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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 

 .והשבוע ב"ה למדנו על עקדת יצחק הולדת רבקה  ופטירת שרה אמנ תורה:
 זכינו לסיים פרשת וירא ופרשת נח )בחזרות( סיום בע"ה ביום שלישי.             

 צדיק ויכול לעמוד בניסיוןאברהם ה' יודע כמה  -הקדמנו מדוע ה' עושה ניסיון - יט( -)כב, א עקדת יצחק
ר ללמד(. נזכרנו א' ורד"ק כך הרב יעקב אומ-כולם ידעו כמה צדיק אברהם )רש"י פס' יב' וש ועושה ניסיון כדי

קודמים שהיו לאברהם, זה הניסיון העשירי, הכי גדול. הקדמנו כבר בהתחלה שה' לא התכוון  תבניסיונו
. (רש"י פס' יב') המזבח אך כמובן שאברהם לא מבין זאתשאברהם ישחט את יצחק אלא רק יעלה אותו על 

 .73לב יצחק לא ילד בכיתה א' אלא בן חשוב לשים 
 כלומר אני מוכן לכל מה שתאמר לי )רש"י(. הנה אני -הנני

ירושלים )משם יוצאת הוראה  -ריהארץ המ  קח בבקשה, ה' מאוד רוצה שאברהם יצליח בניסיון.  -קח נא
ה' לא מגלה בדיוק איזה הר כדי להרבות שכרו של אברהם  -על אחד ההרים אשר אומר אליךרש"י(. לישראל 

 היכן למדנו דבר דומה?  )רש"י(.      

שמנו לב שאברהם עושה את המצווה בזריזות ובשמחה גדולה מכך שהוא משכים  -וישכם אברהם בבוקר
 את עצי העולה לפני יציאתו.מוקדם, מכך שחובש את חמורו ולא עבדיו ומכך שמבקע 

 ראה ענן של קדושה על ההר. יצחק גם ראה אך הנערים לא ראו )רש"י(. -וירא את המקום מרחוק

אברהם מבין מכך שהם לא רואים את הענן, שהם לא מתאימים למצווה הקדושה  -החמור שבו לכם פה עם
 הזאת, הם כמו חמור         ולכן ישארו עם החמור.

סכין  -ואת המאכלתכנראה מדובר על מה שמדליקים איתו את האש כגון אבני צור.  -ויקח בידו את האש

מחה אברהם שמח במצווה שהולך לקיים ויצחק שמח עם הם היו ביחד באותה הש -וילכו שניהם יחדיושחיטה. 
 אביו אך לא יודע שהוא הקורבן.

 היכן הכבש בשביל קורבן העולה? -איה השה לעולה

ויצחק הבין זאת.  שהוא יהיה הקרבן רמז ליצחק -בניה' יבחר לו את הקורבן.  -אלקים יראה לו השה לעולה
 גדולה עם אברהם מכיוון שיודע  שבו תתקיים המצווה )רש"י(. גם עכשיו יצחק הולך בשמחה -וילכו שניהם יחדיו

 אותו מזבח שהקריבו עליו אדם הראשון ונח קורבנות )ת' יונתן(. -מזבחה  ויבן שם אברהם את 

ויקשור )רגליים וידיים מאחורי הגב(. יצחק הצדיק  -דויעק  סידר את העצים )על המזבח(.  -ך את העציםויער  
 תו טוב כדי שהגוף שלו לא יזוז ותפסל השחיטה )ת' יונתן(.בקש מאברהם שיקשור או

 בשביל לשחוט את בנו. -ויקח את המאכלת לשחוט את בנוהושיט את ידו.  -וישלח אברהם את ידו
 (.וה טן )אברהם רצה לעשות לפחות קצת מהמצואל תעשה לו שום דבר אפילו לא פצע ק -ואל תעש לו מאומה

 עכשיו אני יודע שיש לך יראת שמים שאתה עושה כל מה שאני מבקש.  -עתה ידעתי כי ירא אלקים אתה

 ולא מנעת )ת' אונקלוס(. -ולא חשכת
נתפס ומסתבך  -נאחז בסבך בקרניו. )רש"י( אחרי שהמלאך אמר אל תשלח.. ראה אייל -רוירא והינה איל אח  

 בענפי האילן, בקרניו.

 צון שזה יהיה כאילו הקרבתי מבני )רש"י(.במקום בנו. על כל איבר שהקריב אמר יהי ר -תחת בנו
ופרוש הדבר ה' יבחר את המקום הזה להשרות שכינה ולהקריב בו  -הרא  י  ויקרא אברהם שם המקום ההוא ה' 

 ה' יראה )ישרה שכינתו( בהר הזה -בהר ה' יראה .שיאמרו היום כלומר בכל הדורות -. אשר יאמר היוםקורבנות

 בעבור. -כי יעןשקיימת לעולם )ראב"ע ורמב"ן(  ,זו השבוע הכי חזקה .'בשם ה ,נשבע בשמי -בי נשבעתי
בניך יכבשו את השער של האויבים כלומר אפילו ערים מוקפות חומה עם שערים  -וירש זרעך את שער אויביו

 גדולים)ראב"ע(. 

דים של אברהם כל העמים שירצו לברך את בניהם יברכו אותם שיהיו כמו היל -והתברכו בזרעך כל גויי הארץ
 בגלל.  -עקב )רש"י כו,ד(.

 )ת' יונתן( היכן יצחק?       -וישב אברהם

 
הילדים שמו לב ) הכל בשביל לספר על לידת רבקה. למדנו על צאצאי נחור אחי אברהם -כד(-)כ לידת רבקה

 (.רש"י השבטים 21ילדים לנחור כמו  21שיש 
 האישה הלא חשובה.                 -פלגש

  
 
 

מזל טוב למרדכי שלנו 

 היקר ליום הולדת שבע



 )פרק כג(טירת  שרה וקבורתה פ
שמנו  סיפרנו על הצער הגדול בחסרונה של שרה נזכרנו במעשיה הטובים ועל הקדושה והברכה שהיה באוהלה

נר דולק כמו שלא כבה הנר במנורה. .1.ענן של קדושה כמו במשכן. 2לב שהאהל שלה היה ממש כמו המשכן: 
ממש חייה. הדגשנו את הכבוד הגדול שעושים  דיברנו על כך שהנשמה של שרה  ברכה בעיסה כמו לחם הפנים..7

. בני חת הבני חת לאברהם, ראינו שהברכה שברכו ה' )בתחילת פרשת לך לך( "ואגדלה שמך" כבר התקיימ
כיבדו מאוד את אברהם ועל כך זכו להכתב עשר פעמים בפרשה )תו"ש פח(. וכן דברנו על כך שמערת המכפלה, 

מקום קדוש של תפילה )רמב"ן פסוק יט'(. מערת המכפלה זה המקום הכי  הוא ,הקדושיםנו יקבורת אבותמקום 
 מיוחד לקבורה בכל ארץ ישראל )ראב"ע, נציב(.

ברון ושם נפטרה אברהם אחר העקדה אחר שחזר לבאר שבע הלך לח -ותמת שרה בקרית ארבע הוא חברון
 באר שבע. כנראה בדיוק הלך לשם לאיזה צורך חשוב )רש"י ורמב"ן(.מ -ויבא אברהםועיין חיזקוני(.  שרה )רש"י

הגעתי מארץ אחרת ולכן אין לי אחוזת קבר ועכשיו אני תושב קבוע אתכם )רש"י  -כי עמכםגר ותושב אנ  

 מלפני לקוברו )רשב"ם(. אהואוצי -ואקברה מתי מלפניחלקת קרקע לקבורה.  -אחוזת קברוספורנו(. 
בני חת אומרים לאברהם שהוא אינו סתם גר ותושב אלה אדם  -ר מתך.. במבחר קברנו קב  אדוני.. נשיא אלקים

 לא ימנע ממך.  -לא יכלה ממךבקבר הכי טוב.  -במבחר קברנוחשוב כמו מלך, נביא של ה' )ראב"ע(,)רשב"ם(. 

 הטוב. לבני חת, הודה להם על הרצון -הרכין ראשו )ראב"ע( לעם הגרים במקום הזה -וישתחו לעם הארץ
תבקשו בשבילי. אברהם לא ביקש ישר מעפרון מכיוון שעפרון היה אדם  -ופגעו לירצונכם.  -נפשכם אם יש את

 מכובד ולא היה מסכים למכור את נחלתו, אברהם לכן שלח שליחים חשובים שישכנעו אותו )רמב"ן וספורנו(.

. נקברו שם 7.בית שתי קומות. 1נים מזה. .שני בתים זה לפ2קוראים לה כך מכיוון שהיא כפולה: -מערת המכפלה
 בכל השווי שלה. -בכסף מלאזוגות. )ערובין נג.(, הזכרנו את כל הקדושים שנקברו שם. 

אנשי העיר וגם עוברים ושבים )ראב"ע פסוק יח(. הדבר מראה כמה שרה חסרה לכולם  כל -כל באי שער עירו
 והלוויה לכבודה של שרה )רש"י(. ולכן כולם בטלו ממלאכתם בשביל להיות שותפים בהספד

 במתנה, בחינם. -השדה נתתי לך
 וה לעפרון לפני כל הנוכחים )רשב"ם(ואברהם הודה והשתח -וישתחו אברהם לפני עם הארץ

הכסף כבר מוכן כאילו כבר נתתי )רש"י וע'  -נתתי כסף השדהשתשמע אלי.  יהלווארק  -אך אם אתה לו שמעני
 רש"י יד.כב(.

                                                                                                                       

 ממתיקות הילדים    
 : איך אברהם התכוון לשחוט את יצחק הרי כתוב שופך דם האדם באדם דמו ישפך?ש' תלמיד
 מלווה?: למה צריך שתי נערים שילוו הרי גם יצחק ש' תלמיד
 : למה יצחק שואל רק הנה האש והעצים ולא שואל גם הנה המאכלת?ש' תלמיד
 : כי הוא לא ראה אותה.ת' תלמיד
 . יצחק ולא כתוב רק בנך יצחק?4.אשר אהבת 7.יחידך 1.בנך 2: למה כתוב ש' תלמיד
 ר גדול..ומבית אביך כל מלה מראה כמה הניסיון עוד יות7.ממולדתך 1.מארצך 2: זה כמו ת' תלמיד
 : למה אברהם קושר את יצחק ולא מבקש ממנו שלא יזוז?ש' תלמיד
 : אולי יצחק יפחד או שיכאב לו והגוף שלו יזוז בטעות.ת' תלמיד
 : למה המלאך אומר פעמיים אברהם?ש' תלמיד
 .העמ"ד().להיות בטוח שאברהם שמע 7.כי הוא רוצה לומר משהו חשוב. 1. חכם שומע פעמיים. 2ים:ת' תלמיד

  ניתן לעיין ברש" וחיזקוני.                     
 : למה לפעמים ה' מדבר אל אברהם ולפעמים מלאך?ש' תלמיד
 : למה כתוב ונשובה ולא ואני אשוב הרי אברהם חשב שהוא יקריב את יצחק? .ש' תלמיד

 חזרו רש"י.ענינו שה' שם לו את המילים הנכונות בפה כמו נבואה אפילו שאברהם לא יתכוון ששניהם י
 למה אברהם מבקש מבני חת מקום לקבור את שרה הרי כל הארץ שלו?: ש' תלמיד
 . רק דור רביעי יקבל את הארץ.1. שלא יחשבו שהוא גנב. 2ים: ת' תלמיד

 

 :עברית
 עשינו הכתבה והילדים כתבו מאוד יפה. בחוברת. 44עד עמ' ד,כסימנו את קבוצת  -נהנים לכתוב

 בחוברת. 55מילים המתארות רגשות. הגענו לעמוד  למדנו על -בין השורות

 .44למדנו על השלם וחלקיו עד עמ'  -חשבון
                                             המשל והכרם. -סיפור שבועי

 שפילמן ושרה יהודהך         ומבורשבת שלום 


