
ב"ה

וישלח

פרשה
לחיים

בטחון והשתדלות

© כל הזכויות שמורות לאביטה - אין להעתיק, לערוך או לתרגם!



ב"ה

מרים שמחה שתחי' בת מיכל חנה

הלימוד לזכות

EDU@ABITA.CO.IL  /  058-7708988  להקדשת שיעור



ב"ה

הקדמה

ב"ה



ב"ה

הקדמה
בפרשת השבוע מסופר שיעקב יוצא לדרכו לארץ כנען, לאחר שגר 

תקופה ארוכה אצל לבן והקים את משפחתו – 12 השבטים. 
בדרכו הוא שולח שליחים לעשו שנמצא ב'שעיר' כדי לבדוק האם 

עשו עדיין רוצה להרוג את יעקב. השליחים חוזרים ומספרים ליעקב 
שעשו יוצא לקראתו עם 400 איש. 
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הקדמה
יעקב חושש מאוד מהמפגש עם עשו והתכונן לכך באמצעות שלושה 

דברים: תפילה, דורון, מלחמה.

א. תפילה – הוא התפלל לקב"ה שיציל אותו.

ב. דורון – הוא שלח מתנות רבות, צאן ובקר, כדי לפייס את עשו.

ג. מלחמה – הוא חצה את המחנה לשניים 
והתכונן בצורה אסטרטגית למלחמה.
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למה יעקב 
התכונן

ב-3 דרכים 
לפגישה ?
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לשלוח מתנות ולחצות את המחנה לשניים אלו בהחלט הכנות 
 טובות לקראת פגישה עם יריב שרוצה להרוג אותך.

 אבל מדובר ביעקב הצדיק, שלא אמור לפחד מאף אחד, 
אפילו לא מעשו הרשע שרוצה להרוג אותו. 

בנוסף לכך, הרי הקב"ה בירך את יעקב 

ֵלְך " )כח, טו( ֹכל ֲאֶשׁר תֵּ יָך בְּ " ּוְשַׁמְרתִּ
כלומר ליעקב יש הבטחה וברכה שהקב"ה שומר עליו תמיד.

למה יעקב התכונן ?
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השתדלות

יעקב הוא צדיק, בחיר האבות שממנו יצאו כל 12 השבטים.
יעקב האמין בקב"ה בצורה מוחלטת, 

אבל הקב"ה רצה שהוא גם יעשה פעולות בדרך הטבע 
כדי להצליח במפגש.

כלומר הקב"ה רוצה שיחד עם האמונה בו
עלינו לעשות מעשים בפועל כדי להצליח.
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בטחון
נשים לב שיעקב השקיע רבות בתפילה לפני ששלח את המתנות לעשו. 

התפילה מביאה אותנו להבנה ובטחון  שהכל מאת ה' יתברך. 
אפשר לעשות הרבה הכנות ופעולות, אבל לפני הכל 

צריך להתפלל לקב"ה שיעזור לנו ושתהיה ברכה במעשה ידינו.
רק לאחר שאנחנו מאמינים ובוטחים בקב"ה באמונה שלימה,

צריכים להתאמץ ולעשות את כל הפעולות הנדרשות כדי להצליח! 
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אסתר המלכה
נוכל לראות התנהגות דומה אצל אסתר המלכה.

בסיפור המגילה מופיע שכדי לבטל את גזרת המן אסתר 
קראה קודם כל לצום שלושה ימים ולהתפלל 

ורק לאחר מכן נכנסה למלך אחשוורוש. 
לכאורה הצום לא יכול לעזור לה בפגישה למצוא חן בעיני המלך, להפך.

אבל אסתר ידעה שלפני הכל צריך להתפלל ולהתחזק ברוחניות 
ורק כך אפשר להצליח בביטול הגזרה. וכך קרה.
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בכל מעשה שלנו אנחנו צריכים לפעול בשני דרכים:
א. בטחון – תפילה ואמונה חזקה שהקב"ה איתנו ועוזר לנו בכל עת.

ב. השתדלות – להתאמץ ולעשות פעולות כדי להצליח!
דוגמאות

ת'כלס

השיעור מבוסס על ליקוטי שיחות

להצליח במבחן – צריך לבקש מה' שיעזור לנו לזכור את החומר <  לשבת וללמוד היטב.
לא מרגישים טוב – צריך להתפלל שה' ירפא אותנו < ללכת לרופא.

פגישה חשובה – לקום מוקדם ולהתפלל לפני הפגישה <  להתכונן היטב לפגישה.
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ולהקדשת שיעור לזכות, להצלחה, לעילוי נשמת 

שולחים הודעה בווטסאפ
058-7708988

שולחים מייל לכתובת
EDU@ABITA.CO.IL

או

לקבלת השיעור השבועי 
וחומרים נוספים בחינם
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