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  ‘(א‘, )פרשת לך לך יבֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְתָך 
 קשה מאוד לאדם לשנות את אורח חייו, הקושי נוצר משני סיבות עיקריות: 

הסיבה הראשונה היא מצד עצמו, שהרי הוא התרגל לדברים מסויימים במשך חייו ועכשיו הוא צריך 

להסתגל לדברים שונים. עד כמה שפתרון בעיה זו היא קשה מכל מקום היא נתנת לפתרון, שיש ביכולתו 

 של האדם לסגל ולשנות את צורת חייו והרגליו.  

הסיבה השניה שמקשה על האדם לשנות את אורח חייו היא החברה שהוא מתגורר בה, סיבה זו היא 

יותר קשה מקודמתה, שהרי ברוב המקרים, האדם מתנהג כמו שמקובל בחברה שהוא נמצא בה, ושינוי 

של אדם אחד גורם לו לאי נוחות בקרב אותם אנשים שהכירו אותו בדרכו הישנה. אם ישאר האדם 

בקרב סביבתו הישנה, התוצאה תהיה שהוא לא התנהג ממש כמו שהוא היה רוצה, ובסופו של דבר 

החברה תכפה אותו להתנהג כמותה. המציאות מראה שכמעט בלתי ניתן לשנות אורח חיים אם נשארים 

 באותה סביבה.

כל העולם היה עובד עבודה זרה אברהם אבינו יסוד גדול זה אנו לומדים בפרשתינו, שהרי בתקופתו של 

ואפילו אביו של אברהם, תרח, היה סוחר בפסלים של עבודה זרה. החברה כולה בזמנו של אברהם 

 הייתה מתנגדת לדעותיו. 

שצריך להתמודד עם הקושי בחברה. לכן ‘ בעל תשובה’אברהם היה יחיד מול כולם, הוא היה כמו אותו 

ֹּאֶמר ה”ה את אברהם בתחילת פרשתינו לשנות את סביבתו: “ציוה הקב ֶאל ַאְבָרם ֶלְך ְלָך ֵמַאְרְצָך ‘ ַוי

 “ּוִמּמֹוַלְדְתָך ּוִמֵבית ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶשר ַאְרֶאָך.

פסוק זה בא ללמדינו שאם ברצונך לשנות את אורח חייך ולהתקרב לבוראך, עליך לשנות את מקומך,  

וכמו שאמרנו שהמציאות מראה שהחברה יכולה לכפות את דעותיה עליך, ואם לא עליך לכל הפחות על 

 בניך ועל בני ביתך.   

במשך ההסטוריה כולה, העם היהודי לא התגורר כל אחד בנפרד אלא להיפך בקהילות יהודיות, דהיינו 

 בשכנות עם יהודים אחרים, בכל מקום בעולם אפשר למצוא, רחובות יהודים, גנים ובתי ספר יהודים.

 כל זאת במטרה לשמר את הזהות היהודית ולמגר את השפעת החברה מעלינו ומעל בני ביתינו.  

ִֹּתי”היה עקר, כמו שמובא בפרשה שאברהם אבינו ידוע  ֹּאֶמר ַאְבָרם ֵהן ִלי ֹלא נַָתָתה זַָרע ְוִהנֵה ֶבן ֵביִתי יֹוֵרש א עד שהשם יתברך ברוב רחמיו עשה “  ַוי

ֹּאֶמר לֹו  עימו נס ופקד אותו בזרע של קיימא כמו שהבטיח לו בפסוק  ָֹּתם ַוי ֹּר א ֹּר ַהּכֹוָכִבים ִאם תּוַכל ִלְספ ֹּאֶמר ַהֶבט נָא ַהָשַמיְָמה ּוְספ ֹּתֹו ַהחּוָצה ַוי ַויֹוֵצא א

ֹּה יְִהיֶה זְַרֶעָך  ריפא אותן. ‘ היו בתחילתן עקרות עד שה -שרה, רבקה, רחל ולאה וגם כן האמהות  ּכ

 בעולם וודאי שהייתה סיבה לדבר.‘ מקרה’ויש לשאול מדוע באמת אבותינו ואימותינו, רובם ככולם, היו עקרים? הרי שאין 

יש לבנו הורוהנה, כאשר אדם מביא בן לעולם, ניתן לומר שמבחינה מסויימת הוא מוליד גם את נכדיו, ניניו וכל צאצאיו עד סוף כל הדורות, כי הוא זה ש

 המאפשרת את המשך שרשרת הדורות. נמצא שכל אדם ואדם יש לו קשר וחלק בכל יוצא חלציו.‘ כח ההולדה’את 

כדי שלא יהיה להם חלק ונחלה בעם הנבחר. ולכן סיבב ‘ ה רצה לנתק את קשר היחוס שיש לבני ישראל עם אבות אבותיהם, תרח, בתואל, לבן וכו“הקב

מהוריהם, אלא כח ההולדה שלהם יהיה חדש ועצמי ועל ידי זה יהיו הם, ‘ כח ההולדה’מסובב כל הסיבות שאבותינו הקדושים יהיו עקרים ולא יקבלו את 

 )בן איש חי דרושים(ורק הם, אבות האומה הישראלית. 

 מדוע אברהם אבינו היה עקר?

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
19:30מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
20:15ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 

 העלון מוקדש לעילוי נשמת:
יהודה זנדברג בן אדית, פנחס אלישע בן  

 שמחה, 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

  18:32הדלקת נרות:  

19:25צאת השבת:   

20:02ר"ת:   

 ביום שבת
19:00מנחה 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:   
19:00מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
20:15תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה
  

 מזל טוב!
בשעה טובה ומבורכת נולדה בת   

  לעידן ורות בוהדנה   

 יישר כח גדול
שלמה אסוס לתורן השבת:   

יוסי פילו ובני שפילמןלתורני השבת שעברה:    

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



 חשון‘ יא סיפור לשבת
 ‘ יא -לבריאת העולם ב 0022בשנת 

 רחל אמנו עליה השלום בחשון נפטרה 

 תוך כדי שהיא מולידה את בנימין בנה.

 נקברה בבית לחם כמאמר הפסוק רחל אמנו 

 ַוָתָמת ָרֵחל ַוִתָקֵבר ְבֶדֶרְך ֶאְפָרָתה ִהוא ֵבית ָלֶחם:”

ֹּב ַמֵצָבה ַעל ְקֻבָרָתּה ִהוא ַמֶצֶבת ְקֻבַרת    ַויֵַצב יֲַעק

כתוב במדרש שרחל נקברה בכונה “  ָרֵחל ַעד ַהיֹום

תחילה בבית לחם שתהא לעזרה לבניה כשיגלו מארצם, 

וכשיהיו עוברים דרך שם, יוצאת רחל על קברה ובוכה 

 קֹול ”)ירמיה לא יד( ומבקשת עליהם רחמים, שנאמר 

ְבָרָמה נְִשָמע נְִהי ְבִכי ַתְמרּוִרים ָרֵחל ְמַבָּכה ַעל ָבנֶיָה 

 , והקדוש ברוך “ֵמֲאנָה ְלִהנֵָחם ַעל ָבנֶיָה ִּכי ֵאינֶנּו

 ִמנְִעי קֹוֵלְך ִמֶבִכי”)ירמיה לא טו( הוא משיבה 

 ‘ְוֵעינַיְִך ִמִדְמָעה ִּכי יֵש ָשָכר ִלְפֻעָלֵתְך נְֻאם ה 

 ְוָשבּו ֵמֶאֶרץ אֹויֵב ְויֵש ִתְקָוה ְלַאֲחִריֵתְך 

 “ְוָשבּו ָבנִים ִלְגבּוָלם‘ נְֻאם ה 

 

 

 פינת ההלכה
 הלכות ברכת הלבנה

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

 חכם יותר טוב מנביא

         שלמה בן חנה סלין, יעקב שלום בן חסיבהשלמה בן חנה סלין, יעקב שלום בן חסיבהשלמה בן חנה סלין, יעקב שלום בן חסיבהכל 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

מאז ומתמיד היהודים שימשו ומשמשים כיועצים ושרים בממלכות שונות בכל רחבי 

 העולם. הם ידעו לפטור בעיות ונתנו את התשובות הנכונות, בזמן הנכון.

מעשה היה במושל צעיר לימים שנחל הצלחות בכל מלחמותיו. המדהים היה שמושל 

 זה לא היה חכם יותר מאחרים, גם לא מצביא דגול יותר, ולמרות כל זאת הוא ניצח.

המושלים באזורו חששו מפניו, על כן, מיהרו לטכס עצה, כיצד לקדם את פני הרעה, 

בטרם ינשלם מאדמותיהם. נמנו וגמרו לבוא אל המלך, להביא את דיבתו רעה לפני 

 המלך.

בבואם לפני המלך הציגו את הבעיה, הדורשת פתרון. שכן, עוד מעט יכבוש מושל 

 צעיר זה את המדינה כולה וינשל את המלך מכסאו.

שמע המלך, ומיהר לזמן אליו את המושל המצליח. ביקש ממנו לדעת כיצד זה מצליח 

הוא בכל מלחמותיו. המושל שראה כי כלתה אליו הרעה, שיבר את אוזני המלך 

לאמר: 'יהודי זקן יש לי בעירי, והוא נביא חוזה עתידות. לפני שאני יוצא לקרב, פונה 

אני אליו ושואל למוצא פיו, לדעת האנצח אם לא. אם יאמר לי כי הניצחון בידי, או אז 

אצא בגיל אלי קרב. אולם אם יאמר כי לא אנצח, או אז אשיב את חרבי, ולא אצא 

 למלחמה'.

 המלך שמע את הדבר וביקש לבחון את הנביא היהודי.

לא עברו ימים רבים, והמלך כינס את כל הפריצים והדוכסים במדינה, הושיבם 

 בארמונו, וביקש להוכיח קבל עם ועדה כי היהודי שקרן הוא, ואיננו נביא.

 העלה המלך את היהודי אל מרכז הבמה ושאל: האומנם נביא אתה?

בקול בוטח השיב היהודי: "אין אני נביא, אך עתים נותן אלוקי בידי את החכמה 

 לראות את העתיד".

 המלך לא היסס והטיל את המלכודת: " אם כן, אמור נא לי אימתי תמות".

עיניו של היהודי נעצמו לרגע. הבין יפה את הרשת שטמן המלך לרגליו, שכן אם 

יאמר את היום שבו ימות, ימהר המלך להורגו עוד היום, ויוכיח כי שקר דיבר, ומה 

 יעשה?

נשא תפילה לאלוקיו, ותעל התשובה בפיו: "אדוני המלך, אני אמות יום אחד לפני 

 המלך".

 הוריד המלך את פניו וכבשן בקרקע. יהודי זה נצחו ניצחון מוחץ.

אין לברך על הלבנה אלא בעת שהיא זורחת ונהנים מאורה. אבל אם א. 

 יש עננים עבים שמכסים אותה, עד שאינו נהנה מאורה לא יברך עליה.

אם הייתה הלבנה נראית ובאמצע הברכה כיסו אותה עננים עבים, גומר ב. 

  הברכה.

אין מברכים ברכת הלבנה אלא בלילה בעת שהלבנה זורחת. ג.   

ו אחר “אבל אם לא בירך כל החודש, ושוב נראתה הלבנה ביום טד. 

עלות השחר,ועדיין היא מאירה יפה, יכול לברך עליה, כיון שהיא מצוה 

 עוברת.

ו לחודש, ואם לא בירך כל ”מברכים ברכת הלבנה בשם ומלכות עד טה. 

  ז בלי שם ומלכות. ”החודש יכול לברך בליל ט

כ יוריד עיניו ממנה “לפני הברכה יסתכל בלבנה ויישר רגליו, ואחו. 

 ויברך ברכת הלבנה, ולא יסתכל בה בשעה שהוא מברך. 

מצוה לברך ברכת הלבנה מעומד, שהרי הוא כמקבל פני שכינה. ורק ז. 

  חולה או זקן שאינו יכול לעמוד כלל, רשאי לברך כשהוא יושב.

לכתחילה אין לקדש הלבנה בליל שבת או בליל יום טוב. ומיהו אם ח. 

ו שחל בליל “היה החודש מעונן, ולא היה אפשר לקדש הלבנה עד ליל ט

 שבת או בליל יום טוב, מותר לקדשה.

שאין ‘[ סעיף ג‘ מנהגינו כמו שכתב מרן השולחן ערוך ]סימן  תכוט. 

ימים שלמים.‘ מברכין את הלבנה עד שיעברו עליה ז  

נכון לברך ברכת הלבנה במוצאי שבת כשהוא מבושם ובגדיו נאים.י.   

פ שחסרות מספר “קהל שרוצים במוצאי שבת לקדש הלבנה, אעיא. 

 שעות להשלמת שבעה ימים מן המולד, יש להם על מה שיסמוכו.

לכתחילה ראוי לברך ברכת הלבנה שהוא תחת כיפת השמים, שיש יב. 

לעשות המצוה כאדם היוצא לקראת המלך. אבל אם אין הרחוב נקי, או 

שהוא חולה שאינו יכול לצאת מפתח ביתו, יכול לברך דרך חלון פתוח 

 שרואה דרכו את הלבנה בחידושה.


