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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

וירה טובה ושמחה חוויות כמובן כדאי ב"ה זכינו לטיל עם הילדים היה ממש באו -"קום התהלך בארץ"
כבר הרבה ילדים הביאו תמונות על מקום בארץ בו הם היו מי  תזכורת:לשמוע מהילדים שהספיקו להתאושש. 

  .שעדיין לא הביא בבקשה להשתדל להביא בהקדם

 
 תורה:

 ב"ה זכינו לחזור על כל פרשת בראשית אנו כבר סימנו שני של נח. חזרות: 
  כט(-בוע למדנו על הכנסת האורחים של לוט והפיכת סדום )יט אהש לימוד חדש:

 
  יא( הכנסת האורחים של ללוט ותגובת אנשי סדום.-)יט, א

בחנו את הכנסת השתדלנו להיות נאמנים לפשט הפסוקים )כדרכנו( שמנו לב שלוט אינו כאברהם אך בהחלט ש  
 האורחים שלו בסדום על אף סירובם של האנשים.

כאן נקראו מלאכים מכיוון שהיו נראים אנשים צדיקים ומיוחדים )ספורנו, העמ"ד(.  -המלאכיםויבואו שני 
]הערב זה  הם היו מלאכי רחמים וחיכו שאברהם יגמור את התפילה )רש"י(  -בערב]אברהם מכניס גם ערבים[. 

 -קום לקראתםוי. זמן שודאי האנשים לא ימצאו מקום אחר לישון ולכן כל כך חשוב ללוט לארחם העמ"ד[

 השתחווה על פניו על הארץ. -וישתחו אפים ארצה]אברהם רץ[. 
תקומו מוקדם ותלכו. כל זה בשביל שאנשי סדום לא  -והשכמתם והלכתםתבאו מדרך צדדית )רש"י(,  -סורו

 יבחינו באורחים. )רש"י, חיזקוני(

 -ומצות אפהלה מיאנו )רמב"ן(. לוט התעקש ויתחנן. יש בדבר זכות גדולה ללוט ולכן המלאכים בתחי -ויפצר
 שמנו לב שהאישה של לוט לא עשתה את האפיה אף על פי שזה מעבודות האישה )כמו שרואים משרה(.

הקיפו את הבית  -נסבו על הביתאנשים רשעים )רש"(.  -אנשי סדוםעדיין לא הלכו לישון.  -טרם ישכבו

 ו צדיק אחד )רשב"ם, חיזקוני(.עכשיו מתברר שאין בסדום אפיל -מנער ועד זקן)אונקלוס(. 
 התחתנו. כמובן זו הצעה רעה מאוד.\לא הכירו -שתי בנות אשר לא ידעו אישנעניש אותם.  -ונדעה אותם
 מפני שבאו לביתי. -כי על כן באו בצל קורתילאנשים האלה.  -לאנשים האל

קים חדשים שמותר אתה חדש פה וממציא חו -. האחד בא לגור וישפוט שפוט?לך רחוק בכאן -גש הלאה
 להכניס אורחים? )כלי יקר(.

הדבר מראה את גודל רשעותם שהמשיכו לחפש עד התעייפו[  -]ת' יונתן לא יכלו )רשב"ם( -א הפתחוילאו למצ  
 שהתעייפו )ספורנו(.

 
 כג( הצלת לוט ומשפחתו מסדום.-)יב

 מי עוד מהמשפחה שלך פה? -עד מי לך פה?
. חתנו עם הבנות שלו )ת' יונתן( כלומר מלבד הבנות שהיו בבית היו עוד שתיםהחתנים שהת -חתניו לוקחי בנותיו

 מבחינתם אלו היו דברי צחוק. הם לא האמינו שעיר כ"כ גדולה ומשובחת תהרס. -ויהי כמצחק

 (. זירזו )אונקלוס -ויאיצובעלות השחר. )למדנו מה זה עלות השחר וזריחה(.  -וכמו השחר עלה

 שמא תמות. -פן תספה
מפני שה' ריחם עליו. לוט רצה  -בחמלת ה' עליוהתעכב )אונקלוס( על מנת להציל את ממונו )רש"י(.  -יתמהמהו

 נכסיו.ד את כל הפסילהתחבר לרשעים בשביל הממון ובסוף 
על פי הפשט כדי לא להתעכב )רשב"ם(.  -אל תביט אחריךמכאן ותציל את עצמך.  תברח -המלט על נפשך

 שהרי גם הוא לא היה צדיק גדול )רש"י(. ,אות איך הם מתים והוא ניצלרת הזכות ללמדנו גם שללוט אין א

 . ומיד בפסוק הבא לוט מתפלל לה' )חיזקוני(.(ורד"ק אדונים שלי  )אונקלוס, ראב"ע ,בבקשה לא -אל נא אדוני
 )רש"י(. כן יש בא פחות אנשים ופחות חטאיםהיא קטנה ול -והיא מצער

 .)ולא רק אתה תנצל רש"י( קיבלתי תפילך גם לכך שכל צוער לא תחרב -זהנשאתי פניך גם לדבר ה

 הנץ החמה )פסחים צג:(. -השמש יצא על הארץ
 
 
 
 



 
 .אחרי נץ החמה )כרד"ק ועוד ולא כרש"י(הסברנו שנהפכה סדום כט( הפיכת סדום. -)כד

כיכר הירדן.  -כל הכיכרואת הפך את המקומות האלה למקומות הרוסים )ספורנו(.  -ויהפוך את הערים האל
 האדמה בסדום יותר לא מצמיחה )ב"ר בחיזקוני(. -וצמח האדמההאנשים שגרים שם.  -ואת יושבי הערים

מאחורי לוט  -ריואחמרצתה לראות בה קרה למשפחתה )ת' יונתן( ולבנותיה הנשואות )רמב"ן(.  -ישתואותבטא 
פרנו את דברי חז"ל שבמלח חטאה ובמלח לקתה יס .עמוד מלח -נציב מלח)הוא היה המאסף מאחורה )רמב"ן(. 

 )ברש"י(.

 צדיקים וכולם נצלו  )רשב"ם וחיזקוני(. 01אברהם רוצה לראות אם היו בסדום  -וישקף על פני סדום ועמורה
 כמו עשן של כבשן. -כקיטור הכבשןעמוד של עשן מהארץ.  -קיטור הארץ

   ל אברהם ה' הציל את לוט )ת' יונתן(.בזכותו ש -ויזכור אלקים את אברהם וישלח את לוט..
" דיין האמת וזוכר -למדנו את הברכות מה צריך לברך מי שרואה את עמוד המלח שנהפכה אשתו של לוט

 ח, ח'(.הצדיקים".)ברכות נד.: שו"ע רי
 

 /ממתיקות הילדים
 ש.למה ה' לא שולח מלאך אחד לעשות את הכל ודאי?

 כל פעם רק דבר אחד. . ה' עשה שכל מלאך יכול לעשות1ת
 . שיעזרו אחד לשני לחפס צדיקים בסדום.2ת

 למה המלאכים מחכים בסדום כל כך הרבה זמן ולא הורסים ישר? ש.
 . נתנו להם זמן לחזור בתשובה.1ת
 . רצו שללוט יהיה הזדמנות לעשות מעשה טוב שבזכותו יוכל להנצל.2ת

 להראות שאין אפילו צדיק אחד בסדום.
 אומרים שהם משחיתים את העיר ולוט אומר שה' ישחית?למה המלאכים 

 ת. המלאכים הם השליחים של ה' ושהם משחיתים זה נקרה שה' משחית. )גילינו שהמלאכים נענשו על כך(
 ש.למה האנשים של סדום רצו לעשות לאורחים דברים רעים ולא ללוט הרי הוא זה שהזמין אותם?

 

 :עברית
  י,ו,מ,ן ה,ק,ת, ח,ב,ר,להביא בבקשה חפץ או ציור מאותיות שלמדנו:  . ביום א10עמ'  :נהנים לכתוב

 למדנו על זוגי ואי זוגי גדול קטן ויצוג מספרים בפסים ודיסקית. 14הגענו לעמ' : חשבון
יום הבחירות למען הסדר הטוב ישנם תיקיות חדשות לסיפורים. בבקשה להחזיר את התיקיות : ספור שבת

  .הורים עם חתימתאחרי כל סיפור 
 

 "שישו ושימחו בשמחת תורה ותנו כבוד לתורה"
לרגל הכנסת ספר התורה לבית הכנסת "אוהל אבשלום" נקיים לימוד "מתמידים" מיוחד לכל 

 ילדי הת"ת לכבודה של תורה.

 בבית הכנסת, 51:51עד  54:71הלימוד יתקיים ביום ראשון הקרוב משעה 

 ( . 3וחבוט, בורוכוב ולאחר מכן נצא ַלתהלוכה )מבית משפחת ב

 כולם מוזמנים!

 
 
 

 ומבורךשבת שלום                            
       :פינת ההורים שפילמן ושרה יהודה

 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 ף:________________רצים לשתאנו 

 __________________________ 

 

 

 

 

 

 

 
 

במהלך התהלוכה יחולקו 
 למשתתפים  לפידים 

 ושקיות. )חשמליים(
 

 


