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 "  ְהיו י ַוי ִּ ָרה ַחי ֵּ ָאה ש ָ ָנה מֵּ ָ ים ש  רִּ ָנה ְוֶעש ְ ָ ַבע ש  ֶ ים ְוש  נִּ ָ י ש  נֵּ ְ ָרה ַחי ֵּי ש      " )כג, א(ש ָ

  ְּהיו  ת את חייה הטובים רק כשיצחק נולד;, לרמוז ששרה 'התחילה' לחיו127ומתה בגיל  90בגיל  יצחקילדה את  שרה, 37=ַוי ִּ

 ו שועדּּהֹודוּ מ מדינות127ּה על כ  ל  מ   אסתרּהמלכה ה של שרההמדרש אומר שאסתר -כ  ת   )בראשית רבה(          .הייתה בת ב ִּ

  ּבגימט, 505=שנה127ּחיהּ'. בגימט, 505=הר ּש' 

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

 ְּהיַו ר ּּיַחי ּ ּוּ י ִּ אּ ּהש    )החיד"א(                          .ת גמורהקֶ ֶד להעיד שהיא צ  כדי , על שרההקב"ה ייחד שמו . הוי"ה: ס"ת ֶשם המ 

 ּ'ליעזר אוריה, מר האה רלא ששמעאל יחדיו, יברו חאביו וצחק ינסיונות, הוד ייסתיימו ו:ּהפסוקּבנוטריקון'סיפורּהעקידה

קידה, ערית בנינו שאנחנו וחמור הוכח נבו שנהיגם: מצוום יאויים. ראינם שבד. ענישאר ויה האמן, נהיה שעבד ה

 )ש. אביגל(      נעקד. ה-אתהרבזקנתה שצחק יסורי ייש, חצאה ישמתה נ-רהשששמעה מחדיו. ישמור ננצטוֵונו, ש
 

 "ָמת ָ ָרה ַות  ְרַית ש ָ קִּ ע ב ְ ַ וא ַאְרב  ֶאֶרץ ֶחְברֹון הִּ ָנַען ב ְ ֹד ַאְבָרָהם ַוי ָבֹא כ ְ ְספ  ָרה לִּ ָֹתה   ְלש ָ ְבכ   ּּּּּּּּּּּּ?קטנה'ּכּמדועּ)כג, ב( "ְולִּ

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

רק על את שרה שאברהם הספידה  רמזזעירה,  'כ', לכן כתיב 'ּליופי'ז'ּכבתּכ'ּבליּחטא,ּובתּכ'ּכבתּק'בתּ-פירש"יּ(ב)

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

תּ-(100)כף=ּבגימט' במילוי100ּ=כּ(ג) תּכף)100ּלרמוזֶּשב   ב   ּ)אור החמה(             ּּּּּּּּּ(.ּכ)20ּ(ּכ ְ

 .(ק) תוֶדה כך'(, כ) והצרות הרעה על מבקש שאתה כמו.ּ'לתודהּמזמור:ּ'קּמזמור,ּ'יענךּבעתּצרה': כמזמור : בתהילים( ד)

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

 חיים(ה ור)א.גןּעדןרמז שיצחק הכיר את ריח -''ריחּבניּכריחּהשדהּאשרּברכוּה'ראהּ( יעקבּליצחקשנים! כ"ש: )כשניכנס  3

  

 

 

 
 

 "ן ֶ ת  י ְויִּ ָלה ְמָעַרת ֶאת לִּ ֵּ ְכפ  ַ   (ט, כג" )ַהמ 

 שלושת המלאכים באו אליו, הוא רצה  רצה כאשר זה היהפירש ש הקדוש'ּ'הזהר? מערה 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  

רּואל' :כתב (יח, ז )פרשת וירא 'לּהטוריםבע' ואכן. שם קבורים ק   .למערה האייל אחר ץר  שֶ , 'רץּהֶקֶברּואל' אותיות='רץּהב  

 ?סיפורּעםּמוסרּהשכלּּ כמה שוקלת כוס מים 

'                               כמה כבדה כוס המים?': הסטודנטיםו ושאל את כוס מים ביד םפסיכולוג המלמד התמודדות והתנהלות מול לחץ, הרי
                                                                                        , אך לא הגיעו לתשובה הנכונה...לאמוד את משקל הכוסהיושבים בחדר זרקו לאוויר כל מיני תשובות המנסות 

המשקל המוחלט של הכוס לא משנה. הכל תלוי בכמה זמן אצטרך להחזיק את הכוס. אם אחזיק אותה ': השיב ואה
, ארגיש את ידי יום שלם, ארגיש כאב בידי. אם אחזיק אותה למשך שעהל, זוהי איננה בעיה. אם אחזיק אותה לדקה

                                                                                    .'היות כבדה יותררדומה ומשותקת. בכל מקרה, משקל הכוס לא משנה, ככל שאחזיק אותה, היא הופכת ל
המתח ודאגות חיינו הם כמו כוס המים. הרהרו בהם לזמן קצר ושום דבר לא יקרה. אם תחשבו עליהם ' :מוסר השכל

 .'היום, תרגישו משותקים לא מסוגלים לבצע דבר לזמן יותר ארוך הם יתחילו להכאיב. ואם תחשבו עליהם לאורך כל
 זכרו להניח את כוס המים...

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

י ָשָרה לפרשת וגימטריות אותפרפר                              )שנה ד'(  156 עלון      ַחי ֵּ

  אין מצוות תרי"ג חיי שרהבפרשת. 

 ּכג :חיי שרהּפרשת ענייני ּכד .מערת המכפלהקונה את  אברהם*ּ.בקרית ארבע שרהמיתת * ]]פרק  אברהםהשבעת * ]]פרק
לקח  אברהם* ]כה]פרקּ  .יצחקשואלת על  רבקה*. ניחושו של אליעזר*. חרןלאליעזר הליכת *. נישואי יצחקעל דבר  אליעזרל

 שנה. 137חי -תולדות ישמעאל*. שישה בניםילדה לו -לאישה קטורהאת 
 
 ו"תשע חשוון כה ."והמלךּדודּזקן" :הפטרה .17.51 ת"ר; 17.25-ק"מוצש ;16.25-נרותּהדלקת(: א"ת) השבת זמני

בס"ד
                        "רמז  "רמהמוציא       

ּ

תְרּאַּ(ּא)ּע"שּ?עלּשוםּמהּניקראהּכך-קריתּארבע ע  יםּב   יקִּ רו  בה:  הַצד ִּ לו  וג  ימו  נ רשנִּ ֹולש ְּאֶּּ,ע  אמְּמַּּ,כ  םבְּאַּּ,ר  ה   .  ר 

 לאה.-יעקב, רבקה-יצחק,ּשרה-אברהם, חוה-אדם: שניקברוּשםּהצדיקיםזוגות  ארבעּ(ּב)

ן: ענקיםּארבע  (ג) ימ  ַשי ,ֲאחִּ ַּ, ש   יהֶּו ,ַמילְּת  עַּיתְרּקִּּ רמז לכך:  .םֲאבִּ םּעל=983=ַאְרב ַ עְרּאַּּש   יםּב ַ קִּ  .ֲענ 
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 "ֶקל 400 ֶאֶרץ ֶ ֶסף ש  ֶ י כ  ינִּ ֵּ יְנךָ  ב  וא ַמה ו בֵּ קֹל: הִּ ְ ש  ֶקל 400 ... ְלֶעְפרֹן ַאְבָרָהם ַוי ִּ ֶ ֶסף ש  ֶ ר כ  ר עֹבֵּ ֹחֵּ  טז(-טו" )כג, ַלס 

 ת של שנינו, האות האמצעית היא 'אברהםרומז ל עפרון: הםראב\וןרעפ  (נזר יוסף)         400=ר+ר', מכאן: ר: הרי בֵשמו 

 נזר יוסף(              . 'בגימט, הכסףּיענהּאתּהכל=756=עפרןּבןּצוחרשקל כסף;  400', לכן אברהם נתן לו טבגימ, 400=ֶעְפרֹן( 

 ן=ֶעְפרֹן עַּעיִּ  )פניני הבן איש חי(                                 .אברהםורצה לסחוט את ּרעּעיןהיה  עפרוןש ומרל.ּ'בגימט,ּר 

 

 

 

 

 

 

 
 
 ע ֹאתַּאְרב ַ  )שמנה לחמו(     . נפשּרעה'. עפרון לקח מאברהם שקלים גדולים, שהיה בו בגימט, זוּבנפשּרעה=מ 

 ֹאת זו גֹות=מ  ַ   )שמנה לחמו(הזוגות שקבורים במערת המכפלה.    4ד . אברהם נתן ארבע מאות שקל כסף, כנגבגימט' ע"ה, 442=כ 

  שרהעבור שציער את  אבימלךמהסכום שקבל אברהם  אותושקל,  1000התכוון לשלם לעפרון  שאברהםהמדרש אומר ,
הוריד לו  , אז אברהםמכיון שעפרון התנהג כך אךלעפרון,  אותם מהכסף הזה, לכן רצה לתת ואברהם לא רצה להנות

 מאות. 600מרכושו מחמת התנהגותו  שהפסיד, 'ו'חסר  ןעפר  שקל, וזהו שכתוב  600מזה 

 ר ר עֹב  ֹח  . )קזֶּנּ =רחּ סֹלפני  אותיות: ַלס 
נ
ס
ז
ח
ק
 )החיד"ה(היה לו נזק.  ןיִּּעּ -עַרּן. עפרון שהיה ית  י  ם, כמו עובר לעשִּ ֵד ן קו  ועובר לשו   (.ר

 

 (כסף=160'=מ' פחות ר) כסף=צוימצוי לרההבדל בין 

 "ָקם ה ַוי ָ דֵּ ר ֶעְפרֹון ש ְ ֶ ָלה..." )כג, יז( ֲאש  ֵּ ְכפ  ַ מ  ַ   ב 

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

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

 "י ן ְוַאֲחרֵּ ָרה ֶאת ַאְבָרָהם ָקַבר כֵּ וֹ  ש ָ ת  ְ ש  ה ְמָעַרת ֶאל אִּ דֵּ ָלה ש ְ ֵּ ְכפ  ַ   (ט" )כג, יַהמ 

 "ר משה את הביאו שהמלאכים אומר המדרש-המכפלה במערת קבורים ציפורהוּמשהּ:אומרא החיד ם.  ְנבוֹּ ֵמה   -לכך רמזלש 

ה=אלּמשהר"ת : מכפלההדהּשערתּמּאל ; משה: ר"ת מכפלההדהּשערתּמ ֹר  פ   )חומת אנך(       בגימט' )ע"ה(,ּצִּ
 

 "ן ְוַאְבָרָהם א ָזקֵּ ים ב ָ מִּ י ָ ַ ַרךְ  ַויהָוה ב  ֵּ ֹל ַאְבָרָהם ֶאת ב  כ  ַ  " )כד, א(ב 

 שלו ראשונות שנים שוששל. 'בקוליּאברהםּשמעּאשרּעקב'(: ה ,כו) ה''הקב כדברי ,'עקבּבא' כסכום, שנה 175 חי אברהם 

 .'בימיםּבאּזקןּואברהם': וזהו. 175=(172) עקב+ ( 3) בא, בוראו הכיר שלא

 בעה"ט(. ןבּ רכו  ב, שבגיל זה ב ִּ 100=ימים  ; )א. חיים(' זוכים לאריכות ימים. אמן. לרמוז כשעונים 'אמן: ס"ת אבּןזקּםואברה( 

 ֹל ֹל ;)רש"י(היה צריך להשיאו.  בןוהיה לו  ומאחר '.בגימט '52=בן=ַבכ  ֹל'בשם  בת: נתן הקב"ה לאברהם ַבכ  כ   (בבא בתרא טז). 'ב ַ

 ֹל ל: -'אלּתשלחּידךּאלּהנער'רמז ליצחק כשהמלאך אמר: -(בית,ּכף,ּלמד) בגימט' במילוי ,שופר=ַבכ  יִּ 'ויקחּאתּזימן לו א 

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

 ֹל  )פניני הבן איש חי(                      של אברהם.   עולםּהבאּרמז לכף,ּלמד(ּ) בגימט' במילוי, 174=כעולםּהבא=כ 

 ֹל  סוכות תשבו שבעת ימים; ב ַּ:  חג סוכותהפסוק רומז שאברהם קיים את  ןיקו  ר  טָ נו  : ַבכ 

ּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ  ֹ ּל האזרח בישראל ישבו בסוכות; כ 
 )הגר"א( . ישראל מען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בנילּ  ּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּּ

, יום כלב כך. תפילין לכולם ומניח דניק"חב מגיע היה, בוקר בכל. תשושים זקנים 3 שכבו החולים בבית קטן בחדר
 '?דם לחץ בודקים לא היום ,קרה מה' :שאל הזקנים אחד בצהריים 2-ב. בא לא דניק"והחב, שבת יום שהגיע עד

 "וֹ  ֶאל ַאְבָרָהם ַוי ֹאֶמר יתוֹ  ְזַקן ַעְבד  ֵּ ים...ב  ַחת ָיְדךָ  ָנא ש ִּ ַ 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 בגימט, מילה=י ְדךּ ּנ 

 ַחת ַ יּת  כִּ ְּיר  לאותיות מֵ : קשים ותחמנים אנשים שני שמדובר ב אליעזרמז לור אברהם (כילכשרכ)י .שכלך=ירכיּע 

 )בן איש חי(       .ּכדי לנצחם ( שצריך לנהוג בהם בשכל<אח של רבקהלבן<אבא של רבקה, בתואל)

ּ

ּ

ּ

ּ

ּ
  עזיזהבתּאסתרּמויאלּּּילוי נשמת זכות הלימוד בעלון לע

 

 ּ כסף שקל 400 לקח כן על עיןּרע שהיה-עפרן (א) :רעּעין בעל אצל 400 מספרה מקומות 4-ב מצינו. 400=ןיִּּעַּּער . 

 הדבר נתגלגל לכן שעליו הפסים כתונת עבור בו תקנאויונ הצדיק יוסף באחיהם רעההייתה  עינםש - ֵחי יוסףא   (ב)

 . ועבדות ועינוי בגירות שנה מאות 400 והיו למצרים וירדו

 בין תשימו חיו  וֵר  יעקב אמר כן על כי אביויצחק  כו  ר  ב ֵ  אשר הברכות על בו ונתקנא יעקב באחיו עינו שרעה- ֵעָשו (ג)

ם  ושּ עּ  בא כן על רשע אותו של עיניו למלא כדי לעדר עדר  . עמו איש 400עִּ

רֵמִלי (ד) ַּ  .דתויכמ לו לשלם איש 400 עם המלךּדוד עליו בא כן על, כנודעּעיןּרעו כילי איש היה- ָנָבל הכ 

 

, אליהו הנביאבת אשר, -חרָ ס  בת פרעה, -בתיהבן ירד, -ח נֹוךעבד אברהם, -אליעזר: עשרה ניכנסו חיים לגן עדן
  .בן לוי יהושענכד של ר' יהודה הנשיא, -יעבץמלך הכושי, -עבדמלך צור, -ִחיָרםבן דוד, -משיח



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

 ִּּ יאַּּלאֶּּיכ ימֶּאלוְְּּרצִּ ּ ֹּוַלְדת ִּ ךְּת   (שמנה לחמו)    ּּּ, אתה תלך אל ארצי ואל מולדתי.  אמות. אף שאני 'ַאמו ת ַאךְּ'ר"ת  :ל 

  ּ ַקְחת  ה; בגימט' ע"ה, 545=רבקהּליצחק=ְול  ש     )שמנה לחמו(      . בגימט' ע"ה, 307=רבקה=אִּ
ּ
 "י ְיהָוה ַוי ֹאַמר י ֱאלֹהֵּ ה ַאְבָרָהם ֲאדֹנִּ ה ַהי ֹום ְלָפַני ָנא ַהְקרֵּ ם ֶחֶסד ַוֲעש ֵּ י עִּ  " )כד, יב(ַאְבָרָהם ֲאדֹנִּ

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

  (ָשם) .ענני העקידה בפחד שנשפך דמו בזכות , שאמרדמיםס"ת  :דחס"-םאברהּיאדונִּּּםעִּּּ-אברהם דחס"' של דאם נוסיף 

 ַּנ ּ ּםַהי וֹּּיְלפ  הּ ּיֲאדֹנִּּּםעִּּּדֶחסֶּּהַוֲעש   )שמנה לחמו(      .מיםהחסד המשולה ל תידַּמִּּ. הוא 'םיִּּמּ ּהידּ מִּּ"ת 'ס: םַאְבר 
 

 ֶּרד" ה:קרבּפוגש אתאליעזר ֵּ א ָהַעְיָנה ַות  ֵּ ַמל  ה   ַות ְ ַעל ַכד ָ ָ ָרץ ...ַות  ְקָראָתה   ָהֶעֶבד ַוי ָ  יז(-" )כד, טזלִּ

 ץ ֶעֶבדַּוי  ר  הּ ּה  את  ְקר    החמה( ור)א    .שעלוּלהּהמים=לעַּהּות ּדּ כ ַּ -'בגימטלפי שראה שהמים עלו לקראתה, וזה רמוז -פירש"י: לִּ

 ץ ֶעֶבדַּוי  ר   )שמנה לחמו(  '. לפי שראה שהשכינה עימה ולכן עלו המים כנגדה. בגימט, 387=הדּ גְּםּנֶּיִּּהמּ ּלוּ עֲּיְּדּפִּּלְּ=הינּ בשכִּּ=ה 
 
 "  יש ה ְוָהאִּ אֵּ ת ָ ְ ש  יש   ָלה   מִּ יחַ  ָלַדַעת ַמֲחרִּ ְצלִּ וֹ  ְיהָוה ַההִּ ְרכ  ם ד ַ  " )כד, כא( לֹא אִּ

 ה א  שת    )ש.אביגל(   ה ליצחק.תהיה ראוי  הגמלים היא שה שתשקה י. רמז שהאגמליםהתּאשקהּתרבקהּשמתיןּמ-נוטריקון: מִּ

 הּלה א  שת    )בן איש חי(   .'ּשלּכסףה'אותּלעשות -מעיןּהרע: הסגולה להינצל החיד"אלרמוז כ"ש .ּהםֹּאתּה'ּלּ שּ  אותיות=מִּ

 

 "ח ק ַ יש   ַוי ִּ ַקע ָזָהב ֶנֶזם ָהאִּ ֶ ָקלוֹ  ב  ְ ש  י מִּ נֵּ ְ ים ו ש  ידִּ ָרה ָיֶדיהָ  ַעל ְצמִּ ָקָלם ָזָהב ֲעש ָ ְ ש   " )כד, כב(מִּ

 ֶּ ה; לוחותּהברית 2-: רמז ליםידִּּמִּּיּצְּנּ שְּוּ  הדברות;10ּ-מיליםּבהּרמז למס'. 172=עקַּב ר   (רש"י) .הדברות 10-: רמז לזהבֲּעש  

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

 בןּאדםּלחבירו' ואת 'ביןּאדםּלמקום: 'הבריתלוחותּהצדדים שכתובים ב שניקיימה את  רבקה? לרמוז שצמידיםּשני מדוע.' 
 
 ּי ֶאל ָואַֹמר" ללבןּ)אחיּרבקה(:ּאומראליעזר ךְ  לֹא ֻאַלי )אברהם( ֲאדֹנִּ לֵּ ה תֵּ ָ ש    " )כד, לט(ַאֲחָרי ָהאִּ
 יּאלאֻּאַליּלא-פירש"י ל  ּ הייתה  אליעזרל.ּא   .יצחקלא תינתן ל שרבקה, לכן חיפש תירוץ יצחקוהוא רצה שתתחתן עם  תב 
 
 "ָלי ַוי ֹאֶמר ר ְיהָוה אֵּ ֶ י ֲאש  ְכת ִּ ַ ְתַהל  ַלח ְלָפָניו הִּ ְ ש  ךְ  ַמְלָאכוֹ  יִּ ָ ת  יחַ  אִּ ְצלִּ ךָ  ְוהִּ ֶ ְרכ  ה ְוָלַקְחת ָ  ד ַ ָ ש   י אִּ ְבנִּ   (מ" )כד, לִּ

 ִּּיה ְכת ִּ יולְּ ְתַהל ַ נ  ַלחיִּּ פ  כוֹּמַּ ש ְ ו ת שבזכות .(לַמְפֵרעַ ) הילּ מִּּר"ת  :ְלא  צ   )שמנה לחמו(איתך. מלאכו ישלח ,עַ רֵ פְ למַ  אברהםשקיים  הילּ מִּּ מִּ
 
 " ֶהםַוי ֹאֶמר ַאֲחרו   ַאל ֲאלֵּ י ת ְ יחַ  ַויהָוה אֹתִּ ְצלִּ י הִּ ְרכ ִּ י ד ַ חו נִּ ל ְ ַ ְלָכה ש  י ְואֵּ   (נו" )כד, ַלאדֹנִּ

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

 ַַּאֲחרּלא יה   .היּ וִּּלְּ ת''ס :הַויהוּ ּיֹאתִּּּוּ ת ְ חִּ ה    (ןבּ לּ )של רבקה  א  מ   אִּ  (בעה"ט)         . כשלקח את רבקה אותו וויל (הכ ּ ילְּמִּּ) ו 

 

 "  ְקְראו ְבָקה ַוי ִּ ֶליהָ  ַוי ֹאְמרו   ְלרִּ י אֵּ ְלכִּ ם ֲהתֵּ יש   עִּ ֹאֶמר ַהז ֶה ָהאִּ ךְ  ַות  לֵּ   (נח" )כד, אֵּ

 ִּּיּםע אִּ  (בעה"ט)                 וישראל. משהלרמוז שהלך כדת . משהס"ת  :הַהז ֶּּשּ ה 

   או ר  ק  י ִּ ְבקּ  ו  ֶליּוּ ַוי ֹאְמרּהְלרִּ ְלכִּּּהּ א  יּםעִּּּיֲהת  אִּ ֵרע. הוי"הּהשם: ס"ת הַהז ֶּּשּ ה  פ  , מידת הדיןלמפרע מורה על  שםּהוי"ה, למ 

, שרצה רבקה, אבי לאּ תוּ ב ְּהרג את שלח מלאך ש. הקב"ה נהג במידת הדין ומידת הרחמיםלפי הסדר מורה על  ושםּהוי"ה

 )שמנה לחמו(            ך של רבקה ליצחק.ידו  לעכב את השִּ 
 

  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
 
 "  ְבָקה ֶאת ַוְיָבְרכו נו   ָלה   ַוי ֹאְמרו   רִּ י ַאת ְ  ֲאחֹתֵּ י ֲהיִּ יַרש   ְרָבָבה ְלַאְלפֵּ ךְ  ְויִּ ת ַזְרעֵּ ַער אֵּ ַ ֹנְ  ש    " )כד, ס(ָאיוש 

 ְּ יַּאת י: ֲהיִּ  )בעה"ט(             . 'זרעךּיהיהּכה' שנאמר למה זכילומר לשרה שת '.בגימט, כ"ה=ֲהיִּ

 ה ב  ה  ארמי;התואל בת בבקה ר -נוטריקון: ְרב  ב   (חומת אנך)     . יצחקמיועדת ל רבקה. לרמוז שבגימט' ע"ה, יצחק=ְרב 

 

 " ֶָאה ְצָחק ַוְיבִּ ָרה ָהאֱֹהָלה יִּ וֹ  ש ָ מ  ח אִּ ק ַ ְבָקה ֶאת ַוי ִּ י רִּ הִּ ה לוֹ  ַות ְ ָ ש   ם ַוי ֱֶאָהֶבהָ  ְלאִּ חֵּ נ ָ ְצָחק ַוי ִּ י יִּ וֹ  ַאֲחרֵּ מ    (ז" )כד, סאִּ

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

 

 

 בדרך הולכים ואישה כשאיש. 'אוכלתם אש-זכו לא,ּביניהםּשורהּשכינה-זכו,ּואישהּאיש': כתוב (יז סוטא מסכת) בגמרא

ינ ה-(וּ) הינ  לבֵ  בינודברים שב ישרה : ביניהן אותם ןכ ֵ ש  מו הי<שמו אותיות מחלק 'האז ו, ביניהם שורה שכִּ אישותּיחסיטהרה

ת ת, שיבא' י או          (בני ציון) .אש–אש ונותר מהם שמו אותיות את מסלק ה"הקב-הישר בדרך הולכים וכשלא. הבאש' ה או 



 "ח ַאְבָרָהם ַוי ֶֹסף ק ַ ה ַוי ִּ ָ ש   ָמה   אִּ ְ  ( א, ה" )כְקטו ָרה ו ש 

 ה ש    הּ ּאִּ מ  הּו ש ְ  (חומת אנך)       . הגרזו  קטורה -'. כמו שפירש רש"יבגימט, מצרית)ה(רּגּ זוּהיאּהּ =977=ְקטו ר 
 
 "ה ֶ ל  י ְואֵּ י ְימֵּ נֵּ ְ ר ַאְבָרָהם ַחי ֵּי ש  ֶ ָנה ְמַאת: ָחי ֲאש  ָ ים ש  ְבעִּ ִּ ָנה ְוש  ָ ש   ש  ים ְוָחמֵּ נִּ ָ  " )כה, ז( ש 

 ר ֶ יֲּאש   'שנהּוימות930ּ ּאשרּחי'ויהיוּכלּימיּאדםּ אדםּהראשון)ב( אבינו  אברהםאצל: )א(  -י''אשרּחכתוב  םיעמיפ :ח 

; לדודּהמלךשנה מחייו  70נתן -הראשון אדם: להם החייהם שהוקצב קצבתששניהם לא גמרו את לרמוז -ה( ה,בראשית )

  )הגר"א(   .יוצא לתרבות רעה ושּ עּ כדי שלא יראה את  175שנה וחי רק  180היה צריך לחיות : 5-נתקצרו שנותיו ב-אברהם

 

 

 

 

 

 

 

 ש. אביגל(  .צריםמרּהמוריה,ּהפאים,ּרארּשבע,ּבלוניּממרא,ּאשמו:  ר"ת-ארץּכנעןמקומות עיקריים ב 5-היה ב אברהם( 
 

 "יל ִּ פעם היה כפר הודי קטן ונידח, שכל התושבים בו היו עיוורים. יום אחד הלכו   -סיפורּעםּמוסרּהשכל -" הפ 
האנשים שמעו בעבר על פילים, אך מעולם לא התקרבו  שה אנשים מהכפר ובדרכם פגשו איש רוכב על פיל.ילטייל ש

לבעל חיים כזה. בשל סקרונתם ופליאתם ביקשו מהרוכב להרשות להם לגעת בחיה האדירה, כיוון שרצו לחזור לכפר 
העיוורים נגעו  הרוכב הסכים והוביל כל אחד מששת האנשים לחלק אחר בגופו של הפיל. ולספר לכולם איך נראה פיל.

הם חזרו לכפר נרגשים כדי לספר על חוויותיהם. אנשי הכפר ..ו וליטפו אותה כדי להבין מה הצורה של פיל.בחיה מישש
, שמישש את החזה של הפיל, ראשוןהאיש ה ולגלות איך נראה הפיל.-עם הפילהתאספו סביבם לשמוע על המפגש 

שטויות! הפיל קצר למדי 'מיד התפרץ: טים של הפיל י, שנגע בחשניהאיש ה'; הפיל הוא כמו קיר גדול ועבה!'אמר: 
, שנגע באוזנו של הפיל, לא שלישיהאיש ה'; ומעוגל. הוא חלק מאוד וחד. לא הייתי משווה פיל לקיר, אלא לחנית

יל אינו דומה כלל לקיר או לחנית, הוא דומה לעלה ענק עשוי משטיח צמר עבה. הוא זז הפ  'הסכים לדבריהם ואמר: 
הביע התנגדות  חמישיאיש הה'; דומה לנחש ענקי!-הפיל'אשר ליטף את החדק,  רביעיאמר ה 'ון!לא נכ; ''כשנוגעים בו

 , שניתן לו לרכוב על גבו של הפיל,שישיהעיוור ה'; הפיל עגול ועבה כמו עץ'הפיל וסיכם:  מרגלי באחת נגע הוא נמרצת.

 אנשי הכפר' ענק מתנודד מצד לצד! האם אף אחד מכם אינו יכול לתאר נכונה את הפיל? הרי הוא כמו הר'מחה: 

                                                             נראה הפיל. איך אינו יודע בכפר אחד ואף להתווכח, ממשיכים העיוורים הזה היום עצם ועד מבולבלים נותרו שהתאספו
אנשים מתווכחים בלי להבין למה מתכוון הצד השני  -כך קורה לעתים קרובות בוויכוחים בין בני אדם : מוסרּהשכל

בוויכוח ובלי לשיש להם את התמונה המלאה. לפעמים רק שילוב של כל הדעות יכול להוביל אותנו אל האמת, כל מה 
 שצריך זה להקשיב.
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 (מלכים א: א)  ""והמלךּדודּזקן :להפטרה' חייּשרה' פרשת של הקשר: השבוע הפטרת 
 ר אבינו שאברהם וכן, בימים'ּבאּזקןּ'ואברהם מסופר על בפרשה ס  ּוהמלך' מסופר על בהפטרהליצחק;  לו אשר כל מ 

להחזיק בן חגית )בנו של דוד(  אדוניהוהנביא מספר על : לשלמה המלוכה מסר המלך שדוד וכן, 'בימיםּבאּזקןּדוד
 ששלמה ימלוך אחריו. נתןּהנביאבמלוכה, והבטחתו לבת שבע בפני 

 'האדם על קופצת קנהיהז דברים ארבעה מפני: נחמני בר יהושע רבי אמר(, א ,א: א''מ) '...בימיםּבאּזקןּדודּוהמלך: 
 . המלחמות ומפני רעהּאשה מפני, בניםּכעס מפני ,היראה מפני

 'נצטנן גופו חום, שנה שבעים בן כשהיה האחרונים בימיו המלך דוד (א ,א: א''מ)ּ'לוּיחםּולאּבבגדיםּ...ויכֻסהו: ּּ
 - בטליתו וקיֵנח חרבו את לקח המשחית שהמלאך: ל''חז ואמרו, המות מלאך של מחרבו וניבעת שנבהל מכיון: 1סיבה
 עומד המלאך את דוד כשראה. מותו יום עד איבריו בכל רועד והיה המוות מלאך של חרבו דוד וראה, דוד של ביגדו

יז ה את הבגדים של שאול, : 2סיבה. מיראתו דמו נצטנן בידו שלופה וחרבו בירושלים  .ע את כנף מעילור  ק  בזה שדוד ב ִּ
 שאול. מפני כשברח השתיהּאבן על שנים שבע ששכב : לפי3סיבה

 

 .פריחה בת ּאזולאיּמרים  .פריחה בר אזולאי משהּּּ.פריחה בת אלקוביּמסעודה  .מילה'ג ברּאלקובי ּיהודה :נשמת לעילוי
 בתּהחמשּּ.אסתר רב אלושּיעקבּ.כהןּאבי-שושנה-אגאיּ.רבקה בר מסעודּ.רבקה בר פרוספרּ.ינהר תב בן חיוןּאסתרּ.ינהר בר בן שושןשמעוןּ

 בן שלמהּ.לויּ,כהן,ּאזולאיּמשפחותּלכלּ.זוהר בת רינהּ,זוהר בת פאניּ,זוהר בת ברוריה  :והצלחת לרפואתסוליקה.  בתּבילדהּ.ולי'ג

ּנדב .תרצה בן שמעון .מסודי בןּעופרּ :ק"לזש . עליה בן יצחק יוסף. אסתר בן. ישראל דינה בן שלום,ּברוריהּבתּלירז .רוריהב בת ליאת .אלגרה
.ּברוריה תבמוריהּּ.רינהבת .ּשירהּפאניבן אושריּּ .פאני בןּאריאל .זוהר בן אהרון .זוהר בן אזולאי עמי :הגון לזיווג. פרלה בן גיאּ.אורה בןּחי

  .יהודית בת הוחדוּכלניתּּ.שושנה בן פאלרּ.צילה בן ארזּ.פרידה בן גיאּּ.תמר בןּיעקבּ.אסתר בן דורוןּ.אסתר בן יעקבּברוריה. תבאפרתּ

 

  ַשו?ּשנים ירדו מאברהם 5מדוע דווקא : )תולדות כה, לד(עבירות ואברהם לא רצה לראות זאת. כתוב  5עתיד לבצע  ע 
ם-וי שת-ויאכל ֶבז-וי ַלך-וי ק  ּעריותהיינו  -ויאכלע באותו יום:  ש  הר   ושּ עּ עבירות עבר  5: )ב"ב טז(רז"ל א: ויִּ , גילוי

רֶאן לו ויאכל לחם', )שמות ב, כ( "שכ שופךּזהו שהיה -וישת: 'כי אם הלחם אשר הוא אוכל'; )בראשית לט, ו( כ"ש: 'קִּ
רּבעיקר-ויקם; 'ודםּחלליםּישתה': )במדבר כג, כד( כ"ש, דמים פ  ַכרּ: )דברים לא, טז( כ"ש, כ   הּאחריּאלוהיּנ  נ  'וקםּהעםּוז 
ר-וילך; הארץ' פ  ַנןּוילךּכןּאישּיורדְּשאֹולּלאּיעלה': )איוב ז, ט( כ"ש, בתחייתּהמתים כ   הּע  ל  יז ה( -ויבז; 'כ   ט )ב ִּ הבכורה ש 

 )כלי יקר(            וביזה עבודת ה'.
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