
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #27  עלון ,ד"בס
  מצורע-תזריע 

 בעריכת הרב נחום גמליאל  ב" התשע

äùøôäî ç÷ì, 
 ) 'ד' יד(' ועץ ארז ושני תולעת ואזוב'

ישפיל עצמו מגאוותו ,  מה תקנתו ויתרפא– תולעת ואזוב ושני.  לפי שהנגעים באים על גסות הרוח–ועץ ארז : י"רש
גם כאלו שגזר הדין שלהם כבר נשלח לביצוע על ידי , רות קשותייש מצוות שבכוחן להעביר גז. כתולעת וכאזוב

 'והצנע לכת'לתנאי זה קוראים ... אבל יש תנאי חשוב. שליחיו של הקדוש ברוך הוא
שלמה 'ים של הימים ההם הסתובב יהודי שקיבל את הכינוי הלא מחמיא בירושל: 'והצנע לכת'דוגמא מוחשית ל 

, כנראה שהכל ידעו שארנקו אינו כל כך ריק. וזאת בשל סכומי הכסף הקטנים במיוחד שהיה נותן לעניים' קמצן
 האיש כך התהלך... כידוע, וכינוי שניתן בירושלים אינו יורד מן האדם כל כך מהר. ולכן הדביקו לו את הכינוי הלז

ויהי היום ומשה קמצן ... במשך כל ימיו ובכל צעד ספג ביזיונות וחרפות שהרי מי רוצה להתחבר ולהשתדך עם קמצן
מה מאד הופתעו לשמוע . לאותו יהודי, ין של מלווים לא יהיו לוינפטר לבית עולמו ובירושלים היו בטוחים שגם מנ

 .ישתתף אישית בהלוויתו ואף יספידור מזוויל שהיה איש אלקים קדוש הודיע שהוא "שהאדמו
הכל הבינו שיש דברים בגו ומיהרו . הידיעה פשטה מהר בסמטאותיה של העיר ועשתה לה כנפיים בבתי המדרשות

הוא . ה לא היה צריך לדבר הרבה'שלמק' ור, התאסף קהל עצום ליד ביתו, לקראת השעה היעודה. אף הם ללוויה
הכל יודעים אמר הרבי שכאשר צריך להשיא יתום או יתומה בירושלים '. תאמר רק שני משפטים והכל החלו לבכו

משה קמצן ' ר... אני רוצה להודיע קבל עם ועדה שהעניין הזה נגמר. באים אליי ומקבלים את ההוצאות הדרושות
ת  את כל הכסף הנחוץ לחתונותיהם של היתומים והיתומו– בסתרי סתרים –השוכב כאן היה האיש שנתן לי תמיד 

      ...ותנאי אחד בלבד התנה עמדי שלא אפרסם את שמו ברבים

 )עלינו לשבח(                                                                                                                                                      
 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 יצ חק/ זכריה בן דוד /רחל בת חנה תנינה  /שלום בן סליימן 

 פינת ההלכה

 :ממנהגי ימי הספירה
 :  נישואין

 . לא מתחתנים בימים שבהם נוהגים מנהגי אבלות בספירה: א
 .רת וריקודיםולשיר בפה ללא תזמו, בימי הספירה) הכרת משפחה ותנאים(מותר לעשות אירוסין : ב

 :  תספורת
 . לא מסתפרים ולא מתגלחים בימי האבלות שבספירה: א
 . ישאל רב איך לנהוג בימי האבלות שבספירה, מי שזיפי הזקן גורמים לו לצער גדול במיוחד: ב
ורשאים להסתפר גם , כשיש ברית מילה בימי הספירה רשאים אבי הבן המוהל והסנדק להסתפר לכבוד הברית: ג

 . דם לברית סמוך לערביום קו
 . ל"ולא מטעמי האבלות הנ, הנוהגים על פי הקבלה לא מסתפרים מפסח עד שבועות: ד
 .מותר לאישה לגלח שער מגופה לצורך טבילה בימי ספירת העומר: ה
 )ה נוהגים"ב בביאור הלכה ד"ג ס"תצ. (מותר לילד לפני גיל בר מצווה להסתפר בימי הספירה: ו
 

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

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



 

 

íéãìé êåðéç 

 ?מהו מוסד חינוכי טוב
וכולנו רוצים לראות את ילדינו גדלים בריאים בנפשם , אין לי ספק שכל אחד מאחל לילדים שלו את הטוב ביותר

השאלה שאנו . רים ועובדים במקצוע מכובדמקימים בית טוב כשהם עדיין צעי', אוהבי ה, מחונכים, בגופם שמחים
הם הפכו . בנושא החינוך' פשטו את הרגל'היום רוב מערכות החינוך ? איך מגיעים לזה: צריכים לשאול את עצמנו היא

אין למורים זמן להתמודד עם , מפרסמים את עצמם עם תוצאות הבגרות או מבחני סף אחרים. לבתי חרושת לציונים
כל תלמיד שרק זז בכסא ממליצים . תיות ואישיות של התלמידים או לעצב את האישיות שלהםבעיות חינוכיות חבר

מנוצלת להשלמת חומר לימודי ) במקומות שעדיין יש(שעת המחנך . כי אין למורים זמן להתעכב עם הילד, על ריטלין
כות התלמיד נקבעת על פי אי, ובבתי ספר גדולים אפילו לא זוכרים את שמות התלמידים, שלא הספיקו עדיין ללמד

אינני . טובי לב ויפי נפש, לילדים בינונים וחלשים אין אפשרות לשרוד במערכת כזו גם אם הם מחונכים. הציונים
, שומרי תורה ומצוות, אך חשוב לזכור שקודם כל ילדינו צריכים להיות בני אדם בעלי מידות טובות, מזלזלת בציונים

מה האווירה המאפיינת את בית : א? מה צריך לבדוק בבית הספר. ינים בלימודיםתורמים לחברה ורק אחר כך מצטי
איזה : לחברה יש השפעה מכריעה בחינוך ג, רמה דתית וחברתית של תלמידי בית הספר: ב. חינוך או ציונים, הספר

 ! ה תצליחו"עשו ובע . והאם התלמידים מרוצים ושמחים ללמוד בבית הספר, אווירה יש בהפסקות
 ,שבת שלום                                                                                                                                                                     

   שושנה                                                                                                                                                                           
 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 

 ניתוח בלתי צפוי  
נעצרתי ברחוב והרגשתי איך הכאב חותך את גופי . ים תפסו אותי באמצע יום שגרתי ורגיל ממש לפתע פתאוםהכאב

בעיקרון זה היה כאב באחד הצדדים . לא הצלחתי להגדיר נקודה מדוייקת בגוף שבה היה הכאב. כמחט בבשר החי
הן נפלטו מפי , להתגבר על הגניחותאך לא הצלחתי , חשקתי שפתיים כדי לא לצעוק באמצע הרחוב. באזור המתנים

אבל כמו תמיד יש כמה , כמה אנשים הביטו בי ברחוב חלק נמלטו בבהלה חלק לא הרגישו נעים לעצור. בקצב מוגבר
 . יהודים טובים שהציעו עזרה מיידית

לאט לאט התח יל הכא ב . ה וריד ו מאי שם כוס מים ונ יסו ל השיב את נפ שי, מישהו ה וציא כסא מאחת  החנו יות
כשה געתי  הבי תה  כמעט  לא  הי ה  זכר  . הצלחתי להזדקף מעט אבל  עדי ין  רעדת י בכ ל ג ופ י.  לרדת עוצמתו הל כה ופח תה

 ... רו פא ה משפחה ה קשיש שבדק א ותי  אמר לי שלא  מדובר במש הו  רציני א ולי  נתפ ס לי שר יר... לכאב שתפס א ותי
בא ין  .  הר חוב תפ ס אותי בפת ע פתאוםו הו פ הכאב הה וא מן ... ההתקף השנ י מצא אות י כש סחבתי שקי ות כבדות

'  אתה ברי א לחל ו טין'. שלחו א ו תי הבית ה, בחדר מי ון אחר י כל הב דיקות הא פשריו ת. ברירה הזמ ינה אשת י אמבו ל נס
גם  י מים שעברו בל י התק פים ה פ חידו  . כאוב ו חול ני, הפכת י לאדם מס וי ט ונפ חד'  .אתה צר י ך לנוח, או לי  וויר וס'קבעו 
ח וץ מקשר  רופ ף עם חס ידות  אחת ש התפל לתי   , ר א לי הם הלכת י"  לא  היה  לי  רב א ו אדמ ומב חי נה ק הילת ית. אותי

א חרי  היס ו סים  . ר"אברך  ששמע  על כאבי  הצי ע ל י לקב ל בר כה מהאדמ ו. בבית המדרש  שלה בשבת  א חרי הצ הרים
שלא   ' :אחרי שה תענ יי ן בכאבי ם ברך אותי  בברכה  חמה, ר הב יט אל י במבט  חודר  ו רך"האדמ ו, החלטת י לקב וע ת ור

אך .  ר לה ודות ל ו על כך"ובא תי שוב ל אדמו, תקופה ארוכה א חר כך פסקו הכאבים.   'אסבול עד שתיפ תר הבעי ה
ה אי ן כבר  "לא ה יה ברור לי ל מה צריך ניתו ח אם ב' .כדאי שתקבע ת ור לנית וח': תגובתו ה יית ה מוזרה ו לא מובנת

כדי   ,  ר  הצלי ח לשכ נע ר ופא  שצריך  נ יתוח"ד  של  האדמ וחסי. אך  לא  ה יה  מנו ס  וא שתי ו אני  נ סענ ו  לבית  הח ול י ם, כאבים
?   מ י אמר  לך לעש ות  ני תוח'. כמה שעות  אחר י ה נית וח ה תעוררתי  לקו ל מצה לות  הרו פאים.  לאבחן  את סיב ת הכאב ים

כשפת חנו  את ה מקום  וראי נו  מה  ק ורה  .  ה יו  לך אב נים במ רה  המק ום הי ה מז והם  לגמרי! אל תשאל  מה  מצאנו  לך ב גו ף
מ י הרב  הז ה ששלח א ותך ככה  בריא  ו שלם . ו  ולה גיע  למ צב חמור ב יותר"יהום  היה  על ול ל התפשט ח הז . שם נחרדנ ו

 !  ?לעבור את  הנ יתו ח
 )  מרוה לצמא וינברג.ט                                                                                                                                                                  (

 !!שבת שלום                                                                                                                                                                    
 טובה רחל בת מרים שמחה/ אברהם בן בלוריה : להצלחת

 
 ל הרב אלעזר אבו חצירא"לזכות זצוק/ כי אליהול הרב מרד"לזכות זצוק

 יוסף בן יהודה /שושנה בת בתיה /שלמה בן סולטנה / 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 /ם בן שלמה שלו/כרמלה בת יחיא /סעדה בת סליימן           
 שלום בן דוד / לירז בת מירב / 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          

 


