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 לשמור על עקרונות

 שמבקש להורגו.‘ עשיו’חוזר לארץ מולדתו, שם מחכה לו אחיו יעקב אבינו בפרשתינו 

נערך למפגש עם אחיו, מצד אחד פניו לשלום, הוא שולח אליו דורון, למצוא חן בעיניו. מצד שני  יעקב

הוא נערך למלחמה, למקרה שעשיו מתעקש להשאר ברשעותו ולא תהיה שום ברירה אחרת, עליו 

 להיות ערוך ומוכן למלחמה.

שיעקב ודאי העדיף את הדרך של שליחת הדורון ולא של מלחמה וכמו שכתוב הבית יצחק כתב 

ֵעינֶיָך”במפורש בפסוק:  צֹא ֵחן בְׁ מְׁ ַהגִּיד ַלאדֹנִּי לִּ ָחה לְׁ לְׁ  ‘(ו‘, )לב“ ָוֶאשְׁ

י שולח את הדורון לעשיו הוא מבקש משליחים שיאמרו לו: כשיעקב  תִּ ם ָלָבן ַגרְׁ ָך יֲַעקֹב עִּ דְׁ כֹה ָאַמר ַעבְׁ

( כלומר שיעקב הודיע  316ג )“בגמטריה תרי‘, גרתי‘-י “רשפירש ‘( ה‘, )לב‘ ָוֵאַחר ַעד ָעָתה וכו

 ( מצוות שמרתי ולא למדתי ממעשיו הרעים.316ג )“לעשיו: עם לבן הרשע גרתי ותרי

מצא לנכון לספר באוזני עשיו שהוא שמר את כל מצוות התורה שהיה יעקב אבינו והדבר תמוה, מדוע 

 בבית לבן?

כותב שדרך העולם שאדם רוצה למצוא חן בעיני הזולת, הוא מוכן לעיתים הרב שלמה לווינשטיין 

 לשנות מהעקרונות שלו, מדרכו הרגילה, להתפשר ולוותר על דברים החשובים לו.

מלמדנו שיש דברים שעליהם לא ניתן לוותר בזה, ולכן דווקא בזמן שהוא שלח לעשיו את יעקב אבינו 

הדורון, הוא הודיע לו שאפילו בבית לבן הרשע שמרתי את כל המצוות ועל ידי כך גילה לו כי איננו 

מעוניין בריב ובמלחמה, יש לי ממון ואני מוכן לתת לך ממנו כדורון למצוא חן בעיניך אבל עליך לדעת, 

כי גם אם אני מבקש למצוא חן בעיניך למען השלום אין זאת אומרת שאני מוכן להתפשר על ענינים 

 “מצוות שמרתי( 316)ג “עם לבן גרתי ותרי”עקרוניים של שמירת המצוות. דע לך 

שלום זהו דבר חשוב ומוכרח ביותר לקיום האדם בפרט, ולקיום האנושות כולה, אבל כשאדם מוותר על 

עקרונותיו כגון שמירת המצוות בשביל למצוא חן בעיני הזולת אין זה שלום אמיתי המביא את האדם 

 לחירות, אלא תחפושת זולה המתאימה לחנפנים.

אולוגיות כבר ארכה"מגן דוד" מוכר כסמל יהודי רב עוצמה המשוייך ליהודים וליהדות בכל מקום בעולם. סמל ה"מגן דוד" הופיע לראשונה בהקשר יהודי בחפירות 

-)לפני כ"מגן דוד" הופיע גם במאה השביעית לפני הספירה שנה(,  0,333-לפני הספירה, כלומר לפני כ 6,633)תקופת הברונזה אשר החלה במזרח התיכון בשנת בתקופת הברונזה 

 ריהבחותם יהודי שנמצא בצידון, כמו כן נמצא בחפירות גזר, כפר נחום, על מטבעות, במספר בתי כנסת עתיקים בארץ ישראל בתקופת הבית השני ואחשנה(  0,733

לספירה נמצא סמל ה"מגן דוד" על גבי מצבות יהודיות ומזוזות, ובטליתות של קדושי האינקויזיציה ,  7-3-בעתיקות מגידו נמצא "מגן דוד" מצוייר על קיר. במאה ה

בשנת ג: ואף בקמיעות של חכמים. לפני כשש מאות שנה השתמשו קהילות יהודיות במגן דוד כסמל הקהילה, אחת הערים, שבהן השתמשו בסמל הזה הייתה פרא

להעניק כבוד ליהודי עירו. הוא נתן ליהודי פראג זכות "לשאת דגל"! במרכז הדגל הזה התנוסס "מגן דוד" גדול. בשנים  1החליט נסיך פראג צ'ארלס ה ־  1601

 היה ה"מגן דוד" סמל יהודי נפוץ ומוכר מאוד. גם כאשר לא כל העם היהודי היה שומר מסורת, סמל ה"מגן דוד" סימל את כלל היהודים. בתקופת 1033-1011

מקומות  בכלההשכלה הפך ה"מגן דוד" לדרך לביטוי הזהות היהודית החילונית. ה"מגן דוד" התפרסם והתקדש בעיקר בתקופת השואה, בה התחייבו כל היהודים 

כאות היכר וקלון. ה"מגן דוד" שימש גם כסמל לגאווה יהודית בזמן )הטלאי הצהוב שבמרכזו המילה "יהודי" בגרמנית( שלטון הנאצים לתלות על בגדיהם את ה"מגן דוד" 

על הדולר גם מלחמת העולם השנייה, כאשר ראש ממשלת בריטניה וינסטון צ'רצ'יל, קבע את ה"מגן דוד" כסמל הבריגדה היהודית. אפשר לראות את ה"מגן דוד" 

 . ג'ורג' וושניגטון לחיים סולימן היהודיהאמריקאי, כאות הוקרה של 

ד ‘ ָברּוְך ַאָתה ה  )פסחים קיז:(ָמֵגן ָדוִּ

 ביום חול
8:00 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
17:20מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
18:15ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה.
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 מרדכי בן שמחה, מרדכי בן מילכה

ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה.  
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  17:18הדלקת נרות: 

18:14צאת השבת:   

18:49ר"ת:   

 ביום שבת
17:10מנחה בערב שבת:   

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

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

15:30שיעור גמרא:   
16:50מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
18:15תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה
  

 יישר כח גדול
“ אברהם לוי”לתורן השבת:    

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

 לא לשכוח
ל מתחילים לשאול  גשמים“ביום שלישי בלילה, בני חו  

“תן טל ומטר”ולכן בתפילת עמידה יש לומר   



 מבחן האמונה סיפור לשבת
 בזמן משבר של פרנסה או של בריאות,  

 אז נבחן האדם בתגובתו למאורע שארעהו, כי 

 מאחר והסיבות הטבעיות נשמטו מתחתיו ונשאר 

 הוא תלוי לאמונתו בלבד, בזאת יבחן האם יש די 

 באמונתו להחזיקו או לא. לדוגמא: אדם שפוטר מעבודתו,

 ויצא עם פנסיה שתספיק לו להתפרנס למשך שנה, 

בתחילת השנה אינו דואג כל כך, שהרי שנה שלמה לפניו,  

אולם ככל שיעברו מספר חודשים מתקופת השנה, כן תלך 

 דאגתו ותגדל, וכשיגיע ממש סמוך לסוף השנה ידאג ביותר, 

 כי אז נצרך הוא ליישם את בטחונו בה' ולהסיר הדאגה. כמו

כן פער גדול ישנו אצל האדם בענין בריאותו,  וכדומה,  וכן,  

 קל לבני האדם להאמין בביאת הגואל שאכן תהא פעם, 

אולם להאמין ב''בכל יום שיבוא'' קשה להם מאד להאמין. 

 מבחן. חז''ל -היות והרגע של ישום האמונה זהו שעת

 מקטני אמנה היה, מאמין ואינו מאמין  נחאומרים: 

 103. והוא פלא! ויבא נח מפני מי המבולשנאמר:

 שנה נח בונה תיבה באמונה שאכן יהא מבול,  

 והנה ברגע המבחן של האמונה להכנס

 עתה לתיבה מפני המבול, נכנס נח 

 לקטנות אמונה האם יהא עכשיו 

 מבול או לא.  

 פינת ההלכה
 הלכות כבוד רבו ותלמידי חכמים

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

 גמילות חסדים

דין תלמיד חכם נוהג גם בזמן הזה לרוב הענינים, ולכן גם בזמן הזה א. 

הרואה תלמיד חכם גדול, המופלג בתורה וביראת ה' ומורה הוראות 

בישראל חייב אדם לכבדו יותר מאביו. ומצות עשה לקום מפני כל חכם, 

 ]יחוה דעת ח''ד סי' טז[אפי' אינו זקן, ואפי' אינו רבו. 

תלמיד חכם שמחל על כבודו, כבודו מחול. בין שהוא גדול הדור, בין ב. 

 שהוא סתם חכם. אבל על בזיונו אינו רשאי למחול. 

מותר לבקש מתלמיד חכם להושיט לו איזה חפץ, או למסור לחבירו ג. 

 איזה חפץ, וכיוצא בזה. ובלבד שלא יגרום לו בכך לביטול תורה.

מותר לקרוא לרבו המובהק שלא בפניו ''הרב פלוני'' או ''חכם פלוני''. ד. 

ומכל מקום יש להחמיר בפניו ולקראו בתואר הרב ''רבי'' פלוני, לקבל 

 מרותו ורבנותו עליו

היושב באוטובוס ונכנס תלמיד חכם או זקן, והגיע סמוך אליו כשני ה. 

מטר צריל לעמוד בפניו, ואם החכם או הזקן נשארו עומדים תוך ד' 

אמותיו, מאחר ואין מקום פנוי באוטובוס, צריך לתת לו את מקומו לשבת, 

 ואינו רשאי לשבת כל זמן שהתלמיד חכם או הזקן נשארים עומדים.

ראוי ונכון מאד לקום מפני אשה הנמצאת בחודשי הריונה, כשאין לה ו. 

מקום לשבת באוטובוס, שיש בזה גם משום מצות גמילות חסדים, ובפרט 

 בן ישיבה יעשה כן.

תלמיד חכם, שאפילו הוא צעיר, חייבים לקום בפניו, מלא קומה, כדי ז. 

 להדר את פניו. והיא מצות עשה מן התורה. 

גם מי שיושב בבית הכנסת ועוסק בקריאת שמע וברכותיה, או בפסוקי ח. 

דזמרה, חייב לעמוד מלא קומתו מפני זקן בן שבעים שנה, או מפני תלמיד 

 חכם שהגיע להוראה

מצוה לקום מפני אשת תלמיד חכם, ואפילו אחר מות בעלה מצוה לקום ט. 

 מפניה, ולכבדה.

מצוה לקום מפני אשה חכמה בחכמת התורה, וכן מפני אשה זקנה בגיל י. 

שבעים שנה, ומצוה זו נוהגת גם בנשים. ובודאי שיש מצוה וחובה על 

 )ילקוט יוסף(תלמידה לקום מפני מורתה, שלמדה תורה מפיה

 

         “““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: 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

כך מספרים, חלם באחד מלילות עשרת ימי תשובה חלום מצמרר. והנה  ,הסבא מקעלם

", מגיע עוד שערי תשובה, מי שחיבר את ספר המוסר הקדמון "רבנו יונה מגירונדיבחלומו 

 מעט לבית הכנסת המרכזי בקעלם, ועומד לשאת דרשת מוסר לקראת יום הכיפורים.

התרגשות ותכונה בעיירה. רבנו יונה, מי לא קרא, מי לא שינן את אימרות המוסר הקולעות 

עוזב את כל ספריו, וחידושיו ועומד לשאת דרשה בקעלם, מי לא יוצא?  וכשרבנו יונהשלו. 

החנוונים סוגרים חנויות, הירקנים אוספים ומאחסנים ירקות,  עוטים על עצמם חליפות 

, זה הפסד רבנו יונה מגירונדיושטריימלים ואצים לכוון בית הכנסת, שהרי להפסיד מילה של 

רוחני שאין לו מחיר. גם הסבא, יישר את דש חליפתו, הדביק כובעו לראשו, והרים רגליו 

לכוון בית הכנסת. הוא לא האמין למשמע אוזניו, הנה עוד מעט הוא יוכל להביט בהדרת פניו 

של אחד מגדולי הדורות, ולהתבשם מחוכמה עילאית שבוודאי תעורר אותו לתשובה שלמה 

ותזקק את יראתו כצרוף הכסף, או כצרוף הזהב. וכבר מרחוק רואה הסבא מקעלם, את תושבי 

עיירתו נכנסים לבית הכנסת ומתיישבים , ובפתח עומד לו שומר גברתן זעוף פנים, אשר 

מודיע לו חד וחלק: "אתה אדוני לא נכנס!!!" הסבא מקעלם משתומם, "אני לא נכנס?" הוא 

...". "הסבא מקעלם והסבא מטוקיו, אתה לא נכנס"! חזר הסבא מקעלםשאל בשפה רפה "אני 

השומר על הצהרתו המפתיעה והמחוצפת והמשיך לחסום את הפתח, ומאידך נתן לכל מי שרק 

רצה להיכנס ולתפוש מקום טוב. "יסלח לי כבודו" אמר הסבא בענווה "אבל אני הרב של 

העיר הזו...". שטויות... "אני ראש הישיבה". נו, אז מה?! "אני... מרביץ כאן תורה לכל 

האנשים שאתה רואה כאן, אני מורה ופוסק הלכות...". נו, אז מה?! הסבא היה המום והוסיף 

"תשמע נכבדי, אתה אולי לא מבין, עם כל הענווה.. אבל כל התורה והחוכמה והמוסר של 

קעלם בעשרות השנים האחרונות, זה ממני".השומר היה עקשן, וכאילו המילים הרכות 

והמתחננות של הסבא, עברו הרחק הרחק מעל ראשו.הסבא עצם עיניו, ולא האמין. איזה 

בזיון. כל התושבים בפנים, והוא בחוץ. רק לו אין זכות לשמוע את הדרשה המופלאה של רבנו 

יונה, אוי לאותה בושה, או לאותה כלימה. הסבא חש סערה יוקדת מפעפעת בחזהו וחיפש 

מוצא מן הסבך, עד שצץ רעיון במוחו. "תשמע יקירי, אתה אולי לא יודע, אבל אני האבא של 

. הוא הבן שלי...". "מה? באמת?" אורו עיניו של השומר הקשוח. וולוולנחום זאב, המכונה 

"חבל שלא אמרת זאת קודם. אם נחום זאב הוא בנך, אזי אין שום בעיה, הכנס פנימה בכבוד, 

 בכבוד רב". "תודה" אמר הסבא וצעד קדימה.

אבל כאן, ממש בנקודה הזו, הוא התעורר מן ... החלום. אין דרשה, אין בית כנסת, אין רבנו 

יונה. חבל. הסבא הזעיק מיד את בנו ושאל "הסבר לי בני יקירי, מה פשר הדברים? הלוא 

 –בוודאי יש לחלום הזה אחיזה, יש בו מסר. מה עשית? במה זכית שבזכותך נתנו לי להכנס 

לבית הכנסת המרכזי לשמוע את דרשתו של רבנו יונה?". וולוול, היה מופתע,  –אמנם בחלום 

האיתות השמיימי הזה הדהים גם אותו. "אולי אבא" אמר "אולי בזכות מעשה חסד קטן 

שעשיתי עם יהודי לפני מספר חודשים.בעצומו של חורף גיליתי שסוליות נעלי קרועות 

לחלוטין, הלכתי לסנדלר ושם ראיתי זוג נעליים גבוהות עם פרווה של דֹב. קורנות חמימות. 

במשך חודשיים שלושה אספתי פרוטה לפרוטה, ואפילו לווייתי מכאן ומשם, כדי לאסוף את 

הסכום שעלו נעלי הפרווה. נכנס בי יצר רע, לא לקנות נעליים רגילות, רק את נעלי הפרווה. 

ואכן לפני כשבועיים רכשתי אותן והנחתים בארון עד לערב שבת כדי לחדשם. והנה בליל 

שישי דפיקה בדלת. ובפתח ניצב לו שם קבצן יהודי, שפוף רזה, וביקש צדקה. הכנסתי אותו 

בזריזות פנימה, הושבתי אותו ליד התנור. הגשתי לו כוס תה חם, עוגות, ודאגתי שישבע 

וירגיש טוב. שלשלתי לידו כמה רובלים כדי שיוכל להתקיים בימים הבאים. הוא הודה לי 

בחום רב וביקש לצאת. ובעודו פותח את הדלת, ובחוץ השלג נערם לגובה של מטר וחצי אני 

מביט לכוון רגליו, ולא מאמין!!! היהודי יחף, פשוט כך, ועל רגליו צלקות ופצעים וחריצים, 

והן נפוחות. נקרע לבי בקרבי. ביקשתי שימתין, ניגשתי לארון אבל עם הרבה היסוסים, 

שלפתי משם את זוג נעלי הפרווה. ביקשתי שינעל אותם, והם תאמו לרגליו כמו כפפה ליד, 

ממש יכולתי להבחין בו, כאילו הוא נולד מחדש, זיק של אושר ושמחה פרץ מעיניו... הוא 

הודה וברך אותי ויצא לקעלם המושלגת... זה הכל".הסבא מקעלם נשק את בנו ואמר "בני 

אהובי, אין לי ספק שחסד אדיר זה, ההטבה שנבעה מלב טהור כלפי בן של הקב"ה, היא 

 ..."רבנו יונהשפתחה לי את הדלת של בית הכנסת לשמוע את דרשת 


