




השבוע עיתונאי אחד אמר לי כך" :שמעתי תחזיות שתש"פ
עומדת להיות שנה קשה" .כך הוא אמר .ואמרתי לו שזה בדיוק
היפך היהדות .יום הדין היהודי אומר לנו" :אתם תסמנו לשנה
החדשה בסימנים מתוקים לאן הייתם רוצים שהיא תצעד.
ימן טוֹ ב וּמזל טוֹ ב הא נו!1
ל ִס ָּּ
ַ ָּּ
יְ ֵ לָּ ּ

" ֵאת" היא האותיות ,מאל"ף עד ת"ו .האותיות נבראות אחר כך
אבל בראשית ,אין עדין דיבור .אין עדין גזרות ,אין עדין אותיות
חתומות .אנחנו עדין בשפת הסימנים .כמו תינוק ש"אומר"
לאמא עם האצבע" :זה!" ומצביע לכיוון הזה ואמא רצה
ומביאה לו6.

וזה הכוח האנושי להשפיע על העולם .ה' נתן כוח בידיים
אנושיות  -וזו היהדות  -לסמן לשנה הזו את הרצונות שלנו
ולאן היינו הכי רוצים בעולם שהיא תיסע .זו כל המשמעות של
הסימנים .ההשקעה בסימנים היא כל כך חשובה .זו לא רק
ההשקעה הקולינרית שאת מכינה את קציצות הפראסה או
ראש של דג או של כבש .זו קריאת כיוון ,זו התוויית דרך .זו
מהות.

עדין כלום לא נגזר ,כלום לא נחתם .יש לכם ביד את השפה
שמסמנת עדין לעולם ,לפני שירדו לכאן אותיות ודיבורים
שכבר קיבעו את הדברים ,אתם מסמנים בשקט-בשקט,
במתיקות של התמר ,בגרגרים של הרימון ,בדבש של התפוח,
סימנים שקטים-שקטים-שקטים שבהם את מראה לעולם:
"סע לכאן .אני רוצה שתיסע לכאן".

תשאלו :מה זה נותן ,כל הסימנים לשנה טובה? הרי מה שה'
גוזר ,זה מה שיהיה? וה"בני יששכר" ,רבי צבי אלימלך מדינוב,
כותב כל כך יפה :השבוע הזה ממש היה כ"ה באלול ,היום שבו
בריאת העולם החלה .ששת ימי הבריאה הם עכשיו ממש .ואיך
ֹאמר ֱאלֹ ִקים" :יְ ִהי.
זה קרה ּ ַ -ב ֲע ָּש ָּרה ַמ ֲא ָּמרוֹ ת נִ ְב ָּרא ָּהעוֹ לָּ ם 2.וַ ּי ֶ
אוֹ ר!" היּ 3.יֹאמר אל ֹקים " :הי רקיע!" יהי4.
יְ ִ ָּ ִ ַ וִ ִ
וַ יְ ִ וַ ֶ ֱ ִ
ֹּאמר" ,יש רק תשעה .איפה
אבל אם את סופרת את ה"וַ י ֶ
המאמר העשירי?
והוא עונה מהזוהר :המאמר העשירי ,החסר ,הוא בעצם
הראשוןּ " :בראשית ּברא אל ֹקים את ה ּשמ ם את הארץ"5.
ֵ ַ ָּ ַ יִ וְ ֵ ָּ ָּ ֶ
ָּ ָּ ֱ
ְֵ ִ
ֹאמר ה'  -יהיו שמים וארץ?"
רגע .אז למה לא כתוב "וַ ּי ֶ
ותשובתו :כי האותיות עדין לא נבראו בעולם .השפה היחידה
אשית ָּב ָּרא ֱאלֹּ ִׁקים ֵאת" – והמילה
היתה שפת הסימניםְּ " .ב ֵר ִׁ
" 1סימן טוב ומזל טוב" ,מילים :מתוך נוסח ברכת הלבנה" ,לחן :עממי.
 2משנה ,אבות ה' ,א.
 3בראשית א' ,ג.
 4בראשית א' ,ו.
 5בראשית א' ,א.

וזה כל כך עוזר .איך זה עוזר ,הסימנים האלה ,כששמים בהם
את כל הכוונה .איך כותבת פרשתנו וזה כל כך מרגש  -לֹא
יך וּב בב ָּך עשֹתוֹ 7.
ַב ּ ָּש ַמיִ ם ִהיאּ ְ ,ב ִפ ָּ ִ לְ ָּ ְ לַ ֲ
וחז"ל אומרים:
" ְ ּב ִפ ָּ
יך"  -זה להגיד מכל הלב ,לפני אכילת הסימן" ,יְ ִהי ָּרצוֹ ן
ִמ ְ ּל ָּפנֶ ָּ
יך ,ה' ֱאל ֵקֹינ ּו וֵ אלקי ֲאבוֹ ֵתינ ּו" .שבע מילים שמעמידות
את הבית לכל השנה .ה"בן איש חי" אומר על הפסוק " ָּחכְ מוֹ ת
יה ִש ְב ָּעה" – 8האם את רוצה שביתך
ית ּה ָּח ְצ ָּבה ַע ּמו ֶּד ָּ
ָּ ּבנְ ָּתה ֵב ָּ
יעמוד השנה על שבעה עמודי תמך? אמרי בשיא הכוונה את
יך ה' אלקֹּינו אלקי אבוֹּ תינו"9.
ֲ ֵ
שבע המילים "יְּ ִׁהי ָּרצוֹּ ן ִׁמ ְּל ָּפנֶ ָּ ֱ ֵ וֵ
" ִבלְ ָּב ְב ָּך"  -להרגיש בלב" :אני רוצה שירבו זכויות בבית הזה,
כמו גרגרי הרימון"10.

 6רבי צבי אלימלך מדינוב" ,בני יששכר" – מאמרי חודש תשרי ,מאמר ב':
יום הכסה.
 7דברים ל' ,יד.
 8משלי ט' ,א.
 9רבי יוסף חיים ("הבן איש חי")" ,עוד יוסף חי".
 10בפרפראזה על נוסח סדר ראש השנה" :יְהִי ָרצֹון ִמ ְל ָפנֶיָך ה’ אֱֹלקֵינּו וֵאֹלקֵי
שת ְַּרבֶה זְכֻּיֹותֵינּו כ ְִרּמֹון".
אֲבֹותֵינּוֶ ,

"לַ ֲעשֹתוֹ " – זו האכילה בפה וטעימת ה ְּמ ִׁתיקות.
יש לכם יכולת להכריע ,והכל מוכרע בסימנים של ראש השנה
כש ָּש ִׁמים עליהם את הלב ,הרצון והכוונה ,והעשייה .זה בידיים
שלכם .זה לֹא ַב ּ ָּש ַמיִ ם ,זה בארץ.
ו ...חכו.
אז כל כך חיכיתי וחיכיתי ,שהבן הבכור שלי יתחתן .התפללתי,
התחתנה אחותו הקטנה .התפללתי עוד ,התחנה אחותו היותר
קטנה .ואני זוכרת שבראש השנה האחרון הכנתי את הסימנים.
ימן טוֹ ב ו ַּמ ָּּזל טוֹ ב יְ ֵהא לָּ נ ּו כבר! וזה לא קרה
איך סימנתי ִ -ס ָּּ
בתשרי ולא בחשוון ,ולא בכסלו ,ולא בטבת ,לא בשבט ,לא
באדר א' ,לא באדר ב' ,לא בניסן ,לא באייר ,לא בסיון ,לא
בתמוז ,אבל באב הוא התארס והשבוע ,ביום ראשון ,הוא
התחתן .מזל טוב .ואני יודעת שזה מהסימנים של ראש השנה.
ימן טוֹ ב ו ַּמ ָּּזל טוֹ ב יְ ֵהא לָּ נ ּו וּלְ כָּ ל יִ ְש ָּר ֵאל.
אז תסמנוִ .ס ָּּ
בצוות העריכה :הדסה סאסי
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