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 ריבוי המצוות והיכולת לקיימם

יום שלו שעליו לפעול -יהודי המקיים תורה ומצוות, מוצא את עצמו, כמעט בכל צעד במהלך חיי היום

 בצורה כזו או אחרת לפי איך שהתורה מצווה אותו.

במילים אחרות, ההלכות שהיהודי צריך לקיים הם קשורות לכל מהלך חייו, עד שבכל פעולה ופעולה 

 נצרך היהודי לקיים את ציוויי התורה. )ואפילו קשירת השרוכים בנעליים(במהלך חייו 

מכאן נובעת לכאורה הטענה של דלת העם החושבים לעצמם שאינם מסוגלים לקיים את מה שהתורה 

הם חושבים שאינם יכולים להתמודד עם משא המצוות הכבד ‘ זה יותר מדיי בשבילם’ציוותה אותם 

 הזה, ולכן פותרים את עצמם מלקיימם וטוענים שקיום הצוות הינו מעבר לגבול היכולת שלהם. 

אבל האמת היא שאם לא היה ביכולתינו לקיים את המצוות, התורה לא הייתה מצווה אותנו עליהן. 

ְלָחָמה ַעל אֹיְֶביָך וכו”הראיה לכך נמצאת בתחילת פרשתינו בפסוק  י ֵתֵצא ַלמִּ יָת ‘ כִּ ְביֹו: ְוָראִּ יָת שִּ ְוָשבִּ

ָשה ְביָה ֵאֶשת יְַפת תַֹאר ְוָחַשְקָת ָבּה ְוָלַקְחָת ְלָך ְלאִּ לא דברה תורה אלא כנגד יצר רש"י': פירש  “ַבשִּ

הרע. שאם אין הקדוש ברוך הוא מתירה, ישאנה באיסור. פירוש הדברים הוא שבפרשתינו מדובר בזמן 

שעם ישראל יוצאים למלחמה, ואחד מיוצאי המלחמה הבחין באישה נוכריה )גויה( וחשק בה, במקרה 

ה לסוף דעתו של אדם שבמצב כזה שהוא “כזה התורה התירה לו לקחתה לאישה, משום שירד הקב

בזמן מלחמה ורחוק מביתו אם לא נתיר לו לקחתה לאשה הוא בכל מקרה יקח אותה לאשה אפילו שהיא 

אסורה עליו, שבסטואציה כזו אין בכוחו להתגבר על יצרו לכן באה התורה והתירה לו לקחת אישה 

 נוכריה.

נמצאנו למדים שבכל שאר המצוות שהתורה כן ציוותה אותנו לקיימם, יש בכוחנו לקיימם, שאם באמת 

 לא היה הדבר באפשרותנו, התורה לא הייתה מצווה אותם עלינו. 

 ואפילו שעל כל פעולה ופעולה ציוה עלינו את מצוותיו מכל מקום בכוחנו לקיימם. 

אלא שהקב"ה הרבה מצוות משום שעל ידי כך הוא יתן לנו על כל פעולה פעולה שכר לעולם הבא. כמו 

ר' חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקב''ה לזכות את ישראל לפיכך הרבה )דף כג:( שנאמר במסכת מכות 

יר”להם תורה ומצות שנאמר  יל תֹוָרה ְויְַאדִּ ְדקֹו יְַגדִּ  כא( -)ישעיה מב“ ה' ָחֵפץ ְלַמַען צִּ

. הגברים ישבו באולם המרכזי של מרן החפץ חיים זצ"ל בשנת תרפ"ג  בחודש אלול בווינה, השתתפו בכנס גדול רבים מגדולי הדור ההוא, ובראשם  

ות האסיפה למטה, ולנשים הוקצה מקום ביציע למעלה. והנה כשנכנסו החסידים לאולם, אמרו, כיון שהגברים היושבים למטה, רואים את הנשים היושב 

שהגובה בו   נים למעלה, כי לא היה וילון מכוסה, הם לא יניחו לאדמורי"ם להיכנס עד שיתקינו וילון כראוי. מיד התעורר ויכוח גדול בין הנאספים, אלה טוע 

וככל היוצא מפיו יעשה. לאחר מרן החפץ חיים זצ"ל  נמצאת העזרת נשים הוא עצמו מספיק ומבדיל, והחסידים מתעקשים! לבסוף נמנו וגמרו לשאול את  

: למרות שעל פי דין מותר, אמנם כיון שבאים כאלה המבקשים להחמיר, חייבים להענות להם ולהתקין את החפץ חיים ששמע את שני הצדדים, אמר  

ה עמנו, אז “ הוילונות. והוסיף החפץ חיים ואמר: "מה האסון הגדול ביותר שיכול לקרוא בכלל ישראל? שהקב"ה לא יהיה בעזרתינו, שכן כל זמן שהקב 

י ” מתקיים בנו הפסוק    ָמדִּ י ַאָתה עִּ יָרא ָרע כִּ י ֵאֵלְך ְבֵגיא ַצְלָמֶות ֹלא אִּ . אמנם אם חס ושלום אנו לא זוכים למצב הזה , אז מתקיים ‘( ד ‘, )תהילים כג “  ַגם כִּ

י נְִּבָהל”הפסוק  ְסַתְרָת ָפנֶיָך ָהיִּיתִּ ְוָהיָה ַמֲחנֶיָך ָקדֹוש ְוֹלא ”  ‘(טו‘, )כגוהנה, על מה כתוב שהקב"ה לא יהיה בעזרת ישראל? בפרשת כי תצא  ‘(.ח‘,)תהילים ל“ הִּ

, וא"כ כל הידור שאפשר לעשות במצוות 'לא יראה בך' כדאי ורצוי, הלא אנחנו זקוקים לעזרתו יתברך, ובכן, עלינו “ יְִּרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָדָבר ְוָשב ֵמַאֲחֶריָך

)ויק"ר ל  “ עשרות פעמים! והן הן הדברים שאמרו חז ‘  מיר ’ מראשי ישיבת  הגאון רבי אברהם קלמנוביץ זצ"ל  להחמיר". את הסיפור הנ"ל סיפר עד ראיה 

 (636)מאיר עיני ישראל, ח"ג, עמ' דהיינו, עוד גדר קדושה, פירושו עוד קרבת אלוקים"  -'כל מקום שאתה מוצא גדר ערוה, אתה מוצא קדושה' כ"ד, ו'( 

  ‘(ד‘, )פרשת כי תצא כג“ ְוֹלא יְִּרֶאה ְבָך ֶעְרַות ָדָבר ְוָשב ֵמַאֲחֶריָך”

 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
 אילנה בת שמחה , מרדכי בן מרסל

 ת.נ.צ.ב.ה
ניתן להקדיש את העלון לעילוי נשמה, לרפואה, להצלחה    

 הודעה חשובה!
לקראת ראש השנה ויום הכיפורים, אנו מתחילים לאסוף 

 תרומות ליהודי ארץ ישראל.
  956-455-4917לפרטים ולתרומות ניתן לפנות לטלפון: 

shoovaisraelspi@gmail.com   

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף

   19:31הדלקת נרות: 

20:23צאת השבת:   

20:59ר"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
 יישר כח גדול

“ רפאל עשור”לתורן השבת:    

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

 03:81ה כל יום בשעה “הסליחות יתקיימו ב 

 מזל טוב !!!
 לרועי אלישע ולכלתו

 שיזכו להקים בית נאמן בישראל,
ויחולו עליהם כל הברכות כולם.   

 



 סיפור לשבת
 חזרה בתשובה

ַקר ְגֻדָלתֹו ֶשל ַהָקדֹוש ָברּוְך הּוא, הּוא   עִּ

ֶמּנּו יְִּתָבַרְך ְמאד ְמאד ַגם ֵהם ים מִּ  ֶשַגם ָהְרחֹוקִּ

 יְִּתָקְרבּו ַלֲעבֹוָדתֹו ּוָבזֶה נְִּתיֵַקר ְונְִּתַעֶלה ְשמֹו  

יְִּתָבַרְך ְלַמְעָלה ּוְלַמָטה. ַעל ֵכן ֵאין ָלָאָדם ְליֵָאש ַעְצמֹו 

ְתָקֵרב ַלֲעבֹוַדת ַהֵשם ֵמֲחַמת ֶשּנְִּתַרֵחק ְמאד ֵמַהֵשם  ְלהִּ מִּ

ְרָבה ַלֲעׂשֹות ַרע ים ַאף ֶשהִּ  יְִּתָבַרְך ַעל יְֵדי ֲחָטָאיו ַהְמֻרבִּ

ֶמּנּו ַדווָקא יְִּתַעֶלה ְויְִּשַתַבח   י ַאְדַרָבא, מִּ  ַחס ְוָשלֹום. כִּ

ים  ְתָקְרבּות ָהְרחֹוקִּ ַקר הִּ ְויְִּתַגֵדל ְכבֹודֹו יְִּתָבַרְך ְביֹוֵתר. ֲאָבל עִּ

יֵקי ַהדֹור.  ְלַהֵשם יְִּתָבַרְך הּוא ַעל יְֵדי ַצדִּ

ם ַהַקל לּו עִּ ְתָפֵאר ֲאפִּ יְך ָלַדַעת, ֶשַהֵשם יְִּתָבַרְך מִּ  ָצרִּ

לּו פֹוְשֵעי יְִּׂשָרֵאל, ָכל זְַמן ֶשֵשם   ים ֶשְביְִּשָרֵאל ֲאפִּ ֶשַבַקלִּ

י ֶשַהֵשם יְִּתָבַרְך  ְתָפֲארּות ְפָרטִּ יְִּׂשָרֵאל נְִּקָרא ָעָליו יֵש בֹו הִּ

מֹו. ַעל ֵכן ָאסּור ְלָאָדם ְליֵָאש ַעְצמֹו ֵמַהֵשם ְתָפֵאר עִּ  מִּ

ְלֵקל ּוָפַגם ַהְרֵבה ְמאד ַחס ְוָשלֹום,  ם קִּ לּו אִּ  יְִּתָבַרְך ֲאפִּ

ֶמּנּו ַכּנַ"ל   יבּות ַהֵשם יְִּתָבַרְך מִּ י ֲעַדיִּן לא ָפַסק ֲחבִּ  כִּ

ָקר הּוא ַעל  ְוַעל ֵכן ֲעַדיִּן יָכֹול ָלשּוב ַלֵשם. ְוָהעִּ

ים לְִּמצא ַגם    יְֵדי ַאנְֵשי ֱאֶמת ֶשֵהם יְכֹולִּ

לּו ְבַהָגרּוַע  ְתָפֲארּות ֶשיֵש ֲאפִּ  ַהטֹוב ְוַההִּ

יב ַהכל ַלֵשם ים ּוְלָהשִּ  ֶשַבְגרּועִּ

 יְִּתָבַרְך. 
 )משיבת נפש(

 פינת ההלכה
 הלכות ביקור חולים

עשיר כקורח היה האיש. מה קורח רכושו באדמה, אף זה רכושו מתחת לקרשי העץ ברצפת 

חנותו הקטנה. מדי יום היה מרים את הקרשים שבחנותו, מניח ברטט את פדיון היום באחד 

 השקים ופונה לספור את סכום אוצרותיו.

משהיה מסיים את ספירת המלאי היומית, פורש היה שמיכה בלה שמצא אי שם ונותן תנומה 

לעיניו בינות לשקים ולארגזים שבחנותו. כך חלפו להם הימים. עמד קמצנתו, התבונן 

בשערותיו המלבינות, ואמר לנפשו: מתי גם לי תהיה אשה? ניגש לשדכן העיר הוותיק וביקש 

כי יואיל לשדך לו נערה יפיפיה, שתתאים לעושרו האגדי. נבעת השדכן מחמת גודל המשימה, 

חשב ומצא עצה. היעלה בדעתך שאשה תחפוץ לחלוק עמך את רצפת החנות?" ענה הקמצן: 

 לא לבית אכניס את אשתי, אלא לארמון".

סובב הקמצן ברחובות העיר, ולפתע נעצר מול ארמון מפואר. הביט משתאה והחלטה גמלה 

 בלבו: ארמון זה יהיה שלי!

בהחלטה נחושה ניגש אל שער הארמון ומשך במצילה. "ברצוני לדבר עם בעל הבית", אמר 

למשרת שניגש אל השער, בטון הנכבד ביותר שביכולתו לגייס. המשרת קד קידה והכניסו אל 

 הארמון.

בפסיעות אומרות כבוד ניגש קמצננו אל בעל הבית, קד קידה והציג את מבוקשו: לאחרונה 

נדרשתי על ידי רופאי הפרטי ללכת מדי יום לטיול ארוך כדי לחזק את לבי, אולם מחמת 

היותי מפונק, זקוק אני מדי פעם לאי אלו חפצים. לכן מחפש אני מקום שבו אוכל להניח את 

חפצי ולגשת אליהם בכל פעם שארצה. התואיל לאפשר לי לעשות זאת בביתך?" בעל הבית 

נדהם, אך כאיש עסקים ממולח מיהר להתעשת והשיב בשאלה: וכמה תהיה מוכן לשלם 

בעבור תענוג זה?" הקמצן לא מיהר לשלוף את כל הקלפים. הוציא מכיסו מאה רובלים ואמר: 

זה הסכום שמוכן אני לשלם". בעל הבית ביקש לסיים את הפגישה המטרידה, אולם כאן לחש 

הקמצן כממתיק סוד: יש לי הצעה שלא תוכל לסרב לה: אתה תמכור לי מסמר הנעוץ בכותל 

ביתך, שם אוכל להניח את חפצי תוך כדי גישה חופשית, ואני אניח על שולחנך שלוש מאות 

רובלים טבין ותקילין ". בעל הבית התחייך. "שש מאות", פלט את הסכום הכפול והמתין. 

חמש מאות, ומזל וברכה", אמר הקמצן בתוך כדי שהוא מוציא מכיסו את מלוא הסכום ומצרף 

 חוזה מוכן מראש. העט נשלף, החוזה נחתם, המסמר סומן, והשניים לחצו ידיים מרוצים.

כעבור שעה קלה הגיע ידידנו הקמצן, נכנס אל הבית בהיסוס כלשהו, הסיר את מגבעתו, 

הניחה על גבי המסמר ויצא כלעומת שבא. זמן מה עבר, ואת מקומה של המגבעת תפסה 

חליפה מרופטת. למחרת הוא נכנס כמעט כבעל הבית, ניגש אל המסמר, הוריד את החליפה, 

תלה במקומה שקית ויצא. בעל הבית התחיל לתמוה על טיבה של העסקה, אך חמש מאות 

 הרובלים עדיין חיממו את כיסו.

אך לפתע נזעקה בעלת הבית וקראה בסלידה: אוי הריח! איזה סרחון!" זוועה!" צעק גם בעל 

הבית. חיפוש קצר אחר מקור הריח גילה שהוא מגיע מאותה שקית התלויה על המסמר 

שנמכר כדת וכדין. כעבור יומיים נכנס ידידנו, כשהוא פוסע מעדנות היישר אל המסמר ותולה 

עליו שקית נוספת. בעלת הבית נזעקה מיד, נעמדה מולו וצעקה: "מה מת בשקית המדיפה ריח 

זוועה שכזה?" והוא משיב בשלווה: "בשקית הראשונה מונח חתולי שמת לפני שבוע, 

ובשקית שהבאתי כעת נמצא כלבי שאף הוא נפח את נשמתו". ניסה בעל הבית להסביר כי לא 

 לכך התכוון במכירת המסמר, אולם זה ידע את אשר לפניו ונפנף בחוזה שבידו.

הסרחון גבר מיום ליום. בני הבית כבר פינו את כל הקומה שבה נמצא המסמר וסירחונותיו, 

אך הריח מתפשט ועולה. בני הבית מקיאים את כל אשר נכנס לפיהם. קומה נוספת ננטשת 

והריח כובש שטח ועוד שטח, עד שכעבור שבועיים ניצבות עגלות גדולות בפתח הבית ובני 

הבית על מטלטליהם עוברים לגור במקום אחר, בתוך כדי שבעל הבית מיצר ובוכה על אותם 

 חמש מאות רובלים שקיבל בעבור המסמר.

ְלָחָמה ַעל אֹיְֶביָך  י ֵתֵצא ַלמִּ  למלחמה ביצר הרע. -י “רשפירש כִּ

 אם נתת בלבך, למכור ליצר הערמומי ולו רק מסמר קטן, מהר מאד הוא יכבוש את מבצרך.

)עובר דרך שבתחילה דומה להלך, המתדפק על הדלת, ‘)נב:( ל במסכת סוכה “וכמו שאמרו חז

 ולבסוף נעשה לבעל הבית!)לן עימו בביתו( ואחר כך לאורח  שאינו מתאכסן בביתו(

   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.

 מי כאן בעל הבית?

אמרו רבותינו: לעולם יבקש אדם רחמים שלא יחלה, שאם יחלה  א.

לוקחים לו מזכויותיו כדי לרפאו. ועל כן יתן כל אדם אל לבו, ובפרט בעת 

חוליו, להטיב דרכיו, ולא יסמוך אך ורק על הרופאים. ויחלק צדקה לפי 

ערכו, כדכתיב: "וצדקה תציל ממות" ויבטח בה' יתברך כי יקימנו מחוליו, 

"שאפילו תשע מאות תשעים ותשע מלמדים עליו חובה, ואחד מלמד עליו 

 ניצול"  -זכות 

 אין מברכים על מצות ביקור חוליםב. 

כיון שחלה אדם, מצוה על כל אחד לבקרו. הקרובים והחברים נכנסים ג. 

מיד והרחוקים לאחר שלשה ימים, שלא להטיל עליו שם חולה, וירע 

 מזלו. ואם קפץ עליו החולי, אלו ואלו נכנסים מיד.

אין שיעור לביקור חולים, שאפילו גדול בחכמה ובמנין ילך לבקר  את ד. 

הקטן, ואפילו כמה פעמים ביום. וכל המוסיף הרי זה משובח ובלבד שלא 

 יטריח על החולה ובני ביתו.

לבקש עליו רחמים, וכל שביקר ולא ביקש  -עיקר מצוות ביקור חולים ה. 

עליו רחמים לא קיים המצווה. וכאשר מבקש רחמים על החולה, צריך 

לבקש בלשון בקשה, כגון: "יהי רצון וכו'". ולא יאמר לו בסתם "תהיה 

 בריא", דאינו לשון בקשה.

]ועדיף חכם כל מי שיש לו חולה בתוך ביתו, ילך אצל חכם שבעיר ו. 

, שיבקש עליו רחמים ויברכהו. ואיתא שמחזיק ישיבה ומלמד תורה לרבים[

בזוהר הקדוש, שנהגו לעשות ''מי שבירך'' לחולים בבית הכנסת, בשעת 

 הוצאת ספר תורה, שאז מתעוררים הרחמים.

הדבר פשוט שאין לעשות ''מי שבירך'' בבית הכנסת אלא למי שהוא ז. 

 חולה ונפל למשכב, אבל לא לכל מי שחש בראשו, או שנחלה מחמת הקור

עיקר המצוה היא שילך בעצמו לבקר את החולה, ואינו יוצא ידי חובת  ח.

 המצוה בשלימותה על ידי הטלפון, או על ידי מכתב השואל בשלומו.

חולה שהכביד עליו חוליו, משנים את שמו, שזהו אחד מן הדברים ט. 

הקורעים את גזר דינו של החולה, ויקראו בתחלה בשם הנוסף, ואחר כך 

 י, הרב חיים רבי(“)ילקובשמו הקודם.           

  

         שלמה בן חנה, ראובן בן כרמן, שי בן אסתרשלמה בן חנה, ראובן בן כרמן, שי בן אסתרשלמה בן חנה, ראובן בן כרמן, שי בן אסתרהעלון מוקדש להצלחת: העלון מוקדש להצלחת: העלון מוקדש להצלחת: 


