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 עסקנו בפרשת וירא,  נקודות שהדגשנו:                                         סיימנו את פרשת לך לך והשבוע 

מים, אברם נבהל מחששו שמא עד עכשיו לא ה' מצווה על אברם להיות ת –ברית המילה 

ברית המילה, דיברנו  –התנהג בתמימות. וה' הסביר שהכוונה למצוה חדשה שעל ידה יושלם 

על כך ששלמות האדם היא במצוות, ואף על פי שהתינוק נראה שלם הוא באמת חסר עד 

יפוי פצע אצל שיושלם במצות המילה. אברם איננו מהסס ולמרות גילו )הסברנו את הקושי בר

אדם זקן בשונה מילד( הוא ניגש  מיד לברית, הוא מל בהתחלה את כל אנשי ביתו ורק בסוף 

 –את עצמו, מחשש שמא לאחר מילת עצמו יחלש ולא יוכל לקיים את המצווה. דיני המצוה 

מילה בגיל שמונה ימים, ביום, מילת ילידי הבית ועבדים בגיל שמונה ימים, עבד שנקנה נימול 

יל יום אחד, כרת לעובר על המצוה. בנוסף למילה ה' מצוה על אברם לשנות את שמו בג

 לאברהם ושרי תשנה לשרה, ולאחר שינוי שמם יזכו לבן.     

מברית המילה וה' משמחו  אברהם אבינו כאּוב  -הכנסת האורחים של אברהם אבינו

כאן למדנו את מצוות הדבר שהכי משמח  אותו. )מ בכך שהוא מתגלה אליו בנבואה, שזהו 

א"א  ה' עשה שהיום יהיה חם מאוד בכדי שלא להכביד על א"א באורחים, אך.ביקור חולים(

מלאכים  3יושב דוקא על פתח האוהל מול השמש מכיון שהוא כ"כ מצפה לאורחים. ה' שלח 

 מפי עוללים לשולחן השבת:

כי את כל הארץ... )הסיום  –יר מהפרשה א. ש

קום התהלך...( הילדים יודעים לשיר את  –שונה 

 השיר עם תנועות.

ב. שאלה שהילדים ישמחו לשאול בשולחן 

שבת: מדוע אנו קוראים שם לבנים דוקא בברית 

 המילה? 

התשובה שלמדנו עם הילדים )ע"פ כללי 

המילה לר' אלעזר הגוזר(: שהדבר נלמד 

מאברהם אבינו שה' שינה את שמו סמוך 

 לברית המילה. 

. בשבועות הקרובים )עד להודעה 1
חדשה( הלימוד יתחיל מאוחר יותר 

 .80588-:8054מהרגיל באיזור 

. אנו מתחילים ללמוד בעז"ה כסדר 2
פרשות השבוע מידי שבוע, כשבשלב 

הפרשה אנו לומדים  רובזה את 
קריאת השבוע של  שלפניבשבוע 

.  מומלץ לשמור את בביהכ"נ הפרשה
דף הקשר עד השבת שלאחריו ע"מ 

 שתוכלו לעסוק בפרשה.

.  ביום שני נלמד בעז"ה על לידת 3
ת להכין עוגה יצחק, אמא שמעוניינ

לכבוד סעודת ההודיה של אברהם 
ושרה תבורך )נא לתאם עם רחלי או 

 מירי(.

 ,שרנו: טוב טוב להודות
ושבו בנים, קול ברמה נשמע 

 .)התחלנו ללמוד(
 שיר הפרשות: בראשית, נח...

 )במנגינת הרחמן הוא ישלח לנו(

 



בכל מיני אופנים ואח"כ הם אלינו בדמות אנשים )לפעמים ה' עושה שהמלאכים יתגלו 

א"א באמצע חבישת פצעיו, המלאכים מתרחקים שלא לביישו.  ,המלאכים מתקרבים נעלמים(.

 א"א מזדרז לחבוש ורץ אחריהם, משתחווה השתחוויה של כבוד, ומבקש שיבואו להתארח

 לאוהל  לא יכנסווללכת הוא לא יעכב אותם והם שאם הם רוצים למהר  :אצלו ויעשו כרצונם

אורח -המלאכים אומרים "כאשר דיברת" תחת צל העץ. ,("והשענו" –בצורה נוחה )אלא ישבו 

א"א אומר להם רק מעט )איננו מתגאה בתכנוניו, וגם אינו מבקש יותר אפי' שישמחו לתת לו. 

עבודה \נקיותמשום רוחצים רגליים ) ועושה הרבה. מכיון שחושש שאולי לא יוכל לעשות בסוף(

 , נותן לישמעאל לבשל את הלשונות בקר בני 3א"א שוחט ו זרה( שרה מכינה המון סוגי לחמים

  ם. האורחים לשרת לעמוד עלוהולך 

, א"א עונה ששרה צנועה וידברו אתה מכאן המלאכים רוצים לדבר עם שרה -בשורת הלידה

והיא תשמע מאחורי יריעת האוהל. המלאכים מבשרים שבשנה הבאה בזמן הזה כבר יהיה 

ת שרה( שרה כבר מרגישה כאשה צעירה וכן להם ילד. שמחה עצומה )לא דיברנו על הכחש

 קמטיה נעלמים.

 -אב המון גויים-מיל!(, ה' מגלה לאברהם 21א"א מלווה את המלאכים ) -תפילת אברהם

שהם הולכים להפוך את סדום. א"א בטובו מתפלל אפי' על סדום שלא יהיו כאלו מסכנים 

צדיקים שיחזירו  05בעיר אם יש  -שימותו ברשעתם ואולי יש דרך שיכולים לחזור בתשובה

 כזאת עיר רשעה! ואין! 25,15,35,05,00. אולי 05ין אותם. ה' שמח בתפילתו ומקבלה, אך א

, הילדים מספיק נה לא הרחבנו במדרשים על רשעותםבכוו) -המלאכים בסדום

מסיפור המלאכים(. לוט כנגד החוק בעניין הכנסת האורחים מהמשתמע מרגישים זעזוע 

 -בלשון משונה א. . מצורת ההזמנה של לוט למדנו על רשעות אנשי סדום: מזמינם לביתו

דים ישמחו להציג(, ב. שלא ישימו לב לביאתם )היל בצורהשיבואו בהחבא "סורו נא" דהיינו 

שילכו לישון ורק אח"כ ירחצו את רגליהם כדי שמי שיכנס לבית יחשוב שנכנסו רק הרגע. ג. 

 . המלאכים מעדיפים לישון ברחוב כמו כל ביציאתם שלא יראו אותם -שישכימו ללכת

. האורחים המסכנים ולוט מפציר. המלאכים נכנסים, אשת לוט רומזת לשכנים ע"י בקשת מלח

באורחים. לוט מנסה לשכנע שלא יפגעו בהם  "לטפל"העיר אפי' זקנים וילדים מגיעים  כל

עדיין מנסים לחפש את הפתח. ברשעותם והאנשים ניגשים לשבור הדלת. הם מוכים בסנוורים ו

ויתמהמה בשלשלת( ניגנו המלאכים מאיצים בלוט לצאת מהעיר והוא מנסה לאסוף רכוש )

לוט התחבר לרשעים והגיע לסדום כדי להרויח כסף  בורחים.והם תופסים אותו ומשפחתו ו

ברהם שת לוט נהפכת לעמוד מלח. וישכם אאהמתחבר לרשע מפסיד.  -ובסוף יצא בלי כלום

והוא א"א מזדרז גם הבוקר כדרכו להשכים למצוות ולהתפלל ברגע הראשון שאפשר,  - בבוקר

 רואה את עשנה של סדום.

 !מבורךו טוב רףשבת שלום וחו       

                                                                                                

  נחום


