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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 תורה:
ק ם מדויריעד סוף פרק ג' משמח לראות איך הילדים זוכ"אם תשמוע בישן תשמע בחדש": השבוע חזרנו :חזרות

 .את מה שלמדנו בתחילת השנה
שיולד  למדנו על הברית המיוחדת בין ה' לאברהם וזרעור ולידת ישמעאל וסימנו את סיפור בריחת הג השבוע
 .לך-וב"ה בשעה טובה סימנו פרשת לך (., כז יז -טז, ז) משרה

 
 דברי המלאך להגר ולידת ישמעאל (טז -ז)

  ר בר( כלומר ישמעאל יהיה גר במדברות.פרא זו חיה מדברית )חמו –פרא אדם 
 כולם רבים איתו. –ויד כל בו  גונב, גוזל ורב עם כולם. –ידו בכל 

כלול במילים אלו שהגר התפללה והודתה לה' שראה אותה ושלח לה מלאך  –... ותקרא שם ה' הדובר אליה
 .)ת"א ת"י וספרונו( במדבר
  ׂ האם גם כאן  –הגם הלם ראיתי  .שלח את המלאך, העמ"ד()הגר מבינה שה'  ה' שרואה כל דבר –אי אל רֹ

 .)רש"י( אחרי שראיתי בבית של אברם –י . אחרי רא  ?מלאך(תי )ראי

שם הבאר מזכיר שמי שחי וקיים לעולם )הקב"ה( ראה את  -באר לחי ראי לכן קראו לבאר. –על כן קרא לבאר 
 במדבר )ושלח לה מלאך( )ת"א ות"י(. הגר

הילדים איך אברם ידע בדיוק לקרוא לו כמו שהמלאך אמר להגר? שאלתי את הילדים  -ונויקרא אברם שם ב
 ענו שאברם ידע ברוח הקודש ב"ה הילדים כוונו לדעת רש"י. )הרמב"ן כתב שכנראה הגר סיפרה לאברם(.  

 
. שמנו לב כמה שהתורה מדגישה שינוי השם של אברם ההבטחות וברית האהבה והארץח( -)פרק יז א

 .)רמב"ן טו,יח(בלי הפסק לדורות עולם ברית  שזו
 .)רש"י( התיהיה שלם בכל הניסיונות והמצות שאצוו -והיה תמיםתעבוד אותי.  -התהלך לפני

 על מי כתוב שהיה תמים והתהלך לפני האלקים?.-     

אומר מה לאברם שיעשה איתו ברית מאוד מיוחדת העמ"ד( אך לפני שה' אומר  -בריתי... הנה בריתי ואתנה
 .ח כתוב מה הברית(-)רק בפס' ז הברית אומר ומברך את אברהם בכמה דברים חשובים

 אמרנו שהיו עוד נביאים שכך היה קורא להם כשיתנבאו. .)רש"י( מרוב קדושה ומורא -יוויפול אברם על פנ

יך בדרך ישרה וידרכמו אבא שדואג ומחנך את בנו בדרך ישרה כך אברהם ידאג ילמד  -והיית לאב המון גוים
 ם.ה)העמ"ד(. הסברנו על ההבדל בין אברם לאברהרבה מאוד עמים 

 ישראל ואדום. -יצאו ממך כמה עמים -ונתתיך לגוים

 .ךלהיות המלך האוהב שלך שדואג לכל צרכי -להיות לך לאלקים
 קרקע השייכת לאדם כאילו אוחז בה. -אחוזה

כמובן שגם בחו"ל ה' מלכנו שדואג לנו אך זה פחות  (.)רש"ימשמע שדוקא בארץ ישראל  -ם לאלקיםוהייתי לה
על מלך שדאג לבנו אשר גר עמו בארמון והראה לו את חיבתו המיוחדת אליו  ]אפשר להסביר זאת במשל ניכר.

נכרת לבן אהבת  הואף שהבן האהוב היה צריך לעזוב את הארמון המלך דאג לו אך על ידי שליחים ולא היית
 [המלך.

 
בכל ברית יש שני צדדים, ההתחייבות של אברהם וזרעו בברית היא: למול בשר העורלה  המילה. ברית יד(-)ט

ימות בלי ילדים וימות  של כל תינוק שנולד בגיל שמנה ימים ואף את העבדים. מי שלא ימול יכרת מעמיו כלומר
עץ, לא יונק ממנו, )רש"י(. הסברנו שכרת זה כמו לכרות ענף מהעץ. הענף החתוך אינו חלק מהקודם זמנו 

 מתייבש ומת. כך מי שאינו עושה ברית מילה נהיה כאילו חתוך מעם ישראל.
 לחתוך. -למול

 כיסוי )רש"י ששמות ו,יב(. -עורלה
 אפשר להדגיש את החשיבות של מצוה מיוחדת זו שמלים אפילו בשבת. -בן שמנת ימים

 עבדים שנולדו ברשות ישראל. -יליד בית

 עבדים שנקנים. ביום הקניה צריך למולם. -מקנת כסף
 שינה )מההסכם(. -הפר

 .14, 54, 1  5, 0 ,6, 04, 2"? ת. חי"ו מכנים את ה' : היכן בתפילה אנחידה

לחברנו המתוק  מזל טוב

  7למשה מנחם ליום הולדת 



 

 
דברנו על משמעות השמות שרי  שינוי השם של שרי וההבטחה שהברית תהיה דוקא עם זרעה. כב(-)יז

ושרה. למדנו מענוותנותו של אברהם שחושב שלא מגיעה לו נס כל כך גדול ומתפלל: "לו ישמעאל יחיה לפניך". 
 שברית האהבה, ברית המילה שייכת דוקא לעם ישראל. וכמובן הדגשנו
 שתהיה כמו אישה צעירה. )רש"י(  -וברכתי אותה

 אברהם הודה והשתחווה לה' על הבשורה )חיזקוני( וצחק מרוב שמחה. -ויפול אברהם על פניו ויצחק

לו פתאום ילדים.   )רמב"ן( יכול ליולד האם לאבא בן מאה שלא היו לו עד עכשיו ילדים -הלבן מאה שנה יולד
השאלה( כמובן ברור לאברהם שה' יכול לעשות נס זו רק שאלה שבאה להדגיש ה )הילדים זכרו עוד דוגמא ל

 את הנס והחסד הגדול שה' רוצה לעשות.

 הלואי ישמעאל יהיה צדיק )כמו התהלך לפני()רש"י( ואיתו תעשה את הברית. -לו ישמעאל יחיה לפניך
 )רש"י( האמת היא -אבל

)אחד מהמתוקים העיר שכשה' מברך את ישמעאל  שמעתי את התפילה שלך על ישמעאל. -לישמעאל שמעתיךו
 זה קללה לעם ישראל(.

 בזמן, בתאריך של עכשיו בשנה הבאה. -למועד הזה בשנה האחרת
 )רש"י פסוק ה', חיזקוני ע"פ ב"ר מז א( ?ה"י" של שרילאן הלכה  -  

 
 ילה. זריזות אברהם במצות המ כז(-)כג

אף הקושי -עבדיו ואת עצמו על באותו היום עצמו )רש"י( אברהם מל את ישמעאל את -)כג( בעצם היום הזה
 והכאב שבדבר.

 באותו יום אברהם גמר למול את כולם )העמ"ד( -)כו( עצם היום הזה

 !!!חזק חזק ונתחזק
 

 מתיקות הילדים  
 ם וקין אלא שולח מלאך?להגר כמו שהתגלה לאד למה ה' לא מתגלה בעצמוש. 

 ת. הם היו יותר קדושים ממנה.
 למה כתוב שלש פעמים ויאמר לה מלאך ה'?ש. 
 . להדגיש שכל דיבור מיוחד. גילינו לילדים שחכמים מלמדים אותנו שהיו שלושה מלאכים שונים.1ת

 האם אלו אותם מלאכים שבאו לאברהם?ש. 
 ?99חד הוא כבר נהיה בו ואחרי פסוק א 68איך בטז )טז( אברם היה בו ש. 

 ש. למה שוב ה' אומר לאברם שירבה אותו מאוד? )ת. בנצי"ב פס' ד' וו'(.
 למה בפסוק יג כתוב המול פעמיים ולמה פעם ב"ה" ופעם ב"י"?ש. 
 האם אדם מישראל שלא ידע שצריך לעשות ברית מילה יכרת מעם ישראל?ש. 
 א בכל ההוצאות של החומשים[. הסברנו.(? ]זה ל)יז כ במילה שמעתיךלמה יש שתי סגול ש. 

 
 .בבקשה לא לשכוח להחזיר את התקיה של הדף קשר בהקדם למען שמירה על הסדר הטוב 

 .מהשבוע נתחיל בע"ה להקפיד על חתימת הורים )עדיף במחברת קשר( על קריאת הסיפור השבועי 

 
 :עברית

 ות ממתקים. עשינו אותי -ן. עשינו הכתבה ומסיבה קטנה,מ,ו,סימנו אותיות י
 לירון שבלב )המנחה( היתה נוכחת והתרשמה שהילדים תרגלו טוב, ועבדו יפה, בתקווה שנמשיך כך.

 .53למדנו מילות יחס )לפני, אחרי, בין וכו'( הגענו לעמ'  -בין השורות
= ש.ב עד עמ'  -חשבון  )ליום שלישי(. 53למדנו עם הרב סימנים < > 

 ות על שאלות עד יום רביעי )עשינו קריאה מקדימה בכיתה(."ם לקרוא ולענעל הרמב -פור שבתיס
 

 ומבורךשבת שלום                            
 שפילמן ושרה יהודה

       :פינת ההורים
 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 ף:________________רצים לשתאנו 

 __________________________ 

 

 

 

 


