
ִהְתַוֲעדּות ִמְׁשַּפְחִּתית ְלֶרֶגל כ' ַמר-ֶחְׁשָון ה'תשפ"א
160 ָׁשָנה ְלֻהֶּלֶדת ַרִּבי ָׁשלֹום ּדֹוֶּבער, ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב, ָהַרִּבי ַהֲחִמיִׁשי ְּבׁשֹוֶׁשֶלת ַאְדמֹו"ֵרי ַחַּב"ד, 

ּוְׁשַנת ַהֵּמָאה ְלִהְסַּתְּלקּותֹו.
ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב ִיֵּסד ֶאת ְיִׁשיַבת "ּתֹוְמֵכי ְּתִמיִמים" ָּבֲעָיָרה ְליּוַּבאִויְטׁש ֶׁשְּברּוְסָיה. ְיִׁשיָבה 

ֶׁשַּתְלִמיֶדיָה הֹוִגים ּוַמֲעִמיִקים ְּבִלּמּוד ַהּתֹוָרה ְוַהֲחִסידּות. ְיִׁשיָבה זֹו ִהְתַרֲחָבה ְוִהְסַּתֲעָפה ְוַכּיֹום 
ַּתְלִמיֶדיָה ּובֹוְגֶריָה ִנְמָצִאים ְּבִמְסֶּגֶרת ַה"ְׁשִליחּות" ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם, ְּבָכל ִּפָּנה ַעל ַהְּגלֹוּבּוס.

"בּ בְּיַלְדוּתוֹ? ַמדּוַּע בָּכָה ָהַרבִּי ָהַרׁשַ
ַנְקִריא ֶאת ַהִּסּפּור ַהָּבא ְּבֶסֶבב, ַעל ְיֵדי ָּכל ְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה.

ִּבְהיֹות ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב ֶיֶלד ָקָטן, ְּבִגיל ַאְרַּבע אֹו ָחֵמׁש, הּוא ִנְכַנס ְּבַׁשַּבת ָּפָרַׁשת ַוֵּיָרא 
ְלַחְדרֹו ֶׁשל ָסבֹו, ָהַרִּבי ַה'ֶצַמח ֶצֶדק', ְלַבֵּקׁש ְּבָרָכה ְלֶרֶגל יֹום ֻהַּלְדּתֹו ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות... 
ָׁשַאל אֹותֹו ַהַּסָּבא: ַמּדּוַע ִהְּנָך ּבֹוֶכה? ָעָנה ַהֶּיֶלד ִּכי ָלַמד ַּב'ֵחיֶדר', ֵאֶצל ַהְּמַלֵּמד, ֶאת 

ַהְּמֻסָּפר ַּבָּפָרָׁשה ֶׁשָּלנּו ֶׁשַהֵּׁשם ִהְתַּגָּלה ְלַאְבָרָהם ָאִבינּו – "ַוֵּיָרא ֵאָליו ה'".

ֲאִני ּבֹוֶכה, ִהְסִּביר ַהֶּיֶלד, ַעל ָּכְך ֶׁשְּלַאְבָרָהם ָאִבינּו ַהֵּׁשם ִהְתַּגָּלה ְוִאּלּו ֲאִני ֹלא זֹוֶכה ֶׁשַהֵּׁשם 
ִיְתַּגֶּלה ֵאַלי...

ֵהִׁשיב לֹו ָסבֹו, ַה'ֶצַמח ֶצֶדק', ֶׁשַאְבָרָהם ָאִבינּו ָזָכה ְלָכְך ֵּכיָון ֶׁשְּבִגיל ִּתְׁשִעים ְוֵתַׁשע ָׁשִנים הּוא ֶהְחִליט 
ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו.

ֶׁשַרּבֹוֵתינּו  ִמָּכְך  ֲאָבל  ְּבַעְצמֹו...  ַרִּבי  ִלְהיֹות  ַּבּסֹוף  ֶׁשָהַפְך  ֶיֶלד  ִעם  ָהָיה  ַהֶּזה  ַהִּסּפּור  ָאְמָנם 
ְנִׂשיֵאינּו ִסְּפרּו ָלנּו ֶאת ַהִּסּפּור, מּוָבן ֶׁשַּגם ָלנּו ֵיׁש ָמה ִלְלֹמד ִמֶּמּנּו.

ִמִּסּפּור ִנְפָלא ֶזה ָאנּו לֹוְמִדים ְׁשֵּתי הֹוָראֹות ַּבֲעבֹוַדת ַהֵּׁשם:

א. ֵמַהְּׁשֵאָלה ֶׁשל ַהֶּיֶלד ָאנּו לֹוְמִדים ֶׁשַּגם ֶיֶלד ָקָטן ָיכֹול ִלְבּכֹות ֹלא ַרק ַעל ַצֲעצּוִעים, ֶאָּלא ַעל ָּכְך 
ְוִיְרֶצה ֶאת ִקְרַבת ַהֵּׁשם. ְוָכְך ַּגם ָּכל  ֶׁשַהֵּׁשם ֹלא ִמְתַּגֶּלה ֵאָליו... ָצִריְך ְלַחֵּנְך ֶאת ַהֶּיֶלד ָּכְך ֶׁשַּיְרִּגיׁש 
ִיְׁשּתֹוֵקק  ְוָצִריְך ִלְפֹעל ֶׁשהּוא  ִנָּתן  ָעָליו  ִלְפֵני ֶרַגע, ַּגם  ְיהּוִדי, ֹלא ְמַׁשֶּנה ָמה ָהָיה ַמָּצבֹו ָהרּוָחִני ַעד 

ְלִגּלּוי ֱאֹלקּות.

ַעל  ֶׁשָּכֶזה,  ְלִגּלּוי  ָראּוי  ִלְהיֹות  ֶׁשְּכֵדי  ָאנּו לֹוְמִדים  ֶצֶדק',  ַה'ֶצַמח  ַהַּסָּבא,  ֵמַהְּתׁשּוָבה ֶׁשל  ב. 
ָהָאָדם 'ָלמּול' ֶאת ַעְצמֹו – ְוַהַּכָּוָנה ִהיא ַּכּמּוָבן ֹלא ַרק ִלְבִרית ַהִּמיָלה ַעְצָמּה, אֹוָתּה עֹוֵבר ֶיֶלד 
ְיהּוִדי ְּבִגיל ְׁשמֹוָנה ָיִמים, ֶאָּלא ְלִהְתַנֵהג ְּבַדְרּכֹו ֶׁשל ַאְבָרָהם ֶׁשָּמל ְוִתֵּקן ֶאת ַעְצמֹו ְּבִגיל 99 
ָׁשִנים – ִמָּכל ֶאָחד ֵמִאָּתנּו ִנְדָרׁש ֹלא ַלְחֹׁשב ֶׁשהּוא ְּכָבר ַצִּדיק ָּתִמים, ֶאָּלא ִלְבֹּדק ֶאת ַמֲעָׂשיו 

ּוְלַתֵּקן ֶאת ַהָּדרּוׁש ִּתּקּון, ְוַרק ָּכְך הּוא יּוַכל ְלִהְתַקֵּדם ְוַלֲעלֹות ַמְעָלה ָמְעָלה. 

"בּ בְּעְִקבוֹת ָהַרבִּי ָהַרׁשַ
ב"ה



1. ָּכל ֶאָחד, ַּגם ֶיֶלד ְוַיְלָּדה, ְיכֹוִלים ּוְצִריִכים ִלְרצֹות ְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם, ֹלא ָּפחֹות ִמְּכמֹו ֶׁשָאנּו 
אֹוֲהִבים ְורֹוִצים ַמְמָּתק אֹו ִמְׂשָחק...

2. ְּכֵדי ִלְזּכֹות ּוְלִהְתָקֵרב ְלַהֵּׁשם, ֲאַנְחנּו ֹלא ְיכֹוִלים ְלִהְסַּתֵּפק ַּבְּדָבִרים ַהּטֹוִבים ֶׁשָעִׂשינּו ַעד 
ָעֵלינּו ַלֲעׂשֹות,  ְּדָבִרים טֹוִבים  ֵאיֶזה עֹוד  ְוַלְחֹׁשב ֶׁשָאנּו ְּכָבר ֻמְׁשָלִמים... ֶאָּלא ַלְחֹׁשב  ַעְכָׁשו 

ְוֵאיֶזה ְּדָבִרים ָעֵלינּו ְלַׁשֵּפר ַּבַהְנָהָגה ֶׁשָּלנּו.

)מעובד ע"פ שיחת כ' מרחשוון תשי"ג(

ְנַחֵּלק ַיִין אֹו ִמיץ ֲעָנִבים ְּבכֹוִסּיֹות.
ָּכל ֶאָחד ִמְּבֵני ַהִּמְׁשָּפָחה ְיַסֵּפר ְּבֵאיֶזה ְּתחּום הּוא רֹוֶצה ְלִהְׁשַּתֵּפר ּוְלהֹוִסיף 
ְּבטֹוב, ּוְלַאַחר ִמֵּכן ְיָבֵרְך ִּב"ְלַחִּיים" ֶאת ַהּנֹוְכִחים, ֶׁשִּנְזֶּכה ֻּכָּלנּו ִלְהיֹות "ֵנרֹות 

ְלָהִאיר" – ְּכִפי ֶׁשִהְגִּדיר ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב ֶאת ַּתְפִקיָדם ֶׁשל ַּתְלִמיֵדי ְיִׁשיַבת "ּתֹוְמֵכי 
ְּתִמיִמים".

ָאז ָמה ָלַמְדנּו ַהּיֹום?

 ָהַרִּבי ָהַרַׁש"ּב

שבת שלום! מרשת חינוך חב"ד




