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פרשת: עקב         
 

ַבֲחמּוָרה  ָוה ַקָלה כְּ ִמצְּ ‘( א‘, )פרקי אבות, בֶוֱהֵוי זִָהיר בְּ  

ֶתם ַוֲעִשיֶתם אָֹתם וכו ַמרְּ ָפִטים ָהֵאֶלה ּושְּ עּון ֵאת ַהִמשְּ מְּ ָהיָה ֵעֶקב ִתשְּ  ‘ וְּ
עּון ” י  “ רש פירש   מְּ ָהיָה ֵעֶקב ִתשְּ אלו מצוות שאדם דש בעקביו )פירוש: מצוות שאדם דורך עליהם   -“  וְּ

בעקביו(. נמצא שכל הברכות הכתובים בתחילת הפרשה ינתנו דווקא לאדם שישמור ויקיים את אותם המצוות 

 עליהם ומתעלמים מקיומן. ‘ דורכים‘ששאר האנשים 

 ויש לשאול, מדוע באמת יש מצוות שהציבור הרחב בוחר להתעלם מקיומן?...  מצינו כמה סיבות לדבר. 

שיש בני אדם שסוברים שהתורה חס ושלום אינה מתאימה לזמנינו, משום שהיא נכתבה  -הסיבה הראשונהא. 

בדורות הקדומים ויש בה כמה מצוות שהן נחלת העבר, ואילו היום בעולם המודרני אין אנו מחויבים לשמור 

 עליהן, טענה שטחית ורדודה של קטני השכל הנובעת מחוסר עיון בעומקה של תורה. 

ואומר על כמה מצוות הכתובים בתורה שאינם לרוחו ‘ ומתחכם’שיש אדם שמתגאה בליבו,  -הסיבה השניה ב.

 ואינם בשביל אדם שכמוהו, ומספיק לו במה שהוא מקיים.

 שיש מגדילים חטאתם ואפילו חושבים שהרבנים הם אלו שממציאים מעצמם את המצוות. -הסיבה השלישיתג. 

שלעניות דעתי שהיא הקשה לריפוי יותר מכולן, באופן שאדם יודע ומאמין בה' ובתורתו,  -הסיבה הרביעיתד. 

אלא שיצרו תוקפו, ופעם אחת מעד ועשה עברה, ואחר כך מעד פעם שנייה ושלישית, עד שלאחר מספר פעמים 

הוא עושה את העברה בלי שום רגשי חרטה, ונמצאת העבירה אצלו כדבר המותר, ולכן אינו מרגיש  כבר את 

)דף הצורך לעשות על עברות אלו תשובה. זהו המקרה הקשה ביותר לריפוי כמו שאומרת הגמרא במסכת יומא  

 אמר רב הונא, כיון שעבר אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהיתר. פו:( : 

שהתורה הקדושה היא ספר מצוות, ספר שמורה לאדם איך לנהוג בעולמו. בניגוד למה שהרבה חושבים,  ידוע

התורה היא לא רק מורה דרך רוחני, אלא שהיא נותנת הוראות ועצות בחיי היום יום שלנו בכל התחומים. ממש 

כמו שיש מתכון לעוגה טובה, התורה היא מתכון לחיים טובים, וכמו שאם באנו להכין עוגה ונחסיר אפילו פרט 

אחד קטן מהמתכון, למשל שלא נשים סוכר או שלא נאפה אותה בטמפרטורה הנכונה, אף על פי שיש בה את כל 

המרכיבים העיקריים, העוגה לא תצא מוצלחת, כך גם התורה שהיא המתכון לחיים טובים וארוכים, אף על פי 

שנשמור את המצוות החשובות, אם נתעלם מלעשות את המצוות הקטנות בסופו  של דבר התוצאה לא תהיה 

ֶתם ” במה שפירש על הפסוק:  י  “ רש מושלמת, ולזה התכוון   ַמרְּ ָפִטים ָהֵאֶלה ּושְּ עּון ֵאת ַהִמשְּ מְּ ָהיָה ֵעֶקב ִתשְּ וְּ

 בעקביו )דורך עליהם( אלו מצוות שאדם דש  -“ַוֲעִשיֶתם אָֹתם

שהייתה שנת בצורת, ובאו חכמים לבקש ממנו ‘(  חוני המעגל ’ )נכדו של  ‘  אבא חילקיה ’ על התנא הקדוש  )דף כג:(  מסופר בגמרא במסכת תענית  

 שיתפלל שירדו גשמים, בבואם אליו אבא חילקיה לא היה בביתו, ולכן הלכו לפוגשו בשדה, במקום עבודתו.

המתינו לו עד שיסיים מלאכתו, והתלוו אליו לביתו. והנה אשתו של אבא חילקיה יוצאת לקראתו ומקבלת את פניו מקושטת ומבוסמת. המראה 

כדי שלא אסתכל באישה ” היה תמוה לחכמים, מדוע אישתו של הרב יוצאת לקראתו מקושטת כמו כלה ביום חופתה? השיב להם הרב:  

. ואילו אנו היינו מתביישים לומר על עצמנו שאנו מסוגלים להסתכל על אישה זרה, ומדוע שצדיק כמו אבא חילקיה יאמר זאת?! אלא “אחרת

שהוא לא חשש מלומר את האמת, שהרי כל כך ברור היה לאותו צדיק שאם אשתו לא תתקשט לכבודו, יש חשש שיתן עיניו באשה אחרת, ולכן  

לא התביש לומר כן, שהרי יצר הרע של העריות חזק עד מאוד, ועלינו למצוא תחבולות רבות לבטלו, וזוהי אחת מהתחבולות, שהאשה צריכה 

]ולא כמו אותם הנשים, שבבתיהן שהן בחברת בעליהן אינן מתקשטות, כשהיא נמצאת בחברת בעלה  להקפיד להראות טוב, להתקשט ולהתבסם  

שהרי אם תקפיד להראות טוב בנוכחות בעלה, באופן ישיר אין לבעלה מה ואילו שהן בחוץ לעיני שאר אנשים, הן מקפידות על המראה החיצוני[  

 לחפש בחוץ, מפני שכל היופי נמצא בתוך ביתו.    

 הבית היהודי

 ביום חול
7:45 שחרית:  

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

 לאחר התפילה שיעור 
20:25ערבית:   

 לאחר התפילה שיעור הלכה
 מקוה טהרה לנשים פתוח בכל  לילה

 

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה , נח כהן בן יתרו
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולרפואה שלמה 
 שאול בן אברהם, אברהם בן שמחה

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

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

  19:50הדלקת נרות: 

20:43צאת השבת:   

21:19ר"ת:   

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

 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

18:00שיעור גמרא:   
19:35מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
20:35תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה

 הודעה חשובה!
 לקראת השנה החדשה אנו משיקים לוח שנה קהילתי

 יישר כח גדול
“ ון‘קי סורג‘ג”לתורן השבת:    

נשמח לקבל כל סוגי התמונות של חברי 
 הקהילה או של בית הכנסת.

כמו כן יתאפשר להקדיש לנפטרים את כל התפילות 
 ולימוד התורה שיתקיימו בבית הכנסת ביום פטירתם.



מעשה שהיה ביהודי ירא שמיים, שסבל תקופה ארוכה מבעיה מסוימת בדרכי השתן. 

הפנוהו לרופא בכיר מסויים, שנחשב למומחה בתחום זה. לאחר שבדק ובחן את 

בעיית המטופל ערך הרופא את תוכנית הטיפול, וכסיים אמר: "אני בטוח שלאחר 

הטיפול של תרגיש טוב". דבריו של הרופא צרמו מעט למטופל ואמר: "בעזרת ה' 

יתברך הטיפול של כבודו יפעל את פעולתו הטובה. בלי עזרה מהשמיים שום דבר לא 

יכול להצליח!". וכאן הגיעה תגובתו הכפרנית של הרופא: "בעזרת ה' או ללא עזרתו, 

כל עוד אני כאן עם עשר עצבעותי אינך צריך לחפש כתובות אחרות, תוכל להיות 

רגוע. אתה לא הראשון שהטיפול שלי גאל אותו ממצוקתו..." האיש הזדעזע למשמע 

 אוזניו לא הבין כיצד מי שדם יהודי זורם בקרבו מסוגל להוציא דברים אלו מפיו. 

, א“הגאון רבי חיים קניבסקי שליטמהמרפאה מיהר למעונו של שר התורה, 

וכשכולו נסער גולל בפני הרב את המעשה שאירע עם הרופא. "על מה כואב לך?", 

שאלו הרב, "על כבודך או על כבוד שמיים?". "על כבוד שמיים כואב לי" השיב. "אם 

כן", המשיך הרב, "מן השמיים יראו לאותו יהודי כי חטא ודיבר שלא כדין". והנה, 

עוד באותו הערב מתקבלת שיחת טלפון בביתו של המטופל. על הקו היה לא אחר 

מאשר הרופא הבכיר, אך כעת נימת קולו הייתה שונה לחלוטין מזו שנשמעה בחדרו 

אני רוצה לומר לך, שאירע לי היום דבר שלא אירע מאז ”רק לפני כמה שעות: 

השתתפתי בכינוס חשוב של מאות רופאים מהארץ ומהעולם, בעת “... ”ומעולם

עמדתי והרצאתי בפני הרופאים הנכבדים, לפתע בפתאום לא שלטתי על דרכי השתן 

אי אפשר לתאר את הבזיון וההשפלה הנוראה “... ”שלי הם פשוט נפרצו החוצה

שיח שהיה בנינו רק לפני כמה שעות". וסיים הרופא -שעברתי. ופתאום נזכרתי בדו

)חובה עלינו לציין, שלמרות הדברים הנוראים בקול נכנע: "הבינותי עד כמה שגיתי..." 

שהוציא מפיו במרפאתו, הוכיח הרופא, שיש לו, אחרי הכל, נשמה יהודית, שכן מי שאין לו 

נשמה יהודית לא היה מזהה את הקשר בין האירועים זאת ועוד, שכאשר נחשף אל האמת הוא 

 מרגיש מתבייש להודות על כך, ומתקשר בצורה ישירה מודה ומתוודה: חטאתי(

ָת ֶאת ההדברים אכן מדהימים, וכולנו נזכרים בפסוק בפרשתינו : " זַָכרְּ אלוקיך ִכי ‘ וְּ

ָך כַֹח ַלֲעשֹות ָחיִל ר הירש זצ"ל "כל הכלול באישיותך “וכתב הרש“ . הּוא ַהנֵֹתן לְּ

המסוגלת ליצור ולרכוש דהיינו השכל, הכשרון, התבונה השוקלת והמחשבת, בריאות 

הגוף ובריאות הנפש, כל רצון ויכולת שיש בך, כל אלה אינם תוצאה של מזונך 

 )הערב נא(באופן ישיר." ‘ הגופני, אלא הם ניתנו לך מידי ה

 סיפור לשבת
 חידודון

 שלשה יהודים שהלכו בדרך, חשבולעצור 

 ולאכול את סעודתם לאחד היה שתי לחמניות, 

 לשני היה שלשה לחמניות ואילו לשלישי לא היה 

 בא ותסעוד עימנו,”אוכל כלל. אמרו השנים אל האחד: 

יש לנו ביחד חמישה לחמניות, נאכל שלשתינו את כולם  

 וכך היה. לאחר שסיימו כולם לאכול אמר להם“. ביחד

“ אוכל אין לי, אבל כסף יש לי”היהודי שהצטרף לסעודה:  

 הוציא מכיסו חמשה מטבעות ונתן להם בתמורה לסעודתו.

מטבעות, ואילו ‘ לחמניות טען שמגיע לו ג‘ היהודי שהביא ג

לחמניות טען שהם צריכים להתחלק חצי ‘ היהודי שהביא ב

 חצי מאחר וכולם אכלו שוה בשוה. 

רבי אברהם אבן  הגאון הרבבמקום מגורם היה מכהן כרב 

 הם הלכו אליו שיפסוק להן את הדין. עזרא, 

 מי שהביא לסעודה“ בשומעו את דבריהם פסק ואמר: 

 שני לחמניות עליו ליטול מטבע אחד, ואילו מי 

 “לחמניות יטול ארבעה מטבעות‘ שהביא לסעודה ג 

 שאלתינו היא: 
 הגאון רבי אברהם האבן איך הגיע 

  לפסק זה?עזרא 

  

 פינת ההלכה
 הלכות יחוד

   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.

ֵתן ְלָך כַֹּח ַלֲעׂשוֹּת ָחִיל   הּוא ַהנֹּ
 )פרשת עקב ח,יח(

ּלֹו, א.  ק ִמשֶׁ ד עָּׁסּוק ְבֵעסֶׁ חָּׁ כָּׁל אֶׁ ה, ְוַאִפילו ׁשֶׁ ָאסּור ְלִאיׁש ְלִהְתיֵַחד ִעם ִאשָּׁ

ְמֵׁשְך.  יְִתבֵָּׁאר ַבהֶׁ נִים ְמֻסיִָּׁמים ְכמֹו ׁשֶׁ  חּוץ ֵמֳאפָּׁ

ִדים. ב.  ִרים נְִפרָּׁ ם ְלִהְתיֵַחד ְבאֹותֹו ַביִת ַאִפילו ִאם ֵהם ְבב' ֲחדָּׁ  ְוֵכן ָאסּור לָּׁהֶׁ

ה, ּוֵבין זֵָּׁקן ִעם ג.  ִעיר ִעם זְֵקנָּׁה, ּוֵבין ְבזֵָּׁקן ִעם ְצִעירָּׁ ִאּסּור יִחּוד נֹוֵהג ֵבין ְבצָּׁ

ם.  תָּׁ ִקים ְלִמטָּׁ  זְֵקנָּׁה, ְוַאִפילו חֹוִלים ַהְמֻרתָּׁ

ה  ד.  נֹוֵהג ֵבין ְבנָּׁׁשּוי ֵבין ְבַרּוָּׁק, ַוֲאִפּלּו ַצִדיק ַוֲחִסיד ּוֵבין ִבנְׁשּוָאה ֵבין ְבַרּוָּׁקָּׁ

ה ְצנּועָּׁה.  ה ְפרּוצָּׁה ֵבין ִעם ִאשָּׁ ה, ֵבין ִעם ִאשָּׁ  ַוֲאִפּלּו ִבְכעּורָּׁ

ֵאל ּוֵבין ִאם ה.  ִאי, ֵבין ִאם ֵהם ִמיְִשרָּׁ ן ֲערָּׁ ם ְוַאִפילו ְבאֹפֶׁ ָאסּור ְלִהְתיֵַחד ִעמָּׁ

 ֵהם ּגֹויִים 

ם, ּוְכמֹו ו.  עֹוְבִרים ׁשָּׁ ם ֲאנִָּׁׁשים ׁשֶׁ ַטח פָּׁתּוַח, ִאם ֵאין ַבְּסִביבָּׁה ׁשָּׁ ַאף ְבׁשֶׁ

ִכים ּוַפאְרִקים, נֹוֵהג ַׁשם ִאּסּור יִחּוד.  ִמים ַבְדרָּׁ צּוי ִלְפעָּׁ מָּׁ  ׁשֶׁ

ה ְלַמְעלָּׁה ִמִּגיל ְׁשֵתים ז.  ָאסּור ְלִאשָּׁ זָּׁכָּׁר ִמּגִיל ֵתַׁשע וַָּׁמְעלָּׁה ֱהֵוי ִבְכַלל ִאיׁש ׁשֶׁ

ָאסּור  ה ׁשֶׁ ֹלׁש וַָּׁמְעלָּׁה ֱהֵוי ִבְכַלל ִאשָּׁ ְשֵרה ְלִהְתיֵַחד ִעמֹו. נְֵקבָּׁה ִמּגִיל ׁשָּׁ עֶׁ

ּה.  ְשֵרה ְלִהְתיֵַחד ִעמָּׁ  ְלִאיׁש ִמִּגיל ְׁשֹלׁש עֶׁ

ר  ח. ם, ְוֵכן ֻמתָּׁ גּור ְלַבדָּׁ ר סָּׁ דֶׁ תֹו ְבחֶׁ ר ְלָאב ַלֲעבֹד יַַחד ִעם ִבתֹו אֹו נְֶׁכדָּׁ ֻמתָּׁ

ם. גּור ְלַבדָּׁ ר סָּׁ דֶׁ  ְלִאיׁש ַלֲעבֹד ִעם ִאמֹו, ֵאם ִאמֹו, אֹו ֵאם ָאִביו ְבחֶׁ

ֹּלא ְלִהְתיֵַחד ִעם ֲאחֹותֹו ְכלָּׁל.ט.   ּוִמַדת ֲחִסידּות ׁשֶׁ

ֵתר.י.  א, וֵאין ְבזֶׁה ׁשּום הֶׁ  איִּסּור יִחּוד ִעם ֲחמֹותֹו ְוַכּלָּׁתֹו הּוא ִמְדאֹוַריְתָּׁ

תֹו יא.  ֵאם  -ַּגם ְבדֹודָּׁ  יֵׁש ִאּסּור יִחּוד.  -ֵבין ֲאחֹות הָָּׁאב ּוֵבין ֲאחֹות הָּׁ

ַרִדים  יב. ה ַאַחת, ּוְלַדַעת  -ְלַדַעת ַהְּספָּׁ ֲאסּוִרים ב' ֲאנִָּׁׁשים ְלִהְתיֵַחד ִעם ִאשָּׁ

ת  ן ֵׁשׁשֶׁ ם ב' ֲאנִָּׁׁשים. ְדִאם נְִתַקיֵם בָּׁהֶׁ ַאְׁשְכנָּׁזִים יֵׁש ִחּלּוק ִמי ֵהם אֹותָּׁ הָּׁ

ֵאין ִלבֹו ַּגס בָּּׁה, ְדַהיְנּו  ֵהם ֲאנִָּׁׁשים ְכֵׁשִרים, ב( ׁשֶׁ ַהְתנִָּׁאים ִדְלַהּלָּׁן א( ׁשֶׁ

ן ִעם  ִעְסקָּׁ ם ֲאנִָּׁׁשים ׁשֶׁ ד ִעם ַהֵשנִי, ג( ְוגַם ֵאינֹו ֵמאֹותָּׁ חָּׁ ֵאינָּׁם ְרגִיִלים אֶׁ ׁשֶׁ

ר.  בּוַע, ה( ְוֵהם בִָּׁעיר, ו( ּוַביֹום, הּוא ֻמתָּׁ ן קָּׁ  ַהנִָּׁׁשים, ד( ְוגַם ֵאינֹו ְבאֹפֶׁ

ֵאינָּׁם ְכֵׁשִרים, אֹו יג.  ד ִמן כָּׁל ַהְתנִָּׁאים ַהּלָּׁלּו, ְדַהיְנּו אֹו ׁשֶׁ חָּׁ ֵסר אֶׁ אּולָּׁם ִאם חָּׁ

הּוא  ִעְסקֹו ִעם ַהנִָּׁׁשים, אֹו ׁשֶׁ ם ֲאנִָּׁׁשים ׁשֶׁ ב ֵמאֹותָּׁ נְֶׁחׁשָּׁ ִּלבֹו ַּגס בָּּׁה אֹו ׁשֶׁ ׁשֶׁ

ְמֻדבָּׁר ְביִחּוד ְבְקִביעּות  ְך, אֹו ׁשֶׁ רֶׁ הּוא ַבדֶׁ ֳאפָּׁנִים ֹלא  -ַבַּליְלָּׁה אֹו ׁשֶׁ ְבכָּׁל ֵאּלּו הָּׁ

ֵתר זֶׁה )ְדב' ֲאנִָּׁׁשים(.   ַׁשיְָּׁך ְכלָּׁל ַצד הֶׁ
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