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אירוע הפלא ופלא שאנחנו קוראים
בפרשה זו ,השאיר חותמו על כלל ישראל
עד סוף כל הדורות ,הלא הוא מעשה
קבלת הברכות שקיבל יעקב אבינו
מיצחק אביו .מאבק זה שבין יעקב לעשו
על קבלת הברכות ,הוא בעצם מאבק
גדול ונורא שבין צד הקדושה ובין צד
הטומאה .יצחק אבינו בהיותו סמוך
לפטירתו מחפש לעצמו יורש מבניו,
שיקבל ממנו את הברכות הגדולות
שמסר לו אברהם אביו ,אחרי שאמר לו
ה' "והיה ברכה" ,הברכות של העולם
נתונות בידך .יצחק בוחר למסור
הברכות לעשו בכורו שמחשיבו לצדיק,
והכל היה הולך כמתוכנן חד וחלק ,עד
שבאה רבקה אמנו וטורפת את כל
הקלפים .במצות כיבוד "אם" היא
פוקדת על יעקב לשמוע בקול רוח
הקודש שבה ,ככתוב" :ועתה בני שמע
בקולי" ,וכך מגיע ליצחק יעקב הקטן
מלובש בבגדי עשו החמודות ,ובפחד
גדול הוא אומר לאביו :אנכי עשו בכורך,
אבל אצל יצחק מתעורר ספק ,מי הוא
זה המדבר עמו? מיד הבריאה כולה,
שמש וירח ,כוכבים ומזלות ,עוצרים את
נשימתם ,מלאכי השרת ושרפי מעלה
עומדים נדהמים ונבהלים ,תמהים

ומתפלאים ,האם יצליח עשו הרשע
ברמאות שלו ,לקבל מיצחק אביו את
ברכות" :טל השמים ומשמני הארץ" ,או
זה יעקב הקדוש והטהור שיצליח לקבל
הברכות ,אנחת רווחה ,נשמעת מפי
עליונית ותחתונים כאשר הם רואים
סוף סוף ,איך שיעקב מרכין את ראשו,
ובקול צלול שמהדהד בחללו של עולם,
בדביקות עילאה ,בקדושה ובטהרה הוא
מתחיל לברכו" :וייתן לך האלוקים
מטל השמים וכו'" .עתה נשאל איך זכה
יעקב בברכה זו? נחזור אחורה ,כשהיו
עשו ויעקב מתרוצצים ומריבים זה עם
זה בבטן רבקה על נחלת שני עולמות,
אומר לו יעקב לעשו :אחי ,שני עולמות
יש לפנינו :עולם הזה ,יש בו אכילה
ושתייה ומשא ומתן ,לשאת אישה
ולהוליד בנים ובנות ,אבל עולם הבא אין
בו כל המידות האלו ,רצונך טול אתה
עולם הזה ,ואני אטול עולם הבא ,ועשו
קיבל עולם הזה .והנה יעקב אבינו
הסכים שלא ליהנות מעולם הזה ,רק
כדי חיותו ,אולם היות שבשבת קודש
יום שחייבים לענגו באכילה ובשתייה,
לכן ביקש מעשו" :מכרה כיום את
בכורתיך לי" ,כלומר :מכור לי יום אחד
שהוא השבת שלך ,לפי שאתה קנית כל

הימים ,ורמז לזה" :כיום" ראשי
תיבות" :כולם ישבעו ויתענגו מטובך",
כלומר שתכלית המכירה היא ,שביום
השבת ,יוכלו כל ישראל לשבוע ולהתענג
מטוב עניני עולם הזה ,והשבת נקראת
בכור לששת ימי מעשה ,כי היא גדולה
בקדושתה משאר הימים ,וכל שאר
הימים מושפעים ומתברכים מיום
השבת .וה' ישמרנו אמן.

פרפראות על הפרשה

"וילך יעקב אל לבן בן בתואל אחי רבקה
אם יעקב ועשו" .מה מלמדנו :אם יעקב
ועשו? רש"י אומר :איני יודע מה
מלמדנו .אבל בעל ספר "תהלתו בפי"
אומר :רבקה יודעת שמנהג בעירה שלא
לתת הצעירה לפני הבכירה ,וכולם היו
אומרים :הגדולה לגדול והקטנה לקטן.
וחששה רבקה לענין זה ואמרה :אולי
אחי לבן ישלח אחרי עשו לתת לו את
לאה .ואז אם יבוא עשו ויפגש עם יעקב
בחרן ואז הורגו .לכן אמרה ליעקב שיגיד
ללבן שהוא יעקב הבכור ,לכן אמרה
ליעקב שיגיד ללבן שהיא אם יעקב ועשו,
כלומר יעקב הוא הבכור ועשו השני.

היסטוריה בקצרה 100 :שנה אחרי
החורבן  170למנינם

ממלכת רומי השתלטה על כל
סביבותיה ,גם במדינות מזרח וגם
במדינות מערב .רק על ארץ בבל היא לא
שלטה ,ובאותה שעה מלך בבל היה
גיבור והיה שמו ווליגסס ,והוא שנחל
נצחונות על צבא הרומיים ורדף אותם
עד סוריה .אז אמר רבי יהודה בר
אילעאי :עתידה רומי שתיפול ביד פרס-
אירן ,לפי שמקדש ראשון שבנה שלמה
החריבו אותו הבבלים .וה' העניש אותם
ונפלה בבל ביד מלכי פרס .ומקדש שני
שבנו אותו הפרסים ,באה רומי
והחריבה אותו ,לכן עתידה רומי ליפול
ביד הפרסים .אז אמר רבי שמעון :אם
ראית פרסים תוקפים ארץ ישראל ,אז

מתגלה משיח בן דוד .עוד אמר רבי
שמעון :יום ביאת המשיח הוא קשה.
שמיטה שבן דוד המשיח בא כך יהיה:
שנה ראשונה של שמיטה מתקיים
מקרא שכתוב בהנביא עמוס :והמטרתי
על עיר אחת ,ועל עיר אחת לא אמטיר.
שנה שנייה :רעב בא לעולם אבל לא
גדול .שנה שלישית :רעב גדול יהיה
ומתים הרבה אנשים ונשים וטף וגם
חסידים ואנשי מעשה ,ותורה משתכחת
מלומדיה .שנה רביעית :יש שבע בעולם
אבל לא מספיק .שנה חמישית :שבע
גדול בעולם ,וחוזרת התורה ללומדיה.
שנה ששית :מרבים העם בתפילות
ובקולות .שנה שביעית :מלחמות גדולות
בעולם ,עד מוצאי שביעית ,אז משיח בא.

הדרך לרפואה ולבריאות

 - 1תאנים ,ענבים ,רימונים ושקדים,
טובים הם לגוף בין לחים ובין יבשים
הם מנקים את הריאות והכליות,
מרבים בשר ,ומועילים בכל הזמנים,
התאנים היבשות טובות מן הלחות.
פירות אלו מחזקים את האברים
הפנימיים ,מוציאין שתן ,עוד ועוד- 2 .
לעולם ירגיל אדם עצמו לאכול פת
שחרית לפני צאתו מביתו ,והכוונה
למעט פת ולא לסעודה שלמה .פת
שחרית מצילה מן החום ומן הקור,
ומחזקת המרה - 3 .לא ישב אדם
לסעודה והוא מרגיש לעשות נקביו- 4 .
יקפיד אדם שיהיו מעיו בכל עת רפויים,
כלל גדול וראשוני ברפואה ובריאות
האדם ,ומי שאינו נזהר בזה מביא על
עצמו חולאים רבים ,והוא סימן אזעקה
של הגוף למצבים בלתי בריאים- 5 .
הזקנים ישתו כל בקר דבש מזוג במים
חמים - 6 .כשמזקין האדם ונחלשים
אצלו כלי העיכול ,ועובדים באיטיות
ובכבדות לפיכך יחלק ארוחתו לפעמים
מספר ,שלא כצעירים ,ובכמויות קטנות
וקלות לעיכול.

דברי מוסר :לימוד תורה

"לימוד התורה" .התורה היא אחת
משלושת כתרים שנכתרו בהם ישראל.
כי כתר התורה גדול מכתר הכהונה
ומכתר מלכות ואין לך מצווה בכל
המצוות השקולה כנגד תלמוד תורה ,רק
תלמוד תורה כמו שאמרו" :ותלמוד
תורה כנגד כולם" .מי שנשא ליבו להיות
מוכתר בכתרה של תורה ,לא יסיח דעתו
לדברים בטלים .ואם תאמר עד שאקבוץ
ממון ,וכשאפנה מעסקי ,אז אחזור
ואקרא ואשנה ,אם תעלה מחשבה זו
בלבו אז אינו זוכה לכתרה של תורה
לעולם .אלא עשה תורתך קבע ומלאכתך
עראי ,ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא
לא תפנה .כתוב בתורה" ,לא בשמים
היא" כלומר לא בגסי הרוח ,מי שלומד
תורה צריך שיהיה עניו .ולא מעבר לים
היא ,כלומר לא כל המרבה בסחורה
מחכים ,הוי ממעט בעסק ועוסק בתורה,
ומתוך שאדם עוסק בתורה לשמה,
וטורח ויגע לשם שמים ,אז השם עוזר לו
ומלאכתו נעשית על ידי אחרים ,וה'
מזמין לו פרנסה בלי עמל וטורח .וגם
זוכה ונעשו כליותיו כשני מעיינות,
ומוצא טעם והלכות מעצמו ,ומה שלא
למד מעולם ,ניתן לו במתנה ,כאשר
מצינו באברהם אבינו שהעיד עליו
הכתוב" :וישמור משמרתי ,מצוותי
וחוקתי ותורתי" אף על פי שלא למד
משום אדם מעולם .אך מעצמו היה יושב
ומחשב אחר המצוות ואחר האמונה.
ויגיעת התורה משכחת ומונעת אותו
מהעוון .אבל הבטלה גוררת את העוון,
ומורידה לגיהנום אשר עונשה גדול.
ואפילו הולך בדרך ,יחזור בליבו על דברי
תורה ,כמו שחכמי ישראל נשתבחו שלא
הלכו ארבע אמות בלא תורה .והתורה
משמרתו ,וה' יזכנו לעסוק בתורתו אמן.

הגאון רבי חכם שלום כהן זצוק"ל
1931-2022

הגאון רבי שלום כהן זצ"ל ,מנעוריו היו

חייו קשורים לבית המקדש ולכותל
המערבי והיה אומר :באיזה יראה עלינו
בשעת ההתקרבות למקום הזה :כשהיה
יורד במדרגות לילך לשם ,היו רגליו
רועדות מעצמן ,הקדושה של המקום
הזה נכנסה בעצמותיו ,והיה אומר ,בימי
המקדש קיים ,אדם מגיע מאיזה מקום
מכל ארץ ישראל ,ובפרט כשמביא איתו
ביכורים או איזה קורבן ,היה מתרגש
מקדושת המקום ,ומיד חוזר בתשובה,
ונהיה יהודי טוב ביותר .בכל ערב שבת,
רבי שלום היה מתפלל בכותל ,וגם
לתפילת "יום כיפור קטן" בכל ערב ראש
חודש .הוא אמר למדתי הרבה יראת
שמים מגדולי הרבנים האשכנזים.
עמדתי לשאת כפי לברכת כוהנים לפי
שאני כהן ,והרב הגאון דוד יונגרייז ,רב
אב בית דין בירושלים שהיה לוי ,הוא
בכבודו ובעצמו בא כל פעם ליטול לי
הידיים .והייתי מזדעזע כיצד גאון זקן
כזה נוטל ידי נער כמוני .גם בבני ברק,
הגאון הסטייפלר זצ"ל ,ניגש והביא לי
בעצמו השטיח שעומדים עליו הכהנים
בשעת ברכת כוהנים .חכם שלום היה לו
קשר הדוק עם הגר"ע יוסף ,מנעוריו ועד
זקנה ושיבה .כאשר היו עולות על
שולחנו סוגיות סבוכות ,נהג מרן חכם
עובדיה לומר לתלמידיו :פנו לבית הגדול
ברחוב היהודים ותשאלו את חכם שלום
מה דעתו.

סיפור

כשהגשם פסק והאורח הזר עזב את
ביתו של ניסן ,קיפל ניסן את מיטתו של
האורח להשיבה אל מקומה ,והנה
הבחין באבידת גוי :חגורה עבה
בשטרות ,וספר השטרות ועלו למאות
רובלים .החליט שכאשר ישוב הגוי ישוב
ליטול את ששכח ,אשיב לו את כל
השטרות ,ואעשה קידוש שמים גדול.
הוא הניח את החגורה בארון צדדי,
וראה שהגשם פסק ,מיד שב זעמו על
הרבי ,ומיד יצא לדרך ,קודם שיעזוב

הרבי את הכפר .ניסן הגיע אל מקומו של
הרב ,דחק עצמו בין הממתינים ,וניגש
בצעדים גדולים אל השולחן בראשו ישב
הצדיק .לתדהמתו ,ראה אכן את הקופה
שלו ,והיא עומדת ,ללא כל בושה ,על יד
תיק הטלית והתפילין של הרב .מיד שלח
את ידו ליטול את הקופה ,והרבי עצרו
בעוד מועד ,תפס את ידו בידו ולחש לו
בחיוך אוהב :עזוב נא הקופה שלי זו,
והחגורה שהניח האורח היא שלך.

דינים

 - 1משקפיים שלובש תדיר (ראייה) יכול
לצאת עמהם ברשות הרבים ,אך משקפי
קריאה ,לא יצא עמהם אף דרך לבישה.
שאפשר שיסירם ויטלטם ברשות
הרבים.
 - 2משקפי שמש המחוברים על
המשקפיים לא יצא עמהם לרשות
הרבים ,שמא במקום צל יסירם.
 - 3מי ששכח ויצא לרשות הרבים ,ומצא
בכיסו כיפה ,אין לו להוציאו וללבוש
אותו על ראשו ,כדי שזה יהיה בדרך
לבוש ,שהרי על ידי לבישתו את הכיפה
חשיב בהניח את החפץ ברשות הרבים.
ונחשב כאילו עשה עקירה מרשות היחיד
והניחה ברשות הרבים וזהו עיקר איסור
הוצאה .ולכן מה יעשה כשימצא הכיפה
בכיסו ,אם יש עמו גוי יתננו לגוי ,ואם
ולא יתננו לקטן ,ואם לא ימשיך לילך
וכל שני מטרים יעמוד לנוח קצת .עד
שיגיע סמוך לביתו.
 - 4כל הוצאה שהיא דרך מלבוש ,אין בה
איסור הוצאה ,ואפילו אם לובש שני
בגדים זה על זה ,ויוצא כך לרשות
הרבים ,בין אם הוציא הבגד השני לצורך
עצמו בין אם הוציא לצורך חברו ,ואף
בשתי חגורות זה על זה יש להקל.

התורמים לעלון זה

האדון ויקטור גנדי הכהן ובניו ואחיו
לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם
לטיפה בת אדל ע"ה אמן *** .האדון פרח

חמרה ואשתו הגברת דינה ובניהם
לברכה ולהצלחה ולע"נ קמו ג'מיליה בת
אדיל ע"ה אמן *** .האדון אלי לוי
ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה
ולהצלחה ולבריאות אמן *** .הגברת
ביללה דניאל ומשפחתה לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון גאבי בלאס
ואשתו הגברת אורלי ובניהם והוריהם
לברכה ולהצלחה אמן *** .הגברת קאמו
גנדי ובעלה האדון עזרא ובניהם לברכה
ולהצלחה אמן *** .האדון איזק שקאלו
ואחיותיו גרסיה ,שילה ,ויוליט,
אסטיללה ,כלודי לברכה ולהצלחה עם
כל משפחותיהם ולע"נ אמם ביללה בת
כחילה ע"ה אמן *** .האחים המבורכים
ג'ק ,ג'ווי ,ריזי ,ווירא ולינה למשפחת
סרדאר לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתם
אמם רחל בת אלוירה ע"ה אמן.

**********
בעל המכולת אברהם כהן:
Cohen’s Mini Market
902 Ave U Brooklyn N.Y.
מקבל Food Stamp

(347) 348-9779
בעלת בית המרקחת
הגברת ויויאן ג'ק כבאריתי,
מקבלת כל סוגי ביטוחי הבריאות,
משלוח תרופות חינם עד הבית
(718) 758-4800 * 2934 Ave R
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$500
ותזכו למצוות אמן.
מספר המבקרים הגיע ל,137,500 -
 +700מבקרים מהעלון הקודם.

כל מי שיכול לתרום לעלון זה
יבורך מפי עליון אמן.

**********

www.BethYosef.com

