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ראש השנה

בסיעתא דשמיא,  ערב ראש השנה התשע"ח

הקב"ה תופס את שני צדדי הזכות של העוונות!
נאמר בתהילים )פא, ד(: "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו". 

שאמרו  שמה  ח.(,  דף  )ר"ה  בגמרא  יצחק  בר  נחמן  רב  למד  זה  מפסוק 
במשנה שאחד בתשרי הוא "ראש השנה לשנים", הכוונה היא לדין, דהיינו: 

שביום זה דן הקב"ה את כל באי עולם.
)דברים יא, יב(: "תמיד עיני ה'  וכך לימודו של רב נחמן בר יצחק: נאמר 
אלוקיך בה )בארץ ישראל(  מראשית השנה ועד אחרית השנה", ואנו דורשים 
ורב נחמן  יהיה בסופה – באחרית השנה.  נידון מה  כך: מראשית השנה 
בר יצחק ממשיך ודורש: מנין לנו ש"ראשית השנה" היא בחודש תשרי? 
שנאמר )תהילים פא, ד(: "תקעו בחודש שופר בכסה ליום חגנו" – איזה חג 
חק  "כי  )שם(:  ונאמר  השנה,  ראש  זה  אומר:  הוי  בו?  מתכסה  שהחודש 
לישראל משפט לאלוקי יעקב", דהיינו: שהקב"ה יושב ביום זה במשפט, 

הרי שראש השנה הוא יום הדין.
רש"י מפרש: "שהחודש מתכסה בו" היינו שהירח מתכסה בראש השנה. 
ולא  מתכסה"  ש"החודש  נאמר  שהרי  טז.(:  )ביצה  התוספות  עליו  ותמהו 
כמו  חודש,  נקראת  שהלבנה  הוכיח  הריטב"א  אולם  מתכסה"?  ש"הירח 

שאמרו )סנהדרין מא:( "מאימתי מברכים על החודש", והכונה לברכת הלבנה.
כיסוי  לענין  טובים,  ימים  משאר  השנה  ראש  קביעות  משונה  ולמה 

הלבנה?
בפירוש "גאון יעקב" על "עין יעקב" )ששם מחברו לא נודע(, כתב על כך דבר 

נפלא:
מובא במדרש )א.ה. והובא גם בסמ"ג, סוף הלכות שופר(, שהשטן אומר להקב"ה: 
ישראל חטאו! אומר לו הקב"ה: הבא עדים! מביא חמה. אומר הקב"ה הבא 
את  להביא  השטן  מבקש  דבר".  יקום  עדים  שנים  פי  "על  שהרי  עד,  עוד 
עוון עמך כסית  "נשאת  ג(:  )תהילים פה,  הלבנה, אולם היא מתכסה, שנאמר 

כל חטאתם סלה".
ולכאורה הדבר תמוה: למה יש צורך בעדותם של שני המאורות, הלא אבן 
מקיר תזעק וכפיס מעץ יעיד? זאת ועוד עלינו להקשות: מה בכך שהלבנה 
מכוסה, הלא רק מצידה התחתון היא מכוסה, שהרי החושך יכסה ארץ, ואילו 
מלמעלה היא איננה מתכסה? ולבסוף: איזה קשר יש בין מה שהלבנה מתכסה 
סלה"? חטאתם  כל  כיסית  עמך  עוון  "נשאת  בגמרא:  שהובא  הפסוק  לבין 
את  ומסתיר  במסתרים  שחוטא  מי  יש  עוונות:  סוגי  שני  יש   – אלא 
שם  התחלל  שלא   – לזכות  צד  בו  יש  כזה,  חוטא  אדם.  מבני  עוונותיו 
שמיים על ידו, כמאמר חז"ל )מועד קטן יז.(: "אם רואה אדם שיצרו מתגבר 
עליו – ילך למקום שאין מכירים אותו, וילבש שחורים ויתעטף שחורים, 
ויעשה מה שליבו חפץ, ואל יחלל שם שמיים בפהרסיא", אולם יש בו גם 
צד חובה שאין במי שחוטא בפהרסיא, שעושה עין של מעלה כאילו אינה 
רואה, חלילה, ומורא בשר ודם גדול אצלו ממורא שמים, שהרי מטעם זה 
החמירה התורה בגנב יותר מגזלן, כי הגזלן עושה בפהרסיה בעוד הגנב 
עושה עין של מעלה כאילו אינה רואה. הרי צד זכות וצד חובה. מאידך, 
החוטא בפהרסיה יש בו צד חובה – שחילל שם שמיים, אך יש בו גם צד 

זכות – שלא החמיר בכבוד בשר ודם יותר מכבוד שמיים.
ה' לשפוט את הארץ, הלא  יום השנה, כאשר בא  ביום האדיר  מעתה, 
חפץ חסד הוא ועל כן תופס הוא את צד הזכות שבשני הצדדים, כלומר: 
לגבי עבירות שבצינעה תופס הוא את הזכות שאין כאן חילול ה', ואילו 
לגבי עבירות שבפרהסיה תופס הוא הוא את הזכות שלא החמירו בכבוד 

בשר ודם יותר מכבוד שמיים.
וכאשר השטן בא ומבקש לקטרג, מביא תחילה את החמה שתעיד על 
העבירות שבפרהסיה, לאור השמש, אולם הקב"ה דוחה אותו ואומר לו 
חמור  זה  אין  בפרהסיה  חטאו  שישראל  מה  כלומר:  עדים,  עוד  להביא 
כל כך, כי לא עשו עין של מעלה כאילו אינה רואה, ואז מביא השטן את 
הם  ובכך  לילה  ובאישון  במחשך  עוונות  עשו  שישראל  שתעיד  הלבנה 
עושים עין של מעלה כאילו אינה רואה, חלילה, אבל אז תופס הקב"ה 
את צד הזכות של העבירות שבצנעה: "שהיא מתכסה", כלומר: שמאחר 
והעבירות הללו נעשו בסוד, אין בהם חילול השם, ולכן אין עונשם חמור 

כל כך בעבירות אלו!
נמצא, למסקנא, שמתקיים בישראל הפסוק שהביאה הגמרא: "נשאת עוון 

עמך כסית כל חטאתם סלה" – הן אלו שבצנעה והן אלו שבפרהסיה! 
)גאון יעקב(  

'למה לא בא בן ישי'?
מסופר על המקובל רבי יעקב מוצפי זצ"ל, כי היה נוהג לדרוש ביום ראש 
השנה, ולחזור על אותה דרשה ביום ב', והיה אומר זאת בבכי ובזעקה שהיה 

מזעזע כל שומע, עד שכל המתפללים היו גועים בבכיה עמו.
וכך היה אומר: נאמר בפסוק )שמואל א, כ( "למה לא בא בן ישי גם תמול גם 
היום אל הלחם". נראה לרמוז, "למה לא בא בן ישי" – משיח צדקנו, והלא 

התפללנו "אתמול וגם היום" – מדוע לא נענים אנחנו בבקשה זו?
ועל  הפרנסה  על   - הלחם"  "אל  הוא  מאווינו  כל  הלחם"!  "אל   – אלא 
צרכינו הגשמיים, ולא אל הגאולה. כשהחזן מבקש 'פרנסה טובה' צועקים 
הקהל 'אמן' במלא גרונם, וכן כשמבקש 'בריאות' – זועקים הקהל 'אמן' 
 ' וכו'  מקדשנו  בית  בנה  משיחנו,  'שלח  החזן  כשאומר  ואילו  רם,  בקול 
)אוצרות התורה – ימים נוראים(     עונים בלחישה!...    

"אשרי העם יודעי תרועה ה' באור פניך יהלכון, בשמך יגילון 
כל היום" )פסוקים לאחר תקיעת שופר(

לכאורה: מה הקשר בין "יודעי תרועה" להמשך הפסוק: "בשמך יגילון כל 
היום"? היכן מצאנו שידיעת התרועה מביאה לשמחה כל  היום?

זאת ועוד: מהי כוונת המילים "יודעי תרועה"? לאיזה ידיעה הכוונה כאן?
ביאר זאת הרב שמואל מאיר שליט"א, בעל "עבודת משא" על הרמב"ם, על 

פי פנינה נפלאה המיוחסת להגר"א מוילנא זיע"א:
שנערכה  הציבורית  התורה  קריאת  מתוארת  ח'(  )פרק  נחמיה  בספר 
בראש השנה במעמד עם רב מישראל שעלו לציון: "ויקראו בספר תורת 
האלוקים מפורש ושום שכל ויבינו במקרא", ולאחר מכן נאמר: "ויאמר 
היום  העם:  לכל  העם  את  המבינים  והלוים  הסופר  הכהן  ועזרא  נחמיה 
קדוש הוא לה', אל תתאבלו ואל תבכו, כי בוכים כל העם בשמעם את 

דברי התורה".
הרי ראינו שכאשר שמעו העם את דברי התורה במהלך קריאת התורה 
יבכו ביום קדוש  ונחמיה הוזקקו להרגיע אותם שלא  ועזרא  היו בוכים, 
ולכאורה עלינו להבין: מה היתה הסיבה שהעם בכו לשמע קריאת  זה, 

התורה, ובמה ניחמו אותם עזרא ונחמיה?
המפרשים ביארו שהעם בכו על שהתרחקו משמירת המצוות. אולם בשם 
זו  שקריאה  )לז:(  בנדרים  בגמרא  חז"ל  אמרו  אחר:  באופן  מפרשים  הגר"א 
היתה בצירוף דברי התרגום, יעויין שם. והנה, כאשר הקריאו לעם את קריאת 
שכאשר  הרי  התרגום,  ובצירוף  היום,  כמצות  השנה,  ראש  יום  של  התורה 
שמע העם את הפסוק "יום תרועה יהיה לכם" עם תרגומו "יום יבבא", מיד 
החלו לבכות, כי חשבו שאחת ממצוות היום היא ליבב ולבכות, ועל זה אמרו 
חז"ל  קבלת  פי  על  התורה  כוונת  אמיתות  את  שהבינו  ונחמיה,  עזרא  להם 
יצחק על  )א.ה. עיין באבודרהם ]תפילת ר"ה[ שהביא בשם מדרש, שבראש השנה נעקד 

'יום תרועה  גבי המזבח, ואותו היום שמעה שרה, ותצעק ותיבב ותילל, וע"כ אמר הכתוב 

יהיה לכם', ותרגומו 'יום יבבה', כדי שיזכור לנו הקב"ה יללת שרה אמנו ויכפר לנו(, שאין 

שכתוב  ומה  טוב,  יום  ככל  לשמוח   – אדרבה  אלא  זה,  ביום  לבכות  המצוה 
בתורה "יום תרועה", עניינו לתקוע בשופר קולות של יבבה, וזהו גם כן כוונת 
התרגום, ובדברים האלו הבינו העם מהו הביאור האמיתי של "יום תרועה" 
ושבו לשמוח ביום טוב זה, עד כאן דבריו המתוקים מדבש של הגר"א מוילנא.

מעתה, כמה מאירים הפסוקים: "אשרי העם יודעי תרועה", כלומר: שהם 
ולבכות  לייבב  שאינה  תרועה",  "יום  של  האמיתית  המשמעות  את  מבינים 
כלומר:  יהלכון",  פניך  "באור  )וזהו  חז"ל  כקבלת  יבבה,  של  קולות  לתקוע  אלא 
ההולכים באור התורה שבעל פה המאירה את אמיתות תורה שבכתב(, וממילא "בשמך 

יגילון כל היום", כי כיון שאין הענין לבכות ביום זה, יכולים הם לשמוח ביום 
)כמוצא שלל רב – ימים נוראים( טוב זה ככל ימים טובים, והדברים נפלאים. 



   סיפור לראש השנה

תשובה: כתב המטה אפרים )תרג, ה(, שבמקום שמצוי שם מוכרי ד' מינים מהודרים יקנה לפני 
יוה"כ, וזכות מחשבת המצוה הזו יצרפה הקב"ה למעשה )קידושין מ:( ותיטיב לו החתימה, אא"כ 
יודע בבירור שאחר יוה"כ ימצא לקנות ד' מינים הללו יפים ומהודרים ביתר שאת. וסיים, 'וכל 

ערום יעשה בדעת'.
)דף לח.( כתב, שלא לקנותם  זיע"א בדרשותיו  ומאידך, רבו החולקים עליו: מרן החת"ס 
קודם יוה"כ ע"פ המדרש רבה )פר' אמור( שהד' מינים הם אות שניצחו ישראל בדין, משל וכו' 
דנסב כידון בידיה וכו', ולכן אי אפשר להכין הכידון עד גמר הניצוח דאילו קודם הניצוח 
כתיב 'אל יתהלל חוגר כמפתח'. וסיים, דמ"מ אלו הקונים לפני יוה"כ, במוצאי יוה"כ יעיינו 

באתרוג לראות שלא אירע בו איזה קלקול כי גם זה הכשר-מצוה. וכ"כ המט"א )תרכד, טו(.
)סוכות( כתב, ש'הקדושים אשר לפנינו' לא רצו לקנות אתרוג עד אחרי  והשם משמואל 
יוה"כ כי לפי מיסת התפילה כך מזדמן להם אתרוג נקי ובדמעותיהם מדיחים את הכתמים 
מן האתרוג שלהם, ועיי"ש שהיו קדושי עליון שהביאו להם עוד לפני יוה"כ אתרוג ממרחקים 

ומ"מ לא פתחוהו כלל עד יום א' דסוכות, ונמצא תמיד הדר ומהודר.
התבטאות חריפה מצינו בדברי הגר"ש וולבה זצ"ל ב'עלי שור' )ח"ב, עמ' תלט(, וז"ל: "אנחנו 
מבינים היטב אנשים המטריחים עצמם באלול ועשי"ת לחפש אתרוג מהודר, וסמוך ליוה"כ 
יוה"כ  מצוות  על  עוברים  הם  מסכנים.  הם  אבל   – סוכתם  את  לבנות  כבר  מזדרזים  הם 
יותר מאוחרת, אבל מעשית,  והתשובה אשר כל חיי האדם תלויים בה, ומעדיפים מצוה 
שהיא בודאי יותר קלה מאשר התשובה. אין זה כי אם יצה"ר מיוחד. רבנו הגר"י סלנטר 
זצ"ל לימד אותנו שישנו יצר הרע רוחני המשתדל לגזול מהאדם כל עליה אמיתית, מטהו 
אפי'  להתחפש  יכול  הרוחני  היצה"ר  ומטעהו בחשבונות מסולפים.  האמיתית  מהעבודה 

בחיפוש אתרוג מהודר בעשי"ת"... 
והנה, הרמ"א )תרכה( כתב, שיתחיל במצות סוכה מיד לאחר יום כיפור, ולא כתב גם לגבי 

ארבעת המינים דמצוה לקנותם מיד לאחר יוה"כ, ומקור דבריו הוא מהמהרי"ל )מנהגים הל' 
)שם, ד( שכשם שמצוה לעסוק  סוכה(, ושם באמת הזכיר גם מצות לולב. וכן כתב הכה"ח 

בסוכה מיד אחר יוה"כ, כך מצוה מיד אחר יוה"כ להתעסק בהכנת לולב ומיניו, כמו שכתוב 
במדרש )פר' אמור( והובא בטור )סי' תקפא( שבמוצאי יוה"כ עסוקין במצוות סוכה ולולב ואינם 
עושים עוונות וכו' ]ואפשר לבאר בפשטות מדוע הרמ"א השמיט את קניית הד' מינים, שכן 
אין זה מן ההכרח שבמוצאי יוה"כ נמצאים מוכרי ד' מינים בשוק וכו', וא"כ קיום דין זה 
הוא דבר שתלוי באחרים, אך בבניית הסוכה יוכל להתחיל מיד, וקיומה תלוי רק בו. ודו"ק[.
והכף החיים )שם, לו( הביא בשם התוצאות חיים והפתחי עולם, שטוב לנהוג שביום י"א 
או אתרוג אם אפשר.  לולב  דבר מצוה  יקנה  קודם שיאכל,  בתשרי אחר תפילת שחרית 

ולכאורה משמע )מדבריו בב' המקומות( שסובר הכה"ח שיש לקנות לאחר יוה"כ. 
אלא  שייך  לא  דזה  למצוות',  'זריזין מקדימין  דין  כאן  שייך  לא  דלכאורה  להוסיף,  ויש 
)ע' יומא כח:  בהגיע זמן המצוה, למהר לעשותה, וכגון: ברית מילה ביום השמיני עם שחר 
ופסחים ד.(, ניענוע הד' מינים ביו"ט דסוכות מיד בהאיר היום וכד', אך כאן הקניה היא רק 

'הכשר מצוה', שהרי עדיין לא הגיע זמן המצוה )ולא דומה לעשיית הסוכה, שם נחלקו האם היא מצוה 
או לא. ע' משנ"ב תרמא, א ובהערות 'דרשו' שם. ואכמ"ל(.

יודעים  יש הרבה אנשים שלא  הגיע ראש השנה הקדוש, אבל 
באמת, מהו היום האדיר הזה, מה הם יכולים להשיג בו. לפנינו שני 
סיפורים נפלאים המלמדים אותנו על כח התפילה העצום הנמסר 

לנו ביום זה:
מכיר  'אני  שליט"א:  שטיין  מנחם  הרב  המישרים  מגיד  סיפר 
אברך מפתח תקוה, בשם דניאל, האברך הזה סובל )ל"ע( 12 שנה 
בכסא.  שעה  מרבע  יותר  לשבת  מסוגל  לא  הוא  נורא!  סבל  של 
חוט  עד  שמתגברים  בגב  לחצים  לו  מתחילים  מתיישב  כשהוא 
השדרה הצווארי, ואז הוא חייב לשכב במיטה, במשך שש שעות 
שלמות שהוא לוקח וולטארנים כתרופות וזריקות. אין לו ברירה, 
זה תוקף אותו והוא לא מצליח ללמוד גמרא עם יוני - בנו הקטן בן 

ה-12. אחרי רבע שעה הוא זועק מכאבים ונשכב במטה.
הוא לא מצליח להיות סימפטי לאשתו בגלל הכאבים. הוא 
הרב  ממשיך  בפתח-תקוה.  בכולל  כרגיל  ללמוד  מצליח  לא 
מאמין  אתה  אותו:  ושאלתי  אליו  ניגשתי  שליט"א:  שטיין 
מאמין  אתה   - מחדש  אדם  כל  בורא  הקב"ה  השנה  שבראש 
שהאדם לא ממשיך לחיות כרגיל כבטריה, אלא שבראש השנה 

הוא נוצר מחדש?!
שרה אמנו נולדה בלי רחם, ואומרת הגמרא שבאחד מימי ראש 
עם  להעמיד  רוצה  שהיא  העולם  בורא  את  שכנעה  היא  השנה 
הקב"ה  את  שכנעה  היא  ונפקדה!  רחם  קיבלה  היא  יום  ובאותו 
שאמרו  לרופאים  הקשיבה  לא  היא  חדשים,  חיים  רוצה  שהיא 
לה שחבל לה על הזמן, זקנה בת תשעים חושבת שהיא תלד... 
חברך  את  ראית  לא  שאם  יודע  אתה  לדניאל:  לומר  המשכתי 
שאתה אוהב מאד שנה שלימה, אתה צריך לברך עליו 'ברוך אתה... 
מחיה המתים' )עיין ברכות נח:(. אבל תגיד לי, רגע מי מת? מתי הוא 
)שם(:  מת שצריך לברך זאת? עונה החפץ חיים בשם המהרש"א 
מברכים מחיה המתים כיון שעבר עליו ראש השנה ויום כיפור - 
הוא נברא מחדש בראש השנה! זו לא בטריה שממשיכה משנה 

שעברה!
המשכתי ואמרתי לו: דניאל, הבורא יכול בראש השנה לתת 
לך גב חדש אחרי חמש עשרה שנה! תתבודד עם הבורא! אם 
מחדש,  האדם  את  בורא  הקב"ה  השנה  שבראש  בכך  תאמין 
תכין  אבל  חדש!  גב  תקבל   - שעברה  משנה  המשך  לא  וזה 
תצהירים. תגיד לאלקים: אבא! אולי לי לא מגיע גב בריא, אבל 
בוכה  הוא  גמרא.  איתו  שילמד  אבא  לו  אין   - יוני  שלי  הילד 
לאשתי  דקות.  עשר  כל  אותו  ללמוד  מפסיק  שלו  אבא  למה 
מגיע בעל עם פרצוף מחייך ולא חמוץ. תכין תצהירים על דף 
תילחם!  תעבוד,  השנה!  בראש  שלך  למחזור  זה  את  ותוסיף 
המשכתי לומר לו: תראה פה את בית המדרש, בראש השנה 
השנה,  בראש  התורה  לקריאת  כשיגיעו  לחלוטין.  עמוס  יהיה 
מה יקראו? אתה יודע? על אשה זקנה שנפקדה, שרה. תגיד לי 
למה מדברים על זה בראש השנה? אני מצפה שבראש השנה 
יקראו בתורה על עניינו של יום, על משפט! למה מדברים על 
אשה שנפקדה.... אחרי כמה דקות יפתחו את ספר ההפטרות 
למליוני  קשור  זה  מה  חנה.  שנפקדה,  אשה  עוד  על  ויקראו 

יהודים בראש השנה שנמצאים בעיצומו של דין?
תשובה: רוצים ללמד את הציבור שזו הזדמנות חייהם. בראו 
את חנה מחדש ביום זה, גם לחנה לא היה ולד כמו אצל שרה. 
בראש  הגמרא  שאומרת  כמו  אחד.  השנה  ראש  ניצלה  היא 
השנה )יא.(: 'ג' נשים נפקדו בראש השנה: שרה רחל וחנה. אומר 

רש"י 'נפקדו בתפילה'. 
מחדש!  להיברא  השנה  בראש  שיש  ההזדמנות  על  נלחמו  הם 
נברא  אתה  עכשיו  התורה:  בקריאת  הציבור  לכל  משדרים  ולכן 
תתפלל!  בריאות?  זיווג?  ילדים?  כשרון?  רוצה  אתה  מחדש. 
תתחנן! עכשיו מייצרים הכל מחדש! דניאל קלט את המסר, הלך 
תורה  רק  דיבור:  תענית  עצמו  על  קיבל  השנה,  בראש  לישיבה 

ותפילה, סעודה ושינה. הוא נלחם ארבעים ושמונה שעות.

יומיים  וחצי של השנה!  זה כשבוע  הרי כל שעה בראש השנה 
שקובעים את כל השנה! דניאל כל כך בכה, כל כך ביקש בראש 
בורא  את  לשכנע  שהוסיף  דפים  מלא  היה  שלו  המחזור  השנה. 
העולם: 'השם, אני לא מבקש בשביל עצמי גב בריא, יוני שלי בן 
דקות  עשר  תוך  גמרא,  אותו  שילמד  מי  אין  מצוה,  בר  לפני   12
אבא שלו מתמוטט ונופל על המיטה. לאשתי אין בעל. רק עצבים 
וחוסר סבלנות. תעשה למענה! תן לי גב חדש למענך! הוא נלחם 

באמת בכנות!
חשון  חודש  התחיל  תורה...  ושמחה  סוכות  כיפור,  יום  עבר 
והוא בא לרופא לבקש את הוולטרנים שלו לשלושת החודשים 
לא  הוא  אז  לחושך,  הקץ  והגיע  רוצה  וכשהבורא  הקרובים. 
צריך שום דוקטורים להבאת הישועה. דניאל מגיע, והנה יושב 
 -  29 בן  צעיר  בחור  זה  היה  שלו.  הרופא  של  מקומו  ממלא 
רופא מתחיל שהרגע סיים את לימודי הרפואה. הוא פונה אליו 
בבקשה: 'אני צריך וולטרן לשלושה חודשים. שים חלק טיפות, 
חלק זריקות. הרופא הצעיר נדהם: 'מה? יותר מדי וולטרן הורס 

את הגוף!'
דניאל הבין שהרופא התמים חדש במקצוע, שהרי כבר שש שנים 
הוא לוקח פה קבוע, אך הרופא התעקש: 'אולי תעשה אולטרא-
סאונד על הכליות. לפעמים הכליות מקרינות כאב על כל הגב'. 
באמריקה,  ואפילו  הרופאים  כל  אצל  היה  הוא  הרי  גיחך,  דניאל 
הלך  תור.  לו  וקבע  הצעיר התעקש  הרופא  אך  זה.  מה  גילו  ולא 
דניאל ועשה אולטרא-סאונד מיד, שכב על הבטן, והרופא המקומי 
נבהל: '22% סתום לך בכליה, ודבר כזה עושה כאבים בגב!' דניאל 
שומע זאת ורץ לרופא הבכיר, שרואה את הבדיקות, ונבוך כולו: 
'אני מתנצל, על זה לא חשבנו כל השנים...' זה לא הרופאים, זה 
הבורא שסתם לרופאים בכל העולם את הראש שתים עשרה שנה, 

כי כנראה הוא לא היה ראוי לישועה. 12 שנות סבל!
עד היום, כל שנה בתאריך ד' חשוון, הוא עושה מסיבת הודיה 
ימי  ובעשרת  השנה  בראש  כי  בביתו.  עולם  לבורא  מכובדת 
בריאות  לי  תן  העולם:  בורא  את  ולשכנע  לזעוק!  תשובה אפשר 
לקיים  כדי שאוכל  לי שמחה  תן  וללמוד...  כדי שאוכל להתפלל 
מצוותיך בשמחה וכדי לשמח את אשתי וילדיי... להכין תצהירים 
משפטיים לפני בורא עולם, כי זה יום שאתה נברא מחדש ויכול 
לקבל הכל מחדש! שרה רחל וחנה נפקדו, גם אתה תשקיע את 

היומיים האלו, תילחם!
"כתבנו בספר חיים, למענך אלוקים חיים"!...

כ
סיפור נפלא נוסף סיפר הרב שטיין שליט"א, גם הוא על גודל 
סגולת התפילה הבאה מעומק הלב בימי ראש השנה: בשכונתו 
גרה משפחה שהיתה להם בת גדולה, מפעם לפעם ביקשו ממנה 
שתשמש אצלם כשמרטפית, באחד הימים אמרה להם הבת שהיא 
רוצה להישאר אצלם ואינה חפצה ללכת הביתה. מבירור שעשו, 
התברר שהבית שהיא גדלה בה, היה שבור ולכן הגיעו להסכמה 
תלך  ובלילה  היום,  כל  במהלך  אצלם  תשהה  שהיא  ההורים  עם 
לביתה לישון. וכך גדלה אצלם כמה שנים עד שהתחתנה והקימה 
משפחת  עם  קשר  שמרה  היא  מצוין.  בחור  עם  תורה  של  בית 
שטיין, אך הקשר לא היה כל כך רציף, כיון שהיא עברה לגור בעיר 
אחרת. ורק זאת ידעו, שכבר עברו שמונה שנים ועדיין לא נפקדה 
בזרע של קיימא. גם עברה טיפולים קשים בבתי החולים הגדולים 
קלושים  פעם  אי  שתלד  שהסיכוי  לה  אמרו  הרופאים  בארה"ב. 

מאד.
הבת  התקשרה  אלול,  חודש  שבשילהי  הימים  באחד 
למשפחת שטיין, ובקשה לבוא אליהם לראש השנה, וזאת כי 
לתפילות  כראוי  תפילה  לא מצאה מקום  עדיין  מגוריה  בעיר 
נוראים  בימים  התפילות  של  הטוב  והטעם  השנה,  ראש  של 
והיא  בפיה,  מונחים  עדיין  תקוה,  בפתח  ישראל  אור  בישיבת 

מאד חפצה לבא להתפלל שם בראש השנה.
ראש  כל  במשך  בשמחה.  אתכם  ונקבל  שתבוא  לה  אמרנו 
או  תורה,  דברי  רק  בטלים,  דברים  האשה  דברה  לא  השנה 
הסבירה  היא  במחזור,  בתפילה  שקועה  שהיתה  או  תהלים 
יום  ששמעה שיחה קודם ראש השנה, שראש השנה אינו רק 
יום של בריאה, ואפשר לפעול בימים אלו גדולות  הדין, אלא 
וכל  ונצורות. בבוקרו של ראש השנה היא השכימה לתפילה, 

התפילהי עמדה שקועה במחזור.
ממשיך הרב שטיין לספר, גם אני התפללתי שם וידעתי שאי 
שם בעזרת נשים עומדת האורחת שלנו, ומתפללת בדביקות, 
את  מרטיט  בקול  וקרא  להפטרה,  הגיע  קורא  כשהבעל  אבל 
דברי אלקנה לחנה, "ויאמר לה אלקנה אישה חנה, למה תבכי. 
ולמה לא תאכלי, ולמה ירע לבבך. הלוא אנכי טוב לך מעשרה 
נשים,  מעזרת  לבבות  מרטיט  בכי  קול  נשמע  פתאום  בנים". 

זהיתי מיד שמדובר בה.
הבכי החרישי הפך לבכי בקול, עד שהבעל קורא לא הצליח 
לקרוא הלאה והשתתק, והיא ממשיכה בבכייתה ואינה יכולה 
לעצור. בדרך כלל, כאשר באמצע התפילה נהיה שקט לדקה 
קורא נשתתק לשבע דקות  וכאן הבעל  נצח,  כמו  נראה  זה   -
המדרש,  בבית  נשמע  לב  כל  מרטיט  בכי  קול  ורק  תמימות, 
אף  בחורים  וכמה  הדין,  לחרדת  הפך  המדרש  בבית  המצב 
הצטרפו לבכייתה. הבחורים שישבו לידי, שאלו אותי מה קרה, 
אמרתי להם, יש כאן אשה שאני מכיר והיא כעת נלחמת על 
חייה )א.ה. עיין בגמדרא בנדרים ]סד:[ מי שאין לו בנים חשוב כמת(, גם היא 
רוצה ילדים כמו חנה, וכעת זה הזמן שלה, ותתנו לה את הזמן 
נבהלו,  פחד  מרוב  הקטנות  שבנותיי  לי  נודע  מעשה  ]לאחר 

וברחו מבית הכנסת[.
הבעל  המשיך  בכיה,  על  להתגבר  הצליחה  סוף  כל  כשסוף 
קורא בקריאה, אבל התפילה של אותה שנה בבית המדרש כבר 
היה נראה אחרת, כולם כבר הבינו שכאן לא מדובר בעוד יום, 

אלא מדובר ביום הדין, שבו אפשר להשיג השגות גדולות.
בחודש תמוז של אותה שנה, אני מקבל טלפון מאותה אשה, 
הנה,  אצלנו...  שתערך  הברית  על  להודיע  ברצוננו  הרב,  כבוד 
כנגד כל תחזיות הרופאים האשה נפקדה, וכהיום כבר יש לה 
ילדים. בכיה אחת בראש השנה, עשתה  בלי עין הרע שמונה 

את המהפך הגדול, היא פשוט נבראה בריה חדשה.
כמה  סיפרתי  כבר  הזה  הסיפור  את  שטיין,  הרב  ממשיך 
זיכוי  זאת במערכת הנפלאה של  ואף אפשר לשמוע  פעמים, 
הרבים 'קול הלשון'. באחד הימים של חודש אב, מתקשרת אלי 
רבנית חשובה מבית וגן, ואומרת לי 'כבוד הרב, סליחה שאני 

מפריעה, אבל אני חייבת לספר לך סיפור':
לפני כשנה בחודש אלול שמעתי את השיחה שלך, זה מאד 
שלש  שכבר  לאחיינתי  התקשרתי  במקום  ובו  אותי,  חיזק 
עשרה שנה ממתינה להפקד. אמרתי לה לשמוע את השיחה 
הזו שמאוד מחזקת. ובו במקום הזמנתי אותה שתשהה אצלנו 
בראש השנה, ותתפלל בישיבת קול תורה בבית וגן, אמרתי 'את 

תהיי האורחת שלנו, ואני אסדר לך מקום טוב בעזרת נשים'.
לה  "ויאמר  מרטיטות  מלים  לאותם  הגיע  קורא  כשהבעל 
ירע  ולמה  תאכלי,  לא  ולמה  תבכי,  למה  חנה,  אישה,  אלקנה 
לבבך, הלוא אנכי טוב לך מעשרה בנים". רמזתי לה בידי, כעת 
זה הזמן שלך, אל תפספסי את הרגעים האלו, והנה לא נצרכתי 
לדבר הרבה, כל הקשיים שלה צפו כעת בראשה, והיא פרצה 
בבכי גדול, בלא מעצורים כמה דקות טובות. ממשיכה אותה 
רבנית לספר 'התקשרתי אליך כעת לספר לך, אנו כעת בחודש 
אב, עשרה חודשים מאותה בכי, ואני חוזרת כעת מהפדיון הבן 
)האמנתי ואדברה, האמנתי ואספרה( של אותה אשה, חזק ואמץ'. 

העלון מוקדש  -  להצלחת ברו"ג
ישי בן אילה, רחמים בן מונירה, עידן ולילך בני מרים, משפ’ מנצור וכל התורמים והמסייעים 

בהפצה. יהודה בן מרגו, נסים ואריה דניאל בני אילה בישיבות הקדושות, משפ' מארי. 

לעילוי נשמת
דניאל הכמת בן דוד, אליהו בן חנה יונה, אליהו בן פרחה, אליהו בן משה, שושנה פורן בת טאוס, יעל 
בת רבקה, חנה יונה בת רומיה, פרבין נמכי בת עוסניגאן, שמחה בת עוסניגאן ע"ה, רחל בת פנינה פרלה 

ע"ה. יוסף חיים ז"ל בן דוד יבלחט"א, אורי ז"ל בן אשר אנשל יבדל"א, דוד אריה בן אליהו יוסף ז"ל

 פנינים לראש השנה
מהו הזמן הנכון ביותר לקניית ד' מינים?משולחן המערכתבענייני הלכה ואגדה

200 פרלקיטים ליום הדין במחיר אפסי
הביקוש לעלון היקר גובר מצד אחד ומאידך התרומות הצטמצמו

כך שהיננו מתקשים לספק את הביקוש הרב לעלון
תמורת ₪25 בלבד, תוכל לזכות עוד 200 משפחות 
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