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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 

  :ב"ה השבוע היה מלא חוויות קדושות ושמחות
מהרב נחום על מלחמת ששת הימים איך שהרב עשינו יצירה עם המורה ושמענו סיפורים  -יום ירושלים

ישראל רואה את שתי החיילים על הר הבית והמילים מדברות בעד עצמם "ואחר כך באו בניך לדביר ביתך ופינו 
 , את היכלך.." 

 זכינו לשמוע את הרב אריאל הדרי ולהבין קצת מה זה דיינים של עם ישראל. -יום שכולו מתיקות של תורה
רב דוד על מתן תורה ועוד הרבה שעורים וחוויות תודה לכל העוזרים בענייני המטעמים ושאר זכינו ללמוד מה

 הדברים ושוב תודה שאתם מזכים אותנו ללמוד מדי יום עם הילדים המתוקים שלכם.
מוד ממנו קצת איך ות את העדינות והקדושה של הרב וללהיה מאוד מיוחד לרא -ברכת צדיק שעשתה רושם

יהי רצון שנהיה אנחנו וצאצאנו וצאצאי אמך בית ישראל כולנו יודעי שמך  .תורה מתנהגים ילדים שלומדים
 ולומדי תורתך לשמה.

בסוף שבוע שעבר שתלנו בגינתנו דלעת אבטיח ומלון וכבר בתחילת השבוע ראינו את  -הניצנים בראו בארץ
 ברכת ה' בנביטות הראשונות.

 
 תורה:

 אר בחרן יעקב לא יכול יותר להשג( -)לא, א

 את כל העושר הזה )אונקלוס עיין רשב"ם( – את כל הכבוד הזה
ראה מהבעת פניו שאינו בשלום כמו שהיה קודם. יעקב מבין שלבן קיבל לשון הרע  -וירא יעקב את פני לבן

 )ספורנו(. וחושב שכל עושרו של יעקב שייך לו מילדיו

משרה שכינתו על יעקב ולא בחוץ לארץ. נבואה של דווקא בארץ ישראל ה'  -שוב אל ארץ אבותיך ואהיה עימך
הסרנו גם שאהיה עמך הכוונה אשמור עליך מפני  .)רש"י( נביאים בדרך כלל דווקא בארץ ישראל מאותה סיבה

 )העמ"ד(. עשיו
 יעקב אומר לרחל ולאה שאינו יכול להישאר בחרן בגלל שלבן מאשימו בגניבת הצאן. (ה-ד)

ב לא מדבר איתן בבית מכיוון שלא רוצה שלבן ובניו ישמעו את התוכניות יעק -ויקרא לרחל ולאה השדה
 )ברכות ח:(. אולי גם בגלל שאינו רוצה להתעכב בעבודתו באמצע היום.

לבן חושב שגנבתי את העושר ממנו ולכן אינו מתייחס אלי  -איננו אלי כתמול שלשום ואלקי אבי היה בעזרי
 שהעושר שלי הוא בגלל שה' עזר לי )רשב"ם ספורנו(. -בי היה בעזרישאלקי א בשלום כמו פעם אבל האמת היא

 
 לבן הוא הרמאי ולא יעקב. (ח-ו)

עשר פעמים )אונקלוס( הסברנו גם שמונים זה כמו מניין ואם כך לבן החליף את  -ניםעשרת מ  קר. ש   -התל
ט שמשהו אחר של יעקב פעמים )רש"י(. סיפרנו שכל פעם אחרי שהצאן התעברו לבן החלי 011משכורת יעקב 

 )רמב"ן(.
 
החלום הזה היה כיצד המלאך הראה ליעקב שכל העושר שלו זה מה'.  -יעקב מספר להן את החלום (יב-ט)

 . )רמב"ן, רבנו בחיי(.כבר בתחילת השש שנים
 את הבהמות מאבא שלכן ונתן לי )אונקלוס ועוד(. )הפריש, העביר( הוציאה'  -אלקים את מקנה אביכם ויצל
 הזכרים )האילים והתיישים( שעושים את הנקבות )כבשות ועיזים( בהריון )רמב"ן(.  -דים העולים על הצאןת  הע

 נקודות לבנות מחוברות )רש"י(. זה מזכיר את המילה ברד שהוא גם נקודות לבנות )חזקוני(.  -דיםבר  
צל יעקב, ומהם נהיה המלאך מראה ליעקב שמלאכים מביאים את הזכרים עם הנקודות מבני לבן לצאן שא

 ילדים עם נקודות )רש"י(. החלום הזה הוא סימן מה' שאין ליעקב מה לדאוג מכיוון שה' עוזר לו )רמב"ן(.
 
 .זה קרה עכשיו בסוף שש השניםיעקב מספר להן על דבר ה' אליו לחזור לארץ ישראל ולקיים את נדרו.  (יג)

 על ידי יציקת השמן. )הילדים אמרו שזה כמו שמן המשחה(.קידשת מצבה  -שם מצבה משחתאשר 
 שתקריב שם קורבנות )רש"י( ותתן מעשר )רמב"ן( ואתה צריך לחזור כדי לקיים את הנדר. -נדרת לי שם נדר

 
 



 
אין לנו סיבה להישאר בבית לבן, כל העושר הוא שלך ולא של לבן, תעשה מה שה'  -תשובת רחל ולאה (טז -יד)

 אמר.
 בלשון יחיד, רחל ענתה ולאה חשבה ממש אותו דבר )ת' יונתן(.  -חל ולאהותען ר

 האם יש לנו חלק בירושה מלבן לאחר שימות )הבנים יקבלו הכל(. -העוד לנו חלק ונחלה בבית אבינו

כשהתחתנו לא רק שלא  -כי מכרנוהוא לא התייחס אלינו כמו בנות אלא כמו זרות.  -הלוא נכריות נחשבנו לו
גם אחרי החתונה  -ויאכל גם אכול את כספנושנים.  7ה גדולה, נדוניה, אלא מכר אותנו תמורת עבודה נתן מתנ

הוא לא נותן לנו להתפרנס ברווח אלא כל הזמן משקר ולוקח את המשכורת של יעקב שנועדה לפרנסת 
 המשפחה )רש"י(.

 
 יעקב בורח עם כל אשר לו לכיוון הר הגלעד וגניבת התרפים. (כא-יז)

עבדים שפחות  -הדברים שקנה עם הקניין שלו )הצאן( -מקנה קנינוהוליך את בהמותיו.  -נהג את כל מקנהווי
 וכו' )רש"י(.

 3זו הסיבה שיעקב היה יכול לברוח מכיוון שהצאן של לבן נמצא אצל בניו במרחק  -ולבן הלך לגזוז את צאנו
 ימים. 

 __________________________. _____________(לא בשבת)מה עושים עם הצמר שגוזזים?
 רחל דואגת לאבא לבן ולכן רוצה להפריש אותו מעבודה זרה. -ב רחל את התרפים אשר לאביהותגנ  

 שלא אמר לו. -על בלי הגיד לולעשות משהו בלי לידע את החבר זה נקרא גנבת לב.  -ב יעקב את לב לבןויגנ  
 הלך לכיוון. -וישם את פניונהר פרת )אונקלוס(.  -וחשוב שכתוב רק הנהר הכוונה לנהר ידוע -ויעבור את הנהר

 
 כה רדיפת לבן אחר יעקב והזהרת ה' אותו. -כב

לבן הלך ביום אחד דרך של שבעה ימים )שלשה עד  -דרך שבעת ימיםקרוביו )רש"י( אוהביו.  -יוויקח את אח  
"י(. לבן הלך מהר ויעקב הלך לאט לחרן, שלשה שהלך יעקב, וביום הרביעי ליציאת יעקב לבן הגיע אליו.()רש

 הגיע אליו, השיג אותו. -וידבק אותובגלל כל הצאן )רשב"ם(. 
לכבוד יעקב הצדיק ה' מדבר אפילו עם רשעים כמו לבן )רמב"ן(. הילדים הזכירו  -ויבא אלקים אל לבן הארמי

רשעים הם רעים בשביל גם דברים טובים של  -פן תדבר עם יעקב מטוב עד רעשכך היה גם עם פרעה ואבימך. 
 צדיקים )רש"י(.

פרס את האוהל, עם אחיו. הילדים שאלו מדוע  -ולבן תקע את אחיופרס את האוהל שלו.  -ויעקב תקע את אהלו
אמרנו שכנראה הכוונה בהר בפסגת ההר אך לבן היה  -אצל יעקב כתוב בהר ואצל לבן כתוב בהר הגלעד

 במקום אחר בתחתית הר הגלעד )העמ"ד(.
 
 האשמות לבן את יעקב. (ל-וכ)

כשבויות  -ותנהג את בנתי כשבויות חרב. 2. ותגנוב את לבב. 0בפסוק כו' לבן מאשים את יעקב בשתי האשמות: 
 מלחמה )רש"י(. את שתי הטענות האלו לבן יפרט בפסוקים כז' וכח'.

הייתה אומר לי הייתי  אם -..ואשלחך בשמחהאת דעתי.  -ותגנוב אותיה. למה ברחת במחב   -חלמה נחבאת לבר  
 משלח אותך.. )ת' יונתן(.

 ועכשיו עשית מעשה טיפשי. -ועתה השכלת עשוולא השארת לי את האפשרות )אונקלוס(.  -ולא נטשתני

 בלילה )אונקלוס(.  -אמשיש לי כח )רש"י(.  -יש לאל ידי
י מאוד רצית לחזור לבית אני יכול להבין למה הלכתה בצורה כזו כ -הלוך הלכת כי נכסוף נכספת לבית אביך

 אבא. 

 זו לא סיבה לגנוב לי את התרפים )ספורנו(. -למה גנבת את אלקי
 
 

  בלעדיו שום דבר לא היה לנו טוב.  לטובליומיוחדת תודה רבה 

 

 שבת שלום
 וחג שמח

 שפילמן ושרה יהודה


