
הרב עמיחי גורדין על השאלות שאין להן תשובות
עמ' 5הייתכן שיש אדם שיש ברשותו בדיוק חצי זכויות וחצי עוונות?  

עמ' 8

ראש השנה 

השנה השלושים

תשע"ה
א' בתשרי 25/9/2014

גולן
17:59 
19:03

חיפה
18:05
19:06

תל-אביב
18:13
19:07

באר שבע
18:14 
19:07

אילת
18:03
19:06

 ירושלים
17:56
19:05

קבלת שבת
הזי"ו ל"ך

פרשת האזינו היא היחידה שיש לנו מסורת קדומה על חלוקתה 
יש  מכאן  לא,א(.  )ר"ה  ל"ך"  "הזי"ו  הוא  הסדר  עליות.  לשבע 
המהוה  האזינו,  שירת  של  המהותי  הפנימי  המבנה  על  ללמוד 
יסוד להבנת המהלך ההיסטורי הכולל של עם ישראל והשגחת 

ה' עליהם. הבה נתבונן בעליות:
"האזינו וגו' " )פסוקים א-ו( הינה סדרת פסוקים המבליטים את 

הנהגת שכר ועונש הפשוטה, "הנהגת המשפט".
"זכור ימות עולם וגו' " )ז-יב( מדגיש את הסגולה הישראלית, 
שאינה תלויה במעשים, כי אם בבחירת ה' בנו גם ללא זכויות: 

"כי חלק ה' עמו" )יב(.
"ירכיבהו על במתי ארץ וגו' " )יג-יח( מתאר את הבעיטה בתורת 
ה', שמתפרנסת בין היתר מבטחון מופרז בסגולה. המחשבה שה' 

אתנו ולא יתן אותנו למשיסה רק משום שבחר בנו.
נקודות  שלוש  את  זה  לפי  מציגות  הראשונות  העליות  שלוש 

היסוד של ההיסטוריה הישראלית: משפט, סגולה, בעיטה.
מהמתואר  המתחייב  את  מתארות  האחרונות  העליות  שלוש 

בעליות הראשונות, אך לא בסדר מקביל להן: 
" )יט-כח( הוא תוצאה ישירה של הנהגת  וגו'  וינאץ  "וירא ה' 
חברה  מתוארת  החוטאים.  את  להעניש  הוא  הכרח  המשפט. 
ב"אלהים  ולא  אל",  בלא  "קנאוני  הא-לוהי:  לעניין  האדישה 
אחרים". ומתוך כך עוסקת בהבלים "כעסוני בהבליהם". הפתרון 

הוא מידה כנגד מידה: "אקניאם 
בלא עם, בגוי נבל אכעיסם". "לא 
לאומית  לזהות  כינוי  הוא  עם" 

שאין לה קיום משל עצמה מלבד 
המילוי של החללים הריקים בזהות 

התמודדות  זו  שלנו.  הלאומית 
ייחודית, המכריחה אותנו לשוב אל זהותנו המקורית.

"לו חכמו ישכילו זאת וגו' " )כט-מ( הוא פתרון לבעיטה. יש 
הרוחנית  שמחלתו  קוק  הרב  כהבחנת  בדור,  חכמה  להוסיף 
של דור הגאולה תבוא רק על ידי הוספת כוח בכשרון הרוחני 
)אוהת"ש ד,י( על מנת לספק את דרישותיו האינטלקטואליות 

של הדור.
"כי אשא אל שמים ידי וגו' " )מא-מד( הוא תוצאה של הסגולה. 
נקמת ישראל על ידי ה' המקנא לעמו. הנקמה היא מילויה של 
)מלשון  יכסה   – אדמתו"  "וכפר  קדושים:  בצאן  ישראל  ארץ 

"כפורת"( את ארץ ישראל, על ידי "עמו".
יוצא שבעוד שבבסיס התיאורטי הסגולה )בחירת ה' בישראל( 
בני האדם(,  )כלומר הקדושה התלויה במעשי  קודמת לבחירה 
התערבות ההשגחה מקדימה את הטיפול בעוונות ותוצאותיהן, 

על מנת לסיים בהופעת הסגולה בכל תוקפה באחרית הימים.
העליה השביעית )מה-נב(, המספרת על ציווי ה' למשה למות, 
מדגישה את הצורך בביטול מרכזיותו של המנהיג, במקום שבו 

מתבררת הנהגת ה', שמלכותו בכל משלה. 

עלון תורני לכבוד שבת קודש

15
43

ס'
 מ

יון
יל

ג

זמני
כניסת 

החג
ויציאת 
השבת

ר 
אי

מ
ון 

מכ
 ב

מ
ר"

 ,'
דה

הו
ת י

בי
ת '

יל
קה

ב 
 ר

קי
שר

רי 
או

ב 
הר



2

מצוות היום 
"מצוות היום בשופר" )ר"ה כז(. כל ראש השנה נמצא 
של  והראש  התקיעות.  של  הקדושים  הרגעים  בתוך 

השנה כולל את כל השנה ואת כל עבודת ה' שלנו.
ככל  מצווה.  לראש  לכל  מקיימים  השופר  בתקיעת 
פרטים  כוללת  והיא  הכתוב  בגזרת  יסודה  המצוות, 
כוונה,  יש  המצווה  לקיום  בנוסף  רבים.  מעשיים 
כדברי  בתשובה,  חזרה  היא  השופר  של  והכוונה 
שופר  שתקיעת  פי  על  "אף  הידועים:  הרמב"ם 
עורו  כלומר  בו.  יש  רמז  הכתוב,  גזירת  בראש השנה 
ישנים משנתכם ונרדמים הקיצו מתרדמתכם וחפשו 
)הלכות  בוראכם"  וזכרו  בתשובה  וחזרו  במעשיכם 

תשובה ג,ד(.
אחד  כל  השופר  בתקיעת 
והקדוש  בתשובה  חוזר 
את  מקבל  הוא  ברוך 
דין  מכסא  עובר  תשובתנו, 
לכסא רחמים וכותב אותנו 

לחיים טובים.
ההכתרה

גבוה  יותר,  הרבה  עמוק  דבר  בתקיעות  יש  אבל 
לא  מעשים  על  היא  תשובה  לה.  וקודם  מתשובה 
לראשוניות  חוזר  העולם  השנה  בראש  אבל  ראויים, 
הרצון  לפני  עוד  בריאתו,  לראשית  חוזר  הוא  שלו, 
בראש  הנשאלת  השאלה  ואחרים.  כאלה  למעשים 
השנה אינה רק על מה יהיה איתנו בשנה הבאה אלא 

האם בכלל יהיה איתנו משהו.
בראש השנה צריך קודם כל "לעורר" את רצונו של ה' 
בעולם הזה ובנו. "לעורר אותו" להסכים לגלות מחדש 
את מלכותו עלינו ולתת בנו אמון, זוהי בעצם הכתרת 

ה' למלך על כל הארץ.
אנחנו חוזרים בתשובה בשביל להצליח להכתיר את 
ומהתשובה  ממעשינו  גבוה  ההכתרה  עצם  אבל  ה', 
הקודם  ובינו, הקשר  הוא עצם הקשר שבינינו  שלנו. 

לציווי עשה ולא תעשה.
הדבר העמוק הזה נמצא בתקיעת השופר, בה אנחנו 
שלנו,  השייכות  עצם  את  הוא  ברוך  לקדוש  צועקים 

מזכירים לו שהוא קשור אלינו ורוצה בנו.   

משל הבעל שם טוב
שם  הבעל  במשל  כשנעיין 
נזהה  השופר,  לתקיעת  טוב 

את המימד העמוק הזה: 
שהיה  היטב  מלומד  יחיד  בן  לו  שהיה  למלך  משל 
חביב אצלו כבבת עינו ממש, ועלה בדעת האב ובנו 
שיסע למדינות אחרות ללמוד חכמות ולידע הנהגת 
בני אדם. אז נתן לו אביו המלך שרים ומשרתים והון 
הבן  יגיע  למען  הים  ואיי  במדינות  ויתור  שילך  רב 

למעלה יתרה יותר מכמו היותו אצל אביו בביתו. 
ויהי ברבות הימים, וכל אשר נתן לו אביו הלך על 
מורגל,  שהיה  תפנוקיו  מהצטרכות  הדרך  הוצאות 
לו  שהוסיף  במה  והעיקר 
עד  תאוותו,  על  תאווה 
ובין  לו.  אשר  כל  שמכר 
רחוקה  למדינה  הלך  כך 
עד שגם אביו לא נודע שם 

כלל. 
לחזור  בלבו  עלה  לו,  בצר 
גם  שכח  הזמן  אריכות  מחמת  אבל  אביו,  למדינת 
לעשות  יכול  מה  למדינתו,  ובבואו  מדינתו,  לשון 
מאחר שגם הלשון שכח. והתחיל לרמז להם שהוא 
בן מלכם. עד שהגיע לחצר המלך והתחיל לרמז להם 
שהוא בן המלך ולא השגיחו עליו כלום. עד שהתחיל 
לצעוק בקול גדול בכדי שיכיר המלך קולו, וכשהכיר 
המלך קולו אמר הלא זהו קול בני צועק מתוך דוחקו 

ונתעורר אצלו אהבת בנו וחבקו ונשקו.
ה' שלח את נשמות ישראל לעולם הזה בשביל לתקן 
ולהעלות את העולם ומתוך כך להתעלות. אבל אהבת 
את  ששכחו  עד  הנשמות  את  הרחיקו  ותאוות  הגוף 
בקול  צועקים  אנחנו  השופר  בתקיעת  האב.  שפת 
עצם  שאנחנו  לו  ומזכירים  האב  אל  חוזרים  פשוט, 

אחד.
הקול הזה הוא לא רק קול של חזרה בתשובה! הקול 
הזה הוא קול של עצם הקשר. אני בן שלך ואתה אבא 
שלי. אבא תרצה אותי, אבא תן בי שוב אמון, אבא 

אני רוצה להיות שלך. 

התחיל הבן לצעוק בקול גדול בכדי 
שיכיר המלך קולו, וכשהכיר המלך 

קולו אמר הלא זהו קול בני!
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 למאמרים נוספים - מעיינותיך:
www.toratchabad.com

יפוצו מעיינותיך
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חנוך לנער
התרופה למגלומניה

תפקידם  אשר  ומעגלים  סדנאות  עורכים  אנחנו  בחוף 
בחג  נערכה  כזו אשר  והמודעות. באחת  לחזק את הקשר 
הסוכות בחוף לבנון נשאלו כמה עשרות בני נוער מה הוא 
בו  הפורים  חג  השיב  המוחלט  רובם  עליהם.  החביב  החג 
ולכן  רב  בהידור  היום  מצוות  לקיים את  חלקם מדקדקים 
יואל בחר בראש השנה. "מיד כאשר אני  הופתענו כאשר 
שלי  הנשמה  משתחרר,  בי  משהו  השופר  קול  את  שומע 
ואני לא מצליח להפסיק לבכות," אמר.  ושוב  זועקת שוב 
יש  כך  ואחר  נשפכת ממני  הג'יפה  כל  איך  "פשוט מרגיש 

לי קצת כח אל עצמי". "לי קשה 
אילנה  הגיבה  ראש השנה,"  עם 
חשה  לא  שאני  "מפני  חברתו, 
אלא  לה',  זועקת  הנשמה  את 
להתייצב  ממני  תובע  ה'  כיצד 
בפניו וכשאני נזכרת במצב שלי 

אני מתביישת לעשות זאת..."
לעיסוקיו,  איש  איש  מתפזרים  אנחנו  השנה  כל  לאורך 
הקב"ה  ובהם  הרבים  בחגים  השנה  ראשית  היא  מיוחדת 
חג אותנו במעגל המשפחתי )בבית( והקהילתי )בתפילות(. 
כשם שהקרבה והמפגש התכופים בינינו ובין בורא העולם 
פועלים בנפש האדם עד כדי הכתרת יום התרועה כראש כל 
השנה, תחילת כל מהפכה ושינוי, כך האווירה המשפחתית 
זו יש בהם כח להשפיע על מערכת  וה"ביחד" של תקופה 

הקשרים של בני הבית לאורך כל השנה כולה. 
בטור זה נתמקד אמנם בסגולה אחת של ראש השנה, אך 
בכדי להעניק לקורא תפוח בדבש נביא כאן רעיון יפה משם 
לעמו  ה'  החגים, מתנת  כיצד מערכת  גינזבורג  יצחק  הרב 
ישראל נותנת כמכלול מענה למחלות הנפש אשר בדקות 
כל ברנש נגוע בהם )הרעיון מובא בצמד ספרי "מן הפרדס" 

המומלצים של הרב ישראל אריאל(:
של  הפחד  מן  שחרור  קלסטרופוביה:   – הפסח  חג 
ההתמודדות עם מיצרים ומקומות סגורים; שביעי של פסח 
– פרנויה: תיקון תסביך הרדיפה כאשר רואים לבסוף את 
מצרים מתים בים; חג השבועות - הצלה מהחרדות: כאשר 
החרדה עד כדי פריחת הנשמה מכל דיבור ודיבור ממקמת 
אובססיה: התנהגות   – כיפור  יום  נכון את פחדי השווא; 
ומתוקנות  מתגלות  עצמן  על  החוזרות  וטעויות  כפייתית 

 לתגובות:
eyfy156@gmail.com

בעל ידי המלכת ה' אנחנו מכניסים 
גורם חדש למשוואה ועוד כזה הטוען 

שהוא מרכז הכובד

האדם  של  בבחירתו 
להקדיש יום לתשובה בו 
במעשיו  מפשפש  הוא 
באלו  אף  הקטנים, 
שנדמה לו בשגרה שהוא 

שלמות.  דפרסיה:  מאניה   - סוכות  כשורה;  בהם  פועל 
והיית "אך שמח" ובפרט שמחת בית השואבה נועדו להציל 
מן הטלטלה של מצבי רוח קיצוניים; פורים – סכיזופרניה: 
החג נקרא על שם הגורל אשר נועד לטעון כי הטוב והרע 
האישיות,  פיצול  נולד  ומכאן  ה'  בפני  בשרשם  שווים 
ההכרעה המוחלטת לטובת ישראל היא התיקון לפיצול זה; 
חנוכה – נורמליות: אחת ממחלות 
הנובעת  בדורנו,  הקשות  הנפש 
היא  ותרבותה,  יוון  מחכמת 
לאדם  נדמה  בה  היתר  נורמליות 
כי ניתן להסביר את כל העולם לפי 
טבע וחוקים עד שלבסוף הוא לא 
לאלוקות  המציאות,  לפך השמן של  בנפש  מקום  משאיר 

המחיה את הכל. 
אין מדובר כאן באוסף של מליצות גרידא, החגים מזמינים 
ים סוף או  אותנו לחזור לחוויותיהם של אבותינו לחופי 

למרגלות הר סיני ולטעום מן הרפואה הטמונה בהם.
שיגעון  למגלומניה,  תיקון  הוא  השנה  ראש  'שלנו',  ולחג 
הגדלות. אמרה משעשעת המיוחסת לכמה אנשים שונים 
אומרת שבזמן התפילה לכל הפחות הם אינם מרגישים על 
עצמם שהם הקב"ה וכך הם מסוגלים להיפתח ולהקשיב. 
למשוואה  חדש  גורם  מכניסים  אנחנו  ה'  המלכת  ידי  על 
משנה  זה  במה  הכובד.  מרכז  שהוא  הטוען  כזה  ועוד 
מן  נובעים  המתחים  לרוב  בבית?  היחסים  מערכות  את 
נעתרים  לא  ההורים  כאשר  שלנו,  ברצונות  ההתעסקות 
לרצון ילדיהם ולהיפך נוצרים תסכולים, אכזבות ותחושת 
מרירות. אמנם כאשר קיים יום כזה בו הבית מקדיש את 
עצמו לקבלת עול של החופף מעל לבית, כאשר ההמלכה 
נמצא  אנוכי  היכן  של  השאלה  הראויה,  ברצינות  נעשית 
מול ה' דוחקת את השאלות האחרות מן הבמה המרכזית 

ויכולה להתברך מזה כל השנה.
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הבחירה
פתחו  השנה  כיף!  איזה 
 – חוגים  שני  בכיתה  אצלנו 
חוג כדורסל וחוג גיטרה. כל 
הוא  מה  להודיע  צריך  ילד 
השנה  כל  ובמשך  מעדיף, 
מן  באחד  החוגים  יתקיימו 

השיעורים.
גם בשנה שעברה היה חוג על חשבון שיעור, אבל זה 
היה פחות שווה, כי אז לא נתנו לנו אפשרות לבחור! 
באומנות,  משעמם  חוג  לאיזה  להיכנס  אותי  הכריחו 
גם אם אומנות בכלל לא מתאים לי. אני, למשל, ממש 
לא נהניתי שם. לא שאני כזה גרוע באומנות – אבל 

מוגזם  כבר  זה  באומנות?  חוג 
לגמרי בשבילי...

מזל שהשנה כן נתנו לנו לבחור 
אוכל  עכשיו  לנו!  שמתאים  מה 

ללכת למה שבאמת אני רוצה!
עליכם  הבא  השבוע  "עד 
תצטרפו,"  חוג  לאיזה  להחליט 
מכן  "ולאחר  המורה,  הודיעה 
יישאר  ילד  כל  להתחיל.  נוכל 
סוף  עד  בחר  שאותו  בחוג 

השנה".
אני  חוג  לאיזה  באמת  אז  טוב, 

אצטרף?
כדורסל  כדורסל.  על  היתה  שלי  הראשונה  המחשבה 
אני אוהב, ובטח יהיה לי כיף לשחק כדורסל על חשבון 
השיעור. אולי גם אלמד שיטות חדשות ואוכל להיות 

יותר מקצועי במשחק.
מצד שני, נשמע לי מעניין לדעת לנגן על גיטרה. נכון 
שתמיד אני מזייף את המנגינה כשאני שר, אבל אולי 
דווקא בחוג הזה אלמד איך להיות נגן טוב? וחוץ מזה 
הולכים  שלי  הטובים  החברים  רוב   – העיקר  וזה   –

לגיטרה.
אז  בכדורסל,  טוב  אני  אם   – לעצמי  חשבתי   – וגם 
מה אני צריך את החוג הזה? אני יודע כדורסל גם בלי 

החוג!
בשעה טובה התחיל החוג לגיטרה.

השיעור הראשון היה ממש כיף. ישבתי עם כל החברים, 
את  לשמוע  ונהניתי  הגדולה,  הגיטרה  הברכיים  על 

עצמי מפיק כל מיני צלילים כמו נגן אמיתי.
מעצבן.  קצת  גם  להיות  התחיל  זה  הבאות  בפעמים 
וכל  צלילים,  אותם  את  לנגן  המורה  דרש  ושוב  שוב 
הזמן היה נדמה לו שאני לא עושה את זה מספיק טוב. 
יותר  הרבה  העניין  את  תפסו  כנראה  אחרים  חברים 
מהר ממני, אבל אני לא ממש הצלחתי, או לפחות זה 
מה  שמעתי  בדיוק  לא  עצמי  אני  חשב.  שהמורה  מה 
והכל  עושים,  בין מה שאני עושה למה שהם  ההבדל 

היה נשמע לי אותו דבר.
נהנים  דווקא  שהם  שמעתי  לכדורסל  החוג  מחברי 

שיטות  כמה  ללמוד  הספיקו  כבר  ובינתיים  מאוד, 
מצויינות איך לקלוע, איך לעמוד בעמידה נכונה, איך 

לכדרר בלי לאבד כדור, ועוד כל מיני דברים.
חבל שלא הלכתי לחוג הכדורסל!

ביקשתי מהמורה להחליף חוג, אבל היא לא הסכימה. 
היא הזכירה לי שכבר מההתחלה היא אמרה שאחרי 
שנבחר נמשיך באותו חוג עד סוף השנה, ועכשיו אי 

אפשר לשנות.
גם  לפגישה.  מפגישה  וירד  הלך  לגיטרה  שלי  החשק 
והלחץ  מזה.  נהניתי  לא  כבר  משהו  לנגן  כשהצלחתי 

הזה – לנסות שוב ושוב... 
"למה  הביתה,  כשנכנסתי  מיד  בקול  קראתי  "אוף!" 
חוגים?  לבחור  לנו  נתנו  בכלל 

הייתי מעדיף שיבחרו בשבילנו!"
אתה  בשבילך,  בוחרים  היו  "ואם 
הטוב  את  בוחרים  שהיו  בטוח 

ביותר?" שאלה אותי אמא.
"בטח! אני סתם הסתכלתי לאיפה 
באמת  ולא  החברים,  הולכים 
לי.  שמתאים  מה  לפי  בחרתי 
מהגיטרה  התלהבתי  רגע  באותו 
מה  חשבתי  לא  אבל  זה,  וכל 

מתאים לי ולאופי שלי!"
נניח  אחר,  שאדם  אמר  "ומי 
טוב  זה  את  יודע  היה  המורה, 

יותר?"
"אני חושב שכן..." 

"ושנה שעברה, כשבחרו לכם את החוג, יותר נהנית?" 
שאלה אמא.

"לא"
"אז מי כן יכול לדעת הכי טוב מה טוב בשבילך?" 

כנראה  רואה,  את  אבל   – אני  זאת  שבכל  "כנראה 
הושפעתי מדברים לא שייכים!"

"אז אם כך זה הלקח שאולי צריך ללמוד מפה – לדעת 
לבחור יותר נכון!" אמרה אמא.

"וזה  לשיחה,  אבא  הצטרף  השנה,"  ראש  מעט  "עוד 
הזמן לחשוב בכלל על כל הבחירות שלנו במשך השנה. 
האם תמיד אנחנו בוחרים מה שטוב לנו? האם אנחנו 
לא מושפעים לרעה מחברים? ממשהו שנראה כיף – 

אבל הוא לא?"
כאן הצטרף גם אורי ואמר: "נו, יהודה, אז אולי בזכות 
החוג הזה, נחשוב כולנו ונהיה יותר רציניים בבחירות 
שלנו – גם בחוגים וגם בדברים חשובים הרבה יותר..."
ניתן להשיג את ספרי יקהת רוזן "משפחת ישראלי" 

ו"משמיע ישועה לילדים" בטלפון 054-6340121

יהודה מספר:

 סיפורי משפחת ישראלי מבוססים
על תופעות וסיפורים אמיתיים

 לתגובות והצעות לסיפורים:
yikhat@gmail.com
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 הרב רא"ם הכהן:
Reem.hacohen@gmail.com

ממש כמו בבריאת העולם, אנו ניכנס אל השבת הראשונה של 
השנה מיד לאחר סוף החג

על מה נידונים בראש השנה?
שאלה:

א"ר כרוספדאי אמר ר' יוחנן: שלשה ספרים נפתחין 
של  ואחד  גמורין,  רשעים  של  אחד  השנה:  בראש 
גמורין  צדיקים  בינונים.  ואחד של  גמורין,  צדיקים 
גמורין  רשעים  לחיים.  לאלתר  ונחתמין  נכתבין 
תלויים  בינונים  למיתה.  לאלתר  ונחתמין  נכתבין 
 – זכו  הכפורים:  יום  ועד  השנה  מראש  ועומדין 

נכתבין לחיים, לא זכו – נכתבין למיתה. 
דברי ר' יוחנן מובאים ביתר חדות ברמב"ם: )הלכות 

תשובה, פ"ג(: 
כל אחד ואחד מבני האדם יש לו זכיות ועונות, מי 
שעונותיו  ומי  צדיק,  עונותיו  על  יתירות  שזכיותיו 
בינוני,  למחצה  מחצה  רשע,  זכיותיו  על  יתירות 
על  יושביה מרובות  כל  זכיות  היו  וכן המדינה אם 

צדקת,  זו  הרי  עונותיהן 
עונותיהם  היו  ואם 
רשעה,  זו  הרי  מרובין 
כולו.  העולם  כל  וכן 
מרובין  שעונותיו  אדם 
מת  הוא  מיד  זכיותיו  על 
רוב  על  שנאמר  ברשעו 

עונך, וכן מדינה שעונותיה מרובין מיד היא אובדת, 
כל  וכן  וגו',  רבה  כי  ועמורה  סדום  זעקת  שנאמר: 
מזכיותיהן  מרובין  עונותיהם  היו  אם  כולו  העולם 
מיד הן נשחתין שנאמר: וירא ה' כי רבה רעת האדם, 
ושקול זה אינו לפי מנין הזכיות והעונות אלא לפי 
דעות  א-ל  של  בדעתו  אלא  שוקלין  ואין  גודלם... 

והוא היודע היאך עורכין הזכיות כנגד העונות. 
על מה נידונים בני האדם בדין של ראש השנה? האם 
ייתכן כי כל מי שנפטר במהלך השנה הוא רשע וכל מי 
שמהלך בינינו שנה אחר שנה ועושה עוול הוא צדיק?

תשובה:
הגדרת 'צדיק' ו'רשע'

זו,  לשאלה  הרמב"ן  מתייחס  השנה  לראש  בדרשתו 
'צדיק'  המונחים  את  מחדש  מגדיר  הוא  ובעקבותיה 
כל  גמור,  צדיק  נקרא  בדינו  הזוכה  "כל  ו'רשע': 
המחוייב בדינו נקרא רשע גמור". על פי הרמב"ן ישנן 
מתייחסת  הרגילה  המערכת  משפט:  מערכות  שתי 
והיא  האדם,  של  והמעשים  הפעולות  למכלול 
רלוונטית בשעת מיתתו של האדם, עת נקבע שכרו 
לעולם הבא. ברם, ההכרעה "מי בקיצו ומי לא בקיצו" 
נוגעת רק לעניינה של אותה השנה  בכל שנה ושנה, 
ו'צדיק ורשע' ננקטים כאן רק לצורך הדין ולא לטיבו 

של האדם. 
ברור  לא  כלל  הרמב"ן  של  דרכו  שלפי  היא  הבעיה 
מדוע אדם מסוים זכה או הורשע בדין, ולכאורה אין 
הדבר בידו. זאת, בניגוד לדרכו של הרמב"ם שנראה 
כי פסק את דברי הגמרא שבשאלה כפשוטה )הלכות 
תשובה ג:א-ב( ובמקביל הדגיש מאד את השתדלותו 

של האדם לפני ימי הדין.
הנהגת הייחוד והנהגת הצשפט

בכתבי הרמח"ל, מוצג ראש השנה כיום המבוסס על 

מושג  הייחוד".  "הנהגת 
הגותו  מיסודות  הוא  זה 
מתאר  והוא  הרמח"ל,  של 

הקב"ה  של  השגחתו  את 
ההנהגה  עם  יחד  העולם,  על 

המקבילה – "הנהגת המשפט". הנהגת המשפט היא 
למעשי  בהתאם  הפועלת  והעונש,  השכר  מערכת 

האדם ומתבטאת בכללים טבעיים וקבועים. 
להנהגה  הבסיס  שהוא  החופשית,  הבחירה  עקרון 
להסיט  העלול  רוע,  של  מציאות  גם  מאפשר  זו, 
את העולם הנברא מתכליתו. כדי למנוע אפשרות 
הייחוד,  הנהגת  באמצעות  גם  הקב"ה  מנהיג  זו, 
תלות  בלא  העולם  תכלית  הגשמת  שמטרתה 
במעשי האדם. זו ההנהגה המבליחה כפעם בפעם 
החורגים  אירועים  קורים  אז  ניסיות,  בהתגלויות 
מדרך הטבע והמשפט: טוב גדול מושפע לבני אדם 
שעל  לכאלה  גם  רבים, 
אינם  המשפט  אמות  פי 
זכאים אליו, או לחילופין, 
ללא  פוגעים  אסונות 

אבחנה. 
שתי  הרמח"ל  פי  על 
פועלות  ההנהגות 
ניכרים  העולם  של  והחיצוני  הנגלה  בפן  במקביל: 
השכר והעונש, בהתאם למערכת הכללים הקבועה. 
תיקונו  אל  הזמן  כל  העולם  מתקדם  בבד  בד 

ותכליתו, באמצעות הנהגת הייחוד. 
המלכת ה' במרכז

השנה  ראש  של  המטרה  הרמח"ל,  מסביר  לכן, 
אלא  מעשיו,  על  למשפט  האדם  העמדת  אינה 
העולם אל ייעודו – המלכת ה' על העולם,  הבאת 
כפי שהדבר מודגש בתפילות החג. לכן השיקולים 
ועונש.  משכר  נובעים  אינם  היום  מושתת  עליהם 
אמנם גורלו של האדם הפרטי נגזר ביום זה, אך רק 
כתוצאה עקיפה של הנושא המרכזי. השאלה אינה 
מה היה בעבר, אלא מה יהיה בעתיד: מיהו האדם 
הרצוי  לתפקודה  המיטבית  בצורה  לתפקד  שיוכל 
של הממלכה, על פי הייעוד הקבוע לה בתכנית הא-
לוהית. כך יש להבין את דברי רבי יוחנן: ה'רשעים' 
עד  מעשיהם  פי  על  מוגדרים  אינם  וה'צדיקים' 

ראש השנה, אלא על פי העתיד, השנה הנכנסת.
ומה יכול האדם לעשות בנידון? פעולתו של האדם 
בראש השנה היא להצהיר על נכונותו ורצונו להיות 
באמצעות  זאת  יעודו,  אל  העולם  בהבאת  שותף 
תוספת אישית להמלכת ה' – לעמוד בפני הקב"ה 
ולומר "הנני". האדם המכריז כך מראה שהוא נכון 
לכל תביעה א-לוהית, והוא מקבל על עצמו להיות 
חלק מהנהגת הקב"ה את העולם אל עבר תכליתו. 
בכך מתעלה האדם מעל שיקולי השכר והעונש, אל 
שאותה  הפעולה  אל  ה',  של  בייחודו  ההכרה  עבר 
על  הוא  ברוך  הקדוש  "להמליך  הרמח"ל  תיאר 

עולמו, להיות הוא המנהג".

מייסודה של:
הסתדרות הפועל המזרחי

כתיבה ועריכה:
לפרסום מודעות: 052-4295209מכון 'צומת'

מבית: לאורניהול מסחרי:

מייסודה של הסתדרות הפועל המזרחי בא"י. יוצא לאור ע"י מכון "צומת".
 "שבת בשבתו" באינטרנט: zomet.org.il, למנוי באנגלית בדוא"ל

 נא לפנות ל: dan@zomet.org עריכה: מכון "צומת" אלון שבות, גוש עציון 90433,
www.zomet.org.il zomet@netvision.net.il 02-9931889 'טל' 02-9931442, פקס 

הוצאת העלון ניתמכת ע"י משרד החינוך והתרבות

BSD להפצה ולמודעות מסחריות: גל אורן
 הבונים 11 רמת גן 51462, טל' 03-6133555, פקס' 03-6133699,

דוא"ל dotan@go-bsd.co.il, הפצה: מקור ראשון 052-6070999 יוסי

ה'רשעים' וה'צדיקים' אינם מוגדרים 
על פי מעשיהם עד ראש השנה, 

אלא על פי העתיד, השנה הנכנסת
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אחרון הגאונים
רב האיי גאון )ד'תרצ"ט-  כ' בניסן ד'תשצ"ח 

)939-1038
בביוגרפיות השונות שנכתבו על רב האיי גאון 
וראשם  בזמן  הגאונים  "אחרון  המשפט:  נכתב 
ערך  הגדולים  שם  בספרו  החיד"א  בחשיבות". 
פסקי  קודם  "כתוב  כתב:  הראשונים'  'גאוני 
א-לי  ובהליכות  המאירי  להרב  שנדפסו  סוטה 
שהוא על רבינו האי ואינו מתיישב כל כך, דרבינו 

אלא,  הגאונים.  אחרון  האי 
בזמן  אחרון  שהיה  אפשר 
וראשם בחשיבות". לאמיתו 
הוטבע  זה  ביטוי  דבר  של 
הפניני  ידעיה  רבי  ידי  על 
1270- )ה'ל-ה'ק  הבדרשי  
'בחינות  ספרו  בסוף   )1340
עולם' בשבחיו על הרמב"ם: 
לבי  תשמאל  דבר  "סוף 
מה  בעל  תאמין  תימין,  או 
שהאמין לו, אחרון הגאונים 
בזמן ראשם בחשיבות, הרב 
בן  משה  רבי  הגדול  המורה 
הרב הגדול רבי מימון זצ"ל, 
בכל  אליו  ערוך  אין  אשר 
חתימת  אחרי  ישראל  חכמי 

התלמוד. 
האיי או האי?

פירוש השם האיי? הרב  מה 
זוהי   )Haja( האיי  כתב:  אסף  שמחה  פרופ' 
סובר  לעומתו  חייא.  השם  של  הבבלית  הצורה 
היינו  חיי,  אלא  האיי  "אין  מורג:  שלמה  פרופ' 
בארמית  כידוע,  מצויה,  כ-ה  ח  הגיית  'חיים' 
ימי  ולומר, שבספרות  ... ראוי להוסיף  הבבלית 
הביניים מוצאים אנו את כתיב שמו של הגאון 
הן בשתי יו"דין והן בי' אחת: האיי=האי. ואפשר 
הכתיב  פירוש:  של  הבדל  לכתיב  כתיב  שבין 
בשתי יו"דין מלמד על מסורת, הרואה את השם 
שלפנינו כצורת ריבוי ארמית שמשמעותה, כפי 
רקעו  אחת  בי'  הכתיב  'חיים'.  לברר,  שניסינו 
 " 'חי'  שפירוש  ערבית  או  עברית  יחיד  בצורת 
)תרביץ כרך לא, חוברת ב, טבת תשנ"ב עמודים 

.)188-190
אלפי תשובות בשלוש לשונות

במה גדולתו של רב האיי? המאירי בסדר הקבלה 
כותב: 

גדל והוסיף והרביץ תורה על כל שהיו לפניו. 
יום  ערב  כבודו  ]ענן[  ונעלה  שנה.  צ"ט  וחיה 
טוב אחרון של פסח. וחבר ספרים מעט, מהם: 
ספר הדינין וספר השבועות ]משפטי שבועות[ 
וספר מקח וממכר, אלא בתשובותיו ושאלות 
מחבוריו  ממנו  הנמצא  ורוב  מאוד,  הרבה 
ותשובותיו הם דברים ראויים לסמוך עליהם. 

האיי,  רב  שחיבר  נוספים  ספרים  על  לנו  ידוע 
מוסר  מצרנות,  בדיני  ספר  השטרות,  כספר 
וספר  הדיינים, הלכות שחיטה, הלכות תפילין, 
הכולל או המאסף שהוא מילון תלמודי מקראי. 

פירושים  חיבר  כן  כמו 
ופירוש  מסכתות  לכמה 
על  ופירוש  טהרות  לסדר 

התורה. על ריבוי התשובות 
אסף:  שמחה  פרופ'  הרב  כותב  האיי  רב  של 
לפי  לו  דומה  אין  שקדמוהו  הגאונים  "בכל 
תשובות,  אלפי  כתב  הוא  תשובותיו.  ריבוי 
של  מאוצרה  לידינו.  הגיעו  כולן  לא  אבל 
'הגניזה' הקהירית נתפרסמו על ידי וורטהיימר, 
מפתחות  שרידי  ומרמושטיין  לוין  גינצבורג, 
הגאונים  תשובות  לקובצי 
ובהם רשומות תשובות רבות 
עד  נמצאו  שלא  האיי  לרב 
היום. גם הפוסקים הראשונים 
מביאים פסקי הלכות מרובים 
על פי תשובותיו של רב האיי 
במקורן...  אלינו  באו  שלא 
תשובותיו של רב האיי עולות 
תשובות  מכל  משליש  ליותר 
אלינו,  שהגיעו  הגאונים 
הישיבות  משתי  שנשלחו 
במשך ארבע מאות שנה... רוב 
בזה  גם  מצטיינות  תשובותיו 
שהן שלמות ומקיפות מכל צד 
הוא  שעליהם  העניינים  את 
יותר מתשובותיהם  דן, הרבה 
שקדמוהו  הגאונים  רוב  של 
עברית,  נכתבו  תשובותיו   ...
היה  מנהגו  וערבית.  ארמית 
להשיב באותה לשון שהשואל 
כתב לו, והוא שלח תשובות לקרובים ולרחוקים 

בכל הארצות".
מנהג אחד לכל ישראל

השאלה  היא  האיי  רב  של  לתשובותיו  דוגמא 
גם  לתקוע  שופר  בתקיעת  למנהגנו  ביחס 
תשר"ת וגם תש"ת וגם תר"ת. רב האיי נשאל: 
והיא  עושין?  היו  רבי אבהו מה  "ועוד, מקודם 
החובה של כל שנה ושנה? ולא כן יתכן מימות 
נביאים הראשונים ועד ימות רבי אבהו שהניחו 
ידועה  החובה  ואם  תקיעה?  בלא  אחת  שנה 
לא  והתיקון  אבהו?  רבי  להם  תיקן  מה  אצלם, 

יהא אלא על דבר שנסתפק ונתערבב?"
בתשובתו עונה רב האיי: 

ואל  הזאת...   התקנה  ספק  מחמת  לא  כי 
תחשבו בלבבכם כי בימי רבי אבהו נפל ספק 
קדמונים  מימים  הדבר  היה  וכך  הזה...  בדבר 
מנהג בכל ישראל, מהם עושים תרועה יבבות 
כבדות,  יבבות  תרועה  עושים  ומהם  קלות, 
שהם שברים, ואלו ואלו יוצאים ידי חובתן... 
כי  מר  אלא  כחלוקה...  נראה  הדבר  והיה 
אבהו  רבי  וכשבא  אתריה...  כי  ומר  אתריה 
ראה לתקן תקנה שיהיו עושין בה כל ישראל 
השנה  ראש  הגאונים  )אוצר  אחד..."  מעשה 

עמודים 60-68(. 

עלי ספר

 לתגובות:
yosephl56@gmail.com
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תפילות לרפואה וישועה בר"ה
עמוד השדרה של תפילות רה"ש הינו המלכת ה' עלינו ועל הכלל. למרות שהיה 
מתבקש לייחד את תפילות יום הדין לבקשות אישיות, ובכללם רפואה, פקידת 

עקרות וכיו"ב.
אולם "בראש השנה נפקדה שרה רחל וחנה, בראש השנה יצא יוסף מבית 
האסורים" )ר"ה,י,ב( -לאור דברי חז"ל אלו, וע"פ הזוה"ק שתפילה על חולים 
פרטיות  בקשות  להוסיף  שמותר  אחרונים  כתבו  מתקבלת,  בר"ה  ועקרות 
לא  "אם  ובבחינת  בטן,  פרי  ועל  ושבויים  חולים  על  בפרט  השנה,  בראש 
עכשיו –אימתי?" ובאמירת "מי שברך" לחולה בר"ה, אין מוסיפים "יו"ט הוא 
מלזעוק" כבשאר ימים טובים, שהרי אדרבה -זה הזמן לזעוק! )מטה אפרים( 

והאר"י ציין שהנמנע מבכי בר"ה "אין נשמתו טובה ושלמה"... 
נראה שאין סתירה בין הדברים: עיקר עניינו של ר"ה הינו המלכת ה' בעומק 
ובמוחלט, מתוך רוממות של שמחה "וגילו ברעדה", וככל שאנו זוכים לקבל 
עלינו בראש השנה את מלכותו, בענווה ויראה, בגיל ורעדה, כך נזכה לשנה 
וככל  רצונו.  עשיית  ע"י  ותיקונו  בעולם  ה'  קידוש שם  ע"י  ומבורכת,  טובה 

התרגשותו  תגדל  כך  יותר,  גבוהה  המתפלל  של  והדביקות  הקרבה  שדרגת 
ותבוא לידי ביטוי בבכי )האר"י(

"קבעו לנו אנשי כנסת הגדולה בתפילה כל העניינים המורים שאנו נתונים 
לאהבתו יתברך שמו, עד שביום המשפט אין אנו משימים על לב להאריך כל 
כך בצרכי עצמנו וכל האריכות אינה כי אם בכבוד שמיים, וגם כשמבקשים 
על צרכי עצמנו, זכרנו לחיים, אני מסיימים למענך אלוקים חיים, למען כבודך 

שנראה בעולם על ידי הצלחת ישראל" )הרב זצ"ל, מדבר שור,י"ח(
)פרי בטן(  "ָּבני  להימנע מלהוסיף בקשות בסיסיות  נמצא שאכן אי אפשר 
חיי )רפואה( ומזוני )פרנסה(", אלא שאין להפריז ולהרבות בהן; אין לעשותן 
מתוך עצבות אלא מתוך תקווה ושמחה; והן צריכות לבוא מתוך תפילה על 
כלל ישראל. כפי שמבוארת בזוה"ק )בשלח( תשובתה של האישה השונמית 
לאלישע שהתעניין מה חסר לה "ְּבתֹוְך ַעִּמי אנִכי יָׁשֶבת" - שבשעת הדין אל 
לו לאדם לפרוש מהכלל ולהתפלל על עצמו אלא: יבקש על הכלל ועל הזולת 

ובכך יעורר יותר רחמי ה' שגדולים הם על עמו!
אבינו מלכנו קבל ברחמים וברצון תפילותינו ותקיעתנו!
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תשובתו של שמשון ז"ל
למחרת ההלוויה של הנערים החטופים התכתבתי 
עם נער צעיר. השאלה שלו נכתבה בלב שבור. גם 
על  להרהורים  זמן  הוא  השנה  ראש  התשובה. 

השנה שחלפה ועל זאת העומדת בפתח.
שאלה:

 - ורגשית  נפשית   - לגמרי  מפורק  מרגיש  אני 
אחרי כל הסיפור הנורא 
מרשה  ה'  למה  הזה. 
לקרות?  כזה  לדבר 
התאחדות  אחרי  ועוד 
ובכיות...  צער  ותפילות, 
אני מרגיש בהסתר פנים 
אני  אני...  גדול...  כ"כ 

)הי"ד(. הם היו בגילי -  חושב על הנערים האלו 
גיל 16...

למה הם נלקחו? הם שווים הרבה יותר ממני לפי 
מה שהבנתי... למה הם? ולמה בכלל?

תשובה:
סיני,  הר  על  מנשוא.  קשה  בעולם  הצדק  שאלת 
אחת  בקשה  עם  במרומים  היושב  אל  משה  פנה 
לו?  ורע  צדיק  מדוע  דרכך'.  את  'הודיעיני  בלבד. 

מדוע אין צדק בעולם הזה?
וחי', נענה משה. אין בכוחו  יראני האדם  'כי לא 
של אדם להבין את דרכי הנהגת הבורא. יציר עפר, 
שממנו בא ואליו ישוב, לא יכול להבין את דרכיו 

של קורא הדורות מראש.
עשרות  אחרי  דומה.  בצורה  נחתם  איוב  ספר 
הבורא  מתגלה  והתחבטויות  דיונים  של  פרקים 
ידעת  אם  הגד  ארץ?  ביסדי  היית  'איפה  לאיוב. 
עליה  נטה  מי  או  תדע?  כי  ממדיה  שם  מי  בינה! 

קו?... ' 
עם  שהשלמנו  כשם  כי  לאיוב  מסביר  הקב"ה 
העולם,  יצירת  דרך  את  מבינים  שאיננו  העובדה 
שאנחנו  שככל  פעם  אמר  איינשטיין  )אלברט 
מגלים יותר על העולם, מתברר לנו עד כמה אנחנו 
העובדה  עם  להשלים  עלינו  כך  מעט(  יודעים 

שאיננו מבינים את דרך הנהגת העולם.
***

שמשון  ויקר,  אהוב  מתלמיד  נפרדנו  לאחרונה 
יונגסטר ז"ל. שמשון היה בחור כארז. ישר, הגון, 
סיים  שמשון  תורה.  ואוהב  בריות  אוהב  צדיק, 
והתעתד  התיכוניים  לימודיו  את  שעברה  שנה 

ללמוד אצלנו השנה. 
הקלפים.  את  וטרפה  אותו  תקפה  סרטן  מחלת 
שמשון הספיק ללמוד איתנו מספר ימים חשובים 
אותו  הכריעה  השנה  סוף  לפני  קצת  קצרים.  אך 

המחלה. 
של  הנפש  אצילת  משפחתו  את  לנחם  כשבאנו 
היה  שמשון  האם  אביו  את  שאלתי  שמשון, 
למה  לו?  דווקא  קרה  זה  למה  מהשאלה  מוטרד 
ורק  עצמם  את  ובונים  בחייהם  ממשיכים  כולם 

הוא צריך להיאבק במחלה 
ההיא? 

בשיחה  הראשונה  בפעם 
פנים  'בשום  בפסקנות.  ראשו  את  האב  הניד 
ואופן'. שמשון לא חשב לרגע על השאלה הזאת. 
קודם כל, שמשון לא ציפה לכלום, שמשון שמח 
מכך,  חשוב  פחות  ולא  בנוסף,  שקיבל.  מה  על 
אף  ממישהו.  משהו  לו  שמגיע  חשב  לא  שמשון 
לו  חייב  לא  אחד 
כלום, בטח לא בורא 

העולם.
***

שמשון  וברשות 
זצ"ל.  עמיטל  הרב  דברי  את  אוסיף  היקר,  ואביו 
הסביר  בשואה,'  שקרה  מה  את  להבין  ניתן  'לא 
בן  של  בכוחו  'אין  ושוב.  שוב  עמיטל  הרב  לנו 
אנוש להבין מפלצתיות שכזאת'. צריך לחיות עם 
את  הבורא  הסתיר  למה  יודעים  איננו  שאלות. 
פניו ונתן לנאצים לבצע את זממם. 'אין תשובות 

לשאלות האלו. אין תשובות."
בליבו  עמוק  מאש,  מוצל  אוד  היה  עמיטל  הרב 
מתחיל  היה  כשהרב  עת.  בכל  השואה  נכחה 
לדבר עליה היתה בוקעת מליבו של אנחה גדולה. 
ולמרות כל זאת, ואולי בגלל כל זאת, הרב עמיטל 

לא שאל 'למה'.
לשום  אותנו  יוביל  לא  ה'למה'  בשאלת  העיסוק 
למה  עמיטל  לרב  מסביר  היה  מישהו  אם  מקום. 
היה  זה  בשואה  הענפה  איבד את משפחתו  הוא 
הכאב  את  מפחית  היה  ההסבר  כלום  עוזר? 

העמוק והיגון? 
את  ולהחזיר  לנסות  כדי  למה  שואלים  אנחנו 
הגלגל אחורה. אבל הגלגל לא יחזור בחזרה. הלוך 
תשובה  מקבלים  היינו  אם  גם  ישוב.  ולא  הלך 
היה  לא  בנפשנו  שנפער  החלל  ה'למה',  לשאלת 

מתמלא.
***

לשאול  שבמקום  שאמרו  רבים  קדמוני  וכבר 
ְלמה?  לשאול  צריך  הלמד.  מתחת  בקמץ  ָלמה?, 
לעשות  יכולים  אנחנו  מה  הלמד.  מתחת  בשווא 
עם  לעשות  יכולים  אנחנו  מה  שקרה.  מה  עם 
הכאב הנורא. לאן אנחנו לוקחים את הצער ואת 
החסרון. איזה טוב נוסיף בעולם באמצעות ובגלל 

החלל שהותירו בליבנו אותם נערים טהורים. 
את התשובה לשאלה הזאת – ְלמה? – לא אתן לך. 
את התשובה הזאת תצטרך לגלות לבדך. גם אם 
אתה בקושי בן שש עשרה, כחך בידיך וביכולתך 
את  ותמצא  בעצמך  תאמין  בעולם.  טוב  להוסיף 
ולתיקון  לטוב  הנורא  האובדן  את  לקחת  הדרך 
האהוב,  ולעמנו  לעולם  טובה  יוסיף  הדבר  גדול, 

ויהיה נר זכרון חי לעילוי נשמתם.

בין קודש לחול
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לתגובות, הערות והארות:
benkodesh@gmail.com
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 שמשון לא חשב שמגיע לו משהו
ממישהו. אף אחד לא חייב לו כלום
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שמים מאזינים? ארץ שומעת?
באופן טבעי, כששירה מתחילה ב"האזינו השמים ואדברה, 
באופן  זאת  הפרשנים מסבירים  פי",  הארץ אמרי  ותשמע 
ואמר  למציאות,  הזה  הביטוי  את  קירב  רש"י  מטאפורי. 
וביבול  מהשמים,  בגשם  ביטוי  לידי  באה  זו  שהאזנה 
השמים,  שוכני  המלאכים,  שאלו  הסביר  רס"ג  מהארץ. 

ואנשים שוכני הארץ.
פעמים רבות ש"בעל הטורים" בפרושו הארוך, מחפש את 
ההסבר הריאליסטי ביותר. כאן הוא מפרש, שכל המאזינים 
הם בני אדם: "כפי הפשט: 'האזינו השמים' - פירוש: יושבי 
ה'ערים הגדולות בצורות בשמים'. 'ותשמע הארץ' - יושב 

כפרים  יושבי  פירוש:  הארץ, 
פירוש  ע"פ  הקטנים".   וערים 

זה, העדים לשירה הם גויי הארץ. 
לגויים יהיה תפקיד חשוב בשירה - 

להעניש את ישראל. )מעניין שהפעם הוא כותב את הפשט 
לפי  בין  הארוך(.  בפירושו  ולא  והדרשני,  הקצר  בפירושו 
רש"י, ובין לפי בעל הטורים, העדים אינם פאסיביים, אלא 
תפקידם לאכוף את הברית, "יד העדים תהיה בו בראשונה".
ישעיהו התנבא )פרק א( "שמעו שמים והאזיני ארץ". אם 
נמשיך את הקו שהתווה "בעל הטורים", אז בזמן ישעיהו, 
העדות  ישראל.  עם  היו  שבשמים  הבצורות  הערים  שוכני 

והאחריות מוטלות בעיקר עלינו.
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חידה לראש השנה
הוא טוב אבל לא להרבות,

הוא חלק ממזונו של מלך נמלט,
אשת מלך לנביא בקבוק הביאה,

בן מלך כמעט שילם בחייו בגין ההלך,
נביא אכל וערבה לו המגילה.

תשובה לפרשת ניצבים וילך
החידה היתה: 

מי היא זו שלפני האחרונה, אך מתקיימת בראשונה?
הפתרון: 

 לתגובות: info@hidonim.com מצוות "הקהל" היא לפני האחרונה במניין המצוות 

היא  האחרונה  )המצווה 
כתיבת ספר תורה(, ומקיימים 
למניין  הראשונה  בשנה  אותה 
אֹוָתם  מֶֹׁשה  "ַוְיַצו  השמיטה: 

ֵלאמֹר ִמֵּקץ ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבמֵֹעד ְׁשַנת 
ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות" )לא,י(.

"החידון והחוויה" מארגנת חידונים לבר/בת 
 מצווה, למשפחה, לקהילה, לבית הספר 

או לעיר כולה.

 לפרטים נוספים בקרו באתר שלנו:
"החידון והחוויה".
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נקודת מבט
לכבוד בית-דין של מעלה

""וכל הרשעה כולה כעשן תכלה" )מתפילת ר"ה(
שנה חדשה פורשת כנפיה הצחורות, עלינו ועל העולם כולו. תקוות 
חדשות-ישנות מפעמות בלב כל אחד ואחת מאתנו - כפרט, ובלב 
האומה )הו! איזו מילה 'מרכזניקית' נשכחת?( - ככלל. יהי רצון 

מלפני אבינו שבשמים שתתגשמנה. אמן! 
כולנו נתכנס לבתי כנסת ברחבי הארץ והעולם, ובאוירת 'תכלה 
הזדהות ברית-גורל  שנה וקללותיה' נתעטף ביגון אין-קץ מתוך 
עם 72 המשפחות אשר יקיריהן נהרגו במהלך מלחמת 'צוק איתן' 
)מתוכם 5 אזרחים(, ושלש משפחות הנערים הנרצחים בפלצות 
)מתוך  חלליהם"  על  מעי-מעי  חלליהם,  על  "לבי-לבי  זוועתית; 
תפילת 'נחם' על חורבן ירושלים( ואין להם – ולנו – ניחומים אלא 
בהמשך התפילה )שם(: "כי אתה ה' באש הצתה ובאש אתה עתיד 
עם  גם  לבנו  סביב".  חומת אש  ה'  נאום  לה  אהיה  ואני  לבנותה 
פצועי המלחמה, ועם משפחותיהם, אשר נפגעו במילוי תפקידם 
כשלוחי מצַות "עזרת ישראל מיד צר". אשים עצמי שליח ציבור 
לאחל לכולם החלמה מהירה ומלאה, בבריאות הגוף והנפש. אמן!

משפט העמים
בריאת  ליום  כיאות  אוניברסליות,  רוויות  השנה  ראש  תפילות 
העולם: "ועל המדינות בו ייאמר איזו לחרב איזו לשלום, איזו לרעב 
)מתוך  ולמוות"  לחיים  להזכירם  יפקדו  בו  ובריות  לשובע.  איזו 
תפילת שמונה-עשרה של ר"ה. נוסח אשכנז(. ודוק: תחילה נדונות 
'המדינות' ורק לאחריהן 'הבריות', האינדוידואלים. כולנו מכירים 
את מימרת חז"ל על "ג' ספרים נפתחין" הנכתבים בראש השנה 
ונחתמים ביום כיפורים. כל כרך מורכב מב' חלקים צמודים: 'ספר 
הממלכות' ו'ספרן של יחידים'. דרשנים ובעלי הגות משייכים שתי 
בחינות דין אלו לשני ימי ראש השנה; הראשון "על המדינות", 
הבריות". בעלי התורה הפנימית ממליצים גם למקד  "על  והשני 
את כוונת התפילות בשני ימי ראש השנה כנגד שני עולמות אלו, 

הכלל והפרט, ומוצאים בכך פשר לכפל הימים.
צחורות'  'כנפיים  פרישת  על  דבריי,  בראשית  הפתיחה  משפט 
הטבע'  'בדרך  לצערי,  עמוקה.  לב  משאלת  היא  תשע"ה,  בפרוס 
מוסלמיות  כנפיים  הפורשים  שחורים,  עננים  באופק  צופה  אני 
על האנושות התרבותית. אני מנחש כי משפטים קודרים דומים 
נכתבו בעתונות היהודית בגליונות ערב ראש השנה תרצ"ג, לפני 
82 שנה, סמוך לעליית המפלגה הנאצית לשלטון )1933(. כבר אז 
אך  הפעמונים,  בכל  ולצלצל  העולם  את  להזעיק  השפויים  ניסו 
לשוא. אך קיים הבדל בולט: האידאולוגיה הנאצית היתה אנטי-
הפונדמנטליזם  החייתי.  הטבע'  ו'דת  ה'גזע'  תורת  בשם  דתית, 
שונים,  מכיוונים  לעולמנו  עתה  המתפרץ  המפלצתי,  המוסלמי 
חוסה תחת 'דת אללה'. בעיניי הוא נושא בכנפיו השחורות סכנות 
ההשמדה  מתאוות  פחות  לא  חמורות  אפוקליפטיות  וזוועות 
מח,ב(  חולין  )עפ"י  בטריפות"  מדמין  "אין  אם  וגם  הנאצית. 

מזכירה  המוסלמית  השחורה'  ה'חרב 
את ה'נשר השחור' הנאצי. 

למודי נסיון?
אך קיים הבדל נוסף בין מה שנכתב בגליונות ראש השנה תרצ"ד 
הטרף  חיית  מהשתוללות  נסיון  למוד  כבר  העולם  לתשע"ה: 
הנאצית אשר כילתה מספר זוועתי של 60,000,000 )כן! ששים 
מיליון( בני אדם! האיסלאם השחור, היונק דם מאכסטזה 'דתית' 
בארות  בהגפת  האנושות  את  לחנוק  מאיים  אל-הרשע,  של 

הנפט, בעריפת ראשים ובמלתעות פצצה גרעינית מתקתקת.  
בחצי  אותנו  המכתרות  צפורנים  נעץ  כבר  האכזרי  האיסלאם 
סיני  לבנון,  סוריה,  עיראק,  איראן,  אפגניסטן,  מאיים;  סהר 
לאירופה  עיניו  את  נושא  הוא  באפריקה.  לו  ושלוחות  ועזה, 
הכופרת, מערב ומזרח כאחת, ומשם לשיירי אסיה בירכתי מזרח, 
ולאמריקה הצפונית והדרומית במערב העולם. ולא שכחו גם את 

אוסטרליה... 
גילויי  כי  להבחין  ה'מערב'  מדינות  עיני  פקח  עולם,  של  רבונו 
שלובי  מהלכים  בתחומן  המתגברים  הנוצרית  האנטישמיות 
יותר  אותן  ישטוף  אשר  הפונדמנטליסטי,  איסלאם  עם  זרוע 
מהר ממה שהן חושבות. רבונו של עולם, הפוך את מהגרי עבודה 
המוסלמים למפץ-הלם כלפי העולם התרבותי השבע, מפץ אשר 
ב'כופרים',  להלחם  דת-החרב  מזימת  את  מועד  בעוד  יחשוף 
רק  היא  ישראל  ומדינת  הצלב.  ומסעי  האינקויזיציה  בשיטות 

ההתחלה... 
שליחותה של מדינת ישראל קבל עם ועולם היא לחשוף ללא הרף 
הסטרא-אחרא.  בדתות  הטמונים  והקניבאליזם  החייתיות  את 
יש צורך בהקמת יחידת עילית שתפיץ בעולם, בכל דרך אפשרית, 
את 'חזונו' המפלצתי של האיסלאם הפונדמנטליסטי. גם בתחום 
מקצוענית  תעמולה  האויב;  של  בנשקו  להשתמש  עלינו  זה 
ומושקעת. "תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי ה'" )איכה ג,סו(. 
 )נכתב במוצ"ש נצו"י(
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ספר חדש מאת הרב ישראל רוזן, מהנדס 
בחצוצרות בית ה'

להזמנות ומשלוח: מכון צומת 02-9932111 

ספרים קודמים של המחבר:
שופטים בגובה חז"ל / ואוהב גר - 59 ₪ 

אתרי סגולה / נקודת מבט - 30 ₪

50 מאמרי הלכה וטכנולוגיה + מפתחות
600 עמ' * 60 ₪ בלבד כולל משלוח

 האיסלאם המפלצתי
ה'דתי' מסוכן כנאציזם


