
 מזל דגים
הבריות  מעיני  מוסתרים  הים,  במעמקי  חיים  בהדגים 
דגים  מזל  בני  לכך,  בדומה  עצום.  מריבוי  שם  ונהנים 
הדגים  מבורך,  לשפע  וזוכים  הרע'  'עין  מפני  מוגנים 
'חסדים',  מציינים  המים  הקבלה  ולפי  במים  מצויים 
מכל  יותר  ונדיבים  לב  טובי  הינם  דגים  מזל  בני  ואכן 
כדי  עד  אחרים  למען  הרבה  מקריבים  המזלות, 
מחבבת  זאת  תכונה  האישיים,  מצרכיהם  התעלמות 
אותם על הזולת, אך עם זאת עליהם להיזהר לא לתת 

לאחרים לנצל אותם.

זה הוא היחיד הכפול, צורת המזל היא שני דגים  מזל 
העומדים בכיוונים הפוכים זה מזה, כך ילידי מזל דגים 
הם בעלי אישיות כפולה בלתי רגילה, הם נמשכים לכאן 
ולכאן, עקב תכונה זו הם מצוינים בעבודה עם הציבור 
)מורים עו"ס וכד'(, שכן הם מסוגלים לנתב את עצמם 

לכל אחד ואחד כפי תכונותיו וצרכיו.

השהות ליד בני מזל דגים דומה לתחושת השהות ליד 
ושקטים,  בהירים  צלולים,  המים  לפעמים  הים  חוף 
לפעמים סוערים ובעלי גלים גבוהים, ולפעמים עכורים 
וסוחפים, כך מצבי הרוח הדגיים שונים ומשתנים, אבל 
כמעט תמיד אפשר למצוא אצלם עצב נסתר, שנמצא 
בגלל  ואולי  מוצא,  לו  ומחפש  השטח  לפני  מתחת 
בעיקר  לכתוב,  אוהבים  מהדגים  רבים  הזו,  העובדה 

שירה.

ואכן בני מזל דגים מתאפיינים ברגישות גבוהה. לעומת 
יכולת  לדגים  חסרה  אצלם,  המפותח  הרגשי  הצד 
מכך  כתוצאה  אחרים,  מזלות  אצל  הקיימת  המעש 

עלולים הדגים להפוך לחולמים בלתי מעשיים.

מזל החודש מאמר החודש
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פרשיות חומש שמות
גם  אדם,  מכל  החכם  אמר  השכלתי  מלמדי  מכל 
מסדר פרשיות התורה בהם אנו עוסקים אפשר לו 
לאדם להתבונן בדרך חייו ובבניית אישיותו ולקחת 
וצידה לדרך, ראשיתו של חומש  עמו מוסר השכל 
שמות הם שלשת פרשיות הראשונות שמות, וארא, 
בא שסופר בהם את עבדותם הקשה של עם ישראל 
היאך  שעה,  שעה  יום  יום  לפרעה  נשתעבדו  היאך 
קשות  פרך  בעבודות  לעפר  עד  אישיותם  הושפלה 
מנשוא, וכן נתבאר בפרטות כל ענין עשרת המכות 

שקיבל פרעה כגמול על רשעתו.
יתרו,  בשלח,  כן  שלאחר  הפרשיות  בשלשת 
ויציאתם  ישראל  עם  גאולת  על  סופר  משפטים 
מעבדות לחרות, ומעשה נס קריעת ים סוף, קבלת 

התורה ודיני התורה.
כי  תצוה,  תרומה,  האחרונות  פרשיות  בחמש 
תשא, ויקהל, פקודי הרחיבה התורה במעשה בניין 

המשכן ובעשיית בגדי הכהונה וכל המתלווה לזה.

מסע החיים
''האדם'',  הבריאה  בחיר  הוא  זה  לסדר  הנמשל 
הישגיו  את  להשיג  קשה  עובד  בתחילתו  האדם 
ולבנות את אישיותו אם זה בבית ספר ולאחר מכן 
יוצא  נמצא, לאחר מכן  בו הוא  או בתיכון  בישיבה 
אשה  נושא  הוא  כאשר  מסויימת  לגאולה  האדם 
וכדאיתא בגמ' שזיווג האדם דומה לקריעת ים סוף, 
לא  שעוד  חדשה  תורה  האדם  מקבל  לפתע  וכאן 
בלתי  חלק  הוא  שהשני  להרגיש  היאך  עליה,  למד 
כל  על  טובה  במילה  אותו  ולהעריך  ממנו  נפרד 
זמן מסויים הוא עוסק  וכך במשך  ומעשה,  מעשה 
בפרשת משפטים כל מיני דינים שעד עתה לא עמד 

עליהם כטהרת המשפחה ומצוות פרו ורבו.

כאשר הוא מרגיש מושלם שעבר מחצי אדם לאדם 

הקמת  מתחיל  כעת  אשה,  נשיאת  ע''י  השלם 

וכמאמר  ביתו,  בתוך  הקדושה  לשכינה  המשכן 

רבותינו ''ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם'' בתוכו לא 

נאמר אלא בתוכם, בתוכו של כל אחד ואחד. בניית 

מתחלק  והינו  יהודי  לכל  שקשור  דבר  זהו  משכן 

שאדם  משכן  זהו  הלב,  משכן  את  יש  סוגים,  לשני 

הלב  הרגשות  מקום.  ולכל  רגע  בכל  אתו  הולך 

ונטיותיו קיימים עד יום מותו, ותפקידו של האדם 

ליישר את הלב לנקותו מכל סטייה כזו או אחרת, 

זאת אנו לומדים מהמשכן. למשכן היו נכנסים רק 

דבר  כל  וצורך,  תועלת  בהם  שיש  קדושים  דברים 

היה לו מידה וגבול, לא היה משהו מיותר, כך גם אנו 

לא נכניס ללב דברים שאינם מתאימים, אנו צריכים 

שמטמאים  דברים  שומע  לא  שלנו  שהלב  לבדוק 

לנו  אסור  האדם  של  הגוף  משכן  זה  אם  אותו, 

להזניח אותו, ובכך הוא ישאר זך ונקי. 

המשכן השני הוא ביתו של האדם, הוא המקום בו 

המשפחה גודלת וסופגת את האווירה, אם שם הרוח 

נושבת למקומות לא נכונים הרי זה חמור מאוד, כי 

שם צריכה השכינה הקדושה לשרות, וזאת רק ע"י 

דור  מדור  אבותינו  מסורת  והנחלת  תורה  לימוד 

לילדנו הרכים והמתוקים. רבים מהאנשים אומרים 

בכל רם "דרך ארץ קדמה לתורה", הם צודקים אבל 

באמירה  לפעמים  עצמה,  התורה  את  לשכוח  לא 

הזו יש סוג של הזנחה בעסק התורה וכאילו שצריך 

שבכדי  לימדונו  שחז"ל  היא  והאמת  דרך ארץ,  רק 

שכותלי  צריך  האדם  של  בביתו  השכינה  שתשרה 

ביתו ישמעו דברי תורה.



פנינים מפרשת השבוע
פרשת משפטים

הידעת! 
פרשת משפטים

הגונב איש ומכרו עונשו במוות מדוע...
''וגונב איש ומכרו מות יומת ומקלל אביו ואמו מות יומת'' )פכ''א פס' טז יז(, כתב האבן עזרא 
בשם רס''ג לבאר את סמיכות הפסוקים, שבדרך כלל לא יתכן דבר כזה שבן יקלל את אביו ואת 
אמו, אלא אם כן הוא נותק מחיק הוריו נמכר וגדל בנכר, כך שאיננו מכיר אותם כלל ועל כן הוא 
מקלל אותם, מה שיוצא שהבן ''הנמכר והנגנב'' הוא על פי רוב זה ''שמקלל אביו ואמו'', לפיכך 
ראוי ''הגונב איש ומכרו'' לעונש מיתה כיון שהוא זה שהביא את הבן לידי כך שיהיה ''מקלל אביו 

ואמו''.

תפילה שלא לשם שמים...
בונם  רבי  ביארו  זה  פסוק  כא(,  פס'  )פכ''א  הוא''  כספו  כי  יוקם  לא  יעמוד  יומיים  או  יום  ''אם 
מפשיסחא על דרך הדרש, וכך אמר כל ימות השנה אדם בולע את תפילתו בחטף, ואף ''אם יום'' 
בשנה - יום כיפור, ''או יומיים'' בשנה - בראש השנה הוא מאריך קימעה בתפילתו, גם אז ''לא 
יוקם'' – איננו קם ועומד עמידה איתנה ואמיתית בתפילתו, ולמה - ''כי כספו הוא'' - שאפילו אז 

כוונתו היא לעצמו שתהיה לו פרנסה בריווח ואין דעתו על התיקון האמיתי הדרוש לאדם.

מדוע עבד יוצא דוקא בשן או עין...
''כי יכה איש את עין עבדו לחופשי ישלחנו תחת עינו, ואם שן עבדו יפיל לחופשי ישלחנו תחת 
שינו'' )פכ''א פס' כו כז(, ביאר הגאון מוילנא מדוע עבד כנעני יוצא דוקא אם יפיל לו האדון שן או 
עין, כיון שכל העבדות באה לעבד מכח קללת נח לבנו חם ''עבד עבדים יהיה לאחיו'', וחטאו של 
חם היה בעינו וכמו שאומר הפסוק ''וירא חם אבי כנען'', וחטא גם בשיניו וכמו שאומר הפסוק 
''ויגד לשני אחיו בחוץ'', נמצא שאם האדון מפיל לו שן או עין מתכפר לו חטאו ולכך יוצא בזה 

לחופשי.

התיקון לעשיית חטאים...
''כי יכרה איש בור, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו'' )פכ''א פס' לג לד(, ביאר השפת אמת 
ניזוקים אנשים אחרים, לפיכך  שכל אדם ע''י שעושה חטא הוא כורה בור בעולם הזה שע''י כן 
העצה היעוצה היא ''בעל הבור ישלם'' - החוטא יתקן את המעוות ע''י ''כסף ישיב לבעליו'' - ע''י 

התשוקה והכיסופים לשוב בתשובה לפני בעליו של עולם.

''רבם של האסירים'' ר' אריה לוין זצ''ל השתתף פעם בהלווייתו 
של תלמיד חכם גדול, המון רב צעד אחרי המיטה ולצידו של רבי 
ומפורסם,  גדול  לצדיק  שנודע  ירושלים  מגדולי  אחד  הלך  אריה 
ליד חנות פרחים,  עוצר  רבי אריה את הצדיק ההוא  רואה  לפתע 
מסע  עם  ממשיך  ואינו  ראווה  החלון  ליד  ארוכות  דקות  מתעכב 
נשאר  השטח  את  עזב  כבר  המלווים  אחרון  כאשר  גם  ההלוויה, 
העציצים  כל  את  ובוחן  הראווה  בחלון  להתבונן  הצדיק  עדיין 

שהוצעו למכירה ואינו ממשיך בקיום המצווה של הלווית המת.

הפליאה
רואה  והוא  המפתיע,  המחזה  אחרי  לעקוב  החליט  אריה  רבי 
כמה  שם  שוהה  הפרחים,  חנות  תוך  אל  נכנס  שהגאון  בפליאה 
גדותיו  על  מלא  שהיה  ענק  אגרטל  עם  מכן  לאחר  ויוצא  דקות 
באדמה וצמחים, ממשיך כמה צעדים שב על עקבותיו ונכנס שוב 

לחנות, ולבסוף יוצא ממנה עם העציץ לבד בלי הצמח.
נעצור לרגע ונתבונן: מה היינו חושבים על אותו צדיק? כיצד אפשר 
ללמד עליו זכות? מדוע נטש את מצוות הלווית המת כדי להיכנס 
לחנות פרחים, ומדוע לקח דוקא עציץ ענק שכזה, ועל מה ולמה 

החזיר אח''כ את הצמח.

התשובה
אל  בפשיטות  וניגש  לחשוב  זמן  הרבה  לעצמו  נתן  לא  אריה  רבי 
הצדיק ושאלו לפשר מעשיו, והוא הסביר לו הסבר מדהים שלא 
היה עולה על דעת שום אדם בעולם, צדיק זה היה נוהג לבקר את 
חולי השחפת בירושלים, שסכנת ההידבקות בהם הייתה חמורה 
לרבי  סיפר  כך  החולים  מבתי  באחד  נפש,  בפיקוח  וכרוכה  מאוד 
אריה נפטר חולה שחפת והרופאים רצו לשרוף את התפילין שלו 

יחד עם כליו ובגדיו וכל מה שבא עמו במגע מחשש הידבקות.
ודרשתי להביאם  הסברתי לרופאים שאסור לשרוף את התפילין 
לקבורה, הם מיאנו לשמוע ועמדו על דעתם שאסור להוציא את 
הצלחתי  רבים  מאמצים  לאחר  החולים,  בית  משטח  התפילין 
לשכנע אותם לקבור את התפילין בתוך שטח בית החולים, במשך 
שעות ארוכות אימצתי את מוחי במחשבה כיצד ואיפה ניתן להשיג 
אדמה, היות ולא רציתי לחפור בשום מקום מחשש גזל, בעיצומה 
עלה  הפרחים,  חנות  ליד  ההמוני  המסע  משחלף  ההלווייה  של 
בדעתי לרכוש עציץ פרחים רב מידות עם כמות גדולה של אדמה 
וכך עשיתי, אולם שיצאתי מהחנות העליתי בדעתי שבעצם אין כל 
צורך בצמח, לכן חזרתי  על עקבותיי הוצאתי את השתיל והחזרתיו 

למוכר.

הלקח
מי היה יכול לעלות בדמיונו סיפור שכזה? הלא טווח הראיה של 
עיני הבשר שלנו היה מסוגל רק לראות שהצדיק עזב את ההלוויה 
לו  היה  דאמת  שאליבא  בעוד  פרחים  לחנות  הסבר  ללא  ונכנס 
שלא  היא  המתבקשת  המסקנה  שעשה,  מה  לכל  מופלא  צידוק 
נוכל להגיע למעלת לימוד זכות אלמלא נאמץ את כל סעיפי המוח 
באפשרותנו  שאין  ולדעת  הגיוני,  כשאינו  גם  זה  בכיוון  לחשוב 

להקיף את ''כל האדם''.

העקיפה
כאשר  אשדוד  אביב  תל  המהיר  בכביש  שאירע  מעשה  שוב 
אוטובוס ''אגד'' נסע בנתיב הימני ומאחריו מכונית פרטית שנהגה 
נסע בנחת ולא ניסה לעקוף אף אחד, לפתע מבחין נהג האוטובוס 
בתחילה  לעצור,  לו  ומאותת  אותו  עוקפת  הפרטית  שהמכונית 
התעלם נהג האוטובוס מהאיתותים, אך כאשר נהג הרכב התעקש 
לצד  הדרך  בשולי  האוטובוס  נהג  נעצר  אותו,  לחסום  ניסה  ואף 

המכונית הפרטית שבלמה במהירות.

ההצלה
ורץ לעבר האוטובוס כאשר הוא  יצא כאחוז טירוף  נהג המכונית 
נהג  שעט  הדלת  כשנפתחה  מיד  הדלת'',  את  ''פתח  לנהג  צועק 
ומשכיבו  הנוסעים  אחד  את  תופס  האחורי  המושב  לעבר  הרכב 
חוץ  כזה  מקרה  על  לומר  לנו  יש  מה  נו  הריצפה,  על  במהירות 
מלחשוב שמדובר במחבל ערבי שהצליח בדרך מתוחכמת לפגוע 

ביהודי חף מפשע?
והנה אם נשמע את פתרון החידה נוכל להבין עד כמה צריכים אנו 
הסיבה  את  לאדמה  מתחת  לאלתר  כדי  מוחנו  את  ולייגע  לאמץ 
מדוע נהג הרכב פרץ לאוטובוס, מקרה זה פורסם בכלי התקשורת 
הוא שנהג  שהתברר  של האיש. מה  שהביעו התפעלות ממעשהו 
שהבחין  בלינסון  חולים  בבית  בכיר  רופא  היה  הפרטי  הרכב 
מוזרות  תנועות  עושה  האטובוס  מיושבי  שאחד  נסיעתו  במהלך 
בראשו המוכיחות לכאורה על התקף לב שיתרחש בדיוק בדקות 
למושב  הגיע  כמסופר  ואז  לעצור,  לנהג  אותת  הוא  הקרובות, 
האחורי והשכיב את הנוסע על הרצפה ביצע לו הנשמה מלאכותית 

וזכה במצוות הצלת נפשות. 

מעשה שהיה

תקנת צדקיהו 
המקדש  בית  בזמן  יהודה  ממלכי  האחרון  המלך  היה  צדקיהו 
בני  עם  שבועה   - ברית  הוא  כרת  למלכותו  שבע  בשנת  הראשון, 
ישראל שישלחו את כל העבדים העברים והשפחות העבריות בהם 
הם עובדים לבלתי יעבוד איש באחיו, וגם שיקבלו על עצמם להבא 
זו היה מפני שעד עתה לא  שלא לעבוד איש באחיו, וטעם שבועה 
וימכר  עני  שיהיה  חשש  כי  בעצמו  בטוח  ישראל  מעם  אחד  היה 
לעבד, וע''י תקנה זו יהיו חופשיים כל ימי חייהם, ]ולא פנה צדקיהו 
אל השרים כי חשב שהשרים לא ירצו בתקנה זו כיון שאינם חוששים 
מעניות[, ובאמת הייתה הענות גדולה לתקנה זו, שלא רק דלת העם 
נשמעו לה אלא גם השרים החשובים כולם ללא יוצא מהכלל באו 
בברית זו ומיד נשמעו לה ושלחו את כל העבדים והשפחות העבריים 

שהיו עד עתה תחת חסותם.

הפרת השבועה
צדקיהו  לתקנת  ששמעו  על  ישראל  עם  נתחרטו  מכן  לאחר  אולם 
העבדים  כל  אל  בחוזקה  ותפשו  ושבו  כך,  על  בברית  עמו  ובאו 
והשפחות ששחררו אותם והחזירו אותם לעבודה, וטעם הדבר היה 
לפי הנראה שאז היו רבים מדלת העם נכבשים לעבדים תחת הנושים 
שלהם, ובעת המצור התיירא המלך צדקיהו שימרדו העבדים לצאת 
כרתו  כן  ועל  העבדות,  מעול  שיפטרו  כדי  נבוכדנצר  עם  ולהתחבר 
שבו  המצור  שהסתלק  ואחרי  העבדים,  את  לשלוח  ברית  העם 
ב' עברות: א. מה  ובזה עשו  והחזיקו בהם בכח לעבדים ולשפחות, 
שעברו על הברית והשבועה. ב. מה שכעת הם משתמשים בהם אחר 

שהגיע זמן שחרורם וזה גזל גמור - גזל נפשות.
נבואת ירמיהו

הקב''ה  מאת  נבואה  ירמיה  הנביא  מקבל  זה  מעשה  לאחר  כעת 

אבותיכם  עם  ברית  כרתי  שאני  כיון  ישראל  לעם  אמור  לו  שאומר 
בהוציאי אותם מארץ מצרים שאחר שש שנים צריך לשלח לחופשי 
את העבד העברי או האמה העבריה, ואבותיכם לא שמעו אלי ולא 
את  איש  לשחרר  בעיני  הישר  את  היום  עשיתם  ואתם  אוזנם,  הטו 
אלו  את  גם  לשחרר  גדר  הוספתם  ואפילו  העבריים  ושפחתו  עבדו 
שלא הגיע זמנם להשתחרר, ועתה  חזרתם וחיללתם את שמי כאשר 
שבתם וכבשתם העבדים והשפחות תחת ידכם, לכן הנני קורא לכם 
''דרור'' דהיינו שתהיו מופקרים לחרב לרעב ולדבר ע''י כל ממלכות 
ביד  וכל דלת העם  ירושלים  ושרי  יהודה  ונתתי את כל שרי  הארץ, 
השמים  לעוף  מאכל  נבלתם  והייתה  נפשם  ומבקשי  אויביהם 
ולבהמת הארץ, ואת צדקיהו ושריו אתן ג''כ ביד מבקשי נפשם וביד 
עליה  ונלחמו  ירושלים,  עיר  על  להלחם  עליכם  העולים  בבל  חיל 

ולכדוה ושרפוה באש, ואת ערי יהודה אתן שממה מאין יושב.  

הפטרת השבוע : ''הדבר אשר היה אל ירמיהו'' )ירמיה פרק לד(

הידעת! כי עבד הנמכר לשש שנים גם אם חלה שנת שמיטה באמצע השש שנים אינו 
יוצא לחופשי, אולם אם חל היובל באמצע השש שנים יוצא העבד לחופשי, גם אם זה 

היה שנה אחרי שהעבד נמכר ]רמב''ם הל' עבדים פ''ב[.
הידעת! שרציעת העבד עברי נעשית בכל הכח עד שהמרצע יוצא מצידה השני של האוזן 
ונכנס לדלת, ולא הייתה הרציעה בקצה האוזן היכן שהנשים תולות את העגילים אלא 

בתנוך דהיינו המקום הרך שבאוזן ]רמב''ם הל' עבדים פ''ב[.
וכן  הידעת! אחות האחראית על בדיקות דם  אסור לה להוציא דם מאביה או אמה, 
רופא מנתח וכד' אסור לו לעשות כן לאביו או לאמו פן יעשו בהם חבורה ויכשלו באיסור 
''מכה אביו ואמו'', וכל זה בתנאי שיש רופא אחר, אך אם אין מישהו אחר שיעשה להם 

זאת מותר לעשות להם כל מה שנחוץ כדי שלא יצטערו ]שולחן ערוך[.
הידעת! כי האיסור לעשות מכשול ברשות הרבים הוא לא דוקא בור, אלא גם הזורק 

־קליפות מלון או בננה וכן הזורק בקבוקי זכוכית שבורים וכדו' ונכשלו בהם אנשים והגי
עו לידי נזק, חייב האדם על כך.

כי הנוטל חפץ של חבירו כדי להשתמש בו בלי רשות, אע''פ שמתכוון לאחר  הידעת! 
מכן לשלם לו את דמי השכירות, בכל זאת נקרא הוא ''שואל שלא מדעת'' וחייב בכל 

אונס שיארע לו ]שולחן ערוך[.
גברים,  גם  אלא  נשים  דוקא  זה  אין  תחיה''  לא  ''מכשפה  תורה  שאמרה  הגם  הידעת! 

ואמרה תורה בלשון נקבה כיון שרוב הכשפים מצויים אצל נשים ]רש''י[.
אילן,  של  בעלה  שמתגלגל  סופו  וטרפות  נבלות  באכילת  אחרים  המכשיל  כי  הידעת! 

והרוח מנענעת אותו לכל הרוחות, ואין לו תקנה אלא אם כן העלה נופל ]ילקוט ראובני[.
הידעת! כי איסור בשר וחלב חמור הוא משאר איסורים, שבשאר איסורים רק אם אכל 
שיעור כזית מהם חייב מלקות, ובאיסור זה אפילו אכל חצי כזית בשר וכצי כזית חלב 

כבר או שבשלם יחד לוקה ]רמב''ם[.
הידעת! שהמתנת שש שעות בין אכילת בשר לאכילת חלב זה דוקא באדם רגיל, אבל 
באשה יולדת עד שלושים יום וכן בילדים קטנים זמן ההמתנה שלהם הוא שעה בלבד 

]הליכות עולם ח''ז עמ' מב[.

כי גם בישול בשר בחלב אשה אסור משום מראית העין שהרואה חושב שזה  הידעת! 
פי  אין  ואפילו  התבשיל  מותר  בשר  תבשיל  לתוך  אשה  חלב  נפל  אם  אבל  ממש,  חלב 

ששים נגד החלב ]שולחן ערוך[.



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

בצורה  ההשגחה  הנהגת  שרואים  פעמים  שאלה: 
- הפך מרצון האדם, דוקא לאחר שעמל  של הסתר 
לראות  צריך  היה  אז  שלכאורה  ובתפילה,  בתורה 

הנהגה מאירה ?

שנאה  חמס  ואוהב  ורשע  יבחן  צדיק  ''ה'  תשובה: 
ולכאורה  בתהילים,  ע''ה  המלך  דוד  אמר  כך  נפשו'' 
שהרי  והיפוכו'',  ''דבר  של  בצורה  מנוסח  הפסוק  אין 
ההיפך ''משנאה נפשו'' שנאמר אצל הרשע היה צריך 
הצדיק  גבי  ואילו  נפשו'',  ''אהבה  הצדיק  על  להיאמר 
נאמר ''ה' צדיק יבחן'' מדוע ? מבאר הרמח''ל בספרו 
מסילת ישרים שתכלית האדם היא לעמוד במבחנים 
בחיים  לימודיו  בכל  שאדם  וכמו  בניסיונות,  לעמוד 
קודם לומד את החומר ואח''כ נבחן עליו, והעיקר הוא 

המבחן שלפי התוצאות שלו נקבע דרגת ידיעותיו של 
המבחן  ע''י  ודוקא  ציוניו  את  מקבל  הוא  ואז  הנבחן 
הוא עולה לדרגה יותר חשובה, כך הוא באמונה, אדם 
עובד על אמונה, אולם לאחמ''כ נצרך שהוא יבחן על 
ההשקעה,  שלאחר  המבחן  היא  בנסיון  העמידה  כך, 
מזכה  האמונה  ענין  על  עובד  האדם  כאשר  ואדרבה 
אותו  להעלות  כדי  בנסיון   - ''במבחן''  הבורא  אותו 
צדיק  ''ה'  הפסוק  שאומר  וזה  גבוהה,  יותר  לדרגה 
נפשו''  ''שנאה  הרשע  ולעומתו  ''יאהב''  דהיינו  יבחן'' 
אינו זוכה במבחן וזה מראה על הריחוק הכי גדול שיש 

לו מהבורא ברוך הוא.

שאלה: אמרו רבותינו ''כל הדוחק את השעה השעה 
דוחקתו'', מהו הגדר במאמר זה ?

תשובה: האדם רשאי בדרך טבעית להשיג את פרנסתו, 
להשתדלותו  ובצמוד  אחר,  מעמד  כל  או  משרתו 
אלא  אינם  פעולותיו  שכל  באמונה  להידבק  עליו 

ה'  שירצה  מה  אלא  כלום  פועלים  ואינם  השתדלות 
הוא מה שיהיה, ולכן אם אחר שעשה את השתדלותו 
רואה שהשיג את מבוקשו הרי שזכה, אולם אם אחר 
מבוקשו,  את  השיג  לא  עדיין  מבוקשו  את  שעשה 
הרי זה סימן שאין השעה מתאימה לכך ועליו לחדול 
ודוחק  ברעיו  מפציר  ומשתדל,  הדוחק  ולכן  מלפעול, 
מבוקשו,  את  להשיג  ומתעקש  שיסייעוהו,  אדם  בבני 
יציאת  בגדר  בהשתדלותו  יחסו  שאין  בזה  הוא  מגלה 
הוא  רואה  בהשתדלותו  אלא  השתדלות,  חובת  יד'י 
את כל הצלחתו מבלי אפילו ''לשתף'' את הקב''ה זה 
יותר  בתפילה  המפציר  וכן  השעה'',  את  ''דוחק  בגדר 
מדאי, מאחר ומבוקשו הוא ענין חומרי ובחומריות אין 
מוטל עלינו כלום לא הבחירה וההחלטה ובוודאי שלא 
התוצאות הרי שאין ענין להפציר בתפילה ורק בעניני 

רוחניות שונה הדבר שאז יש להפציר ולבקש.    

אחת שאלתי

שאלה: 
ראובן שכר דירה משמעון, ובהמשך ימי השכירות נתקלקלו דברים בבית כגון: חוט 
התריס נקרע, מנעול הדלת התקלקל וכדומה, על מי חל החיוב לתקן, ומה יהיה 

הדין בסתימה בביוב או בחלון זכוכית שנשבר ?

תשובה: 
של  סביר  בלאי  מחמת  או  וסביר  רגיל  שימוש  מחמת  שנגרם  וקלקול  נזק  כל  א. 
ובני ביתו, חייב המשכיר לתקן, ולכן חייב בעל הבית להחליף דוד שמש,  השוכר 
בויילר, גוף חימום, ברזים, צינורות, חוט תריס, תריס עצמו, מנעול הדלת וכדומה, 

כל דבר שמוכרח לצורך מגורים בבית. 

ב. סתימות בצינור הביוב אין בעל הבית חייב בתיקונם כיון שזה נעשה בדרך כלל 

וחפצים  משחקים  או  בשרותים  מגבונים  ]כגון  השוכר  של  ראוי  בלתי  משימוש 

בצינור הביוב וכדומה[, אכן צינור שיש בו סדק או שהעלה חלודה והתיישן, וראה 

המשכיר  הבית  בעל  חייב  להחליפו  שצריך  הסתימה  תיקון  בשעת  האינסטלטור 

בתיקונו או בהחלפתו. 

ג. זגוגית החלון שנשברה חייב השוכר לתקנה מפני שבדרך כלל היא נשברת ע''י 

שימוש בלתי ראוי של השוכר או בני ביתו. 

רגיל, אבל אם  חוזה  דהיינו  ''סתם'',  דירתו  לעיל הוא רק במשכיר  כל האמור  ד. 

''שכל תנאי שבממון   הצדדים התנו בחוזה או בעל פה אחרת, הכל לפי התנאים 

תנאו קיים''.

מתוך ספר "אור ההלכה" של הרה"ג 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.

אורז שנפל לתוכו יתוש ולא מוצאים אותו - מה דין 

האורז?

בס"ד  שביארנו  דרך  על  באכילה,  אסור  האורז  כל 

בשלחן ערוך המקוצר הל' תולעים סי' קל"ה סעיף ט' 

בזה"ל, אם ראו שנפלה תולעת שלימה לתוך המאכל, 

כגון זבוב או ְיתוש או נמלה שנפלו לתוך סלט־ירקות, 

מועיל  ואין  הסלט.  כל  נאסר  מצאו,  ולא  וחיפשו 

באופנים אלו ביטול בששים, כיון שהתולעת בשלמותה 

היא ִּבְרָיה, והדין אז שאפילו באלף אינה בטילה יעו"ש.

עוף  של  ומגש  דגים  של  מגש  לתנור  שהכניס  אדם 

באותו זמן - האם הדגים והעופות מותרים?

בתנור גדול ריחא לאו מילתא ומותרים, ובקטן אסורים 

אא"כ יש ששים כנגד הדג לבטל, עי' ש"ע יו"ד סי' קט"ז 

ס"ב ובאחרונים שם, וצריך לשאול מורה-הוראה כנז' 

בשע"ה סי' קל"ט סעיף ט' והערה כ"ט שם.

שכבר  לאחר  ונזכר  חדש  כלי  להטביל  שכח  ראובן 

התערב הכלי בין כלים טבולים - מה עליו לעשות?

צריך להטביל את כולם יחד או בזה אחר זה, ואז יברך 

נמצא  זה  כלי  שבודאי  כיון  כלים,  טבילת  על  תחילה 

את  שיטביל  עד  ידבר  לא  הפסק,  )ומחשש  ביניהם 

זמן,  אחרי  וחלקם  כעת  חלקם  מטביל  אם  האחרון(. 

ד'  פרק  כלים  טבילת  בס'  וע"ע  ברכה.  בלא  יטביל 

מסעיף כ"ג, דף קי"ז קי"ח.

מה זה חלב נכרי, והאם הוא מותר?

בו  גוי בלי שישראל ישגיח שלא עירב  חלב שיוצר ע"י 

חלב של בהמות טמאות, וההלכה בזה לדידן מבוארת 

בשע"ה סי' קל"ז סי"ח.

השוהה בחו"ל - האם יש מוצרי חלב המותרים ללא 

עליה  שכתוב  דבש  של  צנצנת  הדין  מה  וכן  הכשר, 

מאה אחוז טהור, האם בכל זאת צריך לזה הכשר?

על הכל צריך הכשר, ואין לסמוך על מה שהם כותבים, 

וגם יש זיופים.

שחייב  או  כלים  בהגעלת  גוי  על  לסמוך  ניתן  האם 

דווקא יהודי?

את  הגוי  שהגעיל  בזמן  ראה  בהלכה  בקי  ישראל  אם 

במאירי  כמפורש  הכלים,  הוכשרו  וכדין,  כדת  הכלים 

ע"ז דף שכ"ז, ובס' הגעלת כלים פרק ח' דף רי"ג.

משיב
כהלכה

לוח פעילויות

לימוד מקרא מארי יאיר חג'בי   17:15-19:30 09:00-12:00 כולל בוקר  ראשון 
)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 

לימוד מקרא מארי יאיר חג'בי   17:15-19:30 09:00-12:00 כולל בוקר  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 

17:15-19:30 לימוד מקרא מארי יאיר חג'בי  09:00-12:00 כולל בוקר  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

נטיעות ט"ו בשבט
עם  יחד  העמותה  פעילי  כל  יצאו  שבט  י"ט  שישי  יום 

שלישי  שביום  לאחר  זאת  לנטיעות,  היקרים  החניכים 

קודם לכן בפעילות פר"ח הוסבר לחניכים את חשיבות 

יום ט"ו בשבט ואת ענין השייכות של "כי האדם  - עץ 

השדה". נוכחות רבה הייתה ניכרת בנטיעות, גם מקצת 

בנטיעות.  ילדיהם  עם  יחד  להשתתף  באו  מההורים 

ברכת חזק והרוך לחונכים היקרים שבאו במיוחד מבית 

תודה  וכן  מלמדים.  הם  אותם  החניכים  בשביל  שמש 

רבה לכל מי שסייע ועזר. 

שיעור לנשים
כמו כן במוצאי שבת שקודם לט"ו בשבט התקיים שיעור 
שושנה  הרבנית  ע"י  נח"  ב"תיבת  בשבט  ט"ו  בעניין 
בה  התקופה  רבות את  לנשים  הזכיר  השיעור  גמליאל. 
מידי  קבוע  באופן  שיעורים  מעבירה  הרבנית  הייתה 
שבוע במקום הנ"ל, ואכן רצון רב יש למסירת שיעורים 
כך  וככל הנראה אכן  לנשים לכל הפחות פעם בחודש, 
רבות  שטרחה  עקיבא  עדנה  לגב'  מיוחדת  תודה  יהיה. 
הנדרש  כל  את  ולהכין  לערוך  ואף  דבר  יחסר  שלא 
וכן  ביותר,  הקטן  הפרט  ועד  פירות  מחיתוך  לשיעור 

תודה רבה לכל הטורחות והמסייעות.

מהנעשה
בשטח

הבריאה
תאו

והכבדים  הגדולים  אחד  הוא  האפריקני  התאו 
שבמשפחת הפריים, משקלו עשוי להגיע עד טונה אחת, 
אחד  כנגד  אחד  של  ובקרבות  וחזקות,  גדולות  קרניו 
לחייו,  קץ  ושם  האריה  אויבו  את  מגודל  תאו  הכריע 
אורך גופו של התאו כ-2.5 מטר וגובהו בין כתפיו כ-160 
ס''מ צבעו שחור או חום כהה ושערו דליל ביותר, קרניו 
לקראן  וחדודות  צרות  ונעשות  המצח  באזור  רחבות 
כלפי  כן  ואחרי  מטה  כלפי  תחילה  נוטות  הן  קצותיהן, 
עשויה  קרניו  מוטת  גדולה  קשת  מעין  ויוצרות  מעלה, 

להגיע עד מטר ויותר.

התאו שוקל כ-40 ק''ג בלידתו לאחר מספר דקות עומד 
התאו הרך על רגליו, התאו הבוגר מעדיף לאכול צמחים 
הנצמדים  מציקים  טפילים  בפני  מתגונן  הוא  עסיסים, 
כאשר  הביצות,  במימי  השתכשכותו  בעת  לעורו 

והטפילים  גופו  על  הבוץ  מתקשה  מהביצה  יוצא  הוא 
מאוחר  קשה,  בועה  בתוך  נכלאים  גופו  על  המקננים 
מהקרציות  נפטר  הוא  וכך  בעצים  מתחכך  הוא  יותר 
רע  שם  לתאו  הקנו  העצומים  ממדיו  הטפילים,  ושאר 
ממנו  פחדו  רבות  ושנים  האדם,  של  אויבו  הוא  כאילו 
מוסמכים  מחקרים  אך  התגרות,  בלי  גם  יתקוף  שמא 
התאו  הנכון:  הוא  ההיפך  כי  העלו  לאחרונה  שנעשו 

התגלה כבעל חיים שאנן ושקט עד להפתיע.

התאו ההודי קטן יותר מן התאו האפריקני וגופו עדיין 
לאחור  מתעקלות  ואינם  לאחור  משוכות  קרניו  יותר, 
מים  בסביבות  חי  הוא  האפריקני,  התאו  של  כקרניו 
ולהתבוסס בבוץ,  וסבכי ביצה, שם הוא מרבה לשחות 
לצרכיהם,  בו  ולהשתמש  אותו  לביית  למדו  אדם  בני 
עבודה  בהמת  התאו  שימש  רבות  נחשלות  בארצות 
ומשא, בעוד נקבת התאו מספקת חלב משובח העשיר 
מאוד בשומן, אחד מגזעי התאו ההודי היה מצוי בארצנו 

ובביצות  הירקון  בביצות  רווח  והיה  שנה  מאה  לפני 
הערבי  בשמו  נודע  הוא  כאן  חדרה,  העיר  שסביבות 

ג'מוס. 

 חידה מחודש קודם: אלו שתי ברכות שונות
מסתיימות באותן שתי מילים ?

פתרון: "נותן התורה" בברכות התורה.
"יוצר האדם" בברכות הנישואין.

חידה:
 בין הפותרים נכונה יוגרל:

לגו על שלט

תשובות ניתן לשלוח ב-  לפל: 054-3434642

הזוכה בהגרלה: יואל בוטה

מה המשותף בין
איוב בלעם ויתרו ?

הרצאה לקראת פורים
ביום שני י"א אדר ב' יתקיים הרצאה והכנה לפורים 

ע"י הרב מיכאל לסרי שליט"א 
בשעה 20:00 בבית העם. 

מיועד לגברים ונשים, בואו בהמוניכם.

חידון פורים
בעזהי"ת יתקיים חידון פורים

ביום רביעי י"ג אדר ב' אחרי קריאת המגילה בשעה 
20:00  בבית העם.

החידון מיועד לילדים נוער ומבוגרים. 
ניתן לקבל חוברת "בהלכה ובאגדה" למעוניינים 

להשתתף בחידון. 
פרטים על פרסים והגרלות יבואו... 

נא להתעדכן.


