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שאלות ותשובות על הפרשה

עונג שבת
סגולה לשמירה בדרך
"ונשלחך בשלום ,אתה עתה ברוך
ה'" (כו ,כט)
כאשר יוצא האדם לדרכו ,צריך הוא
שמירה בדרך מכל דבר רע ,משום
שכל הדרכים בחזקת סכנה ,והשטן
מקטרג בשעת הסכנה כמו שאמרו
חז"ל.
והנה ההתקשרות להשם יתברך -
היא המביאה ַלשמירה היותר גדולה
מכל שמירה אחרת ,וככתוב בתהילים
"עיני תמיד אל ה' כי הוא יוציא
מרשת רגלי" ,וכך הם דברי הרמב"ם
הקדוש :הסיבה ,בהיות
איש מבני אדם מופקר
למקרה ,מזומן לאכול
כבהמות ,הוא היותו
נבדל מהשם ,אבל מי
שאלוקיו בקרבו לא יגע
בו רע כל עיקר.
הרי שבזמן שאדם זוכר את השם
יתברך ומתקשר אליו בדבקות
המחשבה ,על ידי כך ניצול מכל רע,
וכן נאמר בספר המדות כשתרצה
לילך בדרך  -תקשר את עצמך קודם
במידת הבטחון ועל ידי זה לא יגוף
רגלך.
ובזה מובן הפסוק :ונשלחך בשלום -
היוצא לדרך יצא ב"שלום",
בהתקשרות להקדוש ברוך הוא,
שא ח ד מ ש מ ו ת י ו ה וא " של ום " ,
שיבטח בו ,יחשוב עליו ויאמין בו.
ואם אתה עושה כן  -אתה עתה ברוך
ה' ,כעת כבר ברוך אתה בבואך וברוך
אתה בצאתך ,ה' ישמור צאתך ובואך
מעתה ועד עולם.
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מדוע מדגישה התורה
” אברהם הוליד את יצחק “
הרי נאמר יצחק בן אברהם?
(כ"ה ,י“ט רש"י)
כיוון שהיו ליצני הדור אומרים
ששרה נתעברה מאבימלך שהרי
היתה כמה שנים עם אברהם
ולא נתעברה.
מה עשה הקב“ ה כדי שכולם
יעידו שיצחק נולד לשרה
מאברהם? (כ"ה ,י “ ט רש"י)
ה ‘ טבע קלסתר פניו של יצחק
כמו זה של אברהם וכל מי
שראה את יצחק הודה מיד
שאברהם הוליד את יצחק.
בן כמה היה יצחק כשלקח
את רבקה לאישה?
(כ"ה ,כ' רש"י)
יצחק היה בן  04שנה .כשחזרו
מהר המוריה היה יצחק בן 73
שנה ובו ביום נתבשרו שנולדה
רבקה והמתין לה  7שנים.
מדוע מזכירים שוב שרבקה
היתה בת בתואל ואחות לבן
הארמי? (כ"ה ,כ‘ רש“י)
כדי להגיד שבחה שהיתה בת
רשע ואחותו של רשע והמקום
שבו גדלה היה מקום אנשי רשע
ולא למדה ממעשיהם.
מה למדים מכך שה ‘ נעתר
לתפילתו של יצחק ופקד את
רבקה? (כ"ה ,כ"א רש"י)
כשיצחק ורבקה התפללו ,כל
אחד עמד בזווית אחרת להתפלל
וה ‘ ענה לתפילת יצחק ,מפני
שאין דומה תפילת צדיק בן צדיק
לתפילת צדיק בן רשע.
מדוע הלכה רבקה לדרוש את
ה‘ כשהתרוצצו הבנים

בקרבה? (כ"ה ,כ“ב רש"י)
רבותינו דרשו שכאשר רבקה
היתה עוברת ליד בית מדרשם
של שם ועבר יצחק היה מפרכס
לצאת וכשעברה על פתח עובדי
אלילים עשו היה מפרכס לצאת,
לכן הלכה לשאול בבית מדרשו
של שם מדוע זה כך.
 .7א צ ל ר ב ק ה נ א מ ר ” ו ה נ ה
תומים בבטנה“ ,מדוע חסרה
האות א ‘ מהמילה תאומים?
(כ"ה ,כ”ד רש“י)
חסרה האות א ‘ בתורה מפני
שאחד מהם צדיק ואחד רשע,
ואילו אצל תמר נאמר שילדה
תאומים בכתיב מלא מפני ששני
בניה היו צדיקים.
 .8מ נ י י ן נ ק ר א ו ע ש ו ו י ע ק ב
בשמות אלו? (כ"ה ,כ"ה -כ “ ו
רש“י)
עשו  -שכבר במעי אמו צמחו
שערותיו כאילו בן הרבה שנים,
לכן נקרא עשו מהמשמעות של
נעשה כבר ונגמר .יעקב  -שאחז
בעקבו של עשו לעכב אותו כדי
שהוא יצא ראשון ,והוא נולד
אחרי עשו כשהוא אוחז בעקבו.
 .9מה למדים על עשו מהמילה
אדמוני? (כ"ה ,כ"ה רש “ י)
למדים מכך שזה סימן שהוא
יהיה שופך דמים.
 .10מאיזה גיל ניכר היה ההבדל
בין יעקב לעשו במעשיהם
ומניין למדים זאת? (כ"ה ,כ"ז
רש“י)
כש ה יו ק טנ י ם ל א ה י ה נ י כ ר
הבדל במעשיהם אך משגדלו
ונהיו בני  37שנה יעקב פרש
לבתי מדרשות ועשו פרש

שעת סיפור
ברכה והצלחה
פעם אחת ביקש הבעל שם טוב הקדוש
לה ב י א ל פ ני ו יי ן כ ש ר ו מ ה ו ד ר ב כ ל
ההידורים ,ממדינת סרביה.
נטל רבי דוד על עצמו את התפקיד ונסע
לעיר סרביה לקיים מצוות רבו.
רבי דוד ניגש למלאכה ,הוא השגיח על
כל פרט ופרט בייצור היין ובשמירתו,
ב עצ מו קנה א ת ה ענבים  ,ליווה א ת
הובלתם לגת ,דריכת הענבים ושימורם
בכלים ,כדי שהיין יהיה ראוי לעלות על
שולחו של רבו.
הסתיימה תסיסת היין ,והנוזל הצלול
והכשר הועבר לחבית .הגיע היום והיין היה
מוכן ,התרגשות גדולה אחזה ברבי דוד
והוא החל את הדרך
חזרה לעיר של רבו -
מז'יבוז'.
הימים ימי חורף ,שלגים
וגשמים משבשים את
הדרך ,רוחות סערה
ופגעי מזג האויר מקשים את הנסיעה..
סוף סוף הגיעה העגלה למז'יבוז' ,רבי דוד
היה מאושר על שזכה לקיים מצוות רבו,
לאחר שבועות ארוכים של קושי ודריכות
וללא מכשולים..
לפתע ,אל מול העגלה התקרב אדם
גדול -מידות רכוב על סוס ,הוא חסם את
הדרך לפני העגלה ואמר" :אני ממשטר
המושל ,חייב אני לבדוק את תכולת
החבית ,מושל העיירה אינו מתיר להכניס
לעיירה שיכר ממחוזות אחרים"..
רבי דוד החל לטעון לפניו" :בחבית זו אין
שיכר כי אם יין ,וכמו כל יהודי העיירה לא
אסתכן בהפרת פקודת המושל".
השוטר לא האזין אליו כלל ,נחוש היה
בדעתו לבדוק בעצמו .קפץ מסוסו ,ופתח
את מכסה החבית ,וטבל בו אצבעו" .נכון,
יין הוא ולא שיכר!" קפץ על סוסו ורכב
לדרכו.
אבל וחפוי ראש השתרך רבי דוד אל רבו,
וכשהגיע פרץ בבכי מר ושאל בכאב:
"כיצד ארע שאותו גוי טעם מהיין ובכך
פסל אותו ,הלא השתדלתי בכל יכולתי
ובמסירות נפש להשגיח על כשרות היין
והידורו ,והנה דווקא ברגע האחרון איבדתי
הכל"?..
'א ם ה' ֹל א
השיב לו הבעש “ ט" :כתוב ִ
ֹמר' (תהילים קכז'
שו ֵ
ְׁמר ִעירָ ,שוְא ָש ַקד ׁ
ִיש ָ
א') ,יגעת ,תלמידי היקר ,בכל נפשך,
טרחת מעבר לכוחותיך ,אך את העיקר
שכחת ,והוא ,להתפלל לקב"ה על הצלחת
מ ע שי ך  ,ע ל ש מ י ר תו ש תל וו ה או ת ך
'אם ה' ֹלא
מראשית הדרך ועד סופה! כי ִ

המשך שאלות ותשובות
לעבודת אלילים ,למדים זאת
מהמילים ”ויגדלו הנערים“.
.11מדוע אהב יצחק את עשו?
(כ"ה ,כ"ח רש"י)
כי ציד בפיו ,עשו היה מרמה את
אביו ושואלו :אבא ,כיצד
מעשרים את המלח ואת התבן?
ויצחק היה סבור שעשו מדקדק
במצוות.
.12מדוע בישל יעקב עדשים ?
(כ"ה ,כ"ט רש"י)
כי זה היה היום שבו נפטר סבו
אברהם ולכן בישל עדשים
לאבל ,וה‘ לקח את אברהם כדי
שלא יראה את נכדו יוצא
לתרבות רעה ,כדי שימות
בשיבה טובה.
 .13תמ ו ר ת מ ה מ כ ר ע ש ו א ת
הבכורה ליעקב? (כ"ה ,ל"ד)
תמורת נזיד עדשים שנתן לו
יעקב לאכול.
 .14מ ד ו ע ק נ א ו ה פ ל י ש ת י ם
ביצחק? (כ"ו ,י"ב)
מפני שה‘ ברך אותו והיה עשיר,
שאותה שנה היתה שנה קשה -
שהיה רעב ,וליצחק היתה ברכה
שהארץ הצמיחה לו תבואה רבה
ונעשה עשיר.
 .15ל א ן ה ל ך י צ ח ק ל א ח ר
שאבימלך גרש אותו?
(כ"ו ,ט"ז)
יצחק הלך וישב בנחל גרר רחוק
מן העיר.

 .16כ י צ ד ק ר א י צ ח ק ל ב א ר ו ת
שחפר?
ה ב א ר ה ר א ש ו נ ה  -ע ׂשק  ,כ י
נתעשקו עימו רועי גרר.
הבאר השנייה -שיטנה ,גם עליה
רבו .הבאר השלישית -רחובות,
שעליה לא רבו ולא היתה
מחלוקת.
.17מדוע באו אבימלך ופיכול שר
צבאו אל יצחק לאחר הגעתו
לבאר שבע? (כ"ו ,כ“ח)
כדי לכרות עימו ברית .כי ראו
שה ‘ ע י מו והוא מצל י ח ב כ ל
דרכיו.
.81כ י צ ד ק ר א י צ ח ק ל ב א ר
הרביעית שחפרו עבדיו?
קרא לה שבעה ,ולכן קראו לעיר
באר שבע.
.81מד ו ע כה ו ע ינ י ו של יצח ק
מלראות?
מפני העשן שהיו נשותיו של עשו
מקטירות קטורת לעבודה זרה.
והמדרש אומר ,שבשעת
העקידה בכו המלאכים
ודמעותיהם ירדו לתוך עיניו
ומאז נחלשה ראייתו עד
שנתעוור.
.02מ ה ה י ת ה ת ג ו ב ת ע ש ו
כשנודע לו שיעקב גנב לו את
הברכה?
הוא כעס ואמר בליבו :יקרבו ימי
אבל אבי ואהרגה את יעקב אחי,
שלא רצה לצער את אביו.

הלימוד בעלון מוקדש לרפואתה השלמה והמהירה של

רחל אורה בת חנה רבקה
לקבלת העלון כל יום רביעי באימייל ניתן לפנות לShealAvicha@gmail.com :
לארכיון העלוניםwww.pirsuma.com/shal_avicha :
ֹמר'".
שו ֵ
ְׁמר ִעירָ ,שוְא ָש ַקד ׁ
ִיש ָ
לא פעם אנו הולכים לדרך חדשה  -עוברים
די רה  ,מ שפצים ,מ תחילים בלי מו דים
ופותחים איזה עסק קטן..
אנו עושים את כל הבדיקות ,מבררים על
כל המכשולים שיכולים להיווצר ובטוחים
בחכמתנו ובדרכנו שתצליח ..אך לפעמים
אנו נוחלים אכזבה..

לפני שאתה מתחיל במשימה ,לפני שאתה
הולך על כל הקופה ,שא תפילה להצלחה,
גם שאתה בטוח שתצליח עצור רגע אחד,
הרם עינך למרום ובקש הצלחה מבעל
ההצלחות..
עם כל נסיונך הרב בתחומך אתה תמיד
צריך סיוע להצלחה מלמעלה.
תפילה קטנה ואתה בעזרת ה' בדרך אליה..
לימוד יומי

