
יום החודש
חול  יום  שהוא  השנה''  ''ראש  קורה,  זה  הנה 
כיצד ? ט''ו בשבט זו התשובה, יום בו מתחילה 
אילנות  לנטיעת  חדשה  שנה  של  הספירה 
היה  פשוטה  בהסתכלות  במשנה,  כמבואר 
שלא  רגיל  יום  איזה  עוד  להיות  אמור  זה  יום 
אם  כי  עליו  ולחשוב  אותו  לסמל  כלל  אמורים 
אנו  רואים  אבל  האדמה,  ועובדי  החקלאים 
שישנה התייחסות גדולה של רבותינו הקדושים 
כל  על  מיוחד  לימוד  סדר  שקבעו  עד  זה,  ליום 
פרי ופרי, וישנם שעושים מזה עסק גדול בקיבוץ 
ומספרים  אחד  שולחן  סביב  המשפחה  בני  כל 
בשבחו של כל פרי ופרי ודורשים המדרש על כל 

סוגי שבעת המינים, וצריך ביאור מדוע.

המשל והנמשל
עץ  האדם  ''כי  וידועה  ברורה  לכך  התשובה 
לעץ  האדם  חיי  את  רבותינו  משלו   - השדה'' 
כשם  הוייתו,  בכל  אדם  מסמלת  דמותו  אשר 
 - שורשים  יש  לאדם  כך  שורשים  יש  שלעץ 
מהותו  כל  את  הוא  ינק  מהם  אשר  ואב  סב 
דלים  ששורשיו  עץ  ישנו  הרוחנית.  ואישיותו 
פניו  על  והופכתו  עוקרתו  שבאה  רוח  כל  אשר 
וישנו עץ ששורשיו איתנים אשר כל רוח שתבוא 
ששורשיו  אדם  ישנו  כך   - ממקומו  תניענו  לא 
הוא  הרי  לעומתו  שבא  גשמי  נסיון  וכל  עלובים 
חיי  הוא  מעדיף  למלכודת,  כזבוב  אחריו  נמשך 
ששורשיו  אדם  וישנו  עולם,  חיי  פני  על  שעה 
איתנים ואף בנסיון שיעמוד לפתחו לא יזיזנו ולו 

במעט מדרך התורה והמצוות.

עץ  וישנו  נאה  וצלו  מרובים  שענפיו  עץ  ישנו 
פרוסה  שמצודתו  אדם  ישנו  כך   - דלים  שעליו 
הרואה  כל  תלמידים  ובהעמדת  הרבים  בזיכוי 
אותו אומר אשרי שזה גידל, וישנו אדם שבקושי 
יודע לתמרן עם עצמו מפחד הוא מכל גל שמגיע 
שאי  גדול  חושך  הר  כדמות  רואה  החיים  ואת 

אפשר להתגבר עליו.
שפרותיו  עץ  וישנו  מתוקים  שפירותיו  עץ  ישנו   
מרים - כך ישנו אדם שטרח ועמל לחנך את בניו 
בדרך הישר והצמיח משפחה נפלאה בנים ובני 
בנים עוסקים בתורה ובמצוות אשר כל הרואה 
אותם יודע כי זרע ברך ה' הם, ויש שהיה שקוע 
על  טרח  ולא  משאלותיו  ובהגשמת  בתאוותיו 
חינוך בניו, והנה הם לפניו פירות באושים אשר 
הנשייה  בתהום  ושקעו  שרטון  על  עלו  חייהם 

אשר כל באיה לא ישובון.

המטרה 
של  המראה  הוא  העץ  לבבך''  אל  ''והשבת 
ממדים  רב  אילן  וראית  ברחוב  עברת  האדם, 
פירות  מצמיח  לתפארה  גודל  פורח  מלבלב 
הוא  ברור  מרובים,  וענפיו  נאה  צלו  מתוקים 
הם,  ומסועפים  בקרקע  הם  עמוקים  ששורשיו 
ועוד  טיפה  אחד,  ביום  צמח  לא  שזה  לנו  ברור 
שנים  במשך  וגדולה  מירבית  השקעה  טיפה, 
רבות הביאו לתוצאות אלו. קח את זה לתשומת 
תשקיע  אם  השדה"  עץ  כי "האדם  ותזכור  לבך 
גם  מחשבה  ועוד  מחשבה  טיפה,  ועוד  טיפה 
אתה תוכל להראות כך בימי זקנותיך, בנים ובני 
בנים סביב לשולחנך מתוקים ופורחים ובתורת 

ה' עוסקים כל הימים. חודש טוב.

 מזל דלי
שווה, ללא  בצורה  את אנשי העולם  זה רואים  בני מזל 
אשר  שלו  הדלי  שבתוך  המים  כאותם  מעמדות,  הבדל 
כולם שווים ומאוחדים, כמו כן אוהבים בני מזל זה את 
האנושות בצורה כללית, הינם חברותיים מאד, פתוחים 
מאד, מאידך הם נוטים שלא לפתח קשר אישי, עליהם 
לאהוב יותר את השני, להעניק יותר לשני, לשדר חום 
ואהבה, בפרט לגבי בן/בת הזוג שלהם, כדי לשמור על 
אישית  חסד  פעילות  של  קבוע  תרגול  ביתם.  שלימות 
תעזור להם לשמור על קשר עין עם האדם הפשוט גם 

כשהם נסחפים לחלומות חובקי תבל. 

לבן מזל דלי יש הרבה עליות וירידות. ישנם זמנים בהם 
הוא מלא וגדוש, ואז "דלי" הוא מלשון רוממות והגבהה, 
כמו שכתוב "ארוממך ה' כי דיליתני" = רוממתני, וישנם 
הוא  "דלי"  ואז  חסר,  מאד  להיות  יכול  שהוא  זמנים 
רוחניות,  מנפילות  להיזהר  עליהם  עני.   = דל  מלשון 
הדלי חייב תמיד להיות מלא במים, ואמרו רבותינו "אין 
מים אלא תורה", הם חייבים להיות מלאים ברוחניות, 

כיון שבלי רוחניות הם לא יסתדרו.

זמן  הדלי",  "עידן  שנקראת  בתקופה  נמצאים  אנו 
שמחפשים בו צדק עולמי, להיות כולם ביחד, (העולם 
המשלבת  נקודה  מחפשים  קטן),  גלובאלי  לכפר  נהפך 
את  לשכוח  לא  עלינו  אבל  ונחמד,  יפה  עידן  כולם.  בין 
וגם  העמים".  מכל  בחרתנו  "אתה  כיהודים,  ייחודינו 
באופן פרטי כל אדם בא לעולם לשליחות ותיקון אחר 

מזולתו, בל נאבד את זהותנו האישית בעידן הדלי.

החודש החודש

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

גליון חודשי > חודש שבט > כ"ז טבת תשע"ט
גליון מס' 15

זמני השבת באשתאול - פרשת וארא
כניסת שבת: 16:30 > יציאת שבת: 17:22



פנינים מפרשת השבוע
פרשת וארא

הידעת! 
פרשת וארא

המופת אמיתי או מזויף...
''תנו לכם מופת'' (פ''ז פס' ט), לכאורה קשה הלא כאן הקב''ה מדבר עם משה ואהרון, וא''כ היה צריך הוא 
לומר תנו להם מופת, ומתרץ ר' אלימלך זצ''ל שההבדל בין מופת מזוייף הנעשה ע''י אחיזת עינים או כשפים, 
לבין מופת אמיתי שנעשה ע''י כח אלהי הוא - שהמופת המזוייף מעורר רק את פליאתם של הצופים ואילו 
המבצעים אותו אינם מתפלאים כלל ועיקר, ולעומת זה המופת האלהי מופלא הוא גם בעיני הצדיקים שעל 

ידם הוא מתרחש, וזה שאמר הפסוק ''תנו לכם מופת'' - שגם בעיניכם יהיה זה מופת מופלא.

שירתה של הצפרדע...
''ועלו ובאו בביתך וכו' ובבית עבדיך ובעמך ובתנוריך ובמשארותיך'' (פ''ז פס' כח), אמרו רבותינו (בראשית 
רבה פ''י פיסקא ב) שהצפרדעים מסרו עצמם למיתה ונכנסו לתוך התנורים הבוערים אפילו שהיו נשרפות, 
שע''י כן ידעו שממלאים הם את רצון בוראם, והם אשר הורו את הדרך לחנניה מישאל ועזריה למסור עצמם 
למיתה בכבשן האש על קדושת שמו יתברך, לפיכך אנו מוצאים בפרק שירה צפרדע מה היא אומרת ''ברוך 

שם כבוד מלכותו לעולם ועד'' - תיבות המזכירות לאדם את חובתו למסור עצמו למיתה על קידוש ה'.

החיות הרגישו בבית...
''ומלאו בתי מצרים את הערב וגם האדמה אשר הם עליה'' (פ''ח פס' יז), ביארו רבותינו שבדרך כלל חיות 
הם  נמצאים  אלא  מכירים,  שאינם  מקום  שזה  אדם  בני  לקרבת  לעיר  להתקרב  ומפחדים  מהססים  היער 
בשטח הסוואנות המלאות בסבכי עצים מרובים ובבעלי חיים מכל הסוגים והמינים שם הם מרגישים חזקים 
מאוד ויש להם אומץ רב, אך במכה זו היה נס שארץ מצרים התמלאה בסבכי עצים ומאורות וכד' כדי לתת 
האדמה  את  ''וגם  שכתוב  וזה  במצריים,  ולהכות  מלהתקרב  כלל  יפחדו  ושלא  בבית''  ''שהם  הרגשה  לחיות 
אשר הם עליה'' זאת אומרת כל היער הגיע איתם יחד, ועוד דרשו רבותינו שישנה חיה הנקראת ידעוני שכל 
חיותה זה ע''י שמחוברת בחבל מטבורה לארץ ואם יכרתו את החבל שמחבר בינה לארץ תמות, וכאן במכת 
ערוב גם חיה זו באה יחד עם הארץ אליה היא מחוברת וזה שכתוב ''וגם את האדמה אשר הם עליה'' - מעם 

לועז וספר חנוכת התורה.

רשע מה הוא אומר...
''ה' הצדיק ואני ועמי הרשעים'' (פ''ט פס' כז), דרשו רבותינו שפרעה אמר ''ה' הצדיק ואני'' - כלומר גם אני 
צדיק הנני, ''ועמי הרשעים'' - רק בני עמי הם רשעים, שכן טען פרעה אני לא רציתי להרע לעם ישראל ועמי 
הם שקבעו לי לעשות כן, שכאשר סירבתי להציק לעם ישראל הורידו אותי מגדולתי למשך שלשה חודשים 

ולכן לא מגיע כלל להיענש על זה.

הידעת! כי בנו של לוי - ''קהת'' שהיה סבו של משה רבינו, חסיד היה וזכה להאריך 
ימים עד שראה את פנחס שהוא אליהו זכור לטוב [תרגום יהונתן].

גם אחרי שבלע מטה אהרון את כל הנחשים שנוצרו מכישופי המצריים  הידעת! 
נשאר באותו עובי שהיה קודם לכן ולא נעשה עב אפילו אצבע יותר [מדרש רבה].

הידעת! כי מכת דם היא מלשון דמים = כסף, שממכה זו נתעשרו בני ישראל עד 
למאוד [המפרשים]. 

הידעת! כי עשר פעמים מוזכר תיבת צפרדע (בלשון רבים ויחיד) לומר שמכה זו 
הייתה שקולה כנגד עשר מכות מרוב הצער והסבל שסבלו המצריים ממנה [ש''ך 

על התורה].

אחד,  כל  של  תחומו  היכן  עד  רבים  היו  מצרים  ומלכות  כוש  מלכות  כי  הידעת! 
ובמכת הצפרדע נתברר עד היכן תחומה של מלכות מצרים במדויק [מדרש רבה].

ע''י אהרון מסרו עצמם  רק הצפרדעים שבאו למצרים בציווי הקב''ה  כי  הידעת! 
למיתה ונכנסו לתוך התנורים הבוערים, אבל הצפרדעים שעלו ובאו ע''י החרטו־

מים לא קפצו לתוך התנורים אלא רק שהו בגבול מצרים, שכן לא נצטוו על כך ולא 

היו מחויבות למסור עצמן למיתה [באר מים חיים].

תרנגולת  ביצת  כגודל  שבהם  והקטן  היו,  כינים  מיני  וארבעה  עשרים  כי  הידעת! 
[מדרש תנחומא].

הידעת! כי אפילו בהמה של ישראל שהייתה חולה ועומדת למות לא מתה, שלא 
יאמרו שגם לעם ישראל היה מכת דבר [ש''ך על התורה].

הידעת! כי האפר שזרק משה כדי להביא את מכת השחין התפזר על פני כל השטח 
של ארץ מצרים שהיה ארבע מאות פרסה [מכילתא].

שאדם  כמו  בעצים  חותכת  והייתה  חדה  כסכין  הייתה  הברד  עוצמת  כי  הידעת! 
מנסר אותם במסור, והמצריים שהיו בשדה כשהיה הברד יורד עליהם היו קופאים 

ומתים ולאחר מכן הייתה באה האש ושורפת אותם [מדרש רבה].

ישיבת  נשיא  זצ''ל  דייקמן  משה  רבי  היה  ומפורסם  ידוע 
מפורסם,  צדקה  ובעל  גדול  עשיר  שהיה  באמריקה  סלונים 
שממנו  לתכשיטים  מסחר  כבית  שימש  שבביתו  המרתף 
יצאה סחורה ללקוחות רבים, יום אחד הגיעה לביתו משלחת 
מטעם העירייה שהחליטה לבדוק את תקינות המבנה על כל 
חלקיו, אף פעם לא באו לא התעניינו לא בדקו כלום, פתאום 
עכשיו החליטו להגיע, חברי המשלחת עברו מקומה לקומה 
ומחדר לחדר והכל נמצא תקין, לא נמצאה חריגה מהתקנות 

המונציפליות.
הסולם

שירד  הסולם  והוא  תקין,  כלא  הוגדר  אחד  פריט  אולם 
בצורה  הקיר  על  מונח  היה  שלא  למרתף  העליונה  מהקומה 
היו  הקומות  שתי  בין  להיות,  צריך  שהיה  כפי  משופעת 
המשלחת  חרום,  כיציאת  שימש  זה  סולם  אך  מדרגות  גם 
את  לשפע  דחופה  הוראה  דייקמן  הרב  של  בביתו  השאירה 
היה  מכל  המפליא   - בלבד  זו  ולא  כראוי.  ולהציבו  הסולם 
נוספת  לביקורת  יבואו  שעות   48 שתוך  הודיעו  שהמבקרים 
החומרה  על  שהוכיח  מה  כראוי,  בוצעה  שההוראה  לראות 
מדוע  תוהה  עמד  כמובן  ובעה''ב  לענין,  מייחסים  שהם 

החליטו דוקא לציין את החריגה בסולם שזה פרט שולי ועוד 
שרוצים תיקון מהיר בזמן שבבתי עסק אחרים נשאר דבר זה 
ועוד  הוראה,  זו  הוראה  אבל  לב,  על  שם  איש  ואין  תקן  ללא 
באותו יום הזמין הרב דייקמן בעל מלאכה שעקר את הסולם 

והעמידו מחדש בצורה משופעת לפי התקן הנדרש.
הנס

שני  דייקמן  הרב  של  ביתו  על  מתדפקים  למחרת  בבוקר 
עמהם  יורד  דייקמן  הרב  סחורה,  לרכוש  ומבקשים  אנשים 
משתלטים  השניים  צפוי,  הבלתי  מתרחש  ואז  למרתף 
מאוד,  מבוגר  בגיל  כבר  שהיה  הבית  בעל  על  במהירות 
סחורה  ושודדים  לארץ  אותו  משכיבים  ידיו  את  כופתים 
בשווי מאות אלפי דולרים, ונמלטים במהירות מהמקום תוך 
ניתוק כל כבלי הטלפון ונעילת כל דלתות היציאה והמדרגות 

האחרות.
את  הכופתים  מהכבלים  להשתחרר  מנסה  דייקמן  הרב 
וכיון  רגליו,  על  לקום  הצליח  רב  בקושי  מצליח,  ואינו  ידיו 
מבחוץ  המרתף  של  הראשית  הדלת  את  נעלו  שהשודדים 
נבצר ממנו לצאת משם והוא ניסה לחפש דרך אחרת, לפתע 
הזאת  החרום  ליציאת  הוצרך  לא  מעודו  ב...סולם,  נזכר 
המקום  לעבר  דרכו  את  משרך  הוא  מלבו,  ונשכחה  שכמעט 
והחסד  פנים  הגילוי  את  מבין  הוא  אז  ורק  הסולם  מוצב  בו 
שעשה עמו הקב''ה בכך ששיגר אליו אתמול את המשלחת 
בעניינו  התמוהה  ההוראה  עם  מהמרתף  שיצאה  העירונית 

של הסולם.
אם הסולם היה עדיין במצב כפי שהיה מונח עד אתמול לא 
ולצאת  עליו  לטפס  דרך  דייקמן  הרב  של  באפשרותו  הייתה 

ישר  וכשהסולם  כפותות  היו  שידיו  כיון  החוצה  מהמרתף 

אחורנית,  יפול  שלא  כדי  ידיו  בשתי  בו  לאחוז  המטפס  צריך 

דייקמן  לרב  הייתה  בשיפוע  מוצב  שהסולם  עתה  אבל 

אפשרות לטפס עליו למרות ידיו הכפותות וזאת ע''י שנשען 

במרתף  כפות  להישאר  הוא  יכול  היה  אחרת  הסולם,  ע''ג 

מבלי שהיה יודע מישהו ממצבו הקשה.

ושוב נס
ימים,  ושבע  זקן  כשהוא  מהעולם  להיפטר  דייקמן  הרב  זכה 

היהדות  את  בזמנו  שהסעירה  פרשייה  עוד  הייתה  ומאחוריו 

ע''י  הוא  נחטף  ברחוב  פעם  בלכתו  באמריקה,  החרדית 

משטרת  עתק,  בסך  כופר  בעדו  דרשו  אשר  פנים  רעולי  שני 

הרבעים  באחד  נטוש  בבית  לאתרו  בסוף  הצליחה  יורק  ניו 

העזובים של העיר, אחד השוטרים חלף ליד המבנה והחליט 

לבדקו וגילה שם לתדהמתו את האדם כפות וגונח על רצפת 

המבנה.

כשחזר לביתו תיאר בפני הנאספים הנרגשים את הרגשותיו 

באותן שעות שהופקר ע''י החוטפים באותו בית נטוש, ואמר 

אלוקי  לה'  ופניתי  חי,  מכאן  אצא  שלא  בחשבון  לקחתי  אני 

ואמרתי לו בזו הלשון ''אבי שבשמים אינך חייב לי שום דבר, 

לי  שאין  וכמובן  מופלגות,  טובות  עמדי  עשית  ימי  כל  במשך 

להגיע  זה  ממך  מבקש  שאני  היחיד  הדבר  טענה,  שום  עליך 

את  פעלו  הסתם  מן  שכאלו  דבורים  ישראל'',  לקבר  בסוף 

פעולתם במרומים והביאו להצלתו הפלאית שגרמה קידוש 

ה' בכל אמריקה.

מעשה שהיה

מה בהפטרה?
נבואת יחזקאל על פרעה מלך מצרים

בו בזמן שהיו מלכי ישראל בוטחים במלכי מצרים, מתנבא עליו 
הנביא יחזקאל בשנה העשירית לצדקיהו בשנים עשר יום לחודש 

טבת על אשר יעלה בגורלו.
ראשית כל מדמה הנביא את פרעה לתנין גדול הרובץ בתוך יאוריו 
ומתגאה ואומר לי יאורי ואני עשיתיו כלומר אני בכוחי נטלתי את 
מלוכתי, ומתנבא עליו הנביא ''ונתתי חחים בלחייך'' זאת אומרת 
אותך  ואגלה  נמצא  אתה  בו  מהיאור  המלכודת  ע''י  אותך  אדוג 
ואת כל שריך ויועצך, והקב''ה יביא עליך את נבוכדנצר אשר יקח 
את כל שלל ארצך ונטשתיך המדברה ועל פני השדה תפול ולא 

תאסף אלא תהיה מאכל לעוף השמים.

עונשה של מלכות מצרים
וכעונש על כך שכשהיו עם ישראל צריכים את עזרתך הייתה 
עליה  הנסמך  אשר  שבורה  כתף  לך  יש  כאילו  עצמך  עושה 
יפול, לכן יביא הקב''ה עליך חרב והכרתי ממך אדם ובהמה 
רגל  בה  תעבור  ולא  וחורבה,  לשממה  מצרים  ארץ  והייתה 
אדם ורגל בהמה ארבעים שנה, ולא ישב בה אדם, וכל עמה 

יתפזרו בכל ארצות הגויים ולא יגלו בצורה מאוחדת.
ומקץ ארבעים שנה יקבץ הקב''ה בחזרה את כל העם המצרי 
מכל הגויים ומכל העמים אשר נפוצו לשם, אבל מאז הם יהיו 
שאמעיט  ועי''ז  כבתחילה,  כבודה  יגדל  ולא  שפלה  ממלכה 
היא  והתכלית  אחרים,  בעמים  לרדות  תוכל  לא  יותר  אותה 
אותה  יקחו  ולא  מצרים  על  ישראל  עם  יסמכו  לא  שיותר 

כמבטח אלא יהיה כל בטחונם ומעוזם בקב''ה.
שכרו של חיל נבוכדנצאר

נגלה  ושוב  הראשונים  דבריו  את  הקב''ה  מקיים  וכעת 
בראשון  נבוכדנצר  למלכות  ושבע  עשרים  בשנת  ליחזקאל 
לחודש ניסן, וכך אומר לו יען זה שנבוכדנצר הטריח את כל 
חילו לצור על העיר צור וללכוד אותה בשנת העשרים ושלוש 
למלכותו ושכר לא קיבל על זה כי כל מה שבזז ושלל מהעיר 
מצרים  ארץ  כל  את  לו  נותן  אני  לכן  הכל,  את  הים  לו  שטף 
שיקח את כל אנשיה לעבדים ולשפחות ואת כל שללה יבזוז 
וזה יהיה שכר לחילו על אשר במצוותי צר על העיר צור ולא 
שהבטיחו  מצרים  מלכות  של  העונש  יהיה  וזה  שכר,  קיבל 

לעם ישראל משענת קנה רצוץ.    

הפטרת השבוע : " כה אמר ה' " יחזקאל פרק כ"ח - כ"ט 



 מדור השו''ת עם הרה''ג יעקב ישראל 
לוגאסי שליט''א

הגרלה  כרטיס  מלקנות  להימנע  יש  האם  שאלה: 
או  גדול,  כסף  בסכום  הזוכה  את  לזכות  העלול 
אל  להגיע  ואולי  זה  בשביל  להשתדל  כדאי  אדרבה 

המנוחה והנחלה ?

תשובה: הקונה כרטיס הגרלה המזכה בסכום גדול את 
הזוכה מסכן הוא בכך את חייו הרוחניים, ויתכן שמסכן 
בכך את כל חינוך ילדיו, מילא אם הכרטיס היה מזכה 
ולנישואי  ודיור  לכלכלה  סביר  בסכום  הזוכה  את 
אולם  לזה,  להיכנס  אפשר  אולי  היה  בלבד,  הילדים 
גדול,  כסף  בסכום  היא  שהזכיה  מדובר  וכאן  מאחר 
הלא אם יזכה בו יאבד את בינתו, ויום ולילה לא ישבות 
בו  גדול  כזה  בסכום  לנהוג  היאך  ויעוץ  מהתלבטויות 
הוא ''נפל'', וטרדה כזו יש בה כדי לסכן את רוחניותו 

ואת רוחניות כל אנשי ביתו.

אמנם מצד כללי האמונה לכאורה אין בכך כל סתירה 
לאמונה, שזה נחשב ככל השתדלות, אלא שאין לקנות 
יותר מכרטיס אחד לשבוע, כי גם בכרטיס אחד יצאת 
שאין  יתכן  הגר''א  לפי  אולם  השתדלות,  חובת  ידי 
אמונתו  תולה  שבזה  לפי  הגרלה  כרטיס  כלל  לקנות 
מורה  קלושים  בסיכויים  והנאחז  קלושים,  בסיכויים 
לגבי  הגר''א  שמבאר  וכמו  מהביטחון  יאוש  על  הדבר 
יוסף הצדיק שביקש משר המשקים שיזכיר אותו לפני 
שזה  קלוש  סיכוי  על  שנסמך  כך  על  שנענש  פרעה, 

מורה על כך שנעשה הדבר מתוך יאוש.

על  סכנה  מצב  לפעמים  מביא  הקב''ה  מדוע  שאלה: 
אדם ולבסוף מציל אותו, אם מגיע לו שימות אזי למה 
באה  מה  בשביל  אז  שינצל  לו  מגיע  ואם  ניצל,  הוא 

אליו הסכנה ?

מרחפת  שכאשר  זצ''ל  דסלר  אליהו  ר'  כותב  תשובה: 
על  גדול  בקיטרוג  שהוא  לדעת  צריך  האדם  על  סכנה 

עונש,  שמקבל  לפני  בו  להתרות  התראה  וזו  עוונותיו, 

מני  אחד  ואפילו  מליץ  מלאך  עליו  שיש  בזמן  אך 

הגזירה  את  לבטל  הוא  יכול  זכות  עליו  שמלמד  אלף 

מראים  מ''מ  מהגזירה  ניצל  שלבסוף  גם  ולכך  מעליו, 

לעוררו  מנת  על  הזה  לקיטרוג  הוא  ששייך  משמים  לו 

בתשובה, והטעם במהלך זה הוא, מכיון שיודע הקב''ה 

שאם הוא יביא מיד עונש על האדם מבלי להתרות בו 

יטיח  צערו  ומחמת  ה'  הנהגת  על  לבו  יזעף  לכן  קודם 

מיד  יקבל  שכאשר  טעם  ועוד  כהוגן,  שלא  דברים 

יסורים יהיה קשה לו לשוב בתשובה כיון שהוא שקוע 

טעם  ועוד  בתשובה,  לחזור  מרוכז  ואינו  במכאוביו 

נמצא  בתשובה,  וישוב  יסורים  יקבל  האדם  מיד  שאם 

שאינו שב מבחירה אלא בכפייה, אך כשחוזר בתשובה 

בטוב  בחר  שלו  הבחירה  שמכח  הרי  ההתראה  מחמת 

וזה עיקר התשובה והתיקון.   

אחת שאלתי

שימוש בכרטיס הנחות לא לבעל הכרטיס
שאלה: 

הטבות  בו  שמקבל  חבר''  ''כרטיס  לו  ויש  מסויים  במפעל  עובד  שקרובו  אדם 
והוזלות, ורוצה  להשתמש בכרטיס שלו או שהוא יקנה בשביל קרובו, האם דבר 

זה מותר או לא ?
ש''ח   -15 ב  ושניים   10 עולה  אחד  מוצר  כגון  בחנויות  שמצויים  במבצעים  וכן 
האם מותר לשי אנשים להצטרף יחד בזמן שכל אחד צריך רק מוצר אחד ולזכות 

בהנחה?
וכמו כן מצוי שהקונה ממוצרי החנות בסכום של 200 ש''ח זכאי לארגז קולה ב- 
5 ש''ח, ובא אדם וקנה ב - 200 ש''ח ואינו חפץ בארגז קולה, ובא חבירו ומבקש 
שיקח את הארגז קולה בשבילו והוא יתן לו 5 ש''ח האם דבר זה וכל הדומה לזה 

מותר או לא ?
תשובה: 

להעברה,  ניתן  ואינו  אישי  שהוא  הכרטיס  על  כתוב  אם  והשיטות  הדעות  לכל  א. 

יש כאן גילוי דעת מפורש של החברה להקנות את הזכות רק לבעל הכרטיס כגון 

הכרטיס  את  לחברו  לתת  ורוצה  לנופש  יוצא  המנוי  ובעל  לבריכה'',  חודשי  ''מנוי 

וכעת  המנוי  על  שילמו  שהרי  גמור  גזל  כאן  שאין  אע''פ  בנופש,  שהוא  בזמן  מנוי 
המחייב  הוא  הבריכה  בעלי  של  התנאי  מ''מ  אחת,  בבת  שניים  בו  משתמשים  אין 
והמשתמש שלא כדין הרי זה גוזל שודאי יש בזה צד גניבת דעת שעובר על דעת 

הבעלים.
ב. ולכן שירות הוזלה שניתן לאנשים מסויימים כגון עובדי מפעל, פנסיונרים, עובדי 

מדינה וכד' פשוט שזה גזל להשתמש בזכויות שהם מקבלים לעצמו.
ג. חנות שמוכרים שניים במחיר אחד וחצי, וראובן ושמעון צריכים רק מוצר אחד 
אע''פ  בהנחה  יזכו  והם  שניהם  בשביל  יקנה  שאחד  החליטו  המבצע  את  וכשראו 

שאין בזה איסור גזל גמור, מ''מ לא יצא הדבר מכלל איסור ''גניבת דעת''.
ד. ולפי דברים אלו הוא הדין שאין היתר לאותו אדם שקנה ב-200 ש''ח להעביר 

את זכות הקניה לארגז שתייה ב-5 ש''ח לחברו שלא קנה בסכום הנ''ל.
ויש לדעת שאין הסכמת ''הקופאית'' נחשבת כמחילה והסכמה ואפילו לא ''קופה 
ראשית'' אלא אם כן יש הסכמה מפורשת מהמנכ''ל של החברה (לא של החנות), 
וכן מבירור שערכנו אצל רשת ''המשביר לצרכן'' וברשת ''יש'' הודיעו לנו המנהלים 
במפורש שאינם מסכימים לשום הערמה, ושזה יקנה לזה וכד', ואפילו אם נאמר 
צריך  כך  על  מוחלים  ובדיעבד  כאלה,  דברים  שיש  יודעים  אינם  הרשתות  שבעלי 
או  לגוזלו  אסור  כך  אחר  ימחול  שהאדם  יודע  אני  אם  אפילו  דין  פי  שעל  לדעת 

לגנוב דעתו. 

מתוך ספר "אור ההלכה" של הרב דוד כהן שליט"א

אקטואליה בהלכה

מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א
פוסק עדת תימן

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

אדם שאכל במסעדה בשרית אך ורק סלטים - האם 

לאכול  בכדי  שעות  שש  להמתין  וצריך  בשרי  הוא 

חלבי?
אם אין חשש שהתערבה בסלט חתיכת בשר ממש או 
רוטב של בשר, אין צריך. ועיין בית הלל קובץ ששי מדף 

מ"ז.

שהכניסו  לו  נודע  מכן  ולאחר  אורז  שאכל  אדם   

האם   - בשרי  מתבשיל  מלוכלכת  בשרית  כף  לשם 

צריך להמתין שש שעות?

כן.

מאכל  שאכל  מזמן  ששעות  שש  עבר  אם  המסופק 

בשרי - האם רשאי לאכול מאכל חלבי?

בעת  אך  להחמיר,  ראוי  ולכתחילה  מותר.  הדין  מצד 
הצורך אפשר להקל, וכ"ש לעניין של מצוה כגון סעודת 
פ"ט  סי'  יו"ד  למהרש"ם  תורה  דעת  ועיין  שבת.  ליל 

ס"ק ה', ומעדני השלחן שם דף נ' ס"ק ג'.

מתובל  הוא  אם  לדעת  בכדי  בשרי  רוטב  שטעם  מי 
היטב - האם הוא בשרי ? (בין אם פלט ובין אם לא 

פלט)
בפוסקים  כמבואר  להמתין,  צריך  אינו  פלט  אם  רק 

ובשלחן ערוך המקוצר יו"ד סימן קל"ו סעיף ט'.

בו  שאפו  בתנור  שנאפתה  חלבית  פשטידה  דין  מה 
מאכל בשרי באותו יום ?

כן  אם  אלא  הכשרה.  צריך  והתנור  אסורה,  הפשטידה 
יש בו ששים כנגד הפשטידה.

משיב
כהלכה

לוח פעילויות

חג'בי  יאיר  מארי  מקרא  לימוד   17:15-19:30 בוקר  כולל  ראשון 09:00-12:00 
(קבוצה א)  19:30-20:20 שיעור הלכה ומוסר בבית כנסת נצח ישראל  20:30-21:30 

לימוד חברותות- גברים

17:15-19:30 לימוד מקרא מארי יאיר חג'בי  שני 09:00-12:00 כולל בוקר  
(קבוצה ב)  20:00-20:50 שיעור ב"עין יעקב" בבית כנסת נצח ישראל מפי ה"ה רונן יעיש 

שלישי 09:00-12:00 כולל בוקר  19:30-20:20 שיעור הלכה ומוסר בבית כנסת 

נצח ישראל 

חג'בי  יאיר  מארי  מקרא  לימוד   17:15-19:30 בוקר  כולל   09:00-12:00 רביעי 
שיעור   19:30-20:20 ונוער   ילדים  חונכות  פרוייקט   18:10-20:10 א)   (קבוצה 

הלכה ומוסר בבית כנסת נצח ישראל  20:30-21:30 שיעור תורה- הרב בנימין דיין 

חג'בי  יאיר  מארי  מקרא  לימוד   17:15-19:30 בוקר  כולל   09:00-12:00 חמישי 
(קבוצה ב)  19:30-20:20 שיעור הלכה ומוסר בבית כנסת נצח ישראל 



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

סיום מסכת
במסגרת  התקיים  טבת  ט"ז  ליל  בערב,  ראשון  ביום 
פעילות לימוד חברותות "סיום מסכת" של ידידנו היקר 
ערן מהצרי הי"ו ביחד עם החברותא היקר ר' דוד נויברט 
הי"ו שעמלו ולמדו מסכת זו במשך זמן מרובה דף ועוד 

דף עד אשר הגיעו לסיומה.

       השמחה הייתה גדולה מאוד, שמחה של תורה שבאה 
אחר מסירות נפש לבוא לפעילות גם בזמנים קשים כדי 
הרגיש  במקום  שהיה  מי  מסכת.  ולסיים  ביעד  להצליח 
המסכת  מסיימי  את  שליוותה  הגדולה  ההתרגשות  את 
ושאר המשתתפים, התרגשות של הצלחה וסיפוק לאין 

ערוך.

של  פטירתו  יום  שהוא  הנ"ל  בתאריך  נערך  הסיום 
המסכת,  סיום  ואכן  ז"ל,  מהצרי  שלמה  היקר  האיש 
הלימוד חברותות ודברי התורה הוקדשו לעילוי נשמתו. 

תנצב"ה. 

 כמובן – סעודה עשירה כיד המלך נערכה לכבוד הסיום. 
תוך כדי הסעודה נאמרו דברים נלהבים מפי הרב מנחם 
לוינשטיין שליט"א שדיבר בערך חשיבות לימוד התורה 

והעילוי נשמה שנעשה ביום זה למנוח.

האמינו  שלא  אנשים  מתוקים,  פירות  מניבה  זו  פעילות 

אפשר  גדול  רצון  שעם  גילו  גמרא –  דף  להבין  שיצליחו 

עוד יותר מזה, דף ועוד דף מגיע לסיום פרק ואחרי עמל 

מרובה מסיימים אף מסכת.

וכמובן כל זה בא מתוך מסירות נפש של אברכים יקרים 

כדי  לימודים  של  שלם  יום  אחר  שבאים  מפז  מסולאים 

במתיקות  יהודים  לעוד  רוחנית  והנאה  סיפוק  לתת 

תורתנו הקדושה.

לא אחת אנו שומעים את משתתפי הפעילות מתבטאים 
ראשון  ביום  חברותות  ללימוד  והשתוקקות  בכיסופים 
בשעה הקבועה עם החברותא הקבועה להם, ואכן רבים 
לפתוח  בעזהי"ת  בכוונתנו  ואף  זו  בפעילות  משתתפים 

פעילות זו ליום נוסף.

למקום  הולך  יהודי  זה,  על  תחשבו   – יקרים  יהודים 
עבודתו עסוק כל היום בענייני העולם הזה, הוא בקושי 
חמצן  סיפק  לא  עדיין  הוא  היום,  במשך  רוחניות  טועם 
לנשמה, הגוף קיבל כבר כל צרכו, אבל מה עם הנשמה?

בשביל זה פתחנו במושב שיעורי תורה, לימוד חברותות, 
שיעור בפרשת שבוע, שיעור בהלכה, הכל כאן ואך ורק 

כדי להחיות את הנשמה היקרה שלנו.

רצה  רב  זמן  שאכן  יהודי  לפעילות  הצטרף  שבוע  לפני 
לבוא, אך עיסוקיו וטרדותיו לא אפשרו לו להגיע, אמרנו 
את  לטעום  נפש  במסירות  אחת  פעם  רק  שיבוא  לו 
מעתה  ואמר,  קפץ  שהגיע  אחר  ואכן  התורה,  מתיקות 
יתחבר  שאני  האמנתי  לא  זו,  בפעילות  קבוע  אני  ואילך 

עד כדי כך.

ידידנו היקרים – זוהי כוחה של תורה. 
טעמו וראו כי טוב.

בשטח

הבריאה
הטיפה והענן 

אבק  של  קטנים  חלקיקים  יש  שמסביבנו  באוויר 
ואפר, עשן פיח ורסיסי מלח, סביבי הגרעינים האלה 
מים  טיפות  של  אוסף  הוא  ענן  ענן,  להיווצר  מתחיל 
רבות מאוד שנוצרו סביב גרעינים רבים, טיפות המים 
תהפוכנה  שהן  וכדי  מאוד  זעירות  הן  בענן  שנוצרות 
ולגדול, ואיך  לגדול  צריכות  הן  גשם אמיתית  לטיפת 
עם  ומתנגשת  בענן  מרחפת  הטיפה   ? הטיפה  גדלה 
טיפות קטנטנות אחרות, כך הן מתחברות האחת עם 
וכשהן  יותר,  גדולות  לטיפות  שנהפכות  עד  חברתה 
מגיעות לגודל המתאים הן נהיות כבדות והן צונחות 

למטה.

שמכילים  עננים  יש  גשם,  ממטירים  העננים  כל  לא 

של  גודל  כדי  עד  גדלות  שאינן  מאוד  זעירות  טיפות 
זעירות  הן  הטיפות  אם  ולכך  לקרקע,  שיורדת  טיפה 
בגודל של עשרה מיקרונים לא ירד גשם, הן תרחפנה 
להוריד  מבלי  יעלם  והענן  לאדים  תהפוכנה  באוויר, 
גשם, גשם יורד רק אם הטיפות יהיו בגודל של מאה 

מיקרון.

משקל המים שבענן הגשם יכול להגיע למליון טונות 
הוא  שבתוכו  הקטנות  הטיפות  של  שגודלן  אע''פ 
מאית המילימטר או שתי מאיות המילימטר, עם זאת 
הקב''ה   ! ניסים  נסי   ? איך  לקרקע,  נופל  אינו  הענן 
בתנועה,  הזמן  כל  להיות  התכונה  את  באוויר  טבע 
את  שמחזיקות  אוויר  של  מערבולות  נוצרות  כך 
הענן באטמוספרה ומונעות ממנו לצנוח, מלבד זאת 

אידי  של  רבה  כמות  שמכיל  לח  אוויר  של  הצפיפות 

מים קטנה מצפיפותו של האוויר היבש כך שהענן צף 

עע''''פ פ האהאוווויריר ה היביבש ש שמשמתחתחתיתיו.ו.ע''פ האוויר היבש שמתחתיו.

במוצ"ש פרשת בשלח י"ג שבט 19.01
תתקים בעזהי"ת הרצאה לנשים לקראת ט"ו בשבט 

כולכן מוזמנותמהרבנית שושנה גמליאל ב"תיבת נח" בשעה 20:00 


