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"ותרא שרה את בן הגר מצחק ,ותאמר
לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה" .יש
לשאול :למה ביקשה שרה לגרש הגר
וישמעאל? ושרה עצמה נתנה טעם לגירוש
הגר ובנה באומרה :כי לא יירש בן האמה
הזאת עם בני עם יצחק? ואם הטענה זו היא,
הלא אפשר היה לתקן שיתן את כל אשר לו
ליצחק מעתה כאשר עשה אברהם עם בניה
של קטורה ,ויתן להם מתנות בעודנו חי? עוד
לא ייתכן שאשה חשובה וצדקת כשרה אמנו
תעשה עיקר ,מטובות עולם הזה ,כי וודאי
לא ירעיב ה' נפש צדיק אם יירש ישמעאל עם
בנה? עוד איך אברהם הירע הדבר בעיניו על
אודות בנו דווקא ולא ריחם על הגר שהייתה
אם הילד? וכן ה' יתברך שציווה לשלח את
ישמעאל כמו שטענה שרה בשביל ירושת
ישמעאל עם יצחק? אלא אומר הרב אלשיך
הקדוש" :ותרא שרה את בן הגר מצחק".
מה ראתה? אין צחוק אלא עבודה זרה וגילוי
עריות ,כלומר ,ראתה שרה כי ישמעאל
מושחת במעשיו ,אז הצטערה והתאבלה
באומרה :אם חלילה יצחק ילמד אפילו אחת
מדרכיו של ישמעאל למה לי חיים? אז וירע
הדבר בעיני אברהם וטען :זה בני בכורי ואיך
אגרשנו? אמרה לו :היות ואמו שפחה אינו
נחשב כבנך כי אם בנה ,לפיכך אמרה שרה:
גרש האמה הזאת ואת בנה שאינו נקרא בנך,
והוכיחה לו מדברי ה' שאמר לאברהם :אבל

שרה אשתך יולדת לך בן ,והקימותי את
בריתי לברית עולם .יש לשאול :מהו עוונה
של הגר? אלא לפי ששרה סיפרה להגר על
מעשה בנה ,בתקוה שהיא תשגיח על בנה
ותחנכנו למען יחדל ממעשיו הרעים לטובתו
הוא ,אבל הגר לא היטתה אוזן ,ודברי שרה
גבירתה לא זכו בעיניה ,לכן תבעה שרה
מאברהם לגרש את האם ואת בנה .לפיכך,
הקדימה בדבריה את הגר לפני בנה
באומרה :גרש האמה הזאת ואת בנה ,כי
הגר היתה מהראשונות שנתחנכה על ידי
שרה להאמין בה' .לפיכך ,התאכזבה שרה עד
מאוד ,והסכימה לגרש האם קודם בנה ,כי
עיקר חינוך הילד הוא מוטל על אמו ,וכיוון
שהאם וויתרה על זה ,הגר ובנה אינם יכולים
להימצא בביתה של שרה ,ועל דבר זה בא
צווי ה' :כל אשר תאמר אליך שרה שמע
בקולה .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

 - 1אמרו חז"ל :המלאך שריפא את אברהם
ממילתו הוא שהציל את לוט מההפכה .יש
לשאול :והלא אמרו :איך מלאך אחד עושה
שתי שליחויות? אלא האמת המלאך עשה
שליחות אחת והיא שלא יצטער אברהם מכל
דבר ,בין מכאב המילה ,הן מכאב כשישמע
שלוט בן אחיו מת במהפכת סדום ועמורה.
לכן כתוב" :ויזכור ה' את אברהם וישלח את
לוט מתוך ההפכה" .כלומר :לא לפי שלוט

ראוי להינצל ,אלא כדי שלא יצטער דודו
אברהם .לכן המלאך בא ועשה שליחות אחת
והיא רפואת הגוף ממילה ,ורפואת הנפש של
אברהם שלא יצטער על לוט ,לפיכך הציל את
לוט באותה מטרה אחת לטובת אברהם.
" - 2ויקרא אליו מלאך ה' מן השמים" .הנה
הציווי לשחוט את יצחק בא אל אברהם
מהשם יתברך עצמו ,והציווי שלא ישחוט בא
על ידי מלאך ,למה? אומר הרב" :דבש
השדה" :שלעשות רעה לאדם אין לעשותו
אלא על ידי צווי מה' עצמו כמו לשחוט את
יצחק ,אבל שלא לעשות רעה לאחרים די אם
יבוא הציווי ממלאך ולא מה' ,לפיכך קיים
אברהם צוואת המלאך ולא שחט את יצחק.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן
 150למנינם:

הוסיפה מלכות רומי להתנכל ולגזור על
ישראל גזרות קשות .בתחילה ביטלה מהם
קיום המצוות ,ואחר כך ביטלה מהם לימוד
התורה ואחר כך פגעו בחכמי המשנה וגדולי
עולם ,אשר מפיהם אנו חיים עד היום הזה,
וגזרו שמד על רבי עקיבא וחביריו ,שנקראו
עשרה הרוגי מלכות .נתחיל לדבר ברבי
עקיבא שהיה מקהיל קהילות ברבים ועוסק
בתורה .והיה אומר :התורה היא חיינו
ואורך ימינו ,ובה נהגה יומם ולילה .ובאחד
הימים ,תפסו הרומיים את רבי עקיבא
וחבשוהו בבית האסורים ,ואותו היום היה
חמישה בתשרי ,כלומר באמצע עשרת ימי
תשובה ,ונהגו ישראל להתענות באותו
תאריך ,חמישה בתשרי .ובאותו היום גם
המיתו עשרים איש מישראל .ובאותה שעה,
טרם היתה גזירת הריגת החכמים ,לפי
שיצא הקיסר למלחמה על מלך הערבים .זמן
רב שהה רבי עקיבא חבוש בבית האסורים,
ולא הוציאוהו להורג עד שחזר טורנוסרופוס
הנציב מלהרוס ולהשחית בארץ יהודה
כולה .ויתפסו את פפוס בן יהודה ,שהיה
מוכיחו לרבי עקיבא למה מסכן את עצמו
ומלמד תורה ברבים קודם שחבשוהו לרבי
עקיבא .אמר לו רבי עקיבא :פפוס ,מי
הביאך לכאן? אמר לו :אשריך רבי עקיבא,
שנתפסת על דברי תורה ,ואוי לך פפוס,
שנתפסת על דברים בטלים.

הדרך לרפואה ולבריאות :סימני אזהרה
לאלצהיימר

שיכחה ואובדן זיכרון או קשיים
בהתמצאות ובכישורים שכליים באנשים
מבוגרים מעידים על התפתחות של מחלת
האלצהיימר .המומחים טוענים שאסור
לזלזל בתופעות כאלו ,ויש לייחס תשומת לב
מרובה לתלונות של אנשים קשישים על
בעיות זיכרון וריכוז .מחקר חדש מגלה
שבאחוז גבוה מהמקרים מדובר בהתחלה
של התפתחות המחלה ואפשר לבלום את
ההידרדרות .דווקא אנשים צעירים שמגלים
בשלב מסויים של החיים שהם נוטים לשכוח
דברים ,חוששים שזו התחלה של אלצהיימר.
את החששות הם מביעים בדרך כלל כלאחר
יד ובביטול ,אבל החשש קיים .בדרך כלל
התופעה מתרחשת בגלל עומס יתר או
לחצים ומתח בעבודה או בחיי היום יום,
ולאחר תקופה מספקת של מנוחה או הרפיה,
אז הבעיות ייעלמו .לעומת זאת ,אנשים
מבוגרים וקשישים נוטים הרבה יותר ללקות
בבעיות זכרון שהן טבעיות לגילם .מתי יש
להתחיל לחשוש שמדובר במחלה של ממש
שיש לטפל בה? כאשר אדם מבוגר שוכח
היכן הניח את המפתחות ,לא נורא .זה קורה
אצל רבים ,גם אצל צעירים וגם אצל
מבוגרים .אבל כאשר אדם מבוגר מנסה
להיזכר למה נועדו המפתחות ,זהו איתות
למחלה .הסבא נוהג לצאת לטייל בשכונה
מדי יום ,אבל בחודש האחרון הוא איבד את
דרכו ארבע פעמים ולא יכול למצוא את
הדרך חזרה ללא עזרת השכן .דוגמא נוספת
 הדוד הקשיש אינו מסוגל לזכור את שמותאחייניו והילדים שלהם .כל אלו הם
סימפטומים של התחלת אלצהיימר.

דברי מוסר" :תדבר עם ה'"

ההתבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן
הכל ,דהיינו לקבוע כל יום זמן לדבר עם ה'
ולבקש ממנו מה שהוא צריך ,ויהיה דיבורו
עם ה' במקום שאין בני אדם רואים אותו,
ויבקש מה' שיקרבו אליו לעבודתו באמת,
ושיחה זו בלשון שהוא מבין ,ואת כל אשר
עם לבבו .ישיח ויספר לפניו יתברך ,הן חרטה
ותשובה על העבר ,והן בקשות ותחנונים
לזכות ולהתקרב אליו מהיום והלאה באמת,

כל אחד לפום דרגא דיליה ,ויתמיד בזה בכל
יום ,ושאר יומו יהיה בשמחה לפי שבטוח
שה' שומע אליו ,ואפילו אינו יודע לדבר עם
ה' רק דיבור אחד ,גם כן טוב מאוד .ויהיה
חזק בדעתו ,וידבר דיבורו זה כמה פעמים
בכל יום ,והשיחה שאדם מדבר בינו לבין
קונו ,השיחה הזאת נעשית אחר כך גאולה
וישועה לבניו ,ושיחתו זאת מנשבת ומבטלת
כמה גזירות של מלכות בלי שיודע על זה.
וצריך שידע שחברו של יהודי ,היא התפילה,
כי התפילה היא הדיבור הנעלה והיחידי בין
אדם ובין קונו .ואם תראה איזה שינוי
במעשיך היומיים אל תאמר מקרה הוא,
אלא תאמין באמונה שלמה שזה השגחת
השם יתברך .ויבקש מה' שאל יביאהו לידי
ניסיון ,כדי לא יבוא לידי ביזיון ,כי
תחבולותיו של היצר הרע חזקות וחדות
מאוד ,ומי יכול לעמוד בניסיון ,אלא יתפלל
לה' שיעזרהו שיתגבר על יצר הרע ,וה'
ישמרנו אמן.

הראשון לציון :רבי חיים דוד חזן
1789-1869

אחד מן גדולי חכמי ישראל אשר האירו
בירושלים היה רבי חיים חזן בנו של רבי
רפאל חזן .וכנוהו אנשי דורו ארי בן ארי רבי
חיים חזן .באחד מימי הקיץ בירושלים ,היה
האויר חם ומחניק ,תושבי ירושלים שהו
בבתיהם כמחסה מן השמש היוקדת ,אף רוח
קלה לא נשבה .ולפתע ...חשכו השמים .כמין
סיעת עננים קודרים הגיחה מקצה האופק
והחשיכה את אור השמש .בני ירושלים
הביטו משתאים אל השמים ,והנה להקות
העננים הלכו והתקרבו ,והתמונה התבהרה
אט-אט .אלפי יצורים ירקרקים הגיעו
בהמוניהם ונחתו על הקרקע .השדות סביב
העיר כוסו באלפי חרקים .חיל ארבה כבד
הגיע לארץ ישראל .הארבה פשט בהמוניו על
פני השדות והאילנות והשחית בהם כל
חלקה טובה .למול עיניהם הכלות של בני
ירושלים נראו החרקים כשהם אוכלים כל
עלה ירוק מן השטח .להקות הארבה
המשיכו בדרכן הלאה ,רק כאשר ענפי
האילנות נראו כמו לאחר שלכת בחורף.
והשדות היו ריקים ומשמימים .רעב כבד
השתלט על העיר ,כל התבואה החדשה

נאכלה ,הלחם הפך ליקר מציאות ,והפירות
היו בגדר הבלתי נמצא .פניהם של יושבי
העיר הורעו מיום ליום מן העוני והמחסור.

סיפור:

הגביר ישעיהו שחי בקייב ברוסיה ,היה לו בן
אילם שאינו מדבר ,ישעיהו ואשתו נטלו
הילד ודילגו עימו במסעות מפרכים אל
רופאים מפורסמים ועולמיים ,ניסו שיקויים
וסגולות ,אך פיו של הילד נותר חתום
בחותם של שתיקה .אביו ואמו היו עצובים
ומרירים .מה שווה הכסף והזהב שלהם,
והקשר הגדול שהיה להם עם השלטון,
כשאין לאל ידם להושיע לבנם האומלל .עוד
מעט מגיע הוא לגיל בר מצוה ,חבריו כבר
מצפים ליום זה בו יעלו לתורה ויוכלו
להתפלל כשליחי ציבור לפני התיבה ,והוא
יביט לעברם בעיניים מלאות קנאה .ישעיהו
וזוגתו היו חוקרים כמעט בכל מקום אם יש
ילדים אילמים ומה היה גורלם לבסוף ,האם
הבריאו או לא? באורך הימים הגיעו
לאוזניהם סיפורים שונים הדומים למקרה
של בנם ,עד שביום אחד הגיע לאוזנם כי יש
ילד אילם החי בעיירה אחת סמוכה לקייב,
והילד הזה כבר הבריא ומדבר הוא כאחד
האדם .מיד ישעיהו לבש את אדרתו ,ומילא
את ארנקו רובלים ,כי הוא מוכן לשלם כל
מחיר עבור איזה מידע שיביא מזור לבנו
האומלל .כשהגיע ישעיהו לביתו של הילד
שנתרפא מחוליו ,הופתע מכך שהילד עצמו
ושמו מרדכי ,הזמין אותו אל הבית פנימה,
והושיבו ליד תנור גדול המגרש את הצינה
טיפין-טיפין .והחל הילד לספר לישעיהו את
מה שקרה לו.

דינים:

 - 1אם היה צריך ללוות מחבירו ,אסור לו
לשגר אליו בתחלה איזו מתנה כדי שאחר כך
יתן לו הלוואה ,דזו היא ריבית מוקדמת.
 - 2מותר ללוות מהבנקים של יהודים
בריבית ,אף לצורך רכישת דירה ,בצירוף
סברת האומרים שאין אסור ריבית בחברה,
ובפרט שלרוב הבנקים היהודים יש היתר
עסקה .ומכל מקום טוב ונכון שבעת שלוקח
את ההלואה ,יאמר למנהל הבנק שהוא
עושה כן על פי היתר עסקה ,וכן בעת שחותם
על שטר ההלוואה של הבנק יוסיף בכתב ידו

שהכל נעשה על פי היתר עסקה ,וצריך שיבין
מה זה היתר עיסקה כדי שהדבר יועיל לפי
ההלכה.
 - 3מהו שטר היתר עסקה? צריך המלווה
והלווה לכתוב בניהם שטר עסקה על פי
הדברים האלה למשל :ראובן הלווה לשמעון
מאה אלף דולרים על מנת שהוא שותף עמו
בסחורה במשא ובמתן על מנת שראובן יקח
(דרך משל) מהרווח  25%והלווה  .75%וצריך
שיתנו ביניהם תנאים נוספים אלה והם- 1 :
על הלוה שישמור על ההלוואה כבבת עינו,
ויהא נושא ונותן עם סוחרים נאמנים
וחשובים ששמם הטוב בשוק - 2 .על הלווה
שישים המעות במקום נאמן כגון בנק או
כספת וכדומה - 3 .על הלוה שיתן דין וחשבון
על המשא והמתן פעם בכל חודש ויראה
למלוה איך הולך המשא ומתן - 4 .אם נמנע
הלווה שיתן דין וחשבון על כל מה שנושא
ונותן בכל חודש לפי שהוא טרוד ואין לו זמן
לעשות זאת ,בכל חודש ,אז על הלווה שיתן
בכל חודש רווחים קצובים כגון  500דולרים
בכל חודש ,ואז יהיה פטור מדוח חשבון
חודשי .ואחר חודש יבא המלווה ויאמר
ללווה הראה לי את החשבון ,יכול לומר לו
אין לי זמן .אז יאמר המלווה ,אך עליך ליתן
לי רווח קצוב חודשי של  500דולרים ,כמו
שהתנינו בסעיף הרביעי של השטר הזה .אז
יכול המלווה לקבל בכל חודש רווח קצוב של
 500דולרים ואז אין איסור בריבית .על כן כל
אדם שמלווה לאחרים יכתוב נוסח שטר זה
בינו לבין הלווה וה' יצליח אותם ואין עוברין
על אסור ריבית החמור והשומע לנו ישכון
בטח וה' יברכם אמן.

פרחי ואשתו הגברת ראניה ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים רפואה שלמה
להאדון אברהם בן גלית ובריאות איתנה
אמן *** .האדון שלמה אלגדע ואשתו הגברת
רוזי ובניהם לברכה ולהצלחה אמן*** .
האדון אלי לוי ואשתו הגברת ביקי ובניהם
לברכה להצלחה ולבריאות ולע"נ אחיה
המנוח מארקו בן ג'מילה ע"ה אמן*** .
האדון ויקטור גנדי הכהן ובניו האחים
המבורכים הנרי  -פרידי  -ביללה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אדונתם אמם נדיה בת ויקטוריה ע"ה אמן.
*** האדון ליון פרחי ואשתו הגברת איווה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ רחל סיתהון
בת בהייה ע"ה אמן *** .העסקן הציבורי
האדון איזק ג'רדיה ואחיותיו לאה  -בהייה
 שרה  -טוניה וכל משפחותיהם לברכהולהצלחה ולע"נ אמו ג'מיליה בת בהייה ע"ה
אמן *** .האחים המבורכים דיבו  -מארק -
סמי  -טוניה  -קיטי  -לינה  -נדיה למשפחת
כפיץ לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אדונתם אמם אולגא בת זקייה ע"ה
אמן *** .האדון איזק ענביה ובניו לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם איווה עיישה
בת ליזה ע"ה אמן *** .האחים המבורכים
משה ואהרן חסבאני לברכה ולהצלחה עם
כל משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח נסים
בן חיסניה ואמם רחל בת פרידה ואחיהם
אברהם בן רחל ואחותם הבחורה אסתר בת
רחל ע"ה אמן *** .הגברת צופי מגרייבי-
שעיה ובניה לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח אברהם
בן קונה ע"ה אמן.

התורמים לעלון זה:

**********

האדון רחמים פקס ואשתו הגברת טוניה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל טוב
לחתנם האדון משה כולי ואשתו הגברת
ליזט ובנם חתן בר מצוה האברך רחמים
ומברוק אמן *** .האדון עובדיה מוובד הלוי
ואשתו הגברת טוניה ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון שלמה שושני
ואשתו הגברת סמדר ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון לארי חפץ ואשתו
הגברת קארן ובניהם והוריהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון אברהם אהרן

התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,150
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל!63,600 -

**********

www.BethYosef.com

