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יעקב אבינו חוזר לארץ ישראל אחרי
עשרים שנה חי אותה בחוצה לארץ,
ועכשיו באה שעת המפגש בין שני האחים
הגדולים בין יעקב אבינו בחיר האבות,
ובין עשו הגדול ברשעו .מה עשה יעקב?
הוא מתפלל ושולח מתנות גדולות ,ומכין
עצמו למלחמה אם יצטרך .כשראה עשו
את המתנה הגדולה ,שאל ליעקב :למה
שלחת לי כל זה? יעקב עונה לו,, :למצוא
חן בעיניך ,וראיתי פניך כראות פני ה'
ותרצני" .הסביר לו :ראיתי את השר שלך,
וגם הודה לי על הברכות שאתה מערער
עליהם ורוצה ליקום ממני ,ועליך לילך
בדרך השר שלך ,כי אתה דומה לו .ובזה
יעקב הפיל פחד על עשו .עשו שואל את
נפשו :מה זה? יעקב נפגש עם השר שלי?
אני בעצמי לא פגשתי אותו ,והוא נפגש עם
יעקב? זה לא יתכן ובלתי אפשרי! ...אמר
לו יעקב :אל תתמה אחי! ...ראיתי אותו,
אני לא משקר ,וכמו שמחל לי השר שלך,
כך אתה חייב למחול לי ועכשיו קבל
מתנתי בשביל הברכה כמו שקבלת ממני
נזיד עדשים בשביל הבכורה .עתה עשו
מדבר בלשון גאוה,, :יש לי רב" אני
מליונר ,ואיני צריך לך ,ולא אקח .אמר לו
בבקשה תקח ,מיד ויקח .אבל יעקב יש לו
דרך אחר ,אינו מקבל כלום מעשו ,שהציע
לו עשו,, :נסעה ונלכה ואלכה לנגדך".
יעקב אבינו לא קיבל ואחר כך הציע לו
,,אציגה נא עמך מן העם אשר איתי" .גם
בזה יעקב לא קיבל לפי שיעקב איש אמת,

יש לו עקרונות ,הוא יודע היכן לוותר
והיכן לא לוותר ,יודע איך להתנהג ועומד
על שלו .אומר לו עשו :האם אנחנו
בקטטה ,למה אתה לא רוצה ללכת איתי
ונחיה ביחד? אמר לו,, :אני לא מתנגדת
אבל אבוא אל אדוני שעירה" .יש לשאול:
יעקב הוא איש אמת ,למה לא עמד בדבורו
אלא הלך שעירה? אלא כוונתו של יעקב
היא ,שיבוא אצלו בימות המשיח ככתוב:
,,ועלו מושיעים ...לשפוט את הר עשו".
,,יבוא יום ונפגש" ,ואתבע את כל זרעך
הבא אחריך על כל הצרות שעשיתם לעם
ישראל ,בספרד – מסעי הצלב – השואה
עד ימינו זה ,ונידון על כל דבר ודבר וה'
הוא השופט ,והוא ינקום כל מי שצער את
ישראל שנאמר,, :לי נקם ושלם" .ויתן
לכל אחד מאתו מה שמגיע לו .רבינו בחיי
רואה את התהום הכרויה בין יעקב עשו
מתוך הפרשה .יעקב מאריך בדבריו ,אך
עשו מקצר ,סימן לגאוותו .עשו אינו
מזכיר שם שמים בכל ספר בראשית
ואפילו פעם אחת .אבל יעקב במפגש זה
דוקא מזכיר שם שמים פעמים רבות כמו:
אשר חנן ה' – כראות פני ה' – כי חנני ה' –
לרמז לנו ,בכל ימינו ובכל מעשינו ,נזכיר
שם השם כי הוא העוזר והוא הקובע,
והכל משלו ואנחנו עבדיו וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

,, - 1ויותר יעקב לבדו" .חזר לקחת פכים
קטנים ששכח אותם ומיד יצא לנגדו שרו
של עשו .בא ללמדנו יעקב שאסור לבזבז

ולהפסיד שום ממון ואפילו מאכל אסור
לזרוק לאשפה ,כל העובר על זה עושה
איסור,, :בל תשחית" ושמר יעקב אבינו
על זה מאוד ,לכן שרו של עשו ראה זה,
ובא במלחמה עם יעקב ,כדי לבטל מיעקב
מצוה יקרה זה ,ועל כן עלינו לשמור על
ממוננו ומאכלינו ולא לבזבז ולא להשחית
אותם כי עוון גדול הוא ,לפיכך מי שרוצה
לאכול לא ימלא הצלחת שלו אלא במה
שיכול לאוכלה ולא יותר ,כדי שלא יעבור
על בל תשחית.
,, – 1הכזונה יעשה את אחותנו" .פעם
התווכח רבי יצחק בן אברהם עם הרב רבי
פינחס ,באיזה איסור חמור נכשלים יותר
בזה? רבי יצחק אמר :בעון שמדברים
בבתי כנסיות דברים בטלים בשעת
התפילה .אבל רבי פנחס אמר שהמכשול
הגדול ביותר הוא מה שבנות ישראל אינן
לובשות בצניעות כראוי .כל אחד
מהצדיקים היה תקיף בדעתו והרבה
בטענות והוכחות לנמק את השקפתו,
והשתדל לשכנע את חברו לקבל דעתו,
בסוף החליטו לפתוח אחד מחומשי תורה
והפסוק שיזדמן להם בראשונה יוכיח
להם מי צודק .נזדמן חומש בראשית
פתחוהו וראו במבט ראשון את הפסוק
,,הכזונה יעשה את אחותינו" .ונמצאו
דברי רבי פינחס נכונים ,אך הרב יצחק
אמר לו על המקום ,נראה נא איך מתרגם
יונתן בן עוזיאל פסוק זה .הם הביטו
בתרגום וראו שתרגם כך :לא יאה להיות
נאמר בכנסיותיהם ובבתי מדרשיהו של
ישראל .הדבר הוא שלא יבוא לדבר בזה
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות של ישראל.
נמצא שצדקו דברי מדרשות של ישראל.
נמצא שצדקו דברי שניהם בחינת ,, :אלו
ואלו דברי אלוקים חיים" (מדרש פינחס)

היסטוריה בקצרה:
ימי החורבן  82למנינם

בחג הניצחון שעשה טיטוס ואביו
אספיינוס הקיסר ברומא ,עשו תהלוכה
גדולה ,והעבירו בה המון שבויים שעלה
מספרם שבע מאות בחורי חמד בקומתם
ויופי מראיהם ,וגם העבירו כלי בית

המקדש והם :המכתשת של בית אבטינס
שהיו כותשים בה את הקטורת ,ושל
נחושת היתה ,ומימות משה היתה – שלחן
זהב – מנורת הזהב – ציץ הזהב אשר היה
הכהן הגדול שם אותו על מצחו – הפרוכת
של קודש הקדושים וספר תורה וכו' .אחר
כך בא מבשר ואמר :שמת ראש הצבא של
היהודים והוא שמעון בן גיורא ,וסחבו
אותו והחבל על צווארו ,ואחר כך דשו את
בשרו וחתכו את ראשו דרך בזיון טרם
ימות .ואחר כך השליכו את נתח .נבלתו
לכלבים רק יוסף מתתיהו ,שהיה עוזר
לטיטוס נגד אחיו היהודים ,והביא אותו
טיטוס לרומא ,ועשה לו כבוד גדול ,וישנה
את שמו ונקרא יוסיפון פלביוס .והוא
ראה בעיניו את כל מחזה תהלוכת
הניצחון ,ואת קלון אחיו בעולם .ויצו
אספיינוס לבנות היכל רב פאר ,והניח
בתוכו את כל כלי הזהב של בית המקדש,
ואת ספר התורה ואת פרוכת הקודש,
וצווה לשמור עליהם ,ועדיין הם מונחים
ברומי עד היום הזה .אחר כך דאג הקיסר
פן תתעודד רוח היהודים לשוב ולמרוד בו.
וישלח את שר הצבא שלו בסוס להכניע
את שאר המבצרים המעטים אשר עוד
נשארו בידי היהודים שרידי החרב והם
שלושה :מכור – הורדיון – מצדה.

הדרך לרפואה ולבריאות:

צריך לדאוג לשמור על רמת הסוכר
באמצעות דיאטה ,וחשוב מאוד לפצל את
הארוחות ,עדיף לאכול ארוחות קטנות,
מאשר לאכול ארוחה או שתים גדולות.
רעב ממושך ולאחר מכן ארוחה גדולה זה
דבר מזיק .עוד יש ידיעות חשובות לחולי
סוכרת לעשות אותם והם :חייבים לעבור
בדיקות תקופתיות אצל רופא עיניים
למרות שאינם מרגישים שקיימת בעיה
בראיה ,מכיוון שמאז המחלה מתחיל עד
שהחולה מרגיש ,יכול לקחת פרק זמן של
חמש שנים ,וככל המחלה תתגלה מוקדם
יותר ,כך ניתן יהיה ליטפל בה טוב יותר.
רמה של מעל  111סוכר בדם צום ,נחשבת
לסיכון של פגיעה בעיניים .עוד מלבד
העיניים ,אחד האיברים היותר פגיעים

אצל חולי סוכרת זו הכליה סימן ראשון
לירידה בתפקוד הכליה היא עליית רמת
הקריאטינין בדם .סימן מוקדם יותר נוסף
הוא בדיקת המצאות חלבון בשתן (מיקרו
אלבומין) .מומלץ לחולים סוכרת לבצע
בדיקת מיקרו אלבומין פעם בשנה למרות
שמדד הקריאטינין שלהם עדיים בתוך
הנורמה .עוד חולי הסוכר ,הוא פוגע בכף
הרגל ,הוא מקום סכנה שממנו מתחילות
צרות .והם חייבים לשמור עליה ביותר.

דברי מוסר,, :תיקון הנשמה"

צריכים לדעת ולהאמין שהנשמה שלנו
נוצרה על ידי ה' שהוא אין סוף ברוך הוא,
והיא חלק אלוקה ממעל ממש ,ומתלבשת
במוח האדם ששם מקום השראת הנשמה.
והנשמה היא מלובשת ומתכסה בעשרה
מלבושים זה למעלה מזה ,והלבוש הכי
חיצוני הוא המחשבה הגשמית ותאוות
העולם ,וכשהאדם זוכה הוא מזכך את
מחשבתו בקדושה ובטהרה בעבודת ה',
בגמילות חסדים ובעסקי התורה .הוא
חולץ מלבוש אחר מלבוש עד שיזכה אל
גילוי הנשמה שלו בעצמה ,לפי שהפשיט
אותה ממלבושים המכסים אותה.
וכשמגיעים אל המדרגה זו ,נקרא תיקון
הנשמה שלו .אבל אם האדם הולך
למחשבות לא טהורות שלא כדרך התורה,
אז מוריד נשמתו וביזה אותה ,ולא תיקן
אותה כלל ,ומוצא את עצמו רחוק מה'
ומהשגחתו וחסדיו ונתקל בהרבה בעיות
וקשיים עד דרגה שאינו יכול לסבול את
מה שעובר עליו ,ואז הכל חשוך לפניו,
וזוהי גלות השכינה הנמצאת בנשמתו
ונעשת שכבה מזוהמת על מלבושי הנשמה,
ואם רוצה לתקן את מה שקילקל צריך
להאמין שהכל מה' מחיה הכל ,מהווה
ומקיים את כל הבריאה כולה ,והכל שלו.
ה' מלביש את עצמו בדומם צומח חי
ומדבר ,וכל תנועה בעולם שם נמצא אלופו
של עולם .אם תראה סוס שהולך ,או פרי
שגודל וצומח ,או שמש מאירה ,או
מכונית ,או מטוס מתנענעים ,צריך שדע
שהמזיז והמניע והמגדל את הכל ,ומשפיע
על הכל ,הוא ה' ,ואשרי המאמין בזה,

אשרי חלקו בעולם הזה ואשרי חלקו
בעולם הבא .וה' יזכנו אמן.

הראשון לציון:
,,רבי רפאל מיוחס" 2711-2772

רבי רפאל כתב כמה ספרים ,מהם,, :פרי
האדמה" על הרמב"ם,, .מזבח אדמה" על
שולחן ערוך,, ,פני האדמה" על פרשיות
התורה,, .מנחת הביכורים" על אגרות
הש"ס עוד ספר ,,עטור הבכורים" על
הגמרא .ויום כ"ב לחודש מנחם אב שנת
 ,1771נלקח רבי רפאל השמימה ,בעל הנס
והפלא ,וכתבו על מצבתו דברים המעידים
על ענווה שלו כמו תיבות אלו :עפר מן
האדמה – חס על דל – מעוז לדל – והשקה
בזכותו את על פני האדמה – ישכיל אל דל
– ויעמוד בקץ הימים חי על האדמה –
ונברכו בו כל משפחות האדמה .זכותו יגן
עלינו אמן.

סיפור:

כשנתמלא האולם חבילות ושקים בחדר
המשפט של בית דין בשבמים ,עוד רואה
בחלומו רבי אברהם יהושע שהתקרב אל
אחד המלאכים העומדים שם ושאל אותו:
למי כל השקים והחבילות אלו? ענה
המלאך,, :חבילות אלו שלך הם",, .שלי?"
התרעם הרב בכפל כפליים,, :והלא רק
עתה הגעתי לכאן מעולם השפל ,איך יהיו
אלו שלי?" המלאך ענה :שקים וארגזים
וחבילות אלו מלאים ועמוסים ברבבות
דפי לימוד התורה ,נביאים וכתובים,
גמרא ,שולחן ערוך ושאר ספרי הקודש
שלמדת בימי חייך .עוד מעט קט ייכנסו
ויבואו דייני בית דין וישאלוך את השאלה
הראשונה מסדרת השאלות ששואלים לכל
נשמה,, :עסקת בתורה"? אבל אתה לא
תצטרך להשיב אפילו מלה אחת ,רק
הצבע תצביע אל המוני השקים בהם
מונחים רבבות דפי התורה שמלמדת בימי
חלדך ,אז יוכיח בית הדין שהבאת עמך
סחורה שעוברת לסוחר כאן .הם יפסקו
את דינך לטובה ותקבל את השכר העצום
עבור התמדתך ,עבור פיך שלא פסק
מללמוד את תורת ה' יומם ולילה כך

השיב המלאך ,השיב ופרח .אז הרב
בחלום שמח שמחה רבה .ואמר עתה
הדיינים יכנסו והוא ייצא בדימוס.
שני דינים מהגאון מרדכי אליהו זצ"ל:
זמן תפילת השחר ,מתוה מן המובחר
שיתחיל עם הנץ החמה ובדיעבד אם
התפלל לאחר שעלה עמוד השחר יצא.
ונמשך זמנה עד ארבע שעות זמניות
מעלות השחר .ומכל מקום אם עבר
והתאחר יותר אפילו במזיד ,יכול להתפלל
עד חצות היום .אך אם עבר במזיד עד
חצות היום ולא התפלל ,אין לו עוד
תשלומין ,ואם שגג או טעה או נאנס או
שכח יתפלל מנחה שתיים.
 – 1כשמגיע בשחרית ל,,תהלות לא-ל
עליון" לפני העמידה ,מיד יעמוד ויכווין
את עצמו לתפילת העמידה .וצרך לסיים
תיבת תהלות והוא עומד .וילך שלוש
פסיעות לאחוריו ,ויאמר תהלות לא-ל
עליון עד ,,גאל ישראל" ואז יחזור לפניו
שלוש פסיעות דרך קירוב והגשה למלך.
ולא יפסיק בין ,,גאל שראל" לעמידה לא
לקדיש לא קדושה ולא ברכו ,ולא ום
,,אמן" וטוב שיצמצם לגמור ברכת ,,גאל
ישראל" עם השליח צבור בשוה .אבל לפני
העמידה של ערבית ,עונה על קדיש
וקדושה ועל ,,ברכו" ,אבל לא על ,,אמן"
של ברכות.

דיני שבת:

 – 1אסור לטלטל כלי שמלאכתו לאיסור,
כשהטלטול הוא לצורך שמירתו ,ולא
לצורך גופו ולא לצורך מקומו .כמו
אופניים שנמצאים בחצר וחושש שיגנבו,
או אם עלול להתקלקל מחמת השמש
אסור לטלטלו.
 – 1פרטי כלים שאיסור לטלטלם בשבת
אם לא לצורך גופו או לצורך מקומו ואלו
הן :אפנים – אסבסט – אטבים – ארנק –
גז – גפרורים – חומרי כביסה – חומר
קוטל חרקים – חותמת – חנוכיה ממתכת
– כיריים – כלי אפיה – כלי להכשרת בשר
– כלי לישה – כלים העשויים לבישו –
כלים העשויים למכירה – כר חשמלי –
כרית לחותמת – לוח כתיבה – מאפירה –

מברג – מברשת לכובעים ולבגדים
ולנעלים – מברשת צביעה – מברשת
לשפשוף רצפה – מברשת קשה לסירוק
שעיר – מברשת שיניים קשה – מגרדת –
פומביה – מגרפה .עוד כלים שנכתוב בעלון
הבא בעזרת ה'.

התורמים לעלון זה:

הרב הנרי ליביר ואשתו הגברת פסי
ובניהם לברכה ולהצלחה ולבריאות
ולאריכות ימים אמן *** .הרופא האדון
נסים בסול ואשתו הגברת בקי 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
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.
*** הגברת סילי ג'ג'אתי ובניה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח חמדה ליאון בן ג'מיליה
ע"ה אמן *** .הגברת יפה ובעלה האדון
רוברט סבתון ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים להסבים יוסף וסוזט ולהאדון
חוטר ישי ואשתו לנישואי בניהם ,,מאגי
ודני כהן" מזל טוב ומברוק אמן*** .
האדון יהודה ברכת ואשתו הגברת לאה
ובניהם לברכה ולהצלחה ולרפואה שלמה
ומאחלים להחתן והכלה ,,משה ונינא"
מזל טוב ובנים זכרים אמן.

*******

הגיעו התרומות לשבוע זה $574
וההוצאות  $2111ותזכו למצוות אמן.
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