בס"ד

טמונה בפרשה
עלון שבועי לעידוד העיון והבקיאות בפרשת השבוע



פנינים



מרחשון תשע"ז שנה שישית ,גיליון מס' 331
נא לא לעיין בגיליון בשעת התפילה

לך לך
לסדר את הפרשה

"מה זאת עשית לי למה לא הגדת לי כי אשתך הוא .למה אמרת אחתי הוא"
צריך ביאור מדוע עשה פרעה ב' שאלות מזה ,הרי לכאורה עיקר הטענה היא מה שלא אמר
שהיא אשתו ,ולמה הוסיף ואמר' :למה אמרת אחותי היא' .ויש ליישב על פי מה שמצאנו
במגילת אסתר שמרדכי ציוה על אסתר שלא תגיד את עמה ואת מולדתה ,כדי שיחשוב
אחשוורוש שהיא ממשפחה בזויה ולא יקחנה לאשה ,כי אין מכבוד המלך לקחת אשה ממשפחה
בזויה תהיה מי שתהיה .אם אברהם היה אומר ששרה אינה אשתו ולא היה אומר שהיא אחותו,
יתכן שלא היה פרעה לוקחה ,כיון שלא נודע משפחתה ,ויתכן שהיא ממשפחה בזויה ולא יקחנה
המלך .אך כיון שאמר שהיא אחותו ,לא חשש פרעה שהיא ממשפחה בזויה ,שהרי משפחת
אברהם הייתה מפורסמת בעולם .וזהו שטען פרעה לאברהם ,שעשה עמו שתי רעות :האחת,
שלא הגדת לי שהיא אשתך .והשנית ,שאמרת לי אחותי היא ולכן לקחתיה לאשה ,כי לולא
הייתה אחותך לא הייתי לוקחה שמא ממשפחה בזויה היא( .אפריון)

לפניכם רשימת נושאי הפרשה בסדר מעורבב,
עליכם לסדרם מחדש לפי סדר ההתרחשות בפרשה.
כשתצליחו ,תקבלו מהאותיות חלק מפסוק מהפרשה.
א .בקשת מלך סדום מאברם והסכמתו
א .שינוי שם לאברם ומצות המילה
ב .מלך סדום ומלכי צדק מקבלים את
פני אברם
ו .אברם מגיע לא"י
ב .לוט נשבה ואברם נלחם בד' המלכים
ב .שינוי שם לשרי והבטחה שתלד
ד .המלאך מבשר להגר על הולדת
ישמעאל
ה .לקיחת שרי לפרעה ועונשו
ו .בשורת הגאולה העתידית וירושת
הארץ
צ .מעמד ברית בין הבתרים
ר .פרידת אברם ולוט והתגלות ד'
לאברם
י .עושר אברם וריב הרועים
י .שרה מבקשת מאברם שישא את הגר
מ .אברהם מל עצמו ובני ביתו
ע .מלחמת ארבעת וחמשת המלכים
ר .הבטחת ד' לאברם לזרע
ר .הגר מבזה את שרה ובורחת מפניה
י .אברם יורד למצרים מפני הרעב
ר .הבטחת ד' שיצחק וישמעאל יפרו
וירבו

\\\\

"_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _"

\\\\
"אם מחוט ועד שרוך נעל"
על פניו היה על אברהם לומר בלשון של 'מגדל ועד קטן' .דהיינו ,מדבר גדול כגון זהב
ויהלומים ,ועד לשרוך נעל או חוט שהם דברים פעוטים ,אך מדוע אמר בלשון של 'מקטן ועד
קטן'? א .אם אברהם היה אומר כך ,היה מקום לפרש את דבריו שבכל זאת ייקח דבר קטן
כלשהו ,אבל ע"י שהתבטא בלשון זו היה ברור בדבריו שלא ייקח מאומה ממלך סדום ,מחוט
ועד שרוך נעל( .הגר"ר קרלנשטיין) ב .בגמרא (ב"ב טו ):כתוב" :כל הנוטל פרוטה מאיוב
מתברך" ,והיינו שהיתה לאיוב סגולה מיוחדת .לפי זה ,אומר אברהם למלך סדום לא אקח ממך
דבר ואפילו לא חוט ,כדי שלא תגיד כי בסגולתך" :אני העשרתי את אברהם"( .אמרי אמת) ג .על
אברהם אבינו נאמר שהיתה לו עין טובה .ולגביו ,חוט ושרוך נעל שאינם שלו ,שניהם ערכם רב
מאד ( .ניצני ניסן) ד .ידוע שהזהב היקר ביותר הוא של עשרים וארבעה קארט ,אך היות והוא רך
מדי ואינו עמיד אין לוקחים ממנו לתכשיטים וכד' כי הוא יקרע ויתקפל .ומעתה אפשר לומר
שאברהם התכוין לזהב טהור של עשרים וארבע קראט שהוא רך ,וכוונתו הייתה לחוטים מזהב.
ובכך מובן יותר :אם מחוט של זהב שהוא יקר ביותר  -ועד שרוך נעל שהוא זול ביותר ,לא אקח
ולא תאמר אני העשרתי את אברם( .קסת יהונתן)

"והוא יהיה פרא אדם ידו בכל ויד כל בו"
בברכת המזון אנו אומרים" :כמו שנתברכו אבותינו אברהם יצחק ויעקב :בכל מכל כל ,כן יברך
אותנו" .נוסח זה ,הוא ע"פ הגמרא (סוטה ה ,).שאברהם אבינו התברך ב"-וד' ברך את אברהם
בכל" .יצחק" -ואוכל מכל בטרם תבוא ואברכהו" ,ויעקב" -יש לי כל" .בישמעאל התקיימו דברי
אברהם" :לו ישמעאל יחיה לפניך" ,וזכה הוא לטוב העולם הזה .אך לבסוף ,סופו ליפול בידי בניו
של יעקב .וזהו הרמז בפסוק" :ידו בכל" -כל מה שתשיג ידו ,הרי זה מכוחו של אברהם שנאמר
בו "בכל" ,אבל "ויד כל בו" -ידו של יעקב שנאמר בו "כל" ,תתגבר ותשלוט עליו( .לחמי תודה)

\\\\
"בעצם היום הזה נמול אברהם"
'בעצם היום  -בחצי היום' (פרקי דר"א פרק כ"ט)
הקשה האדמו"ר הזקן מגור זצ"ל בעל ה'אמרי אמת' ,הרי זריזים מקדימים הם למצוות ומדוע
המתין אברהם אבינו עד לחצי היום כדי למול את עצמו? אלא ,קודם כל מל הוא את אנשיו
וילידי ביתו שלש מאות ושמונה עשר איש ,כדי שלא יחלה מחמת מילתו ואז לא יוכל למול
אחרים ,ומילת כולם ארכה עד לחצי היום ולבסוף מל את עצמו (לקוטי יהודה) .וב'זית רענן'
תירץ ,שמשום שהיה בכך קידוש שם שמים לרבים  -חיכה עד חצי היום שכולם יראו ,ומעלה זו
דוחה את מעלת הזריזות.
העלון מגיע מדי שבוע לעשרות אלפי משפחות
וילדים ,המשתמשים בו בשולחן השבת.
מעוניינים להקדיש את העלון לכל מטרה?
שלחו מייל למערכת ,או טלפנו052-766-5775 :

העלון מוקדש לע"נ
מרים לאה בת ר' זאב
ת.נ.צ.ב.ה
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שאלה לשולחן השבת
"למען ייטב לי בעבורך וחיתה



נפשי בגללך"
'יתנו לי מתנות' (רש"י)

ויש לבאר מדוע אברהם רצה
מתנות מפרעה אך למלך סדום
אמר" :כי אם מחוט עד שרוך
נעל ואם אקח מכל אשר לך
ולא תאמר אני העשרתי את
אברם"?

מטרת השאלה הינה לעורר דיון סביב
שולחן השבת .ניתן לשלוח את
תשובותיכם למייל (בצרוף מקורות ,אם
ישנם) ,ובל"נ אכתוב חלק מן התשובות
בעוד כחודש.
© כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.

לקבל תגובות רעיונות והערות:
אשמח
temunabaparashah@gmail.com

בס"ד

טמונה בפרשה

חידון א' ת'

לך לך
חידון א' ת'  -הפוך

התשובה לכל שאלה מתחילה באות המופיעה בראש השורה.
התשובה לכל שאלה מסתיימת באות המופיעה בראש השורה.
א .שם נוסף לעיר שכם
א .ליווה את אברם במלחמתו במלכים
ב .לתוכם נפלו מלכי סדום ועמורה במנוסתם
ב .מפניו ירד אברם למצרים
ג .מבעלי החיים בברית בין הבתרים
ג" .ויבא הפליט" -מיהו? (רש"י)
ד .הם ישובו לארץ ישראל
ד .בארה של הגר נמצא בין קדש ובין-
ה .בלשון זו נשבע אברם למלך סדום
ה .חושך ,אפלה
ו ____ ____" .אותם ארבע מאות שנה"
ו .על ישמעאל נאמר "__ בכל ויד כל __"
ז .אברהם את מל כל ___ בביתו
ז .אחת מהבהמות בברית בין הבתרים
ח .שם יושב האמורי
ח .ים המכונה "עמק השידים"
ט .השי"ת הבטיח לאברהם שיבה ___
ט .ירד על הפגרים ,שנותחו לבתרים
י .בכורו של אברם
י .שם בארה של הגר"___ ___" :
כ .כמספרם יהיו זרע אברם
ך .אחד מארבעת המלכים
ל .מלכי צדק יצא לקראת אברם עם ___
ל .עוד שניים מארבעת המלכים
מ .נגלה להגר במדבר
ם .שם הוכו הזוזים
נ .גבולות א"י בצפון ובדרום
ן .משם יצא אברם לארץ ישראל
ס .ברע היה המלך של עיר זו
ס .מי שאין לו בנים ,ביתו ____ (רש"י)
ע .ליווה את אברם במלחמתו במלכים
ע .שניים מחמשת המלכים
פ .מתכונותיו של ישמעאל
ף .אחד מהדברים שאברם היה 'כבד מאד' בהם
צ .עיר שכינויה היא "בלע"
ץ" .אל ___ אשר אראך"
ק .השי"ת אמר לאברם "___ התהלך בארץ"
ק( .יחד עם ר') שמו של בן משק בית אברם-__ " :
ר .אומה שהוכתה על ידי כדרלעומר וחבריו
ר"___ .
ש .היא ירושלים (ע"פ אונקלוס)
ש" .עין משפט" נקראת גם-
ת .נפלה על אברם בברית בין הבתרים
ת .ממתנות פרעה לאברם ()2
א.
ואלה ב.
שמות:
"ויקח אברם אתג.שרי אשתו"
כיצד קראו לאימהות של אברהם ד.
ושרה? (התשובות במדור התשובות]
ה.
ו.
מן המדרש
מעשה ברבי אליעזר בן הורקנוס שהיו אחיו ז.
חורשים במישור
מילה בפרשה
והוא חורש בהר ונפלה פרתו ונשברה ,אמר ח.
לטובתי נשברה
על שפת הנהר\
פרתי ,ברח והלך לו אצל רבי יוחנן בן זכאי .והיה אוכל קוזזות
שרה אשת הבקר\
אדמה ,עד שעשה פיו ריח רע .הלכו ואמרו לרבי יוחנן בן זכאי
הוא ניגן על הכלי\
ריח פיו של רבי אליעזר קשה לו ,אמר לו כשם שהבאיש ריח פיך
למעט הגיון שלילי.
על התורה ,כך יהיה ריח תלמודך הולך מסוף העולם ועד סופו.
לאחר ימים עלה אביו לנדותו מנכסיו ,ומצאו יושב ודורש
וגדולי מדינתו יושבים לפניו ,בן ציצית הכסת ,נקדימון בן גוריון
ובן כלבא שבוע ,ומצאו יושב ודורש הפסוק הזה' :חרב פתחו
רשעים וגו'- ,זה אמרפל וחבריו' .להפיל עני ואביון' -זה לוט.
'לטבוח ישרי דרך' -זה אברהם' .חרבם תבוא בלבם'" - ,ויחלק
עליהם לילה הוא ועבדיו ויכם" .אמר לו אביו' :בני ,לא עליתי
לכאן אלא לנדותך מנכסי ,עכשיו הרי כל נכסי נתונים לך מתנה'.
אמר לו' :הרי הם עלי חרם ואיני אלא שוה בם כאחי'.
העלון מגיע מדי שבוע לעשרות אלפי משפחות
וילדים ,המשתמשים בו בשולחן השבת.
מעוניינים להקדיש את העלון לכל מטרה?
שלחו מייל למערכת ,או טלפנו052-766-5775 :

העלון מוקדש לע"נ
מרים לאה בת ר' זאב
ת.נ.צ.ב.ה
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המונח המבוקש הינו מילה בת 3
אותיות המופיעה בפרשה,
אשר כל שורה בחידה רומזת
להקשר שונה שלה.

(יתכן כתיב חסר וחילופי אותיות בעלי
הגיה דומה)
התשובה תתפרסם אי"ה בגיליון הבא
© כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.
אשמח לקבל תגובות רעיונות והערות:
temunabaparashah@gmail.com

בס"ד

טמונה בפרשה

הפוך בה והפוך בה

לך לך
שעשועי דאורייתא

הלכה

"ישפט ד' ביני וביניך"

תניא ,המוכר שביל לחברו ,כיוון שהלך בו  -קנאו .מאי
טעמא? שכתוב" :קום התהלך בארץ לארכה
ולרחבה"( .ירושלמי קידושין פ"א ה"ג).

מי עוד בחומש בראשית אמר :ביני ובינך?
****
מצאו נא בפרשה:
 .1שלושה פסוקים רצופים המתחילים עם
אותם ארבע מילים ואותם הטעמים!
 .2פסוק שמתחיל ומסתיים באות ה'.
 .3ארבע מילים רצופות שמקפים ביניהן.
 .4את האות א' פעמיים ברציפות.
(למתקדמים :מהי המילה היחידה בתנ"ך
שהאות א' מופיעה בה  3פעמים?)

אגדה
"אם מחוט ועד שרוך נעל" .בזכות שאמר אברהם כך
זכו בניו לחוט של תכלת ,רצועה של תפילין ,מצוות
יבמה ("וחלצה נעלו") ,חוט של סיקרא על המזבח,
פעמי רגלים ("מה יפו פעמיך בנעלים") ,השתבחו בנ"י
כחוט ("כחוט השני") ,מצות פסח ("נעלכם ברגליכם"),
ד' נפרע משונאיהם ("על אדום אשליך נעלי") וחוט
של זהורית שהיה מלבין ביוה"כ( .סוטה יז).

"זיכרון" סימן
גימטריאות ורמזים לזכירת מספר פסוקי הפרשה
בפרשת לך לך מסופר על עשרו של אברהם" ,ויהי לו צאן ובקר ,וחמרים ,ועבדים ושפחת ,ואתנת וגמלים".

בפרשת לך לך ישנם  126פסוקים ,ואפשר לזכור זאת ע"י זכירת המילה:

"עבדים" = בגימטריא = 126
תשובות

ואלה שמות – אם אברהם  -אמתלאי בת כרנבו (ב"ב צא .).אם שרה  -טסה (מדרש כת"י).
לסדר את הפרשה " -ויהי רעב בארץ וירד אברם".
חידון א' ת'  -אלון מורה ,בארות חמר ,גוזל ,דור רביעי ,הרימותי ידי ,ועבדום ועינו ,זכר ,חצצון תמר ,טובה ,ישמעאל,
כוכבים ,לחם ויין ,מלאך ,נהר פרת נהר מצרים ,סדום ,ענר ,פרא אדם ,צוער ,קום ,רפאים ,שלם ,תרדמה.
חידון א' ת' הפוך  -ממרא ,רעב ,עוג ,ברד ,עלטה ,ידו בו ,עז ,המלח ,עיט ,לחי רואי ,אריוך ,אמרפל תדעל ,הם ,חרן ,הרוס,
ברע ברשע ,כסף ,הארץ ,דמשק ,אליעזר ,קדש ,שפחות אתונות.
שעשועי דאורייתא  -אברהם (בפרשתנו) " -אל נא תהי מריבה ביני ובינך" ,הקב"ה לאברהם (פעמיים בפרשתנו) "ואתנה
בריתי ביני ובינך ...והקמתי את בריתי ביני ובינך" ,עפרון לאברהם" :ארץ ארבע מאת שקל כסף ביני ובינך מה הוא" ולבן ליעקב
כמה פעמים בסוף פרשת ויצא" .1 .ויאמר לה מלאך ד'"" .2 .הלא כל הארץ לפניך הפרד נא מעלי אם השמאל ואימנה ואם
הימין ואשמאילה"" .3 .ואת-כל-אשר-לו"" .4 .אאר" ,ובהושע (ד,ו) כתוב "ואמאסאך".
מילה בפרשה פרשת נח  -כפר" .אינו מודה בעליון"  -כופר" ,וגם לנפש לקח פדיון"  -תשלום כופר" ,לאיטום אותו
נמרח"  -נח השתמש בכופר (זפת) לאיטום התיבה" ,ביישוב שאינו כרך"  -כפר.
טמונות בפרשה " .1 -כי כולה משקה" (יג,י) " .2כיכר הירדן" (יג,יא)  .3התווים 'מי' ו'לה'  -מצות ברית מילה (יז,י-יד)
" .4וילך למסעיו" (יג,ג) " .5דמשק אליעזר" (טו,ב) "משמאל לדמשק" (יד,טו)  .6חמסה " -חמסי עליך" (טז,ה וברש"י שם)
" .7ועד שרוך נעל" (יד,כג) " .8אם השמאל ואימינה ואם הימין ואשמאילה" (יג,ט) " .9בין הגזרים" (טו,יז) " .10הבט נא
השמימה וספור הכוכבים" (טו,ה) " .11העיט" (טו,יא) " .12לפיד אש" (טו,יז)  .13חמשת המלכים (יד,ב)  .14כסא של אליהו
– מצות ברית מילה (יז,י-יד)  .15ע+נר="ענר" (יד,כד) " .16הוא ים המלח" (יד,ג) " .17ולא נשא אתם הארץ לשבת יחדו" (יג,ו)
" .18עגלה משולשת ועז משולשת ואיל משולש" (טו,ט)
טמונות בהפטרה " .1 -מחליק פטיש ...ויחזקהו במסמרים" (מא,ז) " .2איש את רעהו יעזרו" (מא,ו) " .3לדבק טוב הוא"
(מא,ז) " .4כשול יכשלו" (מ,ל)" ,מחליק" (מא,ז)
שאלה לשלחן השבת מגילת קהלת  -השאלה בקצרה :לכאורה היה צריך להיות כתוב" :עת לספוד ,עת לרקוד ....עת
ללחום ואת להשלים"?' .כמה מעיקרי התשובות שהתקבלו במערכת בקצרה .1 :רמז למה שכתוב שמבטלים תלמוד תורה
מפני הוצאת המת והכנסת כלה ,לכן השמיטו מהם את הל' הרומז ללימוד( .הגר"א)  .2מלחמה ושלום אין הם פעולות אלא
שמות עצם .3 .מפני שאף בעת האבלות נהגו לקונן בשירה ולספוק כף ,ואין אלו ב' זמנים המנוגדים לגמרי בתכלית.
העלון מגיע מדי שבוע לעשרות אלפי משפחות
וילדים ,המשתמשים בו בשולחן השבת.
מעוניינים להקדיש את העלון לכל מטרה?
שלחו מייל למערכת ,או טלפנו052-766-5775 :

העלון מוקדש לע"נ
מרים לאה בת ר' זאב
ת.נ.צ.ב.ה
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© כל הזכויות שמורות לאהרן ביין.
אשמח לקבל תגובות רעיונות והערות:
temunabaparashah@gmail.com

