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פרשתנו תולדות ,מעמידה במרכז את
דמותו של האב האמצעי ,העולה
התמימה ,הוא יצחק אבינו ב"ה .לא
בחינם נקרא עולה תמימה ,אלא מעשיו
מוכיחים שהוא מתרחק מכל ריב ומדון,
בניגוד לשאר אבות האומה .אברהם אביו
רדף באומץ לב אחרי ארבעה המלכים
האבירים ,כדי להציל את לוט בן אחיו
מידיהם .לעומת זאת יצחק מתרחק מכל
ריב ומדון בשבתו בארץ פלישתים ואינו
עומד על מלוא זכויותיו לבארות המים
שחפרו עבדיו כדת וכדין .גם בביתו פנימה
אין יצחק האדון השליט והקובע בביתו.
דבר זה בולט במיוחד בדרמה הגדולה כי
יצחק חי כל ימיו בטעות שבנו הבכור עשיו
הולך בדרכי אבות ,ומעשר כל דבר ואפילו
תבן ומלח .ועל בסיס הטעות הזאת חשב
יצחק כי עשיו ראוי הוא לקבל ממנו את
הברכות קודם מותו .כאן מתערבת רבקה
אשתו ,היודעת להעריך נכונה את סגולות
שני בניה ,ויודעת ההבדל שיש בין האיש
התם יעקב ,לבין אחיו הרמאי עשיו .זאת
ועוד ,גם בשעת העימות הגדול שבין שני
הבנים ,ובשעה שעשיו מתנכל להרוג את
יעקב אחיו ,לא יצחק הוא שאוחז
באמצעים נמרצים כדי לסכל מזימה זו ,כי
אם רבקה היא היא המציעה ליעקב
לברוח מבית אביו ,למקום מקלט בטוח
הרחק מארץ כנען ,והיא גם שכנעה את
יצחק שבנו יעקב צריך לעזוב בדחיפות את

ביתו וארצו .עוד למדנו מהתמימות שלו
היא שימשה כתריס ומגן לעם ישראל בכל
הדורות .ברכותיו שנתן ליעקב היא
הנותנת הארה לעם ישראל בכל הדורות
כשהם ברום המעלה וההתנשאות ,כל זה
בא לישראל מברכותיו של יצחק .וכשהם
בצרה וברדיפה ובמצב שפל ,אז יצחק הוא
המליץ והרחום ,כשה' אמר לו בניך חטאו,
אמר לו :בני ולא בניך? אם תסלח להם
מוטב ,ואם לו פלגא עלי ופלגא עליך ,ומיד
ה' ריחם עליהם ומחל להם .כל זה
מלמדנו ,שילך אדם בדרכי האבות ,ויהיה
מן הנעלבים ולא מן העולבים ,שומעים
חרפתם ואינם משיבים ,עליהם הכתוב
אומר" :ואוהביו כצאת השמש בגבורתו
וה' ישמרנו אמן".

פרפראות על הפרשה:

"ויעקב איש תם יושב אוהלים" .למה
כתוב אצל עשיו פעמיים "איש" שנאמר:
"איש יודע ציד איש שדה" ואילו אצל
יעקב רק פעם אחת" :איש תם" .אומר
האדמור הגרח"א שפירא :משום שעשיו
היה דו פרצופין ,לפני יצחק אביו היה
מראה שהוא ירא שמים ומדקדק במצוות,
ובחוץ בשדה היה מראה פנים אחרות.
הוא היה שני מיני איש ,איש יודע ציד
לרמות את אביו ,ואיש שדה לעשות
תועבה .אבל יעקב היה רק איש אחד
והוא :איש תם יושב אוהלים" .אולי
ימושני אבי והייתי בעיניו כמתעתע"

האדמור רבי משה מקוברין היה דורש
מקרא זה דרך מוסר ותוכחה והתעוררות:
אולי ימושני אבי שבשמים ,אולי יפשפש
בזכותי ,וימשמש במצוות ובמעשים
טובים שלי ,והייתי בעיניו כמתעתע ,כמה
המשפט שלי חזק והדין נורא ,והתביעה
כך היא :וכי כך לומדים? וכי כך
מתפללים? כלומר בלי רעותא בליבא
ובעצלות כזאת מקיימין את המצוות?

היסטוריה בקצרה 23 :שנה אחרי
החורבן  91למנינם:

בשעה שאמר רבי אליעזר על מיתת רבי
עקיבא שקשה היא משלהם ,נתחלחלו
איבריו של רבי עקיבא ,ונמס דמו בקרבו
בכה רבי עקיבא ואמר" :רבי למדני
תורה!" פתח רבי אליעזר פיו במעשה
מרכבה ,אז ירדה אש מן השמים וסיבבה
את שניהם ,וכשראו החכמים חביריו של
רבי עקיבא שהיו שם את האש ידעו
שאינם כדאי לשמוע דבריו ויצאו .והלכה
לה האש .וגם לימדו באותה שעה הסודות
הנוראות של שיר השירים .והיו עיניו של
רבי עקיבא יורדות מים ,וחזרה האש
כבתחילה .והשביע רבי אליעזר שבועה
שלא ישמש בשום פסוק שבו ,כדי שלא
יחריב ה' את העולם בגללו .ואז יצא רבי
עקיבא מלפניו ,ונכנסו החכמים ושאלו
אותו הרבה דברים ,והשיב להם על הכל,
ולפני פטירתו אמר להם" :התקינו כסא
לרבן יוחנן בן זכאי שבא ללוות אותי
לעולם הבא" .והשאלה האחרונה היתה:
מנעל של יבום מקבל טומאה או טהור?
אמר להם" :הוא טהור ,ויצאה נשמתו
בתיבת טהור" .מיד עמד רבי יהושע ,וחלץ
לו תפילין ,והיה מגפפו ומנשקו ,ומיד עשו
לו החכמים התרה ואמרו לו" :מותרים
לך מותרים לך ,והתירו לו החרם והנידוי
שנידהו רבן גמליאל".

הדרך לרפואה ולבריאות:

מהו הסחוס? גופנו מורכב מעצמות
גדולות וקטנות החל מעצמות הרגליים
שהם הגדולות ביותר ,ואחריהם ולמעלה
מהם הברכיים והם נושאות עליהם את
רוב משקל הגוף ,החוליות שבעמוד

השדרה ,ועד לעצמות הקטנות שהם
עצמות האצבעות .ובין כל עצם ועצם ,ובין
כל חוליה וחוליה ,ישנו מפרק המכיל
בתוכו רצועות וסחוסים ,ומאפשר
לעצמות לנוע בחופשיות מבלי לחכך זו את
זו ,ומקנה להם גמישות .מערכת
הסחוסים ,עוברת תהליך בניה ופירוק
ככל התאים שבגוף .במערכת זאת תהליך
הבניה והפירוק נפסק בגיל  35-30ולא
נבנה סחוס חדש במבוגר ,ומאז אין פירוק
ובניה אלא מה שיש יש .לכן עלינו לשים
לב שלא לגרום נזק למה שיש .אין אנחנו
יודעים את כל הסיבות לחוזקם של
הסחוסים ולשחיקתם כאשר התורשה
והתזונה הם בדרך כלל הגורמים
הראשיים לכך ,אלא שזה לא משנה
לחובת השמירה והזהירות .קפיצה ,ריצה,
הרמת משא כבד או כל פעולה שגורמת
למאמץ על הברכיים ,ובכלל זה גם רכיבה
על אופני כושר ,יכולה לגרום לשחיקת
הסחוס ואינה מומלצת.

הראשון לציון :ר' רפאל חזן 1741-1821

משלחת נכבדה מבין חכמי ירושלים
נשלחה לחברון להודיע לרבי רפאל על
המנוי הנכבד לשמש כראשון לציון לעם
ישראל .אבל רבי רפאל נראה כמהסס,
ואמר להם כל מטרת בואו לארץ הקודש,
היתה ללמוד תורה מתוך השקט וללא
טרדות הציבור .חברון היא עיר קטנה
ושקטה ,התאימה בדיוק למלוי שאיפותי,
אך ירושלים היא עיר גדולה ,ומשא העם
בה כבד מאוד .אבל המשלחת של
החכמים הם לא אמרו נואש .הם המשיכו
להפציר ברב ,כי יאות ליטול על שכמו את
המשימה הנכבדת .ואמרו לו" :כבוד
ירושלים עיר הקודש יגדל ,כאשר רבינו
יכהן בה ,מצבה הרוחני ישתפר לאין
ערוך" .ולאחר שכנועים מרובים ,הסכים
לעלות לירושלים .יום הגיעו לעיר ,היה
יום חג לכל תושבי ירושלים ,והיא שבתה
ממלאכה ,וכל בני העיר ,אנשים ,נשים
וטף יצאו לשערים להקביל את פני הרב
רפאל .רבי רפאל הנהיג ברמה את עדתו,
ועמד על משמר הדת ללא חת .אחר כך

נפטר בגיל גבורות אחרי ששימש כראשון
לציון כשנה אחת ובשנת  1821נפטר,
ונקבר בקבר אשר הכין לו עוד בימי חלﬢו,
ליד קברי אבותיו זכרהו יגן עלינו אמן.

דברי מוסר,, :האמונה"

בלעדי האמונה אין שום הסבר למה צריך
האדם לעשות טוב ולהתרחק מן הרע.
למה צריך לחיות .חיי חברה מתוקנים
ולהקים משפחה ,למה צריך מוסריות
ואחריות וכדומה ,כי אם אין דין ואין
דיין ,והמיתה היא סופית ואין המשך
אחריה – מדוע ימנע מרצח וגזל? מי
מכריח אותו לכך? אבל על ידי האמונה
הכל מיושב היטב ,שיש אלוקים צופה
ורואה מעשה כל אדם ושופט אותו ,ועל
כל מעשיו יבוא האדם בחשבון .בלי
האמונה ,איש הישר בעיניו יעשה וכל
העוולות נראות לו כמישור כנגד תאוותו
הבוערת בו .ויבגוד בלי היסוס באשת
נעוריו ,מבלי לשים לב כלל לכך שהוא
עובר על מידת היושר הבסיסית ביותר
שלא לנגוע ולא לחמוד את מה שלא שייך
לו ,ורק על ידי אמונה יכול האדם לגבור
על יצרו ,וכמו שהוא נברא ,ולכל נברא יש
את חלקו מה שהבורא נתן לו ,ועליו
ולהסתפק במה שניתן לו ,ולהניח לשאר
הנבראים שסביבו לחיות עם חלקם שניתן
להם מאת הבורא .בלא האמונה כל אחד
יכול להחליט על האמת שלו אבל צריך
שיידע שמדת האמת היא מדה מסוג אחד
ולא יותר ,והיא שווה וחיובית לכל אדם,
ואינה משתנה לעולם ,ועליה עומד העולם,
והתורה היא קובעת מהי האמת ולא
האדם עצמו ככתוב תורת אמת היתה
בפיהו וה' ידריכנו אל האמת שלו אמן.

סיפור:

כשישב רבי משה קרוב לאיש זר שהיה
לומד גמרא אבל נתקע בסוגיה קשה ולא
הבין אותה .מיד פנה אל רבי משה והשיב
לו על כל מה ששאלו .וכך נקשרה ביניהם
שיחה של תורה .אחר כך התחיל האיש
הזה לספר על עצמו וכך אמר" :כבר כמה
שנים מאז עשיתי עם עצמי שינוי מבורך,

עזבתי את חיי ההפקר חסרי התכלית,
והחילותי לשמור מצוות וללמוד תורה.
בליבי מתנגן ללא הרף ,יום וליל ,שיר
תודה לבורא עולם שהשיבני תחת כנפי
השכינה ואני יהודי אמיתי .ואולם לפני
כמה חודשים חשתי שלא בטוב .בני
המשפחה סרהבו בי לפנות אל רופא
ולערוך בדיקות מקיפות בהן התגלה שאני
חולה מאוד" .רבי משה מגיד השיעור
החריש .לא ידע כיצד להגיב אם בכלל.
היהודי המופלא המשיך" :כמה וכמה
רופאים ישבו ודנו מול תוצאות הבדיקות
ותשלילי הצילומים וכולם כאחד בישרו
לי שאין תרופה למחלתי ,אני אהיה פה
בעולם עוד תקופה קצרה ואז אעלה
למעלה למעלה" .מיד שאל לו רבי משה:
"אז איך זה שאתה מסוגל ללמוד כך
בעומק העיון? הרי אנו יודעים שבדרך
כלל מי שיש לו רק ספק על חולי קלוש
כבר אינו מסוגל להתרכז .איך אתה כל כך
נינוח ורגוע?"

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו
זכרונו לברכה:

אם נפל ח"ו ספר תורה מידו אפילו עם
נרתיקו צריך להתענות וגם כל הרואים
אותו שנפל צריכים להתענות .אבל אם
קשה עליהם התענית כלומר על
הרואים ,כגון זקן או חולה וכדומה ,אז
יכול לפדות התענית בצדקה ,ויתן
מעות כמחיר הסעודות של אותו יום.
אסור לכתוב דברי חול בכתב אשורית
כמו אותיות הספר תורה שהוא כתב
מרובע-2.אנשים חלוקים בדעותיהם:
יש בעל חימה וכעס ויש שאינו כועס
אף פעם אחת בשבוע .ויש בעל גאוה
ויש עניו ,יש בעל תאוה ונפש רחבה,
ויש מסתפק ודי לו בדבר מועט ויש
שהוא מסגף עצמו ברעב וקומץ על ידו,
ומה שאוכל משלו ומכיסו ,אוכלו
בצער ,ויש אשר מפזר כל ממונו ,ויש
כילי ושוע ,ויש אכזר ויש רחמן ,ויש רך
לבב ויש אמיץ לבב ,והדרך הטובה
והישרה מכל אלה היא הדרך האמצע.

דינים:
אם תינוק נולד יום שישי כ 15-דקות
אחר השקיעה ,אין עושין לו מילה
ביום השבת ,אלא נדחה ליום ראשון,
לפי שבין השמשות זה הוא ספק יום
שישי או ספק יום שבת .ואין מחללין
שבת במילה על ספק-2.הנולד בניתוח
קיסרי (יוצא דופן) ,נימול ביום שמיני
כרגיל ,אבל אם הלידה והניתוח
הקיסרי נעשה בשבת אינו נימול אלא
ביום ראשון-3.אם יש מילה בבית
הכנסת ,כל המנינים אומרים יהי שם,
ואפילו המילה נעשית בבוקר ונגמרה,
ובאו האנשים להתפלל מנחה כהרגלם,
גם כן אומרים יהי שם ,ובפרט אם יש
שם כסא אליהו הנביא ,כי קדושת
המילה חופפת כל היום על מקום
שעשו בו מילה ,וגם כן אם יש שם
המוהל או הסנדק או אבי הבן גם כן
אומרים הקהל יהי שם.

התורמים לעלון זה:

אדון מוריס עבאדי ואשתו הגברת
מרים ובניהם לברכה והצלחה
אמן***.הגברת צבחייה ג'ניג'י מודה
להשם יתברך על כל חסדיו וטובותיו
שעושה עמה ועם ילדיה ומברכת לבניה
היקרים קאסם ,שלמה ,דוד ,מרכו,
שילה ,צופי ,איווט שה' יברך אותם
וישמור אותם עם כל משפחותיה
וירחיק הקורונה מעלינו אמן***.מי
שהוא מעוניין להתחתן עם בת בחורה
בעלת מידות ויראת שמים בת  23שנה
ויש לה משכורת טובה יש להתקשר
להרב אהרן פרחי )646( 552-3412
לעשות קשר ומפגש בין שני הצדדים.
***האדון אדמון סעאדה ואשתו
הגברת חיאת ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אחותו טוניה מזל בת שפיקה
אשת המנוח יוסף קצב ע"ה
אמן***.משפחת ג'נני לברכה ולהצלחה
ולע"נ המנוח ג'ק יעקב חיים בן שרה
ע"ה אמן***.העסקן ציבורי האדון
שלמה כהן ואשתו הגברת גילה ובניהם

לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו כורג'ייה
יפה בת שמחה ע"ה אמן***.האחים
המבורכים :פרג'  -דוד-קלוד-ג'אניה-
רינה-אסתר-גילה-פימה-איוון
למשפחת נחום לברכה ולהצלחה עם
כל משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם
איילה גזאלה בת רימה ע"ה
אמן***.הגברת פרידה חסבאני  -רביע
ובניה לברכה ולהצלחה ולע"נ אביהם
המנוח הרופא נסים -סמי בן אמיליה
ע"ה אמן***.האדון עובדיה אברהם
ואשתו הגברת צבאח ובניהם לברכה
ולהצלחה עם נעים-יוסף-משה-יונתן
ולע"נ בנם המנוח דוד בן צבאח ע"ה
אמן***.האדון ויקטור מאלח ואשתו
הגברת שירלי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביו המנוח יהודה
ע"ה
גמיליה
בן
אסלאן
אמן***.האחים המבורכים :סולי-
הלל-ארליט-צופיה למשפחת בווביה
ולע"נ אביהם המנוח יצחק-זקי-בן
שמחה ואמם רחל שילה בת שפיקה
ע"ה אמן.

********
הגיעו התרומות לעלון זה $ 1000
וההוצאות  $ 1,300ותזכו למצוות
אמן .מספר המבקרים באתר הגיע
ל  23,700ותזכו למצוות אמן.
**********
www.BETHYOSEF.COM
גלאט
שלומי
בשר  -ירקות  -ומכולת
 2382קוני איילנד אווניו
Tel: (718) 3821981

