
  
  
  

  

  

  

  

  

״ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו כי אמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני ואחרי כן אראה פניו  
  אולי ישא פני״ 

יעקב מתכונן לפגישה עם עשיו במנחות. הוא מחלק את המנח לעדרים עדרים, כל עדר    ותבקצרה: 
שון לומר לעשיו שהוא ממחנה יעקב, הוא מוביל מנחה והיא מנחה נפרדת, ומצווה את מנהיג העדר הרא

ואמרת לעבדך יעקב, : "שלוחה לעשיו. הוא מצוה כך גם את השני, השלישי וכל היתר לומר כדבר הזה
  .  מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו, והנה גם הוא אחרינו"

הרי כבר  ו.  "ואמרתם גם הנה עבדך יעקב אחרינו"מוה:  הוא תמגיע הפסוק שלעיל ושני פסוקים אחר כך  
שיו, והנה יעקב אחרינו) וכבר  ציוה לראשון לומר את מלוא הדברים (אנו עם יעקב, זוהי מנחה והיא לע

למה דווקא  ומה הטעם אם כן לפרט שוב, ואם פרט שוב,    -כתב שגם על הבאים ציוה לדבר כדבר הזה  
  ?״הנה אחרינו״ את החלק הזה

ורק אם לא  שציווה לראשון,  הדברים  לומר את אותם  הבאים צריכים  יקר מפרש שגם העדרים  הכלי 
ם.  יאמרו מעצמם שיעקב אחריה  -לשאלת עשיו)  (כי הדברים שאמר קודם הם כתגובה    ישאלם עשיו

באים גם העדרים   -ראשון לא מגיע יעקב ויחשבם לשקרנים  העדר  ההטעם הוא שמא יראה עשיו שאחרי  
  . "יעקב אחרינו" הבאים ומצהירים מעצמם

האברבנל נותן שני פירושים: האחד, שהעדר הראשון נצטווה על הודעת המנחה והעדרים הבאים רק  
דברים  שלושה  שהרי נתפרש שיעקב התכונן ל  -על כך שיעקב אחריהם. הטעם הוא הכנה למלחמה  

אתם   למלחמה:  יעקב  של  ההכנות  את  מלמד  זה  פירוש  ודורון.  תפילה  רק  מראים  הפסוקים  ואולם 
את העדרים   יעקב שהנחה של האברבנל הוא  שניפירוש הה תאמרו לו שיעקב בדרך ולא חושש מפניך.

  ״להתעלם״ מעשיו, כאילו הם לא יודעים שהשואל הוא עשיו ושהוא בדרך 
  לשעיר.  נחה שלוחה לאדוני לעשיו, ואנחנו בדרך אנשים: המ 400אליו עם 

  והוא החזרה על הדברים היא ההדגשה לשואל, לעשיו, כי יעקב בדרך,
  המטרה, אנשים וכוונת מלחמה.   400בכלל לא יודע שאתה עם 

  יעקב   - לרכך את עשיובשונה מהפירוש הקודם, היא 
   מביא מנחה ומכבד את עשיו בבואו.

  
  שבת שלום!                                 

  

בשעה   חמישי   20:30בימי 
שיעור פרשת שבוע של יהונתן 

  וינטר. 
  

בשעה   שישי  מניין    8:30בימי 
  שחרית. 



 
  

 

  

מעכשיו תוכלו  !  התחדשנו ביומן קהילתי מקוון
להתעדכן בארועי בית הכנסת הקהילתי ביומן  

לינק ליומן נמצא בקבוצת    גוגל האישי שלכם.
ב אירועי  באופן    הכנסת  יתהווצאפ.  יעודכנו 

  קבוע ביומן. 

  

  

  

  

  

מתפלל   כל  הווצאפ,  בקבוצת  שפורסם  כפי 
משהו טעים לקידוש. ניתן לבחור  מוזמן להביא  

מאכל או משקה קבוע לקידושים וניתן להביא 
מדי פעם. אפשר להביא עוגה, ירקות, שתיה,  
תבשיל וכיוצ"ב. מי שמביא מאכל שאינו פרווה  

  מתבקש לתאם עם איציק פינסקי.

  

  
  
  
  

משתתפים א נו 
חברנו   של  בצערו 
לקהילה בנימין צ'ונג  
פטירת  על  אלוורס 

  ינחם       המקום      אביו.  
ציון   אבלי  שאר  בתוך  אתכם 
לדאבה   תוסיפו  ולא  וירושלים 

  עוד.
  

שני   שיעור    21:00בשעה  ביום 
שביעית.  בענייני  "אמונתך" 
לפרטים ניתן ליצור קשר עם הילל  

054-4345422  
  

טוב לאורית   מזל 
אל  בת  שרוני, 
אושר   כלפא, 

  כלפא ויוסי גביר  
  לרגל יום הולדתם שיחול השבוע! 

  
טוב בילה   מזל  לרוטנברג 

יום לרגל  משה   ואברהם 
  נישואיהם שיחול השבוע!

   
נשים   בבית ערב  במינו  מיוחד 

  הכנסת הקהילתי
ויגש   פרשת    11/12במוצ"ש 

יתקיים מופע מרגש    20:30בשעה  
יעל  והיוצרת  הזמרת  של  וייחודי 

  קבסה בליווי הנגנית מרב עזאני.
של   בעלות  ₪   30המופע 

דרך   מראש  לינק ובהרשמה 
הווצאפ.   בקבוצת  כולן  שיפורסם 

  כיבוד קל יוגש במקום מוזמנות!


