
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #24  עלון ,ד"בס
  ב"התשע–צו 

 הגדול           שבת 
 

 חום גמליאלבעריכת הרב נ

äùøôäî ç÷ì, 
 )ב,ו(זבח זאת תורת העולה היא העולה על מוקדה על המ

 )ו,ויקרא רבה ז"(היא העולה על מוקדה:"כל המתגאה אינו נידון אלא באש שנאמר: לוי' אמר ר
שנסע פעם לעשות את השבת בעיר אחת ,"אוהב ישראל"מסופר על הצדיק רבי אברהם יהושוע השל מאפטא בעל 

ם היו מרווחות ומרוהטות שדירותיה,באותו מקום דרו שני בעלי בתים אמידים).במרכז רומניה(הסמוכה ליאסי 
 .רבם ומאורם של ישראל" הרב מאפטא"לארח בביתם את ,ושניהם ביקשו להתכבד בכבוד הגדול,בטוב טעם 

והובהר לו שאחד מהם אינו מדקדק ביותר ,התעניין הצדיק מאפטא בטיבם ובמעשיהם של שני בעלי בתים אלה
לעומתו נודע העשיר השני כירא שמיים המהדר .וועם זאת הוא ענוותן וצנוע ואינו מתהדר בעשירות,במצוות 
 ,אלא שהיה מתגאה בתורתו ובמעשיו בפני הבריות,במצוות 

אף שהיו מרננים אחריו שאינו מדיר עצמו מדבר ,בחר הרב מאפטא להתאכסן אצל בעל הבית הראשון 
הנודע בכל ,של הגבירמדוע העדיף אותה אכסניה ופסח על ביתו ,וכאשר נשאל פעם הצדיק על ידי מקורביו,עבירה

אבל כיון שפגום הוא ,אותו גביר נקי אמנם מכל עבירה :"השיב לשואלים ? העיר כמדקדק במצוה קלה כבחמורה
ואם ". אמר הקדוש ברוך הוא אין אני והוא יכולים לדור בעולם):"סוטה ה(נאמר עליו בתלמוד ,במידת הגאוה 

אבל הגביר השני שטבועה בו מידת !לא כל שכן אני –יצה אחת כביכול אינו יכול להימצא עם בעל גאוה במח,ה "הקב
השוכן )"ויקרא טז (הרי נאמר עליו בתורה–הענווה והצניעות אף על פי שנכשל כפעם בפעם בעבירה זו או אחרת 

 "איתם בתוך טומאותם
מצא באסניה ודאי שאף אני רשאי לה–מוצא לו מקום לשכון בתוך טומאות ישראל ,כביכול ,ואם הקדוש ברוך הוא 

 ..שכזו
 ) ת ורת ה פרשה(                                                                                                                                                                                 

 לרפואת
 בלוריה בת עלו  / הרומיבתיה בת / מנשה בן אברהם  / אברהם בן נאוה / נאוה בת מרים 
 תאיר בת אשר /  אברהם בן בלוריה  /שילה בת נעמי  / מור בת סימה
 סעדה בת זהרה/ טובה רחל בת מרים שמחה / נתנאל בן עמנואל / חיה בת רחל 

 . מרים בת יצ חק/ זכריה בן דוד /רחל בת חנה תנינה  /שלום בן סליימן 

 פינת ההלכה

   תענית בכורות 
 . הוא גם יום תענית בכורותערב פסח: א
 ,  צריכים לצוםאחרי בר מצווה כל הבכורים הזכרים: ב
 . מהצוםות פטורלכן רצוי לסיים מסכת כדי להי, סעודת סיום מסכת נחשבת לסעודת מצווה: ג
 . סדררצוי לא לצום מפני שהצום מקשה על קיום מצוות ליל ה: ד
 ,ק תימן לא נהגו לצום בכלל את תענית בכורות"חלק מק: ה

 . ורצוי גם להם להשתתף בסעודת סיום מסכת
 .ולא מועיל לאכול עוגה שהייתה בסעודת הסיום, צריך להיות ממש בסיום: ו
 .ורצוי שישתתף בסעודת סיום מסכת, חולה אפילו שאין בו סכנה פטור מהצום: ז
  .)'ה ג"תקס. (רק בתפילת מנחה' עננו'בכור שצם אומר : ח
 

 לזיווג הגון 
 נתנאל בן בתיה/ טל בן בתיה /ידידה בת בתיה /שי בן אברם / יובל בן זכריה / נאור בן תמר 

 .נתנאל אליהו בן שושנה/ אודליה יונה בת מרים/שמואל בן עליזה /אוסנת בת אליס 
 



 

íéãìé êåðéç 

 'חלק ג/רגשות אשם
חייבים לזכור שכולנו טועים . בשבוע שעבר כתבנו שרגשות אשם המביאים לשינוי וצמיחה הם חיוביים בעיקרון

לרגשות אשם בריאים יש ? אשםאיך מטפלים ברגשות ה: והפעם נעסוק בשאלה. והטעות היא חלק מצמיחה ולימוד
 .לתת מקום כששמים דגש בעיקר על קבלה לעתיד

 : לרגשות אשם שליליים
עצם הידיעה ואי ,  להתפרציות לחץווגורם לנ, ובולם אותנ, ו מזיק לנ,ועצם הידיעה שמשהו שלילי מתרחש בנ: א

 .זה כבר מנוף לניסיון וצמיחה, ההכחשה
 .צריכה להרגיע אותנו, ת היא מעבדת ניסוי והפקת לקחיםהידיעה שאנו לא מושלמים וכל טעו: ב
רבית אך התוצאה לא תמיד ביחס יאנו עושים השתדלות מ, הידיעה הברורה שלא אנו מנהלים את העולם: ג

 .עוזרת לנו להיות יותר סלחנים לעצמנו...) בפרנסה, בחינוך ילדים(להשתדלות 
 .שת לגורם מקצועי כדי להשתחרר ולקבל כלים להתמודדכדאי לג, כשרגשות האשם לוחצים עלינו בעוצמה: ד
עשו לכם סדר עדיפויות . השקיעו המון בילדים, טפלו בהם, בקרו את ההורים: כדי שלא יהיו רגשות אשם בעתיד: ה

 .אם יישאר פנאי עשו את החשוב פחות. התחילו עם החשוב מאוד.  מאודובוחש, חשוב: של
לחצו על דוושת הגז והמשיכו הלאה כדי למנוע שברים . לא יקדם אתכםאל תתעסקו בשברים זה : והכי חשוב

 שושנה, שבת שלום                                                                                                                                            ....חדשים

 

 ליראת שמים  
 אחיה בן נאוה / ידידיה בן נאוה / מלאכי בן נאוה /  נהוראי בן נאוה /יהונתן בן שלום 

                              נעמה בת נאוה/ טוהר בת נאוה /נאוה בת מרים 

úáùì øåôéñ 

 רגלי חסידיו י שמור  
. א "יטאישה  החל יטה בש ית וף פע ולה  עם בע לה לצח וק  ע ל הרב ע ובדי ה י וסף של . המעשה קר ה לפ ני  כמספר  ח דשים

וה יא פו נה אל  הרב ע ם הסיפור  האיש י שלה כד י שיתי ר   , ה מציאה סי פור שה יא עג ונה ז מן רב. היא רקמה מז ימה שפ לה
ועם  ,  כך ת וכ ל לקבל  אישור  לה ינשא  למר ות שהי א נש ואה  ובעל ה ח י, אותה מכב לי  עגי נות ה ו יאפש ר לה ל הי נשא שנ ית

 . א"אישור זה  תוכל  ללע וג ע ל הר ב שליט
עלת ה  '  ה מושלמת'ה אישה כו לה מת מוגג ת מנ חת  מתכנית ה . ו המתי ן ל ה ברכב, בי תו ש ל הרבבעלה ה סיע  אותה  ל

כשהג יע  תורה   . תוך כדי ג יחוך  על הממ תינים לשמ וע את  עצותי ו ול קבל את ברכותי ו, לביתו של  הרב ממתי נה לת ו רה
לה פתח ל הי נ שא שה יא  עגונה מס פר שנים ומ בקשת  מהרב שימצא , ניגשה את הרב  וסיפר ה לו א ת הסיפור שה מציאה

בשמ חה ירד ה מבי תו   ! א ני  מתיר לך. כן את  צודקת עלי יך לה ינשא: ו אמר לה, הרב הב יט בה בע ינ יי ם חודרות. בשנית
ומיהר ה לרכב  לספ ר לב עלה  על  השתלשל ות ה אירו עים  וע ל   ,  ההצלח ה ה יית ה ק לה ו מהיר ה מעב ר למש וער,  של הרב

 . התוצאות  משביע ות הרצו ן
,  לפת ע ח וור ו פ ניה  הי א הח לה לצע וק  ולטלט ל את ב עלה !  הבח ינה  שבעלה  אי נו  מגי ב,כשנכנסה  לרכב  והתח ילה  לס פר

ופי נה א ותו   ,  הפ רמדיק שהג יע  למקום  אחרי   כמה דקות  נ יסה  לעשות  לו   החיי אה  ללא  הוע יל. אולם א ין ק ול  ואי ן ע ונ ה
 .  לבית ח ולים שם  נקבע מ ותו   כתוצאה מהת קף לב שק יבל  בזמן ההמ תנה

 .  ל נישוא ין כא לו ל א הי יתה צר י כה את איש ורו של  הרבאך , אכן הי א יכל ה לה ינשא
 

 )יקרה מפנינים(                                                                                                                                                                 
 

                                                                                                                             שבת שלום                              

 טובה רחל בת מרים שמחה/ אברהם בן בלוריה : להצלחת
 

 הצלחה בחינוך הילדים.שלום בית .יראת שמים ,להצלחה 
 מרים בת שמחה/אליהו בן רובידא . /דוד בן שושנה/ רוית בת מרים .חנה בת יפה/שלמה בן מרים 
 .נטע בת שרה/ אברהם בן מרים 

 

 יראת שמים והצלחה בכל
 .מלאכי בן חנה/אורי בן חנה / מאיר בן חנה /עדיאל בן חנה /אביה בת חנה 

 

 ל הרב אלעזר אבו חצירא"לזכות זצוק/ ל הרב מרדכי אליהו" לזכות זצוק


