
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #29  עלון ,ד"בס
 ב"התשע–אמור 

 בעריכת הרב נחום גמליאל 

äùøôäî ç÷ì, 
 ) 'ג' כג(' שבת היא לה'

בבני ברק נפל בליל שבת קודש נר אחד ' סימטת יבנה' 'כאשר התגוררנו עדיין ברח: א"טמספר הרב זילברשטיין שלי
ם עד הוא המשיך לדלוק ש, וכיוון שעל פי דין תורה היה אסור לכבות את הנר הזה. מפמוטי השבת על המזנון בסלון

 .שעשה חור גדול בתוך המזנון
כשראה את החור במזנון אמר שיש באפשרותו לתקן את ו, לאחר שבת הגיע בעל מקצוע לביתנו כדי לתקן דבר אחר

 .ד שלא יוכלו להרגיש את החור כללהנזק ולסגור את החור בצורה אומנותית ע
אינני רוצה להעביר מן הבית את כבודה : באמרה, ה סירבה לתקן את החור"אשתי הצדקנית מרת עליזה שושנה ע

זהו , קירים את השבת ושומרים את הלכותיה בקפדנות רבהאדרבא שיראו כל הנכנסים לביתנו שאנו מו! של השבת

 )עלינו לשבח(                                           .הכבוד שלנו שאנחנו מתכבדים בחור שנוצר על ידי שלא כיבינו את הנרות
 

 לרפואת 
 בלוריה בת עלו  / רומיהבתיה 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 יצחק/ זכריה בן דוד /חנה תנינה רחל בת  /שלום בן סליימן 

            

 פינת ההלכה
 ג בעומר"ממנהגי ל

 

 .ג בעומר" יחול ל)לאחר השבת( הבא עלינו לטובה חמישיביום : א
 :ג בעומר נוהגים שמחה מכמה סיבות"בל: ב
 ,  התורהשמעון בר יוחאי מן העולם וגילה סודות' הסתלק ר· 
 .י ולא מתו כשאר תלמידיו"עקיבא חמשה תלמידים ואחד מהם רשב' ביום זה הסמיך ר· 
 .ביום זה התחיל לרדת מן לבני ישראל כשיצאו ממצרים.
 .ג בעומר ולא בתפלת מנחה שלפניו"לא אומרים תחנון בל: ג
 .למעט תענית חלום, ג בעומר"לא צמים בל: ד
 .י"ומדורות לכבוד רשבמרבים בשמחה ובהדלקת נרות : ה
 .ג בעומר"י בל"יונו הקדוש של רשבנוהגים לעלות לצ: ו
 . בבוקר מסתיימים מנהגי הספירה ואפשר להתחתן להסתפר ולשמוע מוזיקה שישיביום: ז
 י נוושע במהרה ובשמחה"יהי רצון שבזכותו של רשב  

 

 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 
 ליראת שמים 

 אחיה בן נאוה / ידידיה בן נאוה / מלאכי בן נאוה / ה נהוראי בן נאו/ יהונתן בן שלום 
 נעמה בת נאוה/ טוהר בת נאוה /נאוה בת מרים 

 
 טובה רחל בת מרים שמחה/ אברהם בן בלוריה : להצלחת

 
 הצלחה בחינוך הילדים.שלום בית .יראת שמים ,להצלחה 

 מרים בת שמחה/רובידא אליהו בן . /דוד בן שושנה/רוית בת מרים . חנה בת יפה/שלמה בן מרים 

 נטע בת שרה/ אברהם בן מרים 



 

íéãìé êåðéç 

    
 מאמר תגובה נוסף?  מהו בית ספר טוב

בעקבות המאמרים שאלה אותי אחת הנשים האם זה לא יצור קונפליקט אצל הילד אם נשלח אותו למקום דתי כמו 
 . בדתשצריך בעוד שאנחנו ההורים רק בצעדים הראשונים שלנו

אשמח מאוד ' לאיזה מוסד רוצים לשלוח אותו וכו, בן כמה הוא, מי הילד, מי ההורים. ובכן יש לדון כל מקרה לגופו
 :זו המגמה שלי" בגדול) "לפגוש הורים הזקוקים להכוונה וייעוץ

.) ה בטוחכך ז. (בדרך כלל זה הדרגתי ואיטי. שנמשך כל החיים, כולנו יודעים שהתחזקות היא תהליך מתמשך: א
הרי ! יתכן מאד שהם לא יסכימו,  שנים כשאתם ההורים כבר תהיו בשלים לתהליך של העברת הילדים10בעוד 

 15 14קשה לתלוש נער בן . צריך להבין שככל שהילד גדל הוא נקשר לחברה. לילדים שלנו יש מה לומר בכל דבר
 .חברה וסגנון אחריםל, ומסגנון בילוי שהוא מכיר ורגיל בו, מחברה שהוא רגיל אליה

מכבדים אותך בדרך שלך גם , מתחזקים אבל משדרים לילד אנחנו תומכים בך רוצים להיות כמוך'גם אם ההורים : ב
 .  כי הילד מבין שאתם בתהליך התקדמות, הכבוד וההערכה ימנעו את הקונפליקט. 'כאלה'כשאנו לא 

 .תחשבו על זה
 שושנה, שבת שלום                                                                                                                          

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

 יוסף בן יהודה /שושנה בת בתיה /ולטנה שלמה בן ס/ ישעיה בן נעמי /נ   דוד יהושוע בן תמר "לע
 מיכל בת צדיקה /מירה בת מלכה / אסתר בת אסתר /בצלאל בן יפת /          מרדכי בן יפת 

 יואל בן יחיא/שלום בן יחיא /שלום בן שלמה /כרמלה בת יחיא /סעדה בת סליימן           
 שלום בן דוד / רז בת מירב לי/ פנינה בת יחיא /ר בקה בת תמר  /           רומיה בת אברהם 

 סליימן בן דוד/ חממה בת יחיא /זל בת יחיא 'ג/דוד בן סעיר / ניסים בן יחיא           

                            דוד בן שלמה        /יפה בת מזל /בדרה בת אברהם /מחפוד בן יחיא           

úáùì øåôéñ 

 מדוע לא זכה הזוג לפרי בטן 

פקד ו  .  נשוא יםזה שבע עש רה שנים שהם. דמעות ות חנו נים שפכ ו בני ז ו ג לפני ר יבו ן עולמ ים שיזכם  ויברכם בילד ים
הם ציפ ו ו י יחלו   . את טובי ה רופא ים ני סו את  כל הסגו לות  האפשרי ות שני תנו ל הם על יד י נש ים צדקני ות אך לא ה ועי ל

 . ס שיש נה את מז לם ו יוו לד  להם ילדלנ
הרב שמע  את  צרתם ו לאח ר . ושפכ ו  לפנ יו  את  ליב ם והת חננ ו ש יברכם בי לדים '  במר נפש  נס עו א ל  הרבי  מל ובביץ

נד הם ה איש לשאל ת הרב  וה תחי ל ל אמץ   '? מת י לא חרו נה בד קת  את התפ ילי ן שלך ': פנה  את  הבעל  וש אלוהרהור  קל  
!   'לך תבדוק את ה תפי לין  ותו ו שע': בעוד ו חושב  שמע את הרבי מצ ווה ע לי ו. את מוחו כד י להזכר  מתי בד ק את התפי לי ן

 . אך מי הרו  לעשות  א ת מצוות רבם, לא הבי נו ב ני  הזוג א ת תשוב ת הרב
כשמסר האיש את התפילין לבדיקה נשאר . יש את נרתיק התפילין ושם פעמיו למגיה התפילין שהיה גר בעירםנטל הא

המגיה לא הבין את הדחיפות שבעניין אך כששמע שזה מצוות . בעודו מאיץ בו לסיים את המלאכה, לעמוד ליד הסופר
. קבים בדריכות רבה אחר עבודת הקודשובני הזוג עו, דממה עמוקה שררה בחדר. והחל במלאכתו, רבם לא התמהמה

! בואו וראו הרי חסרה פה מילה שלימה! ?מה עיני רואות' :לאחר זמן מה קפץ המגיה מכיסאו וקרא בהתרגשות
'  כל פטר רחם'צמרמורת חלפה בגופו של הבעל והוא התקרב לראות במו עיניו ואכן ראה גם הוא כי המילה בפסוק 

חיש מהר ציווה על המגיה להכין לו במקום פרשיות .  לו פשר היותו חשוך בניםעתה התבאר. ' רחם'חסרה המילה 
 .חדשות ובתפילין אלו החל להתפלל כל יום

 !ולזוג נולד בן' בזכות התפילין יושעו': 'לא עברה שנה והתקיימה ברכתו של הרבי מלובביץ
 

 )פלד. ר                                                                                                       (                                                                
 שבת שלום                                                                                                                                                                     

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

 
  בתשובהוחזרה פרנסה טובה שלום בית  פרי בטן-עובד חגית ואלעד

 
 בת חסיבה וציפורה  בן בלוריהאברהם בי'הילה ורזיאל חג לה ובצלאל יוסףיאישלום בית ל

 
 
 
 


