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ְלַנֵּצל ֶאת ַהּכֹוחֹות ֶׁשל 'ַׁשַּבת ְּתׁשּוָבה'
מּוָבא  ִזְכרֹונֹו-ִלְבָרָכה  לּוְרָיא(  ִיְצָחק  )ַרִּבי  ָהֲאִר"י  ְּבִכְתֵבי  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶׁשִּׁשְבַעת ַהָּיִמים ֶׁשֵּבין ֹראׁש-ַהָּׁשָנה ְליֹום-ַהִּכּפּוִרים ֵהם ְּכֶנֶגד ִׁשְבַעת ְיֵמי 
ַהָּׁשָנה  ְּבָכל  לֹו  ַהֵּזִהים  ַהָּיִמים  ָּכל  ֶאת  ְמַתֵּקן  ֵמֶהם  ֶאָחד  ְוָכל  ַהָּׁשבּוַע, 
ֻּכָּלּה. ְּכלֹוַמר, יֹום ִראׁשֹון ַּבָּׁשבּוַע ַהֶּזה ְמַתֵּקן ֶאת ָּכל ְיֵמי ִראׁשֹון ֶׁשל ָּכל 
ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה; יֹום ֵׁשִני ַּבָּׁשבּוַע ַהֶּזה – ֶאת ָּכל ְיֵמי ֵׁשִני ֶׁשל ַהָּׁשָנה ֻּכָּלּה, ְוֵכן 

ָהְלָאה.
ַהִּנְזָּכִרים-ְלֵעיל(  )ִּבְדָבָריו  ַז"ל  ָהֲאִר"י  ֶׁשַּכָּוַנת  ְּפָעִמים  ַּכָּמה  ֻּדַּבר  ּוְכָבר 
ִהיא ֵהן ַלָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה ְוֵהן ַלָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה. ְּכלֹוַמר, יֹום ִראׁשֹון )ַּבָּׁשבּוַע 
ֶׁשֵּבין ֹראׁש-ַהָּׁשָנה ְויֹום-ַהִּכּפּוִרים( ְמַתֵּקן ֶאת ָּכל ְיֵמי ִראׁשֹון ֶׁשל ַהָּׁשָנה 
ֶׁשל  ִראׁשֹון  ְיֵמי  ָּכל  ַעל  ּוַמְׁשִּפיַע  ּפֹוֵעל  ַּגם  הּוא  ּוְבַמְקִּביל  ַהחֹוֶלֶפת, 
ַהָּׁשָנה ַהֲחָדָׁשה )ְוַעל-ֶּדֶרְך ֶזה ְלַגֵּבי ְׁשָאר ְיֵמי ַהָּׁשבּוַע ְוַהְׁשָּפָעָתם, ֲאחֹוָרה 

ְוָקִדיָמה(.
ָּברּור ֵאפֹוא ִּכי ּכֹוָחם ְוַהְׁשָּפָעָתם ֶׁשל ַהָּיִמים ַהָּללּו – ְּגדֹוִלים ְוִנְפָלִאים.

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַעל ֶרַקע ְּדָבִרים ֵאֶּלה, מּוֶבֶנת ְּבֶיֶתר ְׂשֵאת ַמֲעָלָתּה ַהְּמֻיֶחֶדת 
ֶזה  'ַׁשַּבת ׁשּוָבה'( ְּבתֹוְך ָׁשבּוַע  ַהּנֹוָסף,  ִּבְׁשָמּה  'ַׁשַּבת ְּתׁשּוָבה' )אֹו  ֶׁשל 

ּגּוָפא.
ְיֵמי  'ְרִגיָלה'( ַמֲעָלה ּוַמְגִּביָהה ֶאת ָּכל  ֶׁשֵּכן ָידּוַע ֶׁשָּכל ַׁשָּבת )ַּגם ַׁשָּבת 
ַהָּׁשבּוַע  ְיֵמי  ָּכל  ֶאת  ְמָבֶרֶכת  ִהיא  ֶזה  ִעם  ּוְבַיַחד  ָלּה,  ֶׁשָּקְדמּו  ַהָּׁשבּוַע 
ֶׁשְּלַאֲחֶריָה. ִנְמָצא ֶׁשָּכל ַׁשָּבת ְוַׁשָּבת ּכֹוֶלֶלת ֶאת ָּכל ְיֵמי ַהָּׁשבּוַע )ֶׁשְּלָפֶניָה 

ְוֶׁשְּלַאֲחֶריָה(.
ְלִפי ֶזה יֹוֵצא ֶׁש'ַּׁשַּבת ְּתׁשּוָבה' ַהּכֹוֶלֶלת, ָּכָאמּור, ֶאת ַׁשְּבתֹות ָּכל ַהָּׁשָנה 

ֻּכָּלּה – ַמְׁשִּפיָעה ְלַמֲעֶׂשה ַעל ָּכל ְיֵמי ַהָּׁשָנה ֻּכָּלם.
ְלִסּכּום: ִאם ְּבָכל ֶאָחד ֵמַהָּיִמים ַּבָּׁשבּוַע ַהֶּזה ְּבכֹוֵחנּו ְלַהְׁשִּפיַע )ַאְך ְוַרק( 
ַעל ֶאָחד ִמְּיֵמי ַהָּׁשבּוַע ַּבָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה ּוְבֹזאת ֶׁשָּתבֹוא, ְּב'ַׁשַּבת ְּתׁשּוָבה' 

ֲאַנְחנּו ְיכֹוִלים ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ְיֵמי ַהָּׁשָנה )ֶׁשָעְבָרה ְוֶׁשֵהֵחָלה(!

ְלָכל  ִנָּתִנים  ְּתׁשּוָבה'(  )'ַׁשַּבת  זֹו  ְּבַׁשָּבת  ִּכי  ִאם-ֵּכן  ִנְמָצא  ַאָּבא/ִאָּמא: 
ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו ּכֹוחֹות ַנֲעִלים ְּביֹוֵתר ְּבִעְנַין ֲעבֹוַדת-ַהְּתׁשּוָבה.

ָּכאן ָחׁשּוב ְלַהְבִהיר:



שם התלמיד/ה: _________  משפחה: ___________

כיתה: _____  חתימת הורים: ___________

גליון 332 וילך 

גיליון 332 •  ַׁשַּבת ָּפָרַׁשת ַוֵּיֵלְך, ו' ְּבִתְׁשֵרי, ַׁשַּבת-ְּתׁשּוָבה ה'תשע"ט

ְּברּוָחִנּיּות – חֹול ֶזה ְּתִהִּלים, ּוַמִים ֵאּלּו ְּדָמעֹות ֶׁשל ְּתׁשּוָבה"... 

ָעָנה לֹו ַאַחד ַהַחָּיִלים: "ַרִּבי, אֹוָתנּו ִלְּמדּו ַּבָּצָבא ֶׁשֹּלא ּכֹוְבִׁשים ִעיר ִעם 
ְּדָמעֹות, ֶאָּלא ּכֹוְבִׁשים אֹוָתּה ִעם ִנּגּון ָׂשֵמַח"...

ַעם  ַעל  ְּגֵזרֹות  ֵעֶקב  ְּתקּוָפה  ְּבאֹוָתּה  ְמֻדְכָּדְך  ָהָיה  ֶצֶדק'  ַה'ֶּצַמח  ָהַרִּבי 
ִיְׂשָרֵאל, ּוְתׁשּוַבת ַהַחָּיל רֹוְמָמה ֶאת רּוחֹו ְוִׂשְּמָחה אֹותֹו.

)ע"פ ספר השיחות תש"ה, עמ' 3(

ִמִּזְכרֹונֹות ָהַרָּבִנית ַחָּנה
ְּבו' ִּתְׁשֵרי ָיחּול )54( ָׁשִנים ִלְפִטיָרָתּה ֶׁשל ָהַרָּבִנית ַחָּנה, ָעֶליָה ַהָּׁשלֹום, 

ִאּמֹו ֶׁשל ָהַרִּבי. 

ְלַצד  ַחֶּייָה  ֶאת  ֵּתֲאָרה  ִהיא  ּבֹו  ָנִדיר  ִזְכרֹונֹות  יֹוַמן  ִהְׁשִאיָרה  ָהַרָּבִנית 
ַּבֲעָלּה ַרִּבי ֵלִוי ִיְצָחק ְׁשֵניאֹוְרסֹון ַזַצ"ל, ַּכֲאֶׁשר ַהּקֹומּוִניְסִטים ִהְגלּו אֹותֹו 

ְלָמקֹום ִנָּדח. ַהֵּתאּור ַהָּבא הּוא ַעל ִׂשְמַחת ּתֹוָרה ַּבָּגלּות:

"ִהִּגיַע יֹום ִׂשְמַחת-ּתֹוָרה. ֵסֶפר-ּתֹוָרה ֲעַדִין ֹלא ָהָיה ָאז ִּבְרׁשּוֵתנּו. .

ַהֲחָוָיה  ֶאת  ְלָתֵאר  ָּכמֹוִני  ְקַטן-ֶעֶרְך  ְלָאָדם  ָקֶׁשה  ַהַהָּקפֹות.  ְזַמן  ִהִּגיַע 
ָהרּוָחִנית ֶׁשִּנְּכָרה ַעל ְּפֵני ַּבֲעִלי, ְּכֶׁשֵהֵחל ְלַהְכִריז ְּבקֹול ָרם: "ַאָּתה ָהְרֵאָת 
ָלַדַעת ִּכי ה' הּוא ָהֱאֹלִקים ֵאין עֹוד ִמְּלַבּדֹו!" הּוא ָאַמר ֶאת ִמּלֹות ַהָּפסּוק 
ְּבֵבית- ָהִראׁשֹון  ַּבַּלְיָלה   – ְּבִעיֵרנּו  ֹזאת  ַלֲעׂשֹות  ָנַהג  ֶׁשּבֹו  ִנּגּון  ְּבאֹותֹו 
ַהֵּׁשִני  ַּבַּלְיָלה   – ּוְלָמֳחָרת  ְיהּוִדים,  ֶׁשל  ַרּבֹות  ֵמאֹות  ְּבנֹוְכחּות  ַהְּכֶנֶסת, 
– ְּבֵביֵתנּו, ְּבנֹוְכחּות ַהְּמֹקָרִבים ִּבְלַבד, ֶׁשָּמנּו ִמְנָיִנים ֲאָחִדים. ַּבַּבִית ְּכמֹו 
ֶׁשַּגם  ָהָיה  ֶׁשִּנְרֶאה  ֶאָּלא  ִרּקּוִדים,  ֶׁשָהיּו  ִּבְלַבד  זֹו  ֹלא   – ְּבֵבית-ַהְּכֶנֶסת 

ָהֲאָבִנים ָרְקדּו ִמֹּגֶדל ַהִּׂשְמָחה...

ָּכל  ּוְלַאַחר  ָּפסּוק,  ָּכל  ָאַמר  הּוא  ָּכאן.  ַּגם  ַּבֲעִלי  ִהְתַאֵּזר  ָּכזֹו  ְּבִׂשְמָחה 
ֶׁשֻּכָּנה  ַהִּנּגּון  ְּכֶׁשְּבִפיו   – ַּכּמּוָבן  ַעְצמֹו,  ְלֵבין  ֵּבינֹו   – ְוָרַקד  ָׁשר  ַהָּקָפה 
ְּבִעיֵרנּו "ִנּגּונֹו ֶׁשל ָהַרב". ֵּבין ַהֻּׁשְלָחן ַלִּמָּטה ָהָיה ֶׁשַטח ָּפנּוי ָקָטן, ְוָׁשם 
ָהַלְך ַּבֲעִלי ָסִביב ָסִביב ַּבֲעִריַכת ַהַהָּקפֹות: "ַזְך ְוָיָׁשר הֹוִׁשיָעה ָנא... טֹוב 
ּוֵמִטיב ֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו" – ִנַּתן ָהָיה ָלחּוׁש ְּבִמִּלים ֵאֶּלה ֶאת ִרְגֵׁשי ְלָבבֹו, 
ַמֲחָׁשבֹות  "יֹוֵדַע  ּוְטהֹוָרה.  ַזָּכה  ִׂשְמָחה  ִּתְהֶיה  ֶׁשַהִּׂשְמָחה  ְׁשִאיָפתֹו  ֶאת 

הֹוִׁשיָעה ָנא... לֹוֵבׁש ְצָדקֹות ֲעֵננּו ְביֹום ָקְרֵאנּו"...

ָהְיָתה זֹו ֲעבּוִרי ֲחָוָיה ָקֶׁשה ְּביֹוֵתר. ָיַׁשְבִּתי ִלי ַּבִּפָּנה, ַעל ְׁשַרְפַרף ָהֵעץ, 
ְוִהְתּבֹוַנְנִּתי ְּבָגְדָלּה ּוְבָעְצָמָתּה ֶׁשל ַאֲהַבת ַהּתֹוָרה ֶׁשל ָאָדם ֶזה, ֶׁשָרַקד 

ָּכְך ֶאת ָּכל ֶׁשַבע ַהַהָּקפֹות".

ָמה ִיְהֶיה ַּבָּׁשָנה ַהָּבָאה?
ְּבו' ְּבִתְׁשֵרי ָיחּול יֹום ִהְסַּתְּלקּוָתּה ֶׁשל ָהַרָּבִנית ַחָּנה ָעֶליָה-ַהָּׁשלֹום, ִאּמֹו 

ֶׁשל ָהַרִּבי. ְמַסֵּפר ַהָּׁשִליַח ָהַרב ִׁשְמעֹון ָלָזרֹוב:

ְּכֶׁשָהִייִתי ָּבחּור, ִּבְּקׁשּו ִמֶּמִּני ַּפַעם ַלֲעֹרְך ְּבִדיַקת ָחֵמץ ְּבֵביָתּה ֶׁשל ָהַרָּבִנית 
ַחָּנה. ָעִׂשיִתי ֹזאת ַּכּמּוָבן ְּבִׂשְמָחה ְּגדֹוָלה. ּוֵמָאז ֶזה ָהַפְך ְלָמֹסֶרת, ִמֵּדי 

ָׁשָנה.

ִּבְׁשַנת תשכ"ד ְּכֶׁשִּסַּיְמִּתי ֶאת ַהְּבִדיָקה, ָאְמָרה ִלי ָהַרָּבִנית ֶׁשִהיא רֹוָצה 

ְּבִנימּוס  ֵסַרְבִּתי  ֵּתה.  ְּכֵלי  ֶׁשל  ָיֶפה  ֶסט  ֲעבֹוָדִתי.  ַעל  ַמָּתָנה  ִלי  ָלֵתת 
ְוָאַמְרִּתי ֶׁשּזֹו ְזכּות ְּגדֹוָלה ֲעבּוִרי ַלֲעֹרְך ֶאְצָלּה ְּבִדיַקת ָחֵמץ.

ָהַרָּבִנית ִנְּסָתה ְלַהִּציַע ַמֶּׁשהּו ַאֵחר, ַאְך ֲעַדִין ֵסַרְבִּתי.

ָהַרָּבִנית ֹלא ָהְיָתה ְמֻרָּצה ֵמָהִעְנָין. ְּכֶׁשִאַחְלִּתי ָלּה "ֶׁשִּנְזֶּכה ְּבֶעְזַרת ַהֵּׁשם 
ַהָּבָאה  "ַּבָּׁשָנה  ְוָאְמָרה:  ִּבּטּול  ְלאֹות  ָיָדּה  ֵהִניָפה  ִהיא  ַהָּבָאה",  ַלָּׁשָנה 

ַּתֲעֶׂשה ְּבִדיַקת ָחֵמץ ַּבַּבִית ֶׁשְּלָך"...

ְּב-ו'  ִנְסַּתְּלָקה  ָהַרָּבִנית  ְּדָבִרים:  ְׁשֵני  ִהְתַרֲחׁשּו  ַהָּבא  ַהֶּפַסח  ַעד  ְוָאֵכן, 
ִּתְׁשֵרי תשכ"ה, ַוֲאִני ִהְתַחַּתְנִּתי...

ַחַּב"ד  ּוְנׁשֹות  ְיִדידֹוֶתיָה  ֵּבין  ַהְגָרָלה  ֶנֶעְרָכה  ָהַרָּבִנית,  ְּפִטיַרת  ַאֲחֵרי 
ּכֹוסֹות  ֶסט  ְּב...  ַּכּמּוָבן  ָזְכָתה  ֶׁשִּלי  ִאָּמא  ֵמֲחָפֶציָה.  ֵחֶלק  ַעל  ַּבְּׁשכּוָנה, 

ַהֵּתה!

ִהיא ֹלא ָיְדָעה ַעל ָמה ֶׁשָהָיה ִעם ַהֶּסט ַהֶּזה ֹקֶדם ָלֵכן. ִּבְתִמימּות ְמֵלָאה, 
ִהיא ֵהִביָאה ֶאת ַהֶּסט ַלּזּוג ַהָּצִעיר ִלְכבֹוד ֶּפַסח!... ְוָכְך ִהְתַמֵּמׁש ְרצֹוָנּה 

ֶׁשל ָהַרָּבִנית...

ֵמָאז, ְמַסֵּים ָהַרב ָלָזרֹוב ֶאת ִסּפּורֹו, ֲאִני ַמְקִּפיד ָלבֹוא ְּבָכל ָׁשָנה ְּביֹום ו' 
ְּבִתְׁשֵרי ּוְלִהְתַּפֵּלל ַעל ִצּיּון ָהַרָּבִנית.

היכונו היכונו היכונו !!!
להגרלה הגדולה על המחזורים ותהילים מעור 

שתתקיים במוסדות החינוך

מערכת 'נשמתא דאורייתא' מאחלת לכל הילדים היקרים 
הלומדים כל שבת חסידות בצוותא עם הוריהם:

גמר חתימה טובה, שנת גאולה וישועה!

בין התלמידים/ות שלמדו וילמדו עם הוריהם 

"נשמתא דאוריתא" בראש השנה ושבת שובה 

תתקיים הגרלה על מחזור גדול עם תהילים 

מעור .

בין התלמידים/ות שילמדו עם 

הוריהם "נשמתא דאוריתא" בחג 

הסוכות תתקיים  הגרלה על  

תהילים מעור   

פרטי הזוכים יפורסם אי"ה בגליון של שבת בראשית 
המחזורים והתהילים תרומת משפחת רובר 

להצלחה בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות



ית ֵראׁשִ ּבְ ויקרא ית ֵראׁשִ ּבְ

ֵמֲחָטִאים  ִהְתַנְּתקּות  ִעם  ַהָּׁשָנה, ְקׁשּוָרה  ְיֵמי  ָּכל  ֲעבֹוַדת-ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל 
ּוִמְּׁשָאר ִעְנָיִנים ְׁשִליִלִּיים. ְלֻעַּמת ֹזאת ֲעבֹוַדת-ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ַׁשַּבת-ֹקֶדׁש 
– ּוִבְמֻיָחד ְּכֶׁשְּמֻדָּבר ְּב'ַׁשַּבת ְּתׁשּוָבה' ַהּכֹוֶלֶלת ֶאת ָּכל ַׁשְּבתֹות ַהָּׁשָנה – 

ֵאין ָלּה ָּכל ִׂשיג ָוִׂשיַח ִעם ִעְנָיִנים ְׁשִליִלִּיים.
ֲעבֹוַדת-ַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל ַׁשָּבת זֹו ִהיא ְּבַדְרָּגה ֶׁשל 'ְּתׁשּוָבה ִעָּלָאה', ְּכלֹוַמר 
ְלִׁשיָבה  ִהיא  ְוַהַּכָּוָנה  ְּביֹוֵתר.  ְוָהֶעְליֹוָנה  ַהְּגבֹוָהה  ַּבַּמְדֵרָגה  ְּתׁשּוָבה 
ְנָתָנּה"  ֲאֶׁשר  ָהֱאֹלִקים  ֶאל  ָּתׁשּוב  "ְוָהרּוַח  ִמְּלׁשֹון  ה',  ֶאל  ְוִהְתַחְּברּות 
ְמקֹור- ֶאל  )"ָּתׁשּוב"(  ַּתְחֹזר  )"ָהרּוַח"(  ֶׁשַהְּנָׁשָמה  ְּדַהְינּו  יב,ז(.  )ֹקֶהֶלת 

ֻחְּצָבּה – ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא.
ָעֶליָה  ִּכי  ַּגם  מּוָבן   – ִעָּלָאה'  ּוִב'ְתׁשּוָבה  ְּבַׁשַּבת-ֹקֶדׁש  ֶׁשְּמֻדָּבר  ּוִמֵּכיָון 
ְלֵהָעׂשֹות ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה ְוַתֲענּוג, ֶׁשֵּכן ַעל ַהַּׁשָּבת ֶנֱאַמר "ְוָקָראָת ַלַּׁשָּבת 

ֹעֶנג" ְו"ֵאין ֶעֶצב ּבֹו".
ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָיכֹול ְיהּוִדי ְלִהְתַלֵּבׁש ְּבִאיְצְטָלא )=ְלבּוׁש( ֶׁשל 'ֲעָנָוה' ְוִלְטֹען: 
ָמה ִלי – ְיהּוִדי ָּפׁשּוט ֶׁשָּכמֹוִני – ּוְלָכל ַהַּמְדֵרגֹות ַהְּגבֹוהֹות ְוַהַּנֲעלֹות ֶׁשל 

'ַׁשַּבת ְּתׁשּוָבה'?!
ַהְּתׁשּוָבה ַעל ָּכְך ִהיא ַעל-ִּפי ָמה ֶׁשּמּוָבא ְּבִמְדַרׁש-ַרָּבה: "ָאְמָרה ַׁשָּבת 
ֶּבן זּוג  ֵיׁש  ְלֻכָּלם )=ְיֵמי ַהָּׁשבּוַע(  ַלָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא: ִרּבֹונֹו-ֶׁשל-עֹוָלם, 
)=יֹום ֵׁשִני הּוא ֶּבן זּוגֹו ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון, יֹום ְרִביִעי ֶׁשל יֹום ְׁשִליִׁשי ְויֹום 
ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא,  ָלּה  ָאַמר  זּוג.  ֶּבן  ֵאין  ְוִלי  ֲחִמיִׁשי(,  יֹום  ֶׁשל  ִׁשִּׁשי 
ְּכֶנֶסת-ִיְׂשָרֵאל ִהיא ֶּבן זּוֵגְך". ְּכלֹוַמר, ֶּבן ַהּזּוג ֶׁשל ַהַּׁשָּבת הּוא ָּכל ֶאָחד 

ְוֶאָחד ִמִּיְׂשָרֵאל.
ִמִּמְדָרׁש ֶזה עֹוֶלה ִאם-ֵּכן ִּכי ָּכל ְסֻגּלֹוֶתיָה ּוַמֲעלֹוֶתיָה ֶׁשל ַהַּׁשָּבת – ֶׁשל 
ָּכל ַׁשָּבת ּוְבַוַּדאי ַּגם ֶׁשל 'ַׁשַּבת ְּתׁשּוָבה' – ַׁשָּיכֹות ְּבֹאֶפן ִטְבִעי ְלָכל ְיהּוִדי 

ִויהּוִדי, ִּבְהיֹותֹו ָּכָאמּור, 'ֶּבן ַהּזּוג' ֶׁשל ַהַּׁשָּבת.
ּוִמֵּכיָון ֶׁשָּכְך, ֵאין ַהָּדָבר ָּתלּוי ֶאָּלא ִּבְרצֹונֹו ֶׁשל ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמִאָּתנּו – 
ְלַנֵּצל ֶאת ַהּכֹוחֹות ַהַּנֲעִלים ֶׁשַּמֲעִניִקים לֹו ִמְּלַמְעָלה ְּבַׁשָּבת זֹו, ֶׁשָּכָאמּור 
ְּבכֹוָחּה ְלַתֵּקן ֶאת ָּכל ַהַּׁשָּבתֹות ְוַהָּיִמים ֶׁשל ַהָּׁשָנה ֶׁשָעְבָרה ְוֵכן ְלַהְׁשִּפיַע 

ְלטֹוָבה ַעל ָּכל ַהַּׁשָּבתֹות ְוַהָּיִמים ֶׁשל ַהָּׁשָנה ַהֹּזאת!

)על-פי התוועדויות תשמ"ו, חלק א, עמ' 61 והלאה(

ֶׁשִהיא  ִמְּפֵני  ְּתׁשּוָבה'  'ַׁשַּבת  ִנְקֵראת  זֹו  ַׁשָּבת  ַאָּבא/ִאָּמא: 

ַהַּׁשָּבת ֶׁשָחָלה ְּבתֹוְך ֲעֶׂשֶרת-ְיֵמי-ְּתׁשּוָבה. ֶזהּו ִאם-ֵּכן ַהְּזַמן 

ַהַּמְתִאים ְוַהֻּמְצָלח ְּביֹוֵתר ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה ְׁשֵלָמה.

ַהִּבּטּוי  מֹוִפיַע  יז(  ִמְׁשָנה  ד,  ֶּפֶרק  )ִּפְרֵקי-ָאבֹות  ַּבִּמְׁשָנה 

ַמּדּוַע  ַהְּׁשֵאָלה,  ְוִנְׁשֶאֶלת  ּוַמֲעִׂשים-טֹוִבים".  "ְּתׁשּוָבה 

ַהִּמְׁשָנה ַמְקִּדיָמה ֶאת ַהִּמָּלה "ְּתׁשּוָבה" ְל"ַמֲעִׂשים טֹוִבים"?

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ַנְסִּביר ֶאת ַהְּׁשֵאָלה: ַהֵּסֶדר ָהָרִגיל הּוא ֶׁשְּיהּוִדי 

ֶהְחִסיר  הּוא  ְוָחִליָלה  ָחס  ְוִאם  טֹוִבים".  "ַמֲעִׂשים  עֹוֶׂשה 

ַמֶּׁשהּו ֵמַה"ַּמֲעִׂשים ַהּטֹוִבים" – ָעָליו ַלְחֹזר ִּבְתׁשּוָבה. ֶאָּלא 

"ַמֲעִׂשים- ִּתְכֹּתב  ֶׁשַהִּמְׁשָנה  יֹוֵתר  ַמְתִאים  ָהָיה  ֶזה  ֶׁשְּלִפי 

טֹוִבים ּוְתׁשּוָבה" – ֹקֶדם "ַמֲעִׂשים טֹוִבים" ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן 

"ְּתׁשּוָבה"?!

ַאָּבא/ִאָּמא: ַהְּתׁשּוָבה ַעל ַהְּׁשֵאָלה ַהֹּזאת ִהיא, ֶׁשַהֵּסֶדר ָאֵכן 

ּוַמֲעִׂשים- "ְּתׁשּוָבה   – ַּבִּמְׁשָנה  ֶׁשָּכתּוב  ְּכִפי  ִלְהיֹות  ָצִריְך 

טֹוִבים". ַמּדּוַע?

ָּבֶהן.  ִנְכָׁשל  ֶׁשָאָדם  ֲעֵברֹות  ַעל  ַרק  ֹלא  ִהיא  "ְּתׁשּוָבה" 

"ְּתׁשּוָבה" ֲאִמִּתית ִהיא ֶׁשָהָאָדם ְּבַעְצמֹו "ָׁשב" )=חֹוֵזר( ֶאל 

ַהָּקדֹוׁש-ָּברּוְך-הּוא. ְּכלֹוַמר ֶׁשהּוא ָדֵבק ַּבה' ְּבָכל ִלּבֹו ּוְבָכל 

ַנְפׁשֹו. הּוא ָּכל ַהְּזַמן חֹוֵׁשב ַעל ה' ּוִמְׁשַּתֵּדל ִלְהיֹות ָקׁשּור 

ֵאָליו ַעל-ְיֵדי ֶׁשהּוא לֹוֵמד ֶאת ּתֹוָרתֹו ּוְמַקֵּים ֶאת ִמְצוֹוָתיו.

ְּכֶׁשָאָדם ַחי ּוִמְתַנֵהג ָּכְך, ְּבֹאֶפן אֹוטֹוָמִטי ַהַּמֲעִׂשים ֶׁשּלֹו ֵהם 

"ַמֲעִׂשים טֹוִבים".

ֶיֶלד/ַיְלָּדה: ָלֵכן ֶנֱאַמר )ַּבִּמְׁשָנה( "ְּתׁשּוָבה ּוַמֲעִׂשים-טֹוִבים". 

ֹקֶדם "ְּתׁשּוָבה" ְוַרק ְלַאַחר ִמֵּכן "ַמֲעִׂשים-טֹוִבים".

ִלְהיֹות   – ְׁשֵלָמה  ִּבְתׁשּוָבה  ַלְחֹזר  ֻּכָּלנּו  ֶׁשִּנְזֶּכה  ְיִהי-ָרצֹון 

ְּדבּוִקים ָּכל ַחֵּיינּו ַּבה'.

 )על-פי 'התוועדויות' תשמ"ח, חלק א', עמ' 77 והלאה(

 

ִלְזֹּכר ּוְלִהְתַחֵּמם
ְּכבֹוד- )ִמַּתְלִמיֵדי  ִמּדֹוְּברֹוְבָנה  ְנֶחְמָיה  ַרִּבי  ַהָּגאֹון  ָחַלף  ַאַחת  ַּפַעם 

ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר ַהָּזֵקן ּוְלַאַחר ִמֵּכן ִמְּגדֹוֵלי ֲחִסיֵדי ְּכבֹוד-ְקֻדַּׁשת ַאְדמֹו"ר 
ְוָרָאה  ְצָבִאי  ַמֲחֶנה  ְלַיד  ַהֶּצַמח-ֶצֶדק(  ַאְדמֹו"ר  ּוְכבֹוד-ְקֻדַּׁשת  ָהֶאְמָצִעי 

ֵּכיַצד ַמְלִקים ַחָּיל.

ִהְתָּבֵרר ִּכי ְּבַאַחד ַהֵּלילֹות, ְּבֵעת ֶׁשַהַחָּיל ִנַּצב ַעל ִמְׁשַמְרּתֹו ָקְפאּו ַרְגָליו 
ֵמַהֹּקר ָהַעז ְוהּוא ָחַדל ִמְּלַמֵּלא ֶאת ַּתְפִקידֹו ְּבֶעְמַּדת ַהְּׁשִמיָרה.

ַהַחָּיל ַהְּמֻיָּסר ִנְׁשַמע ׁשֹוֵאל ִּבְכֵאב ֶאת ַהְּמַפֵּקד ֶׁשהֹוָרה ְלַהְלקֹותֹו – ָמה 
ֶחְטאֹו ּוָמה ִּפְׁשעֹו ְוֵכיַצד ִּבְכָלל ִנָּתן ְלַהֲאִׁשימֹו ַּבֹּקר ַהּנֹוָרא ֶׁשִהְקִּפיא ֶאת 

ַרְגָליו?!

ְּתׁשּוַבת ַהְּמַפֵּקד ָהְיָתה: ִאּלּו ָהִייָת נֹוֵצר ְּבִלְּבָך ְוֹלא ׁשֹוֵכַח ֶאת ַהְּׁשבּוָעה 
ַהֶּמֶלְך  ְלַמַען  ָהַאֲחרֹוָנה  ָּדְמָך  ִטַּפת  ַעד  ְלִהָּלֵחם  ִּגּיּוְסָך,  ִּבְזַמן  ֶׁשִּנְׁשַּבְעָּת 

ָירּום-הֹודֹו, ַהְּׁשבּוָעה ָהְיָתה ְמַחֶּמֶמת אֹוְתָך ְוַרְגֶליָך ֹלא ָהיּו קֹוְפאֹות...

ְּתׁשּוַבת ַהְּמַפֵּקד עֹוְרָרה ֵאֶצל ַרִּבי ְנֶחְמָיה ִהְתַּפֲעלּות ֲעצּוָמה. ְלָיִמים ַאף 
ִהְתַּבֵּטא ְוָאַמר, ִּכי הּוא ָׁשַאב ִמֶּמָּנה ּכֹוַח ְוַחּיּות ַלֲעבֹוַדת ַהֶּמֶלְך – ֶמֶלְך 

ַמְלֵכי ַהְּמָלִכים – ְלֶמֶׁשְך ֶעְׂשרֹות ָׁשִנים.

ְּתׁשּוָבה ִמּתֹוְך ִׂשְמָחה
ְּבֶעֶרב ֹראׁש ַהָּׁשָנה, יֹום ֻהַּלְדּתֹו ֶׁשל ָהַרִּבי ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק'. ִּבְתקּוָפתֹו ָּגַזר 
ְּבֵׁשם  )ֶׁשִּנְקְראּו  ְיהּוִדִּיים  ְיָלִדים  ָלַקַחת  נֹוָרָאה,  ְּגֵזָרה  ִניקֹוַלאי  ַהָּצאר 
'ַקְנטֹוִניְסִטים'( ֵמַההֹוִרים ֶׁשָּלֶהם ְוִלְמֹסר אֹוָתם ַלֲעבֹודֹות ַהָּצָבא, ִּבְכֵדי 

ְלַהְׁשִּכיַח ֵמֶהם ֶאת ַיֲהדּוָתם. 

ְּדָרִכים.  ִמיֵני  ְּבָכל  ְיָלִדים  ֶאת אֹוָתם  ְלַׁשְחֵרר  ַרּבֹות  ָּפַעל  ֶצֶדק'  ַה'ֶּצַמח 
ֵהן ַעל ְיֵדי ַהְבָרָחָתם ְוַהְחָּבָאָתם ְוֵהן ְּבֶאְמָצעּות ֶּכֶסף. ְּכמֹו ֵכן, הּוא ָּפַעל 
ְלִחּזּוק ְוִעידּוד ַהַחָּיִלים ַהְּיהּוִדִּיים, ְלַמַען ְׁשִמיַרת ַּגֶחֶלת ַיֲהדּוָתם. נֹוָסף 
ְּכֶנֶגד ַהחֹוְטִפים. ְּפֻעּלֹות ֵאּלּו ַנֲעׂשּו ִמּתֹוְך ְמִסירּות  ְלָכְך, הּוא ַּגם ָּפַעל 

ֶנֶפׁש ֲאִמִּתית, ִּכי ֵהן ֶנְחְׁשבּו ִלְמִריָדה ְּבַמְלכּות.

ַהַחָּיִלים  ֶאת  ְלַבֵּקר  ְרׁשּות  ְלַקֵּבל  ֶצֶדק'  ַה'ֶּצַמח  ָהַרִּבי  ִהְצִליַח  ַּפַעם 
ַהְּיהּוִדִּיים ְוָלֵׂשאת ִּבְפֵניֶהם ְּדָבִרים. 

אֹותֹו  ְוִנּקּו  ַהָּמקֹום  ֶאת  ֵהִכינּו  ְוֵהם  ֶׁשָּלֶהם,  ַהְּצָבִאי  ַלַּמֲחֶנה  ִהִּגיַע  הּוא 
ַּכֹהֶגן ִלְכבֹודֹו. ְוָאז, ָּפָנה ַאַחד ַהַחָּיִלים ְוָאַמר: "ַרִּבי, ִנִּקינּו ְוִהְבַרְקנּו ֶאת 

ַהָּמקֹום ִלְכבֹוְדָך, ַעְכָׁשו ָאנּו ְמַבְּקִׁשים ֶׁשְּתַנֶּקה ָלנּו ֶאת ַהְּנָׁשָמה"! 

ָאַמר ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק': "ְּכמֹו ֶׁשְּבַגְׁשִמּיּות ְמַנִּקים ַעל ְיֵדי חֹול ּוַמִים, ָּכְך ַּגם 


