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 אמונה

ישנם תקופות במהלך חיי בני האדם שאינם לשמחתם, בלשון המעטה, הם היו מעדיפים שיראו אחרת, 

כמו כן ישנם ארועים שעל פניו נראה שנגרם להם אי צדק, פרנסתם נחלה הפסדים לא צפוים, אנשים 

בלא מעט מהמקרים הם מוצאים שגם חוקי המדינה לרעתם, הם נשארים ‘ רימו אותם, גנבו אותם וכו

 חסרי אונים, פגועים, כואבים, וממורמרים.

ַויְַחְפרּו ַעְבֵדי יְִצָחק ַבנַָחל ”יתמודד עם בעיות מן הסוג הזה ה “יצחק אבינו עבפרשתינו אנו רואים איך 

ק  ֵארַויְִמְצאּו ָשם ְבֵאר ַמיִם ַחיִים: ַויִָריבּו רֵֹעי ְגָרר ִעם רֵֹעי יְִצָחק ֵלאמֹר ָלנּו ַהָמיִם ַויְִקָרא ֵשם ַהבְ  ֵעשֶׂ

ורועי גרר  )דבר אשר באותם ימים היה היה בעל ערך גדול(עבדי יצחק חופרים באר “ ִכי ִהְתַעְשקּו ִעמֹו

 ? האם הוא כעס והתקומםיצחק? גוזלים אותה ממנו. ומה עושה 

לא, הוא פשוט ציוה את עבדיו לחפש ולחפור באר אחרת, והנה שוב גם את הבאר השניה גוזלים ממנו, 

יָה ַויְִקָרא ְשָמּה ִשְטנָה” ת ַויִָריבּו ַגם ָעלֶׂ רֶׂ בחר שלא להתקומם,  יצחקוגם עכשיו  “ַויְַחְפרּו ְבֵאר ַאחֶׂ

יָה ַויְִקָרא ְשָמּה ְרחֹבֹות. וציוה את עבדיו לחפור עוד באר  ת ְוֹלא ָרבּו ָעלֶׂ רֶׂ  ַויְַעֵתק ִמָשם ַויְַחפֹר ְבֵאר ַאחֶׂ

אנו רואים שוב בפרשתינו, יצחק מבקש לברך את עשיו וכשהוא מגלה יצחק אבינו הנהגה חכמה זו של 

שיעקב אחיו הוא זה שלקח את ברכותיו, הוא לא כועס, אלא אדרבה משלים עם מה שנעשה ואומר על 

 “  ַגם ָברּוְך יְִהיֶׂה”יעקב אבינו 

מלך ‘מלמד אותנו יסוד גדול באמונה, להאמין שהכל לטובה, להאמין ולדעת שיש ה “יצחק אבינו ע

ה, שהוא אחראי על כל הדברים שנעשים בעולמינו, “שההנהגה היא מאת בורא העולם, הקב‘, לבירה

בין עם הנעשה עם כל אחד ואחד מאיתנו, ובין עם הנעשה עם כל עם ועם ומדינה ומדינה. וכמו שאמרה 

מֹוִריש ּוַמֲעִשיר ַמְשִפיל ַאף ְמרֹוֵמם: ֵמִקים ‘ ֵמִמית ּוְמַחיֶׂה מֹוִריד ְשאֹול ַויַָעל: ה‘ ה”חנה בתפילתה 

ְביֹון . כשהאדם מגיע לאותה מדריגה של אמונה, הוא מבין ב,ו(‘ )שמואל א“ ֵמָעָפר ָדל ֵמַאְשפֹת יִָרים אֶׂ

ויודע שכל מה שעובר עליו במהלך חייו הוא רצון הבורא יתברך שרוצה רק לטובתו. ולכן אין דבר 

 בעולם שיוכל להפריע לשמחתו.    

כה שנכתבה הל חשוב מאד כדי להצליח בלחימה עם היצר בנושא הקדושה ללמוד ולהבין שקדושת העינים והמחשבה אינם חסידות או חומרא, אלא ''הלכה''! וכידוע

 לנו בשולחן ערוך ובפוסקים לא ניתנת להשתנות על פי דעתנו בשום מקום בשום אופן ובשום זמן. 

שתמיד היה מייעץ ואומר, אדם שלקוי במידה או בתאווה מסוימת ללמוד הלכותיה בשולחן ערוך, וכגון הלקוי בתאות ממון מרבי ישראל מסלנט זצוק''ל וכידוע 

נו חסידות אלא ממ שעלול הוא ליכשל חלילה באונאה ובגזל, תקנתו ללמוד הלכות גזילה וגניבה ואונאה המובאים בשולחן ערוך, ואז תתחזק בלבו ההבנה שאין נדרש

 הלכה, ועם הלכה אין מה להתחכם, ''הלכה'' הוא דבר שנאמר לכל בכל מקום ובכל זמן. 

)פרק בהלכות איסורי ביאה  ברמב''םוהנה ענין שמירת העינים ויתר ענייני הרחקות וסיגים מדברים המביאים לידי עבירה הינם הרי הלכה ברורה, והדברים מבוארים 

אסור יה אסור לאדם לקרוץ ברגליו או בידיו, או לרמוז לאחת מן העריות, או לשחוק עמה, או להקל ראשו, ואפילו להריח בשמים שעליה, או להביט ביופ”כא הלכה ב(  

אסור להסתכל בנשים בשעה שעומדות על ‘: ועוד כתב שם בהלכה כא“.  כמי שנסתכל במקום התורף -והמסתכל אפילו באצבע קטנה של אשה ונתכוון להנות ‘ וכו

 הכביסה, אפילו להסתכל בבגדי צבע של אשה שהוא מכירה אסור, שלא יבוא לידי הרהור. 

המסתכל בעריות ומעלה בדעתו שאין בכך כלום, שהוא אומר: וכי בעלתי או קרבתי אצלה?! והוא אינו יודע שראיית העינים  )פ''ב ה''ד( ועוד ברמב''ם הלכות תשובה 

 )אור לנתיבתי(. “ְוֹלא ָתֻתרּו ַאֲחֵרי ְלַבְבכֶׂם ְוַאֲחֵרי ֵעינֵיכֶׂם”עוון גדול הגורם לגופן של עריות, שנאמר: 

 שמירת העינים

 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, מרדכי חזיזה בן אסתר
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 מרדכי בן שמחה, שמעון דניאל רפאל בן מאשה

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

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  17:20הדלקת נרות: 

18:15צאת השבת:   

18:51ר"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
“ זאב טפל”לתורן השבת:    

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

 ואלו יעמדו על הברכה

 משפחת אלישע תרמה ספר תורה בעיר טבריה תובב"א

 התהלוכה יצאה מבית המשפחה ברוב פאר והדר עם קידוש שם שמיים גדול



 סגולות לרפואה סיפור לשבת
 ברכות ביום, וברכת ''אשראמירת מאה  א. 

 יצר'' בפרט, מסוגל מאוד להמשיך רפואה.  

 מובא כי שמירת שבתסגולות ישראל בספר ב. 

 כהלכתה, רפואה בדוקה לכל החולאים. וירבה  

 בנתינת צדקה כמו שכתוב: וחטאתך בצדקה פרוק

  וכן ילמד בספר:"תנא דבי אליהו". )דניאל ד( 
 יתחזק החולה בכל כוחו להתפלל על עצמו בדמעות, ג. 

 ְרֵאה ָענְיִי ַוֲעָמִלי ְוָשא ְלָכל ַחטֹאוָתי: ְרָפֵאנִיויאמר בכוונה: 

  יְיָ ְוֵאָרֵפא הֹוִשיֵענִי ְוִאָּוֵשָעה ִכי ְתִהָלִתי ָאָתה. 
 ר' פנחס בר דרש דף קטז:( )בבא בתרא בתלמוד מסכת ד. 

כל שיש לו חולה בתוך ביתו ילך אצל חכם ויבקש עליו חמא 

נָהרחמים שנאמר:  ְך ַמְלֲאֵכי ָמוֶׂת ְוִאיש ָחָכם יְַכְפרֶׂ לֶׂ   ֲחַמת מֶׂ
ייחד עשרה אנשים שיתענו : כתבסנסן ליאיר בספר ה. 

 ויקראו תהלים בנעימות לרפואתו, פדיון נפש ע"י ירא

 )ויאמר:ויתנו צדקה בעדו כאשר יכלו שאת  שמים וחכם 

 , הרני נותן צדקה זו לזכות ולרפואת פב"פ(
 : ילמדו תורה עשרה בני הבן איש חיכתב ו. 

 תורה, במשך לילה שלם עד עלות השחר, 

 ויאמרו ל"ז פרקי תהילים וי"ג 

  מידות הרחמים

 פינת ההלכה

 הלכות צדקה

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

 לא מפסידים אם מוותרים

לעולם לא יבוא לאדם היזק על ידי שנתן צדקה, שנאמר, והיה מעשה א. 

הצדקה שלום. וכל המרחם על העניים הקב''ה מרחם עליו, והצדקה דוחה 

את הגזירות הקשות. ואדם הפותח את ידיו ליתן צדקה נפתחים לו שערי 

והצדקה דוחה את הגזירות, ומאירה ]בעל הטורים[. שמים לקבל תפלתו. 

לכל השבוע בסוד וצדקתו עומדת לעד, אך מצוה אחרת אינה מאירה כי 

 ]האר''י[. אם יום אחד. 

כל אדם חייב ליתן צדקה, אפילו עני המתפרנס מן הצדקה חייב ליתן ב.  

 ממה שיתנו לו

אין לגבאי צדקה לקחת צדקה מנשים וילדים אלא דבר מועט, אבל לא ג. 

דבר גדול שיש לחוש שהבעל והאב לא הסכימו לזה. והכל לפי עושר 

 האדם.

יש להעדיף ליתן צדקה לבן תורה היושב ועוסק בתוה''ק, שכבר אמרו ד. 

 חכמים, אם בקשת לעשות צדקה עשה עם עמלי תורה.

ואב שזכה שבנו יהיה בן ישיבה העוסק בתורה, חייב להשתדל ה. 

ולהתאמץ לתמוך בידו כפי כוחו, ויכול לתמוך בו ממעשר כספים ומכספי 

 צדקה. אך לא יתן את כל הצדקה לבן, אלא יתן חלק לעניים אחרים.

וצריך ליתן הצדקה בסבר פנים יפות, בשמחה ובטוב לבב, ואם נתן ו. 

 לעני בפנים זעופות הפסיד זכותו, ואפילו נתן סכום גדול. 

עני המבקש צדקה יש להשתדל שלא להשיב פניו ריקם, ויתן לו אפילו ז. 

  סכום קטן. 

מותר ליתן צדקה בלילה, ולדעת האר''י ז''ל אין ליתן צדקה בלילה ח. 

שהוא זמן דינים בעולם, ומה שאמרו ליתן בערבית, היינו כשמתפלל 

מבעוד יום. ובשער הכוונות מבואר, שעיקר נתינת הצדקה בשחרית, אבל 

במנחה שהוא זמן הדינים, אינו כל כך מוכרח כמו בשחרית. מכל מקום 

היה נוהג האר''י ז''ל לתת צדקה במנחה, אבל לא בערבית. ומכל מקום 

 מעיקר הדין אין להקפיד בזה

         “““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:   רבים ושלמים נוהגים ליתן מעשר כספים ורואים בזה סימן ברכהט. 
   שבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראלשבת שלום ומבורך לכל בית ישראל

אביו של נער שהגיע למצוות, הקדים והודיע לגבאי בית הכנסת בו נוהג הוא להתפלל, כי בנו 

אמור לעלות לתורה בפרשת "יתרו", ומבקש שיתנו לבנו לקרוא את קריאת התורה לציבור 

בשבת זו. הגבאי הסכים, אמנם מכיון שההודעה היתה זמן רב לפני שבת זו, נשכחה מזכרונו 

של הגבאי, וכשפנה אליו לאחר זמן אדם אחר מהמתפללים, וביקש שבנו יעלה לתורה בשבת 

 הנ"ל ויקרא את הפרשה, הסכים מיד.

והנה כשהתקרבה שבת פרשת יתרו, התבררה הטעות. הגבאי לא ידע לשית עצות בנפשו. 

לפניו שני נערים שעמלו והכינו את הקריאה. שניהם סברו בצדק, מבחינתם, כי הענין מסודר 

ומסוכם ומה יעשה עתה? הוא פנה להורי שני הנערים ופרש בפניהם את טעותו ואת המצב 

 שנוצר וכי אינו יודע מה יעשה. 

אבי הנער הראשון העביר על מדותיו והגיב מיד בטוב לבו כי הוא מוותר, ובנו ידחה לקרוא 

בשבת שאחריה, וכי הוא נותן לנער השני לקרוא בתורה בשבת זו. וזאת על אף שבנו כבר 

טרח, הכין ושינן את כל הפרשה. וכך היה. הנער השני קרא את פרשת יתרו, והנער הראשון 

 טרח והכין שוב את קריאת פרשת משפטים.

לאחר ארבע שנים, לפני שבת פרשת משפטים, אירע שאמו של הנער הראשון שוויתר, נפלה 

למשכב. היא אושפזה במצב קשה בבית החולים, והרופאים בטיפולם לא העלו מזור למחלתה. 

והנה בדיוק באותו שבוע חלה אחד מגדולי התורה הנודעים ואושפז באותו בית החולים. 

עסקני הרפואה הבכירים שעסקו לטפל בענינו הרפואי של הגאון, טרחו והביאו במיוחד באופן 

דחוף פרופסור גדול מארה"ב. פרופסור בעל שם עולמי, שנחשב למומחה גדול בתחומו, כדי 

 שיטפל במחלתו של הגאון.

עקב הטיפול, הוצרך אותו גאון לשהות בבית החולים אף בשבת פרשת משפטים. מקורביו 

חיפשו "בעל קורא" למנין שיארגנו בחדרו. והנה אותו נער שלפני ארבע שנים הכין ושינן 

הציע עצמו, מאחר  -לאחר שוויתר לרעהו על קריאת פרשה קודמת-פרשה זו לקרוא בתורה 

 שבין כה וכה שוהה בשבת בבית החולים, ופרשה זו שגורה בפיו על כל טעמיה ודקדוקיה.

הצעתו נתקבלה ואכן זכה לקרוא בתורה במנין מיוחד זה. הגאון הנודע, נהנה מאד מקריאתו, 

וכהכרת הטוב התעניין אצלו מי הוא ולשם מה שוהה בשבת בין כותלי בית החולים. סיפר לו 

הבחור על מצבה של אמו, וכי הרופאים אובדי עצות באשר לטיפול בה. הורה הגאון לבקש 

מהפרופסור שהובא מחו"ל בשבילו, שיבדוק את אמו של הבחור. ואכן בדק הפרופסור את 

האמא וגילה כי הרופאים טעו באבחנה ובטיפול, ומיד הורה לשנות לחלוטין את דרך הטיפול 

בה, ובתוך זמן קצר הוטב לה. היא השתחררה מבית החולים והחלימה כליל. )עלון "איש 

 לרעהו", כה אלול תשס"ז, מהספר "דרכי החיים"(.

אנו רואים כי בזכות הוויתור שויתר הנער לפני ארבע שנים, סיבב הקב"ה שההכנה שהכין 

 הנער את הפרשה, בוויתור לחבירו, היתה הסיבה להביא מזור לרפואת אמו.


