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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

. ב"ה הילדים חזרו עם השבוע חזרנו בשמחה מחופשת פסח הארוכה התגעגנו לראות את הילדים המתוקים
. ביום  שלישי )איסור חג( ב"ה כמעט כל הילדים הגיעו יש כח להורים והילדים זה היה יום חשוב הרבה רעננות

 לילדים על מנת לחזור לזמן החדש. )שמענו חוויות ודברנו על מה שאנו רוצים להתחדש(.

 
 ם.הילדים מתפללים בשמחה ובהתלהבות גדולה אנו משתדלים לספור ספירת העמר מדי יו: תפילה
 כז.-פרק כז פסוקים אנתה את התוכנית. יהשבוע למדנו על רצון יצחק לברך את עשו וכיצד רבקה ש תורה:

 
. הברכות כל כך חשובות מכיוון שאלו ברכות של ה' 1 ין הסברנו כמה דברים:י: להבנת הענעניין הברכות

ע שיעקב יותר צדיק מעשו אך . מדוע יצחק רצה לברך את עשו הרשע? יצחק יד2שתהינה קיימות לכל הדורות. 
לא ידע שעשו כל כך רשע ורצה לברכו מכיוון שחשב שהוא הבכור )רמב"ן(. וגם חשב שבזכות שיברכו, עשו 

 יחזור בתשובה ויהיה צדיק )אוה"ח(.
הדגשנו בסיפור כמה עשו רמאי )מלבד מה שסיפרנו על נישואיו המאוחרים ומה שהיה מרמה את יצחק ושואל 

 עברו כבר כ"כ הרבה שנים ועשו לא גילה שמכר את הבכורה ויעקב הבכור.ם( ישאלות של צדיק

ָמראותָותכהין ָ  ר. הסיבה: הזקנה )רשב"ם( וכך היה רצון ה' על מנת שיעקב יקבל את ווייצחק נהיה ע -עיניו
 הברכות )רש"י(. 

 ות בקרוב )רש"י(.כמעט בגיל ששרה נפטרה ולכן חושש שגם הוא ימ 121יצחק כבר בן  -לאָידעתיָיוםָמותי
אחד הילדים אמר שגם  חרב שתולים על החגורה )רש"י(. -תליך. תקח את כלי הצייד שלך )ראב"ע( -שאָנאָכליך

יצחק רוצה שעשו יטרח ויעשה מצוה ובזכות זה יהיה  את החיצים תולים על החגורה )זכה לכוון לדברי הראב"ע(.
 הקטורת של הנשים של עשו והעקדה(. -ם)הזכרנו גם מדרשי  ראוי לקבל את הברכה )העמ"ד(.

יצחק מבקש מטעמים בשביל לזכות את עשו במצות כיבוד הורים לפני הברכות )ספורנו(,  -ועשהָליָמטעמים
 ובשביל לברכו בשמחה, הברכות האלו הם כמו נבואה ונביא יכול לקבל נבואה רק מתוך שמחה )רבנו בחיי(.

 )אך עיין העמ"ד( רוח הקודש )ת' יונתן(.הילדים אמרו שרבקה שמעה ב -ורבקהָשמעת
ָה' ברכות קדושות של ה' שיצחק מקבל ברו"הק )רמב"ן(. זה נורא אם רשע כעשו יקבל כאלו  -ואברככהָלפני

 ברכות הוא ישתמש בהם לעשות עוד יותר רע.

ָשמעָבקלי ודעת אמרנו שרבקה הסבירה ליעקב שהיא י עכשיו. כלומר אין זמן להתעכב )אוה"ח( -ועתהָבני
רבקה יודעת שיהיה קשה  -לאשרָאניָמצוהָאותך .ברוח הקודש שהוא צריך לקבל את הברכות )או"הח העמ"ד(

  ליעקב לומר לא אמת ולכן לא מבקשת אלא מצוה )העמ"ד בערך(.

לך בבקשה. המילה נא בתורה פרושה או עכשיו או בבקשה. אנו מסבירים כל פעם ע"פ העניין )ולא  -לךָנא
ָטובים כאונקלוס(. ָעיזים שמנים וטעימים )ת' יונתן וחיזקוני(. רבקה מבקשת דוקא גדיי עיזים מכיוון  -גדיי

 י( ושערן כשער אדם )רשב"ם(."שטעמן כטעם הצבי )רש
 ללא שערות בידיים וכו'. -ואניָאישָחלקהרי עשו .. מלא שערות בכל הגוף.  -הןָעשוָאחיָאישָשעיר

ָימָ  ָבעניוָכמתעתעָ תי. אולי אבא ימשש או -שניָאביאולי כמתעה אותו )ראב"ע( כלומר מבלבל ורמה  -והייתי
 אותו.

 אני בטוחה שיברך אותך ואם יקלל הקללה תעבור עלי )ת' יונתן ראב"ע(.  -עליָקללתךָבני

 הנקיות )אנקלוס ורש"י(. אמרנו שאלו בגדים שעשו לבש בד"כ כשבא לפני אביו )רשב"ם וחיזקוני(. -החמודות
 ָעשיו הכיר ברשעות נשיו ולכן השאיר את הבגדים המיחדים האלו אל אימו. -איתהָבביתָאשר

 הסברנו שרק הידיים והצואר היו חוץ לבגדים )העמ"ד(. על צוארו החלק של יעקב. -חלקתָצואריו

 .)העמ"ד( אני מוכן לברך את הברכות -הנני
 אתה )רד"ק(. הקל היה דומה לקול של יעקב ולכן שאל אותו מי -מיָאתהָבני

שהרי הוא קנה את  זה לא ממש שקר מכיוון שלעניין הברכות הוא כעשואחד הילדים אמר ש -אנכיָעשוָבכורך
 אנו הסברנו כרש"י וראינו איך יעקב מנסה למעט בשקר. (.והעמ"ד חיזקוניהבכורה )אוה"ח 

 שצריך לקום ולשבת(. חן )רש"י(. )יצחק לא היה חולה ושוכבליד השול ותשבקום בבקשה  -קוםָנאָושבא
 ה' זימן לי ציד. -כיָיקרהָה'

תפלא מאוד שעשו מזכיר את עזרת ה' ולכן עשה עוד התתקרב ואני אמשש אותך. יצחק  -גשהָנאָואמשךָבני
 רור )רש"י(.יב



 מדבר כמו יעקב: "קום נא" )רש"י( וכן "כי יקרה ה'". -לָקולָיעקבהק ָ
 וני(. הברכות ממש בהמשך בפסוק כח'.החליט לברך אותו )חיזקָ-ויברכהוָ)פס'ָכג(

 לא אומר אני עשו אלא רק אני -ויאמרָאניעכשיו אני בטוח שאתה עשו )רשב"ם ואה"ח(.  -אתהָזהָבניָעשו
  )רש"י(.

 מהיכן הגיע היין הרי לא כתוב שנכנם עם יין? מעניין מה שכותב ת' יונתן. -ויבאָלוָיין

 לך זה כמו ריח של שדה מבורכת מלאה בצחי בשמים )רשב"ם(. הריח שיש -''ריחָבניָכריחָשדהָאשרָברכוָה
חכמים מלמדים אותנו שזה היה ריח של קדושה כמו הריח של הקטורת בבית המקדש )ת' יונתן(. כמובן שכזה 

 ריח מוסיף לרוח הקודש של יצחק ולברכות )ספורנו(.

 

 ממתיקות הילדים 
 מו שהבל הקריב )שם למדנו שהבכורים הכי משובחים(?ש: למה רבקה לא רוצה גדיי עיזים בכורים כ

 יד?ש: למה כתוב צידה ולא צ
 הלכות שחיטה.  5שלמדו  5חיפשו ומצאו בבע"הט ה' גמטריא ת: ב"ה הילדים לא שוכחים לשאול את אבא 

 בתחילה אומרת מצווה ובסוף אומרת לך נא? ש: רבקה צוותה או בקשה
 לבקש בנעימות בבקשה. ת: אחרי שיעקב מבין שזה ציווי אפשר

 ש: למה בפסוק י' כתוב בעבור אשר יברכך לפני מותו ולא כתוב לפני ה' כמו בפסוק ז'? )תשובה בהעמ"ד(.
 ש: מהיכן ידע יצחק מה הריח של גן עדן?

 ת: מהמלאכים בעקדה.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :עברית
לפתור  -א. הילדים קיבלו אתגר.  למדנו על הפכים, בע"ה נסיים שבוע הב78עד עמ'  -ש.ב בין השורותבספר 
 תשב"ץ.
 , לסיים בבית.71למדנו על השלם וחלקיו. וכתיבת תרגיל חיבור ע"פ סדר. הגענו לעמ'  -חשבון

 הילדים קיבלו לפני פסח במחברת קשר את המערכת החדשה בבקשה לשים לב מה להביא.  -תזכורת
 

                            
 
 
 
 

 ומבורךשבת שלום 
 שפילמן ושרה יהודה

       :פינת ההורים
 ______ -נו על מה שלמדנוחזרנו עם בנ

 ף:________________צים לשתוראנו 

 __________________________ 

 

 

 

 

 

 רק נחת
 " תקשיבו טוב אני מלמד מילה שעדיין לא למדנו מתחילת החומש". -הרב

 .התעניינות עינייהם של כל הילדים נשואות בהבעת

 כי ה' הזמין. –כי הקרה ה'  -הרב

  כבר למדנו"."אאא  –הילדים 
 ניכר מאמץ על פני הילדים.

לנגן "הקרה נא לפני כעבור חצי דקה של דממה בכיתה אחד הילדים מתחיל 

 אשרינוהיום" וכל הכיתה ממשיכה "ועשה חסד עם אדוני...."  
 

 


