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עלון ערוץ מאיר להורים ולילדים
פרשת חיי שרה תשע"ט

ִר ְב ָקה ַּב ֲעלַ ת ַה ֶח ֶסד
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ׁשֹולֵ ַח ֶאת ֱאלִ ֶיעזֶ ר
ַע ְבּדֹו לִ ְמצֹוא ִא ָּׁשה לִ ְבנֹו יִ ְצ ָחק.
ֱאלִ ֶיעזֶ ר ַמּגִ ַיע לַ ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ םֵ .איְך
ימה
הּוא יֵ ַדע ֵאיזֹו ִא ָּׁשה ַמ ְת ִא ָ
לְ יִ ְצ ָחק?
ֱאלִ ֶיעזֶ ר ַמ ֲחלִ יט לַ ֲעׂשֹות נִ ָּסיֹון:
ַהּנַ ֲע ָרה ֶׁש ַּת ֲע ֶׂשה ִע ִּמי ֶח ֶסד וְ ַת ִּצ ַיע
לִ י ֶעזְ ָרה ְּב ַה ְׁש ָק ַאת ַהּגְ ַמּלִ ים – ִהיא
ָה ְראּויָ ה לְ יִ ְצ ָחק!

הּוא ֹלא ָּב ַדק ַה ִאם ִהיא ֲחכָ ָמה
אֹו ֻמכְ ֶׁש ֶרת?
ִמּכָ אן ֲאנַ ְחנּו לְ ֵמ ִדים ָּד ָבר ְמאֹד
ׁשּובה ֶּב ֱא ֶמת
ָחׁשּובַ :ה ִּמ ָּדה ַה ֲח ָ
ִהיא ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסדֲ .חכָ ֵמינּו ָא ְמרּו ֶׁש ִּמי
ֶׁשיֶ ׁש לֹו לֵ ב טֹוב ,הּוא ַּב ַעל ַה ִּמ ָּדה
יֹותר .לָ כֵ ן ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָּב ַדק
ּטֹובה ְּב ֵ
ַה ָ
ַה ִאם יֵ ׁש לְ ִר ְב ָקה ֶאת ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד,
וְ כַ ֲא ֶׁשר הּוא ָר ָאה ֶׁש ִהיא ַּב ֲעלַ ת
ימה
ֶח ֶסד ,הּוא ֵה ִבין ֶׁש ִהיא ַה ַּמ ְת ִא ָ
יֹותר לְ יִ ְצ ָחק ָא ִבינּו.
ְּב ֵ

ַמ ַ
ּדּוע ֱאלִ ֶיעזֶ ר ֶה ְחלִ יט לִ ְבחֹון ַּדוְ ָקא ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו נִ ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְהיֹות ַּב ֲעלֵ י
ימה? לָ ָּמה ֶח ֶסד ,וְ לַ ֲעזֹור לְ ִמי ֶׁש ִּב ְס ִב ָיב ֵתנּו.
ּכָ ְך ִמי ִהיא ָה ִא ָּׁשה ַה ַּמ ְת ִא ָ
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רץ
כצבי
סיפור בהמשכים

פרק ד
צבי המשיך בסיפורו:
"אמא התחילה לספר:

נקבל שוב צ'ופר כלשהו? בעלת המאפייה
שראתה אותנו והבינה למה אנחנו מצפים,
הפתיעה אותנו ואמרה' :ילדות חמודות,
בואו ונעשה הסכם .יש כאן שני מטאטאים
קטנים .קחו אותם וטאטאו את חדר
הכניסה למאפייה .בכל יום שתנקו כראוי,
תקבלו שתי עוגיות טעימות!'
הרעיון מאוד מצא חן בעינינו .אני אוהבת
לנקות ולטאטא גם בלי לקבל פרסים,
ובוודאי אם אקבל על זה עוגיות טעימות
זה יהיה מאוד נחמד ...שאלנו את ההורים
ולאחר שהם הסכימו מיהרנו למאפייה
וביצענו את המלאכה.

'כשהייתי ילדה קטנה ,בערך בגילך ,היתה
מול הבית שלנו מאפייה קטנה .מאוד אהבנו
לבקר במאפייה הזו .הריחות שהיו שם היו
מאוד נעימים ,וגם מדי פעם זכינו לקבל
עוגיה או מאפה אחר מבעלי המאפייה,
שהיו אנשים מבוגרים ומאוד נחמדים.

התמדנו ב'עבודה' כל יום ,ובעלי המאפייה
לא אכזבו אותנו .בכל יום חזרנו עם
עוגיות טעימות.

יום אחד ,נכנסנו כרגיל ,אני וחברתי,
למאפייה .כבר חשבתי בליבי :אולי היום

כך נמשך הדבר כמה ימים ,אולי כמה
שבועות .אבל אז ,יום אחד ,לאחר שכבר
> > >
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ניקינו וטאטאנו את המאפייה וכבר הלכנו
הביתה ,הייתי צריכה ללכת לקנות משהו
בחנות שליד המאפייה .אני עוברת ליד
פתח המאפייה ומה אני רואה? אני רואה
את העובדת מנקה שוב את החדר שכבר
ניקינו! 'למה היא מנקה שוב?' ,שאלתי את
עצמי .הרגשתי שאני קצת כועסת ,ואפילו
לא ידעתי למה.
דיברתי עם החברה שלי ,והחלטנו שלמחרת
אנחנו שוב נעבור שם לאחר הניקיון
שלנו ,ונבדוק אם שוב מנקים את החדר
שכבר ניקינו.
למחרת ,לאחר שניקינו וקיבלנו את 'שכרנו',
עברנו שוב 'כאילו במקרה' ליד פתח
המאפייה .גם הפעם ,המנקה ניקתה שוב
את החדר שניקינו .זה ממש עצבן אותי.
'יותר אני לא עושה את זה! אם הניקיון
שלי לא שווה כלום ,אני לא מנקה!' ,אמרתי
לחברה שלי ,וגם היא הסכימה איתי.

מאותו היום לא
הלכנו יותר לנקות
במאפייה ,ויותר לא
קיבלנו עוגיות.
במשך
האמת,
השנים לא הצלחתי
לעצמי
להסביר
מה כל כך הפריע
לי בכך שהמנקה
עוברת שוב על
מה שעשינו ,הרי אנחנו קיבלנו את עוגיות
ונהנינו ,אז מה אכפת לי?
אבל אני חושבת שזו בדיוק הנקודה
שמפריעה לך .וזו נקודה חשובה מאוד
בחיים' :אדם לעמל יולד' ,כתוב בפסוק.
אדם נועד לעמול ולעבוד ,ולכן מאוד חשוב
לו שיהיה טעם במה שהוא עושה .ברגע
שהאדם מרגיש שאין משמעות למה שהוא
עושה ,אז אין לו טעם בפעולתו' ,סיימה
אמא שלי את דבריה".
המשך יבוא
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מוסרהשכל
מידת החסד

"אמא ,איזה מעצבן!" ,קראה רותי עם כניסתה אל
הבית מבית הספר" .אני לא מבינה למה אני צריכה
לוותר תמיד!" .היא לא הסבירה על מה היא מדברת.
"רותי ,הירגעי .אם יש משהו שיושב לך על הלב
אשמח לשמוע .אבל בבקשה ספרי בנחת".
"המורה לאנגלית חילקה היום ,כרגיל ,שוקולדים
למי שהשתתפה וענתה תשובות נכונות בשיעור .גם
אני עניתי תשובה נכונה והיה מגיע לי לקבל שוקולד.
הבעיה היתה שמרוב בנות שענו תשובות ,לא נשארו
למורה מספיק שוקולדים .לטלי חברתי לא נשאר
שוקולד .המורה שאלה אם אני מוותרת לטלי ,ואני
לא הסכמתי לוותר .המורה הסתכלה עליי ואמרה:
'ציפיתי שתוותרי' .אהני לא מבינה ,למה אני צריכה
לוותר?" ,סיימה רותי את דבריה בכעס.
"רותי" ,אמרה אמא" ,את בוודאי יודעת כמה חשוב
לגמול חסד עם האחר .אספר לך סיפור ,שהוא משל
לעניין של החסד והנתינה:
לפני הרבה שנים ,אבא ואני יצאנו לטיול בצפון.
עשינו מסלול קצר באחד הנחלים .הנחל היה מלא
במים זורמים והמראה היה ממש מרהיב .היה כיף
לראות את המים הזורמים בעוצמה.
לאחר כמה שנים ,נזכרתי באותו הנחל והצעתי
לאבא שנלך לשם שוב .מאוד הרשימה אותי זרימת
הנחל בטיול הראשון ,ורציתי לראות זאת שוב.

אבא הסכים בשמחה ,ונסענו שוב לצפון הרחוק.
אבל אז נכונה לנו אכזבה גדולה .במשך אותן
השנים שעברו מאז הטיול הראשון ,לא ירדו מספיק
גשמים .הנחלים בצפון לא התמלאו במים .גם הנחל
הזה שאליו הגענו ,לא זרם כלל .מעט המים שעוד
נשארו בו ,היו דלוחים ובעלי ריח לא טוב .היה ממש
עצוב לראות את זה .יצאנו משם מאוכזבים" .אמא
הפסיקה את סיפורה.
"אבל אמא ,איך זה קשור למידת החסד?"
"רותיל'ה ,החיות של הנחל היא בכך שהוא מזרים
את המים .כל מקום בנחל מקבל את המים שמגיעים
אליו ,ונותן להם לזרום הלאה ,להמשך הנחל .כך
המים שבנחל הם כאילו חיים.
כאשר הנחל אינו נותן את המים שלו ,אז הוא גם לא
מקבל  -המים עומדים במקומם ,ומעלים ריח רע.
כאשר אדם יודע לתת משלו לאחרים ,אז יש בו חיות.
ה' נותן לו והוא נותן לאחרים .אבל כאשר הוא "עומד
במקום" ואינו מוכן להוציא משלו לטובת האחרים,
חסרה לו החיות .כאילו הוא לא באמת חי!"
רותי הבינה והוסיפה" :ואז יכול להיות שגם ה' לא
יתן לו עוד .כמו שכשהנחל אינו נותן מים הלאה,
הוא לא מקבל! רק כשהוא נותן ,הוא גם מקבל
והמים זורמים" .ורותי החליטה שבפעם הבאה היא
תוותר בשמחה.
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נתן

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה

יע ֶזר ֶׁשּיִ ְמ ָצא ִא ָּׁשה לְ יִ ְצ ָחק? ֲה ֵרי
ַט ְליָ הֵ :איך ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָס ַמְך ַעל ֱאלִ ֶ
הּוא ָהיָ ה ַרק ֶע ֶבד!
סֹומְך ַעל ֶע ֶבד ְּכ ֵדי לִ ְמצֹוא
ֵ
יתי
טֹובהֲ .אנִ י ֹלא ָהיִ ִ
ָ
ֶּבנִ יֶּ :ב ֱא ֶמת ְׁש ֵאלָ ה
ִא ָּׁשה לַ ֵּבן ֶׁשּלִ י...

בני

יע ֶזר ֹלא ָהיָ ה ְּס ָתם ֶע ֶבדֲ .ח ָכ ֵמינּו ָא ְמרּו ֶׁשהּוא ָהיָ ה "ּדֹולֶ ה
נַ ֲע ָמהֱ :אלִ ֶ
בֹודת
לֹומר ,הּוא ָהיָ ה ְמלַ ֵּמד ֱאמּונָ ה וַ ֲע ַ
ּתֹורת ַרּבֹו לַ ֲא ֵח ִרים"ְּ ,כ ַ
ּומ ְׁש ֶקה ִמ ַ
ַ
ה'! ֶזה ֹלא ְס ָתם ֶע ֶבד.
יֹונָ ָתן :וְ הּוא ָּב ַדק ִאם ִר ְב ָקה ִהיא ַּב ֲעלַ ת ֶח ֶסד.
ׁשּובהֵּ .ביתֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו ָהיָ ה
נַ ֲע ָמה :נָ כֹוןֲ ,חמּוד .זֹו ּגַ ם נְ ֻק ָּדה ֲח ָ
טּוח
ָּכל ָּכְך ֻמ ְׁש ַרׁש ְּב ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסדַ ,עד ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ָהיָ ה יָ כֹול לִ ְהיֹות ָּב ַ
יע ֶזר ִח ֵּפׂש
יע ֶזר יְ ַח ֵּפׂש ִא ָּׁשה ַּב ֲעלַ ת ֶח ֶסד .וְ ָא ֵכן ,זֹו ַה ִּמ ָּדה ֶׁש ֱאלִ ֶ
ֶׁש ֱאלִ ֶ
ֵא ֶצל ִר ְב ָקה ,וְ גַ ם ָמ ָצא.

טליה

ּמֹורה ְּב ֵבית ַה ֵּס ֶפר ִה ְדּגִ יׁש לָ נּו ֶׁש ִר ְב ָקה ָע ְׂש ָתה ַמ ֲע ֵׂשה
ֶּבנִ יַ :ה ֶ
ְמאֹד ָק ֶׁשה .לְ ַה ְׁשקֹות ֲע ָׂש ָרה ּגְ ַמּלִ ים ֵמ ַה ְּב ֵארֶ ,זה ֹלא ְּכמֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו
בֹודה ַקּלָ ה ֶׁשל ַּכ ָּמה ַּדּקֹותֲ ,א ָבל ֶּב ֱא ֶמת זֹו
חֹוׁש ִבים .נִ ְד ֶמה לָ נּו ֶׁשזֹו ֲע ָ
ְ
בֹודה ָק ָׁשה.
ֲע ָ
יע ִּב ְׁש ִביל ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד.
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון ְמאֹדִ .ר ְב ָקה ֹלא ִה ְּס ָסה לְ ַה ְׁש ִק ַ
ימה לְ ִה ָּכנֵ ס לְ ִמ ְׁש ַּפ ְחּתֹו ֶׁשל ַא ְב ָר ָהםֶׁ ,ש ִּמ ָּדתֹו ִהיא
לָ ֵכן ִהיא ָּכל ָּכְך ִה ְת ִא ָ
ִמ ַּדת ַה ֶח ֶסד.
נעמה ,בני ,טליה ,יונתן וחיימק'ה הם חמישה אחים חמודים במשפחת לוי.
מדי שבת אחרי הצהריים נעמה הגדולה מושיבה את כולם סביב השולחן ,והם מדברים על נושא
מעניין בפרשת השבוע .הצטרפו אליהם!
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