ב״ה

ׁשּובה"...
ּומיִ ם ֵאּלּו ְּד ָמעֹות ֶׁשל ְּת ָ
רּוחנִ ּיּות – חֹול זֶ ה ְּת ִהּלִ יםַ ,
ְּב ָ
ּכֹוב ִׁשים ִעיר ִעם
אֹותנּו לִ ְּמדּו ַּב ָּצ ָבא ֶׁשֹּלא ְ
ָענָ ה לֹו ַא ַחד ַה ַחּיָ לִ ים"ַ :ר ִּביָ ,
אֹותּה ִעם נִ ּגּון ָׂש ֵמ ַח"...
ּכֹוב ִׁשים ָ
ְּד ָמעֹותֶ ,אּלָ א ְ
קּופה ֵע ֶקב ּגְ זֵ רֹות ַעל ַעם
אֹותּה ְּת ָ
ָה ַר ִּבי ַה ֶ'ּצ ַמח ֶצ ֶדק' ָהיָ ה ְמ ֻדכְ ָּדְך ְּב ָ
רֹומ ָמה ֶאת רּוחֹו וְ ִׂש ְּמ ָחה אֹותֹו.
ׁשּובת ַה ַחּיָ ל ְ
ּות ַ
יִ ְׂש ָר ֵאלְ ,
(ע"פ ספר השיחות תש"ה ,עמ' )3

בֹוד ִתיֶ .סט יָ ֶפה ֶׁשל ּכְ לֵ י ֵּתהֵ .ס ַר ְב ִּתי ְּבנִ ימּוס
לָ ֵתת לִ י ַמ ָּתנָ ה ַעל ֲע ָ
בּורי לַ ֲערְֹך ֶא ְצלָ ּה ְּב ִד ַיקת ָח ֵמץ.
וְ ָא ַמ ְר ִּתי ֶׁשּזֹו זְ כּות ּגְ דֹולָ ה ֲע ִ
יע ַמ ֶּׁשהּו ַא ֵחרַ ,אְך ֲע ַדיִ ן ֵס ַר ְב ִּתי.
ָה ַר ָּבנִ ית נִ ְּס ָתה לְ ַה ִּצ ַ

ִמּזִ כְ רֹונֹות ָה ַר ָּב נִ ית ַחּנָ ה
יה ַה ָּׁשלֹום,
ְּבו' ִּת ְׁש ֵרי יָ חּול (ָׁ )54שנִ ים לִ ְפ ִט ָיר ָתּה ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית ַחּנָ הָ ,עלֶ ָ
ִאּמֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי.

יה ּונְ ׁשֹות ַח ַּב"ד
ידֹות ָ
ַא ֲח ֵרי ְּפ ִט ַירת ָה ַר ָּבנִ ית ,נֶ ֶע ְרכָ ה ַהגְ ָרלָ ה ֵּבין יְ ִד ֶ
ּמּובן ְּבֶ ...סט ּכֹוסֹות
יהִ .א ָּמא ֶׁשּלִ י זָ כְ ָתה ּכַ ָ
ַּב ְּׁשכּונָ הַ ,על ֵחלֶ ק ֵמ ֲח ָפ ֶצ ָ
ַה ֵּתה!

ׁשּותנּו. .
רּ-תֹורה ֲע ַדיִ ן ֹלא ָהיָ ה ָאז ִּב ְר ֵ
ָ
תּ-תֹורהֵ .ס ֶפ
ָ
יע יֹום ִׂש ְמ ַח
"הּגִ ַ
ִ
ן-ע ֶרְך ּכָ מֹונִ י לְ ָת ֵאר ֶאת ַה ֲחוָ יָ ה
יע זְ ַמן ַה ַה ָּקפֹותָ .ק ֶׁשה לְ ָא ָדם ְק ַט ֶ
ִהּגִ ַ
"א ָּתה ָה ְר ֵא ָת
רּוחנִ ית ֶׁשּנִ ּכְ ָרה ַעל ְּפנֵ י ַּב ֲעלִ יּ ,כְ ֶׁש ֵה ֵחל לְ ַהכְ ִריז ְּבקֹול ָרםַ :
ָה ָ
ֹלקים ֵאין עֹוד ִמּלְ ַבּדֹו!" הּוא ָא ַמר ֶאת ִמּלֹות ַה ָּפסּוק
לָ ַד ַעת ּכִ י ה' הּוא ָה ֱא ִ
ְּבאֹותֹו נִ ּגּון ֶׁשּבֹו נָ ַהג לַ ֲעׂשֹות זֹאת ְּב ִע ֵירנּו – ַּבּלַ יְ לָ ה ָה ִראׁשֹון ְּב ֵבית-
הּודיםּ ,ולְ ָמ ֳח ָרת – ַּבּלַ יְ לָ ה ַה ֵּׁשנִ י
ַהּכְ נֶ ֶסתְּ ,בנֹוכְ חּות ֵמאֹות ַרּבֹות ֶׁשל יְ ִ
יתנּוְּ ,בנֹוכְ חּות ַה ְּמק ָֹר ִבים ִּבלְ ַבדֶׁ ,ש ָּמנּו ִמנְ יָ נִ ים ֲא ָח ִדיםַּ .ב ַּביִ ת ּכְ מֹו
– ְּב ֵב ֵ
ּקּודיםֶ ,אּלָ א ֶׁשּנִ ְר ֶאה ָהיָ ה ֶׁשּגַ ם
ית-הּכְ נֶ ֶסת – ֹלא זֹו ִּבלְ ַבד ֶׁש ָהיּו ִר ִ
ְּב ֵב ַ
ָה ֲא ָבנִ ים ָר ְקדּו ִמּג ֶֹדל ַה ִּׂש ְמ ָחה...
ְּב ִׂש ְמ ָחה ּכָ זֹו ִה ְת ַאּזֵ ר ַּב ֲעלִ י ּגַ ם ּכָ אן .הּוא ָא ַמר ּכָ ל ָּפסּוקּ ,ולְ ַא ַחר ּכָ ל
ּמּובן – ּכְ ֶׁש ְּב ִפיו ַהּנִ ּגּון ֶׁשּכֻ ּנָ ה
ַה ָּק ָפה ָׁשר וְ ָר ַקד – ֵּבינֹו לְ ֵבין ַע ְצמֹוּ ,כַ ָ
ְּב ִע ֵירנּו "נִ ּגּונֹו ֶׁשל ָה ַרב"ֵּ .בין ַה ֻּׁשלְ ָחן לַ ִּמ ָּטה ָהיָ ה ֶׁש ַטח ָּפנּוי ָק ָטן ,וְ ָׁשם
יעה נָ א ...טֹוב
הֹוׁש ָ
ָהלַ ְך ַּב ֲעלִ י ָס ִביב ָס ִביב ַּב ֲע ִריכַ ת ַה ַה ָּקפֹות" :זַ ְך וְ יָ ָׁשר ִ
ּומ ִטיב ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו" – נִ ַּתן ָהיָ ה לָ חּוׁש ְּב ִמּלִ ים ֵאּלֶ ה ֶאת ִרגְ ֵׁשי לְ ָבבֹו,
ֵ
"יֹוד ַע ַמ ֲח ָׁשבֹות
הֹורהֵ .
ּוט ָ
יפתֹו ֶׁש ַה ִּׂש ְמ ָחה ִּת ְהיֶ ה ִׂש ְמ ָחה זַ ּכָ ה ְ
ֶאת ְׁש ִא ָ
לֹובׁש ְצ ָדקֹות ֲענֵ נּו ְביֹום ָק ְר ֵאנּו"...
יעה נָ אֵ ...
הֹוׁש ָ
ִ
יֹותר .יָ ַׁש ְב ִּתי לִ י ַּב ִּפּנָ הַ ,על ְׁש ַר ְפ ַרף ָה ֵעץ,
בּורי ֲחוָ יָ ה ָק ֶׁשה ְּב ֵ
ָהיְ ָתה זֹו ֲע ִ
ּתֹורה ֶׁשל ָא ָדם זֶ הֶׁ ,ש ָר ַקד
ּוב ָע ְצ ָמ ָתּה ֶׁשל ַא ֲה ַבת ַה ָ
וְ ִה ְתּבֹונַ נְ ִּתי ְּבגָ ְדלָ ּה ְ
ּכָ ְך ֶאת ּכָ ל ֶׁש ַבע ַה ַה ָּקפֹות".

ָמה יִ ְהיֶ ה ַּב ָּׁש נָ ה ַה ָּב ָאה?
ה ָּׁשלֹוםִ ,אּמֹויה ַ
קּותּה ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית ַחּנָ ה ָעלֶ ָ
ְּבו' ְּב ִת ְׁש ֵרי יָ חּול יֹום ִה ְס ַּתּלְ ָ
יח ָה ַרב ִׁש ְמעֹון לָ זָ רֹוב:
ֶׁשל ָה ַר ִּביְ .מ ַס ֵּפר ַה ָּׁשלִ ַ
יתּה ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית
יתי ָּבחּורִּ ,ב ְּקׁשּו ִמ ֶּמּנִ י ַּפ ַעם לַ ֲערְֹך ְּב ִד ַיקת ָח ֵמץ ְּב ֵב ָ
ּכְ ֶׁש ָהיִ ִ
ּומ ָאז זֶ ה ָה ַפְך לְ ָמס ֶֹרתִ ,מ ֵּדי
ּמּובן ְּב ִׂש ְמ ָחה ּגְ דֹולָ הֵ .
יתי זֹאת ּכַ ָ
ַחּנָ הָ .ע ִׂש ִ
ָׁשנָ ה.
רֹוצה
ִּב ְׁשנַ ת תשכ"ד ּכְ ֶׁש ִּסּיַ ְמ ִּתי ֶאת ַה ְּב ִד ָיקהָ ,א ְמ ָרה לִ י ָה ַר ָּבנִ ית ֶׁש ִהיא ָ

ופרצת
ימה
וקדמה
וצפונה
ונגבה

יוצא לאור
על ידי ועד כפר חב"ד
ארה"ק ת"ו

"ׁשּנִ זְ ּכֶ ה ְּב ֶעזְ ַרת ַה ֵּׁשם
ָה ַר ָּבנִ ית ֹלא ָהיְ ָתה ְמ ֻר ָּצה ֵמ ָה ִענְ יָ ןּ .כְ ֶׁש ִא ַחלְ ִּתי לָ ּה ֶ
"ּב ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה
יפה יָ ָדּה לְ אֹות ִּבּטּול וְ ָא ְמ ָרהַ :
לַ ָּׁשנָ ה ַה ָּב ָאה"ִ ,היא ֵהנִ ָ
ַּת ֲע ֶׂשה ְּב ִד ַיקת ָח ֵמץ ַּב ַּביִ ת ֶׁשּלְ ָך"...
וְ ָאכֵ ןַ ,עד ַה ֶּפ ַסח ַה ָּבא ִה ְת ַר ֲחׁשּו ְׁשנֵ י ְּד ָב ִריםָ :ה ַר ָּבנִ ית נִ ְס ַּתּלְ ָקה ְּב-ו'
ִּת ְׁש ֵרי תשכ"ה ,וַ ֲאנִ י ִה ְת ַח ַּתנְ ִּתי...

יה לְ ַצד
יֹומן זִ כְ רֹונֹות נָ ִדיר ּבֹו ִהיא ֵּת ֲא ָרה ֶאת ַחּיֶ ָ
ָה ַר ָּבנִ ית ִה ְׁש ִא ָירה ַ
יאֹורסֹון זַ ַצ"לּ ,כַ ֲא ֶׁשר ַהּקֹומּונִ ְיס ִטים ִהגְ לּו אֹותֹו
ַּב ֲעלָ ּה ַר ִּבי לֵ וִ י יִ ְצ ָחק ְׁשנֵ ְ
ּתֹורה ַּבּגָ לּות:
לְ ָמקֹום נִ ָּדחַ .ה ֵּתאּור ַה ָּבא הּוא ַעל ִׂש ְמ ַחת ָ

ועד
כפר
חב”ד

הפצת
מעיינות
החסידות

ִהיא ֹלא יָ ְד ָעה ַעל ָמה ֶׁש ָהיָ ה ִעם ַה ֶּסט ַהּזֶ ה ק ֶֹדם לָ כֵ ןִּ .ב ְת ִמימּות ְמלֵ ָאה,
ִהיא ֵה ִב ָיאה ֶאת ַה ֶּסט לַ ּזּוג ַה ָּצ ִעיר לִ כְ בֹוד ֶּפ ַסח! ...וְ כָ ְך ִה ְת ַמ ֵּמׁש ְרצֹונָ ּה
ֶׁשל ָה ַר ָּבנִ ית...
ֵמ ָאזְ ,מ ַסּיֵ ם ָה ַרב לָ זָ רֹוב ֶאת ִסּפּורֹוֲ ,אנִ י ַמ ְק ִּפיד לָ בֹוא ְּבכָ ל ָׁשנָ ה ְּביֹום ו'
ְּב ִת ְׁש ֵרי ּולְ ִה ְת ַּפּלֵ ל ַעל ִצּיּון ָה ַר ָּבנִ ית.

היכונו היכונו היכונו !!!
להגרלה הגדולה על המחזורים ותהילים מעור
שתתקיים במוסדות החינוך
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

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

גמר חתימה טובה ,שנת גאולה וישועה!





גליון  332וילך
שם התלמיד/ה _________ :משפחה___________ :
כיתה _____ :חתימת הורים___________ :

ׁשּובה ה'תשע"ט
תּ-ת ָ
גיליון ַׁ • 332ש ַּבת ָּפ ָר ַׁשת וַ ּיֵ לֵ ְך ,ו' ְּב ִת ְׁש ֵריַׁ ,ש ַּב ְ

ׁשּובה'
'ׁש ַּבת ְּת ָ
ְלנַ ֵּצל ֶאת ַהּכֹוחֹות ֶׁשל ַ
מּובא
לּוריָ א) זִ כְ רֹונֹו-לִ ְב ָרכָ ה ָ
א/א ָּמאְּ :בכִ ְת ֵבי ָה ֲא ִר"י ַ(ר ִּבי יִ ְצ ָחק ְ
ַא ָּב ִ
ּפּורים ֵהם ּכְ נֶ גֶ ד ִׁש ְב ַעת יְ ֵמי
יֹום-הּכִ ִ
ַ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה לְ
ַ
ֶׁש ִּׁש ְב ַעת ַהּיָ ִמים ֶׁש ֵּבין ר
בּוע ,וְ כָ ל ֶא ָחד ֵמ ֶהם ְמ ַת ֵּקן ֶאת ּכָ ל ַהּיָ ִמים ַהּזֵ ִהים לֹו ְּבכָ ל ַה ָּׁשנָ ה
ַה ָּׁש ַ
בּוע ַהּזֶ ה ְמ ַת ֵּקן ֶאת ּכָ ל יְ ֵמי ִראׁשֹון ֶׁשל ּכָ ל
לֹומר ,יֹום ִראׁשֹון ַּב ָּׁש ַ
ּכֻ ּלָ ּהּ .כְ ַ
בּוע ַהּזֶ ה – ֶאת ּכָ ל יְ ֵמי ֵׁשנִ י ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּה ,וְ כֵ ן
ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ּה; יֹום ֵׁשנִ י ַּב ָּׁש ַ
ָהלְ ָאה.
(ּב ְד ָב ָריו ַהּנִ זְ ּכָ ִרים-לְ ֵעיל)
ּוכְ ָבר ֻּד ַּבר ּכַ ָּמה ְּפ ָע ִמים ֶׁשּכַ ּוָ נַ ת ָה ֲא ִר"י זַ "ל ִ
בּוע
(ּב ָּׁש ַ
לֹומר ,יֹום ִראׁשֹון ַ
ִהיא ֵהן לַ ָּׁשנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה וְ ֵהן לַ ָּׁשנָ ה ַה ֲח ָד ָׁשהּ .כְ ַ
ּפּורים) ְמ ַת ֵּקן ֶאת ּכָ ל יְ ֵמי ִראׁשֹון ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה
יֹום-הּכִ ִ
ַ
ֹאׁש-ה ָּׁשנָ ה וְ
ַ
ֶׁש ֵּבין ר
יע ַעל ּכָ ל יְ ֵמי ִראׁשֹון ֶׁשל
ּומ ְׁש ִּפ ַ
ּפֹועל ַ
ּוב ַמ ְק ִּביל הּוא ּגַ ם ֵ
ַהחֹולֶ ֶפתְ ,
חֹורה
בּוע וְ ַה ְׁש ָּפ ָע ָתםֲ ,א ָ
לּ-ד ֶרְך זֶ ה לְ גַ ֵּבי ְׁש ָאר יְ ֵמי ַה ָּׁש ַ
ַה ָּׁשנָ ה ַה ֲח ָד ָׁשה (וְ ַע ֶ
ימה).
וְ ָק ִד ָ
ּכֹוחם וְ ַה ְׁש ָּפ ָע ָתם ֶׁשל ַהּיָ ִמים ַהּלָ לּו – ּגְ דֹולִ ים וְ נִ ְפלָ ִאים.
ָּברּור ֵאפֹוא ּכִ י ָ
מּובנֶ ת ְּביֶ ֶתר ְׂש ֵאת ַמ ֲעלָ ָתּה ַה ְּמיֻ ֶח ֶדת
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדהַ :על ֶר ַקע ְּד ָב ִרים ֵאּלֶ הֶ ,
בּוע זֶ ה
ׁשּובה') ְּבתֹוְך ָׁש ַ
'ׁש ַּבת ָ
ּנֹוסףַ ,
ׁשּובה' (אֹו ִּב ְׁש ָמּה ַה ָ
'ׁש ַּבת ְּת ָ
ֶׁשל ַ
ּגּופא.
ָ
יהה ֶאת ּכָ ל יְ ֵמי
ּומגְ ִּב ָ
דּוע ֶׁשּכָ ל ַׁש ָּבת (ּגַ ם ַׁש ָּבת ְ'רגִ ילָ ה') ַמ ֲעלָ ה ַ
ֶׁשּכֵ ן יָ ַ
בּוע
ּוביַ ַחד ִעם זֶ ה ִהיא ְמ ָב ֶרכֶ ת ֶאת ּכָ ל יְ ֵמי ַה ָּׁש ַ
בּוע ֶׁש ָּק ְדמּו לָ ּהְ ,
ַה ָּׁש ַ
יה
(ׁשּלְ ָפנֶ ָ
בּוע ֶ
יה .נִ ְמ ָצא ֶׁשּכָ ל ַׁש ָּבת וְ ַׁש ָּבת ּכֹולֶ לֶ ת ֶאת ּכָ ל יְ ֵמי ַה ָּׁש ַ
ֶׁשּלְ ַא ֲח ֶר ָ
יה).
וְ ֶׁשּלְ ַא ֲח ֶר ָ
ׁשּובה' ַהּכֹולֶ לֶ תּ ,כָ ָאמּורֶ ,את ַׁש ְּבתֹות ּכָ ל ַה ָּׁשנָ ה
'ּׁש ַּבת ְּת ָ
יֹוצא ֶׁש ַ
לְ ִפי זֶ ה ֵ
יעה לְ ַמ ֲע ֶׂשה ַעל ּכָ ל יְ ֵמי ַה ָּׁשנָ ה ּכֻ ּלָ ם.
ּכֻ ּלָ ּה – ַמ ְׁש ִּפ ָ
(אְך וְ ַרק)
יע ַ
כֹוחנּו לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
בּוע ַהּזֶ ה ְּב ֵ
לְ ִסּכּוםִ :אם ְּבכָ ל ֶא ָחד ֵמ ַהּיָ ִמים ַּב ָּׁש ַ
ׁשּובה'
'ׁש ַּבת ְּת ָ
ּובזֹאת ֶׁש ָּתבֹואְּ ,ב ַ
בּוע ַּב ָּׁשנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה ְ
ַעל ֶא ָחד ִמּיְ ֵמי ַה ָּׁש ַ
(ׁש ָע ְב ָרה וְ ֶׁש ֵה ֵחלָ ה)!
ֲאנַ ְחנּו יְ כֹולִ ים לְ ַת ֵּקן ֶאת ּכָ ל יְ ֵמי ַה ָּׁשנָ ה ֶ

ַא ָּב ִ
ׁשּובה') נִ ָּתנִ ים לְ כָ ל
('ׁש ַּבת ְּת ָ
א/א ָּמא :נִ ְמ ָצא ִאםּ-כֵ ן ּכִ י ְּב ַׁש ָּבת זֹו ַ
ׁשּובה.
ת-ה ְּת ָ
בֹוד ַ
יֹותר ְּב ִענְ יַ ן ֲע ַ
ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו ּכֹוחֹות נַ ֲעלִ ים ְּב ֵ
ּכָ אן ָחׁשּוב לְ ַה ְב ִהיר:

ׁשּורה ִעם ִה ְתנַ ְּתקּות ֵמ ֲח ָט ִאים
ׁשּובה ֶׁשל ּכָ ל יְ ֵמי ַה ָּׁשנָ הְ ,ק ָ
ת-ה ְּת ָ
בֹוד ַ
ֲע ַ
ׁשּובה ֶׁשל ַׁש ַּבת-ק ֶֹדׁש
ת-ה ְּת ָ
בֹוד ַ
ּומ ְּׁש ָאר ִענְ יָ נִ ים ְׁשלִ ילִ ּיִ ים .לְ ֻע ַּמת זֹאת ֲע ַ
ִ
ׁשּובה' ַהּכֹולֶ לֶ ת ֶאת ּכָ ל ַׁש ְּבתֹות ַה ָּׁשנָ ה –
'ׁש ַּבת ְּת ָ
ּוב ְמיֻ ָחד ּכְ ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַ
– ִ
יח ִעם ִענְ יָ נִ ים ְׁשלִ ילִ ּיִ ים.
ֵאין לָ ּה ּכָ ל ִׂשיג וָ ִׂש ַ
לֹומר
ׁשּובה ִעּלָ ָאה'ּ ,כְ ַ
ׁשּובה ֶׁשל ַׁש ָּבת זֹו ִהיא ְּב ַד ְרּגָ ה ֶׁשל ְ'ּת ָ
ת-ה ְּת ָ
בֹוד ַ
ֲע ַ
יבה
יֹותר .וְ ַהּכַ ּוָ נָ ה ִהיא לְ ִׁש ָ
בֹוהה וְ ָה ֶעלְ יֹונָ ה ְּב ֵ
ׁשּובה ַּב ַּמ ְד ֵרגָ ה ַהּגְ ָ
ְּת ָ
ֹלקים ֲא ֶׁשר נְ ָתנָ ּה"
רּוח ָּתׁשּוב ֶאל ָה ֱא ִ
וְ ִה ְת ַח ְּברּות ֶאל ה'ִ ,מּלְ ׁשֹון "וְ ָה ַ
("ּתׁשּוב") ֶאל ְמקֹור-
רּוח") ַּת ְחזֹר ָ
("ה ַ
(ק ֶֹהלֶ ת יב,ז)ְּ .ד ַהיְ נּו ֶׁש ַהּנְ ָׁש ָמה ָ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא.
ָ
ֻח ְּצ ָבּה – ַה ָּק
יה
מּובן ּגַ ם ּכִ י ָעלֶ ָ
ׁשּובה ִעּלָ ָאה' – ָ
ּוב ְ'ת ָ
ּומּכֵ יוָ ן ֶׁש ְּמ ֻד ָּבר ְּב ַׁש ַּבת-ק ֶֹדׁש ִ
ִ
את לַ ַּׁש ָּבת
לְ ֵה ָעׂשֹות ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה וְ ַת ֲענּוגֶׁ ,שּכֵ ן ַעל ַה ַּׁש ָּבת נֶ ֱא ַמר "וְ ָק ָר ָ
"אין ֶע ֶצב ּבֹו".
עֹנֶ ג" וְ ֵ
יצ ְטלָ א (=לְ בּוׁש) ֶׁשל ֲ'ענָ וָ ה' וְ לִ ְטעֹן:
הּודי לְ ִה ְתלַ ֵּבׁש ְּב ִא ְ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :יָ כֹול יְ ִ
הּודי ָּפׁשּוט ֶׁשּכָ מֹונִ י – ּולְ כָ ל ַה ַּמ ְד ֵרגֹות ַהּגְ בֹוהֹות וְ ַהּנַ ֲעלֹות ֶׁשל
ָמה לִ י – יְ ִ

ׁשּובה'?!
'ׁש ַּבת ְּת ָ
ַ
"א ְמ ָרה ַׁש ָּבת
ׁש-ר ָּבהָ :
ּמּובא ְּב ִמ ְד ַר ַ
לּ-פי ָמה ֶׁש ָ
ׁשּובה ַעל ּכָ ְך ִהיא ַע ִ
ַה ְּת ָ
בּוע) יֵ ׁש ֶּבן זּוג
ּבֹונֹוׁ-של-עֹולָ ם ,לְ כֻ ּלָ ם (=יְ ֵמי ַה ָּׁש ַ
ֶ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּואִ :ר
ָ
לַ ָּק
יׁשי וְ יֹום
יעי ֶׁשל יֹום ְׁשלִ ִ
(=יֹום ֵׁשנִ י הּוא ֶּבן זּוגֹו ֶׁשל יֹום ִראׁשֹון ,יֹום ְר ִב ִ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּוא,
ָ
יׁשי) ,וְ לִ י ֵאין ֶּבן זּוגָ .א ַמר לָ ּה ַה ָּק
ִׁש ִּׁשי ֶׁשל יֹום ֲח ִמ ִ
לֹומרֶּ ,בן ַהּזּוג ֶׁשל ַה ַּׁש ָּבת הּוא ּכָ ל ֶא ָחד
ּכְ נֶ ֶסת-יִ ְׂש ָר ֵאל ִהיא ֶּבן זּוגֵ ְך"ּ .כְ ַ
וְ ֶא ָחד ִמּיִ ְׂש ָר ֵאל.
יה ֶׁשל ַה ַּׁש ָּבת – ֶׁשל
לֹות ָ
ּומ ֲע ֶ
יה ַ
ּלֹות ָ
ִמ ִּמ ְד ָרׁש זֶ ה עֹולֶ ה ִאםּ-כֵ ן ּכִ י ּכָ ל ְסגֻ ֶ
הּודי
ׁשּובה' – ַׁשּיָ כֹות ְּבא ֶֹפן ִט ְב ִעי לְ כָ ל יְ ִ
'ׁש ַּבת ְּת ָ
ּובוַ ַּדאי ּגַ ם ֶׁשל ַ
ּכָ ל ַׁש ָּבת ְ
יהּודיִּ ,ב ְהיֹותֹו ּכָ ָאמּורּ'ֶ ,בן ַהּזּוג' ֶׁשל ַה ַּׁש ָּבת.
וִ ִ
ּומּכֵ יוָ ן ֶׁשּכָ ְךֵ ,אין ַה ָּד ָבר ָּתלּוי ֶאּלָ א ִּב ְרצֹונֹו ֶׁשל ּכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵמ ִא ָּתנּו –
ִ
לְ נַ ֵּצל ֶאת ַהּכֹוחֹות ַהּנַ ֲעלִ ים ֶׁש ַּמ ֲענִ ִיקים לֹו ִמּלְ ַמ ְעלָ ה ְּב ַׁש ָּבת זֹוֶׁ ,שּכָ ָאמּור
יע
כֹוחּה לְ ַת ֵּקן ֶאת ּכָ ל ַה ַּׁש ָּבתֹות וְ ַהּיָ ִמים ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה ֶׁש ָע ְב ָרה וְ כֵ ן לְ ַה ְׁש ִּפ ַ
ְּב ָ
טֹובה ַעל ּכָ ל ַה ַּׁש ָּבתֹות וְ ַהּיָ ִמים ֶׁשל ַה ָּׁשנָ ה ַהּזֹאת!
לְ ָ
(על-פי התוועדויות תשמ"ו ,חלק א ,עמ'  61והלאה)

ּול ִה ְת ַח ֵּמם
ִלזְ ּכֹר ְ
(מ ַּתלְ ִמ ֵידי ּכְ בֹוד-
רֹובנָ ה ִ
ּדֹוּב ְ
ַּפ ַעם ַא ַחת ָחלַ ף ַהּגָ אֹון ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ִמ ְ
בֹוד-ק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר
ְ
ְק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ַהּזָ ֵקן ּולְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ִמּגְ דֹולֵ י ֲח ִס ֵידי ּכְ
ח-צ ֶדק) לְ יַ ד ַמ ֲחנֶ ה ְצ ָב ִאי וְ ָר ָאה
בֹוד-ק ֻד ַּׁשת ַא ְדמֹו"ר ַה ֶּצ ַמ ֶ
ְ
ָה ֶא ְמ ָצ ִעי ּוכְ
יצד ַמלְ ִקים ַחּיָ ל.
ּכֵ ַ
ִה ְת ָּב ֵרר ּכִ י ְּב ַא ַחד ַהּלֵ ילֹותְּ ,ב ֵעת ֶׁש ַה ַחּיָ ל נִ ַּצב ַעל ִמ ְׁש ַמ ְרּתֹו ָק ְפאּו ַרגְ לָ יו
ֵמ ַהּקֹר ָה ַעז וְ הּוא ָח ַדל ִמּלְ ַמּלֵ א ֶאת ַּת ְפ ִקידֹו ְּב ֶע ְמ ַּדת ַה ְּׁש ִמ ָירה.
הֹורה לְ ַהלְ קֹותֹו – ָמה
ׁשֹואל ִּבכְ ֵאב ֶאת ַה ְּמ ַפ ֵּקד ֶׁש ָ
ַה ַחּיָ ל ַה ְּמיֻ ָּסר נִ ְׁש ַמע ֵ
ּנֹורא ֶׁש ִה ְק ִּפיא ֶאת
יצד ִּבכְ לָ ל נִ ָּתן לְ ַה ֲא ִׁשימֹו ַּבּקֹר ַה ָ
ּומה ִּפ ְׁשעֹו וְ כֵ ַ
ֶח ְטאֹו ָ
ַרגְ לָ יו?!
בּועה
נֹוצר ְּבלִ ְּבָך וְ ֹלא ׁשֹוכֵ ַח ֶאת ַה ְּׁש ָ
ית ֵ
ׁשּובת ַה ְּמ ַפ ֵּקד ָהיְ ָתהִ :אּלּו ָהיִ ָ
ְּת ַ
ּיּוסָך ,לְ ִהּלָ ֵחם ַעד ִט ַּפת ָּד ְמָך ָה ַא ֲחרֹונָ ה לְ ַמ ַען ַה ֶּמלֶ ְך
ֶׁשּנִ ְׁש ַּב ְע ָּת ִּבזְ ַמן ּגִ ְ
קֹופאֹות...
אֹותָך וְ ַרגְ לֶ יָך ֹלא ָהיּו ְ
בּועה ָהיְ ָתה ְמ ַח ֶּמ ֶמת ְ
יָ רּום-הֹודֹוַ ,ה ְּׁש ָ

ׁשּובה' ִמ ְּפנֵ י ֶׁש ִהיא
'ׁש ַּבת ְּת ָ
א/א ָּמאַׁ :ש ָּבת זֹו נִ ְק ֵראת ַ
ַא ָּב ִ
ׁשּובה .זֶ הּו ִאםּ-כֵ ן ַהּזְ ַמן
יּ-ת ָ
ַה ַּׁש ָּבת ֶׁש ָחלָ ה ְּבתֹוְך ֲע ֶׂש ֶרת-יְ ֵמ ְ
ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה.
יֹותר לַ ְחזֹר ִּב ְת ָ
ַה ַּמ ְת ִאים וְ ַה ֻּמ ְצלָ ח ְּב ֵ
יע ַה ִּבּטּוי
מֹופ ַ
ִ
י-אבֹות ֶּפ ֶרק דִ ,מ ְׁשנָ ה יז)
(ּפ ְר ֵק ָ
ַּב ִּמ ְׁשנָ ה ִ
ּדּוע
ים-טֹובים" .וְ נִ ְׁש ֶאלֶ ת ַה ְּׁש ֵאלָ הַ ,מ ַ
ִ
ּומ ֲע ִׂש
ׁשּובה ַ
"ּת ָ
ְ
טֹובים"?
"מ ֲע ִׂשים ִ
ׁשּובה" לְ ַ
"ּת ָ
ימה ֶאת ַה ִּמּלָ ה ְ
ַה ִּמ ְׁשנָ ה ַמ ְק ִּד ָ
הּודי
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :נַ ְס ִּביר ֶאת ַה ְּׁש ֵאלָ הַ :ה ֵּס ֶדר ָה ָרגִ יל הּוא ֶׁשּיְ ִ
טֹובים" .וְ ִאם ָחס וְ ָחלִ ילָ ה הּוא ֶה ְח ִסיר
ִ
"מ ֲע ִׂשים
עֹוׂשה ַ
ֶ
ׁשּובהֶ .אּלָ א
ּטֹובים" – ָעלָ יו לַ ְחזֹר ִּב ְת ָ
"ּמ ֲע ִׂשים ַה ִ
ַמ ֶּׁשהּו ֵמ ַה ַ
"מ ֲע ִׂשים-
יֹותר ֶׁש ַה ִּמ ְׁשנָ ה ִּתכְ ּתֹב ַ
ֶׁשּלְ ִפי זֶ ה ָהיָ ה ַמ ְת ִאים ֵ
טֹובים" וְ ַרק לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן
"מ ֲע ִׂשים ִ
ׁשּובה" – ק ֶֹדם ַ
ּות ָ
טֹובים ְ
ִ
ׁשּובה"?!
"ּת ָ
ְ
ַא ָּב ִ
ׁשּובה ַעל ַה ְּׁש ֵאלָ ה ַהּזֹאת ִהיאֶׁ ,ש ַה ֵּס ֶדר ָאכֵ ן
א/א ָּמאַ :ה ְּת ָ

ּומ ֲע ִׂשים-
ׁשּובה ַ
"ּת ָ
ָצ ִריְך לִ ְהיֹות ּכְ ִפי ֶׁשּכָ תּוב ַּב ִּמ ְׁשנָ ה – ְ
ּדּוע?
טֹובים"ַ .מ ַ
ִ

צּומה .לְ יָ ִמים ַאף
עֹור ָרה ֵא ֶצל ַר ִּבי נְ ֶח ְמיָ ה ִה ְת ַּפ ֲעלּות ֲע ָ
ׁשּובת ַה ְּמ ַפ ֵּקד ְ
ְּת ַ
בֹודת ַה ֶּמלֶ ְך – ֶמלֶ ְך
ּכֹוח וְ ַחּיּות לַ ֲע ַ
ִה ְת ַּב ֵּטא וְ ָא ַמרּ ,כִ י הּוא ָׁש ַאב ִמ ֶּמּנָ ה ַ
ַמלְ כֵ י ַה ְּמלָ כִ ים – לְ ֶמ ֶׁשְך ֶע ְׂשרֹות ָׁשנִ ים.

ׁשּובה" ִהיא ֹלא ַרק ַעל ֲע ֵברֹות ֶׁש ָא ָדם נִ כְ ָׁשל ָּב ֶהן.
"ּת ָ
ְ
"ׁשב" (=חֹוזֵ ר) ֶאל
ׁשּובה" ֲא ִמ ִּתית ִהיא ֶׁש ָה ָא ָדם ְּב ַע ְצמֹו ָ
"ּת ָ
ְ
ּובכָ ל
לֹומר ֶׁשהּוא ָד ֵבק ַּבה' ְּבכָ ל לִ ּבֹו ְ
דֹוׁשּ-ברּוְך-הּואּ .כְ ַ
ָ
ַה ָּק
ּומ ְׁש ַּת ֵּדל לִ ְהיֹות ָקׁשּור
חֹוׁשב ַעל ה' ִ
נַ ְפׁשֹו .הּוא ּכָ ל ַהּזְ ַמן ֵ
וֹותיו.
ּומ ַקּיֵ ם ֶאת ִמ ְצ ָ
ּתֹורתֹו ְ
לֹומד ֶאת ָ
ֵאלָ יו ַעל-יְ ֵדי ֶׁשהּוא ֵ

ׁשּובה ִמּתֹוְך ִׂש ְמ ָחה
ְּת ָ

אֹוטֹומ ִטי ַה ַּמ ֲע ִׂשים ֶׁשּלֹו ֵהם
ָ
ּומ ְתנַ ֵהג ּכָ ְךְּ ,בא ֶֹפן
ּכְ ֶׁש ָא ָדם ַחי ִ
טֹובים".
"מ ֲע ִׂשים ִ
ַ

קּופתֹו ּגָ זַ ר
ְּב ֶע ֶרב רֹאׁש ַה ָּׁשנָ ה ,יֹום ֻהּלַ ְדּתֹו ֶׁשל ָה ַר ִּבי ַה ֶ'ּצ ַמח ֶצ ֶדק'ִּ .ב ְת ָ
(ׁשּנִ ְק ְראּו ְּב ֵׁשם
הּודּיִ ים ֶ
נֹור ָאה ,לָ ַק ַחת יְ לָ ִדים יְ ִ
ַה ָּצאר נִ יקֹולַ אי ּגְ זֵ ָרה ָ
אֹותם לַ ֲעבֹודֹות ַה ָּצ ָבאִּ ,בכְ ֵדי
הֹורים ֶׁשּלָ ֶהם וְ לִ ְמסֹר ָ
ַ'קנְ טֹונִ ְיס ִטים') ֵמ ַה ִ
דּותם.
יח ֵמ ֶהם ֶאת יַ ֲה ָ
לְ ַה ְׁשּכִ ַ
אֹותם יְ לָ ִדים ְּבכָ ל ִמינֵ י ְּד ָרכִ ים.
ַה ֶ'ּצ ַמח ֶצ ֶדק' ָּפ ַעל ַרּבֹות לְ ַׁש ְח ֵרר ֶאת ָ
ֵהן ַעל יְ ֵדי ַה ְב ָר ָח ָתם וְ ַה ְח ָּב ָא ָתם וְ ֵהן ְּב ֶא ְמ ָצעּות ּכֶ ֶסףּ .כְ מֹו כֵ ן ,הּוא ָּפ ַעל
נֹוסף
דּותםָ .
הּודּיִ ים ,לְ ַמ ַען ְׁש ִמ ַירת ּגַ ֶחלֶ ת יַ ֲה ָ
לְ ִחּזּוק וְ ִעידּוד ַה ַחּיָ לִ ים ַהּיְ ִ
חֹוט ִפיםְּ .פ ֻעּלֹות ֵאּלּו נַ ֲעׂשּו ִמּתֹוְך ְמ ִסירּות
לְ כָ ְך ,הּוא ּגַ ם ָּפ ַעל ּכְ נֶ גֶ ד ַה ְ
נֶ ֶפׁש ֲא ִמ ִּתיתּ ,כִ י ֵהן נֶ ְח ְׁשבּו לִ ְמ ִר ָידה ְּב ַמלְ כּות.

ים-טֹובים".
ִ
ּומ ֲע ִׂש
ׁשּובה ַ
"ּת ָ
(ּב ִּמ ְׁשנָ ה) ְ
יֶ ֶלד/יַ ְל ָּדה :לָ כֵ ן נֶ ֱא ַמר ַ
ים-טֹובים".
ִ
"מ ֲע ִׂש
ׁשּובה" וְ ַרק לְ ַא ַחר ִמּכֵ ן ַ
"ּת ָ
ק ֶֹדם ְ

יח ָה ַר ִּבי ַה ֶ'ּצ ַמח ֶצ ֶדק' לְ ַק ֵּבל ְרׁשּות לְ ַב ֵּקר ֶאת ַה ַחּיָ לִ ים
ַּפ ַעם ִה ְצלִ ַ
יהם ְּד ָב ִרים.
הּודּיִ ים וְ לָ ֵׂשאת ִּב ְפנֵ ֶ
ַהּיְ ִ

ׁשּובה ְׁשלֵ ָמה – לִ ְהיֹות
י-רצֹון ֶׁשּנִ זְ ּכֶ ה ּכֻ ּלָ נּו לַ ְחזֹר ִּב ְת ָ
יְ ִה ָ
בּוקים ּכָ ל ַחּיֵ ינּו ַּבה'.
ְּד ִ

יע לַ ַּמ ֲחנֶ ה ַה ְּצ ָב ִאי ֶׁשּלָ ֶהם ,וְ ֵהם ֵהכִ ינּו ֶאת ַה ָּמקֹום וְ נִ ּקּו אֹותֹו
הּוא ִהּגִ ַ
ּכַ הֹגֶ ן לִ כְ בֹודֹו .וְ ָאזָּ ,פנָ ה ַא ַחד ַה ַחּיָ לִ ים וְ ָא ַמר"ַ :ר ִּבי ,נִ ִּקינּו וְ ִה ְב ַר ְקנּו ֶאת
בֹודָךַ ,עכְ ָׁשו ָאנּו ְמ ַב ְּק ִׁשים ֶׁש ְּתנַ ֶּקה לָ נּו ֶאת ַהּנְ ָׁש ָמה"!
ַה ָּמקֹום לִ כְ ְ

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

ּומיִ םּ ,כָ ְך ּגַ ם
ָא ַמר ַה ֶ'ּצ ַמח ֶצ ֶדק'ּ" :כְ מֹו ֶׁש ְּבגַ ְׁש ִמּיּות ְמנַ ִּקים ַעל יְ ֵדי חֹול ַ

