
 בס"ד.

 - מזל דגים -
להצלחה בחיים מודל מהו ה ובפרנסה

? 
מזל דגים הנראה  בשמים, 

 מאפיין 
 את החודש ככל מזל אחר.

 מזל דגים גם  בהיות
, הרי שאפיון המזל סוף מעגל השנה

 חורג מן 
 דשי, ומהווה גם מודל קיומי וההסדר הח
 ארוך טווח.

 היופי המדהים של הדגים:

 בתהומות. הדגים חיים בהסתר
כל מי שאי פעם ראה את קרקעית הים, התפעם מן היופי המרהיב 

 המתגלה לעיניים.
מינים רבים של דגים רבים ושונים זה מזה, מערכות קיום מתגלות 

 הממאנת להאמין. לעין
 זהו מקום חיותם של דיירי המקום.

 ?שהם נסתרים מהעין כדגים -למה יעקב ברך את הבנים

 :"המלאך הגואל אותי מכל רע,עקב את יוסףבברכת קיום זו ברך י
יברך את הנערים ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק וידגו 

 ז(."ח,ט"")בראשית מלרוב בקרב הארץ
המלאך שגאל אותי מכל הצרות שהיו ,יברך את הנערים, שיחיו כדגים 

 בקיום וריבוי נסתרים,"וידגו לרוב בקרב הארץ".
 ה בהיקף כמותי כשל דגים.אין הכוונה רק לפריה ורבי

  !בשיטת קיום כוללת,בה יחיה העם מדובר גם
ז( מפנה את "ח, ט"רש"י )בראשית מ

תשומת הלב לשני אספקטים בהבנת 
ברכתו של יעקב ליוסף, בה ידגו לרוב 

 בקרב הארץ.
"וידגו, כדגים הללו שפרים ורבים  בלשונו:

 ואין עין הרע שולטת בהם".
בע מוגדרת ם בטישיטת קיומם של הדג

 היטב.
 
 



 איך זוכים להצלחה בחיים?
 הברכה שורה בדבר הסמוי מן העין.

הם חיים בהסתר, פרים ורבים, הרחק הרחק מעיניהם הצרות של בני 
 אדם.

הנו יהן אמת, כי הדגים ניתנו ביד בני אדם שיצודו אותם וי
ב(, ובשל כך ניתנה בהם ברכת ריבוי וקיום "כמהם)בראשית א,

 מיוחדת.
 יום הדגים בטבע נסתר, תוסס, דינאמי ומרהיב ביופיו.אך ק

ההדגש המיוחד הניתן כאן לקיום הדגים בהסתר דווקא, נובע מן 
הבעייתיות הקיימת בראיית בני 

האדם. אין זו תליית אשם, 
 קריאת תגר על סקרנות יתר.

 דבר ועובדתי.הפשוט 

העיניים המביטות על דבר, 
מגבילות אותו במה 

 שמתגלה להם.
סקרנים למיניהם מתבוננים ה

 בדרך כלל במראהו החיצוני של דבר זה או אחר.
 האספקט התוכני ופוטנציאל הריבוי, נסתרים מעיניהם.
 חז"ל אינם רואים ברכה בריבוי הבטה חסרת צורך.

הם מלמדים בכל מקום, כי בכל דבר, קיימת מלבד חיצוניותו גם 
 אפשרות הריבוי וההמשכה, נסתרת וחבויה בתוכו.

 ריבוי ההסתכלות עלול להביא עליו "עין הרע".

 'עין הרע' איננה אמונה טפלה.
 זהו מצב הגבלה, אותו אפשר להביא על נכסים או ח"ו על אדם.

ין, יד, ב( משתמש כדוגמה מבארת לענ"התלמוד )רש"י ערובין ס
 בנכסי גר שנפטר ללא יורשים.

לשלוט עין  בנכסים אלו עלולה 
 הרע.

הם יכלו או יפגעו, בלא להניב 
 ברכה.

כל הציבור מביט בהם, הבטה 
המגבילתם למה שיש בהם, 

 ללא יכולת ריבוי.
בדבר רש"י בביאור ברכת 

 'וידגו', מבואר המודל ההפוך.



הקיום הנסתר של דגת הים משמש דוגמה לקיום מבורך, חסר כל 
 הגבלה.

וריבוי,   אדרבה, ברכה מיוחדת השרויה בו מאפשרת לדגים שרידה
 למרות הציד האינסופי מאז ומתמיד.

 ד הצניעות ביהדות?סומהו 
הקיום הנסתר המצוי בטבע בעולם הדגה, מהווה שורש להבנתה של 

 גם יחד. דרישת הצניעות ביהדות, איש ואשה
צניעות היא פשטות הליכות, 
התנהגות שאין בה הבלטה 

 והתלבטות מיותרת.
לכתית זו קשורה גם דרישה ה

 ום הלבוש.בתח
 היופי הגופני:
 ין לרבים.יאיננו ענ :היופי הגופני

 לעומתו, טמונים בכיסוי אפשרויות
יות לרוב, המתגלות כל אחת וסמ

 בעתה הראויה.
 .מערביתה היופי בתרבות

הדברים הם, כי לדעת היוונים העולם כולו הוא חומר. הגדרה זו עיקרי 
ימות, כולל את מקיפה לדעתם גם את כל מערכות הפוטנציאל הקי

 הבאים. לדורות יכולת ההמשכה
 שאין מניעה לגלות הכל. ון שגם פוטנציאלים נידונים כחומר, הריומכי

 פשוט: אין את מה להסתיר!
 בסך הכל,מדובר בחומר בעל צורה זו או אחרת.

 היופי ביהדות
לעומת זאת, רואים חז"ל את היופי באדם כאמצעי להשגת מטרה 

 נוספת, רחוקה יותר.
היופי האנושי )במיוחד הנשי( 

 נועד לקשור בין המינים.
בו מונח הכוח לייסד משפחות, 

המהוות את היסוד להמשך 
הדורות, הקיום האנושי בכלל 

 והיהודי בפרט.
חובת הצניעות באדם איננה 

בריחה מן המציאות או 
התנזרות אווילית, המזכירה 

 סיפורי מנזרים.



 צניעות בת ישראל
יו במקומו הראוי, לבעל לו היא וימור היופי לגילצניעות הבת, היא ש

 נשואה, ולו בלבד!
זאת , למען לא יאבד הסוד הפנימי הטמון בו, לכבודו של כל סקרן 

 משומם )זן מצוי!( 
פוא ת צניעות בביגוד ובהליכות, היא אקדושת העם היהודי הדורש

 כנראה לעין, אלא בטמון הנסתר בו.הכרזה, כי הקיום אינו מסתיים 
ח,ב( בלשון זו:"  שם שרויה ברכה מיוחדת, המוגדרת בתלמוד )תענית

 אין הברכה שורה אלא בדבר הסמוי מן העין".
הם חיים בסמוי מן העין,  ן זה בטבע בדרך קיומם.יהדגים מדגימים עני

 ומתרבים מאד מאד.
 זו הברכה בה בירך יעקב את יוסף,

 ולטת בהם"."וידגו, כדגים הללו שפרים ורבים ואין עין הרע ש
 כבר אלפים בשנים חיים היהודים בהסתר ובצניעות.

פוא סוד הקיום לפרט, ובחודשו בהופעה פשוטה זו עלי תבל, טמון א
 של מזל דגים התברר, כי זהו גם סוד השרידה לכלל כולו.

 
 )המזלות היהדות ואני( 

 


