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"א ֶמת לְ י ֲַעקֹב"
ֱ
ָׁשלֹום יְ לָ ִדים!
לָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ָהיָ ה ָא ָדם ֹלא יָ ָׁשר
ִּבכְ לָ ל .לַ ְמרֹות ֶׁשּיַ ֲעקֹב ָהיָ ה
ֲח ָתנֹו ,הּוא ִר ָּמה אֹותֹו וְ ֹלא ָע ַמד
ַּב ֶה ְסּכֵ ִמים ֶׁש ָהיּו ֵּבינֹו לְ ֵבין יַ ֲעקֹב.
ֲא ָבל יַ ֲעקֹב ָא ִבינּו ָהיָ ה ִאיׁש ָּתם
וְ ֹלא ִה ְתנַ ֵהג ִעם לָ ָבן ְּב ַר ָּמאּות,
ּכְ מֹו ֶׁשהּוא ִה ְתנַ ֵהג ִעּמֹו.

ּתֹורה ְמ ַס ֶּפ ֶרת לָ נּו ֶׁשה' ֹלא
ַה ָ
יח ְּב ַר ָּמאּותֹו.
נָ ַתן לְ לָ ָבן לְ ַה ְצלִ ַ
יַ ֲעקֹב ָהלַ ְך וְ ִה ְת ַע ֵּׁשר ְמאֹד,
לַ ְמרֹות ּכָ ל ַמה ֶּׁש ָּל ָבן נִ ָּסה
אֹוהב ֶאת ִמי
לַ ֲעׂשֹות לֹוּ .כִ י ה' ֵ
ּוב ֶד ֶרְך ֶׁשל ֱא ֶמת,
ֶׁש ִּמ ְתנַ ֵהג ְּבי ֶֹׁשר ְ
אֹוהב ֶאת
ּומ ַּצד ֵׁשנִ י ה' ְמאֹד ֹלא ֵ
ִ
ָה ַר ָּמאּות וְ ַה ֶּׁש ֶקר.

ּגַ ם ֲאנַ ְחנּו נִ לְ ַמד לְ ַע ְצ ֵמנּו ַעד
ַה ִאם לָ ָבן ִה ְרוִ ַ
יח ִּבזְ כּות ָה ַר ָּמאּות ּכַ ָּמה טֹוב וְ גַ ם ּכְ ַדאי לְ ִה ְת ַר ֵחק
ֶׁשּלֹו? ַה ִאם יַ ֲעקֹב ִה ְפ ִסיד ִּבגְ לַ ל ִמּכָ ל ְּד ַבר ֶׁש ֶקר וְ ַר ָּמאּות,
ּוב ֱא ֶמת?
ֶׁשהּוא נָ ַהג ְּבי ֶֹׁשר ֶ
וְ לִ נְ הֹוג ְּבי ֶֹׁשר.
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שעת
סיפור
עֹולם ַה ָּבא
ֵח ֶלק ָל ָ
רֹודצְ ִקי ְׁשמֹו.
רּוסיָ ה ֶׁשל ָאזְּ ,ב ֶ
ָע ִׁשיר ְמ ֻפ ְר ָסם ָהיָ ה ְּב ְ
רֹוּפה ,זֹאת ְּב ֶׁשל ִמ ְפ ָעלָ יו
נֹוד ָעה ְּבכָ ל ַר ֲח ֵבי ֵא ָ
ֲע ִׁשירּותֹו ְ
זּורים ְּבכָ ל ָמקֹום.
ָה ַר ִּבים וַ ֲע ָס ָקיו ַה ְמס ָֹע ִפים ֶׁש ָהיּו ְּפ ִ
חּומים
ּפֹועלִ ים ָהיּו ָמ ֳע ָס ִקים ְּב ִמ ְפ ָעלָ יו ְּבכָ ל ַה ְּת ִ
ַאלְ ֵפי ֲ
רֹואי
וְ ַה ִּמ ְקצֹועֹותְ ,מ ַהנְ ְּד ִסים וְ ַק ְּבלָ נִ יםֳ ,א ָּמנִ ים וְ צַ ּיָ ִריםֵ ,
ׁשּוטים ִמן ַה ִּמנְ יָ ן,
ּפֹועלִ ים ְּפ ִ
עֹורכֵ י ִּדין ,וַ ֲא ִפּלּו ֲ
ֶח ְׁשּבֹון וְ ְ
חֹורה
עֹומ ִדים לְ יַ ד ַה ַּמכְ ֵּבׁש אֹו לִ ְפנֵ י ַה ַּתּנּורַ ,מ ְט ִעינֵ י ְס ָ
ֶׁש ְ
ׁשּוטים.
ּפֹועלֵ י נִ ָּקיֹון ְּפ ִ
וְ ֶעגְ לֹונִ ים ,וְ גַ ם ֵמאֹות ֲ
רֹודצְ ִקיַ .מ ֲע ִסיק ָהגּון ָהיָ ה.
ִאיׁש ֹלא ֻק ַּפח ֵאצֶ ל ְּב ְ
הֹורה ּכִ י יְ ַׁשּלְ מּו ֶאת ַה ַּמ ְׂשּכֹורֹות ָּת ִמיד ַּבּזְ ַמן
לִ ְפ ִק ָידיו ָ
ַה ַּמ ְת ִאים לְ ֹלא ְׁש ִהּיֹות ּולְ ֹלא ַּת ָּקלֹותֵּ ,תרּוצִ ים ָהיּו ֶאצְ לֹו
לְ ֻמ ְקצִ ים ֵמ ֲח ַמת ֵמאּוס ,הּוא ָע ַמד ַעל ּכָ ְך ֶׁשֹּלא יִ ּוָ צֵ ר
ַמּצָ ב ֶׁשל ֲהלָ נַ ת ָשֹכָ ר.

בּועים ָהיּו ּגַ ם ּכַ ָּמה ֶׁשֹּלא
ֵּבין ְמ ַק ְּבלֵ י ַה ַּמ ְׂשּכֹורֹות ַה ְּק ִ
ָע ְבדּו ְּב ַאף ֶא ָחד ֵמ ַה ִּמ ְפ ָעלִ יםּ ,גַ ם ֹלא ָהיּו ֻׁש ָּת ִפים ְּבא ֶֹפן
רֹודצְ ִקיֲ .א ָבל
יָ ִׁשיר אֹו ָע ִקיף ְּב ַא ַחד ַה ְּפרֹויֶ ְק ִטים ֶׁשל ְּב ֶ
ּוב ְמזֻ ָּמןִ ,מ ֵּדי
ֶאת ַה ַּמ ְׂשּכ ֶֹרת ֵהם ִק ְּבלּו ּכְ מֹו ּכֻ ּלָ םַּ ,בּזְ ַמן ִ
ּפֹועלִ ים ִמן ַה ִּמנְ יָ ןָ .היָ ה זֶ ה לִ ּבֹו
ח ֶֹדׁש ְּב ָח ְדׁשֹוּ ,כְ ִאּלּו ָהיּו ֲ
רֹודצְ ִקיֶׁ ,ש ֵה ִביא אֹותֹו לִ ְתמְֹך ּכַ לְ ּכָ לִ ית
ָה ַרחּום ֶׁשל ְּב ֶ
ְּב ַע ְׂשרֹות נִ זְ ָק ִקים .הּוא ֵמעֹולָ ם ֹלא ֶה ְח ִמיץ ִהזְ ַּד ְּמנּות
ֶׁשּנִ ְק ְר ָתה ְּב ָפנָ יו לַ ֲעזֹר לַ ּזּולַ ת .טּוב לֵ ב וְ ַר ְח ָמנּות ָהיּו
רֹודצְ ִקי.
ֵׁשמֹות נִ ְר ָּד ִפים לִ ְּב ֶ
מּועה ַעל ְקרֹוב ִמ ְׁש ָּפ ָחה ִמּכָ ל ַּד ְרּגָ ה ֶׁש ִהיא,
ַּדי ָהיָ ה ִּב ְׁש ָ
צּוקה ,אֹו ְס ָתם ּכָ ְך ִמ ְת ַק ֶּׁשה ַּבּכַ לְ ּכָ לָ ה
ֶׁשּנִ ְקלַ ע לִ ְמ ָ
ימת ְמ ַק ְּבלֵ י ַה ַּמ ְׂשּכֹורֹות.
ּׁשֹוט ֶפתּ ,כְ ֵדי לְ צָ ְרפֹו ֶאל ְר ִׁש ַ
ַה ֶ
אֹומר:
רֹואי ַה ֶח ְׁשּבֹון ֶׁש ָהיּו נִ זְ ָע ִקים ַעל ִמנְ ָהגֹו זֶ הָ ,היָ ה ֵ
לְ ֵ
ׁשֹוט ֶפת לְ ַע ְׂשרֹות ַאלְ ֵפי
ֵּבין ּכֹה וָ כֹה ְמ ַׁשּלֵ ם ֲאנִ י ַמ ְׂשּכ ֶֹרת ֶ
נֹוספֹות
ּפֹועלִ יםֹ ,לא יִ ָּתכֵ ן ֶׁשּכַ ָּמה ֲע ָׂשרֹות ֶׁשל ַמ ְׂשּכֹורֹות ָ
ֲ
עּותּיֹות.
יִ ְהיּו ַמ ְׁש ָמ ִ
ּיּורי ֶׁש ַטח,
רֹודצְ ִקי לָ צֵ את לְ ִס ֵ
ְּב ַא ַחד ַהּיָ ִמים ֶה ֱחלִ יט ְּב ֶ
זֹורי ַה ַּת ֲע ִׂשּיָ ה ,לִ ְבּדֹק ֶאת
לְ ַב ֵּקר ַּב ִּמ ְפ ָעלִ ים ,לְ ַסּיֵ ר ַּב ֲא ֵ
ִס ְפ ֵרי ַה ֶח ְׁשּבֹונֹות ִמ ָּקרֹוב ,לַ ֲעמֹד ַעל ִס ְד ֵרי ַה ִה ְתנַ ֲהלּות
ֶׁשל ַה ְּפ ִק ִידים ְּבכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַה ִּמ ְפ ָעלִ ים ,וְ כֵ ן ּגַ ם לְ ִה ְת ַענְ יֵ ן
יהם אּולַ י יֵ ׁש
עֹוב ָדיו ,לִ ְׁשמ ַֹע ִמ ִּפ ֶ
ִמ ָּקרֹוב ְּב ַמּצָ ָבם ֶׁשל ְ
לָ ֶהם ְּתלּונֹות אֹו ַהּצָ עֹות לְ ִׁשּפּור ּולְ יִ עּולִ ,מּנִ ְסיֹונֹו יָ ַדע
ּכִ י ֵאין ּכְ מֹו ִסּיּור ֶׁש ַטח ,לְ ַה ְחּכִ ים וְ לִ ְפּתֹר ְּב ָעיֹות עֹוד
ְּב ֶט ֶרם נֹוצְ רּו.
> > >
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ָהיָ ה זֶ ה ַּב ִּמ ְפ ָעל ָה ִראׁשֹון ֶׁשּבֹו ִּב ֵּקרְ ,מנַ ֲהלֵ י ַה ִּמ ְפ ָעל וְ צֶ וֶ ת
הֹובילּו אֹותֹו
ַה ְּפ ִק ִידים ִק ְּבלּו ֶאת ָּפנָ יו ְּביִ ְר ַאת ּכָ בֹוד ,וְ ִ
ימים וְ ִדיַ אגְ ָרמֹות
לַ ֲח ַדר ַהיְ ִׁשיבֹותָׁ ,שם ָּפ ְרסּו ְּב ָפנָ יו ַּת ְר ִׁש ִ
יחה ַּב ָּׁשנִ ים ָה ַא ֲחרֹונֹות
ַה ַּמּצִ יגֹות ַה ְׁש ָקעֹות מּול צְ ִמ ָ
רֹודצְ ִקי ּגִ ּלָ ה
לְ צַ ד ַּת ֲחזִ ית ְמפ ֶֹר ֶטת לַ ָּׁשנִ ים ַה ְּקרֹובֹותְּ .ב ֶ
ּוב ִד ָיקה ַא ְק ָר ִאית ֶׁשל ִס ְפ ֵרי
ְׂש ִביעּות ָרצֹוןּ ,ולְ ַא ַחר ִעּיּון ְ
פֹועלָ יו
בֹודה לִ ְפּגֹׁש ְּב ֲ
ַה ִּמ ְפ ָעל ִּב ֵּקׁש לְ ִהּכָ נֵ ס לְ ִׁש ְט ֵחי ָה ֲע ָ
יהם,
יהם ,לַ ֲעמֹד ַעל צָ ְרכֵ ֶ
ִמ ָּקרֹוב ,לִ ְׁשמ ַֹע ֶאת ִּד ְב ֵר ֶ
ּולְ ַה ֲענִ יק לְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ַמ ֲענָ ק ְמיֻ ָחד.
בֹודה,
רֹודצְ ִקי ִעם צֶ וֶ ת ַה ְמנַ ֲהלִ ים נִ כְ נַ ס לְ אּולַ ם ָה ֲע ָ
ְּב ֶ
ּפֹועלִ ים ִה ְת ַּב ְּקׁשּו לָ גֶ ֶׁשת ִאיׁש ִאיׁש ְּבתֹורֹוָ .ע ְמדּו
וְ ַה ֲ
ּפֹועלִ ים ְּביִ ְר ַאת ּכָ בֹודָ ,ה ִראׁשֹון נִ ּגַ ׁש וְ ִהּצִ יג ֶאת ַעצְ מֹו:
ַה ֲ
עֹובד ְּת ַׁשע ֶע ְש ֵֹרה ָׁשנָ ה ַּב ִּמ ְפ ָעל'.
'מ ַהנְ ֵּדס ְמכֹונֹותֵ ,
ְ
נֹותן לֹו ֶאת ַה ַּמ ֲענָ ק.
רֹודצְ ִקי ְמ ַחּיֵ ְך ִּב ְמאֹור ֵעינַ יִ ם וְ ֵ
ְּב ֶ
'טכְ נַ אי ֻמ ְס ָמְךֲ ,ח ֵמׁש ֶע ְש ֵֹרה ָׁשנָ ה ַּב ִּמ ְפ ָעל'.
וְ ַא ֲח ָריוֶ ,
ּומ ֲענָ ק נִ ְת ָחב לְ יָ דֹו.
ׁשּוב ִחּיּוְךַ ,
עֹובד ְּבנֶ ֱא ָמנּות ֶע ֶשֹר
'ּפֹועל ְּב ַפ ֵּסי ַהּיִ ּצּור ֵ
ֵ
וְ כֵ ן ָהלְ ָאה:
ָׁשנִ ים'ּ ,גַ ם הּוא זֹוכֶ ה לִ ְמאֹור ָּפנִ ים ּולְ ַמ ֲענָ ק.
'ּפֹועל נִ ָּקיֹון ַא ֲח ַראי לְ נִ ְקיֹון
ֵ
ּגַ ם זֶ ה ֶׁש ַא ֲח ָריו זֹוכֶ ה:
ַה ִּמ ְפ ָעלִ יםָׁ ,שֹלׁש ָׁשנִ ים ַּב ִּמ ְפ ָעל'ַ .מ ֲענָ ק ַמ ְת ִאים לֹו
נִ ְת ָחב ּגַ ם לְ יָ ָדיו.
עֹוב ִדים ּכֻ ּלָ ם ּכָ ל ֶא ָחד ַמּצִ יג ֶאת ָּפ ֳעלֹו
עֹוב ִרים ַּב ַּסְך ָה ְ
ּכָ ְך ְ
וְ זֹוכֶ ה לְ ַמ ֲענָ ק ְמיֻ ָחד ַה ַּמ ְת ִאים ַּב ֲעבּורֹו.

אֹומר:
ּפֹוׁשט ֶאת יָ דֹו וְ ֵ
ּׁשּורה ָה ַא ֲחרֹונָ ה ֵ
וְ ָאז נִ ּגַ ׁש ָא ָדם ֵמ ַה ָ
יׁשי'...
'אנִ י ֶּבן ּדֹוד ְׁשלִ ִ
ֲ
ּפֹורצִ ים ִּבצְ חֹוק ִמ ְתּגַ לְ ּגֵ ל.
וְ ַהּכֹל ְ
• • •
ַּתלְ ִמיד ֶׁשּיָ ַׁשב ְּב ֵבית ַה ִּמ ְד ָרׁשִ ,הּגִ ַיע לְ ִד ְב ֵרי ַה ִּמ ְׁשנָ ה
ְּב ַמ ֶּסכֶ ת ַסנְ ֶה ְד ִריןּ" :כָ ל יִ ְׂש ָר ֵאל יֵ ׁש לָ ֶהם ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם
ַה ָּבאֶׁ ,שּנֶ ֱא ַמר (ישעיה ס)' :וְ ַע ֵּמְך ּכֻ ּלָ ם צַ ִּד ִיקים לְ עֹולָ ם
יִ ְירׁשּו ָא ֶרץ נֵ צֶ ר ַמ ָּט ַעי ַמ ֲע ֵׂשה יָ ַדי לְ ִה ְת ָּפ ֵאר'".
ׁשּוטה הּוא ֶה ֱעלָ ה ֶאת
זֶ ה ִה ְט ִריד אֹותֹוְּ .בלֹוגִ ָיקה ְּפ ָ
ַה ְּׁש ֵאלָ הִ :אם ּכָ ל יִ ְש ָֹר ֵאל יֵ ׁש לָ ֶהם ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם ַה ָּבא,
ּדּוע ֵאיפֹה ֶא ְת ַא ֵּמץ לַ ֲעבֹד וְ לַ ֲעמֹל ְּב ִקּיּום ִמצְ וֹות וְ לִ ּמּוד
ַמ ַ
מּוטב יִ ְהיֶ ה ִאם ֹלא ֶא ְט ַרח וְ ֹלא ֶא ֱעמֹלֲ ,ה ֵרי ּגַ ם ּכָ ְך
ּתֹורהָ ,
ָ
ֲא ַק ֵּבל ֶאת ֶחלְ ִקי ַה ֻּמ ְב ָטח?!
ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ֶׁשּיָ ַׁשב לְ יָ דֹו ָעזַ ר לֹו לְ ַמ ֵּקד ֶאת ַה ְּד ָב ִרים:
ָא ְמנָ ם ּכֵ ן ,נֶ ֱא ַמר ֶׁשּכָ ל יִ ְש ָֹר ֵאל יֵ ׁש לָ ֶהם ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם
ַה ָּבאֲ ,א ָבל ֹלא ּכָ תּוב ֵאיזֶ ה ֵחלֶ ק...
'אכֵ ן ּכָ ל יִ ְש ָֹר ֵאל יֵ ׁש לָ ֶהם ֵחלֶ ק לָ עֹולָ ם
'א ְמרּו נָ א ַא ֶּתם'ָ ,
ִ
ַה ָּבא ,אּולָ ם ָמה ַרב הּוא ַה ֶּמ ְר ָחק ֵּבין ֵאּלּו ֶׁש ָע ְמלּו וְ ָט ְרחּו
ּובי ֶֹׁשר ,לְ ֵבין ֵאּלּו ַה ָּב ִאים
וְ ִה ְרוִ יחּו ֶאת ֶחלְ ָקם ְּבצֶ ֶדק ְ
לְ ַב ֵּקׁש לֶ ֶחם ֶח ֶסד ,וְ עֹוד ְמ ִהינִ ים ֵהם לְ ַב ֵּקׁש ַמ ֲענָ ק'...
הסיפור באדיבות "שלום לעם"
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מוסרהשכל
להצליח באמת

שלום ילדים ,שמי מירי .אני כבר לא ממש ילדה ,אבל אני
רוצה לספר לכם סיפור.
בכיתה שלי בבית הספר היסודי ,היתה ילדה שקראו לה
שרית .שרית היתה ילדה מוכשרת ולא מוכשרת .מה זה
אומר? היא לא היתה מוכשרת בלימודים .זאת אומרת,
זה לא שהיא לא היתה יכולה להצליח ,אבל היא פשוט
התעצלה .היא היתה אומרת תמיד" :אין לי כוח ללמוד,
אני מעדיפה לשחק" .מצד שני ,היא היתה מאוד מוכשרת
בדבר אחד שאני קצת מתביישת לספר עליו :היא היתה
מוכשרת בלהעתיק במבחנים.
האמת ששני הדברים האלה קשורים זה בזה .שרית
רכשה לעצמה מיומנות בהעתקה במבחנים ,כדי
שהיא לא תצטרך ללמוד אליהם .ואם להיות אמיתיים
– זה דווקא די הצליח לה .שרית קיבלה ציונים גבוהים
במבחנים ,ממש בלי להתכונן אליהם.
אני הייתי ילדה פשוטה וישרה ,וממש סלדתי מהמנהג
הזה של שרית .הייתי בטוחה שלְ ַשקֵ ר ולהעתיק במבחן
זה דבר רע ,ובטוח הוא יתגלה מתישהו .ניסיתי פעם אחת
לדבר על ליבה שתפסיק את המנהג הזה .חשבתי שהיא
תשתכנע ,אבל זה לא קרה .שרית המשיכה להערים
על המורים גם בשנים הבאות ,עד סוף הלימודים בבית
הספר .בעיני הצוות היא ממש נחשבה למוצלחת ,למרות
שהיא לא באמת היתה בעניינים.
לאחר שסיימנו את בית הספר היסודי ,המשכנו לחטיבת
ביניים .כל תלמידה בחרה לה מקום לימודים שמצא
חן בעיניה ובעיני הוריה .שרית נרשמה למקום לימודים

אחר ,ובכך למעשה נפרדו דרכינו ולא ראיתי אותה עוד.
אך אחרי שנה ,זה קרה .בחופש הגדול יצאנו לטיול
משפחתי בצפון הארץ ,ואת מי אני רואה בזווית העין
אם לא את שרית? האמת ,רציתי להתחמק .לא היה לי
שום עניין בפגישה עם הילדה שכל כך לא הערכתי .אבל
היא ראתה אותי ולא נתנה לי לברוח" .מירי ,אני שמחה
לפגוש אותך .הייתי רוצה שנדבר כמה דקות".
לא רציתי לפגוע בה ,והתיישבתי לידה על סלע בצד
הדרך .ואז שרית סיפרה לי על מה שעבר עליה בשנה
האחרונה .היא סיפרה שאמנם היא התקבלה לאולפנה
טובה ,אבל כבר בהתחלה היא הסתבכה שם .בניגוד
למורים בבית הספר הקודם ,המורים באולפנה מיד
"עלו" על ההעתקות של שרית .תוך חודש כבר הוחלט
באולפנה לזרוק את שרית מבית הספר .שרית הזדעזעה
מעצם המחשבה על כך .אלו בושות יהיו לה! אבל הנהלת
האולפנה כבר החליטה.
יום לפני ששרית עזבה ,פנתה אליה סגנית המנהלת
וביקשה שוחח עימה .הסגנית דיברה איתה במשך
שעה ארוכה .היא הסבירה לשרית עד כמה השקר הוא
רע ,וכמה בושה יש לאדם שמתגלה בשקריו וברמאותו.
"לעולם אדם לא יצליח בשקר" ,אמרה הסגנית.
שרית קיבלה הזדמנות אחרונה להישאר באולפנה.
"מאז הפכתי לאדם אחר" ,סיפרה שרית" .זה באמת
קשה לי .אני צריכה ללמוד ברצינות ולהצליח במבחנים
בצורה אמיתית .אבל היום אני יודעת שזה שווה :לאמת
אין שום תחליף!"
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פינת

ַה ִּמ

ְׂש ָח ִקים

שאלות בפרשה
יעקב כמסופר בתחילת הפרשה?

 .1להיכן הלך
 .2מי היתה הגדולה ,רחל או לאה?
 .3מי באה עם הצאן?
.4

כיצד קראו לבן השלישי של לאה?

 .5בן של מי היה נפתלי?
קרא יעקב לרחל וללאה אל השדה?

 .6מדוע
 .7מי גנב את התרפים של לבן?

חידת חדגא:

אלו כלי נגינה מוזכרים בפרשה?
חידת פולקע:

איפה מוזכרת "גלידה" בהקשר לפרשה?

meirkids.co.il

(רמז :תרגום אונקלוס ב"שישי")

5

צלליות
"והכשבים הפריד יעקב"
רק שתי צלליות מתאימות לתמונה המקורית.
גלו אותן!

meirkids.co.il
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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!

טליה

ּדּוע יַ ֲעקֹב הֹולֵ ְך ָּכל ָּכְך ָרחֹוק ְּכ ֵדי לִ ְמצֹוא ִא ָּׁשה?
ֶּבנִ יֲ :אנִ י ֹלא ָּכל ָּכְך ֵמ ִביןַ ,מ ַ
ַט ְליָ הֶ :זה ִּבגְ לַ ל ֶׁש ָּׁשם ָהיְ ָתה ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשל ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּו!
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון .יִ ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקה ִּב ְּקׁשּו ֶׁשּיַ ֲעקֹב יֵ לֵ ְך לְ ָׁשם ְּכ ֵדי לִ ְמצֹוא ִא ָּׁשה ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ַחת
יע ֶאת ַע ְבּדֹו ֶׁשּלא יִ ַּקח ִא ָּׁשה לְ יִ ְצ ָחק ִמ ְּבנֹות
ַא ְב ָר ָהם ָא ִבינּוְּ .כמֹו ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ִה ְׁש ִּב ַ
ַה ְּכנַ ֲענִ יָּ ,כְך יִ ְצ ָחק וְ ִר ְב ָקה ,וְ גַ ם יַ ֲעקֹב ְּב ַע ְצמֹוִ ,ה ְק ִּפידּו ֶׁש ָה ִא ָּׁשה ִּת ְהיֶ ה ַרק ִמ ְּבנֹות
יֹוׁש ֵבי ָה ָא ֶרץ.
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַא ְב ָר ָהם ,וְ ֹלא ֵמ ַה ְּכנַ ֲענִ ים ְ
נֹוב ַעת ִמ ָּכְך ֶׁשּלָ ָבן ָה ֲא ַר ִּמי ָהיָ ה ָּכל ָּכְך
יֹוד ַעַ .ה ְּׁש ֵאלָ ה ֶׁשּלִ י ַ
ֶּבנִ יֶ :את ָּכל ֶזה ֲאנִ י ֵ
ּתֹועלֶ ת ְּב ָכְך ֶׁש ָה ִא ָּׁשה ִּת ְהיֶ ה ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ְחּתֹוֵ .מילָ א ִאם
מּובן ַמה ַה ֶ
ָ
ַר ַּמאיֶׁ ,שֹּלא
מּובןֲ .א ָבל ִאם ּגַ ם ֵהם ַר ָּמ ִאים,
ָ
יקים,
ִמ ְׁש ַּפ ַחת ַא ְב ָר ָהם ָהיְ ָתה ִמ ְׁש ָּפ ָחה ֶׁשל ַצ ִּד ִ
ּתֹועלֶ ת ָּב ֶזה?
ָאז ַמה ַה ֶ
נַ ֲע ָמהַ :ע ְכ ָׁשיו ֲאנִ י ְמ ִבינָ ה ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ ה ֶׁשּלְ ָך .נִ ְד ֶמה לִ י ֶׁשּיֶ ׁש ָּכאן ְׁש ֵּתי ִסּבֹות
ׁשֹונֹות .ק ֶֹדם ּכֹלַּ ,כּנִ ְר ֶאה ָה ָאבֹות ִה ְק ִּפידּו לָ ֵׂשאת נָ ִׁשים ַרק ִמ ִּמ ְׁש ַּפ ְח ָּתםֲ ,א ִפּלּו
יֹוד ִעים ֶׁש ֻּמ ָּתר לָ נּו לְ ִה ְת ַח ֵּתן ַרק ִעם ְּבנֵ י ַע ֵּמנּוֶ .זה
ְּבלִ י ֶק ֶׁשר לַ ִּמּדֹותְּ .כמֹו ֶׁש ֲאנַ ְחנּו ְ
אֹותֹו ַה ָּד ָבר .וְ ָד ָבר ֵׁשנִ יַּ ,כּנִ ְר ֶאה ֶׁש ַא ְב ָר ָהם ,יִ ְצ ָחק וְ יַ ֲעקֹב יָ ְדעּו וְ ֵה ִבינּו ֶׁש ְּב ִמ ְׁש ַּפ ְח ָּתם
ִּת ָּמ ֵצאנָ ה נָ ִׁשים ַּב ֲעלֹות ִמּדֹות טֹובֹותֲ ,א ִפּלּו ִאם ֵחלֶ ק ִמ ְּבנֵ י ַה ִּמ ְׁש ָּפ ָחה ֵאינָ ם ַּב ֲעלֵ י
ִמּדֹות ָּכ ֵאּלֶ ה.
ַט ְליָ ה :וְ ֵהם ֶּב ֱא ֶמת ָמ ְצאּו ֶאת ִר ְב ָקהָ ,ר ֵחל וְ לֵ ָאה!
ֶּבנִ י :נָ כֹון .לַ ְמרֹות ֶׁשּלָ ָבן ָהיָ ה ַר ַּמאיַ ,ה ָּבנֹות ֶׁשּלֹו ָהיּו ַמ ָּמׁש ַצ ִּדיקֹותֶ .זה ַמ ָּמׁש ֶּפלֶ א!
ּמֹותינּוֶׁ ,שּלַ ְמרֹות ֶׁש ַה ָּב ִּתים ֶׁש ָּב ֶהם
נַ ֲע ָמה :נָ כֹון .זֹו ַמ ֲעלָ ה גְ דֹולָ ה ֶׁש ָהיְ ָתה לְ ִא ֵ
יקיםְּ ,ב ָכל זֹאת ֵהן ַע ְצ ָמן ָהיּו ַצ ִּדיקֹות ְמאֹד.
ֵהם ּגָ ְדלּו ֹלא ָהיּו ָּכל ָּכְך יְ ָׁש ִרים וְ ַצ ִּד ִ
אֹותן
יכים לְ ַא ֵּמץ ָ
ּוב ַע ֵּמנּו ,וְ גַ ם ֲאנַ ְחנּו ְצ ִר ִ
ּוב ָכל א ֶֹפןַ ,ה ִּמּדֹות ַהּטֹובֹות ְטבּועֹות ָּבנּו ְ
ְ
ּיֹותר.
ַּכ ָּמה ֶׁש ֵ

נתן

בני

חי

יו

ימ

ק'ה

סביב
השולחן

נע

מה
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