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יאת הַ תֹורה _______________________
ּוק ִׂר ַ
_______________________ נא ל ֹא לְעַ ּיֵן בֶּ עלֹון זֶּה בִׂ ְשעַ ת הַ ְתפִׂ לה ְ

אם מתבוננים בפרשה זו ,נוכל לראות
מהלך חייו של יעקב אבינו .מה בינו לבין
אבותיו? אברהם אבינו ענק שבענקים ,חי
חיי תורה כמחנך דגול ,ויצחק אבינו
כמוהו זכה להיות קורבן ועולה תמימה,
הגדיל התורה והאדירה .לעומת זאת,
פוגשים ביעקב אבינו שחייו מסובכים
ביותר ,הן היה איש תם ויושב אוהלים,
אוהל של תורה ,אך בהיותו במעי אמו
נאמר" :ויתרוצצו הבנים בקרבה"
ומאבק זה המשיך עד הרגע שיצא ממעי
אמו בשעת הלידה ככתוב" :וידו אוחזת
בעקב עשו" .והסכנות לא מאחרות לבוא.
יעקב נאלץ לברוח מביתו .ובפרשה זו הוא
מחפש אישה ,כידוע ,בחירת לבו של יעקב
היתה רחל .שעל מנת לזכות בה לאישה,
נאלץ לעבוד  7שנים .וגם כשהוא מסיים
את חובו ,מתגלה התרמית ,והוא נאלץ
לעבוד עוד  7שנים נוספות .אחר כך ברח,
ולבן הרשע חמיו רודף אותו ,ואחיו עשו
ששנאתו שמורה נצח מחכה לו ו  400איש
עמו .ואחר כך מתגלה סבוך גדול בתוך
משפחה בין יוסף לאחיו .כל זה סבל
יעקב ,ולא לחנם נקרא בחיר שבאבות.
הוא מייצג את דרך האמת ,ככתוב":תיתן
אמת ליעקב" .נשאלת השאלה :האם דרך
זו של מציאות חיים מסובכים? האם זוהי
הדרך המובחרת? אלא האמת :את אשר
ה' יאהב יוכיח ,כלומר מי שסובל יסורין,
זה לטובתו ,והיה ראשיתו מצער,
ואחריתו ישגה תמיד .וכך היה ,יעקב
אבינו זכה שממנו יצא עם ישראל .ולא
לשוא נבחר יעקב להיות האחרון

שבאבות ,ולא לשוא עם ישראל קרוי על
שמו" :לא יקרא שמך עוד יעקב כי אם
ישראל" .וכמוהו עם ישראל ,כבר
מראשית דרכו נכנס למציאות חיים
מסובכת ,עבד ועינו אותו  400שנה ,עד
שזכה וקיבל תורה על הר סיני .הלך
במדבר  40שנה כדי לזכות בארץ ישראל.
ובשואה הנוראה שנרצח בה  6מליון
יהודים במיתות משונות ,נולדה מדינת
ישראל .לכן עלינו לסבול את כל אשר
יעבור עלינו מחיים מסובכים אבל
באמת :אנחנו סולם מוצב ארצה אבל
ראשו מגיע השמימה .ולבסוף אנחנו
מנצחים וזוכים בעולם הזה ובעולם הבא
וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה:

"ויקח מאבני המקום" ואחר כך הפסוק
אומר" :ויקח את האבן אשר שם
מראשותיו" ,התחיל באבנים רבים וסיים
באבן אחת .למה? ר' נחמיה אומר" :נטל
שלוש אבנים ,למה שלוש? הם האבנים
היסודיים שהעולם עומד עליהם והם:
תורה-עבודה-גמילות חסדים .והחלו
רבות זו עם זו ,כל אחת אומרת אני
העיקר ,ועלי יניח הצדיק את ראשו,
כלומר עלי יעמוד העולם ,אבל ה' אומר
כולם צריכות להיות מחוברות זו לזו
ועשאן לאבן אחת .כנגד יסוד אחד
ביהדות" (הרב פצונוסקי).
"וילך ראובן בימי קציר חטים" כל מקום
שנאמר קציר חטים ,זה חג השבועות זמן
מתן תורתינו .ולכן בדודאים של ראובן
שהביא לאמו לאה ,באותה לילה נתעברה

והולידה יששכר שהוא רמז ללימוד
התורה ולכם נתקיים הפסוק" :הדודאים
נתנו ריח" ריחה של תורה (חתם סופר).

היסטורה בקצרה  23שנה אחרי החובן
 91למנינם:

כשנפטר רבי אליעזר ,מיד קרע רבי
עקיבא את בגדיו כאבל .והיה מכה בבשרו
ובוכה .ואחר פטירתו של רבי אליעזר,
החזיר רבי יהושוע את ההלכות ליושנם
ואמר" :הלכה כרבי אליעזר" .והספידו
עליו החכמים ואמרו" :משמת רבי
אליעזר ,נגנז ספר תורה והחכמה שבה".
לאחר פטירת רבי אליעזר עלה לגדולה
רבי עקיבא .והוא נולד בשנה שנולד בה
ישו כלומר בשנה ראשונה למנינם .אביו
היה גר צדק ,והיה מבני-בניו של סיסרא.
ואמו יהודית היתה .והיה רחוק רבי
עקיבא מן התורה ,ואחר כך נתקרב וזכה
שתיקרא תורה על שמו .ולמד תורה אצל
רבו המובהק רבי אליעזר בן הורקנוס.
רבי עקיבא היה עני מרוד ,עם הארץ עד
גיל  40שנה ,ואחר שנשא את רחל בתו של
עשיר גדול ושמו כלבא שבוע .ואחר כך
נתעשר רבי עקיבא מכמה דברים-1 :
חמיו נתן לו חצי נכסיו לפי שלמד תורה.
 -2פעם אחת היה מהלך רבי עקיבא על
שפת הים וראה צורת איל של זהב מונח
על שפת הים ולקחו רבי עקיבא לביתו.
ואחר כך הכריזו הבעלים שאבד האיל
מהם ,הלך רבי עקיבא והחזירו להם
אמרו לו" :הואיל וכל כך נאמנות יש בך,
הרי הוא שלך כמתנה".

הדרך לרפואה ולבריאות:

צריך להיזהר למבוגרים שלא יכבידו על
הסחוס שברגליהם בקפיצה או בריצה או
בהרמת משא כבד ,או כל פעולה שגורמת
למאמץ על הברכיים ,גם ירידה במדרגות,
מכבידה על הברכיים ,לכן רצוי מאוד
בזמן הירידה או בזמן העלייה ,להניח יד
על המעקה או להשתמש במעלית .וגם
צריך להיזהר שלא לעשות פעילות כושר
גופני באמצעות עליות וירידות במדרגות.
עוד מדרכי הבריאות היא השינה ,כשאמר
ה' אחרי בריאת העולם" :וירא ה' את כל
אשר עשה והנה טוב מאוד" .מהו הטוב
מאוד? חד אמר" :זו השינה" .וחד אמר:
"זו המיתה" .ידוע כי היום והלילה הם 24
שעות ,די לו לאדם לישון שלישית הזמן,

היינו  8שעות ,ולמבוגרים די להם שש
שעות ,לפי כשאדם מתבגר ,השינה
מתמעטת עמו ודי לו שש שעות .וכתב
הרמב"ם :הפסוק אומר" :בכל דרכיך
דעהו" דהיינו מי שאוכל ושותה וישן
ועובד להביא פרנסה צריך לכווין כל אלו
הדברים צריך לכווין לעבודת ה' ,כלומר:
אומר אני אוכל ושותה כדי שיהיה לי
בריאות לעבוד ה' ,וכן אני ישן כדי לחזק
את גופי ולקום בבוקר לעבוד ה' וכן כל
דבר ודבר שעושה יכווין לשם שמיים .וכל
העושה כן ה' משלם לו שכר כמו שמתענה
יום שלם  24שעה.

הראשון לציון :רבי יום-טוב דאנון 1742-
1825

כשנפטר רבי רפאל חזן בשנת  ,1821נתנו
חכמי ירושלים עינם על רבי יום טוב
דאנון לשרת כראשון לציון .היה עשיר
בתורה וביראת שמים .וגדולי הדור
כינוהו בתואר" :מאור הגולה" וגם:
"מנהיג הדור" .מדותיו הטובות הוו אף
הן עילה לבחירתו .כ"ראשון לציון".
מפעל חייו של רבי יום טוב היה כתיבת
חידושי תורה .שעות רבות ישב רכון על
ספריו ,ומלא דפים ארוכים בכתב יד
צפוף ,חידושים אלו היו עתידים להאיר
את עיני העולם .רבי יום טוב חכה
להזדמנות בה יוכל להביאם לאיטליה
כדי שיראו את אור הדפוס .אך הדרך
לאיטליה לא היתה קלה כלל ועיקר.
המסע היה מתמשך זמן ארוך ,והדרכים
היו בחזקת סכנה .לכן שמר רבי יום טוב
את כתביו בקופסאות סדורות אחת על גב
השניה בפינה בביתו .באחת הימים,
כאשר הגיע רבי יום-טוב מבית המדרש
אל ביתו ,הבחין במהומה ליד הבית,
ותימרות עשן נראו יוצאים מחלונות ביתו
ויוצאים אל על .לפתע חדרה לתודעתו של
הרב המחשבה כי כתביו היקרים בסכנה.
הוא לא היסס ,שם נפשו בכפו וניסה
להכנס לבית הבוער .הוא פלס דרכו בין
לשונות האש המלחכות בבית כל חלקה
טובה .אך איחר את המועד כי האש כבר
אחזה בכתבים .הקופסאות החרוכות
הוצאו מחוץ לבית ,אך לא נותר כבר מה
להציל .הדפים היו למאכולת אש ,עמל
של שנים ירד לטמיון ברגעים ספורים,
וכל זה היה קודם להיות ראשון לציון.

דברי מוסר":אל תתעצבן"

מידת ,,העצבנות" היא מחלה רעה כשאר
המחלות ,ובהרבה בחינות היא גרועה
יותר ממחלות אחרות ,כי כל מחלה
ומחלה שהאדם סובל ,הסיבה לכך היא
עצבנות .וזה הורס את חיי האדם לגמרי.
כי מי שנופל במידה הרעה הזו  -שכל דבר
קטן מעצבן אותו ,אז חייו מרים ומרורים
מאוד ,איו לו יום ואין לו לילה ,ותמיד
סובל ייסורים נוראים עד מאוד ,כי כל
דבר קטן מעצבן אותו ,על כן עליו לעבוד
ביותר כדי שתחלוף ממנו ,אז תשופר
בריאותו וישתנו מידותיו לטובה ,ותהיה
לו אריכות ימים טובים ונעימים ,והכל
ילך לו כשורה ,כי עיקר הצלחת האדם
בין גשמיות ורוחניות ,היא שהיה סבלן
גדול ואך פעם אינו מתעצבן כלל .וצריך
שתדע אשר בכל יום ויום עוברים על כל
אדם משברים וגלים אחרים ,הן מעצמו -
שלא הולך לו כרצונו ,והן מאשתו שנדמה
לו שאינה חפצה בו ,ואינה נשמעת לו ,והן
מילדיו ,והן משכניו ,או מחבריו או
מהקהל שעמם מתפלל ,או ממקום
העבודה שלו .וכל זה גורם לו בלבול דעת
וגם ייסורים ועגמת נפש .לכן צריך
שתרגיל עצמך לדבר עמו יתברך ,ותספר
לפניו את כל צפוני לבך ,ולא תסתכל על
אחרים ולא תקפיד ותעליבם ,כי כל מה
שעובר עליך הוא מאיתו יתברך ולטובתך,
ולא כדאי לך לכעוס על הבלי עולם הזה,
ובין יום ובין לילה הכל עובר והכל פורח.
אם כן למה תקלקל את הבריאות שלך,
לגרום לעצמך חולאים אשר אין לך צורך
בהם ,לכן תאמין בה' והוא לבדו יעזור לך
אמן.

סיפור:

רבי משה ישב ליד איש זר שבא בכל יום
וקורא גמרא ,באחד הימים נתקל בסוגיה
ולא הבין אותה ,נשא עיניו אל רבי משה
ופירש לו הגמרא ,ואחר כך התחיל לספר
לרבי משה סיפור חייו וכך אמר" :קודם
שחזר בתשובה מכמה חודשים חי חיים
של הפקר בלי תורה ובלי מצוות ,אבל
מכמה חודשים נעשה חולה מסוכן ,ואין
תרופה למכתו" .והמשיך ואמר" :רוב
ימיי עברו בבטלה .אבל כשגיליתי את
התורה הקדושה היא נותנת לי סיפוק
ומתיקות ובה אני מוצא רוגע ונוחם .דפי

הגמרא הם לי משיבי נפש ,ובכל קושיה
ותירוץ ,סברה וחידוש ,אני מרגיש כמו
נוחם על מחלתי ועל הגזירה שנגזרה עליי.
כמה שבועות חלפו ,ובאחד מאותם ימים
נכנס רבי משה לבית המדרש ללמוד לבדו,
ומרחוק הוא מבחין בבעל התשובה
החולה והמתמיד ,והנה מצב רוחו אינו
שפיר .פניו מכורכמות והוא מתהלך
לאיטו .מיהר לגשת אליו ,התנצל על
החדירה לרשותו הפרטית ושאלו
בישירות" :סליחה אמור לי נא ידידי
הצדיק מדוע נפלו פניך?" השיב היהודי:
"אני עצוב ,לאחרונה יש לי מחשבות
שמציקות לי .הנה אני יושב כאן כבר
יותר מחודש ומגלה בכל יום אברכים
נפלאים משכמם ומעלה ,תלמידי חכמים
גדולים עם בקיאות וידע בכל חלקי
התורה ,לומדי מוסר ומדקדקי בהלכה.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו
זכרונו לברכה:

הדרך הטובה והישרה בחיים ,הוא
שירגיל האדם את עצמו ללכת בדרך
אמצעי .לא יתאוה אלא לדברים שהגוף
צריך להן ואי אפשר לחיות זולתן,
ככתוב" :צדיק אוכל לשובע נפשו" .וכן
לא יהא עמל בעסקיו ,אלא להשיג דבר
שצריך לו לחיי שעה ככתוב" :טוב מעט
לצדיק" .ולא יקפוץ ידיו יותר ,וגם לא
יפזר ממונו ,אלא יתן צדקה כפי מסת ידו,
ומלוה כראוי למי שצריך ,גם לא יהא
מהולל ושוחק ,ולא עצב ואונן ,אלא שמח
כל ימיו בנחת ,מקבל את כל אדם בסבר
פנים יפות .ומי שהולך בדרך האמצעי
בכל חייו נקרא איש חכם ונבון.

דינים:
.1כשיש בבית הכנסת נער בר-מצוה,
שמניח תפילין ביום שמלאו לו  13שנה
ויום אחד ,דהיינו ביום לידתו בתאריך
העברי דווקא ,אז אומרים בתפילה "יהי
שם" מפני שהוא דומה לחתן .אבל אם
היה מניח התפילין שלא בזמנו (לפני או
אחרי) אין אומרים "יהי שם" אלא
"אנא".2 .כשיש חתן בשבת בבית
הכנסת ,ורוצים להעלות לספר תורה
עולים נוספים ,מקרובי וידידי
המשפחה ,טוב שהשליח הצבור יקרא
לכל אחד מהעולים הנוספים שלושה

פסוקים חדשים או יותר מעט ויסיים
בכי טוב ,כדי שיוכל לקרוא בספר תורה
קריאה חדשה לכל עולה נוסף .ואם בכל
זאת מחמת ריבוי העולים נדחק לחזור
על אותם פסוקים ,רשאי לעשות כן אף
לכתחילה .ומכל מקום ,נכון מאוד שלא
להרבות עולים הרבה לספר תורה,
משום טורח ציבור.3 .עדיף שחתן בר
מצוה יעלה בשבת עליית שלישי או
שישי .וזה עדיף מאשר יעלה מפטיר ומי
שיש לו אזכרה יעלה או למשלים או
למפטיר ,אבל לא יעשו מחלוקת בעבור
דברים אלו.
התורמים לעלון זה:
האדון יוסף ישי ואשתו הגברת סוזיט
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים
להחתן והכלה אברהם ורחל מזל טוב
ובנים זכרים ומברוק אמן***.הרב מאיר
דגמי ואשתו הגברת פרידה ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן
והכלה משה ותקוה מזל טוב ובנים
זכרים ומברוק אמן***.האדון אסלן
זיאת ואשתו הגברת פרידה ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן
והכלה דוד ואימי מזל טוב ובנים זכרים
ומברוק אמן ***.הרב אברהם סרדאר
הלוי ואשתו הגברת נינה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן*** .האחים
המבורכים ג'ניט--רחמים-איוון-דוד-
יהושוע למשפחת כודרייה הכהן לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ
אביהם המנוח מרדכי בן מזל והחייל
הקדוש אברהם בן פרידה ע"ה
אמן***.האדון ויקטור גנדי דקניש הכהן
ואשתו הגברת נדיה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולרפואה שלמה לנדיה ולע"נ
ע"ה
אדיל
בת
לטיפה
אמו
אמן***.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 אסלאן  -בן
האחים
אמן***.
ע"ה
גמיליה
המבורכים :סולי-הלל-ארליט-צופיה
למשפחת בווביה ולע"נ אביהם המנוח
יצחק-זקי-בן שמחה ואמם רחל שילה
בת שפיקה ע"ה אמן***.האדון אלי לוי
ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות ולע"נ רוזלין בת
חוה ע"ה אמן***.שיעור הרבנית אסתר
כהן ותלמידותיה בבית הכנסת שבט
אחים לברכה ולהצלחה וה' יברך אותן
אמן.
********
הגיעו התרומות לעלון זה  $ 1,100ותזכו
למצוות אמן .מספר המבקרים באתר
הגיע ל  24,400ותזכו למצוות אמן.
**********
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