
בה שובה  שמפטיריןמפני , "שבת שובה"שבין ראש השנה ויום הכיפורים נקראת שבת 

.וקורין לה גם שבת תשובה מפני שהיא בתוך ימי התשובה( ד"הושע י)ישראל 

וכך כותב  . על פי הספרים יש בכל יום מימי התשובה בכדי לכפר על כל ימי השנה כולה

כל אחד משבעת הימים שבין ראש השנה ויום הכיפורים הוא  "בעל הספר התודעה כי 

וראוי לשוב בכל יום על מה שפגם כל השנה  , כנגד יום מימות השבוע של כל השנה

אף היא שבת  –הראשונה בשנה "ובמיוחד ערך מיוחד יש לה שהיא ." כולה ביום זה

והגנה עליו זכות שבת  , שבראש השנה נברא אדם ובו ביום חטא, ראשונה לבריאה

מזמור שיר ליום  : מיד פתח ואמר, בראשית לאחר חטאו וכשנתגלה לו כוחה של תשובה

"..'טוב להודות לה, השבת

' כפי שמספרים חסידים על ר, אחרי מה שעברנו בשנה זו נבקש לעורר זכות על כולנו

:נסק'מליזאלימלך 

ושלח אותו לכפר פלוני לבית ' כפרות'פעם אחת ביקש ממנו אחד מחסידיו שילמדו סוד 

הגיע החסיד לשם וראה את בעלי הבית מארחים את גויי  . ושם ילמדמסוייםמרזח 

בשעת לילה מאוחרת עזבו אחרוני  . הסביבה והמקום מלא המולה שתייה ושיכורים

.  אמר בעל הבית לאשתו להוציא את הפנקסים. האורחים ובעל הבית ואשתו נותרו לבד

וביום  . כראויכבדתיוביום פלוני הגיע פלוני עני ולא . ונטל הפנקס הראשון וקרא בו בקול

ואז הוציאו  . זה דיברתי עם פלוני קשות וביום זה באו מחשבות זרות בתפילה וכן הלאה

.  צרות שעברו כל יום ויומו. את הפנקס השני וקראו בו צרות שאירעו להם אותה שנה

ריבונו של עולם כפי שיוצא מהפנקס הראשון אני חייב לך הרבה  : כשסיים לקרוא אמר

אני יודע שבוודאי החוב  . אבל הלא גם לי יש חשבון כפי שיוצא מהפנקס השני. מאוד

'  עסק השווה'אבל אחרי אשר החשבון מסובך אני מבקש ממך לבוא ל, שלי יותר גדול

'  זה חליפתי זה תמורתי זה כפרתי'אתה תניח לי את החוב נגד הצרות שעברו עלי 

אלימלך שזהו ממש הפסוק בתהלים  ' וכשסיפר התלמיד לרבו את הדברים אמר ר

ֲאָוִתי-ָכלֶנְגְדָך '  ה( "י,לח) ְנָחִתיתַּ וכשלונותיאתה יודע את תאוותי " ִנְסָתָרה-ִמְמָך לֹא, ְואַּ

'  זה סוד הכפרות אותו לימד ר. אך גם אנחתי וצרותי ידועות לך ויהיה זה כפרת זה

.לראות בצרות השנה החולפת מפתח לכפרה וטהרה-אלימלך 

***

ומצוות  , מצוות הקהל, אנו נפגשים עם שתי המצוות האחרונות בתורה, בפרשת וילך

כפי שמתארת המשנה  . מצוות הקהל היא מצווה השייכת למלך. כתיבת ספר תורה

המלך קורא את התורה ומלמדה לעם ישראל כשהם באים להיראות , במסכת סוטה

מצווה זו  . במוצאי שנת השמיטה, במקדש בתחילת השנה השמינית' ברגל את פני ה

הקהל את העם האנשים והנשים  ", לכלל העם, היא מצוות לימוד תורה באופן ציבורי

התורה כתורת חיים  , התורה שייכת לכלל עם ישראל( יב,לא" )אשר בשעריךוגרךוהטף 

.היא חיי העם כולו

ף" טַּ ָנִשים ְוהַּ ְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִשים ְוהַּ ,  נשים באות לשמוע, אם אנשים באים ללמוד... הַּ

שכר לאב ליתן, דהיינו(. א',גמסכת חגיגה " ) למביאיהןשכר ליתןכדי ? טף למה באין

.או לאם שהביאו אותם



אמו נוטלת את  שהיתהלימדה אותנו על רבי יהושע בן חנינה ( 'ח', ב)המשנה באבות 

ואף שהתינוק הקטן לא . עריסתו ומוליכה אותו לבתי מדרשות כדי שישמע דברי תורה

נעשה  , בזכות שהביאה אותו בקטנותו" אשרי יולדתו"נאמר עליו , הבין את דברי התורה

הדברים , קטן השומע דברי תורה בקטנותו: אמרו חכמי המוסר. וזהו שכרה–חכם גדול 

מדוע מתפלאת  : לאור זאת יש לשאול. חודרים אל ליבו ומשפיעים עליו כאשר הוא גדל

כדי שיועיל  , הרי הם באו כדי להתקדש בתורה מקטנותם? "והטף למה באו: " הגמרא

מדוע יש חיוב  : והיא, ל בשאלתם"צריך לבאר את כוונת חז? להם הדבר לכשיגדלו

ומנהג  , יחידה בהנהגתההיתהחנינאהרי אמו של רבי יהושע בן ? להקהללהביאם 

ועל כך  ? מדוע יש חובה להביא גם את הילדים: אם כן שאלה הגמרא, חסידות בידה

החיוב להביאם נועד להרבות את שכר  , לבד מהתועלת של הקטן עצמו: תירצה הגמרא

(מתוך הספר מאמר מרדכי. )מביאיהם

ממצוות הקהל הציבורית אנו ממשיכים אל המצווה האחרונה בתורה שהיא מצווה על כל 

ְמָדּה ֶאת "–מצוות כתיבת ספר תורה , יחיד ויחיד זֹאת ְולַּ ִשיָרה הַּ ָתה ִכְתבּו ָלֶכם ֶאת הַּ ְועַּ

זֹאת ְלֵעד ִבְבֵני ִיְשָרֵאל ִשיָרה הַּ ן ִתְהֶיה ִלי הַּ עַּ כיום כאשר  ". ְבֵני ִיְשָרֵאל ִשיָמּה ְבִפיֶהם ְלמַּ

ה בשפע עיקר מגמת מצווה זו היא חיזוק לימוד התורה  "ספרי התורה מצויים ב

ומתוך שהתורה במהותה שייכת לכלל  , חיזוק מסירת התורה מדור לדור. בישראל

אנו זוכים להיות ממשיכי הנחלת התורה  , יש צורך להעביר אותה לכלל ישראל, ישראל

ה לפעול מתוך אחריות גדולה שלימוד  "ממשיכי שרשרת המסירה ובע, לכל ילדי ישראל

למידה  , חלקייםבידודיםגם בימים הללו של " שירה"בדרך של , התורה יהיה במתיקות

לא לבטל לימוד יום יומי מסודר  , מקרוב ומרחוק ממשיכים להקפיד לא לבטל תורה

.אין ביטול שעורי תורה. מקרוב ומרחוק

ם  "ה בפתחה של שנה חדשה אנו זוכים לפתוח קבוצות לימוד נוספות לתוכנית הרמב"ב

לימוד בבתי מדרש בית  , לימוד מתוך בחירה, סוגיה יומית, התלמוד הישראלי, היומי

מעטפת  ....השתלמויות למורים, זוכים להגביר הדרכות במקצועות הקודש.....ספריים

שלמה המבטיחה אורות וכלים כדי להמשיך מסירת התורה לדור הגדול אשר אנו זוכים  

.להתחנך יחדו

נזכה להיכנס לשנה החדשה מכוח  , בשבת זו נזכה לכוח התשובה, מנהיגים יקרים

רושם וחוויה  , הזכות שלנו לפעול להנחלת התורה לתלמידנו בדרך של שירה  קדושה 

גדולה נזכה להגיע ולחבר כל פרט ופרט בעם ישראל וכולנו יחד לתורה ולחיי מעשה  

.נכתב ונחתם יחד עם בית ישראל לחיים ולשלום.  פ התורה"ע

שבת שלום ומבורך                                                     

ל        "הרב אברהם יהושע צוקרמן זצנ"לעהלימוד 

שושנה נגר  


