
דני.  ענה  השם  ברוך  שלומך?  מה  היקר  דני 
בית  לי  – היה  אוי אל תשאל  גר?  איפה אתה 
גדול ומפואר עם כל טוב ושפע רב, אך לצערי 
ממקום  נודד  אני  וכיום  כליל  נשרף  הכול 
למקום בצער רב, אינני מוצא מקום לשבות בו, 
ושמחה.כששומעים  נחת  עלי  שישרה  מקום 
מהשתתפות  נאנחים  כולם  כזה  סיפור  על 
בצער ועגמת נפש. עם ישראל כולו איבד את 
הבית היקר והחשוב ביותר בעולם, ומאז נדדו 
שנים ע"ג שנים בגלויות קשות ומרות בלי בית 
היום אנו מצפים לבית החשוב  ועד  ומשענת. 
"בית המקדש" שהוא המאור לכל העולם כולו 

ובפרט לעם היהודי.

מהות ימים אלו
צום  את  לנו  וקבעו  חז''ל  באו  אלו  בימים 
בהם  השבועות  שלשת  והתחלת  בתמוז  י''ז 
היהודי  לעם  ביותר  הגדול  האסון  התרחש 
ותפארתנו,  מקדשינו  בית  חורבן  תחילת 
ארוכה  לגלות  עוזנו  שכינת  יציאת  תחילת 
ארורה  גלות  נגמרה  לא  היום  שעד  ושוממה 
קשים  באסונות  מחבירו  קשה  יום  כל  בה 
ובן  בנו,  משלו  עבדים  רבים,  ובתחלואים 

האמה קם לכלותינו.

השתתפות בצער השכינה
כיום בשנות האלף  יבוא היהודי הפשוט שחי 
מאורעות  לכל  קשור  אני  מה  ויאמר  השישי 

אלו, היאך אני הקטן והדל יכול להשפיע בצער 
המקדש  בית  שיבנה  כדי  מצטער  אני  שבו 
הרבה  כך  כל  יש  הראשון,  למכונו  הכל  וישוב 
דברים שמעכבים את הגאולה, ובדיוק אני הוא 
אך  לקיצה,  הגלות  את  להביא  להועיל  שיכול 
דע לך אחי ! כל צער ולו הקטן ביותר שאתה 
מצטער בימים אלו של שלשת השבועות, אם 
לא  שאתה  זה  ואם  חצות,  תיקון  באמירת  זה 
דוחה  שאתה  זה  ואם  חדשים,  דברים  קונה 
את השמחות שלך, אתה ''מקים את השכינה 
אוהב  שאתה  לקב''ה  מראה  אתה  מעפר'', 
קרוב  שמתמשך  הגדול  בצער  ומצטער  אותו 
אומר  בעצם  אתה  שנה,  אלפים  לשלשת 
לי  חסר  מה  להבין  יכול  שאיני  הגם  לקב''ה 
הייתי  לא  כי  קיים  המקדש  בית  שאין  כעת 
בזמנו לדעת מה הפסדתי, אבל כיון שיודע אני 
שאמרו  וכמו  בצער  אני  גם  אז  בצער  שאתה 
ואומרת  בקולה  מנהמת  שהשכינה  רבותינו 
אוי להם לבנים שגלו מעל שולחן אביהם, לכן 
אני משיל מעלי את כל רצונותי ומשתתף אני 
בצער במה שאני יכול, אם החלש יאמר גבור 
אני וישתדל כל אחד מאיתנו באשר הוא לקבל 
על עצמו להשתתף בצער השכינה בימים אלו 
אלו  מעשים  כל  יצטרפו  קטן,  בדבר  ואפילו 
עלינו  לגלגל  שיוכל  מאוד  גדול  אחד  לדבר 
ויגאלנו  לצרותינו  די  שיאמר  אבינו  רחמי  את 

גאולת עולמים במהרה בקרוב אמן ואמן.

מזל החודש - סרטן
מזל ''סרטן'' הוא הרביעי בגלגל המזלות, אם במזל טלה 
הילד נולד )ראשוניות(, בשור לומד לאכול )רכושניות(, 
ובתאומים לדבר )תקשורת(, בסרטן הוא מבין שיש לו 
בית ומסגרת משפחתית. התכונה הבולטת ביותר של 
לבית,  קשור  מאוד  הוא  ה"משפחתיות".  היא  הסרטן 
מזל  כל  על  מאשר  יותר  עליו  משפיע  בו  שקורה  ומה 
אחר. הוא רואה במשפחה ערך עליון, וכאשר יהיה עליו 
לבחור בין קריירה לחיק המשפחה הוא ייטה לבחירת 
בהיותו  צעיר  בגיל  להינשא  נוטה  הוא  המשפחה. 
חיי  שמעניקים  והחמימות  הביטחון  להרגשת  זקוק 
הנישואין. הסרטן משקיע אנרגיות רבות בתחזוק ביתו 

ומשפחתו, תומך ומעניק רבות לבן/בת זוגו.

זה  רקע  על  ילדים.  וגידול  ילדים  ביותר:  להם  החשוב 
בנות  המשפחה.  את  להגדיל  נטייתם  את  לראות  ניתן 
]הגברים[  הסרטן  ובני  מצטיינות,  אמהות  הן  הסרטן 
להם  ויש  ילדים  מגדלים  הם  אימהי,  בחוש  ניחנו 
סבלנות אליהם לא פחות מהאמהות. הם הורים חמים, 
מסורים, מבינים ומתחשבים. קשיים עלולים להתעורר 
ומגבילה,  חונקת  הופכת  ההורה  של  אהבתו  כאשר 
מה שנקרא "חיבוק דב", מצב זה עלול לגרום מתחים 
מאהבתו  להשתחרר  הילד  של  מניסיונו  כתוצאה 
החונקת של ההורה. עליו ללמוד לתת לילדיו עצמאות 
וחופש יצירה, וגם כאשר גדלו לא להתערב במתרחש 

בחיק משפחתם.

מזלהחודש מאמרהחודש

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

 גליון חודשי < חודש תמוז < כ"ו סיון תשע"ח
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זמני השבת באשתאול - פרשת שלך לך
כניסת שבת: 19:26 < יציאת שבת: 20:19



את  זה  במדור  לכם  מגישים  אנו  שבוע  כמידי 
כלל  שבדרך  אלא  נח,  תיבת  בפעילות  הנעשה 
פעילות זו מתרכזת באנשי המושב היקרים או 
ברצוננו  השבוע  אך  המתוקים,  המושב  בילדי 
הברוכות  המושב  נשות  פעילות  על  לספר 

שנעשתה קודם חג מתן תורה. 

המכונה  המושב  נשות  של  זו  קבועה  פעילות 
חברותות  בלימוד  מתבטאת  ''עלמה'',  בשם 
של נשות המושב יחד עם נשות אברכים מעיר 
כל  אלו  בשעות  כאשר  הסמוכה,  שמש  בית 
בכל  היהודי  הידע  את  מעשירה  ואשה  אשה 
מיני דרכים נפלאות, אם זה בצורה של שאלות 
ותשובות, ואם זה בצורה של לימוד ספר מוסר 
מסויים בצורה קבועה, ואם זה בשמיעת שיחה 
שעומד  אקטואלי  נושא  על  ומעניינת  קולחת 
על הפרק, זמן של עצירה ממרוץ החיים וקבלת 

מנת רוחניות גדושה ועשירה.

עלינו  לחג שבועות שבא  ובשבוע שקדם  זכינו 
יחודי  פעילות  ערב  נעשה  ולברכה,  לטובה 
בתחילת  כאשר  וחצי,  כשעה  למשך  ומרתק 
גב'  והרכזת  המפעילה  דברים  נשאה  הערב 
אודליה ביטון תחי' במהות ''חג מתן תורה'' חג 
ואחד מקבל מחדש את המתנה  שבו כל אחד 
הכי גדולה היא מתנת החיבור לתורה הקדושה, 
לאבא  ינתק  בל  קשר  שמעניקה  מתנה 
שבשמיים, כמה זכות נפלה בקרב נשות מושב 
שמגן  התורה  מלימוד  חלק  להיות  אשתאול 

ומסוכך על המושב מכל מיני פגעים ומחלות. 

כמו כן נסקרה בהרחבה פעילות קדושה זו של 
נשות  עם  המושב  נשות  של  החברותות  לימוד 

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

מהנעשה
בשטח

אברכים כאשר להפתעתנו חלק מנשי המושב 
כלל לא ידעו על פעילות ברוכה וחוייתית זו.

ז''ל  רבותינו  אמרו  שמקרבת''  לגימה  ''גדולה 
והשפע  הכיבוד  כל  עם  ובאמת  קד.(  )סנהדין 
שהיה באותו ערב, נצחה לאחר מכן גב' אורלי 
גרנט תחי' על הרקדה נפלאה שמחה ומרוממת 
לחוות  שבאו  המושב  מנשות  ומי  המי  כל  של 
חוויה של קדושה בערב נפלא זה, כדי להבין מה 
היה שם, היה צריך להיות שם, אין די במילים 
כה קצרות לתאר חוויה כה עצומה ומרוממת, 
על כך יעידו ויגידו כל הנשים שהשתתפו בערב 

מבורך זה.

עלמה''  ''בפעילות  כבר  העצומה  לשמחתינו 
הראשונה שנעשתה לאחר החג זכינו להוספה 
החברותות  על  שנוספו  נשים  עוד  של  ברוכה 
קול  לרגע  מרגע  עולה  ברקע  כאשר  הקיימות 
של לימוד הלכות מוסר והשקפה יהודית, קול 
שפע  המושב  אנשי  כל  על  להשפיע  שבכוחו 
מאוצרותיו  מוגבלת  בלתי  וברכה  רוחניות  של 
הבלתי נדלים של בוראנו אשר ללא כל ספק אין 
דבר שהוא שמח בו יותר מפעילות עוצמתית זו.

''פעילות  מתעתדת  ובישועתו  ה'  בעזרת 
עלמה'' לנסוק למעלה ולהגביר חיל ע''י עשיית 
אפיה  של  סדנאות  מגבשות,  יצירה  סדנאות 
לחיק  ויציאה  גיבוש,  ערבי  פירות,  וחיתוכי 
הברוכות  המשתתפות  כל  עם  יחד  הטבע 

בניצוחה של הרכזת גב' אודליה ביטון תחי'. 

נח''  ''בתיבת  זו  פעילות  נמשכת  עתה  לעת 
היא התיבה שמצילה בדור ירוד זה מכל ירידה 
רוחנית או משיכה לצד האחר את כל העוברים 
אשתאול'',  ''מושב  היקר  שבמושבינו  והשבים 
צר  זה  מקום  יהיה  בקרוב  שכבר  אנו  ומקווים 
מלהכיל את כל נשות המושב שירצו ''להרגיש'' 
הפעילות,  חווית  את  לקרוא[  או  לשמוע  ]לא 
ובעז''ה יגדיל הקב''ה את תחומינו ופרצנו ימה 
וקדמה להמשיך להגדיל תורה ולהאדירה בכל 
פעילות ענפה זו של עמותת ''רוני ושמחי'' אשר 
ובתחושת  לב  מקרב  פועלים  בה  הפועלים  כל 
שליחות נאמנה שלא על מנת לקבל פרס כדי 
להגביר את התודעה הרוחנית בקרב כל שכבות 

הציבור והגילאים במושב יקר זה. 

הכח  את  הנותנת  היא  השתתפותכם  דעו 
ובפריצת  בעשייה  ביצירה  הלאה,  להמשיך 
הגבולות לאיחוד כל נשות המושב בעז''ה ללא 
עוד  לקבל  מאוד  מאוד  נשמח  הכלל,  מן  יוצא 
ועוד נשים יקרות להגברת כח התורה בפעילות 
גב'  לרכזת  להתקשר  ניתן  קשר  ליצירת  זו, 
בחפץ  לעזור  תשמח  אשר  תחי'  ביטון  אודליה 
תזכו   054-8443027 הוא  הפלא'  מספר  לב 

למצוות וכל טוב. 

 מתוך ספרו של
הרה''ג יעקב ישראל לוגאסי שליט''א 

שאלה: נפש של אדם רשע המגולגלת בתוך פרי, 
האם יכולה להזיק לאדם שאוכל את הפרי?

ואחרי  בקדושה  שאוכל  צדיק  אדם  תשובה: 
ברכה בכוונה על הפרי אין נשמת הרשע מזיקה 
סתם  אדם  אך  אותה,  הוא  מתקן  ואדרבה  לו, 
מברך  ואינו  בקדושה  שלא  הפרי  את  שאוכל 
עליו  להתגבר  הרשע  נשמת  יכולה  בכוונה, 

ולהזיקו, ובפרט כשהמגולגל הוא רשע גמור.

הרשע  שנפש  כאלה  מקרים  היו  שאלה: 

האוכל  על  התגברה  בפרי  המגולגלת 
והחטיאה אותו?

גדול  כהן  ליוחנן  שגרם  מה  והוא  כן,  תשובה: 
ששימש בכהונה שמונים שנה ולאחמ''כ נעשה 

וכן  כט.(,  )ברכות  הגמ'  שמספרת  וכמו  צדוקי 

מצויה תופעה זו אצל בני אדם שבפתע פתאום 

ונעשים  ומצות  תורה  עול  מעליהם  פורקים 

כופרים גמורים.

שאלה: איך יכול האדם להינצל מסכנה זו?

תשובה: צריך לאכול בכוונה נכונה, והיא שכל 

את  להברות  כדי  היא  כעת  אכילתי  מטרת 

יתברך,  הבורא  את  לעבוד  כח  לי  שיהיה  גופי 

המתאימה  הברכה  את  הפרי  על  לברך  יש  וכן 

וכמו  הברכה,  מילות  בפירוש  היטב  ולכוין  לו 

שביאר הגאון ר' יהודה צדקה זצ''ל את הפסוק 

''צהר תעשה לתיבה''   ) פ''ו פס' טז  )בראשית 

''צהר'' הוא מלשון חלון, ''לתיבה'' הוא מלשון 

וברכה  זאת אומרת כל ברכה  - מילים,  תיבות 

צריך לחלק אותה לחלונות א. ברוך אתה ה', ב. 

אלוקינו מלך העולם, ג. שהכל נהיה בדברו.

נפשי בשאלתי



מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א
מח"ס בארות יצחק, שו"ת עולת יצחק, שו"ע 

המקוצר, ועוד.

מתפלל  ע"י  לתפילה  מנין  להשלים  ניתן  האם 
שעומד בפרוזדור בית הכנסת?

להם,  נראים  פניו  הפחות  לכל  אם  להשלים  אפשר 
ואפילו למקצת מהם, אבל רצוי שיכנס.

שליח  שעולה  'בלדי'  בנוסח  מתפלל  ינהג  כיצד 
ציבור בבית כנסת 'שאמי', וכן להיפך?

לפי מנהג המקום, אלא אם כן אינם מקפידים, כמ"ש 
בס"ד בעיני יצחק סימן כ"ו אות י"ד ד"ה מנהג, ובשו"ת 

עולת יצחק ח"ג סימן כ"א.

מה עדיף, להתפלל בציבור שעה קודם הנץ החמה 
או ביחידות בנץ החמה?

כשמתפלל  דדוקא  בס"ד  והנלע"ד  בהנץ.  ביחידות 
כראוי, שאם לא כן עדיף שיסמוך על הבית דוד וסיעתו 
ששעה לפני הנץ של לוחות זמנינו זהו הנץ, כי בציבור 
מתקבלת  שתפילתם  מה  מלבד  יותר,  טוב  מתפללים 

יותר כדכתיב הן אל כביר לא ימאס.

בפרט  התפילה  קודם  עוגה  לאכול  מותר  האם 

בזמננו שירדה חולשה לעולם?
וכו',  לרפואתו  לאכול  צריך  שאכן  למי  רק  אסור. 
זה  ב'.  סעיף  י'  סימן  המקוצר  ערוך  בשלחן  כמבואר 
שירדה חולשא לעולם אינו מתיר לכולם, כמ"ש בס"ד 
בכגון דא לגבי תעניות בשו"ת עולת יצחק חלק ג' סי' 

קנ"ז אות ב' מד"ה ובעניי.

תפילת  התפלל  ידיעה  אי  שמחמת  בתשובה  חוזר 
חודש,  ראש  של  ההוספות  כל  עם  עשרה  שמונה 

חנוכה, פורים וכו', האם יצא ידי חובתו?
יש לו על מה שיסמוך, ואין ראוי להכביד עליו שיחזור 
)כיון שהוא בתחילת דרכו בחזרה בתשובה(  להתפלל 
אין  י"ב  סעיף  ק"ח  בסימן  מרן  דעת  פשטות  לפי  כי 
נמי  אי  כך,  על  חולקים  שרבים  אף  הפסק,  נחשב  זה 
מחלקים שגם מרן איירי דוקא בתפילת התשלומין. אך 
צריך לבדוק אם לא הוסיף בעל תשובה זה לאמר אף 
ותן  הגשם  ומוריד  הרוח  משיב  כגון  המעכבים,  דברים 
טל ומטר בימות החמה, שאז לכולי עלמא לא יצא ידי 

חובתו.
תעלו ותצליחו ותוסיפו להגדיל תורה ולהאדירה.

משיב
כהלכה

ובהשגחה  באמונה  מחזק  מעשה 
סנה  ציון  בן  רבי  סיפר  פרטית 
עזה  שלגים  ''סופת  שליט''א, 

קריין  הודיע  ויסקונסין''  לכיון  מתקרבת 
נסגרים  התעופה  ''שדות  דרמטי,  בקול  הרדיו 
מתבקשים  האזור  תושבי  חדשה,  להודעה  עד 
למספר  במזון  האפשר,  ככל  ומהר  להצטייד 
ימים, ולאחר מכן מומלץ לא לצאת מן הבתים 

עד להודעה חדשה''. 

משה שמע את ההודעה בשעה שנהג במכונית 
של  המהירים  הכבישים  באחד  שכורה, 
הוא  האזור  תושב  היה  לא  משה  ויסקונסין, 
באזור  להישאר  ותכנן  יורק  מניו  בטיסה  הגיע 
מביט  הוא  עסקיו,  לצורך  אחד  יום  למשך  רק 
היחיד  הנוסע  כמעט  שהנו  לב  ושם  סביבו 
בכביש הראשי והרחב, כל מי שיכול נמנע עתה 
ביתו  בתוך  מקלט  ומצא  בכבישים  מלנסוע 
ויותר  יותר  להתחזק  התחיל  השלג  המחומם, 
מסך של פתיתי שלג כמעט מנע ממשה לראות 
הצליח  הוא  זאת  בכל  אבל  שלפניו,  הדרך  את 
להיערם  שהתחילו  השלג  בכמויות  להבחין 
לא  כבר  מעט  שעוד  חשש  משה  מקום,  בכל 
יהיה אפשרות כלל להתקדם והוא ישאר תקוע 
במקומו, אם לא ישיג לעצמו במהירות קורת גג 

הוא עלול לקפוא למות.

בבית אבות
מאמץ  כשהוא  בזהירות  לנהוג  ממשיך  משה 
את עיניו ומחפש אחר מלון קטן או איזה שהוא 
בשום  מבחין  אינו  הגדול  לצערו  הארחה,  בית 
סוף  ראה  יאוש,  סף  על  היה  כאשר  כזה.  דבר 
ע''ג  ראה  כשהתקרב  גדול,  בנין  מרחוק  סוף 
רעד  שכבר  משה  ציבורי''.  אבות  ''בית  שלט 

לו  שישכיר  מהמנהל  וביקש  לבנין  נכנס  מקור 
חדר למספר ימים, מנהל הבית אבות הודיע לו 
בקרירות שזה בית אבות ולא בית מלון, והם לא 
מקרה  בכל  בודדים,  לימים  חדרים  משכירים 
הבהיר לו המנהל ''אין כאן מקום לרצון טוב או 
למחוות משום שהתפוסה מלאה ואין שום חדר 
''בבקשה אדוני התחשב במצב'' התחנן  פנוי'', 
יכול  בחוץ  ואני  חרום  מצב  זה  נפשו  על  משה 
לקפוא למוות, אני מוכן לשלם כל מחיר שידרש 

גם על חדרון פשוט וקטן.

בתפוסה  הכל  אמנם  המנהל  לו  ענה  תראה 
אחד  פה  נפטר  בלילה  אתמול  אבל  מלאה, 
הזקנים, אדם ערירי ללא משפחה וחדרו עדיין 
לי במזומן תוכל  פונה מחפציו, אם תשלם  לא 
שמיד  כמובן  הסופה,  שוך  עד  בחדרו  לשהות 
הרבה  הייתה  כעת  אפשרות  כל  משה,  הסכים 
של  בעיצומה  במכונית  מלהישאר  טובה  יותר 
הסופה, שלם הוא למנהל את המחיר המופקע 
חפציו  כל  הקשיש,  של  לחדרו  ונכנס  שדרש 
חפץ  שום  זז  ולא  בחדר  עדיין  היו  הנפטר  של 
הבחין  ואז  החדר  את  סקר  משה  ממקומו, 
אותיות  כריכתו  שעל  קטן  בספר  לתדהמתו 
וגילה שזה ספר  נטל את הספר  בעברית, הוא 
חייב  משה,  הבין  יהודי  היה  הקשיש  משניות, 

אני לברר אם נקבר כדת בקבר ישראל.

 משה שב למשרדו של מנהל הבית אבות שקיבל 
שאל  הפעם''  ''מה  חמוצות  בפנים  פניו  את 
הובא  אתמול  שנפטר  הדייר  ''האם  בציניות, 
המנהל,  ענה  לא!  עדיין  משה,  שאל  לקבורה'' 
הקרובה  לכנסיה  אותו  נעביר  הסופה  ''לאחר 
של  בקבורתם  חוק  פי  על  לטפל  חייבים  הם 
אנשים ערירים'', משה התחלחל לשמע הרעיון, 
קברות  בבית  לקבורה  יובא  האומלל  היהודי 
נוצרי, כומר ישא תפלה אחר מיטתו, ה' ירחם 
רק  לא  יודע אם  מי  לזה לקרות,  ! אסור לתת 
''אין  הזה,  הנידח  לחור  התגלגלתי  זה  בשביל 
צורך להעבירו לכנסיה'' אמר משה, ''אני אדאג 
לקבורתו, האיש היה יהודי והוא צריך להיקבר 

בקבורה יהודית'', בבקשה אמר המנהל ששמח 
לחסוך את דמי הקבורה שהיה אמור לשלשל 

לכיסו של הכומר.

ההשגחה השמימית
לאחר שלשה ימים הסתיימה הסופה והדרכים 
אך  לביתו,  לחזור  רצה  משה  ונפתחו,  שבו 
היהודי  של  בהבאתו  לטפל  עליו  היה  ראשית 
הבית  נמצא  היכן  ברר  הוא  ישראל,  לקבר 
יצר  ולאחמ''כ  ביותר,  הקרוב  היהודי  קברות 
קשר עם מנהל בית הקברות ושאל כמה יעלה 
לו לארגן הלוויה, להפתעתו ענה לו מנהל בית 
''בבית  כלום  ע''ז  לשם  יצטרך  שלא  הקברות 
בדיוק  המיועדת  חלקה  ישנה  הזה  הקברות 
למקרים כאלו, ליהודים ערירים שאין להם מי 
במכוניתו  נסע  משה  קבורתם'',  על  שישלם 
אחר האמבולנס שהוביל את הנפטר, כשהגיעו 
של  המסמכים  עם  משה  ניגש  הקברות  לבית 
וכשראה  הקברות,  בית  למנהל  הנפטר  זיהוי 
כמעט  הנפטר  פרטי  את  הקברות  בית  מנהל 
והביט  חזר  הוא  תדהמה,  מרוב  ממקומו  זינק 
נדהם אל  והרים מבט  במסמכים כלא מאמין, 
פה'',  שקורה  מה  יאומן  לא  פשוט  ''זה  משה, 

למה אתה מתכוין שאלו משה.

שלח לחמך
הקשב לי היטב אמר מנהל בית הקברות אחר 
את  מנהל  הקב''ה  כיצד  ותראה  שהתאושש, 
לא  יהודי  לפה  הגיע  שנים  מספר  לפני  עולמו, 
מוכר תרם סכום כסף גדול ואמר שבכסף הזה 
לאנשים  קבורה  חלקת  להקים  מבקש  הוא 
שלא  כדי  בקבורתם  שיטפל  מי  שאין  ערירים 
יקברו בבית קברות נוצרי, ומאז לא ראיתי את 
את  לי  כשהבאתי  עכשיו  אבל  האיש,  של  פניו 
זה   ! האיש  זה  מיד,  אותו  זיהיתי  המסמכים 
אותו יהודי שתרם בזמנו למען יהודים גלמודים 
מפירות  להינות  הוא  זוכה  ועכשיו  וערירים 

תרומתו !

מעשה שהיה



פנינים מפרשת השבוע
פרשת שלח לך

חידה מחודש קודם: היכן מופיע בתורה שש מילים 
רצופות המתחילות באות ש'? 

התשובה:
"שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים'' 

)פרשת בהר פכ''ה פס' ח(.

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: לידור שרעבי

אינה דומה ראיה לשמיעה
מרגלים  פרשת  נסמכה  למה  רש''י  כתב  אנשים'',  לך  ''שלח  בפסוק 
ורשעים  לפרשת מרים, לפי שלקתה על עסקי דיבה שדברה באחיה 
הללו ראו ולא לקחו מוסר. ע''כ. והקשו המפרשים מדוע כתב רש''י 
לא  הללו  ורשעים  לומר  לו  היה  מוסר,  לקחו  ולא  ראו  הללו  ורשעים 
לקחו מוסר, ותירצו שהיה מקום לומר שהייסורים שבאו על מרים לא 
באו כעונש על שדברה במשה אלא היו הם ייסורים של אהבה, אבל 
לומר  היה  אפשר  אי  כבר  מרים  של  צרעתה  את  הכל  ש''ראו''  מכיון 
שבאים  נגעים  חכמינו  שאמרו  וכמו  אהבה,  של  ייסורים  הם  שאלה 
בפרהסיא אינם ייסורים של אהבה, וכיון שכך כתב רש''י ורשעים הללו 

''ראו'' ולא לקחו מוסר.

מדוע מצות ביכורים מתקיימת דוקא בשבעת המינים?
שמצוות  זיע''א  האריז"ל  אומר  ענבים'',  ביכורי  ימי  ''והימים  בפסוק 
על  הארץ  את  המאיסו  הללו  המרגלים,  לחטא  תיקון  היא  ביכורים 
ועל  לארץ,  חיבה  האדם  מראה  ביכורים  במצות  ואילו  ישראל,  עם 
ואמר  הארץ,  נשתבחה  שבהם  המינים  בשבעת  דוקא  נוהגת  היא  כן 
הקדוש ר' מנחם זמבא הי''ד שדבר זה רמוז בלשון המשנה במסכת 
ביכורים "אדם יורד בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה, אשכול שבכר, 
במשנה  מוזכרים  ביכורים'',  אלו  הרי  ואומר  בגמי  קשרו  שבכר,  רמון 
הביאו  שאותם  ורימון,  תאנה  אשכול  המינים  משבעת  שלושה  רק 

המרגלים מארץ ישראל. 

חינוך כבר מקטנות...
המפרשים  כתבו  תרומה'',  תרימו  חלה  עריסותיכם  ''ראשית  בפסוק 
שעוד בזמן שהתינוקות מוטלים בעריסה, כבר תרימו אותם לכבוד ה' 
יתברך על ידי המצוות הרמוזות בתיבת ''חלה'', ח' שמונה ימי מילה, ל' 
ימי פדיון הבן, ה' בן חמש למקרא, וכאשר באים דברים אלו בקדושה 
ובטהרה סגולה גדולה היא לילד שימשיך ויעלה בדרך התורה והישר.

הציבור מוזמן
 לע"נ אביחי בן עזרא

מידי יום שלישי מתקיים שיעור תורה בבית משפחת עופרי 
מפי טובי המרצים של ארגון "ערכים"

היכן מופיעות בתורה שמונה מילים 
שמסתיימות באות מם סופית?

)חומש בראשית(

תודתנו נתונה לוועד המקומי
שעוזר ותומך בפעילויות העמותה ואף 

בהוצאת עלון זה

הבריאה
העמלץ הלבן

העמלץ  עמלצים,  סוגי  שתי  ישנם  בעולמנו 
שהשבוע  הלבן  והעמלץ  )מאקו(  הכחול 
אשר  ביותר  המפחיד  הכריש  בו,  נתמקד 
סביבו נרקמו אין סוף אגדות וסיפורי אימה 
הוא הקרחה הלבנה המכונה גם כריש לבן 
או עמלץ לבן, אורכו נע בין שלשה לשמונה 
טונות,  שלש  עד  מגיע  ומשקלו  מטרים 
בעל  והוא  רבה,  במהירות  שוחה  העמלץ 
גופו  צבעי  כן  כמו  ביותר  מחודדים  חושים 

מהווים הסוואה מושלמת לצייד.

המביט עליו מלמטה יתקשה מאוד להבחין 
אור  עם  להפליא  המתמזג  הלבנבן  בגחונו 
יצטרך  מלמעלה  המביט  ואילו  השמש, 
החום  גבו  את  למצוא  כדי  מאוד  להתאמץ 
רגישות  הלבן  העמלץ  של  עיניו  אפרפר,   –
ואכן  החתול,  של  מעיניו  יותר  הרבה  לאור 
לצוד  מעדיף  הוא  כי  מראים  מחקרים 
את  להוציא  הוא  נוהג  כן  כמו  בלילה, 
ראשו מן המים כדי לאתר טרף ולשפר את 

ההרחה, כיון שהריח עובר באוויר יותר מהר 
מאשר במים, לעמלץ זוג סנפירי גב, הקדמי 
סנפיר  מעל  והאחורי  הגב  במרכז  ממוקם 

השת, סנפירים אלה גדולים ודמויי מפרש.

צולל  הוא  טורפו  את  מזהה  שהוא  ברגע 
מאחריו או מתחתיו, ואז כאשר הוא קרוב 
ומסתער  עצומה  הוא מפתח מהירות  אליו 
סוגריו  הוא  טורפו  את  שלכד  לאחר  עליו, 
כח  אשר  האדירות  לסתותיו  את  עליו 
במשקל  ללחץ  מקביל  שלהם  הנשיכה 
כדי  בחוזקה  הטרף  את  ומטלטל  טון  חצי 
לקרוע נתחים מגופו, מנגון מיוחד שהעניק 
לו הבורא מגן על עיניו בעת תקיפת הטרף 
או קרב והוא מסוגל לגלגל את עיניו לאחור 

דבר המונע מהן להיפגע.

יצורים  ושאר  יונקים  מדגים  מורכב  מזונו 
הינו  עליו  המועדף  הטרף  אולם  ימיים, 
כלבי ים הנחשבים למעדן של ממש בקרב 
בני  לטרוף  אוהב  אינו  העמלץ  העמלצים, 
אדם, אותם הוא מרבה לתקוף אותם, חופי 

בשנת  אך  ממנו,  לבטוחים  נחשבים  ארצנו 
לבן  עמלץ  ע''י  בריטי  שוטר  הותקף   1946

שפצע אותו באורח קשה. 

הסיבה לתקיפת בני אדם היא כנראה משום 
שצלליתו של האדם הגולש על הגלשן דומה 
הים,  כלב  של  העגלגלה  לצלליתו  מאוד 
ברוב המקרים לאחר שהעמלץ נוגס בבשר 
טורפו הוא נוכח לדעת כי אין זה הטרף לו 
ייחל והוא משחרר אותו מבין שיניו, כאשר 
בחלק מן המקרים שחרור זה הוא מאוחר 
נשמתו,  את  הנופח  הנטרף  עבור  מדי 
מלבד  אויבים  ואין  כמעט  הלבן  לעמלץ 
וכמובן  הקטלן  הלוויתן  הראשתן,  לוויתן 

האדם.


