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'אמר רשב''י' :מיום שברא הקב''ה את עולמו לא היה אדם שהודה להקב''ה עד
שבאה לאה והודתו ,שנאמר' :הפעם אודה את השם''') .זוהר ,ברכות ז(
היקשו המפרשים
ובאו בטענה  ,שהרבה
לפניה היו שנתנו הודאה
להשי''ת.
ות י ר צ ו  ,ש ל א ה נ ת נ ה
הודאה לקב ''ה על דבר
שנראה טבעי ביותר ,והוא
עצם הלידה שילדה את יהודה לחיים
טובים ולשלום ; תודה לה ' ,שילדתי
לשלום; תודה לה' ,שהוולד בריא ושאני
בריאה ושלא ניזוקנו מהלידה.
אנחנו מרגישים צורך להודות לה ' על
ניסים מיוחדים ועל פלאים החורגים
ממהלך הטבע הרגיל ,שאיננו רואים כל
יום ,וכשניצולים מסכנה אנו מתעוררים
להודות במיוחד.

א ב ל לה וד ות ל בו ר א
עולם על דברים
שגרתיים העוברים עלינו
והממלא י ם את ח י ינו
יום יום ושעה שעה ,לזה
אין אנו רגילים ואין זה
נתפס בשכלנו הקטן.
אבל זו הייתה דרכה של לאה,
האמא הצדקת  ,שהבחינה והתעוררה
בהודיה גם על נס טבעי  .וזה פירש
הפסוק'' :כל הנשמה תהלל י-ה הללויה''
 על כל נשימה ונשימה תהלל יה ,ר''ל:אפילו על דבר שנראה בעיניך טבעי
ורגיל  ,תן עליו תודה להשי '' ת יום יום
ושעה שעה.

~ עלון ''בית דוד'' ~

מצטייני השבוע
א’-עדן מולא
ב’-תקוה איסי
ג’-1ציאני יעל
ג’-2משה מראיד
ג’-3ייסיס אסתר
ד’-מיטל פשאי
ה’-1אדיסו אילנה
ה’-2יצחק אמירו
ו’-1רחל אדמה
ו’-2שרה טפרה
ו’-3שרון מיכלשוילי
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מדוע הוצרכה רחל לקחת את התרפים?
הזוהר הקדוש פירש שהתרפים הם כוחות טומאה המגלים
לבני אדם דברים נסתרים .וא''כ הייתה סכנה שאותם כוחות יגלו
ללבן היכן יעקב  ,לכן נטלה את התרפים וביזתה והשפילה אותם
ע''י שנתיישבה עליהם ובכך ביטלה את כוחם.
כך גם בחינוך הבנים  :כל בת צופה באימה והיא יודעת מה היא
מכבדת ומה היא מבטלת ,כאשר האם תוקיע פריצות ותבזה את
הלובשות בגדי תועבה  ,תבזה את מי שמחקה את הרחוב ואת
ההולכים במודרניזציה ,ואת ההולכות לפי המודא )בהיפוך אותיות דומא שהוא מלאך המוות
רח''ל( ,ממילא תזכה לבנות מוצלחות וצנועות ולבנים תלמידי חכמים וכהנים גדולים.

הכי גבוה שאפשר ,יד שבתי..
זכות הלימוד בעלון לע"נ מכלוף-דוד ז ”ל בן חנה

מידעון “יד שבתי”
מתן אברה מכיתה ד’
נבחר ליו”ר מועצת
תלמידים ..נאחל לו
בהצלחה בתפקיד ..

פינת ההלכה “והגדת לבנך”

כוחו של לימוד תורה

לימוד אבות ובנים בשולחן שבת

אומר עשוִ " :י ְק ְרב ּו ְי ֵמי ֵא ֶבל ָא ִבי" ,יעקב אבינו
אה ִלים "
ׁב ָ
ש ּת ם יש
כל היום יושב ולומדִ " ,אי ׁ
אני לא יכול לנגוע בו ,התורה מגינה עליו.
עשו ידע מה זה ללמוד תורה.
אם היה בימינו  ,הוא היה
חרדי  .עם כל התאוות שלו ,
עשו הרשע חרדי היה.
אומר עשו  :אם כן  ,כשנשב שבעה על אבא ,
באבלו ודאי לא יעסוק בתורה  ,כי אסור
לעסוק בתורה ולא יהיה לו דבר מגן עליו ,
התורה לא תגן עליו ,ואז אהרגה את אחי.

תפילה  -סדר חינוך התפילה של ילד קטן הוא לפי הבנתו
ופיקחותו ובתחילה יש להרגילו באמירת מודה אני ואלוקי
נשמה ובברכות השחר וברכות התורה ובאמירת פרשה
ראשונה של קריאת שמע.
יש
קריאת שמע  -כבר מגיל שבו הילד לומד לדבר,
לחנכו לומר פסוק ראשון של קריאת שמע וכשהגיע לגיל
חינוך יש ללמדו כל קריאת שמע.

כוונת קריאת שמע  -יש ללמד הקטנים כבר מהגיל
שמתחילים להבין את הכוונה הפשוטה של
קריאת שמע והיא:
שמע ישראל  -קבל והבן עם ישראל  .ה ' אדון הכל
שהוא הי ה הווה ויהיה  .אלוהי נו  -שה וא תקי ף
ובעל היכולות ובעל כל הכוחות ,כולם .ה' אחד  -יחיד
בעולם השולט בשבע רקיעים ובארץ ובד ' רוחות
השמים.
תפיל ה בה רהור  -קטן המ תפלל בעי ניו בלב ד
ואינו מוציא בשפתיו ,מותר לחייבו להתפלל שוב כדי
שיבטא בפיו את מילות התפילה כהלכה.
לימוד התפילה  -מותר לעבור על כל תפילת שמונה
עשרה עם הילד כדי שילמד לבטא המילים נכון אפילו
שלא בזמן התפילה ,ואין כאן חשש של ברכות לבטלה.
ילד בוכה  -אם באמצע תפילת י"ח ילד גועה בבכיה
ומפריע לריכוז מותר לרמוז לו שישתוק ע"י דפיקה על
השולחן ואם ממשיך ומפריע לשאר המתפללים מותר
להוציאו החוצה באמצע התפילה.
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“תפזורת
מצאו את המילים הבאות מן הפרשה:
ויצא * עיזים * רחל * לאה * בלהה * זילפה * יעקב
גמלים וחמורים * לבן * הר הגלעד * בתף וכינור

~ מתוך "ילדים כהלכה" ~

הפסוק התבלבל...
גלו מהו הפסוק

בקיעו לךה כדולר וגפיעו וב אלמכי ‘ה
היעזר בספר בראשית פרק לב פס’ ב’

התאימו בין המילה/מונח להגדרה הנכונה:
• ויפגע

 -ארבע רוחות השמיים

• כי בא השמש

 -שפך שמן

• וילן

 -הגיע למקום

• ויקץ

 -הגיע זמן שקיעת החמה

• שער השמיים

 -שכב לישון

• ויצוק

 -פתח לתפילות

• ימה וקדמה ,צפונה ונגבה

 -אך

• אולם

 -התעורר פתאום
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