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בפרשה זו זכה יעקב אבינו לשוב לארץ
מולדתו ,אחרי מאבקים רבים ,ובעזרת ה' עמד
בכולם ,עשרים שנה בבית לבן ,ועשיו אחיו
חכה לו וארבע מאות איש עמו ,גם מאבק של
לילה שלם עם שרו של עשיו ,ויצא לאחר עלות
השחר בשלום ,ובאה ההכרעה בין רוח
הקדושה לרוח הטומאה .ועכשיו הגיעה שעת
המנוחה ,והכל לכאורה הסתיים לטובה ,והנה
פתאום ,קפץ עליו רוגזו של יוסף ,הפורענות
הזו באה מאהולו ,ולא מאויבים מבחוץ ,לא
לבן ,לא עשיו ,לא שכם בן חמור ולא מאנשי
עירו של שכם .הפעם נתקל ב"אויבי איש אנשי
ביתו" ,פה נפסקה העלייה והתחילה
ההדרדרה והירידה ככתוב" :ויוסף הורד
מצרימה" ,גם וירד יהודה מאת אחיו ,כאן
שנאת אחים דיבה רעה ,כתונת פסים,
חלומות ,והתוצאות :וישנאו אותו ולא יכלו
דברו לשלום ,אחר כך מכירתו של יוסף
והתחילה גלות מצרים .והתחילה ירידתו של
יעקב ואמר כי ארד אל בני אבל שאולה .פרשה
זו מדמה מעשה יעקב למעשה יוסף ,יעקב
חולם בלכתו לחרן ,ויוסף בנו חולם חלום של
יעקב על ארץ ושמים :סולם מוצב ארצה
וראשו מגיע השמימה ,גם יוסף יש בחלומו
ארץ ושמים בבחינת מאלמים אלומות בתוך
השדה ,כלומר על הארץ ,וחלום שני על שמש
וירח ואחד עשר כוכבים ,כולם בשמים .בחלום
יעקב אין בו שום התנשאות על אחרים ,כולו
קדוש ,אין זה כי אם בית ה' וזה שער השמים,
לעומתו ,בחלומות יוסף באה שאיפת השלטון
והשררה שהולידה שנאת חינם ששקולה כנגד
שלוש עבירות חמורות ,לכן מלמדת אותנו
הפרשה ,שנתרחק משנאת חינם ,וכל אחד

ישתדל לאהוב את הבריות ויקרבם לתורה,
וישלח משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.

פרפראות על הפרשה:
"השליכו אותו אל הבור הזה...למען הציל
אותו מידם" .ומה ההצלה להשליך אותו אל
הבור שהיה מלא נחשים ועקרבים? אלא אמר:
להוציא אותו מידם כלומר מבני אדם שהם
בעלי בחירה ,אבל בבור יהיה ביד השם ,וה'
יכול לשומרו ולהצילו מהנחשים והעקרבים,
ולהשיב הדבר והעניין כלו "לאביו" .מי הוא
אביו? אביו שבשמים (נועם מגידים)" .וישנאו
אותו ולא יכלו דברו לשלום" .טבע הוא כי
השונא לחברו ,תגבר שנאתו ותתחזק מיום
ליום ,וככל שיחלוף הזמן ,כן תעמיק את
השנאה יותר ויותר .ואולם ,אם יאמר השונא
לחברו את אשר בלבו ,והלה ימצא מקום
להתנצל ,להתוודות ,או להתחרט ולהבטיח כי
הדבר לא ישנה ,שוב תלך השנאה ותפוג ,עד
שרושם לא ישאר ממנה ,ומטעם זה ציוותה
התורה ואמרה" :לא תשנא את אחיך בלבבך",
לא תעזוב השנאה בלבבך ,ותיטור לו את
שנאתך בלב ,אלא הוכיח תוכיח אותו ,ואמור
לו למה אתה כועס ולמה מצטער ממנו ,ומתוך
כך אז יתבררו הטענות ,ומתוך כך יבואו לידי
שלום ,לפיכך אחיי יוסף ,שלא יכלו לדברו
לשלום ,ולא דיברו איתו על מה זה ועל מה זה,
אז התגברה השנאה עד שהגיעו להרוג נפשות
ח"ן (תפארת יהונתן).

היסטורה בקצרה  52שנה אחרי החובן 39
למנינם:
רבי עקיבא למד תורה עם התנא הגדול נחום
איש גמזו  22שנה .ולמד ממנו המוסר הזה:

"כל דעביד רחמנא לטב עביד" .וגם למד רבי
עקיבא אצל רבי טרפון הכהן ,ומי היה רבי
טרפון? היה אחד מתלמידי בית שמאי ,אבל
היה בידו הלכות ששמע מפי רבי יוחנן בן
זכאי ,שהיה תלמידו של הלל הזקן .ובתחילה,
מי שרצה לעשות בדבר בית הלל עושה ,ומי
שרצה לעשות כבית שמאי היה עושה ,אבל
משיצאה בת קול ואמרה" :לעולם הלכה כבית
הלל ,וכל העובר על דברי בית הלל ,ואפילו
להחמיר על עצמו כבית שמאי חייב מיתה,
בבחינת ופורץ גדר ישכנו נחש" .וכינו החכמים
את רבי טרפון כמו "גל של אגוזים" ,מה גל של
אגוזים ,אדם נוטל אחד מהם ,והם כולם
נקבצים ונופלים זה על זה ,כך רבי טרפון ,אם
בא תלמיד ושאלו דבר ,היה מביא לו ראיה
ממקרא ,ממשנה ,מגמרא ,ממדרש ,מאגדה,
וכיוון שיצא התלמיד מלפניו ,היה יוצא מלא
ברכה וטוב .רבי טרפון היה ארוך ובעל קומה,
ונקרא רבן של כל ישראל ,והיה רבו המובהק
של רבי יוסי הגלילי וקראו רבי עקיבא לרבי
טרפון" :מומחה לבית דין" ןהיה זהיר בתורה,
בעבודה ,ובגמילות חסדים .ובימי הרעב ,קידש
רבי טרפון שלוש מאות נשים ולא נשאן ,דוקא
לעזור להן והאכילן תרומה ,כי הוא היה כהן,
וכהן שקידש אשה יכול להאכילה מתרומה
לפי שנחשבת אשתו .ובזה הצילן מלמות
מרעב.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כתב הבן איש חי :יותר טוב שתהיה השינה
בחצי הראשון של הלילה ,ולא בחצי השני ,ויש
בזה תועלת הן מצד הגשמיות ובריאות הגוף,
והן מצד הרוחניות ותיקון הנפש ותיקון
העולמות ,וכתב בשם רופא מפורסם" :קדימת
השכיבה בערב והשכמת היקיצה בבוקר,
מסבים לאדם בריאות ,חכמה ועוז" .לצערנו,
הנהגת הנוער היום סותרת לחלוטין את
ההמלצה הנזכרת ,ושעה אחת עשרה בלילה
נחשבת עדיין לשעת עבודה ופעילות מלאה,
וחבל .ומרן חפץ חיים ,היה מנהגו בשעה
מאוחרת בחצות היה בא לישיבה ,והתחנן
לבחורים שילכו לישון ויחוסו על בריאותם,
בעיקר השגיח על בריאות החלשים בהם,
והתבטא פעם ואמר" :האכילה שלהם היא
יותר יקרה לי מהנחת התפילין שלי" .ובאחת
הפעמים שאל החפץ חיים לרבי דוד זאב הלוי,
על דרך לימודו עם בנו הילד ברוך-יצחק .השיב
האב" :כי הוא מעירו השכם בבוקר ולומד
איתו עוד לפני התפילה" .ענהו החפץ חיים:

"ששכרו יצא בהפסדו בדרך לימוד כזאת ,כי
לא יאריך ימים בגוף חלש ,ואם יאריך ימים
יוכל ללמוד יותר ,וממילא ישיג תורה יותר
ממה שישיג בהתמדה מופרזת וקיצור ימים".

דברי מוסר :על "מחלת הקורונה"

אנחנו מתקרבים בעזרת ה' לחג חנוכה ,שהוא
הדלקת הנרות בשביל הנסים והנפלאות
שנעשו לאבותינו בימים ההם וגם בזמן הזה.
עכשיו כשמחלת הקורונה מתפשטת בכל
העולם ,וכל העולם כולו שרוי בתוך החשיכה
והקדרות ,לא מדברים על מחלת הקורונה
דווקא ,אלא על המחלה השנייה שנוצרה
בעקבות המחלה הראשונה שהיא הקורונה
עצמה ,אלא המחלה השנייה היא המחלה
הנפשית של הפחד מן הקורונה עצמה .רופאי
הנפש בעולם כולו מצביעים על הנזק הנפשי
שנגרם למיליארדי אנשים בעולם ,בנוסף
לפגיעה הנפשית ששיתקה את העולם כולו,
ומחלקות רפואה שאין להן קשר לקורונה
נפגעות ,כי הרופאים מפוחדים וחוששים לגשת
לחולה ורואים בו אויב סמוי ,שעלול
להדביקם .גם כשהם מביאים חולה עם התקף
לב ,משאירים אותו בסכנת חיים ,עד שיתברר
אם הוא נקי מקורונה .שלא לדבר על מה
שקורה במחלקות הקורונה עצמן ,שרופאים
מבוגרים חוששים להיכנס לשם ,אלא
מחליפים מלבושים זה אחר זה בחליפות של
הגנה ,ומתקשים לנשום ולגשת לטפל בחולים
כראוי .וגם רוב האנשים שקראו ושמעו יותר
מדי על המחלה ,נתקפו במגיפה נפשית קשה.
שמענו על אחד מזקני גדולי ישראל שחלה
בקורונה והבריא ברוך השם מן המחלה,
וכולם שאלו אותו :איך זה יכול להיות בגילו?
ענה להם :זכרתי וקיימתי בנפשי מה שכתוב
בתורה" :וזכרת את ה' אלוקיך ,כי הוא הנותן
לך כח לעשות חיל .ועלינו להתחזק באמונה
גדולה ,ובהבטחה שלמה באבינו שבשמים ,כי
הוא הרופא הרחמן והנאמן ,שבזכות נרות
חנוכה ,נזכה לאור של בריאות ,בלי פחד וה'
ירפא כל חולי עמו ישראל וכל חולי העולם
אמן.

דברי מוסר" :קדושת העיניים"

אין אבר חשוב כל כך באדם כמו העיניים ,כי
הם עיקר האדם ועל האדם חובה לקדש את
עיניו – קדושת העיניים .צריך לבקש ולהתפלל
לה' ,שיעזור לו שיהיו עיניו קדושות .כי האדם
עובר ברחוב ויכול להיכשל במראה נשים
פרוצות ,המסתובבות ,בבגדים פרוצים כדי

להכשיל את האנשים  .אותן נשים הן מקליפת
וטומאת בלעם הרשע ,שהסית את המלך בלק
להפקיר את בנות מואב ,כדי להכשיל בהן את
נשמות ישראל ,ואותה קליפה מצויה בעולם עד
עכשיו ,והולכת ומתגברת מאוד .לכן צוונו ה'
בתורה,, :ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי
עיניכם" ומאוד קשה לאדם שהתרגל להסתכל
באשה העוברת ברחוב לחדול מכך .כי טומאה
זו נדבקת בו עד כדי שיגעון .ומעוון זה נפגם
מוחם ושכלם ויוצאים מדעתם .ועל מראה
אותן נשים פרוצות אמר הנביא ישעיה,, :הן
אראלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבכיון"
כלומר ,המלאכים המסתובבים בעולם לעשות
שליחותם ששם ה' בידיהם ,כשרואים נשים
אלו מר יבכו וצועקים לה' שיעניש אותן נשים
שגורמות לעוון חמור זה .ולכן כל אדם צריך
לבקש רחמים מה' ,ובפרט לפני שיוצא מביתו
שיעמוד ליד המזוזה ,ויבקש מה' שיצילהו
מלהסתכל בנשים פרוצות .ואם זוכה ומוריד
דמעות בתפילתו אשריו ואשרי חלקו ,ומגיע
למדרגת המלאכים שבוכים על מראה זה.
והמסתכל בנשים אלו ,ידע שהוא פוגע בנפשו
ובנשמתו ומלביש אותה בטומאה שקשה לצאת
ממנה .והירא את דבר ה' יקיים הפסוק:
,,ועוצם עיניו מראות ברע" .וה' ישמרנו אמן .ר'
נחמן.

הראשון לציון :רבי יום-טוב דאנון 2475-
2252

בימי המלחמות בימי השליט הטורקי עבדאלה
שכבש את ירושלים ,הטיל על היהודים לשלם
לו מאה אלף לירות כדי לכסות הוצאות
המלחמה ,והעוני והרעב היו מנת חלקם של
היהודים באותה שנה ,החיילים של השליט
חיסלו כל דבר אוכל מן השדות ,והיוקר
האמיר ,והיהודים אשר כל פרוטה שברשותם
העבירו למושל ,נאלצו לסבול חרפת רעב.
ובעקבות המצב החמור ,דאג רבי יום טוב
לשלוח שליחים רבים לארצות הגולה ,לעוררם
לבוא לעזרת יהודי ארץ ישראל .אז פשטה
מחלוקת ,לשם שמים היתה ,בין הראשון
לציון רבי יום טוב דאנון לבין רבי אליעזר חזן
בנו של הראשון לציון הקודם רבי רפאל חזן.
רצו שני הרבנים להתקבל לדין תורה ,אך מי
מגדולי ירושלים יהין להכניס ראשו בין שני
הרים גדולים? זמן ארוך חפשו דיין שידון
ביניהם ולא מצאו ,פרש רבי יום טוב את כפיו
כלפי מעלה ואמר" :כיון שאין מי שיכריע
בינינו בעולם הזה ,אנחנו מוסרים את דיננו

לשמים" .צדיק גוזר וה' מקיים .בערב תשעה
באב שנת  ,4223נקראו אנשי "החברא
קדישא" בירושלים למיטתו של רבי אליעזר
חזן ,כי היה חולה מסוכן.

סיפור:
כשראה רבי משה את האיש המוזר היושב
בפינת המדרש עצוב ,התקרב אליו לעודדו
ולדבר על לבו וסיפר לו הסיפור הזה:
באיטליה מלפני מלחמת העולם השנייה ,היה
איש מטיב נגן ושמו טוסקלילו ,והיה המנהל
הראשון והראשי של התזמורת האיטלקית,
וחובבי התרבות והמוסיקה ידעו שהוא מיוחד
במינו בתחומו ואין כמותו .ובמלחמת העולם
השנייה ,כשהאיטלקים יישרו קו עם הנאצים,
כעס המנצח האגדי על הנהגת המדינה שלו.
הוא עזב את איטליה ונדד לאמריקה ,ושם
נתקבל בזרועות פתוחות .אנשי המוסיקה
בארצות הברית העמידו אותו מיד בראש אחת
התזמורות הגדולות ושמו הלך לפניו .מליוני
אמריקאים עקבו בהערצה אחרי שרביט
הניצוח שבידו והתמוגגו מקולות התזמורות
אותן הדריך וניהל עד שמת בגיל תשעים.
בשנותיו האחרונות כבר היה חלוש ויצא
לפנסיה ,למרות זאת ,אוהבי המוסיקה היו
עדיין עסוקים עימו .זכרו אותו לטובה .באחד
הימים נקש על דלתו של המנצח הישיש סופר,
שביקש לראיין אותו ארוכות ולכתוב ספר על
חייו.

שתי הלכות מהגאון רבי מרדכי אליהו זכרונו
לברכה:
הכעס הוא מידה רעה וראוי לאדם להתרחק
ממנה מאוד .וירגיל את עצמו שלא יכעס
אפילו על דבר שראוי לכעוס .ואם צריך להטיל
אימה על בניו ובני ביתו ,יראה עצמו בפניהם
שהוא כועס ,כדי לייסרם ,ותהא דעתו מיושבת
בינו לבין עצמו ,ואמרו חז"ל" :כל הכועס
כאילו עובד עבודה זרה ,וכל מיני גהנום
שולטין בו .ובעלי כעס אין חייהם חיים ,לכן
על האדם להתרחק מן הכעס ,עד שינהיג עצמו
שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים .ועליו
להיות מן העלובים ואינם עולבים ,שומעים
חרפתם ואינן משיבין .וזוהי הדרך הטובה
והישרה".

דינים:
 – 4מותר ללווה להחזיר אבידה של המלווה,
ואין בזה חשש רבית ,לפי שהוא עושה ומקיים
מצות השבת אבידה.

 – 2מחבר הספר שקיבל הלוואה מנדיב מסוים
להוצאת הספר ,ואחרי הוצאת הספר ומכירתו
חייב עצמו להחזיר לו ההלוואה ,אסור לכתוב
בפתיחת הספר שם המלווה להודות לו ולברכו
בזה מקרי ריבית.
 – 3מותר להרבות בנדוניות חתנים ,כגון שפסק
נדוניה לבתו והתנה עם חתנו ,שכל שנה שיניח
אצלו את הנדוניה ,יתן לו כך וכך שכר – מותר,
שאין זה אלא כמוסיף לו נדוניה .וכאילו אמר
לו :אני נותן לך מתנה כך וכך לזמן פלוני ,ואם
לא אתן לך לזמן פלוני ,עוד אני מוסיף לך כך
וכך ,מותר .ודווקא כשהתנו כן מיד בשעת
כתיבת התנאים ,כיוון שעד עתה לא היה עליו
שום חיוב ,אם כן הכל הוא חיוב אחד ,אבל אם
בשעת כתיבת התנאים נתחייב בסתם כך
נדוניה ,ובשעת החתונה רוצים להתפשר לתת
לו דבר מה בשביל הרחבת הזמן – הרי זה
איסור ,וצריכים לעשות שטר עסקה בדרך
היתר.

התורמים לעלון זה:
האדון סולי ערמאן ואשתו הגברת ויקטוריה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים להחתן
והכלה ג'ווי ושרה מזל טוב ובנים זכרים
ומברוק אמן***.האדון ג'ווי ערמאן ואשתו
הגברת ג'ולי ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים להחתן והכלה ג'ווי ושרה מזל טוב
ובנים זכרים ומברוק אמן ***.האדון מרדכי
אללחם הכהן ואשתו הגברת לוסיט ובניהם
לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל טוב להחתן
והכלה ג'ווי ושרה מזל טוב ובנים זכרים
ומברוק אמן***.האדון אלפונס קבאני ואשתו
הגברת גולדה ובניהם לברכה ולהצלחה
ומאחלים מזל טוב לחתנם הרב מאיר דגמי
ואשתו הגברת פרידה לבנם החדש יהודה
ומברוק אמן***.הגברת רינה חמדאני ובניה
לברכה ולהצלחה אמן***.האדון אלי לוי
ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולבריאות ולרפואה שלמה ולע"נ רוזלין בת
חוה ע"ה אמן***.הגברת איווה פרחי-ג'נדי
ובעלה האדון ליאון פרחי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ אביה המנוח יוסף ג'נדי הכהן
בן בהייה ע"ה אמן***.הרופא האדון פרג נוולו
ואשתו הגברת חיאת ובניהם לברכה ולהצלחה
ומנחמים להאחים המבורכים :אילי -משה -
דוד  -איוון  -לוריס  -חיאת  -טוניה  -מרסיל
בפטירת אביהם המנוח ולע"נ יוסף בין נזלי
ע"ה אמן*** .האחיות המבורכות למשפחת
זעפרני בילה -קאמו-לינה לברכה ולהצלחה עם

כל משפחותיהם ולע"נ אביהם המנוח חכם
אברהם זעפרני בן לטיפה ע"ה אמן***.האדון
יוסף אלגדע ואשתו הגברת ויקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולרפואה שלמה לאביו בעל הקורא
נוריאל בן רוזה ואמו רחל בת לטיפה ובריאות
איתנה ואריכות ימים אמן***.הגברת אסטלה
קטאש ובנה האדון ויקטור לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביו המנוח ג'ק סוויד בן בדיעה ע"ה
אמן***.הגברת פולה ג'נדי-טוויל ובעלה האדון
ג'ימי ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ הסבא
שלה רחמים בן רוזה והסבתא פולין בן אסתר-
טירא 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 גמיליה
ע"ה ולע"נ אמו לינדה בת שרה ע"ה 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  $4,600וההוצאות
 $4,300ותזכו למצוות אמן .מספר המבקרים
באתר הגיע ל  25,900ותזכו למצוות אמן.

**********
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