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 שלום וברכה. אהוביםהורים יקרים לילדים 
 תורה:

 יא( יעקב משכנע את עשו לקבל את המתנה.-)ח
 בשביל מה אתה שולח לי את המתנה -מי לך כל המחנה

 .טז( יעקב חושש שאהבת עשו לא תמשך לזמן רב ולכן דוחה את הצעות עשו להישאר יחדיו-)יב 
 אצלך, בשווה לך(. -אני ילך איתך )רש"י-ואלך לנגדך

 -עלימגדלות עוללים )תינוקות( שעדיין יונקים )רש"י(.  -הצאן והבקר עלותהילדים קטנים וחלשים.  -הילדים רכים
הרועי צאן לא ירצו לעכב אותך ולכן ידפקו על הצאן על מנת  -ודפקום יום אחדראב"ע(. עלי האחריות שלא ינזקו )

 לזרז אותם )רש"י, אונקלוס, ספורנו(.
הצאן והבקר.  -המלאכהלפי צורך,בשביל )רש"י, ראב"ע(.  -לרגלאני אלך לאט ובנחת )אונקלוס(.  -ואני אתנהלה לאטי

שמי  -ן ללכת בזמן הקרוב לשעיר )רש"י(. למדנו מכך הלכה מעניינתיעקב לא מתכנ -עד אשר אבוא אל אדוני שעירה
 שהולך עם גוי שלא יגלה לו באמת לאן הוא הולך אלא יאמר לגוי שמתכנן ללכת למקום יותר רחוק )ע"ז כה:(.

אני אני רוצה למצא חן בעניך )ו -אמצא חן בעני אדונילמה אתה צריך לעשות לי את זה.  -למה זהאני יעמיד.  -אציגה
 מבקש שלא תעשה לי שום טובה ואל תשלח איתי אף אחד( )רש"י, רמב"ן(.

 
 יז( יעקב בסכות)

בגלל זה שיעקב בנה סכות לצאנו  קראו למקום סכות. אם קוראים שם למקום בגלל  -על כן קרא למקום סכות
. חכמים מעשה כזה כנראה שזה מעשה מיוחד. האו"ח מבאר שכנראה יעקב הוא הראשון שעשה סכות לצאן

 לומדים מכך שכתוב סכתה בית סכת שיעקב גר שם שנה וחצי )רש"י(.
 

 כ( ביאת יעקב לשכם.-)יח
חנה לפני העיר )לא בתוך העיר(. למדנו את דברי  -ויחן את פני העירבגופו, בממונו ובתורתו )רש"י(.  -ויבא יעקב שלם

"י גם כך עשה אחרי החסדים שה' עשה לו חז"ל שיעקב עשה חן לעיר )שוקים, מרחצאות ומטבעה( סיפרנו שרשב
 )שבת לג(.

יעקב קנה את החלק של השדה )שבוא פרס את אוהלו(. יעקב רצה שארץ ישראל תהיה ממש  -ויקן את חלקת השדה
כסף  -מאה קשיטהשלו ולא להיות כמו אורח )רמב"ן(. חלק בארץ ישראל הוא כמו חלק לעולם הבא )ראב"ע(. 

 כג, טז.(-רו שזה כמו עובר לסוחר במשובח. )הילדים אמ
ה' הוא האלקים של יעקב.  -קל אלקי ישראליעקב קרא למזבח.  -ויקרא לויעקב העמיד שם מזבח.  -ויצב שם מזבח

שם המזבח מזכיר את השגחת ה' על יעקב אבינו. לפעמים גם לאנשים קוראים בצורה כזאת למשל אלקנה אלחנן 
 וכו'.

 
 כם עם בני יעקב.וההס כד( מעשה שכם-)לד, א

 .זה היה לה צער גדול )רמב"ן(, כמו להתחתן בלי שהיא רצתה -וישכב אותה ויענה
 נסה לשכנע אותה שתתחתן איתו ברצון. -וידבר על לב הנערההוא מאוד רצה )אהב( בדינה )אונקלוס(.  -ותדבק נפשו
 "מחריש לדעת ההצליח ה' דרכו"(.  יעקב שתק. )הצדיקים הזכירו את הפסוק -והחריש יעקבעם מקנהו.  -את מקנהו
 כנראה יעקב שלח שליח לקרוא להם מהשדה )אוה"ח(. -עד בואם

 חרפה, בושה. וכן לא יעשה אפילו אצל הגויים לא עושים כאלו דברים )רש"י(. -נבלה
 מאוד רוצה. -חשקה נפשו
 תתחתנו איתנו. -תנווהתחתנו א  

תוכלו לעשות מסחר מתוך העיר )ע'  -סחרוהם )ת' יונתן(. תוכלו לגור איפה שאתם רוצי -והארץ תהיה לפניכם
 הבתים והשדות שתקנו יהיו לעולם שלכם )מלבי"ם(. -תחזיקו בארץ -והאחזו בהספורנו(. 
 כתובה ומתנות )רש"י(. -מהר ומתן

אשר  בחכמה )אונקלוס,רש"י(. יעקב לא דיבר מכיוון שזה לא כבודו לדבר איתם )רמב"ן(. -ויענו בני יעקב במרמה
 בגלל שטמא את דינה זה לא נחשב לרמות )רש"י(. -טמא

 רק בזה נתרצה )נסכים( לכם.  -אך בזאת נאות
 

  ממתיקות הילדים 
 ת עם ו ופעם סכת בלי ו?ולמה פעם כתוב סכ

 למה התורה צריכה לומר שדינה היא הבת של לאה? )לא ענינו. רש"י רמב"ן ואוה"ח מתרצים בדרכים שונות(.
 האנשים מדוע לא כתוב הבנים או האחים?ויתעצבו 

 איך חמור ושכם לאל מתביישים לבקש מיעקב את דינה אחרי מה ששכם עשה?
 מדוע התורה חוזרת כל כך הרבה פעמים על זה ששכם הוא הבן של חמור?

 

 

 :עברית
 בספר בין השורות למדנו גדול 

       :פינת ההורים
 ______ -נו על מה שלמדנוחזרנו עם בנ

 ף:________________צים לשתוראנו 



 

 ומבורךשבת שלום                            
 פילמןש ושרה יהודה


