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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
חנוכה  סיפרנו את ספורי מלחמות ב"ה בחנוכה המשכנו את הלימוד מדי יום עם מתיקות מיוחדת של חג 

ים עד החזרה לבית המקדש. למדנו הלכות חנוכה )האמת שלא גמרנו את הדפים במחברת( ועשינו נאהחשמו
 שעשועונים. התענגנו בסעודות מיצוה עם דברי התורה של הילדים המתוקים ישר כח להורים שנרתמו לעניין.

 ת ובשמחה. המשכנו אחר חנוכה את סדרי הלימוד הקבועים בנח
 מדי בוקר אנו משתדלים לעשות חזרות מבראשית, שינון עם פרוש הפס' -חזרות

 
  תורה:

ז(. על מעבר אברם -בחנוכה למדנו על הבטחת ה' לאברם בשכם ובנית המזבח להודאה לה' )ו שבוע שעבר
יון הרעב והירידה ט(. על ניס-בשם ה' והמשך ההליכה דרומה )ח על מנת לקרוא לבין בית אל לעי ובנית המזבח

 ד(.-כ(. על חזרת אברם למקומו ברכוש גדול וקריאתו בשם ה' )יג, א-)י למצרים והיציאה משם בכבוד גדול  
. ועל יח( -על הבטחות ה' אחר הפרידה )יד יג(-למדנו על פרידת לוט מאברם אחר ריב הרועים )ח השבוע

 אשון של הדף קשר יכול לבקש באופן אישי(. )מי שרוצה את החלק הרמלחמת ארבע וחמש המלכים )פרק יד(
 

 . ד  השתעבדות חמשת המלכים לארבע והמרד-פרק יד  א
העלאת מס וכד'. דיברנו על כך שלא מדובר בצדיקים ורשעים אלא כולם  -הסברנו מה משמעות השתעבדות

 וכו'. רשעברע, אינם צדיקים, אפשר להבין זאת משמותם: ב

 ברע וכן בהמשך. עם -את ברע

 התחברו יחד כלומר נאספו למקום אחד. -רוחב

 עמק שיש בו שדות. )רש"י( -דיםעמק הש   

 היום זה ים המלח באותה תקופה זה לא היה ים אלא עמק השדים. )רש"י( -הוא ים המלח
  

 . )רש"י פסוק ה והעמ"ד(ארבעת המלכים שבראשם כדרלעמר  ןיב  ניצחו-ד
)אומות אלו מוזכרות בספר דברים ]ב[ כעמים חזקים  ש אומותצבא גדול וחזק שנצחו ש -הדגשנו את גבורתם

)רש"י פס' ט(  היו רבים מהם . ואף שחמשת המלכיםעוד לפני שנלחמו בחמש המלכים וגיבורים העמ"ד(
ומסירות נפשו של  גבורתו מזה אנו מבינים אתשנה )העמ"ד( ארבעת המלכים נצחו.  31והתכוננו למלחמה 

 . עשינו עבודה וראינו היכן המקומות נמצאים על המפה.הציל את לוט )ספורנו(אברם להלחם בהם על מנת ל

 ליד המדבר )רש"י(. -על המדברההר שלהם )של החורי( שנקרא שעיר.  -הררם שעיר

התרחקו מחמשת המלכים ועכשיו הם  של המפה שבהתחלה הם חזרו ובאו. הראנו בציור -וישובו ויבואו

 )בזמן קבלת התורה( לעין משפט קוראים קדש. היום  -היא קדשמתקרבים חזרה. 

 מר ניצח( )העמ"ד(. למרות זאת כדרלעהם אלו שמתקיפים ופותחים במלחמה )ו -ויצא מלך סדום..

 עשו איתם מלחמה. -ויערכו איתם מלחמה

 . מי שנופל לבור כזה שוקע ואינו יכול לצאת.להכנת לבנים מהם חמר שמוציאיםבורות עמוקים  -בארות חמר

 שבמקום לכתוב "ל" בתחילת המילה התורה כותבת "ה" בסוף המילה. חזרנו על הכללברחו להר.   -ה נסוהר

 התורה מדגישה שזה קרה ללוט מכיוון שבחר לגור בסדום. -והוא יושב בסדום
 

   אברם. ןטז  ניצחו-יג
עזב דרכו והלך לגור הדגשנו את מסירות נפשו וגבורתו של אברם, את דאגתו לשבויים וחסדו עם לוט על אף ש

 )כמובן הדגשנו את הסיעתא דשמיא הגדולה לאברם( עם אנשי סדום הרשעים.

 עשו הסכם הדדי שיעזרו אחד לשני במלחמות. -בעלי ברית גר, נמצא. -כןש  

עבדים  -ילידי ביתו חגר את תלמידיו בכלי מלחמה. - וירק את חניכיו .שבו את קרוב משפחתו -נשבה אחיו 
 יז, יב(שנולדו בראשותו )

 גם בלילה לרדוף וחילק את תלמידיו על מנת לרדוף לכל הכיוונים. )רש"י(המשיך  -ויחלק עליהם לילה

 . בקצה ארץ ישראל )העמ"ד(.)רש"י( הסברנו שמדובר באותו מקום -דן, חובה

מאל ימין קדם)כמו קדימה(. ש -מצפון לדמשק. למדנו עוד שמות לכיוונים צפון דרום מזרח -משמאל לדמשק
 )ב"ב כה. תוס' ד"ה רוח(

 



 
 יז  קבלת הפנים לאברם בחזרתו מהמלחמה. 

סיפרנו את מדרש חז"ל שהמקום עמק המלך נקרא כך מפני שהמליכו המלכים את אברם עליהם וכמובן יש 
 בדבר קידוש ה' גדול מאוד.

 פנוי מאילנות ומכל מכשול. )רש"י( -עמק שוה
 

  צדק הצדיק.-נים של מלכיכ  קבלת הפ-יח

אלא על אברם ותלמידיו היגעים מהמלחמה  )עיין אוה"ח( לא חושב על עצמו )כמו מלך סדום( צדק-מלכי

 מלך ירושלים. -מלך שלם ומוציא להם לחם ויין למנוחת נפשם, ואף מברך את אברם ואת ה' שעוזר לצדיקים.

 ית המקדש.לעם ישראל בב אהסברנו שהיו כהנים לאו דוק -והוא כהן

 היכן ראינו שזה השמעות לקנות???   עושה שמים וארץ ובכך הם שלו.  -קונה שמים וארץ

 מסר, הסגיר בידך את אויבך. -גן אויבך בידךמ  

 צדק מכיון שהוא היה כהן לה'.-אברם נתן למלכי -ויתן לו מעשר מכל
 

  .כד  דרישות מלך סדום וצדקת אברם-כא
יל שיכים לאברם. מלך סדום דורש)כאילו מגיעה לו( את האנשים השבויים כל השלל והשבויים שאברם הצ

וכח עם מלך סדום אלא בוטח בה' שיברכהו בדרכים ובחזרה ועל השלל הוא "מוותר" לאברם. אברם לא מת
אחרות ונותן לו גם את כל השלל המגיע לו על מנת שכולם ידעו שהסיבה שאברם עשיר זה מברכת ה' ולא ממלך 

. השלל המגיע לתלמידיו שנלחמו. 2. מה שאכלו עבדיו במלחמה. 3שה דברים אברם לא מחזיר: סדום. של
אברם מלמדנו שכל מי שעזר אע"פ שלא נלחם מגיע לו לקבל.)רש"י  -.השלל המגיעה לשומרים על המחנה.1

 שפ"ח(

 האנשים מסדום שנשבו. -נפש

 לשון שבועה. -.הרימותי ידי..

 נה שלא. )ספורנו(אם הכוו -אם מחוט.. ואם אקח

 השלל המגיע ללוחמים. -חלק האנשים חוץ מ.. )אונקלוס( -בלעדי
 

ממתיקות הילדים 
 למה לפעמים כתוב צאן ובקר ולפעמים מקנה?

 ? רעו בלי דגשפרעו עם דגש ולפעמים פ  למה לפעמים כתוב 

 (,ו,יה,א-זה תלוי האם המלה שלפני מסתימת ב)הסברנו ש
 כסף וזהב הרי פרעו הביא לו גם כסף וזהב?למה לא כתוב שאברם כבד ב

 למה כתוב "ולא נשא אותם הארץ" ולא "נשאה"? )מצאנו בחיזקוני שארץ זה גם לשון זכר(
 איך מלך סדום ועמורה נפלו לבור הרי הם מקומיים ומכירים את השטח?

 מרוב בהלה ופחד הם לא שמו לב לאן הם רצים. -ת' הילדים
 פעמיים בארות?למה כתוב  בארות בארות חמר

 זה בא לומר שהיו הרבה בורות. -ת' הילדים
 למה כתוב בארות ולא בורות?

 .אולי פעם היו שם בארות.1. הם היו עמוקים כמו בארות. 2. היה להם צורה של בארות. 3 -ת' הילדים
 "עיברי"? )הסברנו שהוא בא מעבר הנהר( -למה קוראים לאברם

 

 :עברית
 ית מכיוון שהמורה לא היתה יכולה להגיע. לצערנו השבוע לא למדנו עבר

 התקדמתי קצת עם הילדים ש.ב  להסתכל במחברת קשר. -חשבון

                            

 ומבורךשבת שלום 
 יהודה שפילמן


