שאלה :בתפילת שחרית בשיר של יום אומרים
יום "שני בשבת"" ,שלישי בשבת" ,ואני שואל
איך הגיעה השבת לאמצע השבוע ,יש קשר?
תשובה :יש ויש ,כפי שהזכרנו בעבר שבת היא
מקור הברכה וממנה השפע לכל ימות השבוע .דע
לך שזו מעלה גדולה להזכיר את שבת במשך
מרן הרב
השבוע ,וכן יש גם הלכות הנוגעות לשבת במהלך
עובדיה יוסף
השבוע .לדוגמא ,אם קיבלת ממתק מסויים
זצ"ל  /צייר:
שאתה מאוד אוהב ,יש מצווה לשמור אותו
לשבת .ובכלל ,ההכנות לשבת ,קניות ,לדאוג
לבגדים שיהיו מכובסים ונקיים ,בישולים לשבת,
ואפילו לטעום ולתקן את המאכלים אלו סעיפים שיש חשש שיצטרכו לחלל עבורו את השבת ,שהרי היום השלישי למילתו חל בשבת.
וכמו בפרשת השבוע שלנו ,אצל אברהם אבינו שהקב"ה בא לבקרו ביום השלישי
שלמים בהלכות שבת.
אגב ,ישנם גם דברים שאסורים באמצע השבוע למילתו ,שזה היום הכואב ביותר.
– מפני חשש כבוד השבת ,כמו למשל שאסור לסיכום למדנו שזו מצווה גדולה לחשוב על שבת במשך השבוע ,במה אני יכול לכבד
להפליג בספינה מיום חמישי אם יודע שלא יגיע את השבת יותר ויותר ,ויש לנו גם תזכורת לכך כל יום...
למחוז חפצו קודם השבת ,וכן תינוק שחלה ולא היה בטוח שהשבת אינה נשארת חייבת למי שמכבד אותה.
מלו אותו בזמנו ,אסור למולו ביום חמישי כיוון זוכר? היא מקור הברכה ,וזה שווה!

ארי יוסף לוי

הַ מַ עֲ שֶׂ ה הַ בָּא הִ תְ ַרחֵ ׁש בְמַ הֲ לְַך טִ יסָּ ה מִ יִשְ ָּראֵ ל לְלֹוס ַאנְ ֶׂג'לֶׂס .הָּ ַרב מרדכי אליהו זצ"ל י ָּׁשַ ב
בַמָּ טֹוס וְלָּמַ ד ב ְִרּכּוזּ ,כַאֲ ׁשֶׂ ר לְפֶׂ ַתע עָּ צַם אֶׂ ת עֵ ינָּיו ו ְׁשָּ קַ ע בִתְ פִ לָּה חֲ ִריׁשִ ית .הָּ ַר ָּבנִיתׁ ,שֶׂ יָּׁשְ בָּה
ְלצִּדֹו ,הִ בְחִ ינָּה ְבכְָּך ו ְֹלא הֵ בִינָּה עַ ל מָּ ה מִ תְ פַ לֵל הָּ ַרב.
אּולָּם ּכַעֲ ב ֹר ּדַ ּקֹות סְ פּורֹות נִפְתְ ָּרה הַ ַתעֲ לּומָּ ה.
ּדֶׂ לֶׂת תָּ א הַ טַ יָּס נִפְתְ חָּ ה ,ו ְַאחַ ד הַ טַ יָּסִ ים יָּצָּא וְנִגַׁש אֵ לֶׂיהָּ  .פָּ נָּיו הָּ יּו חִ ּוְרֹות" .הָּ ַר ָּבנִית"ָ ,אמַ ר
אֹותּה".
ָּ
ְבלַחַ ׁשַ " ,תגִידִ י ל ַָּרבׁ ,שֶׂ יֵׁש נְזִילָּה ׁשֶׂ ל ּדֶׂ לֶׂק מֵ הַ מָּ טֹוס ,ו ְאִ י אֶׂ פְׁשָּ ר לַעֲ צ ֹר
"מָ ה ז ֹאת אֹומֶ ֶרת "?נִבְהֲ לָּה הָּ ַר ָּבנ ִית" ,אֵ ין אֵ יפ ֹה לִ נְח ֹת"?
" ֹלא!" הֵ ׁשִ יב הַ טַ יָּס בִשְ פָּתַ י ִם יְבֵׁשֹות" ,אֲ נַחְ נּו בְאֶׂ מְ צַע הָּ אֹוקְ י ָּנֹוס ,ו ְעִ ם מְ עַ ט הַ ּדֶׂ לֶׂק ׁשֶׂ ַ
ּנֹותר בַמְ כָּל ֹלא נַסְ פִ יק לְהַ גִיעַ לְׁשּום מָּ קֹום.
ַתגִידִ י ל ַָּרבׁ ,שֶׂ יַעֲ שֶׂ ה מַ שֶׂ הּו".
הָּ ַר ָּבנ ִית הִ בִיטָּ ה בְעֵ ינָּיו הָּ עֲ צּומֹות ׁשֶׂ ל הָּ ַרב" .הָּ ַרב" ,קָּ ְרָאה" .הָּ ַרב" ,קָּ ְרָאה ׁשּוב .אֲ בָּל הָּ ַרב ֹלא עָּ נָּה.
הּוא הָּ י ָּה ׁשָּ קּועַ בִתְ ִפלָּה ,פָּ נָּיו בָּעֲ רּו ְּכלַהֶׂ בֶׂת אֵ ׁש.

"תראה  ,כבר שבועיים מהיום
שעברנו לגור כאן אני רואה את השכנה
ממול תולה יום יום כביסה מלוכלכת  .מסכנה ,
אולי היא צריכה עזרה או סבון חדש? "
הבעל שתק ולא הגיב  ,וכך חזרה האשה יום
יום על הערתה .
כעבור חודש הופתעה האשה לראות את
השכנה תולה כביסה נקיה .
היא פנתה ואמרה לבעלה "תראה ! השכנה
למדה לכבס  ,כנראה שאחת השכנות לימדה
אותה "
"לא " אמר הבעל  " ,פשוט היום קמתי מוקדם
וניקיתי את החלונות שלנו "...

יום אבות ובנים – יום שני הבא (כ"ז מרחשוון )91.. ,נפגשים בשעה
 .0:11בפנימיה ,ויוצא ים ליום פעילות עמוס בחוויות ואתגרים
בשטח 111כולנו נהיה שם!! פרסומים לאורך העלון111

יום פעילות חווייתי אבות ובנים!
פעילות  ODTמהנה ומשותפת
בהנחיית "מרכז גישה" ,תחרות
מאסטר שף – על האש ,הרצאה
מרתקת ומצגת של גר הצדק
אלוף הקפוארה קסיקי ,מתנה
ופרסים.
כולנו שם!!! (יום ב' הבא)00:11 ,

גליון  ,0וירא תשע"ו

פינת ציור

מידה כנגד מידה
נאמר בפרשה "ויזכר א-לקים את אברהם
וישלח את לוט מתוך ההפכה" (י"ט ,כ"ט),
ומבאר רש"י הקדוש – מה זכירתו של אברהם
על לוט? נזכר שהיה לוט יודע ששרה אשתו של
אברהם ,ושמע שאמר אברהם במצרים על
שרה "אחותי היא" ולא גילה דבר ,שהיה חס
עליו .לפיכך חס הקב"ה עליו.
הורים וילדים – חיזוק הקשר המשפחתי
ונסביר מדוע דווקא בזכות זה ניצל לוט? הרי
אם היה מגלה היה רשע וכפוי טובה ,מול כל
הטובה שעשה לו אברהם .ואם כבר זכות ,הרי
ללוט היתה זכות של מסירות נפש להכנסת
אורחים.
בספר "שי לתורה" מביא הסבר שאדם יכול
לעשות פעולות גדולות וחשובות ,ובכל זאת
הקב"ה גומל דווקא במה שעשה ב"מידה כנגד
מידה" .ולכן לוט שהציל את אברהם זכה
שיצילו אותו.
והנה השבוע ציינו את יום פטירתה של רחל
אימנו ע "ה ,שכידוע רק בזכות שפנתה לקב"ה
בזכות שמסרה את הסימנים לאחותה לאה
ואנחנו פותחים  -ביום שני הבא  ,כ " ז חשוון ( , ) 9...בשעה , .0:11
שלא תתבייש ולא תצא בחרפה ,ובכתה
ביום פעילות אתגרי חווייתי משותף אב ובן  ,בסגנון  , ODTשיופעל על ידי
ואמרה "ומה אני בשר ודם לא קינאתי ולא
"מרכז גישה " המתמחה בתחום זה  .תחרות "מאסטר שף – על האש "
ביישתי אותה ,וגמלתי עמה חסד אף על פי
וארוחת ערב שנכין במו ידינו  .נשמע סיפור חיים מרתק ומצגת של בנימין
שסבלתי ,ואתה מלך חי וקיים ,נאמן ורחמן ,מפני
קסיקי  ,גר הצדק אלוף העולם בקפוארה  .כולנו נהיה שם  -בשביל הבנים .
מה קינאת לעבודת כוכבים שאין בה ממש,
בואו ותכירו את ילדכם ממקומות שלא פגשתם מעולם ....
והגלית את בני ונהרגו בחרב?" מייד נתגלגלו
רחמיו של הקב"ה ואמר :בשבילך רחל אני
מחזיר ישראל למקומן ,מנעי קולך מבכי וכו'.
למדנו שבקשותיהם של האבות לא הועילו ,רק
דבריה של רחל שבקשה מהקב"ה במידה
כנגד מידה ,כיוון שהיא העבירה על מידותיה
ביקשה מהקב"ה להעביר גם הוא על מידותיו.
כך מצאנו בגמרא" :רבא אמר  :כל המעביר על
מידותיו – מעבירין לו על כל פשעיו" (ר"ה יז.).
זכור! מויתור לעולם לא מפסידים ,בדוק ומנוסה!
יהי רצון שזכות אימנו רחל ע"ה תגן עלינו
יומולדת בקבוצה
ועליכם.
שבת שלום
הרב יוסף מלכה

פעילות היתולית

