
אברהם  "ויבוא  )נ"ח,ה(  רבה  במדרש  איתא 
המוריה",  מהר  בא  מהיכן  וכו',  לשרה  לספוד 
בעל  זצ"ל  מנדבורנא  האדמו"ר  שאל  והקשה- 
ה"באר יעקב", מה עניין סמיכות ההספד והבכיה 
התבונן  העקידה  שבשעת  ותירץ  המוריה?!  להר 
וראה  בנו  יצחק  של  במדרגתו  אבינו  אברהם 
בתנחומא:  שמובא  כמו  מגעת,  מעלתו  היכן  עד 
יצחק  על  גדולה  ויראה  פחד  נפל  שעה  "באותה 
על  לו,  נתונה  נפשי  הרי  בי,  בחר  אם  אמר  וכו', 
דמי צר לי מאוד!". כי יצחק אבינו היה במדרגה 
עליונה ביותר עד אשר לא נחשבה אצלו העקידה 
לה'  נפשו היתה מסורה  כלל, באשר  נסיון  בגדר 
וזהו שנאמר: "הרי  יתברך בתמידות ללא הפסק 
נפשי נתונה לו", אומנם: "על דמי צר לי מאוד", 
שמכוח  על  ומצטער  מיצר  שהיה  לומר  רוצה 
מדרגתו הגדולה, אינו חש כלל בצער דמו ואינו 
אברהם  לגביו.  כניסיון  העקידה  שתיחשב  זוכה 
מכוחה  לו  באה  זו  גבוהה  שמדרגה  הבין  אבינו 
בדרך  והדריכתו,  חינכתו  אשר  אימו,  שרה  של 
רגע  בכל  ומזומן  מוכן  להיות  הזאת  הנשגבה 
למסור את נפשו למען הבורא יתברך שמו. וזהו 
מהר  בא  מהיכן  לשרה,  לספוד  אברהם  "ויבוא 
המוריה", כלומר שבדבר הזה גופא בא להספידה 
ולספר ברבים את צידקתה, מאשר נתגלה לו בהר 

המוריה גודל מדרגתה בחינוך בנה. 
ונעלות  נשגבות  אלו  דרגות  אמת  יקרים,  אחים 
מבינתינו, אולם בדמינו מוטבע וביכולתינו הדבר 
לחיות כיהודים כשרים בדור שרבו בו התהפוכות, 
לשאול  לרדת  אפשר  קטנה  כפתור  ובלחיצת 
המוצבים  אלו  ממכשלות  בבורחינו  תחתית, 
הטכנולוגיה,  בהתפתחות  והערב  השכם  בפנינו 
בשומרינו על דרך ישראל סבא, זוכים אנו להיות 
הקדושים  באבותינו  ינתק  בל  בקשר  מקושרים 
שזכו לזכך את החומר ולנפץ ולשבר את התאוות 
בדרכם  נמשיך  באהבה.  שמו  למען  החומריות 

הקדושה, ונזכה לטובה וברכה בזה ובבא!!!

דרכי אבות!

ב"ש
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ב"ש

זהירות! ממון הזולת לפניך!
פרשה נפלאה לפנינו. אברהם אבינו - אבי האומה, שולח את עבדו 

הנאמן, זקן ביתו - אליעזר למצוא לבנו מחמדו - יצחק אישה כשרה 
והגונה, אישה הראויה להמשיך את השושלת הנפלאה ולהיות אחד מעמודי 

התווך של האומה הישראלית. אליעזר בחרדת קודש פונה למשימה ונושא 
שומע  לעד  שמו  ישתבח  הקב"ה  זה.  חשוב  בדבר  לו  שיעזור  לבוראו  תפילה 

מובל  ואליעזר  מתקדמים  הדברים  הצדקת.  רבקה  את  לאליעזר  ומזמן  תפילה, 
אליעזר  עימו  שהביא  הרב  העושר  כל  את  רואים  ולבן  בתואל  רבקה.  של  לבית 
כאן  להתרחש  הולכת  גדולה  עיסקה  הארץ.  מאילי  אחד  לבקרם  שבא  וחושבים 
כנראה. אוכל בשפע מוגש לאליעזר ואנשיו. אליעזר מסרב לאכול בתוקף ואומר: 
"לא אוכל עד אם דיברתי את דברי". אין הוא מתבלבל מכל הכבוד שרוחשים לו, 
ולגזול  למעול  רוצה  הוא  אין  שליחותו,  את  למלא  תחילה  ועליו  הוא  נאמן  עבד 
את הבעל בית שלו. אך לא רק את אברהם אבינו אליעזר לא רצה לגזול, אלא 
אף את דעת בתואל ולבן הרשעים. ידע נאמנה אליעזר שלבטח חושבים בתואל 
את  מעמיד  הוא  ולכן  כבוד,  ובעל  עמיד  אדם  הארץ,  מעשירי  אחד  שהוא  ולבן 
האמת על מקומה ומכריז ואומר: "עבד אברהם אנוכי", אני רק עבד הבא לבצע 
את שליחות אדונו. לא לי שייך כל העושר הרב הזה ואין ברצוני לגנוב את דעתכם. 
ומגניבת  כזה ראה וקדש. כך אנו צריכים לנהוג ולהתרחק כמטחוי קשת מהגזל 
 - עוונות  רבותינו שסאה מלאה  לימדונו  וכבר  ומחמדת הממון.  הדעת, מהעושק 
גזל מקטרג בראש, ולא נחתם דינם של דור המבול לכליה אלא בגלל הגזל. כה 
חמור הוא אותו עוון. ובואו תקראו סיפור עד היכן מקפידים בשמים על ענין זה. 
בספר "עלינו לשבח" מספר הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א: "כאשר ישבתי 
ביום שישי אחד בביתו של גיסי הגר"ח קנייבסקי, הגיע מכתב מאישה המתגוררת 
בארה"ב, ובו היא מספרת שקמה משנתה מבועתת כולה כתוצאה מחלום שחלמה. 
ובידו תיק.  פנים, לבוש חלוק לבן  והנה מתגלה אליה אדם הדור  ויהי בחלומה, 
אינני לא רופא ולא עורך דין, אמר לה, אני מוהל )וציין את שמו המלא( וברצוני 
להודיעך שלפני שנים קראו לי לערוך ברית מילה לאחיך. למרות שהוצאות הדרך 
היו גדולות מאוד, הסכמתי כמובן לבוא ולמול את האח, אבל לא שילמו לי על כך, 
ובאתי עתה לתבוע את המגיע לי". עכ"ל. כנראה שיש אנשים מיוחדים עם זכויות 
לא רגילות הגורמות לכך שעוד בחיי חיותם יבואו משמים ויזכירו להם את ענין 
חובותיהם כדי למנוע מהם את הצער הנורא והעונש הקשה לחזור שנית לעולם הזה 
ולפרוע את כל חובותיהם, אך מדוע להגיע למצב כזה? מדוע שלא נקפיד לשלם את 
חובותינו בזמן? כמה אנשים מתקשרים ממקום העבודה בלי אישור מהמעסיק? 
כמה אנשים מצלמים במקום עבודתם ולוקחים ציוד משרדי בלי נטילת רשות 

זאת בסוף החודש?  ולא מודיעים  פועלים מאחרים לעבודה  מהממונה? כמה 
כמה אנשים מזמינים בעל מקצוע ומורטים לו את עצביו עד שישלמו לו כמו 
שנקבע מראש! כמה אנשים לוקחים הלוואות ומתחייבים להשיבן בזמן אך 

המרחק מהדיבורים למעשים הוא כמרחק שמים וארץ? וכי אין דין ואין 
דיין, וכי אין כל מעשה ומחשבה נרשמים בשמים?אך גם אדם שנכשל 
יכול לחזור בתשובה שלימה ולהתחיל בדרך  וכגון אלו,  בדברים אלו 

חדשה, להשיב את הגזלות ולמחוק עוונותיו, לפייס את הנגזל ולבקש 
את סליחתו, כך נרבה בזכויות ונזכה לשפע טובה וברכה, ישועה 

והצלחה, שמירה וגאולה שלמה.



העלון טעון גניזה נא לשמור על קדושת הגליון

בארץ  חברון,  היא  ארבע,  “בקרית 
כנען” )כג,ב(

כתב המקובל האלוקי רבי אברהם אזולאי זצ"ל, 
לומר  בא  שהכתוב  לאברהם",  "חסד  בסיפרו 
והולכת במעגלים  כי השפעת הצדיק מתרחבת 
בכל  ואף  כולה,  ובעיר  ארבע,  בקרית  מעגלים: 
הארץ. ועם פטירתו, השפעתו זו מסתלקת. כיוצא 
בכך אמרו במדרש על הכתוב "ועלה האיש ההוא 
ונתעלה בחצרו,  מעירו" - נתעלה האיש בביתו, 
ונתעלה בעירו, ונתעלה בכל ישראל, וכל עילויו 

לא היה אלא מעצמו.
)מעיין השבוע(

לשרה  לספוד  אברהם  “ויבוא 
ולבכתה” )כג,ב(

במילה "ולבכתה", יש כ' זעירה מוקטנת. ופירש 
התלוי  שהבכי  לפי  זצ"ל,  הקדוש  האר"י  רבינו 
התלוי  ההספד,  אבל  ומתמעט.  הולך  ברגש, 
בהכרת ערך האבידה הגדולה, אינו מתקטן עם 
ועובר, מתברר  נוקף  הזמן. להיפך, ככל שהזמן 
לנו  אין  כמה  ועד  האבידה,  גדולה  מה  יותר 

תמורתה!
)מעיין השבוע(

“ולקחת אישה לבני ליצחק” )כד,ד(
עוד הפעם,  ואליעזר כשאמר להם את הדברים 
"ולקחת  כד,לח(  )להלן  לו  אמר  שאברהם  אמר 
השינוי?  ומה  "ליצחק"  כתוב  ולא  לבני"  אישה 
ישיבה  לראש  שבא  עשיר  אחד  אדם  היה  אלא 
יהיה בן  וביקש ממנו שידוך לביתו אבל שהבן 
לו הרב למה אתה מבקש  גאון, אמר  של אבא 
בחור  שלי  מהישיבה  לך  יביא  אני  גאון?  אבא 
לא  אני  לו  נדוניה! אמר  יותר  ותיתן  גדול  גאון 
רוצה חתן כזה כי זה יצער את ביתי, שהיא רוצה 
ללכת לטייל והוא לא ירצה... אבל שהאבא יהיה 
לאליעזר אברהם  וגם  בו!  ישתבח  - שאני  גאון 
אמר שאתה תהיה מתווך ותצטרך לשבח, ותשבח 
את האבא וגם את יצחק שהוא מצד עצמו צדיק 
וגדול, ולכן אמר "ולקחת אישה לבני" - בזכותי, 
וגם "ליצחק" - שתגיד להם את השבח של יצחק, 
ואליעזר הלך לשמה וראה שהם לא מבינים והם 
לא רוצים בחור שלומד תורה, ואמר אם הוא יגיד 
את השבח של יצחק לא יצליח הענין, ולכן אמר 
שאברהם אמר "ולקחת אישה לבני" - ואברהם 

הוא גדול ועשיר, ועל יצחק לא דיבר.
)דרש יהודה(

ותרץ  השוקת  אל  כדה  ותער  “ותמהר 
עוד אל הבאר לשאוב” )כד,כ(

בבחור  מעשה  שליט"א:  הייזלר  מאיר  רבי  סח 
אלול  חודש  ובשלהי  לישיבה,  שהגיע  ירושלמי 
קודר  הולך  שהבחור  זצ"ל  שך  הרב  מרן  הבחין 
ומדוכא. עקב אחריו כמה ימים, וקראני בליל ערב 
ראש השנה. אמר: "אתה ירושלמי, מכיר אתה את 
ראש  עם  לשוחח  רוצה  הייתי  למד.  בה  הישיבה 
הישיבה הקטנה, לשמוע מפיו איך התנהג שם, אולי 
אשמע פרטים על המשפחה, אולי אוכל לעמוד על 
שורש התנהגותו ולטכס עצה לעזרו". אמרתי: "מתי 
אולי  חשבתי:  עימו"?  לשוחח  הישיבה  ראש  רוצה 
אי  "הערב  אמרתי:  "הערב"!  אמר:  גדליה...  בצום 
"שיהיה  אמר:  סליחות"...  אומר  ודאי  הוא  אפשר, 
מחר. טלפן אליו ואמור לו שאני נוסע לשוחח עימו. 
לתלמיד.  ויזיק  לב,  תשומת  יעורר  זה  לביתו.  לא 
בשטיבלאך  בשתיים,  מחר  שניפגש  לו  אמור 
הנסיעה  ארכה  זמנים  באותם  שערים".  מאה  של 
לירושלים כמה שעות: מבני ברק לתל אביב, מתל 
אביב לירושלים בדרך הישנה, דרך רמלה והר טוב. 
לנסוע כמה שעות, ולחזור כמה שעות, בערב ראש 
השנה... ומה אם היה דוחה זאת למחרת צום גדליה? 

לא היה קורה מאומה, אך איך אפשר לחכות?...
)לולי תורתך(

מטעמים לשבת

מזקנים אתבונן - סיפורי צדיקים

והייתם לי סגולה
יכוין מאוד בברכת "שים שלום", וזה תועלת לתקן הזכירה. ויש גם תועלת לזכירה שיכוין בברוך אתה ה' המברך את עמו 

ישראל בשלום, "הויה" בניקוד שורוק. וסגולה נוספת לזיכרון, שיאריך בתיבת "זיכרון" כשאומר זכרון למעשה בראשית בקידוש 

ליל שבת.

מי שלומד בזמרה יועיל לו לזיכרון. ומי שיאמר בכל יום שבע פעמים "נר לרגלי דבריך ואור לנתיבתי", יהיה זכרן.

)סגולות ותפילות(

העלון טעון גניזה נא לשמור על קדושת הגליון

חריף  "היה  שנים,  לפני כמאה  זצ"ל, מרבני פאס  חיים הכהן  רבי  הגאון 
עצום, קל העיון וזך השכל והסברא, וקיים כל מה דאמור רבנן, וכל מילי 
דמשנת חסידים. וקנה לו מ"ח דברים שהתורה נקנית בהם, ואור השכינה 
היה מחופף עליו - אשרי מי שראה פניו!". כן כתב עליו אחד מחכמי דורו, 
הגאון רבי יוסף בן נאיים זצ"ל. וסיפר מעשה פלא: ביום פטירתו של הגאון 
רבי חיים הכהן, ראש חודש מר חשוון שנת תקצ"ו, הכריזו רבני העיר מטעם 
בית הדין על ביטול מלאכה - "שאין לשום אדם לפתוח חנותו, לא לצאת 
מחוץ לעיר לעשות איזה מלאכה ומסחר כלל, רק עד אחר שיקבר הרב 
וינוח על משכבו" - וכשם שלמדנו בפרשתינו שאברהם אבינו דיבר לפני 
"כל באי שער עירו", ופירש רש"י שכולם בטלו ממלאכתם ובאו לגמול חסד 
עם הצדקת שרה אמנו עליה השלום. היה שם אדם שמסחרו בממכר קמח 
ושמן. בא לביתו אדם אחד וביקש שיפתח את חנותו, ברצונו לקנות מעט 
קמח. סירב המוכר: הלא הוכרז על ביטול מלאכה! התחנן הלה, והמוכר 
נעתר. פתח את החנות ומכר את הקמח. בצאתו הסתבכה גלימתו בברז פח 
שמן הזית היקר, והברז נפתח ולא שם ליבו רק כאשר סגר את החנות, ראה 
ועיניו  הנעול. מיהר לפתחו,  את שלולית השמן מתפשטת מתחת לתריס 
חשכו - השמן היקר אבד, והרטיב גם את שקי הקמח. ביקש להרויח כמה 
פרוטות - ואיבד הון רב! ואם כך עלה בגורלו של העובר על דברי חכמים 
- כיצד יעלה בדעת האדם שירויח באם יעבור על ציווי הבורא, באם יעבוד 
יעלה  ובריבית - כמה מונים  ילווה כספו בנשך  חלילה בשבת קודש, או 
הפסדו על שכרו!!! ומעשה שסופר ממקור ראשון: מעשה באישה, שהיתה 
אופה ביום שישי אחר הצהרים פיתות חמות לשבת, בתנור שבחצר ביתה. 
נורא הוד ומטה בידו. סימן קו בכותל במקלו,  לפתע ראתה דמות אדם 
בקו הצל אותו התוותה החמה היורדת בפאתי מערב, ואמר: "אני הוא דוד 
ומשה. בהגיע הצל לקו הזה - עלייך להפסיק כל מלאכה!" נרעשה, ומי אז 

הקדימה לקבל את השבת!

בפרשה בה קוראים אנו על התייחסותו של אברהם אבינו עליו השלום, 
עמוד החסד, לעבדו זקן ביתו המושל בכל אשר לו, התייחסות של כבוד 
הגאון רבי חיים פלאג'י זצ"ל, רבה של איזמיר,  נזכר במה שהעיר  ויקר, 
וכעבור  עולמו,  לבית  נפטר  עירו  מעשירי  אחד  מוסר".  "תוכחת  בסיפרו 
חודש ימים ראהו בחלומו והוא לבוש בגדים נאים ופניו מאירות בשמחה 
וקורנות בחדוה. שאלו במה זכה לכבוד זה, והשיב שהנחילוהו עולם הבא 
הואיל ולא הכביד עולו על עובדיו ומשרתיו, ונהג בהם ברחמים ובחמלה. 
בבוקר שלח הרב וחקר אחר מנהגו של אותו עשיר, והתברר נאמנה שזו 
היתה דרכו, שלא להכביד על עובדיו, ולהקל עליהם ככל האפשר. אשריו 
ואשרי חלקו! ואם כך יש לנהוג כלפי משרתים ועבדים, ואף שאינם מבני 
ברית, כמה יש להיזהר בכבוד פועלים יהודיים. על אחת כמה וכמה בכבודם 
של בני הבית, קרובים אהובים! ועוד כתב שבצעירותו היו בעירו שלושה 
סוחרים גדולים, שריכזו בידיהם את עיקר המסחר בעיר, וסחרו בסחורות 
היקרות שרווחיהן רבים. היו שאר הסוחרים מתרעמים שלא נפלו בחלקם 
אלא שיירי הריוח, למרות שלא סבלו ממחסור חלילה. והיה הרב מוכיחם 

שלא יאמרו כן, כי אין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. ואדרבה
 אולי בזכות הצדקה הרבה שעושים אלו שלושת הסוחרים, שולח הבורא 
דבריו  והיו  בזכותם.  ניזונים  והכל  לכולם,  המספיק  ברכה  שפע  יתברך 
הסוחרים  שלושת  החליטו  הימים  ברבות  ערלות.  אוזניים  על  נופלים 
הגדולים לעלות לארץ ישראל. שמחו הסוחרים הזעירים, שהנה יירשו את 
מקומם ויתרבו רווחיהם. אולם להוותם נכלאו שערי השפע ושמם המסחר, 
וראו עין בעין שאין  והסוחרים הזעירים הגיעו לפת לחם רחמנא ליצלן. 

אדם נוגע במוכן לחבירו!
)מעיין השבוע(



העלון טעון גניזה

)פתגמים נבחרים(

כשילד מתלונן על קיפוח...
לנקוט  עשוי  פניו,  על  מעדיפים  אחיו  שאת  המרגיש  ילד 

באמצעים שונים ומשונים כדי שיוכיחו לו הוריו שגם אותו 

לילד  להתייחס  יותר  קל  כללית,  ואוהבים.  מעריכים  הם  

את  ה"אוכל"  ילד  מאשר  במילים,  אלה  רגשות  המבטא 

מוצפן.  משפט  איזה  "פולט"  פעם  מידי  ורק  מבפנים  עצמו 

זה, האחרון, אינו חושף את רגשותיו. מצד אחד הוא מרגיש 

כאילו הוא מנגן "כינור שני" לאחיו ומאידך, הוא חושש שאם 

יגלה את הרגשתו, ירד ערכו בעיני ההורה ומכך הוא פוחד. 

ילדים המסתובבים עם הרגשת אהבה פגומה ניתנים לזיהוי, 

בדרך כלל, על פי התבטאויות אופייניות: "את תמיד לוקחת 

אותו", "לי אף פעם לא נותנים מה שאני מבקש", "תמיד את 

צועקת רק עלי", "הוא מקבל יותר ממני", "לי אף פעם לא 

הבאת משהו מיוחד", "כשאני אקבל משהו - לא אתן לו".  

מרירות  של  בנימה  השזורים  וכהנה,  כהנה  משפטים  ועוד 

הדברים  איכשהו  בקיפוח,  חש  שילד  מקרה  בכל  וקיפוח. 

מרגיש  אינו  הילד  כלומר,  שלו.  העצמי  לדימוי  מתקשרים 

והמוצפנים  יותר  המוצפנים  השדרים  במעמדו.  די  בטוח 

פחות מצד הילד, באים להגיד להורה: "הושט לי יד", "חזק 

עימי את הקשר"! אין לו לילד, ביטחון מוחלט בקשר שלו עם 

ההורה. הרגשה זאת קיימת אצל ילדים לא מעטים, אולם, 

דברים!  לשנות  ניתן   - הכל  אף  שעל  הוא  המעודד  המסר 

עם רצון טוב, סבלנות וחום אפשר להתגבר גם על "מקרים 

קשים". הדרך היעילה לשבור את מחסור הרגש "הקשה" היא 

למלא את הצורך של הילד בתשומת לב מרובה והתייחסות 

חפץ  הוא  שאם  לדעת  צריך  הורה  שלו.  הרגשיים  לצרכים 

בהרגשה הטובה של ילדו, עליו לתת לו ולהעניק לו מעצמו. 

אין גבולות לאהבה שהורה מסוגל להרעיף על ילדו. לעולם 

להוריו:  הילד  ששולח  המסר  תמצית  זוהי  מידי.  יותר  אין 

עד  לי  שנתתם  ממה  יותר  לי  העניקו  יותר,  אלי  "התייחסו 

שלנו  התגובה  קיפוח,  על  המתלונן  ילד  של  במצב  עכשיו"! 

אתה  שטויות,  תדבר  אל  נכון,  לא  פתאום,  מה  היא:  תמיד 

להתגונן.  צריכים  לא  שההורים  האמת  וכדו',  ריגשי  סתם 

אך גם מותר להם בינם לבין עצמם לבדוק האם יש משהו 

יכסו  נשיקה  או  שחיבוק,  לחשוב  טעות  הילד?  של  בדבריו 

עם  ושיחות  בדיקה  צריכים  מרגיש,  שהילד  החיסרון  על 

בהסברים  לאט  ולאט  זו  למחשבה  הביאו  מה  לדעת  הילד 

המתקבלים על הלב להסבירו מדוע אין הדבר נכון )בתקוה 

שבאמת הדבר כך( ומן השמים יסייעו שיהיו הדברים ערבים 

על שומעיהם ויפעלו פעולתם לטובה ולברכה.

הרה"ק רבי אברהם דב מאבריץ אומר:	על	ידי	ענוה:	מעלים	גם	את	המצוות	שעשה	על	מנת	לקבל	פרס.
הרה"ק רבי אריה ליב מגור אומר: הכנעה	הבאה	מתוך	השגה	והתרוממות,	סימן	הוא	לאהבה	אמיתית.

הרה"ק רבי דב בר ממזריץ אומר: -	אש?	אש	מחפשים	באפר,	המחפש	אש	ברכסי	הרים,	ימצא	רוח,	יקצור	סופה.
הרה"ק רבי מרדכי מלכוביץ אומר:	כאשר	עומדים	על	הארץ,	בטוחים	יותר	שלא	יפלו	מאשר	כשעומדים	בגובה.

אמרי שפר

היי חכמה ולא רק צודקת
הכבוד  בנושא  רבות  הובא  בשנים"  "משימה  בספר 
כל  ולמרות  הקשיים  כל  למרות  לחמותה  כלה  שבין 
אנו  ומצייטים  אנו  מאמינים  יהודים  הן  הניגודים, 
לציווי התורה וחכמיה. שאלה מעשית הובאה שם: האם 
האישה צריכה לצפות שבן זוגה יתמוך בה במחלוקות 
שלה עם הוריו או לא? ואצטט את התשובה כלשונה:

ולפיכך אין זה  זוגך הוא אדם בעל דעות משלו,  "בן 
הגיוני אם בעלך מצדד תמיד בהוריו, כי אז יש בכך 
מושם חוסר הגינות. עליך להעמידו על הדעה שהוא 
מצד  רגשית  לתמיכה  לצפות  הגיוני  זאת  עם  נוקט. 
בן הזוג. כלומר הוא צריך לעודדך לומר את אשר על 
ליבך, ונאמנות כזאת יש בה כדי לעזור לך לגבור על 
הכעס והטינה שהצטברו בך ולשוות לוויכוח אופי של 
להבין,  צריכה  צעירה  אישה  ומועילה.  שקטה  שיחה 
שזו היא אימו, היא חינכה וגידלה ויש לו כלפיה כבוד, 
הקשר  מן  להשתחרר  קשה  הגברים  מן  גדול  ולחלק 
כזה  במקרה  אימותיהם.  לבין   בינם  הקיים  האמיץ 
השתדלי להבין, כי הבעיה נעוצה ברגשותיו הסותרים 
של בעלך, אין פירוש הדבר שאינך מניחה את דעתו 
אין  אימו.  של  לרמתה  בעיניו  תגיעי  לא  ושלעולם 
כל צורך בהתפרצויות זעם או התנצלות נמוכת רוח. 
קיימי תקשורת עם בן זוגך והסבירי כל מה שקשה לך 
עם הנושא. בסופו של דבר חשבון נאמנותך הראשונה 
 - הראשונה  ונאמנותו  לבעלך,  נתונה  להיות  חייבת 
לך. חוש הומור - ולא כעס בלתי עצור - הוא צורת 
התגובה הטובה ביותר כלפי הורים המתערבים מידי, 
ובלתי  תכופות  טלפון  שיחות  לקטוע  תהססי  אל 
אותך  יעריכו  אפילו  הם  עקבית  תהיי  אם  רצויות, 
שביניכם,  ביחסים  ברורים  גבולות  תקבעי  אם  יותר 
רוב ההורים המתערבים בחיי ילדיהם הנישאים אינם 
כפי  נוספת  למשפחה  באחריות  לשאת  להוטים  כה 
שנדמה לכם, מה שהם רוצים בעצם הוא שתוכיחו את 
ההתענינות בהם, ואת הכבוד הגיע להם מכוח היותם 
הורים ומכוח הציווי האלוקי. ובסיום נזכיר את מאמר 
החכם: לא מקומו של האדם מכבדו אלא האדם מכבד 

את מקומו ואשרי המבין... 
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ועל כן יאמרו המושלים-משל ונמשל

בשעה שבאים אל יהודי ושואלים אותו, מדוע פתוחה חנותך בשבת, כלום אינך 
יודע את חומר האיסור של חילול שבת, שכל המחלל את השבת, כאילו כפר בכל 
התורה כולה? כלום כדאי לבזות כלי חמדה שניתן לישראל, בשל כמה פרוטות ריוח 
נוסף? בודאי, יבוא וישיב, מה לעשות? מרובים צרכיו של אדם מישראל, ופרנסתו 
מצומצמת, שכר החזקת החנות, אישה וילדים בבית, שכר לימוד, הלבשה והנעלה 
וכו' וכו'. נמצא שחייב הוא לעשות מסחר, וכלום אפשר לו שינעל את בית העסק 
כמעט לשני ימים רצופים בשבוע? משל למי דומה יהודי זה? לאותו שוטה שדימה 
ברוב טיפשותו, כי אם יוסיף עוד ברז למיחם, יוכל להוציא ממנו יותר מים, ולא 
העלה על דעתו כלל, כי לו זו בלבד שאין הברז הנוסף מוסיף מים למיחם, אלא 
אף מים שיש בו, יכלו ממנו יותר מהר.ריבון העולמים, הזן ומפרנס לכל, מכין לכל 
בריותיו את מנת מזונותיהם לכל שבוע לפי אותו שבוע, לכל אדם ואדם במידה, 
שעלתה לפני רצונו יתברך, לזה בשפע ולזה בצימצום. שופעת ויוצאת מנת פרנסה 
שבועית זו בחמישה צינורות ברזים, או בשישה. שוטה הוא זה הסבור, כי על ידי 
פתיחת ברז נוסף יושפע עליו שפע יתר של פרנסה. לא מינה ולא מקצתה! אין כאן 
שפע יתר של פרנסה, כי אם אותה מנה קצובה המשתפכת ויוצאת בשבעה ויוצאת 

בשבעה צינורות. אם כן, מה נשכר אותו יהודי שחילל את השבת?

על המוסיפים מן הקודש על החול, מאחרים להיכנס לשבת וממהרים לצאת ממנה 
לעסקיהם ולמלאכתם, אמר ה"חפץ חיים" זצ"ל: משולים אנשים אלה לאותו טיפש, 
ואומר  ברעל  זה  טיפש  משתעשע  ביותר.  חריף  רעל  ובה  צלוחית  בידו  שהחזיק 
לנפשו: אומנם יודע אני, כי רעל מסוכן בצלוחית זו, אבל שמא תאמר, כי גם טיפות 
מעטות מן הרעל יסכנו אותי, לא מינה ולא מקצתה. עד כמה שאני מבין, אם אגמע 
את כל הרעל שבצלוחית בבת אחת, רק אז חיי בסכנה. ודאי שכל השומע יצחק 
לו, כי כידוע, שרעל מסוכן כזה עלול להמית אדם אף בכמות של טיפות זעירות 
בלבד. טעות מרה זו טועים אלה המאחרים להיכנס לשבת וממהרים לצאת ממנה 
ואומרים: שלום עלי נפשי, שהרי אני סוגר את חנותי במשך כל יום השבת, ובזה 
יצאתי ידי חובתי. מה בכך אם מחצית השעה, או שעה אינני מדייק כל כך בסגירת 
המפעל, או החנות, או מקדים במקצת פתיחתו לפני צאת השבת. בגלל שעה קלה 
זו לא יארע לי מאומה. טעות מרה היא. תורתינו הקדושה ציותה על שמירת השבת 
וגזרה ואמרה, כי מחלליה ענושים כרת, או מיתת בית דין. העושה מלאכה רגע 
אחד לאחר כניסת השבת, או המתחיל לעשות מלאכה רגע אחד לפני צאת השבת 
זה, הכורת נפשו משורשה, חס ושלום.  נורא  כהלכתה, כבר מתחייב הוא בעונש 

שומה על האנשים הללו לדעת, כי הם מסכנים את חייהם בכך.
)משלי ה"חפץ חיים"(

א מי שיש לו חולי של סכנה, מצוה לחלל עליו את השבת, וכל הזריז וממהר לחלל את השבת במקרה כזה - הרי זה משובח, והשואל הרי זה שופך דמים, כלומר, שהמתחסד 
וירא לחלל את השבת כי אם על פי מורה הוראה, הרי הוא שופך דמים, כי בעוד שהוא הולך לשאול יתכן שיחלש החולה יותר ותגבר הסכנה. וכל זה במסוכן במידה כזאת 

שהפסד הזמן עשוי להגביר את הסכנה )או ספק סכנה(, אבל אם לא קיים חשש כזה, בודאי שצריך לשאול.
א וזה לשון הרמב"ם: "כשעושים דברים האלו )לחלל את השבת לצורך חולה שיש בו סכנה(, אין עושים אותם לא על ידי נוכרים ולא על ידי קטנים ולא על ידי עבדים ולא 
על ידי נשים, כדי שלא תהא שבת קלה בעיניהם, אלא על ידי גדולי ישראל וחכמיהם, ואסור להתמהמה בחילול שבת לחולה שיש בו סכנה שנאמר: "אשר יעשה אותם האדם 
וחי בהם" - ולא שימות בהם, הא למדת שאין משפטי התורה נקמה בעולם אלא רחמים וחסד ושלום בעולם. ואלו האפיקורסים שאומרים שזה חילול שבת ואסור, עליהם 

הכתוב אומר: "גם אני נתתי לכם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם".
א חולה שיש בו סכנה שמחללים עליו את השבת, הואיל והשבת נידחית בגלל פיקוח נפש, מותר לעשות לו מלאכות אף להקל ממכאוביו ומיסוריו, כל שיש בהן קצת צורך 

לחולה, אף על פי שאין במניעתם שום חשש סכנה, ואין להחמיר בזה כלל.
א מחללים את השבת עבור חולה שיש בו סכנה, אפילו אם אין במעשה זה אלא כדי להציל את הנפש לשעה קלה בלבד, והוא הדין בגוסס.

א מי שחילל שבת לצורך פיקוח נפש, ואחר כך התברר שלא היה צורך בכך, כגון שהשתפר מצב החולה, או שאדם אחר כבר עשה עבורו את הנדרש לעשות, אף על פי כן 
עשה מצוה, ויש לו שכר טוב מאת ה' יתברך עבור מחשבתו הטובה.

א כאשר מטלפנים בשבת לצורך פיקוח נפש, אם אפשרי הדבר - ירים את השפופרת בדרך שונה ממה שרגיל לעשות בימות החול, כגון שירים את השפופרת במרפקו, ושינוי 
זה עדיף יותר מאשר שינוי שירימו שני אנשים יחד את השפופרת.

א מותר לנסוע לרופא עבור חולה שיש בו סכנה, אך אם יש ספק אם הרופא נמצא בביתו )וכגון שידוע לנו שהרופא נסע לחופשה ומסופקים אם כבר חזר לביתו(. ואין בזה 
שום איסור, וכל הזריז לנסוע כדי להציל את החולה - הרי זה משובח.

א מותר לפנות לרופא שאינו שומר שבת או שהוא נוכרי, אם הוא יותר מומחה, גם אם יש רופא דתי במקום, וגם אם ידוע שהרופא שאינו שומר שבת יחלל את השבת ללא 
כל צורך, כגון שיסע במכוניתו לבית החולה, הגם שביתו קרוב אליו, או שידליק סיגריה בדרך אל בית החולה.

א מותר לקרוב משפחה, או לכל אדם אחר שיש לחולה בו אימון, לנסוע יחד עימו לבית החולים כדי ללוותו, ומותר לעשות כן גם אם כבר נמצא במכונית אדם שיכול להושיט 
עזרה לעת הצורך, והטעם שהתירו ללוותו - משום שחששו שמא תיטרף דעתו של החולה אם לא ילוו אותו לבית החולים, והתירו אפילו אם החולה עצמו אינו מבקש זאת.

א המתלווה בנסיעה עם החולה שיש בו סכנה ביום שבת, ונוסע עימו לעיר אחרת אשר שם נמצא הרופא או בית החולים, צריך הוא להתפלל "תפילת הדרך" כמו שהיה 
מתפלל אם היה נוסע ביום חול, ואין בזה איסור של שאילת צרכיו בשבת, שמכיון שהתירו לחולה ולמלויו לנסוע בשבת, מותר להם גם להתפלל תפילת הדרך להצלחת 

דרכם כתקנת חכמינו, כיון שכל הדרכים בחזקת סכנה.
)השבת והלכותיה( 

אל תיקרי הליכות אלא הלכות

מוסדות קהילת "מקור חיים" ובית הכנסת "זכור לאברהם"
קול רינה וישועה באהלי צדיקים

בלבבות גואים ברגשי גיל ושמחה דקדושה הננו להביע ברכותינו הכנות והנלבבות
לכבוד מורנו ורבינו עטרת ראשנו מורה דרכינו מיישר אורחותינו

הרה“ג ר‘ יוסף מוגרבי שליט“א ולכבוד הרבנית הדגולה תליט“א ובני ביתם נאוה קודש הי“ו
לרגל השמחה השרויה במעון קודשם להולדת הבן

לסימן-טוב ולמזל-טוב ובשעה טובה ומוצלחת
יתן ה‘ ויזכו כבוד מורנו ורבינו והרבנית לרוות רוב נחת דקדושה מיוצאי חלצהם ומקהל עדתם.
כאחת מתוך בריאות גופא ונהורא מעליא וימשיכו להנחותינו במעגלי צדק למען שמו באהבה.

אמן כן יהי רצון.
מאחלים צוות הרבנים. הגבאים. ההנהלה. האברכים. בחורי הישיבה. וכלל אנ“ש.


