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החודש
היעד הנכסף ...החתונה !
כשם שחודש תשרי הוא ראש השנה לאדם,
וחודש שבט הוא ראש השנה לאילנות,
וחודש ניסן הוא ראש השנה למספר
החודשים ,כך חודש סיון הוא ראש השנה
לתורה הקדושה ,הוא חודש של סוף
המסלול של ימי הספירה וקניית ארבעים
ושמונה קניני התורה ,והגעה ליעד הנכסף.
היעד שבו הכריז הקב''ה קבל עם ועדה
בחרתי לי עם סגולה מכל העמים ,מצאתי
את שאהבה נפשי את עם ישראל המיוחד
והמסולא בפז ,וכמו שאומרת המשנה
)תענית פ''ד משנה ח( ''ביום חתונתו''
זה מתן תורה ,כביכול הקב''ה החתן ואנו
עם ישראל הכלה ,והתורה הקדושה היא
המתנה שקיבלנו ,ורצונו של הקב''ה שלא
תהיה זו חתונה רגילה שאחרי כמה זמן כבר
נכנסים לאיזו שיגרה קבועה ולא מתלהבים,
אלא רצונו של הקב''ה הוא ''וארשתיך לי
לעולם'' הרגשה יום יומית של התלהבות
מיוחדת כשל ארוס וארוסתו למשך כל
החיים ,הרגשה של חיבור מרומם ,הרגשה
של נתינה והענקה.

כגודל ההכנה כך גודל המתנה...
''ימי שנותינו בהם שבעים שנה ואם
בגבורות שמונים שנה'' ,ימיו של אדם

מוגבלים הם ,שנה ועוד שנה עוברת עליו
ולפעמים אין הוא משכיל להכין את עצמו
ואת כליו לקבל את מתנת אלוקים ,וכיון
שכך מרגיש הוא הרגשה של ריקנות ויאוש.
היכן אני עומד ? למי אני שייך ? דעו לכם,
ההכנה היא הקובעת! כמה שנכין יותר
כלים ויותר אפשרויות נוכל לקבל יותר
ולמלא את כולם .בכל שנה ושנה בתאריך
הקדוש ו' בסיון זוכה נשמתו של כל יהודי
ויהודי לחוות שוב ושוב עוצמה רוחנית
בלתי ניתנת לתיאור של הארה מהתורה
קדושה ,של חיבור וקשר ''לחתן'' לאבא
שבשמים שרוצה רק להרעיף ,לתת ,לכוון,
לעזור ,והיה אם הכנת את עצמך הרי
שחג מתן תורה ימלא את כליך בעוצמות
רוחניות למשך כל השנה כולה ,ימלא את
אסמיך בכוחות בלתי מוגבלים למלחמה
בכוחות היצר הרע ,אך אם לא הכנת את
עצמך שוב תמצא את עצמך עומד בצומת
דרכים ושואל היכן אני ? מה איתי ?
נותרו ימים בודדים ליישר את השטח מכל
עקמומיות שמציב לנו היצר הרע ,ועל ידי
כך נזכה שימלא הקב''ה את אסמינו ואת
כלינו בעוצמות רוחניות של קביעת עיתים
לתורה ושל שיפור המידות ותיקון המעשים
אמן ואמן !

החודש
מזל החודש  -תאומים
מזל תאומים הוא השלישי בגלגל המזלות ,אחרי
הלידה ב''טלה'' )ראשוניות( והאוכל ב''שור''
)רכושניות( התינוק לומד לדבר ב''תאומים''.
הבעיה היא שלפעמים הוא לא סותם את הפה ,וכן
כתב הגאון רבי חיים פלאג'י זצ''ל בספרו מועד לכל
חי )סימן ח סעיף ד( ''לכל מזל אין פה ולשון ,ולמזל
סיוון יש לו  -שניתנה בו תורה לקיים והגית בו
יומם ולילה'' ]מצוות לימוד תורה[ .ואכן ,המאפיין
העיקרי לבני מזל תאומים הוא ה"תקשורת":
יש להם פה חלק ושפה חלקלקה ,הם מומחים
בתקשורת ובשכנוע אנשים ,יש להם כשרון לשפות,
כשרון לכתיבה .ולכן מתאים להם לעסוק בעבודות
בתחום התקשורת ,ספרות ותרגום.
תכונת ה"תקשורת" מוטבעת בהם גם משום
שיסודם הוא "יסוד האוויר" ,המקנה לאדם את
כח הדיבור ,כמ"ש המקובל רבי חיים ויטאל
בספרו "שערי קדושה" .עליהם לנצל תכונה זו
לטובה :לימוד תורה ,השכנת שלום ,ניחום ועידוד
המסכנים .ולהיזהר מלהשתמש בה לרעה :לעקוץ
ולקטול אנשים בפיהם ,לשון הרע ,מחלוקת ,שקר,
דברים בטלים ,וכו' .ואכן ,הרב חיים פלאג'י זצ''ל
מסיים" :ויגדל עונשו במאד מאד ]המדבר דברים
אסורים[ בחדש הזה ,שעושה פגם גדול במזל
העליון".
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פעיליות

שם מדור זה הוא ''מהנעשה בשטח'' מה
שקורה ומה שנעשה בפעילות הקודש ע''י
עמותת רוני ושמחי ,אך הפעם יש לנו את העונג
להביא לפניכם גם ''מהנעשה מחוץ לשטח'',
פעילות ענפה שחוצה ערים ופורצת את גבולות
המושב.
לשמחתנו ולשמחת כל פעילות החברותות
המתקיימת מידי יום ראשון ,יצאנו כולנו
יחד עם עוד כמה פעילים וחניכים מעמותת
לב לאחים בשבוע שעבר יום שני ,לביתו
של מרן שר התורה הגאון הגדול רבי חיים
קנייבסקי שליט''א ,בשקט ובדומיה נכנסנו
כולנו בחרדת קודש אל חדר לימודו המוקף
ספרים ומלא מפה אל פה בכל צרותיהם של
עם ישראל המתנקזות מידי יום לבית מקדש
מעט זה .מיד כשנכנסנו תיאר וסיקר נכדו של
ר' חיים לסבו שליט''א את עבודת הקודש של
פעילות עמותת ''רוני ושמחי'' ,ופירט לו את
''פעילות החברותות'' אשר מידי שבוע זוכים
רבים וטובים מבני המושב הי''ו לישב ולעסוק
בתורה הקדושה בקדושה ובטהרה ,בדבקות
ובהתלהבות יחד עם אברכי חמד מצויינים
מהעיר בית שמש הסמוכה ,והרב שליט''א
הסכית לכל הנאמר מפי נכדו כשעל פניו נראית
קורת רוח והנאה מרובה ,ולבסוף נענה וברך
את כל המשתתפים ''ברכה והצלחה'' ,צמד
תיבות קדושות שנותנות כח להמשיך הלאה
עם כל פעילות קודש זו.
לאחר מכן עברו כולם אחד אחד לפני הרב
שליט''א ושמו לפניו את כל הפתקים בהם
כתב כל אחד את בקשותיו המיוחדות וצרכיו
הפרטיים ,יחידי סגולה מבנינו שנזקקו
בדחיפות לעצה הוגנת זכו לאחמ''כ לדבר
עם הרב שליט''א באופן אישי שבו פתר להם
בחכמה רבה את כל ספקותיהם.
ומשם נסעה החבורה הנפלאה לבית המדרש

בשטח

ראשון  09:00-12:00כולל בוקר  20:30-21:30לימוד
חברותות -גברים  20:00-20:50שיעור הלכה ומוסר בבית
כנסת נצח ישראל
שני  09:00-12:00כולל בוקר  16:30-17:15לימוד מקרא
 מארי נאור דמארי )קבוצה א(  17:15-18:00לימוד מקרא מארי נאור דמארי )קבוצה ב(  20:45-21:45פעילות נשים -עוגה והפוגה  20:00-20:50שיעור ב"עין יעקב" בבית כנסת
נצח ישראל מפי ה"ה רונן יעיש

''פעולת צדיק'' בנשיאותו של מרן הגאון רבי
יצחק רצאבי שליט"א פוסק עדת תימן ,בו
התפללו יחד עם הרב שליט''א תפילת ערבית,
ולאחמ''כ נשא הרב שליט''א במשך כרבע
שעה דברי חיזוק מתוקים מדבש ונופת צופים
במעלת לימוד התורה וההכנה המרובה שצריך
האדם להכין עצמו לקראת יום מתן תורה,
דברים החודרים אל הלב ,מלב אוהב ודואג של
הרב שליט''א המקים עולה של תורה בענווה
ובחן ,ונושא לתפארה את דגל מנהגי תימן עד
האחרון שבהם .לאחר מכן עברו לפני הרב
שליט''א כולם אחד אחד באופן אישי לקבלת
עצה והדרכה ,לקבלת חיוך וברכה ,באהבה
ובחיבה בשמחה ובידידות.
כמובן שכל יציאה זו לוותה במצב רוח מרומם
ובכיבוד קל לרווחת הלומדים היקרים הי''ו,
לא תשבע עין מלראות לא תמלא אוזן משמוע
את ההשראה הנפלאה אותה השרו הרבנים
שליט''א על בני החבורה אחד לאחד ללא
יוצא מן הכלל ,את הכח והמרץ שנטעו הרבנים
שליט''א בבני החבורה להמשיך הלאה הלאה
מבלי להפסיק אפילו ליום אחד.
לא נותר אלא לאחל לכל הלומדים היקרים
בני המושב המסולאים בפז ,שיזכו להתמיד
ולבוא מידי יום לפעילות קדושה זו ,וימשיכו
להגן בלימוד תורתם על כל בני המושב לבלתי
יאונה להם כל אוון ,ונזכה כולנו כל הימים
לבריאות איתנה ונהורא מעליא ,ללמוד
וללמד לשמור לעשות ולקיים את כל דברי
בוראנו בישוב הדעת ובלי כל טרדה ,ולהיות מן
העולים והזוכים לעולם הבא עם שאר צדיקים
וחסידים ,וימלא ה' משאלות כל אחד ואחד
לטובה ולברכה ,ונזכה בקרוב לביאת משיח
צדקנו שיבוא ויגאלנו גאולת עולם אמן ואמן.

שלישי  09:00-12:00כולל בוקר  20:00-20:50שיעור הלכה
ומוסר בבית כנסת נצח ישראל
רביעי  09:00-12:00כולל בוקר  18:10-20:10פרוייקט
חונכות ילדים ונוער  21:30-22:30שיעור תורה -הרב בנימין
דיין  20:00-20:50שיעור הלכה ומוסר בבית כנסת נצח ישראל
חמישי  09:00-12:00כולל בוקר  20:00-20:50שיעור הלכה
ומוסר בבית כנסת נצח ישראל
שבת  17:15-18:15אבות ובנים

כהלכה

יהודי שיש באפשרותו ללמוד סה"כ חצי
שעה ביום ,מה כדאי שילמד?
בהלכות השייכות למעשה ,ובספרי מוסר .אם
קשה לו ,אזי בחלק מן הזמן – דהיינו כרבע
שעה – ילמד משניות או מפרשים או שאר
עניינים שליבו חפץ ללמדם ,בכדי שירגיש
סיפוק מהלימוד.
אדם שלפניו שתי אפשרויות ,שיעור קבוע
בציבור או לימוד 'שילוש' לבדו ,מה עדיף?
שיעור קבוע בציבור עדיף בדרך כלל.

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

מדברי חיזוק והתעוררות שנאמרו
לתושבי המושב מפי מרן הגאון רבי
יצחק רצאבי שליט"א ,פוסק עדת
תימן
)השיחה המלאה נמצאת באתר "יד מהרי"ץ"(

ברוכים הבאים בשם ה' ,הימים האלה הם ימים של הכנה
לקראת מתן תורה – חג השבועות.
מפסח ועד שבועות אנו סופרים ארבעים ותשעה ימים ,כל
יום סופרים וכל יום הוא בחשבון .אדם לפעמים במהלך
החיים שוכח את עצמו ,עובר שבוע ועוד שבוע ופתאום
מגיע חג השבועות והוא לא מוכן כי לא הכין את עצמו
כראוי ,ממילא עובר שנה ועוד שנה והכל אותו דבר.
כשאבותינו יצאו ממצרים נאמר "בהוציאך את העם
ממצרים תעבדון את האלקים על ההר הזה" ,למה כתוב
"תעבדון"? היה צריך להיות כתוב "תעבדו" בלא נ"ון,
אלא המטרה של יציאת מצרים לא היתה בשביל הגאולה
הגשמית להוציאם משעבוד גופני ומעבודת הפרך שעבדו
שם אלא המטרה היא להכין אותם מבחינה רוחנית
שיעבדו את הקב"ה וזה עניין ההכנה של חג השבועות.
מהרי"ץ כותב ב"עץ החיים" בעניין מחשבותיו של האדם
בספירת העומר "צריך לכוון לטהר את עצמו ומחשבותיו
להיות מוכן ומעותד ליום החמישים שנתנה בו התורה
הקדושה – וכך עשו ביציאתם ממצרים" .כשאדם סופר
כל יום ויום הוא מרגיש שעשרים וארבע שעות עברו ומיד
חושב מה עשיתי ביום הזה ,התקדמתי או לא !
וצריך לדעת שהדבר החשוב אצלנו זה לימוד תורה .יש
תרי"ג מצוות אבל לימוד התורה זה החיים של האדם וכמו
שהפסוק אומר "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם
היום" החיות של היהודי זה התורה ,זה החיים שלנו .כתוב
במדרש משל למה הדבר דומה ,לספינה השטה ,וכשהיא
בלב הים פתאום הים התחיל גועש ורועש עד שנפל אדם
מהספינה ומנסה רב החובל להציל אותו ,זורק לו חבל
וצועק לעברו שיתפוס בו ,ואמנם הוא תופס אך לא הייתה
לו אחיזה טובה וקשה היה לו לתפוס והרי הוא צועק קשה
לי להחזיק את החבל ,עונה לו רב החובל זה החיים שלך,
אם אתה לא תתאמץ לתפוס את החבל בכל הכח שלך
אתה תלך במים לאבדון .וגם אם קשה אבל אין ברירה
זה החיים שלנו ,ולכן נאמר "ואתם הדבקים בה' אלוקיכם
חיים כולכם היום".
אנו לומדים בשבועות אלו מסכת אבות ,והוא מנהג
ישראל שמקובל מדורי דורות וכן מקובל בעדתנו ללמוד

מאימתי מחויב אדם ללמד את בנו תורה?
עיין שלחן ערוך המקוצר חלק יו"ד הלכות
לימוד תשב"ר סימן קס"א סעיף ב' ,קחנו משם.
מיד כשהתינוק מתחיל לדבר ,ילמדנו אביו
את הפסוק תורה צוה לנו משה וגו' ,וכן פסוק

ספר משלי .בספרים מובא שכך גם המנהג אצל העדות
האחרות.
יש שישים מסכתות בש"ס והם הלכות .אבל יש רק מסכת
אחת של מוסר והיא נקראת "מסכת אבות" כי מדובר שם
על אבות העולם ,גדולי עולם שאמרו דברי מוסר לעורר
את האדם ביראת שמים ובפרט להכין אותו לקראת מתן
תורה כי "אם אין דרך ארץ – אין תורה" .אם אדם לא
מתנהג כמו שצריך אז אין תורה .וגם בספר משלי יש בו את
אותה מטרה ,כתוב בספר "שבט מוסר" שכל המוסרים
שבעולם כלולים בספר משלי ,אין דבר אחד של מוסר
שתמצא אותו בספר אחר שלא נכלל בספר משלי ,וזה
משלמה המלך בחכמתו הגדולה.
לצערנו היום אנחנו בדור שהרבה אנשים התרחקו מתורה.
יש אנשים שכ"כ התרחקו מהתורה שלא רוצים לשמוע
דבר אחד מהתורה ,לצערנו אנשים שהם מזרע אברהם
יצחק ויעקב לא רוצים לשמוע דברי תורה ,מה הם רוצים
לשמוע? רק דברים שבאים מהגויים ומהאוניברסיטאות,
מהתרבות של אומות העולם.
שמעתי על אדם חכם שעוסק בקירוב רחוקים ,וכשהוא
בא לציבור כזה וברצונו לומר להם דברי מוסר של
חכמה שבעצם לקוחים ממסכת אבות כמו ארבע מידות
בתלמידים וכדו' ,אינו מזכיר כלל שזה לקוח ממקורות
תורניים ואדרבה אומר להם שזה לקוח מהחכמה של
הסינים והוא מסביר ומרחיב והם מתפעלים מהחכמה
הזו ,ואם היה אומר להם שזה כתוב במסכת אבות של
חכמי ישראל לא היו מקשיבים .ואחרי שמסביר את כל
הדברים הם יוצאים מהכלים מרוב התפעלות ,ורק לבסוף
הוא אומר להם דעו לכם שמה שאמרתי לכם כתוב במסכת
אבות ,והם משתוממים ,אה ,זה כתוב אצל היהודים?! והוא
משיב להם ,כן .אבל אל תחשבו ששיקרתי אתכם ,שהרי
כתוב בתחילת הספר "משה קיבל תורה 'מסיני' )כביכול
מסין(...
ולצערינו זה מה שעובד עליהם ,אולי בזכות זה יתקרבו,
תורה מהסינים הם מוכנים ללמוד ,לצערינו הם כ"כ
מושפעים לרעה עד כדי שאינם רוצים לשמוע תורה וזה
בגלל שמאכלות אסורות מטמטים את ליבו של האדם
כמו שנאמר "ונטמתם בם" ,בס"פ שמיני ,כתוב חסר
אל"ף לרמוז ונטמטם בם עד כדי שאינם מסוגלים לראות
מהי תורה ויראת שמים ולצערינו יש כ"כ הרבה אנשים
שמושפעים מהם מי מעט ומי יותר .בהגדה של פסח יש
ארבעה בנים ,אחד חכם ואחד רשע ואחד תם ואחד שאינו
יודע לשאול ,הצדיקים הם רבע והרשעים הם רבע ,ויש

שמע ישראל וגו') .וטוב ליזהר שיהא התינוק
נקי בשעה שהוא מלמד אותו( .וכך מלמדו
מעט מעט איזה פסוקים ,עד שיגדל ויתחזק
בכחו ,ואז יוליכנו אצל מלמד התינוקות.
ובזה מקיים הוא את המצווה ,כי שלוחו של
אדם כמותו.
בגמרא מובא שעתיד האדם לישאל
"קבעת עיתים לתורה?" יהודי שמשתדל
להגיע לשיעור באופן קבוע ,האם זה נחשב
לקביעות?
בודאי.
בהסכם יששכר וזבולון ,האם זבולון יקבל
שכר שלם כמי שלמד תורה?
השכר מתחלק בין שניהם ,כמבואר בש"ך יו"ד
הלכות תלמוד תורה סימן רמ"ו ס"ק ב'.

אנשים שהם נגררים ונמשכים אחריהם.
בפרשת בחוקותי נאמר "אם בחוקותי תלכו" ופרש"י
שתהיו עמלים בתורה ,אדם לומד תורה אבל לפעמים
איננו מתאמץ ולא משקיע ,יושב לו על כיסא נוח וקורא .כך
התורה לא נכנסת טוב ,התורה צריכה לחדור לתוך הדם,
לתוך הנשמה ,וזה רק אם אדם עמל בתורה.
שמעתי שברוך ה' יש באשתאול ציבור טוב ,יש קביעות
עיתים לתורה ,אבל זה לא מספיק כי צריך לפחות שעה
כל יום ולא מספיק שעה אחת בשבוע .אולי זה רק אוויר
לנשימה בצמצום .אדם צריך להוסיף בלימוד תורה כמה
שיותר ,אם אפשר לעשות 'שילוש' אחר תפילת שחרית
או שעה של שיעור קבוע אחר התפילה או בערב ,אז אדם
ירגיש שהחיים שלו ישתנו ונפתחים לו שערי אורה .ובפרט
כשאנו לקראת מתן תורה אז רוצים לקבל את התורה
מחדש ,וכל אדם שרוצה יכול ולא משנה באיזה גיל הוא,
ארבעים ,חמישים וכן בגיל שבעים .הלא רבי עקיבא
התחיל ללמוד בגיל מאוחר נהיה תנא גדול.
ובפרט בזמן הזה בעוונותינו הרבים שונאי ישראל מרימים
ראש .אני לא רוצה לומר זאת אבל לפעמים אנו חיים
בגן עדן של משוגעים כאילו כביכול הכל בסדר ולא יכול
להתרחש כלום כמו שעם ישראל לא האמינו שיהיה חורבן,
ובעזרת ה' לא יהיה חורבן ולא יבוא ולא יהיה אבל אף אחד
לא יכול להיות בטוח ,אנו מתכוננים שבקרוב תהיה גאולה
ויבוא משיח צדקנו ,אנחנו אומרים בקדיש יתגדל ויתקדש
וכו' ויקרב משיחיה ,בחייכון וביומיכון ,למה אומרים זאת?!
פירושו שהשליח ציבור מברך את הקהל שזה יהיה בחיים
שלכם כי לא יודעים אנו מי יחיה ומי ימות ,ולא כולם יהיה
להם הזכות להגיע למצב הזה .ואם כן כיון שאנו נמצאים
בכ"כ הרבה צרות ,הנשק הכי טוב והתרופה הכי טובה זה
התורה כי התורה היא חיינו ואורך ימינו ,וזוהי הזכות הכי
גדולה שעם ישראל ינצל בזכותה ,ומי שיאחז בעץ החיים
אכן זה מה שישמור אותו ואת כל בני משפחתו.
אני מברך את כל הקהל הקדוש הזה שתזכו לקראת חג
מתן תורה לקבל את עול התורה מחדש ולא לחשוב
ולומר מתן תורה היה לפני אלפי שנים .אלא כל שנה בחג
השבועות שאדם מקבל על עצמו עול תורה ,ללכת לשמוע
שיעורי תורה ,ואפילו אם יש כל מיני קשיים כי היצר הרע
לא יתן לזה לקרות בקלות ,צריך להתאמץ ולהתגבר.
ובזכות זה אם בחוקותי תלכו ...אז  -ונתתי גשמיכם
בעתם וכו' וכל הברכות הכתובות יחולו עליכם ועל כל בני
משפחתכם אמן כן יהי רצון.

פנינים מפרשת השבוע
פרשת בחוקותי

על מי החיה שולטת?

חידה:

היכן מופיע בתורה שש מילים
רצופות המתחילות באות ש'?
)חומש ויקרא(

בבין הפותרים נכונה יוגרל:

פפייצצהה מ
מש
שפ
פחתית של פיצה האט  +לחם שום /
אצבעות שוקולד  /בלינצ'ס גבינה.
חידה מחודש קודם :היכן מוזכר באחת הברכות
שבתפילת שמונה עשרה שם של סב ונכדו?
התשובה:

א .בברכת אבות -אברהם ויעקב
ב .בברכת חונן הדעת -אדם ואנוש

הזוכה בהגרלה :אלעזר דהאן

תשובות ניתן לשלוח ב-

לפל054-3434642 :
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''והשבתי חיה מן הארץ'' )פכ''ו פס' ו( ,נתן הקב''ה טבע בחיה
שתהא טורפת רק בהמות ולא בני אדם ,וכמו שאמרו רבותינו
)שבת קנא (.אין חיה שולטת באדם עד שנדמה לה כבהמה ,ואילו
הייתה החיה טורפת מטבעה גם בני אדם הרי שלא הייתה יודעת
להבחין בין טוב לרע ,לפיכך טורפת היא רק בהמות או בני אדם
שנראים כבהמות בגלל מעשיהם הרעים ,אבל ''אם בחוקותי
תלכו'' – שיהיו כולם צדיקים ,הרי שיותר לא יצטרכו החיות לאכול
בני אדם הדומים לבהמות ,ממילא ''והשבתי חיה רעה מן הארץ''.

משל ונמשל...
''והבאתי עליכם חרב נוקמת נקם ברית'' )פכ''ו פס' כה( ,מלך
שכובש ארץ זרה אינו מעניש את תושביה ,שהרי מעולם לא
היו נתיניו ולא נשבעו לו אמונים ,ואפילו אם הם לחמו נגדו הרי
שלא עשו בזה כל פשע ,אולם אם תושבים מנתיניו של המלך
מתקוממים ומורדים בו ,מיד לאחר שהוא מצליח לדכא את
המרד ,הוא מעניש קשה את תושבים אלו כיון שנשבעו לו אמונים
בתור נתינים והתמרדותם מהוה בגידה ופשע ,ומכיון שהקב''ה
כרת ברית עם עם ישראל על הר סיני שיהיו לו עם סגולה ,לכן יהיה
עונשם קשה וחמור ביותר אם יפרו ברית אמונים זו ,וזה שאומר
הכתוב ''חרב נוקמת נקם ברית''.

מפחיד ,אבל זו הקללה...
''ואכלתם בשר בניכם ובשר בנותיכם תאכלו'' .צריך ביאור למה
לא נאמר ואכלתם בשר בניכם ובנותיכם ,מדוע נאמר פעמיים
תיבת ''בשר'' ,וביאר בזה האור החיים הקדוש שהקללה כה
נמרצת שאפילו אחרי המקרה הראשון של אכילת בשר הבן לא
יתעוררו בקרבם רגשי אשם וחרטה על אבדן הבן ,אלא יוסיפו
לאכול עוד את הבשר של שאר הבנים והבנות .רחמנא ליצלן.

הפעילות שנשות המושב חיכו לה
זמן רב ,עומדת להיפתח בשעה טובה
ומוצלחת בתיבת נח.
נשות המושב כולן מוזמנות ליהנות ממפגשים
מרתקים ומחוויות יוצאות דופן  -לגוף ולנשמה.
כיבוד עשיר ,קפה ועוגה ,חוויות אמנותיות,
ופעילויות חברתיות ,לצד הפרשות חלה ,דברי
חיזוק והתעלות ,ולימוד קבוצתי.
באווירה נינוחה ,צעירה ודינאמית ,המשלבת הנאה
עם אמונה ,לב ורוח.

הפעילות תרוכז ע"י הגב' אודליה ביטון,
בכל יום שני בשעה  20:45בתיבת נח.


 

פרטים נוספים באירוע נשים ביום שני כ"ט אייר.
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מידי יום שלישי מתקיים שיעור תורה בבית משפחת עופרי
מפי טובי המרצים של ארגון "ערכים"
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הציבור מוזמן
לע"נ אביחי בן עזרא

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

