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כשדיברה התורה על יוסף כשהיה במצרים
בביתו של פוטיפר ,נאמר שם שלוש פעמים
"ויהי" .בפעם הראשונה :ויהי ה' את יוסף.
בפעם השניה :ויהי איש מצליח .בפעם
השלישית :ויהי בבית אדוניו המצרי .מה
מלמדנו הפסוק מפסוקים אלו? ההסבר הוא:
שישנן שתי דרכים בעבודת ה' :דרך העושר
ודרך העוני .לפעמים ,אדם מישראל עובד את
ה' והוא עני ,אבל כאשר ההצלחה מאירה לו
פנים והוא מתעשר ,מקיים בעצמו דברי
הכתוב" :וישמן ישורון ויבעט ויטוש אלוה
עשהו" ויש גם להיפך .כאשר מצליח ,מוסיף
יראת שמים ועושה מעשים טובים בממונו,
דברים שלא היה יכול לעשותם כשהוא עני.
ועוד יש שהעוני מעביר את האדם על דעתו ועל
דעת קונו ,והוא מואס בחייו ,אבל כשהוא
מצליח ועולה לגדולה ,אז משנה את דרכו
לטובה ,ומתקרב לעבודת ה' יותר ויותר .לכן
בא הכתוב ללמדנו על יוסף הצדיק שהיה צדיק
אמיתי ומתקרב לה' ,בין כשהיה איש מצליח,
כלומר כשההצלחה האירה לו פנים ,ובין
כשהיה עבד בבית אדוניו המצרי וקיבל הכל
באהבה והיה לבו נאמן לה' .גם כן כשנעשה
מלך במצרים אמר :את האלוקים אני ירא .כי
לפעמים ,כאשר אדם מצליח ,חושב הוא כי
כוחו ועוצם ידו עשה לו את כל החייל הזה,
שוכח את קונו ונוטה לשכוח דרכי התורה

והמצוות .לא כך יוסף שנעשה ונהיה איש
מצליח ,ואפילו הכי היה נזכר שהוא עדיין עבד
בבית אדוניו המצרי .ומספרים מעשה ברבי
נחום הצדיק כשבנו רבי מרדכי נתעשר ,שכן
הוא ובניו בבית של חצרות מלכים ,ונודע לאביו
באחד הימים שביום פלוני בביתו של בנו רבי
מרדכי מבשלים דגים לאכול .מה עשה האב?
לבש בגדי שבת ונכנס אל בית בנו ,ואמר בדרך
בדיחותא :שבת שלום בני ידידי .שמעתי כי
היום מבשלים אצלך דגים ,ובוודאי חושב אתה
כי שבת היום ...ואחר כך נכנס לסלון של בית
בנו והופתע כשראה בפעם הראשונה אולם גדול
מרוהט כיד העשירים והביע את תמהונו וגם
את צערו ,ואמר לו :למה אתה יושב בבית של
מלכים? והשיב לו בנו :מה פליאה יש לך עלי
אבי ,הרי יוסף הצדיק היה איש מצליח ועשיר
ובעל נכסים כמו אבותינו הקדושים אברהם,
יצחק ויעקב שעליהם נאמר :היו כבדים במקנה
בכסף ובזהב .ונעשה יוסף מלך ,וחי בלב לבה
של הטומאה ,ולא זנח דרך ואמונת אבותיו ,וה'
היה עמו .ורבינו הקדוש היה גם כן עשיר ביותר
עד שאמרו :כי מי שהיה ממונה על סוסיו היה
עשיר יותר משבור מלכא מלך הפרסיים .ולפני
פטירתו ,העיד על עצמו שלא נהנה אפילו
באצבע קטנה מכל עושרו ,כי ההשגחה העליונה
חפצה להורות לנו אפילו שהוא עשיר לא יהנה
מגשמיות העולם ,ויהא דבוק בה' ובעבודתו וה'

ישמרנו אמן.

חנוכה:

מלחמת היוונים נגד החשמונאים ,לא כוונה
כנגד כקיומו הגשמי של העם היהודי ,להפך,
הם היו נכונים להעניק ליהודים זכויות
מפליגות ,ולאפשר להם ליהנות מכל הישגי
התרבות והמדע של יון .המאבק היה נגד
הנשמה היהודית ,היוונים ,ביקשו להפריד את
העם היהודי מקדושתו ,ולהפכו להיות עם ככל
העמים .שכבשו את בית המקדש יכולים היו
להחריבו ,כדרך שנהגו שליטים אחרים ,אך הם
לא עשו זאת .לא הפריע להם קיומו של מרכז
רוחני ותרבותי ,שבו אנשים מבטאים את
רגשותיהם ואת אמונתם .הם גם לא שפכו את
השמן ששימש להדלקת המנורה .לא הפריע
להם שהיהודים מדליקים את המנורה ,דבר
אחד הקפידו לעשות :הם טימאו כל השמנים,
בכך כאילו אמרו :יכולים אתם להמשיך
בעבודת בית המקדש ובהדלקת הנרות ,כי כל
העמים מקריבים קורבנות ומדליקים נרות ככל
אחד אשר אהב ואשר האמין .וגם אתם עם
ישראל תמשיכו לעשות מנהג אבותיכם ,אבל
בלי טהרת השמן .השמן אינו מתערבב והוא צף
למעלה ,והטהרה של השמן מסמלת את העל -
שכליות ,כי מהותו של העם היהודי משתמש
בדברים שאינם שכליים .ואי אפשר להבדיל בין
שמן טמא לשמן טהור ,לא בטעמו ,ולא בריחו,
ולא במהותו ולא בשום שינוי ,ואמרו :רוצים
להישאר יהודים? בבקשה ,רוצים להמשיך
ללמוד תורתכם? אין לנו התנגדות .רוצים
לקיים מצוות? למה לא ,אבל אנו מתנגדים בכל
תוקף לערך בלתי שכלי ,שאתם מייחסים
לתורה ולמצוות .לקדושה שאתם מעניקים
להן .אם נפל ספר על הארץ אתם משתגעים
וצמים ,מה קרה ,כל הספרים בעולם נופלים
ולא צמים ולא מצטערים ,אם אדם נופל למה
הספר לא נופל? קיימו מצוות בהם טעם
והיגיון ,כמו כיבוד הורים חגים ומועדים
היסטוריים אבל למה לא לובשים שענטז? למה
לא עובדים בשבת? למה לא אוכלים בשר בחלב
וכדומה .אומנם היוונים הצליחו לטמא את כל
השמנים ,חוץ מפך שמן קטן אחד חתום
בחותמו של כהן גדול .אותו לא הצליחו לטמא.
הפך הקטן הזה מסמל את הנקודה הפנימית
של היהודי שלא נראית ונעלמת מעיני הכל.
והיא האהבה לה' לקיים מצוותיו ,בלי שאלות

ובלי היגיון ,כי היהודי דבוק במקורו האלוקי
מכל זה נלמד לכל הדורות ,כוח בכל אדם ישנו
יצר הרע ששואל את השאלות ששאלו היוונים,
ומבקש להפריד את היהודי מקדושת התורה
ומדבקותו המוחלטת בה' ,ואם קשה להתגבר
על כך ,יש לעורר את הפך הקטן ,ואת הנקודה
היהודית הפנימית ,ובאמצעותה אפשר
להתגבר על הקשיים.

הדרך לרפואה ולבריאות:

כף הרגליים אצל חולי סוכרת היא מקום סכנה
שממנו מתחילות צרות ,והם חייבים לשמור
עליה ביותר ,זאת מכיוון שאצל חולים אלו,
העצבים שמוליכים את התחושות למוח
פגועים ,ולכן הם לא מרגישים תחושת כאב או
מכה כמו שמרגיש אדם בריא .כתוצאה מכך
עלול שיגרמו להם פצעים או חתכים ברגל
וכאשר ירגישו בדבר ,זה כבר יהיה פצע פתוח
שאצל חולה סוכרת ריפויו קשה ביותר .לכן
חשובה בדיקה יום יומית של כל כף הרגל.
לשים לב לכל אדמומיות ,שפשוף או פצע .וגם
לא ללכת יחף .לשמור על היגיינה וניקיון של
כפות הרגליים ולנגבם היטב לאחר הרחצה.
רצוי לגרוב גרבי כותנה ללא תפר עליון או גומי
שלוחצים על הרגל ,וכן לנעול נעליים שלא
גורמות לשפשוף או לחץ .וחשוב לגזוז את
ציפורני הרגליים בזהירות או להיעזר במישהו
אחר .לעיתים הזנחה עלולה להיות ההבדל בין
ריפוי לקטיעה ל"ע .וחובה על חולי הסוכר
לשמור על כל דבר שכתבנו ,וגם נדרשים
להקפדה יתרה בשמירה על בריאות החניכיים
מכיוון שהזנחה וחוסר טיפול בחניכיים,
עלולים לגרום להתפתחות של מחלות לב,
כליות ,שבץ מוחי ואוסטאופורוזיס .וסיבת
הדבר היא ,הואיל והחניכיים מושפעים בכלי
דם וכאשר יש דלקת ,היא באה במגע ישיר עם
הדם.

דברי מוסר" :לשון הרע"

גדול עוונו של המספר בגנות חברו ,אע"פ
שאומר אמת ,אבל האומר שקר ,נקרא מוציא
שם רע .בעל לשון הרע זה שיושב ואומר :כך
וכך עשה פלוני כך וכך היו אבותיו ,כך וכך
שמעתי עליו ,ואומר עליו דברים של גנאי,
ואמרו חז"ל :שקולה לשון הרע ,כנגד עבודה
זרה ,וגילוי עריות ,ושפיכות דמים .ולשון הרע
נחלק לששה חלקים - 1 :מי שמספר רע על בני
אדם שעשו לו ,ואנשים שומעים ושותקים

ומראים עצמם כמקשיבים לדברים אלו
ונכללים עם עוון לשון הרע שאומר זה.
 - 2המספר לשון הרע על  -אבותיו של פלוני,
גם זה עוונו גדול - 3 .אם מכלים ומבייש פני
חברו בפני אחרים על מעשה אבותיו ,או על
מעשה אחד מקרוביו - 4 .אסור לספר לבן
שאביו עשה כך וכך בחייו מעשים רעים ,ואפילו
מספר בינו לבינו בלי שישמע שום אדם אחר,
גם כן אסור ועובר על "לא תונו איש את עמיתו"
באונאת דברים הכתוב מדבר - 5 .אם מספרים
על בעל תשובה את עוונותיו הראשונים ,יש בזה
עונש גדול ,כי השב בתשובה ,הופכין לו עוונותיו
לזכויות ,וזה מביישו בעבירות שהם זכויות,
הוא נותן מכשול לפניו ,כי חושב בלבו כמו
שביישני אני אביישו !...ויכנס עימו למחלוקת
ושנאה ונקמה ,ואולי יחזור לעוונותיו
הראשונים - 6 .אם ראית את חברך שעשה
עבירה בסתר ,אל תגלה ,לרבים ,וגם אסור
לספר על הגבאים הכשרים שהם גנבים .לפיכך
יסגור פיו ולא ידבר וה' יסלח לנו אמן.

סגולות של נר החנוכה

נרות חנוכה שהם שמונה ימים שבהם שמונה
סגולות והם - 1 :המסתכל בנרות חנוכה כל זמן
שהם דולקים ,מקדש את עיניו ,ומתקן את
החטא של הסתכלות האסורה שעשינו כל
השנה - 2 .יבקש מה' מה שלבו חפץ בשעת
הדלקת הנרות שאז מתקבלת תפלתו - 3 .ימי
החנוכה מסוגלים למחילת עוונות ובפרט היום
האחרון שקורין בו" :זאת חנוכת המזבח" רמז
לדבר" :בזאת יכופר עון" - 4 .מי שנותן צדקה
לעניים ובפרט למי שמחזיק ביד לומדי התורה,
מוחלין לו על כל עוונותיו - 5 .בחנוכה יש כח
של ראש השנה להפקד בבנים - 6 .ימי חנוכה
מסוגלים לזכות בהם לרפואה ,בין רפואת
הנפש ובין רפואת הגוף - 7 .בכל שנה ושנה בימי
חנוכה מתעוררת הנהגה של נסים ונפלאות לעם
ישראל בבחינת על הנסים ...בימים ההם גם כן
ובזמן הזה - 8 .כמו שנרות חנוכה מאירים ,גם
כן ה' מאיר לנו את העיניים שלנו אם מסתכלים
בנרות חנוכה.

הראשון לציון :רבי אברהם אשכנזי
1810-1900

אחרי תפילות מעומק הלב לה' שהתפללו יעקב
אשכנזי החייט הוא ואשתו שיתן להם בן זכר
כדי להיות גדול בתורה ,ובעזרת השם שמע ה'
תפילתם ונתן להם בן זכר ונקרא שמו בישראל

אברהם .אביו השתדל למצוא לבנו מלמד
מומחה ,וגדל הילד על ברכי התורה ,וכאשר
מלאו לילד אברהם תשע שנים ,והיה בקיא
בלימודי התורה ,ניגש המלמד אל אביו ,והודיע
לו כי אין בכוחו ללמד את הבן ,כבר עתה הוא
עולה עליו בידיעותיו ,והוא לא יוכל לקדמו
יותר .לבסוף ,גמלה ההחלטה בלבו של האב
המאושר לעלות לירושלים עיר הקודש ,ושם
בין גדולי ארץ ישראל ,יוכל להכשיר לבנו את
הקרקע המתאימה להתעלות .יעקב ,אשתו
ובנם אברהם העילוי נטלו את מטלטליהם
המועטים והגרו לארץ ישראל .והחל אברהם
הצעיר ללמוד בישיבת רבי שמואל יהודה
ארווץ .אביו החייט עמל קשות לפרנסתו,
ומחצית מן הכסף הקדיש ללמודיו של בנו.
חכמי ירושלים הביטו בהשתאות על העילוי
הצעיר ,העושה לילות כימים בעמלה של תורה.
לפליאתם לא היה קץ ,נגלה לעיניהם גאון צעיר
בראשית דרכו התורנית ,השמועה על בואו של
העילוי היוני עשתה לה כנפיים בין למדני העיר,
והם הכירו עד מהרה בעמדתו החשובה .בגיל
צעיר מאוד החל לשמש כדיין בבית מדרשו של
רבי בנימין מרדכי נבון ,ובשנת  1869כאשר
נפטר רבי חיים דוד חזן ,עלה רבי אברהם
אשכנזי לכהן כראשון לציון בירושלים והוא
כבן  59שנים.

סיפור:

במוצאי שבת אחרי ההבדלה ,קרא רבי משה
לישעיהו עם בנו ,וכשנתקרבו אליו פנה הרב
לילד ואמר לו :אמור נא מה שמך? מיד ענה:
שמי מרדכי .ונדהמו כל הקהל ואביו שפרץ
בצעקות של שמחה .ואחר כך שאל הרב:
מרדכי ,הן ילד יהודי אתה ומחונך למופת ,איך
ייתכן שטרם בירכת אותי בברכת שבוע טוב?
מיד ענה לרב :שבוע טוב מבורך רבינו .והכל
רואים שהוא מצליח לענות בפעם השנייה.
ואחר כך אמר לו הרב :אתה לומד תורה
מרדכי? ענה :בוודאי ,וכבר שנים רבות אני
לומד בחשק למרות שהפה שלי היה נעול
וחתום .בין הרבי לנער המדבר החלה שיחה
נלבבת של פסוקים ומאמרי חז"ל .השעה
נתאחרה והגיע הזמן לפתוח את הדלת להמון
העם המחכה לקבל פני הרב .והשאלה
האחרונה ששאל הרב את הנער בטרם נפרדו:
"אמור נא לי מרדכי כשתצא מכאן ואתה שבח
לה' מדבר כאחד האדם ,מה תעשה עם כוח

הדיבור שעימך?" דמעו עיניו של הילד הנרגש
ואמר" :אלמד ואתפלל ,אעבוד את ה' בקולי
ובשפתיי" .ענה הרב" :אם כך ,טוב לך וטוב
לעולם שנפתח פיך ,תעשה ותצליח בכל אשר
תפנה ,ויאריך ה' ימיך בטוב ובנעימים" .אף
לאביו המאושר ,האציל הרבי מלוא חופניים
ברכה .הם מיהרו לצאת בעגלה מהירה לביתם
לבשר למשפחה המודאגת כי הנה הם נושעו
בתשועת עולמים.

דינים:

 - 1תולדת מלאכת מבשל בשבת ,היא הנותן
עצים לחים בתנור שיתייבש חייב משום תולדת
מבשל.
 - 2דבר שכבר התבשל ,והוא יבש או נוזלי אסור
להניחו בשבת על האש עצמו ,או לתוך הסיר
כשעומד על האש או על הפלאטה ,אם דבר
נוזלי.
 - 3אבל מאכל מבושל שהוא יבש ,ואין בו כבר
חומר נוזלי ,מותר להעמידו על פלאטה ,או על
טס שמונח על האש.
 - 4בהליכות שבת נזכר הרבה פעמים עניין של
יד סולדת .וכמה שיעורו במעלות צלזיוס ,יש
מחלוקת בין גדולי הפוסקים בזה ,נע מארבעים
מעלות עד שבעים מעלות .ולכן למעשה אם אנו
דנים להקל שכבר נחשב כמבושל ,ואין בו
איסור בישול נוסף .נלך לחומרא ,שרק אם היה
חום בישול של שבעים מעלות .אז אין בו אזור
בשול נוסף ,ואם אנו באים לומר לחומרא ,כמו
דברים שהם קלי הבישול ,נצטרך להחמיר
ולומר ,שאם עדיין חם בשיעור ארבעים מעלות,
יש בו עדיין כח בישול.

התורמים לעלון זה:

האדון טאלב חרה ואשתו הגברת ביקי ובניהם
לברכה ולהצלחה ולבריאות ומאחלים להאדון
משה חרה ואשתו הגברת בירטא ולהאדון ראפי
אלינהורן ואשתו הגברת ביקי מזל טוב בהנולד
החדש אלביר ומברוק אמן *** .האדון ליון
פרחי ואשתו הגברת איווה ובניהם לברכה
ולהצלחה ומאחלים לבנם האדון אלבירט
ואשתו הגברת גריס בהילדה החדשה איווה
במזל טוב ומברוק אמן *** .האדון אלבירט ליון
פרחי ואשתו הגברת גריס לברכה ולהצלחה
ומזל טוב בהילדה החדשה איווה ומברוק אמן.
*** האדון סמי יזדי ואשתו הגברת אסטיללה
ובניהם לברכה ולהצלחה ומאחלים מזל טוב
להאדון מארכו קמרג' ואשתו הגברת איווית

בהנולד החדש הנכד מארק ומברוק אמן*** .
הבחור נחמד ונעים ג'ווי פרח חמרה והוריו
ואחיו לברכה ולהצלחה אמן *** .הבחור נחמד
ונעים יהודה טובי דהב והוריו ואחיו לברכה
ולהצלחה ולע"נ הסבתא שלו לינדא בת שרה
ע"ה אמן *** .האחים המבורכים משה  -יוסף -
דוד  -לילה  -ליזה למשפחת לטי הלוי לברכה
ולהצלחה עם כל משפחותיהם ולע"נ אביהם
המנוח זאב-דיב בן לילה ע"ה אמן *** .הגברת
שילה קטש ובנה האדון ויקטור לברכה
ולהצלחה ולע"נ המנוח ג'ק סוויד בן בדיעה 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 *** .משפחת
כפיץ לברכה ולהצלחה עם כל משפחותיהם
ולע"נ אחיהם המנוח משה בן רחל ע"ה אמן.

**********
התרומות בשבוע זה הסתכמו לסך של .$1,400
ותזכו למצוות אמן.
מאז השקת האתר החדש שלנו באפריל ,2020
מספר המבקרים הגיע ל,68,400 -
גידול של  800מבקרים מהשבוע שעבר.

**********
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