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יעקב אבינו ראה בחלום,, :והנה סולם
מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" .אמר
רבי יוסי בן זמרא :הסולם הזה רגליו היו
עומדות בבאר שבע ,ושיפועו מגיע כנגד
בית המקדש וראשו שהוא סופו מגיע
לבית א-ל .לכאורה קשה :מדוע הראה ה'
ליעקב חלום כה תמוה ,סולם שרגליו
בבאר שבע ושיפועו במרחק כה רב עד בית
המקדש ,ואילו סופו אינו רחוק ,אלא הוא
בבית א-ל הסמוכה לירושלים? ועוד שכיון
שהעיקר זה בית המקדש שהוא תחת
סולם ,אם כן מדוע לא הראהו סולם
שעומד זקוף ובית מקדש תחתיו? אלא
אומר רבי מנחם :שבמחזה הסולם ראה
יעקב היאך כל מעשיו ומעשה אבותיו
שנעשו בכל מקום בארץ ישראל ,נקבעים
בבית המקדש ,וזהו :מלאכי ה' עולים
ויורדים בו .שהיו עולים מתחילת הסולם
מבאר שבע ומעלים עמם את כל המעשים
הטובים לאמצע הסולם היינו לבית
המקדש ,ואחר כך הולכים מלאכים
אחרים שיורדים מראש הסולם שהוא
כנגד בית א-ל ,ומקבלים את כל הזכויות
שנעשו בבית א-ל וקובעים אותם בבית
המקדש .ומה הם מעשים אלו? בבאר שבע
חפר יעקב באר עם יצחק אחיו ,והיה
הבאר שופע מים למשך עשרים שנה ,והיה
יעקב עושה חסד ועומד ומשקה את אנשי
העיר ואת צאנם .ובבית א-ל שם בנה יעקב
מזבח ,ופרסם שמו של ה' בעולם .ומי הם
מלאכים אלו? הם שנבראו מזכויות

האבות ,מהם נשאו הבארות שחפרו
האבות וקיימו חסדים בהם ,וגם שדות
וכרמים ופרדסים שנטע יצחק וגמל חסד
עם העוברים ושבים לאכול מהם ,וגם
מלאכי הוויתור שהעלו את הבארות
,,עסק" ו,,שטנה" שוויתר יצחק עליהם
ולא נכנס למחלוקת עם הפלשתים שגנבו
אותם ,וגם מלאך העקידה ,היה מעלה
לבית המקדש את מזבח העקידה עם
המאכלת והאיל עם השופרות שבקרניו.
וגם מלאכי הרחמנות נשאו את המצווה
הגדולה שהחזיר אברהם אבינו את
גרושתו הגר מרחמנות עליה .וגם מלאכים
של הגשמים שמעלים מים מבארות
האבות אל השמים ונעשו עננים ,ומלאכים
שיורדים בו שמורידים גשמים מן העננים
לארץ ישראל ולכל העולם כולו ,ועל זה
אמרו שקיפל ה' את כל ארץ ישראל תחת
יעקב אבינו כלומר :כל החסדים
והמעשים טובים שעשו האבות קיבץ ה'
תחת מראשותיו של יעקב אבינו והראה
שכל מעשיהם הטובים נקבעו בבית
המקדש לדורות וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,,ותאמר אל יעקב הב לי בנים ואם אין
מתה אנוכי" אמרו חז"ל :מה כוונת רחל
בדבריה? אלא כך אמרה לו :ידוע ומסורת
יש לנו :שאין עשו נופל אל ביד בניה של
רחל ,לכן אמרה רחל לבעלה יעקב תתפלל
בעדי לא בשבילי אלא בשביל בניך ,ואם
מתה בלא בנים אז מי מציל את עם

ישראל מיד עשו? אמר יעקב בתפילתו:
,,אם יהיה ה' עמדי ושמרני וכו' אז
,,והיה ה' לי לאלוקים" יש לשאול איך
יעקב אבינו עושה תנאים עם ה'? אלא
יעקב אבינו לא ביקש שמירה גשמית,
שכבר הבטיחו ה' על זה .באומר :והנה
אנכי עמך ושמרתיך וכו' .אלא ביקש
שמירה רוחנית שמירה מן החטא ,כי זה
תלוי בבחירתו של האדם ,וצריך גם עזר
מן השמים .לפיכך אמר :וישמרני בדרך
לדרך תורה והמצוות ,אשר אנכי הולך ,כי
זה תלוי בבחירתי וברצוני .ושבתי בשלום,
כלומר שלום מן החטא ,ולא ילמד מדרכי
לבן הרשע .ונתן לי לחם לאכול ובגד
ללבוש ,כלומר על דרך למה אמר :ריש
ועושר אל תתן לי הטריפני לחם חוקי ולא
רוצה במותרות.

היסטוריה בקצרה:
ימי החורבן  82למנינם

כיון שהגיע באונייה טיטוס הרשע (לפני
מותו) חרדה עיר רומא כולה לקראת
טיטוס המנצח ,וגם הקיסר אביו יצא
לקדם את פניו בשמחה ,ויהי להם יום חג
הניצחון בעלות השחר ,ויצאו אספסיינוס
וטיטוס בנו מלובשים ארגמן בראש
תהלוכת הניצחון ,וזרי זהב על ראשם,
והמוני אנשי רומא ממלאים חוצות העיר.
ויזבחו לאלילי רומא כמשפטם ,ואנשי
הצבא מרעישים בקול תרועת – ברכה.
וישבו טיטוס ואביו הקיסר ,על כסא שן
כפול אשר על הבמה ,ויקרא הקיסר
לפניהם את התפילה לעבודה זרה ויהיה
שבי ירושלים בעיני כולם לקלון ולביזיון.
ואחר כך העבירו לפני הקיסר ובנו ,את
אוצרות בית המקדש ,כסף וזהב ,והמון
שבויים נושאים בכתף ציורי פגעי
המלחמה לכל חלקיה ,צורות מגדלי
ירושלים ,ובנינים של שלוש וארבע
קומות ,וצורות בני אדם בורחים או
הולכים בשבי ,מראה הצבא נשפך אל
העיר ועושה בה טבח ,וצורת בית המקדש
בוער באש ,וגם מחזי הבתים שנעשו
קברים ליושביהם ,ודמות יהודים
הנושאים את ידיהם לבקש רחמים מן

השמים וצורת ספינות מלאות שבויים
בדרך-ים ,והרבה צורות אחרות וכאילו
אכן רואים כולם עין בעין את חורבן
ירושלים ואת ניצחון חרב-רומי ,והיו
ההמונים מתפארים וצועקים אנחנו בני
עשו ,בן יצחק בן אברהם.

הדרך לרפואה ולבריאות:

ישנם שני סוגי סכרת  – 0סכרת נעורים –
שהוא חוסר מוחלט של אינסולין ,ונקראת
סכרת מסוג  – 1 .0סוכרת מבוגרים והיא
אדם שמערכת הפרשת האינסולין ואיזון
רמות הסוכר בדמו נפגעו ,והיא נקראת
סוכרת מסוג  .1וכיום ידוע כי גם צעירים
בעלי השמנת יתר נוטים ללקות בסוכרת
מבוגרים .איזון רמת הסוכר בדם הוא
הדבר החשוב ביותר לחולי סוכרת :חולי
סוכרת חייבים לדעת שטיפול עקבי ונכון
בסוכרת מקטין בדרך כלל את סיבוכי
המחלה ,ולכן הם חייבים לשמור דרך קבע
על רמת סוכר מאוזנת בדמם ,ולבדוק כל
יום את רמת הסוכר .ומידי פעם למדוד
שעתיים לאחר סיום האכילה ולנהל מעקב
רשום ,ולהראות לרופא את התוצאות
ולפיהם הרופא יקבע את הטיפול
המתאים .אל יחשוב חולה סוכרת בלבו,
לא נורא ,כיום רמת הסוכר בדמי גבוהה,
אך מחר או לאחר זמן היא תרד .לא כן
הוא ,אלא כל זמן שרמת הסוכר בדם
גבוהה ,נגרם מכך נזק לגוף .מדובר בנזק
מצטבר וכמעט בלתי הפיך .הגוף שומר
את הערכים הגבוהים שהיו .כל עליה
גורמת את הנזק שלה ,בלי קשר לכך
שאחר כך המצב התאזן .יש לאזן את רמת
הסוכר באמצעות דיאטה .יש להיוועץ
בדיאטן ,על מנת לדעת ,אלו מזונות
מעלים את הסוכר יותר ואלה פחות.

דברי מוסר,, :הכעס"

לעיתים מתפתח כעס ,לאחר ששמע
מחברו משבח את אשתו ,והוא מיד משווה
עד כמה אצלו זה לא כך .המשפחה
שסובלת מהורים כעסנים ,אין לדרוש רק
מהכעסן לתקן עצמו .אלא מוטל על בן
זוגו לעזור לו בכך .כיצד?  - 0על ידי בירור
הסיבה האמתית של הכעס ,וצריך לבטל

אותה סיבה - 1 .צריך ללמוד הדברים
שהכעסן רגיש בהם ולהיזהר בהם להבא.
 - 3ניתן להבחין על פניו של הכעסן ,רגע
לפני הכעס שהוא עומד לכעוס ,התנהגות
נכונה שלנו ברגע זה ,יכולה להביא רגיעה
של הכעסן - 4 .לפעמים ויכוח מתמשך,
גורם לכעס ,ולכן יש לעצור ויכוח זה ,לפני
שיתפתח הכעס ,וזאת למרות הקושי הרב
בכך ,ולאחר זמן הדבר יהיה קל יותר- 1 .
דיבור בנחת מביא לרגיעה ,לעומת הגברת
הקול מגבירה את הכעס - 6 .אם לא
תסתכל בפניו של הכועס ,יכולים להשפיע
לטובה.
הראשון לציון רבי רפאל מיוחס 2711-2772
שנים רבות עברו על הקללה של הרבי על
הקראים שלא יתרבו בירושלים ,ושלא
יהא מנין עשרה בבית הכנסת שלהם ,היות
שהחביאו דפים מספר הרמב"ם תחת
המדרגות כדי לבזותם ,אכן אחרי הרבה
שנים לאחר מכן נראה כי הקללה שוב לא
תקיפה .עשרים משפחות מבני העדה
הקראית במדינת ,,קרים" שברוסיה,
החליטו לעלות ולהשתקע בארץ ישראל,
חבריהם תושבי ירושלים הכינו לכבודם
קבלת פנים חמה ,בתקוה ,כן שוב תפרח
קהילתם ,ובית מדרשם ימלא חיים .ימים
רבים ארך המסע ,הספינה הטלטלה על
פני הגלים ,סערות וסופות לא יכלו לה,
והיא הגיעה בשלום לחופי הארץ .שיירת
העולים התארגנה למעבר מיפו לירושלים,
בנייני ירושלים כבר נראו מרחוק,
כשלפתע אחד מן הגברים חש ברע .הם
האטו ממהלכם כדי להקל עליו ,אך
מאומה לא הועיל ,עוד באותו לילה
קברוהו בצדי הדרך .למחרת נתגלו ניצני
המחלה בעוד שני גברים .בימים הבאים
נדבקו כל הגברים במגפה ,בשערי ירושלים
נקבר האחרון .משפחות הקראים הגיעו
לירושלים ,כולם אבלות ויתומות ללא אב
הצפייה
משפחה
וראש
להשלמת המניין נגוזה ,ותוחלתם נכזבה,
קללתו של רבי רפאל עומדת בעינה
לדורות עולם.

סיפור:

רבי אברהם יהושע רואה בחלומו באחד
הלילות שהוא נפטר ,ונשמתו עומדת לפני
בית דין של מעלה לתת דין וחשבון על כל
מעשיה בעולם הזה כשהייתה לפני
הפטירה .ופתאום נשמע רעש ,ודלת
צדדית באולם הגדול בבית דין של מעלה,
נפתחה ,ונכנסו עשרות רבות של מלאכים,
נושאים חבילות ומניחים אותם באחת
הפינות של האולם .והרב רואה ותמה,
מזה ועל מה זה? להיכן הביאו אותו?
הזהו אולם המשפט לנשמות שסיימו את
שליחותם בעולם של מטה ,או מחסן
סחורות? והמסע אינו פוסק למרבה
הפלא .מלאכים הדורי צורה ומיוזעי מצח
זורמים פנימה כמימיו של נחל שוטף.
אצים רצים ונושאים שקים על שכמם
בגודל שונה האחד ממשנהו ,וכולם יחד
מצטברים עד כדי אפס מקום ,אבל אולם
המשפט כבר היה מלא בכל פינה ,עוד
ארגז אחר אם יבוא ,כבר יוותר בחוץ .עד
שלא עצר בו כוח בהרב ,לכבוש את
פליאתו העצומה והוא ניגש אל אחד
המלאכים ושאל לאמר :האמנם כאן
מקום מושב בית דין של מעלה? ,,אכן כן"
הייתה תשובת המלאך המזדרז להמשיך
בדרכו .אחר כך שאלו הרב :מדוע איפוא
עושים הנכם מקום קדוש ונכבד זה לאוצר
של חבילות? וממלאים את היכל המשפט
בחבילות – חבילות חסרי פשר? השיב
המלאך :חבילות אלו שלך הם.

דינים,, :ברך עלינו"

 - 0בחו"ל ברך עלינו ביום הששים לאחר
תקופת תשרי ,ותמיד מתחילים ביום ד'
דצמבר אבל שנה זו הואיל וחודש פברואר
הוא  19יום כלומר יום יותר ,לפיכך
אומרים ברך עלינו ביום חמישי בערבית 1
דצמבר.
 - 1אם טעה ולא שאל טל ומטר בברכת
השנים "ברך עלינו" ,אם נזכר בסיום
ברכת השנים ,לפני שיזכיר ה' חוזר ואומר
,,ותן טל ומטר לברכה" ומסיים על הסדר.

 - 3ואם לא נזכר עד שחתם ,,ברוך מברך
השנים" .לפני שיתחיל ברכת תקע בשופר
יאמר שם ,,ותן טל ומטר לברכה"
 - 4ואם לא נזכר עד שהתחיל "תקע
בשופר גדול" ,ימשיך בתפילתו עד ברכת:
,,שמע קולנו" ,ולפני שיאמר כי אתה
שומע תפלת כל פה ,יאמר שם :ותן טל
ומטר לברכה (אם הוא בתענית שצרך
לאמר עננו יאמר תחילה ,,ותן טל ומטר
לברכה" ואחר כך יאמר ,,עננו".
 - 1ואם שכח לשאול גם בברכת שמע
קולנו וחתם ,,ברוך אתה ה'" ומיד נזכר,
יאמר למדני חוקך ,וחוזר ושואל טל
ומטר ,ומסיים שנית ,,כי אתה שומע
תפלת כל פה וכו'" ואם חתם שומע תפילה
אחר כך נזכר שלא שאל טל ומטר ,יאמר
שם קודם ברכת רצה ,,ותן טל ומטר"
 - 6ואם אמר תיבת ,,רצה" חוזר ל,,ברך
עלינו" וממשיך תקע בשופר ויתר הברכות
על הסדר.
 - 7וכן הדין אם נזכר באמצע מודים או
באמצע ,,אלוקי נצור" שחוזר לברך עלינו.
 - 8אבל אם סיים פסוק יהיו לרצון
אחרון ,אף על פי שעדיין לא פסע שלוש
פסיעות לאחוריו חוזר לראש התפילה.
 - 9אפילו טעה בתפילת ערבית שהיא
רשות ,צריך לעשות כמו בשאר תפלות.
 - 01אשה שטעתה בברכת השנים בין
שחרית ובין בשאר ,תפלותיה דינה כדין
איש שטעה ועושה כפי שכתבנו לעיל.
 - 00אם נסתפק אם שאל או לא ,אם הוא
בתוך  31יום מיום שמתחילים לשאול,
חזקתו שלא אמר ,,ברך עלינו" ועושה כמי
שלא שאל .ואם אחר יום אינו חוזר.

שתי הלכות מהגאון הרב מרדכי אליהו
זצ"ל

 - 0קרא קריאת שמע וכשנכנס לביה"כ
מצא ציבור שקוראים קריאת שמע ,צריך
לקרוא עמהם כל קריאת שמע ,שלא יראה
כאילו אינו רוצה לקבל עול מלכות שמים
עם חבריו ,ויקבל שכר כקורא בתורה .וכל
זה אם כבר קרא והתפלל .אבל אם הוא
עדיין לא קרא קריאת שמע ,קורא גם הוא
עם הציבור .אבל צריך שיתכוין שלא

לצאת ידי חובתו ,כדי שאחר כך יקרא
ק"ש עם ברכותיה.
 - 1אם נמצא בשעה ששומע ק"ש של צבור
המתפללים ,והוא במקום שיכול להפסיק,
כגון שנמצא בקורבנות וכדומה .טוב
שיאמר כל קריאת שמע עמהם .ואם קשה
לו ,לפחות יאמר פרשה ראשונה בלבד.
ואם נמצא במקום שאינו יכול להפסיק
כגון ביוצר ,יניח ידו על עיניו שיראה
כקורא ק"ש עם הציבור ולא כפורש מהם.

התורמים לעלון זה

האדון ויקטור גנדי הכהן ואשתו
הגברת נדיה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אמו לטיפה בת אדיל ע"ה אמן*** .
הגברת רינה חמאדאני ובניה לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון אלי לוי ואשתו
הגברת בקי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולבריאות אמן *** .האדון פרח חמרה
ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון צ'רלי
קטאן ואשתו הגברת מרגלית ובניהם
אביו
ולע"נ
ולהצלחה
לברכה
המנוח אברהם בן סלמה ע"ה אמן*** .
הגברת ברטה זרדוק ובניה המבורכים:
רפי  -ג'ואי  -ויויאן לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביהם המנוח דניאל בן עיישה ע"ה
סלאמה
הגברת לאה
***
אמן.
הכהן ובניה :פרג'  -ג'ק  -מרים -
קלימאנץ לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח יצחק
בן מרים ע"ה אמן *** .משפחת שקלו
לע"נ אדונתם אמם טוניה מזל בת
רחל ע"ה אמן *** .משפחת כפיף לברכה
ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם רחל בת
זקייה ע"ה אמן *** .משפחת נקב לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביהם המנוח ג'מיל בן
עיישה ע"ה אמן ***.האחים המבורכים
הנרי – ויצחק סרווה לברכה והצלחה עם
כל משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח
שמעה בן בדיעה ע"ה אמן.
הגיעו התרומות לשבוע זה 1000 $
וההוצאות  2111 $ותזכו למצוות אמן.

www.bethyosef.com

