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דבר תורה
לשאוף להתחזק ברוחניות
"ויסע אברם הלוך ונסוע
הנגבה" (יב ,ט).
הנה לכ ל אדם ישנה שאיפה
להיות אמיד ברכושו ובממונו,
להצליח ולשגשג בעסקיו עד אין
גבול ,וכמאמר הפסוק "אוהב
כסף לא ישבע כסף" (קהלת ה).
ולפעמים הא דם לא שם ל ב
לכך שחס הוא על הדמים (כסף)
יותר מאשר על הימים ,שדואג
הוא להרויח כסף ככל האפשר,
וחלילה לא להפסיד ,בעוד שימיו
עוברים ריקים מכל תוכן רוחני,
תורה מצוות ומעשים טובים.

שאלות ותשובות על פרשת לך לך
מאת ר' עזרא מרום
" .1וירד אברם מצרימה  ...כי כבד
הר ע ב "  .צ י י ן א י ש י ם נ ו ס פ י ם
בתנ"ך שירדו מהארץ בגלל רעב.
א .יצחק ירד לגרר (כ"ו ,ו).
ב .יעקב ובניו ירדו למצרים.
ג .אלימלך ,בעלה של נעמי ,ירד
למואב.
 .2ציין  2פירושים לפסוק" :ואת
הנפש אשר עשו בחרן"( .רש"י)
א .אנשים ונשים שהתגיירו ע"י
אברהם ושרי.
ב .הרכוש הרב שהיה לאברהם.
 .3לאלו נשים בתורה ניתן התואר:
א .יפת מראה .ב .טובת מראה.
א .שרי .ב .רבקה.
 .4כיצד מכנה לוט את ככר הירדן?
גן ה'.
 .5מנין לומד רש"י את הכלל:
"שם רשעים ירקב"?
מהפסוק" :ואנשי סדום רעים
וחטאים"( .י"ג.)21 ,
 .6כיצד נקראים בפרשתנו הכיוונים
הב א י ם  :א  .ד ר ום  .ב  .מ ז ר ח .
א .דרום = נגב.
ב .מזרח = קדם.
 .7על פי רש"י ,מיהו אמרפל מלך
שנער?
נמרוד.

ברם ,אף כי זהו המצב המצוי,
אין הוא מן הרצוי כלל ,כי חייב
כל יהודי לשאוף להפך  -להיות
מ לא מת ורה מצ וות ו מ עשי ם
טובים אף אם יצטרך למעט
בריבוי השתדלותו בעניין הונו
ורכושו.
ואמנם אין דבר זה קל כלל כי
"אדם בהול על ממונו" (שבת
קיז) ואף היצר הרע עושה את

 .8מה שמות מלכי סדום ועמורה?
ברע מלך סדום ,בר שע מלך
עמורה.
 .9מי אני :א .עמק השידים?
ב .חצצון תמר?
א .ים המלח.
ב .עין גדי (רש"י ,י"ד .)7
 .10העיר קדש נקראת עין -משפט.
ציין  2סיבות לכך (רש"י).
א .בגלל שבה נערכו
המשפטים.

ב .בגלל שעתידים משה ואהרון
להישפט בה במי מריבה.

 " .11ו ב ן מ ש ק ב י ת י ה ו א ד מ ש ק
אליעזר" .ציין  3פירושים למילה
"דמשק".
א .מוצאו מדמשק.
ב .רדף את המלכים עד דמשק.
ג .נוטריקון דולה ומשקה
(מתורת רבו לאחרים).
 .12א .כמה שנים חייב אדם לחיות
עם אשתו העקרה עד שיישא
אישה אחרת .ב .מה המקור לכך
בפרשתנו?
א 21 .שנים.
ב .מהגר שהתחתנה עם אברהם
אחרי  21שנות עקרות של שרי.
 .13באיזה גיל נימולו:
א .אברהם? ב .ישמעאל?
א .99 .ב.21 .
 .14מ י ה י י ת ה ה ג ר ש פ ח ת ש ר י ?
(רש"י).
בת פרעה.
 " .15ל ך ל ך מ א ר צ ך ו מ מ ו ל ד ת ך
ומבית אביך" .מה הקושי הלוגי
בפסוק זה?
התהליך הפוך :קודם יוצאים
מהבית ואח"כ מהארץ.
 .16אברם נצטווה "לך לך" .למי
בתנ"ך נאמר:
א .קום לך? ב .קום והתהלך?
א .ליונה הנביא נאמר" :קום לך
אל נינווה".
ב .לאברם נאמר" :קום התהלך
בארץ לארכה ולרוחבה".
 .17מ י ה י ה מ ל כ י -צ ד ק ? ( ר ש " י )
שם בן נח.
 .18מה הרמ ז ל כך שבר ית -מ יל ה
שקולה כנגד כל המצוות?
ברית  -אותיות תרי"ב ( + )221
המצווה עצמה = תרי"ג (.)221

שלו ,ו מנסה לעכב ול מנוע את
הריבוי בתורה ומצוות.
ואף על פי כן זהו נסיוננו בזה
העולם ,ועל האדם לרצות ולשאוף
תמיד לברוח מעסקי הגשמיות אל
ע סק י ה רוח ניו ת ו לחט וף תור ה
מצוות ומעשים טובים מעט פה
מעט שם ככל האפשר (ר' ברכות
נג.):
ובזה מובן בס"ד הפסוק הנ"ל:
"ויסע אברם"  -אבי האומה,
שצריכים אנו ללכת בעקבותיו שכן
"מעשה אבות סימן לבנים" הלוך
ונסוע הנגבה ,אברהם אבינו נסע
והתקדם ושאף להגיע הנגבה.
להיות מנוגב מכל הבלי העולם
הזה מלבד תורה מצוות ומעשים
טובים (שכן מפורש בספר יהושע
פרק טו כי עתניאל בן קנז נקרא
"ארץ הנגב" ,ופירש רש"י שהיה
מנוגב מכל דבר ,שאין בו אלא
תורה) .ולכך צריכים גם אנו
לשאוף ולהתקדם תמיד" ,הלוך
ונסוע הנגבה".
נעם התורה

ותן טל ומטר
מיום חמישי בערב התחלנו לבקש על
הגשמים.
להלן דינו של מתפלל ששכח לשאול
גשמים (לומר "ותן טל ומטר)"...
בחורף:
 אם לא סיים את הברכה (לא
אמר "ברוך ...מברך השנים") ישאל
גשמים במקום בו נזכר וימשיך
בתפילתו.
 אם סיים את הברכה ונזכר לפני
ברכת שומע תפילה יאמר אחרי
המילים "ושמע תפילתנו" בברכת
"שומע תפילה"" :ותן טל ומ טר
לברכה על פני האדמה" וימשיך
בתפילתו.
 אם נזכר לאחר ברכת שומע
תפילה אך לא התחיל בברכת
העבודה חוזר לברכת שומע
תפילה וממשיך כבאפשרות
הקודמת.
 אם נזכר ל אחר ברכת העבודה
יחזור לברכת השנים ויחזור משם
על תפילתו.
 א ם נ זכר ל א חר ש סיי ם ת פיל ת
שמ ו נ ה ע ש ר ה יח ל א ת ת פ י ל ת ו
מחדש( .אם נזכר לפני חזרת
הש"ץ ימתין ויחזור על תפילתו עם
החזן ,אך א ם נזכר ל אחר מכן
יחזור ביחידות).

המשך שאלות ותשובות
 .19באיזה גיל נימולים המוסלמים
ומדוע?
בגיל  21שנה ,כי אז ישמעאל
נימול.
 " .20ל ך ל ך  . . .א ל ה א ר ץ א ש ר
אראך" .מה מ שמעות המיל ה
המיותרת "לך"?
לך = להנאתך ולטובתך (רש"י).

שרה אמרה לאברהם (ט"ז.)5 ,

" .23ויבוא הפליט ויגד לאברם".
מיהו הפליט ומדוע נקרא כך?
(עיין רש"י י"ד)33 ,
הפליט = עוג מלך הבשן .נקרא
כך בגלל שנפלט (ניצל)
מהמבול.
 .24אברם אומר ללוט" :כי אנשים
אחים אנחנו" איזו קירבה יש
ביניהם?
לוט הוא בן הרן אחיו של אברם.

 " .21ל א י ק ר א ע ו ד ש מך אב רם " .
לאלו אישים בתנ"ך נוספה אות
לשמם ומה הרמז לכך?
לאברהם נוספה ה' ,לשרה
נוספה ה' ,ליתרו נוסף ו' וליהושע
נוסף י' כל התוספות הנ"ל
מרכיבות את שם ד' שם הויה!

 .25א י ז ה ש י ר מ פ ו ר ס ם ע ל א ר ץ
ישראל מקורו בפרשתנו?
"קום התהלך בארץ לארכה
ולרחבה".

 .22מי אמר למי" :ישפוט ה' ביני
ובינך"?

.26מה היא בלע?
בלע = העיר צוער (י"ד.)1 ,

חידון באדיבות פרסומא

אתר מידע לקהילה הדתית ברחובות

אברהם בארץ ישראל
ַאר ְצָך
" .1וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ לַ-אבְ ָרם ,לְֶך-לְ ָך מֵ ְ
ּומבֵ ית ָאבִ יָך" -מפרש רש"י
ּומּמ ֹּול ְַד ְתָך ִ
ִ
"לך" – להנאתך וטובתך (רש"י י"ב,
ב') מהי הטובה שיזכה לה בארץ כנען?
 .2מה גילו של אברהם בעת הגעתו לארץ
כנען? (י"ב ,ב).
" .3וַ יִ בֶ ן שָ ם ִמזְ בֵ חַ " (י"ב ,ז-ח) .שני
מזבחות בונה אברהם
בפסוקים אלו.
היכן ובעקבות מה נבנה כל
אחד?
 .4מה מאלץ את אברהם לעזוב
את ארץ כנען? (י"ב ,י')
ומדוע רק שם? (רש"י).
אברהם יורד מצרימה
כאשר יורד אברהם מצרימה הוא אינו
מעוניין שידעו ששרה אשתו.
 .1ממה חושש אברהם? (י"ב ,יב).
 .2מה עושים עבדי פרעה כאשר רואים
את שרי? (י"ב ,טו).
 .3מה עונשו של פרעה על שלקח את
שרה? (י"ב ,יז).
 .4מה עושה פרעה כאשר הוא מגלה
ששרי היא אשת אברהם? (י"ב ,יח-כ).
אברהם ולוט
 .1מדוע רבו רועי אברהם עם רועי לוט?
(רש"י ,י"ג ,ז).

 .2מה הפתרון שמציע אברהם לריב?
(י"ג ,ט') ,מה בוחר לוט (י"ג ,יא)?
 .3במה בוחר לוט? כיצד מכנה הפסוק
חבל ארץ זה? (י"ג ,י'),
 .4לאיזו ארץ דמתה ככר הירדן לפני
שנשחתה סדום ועמורה? (י"ג ,י)
לוט נשבה
במלחמה בה נשבה לוט מסופר על
מלחמת ארבעת המלכים
בחמשת המלכים.
 .1מהם ארבעת המלכים ומהם
חמשת המלכים? (י"ד ,א-ב),
מי ניצח? (י"ד ,י')
 .2מה עושה אברהם כאשר
הוא שומע שנשבה לוט?
(י"ד ,יד)
 .3כאשר חוזר אברהם מהמלחמה יוצא
לקראתו מלך סדום .מה מבקש מלך
סדום? האם מסכים אברהם לקבל
תמורה למעשהו? (י"ד ,כא-כד)
 .4למי בכל זאת מבקש אברהם לתת
שכר? (י"ד ,כד)
ברית בין הבתרים
" .1הָ יָה ְדבַ ר-ה' אֶ לַ-אבְ ָרםָ ..אנֹּכִ י מָ גֵן לְָך
ְ -שכ ְָרָך ,הַ ְרבֵ ה ְמאֹּד ..וַ יֹּאמֶ ר ַאבְ ָרם ,ה'אלוקים ַמה ִת ֶתן לִ י ,וְ ָאנֹּכִ י( "..ט"ו  ,א-
ב)  -מה מטריד את אברהם מאוד?
מה מבטיח לו הקב"ה?
pirsuma.com

העלון מוקדש במזל וב מזל וב
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לאברהם דוד בן רחל ליום הולדתו
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