר   ןבּ לּ . שמ   ינוֹּ: )קהלת ד, ח(... וכ"ש מ  עּלֹאּ'ע  ב ַ ש ְ ר'ּתִּ ֶ ינוֹּ' עֹש  מֹון=='ע   )פני דוד(       .מ 

 

 "(ויישם )ם יו ַוי ו ש ַ נָׂ ם ַעד אַֹכל לֹא ַוי ֹאֶמר ֶלֱאכֹל ְלפָׂ י אִּ ְרת ִּ ַ ב  י ד ִּ רָׂ בָׂ ר" )כד, לג( ַוי ֹאֶמר ד ְ ֵּ ב   ד ַ

 ם ל) שנתנו דמִּ ל  מ  ּ.(ויישם) כתיב :ַוי ו ש ַ ןו ,יה  בִּ א  -ְבתו א  ב    :ירגיש שלא כדי לאכול עליו ומיהרו בקערה תוהמוּסם לו( יה  חִּ א  -ל 

 שלא בביתו ונהגתי אנכי אברהם עבד כי דברי דברתי אם עד אוכל לא ואמר הרגיש והוא ארוןב וליתנו להמיתו צו  שר   רמז

 לרעה ולא מצטרף לטובה ברכה של סו  שכ   ינצל כי חשב ובזה 'המוציאּברכת'ּ'םיידיּנטילת' ברכת דברי שאדבר עד לאכול

 אם עד אוכל לא ואמר איסור דבר לו שנתנופירוש נוסף: . ומת ואכל בתואל לצד תוהמו סם והחזיר המלאך שבא לו היה וכן

 (בעה"ט)               .איסור דבר אוכל ואיני אנכי אברהם עבד דברי דברתי

 חומת אנך(אכל ומת.  בתואלו-בתואללפני  אליעזר, ושל אליעזרוהניחה לפני  לאּ תוּ ב ְּז"ל: בא מלאך והפך הקערה של ו ראמר( 
 
 ּאַֹמר" ללבןּ)אחיּרבקה(:ּאומראליעזר י ֶאל וָׂ ךְ  לֹא ֻאַלי )אברהם( ֲאדֹנִּ לֵּ ה תֵּ ָׂ ש   אִּ י הָׂ  " )כד, לט(ַאֲחרָׂ
 יּאלאֻּאַליּלא: ֻאַלי ל  ּ הייתה  אליעזרלּ.א   )רש"י( .יצחקלא תינתן ל שרבקה, לכן חיפש תירוץ יצחקוהוא רצה שתתחתן עם  תב 
 
 י "ַוי ֹאֶמר לָׂ ה אֵּ ר ְיהוָׂ ֶ י ֲאש  ְכת ִּ ַ ְתַהל  יו הִּ נָׂ ַלח ְלפָׂ ְ ש  כוֹ  יִּ ךְ  ַמְלאָׂ ת ָׂ יחַ  אִּ ְצלִּ ךָׂ  ְוהִּ ֶ ְרכ  ָׂ  ד ַ ַקְחת  ה ְולָׂ ָׂ ש   י" )כד, מ( אִּ ְבנִּ   לִּ

 ִּּיה ְכת ִּ יולְּ ְתַהל ַ נ  ַלחיִּּ פ  כוֹּמַּ ש ְ ע  ) הילּ מִּּר"ת  :ְלא  ר  פ  ו ת שבזכות .(למ  צ   )שמנה לחמו(איתך. מלאכו ישלח ,ע  ר  פ  למ   אברהםשקיים  הילּ מִּּ מִּ
 
 "ַאל ְ ֶאש  ה   וָׂ אַֹמר אֹתָׂ ת וָׂ ַ י ב  ֹאֶמר ַאת ְ  מִּ ת ַות  ַ ל ב  תו אֵּ ם... ב ְ ש ִּ אָׂ ֶזם וָׂ ה   ַעל ַהנ ֶ ָׂ ים ַאפ  ידִּ מִּ ֶדיהָׂ  ַעל ְוַהצ ְ   (מז" )כד, יָׂ

 ם ש ִּ א  ֶזםּו  הּ ַּעלַּהנ ֶ ֶזם: ַאפ   ף==נ ֶ א  בּב   ח': )כד, כב(. כ"ש ז ה  ק ַ ישּ ַּוי ִּ אִּ בֶּנֶזםּה   עפ"י מרכבות ארגמן( ע.א)             'ז ה 

 "ֹֹּ֤אֶמר יהָׂ   ַוי  ָּ֨ חִּ ה   אָׂ ָָּׂ֔ מ  ב ְואִּ ֵָּּ֨ ש  ֵּ ָ֥  ת  ֲערָׂ ָֽ ִָׂ֛נו   ַהנ ַ ת  ָ֖ים אִּ מִּ ֹור אוֹ  יָׂ ש ָ֑ ךְ  ַאַחָ֖ר עָׂ ָֽ לֵּ ֵּ   (נה" )כד, ת 

 ַּוי ֹֹּ֤אֶמר ּ יה  ָּ֨ חִּ הּ ּא  מ  ִׂ֔ ; היכן היה לאּ תו ּבְּו-: שואל רש"יְואִּ יתו  ך וֵהמִּ א  ל  א מ  ב וב  ֵ כ  בּהוא היה רוצה לע  ש  ָּ֨ ן: ת   ב   אליעזרל ורמזואימו  ל 

 (עפ"י הרב מאיר אסולין)     ת מהסם. מֵ על אביה בתואל שֶ  העּ בְּשִּּ ֶשֶבתצריכה ל   רבקהש

 " ֶהםַוי ֹאֶמר ַאֲחרו   ַאל ֲאלֵּ י ת ְ ה אֹתִּ יחַ  ַויהוָׂ ְצלִּ י הִּ ְרכ ִּ י ד ַ חו נִּ ל ְ ַ ה ש  ְלכָׂ י ְואֵּ   (נו" )כד, ַלאדֹנִּ

 ה יהו  יּו  ְצלִּ ְרכ ִּּּחַּהִּ חו נִּּּיד ַ ל ְ ַ ֵות. אליעזר  יי חַּ, שרצה ליטול רבקה, אבי בתואלהמית את  ה' .ייַּחַּ: ס"ת יש   )שמנה לחמו(  ע"י סם המ 

 ַַּאֲחרּלא יה   .י הְלוּ  ת''ס :הַויהוּ ּיֹאתִּּּוּ ת ְ חִּ ן) רבקהשל  א  ב  ה   ( ל  מ   אִּ ה) ו  יְלכ    )בעה"ט(                    . רבקהכשלקח את  אותו ויוּ לִּּ (מִּ

 ְּ יאַֹּּאֲחרוּ ת הוַּּתִּ יחַּהִּּּיהו  ַּ: ר"ת ְצלִּ ַאֲחרוּ ַּאל'ר אמר להם אליעז. הוּ אֲּת  יּת ְ ה' בגלל ה  ֹאתִּ ֲאו  ַ מֹוןשיש לכם ל ת   )מרכבות ארגמן(    . מ 
 
   ְרכו ה ֶאת "ַוְיבָׂ ְבקָׂ ה   ַוי ֹאְמרו   רִּ נו   לָׂ י ַאת ְ  ֲאחֹתֵּ י ֲהיִּ ה ְלַאְלפֵּ בָׂ יַרש   ְרבָׂ ךְ  ְויִּ ת ַזְרעֵּ ַער אֵּ ַ יו" )כד, ס( ש  ְֹנאָׂ   ש 

 ה ב  ּ -נוטריקון: ְרב  ה  ;ימִּּר ּאֲּהלּאּ תו ּבּ תּב ַּהּקּ בְּרִּ ב   (חומת אנך)          . יצחקמיועדת ל רבקה. לרמוז שע"ה, יצחק==ְרב 



 
 

  סיפורּעםּמוסרּהשכל  וים ַק ִר צְ ָק כיצד ְמ 
 הגיע יום אחד להרצאה באוניברסיטה וראה את תלמידיו צועקים,  מסופר על פרופ' למתמטיקה ידוע. יום אחד הגיע המורה

לקצר מ'. הוא ביקש מהתלמידים להציע הצעות כיצד  1הוא ניגש ללוח, לקח גיר וצייר קו באורך  מתנצחים ומעליבים זה את זה.
מבלי : לקצר את הקו מרצההואמר הדגיש  ואז רובם הציעו למחוק מימין, משמאל, אחד הציע לקפל... את הקו בכל דרך שהיא.

ניגש אל הלוח וצייר מעל הקו  מרצהה התלמידים נדהמו, חשבו, היה זה אתגר לא קל. הם התקשו למצוא פתרון. !לגעת בו
  ר.עוד קו, ארוך יותר מהקו שביקש לקצ הקיים

 פשוט עליך להגדיל את עצמך! : כדי ל"הקטין" מישהו, אינך צריך לפגוע, או להעליב אותו...מוסר השכל 

 "א ָ֥ ק ַוי ֵּצֵּ ִ֛ ְצחָׂ ו חַ  יִּ ש ָ֥ ה לָׂ ֶדָ֖ ָׂ ש   ַ ְפ֣נֹות ב  ֶרב לִּ ָ֑ א עָׂ ָֹּׂ֤ ש   יו   ַוי ִּ ינָׂ ְרא עֵּ ָ֥ה ַוי ַָּ֔ נ ֵּ ים ְוהִּ ָ֖ ים ְגַמל ִּ ָֽ אִּ ָׂ   (ג" )כד, סב 

 א ֵּ֥ קַּוי  צ  ָ֛ ְצח  ו חַּּיִּ ש ֵּ֥ הּל  ֶדֵ֖ ש    ֹותּב ַ ְפנֶ֣ ֶרבּלִּ ָ֑  )פני דוד(                               . החּ נְּלּמִּּהּשֶּלּ פִּּןּת ְּקּ ית ִּּשֶּ==ע 
 

 " ֶָׂאה ק ַוְיבִּ ְצחָׂ ה יִּ אֱֹהלָׂ ה הָׂ רָׂ וֹ  ש ָׂ מ  ח אִּ ק ַ ה ֶאת ַוי ִּ ְבקָׂ י רִּ הִּ ה לוֹ  ַות ְ ָׂ ש   ֶבהָׂ  ְלאִּ ם ַוי ֱֶאהָׂ חֵּ נ ָׂ ק ַוי ִּ ְצחָׂ י יִּ וֹ  ַאֲחרֵּ מ    (ז" )כד, סאִּ

  ֹּאֱהל ה )נרמזת באות ֹאֶהלל רבקהכי כאשר נכנסה   ֹאֶהל: מדוע לא כתב להה  ינ  כִּ  )זוהר חיי שרה קל"ג(    '( נכנסה עימה. ה, הש 

  ֶּאה קַּוְיבִּ ְצח  הּיִּ ֹאֱהל  ד ביצחקל רבקהאת  ד אברהם,  הביאבֶ , עֶ אליעזר: כאשר ה  ש  מצא לה בתולין,  לפי שלא-אליעזר, הוא ח 

לנפלה מה רבקהלבסוף נודע שכאשר  מ  ת ֵעץ. ואז יצחק הלך למקום הנפילה ומצא שם את  ג   . ובגלל םּהבתוליןד ּ נעשית מו כ 

ןְּיפו ֶנהגם נתגלגל ב אליעזרחי לגן עדן;  אליעזרנחשד לשווא, הקב"ה ציווה להכניס את  אליעזרש בּב   ל   )החיד"א(        . כ 

  

 

 
 ומעמידי שרלטנים' מקובלים' מאותם לאחד החולה של בנו בהיסטריה צעק', אותו לברך חייב הרב. למות עומד הוא' 

 לשלם הסכים הבן. $10,000   לשלם תצטרך, מסובך מאוד עסק שזה לך דע רק. תיקון לו אעשה: 'לו עונה' הבאבא. 'פנים
 נהיה והאבא עבר שבוע'. ימות לא שלך אבא. חרבו את המוות למלאך אקח אני': 'הבאבא'מ הבטחה קיבל זאת ותמורת המחיר את
 לקחתי. סופקה למחיר התמורה: 'עיניים גלגל הנוכל?, $10,000 לקחת בדיוק מה על: 'השרלטן של לחדרו פרץ הנרגז הבן... ל"ז

 '...באצבעותיו אותו לחנוק יחליט שהוא שיערתי לא. שהבטחתי כפי חרבו את המוות למלאך
 

 ִּּה ּ ּוֹּלּיַות ְ ש   בֶּּהְלאִּ  (שמנה לחמו)שוכן ביניהם.         הוי"ה. לרמוז אם איש ואשה ידורו באהבה ושלום, אז שם הוי"ה: ס"ת הּ ַוי ֱֶאה 

 

 

 "ם ַוי ֶֹסף הָׂ ח ַאְברָׂ ק ַ ה ַוי ִּ ָׂ ש   ה   אִּ מָׂ ְ ה ו ש  י : ְקטו רָׂ ְבנֵּ ים ְולִּ ִּ יַלְגש  ִּ ר ַהפ  ֶ ם ֲאש  הָׂ ַתן ְלַאְברָׂ ם נָׂ הָׂ נֹת ַאְברָׂ ָׂ  ( , וא :ה" )כ...ַמת 

 ה ש    הּ ּאִּ מ  הּו ש ְ  (חומת אנך)            . רגַּהֲּזו  הר ּטוּ קְּ -. כמו שפירש רש"ימצרית)ה(רּגּ זוּהיאּהּ ==ְקטו ר 

 ים יַלְגש ִּ ִּ יֵלֶגשרק  היתה :ַהפ  ה כינה אותה  ,(ד ,סא רבה, אשיתבר) אחת פִּ יר  ה ושוב ֶהֱחזִּ ש  יר  ים'ובגלל שגִּ יַלְגש ִּ ִּ  ()מרכבות ארגמן   . 'ַהפ 

 ים יַלְגש ִּ ִּ האם יש להם  'יםשִּּנּ נקראות ' :ַהפ  תו ב   יםונקראות ', כ  יַלְגש ִּ ִּ ה.  בלאאם הן  'פ  תו ב    )רש"י(             כ  

 הראשון, הרב לו אמר. עצה לבקש לרב הרופא הלך. ריקה היתה המרפאה. קהל לו היה שלא מומחה רופא היה: מּוָסר 
 באמת חודשים כמה תוך. היה כך ואכן. מלא שאתה תחושה תיצור. שלושה בעוד השני.  שבועיים בעוד תור לו תן, שמתקשר

. שבועיים בעוד תור לי יש  הרופא לו אומר, תור לקבוע לרופא והתקשר. טוב הרגיש לא הרב, לימים. מלא שלו היומן היה
 זמן לי 'אין: שאומרים לאלה אמורים? במה דברים ...המסר את הבין הרופא! עסוק אותך עשה מי תשכח אל הרב  לו אומר

 עיניו והחכם .עסוק אותך עשה מי תשכח אל ה"הקב  לו אומר. עסוק' אני, תורה לשיעורי ללכת זמן לי אין ,במניין לתפילה
  .יום בכל תורה ושיעורי במניין היסודות: תפילה את שלו  היומית בתוכנית יבנה, בראשו

 "ה ֶ ל  י ְואֵּ י ְימֵּ נֵּ ְ ם ַחי ֵּי ש  הָׂ ר ַאְברָׂ ֶ י ֲאש  ה ְמַאת: חָׂ נָׂ ָׂ ים ש  ְבעִּ ִּ ה ְוש  נָׂ ָׂ ש   ש  מֵּ ים ְוחָׂ נִּ ָׂ  " )כה, ז( ש 

 ר ֶ יֲּאש  ר'כתוב  םיעמיפ :ח  ֶ יֲּאש   'שנהּוימותּ ּאשרּחי'ויהיוּכלּימיּאדםּ אדםּהראשון( )אבינו  אברהם( אצל: ) -'ח 

; לדודּהמלךשנה מחייו  נתן -: להם החייהם שהוקצב קצבתששניהם לא גמרו את לרמוז -ה, ה(בראשית )

  )הגר"א(     .יוצא לתרבות רעה ושּ עּ כדי שלא יראה את  שנה וחי רק  היה צריך לחיות : -יו בת  נו  ש   רו  צ  ק  ת  נִּ -

   ַּּוי ֶֹ֣אַכל :(לד, כה תולדות) ושּ עּ העבירות שעשה  כנגד ת ְ ש ְ םַּוי  ִׂ֔ ק  ֵ֖ ךְַּּוי   ֶבזַּוי  ַלָ֑ ֵּ֥  ואברהם לא רצה לראותן בחייו. ַוי ִּ

 ַּּוֹּמּ רּהַּהּ ים,ּאִּּפּ ְרּע,ּבֶּרּשֶּאּ ב ְּא,ּר ּמְּיּמַּנּ לוֹּאּ שמו:  ר"ת-ןעּ נּ ארץּכ ְּמקומות עיקריים ב -היה ב םהּ ר ּבְּא  )ש. אביגל(  .םיִַּּרּצְּמִּּה,ּיּ רִּ
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 בדרך הולכים ואישה כשאיש. 'אוכלתם אש-זכו לא,ּביניהםּשורהּשכינה-זכו,ּואישהּאיש': כתוב (יז סוטא מסכת) בגמרא

ינ ה-(אישותּיחסיוּטהרה) הינ  לבֵ  בינובדברים ש ישרה : ביניהן אותם ןכ ֵ ש  מו הי<שמו אותיות מחלקאז ה' ו, ביניהם שורה שכִּ

ת ת, שיאִּּב' י או          )בני ציון( .שאּ –שאּ  ונותר מהם שמו אותיות את מסלק ה"הקב-הישר בדרך הולכים וכשלא. השּ אִּּב' ה או 

ּ.פריחה בר אזולאי יעקב .פריחה בתּאזולאי מרים  .פריחה בר אזולאי משהּּּ.פריחה בתֶאלקובי מסעודה .ג'מילה ברּיאלקוב ּיהודה 
הּ.כהןּאבי-שושנה-אגאיּ.רבקה בר לוי מסעודּ.רבקה בר כהן מסעודֶ.סטה בתּזוהרּ.רינה בת בןֶחיוןּאסתרּ.רינה בר בןֶשושןּשמעון ילד  ּב ִּ

סּּ.זאנח יצחקּופורטונהּ.תמובר בטיטו  מרדכי סעדה.בת  אדרי איטו סוליקה. בת 'איִּ  תמו. רב שמעוןּשרה. רב .ּיצחקמור יוסף אליסומשהּּ.אפללו ג'נטוז 

 סימי .ברוריהבת  ליאת .אלגרהבן  שלמהּ.כהן,ּלוי, אזולאיּמשפחותּלכלּ.זוהרבת ֶרינהּ,זוהרבת ֶפאניּ,זוהרבת  ברוריה  

 .רגינה בן דוד .עישהבן  יחיא סעדה. בן מסעודּפרוספר .אסתרבנות  עליהו מזל .עליה בן יוסףּיצחק .אסתרבן  ישראל .דינהבן  שלום .שמחה בת אלגרה .פריחה בת

 עמרם ּ.זהבהבן חןּאייזיקּּ.יהדלבן גיאּזאביּּ.ניצהבן דורּאדרעיּּ.חנה ןב אביעדּּתרצה.בן  שמעוןּתרצהבן  עופר  .אפרתבת  הילה
ּּחנה. בתשניּ.ּשושנה בן רפאלּ.צילה בן ארז  תמר. בןּיעקבּאסתר.בן ֶדורוןּ.אסתרבן  יעקבּ.פאניבן ּאושריּ .פאניבן ּאריאל .זוהרבן  אהרון .זוהר אזולאי בן

, הנביאאליהו בת אשר, -ֶסָרחבת פרעה, -בתיהבן ירד, -ֲחנֹוךעבד אברהם, -אליעזר: 
  .בן לוייהושע של ר' יהודה הנשיא,  ונכד-יעבץמלך הכושי, -עבדמלך צור, -ִחיָרםבן דוד, -משיח
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