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 ִמספרים 

 על הפרשה

 

 

 למשל ולשנינה

 

  ַזְרֶעָך ִיְהֶיה ֹּכה ...ַהּכוָֹכִבים ּוְסֹפר... ַהחּוָצה ֹאתוֹ ַוּיוֵֹצא
 (י"רש) ...בן להעמיד עתיד שאינך במזלות שראית שלך מאצטגנינות צא לו אמר

אחד טלפון. על הקו הגנב שגנב את  אחד מעסקני החסד באשדוד, קיבל ביום בהיר
 מכוניתו כחצי שעה קודם לכן.

לאחר ההלם הראשוני, ואחר הגשת התלונה במשטרה, ואחר שהתברר שאין שום 
נכונות לנסות לאתר את הרכב הגנוב, התקשר ידידנו עם אחד מחברי הכנסת מסיעת 

 יהדות התורה.

בכבודו  -החל לצבור תנופה, הגיעה הוראה מאת השר לבטחון פנים  לאחר שהענין
להטיל סגר על רצועת עזה, וכן לערוך ביקורות בכל הכבישים שיוצאים  -ובעצמו 

 מהעיר אשדוד לכוון האוטונומיה.

מפקד המשטרה לאחר שהעביר את התדריך לפיקודיו, סינן מבעד לשפמו העבות, כי 
 י הגנבים בוודאי כבר הספיקו לפרק את הרכב"...כ נראה לו ש"חבל על המאמץ, 

לו סגנו "אם אמנם הענין אבוד, מפני מה נשלחת להעביר את התדריך על  העיר
 חסימת נתיבי הבריחה של הגנבים?!"

כך אמר הקב"ה לאברהם, אמנם ראית במזלות ובכוכבים כי אינך ראוי להוליד... אך 
יות? אין זאת אלא כדי שיתפללו יש לשאול מפני מה מגלה הבורא את העתיד לה

 לפניו, ויעשו מאמצים לשנות את רוע הגזירה.

אם כן משם ראיה. צא מאיצטגננות שלך. מאותו מקום שאתה רואה שאינך מוליד, 
מאותו מקום אראה לך שאתה מוליד. שהרי, אם אכן לא היה שום סיכוי שאברהם 

 יוליד, לא היה טעם להודיע זאת לעולם.

אברהם יהא לגוי גדול, עוד יתכן ש, משמע כי ע"י המזלות או נביא יעואם הבורא מוד
 וזרעו ככוכבים.

 
 וכאשר תקום 

 מן הספר...
 

 הסתפקות במועט

רֹוךְ  ְוַעד ִמחּוט ִאם  ו ַנַעל ש ְ
ח ְְִאם ל ֶאּקַ ר ִמּכָּ ךְ  ֲאש ֶ   לָּ

אחד מסימני  -עין טובה 
 תלמידיו של אברהם אבינו
 .היא

בא וראה מידתו של 
אאע"ה, שהיה בידו ביזת 
 מלחמה, וכדין באה לידו. 

ואעפ"כ אמר למלך סדום 
"אם אקח מכל אשר לך", 
כיון שהיה מסתפק במה 
שיש לו, ואינו חומר רכוש 
 אחרים.

 שואל כעניין ומשיב כהלכה
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 לך לךפרשת 

 

 עניני הפרשה:

 

 שואל כענין ומשיב כהלכה:

 :גימטריא בפרשתנו

i.  ,אברהם ואילך מכאן אברם שמך עכשיו שעד, שמך על אות מוסיף הריניואגדלה שמך ,
 ב( יב, י")רש אדם של איבריו כנגד ח"רמ עולה ואברהם

ii. שמו של גימטריא מנין והוא, היה לבדו אליעזר אמרו רבותינו מאות, ושלש עשר שמונה 
 יד( יד, י")רש

iii. שנימול ימים' וח, שרה של שנה' וצ, נסיונות' י שם על אומרים יצחק, יש שמו את וקראת ,
 יט( יז י")רש אברהם של שנה' וק

 

 :מנין המצוות בפרשה

 מצוות עשה -היא הברית בינינו ובין בוראנו  המילה מצות

, בגופם קבוע אות שמו על נקרא להיות הבדיל אשר בעם לקבוע יתברך השם שרצה לפי, זו מצוה משרשי
 שוה. איננו ומובאם מוצאם אשר, נפשותם בצורת מהם מובדלים שהם כמו גופם בצורת העמים משאר להבדילם

, מבטן שלם בראו ולא, האדם ידי על ההשלמה להיות ורצה, תכונתו להשלים יתברך השם חפץ הנבחר והעם
 . פעולותיו בהכשר נפשו צורת להשלים בידו כן, ידו על גופו צורת תשלום כאשר כי אליו לרמוז

 


