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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 תורה:

חזרות ב"ה אנו ממשיכים מידי יום לחזור על פרשת בראשית אנו משננים מסבירים מקשים ומתרצים בשמחה 
 ות גדולה. השבוע הגענו עד פרק ב פסוק כ.ובמתיק

 
פרק , נשואי הגר עם אברםעל ברית בין הבתרים ועל על הבטחת ה'  לאברם שזרעו ירש אותו, השבועה למדנו 

 טו )א( עד פרק טז )ט(
 

  ו  חששות אברם אחר המלחמה והבטחת הזרע. -פרק טו  א
שנצח במלחמה, ומכך שהרג הרבה  -עשה לולמדנו שאברם חשש שמא כל השכר שלו "התבזבז" על הנס שנ

מאוד אנשים ואולי חלקם לא כ"כ רשעים )רש"י( עכשיו אולי יבואו החברים של כדרלעמר להלחם בו ויוכלו 
)רמב"ן, ת' יונתן(. ה' אומר לאברם שיגן עליו מפני כל פסיד יהיה כך חילול ה' גדול מאוד לנצחו. אם אברהם י

 ל שהציל את השבויים ולוט.)ספורנו(אויב ורק נוסף לו הרבה שכר ע
 אפילו שזה נגד הטבע, אברם לא בקש סימן. -הדגשנו את תמימות אמונתו של אברם לדבר ה' שיזכה לילדים

 אל תפחד. -אל תירא במראה נבואה. )ראב"ע( -במחזה
מה  -תיתן לי מה אנו קוראים כמו הניקוד.-למדנו שלפעמים כתוב שם ה', והניקוד הוא של אלוקים – ה' אלוקים

 הולך מהעולם )מת( בלי ילדים )ת יונתן(. -הולך ערירי. התועלת במה שתתן לי )תרגום יונתן, ירושלמי(
 אליעזר נולד בעיר דמשק. -דמשק אליעזר מנהל עבודות הבית. -בן משק ביתי

 יצא ממך, כלומר בן שלך. -אשר יצא ממעך

ש המילה צדקה בתורה היא זכות ולא דוקא צדקה ה' חשב לאברם את זה לזכות. )פרו -ויחשבה לו צדקה
 לעניים(

 
 כא.(  -)ז ברית בין הבתרים

ה' כורת ברית עם אברם שא"י  –ארץ ישראל היא ארץ קדושה ולכן רק כשעושים מעשים טובים יכולים לגור בה 
חזרו אליה תיהיה של בניו בכל מקרה גם אם ח"ו יעשו מעשים לא טובים ויגלו ממנה, א"י תחכה להם, והם י

 (. , עיין רמב"ן)מהר"ל
 
 יא ההכנות לברית.-ז

 לרשת אותה, הסברנו שירושה זה מתנה שאי אפשר להתחרט, זה מתנה לתמיד שעוברת מאבא לבן. – לרשתה  
 איך אני ידע שאני בטוח יירש אותה, אולי בני יחטאו ולא יקבלו אותה )רמב"ן(. –במה אדע כי אירשנה 

כמו שהיום לוחצים ידיים  -היו עוברים בין שני דברים, איזשהו סימן להסכם –ברית  הסברנו כיצד היו כורתים
 )רש"י(.

 .)"בן יונה"( גוזל של יונה– גוזל סוג של יונה. – תור כבש גדול )יותר משנה וחודש(. – איל שלוש. – משולש משולשת
 איך קוראים לכבש בין גיל שנה לשנה וחודש?  -חידה 

 אמצע. – ךו  ת   לק.ח  -בתרלקו, ח  -רו  ת  ב  ויחלק  – ויבתר
 נבלות, חיות מתות. – פגרים עוף דורס שאוכל נבלות. – עיט
 כמו רוח נושבת, כלומר, אברם הפריח אותם. – ב אותם אברםויש  

 
 טז בשורת השעבוד והגאולה. -יב

 פחד. – אימה השמש כבר שקעה. –השמש באההשמש עוד מעט שוקעת.  –השמש לבוא
 אני אשפוט את העם שיעביד את עם ישראל ויעניש אותם. – כידן אנ  

עבוד והעינוי שיעשו לא תראה את כל השתבוא לנשמות הצדיקים )תמות( ו – בשלום אתה תבוא אל אבותיך
  לבנך )רמב"ן(.

 שאלתי את הילדים מה הדבר הכי משמח שיכול להיות לאבא –קנה טובה תמות אחרי ז   – קבר בשיבה טובהת  
שהילדים שלו יהיו צדיקים. אמרנו שגם כאן ישמעאל ועשו לא היו  -הם ענו בין שאר התשובות ?שהוא זקןכ

 רשעים בזמן שאברהם נפטר.
 . בארץ העמים שגרים בארץ לא עשו מספיק עברות כדי שלא יהיו ראויים לגור – רי עד הנהכי לא שלם עוון האמ  

 

מזל טוב לנעם חיים 

 7ליום הולדת 



 כא גבולות הארץ שה' נתן לאברם.-יז
 חושך. – עלטה

 עשן של תנור ואש של לפיד )חיזקוני( -ור עשן ולפיד אשתנ
 כלומר, החתיכות של הבהמות. -חתיכות – גזרים

  . (שנה?? ) תשובה ברש"י 044הרי יקבלו רק עוד  ה כתוב נתתי ולא אתןמל -נתתי את הארץ  לזרעך

 הנהרות מכיוון שהוא הגבול של   קוראים לו "הנהר הגדול" כי הוא החשוב מבין ארבעת הנהר הגדול נהר פרת
 ארץ ישראל )רש"י(.                                      

 
  נשואי הגר ולידת ישמעאל טז-טז, א

: על הרצון הגדול שיש לה שלאברם יהיו ילדים. לה ה' לא הבטיח ילדים ולכן היא צדקותה של שרי למדנו על 
 .)בראשית רבה מה,ד( להגר שפחתה (. ספרנו על דאגת שרהדואגת שהגר תתחתן עם אברם )ספורנו, העמ"ד

 כפיות הטובה של הגר.ולעומת זאת ראינו את 

, ואילו אישה שיש לה ילדים אשה מאד רוצה ללדת ילדים, אישה בלי ילדים היא נחשבת הרוסה –אבנה ממנה 
ממש בזכות זה, ה' יתן לה  בנויה, הסברנו ששרי חשבה שהבן של הגר שפחתה יחשב כאילו הבן שלה, ואוליהיא  

 -אברם הסכים להתחתן עם הגר רק בגלל ששרי בקשה –וישמע אברם לקול שרי  (., ר"א מזרחי(בן )ספורנו
 .)רמב"ן( לאברם ברור שאין תחליף לשרי

 .)רש"י( שרי דברה אל הגר ושכנעה אותה שתתחתן עם אברם –ותיקח שרי 
 יק ה יש כאן הרבה דוגמאות()חזרנו על המשמעות של מפ האיש שלה. – אישה  

הכבוד של הגברת )שרי( היה קל )לא הרבה, לא חשוב(  ––ותקל גברתה בעיניה  לשון הריון. –ותהר, הרתה 
 גר אמרה ששרי אינה באמת צדיקה והראיה לכך היא שה' לא נתן לה ילדים.ה .בעיניה
  המים.קלו אחד הילדים הזכיר לנו שכך הסברנו גם את את המילה   

בגללך. אתה אשם בדבר שאינך גוער בהגר )רש"י, -עליךהכבוד שגזלו ממני,  -חמס פירושו גזל –סי עליך חמ
 ספורנו(.

 הסברנו שמידת כפיות טובה זו מידה רעה מאוד, ושרי מענה אותה על מנת שתחזור מהתנהגותה  –ותעניה שרי 
 היא בורחת. -חההרעה ותבקש סליחה, והגר, במקום לבקש סלי                      

 מעיין מים. –עין המים 
  נכנס עמה בדברים שתוכל לענות לו. ודאי שהמלאך יודע, אלא -מהיכן באת לכאן –אי מזה באת 

  ?היכן עוד למדנו שה' מדבר בצורה כזאת כדי שיוכלו לענות

 עד פרק יז בכיתה למדנו השבוע עד פסוק ט מי שרוצה יכול להתכונן לשבוע הבא.   
 

 תיקות הילדיםממ  
 ש. למה ה' שוב מבטיח לאברם ילדים ככוכבי השמים הרי כבר אמר לו שיהי לו ילדים כעפר הארץ?

ת. כוכבי השמים הם גבוהים מאירים וחשובים וזה בא לומר שכך יהיו עם ישראל ועפר הארץ רק אומר        
 שהם יהיו הרבה )כוונו לדברי הנציב( 

 ירש אותו הרי ה' כבר אמר לו שיהיה לו ילדים? )תשובה ברמב"ן ובהעמ"ד(. ש. איך אברם אומר שאליעזר
 ש. למה לגבי הכוכבים כתוב "לספור" ולגבי עפר הארץ כתוב למנות?

 ת. אולי לספור זה חשובים ולמנות זה הרבה.
 הגדול הרי גם הוא הגבול של ארץ ישראל? ש. למה לנהר מצרים לא קוראים הנהר

 לאברם ושרי מתי בדיוק יולד להם ילדים?ש. למה ה' לא מגלה 
 . שיתפללו.2. לעשות לו נסיו. ת1ת

 ה' לא נתן מיד לאברם ושרה ילדים? ש. למה
 . הוא רצה שהם יהיו עוד יותר צדיקים כדי שהילד שלהם יהיה מאוד צדיק..2. כדי שיתפללו. ת1ת

 ש. למה כתוב אשר הוצתיך מאור כסדים ולא מחרן?
 עפו שאברם הניח אותם? איך התור והגוזל לא

 .אברם קשר אותם.2. ה' עשה נס. ת1ת
 למה כתוב "וישב אותם" ולא אותו וכן למה כתוב "ואת הציפור" ולא את הציפורים?
 שהגיעו. הסברנו שלפעמים התורה כותבת לשון יחיד והכוונה לרבים ובאמת היו כמה עיט)ים(

 ת עם ישראל?למה ה' מעניש את המצרים הרי הוא רצה שהם ישעבדו א
 ת. כי הם עשו להם עבודה מדאי קשה. )וכן ברמב"ן(

 ומבורךשבת שלום                            
 שפילמן ושרה יהודה


