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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 תורה:

 : ב"ה הגענו לרביעי של פרשת נח.חזרות

שותפים ה ביום ראשון נזכה להיות בע" .א פסוק הב"ה זכינו ללמוד מפרק יט פסוק ל עד פרק כלימוד חדש: 
 במסיבה ליום הגמל את יצחק.

 

 . לח(-לוט ובנותיו )ל
 מכיוון שפחד שגם צוער תהפך. לוט חשש בגלל שתי סיבות:  -כי יראלוט עזב את צוער.  -ויעל לוט מצוער

 לההפך )רמב"ן ועוד(. : מכיוון שגם היא בהתחלה היתה אמורה2. מכיוון שהיתה קרובה לסדום )רש"י(. 1
]בנות לוט חשבו שכל  -ואיש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץהגדולה אמרה )אונקלוס(.  -ותאמר הבכירה

אישה עם איש ולא  -העולם נחרב )רש"י([ אין אף איש בעולם שיכול להתחתן איתן כמו שבדרך כלל מתחתנים
 בת עם אבא )ספורנו(.

 נוליד מאבא שלנו ילדים חיים. -ונחיה מאבינו זרעם לז,כ(. בואי  ונשקה )רשב" -לכה נשקה
 עם אביה. -ותשכב את אביה

 הרי שכבתי )הייתי, כמו איש ואישה ( אתמול עם אבא שלי. -הן שכבתי אמש את אבי
 נהיו בהריון. -ותהרן   
 ב )ראב"ע(.עם מואב הם מהילדים של מוא-עד הזמן שנתנה התורה -. הוא אבי מואב עד היוםאבכמו מ   -מואב

 
 . ח(-ועונשו )א לקיחת אבימלך את שרה

אברהם הלך מאלוני ממרא מכיוון שפסקו עוברים ושבים )רש"י(. ]אפשר להוסיף לילדים  -ויסע משם אברהם
 גם את הסיבה שרצה להתרחק מלוט בגלל המעשה עם בנותיו[. 

 )ספורנו(.בין שתי עיירות גדולות על מנת להרבות בחסד  -וישב בין קדש ובין שור

 על שרה אישתו. כלומר כל מי ששאל אותו  עליה מי היא? הוא ענה שהיא אחותו. -אל שרה אשתו
 ולקח את שרה. כמובן שזה היה ללא רצונה. -ויקח את שרהאבימלך שלך שליחים.  – וישלח אבימלך

תו כבר קבלו )ספרנו שאבימלך ואנשי בי הנה אתה מת בגלל האישה שלקחתה -הנך מת על האישה אשר לקחת

 היא נשואה. -והיא בעולת בעל. עונש חמור שכל הנקבים שלהם נסתמו פס'יח(
  .האם גם עם צדיק אתה הורג -הגוי גם צדיק תהרוג
 בלי מעשיים רעים. ו'בידיים נקיות כל -ן כפיובנקי  בלי מחשבה רעה.  -בתום לבביהרי הוא..  -הלא הוא אמר לי

  .להתקרב אליה -לנגוע אליהבגלל זה לא נתתי לך.  -על כן לא נתתיך. וגם מנעתי אותך -ואחשוך גם אנוכי
 הוא נביא צדיק וקדוש ולכן אני שומע תפילתו )אור החיים ועיין רשב"ם(.  -כי נביא הוא ויתפלל..

 כל בני הבית. -אתה וכל אשר לך
 

 יג(-ותשובת אברהם )ט "שקר" של אברהםאבימלך מבקש לדעת את הסיבה ל
מעשים הבאתה עלי.. רעה גדולה. ש -כי הבאתה עלי .. חטאה גדולהאיזה דבר רע עשיתי לך.  -מה חטאתי לך

עצירות בכל הנקבים. בפסוק זה  -עשית שיהיה לי דברים שלא קוראים בדרך כלל -אשר לא יעשו עשית עימדי
בכבוד אבימלך מוכיח את אברהם ולא מדבר בכבוד ולכן אברהם לא עונה לו, רק אחרי שאבימלך ישאל 

 (.   והעמ"ד אברהם יענה לו )אוה"ח

 שאמרת שהיא אחותך. -עשיתה את זהש -עשיתה את הדבר הזה כימה חשבתה כלומר מה מסיבה.  -מה ראית
הסברנו שבמקום שאין בו יראת שמיים עלולים  -רק אין יראת אלקים במקום הזהמפני שחשבתי.  -כי אמרתי

ידע שאין להם יראת שמים מכך שלא עשו לו הכנסת אורחים ורק  להגיע למעשים מאוד רעים. סיפרנו שאברהם
 שאלו על שרה )רש"י(.

אך שרה היא נכדה של תרח )בת הרן( ובני בנים כבנים.  -אחותי בת אבי היאוגם האמת)אונקלוס(.  -מנהוגם א  

 הרן ואברהם לא נולדו מאותה אמא )רש"י(. -לא בת אמי

מי שלא יודע את הדרך נקרא תועה. מאז שה' אמר לאברהם לעזוב את אור כסדים הוא לא יודע  -התעו אותי
לאן ללכת בעצמו, אלא הולך רק לאן שה' אומר לו. אז נכון לומר שה' עושה את אברהם תועה )ראב"ע 

 שישאלו מי אני תגידי עלי שהוא אח שלך. -זה הטובה שלך. אימרי לי אחי הוא -וספורנו(. זה חסדך
 

 



 
דותיו יהדגשנו את מ .יח(-)יד תשובת אבימלך, התפיסות אברהם ורפואת אבימלך ואנשי ביתו

 התפלל שלא יאונה לאבימלך כל רע.הטובות של אברהם לא רק שמחל אחר שאבימלך התנצל אלא 
ות הנה הוא לך כס)רמב"ן וחיזקוני(.  הצאן והבקר וכו' היו שוים כמו אלף כסף -הנה נתתי אלף כסף לאחיך

במבט  הכסף לא יאפשר להסתכל על שרה . כלומר)רש"י( הססף מכסה את עניהם של הרוצים לזלזל בך -עינים
. שיגידו שאבימלך נגע בה )הכסף מראה שה' שמר על שרה ואבימלך היה צריך לכבד את אברהם הרבה(מזלזל 

ח אותך )לכולם הכסף גם האנשים שאיתך וגם אנשים אחרים ששמעו שאבימלך לק -לכל אשר איתך ואת כל
 תוכלי להוכיח שאבימלך לא עשה לך דבר )ספורנו ורשב"ם( -יהיה כסות עניים והוכחה(. ונכחת

 שפחותיו. -ואמהותי

 אמקום שממנו יוצ -רחם הכפילות מלמדת שה' עצר עוד הרבה פתחים )ב"ר נב יג ע"פ הרמב"ן(-עצור עצר
 .בגלל הדבר הזה שלקחו את שרה -על דבר שרההתינוק. 

 

 התרגשות ושמחה גדולה מאוד.ה(. -הולדת יצחק וברית המילה )הראשון שנימול לשמונה( )כא א
 זכר. ה' אומר ה' מקיים דבר ה' אינו כמו אמירה של אדם שיכול להיות שלא יקיים. -פקד
 .בדיוק בזמן שה' אמר )"כעת חיה"( -למועד אשר דיבר אותו אלקיםשאברהם היה זקן.  -לזקניו

 

 יא כיבוד קל ליום הגמל את יצחק ביום ראשון.ניתן להב 

 
 

ממתיקות הילדים 
 דיון מעניין שנערך בכיתה: 

 תלמיד א: ש. למה אברהם לא הגן על שרה הוא היה יכול להלחם עם תלמידיו בפלישתים?
 תלמיד ב: ת. אברהם עושה מלחמה רק שה' אומר לו!
 ארבעת המלכים? תלמיד ג: ש. שהרי ה' לא אמר לו לעשות מלחמה עם

 תלמיד ד: ת. להציל את לוט זה מצוה!
 תלמיד ה: ש. להציל את שרה זה יותר מצוה שהרי היא גם האישה של אברהם וגם צדיקה גדולה.

 
 ש. למה בפסוק ח כתוב בהתחלה עבדיו ובסוף האנשים?

 לעוד אנשים.ת. כי העבדים סיפרו 
 ש. אם אברהם ושרה אחים איך הם התחתנו?

 וב התעו בלשון רבים הרי ה' אחד? זכינו לקרא יחד את דברי רש"י.ש. למה כת
 ש. למה ה' מקיים את התפילה של אברהם מהר )כשהתפלל על אבימלך( ולא את התפילה שלנו?

 ענינו שה' מקבל מיד גם את התפילה שלנו סיפרתי סיפורים וגם הילדים על תפילות שלנו שהתקבלו מיד.ת. 
 כשיצחק נולד )הרי אמר לו שוב אשוב אליך(? ראב"ע כותב שהמלאך בא.ש. היכן כתוב שהמלאך בא 

 

 עברית:
עשינו מסיבה לאותיות מקבוצת קשת תודה לכל הילדים שהביאו חפצים שיצרנו מהם סיפור לסיום חילקנו 

 . 05חמצוצים והרכבנו את האותיות שלמדנו. התחלנו את קבוצת כד והתקדמנו בספר עד עמוד 
 שעורי בית. 22ו לעמוד בין השורות הגענ

 .02בחשבון הגענו לעמוד 
 .לת"ת יחד עם כתה ב'של שבעת המיינים  לקראת טו בשבט הכנו קישוט 

 בשבוע הבא יקבלו הילדים את משימת הכתיבה הראשונה השנה בקשר לתמונות שהביאו.
 החדש(.  סיפור שבת סלסלת שבעת המינים. )מי שלא החזיר את הסיפור הקודם לא קיבל את הסיפור

  
  
  
 

 ומבורךשבת שלום                            
 שפילמן ושרה יהודה

       :פינת ההורים
 ______ -נו על מה שלמדנוחזרנו עם בנ

 ף:________________צים לשתוראנו 

 __________________________ 

 

 

 

 


