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"ויירא יעקב מאוד" .מאחר שפגעו בו מלאכים
שבאו ללוותו ולשומרו ,למה היה מתיירא
מעשו? לפי שאמרו החכמים :שהמלאכים
שפגעו בו היו שנים והם :מיכאל שרו של
ישראל ,אבל זה לעומת זה עשה ה' ,והמלאך
השני הוא שרו של עשו ,ואמר יעקב כשם שהשר
שלי שהוא בא לעזרני ,גם כן בא המלאך השני
שרו של עשו בא לעזור לעשו .ויעקב באמת לא
נתיירא על עצמו כלל ,כי הוא הובטח על כך
מאת ה' ,אלא נתיירא על נשיו ועל בניו שנאמר:
פן יבוא והכני אם על הבנים ,כלומר נתיירא על
בניו ועל אמהות שלהם .ולכן נתחכם ויחץ את
העם אשר איתו ,כלומר הילדים ואמותיהם.
ואחר כך אמר הפסוק :ויקח את שתי נשותיו
ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבור
את מעבר יבוק ,ויקחם ויעבירם את הנחל ויעבר
את אשר לו .בפסוק זה יש תמיהא ,בתחילה
אמר הפסוק ויקח את משפחתו ,ואחר כך אמר
ויעבור את מעבר יבוק .וחזר ואמר :ויקחם
ויעבירם את הנחל ,ואחר כך ויעבר את אשר לו?
אם כן מהו פירוש הפסוק הזה? אלא אומר
רמב"ן :כך פירושו של הפסוק :בתחילה ויקח
את משפחתו ואספם אל שפת הנחל ויעמידם
שם .ואחר כך :ויעבור את מעבר יבוק ,הוא
עצמו עבר את הנחל כדי לבדוק את גובה המים
ולראות אם יוכל לעבור ברגליו ,וכאשר ראה כי
כן יכול לעבור ,חזר אל משפחתו ויקחם כולם

כאחד ויעבירם את הנחל ,ואחר כך ויעבר את
אשר לו ,כלומר מקנהו ורכושו .וה' ישמרנו
אמן.

פרפראות על הפרשה:

 - 1כשנפגש עשו עם יעקב ,שאל את יעקב :מי
אלה לך? ויאמר לו יעקב :הילדים אשר חנן ה'
את עבדך .יש לתמוה :מה שאל עשו ומה ענה לו
יעקב? אלא זוהי מגמת עשו כשאמר "מי אלה".
רצה להמשיך את מידת הדין על הילדים ,לפי
שאותיות "מי אלה" הוא שם אלוקים שהוא
מידת הדין .ויעקב הבין כל זה וענה לו :הילדים
שלי יודעים להמתיק את מידת הדין למידת
רחמים ,לכן אמר :אשר חנן מלשון חנינה
ורחמים ,לכן הטעמים של תיבת "הילדים" היא
זקף גדול שהיא :שתי נקודות וקו אחד ,ושתי
נקודות הן כמו שני יודין שמספרם כ' =  20והקו
הוא כמו האות ו' וביחד מספרם הוא  26כמספר
שם הויה שהוא שם רחמים (אוצר אפרים).
" - 2אך בזאת נאות לכם אם תהיו כמונו להמול
לכם כל זכר" .יש לשאול :אם אנשי עיר שכם
עשו המילה ,למה בני יעקב הרגו אותם? האם
מותר להם לעשות זאת? אלא אומר" :זכרון
שמואל" :הנה יסוד מצות מילה להסיר ערלת
הגוף ועורלת הלב .לפיכך מברכים תחילה:
"להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" כדי שיהא
הילד מאמין בה' כמו אברהם אבינו ,ואחר כך
מברכים על המילה .ואם אינו מתכוון לזאת ,אז

המילה לא מהניא כלום .לפיכך ,אנשי שכם לא
כיוונו להאמין בה' ,אלא מלו עצמם לאהבת
דינה ושאר בנות היהודים כאומרם :בנותיהם
נקח לנו לנשים ,לפיכך מילתם פסולה ,והיו בני
יעקב רשאים להרוג אותם לנקום נקמת "דינה"
אחותם.

היסטוריה בקצרה 80 :שנה אחרי החורבן 150
למנינם:
אחרי שהמיתו הרומיים את רבי עקיבא ,גזרו
מיתה על רבי אלעזר בן פרטא ועל חבירו רבי
חנינא בן תרדיון .אמר רבי חנינא בן תרדיון
לחבירו :אתה עסקת בתורה ובגמילות חסדים
עתיד להינצל .אבל אני שעסקתי בתורה לבד
איני ניצל .ויביאו השונאים את רבי אלעזר בן
פרטא לדין תחילה ואמרו לו :מפני מה למדת
תורה? אמר להם :אם יש ספר לאדם ,מה יעשה
בו? וודאי יקרא בו .וגם אנחנו היהודים יש לנו
ספר תורה ,חייבים לקרוא בו .עוד אמרו לו :מה
טעם קוראים לך רבי? אמר להם ,אני רבי של
האורגים ,כלומר בקי במלאכת האריגה .הביאו
לפניו שתי חתיכות של בגד ואמרו לו :איזו של
שתי ואיזו של ערב? נעשה לו נס ,ובא מין עוף
וישב על חוט של שתי ,והחוט השני הוא של
ערב .אחר כך אמרו לו :למה לא באת לבית
אבידן שדנים שם בדברי חכמה לאלילות? אמר
להם :זקן אני ויראתי פן ירמסו אותי ברגליהם
מרוב אנשים שנאספים שם .אמרו לו :עד עכשיו
לא נרמס אחד .אמר להם :שלחו ובדקו ,ונעשה
לו נס ואותו היום נרמס שם זקן אחד .אמרו לו:
למה שלחת עבדך לחירות? לפי שגזרו הרומיים
שלא לשלח אדם עבדו לחירות ,שכן שלוח העבד
לחירות ,היא דת יהודית .אמר להם ,זה שקר.
ומיד נעשה לו נס ובא אליהו הנביא בדמות
עבדו ,נכנס ואמר :אני עבדו ולא שלחני לחירות.
ומיד פטרוהו וחזר לביתו.

הדרך לרפואה ולבריאות:
כתב הרמב"ם שנאו המאכלים המזיקים כאשר
ישנא איש את רעהו! השונאו ומבקש המיתו.
אכלו כדי שתחיו ,והיותר תחרימו ,אל תאמינו
שרוב המאכל והמשתה יגדיל הגוף וירבה השכל
ויבריא האדם כשק המתמלא מן המושם
לתוכו ,כי הוא ההפך .באכול מעט יש כוח
באיצטומכא לקבלו ,ובחום הטבע .לעכלו ,אז
יגדל ויבריא ודעתו יתיישב ,ואם יאכל יותר
מדי ,שכלו יתבזה וכיסו יתרוקן ,והיא סיבת
רוב החולאים .אכילה מועטת בריאות מרובה,
אכילה מרובה בריאות מועטת .החוקרים הגיעו

למסקנה :האדם הכניס מזון עם נפח ונוזלים
במשך  24שעות שני קילו גרם מאכל ומשקין בין
שניים לשלושה ליטרים ,ומתוך כל מה שאכלנו
במשך יממה ,כלי הדם סופגים  30גרם של אבות
המזון :מינרלים  -חלבונים  -שומנים -
ויטמינים ,שהתמוססו להיות דקים עד כדי
שהנימים בדפנות המעי הדק יוכלו לספוג
אותם ,זה כל מה שנספג לתוך מחזור הדם מכל
מה שאכלנו במשך  24שעות .וכדי לסבר את
האוזן נביא דוגמה לזה ,עקרת הבית שהכניסה
למיקסר קערת ירקות שלמה ,ותמהה על כך
שלבסוף יצאה מנה קטנה ,ועלינו להימנע מאוד
מאוד ממילוי הכרס .שהוא מחליש כח העיכול,
ומוסיף השומן והחלב בגופנו ותחת העור שלנו.

דברי מוסר" :דרך ארץ"
חביבה היא מידת "דרך ארץ" לפני ה' ,לפי שאין
ישובו של עולם כולו אלא בדרך ארץ ,וכל מי
שאין בו דרך ארץ ,אינו נחשב לכלום אלא
כחיות המדבר ,וכל מי שיש בידו דרך ארץ הרי
ה' והבריות מתפארים בו .ואף התורה מתפארת
בו ,כי התורה שעוסק בה מתקשטת לפני ה'
בדרך ארץ שיש לאדם ,כל מי שאין בו דרך ארץ,
לא ידור עם בני אדם כי מעשיו אינם מקובלים,
ודבריו אינם נשמעים ,ובני אדם מתרחקים
ממנו .ומה היא "דרך ארץ"? התנהגות ביראת
שמים לפני ה' ,והתנהגות עם הבריות ,בענווה,
רוח נמוכה ,ולשון רכה .ובמעשה הטוב שבו,
יהיה מצוין במעשיו ובדבריו ,באכילה ובשתייה
בעטיפתו ומלבושיו ,במשא ומתן ,בהליכתו
ובישיבתו .והדרך ארץ המעולה לפני ה' ,היא
שידע ויכיר את בוראו שברא אותו ויצר אותו
מאפס ,וגמלהו כל טוב וכל יופי גומל לו ,לכן
צריך להידבק בתורה ולקיים המצוות בשמחה,
ועל זה אמרו חז"ל" :דרך ארץ קדמה לתורה"
כלומר :כל ספר וספר בעולם יש לו הקדמה,
וההקדמה לספר תורה היא הדרך ארץ .וגם
מדרך ארץ לכבד אביו ואמו שטרחו ועמלו לגדל
אותו ,וכן צריך לגמול חסד לעניים ולעשירים,
לחיים ולמתים ,זהו קיומו של העולם .ויהא
זהיר להתפלל כל תפילות בזמנן ,וק"ש בזמנה
אז יקבל ה' את תפילתו ברצון
אמן.

הראשון לציון :רבי אברהם אשכנזי
1810-1900
יעקב אשכנזי היה חייט פשוט ,והיה עוסק
במלאכתו בעיר לאריסן שביוון .ליעקב ואשתו
לא היה בן זכר ,והם הרבו בתפילות לה' ליתן

להם בן זכר ויקדישו אותו לתורה .נענו יעקב
ואשתו ונולד להם בן זכר בשנת  1810וקראו
שמו אברהם .והחליט אביו כי לא יחסוך כל
מאמץ כדי שבנו אברהם יהיה לגדול בתורה.
משפחת יעקב אשכנזי ידעה פעמים רבות עוני
ומחסור ,הגשמים אשר ירדו בימות החורף
מצאו דרכם לבית העלוב וטפטפו על יושביו.
לעיתים מזומנות לא הספיקה פרנסתו הדחוקה
של החייט אף לכדי פת לחם להשיב את נפשו
הרעבה ,אך לעולם לא ויתר על תשלום שכר
המלמד של בנו אברהם .לא קל היה למצוא
בעירו מלמד מומחה לבן היניק והחכים ,אך
יעקב הצליח לאחר מאמצים רבים למצוא
מלמד מהוגן ,ובכל חודש היה שוקל על ידו
סכום כסף נכבד .ואכן ,הבן לא אכזב ,מיום
ליום עלה במעלות לימודו .בכשרונותיו
הברוכים ובהתמדתו הבלתי רגילה ,התבלט על
פני כל בני גילו ,שעות ארוכות היה יושב לבדו
בבית המדרש ועוסק בלימוד התורה .כאשר
מלאו לילד אברהם תשע שנים ,ניגש המלמד אל
אביו ,והודיע לו כי אין בכוחו ללמד את הבן,
כבר עתה הוא עולה עליו בידיעותיו ,והוא לא
יוכל לקדמו.

סיפור:
כשיצאו האדון ישעיהו ובנו האילם מלפני רבי
משה בלי שום תשובה או דברי ברכה מאת הרב,
רצו לחזור לביתם במפח נפש ,אבל שמעו מכמה
אנשים שהיו שם ,שאין להם לחזור בלי כלום,
עליהם לחזור ולנסות ולדבר עם הרב פעם שנית
ושלישית ,אולי באותה שעה שיהיו שערי שמים
פתוחים ,ויתהפך הגלגל לטובה בעזרת ה' .אז
נותרו האב ובנו בעירו של רבי משה ,ונהנו
מהכנסת אורחים של יהודים מקומיים רחבי
לב ,ובחלוף יומיים נכנסו שוב אל הרבי .עתה
הביט לעברם והקשיב רוב קשב לכל אשר סיפר
האב בבכי של כאב .לרגע עצם הרבי את עיניו
והעמיק במחשבותיו ,עד שפתח עיניו וענה
באנחה קלה :היכנסו שוב במוצאי שבת ,לאחר
שאבדיל על הכוס .שבת נעלית ומרוממת עברה
עליהם בצל הקודש ,גם תקווה גדולה קיננה
בליבותיהם של האב ובנו האילם ,הן הרבי לא
דחה אותם כי אם הזמינם למוצאי שבת.
האנשים אשר על בית הרבי כבר ידעו שאלו
מוזמנים הם לאחר תום ההבדלה .כשנכנסו
ועדיין שיירי ההבדלה היו על השולחן ,האיר
להם הרבי פנים ופנה לפתע אל הנער ושאלו
בתום :אמור נא ,מה שמך בישראל? מיד ענה
הילד :שמי מרדכי ,ואביו פרץ בצעקות שמחה.

הסובבים היסו את האב הנרגש.

דינים לחנוכה:
 - 1השנה מתחילים להדליק נרות חנוכה ביום
ראשון בלילה שחל ב 28 -בנובמבר.
 - 2הנשים נוהגות שלא לעשות מלאכה בעוד
הנרות דולקים ,ואין להקל עליהן.
 - 3מצוות הנחת נרות החנוכה היא בתוך עשרה
טפחים ( 80ס"מ) מקרקע הדירה.
 - 4הדר בעליה מצוה שיניח נרות חנוכה בחלון
או במרפסת ,או במרפסת סמוכה לרשות
הרבים .ואם הוא גר בקומה שהמרפסת גבוהה
מהקרקע של רשות הרבים ( 9:60מטר) יניח את
הנרות בפתח הדירה מבפנים ,בטפח הסמוך
לפתח משמאל הנכנס כנגד המזוזה.
 - 5מדליקים נרות חנוכה בבית הכנסת בין
מנחה לערבית ,ואף על פי שעדיין לא הגיע זמן
צאת הכוכבים ,כדי שיהא פרסומי ניסא .ואם
אפשר מדליקין אותם על ידי קטן שהגיע
לחינוך ,ומדליקין נרות חנוכה בבית הכנסת גם
בשחרית בלי ברכה.
 - 6נר ראשון שבכל יום נקרא נר מצוה ,והנר
השני והשלישי וכו' נקראים נרות הידור .לפיכך
בעל הבית בעצמו צריך להדליק נר המצוה ,אבל
הנרות של ההידור מחנכים הקטנים שהגיע
זמנם להדליקם ,אבל אם לא הגיעו לחינוך אין
לתת להם להדליק .אבל נר השמש שמחוץ
לנרות ההידור מותר להדליק אפילו על ידי
תינוק קטן.
 - 7זמן ההדלקה כחצי שעה לאחר השקיעה
( 5:00בערב) ואם לא הדליק בזמן זה יכול
להדליק עד השעה  5:15בערב .ואם לא הדליק
בצאת הכוכבים יכול להדליק אפילו בשעה
מאוחרת ,עד שיעלה עמוד השחר ,ומכל מקום
בשעה מאוחרת צריך להעיר שניים מבני הבית
אם היו ישנים .ואם אינו יכול להעירם ידליק
בלי ברכה .ואם ברך אין למחות בידו.
 - 8מי שאינו יכול להיות בביתו בזמן הכוכבים,
וחוזר לביתו בשעה מאוחרת ,ראוי ונכון שימנה
את אשתו שתהיה שלוחתו להדליק בזמן צאת
הכוכבים ויוצא ידי חובה
בהדלקתה ,ואפילו אינו שם.
 - 9הדלקת הנר היא המצוה ,ואם אחר שהדליק
כבה מיד מאליו ,או כשבא לתקן שיהיה דולק
יפה ,או נכבה מחמת הרוח ,מן הדין אינו זקוק
להדליקן פעם שניה ,אך מצוה מן המובחר
לחזור ולהדליק בלי ברכה.
 - 10לא יתחיל להדליק עד שיסיים לברך את כל
הברכות ,ואין מתחילים לומר "הנרות הללו"

וכו' אלא לאחר שסילק ידו מהדלקת הנר
הראשון ולא קודם לכן.
 - 11בערב שבת מדליקים תחילה נר חנוכה
ואחר כך נרות שבת ,צריך לתת שמן בנרות
החנוכה בשעור שידלקו שעה אחת משעת
ההדלקה ,וכן השעוה תהיה גדולה שתדלוק
שעור כשעה .אין אומרים "במה מדליקין"
בערב שבת חנוכה ,ומצוה מן המובחר להתפלל
מנחה ערב שבת קודם הדלקת נרות חנוכה,
ובבה"כ בית יוסף מתפללים מנחה בשעה 2:00
אחה"צ.
 - 12אם שכח ולא אמר "על הנסים" אם נזכר
קודם שיזכור ה' בברכת ועל כולם ,יאמר שם
(מודים אנחנו לך על הנסים וכו') וממשיך כרגיל
על הסדר .אבל אם אמר ברוך אתה ה' של "ועל
כולם" אז ימשיך (שים שלום) ,ואחר "אלוקי
נצור" יאמר מודים אנחנו לך על הנסים וכו'.
ובברכת המזון אם שכח יאמר אותה בסוף
)הרחמן) וכו'.

התורמים לעלון זה:
האדון רחמים אלפקס ואשתו הגברת טוניה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומזמינים הקהל
למצות פדיון הבן ביום שלישי  23בנובמבר בבית
הכנסת  S.L.Cבשעה  7:30בערב ונשמח
לראותכם ומברוק אמן *** .האדון אלי לוי
ואשתו הגברת ביקי ובניהם לברכה ולהצלחה
ולבריאות ומאחלים מזל טוב לחתנם האדון
ציון שמס ואשתו הגברת שילה בהנינים
החדשים ומברוק אמן *** .האדון סמי יזדי
ואשתו הגברת אסטיללה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים מזל טוב לחתנם האדון
אייזיק קמכגיו ואשתו הגברת שרה בהנולד
החדש דוד ומברוק אמן *** .האדון פרח חמרה
ואשתו הגברת דינה ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ החכם השלם אברהם חמרה בן טירי
אסתר ע"ה אמן *** .האדון נורי אלגדע ובניו
ובנותיו לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ומזמינים הקהל לשמוע הדרושים מפי החכמים
ביום ראשון 21 ,בנובמבר לע"נ אדונתם אמם
רחל בת לטיפה ע"ה בבית הכנסת אחי-עזר
בשעה  4:15ותזכו למצוות אמן *** .הגברת קמו
שאשו-מיטה ובעלה החזן הנעים והעסקן
הצבורי אלביר ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אביה המנוח חכם אברהם בן לאה ולע"נ
אדונתה אמה שמחה אליגרא בת לאה ע"ה אמן.
*** האחים המבורכים למשפחת מאלח לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ אדונתם

אמם לינדה בת שרה ע"ה אמן *** .איש חסד
בעילום שם לברכה והצלחה עם כל המשפחה
ולע"נ המנוח ג'ק לאלו בן אסתר ע"ה אמן*** .
הגברת בירטא מלבסאתי ובעלה האדון בעל
המרקחת אליהו ובניהם לברכה ולהצלחה
ולע"נ אביה המנוח אברהם נוסירי בן צברייה
ע"ה אמן *** .האדון ויקטור גנדי הכהן ובניו
האחים המבורכים הנרי  -פרידי  -ביללה לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ אדונתם
אמם נדיה בת ויקטוריה ע"ה אמן *** .האדון
ליון פרחי ואשתו הגברת איווה ובניהם לברכה
ולהצלחה ולע"נ רחל סיתהון בת בהייה ע"ה
אמן *** .העסקן הציבורי האדון איזק ג'רדיה
ואחיותיו לאה  -בהייה  -שרה  -טוניה וכל
משפחותיהם לברכה ולהצלחה ולע"נ אמו
ג'מיליה בת בהייה ע"ה אמן *** .האחים
המבורכים דיבו  -מארק  -סמי  -טוניה  -קיטי
 לינה  -נדיה למשפחת כפיץ לברכה ולהצלחהעם כל משפחותיהם ולע"נ אדונתם אמם אולגא
בת זקייה ע"ה אמן *** .האדון איזק ענביה
ובניו לברכה ולהצלחה ולע"נ אדונתם אמם
איווה עיישה בת ליזה ע"ה אמן *** .ועד של
חסד תחת השגחת הרב יוסף חמרה עם אנשים
ונשים בעלי חסד בעילום שם המשתדלים
לעשות שידוכין לזיווגים לבנים ובנות.
ולמעוניינים יש להתקשר למספרי לטלפון
הבאים.(718) 336-8317, (917) 415-0869 :
*** משפחת כפיץ לברכה ולהצלחה עם כל
משפחותיהם ולע"נ אחיהם המנוח משה בן רחל
ע"ה אמן *** .הגברת טוניה לוי-שרים ובעלה
האדון שאול ובניהם לברכה ולהצלחה ולע"נ
אחיה החכם השלם אברהם בן רחל ע"ה אמן.

**********
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,950
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל,67,600 -
גידול של  700מבקרים מהשבוע שעבר.

**********
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