
המשל
פנה  הגבול,  את  לעבור  שרצה  באדם  מעשה 
ובקש  ההברחות  על  ממונה  שהיה  למי  הוא 
בחיוב,  המבריח  לו  נענה  בשרותיו,  להשתמש 
וסיכם עמו על מועד ההברחה, מיד הכין עצמו 
בפחד  מלא  כולו  וכל  זה  למועד  אדם  אותו 
ובחששות היאך יעבור המסע בהצלחה או שמא 
והגיע  פחדו  על  הוא  התגבר  אולם  בתפישה, 
מוכן לאותו לילה של ההברחה, ופחד רב ממלא 
יותר  המבריח  היה  לעומתו  בטנו.  חלל  את 
ויותר  יותר  התקרבו  כשכבר  אך  ושאנן  רגוע 
היה  לא  המבריח  של  ליבו  גם  הגבול,  לעמדת 
עמו ונתמלא כולו זיעה קרה בפחד שמא הפעם 
פחד  שלא  מי  היה  לעומתם  יצלחו,  לא  מעשיו 
כלל אלא המשיך לילך כהרגלו ואפילו כשהגיעו 
אוכל  לחפש  הוא  המשיך  הגבול  לעמדת  ממש 
היום,  אמצע  עכשיו  כאילו  לצדדים  ולהסתכל 

היה זה מיודעינו הסוס בכבודו ובעצמו.

הנמשל
מעבר  תחנת  המוסר  בעלי  רבותינו  אומרים 
זה  ביום  כאשר  השנה,  ראש  יום  היא  הגבול 
עוברים לפני הקב''ה כל ברואי עולם ללא יוצא 
מהכלל אחד אחרי השני, וכל אדם באשר הוא 
תשע''ט  שנת  הבאה  שנתו  תראה  היאך  נקבע 
הבאה עלינו לטובה, היאך יתנהגו בניו ובנותיו, 
האם ימשיך לשרור השלום בביתו, היאך יצליח 
כהנה  ועוד  בריאותו,  תתמיד  האם  בעסקיו, 
נקבע  הכל  די,  בלי  עד  וספקות  שאלות  וכהנה 
אדם  יש  למוטב,  אם  לטוב  אם  זה  גורלי  ביום 

בחששות  מלא  ליבו  הבורח  של  בדרגה  שהוא 
ובפחד מפני יום הדין, אי לכך נפנה הוא מעסקיו 
ויותר  יותר  זה  בחודש  הוא  ועוסק  הגשמיים 
זה חיזוק בלימוד תורה,  בעניינים רוחניים, אם 
אם זה חיזוק בהתנהגות של אדם לחבירו, אם 
טובות,  מעלות  כל  ושאר  בציבור  תפילה  זה 
לעומתו יש אדם שהוא יותר שאנן ונוהג הוא כמו 
אותו מבריח אשר נזכר במעבר הגבול רק כאשר 
מתקרבים ממש לשם, ופתאום כמה ימים לפני 
יום הדין תופש הוא את עצמו וחושב היכן הייתי 
וביתר  שאת  ביתר  הוא  מתחזק  ומיד  עתה  עד 
שיעבור  כדי  ובחיזוק  בתפילה  להרבות  עוז 
עליו יום הדין בהצלחה, לעומתם יש אדם אשר 
בהתנהגותו דומה הוא להתנהגות הסוס ואפילו 
כשכבר נמצאים במעבר הגבול דהיינו ביום ראש 
השנה עצמו, אינו מטפל בעצמו, אינו בודק מה 
הם  מחשבותיו  וכל  הרוחני,  בתחום  עמו  קורה 
הם  האם  השנה  בראש  שאוכלים  הסימנים  על 
יצאו טוב או שהם קצת נשרפו, והאם בסוף עשו 
לו בשר שמן וטוב לאכול או שהסתפקו בבשר 
דמיונות  וכהנה  כהנה  ועוד  ורע,  כחוש  מספר 
משמעות  ובחוסר  בטיפשות  הגובלים  גשמיים 

להמשך החיים של השנה הבאה עלינו לטובה.
כי  והקיצו,  ישנים  עורו  והתעוררו,  אחים  חזקו 
יום הדין הנורא קרב ובא, ובו יכתבו ויחתמו כל 
באי עולם איש איש למשפחותיו ולבית אבותיו, 
ובקיום  בקרבתו  אנו  רוצים  כי  לבוראינו  נראה 
טובה  לשנה  נזכה  ועי''ז  וחוקותיו,  מצוותיו 
וחן,  חיים  וברכה,  טובה  שפע  שנת  ומבורכת 

חסד ורחמים אמן ואמן.

מזל מאזניים
מחושבים,  שקולים,  מאוזנים,  הם:  כן  כשמם  זה  מזל  בני 

ביותר  מתאימה  זו  תכונה  מחושבים.  מדי  יותר  לעיתים 

לנתח  היכולת  נפש.  חשבון  של  זמן  המציין  תשרי  לחודש 

מצב מהיבטים רבים מעניק לבני המזל יתרון ושיקול דעת 

רחבים יותר, הוא רואה תמיד את שני הצדדים של המטבע 

ואובייקטיבית,  צודקת  להחלטה  להגיע  כוחו  בכל  ומנסה 

אך אם המאזניים אינן מכוונות כראוי הדבר יכול להטביע 

אותו בסבך של חרדות ולבטים אין סופיים, עד כדי שיתוק 

הוא  עשוי  נחרצת  הכרעה  יכולת  בלי  לגמרי  פעולותיו 

בין  לנצח  ולהתלבט  הדילמה  קרני  על  תקוע  להישאר 

האלטרנטיבות הקיימות.

חמים,  פתוחים,  אמינים,  חברותיים,  הם  זה  מזל  בני 

מסתדרים היטב עם אנשים, מבינים את כאבו של הזולת 

שלעיתים  אלא  ומתחשבים,  עדינים  לו,  לסייע  ואוהבים 

ההתחשבות בזולת יכולה להיות רק למראית עין או ככלי 

דיפלומטי, הם מושכים אנשים רבים אליהם ואהודים על 

כולם עקב קסמם האישי הרב והיותם נעימי הליכות, כמו 

כן הם אוהבים להרעיף על סביבתם מילים יפות ועידוד, אך 

לעתים הם יכולים להגיע גם להגזמות ולשקר וצביעות, מזה 

עליהם לשמור עצמם. פעילות עבור החברה חשובה להם, 

ולכן הם יכולים לשאוב הנאה רבה מהתארגנות עם אחרים 

בתנועות לשיפור החברה או להגנה על זכויות האדם. הם 

ואף  בעיות,  עם  ומהתמודדות  מעימותים  להימנע  נוטים 

מצליחים לאחד ולהשלים בין אנשים במחלוקת.

מזל החודש מאמר החודש
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מדור השאלות עם הרב יעקב ישראל 
לוגאסי שליט''א 

רוחנית  השפעה  ישנה  חג  שלכל  ידוע  שאלה:  

וכדוגמת  הזמן,  באותו  ויורדת  שמושפעת  עיקרית 

חג הפסח - אמונה, חג השבועות - תורה, חג הסוכות 

- שמחה ואהבת ה', ואילו יום ראש השנה אינו לזכר 

איזה אירוע היסטורי שהתקיים בעבר ורצינו לדעת 

מה היא השפעתו העיקרית על עם ישראל ?

זצ''ל בספרו  תשובה: עונה על כך הגר''י לוינשטיין 

להשפעת  הוא  מסוגל  ר''ה  שיום  יחזקאל,  אור 

את  ממליכים  אנו  זה  שביום  כיון  שמים,  יראת 

והיראה  הפחד  מתוקף  נובעת  והמלכתו  הקב"ה 

כלפי  עבד  שמרגיש  כפי  כלפיו,  מרגישים  שאנו 

מהקב''ה  היראה  השפעת  מתחזקת  וממילא  רבו, 

והרגשת העבדות כלפיו.

שאלה: היאך זה שבחודש אלול אנו יראים ומפחדים 

מעוצם תוקף יום הדין שמתקרב אלינו, ואילו ביום 

ר''ה עצמו נגשים אנו לדין בשמחה ובעליזות ואפילו 

עושים סעודה כיד המלך ? 

דירה  שקונה  באדם  משל  ע''י  יובן  הדבר  תשובה: 

וכבר כאשר הוא  בת ארבעה חדרים במיליון שקל, 

חותם חוזה ומשלם סכום מועט של עשרת אלפים 

לכל  כבר  ומספר  למאוד,  עד  הוא  שמח  שקלים 
ואע''פ  בה,  שיעשה  השיפוץ  על  חושב  וכבר  מכריו 
שעדיין לא שילם כלל את הסכום המלא שהתחייב, 
משתדל  אלול  חודש  כל  במשך  אדם  הנמשל:  כך 
עצמו  על  ומקבל  טובים  ומעשים  המצוות  בקיום 
ומעתה  החדשה,  השנה  לקראת  טובות  קבלות 
שיש  הגם  ר''ה,  ביום  חוזה  לחתום  בא  הוא  כאשר 
בידו רק מעט מצות ומעשים טובים ועוד לא השלים 
את כל חובותיו כלפי בוראו, מ''מ סמוך ובטוח הוא 
שהקב''ה הרחום והחנון יראה ''בתשלום הראשון'' 
רצינות כדי להמשיך ולשלם את ''שאר החוב'' בכל 

ימי השנה ויחתום אותו לחיים טובים ולשלום.

אחת שאלתי

ומוצלחת  טובה  בשעה  זכה  אלול  ח  ראשון  ביום   ›
שבת,  במסכת  פרק  לסיים  הי''ו  אריה  יאיר  ידידנו 
עם האברך החשוב עמו הוא לומד במסגרת פעילות 
ליוותה את האירוע,  ומתוקה  פר''ח, סעודה טעימה 
טובה  ולשנה  דמיטב  מילי  בכל  שיזכה  ברכתינו 

ומוצלחת.

וועד  בשיתוף  העמותה   - אלול  ט"ו  ראשון  ביום   ›
מקומי יזמה נסיעה לקבר רחל להתפלל ולשפוך שיח 
אצל האמא ''מאמע רחל''. הזכות להיות בקבר רחל  
במשך השנה כולה הוא גדול, אולם בחודש הרחמים 
בעד  ולהתחנן  לבקש  כמה,  פי  גדול  הוא  והסליחות 
רוחני  חיזוק  ולקבל  ובפרט,  בכלל  המשפחה  בני  כל 
גדולה  הייתה  ההיענות  הנוראים,  הימים  לקראת 
מכפי שצפינו, כ-60 נשים השתתפו בנסיעה זו. לאחר 
מכן חזרו כולן לתיבת נח לארוחה חלבית משובחת 

כיד המלך. 

אנו מודים לרכזת פעילות נשים הגב' אודליה ביטון 
כל  את  וליוותה  נפלאים  חיזוק  דברי  שנשאה  הי"ו 
לגב'  רבה  תודה  כמו''כ  סוף.  ועד  מתחילה  האירוע 
זו  טיול  לקדם  ועמלה  שטרחה  תחי'  מהצרי  תמרה 

ולקבץ את כל הנשים לנסיעה קדושה זו, בהזדמנות 
תרבות  לוועדת  שלה  ההצטרפות  את  לברך  ננצל  זו 

תורנית. 

‹ מקדמים אנו בברכת ''ברוכים הבאים'' את הנוער 
רביעי  יום  מידי  פר''ח  לפעילות  שהצטרף  החדש 
האחרון  חמישי  ביום  תשע''ט,  שנת  החדשה  לשנה 
לאמירת  החונכים  עם  יחד  הנוער  קבוצת  נסעו 
שהתענגו  לפני  לא  מלך  הדרת  עם  ברוב  סליחות 

בסעודה טובה ומזינה. 

ביום רביעי כ"ה אלול התקיים ערב נשים לחיזוק   ›
והכנה לקראת ראש השנה ע"י הרבנית חגית שירה 
שמחים  עשיר.  כיבוד  תוך  חלה  הפרשת  עם  הי"ו 
להשתתף  המושב  נשות  של  הרחבה  בהיענות  אנו 
עם  ומשמח  מרגש  היה  הערב  העמותה,  בפעילויות 
הרבה איחולים תפילות ובקשות לשנה חדשה טובה 

ומתוקה שתבוא עלינו ועל כל עם ישראל.

ובפרט  וסייעו,  שעזרו  המשתתפים  לכל  מודים  אנו 
שטרחה  הי"ו  מהצרי  סלעית  לגב'  נתונה  תודתנו 
לעשות מטעמים בטוב טעם ודעת למען פעילות זו, 

חזקו ואמצו!  

מהנעשה
בשטח

מעשה היה בר' ישראל משקלוב תלמידו של הגאון 

לעלות  הימים  מן  ביום  שרצה  מוילנא,  אליהו  רבי 

מוסדות  בה  להקים  בה,  ולהשתקע  ישראל  לארץ 

ברוחניות  בה  היושבים  העם  את  ולחזק  תורניים 

ובגשמיות, פנה הוא אל אשתו ואמר לה שלעת עתה 

ובמידה  ובת אחת,  בן אחד  יפליג הוא לבדו רק עם 

יצור עמה קשר  ויראה שטובה הארץ להשתקע בה, 

הילדים,  שאר  עם  ישראל  לארץ  היא  גם  שתעלה 

ויהי  יחזור הוא לחוץ לארץ כלעומת שבה,  ואם לאו 

היום עלה ר' ישראל לספינה יחד עם בנו ובתו, ימים 

הם  ראו  שלבסוף  עד  הפלגתו  נמשכה  ושבועות 

יושבי  של  בתיהם  אורות  האופק,  בקצה  מנצנץ  אור 

סערה  רוח  לפתע  יפו.  לנמל  הסמוכים  ישראל  ארץ 

לצד  מצד  הם  מטלטלים  כאשר  ספינתם  את  אחזה 

וכולה  ספינתם  את  אדיר  נחשול  ניצח  שלצערם  עד 

הספינה  יושבי  שכל  כמובן  לחתיכות,  נתפרקה 

שנפלו  ופריטים  קרשים  מיני  בכל  לאחוז  נסו  מיד 

שיגיעו  עד  המים  על  לצוף  שיוכלו  כדי  מהספינה 

לחוף מבטחים, לעומתם אחז ר' ישראל בבנו ובבתו 

אחד מימין ואחד משמאל תוך שהוא פותח בשחייה 

נעצר  ממושכת  שחייה  אחר  החוף,  לעבר  מאומצת 

להמשיך  יקירתי  בתי  לבתו,  ואמר  כוחות  באפיסת 

לשחות יחד עם שניכם אין ביכולתי נאלץ אני לוותר 

עלייך ולהמשיך לשחות עם הבן, מיד כששמעה זאת 

והתחננה אל אביה, אבא כבר  בתו מיד פרצה בבכי 

קצת  עוד  תמשיך  דרך  הרבה  כך  כל  איתי  שחיתי 

לשחות איתי מי יודע אולי פתאום תקבל עוד כוחות 

ברצון  אביה  לה  נענה  מבטחים,  לחוף  נגיע  וכבר 

מאות  כמה  עוד  יחד  שניהם  עם  לשחות  והמשיך 

מטרים, ושוב נעצר הוא ואומר לבתו בתי אין לי כח 

ממני,  ואוזלים  הולכים  שכוחותי  מרגיש  אני  יותר 

אותך  יעזוב  אני  כעת  יחד,  שלושתינו  שנטבע  חבל 

וה' ירחם עלייך שתגיעי לחוף כשאת בריאה ושלמה, 

נורא  בפחד  התמלאה  הבת  זאת  שמעה  כששוב 

וצעקה לאביה, אבא אין עוד מלבדך אין כאן מי שיכול 

את  תעשה  אל  מבלתך,  אותי  ולהציל  אותי  להושיע 

הדבר הזה, אני מעכשיו יתאמץ יחד עם אחי להקל 

יותר מעליך ולעזור לך עד שנגיע לחוף, ובאמת שמע 

לה אביה ואזר כוחותיו והתאמץ למעלה מן המשוער 

עד שבאמת זכו שלשתם והגיעו לחופי ארץ ישראל, 

כשעלו לחוף מיד התעלף האב ללא זיע עד שהשיבו 

ואמר  פיו  את  פתח  לחיים,  והתעורר  רוחו  את  אליו 

שרציתי  השניה  בפעם  כבר  שבאמת  לך  דעי  לבתו, 

לעזוב אותך כבר לא יכלתי יותר, אך כששמעתי ממך 

את המילים אבא ! מי יוכל לעזור לי מבלתך רק אתה 

כאן, דברייך נסכו בי כוחות חדשים והנה אנו עומדים 

פה חיים שלושתינו בסיעתא דשמייא.

עומדים אנו ימים ספורים קודם היום הגדול והנורא 

בחותם  יחתמו  בו  היום  הוא  אשר  הכיפורים,  יום 

השנה,  ראש  מיום  ועומד  תלוי  שהיה  מי  כל  הסופי 

יום סליחה וכפרה יום מחילה וחזרה בתשובה בבכי 

לדעת  האדם  צריך  עלילה,  נורא  לאל  ובתחנונים 

שיוכל  מי  אין  הקב''ה  אצל  הנורא  הדין  שבמעמד 

לעזור לו לא ע''י כסף ולא ע''י קשרים ופרוטקציות 

נימי  עד  ונוקב  אמת  דין  הוא  הדין  שוחד,  ע''י  ולא 

שיכול  היחיד  הוא  האדם  ביותר,  הקטנים  הנפש 

אמיתית  קבלה  עצמו  על  שיקבל  ע''י  לעצמו  לעזור 

בה יוכל לעמוד במשך כל השנה, ויזעק ויתחנן לבורא 

עולם, אבא ! אין מי שיכול לעזור לי מבלתך תושיע 

אותי ותרחם עלי ועל בני ביתי שנכתב ונחתם לשנה 

מאושרת לשנה מלאה בנחת ובשלווה, כאשר יראה 

הוא  זה  שאדם  רציני  הוא  זה  שאדם  עולם  בורא 

אמיתי ושלם עם עצמו בקבלה הרוחנית שקבל עליו 

רחמים  כסא  על  וישב  דין  מכסא  הוא  יעמוד  מיד 

לשנה  העולם  והיה  שאמר  מי  של  בחותם  ויחתמהו 

טובה ומבורכת לשנה מלאה בשפע בברכה בהצלחה 

בנחת מהאשה ומהילדים בבריאות איתנה ובכל טוב 

סלה אמן ואמן.

יום הכיפורים



מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א
פוסק עדת תימן

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

היות והכל נגזר בראש השנה - מה צורך להתפלל 
במשך השנה?

לבקש  מה  אין  לכאורה  הרי  שהשאלה  דהיינו 
והשאר  הכי,  בלאו  נגזר  שכבר  מאחר  שצריך,  מה 
ליישב  לכאורה  נראה  אך  הבא.  השנה  בראש  ידון 
לפמש"כהמבי"ט בבית אלהים כי אף שבקשתו לא 
תיענה מ"מ צריך להתפלל לדעת שאין ממי לבקש 
שיתכן  נראה  זה  ומלבד  יעוש"ב.  מהקב"ה  חוץ 
קביל  שאומרים  כמו  השנה,  כל  קצתבמשך  לשנות 
צלותין ובעותין בעידן עקתין, כיעויין בעץ חיים שם.

אימתי נקבע דינו של האדם - ביום הראשון של 
ר"ה או ביום השני?

סכ"ח  תקפ"ב  סי'  אפרים  ובמטה  בזוה"ק  מבואר 
ויום  קשיא  דינא  הוא  ראשון  שיום  ספרים,  ובשאר 
לפניו  עוברים  עולם  באי  וכשכל  רפיא.  דינא  שני 
יתברך כבני מרון וסוקרן בסקירה אחת יש הנידונים 
יתברך  אצלו  והרצויים  והאהובים  בראשון,  מיד  אז 
בכיה  האדם  על  וכשנופלת  שני.  ביום  נידונים 
בתפילתו, הוא הוראה שנידון אז באותה שעה, אם 

ביום הראשון אם ביום השני. ולדעת מהר"ל בנתיב 
התשובה פ"ז ענייני הנשמה נידונים ביום א', וענייני 

הגוף ביום שני.

האם מותר לבקש בקשות פרטיות בראש השנה?
דף  תקפ"ב  סי'  תשובות  בפסקי  מובא  וכך  מותר, 

קצ"ט אות ז'.

האם מותר להתרחץ בראש השנה?
כדין שאר יו"ט שנתבאר בשלחן ערוך המקוצר סי' 

צ"ד סעיף כ"ו, ובעיני יצחק שם.

האם מותר להפעיל תנור ע"י שעון שבת מבעוד 
יום כדי לאפות חלות ועוגות ביום טוב?

מותר.

האם אשה צריכה להימנע מלענוד תכשיטי זהב 
בראש השנה?

שיש  כפי  הדין,  אימת  מפני  להימנע  וראוי  כדאי 
נוהגות ואפי' אינן מזהב, והכל לפי העניין.

משיב
כהלכה

כל  ברק,  בבני  ומוצלחת  טובה  בשעה  נעשה  שידוך 
הנוכחים במסיבת האירוסין ראו מיד שהשידוך הוא 
''ענבי הגפן בענבי הגפן'', החתן והכלה  ממש תואם 
כפתור  לשניה  אחת  מתאימות  המשפחות  ושתי 
שאחד  עד  מושלמת  כך  כל  הייתה  ההתאמה  ופרח, 
של  פרטיו  את  וביקש  החתן  לאבי  ניגש  מהמסובים 
ואמר  פלוני  של  בשמו  נקט  המאושר  האב  השדכן, 
הקודש  בעיר  מתגורר  והוא  השדכן  שהוא  לשואל 
סימני  הביע  השידוך  בפרטי  שהתעניין  האיש  צפת, 
השידוכים  בעניני  עמוק  מצוי  שהוא  ואמר  תמיהה 
ואין הוא מכיר שדכן כזה בצפת, אמר לו אבי החתן 
כשתשמע  אבל  מקצועי  בשדכן  מדובר  שלא  צדקת 
מה שאספר לך תבין שהוא היה הגורם לשידוך שלנו.

השמחה שנהפכה לצער
אבי  ע''י  שנשכרה  נופש  בדירת  התחיל  הסיפור  כל 
החתן לכמה ימים עבור בני משפחתו, האבא התעניין 
גדולה  בדירה  שמדובר  וכששמע  הצימר  אודות 
ומרווחת המשקיפה על נוף פלאי ויפה סיכם עם בעל 

הדירה על השכרתה לכמה ימים מימי  החופש.

בני הבית המתינו בקוצר רוח ליום בו יסעו הם לדירת 
הנופש בצפת, במיוחד אחרי ששמעו שמדובר בדירה 
לנופש אמיתי, בהגיע  לגרום להם  מיוחדת האמורה 
את  מעמיסה  טנדר  המשפחה  שכרה  המיוחל  היום 
לדירה  הם  מגיעים  והנה  צפונה,  ונוסעת  הציוד  כל 
למפח  נהפך  עתה  עד  שרויים  היו  בו  הרוח  ומצב 
נפש, לתדהמתם מבחינים הם שהדירה תפוסה ע''י 

מהרה  ועד  לנופש,  היא  גם  שבאה  אחרת  משפחה 
מתברר שהמשפחה השניה הגיעה הבוקר מירושלים 

ונכנסה לדירה.

הם מתדפקים על דלתו של בעל הבית לברור הענין, 
ומשהבחין במתרחש מיד שם את שתי ידיו על ראשו 
התברר,  מה  עשיתי,  מה  ואבוי  אוי  נפש  במר  וצעק 
שבעה''ב שהשכיר את הדירה למשפחה הבני ברקית 
וכעת  הירושלמית,  למשפחה  גם  והשכירה  טעה 

מתבררת הטעות הגדולה.

יכל לעמוד על  כמובן שבעל המשפחה הבני ברקית 
בהתחלה  סוכם  איתי  הקדימה  זכות  לי  ולומר  שלו 
בדין  מכך  גדול  עסק  ולעשות  הדירה,  שכירות  על 
תורה, אולם בחר הוא בדרך אחרת ופנה לבניו שהיו 
תמימה  באמונה  ולאמצם  לחזקם  מאוד  ממורמרים 
שהכל הוא ברצון ה' ובודאי שהכל לטובה ובסופו של 
דבר הרווח יהיה כולו שלנו ולא כדאי כעת לריב על 

כך.

האבא ביקש מנהג הטנדר שהביא אותם מבני ברק 
שיחזיר אותם הביתה, ובתוך שעתיים כבר היו בבית 
האב  מחזקם  הנסיעה  כל  במשך  כאשר  בחזרה, 
בסיפורי אמונה ובטחון שהכל מאתו יתברך ואין עוד 

מלבדו.

מי שהפנים את הדברים יותר מכולם היה הבן הגדול, 
שהאזין כראוי לדברי אביו והסיפור כולו הביא אותו 
הרגיש  הוא  דופן,  יוצאת  בצורה  הרוח  לרוממות 
המשפחה  עם  להתעמת  לא  שלהם  שההתגברות 
אותם  והביאה  דרגות  בכמה  אותם  העלתה  השניה 

לאמונה שלמה בבורא עולם.

הישועה והשמחה
המשפחה הגיעה לבני ברק בדיוק בזמן תפילת מנחה, 
הבן הגדול מיהר לבית הכנסת בשכונה כדי להתפלל, 
והתפלה עברה עליו בהתרוממות רבה, והנה בתפלת 
התגורר  שלא  אורח  הכנסת  בבית  היה  ההיא  מנחה 
כלל בעיר בני ברק והגיע במקרה כדי לסדר דבר מה 

המתפלל  בבחור  הביט  הוא  מנחה,  לתפלת  ונכנס 
בדבקות רבה וצורת תפלתו של הבחור לא מפסיקה 
הצד  מן  עומד  אשר  האורח  של  לבו  את  להפעים 
ומתבונן בתפלת הבחור ללא הפסקה, בשלב מסוים 
ושאל אותו לשמו  ניגש האורח לאחד מהמתפללים 
של  אביו  גם  הגיע  כדי  ותוך  אביו,  ולשם  הבחור  של 
הבחור וגם הוא התפלל בהשראה רבתי, והאורח כבר 
הבין שיש לו כאן עסק עם משפחה מיוחדת במינה, 
והחסודה  הצנועה  לבתו  מתאים  לו  נראה  והכל 

שנמצאת כעת בתקופת השידוכין.

שדכן  מצא  מהרה  ועד  מאוד,  מעשי  היה  האורח 
לטובה  השידוך  את  וסגר  המשפחות  בין  שתיווך 
הגדול  הבן  כאשר  ביותר,  הטוב  הצד  על  ולברכה 
בתו  עם  התארס  מצפת  שחזרה  משפחה  אותה  של 
כל  את  מלא'',  ''סידור  הבטיח  שמצידו  האורח  של 
בפרטי  שהתעניין  אחד  לאותו  החתן  אבי  סיפר  זה 
מבין  אתה  שכעת  אני  מקוה  לו  ואמר  השדכן, 
שהשדכן שאמרתי לך אינו כי אם אותו בעל הדירת 

נופש בצפת.

הדירה  בעל  של  הטעות  אם  לעצמינו  ונחשוב  בואו 
בצפת לא הייתה מתרחשת והכל היה בא על מקומו 
בשלום, והמשפחה הבני ברקית הייתה מעבירה את 
ימי הנופש שלה בצפת כמתוכנן, הרי שאבי הכלה לא 
היה מוצא את החתן, ואם אבי המשפחה היה מחליט 
שהיה  הסיכויים  מרבית  שלו,  על  ולעמוד  להתעקש 

זוכה בכך, אבל השידוך מי יודע מה היה עמו.

רק הקב''ה שלפניו נגלו כל תעלומות וידע שהשידוך 
דירת  שבעל  הוא  גלגל  לפועל,  לצאת  צריך  הזה 
הנופש יטעה וישכיר את הדירה לשתי אנשים באותו 
זמן, ונתן בלבו של אבי המשפחה לעמוד בנסיון ולא 
החתן  נכנס  מסודרים  היו  הדברים  כשכל  ואז  לריב, 
מנחה,  להתפלל  ג''כ  האורח  ונכנס  מנחה  להתפלל 
ומה' אשה לאיש, נדע תמיד כל מה שה' עושה הכל 

לטובה, חזקו ואמצו.

מעשה שהיה

תודתנו נתונה לוועד המקומי שעוזר ותומך בפעילויות העמותה ואף בהוצאת עלון זה



פנינים מפרשת השבוע
פרשת נצבים

חידה מחודש קודם: באיזה מאורע שמוזכר בנביא 
השתתפו 300 בעלי חיים ?

התשובה:
שמשון הגבור קשר 300 לפידים ל-300 זנבות של 

שועלים... )שופטים פרק טו(

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: דוד ועלני

ויעשו כולם אגודה אחת...
''אתם נצבים היום כולכם לפני ה' אלוהיכם'' )פכ''ט פס' ס(, כתב בספר דברי 
בזמן  ואימתי   - נצבים''  ''אתם  האחדות,  מעלת  על  בפסוק  לרמוז  חיים  שערי 
שונים  כיוונים  ויהיו  יתכן  אלוהיכם,  ה'  לפני  ''כולכם''   - אחת  אגודה  כשתהיו 
בקרב היהדות הנאמנה חסידים, מתנגדים, ספרדים, דתיים, מסורתיים וכדומה, 
אותו  שחינכו  היהודי  חיי  את  וחי  שלו  בנוסח  עולם  לבורא  מתפלל  אחד  כל 
אבותיו, אבל בזמן שיש צורך לפעול למען היהדות צריך שיירתמו כולם כאיש 

אחת לפני ה'.

כוחו של השופר...
''פן יש בכם שורש פורה ראש ולענה'' )פכ''ט פס' יז(, ראשי התיבות של המילים 
את  המעוררות  השופר  תקיעות  כי  לרמז  שופר,  הוא  ולענה  ראש  פורה  שורש 
האדם לתשובה, יש בהם כח עצום לפשט את כל העקמומיות שבלב, ולהסיר 

מעליו את כל השורשים הרעים שהם פורה ראש ולענה.

עד שיעיד עליו יודע תעלומות...
''ושבת עד ה' אלהיך'' )פ''ל פס' ב(, כתב הרמב''ם )הלכות תשובה פ''ב ה''ב( 
ומה היא התשובה וכו' ויעיד עליו יודע תעלומות שלא ישוב לזה החטא לעולם 
אמיתית  בקבלה  בתשובה  תשוב  ''ושבת''  בפסוק  רמוז  זה  ודבר  ע''כ.  וכו'. 
ובהחלטה איתנה, ''עד ה' אלהיך'' עד אשר ה' יתברך יוכל להעיד עליך )''עד'' 

מלשון עדות( שלא תחזור עוד לסורך הרע.

ראשי תיבות אלול...
המפרשים  רמזו  זה  בפסוק  ו(,  פס'  )פ''ל  זרעך''  לבב  ואת  לבבך  את  ה'  ''ומל 
לטובה  רוחני  שינוי  עובר  האדם  של  לבו  בו  חודש  אלול,  חודש  של  תוכנו  את 
שינוי שיש בו ממש להתחזק במעשיו ובמידות טובות, אך הקשה הרבי מקוצק 
זצ''ל סתירה בפסוקים, שבפרשת עקב )פ''י פס' טז( נאמר ''ומלתם את ערלת 
ואילו פה משמע שהקב''ה  זאת,  לבבכם'', משמע שהאדם עצמו צריך לעשות 
צריך  האדם  הלב  ערלת  שאת  זצ''ל  הרב  וביאר  לאדם,  זאת  שיעשה  זה  הוא 
להסיר כדי שיהיה ראוי הוא לקלוט את דבר ה', אולם שהלב עצמו ישתנה ויהפך 
מרע לטוב דבר זה לא נתון בידי האדם וזקוק הוא לעזרת ה' יתברך, ולכן נאמר 

כאן ''ומל ה' את לבבך'' ולא נאמר את ערלת לבבך.    

היכן מופיע בתורה חמש מילים 
רצופות שכל מילה מהן מורכבת 

משתי אותיות בלבד?
)שתי מקומות, חומש בראשית ושמות(

הבריאה
הגנו

המשתייכת  גדולה  אנטילופה  היא  הגנו 
בגלל  בה  דבק  ''גנו''  השם  הפריים,  למשפחת 
של  תפוצתו  גנו''  ''גנו  משמיעה  שהיא  הקולות 
שתי  ממנו  וקיימים  אפריקה,  ביבשת  היא  הגנו 
קיים בעבר באפריקה  הגנו הלבן שהיה  סוגים, 
והגנו  כליל,  כמעט  נכחד  וכיום  הדרומית 
גדולים  בעדרים  המצוי  הכחול  הגנו  הוא  השני 

באפריקה המזרחית והמערבית.

כשלשה  הוא  הזנב(  )כולל  הגנו  של  גופו  אורך 
כעין  הוא  מראהו  מטרים,  כשני  וגבהו  מטרים 
תערובת של כמה בעלי חיים שונים, בגופו הוא 
הצפופה  הרעמה  בשל  ובמיוחד  לסוס,  דומה 
דומה  ראשו  והגב,  הצוואר  לאורך  הנמשכת 

הפה  האמריקני,  הבזיון  של  לראשו  במקצת 
השטוח דומה לזה של הפרה, רק רגליו הגבוהות 
למיניהן,  האנטילופות  לרגלי  דומות  והעדינות 
שסועות  רגליו  ופרסות  גרה  מעלה  הוא  הגנו 

משום כך הוא מותר באכילה.

בערבות אפריקה ניתן לראות עדרי גנו הרועים 
בקרבתם של עדרי זברה ויענים, כאשר היענים 
בחוש  שניחונו  והזברות  למרחקים  הרואים 
שמיעה מפותח והגנו שניחון בחוש ריח מפותח, 
להזהיר  מצליחים  הם  ויחדיו  פעולה,  משתפים 
האורבות  סכנות  התקרבות  על  אלו  את  אלו 

להם מבעוד מועד.

בעונת היובש נודדים עדי הגנו למרחקים גדולים 
המבקרים  תיירים  מים,  מקורות  למצוא  כדי 

בעונה זו בשמורות הטבע שבאפריקה נתקלים 

גנו  אלפי  כמה  ביותר:  מרהיב  במחזה  פעם  לא 

סופית  כאין  הנראית  ארוכה  בשורה  פוסעים 

וקול געייתם ''גנו, גנו'' נשמע למרחקים עצומים, 

שני סוגי הגנו הכחול והלבן נמצאים במרבית גני 

החיות הפזורים ברחבי העולם.

אלפי תודות!
בסיומה של שנה מלאה בעשייה פורייה מודים אנו לכל העוזרים ותומכים בפעילויות העמותה.

ובפרט נודה לידידנו היקר רב הפעלים אוהב תורה וחסד ה"ה ערן מהצרי הי"ו שתומך ומסייע לפעילויות העמותה 
מיום היוסדה ועד עתה, ומושיט ידו לעזרה בכל עת ובכל זמן ע"מ לחזק קרנה של תורה. 

כמו כן נודה ליו"ר ועדת תרבות תורנית הגב' שמחה חדד הי"ו שמלווה את העמותה מזה שנים לקדם כל פעילות 
ועשייה, נותנת מענה לכל בקשה ודרישה ומרבה לטרוח ולדאוג לכל צרכי הכלל והפרט למגדול ועד קטן. 

כמו כן תודתנו נתונה לוועד המקומי על כל התמיכה התקציבית בפעילויות העמותה, ובפרט אנו מודים ליו"ר ועד 
מקומי רם מזרחי הי"ו שטורח ועמל להשיג את כל המבוקש בזמן הנדרש.

תזכו לשנים טובות נעימות ומתוקות אמן ואמן. 


