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 .  נקודות שהדגשנו :בשלח נו בס"ד את פרשתדמל השבוע

הענן מוביל אותם ומיישר את דרכם, ובערב עמוד  אנשים( 0,333,333כ עמ"י מתקדם לאיטו ) –מרדף פרעה מסע בנ"י ו
שידע שעמ"י  האש מאיר להם את הדרך. ה' בכוונה הוביל את עמ"י בדרך ארוכה יותר שעוקפת את ארץ פלישתים מכיון

לא רגילים להלחם והוא חשש שירצו לחזור למצרים אם יראו שעומדים להלחם בהם. פרעה אוסף את חייליו ומרכבותיו 
סמוך לים סוף עומד והם רואים שעמ"י  עמ"י ו עלתצפתומתחיל לרדוף אחרי בנ"י. פרעה גם שולח קדימה צופים שי

מר להם שיחזרו )ה' בכוונה א .עמ"י תקוע וכך פרעה ממשיך לרדוףחוזר לאחוריו. הם מזדרזים לומר לפרעה שכנראה ו
 המצרים מגיעים עד סמוך לעמ"י ועמ"י תקוע ביניהם לים. (.רעה ימשיך לרדוף ולא יתייאשקצת כדי שפ

ויש שאפילו רוצים לחזור למצריים(, משה מתפלל  ,עמ"י פונה אל משה שיתפלל עליהם )חלק מתלוננים – קריעת ים סוף
בתוך הים עד וה' אומר למשה רבנו שעמ"י יתקדם ושיטה את ידו על הים לבוקעו. עמ"י ושבט יהודה בראש מתקדמים 

ם נעשים כחומה והאדמה יבשה לגמרי, המצרים והים נבקע לשניים. המי ,מתוך אמונה בדבר ה' ובמצוותוצאוורם, 
כשעמ"י  ואבני בליסטראות והענן עוצר אותם.יורים חיצים , (לא לומדים למרות שרואים את מעשי ה')ים נכנסים גם הם ל

הסוסים והמרכבות נשרפים בתחתיתם, כולו יצא מהים והמצרים כולם בתוך הים האדמה חוזרת להיות בוצית וחמה 
ם בתוכו וכל הזהב והמרגליות שעיטרו את המצרים מנסים לברוח, אך כבר מאוחר מדי, הים חוזר לאיתנו ומצריים טובעי

 המרכבות צפו והיו לשלל לישראל.
התנבאו ושרו שיר הודאה לה' בבת אחת  עמ"י כולו זכה למדרגת נבואה יותר מיחזקאל הנביא, וכולם ביחד – שירת הים

טביעת המצרים כאבן  בשיר עמ"י הודה על בלא הצלחה( - ללא תכנון מוקדם –)ניסינו בגן לשיר כולם ביחד אותו שיר 
ועל הפחד והרעדה שנפלה על כל מלכי ארץ כנען, ושהם נדמו לאבן. גם הנשים שרו בנפרד את אותה שירה ואף  וכעופרת

 תופפו בתופים שהכינו באמונתם בגאולה כבר במצרים.
מאמונתו שמה שה' מרב ציפייתו להגיע להר סיני ו לצימאונו, ים בלא לשים לבעמ"י הולך שלושה ימים בלי מ  -  מרה

 –ם )חלק התלוננו בצורה שאינה ראויה ונם ומבקשים ממשה מימאיצכשראו אותו נזכרו בעושה זה טוב. מגיעים לאגם ו
במרה מתחילים  ה' יכול לעשות הכל. ללמדנו ש–ים מתמתקים קשה מהורים(. משה זורק עץ מר והמהרחבנו על דרך הב

  עדכון קריאה  
שלאחר ה"סיום" חזרנו לסדר הלימוד השבוע בימים קריאה. הזנחנו מעט את לימוד ה ,עקב אירועי הסיום

שאתם  מאמצע השבוע נחזור בעז"ה גם לקריאת סיפורים, נא שימו לב והתחלנו את הניקוד חולם וחולם מלא.

 !מקבלים את חומרי הקריאה וקוראים אותם

 נא לחזור בספרי "המלמד" על עמודים: 

 

שירי שבת  שירים ששרנו:

 –)נצטוו עליה במרה( 

מזמור שיר, אברהם יגל, 

ל ההודאות, ישמחו -א

 )חב"ד(   ...במלכותך

חי הוא בקרבנו וכל מפגש עמם, עם תורתם ועם מקומם,  האבותכח  

ה  ,מחייה הוא בקרבנו את אותה נקודה פנימית שורשית שממנה ִמְתַחי ַ

 ואליה מבקשת להתנשא נשמתנו.

אשרינו שזכינו לפקוד את קברי האבות ואת עיה"ק חברון, להתענג 

תורתנו,  –תורתם  -טהרתם  -תומתם ולשמוח עם ילדינו בשמחת 

 ולקיים בגופנו בשמחה את מצות חינוכם. 

אחד ואחד כפי ישר כח גדול לכל ההורים על הסיוע והעזרה כל 

התרגשות ובהתלהבות עם  חלקו. ועל ההשתתפות באופן מלא ופעיל ב ַ

 ובסיום עצמו.  ,הילדים, במשך כל החודש של ההכנות לסיום

עמוק  ורחדתגדולה שהקיפה את כל הנוכחים כולנו תפילה שהשמחה ה

בלבבות הילדים ונזכה לראות אותם )ואותנו( שמחים וששים בתורתנו 

 הקדושה ובמצוותיה כל ימי חייהם. 

 

   ראשוןסיום על פרשת בשלח יתקיים בעז"ה ביום 

 

 

הימים שלפני הסיום עברו עלינו 

בהתרגשות גדולה. היה ממש מתוק 

לראות את הילדים בשמחתם, ואת 

השותפות והשמחה של שאר הגנים 

 בשמחתנו. 

ביום ה"סיום" למדנו "לימוד" מיוחד 

. אם אתם לסיכום כל עשרת המכות

רוצים להזכיר אותו לילדים תשאלו 

שלט הזה?אותם מה עניינו של ה

 
  שהיה תלוי בגן

 

          



בני נח, שבת, כיבוד אב ואם ודינים שבין אדם לחברו. עמ"י כ"כ שמח לטעום את מתיקות התורה בקבלת שבע מצוות 
במצוות, לומד, מפלפל ומקיים, תיארנו את ההתלהבות מהשבת הראשונה, שרנו  שירי שבת, עמ"י מצפים לקבלת שאר 

 הרחבנו בתיאור השמחה בראשית מצוות התורה וההשתוקקות להמשך קבלת המצוות. ..המצוות.
 מהם יושב חד במינו שה' ברא באמצע המדבר לצורך עמ"י. שבעים דקלים לשבעים זקנים שכל אחדמקום מיו – אילים

 שבטים. עמ"י מתענג בלימוד התורה ואוכל מהתמרים המרובים.  21מעיינות ל 21ו את הרוצים ללמוד.מלמד בצילם ו
כולו משתדל לצמצם באכילת המצות בכדי שיספיק לכמה שיותר זמן וכך הם אוכלים מהם במשך חודש עמ"י  – המן

שלם )ולא מתלוננים!( עד שנגמר. כשנגמר הם מבקשים לחם )חלק התלוננו בצורה שאינה ראויה( וה' אומר שמעתה כל 
ו מידי יום. דיני המן והזהירות של עמ"י בירידת שהתגלתה בעמ"י האמונה בה'דיברנו על בוקר יהיה מן ומידי ערב שליו. 

בדיוק בחול ובשבת. מלבד דתן ואבירם שלקטו יותר והבאיש. וביום שישי אע"פ שלוקטים יותר לא בלקיטתו כשיעור 
מצטווה כולם שומרים שבת מלבד שני אנשים שיוצאים ולא מוצאים שום דבר. אהרון  –מבאיש. בשבת לא לוקטים 

 לם.שמור בצנצנת לדורות עול
עמ"י ביקש ממשה מים )חלק התלוננו בצורה שאינה ראויה(, ה' אמר למשה רבנו שיכה בסלע לעיני  – מסה ומריבה
ומשה מכה מסלע יבש וצחיח יוצאים מים שליוו את עמ"י בכל שנות המדבר. המקום נקרא מסה ומריבה   הזקנים ועמ"י

   כדי שעמ"י יזכור וילמד שלא לריב ולהתלונן עוד על משה רבנו.

ב שנאתו ורשעתו מוכן למסור את נפשו ובלבד שלא תהא בעולם תורה כל העמים מפחדים. עמלק בר   – מלחמת עמלק
יהושע מצטווה לבחור אנשים צדיקים וחזקים הם מתאמנים ויוצאים למלחמה. משה ת מעשים טובים. שמלמדת לעשו

 ,מםימתמלאים בגבורה כשיודעים שכח משה עות. הלוחמים מתחזקים מכח תפילתו, עולה על ההר לתפילה וידיו פרוש
ועמ"י מתגבר. מצוות הזכירה  ומנצחים. משה נחלש ומביאים לו אבן לשבת )שותפות בצער הציבור( ותומכים בידיו

 לדורות ודין מחיית עמלק. 

                   !שבת שלום         
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