Parashas Vayishlach

“I

The Home

mma, I’m home.”
“Devora, shalom! Welcome home. How
was school?”
“Wonderful, Imma.”
“Take off your coat and let me give you a
big hug.”
“Imma, you’re the best. What’s that delicious smell?”
“Vegetable soup. I have a nice hot lunch
for you.”
“Yum. I’m so hungry.”
“Okay, go wash and sit down so we can
eat together.”
“Imma, it’s so nice
to eat with you
every day.”
“It’s my pleasure,
Devora.”
“Imma, can I tell
you something personal?”
“Of course, my
dear.”
“You make our
home
such
a
wonderful
place.
You always greet us
with a smile, a hug, and a kiss. You have
a warm meal waiting for us. You take
care of all of us. Our home is clean, orderly, and well stocked with food. You
always have the time to listen to us, and
to give us good advice. You make Shabbos and Yomim Tovim so beautiful and
special. I just love coming home!”
“Devora dear, you make me feel so
good. I work so hard on all of these
things. It is wonderful to hear your appreciation. Can I tell you a secret?”
“Sure, Imma.”
“This is the most important thing that I
can be doing.”
“Why, Imma?”
“What is the most precious thing in the
world?”
“Gold? Diamonds?”
“No.”
“What, Imma?”
“People.”
“Really?”
“Do you know what a person can accomplish? People can move mountains.
They can create cities. They can write
beautiful Chidushei Torah (original Torah
thoughts). An evil person, cholila
(Heaven forbid) can destroy a whole
world. People are worth more than anything.”
“What’s the secret that you wanted to tell
me, Imma.”
“Do you see those two house-plants over
there, Devora?”
“Yes, Imma. One looks very strong and
healthy. But the other one is barely
alive.”

“When I bought them, they looked the
same. I planted one in a flowerpot filled
with good, rich soil. It grew big, strong,
and beautiful. The other one was planted
in weak soil. It hardly grew at all.”
“Imma, tell me the secret.”
“A person is like the plant, and the home
is like the soil in the pot. When a person
grows up in a good home, he will flourish. His body and soul will receive the
nourishment that they need to bloom
into a healthy, strong, productive adult. If
not, cholila, the person will find it much
more difficult to meet life’s challenges.
That is why my work in the home is so
important. It helps to make you into
beautiful
people.
This is the secret to
the most precious
thing in the world.”
“Imma, how do you
know this?”
“We have a hint in
this week’s parasha.
The Torah writes
that
Dinah,
the
daughter of Leah
went out to see the
daughters of the
land where they
were living (Bereshis 34:1). Unfortunately,
a terrible thing happened to her when she
went out. The Medrash Tanchuma comments on this event by quoting a verse in
Tehillim (45:14), ‘All of the honor of a
princess in inside.’ When a woman is
modest within her home, she atones for
her family members. Just as the holy altar
atones for the Jewish people, so too she
atones for her people. When a woman is
modest within her home, she becomes
like a fruitful vine. Her children become
like strong olive trees.”
“Imma, that is beautiful.”
“The home is the woman’s field of endeavor. That is where she can be creative.
That is where she can create life’s most
valuable possessions.”
Kinderlach . . .
Beautiful daughters, we are counting upon
you. You are our future. You create the
next generation. You make the home that
nurtures them into beautiful people.
Where would we be without people? Nowhere. Where would we be without you?
Nowhere. We appreciate you!

Honoring Parents
After thirty-four years of separation,

Yaakov is on his way to meet his brother
Eisav. He is informed that Eisav is coming
to meet him with 400 men at his side.
“And Yaakov was very frightened ...”
(Bereshis 32:8). What was he afraid of?
Yaakov certainly had emunah (faith) and

bitachon (trust) in Hashem. He also had
the zechus (merit) of many mitzvos to
protect him. He learned Torah with Shem
and Ever for fourteen years. He observed
all 613 mitzvos in the house of Lavan. He
was scrupulously honest in all of his dealings. But what about Eisav? The Medrash
(76:2) explains that Eisav also had mitzvos to his merit. “All of these years he
(Eisav) honored his parents. He will come
to battle me with the strength of that
mitzvah on his side.” For those thirty-four
years, Eisav honored his parents and Yaakov did not. Think about the implications
of this. Even with all of his merits, Yaakov
was still afraid of Eisav because he had
honored his parents. This shows the importance of honoring ones parents.
Kinderlach . . .
Honoring Abba and Imma is one of the
mitzvos whose reward is mentioned directly in the Torah. “Honor your father
and mother so that your days will be
lengthened” (Shemos 20:12). We honor
them by helping them and serving them.
Standing up for them, listening and not
contradicting them shows our reverence
for them. By honoring our parents, we are
really honoring Hashem. Let us all do our
best to strengthen our observance of this
very important mitzvah.

Difficult Times

Yaakov Avinu reveals to us an impor-

tant obligation in his prayer to Hashem. “
... for I crossed the Jordan (River) with
just a staff ...” (Bereshis 32:11). Rabbeinu
Bechaye writes that Yaakov Avinu is
teaching us the importance of mentioning
the difficult times amidst the plenty. We
can get very comfortable when times are
good. It is easy to forget about hardships.
That is the first step toward forgetting
about Hashem. Yaakov Avinu is warning
us. Never forget the hard times. Then you
will always remember the One who
brings the good.
Kinderlach . . .
When was the last time that you were
sick? Do you remember how badly you
felt? Do you remember how sincerely you
prayed to Hashem for a refuah shelaymah
(complete recovery)? He answered your
prayers and brought you back to health.
He wants you to remember that even
now. Why? Because then you will realize
that He is the One Who is guarding your
health. One of the reasons that we become sick is to learn to appreciate our
health. Try to skip the step of getting sick,
while you are healthy, and appreciate that
your health is a great gift from Hashem.
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אחרי  34שנות פרידה ,עומד יעקב לפגוש את אחיו עשו .הוא שומע
שעשו מגיע לקראתו עם  400איש" .ויירא יעקב מאד) "...בראשית
ל"ב ,ח'( .ממה פחד? יעקב ודאי בטח והאמין בה' .היו לו גם זכויות
של הרבה מצוות להגן עליו .הוא למד תורה בבית מדרשם של שם
ועבר במשך  14שנים .הוא שמר את כל תרי"ג המצוות בבית לבן.
הוא היה ישר לחלוטין בכל דרכיו ומעשיו .אך מה לגבי עשו?
מדרש רבה )ע"ו ,ב'( מסביר שגם לעשו היו זכויות של מצוות" .כל
השנים הללו הוא יושב ומכבד את הוריו .תאמר שהוא בא עלי מכח
כבוד אב ואם" .במשך  34השנים האלו כבד עשו את הוריו ,ויעקב -
לא .חשבו על ההשלכות של עובדה זו .למרות כל זכויותיו ,פחד
יעקב מעשו משום שכבד את הוריו .זה מראה לנו את חשיבותה של
מצות כבוד הורים.
ילדים יקרים . . .
מצוות כבוד הורים היא אחת מן
המצוות ששכרן מוזכר ישירות
בתורה" .כבד את אביך ואת אמך
למען יאריכון ימיך" )שמות כ',
י"ב( .אנו מכבדים אותם בכך
שאנחנו עוזרים להם ומשמשים
אותם .כשאנחנו עומדים לכבודם,
מקשיבים להם ולא סותרים את
דבריהם ,זה מראה על יראת
הכבוד שיש לנו כלפיהם.
כשאנחנו מכבדים את הורינו
אנחנו באמת מכבדים גם את ה'
יתברך .בואו ונשתדל מאד
להתחזק בקיום מצוה חשובה זו.
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"אמא ,הגעתי הביתה".
"שלום דבורה ,ברוכה הבאה .איך היה בבית הספר?"
"נהדר ,אמא".
"תורידי את המעיל ותני לי לחבק אותך חזק".
"אמא ,אין כמוך .מה זה הריח הנפלא הזה?"
"מרק ירקות .הכנתי לך ארוחה חמה וטעימה".
"יופי .אני כל כך רעבה".
"לכי ליטול ידים ושבי ליד השולחן כדי שנוכל לאכול ביחד".
"אמא ,כל כך טוב לאכול אתך כל יום".
"התענוג כולו שלי ,דבורה".
"אמא ,אני יכולה לומר לך משהו אישי?"
"בוודאי יקירתי".
"את עושה את הבית שלנו למקום כל כך נפלא .את תמיד מקדמת
את פנינו עם חיוך ,חבוק ,ונשיקה ,מחכה לנו עם ארוחה חמה,
ומטפלת בכולנו .הבית שלנו נקי ,מסודר ,ומצויד היטב .תמיד יש
לך זמן להקשיב ולתת לנו עצה טובה .השבתות והחגים כל כך
יפים ומיוחדים .אני פשוט אוהבת לבוא הביתה!"
"דבורה יקרה שלי ,את כל כך משמחת אותי .אני עובדת כל כך
קשה על כל הדברים האלו ,וכל כך נעים לשמוע שאת מעריכה
אותם .אני יכולה לגלות לך סוד?"
"בוודאי ,אמא".
"זה הדבר החשוב ביותר שביכולתי לעשות".
"למה?"
"מהו הדבר היקר ביותר בעולם?"
"זהב? יהלומים?"
"לא".
"אז מה?"
"אנשים".
"באמת ,אמא?"

"את יודעת למה אדם יכול להגיע? אנשים יכולים להזיז הרים .הם
יכולים לבנות ערים .הם יכולים לכתוב חידושי תורה נפלאים .אדם רע
יכול ,חלילה ,להרוס עולם מלא .אנשים שווים יותר מכל דבר אחר".
"מה הסוד שרצית לגלות לי אמא?"
"את רואה את שני הצמחים האלה בפינה ,דבורה?"
"כן ,אמא .אחד נראה בריא וחזק אבל השני בקושי חי".
"כשקניתי אותם ,שניהם נראו אותו דבר .שתלתי את האחד בעציץ
עם אדמה טובה והוא גדל לצמח חסון ויפה .השני היה שתול
באדמה פחות טובה והוא בקושי גדל".
"אמא ,תגלי לי את הסוד".
"אדם הוא כמו צמח ,והבית הוא כמו אדמה בעציץ .כשאדם גדל
בבית טוב ,הוא יפרח .גופו ונשמתו יקבלו את כל הדרוש להם כדי
להתפתח לאדם בריא ,חזק ,ויעיל .אם לא ,חלילה ,יתקשה אותו
אדם להתמודד עם קשיי החיים .משום כך העבודה שלי בבית הינה
חשובה כל כך  .היא עוזרת להפוך
אתכם לאנשים נפלאים .זהו הסוד
הקשור לדבר היקר ביותר בעולם".
"איך את יודעת את זה ,אמא?"
"יש רמז לכך בפרשת השבוע.
התורה כותבת שדינה ,בתה של
לאה ,יצאה לראות את בנות
הארץ).בראשית ל"ד ,א'( .לרוע
המזל ,קרה לה דבר נורא כאשר
יצאה .מדרש תנחומא על פסוק
זה ,מצטט את הפסוק מתהילים
)מ"ה ,י"ד( 'כל כבודה בת מלך
פנימה '.כאשר אשה צנועה בתוך
ביתה היא מכפרת על בני ביתה.
כמו שהמזבח מכפר על עם
ישראל ,כך מכפרת היא על בני
משפחתה .כשהיא צנועה היא
נעשית כגפן פוריה ובניה נעשים
כשתילי זיתים".
"אמא ,זה כל כך יפה".
"הבית הוא שדה הפעולה של האשה .שם היא יכולה להיות
יצירתית .שם היא יכולה ליצור את הדברים היקרים והחשובים
ביותר בחיים".
ילדים יקרים . . .
בנות יקרות ,אנחנו סומכים עליכן .אתן העתיד שלנו .אתן תיצורנה
את הדור הבא .אתן תעשנה את הבית אשר יגדל אותם לאנשים
נפלאים .מה היינו עושים בלי אנשים? מה היינו עושים בלעדיכן?
אנחנו כל כך מעריכים אתכן!
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יעקב אבינו מגלה לנו נקודה חשובה בתפילתו לה'..." .כי במקלי
עברתי את הירדן) "...בראשית ל"ב ,י"א( .רבנו בחיי כותב שיעקב
אבינו מלמד אותנו את חשיבות הזכרת הזמנים הקשים בתוך
התקופה הטובה .אנחנו עלולים להרגיש מאד בנוח בזמנים
הטובים .קל מאד לשכוח קשיים .וזה גם הצעד הראשון לשכוח את
ה' .יעקב אבינו מזהיר אותנו לא לשכוח לעולם את הזמנים הקשים.
כך נזכור תמיד את מי שמביא את הטובה.
ילדים יקרים . . .
מתי הייתם חולים בפעם האחרונה? אתם זוכרים כמה רע הרגשתם?
אתם זוכרים איך התפללתם מעומק הלב ובקשתם רפואה שלמה?
ה' שמע את תפילתכם ורפא אתכם .הוא רוצה שתזכרו זאת אפילו
עכשיו .למה? כדי שתדעו שהוא זה ששומר על בריאותכם .אחת
הסבות לכך שאנחנו נעשים חולים היא כדי שנדע להעריך את
בריאותנו .השתדלו לדלג על הצורך לחלות ,ובזמן שאתם בריאים
זכרו להודות על הבריאות שהיא מתנה נפלאה מאת ה'.
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