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אנשי החסד
שלום ילדים יקרים!
השבת ,פרשת השבוע היא חיי שרה ,שעוסקת בתחילתה
בפטירתה של שרה אימנו ועיסוקו של אברהם בהספדה
ובקבורתה.בהמשכה של הפרשה עוסקים בחיפוש כלה ליצחק
אבינו ,הרי היא רבקה.
בסוף הפרשה אנו קוראים גם על פטירתו של אברהם אבינו
וקבורתו לצד שרה במערת המכפלה.
אברהם ושרה היו ידועים כבעלי חסד וכאנשים שתמיד ישמחו
וירצו לארח ,גם כשהיה קושי רב אברהם אבינו היה מחכה
מחוץ לאוהל כדי שאם יהיו אנשים שילכו בדרכים ,הוא יוכל
לארח אותם ,לדאוג להם לאוכל ושתייה על מנת שימשיכו את
דרכם בקלות לאחר מנוחה (באותה תקופה לא היו מזגנים
ומכוניות ולכן היה קושי ללכת ממקום למקום).
בפרשה הקודמת כבר קראנו על סיפור שהיה באחד מן
הימים החמים ביותר ,אברהם אבינו חיכה מחוץ לאוהל למרות
החום הכבד שהיה .חיכה וחיכה..
הוסיף המדרש -שהקב"ה ראה את צערו על כך שאין אורחים
וזימן לו  3אנשים המהלכים בדרכים "ויִּשָּׂ א עֵ ינָּׂיו ,וי ְרא ,ו ְהִּ נֵה
שְ ֹלשָּׂ ה אֲ נָּׂשִּ ים".
מיהר אברהם אבינו להכניסם לביתו " וי ְרא ,וי ָָּּׂׂרץ לִּקְ ָּׂראתָּׂ ם
מִּ פֶּ תח הָּׂ א ֹהֶּ ל"
ולכבדם במשקה ובמאכל
מיהרה שרה אימנו להכין להם גם עוגות" :מהֲ ִּרי שְ ֹלש סְ אִּ ים
קֶּ מח סֹלֶּת--לּושִּ י ,ועֲ שִּ י עֻ גֹות".
וכך אברהם ושרה נהגו לתת מעצמם כמה שיותר ,ולהכניס
בשמחה אורחים ולעשות טוב לאחרים ,גם כשקשה לפעמים.

שנזכה גם אנו לדאוג כך אחד לשני!
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אחד בשביל כולם
זהו סיפור על ארבע אנשים :כולם ,מישהו ,כל אחד ואף
אחד...
פעם אחת הייתה משימה חשובה,
שכולם היה צריך לעשות.
לכולם היה ברור שמישהו יעשה זאת.
כל אחד יכול לעשות את אבל..
אף אחד לא עשה זאת.
מישהו כעס על כך כי זה היה התפקיד של כולם ולכולם היה
הרושם שכל אחד יעשה זאת...
אבל אף אחד לא ידע שזה לא ייעשה על ידי כולם.
בסופו של דבר ,מישהו הואשם על ידי כולם שאף אחד לא
עשה
מה שכל אחד יכול לעשות.

ילדים יקרים ,ראינו אצל אברהם ושרה את החשיבות לעזור,
וזאת מבלי שמישהו דחף או עודד אותם לכך אלא רק מתוך
הכרה וחשיבות העניין ,הם הבינו שיש לתת את החלק שלנו
לסביבה וכך גם לנו יהיה נעים וטוב ,כמו שהיינו רוצים
ושמחים לקבל עזרה כשצריך.
אבל אם זה יהיה הפוך ,כמו בסיפור ,ולא נושיט אחד לשני
עזרה ,או נתנער מהאחריות לכולנו זה יזיק..
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הידעת?!
שרה :הידעת שלשרה אמנו שם נוסף בתורה "-יסכה"?!
ביאור והרחבה :הגמרא מסבירה שמשמעות שם זה מציין
את רוח הקודש לה זכתה שרה אמנו ,משום ששרה אמנו
סכתה [=צפתה] ברוח הקודש.
אברהם :כולנו מכירים את הבנים המפורסמים של אברהם
אבינו ,הרי הם :יצחק(משרה) ,וישמעאל(מהגר)
הידעת שלאברהם אבינו היו עוד בנים?
מצא בפרשה כמה? מי אימם? ומה שמותם?

אתגר השבוע!

(בעמוד הבא)

בחר מהלבבות רק את המקרים המשקפים את מה שראוי להיות
מדרכם של מה שלמדנו על אברהם ושרה .כתוב את האות שבעיגול
שבתוך הלב ,בתחתית הדף במקום המתאים לפי המספרים
במשך הימים הבאים עליך להשתדל לבצע כמה שיותר מהדברים
הראויים מתוך הלבבות
לאחר ביצוע המשימה .בהצלחה!
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אתה ואני עוזרים
למשפחה ,כי אכפת לנו
מכולם!
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