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 הורים יקרים לילדים אהובים שלום וברכה.
 

השבוע למדנו על ברכת ה' ליצחק בגרר ועל קנאת הפלישתים. על גרוש יצחק מגרר וסיפור  -לימוד חדש
  (.כז, )א –כו, )יב( . הבארות ועל חידוש הברית עם אבימלך. למדנו על נשואי עשיו עם נשיו החיתיות 

 )הדף השבוע קצר הילדים יספרו דברים שלא כתבנו(

 

פי מאה ממה  -מאה שעריםלמרות שהארץ יבשה וזו שנת בצורת. יצחק מאמין בברכת בה' וזרע  -ויזרע יצחק
 ששערו שהשדה הזו יכולה לגדל. הילדים הזכירו את שכונת מאה שערים שכנראה שמה נלקח מפסוק זה.

 גדל וגדל בעושר בלי הפסקה.  -וילך הלוך וגדליצחק נהיה איש חשוב ועשיר גדול.  -ויגדל האיש

 יצחק היה שווה יותר מהכסף והזהב של אבימלך )רש"י(. הזבל של בהמות -עד כי גדל מאוד
 פעולה גדולה )רש"י(, היה לו הרבה שדות לעבד )רשב"ם וספורנו(. -דה רבהעבו  בהמות.  -מקנה

שתים סתמו את הבארות של אברהם מפני הקנאה ביצחק. אך הסבירו שהסיבה יהפל -שתיםיסתמום פל
 ת האלו. )רש"י(.למעשיהם היא שהצבא שלהם יכול ליפול בבארו

 בעושר יותר ממנו. וזה בזיון למלך שיש אדם יותר עשיר מהמלך בעיר המלוכה )רמב"ן(. התחזקת -עצמת ממנו

 ליד נחל גרר. חנהיצחק  -ויחן בנחל גרר
 עוד לפני שעזב את גרר חזר וחפר את הבארות של אברהם )רש"י(.  -וישב ויחפור את בארות המים

 כים הבארות )רשב"ם(.יעל מנת שכולם יזכרו למי באמת שי -ר קרא להם אביוויקרא להם שמות כשמות אש

באר שמתמלאת ממי תהום. התורה טורחת לכתוב את זה מכיוון שרועי גרר טענו שהבאר  -באר מים חיים
 מתמלאת ממי הנחל השייכים להם )רמב"ן(.

 התעשקו עם יצחק במריבות )רש"י(. -התעשקו עמו

 .מריבה )חיזקוני( -שטנה
שתים ייצחק עבר לבאר שבע. למרות שעל הבאר רחובות לא רבו, יצחק חשש שהפל -ויעל משם באר שבע

 עלולים לפגוע בו או בממונו )רמב"ן ספורנו ורשב"ם(.

 -בעבור אברהםשתים. יאל תפחד מהפל -אל תיראכנראה בלילה בו יצחק הגיע לבאר שבע.  -בלילה ההוא
 בגלל אברהם. 
 אברהם מקריב קורבנות ומודה לה' על ברכתו. -ויבן שם מזבח

ויחפרו. התחילו לחפור עכשיו ורק אחר כריתת הברית הם  -ויכרו פרס שם את האוהל שלו. -ויט שם אהלו
 מצאו מים.

לא רק שאבימלך לא מזיק לו אלא גם רוצה לכרות איתו ברית  -מתקיימת ברכת ה' -ואבימלך הלך אליו
 )רמב"ן(. 

קבוצה של אוהבים )רש"י(. הייתה כבר ברית עם אברהם אך מכיוון שאבימלך הפר את הברית  -אחוזת מרעהו
 רצה לחדשה )רמב"ן(.

נחדש אותה בינינו  -בנינו ובניךשהייתה בינינו כבר מאברהם.  -בנותינותהיה עכשיו שבועה.  -תהי נא אלה
 )רש"י(.

 שלא תעשה.. -אם תעשה עמנו רעה

לבאר שבעה על שם השבועה )רש"י מעניין לראות את דברי הספורנו והנציב(. יצחק קרא  -תה שבעהויקרא א  
 כנראה זו אותה באר של אברהם שעליה נקראה העיר באר שבע )רמב"ן ועוד(.

עשו מראה כלפי חוץ כמה הוא צדיק ומתחתן בגיל שיצחק התחתן. אמרנו שכך דרכו  -ויהי עשו בן ארבעים שנה
 רא לאישה שלו יהודית שם של צדיקה )רש"י לו, ב'(.של החזיר )רש"י(. ולכן עשו קו

 מצערות. הם עבדו עבודה זרה וגרמו צער גדול ליצחק ורבקה. -מרת רוח

- מדוע אצל יצחק כתוב ויט אהלו ולא אהלה, מדוע מלא בנה לרבקה  -ממתיקות כיתתנו

 האהל כמו אברהם?קודם את 
 

 שבת שלום                            
 וחודש טוב                                           

 יהודה ושרה שפילמן

       :פינת ההורים
 _________ -חזרנו עם בננו על מה שלמדנו

 אנו רוצים לשתף:__________________

 _____________________________ 

 

 

 

 

שבוע הבא אין  -עברית

עיברית וחשבון שעורי 

 .בית לנקות לפסח


