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       בס"ד       

פרשת: נצבים          
 

שנה טובה   
 אנחנו מברכים את מכרינו "שנה טובה" בגלל שזה בדיוק מה שאנו היינו רוצים לעצמנו, "חיים טובים ומאושרים" .

זוהי ההגדרה המדוייקת לצורך האנושי העמוק ביותר. בני אדם נעים כל חייהם   -כותב: אושר הרב אליאב אדרי  

בשביל להגיע אל האושר הנכסף, אך בוא עצמו אינם נוגעים. רוב העולם מבקשים למוצאו בהנאה רגעית ובמעמד 

 חברתי גבוה. 

כל אדם המגיע לנקודות תצפית שמהם הוא משקיף על חייו, שחלפו ולא ישובו, אחרי שעבר מסלול ארוך, נאבק 

בקשיים, צלח משברים, אגר נכסים, ועתה? באחת התחנות הוא נעצר לרגע, מתבונן עמוקות ושואל את עצמו:"מה 

 ?"היכן האושרעשיתי עד כה? האם המסלול היה נכון? 

חלה במחלה ניוונית ונעשה משותק בכל חלקי גופו מהצואר  61בהיותו בגיל מילטון אריקסון פסיכולוג ידוע בשם 

ולמטה הוא היה מרותק למיטה במשך שנים ובכל השנים הללו כל מה שלמד והחכים היה מהצפייה בסביבתו. 

למשל: ביום שלג הוא ראה שהאדם הראשון שיצא מהבית יצר נתיב, וכל האנשים שיצאו אחריו הלכו בנתיב זה. 

 אריקסון מתאר: "התבוננתי ושמתי לב שהנתיב הזה הוא לא הנתיב הכי קצר ונוח ובכל זאת כולם הולכים בו" 

" יסוד החסידות ושורש העבודה התמימה מסילת ישרים :  בספרו  רבי משה חיים לוצאטו  את היסוד הזה אמר  

 שהתברר והתאמת אצל האדם מה חובתו בעולמו" לבדוק על מה הוא עמל? ובמה הוא משקיע?

פסיכולוג יהודי חניך האסכולה בוינה. אך גם למד אצל מורה קצת שונה, המורה השני שלו   -ויקטור פרנקל   ק“ד

לא היה פסיכולוג והשיעורים לא יתקיימו בוינה שמו של המורה השני הוא " אדולף היטלר " )שם רשעים ירקב( 

ובית הספר היה מחנה ההשמדה הידוע לשמצה "אושוויץ". שם בתנאים תת אנושיים, מול השפלות, רעב ועינויי 

זוועה למד פרנקל שיעור נוסף על מרכזי הכוח בנפש האדם. וכך כותב אחד מתלמידיו "יכולת ההישרדות לא הייתה 

תלויה בגוף בריא וחזק, בכמות החברים או 'בקשרים הנכונים', אלא שבעלי הסיכויים הגדולים ביותר לשרוד היו 

אלו שהיה להם 'לשם מה' לחיות, משמעות לחיים. אף על פי שיש לאנשים אמצעים לחיות אין להם משמעות שראוי 

לחיות למענה!!! מסקנה מרתקת של ספריו היא, שהאושר הנכסף איננו תלוי 'באיך לחיות' אלא 'בלשם מה לחיות'. 

 היה אומר: "אנשים רבים הכרתי בחיי אך המאושר מכולם היה הגאון רבי ישראל מסלנט.הסבא מנובהרדוק זצ"ל 

הגאון רבי ישראל מסלנט לא היה עשיר, אפילו ספרים לא היו לו, בפטירתו השאיר אחריו טלית ישנה וזוג תפילין, 

ותו לא, הוא לא היה בריא, סבל מכאבי ראש נוראיים, בפעילותו הציבורים היו לא תומכים, אבל גם מתנגדים, ובכל 

 ראש השנה
14:00 מנחה בערב חג:  

19:00ערבית של  ראש השנה:   
8:30שחרית:    

16:30קריאת תהילים ושיעור:   
)ומיד לאחריה תשליך( 19:00מנחה:   

19:30ערבית של חג שני:   
)יום שלישי בבקר( 8:30שחרית:   

  17:00שיעור תורה: 
19:15מנחה:   

20:00תפילת ערבית:   

 העלון מוקדש
 לעילוי נשמת

 אילנה בת שמחה , יונתן בן זוהרה
 ת.נ.צ.ב.ה

 ולבריאות איתנה
 ליוסף וחנה אמויאל

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

 טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף
 

19:15הדלקת נרות שבת:   

20:06צאת השבת:   

20:44ר"ת:   

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

 יישר כח גדול
“ אורן מוריוסף”לתורן השבת:    

 חג שמח ושנה טובה!!!
ביום שני הקרוב לאחר תפילת ערבית, תתקיים 

בבית הכנסת, סעודת חג, לכבוד כלל ‘ בעזרת ה
 ציבור המתפללים ובני משפחותיהם.

 הציבור מוזמן  

 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

מקוה טהרה לנשים פתוח 
 בכל  לילה

", "אין אושר מכתב מאליהו בספרו "   הרב אליהו דסלר זאת, אף על הכל, היה מאושר. האושר אינו תלוי בתנאים חיצוניים האושר בא מבפנים! וכפי שכבר קבע 

 בעולם החומר, קיים רק אושר רוחני. הנהנה מחיים רוחניים מלאי תוכן הוא המאושר. לא קיים במציאות סוג אחר של אושר" 

" וכן אשרי יושבי ביתך " וכן הפסוק: "  אשרי כל ירא ה' ההולך בדרכיו  אם ניקח תנ"ך נמצא בו עשרות פסוקים המבטיחים אושר ושמחה הנה אחד מהם: "  

 " ועוד ועוד. מעתה נוכל להבין את רעב נפש ואת אי סיפוקה בדברים אחרים. פיקודי ה' ישרים משמחי לב

, משל לעירוני שהיה נשוי לבת מלכים אף על פי שמאכילה כל מעדני עירו אינו יוצא ידי חובתו, כיוון שהיא בת רבי לוי"אמר )קהלת רבא ו'( במדרש רבא מובא 

 מלכים. כך כל מה שיפעל האדם להשביע הנפש אינו יוצא ידי חובתו למה? שהיא מלמעלה.

בון זה הוא רע הנשמה היא בלתי נתפסת, אך מורגשת היטב מלאה תשוקה. בניגוד לגוף החומרי המוצא את סיפוקו בתענוגות החושים, כיסופי הנשמה הם אל הרוח.

ורה לנו ר ק מקור חוסר המנוחה המכונן בנו הוא העומד מאחורי השאיפות הגדולות, דחף הכיבושים, אמביציית העושר, הכוח, הכבוד והתהילה. אלא שדבר מוז 

אך אל ו,  בהגיענו אל פסגה כלשהי קסם המטרה שהושגה מתפוגג. צברנו ממון, כבשנו שלטון, זכינו למעמד בחיי הכלכלה, קיבלנו את המשרה אליה השתוקקנ 

 פור חוזר הסיהאושר למענו הקרבנו כה רבות, אותו כיוונו להשיג, לא התקרבנו צעד אחד למרות המרחק שעברנו, ואז מחפשים שוב אחרי יעדי כיבוש חדשים, ו

 חלילה....והשעמום חוגג.

ים כי גם אנשתעצרו ותבדקו, נכון שכולם כך הולכים, אך מי אמר שזו הדרך הנכונה? "כולם" זה לא תעודת הכשר וגם לא תעודת ביטוח. אל תבדקו עצמם מול 

 . מידאנשים שסביבכם בודקים עצמם מולכם. כל אותם האנשים משנים את דעתם עם תהפוכות גורלם. יש רק אחד שתמיד לא ישתנה ושמולו עלינו לעמוד ת

 . שנה טובה לכולםמול: ה' אמת ותורתו אמת.   

 ראש השנה

  19:13  הדלקת נרות ביום ראשון:

19:13הדלקת נרות ביום שני:   

20:02צאת החג:   

20:40רבינו תם:   

 לכבוד השנה החדשה הבאה עלינו לטובה

מחלקת  לציבור   ‘שובה ישראל’קהילת 

לוח שנה קהילתיהרחב   

956-455-4917לפרטים :   



ניגש יהודי נכבד וסיפר לו מעשה שקרה לו. נסעתי לארה"ב לצורך לרבי יצחק זילברשטין 

עיסוקיי ועיקר חנייתי הייתה בעיר מיאמי השוכנת לחוף הים. בעיר זו מספר האיש, מתגורר בן 

דוד שלי שלא ראיתיו מזה שנים רבות, ולמרות שידעתי שהוא רחוק מאוד משמירת תורה 

ומצוות, בכל זאת רציתי להיפגש עימו ולהיוודע למצבו. התקשרתי אליו ושאלתי אותו אם הוא 

מעניין להיפגש, והוא נאות לכך בחפץ לב, והזמין אותי לבוא אל ביתו. והנה, מיד בראותי אותו 

נדהמתי מאוד לראות כיפה חבושה לראשו... חשבתי בליבי, שמה חבש את הכיפה לכבודי, אך 

בהיכנסי למעונו המפואר, הבחנתי להפתעתי הרבה, במזוזה מהודרת הניצבת בפתח הבית, דבר 

שלא היה אצלו פעם האחרונה שבקרתי במקום. מה גדלה תדהמתי כאשר נכנסתי לסלון, 

ונתקלו עיניי בפמוטות השבת, בסידורים וחומשים, בספרי קודש ובעוד פריטים יהדות... לא 

יכול הייתי להתאפק, ושאלתי אותו :"ראה נא יקירי, אני מבחין שחל שינוי מסוים בחייך כ"כ 

‘ מרגש לראות את הכיפה חבושה לראשך, את המזוזה שנקבעה בפתח ביתכם, כלי קודש וכו

תוכל נא לספר לי, מה עומד מאחורי השינוי המופלא שחל כאן?" והאיש החל לספר דבר פלא 

שעבר עליו :"ביום ראש השנה האחרון, ישבתי במרפסת ביתי, וצפיתי לעבר הים הגדול 

הנראה מול הווילה שלי. לפתע, ראיתי נחיל גדול של אנשים יוצאים מבית הכנסת לכיוון הים. 

למרות שהייתי רחוק מאוד מהיהדות, ושנים רבות לא נכנסתי לבית כנסת נזכרתי שמדובר 

'תשליך'. המראה המפליא של נחיל היהודים -במנהג שבו משליכים היהודים את חטאם לים 

הדתיים צועד לעבר הים, הזכיר לי את אבי המנוח שהיה לוקח אותי בתור ילד לעשות תשליך 

בים. בהחלטה של רגע אמרתי לעצמי, גם אני אצטרף ליהודים אלו לים...  והנה אני עומד 

מרוגש בתוך היהודים האוחזים בידיהם סידור ומתפללים. אחד מהם ניגש אליי ומסר לי סידור 

הצביע על הקטעים הנאמרים, אמרתי את התשליך בהתרגשות יחד עם שאר האנשים. התשליך 

הסתיים, פניתי לשוב לעבר ביתי, ואז אני מרגיש תפיחה על גבי, הסתובבתי, ולנגד עיניי עומד 

יהודי מכובד, גבוה והדור פנים השואל אותי בהארת פנים: "תאמר לי יהודי, שופר כבר שמעת 

היום?" השבתי בשלילה, ומיד הוציא מכיס בגדו שופר קטן, ביקש שאשמע ואתכוון לצאת ידי 

והלך ‘" משה כץ’חובה, ותקע בשופר כמה תקיעות. כשסיים פנה אליי ואמר: "קוראים לי 

לדרכו. חזרתי לביתי, וכולי נפעם. שיתפתי את אשתי בחוויות שהיו לי בתשליך ואף תיארתי 

הפנייה את האיש הדור הפנים שתקע עבורי בשופר וסיימתי: "משום מה שהאיש החליט 

אשתי שמעה את השם, ומיד צנחה על ‘". משה כץ’להיפרד ממני תוך כדי שציין את שמו, 

הארץ והתעלפה... כשהתעוררה מעלפונה ביקשה שאתאר לה שוב, באופן ברור את צורתו 

היה ‘, משה כץ’וקלסתר פניו של היהודי ההוא, כשתיארתי לה, התעלפה שוב. התברר שאותו 

אביה של אשתי, שהיה תלמיד חכם בעל בעיר פרשבורג שבהונגריה, ועד היום חשבנו שהוא 

נרצח בשואה, כך שמעולם לא הכרתיו ומכיוון שאשתי שנתה את שם משפחתה לא ידעתי 

 ששם משפחה הקודם היה כץ. ואכן מאותו רגע השתנו חיינו...

 ימים נוראים סיפור לשבת
ח(“ד סק“)סימן תקפהמשנה ברורה כתב   

ראוי לכל גבר להשתדל שיהיה לו עליה   

לספר תורה בימים נוראים, ואף במקומות   

שמוכרים יקנה אותו בדמים ככל יכולתו, ואדרבה   

י כסף ממצוה “יש עילוי יותר במצוה שבאה אליו ע 

 שבאה אליו בחינם אין כסף.

 עשרת ימי תשובה
כי שבעה ימים ‘( א דרוש א“)חיערות דבש כתב בספר 

שבין ראש השנה ליום הכיפורים הם נגד שבעה ימי 

השבוע ובכל יום יעשה תשובה על אותו יום, כגון: 

שביום ראשון יעשה תשובה על מה שחטא כל ימיו 

וכן כל שבעת הימים.‘ ביום ראשון וכן ביום ב  

 צום גדליה
גדליה בן אחיקם,מתענים בו על הריגתו של   

שנהרג הוא והיהודים אשר עמו על ידי   

ונכבת גחלתישמעאל בן נתניה,    

ישראל כי על ידי שנהרג גלו   

שארית ישראל ונהרגו   

  מהם אלפים. 

       

 פינת ההלכה
 הלכות ערב ראש השנה

   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.

 תשליך

אין תוקעים בשופר בערב ראש השנה, ובמיוחד בבית הכנסת. ואם א. 

 י(“)ילקו עדיין צריך התוקע להתלמד לתקוע, יעשה זאת בחדר סגור.

נוהגים ללכת בערב ראש השנה לבית הקברות להשתטח ולהתפלל על ב. 

קברי הצדיקים. ויזהר שלא ישים מגמתו אל המתים, אלא יתפלל שהשם 

יתברך יתן לנו רחמים בזכותם, ושהנפטרים יהיו מליצי יושר עלינו, 

 ]הליכות עולם ח''ב עמ' רכד[.ויבקשו רחמים עלינו לפני הקדוש ברוך הוא. 

יש להזהיר את הכהנים שאסור להם  ללכת לבית הקברות, ואסור להם ג. 

 ]חזו''ע ימים נוראים עמ' נב[. להשתטח על קברות הצדיקים. 

מנהג ישראל להסתפר בערב ראש השנה לכבוד החג. ולובשים בגדים ד. 

מכובסים ומגוהצים לכבוד יום טוב, להראות שאנו בטוחים בחסדי השי''ת 

 י(“)ילקושיוציא לאור משפטינו לחיים טובים ולשלום. 

נוהגים לטבול במקוה בערב ראש השנה לכבוד החג, ואין צריך לדקדק ה. 

בה שכל גופו ושער ראשו יהיו נקיים מדברים החוצצים בטבילה, שאין 

בדבר אלא מדת חסידות ומנהג יפה בלבד, ולכן אסור לברך על טבילה זו, 

והמברך עון ברכה לבטלה בידו. ונכון לטבול אחר שעה חמישית, ולכל 

ת אחר שיאיר השחר.   . הפחו ] ה ' ' ר ב  ער  ' ל ה ם  אי ר ו נ ם  י מ י ע  ' ' ו ז ח [ 

אם אינו יכול לטבול במקוה מאיזה סיבה, נכון שישפוך על גופו תשעה ו. 

 קבין מים, והוא לערך שתים עשרה ליטר ושש מאות גרם.

אשה שהיא בתוך שבעה נקיים, וכן הבתולות, לא יטבלו לא בערב ראש ז. 

 ]חזון עובדיה על הימים הנוראים עמוד נט[. השנה ולא בערב יום הכפורים. 

נוהגים לעשות התרת נדרים ביום ערב ראש השנה, שהוא יום כ''ט ח.  

 אלול. ובערב יום הכפורים.

שעושים התרת נדרים בערב ראש השנה, ראוי לעשותם בעשרה משום ט. 

 ]ילקוט יוסף מועדים עמוד כב[ נדרי חלומות. 

כתבו האחרונים, שמנהג ההתרה בערב ראש השנה, הוא על פי מה י. 

(, ''דמי שנתחייב נזיפה או נידוי בבית )פר' פקודי דף רמט ע''בשאמרו בזוהר 

 דין של מעלה, ישאר בנידויו ארבעים יום, ואין תפלתו נשמעת''.
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