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שאלות ותשובות על הפרשה

עונג שבת
באיזו ברכה חפץ הצדיק
"וה' ברך את אברהם בכל" (כד ,א).
הצדיק האמיתי איננו מתפלל על
עצמו בלבד ,אלא על הכלל כולו,
וכל עוד מתברך הוא בלבד אין זו
ברכה בשבילו ,עד שיתברך הכלל
כולו עמו .וממילא כשרוצים
מ ָש מ י ם ל ש ל ו ח ל צ ד י ק ב ר כ ה
שתספ ק אותו ,מתברך כל הכלל
ֵ
עמו כי רק
זו ברכה
אשר חפץ
בה הצדיק
האמתי.
וזהו שנאמר "וה' ברך את אברהם
בכל" ,ברכתו של אברהם מתקיימת
רק כאשר הכלל כולו מתברך,
אימתי ה' ברך את אברהם ותהיה
ברכה זו שלמה עבורו?  -כאשר יתן
השם יתברך ברכה בכל.
נועם התורה

הלימוד בעלון מוקדש
לרפואת הפצועים
בפעולות האיבה
ולעילוי נשמת הנרצחים
לקבלת העלון כל יום רביעי באימייל
ניתן לפנות ל:
ShealAvicha@gmail.com
לארכיון העלונים:
www.pirsuma.com/
shal_avicha
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מדוע הוזקק אברם ביציאתו
מחרן לשלוש ברכות שהן:
בנים ,ממון והגדלת שמו
בעולם? (י"ב ,א' רש"י)
מפני שאברם היה צריך ללכת
בדרך אל הארץ וידוע שההליכה
המרובה ממעטת שלושה דברים
והם :פריה ורביה ,ממון ושם.
בן כמה היה אברם בצאתו
מחרן? (י"ב ,ד')
בן  57שנה.
אברם לקח עימו את הנפש
אשר עשו בחרן ,למי הכוונה?
(י"ב ,י"ד רש"י)
לאברם ושרי עדיין לא נולדו
ילדים אלא לקחו עימם את
הנפשות שהכניסו תחת כנפי
השכינה ,שאברם היה מגייר
את האנשים ושרי היתה
מגיירת את הנשים.
"ויהי כבוא אברם
מצרימה" ,מדוע לא נאמר
"כבואם" הרי שרי היתה
עימו? (י"ב ,י"ד רש"י)
ללמד שאברם הטמין את שרי
בתיבה ורק כשתבעו במכס
פתחו את התיבה וראו אותה.
היכן אנו רואים שהתקיימה
לאברם הברכה בממון? (י"ג,
ב' ) ש נ א מ ר  " :ו א ב ר ם כ ב ד
מאוד במקנה בכסף ובזהב" יצא
מעם פרעה ברכוש רב.
מדוע פרצה מריבה בין רועי
מקנה אברם לרועי מקנה
לוט? (י"ג ,ו' רש"י)
מפני שגם לוט זכה להרבה צאן
ובקר בזכות הליכתו עם אברם
והמרעה לא היה מספיק
למקניהם.

 .7מה היתה הצעתו של אברם
כדי למנוע מריבה?
הוא אמר ללוט "הפרד נא מעלי"
ובחר לך מקום שתרצה למקנה
שלך ,אם תלך לשמאל אלך
לימין וכן להפך.
 .8מהו המקום שבחר לו לוט
והיכן ישב אברם? (י"ג ,י"א)
לוט בחר את כיכר הירדן כ י
כולה היתה משקה ,ארץ נחלי
מים .ואילו אברם ישב בארץ
כנען.
 .9מדוע ה' לא דיבר עם אברם
אלא רק אחרי שנפרד
מלוט? (י"ג ,י"ד)
כי כל זמן שהרשע (לוט)
היה עימו הדיבור היה פורש
ממנו וכשנפרד מלוט ה' חזר
לדבר עימו.
 .10מיה ו א מרפל ומדו ע
נקרא כך? (י"ד ,א' רש"י)
אמרפל הוא נמרוד ,הוא
נקרא כך משום שאמר
לאברם פול לכבשן האש.
אמרפל -אמר פול.
.11מ ד ו ע ס ר ב א ב ר ם ל ק ח ת
מהרכוש שמלך סדום הציע לו
לקחת? (י"ד ,כ"ג מעם לועז)
כי לאברם היה בטחון בקב"ה
שהבטיח לו ברכה בממון ,ולא
רצה שמלך סדום יתפאר ויאמר
"אנוכי העשרתי את אברם" אלא
הברכה תבוא לו מה' יתברך.
 .12מ נ י י ן ל מ ד י ם ש ש י נ ו י ש ם
משנה מזל? (ט"ו ,ה' רש"י)
שאברם ראה באיצטגנינות
שאינו עתיד להעמיד בן ,אמר לו
הקב"ה אברם אין לו בן אבל
אברהם יש לו בן .שרי לא תלד

שעת סיפור
אמונה תמימה
יום אחד הגיע הבעל שם-טוב לפונדק
קטן ,הוא הוזמן פנימה בחום ומשפחת
בעל  -הפונדק הגישה לו מיני טעימה.
"היכן אביכם?" שאל את הילדים.
"מתפלל" הם השיבו לו והוא התיישב
והמתין למארחו.
חלפה שעה ,חלפו שעתיים ,וכשהגיח
בעל-הפונדק מחדרו הייתה כבר שעת
אחר-צהריים מאוחרת.
לאחר ש ב יר ך א ת א ורח ו לשל ו ם,
התנצל על היעדרותו הממושכת.
"אני יהודי עם הארץ" ,הסביר כשבושה
מכסה את פניו" .אני בקושי מצליח
לבטא את מלות התפילה מן הסידור
ולפענח את ההנחיות הכתובות ללא
ניקוד ,לכן ,אין לי ברירה אלא לקרוא
כל יום את כל הסידור ,מתחילתו ועד
סופו".
"אולי אוכל לעזור לך" ,אמר הבעל שם
טו ב ובמש ך שע ה ישב עם בעל -הפונדק והנחה אותו בסבלנות כיצד
להשתמש בסידור ,וכתב לו בשפה
פשוטה על פיסות נייר קטנות" ,תפילת
שחרית"" ,תפילת מנחה"" ,תפילת
ערבית"" ,לשבת"" ,לראש חודש" ,וכן
הלאה ,ותחב אותן במקומות הנכונים
בסידור של בעל הפונדק.
"תודה רבה ,עכשיו אוכל להתחיל
להתפלל כמו יהודי הגון" אמר בעל -
הפונדק ונפרד מאורחו לשלום.
כמה שעות לאחר -מכן נפל הסידור
ממדפו ,וכל פתקי הנייר התחובים בו
התעופפו מבין דפיו" .אבוי לי!" בכה
בעל הפונדק" .מי יודע כמה חודשים
יחלפו בטרם יגיע שוב היהודי הזה
לפונדקי?" נחוש בדעתו מיד תפס את
הסידור ואת הפתקים ורץ לכיוון שאליו
צעד האורח.
מקץ כמה מילין של הליכה נמרצת
זיהה סוף סוף את הבעש"ט במרחקים,
וראה אותו מגיע לנהר" .איך הוא יחצה
את הנהר?" תהה בעל הפונדק.
"בעונה זו המים בנהר עמוקים ושוצפים
ולא ניתן לחצות את הנהר".
הוא עמד לצעוק לו כדי להזהירו ,אך
אז ראה אותו פורש את ממחטתו על
המים ,צועד עליה כאילו הייתה
רפסודה חזקה ,מחליק על פני המים
ונעלם ביערות שעל גדת הנהר
השנייה.
כהרף עין ניצב בעל-הפונדק על שפת
המים .הוא פרש את ממחטתו על

המשך שאלות ותשובות
אבל שרה תלד .אני קורא לכם
שם אחר וישתנה המזל.
.13מי היא הגר? (ט"ז ,א' רש"י)
שפחה מצרית ,בתו של פרעה,
כשראה פרעה את הניסים
שנעשו לשרה אמר ,מוטב שבתי
תהיה שפחה בבית זה של שרה
ולא גבירה בבית אחר.
 .14מה אמר המלאך להגר על
הבן שיוולד לה?
(ט"ז ,י"ב רש"י)
שתקרא לו ישמעאל והוא יהיה
פרא אדם -אוהב מדברות לצוד
חיות;
ידו בכל -שיהיה מלסטם ושודד
את הבריות;
ויד כל בו  -שכולם ישנאו אותו
ויתגרו בו .ועוד הבטיח לה שזרעו
יהיה גדול.
 .15בן כמה היה אברם בלידתו
את ישמעאל?
(ט"ז ,ט"ז)
אברם היה בן  68שנה.
.16מ ד ו ע נ פ ל א ב ר ם ע ל פ נ י ו
בשעה שה' נראה אליו?
(י"ז ,ג' רש"י)
אברם נפל על פניו מפחד
השכינה כי עד שלא היה נימול
המים ,דרך עליה ו ..גם ממחטתו עמדה
כמו רפסודה חזקה .הוא רץ לאורך
השביל שבו צעד הבעלש"ט" .חכה,
רבי!" הוא קרא" .חכה! אל תלך עד
שתסמן שוב את סידור התפילות שלי!
כל הפתקים שלך נפלו!"
מששמע את האיש
קורא לו ,עצר ופנ ה
לאחור ,וראה את
מארחו מן הלילה
הקודם רץ לקראתו.
"איך הגעת לכאן?" שאל בפליאה" .איך
חצית את הנהר?"
"עם הממחטה שלי ,בדיוק כמוך" השיב
היהודי הפשוט" .דרך אגב ,יש לך טריק
אדיר ,לא חשבתי שאפשר לעשות את
זה כך"
כששמע זאת הבעש"ט אמר" :אני
חושב שהקב"ה מרוצה ביותר
מתפילותיך כמות שהן ,אולי מוטב
שתמשיך להתפלל בדיוק כמו
שהתפללת עד עכשיו.."..

לא היה בו כוח לעמוד כשרוח
הקודש ניצבת עליו.
 .17על מי נאמר בחומש במדבר
שלא יכל לעמוד בפני
השכינה?
על בלעם הרשע ,נביא הגויים,
שנאמ ר "נופ ל וג לו י עיני ים"
כשבא ה' לדבר עימו.
.18לאברם אבינו נוספה האות
ה' לשמו ,מה משמעות
השם? (י"ז ,ה')
כאשר נקרא שמו אברם הוא
היה אב רק לארם ,שזה מקומו
של אברהם .אך משנוספה לו
האות ה' ונקרא אברהם ,הוא
מעכשיו אב המון גויים ,אב לכל
העולם.
.19שרי תקרא שרה ,היכן האות
י' שהיתה בשמה?
האות י' של שרי נתרעמה
שהושמטה משרי ולכן היא
ניתנה ליהושע ,שנאמר" :ויקרא
משה להושע בן נון יהושע".

.20בן כמה היה אברהם אבינו
ובנו ישמעאל כשנימולו?
אברהם בן  99שנה וישמעאל בן
 31שנה.
כולנו רוצים להיות יהודים טובים יותר,
להתקדם ,להיטהר ולהתקדש.
אך לא תמיד יש לנו את הכלים לעשות
זאת ,לא כולנו נולדנו בבית של
קדושים.
אל תחשוב שרק הצדיק ים יכולי ם
להגיע לדרגה גבוהה של קירבה
לקב"ה ,כל יהודי יכול להיות קרוב בדרך
שלו..
אתה רק צריך לעשות את ההשתדלות
מהמקום שלך ,לרצות ולהשקיע ביכולות
שלך .לבורא עולם לא משנה היכן אתה
נמצא אלא הרצון שלך לעבוד אותו..
אם אתה רק מתחיל למצוא את הדרך
הנכונה להתקרבות ,תעשה את המירב
מהמקום בו אתה נמצא ,בורא עולם
מייחס אותך כמו צדיק שלומד כל חייו
ולאט לאט תתקדם מעלה מעלה..
עש י ת מעש ה ט ו ב ע ם כ ו ונ ה  ,ר צ ו ן
ובתמימות ..דע לך שאתה בעיני הקב"ה
כמו צדיק שעושה נחת רוח לקב"ה..
לימוד יומי

