
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 #34 עלון  ,ד"בס
 ב"עהתש–עקב 

 

  

 ריכת הרב נחום גמליאלבע

 ,לקח מהפרשה

 ('כה' יא)' ...אלקיכם על פני כל הארץ' פחדכם ומוראכם יתן ה'
 .יש לנו ראיה מהתקשורת המצרית שכל תפילה של יהודי פועלת את פעולתה

 
 ז איימו המצרים שאם יעלה בידם לכבוש את ארץ ישראל"בשנת תשכ

 ,ו"הם יעשו שפטים בכל התושבים ח 
 :צוטטו המפקדים שהודיעו  -תה שופרם של מפקדי הצבא שהיי -בתקשורת המצרית  

 .לא חל על תושבי מאה שערים בירושלים -' להשמיד להרוג ולאבד' –ש 
 

אבל הכוונה הייתה אכזרית מאין כמוה אולי יותר , ברדיו המצרי לא הסבירו מדוע הגזרה לא חלה על שכונה זו
 .אכזרית מעצם הכוונה להשמיד את כל תושבי הארץ

ועות על התפילות והתחינות הנערכות בבתי הכנסת ובבתי המדרש של שכונת מאה שערים הגיעו כנראה השמ
לאוזני המפקדים שידעו להעריך את כוחה של התפילה היהודית והם עשו כל שביכולתם על מנת לשבש את 

 .התפילות הללו שבקעו שמי השמיים
 

 .פשוט מאוד? כיצד עושים זאת
 

, שבי מאה שערים אין כל סיבה לחשוש והם כביכול בטוחים שלא יארע להם מאומהמודיעים בתקשורת שלתו
 .והזעקות שפרצו מליבם של בני ירושלים כבר לא תהיינה בשיאן, וממילא התפילה כבר לא תהיה תפילה

 .מדהים לראות שאפילו הגויים שונאי ישראל יודעים כוחה של תפילה עד היכן הוא מגיע
 (טובך יביעו)                                                                                

 
 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 

 

 פינת ההלכה

 מקרר בשבת 
 .בו אפשר להשתמש במקרר בשבת רק כשיודעים שלא נגרם חילול שבת כתוצאה מהשימוש: א
 .יתכן שיתבצע חילול שבת על ידי פתיחת הדלת של המקרר בשבת: ב
 שלא תדלק גם, חייבים לכבות את המנורה לפני שבת. בכל המקררים ישנה נורה הדולקת עם פתיחת המקרר: ג

 .כדי שאפשר יהיה לפתוח את דלת המקרר בשבת, כשדלת המקרר פתוחה
 .ל"צריך לכבות אותה לפני שבת כנ, במקררים חדישים יותר ישנה נורית גם בדלת של המקפיא: ד
גופי חימום או התראה קולית על , מאוורר, בחלק מהמקררים החדישים ישנם חיישנים המפעילים צג דיגיטאלי: ה

לא ניתן להשתמש , בחלקם החיישנים מפסיקים את פעולת המדחס מיד עם פתיחת הדלת .דלת מקרר פתוחה
 .במקרר בשבת ללא נטרול החיישנים

או שאפשר להתאים אותו לשימוש , כשקונים מקרר חדש צריך לוודא לפני הרכישה שהוא מתאים לשימוש בשבת: ו
 .בשבת על ידי התקנת כרטיס אלקטרוני שמנטרל את החיישנים

יכול להפעיל את המקרר לשבת עם שעון שקע חשמלי שיפסיק , י שיש לו מקרר עם אחד ההתקנים הבעייתייםמ: ז
ולפתוח את המקרר רק כשהוא מנותק , ובזמני הארוחות, את אספקת הזרם למקרר לכמה דקות בכל שעה

 .מהחשמל
 !!!ליידע כל מי שמכירים בבעיה קשה זו כדי לחסוך הרבה חילולי שבת: חשוב



 

 

 חינוך ילדים

 'פרסים בחינוך חלק ד 
 ?איזה פרס לתת

 . לא יביאו לתוצאה הרצויה לנו, פרס שאינו חינוכי או פרס חינוכי שהילד אינו רוצה. לא כל פרס אפשר לתת
בשום אופן לא כזה שיגרום לו לנזק . )להתאמץ להשיג אותוכדי שיהיה מוכן , הפרס חייב להיות נחשק בעיני הילד

 .הוא גם בעל ערך בעיני הילד, לא תמיד הפרס שנראה בעל ערך בעינינו.( חינוכי
 ...טיול לגן חיות אינו פרס לילד שהחיות לא מעניינות אותו 

 ? איך בוחרים פרס
 .ישנן שתי אפשרויות

 .ר אחת מהןולתת לו לבחו, להציע לילד מספר אפשרויות ·
 .כמובן להתנות זאת בכך שנסכים לפרס שהוא מציע, לתת לו להציע בעצמו פרס ·

והוא יכנס לתכנית מתוך אחריות רבה , זה מגביר את האחריות שלו להחלטה שלו, כשהילד בוחר בעצמו את הפרס
 .שיטה זו טובה רק לילדים שכבר התנסו בקבלת החלטות. יותר

 .ילדים שעלולים להסתבך בקבלת החלטות הגיוניותהשיטה הראשונה טובה יותר ל
ולאיזה , רצוי להשתמש בשיטה הראשונה עד שהילד ילמד את הלך הרוח בבית, כשמתחילים עם שיטת הפרסים

  .ואז לעבור אתו לשיטה השנייה, פרס נסכים
 .                             שושנה, ושבת שלום! בהצלחה                                                                                                                     

 סיפור לשבת

 כוחה של תשובה
 .ע"זושא מאניפולי זי' סיפרה את הסיפור נינתו של הצדיק ר

עבריין ': את מצוקתווהחל שופך , הגיע לפניהם יהודי מגושם בבכייה, אלימלך ישבו בצוותא' זושא ור' שני האחים ר
גדול אני ושקוע בעומק מצולות החטאים עתה התעורר ליבי בחרטה על עוונותיי הרבים מבקש אני ממעלתכם לסדר 

 .'לי תיקון תשובה
כה הכביד עול חטאיו . היו תמימים בדעה כי אין תקווה לעבריין זה, האחים שתמיד אחזו בפלך של קירוב רחוקים

למשמע חזות . אלימלך' בישר לו ר' צר לי עליך אך ננעלו שערי תשובה בפניך'. בתשובה עד כי מן הנמנע ממנו לשוב
הנני מוכן ומזומן לקיים ככל אשר ! אנא רבי הושיעה'. קשה זו פרץ בכי איום מגרונו של האיש והחל מילל ומתייפח

 . 'יושת עלי ובלבד שאזכה לעשות תשובה
עברות . ימלך והרגיש בחטאים העצומים המשטינים והמקטרגים נגדואל' כפי הנראה חש ר. אך דמעותיו לא הועילו

הביט האיש . על כן עמד נחרץ בסירובו... וגם גרועות מאלו', אין מספיקין בידו לעשות תשובה'כאלו שעליהן נאמר 
( אמה של המספרת)בנועם אמרים פנה אל נכדתו הילדה , זושא' הרבי ר. זושא ניגש אליו' כה וכה ובראותו את ר

לא חלף רגע והילדה שבה עם גחלת לוחשת בתוך מחתת . וביקש ממנה להביא לו גחלת בוערת מן התנור המוסק
כמו שגחלת זו יכולה להצמיח ולעלות עשבים כך , 'זושא אל החוטא' פנה ר?' רואה אתה את הגחלת הזו'. נחושת

נחתם דיני . כן סיכויי לחזור בתשובהאפסו אם . האיש שמע את דבריו הקשים והתחלחל! יעלה בידך לעשות תשובה
במאמצים רבים עוררוהו האחים . הוא קרס תחתיו והתעלף! לרדת לשאול תחתיות ולא לעלות משם לנצח נצחים

נכמרו ! ?אם לא מועילה לי תשובה למה לי חיים. מעלפונו כשהוא מתעלף כל פעם מחדש כשהוא נזכר במה ששמע
אך עליך להתכונן , אערוך לך סדר תשובה מועיל! נעניתי לך'רא באזני האיש אלימלך הוא פנה וק' עליו רחמיו של ר

, אם תצליח אזי תמצא מזור לנפשך ונשמתך תעלה ארוכה. כיאות לסיגופים קשים ומפרכים למשך שנה תמימה
 זושא יתקיימו' הנכדה ששמעה את הדברים האמינה כי דבריו של סבה ר. ותשובתך תתקבל לרצון לפני אדון הכול

נטלה איפה את הגחלת ושמרה עליה . הגחלת תעלה עשבים, אם אכן יעלה ביד האיש לעשות תשובה. בדיוק נמרץ
אל מול עיניה ! כעבור שנה התרחש הנס והפלא הגדול. שנה שלימה המתינה לראות כיצד ייפול דבר. מכל משמר

 ... המשתוממות החל גוש הפחם השחור להצמיח עשבים ירוקים ולחים
עם העשבים הייתה שמורה במשפחתי כאות ומופת חותך כיצד יכול הטבע להשתנות וכמה גדול כוחה של  הגחלת  

 ...תשובה אף לחוטא הגדול ביותר
 (הרבנית הצדקת מרת ציזא חנה בתה של בעלת המעשה)                                                                            
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