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"ויקם אברהם מעל פני מתו" (כג ,ג)

אדם המעמיק ומתבונן במטרתו
ותכלית חייו בעולם הזה ,שסוף
אדם למות ,ומה יתרון לאדם בכל
עמלו ,הלא אינו לוקח לבית עולמו
אלא תורה מצוות ומעשים טובים.
על ידי מחשבות כאלה תכף תהיה
לו תקומה ,כלומר שיקבל חיזוק
ודחיפה לקום ולצעוד בבטחה
במסילה העולה בית אל בעבודת
ה' ,מפני
שבאמת זהו
תפקידנו ,ואלו
הם חיינו
ואורך ימינו
עלי אדמות.
וכן אמרו חז"ל" :הסתכל בשלושה
דברים ואין אתה בא לידי עברה...
ולאן אתה הולך" ,והלשון
"הסתכל" מורה על התבוננות
והעמקה שרק על ידי כך יוכל
להינצל מעבירה.
וכן פירש רש"י שהצדיקים "נותנים
אל ִל בם יום המיתה ומושכים
ידיהם מן העבירה".
ובזה מובן הפסוק" :ויקם אברהם"
 תקומה היתה לו."מעל פני מתו"  -מכך שהסתכל
על פני מתו .על הפנימיות שבעניין
מותו ובמיתה בכלל ,כי כן הוא כל
אדם וכו' וממילא קיבל חיזוק גדול,
ותקומה היתה לו.

נועם התורה
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מדוע בציון שנות חיי שרה
מוזכרת המילה שנה אחרי כל
מספר? (כ"ג ,א' רש"י)
לומר לנו שכל מס' שנים נדרש
לעצ מו .ב ת ק ' כ ב ת כ ' ש ל א
חטאה כי אינה בת עונשים ,בת
כ' כבת ז' ליופי.
מ ד ו ע נ ק רא ה ח ב ר ו ן ב ש ם
קרית ארבע? (כ"ג ,ב' רש"י)
על שם ארבעת הענקים שהיו
שם ,והם :אחימן ,ששי ,תלמי
ואביהם .וכן על שם ארבעת
הזוגות הקבורים שם איש
ואשתו :אדם וחוה ,אברהם
ושרה ,יצחק ורבקה ,יעקב ולאה.
מדוע נסמכה מיתת שרה
לעקידת יצחק? (כ"ג ,ב' רש"י)
מפני שע"י בשורת העקידה
שנזדמן בנה לשחיטה ,פרחה
נשמתה ומתה.
בכמה כסף קנה אברהם את
מערת המכפלה מעפרון
החיתי? (כ"ג ,ט"ז)
בארבע מאות שקל כסף עובר
לסוחר ,כסף שמתקבל בכל
מדינה.
מניין למדנו בעניין זה שדיבר
הרבה ואפילו מעט לא עשה?
(כ"ג ,ט"ז רש"י)
שבתחילה אמר עפרון לאברהם
"השדה נתתי לך...קבור מתך"
אך אברהם ששונא מתנות ביקש
לקנו תה ב כ ס ף כ מה ש י בק ש
ממנו ,עפרון ביקש  044שקל
כסף שזה סכום גדול.
"וה' ברך את אברהם בכל"
מה מרמזת המילה בכל?
(כ"ד ,א' רש"י)
המילה בכל בגימטריה בן,

שמאחר שהיה לו בן היה צריך
להשיאו לאישה.
 .7ל א ן ש ו ל ח א ב ר ה ם א ת
אליעזר עבדו? (כ"ד ,ד')
לנחור ,מקום הולדתו של
אברהם ,כדי שיקח משם אישה
ליצחק.
 .8מה הסימן שעושה אליעזר
כדי לדעת מי האישה הראויה
ליצחק? (כ"ד ,י"ד)
שכאשר תבאנה בנות אנשי העיר
לשאוב מים מן הבאר ,הנערה
שה ו א י א מ ר א ל י ה ה ט י כ ד ך
ואשתה והיא תאמר לו שתה
אדוני וגם גמליך אשקה ‘ ,היא
האישה הראויה.
 .9מי היתה הנערה שעשתה כן
ומדוע היא ראויה להיות
אי שה ל יצ ח ק? ( כ" ד ,ט" ו )
הנערה היא רבקה בת בתואל
ממשפחת אברהם ,היא היתה
ראויה ליצחק כיון שהיתה גומלת
חסדים וראויה להכנס בביתו של
אברהם.
 .10שתי שאלות שאל אליעזר את
הנערה ,כיצד ענתה לו עליהן?
(כ"ד ,כ"ד)
ענתה לו על ראשון ראשון ועל
אחרון אחרון ,כששאל :בת מי
את? ענתה לו בת בתואל ,ועל
השא לה ה שני יה :היש מקום
ללין ? ענתה לו גם מקום ללון ,
הוא ביקש לינה אחת והיא
אמרה ללון ,כמה לינות.
 .11מדוע רץ לבן אח של רבקה
ל ק ר א ת א ל י ע ז ר ?
(כ"ד ,כ"ט רש"י)
כיון שראה את הנזם והצמידים
שנתן אליעזר לרבקה ,אמר לבן

שעת סיפור
מעשה של יהודי
בעיר גדולה בבבל פרצה שריפה
גדולה ,כל שכונותיה בערו וכמעט
הושמדו מעוצמת הלהבות..
רק אל שכונתו של רב-הונא  -מגדולי
רבני בבל לא הגיעה השריפה.
הדבר היה לפלא גדול באותה העיר
וכולם יחסו את ההצלה לזכותו של רב
הונא."זכותו של הרב היא זו שהגנה עלינו,
ונעשה לנו הנס" אמרו למחרת חלמו
כמה מהם חלום ובו הראו להם שלא
זכותו של הרב היא זו שהגנה על
השכונה אלא הזכות היתה דווקא
ממקום אחר..
אשה אחת
ש ה י ת ה
מסיקה את
תנורה בעצים
שלה ,היתה
משאירה את
התנור בוער,
כדי שגם
שכנ ו ת י ה י ש תמ ש ו ב ע צ י ם ו י א פ ו
כרצונם את לחמם..
בזכות מעשה קטן של נתינה לאחר
ניצלה שכונה שלמה מכיליון...
מעשיהם של הצדיקים הם עצומים
ויכולים להשפיע ולבטל גזרות רבות,
זכותם מגינה על דור שלם..
אולם גם יהודי פשוט במעשה קטן של
נתינה לאחר יכול להשפיע לפעמים
יותר מהצדיק..
אך באמת אין יהודי פשוט ,כל יהודי
יכול לתקן עולם שלם וכן גם לקלקלו..
אל תמעיט בערך של עצמך ,יש בך
כוחות לשנות ,להכריע ולהציל אומה
שלימה.
אולי המצוה שתעשה עכשיו היא זו
שתבטל גזירה שחלילה כבר בדרכה.
אם כולנו נתאחד לאותה המטרה נוכל
לשנות עולם שלם ,להביא רק טוב
ולהשפיע שפע עצום לעולם..
אז ..אתה לא עוד סתם אדם בעולם,
יש לך ח שי ב ות ע צומ ה ,ל פעמ י ם
במעשה קטן שלך אתה תפעל יותר
מאשר גדול הדור..

לימוד יומי

המשך שאלות ותשובות
בליבו בטח עשיר הוא אליעזר
ולכן נתן עיניו בממונו.
 .12ב ד ב ר י א ל י ע ז ר ל מ ש פ ח ת
רבקה הוא אומר" :אולי לא
תלך האישה אחרי" ,במילה
אולי חסרה ו' ,מדוע ?
(כ"ד ,ל"ט רש"י)
מפני שהיתה לאליעזר בת והוא
חיפש למצוא עילה שאברהם
יפנה אליו להשיא את בתו
ליצחק ,אך אברהם ענה לו :בני
ברוך ואתה ארור ואין ארו ר
מדבק בברוך.
.13מ ה נ ת ן א ל י ע ז ר ל ר ב ק ה
ומשפחתה לאחר שנתנו
הסכמתם לכך שרבקה תבוא
עמו לבית אברהם?
(כ"ד ,נ"ג)
לרבקה נתן כלי כסף וכלי זהב
ובגדים ,לאחיה ואימה נתן
מגדנות שהם מיני פירות של א"י
שהביא עמו.
 .14מניין למדים שאין משיאין
את האישה אלא מדעתה
ורצונה? (כ"ד ,נ"ז)
מהמילים" :נקרא לנערה
ונשאלה את פיה" ואח"כ שאלו
אותה" :התלכי עם האיש הזה
ותאמר אלך".
 " .15ו י צ א יצ ח ק ל ש ו ח ב ש ד ה
לפנות ערב" ,מה פירוש
המילה לשוח? (כ"ד ,ס"ג)
לשוח לשון תפילה .כמו שנאמר
ב תה י ל ים  " :ו ל פנ י ה ' יש פו ך
שיחו" ,יצחק אבינו תיקן את
תפילת מנחה שזמנה לפנות
ערב.

 .16מהן המעלות שבהן נתברכה
שרה אימנו וחזרו כשרבקה
באה?
א .שכל ימי חייה היה ענן קשור
באוהל מפני כבודה.
ב .ברכה היתה שורה בעיסה.
ג .הנר היה נשאר דולק מערב
שבת לערב שבת והיתה שרויה
אהבה ושלום בניהם.
כששרה נפטרה פסקו וכשרבקה
באה חזרו.
 .17כ מ ה ש נ י ם ח י א ב ר ה ם ?
(כ"ה ,ז')
אברהם חי  571שנה ונפטר זקן
ושבע ימים.
 ".18ו ק ב ר ו א ו ת ו י צ ח ק
וישמעאל" ,מה למדים מכך
שיצחק הקטן נכתב לפני
ישמעאל הגדול ממנו?
(כ"ה ,ט' רש"י)
למדים מכך שישמעאל עשה
תשובה והוליך את יצחק לפניו,
וזו השיבה טובה שנאמרה
באברהם.
.19איז ו ע וד הוכ חה יש לכך?
שנאמר אצל ישמעאל :ויגווע
וימת" ולא נאמרה גוויעה אלא
בצדיקים ,ומכאן שחזר בתשובה.
.20אחרי מות אברהם ה' ברך
את יצחק ,במה ברכו?
(כ"ה ,י"א רש"י)
ה' ניחם את יצחק בתנחומי
אבלים וברך אותו שהברכות
שה' ברך את אברהם יחולו גם
על יצחק.
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