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ראש השנה  כ"ט באלול ה'תשע"ח )(9/2018

 תשובה ברמה 
בתנ"ך מופיעה המילה "תשובה" רק פעמיים ושתי הפעמים
בספר שמואל :וַ ִ ּי ׁ ְש ּפֹט ׁ ְשמו ֵּאל ֶאת יִ ְשׂ ָר ֵאל כּ ֹל יְ ֵמי ַח ָ ּייו .וְ ָהלַ ְך
ִמדֵּ י ׁ ָשנָ ה ְ ּב ׁ ָשנָ ה וְ ָס ַבב ֵ ּבית ֵאל וְ ַה ִ ּגלְ ָ ּגל וְ ַה ִּמ ְצ ּ ָפה ] [...ו ְּת ׁ ֻש ָבתוֹ
ָה ָר ָמ ָתהִּ ,כי ׁ ָשם ֵ ּביתוֹ  1.כל השנה כולה ,שמואל הנביא שופט.
מסתובב בערים ,מעורב בעם ישראל .אבל פעם בשנה,
ְּת ׁ ֻש ָבתוֹ – ָה ָר ָמ ָתה .הוא עולה לרמה ,לבית אמו .מתי זה קורה?
כאן מוזכרת המילה "תשובה" בפעם השניה :וַ יְ ִהי לִ ְת ׁשו ַּבת
ַה ׁ ּ ָשנָ ה 2,כשהשנה שבה ומגיעה לראש השנה ,לציר ההתחלה
שלה .בתשובת השנה לתחילתה ,איש הציבור העסוק ,ממליך
המלכים ,חוזר לרמהִּ ,כי ׁ ָשם ֵ ּביתוֹ  .ברמתיים צופים מחכה
אמא זקנה-זקנה ,אמא חנה ,צופיה בפתח הבית .היא יודעת
שפעם בשנה הוא מגיע .והוא מנשק את ידיה ואומר לה" :נו,
אמא ,אל הנער הזה התפללת? תראי מה יצא מהתפילות שלך,
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יה ָ ּנעוֹ ת וְ קוֹ לָ ּה ל ֹא יִ ׁ ּ ָש ֵמ ַע.
אמא" .והיא ,מרוב התרגשותְ ,שׂ ָפ ֶת ָ
במילים הכל כך מרגשות של הרב סולובייצ'יק:
בכל שנה היה מגיע לרמתים צופים ,שם חיה חנה ,אמו הזקנה.
שם עברה עליו ילדותו .שם נעוצים שורשיו .הוא מנהיג ,הוא
שופט ,הוא סובב בכל תפוצות ישראל אך בכל הליכותיו הוא
זוכר אותה .הוא הולך לכיוון אחד; לביתו .הוא שייך לכלל
ישראל .כל ארץ ישראל היא ביתו ,אבל ביתו האמיתי נמצא
במקום אחד .בטובתו ושלא בטובתו ,יחזור לרמה ,למקום ששם
קיבלה אותו חנה אמו בכיסופיה ותחינותיה .למקום ששם
עמדה עריסתו ,שם ספגו אוזניו את מתיק ּות שיריה המלבבים
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של אמא.

מבית הכנסת הביתה .ויכול להיות שעל כך יוכרע הדין בראש
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השנה .או ,בלשון חז"ל :קורות ביתו של אדם מעידות בו.
לרבי נחמן חלום מופלא שחלם בראש השנה:
סיפר בימי אלול ,שחלם שהיה רוצה לִ כְ נוס בבית,
לשמוע קול שופר
ועבר לפני בית אחד
ומכּ ין כף אל כף
ושמע ששם מזמרין ַ
ומרקדין מאד ושמחים כדרך השמחים והשוחקים.
עניתי ואמרתי" :הלא לכאן בוודאי טוב
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לכנוס לשמוע קול שופר".
רבי נחמן ָּכ ֵמ ַּה ליהודים שהשופר נמצא אצלם בבית .אל תהיו
לי יהודים של בית כנסת ,הוא אומר .היו יהודים של בית .קחו
אתכם את הרצון לשיפור .את ההליכה על קצות האצבעות,
שלא לפגוע באיש .והשמחה ,השמחה!
אין תשובה אחרת .תשובתכם הרמתה ,כי שם ביתכם.
התשובה תהיה קודם כל בבית ,במרחב הביתי שלנו .זו
תשובה ברמה אחרת לגמרי.

פחות מדי מדברים על התכונה הביתית העמוסה ביומיים
האלה של ראש השנה ,יומיים של משפחתיות צפופה .בעיניי,
חשובה פי כמה מההליכה לבית הכנסת תהיה הדרך חזרה

התשובה הראשונה תהיה בין בני זוגֲ .הלוֹ א ָאנֹכִ י טוֹ ב לָ ְך!,7
יזכיר בענווה אלקנה לאשתו הבוכייה .והלא הוא טוב לך.
אישך יהיה שם ,לפני שייוולדו הילדים והוא שיישאר לצידך
אחרי שיעזבו את הקן .במזמור "אשת חיל" תופיע המילה
"בעלה" רק פעמיים :בראשית המזמור ּ ָ -ב ַטח ָ ּב ּה לֵ ב ַ ּב ְעלָ ּה.
עוד קודם שקמת בעוד לילה ,עוד טרם נתת טרף לנערותיך,
עוד לפני שהפלגת כאוניות סוחר לפרנסתכם .והוא יהיה גם
בסוף המזמור; ַ ּב ְעלָ ּה  -וַ יְ ַהלְ לָ ּה 8.הוא היה והוא יהיה ונכון
שהוא לא תמיד הוֹ וה ,אבל הוא טוב לך .

 1שמואל א' ,ז' ט"ו-יז.
 2שמואל ב' ,י"א ,א.
 3שמואל א' ,א' ,יג.
 4הרב יוסף דוב סולובייצ'יק" ,על התשובה".

 5תענית יא ,ע"א.
 66מובא בספר "יהודי בלילה" מאת אלחנן ניר ,הוצאת ידיעות ספרים.
 7שמ"א א' ,ח.
 8משלי ל"א יא ,כח.

התשובה הזוגית היא" :אבא ,תרחם .אמא  -תסלחי" .אלה
הדברים הקשים ביותר בעולם ,כי אבא לא מרחם ואמא לא
סולחת.
"רחמים" הם יכולת להסתגל לשינוי ,דבר שקשה לאיש מאד.
לאיש הראשון קראו "אדם" ,מפני שלאיש נטייה לרצות
שהמצבים המשפחתיים יהיו דומים כל העת .שההוצאות יהיו
דומות ,שהילדים יהיו דומים .הוא פחות ערוך למשברים.
"לרחם" משמעו להבין :או קיי .משהו השתנה ,אז אני מרחם".
כמו הרחם ,שנמתחת כשהמציאות מכריזה על מצב חדש.
בהכללה ,גברים לא יודעים להימתח" .הרבנית ,מצטער ,זאת
לא האשה שאיתה התחתנתי" .נכון .היא נמתחת עכשיו .היא
אחרי לידה .תבין ,יש פה שינוי .תתגמש .תרחם.
ואת ,אמא ,תסלחי .וזה קשה לאשה ,כי היא "חוה" ,רוצה
לחוות :שיקרה .שיהיה .היא רוצה חידושים – באהבה ,בבית,
אפילו בריהוט .כל כך קשה לסלוח כשהמציאות לא משתנה.
אז אבא ,תרחם .כי דברים משתנים בעולם .ואמא ,תסלחי על
כך שהדברים לא משתנים.
וגם לבית שנשבר אפשר לחזור בראש השנה .תלמידה יקרה
סיפרה לי איך בערב החג דפק על דלתה הגרוש שלה ובידיו זר
פרחים ענק ואמר לה" :רציתי רק לומר תודה על ההשקעה
האדירה שלך כל השנה בילדים שלנו .והלא את טובה להם".
גם לבית כזה צריכים לשוב לפעמים.
ואמא .אמא ,שבידיים האלה הכינה עוד שנה את החג הזה.
תעלו לאמא .הנה ,שמואל עם כל החשיבות שלו עולה
לאמאל'ה שלו ,מנשק את ידיה ,כי הוא יודע שכולם לעגו לה
ואיש לא האמין בסיכויי הילד הזה וכשהמלמד שלו ,עלי
הכהן ,רצה להרוג אותו ,היא התייצבה בכזו עוצמה ואמרה:
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"אל תיגע בוֶ .אל ַה ַ ּנ ַער ַה ֶּזה ִה ְת ּ ַפ ָ ּללְ ִּתי".
ראש השנה יהיה השיבה הביתה .תשובתך הרמתה ,כי שם
ביתך .וזו תשובה ברמה אחרת לגמרי ,התשובה שבין הורים
לילדים .כמה התפללה עליך אמא .כמה תקוות תלה בך אבא.
כמה הם חיכו לך ,והלא כל הקריאות של ראש השנה כולן
מספרות רק על הה ְמתנה החותכת של נשים לילדיהן .בפיוט
שלפני התקיעות יחשוב יצחק העקוד רק על הדרך הביתה:
ִשׂ יח ּו לְ ִא ִּמי ִּכי ְשׂ שׂ וֹ נָ ּה ּ ָפנָ הַ .ה ֵ ּבןֲ ,א ׁ ֶשר יָ לְ ָדה לְ ִת ׁ ְש ִעים ׁ ָשנָ הָ ,היָ ה
לְ ֵא ׁש וּלְ ַמ ֲאכֶ לֶ ת ָמנָ ה ָ -אנָ ה ֲא ַב ֵ ּק ׁש לָ ּה ְמנַ ֵחםָ ,אנָ ה? ַצר לִ י לְ ֵאם!
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ִּת ְב ֶּכה וְ ִת ְתיַ ּ ֵפ ַח! עוֹ ֵקד וְ ַה ֶ ּנ ְע ָקד וְ ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח.
ראש השנה הוא יום האם .אימהות מכל הסוגים ומכל
הלאומים מתייצבות בסךֵ :אם סיסרא והגר ולעומתן שרה

 9שמ"א א' ,כז.
" 10עת שערי רצון להיפתח" ,פיוט מאת רבי יהודה בן שמואל אבן עבאס.

וחנה ורחל .יום האמהות ,מפני שאם אנחנו מבקשים המשך,
הרי זה רק בזכותן.
תשע"ט! טי"ת מסמנת שזו שנת אימה ּות ,מפני שאלה ט'
)תשעה( ירחי לידה ולא סתם השנה הבאה עלינו לטובה היא
מעוברת ,מפני שהקב"ה רוצה שנזכור ֶאת ֲא ׁ ֶשר יֶ ׁ ְשנוֹ ּפֹה ִע ָּמנ ּו
ע ֵֹמד ַהיּוֹ ם לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֹ ֵקינ ּו וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ֵאינֶ ּנ ּו ּפֹה ִע ָּמנ ּו ַהיּוֹ ם 11,כמו
שכותבת פרשת ניצבים .אתם חוליה בשרשרת גדולה .אתם
באתם מהורים שהתפללו עליכם בשמים ובארץ.
בשעת תקיעת שופר ,כותב הרב הוטנר זצ"ל ,אתם צריכים
להבין מה קורה בשמים :מצד אחד – כיתין-כיתין ,קבוצות-
קבוצות של מלאכים צועקים" :אל יִ ָ ּב ֵרא!" זה יום בריאת
העולם .היום הרת עולם ,יום בריאת העולם" .אל יִ ָ ּב ֵרא .שהיא
לא תהיה חס ושלום בריאה ,האשה הזו .כולה שקרים ,כולה
קטטות".
ומולם עומדים כל האבות והאימהות הקדושות שלנו בשמים
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תיב ְר ִאי".
ואומרות:
"תיב ֵרא .תיברא .תהיי בריאה השנה הזוּ ָ .
ָּ
מה היינו עושים בלי האמהות שלנו .תשובתכם הרמתה ,כי
שם ביתכם .לשוב הביתה ,לנשק את ידיה של אמא .משם
באתם ולשם תשובו ,כי שם ביתכם.
מאיר הרב סולובייצ'יק :מיד אחרי העקדה  -כתיב" :וַ ִ ּי ַּטע
)אברהם( ֶא ׁ ֶשל" 13.איננ ּו מסוגלים להסיע עצמנו מעברנ ּו
הקדום ,אלא נט ּועים אנו ומושרשים בו ,כמו אשל אברהם
אבינו ,שהיה נטוע בבאר שבע .שורשים אלה הם בית יהודי חם
ואם יראת שמים .ככל שאנו מזדקנים ,ימי ילדותנו
של אב זקן ֵ
מעניקים לנו יותר ויותר את הטעם האמיתי .כל זה חקוק
בנפשנו הרבה יותר מהדברים שלמדנו במשך השנים שלאחר
מכן .אנו נטועים ביהדות כמו האשל ההוא ,ביום טוב ,בכשרות,
בניגון של ימים נוראים .במילים אחרות ,בדיבור על האשל,
הרב סולובייצ'יק מדבר על ה"שתלתם" ,שתלתם ניגונים בי.
אני כשלעצמי ,אף על פי שהעמקתי בהלכה ואגדה וקבלה
ובענייני ראש השנה ויום הכיפורים ,איני מסוגל להרגיש טעם
קד ּושת היום מבלי להעלות בזכרוני כיצד היה אבי ז"ל מקדש
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על היין בליל ראש השנה.
והתשובה האחרונה תהיה התשובה בין אחים .הגברת
הראשונה וגם האחרונה של ראש השנה היא אמא רחל.
איזכור שלה יופיע בפתיחת היום הקדוש בפיוט "אחות
קטנה" .היא האחות הקטנה ולפי חז"לְ " ,קטנה במתנותיה".
היא קיבלה מעט כל כך .היא נתנה את נפשה להיות רעיה,
להיות לאם ובעיקר ,להיות לאחות.
 11דברים כ"ט ,יד.
 12הרב יצחק הוטנר" ,פחד יצחק".
 13בראשית כ"א ,לג.
 14הרב יוסף דוב סולובייצ'יק" ,ימי זיכרון".
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הרבנית ימימה מזרחי

ועל כך קוראים ביום השני של ראש השנה :קוֹ ל ְ ּב ָר ָמה נִ ׁ ְש ָמע.
יה" :בואו נראה
נְ ִהיּ ְ ,בכִ י ַת ְמרו ִּריםָ .ר ֵחל ְמ ַב ָּכה – על מה? ַעל ָ ּבנֶ ָ
מי איננו ,מי איננו פה היום בשולחן הזה של ראש השנה?
ואולי לא פייסנו את הגיסה הזו ,את האחות הזו? השתגעתם -
איך אתם מצפים שתקבלו שנה טובה ,איך?" אומרת אמא
רחל" .תשובתכם הרמתה ,כי שם ביתכם .משם באתם ואם
אתם רבים עם השורש שלכם ,מה יהיה? יודעים איזה צער
אתם עושים לאבות ולאימהות שלכם בשמים כשאח מוכר
אח? קדימה – ליפול! אחות על צווארי אחותה ואח על צווארי
אחיו ,כמו יוסף ואחיו".
זו תשובה ברמה אחרת .קוֹ ל ְ ּב ָר ָמה נִ ׁ ְש ָמע ...וְ ׁ ָשב ּו ָבנִ ים.
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רבי-המכר החדשים של הרבנית ימימה מזרחי
יפתחו איתך את השנה ברגל ימין!
יומן "שנה וברכותיה" ילווה אותך כל השנה .הוא מיועד
לנשים שרוצות לצבוע ביופי את יומן .ולהביט בכל יום
בעין חדשה וטובה.
הספר "מחכה לתשובה" הוא יד מושטת לפיוס .הוא בא
לאחות שברי לוחות בין אח לאחות ,בין אהוב לאהובתו.
שער לחיים טובים.

אחים ,תשובתכם הרמתה ,כי שם ביתכם.

למזמינים את הספרים כאן ,מתנה דיגיטלית – מוסף
סימני ראש השנה של הרבנית ימימה מזרחי ישלח מיידית
אליכם ישירות למייל שתציינו בעת הרכישה.

בנים ובנות להורים ,תשובתכם הרמתה .קוֹ ל ְ ּב ָר ָמה נִ ׁ ְש ָמע.

שני הספרים הם מתנות מעולות לתת ליקירייך!

שיהיה אור בבית בזמן סעודת ראש השנה ,כותב הרב מוצפי.
יטב לָ ְך .בלוחות השניים שניתנו ביום
ותברכו זה את זה ,לְ ַמ ַען יִ ַ
הכיפורים היתה האות טי"ת ,מה שלא היה בלוחות
הראשונים .היא מתנוססת במילים " ַּכ ֵ ּבד ֶאת ָא ִב ָ
יך וְ ֶאת ִא ֶּמ ָך
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יך ,לְ ַמ ַען יַ ֲא ִריכֻ ן יָ ֶמ ָ
ַּכ ֲא ׁ ֶשר ִצ ְּו ָך ה' ֱאל ֹ ֶק ָ
יטב לָ ך"  .זה
יך וּלְ ַמ ַען יִ ַ
תיאור ההמשכיות .היה לך עבר .יש לך הווה .את רוצה עתיד?
את רוצה טוב? כבדי את הקרקע שצמחת ממנה ,את ההורים
שלך ,האחים שלך ,המשפחה שלך .שנת הטי"ת היא תשע"ט.

לפרטים ,דוגמאות מתוך הספרים והזמנה – לחצי כאן!

בני זוג ,שם ביתכם.

אז הבית הוא המשמעות של ראש השנה .אין לנו מקום אחר.
שנזכה לחזור הביתה ולאכול את הסימנים של אמא .שנזכה
לחג בפיוס משפחתי ,בשלום ,בשמחה .שנזכה שכנסת
ישראל ,שזו אמא רחל ,לא תהיה רק בבית הכנסת .שתהיה
בכל בית ,בכינוס השמח הזה של בני המשפחה אלה עם אלה.
שתהיה לכל בית התחלה חדשה.
אני שולחת מפה לכל עם ישראל איחולים וברכות לשנה של
שלום ,של שמחה ,של טובה.

 15ירמיהו ל"א ,יד ,טז.
 16דברים ה' ,טו.

