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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

ההלל. עשינו סעודה משותפת )במקום השבוע עשינו תפילות של ראש חודש הילדים מאוד אוהבים להתפלל את 

 .מסיבת ראש חודש( והתחלנו לספר על יום העצמאות איך הארץ הייתה שממה ועל עלית תלמידי הגר"א
 

  תורה:
נודע לו שיעקב התברך מה שקרה כשעשו חזר מהציד ו הברכות שברך יצחק את יעקב, על השבוע למדנו על

ועל הרוג את יעקב אחיו, על בקשת רבקה וציווי יצחק ללכת לחרן , על ברכות עשו, על רצון עשו הרשע לבמקומו
זכינו להתחיל פרשת  כח,ט'. -כז,כח'ובשעה טובה סימנו את פרשת תולדות.  נשואי עשו עם בשמת בת ישמעאל

 ויצא עד פסוק יד.
 

 ספרנו עשר ברכות.. ברכות יצחק ליעקבכט( -)כח

ארץ טובה )אונקלוס( שיש בה מעינות  -משמני הארץ.2(. הרבה טל של ברכה )רמב"ן ת' יונתן -טל השמים.1
יהיו עמים שיהיו עבדים שלך.  -יעבדוך עמים.5הרבה תבואה ויין.  -ורב דגן ותירש.4.3. טובים )ת' יונתן(

לך  וישתחוו.8תהיה אדון לעשו.  -הוי גביר לאחיך.7עמים חשובים שיש להם מלך )העמ"ד(.  -ישתחוו לך לאומים.6

מי שיקלל אותך  -אוררך ארור.9אוה"ח(.  היו זמנים שבני עשו יהיו עבדים לעם ישראל )העמ"די -בני אמך
 מי שיברך אותך מבורך. )איזה הלכה בהלכות זימון אנו למדנו מכאן?( -ומברכך ברוך.11מקולל. 

 
 שהתברר לעשו שיעקב קיבל את הברכות. מה שקרה מא(-)ל

 ד ומיד אח"כ עשו נכנס בפתח אחר.יעקב יצא בפתח אח -ויהי אך יצא יצא יעקב
 "קום נא" )רש"י פסוק כב'(. -לא כמו יעקב שדבר בצורה נעימה ומכובדת -ם אבייק  

 יצחק חשב שאולי זה יעקב שגם רוצה ברכות ולכן גם הכין אוכל )רמב"ן(. -מי אתה
 ור? )חיזקוני(.הבכ שלא ברך אתיצחק פחד, הזדעזע )רש"י,ת' יונתן( תמה איך יכול להיות  -ויחרד יצחק

יצחק לא מתחרט על הברכות  -גם ברוך יהיהלפני שבאת.  -בטרם תבואמי הוא ואיפה הוא.  -מי איפא הוא
שברך את יעקב מכיוון שהרגיש שברכתו התאימה ליעקב. זו לא סתם ברכה אלא ברכה ברוח הקודש ובזה אין 

 טעויות )ספורנו,  רמב"ן(.
 בה צער.צעקה עם הר -ויצעק צעקה גדולה ומרה

 בחכמה )אונקלוס, רש"י(. -בא אחיך במרמה
 שהשם של האדם מראה על תכונותיו. אפשר להרחיב בכך האם בגלל זה קוראים לו יעקב.  -הכי קרא שמו יעקב
רימה אותי פעמיים )ת' יונתן, ראב"ע(. מדברי עשו יצחק הבין שיעקב הבכור ולו מגיעה  -ויעקבני זה פעמיים

 . הברכה

 בשבילי ברכה )רש"י(. )השארת( האם לא הפרשת -ברכה אצלת לי הלא
הרי עשיתי אותו לשר עליך ואתה העבד שלו. לא יעזור שאברך אותך מכיוון שכל הדברים  -הן גביר שמתיו לך

תמכתי אותו בתבואה וביין. הסברנו שהאוכל מחזיק  -ודגן ותירוש סמכתיושל העבד שייכים לאדון )רש"י(. 
 . יהיה עני וחלששלא  ומקיים את האדם

 ולך עכשיו )אונקלוס, ראב"ע(. למילה איפא יש כמה משמעויות בתורה. -ולך איפא
 עשו הרים קולו, בכה בקול חזק. -וישא עשו קולו ויבך

 אלו ברכות שיכולות להיות גם לעשו וגם ליעקב )רמב"ן(. -הנה משמני הארץ...
מות )רש"י רמב"ן( וגם תתפרנס מהשלל הרב תחיה בחרב כלומר תנצח במלחמות ולא ת -ועל חרבך תחיה

 )ספורנו(. 

ליעקב  -תריד והיה כאשראמרנו שבאמת זו ברכה טובה לעשו גם אם הוא לא חושב כך.  -ואת אחיך תעבוד
על כך )רמב"ן, ספורנו, רשב"ם, תתאונן ותצעק   יהיה אסור להתגרות בך סתם יותר מדאי ואם יעשה כך ואתה

 חיזקוני ועוד(. 

 לא תצטרך לעבוד אותו. הרחבנו קצת מה זה העול שעל השור. -ופרקת עלו מעל צוארך
בקרוב הוא ימות. עשו  -יגיעו ימי האבל על אבא שלי -יקרבו ימי אבל אביעשו שנא )ת' יונתן(.  -וישטם עשו

אלא יקלל וגם חשש שאם יצחק ידע מזה לא רק שלא יברך אותו ]מחכה שיצחק ימות כדי לא לצער אתו )רש"י( 
 )רמב"ן מעניין לראות מה הסיבה שכותב ת' יונתן(. [אותו



 
 כח ה'( בקשת רבקה וציווי יצחק ליעקב ללכת לחרן.-)מב'

 .ברוח הקודש )שהרי עשו חשב על זה בליבו( -ויוגד לרבקה
 מתנחם בך. כלומר עשו חושב שהנחמה שלו תהיה בזה שיהרוג אותך )רש"י ורמב"ן(. -מתנחם לך להרגך

 עד שיחזור )ירגע( הכעס של אחיך. -עד אשר תשוב חמת אחיךשנים מועטות )ראב"ע(.  -ם אחדיםימי

 למה אהיה שכולה, מי שמת בנו נקרה שכול )רש"י(. -למה אשכלכעס אחיך.  -אף אחיך
 מאסתי בחיים שלי )רש"י(. כל זה רבקה אומרת ליצחק כדי שגם הוא יגיד ליעקב ללכת לחרן.  -קצתי בחיי

 ן מדוע רבקה פשוט לא מספרת ליצחק על רצונו של עשו להרוג את יעקב? תשובה באור החיים.[]מעניי

 .)אונקלוס( שבטים 12הרבה עמים שביחד. כלומר  -והיית לקהל עמים
 ואעשך לגוי גדול, והתברכו בזרעך )רש"י(, והיה ברכה )ספורנו(. -ויתן לך את ברכת אברהם
ארץ ישראל  -כנעניות בשביל שתירש את הארץ שאתה גר בה אל תתחתן עם -לרשתך את ארץ מגוריך

 (.ספורנו )חיזקוני רשב"ם

 

 ט( נשואי עשו עם מחלת בת ישמעאל "על נשיו".-)ו
 עשו הבין. -וירא עשו

)רשב"ם  חשב שאם יתחתן עם אישה ממשפחת אברהם גם יזכה לברכות כיעקב -ויקח את מחלת בת ישמעאל
 נשיו כלומר לא גירש את נשותיו הרשעות, מפני רשעותו.נוסף על  -על נשיו. וחיזקוני(

 חזק חזק ונתחזק 

 בת מכיוון שאנו רוצים לעשות משהו מיוחד לכבוד חצי החומש בפרשות.(כ)המסיבה קצת מתע

 

 ממתיקות הילדים  
 .כךש' התלמידים: למה הק' של קצתי קטנה? עוד הרבה לפני שהגענו לפסוק הזה הילדים מאוד הסתקרנו מ

 ש' התלמידים: למה יצחק אומר א,ל ש,ד,י יברך אותך ולא אלקים? זכינו לקרוא ביחד דברי רש"י.

 למה בברכת ישמעאל כתוב במאוד מאוד ובברכת יצחק כתוב עד מאוד? ש' התלמידים:

 למה כתוב איפא ולא עתה? ש' התלמידים:

 מדרש כבר מת?למה ביתה בתואל ולא ביתה לבן הרי בתואל על פי ה ש' התלמידים:

 הכוונה למשפחה של בתואל. התלמידים: ת'

 למה רבקה אומרת בנות חת ויצחק בנות כנען? ש' התלמידים:

 החיתיים הם גם כנענים ויצחק לא רוצה שיעקב יתחתן גם עם כנעניים אחרים. ' התלמידים:ת

 

 .ברית וחשבוןע
 ור.הילדים המתוקים לומדים מאוד יפה. וברוך ד' יש הספק טוב בשיע

הכלבלב, הגדי, האפרוחים והסייח. ילד  –בספר בין השורות סיפרנו את הסיפור על בעלי החיים שרצו לביתם מפני הגשם 

 הסייח לא יכול לרוץ, שאלתי למה? כי הוא צמח! כתבנו על הלוח 'סיח' ו 'שיח' וראינו את ההבדל... –חמוד אחד אמר 

 בניות ודיסקיות.בחשבון אנו ממשיכים לתרגל תרגילי חיבור עם ת

 .48עמוד  –ש.ב. 

 הילדים התקדמו עם הרב. –בספר נהנים לכתוב 

 בעז"ה אנו לקראת סיום החוברת, בשבוע הבעל"ט נעשה סיום לחוברת, ונתחיל בכתיבת סיפורים במחברת "נהנים לכתוב".

 

 
 

 ומבורךשבת שלום                            
 שפילמןושרה  יהודה


