
ְשַׁנת ה'תשפ"א ַּבֶּפַתח, ָשָׁנה ֲחָדָשׁה,
ִהְזַּדְּמנּות ְמֻיֶחֶדת ְלִהְתַקְּדמּות ִּבְקֻדָּׁשה

ַהְשָׁקָעה ְּבִלּמּוד, ַחּיּות ַּבְּתִפָּלה,
ִזְכרּו ֶשַׁהְשָּׁפַעְתֶכם

ִהיא ַעל ָּכל ַהְּסִביָבה.

ֵׁשם:                                    ִּכָּתה:

ֲחִתיַמת הֹוִרים: 

ֲחֻלַּקת ְּתִהִּלים
ַּתְלִמיִדים ְיָקִרים,

ְּבַמֲהַלְך ְיֵמי רֹאׁש ַהָּׁשָנה יֹאְמרּו ַיַחד ָּכל
ַּתְלִמיֵדי ְוַתְלִמידֹות "ֶרֶשׁת ָאֳהֵלי יֹוֵסף ִיְצָחק

ְליּוַבּאִוויְטׁש ְּבַאְרֵצנּו ַהְּקדֹוָשׁה",
ְמאֹות ִסְפֵרי ְּתִהִּלים, ֲאֶשׁר ִּבְזכּות ֲאִמיָרָתם ִנְזֶּכה 

ֻּכָּלנּו ְלָשָׁנה טֹוָבה ּוְמתּוָקה.

יֹום ִראׁשֹון  ֶשׁל רֹאׁש ַהָּׁשָנה:

ַהְּפָרִקים ֶשִּׁנְבַחְרִּתי ְלַהִּגיד ֵהם:
ִמֶּפֶרק: ____________

ַעד ֶּפֶרק: ____________

יֹום ֵשִׁני ֶשׁל רֹאׁש ַהָּׁשָנה:

ַהְּפָרִקים ֶשִּׁנְבַחְרִּתי ְלַהִּגיד ֵהם:
ִמֶּפֶרק: ____________

ַעד ֶּפֶרק: ____________

"ִאּלּו ְיַדְעֶּתם ּכֹוָחם ֶשׁל ְּפסּוֵקי ְּתִהִּלים ּוְפֻעָּלָתם ִּבְשֵׁמי רּום, 

ֱהִייֶתם אֹוְמִרים אֹוָתם ְּבָכל ֵעת.

ֵּתְדעּו ֶשִּׁמְזמֹוֵרי ְּתִהִּלים ׁשֹוְבִרים ָּכל ַהְּמִחיצֹות, ְועֹוִלים 

ְּבִעּלּוי ַאַחר ִעּלּוי ְּבִלי ׁשּום ַהְפָרָעה, ּוִמְשַּׁתְּטִחים ִלְפֵני ֲאדֹון 

עֹוָלִמים ּופֹוֲעִלים ְּפֻעָּלָתם ְּבֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים".

)ָהַרִּבי ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק'(

ב"ה

יֹום ִראׁשֹון 
ב׳ ִּתְׁשֵרי

רֹאׁש ַהָּׁשָנה

ְמִׂשימֹות:

ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַחג

ָׁשַמְעִּתי ְּתִקיַעת ׁשֹוָפר

ָעַזְרִּתי ַּבַּבִית

הֹוַסְפִּתי ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים

הֹוַסְפִּתי ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה

ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּתִפַּלת ַּתְׁשִליְך

ְּברֹאׁש ַהָּׁשָנה ֶשַׁפע ָחָדׁש יֹוֵרד ָלעֹוָלם  
ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא נֹוֵתן ּכֹוַח ְלָכל ָאָדם ְוָאָדם 

ְלַקֵיּם עֹוד ִמְצוֹות ֶשּׁמֹוִסיפֹות אֹור ַלֲעׂשֹות 
ַמֲעִשׂים טֹוִבים ּוְלָכל ָאָדם ַלֲעזֹר

ַּדף ְמִׂשימֹות 
ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה

אגף חינוך חברתי חסידי
 

 

 



יֹום ִׁשִּׁשי, כ"ט ֱאלּול 
יֹום ֻהֶּלֶדת ָהַרִּבי ַהֶּצַמח ֶצֶדק

אֹודֹות:

ְמַנֵחם  ַרִּבי  ֶצֶדק',  ַה'ֶּצַמח  ַאְדמֹו"ר  ְקֻדַּׁשת  ְּכבֹוד 
ְּבׁשֹוֶׁשֶלת  ַהְּׁשִליִׁשי  ָהַאְדמֹו"ר  הּוא  ֶמעְנֶּדל, 
ַאְדמֹו"ֵרי ַחַּב"ד ְוֶנְכּדֹו ֶׁשל ַרִּבי ְׁשֵניאֹור ַזְלָמן, ַּבַעל 

ַה'ַּתְנָיא'.

ְמֻכֶּנה  ְּבִניָסן.  ְּבי"ג  ְוִנְסַּתֵּלק  ֶּבֱאלּול,  ְּבכ"ט  נֹוַלד 
ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק', ַעל ֵׁשם ְסָפָריו.

אֹודֹוָתיו,  ְמֻסָּפִרים  ַרִּבים  ֻמְפָלִאים  ִסּפּוִרים 
ְוַעל  ַהּתֹוָרה,  ֶחְלֵקי  ְּבָכל  ַהְּמֻיֶחֶדת  ְּגאֹונּותֹו  ַעל 
ַהִּסּיּוַע ֶׁשִהִּגיׁש ִּבְמִסירּות ֶנֶפׁש ִלְכַלל ַעם ִיְׂשָרֵאל 

ְוִליהּוִדים ְּפָרִטִּיים.

ִּכי ְבִׂשְמָחה ֵתֵצאּו

ָעָליו  פּוֶטְרַפס  ֶמְנֶּדל  ר'  ַהַּמְׁשִּפיַע  ֶהָחִסיד  ִסֵּפר 
ַהָּׁשלֹום:

ֶאָחד ֵמֲחִסיֵדי ָהַרִּבי ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ָהָיה ָעִׁשיר ָּגדֹול 
ִמְּמִכיַרת ְזָרִעים ִלְׂשדֹוֵתיֶהם ֶׁשל ְּפִריֵצי ַהְּסִביָבה. 
ְׁשמֹו ַהּטֹוב ָהַלְך ְלָפָניו ְוָתִמיד ִהְזִמינּוהּו ַהְּפִריִצים 

ַעל ְמָנת ֶׁשִּיְמּכֹר ָלֶהם ֶאת ַהְּזָרִעים.

ָּבֲעָגָלה  ּוְמָׁשְרתֹו  הּוא  ֶׁשָּנְסעּו  ַהְּפָעִמים  ְּבַאַחת 
ְלֶפַתע  ִנְזַּכר  ַלְּפִריִצים,  ַהְּזָרִעים  ֶאת  ְלָהִביא 
ְּבֶאְמַצע ַהְּנִסיָעה ִּכי ָׁשַכח ָלַקַחת ְזָרִעים ִּבְׁשִביל 
ֶׁשַעָּתה  ְמאֹוד  ָחַׁשׁש  ְּביֹוֵתר. הּוא  ַהָּגדֹול  ַהָּפִריץ 
ְיַאֵּבד ֶאת ְׁשמֹו ַהּטֹוב ְוַגם ַיְפִסיד ָממֹון ַרב. ֶהָחִסיד 
ִהְצַטֵער ְמאֹוד, הּוא ּוְמָׁשְרתֹו ָהיּו אֹוְבֵדי ֵעצֹות ְוֹלא 

ָיְדעּו ָמה ַיֲעׂשּו ָּכֵעת.

ַרָּבה,  ִּבְדֵבקּות  ֲחִסיִדי  ִנּגּון  ְלַנֵּגן  ֶהָחִסיד  ֵהֵחל 
ַעד ֶׁשִּנְהָיה ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב. הּוא הֹוָרה ִלְמָׁשְרתֹו 
ֶׁשִּמָּיד ֶׁשַּיִּגיעּו ַלָּמלֹון, ּבֹו ַמְמִּתיִנים ַהְּפִריִצים, ָיִכין 
'ּפּוְנְטׁש' )ַמְׁשֶקה ְמֻיָחד( ְוִיֵּתן ָלֶהם. ְוָאֵכן ָּכְך ָהָיה, 

ַׁשָּבת קֶֹדׁש
א׳ ִּתְׁשֵרי

רֹאׁש ַהָּׁשָנה

ְמִׂשימֹות:

ִהְתַּפַּלְלִּתי ְּתִפַּלת ַׁשֲחִרית ֶׁשל ַחג

ָעַזְרִּתי ַּבַּבִית

הֹוַסְפִּתי ַּבֲאִמיַרת ְּתִהִּלים

הֹוַסְפִּתי ְּבִלּמּוד ּתֹוָרה

"ְּכִפי ֶשֻּׁצַיּן ְּפָעִמים ַרּבֹות ֵאין רֹאׁש ַהָּׁשָנה 
ְמַהֶוּה ַרק ֶאת ְּתִחַּלת ַהָּשָׁנה, ִּכי ִאם ַּגם ֶאת 
ָה'רֹאׁש' ֶשׁל ַהָּׁשָנה. ְּכֵשׁם ֶשָׁהרֹאׁש ַמְנִהיג 

ֶאת ָּכל ַהּגּוף, ָּכְך ְצִריכֹות ַהַהְחָלטֹות 
ַהּטֹובֹות ֶשׁל רֹאׁש ַהָּׁשָנה 'ְלַהְנִהיג' ֶאת ָּכל 

ְיֵמי ַהָּׁשָנה". 
)ֶקַטע ִמִּמְכָּתב ְּכָלִלי ֶשׁל ָהַרִּבי ְלרֹאׁש ַהָּׁשָנה,

ַח"י ֱאלּול תשמ"ט(

 ֵליל רֹאׁש ַהָּׁשָנה

ְמִׂשימֹות:

ִאַחְלִּתי ָׁשָנה טֹוָבה ִלְבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה

ָאַכְלִּתי ִמִּסיָמֵני ַהַחג

ִמָּיד ְּכֶׁשִהִּגיעּו ַהְּפִריִצים ִהִּגיׁש ָלֶהם ַהְּמָׁשֵרת ֶאת 
ַהַּמְׁשֶקה ְוָׁשתּו, ְוָׁשתּו... ַעד ֶׁשְּלֶפַתע ֵהֵחל ָלֶרֶדת 
ִנָּתן  ֹלא  ְּכָבר  ַהֶּגֶׁשם,  ֶרֶדת  ְלַאַחר  ָּכֵעת,  ֶּגֶׁשם. 
ִלְזרַֹע... ֻּכָּלם ָנְתנּו ֵאפֹוא ֶלָחִסיד ֶאת ַהֶּכֶסף ְוֹלא 
ָלְקחּו ֶאת ַהְּזָרִעים ֵּכיָון ֶׁשֵאינֹו ָאֵׁשם ְּבָכְך ֶׁשָּיַרד 

ֶּגֶׁשם, ְוַרק ִהְזִמינּו ִמֶּמּנּו ַלַּפַעם ַהָּבָאה.

ִּב'יִחידּות'  ַהָּׁשָנה  ֶׁשָהָיה  ִסֵּפר  ְלֵביתֹו,  ְּכֶׁשָּׁשב 
ֵאֶצל ָהַרִּבי ַה'ֶּצַמח ֶצֶדק' ְוִלְקַראת סֹוף ַה'ְּיִחידּות' 
ָאַמר לֹו ָהַרִּבי, ְּבִלי ֶקֶׁשר ְלָמה ֶׁשֻּדַּבר קֶֹדם: "ִּכי 
ִמֶּמָּנה  יֹוְצִאים  ָצָרה  ֵיׁש  ִאם   – ֵתֵצאּו  ְבִׂשְמָחה 
ְּבִׂשְמָחה". ּוִבְהיֹוִתי ָּבֲעָגָלה, ִסֵּפר ֶהָחִסיד, ִנְזַּכְרִּתי 
ֶׁשָּצִריְך ִלְהיֹות ְּבִׂשְמָחה. עֹוַרְרִּתי ֶאת ַהִּׂשְמָחה ַעל 
ְיֵדי ַהִּנּגּון ְוַהִּׁשיָרה ְוִנְהֵייִתי ָׂשֵמַח, ּוְכֵדי ֶׁשַהְּפִריִצים 
ַּגם ִיְהיּו ְׂשֵמִחים ָנַתִּתי ָלֶהם ֶאת ַהַּמְׁשֶקה ַהְּמַׂשֵּמַח 

ְוָכְך ֶנְחַלְצִּתי ֵמַהָּצָרה...

"ּוְבֵכן", ִסֵּים ר' ֶמְנֶּדל ְוָאַמר, "ַּגם ְּכֶׁשִּנְמָצִאים ְּבַמָּצב 
ּוְלִהָּמֵלט  ָלֵצאת  ְוָצִריְך  ֶאְפָׁשר  ּוְבַעְצבּות,  ָקֶׁשה 

ֵמַהַּמָּצב. ְוֵאיְך עֹוִׂשים זֹאת? ַעל ְיֵדי ַהִּׂשְמָחה"...


