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 888עלון 

 ומבורךשבת שלום  בברכת
 ישועות מקיפות וכל טוב

 .שה יזדימ
 
 

 .ט"תשע' ֹנח'לקח פרשת 
 ?של מי-נוקם על כבודותובע ו' ה

 .תיענו מיידית כפי בקשתכם' ובעזרת ה  Alon.Ahavat.Israel@gmail.com: או לקבלת העלון באימייל כיתבו ל, לחסויות
 

 ?למה:"שאלוהו, שהוא בונה תיבה, כשראו הרשעים את ֹנח
יתברך ' עתיד ה:"ה להם נחענ ?"לשם מה אתה בונה תיבה

וכיון שאני , מבול זה ישמיד את כל החי. להביא מבול לעולם
לכן הוא ציווני לבנות תיבה כדי ' משתדל לעשות את רצון ה
 . "שאכנס לתוכה בימי המבול
אתה  רקוכי נראה לך שתיכנס :"רשעים אלו גיחכו ואמרו

ם או שאנחנו נכנסי:"ובעזות מצח הוסיפו  ?"לתיבה ותינצל
 . "איתך או שנמנע ממך להיכנס ותמות יחד איתנו

, כשהחל המבול לרדת מהשמים ?מה עשה הקדוש ברוך הוא
ונמרים , בדובים, הקיף הקדוש ברוך הוא את התיבה באריות

, כשביקשו רשעים אלו להיכנס לתיבה. ובשאר חיות טורפות
, שאגו כנגדם האריות ולא נותר להם אלא לנוס על נפשם

להיכנס לתיבה כרעו האריות וכל החיות  וכשביקש נח
וכשעבר נח לידם קמו מריבצם , הטורפות ורבצו כנכנעים

 . וליווהו עד שנכנס לתיבה
בא ֹנח אל  בעצם היום הזה:"לכך נאמר בתורתינו הקדושה

אינך נכנס לתיבה כגנב :"אמר הקדוש ברוך הוא לנח. "התיבה
וכל מי , לעיניהם של אותם רשעים, בעצם היוםאלא . בלילה

 ."שיש בכוחו למנוע זאת שיבוא וימנע
אותם חצופים :"חכמינו זיכרונם לברכה מדגישים ואומרים

מתו מתוך עינויים קשים , שגיחכו וזילזלו בכבודו של נח
כיון שהקדוש . ומרים הרבה יותר משאר הרשעים שבדורם

 ."ברוך הוא נוקם ונוטר ומעניש קשות על צערו של הצדיק
 ?דברים אמוריםובמה ? עד כמה

הרב ( ץ"היעבידועה ומפורסמת המלחמה הגדולה שקידש 
 .א"זיע יהונתן אייבשיץנגד הרב ) צביבן  יעקב עמדין

השתמש , שנחשב בזמנו לאחד מגדולי הדור, ץ"היעב
ואף ניצל כל  יהונתן אייבשיץבביטויים חריפים מאד נגד רבי 

 אייבשיץ יהונתןכל ניסיונותיו של רבי . במה כדי להסית נגדו
 .להסביר ולהוכיח את צידקתו עלו בתוהו

לפשר ואף הציע הצעה לסיום  "נודע ביהודהה"גם כשניסה 
ואף  ץ"היעבלא התקבלו דבריו על ליבו של , המשבר הנורא

 .על שהציע את הצעתו "הנודע ביהודה"יצא נגד 
תוך כדי הסער הגדול והנורא החליט אחד מתלמידיו הגדולים 

 .לנטוש אותו והפסיק להגיע לשיעוריו ייבשיץיהונתן אשל רבי 
:  נפגע קשות מהחלטת התלמיד ואמר יהונתן אייבשיץרבי 

 . "לא תהיה לו מנוחה"
תלמיד זה החל לסבול סבל מה ונמהר עד שכמעט דעתו נטרפה 

.     הוא לא היה מסוגל ללון שני לילות רצופים במקום אחד. עליו
ירה כשהוא מבכה על מר כך נדד הוא מעיר לעיר ומעיירה לעי

מחמת מורו  אינהבטוח שסיבת סיבלו  הטועהוליבו , גורלו
 .א"זיע ץ"היעבשהרי ציית הוא לדבריו של גדול הדור , ורבו

 
 

ונקלע לשיעורו של איש  לקושטאנדד הוא עד שהגיע  כך
 .א"זיע 'החכם הספרדי'האלוקים שגדולי דורו כינוהו 

אצטט  'חכם הספרדיה'כדי שנבין במקצת על גדלותו של 
 . "הנודע ביהודה"את התארים שכתב עליו 

           :ג כדלהלן"שאלה ע 'אבן העזר'חלק  ,מכתב זה הודפס בספרו
.   חוכמתו פניו תאירה... שר התורה. מי כמוהו מורה דעה"

ראש גולת . הלא הוא כבוד מעלת עיקר תפארת ישראל
גאון רב הרבנים . איש חי רב פעלים מקבצאל. אריאל

המאור . ראש הבשמים. פאר העיתים חמדת הימים. הגאונים
אין גומרין עליו את . החכם הכולל. הגדול מאיר עיני הגולה

לתורתו הכל . המפורסם לשבח בתורה ומעשים טובים. ההלל
שמו הקדוש והטהור הכל ... מרביץ תורה לרבים. תאבים

 ."ישמרהו לנצח' ה יצחק בכר דודחכם . מפארים ומשבחים
אותו תלמיד נקלע לשיעורו של איש אלוקים זה וכמו שאר 

 . משתתפי השיעור שאל גם הוא שאלה
גם לאחר שהתייחס . התעלם ממנו לחלוטין 'החכם הספרדי'

המשיך הוא , וענה לשאלותיהם של שאר המשתתפים
 . להתעלם משאלותיו של אותו תלמיד

 ?"ימדוע איני זוכה למענה לשאלות:"לשאלתו של אותו תלמיד
הצער . אתה ציערת את הרב שלך:"'החכם הספרדי' ענה לו

 ."ירדוף אותך בעולם הזה ובעולם הבא
התלמיד השתומם מרוח הקודש המפעמת בליבו של        

:        הרהיב עוז בנפשו ושאל, ולאחר שהתעשת' החכם הספרדי'
 ?"מהי תקנתי ?מה עלי לעשות"
זדרז לעשות זאת כי ת. לך ותיפול לרגלי רבך ותתחנן לסליחה"

 .'החכם הספרדי'ענה  "אולי לא תספיק לראותו
: לשאר הנוכחים 'החכם הספרדי'כשיצא התלמיד לדרכו אמר 

יתברך לא מוחל על כבודו של הצדיק ותובע את ' כיון שה"
,       לא יספיק אדם זה לבקש את סליחת מורו ורבו, עלבונו

.  "בעולם הבא כיון שרוצה אבינו שבשמים להענישו על כך גם
יהונתן אותו תלמיד הגיע לביתו של רבי . מיותר לציין שכך היה

.   שעה קלה לאחר שנשמתו עלתה בסערה השמיימה אייבשיץ
א מובא שהרבי "זיע מבריסקבספר שנכתב אודות חייו של הרבי 

 .היה פורץ בבכי מר בכל פעם שסיפר מעשה נורא זה מבריסק
, מאד' היו רעים וחטאים להלכן על אף שכל אנשי דור המבול 

.    בכל זאת אותם שגיחכו ופגעו בנח היתה מיתתם קשה ביותר
ויבטל מעלינו , יזכנו להיזהר במאד מאד בכבודם של רבותינו' ה

ויגזור עלינו רק , ומעל כל ישראל אחינו כל גזירות קשות ורעות
    ,       וישלח רפואה שלימה לכל חולה וחולה יהודי, גזירות טובות

ובמהירה דידן יראו עינינו וישמח ליבנו , וֹ תּכַ גם אם זאת סיבת מַ 
 .בביאת משיח צדקינו ובבניין בית מקדשינו ותפארתינו אמן

 

עלון זה כולו קודש גם לעילוי נשמתו הטהורה של 
 שזכה ופעל רבות להפצת העלון והאהובידידנו היקר 

 ל"ז חסדו ויוכבד בןדוד יניב 
שיבדלו ב "וב יהי רצון שיעמוד בתפילה על רעייתו

 .לחיים טובים וארוכים בנחת ושלווה אמן
 
 052-72-69-612: להקדשה או הנצחה
 

 
 

 

 :לנייד" הצטרפות"שילחו בווצאפ את המילה 

 
                          של " מסר יומי"ותיהנו בכל יום מ

 .א"שליטיזדי משה הרב 
 .הפיצו גם לאחרים שיהנו כמוכם?? הצטרפתם

 
 

 א"שליט                     כבוד הרב 
 :כדלהלןהרצאות מרתקות ומגוונות ב

. תיקון המידות.  *אהבת ישראל.  *אמונה וביטחון* 
. חינוך ילדים*.  שלום בית*. צניעות וטהרת המשפחה*
 ועוד     . אור החיים יומי. *מסר יומי. * שירי רגש ונשמה*
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אני מכהן כרב לקהילה קטנה ! וברכהלכבוד הרב שלום 

ובמסגרת פעילותי יזמתי בביתי , בקנדה] כחמישים משפחות[
ומפגש נפלא זה מגבש , בכל מוצאי שבת" סעודת מלווה מלכה"

 .מאחד ומחזק מאד מבחינה רוחנית
רבות אודות המאמרים והתשובות שהינך כותב  אנחנו משוחחים

ללא יוצא מן  ,בין שכולנובאחד המפגשים נוכחנו לה .בעלונך המרתק
                  , שלנואנשי הקשר מפיצים הלאה את העלון לכל  ,הכלל

כמונו וחשוב לנו מאד לעשות זאת עוד הרבה נוהגים שבוודאי כך 
 ).כדאי שיעשה מעכשיו, ומי שלא עשה זאת עד עכשיו( שתדע זאת

 ,כותבים אנחנו בסעודה ,את מכתבנו זה והשאלות המופיעות בו
כיון שברצוננו לדעת את דעתך על הנושאים שדיברנו עליהם 

 .ומפורטים להלן
אחד החברים הדומיננטיים שבינינו המתגורר כאן " מנשה."א
ויחסי , "אלכס"מיודד הוא מאד עם שכנו הנוצרי  ,שנים 12-כ

 .האמון וההערכה שביניהם מעבר ליחסים נורמליים
גם כשהם , עבמשך שנים הם סועדים ביחד בכל ימות השבו

יוצאים לטיולים הם מתכננים זאת לימים הנוחים לשתי 
  .הם אוהבים זה את זה כשני אחים ממש, המשפחות

עד לפני חצי שנה מנשה לא הקפיד בכלל על כשרות המאכלים 
      .ולכן לא היסס לאכול מתבשיליה של אשת חברו הנוצרי

הסביר הוא לאלכס , תורה ומצוות בשמירתלאחר שהתחזק 
וחברו הנוצרי לא רק , אוכל הוא רק דברים כשרים ואילך שמעתה

 .שהבין אותו אלא אף עודד אותו להמשיך ולהתחזק
הם לא הפסיקו את ארוחותיהם המשותפות ואלכס מגיע מידי 

 .ערב לביתו של מנשה וסועד עימו
  .כמעט ולא הולך לכנסיה בכלל ,"נוצרי חילוני"אלכס הינו 

ולעיתים רחוקות משתתף ] ו"יש[מאמין הוא באותו האיש 
וכאן אני הולך לכתוב לך , בטקסים וכנסים של קהילת הנוצרים

 .דבר שקורה אולי רק בקהילתנו ולא באף מקום אחר
הוא נהנה מאד  .אלכס מגיע עם מנשה לבית הכנסת בכל שבת

  .לשמוע את ניגוני התפילה ומתענג לאכול איתנו את החמין
גרם לו להתחבב על כל בני הקהילה עד אופיו הנוח וחיוכו הלבבי 

 .שלכל צופה מהצד נדמה שהוא יהודי הנמנה על חברי הקהילה
אלכס מדבר רבות אודות קהילתנו המאוחדת ותפילתנו :זאת ועוד
 .להגיע ולהתפלל עימנווהצליח לשכנע ארבעה יהודים , המיוחדת

ולא אחת שמענוהו , ארבעתם שומרים היום שבת כהלכתה בזכותו
כשמציעים לו להתגייר עונה  ."כמה כיף לכם שאתם יהודים:"אומר

אך נמנע אני מכך כיון , מצידי הייתי עושה זאת בשמחה:"הוא
 ".שברור לי שצעד כזה יצער מאד את הורי ואת שאר בני המשפחה

אחד החברים הציע לו הערב לחזור בתשובה ולשמור רק על 
ולא על כל [הם שכל הגויים מצווים רק עלי" שבע מצוות בני נח"

        : אלכס שמח לשמוע על כך ושאל .]ג מצוות שלנו"התרי
האם יסלח  ,אם אחזור בתשובה ואתחיל לשמור שבע מצוות אלו"

 ? "לוקים על העבר-לי הא
האם גם הגוי :"לא ידעתי מה לענות לו והחלטנו לשאול אותך

 ? "יכול לחזור בתשובה
יש להם  ,רוחנית חלק מחברי הקהילה שרוצים מאד להתחזק.ב

עד שאחד מהם התבטא הערב , קשיים גדולים מאד לעשות זאת
, לוקים יודע עד כמה-אנחנו רוצים באמת להתחזק וא:"ואמר

אז אולי הוא לא כל כך , ובכל זאת מערים הוא עלינו הרבה קשיים
             ? "רוצה שנחזור בתשובה כפי שאתם הרבנים אומרים

רשים העוסקים ברצונו הגדול גם כשציטטתי פסוקים ומד
ובבקשתו של אבינו שבשמים לחזרתנו בתשובה ובמעלתם של בעלי 

, ברור לנו שהוא רוצה שנחזור בתשובה:"ענו לי החברים, תשובה
שהרי יש לנו  ,אינו רוצה כל כך בכך כפי שהרבנים אומרים אולי אך

 , "קשיים גדולים  שרק הוא  יכול להסירם  והוא אינו עושה זאת
  רצונו  את  מקור המבטא   ,כבוד  הרב  ,כן נשמח כולנו לקבל  ממךל
 
 
 

 .זה יחזק אותנו מאד, לחזרתנו בתשובה' הגדול של ה
אנחנו מרגישים צורך להדגיש את הנאתנו ! כבוד הרב היקר.ג

הגדולה מקריאת העלון ולכן החלטנו להזמינך לביקור אצלנו 
שהות שלך כל , ]כמובן שנשלם את כל ההוצאות[בקנדה 

תשמח ותחזק אותנו מאד והננו  ,ולּו הקצרה ביותר ,בקהילתנו
 .אסירי תודה באם תיענה להזמנתנו בחיוב

 .וכל החברים" אור רם"רב קהילת :מאיתנו
 !והנכבד והחברים היקריםכבוד הרב העניו . א: תשובה

 ,חברי קהילה נכבדים ,אשריכם .נהניתי מאד ממכתבכם
בענווה גדולה בנוסף לליבו הרחב שזכיתם לרב נפלא המעוטר 

 !אשריכם שזכיתם בו !הלוואי וירבו כמוהו בישראל !והאוהב
מעולם לא שמעתי על נוצרי המגיע לבית הכנסת  !אמת הדבר.ב

      ]."חמין"כן שמעתי על גויים שנהנים לאכול [ומתענג מהתפילה 
  !כבוד הרב היקר.ג

מידי שבת כשקראתי שמגיע הוא , זה מיוחד הוא מאד אלכס
עבד  ,לבית הכנסת ראיתי לנגד עיני את דבריו של הפוסק הגדול

          שכתב בספרו  ,ל"זצוק יעקב חיים סופרנאמן חכם ' ה
הנוגע בנוצרי או :"א"ק פ"ס' אורח חיים סימן ד "כף החיים"

כיון  ."חייב ליטול ידים ,בכל גוי אחר העובד עבודה זרה
החברים בכניסתו שברור הדבר שאלכס לוחץ את ידי 

הרי שאסור להם להתפלל עד שיחזרו  ,ובכניסתם לבית הכנסת
  ."כמו שעשו בבוקר בקימתם מהשינה "נטילת ידים"ויעשו 

אך לאחר , שאולי לא כדאי שיגיע לרגע חשבתי, כיון שכך.ד
וכבר נוספו , שכתבת שמשכנע הוא יהודים להגיע לבית הכנסת

, ם היום שומרי שבתבזכותו ארבעה מתפללים שהתחזקו והינ
כמה כיף לכם שאתם :"ובנוסף לכך משבח הוא ואומר

שמחמת צערם של הוריו נמנע הוא :"ומצהיר "יהודים
חוששני שאם נמנע ממנו מלהגיע יצטערו החברים , "מלהתגייר
, ואולי אף עלול הדבר לגרום להם לריפיון בחיזוקם, מאד מכך

ך שאינו יכול כשם שהבין הוא את מנשה ולא נפגע מכ, אי לכך
כך יבין הוא אם נסביר לו בעדינות ונבקש , מתבשיליולאכול 

אם עדיין קיים חשש  .ממנו שלא ילחץ את ידי המתפללים
 .כדאי שהמתפללים יטלו את ידיהם לאחר לחיצת ידו ,שיַּפגע

 ! בלבדזכות החזרה בתשובה ניתנה רק לעם ישראל .ה
כולים לחזור שאר אומות העולם אין להם זכות זאת ואינם י

 "!לחזור בתשובה"אך לא  "להתגייר"יש להם זכות ! בתשובה
גוי שמקבל על עצמו לשמור מעתה ואילך את :זאת אומרת.ו

שנים  ןעל כל אות' עדיין לא יסלח לו ה, "שבע מצוות בני נח"
שזילזל במצוות אלו וענוש יענש הוא על כך לאחר פטירתו מן 

חיים ' מורנו ר ,גאוניםוכבר האריך מאד בזה גאון ה. העולם
והוכיח  ,"סדר האזינו" ,"ראה חיים"א בספרו "זיע י'פאלאג

  .זאת ביותר משלושים ראיות
פרשת  "ראש דוד"בספרו  א הקדוש"והחיד ע מפאנו"הרמגם 

 .לגוייםכתבו שהתשובה מועילה רק לישראל ולא  ,בראשית
להצילם  רקהועילה להם  "נוהיאנשי נ"אף תשובתם של .ז

 .אך לא מהעונש הצפוי להם בעולם הבא, ין מוות בעולם הזהמגזר ד
 "שבע מצוות בני נח"לכן כדאי להציע לאלכס להתחיל ולשמור את 

 . ורק אז ינצל מגהינם ,עד שיזכה להתגייר ויהיה בריה חדשה
א על רצונו "פרק ל "תנא דבי אליהו"בשמחה אצטט מספר .ח

שמים וארץ  מעיד אני עלי:"לחזרתנו בתשובה' של ה הגדול
 שהקדוש ברוך הוא יושב ומצפה להם לישראל שיעשו תשובה
כדי שיגאל אותם ויבנה להם את בית המקדש שלא יחרב 

 ."יותר מהאבא המצפה לבנו והאשה המצפה לבעלה, לעולם
 י'חיים פאלאג' העיד ר, ]'ג, ו"סימן ט[ "מועד לכל חי"בספר 

, מעות כמיםמזיל אני ד, בכל פעם שאני קורא מאמר זה:"וכתב
יושב ומצפה מאיתנו  ,לוהי העולם-א ,איך יתכן שמלך הכבוד

, שנחזור בתשובה כדי לעשות עימנו את כל הטובות שבעולם
ולּו יארע שהבן החביב  ....ועדיין כל אחד הולך בשרירות ליבו

עיניו כיונים משגיח מן  ,ר לעת ערב לחזור לביתו אזי האבמאחֵ 
וכן  ?ג מתי יחזור הילד לביתהחלונות מציץ מן החרכים ודוא

כמה מצטערת היא עד  ,האשה שהלך בעלה למדינת הים
והקדוש ברוך הוא מצטער וסובל עלינו יותר ? שתראהו חזרה

על מה אנחנו יֵשנים בתרדמה גדולה כזאת ועדיין לא , מכך
תן ! לוקים-א' ה" :ומסיים "!!אהה??חוזרים בתשובה שלימה

לא ' לא לנו ה, ימה לפניךבלב עמך ישראל לשוב בתשובה של
 .ל הזהב"עכ"!  כי לשמך תן כבוד, לנו

 ,תודה על ההזמנה !יישר כח גדול !דבריכם חיזקוני מאד.ט
 .אגיע אליכם בקרוב מאד' אשמח לשמור על קשר ובעזרת ה

 !!!חיים טובים וכל טוב! ישועות מקיפות! שבת שלום.י
 

 !!מאד בשורה משמחת
להתייעץ אישית בשיחה  אפשר לבקשת הציבור הרחב

 . א"שליטמשה יזדי טלפונית עם כבוד הרב 
 :את מועד השיחה אפשר לתאם בטלפונים דלהלן

  052-890-80-65   ,052-761-57-61. 
אפשר לפקסס את תוכן השאלות וההתלבטויות , כמו כן

 .ואנחנו נחזור אליכם בהקדם 02-625-23-23 :פקסל
 !בהצלחה רבה וכל טוב              
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 .ה"ל בן ִשְפָרה ע"ציון יזדי זצ-ר ישר בן"דעסיק באורייתא תדירא כה, ולומדיה
 

 

רצה להכניס את התקע לשקע החשמלי עם ידיים שילד  כל 
 ? מדוע. קיבל הוא מיד מהוריו נזיפה הגונה ביותר ,רטובות

 .מעבירים זרם ועלול הוא להתחשמל ולמות חלילהמים הש כיון
דג המסוגל לתת חי בתוך הים הוא ש לכן מפלאי הבריאה

  .וואט 200מכת חשמל בעוצמה של 
 . המיידית למכת חשמל חזקה שכזאתתוצאה היא ה 'מוות'

  ,מאדומרתק ין ידג מענ שוחה לועמוק עמוק בקרקעית הים 
      . דגי הטורפדומשפחת דג זה שייך ל .שמו "החשמלןדג "

ראים לו יש הקו. רק מעטים מקרובמכירים  החשמלןאת 
הדומה למחבט , בשל צורתו השטוחה "מחבטן הספירים"

המתוחים , ומשני צדדיו סנפירים, גופו שטוח. העטור בספירים
  .לכל אורך גופו כמו כנפיים

הוא נראה ריבועי לחלוטין ונע בעזרת , רוחב גופו דומה לארכו
, אין הוא מניע את הסנפירים למעלה ולמטה, אולם. סנפיריו

 .אלא מניעם קדימה ואחורה ,כמו כנפיים
, סנפיריו מאפשרים לו לזנק או להתחפר במהירות לפי הצורך

סגנון הפעלת סנפיריו מצביע על רחיפה באוויר . ובכך ייחודו
מהווים מעין דיסקוס , סנפירי החזה שלו ".הדאונים"דגי כמו 
 .עבה ושרירי, זנבו קצר, משוטח ועבה כמו מחבט, עגול

קיימים בני משפחה . במשפחה זו אינו בן יחיד החשמלן
 . הטַ נְ המַ התריסנית וובהם , נוספים

הן במראם והן , קיים ביניהם דמיון רב, קטניםמלבד הבדלים 
       ".מחשמלים"הצד השווה שבהם הוא שכולם . בטבעם
מכת הם משחררים  ,או זקוקים להגנה רוצים לטרוףכשהם 

 .נאמנה הכתעושה את מלאוזאת , לכיוון הרצויזרם חשמלית 
 . החשמלןביותר קיימת אצל העוצמתית וההרסנית ת הזרם כמ

שרירי סנפירי החזה שלו הינם איברים חשמליים המסוגלים 
  . וולט 200צר מתח חשמלי עד לעוצמה של ילי
מסייעות לו בייצור המתח  בגופו הטמונותמיוחדות  "סוללות"

ניגש ואז , מכת חשמל אחת משתקת את יריבו .החשמלי
 . ובולעו בניחותא חשמלןה

על  מטרים 400 עד 200 -בעומק של כ שוכן לבטח החשמלן
 .)גרגירים הקטנים מהחול( בחול או בטין, קרקעית הים

בכמה וכמה הם נבדלים , הטַ נְ התריסנית והמַ , החשמלן
 .פרטים מעניינים משאר מיני הדגים המוכרים לנו

ם סחוס במקום זה יש לה. שלד גופם אינו מעצמות, ראשית
 . וגוף דמוי קשת

, במקום שני זימי נשימה המצויים אצל מרבית הדגים, בנוסף
קיימים בין חמישה לשבעה זוגות של  "מחשמלים"אצל ה

לדגים אלו שתי . אשר באמצעותם הם נושמים, פתחי זימים
בחלק . הקרובות זו לזו, עיניים הקבועות עמוק בראשם

, ים כמו עינייםהנרא, התחתון של גופם נמצאים הנחירים
הם טועמים  באמצעותם, אולם הם משמשים פתחי טעימה

חלזונות ודגים , כמו סרטנים, יצורי ים קטנים. את מזונם
 .משמשים כמזונם העיקרי, אותם הם מסוגלים לבלוע, קטנים

       ,  הוא שפת הים" מחשמלים"מקום חיותם העיקרי של ה
 . וץ הסמיךבב והם שקועים שם, המים יחסית רדודיםשם 

 

משאר בני  והענק שונה בטבע הטַ נְ מַ הכי  להדגישכאן המקום 
ושוכנים הללו מבלים שעות ארוכות כשהם מוסווים  .ומשפחת

עות ארוכות הענק מבלה ש הטַ נְ המַ ואילו , קרקעית היםב
 .םבשחייה קרוב לפני המי

             . צומהת סנפירים עוטובעל מ, א דג ענקוה המנטה
, הנראה כגלימה שחורה, העליון ובשל חלק וניתן למנטה השם 

 . הטַ נְ מַ -ז"שפירושה בלע
. אימה מראה מטיל ובולטות שתי אונות המשוות ל ומעל ראש

שבאותה העת שוחה , של המנטה ואונות אלו חופנות מים לתוך פי
 ].וסנפירי החזה של" [וכנפי"במכות תנופה גדולות באמצעות 

מצויים יצורים קטנטנים , בתוך המים העוברים דרך הפה
שדרכם , סרקות זימיםקיימים מ ובפי. יצורי הפלנקטון
עושים דרכם הישר אל אלו יצורים זעירים  .מסתננים המים

, כמו דגים, א בולע גם יצורים גדולים יותרולעיתים ה. וקיבת
 .דיונונים וחסילולנים

אלא אם , אדם-לבני ןמסוכ וא אינוה, המפחידה ולמרות צורת
 .באופן בלתי זהיר ויתקרבו אלי

 . ג"ק 1,350-מגיע ליותר מ הטַ נְ המַ משקל גופו של 
 .יש את המוח הגדול ביותר בקרב כל הדגים הטַ נְ המַ דג ל

הקשורות באורח חייהם של , אחת התופעות המעניינות ביותר
. היא האופן שבו הנקבה מטילה את ביציה, "מחשמלים"ה

אלא , היישר לתוך המים, הנקבותהיא עושה זאת כשאר אין 
הביצים נפלטות ממנה כשהן ניתנות כל אחת במעין תיבה או 

, בתיבה מרובעת זו. מעין גומי, עשוי חומר גמיש, ארגז שחור
שניים שניים , ארבעה קצוות קיימים, מ"ס 3.5- שקוטרה כ

ואליהם קשורים , קצוות אלה נראים כמו קרניים. מכל צד
הננעץ , אשר בקצה כל אחד מהם מצוי כמעין וו, וטיםח

הוא מצמיד את נרתיק  ".עוגן"בקרקעית הים ומשמש כמין 
כדי שגלי הים הסוערים לא יסחפו אותו , הביצים למקום

בכל זאת , לעיתים כאשר הים סוער, למרות זאת. למרחקים
שחורים אלה " תיקים"שוטפים הגלים החזקים כמה מ

 .םאל שפת הי, ליבשה
של הביצה בתוך הנרתיק השחור נמשך " דגירה"זמן ה

. לאחר מכן על הדגיג הקטן לצאת החוצה. כשלושה שבועות
בדיוק ברגע . ולשם כך הוא נזקק למים, עליו להתחיל לנשום

נפערים חורים , לדגירה 21או  20 -בדרך כלל ביום ה, הנכון
 המים נכנסים לנרתיק והדגיג. קטנים בקצות הנרתיק השחור

 .היוצא זה עתה לחיים, קריטי לדגיגזהו רגע . מתחיל לנשום
הדבר עלול לגרום למותו עוד , אם הפתחים יפתחו מוקדם מדי

ואם הם יאחרו . אוויר העולםצאת ללפני שהוא מוכן ל
באין אפשרות , חנק במקום הסגור שלויהוא עלול לה, להיפתח

 .אחד הפלאים הגדולים שבבריאה, איפוא, זהו. לנשום
שהפתחים נפתחים דווקא בצד שבו לא , לא נוסף הואפ

כדי שהדגיג היוצא , של הנרתיק השחור" עוגן"נמצאים חוטי ה
, כלומר, "כנפיו"הוא יוצא כש. החוצה לא יסתבך בחוטים אלו

כאשר הסנפירים פרושים לרוחב הם . מקופלים, הסנפירים
. לרוחב שהוא פי שלושה מרוחבו של תא הדגירה  מגיעים
טבע בדקו ומצאו כי הפתחים הנכונים של הנרתיק  חוקרי

השחור נפתחים בדיוק כאשר המזון האגור בחלמון של הביצה 
, הן כדי שיהיו לו מים לנשימה, ועל הדגיג לצאת החוצה, נגמר
כאשר הכל מוכן , או אז. למצוא את מזונו בים הגדול כדיוהן 

             ו ושט לו ממש כמ, נפתח התא והדגיג יוצא החוצה, ומזומן
 ".דג במים"
 
 

 ןּלַ מַ ְש החַ 

 יתנִ יסַ ִר הְת 
 הַמְנָטה
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 ,ה מתפילת שחרית"כשחזר מור אבינו זלה ,היה זה ביום חמישי
אני מבקש שתכיני כמות :"ואמר' פנה הוא למרת אמנו שתחי

 ."כמות שתספיק להרבה אורחים, גדולה של אוכל לשבת הקרובה
לה לבקשות כאלו וידעה את חיבתו שרגי ,'מרת אמנו שתחי

לא , 'הכנסת אורחים'ה למצוות "הגדולה של מור אבינו זלה
ניגשה למקפיא והוציאה להפשרה כמות גדולה שאלה דבר ומיד 

 .עופות ודגים, של בשר
היינו באמצע :"ממשיך ומספר ,א"שליט שמעוןהרב , אחי האהוב

דם שמן לפתע נכנס לבית הכנסת א, תפילת ערבית של ליל שבת
כולנו מכירים . מאד שמשך את תשומת ליבם של רוב המתפללים

 .אך שמן כזה לא רואים בכל יום, אנשים שמנים
נשימותיו היו . הלה התיישב על הספסל הסמוך לפתח בית הכנסת

 .כבדות מאד מהמאמץ של עליית המדרגות
ישבתי במקומי הקבוע שהיה רחוק קצת , הגענו לתפילת העמידה

וכמו כולם גם אני שמעתי את , האורח הגדולו של ממקום מושב
 . נשימותיו הכבדות מאד

.        "בטח אבא יזמין אותו לסעוד איתנו בבית:"הרהרתי לעצמי
 .לא חשבתי לרגע שהוא כבר הוזמן לפני ימים ספורים

ניגש אליו , לאחר שרוב המתפללים יצאו לדרכם, בסיום התפילה
: כשהוא מוסיף ואומר לו ,םשבת שלואבא ולחץ את ידו בברכת 

 ."בוא ניתקדם לכיוון הבית. ברוך בואך"
מרת אמנו . בשעת הסעודה ישב אורחנו היקר ולא הפסיק לאכול

קמה ממקומה שלוש או ארבע פעמים כדי לחזור ולמלא ' שתחי
אך האורח לא , לאכול מזמןאנחנו סיימנו .  את הקערה המרכזית

קפיד למזוג לצלחתו עוד ה מ"כשמור אבינו זלה, מפסיק לאכול
ובכל פעם שאבא מזג לצלחת האורח הקפיד הוא למזוג גם , ועוד

כדי להעניק הרגשה טובה לאורח , ולאכול לאט לאט לצלחת שלו
הודה בסיום הסעודה  .לאכולעדיין שגם אבא לא סיים בראותו 
 ."נהניתי מאד מהמטעמים המשובחים:"אמרמאד לאבא והאורח 

     ', בהצביעו על מרת אמנו שתחי ,אאמר אב "הכל בזכותה"
 ."היא שטורחת ועושה הכל בשמחה רבה. היא היסוד של הבית"

מדוע לא אמרת מראש :"כשהלך האורח לדרכו שאלתי את אבא
 ?"שאוכל הרבה מאד אחדלאמא שמדובר באורח 

     "לא יפה ולא מכובד לומר על יהודי שהוא אוכל הרבה מאד"
אני  :"דייקתי בלשוני ואמרתי לאמאלכן :"ענה לי אבא והוסיף

כמות , מבקש שתכיני כמות גדולה של אוכל לשבת הקרובה
 הכמות אכן מספיקה להרבה אורחים ,"שתספיק להרבה אורחים
 ."והסועד יכול להיות אחד

 .תגן עלינו ועל כל ישראל וזכות                     .ה"תנצב
 

 

יהי רצון שאבינו שבשמים ישלח לה רפואה שלימה לכל איבריה וגידיה ותזכה ותתפתח בכל  'תחי מירבבת  הדס זה כולו קודש גם לרפואת הילדה המתוקה והנפלאה עלון
 !!ובני בנים עוסקים בתורה ובמצוות אמןמתוך בריאות איתנה וישוב הדעת גמור ויראו מהן בנים  אחיותיהויזכו הוריה היקרים לגדל אותה ואת , המובנים כפי כל בנות גילה
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הנהגות והליכותיו בקודש של מור 
          בוד הרבכ ,נאמן' בד הע ,אבינו

 .ה"בן שפרה ע ל"זצ ציון יזדי-ישר בן
 

בכל יום ראשון וחמישי 
בדיוק   20:30בשעה 

ל מתקיימים שיעוריו ש
א "ר משה יזדי שליט"כה

" השלום-עמודי"במרכז 
 .ירושלים. 212שברחוב יפו 

  

 

 
       " השלום-עמודי"פעולות למען  רו והרימו תרומההיתקש

 .חלוקת מצרכים*. הדפסת והפצת העלון*. בתי תמחוי*
 א יברך אתכם טלפונית"שליטמשה יזדי וכבוד הרב 

 .052-761-5-761,  052-890-80-65: לפרטים ותרומות
 .תבוא עליכם ברכה וטובה וישועות מקיפות

 
 

 
 

 

                     לומדים אנחנו בתורתו של יום ששי זכינו ובכל ' ברוך ה
  .על פרשת השבוע" אור החיים הקדוש"

ת את יחודו וסגולתו של שיעור מאפייננקודת אור ייחודית מאירה 
המובא  "תיקון לנפטרים" אנחנוכאשר לאחר השיעור עורכים , זה

תיקון זה מועיל מאד לנשמות . "קונטרס היחיאלי"בספר 
 . הנפטרים להצילם מגיהנם ולהעלותם מהיכל להיכל בגן עדן

נראים הם בחלום לקרובי , אותם נפטרים שעושים למענם תיקון זה
וכדי . ם להם בשמחה שהתיקון הועיל להם מאדהמשפחה ומבשרי

הנפטרת כשהם נראים  מופיעים הנפטר או םשהוטב להלהוכיח 
 .ושוכנים בהיכל פאר, טוב ולבושים בפאר

כל המעוניינים לעשות נחת רוח לקרובי ! אחים ואחיות יקרים
: מתבקשים להתקשר לפלאפון, משפחתם בעשיית תיקון נפלא זה

 .02-625-23-23: קסאו  בפ  052-7269-612
 

 :להלן מכתב שהתקבל במשרדנו
 

 ! לכבוד הרב יזדי משה שלום וברכה
תמיד ביקשה לדייק  .צדיקהוההמיוחדת והחכמה ל "זבתי ענת 

. על כךכי חוזרים בגילגול  לולהיזהר מגז ,במילים כשמדברים
 ,קצינת מיבחן ,תואר שניבעלת עובדת סוציאלית  ,אשת אמת

לציין את מחובתנו ":טים כתבו עליההיא מהבודדים שהשופ
  ".נינו בלעשות משפט צדקישהאירה את ע 'ענת דהן'

בת   ענת'רתי יתיקון נשמה לבתי מחמד ליבי יקשעשית אחרי 
מובילה אותי  הים אחרי התיקון חלמתי אותייומ. 'גליה סלביה

 .היא שמחה ובהירהבגן עדן כשומראה לי את ביתה החדש 
נכנסתי  .לן לבן מאד נעים ומאירפורצמרוצפת בממש וילה 

 'נעמה'מחדר לחדר ובחדר פנימי יושבת אישה בשם איתה 
  .ומאירה והכל חדש הכולה בהיר שנמצאת יחד איתה

האשה , ל היא הבת"ענת ז  בתי .ועלינו  השם ירחם עליה
 . והמיוחדת  האחת והיחידה .ת ליבנואהוב .הבלתי נשכחת  האמאו

 052-237-98-49גליה קריסטל . נפלאתודה רבה רבה על התיקון ה
 !!!תבוא עליכם ברכה וטובה וכל טוב

 

 !!!לעדות וזאת
, על בקבוקי השמן רשומים שפרטיהם שהאנשים בזאת אני מעיד
, ידינו על המופץ" מרפא שמן"ב שהשתמשו שלאחר מפורשות אמרו
 פנימיים גדולים וחולאים קשות ממחלות לחלוטין הם נרפאו

 נעלמו שהיא סיבה מכל מהם הם שסבלו הכאבים וכל, וחיצוניים
                                                     !!כמקדם אליהם חזרה חייהם ושמחת, היו כלא

 מיידיתו שלימה רפואה בברכת
  יזדי משה הרב

 ".השלום-עמודי" מוסדות                          
 
 

 

 !!לאלתר יוחזר וכספ) חלילה( יתרפא ולא בשמן המשתמש
 :דלקמן בפרטים ₪ 500 בסך שמן בקבוקון רכישת

 

 .054-58-44-363 -עליזה
 ).משלוח כולל$ 180( 1-323-449-8184 -יפעת :לס'אנג בלוס

 

 
          

 
 

 
 צלחתם המלאה שלכל העלונים בשנה זו יהיו גם לה

 ו "הי אליהו שמעון בן גיגי', תחי בוזגלואשולמית 
 .'תחי לימור כהן, ו"הי חגי כהן

 יהי רצון שאבינו שבשמים ימלא כל משאלות ליבם לטובה ולברכה
 .ויזכו ויתברכו בכל הברכות האמורות בתורה אמן ואמן

 

 
 

 ! מצפים ומייחלים לה שרבים" שבת מירון"
 !שבת שכולה חוויה רוחנית מאין כמוה

 .פרטים מלאים יבואו בהמשך


