
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 #71  עלון ,ד"בס
  ג"התשע–משפטים 

 שבת שקלים
 בעריכת הרב נחום גמליאל ח אדר"ערב ר

äùøôäî ç÷ì, 
 )'ג יא"כ". (והשביעית תשמטנה ונטשתה"

בוקר אחד הודיעה במפתיע לרבנית בעלת הבית שהיא . בביתו של רב ידוע הייתה עובדת רומנייה
שמעה הרבנית כך ובקשה להעניק לה דבר  . לצת לחזור לארץ מולדתה וממחר היא מפסיקה לעבודנא
עטפה אותו יפה יפה והגישה אותו כתמורה , עד שראתה על השולחן תפוח, חיפשה ולא מצאה. מה

 ... ערכו של התפוח ברומניה לא יסולא בפז כידוע. לעובדת
: ששמע את סיפור המעשה מפי הרבנית נחרד ואמרוכ, הרב הגיע מיד אחרי שהעובדת יצאה מהבית

והלא השנה שנת שמיטה ואסור לתת לגוי פירות שיש בהם קדושת , כיצד רעייתי נתת לה את התפוח
 . השיב, צריך לרוץ אחריה ולקחת ממנה את התפוח, שאלה הרבנית? מה אעשה עתה! ?שביעית

בדיוק באותו רגע הגיע . האוטובוסהרבנית יצאה לרחוב בעקבות העובדת וראתה אותה ליד תחנת
אך זו עשתה את עצמה , הרבנית סימנה בידה לעובדת להמתין מפני שהיא צריכה אותה, האוטובוס

, מיהרה הרבנית לעלות בעקבותיה לאוטובוס. ועלתה לאוטובוס, כמי שאינה רואה וכמי שאינה שומעת
ואז אירע דבר  . דה את התפוחלמה לנהג כרטיס נסיעה כדי ליצור קשר עם העובדת ולקחת מייש

 . מדהים
: ואמרה לרבנית' כניעה'עשתה תנועה של , כשראתה העובדת את הרבנית בעקבותיה בתוך האוטובוס

תוך כדי דיבור היא מכניסה ידה לתיק ושולפת משם . 'אחזיר לך את הכול, אל תעשי לי מאומה'
לא הרפתה ,  ברבנית למראה הנסלמרות ההלם הגדול שאחז  ...מעטפה עם כל תכשיטיה של הרבנית

 ,עדיין מעניין התפוח
והתברר בדיעבד . רק אחר כך התפנתה לעמוד על מה שאירע לה. ובקשה מהעובדת שתחזיר לה אותו

והמרדף שניהלה הרבנית אחר העובדת היו נגנבים ממנה , שאלמלא ההקפדה על הלכות שביעית
)                                                                                                                                                  עלינו לשבח(                                                                        . תכשיטים יקרים שעברו מדור לדור במשפחה

 

 פינת ההלכה
 המשך / הלכות ברכת הגומל

 .צריך לברך הגומל כשיבריא,  ושכב במיטה- גם במחלה שאינה מסוכנת כמו שפעת –מי שחלה : א
 .יולדת צריכה לברך הגומל כשתבריא: ב
צריכים לברך הגומל , מי שנפצע בתאונת עבודה או בתאונת דרכים ונאלץ לשכב במטה שלושה ימים: ג

 .כשיבריא
 .צריך לברך הגומל אחרי שיבריא... ) טחורים, רשב(מי שעבר ניתוח פנימי אפילו ניתוח קל : ד
כשנרפאים , מחלת עיניים קשה נחשבת לחולי ובמקרים מסוימים צריך לחלל שבת כדי לטפל במחלה: ה

 .ממחלה קשה בעיניים צריך לברך הגומל
ל מי ששחה בבריכה וכמעט טבע אינו "כנ, מי שהיה מעורב בתאונת דרכים ולא נפצע אינו מברך הגומל: ו

 .מברך הגומל
יכול לבקש מי שמברך הגומל על נסיעה או , על כך שניצל מתאונה או טביעה' מי שרוצה להודות לה: ז

 .חולי שיתכוון להוציא אותו ידי חובה ויתכוון לצאת בברכתו
מפני שישנם הרבה שנוסעים נסיעות ארוכות או מסתפקים אם צריכים לברך הגומל רצוי שכל מי : ח

 .כוון להוציא כל מי שמעוניין כדי שיוכלו לצאת ידי חובהשמברך יודיע שמת
, )בשני הכוונים(,  דקות72הטס במטוס או מפליג באוניה מברך הגומל כשהטיסה או ההפלגה נמשכו : ט
 .יגיע ליעדשכ



 
 

íéãìé êåðéç 

 'חלק א' הילד הלא מרוצה' 
ובכל זאת ישנם ילדים שתמיד מתלוננים , אנו עושים הכל כדי שהילדים שלנו יהיו מרוצים

 .ומקטרים
 ?איך זה יתכן

לא 'להיות ' משתלם'שבבית שלו ילד חכם מגלה לפעמים . ובכן לפעמים אנו ההורים אשמים בכך
הילד קולט את ... לעיתים הפחד שהילד יחזור לא מרוצה גורם לנו לרצות אותו עוד ועוד. 'מרוצה
 .'אז שווה להיות לא מרוצה, אקבל ואשיג יותר, אם אחזור לא מרוצה'. הרעיון

ות אמפתיה לפעמים יש לגל. ולא תמיד צריך לפצות אותו על כך, לא תמיד חייבים להתרגש מכך
 .בלי להתרגש יותר מידי

! אל תיבהלו... המסלול היה משעמם, הלכנו הרבה, היה חם: ילד חוזר מטיול ומתלונן: דוגמה
 . חבל שלא נהנית וסגרו את הנושא: תגידו לו

ילד מרוצה ? מה תרוויחו. עודדו את הילד השמח והאופטימי, הראו וגלו התלהבות מילד שמתלהב
                                 ובהצלחה , שבת שלום                                                      .זה יעזור לו הרבה בחיים. שמכיר טובה ותודה

 שושנה                                                                                                                                             

úáùì øåôéñ 

 כך ניצלתי ממוות
ָהיּו ֶׁשָראּו ְּבָנּפֹוְליֹון : ַהְּיהּוִדים ֶנְחְלקּו. ָהַלְך ְוִהְתַקֵּדם, ְצָבאֹו ָהַלְך ְוָכַבׁש. ְיֵמי ִמְלֶחֶמת ָנּפֹוְליֹון, ַהָּיִמים
ַזְלָמן -ַרִּבי ְׁשֵניאֹור. ם ַהְּיהּוִדי ְוִהְתַּפְּללּו ְלַמַּפְלּתֹוּוְלֻעָּמָתם ָהיּו ֶׁשָראּו ּבֹו ִאּיּום ָחמּור ַעל ָהָע, ְּבָרָכה

. ַהָּצאר ָהרּוִסי, הּוא ִצֵּדד ְּבֲאֶלְּכַסְנֶּדר. ָהָיה ֵמַהִּמְתַנְּגִדים ַהֲחִריִפים ְלָנּפֹוְליֹון, )ר ַהָּזֵקן"ַהְּמֻכֶּנה ָהַאְדמֹו(
לֹא , ְוִאם יּוַבס ָנּפֹוְליֹון; ַאְך ַמֲעָמָדם ָהרּוָחִני ִיַּדְרֵּדר, הּוִדים ְּבַגְׁשִמּיּותִיְהֶיה טֹוב ַלְּי, ִאם ְיַנֵּצַח ָנּפֹוְליֹון"

ַזְלָמן ֶאת ִסַּבת -ִהְסִּביר ַרִּבי ְׁשֵניאֹור, "ֲאָבל ִיְהֶיה ָלֶהם טֹוב ְּברּוָחִנּיּות, ִיְהֶיה טֹוב ַלְּיהּוִדים ְּבַגְׁשִמּיּות
 .יֹוןִהְתַנְּגדּותֹו ְלָנּפֹוְל

. ַעד ׁשהוא ָנַקט ְמעָֹרבּות ְּפִעיָלה ְּכֵדי ְלַסֵּיַע ְלַמֲאַמץ ַהִּמְלָחָמה ָהרּוִסי, ִהְתַנְּגדּותֹו ָהְיָתה ּכֹה ֶנֱחֶרֶצת
ה ָבִקי מֶֹׁשה ָהָי' ר. מֶֹׁשה ַמְייְזל ִמִּויְלָנה' ָהָיה ֶזה ר, וָשָּתל ְמַרֵּגל ִמַּטֲעמֹו ְּבִִּמְׂשְרֵדי ַהָּצָבא ַהָּצְרָפִתי

ִּבְזכּות ְיִדיעֹוָתיו ִקֵּבל ִמְׂשַרת ְמַתְרֵּגם ְּבַמֵּטה . ְוָצְרָפִתית, ּפֹוָלִנית, רּוִסית, ֶּגְרָמִנית: ְּבָׂשפֹות ַרּבֹות
ַמן ָזָכה ִעם ַהְּז. ָּכל ָמה ֶׁשָרָאה ְוָכל ָמה ֶׁשָּׁשַמע ָחַקק ְּבִזְכרֹונֹו ְוהעביר ִלְפִקיֵדי ַהָּצָבא ָהרּוִסי. ָנּפֹוְליֹון

כשַהְּמַפְּקִדים ַהְּבִכיִרים ֶׁשל ַהָּצָבא , יֹום ֶאָחד. ְלִקּדּום ְוָהָיה ִנְכַנס ַּגם ַלְּמקֹומֹות ַהֲחסּוִיים ְּביֹוֵתר
ֹום מֹוֵעד ְּפִתיַחת ַהְּקָרב ִנְקַּבע ְּכָבר ְלי, ַהָּצְרָפִתי ָהיּו ְׁשרּוִיים ְּבִעּצּוָמּה ֶׁשל ְיִׁשיָבה סֹוִדית ְמֻיֶחֶדת

לֹא , ַלַחץ ַהְּזַמן ַהּנֹוָרא ָמַרט ֶאת ֲעַצֵּביֶהם ֶׁשל ַהְּמַפְּקִדים ֶׁשָּׁשֲאפּו ְלַסֵּים ֶאת ְמֶלאֶכת ַהִּתְכנּון, ַהָּמֳחָרת
ּפֹות ֶׁשָהָיה ִנְכַנס ִמַּפַעם ְלַפַעם ֶאל ַהֶחֶדר ְותֹוְך ְּכֵדי ָּכְך ֵמִעיף ַמָּבט ָמִהיר ַּבַּמ, מֶֹׁשה' ָׂשם ִאיׁש ֵלב ְלר

 . ְלֶפַתע ִנְפְּתָחה ַהֶּדֶלת ְּבכֹוַח ַרב. ּוְבָתְכִנּיֹות ַהְּקָרב ְורֹוֵׁשם ֵמיָדע ָיָקר ִמָּפז ְּבִזְכרֹונֹו
ָנה ְּבקֹול רֹוֵעם ָּפ. ְּתנּועֹוָתיו ִנְמָרצֹות ּוָפָניו זֹוֲעפֹות. ְּבֶפַתח ַהֶחֶדר ִנְרָאה ַהֵּקיָסר ָנּפֹוְליֹון ִּבְכבֹודֹו ּוְבַעְצמֹו

 . ֶאל ַהּיֹוְׁשִבים ָּבאּוָלם ְוָדַרׁש ְלַהִּגיַע ִּבְמִהירּות ְלַהְכָרעֹות סֹוִפּיֹות ְּבִסּדּור ַהֵהָעְרכּות ִלְקַראת ַהְּקָרב
ִמי . ְלָחָמהַהִּמ-מֶֹׁשה ֶׁשָּנַכח ְּבאֹוָתּה ָׁשָעה ַּבֲחַדר' ְּבתֹוְך ָּכְך ָסַקר ְּבַמָּבט ָמִהיר ֶאת ַהֶחֶדר ּוַמָּבטֹו ִנְנָעץ ְּבר

: ַעִין ָּפַסע ְלֵעֶבר ֶהָחִסיד ְוָקָרא ֵאָליו ְּבָצְרָפִתית-ְּכֶהֶרף. ִהְרִעים ְּבקֹולֹו, "?הּוא ָהִאיׁש ַהֶּזה ָהעֹוֵמד ּפֹה
. ֶהָחִסידמֶֹׁשה ְלִהְתַעֵּׁשת הֹוִׁשיט ֶאת ָידֹו ְוֵהִניָחה ַעל ִלּבֹו ֶׁשל ' ְּבֶטֶרם ִהְסִּפיק ר!". ַאָּתה ְמַרֵּגל רּוִסי"

ָּדָבר ֶׁשָהָיה ּבֹו , ַהֵּקיָסר ַהָּצְרָפִתי ָרָצה ָלחּוׁש ֶאת ַהְלמֹות ִלּבֹו ְוִלְבחֹן ִאם ָאְמָנם הּוַאץ ֶקֶצב ְּפִעימֹוָתיו
 .ְּכֵדי ְלהֹוִכיַח ֶׁשָהִאיׁש ִמְתַרֵּגׁש ְמאֹוד

ְלָקחּוִני ְלָכאן : "ַח ּוְבָׂשָפה ְּברּוָרה ָעָנה ַלֵּקיָסרְּבקֹר רּו. ֶהָחִסיד לֹא ֵהִניַח ְלִרְגׁשֹוָתיו ְלִהְׁשַּתֵּלט ָעָליו
מֶֹׁשה לֹא ִׁשּנּו ִמִּקְצָּבן ' ִלּבֹו ֶׁשל ר-ְּפִעימֹות". ֶׁשֵּכן ַהָּׂשפֹות ַהְּדרּוׁשֹות ְׁשגּורֹות ַעל ִּפי, ְּבַתְפִקיד יֹוֵעץ

 .ַהָּמֶות ֶׁשִרֲחָפה ֵמַעל רֹאׁשֹו-ַּתַחת ַסָּכַנת, ָאֲחָזה ּבֹוַהִּׁשְגָרִתי ְולֹא ִהְסִּגירּו ֶאת ַסֲעַרת ַהִהְתַרְּגׁשּות ֶׁש
הּוא ִיֵּׂשם ִּבְׁשֵלמּות ֶאת ַהְּכָלל . מֶֹׁשה תורת ַהֲחִסידּות ְוִהִּציָלה אֹותֹו ִמָּמֶות ָּבטּוַח' ָּכְך ָעְמָדה לֹו ְלר

                                                                                                                      ") תורתך שעשוע י("                                                            ".  ַהּמֹוַח ַׁשִּליט ַעל ַהֵּלב: "ַהָּגדֹול ֶׁשָּלַמד ֵמַרּבֹו
 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 בדרה/ טובה רחל בת מרים שמחה / נתנאל בן עמנואל / חיה בת רחל 

 .מרים בת יצחק/ זכריה בן דוד /רחל בת חנה חנינה  /שלום בן סליימן 
 .שרונה בת שושנה/שרון בן מרים 

     


