
איפה?  ימים?  כמה  נופש?  סגרת  כבר  נו... 
הרבה  שהכי  השאלות  הם  אלו  שאלות 
לחופש  עד  שנותר  בזמן  זה,  בזמן  נשאלות 
שרבים האנשים הממתינים לו בכליון עינים 
במשך  טובה  הכי  מהעצירה  ליהנות  כדי 
מלבד  עיסוק  שום  בה  שאין  עצירה  השנה, 
הבריאה,  מיופי  מהטבע,  וליהנות  לטייל 
החדשה  השנה  לקראת  כוחות  ולאגור 

הבעל''ט.

הדבר  לו  ברור  רוחני  מעשה  שעושה  יהודי 
והיה  שאמר  מי  מאת  שכר  עליו  שיקבל 
המצוה  את  לקיים  שיתאמץ  וככל  העולם, 
מונים,  עשרת  יגדל  שכרו  כך  בשלימות 
מעשה  האדם  עושה  כאשר  זאת  לעומת 
גשמי כאכילה או שינה אין הוא זכאי לקבל 
ע''ז שכר, וקל וחומר שאין הוא אמור לקבל 
וליהנות  שכר על הזמן בו הוא הולך לטייל 

בימי החופש.

אולם צריכים אנו לדעת שאם ישכיל האדם 
ולכוין בעת הנאותיו שכל  לקדש את עצמו 
ולמלא  כח  לאגור  בשביל  הוא  שעושה  מה 
את המצברים כדי לעשות את רצון הבורא 
לאחמ''כ ביתר שאת וביתר עוז, יקבל הוא 
את שכרו מושלם מן השמים גם על כל רגע 
של  גופו  כי   ? ולמה  וטייל,  ישן  שאכל  ורגע 
האדם מורכב מחומריות ומרוחניות, כאשר 
היא  והרוחניות  המכונה  היא  החומריות 
התוצאה, מובן וברור לכל אחד שכל מכונה 
להפיק  בכדי  ביותר,  המשוכללת  ואפילו 

פעם  מידי  צריך  התועלת,  מירב  את  ממנה 
לנקות  אותה,  לשמן  הפסקה,  לה  לעשות 
חלקיקים  מיני  כל  מעליה  להסיר  אותה, 
שדבקו בה ובקיצור לאוורר אותה, כך הוא 
התוצאה  שתפוקת  בכדי  האדם,  גוף  ממש 
שלו  שהעמל  ובכדי  מצויינת,  תהיה  שלו 
יהיה  שלו  שהמוח  מושלם,  יהיה  בתורה 
שלוה  לו  שיהיה  הבורא,  את  לעבוד  צלול 
יום  דבר  שלו  המידות  תיקון  על  לעבוד 
האדם  גוף  שזה  המכונה  צריכה  ביומו, 
קיץ,  של  או  חורף  של  תקופה  מידי  לצאת 
באמצע  גם  לפעמים  עבודה  עומס  יש  ואם 
החיים, לאוורור, לנופש, לחיזוק הגוף, לתת 
זקוקה  להם  הגשמיים  למשאלותיו  דרור 
הרוחנית  התוצאה  כך  ע''י  ורק  החומריות, 

שלו תהיה מרובה ותועלתית לאין ערוך. 

תורתנו ''דרכיה דרכי נועם'', מותר לך בימי 
החופש ליהנות ולטייל להינפש ולהתאוורר 
אך בד בבד במשך רוב חודשי השנה לעסוק 
עד  בה  ולהתייגע  לעמול  הקדושה  בתורה 
בלי די, לטהר את מידותיך מידי יום, ולזכך 
ודעו  אחי!  חזקו  ברחניות,  נשמתך  את 
ככל  גשמי  מעשה  בכל  לכוון  נשכיל  שאם 
לשם  הקודש  בעבודת  חיזוק  לשם  שיהיה, 
התאווררות הנפש וישוב הדעת כדי לעבוד 
וביגיעה, בודאי ששכר  את הבורא בחוזקה 
ואדרבה  אלו,  מעשים  על  נקבל  מושלם 
עלינו  וישפיע  ידינו  במעשה  בוראנו  ישמח 

שפע ברכה והצלחה, אמן !

מזל אריה
תכונת  היא  אריה  מזל  לבני  ביותר  הבולטת  התכונה 
כושר  החיות.  מלך  הוא  אשר  לאריה  בדומה  "המנהיגות", 
חזקה  נוכחות  גבוה,  עצמי  ביטחון  כולל  שלהם  המנהיגות 
הזולת.  בצרכי  להבחין  יכולת  וכן  רבה,  אנרגיה  וכריזמטית, 
הכבוד,  ורדיפת  לגאווה  נטייה  להם  יש  לעיתים  מאידך, 
ולשלילה,  לחיוב  זו  תכונה  לקחת  אפשר  אחרת  תכונה  ככל 
זו לחיוב הם מראים את הדרך הנכונה  המשתמשים בתכונה 
לאחרים, מייעצים ומובילים את בני עדתם למקומות טובים, 
ואילו המשתמשים בתכונה זו לשלילה הם שתלטנים, מנהלים 
את חייהם של האחרים בלא להתחשב ברצון האחרים, אינם 
על  דעותיהם  את  בכח  להלביש  מנסים  לזולת,  מקשיבים 

הסביבה.

האחר,  רגשות  עם  והזדהות  לאמפטיה  מפותח  חוש  לאריות 
זו  נפלאה  לתכונה  הודות  בשמחתו,  ולשמוח  בכאבו  לגעת 
ביכולתם להשתתף ואף להשפיע על רגשות הזולת, לעודד את 
רוחו בעת משבר, להקל מדאגתו או להתחלק בשמחתו, אותם 
רגשות  על  ולהשפיע  לחוש  לו  המאפשרים  עדינים  חושים 
כלפיו,  שמפגינים  לתחושות  רגיש  להיות  לו  גורמים  הזולת 
לקבל  ואוהב  הזולת  ולהערכת  לחנופה  רגיש  הוא  במיוחד 
אותן. רגישות זו וכן הרגישות הגבוהה למעמדו, הופכים אותו 
לבעל אישיות פגיעה ורגישה במיוחד, העלולה להישבר עקב 
מה שנתפס בעיניו כיחס לא הוגן. הדרך להתמודד עם הקושי 
הזה הוא להבין כי הערך שלנו איננו תלוי בדעתו החיובית של 
איש. הגענו לעולם מפני שהבורא הגיע למסקנה שאין העולם 
יכול להתקיים בלעדינו, הערך שלנו נובע מעצם היותנו בעלי 
אף  האלוקים,  עם  במינו  ומיוחד  אישי  וקשר  אלוקית  נשמה 

אחד לא יכול לקחת מאיתנו את הקשר הזה.

מזלהחודש מאמרהחודש

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

 גליון חודשי < חודש אב < כ"ג תמוז תשע"ח
גליון מס' 09

זמני השבת באשתאול - פרשת פנחס
כניסת שבת: 19:31 < יציאת שבת: 20:22



שלא  מי  גם  בו  המקום  הוא  בשטח  מהנעשה 

בני  של  היקרים  הנערים  עם  לפעילות  שותף 

מה  יצאו,  לאן  חדש,  מה  לדעת  יכול  המושב 

עשו, איפה טיילו, איזה רב ביקר במדרשיה או 

אצל איזה רב ביקרו בני המדרשיה, כאשר ע''י 

לו  כדאי  האם  עצמו  עם  לחשוב  הוא  יכול  כך 

להצטרף לפעילות המבוגרים או שמא להירתם 

בעזרה לפעילות של הנוער, כל אחד היכן שלבו 

נוטה.

ביום  הייתה  הנוער  בני  עם  האחרונה  היציאה 

שישי ערב שבת קודש ''פרשת קרח'' בה יצאנו 

כולנו הנערים עם החונכים בצוותא ובמצב רוח 

בפארק  לחץ  ולשחרר  אוירה  להחליף  מרומם 

המים נס הרים, בו כל אחד מצא את פינתו ואת 

פורקנו ונהנה עד בלי די.

היקרים  הנערים  של  פניהם  על  שעולה  החיוך 

זה,  את  להם  שעושה  מה  שזה  וההרגשה 

להמשיך  כדי  התאמצות  וכל  מחיר  כל  שווה 

את  לקרב  בפעם  פעם  מידי  אלו  בפעילויות 

את  ולהשלים  שבשמים  לאביהם  הלבבות 

ועוד  תורה  עוד  להעמיס  כדי  הגשמי  החלק 

מעשים טובים לחלק הרוחני.

ברור הדבר ומורגש עד מאוד לכל הורה והורה 

מאתנו מתי יש הפעילות השבועית של עמותת 

רוני ושמחי ביום רביעי ומתי אין את הפעילות 

כאשר  ושמחי,  רוני  עמותת  של  רביעי  יום  של 

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

איך  ומספר  הילד הבית  חוזר  בזמן של שיגרה 
וממה התפעל, לעומת  ומי הגיע מה למד  היה 
של  יום  עוד  הוא  רביעי  יום  בו  חופש  של  זמן 
טבעו  זה  נעשה  מה  אבל  החופש,  מימי  אחד 
של עולם גם החונכים שעמלים מידי יום ביומו 
תורה  ועוד  עוד  להרבות  כדי  לשעון  מסביב 
ימי  את  פעם  מידי  צריכים  ישראל  עם  בקרב 
החופשה והפגרה כדי להיות בחיק משפחתם, 

ולנוח קצת מכל עמלם.

הוא  מלא  חיים  אנו  בו  זה  תהפוכות  דור 
בנסיונות קשים מלא הוא בגלים סוערים אשר 
מנסה  שקצת  מי  כל  את  להטביע  מאיימים 
ליהנות מהים שנראה רגוע, ילדים שעד אתמול 
עורף  מקשים  פתאום  ונפלאים  מתוקים  היו 
ומתנכרים לכל דבר שבקדושה, מתבגרים שעד 
עכשיו היו בחיק משפחתם פתאום הופכים את 

עורם ועוזבים הכל ללא כל חת, נורא ואיום !

אין לשום אחד מאיתנו ביטוח לא על עצמו ולא 
ואמא  אבא  כל  לו,  הסובבים  על  ולא  בניו  על 
טרודים  היום  כל  מסתובבים  זה  קשה  בדור 

יהיה  ומה  בני  עם  יהיה  מה  במחשבותיהם 

וכבר  מאליו  ברור  לא  דבר  שום  כבר  בתי,  עם 

השיגרה אינה אומרת מאומה. 

אך דעו נא הורים יקרים !

אמר החכם אמור לי חבריך ואומר לך מי אתה, 

בהם  שאין  אלו  בימים  חופשה  של  אלו  בימים 

שיגרה מהבוקר עד הלילה, צריכים אנו ההורים 

בננו  לתת תשומת לב מרובה עם מי מסתובב 

עם מי הולכת בתנו, חיי החברה מעולים הם אך 

יש חברה הורסת,  בונה  יש חברה  צריך לדעת 

אשר  הרסניים  חברה  בחיי  שיפול  למי  לו  ואוי 

לא  באיה  אשר  פחת  פי  לידי  להביאו  יכולים 

ישובון.

בראתי  הרע  יצר  ''בראתי  רבותינו  אמרו  וכבר 

לשמור  שיכול  היחיד  הדבר  תבלין'',  תורה  לו 

את  בקרבם  לשמר  הוא  היקרים  הנערים  את 

התורה והמעשים טובים אותם הם למדו במשך 

של  שעה  חצי  במנין,  תפילה  השיגרה,  ימות 

לפעלולים  היציאה  קודם  בבוקר  תורה  לימוד 

הדרדרות,  לעצור  שיכולה  זו  היא  ואתגרים 

היקר  הבן  שיוכל  כדי  קשים,  נסיונות  לעצור 

להמשיך להתקדם ולעלות מעלה מעלה בשנה 

הבאה בכיתה החדשה אליה הוא יגיע.

יעזרנו ה' שלא תצא תקלה תחת ידינו ונראה 

ברכה בכל מעשה ידינו אמן ואמן.  

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

שאלה:  אימתי יהיה ''קץ הפלאות'' ?

שהקץ  הקדוש  החיים  האור  כתב  תשובה: 
לא  אם  גם  יתמהמה  ולא  ונחתם  נכתב  הסופי 
שמובאים  הקיצין  וכל  כלל,  לו  ראויים  יהיו 
בזוהר ובספרים הקדושים כולם אמת לפי שהם 
זמני רצון והתעוררות לגאולה אלא שנדחו מפני 

מעשינו.

שאלה: במסכת ראש השנה )יא.( אמרו רבותינו 

וא''כ  להיגאל'',  עתידים  ובניסן  נגאלו  ''בניסן 
אין מה לצפות למשיח לפני ניסן ולאחריו ?

ר'  הרה''ג  עליה  ענה  זו  שאלה  על  גם  תשובה: 
''שומר אמונים'',  אהרון ראטה זצוק''ל בספרו 
שמשיח בן דוד יבוא דוקא בחודש ניסן, אולם 
משיח בן יוסף אין לו זמן ויכול הוא שיבוא בכל 

רגע, ולו אנו מצפים.

לביאת  מקדימים  סימנים  יהיו  האם  שאלה: 
משיח, או שיבוא בפתע פתאום ?

תשובה: תשובה: כתב הרה''ג ר' אהרון ראטה 

''שומר אמונים'' מקובלנו איש  זצוק''ל בספרו 
מפי איש עד "הבעל שם טוב" זיע''א שהתגלות 
רגע  ובאותו  פתאום,  בפתע  תהא  המשיח 
אחד  וכל  כלל,  עליו  יחשבו  לא  התגלותו  של 
האנשים  ויהיו  ובעניניו,  בעסקיו  טרוד  יהיה 
בשורת  תשמע  ופתאום  יאוש  של  במצב  כבר 
הגאולה, והביא ראיות לכך ממה שאמר הנביא 
האדון  היכלו  אל  יבוא  ''פתאום  )פ''ג(  מלאכי 
המלאך  אמר  ושכן  מבקשים'',  אתם  אשר 
מגיד  בספר  כמובא  יוסף  הבית  למרן  המגיד 

מישרים )פרשת צו(.

נפשי בשאלתי



מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א
פוסק עדת תימן

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

בתקופת  טיול  או  לנופש  לצאת  מותר  האם 
בין המצרים?

וק"ו  משעשע  זה  אם  ובפרט  לצאת,  ראוי  לא 
אם  בריאות  לצורך  ורק  מסוכנים,  מקומות 
סי'  ועי'  אחרת,  אפשרות  ואין  מוכרח  הדבר 
תקנ"ד סכ"א, ושדי חמד מערכת בין המצרים 
בפאה"ש סי' א' אות י', ומקור חיים סי' תקנ"א 

סעיף י"ד.

 האם מותר לקנות רכב בבין המצרים?

או  ופרנסתו,  מלאכתו  לצורך  א"כ  אלא  לא, 
שאר סיבות הכרחיות.

האם  יום,  כל  גלולות  לבלוע  שנצרך  אדם 
יכול לבולעם בצום גם ע"י מים?

אם אפשר ע"י רוק, ואם לאו מים מועטים פחות 
משיעור ככותבת.

האם מותר ללמוד "חוק לישראל" או לקרוא 
תהילים בתשעה באב?

לא, ותהלים אפשר במנחת ת"ב.

האם חולה סכרת חייב לצום בתשעה באב?

לפי  מסוכן  שהצום  אומר  הרופא  באם  פטור, 

רמת החולי שלו.

הגאולה  את  לקרב  כדי  להתחזק  ראוי  במה 
ובנין בית המקדש?

כל  עם  ורעות  ושלום  ואחוה  אהבה  להרבות 

חנם  שנאת  עוון  בזה  לתקן  מישראל  אחד 

השני,  ותפארתנו  קדשנו  בית  חרב  שבגללו 

שמזכירים  מקום  בכל  היטב  בכוונה  ולהתמיד 

בתפילות ובברכות את ציון וירושלם שתובב"א.

משיב
כהלכה

אחד  הוא  שליט''א,  פ.ס  הרב 

מידי  הנוסעים  משולחים  משני 

אחד  של  בשליחותו  לחו''ל  שנה 

מנת  על  ביותר,  החשובים  התורה  ממוסדות 

ולהצלחתו,  המוסד  לאחזקת  כסף  לאסוף 

באחת מנסיעותיהם פקדו הם את בתי הנדיבים 

במונטריאול שבקנדה, והנה בשבתם בטרקלינו 

בעל  בפניהם  שח  הידועים,  הגבירים  אחד  של 

עליו  המעיקה  בביתו  המצויה  צרה  על  הבית 

הקב''ה  רואים,  שאתם  כפי  אמר:  וכה  קשות 

בירכני בעושר רב ולא חסר לי מאומה במילוי 

צרכי הגשמיים, אך כל זה לא שווה לי היות ואני 

ורעייתי לא נפקדנו בילדים וענין זה מדיר שינה 

דור המשך,  לנו  יהיה  וברור שאלמלא  מעינינו, 

הגביר  מאומה,  שווה  אינו  שבידינו  העושר  כל 

המשיך לשוח את אשר על ליבו ואמר שלאחר 

שפשפש במעשיו, הוא חושב שהעונש הגיע לו 

משמים בגין מעשה שעשה בימי בחרותו כאשר 

למד באחת הישיבות בבני ברק. 

המעשה החמור

עליתי  בחברה,  מעורים  שהיו  הבחורים  כאחד 

''והתלבשתי'' על  על הבמה בליל פורים אחד, 

לעין  אותו  והעלבתי  ביזיתי  הבחורים,  אחד 

ההוא  הבחור  ברבים,  קלונו  את  וסיפרתי  כל 

מרוב  האדימו  ופניו  חליפות  והחוויר  הסמיק 

מגזים,  שאני  חבריי  לי  רמזו  כאשר  וגם  בושה, 

עד  דעתי  נחה  ולא  אותו,  להעליב  המשכתי 

שעיניו של הבחור נשטפו דמעות, אין לי ספק, 

עלי  שבא  שהעונש  משולחיו  בפני  הגביר  שח 

הוא רק בגלל מעשה זה שעשיתי בצעירותי.

לנפגע  לשלם  מוכן  שהוא  ואמר  הוסיף  הגביר 

מגנזיו  הוציא  לכך  וכראיה  שיידרש,  ככל 

המשולחים  לידי  ומסרו  כסף  של  גדול  סכום 

מצדם  והאורחים  הנפגע,  לידי  שימסרוהו 

כל  את  יעשו  הם  שמבחינתם  לו  הבטיחו 

המאמץ כדי להסדיר את הענין על הצד הטוב 

ביותר.

הפיוס

פניתי  שליט''א  פ.ס  הרב  מספר  ארצה  חזרנו 

לביתי ומיד כשפתחתי את ספר טלפונים הבני 

צלצלתי  הנפגע,  של  שמו  את  גליתי  ברקי   -

פלונית  בישיבה  הוא למד  ושאלתי האם  אליו, 

שהוא  ומשהתברר  תקופה,  באותה  ברק  בבני 

האיש בקשתי לקבוע עמו פגישה. והנה בבואנו 

לפגישה, רק הזכרנו את שמו של האיש שפגע 

בו, מיד נרתע בעל הבית ואמר ''אל תזכירו לי 

את השם הזה, הוא ביזה אותי בצורה מחרידה'', 

לו,  השבנו  אליך,  באנו  זו  למטרה  בדיוק  אבל 

ממונטריאול,  חזרנו  עתה  שזה  לו  וסיפרנו 

ופגשנו את האיש שפגע בך, והוא בוכה ומיצר 

על כך, וממש מורט את שערות ראשו ומבקש 

סליחה על מה שעשה.

לסלוח  אוכל  לא  לעולם  בחשבון,  בא  ''לא 

לאיש זה על מה שעשה לי'', ואז סיפרו לו שני 

היא  הסליחה  לבקשת  שהסיבה  המשולחים 

מפני שאותו האיש שפגע בו לא נפקד מזה שנים 

והוא בטוח שמשמים מענישים  בילדים,  רבות 

מעשהו  על  מתחרט  והוא  בך  שפגע  על  אותו 

ומבקש ממך סליחה גמורה, אבל הנפגע מצידו 

עדיין מסרב לדון בבקשה, ומצהיר שמבחינתו 

והוא אינו מוכן לסלוח  הדבר לא בא בחשבון, 

ואמר  פניו  העז  המשולחים  אחד  אופן,  בשום 

כלל  הזה  לסיפור  קשורים  לא  אנו  תראה  לו 

ואין לנו כל אינטרס ממה שתעשה, אבל אתה 

מגיע  אדם  כל  שנה  עשרים  מאה  שאחרי  יודע 

זה  על  עונש  יקבל  זה  שעשיר  ובודאי  למעלה 

גם  אבל  לך,  שעולל  מה  ועל  בך  פגע  שהוא 

אותך יתבעו ע''ז שאין לו ילדים בגלל קפידתך, 

לפניך,  להתחנן  שבאנו  זה  את  לך  ויזכירו 

ויטענו נגדך מדוע לא היית מוכן להתפייס אך 

צבטו  אכן  הדברים  ילדים,  לו  שיהיה  כדי  ורק 

כמה  לחשוב  ביקש  והוא  הנפגע  של  ליבו  את 

דקות, כאשר לאחריהן נענה ואמר שהוא מוכן 

לסלוח לפוגע בלב שלם, שני המשולחים שהיו 

כבר מאושרים על הצלחת השליחות החשובה 

שהוטלה עליהם, אמרו לנפגע הנה כעת יש לנו 

על  אותו  נעלה  הפוגע,  של  הטלפון  מספר  את 

הקו ותגיד לו בפה מלא שאתה מוחל וסולח לו, 

הנפגע התלבט קמעא, ולבסוף הסכים גם לזה, 

דמעות רבות זלגו מעיני הנוכחים באותו מעמד 

המחילה שנעשה במקום.

כעבור שנה מהביקור הקודם מספר הרב פ.ס 

העשיר  אותו  של  בביתו  שוב  ביקרנו  שליט''א 

התנפל  מיד  הגביר  אותנו  ראה  כאשר  בקנדה, 

עלינו בנשיקות ובחיבוקים והזמין אותנו אחר 

כבר...  עמדה  שם  ביתו,  מחדרי  לאחד  כבוד 

עריסה עם תינוק, ''לפני שלשה שבועות בדיוק 

עשינו לו ברית מילה'' סיפר הגביר ופרץ בבכי, 

להוסיף אין מה להוסיף, אבל יש בזה כדי לחדד 

את מה שידוע יש דין ויש דיין וכל המלבין את 

ובעולם  הזה  בעולם  ינקה  לא  בו  ופוגע  חבירו 

הבא.

מעשה שהיה



פנינים מפרשת השבוע
פרשת פנחס

 חידה מחודש קודם: היכן מופיעות בתורה
שמונה מילים שמסתיימות באות מם סופית?

התשובה:
''עיזים מאתיים ותיישים עשרים רחלים מאתיים 

ואילים עשרים'' 
)בראשית לב, א(

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: אלעד ועלני

מה הקשר בין האוזן לאצבע...
שהוא  אני  ''אומר  רש''י  כתב  טז(,  פס'  )פכ''ו  האזני''  משפחת  ''לאזני 
זאת  וביאר   ? הללו  השמות  שתי  בין  הקשר  מה  ביאור  וצריך  אצבון'', 
האדם  של  שאצבעותיו  ז''ל  חכמינו  שאמרו  מה  ע''פ  הקדוש  השל''ה 
כאשר  אוזניו  את  עמהם  לסתום  שיוכל  בשביל  ודקות  ארוכות  נבראו 
 - ''אצבון''  בין  הקשר  מה  מובן  ולפי''ז  הגון,  שאינו  דבר  שומע  הוא 
לאוזן  להיכנס  שרוצה  טוב  לא  דבר  כשיש  האוזן,   - ''לאזני''  האצבע 

נסתום אותה ע''י האצבע.

ענה היה בן או בת...
צ''ב מדוע כתוב  ז(, לכאורה  )פכ''ז פס'  ''נתן תתן להם אחזת נחלה'' 
לתרץ  כתב   ? נקבה  לשון  שהוא  ''להן''  כתוב  ולא  זכר  בלשון  ''להם'' 
בתרא  בבא  במסכת  תוס'  שכתבו  מה  ע''פ  הגרשוני  תפארת  בספר 
)קטו: ד''ה מלמד( שבמקום שאשה יורשת מדבר עליה הכתוב בלשון 
זכר ולפיכך נאמר בפרשת וישלח ''הוא ענה'', אע''פ שענה זה שם של 
בת ולא בן וכמו שכתוב ''אהליבמה בת ענה'', ''ואלה בני ענה'', ולכן כאן 
לגבי בנות צלופחד כיון שה' ציווה שירשו ויקבלו נחלה כבנים לכן נאמר 

בהם ''להם'' בלשון זכר.

מיהו מנהיג...
''אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם'' )פכ''ז 
פס' יז(, כתב בספר "אבני אזל" שכאן נתבאר מה היא מנהיגות, מנהיג 
אמיתי זהו אחד שצועד לפני העם ואינו נגרר אחריו, עליו להרים אותם 
אליו ולא להשפיל עצמו אליהם תוך וותרנות ומילוי כל מבוקשם, ''אשר 
העדה  את  וינהיג  לפניהם  שיצא   - לפניהם''  יבוא  ואשר  לפניהם  יצא 
אחריו ולא שיפנה לאחריו לראות מה העם מבקש וימלא את רצונותיו, 
מנהיג שיוצא לפני העדה הרי הוא מרים אותה אליו וכמו שפירש בעל 
החידושי הרי''ם ''אשר יוציאם'' - שהוא מפקיעם מהשפלות והטומאה, 

''ואשר יביאם'' - ומכניסם אל הרוממות והקדושה.

לכל המעונינים
בתשעה באב יועבר שיעור בענין גאולת ונחמת ישראל שעה 

לפני תפילת מנחה בתיבת נח או בבית הכנסת נווה שלום 

 איזה עוף מכונה בתורה
בשלושה שמות ?

תודתנו נתונה לוועד המקומי
שעוזר ותומך בפעילויות העמותה ואף 

בהוצאת עלון זה

הבריאה
האריה

האריה - בעל חיים גדול ממשפחת החתוליים, 
הוא ונמר הפסים הם הגדולים מבין הטורפים 
מטרים  כשלושה  הוא  גופו  אורך  היבשתיים, 
כולל זנבו, גובהו בין כתפיו הוא כמטר ויותר, 
משקלו מגיע לכ - 250 קילו, גופו של האריה 
מסתיימות  רגליו  שקועה,  בטנו  וחזק,  מוצק 
ציפורנים  ובתוכן  ואדירות כח  בכפות רחבות 
הלביאה  הצורך,  בשעת  הנשלפות  גדולות 
שלה  הברור  והמאפיין  מהאריה  מעט  קטנה 
באביב  ממליטה  היא  הרעמה,  העדר  הוא 
ובכל המלטה נולדים שנים עד ארבעה גורים 

ולפעמים גם ששה.

האריה והלביאה הם הורים מסורים ונאמנים, 
מאויביהם  גוריהם  על  בקנאות  המגנים 
לעולם  והנמרים,  הצבועים  ביניהם  הרבים, 
אם  אך  שמירה,  ללא  הגורים  את  יעזבו  לא 
מבחינה הלביאה כי הגור חולה תפקיר אותו 
האריה  הרווחת.  לדעה  בניגוד  היסוס  ללא 
כלל  בדרך  מצוי  הוא  כלל,  ביער  חי  אינו 

של  ים  אותו  )סוואנות(  ובערבות  בחורשות 
עשבים צהובים שביניהם מתרוממים פה ושם 

כמה עצים.

ביום מבלים האריות במנוחה עצלה בקבוצות 
של ארבעה חמשה כשהם חסרי תנועה כמעט, 
מנוחה,  חסר  האריה  נעשה  הלילה  רדת  עם 
חוטמו  את  זוקף  רגליו,  על  מתרומם  הוא 
מרחרח באוויר ושואג את שאגתו המפורסמת 
על  אימתו  את  ומטיל  רב  למרחק  הנשמעת 
מבין  אז  יוצאים  העשב  שאוכלי  בזמן  כל. 
השיחים לחפש מזון ולשתות מים, זוהי שעת 
הציד של האריה, האריה מתחיל לנוע בדממה 
זרמי  לאורך  והשיחים  העשבים  בין  מוחלטת 
המים או בדרך לבארות, ומיד כשמזהה איזה 
בעל חי כלשהו מתקרב, משתטח האריה על 
מוכן  הוא   – מתוחים  שריריו  כשכל  האדמה 
הוא  יותר  עוד  מתקרב  כשהטרף  לקפיצה, 
מגיח במהירות מהמארב ומכה בכפו האדירה 

על גבו של הטרף.

בורא עולם נטע בלב האריה פחד מן האדם, 

אנשים,  לתקוף  כלל  בדרך  נוהג  אינו  והוא 
לגלות  האריה  עלול  חריגים  במקרים  אולם 
כי האדם הוא טרף קל ואז הוא הופך להיות 

טורף אנשים.

הגור  של  ארכו  האריה:  של  התפתחותו 
כתמים  ישנם  פרוותו  על  ס''מ,   30  - כ  הוא 
וחברבורות הנעלמים אט אט עם התבגרותו, 
בגיל חודשיים הוא כבר הולך במהירות, בגיל 
ובגיל  אמו  מחלב  נגמל  הוא  חודשים  ששה 
עם  לצאת  מתחיל  כבר  הוא  חודשים  שמונה 
אמו לצייד, בגיל שנה הוא מגיע לקומת כלב 
גדול, כאשר בגיל שלש שנים מתחילה הרעמה 
לצמוח אצל הזכר, בגיל שש שנים הוא נחשב 

למבוגר ואורך חייו נע בין 30 ל - 40 שנה.  


