
בית  שבכל  ''החודש''  הוא  אלול  חודש 
את  החידוש  את  בו  יש  ישראל  עם  מבתי 
כיתה חדשה  הילד שמתחיל  ההתחלה, את 
את  חדש,  ספר  בית  שמתחילה  הבת  את 
הבחור שמתחיל ישיבה חדשה ואת הבחורה 
בא  זה  עם  וביחד  חדש,  סמינר  שמתחילה 
הרצון של כל אחד להשתנות ולחשב מסלול 
יותר  ובעבודה  כנה  יותר  בהשקעה  מחדש 
מאומצת לקחת את השיעורים יותר ברצינות 

ואת העבודות כיתה יותר בהתלהבות.

דבר חשוב ישנו בזמן זה ''זמן אלול'', שמיד 
ביניים  לתחנת  מגיעים  כבר  חודש  אחרי 
קרון  ששום  כשורה  התחיל  שהכל  לבדוק 
עלו  הבית  ילדי  שכל  מהפסים,  חורג  לא 
התאקלמו  שלו,  במקומו  אחד  כל  הגל  על 
מההתחלה  ונרגעו  התיישבו  והתאזרחו, 
עצירה  מלחיצה,  קצת  שלפעמים  החדשה 
הלאה  והמשך  תידלוק  מנוחה  של  ברוכה 

לעבר הזמן הארוך של השנה ''זמן חורף''.

דברים אלו אמורים גם לגבינו אנו המבוגרים 
לנו  שמסמל  חודש  הוא  זה  אלול  שחודש 
התורה  בקיום  שינוי  ה'  בעבודת  שינוי 
יותר  ולקיימם  בדרגה  לעלות  והמצוות 
הימים  לקראת  בהשקעה  יותר  בכוונה 
המפתח  ובאים,  הממשמשים  הנוראים 
הסיסמה  שהיא  ''ההתחדשות''  היא  לזה 
ואיום  נורא  אסון  היהודי,  בחיי  גדולה  הכי 
והמצוות,  התורה  שבקיום  השיגרה  הוא 
החוסר חידוש והחוסר התבוננות שבעשייה 

הרוחנית. 

חייב כל יהודי שרוצה לטפס בסולם הערכים 
ולו במעט להחדיר ללבו כל מצוה שנעשית, 
כל תפילה שנאמרת, שיהיה זה כאילו עתה 
הוא אומר אותם פעם ראשונה, בהתלהבות, 
ברכת  עוד  לא  זה  אדירה,  ובשמחה  בחשק, 
המזון, זה לא עוד תפילת שחרית, זה לדעת 
וחשובה  קדושה  פעולה  פועל  אני  שכעת 
בעולמות  ומהלכים  ישועות  שפועלת 
העליונים, אשר כל ההשפעה שנובעת ממנה 
תלויה אך ורק בדרגת ההתחדשות והחשק 
ובאמירת  המצוה  בקיום  מכניס  שאני 
זו  מצוה  תגרום  כך  ע''י  ורק  התפילה, 

להתרוממות ולעליה בסולם ובדרך המלך.

חושו אחי ואל תתמהמהו, גם לנו המבוגרים 
עוד חודש יש תחנת ביקורת, כל באי עולם 
שום  בלי  עולם  בורא  לפני  בבדיקה  יעברו 
בשנה  מעשיהם  היו  מה  מילוט  אפשרות 
החולפת ולאן פניהם מועדות בשנה הבאה, 
להחליט האם שוב ירעיפו עליהם מהשמים 
טל תחיה של שמחות, אושר ועושר, בריאות 
ונחת לשנה הבאה או שח''ו ימדדו להם את 
לנצל  ידעו  שלא  כיון  ובמסורה  במשקל  זה 

את זמנם בשנה החולפת.

 נותר לנו עוד חודש, לא הרבה זמן, לשנות 
ולהראות  להשקיע  להתחדש  להתייעל 
נכנס  ובכך  עמלים  אנו  רוצים  אנו  לקב''ה 
במטען  וגדושים  מלאים  הנוראים  לימים 
רוחני עצום אשר בודאי בזכותו נזכה לצאת 
מתוקה  חדשה  לשנה  ולהיכנס  בדין  זכאים 

וברוכה אמן ואמן.   

מזל בתולה
ה"שאיפה  הוא  זה  מזל  בן  של  ביותר  החזק  המאפיין 
ומתאים  שלמות,  המסמלת  לבתולה  בדומה  לשלמות", 
תכונה  והשתלמות,  שינוי  לתשובה,  המיועד  לחודש אלול 
זו הופכת אותו לרגיש לפרטים הקטנים, פעמים על חשבון 
היכולת לראות את התמונה השלמה. כמו כן תכונה זו מקנה 
והוא מבצע כל משימה על הצד  לו חוש אחריות מפותח, 
הטוב ביותר, ניתן אפוא להפקיד בידיו משימה, תוך ידיעה 
שזו תבוצע על-ידו באופן מושלם, הצורך הפרפקציוניסטי 
)שלמות( שיש לבן מזל זה מטביע את חותמו בכמה וכמה 
הרבה,  אותו  ומהסובבים  מעצמו  דורש  הוא  מקומות: 
הרבה יותר מהרגיל. הוא אוהב לתת מעצמו, אבל בצורה 
על  לרדת  אוהב  הוא  שגיאות.  לסבול  לו  קשה  מושלמת. 
עצמו כשהוא שוגה, עד שלעיתים מביא את עצמו לדימוי 

עצמי נמוך.

בגלל חיפוש השלמות המתמיד, אחת התכונות הבולטות 
ביקורת  זו  אם  בין  שלו,  ה"ביקורתיות"  היא  המזל  של 
עצמית או חיצונית, הלשון המושחזת של בני מזל זה ידעו 
תמיד לאתר את נקודת התורפה ולרדת עליה, אולי מחמת 
תמיד  שלא  למרות  לעצמם,  כל  קודם  זאת  עושים  שהם 
"אלול"  לחודש  שייכת  בהחלט  זו  תכונה  לעין.  נראה  זה 
ו"ביקורת" על המעשים. "אלול"  - חודש של חשבון נפש 
פירושו בארמית חיפוש, בחלק מהמקרים - הביקורתיות 
גורמת להם להגיע למסקנות נמהרות על הזולת, רגישותה 
המיוחדת לחסרונותיו של האחר עלולה לגרום לה לשגות 

בניתוח הנתונים, כיוון שהיא רואה תמונה חלקית בלבד.

מזלהחודש מאמרהחודש

מושב אשתאול נחל נחשון 33 < מייל ronivesimchi1@gmail.com < טלפון 050-4185156, 052-4676599 < פקס 02-6284282

 גליון חודשי < חודש אלול < ר"ח אלול תשע"ח
גליון מס' 09

זמני השבת באשתאול - פרשת ראה
כניסת שבת: 19:11 < יציאת שבת: 20:01



לוחפעיליות

שיעור   18:25-19:10 בוקר   כולל   09:00-12:00 ראשון 
לימוד   20:30-21:30 ישראל   נצח  כנסת  בבית  ומוסר  הלכה 

חברותות- גברים

16:30-17:15 לימוד מקרא  שני 09:00-12:00 כולל בוקר 
 - לימוד מקרא   17:15-18:00 א(  )קבוצה  נאור דמארי  - מארי 
מארי נאור דמארי )קבוצה ב(  20:00-20:50 שיעור ב"עין יעקב" 
 20:45-21:45 יעיש   רונן  ה"ה  מפי  ישראל  נצח  כנסת  בבית 

"עלמה" פעילות נשים

שלישי 09:00-12:00 כולל בוקר  18:25-19:10 שיעור הלכה 
ומוסר בבית כנסת נצח ישראל 

פרוייקט   18:10-20:10 בוקר   כולל   09:00-12:00 רביעי 
חונכות ילדים ונוער  18:25-19:10 שיעור הלכה ומוסר בבית 
כנסת נצח ישראל  21:30-22:30 שיעור תורה- הרב בנימין דיין 
חמישי 09:00-12:00 כולל בוקר  18:25-19:10 שיעור הלכה 

ומוסר בבית כנסת נצח ישראל 

שבת 17:15-18:15 אבות ובנים בביהכנ"ס נווה שלום

חונכי  בין  פנימית  לחישה  נשמעה  ליעד...  הגענו 
של  פעילות,  של  שנים  אחרי  זו,  קדושה  פעילות 
הגענו  ושעל  צעד  כל  על  עקבית  והדרכה  עבודה 
לאחת מציוני הדרך החשובות ביותר, נקודות יעד 
שההשקעה בהם הייתה בלתי נדלית אך שווה כל 
אריאל  חמד  בחורי  שני  נכנסים  זה  בחודש  הון. 
הרבה  אחרי  חשובות  לישיבות  לוי  ודביר  אקוע 
ביותר  הטוב  המקום  את  להם  למצוא  מאמצים 
על  אותנו  שאפפה  ההתרגשות  להם.  שיתאים 
שניים שליוינו במשך שנים רבות והגיעו עד הלום 
הביאו אותנו להרגיש חובה קדושה לערוך מסיבת 
מסיבת  בעצם  מהווה  גם  אשר  והוקרה  הערכה 
גמרו  אשר  היקרים  ודביר  מאריאל  קטנה  פרידה 

את שלב החונכות בפעילות ''רוני ושמחי''.

קדוש  בערב  מהנעשה  בפניכם  להגיש  נתכבד 
בו  כוחה של השקעה, ערב  בו ראינו מה  זה, ערב 
שני  לעבר  החניכים  שאר  עיני  כל  נשואות  היו 
כמו  שהיו  כמובן  והכיבוד  השולחנות  החניכים. 
שירה  לתפארה,  ומסודרים  ערוכים  פעם  בכל 
שהגיע  עד  הקדושה  באווירה  התפזמה  נעימה 
והיא ראיון אישי של שני החניכים  גולת הכותרת 
היקרים  החונכים  שני  עם  ודביר  אריאל  היקרים 
אוזן  חיים  יוסף  והרב  הי''ו  צורישדי  אהרון  הרב 
והחזיקו  הדרך  כל  לאורך  בהם  תמכו  אשר  הי''ו 

להם אצבעות בכל הקשיים שליוו אותם.

ומוכיחים  עצמם  בעד  מדברים  שנאמרו  הדברים 
חודרת  זו  קדושה  פעילות  כמה  עד  שומע  לכל 
היא  ונמצאת  המושב  ילדי  של  הטהורות  ללבבות 
בראש מעיניהם, עד כמה מחוברים הם אליה, והיא 
הזכה,  לנפשם  יאומן  בלתי  רוחני  פורקן  מהווה 
שינוי  ללא  ראשון  במקור  לפניכם  הדברים  והנה 

מכפי שנאמרו. 

הם  ומה  אלו  שנים  בשלש  הרגשת  מה   ! אריאל 
חיזקו  אלו  ששנים  הרגשתי  תשובה:  לך?  נתנו 
היה  ברוחניות,  מאוד  אותי  וקידמו  בלימוד,  אותי 
והאווירה  משוחרר  להרגיש  ושמחה  כיף  מאוד  לי 
! מה הייתה  של הלימוד הייתה מיוחדת.  אריאל 
הלימוד  שיהיה  תשובה:  בפעילות?  לשפר  רוצה 
מפעם  יותר  לימוד  שיהיה  דקות,  מארבעים  יותר 

בשבוע, ושיהיה יותר הרבה מנגל.

דביר ! מה הרגשת בשלש שנים אלו ומה הם נתנו 
לך? תשובה: הרגשה של כיף לבוא למקום שדואגים 
לסליחות  בנסיעה  בלימוד,  ברוחניות  גם  לך 
זה  וגם דואגים לך בגשמיות אם  ישיבות,  ולראות 
מנגל, באולינג ועוד, השילוב שביניהם היה מנצח, 
מה   ! דביר  בלימוד.   אתגר  לי  שגרמו  והחידונים 
התקדמות  לי  נתנה  תשובה:  הפעילות?  לך  נתנה 
ברוחניות, בידע של גמרא והלכות, וכעת אני יוצא 
עם מטען גדול של רוחניות לישיבה, ואם החונכים 
לי  ודואגים  ישיבות  לראות  אותי  לוקחים  היו  לא 

לישיבה אף אחד אחר לא היה דואג לי לדבר כזה.  
דביר ! מה הייתה רוצה לשפר בפעילות? תשובה: 
א. הצעה אישית לכל חניך: כיון שהחונכים מגיעים 
במסירות נפש על חשבון הזמן שלהם, לכך גם על 
הצעה  ב.  ללימוד.  בזמן  ולהגיע  לדאוג  החניכים 
במהלך  שתיה  עוד  להביא  למערכת:  אישית 

הפעילות, ולתגבר יותר את היציאות המעניינות. 

עם  יחד  להתרגש  באה  היא  שגם  אמא,  זו  אמא 
וההערכה,  הפרידה  במסיבת  נ''י  דביר  היקר  בנה 
כמה  היה  לה  וגם  בעינים,  הנחת  את  ולראות 
מילים לומר לנו:   אמא של דביר מה יש לך לומר? 
תעירי  אמא  שעון,  כמו  בבוקר  מחמש  תשובה: 
זה,  ועל  זה  על  לי  תזכירי  אמא  לתפילה,  אותי 
הכל מסביב לרוחניות, יהי רצון שימשיך כך לגאון 
ולתפארת.   אמא של דביר איך הרגשת את הקשר 
לפעילות,  מחכה  הוא  תשובה:   ? לפעילות  שלו 
ואוהב את כל האברכים, ויודע שבכל בעיה הולכים 
לר' עופר הי''ו שיפתור אותה על הצד הטוב ביותר. 

כאן נשאל חבר טוב של דביר המשתתף בפעילות 
אתה  מה  נ''י  זוזות  איתי  הבחור  קבוע  באופן 
אותו  מכיר  שאני  מאז  תשובה:   ? דביר  על  אומר 
הוא  בבוקר,  לפניו לתפילה  לא הצלחתי להקדים 
כנסת,  הבית  את  ופותח  בזמן  לתפילה  קם  תמיד 

וגם נשאר בה עד שעה מאוחרת.

ולסיום נביא את דברי החונך של אריאל ר' אהרון 
צורישדי הי''ו, מאריאל למדתי כמה דברים: 

ולהצליח,  להתקדם  עזים  רצונות  שלו,  הרצון  א. 
לפעילות  הגיע  הוא  בה  בהתמדה  לביטוי  בא  וזה 
אחד  מיום  חוץ  מהכלל  יוצא  ללא  רביעי  יום  כל 
שאני  אלי  והתקשר  טוב,  הרגיש  שלא  זוכר  שאני 

יבוא אליו לבית. 

תפילה  אצלו,  מאוד  שחזק  דבר  שלו,  התפילה  ב. 
חשבון  על  וגם  סופה,  ועד  מתחילתה  אמיתית 
הדברים האישים שלו והפעילויות שלו הוא תמיד 
שלשה  על  התנא  אמר  בזמן,  התפילה  על  מקפיד 
ועל  עבודה  על  תורה  על  עומד  העולם  דברים 
ראיתי  אלו  דברים  שלשה  את  חסדים,  גמילות 
באריאל היקר, אם זה התורה שהקפיד עליה, ואם 
הגמ''ח  ואת  אצלו,  שחזקה  התפילה  עבודת  זה 

בעזרה לאחרים בחפץ לב.

הבחורים  קבלו  פרידה  ולמתנת  הוקרה  כאות 
ולהעצמת  לחיזוק  ''אדרבה''  הספר  את  היקרים 
תיקון המידות, ביחד עם דברי ברכה והערכה מאת 
יוסף חיים אוזן הי''ו והרב  החונכים היקרים הרב 
החונכים  לנו  ויוסיף  ה'  יתן  הי''ו,  צורישדי  אהרון 
להמשיך  וסבלנות  כח  בריאות  וכהנה  כהנה 
בפעילות קדושה זו אשר מניבה פירות בעולם הזה 
הנביא  מאמר  במהרה  בנו  ויתקיים  הבא  ובעולם 
מכסים''  לים  כמים  ה'  את  דעה  הארץ  ''ומלאה 

אמן ואמן.

מהנעשה
בשטח



מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א
פוסק עדת תימן

מח"ס בארות יצחק, שו"ת עולת יצחק, שו"ע 
המקוצר, ועוד.

האם ניתן להשתתף באמירת סליחות דרך שידור 
חי מהרדיו?

יש בזה כמה חששות לענות על קדיש וי"ג מדות, כיון 
שבמקום הימצאו אין מניין. אעפ"י שהמקילים בזה 

יש להם על מה שיסמוכו. והכל לפי העניין.

אם השכנים מתלוננים על הפרעה בשינה מחמת 
מי  עם  בוקר,  לפנות  שנאמרת  הסליחות  אמירת 

הדין?
ביד  אין  מצוה  דבר  כל  שעל  ערוך  בשלחן  קיי"ל 
ה"ה  וא"כ  יעו"ש.  הרעש  על  למחות  השכנים 
ואפילו  רם.  בקול  לאמרם  שהדרך  הגם  בסליחות, 
בכל  לתקוע  הנוהגים  אותם  אף  בשופר,  התקיעות 
עת אמירת י"ג מדות. ולכן השכנים צריכים להתאים 
ואם  וכו'.  מוקדם  יותר  לישן  כגון  לכך,  זמניהם  את 
זה גורם חילול ה' )כגון שאין השכנים שומרים תורה 
ומצוות( ח"ו, או שעלולים הם לערב את השלטונות, 
וכן  בנחת,  להתפלל  דהיינו  בחכמה,  להתפשר  טוב 

לא יתקעו אלא תשר"ת פעם אחת בסוף, וכדומה. 

האם לומר סליחות זה חיוב מצווה או חסידות?
ישראל  דמנהג  קיי"ל  מ"מ  חיוב,  שאינם  פי  על  אף 

תורה הוא, ויש בכך הרבה מעלות ותועלות.

שמירת  למה,  קודם  מה  שואל  מתחזק  יהודי 
השבת או שמירת כשרות המאכלים?

מטמאים  אסורים  שמאכלים  קודם,  כשרות 
ומטמטמים את הלב רח"ל.

כיצד ינהג נער שהוריו מתנגדים שיתחזק בתורה 
ובמצוות?

שני,  מצד  ובתקיפות  אחד,  מצד  ובכבוד  בעדינות 
שידעו כי הוא נחוש בדעתו.

בבית  סליחות  לומר  יכולים  אשה  או  איש  האם 
ביחידות?

אך  שבארמית.  מה  אפילו  ולמנהגינו  לומר.  יכולים 
לא י"ג מדות, זולת בחילוף מצפ"ץ וכו'. ועכשיו זכינו 
"עיקרי  חוברת  מסודר  באופן  ערוכה  לאור  ויצאה 

האשמורות ליחיד".

משיב
כהלכה

ר'  של  תלמידו  סיפר  זה  מעשה 
הג''ר  של  לנינו  וינברג  יחיאל 
המעשה  בעל  הופמן  צבי  דוד 

בשתי  מעשה  במילה,  מילה  מרבו  ששמע  כפי 
היו  השנים  הרוסי,  בצבא  ששרתו  יהודים 
תפילת  להתפלל  נהגו  בוקר  ומידי  שמים  יראי 
שחרית בנץ החמה, עבירה כזו הייתה מחייבת 
מאסר  דאז  הקומוניסטי  המשטר  בזמן  אותם 
והנה  קשים.  עינויים  תוך  בסיביר  ממושך 
בוקר אחד נכנס קצין רוסי לחדר בו הם עסקו 
היו  ששניהם  בעת  אותם  והפתיע  במצווה, 
ושאל  בשאגות  פתח  הקצין  בתפילין,  עטורים 
מהו הדבר שבראשכם, ותוך שהוא שואל הניף 

ידו ונתן סטירה מצלצלת לאחד מהם.

הבריחה והחיפוש

להינצל  ביותר  הטובה  שהדרך  הבינו  השניים 
להרוג  זה  המלכות  של  ומעונשה  מהקצין 
בעין  לזה  זה  הם  קרצו  ואכן  במקום,  בו  אותו 
והכו אותו עד מוות, לאחר  התנפלו על הקצין 
מכן נמלטו אל מחוץ למחנה כאשר ברור להם 

שמיד בהיוודע הדבר הם יוצאו להורג.

כעבור שעות אחדות נמצא הקצין הרוג וחקירה 
היהודים  שני  שמות  את  העלתה  מהירה 
הצליחו  בינתיים  ברצח,  כחשודים  הנמלטים 
ולהימלט  רוסיה  גבול  את  לעבור  היהודים 
פעלה  הרוסית  החשאית  המשטרה  לגרמניה, 
בעיתונות  התפרסם  מהרה  ועד  במהירות 
שהצאר דורש ממלך גרמניה את הסגרתם של 

שני היהודים.

ובינתיים  להסגירם  התחייב  גרמניה  מלך 
בחיפושים  גרמניה  משטרת  התחילה 
זו לרב דוד צבי  קדחתניים. משהגיעה שמועה 
''מלמד להועיל'' חקר  זצ''ל בעל שו''ת  הופמן 
שהבין  וכנראה  מחבואם,  מקום  על  ודרש 
להיפטר  תיאלץ  אותם  שמחביאה  שהקהילה 
מהם בתוך זמן קצר, יום אחד הכין עצמו ר' דוד 
והודיע  גדול  תיק  עמו  לקח  ארוכה  לדרך  צבי 
שעליו לצאת ליומיים שלשה כדי לסדר עניינים 

חשובים.

פני הרב היו מועדות לרב הקהילה שהסתירה 
ושוחח  ומיד כשהגיע פנה אליו  את הנמלטים, 
מיד  השניים.  את  לפגוש  וביקש  בסודיות  עמו 
קשר  עמהם  שהיוצר  הקהילה  רב  הזהירו 
להיפגש  רצה  כן  אע''פ  אולם  בכך,  מסתכן 
לתוך  הקהילה  רב  לקחו  צבי,  דוד  ר'  עמהם 
מרתף שהיה בסמוך, ולאחר שיחה קצרה אמר 
לקחת  לי  הרשה  הקהילה  לרב  צבי  דוד  הג''ר 
כל  ומקהילתך  ממך  הסר  ומעתה  השניים  את 

אחריות.

אבל  צבי,  דוד  ר'  של  לבו  מאומץ  נדהם  הרב 
צבי פתח את  דוד  ר'  רצונו,  הסכים למלא את 
נכריות,  ופאות  נשים  בגדי  מתוכו  הוציא  תיקו 
מיד החליפו השניים את בגדיהם לבגדי נשים, 
ישאלם  ואם  אליו  שיתלוו  הרב  להם  והורה 
מקומיים  שאינם  בידיהם  יסמנו  שאלה  אדם 
ויצביעו עליו כידיד ובן משפחה השולט בשפה 
בברלין  לרכבת  יצאו  השלושה  הגרמנית, 
צבי  דוד  ור'  בקרון  יושבות  ''הנשים''  כששתי 
יושב למולם, משהגיעו לברלין סידר ר' דוד צבי 

לשניים מקום מסתור ודאג לכל צרכיהם.

הישועה המדהימה

חלה,  הגרמני  והמלך  רבים  ימים  חלפו  לא 
הנמלטים  אחר  החיפוש  של  הפרסומים  ולצד 

פורסם גם מצבו הקשה של המלך שהרופאים 
נלאו מלמצוא תרופה לחוליו, מה עשה ר' דוד 
צבי, הזמין אליו את רופאו האישי ואמר לו סע 
בברלין  בקהילתנו  שכאן  לו  ואמור  המלך  אל 
שמענו על מצבו הקשה, והרב דוד צבי הופמן 
שלח אותי לנסות לרפא את הוד מעלתו, פחד 
הרופא ואמר לר' דוד צבי הלא טובי הרופאים 
לא הצליחו ואיך אני יצליח למצוא מרפא למלך, 
ותצליח  בעזרך  יהיה  ה'  צבי  דוד  ר'  לו  נענה 
כמה  תמתין  מכן  לאחר  המלך,  את  לרפא 
אליו  אותך  יזמין  בודאי  למלך  ומשיוטב  ימים, 
וישאל אותך מה מגיע לך, וכשתגיע לרגע הזה 
תאמר לו שר' דוד צבי שלח אותך והוא מבקש 
היהודים  לשני  גרמנית  אזרחות  לתת  ממך 

המבוקשים ע''י הצאר הרוסי.

מצעדו  מופתע  שהיה  צבי  דוד  ר'  של  רופאו 
שם  והתקבל  למלך  נסע  רבו  של  הנועז 
במהירות, לא חלפו ימים ומצבו הבריאותי של 
המלך השתפר לאין ערוך עד שהבריא לגמרי, 
ועליו  עירו  תושב  אינו  שהרופא  ידע  המלך 
לחזור לביתו, קרא לו ואמר לו אין גבול להכרת 
הטוב שאני חייב לך הושעת אותי מסכנת מוות, 
אותו  ענה  בשבילך,  אעשה  ממני  שתבקש  מה 
הרופא אינני מבקש ממך פרוטה, רק דבר אחד 
מברלין  הופמן  צבי  דוד  ר'  של  בשמו  אבקשך 
ששלח אותי אליך, לתת לשני היהודים שנמלטו 

מרוסיה אזרחות גרמנית.

טלגרפית  המלך  התקשר  ובנחרצות  בשמחה 
שיפסיק  לו  ואמר  הרוסי  לצאר  מעמד  באותו 
החשודים  שני  אחר  הבילוש  תהליכי  כל  את 
אזרחות  להם  לתת  החלטתי  הקצין,  ברצח 
פירסום  כל  יותר  לשמוע  רוצה  ואינני  גרמנית 
וברכו  המלך  של  ידיו  את  הרופא  לחץ  בענין, 
שלמה  ברפואה  הופמן  צבי  דוד  הג''ר  בשם 

ונפרד ממנו.       

מעשה שהיה



פנינים מפרשת השבוע
פרשת פנחס

 חידה מחודש קודם: איזה עוף מכונה בתורה
בשלושה שמות ?

התשובה:
 ''והראה ואת האיה והדיה למינה'' 
דברים )פרק יד פסוק יג(, ועי' בפירוש רש''י

חידה:
 בין הפותרים נכונה יוגרל:

פיצה משפחתית של פיצה האט + לחם שום /

אצבעות שוקולד / בלינצ'ס גבינה.

תשובות ניתן לשלוח ב-  לפל: 054-3434642

הזוכה בהגרלה: איתיאל  אקוע

ההבדל שבין הטוב לרע...
הדרך'',  מן  וסרתם  תשמעון  לא  אם  והקללה  תשמעון,  אשר  הברכה  ''את 
נוסף  ובקללה  ''אשר תשמעון''  נאמר  הקשה הגאון מלבי''ם מדוע בברכה 
''וסרתם מן הדרך'', וביאר ע''פ מה שאמרו רבותינו מחשבה טובה הקב''ה 
מצרפה למעשה ולכן כבר בשמיעת הדבר הטוב יש שכר, משא''כ מחשבה 
כדי  מספיק  זה  אין  שומע  שלא  זה  ולכן  למעשה  מצרפה  הקב''ה  אין  רעה 

להענישו אלא גם צריך שיהיה מעשה ''וסרתם מן הדרך''.

אב הרחמים הוא ירחם עם עמוסים...
הרשעים  על  להתאכזר  ציוויו  את  וכשעושים  הרחמים,  בעל  הוא  הקב''ה 
נותן הוא לבעל המעשה מידה גדושה של רחמים כדי שח''ו לא ימשך אחר 
''ונתן לך רחמים ורחמך'',  וזה שאומרת התורה בפרשתנו  טבע האכזריות, 
אנשי  כל  הריגת  שלאחר  מכך,  לחשוש  לך  אל  הקדוש  החיים  האור  מבאר 
עיר הנדחת אנשים נשים וטף תסגל לעצמך טבע של אכזריות, שכן התורה 
מבטיחה לך ''ונתן לך רחמים'' מכיון שאתה עושה זאת למען רצון ה' יתברך 
וכבוד שמים, לא ישחית מעשה זה את מידותיך אלא אדרבה עוד יחון אותך 

הקב''ה במידה גדושה של רחמים כלפי שאר בריותיו.

חסידות מה היא...
רבותינו  דברי  את  שמיני  בפרשת  רש''י  והביא  למינה'',  האנפה  ''והחסידה 
שאמרו למה נקרא שמה חסידה כיון שעושה חסד עם חברותיה ע''כ, לעומת 
שאחרי  מפני  רשעים  נקראים  שהעכברים  בירושלמי  רבותינו  אמרו  זאת 
שגומרים לאכול קוראים הם גם לחבריהם שיאכלו גם הם, ולכאורה הדבר 
צריך ביאור הלא גם החסידה וגם העכבר ניזונים מאוכל של זרים ומחלקים 
לחבריהם, א''כ מדוע החסידה נקראת על שם החסד שהיא עושה והעכבר 
לעומתה נחשב לרשע?  אולם התשובה לכך פשוטה היא, העכברים מפטמים 
לחבריהם  הם  קוראים  לאכול  שגמרו  אחרי  ורק  זרים  באוכל  עצמם  את 
שג''כ יהנו, לעומתם החסידה פורסת היא אוכל לחברותיה מהחלק שנועד 
בשבילה וזה באמת מעשה חסד, טובה לאחרים יש לעשות ברכוש עצמי ולא 

בשל אחרים.  

לקראת ראש השנה
תתקיים הרצאה מאלפת לנשות המושב

ע"י הרבנית חגית שירה )מרצה בארגון הידברות(
ביום רביעי כ"ה באלול  5.9  בתיבת נח

נשות המושב מוזמנות יחד להתכונן לימים הנוראים הבעל"ט

באיזה מאורע שמוזכר בנביא 
השתתפו 300 בעלי חיים ?

תודתנו נתונה לוועד המקומי
שעוזר ותומך בפעילויות העמותה ואף 

בהוצאת עלון זה

הבריאה
הזברה

דמיון  הסוסיים,  למשפחת  משתייכת  הזברה 
שוני  גם  בה  יש  אך  לסוס,  הזברה  בין  קיים  רב 
בפסים  ובעיקר  יותר  הגדול  בראשה  מהסוס 
לערך,  פסים  כמאה  גופה,  לאורך  המשוכים 
על  אדמדם  חום  או  שחור  בגוון  כלל  בדרך 
ופרט  פרט  לכל  ייחודי  הוא  הפספוס  לבן,  רקע 
מהמינים השונים ואין האחד דומה לרעהו. מיני 
זברת  א.  שלשה:  הם  כהיום  הידועים  הזברה 
הפסים,  וחסרת  הבהירה  בבטנה  הניכרת  גרבי 
ב.  גופה.  שבשאר  והמרובים  הדקים  ובפסים 
זברת ההרים יש בטן בהירה ללא פסים. ג. זברה 

מצויה המפוספסת בכל גופה כולל בגחונה.

הזברות חיות בד''כ בעדרים המוניים 10 עד 100 
אחדים, העדר כולו מונהג ע''י זברה בוגר וחזק 
המסמן לשאר העדר לנוע או לעצור באמצעות 
והתנהגותו, אויביה העיקריים של הזברה  קולו 
והזאב  הנקוד,  הצבוע  האפריקני,  האריה  הם 
אולם  בשרה,  את  במיוחד  המחבבים  הטלוא 
ריצתה )70 קמ''ש( מהירה משלהם, בנוסף לזה 

ניצודת היא ע''י האדם בשל עורה היפה. 

מפלאי הבריאה המרתקים היא מערכת היחסים 
המשותפת בין עדרי הזברה לבעלי חיים אחרים, 
כמו עדרי הגנו והיענים הרועים יחדיו ומזהירים 
המתקרבים  וטרפים  סכנות  מפני  אלו  את  אלו 
בטרף  מרחוק  מבחין  גובהו  בשל  היען  אליהם, 
חדה,  בשריקה  העדר  את  ומזהיר  המתקרב 
הגנו  ואילו  מפותח  שמיעה  בחוש  ניחון  הזברה 
ניחון בחוש ריח מפותח כך שיחדיו הם מצליחים 

לגלות את הסכנות האורבות להם.

הריון הנקבה נמשך כשנה, היא ממליטה סייח 
רגעים,  רגליו כעבור כמה  על  אחד בלבד שקם 
במוחו של הסייח נקלט מיד דגם הפספוס של 
אמו וכך הוא יכול לאתרה תמיד, האם משגיחה 
שם  העדר  במרכז  שימצא  ודואגת  תמיד  עליו 
אם  עליו  תגונן  היא  לסכנות,  חשוף  פחות  הוא 
יותקף ע''י טורפים ולא תנטוש אותו אפילו אם 

יצליחו להורגו אא''כ נשקפת סכנה לחייה.

הזברה חיה צמחונית וניזונת מעשבים, כל חייה 
מזון  אחר  לתור  למקום  ממקום  היא  נודדת 

ותוחלת חייה כ-25 שנה, הזברה נחשבת לחיית 
הצליחו  נדירות  לעיתים  אולם  מובהקת  בר 
ואף  משאות  להובלת  לאלפה  אפריקאים 

למטרות צבאיות.

את  להסביר  המנסות  תאוריות  כמה  ישנן 
דגם  ישנו  א.  הזברה:  אצל  הפסים  הימצאות 
כדי  מהזברות  אחת  לכל  פספוס  של  ייחודי 
במקרה  האם  את  לאתר  לסייחים  לאפשר 
לעקוץ  מתקשה  הצה-צה  זבוב  ב.  הצורך. 
תמיכה  יש  זו  לתאוריה  מפוספסים,  עיצובים 
בניסויי מעבדה אך לא תימוכין בתצפיות שדה. 
ג. פספוס זה משמש לזברה כהסוואה מצויינת 
מפני הטורפים, כך שגם בעת המרדף מתקשים 

הם להבדיל בין זברה אחת לשניה.


