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עלון מס‘ 164כניסת שבת: 18:20 יציאת שבת: 19:28פרשת ניצבים וילך , כב אלול תש‘‘פ

שחרית שבת- 
נץ - 4:45
א' – 7:00
ב' – 8:15

מנחה שבת:
א' – 13:15
ב' – 17:00
ג' – 18:00

השעור בהלכה – 18:45

ימי חול
שחרית א' – 6:00
שחרית ב' – 7:15

מנחה – 18:15
ערבית – 19:15

שיעור לילדים -  הרב אביזוהר
ימי א, ג, ה - בשעה 18:30

שבת- בשעה 12:00

בקרוב ממש אנו בפתחה של שנה חדשה, שנה חדשה צופנת בחובה ציפיות 
חדשות ואופטימיות מרובה, אך מאידך תמיד אומרים לנו כל ההתחלות קשות.

א"כ כיצד זה בא לידי בטוי בשנה חדשה?
אנו מצפים מעצמנו ומחברנו המון דברים, ואנו אומרים לעצמנו, השנה חייבים 

להשתנות,השנה חייבים להשתפר, ולא תמיד מצליחים. מדוע?
כי הכל תלוי בהכנה. אם מכינים את השנה טוב, יהיה טוב. והימים האלו הם 

ימי ההכנה.
הבה נתכונן כיאות בימים האחרונים של השנה, ונזכה לשנה טובה ומבורכת.

שנה טובה ומבורכת

הלכה בפרשת נצבים – מצוות התשובה

www.bar-yochai.com midaonby@gmail.com

 ברוכים הבאים ליישוב
תודה רבה

 ברוכים הבאים ליישוב

"ושבת עד ה' אלקיך ושמעת בקלו ככל אשר אנכי מצוך היום" – זו מצוות תשובה.
וכתב הרמב"ם בהלכות תשובה פ"ב ה"ב: ומה היא התשובה הוא שיעזוב החוטא 

חטאו ויסירו ממחשבתו ויגמור בלבו שלא יעשהו עוד שנאמר יעזוב רשע דרכו וגו', 
וכן יתנחם על שעבר שנאמר כי אחרי שובי נחמתי, ויעיד עליו יודע תעלומות שלא 

ישוב לזה החטא לעולם שנאמר ולא נאמר עוד אלהינו למעשה ידינו וגו', וצריך 
להתודות בשפתיו ולומר עניינות אלו שגמר בלבו"

מכאן למדים שמצוות התשובה ג' תנאים: א. עזיבת החטא ב. חרטה ג. קבלה לעתיד. 
ואין כמו הימים של סוף שנה ותחילת שנה לימי חשבון נפש, שהאדם בוחן את 

מעשיו, ומקבל על עצמו לעזוב ולהפסיק הרגלים לא נכונים, וכמו כן כעת לאחר 
זמן הוא מבין את הטעות שעשה ומתחרט על מה שעשה ומקבל עצמו להתאמץ 

שלא לעשות שוב אותן טעויות.
ובאמת התשובה אינה קלה. והאף אמנם נאמר שהרהורי תשובה עולין לאדם, אך זה 

רק השלב הראשון והתשובה האמיתית, כרוכה בהכרת החטא ופגמו. ותשובה 
חלקית מועילה אך אינה שלימה. ולמעשה כל יסוד התשובה אינו אלא ברצון 

לעשות שנוי מהותי בדרכו ובחשיבתו, עד אשר ירגיש שפנים חדשות באו לכאן.

1.מחכה לתשובה/ הרבנית ימימה מזרחי
הספר הזה הוא יד מושטת. מנסה לאחות שברי לוחות.

 כל כולו סליחה.
 יחד,ננסה להמציא מחילה לפני שעת הנעילה. 

מתאים לימים אלו בדיוק!

2.למרות הכל/שמואל ארגמן 
ספר שמלווה אותי מהילדות... והגיע איתי גם לבית הפרטי שלי.  

 הילדים קראו ונהנו כמוני.
עלילה מרתקת המתרחשת בזמן שלטון הרומאים

בפרשתנו אומר הקב"ה למשה רבינו: "הנך שוכב עם אבותיך 
וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ". איסי בן יהודה 

אומר במסכת יומא (דף נב) שישנם 5 פסוקים שאין להם הכרע: 
"שאת", "משוקדים", "מחר", "ארור", "וקם". דהיינו: בכל אחד 
מהפסוקים הנ"ל (אם מתעלמים מטעמי המקרא), ניתן לקרוא 
את המילה המצוטטת או כהמשך של המילים שלפניה וַהפסיק 
בא אחריה, או שהמילה המצוטטת היא תחילת המשפט הבא 
וַהפסיק נמצא לפניה. במקרה שלנו- ניתן לקרוא: "הנך שוכב 
עם אבותיך וקם"...- זאת אומרת, לאחר שתשכב עם אבותיך 

(תיפטר מן העולם) אתה גם תקום (לתחיה), ומכאן רמז לתחיית 
המתים, ואפשר לקרוא בדרך שניה: "הנך שוכב עם אבותיך, 
וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ" (כפי שבאמת 

צריכים לקרוא)- זאת אומרת: לאחר שתיפטר מן העולם, עם 
ישראל יקומו ויעבדו ע"ז. אומרים המפרשים שצריכים להוסיף 
בעניין זה שאם נקרא כמו האפשרות הראשונה וַהפסיק יהיה 

אחרי המילה "וקם", המשך הפסוק לא יהיה מובן מבחינה 
תחבירית. לכן צריכים לומר, שלפי האפשרות הראשונה- 

המילה "וקם" צריכה לשמש גם לחלקו הראשון של הפסוק וגם 
לחלקו השני (ולא כמו שאמרנו קודם- או לחלקו הראשון או 
לחלקו השני), וכאילו כתוב: "הנך שוכב עם אבותיך וקם, וקם 

העם הזה וזנה אחרי אלוהי נכר הארץ". שנזכה במהרה 
להעברת כל הגילולים מן הארץ (העולם) ותחיית המתים 

במהרה! כתיבה וחתימה טובה לכל עם ישראל לחיים טובים 
ולשלום.  

 

הנה, עזבו כל הנופשים ונשארנו אנחנו ומקורות המים באיזור. 
הימים חמים והמים הקרים קוראים לנו להינות מהם  פינת חמד 

פחות מוכרת לשכשוך והתרעננות .

עין פח'ורה - מימיו הצלולים של עין פח'ורה זורמים לאיטם 
בין העצים, ויוצרים בריכה קטנה ורומנטית בצל עצי התאנה. 
עוד בימים עברו היו מגיעים תושבי קצרין העתיקה ותושבי 

הכפר הנטוש פח'ורה כדי למצוא מרגוע במעיין המבודד. כיום 
מתאים המקום לזוגות או לבודדים, המעוניינים לשבת בשקט 

עם הרגליים במים, להאזין לפכפוך המים הזורמים ולנוח. נקודת 
מוצא וסיום: רחבת עפר לצד כביש 9088, המוביל לקצרין.     
אופי הבילוי: מתאים לזוגות, לבילוי קצר , מרחק מהרכב: כ-500 

מטר. זמן הליכה: כ-10 דקות.  אופי ההליכה: הליכה מתונה 
בשביל רחב וחשוף לשמש, וחזרה באותה הדרך. תשלום וללא 

הגבלת שעות.     
עומס: לא עמוס בדרך כלל.

גודל הבריכה: כ־3.5 מטר קוטר   עומק המים: עד 50 סנטימטר 
צלילות המים: המים צלולים מאוד ונקיים  טמפרטורת המים: 

קרה מקום ישיבה מחוץ למים: מצומצם, סביב הבריכה צל: יש, 
תחת עצי התאנה

איך מגיעים?ברכב > מגיעים לצומת קצרין מרכז על כביש 
9088, ונוסעים מערבה. לאחר כ־800 מטר פונים ימינה לרחבה 
סלולה, ומיד שוב ימינה לדרך עפר, שם מחנים את המכונית.

ברגל > ממקום החנייה יוצאים בשביל העפר המתעקל ימינה. 
השביל חוצה פלג מים רדוד, ולאחר כ־100 מטר מגיעים לצומת 
T (המסומנת במפה בספרה. פונים שמאלה לדרך רחבה מעט 
יותר, לאחר כ־220 מטר חולפים על פני חורשת איקליפטוסים 
שנמצאת מימין לשביל |, וכעבור כ־100 מטר נוספים, רואים 

משמאל לשביל קבוצת איקליפטוסים נוספת וצמחייה צפופה. 
ממשיכים ללכת בסמוך לצמחייה הצפופה, ובהזדמנות 

הראשונה פונים שמאלה אל מתחת לעץ התאנה ואל המעיין .
בעלי רכב שטח יכולים להמשיך ולנסוע על פי ההסבר 

להולכים ברגל, ולהגיע ממש עד המעיין .

יעקב ויעל למשפחת חדד
 לאפרת אלקובי

 בהצלחה

בהמשך הדרך
למשפחת עוז
אביאל ואושרת

מוצלחת שנת לימודים


