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  ּ   ת שלום לתמימו
  

היא נולדה אתמול, בראש השנה. אם תינוקת חדשה נולדה. 
הרינו את העולם,  יום שבו 1",ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלםראש השנה הוא "

זאת אומרת שמשהו נולד. עשרת ימי תשובה הם עשרת 
הימים הראשונים לחייה של התינוקת הטהורה והמתוקה הזו 

סטריליות ולראות שהיא נושמת ולכן חייבים לשמור אותה ב
עדינים, של -ולוודא שהיא לא רעבה. אלה ימים עדינים

  ת ענקיות.  יוֹ דקוּ 

לבין הימים האלו. בראש  יש הבדל עצום בין ראש השנה
השנה היינו עסוקים בצירים, בלידה, בתינוקת. ועכשיו  

צריך לשמור  -מתחילים להבין, שהיצור המתוק והרגיש הזה 

  עליו. יש סכנות, יש רוע. 

. לפעמים אנחנו עלולים לחשוב שהרע לא מאיים עלינו
היא אייג'ית הזאת של "הכל טוב, הקב"ה גדול" -התורה הניו

נתתי לכם תינוקת , אומרה' ת הימים האלה, אבל בעשר נכונה,
היו היו עם ראש גדול. גדולים. ת –חדשה. עכשיו תהיו אתם 

אנשים טובי לב כל . שימו לב שהדופק פועם. כי אתם קשובים
ם לא רואים שיש בעולם רע אתת כל כך, וכך, מלאי תמימוּ 

  שעלול לקחת מאתנו את כל היופי הזה. 

גדול. ה' גדול,  ה- י" ָ :אדם שאומרהוא 	ַדְלָיהגְּ זה צום גדליה. 

הוא עושה מפעל מהפכני: לוקח ו הכל יהיה בסדר." כולו טוב
העם שנשארה בארץ, -דלת את ם,אנשים מדולדלים בנפש

וא מקרב גדליה ה 2.מנהיג שלהםהוהוא  .טהישארית הפל
למה לא נזהרת  .גדליה ,אבל יש רוע בעולםוזה נפלא,  רחוקים

  מפניו?

 ל מהרובענָצ ְב נֶ  כך אומר הרבצר הרע רוצה דבר אחד, הי
ׁש ַלֲהִמיתוֹ  ;הוא רוצה שנמות .היהודי יק ּוְמַבּקֵ ּדִ ע ַלּצַ  3.צֹוֶפה ָרׁשָ

לא עלינו, שלא נדע. כל כך טהור, כל כך , בפרט תינוק חדש

                                                           
 מתוך תפילת מוסף של ראש השנה.  "ַהּיֹום ֲהַרת עֹוָלם"הפיוט  1
ַוּיָֻׁשבּו ָכל ַהּיְהּוִדים ִמָּכל ַהְּמקֹמֹות ֲאֶׁשר נְִּדחּו ָׁשם ַוּיָבֹאּו ֶאֶרץ ירמיהו מ', יב: " 2

  ."ְצָּפָתהיְהּוָדה ֶאל ְּגַדְליָהּו ַהּמִ 
  תהילים ל"ז, לב. 3

את גדליה: "תיזהר, ומזהירים אותו, נקי, שנולד בראש השנה. 
  ה, אין לו כוונות טובות!"יש פה רוע! ישמעאל בן נתני

הכל העולם ידידותי. העולם טוב. " .הוא לא מוכן להאמיןאבל 
ה. אתה - י –גדול  ;טוב!" הוא בן אדם כל כך תמים, גדליה

ן ָאָדםקום,  –אחיקם! אחי  גדליה בן צודק. אבל אתה ָך  ,ּבֶ ַמה ּלְ
ם   4!קּום? ִנְרּדָ

קונה  וד מדובנא: יש שלב שבו הילד חולה ואביאומר המגי
עבורו את כל התרופות שהוא רק יכול, ואז הוא אומר לו: "בני, 

. הוא עשה, תקשיב. כל מה שאבא הגדול יכול היה לעשות
הבאתי לך תרופות. הבאתי לך את טובי הרופאים. כל עוד זה 

אבל עכשיו אני חייב היה כרוך בכסף, בהוצאות, הסתדרנו. 

מתפילת אחרים  יפה תפילת החולה על עצמו, יותר , כיאותך
תתפלל על  .זהר על עצמך עכשיויאני מבקש ממך, ת 5עליו.

כדי שתוכל להינצל  ,תעשה כמה שיותר מעשים טובים .עצמך
  6מפני הרוע."

. אנחנו בעולם של בראש השנה אין לנו שיג ושיח עם הרוע

. "אתה, הכל בידך .יה- "גדל המלכת ה' וזה עולם שכולו טוב:
אין הדבר תלוי אלא ר הקב"ה: עשרת ימי תשובה אומאך ב

מאוד -והם כרגע רגישים מאוד 8נתתי לך חיים -ראי  7.בך
כל מעשה טוב  -עשרת הימים האלה רגישים מאוד . מאוד

שאת יכולה לעשות, כל מעשה של שמירה, כל הרחקה מן 
  חיים. הרוע, זה דבר שנותן 

בעשרת ימי בתפילה סתכלו בתוספות ולא רק חיים. ה

ים"חלה היא אז הת .תשובה ים ,ָזְכֵרנּו ְלַחּיִ ַחּיִ . אבל "ֶמֶלְך ָחֵפץ ּבַ
   –בסוף התפילה 

                                                           
 ".קּום ְקָרא ְּבַתֲחנּונִים ֶּבן ָאָדם ַמה ְּל� נְִרָּדםבפרפראזה על פיוט הסליחות: " 4
  רש"י לבראשית כ"א, יז. וגם: בראשית רבה נ"ג, יד.  5
  "., "משלי המגיד מדובנאקרַאנץיעקב  הרב 6
  א. עבודה זרה יז, ע"בפרפראזה על "אין הדבר תלוי אלא בי", תלמוד בבלי,  7

ְרֵאה נַָתִּתי ְלָפנֶי� ַהּיֹום ֶאת ַהַחּיִים ְוֶאת בפרפראזה על דברים ל', טו: " 8
  ".ַהּטֹוב



 

 

לֹום ָרָכה ְוׁשָ ים, ּבְ  ,ּוְבֵסֶפר ַחּיִ
 ,ּוַפְרָנָסה טֹוָבה ִויׁשּוָעה ְוֶנָחָמה

ֵתב ְלָפֶניךָ  ֵכר ְוִנּכָ  ,ּוְגֵזרֹות טֹובֹות, ִנּזָ

ָרֵאלל ֲאַנְחנּו ְוכָ  ית ִיׂשְ ָך ּבֵ  ,ַעּמְ
י לֹוםְלַחּיִ  9.ם טֹוִבים ּוְלׁשָ

ים"קחי  ;התחלנו בבקשת חיים זה אבל . "," אומר הקב"הַחּיִ

ים טֹוִביםלא מספיק. אנחנו רוצים  וחיים טובים תלויים בנו,  ַחּיִ
בכל מעשה טוב, בכל מעשה של הטבה, שעושים בימים 

  האלה. 

הרב סולובייצי'ק זצ"ל: בימים האלה יש כוח שקוראים  כותב
 –נשואה לנבל הכרמלי, והוא המקראית . אביגיל לו "אביגיל"

 -עושה עוונות איומים והיא ו מיטיב את לבו בייןכשמו, 
אין  האלה היא יודעת שבימים .מחכה לעשרת ימי תשובה

  אדם שלא מתעורר. 

במחיצת בן הזוג הנבל שלה  אביגיל היא אישה שחייה נבלוּ 
קום והיא יודעת שהיא רוצה לקחת את זה למקום אחר, למ

וזה קורה בעשרת ימי  - של טוב. אחרי שהוא מתפכח מיינו
  : "מה עשית?" תאמראליו והיא תגיע  - תשובה

ראשי  –"מה עשית?" "עשית" הם זמן של עשרת ימי תשובה 

"עשרת ימי תשובה". מה עשית? עשית משהו תיבות: 
  בשבילך היום? בשביל חייך? 

אחרי כל חוטא  יק:'מילים המדהימות של הרב סולובייצב

, מקום שנבל "בכל אחת מאתנו יש "נבלעוקבת אביגיל. 
בתוכה והיא כבר לא מאמינה שהוא יהיה טוב. בעשרת ימי 
תשובה מגיעה אביגיל הפנימית שיש בכל אחת מאתנו, 

ֵצאת אביגיל יודעת לכוון את הרגע של " ומעוררת אותנו. ּבְ
ִין לו מילות  שכרותו, ואז היא אומרתח ממתפכ נבל", כשַהּיַ

ִקְרּבֹו ְוהּוא ָהָיה ְלָאֶבן. תוכחה ָמת ִלּבֹו ּבְ   10.ַוּיָ

ת אותו, זועקת תאז חש החוטא כי אביגיל מחזיקה בידו, לופ
יש בפיה בשורה  .ביו, אינה נותנת לו מנוחהוכה על עקכרמלבו, 

  11 ומתמלא פחד, וחוזר בתשובה. ,איומה והוא מזדעזע

שה נבולה, לכל למי לכל מי שמרגיהאלה מוקדשים ימים ה
עבירה  כל .שהיא עשתה מעשה נבלהלילה, ח ,שמרגישה

סוגרת מעבר שהיה פתוח בינינו לבין ה'. כל עוון מקים בינינו 
עצם המילים, מילים שאומרים ולבין ה' מחיצה גבוהה. 

ברגע שאומרים  אותנו לקב"ה., מחזיר בווידוי, בסליחות

ָחָטאנוּ 	ַעל" ע, וחטא בעולם, שיש רמבינים שיש  12",ֵחְטא ׁשֶ

ברגע ו קש להמית אותנו.שמב "ישמעאל בן נתניה"שיש 

ָחָטאנוּ שאומרים בפה " אוי, החטאתי, מה  – ַעל ֵחְטא ׁשֶ

                                                           
  עשרה, תוספת ל"ברכת שלום".- מתוך תפילת שמונה 9

 שמואל א' כ"ה, לז.  10
   יוסף דוב סולובייצ'יק, "על התשובה".הרב  11
  תפילת וודוי, מתוך נוסח הסליחות.  12

המילים  אומר. רב וולבהה, ְלָפֶניךָ אנחנו אז -או "עשיתי?
ָחָטאנּו  ה'; בינך לביןשאת המחיצה מוציאות   - ַעל ֵחְטא ׁשֶ

  . ְלָפֶניךָ 

לפניו ודבוקים בו בכל עשיה קטנה, בכל  אנחנו עומדים
דֹוׁש -ָהֵא תוספת קטנה בתפילה: במקום " אומרים  "ל ַהּקָ

דֹוׁש " בעשרת ימי תשובה ֶלְך ַהּקָ ואנחנו כבר במקום  13",ַהּמֶ

  אחר בכלל. 

אז יש רוע וצריך להיזהר מפניו וכשמכירים בו, ומשתדלים 
חיים  ואנחנו מוסיפים לעצמנוהצלה! כזאת לעשות טוב, זו 

ולנו זר השם כנזכה בע. שחיים טובים , כי אםלא סתם חייםו
  להיכתב ולהיחתם בספר חיים טובים. 

  
  בצוות העריכה: הדסה סאסי

  

  החדשים של הרבנית ימימה מזרחי  המכר- רבי

  ך את השנה ברגל ימין!תיפתחו אי

מיועד ילווה אותך כל השנה. הוא  ה"יומן "שנה וברכותי

ולהביט בכל יום ביופי את יומן.  צבוענשים שרוצות לל

  בעין חדשה וטובה. 

בא . הוא יוסהוא יד מושטת לפ ה"במחכה לתשו" הספר

לאחות שברי לוחות בין אח לאחות, בין אהוב לאהובתו. 

   שער לחיים טובים. 

מוסף  –כבר שלחנו את המתנה הראשונה לרוכשות 

דיגיטלי של סימני ראש השנה, כוונות ומנהגים, של 

ת ימימה מזרחי. לאורך השנה יהיו עוד נקודות הרבני

מתנה, עם מוספים חגיגיים שיישלחו אליכם ישירות 

  למייל שתציינו בעת הרכישה. 

  !שני הספרים הם מתנות מעולות לתת ליקירייך

  לחצי כאן! –לפרטים, דוגמאות מתוך הספרים והזמנה 

  
                                                           

 עשרה, תוספת ל"ברכת קדושת השם".- מתוך תפילת שמונה 13


