
 
 

מקיים    –הקב"ה אל אמת 

 הבטחות ומרעיף טובה 

 

ועל כך מודה יעקב  
אבינו מתוך קטנות  

 וענווה 
 בס"ד 

                    "שלחוי"מפתח הלב מתוך אמונה לפרשת 

  נושא תפילה לה'. ארצה מתכונן למפגש עם עשיו. הוא בדרכו אבינו יעקב .1

 קראו את הפסוק:    

 

 

 

 

 

 

 כיצד באה לידי ביטוי מידת האמת של הקב"ה?  •

 מה אפשר ללמוד מכך לחיינו אנו?  •

   ט"ו(-"ג, י)כ"ח" ויצא"קראו את הפסוקים מפרשת  ? אבינו מה הבטיח הקב"ה ליעקב. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה' מבטיח: 

1.  ___________ 

2.  __________ 

3.   __________ 

 על קיום איזו הבטחה יעקב אבינו מודה?  •

 .תארו כיצד שמר ה' על יעקב בבית לבן הארמי •

 האם ה' קיים את שאר ההבטחות? מתי זה קרה?    •

 

 

 

 

 

י֙ם  " ֲחָסדִּ ַֽ ל ה  כ ֹּ֤ י מִּ ְנתִּ ת  ּוִמכָּלָקט ֹ֜ ֱאמ ֶ֔ ָ֣   הָּ

יָת ֶאת ִׂ֖ ר ָעשִּ י   ֲאֶשֶׁ֥ ְקלִִּ֗ י ְבמ  ִּ֣ ָך כִּ ְבֶדֶּ֑ ע 

י   ִׂ֖יתִּ ה ָהיִּ ָתֶׁ֥ ה ְוע  ֶזֶּ֔ ן ה  ִּ֣ ְרד  י  ֙י ֶאת־ה  ְרתִּ ָעב ַ֨

ֹות ֲחנַֽ ַֽ ֶׁ֥י מ  ְשנ   י"א(  ,)ל"ב" לִּ

 

אמיתת דבריך,     -ת  ומכל האמרש"י:  

 י. רת לי כל ההבטחות שהבטחתנששמ

 

ה" נ ַ֨ י  ה' ְוהִּ ִּ֣ ֒ר ֲאנִּ ב ָעָלי֘ו ו י אמ  ָצִּ֣ ק   ה'נִּ ְצָחֶּ֑ י יִּ ִׂ֖ ַֽאֹלה  יָך ו  ֶּ֔ ם ָאבִּ ְבָרָהִּ֣ ֙י א  ֶרץ   .ֱאֹלה  ָהָאִ֗
יָה לְ  ִּ֣ב ָעֶלֶּ֔ כ  ָת֙ה ש  ר א  ָך ֲאֶשֹּ֤ ְרֶעַֽ  . ָךֶׁ֥ ֶאְתֶנִָׂ֖נה ּוְלז 

ָנה ָוֶנְֶֶּ֑֑גבָ  ְדָמה ְוָצפ ִּ֣ ִׂ֖ ְצָתָּ֛ ָיֶָׁ֥מה ָוק  ר  ֶרץ ּוָפַֽ ר ָהָאֶּ֔ ִּ֣ ֲעפ  ַֽ ְרֲעָ֙ך כ  ּו ְבָךָּ֛  ְוָהָיֹּ֤ה ז  ְבְרכֶׁ֥ ה ְונִּ
ֲאָדָמִׂ֖  ת ָהַֽ ְשְפח ֶׁ֥ ָך ָכל־מִּ ְרֶעַֽ  . ה ּוְבז 

ל ֲאֶשר יָ֙ך ְבכ ִּ֣ ְרתִַּ֨ ְך ּוְשמ  ָמִ֗ י עִּ כִֹּ֜ נ  ה ָאַֽ נ ַ֨ יָך ֶאלְהִּ תִֶּּ֔ ב  ִּ֣ ֲַֽהשִּ ְך ו  ל ֶּ֔ י ל ִּ֣  ־ת  את כִִּּ֚ ז ֶּ֑ ה ה  ֲאָדָמִׂ֖ א  ָהַֽ
ם  ר אִּ ד ֲאֶשִּ֣ ֱעָזְבָךֶּ֔ ע ִּ֚ י  ֶאַֽ יתִּ ת ֲאֶשרָעשִֶּּ֔ ֶׁ֥ ְרתִּ  א  ִׂ֖ ב  ְךדִּ  ". י ָלַֽ
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ועל כך מודה יעקב  
אבינו מתוך קטנות  
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  קטונתי!   3

 

 

 

 

 בחרו בתשובה הנכונה:  •

מרגיש כשהוא רואה את החסדים הגדולים של ה'  כיצד יעקב אבינו

 ? תו ואת הבטחות ה' מתקיימ

בזכות צדקותי. ובזכות אבותיי הקדושים ה' השפיע עליי   - מגיע לי .1

 חסד וקיים את הבטחותיו.  

 לא מגיע לי. אינני ראוי לכל החסדים הגדולים שה' מרעיף עליי.  .2

 

 התבוננו בשיר "מודה אני" וכתבו על מה מודה  •

  בשיר. משוררה 

 שורה מתוך השיר שנוגעת בכם במיוחד.  בחרו •

 הסבירו מדוע.  

 הוסיפו משלכם משהו שעליו ברצונכם להודות.  •

 על ______________מודה אני. 

 שאלה לדיון:  

 ,נסו להסביר מדוע מודה המשורר גם על הכישלונות

  .והמכשולים הפחד ,האכזבות 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

הכיר כי קטן הוא. כי כן  ויש לומר עוד שעל ידי החסדים שעשה עמו ה' יתברך"

  "רואה האדם, על ידי זה מבין קטנותגודל חסדיו ש  ידי-להוא שע

 "וישלח "שפת אמת בראשית פרשת  

 

 
 התבוננו סביבכם. 

ה' נתן לכם חיים ובריאות. 

משפחה וחברים ועוד  

 הרבה דברים טובים. 

יעקב אבינו אבא של עם  

ישראל מלמד שכלום לא  

 מגיע לנו. 

 אלא שהכול חסד ואמת 

 מאת הקב"ה  

 
 

 מודה אני 

 אבי אוחיון: מילים  
 אסף צרויה: לחן

 שר:עומר אדם.  

   מודה אני כל בוקר
  שהחזרת את נשמתי

  מודה אני על בגד
לך חיי לך ליבי  שהנחת על גופי

  ותודתי
  אליך אקרא יה אליך אקרא יה

 
  מודה אני כל בוקר

  אבי ועל אמי על כוחי על
מודה אני על גשם שנתת 

  בשדותיי
  לדאוג לאוהביי נתת לי חיי

 
  על יום המנוחה מודה אני

  על שפע וברכה על המשפחה
  כל כולי רק בזכותך

  דע לך דע לך שמודה אני לך
 

אצעק לך אדיר שמך אלייך 
  אקרא יה

  לך חיי לך ליבי ותודתי
  אליך אקרא יה אליך אקרא יה

 
  שלונותיי מודה אניעל כל כי

  על אכזבותיי פחדיי ומכשוליי
  הם כולם לטובתי

 אין אחר בליבי רק לך מודה אני 
שלא יהיה לי קר אתה שומר  

  עליי
 

  מודה אני כל בוקר
  על האור על עצם היותי

  מודה אני על לחם
  שהנחת לשולחני

  שלא אהיה רעב שלא אדע כאב 
 

  על אין ספור חיוכיי מודה אני
  כישרונותיי ועל כל שיריי על כל

  את כולם אקדיש לך
  דע לך דע לך שמודה אני לך

http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=9746&lang=1
http://shironet.mako.co.il/artist?prfid=7744&lang=1
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 ": לחויש דבר תורה לשבת פרשת "

 לפני הפגישה עם עשיו אומר יעקב אבינו לקב"ה:  

ָכל" ּומִּ י֙ם  ֲחָסדִּ ַֽ ה  ל  כ ֹּ֤ מִּ י  ְנתִּ ֶאת  ָקט ֹ֜ יָת  ִׂ֖ ָעשִּ ר  ֲאֶשֶׁ֥ ת  ֱאֶמֶּ֔ ֶאת  ָהִּ֣ ֙י  ְרתִּ ָעב ַ֨ י  ְקלִִּ֗ ְבמ  י  ִּ֣ כִּ ָך  ְבֶדֶּ֑ ה    ע  ָתֶׁ֥ ְוע  ה  ֶזֶּ֔ ה  ן  ִּ֣ ְרד  י  ה 

ֹות  ֲחנַֽ ַֽ ֶׁ֥י מ  ְשנ  י לִּ יתִּ ִׂ֖  " )ל"ב, י"א(.  ָהיִּ

ומכל  מפרש רש"י: "   לידי ביטוי מידת האמת של הקב"ה?על החסד ועל האמת. כיצד באה  יעקב מודה  

 ני".  אמיתת דבריך, ששמרת לי כל ההבטחות שהבטחת -אמת ה

" ה אל:  בבית  ליעקב  הבטיח  ֲאֶשרקב"ה  ל  ְבכ ִּ֣ יָ֙ך  ְרתִַּ֨ ּוְשמ  ְך  ָמִ֗ עִּ י  כִֹּ֜ נ  ָאַֽ ה  נ ַ֨ ֶאל   ְהִּ יָך  תִֶּּ֔ ב  ִּ֣ ֲַֽהשִּ ו  ְך  ל ֶּ֔ ֲאָדָמִׂ֖   ת  ה  ָהַֽ

ם ר אִּ ד ֲאֶשִּ֣ ֱעָזְבָךֶּ֔ ע ִּ֚ א ֶאַֽ י ל ִּ֣ את כִִּּ֚ ז ֶּ֑ ת ֲאֶשר ה  ֶׁ֥ י א  יתִּ ְך  ָעשִֶּּ֔ י ָלַֽ ְרתִּ ִׂ֖ ב   ". דִּ

זכה   הכול'   את  לעקור  ש'ביקש  לבן  בבית  רבות  תלאות  שעבר  ויעקב  הבטחתו  מתקיימת  כעת 

 להשגחה מיוחדת והוא בדרכו לשוב אל ארץ אבותיו.  

ברכת את  הקב"ה  הבטיח  זו  הבטחה  עם  התקיימו    יחד  אלו  הבטחות  אבינו.  ליעקב  והזרע  הארץ 

עם ישראל על אף כל מה שעבר חי וקיים ונטוע בארצו. כשיעקב    -וממשיכות להתקיים עד ימינו אנו  

הגדול   השפע  לכל  ראוי  ושאינו  קטן  מרגיש  הוא  :"קטונתי".  אומר  הוא  ובאמת  בחסד  מתבונן  אבינו 

עליו הקב"ה. מיעקב אבינו נלמד להכי ולהבין שהוא בא מכוחו  שמרעיף  ר בכל הטוב שמורעף עלינו 

 הגדול של ה' אל החסד והאמת ולהודות לה' מתוך תחושת קטנות וענווה.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 חידות וחידודים / הרב הראל זילברנגל, רב בית ספר "מורשת מנחם" גבעת שמואל 

בפרשה מתואר מאבקו של יעקב עם המלאך, שרו של   איסור אכילת גיד הנשה –  מצווה בפרשה

שלחני כי עלה השחר", אך לפני  " – עשיו. בסיום המאבק המלאך מבקש לעלות חזרה לשמיים

העליון של הרגל,  שעולה עוד מספיק לפגוע ביעקב ולהפוך אותו לצולע. הפגיעה הייתה בירך, בחלק

 .זה נאסר באכילה ובהקרבה על המזבחולזכר כך חלק 

אנו קוראים בפרשה על דיבור מנומס שדיברו האחים זה לזה בעת  נימוס וכבוד – מידה בפרשה

מצאתי חן בעיניך... קח נא את ברכתי..." גם עשיו מדבר   המפגש ביניהם. יעקב אומר לעשיו: "אם נא

אשר אתי". אין ספק שדיבור כזה מרכך  בלשון נימוסית ונעימה אל יעקב: "אציגה נא עמך מן העם

על שפתינו בכל יום   מאוד את האיבה שהייתה כל כך הרבה שנים. דיבור מנומס צריך להיות שגור

 !"זה פשוט יעבוד  –ובכל עת בכל עניין. "דבר בכבוד 



hjhvhjvv  יושר 

 
 

 כסלו   –יושר ואמת 

יעקב אבינו איש אמת 
 איש תם 

יודע להתנהג עם  
 רמאים כמותם 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   מה חסר?

  .השלימו מילים במקומות החסרים

 '(ל"ב, ד) "וישלח יעקב ________ לפניו אל עשיו אחיו"  .א

 ( 'ל"ב, ז )   ך ______ ______ איש עימו""באנו אל _____ אל ______ וגם הולך לקראת .ב

  .)ל"ב, י"ב) "הצילני נא מיד ______ מיד _____  .ג

  .)ל"ב, כ"ה )  "ויוותר יעקב ______ ויאבק איש עמו עד ______ _____"  .ד

 ( ל"ג, ד)"וירץ עשיו לקראתו ______ ויפול על צואריו ______ ______"  .ה

 ז( ט" ל"ג), ויעקב נסע _____" "וישב ביום ההוא עשיו לדרכו ______ .ו

כתבו את המשפטים הבאים  –  בלשון הפרשה

  בלשון הפרשה

 ( ח ל"ב) יעקב חש שהוא בצרה גדולה א. 

______________________________ 

 

 (  ט  ל"ג,) י רכוש רב ואיני זקוק לתוספת  ב. יש ל

_______________________________ 

 

  ( )ל"ה ב ג. הסירו את העבודה הזרה מתוככם

_______________________________ 

 

ד. המלאך משנה את שמו של יעקב ומיעקב 

 (  )ל"ב כטלישראל 

 _______________________________ 

 

  :שאלות אתגר מתוך הפרשה

 

מילים   7יש  ק בפרשתנוא. באיזה פסו

החיבור?   'המתחילות באות ו רצופות

  ?מהו

 ?הסיני ב. מי הוא אביו של העם

 מה נכון?  

 

כתבו נכון או לא נכון לגבי המשפטים  

  :הבאים

 

 –א. יעקב שולח שליחים אל ארץ אדום 

   נכון / לא נכון

 -ב. המקום נקרא פניאל כי יעקב היה פנוי 

   נכון / לא נכון

  -ג. יעקב קונה את חלקת השדה באלף כסף 

   נכון / לא נכון

   נכון / לא נכון -ד. לבנימין ניתן שם נוסף 

נכון / לא   -ייתה שפחת לאה ה. דבורה ה

   נכון

ו. יעקב טמן את רכוש העבודה זרה של 

   נכון / לא נכון -האלה   אנשי שכם תחת עץ

נכון /   -ז. יעקב אבינו בונה מזבח בבית אל 

 לא נכון 

 מה הקשר? 

מילים  2מתחו קו בין 

 ת אחת לשניה והקשור

 

 ויול שני                   

 נחל                    קשיטה 

 שעיר שמעון                

 מחנות יעקב                  

 אונימאה                   

 לחםאלון                   

 בכות עשיו                  

 סוכות בית                   

 יבוק בן                     
 


