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פרשת וישלח
נושא השבוע :שולם שולם לעולם!
מה

•

ס

הכנות יעקב לפגישה עם עשו והפגישה – יעקב ברח מפני
עשיו אחיו אל לבן ,אחי אמו.

בפרשה

•

קניית חלקה בשכם –מאת בני חמור.

•

מעשה דינה – שמעון ולוי נוקמים באנשי שכם על מעשיהם
באחותם.

•

שינוי שמו של יעקב –אלהים שינה את שמו של יעקב -
לישראל.

•

לידת בנימין ומות רחל –רחל מתה בלידתה את בנה השני
בנימין.

•

מעשה ראובן

•

מות יצחק

•

תולדות יעקב ועשו

מאוד וארגן את משפחתו ,כך שהיקרים ללבו  -רחל ויוסף ,יעמדו
אחרונים .הוא עצמו התקדם לקראת עשו תוך השתחוויה

נושא

כשראה יעקב את עשו בא לקראתו עם ארבע מאות איש ,הוא נבהל

ממושכת .אך עשו הפתיע ובמקום להתקיף ,רץ אל יעקב ,חיבק

אם תשימו לב ,מעל המילה "וישקהו" מופיעות שש נקודות )ניתן
לראות בתנ"ך מלא/בחומש( .חז"ל דרשו ,לכן ,את המילה בשתי
דרכים ,יש שדרשו נקודות אלו לומר שלא נשקו בכל לבו ,ואפילו
נשכו .לפי דעה אחרת מעידות הנקודות על כך שנשקו בכל לבו.
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השבוע

ונישק אותו לאות פיוס.

מדרש זה מתבסס על הפסוק המופיע בפרשת משפטיםִ " :כּי ִת ְר ֶאה ֲחמוֹר
ַא ָך ר ֵֹבץ ַתּ ַחת ַמ ָשּׂאוֹ וְ ָח ַד ְל ָתּ ֵמ ֲעזֹב לו ָעזֹב ַתּ ֲעזֹב ִעמּוֹ" )שמות כ"ג .(5
שֹׂנ ֲ
במשפט ישנה שאלה רטורית :הייתכן שלא תעזור )=תעזוב עמו( לחמור
הרובץ תחת משאו ,אף אם הוא של שונאך?! המדרש בחר ללמוד מפסוק זה
למסר נוסף :העזרה לזולת כמסייעת לפיוס.
ניתן לשוחח עם התלמידים על הקושי בבקשת סליחה ,אפשר להציג בפני
התלמידים סיטואציה של מריבה מחיי היום-יום ,ולבקש פתרונות כיצד
לבקש סליחה – כשמטרה היא תשומת לבם כמה קשה סתם כך לבוא ולבקש
סליחה .ניתן להסביר לתלמידים שכדי להתפייס לא חייבים לבוא ולהגיד:
"סליחה" .אפשר להראות את הכוונה באמצעות מעשים! לדוגמא :לתת מחק
או עפרון כשחסר לחבר ,להציע לו להצטרף למשחק .החבר כבר יבין שזו
הזמנה להתפייסות.

ש

קריאת המדרש ודיון

ר

ביאורי מילים:
חמר= נהג חמור
רבץ= שכב
מסיח = משוחח
קימעא = מעט
לטעון= להעמיס ,לסדר את המשא
על גבו של החמור

ד

)על-פי מדרש תנחומא פרשת משפטים(

מ

שני חמרים היו מהלכין בדרך והיו שונאין זה לזה.
רבץ לאחד מהם חמורו ולא יכל היה להמשיך בדרכו.
עבר החמר השני שהיה שונאו ,וראהו שרבץ חמורו
תחת משאו.
תחילה המשיך בדרכו ,אחר חזר לעזרתו ועזר לו
לטעון את חמורו,
והתחיל מסיח עמו 'משוך מכאן'' ,העלה מכאן' ,עד
שהצליח הראשון להטעין את חמורו והעמידו חזרה.
המשיכו שני החמרים בדרכם יחדיו ,ונכנסו לפונדק,
אכלו ושתו ביחד .ונתפייסו.
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