
 

 

 

 

  

                                                   

 



"פ "שמעתי תחזיות שתש השבוע עיתונאי אחד אמר לי כך: 
כך הוא אמר. ואמרתי לו שזה בדיוק  .עומדת להיות שנה קשה"

אתם תסמנו לשנה " : היפך היהדות. יום הדין היהודי אומר לנו
החדשה בסימנים מתוקים לאן הייתם רוצים שהיא תצעד. 

נוּ ל ל טֹוב ְיֵהא לָּ ן טֹוב ּוַמּזָּ   1!ִסיּמָּ

ם יה' נתן כוח בידיוזה הכוח האנושי להשפיע על העולם. 
 לסמן לשנה הזו את הרצונות שלנו - וזו היהדות - אנושיות

לאן היינו הכי רוצים בעולם שהיא תיסע. זו כל המשמעות של ו
זו לא רק . ההשקעה בסימנים היא כל כך חשובה .הסימנים

סה או אקולינרית שאת מכינה את קציצות הפרההשקעה ה
זו  זו קריאת כיוון, זו התוויית דרך.כבש.  שלראש של דג או 

  . מהות

הרי מה שה'  תשאלו: מה זה נותן, כל הסימנים לשנה טובה?
, רבי צבי אלימלך מדינוב, "בני יששכר"הגוזר, זה מה שיהיה? ו

, היום שבו כ"ה באלול היה השבוע הזה ממש : כותב כל כך יפה
. ואיך ממשששת ימי הבריאה הם עכשיו בריאת העולם החלה. 

ה  -זה קרה  רָּ ֲעש ָּ םּבַ עֹולָּ א הָּ רֹות ִנְברָּ  .ְיִהי" :יםִק ַוּיֹאֶמר ֱאלֹ  2.ַמֲאמָּ
ִקיַע " :יםִק ַוּיֹאֶמר ֱאלֹ  3ַוְיִהי. " ר!אוֹ     4. ִויִהי "!ְיִהי רָּ

ֹּאֶמראבל אם את סופרת את ה" איפה . ", יש רק תשעהַוי 
  המאמר העשירי?

בעצם הוא  , החסר,המאמר העשירי והוא עונה מהזוהר: 
א ֱאלֹ " : הראשון רָּ ית ּבָּ ִ ֵראש  ֶרץקּבְ אָּ ַמִים ְוֵאת הָּ ָּ ּ   5".ים ֵאת ַהש 

  "?יהיו שמים וארץ -ה'  ַוּיֹאֶמר"אז למה לא כתוב רגע. 

. השפה היחידה כי האותיות עדין לא  נבראו בעולם : תשובתוו
א ֱאלֹּ "שפת הסימנים. היתה  רָּ ית ב ָּ ִׁ ֵראש   המילהו – "ים ֵאתקִׁ ב ְּ

 
 לחן: עממי.  הלבנה",: מתוך נוסח ברכת "סימן טוב ומזל טוב", מילים 1
 משנה, אבות ה', א.  2
 בראשית א', ג.   3
 בראשית א', ו.   4
 בראשית א', א.   5

מאל"ף עד ת"ו. האותיות נבראות אחר כך   היא האותיות, "ֵאת"
אין עדין אותיות  אין עדין גזרות,אבל בראשית, אין עדין דיבור. 

 "אומר"חתומות. אנחנו עדין בשפת הסימנים. כמו תינוק ש
ומצביע לכיוון הזה ואמא רצה  "!: "זהאצבעלאמא עם ה

  6.ומביאה לו

את השפה כלום לא נגזר, כלום לא נחתם. יש לכם ביד עדין 
לפני שירדו לכאן אותיות ודיבורים  ,שמסמנת עדין לעולם

 ,בשקט-עו את הדברים, אתם מסמנים בשקטב  ישכבר ק
במתיקות של התמר, בגרגרים של הרימון, בדבש של התפוח, 

 לעולם: ראהשקטים שבהם את מ-שקטים-סימנים שקטים
 שתיסע לכאן".  סע לכאן. אני רוצה"

מים בהם הסימנים האלה, כשש   ,עוזרוזה כל כך עוזר. איך זה 
לֹא  -מרגש כותבת פרשתנו וזה כל כך את כל הכוונה. איך 

ַמִים ִה  ָּ ּ ֹתוֹ  ,איַבש  ְבךָּ ַלֲעש  ִפיךָּ ּוִבְלבָּ   7.ּבְ

  ם: וחז"ל אומרי

ִפיךָּ " צֹון ", זה להגיד מכל הלב, לפני אכילת הסימן - "ּבְ ְיִהי רָּ
 , ֶניךָּ פָּ שבע מילים שמעמידות  ."י ֲאבֹוֵתינוּ קינּו ֵואלקֵֹ ֱאלה' ִמּלְ

ְכמֹות אומר על הפסוק " ה"בן איש חי"את הבית לכל השנה.  חָּ
ה ְבעָּ ִ ה ַעּמּוֶדיהָּ ש  ְצבָּ ּה חָּ ה ֵביתָּ ְנתָּ האם את רוצה שביתך  – 8"ּבָּ

אמרי בשיא הכוונה את  יעמוד השנה על שבעה עמודי תמך?
ֶניךָּ "מילים השבע  פָּ ל ְּ ן מִׁ צוֹּ י רָּ הִׁ ֵתינו  קינו  ֵואלקֵֹּ ה' ֱאל יְּ   9".י ֲאבוֹּ

ְבךָּ " הזה, בבית זכויות שירבו  הי רוצ"אנ : להרגיש בלב - "ִבְלבָּ
   10."כמו גרגרי הרימון

 
 מאמרי חודש תשרי, מאמר ב': – רבי צבי אלימלך מדינוב, "בני יששכר" 6

 יום הכסה. 
 דברים ל', יד.  7
  ט', א.משלי  8
  ". , "עוד יוסף חי("בן איש חירבי יוסף חיים )"ה 9

יְִהי ָרצֹון ִמְלָפנֶיָך ה’ ֱאֹלֵקינּו ֵואֹלֵקי סדר ראש השנה: " נוסח בפרפראזה על 10

ְרֶבה זְֻכּיֹוֵתינּו ְכִרּמֹון  ".ֲאבֹוֵתינּו, ֶשתַּ



 

 

ֹתוֹ " יקו תוטעימת האכילה בפה הזו  – "ַלֲעש  תִׁ  . מְּ

והכל מוכרע בסימנים של ראש השנה  ,יכולת להכריע םיש לכ
יםשכ מִׁ . זה בידיים , והעשייההכוונהוהרצון  ,עליהם את הלב ש ָּ

ַמִיםשלכם. זה  ָּ ּ   ., זה בארץלֹא ַבש 

  .חכו... ו

שהבן הבכור שלי יתחתן. התפללתי,  ,חיכיתיו חיכיתיכל כך ז א
התחתנה אחותו הקטנה. התפללתי עוד, התחנה אחותו היותר 
קטנה. ואני זוכרת שבראש השנה האחרון הכנתי את הסימנים. 

נוּ  -איך סימנתי  ל טֹוב ְיֵהא לָּ ן טֹוב ּוַמּזָּ כבר! וזה לא קרה  ִסיּמָּ
בכסלו, ולא בטבת, לא בשבט, לא לא ו, בתשרי ולא בחשוון

לא באייר, לא בסיון, לא , לא בניסן, באדר א', לא באדר ב'
הוא , ביום ראשון, והשבוע בתמוז, אבל באב הוא התארס

 התחתן. מזל טוב. ואני יודעת שזה מהסימנים של ראש השנה. 

ֵאלאז תסמנו.  רָּ ל ִיש ְ נּו ּוְלכָּ ל טֹוב ְיֵהא לָּ ן טֹוב ּוַמּזָּ  .  ִסיּמָּ

 בצוות העריכה: הדסה סאסי
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