
 גהתשע" נשא ח' סיון פרשתשבת                                              בס"ד                                                    
 

 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
  תורה:

תורה בשמחה הורגש מאוד בת"ת החל באבות ובנים ובהמשך בלימוד החג מתן תורתנו  חג שבועותב"ה השבוע 
שיעור שמדברים בו רק דיבורי  -גדולה גם בערב חג וגם באיסור חג. באיסור חג רצינו לעשות שיעור אחד מיוחד

קודש ממש כמו תענית דיבור אפילו הוראות איזה פסוקים קוראים וכו' כתבתי על דף והילדים הבינו לבד 
וכן הוה. אשרינו שזה השמחה של בנינו יה"ר  הילדים כ"כ התלהבו מהרעיון ורצו להמשיך אותו לכל השיעורים

יהיה לבבם זה איתם כל הימים. כמובן שהיו עוד כל מיני חוויות ואפילו היינו על כף של טרקטור בין שמים 
 לארץ.
הילדים שאלו מדוע יצחק לא יתחתן עם עוד אישה אחרי שעשר  ב"ה אנו מתקדמים בפרשת תולדות. -חזרות

 אברהם? הרי זו הלכה בתורה?  שנים לא נולד להם בן כמו

סימנו פרשת השבוע למדנו על ברית יעקב ולבן, על הפרידה מלבן והפגישה עם המלאכים ובזה  -לימוד חדש

פרק לא פסוק לא' עד פרק לב   חזק חזק ונתחזקתקופה ארוכה של עשרים שנה בבית לבן הרמאי.  -ויצא

 .פסוק ג'
 
 .תשובת יעקב ללבן וחיפוש התרפים (לה-לא)

 יעקב עונה לפי סדר הטענות )רש"י( בלי לגמגם ולהתבלבל )יעקב לא מפחד(. -ויען יעקב

איזה  -מה עמדיתסתכל מה מוכר לך.  -הכר לךלפני אוהבנו.  -נגד אחינו. אצל מי שתמצא -עם אשר תמצא
 )רש"י(. )יעקב יודע שלבן חושד בו שהוא גנב עוד דברים חוץ מהתרפים( אצלי אדבר משלך נמצ

 אצלו, לא יחיה )ספורנו(. שמי ימצאשאם היה יודע לא היה אומר  -א ידע יעקב כי רחל גנבתםול

  לבן מחפש אצל רחל פעמיים מכיוון שחשד בה שהיא לקחה )רש"י(. -ויבא באהל רחלזה אהל רחל.  -אהל יעקב
 .)ע' רמב"ן( כל כמה זמן לנשיםבדרך כלל אני חלשה וחולה כמו שקורה  -דרך נשים לי

 .אל תכעס )רחל מדברת בכבוד לאביה וקוראת לו אדוני( -יחר בעני אדני אל
 
 הוכחת יעקב את לבן הרמאי. (מב-לו)

ומה ונה. ואיזה מעשה רע עשיתי לך בכ -. מה פשעייעקב כעס ועשה ריב עם לבן -ויחר ליעקב וירב בלבן

 שרדפת אחרי. -כי  דלקת אחרי(. העמ"ד ואיזה מעשה רע עשיתי לך בטעות )אוה"ח -חטאתי
לבן לא מצא אפילו דברים קטנים כמו  -מכל כלי ביתךהאם מצאת.  -מה צאתהכאשר מששת.  -כי מששת

הם יבררו מי צודק,  -ויוכיחו בן שנינולפני אוהבי ואוהביך.  -נגד אחי ואחיךשים כאן.  -שים כהמחט )ע"ז ג.(. 
 האם הכלים שלך או שלי.

בזכות ששמרתי עליהם טוב לא הפילו, לא הולידו ולד מת  -א שכלולכבשים ועיזים נקבות.  -רחליך ועזיך
כשרועי הצאן היו מגיעים למקום רחוק בלי אוכל ההסכם היה שמותר  -ואילי צאנך לא אכלתירשב"ם(. )ספורנו, 

, יעקב אף פעם לא אכל אותם. )למרות שבדרך כלל איל זה כבש גדול( להם לאכול את הכבשים הקטנים
 נו, רש"י(.)חיזקוני, ספור

אנכי לא הבאתי לך את מה שנשאר.  -לא הבאתי אליךצאן שנטרף על ידי חיה טורפת )זאב אריה וכו'(.  -טרפה

 -מידי תבקשנהאשמתי. כבש חדש )רש"י(, למרות שלא נטרף באני הייתי מחסיר משלי ומביא לך  -אחטנה

נגנב ביום ובלילה, יעקב שילם למרות מה ש -גנבתי יום וגנבתי ליליהבקשתה שאני ישלים לך את מה שנטרף. 
 שלא היה חייב )ספורנו(.

 השינה שלי נדדה, כמעט לא ישנתי בגלל דאגתי לצאן. -ותדד שנתי מעיניקור.  -קרחחום.  -רבח  

 החלפת לי את השכר מאה פעמים. -ותחלף את משכורתי עשרת מנים
היה עוזר לי, בכך שדבר איתך  -היה ליהאלקים שיצחק מפחד ממנו )אונקלוס(.  -ופחד יצחקאם לא.  -לולי

את  -את ענייהרי עכשיו הייתה לוקח לי את הכל ומשלח אותי ריק, בלי כלום.  -כי עתה ריקם שילחתניאתמול. 

הוכיח אותך אתמול בלילה על מעשיך  -ויוכח אמש בנאמנות הקשה ואת עבודתי -ואת יגיע כפיצערי )ת' יונתן(. 
 (.רש"י לא כרמב"ןאמר לך השמר.. פן תדבר.. )ו הרעים

 
 תשובת לבן. )רמאי תמיד צריך לומר את המילה האחרונה(. (מג)

ולכן זכותי לקחת לך את הכל.  -וכל אשר אתה רואה לי הוא נכדים נחשבים כמו בנים. -הבנים בני ויען לבן..
ת שלי )רש"י, רשב"ם(. יעקב לא עונה איך אוכל לעשות להם משהו רע הרי הם הבנו -תי מה העשה לאלהולבנ  

 לשטויות של לבן, מי שיודע את האמת לא חייב תמיד לענות.



 
 ברית יעקב ולבן. (נד -מד)

עכשיו שאני לא רוצה לעשות לך משהו רע, גם אתה לא תעשה לי ונכרות ברית  -ועתה לכה ונכרתה ברית

 ה' יהיה העד )רש"י(. -והיה לעד)ספורנו(. 
 קים אותה למצבה. מצבה לשון יציבות זה מראה שהברית יציבה וקיימת )ספורנו(.ה -וירימה מצבה

כולם. לפני הברית אוכלים סעודה קטנה  -ויאכלו שם על הגללידידיו כלומר לבניו )רש"י(.  -ויאמר יעקב לאחיו
 להראות שהם ידידים, ואחרי עושים סעודה גדולה. )רמב"ן(.

 מית.גל אבנים של עדות, באר -יגר סהדותא
מכיוון שלבן אמר שהגל יהיה עד קוראים  -על כן קרא שמו גל עדדברי לבן ממשיכים בפסוק נ.  -ויאמר לבן..

 גל עד )רמב"ן(. -לגל
יצף נקרא מצפה מכיוון שלבן אמר:.  )או מקום קרוב לשם רד"ק(המקום שבו היה את הגל והמצבה  -והמצפה

 שני )ה' יראה שאתה לא עובר על הברית(.כאשר לא נראה אחד את ה -כי נסתרה' יראה.  -ה'

שלא תצער מאוד את הבנות שלי )רק רשע כמו לבן יכול לחשוב שיעקב יעשה כאלה  -אם תענה את בנתי
 שלא תתחתן עם עוד נשים מלבד בנותי. -ואם תקח נשים על בנתידברים(. 

ליעקב לעשות אותה  שהקמתי )אונקלוס(. לבן אומר שהוא הקים אותה מכיוון שהוא אמר -אשר יריתי
 )רשב"ם(.

 שלא נעשה מלחמה זה בזה. -לא תעבור.. לרעה
אלהי תרח היו פסלים  -אביהם -יהואלחול.  -ואלהי נחורקודש.  -אלקי אברהםיש כבר עדים מי יהיה השופט? 

 כמובן שיעקב נשבע שבועת אמת ולא בשם הפסלים. -וישבע יעקב בפחד יצחק חול(.)
כל אוכל  -לאכול לחם לידידיו )בניו( וידידי לבן )רמב"ן(. -ויקרא לאחיושחט בהמות. יעקב  -ויזבח יעקב זבח 

 חשוב נקרא בתורה לחם כאן הכונה לבשר של הבהמות )רש"י(.
 

 ג( הפרידה מלבן והפגישה עם מלאכי אלקים.-)א
ילת בפרשה פגשו אותו מלאכים של ה'. אלו מלאכי ארץ ישראל שנפרדו ממנו בתח -ויפגעו בו מלאכי אלקים

 שני מחנות של מלאכים, של חו"ל ושל ארץ ישראל )רש"י(. -מחנייםבחלום הסולם. 
 
ממתיקות הילדים 

 חל ולא פעמיים אותו דבר?וע פעם כתוב אוהל יעקב ופעם אהל  בש: מד
ה לבן עניתי שבפעם הראשונה הוא נכנס לשם כי זה האהל העיקרי של יעקב )ולכן כתוב אהל יעקב( ובפעם השני

 נכנס לשם בגלל שחשד ברחל שהיא גנבה את התרפים )ולכן כתוב אהל רחל(.
 ש: "וימשש לבן" למה הוא צריך למשש? מה הוא עיוור?

 שנה בשתי בנותיך" הרי יעקב עבד רק בשביל רחל? 41ש: פסוק מא' "עבדתיך 
 אלקי אבי ופחד יצחק זה אותו דבר? -ש: פסוק מב'

 בי הכונה אלקי אבותי והפרוט של זה זה אלקי אברהם ופחד יצחק.ענינו על פי הרד"ק שאלקי א
 ש: למה לא כתוב אלקי יצחק?

 ענינו על פי רש"י שאפשר לקרוא אלקי משהו רק אחרי שהוא נפטר צדיק ויצחק עדיין חי.
 למה כתוב ויקחו אבנים ולא כתוב וילקטו אבנים כמו שיעקב בקש מהם? -ש: פסוק מו'

 עברו בין שתי דברים כשעשו את הברית כמו שלמדנו בברית בין הבתרים? ש: למה יעקב ולבן לא

 
 :עברית

 שחקנו משחק המטמון לכבוד שבועות הילדים מאוד נהנו ובסוף הכינו עוגיות בצורת ספר תורה.

 
 ומבורךשבת שלום 

 שפילמן ושרה יהודה


