מא ִירי ִירי
מ ִ
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בס"ד

איזה מלך היה יותר גדול מאמא שלו? תשובה :שלמה המלך ,כי
כשהוא היה בן  ,8אמא שלו היתה בת שבע...

(מתוך פורום הבדיחות באתר)

פרשה מאירה

עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת וישלח תשפ"א

שאלות בפרשה

יִ ְׂש ָר ֵאל
ּתֹורהִ ,היא
יע ַה ֵּׁשם יִ ְׂש ָר ֵאל ַּב ָ
מֹופ ַ
ִ
ַה ַּפ ַעם ָה ִראׁשֹונָ ה ָּבּה
בּוע .לְ ַא ַחר ֶׁשּיַ ֲעקֹב נִ לְ ַחם ַּבּלַ יְ לָ ה ִעם ַה ַּמלְ ָאְך
ְּב ָפ ָר ַׁשת ַה ָּׁש ַ
ית
(לְ ִפי ָחזָ "ל)ַ ,ה ַּמלְ ָאְך נָ ַתן לֹו ֵׁשם ָח ָדׁש :יִ ְׂש ָר ֵאלּ' ,כִ י ָׂש ִר ָ
ּוב ֶה ְמ ֵׁשְך ּגַ ם ה' ִא ֵּׁשר ֶאת
ֹלקים וְ ִעם ֲאנָ ִׁשים וַ ֻּתכַ ל'ַ .
ִעם ֱא ִ
הֹוס ַפת ַה ֵּׁשם יִ ְש ָׂר ֵאל לְ יַ ֲעקֹב ָא ִבינּוַּ .ב ִּמּלָ ה יִ ְׂש ָר ֵאל יֶ ְׁשנָ ּה
ָ
יח לִ ְמׁשֹל וְ לִ ְׁשֹלט
ּומלּוכָ ה .יַ ֲעקֹב ִה ְצלִ ַ
לָ ׁשֹון ֶׁשל ְׂש ָר ָרה ְ
ֲא ִפּלּו ְּב ַמלְ ָאְך!

 .1כמה אנשים היו עם עשיו?
 .2באילו  3דרכים התכונן יעקב למפגש עם עשיו ,לפי חכמינו?
 .3כמה תיישים היו במנחה שהכין יעקב לעשיו?
 .4מה עשה עשיו כאשר נפגש עם יעקב?
 .5אילו סוכות מוזכרות בפרשה?
 .6האם יעקב קיבל את הצעת עשיו שהם ילכו ביחד?
 .7מה קרה לרחל בזמן לידת בנימין?
 .8בן כמה שנים היה יצחק במותו?

ּכֹוח ְמיֻ ָחדַּ .בּכ ַֹח ַהּזֶ ה ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים ֲא ִפּלּו
לְ ַעם יִ ְׂש ָר ֵאל יֶ ְׁשנֹו ַ
עֹובד? ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו
לִ גְ ּבֹר ַעל ַמלְ ָאכִ ים! ֲא ָבל ָמ ַתי ַהּכ ַֹח ַהּזֶ ה ֵ
טֹובה ,וְ כַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו הֹולְ כִ ים ְּב ֶד ֶרְך יְ ָׁש ָרה.
ִמ ְׁש ַּת ְּמ ִׁשים ּבֹו לְ ָ

חידת חדגא :מצאו בפרשה פסוק ובו  8מילים בלבד
וכולן מסתיימות באותה האות!

ַּב ִּמּלָ ה יִ ְׂש ָר ֵאל ְרמּוזָ ה ּגַ ם ַה ִּמּלָ ה י ֶֹׁשרּ ,כְ ִאּלּו ּכָ תּוב 'יָ ָׁשר ֵא-ל'.
ּוב ֶּד ֶרְך ַהּנְ כֹונָ הַ ,אף ֶא ָחד
ּוב ֱא ֶמת ַ
ּכַ ֲא ֶׁשר ֲאנַ ְחנּו הֹולְ כִ ים ְּבי ֶֹׁשר ֶ
ּכֹוח לָ קּום וְ לַ ֲעמֹד ְּב ָע ְצ ָמה ,לְ ַסּלֵ ק ֶאת
ֹלא יָ כֹול לָ נּו ,וְ יֵ ׁש לָ נּו ַ
ָהר ַֹע ּולְ ָה ִאיר ֶאת ּכָ ל ָהעֹולָ ם!

חידת פולקע :איזה שיר מפורסם מקורו ב'ראשון' של הפרשה?

1

תמונות בפרשה

תפזורת הפרשה

מצאו למה רומזות התמונות!

מצאו את המילים מתוך הפרשה
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יעקב ,דורון ,תפילה ,מלחמה ,מחנה ,רחל ,עשיו ,שמות כל  12השבטים

ּכֹוסֹות ָה ַר ַעל
רּופה
וְ ַה ְּת ָ
סיפור לשבת

למה הדבורים מזמזמות? כי הן לא זוכרות את המילים של השיר...
איש :הסיפור הזה מסמר שיער .חבר :אל תדאג ,יש לי קרחת...
איש אחד הולך למסעדה ומביאים לו מרק מאתמול .הוא מבקש מהמלצר :אפשר מרק
מהיום? המלצר עונה לו :תבוא מחר...
(מתוך פורום הבדיחות באתר)

שמחה פשיטיק

ַה ֶּמלֶ ְך ַע ְּב ַדאלְ לָ ה ָהיָ ה ֵּבין ַהיְ ִח ִידים ַּב ְּמ ִדינָ ה ֶׁשֹּלא ָׂשנְ אּו
תֹוׁש ֵבי ְמ ִדינָ תֹו – ֹלא ִח ְּבבּו
הּודיםּ .כָ ל ֲע ָב ָדיוְ ,מ ָׁש ְר ָתיוָ ,ש ָֹריו וְ ָ
יְ ִ
אֹותם ִּב ְמיֻ ָחדֲ .א ָבל ֱהיֹות ֶׁשהּוא ָהיָ ה ַה ֶּמלֶ ְךֹ ,לא ֵה ֵעז ִאיׁש
ָ
יֹועצֹו
לֹומר לֹו ִמּלָ ה ַעל ַה ַּצ ַעד ֶׁשּנָ ַקטָ .היָ ה זֶ ה ְּב ֵעת ֶׁש ֵּמת ֲ
ַ
יֹועץ ָח ָדׁש.
יׁשי ַה ָּקרֹוב ,וְ ַה ֶּמלֶ ְך ַע ְּב ַדאלְ לָ ה ִח ֵּפשֹ לְ ַע ְצמֹו ֵ
ָה ִא ִ
ֵׁשמֹות ַר ִּבים ָּבאּו לְ ָפנָ יוּ ,כַ ֲא ֶׁשר ּכָ ל ֶא ָחד ִמ ְּמק ָֹר ָביו ַמ ְמלִ יץ לֹו
יׁשהּו ִמ ִיד ָידיו אֹו ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו.
ַעל ִמ ֶ

לַ ֲעבֹדּ ,וכְ ָבר ָהיְ ָתה ֻמּנַ ַחת לְ ָפנָ יו ּכֹוס ֶׁש ָּבּה ַה ַּמ ְׁש ֶקה ֶׁשּיְ ַר ֵּפא
ֶאת ַה ֶּמלֶ ְך ַע ְּב ַדאלְ לָ הֶ .אּלָ א ֶׁשּכָ אן נִ כְ נְ סּו לַ ְּתמּונָ ה ְמ ָׁש ְר ֵתי
ַה ֶּמלֶ ְך ֶׁש ָּׂשנְ אּו אֹותֹוּ ...גָ ִ'מילַ ,א ַחד ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ַה ְּבכִ ִיריםָ ,ר ָאה
רּופה ֻמּנַ ַחת לְ יָ דֹו .הּוא
לֹומד וְ כֹוס ַה ְּת ָ
יֹוׁשב וְ ֵ
ֶאת ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם ֵ
נִ כְ נַ ס ֶאל ַה ֶח ֶדר ִּב ְצ ָע ִדים ְׁש ֵק ִטים וְ לָ ַקח ֶאת ַהּכֹוסּ ,כְ ֶׁשהּוא
קֹומּה ּכֹוס ִעם ַר ַעל...
יח ִּב ְמ ָ
ַמּנִ ַ

ֲא ָבל לְ ַבּסֹוף ָּב ַחר ַה ֶּמלֶ ְך ַּדוְ ָקא ְּב ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ םֶׁ ,ש ָהיָ ה ַצ ִּדיק ּגָ דֹול
יע ִׁש ְמעֹו ֶׁשל ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם
דֹוׁשהֵ .איְך ִהּגִ ַ
ּתֹורה ַה ְּק ָ
וְ ָע ַסק ַרּבֹות ַּב ָ
יֹוד ַעֲ ,א ָבל
נֹודע לֹו ַעל ָחכְ ָמתֹו? זֹאת ֵאין ִאיׁש ֵ
ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ,וְ ֵאיְך ַ
יֹועצֹו ֶׁשל ַה ֶּמלֶ ְך ַע ְּב ַדאלְ לָ ה,
ֻע ְב ָּדה ִהיא ֶׁש ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם נַ ֲע ָשֹה לְ ֲ
ּכְ ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ְמ ַׁשּלֵ ם ֶאת ַמ ְׂשּכֻ ְרּתֹו ְּביָ ד ְר ָח ָבה וְ גַ ם ְמ ַא ְפ ֵׁשר לֹו
ּתֹורה ְּבתֹוְך ָה ַא ְרמֹון.
לְ ַה ְמ ִׁשיְך וְ לִ לְ מֹד ָ

ּכְ ֶׁש ִּסּיֵ ם ֶאת ַה ְּמלָ אכָ ה יָ ָצא ְּב ֶׁש ֶקט .וְ ָאזּ ,כַ ֲעבֹר ּכַ ָּמה ַּדּקֹות,
ּדֹומה לַ ּכֹוס
ּוביָ דֹו ּכֹוס ָ
יּב ָר ִהיםְ ,מ ָׁש ֵרת ַא ֵחרְ ,
נִ כְ נַ ס ֶאל ַה ֶח ֶדר ִא ְ
ַה ֻּמּנַ ַחת ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחןּ .גַ ם הּוא נִ ּגַ ׁש ְּב ֶׁש ֶקט לְ ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם וְ ֶה ֱחלִ יף
ֶאת ַהּכֹוס ֶׁש ָע ְמ ָדה ַעל ַה ֻּׁשלְ ָחן ַּבּכֹוס ֶׁש ְּביָ דֹוֶׁ ,ש ָהיְ ָתה ֻמ ְר ֶעלֶ ת.
ֶאּלָ א ֶׁשהּוא ֹלא יָ ַדע ֶׁשּגַ ם ַהּכֹוס ֶׁשּלָ ַקח ֻמ ְר ֶעלֶ ת...

לֹומד ,וְ ַרק ִאם
יֹוׁשב וְ ֵ
ְּבכָ ל ְׁשעֹות ַהּיֹום ָהיָ ה ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם ֵ
עֹור ָרה ְּב ָעיָ ה ּכָ לְ ֶׁש ִהי ,אֹו ּכַ ֲא ֶׁשר ָהיָ ה ַה ֶּמלֶ ְך זָ קּוק לְ ֵע ָצה
ִה ְת ְ
טֹובה – ָהיָ ה ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם נִ ְק ָרא לַ ֲעמֹד לְ ָפנָ יו ּולְ יַ ֵעץ לֹו ַעל
ָ
ִּפי ָחכְ ָמתֹוּ .כ ַֹח ָה ִרּכּוז וְ ַה ַה ְת ָמ ָדה ֶׁשל ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם ָהיָ ה ַא ִּדיר.
ּתֹורה ,הּוא ֵאינֹו ָׂשם
עֹוסק ַּב ָ
ַה ְּׁשמּועֹות ִס ְּפרּו ֶׁש ְּב ָׁש ָעה ֶׁשהּוא ֵ
לֵ ב לְ ַמה ֶּׁש ִּמ ְת ַר ֵחׁש ְס ִביבֹו.
הּודי
ּיֹועץ ַהּיְ ִ
ּכַ ָּמה ִמ ְּמ ָׁש ְר ֵתי ַה ֶּמלֶ ְך ֹלא יָ כְ לּו לִ ְראֹות ֶאת ַה ֵ
יהם וְ זֹוכֶ ה לִ כְ בֹוד ְמלָ כִ ים ֵמ ַע ְּב ַדאלְ לָ הֵ .הם ִח ְּפשֹּו
ּתֹובב ֵּבינֵ ֶ
ִמ ְס ֵ
ִהזְ ַּד ְּמנּות לְ ִה ְתנַ ּכֵ ל לֹו וַ ֲא ִפּלּו לַ ֲהרֹג אֹותֹוֲ ,א ָבל ֹלא ָרצּו ֶׁשּיַ ְח ְׁשדּו
ָּב ֶהם ,לָ כֵ ן ִה ְמ ִּתינּו לַ ּזְ ַמן ַה ַּמ ְת ִאים .לְ ִׂש ְמ ָח ָתםַ ,ה ִהזְ ַּד ְּמנּות
יעה ִּב ְמ ִהירּותָ ...היָ ה זֶ ה ְּב ֵעת ֶׁש ַה ֶּמלֶ ְך ַע ְּב ַדאלְ לָ ה
ַהּזֹאת ִהּגִ ָ
ּומ ֲחלָ ה ָק ָׁשה ָּת ְק ָפה אֹותֹו .הּוא ָׁשכַ ב ְּב ִמ ָּטתֹו
נָ ַפל לְ ִמ ְׁשּכָ בַ ,
רּופה
רֹופ ִאים נִ ְק ְראּו ֵאלָ יו וְ נִ ּסּו לִ ְמצֹא ְּת ָ
טֹובי ָה ְ
קֹוד ַח ֵמחֹם וְ ֵ
ֵ
לְ ַמ ֲחלָ תֹו.
ֲא ָבל לַ ְמרֹות ּכָ ל ַה ִּטּפּולִ ים וְ ַה ְּתרּופֹות – ַע ְּב ַדאלְ לָ ה נִ ְׁש ַאר חֹולֶ ה.
לּוׁשים' .הּוא ְּבוַ ַּדאי יֵ ַדע ֵאיְך
ִ'ק ְראּו לְ ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם!' ִצּוָ ה ְּבכֹחֹות ֲח ִ
יֹותרִ .ק ְראּו לֹו!' וְ ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ,לַ ְמרֹות
ּטֹובה ְּב ֵ
ּצּורה ַה ָ
לְ ַט ֵּפל ִּבי ַּב ָ
ִקנְ ָא ָתם וְ ִשֹנְ ָא ָתם לְ ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם ,נֶ ֶאלְ צּו לְ זַ ֵּמן אֹותֹו ֵמ ַח ְדרֹוֵ .הם
ּתֹורהָ .ח ְׁשבּו ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ֶׁשהּוא יַ ְב ִחין
נִ כְ נְ סּו וְ ָראּו אֹותֹו הֹוגֶ ה ַּב ָ
ָּב ֶהםַ ,אְך לְ ַא ַחר ֶׁש ָע ְמדּו ָׁשם ְּב ֶמ ֶׁשְך ּכַ ָּמה ַּדּקֹות וְ ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם
ֹלא ֵה ִרים ֶאת ֵעינָ יו – ֵה ִבינּו ֶׁשהּוא ֵאינֹו ַמ ְב ִחין ָּב ֶהם.

ּופגַ ׁש ֶאת ַא ְח ֶמדֶׁ ,ש ְּב ִדּיּוק ִּתכְ נֵ ן ּגַ ם הּוא
הּוא יָ ָצא ֵמ ַה ֶח ֶדר ָ
את
לְ ַה ֲחלִ יף ֶאת ּכֹוס ַה ִּמ ְר ַק ַחת ֶׁשל ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם ְּב ַר ַעל'ִ .אם ָּב ָ
יּב ָר ִהיםּ'ַ ,דע לְ ָך
לְ ַה ֲחלִ יף ֶאת ַהּכֹוס ַה ֻּמ ְר ֶעלֶ ת' ,לָ ַחׁש לֹו ִא ְ
ֹיתי ֶאת זֶ ה'ַ .א ְח ֶמד ָׁש ַמע וְ ִה ְת ַחּנֵ ןּ'ֵ :תן לִ י ֲח ִצי
ֶׁש ֲאנִ י ּכְ ָבר ָע ִש ִ
קּופה ָה ַא ֲחרֹונָ ה וְ ַה ִּמ ְר ַק ַחת
ֵמ ַה ַּמ ְׁש ֶקה! ֲאנִ י ַמ ָּמׁש חֹולֶ ה ַּב ְּת ָ
יּב ָר ִהים ִר ֵחם ַעל ַא ְח ֶמד וְ נָ ַתן לֹו ֲח ִצי
ְּבוַ ַּדאי ַּת ֲעזֹר לִ יָ ...אּנָ א!' ִא ְ
ֵמ ַה ַּמ ְׁש ֶקה ַ'ה ַּמ ְב ִריא'...
ַה ִּׂשנְ ָאה ֶׁשל ַה ְמ ָׁש ְר ִתים לְ ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם – ּגָ ְר ָמה לָ ֶהם לְ ח ֶֹסר
ֵּתאּום ,וְ כָ ְך ִה ְמ ִׁשיכָ ה ֲחגִ יגַ ת ַהּכֹוסֹות ַה ֻּמ ְחלָ פֹותַּ .ב ֲח ַדר
שוֹת .הּוא ָח ַׁשק ַּב ַּמ ְׁש ֶקה
ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ָע ַמד ַח ַסן וְ ֹלא יָ ַדע ָמה לַ ֲע ֹ
יח לִ ְמצֹא ּכֹוס
ַה ְמיֻ ָחד ֶׁש ֵהכִ ין ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ םֶ ,אּלָ א ֶׁשֹּלא ִה ְצלִ ַ
ּתֹובב לְ כָ אן ּולְ כָ אן,
אֹותּה ִעם ַה ַּמ ְׁש ֶקה .הּוא ִה ְס ֵ
ּדֹומה לְ ַה ֲחלִ יף ָ
ָ
ַעד ֶׁשּלְ ֶפ ַתע ָר ָאה ַעל ַה ַּמ ָּדף ֶׁשל ּגָ ִ'מיל ֲח ֵברֹו ּכֹוס זֵ ָהה ַמ ָּמׁש.
ְ'מ ֻצּיָ ן!' ָש ַֹמח'ַ .א ֲחלִ יף ִּב ְמ ִהירּות ֶאת ַהּכֹוסֹות וְ ֶא ַּקח לְ ַע ְצ ִמי
רּופהֶ .א ֱע ֶשֹה זֹאת ַמ ֵהר וָ ֲא ַמּלֵ א לְ גָ ִ'מיל ַמ ְׁש ֶקה
ֶאת ּכֹוס ַה ְּת ָ
ּכָ לְ ֶׁשהּו ,לִ ְפנֵ י ֶׁשהּוא יָ ִשֹים לֵ ב ֶׁש ִּבכְ לָ ל ֶה ֱחלַ ְפ ִּתי'...

ּובּה ַה ַּמ ְׁש ֶקה ַה ַּמ ְב ִריא ֶּב ֱא ֶמת ֶאל
קֹורית ָ
ּכָ ְך ָחזְ ָרה ַהּכֹוס ַה ְּמ ִ
ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ םּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַה ְמ ָׁש ְר ִתים ֶׁשּזָ ְממּו לְ ָה ַרע לֹו – נִ ְת ְקפּו
ּומתּוַ .ה ֶּמלֶ ְך ַע ְּב ַדאלְ לָ ה ָהלַ ְך
ּסּורים ָק ִׁשים ֵ
ְּבאֹותֹו יֹום ְּביִ ִ
הֹוק ָרה ּגִ ֵּדל ֶאת ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם וְ ִהגְ ִּדיל ֶאת
ָ
וְ ִה ְת ַחּזֵ קּ ,וכְ אֹות
הֹורה לְ ָך לָ בֹוא לְ ָפנָ יו!' ָא ְמרּו לֹו'ָ .ה ְ
ַ'ה ֶּמלֶ ְך ָ
רֹופ ִאים נִ ּסּו לְ ַט ֵּפל ַמ ְׂשּכֻ ְרּתֹו ֲע ֶש ֶֹרת מֹונִ ים.
ּבֹו וְ ֹלא ִה ְצלִ יחּו'ַ .ר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם ֵה ִרים ֶאת ֵעינָ יו ַה ְּטהֹורֹותָ ,סגַ ר
•
ֶאת ַה ֵּס ֶפר ֶׁשּלְ ָפנָ יו וְ יָ ָצא ִעם ַה ְמ ָׁש ְר ִתיםּ .כְ ֶׁשהּוא ָּבא לִ ְפנֵ י
אֹותנּו ֶׁשּלְ כָ ל ֶא ָחד
ַה ֶּמלֶ ְךִ ,מ ֵהר לִ ְבּדֹק ֶאת ּגּופֹו ,וְ כַ ֲעבֹר ְס ִק ָירה ֹלא ֲא ֻרּכָ ה ִּב ְמיֻ ָחדַ ,ה ִּסּפּור ַהּזֶ ה ֵאינֹו ֲא ִמ ִּתיֲ ,א ָבל הּוא ְמלַ ֵּמד ָ
נַ ֲענָ ה וְ ָא ַמר'ָ :אכִ ין לַ ֲאדֹונִ י ַה ֶּמלֶ ְך ְּת ָ
יהם.
מּוד ִעים ֲאלֵ ֶ
רּופה ְמיֻ ֶח ֶדת לְ ַמ ָּצבֹו ,וְ כֻ ּלִ י ֵמ ִא ָּתנּו יֵ ׁש נִ ִּסים ּכָ ֵאּלֶ הֶׁ ,ש ֲאנַ ְחנּו ֲא ִפּלּו ֹלא ָ
ְּת ִפּלָ ה ֶׁש ִהיא ַּת ֲעזֹר לַ ֶּמלֶ ְך לְ ַה ְב ִריא'.
ּכְ ִפי ֶׁשֹּלא יָ ַדע ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם ֶׁשהּוא ָע ַמד ִּב ְפנֵ י ַסּכָ נָ ה וְ נִ ַּצל ִמ ֶּמּנָ ה.
ּופנָ ה לְ ַח ְדרֹו לַ ֲחקֹר ַעל ֲחזַ 'ל ָק ְראּו לָ זֶ ה'ֵ :אין ַּב ַעל ַהּנֵ ס ַמּכִ יר ְּבנִ ּסֹו'ָ .אז ּבֹואּו נַ ּכִ יר
הֹודה לֹו ,וְ ַר ִּבי ְמ ֻׁשּלָ ם יָ ָצא ָ
ַע ְּב ַדאלְ לָ ה ָ
ימה לַ ֶּמלֶ ְךּ .כַ ֲעבֹר ּכַ ָּמה יָ ִמים הּוא ִסּיֵ ם ַּבּנִ ִּסים ֶׁשּכֵ ן ּגְ לּויִ ם לָ נּוּ ,כְ מֹו ַה ַחּיִ ים ֶׁשּלָ נּו ְּב ַע ְצ ָמם.
רּופה ַה ַּמ ְת ִא ָ
אֹודֹות ַה ְּת ָ
באדיבות "שלום לעם"

