
 
לכתוב פדיון נפש

לקראת השנה החדשה נוהגים לכתוב 'פדיון 
השם  את  כותבים  טובה.  שנה  ולבקש  נפש' 
את  ומציינים  האם,  ושם  המלא  הפרטי 
המשאלות. רצוי להחליט קודם לכן החלטה 
ומצוות.  תורה  בענייני  התחזקות  של  טובה 
לאחר מכן מניחים את המכתב באחד מספריו 
אל  אותו  ומשגרים  מליובאוויטש,  הרבי  של 
הציון )דוא"ל: ohel@ohelchabad.org או 

פקס': 7234444־718־001(.

ערוכים לזכות בשופר
חסידי  אלפי  אי"ה  ייצאו  השנה  ראש  בימי 
של  הגדולה  במצווה  יהודים  לַזכות  חב"ד 
מאושפזים  אצל  יבקרו  הם  שופר.  תקיעת 
הביטחון,  כוחות  אנשי  הרפואיים,  במרכזים 
קשישים בבתי אבות וכדומה, ויאפשרו להם 
בביתו  שמסוגר  מי  שופר.  תקיעת  לשמוע 
ומעוניין שיבואו לתקוע בשופר בעבורו יפנה 

אל בית חב"ד.

מחזור עם ביאורי חסידות
ביאורי  הופיע מחזור לראש השנה עם לקט 
ביינדמן.  יוסף־חנינא  הרב  בעריכת  חסידות, 
על  ביאורים  גם  יש  החסידות  ביאורי  לצד 
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יש חדש לבקש ולקבל שנה טובה
הימים הנוראים הם הזמן לבקש באמת. ניתנת לנו הזדמנות פז 
להתייצב לפני מלך מלכי המלכים ולבקש את משאלות ליבנו

עסוכ אנחנו  השנה  ימות  ־ל 
כולנו  החיים.  בבעיות  קים 
היום־יום  מקשיי  מוטרדים 
אחד  כל  והציבוריים.  הפרטיים 
עם  מתמודדים  מאיתנו  ואחת 
מטרות  להשיג  ושואפים  אתגרים 
האלה  המאמצים  ואחרות.  כאלה 
פעמים שהם נושאים פרי ופעמים 

נכשלים.

אבל בימים הנוראים אנחנו עוברים 
למישור אחר —  מישור התפילה. 
בבית  לבקר  נוהגים  שאינם  רבים 
באים  השנה  ימות  כל  הכנסת 

וגם  הנוראים,  הימים  לתפילות 
המתפללים הקבועים מקדישים הרבה יותר זמן 
לדון מעט  הזמן  זה  ולאמירת תהילים.  לתפילה 

בכוחה של התפילה.

עשייה לצד תפילה
בדרך  לפעול  הצורך  את  סותרת  אינה  התפילה 
והאתגרים  הבעיות  עם  ולהתמודד  הטבע 
העומדים לפנינו. להפך, התפילה עניינה לבקש 

שנראה ברכה והצלחה במעשי ידינו.

כולנו מגלים במהלך החיים את האמת הטמונה 
בפסוק "ַרּבֹות ַמֲחָׁשבֹות ְּבֶלב ִאיׁש, ַוֲעַצת ה' ִהיא 
ָתקּום". פעמים האדם סבור כי בכוחו לעצב את 
את  להשיג  ממנו  ימנע  לא  דבר  וכי  המציאות 
מתנהל  שהכול  לו  מתברר  למעשה  אבל  יעדיו. 

בדיוק להפך, בניגוד גמור לכל התחזיות.

לא  לעולם  אבל  ולעשות,  לפעול  חייבים  אנחנו 
שקובע  מי  תצליח.  שפעילותנו  להבטיח  נוכל 
בורא  הוא  באמת  אותה  ומעצב  המציאות  את 
העולם ומנהיגו. יד ההשגחה היא המנווטת את 
ונסתרות,  נפתלות  בדרכים  לעיתים  המהלכים, 
לעיתים באורח גלוי וברור. לכן יהודי אומר על 
כל דבר — 'בעזרת השם', 'אם ירצה השם', כי בלי 

עזרתו איננו יכולים לעשות מאומה.

זה  באמת.  לבקש  הזמן  הם  הנוראים  הימים 
אביו,  אל  הפונה  כבן  הקב"ה,  אל  לפנות  הזמן 
אריכות  בריאות,  לבקש  ונפש.  לב  בכל  ולבקש 
ימים, פרנסה בכבוד, שלום בית, נחת מהילדים. 
ניתנת לנו הזדמנות פז להתייצב לפני מלך מלכי 

לא  האם  ליבנו.  משאלות  את  ולבקש  המלכים 
ננצל את ההזדמנות?

להניח לכעסים ולמחלוקות
והוא  הקב"ה מצפה לתפילותיו של עם ישראל, 
מוכן למלא את משאלות ליבנו. לא נדרש מאיתנו 
אלא לבקש, לבקש באמת. הבה נניח הצידה את 
כל הכעסים, המחלוקות, הפולמוסים, התסכולים 
העולם  שבורא  בתפילה  ונתמקד  והאכזבות, 
מנהיגים  לנו  ייתן  בתוכנו,  שכינתו  את  ישכין 
הטוב  לעשיית  ודעתם  ליבם  את  ויכוון  ראויים 

והישר.

ובבקשת המשאלות על הכלל,  נתאחד בתפילה 
כתובות  האלה  הבקשות  ארצנו.  ועל  עמנו  על 
במחזורי התפילות. אנחנו מבקשים "תן כבוד ה' 
לעמך, תהילה ליראיך ותקווה טובה לדורשיך". 
אנחנו מתפללים לשלומו של עם ישראל, להפרת 
מזימות האויבים, לבניינה של ירושלים, לשיבת 
סביב  כלל־עולמית  ולאחדות  לציון  השכינה 

מלכות ה'.

ובעצם, אם נתבונן בתפילות הימים הנוראים — 
האמיתית  הגאולה  לבוא  בעיקר  מתפללים  אנו 
והשלמה: "וצמיחת קרן לדוד עבדך, ועריכת נר 
לבן־ישי משיחך — במהרה בימינו". נתפלל אפוא 
שבשמיים,  אבינו  מלפני  ונבקש  השנה  בראש 

ובוודאי ימלא את משאלות ליבנו לטובה.

לשנה  טובה,  וחתימה  כתיבה  לכולנו  שתהיה 
טובה ומתוקה, שנת גאולה וישועה.

צעירי אגודת חב"ד 

כל הלב לכל אחד שיחת השבוע
1809 מס'  גיליון  ׀   3.9.21 ׀  התשפ"א  באלול  כ"ו  ׀  ניצבים  פרשת  קודש  שבת  ערב  ׀  ב"ה 

שעת תפילה. להרמת קרן ישראל, לשנה טובה ומבורכת )צילום: מנדי הכטמן(

שיחת השבוע הוא גיליון לכל יהודי, המופץ 
בכל רחבי הארץ והעולם. נוסד בשנת תשמ"ז 

)1986( בידי הרב יוסף־יצחק אהרונוב
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תשובה,  ימי  מעשרת  הראשון  הוא  השנה  ראש 
על  וידוי  ולא  תחנון  בו  אומרים  אין  ובכל־זאת 
חטאים. גם בבית המקדש לא הוקרבו בו קרבנות 
מודגש  השנה  שבראש  מפני  תשובה.  שעניינם 
מוטיב אחר הכובש את האדם — הכתרת הקב"ה 

למלך.

הנוראים',  'הימים  של  העמוקה  המשמעות  זו 
ימים הממלאים את ליבו של היהודי ברגשות של 
חרדת קודש. רגשות יראה אלה עמוקים בהרבה 
גורמת לאדם להתבטל  מיראת העונש, שאמנם 
מפני  פחד  הוא  שלה  המניע  אך  הקב"ה,  כלפי 
היא  השנה  בראש  היראה  עליו.  שיושת  העונש 
את  הממלאה  החרדה  תחושת  הרוממות,  יראת 

לב האדם לנוכח הכתרת מלך מלכי המלכים.

יראת הרוממות
הכתרת הקב"ה למלך בראש השנה מחדשת את 
קשר  הקב"ה;  עם  יהודי  כל  של  האישי  הקשר 
פנימי וישיר של כל יחיד באשר הוא יחיד, ולא 
כחלק מן הכלל בלבד. ההכתרה נעשית על־ידי 
הבקשה האישית של כל אחד ואחת כי הקב"ה 
כולו  העולם  על  "מלוך  ההכתרה:  את  יקבל 

ה'   — באפו  נשמה  אשר  כל  ויאמר  בכבודך... 
אלוקי ישראל מלך ומלכותו בכול משלה".

הרוממות  יראת  רגש  את  מסמלת  זו  תפילה 
הנגזרת  התוצאה  ואת  האדם,  לב  את  הממלא 
ממנו — הנכונות והצימאון לקיום מצוות המלך. 
לבין  היהודי  בין  התקשרות  נוצרת  כך  בתוך 

הקב"ה, בבחינת "אנו עמך ואתה מלכנו".

הווידוי והחרטה אחר־כך 
)במשמעותה  התשובה  גם  דבר,  של  לאמיתו 
העמוקה: שיבה אל המקור( קשורה קשר הדוק 
המתבטא  השנה,  ראש  של  הפנימי  תוכנו  עם 
חש  שיהודי  הרוממות  יראת  ההכתרה.  ברעיון 
עמוקה  התבטלות  בו  מעוררת  השנה  בראש 

לקב"ה ושאיפה עזה שתתקבל ההכתרה.

רק אחרי ראש השנה בא העיסוק בשאר מרכיבי 
התשובה — החרטה על העבר, הקבלה על העתיד, 
להכתרה  טבעי  כהמשך  וה'סליחות',  הווידויים 
עם  וההתאחדות  ההתקשרות  השנה.  ראש  של 
המלך חייבות לעורר באדם רצון והחלטה להיות 
ראוי להן, וממילא לסלק כל דבר שעלול להפריע 

להתקשרות זו, כמו חטאים ועוונות.

קרן פשוטה
לכן חשוב כל־כך לשמר את ההתעלות הרוחנית 
של ראש השנה, כדי שלא תתפוגג. חיוני להפנות 
את ההתעוררות הרוחנית של ראש השנה לכיוון 
כל  של  והיום־יומיים  האישיים  בחייו  שינוי  של 
ציבוריות  לבעיות  ולא  אישה,  או  איש  יהודי, 
ועולמיות, שבדרך כלל אין העיסוק בהן מחייב 

את האדם עצמו.

נקודה זו באה לידי ביטוי בתקיעת שופר, שהיא 
חובת היום של ראש השנה. השופר הוא כלי יחיד, 
המבצע  משוכלל  מוזיקלי  מהרכב  חלק  ואינו 
יצירות מיוחדות במינן. השופר הוא דווקא קרן 
פשוטה של בהמה, והוא מלמדנו שתשומת הלב 
צריכה להיות מופנית קודם כול אל היחיד ואל 
הקדושה  להבאת  אחר־כך  ורק  עצמו,  האדם 
לחייו החברתיים של היחיד כחלק מהציבור. על־
ידי ההתמקדות בתיקון חייו של כל יחיד, תקיף 
ההתעוררות את כל ימות השנה, שתהיה זו שנה 
מבורכת בכל המובנים, שנה טובה ומתוקה בטוב 

הנראה והנגלה.

)אגרות־קודש, כרך כב, עמ' תקי(

ההכתרה במוקד ראש השנה

תיקון המידות
מזהיר  היה  מליובאוויטש  הרש"ב  הרבי 
רחמי  ולעורר  השנה  בראש  במיוחד  לבקש 
תיקון  על  פנימית,  והתעוררות  שמיים, בבכייה 

המידות ועל התנהגות במידות חסידיות.

כתרו של הקב"ה
יכתירו" )מתוך התפילה(. כתרו  "ובכן לך הכול 
של הקב"ה הוא זה שאנו מוסרים את נפשנו על 
אנו  יכתירו",   — הכול  "לך  הגדול.  שמו  קדושת 

מכתירים אותו  ב"לך הכול".

)רבי צבי מרימנוב(

קבלת עול בשמחה
שמיים  מלכות  עול  לקבל  יש  השנה  בראש 
בשמחה. היינו שהעול לא יהיה על האדם למשא. 
ישראל  שבני  סוף,  ים  קריעת  בעת  שהיה  וכפי 
"ה'  שמיים, באומרם  מלכות  עול  עליהם  קיבלו 
ושמחה. בכל  שירה  מתוך  ועד",  לעולם  ימלוך 
ראש השנה יש לקבל עול מלכות שמיים מחדש, 

בשמחה גדולה יותר וברצון נעלה יותר.

)הצמח צדק(

חיצוניות ופנימיות
"לבושו צדקה, מעטהו קנאה" )מתוך התפילה(. 
'לבוש' הוא המלבוש הפנימי, 'מעטה' הוא הלבוש 
החיצוני. בפנימיותם, בתוך־תוכם, מעשי הקב"ה 

הם צדקה וחסד, אבל בחיצוניותם, למראית עין, 
הם נראים כמעשה של נקם וקנאות.

)רבי חנוך מאלכסנדר(

מלכותו ברצון
בין שרצונם  נתיניו  רודן, השולט על  יש מושל, 
בכך ובין לאו. ויש מלך, ששולט בהסכמת נתיניו 
הקב"ה  היה  הבריאה  בתחילת  המלא.  וברצונם 
בעל  הראשון,  אדם  שבא  עד  'מושל',  בבחינת 
גאות  מלך  "ה'  באומרו  למלך,  והמליכו  בחירה, 
השנה,  ראש  בכל  ונשנה  חוזר  זה  דבר  לבש". 

כאשר אנו מכתירים את ה' למלך.

)הרבי מליובאוויטש(

בזכות ה'בלי־מה'
כל  התפילה(.  )מתוך  בלימה"  על  ארץ  "תולה 
בני־ על  'בלימה',  על  הוא  הזה  העולם  קיום 
'בלי־מה',  אדם פשוטים ותמימים שהם בבחינת 

הנחשבים כאין וכאפס.

)נחל דבש(

מהות היום ותוכנו
קבלת העול שיהודי מקבל עליו בכל יום, ובמיוחד 
בעת קריאת שמע, היא התחלה ויסוד בלבד של 
התנהגות האדם במשך היום; ואילו  קבלת העול 

של ראש השנה היא מהותו ותוכנו של היום.

)לקוטי שיחות(

מעובד על־פי שיחותיו של הרבי מליובאוויטש בידי לוי שייקביץ שולחן שבת

ראש השנה | מאת הרב אליעזר ברוד, רב כרמי יוסף

בזכות שיברון הלב
שלום'  ה'שר  הבחין  השנה,  בראש  אחת,  שנה 
בית  בפינת  עומדים  אברכים  שני  כי  מבעלז 
מבנו  הרבי  ביקש  ביניהם.  ומשוחחים  המדרש 

לגשת אליהם ולשמוע על מה הם מדברים.

חזר הבן וסיפר ששמע את השניים מדברים על 
לעמוד  וכלימה  בושה  חשים  שהם  נפשם,  כאב 
מלאים  שהם  בשעה  הקב"ה,  לפני  ולהתפלל 

עוונות.

אור עלה על פניו של הרבי והוא אמר לבנו: "שני 
אברכים אלה ביטלו קטרוג גדול שהיה למעלה. 
המקטרגים טענו שאין רבותא במעשיהם הטובים 
צדקה  נותנים  הגויים  גם  שכן  ישראל,  בני  של 
ועושים מעשים טובים. אבל כששמעו את שיברון 
ליבם של אברכים אלה — נסתתמו המקטרגים. כי 

לב נשבר יש אצל בני ישראל בלבד".

אמרת השבוע מן המעיין

"מדוע משליכים את העוונות ב'תשליך', והלוא 
על־ידי התשובה הם נהפכו לזכויות? אלא שאם 
יחזיק האדם את העוונות בידו, יתחיל להאמין 
שבאמת אלה היו מצוות"        )רבי דוד מטולנה(

פתגם חסידי



שופר 
באזעקה

יודע היטב שאין ממש בעלילה  "אני 
זו", הנמיך השופט את קולו.

ז'יטומיר  בעיר  הנאשמים  ספסל  על 
גדליה־משה  רבי  ישב  שבאוקראינה 
החמישי  האדמו"ר  לימים  גודלמן, 
מזווהיל. באותם ימים שימש רבה של 
זה  )נובוהרד־וולינסקי(.  זווהיל  העיר 

היה בשנת תרפ"ט )1929(.

בריגול.   — פחות  לא   — הואשם  הוא 
למרבה  היה  התביעה  מטעם  העד 
ספר,  יודע  יהודי  דווקא  הצער 
של  שתול  סוכן  פנים, ששימש  הדור 
המשטרה החשאית הסובייטית. כמה 
סמוך  התדפק  לכן  קודם  שבועות 
של  ביתו  דלת  על  השבת  לכניסת 
הרב, והציג עצמו כאורח שאין לו לאן 

לפנות. מובן שהרב הכניסו לביתו.

ה'אורח'  נבר  שבת  שבאותה  התברר 
בתרמילו  והטמין  הבית  במגירות 
שם  השאר  בין  'מרשיעים'.  מסמכים 
אדמו"ר  עם  תכתובות  על  ידו  את 
שנחשב  מליובאוויטש,  הריי"צ 
שהרב  ההוכחה  הנה  המשטר'.  'אויב 

מזווהיל 'מרגל'.

רבי גדליה־משה הביט בשופט שנכנס 
ידידו  זה  כי  לגלות  והופתע  לאולם 
מנוער, שלמד עימו בחדר. לשמחתו, 
התורה  דרך  את  האיש  של  נטישתו 
מתוך  באו  השלטון  לאנשי  וחבירתו 
מניעים של 'לתיאבון' בלבד, והוא לא 
היה רווי שנאת יהודים ויהדות. רצתה 
לחרוץ  נבחר  הוא  שדווקא  ההשגחה 

את דינו של רבי גדליה־משה.

ה'נאשם'  עם  לשוחח  ביקש  השופט 
לטובת  לרגל  יכולת  "איך  ביחידות. 

אויבינו?", שאל.

ה'נאשם' החזיר לו בשאלה: "וכי סבור 
אתה  האם  שריגלתי?!  באמת  אתה 

מאמין לזה?!".

השופט הניד בראשו. "מאמין אני לך, 
ריגול  על  העונש  כי  לדעת  עליך  אך 
הוא אחד — מוות. אם אשחרר אותך, 
עלול  ואני  למרגל,  בסיוע  בי  יחשדו 
לשלם על כך בחיי. אוכל לעשות דבר 

אחד — לשלוח אותך לגלות".

שבע שנות גלות נגזרו על רבי גדליה־
ארכנגלסק,  לעיר  נשלח  הוא  משה. 
לחוג  קרוב  רוסיה,  בצפון־מערב 

הקוטב הצפוני.

לרבי  ואולם  קר,  היה  אלול  חודש 
גדליה־משה היו דאגות אחרות. ראש 

השנה מתקרב, ואין לו שופר!

את חיפושיו אחר שופר התחיל כמה 
לברר  ניסה  הוא  לכן.  קודם  חודשים 

את  לחתוך  איל  למצוא  אפשר  היכן 
בהמה  של  קרן  לחלופין  או  קרנו, 
הוא  השלג.  הררי  בין  שמתה  כשרה 
שימצא  למי  לחמו  מנת  את  הציע 

בעבורו קרן מתאימה.

גדליה־ רבי  הצליח  דבר  של  בסופו 
במחיר  מבוקשו.  את  להשיג  משה 
יקר ביותר, שמנע מזון מפיו והרעיבו 
קרן של בהמה  לקנות  כהוגן, הצליח 

כשרה.

הקרן  את  לעבד  עליו  היה  עכשיו 
לקיום  ראויה  שתהיה  ולהכשירה 
היה  לא  בכך,  כשהצליח  המצווה. 

מאושר ממנו.

מתוך  עליו  עברו  הבאים  הימים 
מאמין  היה  מי  גדולה.  התרגשות 
שתישמע תקיעת שופר בתוך מבצרו 
בליבו,  הרהר  הסתם,  מן  השטן.  של 
לא שמעו ערבות השלג שמסביב קול 

שופר מאז בריאת העולם. 

אך המשימה עדיין הייתה קשה, וליבו 
לתקוע  יצליח  האם  העת.  כל  הלם 
בשופר ולא יעמיד את עצמו בסכנת 

מוות?

בשחר ראש השנה התהלך רבי גדליה־
משה דרוך. השופר היה טמון בקפלי 

בגדיו, אך היכן יוכל לתקוע בו?

ראוי  מסתור  מקום  לחפש  החל  הוא 
עדיין  אפשרי  מקום  כל  מצא.  ולא 
היה חשוף לעין זרה, וגם אם יש פינה 
יוכלו בקלות  נסתרת, שומרי המחנה 

לשמוע את קול השופר.

עמדה  כבר  השמש  עבר.  הבוקר 
גדליה־משה  רבי  הרקיע.  באמצע 
לתקיעת  ראוי  מקום  מצא  לא  עדיין 

שופר.

הוא מלמל בלחש, בשפתיים רוטטות, 
הזיכרון,  מתוך  היום  תפילות  את 
יזכה  כי  עמוקה  תחינה  בהן  ושילב 
כל  אחרי  בשופר,  היום  עוד  לתקוע 
המאמצים שעשה כדי להשיגו בדמים 

מרובים, תרתי משמע.

בצהריים יצאו האסירים לטיול היומי. 
הם צעדו בטור עורפי, מלּווים חיילים 
דרכה  את  עושה  והשמש  קשוחים. 
לשקוע  מאיימת  מערבה,  בבטחה 

בטרם יספיק לתקוע בשופר.

רבי גדליה־משה סירב ליפול לזרועות 
הייאוש, אף־על־פי שעוד מעט יעריב 
יהיו  הגדולים  מאמציו  וכל  היום, 
לשווא. שפתותיו לא פסקו מלהתחנן 

לבורא עולם.

הטיול הסתיים. האסירים כמעט שבו 
רבי  של  חלומו  הבניין.  אל  בחזרה 
כמעט   — בשופר  לתקוע  גדליה־משה 

נגוז.

יללת  הדממה  את  קרעה  ופתאום 
באחד  פרצה  המונית  קטטה  אזעקה. 
האגפים, ובמחנה הוכרז מצב חירום. 
בידיהם,  רובים  רצים,  החלו  חיילים 

אל מוקד המהומה.

גדליה־ רבי  ניצב  ההמולה  כל  בתוך 
ליבו.  את  ממלא  עילאי  ואושר  משה 
בגדיו,  מתוך  השופר  את  הוציא  הוא 
האוזניים  מחרישת  האזעקה  ובחסות 
ניגש לקיים את מצוות היום בחדווה.

הוא בירך את הברכות ותקע. שלושים 
תקיעות. איש מלבדו בכל המחנה לא 
שמע את התקיעות הטהורות שבקעו 
מן השופר. רגליו היו בעיר הגלות, אך 

ראשו וליבו במקום אחר לגמרי.

השתתק  התקיעות  שלושים  בתום 
מהשומרים  איש  האזעקה.  צופר 
המהומה  כל  כי  דעתו  על  העלה  לא 
תקיעות,  אותן  לשם  אלא  נוצרה  לא 
העולם  למלך  הקב"ה  את  שהמליכו 

גם בצפון הקר של רוסיה.

)על־פי 'יסודי עולם'(

מעשה שהיה

השופר המכתיר והמעורר
שלוש פעמים בכל יום אנו מתפללים: "תקע בשופר גדול לחירותנו". התפילה 
הזאת מבוססת על לשון הפסוק )ישעיה כז,יג( המנבא שבזמן הגאולה יתקע 

הקב"ה "בשופר גדול" — "ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיָּתַקע ְּבׁשֹוָפר ָּגדֹול".
רמזים  בשופר".  היום  "מצוות   — בשופר  לתקוע  מצּווים  אנו  השנה  בראש 
רבים יש במצווה זו. תורת החסידות שמה דגש על שני היבטים עיקריים: א( 
על־ידי השופר נעשית הכתרתו של הקב"ה למלך על עם ישראל ועל העולם, 
השופר  של  כוחו  ב(  בשופרות;  תוקעים  הכתרתם  שבעת  המלכים,  כמנהג 

לעורר רגשות של תשובה, שכן הוא מבטא את צעקת הלב של היהודי.

איפה היית?!
שני הדברים קשורים זה בזה. כשיהודי בא בראש השנה להכתיר את הקב"ה 
הלוא  לו השאלה:  מוצגת  בכבודך",  כולו  העולם  על  "מלוך  ומבקש:  למלך 
בשנה שעברה היה הקב"ה מלך על העולם; האּומנם מילאת את רצונו? לכן 
לפני ההכתרה חייבת לבוא עבודה של תשובה. היהודי צריך לשוב בתשובה 
שלמה על מעשיו בעבר, ואז יוכל לבקש באמת ובתמים שהקב"ה ימלוך על 

העולם.
אלא שבראש השנה התשובה אינה על חטאים ועוונות מוגדרים )שכן אין 
זה  ביום  הקב"ה.  של  מרותו  קבלת  עצם  על  אלא  הזה(,  ביום  עוון  הזכרת 
צריך יהודי לקבל עליו בשלמות עול מלכות שמיים, ולהחליט החלטה איתנה 

למלא את כל ציוויי ה'.
השופר, נוסף על היותו ביטוי להכתרת הקב"ה למלך, מעורר ומכריז: "עורו 
האדם  את  מעורר  הוא  מתרדמתכם".  הקיצו  ונרדמים  משנתכם  ישנים 
גם מבטא  לתשובה, לתיקון המעשים, לקבלת עול מלכות שמיים. השופר 

את צעקת ליבו של היהודי, את כאב נפשו על שנתרחק מאור הקדושה.

צעקות הלב
יש שני סוגים של צעקות כאב: כאשר הכאב עדיין נסבל, הוא בא לידי ביטוי 
כאב  שזה  מוכיחה  במילים  להתבטא  יכול  שהכאב  העובדה  עצם  במילים. 
מוגבל. אך יש כאב עמוק יותר, כאב בלתי־נסבל, שאינו יכול לבוא לידי ביטוי 
במילים. המילים דלות ועלובות מכדי לבטא את הכאב הגדול. האדם צועק 

אז בלי מילים: "אוי! אוי!".
זו התקיעה בשופר — 'קול פשוט' — צעקה פשוטה, בלי מילים. היהודי חש 
צער עמוק ביותר על ריחוקו מה', על שבשנה שחלפה לא התקרב די הצורך 
אל הקב"ה. הכאב ממלא את כל ישותו, עד עומק נשמתו. זה כאב שאינו יכול 

להתבטא במילים. הוא פורץ החוצה ב'צעקה' של השופר.
לאחר מכן מתפרץ כאב עמוק יותר, המתבטא ב'שברים' וב'תרועה'. ה'שברים' 
מתוארים בגמרא "גנוחי גניח" ]=גניחות[, וה'תרועה' "ילולי יליל" ]=יללות[. 
יכול להתבטא אפילו בצעקה פשוטה. האדם  כאשר הכאב גובר, הוא אינו 
אינו צועק אלא גונח, גניחות קטועות. כשהכאב גובר עוד יותר אין האדם 
יכול אפילו לגנוח, והוא מייבב ומיילל: "אוי, אוי, אוי, אוי, אוי" )וכפי שהדרגות 
של  נפשו  לכאב  בהתייחסות  החסידות,  בתורת  בהרחבה  מוסברות  הללו 

היהודי(.
כך השופר מבטא את צעקת הלב הפנימית של עם ישראל בראש השנה. 
צעקה זו מבטאת את רצונו העמוק של כל יהודי להיות קרוב אל ה' ולעובדו 
מהמעמקים  צעקה   — השנה  ראש  של  התשובה  עבודת  וזו  ליבו.  בכל 
הפנימיים ביותר של הלב היהודי. הצעקה מגיעה עד פנימיותו של הקב"ה, 
עד עצמותו ומהותו יתברך, ומעוררת בו את הרצון למלוכה. כך עם ישראל 

מכתיר את הקב"ה למלך על עם ישראל, ובאמצעותו למלך העולם כולו.

מאת מנחם ברודלומדים גאולה



מאת מנחם כהן 

כפית  עם  שנולד  לומר  אפשר  קאהן  חיים  על 
עסוק  הוא  לילה  ועד  מבוקר  בפה.  דבש 
במכוורות שלו, משמר ומפתח את מפעל החיים 
שלישי  דור  הוא  מרדכי.  הרב  סבו,  שהקים 

למגדלי דבורים.

"מילדותי אני מחובר לטבע", מספר חיים )39(, 
תושב בית חלקיה. "הכוורות והדבורים הן חלק 
מתוך  אחד  ילדות,  זיכרון  הנה  ילדותי.  מנוף 
עוברים  לשבת,  לסבא  נוסעים  אנחנו  רבים: 
במחלף שורש, ואבא עוצר ויורד לשדה לבדוק 

מה קורה עם הכוורות".

בעקבות הטרגדיה
כוורות  הסוכנות  חילקה  המושב  הוקם  כאשר 
הדבוראּות  את  נטשו  מהם  רבים  לתושבים. 
התמקצע  "סבא  אחר.  חקלאי  עיסוק  לטובת 
דבורים  דבש  המספק  מפעל  והקים  בתחום 
טהור, בהשגחה מהודרת", מספר הנכד. אירוע 
"דודי,  המכוורת:  לניהול  חיים  את  הוביל  טרגי 
חיים, נהרג בתאונת דרכים במחלף שורק לפני 
כמה  נפטר  אבי  עבודתו.  בעת  שנים,  כמה 
שנים קודם לכן, בעקבות אירוע לבבי. נאלצתי 

להיכנס לנעליהם".

כול  "קודם  מכוורת?  ניהול  של  משמעותו  מה 
לדאוג שהדבורה תהיה בריאה", הוא אומר. "יש 
חולי  כשיש  כי  מחלות,  למניעת  תמידי  טיפול 
צריך  דבש.  של  תפוקה  אין  הדבורים,  בקרב 

למקם את הכוורות בשדות חקלאיים, לפי עונות 
השנה, וגם לטפל בכוורות יום־יום".

הדבש והעוקץ 
העמוסים  הם  השנה  לראש  הסמוכים  הימים 
ביותר במעגל השנה, כי אז הביקוש לדבש מזנק, 
אבל העבודה מתבצעת כל ימות השנה. בעולם 
מעט  לא  סובלים  "אנחנו  עוקץ.  גם  יש  הדבש 
פעם  לא  ערבים.  של  הנראה  ככל  מוונדליזם, 
אנחנו מגלים כוורות הפוכות, מרוקנות מדבש. 
לעיתים  אבל  הכוורות,  על  'איתורנים'  לנו  יש 

לוקח זמן להגיע לזירה". 

"עבודתן  בהתפעלות:  הדבורים  על  מדבר  הוא 
פלאים.  פלא  היא   — הדבורים  של  המדהימה 
בעמל  לזו  זו  הסיוע  העקביות,  החריצות, 
אור  עם  לעבודה  יוצאות  הדבורים  המשותף. 

ראשון וחוזרות לכוורת כשמחשיך".

יודעות את תפקידן
תאי  של  המשושה  המבנה  את  מציין  חיים 
הבריאה  פלא  את  לראות  "מפעים  הכוורת: 
מייצרות  שהדבורים  הקבוע  המבנה  ואת  הזה, 
בדיוק מרבי. כך גם חלוקת העבודה. יש דבורה 
דבורה  ויש  הכוורת,  את  לנקות  שתפקידה 
שתפקידה להביא דבש. אין מפקד שאומר להן 
מה לעשות. הכול מתפקד כאילו אוטומטי, וזה 

יופי הבריאה של הקב"ה".

אהבתו למקצוע ניכרת בכל מילה בשיחה. "אני 
משקיע בייצור הדבש את הנשמה", אומר חיים. 
לראשונה  שואלים.  אנחנו  דבש?  בוחרים  איך 
לדעת  צריך  "הציבור  ארוכות.  שותק  הוא 
גילה  דבש",  באמת  הוא  קונה  שהוא  שהדבש 
שכתוב  מספיק  לא  האם  טפחיים.  וכיסה  טפח 
קצרות:  עונה  חיים  האריזה?  על  דבש'   100%'
וחוזר  דבר",  שום  לדעת  אי־אפשר  "מהמדבקה 
"כשאני  עליו:  החביבות  הדבורים  על  לדבר 
לכוורת  והנכנסות  היוצאות  מביט על הדבורים 
אני רואה בכל פעם מחדש את מה רבו מעשיך 

השם". 

חיים של דבש 

מתוק מדבש. חיים בעבודתו )צילום: רובי קסטרו(

פרוזבול עכשיו
שאלה: מהו פרוזבול ומתי יש לעשותו? 

תשובה: מצוות עשה להשמיט את החובות בשנה 
)דברים  שנאמר  אותם,  לגבות  ולא  השביעית 
ָקָרא  ִּכי  ָאִחיו,  ְוֶאת  ֵרֵעהּו  ֶאת  ִיֹּגׂש  "ֹלא  טו,ב(: 

ְׁשִמָּטה ַלה'". 
ואולם כשראה הילל הזקן שבשל כך נמנעו יהודים 
ט(  )שם  הציווי  על  ועברו  לזה,  זה  מלהלוות 
ֶמר ְלָך ֶּפן ִיְהֶיה ָדָבר ִעם ְלָבְבָך ְבִלַּיַעל ֵלאֹמר,  "ִהּׁשָ
ֵעיְנָך  ְוָרָעה  ִמָּטה,  ַהּׁשְ ְׁשַנת  ַבע  ַהּׁשֶ ְׁשַנת  ָקְרָבה 
'פרוזבול',  התקין  לֹו",  ִתֵּתן  ְוֹלא  ָהֶאְביֹון,  ְּבָאִחיָך 
לגבייה,  דין  לבית  חובותיו  את  מוסר  אדם  שבו 

וכך אינם נשמטים, וגם הוא יוכל לגבותם.
בסופה",  אלא  משמטת  אינה  ש"שביעית  אף 
נחלקו המפרשים והפוסקים מתי יש לעשות את 
הפרוזבול. לכתחילה מחמיר אדמו"ר הזקן, כדעת 

הרא"ש, שיש לעשות זאת בסוף השנה השישית, 
אסור  כבר  השביעית  השנה  שמשנכנסה  מכיוון 
לתבוע חובות. אך בדיעבד, אם לא עשו פרוזבול 
כדעת  בשביעית,  אותו  עושים   — שישית  בסוף 

שאר הפוסקים.
למעשה, בערב ראש השנה, אחרי 'התרת נדרים', 
"הריני  שלו:  ל'מתירים'  יאמר  אדם  שכל  כדאי 
זמן  כל  שאגבם  לי,  שיש  חובות  כל  לכם  מוסר 

שארצה".
יצרף  בזה,  וכיוצא  ישיבה  ראש  רב,  שכל  רצוי 
ויפיצו  ויכתבו  כשרים,  אנשים  שני  עוד  אליו 
יוכל  מישראל  אדם  שכל  כדי  פרוזבול,  נוסח 
ולהחזירו  ולחתום את שמו על השטר  להצטרף 
להם, או אפילו להצטרף לזה באמצעות הטלפון 

והאינטרנט וכיוצא בזה.
מקורות: שביעית פ"י מ"ו. רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"ט. טושו"ע 
לה־לו  סעיף  הלוואה,  הל'  חו"מ,  אדה"ז  שו"ע  סז.  סי'  חו"מ 
)במהדורה החדשה כרך ו עמ' יד(. שלחן מנחם חו"מ )ח"ז( סימן יז.

חיים יהודיים

מאת הרב יוסף גינזבורג, רב אזורי, עומר פינת ההלכה

באושר עדמרגישים חג
שנה מתוקה עם המון...

 למחלקת המֹודעֹות  למחלקת המֹודעֹות )בלבד()בלבד( של 'שיחת השבוע': של 'שיחת השבוע':
m3166532@gmail.com : טל' 3166532־053, דוא"ל

בדיקה חינם 
חדש!לתיק הביטוחים

ביטוח ופיננסים למגזר החרדי

צריך לעשות הכל שיהיה בסדר

ב"ה

ב'גפן בסד' אנחנו לא 
רק בודקים את תיק 

הביטוחים והפנסיה שלך
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