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שובה ישראל   
על שם ההפטרה שקוראים בה   השבת שלפני יום הכיפורים, היא נקראת כך שבת שובה', שבת זו נקראת '

ָרֵאל ַעד ה ‘(ב‘, )ידבספר הושע   וכו' שם הנביא קורא לעם ישראל לחזור בתשובה.אלוקך ‘ ׁשּוָבה יִשְׂ

ראו חכמים שהזמן המתאים ביותר לקרוא את ההפטרה הזו, הינו עכשיו, בשבת שבתוך עשרת ימי תשובה 

 ולפני יום הכיפורים.

שכל כולם של עשרת ימי תשובה, הינם ימים מיוחדים, ימים שנתנו במיוחד לשם חזרה בתשובה, ימים 

 אשר התשובה בהם מתקבלת יותר מאשר בשאר ימות השנה. 

שהתשובה מצטיירת בעיני הציבור הרחב כמילה מפחידה, מילה שבעיני רבים בנועם שיח  כתב בספר  

 הינה כבריחה מהחיים, נסיגה אל שולי החברה וכניעה למשטר חיים קפדני. 

הוא שמחת חיים, פשוטה וטבעית, כמותה, לצערנו, כבר לא ‘  תשובה ‘ אולם , משמעותה האמיתי של ה 

 רואים ברחובותינו. 

 , הינה ביטוי עמוק לביטחון, לשיוך לאמת ולסיפוק עצמי.התשובה

 היא זו שמעניקה לאדם הנאה מחודשת בכל החומר שברשותו אם רב ואם מעט. התשובה

כל אדם במהלך חייו נתקל באותם רגעים שליבו אומר לו: "זה לא זה" , בעצם לא את "זה" חיפשתי, 

זה הרגע הו הגענו “.  לא לזה קיוונו ”הרגע, בו משהו בפנים, מטריד, מפחיד, ומטיח בפרצופנו את ההכרזה 

 ‘.התשובה’אל פתחה של 

אל לנו לדחוק אותה וגם לא לנסות להתגבר עליה על ידי העמסת כמויות נוספות “ הנמאס”אותה תחושת 

של תאות הגוף, כמו שיכור השוקע בטיפה המרה, אלא עלינו להאחז בה ולהפוך אותה למנוף לחיים 

 חדשים.

התהייה עצמה, גם ללא תוצאות מעשיות מחוללת שינוי ערכים באדם, “:  אורות התשובה ” כתב בספר  

 הבנה קטנה של תשובה באדם, מאורה גדול, כבר שם, מונח אושר רם ונשא.

 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, שמחה בת ימנה   

 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
 

19:07הדלקת נרות שבת:   

19:59צאת השבת:   

20:37רבינו תם:   

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

 יישר כח גדול
“ מנשה אמויאל”לתורן השבת:    

 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

17:30שיעור גמרא:   
19:15מנחה של שבת:   

 לאחר תפילת מנחה תתקיים סעודה שלישית
20:30תפילת ערבית:   

 לאחר התפילה הבדלה

 00:11מנחה בערב חג:           

 01:01כל נדרי:           

                 4:10שחרית:           

                 03:61מנחה: 

 01:11תפילת נעילה: 

 זוהי בקצרה משמעות התשובה, בה נדרש האדם לעצור, לבחון ולבדוק, ושם לגלות את הדברים שנשכחו

 ‘נשמת חיים’ובכך להפיח בקרבו 

מתכוונים לאותם שלא חונכו על ערכי התורה והמצוות, וכל זאת גילו את האמונה ואימצו להם את שמירת “  חוזר בתשובה ” בימינו כאשר אומרים  

השיבנו אבינו לתורתך... והחזירנו ” המצוות. למעשה גל יהודי נדרש לחזור בתשובה, שהרי שלוש פעמים ביום אמו מתפללים בתפילת העמידה  

וזוהי תפילתם של כלל ישראל אפילו של אלו שמדקדקים במצוות ומעולם לא חיללו שבת ולא אכלו מזון לא כשר, ובכל “  בתשובה שלימה לפניך 

יעורר את ליבם כדי שיחזרו בתשובה. נמצאנו למדים שכל יהודי באשר הוא זקוק לתשובה, דתיים ושאינם דתיים ואפילו מי ‘ זאת הם מבקשים שה

 שהגיע לדרגה רוחנית גבוהה נקרא לשוב בתשובה ולהתעלות לרמה עליונה יותר.   

אילו היתה הברירה בידי, הייתי מעדיף שלא למות כלל, כי בעולם הבא אין תשובה ואין יום ”היה אומר: ל “רבי שמואל מניקלשבורג זצר “האדמו

 “ ואיזה טעם ומשמעות יש בכלל לחיים בלא תשובה?!הכיפורים 

 ‘(ל ‘,  )טז וזהו עיקרן של עשרת ימי תשובה ובסופם יום הכיפורים, היום הגדול ביותר לתשובה ולכפרה וכמו שנאמר בספר ויקרא על יום הכיפורים  

נֵי ה” ֹּאֵתיכֶּם ִלפְׂ ֹּל ַחט כֶּם ִמכ תְׂ ַטֵהר אֶּ ָהרּו‘ ִכי ַבּיֹום ַהזֶּה יְַׂכֵפר ֲעֵליכֶּם לְׂ  “ ִתטְׂ

יום הכפורים הוא זמן תשובה לכל ליחיד ולרבים והוא קץ מחילה וסליחה לישראל. לפיכך חייבים  ‘(הלכה ז‘ )פרק בבהלכות תשובה ם “הרמבוכן כתב 

 הכל לעשות תשובה ולהתודות ביום הכפורים.

ָרֵאל ַעד ה”מאחלת לכולם גמר חתימה טובה, וחזרה בתשובה שלימה, כמאמר הפסוק “ שובה ישראל”קהילת     ‘( ב‘, )הושע יד“ אלוקך‘ ׁשּוָבה יִשְׂ

 יום הכיפורים

  19:03ביום שלישי הדלקת נרות: 

19:55ביום רביעי צאת הצום:   

20:29רבינו תם:   

 זמני תפילות יום הכיפורים



 תשובה סיפור לשבת
דעו,מעם לועז: כתב בהקדמה לספר   

כי כל אחד הרוצה לחזק יהדותו ולקנות    

ות לכ בהם “הרמב של  רו בספ יקרא את שמים, יר   

 תשובה ובהלכות דעות ובהלכות תלמוד תורה,

שהם פרקים קלים, וודאי הדבר שאפילו אם יהיה לו  

אלא הדברים ם “הרמבלב של אבן, ישבר, ולא כתב 

שחייב האדם לקיימם, ומי שאינו קורה בו אינו יודע 

 להזהר בהם.

 יום הכיפורים
‘(ק טז“ח תקפד ס“)כהנעקד יצחק אבינו.ביום הכיפורים   

לבריאת העולם, משה   2449בשנת ביום הכיפורים 

השלום יורד מההר ולוחות שניות בידו עליו רבינו   

לבריאת העולם, 3087בשנת ביום הכיפורים   

יום שבת היה, והוכיח הנביא זכריה את עם   

ורגמוהו בעזרת‘ ישראל על עוזבם את ה   

הכהנים במצות המלך יואש, ודמו תסס   

שנה עד חורבן הבית. 252   
  ‘(כ‘ )קהלת רבה ג

 

 פינת ההלכה
 הלכות יום הכיפורים

מקס היה טכנאי מכונות, והוא יצא זה עתה מביקור ארוך ומתיש באחד המפעלים שבו הוא תיקן את 

אחת המכונות. בעל המפעל הכועס והעצבני לא טרח להגיש לו אפילו כוס מים. ראשו של מקס כאב 

והוא חש ברע. הוא הרגיש שאם לא ישתה מים תוך כמה דקות הוא עלול להתעלף, אבל בכל הסביבה 

היו רק מבני תעשייה מוקפים בגדרות גבוהים. לא הייתה שום חנות שבה יוכל לקנות בקבוק מים או 

ברז שממנו יוכל לשתות. מקס כבר החל לדמיין כיצד הוא נופל על המדרכה וגווע מצמא תחת קרני 

השמש החמה, אבל אז, ברגע האחרון, הוא הבחין בצינור מים המתוח לאורך הקיר החיצוני של אחד 

המפעלים. הוא פתח את ארגז הכלים שלו, שלף מקדחה, ופשוט קדח חור בצינור. זרם דקיק של מים 

חיים פרץ מהחור שבצינור, ומקס קירב את פיו ולגם בשקיקה במשך דקות ארוכות. לאחר שהרווה 

את צימאונו, פשפש מקס בארגז הכלים שלו ומצא פיסת מתכת. הוא סתם בפיסת המתכת את החור 

בצינור עד שזרם המים פסק, והלך לדרכו. הוא נהנה מהתושייה שהפגין, ולא חש רגשי אשמה על מה 

שעשה. 'בעלי המפעל בוודאי לא יקפידו על מעט המים שהוא שתה, שאינם שווים יותר מכמה 

 פרוטות', חשב לעצמו.

אווירה חגיגית שררה בקרב עובדי חברת התרופות 'סלימפוקס'. היום סוף סוף מתחילים בייצורה 

המסחרי של תרופת ההרזיה החדשה, לאחר שהיא זכתה לכל האישורים הנדרשים. מדובר היה 

בתרופה חדשנית ומתקדמת: לוקחים כדור אחד בבוקר, ואפשר לאכול כמה שרוצים. לא היה ספק 

 שהיא הולכת להכניס הרבה מאוד כסף לקופתה של חברת התרופות.

בפיתוחה של התרופה התגלו בעיות . זאת מכיוון שהחומר הפעיל היה כה חזק עד שהוא היה יכול 

לגרום לגוף נזקים רבים. רק כמה חודשים לפני כן מצאו מדעני החברה את המינון המדויק שימיס את 

השומנים בלי לגרום לתופעות לוואי קשות, וייצור התרופה יכול היה לצאת לדרך. המדענים הבינו 

 שצריך למהול את החומר בכמות מדויקת של מים, ואז הוא מאבד את תכונותיו המזיקות.

לרגל האירוע החשוב של תחילת הייצור, הגיעו המנכ'ל וכל אנשי ההנהלה. המנכ'ל לחץ על הכפתור, 

 ומכונות הייצור החלו לנוע כשכל הפועלים מוחאים כפיים בשמחה.

תוך ימים אחדים הופצה התרופה לכל בתי המרקחת בארצות הברית, ומסע פרסום מחוף לחוף בישר 

נפגעים נדרשו כדי להבין שמשהו השתבש.  52-הרוגים ו 13לציבור על תרופת הפלא החדשה. 

תרופת הפלא החדשה הורגת! סערה תקשורתית גדולה התעוררה. התרופות הורדו מיד מהמדפים, 

והוחזרו אל החברה שפתחה בסדרת בדיקות. עד מהרה הובררה הסיבה לתקלה הקטלנית. החומר 

הפעיל לא דולל כראוי, מכיוון שזרם המים בדקות הראשונות של הייצור היה חלש מדי. המשטרה 

נכנסה לתמונה וגילתה תוך זמן קצר שהאשם באסון הוא טכנאי מכונות בשם מקס, שעבר באותו יום 

 מחוץ למפעל, וקדח חור בצינור המים המוביל מים לפס הייצור כי הוא היה צמא...

מקס הועמד לדין והואשם בגרימת מוות ברשלנות. הטענה שהוא בסך הכול רצה לשתות מים לא 

הועילה לו. הוא נשבע לשופט בדמעות שלא היה לו שום מושג שמעט המים שהוא הוציא מהצינור 

יהרגו כל כך הרבה אנשים, אבל השופט קבע שהיה עליו לקחת בחשבון שלמעשה שלו תהיינה 

תוצאות קשות, ושלח אותו למאסר ממושך. במשך השנים הארוכות בבית הסוהר, היה חלום אחד 

שהוא חזר וחלם עשרות ומאות פעמים: בו הוא הולך באותו יום קיצי באזור התעשייה ורואה את 

הצינור על קיר המפעל, אבל לא קודח בו ולא מוציא ממנו מים. אבל בכל בוקר מחדש היה מקס 

מתעורר בתאו ומבין שזה רק חלום. אי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. הוא גרם למותם של אנשים 

ועכשיו הוא משלם את המחיר. -רבים   

לאחר שנים רבות, הגיע סוף סוף מועד שחרורו של מקס. הוא יצא משערי הכלא כשהוא נושא את 

חפציו  בתיק ישן, וצעד שעות בלי לשים לב להיכן הוא הולך. זה היה יום חם והשמש קפחה על 

ראשו. לאחר כמה שעות החל הצמא להציק לו, והוא חיפש מקום שבו יוכל לשתות מים. לפתע ראה 

מקס בית שעל הקיר החיצוני שלו מתוח צינור. הפעם הוא אפילו לא העלה על דעתו לקדוח בצינור 

 כדי לשתות מים. מקס העדיף להתעלף ואפילו למות, מאשר לעשות פעולה שאין לדעת את תוצאותיה.

ואי אפשר להחזיר את הגלגל לאחור. אם מישהו נרדם על  -לכל פעולה שאדם עושה יש תוצאות 

 ההגה וגרם לתאונת דרכים, לא יעזור לו שהוא יצטער ויתחרט; הוא יועמד למשפט וישלם את המחיר.

כאשר יהודי עושה עבירה, הוא לא רואה מיד את התוצאות החמורות של המעשה. רק כשנגיע לעולם 

האמת נבין איזה נזק אדיר גורמת כל עבירה לא רק לעושה העבירה, אלא לכל עם ישראל, וכמה 

 עולמות שלמים נהרסים ונחרבים מכל מעשה רע.

הוא חסד גדול ועצום, וִאפשר -ברוך-אבל למרות התוצאות ההרסניות של העבירה, עשה עמנו הקדוש

לנו להחזיר את הגלגל לאחור! כאשר אדם שב בתשובה שלמה, הוא פשוט מחזיר את הגלגל לאחור 

ומוחק את העבירה כאילו היא לא הייתה! זה נוגד את ההיגיון ועומד בסתירה לחוקי הטבע, כי אדם 

הרי חייב לשלם על מעשיו, אבל הקב'ה נתן לנו אפשרות לקבל חנינה מלאה על כל מעשינו, בתנאי 

 אחד: שנתחרט על העבירות שעשינו ונחליט להשתפר.

   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.

 סוף מעשה במחשבה תחילה

עבירות שבין אדם לחברו אין יום הכפורים מכפר עד שיפייס את א. 

חבירו. וכן החובל בחבירו, או שגזלו, או עשק את עמיתו, אין יום 

הכפורים מכפר לעולם, עד שישלם לחבירו מה שהוא חייב לו, או יחזיר 

 את האונאה או את הרבית שלקח ממנו שלא כדין.

כל אדם שיש לו סכסוך כספי עם חבירו, אל יורה היתר לעצמו, כי אין ב. 

אלא יסדר טענותיו באמת ובתמים לפני )שבת קיט.(, אדם רואה חובה לעצמו 

רב מובהק, להורות לו אם חייב להחזיר אותו ממון לחבירו או לא. ואפילו 

אם אין חבירו תובעו, חייב לצאת ידי שמים על ידי שאלה לתלמיד חכם 

 עשה לך רב והסתלק מן הספק.)אבות פ''א(, מומחה בהוראה, וכמ''ש 

וכן אפילו לא הקניט את חבירו אלא בדברים צריך לפייסו, וכל שכן אם ג. 

הכלימו והלבין את פניו ברבים, שהוא חשוב כשופך דמים. וכבר אמרו נוח 

 לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ואל ילבין פני חבירו ברבים.

אם חבירו אינו מתפייס בראשונה למחול לו, יחזור וילך פעם שניה ד. 

ושלישית, ובכל פעם יקח עמו ג' אנשים. ואם אינו מתפייס בג' פעמים אינו 

זקוק לו. אבל אם הוא רבו, אפילו אינו רבו מובהק, אלא ששמע ממנו 

 דברי תורה, צריך ללכת אצלו אפילו אלף פעמים עד שיתפייס.

אסור לאדם להיות אכזרי וקשוח באופן שלא ירצה להתפייס, אלא כל ה. 

אדם צריך להיות נוח לרצות, ובשעה שמבקש ממנו מי שחטא לו למחול 

 לו, צריך למחול בלב שלם ובנפש חפצה.שזהו דרכם של זרע ישראל.

מי שחטא כלפי חברו, עליו ללכת לפייסו בעצמו ולא על ידי שליח, או ו.  

על ידי מכתב, ואם הוא קשה לסלוח, וחושב שיותר יהיה נוח לו להתפייס 

אם ישלח אליו איש מכובד מידידיו שירצהו תחלה, יעשה כן, ולאחר מכן 

 יבוא אחריו וימלא את דבריו בבקשת מחילה כדת, ונסלח לו.

חובה קדושה על כל אדם לבקש מחילה בערב יום הכפורים מאביו ז. 

ומאמו, על כל מה שחטא ופגע בכבודם. ומי שאינו עושה כן נקרא חוטא, 

 ומזלזל בכבוד אביו ואמו.

מה טוב ומה נעים שכל אדם יאמר שהוא מוחל וסולח לכל מי שחטא ח. 

 כנגדו בין בגופו בין בממונו.
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