
          ד עש"ק פרשת חיי שרהחשוון תשע" כ"אבס"ד 

                

 אהובים ומתוקים, הורים יקרים לילדים 

 וברכה!רוב שלום                                              

גדול לכל ההורים על השותפות במבצע הנני! כל בוקר אנו מתחילים את הלימוד בשרשרת  יישר כח

שמחה בקיום מצוות ומעשים ארוכה של קריאת פתקים. הילדים שומעים את כל סיפורי הזריזות וה

טובים של חבריהם, ובשעת הקריאה ממש ניכר על פני הילד המסופר עד כמה הוא רֹווה נחת 

עוד לא הביאו פתקים נא ונא להזדרז בעניין וכל המוסיף מוסיפין לו. )המבצע ממעשיו... הורים ש

 ממשיך עד סוף השבוע(.

, משתתפים, שואלים שאלות אנו ב"ה הולכים ומתקדמים בלימודנו, הילדים מקשיבים מאוד יפה

 .ועונים, ובסיום הלימוד ממאנים לסיים

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 השבוע סיימנו את פרשת חיי שרה והמשכנו להתקדם בפרשת תולדות, נקודות שהדגשנו:

. קפיצת אותה ובסוף מברכים אותה שיצא ממנה עם גדול שינצח את כל אויביו כל העיר מלוה – המפגש עם יצחק

עטוף בטלית  לבשורה בהקדם(. יצחק מתפלל הדרך, אליעזר ורבקה מגיעים וה' עשה שבדיוק יצחק יצא לשדה )שיזכה

(. רבקה רבית ע-קבעה, יחמנ-קחית, יצרשח-הםר: אב)דיברנו על תקנת התפילות ע"י האבותוידיו פרושות השמימה 

כזה. היא מסתתרת בצניעות מאחורי צאור הגמל  הזה, מעולם היא לא ראתה אדם מגיעה ומתפעלת כ"כ מהאיש הצדיק

ומתכסה  מתמלאת בשמחה עצומהרבקה וזה הבעל שלך יצחק!  :ושואלת את אליעזר מי זה האיש הזה? והוא עונה

 .ביתוסה לכונהדרך ו וניסי שומע את סיפורי. יצחק בצניעותה בצעיף

  :. בעניין הקריאה1

 -אנו נמצאים בשלב התירגול של קריאת קמץ 
 שוא.  –פתח 

אנו שולחים סיפורים בשלישי ושישי. מומלץ לחזור 
תרגל לעיבוד נתוני על הסיפור כמה פעמים )הילד מ  

הקריאה באופן יותר מהיר מכיון שהוא נפגש עם 
לזכור לכתוב לנו שקראתם כדי נא  ,(מילים מוכרות

  שנוכל לעקוב אחר התקדמות בנכם.
תחיל התכנית היא שבסוף השבוע הקרוב נ בעז"ה

 סגול.-להתקדם לצירה
נות בהקדם! . ילדים שאין להם ספר מתבקשים לק2

 שם הספר: "המלמד חלק א' "
. התשובה לשאלה מדוע אנו מקדימים קצת את 3

 פרשת השבוע ולא לומדים ממש לפי הסדר? היא
לא נלמד כמה ימים, גלל שבחנוכה יש חופש וב

 שתווה ממש עם סדר הפרשות.לאחר החופשה נ  

 מפי עוללים לשולחן השבת:

שאלה שהילדים ישמחו  א.

 לשאול בשולחן שבת: 

כמה פעמים כתובים "בני חת" 

 ?קניית מערת המכפלה בעניין

בתורה  ומדוע זכו להכתב

  כ"כ הרבה פעמים? הקדושה

וזכו .*פעמים 01התשובה: 

לכך משום שסייעו לאברהם 
אבינו לקנות את המערה 

 )מדרש(

 , הכוונהאיפה למחפשים *

בכל חומש בראשית. 
  בהצלחה!

 



ואינו מתנחם, כל הזמן הוא שלוש שנים שיצחק מצטער על מות אמו עד עכשיו מזה –רבקה ממלאת מקום שרה 

הנר אינו דולק מע"ש לע"ש, אין ברכה בעיסה, הענן הרומז על קדושת  -שם לב לחסרונה: הניסים הרגילים באוהל נעלמו 

ת בכל האורחים במסירות ובשמחה. ועכשיו רבקה הגיעה המקום כבר איננו נמצא. ובעיקר חסרה האשה שהיתה מטפל

 , כזאת אשה צדיקה היא היתה.בזכותה והכל חזר

אך אשה טובה  -אג לבנו הוא חושב גם על עצמו ונושא את קטורהלאחר שא"א ד – נישואי אברהם ופטירתו

העיקרית. נולדים ממנה ילדים  שבכ"מ איננה האשהאברהם איננו מקפיד כ"כ בבחירתה מכיון  ,איננה צדיקה כמוה

מתנות מֹצאנֹו ומשלחם לארץ רחוקה, כדי שכולם ידעו שמתנת הארץ והעם  ולישמעאל וא"א לפני פטירתו נותן להם

, כמה ברכה וקדושה אבדה הנבחר שייכת רק ליצחק. א"א נפטר, כל העולם ומלכיו עצובים "אוי לעולם שאבד מנהיגו"

 מודה שיצחק הוא החשוב )חזר בתשובה(. התורה מספרת בקיצור על בני -בור ראשוןמהעולם. ישמעאל נותן ליצחק לק

 שנתקיים דבר המלאך להגר. ישמעאל שנהיו למלכים ללמדנו

יצחק הממשיך של א"א, כל מי שרואה את יצחק אומר אשרי אברהם שזה בנו, וכן להיפך. יצחק  –פרשת תולדות 

מקום  –ת הצדיקים(, אז הם מחליטים ללכת ולהתפלל בהר המוריה שנה )ה' רוצה בתפיל 02ורבקה עקרים במשך 

ע לתפילת הצדיקים ורבקה ורבקה מתפללת על בעלה. ה' שומ ,צחק בצידקותו מבקש ומתפלל על אשתוהעקדה. י

זה דבר שאינו מצוי, וכן אינה מבינה על כך והן עונות שמרגישה שהיא בהריון, ההריון כואב מאוד היא שואלת נשים 

ע הוא "מנסה" לצאת גם לביהמ"ד וגם לבית ע"ז? היא שואלת את שם, והוא עונה שזה תאומים והם שונים בתכלית מדו

י עשו, הראשון מגודל וכאילו כולו זה מזה אבל הוא מדגיש שחשוב שתזכור שבסוף "ורב יעבוד צעיר". נולדים תאומים

 ובאמת בסוף הוא ימלוך.מסמן באמת אני החשוב, ונקרא יעקב.  -נקרא עשו. השני אוחז בעקב  לכן

מללמוד,  לעומתו צד חיות ובורח עשיו יצחק ולשל עבר. עובר מביהמ"ד של שם לשליושב אהלים,  יעקב –יעקב ועשיו 

עשיו ולא כמו רבקה שאהבה רק  את גםצד את אביו בפיו וכביכול שואל שאלות הלכתיות. ולכן יצחק אוהב  עשיו גם

ופוגש את יעקב ודורש ממנו  מתנהג בפראות הפוך מיעקב, עייף,הביתה מאוחר  לילה אחד עשיו חוזר מהשדהאת יעקב. 

 להלעיטו מן האדום )ברעבתנותו אפילו לא הספיק לבדוק מה זה( יעקב מוכן תמורת מכירת הבכורה, עשיו מסכים, 

 .  הבכוראך יעקב  ,בגילומעכשיו עשיו הגדול  בעד נזיד עדשים. יעקב מוכן בשמחה, ורה ומוכן למוכרהמבזה את הבכ

כמה שיותר בארץ אך בסוף כשאין ברירה חושב לנהוג כאביו ולרדת  החל רעב בארץ, יצחק מנסה להשאר - הרעב

למצריים באופן זמני. בדרכו הוא עובר בגרר )חבל ארץ אשר הינו חלק מא"י(, גם שם יש רעב וה' מתגלה אליו ואומר לו 

לם שרבקה שהוא קדוש בקדושה מיוחדת )עקידת יצחק( ולכן ישאר בארץ וה' יברך אותו למרות הרעב. יצחק אומר לכו

היא אחותו עד שאבימלך פעם אחת הסתכל מחלון הארמון לכיוון אהלו של יצחק וראה שיצחק ורבקה מתנהגים כבעל 

ואשה ולא כאחים, הוא קרא ליצחק וגער בו על שכמעט וגרם שיקחו את אשתו. יצחק זורע בגרר, הפלישתים מסתכלים 

 משדה רגילה.ואינם מבינים את התנהגותו, אך בסוף יוצא לו פי מאה 

הפלישתים מקנאים ביצחק, הם בטוחים שיצחק בחר את השדה הכי טובה ולכן הצליחה תבואתו  –קנאת הפלישתים 

ולכן הם מנסים לגרשו, הם סותמים את בארותיו, יצחק יכול להלחם אך מעדיף להתרחק ועובר לנחל גרר. )לבינתיים 

.(. הם ממשיכים לסתום והוא מתרחק עוד, הוא חופר באר נוספת הפלישתים זורעים את שדותיו ולא יוצא להם שום דבר..

איננו מוותר וקורא  גם כשעובר, באמת אך ,והפלישתים מגרשים אותו וטוענים: לנו המים! יצחק עובר למקום אחר

ק  ְטַנה –לבאר שנגנבה ֵעש ֶׂ ק כנ"ל. ור–שכולם ידעו שבאמת הבאר שלו וסתם התעסקו עמו. לבאר השניה הוא קורא ש ִׂ

 בשלישית שלא עשו שום דבר קרא רחובות. 

ה' אומר ליצחק שלא ידאג מכל האויבים שה' יהיה בעזרו, ובאמת מיד לאחר מכן מגיעים  –ברכת ה' על יצחק 

אבימלך ופיכול לכרות ברית עם יצחק. )רשעים, בהתחלה לא קיימו את הברית שכרתו עם אברהם ופתאום נזכרו..( יצחק 

רית ומארח אותם ובשעת ליוּויָם ממשיכה ברכת ה' והוא מתבשר שעבדיו מצאו באר נוספת.   מוכן לסלוח ולכרות ב

יצחק תמיד איננו מחפש לעשות דברים מיוחדים משל עצמו אלא אוהב להמשיך בדרכי א"א ולכן הוא תמיד חופר את 

  הבארות באותם מקומות שחפר אביו וקורא להם באותם שמות שקרא אביו.

  נחום                                !שבת שלום                                       


