
ב”ה 

ם י ד ע ו מ ל ם  י ר י א מ ם  י מ י

רציונאל

לקראת חגי ישראל, ניתנת לנו, המחנכים והמחנכות ב”רשת אהלי יוסף יצחק”, הזדמנות לבטא 

את הערך המוסף של החינוך החסידי. בידינו ולהכין את התלמידים לחג, מתוך השקפה חסידית, 

עם החיות והעומק, של תורת החסידות. 

למועדים”,   - מאירים  “ימים  תכנית  מטרת  מאד.  הוא  רב  חג,  כל  אודות  החסידי  החומר  עושר 

לתת בידי המורה מעט תכני עזר והעשרה, להעברת תוכן ומסר חסידי, במהלך השיעורים לקראת 

החגים.

תוכלו למצוא על כל חג, בשתי רמות:

קטע מידע מעובד המביא מסר חסידי על החג

משימת הבנה על הקטע

סיפור חסידי

הצעה לפעילות כיתתית בנושא



"ימים מאירים – ראש השנה" - שכבה בוגרת
על פי מכתב הרבי לר"ה תשכ"ד

קטע מידע מעובד

שלום, שמי חני ורציתי לשתף אתכם בהתלבטות שלי. אני ילדה רגילה שלומדת בבית ספר 

דברים  שעשו  מיוחדות  דמויות  על  בסיפורים  נתקלת  אני  פעמים  הרבה  ו'.  בכיתה  חב"ד 

אני,  עצמי,  את  שואלת  אני  כזה  במקרה  תמיד  מיוחדת.  ברכה  לעולם  הביאו  או  מיוחדים 

חני, סתם ילדה רגילה. איזה כוחות מיוחדים כבר יכולים להיות לי??? איך אני יכולה להכין 

את העולם לגאולה??? כשאבא שלי שמע את השאלה, חייך מאוד והראה לי מכתב מיוחד 

שהרבי כתב לפני ראש השנה. "המכתב עונה בדיוק לשאלה שלך" אמר, והנה מה שתיקצרתי 

מהמכתב.

ראש השנה נקבע על ידי הבורא, לא ביום ברוא העולם  שהוא כ"ה באלול אלא ביום ברוא 

מביאה את  גם  הבריאה אלא  מסיימת את  רק  לא  היא שבריאת האדם  לכך  הסיבה  האדם. 

העולם לשלימותו. הרי האדם הוא הנברא שיביא את כל העולם לתכליתו, לגאולה.

סוגי בעלי החיים האחרים,  יחידי. מכל  נברא  גם בכך שרק האדם  ביטוי,  לידי  זה בא  דבר 

נבראו רבים, אולם האדם נברא כאחד ויחיד. מדוע? הרבי מסביר שדבר זה מדגיש כי לכל 

אדם יחיד יש אפשרות להכריע את העולם ולהביא את הבריאה לשלמותה. בדיוק כפי שאדם 

הראשון מיהר ביום הראשון של ראש השנה להמליך את ה' ולהכריז "בואו נשתחווה ונכרעה 

נברכה לפני ה' עושנו" 

את  יש  ואחת  אחד  שלכל  אדם.  כל  לגבי  נלמד  הראשון  מאדם  כי  אותנו  מלמדים  חכמינו 

החובה והזכות למלא את התפקיד המיוחד בכוחות שה' נתן לו ולהכריע את העולם לגאולה.

אז בפעם הבאה שתרגישו כמוני, רגילים כאלה ולא יותר מידי מעניינים, כדאי שתזכרו את 

יהודי לא מיוחד.  ומזכיר לנו שאין  ראש השנה. היום שנותן כח לעבודה שלנו בכל השנה 

האדם הראשון נברא יחידי כדי להזכיר לנו שאין תירוצים! כל אחד ואחת מסוגלים לשנות, 

לפעול ולהשפיע על סביבתם.

אז איך אתם מרגישים עכשיו? חשובים, מסוגלים? קדימה לפעולה.



משימת הבנה 
כתבו נכון או לא נכון

כל נברא נוצר יחידי. א	 

האדם נברא יחידי. ק	 

תפקיד האדם להמליך את הבורא. ת	 

העולם נברא בראש השנה. ע	 

האדם נברא בכ"ה אלול. ז	 

לכל אדם הכח להביא את העולם לשלמותו. פ	 

תפקיד האדם לדאוג לעצמו. ל	 

ראש השנה הוא יום ברוא האדם. ד	 

אדם הראשון מיהר להמליך את הבורא. י	 

בדיקה 

כתבו את האותיות של המשפטים שסימנתם כנכון וסדרו אותם למילה מתאימה

_ _ _ _ _

כיצד המילה קשורה לכך שהאדם נברא יחידי?

________________________________________________________________________________

תנו דוגמא לדרך שבה תוכלו לממש זאת בכיתה או בבית: 

________________________________________________________________________________

סיפור - כוחו של יהודי יחיד.

וירא  רבי יחיאל זכה להיות חתנו של הבעל שם טוב.  אביו של רבי יחיאל היה עשיר גדול 

שמים. באחד הימים קרא לבניו נתן להם סכום כסף ואמר להם " אני נותן לכל אחד מכם לנסוע 

לאן שאתם חפצים. הנה אני נותן לכם כסף לכיסוי ההוצאות ורשות לנסוע אולם בתנאי אחד, 

כשיעברו חמש שנים אנא שובו לכאן וספרו לי מה היה עמכם."

התפזרו להם האחים הצדיקים בעולם וגם רבי יחיאל הגיע לפולין שם נשא את אדל ביתו של 

הבעל שם טוב לאישה. חלפו השנים והנה הגיע זמנו של רבי יחיאל לשוב לבית אביו. הגיע רבי 

יחיאל לחמיו הבעל שם טוב כדי לבקש את ברכת הדרך וכן שיזכה בראש השנה להיות כבר 

בחזרה אצל הבעל שם טוב )היה זה בקיץ(. רבי יחיאל ביקש את ברכת הבעל שם טוב שוב ושוב 

אולם הבעל שם טוב התנהג כאילו לא שמע את בקשתו.



רבי יחיאל הבין כי כנראה בראש השנה לא יזכה להיות אצל הבעל שם טוב ולכן כשארז את 

מטלטליו דאג לקחת עימו גם את השופר, כי הרי מי יודע היכן יהיה בראש השנה.

ואכן התקבצו ובאו כל אחיו של רבי יחיאל על פי בקשת אביהם. יחד ישבו לסעודה גדולה אליה 

הוזמנו כל למדני העיר. רבי יחיאל הרבה בדברי תורה ובמיוחד סיפר לכולם על חמיו הקדוש 

הבעל שם טוב וצטט דברי תורה מפיו וכן סיפר על קדושתו וצדקותו.

אביו שבע רוב נחת מכל בניו ובמיוחד מרבי יחיאל, אך חלפו הימים והגיע זמנו של רבי יחיאל 

לשוב לביתו. הימים היו ימי אלול ורבי יחייאל החליט לשוט באוניה דרך הים בתקווה שכך יגיע 

נסחפה  והספינה  ולרעוש  לגעוש  הים החל  רוח סערה,  הגיעה  אולם לפתע  יותר.  לפולין מהר 

למרחוק, עד ערב ראש השנה. אז לפתע שקט הים מזעפו ונרגע.

יהודי  יהודים אולם גילה כי בכל המדינה אין אפילו  יחיאל מיהר לרדת מהאוניה ולחפש  רבי 

אחד והוא נמצא בראש השנה לבדו באי מלא גויים. רבי יחיאל לא התמהמה והחל בהכנות ליום 

הקדוש. הוא הבין כי בהשגחה פרטית הגיע למדינה הנידחת וכנראה נכון לו כאן תפקיד. לכן 

מיהר לשכור בית קטן סמוך לים והחל בהכנותיו ליום הקדוש. הנה הגיע ראש השנה ובמדינה 

הקטנה נשמעו לפתע קולות תפילה, צעקות וניגונים, ולמחרת בבוקר ראש השנה כבר התפשטה 

השמועה על התייר המוזר שטובל בים )טבילות טהרה( , צועק ובוכה. והנה הוציא רבי יחיאל 

את השופר ועוד יותר  השתוממו אנשי המדינה. עד שהגיעה השמועה לאוזני המלך על התייר 

המשונה שתוקע בכלי משונה עוד יותר. המלך שהיה מלומד וחכם הבין כי יש דברים בגו וודאי 

יש הסבר מאחורי ההתנהגות החריגה.

לכן מיהר לקרוא לרבי יחיאל. רבי יחיאל הגיע אל המלך מיד במוצאי החג והסביר לו כי יהודי 

הוא. המלך התרשם מאוד מטוהר פניו ומחכמתו וביקש שיהיו עוד יהודים כמותו על האי. רבי 

יחיאל הבהיר בעדינות למלך כי לא יוכל לעשות כן משני טעמים, ראשית, אין הוא שר או מושל 

שיוכל לצוות על יהודים לבא והם פשוט יצייתו לו. ובנוסף, הרי שאם הבורא חפץ להביא יהודים 

לאי היו כבר מגיעים ואם אין כאן יהודי כנראה זהו רצון הבורא. הוטבה התשובה בעיני המלך 

והוא נפרד מרבי יחיאל בכבוד גדול.

חלפו הימים ורבי יחיאל הצליח להגיע חזרה לביתו ונכנס לבעל שם טוב. רבי יחיאל סיפר לו 

היכן שהה בראש השנה ואז אמר לו הבעל שם טוב, דע לך שהמקום בו היית חיכה לתיקונו שנים 

רבות. שיבוא לשם יהודי , יתפלל שם בקדושה ויתקע שם בשופר. ואם לא היית מגיע לשם, הרי 

שהיו צריכים לגלות לשם יהודים בעל כורחם. והנה בזכותך הכנת את המקום כולו לגאולה וכעת 

עד הגאולה אין צורך שיגיעו לשם יהודים.

הצעה לפעילות בכתה            

מינוף המשמעות של "למה האדם נברא יחידי", במה אני יכולה לתרום לכיתה. המורה יכולה 

להביא תמונות של חפצים, אפשרות לכאלו הקשורים לר"ה כמו שופר , דבש, צנצנת, מפה לבנה, 

סידור וכדו' כל תלמידה תבחר חפץ ותספר איך הוא קשור למשהו שהיא יכולה לתרום לכיתה, 

לבית ולמשפחה, או לעם ישראל בכלל. אפשר להשתמש גם בתמונות של חפצים רגילים כגון 

ספר, מטאטא, מגש וכדו'




