לק"י

פרשת לך-לך

עונג שבת
מישהו מקשיב?
התורה ,בניגוד לנח ,לא מתארת את
סגולותיו של אברהם וזה למה .שכן
הקריאה לצאת אל ארץ ישראל
נשמעה באותה תקופה בחלל העולם.
כל מי שדבר ד' יקר לו ,יכול היה
לשמוע את הקריאה "לך לך
מארצך ...אל הארץ אשר אראך",
אבל יושבי הארץ היו שקועים כל
אחד בשלו ,איש לא הקשיב לדבר ד'
מלבד אברהם .לכן איש לא שמע את
'לך לך'.
לפי הסבר זה אברהם לא נבחר על
ידי ה' ,לכן התורה לא מתארת את
סגולותיו של אברהם .אברהם בחר
את עצמו בכך שהיה קשוב לשמוע
את הקריאה האלוקית .אברהם היה
אמיץ לציית לקריאה זו ולהתמסר
אליה ,לעזוב את ביתו ולצאת לארץ
רחוקה ולא נודעת.
דברים אלו מרעידים כל שנה מחדש.
החרדה מהחשש שמא גם עתה נשמע
בעולם קול אלוקי .אפשר שכמו כל
תושבי חרן בתקופת אברהם ,גם אנו
שקועים בקטנוניות הפרטית ,אטומים
וחרשים מלשמוע דבר ד' הזועק
בחלל העולם ואומר 'לך לך' .אולי גם
התקופה שלנו היא תקופה שמבקשת
מהפכה בעולם ,מהפכה רוחני ת
שהקב"ה מבקש לחולל עתה ,הוא
קורא לנאמניו להצטרף אליו ,ואנו
מתוך ההשתקעות בהבלי הזמן,
מחמיצים את הקריאה העליונה.
כיפה/הרב גלעד שטראוס

זמני השבת (ת"א):
כניסת השבת53:61 :
יציאת השבת53:61 :
י' מרחשון תשע"ב
גיליון מס' 98

שאלות ותשובות על הפרשה
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.
 .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.

.11מ י ה י ו ב ע ל י ב ר י ת א ב ר ה ם ?
ענר ואשכול.
 " .12ו 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).
 .13א .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.
 .14באיזה גיל נימולו:
א .אברהם? ב .ישמעאל?
א .99 .ב.21 .
 .15מ י ה י י ת ה ה ג ר ש פ ח ת ש ר י ?
(רש"י).
בת פרעה.
 " .16ל 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.
 .17אברם 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".

הידעת?

לא לומדים לקח
הניסיון החמישי של אברהם היה
שנלקחה אשתו ,שרה ,לפרעה מלך
מצרים לאישה .בפסוק נאמר "וינגע
ה' את פרעה נגעים גדולים ואת
ביתו על דבר שרי" ומפרש רבי לוי:
כל אותו הלילה היה מלאך עומד
ומגלב (שוט) בידו ואומר לה" :אם
תאמרי לי 'הכה!' אני
מכה .אם תאמרי לי
'עזוב!' אני עוזב ".ולכן
נאמר על דבר ,על פי
דיבורה.
רבי טרפון מגלה לנו
שהלילה שבו קיבלו
פרעה וביתו את הנגעים היה הלילה
שבו עתיד להיות ליל פסח ,להודיע
שכן הקב"ה עתיד להכות את
מצרים בנגעים גדולים ,אך המצרים
לא למדו לקח ולבסוף קיבלו 01
מכות.

המשך שאלות ותשובות
 .18מ י ה י ה מ ל כ י -צ ד ק ? ( ר ש " י )
שם בן נח.
 .19מה הרמ ז ל כך שבר ית -מ יל ה
שקולה כנגד כל המצוות?
ברית = אותיות תרי"ב ( + )221
המצווה עצמה = תרי"ג (.)221
 .20באיזה גיל נימולים המוסלמים
ומדוע?
בגיל  21שנה ,כי אז ישמעאל
נימול.
 " .21ל ך ל ך  . . .א ל ה א ר ץ א ש ר
אראך" .מה משמעות המילה
המיותרת "לך"?
לך = להנאתך ולטובתך (רש"י).
 " .22לא י קרא ע וד שמך אברם" .
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!

 .23מי אמר למי" :ישפוט ה' ביני
ובינך"?
שרה אמרה לאברהם (ט"ז.)5,
" .24ויבוא הפליט ויגד לאברם".
מיהו הפליט ומדוע נקרא כך?
(עיין רש"י י"ד)33 ,
הפליט = עוג מלך הבשן .נקרא
כך בגלל שנפלט (ניצל)
מהמבול.
 .25אברם אומר ללוט" :כי אנשים
אחים אנחנו" איזו קירבה יש
ביניהם?
לוט הוא בן הרן אחיו של אברם.
 .26א 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".
.27מה היא בלע?
בלע = העיר צוער (י"ד.)1 ,

השלם את הפסוק
קוּם ִה ְת ַה ּ ֵּל ְך  ,______לְ ָא ְר ָּכ ּה ו ְּל ָר ְח ָּב ּהּ ִ :כי ְל ָךֶ ,א ְּתנֶ ָ ּנה.

קנֵּה ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ.
 ______י ִָדי ֶאל-ה' קל ֶע ְל ֹיוןֹ ,

עולָ ם.
ִ ּכי ֶאתָּ -כלָ -ה ָא ֶרץ אֲ ֶשרַ -א ּ ָתה ְ ,______ל ָך ֶא ְּתנֶ ָ ּנה ,ו ְּלזַ ְרעֲ ָךַ ,עדֹ -

וְ ִהפ ֵּר ִתי א ְֹת ָך ְ ______מאֹד ,וּנְ ַת ִּת ָ
יך לְ ֹגויִ ם; ו ְּמלָ ִכיםִ ,מ ְּמ ָך י ֵֵּּצאוּ.
ְ

ִה ֵּ ּנה-נָ א ּ ִ ,______כי ִא ּ ָשה יְ ַפתַ -מ ְר ֶאה ָא ְּת.

וְ ִאםָ -ש ָרה ,הֲ ַבתָ ______-שנָ ה ּ ֵּתלֵּ ד.

ֹאמר ֵּאלָ יו אֲ נִ י-קל ַש ַ ּדיִ --ה ְת ַה ּ ֵּל ְך ְל ָפנַ י ,וֶ ְהיֵּה .______
וַ ּי ֶ

יהַ ,א ּ ָתה ֵּאל . ______
וַ ִּת ְק ָרא ֵּשם ה' ַה ּד ֵֹּבר ֵּאלֶ ָ
ִ ּכיִ -אם אֲ ֶשר יֵּצֵּ א ִמ ּ ֵּמ ֶע ָ
יך ,הוּא . ______

קנֵּה ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ.
ֹאמרַ ______ :א ְב ָרם ְל ֵּאל ֶעלְ ֹיוןֹ ,
וַ יְ ָב ְר ֵּכהוּ ,וַ ּי ַ

לֶ ְךְ -ל ָך  ______ו ִּמ ּמ ֹולַ ְד ְּת ָך ו ִּמ ּ ֵּבית ָא ִב ָ
יךֶ ,אלָ -ה ָא ֶרץ ,אֲ ֶשר ַא ְר ֶא ּ ָך.

אֲ ֶשר ִאםִ ______-אישִ ,ל ְמ ֹנות ֶאת-עֲ ַפר ָה ָא ֶרץַּ --גם-זַ ְרעֲ ָך ,יִ ּ ָמנֶה.
יטבִ -לי ַבעֲ בו ֵּּר ְך ,וְ ָחיְ ָתה ______
ִא ְמ ִרי-נָ א ,אֲ ח ִֹתי ָא ְּתְ --ל ַמ ַען יִ ַ
ִּבגְ לָ לֵּ ְך.

חידון נושא פרסים
 .1עם ישראל חי וקיים לעד ויתר אומות
העולם נכחדים  -ממה רש"י לומד זאת?
 .2מילה מהפרשה :חבל ,פתיל קפדו ראשי
ותקבלו עדינות.
ההגרלה פעם בחודש באתר פירסומא.

את הפתרונות יש לשלוח אלchidot@pirsuma.com :

השלימו את המילים החסרות בכל פסוק ,חברו את האותיות הראשונות בכל
מילה ותקבלו ביטוי הקשור לפרשה.

זכות הלימוק בעלון מוקקשת לר ואתו המהירה
והשלמה של ליאב בן שגית
ול ע י ל ו י נ ש מ ת
חנה חנית בת בתיה בקרה
להקקשות ולקבלת העלון כל יום רביעי באימייל ניתן ל נות ל:
ShealAvicha@gmail.com
לארכיון העלונים:
www.pirsuma.com/shal_avicha

