
     יראועש"ק פרשת  דחשוון תשע" י"ד"ד בס

 הורים יקרים לילדים אהובים ומתוקים, רוב שלום וברכה!

 

ממש נפלא ללמוד עם הילדים, הילדים קשובים, שותים 
בצמא כל מילה, יודעים יפה ושואלים שאלות מעניינות 

 ומתוקות.
אנו לומדים זמן ארוך למדי )שעה ורבע+( ובסוף הילדים 

  יך... אשרי ההורים שאלו ילדיהם!מבקשים להמש
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ,  נקודות שהדגשנו:                                         ותחילת פרשת חיי שרה פרשת ויראסוף השבוע עסקנו ב

תו הבנות חושבות שאין אף אחד בעולם שהן יוכלו להתחתן א, לוט ובנותיו נמצאים במערה ליד צוער -חטא בנות לוט

הן משקות את אביהן, ובלילה הראשון הגדולה מתחתנת אתו ובלילה השני השניה. חשבו מחשבה טובה אך החטא  ולכן

נורא ואיום! הקטנה לפחות מתביישת בחטאה ואינה מפרסמת אותו וקוראת לבנה בן עמי, והגדולה ברשעתה קוראת 

 -למעבר חברון לגרר. )סיבה נוספתלבנה מואב. א"א שונא את החטא ומרוב סלידתו מהרשע מתרחק מהם ועובר מ

    שאין אורחים באיזור מחמת הפיכת סדום (.

אבימלך מלך טוב יחסית אך איננו הולך ע"פ התורה ולכן א"א חושש מהתנהגותו, אברהם אומר לשרה  -אבימלך ושרה

ט עם איש מעדיפה אהל פשו -היא נלקחת לבית אבימלך, עצובה בארמון למרות שהיא מלכה ,שתאמר שהיא אחותו

צדיק. ה' מתגלה בחלום לאבימלך ואומר לו שימות אם לא יחזירנה, והוא מתנצל ומיד מקבל את הדברים. בבוקר כולם 

ומתפלל עליהם  ומפייס אותם וא"א כמובן סולחקמים עצורים מלהוציא את כל המותרות . אבימלך מחזיר את שרה 

 .והם מתרפאיםוהם מתרפאים 

ונגמל  3רואים על הבן את צידקותו ומתיקותו, ברית מילה בזמנה. כשיצחק מגיע לגיל שמחה גדולה,  -לידת יצחק

מאמו א"א עושה סעודה גדולה להודות לה' על הולדתו ועל התחלת לימוד האותיות והתורה. מלא מלכים מוזמנים, כולם 

 דנו ושמחנו (. שמחים וסועדים וא"א מודה לה' ומשבחו על הנס הגדול. )גם אנו: "מלכים ומשרתיהם" סע

 מפי עוללים לשולחן השבת:

ֵׁ֣ב   ֖לֹוט ֹיש   ֶרב וְׁ ֶעֶ֔ הֹ֙ ּבָּ מָּ ֹדֹ֙ ים סְׁ ִ֤ כ  אָּ לְׁ י ַהּמַ נ ֵ֨ ֹבאּו ש ְׁ ּיָּ ַוַ֠
ַֽׁעַ  ַ ש  ם-רּבְׁ ֹדֹ֑ א... סְׁ ה ּנָּ ֵׁ֣ ּנֶ י -ַוּיֹֹּ֜אֶמר ה  אֲאֹדַנַ֗ ּורּו נַָּ֠  סֵׁ֣

ם -ֶאל ֶכִ֤ ּדְׁ ית ַעבְׁ םּב ֵ֨ יֶכֶ֔ ל  ּו ַרגְׁ ַרֲחצֵׁ֣ ֹ֙ינּוֹ֙ וְׁ ל  ּתֶ֖ם וְׁ מְׁ ּכַ ש ְׁ ה   וְׁ
ֶכֹ֑ם  ּכְׁ ַדרְׁ ּתֵֶׁ֣ם לְׁ  ַוֲהַלכְׁ

 שהילדים ישמחו לשאול בשולחן שבת: שאלות

. למה כתוב בלשון כזאת משונה "סורו נא" 1 

 ?ולא בואו נא

מדוע לוט אומר להם קודם שילינו ואח"כ . 2

 הפוך מהסדר הרגיל? ,ירחצו את הרגליים

 ?.מדוע לוט מזרז אותם שישכימו ללכת3

  בבוקר?

 !שימו לב! יום שני סיום פרשת וירא

 .נהלים כרגיל

כולם מוזמנים לקידוש לרגל הולדת בתנו אסתר 
 .לאחר התפילה 11שייערך בביתנו זנגויל 
 

 נני""מבצע ה  

י: נ  ַֽׁ ּנ  אֶמר ה  ֖ם ַוּיֹֹּ֥ הָּ רָּ יו ַאבְׁ לֶָּ֔ אֶמר א    ַוּיֵֹׁ֣
 )מדרש( לשון ענוה הוא ולשון זמון

 

החל מיום ראשון אנו מתחילים את 

בו כולנו מזדרזים  מבצע "הנני"

ומשכימים לעשיית מצוות ודברים טובים 

כאברהם אבינו. נא להביא פתקים 

 8מהבית על זריזות בעניינים אלו! לאחר 

כרטיסים הילדים יקבלו הפתעה.   51ְו 

 שותפותכם והתלהבותכם חשובה!

מצורף דף עם פתקי "הנני" לכתיבה בבית 

ים לפתקים נוספ ,כמובןגם, נשמח  לשליחה לגן.

 . מעשה ידיכם שיעטרו את גננו

 

התשובות: לוט חשש שיתגלה שבאו אליו אורחים ולכן הוא 

, ב. ושישנו עם שיבואו אליו בהחבא –שיסורו אליו א. :ביקש

רגליים מלוכלכות שמי שיכנס יחשוב שרק עכשיו באו 

ג.ושישכימו בבוקר ללכת עוד קודם שאנשים יתעוררו 

 )בראשית רבה(

 



בזמן הסעודה שרה רואה שישמעאל צוחק ומזלזל ואומר שהבן הזה בכלל אינו בן של אברהם אלא  -גירוש ישמעאל

של אבימלך, ואולי סתם נאסף מן השוק.)דבר חמור מאוד כך יחשבו שהוא הממשיך של א"א וכל העולם ילמד ממנו 

יצחק בחיציו כאילו מתוך משחק. שרה מספרת לא"א ואומרת לחטוא (. ישמעאל גם משתחווה לחגבים, ומנסה לפגוע ב

לו לגרש אותו ואת אמו. א"א מצטער מאוד לשמוע )זה הדבר הכי עצוב לאבא לשמוע שהבנים שלו לא מתנהגים יפה(, 

אבל הוא חושב שעדיף שישמעאל ישאר, כך הוא יוכל ללמדו לתקן את דרכיו. ה' מתגלה לא"א ואומר לו לשמוע בקול 

" לעשות את דבר ה': ושלא כדרכו, הוא משלח וישכם אברהם בבוקר)אע"פ שחשב אחרת( מזדרז "מיד א"א שרה ו

את הגר וישמעאל עם מינימום של צידה, שיספיק רק עד המלון הקרוב, ובלא לויה. הגר טועה  בדרך ולכן המים לא 

ם וה' ברחמיו הרבים מקבל את מספיקים, ישמעאל מתייבש והיא מניחה אותו תחת אחד השיחים, שניהם מתפללי

    תפילתם והגר רואה באר. ישמעאל מסתובב במדבר וצד, ומתחתן עם אשה רשעה מארץ מצריים הרשעה.                                         

שר הצבא לעשות מלחמות, אך הפעם הוא מציע לאבימלך לעשות -בד"כ תפקידו של פיכול -הברית עם אבימלך

ברהם, מכיון שהם מבינים שה' עוזר לו והברית תחזק את הפלישתים. א"א מסכים ומוכיח את אבימלך על שלום עם א

 גזל אחת מבארותיו, ושניהם נשבעים בבאר שבע )ע"ש השבועה(.

ה' מצווה על א"א להקריב את בנו האהוב בהר שַיראה לו, להראות לכל העולם את צידקותו ואהבתו הגדולה  -העקדה

", בודאי מה שה' מצווה זה וישכם אברהם בבוקרמעל כל האהבות. א"א למרות הקושי שמח ומזדרז "לה', שהינה 

הדבר הכי טוב ונכון לעשות! הוא בעצמו מתעסק בארגון החמור, מכין עצים )שמא לא ימצא כשרים במקום(, אבני אש 

ש שא"א הולך לעשות מצוה מיוחדת ומאכלת. א"א, יצחק, אליעזר וישמעאל הולכים מהלך שלושה ימים. יצחק אבינו ח

במינה, הוא חש את הקדושה, את הארת הפנים ואת ההתרגשות, אך איננו יודע מהי המצוה. כשמגיעים לאיזור הר 

המוריה א"א רואה ענן מיוחד על ההר, ענן שרק צדיקים רואים, יצחק גם רואה, אליעזר וישמעאל לא, זה סימן שהם לא 

ם עונה בנעימות כ"כ שמח בבן הצדיק שלו והם עולים להר. יצחק קורא: "אבי!" ואברהמתאימים לקדושה הזאת. א"א 

ובאהבה: "הנני בני!". יצחק שואל איפה הקרבן? וא"א עונה שה' כבר יראה לנו את הקרבן. יצחק מבין שכנראה הוא 

הקרבן ומתמלא שמחה על הזכות להיות ראוי להיקרב ע"ג המזבח ואברהם ויצחק שניהם עולים ביחד בשמחה עצומה 

ייע בבניית המזבח ומבקש מאביו לקושרו שמא בטעות יזוז ובהתלהבות של קדושה לעשות רצון קונם. יצחק מס

והשחיטה תפסל. א"א מתקרב עם המאכלת ושומע מלאך מן השמיים שאומר לו לעצור. א"א כ"כ רוצה להקריב וה' 

 מזמן לו אייל. ה' מבטיח לא"א שזרעו יגדל ויביא ברכה לכל העולם. 

מבינים שבזכותה היתה ברכה בעולם וכולם רצו להיות כולם  -שרה נפטרה, בכי והספדים -פטירת שרה וקבורתה

יותר צדיקים וקדושים בזכותה. א"א רוצה לקוברה דווקא בשדה המיוחדת שחש שהיא קדושה , ולא בביה"ק הרגיל עם 

כולם. הוא מבקש מבני חת לדבר עם עפרון, הוא מסכים בחינם. א"א רוצה לשלם, הוא חושש שאולי הוא יתחרט, ועפרון 

רשע, בדיוק הפוך מא"א אומר הרבה ולא עושה כלום –שקל כסף)!( משובח ביותר שמקובל אצל כל הסוחרים.  400דורש 

 בסוף. א"א קונה את השדה וזאת מערת המכפלה )כפולה בזוגות/ שתי קומות( עד היום.

דיקות. א"א שולח את אליעזר למצוא אשה ליצחק ממשפחתו, ולא מבנות ארץ כנען שאינן צ -שליחות אליעזר 

יום, קפיצת הדרך. אליעזר רואה את עזרת ה' בזכות  01גמלים מלאים כל טוב ומתכונן לדרך של  00אליעזר לוקח 

אברהם ולכן מבקש מה' שימשיך לסייע בידו והנערה אשר תאמר 'גם לגמליך אשקה' היא אשה טובה המתאימה 

הבנים, מקפלת רגליה ושואבת מים )ולא שוחה( ואת ליצחק. רבקה מגיעה, ואליעזר רואה את צניעותה: אינה מדברת עם 

שכבר התאמצה להרים את הכד על שכמה, היא מזדרזת ונותנת לו  לאחרהמים העולים לקראתה ומבקש ממנה לשתות 

לאחר שאליעזר רואה את טוב ליבה של רבקה הוא נותן לרבקה נזם  ים ואינה  מבקשת שום דבר בתמורה.ולגמל

הרבה  -ללוןדהיינו ללילה אחד. רבקה עונה שבשמחה יבוא הוא וגמליו  לִלין יש בביתם מקום וצמידים ושואל אותה אם

לילות! רבקה רצה לספר בביתה ולבן הרשע מזדרז לפנות את הפסלים ולהזמין את האורח )בשביל להרויח את כספו(. 

ים אותו לסעוד אינו מוכן לאכול עד אליעזר הצדיק למרות עייפותו וחולשתו דואג קודם לגמלים, וגם לאחר מכן כשמזמינ

שיקיים קודם את שליחותו. אליעזר מספר להם את כל הניסים שקרו לו, ואפילו הם שמשתחוים לפסלים מודים שמה' 

יצא הדבר ומסכימים )לבן הרשע קופץ ועונה לפני אביו(. למחרת אליעזר רוצה לצאת והרשעים הללו מנסים לעכב. 

אותו שהרי ה' הצליח דרכו. הם קראו לרבקה ושאלו אותה "התלכי עם האיש הזה?" )תוך  אליעזר אומר להם שלא יאחרו

 וענתה "אלך!"ולהתחבר לצידקת בית אברהם רמיזה שלא כדאי( והיא כמובן מאוד רוצה לעזוב את בית הרשעים האלו 



      !שבת שלום       

  נחום                                                                            


