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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

גדול על העז של ילדי ת"ת יסדת עז שבאו ללמוד ולשמח ממתיקות התורה גם בימים החורפיים  ישר כח
 .לוגים. למדנו ברצינות רבה וכמובן שגם נהנינו מהשלג: טילנו, זרקנו ובניני והתחממנו עם שוקו ותה חםוהש

 
נטייל, נספר על מקומות בארץ,  -יהיה "קום התהלך בארץ" נושא החודשר"ח שבט.  הבע"לט בשבת בקרובה

להביא אחרי שבת  יםכל הילדים מתבקשנכיר קצת את המפה, נלמד על טו' בשבט ומצות התלויות בארץ. 
 )נבקש בהמשך מהילדים לספר קצת על המקום(. בו תמונה על מקום שהיו

 
 תורה:

 .ב"ה זכינו לחזור עד פרק ה' :חזרות

 התחלנו פרשת וירא. ב"ה בשעה טובה השבוע: לימוד חדש
הם על תפילת אבר ואנו לקראת סיוםשורה של ה"אורחים" בלמדנו על הכנסת האורחים של אברהם אבינו על ה

 .)פרק יח( אנשי סדום
 

. הגדשנו את הרצון הגדול של אברהם בהכנסת אורחים אפילו שהיה ח( הכנסת האורחים של אברהם-)א
צריך לנוח אחרי ברית המילה. וכן למדנו מהזריזות של אברהם במצווה, ומהכבוד שנהג באורחים אפילו שהיו 

 ם כערבים(.נראים כאנשים רגילים )חז"ל מלמדים אותנו שהיו נראי

 ראה שהם רוצים ללכת לכיוון אחר. )רש"י( -וירא...ויראעומדים לפניו.  -ניצבים עליו
 דיבר לחשוב שבהם.)רש"י( -ךאם נא מצאתי חן בעיניאדונים שלי.  -אדוני

. גם למדנו מדרכם של צדיקים )העמ"ד( אברהם לא רצה לעקב אותם ולכן הציע להם רק קצת -קח נא מעט מיםי  
מהזעה מהדרך היום החם )חיזקוני(. אמרנו גם את דברי רש"י  -ורחצו רגליכם מעט ועושים הרבה. שאומרים

 שהערבים משתחווים לאבק רגליהם.

 מפני שעברתם קרוב לביתי תכנסו לאכול ולנוח. -כי על כן עברתם על עבדכם
  ., לחנכו במצותלישמעאל -ויתן אל הנער צעיר ושמן, הכי משובח. -בן בקר רך וטוב

 אברהם אמר לישמעאל למהר )העמ"ד(. -וימהר לעשות אותו
 עשו כאילו אכלו )רש"י( -ויאכלו. )רש"י(אברהם עמד לידם לשרת אותם  -והוא עומד עליהם

 
. על מנת להבין קצת את תגובת שרה הלכנו בדרכו של הרמב"ן טו( בשורת האורחים והתוכחה לשרה-)ט

מילה שיולד לו ממנה בן )וכמו כן לא בטוח ששרה ידעה ששרה לא ידעה מהבטחת ה' לאברהם בברית 
 שהאורחים אלו מלאכים(.

 הנה באוהל.  -היכן שרה. אברהם עונה שהיא צנועה  -איה שרה אשתך
 . כדי לבשר לה את הבשורה. 1הסברנו שתי סיבות למה המלאכים שואלים: 

 . כדי לשמח את אברהם שהאישה שלו כל כך צדיקה וצנועה.)בב"מ פז.(2
 שרה היתה ליד הפתח מבפנים והפתח היה מאחורי המלאך.)רש"י( -ושרה שומעת פתח האוהל והוא אחריו

 הגיעו לימים רבים. – באים בימים
 .)רש"י( כמו הזמן הזה שכולם יהיו שלמים וקיימים -כעת חיה

     לדת.טן, שמאפשר להם ל. כלומר מה שיש בדרך כלל לנשים בבדרך הנשים -רח כנשיםהפסיק. א   -חדל

נה עם כך גם שרה זק כמו בגד בלוי שהוא עם קמטים וכו' -תיבל  בתוכה, בליבה )ת'יונתן חיזקוני(.  -בקרבה
 עור בריא וחלק. -עדנה. קמטים

 אישה צדיקה כמו שרה אפילו רק מחשבה לא נכונה בלב נחשבת חטא.  -למה זה צחקה שרה
 האם באמת. -האף אומנם

 לא יכול לעשות אותו.האם יש דבר שה'  -היפלא מה'
אברהם מוכיח את שרה. שרה אומרת שהיא לא צחקה מכיוון שהיא  -ותכחש שרה לאמר לא צחקתי כי יראה

ומתביישת לומר את האמת. כמובן שאסור לשקר ובכל זאת דברנו על כך שמי שבאמת חוזר בתשובה  מפחדת
הוא מאוד מתבייש בחטאו ואפילו ישנה הלכה שאסור לגלות את החטא. אחר שאברהם שוב אומר לה "לא כי 

 .)רמב"ן(שזה נאמר לו בנבואה ושוב לא עונה צחקת" היא מבינה 



 
 אהובו על הפיכת סדום.כא( ה' מגלה לאברהם  -)טז

 ללוות אותם. -לשלחםהסתכלו.  -וישקיפו
צריך לגלות לו הרי הוא חביב לפני שברכתי  –ואברהם היו יהיה לא מגלה.  -האם אני מסתיר –המכסה אני 

 אותו שיהיה עם גדול וחזק ושכולם יברכו את בניהם להיות כמהו. בכל הסבר פסוקים אלו הסברנו כרש"י.
 "וידע האדם את חוה"(.  כמוון שאני אוהב אותו )מכי -כי ידעתיו

 מדוע? למען אשר יצוה את בניו ...בשביל מה? למען אביא ה' על אברהם..

כבר מספיק הרבה. )הילדים הזכירו שזה הפוך מלא  -כי רבה. )רמב"ן( זעקת העשוקים -זעקת סדום ועמורה
 שלם עון האמורי(
 ו את הכוונה במגדל בבל.הילדים הזכירו שכבר למדנ -ארדה נא ואראה

 אדע איזה עונש לתת להם על מנת שיחזרו בתשובה.  -אדעהאכלה אותם כלומר אגמור ואשמיד אותם.  -כלה
 

אברהם שלא רוצה באובדן הרשעים  של למדנו על צדקותולג( תפילת אברהם על אנשי סדום.  -)יח, כב
שאברהם הציל אותם  יאחר ם הרעה אפילובדרכאברהם מתפלל עליהם אע"פ שהמשיכו  אלא בחזרתן בתשובה.

)למדנו שה' התכוון להשחית את כל חמשת הערים רש"י, ת' יונתן(.כמובן שאם סופם שלא  מארבעת המלכים.
 ישובו בתשובה אין מקום לרחם עליהם.

אברהם מתפלל על הצדיקים -האם תהרוג צדיק...  -...האף תספה צדיקאברהם ניגש לתפילה.  -ויגש אברהם
 )לא מדובר על צדיקם כאברהם( ימותו.שלא 

 אשר בתוכה. אברהם מתפלל על כל אנשי העיר. -אשר בקרבה .)ת' יונתן( בזכות -למען ולא תסלח. -ולא תשא
 .)ראב"ע(זה לא הגיוני שאתה עושה כזה דבר  -חלילה לך מעשות כדבר הזה

דברנו על הענווה של  -ואנוכי עפר ואפר. הנה רציתי )רש"י לקמן. *נק' לעיון רש"י דברים א,ה( -הנה נא הואלתי
 אברהם שלא דורש ולא חושב שמגיע לו דבר.

 בבקשה שלא יהיה כעס. ספרנו משל על ילד שמבקש שוב ושוב עד שזה מרגיז. -'אל נא יחר לה
 .)ראב"ע( לאוהלו באלוני ממרא -ואברהם שב למקומולדבר עם אברהם. \ה' הפסיק להיות -וילך ה'

 
 םממתיקות הילדי

 כדי להכניס אורחים? )שכבר לא חם( ש: למה אברהם לא חיכה ללילה
  )ת' ברש"י. לא ענינו בכיתה( יו"?ל  ש: מדוע יש נקודות על המילה "א  

 ש: מהיכן היה לאברהם סכין שחיטה לשחות את העגלים?
 ש: איך אברהם הגיש להם גם בשר וגם חלב?

 )וכן בב"ר מח יד מובא בחיזקוני( ך אכלו את הבשריורק אחר כ את החלבי: אולי הוא נתן להם קודם 1ת
 צוה הזאת.מ: עדיין לא היה את ה2ת
 : לערבים מותר בשר וחלב.3ת

 ש: למה בפסוק ט' כתוב ויאמרו ובפסוק י' ויאמר. )הילדים ענו יפה(.
 הרי עיקר הבשורה היא לשרה? ולא אליך   ש: למה כתוב אשוב אליך  

 שהוא דיבר עם אברהם. : בגלל 2: האוהל של אברהם. ת1ת
 אליך אותה )בקידושין( ולכן מספיק לומר : אברהם קנה3ת

 ש: למה המלאכים השקיפו רק על סדום הרי גם עמורה תהפך?
 ת: סדום היתה הכי קרובה. ענינו גם שסדום היתה העיר הכי חשובה ובאמת הכוונה שהסתכלו על כולם.

 
 .33הגענו לעמ' למדנו מילים מתארות  בספר בין השורות :עברית

 .23בספר נהנים לכתוב הגענו לעמ'        

 שעורי בית במחברת קשר.   חשבון:

 שבת שלום                            
 וחודש טוב                                           

 שפילמן ושרה יהודה

       :פינת ההורים
 ______ -חזרנו עם בנינו על מה שלמדנו

 ף:________________ם לשתרציאנו 

 __________________________ 

 

 

 

 


