
המלכת   – השנה  ראש  מימי  בשמחה  יצאנו 
הקב"ה על כל יושבי תבל ארצך, היישר לזרועות 

התשובה ובקשת מחילה וסליחה.

ראשית  הפוך,  להיות  צריך  הסדר  לכאורה 
להיטהר ולהזדכך מרוע מעשינו, ורק לאחר מכן 
כולו,  העולם  כל  ועל  עלינו  הקב"ה  את  להמליך 
"ארחץ  השלום;  עליו  המלך  דוד  שאומר  וכפי 
רק  ה'".  מזבחך  "ואסובבה  אז  ורק  כפי"  בניקיון 
לאחר ניקיון הכפיים אפשר לסובב את מזבח ה'... 
ראוי  האם  צועה,  בלבוש  להמליך  ויאה  נאה  וכי 

לבוא לשער המלך בלבוש שק?

ודם.  בשר  המלכת  מכל  הקב"ה  המלכת  שונה 
כוחו  ונתפשת,  מוגבלת  מלכותו  ודם  בשר  מלך 
כנגדו,  חוטאים  כשנתיניו  אף  ומתוחם.  מוגבל 
ידיעתם מול מי חטאו ידוע וגלוי. אולם מלך מלכי 
המלכים, אשר אין לו תחילה וסוף, תכלית והשגה, 
תחשב,  לכלום  כמעט  בו  הבנתנו  ומסובב,  סובב 
ואין אנו משיגים בשל כך עומק משמעות החטא, 
כשאין אתה יודע מול מי חטאת אין לך הבנה גם 
פועל  הוא  מה  החטא,  משמעות  מה  חטאת,  מה 

ומה רבה ההשלכה מכוחו.
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היו  חייו  כל  ועם הארץ,  בור  לאיכר פשוט,  משל 
בירושת  קיבל  אותה   - אדמתו  חלקת  סביב  רק 
שתפוחי  מגמתו  כל  ערב  ועד  מבוקר  אבותיו. 
והבצלים  וצחורים,  בהירים  ייצאו  האדמה 

משובחים ללא פגם וחסר.

כך חייו סובבים מבוקר ועד ליל, כשאת התנומה 
והנה בהנץ החמה  כוחות,  מעביר הוא באפיסת 
עליו  האהובות  הערוגות  בין  לו  נמצא  כבר 
מדי  מחודשת  פריחה  למראה  וצהלה,  בשמחה 

קיץ, חורף, אביב וסתיו.

והנה חוזר הוא לו מיום עמל מפרך והעיר לבשה 
התכונה  כל  מה  ועל  מה  הוא  שואל  חג.  לה 
וההתרגשות, מה פשר האורות הפזורים על כל 
הנמצאות  והעוגות  והתופינים  השדרות  עצי 
בשולחנות סביב ככר העיר? והוא מושב באחת: 
ניקולאי הגדול בא לעירנו עם כל הדרו ותפארתו, 
ולו  בכך  נחזיר  שמא  ונעלוז?!  נשמח  לא  ואיך 
לנו  שמעניק  החסד  כל  על  הטוב  הכרת  במעט 

אדוננו הקיסר כל השנים.

המשך בעמוד הבא



בכלל,  ניקולאי  הוא  מי  וכי  וכעוס,  זעוף  ומיודענו 
ואיך ישבית שנתו הכה נצרכת לימי עמל המחכים 

בעונה כה עמוסה?

מעט  לקחת  בוש  ולא  בליבו  גמלה  ההחלטה 
למאכל  המיועדים  הרקובים  האדמה  מתפוחי 
כל  עם  ההדורה  הכרכרה  וכשעברה  סוסיו, 
התהלוכה הנהדרת השליך לתוך עגלת הצב בה 
נמצא ניקולאי הגדול תפוח אדמה רקוב... ההלם 
ורצו  הפרשים  חיל  שהתעשתו  עד  רב,  כה  היה 
לעשות שפטים באיכר הפשוט הצועק חמס על 

גזל שנתו החשובה... 

אולם בקשת ניקולאי הייתה להניחו בעגלת אסיר, 
להביאו אל בית המלוכה בסנט פטרבורג ולהניחו 
ביתן  לו  לבנות  ממש.  ממלכתו  כסא  מאחורי 
העת  כל  שיראה  כדי  קטן,  בחור  הנקוב  קטנטן 
דרכו, ויבין ויפנים, מה הוא ניקולאי, מה הוא פועל 

ועושה, מה כוח ממשלתו ומה עוז גבורותיו. 

ניקולאי  הוא  מי  הבין  הבין..  גם  הבין  והאיכר 
האדיר, מה משמעות ביזוי הדר מלכות שכזו, ולא 

עמד לו כוחו עד שאיבד טעם בחייו...
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משל זה היה מורגל בפי בעל יסוד העבודה- הרבי 
את  שהמלכנו  לאחר  כי  ללמדך  זיע"א.  מסלונים 
הקב"ה עלינו ועל כל יושבי תבל יכולים אנו להבין 
מלכותו  עומק  ומה  במעשינו  פעלנו  מה  מעט 

ולעמוד כעת ולבקש מחילה וסליחה.

הפסוק;  שם  על  שובה',  'שבת  נקראת  זו  שבת 
ואנו  'תֻשב',  אותיות  'שבת'  ישראל".  "שובה 
"השיבנו  אבינו-  גם  מבקשים מאת מלכנו שהוא 
לנו,  עזור  בתשובה  לחזור  גם  ונשובה".  אליך 

ונזכה לעבדך בלב שלם כבנים למקום, 

שנזכה לשוב אל אלוקינו בשמחת הלב.   

גמר חתימה טובה

בהוקרה ואהבה

חיים אידלס
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אריה  רבי  של  מעונו  דלת  על  התדפק  הימים  באחד 
שלישו של נשיא המדינה יצחק בן צבי ז"ל, שהזמינו בשם 
מיד  הערב.  בשעות  בביקור  ולכבדו  לביתו  לסור  הנשיא 
בשעה  כי  כתב  ובה  הנשיא,  לכבוד  איגרת  הרב  הריץ 
היומי  בדף  שיעור  ללמד  הוא  נוהג  בהזמנה  הנקובה 
משום  זה  בביקור  יש  אם  אבל  הכנסת,  בית  למתפללי 
תועלת הרבים נכון הוא לבטל עצמו מלימוד התורה. חזר 
השליש אל הנשיא ואגרתו של רבי אריה בידו. כעבור שעה 
חפץ  הנשיא  כי  לו  וסח  אריה  רבי  אל  השליש  חזר  קלה 
לספר לו דבר שעשה עליו רושם גדול, וכי קובע הוא את 

מועד הפגישה למחרת היום בשעות לפני הצהרים.

בשעה היעודה סר הרב ללשכת הנשיא וכה סח לו מר בן 
של  העליונים  השופטים  אחד  בביתי  ביקר  "השבוע  צבי: 
ממשלת ארצות הברית. תוך כדי שיחה ביקשני כי אספר 
לו אודותיך. שאלתיו לפשר סקרנותו, והוא אמר לי כי נכח 
בבית הסוהר שעה שרואיינו האסירים הצפויים לשחרור 
התנהגותם  עקב  מעונשם  שליש  על  ולוויתור  מוקדם 
גנב  לפנינו  בא  שופט:  אותו  וסיפר  הכלא.  בבית  הטובה 
מועד שהתנהגותו בכלא היתה למופת והוחלט לוותר לו 
בכוחותיו  מרגיש  הוא  אם  שאלנוהו  מעונשו.  שליש  על 
כל ספק בלבי שחזרתי  אין  הגנב  יגנוב, השיב  לא  ששוב 
שיצא  לפני  אולם  לסורי.  אחזור  לא  ושוב  הנכונה  לדרך 
האסיר את החדר שב על עקבותיו ואמר: רבותי אהיה גלוי 



אריה  רבי  של  מעונו  דלת  על  התדפק  הימים  באחד 
שלישו של נשיא המדינה יצחק בן צבי ז"ל, שהזמינו בשם 
מיד  הערב.  בשעות  בביקור  ולכבדו  לביתו  לסור  הנשיא 
בשעה  כי  כתב  ובה  הנשיא,  לכבוד  איגרת  הרב  הריץ 
היומי  בדף  שיעור  ללמד  הוא  נוהג  בהזמנה  הנקובה 
משום  זה  בביקור  יש  אם  אבל  הכנסת,  בית  למתפללי 
תועלת הרבים נכון הוא לבטל עצמו מלימוד התורה. חזר 
השליש אל הנשיא ואגרתו של רבי אריה בידו. כעבור שעה 
חפץ  הנשיא  כי  לו  וסח  אריה  רבי  אל  השליש  חזר  קלה 
לספר לו דבר שעשה עליו רושם גדול, וכי קובע הוא את 

מועד הפגישה למחרת היום בשעות לפני הצהרים.

בשעה היעודה סר הרב ללשכת הנשיא וכה סח לו מר בן 
של  העליונים  השופטים  אחד  בביתי  ביקר  "השבוע  צבי: 
ממשלת ארצות הברית. תוך כדי שיחה ביקשני כי אספר 
לו אודותיך. שאלתיו לפשר סקרנותו, והוא אמר לי כי נכח 
בבית הסוהר שעה שרואיינו האסירים הצפויים לשחרור 
התנהגותם  עקב  מעונשם  שליש  על  ולוויתור  מוקדם 
גנב  לפנינו  בא  שופט:  אותו  וסיפר  הכלא.  בבית  הטובה 
מועד שהתנהגותו בכלא היתה למופת והוחלט לוותר לו 
בכוחותיו  מרגיש  הוא  אם  שאלנוהו  מעונשו.  שליש  על 
כל ספק בלבי שחזרתי  אין  הגנב  יגנוב, השיב  לא  ששוב 
שיצא  לפני  אולם  לסורי.  אחזור  לא  ושוב  הנכונה  לדרך 
האסיר את החדר שב על עקבותיו ואמר: רבותי אהיה גלוי 
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פעם  עוד  לגנוב  מוכרח  שאהיה  אנוכי  מרגיש  עמכם,  לב 
אחת בלבד. כשנעצו השופטים עיניהם בו בתמיהה הוסיף 
על  זהב  של  שעון  לגנוב  פנימי  צורך  אנוכי  מרגיש  הגנב: 

מנת לתיתו לרב ר' אריה לוין שהחזירני למוטב".

(איש צדיק היה עמוד 205)



הלכה ומנהג
בשבת זו יש להקפיד להדליק את נרות השבת קודם כניסת השבת (18:00) בעזרת העברת 
זו  שבת  שבת.  כבכל  הנרות  על  ומברכים  השני,  החג  בליל  שעשינו  כפי  נשמה',  מ'נר  אש 
נקראת גם 'שבת תשובה' או 'שבת שובה' על שם ההפטרה שקוראים באותה שבת הפותחת 
במילים "שובה ישראל" ועוסקת בעניין התשובה. מנהג ישראל שהרב דורש בשבת זו דרשה 

בעניין התשובה כהכנה ליום הכיפורים.

החל מראש השנה אנו מזכירים בתפילות הלחש את ההוספות של עשרת ימי תשובה. אדם 
ומוסיף את התוספת  ועוד לא הזכיר שם ה' בסיום הברכה חוזר  שלא הוסיף את התוספת 
"המלך  בברכת  מלבד  ומוסיף,  חוזר  לא  ה'  שם  הזכיר  אם  אך  הברכה.  את  הלאה  וממשיך 
הקדוש" שאם חתם "ברוך אתה ה' האל הקדוש" חוזר לראש התפילה על מנת לברך "ברוך 
זמן  משך  של  שתיקה  (הפסק  דיבור  כדי  בתוך  נזכר  כן  אם  אלא  הקדוש",  המלך  ה'  אתה 

אמירת 'שלום עליך רבי ומורי') ויכול לתקן ולומר מיד "המלך הקדוש". 

המעלות  "שיר  הפרק  את  הציבור  אומרים  שחרית  בתפילת  תשובה  ימי  עשרת  בכל 
ממעמקים" בין 'ישתבח' לקדיש. 

ביום ראשון יחול צום גדליה, שהוא אחד מארבע הצומות שנתקנו על החורבן והגלות. הצום 
הצומות  מן  הוא  זה  צום   .(18:55) הכוכבים  צאת  ועד   (5:16) השחר  עלות  משעת  מתחיל 
הקלים, ובנוסף בשנה זו נדחה ממועדו הרגיל בשל השבת. לכן אדם חולה, אשה הרה, יולדת 
עוונותינו,  על  בתשובה  לשוב  הצום  של  עיקרו  הצומות  ככל  בו.  מלצום  פטורים  מניקה-  או 

ובמיוחד על חטא לשון הרע שהביא להריגת גדליה בן אחיקם ולגלות ישראל מארצו.

ומחמירים בהלכה כעיקר  ימי תשובה מאריכים באמירת הסליחות,  בימים אלה של עשרת 
הדין. והעיקר לעשות חשבון נפש, להרבות בתשובה ולשוב בתשובה שלמה אל בוראנו.
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