
  פרשת נחר"ח חשון תשע"ד עש"ק ד "בס

 

 יקרים לילדים אהובים ומתוקים,   הורים

                                  

 רוב שלום וברכה!                                    

חזרנו ביום ראשון עמוסי חויות מחג הסוכות ומשמחת תורה. ביום זה המשכנו בגננו את השמחה הגדולה, סיפרנו לילדים 

ננפלד שבשמח"ת היה נוהג לאחר הוצאת ספרי התורה לגשת לארון ספרי הקודש ולהמשיך ולחלק על ר' יוסף חיים זו

לכל אחד ואחד מהילדים את ה"חלק" שלו בתורה. אחד קיבל את חומש בראשית, שני עם חומש שמות, שלישי עם 

ושמחים בשייכותם  הרב זוננפלד וכולם ששיםמשנה ורביעי עם גמרא וכך יצאו כל הילדים בשיירה ארוכה שבראשה 

 לתורתנו הקדושה.

עם חומש בראשית. עשינו שבע הקפות והבאנו כמה  –גם אנו בגננו פתחנו לאחר הסיפור בהקפות עם "חלקנו" בתורה 

חומשים ובכל פעם ארבעה מהילדים חיבקו את החומש ונישקו אותו ולאחר מכן רקדו בהתלהבות לקול שירת כל שאר 

כל הגן גם יחד ידם ס"ת! בהקפה השביעית הוספנו לריקודים גם ס"ת של ילדים ורקדנו עמו ילדי הגן, ממש כאילו היה ב

! אשרי העם את השמחה וההתרגשות . אשרי מי שראהבשירה מלהיבה של שאו שערים עד להכנסתו ל"ארון הקודש"

  שככה לו!

 
  נקודות שהדגשנו:השבוע המשכנו בלימוד פרשת לך לך, 

 
ארבעה מלכים חזקים מאוד כובשים את החמשה ומעכשיו החמישה  -מול החמישהמלחמת ארבעת המלכים 

שנות מרד ארבעת המלכים יצאו  21החליטו למרוד. לאחר  הם שנה 21משלמים לארבעה מיסים מידי שנה. לאחר 
ולקחו את כולם בשבי )לוט המסכן חשב לבא לסדום להרויח ולבסוף גורש יחד  את החמישה למלחמה והם ניצחו

לוט נשבה. אברם איננו חושש לצאת  -.( הפליט מגיע לספר שקרובו של אברם..כל עירו בלא שום דבר עם
להציל את אנשי סדום. ובמיוחד להלחם נגד כדרלעומר  - שהוא מוכן למסור את נפשו לעזור לאחריםלמלחמה 

אברם למלחמה ולהרוג  שרוצה שכל העולם יעבוד ע"ז. )באמת כדרלעומר רצה לקחת את לוט בשבי כדי לגרור את
תלמידים  133אברם יוצא לקרב עם כ. אותו, ולכן החיילים שמחו מאוד כששבו את לוט וציפו לבואו של אברם(

ושם אברם מחכה ללילה. בלילה אברם מתחלק  ,הם מגיעים לאיזור החיילים של ארבעת המלכים עם השבויים
 יילים בורחים ואברם משחרר את אנשי סדום.לקבוצות והם מתקיפים את החיילים מכמה כיוונים, כל הח

 
אברם מגיע לעמק המלך שם מחכים לו המון מלכים וכולם אומרים שהוא האלוהים שהרי ניצח את  –עמק המלך 

המלכים החזקים! ואברם מסביר להם שה' הוא המלך של העולם, וה' עזר לו בקרבות. מלכיצדק )מלך גוי אך צדיק( 
ותן לו מעשר להראות שמי שמקריב קרבנות לה' ראוי לכבדו. מלך סדום מגיע מגיע עם לחם ויין ואברם נ

באמת הכל מגיע  –ובחוצפתו במקום לומר לאברם תודה הוא מתמקח עמו ואומר לו תן לי הנפש והרכוש קח לך 
 )הוא לא יצא למלחמה בשביל כסף ח"ו, וכן לאברם! אברם הצדיק איננו רוצה כלום ואפילו לא חוט ושרוך נעל

החיילים וכן לוקח רק חלק בשביל  הוא לא רוצה מלך סדום יחשוב שבזכותו אברהם עשיר ולא מאת ה'( אברם
 נערים שנשארו לשמור על האהלים.ל
 

לאחר ניצחון אברם על ארבעת המלכים אברם אבינו חשב בענוותנותו שכבר תמו זכויותיו ואם  -הבטחת הזרע 
ה' לא יציל אותו. ה' אמר לאברם שלא יירא שיש לו עוד  ,ארבעת המלכיםיבואו להילחם עמו עכשיו חבריהם של 

אך  ,שיזכה לבן ת ה'הוא בטוח בהבטחאע"פ שהמון זכויות ומעשים טובים. אברם אבינו המשיך ושאל את ה' ש
אליעזר ימשיך את העם הנבחר. ה' אמר לאברם  ובגלל זה ,אולי הבן הזה יולד לעת זיקנותו ולא יספיק לחנכו

ינו שיצא החוצה ויספור את הכוכבים וכך יהיה זרעו גדול וחשוב ככוכבים שבשמיים. אברם אבינו שאל שאולי אב
אם עמ"י יחטא תעבור הבטחת הארץ לעם אחר וה' ענה שהארץ תשאר לעולם שייכת להם ולסימן הוא ציוה את 

להראות שהבטחת , בתריםשעושים אותה עם  בדומה לברית בין אנשים -אברם לעשות את ברית בין הבתרים
 קבועה לתמיד. הארץ הינה הבטחה

    
לבתר אותם, לאחר שהוא -עגלים, איילים, עיזים וכן תור וגוזל ולחלק 1אברם נצטווה לקחת  -ברית בין הבתרים

ביתר אותם הגיע עיט וניסה לקחתם ואברם הרחיק אותו. ה' הפיל על אברם תרדמה ואברם שמע בנבואה שעם 
 שנה ולאחר מכן יירשו את הארץ. אברם עבר בין הבתרים וה' ברא אש של 033צריים ויעבוד שם ישראל ירד למ

 נס שהלכה בין הבתרים והיא הייתה לסימן שהבטחת ה' תשאר קיימת לתמיד.
 

 שימו לב!

 .סיום פרשת לך לך, נהלים כרגיל –יום שני 
 

 מפירות בית מדרשנו: 
למדנו על כך שה' הפיל תרדמה על אברם אבינו בברית בין 

הבתרים. לאחר שהסברתי, שאלתי את הילדים איפה עוד למדנו 
 שה' הפיל תרדמה? הילדים מיד ענו: אצל אדם הראשון!  

 



שרי ראתה שלא נולד לה ילד ולכן היא חשבה על רעיון: שתתן את הגר שפחתה לאברם וכך הילדים  –שרי והגר 
כך גם ה' יראה כמה היא רוצה בבנים ויברך אותה בילדים. אברם לא הסכים לרעיון שלא , ו כילדיהשיולדו ייחשב

מאז החתונה שרי לא ורצה לצער את אשתו, ורק כשראה שהיא כ"כ רוצה ומשכנעת את הגר שתתחתן הסכים. 
 ונוהגת בה כבוד.  הגר משעבדת את 

התחילה לומר שהיא האשה החשובה  ,רי ולשמח אותהלאחר כמה זמן הגר נהייתה בהריון ובמקום להודות לש
והצדיקה והראיה ששרי עקרה והיא נפקדה. שרי חששה מאוד מטעות שיכולה לקרות מזה שהעמים יחשבו שהגר 
היא החשובה ובנה ישמעאל הוא העם הנבחר וכולם ילמדו ממנו לעשות מעשים רעים. שרי פנתה לאברם ואמרה 

יא רק שפחה, אברם אמר לה שהוא אומר להגר שזה לא בסדר מה שהיא לו שישעבד אותה שתדע שבאמת ה
יכולה לשעבד אותה. שרי  שריאך  ,כבודבלנהוג בה  הוא חייבאומרת אך הוא לא יכול לשעבד אותה שהיא אשתו ו

 משעבדת את הגר ונותנת לה עבודות קשות עד שהגר בורחת.
שרי צודקת ושתחזור להתענות תחת ידיה, הוא גם המלאך פוגש את הגר במעיין שבמדבר ושם הוא אומר לה ש

מבשר לה שיולד לה בן ותקרא לו ישמעאל, ויצא ממנו עם גדול שימלוך על הרבה עמים. הילד הזה יהיה פרא 
אברם קרא לו  לה בןשינסו לתפשו. הגר חזרה לבית אברם וכשנולד  –יגנוב מכולם, ויד כל בו  –אדם, ידו בכל 

 ברוח הקודש ישמעאל.
 

                  שבת שלום!                                         

 נחום

אנו ממשיכים בלימוד פסוקי הבריאה, למדנו עד עתה את פסוקי היום הראשון והשני, הילדים ישמחו לשנן אתכם 

 :את הפסוקים

א ֱאלֹק    }א{ ָ֣ רָּ ָּ ִׁ֖ית ב  ֵראש   ֶרץ: ב ְּ ָֽ אָּ ֵאֵ֥ת הָּ ם וְּ י  ַמִׁ֖ ָּ ֶרץ  }ב{ים ֵאֵ֥ת ַהש   אָָּ֗ הָּ וְּ

ךְּ עַ  ֶ ש  חִֹׁ֖ הו  וְּ בֹֹ֔ ֵ֥ה ֹתֹ֙הו ֹ֙ וָּ תָּ יְּ ֹ֔ -להָּ ַח ֱאלֹק  ו  רָ֣ ֹום וְּ ה  י תְּ ֵנָ֣ ְּ ֶפת ַעלפ  ַרֶחִׁ֖ -ים מְּ

ם:  י  ָֽ ָּ י ַהמ  ֵנֵ֥ ְּ ִׁ֖  }ג{פ  אֶמר ֱאלֹק  ֵֹ֥ יַוי  ה  יְּ ֹור ַוָֽ י א  ָ֣ ה  ֹור: -ים יְּ א ֱאלֹק    }ד{אָֽ רְּ ַּ֧ ים ַוי ַ

וֹ -ֶאת אִׁ֖ יהָּ ֹ֔ -ר כ   ל ֱאלֹק  ָ֣ ד ֵ בְּ ֹוב ַוי ַ : ט  ךְּ ֶ ש  ֵבֵ֥ין ַהחָֹֽ ֹור ו  אִׁ֖ ֵ֥ין הָּ ֵ  }ה{ים ב 

א ֱאלֹק    ָ֨ רָּ קְּ יַוי   ה  יְּ ה ַוָֽ לָּ יְּ א לָּ  רָּ ָ֣ ךְּ קָּ ֶ ש  ַלחִֹׁ֖ ֹום וְּ אֹורֹ֙ יֹ֔ י-ים | לָּ ה  יְּ ֶרב ַוָֽ -ֶעֵ֥

ד:  ָֽ ֹום ֶאחָּ ֶקר יֵ֥          בִֹׁ֖

ֹ֔  }ו{ אֶמר ֱאלֹק  ָֹ֣ ם ַוי  י  ֵ֥ין ַמִׁ֖ ֵ יל ב  ֹ֔ ד   י ַמבְּ ָ֣ יה  ם ו  י   ָּ ֹוךְּ ַהמ  תָ֣ יַע ב ְּ ִׁ֖ ק  ֵ֥י רָּ ה  ים יְּ

ם: לָּ  י  ָֽ ַעׂש  }ז{מָּ ָ֣ רֹ֙ -ֶאת ים  ֱאלֹק  ַוי ַ ֶ םֹ֙ ֲאש  י  ֹ֙ ַ ין ַהמ   ֵ ל ב  ָ֗ ד ֵ בְּ יַעַ֒ ַוי ַ ק  רָּ הָּ

י ה  יְּ יַע ַוָֽ ק   רָּ ל לָּ ִׁ֖ר ֵמַעָ֣ ֶ ם ֲאש  י  ַֹ֔ ין ַהמ  ֵבָ֣ יַע ו  ֹ֔ ק  רָּ ַַָ֣חת לָּ ת  ן: -מ  א  }ח{ֵכָֽ ַּ֧ רָּ קְּ ַוי  

יֱאלֹק    ה  יְּ ם ַוָֽ י  מָּ  ָּ יַע ש  ִׁ֖ ק  רָּ ָֽ י-ים לָּ ה  יְּ ֶרב ַוָֽ י: -ֶעֵ֥ ָֽ נ  ֵ ֹום ש  ֶקר יֵ֥      בִֹׁ֖

 

: כי את כל הארץ... עד עולם וכן פסוק מהלימוד ,מחה בשתי מנגינות ובתוספת תנועותשרנו: עיבדו את ה' בש

 לך בארץ לארכה ולרחבה כי לך אתננה(  ההת: קום שרנו מהרגיל השיר שינינו סיום)ב
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