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הרב יונתן סימונייכולת הבחירה /   

 ‘( כו‘, )פרשת ראה יאְרֵאה ָאנִֹכי נֵֹתן ִלְפנֵיֶכם ַהּיֹום ְבָרָכה ּוְקָלָלה 

ה מטיב לכל הנשמות “היה הקב )לפני בריאת העולם(שבתחילה ‘: דרך הבספרו רבי משה חיים לוצאטו כתב 

ואותם הנשמות היו מתענגות באותו האור, אלא “ אור אין סוף”ל “ומשפיע עליהם מה שנקרא בלשון חז

יתברך שאין הם ‘ ולכן אמרו לה‘(, לחם של בושה’ -ל קראו לזה“)חזשהתביישו לקבל את כל הטובה הזאת בחינם 

ה ברא את העולם הזה, ושם את אותם הנשמות בתוך גוף “מעוניינים לקבל את כל הטוב הזה בחינם, ולפיכך הקב

בשר ודם, ונתן בהם יצר טוב ויצר רע, ונתן לאדם את הכח לבחור בין יצר הטוב ליצר הרע, ובמשך כל חיי האדם 

מתחוללת בתוכו מלחמה בין היצר הטוב ליצר הרע, ותפקידו של האדם הוא לבחור באחד מהם, אם במשך חייו 

‘, לחם של בושה’בחר בטוב הרי הוא יקבל את שכרו לעולם הבא ויחיה בעולם שכולו טוב, ולא יהיה זה בגדר של 

שהרי הוא התעמת כל ימיו ונלחם ביצרו הרע, ונמצא שקיבל את אותו הטוב בשכר עבודתו שעמל בעולם הזה. וכן 

להיפך, אם יחליט לבחור ביצרו הרע לא יקבל מאותו הטוב, ולא זאת בלבד אלא שיענש על כך, וכמו שכתוב 

ַעְצְמָך  )הכן(ַרִבי יֲַעקֹב אֹוֵמר, ָהעֹוָלם ַהזֶה ּדֹוֶמה ַלְפרֹוזְדֹור ִבְפנֵי ָהעֹוָלם ַהָבא. ַהְתֵקן  ‘(טז‘, )דבפרקי אבות 

הוא היצור היחיד שיש לו את היכולת לבחור בין  האדם  .)מקום מושב המלך(ַבְפרֹוזְדֹור, ְכֵדי ֶשִתָכנֵס ַלְטַרְקִלין 

טוב לרע, ואפילו למלאכים הקדושים אין את היכולת לעשות כרצונם, משום שיש בהם רק יצר טוב ובידם לעשות 

את רצון הבורא בלבד ואין בכחם לשנות כלל. ולשאר בעלי החיים, אין, לא יצר טוב ולא יצר רע ואין ביכולתם 

 לבחור את מעשיהם אלא הם פועלים מתוך אינסטיקטים הטבועים בהם. 

י בחירת האדם לעשות מעשה טוב הוא מתקן “הבחירה שניתנה לאדם הינה כח עצום וגדול עד מאוד, שע יכולת

תיקונים גדולים בנשמתו ולא רק זאת אלא שכל הסובבים לו יהיו מושפעים לטובה מאותה הבחירה שבחר, שכל 

ִמְצָוה  ‘(ב‘, )פרקי אבות דל “פעולה הנעשית בעולם, יוצרת גלים ומייצרת פעולה אחרת הדומה לה, כמו שאמרו חז

כל בחירה שבוחר  -‘מכתב מאליהו’בספרו הרב אליהו דסלר . וזה לשון ּגֹוֶרֶרת ִמְצָוה, ַוֲעֵבָרה גֹוֶרֶרת ֲעֵבָרה

האדם , עושה רושם בכל מצבו לכל ימי חייו, אם מעט אם הרבה, אם לטוב אם לרע, ולא רק בו, אלא באשר יעשה 

לחינוך בניו, ולכל אשר יתפתח מזה עד סוף כל דורותיו, וכל אדם פועל על סביבתו, ועל כרחך רושם בחירתו יהיה 

, כל בחירה עושה רושם בכל העולם כולו, וכל אשר בקצרהגם על כל הנמצאים בסביבתו, עד סוף כל הדורות. 

 יולד מן הרושם הזה, אחראי הבוחר בבחירתו, וכן כל אדם ואדם בכל בחירה ובחירה. 

 להשתומם כמה יגדל שכר הבחירה הטובה, וכמה תרבה האחריות של הבחירה הרעה!     יש

הכעס מדה רעה היא עד מאד, וראוי לאדם שיתרחק ממנה עד הקצה האחר. וילמד עצמו שלא יכעוס ואפילו על דבר ‘( הלכה ג‘ )הלכות דיעות פרק בם “הרמבכתב 

כעס אין לי שראוי לכעוס עליו. אמרו חכמים הראשונים, כל הכועס כאילו עובד עבודת כוכבים. ואמרו, שכל הכועס אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו... ובע

 חייהם חיים. לפיכך ציוו להתרחק מן הכעס עד שינהיג עצמו שלא ירגיש אפילו לדברים המכעיסים וזו היא הדרך הטובה.

מעשה שקרא לאחרונה באדם רתחן וגס רוח, שהפיל את יראתו על כל הסובבים לו, הרב הגאון רבי יצחק זילברשטיין. כך נוכל גם ללמוד מהסיפור שסיפר 

ז הע בכל ערב בשובו ממלאכתו נוהג הוא להחנות את משאיתו הגדולה, שהיתה משמשת ליציקת בטון, במתחם החניה הרחב שמתחת לביתו. אוי לו למי שרק

לחניה נס לחנות בסמוך לחניית האיש, משום שהזהיר ואיים על כל התושבים בשכונתו שאף בחניות הסמוכות אליו אין לחנות, משום שהדבר יקשה עליו מלהכ

תו של האיש חמ שלו בנוחות...  ויהי היום הגיע מיודענו לביתו, ונדהם לגלות רכב זר, חדש ונוצץ, חונה לא פחות ולא יותר מתחת לביתו, בחנייתו הפרטית!

חשב בליבו. לשרוף אינו יכול, שהרי יביא הדבר אף לשריפת ביתו... אך רעיון מבריק עלה “, עלי כעת לעשות מעשה, למען יראו כולם וייראו”בערה בו. 

את הרכב בשכבת בטון!!! רק כאשר דאג כי הרכב כוסה כולו מכל צדדיו, ‘ לכסות‘במוחו. מה עשה? התקרב עם משאית המלט עד לרכב המפואר, ופשוט החל 

ניו ו בפנה האיש להכנס לביתו. פתח את הדלת ונכנס, והנה משום מה הבית כולו חשוך...  הדליק האיש את האור, ולפתע הקהל הרב פצח בשירה. היו אל

 לרגל יום הולדתו, ומיד מיהרו להגיש לו את המתנה הגדולה... את מפתח המכונית החדשה שרכשו עבורו... ‘ מסיבת הפתעה‘שערכו עבורו 

 להתרחק מן הכעס 

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:55מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:25ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 

 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת:
רחמים )רוני( בן משה, יוסף בן פתום    

 שחר בן כוכבה, אילנה בת שמחה.
 בתוך שאר נשמות ישראל

 ת.נ.צ.ב.ה
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  

  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
 

19:44הדלקת נרות:   

20:36צאת השבת:   

21:13ר"ת:   

 זמני בית הכנסת "שובה ישראל"
 106 Oleander St. South Padre Island, TX 78597   P.O. Box 3766    

 יישר כח גדול
“ גבריאל ונונו”לתורן השבת:    

 מזל טוב !!!

 לגבריאל ונונו ולכלתו ציפורה

שיזכו להקים בית נאמן בישראל, 

 ויחולו עליהם כל הברכות כולם.

 

 ביום שבת
19:10מנחה בערב שבת:   

 לאחר קבלת שבת, דברי תורה
כ ערבית של שבת“ומיד אח  

8:30שחרית של שבת:   
 לאחר התפילה, סעודת שחרית של שבת

17:30שיעור גמרא:   
19:15מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
20:30תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה

  לא אומרים צדקתך במנחה!שבת ראש חודש/ 
“השמים כסאי”להפטיר  -מנהג האשכנזים   

ומוסיפים פסוק “ עניה סערה”להפטיר  -מנהג הספרדים 

“ממחר חודש“ו“ השמים כסאי“ראשון ואחרון מ  

מקוה טהרה לנשים פתוח 
 בכל  לילה



עיקרים, הוא, שהקב''ה ‘ העיקר הראשון ביג‘ :עבד הבספרו חיים רבי כתב הרב 

נמצא ומשגיח, דהיינו שיש השגחה פרטית על כל נברא בעולם להחיותו ולגדלו כפי 

רצונו יתברך. ואין שום מקרה בעולם או יד הגורל או מזל שבגינו נעשה כך וכך. אלא 

)בחולין ל “הכל נעשה בהשגחה פרטית ע''י הקב''ה, ישתבח שמו לעד. וכבר אמרו חז

  ''אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן גוזרים עליו מלמעלה'': ז:(

, בגאון רבי מרדכי פרוגמנסטי זצ"לכך נוכל ללמוד גם מהסיפור הבא: מעשה שהיה 

 שנסע פעם ברכבת ביום שישי, ולידו בקרון ישב יהודי שהיה מוהל.

השניים החלו להחליף בניהם דברים, ועד מהרה שקעו לתוך סוגיות עמוקות בהלכות 

מילה, ראשם ורובם היה עסוק בתורה הקדושה עד כדי כך שלא שמו על ליבם 

שהרכבת כבר עברה את מחוז חפצם! והשניים ממשיכים לצלול בים התלמוד 

 והפוסקים...

לפתע הביט המוהל מבעד לחלון, וכמעט שחשכו עיניו. רכבת חזור לא היתה באותו 

מה יהיה עלינו? היכן נשבות ביום השבת? -יום, והחל המוהל לדאוג  

יהודי אף פעם לא תועה הרגיעו רבי מרדכי: יקיר ואהובי, שמע נא יסוד מוסר: 

הוא מתגלגל לכל מקום בהשגחה פרטית!בדרך!    

כאשר הגיעה הרכבת לתחנה הבאה,החליטו לרדת במקום, אף על פי שלא הכירו כלל 

את האזור. עד מהרה התברר  להם כי בעיירה זו מתגוררים רק גויים ואין במקום אף 

 יהודי.

המוהל שסמך על בטחונו של ר' מרדכי שתק, ואילו ר' מרדכי לא התייאש והמשיך 

 להתעניין, עד שנודע להם על יהודי אחד ויחיד המתגורר בקצה העיירה.

 מיד הזדרזו והלכו לביתו.

פתח היהודי את הדלת, וראה שני יהודים עומדים לפניו, דבר שלא ראה כמעט מעולם. 

פרץ היהודי בבכי מרוב התרגשות, וביקשם בשמחה רבה להיכנס לביתו, והחל מספר 

את הסיפור המרטיט הבא: דעו לכם רבותיי כי לפני שבוע נולד לי בן זכר, והיום הוא 

היום השמיני, וכל היום הנני עומד ומעתיר בדמעות לפני ה' יתברך, שיזמין לי אדם 

 שימול את בני. והנה זכיתי שנשלחתם אלי מן השמיים...

ואכן המוהל מל את הרך הנולד, ור' מרדכי היה הסנדק, והיה בכל הבית שש ושמח, 

 -רואה אתהופיו לא פסק מלהודות לה' יתברך ולשולחיו. פנה ר' מרדכי למוהל ואמר: 

 יהודי אף פעם לא תועה בדרך!!!

 סיפור לשבת
חודש אלול   

נהגו לעשות בראש חודש אלול א.   
 התרת נדרים וקללות 

שנבואתא( “)סימן תקפבכף החיים כתב ב.   
אלול, וראוי לחזור ‘ חגי הראשונה נאמרה בא 

  ולקרותה ביום זה.
מנהג הספרדים לקום באשמורת הבוקר לומרג.   

אלול עד יום הכיפורים.‘ ב -סליחות ותחנונים מ  
ומנהג בני אשכנז אינו כן אלא הם מתחילים לומר 

 סליחות משבוע שחל בו ראש השנה.
נוהגים לקום בסוף הלילה המשנה ברורה: כתב ד. 

ה שט בעולם והוא עת רצון.“משום שבזמן זה הקב  
וטעם המנהג שנהגו הספרדים להתחיל לומר ה. 

ח אלול “ח אלול, הוא משום שבר“הסליחות מר
 עלה משה רבינו לקבל את הלוחות השניות,

ושהה שם ארבעים יום וחזר ביום הכיפורים,    
 וכל אותם ארבעים יום תשובתו מתקבלת.

זמן  לול הוא חודש אא: “הרב החידכתב ו.   
 תשובה לכל, בחודש המקודש הזה, 
 ויקפיד לפשפש במעשיו, וטוב וישר

שבכל לילה קודם שישן,    
 יפשפש ויחפש בדרכיו

ובמעשיו    
  

 פינת ההלכה
 סליחות

   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל
   

  נא לשמור על קדושת העלון. העלון טעון גניזה. אין להוציא את העלון לרשות הרבים בשבת.

 יהודי אף פעם לא תועה בדרך!

הזמן הראוי ביותר לאמירת סליחות בימים אלה הוא מחצות הלילה א. 

ואילך, שאז הוא עת רצון, אך בחצי הראשון של הלילה אסור לומר 

 ]חזו''ע ימים נוראים[ סליחות ושלש עשרה מדות.  

קהל ועדה שאי אפשר להם להשכים לסליחות בעוד לילה, יכולים לומר ב. 

סליחות בשעות הבוקר המוקדמות, לפני תפלת שחרית, או לפני תפלת 

וטוב שאז החזן שאומר הסליחות ]עד צאת הכוכבים[. מנחה, אחר חצות היום 

 )ילקוט יוסף(יתעטף בטלית. 

אף על פי שאין לומר סליחות וי''ג מדות בשעות שלפני חצות הלילה, מותר ג.  

 לשמוע אז מהרדיו סליחות וי''ג מדות, בכדי להתלמד ולהתרגל בנגינות התחנות.

אין היחיד יכול לומר שלש עשרה מדות של פסוק ויעבור בדרך תפלה ד. 

ובקשת רחמים, מפני שנחשב כדבר שבקדושה. אבל אם בא לאמרם דרך 

 ‘[]יחוה דעת חלק א' סימן מזקריאה בעלמא בטעמי המקרא רשאי. 

הסליחות שנתקנו בלשון ארמית ]תרגום[, אין ליחיד לאומרם, מפני ה.  

שאין מלאכי השרת מכירין בלשון ארמי, ורק אם יש מנין בבית הכנסת 

 אומרים אותם, שהצבור אינו זקוק לעזרת מלאכי השרת, שהשכינה עמהם.

אין לכפול פסוק ''שמע ישראל'' שאומרים בסליחות, אלא השליח צבור ו. 

 אומרו פעם אחת. והצבור עונים אחריו גם כן פעם אחת.

אחר הסליחות אומרים קדיש תתקבל, וקודם תתקבל אומר תענו ז.  

 ותעתרו מן השמים וכו', ויאמר: ויקיים בנו ובכם מקרא שכתוב וכו'. 

אומרים קדיש תתקבל אפילו אם מתפללים מיד אחר כך תפלת שחרית, ח. 

בלי שום הפסק בין הסליחות לתפלה. ואם היו עשרה בסליחות ויצא אחד 

 מהם, לא יאמרו קדיש תתקבל אחר הסליחות 

יש נוהגים לתקוע בשופר, בעת אמירת י''ג מדות שבסליחות. ואם זה ט. 

גורם לגזל שינה יש להימנע מלתקוע. וכן הנוהגים לתקוע אחר חצי קדיש 

 שבסיום הסליחות, אם זה מפריע לשכנים, ימנעו מזה.

צריך להזהר לברך ברכות השחר עם ברכות התורה, לפני הסליחות, י. 

 כיון שנכללים בהם פסוקים.

 
 

         “““שלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סליןשלמה בן חנה סלין”””כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: כל הדברי תורה יהיו להצלחת: 


