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 יצר טוב ויצר רע
ִמים ” ה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִדיק ּתָּ  “ֵאלֶּ

לאדם ישנם שני כוחות שעל פיהם הוא פועל, אחד טוב והשני רע, הטוב מייעץ לאדם תמיד לעשות את 

ואילו הכח השני מייעץ תמיד לאדם לעשות את ‘, היצר הטוב’-המעשה הטוב, לאותו כח אנו קוראים 

ר ה”כתב על הפסוק:  בעל הטורים‘. היצר הרע’-המעשה הרע, לכח זה אנו קוראים  ת ‘ ַויִיצֶּ אלוקים אֶּ

ה מָּ ֲאדָּ ר ִמן הָּ פָּ ם עָּ ָאדָּ ר’. מדוע נכתבה המילה ‘(ז‘, )בראשית ב“ הָּ עם שני יודים? ללמדך שיש לו ‘ ַויִיצֶּ

 לאדם שני יצרים, יצר טוב ויצר הרע. 

באמת כל מלחמתו של האדם בעולם הזה, היא להלחם בעצותיו של אותו כח רע, עד שלמעשה הוא נלחם 

 בטבעו ממש ותפקידו להתעלות על עצמו ולנצח את יצרו הרע. 

היצר הרע משכיח לאדם את יום המוות, האדם חי לו בעולמו בלי לעצור לרגע אחד, התנהגותו מורה על 

כך שאין הוא חושב שימות כלל, חוסך כספים, אוגר נכסים, בונה בתים, וכי את כל זה יקח איתו לאחר 

מאה ועשרים שנה?! יצר הרע משכיח לו כל זאת, הוא משכנע אותו שכל מה שחשוב הוא, שכאן, בעולם 

 הזה יהיה לו טוב, ומשכיח לו את הדבר הבלתי נמנע, את המוות.

אין עומד לזכות האדם דבר לאחר מותו, אלא מצוות ומעשים טובים, קנייניו האמיתיים של האדם 

שנשארים איתו  גם לאחר מיתתו, הם אך ורק מעשיו, בין מעשיו הטובים, ובין מעשיו הרעים, הם אלו 

 שנזקפים לזכותו או לחובתו.

ְך נֹחַ ”פרשתינו פותחת בפסוק:  ת האלוקים ִהְתַהלֶּ יו אֶּ יָּה ְבדֹרֹתָּ ִמים הָּ  “ֵאלֶּה ּתֹוְלדֹת נַֹח נַֹח ִאיׁש ַצִדיק ּתָּ

ה ּתֹוְלדֹת נַֹח לכאורה לאחר שנכתב  , דהיינו שמות נחהייתה התורה צריכה לכתוב את תולדותיו של ֵאלֶּ

 בני ביתו ובניו שהוליד, ומדוע כתבה שהיה אדם צדיק? וכי אלו תולדותיו?!

 “ מפני שעיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים”כבר עמד על זה ותירץ: י “שרשובאמת 

 נחנמצאנו למדים שעיקר תולדותיו של האדם, הם מעשיו, ולכן מספרת לנו התורה, שתולדותיו של 

 שהוא היה איש צדיק, את האלוקים התהלך נח.

 שהיה יושב בבית המדרש, והיה זיו פניו דומה לחמה וקלסתר פניו דומה למלאכי השרת, שמימיו לא נשא עיניו לאשה בעולם. ברבי מתיא בן חרש מעשה 

מה הוא לפניך? אמר לו: צדיק רבי מתיא בן חרש פעם אחת עבר השטן ונתקנא בו. אמר: אפשר אדם כמו זה לא חטא? אמר לפני הקדוש ברוך הוא: רבונו של עולם 

 גמור הוא. אמר לפניו: תן לי רשות ואסיתנו. אמר לו: אין אתה יכול לו. אמר: אף על פי כן. אמר לו: לך. 

)בראשית ''ויראו בני האלוקים את בנות האדם'' הלך ונדמה לו כאשה יפה שלא היתה כדמותה מעולם מימות נעמה אחות תובל קין שטעו בה מלאכי השרת, שנאמר: 

י מתיא: מתיירא אני רב , ועמד לפניו. כיון שראה אותו הפך פניו ונתן לאחוריו. שוב בא ועמד לו על צד שמאלו, הפך פניו לצד ימינו, והיה מתהפך לו מכל צד. אמרו,ב(

ונתנם בעיניו. כיון ים שמא יתגבר עלי יצר הרע ויחטיאני. מה עשה אותו צדיק? קרא לאותו תלמיד שהיה משרת לפניו, ואמר לו: לך והבא לי אש ומסמר. הביא לו מסמר

 שראה השטן כך נזדעזע ונפל לאחוריו. 

הוא רפאל  אניבאותה שעה קרא הקדוש ברוך הוא למלאך רפאל. אמר לו: לך ורפא את רבי מתיא בן חרש. בא ועמד לפניו. אמר לו רבי מתיא: מי אתה? אמר לו: 

ר לי מתיא. אמר לו: אמ ששלחני הקדוש ברוך הוא לרפאות את עיניך. אמר לו: הניחני, מה שהיה היה. חזר לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו: רבונו של עולם! כך וכך

 לך ואמור לו אני ערב שלא ישלוט בו יצר הרע. מיד רפא אותו. 

 ‘()ילקוט שמעוני פרשת ויחי אות קסאמכאן אמרו חכמים כל מי שאינו מסתכל בנשים, ועל אחת כמה וכמה באשת חברו, אין יצר הרע שולט בו. 

 רבי מתיא בן חרש

 ביום חול
7:45 שחרית:  

 לאחר התפילה שיעור "חק לישראל"
18:30מנחה:   

 לאחר התפילה שיעור 
19:30ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה , אברהם אסרף בן שרה
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 אמיר אלישע בן אורה, מרדכי בן שמחה

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

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  18:38הדלקת נרות:  

19:31צאת השבת:   

20:08ר"ת:   

 ביום שבת
18:30מנחה בערב שבת:   

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

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

16:30שיעור גמרא:   
18:20מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
19:40תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה
  

 מזל טוב!!!
לרגל הולדת בנם למשפחת זר  

 כשם שנכנס לברית כך תיזכו להכניסו לתורה, למצוות
ולמעשים טובים   

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



 מאה ברכות בכל יום סיפור לשבת
 חייב ”‘( סעיף ג‘ )סימן מובשולחן ערוך כתב 

 “. אדם לברך בכל יום מאה ברכות לפחות

 ברכות לפחות, )בתפילת  201בימות החול יש תמיד 

  6בעמידה,  21ברכות בקריאת שמע,  4ערבית יש 

 בנטילת  2בברכת המפיל, בבוקר,  2בסעודת הלילה, 

 בברכות השחר,  21באלוקי נשמה,  2באשר יצר,  2ידים, 

ברוך  1על התפילין,  2על הטלית,  2בברכות התורה,  3

 6עמידה,  21בקריאת שמע של שחרית,  3שאמר וישתבח, 

בעמידה של מנחה( ובשבתות יש בסך  21בסעודה של בוקר, 

 1בעמידה,  7בקריאת שמע של ערבית,  4ברכות, ) 12הכל 

 2בנטילת ידים,  2במפיל, בבוקר,  2בסעודה,  6בקידוש, 

  3בברכות השחר,  21באלוקי נשמה,  2באשר יצר, 

 3ברוך שאמר וישתבח,  1על הטלית,  2בברכות התורה, 

 2מוסף,  7עמידה שחרית,  7בקריאת שמע של שחרית, 

 בסעודה שלישית( 6במנחה,  7בסעודה,  6קידוש, 

 ברכות מפני שנפחת סעודה  77ביום טוב ישנם  

 אחת ונתווספו ברכת שהחיינו והלל.

 ‘( סעיף א‘ )סימן רצבשולחן ערוך וכתב 

 שבימים אלו ירבה בפירות ומגדים

 ומיני ריח כדי להשלים מנין  

 מאה ברכות.    

 פינת ההלכה

 הלכות פת גוים

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

 ערכים

פת של גויים שאסרו הינה פת שאפאה גוי, אבל אם אפאה ישראל א. 

מותרת אפילו אם בעל המאפיה הוא גוי, והוא הדין להיפך שאם בעל 

המאפיה הוא יהודי אבל הפועלים הם גויים, המאפה אסור באכילה מדין 

 פת של גויים.

כיון שבעשיית הפת ישנו שלש מלאכות: הדלקת התנור. אפיית הפת. ב. 

ניעור האש או ניפוחו, אם כן יכול הישראל להכשיר פת הגוי על ידי 

שהשתתף עמו באחת משלוש המלאכות הנ''ל. לפיכך גוי שהדליק את 

התנור ואפה בו הישראל או שהדליק ישראל ואפה בו גוי, או שהדליק 

הגוי ואפה ובא ישראל וניער את האש, או נפח בה, הפת מותרת אף 

 לכתחילה

מה שנתבאר לעיל שאם הדליק הישראל את התנור ואפה בו גוי מותרת ג. 

הפת לכתחילה, היינו אפילו אם הדליק הישראל את התנור או את האש 

 על ידי שעון שבת או על ידי שלט רחוק.

אם יש ספק אם הגוי הדליק את התנור או היהודי, או שידוע שהגוי ד. 

הדליק את התנור אבל יש ספק אם זרקו קיסם בתנור להכשירו, המאפה 

 שנאפה מותר באכילה , ויכשירו את התנור מכאן ולהבא.

הגזירה על פת של גוים, לא יכלו רוב הציבור לעמוד בה, מפני שהיא ה. 

תלויה בחיי נפש, כי על הלחם יחיה האדם. לפיכך חזרו חכמים בהרבה 

מקומות לצמצם את האיסור והתירו הפת באכילה אף שלא נעשו בה אחת 

משלש המלאכות הנ''ל, וכגון במקום שאין נחתום ישראל, התירו לקנות 

פת מנחתום גוי, דהיינו האופה למכור לציבור, והיא הנקראת ''פת של 

פלטר''. ויש מקילים בזה אפילו כשאפשר לקנות מנחתום ישראל, וכן נהגו 

ל שהספרדים קבלו הוראותיו סובר כדעה ראשונה “האשכנזים, אבל מרן ז

 שרק במקום שאין נחתום ישראל מותרת פת של אופה גוי. 

פת של ישראל שאפאה גוי,  ופת של בעלי בתים גוים, דהיינו פת שלא ו. 

נאפית למכירה, אלא לצורך אכילת בני הבית, באיסורה עומדת, ולא נהגו 

 )פתבג המלך(בשום מקום להתיר. 

 
         “““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

מאז ילדותו ידע חיים כי כשיתבגר יהיה מקומו בשייטת. אביו ז"ל, שכה העריך אותו אך 

בקושי הכירו, היה מטובי הלוחמים בשייטת. מסור ונאמן היה לתפקידו, עד שנפל במבצע נועז 

 עמוק בשטח האויב. חיים ידע כי הוא ממשיך את דרכו ועליו למלא את מקומו.

חיים היה חדור מוטיבציה שאותה ירש מאביו. מאז ומתמיד ידעו הכול כי משימה שחיים נוטל 

על עצמו, תבוצע במלואה ובצורה הטובה ביותר. שנים ארוכות לפני מועד הגיוס, כבר היה 

מכין את עצמו לקראת המשימות שעמד לבצע. מדי יום היה מתאמן בכל דבר אפשרי, אם 

בנשיאת משאות ואם בהרמת משקלות, רגליו הורגלו לריצות ארוכות ומעייפות. מדי יום היה 

משפר את הישגיו.איש לא יכול היה להצביע על יום שבו אמר חיים: 'אין לי כח'. כך חלפו 

 להם ימים ואף שנים. חיים מסמן לעצמו מטרות ויעדים וכובש אותם.

והנה היום המיוחל הגיע. חיים מצא את עצמו בשורות השייטת. לא היה מאושר ממנו. המפקד 

הקשוח כינס את המתגייסים ובטון נוקשה פירט לפניהם את המצופה מהם בחודשים 

הקרובים, תוך שהוא מוסיף: "מכל מאה חיילים המתגייסים לשייטת, נותרים בודדים, אנו 

 מצוינים ודורשים מצוינות!" חיים היה בטוח כי הוא יהיה מאלו שאכן יישארו.

מסלול ועוד מסלול, אימון ועוד אימון, יום אחרי יום במשך חודשים ארוכים. למרות 

האימונים האישיים המפרכים שקדמו לגיוס, היו המשימות הצבאיות קשות ביותר. אולם לא 

 איש כחיים ייסוג לאחור, בפרט כשהחלום הגדול מתגשם והולך.

כעבור חודשים ארוכים, החיילים עומדים למסדר בוקר. המפקד סוקר בעיניו את החיילים 

ובעיניו ניכרת שביעות רצון. הוא פותח ואומר: "מסלול האימונים המפרך עומד מאחוריכם, 

עליכם להתארגן תוך דקות ספורות לקראת המשימה המבצעית הראשונה שתוטל עליכם". 

החיילים רצים להתארגן למשימה, ואילו חיים ניגש ברעד אל המפקד, שהיה חברו הטוב של 

אביו, ומקווה שאולי בגין עובדה זו יזכה ליחס מועדף. הוא מבקש כי יורשה לו לאחר מעט, 

חייב הוא להתפלל. המפקד רועם בקולו בתגובה: "משימה ראשונה ואתה מבקש להשתמט. 

רוץ מהר להתארגן, בפקודה!" אולם חיים נותר על מקומו, בוהה במפקד ובעיניו תחינה. אך 

המפקד אינו מותיר בידו אפשרויות רבות: "אם אינך מתארגן למשימה ברגע זה, סיימת את 

שירותך בשייטת!" חיים אינו מהסס, ניגש לצריפו ונושא תפילה חמה לאלוקים. בסיומה של 

 התפילה נוטל את חפציו ויוצא.

מישהו קורא בשמו. חיים מסתובב לראות מי קורא לו, והנה רואה הוא את מפקדו עומד לידו 

ומחייך: "ידעתי חיים כי תעמוד על שלך ולא תוותר על הערכים שעליהם חונכת. ידעתי כי 

קורצת מחומר אחר, שאינו סוטה מן האמת במלוא נימה. רציתי רק לוודא זאת. לחיילים כמוך 

 אנו זקוקים!"

 החיים מלאים בחלומות ובשאיפות, אך על האדם לדעת לא לוותר על הערכים האמיתיים.


