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  נקודות שהדגשנו:והמשכנו בפרשת ויצא, השבוע סיימנו את פרשת תולדות 

אין פה שום סיפרנו באופן שבו ברור לילדים ש שימו לב! –בעניין הברכות שהועברו ליעקב
ם אמר ברוה"ק: "ורב יעבוד צעיר", וכן ה' גילה  ,יעקב הוא הצודקשאלה של רמאות ו שהרי שֵׁ

לרבקה את עניין הברכות כדי שיעקב יתברך. ולכן היה מותר לו אפילו לשקר, אך הוא השתדל 
בכל אופן להזהר מכך כמה שיותר. ולעומת זאת עשיו משקר ואומר שהוא הבכור ושיעקב גנב 

  את הבכורה.  

יש שקרב יום מותו ולכן הוא רוצה להעביר הלאה את הברכות חק מרגיצ -העברת הברכות ליעקב 
ראוי יותר להעביר? יעקב אמנם יותר צדיק, אך עשיו הוא הבכור  הקדושות שעברו אליו מאברהם. למי

)הוא לא יודע מהמכירה( וגם עשיו הוא קצת צדיק )כך הוא חשב( ולכן הוא כנראה צריך לקבל את 
מים )כך יהיה יותר ראוי לברכה בזכות המצוה( שיצוד ויביא לו מטעהברכות. יצחק קורא לעשיו ומבקש 

ניס לאביו. ואז יהיה בשמחה ויברכהו. רבקה שמעה את הדבר ברוה"ק וזירזה את יעקב שיביא גדיים ויכ
מוסיפה לו שרוולים שזה רצון ה', היא מלבישה אותו בבגדי עשיו ו יעקב חושש והיא מחזקת אותו

אנכי הגדיים. יעקב נכנס ומדבר בנעימות ועונה אנכי עשיו בכורך )הכוונה ר מצמר וכיסויים לצווא
את הבכור ( יעקב אומר שה' סייע לו בצייד, יצחק מתפלא ומבקש באמת שהרי יצחק מחפש  ,במקומו

אתה זה בני עשיו? ויעקב נזהר הפעם שניה למששו ואומר הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו. יצחק שואל 
יצחק אוכל מהמטעמים ומתמלא שמחה ואהבה לבן המיוחד הזה )הוא חושב שעשיו י! אנועונה רק: 

ומברכו בשמחה שיהיה העם החשוב וכולם יהיו  נהיה צדיק(, יצחק מנשקו ומריח ריח קטורת/גן עדן,
 ויהיה לו מלא ברכה רוחנית וגשמית.  עבדים שלו

ובדיוק ברגע שיעקב יוצא עשיו נכנס  ,כל אותו זמן עשיו מנסה לצוד ולא מצליח )מעשה ה'( -הגעת עשיו 
מהפתח השני, עשיו מדבר בצורה שאיננה נעימה: יקום אבי! וכו', יצחק שואל מי אתה? ועשיו עונה אני 

ב אותו ועשיו זועק שיעקב גנ ,מישהו שאיננו ראוי אולי בירכתי יצחק נחרד שקרן! – בנך בכורך עשיו
 .שבירך את הבכור וכשיצחק שומע שיעקב באמת הבכור הוא מתמלא בשמחה ,פעמיים בבכורה ובברכות

עשיו מתכנן להרוג את יעקב לאחר פטירת יצחק. רבקה  עשיו מתחנן ויצחק מברך אותו בברכות גשמיות.

ובעז"ה  לשבוע האחרון שלו,הגיע השבוע  "הנני"מבצע 
, יקבל את ההפתעה הסופיתפתקים  51בל יקהיום ילד ש

 הגדול במבצע!  ישר כח לכל ההורים על חלקם
ילדים שלא השלימו את כמות הפתקים יוכלו להמשיך 

 לקבל גם בשבוע שלאחר מכן.

את )באופן כללי וראשוני( התחלנו השבוע  :קריאהעדכון 

 הניקוד צירה, נראה שהילדים קלטו אותו בזריזות.

לבינתיים אנו עוד מחזקים את קמץ. נא לקרוא את 

וב הילדים(, נא )לר 5הסיפור האחרון שנשלח השבוע א

 לזכור לשלוח משוב על מה שקראתם בבית!

 מפי עוללים לשולחן השבת:

 שאלה שהילדים ישמחו לשאול בשולחן שבת:

איפה התפללו יצחק ורבקה את תפילתם שיהיה 

התפלל היה המיוחד בתפילה שלהם ילדים? ומה 

  כל אחד מהם?

תשובה: הם התפללו בהר המוריה )פרקי דר"א( 

"הוא מתפלל ותפילת כל אחד הייתה על חברו 

 )מדרש החפץ( עליה והיא מתפללת עליו"

 



תכנוני עשיו שומעת את זה ברוה"ק וקוראת ליעקב שיברח לבית לבן. רבקה לא רוצה לספר ליצחק על 
ולכן היא אומרת לו סיבה אחרת )שגם היא נכונה( שאיננה רוצה שיעקב יתחתן עם בנות  ,שלא לצערו

 .לחרן למקום משפחת רבקה והארץ. יצחק קורא ליעקב ושולח

יעקב דבר ראשון קודם יציאתו למסע ארוך במקום של רשעים, נכנס ללימוד ארוך   -יציאת יעקב מהארץ 
, ומתמלא שנה שבהם יושב ולומד בביהמ"ד של שם ועבר כמעט בלא הפסקה 51במשך בהתמדה עצומה 

יעקב  .יעקב יוצא מבאר שבע )כל העיר מרגישה שצדיק יוצא( .בתורה וקדושה כדי שלא יכשל ח"ו בדרכו
הולך לכיוון חרן וכשהוא מגיע להר המוריה השמש מקדימה לשקוע והוא הולך לישון. יעקב חולם חלום 

אה סולם ומלאכים עולים ויורדים סימן לכך שה' ישמור וישגיח עליו בדרכו. יעקב מתעורר רוקדוש 
ובהמשך הלילה עוסק בתורה ותפילה ובבוקר בונה  ,באמצע הלילה בבהלה שלא נזהר בקדושת המקום

מצבה ויוצק עליה שמן ונודר שאם ה' ישמור אותו בכל דרכיו כשיחזור יעשה במקום זה מקום לעבודת ה' 
 יקריב שם מעשר מכל רכושו. ו

יעקב מגיע לחרן )קפיצת הדרך(, הוא רואה באר ומסביבה עדרים ופונה אל הרועים  – הגעת יעקב לחרן
בלשון נעימה של אהבה, אע"פ שאינו מכירם: "אחי, מאין אתם?" והם עונים שהם מחרן. הם מכירים את 

ן שהוא לא רוצה להטריחו ולבקרו באם הוא יעקב הצדיק מברר זאת מכיו –לבן והוא שואל אותם לשלומו 
חולה. והם עונים ששלום לו והנה רחל בתו מגיעה, יעקב כבר רואה את עדינותה וצידקותה. יעקב הצדיק 
בכל מקום שבידו לתקן הוא מנסה להועיל וללמד ולכן הוא שואל את הרועים מדוע הם מתבטלים באמצע 

להתבטל ממנה אפילו לצורך תורה ותפילה( והם עונים שהם היום? )הרחבנו בעניין ישרות בעבודה ושלא 
מחכים לאסיפת כל הרועים לגלילת האבן מהבאר. כשיעקב רואה שרחל מתקרבת הוא ניגש וגולל לבד את 

 מי שהוא צדיק ה' עושה שיהיה מלא בכח וגבורה. –האבן 

ב התרגשות מהמפגש עם יעקב רואה את רחל ומנשקה )ילדה קטנה( ובוכה מר   – פגישת יעקב ובית לבן
קרוביו. רחל מספרת ללבן ולבן רץ להזמינו מכיון שבטוח שיעקב הגיע עם הרבה רכוש כמו אליעזר. לבן 
כביכול מחבק ומנשק את יעקב אך באמת מחפש כסף ומרגליות. וכשמבין שאין, הוא מזמין אותו בכל 

יום לבן  03ולאחר  בנאמנותעובד אופן רק בגלל שהוא קרוב שלהם וגם זה בתנאי שיעבוד אצלו. יעקב 
 שואל אותו מה משכורתו )מלבד הלינה(?

יעקב עונה שהוא יעבוד שבע שנים ולבסוף יקבל את רחל כתשלום, לבן מסכים ויעקב  – נישואי יעקב
עובד במסירות ובנאמנות שבע שנים בשלג ובחום, בלילה וביום, תוך שהוא נלחם בלא פחד בחיות רעות. 
לאחר שבע השנים יעקב מבקש את רחל ומתחילים את ההכנות לחתונה. רחל מגיעה ליעקב ואומרת לו 

לבן ירמה ויעקב מציע לעשות סימנים. ביום החתונה רחל רואה שמכינים את לאה ואז היא שיתכן ש
חושבת כמה לאה תהיה מסכנה כשיתגלה השקר של לבן. ורחל מוותרת על הזכות הגדולה להיות שייכת 
לעם הנבחר ומגלה ללאה את הסימנים כדי שלא תתבייש בפני כולם. מתחתנים, לאה עושה את הסימנים 

בוקר יעקב מגלה שזה לאה. יעקב שמח ברחל הצדקת וכועס על לבן, ולבן עונה שאלו כללי המקום ורק ב
שהגדולה מתחתנת ראשונה. )רשע! גם אם זה נכון הוא היה צריך להסביר הכל ליעקב לפני כן ולשאול 
אותו מה לעשות(. לבן הרשע מציע ליעקב שמיד לאחר שבעת ימי המשתה יקבל גם את רחל ויעבוד 

 בורה עוד שבע שנים ויעקב הסכים.ע

         !שבת שלום
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