בס"ד

שאלות לפרשת לך-לך
" .1וירד אברם מצרימה כי כבד הרעב" .ציין אישים נוספים בתנ"ך שירדו מהארץ בגלל רעב.
 .2ציין  2פירושים לפסוק" :ואת הנפש אשר עשו בחרן") .רש"י(.
 .3לאלו נשים בתורה ניתן התואר :א .יפת מראה ב .טובת מראה.
 .4כיצד מכנה לוט את ככר הירדן?
 .5מנין לומד רש"י את הכלל" :שם רשעים ירקב"?
 .6כיצד נקראים בפרשתנו הכוונים הבאים :א .דרום ב .מזרח.
 .7מיהו אמרפל מלך שנער ? )לפי רש"י(
 .8מה שמות מלכי סדום ועמורה?
 .9מי אני :א .עמק השידים ב .חצצון תמר?
 .10העיר קדש נקראת עין-משפט .ציין  2סיבות לכך )רש"י(
 .11מי היו בעלי ברית אברהם?
 .12ובן משק ביתי הוא דמשק אליעזר " .ציין  3פירושים למילה" דמשק".
 .13א .כמה שנים חייב אדם לחיות עם אשתו העקרה עד שישא אישה אחרת ? .ב .מה המקור
לכך בפרשתנו?.
 .14מי היתה הגר שפחת שרי? )רש"י(.
 .15באיזה גיל נימולו :א .אברהם ב .ישמעאל ?
 .16לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך " .מה הקושי הלוגי בפסוק זה ?
 .17אברם נצטווה " לך לך " .למי בתנ"ך נאמר  :א .קום לך ב .קום והתהלך ?
 .18מי היה מלכי-צדק )רש"י(
 .19מה הרמז לכך שברית -מילה שקולה כנגד כל המצוות ?
 .20באיזה גיל נימולים המוסלמים ומדוע ?
" .21לך לך אל הארץ אשר אראך" .מה משמעות המילה המיותרת לך ?
 " .22לא יקרא עוד שמך אברם" .לאילו אשים בתנ"ך נוספה אות לשמם ומה הרמז בכך ?
 .23בשכר שאמר אברהם "ואנכי עפר ואפר" זכו בניו ל  2מצוות )סוטה י"ז  (.מה הן המצוות ?
 .24מי אמר למי " :ישפוט ד' ביני ובינך" ?
" .25ויבוא הפליט ויגד לאברם" .מיהו הפליט ומדוע נקרא כך ? )עיין רש"י י"ד(13,
 .26אברם אומר ללוט" :כי אנשים אחים אנחנו" איזו קירבה יש ביניהם?
 .27איזה שיר מפורסם על ארץ ישראל מקורו בפרשתנו ?
 .28מהיא בלע ?
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בס"ד

תשובות לפרשת לך-לך
 .1א .יצחק ירד לגרר )כ"ו ,ו( ב .יעקב ובניו ירדו למצרים ; ג .אלימלך בעלה של נעמי ירד למואב.
)רות א(1,
 .2הנפש = א .אנשים ונשים שהתגיירו ע"י אברהם ושרי .ב .הרכוש הרב שהיה לאברהם.
 .3א .שרי ב .רבקה.
 .4גן ה'.
 .5מהפסוק" :ואנשי סדום רעים וחטאים") .י"ג .(12
 .6א .דרום = נגב ב .מזרח = קדם.
 .7נמרוד.
 .8ברע מלך סדום ,ברשע מלך עמורה.
 .9א .ים -המלח ב .עין גדי )רש"י,י'ד .(7
 .10א  .בגלל שבה נערכו המשפטים ב .בגלל שעתידים משה ואהרן להישפט בה במי מריבה.
 .11ענר ואשכול.
 .12א .מוצאו מדמשק ; ב .רדף את המלכים עד דמשק ; .ג .נוטריקון דולה ומשקה )מתורת רבו
לאחרים(
 .13א 10 .שנים ; ב .מהגר שהתחתנה עם אברהם אחרי  10שנות עקרות של שרי.
 .14בת פרעה.
 .15א .99 .ב.13 .
 . .16התהליך הפוך  :קודם יוצאים מהבית ואח"כ מהארץ.
 .17ליונה נאמר " :קום לך אל נינווה " ב .לאברם נאמר ":קום התהלך בארץ לארכה ולרוחבה".
 .18שם בן נח
 .19ברית= אותיות תרי"ב ) + (612המצווה עצמה= תרי"ג )( 613
 .20בגיל  13שנה ,כי ישמעאל נימול בגיל זה .
 .21לך= להנאתך ולטובתך )רש"י(.
 .22לאברהם נוספה ה',לשרה נוספה ה' ,ליתרו נוסף ו' וליהושע נוסף י' כל התוספות הנ"ל
מרכיבות את שם ד' שם הויה !
 .23אפר פרה אדומה ועפר אשה סוטה.
 .24שרי אמרה לאברם )ט"ז.(5,
 .25הפליט= עוג מלך הבשן .נקרא כך בגלל שנפלט )ניצל( מהמבול.
 .26לוט הוא בן הרן אחיו של אברם.
 " .27קום התהלך בארץ לארכה ולרחבה ".
 .28בלע= העיר צוער )י"ד(2,
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