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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 .שותף קשר תודה לכם ההורים על השיתוף באסיפת הורים נשמח מאוד שימשיך להיות יותר

 ב"ה הילדים חזרו מלאים בחווות טובות. -יום העצמאות

סיפרנו על יציאת הצדיק מהעיר ועל  השבוע עשינו חזרה קטנה על הפסוקים הראשונים של פרשת ויצא תורה:
על פגישת יעקב עם הרועים, על הפגישה המרגשת עם רחל, על  בשמחה והמשכנו ללמוד החלום המיוחד בדרך

עבודתו של יעקב בשביל לקבל את רחל לאישה. מפרק כח פסוק י עד ועל  ם יעקבהפגישה המאכזבת של לבן ע
 .פרק כט פסוק יט

 

 .יצאת צדיק מן העיר)י( 

סיפרנו שכל אנשי העיר מרגישים שכשיעקב יוצא שמשהו גדול וחשוב חסר בעיר  -ויצא יעקב מבאר שבע

יומם  ולומד בבית המדרש של שם ועברשיעקב לא יוצא מיד הוא לוקח איתו "צידה לדרך"  הקדמנו)רש"י(. 

 רש"י(.הלך לכיוון חרן ) -לך חרנהיו . )רש"י יא( שנה ורק אח"כ יוצא 41 ולילה
 

 )באופן כללי הסברנו כרש"י ע"פ חולין צא:(כב( החלום הקדוש. -)יא

)לא  תפילת ערבית התפלל יפרנו שיעקבס בהר המוריה )רש"י(. -חנה במקום הכי חשוב בעולם -ויפגע במקום

ה' עשה שהשמש תשקע קודם זמנה  -וילן שם כי בא השמשהסברנו שזה גם המשמעות של המילה ויפגע(. 

שם את האבנים סביב ראשו. שמנו לב  -ויקח מאבני וישם מראשתיובשביל שיעקב ישן שם ויחלום את החלום. 
יניח צדיק את ראשו ושה'  וסיפרנו על מריבת האבנים על מי תה רק אבן אחת מראשתיוישבפסוק יח' כתוב שהי

 חיברם לאבן אחת.

 מלאכי ארץ ישראל עולים ומלאכי חוץ לארץ יורדים ללותו. -מלאכי אלקים עולים ויורדים בועומד.  -צבמ  

 -אברהם אביך ואלקי יצחקאלקי עומד על יעקב כלומר יעקב לא לבד ה' שומר עליו.  -והנה ה' נצב עליו

יעקב הרגיש  -הארץ אשר אתה שוכב עליהכך יתן ליעקב )העמ"ד(. ק עושר ליצח על אברהם ונתן כמו שה'
 בחלום שהוא שוכב על כל ארץ ישראל.

 -וקדמה מערב. -ימהתתרבה מאוד עד בלי גבול )ת' אונקלוס ויונתן ורש"י לקמן מט כו ועין רש"י(.  -ופרצתה

 דרום. -נגבהמזרח. 

אשמור עליך  -ושמרתיך בכל אשר תלךו. עשמ -ו אני איתך כלומר שומר עליךעכשי -והנה אנוכי עמך

עזוב זה אחד שאין לו לחם לאכול ובגד ללבוש )רש"י כח כ( וה' מבטיח ליעקב  -כי לא העזבךבעתיד מלבן. 
 שהוא לא יהיה עזוב.

אם יעקב היה יודע לא היה  -ואנוכי לא ידעתיבאמת.  -במקום הזה ה'יש  אכןיעקב התעורר.  -ויקץ יעקב
 מתפלל )העמ"ד(.  הולך לישון אלא

מישהו יעשה משהו רע אלא פחד של הסביר שזה לא פחד שמפחדים שויפחד, מפחיד )נסינו ל -וירא.. נורא

מקום שממנו  -שער השמיםמקום של בית המקדש ששם ה' משרה שכינתו.  -בית אלקים. (מקום מאוד מכובד
 עולים התפילות, המלאכים והקרבנות לה' )רש"י, אוה"ח, רמב"ן(.

הוא סידר אותה להיות מצבה. מצבה זה כמו מזבח רק מאבן אחת ומקריבים עליו רק  -שם אותה מצבהוי

שפך עליה שמן על מנת לקדש אותה. למדנו שכך גם משה  -ויצוק שמן על ראשהקורבנות מן הצומח )רמב"ן(. 
ו מהיכן היה ליעקב שמן? כדי לקדש את כלי המשכן והכהנים )רש"י לא יג, חיזקויני ועוד(. הילדים התעניינ עשה

שאגלה להם מה כתוב במדרש ואמרתי להם  ואמרתי להם שיכול להיות  שיעקב הביא איתו. הילדים מאד רצ
דבריו מופיעים בסוף  ,. אפשר להסתכל בפרי דרבי אליעזר פרק להשיהיה כתוב בדף קשר באיזה מדרש להסתכל

 הרמב"ן לפסוק יז'.

ון שכאן זה בית אלקים. זה לא הבית אל שליד העי אלא ירושלים ומכי -ויקרא שם המקום ההוא בית אל

 ואומנם. -ואולם )רש"י בחולין צא:(.

למה יעקב מסופק הרי ה' הבטיח לו הנה אנוכי עמך? ניתן ללמוד מכאן את ממידת  -אם יהיה אלקים עמדי
חטאו ולא יקבלו )על הענווה של צדיקים שאפילו שמבטיחים להם הם חושבים שלא מגיע להם וחוששים שמא י

 פי ברכות ד. ורמב"ן( מכיוון שהילדים לא שאלו לא דברנו על זה )אפשר להעלות כדיון בבית(.

 .)רש"י העמ"ד( משיך להיות צדיק ולשמור את התורה בביתו של לבןשה' יעזור לי לה -והיה ה' לי לאלקים

 א יג(.ל )ראב"ע, רש"י מקום לתפילה וקורבנות -האבן ... יהיה בית אלקים



 הגעת יעקב לחרן והפגישה עם הרועים.יב( -)כט א

 שה' הבטיח לו שישמור עליו. יאחר ובלי דאגה הרים את רגליו כלומר הלך בזריזות ושמחה -וישא יעקב רגליו

 יושבים לידה.  -רובצים עליה לארץ של האנשים שגרים במזרח כלומר לחרן. -ארצה בני קדם

 הצאן.הרועים ישקו את  -ישקו העדרים

 מהיכן אתם. -מאין אתםידידי )רואים איך יעקב מדבר בנעימות גם למי שינו מכיר(.  -אחי

 ם מכירים את לבן.תהאם א -הידעתם את לבן

לבן  האם שלומו טוב? )שוב אנו לומדים ממידותיו הטובות של יעקב שפני שבא להיות אורח אצל -השלום לו

הסברנו  -והנה רחל בתו באה. ספורנו( .עכשיו להתארח אצלועת אם מתאים הוא מברר מה שלומו על מנת לד
כבר באה בעבר. ]שמנו לב שאם לבן שולח את הבת שלו לרעות צאן כנראה בין מה ההבדל בין באה עכשיו ל

 [הוא לא עשיר גדול ואפילו אין לו עבדים שירעו את הצאן )אוה"ח(.

נו את צדקותו של יעקב שאינו יכול לראות שאנשים הרי נשאר עוד הרבה יום. הדגש -ויאמר הן עוד היום גדול
 לא עושים את עבודתם נאמנה ומיד מוכיח אותם )ספורנו(.

 

 .חלהפגישה המרגשת בין יעקב לר יב(-)ט

 ה' נותן גבורה לצדיקים ויעקב מגלגל )אונקלוס( את האבן בקלות רבה. -ויגש יעקב ויגל את האבן

 השקה, נתן לשתות. -קש  וי  

בכה בקול רם מהתרגשות שפגש את קרובתו )רבנו בחיי( ובמיוחד  -. וישא את קולו ויבקן נשיקהנת -קש   וי  
 שידע ברוח הקודש שזו אישתו.

 דברנו על כך שיעקב לא חושש מהרמאויות של לבן. -כי אחי אביה הוא

 הילדים הזכירו שרבקה רצה לספר לאמה. הסברנו שאמא של רחל מתה. -ותרץ ותגד לאביה
 

 רמאות לבן( )סיפרנו על דרשת האלשיך הק' על הכנסת האורחים של לבן הרמאי והסכמי העבודה. יט(-)יג

 )לבן נזכר במתנות שאליעזר הביא( כששמע לבן את השמועה שיעקב הגיע. -כשמע לבן את שמע יעקב

 א את המתנות.סיפרנו שכל מה שמעניין את לבן זה היכן יעקב מחבי -וינשק ..ויחבק ..וירוץ
ו שהסיבה שיעקב לא הגיע עם רכוש רב זה בגלל שהוא ברח כמה שיותר מהר. הרבה מהילדים הזכירו הסברנ

ל אאת המדרש על אליפז ולכן סיפרתי להם אתו. וזה רמוז בראשי תיבות במילים "את כל הדברים האלה" 

 .כלהקח לליפז ארשע השם מצאתי יב ררכוש בבר דבאתי הא לי כשאל ת

ק בגלל שאתה קרוב משפחה )כאילו חלק ממני( אני יארח אותך )לבן נותן הרגשה ר -אך עצמי ובשרי אתה

גר איתו חודש. וגם בחודש הזה יעקב לא גר בחינם אלה החליף את  -וישב עמו חודש ימים. (רעה לאורח שלו
 רחל והיה הריעה צאן )מכיון שאהב אותה רמב"ן(.

חה זה סיבה שתעבוד בחינם )גם עכשיו לבן חושב האם בגלל שאתה קרוב משפ -הכי אחי אתה ועבדתני חינם
 רק על עצמו(. 

 יפות )אונקלוס(.  -רכות

רחל. יעקב מדגיש 'רחל' ולא לאה, 'בתך' ולא רחל  בעד -רחל בתך הקטנהבבמרעה צאן )רמב"ן(.  -העבדך
 מהשוק, 'הקטנה' שלא תחליף שמות ללאה ורחל )רש"י(.

 אותה לך.יותר טוב לי לתת  -ךטוב תיתי אותה ל
 

 ש' תלמיד: למה לא כתוב אברהם ויצחק אבותיך )בפסוק יג(
 ת' תלמיד: מכיוון שאברהם הוא האבא העיקרי, הראשון. )עניתי כדברי הנציב(

 התלמיד: למה כתוב )בפסוק ה'( לבן בן נחור הרי הוא הבן של בתואל? ש'
 מכירים אותו ) רבנו בחיי ורמב"ן(. מפורסם ולכן יש יותר סיכוי שהם ריותנחור היה עניתי: הנכד נקרא גם בן  ת'

 ש' התלמיד: מדוע רחל הייתה הרעת צאן ולא לאה הגדולה?
 : ככה ה' עשה כדי שיעקב יתחתן עם רחל.4ת' תלמיד 
 .)רמב"ן( : כי העניים של לאה היו רגישות לשמש2ת' תלמיד 

 מיד חכמים לא יהיה צועק וצווח" )כך משננים בדרך ארץ(.תלמיד: מדוע יעקב בוכה בקול רם הרי "תלש' 
 ש' תלמיד: למה כאן לא כתוב שלבן פינה את הבית מפסלים ליעקב זה יותר חשוב מאליעזר?

: היכן אליעזר תלמיד א

 לחרן היה כשיעקב הלך

: אליעזר תלמיד ב

 כבר נפטר
: הוא לא תלמיד ג

נפטר הוא ממשיך 

להיות העבד של 

 אברהם ושרה בגן עגן



 )התכוון לבנות לוט(טז( ולא בכירה וצעירה כמו יעקב ועשו  פ'על לאה ורחל כתב גדולה וקטנה )למה  ש' תלמיד:
 ך?ך ובפסוק יד' זרע  תוב זרע  ש' תלמיד: למה בפסוק יג' כ

 ש' תלמיד: למה כתוב  בדרך הזה )פסוק כ'( ולא בדרך הזאת? )נזכרנו שראינו כבר מילים כאלו(.

 יהודה ושרה שפילמן                          ומבורךשבת שלום                                               

 

 


